
বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা ২০১৮-২০১৯ 

কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্িদপ্তি 

 

ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণেন 

৮ ১.১ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন কর্ ি 

পর্িকল্পনা 

প্রণেন 

১.১.১ 

কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রনীত 

তার্িখ  

৪ 

২৫/৭/২০১৭ ৩১/৭/২০১৮ ১৫/৮/২০১৮ ২০/৮/২০১৮ ২৪/৮/২০১৮ ৩০/৮/২০১৮ ৩১/৭/২০১৯ 

১.২ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন কর্ ি 

পর্িকল্পনা 

র্র্িপর্িষদ 

র্বভাদ্দে প্রপ্রিণ 

১.২.১ 

র্র্িপর্িষদ 

র্বভাদ্দে প্রপ্রর্িত 

তার্িখ  

২ 

২৫/৭/২০১৭ ০৫/৮/২০১৮ ১৯/৮/২০১৮ ২৫/৮/২০১৮ ২৮/৮/২০১৮ ৩০/৮/২০১৮ ৫/৮/২০১৯ 

১.৩ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন কর্ ি 

পর্িকল্পনা 

তথ্য বাতােদ্দন 

প্রকাশ 

১.৩.১ তথ্য 

বাতােদ্দন 

প্রকার্শত 

তার্িখ  

২ 

৭/১১/২০১৭ ১৬/৮/২০১৮ ২০/৮/২০১৮ ২৫/৮/২০১৮ ৩০/৮/২০১৮ ৫/৯/২০১৮ ১৬/৮/২০১৯ 

২ ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভা 

৮ ২.১ 

ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভা 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুর্ষ্ঠত 

সভা 

সংখ্যা ৪ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ 

২.২ 

ইদ্দনাদ্দভশন 

টিদ্দর্ি সভাি 

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

২.২.১ 

বাস্তবার্েত 

র্সদ্ধান্ত 

% ৪ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ 

৩ উদ্ভাবন সক্ষ্র্তা 

বৃর্দ্ধ 

১০ ৩.১ এক 

র্দদ্দনি 

ওর্িদ্দেদ্দেশন/ 

কর্ িশালা/ 

প্রসর্র্নাি 

 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠত 

কর্ িশালা/ 

প্রসর্র্নাি 

সংখ্যা ৩ - ১ ১ - - - ১ 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩.২ উদ্ভাবন 

সক্ষ্র্তা বৃর্দ্ধি 

লদ্দক্ষ্য ০২ 

র্দদ্দনি 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদ্দোর্ন 

 

৩.২.১ 

আদ্দোর্র্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ 

সংখ্যা (র্ন) ৩ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ - ৬০ 

৩.৩ উদ্ভাবন 

সক্ষ্র্তা বৃর্দ্ধি 

লদ্দক্ষ্য ০৫ 

র্দদ্দনি 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদ্দোর্ন 

 

৩.৩.১ 

আদ্দোর্র্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ 

সংখ্যা (র্ন) ২ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ 

৩.৪ উদ্ভাবন 

কার্ িক্রদ্দর্ি 

সদ্দে সম্পকৃ্ত 

কর্ িকতিােদ্দণি 

র্বদ্দদদ্দশ র্শক্ষ্া 

সফি 

৩.৪.১ র্শক্ষ্া 

সফদ্দি প্রপ্রর্িত 

 

সংখ্যা (র্ন) ২ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ 

৪ স্বীে দপ্তদ্দিি 

প্রসবাে উদ্ভাবনী 

িািণা/ উদ্দযাে 

আহবান, র্াচাই-

বাছাই সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ 

৫ ৪.১ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে/ িািণা 

আহ্বান এবং 

প্রাপ্ত উদ্ভাবনী 

িািণাগুদ্দলা 

র্াচাই-বাছাই 

পূব িক তার্লকা 

প্রকাশ 

 

৪.১.১ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি 

তার্লকা 

প্রকার্শত 

তার্িখ ৩ - ৩০/৮/২০১৮ ১৫/৯/২০১৮ ২০/৯/২০১৮ ২৬/৯/২০১৮ ৩০/৯/২০১৮ ৩০/৮/২০১৯ 

৪.২ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে/ 

িািণাসমূহ 

আইর্িো 

ব্াংদ্দক 

(ideaban

k.gov.bd

) র্র্াি িাখা 

৪.২.১ 

আইর্িো 

ব্াংদ্দক 

র্র্াকৃত 

উদ্দযাে 

সংখ্যা ২ ১৫ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৫ ১৫ 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৫ উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি 

পাইলটিং 

১০ ৫.১ নূন্যতর্ 

০২টি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি 

পাইলটিং 

বাস্তবােন 

৫.১.১ 

পাইলটিং 

বাস্তবার্েত 

তার্িখ ৪ - ৩০/৪/২০১৯ ১৫/৫/২০১৯ ২০/৫/২০১৯ ২৬/৫/২০১৯ ৩০/৫/২০১৯ ৩০/৪/২০২০ 

৫.২ র্াঠ 

পর্ িাদ্দে চলর্ান 

উদ্ভাবনী 

প্রকল্পসমূহ 

সদ্দির্র্র্ন 

পর্িদশ িন ও 

প্রদ্দোর্নীে 

সহােতা প্রদান 

 

৫.২.১ 

পর্িদশ িনকৃত 

প্রকল্প এবং 

সহােতা 

প্রদানকৃত 

প্রকল্প 

সংখ্যা ৪ ১ ১ - - - - ১ 

৫.৩ 

আওতািীন 

দপ্তি সংস্থাি 

পাইলটিং 

প্রকদ্দল্পি 

তার্লকা ততর্ি 

ও 

ওদ্দেবসাইদ্দে 

প্রকাশ 

৫.৩.১ তার্লকা 

প্রণীত ও 

ওদ্দেবসাইদ্দে 

প্রকার্শত 

তার্িখ ২ ৯/২/২০১৭ ৫/৫/২০১৯ ১২/৫/২০১৯ ১৬/৫/২০১৯ ২০/৫/২০১৯ ২৫/৫/২০১৯ ৫/৫/২০২০ 

৬ উদ্ভাবনী উদ্দযাে 

আঞ্চর্লক ও 

র্াতীে পর্ িাদ্দে 

বাস্তবােন 

৮ ৬.১ নূন্যতর্ 

০১ টি উদ্ভাবনী 

উদ্দযাে 

আঞ্চর্লক/ 

র্াতীে পর্ িাদ্দে 

বাস্তবার্েত 

৬.১.১ 

বাস্তবােদ্দনি 

র্ন্য অর্ফস 

আদ্দদশ 

র্ার্িকৃত 

তার্িখ ৪ ১/১/২০১৭ ১০/৬/২০১৯ ১৬/৬/২০১৯ ২০/৬/২০১৯ ২৫/৬/২০১৯ ৩০/৬/২০১৯ ১০/৬/২০২০ 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৬.২ 

বাস্তবার্েত 

উদ্ভাবনী 

উদ্দযাদ্দেি 

িকুদ্দর্দ্দেশন 

ততিী ও 

প্রকাশনা 

৬.২.১ 

িকুদ্দর্দ্দেশন 

প্রকার্শত 

তার্িখ ৪ - ১৬/৬/২০১৯ ২০/৬/২০১৯ ২৫/৬/২০১৯ ২৮/৬/২০১৯ ৩০/৬/২০১৯ ১৬/৬/২০২০ 

৭ ইদ্দনাদ্দভশন 

প্রর্ের্িং 

৮ ৭.১ প্রর্েি-

প্রর্র্ে র্নব িাচন 

ও তার্লকা 

প্রস্তুত 

 

৭.১.১ 

র্নব িার্চত 

প্রর্েি –প্রর্র্ে 

তার্লকা 

তার্িখ ৪ ৩০/১/২০১৮ ২৯/৮/২০১৮ ৫/৯/২০১৮ ১০/৯/২০১৮ ১৫/৯/২০১৮ ২০/৯/২০১৮ ২৯/৮/২০১৯ 

৭.২ দুই 

র্দদ্দনি 

প্রর্ের্িং 

কর্ িশালা 

আদ্দোর্ন 

 

৭.২.১ 

আদ্দোর্র্ত 

প্রর্ের্িং 

কর্ িশালা  

 

সংখ্যা ৪ - ১ ১ - - - ২ 

৮ স্বীকৃর্ত/প্রদ্দণাদনা 

প্রদান 

১০ ৮.১ 

উদ্ভাবকদ্দদি 

র্ন্য 

প্রশংসাসূচক 

উপ-

আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/ সনদপত্র/ 

প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি 

প্রদান 

৮.১ 

প্রশংসাসূচক 

উপ-

আনুষ্ঠার্নক 

পত্র/ সনদপত্র/ 

প্রক্রস্ট/ পুিস্কাি 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা ৫ - ৩ ২ ১ - - ৩ 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৮.২ 

উদ্ভাবকেদ্দণি 

প্রদদ্দশ র্শক্ষ্া 

সফি/ 

প্রর্শক্ষ্ণ/ 

নদ্দলর্ 

প্রশোর্িং 

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রিণ 

 

৮.২.১ র্শক্ষ্া 

সফি/ 

প্রর্শক্ষ্ণ/ 

নদ্দলর্ 

প্রশোর্িং 

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ 

প্রপ্রর্িত 

সংখ্যা ২ - ২ ১ ১ - - ২ 

৮.৩ 

উদ্ভাবকেদ্দণি 

র্বদ্দদদ্দশ র্শক্ষ্া 

সফি/ 

প্রর্শক্ষ্ণ/ 

নদ্দলর্ 

প্রশোর্িং 

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ প্রপ্রিণ  

 

৮.৩.১ র্শক্ষ্া 

সফি/ 

প্রর্শক্ষ্ণ/ 

নদ্দলর্ 

প্রশোর্িং 

প্রপ্রাগ্রাদ্দর্ 

প্রপ্রর্িত 

সংখ্যা ৩ - ২ ১ - - - ২ 

৯ ইদ্দনাদ্দভশন খাদ্দত 

বিাে 

৫ ৯.১ 

ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন 

বাদ্দর্ে বিাে 

৯.১.১ বাদ্দর্ে 

বিােকৃত 

োকা ২ ৩৫.০০ লক্ষ্ ৩৫.০০ লক্ষ্ ৩০.০০ লক্ষ্ ২৫.০০ লক্ষ্ ২০.০০ লক্ষ্ ১৫.০০ লক্ষ্ ৪০.০০ লক্ষ্ 

৯.২ 

ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন 

বিােকৃত অর্ ি 

ব্ে 

৯.২.১ 

ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রান্ত 

কার্ িক্রর্ 

বাস্তবােদ্দন 

বিােকৃত 

ব্র্েত অর্ ি 

% ৩ ১০০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ১০০% 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১০ পাে িনািশীপ ও 

প্রনেওোর্কিং 

৫ ১০.১ সংর্িষ্ট 

অংশীর্ন 

র্চর্িতকিণ ও 

তাঁদ্দদি সদ্দে 

সর্দ্দ াতা 

স্মািক স্বাক্ষ্ি 

১০.১.১ 

স্বাক্ষ্র্িত 

সর্দ্দ াতা 

স্মািক 

সর্দ্দ াতা 

স্মািদ্দকি 

সংখ্যা 

৫ - ১ - - - - ১ 

১১ ইদ্দনাদ্দভশন 

সংক্রান্ত তথ্য 

হালনাোদকিণ 

৪ ১১.১ তথ্য 

বাতােদ্দন 

ইদ্দনাদ্দভশন 

কন িাদ্দিি সকল 

তথ্য 

হালনাোদ 

কিণ 

১১.১.১ তথ্য 

হালনাোদকৃত 

তার্িখ ৪ ২৭/২/২০১৮ ৩১/১২/২০১৮ ৩/১/২০১৯ ৮/১/২০১৯ ১৫/১/২০১৯ ২০/১/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ 

১২ ই-প্রসবা ততিী ও 

বাস্তবােন 

৫ ১২.১ ই-প্রসবা 

ততিী ও 

বাস্তবােন কিা 

১২.১.১ 

নূন্যতর্ ০১ টি 

ই প্রসবা 

বাস্তবার্েত 

তার্িখ ৫ - 

 

১৫/২/২০১৯ ১৭/২/২০১৯ ৩১/৩/২০১৯ ৩০/৪/২০১৯ ৩০/৫/২০১৯ ১৫/২/২০১৯ 

১৩ প্রসবা পদ্ধর্ত 

সহর্র্কিণ 

৪ ১৩.১ নূন্যতর্ 

০১টি প্রসবা 

পদ্ধর্ত 

সহর্র্কিণ ও 

বাস্তবােন 

১৩.১.১ 

সহর্র্কিণ 

সংক্রান্ত অর্ফস 

আদ্দদশ র্ার্ি 

তার্িখ ৪ ৩০/৬/২০১৬ ১৫/৫/২০১৯ ২২/৫/২০১৯ ২৯/৫/২০১৯ ১০/৬/২০১৯ ২০/৬/২০১৯ ১৫/৫/২০২০ 

১৪ 

 

উদ্ভাবন কর্ ি 

পর্িকল্পনা 

১০ ১৪.১ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন 

পর্িকল্পনাি 

অি ি-বর্ষ িক স্ব-

মূল্যােন 

১৪.১.১ স্ব-

মূল্যার্েত অি ি-

বার্ষ িক 

প্রর্তদ্দবদন 

তার্িখ ৩ - ৩১/১/২০১৯ ৫/২/২০১৯ ১০/২/২০১৯ ১৭/২/২০১৯ ২৫/২/২০১৯ ৩১/১/২০২০ 

১৪.২ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা

ি অি ি-বার্ষ িক 

মূল্যােন 

প্রর্তদ্দবদন 

র্র্িপর্িষদ 

র্বভাদ্দে প্রপ্রিণ 

১৪.২.১ অি ি 

বার্ষ িক 

মূল্যােন 

প্রর্তদ্দবদন 

প্রপ্রর্িত 

তার্িখ ২ - ৩/২/২০১৯ ৯/২/২০১৯ ১৪/২/২০১৯ ২২/২/২০১৯ ২৮/২/২০১৯ ৩১/১/২০২০ 



ক্রর্ উদ্দেশ্য র্বষদ্দেি র্ান কার্ িক্রর্ কর্ ি সম্পাদন 

সূচক 

একক কর্ ি সম্পাদন 

সূচদ্দকি র্ান  

প্রকৃত অর্িন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ র্নর্রণ িােক ২০১৮-১৯ প্রদ্দক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ 

অসািািণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদ্দনি 

র্নদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১৪.৩ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা

ি বার্ষ িক স্ব-

মূল্যােন 

১৪.৩.১ বার্ষ িক 

মূল্যােন 

প্রর্তদ্দবদন 

প্রস্তুতকৃত 

তার্িখ ৩ ৮/৭/২০১৮ ১৫/৭/২০১৯ ২০/৭/২০১৯ ২৫/৭/২০১৯ ২৭/৭/২০১৯ ৩১/৭/২০১৯ ১৫/৭/২০২০ 

১৪.৪ বার্ষ িক 

উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা

ি বার্ষ িক স্ব-

মূল্যােন 

প্রর্তদ্দবনদ 

র্র্িপর্িষদ 

র্বভাদ্দে প্রপ্রিণ 

১৪.৪.১ 

মূল্যােন 

প্রর্তদ্দবনদ 

প্রপ্রর্িত 

তার্িখ ২ ৮/৭/২০১৮ ২০/৭/২০১৯ ২৩/৭/২০১৯ ২৮/৭/২০১৯ ৩০/৭/২০১৯ ৩/৮/২০১৯ ১৫/৭/২০২০ 

 

 

 

 

 

(মম োঃ মছির উছিন) 

উপপছরচ লক 

আইছিটি ব্যবস্থ পন  

পছরকল্পন , প্রকল্প ব স্তব য়ন ও আইছিটি উইং 

ম  ন: +৮৮ ০২ ৮১২৮৮০১ 

ই-মমইল: ddict@dae.gov.bd 

ও 

ইননোনেশন অফিসোর 

কৃফি সম্প্রসোরণ অফিদপ্তর 

খোমোরবোফি, ঢোকো 
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