বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা ২০২০-২০২১ এি সফল বাস্তবায়ননি লনযে বাস্তবায়নকাল (Implementation Calendar) ও দার্য়ত্ব পালনকািীি সংন াধীত তথ্য:

ক্রর্

১

২

৩

৪

উনেশ্য
(Objectives)

কার্ িক্রর্
(Activities)

১

৩

উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা
প্রণয়ন

ইননানভ ন টিনর্ি
সভা

উদ্ভাবন খানর্
(সকাড নম্বর3257105) বিাে

সযর্তা বৃর্দ্ধ

কর্িসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)
৪

১.১ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা
প্রর্য়ন

১.১.১কর্িপর্িকল্পনা প্রর্ীত

1.২
উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা
র্হার্ািী/আপদকাল মর্াকানবলাি
সানে সম্পৃক্ততা

১.২.১ প্রর্ীত কর্িপর্িকল্পনায়
র্হার্ািী/আপদকাল
মর্াকানবলায় র্বন ষ পদনযনপি
রুপনিখা প্রকা

১.৩ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা
র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভানে মপ্রির্
১.৪ বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা
র্থ্য বার্ায়নন প্রকা
২.১ ইননানভ ন টিনর্ি সভা
অনুষ্ঠান
২.২ ইননানভ ন টিনর্ি সভাি
র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রর্
বাস্তবায়নন বানেট বিাে

১.৩.১ র্ন্ত্রর্ালয়/ র্বভানে মপ্রর্িত
১.৪.১ তথ্য বাতায়নন প্রকার্ ত
২.১.১ সভা অনুর্ষ্ঠত

লযের্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০20-২০২১
(Target /Criteria Value for 2020-2021)
একক
(Uni
t)

অসাধাির্

অর্ত উত্তর্

উত্তর্

চলর্ত র্ান

চলর্ত র্াননি
র্ননে

৫

১০০%
7

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

তার্িখ

৩০-7-২০20

৪-8-২০20

8-8-২০20

১1-8-২০20

১6-8-২০20

৩০-৭-২০২০

৪-৮-২০২০

৮-৮-২০২০

১১-৮-২০২০

১৬-৮-২০২০

র্ায়রখ

বাস্তবায়নকারী/দায়য়ত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্মা

১২

১৩

ইননোনেশন টিম
য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

তার্িখ
র্ায়রখ
সংখ্যা

4-8- ২০20

১1-8- ২০20

১6-8- ২০20

২২-8- ২০20

২৮-8-২০20

১0-8- ২০20

১4-8- ২০20

18-8- ২০20

২2-8-২০20

28-8-২০20

৬

৫

৪

৩

২

সেনেম্বর/২০, ননেম্বর/২০,
জানুয়ারী/২১,র্ার্ ম/২১,সর্/২১ ও
জুন/২১ র্াে

২.২.১ র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ত

%

৯৫

৮০

৭৫

৭০

৬৫

জুলাই/২০ হনর্ জুন/২১ পর্ মন্ত

৩.১.১ বানেট বিােকৃত

টাকা

6 লক্ষ

৫ লক্ষ

৪ লক্ষ

-

-

ননেম্বর/২০ হনর্ সর্/২১ পর্ মন্ত

%

৯০

৮৫

৮০

৭৫

৭০

জুলাই/২০ হনর্ জুন/২১ পর্ মন্ত

-

-

-

-

জোনুয়োরী/২০২১দ্দরিঃ

-

-

-

-

দ্দিনসম্বর /২০২০দ্দরিঃ

৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রর্
বাস্তবায়নন বিােকৃত অে ি ব্যয়

৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্ িক্রর্
বাস্তবায়নন বিােকৃত অে ি ব্যর্য়ত

৪.১ উদ্ভাবন ও মসবা সহর্েকির্
র্বষনয় এক র্দননি কর্ি ালা/
মসর্র্নাি

৪.১.১ কর্ি ালা/ মসর্র্নাি
অনুর্ষ্ঠত

সংখ্যা

১
৩৫

৪.২ উদ্ভাবনন সযর্তা বৃর্দ্ধি লনযে
দুই র্দননি প্রর্ যর্ আনয়ােন

৪.২.১ প্রর্ যর্ আনয়ার্েত

সংখ্যা
(েন)

১
২০

৪.৩ মসবা সহর্েকিনর্ সযর্তা
বৃর্দ্ধি লনযে দুই র্দননি প্রর্ যর্
আনয়ােন

বাস্তবায়নকাল

জনোব সোনেহ উদ্দিন আহনমদ
সহকোরী পদ্দরচোেক (আইদ্দসটি)
ইননোনেশন টিম
কার্ মক্রর্ েংয়িষ্ট কর্মকর্মা
কার্ মক্রর্ েংয়িষ্ট কর্মকর্মা
১। জনোব এ কক এম মদ্দিজুে ইসেোম
উপপদ্দরচোেক (দোিঃদ্দবিঃওঋণ)
২। জনাব মমাোঃ আতাউর রহমান
সহকারর পররচালক (শৃংখলা)
১। জনোব কমোয়োনেম কহোনসন
অধ্যক্ষ (ককমোসউনক)
২। জনোব শাহীনূর রহমান
সহকারী পররচালক (দাোঃরবোঃও ঋণ)

১। জনাব মমাোঃ হারমদুর রহমান
উপপররচালক (প্ররশক্ষণ)
৪.৩.১ প্রর্ যর্ আনয়ার্েত

সংখ্যা
(েন)

১
২০

-

-

-

-

দ্দিনসম্বর /২০২০দ্দরিঃ

২। জনোব িোদ্দরহো দ্দনশোত
সহকারী পররচালক (প্রকাশনা)

ক্রর্

৫

৬

লযের্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০20-২০২১
(Target /Criteria Value for 2020-2021)

উনেশ্য
(Objectives)

কার্ িক্রর্
(Activities)

কর্িসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Uni
t)

১

৩

৪

৫

স্বীয় দপ্তনিি মসবায়
উদ্ভাবনী ধাির্া/
উনযাে আহবান,
র্াচাই-বাছাইসংক্রান্ত কার্ িক্রর্

৫.১ উদ্ভাবনী উনযাে/ধাির্া
আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী
ধির্াগুনলা র্াচাই-বাছাইপূব িক
তার্লকা তথ্য বাতায়নন প্রকা

উদ্ভাবনী উনযানেি
পাইলটিং বাস্তবায়ন

৬.১ ন্যেনতর্ একটি উদ্ভাবনী
উনযানেি পাইলটিং বাস্তবায়ননি
সিকার্ি আনদ োর্ি
৬.২ উদ্ভাবনী উনযানেি পাইলটিং
বাস্তবায়ন মূল্যায়ন

অসাধাির্

অর্ত উত্তর্

উত্তর্

চলর্ত র্ান

চলর্ত র্াননি
র্ননে

১০০%
7

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

বাস্তবায়নকাল

বাস্তবায়নকারী/দায়য়ত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্মা

১২

১৩

১। জনাব মমাোঃ হারমদুর রহমান
উপপররচালক (প্ররশক্ষণ)
৫.১.১ উদ্ভাবনী উনযানেি
তার্লকা তথ্য বাতায়নন প্রকার্ ত

তার্িখ

৩-1১-২০20

৫-11-২০20

১০-11-২০20

১7-11-২০20

২০-11-২০20

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

২। জনাব মমাোঃ আরতকুর রহমান
উপপররচালক (বাস্তবায়ন)
৩। জনাব মমাোঃ আতাউর রহমান
সহকারী পররচালক(শৃংখলা)

৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়ননি
আনদ োর্িকৃত

তার্িখ

১৯-1২-২০20

২৪-1২-২০20

৩০-11-২০20

5-১-২০২1

১০-১-২০২1

৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন
মূল্যায়য়র্

র্ায়রখ

১-০৩- ২০২1

৫-৩- ২০২1

১০-৩- ২০২1

১৫-৩- ২০২1

১৯-৩- ২০২1

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

জনোব সোনেহ উদ্দিন আহনমদ
সহকোরী পদ্দরচোেক (আইদ্দসটি)

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

স্ব স্ব উনযোগ সংদ্দিষ্ট কমন্টরগণ
১। জনোব কমোিঃ আদ্দতকুর রহমোন
উপপদ্দরচোেক(বোস্তবোয়ন)

৭

উদ্ভাবন প্রদ নি ী
(ম ানকর্সং)

৭.১ ন্যেনতর্ একটি উদ্ভাবন
র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভাে কর্তিক আনয়ার্েত
প্রদ নি ীনত (ম ানকর্সং) অংশগ্রহণ

৭.১.১ আনয়ার্েত উদ্ভাবন
প্রদ নি ীনত অং গ্রহর্

তার্িখ

১৫-০৫-২০২1

২২-৫-২০২1

২৯-৫-২০২1

১০-৬-২০২1

১৫-৬-২০২1

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

২। জনাব মররয়ম আক্তার
সহকারর পররচালক (প্ররশক্ষণ)
৩। জনোব মমাোঃ শাহীনুর রহমান
সহকারী পররচালক (দাোঃ রবোঃও ঋণ)
৪। জনোব িোদ্দরহো দ্দনশোত
সহকারী পররচালক (প্রকাশনা)
৫। কমোিঃ িজলুে হক, সহকোরী
পদ্দরচোেক(দ্দহসোব রক্ষণ কমমকতমো)

৮

৯

উদ্ভাবনী উনযাে
আঞ্চর্লক ও
োতীয় পর্ িানয়
বাস্তবায়ন

স্বীকৃর্ত বা প্রসণাদনা
প্রদান

৮.১ ন্যেনতর্ একটি উদ্ভাবনী
উনযাে আঞ্চর্লক/ োতীয় পর্ িানয়
বাস্তবায়ন

৮.১.১ বাস্তবায়ননি েন্য অর্ফস
আনদ োর্িকৃত

তার্িখ

১০-৬-২০21

১৬-৬-২০21

২০-৬-২০21

২৫-৬-২০21

৩০-6-২০21

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

ইননোনেশন টিম
১। জনোব কমোিঃ আদ্দতকুর রহমোন
সহকোরী পদ্দরচোেক(বোস্তবোয়ন)

৯.১ উদ্ভাবকের্নক প্র ংসাসূচক
উপ-আনুষ্ঠার্নক পত্র/সনদপত্র
/মক্রস্ট/ পুিস্কাি প্রদান

৯.১.১ প্র ংসাসূচক উপআনুষ্ঠার্নক পত্র/ সনদপত্র /মক্রস্ট/
পুিস্কাি প্রদানকৃত

সংখ্যা
(জন)

৫

৪

৩

-

-

য়ডনেম্বর /২০২০য়রিঃ

৯.২ উদ্ভাবকের্নক সদনশ র্ যা
সফি/প্রর্ যর্ /ননলে ম য়ার্িং
মপ্রাগ্রানর্ মপ্রির্

৯.২.১ র্ যা সফি/
প্রর্ যর্/ননলে ম য়ার্িং
মপ্রাগ্রানর্ মপ্রর্িত

সংখ্যা
(েন)

৮

৬

৪

-

-

য়ডনেম্বর/২০২০ হনর্ এয়প্রল/২০২১য়রিঃ

২। জনোব মমাোঃ শাহীনুর রহমান
সহকারী পররচালক (দাোঃ রবোঃও ঋণ)
৩। জনোব আতোউর রহমোন
সহকোরী পদ্দরচোেক (শংখেো)
ইননোনেশন টিম

ক্রর্

১০

উনেশ্য
(Objecti
ves)

কার্ িক্রর্
(Activities)

কর্িসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Uni
t)

১

৩

৪

৫

র্থ্য
বার্ায়নহালনা
গাদকরণ

১০.১ ইননানেশন টিনর্র পূণ মাঙ্গ
র্থ্যেহ বছরয়েয়িক উদ্ভাবননর
েকল র্থ্য আপনলাড/
হালনাগাদকরণ
১০.২ বছরদ্দেদ্দিক পোইেট ও
বোস্তবোদ্দয়ত কসবো সহদ্দজকরনণর
র্থ্য আপনলাড/
হালনাগাদকরণ
১০.৩ বোস্তবোদ্দয়ত দ্দিদ্দজটোেকসবোর র্থ্য আপনলাড/
হালনাগাদকরণ

১১

১২

য়ডয়জটাল
সেবা তর্য়র ও
বাস্তবায়ন

সেবা
েহয়জকরণ

১১.১ ন্যূনতম একটি দ্দিদ্দজটোে
কসবো তর্য়র ও বাস্তবায়ন করা

পদ্দরবীক্ষণ

১০.১.১ উদ্ভোবননর র্থ্য আপনলাডকৃর্/
হালনাগাদকৃর্

য়নয়য়র্
র্
(%)

অসাধাির্

অর্ত উত্তর্

উত্তর্

চলর্ত র্ান

চলর্ত র্াননি
র্ননে

১০০%
7

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

100

90

80

70

৬০

১০.২.১ কসবো সহদ্দজকরনণর র্থ্য
আপনলাড/ হালনাগাদকৃর্

%

১০.৩.১ দ্দিদ্দজটোে-কসবোর র্থ্য আপনলাড/
হালনাগাদকৃর্

%

100

90

80

70

১২

১৩

100

90

80

70

৬০

১৫-৩-২০২1

৩১-৩-২০২1

৩০-৪-২০২1

৩০-৫-২০২1

১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা
পদ্ধয়র্ েহয়জকরনণর পাইলটিং
বাস্তবায়ন

১২.১.১ েহয়জকরনণর পাইলটিং
বাস্তবায়ননর অদ্দিস আনদশ জোদ্দরকৃত

র্ায়রখ

১৫-১০- ২০20

২০-১০২০20

২৪-১০২০20

২৮-১০২০20

৩০-১০২০20

১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা
পদ্ধয়র্ েহয়জকরণ সোরোনদনশ
সম্প্রসোরণ/ করদ্দিনকশন

১২.২.১ কসবো েহয়জকরণ বাস্তবায়নন
চুড়ান্ত অয়িে আনদশ জোদ্দরকৃত

র্ায়রখ

১৫-০৪-২০২1

৩০-৪-২০২1

১৫-৫-২০২1

৩০-৫-২০২1

১৫-৬-২০২1

১৩.১.১ উদ্ভোবনগনণর উদ্ভোবনী উনযোগ
বোস্তবোয়ন কমমপদ্দরকল্পনো প্রণীত

তার্িখ

১৯-1২-২০20

২৪-1২-২০20

৩০-11-২০20

5-১-২০২1

১০-১-২০২1

সংখ্যা

৩

২

১

-

-

১৩.২.১ উদ্ভোবকগনণর সনে উদ্ভোবনী
উনযোগ বোস্তবোয়ন অগ্রগদ্দত দ্দবষনয় টিনমর
সেো আনয়োদ্দজত

১। জনোব সোনেহ উদ্দিন আহনমদ
সহকোরী পদ্দরচোেক (আইদ্দসটি)
২। জনাব মমাোঃ রজয়াউর রহমান
প্ররশক্ষক (ইললকট্ররনক্স)

১৫-২-২০২1

১৩.৩ র্াঠ পর্ িানয় চলর্ান
উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সনিের্র্ন
পর্িদ নি ও প্রনয়ােনীয়
সহায়তা প্রদান

বাস্তবায়নকারী/দায়য়ত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্মা

৬০

র্ায়রখ

১৩.২ উদ্ভোবনী উনযোগ
বোস্তবোয়ন অগ্রগদ্দত পদ্দরবীক্ষণ

বাস্তবায়নকাল

য়নয়য়র্র্/েঠিক ের্নয়

১১.১.১ একটি দ্দিদ্দজটোে কসবো বোস্তবোদ্দয়ত

১৩.১ উদ্ভোবনগনণর উদ্ভোবনী
উনযোগ বোস্তবোয়ন
কমমপদ্দরকল্পনো (কূোনেণ্ডোর)
প্রণয়ন কোর্ মক্রম পদ্দরবীক্ষণ
১৩

লযের্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০20-২০২১
(Target /Criteria Value for 2020-2021)

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

১। জনাব ফরহাত নূর
উপপররচালক (প্ররশক্ষণ)
২) জনাব মমাোঃ আরতকুর রহমান
উপপররচালক (বাস্তবায়ন)
৩) জনোব শাহীনূর রহমান
সহকারী পররচালক (দাোঃরবোঃ ও ঋণ)
১. জনোব এ কক এম মদ্দিজুে ইসেোম
উপপদ্দরচোেক (দোিঃদ্দবিঃওঋণ)
২.জনোব কমোিঃ হোদ্দমদুর রহমোন
উপপররচালক (প্রদ্দশক্ষণ)
৩. জনোব িোদ্দরহো দ্দনশোত
সহকারী পররচালক (প্রকাশনা)
১.জনোব কমোিঃ হোদ্দমদুর রহমোন
উপপদ্দরচোেক (প্রদ্দশক্ষণ)
৩. জনোব িোদ্দরহো দ্দনশোত
সহকারী পররচালক (প্রকাশনা)
ইননোনেশন টিম

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

ননেম্বর/২০, জানুয়ারী/২১ ও র্ার্ ম/২১
র্াে

ইননোনেশন টিম

সংদ্দিষ্ট কমন্টরগণ
১৩.৩.১ প্রকল্প পর্িদ নি কৃত এবং
সহায়তা প্রদানকৃত

সংখ্যা
(কয়টি)

৫

৪

৩

-

-

জানুয়ারী/২১ হনর্ সর্/২১ পর্ মন্ত

ক্রর্

১৪

1৫

লযের্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০20-২০২১
(Target /Criteria Value for 2020-2021)

উনেশ্য
(Objecti
ves)

কার্ িক্রর্
(Activities)

কর্িসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Uni
t)

১

৩

৪

৫

ডকুনর্নেশন
প্রকাশনা

উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা
মূল্যায়ন

১৪.১ বাস্তবার্য়ত উদ্ভাবনী
উনযানেি ডকুনর্নে ন ততর্ি
ও প্রকা না (পাইলট ও
সম্প্রসার্িত)
১৪.২ কসবো সহদ্দজকরনণর
িকুনমনন্টশন ততর্ি ও প্রকা না
১৫.১ উদ্ভাবন পর্িকল্পনাি অধ িবার্ষক স্ব-মূল্যায়ন
১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপর্িকল্পনাি
অধ ি- বার্ষ িক মূল্যায়ন
প্রর্তনবদন র্ন্ত্রর্ালয়/ র্বভানে
মপ্রির্
১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপর্িকল্পনাি
বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন
১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপর্িকল্পনাি
বার্ষক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্তনবদন
র্ন্ত্রর্ালয়/ র্বভানে মপ্রির্

১৪.১.১ ডকুনর্নে ন প্রকার্ ত

তার্িখ

১৪.২.১ িকুনমনন্টশন প্রকোদ্দশত

র্ায়রখ

১৫.১.১ অধ ি- বার্ষ িক প্রয়র্নবদন স্বমূল্যার্য়ত

তার্িখ

১৫.২.১ অধ ি- বার্ষ িক মূূ্ল্যায়ন প্রর্তনবদন
মপ্রর্িত

তার্িখ

১৫.৩.১ বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তনবদন
প্রস্তুতকৃত

তার্িখ

১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রর্তনবদন মপ্রর্িত

২৫/১১/২০২০
(সাললহ্ উরিন আহলমদ)
সহকারী পররচালক(আইরসটি)
ও
সদস্য-সরচব
ইলনালেশন টিম
মফানোঃ ৯৫৮৬৮৯৮
e-mail: adict@dyd.gov.bd

তার্িখ

অসাধাির্

অর্ত উত্তর্

উত্তর্

চলর্ত র্ান

চলর্ত র্াননি
র্ননে

১০০%
7

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

২০-০৫-২০২1

২৫-৫-২০২1

৩১-৫-২০২1

১০-৬-২০২1

১৫-৬-২০২1

২০-০৫-২০২1

২৫-৫-২০২1

৩১-৫-২০২1

১০-৬-২০২1

১৫-৬-২০২1

৩০-1-২০২1

৫-২-২০২1

১০-২-২০২1

১৭-২-২০২1

২০-২-২০২1

৫-২-২০২1

১০-২-২০২1

১৭-২-২০২1

২০-২-২০২1

২৫-২-২০২1

১৫-৭-২০২1

২০-৭-২০২1

২৩-৭-২০২1

২৬-৭-২০২1

৩০-7-২০২1

২০-৭-২০২1

২৩-৭-২০২1

২৬-৭-২০২1

৩০-7-২০২1

৫-৮-২০২1

বাস্তবায়নকাল

বাস্তবায়নকারী/দায়য়ত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্মা

১২

১৩

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

১,জনাব মমাোঃ আরতকুর রহমান
উপপররচালক (বাস্তবায়ন)
২. জনোব মররয়ম আক্তার
সহকারী পররচালক (প্রদ্দশক্ষণ)

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

১.জনোব কমোিঃ হোদ্দমদুর রহমোন
উপপদ্দরচোেক (প্রদ্দশক্ষণ)
২. জনোব শাহীনূর রহমান
সহকারী পররচালক (দাোঃরবোঃ ও ঋণ)
ইননোনেশন টিম

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

জনোব সোনেহ উদ্দিন আহনমদ
সহকোরী পদ্দরচোেক (আইদ্দসটি)

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

ইননোনেশন টিম

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

জনোব সোনেহ উদ্দিন আহনমদ
সহকোরী পদ্দরচোেক (আইদ্দসটি)

য়নর্ মায়রর্ র্ায়রখ

২৫/১১/২০২০
(মাসুদা আকন্দ)
পররচালক(দাোঃ রবোঃ ও ঋণ)
ও
ইলনালেশন অরফসার
মফানোঃ ৯৫৬১৩৫৩
e-mail: dirpa@dyd.gov.bd

