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ম�ণালয় /িবভাগ/ অিধদ�র/রা�ীয় �িত�ােনর বািষ �ক উ�াবন  কম �পিরক�না �ণয়ন ও 

বা�বায়ন অ�গিত ��ায়ন িনেদ �িশকা, ২০১৮-২০১৯ 

১.০ ���াপট 

সরকাির কম �চারীেদর দ�তা �ি�র মা�েম নাগিরক �সবা সহিজকরণ ও �শাসন �সংহতকরেণ জন�শাসেন 

উ�াবন চচ �ার �িমকা ����ণ �। �িথবীর অেনক �দেশই সরকাির �সবা �ি�য়ােক সহজতর ও জনবা�ব করার লে�� উ�াবন 

কায ��ম িবকােশর উে�ে� িবিভ� পয �ােয় ইেনােভশন �ম গঠন করা হেয়েছ। উ�াবন উে�াগ �হণ ও উে�াগ �হেণর 

�েযাগ �ি�, দ�তা উ�য়ন এবং �েয়াজনীয় নীিত-প�িত �ণয়েন ইেনােভশন �মস�হ উে�খেযা� �িমকা রাখেছ।  

বাংলােদেশর জন�শাসেন উ�াবন-চচ �ার িবষয়�েক �ািত�ািনক �প �দােনর লে�� সকল ম�ণালয়/িবভাগ, 

অিধদ�র/সং�া এবং �জলা ও উপেজলা পয �ােয় এক� কের ‘ইেনােভশন �ম ‘ গঠেনর জ� মি�পিরষদ িবভাগ ২০১৩ 

সােল এক� ��াপন জাির কের। এ পিরে�ি�েত িবিভ� পয �ােয় �ায় সহ�ািধক ইেনােভশন �ম গ�ত হেয়েছ। দ�সর�েহর 

�সবা �দান �ি�য়া সহিজকরণ এবং কােজর অভ��রীণ �ি�য়ায় �ণগত পিরবত�ন আনায়েনর লে��  বাৎসিরক 

কম �পিরক�না �ণয়ন সংি�� দ�েরর ইেনােভশন �েমর অ�তম দািয়�। 

 

১.২  উে�� ও �বহার 

উ�াবন কম �পিরক�নার উে�� হেলা সরকাির দ�ের উ�াবন কায ��মেক ���ল, িনয়মতাি�ক ও 

�ািত�ািনকীকরণ এবং এ লে�� দায়ব�তা �ি�। ম�পিরষদ িবভােগর জাির�ত ��াপন অ�যায়ী গ�ত ইেনােভশন �েমর 

বাৎসিরক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন এবং ��ায়েনর কােজ এ িনেদ �িশকা �ব�ত হেব। উে��, িনেদ �িশকা�েত �কবল 

�ল িবেবচ� িবষয়স�হ বণ �না করা হেয়েছ। উ�াবন-চচ �ায় অিভ�তার ধারাবািহকতা এবং গভীরতা অজ�েনর পির�মায় 

সমেয় সমেয় এ িনেদ �িশকা�র পিরমাজ�ন �েয়াজন হেব।   

 

২.০ উ�াবন কম �পিরক�নার ছক ও িবষয়স�হ 

ইেনােভশন �ম �ীয় ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/দ�ের এক বছের স�া� উে�াগস�েহর আেলােক এক� কম �পিরক�না 

�ণয়ন করেব। কম �পিরক�নায় �ণয়েনর জ� িনে�া� ছক �ব�ত হেব। 

ক) কম �পিরক�না �ণয়েনর জ� ছক 

উে�� 
(objec
tives) 

িবষেয়র 
মান 

(Weig
ht of 

Subjec
t) 

কায ��ম 
(Activi

ties) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Perform
ance 

Indicator
s) 

 
একক 
(Uni

t) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

��ত 
অজ�ন 
২০১৭-
১৮* 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY  

�ে�পণ 

(Proje
c�on) 
২০১৯-

২০ 
অসাধারণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  
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খ) বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার উে��, িবষয় ও �চেকর মানদ�স�হ: 

�ম উে�� কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

১  উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন  

১.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন 4 

১.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ  ১ 

১.৩ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ত� বাতায়েন �কাশ ২ 

২  ইেনােভশন �েমর সভা 
২.১ ইেনােভশন �েমর সভা অ��ান ৪ 
২.২ ইেনােভশন �েমর সভার িস�া� বা�বায়ন 2 

৩ উ�াবন স�মতা �ি� 

৩.১ এক িদেনর ওিরেয়নেটশন/ কম �শালা/�সিমনার ৩ 
৩.২ উ�াবন স�মতা �ি�র লে�� ০২ িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন  ৩ 

৩.৩ উ�াবন স�মতা �ি�র লে�� ০৫ িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন ২ 

৩.৪ উ�াবন কায ��েমর সে� স�ৃ� কম �কত�াগেণর িবেদেশ িশ�া সফর  2 

৪ 

�ীয় দ�েরর �সবায় উ�াবনী 

ধারণা/ উে�াগ আহবান, 

যাচাই-বাছাই-সং�া� 
কায ��ম 

৪.১ উ�াবনী উে�াগ/ধারণা আহবান এবং �া� উ�াবনী  ধরণা�েলা  

যাচাই-বাছাই�ব �ক তািলকা �কাশ  
2 

৪.২ উ�াবনী উে�াগ/ধারণাস�হ আইিডয়া �াংেক 

(ideabank.gov.bd) জমা রাখা 
2 

৫ উ�াবনী উে�ােগর পাইল�ং 

৫.১ ��নতম ০২� উ�াবনী উে�ােগর পাইল�ং বা�বায়ন ৪ 

৫.২ মাঠ পয �ােয় চলমান উ�াবন �ক�স�হ সেরজিমন পিরদশ �ন ও 

�েয়াজনীয় সহায়তা �দান 
৪ 

৫.৩ আওতাধীন দ�র সং�ার  পাইল�ং �কে�র তািলকা �তির ও 

ওেয়বসাইেট �কাশ 
২ 

৬ ইেনােভশন �শােকিসং 
৬.১ ��নতম ০১� ইেনােভশন �শােকিসং আেয়াজন ৬ 

৬.২ �শােকিসং-এর মা�েম �রি�েকশনেযা� উ�াবনী উে�াগ িনব �াচন  ৪ 

৭ 
উ�াবনী উে�াগ আ�িলক ও 

জাতীয় পয �ােয় বা�বায়ন 

৭.১ ��নতম ০১� উ�াবনী উে�াগ আ�িলক/ জাতীয় পয �ােয় বা�বািয়ত  ৪ 

৭.২ বা�বািয়ত উ�াবনী উে�ােগর ড�েমে�শন �তির ও �কাশনা  ২ 

৮ ইেনােভশন �ম�িরং 
৮.১ �ম�র-�মি�  িনব �াচন ও তািলকা ��তকরণ।   ৩ 

৮.২ �ই িদেনর �ম�িরং কম �শালা আেয়াজন ৩ 

৯ �ী�িত বা ��ণাদনা �দান 

৯.১ উ�াবকেদর �শংসা�চক উপ আ��ািনক প�/ সনদপ� /���/ 

�র�ার �দান 
5 

৯.২ উ�াবকগেণর �দেশ িশ�া সফর/�িশ�ণ /নেলজ �শয়ািরং  ��া�ােম 

��রণ 
2 

৯.৩ উ�াবকগেণর িবেদেশ িশ�া সফর/�িশ�ণ /নেলজ �শয়ািরং  

��া�ােম ��রণ  
3 

১০ ইেনােভশন খােত বরা� 
১০.১ ইেনােভশন-সং�া� কায ��ম বা�বায়েন বােজট বরা� ২ 
১০.২  ইেনােভশন-সং�া� কায ��ম বা�বায়েন বরা��ত অথ � �য় ২ 

11 পাট �নারিশপ ও �নটওয়ািক�ং 
১১.১ সংি�� �িত�ান/অংশীজন িচি�তকরণ ও তােদর সে� সমেঝাতা �ারক 

�া�র 
৩ 

১২ 
ইেনােভশন-সং�া� ত� 
হালনাগাদকরণ 

১২.১ ওেয়বসাইেট ইেনােভশন কন �ােরর সকল ত� হালনাগাদকরণ ৩ 

১৩ ই-�সবা �তির ও বা�বায়ন  ১৩.১ ই-�সবা �তির ও বা�বায়ন করা ৪ 
১৪ �সবা প�িত সহিজকরণ ১৪.১ ��নতম ০১ � �সবা প�িত সহিজকরণ ও বা�বায়ন  ৩ 
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�ম উে�� কায ��ম 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

১৫ আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র 
সং�ার ইেনােভশন কায ��ম 
পিরবী�ণ 

১৫.১ আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র সং�ার ইেনােভশন কম �পিরক�না 
�ণয়ন কায ��ম পিরবী�ণ 

৩ 

 
১৫.২ আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র সং�ার ইেনােভশন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ 

৩ 

1৬ 
উ�াবন কম �পিরক�না 
��ায়ন 

১৬.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার অধ �-বািষ �ক �-��ায়ন ৩ 
১৬.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার অধ �-বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন 

মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 
১ 

১৬.৩ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার বািষ �ক �-��ায়ন  ৩ 

১৬.৪ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন  

মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 
১ 

 �মাট ন�র  ১০০ 

 

২.1. উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন   

মি�পিরষদ িবভােগর ��াপন অ�যায়ী �িত� ইেনােভশন �ম িনজ িনজ অিধে�ে� বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন 

করেব। িনজ িনজ ���াপট, �েয়াজন, অ�ািধকার ও স�মতা িবেবচনায় �রেখ ইেনােভশন �ম�েলা বা�ব�খী বািষ �ক 

কম �পিরক�না �ণয়ন িনি�ত করেব।  

২.১.১ মি�পিরষদ িবভাগ হেত �দ� িনেদ �শনা ও ছক অ�যায়ী িনধ �ািরত তািরেখর মে� বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না �ণয়ন করেত হেব।  

২.১.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না মি�পিরষদ 

িবভােগ ��রণ করেত হেব।  

২.১.৩ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ত� বাতায়েন বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না 

�কাশ করেত হেব।  

২.2.  ইেনােভশন �েমর সভা 

মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক জাির�ত ৮ই এি�ল ২০১৩ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ সং�ক �ারেকর 

��াপে�র ৫(৩) উপ-অ�ে�দ অ�সাের ইেনােভশন �ম �িত মােস বািষ �ক কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত স�িক�ত সভা 

করেব।  

২.২.১ বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�েণর লে�� �িতমােস ইেনােভশন �েমর সভা 

করেত হেব। বছের ��নতম ১০� সভা করেল �ণ �া�  ন�র �া� হেব।  

২.২.২ বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার ছেক ইেনােভশন �েমর সভার িস�া� বা�বায়েনর হার িনধ �ারণ করা হেয়েছ। 

অ�ি�ত সভার ��নতম ১০০% িস�া� বা�বায়ন করেল �ণ �া�  ন�র পাওয়া যােব। 

২.৩ উ�াবন স�মতা �ি� 

উ�াবন-চচ �ার জ� িনজ িনজ অিধে�ে� সেচতনতা ও দ�তা �ি��লক �সিমনার, কম �শালা, �িশ�ণ, অ� দ�েরর উে�াগ 

পিরদশ �ন, িবেদেশর অিভ�তা অজ�েনর জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।  
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২.৩.১ উ�াবন স�মতা �ি�র লে�� কত� এক িদেনর ওিরেয়নেটশন/ কম �শালা/�সিমনার  আেয়াজন করা হেব 
তার ল��মা�া িনধ �ারণ করেত হেব।   

২.৩.২ উ�াবন স�মতা �ি�র লে�� কত জন কম �কত�ােক ০২ িদেনর �িশ�ণ �দােন করা হেব তার ল��মা�া 
িনধ �ারণ করেত হেব।   

২.৩.৩ উ�াবন স�মতা �ি�্র লে�� কত জন কম �কত�ােক ০৫ িদেনর �িশ�ণ �দান করা হেব তার তার 
ল��মা�া িনধ �ারণ করেত হেব।   

২.৩.৪ উ�াবন কায ��েমর সে� স�ৃ� কম �কত�াগেণর িবেদেশ িশ�া সফের ��রণ করেত হেব। ��নতম ৩ 
জনেক িবেদেশ ��রণ করা হেল ১০০ ভাগ ন�র পাওয়া যােব। 

২.৪. �ীয় দ�েরর �সবায় উ�াবনী ধারণা/ উে�াগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সং�া� কায ��ম 

২.৪.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� উ�াবনী উে�াগ/ধারণা আহবান এবং �া� 

উ�াবনী  ধারণা�েলা  যাচাই-বাছাই�ব �ক তািলকা �কাশ করেত হেব।  

৪.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� উ�াবনী উে�াগ/ধারণাস�হ আইিডয়া �াংেক 

(িলংক: ideabank.gov.bd ) আপেলাড করেত হেব।  

২.৫. উ�াবনী উে�ােগর পাইল�ং  

িনজ অিধে�� ও স�মতার মে� একজন উ�াবক যখন �হীত উ�াবনী উে�াগ �� পিরসের বা�বায়ন কেরন তখন তােক 

ইেনােভশন পাইল�ং বেল িবেবিচত হেব। �িহত আইিডয়া� যথাযথভােব কাজ কের িক না এবং �সবা �দােন সময়, 

যাতায়াত ও �য় �াসসহ �সবার �ণগত মান �ি�েত কতটা �িমকা রােখ তা িনধ �ারণ এবং উে�াগ�েক �হ�র পিরসের 

বা�বায়েনর �পািরশ করার জ�ই পাইল�ং �েয়াজন।  

২.৫.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ��নতম ০২� উ�াবনী উে�ােগর পাইল�ং 
বা�বায়ন করেত হেব। 

২.৫.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� আওতাধীন দ�র সং�ার  পাইল�ং �কে�র 
তািলকা �তির এবং ত� বাতায়েন �কাশ করেত হেব।  

২.৫.৩ মাঠ পয �ােয় চলমান উ�াবনী �ক�স�েহর মে� বছের কয়� �ক� সেরজিমন পিরদশ �ন ও �েয়াজনীয় 
সহায়তা �দান করা হেব তা বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেকর ল��মা�া কলােম িলিপব� করেত হেব। 

২.৬. ইেনােভশন �শােকিসং 

মাঠ পয �ােয় উ�াবনী উে�ােগর পাইল�ং স�� হওয়ার পর �ীয় ম�ণালয়/অিধদ�েরর ঊ��তন কম �কত�ােদর সামেন 

�িব��ভােব (ছিব, িভিডও, �রি�কা, �ফ�ন, �পা�ার ইত�ািদ) উপ�াপন করাই হে� ইেনােভশন �শােকিসং। এর মা�েম 

সবেচেয় উপেযাগী আইিডয়ােক শনা�করেণর মা�েম �হ�র পিরসের বা�বায়েনর �েযাগ �তির হয়। 

২.৬.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ম�ণালয়/িবভাগ ��নতম ০১� ইেনােভশন 

�শােকিসং-এর আেয়াজন করেত হেব। এককভােব আেয়াজন করা স�ব না হেল তার আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�ােক িনেয় �যৗথভােব ইেনােভশন �শােকিসং-এর আেয়াজন করেব।  

২.৬.২ �শােকিসং-এর মা�েম ��নতম ০৩� �রি�েকশনেযা� উ�াবনী উে�াগ িনব �াচন করেত হেব।   

২.৭. উ�াবনী উে�াগ আ�িলক ও জাতীয় পয �ােয় বা�বায়ন 

২.৭.১ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ��নতম ০১� উ�াবনী উে�াগ আ�িলক ও 

জাতীয় পয �ােয় বা�বায়ন করেত হেব। 
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২.৭.২ বা�বািয়ত উ�াবনী উে�ােগর ড�েমে�শন বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� 

�তির ও �কাশ করেত হেব। 

২.৮. ইেনােভশন �ম�িরং 

উ�াবক ক��ক �হীত উ�াবনী উে�ােগর সফল বা�বায়েনর পথেক ��শ� করার িনিম�  একজন ঊ��তন কম �কত�া ক��ক 

স�ক পরামশ �, িনিবড় ত�াবধান, �েয়াজনীয় িদক-িনেদ �শনা, পােশ �থেক সম�া �মাকােবলা করা, মানিসক শি� 

�যাগােনার সািব �ক সহেযািগতা �দানই �ম�িরং। উ�াবন বা�বায়েনর জ� �ম�িরংেয়র ��� অপিরসীম। 

২.৮.১ �ম�র-�মি�  িনব �াচন ও বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� তািলকা ��ত 

করেত হেব।   

২.৮.২ কতজন কম �কত�ার জ� �ই িদেনর �ম�িরং কম �শালা আেয়াজন করা হেব তা বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�নার ছেকর  ল��মা�ার কলােম িলিপব� করেত হেব।  

২.৯. �ী�িত বা �েণাদনা �দান 

উ�াবেনর ��ে� �ী�িত �দান একজন উ�াবকেক আেরা �বিশ উ�মী, আ�হী, অ�ীকারব�, নাগিরক-বা�ব, ইিতবাচক 

পিরবত�েন ব�পিরকর, অ��ল মেনাভাব �তির সেব �াপির উ�াবন সং�িত িবকােশ অত�� সহায়ক �িমকা পালন কের। 

২.৯.১ ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের উ�াবন কায ��েমর সে� স�ৃ� কতজনেক উ�াবেনর জ� �শংসা�চক উপ-

আ��ািনক প�/ সনদপ� /���/ �র�ার �দান করা হেব তা বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেকর  ল��মা�ার 

কলােম উে�খ করেত হেব।   

২.৯.২ ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের কতজন উ�াবকেক �দেশর মে� িবিভ� �জলায় িশ�া সফর/�িশ�ণ /নেলজ 

�শয়ািরং  ��া�ােম ��রণ করা হেব তা বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেকর  ল��মা�ার কলােম উে�খ করেত 

হেব।   

২.৯.৩ ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের কতজন উ�াবকেক িবেদেশ িশ�া সফর/�িশ�ণ /নেলজ �শয়ািরং  ��া�ােম ��রণ 

করা হেব তা বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেকর  ল��মা�ার কলােম উে�খ করেত হেব।   

২.১০. ইেনােভশন খােত বরা� 

২.১০.১ ইেনােভশন-সং�া� কায ��ম বা�বায়েন কত টাকা বরা� রেয়েছ তা বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার 

ছেকর  ল��মা�ার কলােম িলিপব� করেত হেব।   

২.১০.২ ইেনােভশন-সং�া� কায ��ম বা�বায়েন বরা��ত অেথ �র ৯০% �য় করা হেল ল��মা�ার ১০০ ভাগ 

অিজ�ত হেব।  

২.১১. পাট �নারিশপ ও �নটওয়ািক�ং 

�িত�ােনর উ�াবনী কম �কাে� সকল অংশীজেনর স�ৃ�তা ও কায �কর �িমকা পালেনর �েযাগ �ি� করা 

ইেনােভশন �েমর দািয়�। উ�াবনী কােজর সম�য় সাধন, উ�াবনী কােজর সহায়ক পিরেবশ �ি� এবং 

�ািত�ািনক �িত সংর�ণােথ �  সংি�� �িত�ান/অংশীজন িচি�তকরণ ও তােদর সে� সমেঝাতা �ারক �া�র  

করেত হেব। এলে�� কত�েলা সমেঝাতা �ারক �া�র করা হেব তা ল��মা�ার কলােম উে�খ করেত হেব।   

২.১২. ইেনােভশেনর ত� হালনাগাদকরণ 

ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�াস�হ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� �িত�ােন 

ত� বাতায়েন ইেনােভশন-সং�া� যাবতীয় ত� (ইেনােভশন �েমর ত� ইেনােভশন কম �পিরক�না, পাইল�ং 

�ক�, ইেনােভশন �শােকিসং-এর ত� হালনাগাদকরণ করেত হেব। 
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২.১৩. ই-�সবা �তির ও বা�বায়ন 

ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�াস�হ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ��নতম ০১� 

ই-�সবা �তির ও বা�বায়ন করেব। উে�� �য, বািষ �ক কম � স�াদন �ি� ২০১৮-২০১৯-এ উি�িখত �সবা� এখােন 

উে�খ করা যােব। 

২.১৪. �সবা প�িত সহিজকরণ  

ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�াস�হ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� ��নতম ০১� 

�সবার   প�িত সহিজকরণ করেব। উে�� �য, জাতীয় ��াচার �কৗশল �ি� ২০১৮-২০১৯-এ উি�িখত �সবা� 

এখােন উে�খ করা যােব। 

২.১৫. আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র সং�ার ইেনােভশন কায ��ম পিরবী�ণ 

২.১৫.১ ম�ণালয়/িবভাগ তার আওতাধীন অিধদ�র/ সং�ার ইেনােভশন কম �পিরক�না �ণয়ন কায ��ম পিরবী�ণ 

কর�ব। বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার ছেক উি�িখত তািরেখর মে� আওতাধীন অিধদ�র/ দ�র সং�ার 

ইেনােভশন কম �পিরক�না �ণয়ন কায ��ম স�� করার িবষেয় িনেদ �শনা �দান করেত হেব।  

২.১৫.২ আওতাধীন অিধদ�র/ সং�ার বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�েণর লে��   

অিধদ�র/সং�ার সে� ইেনােভশন �েমর সভা আেয়াজন করেত হেব। বছের ��নতম ২� সভা আেয়াজন করেত 

হেব।   

২.১৬ বািষ �ক উ�াবন পিরক�না ��ায়ন 

২.১৬.১ বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�েণর লে��  ৩১�শ জা�য়াির ২০১৯-এর মে�  

অধ �- বািষ �ক ��ায়ন করেত হেব।  

২.১৬.২ ছেক উি�িখত তািরেখর মে� বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার অধ �- বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন মি�পিরষদ 

িবভােগ ��রণ করেত হেব।  

২.১৬.৩ বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�েণর লে��  ৩১�শ �লাই ২০১৯-এর মে�  

বািষ �ক �-��ায়ন করেত হেব। 

২.১৬.৪  ছেক উি�িখত তািরেখর মে� বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন  মি�পিরষদ 

িবভােগ ��রণ করেত হেব।  

৩.০ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ��ায়ন প�িত 

বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার কায ��ম ��ায়ন প�িত এক� �-��ায়ন �ব�া। মািসক সম�য় সভায় বািষ �ক 

কম �পিরক�নার ���াপেট বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার কায ��ম ��ায়ন করেত হেব। মি�পিরষদ িবভােগর 

��াপেনর আেলােক এ-সং�া�  এক� বািষ �ক �িতেবদন �তির কের �ীয় ত� বাতায়েন �কাশ করেত হেব এবং 

এর কিপ মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করেত হেব । অ�ে�দ ২-এ বিণ �ত িবষয়�েহ �মাট ১০০ ন�র বরা� করা 

হেয়েছ। সামি�ক ��ায়েনর মানদ� হেব িন��প: 

�া� ন�র ��ায়েনর ��িণ 
৯০-১০০ অসাধারণ 
৮০-৯০ অিত উ�ম 
৭০-৮০ উ�ম 
৬০-৭০ �মাটা��  

৬০-এর িনে� চলিতমান 
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৪.০ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন ও ��ায়েনর সময়�িচ 

বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন ও  ��ায়েনর �ময়াদ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল 

কম �পিরক�নার সে� স�িত �রেখ অথ �বছরিভি�ক িনধ �ারণ করা হেয়েছ।   

সময়সীমা িবষয় বা�বায়নকারী ক��প� 

 ২৮ �ন ২০১৮ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়েনর জ� সকল 

ম�ণালয়/িবভাগেক অ�েরাধ �াপন 

মি�পিরষদ িবভাগ 

৩১ �লাই ২০১৮ সকল ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�েহর বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না 

�ণয়ন 

 ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

১২ আগ� ২০১৮ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

১৬ আগ� ২০১৮ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ত� বাতায়েন �কাশ ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

৩১ জা�য়াির ২০১৯ 
 বািষ �ক উ�াবন পিরক�নার অধ �-বািষক �-��ায়ন 

ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

৫ �ফ�য়ায়ির ২০19 
বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার অধ �-বািষকী ��ায়ন 

�িতেবদন মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 

ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

১৫ �লাই ২০19 বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার বািষক �-��ায়ন  
ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

২০ �লাই ২০১৯ 
বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার বািষক �-��ায়ন 

�িতেবদন  মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 

ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন 

অিধদ�র/সং�াস�হ 

�িত মাস 
সকল ম�ণালয়/িবভােগর বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নার 

বা�বায়ন অ�গিত-িবষয়ক সভা  

 মি�পিরষদ িবভাগ 

 

৫.০ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ২০১৮-২০১৯ উপ�াপন �ি�য়া 

বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত ��ায়ন কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ িন�িলিখত �কানায় ��রণ 

করেত হেব।  

অিতির� সিচব (সং�ার) 
মি�পিরষদ িবভাগ 
ক� ন�র: 1০০১, সরকাির পিরবহন �ল ভবন 
বাংলােদশ সিচবালয় িলংক �রাড, ঢাকা।  
 

এছাড়া ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�ার ত� বাতায়েন আপেলাড করেত হেব এবং ইেলক�িনক কিপ িপিডএফ 

ফাইল আকাের  eg_sec2@cabinet.gov.bd �কানায় ��রণ করেত হেব। 


