




বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগরি রবষয়ক পর্ মাল াচনা (৩য় িাউন্ড) 

 

ক. বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ যাল াচনাাঃ 

ক্রাঃ নং তবষয় মতিপতিষদ রবভালগ অনুরিি পূব মবিী 

সভায় গৃরিি রসদ্ধান্ত 

সব যলেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

 

 

 

১ 

 

ক. ইলনালেেন টিলমি বাতষ যক কম যপতিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতিি 

হাি (মিণা য়)  

[২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ সাল ি বাস্তবায়ন অগ্রগতিি 

হাি আ াদাোলব (% আকালি)  উলেখ কিলি হলব] 

  

খ. ইলনালেেন টিলমি বাতষ যক কম যপতিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

(অতিদপ্তি/সংস্থা) 

[২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ সাল ি বাস্তবায়ন অগ্রগতিি 

হাি আ াদাোলব (% আকালি)  উলেখ কিলি হলব] 

  

 

 

২ 

নাগতিক সসবায় উদ্ভাবন তবষয়ক প্রতেক্ষণ আলয়াজন অগ্রগতি:  
 

ক. ৫ তদনব্যাপী উদ্ভাবনী প্রতেক্ষণ  

(সেন্যু-ঢাকাি বাইলিি প্রতেক্ষণ প্রতিষ্ঠালন)  

  

  
৩ নাগতিক সসবায় উদ্ভাবনী উলযাগ: 

মাঠ পর্ যালয়ি কম যকিযালদি দ্বািা বাস্তবায়নািীন উদ্ভাবনী  উলযাগ 

সংখ্যা  

  

মিণা য় / অতিদপ্তি পর্ যালয় কম যকিযালদি দ্বািা বাস্তবায়নািীন 

উদ্ভাবনী উলযাগ সংখ্যা 

  

৪ মিণা য় / অতিদপ্তলিি আলয়াজলন ইলনালেেন সোলকতসং 

(মতিপতিষদ তবোগ ও এটুআই-এি সম্পৃক্তিায়)  

  

৫ উদ্ভাবনী উলযাগ সিতিলকেন অগ্রগতি  

(জািীয় পর্ যালয় / আঞ্চত ক পর্ যালয়) 

মিণা য় / অতিদপ্তি:  
 

মাঠ:  

 

৬ বাস্তবায়নািীন সিতিলকেন উলযালগি উপি আউটকাম স্টাতিি 

অগ্রগতি / পতিকল্পনা (মতিপতিষদ তবোগ এবং এটুআই 

সপ্রাগ্রালমি কাতিগতি সহায়িায়) 

  

৭ ৪৮২৯ খালি চ মান অর্ য বছলি উদ্ভাবলনি জন্য বিাদ্দকৃি অলর্ যি 

পতিমাণ  

  

 

 

৮ 

 

উদ্ভাবন প্রলণাদনা অগ্রগতি:  

উদ্ভাবনী উলযাগ গ্রহলণি জন্য মাঠ পর্ যালয়ি কিজন কম যকিযালক 

প্রলনাদনা প্রদান কিা হলয়লছ? (পুিষ্কাি/তিও স টাি/স্বীকৃতি 

ইিুাতদ) 

  

উদ্ভাবনী উলযাগ গ্রহলণি জন্য মাঠ পর্ যায়/মিণা লয়ি কিজন 

কম যকিযালক তবলদে প্রতেক্ষলণ সপ্রিণ কিা হলয়লছ? 

  

৯ কিজন কম যকিযা উদ্ভাবকলক সহায়িা কিাি জন্য সমন্টতিং 

কার্ যক্রলম যুক্ত আলছন?  

  

১০ মিণা য়/অতিদপ্তি পর্ যালয় সাতে যস ইলনালেেন ফান্ড পাওয়া 

উদ্ভাবনী উলযালগি বাস্তবায়ন অগ্রগতি:   

  

 

 

১১ 

আপনাি মিণা য় ও অতিদপ্তলিি বািায়ন জািীয় িথ্য 

বািায়লনি সালর্ যুক্ত তকনা?  

 

জািীয় িথ্য বািায়লনি আওিািীন তবোগ, সজ া ও উপলজ া 

পর্ যালয়ি সক  অতফলসি িথ্য ইলনালেেন কণ যালি ইলনালেেন 

টিম, বাতষ যক কম য-পতিকল্পনা, ইলনালেেন পাই টিং ও সিতিলকেন 

প্রকলল্পি িথ্য বািায়লন তনয়তমি হা নাগাদ কিা হয় তকনা? 

  



                     
       মন্ত্রণালয় ভিভিক বাৎসভিক উদ্ভাবনী কম মপভিকল্পনা বাস্তবায়ন ভবষয়ক পর্ মাললাচনাি জন্য প্রস্তাভবত নালমি তাভলকা (৩য় িাউন্ড) 

                                                                                                                                        ২১ জানুয়াভি ২০১৮ 

 

ক্রভমক 

নং 

তাভিখ মন্ত্রণাললয়ি নাম                  অংশগ্রহণকািী   মমাট সংখ্যা  

মন্ত্রণালয় 

(ভসভনয়ি সভচব/সভচব  এবং চীফ ইলনালিশন অভফসাি 

ও  ইলনালিশন টিলমি ভনব মাভচত প্রভতভনভি ) 

অভিদপ্তি/সংস্থা (লচয়ািম্যান/মহাপভিচালক/ইলনালিশন অভফসাি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ১.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১ জানুয়াভি  ২০১৮  

দুপুি : ০২.৩০ ভম: - ভবকাল 

৪.৩০ভম: 

 

 

 

আইন ও ভবচাি ভবিাগ  

 

 

৩ জন 

 ভনবন্ধণ পভিদপ্তি-১জন 

 ভবচাি প্রশাসন প্রভশক্ষণ ইন্সটিটিউট-১ জন 

 জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা-১ জন 

 আন্তজমাভতক যুদ্ধাপিাি ট্রাইব্যুনাল-১  জন 

 বাংলালদশ জুভিভসয়াল সাভি মস কভমশন-১ জন 

 এটনী মজনালিল অভফস-১ জন 

 

 

৯ জন 

মিলপথ মন্ত্রণালয়  ৩ জন  বাংলালদশ মিলওলয়-১ জন 

 মিলপথ পভিদশ মন অভিদপ্তি-১ জন  

৫ জন 

 দুলর্ মাগ ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

                            ৩ জন  দুলর্ মাগ ব্যবস্থাপনা অভিদপ্তি-১ জন 

 ঘূভণ মঝড় প্রস্তুভত কম মসূভচ-১ জন 

৫ জন 

 

 

 

 
গৃহায়ণ ও গণপূতম 

মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

 

৩ জন 

 খুলনা উন্নয়ন কর্তমপক্ষ-১ জন 

 গণপূতম অভিদপ্তি-১ জন 

 চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তমপক্ষ-১ জন 

 জাতীয় গৃহায়ন কর্তমপক্ষ-১ জন 

 নগি উন্নয়ন অভিদপ্তি-১ জন 

 িাজিানী উন্নয়ন কর্তমপক্ষ (িাজউক)-১ জন 

 িাজশাহী উন্নয়ন কর্তমপক্ষ-১ জন 

 স্থাপতু অভিদপ্তি-১ জন 

 হাউভজং এন্ড ভবভডং ভিসাচ ম ইনভিটিউট-১  জন 

 সিকাভি আবাসন পভিদপ্তি-১ জন 

 

 

 

 

১৩ জন 

 

 

 

 

 

মনৌপভিবহন মন্ত্রণালয়   

 

 

 

 

 

৩ জন 

 বাংলালদশ অিুন্তিীণ মনৌ পভিবহন কর্তমপক্ষ-১ জন  

 বাংলালদশ অিুন্তিীণ মনৌ পভিবহন কলপ মালিশন-১ জন  

 চট্রগ্রাম বন্দি কর্তমপক্ষ-১ জন  

 মমাংলা বন্দি কর্তমপক্ষ-১ জন 

 বাংলালদশ স্থল বন্দি কর্তমপক্ষ-১জন 

 বাংলালদশ ভশভপং কলপ মালিশন-১জন  

 মনৌ পভিবহন অভিদপ্তি-১জন 

 মমভিন একালিমী-১জন  

 ন্যাশনাল মমভিটাইম ইন্সটিটিউট-১জন  

 জাতীয় নদী িক্ষা কভমশন-১জন  

 পায়িা বন্দি কর্তমপক্ষ-১জন 

 গিীি সমুদ্র বন্দি মসল-১জন  

 

 

 

 

 

১৫ জন  

http://rd.portal.gov.bd/
http://lawjusticediv.portal.gov.bd/site/page/a44edce5-1380-4279-9ae8-a5afb2db6c16
http://nlaso.gov.bd/
http://lawjusticediv.portal.gov.bd/nolink/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2
http://lawjusticediv.portal.gov.bd/site/page/6c495818-1b30-45e8-a279-93df8c4ec69c
http://lawjusticediv.portal.gov.bd/nolink/%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.railway.gov.bd/
http://www.mor.gov.bd/site/page/e063678a-4897-4e07-b9c8-85b6e956ed27/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A5-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-
http://www.modmr.gov.bd/
http://www.modmr.gov.bd/
http://www.ddm.gov.bd/
http://www.mohpw.gov.bd/
http://www.mohpw.gov.bd/
http://www.kda.gov.bd/
http://www.pwd.gov.bd/
http://www.portal.cda.gov.bd/
http://www.nha.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.rajukdhaka.gov.bd/
http://www.rdaraj.org.bd/
http://www.architecture.gov.bd/
http://www.hbri.gov.bd/
http://www.biwta.gov.bd/website/
http://www.biwtc.gov.bd/
http://cpa.gov.bd/
http://www.mpa.gov.bd/
http://www.bsbk.gov.bd/
http://www.bsc.gov.bd/
http://dos.gov.bd/
http://macademy.gov.bd/
http://www.nmi.gov.bd/
http://www.nrccb.gov.bd/
http://ppa.gov.bd/


 
 

 

ম োট ৪৭ জন  


