গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

উদ্ভাবন কর্পম ররকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
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সর্ন্বয় ও সাংস্কার ইউরনট
র্রন্ত্রপররষে রবভাগ

উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
রনদে মরশকা, ২০১৫
১. প্রপ্রক্ষাপট
সরকারর কর্মচাররদের েক্ষতা বৃরির র্াধ্যদর্ নাগররক প্রসবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরদণ জনপ্রশাসদন
উদ্ভাবন চচ মার ভূরর্কা গুরুত্বপূণ ম। পৃরিবীর অদনক প্রেদশই সরকারর প্রসবা প্ররিয়াদক সহজতর ও জনবান্ধব করার
লদক্ষে উদ্ভাবন কার্ মির্ রবকাদশর উদেদে রবরভন্ন পর্ মাদয় ইদনাদভশন টির্ গঠন করা হদয়দে। উদ্ভাবন উদযাগ গ্রহণ
ও উদযাগ গ্রহদণর সুদর্াগ সৃরি, েক্ষতা উন্নয়ন এবাং প্রদয়াজনীয় নীরত-পিরত প্রণয়দন ইদনাদভশন টির্সমূহ
উদেখদর্াগ্য ভূরর্কা রাখদে।
বাাংলাদেদশর জনপ্রশাসদন উদ্ভাবন চচ মার রবষয়টিদক প্রারতষ্ঠারনক রূপ প্রোদনর লদক্ষে সকল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ,
অরিেপ্তর/সাংস্থা এবাং প্রজলা ও উপদজলা পর্ মাদয় একটি কদর ‘ইদনাদভশন টির্’ গঠদনর জন্য র্রন্ত্রপররষে রবভাগ
২০১৩ সাদল একটি প্রজ্ঞাপন জারর কদর (পরররশি-ক)। এ পররদপ্ররক্ষদত রবরভন্ন পর্ মাদয় প্রায় সহস্রারিক ইদনাদভশন
টির্ গঠিত হদয়দে। েপ্তরসমূদহর প্রসবা প্রোন প্ররিয়া সহজীকরণ এবাং কাদজর অভেন্তরীণ প্ররিয়ায় গুণগত পররবতমন
আনার লদক্ষে বাৎসররক কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন সাংরিি েপ্তদরর ইদনাদভশন টিদর্র অন্যতর্ োরয়ত্ব।
রকন্তু উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়দন সকল েপ্তদরর সাফল্য সর্ান নয়। অদনক প্ররতষ্ঠান অাংশীজনদের সদে
আদলাচনার র্াধ্যদর্ অতেন্ত সুরচরন্তত কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন করদলও রকছু প্ররতষ্ঠাদনর প্রণীত কর্মপররকল্পনা র্দিি
র্ানসম্পন্ন নয়। তাোড়া, উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন কদর রন এর্ন প্ররতষ্ঠানও রদয়দে। এ রবষদয় একটি সুরনরে মি
র্ানেণ্ড ও পর্ মাপ্ত রেকরনদে মশনা না িাকার ফদলই প্ররতষ্ঠানসমূহ উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়দন সর্ান আগ্রহ প্রকাশ
কদররন র্দর্ম িারণা করা র্ায়। এ পররদপ্ররক্ষদত উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন ইদনাদভশন টিদর্র
কাদজ সহায়তা ও উৎসাহ প্রোদনর লদক্ষে এ রনদে মরশকাটি প্রণয়ন করা হল।

২. উদেে ও ব্যবহার
উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনার উদেে হল সরকারর েপ্তদর উদ্ভাবনী কার্ মির্দক সুশৃঙ্খল, রনয়র্তারন্ত্রক ও
প্রারতষ্ঠারনকীকরণ এবাং এ লদক্ষে োয়বিতা সৃরি। র্রন্ত্রপররষে রবভাদগর জাররকৃত প্রজ্ঞাপন অনুয়ায়ী গঠিত
ইদনাদভশন টিদর্র বাৎসররক উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন এবাং মূল্যায়দনর কাদজ এ রনদে মরশকা ব্যবহৃত হদব।
উদেখ্য, রনদে মরশকাটিদত প্রকবল মূল রবদবচে রবষয়সমূহ বণ মনা করা হদয়দে, রবস্তাররত পিরনদে মশ প্রেওয়া হয়রন।
ইদনাদভশন টির্গুরল রনজ অরিদক্ষদের প্রদয়াজন, প্রদয়াগদক্ষে ও প্রাসরেকতা রবদবচনায় রনদে মরশকাটির সদে
প্রদয়াজনীয় উপাোন প্রর্াগ করদত পাদর। উদ্ভাবনী চচ মায় অরভজ্ঞতার িারাবারহকতা এবাং গভীরতা অজমদনর
পররির্ায় সর্দয় সর্দয় এ রনদে মরশকাটির পররর্াজমন প্রদয়াজন হদব।

৩. উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনার প্রিান রবদবচে রবষয়
উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাদণ্ডর প্রিান চারটি িাপ রদয়দে, র্িা(ক) উদ্ভাবনী িারণার রবকাশ ও র্াচাই,
(খ) উদ্ভাবনী িারণার পরীক্ষা বা পাইলটিাং,
(গ) পাইলট উদযাদগর পর্ মাদলাচনা ও মূল্যায়ন এবাং
(ঘ) উপযুক্ত পাইলট উদযাদগর বৃহত্তর প্ররতফলন।
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অপররেদক, সরকারর েপ্তদর উদ্ভাবনী উদযাদগর সািারণ প্রক্ষেগুরলর র্দধ্য রদয়দে(ক) প্রসবায় নাগররদকর প্রভাগারন্ত লাঘব,
(খ) প্রসবা প্রোদনর বতমর্ান ব্যবস্থার উন্নয়ন বা নতুন প্রসবা প্রোদনর র্াধ্যর্ প্রবতমন,
(গ) নাগররদকর সদে প্রর্াগাদর্াগ,
(ঘ) োপ্তররক অভেন্তরীণ কর্মপ্ররিয়ার উন্নয়ন এবাং
(ঙ) সরকারর-প্রবসরকারর ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনর সদে অাংরশোরত্ব ইতোরে।
প্রযুরক্তগত দ্রুত অগ্রগরতর ফদল তথ্য ও প্রর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত, রবদশষত প্রর্াবাইল প্রযুরক্ত বতমর্াদন উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডদক
ত্বরারন্বত করদে, র্রেও সবদক্ষদেই প্রযুরক্তর ব্যবহার আবরেক নাও হদত পাদর। উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণয়দনর
প্রক্ষদে ইদনাদভশন টির্গুরল রনজ অরিদক্ষে-সাংরিি অন্যান্য প্রাসরেক রবষদয়র পাশাপারশ রনদের রবষয়গুরল
রবদবচনায় রনদত পাদর।

৩.১. অাংশীজনদের সম্পৃক্ততা
প্ররতষ্ঠাদনর উদ্ভাবনী কর্মকাদণ্ড সকল অাংশীজদনর সাংদিষ ও কার্ মকর ভূরর্কা পালদনর সুদর্াগ সৃরি করা ইদনাদভশন
টির্গুরলর োরয়ত্ব। উদ্ভাবনী কাদজর সর্ন্বয় সািন, উদ্ভাবনী কাদজর সহায়ক পররদবশ সৃরি এবাং প্রারতষ্ঠারনক স্মৃরত
সাংরক্ষণাদি ম প্রদয়াজনীয় ডকুদর্দেশন রনরিত করার জন্য ইদনাদভশন টির্ রনজ রনজ প্ররতষ্ঠাদনর ‘ইদনাদভশন
প্রসদিটাররদয়ট’ রহসাদব কাজ করদব।

৩.২. কর্মপররকল্পনায় অন্তর্ভমরক্তর জন্য রবদবচে রবষয়ারে
র্রন্ত্রপররষে রবভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী প্ররতটি ইদনাদভশন টির্ রনজ রনজ অরিদক্ষদে বাৎসররক কর্মপররকল্পনা
প্রণয়ন করদব। কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন করার প্রদয়াজদন রনদে বরণ মত ইরেতমূলক (indicative) রবষয়গুরল
রবদবচনায় প্রনওয়া প্রর্দত পাদর। রনজ রনজ প্রপ্রক্ষাপট, প্রদয়াজন, অগ্রারিকার ও সক্ষর্তা রবদবচনায় প্ররদখ ইদনাদভশন
টির্গুরল বাস্তবমুখী বাৎসররক কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন রনরিত করদব।

িরর্ক

উদ্ভাবদনর প্রক্ষে

কর্মপররকল্পনার জন্য রবদবচে রবষয়
অরিদক্ষদের প্রিান প্রিান প্রসবাসমূহ কী?
প্রকান্ প্রসবাসমূহ নাগররদকর চারহো রবদবচনায় অরিকতর গুরুত্বপূণ ম?
প্রসবাসমূদহর রবষদয় নাগররক সন্তুরির জররপ আদে রক?
নাগররদকর চারহো প্রবাঝার জন্য গণশুনানীর ব্যবস্থা আদে রক?

৩.২.১

প্রসবা প্ররিয়া সহজীকরণ

প্রসবা সহজীকরদণর প্রিান প্রিান উপাোনগুরল (প্রসবা প্রোদনর সর্য়,
প্রসবাগ্রহীতার ব্যয়, অরফস-র্াতায়াদতর সাংখ্যা, গুণগত র্ান) কী এবাং
এগুরল লাঘদবর জন্য কী উদযাগ গ্রহণ করা র্ায়?
প্রসবা প্রোন প্ররিয়ায় প্রসবাগ্রহীতার সদে বতমর্াদন কীভাদব প্রর্াগাদর্াগ
করা হয়?
প্রসবা প্রোন কাদজ প্রিান সর্স্যাগুরল কী? এগুরল কীভাদব সর্ািান করা
র্ায়? রডরজটাল তথ্য ও প্রসবা প্রকদে এ প্রসবাটি পাওয়া সম্ভব রক?
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িরর্ক

উদ্ভাবদনর প্রক্ষে

কর্মপররকল্পনার জন্য রবদবচে রবষয়
প্রসবা প্রোন প্ররিয়ার সদে অন্য েপ্তর/প্ররতষ্ঠাদনর সাংদিষ িাকদল
কীভাদব পারস্পররক অাংশীোররদত্বর র্াধ্যদর্ প্রসবা প্রোন জটিলতামুক্ত
করা র্ায়?
প্রসবা প্রোদন তথ্য ও প্রর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত বা প্রর্াবাইল প্রযুরক্ত সম্পৃক্ত
করার সুদর্াগ আদে রক?
োপ্তররক অভেন্তরীণ প্রিান কর্মপ্ররিয়াসমূহ কী? সািারণভাদব প্রকান্
কর্মপ্ররিয়া অরিকতর ব্যবহৃত হয়? প্রকান্ প্রকান্ কর্মপ্ররিয়া অরিকতর
জটিল, ব্যয় ও সর্য়সাদপক্ষ?
অভেন্তরীণ এসব কর্মপ্ররিয়ায় িাপ, সর্য়, ব্যয় ও অন্যান্য অপচয় হ্রাস
করার সুদর্াগ আদে রক?

৩.২.২

োপ্তররক অভেন্তরীণ
কর্মপ্ররিয়ার উন্নয়ন

এসব কর্মপ্ররিয়ার সদে অন্য শাখা/েপ্তর/প্ররতষ্ঠাদনর সাংদিষ আদে রক
এবাং এদক্ষদে পারষ্পররক অরিকতর সর্ন্বদয়র সুদর্াগ রদয়দে রক? এদত
তথ্য ও প্রর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত বা প্রর্াবাইল প্রযুরক্ত সম্পৃক্ত করার সুদর্াগ
আদে রক?
োপ্তররক অভেন্তরীণ কাদজ কীভাদব তথ্য ও প্রর্াগাদর্াগ প্রযুরক্তর সদব মাত্তর্
ব্যবহার রনরিত করা র্ায়?
োপ্তররক কর্মকাণ্ড, রবদশষত বাৎসররক বাদজট, িয়, প্রকল্প কার্ মির্,
বাৎসররক প্ররতদবেন ইতোরে তদথ্যর অবাি প্রবাহ কীভাদব রনরিত করা
র্ায় এবাং অরিকতর স্বচ্ছতা আনা র্ায়?
কীভাদব জাতীয় শুিাচার প্রকৌশদল বরণ মত শুিাচার চচ মার পররদবদশর
উন্নয়ন করা র্ায়?
উদ্ভাবন চচ মার জন্য রনজ অরিদক্ষদে প্রিান প্ররতবন্ধকতাগুরল কী এবাং
রচরিত প্ররতবন্ধকতা রনরসদন কী উদযাগ গ্রহণ করা র্ায়?
রনজ অরিদক্ষদে উদ্ভাবন চচ মার সহায়ক পররদবশ ততরর করার জন্য ঊর্ধ্মতন
পর্ মাদয়র কী কী সুরনরে মি প্রনতৃত্বমূলক ভূরর্কা প্রদয়াজন?

৩.২.৩

উদ্ভাবন-সহায়ক পররদবশ
ততরর

উদ্ভাবনী িারণা প্রোদন রনজ অরিদক্ষদে সকল পর্ মাদয়র জনবলদক কীভাদব
উৎসারহত করা র্ায়?
উদ্ভাবনী িারণার পরীক্ষামূলক বাস্তবায়দন কী ব্যবস্থা প্রনওয়া র্ায়?
উদ্ভাবনী চচ মার জন্য রনজ অরিদক্ষদে সদচতনতা ও েক্ষতাবৃরিমূলক কী
ব্যবস্থা (প্ররশক্ষণ, প্রসরর্নার, ওয়াকমশপ, অন্য েপ্তদরর উদযাগ পররেশমন,
রবদেদশর অরভজ্ঞতা অজমন, ইতোরে) প্রনওয়া র্ায়?
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িরর্ক

উদ্ভাবদনর প্রক্ষে

কর্মপররকল্পনার জন্য রবদবচে রবষয়
উদ্ভাবন চচ মার জন্য প্রদয়াজনীয় ররদসাস ম, র্ন্ত্রপারত ইতোরের প্রর্াগান বৃরি
এবাং র্িার্ি ব্যবহার কীভাদব রনরিত করা র্ায়?
উদ্ভাবন উদযাগ বাস্তবায়দনর প্রক্ষদে রনজ অরিদক্ষদে প্রকান আদেশরনদে মশ, চচ মা, রবরি-রবিান সাংিান্ত প্ররতবন্ধকতা আদে রক? রবযর্ান
বাস্তবতার আদলাদক এ প্ররতবন্ধকতা কীভাদব রনরসন করা র্ায়?
ইদতার্দধ্য প্রর্সব উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়নািীন আদে প্রসগুরলর
পররেশমন, পর্ মাদলাচনা, ফদলাআপ, ঝরুঁ ক রনরসন, র্রনটররাং ও মূল্যায়দনর
লদক্ষে কী ব্যবস্থা প্রনওয়া র্ায়?
গৃহীত উদ্ভাবনী উদযাগ প্রিদক অরজমত অরভজ্ঞতা প্রশয়ার করার জন্য কী
ব্যবস্থা প্রনওয়া র্ায়?
উদ্ভাবন চচ মায় সফল উদযাগী কর্মকতমাদক কীভাদব স্বীকৃরত প্রোন করা
র্ায়?
স্বীয়
অরিদক্ষদে
উদ্ভাবন
চচ মার
প্রক্ষদে
অন্য
প্রকান
েপ্তর/প্ররতষ্ঠান/ব্যরক্ত/প্রগারষ্ঠর সদে অাংশীোরত্ব এবাং প্রনটওয়ারকমাং-এর
সুদর্াগ আদে রক?

৩.২.৪

পাট মনাররশপ ও
প্রনটওয়ারকমাং

সাংরিি অন্যান্য ইদনাদভশন টিদর্র সদে প্রনটওয়ারকমাং-এর র্াধ্যদর্
উদ্ভাবন চচ মার প্রক্ষে কীভাদব অরিকতর প্রজারোর ও অি মবহ করা র্ায়?
জনস্বাি ম সাংরিি রসিান্ত গ্রহণ, নীরত, রবরি-রবিান, আইন-কানুন প্রণয়ন
প্ররিয়ায় কীভাদব জনসম্পৃরক্ত বৃরি করা র্ায়?
জনসম্পৃরক্ত বৃরির উদেদে তথ্য ও প্রর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত বা প্রর্াবাইল
প্রযুরক্ত সম্পৃক্ত করার সুদর্াগ আদে রক?
উদ্ভাবনী িারণা আহ্বান, পর্ মাদলাচনা ও র্ত রবরনর্দয় এবাং নাগররক ও
সুশীল সর্াদজর সদে প্রসতু বন্ধন ততররদত ইদলক্ট্ররনক প্রসাোল রর্রডয়া
ব্যবহাদরর সুদর্াগদক কীভাদব কাদজ লাগাদনা র্ায়?

৩.২.৫

প্রসাোল রর্রডয়ার ব্যবহার

রনজ েপ্তদর এবাং রনজ অরিদক্ষে-সাংরিি অন্যান্য েপ্তদর প্রসাশাল রর্রডয়া
ব্যবহারদক কীভাদব উৎসারহত করা র্ায়? এদক্ষদে প্রকান রনদে মরশকা
প্রণয়ন করা র্ায় রক?
প্রসাশাল রর্রডয়া ব্যবহাদর োপ্তররক জনবদলর ওররদয়দেশদনর প্রদয়াজন
আদে রক? এ রবষদয় কী ব্যবস্থা প্রনওয়া র্ায়?
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৩.৩. কর্মপররকল্পনা প্রণয়দনর েক
প্ররতটি ইদনাদভশন টির্ স্বীয় অরিদক্ষদে এক বেদর সম্পারেতব্য উদযাগসমূদহর (এ রনদে মরশকার ৩.১ নাং অনুদচ্ছদের
আদলাদক) একটি কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন করদব। কর্মপররকল্পনায় রনদের েদক উরেরখত তথ্যসমূহ সুরনরে মিভাদব
উদেখ িাকা প্রদয়াজন-

িরর্ক
নম্বর

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কাদজর
নার্)

বাস্তবায়নকাল
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
প্রতোরশত ফলাফল
(শুরু ও সর্ারপ্তর
কর্মকতমা
(কাজটি সম্পন্ন
তাররখ)
(প্রর্ কর্মকতমার
হদল গুণগত বা
প্রনতৃদত্ব
পররর্াণগত কী
সম্পারেত হদব পররবতমন আসদব)
তাঁর নার্ ও
পেরব)

পররর্াপ
(প্রতোরশত ফলাফল
ততরর হদয়দে রক না
তা পররর্াদপর
র্ানেণ্ড

০১.

উোহরণঅনলাইদন জরর্র
নার্জারীকরদণর
ব্যবস্থা করা

উোহরণপ্রফব্রুয়ারর ১,
২০১৫- ৩০ জুন
২০১৫

উোহরণ- প্রসবা প্রারপ্তর
প্রক্ষদে প্রসবাগ্রহীতার
সর্য় বা প্রসবা প্রারপ্তর
ব্যয় বা প্রসবা প্রারপ্তর
লদক্ষে প্রসবাগ্ররহতার
অরফস র্াতায়াদতর
সাংখ্যা

উোহরণ- জনাব
প্রবনজারর্ন
অরিকারী, উপসরচব, উন্নয়ন
অরিশাখা

উোহরণ- নতুন
ব্যবস্থায় নার্জারীদত
সর্য়, খরচ রকাংবা
র্াতায়াত কর্
লাগদব, বা
প্রসবাগ্রহীতার
প্রভাগারন্ত কর্দব।

উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনার একটি নমুনা পরররশি-খ প্রত প্রেত্ত হল।

৪. ইদনাদভশন টিদর্র কার্ মির্ মূল্যায়ন
ইদনাদভশন টিদর্র কার্ মির্ মূল্যায়ন পিরত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা। র্ারসক সর্ন্বয় সভায় বাৎসররক
কর্মপররকল্পনার প্রপ্রক্ষাপদট ইদনাদভশন টিদর্র কার্ মির্ মূল্যায়ন করদত হদব। র্রন্ত্রপররষে রবভাদগর প্রজ্ঞাপদনর
আদলাদক এ সাংিান্ত বাৎসররক একটি প্ররতদবেন ততরর কদর স্ব স্ব ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদত হদব এবাং এর করপ
র্রন্ত্রপররষে রবভাদগ প্রপ্ররণ করদত হদব। বৎসর প্রশদষ পরবতী পৃষ্ঠায় প্রেরশমত েদক উরেরখত রবষয়ারের আদলাদক
ইদনাদভশন টিদর্র কার্ মির্ মূল্যায়ন করা হদব।
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কর্মমূল্যায়ন েক
িরর্ক

মূল্যায়দনর রবষয়

কর্মকৃরত সূচক

মূল্যায়ন

৪.১

উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা

উদ্ভাবন কর্মপররকল্পনা প্রণীত

না =০; হো = ৫

৪.২

ইদনাদভশন টিদর্র সভা

প্ররত র্াদস ইদনাদভশন টিদর্র সভা অনুরষ্ঠত

প্ররতটি সভার জন্য ০১
সদব মাচ্চ- ১০

৪.৩

ইদনাদভশন টিদর্র
বাৎসররক প্ররতদবেন

বাৎসররক
প্রকারশত

প্ররতদবেন

স্বীয়

ওদয়বসাইদট না =০; হো = ৫

৩১ জানুয়াররর র্দধ্য পূব মবতী বৎসদরর না =০; হো = ৫
বাৎসররক প্ররতদবেন র্রন্ত্রপররষে রবভাদগ
প্রপ্রররত

৪.৪

উদ্ভাবনী িারণা আহ্বান, কর্মকতমা/কর্মচাররদের রনকট হদত উদ্ভাবনী না =০; হো = ৫
র্াচাই ও বাোই সাংিান্ত িারণা আহ্বান এবাং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী িারণাগুরল
কার্ মির্
র্াচাইপূব মক অগ্রারিকার রভরত্তদত সঙ্করলত।

৪.৫

উদ্ভাবনী
িারণার উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবায়দনর জন্য পাইলট প্রকল্প প্ররতটি প্রকদল্পর জন্য ২;
প্রদটাটাইরপাং/ পাইলটিাং
গৃহীত
সদব মাচ্চ ১০

৪.৬

উদ্ভাবনী উদযাদগর
(প্রদটাটাইপ/ পাইলট)
অরজমত অরভজ্ঞতা

উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবারয়ত

৪.৭

জাতীয়ভাদব বাস্তবায়ন
(প্রস্করলাং আপ)

উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প প্রেশব্যাপী/বৃহত্তর প্ররতটি প্রকদল্পর
অরিদক্ষদে বাস্তবারয়ত (প্রস্করলাং আপ)
৫;
সদব মাচ্চ ১০

৪.৮

উদ্ভাবনী সক্ষর্তা বৃরি

রনজ অরিক্ষদে উদ্ভাবনী সক্ষর্তা বৃরিমূলক প্ররতটি উদযাদগর জন্য
প্ররশক্ষণ, প্রসরর্নার, ওয়াকমশপ, রশক্ষাসফর, ০২; সদব মাচ্চ ১০
ইতোরে আদয়ারজত

৪.৯

প্রনটওয়ারকমাং ও
পাট মনাররশপ

অাংশীজনদের
আদয়ারজত

৪.১০

প্রসাোল রর্রডয়ার ব্যবহার

োপ্তররক কাদজ প্রসাোল রর্রডয়া ব্যবহৃত

৪.১১

ই-প্রসবা

রনজ অরিদক্ষদের রবরভন্ন প্রসবা ই-প্রসবায় প্ররতটি প্রসবার জন্য ২;
রূপান্তররত
সদব মাচ্চ ১০

প্ররতটি উদযাদগর জন্য
০২; সদব মাচ্চ ১০

সফল এবাং রবফল উভয় উদযাগসমূহ প্রিদক প্ররতটি ডকুদর্দের জন্য
অরজমত অরভজ্ঞতা ররদপাট ম আকাদর রবরভন্ন ০১; সদব মাচ্চ ৫
র্াধ্যদর্ প্রচাররত

সদে
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জন্য

সভা প্ররতটি উদযাদগর জন্য
০২; সদব মাচ্চ ১০
না =০; হো = ৫

৫. সার্রগ্রক মূল্যায়ন
অনুদচ্ছে ৪-এ বরণ মত রবষয়সমূদহ প্রর্াট ১০০ নম্বর বরাে করা হদয়দে। এর র্ধ্য প্রিদক প্রাপ্ত নম্বদরর রভরত্তদত
ইদনাদভশন টির্সমূদহর কর্মতৎপরতা ও সাফদল্যর চুড়ান্ত মূল্যায়ন করা হদব। সার্রগ্রক মূল্যায়দনর র্ানেণ্ড হদব
রনেরূপ:
প্রাপ্ত নম্বর
৯০-১০০
৮০-৯০
৭০-৮০
৬০-৭০
৬০-এর রনদে

মূল্যায়দনর প্রেরণ
অসািারণ
অরত উত্তর্
উত্তর্
প্রর্াটামুটি র্াদনর
দুব মল

বাাংলাদেদশর জনপ্রশাসদন উদ্ভাবনী চচ মার প্রটকসই সাংস্কৃরতর সূচনা করার প্রক্ষদে ইদনাদভশন টির্সমূহ গুরুত্বপূণ ম
ভূরর্কা রাখদত সক্ষর্। এ লদক্ষে প্ররতটি ইদনাদভশন টিদর্র বেরব্যাপী সরিয় কার্ মির্ প্রদয়াজন। ইদনাদভশন
টির্গুরলদক সরিয় করদত এবাং সুরনরে মি লক্ষে অজমন ও প্রদয়াজনীয় কার্ মির্ সম্প্রসারণ করদত রনজ রনজ
কর্মপররকল্পনা প্রদয়াজন। এ োড়া, ইদনাদভশন টির্গুরলর কার্ মিদর্র মূল্যায়ন, প্ররতদর্ারগতা ও প্রদয়াজনীয় স্বীকৃরত
প্রদয়াজন। এ রনদে মরশকাটি কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন ও কার্ মির্ মূল্যায়দনর একটি গাইডলাইন রহসাদব প্রণীত হল; র্া
ইদনাদভশন টির্গুরল রনজ প্রদয়াজদন ব্যবহার করদত পাদর। এ সাংিান্ত অরিকতর ব্যাখ্যা বা সহদর্ারগতার প্রদয়াজন
হদল র্রন্ত্রপররষে রবভাদগর সর্ন্বয় ও সাংস্কার ইউরনট অিবা প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ মালদয়র একদসস টু ইনফরদর্শন
প্রপ্রাগ্রাদর্র সদে প্রর্াগাদর্াগ করা প্রর্দত পাদর।
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মন্ত্রণালয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

পবরবিষ্ট - খ

বিবিচ্য সাল - ২০১৫

ক্রবিক
নং

বিষয়

প্রস্তাবিত বিষয়
(গৃহীতব্য কাবের নাি)

িাস্তিায়নকাল

শুরুর
তাবরখ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

িন্ত্রণালবয়র সসিা গ্রবহতার সংখ্যা
বিবিচ্না কবর ৩ টি গুরুত্বপূণ ম সসিা
সহেীকরবণর েন্য অগ্রাবিকার
বেবিবত বচ্বিতকরণ

২ িাচ্ ম,
২০১৫

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কিমকতমা

প্রতযাবিত ফলাফল
পবরিাপ
(কােটি সম্পন্ন হবল
(প্রতযাবিত ফলাফল ততবর
গুণগত িা পবরিাণগত কী হবয়বে বক না তা পবরিাবপর
পবরিতমন আসবি)
িানদণ্ড)

সিাবপ্তর
তাবরখ
২০ িাচ্ ম,
২০১৫

অগ্রাবিকার বেবিবত বচ্বিত
সসিাসমূবহর প্রথি সসিাটি অবিকতর
সহে উপাবয় প্রদান করার পন্থা িা
২০ িাচ্ ম, ১২ এবপ্রল,
প্রবক্রয়া উদ্ভািন এিং সংবিষ্ট আইন
২০১৫
২০১৫
িা বিবি পর্ মাবলাচ্নাপূি মক প্রবয়ােনীয়
সংবিািনীর সুপাবরি প্রণয়ন করার
বনে অবফবসর েন্য কবিটি গঠন ।
সসিা
কবিটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়বনর েন ও
সহেীকরণ
নতুন পদ্ধবতবত পরীক্ষামূলক সীবিত ১৫ এবপ্রল, ৩০ এবপ্রল,
অথিা সসিায়
পবরসবর প্রথি সসিাটির প্রদান শুরু
২০১৫
২০১৫
ইবনাবেিন করা

েনাি
অগ্রাবিকার বেবিবত বচ্বিত ৩
সহেীকরবণর েন্য কৃবষ
িবফজুল
টি সসিার উবেখসহ ইবনাবেিন
িন্ত্রণালবয়র ৩ টি গুরুত্বপূণ ম
ইসলাি খান
টিবির কার্ মবিিরণী ও িন্ত্রীও
সসিা অগ্রাবিকারবেবিবত
ইবনাবেিন
সবচ্বির অনুবিাদন গ্রহণ
বচ্বিত
অবফসার
সংক্রান্ত দবলল
েনাি
কবিটি গঠন সংক্রান্ত ইবনাবেিন
িবফজুল প্রবয়ােনীয় সংবিািবনর
টিবির কার্ মবিিরণী ও িবন্ত্র ও
ইসলাি খান সুপাবরি প্রণয়ন করার
সবচ্বির অনুবিাদন গ্রহণ
ইবনাবেিন েন্য কবিটি গঠন সম্পন্ন
সংক্রান্ত দবলল
অবফসার

েনাি
িবফজুল
পরীক্ষামূলক সসিা প্রদান শুরুর
পরীক্ষামূলক সসিা প্রদান
ইসলাি খান
সবে সংবিষ্ট প্রবয়ােনীয়
শুরু
ইবনাবেিন
কাগেপত্র
অবফসার
েনাি
নতুন পদ্ধবতবত সসিা প্রদান
১৫ সি,
কায়োরুল নতুন পদ্ধবতবত সসিা
৩০ সি, ২০১৫
শুরুর সাবথ সংবিষ্ট প্রবয়ােনীয়
২০১৫
ইসলাি
প্রদান শুরু
কাগেপত্র
উপসবচ্ি

অবেমত অবেজ্ঞতার আবলাবক
প্রবয়ােনীয় সংবিািন ও
পবরিােমনসহ নতুন পদ্ধবতবত
পবরসবর প্রথি সসিাটি প্রদান শুরু
বচ্বিত প্রথি সসিাটি নতুন পদ্ধবতবত
প্রদান করার েন্য গুরুত্বপূণ ম বচ্বিত ৩
টি সসিার অিবিষ্ট ২টি সসিা নতুন
১০ জুন,
পদ্ধবতবত প্রদান করার েন্য কবিটি
২০১৬
গঠন, পরীক্ষামূলক িাস্তিায়ন এিং
চূড়ান্ত িাস্তিায়ন সম্পন্ন করা।

েনাি
িবফজুল
নতুন পদ্ধবতবত সসিা প্রদান
৩০ আগস্ট,
নতুন পদ্ধবতবত আরও ২টি
ইসলাি খান
শুরুর সবে সংবিষ্ট প্রবয়ােনীয়
২০১৫
সসিার সসিা প্রদান শুরু
ইবনাবেিন
কাগেপত্র
অবফসার

অগ্রাবিকার বেবিবত বচ্বিত ৩
টি িাখার ফাইলসমূহ ইেনাি িন্ত্রণালবয়র ৩ টি গুরুত্বপূণ ম
িন্ত্রণালবয়র ৩ টি গুরুত্বপূণ ম িাখার
ফাইবলর িাধ্যবি বনষ্পবির েন্য
িবফজুল িাখার ফাইলসমূহ ইফাইলসমূহ ই-ফাইবলর িাধ্যবি
২ িাচ্ ম,
২০ িাচ্ ম,
অগ্রাবিকার বেবিবত
ইসলাি খান
ফাইবলর িাধ্যবি
বনষ্পবির েন্য অগ্রাবিকার বেবিবত
২০১৫
২০১৫
বচ্বিতকরণ সংক্রান্ত ইবনাবেিন
ইবনাবেিন বনষ্পবির েন্য অগ্রাবিকার
বচ্বিতকরণ
টিবির সোর কার্ মবিিরণী ও
অবফসার
বেবিবত বচ্বিত
িন্ত্রী ও সবচ্বির অনুবিাদন গ্রহণ
ই-সসিা ও ইসংক্রান্ত দবলল
ফাইবলং
েনাি
অগ্রাবিকার বেবিবত বচ্বিত ৩টি
কবিটি গঠন সংক্রান্ত ইবনাবেিন
িবফজুল ই-ফাইবলর িাধ্যবি ফাইল
কার্ মক্রি
িাখার িবধ্য ১ি িাখাটির ফাইলসমূহ ২০ িাচ্ ম, ১২ এবপ্রল,
টিবির কার্ মবিিরণী ও িন্ত্রী ও
ইসলাি খান বনষ্পবি করার েন্য
ই-ফাইবলর িাধ্যবি বনষ্পবির েন্য
২০১৫
২০১৫
সবচ্বির অনুবিাদন গ্রহণ
ইবনাবেিন কবিটি গঠন সম্পন্ন
কবিটি গঠন ।
সংক্রান্ত দবলল
অবফসার
কবিটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়বনর েন্য ইসিাোঃ
পরীক্ষামূলক সসিা প্রদান শুরুর
ফাইবলর িাধ্যবি ১ি িাখাটির
১৫ এবপ্রল, ৩০ এবপ্রল, সিাখলছুর পরীক্ষামূলক সসিা প্রদান
সবে সংবিষ্ট প্রবয়ােনীয়
ফাইলসমূহ ই-ফাইবলর িাধ্যবি
২০১৫
২০১৫
রহিান
শুরু
কাগেপত্র
বনষ্পবি শুরু করা।
উপসবচ্ি

ক্রবিক
নং

বিষয়

প্রস্তাবিত বিষয়
(গৃহীতব্য কাবের নাি)

িাস্তিায়নকাল

শুরুর
তাবরখ

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কিমকতমা

সিাবপ্তর
তাবরখ

েনাি
কািরুল
ইসলাি
উপসবচ্ি
১৫ সি,
৩০ সি, ২০১৫ েনাি
২০১৫
আখতারুল
আলি
উপসবচ্ি

9.

অবেমত অবেজ্ঞতার আবলাবক
অগ্রাবিকার বেবিবত বচ্বিত অন্য
িাখা দুটির ফাইলসমূহ ই-ফাইবলর
িাধ্যবি বনষ্পবি শুরু করা।

10.

িন্ত্রণালবয়র সসিাসমূহ অবিকতর
েনিান্ধি করার লবক্ষয সকল
পর্ মাবয়র কিমকতা ও কিমচ্ারীবদর
২৭ িাচ্ ম, বিবসম্বর ৩১,
বনকট হবত উদ্ভািনী িারণা
২০১৫
২০১৫
বনয়বিত প্রাবপ্তর উবেবে সটন্ডার
িবের অনুরুপ িন্ত্রণালবয় একটি
ইবনাবেিন িে চ্ালু করা।

নতুন পদ্ধবতবত সসিা
প্রদান শুরু

েনাি
িবফজুল
দৃেিানস্থাবন আইবিয়া
ইসলাি খান
িে স্থাবপত
ইবনাবেিন
অবফসার

েনাি
িবফজুল
২৭ িাচ্ ম, বিবসম্বর ৩১,
11.
ইসলাি খান
২০১৫
২০১৫
ইবনাবেিন
অবফসার
েনাি
আইবিয়া
প্রবতিাবসর ইবনাবেিন টিবির
িবফজুল
ম্যাবনেবিন্ট সোয় আইবিয়া িে এিং
প্রবতিাবসর প্রবতিাবসর২৫
12. ও সেলআপ
ইসলাি খান
১৫ তাবরখ
তাবরখ
অনলাইবন প্রাপ্ত আইবিয়াসমূহ
ইবনাবেিন
র্াচ্াই ও িাোই করা
অবফসার
েনাি
প্রবতিাবস িাোই কবর প্রাপ্ত
পরিতী
িবফজুল
আইবিয়াসমূহ িাস্তিায়ন করার
পরিতী িাবসর
13.
িাবসর ৫
ইসলাি খান
প্রবয়ােনীয় অনুবিাদন গ্রহণ ও
১৫ তাবরখ
তাবরখ
ইবনাবেিন
িাস্তিায়ন
অবফসার
েনাি
িন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তবরর কিমকতমাগণ
িবফজুল
কর্তমক িাস্তিাবয়ত আইবিয়া
নবেম্বর ১৫, বিবসম্বর ৩০,
14.
ইসলাি খান
পর্ মাবলাচ্নার পর সারাবদবি
২০১৫
২০১৫
ইবনাবেিন
িাস্তিায়ন করা (সেলআপ)।
অবফসার
িন্ত্রণালবয়র অিীন সকল দপ্তর ও
েনাি
অবিদপ্তবরর ইবনাবেিন টিিসমূহ
িবফজুল
িাচ্ ম ২৫,
15.
সবক্রয় করা এিং প্রবতিাবসর
সি ২০, ২০১৫ ইসলাি খান
অিোঃস্তন ইবনাবেিন টিিসমূবহর সো বনবিত ২০১৫
ইবনাবেিন
অবফবসর করা
অবফসার
ইবনাবেিন িন্ত্রণালবয়র অিীন সকল দপ্তর ও
েনাি
কার্ মক্রি অবিদপ্তর হবত ইবনাবেিন সংক্রান্ত
িবফজুল
তদারবক িাবষ মক কিমপবরকল্পনা প্রণয়ন বনবিত িাচ্ ম ২৫, সি ১৫, ২০১৫ ইসলাি খান
16.
করা, কিমপবরকল্পনা পর্ মাবলাচ্না করা ২০১৫
ইবনাবেিন
এিং প্রবয়ােনীয় পরািিম প্রদান করা।
অবফসার

অনলাইবন আইবিয়া প্রদান করার
েন্য একটি অনলাইন প্লাটফরি
ততরী।

প্রতযাবিত ফলাফল
পবরিাপ
(কােটি সম্পন্ন হবল
(প্রতযাবিত ফলাফল ততবর
গুণগত িা পবরিাণগত কী হবয়বে বক না তা পবরিাবপর
পবরিতমন আসবি)
িানদণ্ড)

নতুন পদ্ধবতবত সসিা প্রদান
শুরুর সবে সংবিষ্ট প্রবয়ােনীয়
কাগেপত্র

আইবিয়া িে এর েবি

অনলাইন আইবিয়া
প্লাটফরি ততবর সম্পন্ন

অনলাইন আইবিয়া প্লাটফরি
এর বলংক

র্াচ্াই-িাোই করা
আইবিয়া

র্াচ্াই-িাোই সংক্রান্ত
কার্ মবিিরণী

অনুবিাবদত ও িাস্তিাবয়ত অনুবিাদন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত
আইবিয়া
িকুবিন্ট

সারাবদবি িাস্তিাবয়ত
আইবিয়া

সারাবদবি আইবিয়া িাস্তিায়ন
সংক্রান্ত িকুবিন্ট

িন্ত্রণালবয়র অিীন সকল দপ্তর
দপ্তর ও অবিদপ্তবরর
ও অবিদপ্তবরর ইবনাবেিন
ইবনাবেিন টিিসমূবহর
টিিসমূবহর সো অনুবিত সোর
সো অনুবিত
কার্ মবিিরণী
িন্ত্রণালবয়র আওতািীন িন্ত্রণালবয়র অিীন সকল দপ্তর
সকল দপ্তর ও অবিদপ্তর
ও অবিদপ্তর কর্তমক প্রবণত
কিমপবরকল্পনা প্রণীত
কিমপবরকল্পনার কবপ

ক্রবিক
নং

বিষয়

প্রস্তাবিত বিষয়
(গৃহীতব্য কাবের নাি)

িাস্তিায়নকাল

শুরুর
তাবরখ
17.

18.

19.

20.

21.

22.

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কিমকতমা

প্রতযাবিত ফলাফল
পবরিাপ
(কােটি সম্পন্ন হবল
(প্রতযাবিত ফলাফল ততবর
গুণগত িা পবরিাণগত কী হবয়বে বক না তা পবরিাবপর
পবরিতমন আসবি)
িানদণ্ড)

সিাবপ্তর
তাবরখ

েনাি
৬০ েন কিমকতমা ও
িন্ত্রণালবয়র ৬০ েন কিমকতমা ও
িবফজুল
ইবনাবেিন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ
িাচ্ ম ২৫,
কিমচ্ারীবদর েন্য
সেবনং কিমচ্ারীবদর েন্য ইবনাবেিন সংক্রান্ত
সি ২৫, ২০১৫ ইসলাি খান
সম্পন্নকারী ৬০ েন কিমকতমা ও
২০১৫
ইবনাবেিন সংক্রান্ত
প্রবিক্ষবণর আবয়ােন করা।
ইবনাবেিন
কিমচ্ারীর তাবলকা
প্রবিক্ষণ সম্পন্ন
অবফসার
িন্ত্রণালবয়র আওতািীন অবিদপ্তর ও
েনাি
ইবনাবেটরবদর দপ্তবরর িাঠ পর্ মাবয়র কিমকতমাগবণর
িবফজুল
সহায়তা প্রদান করার েন্য
িাচ্ ম ২৫,
সহায়তা প্রদান করার েন্য
আবথ মক উদ্ভািনী উবযাগ িাস্তিায়বন সহায়তা
জুন ২৫, ২০১৫ ইসলাি খান
সহায়তা ফান্ড গঠন সংক্রান্ত
২০১৫
সহায়তা ফান্ড গঠন সম্পন্ন
ইবনাবেিন
দবলল
সহায়তা প্রদান প্রদান করার েন্য সহায়তা ফান্ড গঠন
করা।
অবফসার
েনাি
িন্ত্রণালয় ও িন্ত্রণালবয়র আওতািীন
িবফজুল
পুরষ্কার প্রদান করার েন্য
অবিদপ্তরসমূবহ কিমরত আইবিয়া
িাচ্ ম ২৫, বিবসম্বর ২৫,
পুরষ্কার প্রদান
ইসলাি খান পুরষ্কার প্রদান সম্পন্ন প্রবয়ােনীয় অবফস আবদি িা
প্রদানকারী সসরা কিমকতমা২০১৫ ২০১৫
ইবনাবেিন
দবলল
কিমচ্ারীবদর িবধ্য পুরষ্কার প্রদান।
অবফসার
সসিা পদ্ধবত সহেীকরণ, ই-ফাইবলং,
েনাি
ইবনাবেিন ইতযাবদ বিষবয় প্রবিক্ষণ
িবফজুল
প্রবতিান, অংিীেন ও
পাট মারবিপ ও প্রদাবনর েন্য এটুআই ও সংবিষ্ট িাচ্ ম ২৫,
প্রবতিান, অংিীেন ও
সি ৩০, ২০১৫ ইসলাি খান
সহবর্াবগতার সক্ষত্র বচ্বিতকরণ
সনটওয়াবকমং অন্যান্য প্রবতিান / অংিীেন ২০১৫
সহবর্াবগতার সক্ষত্র বচ্বিত
ইবনাবেিন
সংক্রান্ত িকুবিন্ট
বচ্বিতকরণ ও তাবদর সবে
অবফসার
সর্াগাবর্াগ।
েনাি
সসিায় উদ্ভােন প্রবক্রয়ার বিষবয়
কািরুল
সসাস্যাল বিবিয়ার
সসাস্যাল িতািত গ্রহবণর েন্য ই-সিইল
ইসলাি
কার্ মকর ব্যিহার,
িাচ্ ম ২৫, এবপ্রল ২৫,
বিবিয়ার ব্যিহাবরর পািাপাবি অন্যান্য
উপসবচ্ি
িন্তণালবয়র েন্য
সংবিষ্ট সপইে বলংক
২০১৫
২০১৫
ব্যিহার সািাবেক িাধ্যবির ব্যিহার বনবিত
ও সদস্য, সািাবেক িাধ্যি (সর্িনকরার সম্ভাব্যতা র্াচ্াই করা হবি।
ইবনাবেিন সফসবুক) সপইে সখালা
টিি
িন্ত্রণালয় ও িন্ত্রণালবয়র আওতািীন
েনাি
সকল অবিদপ্তর ও দপ্তর হবত প্রাপ্ত
কািরুল
আইবিয়াসমূহ সংরক্ষণ করা এিং
ইসলাি
প্রকািনা ও প্রবত ৪ িাস অন্তর অন্তর ইবনাবেিন অবটাির বিবসম্বর ৩০,
উপসবচ্ি িকুবিন্ট প্রকাবিত হওয়া
প্রকাবিত িকুবিন্ট
িকুবিবন্টিন সংক্রান্ত ই-বনউেবলটার প্রকাি করা, ৩০, ২০১৫
২০১৫
ও সদস্য,
সংবিষ্টবদর বনকট ইবিইবল সপ্ররণ
ইবনাবেিন
করা এিং সংরক্ষণ করা ও ওবয়ি
টিি
সাইবট প্রকাি করা।

