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ফাাংরাদে কারযগরয রক্ষা বফাদড েয-২০১৯-২০২০রি. 

ইদনাদবন একান প্ল্যান 

  

ক্র: 

ন: 

 

উদেশ্য 
কাম েক্রভ 

 
কভ েম্পােন সূচক 

রক্ষযভাত্রা/রনর্ োয়

ক 

২০১৯-২০২০ 

ভন্তব্য  

AmvaviY  
100%  

 

১ 

 

উদ্ভাফন 

কভ েরযকল্পনা 

প্রর্য়ন 

১.১ ফারল েক উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনা 

প্রর্য়ন 

১.১.১ কভ েরযকল্পনা প্রর্ীত ৩০-৬-

২০১৯ 

 

১.২ ফারল েক উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনা 

ভরিরযলে রফবাদগ বপ্রযর্ 

১.২.১ ভরিরযলে রফবাদগ 

বপ্ররযত 

৪-৭-২০১৯  

১.৩ ফারল েক উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনা তথ্য 

ফাতায়দন প্রকা 

১.৩.১ তথ্য ফাতায়দন 

প্রকারত 

১০-৭-২০১৯  

২ ইদনাদবন 

টিদভয বা 

২.১ ইদনাদবন টিদভয বা অনুষ্ঠান ২.১.১ বা অনুরষ্ঠত ৬ ৩টি 

২.২ ইদনাদবন টিদভয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

২.২.১ রদ্ধান্ত ফাস্তফারয়ত ৯৫  

 

৩ 

উদ্ভাফন খাদত 

(বকাড নম্বয-

*৩২৫৭১০৫ 

*৩২৫৭১০৩ 

গদফলর্া খাত) 

ফযাে 

৩.১ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত কাম েক্রভ 

ফাস্তফায়দন ফাদজট ফযাে 

৩.১.১ ফাদজট ফযােকৃত ২৫ রক্ষ  

৩.২ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত কাম েক্রভ 

ফাস্তফায়দন ফযােকৃত অর্ ে ব্যয় 

৩.২.১ উদ্ভাফন-াংক্রান্ত 

কাম েক্রভ ফাস্তফায়দন ফযােকৃত 

অর্ ে ব্যরয়ত 

৯০  

 

৪ 

 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ

 

 

  

৪.১ উদ্ভাফন ও বফা জীকযর্ রফলদয় 

এক রেদনয কভ োরা/বরভনায 

৪.১.১ কভ োরা/বরভনায 

অনুরষ্ঠত 

৩ ১টি 

৪.২ উদ্ভাফদন ক্ষভতা বৃরদ্ধয রদক্ষয দুই 

রেদনয প্ররক্ষর্ আদয়াজন 

৪.২.১ প্ররক্ষর্ আদয়ারজত ৪০ ভাপ্ত 

৪.৩ বফা রজকযদর্ ক্ষভতা বৃরদ্ধয 

রদক্ষয দুই রেদনয প্ররক্ষর্ আদয়াজন 

৪.৩.১ প্ররক্ষর্ আদয়ারজত ৪০  

৫ স্বীয় েপ্তদযয 

বফায় উদ্ভাফনী 

ধাযর্া/উদযাগ 

আহ্বান, মাচাই-

ফাছাই-াংক্রান্ত 

কাম েক্রভ 

৫.১ উদ্ভাফনী ধাযর্া/উদযাগ আহ্বান 

এফাং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী ধাযর্াগুদরা মাচাই-

ফাছাইপূফক তাররকা তথ্য ফাতায়দন 

প্রকা 

৫.১ উদ্ভাফনী উদযাদগয 

তাররকা তথ্য ফাতায়দন 

প্রকারত 

৩-১১-

২০১৯ 

 

 

৬ 

 

উদ্ভাফনী 

উদযাদগয 

াইরটিাং  

ফাস্তফায়ন  

৬.১ নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং ফাস্তফায়দনয যকারয আদে 

জারয 

৬.১.১ াইরটিাং ফাস্তফায়দনয 

আদে জারযকৃত 

১৯-১২-

২০১৯ 

১৯ 

রডদম্বয 

৬.২ উদ্ভাফনী উদযাদগয াইরটিাং 

ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন 

৬.২.১  াইরটিাং ফাস্তফায়ন 

মূল্যারয়ত 

১-০৩-২০২০ ১ ভাচ ে  
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ক্র: 

ন: 

 

উদেশ্য কাম েক্রভ 

 

কভ েম্পােন সূচক রক্ষযভাত্রা/রনর্ োয়ক 

২০১৯-২০২০ 

ভন্তব্য  

AmvaviY  
100%  

 

৭ 

 

উদ্ভাফনী প্রে েনী 

(বাদকরাং) 

 

৭.১ নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং ফাস্তফায়দনয যকারয আদে 

জারয 

৭.১.১ আদয়ারজত উদ্ভাফন 

প্রে েনী 

১৫-০৫-

২০২০ 

১৫ বভ 

৭.২ প্রে েনীয ভাধ্যদভ বেষ্ঠ উদ্ভাফনী 

উদযাগ রনফাচন 

৭.২.১ বেষ্ঠ  উদ্ভাফনী উদযাগ 

রনফ োরচত 

৩  

৮ উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চররক ও 

জাতীয় ম োদয় 

ফাস্তফায়ন 

৮.১ নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চররক/জাতীয় ম োদয় ফাস্তফায়ন 

৮.১.১ ফাস্তফায়দনয জন্য 

অরপ আদে জারযকৃত 

১০-৬-২০২০ ১০ জুন 

 

৯ 

 

স্বীকৃরত ফা 

প্রদর্ােনা প্রোন 

  

৯.১  উদ্ভাফফকগর্দক প্রাংাসূচক উ-

আনুষ্ঠারনক ত্র/নেত্র/বক্রস্ট/পুযস্কায 

প্রোন 

৯.১.১ প্রাংাসূচক উ-

আনুষ্ঠারনক ত্র /নেত্র   

/বক্রস্ট/পুযস্কায প্রোনকৃত 

 

০৬ 

 

৯.২ উদ্ভাফকগর্দক বেদ রক্ষা 

পয/প্ররক্ষর্/নদরজ বয়ারযাং 

বপ্রাগ্রাদভ বপ্রযর্ 

৯.২.১ রক্ষা 

পয/প্ররক্ষর্/নদরজ 

বয়ারযাং বপ্রাগ্রাদভ বপ্ররযত  

 

১২ 

 

৯.৩ উদ্ভাফন কামক্রদভয দে ম্পৃক্ত 

কভকতাগর্দক রফদেদ রক্ষা 

পয/প্ররক্ষর্/নদরজ বয়ারযাং 

বপ্রাগ্রাদভ বপ্রযর্ 

৯.৩.১ রক্ষা 

পয/প্ররক্ষর্/নদরজ 

বয়ারযাং বপ্রাগ্রাদভ বপ্ররযত 

১২  

 

 

১০ 

 তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগােকযর্ 

 

১০.১ ইদনাদবন টীদভয  পূর্ োে 

তথ্য ফছযরবরিক উদ্ভাফদনয কর 

তথ্য আদরাড/ারনাগােকযর্ 

১০.১.১ উদ্ভাফদনয তথ্য 

আদরাডকৃত/ারনাগােকৃ

ত 

১০০  

১০.২ ফছযরবরিক াইরট ও 

ফাস্তফারয়ত বফা রজকযদর্য তথ্য 

আদরাড/ারনাগােকযর্ 

১০.২.১ বফা রজকযদনয 

তথ্য 

আদরাড/ারনাগােকৃত 

১০০  

১০.৩ ফাস্তফারয়ত রডরজটার-বফায 

তথ্য আদরাড/ারনাগােকযর্ 

১০.৩.১  রডরজটার-বফায 

তথ্য 

আদরাড/ারনাগােকৃত 

১০০  

 

১১ 

 

 

রডরজটার বফা 

ততরয ও 

ফাস্তফায়ন 

১১.১ নূন্যতভ একটি রডরজটার বফা 

ততরয ও ফাস্তফায়ন কযা 

১১.১.১  একটি রডরজটার 

বফা ফাস্তফারয়ত 

১৫-২-২০২০ ১৫ 

বপব্রুয়াযী 

 

১২ 

 

 

বফা 

রজকযর্ 

১২.১ নূন্যতভ একটি বফা দ্ধরত 

রজকযদনয াইরটিাং ফাস্তফায়ন 

১২.১.১ রজকযদনয 

াইরটিাং ফাস্তফায়দনয 

অরপ আদে জারযকৃত 

১৫-১০-

২০১৯ 

ভাপ্ত 

১২.২ নূন্যতভ একটি বফা দ্ধরত 

রজকযন াযাদেদ 

ম্প্রাযর্/বযরপ্ল্দকন 

১২.২.১ বফা রজকযন 

ফাস্তফায়দন চূড়ান্ত অরপ 

আদে জারযকৃত 

১৫-৪-২০১৯ ভাপ্ত 
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ক্র: 

ন: 

 

উদেশ্য কাম েক্রভ 

 

কভ েম্পােন সূচক রক্ষযভাত্রা/রনর্ োয়ক 

২০১৯-২০২০ 

ভন্তব্য  

AmvaviY  
100%  

 

১৩ 

 

 

 

রযফীক্ষর্ 

১৩.১ আওতাধীন অরধেপ্তয/াংস্থায 

উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনা প্রর্য়ন 

কাম েক্রভ রযফীক্ষন 

১৩.১.১ আওতাধীন 

েপ্তয/াংস্থায ফারল েক 

কভ েরযকল্পনা প্রনীত 

৩০-৬-২০১৯ ভাপ্ত 

১৩.২ স্বীয় েপ্তয আওতাধীন 

অরধেপ্তয/েপ্তয াংস্থায উদ্ভাফন 

কভ েরযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষন 

১৩.২.১ আওতাধীন 

অরধেপ্তয/েপ্তয াংস্থায 

দে ইদনাদবন টীদভয 

বা আদয়ারজত 

৩  

১৩.৩ ভাঠ ম োদয় চরভান উদ্ভাফনী 

প্রকল্পমূ দযজরভদন রযেন ও 

প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রোন 

১৩.৩.১ প্রকল্প 

রযে েনকৃত এফাং ায়তা 

প্রোনকৃত 

৩  

 

১৪ 

 

 

ডকুদভদেন 

প্রকানা 

১৪.১ ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী উদযাদগয 

ডকুদভদেদন ততরয ও প্রকানা 

(াইরট ও ম্প্রারযত) 

১৪.১.১ ডকুদভদেন 

প্রকারত 

২০-৫-২০২০ ২০ বভ 

১৪.২ বফা রজকযদনয 

ডকুদভদেদন ততরয ও প্রকানা  

১৪.২.১ ডকুদভদেন 

প্রকারত 

২০-৫-২০২০ ২০ বভ 

 

১৫ 

 

 

 

 

উদ্ভাফন 

কভ েরযকল্পনা 

মূল্যায়ন 

১৫.১ উদ্ভাফন রযকল্পনায অধ ে-

ফারল েক  স্ব-মূল্যায়ন  

১৫.১.১ অধ ে-ফারল েক 

প্ররতদফেন স্ব-মূল্যারয়ত 

৩০-১-২০২০ ৩০ 

জানুয়াযী 

১৫.২ উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনায অধ ে-

ফারল েক মূল্যায়ন প্ররতদফেন 

ভরিরযলে রফবাদগ বপ্রযর্ 

১৫.২.১ অধ ে-ফারল েক 

মূল্যায়ন প্ররতদফেন বপ্ররযত 

৫-২-২০২০ ৫ 

বপব্রুয়াযী 

১৫.৩ উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনায ফারল েক 

স্ব-মূল্যায়ন 

১৫.৩.১ ফারল েক মূল্যায়ন 

প্ররতদফেন প্রস্তুতকৃত 

১৫-৭-২০২০ ১৫ জুরই 

১৫.৪ উদ্ভাফন কভ েরযকল্পনায ফারল েক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদফেন ভরিরযলে 

রফবাদগ বপ্রযর্ 

১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্ররতদফেন 

বপ্ররযত 

২০-৭-২০২০ ২০ জুরাই 
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ইদনাদবন আইরডয়া : ফাকারদফা-২০১৯-২০২০রি. 

১ AbjvB‡b wk¶v_©x‡`i nvwRiv MÖnY ফাকারদফা 

২ AbjvB‡b miKvwi cÖwZôv‡b wk¶v_©x e`jxi e¨e ’̄v MÖnY| ফাকারদফা 

৩ AbjvB‡b wW‡cvgv Bb BwÄwbqvwis cix¶vi cÖkœ ‡K‡› ª̀ 
†cÖiY 

ফাকারদফা 

৪ AbjvB‡b †emiKvwi cÖwZôv‡b e¨e¯’vcbv KwgwU 
Aby‡gv`b| 

ফাকারদফা 

 


