
বাৎসররক উদ্ভাবনী কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগরি রবষয়ক পয মালাচনা (৪র্ ম রাউন্ড) 

ভন্ত্রণারয়েয নাভ:  ধভ ম বফলেক ভন্ত্রণারে                 অবধদপ্তয /ংস্থায নাভ:  বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট 

ক. ফাস্তফােন অগ্রগবত ম মায়রাচনাাঃ 

ক্রাঃনং বফলে ভবন্ত্রবযলদ রবভালগ অনুরিি 

পূব মবিী সভায় গৃরহি রসদ্ধান্ত 

ফ ময়ল ফাস্তফােন অগ্রগবত 

 

 

 

১ 

 

ক. ইয়নায়বন টিয়ভয ফাবল মক কভ মবযকল্পনা ফাস্তফােন  অগ্রগবতয ায (ভন্ত্রণারে) 

[২০১৭-২০১৮ায়রয কভ মবযকল্পনা ফাস্তফােন অগ্রগবতয ায(% আকায়য) 

সুবনবদ মষ্টবায়ফ উয়েখ কযয়ত য়ফ] 

  

মন্ত্রণায় সংরিষ্ট 

খ. ইয়নায়বন টিয়ভয  ফাবল মক কভ মবযকল্পনা ফাস্তফােন অগ্রগবত (অবধদপ্তয/ংস্থা) 

[২০১৭-২০১৮ায়রয কভ মবযকল্পনা ফাস্তফােন অগ্রগবতয ায (% আকায়য) 

সুবনবদ মষ্টবায়ফ উয়েখ কযয়ত য়ফ] 

  

২০১৭-১৮=৭৫% 

 

 

২ 

নাগবযক বফাে উদ্ভাফন বফলেক প্রবক্ষণ আয়োজন অগ্রগবত/বযকল্পনা 

 

ক. ৫ বদন ব্যাী উদ্ভাফনী প্রবক্ষণ 

(ববন্যু-ঢাকায ফাইয়যয প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠায়ন)  

  

প্রয়মাজু নয় 

 

 

৩ 

নাগবযক বফাে উদ্ভাফনী উয়যাগ: 

ভাঠ ম মায়ে যকভ মকতমায়দয দ্বাযা ফাস্তফােনাধীন উদ্ভাফনী উয়যাগ ংখ্যা 

 ভাঠ ম মায়ে অবপ বনই 

ভন্ত্রণারে / অবধদপ্তয ম মায়ে  কভ মকতমায়দয দ্বাযা ফাস্তফােনাধীন উদ্ভাফনী উয়যাগ 

ংখ্যা 

 প্রয়মাজু নয় 

ফাস্তফােনাধীন উদ্ভাফনী উয়যাগমূ বকবায়ফ পয়রাআ কযা য়ে (বযদ মন, 

ম মায়রাচনা)  

 প্রয়মাজু নয় 

৪ ভন্ত্রণারে/অবধদপ্তয়যয আয়োজয়ন ইয়নায়বন বায়কবং(ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ ও 

এটুআই-এয ম্পৃক্ততাে)  

 - 

৫ উদ্ভাফনী উয়যাগ বযবিয়কন অগ্রগবত 

(জাতীেম মায়ে/আঞ্চবরকম মায়ে) 

 

ভাঠম মায়েযউয়যাগমূ 

- 

ভন্ত্রণারে/অবধদপ্তয ম মায়ম গৃবত 

উয়যাগমূ 

- 

৬ ফাস্তফােনাধীন বযবিয়কন উয়যায়গয উয আউটকাভ স্টাবডয অগ্রগবত/বযকল্পনা 

(ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ এফং এটুআই বপ্রাগ্রায়ভয কাবযগবয ােতাে) 

 - 

৭ অথ ম বফবাগ বথয়ক জাবযকৃত উদ্ভাফন/গয়ফলণা খায়ত চরভান ও আগাভী অথ মফছয়য 

উদ্ভাফয়নয জন্য ফযাদ্দকৃত অয়থ ময বযভাণ 

 - 

 

 

৮ 

 

উদ্ভাফন প্রয়ণাদনা অগ্রগবত:  

উদ্ভাফনী উয়যাগ গ্রয়ণয জন্য ভাঠম মায়েয কতজন কভ মকতমায়ক প্রয়নাদনা প্রদান 

বযকল্পনা বছর এফংকতজনয়ক প্রদান কযা য়েয়ছ? (পুযষ্কায/বডওয়রটায/স্বীকৃবত 

ইতুাবদ) 

  

ভাঠ ম মায়ে অবপ বনই 

উদ্ভাফনী উয়যাগ গ্রয়ণয জন্য ভাঠম মাে/ভন্ত্রণারয়েয কতজন কভ মকতমায়ক বফয়দ 

প্রবক্ষয়ণ বপ্রযণ কযায বযকল্পনা বছর এফং কতজনয়ক বপ্রযণ কযা য়েয়ছ? 

  

প্রয়মাজু নয় 

৯ কতজন কভ মকতমা উদ্ভাফকয়ক ােতা কযায জন্য বক্রেবায়ফ বভন্টবযং কাম মক্রয়ভ 

যুক্ত আয়ছন? 

 
১জন 

বভন্টবযং কাম মক্রভ (বভন্টয ও বভবন্টয়দয) বকবায়ফ পয়রাআ কযা য়ে?  - 

১০ ভন্ত্রণারে/অবধদপ্তয ম মায়ে াবব ম ইয়নায়বন পান্ড াওো উদ্ভাফনী উয়যায়গয 

ফাস্তফােন অগ্রগবত 

 - 

11 ভন্ত্রণারে ও অবধদপ্তয়যয দৃষ্টান্তমূরক উদ্ভাফনী উয়যাগমূয়য ০১ বভবনয়টয 

বববডও/বফয়ল প্রকানা ততযীয বযকল্পনা 

 - 

 

 
০৬/০৬/১৮ 

(জে দত্ত ফড়ুো) 
বচফ 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট। 
 

 



 


