
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পানি সম্পে মন্ত্রণালয় 

 

নবষয়ঃ বানষ িক উদ্ভাবি কম িপনরকল্পিা -(জুলাই’২০১৭- জুি’২০১৮) । 

ক্রনমক 

িম্বর 

প্রস্তানবত নবষয় 

(গৃহতব্য কাদজর 

িাম) 

বাস্তবায়িকাল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(যে কম িকতিার 

যিতৃদত্ব সম্পানেত 

হদব তাঁর িাম ও 

পেবী) 

প্রতযানশত ফলাফল 

(কাজটি সম্পন্ন হদল 

গুণগত বা পনরমাণগত কী 

পনরবতিি আসদব) 

পনরমাপ ( প্রতযানশত 

ফলাফল ততনর 

হদয়দে নক িা তা 

পনরমাদপর মািেন্ড) 

শুরুর তানরখ সমানপ্তর 

তানরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মানসক ইদিাদেশি 

সো/ইদিাদেশি 

আড্ডার আদয়াজি  

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ চীফ ইদিাদেশি 

অনফসার / 

ইদিাদেশি অনফসার 

কাদজর গনতশীলতা, 

স্বচ্ছতা ও োয়বদ্ধতা বৃনদ্ধ 

পাদব। 

১২টি সো অনুষ্ঠাদির 

ব্যবস্থা করা । 

০২ আওতাধীি 

েপ্তর/সাংস্থার উদ্ভাবি 

১. েপ্তর/সাংস্থায় 

ইদিাদেশি টিদমর 

মানসক সো 

নিনিতকরণ 

২.েপ্তর/সাংস্থার 

উদ্ভাবি কম িপনরকল্পিা  

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ ইদিাদেশি টিম ১. েপ্তর/সাংস্থায় 

ইদিাদেশি টিদমর সো 

অনুনষ্ঠত ২. েপ্তর/সাংস্থায় 

কম িপনরকল্পিা প্রণীত  

কম ি-পনরকল্পিার 

কনপ 

০৩ ইদিাদেশি টীদমর 

মানসক সোয় প্রাপ্ত 

ধারণাসমূহ োচাই-

বাোই 

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ চীফ ইদিাদেশি টীম গ্রহণদোগ্য/বাস্তবায়িদোগ্য 

ধারণাসমূহ পাওয়া োদব  

মানসক ইদিাদেশি 

সোর কাে িনববরণী 

০৪ ধারণাসমূহ 

অনুদমােি গ্রহণ ও 

বাস্তবায়দির জন্য 

পাইলট গ্রহি 

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ চীফ ইদিাদেশি 

অনফসার / 

ইদিাদেশি অনফসার 

 গ্রহিদোগ্য ধারণাসমূহ 

বাস্তবানয়ত হদব 

বাস্তবানয়ত 

ধারিাসমূহ 

০৫ উদ্ভাবিী কাদজর 

প্রদণােিা  

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮  (প্রশাসি-২ শাখা), 

পাসম 

উদ্ভাবিী কাদজ 

কম িকতিা/কম িচানরদের 

কাদজর উৎসাহ ও 

উদ্দীপিা বৃনদ্ধ পাদব। 

কম িকতিা/কম িচারীদক 

পুরস্কৃত করা । 

০৬ মন্ত্রণালদয়র 

কম িকতিা/কম িচানরদের 

উদ্ভাবি নবষদয় 

প্রনশক্ষণ  

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ এটুআই, প্রধািমন্ত্রীর 

কাে িালদয়র 

সহদোগীতায় সম্পন্ন 

করা হদব। 

ইদিাদেশি সাংক্রান্ত 

প্রনশক্ষণ সম্পন্ন ও েক্ষতা 

অজিি 

প্রনশক্ষণ গ্রহণকারী 

কম িকতিা/কম িচানরদের 

িাদমর তানলকা 

০৭ মন্ত্রণালদয়র বাদজদট 

উদ্ভাবি সাংক্রান্ত 

প্রনশক্ষদণর অদথ ির 

সাংস্থাি 

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ যফাকাল পদয়ন্ট ও 

বাদজট শাখা 

বাদজদট উদ্ভাবি নবষয়ক 

কাে িক্রদমর অথ ি সাংস্থাি 

সৃনি  

সাংনিি কাগজ 

০৮ ই-ফাইনলাং  জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ নসদেম এিানলে / 

যপ্রাগ্রামার 

মন্ত্রণালদয়র সকল শাখায় 

ফাইল সমূহ ই-ফাইদলর 

মাধ্যদম নিস্পনি করা 

হদব।  

সব শাখায় ই-

ফাইনলাং এর মাধ্যদম 

ফাইলসমূদহর 

কাে িক্রম । 

০৯ কম িকতিা/কম িচানরদের 

পারদসািাল যেটাদবজ 

ততনর । 

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ যুগ্ন-সনচব (প্রঃ২) কম িকতিা/কম িচানরদের 

পারদসািাল ইিফরদমশি 

দ্রুত ও একই স্থাি হদত 

পাওয়া োদব । 

কম িকতিা/কম িচানরদের 

পারদসািাল তথ্য 

নিয়নমত হালিাগাে। 



১০ মন্ত্রণালদয়র নিজস্ব 

ওদয়বসাইট  ও 

যফসবুকদপইদজ 

ইদিাদেশি সম্পৃক্ত 

নবষয়ানে প্রকাশ 

জুলাই 

২০১৭ 

জুি ২০১৮ নসদেম এিানলে / 

যপ্রাগ্রামার 

সামানজক মাধ্যমদক 

ব্যবহার কদর উদ্ভাবিদক 

জিনপ্রয় কদর যতালা 

মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট ও 

যফসবুক যপজ 

 

 

 

 

 

 

যমাঃ খনললুর রহমাি 

যুগ্মসনচব ও  

চীফ ইদিাদেশি অনফসার 

 


