বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন
১ি ১২তলা সিকারি অরফস ভবন
সসগুনবারিচা, ঢাকা।

বাৎসরিক উদ্ভাবনী কিমপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রিরত রবষয়ক পর্ মাদলাচনা (৪র্ ম িাউন্ড)
ক. বাস্তবায়ন অগ্রিরত পর্ মাদলাচনা: ১৩ সি ২০১৮
ক্র:
রবষয়
নাং
১

২
৩

৪
৫

৬

৭

ক. ইদনাদভশন টিদিি বারষ মক কিমপরিকল্পনা
বাস্তবায়ন অগ্রিরতি িাি (িিণালয়)
[২০১৭-২০১৮ সাদলি কিমপরিকল্পনা বাস্তাবয়ন
অগ্রিরতি িাি (% আকাদি) উদেখ
কিদত
িদব]
খ. ইদনাদভশন টিদিি বারষ মক কিমপরিকল্পনা
বাস্তবায়ন অগ্রিরত (অরিেপ্তি/সাংস্থা)
[২০১৭-২০১৮ সাদলি কিমপরিকল্পনা বাস্তাবয়ন
অগ্রিরতি িাি (% আকাদি) উদেখ
কিদত
িদব]
নািরিক সসবায় উদ্ভাবন রবষয়ক প্ররশক্ষণ আদয়াজন
অগ্রিরত/পরিকল্পনা
(সভনুু-ঢাকাি বাইদিি প্ররশক্ষণ প্ররতিাদন)
নািরিক সসবায় উদ্ভানবী উদযাি:
ক. িাঠ পর্ মাদয়ি কিমকতমাদেি দ্বািা বাস্তবায়নািীন
উদ্ভাবনী উদযাদিি সাংখ্যা
খ. িিণালয়/অরিেপ্তি পর্ মাদয় কিমকতমাদেি দ্বািা
বাস্তবায়নািীন উদ্ভাবনী উদযাদিি
সাংখ্যা
ি. বাস্তবায়নািীন উদ্ভাবনী উদযািসমূি রকভাদব
ফদলাআপ কিা িদে (পরিেশমন,
পর্ মাদলাচনা)
িিণালয়/ অরিেপ্তদিি আদয়াজদন ইদনাদভশন
সশাদকরসাং অগ্রিরত/পরিকল্পনা (িরিপরিষে রবভাি ও
এটুআই-এি সম্পৃক্ততায় এবাং িিণালদয়ি আদয়াজদন)
উদ্ভাবনী উদযাি সেলআপ ও সিরিদকশন অগ্রিরত
(জাতীয় পর্ মাদয়/আন্তজমারতক পর্ মাদয়)
ক. িাঠ পর্ মাদয়ি উদযািসমূদিি নাি ও সাংখ্যা
খ. িিণালয়/ অরিেপ্তি পর্ মাদয় গৃরিত উদযািসমূদিি
নাি ও সাংখ্যা
বাস্তবায়নািীন সিরিদকশন উদযাদিি উপি আউটকাি
স্টারিি অগ্রিরত/ পরিকল্পনা (িরিপরিষে রবভাি এবাং
এটুআই সপ্রাগ্রাদিি কারিিরি সিায়তায়)
৪৮২৯ খাদত চলিান অর্ ম বছদি উদ্ভাবদনি জন্য
বিাদ্দকৃত অদর্ মি পরিিাণ

িরিপরিষে রবভাদি
অনুরিত পূব মবতী সভায়
গৃরিত রসদ্ধান্ত

সব মদশষ বাস্তবায়ন অগ্রিরত

২০১৭-১৮ অর্ মবছদি ৯৫%

৫রেন ব্যাপী উদ্ভাবনী প্ররশক্ষণ
সম্পন্ন।
িাঠ পর্ মাদয় সকান কার্ মক্রি
নাই।
০২ (দুই)টি

পর্ মাদলাচনা।
পরক্রয়ািীন।

প্রদর্াজু নয়।
সিরিদকশন কিা িয় নাই।
সিরিদকশন উদযাদিি উপি
আউটকাি স্টারিি অগ্রিরত
সনই।
২৫০০০০০.০০(পঁরচশ লক্ষ)

উদ্ভাবন প্রদণােনা অগ্রিরত:
ক. উদ্ভাবনী উদযাি গ্রিদণি জন্য িাঠ পর্ মাদয়ি
কতজন কিমকতমাদক প্রদণােনা প্রোন পরিকল্পনা
রছল এবাং কতজনদক প্রোন কিা
িদয়দছ?
(পুিষ্কাি/রিও সলটাি/স্বীকৃরত ইতুারে)

িাঠ পর্ মাদয় সকান কার্ মক্রি
নাই।

খ. উদ্ভাবনী উদযাি গ্রিদণি জন্য িাঠ
পর্ মায়/িিণালদয়ি কতজন কিমকতমাদক রবদেশ
প্ররশক্ষদণ সপ্রিণ কিাি পরিকল্পনা রছল এবাং
কতজনদক সপ্রিণ কিা িদয়দছ?

উদ্ভাবনী উদযাি গ্রিদণি
জন্য করিশন িদত সকান
কিমকতমাদক
রবদেশ
প্ররশক্ষদণ সপ্রিণ কিা িয়
নাই।

সিন্টরিাং:
ক. কতজন কিমকতমা উদ্ভাবকদক সিায়তা কিাি জন্য
সরক্রয়ভাদব সিন্টরিাং কার্ মক্রদি যুক্ত আদছন?

০ (শূন্য)

খ. সিন্টরিাং কার্ মক্রি (সিন্টি ও সিরন্টদেি) রকভাদব
ফদলাআপ কিা িদে?
১০ িিণালয়/ অরিেপ্তি পর্ মাদয় সারভমস ইদনাদভশন ফান্ড
পাওয়া উদ্ভাবনী উদযাদিি বাস্তবায়ন অগ্রিরত

০ (শূন্য)

৮

৯

১১ দৃষ্টান্তমূলক উদ্ভাবনী উদযাদিি উপি ১ রিরনট
রভরিও/প্রকাশনা ততরিি পরিকল্পনা

ইদনাদভশন ফান্ড পাওয়া
উদ্ভাবনী উদযাদিি সাংখ্যা
০ (শূন্য)
পরক্রয়ািীন।

