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�. 
নং 

��ািবত িবষয় 
(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়ন  কাল 
 
 

দািয়��া� 
কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স��  হেল 

�ণগত বা  পিরমাণ  গত 
কী পিরবত�ন  আসেব) 

পিরমাণ 
(�ত�ািশত ফলাফল 
�তির  হেয়েছ  িক না  

তা পিরমােপর 
মানদ�) 

��র তািরখ সমাি�র 
তািরখ 

১  ইেনােভশন  �েমর মািসক সভা 
িনয়িমত আহবান। 

�লাই , 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ �বােড �র   
ইেনােভশন  
অিফসার 

 ইেনােভশন  িবষেয় 
�বােড �র  চলমান  কায ��ম  
িনয়িমত  মিনটর  করা । 

মািসক  সভার  
কায �িববরণী। 

২ ইেনােভশন ��াব   আহবান (মাস  
িভি�ক)। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম সকল  কম �কত�ার  িনকট  
হেত  ইেনােভশন ��াব   
সং�হ। 

�া�  ��ােবর  সং�া। 

৩ �িতমােস ইেনােভশন �েমর সভায় 
আইিডয়া ব� ও  অ�া� উৎস 
হেত �া� আইিডয়া স�হ যাচাই-
বাছাই করা। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম বাছাই�ত আইিডয়াস�হ।  ইেনােভশন �েমর 
সভার কায �িববরণী 

৪ �া� আইিডয়া স�হ ওেয়বসাইেট 
�কাশ। 

�া�য়াির , 
২০১৮ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম �া� আইিডয়া স�েহর 
তািলকা �াি�। 

আইিডয়া স�েহর 
তািলকা। 

৫ �িত মােস বাছাই�ত �া� 
আইিডয়াস�হ বা�বায়ন করার 
�েয়াজনীয় অ�েমাদন �হণ ও 
বা�বায়েনর িনিম� কায ��ম �হণ। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম অ�েমািদত ও বা�বায়েনর 
িনিম� �হীত কায ��ম 

বা�বায়েনর িনিম� 
সংি�� কায �ালেয় 
��রণ সং�া� দিলল 

৬ �বােড �র  সম�য় সভায় ইেনােভশন  
�ম  ক��ক    বাছাই�ত 
ইেনােভশন ��াব   স�হ  
উপ�াপন। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম সম�য় সভা ক��ক   
ইেনােভশন ��াব   
অ�েমাদন। 

অ�েমািদত ইেনােভশন 
��াব।    

৭  অ� �বােড �র কম �কত�ােদর �া� 
ইেনােভশন ��াবস�হ সভার 
পয �ােলাচনা �ব �ক �ড়া� 
বাছাইকরেণর লে�� মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র  সভাপিতে� �িত ৩ 
মাস অ�র সভা আহবান 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম সকল  কম �কত�ার  িনকট  
হেত  ইেনােভশন ��াব   
সং�হ। 

�া�  ��ােবর  সং�া। 

৮  বােয়ােমি�ক প�িতেত অিফস 
হািজরা চা�করণ 

অে�াবর, 
২০১৭ 

িডেস�র ,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম অিফেস উপি�িতর িবষেয় 
জবাবিদহীতা িনি�ত হেব। 

জবাবিদহীতা/ 
�ািয়�শীলতা  

৯  ই-ফাইিলং চা�করণ �লাই ,  
২০১৭ 

িডেস�র,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম অিফস �ব�াপনা সং�া�  
কায ��ম বা�বায়েন 
গিতশীলতা আসেব। 

অিফেসর গিতশীলতা  

১০ অিফস অভ��রীন িনরাপ�া �ব�হা 
�জারদারকরণ 

�লাই, 
২০১৭ 

িডেস�র,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম ও 
�শাসন িবভাগ 

অিফেসর িনরাপ�া 
কায ��ম তরাি�ত হেব।  

অিফেসর িনরাপ�া 
�ব�া   

১১  কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
Computer based 
Salary Sheet চা�করণ 

�লাই, 
২০১৭ 

িডেস�র,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম ও 
�শাসন িবভাগ 

��ংখল �ব�াপনা 
িনি�ত হেব।  

কেম � ��ংখলা  �ব�া  

১২  চাষীেদর িনকট �থেক �রশম �� 
�েয়র অথ � �মাবাইল �াংিকং এর 
মা�েম পিরেশাধ করা 
 

�লাই, 
২০১৭ 

�া�য়াির , 
২০১৮ 

ইেনােভশন  �ম ও 
উতপাদন িবভাগ 

�রশম �� �েয় ��তা ও 
জবাবিদহীতা �বেড় যােব।  

�রশম �� �য় 
আ�িনকীকরন  ও 
��তা�ি�করন  
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�. 
নং 

��ািবত িবষয় 
(�হীত� কােজর নাম) 

বা�বায়ন  কাল 
 
 

দািয়��া� 
কম �কত�া 

�ত�ািশত ফলাফল 
(কাজ� স��  হেল 

�ণগত বা  পিরমাণ  গত 
কী পিরবত�ন  আসেব) 

পিরমাণ 
(�ত�ািশত ফলাফল 
�তির  হেয়েছ  িক না  

তা পিরমােপর 
মানদ�) 

��র তািরখ সমাি�র 
তািরখ 

১৩ �বােড �র কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
ডাটােবজ �তিরকরণ 

আগ� , 
২০১৭ 

অে�াবর , 
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম ও 
�শাসন িবভাগ 

ইেনােভশন সং�া�  
কায ��ম বা�বায়েন 
গিতশীলতা আসেব। 

হালনাগাদ ত� 
�ব�াপনা  

১৪  চাষী ও বসনীেদর ডাটােবজ 
�তিরকরণ 

আগ� , 
২০১৭ 

অে�াবর , 
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম চাষী ও বসনীেদর 
কাংি�ত �সবা �দান 
আরও সহজ হেব।  

�সবাদান 
�ি�য়াসহজীকরন  

১৫   �রশম �তা িব�য় �ি�য়া 
সহজীকরণ 

�লাই , 
২০১৭ 

আগ� , ২০১৭ ইেনােভশন  �ম �রশম �তা �েয়র সংেগ 
সংি�� �বসায়ীর �েযাগ 
�ি�  

�তা �েয়র প�িতর 
উ�য়ন   

১৬  �রশম �� �য় �ি�য়া সহজীকরণ �লাই ,  
২০১৭ 

আগ� ,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম ও 
উতপাদন িবভাগ 

�রশম �� িব�েয়র সােথ 
সংি�� বসনীেদর �েযাগ 
�ি�  

�রশম �� িব�য়  
প�িতর উ�য়ন 

১৭ চাকী (�রশমকীট) সরবরােহর 
মা�েম বসনীেদর প�পালন �ি�য়া 
সহজীকরণ 

�লাই, 
২০১৭ 

আগ� ,  
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম ও 
স�সারণ িবভাগ 

বসনীগন প�পালেন  
উৎসািহত হেব।  
 

বসনীেদর �রশম 
উতপাদন তরাি�ত  

১৮  ইেনােভশন সং�া� সংেশািধত 
বােজট বরা� 

�লাই  , 
২০১৭ 

িডেস�র , 
২০১৭ 

ইেনােভশন  �ম, 
বােজট শাখা 

ইেনােভশন সং�া�  
কায ��ম স�সারণ। 

বােজট বরা� 

১৯ ইেনােভশন ��াব �হেণ সামািজক  
�যাগােযাগ  মা�েমর  �বহার। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম সামািজক  �যাগােযাগ  
মা�েম  ইেনােভশন 
সং�া�  কায ��ম 
অবিহতকরণ  এবং এ 
িবষেয় সংি��েদর 
মতামত ও পরামশ � �হণ।  

সামািজক  �যাগােযাগ  
মা�েম  �দ�  �পা� 
ও  এ  িবষেয়  �া� 
মতামত। 

২০  �সবা  প�িত   সহিজকরণ  , ই-
ফাইিলং ,  ইেনােভশন ইত�ািদ  
িবষেয়  �িশ�ণ  �দান ও  
ওয়াক�শপ /�সিমনার আেয়াজেনর  
জ�  এ�আই ও  সংি��  অ�া�  
�িত�ান  /অংশীজন িচি�তকরণ   
ও  তােদর  সােথ �যাগােযাগ করা। 

�লাই, 
২০১৭ 

�ন , ২০১৮ ইেনােভশন  �ম  কম ��িচ  বা�বায়েন 
সংি��  �ি�  ও  
�িত�ােনর  সহেযািগতা  
পাওয়া  যােব। 

 �যাগােযােগর  মা�েম  
আেয়ািজত অ��ান 
সং�া। 

২১  অ�েমািদত  আইিডয়া  স�হ  
পাইল�ং এর  �ব�াকরণ। 

আগ� , 
২০১৭ 

জা�য়াির, 
২০১৮ 

ম�ণালয়  ও  
সংি�� দ�র/সং�া 

ইেনােভশন কায ��ম 
বা�বায়ন আর� ।   

পাইলট  �ক� 
বা�বায়ন  �িতেবদন  

 
 


