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উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা,২০১৭-২০১৮ অথ মফছয (জুরাই,২০১৭- জুন,২০১৮) 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

 

ক্ররভক 

নং 

রফলয় প্রস্তারফত রফলয় (গৃীতব্য কাজজয নাভ) ফাস্তফায়ন 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা 

প্রতযারত পরাপর 

(কাজটি ম্পন্ন জর 

গুণগত ফা রযভাণগত কী 

রযফতমন আজফ) 

রযভা (প্রতযারত 

পরাপর ততরয জয়জছ রক 

না তা রযভাজয 

ভানদন্ড) 
শুরুয তারযখ ভারপ্তয তারযখ 

১. ন্যানার ওজয়ফ 

পার্ মার প্ররক্ষণ 

এরফবাগ জত ৩জন এফং এ রফবাজগয 

আওতাধীন দপ্তয/ ংস্থা জত ২ জন কজয 

পভার্ ২৬ জন কভ মকতমাজক ১রদনব্যাী 

ন্যানার ওজয়ফ পার্ মার প্ররক্ষণ প্রদান। 

আগষ্ট,২০১৭ পজেম্বয,২০১৭  ইজনাজবন টিভ কর দপ্তয/ংস্থায ওজয়ফ 

পার্ মার ারনাগাদ ম্পজকম 

স্বচছ ধাযণা াওয়া মাজফ। 

ারনাগাদকৃত ওজয়ফাইর্ 

২. নাগরযক পফায় 

উদ্ভাফন রফলয়ক 

প্ররক্ষণ কভ মারা 

এরফবাগ জত ৩জন এফং এ রফবাজগয 

আওতাধীন দপ্তয/ ংস্থা জত ২ জন কজয 

পভার্ ২৬ জন কভ মকতমাজক ঢাকায ফাইজয ৫ 

রদনব্যাী নাগরযক পফায় উদ্ভাফন রফলয়ক 

প্ররক্ষণ কভ মারায় প্ররক্ষণ প্রদান। 

জানুয়ারয, ২০১৮ ভাচ ম, ২০১৮  ইজনাজবন টিভ নাগরযক পফায় উদ্ভাফনী 

ধাযণা সৃজন,উদ্ভাফন 

কভ মরযকল্পনা প্রস্তুত, 

ভরনর্রযং এফং দক্ষতা 

বৃরি। 

 

৩. ই-রজর /ই-পর্ন্ডায 

রফলয়ক প্ররক্ষণ 

এরফবাগ জত ৪ জন, একটি ফারি একটি 

খাভায জত ২ জন এফং এ রফবাজগয 

আওতাধীন দপ্তয/ ংস্থা জত ২ জন কজয 

পভার্ ২৬ জন কভ মকতমাজক ই-রজর /ই-পর্ন্ডায 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

পজেম্বয,২০১৭ রিজম্বয,২০১৭ ইজনাজবন টিভ কাজজয গরতীরতা বৃরি 

াজফ । 

 

৪. অনরাইজন 

তফজদরক 

প্ররক্ষজণয 

আজফদন 

দপ্তয/ ংস্থায কভ মকতমাজদয তফজদরক 

প্ররক্ষজণয আজফদন অনরাইজন পূযণ। 

জুরাই, ২০১৭ রিজম্বয,২০১৭ ইজনাজবন টিভ দ্রুত ভজয় আজফদনত্র 

দারখর  এফং ফাছাই কযা 

ম্ভফ জফ। 

 

৫. পফা িরত 

জীকযণ 

রফলয়ক প্ররক্ষণ 

প্ররত দপ্তয/ংস্থা জত দুইজন এফং ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ এয প্রান াখা 

জত -২ জন,রযকল্পনা াখা জত -২ জন, 

রিজম্বয,২০১৭ ভাচ ম, ২০১৮ ইজনাজবন টিভ কাজজয গরতীরতা বৃরি 

াজফ এফং দ্রুত ভজয় 

পফা াওয়া মাজফ। 
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ক্ররভক 

নং 

রফলয় প্রস্তারফত রফলয় (গৃীতব্য কাজজয নাভ) ফাস্তফায়ন 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা 

প্রতযারত পরাপর 

(কাজটি ম্পন্ন জর 

গুণগত ফা রযভাণগত কী 

রযফতমন আজফ) 

রযভা (প্রতযারত 

পরাপর ততরয জয়জছ রক 

না তা রযভাজয 

ভানদন্ড) 
শুরুয তারযখ ভারপ্তয তারযখ 

উন্নয়ন াখা জত -২ জন এফং আইরটি 

াখা জত -২জন  ফ মজভার্ ৩০ জন। 

৬. ই-পাইররং 

রফলয়ক প্ররক্ষণ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ এয কভ মকতমা 

/কভ মচাযীজদয একরদন কজয প্ররত ব্যাজচ ২০ 

জন কজয  পভার্ ৪ টি ব্যাজচ ৮০ জনজক 

প্ররক্ষণ প্রদান।   

আগষ্ট, ২০১৭ অজটাফয, ২০১৭ ইজনাজবন টিভ কাজজয গরতীরতা বৃরি 

াজফ । 

 

৭. রাফ াখায 

কভ মকতমাজদয 

প্ররক্ষণ প্রদান 

রাফ াখায কর কাজ এভএ এজের এয 

ভাধ্যজভ ম্পন্ন কযায জন্য  ২রদজনয প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

আগষ্ট, ২০১৭ অজটাফয, ২০১৭ ইজনাজবন টিভ রাফ াখায কর কাজ 

এভএ এজের এয ভাধ্যজভ 

কযায পজর দ্রুত ভজয় 

রাফ ংক্রান্ত কাম মারদ 

ম্পাদন কযা ম্ভফ জফ। 

 

৮. অরবজমাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা 

অরবজমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা রফলয়ক 

পর্ওয়যায এয উয প্ররক্ষণ কভ মারা। 

জুরাই,২০১৭ পপব্রুয়ারয, ২০১৮ যুগ্ম-রচফ 

(প্ররতষ্ঠান) 

দ্রুত ভজয় অরবজমাগ 

রনস্পরি কযা ম্ভফ জফ। 

 

 


