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Performance 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  
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 ) বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর উনদ্দশ্য, গবয় ও সূচনকর মােদণ্ডমূ: 

ক্রম উনদ্দশ্য কায িক্রম 
কম িম্পাদে 

সূচনকর মাে 

১  উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো       

১.১ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে 4 

১.২ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ  ১ 

১.৩ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো             কাল ২ 

২  ইনোনভলে টিনমর ভা 
২.১ ইনোনভলে টিনমর ভা অনুষ্ঠাে ৪ 

২.২ ইনোনভলে টিনমর ভার গিান্ত বাস্তবায়ে 2 

৩ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগি 

৩.১ এক গদনের ওগরনয়েনটলে/ কম িলাা/প্রগমোর ৩ 

৩.২ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগির নক্ষয ০২ গদনের প্রগলক্ষণ আনয়াজে  ৩ 

৩.৩ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগির নক্ষয ০৫ গদনের প্রগলক্ষণ আনয়াজে ২ 

৩.৪ উদ্ভাবে কায িক্রনমর নে ম্পৃক্ত কম িকিিাগনণর              ফ   2 

৪ 

স্বীয় দপ্তনরর প্রবায় উদ্ভাবেী 

িারণা/ উনযাগ আবাে, 

যাচাই-বাছাই-ংক্রান্ত 

কায িক্রম 

৪.১ উদ্ভাবেী উনযাগ/িারণা আবাে এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবেী  িরণাগুনা  

যাচাই-বাছাইপূব িক িাগকা প্রকাল  
2 

৪.২ উদ্ভাবেী উনযাগ/িারণামূ আইগডয়া ব্াংনক 

(ideabank.gov.bd) জমা রাখা 
2 

৫ উদ্ভাবেী উনযানগর পাইটিং 

৫.১ ন্যযেিম ০২টি উদ্ভাবেী উনযানগর পাইটিং বাস্তবায়ে ৪ 

৫.২ মাঠ পয িানয় চমাে উদ্ভাবে প্রকল্পমূ নরজগমে পগরদল িে ও 

প্রনয়াজেীয় ায়িা প্রদাে 
৪ 

৫.৩ আওিািীে দপ্তর ংস্থার  পাইটিং প্রকনল্পর িাগকা তিগর ও 

ওনয়বাইনট প্রকাল 
২ 

৬ ইনোনভলে প্রলানকগং 

৬.১ ন্যযেিম ০১টি ইনোনভলে প্রলানকগং আনয়াজে ৬ 

৬.২ প্রলানকগং-এর মাধ্যনম প্ররগিনকলেনযাগ্য উদ্ভাবেী উনযাগ গেব িাচে  ৪ 

৭ 
উদ্ভাবেী উনযাগ আঞ্চগক ও 

জািীয় পয িানয় বাস্তবায়ে 

৭.১ ন্যযেিম ০১টি উদ্ভাবেী উনযাগ আঞ্চগক/ জািীয় পয িানয় বাস্তবাগয়ি  ৪ 

৭.২ বাস্তবাগয়ি উদ্ভাবেী উনযানগর ডকুনমনন্টলে তিগর ও প্রকালো  ২ 

৮ ইনোনভলে প্রমন্টগরং 
৮.১ প্রমন্টর-প্রমগন্ট  গেব িাচে ও িাগকা প্রস্তুিকরণ।   ৩ 

৮.২ দুই গদনের প্রমন্টগরং কম িলাা আনয়াজে ৩ 

৯ স্বীকৃগি বা প্র   দো প্রদাে 

৯.১ উদ্ভাবকনদর প্রলংাসূচক উপ আনুষ্ঠাগেক পত্র/ েদপত্র /প্রক্রস্ট/ 

পুরস্কার প্রদাে 
5 

৯.২ উদ্ভাবকগনণর      গলক্ষা ফর/প্রগলক্ষণ /েনজ প্রলয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম 

প্রপ্ররণ 
2 

৯.৩ উদ্ভাবকগনণর গবনদনল গলক্ষা ফর/প্রগলক্ষণ /েনজ প্রলয়াগরং  

প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ  
3 

১০ ইনোনভলে খানি বরাদ্দ 
১০.১ ইনোনভলে-ংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়নে বানজট বরাদ্দ ২ 

১০.২  ইনোনভলে-ংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃি অর্ ি ব্য় ২ 

11 পাট িোরগলপ ও প্রেটওয়াগকিং 
১১.১ ংগিষ্ট প্রগিষ্ঠাে/অংলীজে গচগিিকরণ ও িানদর নে মনঝািা স্মারক 

স্বাক্ষর 
৩ 

১২ 
ই       -         

            
১২.১           ই                                   ৩ 

১৩ ই-          ও          ১৩.১  -          ও             ৪ 

১৪                   ১৪.১       ০১                     ও          ৩ 
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ক্রম উনদ্দশ্য কায িক্রম 
কম িম্পাদে 

সূচনকর মাে 

১৫               /     

            শ         

        

১৫.১               /                 শ             

                    
৩ 

 
১৫.২               /                 শ             

                      
৩ 

1৬ 
উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো 

      

১৬.১ বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর অি ি-বাগ িক  -মূল্যায়ে ৩ 

১৬.২ বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর অি ি-বাগ িক মূল্যায়ে প্রগিনবদে 

মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ 
১ 

১৬.৩ বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর বাগ িক স্ব-মূল্যায়ে  ৩ 

১৬.৪ বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর বাগ িক স্ব-মূল্যায়ে প্রগিনবদে  

মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ 
১ 

           ১০০ 

 

২.1. উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো        

                                   ই                           বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে 

করনব। গেজ গেজ প্রপ্রক্ষাপট, প্রনয়াজে, অগ্রাগিকার ও ক্ষমিা গবনবচোয় প্ররনখ ইনোনভলে টিমগুনা বাস্তবমুখী বাগ িক 

কম িপগরকল্পো প্রণয়ে গেগিি করনব।  

২.১.১ মগন্ত্রপগরদ গবভাগ নি প্রদত্ত গেনদ িলো ও ছক অনুযায়ী গেি িাগরি িাগরনখর মনধ্য বাগ িক উদ্ভাবে 

কম িপগরকল্পো প্রণয়ে করনি নব।  

২.১.২ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরদ 

গবভানগ প্রপ্ররণ করনি নব।  

২.১.৩ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য            বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো 

প্রকাল         ।  

২.2.  ইনোনভলে টিনমর ভা 

                           ৮ই এ    ২০১৩         ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮             

        ৫(৩)   -             ই                                                               

    ।  

২.২.১ বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর বাস্তবায়ে অগ্রগগি পগরবীক্ষনণর নক্ষয প্রগিমান ইনোনভলে টিনমর ভা 

করনি নব। বছনর ন্যযেিম ১০টি ভা করন পূণ িাে  েম্বর প্রাপ্ত নব।  

২.২.২ বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর ছনক ইনোনভলে টিনমর ভার গিান্ত বাস্তবায়নের ার গেি িারণ করা নয়নছ। 

অনুগষ্ঠি ভার ন্যযেিম ১০০% গিান্ত বাস্তবায়ে করন পূণ িাে  েম্বর পাওয়া যানব। 

২.৩ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগি 

উদ্ভাবে-চচ িার জন্য গেজ গেজ অগিনক্ষনত্র নচিেিা ও দক্ষিা বৃগিমূক প্রগমোর, কম িলাা, প্রগলক্ষণ, অন্য দপ্তনরর উনযাগ 

পগরদল িে, গবনদনলর অগভজ্ঞিা অজিনের জন্য প্রনয়াজেীয় ব্বস্থা গ্রণ করনি নব।  
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২.৩.১ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগির নক্ষয কিটি এক গদনের ওগরনয়েনটলে/ কম িলাা/প্রগমোর  আনয়াজে করা নব 

িার ক্ষযমাত্রা গেি িারণ করনি নব।   

২.৩.২ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগির নক্ষয কি জে কম িকিিানক ০২ গদনের প্রগলক্ষণ প্রদানে করা নব িার ক্ষযমাত্রা 

গেি িারণ করনি নব।   

২.৩.৩ উদ্ভাবে ক্ষমিা বৃগিি্র নক্ষয                 ০৫ গদনের প্রগলক্ষণ প্রদাে করা নব িার িার 

ক্ষযমাত্রা গেি িারণ করনি নব।   

২.৩.৪ উদ্ভাবে কায িক্রনমর নে মৃ্পক্ত কম িকিিাগনণর              ফ                ।       ৩ 

                         ১০০           ও       । 

২.৪. স্বীয় দপ্তনরর প্রবায় উদ্ভাবেী িারণা/ উনযাগ আবাে, যাচাই-বাছাই-ংক্রান্ত কায িক্রম 

২.৪.১ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য উদ্ভাবেী উনযাগ/িারণা আবাে এবং প্রাপ্ত 

উদ্ভাবেী  িারণাগুনা  যাচাই-বাছাইপূব িক িাগকা প্রকাল করনি নব।  

৪.২ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য উদ্ভাবেী উনযাগ/িারণামূ আইগডয়া ব্াংনক 

(গংক: ideabank.gov.bd ) আপনাড করনি    ।  

২.৫. উদ্ভাবেী উনযানগর পাইটিং  

ননজ অনধক্ষেত্র ও সেভতায ভক্ষে একজন উদ্ভাফক মখন গৃহীত উদ্ভাফনী উক্ষযাগ ক্ষুদ্র নযসক্ষয ফাস্তফায়ন কক্ষযন তখন তাক্ষক 

ইক্ষনাক্ষবন াইরটিং ফক্ষর নফক্ষফনিত হক্ষফ। গৃনহত আইনডয়াট মথামথবাক্ষফ কাজ কক্ষয নক না এফিং সসফা প্রদাক্ষন সভয়  

মাতায়াত ও ব্যয় হ্রাসসহ সসফায গুণগত ভান বৃনিক্ষত কতটা ভূনভকা যাক্ষখ তা ননধ ধাযণ এফিং উক্ষযাগটক্ষক বৃহত্তয নযসক্ষয 

ফাস্তফায়ক্ষনয সুানয কযায জন্যই াইরটিং প্রক্ষয়াজন।  

২.৫.১ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০২টি উদ্ভাবেী উনযানগর পাইটিং 

বাস্তবায়          । 

২.৫.২ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য আওিািীে দপ্তর ংস্থার  পাইটিং প্রকনল্পর 

িাগকা তিগর এ              প্রকাল করনি নব।  

২.৫.৩ মাঠ পয িানয় চমাে উদ্ভাবেী প্রকল্পমূনর মনধ্য বছনর কয়টি প্রকল্প নরজগমে পগরদল িে ও প্রনয়াজেীয় 

ায়িা প্রদাে করা নব িা বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনকর ক্ষযমাত্রা কানম গগপবি করনি নব। 

২.৬. ইনোনভলে প্রলানকগং 

ভাঠ ম ধাক্ষয় উদ্ভাফনী উক্ষযাক্ষগয াইরটিং সম্পন্ন হওয়ায য স্বীয় ভন্ত্রণারয়/অনধদপ্তক্ষযয ঊর্ধ্ধতন কভ ধকতধাক্ষদয সাভক্ষন 

সুনফন্যস্তবাক্ষফ (ছনফ, নবনডও, সযনিকা, সপস্টুন  সাষ্টায ইতযানদ) উস্থান কযাই হক্ষে ইক্ষনাক্ষবন সাক্ষকনসিং। এয ভােক্ষভ 

সফক্ষিক্ষয় উক্ষমা   আইনডয়াক্ষক নাক্তকযক্ষণয ভােক্ষভ বৃহত্তয নযসক্ষয ফাস্তফায়ক্ষনয সুক্ষমাগ ততনয হয়। 

২.৬.১ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য মন্ত্রণায়/গবভাগ ন্যযেিম ০১টি ইনোনভলে 

প্রলানকগং-এর আনয়াজে করনি নব। এককভানব আনয়াজে করা ম্ভব ো ন িার আওিািীে 

অগিদপ্তর/ংস্থানক গেনয় প্রযৌর্ভানব ইনোনভলে প্রলানকগং-এর আনয়াজে করনব।  

২.৬.২ প্রলানকগং-এর মাধ্যনম ন্যযেিম ০৩টি প্ররগিনকলেনযাগ্য উদ্ভাবেী উনযাগ গেব িাচে করনি নব।   

২.৭. উদ্ভাবেী উনযাগ আঞ্চগক ও জািীয় পয িানয় বাস্তবায়ে 

২.৭.১ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি উদ্ভাবেী উনযাগ আঞ্চগক ও 

জািীয় পয িানয় বাস্তবায়ে করনি নব। 
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২.৭.২ বাস্তবাগয়ি উদ্ভাবেী উনযানগর ডকুনমনন্টলে বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য 

তিগর ও প্রকাল করনি নব। 

২.৮. ইনোনভলে প্রমন্টগরং 

উদ্ভাফক কর্তধক গৃহীত উদ্ভাফনী উক্ষযাক্ষগয সপর ফাস্তফায়ক্ষনয থক্ষক সুপ্রস্ত কযায নননভত্ত  একজন ঊর্ধ্ধতন কভ ধকতধা কর্তধক 

সঠিক যাভ ধ  নননফড় তত্ত্বাফধান  প্রক্ষয়াজনীয় নদক-ননক্ষদ ধনা  াক্ষ সথক্ষক সভস্যা সভাকাক্ষফরা কযা  ভাননসক নক্ত 

সমাগাক্ষনায সানফ ধক সহক্ষমানগতা প্রদানই সভন্টনযিং। উদ্ভাফন ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য সভন্টনযিংক্ষয়য গুরুত্ব অনযসীভ। 

২.৮.১ প্রমন্টর-প্রমগন্ট  গেব িাচে ও বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য িাগকা প্রস্তুি 

করনি নব।   

২.৮.২ কিজে কম িকিিার জন্য দুই গদনের প্রমন্টগরং কম িলাা আনয়াজে করা নব িা বাগ িক উদ্ভাবে 

কম িপগরকল্পোর ছনকর  ক্ষযমাত্রার কানম গগপবি করনি নব।  

২.৯. স্বীকৃগি বা প্রনণাদো প্রদাে 

উদ্ভাফক্ষনয সেক্ষত্র স্বীকৃনত প্রদান একজন উদ্ভাফকক্ষক আক্ষযা সফন উযভী  আগ্রহী  অঙ্গীকাযফি  নাগনযক-ফান্ধফ  ইনতফািক 

নযফতধক্ষন ফিনযকয  অনুকূর ভক্ষনাবাফ ততনয সক্ষফ ধানয উদ্ভাফন সিংস্কৃনত নফকাক্ষ অতযন্ত সহায়ক ভূনভকা ারন কক্ষয। 

২.৯.১ ২০১৮-২০১৯                                        উদ্ভাবনের জন্য প্রলংাসূচক উপ-

আনুষ্ঠাগেক পত্র/ েদপত্র /প্রক্রস্ট/ পুরস্কার প্রদাে করা নব িা বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনকর  ক্ষযমাত্রার 

কানম উনিখ করনি নব।   

২.৯.২ ২০১৮-২০১৯              উদ্ভাবকনক                       গলক্ষা ফর/প্রগলক্ষণ /েনজ 

প্রলয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ করা নব িা বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনকর  ক্ষযমাত্রার কানম উনিখ করনি 

নব।   

২.৯.৩ ২০১৮-২০১৯              উদ্ভাবকনক গবনদনল গলক্ষা ফর/প্রগলক্ষণ /েনজ প্রলয়াগরং  প্রপ্রাগ্রানম প্রপ্ররণ 

করা নব িা বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনকর  ক্ষযমাত্রার কানম উনিখ করনি নব।   

২.১০. ইনোনভলে খানি বরাদ্দ 

২.১০.১ ইনোনভলে-ংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়নে কি টাকা বরাদ্দ রনয়নছ িা বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর 

ছনকর  ক্ষযমাত্রার কানম গগপবি করনি নব।   

২.১০.২ ইনোনভলে-ংক্রান্ত কায িক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃি অনর্ ির ৯০% ব্য় করা ন ক্ষযমাত্রার ১০০ ভাগ 

অগজিি নব।  

২.১১. পাট িোরগলপ ও প্রেটওয়াগকিং 

প্রগিষ্ঠানের উদ্ভাবেী কম িকানণ্ড ক অংলীজনের মৃ্পক্তিা ও কায িকর ভূগমকা পানের সুনযাগ সৃগষ্ট করা 

ইনোনভলে টিনমর দাগয়ত্ব। উদ্ভাবেী কানজর মন্বয় ািে, উদ্ভাবেী কানজর ায়ক পগরনবল সৃগষ্ট এবং 

প্রাগিষ্ঠাগেক স্মৃগি ংরক্ষণানর্ ি  ংগিষ্ট প্রগিষ্ঠাে/অংলীজে গচগিিকরণ ও িানদর নে মনঝািা স্মারক স্বাক্ষর  

করনি নব। এনক্ষয কিগুনা মনঝািা স্মারক স্বাক্ষর করা নব িা ক্ষযমাত্রার কানম উনিখ করনি নব।   

২.১২.       শ                   

      /     /      /        বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য         

                 শ -                (      শ                শ            ,        

   ,       শ   শ      -                          । 
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২.১৩. ই-          ও         

      /     /      /        বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি 

ই-প্রবা তিগর ও বাস্তবায়ে করনব। উনিখ্য প্রয, বাগ িক কম ি ম্পাদে চুগক্ত ২০১৮-২০১৯-এ উগিগখি প্রবাটি এখানে 

উনিখ করা যানব। 

২.১৪.                    

      /     /      /        বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য ন্যযেিম ০১টি 

প্রবার                করনব। উনিখ্য প্রয, জািীয় শুিাচার প্রকৌল চুগক্ত ২০১৮-২০১৯-এ উগিগখি প্রবাটি 

এখানে উনিখ করা যানব। 

২.১৫.               /                 শ                 

২.১৫.১       /                        /             শ                                 

    । বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পোর ছনক উগিগখি িাগরনখর মনধ্য               /           

      শ                                             শ                ।  

২.১৫.২               /       বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো বাস্তবায়ে অগ্রগগি পগরবীক্ষনণর নক্ষয   

      /                শ                          ।            ২                  

   ।   

২.১৬ বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পো মূল্যায়ে 

২.১৬.১ বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর বাস্তবায়ে অগ্রগগি পগরবীক্ষনণর নক্ষয  ৩১প্রল জানুয়াগর ২০১৯-এর মনধ্য  

অি ি- বাগ িক মূল্যায়ে করনি নব।  

২.১৬.২                        বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর অি ি- বাগ িক মূল্যায়ে প্রগিনবদে মগন্ত্রপগরদ 

গবভানগ প্রপ্ররণ করনি নব।  

২.১৬.৩ বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর বাস্তবায়ে অগ্রগগি পগরবীক্ষনণর নক্ষয  ৩১প্রল জুাই ২০১৯-এর মনধ্য  

বাগ িক স্ব-মূল্যায়ে করনি নব। 

২.১৬.৪                         বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর বাগ িক স্ব-মূল্যায়ে প্রগিনবদে  মগন্ত্রপগরদ 

গবভানগ প্রপ্ররণ করনি নব।  

৩.০                                    

                                                -          ।                        

                                                                  ।                  

                -                                                     শ              

                                     ।       ২-                     ১০০              

     ।                               : 

                     

৯০-১০০         

৮০-৯০         

৭০-৮০     

৬০-৭০          

৬০-                
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৪.০        উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে ও মূল্যায়নের ময়সূগচ 

বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো প্রণয়ে ও  মূল্যায়নের প্রময়াদ বাগ িক কম িম্পাদে চুগক্ত এবং জািীয় শুিাচার প্রকৌল 

কম িপগরকল্পোর নে েগি প্ররনখ অর্ িবছরগভগত্তক গেি িারণ করা নয়নছ।   

                               

 ২৮    ২০১৮        উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো               

                           

               

৩১    ই ২০১৮                  ও  ও      

                        উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো 

     

              ও  ও      

               

১২     ২০১৮ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ              ও  ও      

               

১৬     ২০১৮ বাগ িক উদ্ভাবে কম িপগরকল্পো            প্রকাল              ও  ও      

               

৩১         ২০১৯ 

 বাগ িক উদ্ভাবে পগরকল্পোর অি ি-বাগক  -মূল্যায়ে 

             ও  ও      

               

৫  ফ       ২০১৯ 
বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর অি ি-বাগকী মূল্যায়ে 

প্রগিনবদে মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ 

             ও  ও      

               

১৫    ই ২০১৯ বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর বাগক স্ব-মূল্যায়ে  

             ও  ও      

               

২০    ই ২০১৯ 
বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর বাগক স্ব-মূল্যায়ে 

প্রগিনবদে  মগন্ত্রপগরদ গবভানগ প্রপ্ররণ 

             ও  ও      

               

        
ক মন্ত্রণায়/গবভানগর বাগ িক উদ্ভাবে    পগরকল্পোর 

বাস্তবায়ে অগ্রগগি-গবয়ক ভা  

                

 

৫.০                         ২০১৮-২০১৯              

                        ও                            , ২০১৮-২০১৯                      

        ।  

            (     ) 

               

      : 1০০১,                      

                          ,     ।  

 

এ           /     /      /                                 এ   ই                এফ 

ফ ই         eg_sec2@cabinet.gov.bd                     । 


