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উ�াবন কম �পিরক�না, ২০১6 
(০১ জা�য়াির ২০১৬-৩১ িডেস�র ২০১৬) 

 

সমাজক�াণ ম�ণালয় 

�ম. িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 
দািয়��া� 
কম �কত �া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল �ণগত বা 

পিরমাণগত কী পিরবত �ন আসেব) 

পিরমাপ 
(�ত�ািশত ফলাফল  �তির হেয়েছ 

িক না তা পিরমােপর মানদ�) 
��র তািরখ সমাি�র 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.  

িনজ অিফেসর  
�সবা 
সহজীকরণ 
অথবা �সবায় 
ইেনােভশন 

সমাজক�াণ ম�ণালয় আওতাধীন দ�রস�েহর �সবা �হীতার 
সং�া িবেবচনা কের অ�ািধকারিভি�েত ��তম ১� �থেক ৩� 
����ণ � �সবা সহজীকরেণর জ� িচি�তকরণ। 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

মাচ � ২০১৬ িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম� 

 

 

৯ � ����ণ �  �সবা �ত, 
কম খরেচ ও কম িভিজেট 
�দােনর িনিম� 
অ�ািধকারিভি�েত িচি�ত 

অ�ািধকারিভি�েত িচি�ত 
৯�  �সবার উে�খসহ 
ইেনােভশন �েমর 
কায �িববরণী এবং অ�েমাদন 
�হণ সং�া� দিলল 

২. অ�ািধকারিভি�েত িচি�ত �সবাস�েহর �থম �সবা� অিধকতর 
সহজ উপােয় �দান করার প�া বা �ি�য়া উ�াবন এবং �েযাজ� 
��ে� সংি�� আইন বা িবিধ পয �ােলাচনা�ব �ক �েয়াজনীয় 
সংেশাধনীর �পািরশ �ণয়ন করার জ� কিম� গঠন। 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

মাচ � ২০১৬ িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম� 

 

�েয়াজনীয় সংেশাধেনর 
�পািরশ �ণয়ন করার জ� 
কিম� গঠন স�� 

কিম� গঠন সং�া� 
ইেনােভশন �েমর 
কায �িববরণী এবং অ�েমাদন 
�হণ সং�া� দিলল 

৩. কিম�র িস�া� বা�বায়েনর জ� ও ন�ন প�িতেত পরী�া�লক 
সীিমত পিরসের �থম �সবা�র �দান �� করা 

�ম ২০১৬ �ন ২০১৬ িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম� 

 

১ � ����ণ �  �সবা �ত, 
কম খরেচ ও কম িভিজেট 
�দােনর পরী�া�লক  �সবা 
�দান �� 

পরী�া�লক �সবা �দান 
��র সে� সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৪. অিজ�ত অিভ�তার আেলােক �েয়াজনীয় সংেশাধন ও 
পিরমাজ�নসহ ন�ন প�িতেত  �থম  �সবা� �দান �� 

�লাই, ২০১৬ আগ� 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম�  

ন�ন প�িতেত �সবা �দান 
�� (�ত, কম খরেচ ও কম 
িভিজেট �সবা �দান) 

ন�ন প�িতেত �সবা �দান 
��র সােথ সংি�� 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

৫. িচি�ত �থম �সবা� ন�ন প�িতেত �দান করার জ� ����ণ � 
িচি�ত ৩�  �সবার অবিশ� ২�  �সবা ন�ন প�িতেত �দান 
করার জ� কিম� গঠন, পরী�া�লক বা�বায়ন এবং �ড়া� 
বা�বায়ন স�� করা। 

�সে��র 
২০১৬ 

িডেস�র 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম�  

ন�ন প�িতেত আরও ২� 
�সবা  �ত, কম খরেচ ও কম 
িভিজেট �দােনর পরী�া�লক  
�সবা �দান �� 

ন�ন প�িতেত �সবা �দান 
�� সে� সংি�� �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

৬.  

ই-�সবা ও ই-
ফাইিলং 

এ�আই কম ��িচ �থেক �েয়াজনীয় সফটও�ার সহায়তা পাওয়া 
সােপে� সমাজক�াণ ম�ণালয় ও আওতাধীন সমাজেসবা 
অিধদফতেরর শাখা স�েহর কমপে� ০৫� কের ফাইল ই-
ফাইেলর মা�েম িন�ি�র জ� অ�ািধকারিভি�েত িচি�তকরণ 

�সে��র 
২০১৬ 

অে�াবর 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম�; 

�ত িরেয়ল টাইেম িস�া� 
�হণ ফেল সময় ও 
হাড �কিপর খরচ সা�য় এবং 
উপকারেভাগীেদর �সবা 

ইেনােভশন �েমর সভার 
কায �িববরণী ও অ�েমাদন 
�হণ সং�া� দিলল এবং 
ওেয়েব সংরি�ত দিললািদ 
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�ম. িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 
দািয়��া� 
কম �কত �া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল �ণগত বা 

পিরমাণগত কী পিরবত �ন আসেব) 

পিরমাপ 
(�ত�ািশত ফলাফল  �তির হেয়েছ 

িক না তা পিরমােপর মানদ�) 
��র তািরখ সমাি�র 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
কায ��ম 

 

 

 

এবং পয �ায়�েম সকল ফাইল ই-ফাইেলর মা�েম িন�ি�র �ব�া 
�হণ। 

�রাি�ত। 

৭. এ�আই কম ��িচ �থেক �েয়াজনীয় সফটও�ার সহায়তা পাওয়া 
সােপে� সমাজক�াণ ম�ণালয় আওতাধীন সমাজেসবা 
অিধদফতেরর মাঠপয �ােয়র অিফস �জলা সমাজেসবা কায �ালয় ও 
১০� উপেজলা সমাজেসবা কায �ালেয়র কমপে� ০৫ � কের 
ফাইল ই-ফাইেলর মা�েম িন�ি�র জ� অ�ািধকারিভি�েত 
িচি�তকরণ এবং পয �ায়�েম সকল ফাইল ই-ফাইেলর মা�েম 
িন�ি�র �ব�া �হণ। 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

এি�ল 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম�;  

 

�ত িরেয়ল টাইেম িস�া� 
�হণ ফেল সময় ও 
হাড �কিপর খরচ সা�য় এবং 
উপকারেভাগীেদর �সবা 
�রাি�ত। 

ইেনােভশন �েমর সভার 
কায �িববরণী ও অ�েমাদন 
�হণ সং�া� দিলল এবং 
ওেয়েব সংরি�ত দিললািদ 

8. এ�আই কম ��িচ �থেক �েয়াজনীয় সফটও�ার সহায়তা পাওয়া 
সােপে� অিধদফতরাধীন �দেশর সকল কায �ালেয় ফাইল ই-
ফাইেলর মা�েম িন�ি�র জ� অ�ািধকারিভি�েত িচি�তকরণ।  

�লাই ২০১৬ িডেস�র 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার, সংি�� 
কিম�; 

 

�ত িরেয়ল টাইেম িস�া� 
�হণ ফেল সময় ও 
হাড �কিপর খরচ সা�য় এবং 
উপকারেভাগীেদর �সবা 
�রাি�ত। 

ইেনােভশন �েমর সভার 
কায �িববরণী ও অ�েমাদন 
�হণ সং�া� দিলল এবং 
ওেয়েব সংরি�ত দিললািদ 

9.  

�ােনজেম� ও  
��লআপ 
আইিডয়া 

সমাজক�াণ ম�ণালয় আওতাধীন সমাজেসবা অিধদফতেরর 
মাঠপয �ােয়র �সবাস�হ অিধকতর জনবা�ব করার লে�� সকল 
পয �ােয়র কম �কত �া ও কম �চারীেদর িনকট হেত উ�াবনী ধারণা 
িনয়িমত �াি�র উে�ে�  ইেনােভশন আইিডয়া ব� চা� করা 

ইেতামে� 
স�� 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

 

ইেতামে� 
স�� 

মাচ � ২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

 

��মান �ােন আইিডয়া ব� 
�ািপত  

আইিডয়া ব� এর ছিব  

10. অনলাইেন ইেনােভশন আইিডয়া �দান করার জ� এক� 
অনলাইন �াটফরম (�ফস�ক �প/�পজ) �তির। 

ইেতামে� 
স�� 

 

ইেতামে� 
স�� 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

 

অনলাইন আইিডয়া �াটফরম 
(�ফস�ক �প/�পজ) �তির 
স�� এবং �ত ইেনােভশন 
আইিডয়া �াি� 

 

অনলাইন আইিডয়া �াটফরম 
(�ফস�ক �প/�পজ) এর 
িলংক  

11. �িতমােসর ইেনােভশন �েমর সভায় আইিডয়া ব� এবং 
অনলাইেন �া� আইিডয়াস�হ যাচাই ও বাছাই করা। 

�িত মােসর 
�থম স�ােহ 

�িত মােসর 
�শষ স�ােহ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

যাচাই-বাছাই করা আইিডয়া যাচাই-বাছাই সং�া� 
কায �িববরণী 

12. �িতমােস যাচাই কের �া� আইিডয়াস�হ বা�বায়ন করার �িত মােসর �িত মােসর িচফ ইেনােভশন  অ�েমাদন ও বা�বায়ন 



 

 E:\OFFICE\ICT\Innovation Team\Innovation WorkPlan\Innovation WorkPlan MoSW 2016.doc  3 
 

�ম. িবষয় 
��ািবত িবষয় 

(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়নকাল 
দািয়��া� 
কম �কত �া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স�� হেল �ণগত বা 

পিরমাণগত কী পিরবত �ন আসেব) 

পিরমাপ 
(�ত�ািশত ফলাফল  �তির হেয়েছ 

িক না তা পিরমােপর মানদ�) 
��র তািরখ সমাি�র 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
�েয়াজনীয় অ�েমাদন �হণ ও বা�বায়ন �শষ স�ােহ �থম 

স�ােহ 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

অ�েমািদত ও বা�বািয়ত 
আইিডয়া 

সং�া� ড�েম� 

13. মাঠপয �ােয়র কম �কত �াগণ ক��ক বা�বািয়ত আইিডয়া পয �ােলাচনার 
পর সারােদেশ বা�বায়ন করা (��লআপ)। 

�লাই ২০১৬ িডেস�র 

২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

সারােদেশ বা�বািয়ত 
আইিডয়া 

সারােদেশ আইিডয়া বা�বায়ন 
সং�া� ড�েম� 

14. 

 

�িশ�ণ মাঠপয �ােয়র ৯০ জন কম �কত �ার ইেনােভশন সং�া� �িশ�েণর 
আেয়াজন করা এবং এ পয �� �িশ�ণ �া�েদর িনেয় ওয়াক �শপ 
করা। 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম� 

 

ইেনােভশন সং�া� �িশ�ণ 
স�� 

ইেনােভশন সং�া� �িশ�ণ 
স��কারী ৯০ জন কম �কত �ার 
তািলকা 

15. ইেনােভটরেদর 
আিথ �ক 
সহায়তা �দান 

ম�ণালয় ও মাঠ পয �ােয়র কম �কত �াগেণর উ�াবনী উে�াগ 
বা�বায়েন সহায়তা �দান করার লে�� সরকাির িনয়িমত বােজেট 
রাজ� খােত অথ � বরাে�র �েযাগ �তরী। 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

 

�ফ�য়াির 
২০১৬ 

 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার 

সহায়তা �দান করার জ� 
সহায়তা ফা� গঠন স�� 

সহায়তা �দান করার জ� 
সহায়তা ফা� গঠন স�� 
দিলল 

16. �র�ার �দান ম�ণালয় ও এর আওতাধীন কায �ালয়স�েহ কম �রত আইিডয়া 
�দানকারী  �সরা কম �কত �া-কম �চারীেদর মে� �র�ার �দান। 

মাচ � ২০১৬ �ন ২০১৬ িচফ ইেনােভশন 
অিফসার ও 
সংি�� কিম� 

�র�ার �দান স�নন �র�ার �দান করার জ� 
�েয়াজনীয় অিফস আেদশ বা 
দিলল 

1৭. উ�ু� ��াসাল 
িমিডয়ার 
�বহার 

�সবায় উ�াবন �ি�য়ার িবষেয় মতামত �হেণর জ� ই-�মইল 
�বহােরর পাশাপািশ অ�া� সামািজক মা�েম �বহার িনি�ত 
করা। 

ইেতামে� 
স�� 

 

ইেতামে� 
স�� 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

��াসাল িমিডয়ার কায �কর 
�বহার, সামািজক মা�ম 
(�যমন-�ফস�ক)  �পইজ 
�খালা স�� 

সংি��  �পইজ িলংক 

 

১৮. �কাশনা ও 
ড�েমেনটশন 

ম�ণালয় ও এর আওতাধীন সকল কায �ালয় হেত �া� 
আইিডয়াস�হ সংর�ণ করা এবং �িত ৪ মাস অ�র অ�র 
ইেনােভশন সং�া� ই-িনউজেলটার �কাশ করা, সংি��েদর 
িনকট ই-�মইেল  ��রণ করা, সংর�ণ, ওেয়ব সাইেট �কাশ 
এবং সামািজক �যাগােযাগ মা�েম �কাশ করা।  

�ন ২০১৬ িডেস�র 
২০১৬ 

িচফ ইেনােভশন 
অিফসার  ও 
সংি�� কিম� 

ড�েম� �কািশত হওয়া �কািশত ড�েম� 

 


