বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা
বাাংলাদেশ কৃর্ষ গদবষণা কাউর্িল
র্বদবচ্য সাল ২০১৭-২০১৮
ক্র/নাং

র্বষয়/দেত্র

প্রস্তার্বত র্বষয়
(গৃহীতব্য কাদেি নার্)

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত
কর্িকতিা

2.

ইদনাদেশন
কর্িপর্িকল্পনা
প্রণয়ন
সো

3.

প্রর্তদবেন

4.

উদ্ভাবনী ধািণা

উদ্ভাবনী ধািণা আহবান ও যাচ্াইবাোইপূব িক সঙ্কলন ও সাংিেণ।

১৫/০7/২০১৭

১৫/১০/২০১৭

ইদনাদেশন
অর্ফসাি

5.

উদ্ভাবনী ধািণাি
পাইলটিাং
উদ্ভাবনী উদযাদগি
অর্েজ্ঞতা অেিন

উদ্ভাবনী উদযাগ পাইলটিাং-এি
কায িক্রর্ গ্রহণ।
আওতাধীন েপ্তি/সাংস্থাি উদ্ভাবনী
উদযাদগি বাস্তবায়ন ও তোিকী
এবাং এ সাংক্রান্ত অর্েিত অর্েজ্ঞতা
(সফল/র্বফল) প্রর্তদবেন আকাদি
প্রস্তুতকিণ।

০১/০7/২০১৭

৩1/03/২০১8

০১/০৭/২০১৭

৩১/১২/২০১8

ইদনাদেশন
অর্ফসাি
ইদনাদেশন
অর্ফসাি

1.

6.

র্ন্ত্রণালয় এবাং আওতাধীন
েপ্তি/সাংস্থাি বার্ষ িক ইদনাদেশন
কর্িপর্িকল্পনা প্রণয়ন।
প্রর্ত র্াদস ইদনাদেশন টিদর্ি সো
আহবান।
ইদনাদেশন টিদর্ি বাৎসর্িক
(২০১7-18) প্রর্তদবেন প্রস্তুত ও
প্রপ্রিণ।

বাস্তবায়নকাল
শুরু তার্িখ
সর্ার্প্তি তার্িখ
০১/০7/২০১৭

25/০7/২০১৭

ইদনাদেশন
অর্ফসাি

০১/০7/২০১৭

৩0/06/২০১8

2০/০6/২০১8

৩0/০6/২০১8

ইদনাদেশন
অর্ফসাি
ইদনাদেশন
অর্ফসাি

প্রতযার্শত ফলাফল (কােটি সম্পন্ন হদল
গুণগত বা পর্ির্াণগত কী পর্িবতিন
আসদব)
পর্িকল্পনা অনুযায়ী কায িক্রর্ সম্পার্েত
হদব এবাং লেযর্াত্রা অেিদন গর্তশীল
কায িক্রর্ পর্িচ্ার্লত হদব।
কায িক্রর্ পয িাদলাচ্না, তোিকী,
র্াদনান্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্ভব হদব।
কর্িফলাফদলি র্ের্িদত র্শেণীয়
র্বষয়সমূদহি আদলাদক পিবতী কায িক্রর্
গ্রহদণ সহায়ক হদব। এোড়া, ইদনাদেশন
কায িক্রর্ পয িাদলাচ্না ও মূল্যায়ন এবাং এ
সাংক্রান্ত োর্লর্লক প্রর্াণক সাংিেণ সম্ভব
হদব।
একটি উদ্ভাবনী ডাইদিক্টর্ি ততর্ি হদব যা
প্রেদক পাইলটিাংদয়ি এি েন্য উপযুক্ত
ধািণা র্নব িাচ্ন সম্ভব হদব এবাং ধািণা
প্রোনকািীি স্বত্ব সাংির্েত োকদব।
উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়দনি অর্েজ্ঞতা
অেিন।
উদ্ভাবনী উদযাগ বাস্তবায়দনি অর্েজ্ঞতা
অেিন ও সফলতা/র্বফলতাি প্রর্তদবেন
প্রস্তুদতি র্াধ্যদর্ প্রার্তষ্ঠার্নক সের্তা
বৃর্ি পাদব।

পর্ির্াপ (প্রতযার্শত ফলাফল
ততর্ি হদয়দে র্ক না তা
পর্ির্াদপি র্ানেন্ড)
র্বএআির্স’ি ১টি ইদনাদেশন
কর্িপর্িকল্পনা প্রণীত।
১২টি (ইদনাদেশন টিদর্ি) সো
আয় োজন করো n‡e।
প্রর্তদবেন ওদয়বসাইদে প্রকাশ
ও র্র্ন্ত্রপর্িষে র্বোদগ প্রপ্রিণ।

উদ্ভাবনী ধািণা Avnevb Kiv
n‡e|
উদ্ভাবনী ধািনা পাইলটিাং।
১টি উদযাগ (প্রদেক্ট র্র্নেিাং)
বাস্তবায়ন এবাং এই সাংক্রান্তÍ
অর্েজ্ঞতাi প্রর্তদবেন প্রস্তুত।

ক্র/নাং
7.

র্বষয়/দেত্র
োতীয়োদব
বাস্তবায়ন

8. উদ্ভাবনী সের্তা
বৃর্ি

প্রনেওয়ার্কিাং ও
পাে িনাির্শপ
10. প্রসাশ্যাল র্র্র্ডয়াি
ব্যবহাি
9.

উদ্ভাবনী উদযাগ প্রেশব্যাপী
বাস্তবায়ন।

০১/০7/২০১৭

৩১/06/২০১8

েপ্তি-সাংস্থাি
প্রধানগণ

প্রতযার্শত ফলাফল (কােটি সম্পন্ন হদল
গুণগত বা পর্ির্াণগত কী পর্িবতিন
আসদব)
নাগর্িক প্রসবাি েনবান্ধবতা বৃর্িদত
ভূর্র্কা িাখদব।

উদ্ভাবনী সের্তা বৃর্িি লদেয
ইদনাদেশন সাংক্রান্ত
প্রর্শেণ/কর্িশালা/র্শোসফি
আদয়ােন।
অাংশীেনদেি সদি র্তর্বর্নর্য়
সো আদয়ােন।
প্রসাশ্যাল র্র্র্ডয়াি ব্যবহাি অব্যাহত
িাখা এবাং নাগর্িক সর্স্যা সর্াধাদন
তাি ব্যবহাি অর্ধকতি বৃর্ি কিা।

০১/০7/২০১৭

১৫/06/২০১8

ইদনাদেশন
অর্ফসাি

কর্িকতিাদেি দৃর্িের্িি পর্িবতিন এবাং
েেতা বৃর্ি পাদব।

০১/০7/২০১৭

30/12/২০১7

০১/০7/২০১৭

১৫/06/২০১8

ইদনাদেশন
অর্ফসাি
ইদনাদেশন
অর্ফসাি

পািস্পর্িক সহদযার্গতাি প্রেত্র ততর্ি
হদব এবাং কর্িসম্পােন সহেতি হদব।
দ্রুত ও কায িকিী প্রযাগাদযাদগি র্াধ্যর্
র্হদসদব প্রসাশ্যাল র্র্র্ডয়াি যোযে
ব্যবহাি।

০১/০7/২০১৭

১৫/06/২০১8

wm‡÷g Gbvwj÷

োপ্তর্িক ব্যবস্থাপনায় গর্তশীলতা
আনয়দণি পাশাপার্শ েনগণদক দ্রুত ও
সহদে প্রসবা প্রোন।

প্রস্তার্বত র্বষয়
(গৃহীতব্য কাদেি নার্)

11. ই-প্রসবা ও ফাইর্লাং ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা ও ই-প্রসবা
কায িক্রর্
বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়নকাল
শুরু তার্িখ
সর্ার্প্তি তার্িখ

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত
কর্িকতিা

পর্ির্াপ (প্রতযার্শত ফলাফল
ততর্ি হদয়দে র্ক না তা
পর্ির্াদপি র্ানেন্ড)
১টি উদযাগ (র্বএআির্স
আকিাইে) জোতী ভোয়ে
েোস্তেো ন
১টি প্রর্শেণ/কর্িশালা
আদয়ােন। অনু ম োদন সাদপদে
১টি বেয়েশিক র্শো সফি
আদয়ােন
র্বএআির্সদত ১টি র্তর্বর্নর্য়
সো আয় োজন করো হদব
র্বযর্ান প্রফসবুক প্রপদেি এবাং
ব্লগসাB‡েi ব্যবহাি বৃর্ি|

সকল শেভোগ/িোখো ইফাইর্লাং কায িক্রর্
জজোরেোরকরন |

