
ইননোনবন



সফায় নাগরযকেয সবাগারি রাঘফ; 

সফা প্রদাকনয ফর্তভান ব্যফস্থায উন্নয়ন ফা নতুন সফা প্রদাকনয ভাধ্যভ প্রফর্তন;

নাগরযকেয কে সমাগাকমাগ;

দাপ্তরযে বযিযীণ েভ ত প্ররিয়ায উন্নয়ন এফং

যোরয-সফযোরয ও ন্যান্য প্ররর্ষ্ঠাকনয ংরদাযত্ব আর্যারদ;

সূত্রঃ উদ্ভাফন েভ তরযেল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন রনকদ তরো, ২০১৫, ভরিরযলদ রফবাগ।

যোরয দপ্তকয আকনাকবকনয াধাযণ সেত্র



ণ্য ফো সফোয নফ প্রফর্তন ফো উৎকল ত োধনই ইননোনবন।

• সোরোয-সনেনভ গোসি, কৃলনকয জোরোনো সভোফোইর অ্যো

• ৩য় ও ৪র্ ত সেসিয যকোসয চোকসযয আনফদন পযভ, ইর্যোসদ

ইননোনবন (innovation) 





প্রক আকনাকবন

  

   

4



প্রাথমিক মিক্ষায় মিক্ষকদের পেনিন পকস

• 0.35 M retired primary school teachers received their pension
• Cost reduced from BDT 4,464 to BDT 1,332



অআরডয়া আকনাকবন



রডবাআ আকনাকবন



ারব ত আকনাকবন

•Service Improvements: changes in service delivery 
process (e.g. self-service airline boarding kiosk).



১। াযা সদব্যাী আকনাকবন সভরা

২। ভাঠ ম তাকয় আ কনাকবন াকেতর

৩। আকনাকবন সপাযাকভ রিকভটিে অকরাচনা

৪। আকনাকবন টিকভয বা

৬। ফারল তে েভ তরযেল্পনা গ্রগরর্-রফলয়ে

বা (ভরিরযলদ রফবাকগ) 

চরভান আকনাকবন োম তিভ…

৭। আকনাকবন সাকেরং

৮। আকনাকবন ারভট

৯। আকনাকবন প্ররেণ

১০। সেরারবরিে আকনাকবন

েভ তরযেল্পনা গ্রণ

১১। আকনাকবন ল্যাফ

১২। আকনাকবন এযাওয়াড ত



ভিণারয়/রফবাগ এফং অওর্াধীন রধদপ্তয/ংস্থামূকয নাগরযে সফা উদ্ভাফনী 

েভ তোকেয গ্রগরর্রফলয়ে ম তাকরাচনা বা



ভিণারয়রবরিে উদ্ভাফনী উকযাকগয সযরিকেন ফাস্তফায়ন 

গ্রগরর্রফলয়ে ম তাকরাচনা বা



আকনাকবন সভরা



োসব ত ইননোনবন পোন্ড



আকনাকবন সাকেরং



আকনাকবন ারভট



আকনাকবকনয েন্য-

# গনফলিো ও ইননোনবন সকোড- 4829

#    iBAS++ এ ইননোনবননয নতুন সকোড- 325710৫



Policy of Innovation

• ভসিসযলদ সফবোগ কর্ততক জোসযকৃর্ ০৮ এসপ্রর ২০১৩ র্োসযনেয

০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮ নম্বয স্মোযনকয প্রজ্ঞোনন ৫(৩) উ-অ্নুনেনদ

ইননোনবন টিনভয গঠন, দোসয়ত্ব ও কোম তোফসরনর্; 

• উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো প্রিয়ন ও মূল্যোয়ন সননদ তসকো, ২০১৫

• উদ্ভাফন েভ তরযেল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন রনকদ তরো ২০১৮-২০১৯



ক্রভ উনেশ্য কোম তক্রভ
কভ তম্পোদন

সূচনকয ভোন

১
 উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো 

প্রিয়ন

১.১ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো প্রিয়ন 4

১.২ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো ভসিসযলদ সফবোনগ সপ্রযি ১

১.৩ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো র্থ্য ফোর্োয়নন প্রকো ২

২  ইননোনবন টিনভয বো
২.১ ইননোনবন টিনভয বো অ্নুষ্ঠোন ৪

২.২ ইননোনবন টিনভয বোয সদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন 2

৩ উদ্ভোফন ক্ষভর্ো বৃসদ্ধ

৩.১ এক সদননয ওসযনয়ননেন/ কভ তোরো/সসভনোয ৩

৩.২ উদ্ভোফন ক্ষভর্ো বৃসদ্ধয রনক্ষয ০২ সদননয প্রসক্ষি আনয়োজন ৩

৩.৩ উদ্ভোফন ক্ষভর্ো বৃসদ্ধয রনক্ষয ০৫ সদননয প্রসক্ষি আনয়োজন ২

৩.৪ উদ্ভোফন কোম তক্রনভয নে ম্পৃক্ত কভ তকর্তোগনিয সফনদন সক্ষো পয 2

৪

স্বীয় দপ্তনযয সফোয় 

উদ্ভোফনী ধোযিো/ উনযোগ 

আফোন, মোচোই-ফোছোই-

ংক্রোন্ত কোম তক্রভ

৪.১ উদ্ভোফনী উনযোগ/ধোযিো আফোন এফং প্রোপ্ত উদ্ভোফনী ধযিোগুনরো মোচোই-

ফোছোইপূফ তক র্োসরকো প্রকো 
2

৪.২ উদ্ভোফনী উনযোগ/ধোযিোমূ আইসডয়ো ব্োংনক 

(ideabank.gov.bd) জভো যোেো
2

ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো ২০১৮-২০১৯



ক্রভ উনেশ্য কোম তক্রভ
কভ তম্পোদন

সূচনকয ভোন

৫
উদ্ভোফনী উনযোনগয 

োইরটিং

৫.১ ন্যযনর্ভ ০২টি উদ্ভোফনী উনযোনগয োইরটিং ফোস্তফোয়ন ৪

৫.২ ভোঠ ম তোনয় চরভোন উদ্ভোফন প্রকল্পমূ নযজসভন সযদ তন ও প্রনয়োজনীয় 

োয়র্ো প্রদোন
৪

৫.৩ আওর্োধীন দপ্তয ংস্থোয োইরটিং প্রকনল্পয র্োসরকো তর্সয ও 

ওনয়ফোইনে প্রকো
২

৬ ইননোনবন সোনকসং
৬.১ ন্যযনর্ভ ০১টি ইননোনবন সোনকসং আনয়োজন ৬

৬.২ সোনকসং-এয ভোধ্যনভ সযসিনকননমোগ্য উদ্ভোফনী উনযোগ সনফ তোচন ৪

৭

উদ্ভোফনী উনযোগ 

আঞ্চসরক ও জোর্ীয় 

ম তোনয় ফোস্তফোয়ন

৭.১ ন্যযনর্ভ ০১টি উদ্ভোফনী উনযোগ আঞ্চসরক/ জোর্ীয় ম তোনয় ফোস্তফোসয়র্ ৪

৭.২ ফোস্তফোসয়র্ উদ্ভোফনী উনযোনগয ডকুনভনেন তর্সয ও প্রকোনো ২

৮ ইননোনবন সভেসযং
৮.১ সভেয-সভসে  সনফ তোচন ও র্োসরকো প্রস্তুর্কযি।  ৩

৮.২ দুই সদননয সভেসযং কভ তোরো আনয়োজন ৩



ক্রভ উনেশ্য কোম তক্রভ
কভ তম্পোদন

সূচনকয ভোন

৯
স্বীকৃসর্ ফো প্রনিোদনো 

প্রদোন

৯.১ উদ্ভোফকনদয প্রংোসূচক উ আনুষ্ঠোসনক ত্র/ নদত্র /সক্রে/ পুযস্কোয 

প্রদোন

৯.২ উদ্ভোফকগনিয সদন সক্ষো পয/প্রসক্ষি /ননরজ সয়োসযং সপ্রোগ্রোনভ সপ্রযি 2

৯.৩ উদ্ভোফকগনিয সফনদন সক্ষো পয/প্রসক্ষি /ননরজ সয়োসযং সপ্রোগ্রোনভ 

সপ্রযি
3

১০ ইননোনবন েোনর্ ফযোে
১০.১ ইননোনবন-ংক্রোন্ত কোম তক্রভ ফোস্তফোয়নন ফোনজে ফযোে ২

১০.২ ইননোনবন-ংক্রোন্ত কোম তক্রভ ফোস্তফোয়নন ফযোেকৃর্ অ্র্ ত ব্য় ২

11
োে তনোযস ও 

সনেওয়োসকতং

১১.১ ংসিষ্ট প্রসর্ষ্ঠোন/অ্ংীজন সচসির্কযি ও র্োনদয নে ভনঝোর্ো 

স্মোযক স্বোক্ষয
৩

১২
ইননোনবন-ংক্রোন্ত র্থ্য

োরনোগোদকযি
১২.১ ওনয়ফোইনে ইননোনবন কন তোনযয কর র্থ্য োরনোগোদকযি ৩

১৩
ই-সফো তর্সয ও

ফোস্তফোয়ন
১৩.১ ই-সফো তর্সয ও ফোস্তফোয়ন কযো ৪



ক্রভ উনেশ্য কোম তক্রভ
কভ তম্পোদন

সূচনকয ভোন

১৪ সফো দ্ধসর্ সজকযি ১৪.১ ন্যযনর্ভ ০১ টি সফো দ্ধসর্ সজকযি ও ফোস্তফোয়ন ৩

১৫

আওর্োধীন অ্সধদপ্তয/ 

দপ্তয ংস্থোয ইননোনবন

কোম তক্রভ সযফীক্ষি

১৫.১ আওর্োধীন অ্সধদপ্তয/ দপ্তয ংস্থোয ইননোনবন কভ তসযকল্পনো প্রিয়ন

কোম তক্রভ সযফীক্ষি
৩

১৫.২ আওর্োধীন অ্সধদপ্তয/ দপ্তয ংস্থোয ইননোনবন কভ তসযকল্পনো ফোস্তফোয়ন

অ্গ্রগসর্ সযফীক্ষি
৩

1৬
উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনো 

মূল্যোয়ন

১৬.১ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনোয অ্ধ ত-ফোসল তক স্ব-মূল্যোয়ন ৩

১৬.২ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনোয অ্ধ ত-ফোসল তক মূল্যোয়ন প্রসর্নফদন ভসিসযলদ 

সফবোনগ সপ্রযি
১

১৬.৩ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনোয ফোসল তক স্ব-মূল্যোয়ন ৩

১৬.৪ ফোসল তক উদ্ভোফন কভ তসযকল্পনোয ফোসল তক স্ব-মূল্যোয়ন প্রসর্নফদন  ভসিসযলদ 

সফবোনগ সপ্রযি
১

সভোে নম্বয ১০০


