ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ও আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা ইননানবন টিনভয ফাবল িক উদ্ভাফন কভিবযকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম িানরাচনা
২০১৮-২০১৯ (১ভ যাউন্ড)

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ------------------------------- দপ্তয/ংস্থা-------------------------------ক্র.
বফলয়
কাম িক্রভ
নং
১
উদ্ভাফন কভিবযকল্পনায উদ্ভাফন কভিবযকল্পনায ফাস্তফায়ননয অগ্রগবত
ফাস্তফায়ননয অগ্রগবত
(%)
২

৩

৪

৫

৬
1

উদ্ভাফন কভিবযকল্পনায ২.১ ফাবল িক উদ্ভাফন কভিবযকল্পনা প্রণয়ন
প্রণয়ন (২০১৮-২০১৯ কযা (তাবযখ উনেখ করুন)
অথ ি ফছনযয)
২.২ ফাবল িক কভিবযকল্পনা ভবন্ত্রবযলদ
বফবানগ প্রপ্রযণ কযা (তাবযখ উনেখ করুন)
২.৩ ফাবল িক উদ্ভাফন কভিবযকল্পনা স্বীয়
ওনয়ফাইনে প্রকা কযা (তাবযখ উনেখ
করুন)
ইননানবন টিনভয বা ৩.১ ইননানবন টিনভয বা আনয়াজন কয়টি
৩.২ ইননানবন টিনভয বায বদ্ধান্ত
ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয ায (%)
নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফনী ৪.১ এক বদননয ওবযনয়নেন/ কভিার/
ক্ষভতা বৃবদ্ধ
প্রবভনায আনয়াজন/বযকল্পনা (কয়টি)
৪.২ উদ্ভাফনী ক্ষভতা বৃবদ্ধয রনক্ষে ২ বদননয
প্রবক্ষণ আনয়াজন অগ্রগবত/বযকল্পনা (কত
জন কভিকতিা)
৪.৩ উদ্ভাফনী ক্ষভতা বৃবদ্ধয রনক্ষে ৫ বদননয
নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন প্রবক্ষণ আনয়াজন
( কত জন কভিকতিা)
৪.৪ উদ্ভাফন কাম িক্রনভয নে ম্পৃক্ত
কভিকতিাগনণয বফনদন বক্ষা পয অগ্রগবত
( কভিকতিায ংখ্যা/বযকল্পনা)
উদ্ভাফনী
উনযানগয ৫.১ নূন্যতভ ২টি উদ্ভাফনী উনযানগয
াইরটিং
াইরটিং ফাস্তফায়ননয অগ্রগবত/ বযকল্পনা
(%)
৫.২ ভাঠ ম িানয় চরভান উদ্ভাফনী
উনযাগমূ নযজবভন বযদিন ও
প্রনয়াজনীয়
ায়তা
প্রদান
অগ্রগবত/বযকল্পনা
৫.৩ আওতাধীন দপ্তয ংস্থায াইরটিং
প্রকনল্পয তাবরকা ততযী এফং ওনয়ফাইনে
প্রকা অগ্রগবত (হঁ্মা/না)
ইননানবন
৬.১ ইননানবন প্রানকবং/ানকির আনয়াজন

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯

--

প্রানকবং/ানকির

অগ্রগবত/বযকল্পনা (তাবযখ)
প্রানকবং এয ভাধ্যনভ প্রযবিনকননমাগ্য
উদ্ভাফনী উনযাগ বনফ িাচন অগ্রগবত/বযকল্পনা
(তাবযখ)

ক্র.
বফলয়
নং
৭
উদ্ভাফনী
উনযাগ
আঞ্চবরক (প্রযবিনকন)
ও জাতীয় (প্রেরআ)
ম িানয় ফাস্তফায়ন

কাম িক্রভ

৮

ইননানবন প্রভেবযং

৯

েীকৃবত ফা প্রননাদনা
প্রদান

১০

ইননানবন পান্ড ফযাদ্দ

১১

আওতাধীন
অবধদপ্তয/দপ্তয ংস্থায
ইননানবন
কাম িক্রভ
বযফীক্ষণ

১২

ইননানবন ংক্রান্ত তথ্য
ারনাগাদকযণ

2

৭.১ উদ্ভাফনী উনযাগ আঞ্চবরক ও জাতীয়
ম িানয় ফাস্তফায়ন অগ্রগবত/বযকল্পনা
৭.২ ফাস্তফাবয়ত উদ্ভাফনী উনযানগয
ডকুনভেন (ওয়ান বভবনে বববডও) ও
প্রকানা ততযীয অগ্রগবত/বযকল্পনা
৮.১ প্রভেয-প্রভবে বনফ িাচন ও তাবরকা
প্রস্তুতকযনণয অগ্রগবত/বযকল্পনা
৮.২ দুই বদননয প্রভেবযং কভিারা আনয়াজন
অগ্রগবত/বযকল্পনা
৮.৩ কতজন কভিকতিা উদ্ভাফকনক ায়তা
কযায জন্য বক্রয়বানফ প্রভেবযং কাম িক্রনভ
যুক্ত আনছন?
৮.৪ প্রভেবযং কাম িক্রভ (প্রভেয ও প্রভবেনদয)
বকবানফ পনরাআ কযা নে?
৯.১উদ্ভাফকনদয প্রংাসূচক উ আনুষ্ঠাবনক
ত্র/নদত্র/প্রক্রস্ট/পুযষ্কায প্রদান (কতজন)
৯.২
উদ্ভাফকগনণয
প্রদন
বক্ষা
পয/প্রবক্ষণ/ননরজ/প্রয়াবযং
প্রপ্রাগ্রানভ
প্রপ্রযণ (অগ্রগবত/বযকল্পনা)
৯.৩ উদ্ভাফকগনণয বফনদন বক্ষা
পয/প্রবক্ষণ/ননরজ/প্রয়াবযং
প্রপ্রাগ্রানভ
প্রপ্রযণ (অগ্রগবত/বযকল্পনা)
১০.১ ইননানবন ংক্রান্ত কাম িক্রভ
ফাস্তফায়ননয জন্য প্রাপ্ত ফানজে (োকায়)
১০.২ ইননানবন ংক্রান্ত কাম িক্রভ
ফাস্তফায়নন ফযাদ্দকৃত অথ ি ব্যয় (%)
১১.১ আওতাধীন দপ্তয/ ংস্থায উদ্ভাফন
কভিবযকল্পনা প্রণয়ন কাম িক্রভ বযফীক্ষণ
(অগ্রগবত)
১১.২ ংবিষ্ট দপ্তয/ ংস্থায উদ্ভাফন
কভিবযকল্পনা
ফাস্তফায়ন
বযফীক্ষণ
(অগ্রগবত)
১২.১ ওনয়ফাাইনে ইননানবন কন িানযয
কর তথ্য ারনাগাদকযনণয অগ্রগবত

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত
২০১৭-২০১৮
২০১৭-২০১৮

