ফার্ল িক উদ্ভাফন কভির্যকল্পনা
কৃর্ল সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
র্ফবফচ্য ার -২০১৭
ক্র/নং
1.
2.

র্ফলয়/ক্ষেত্র
ইবনাববন
কভির্যকল্পনা
প্রণয়ন
বা

3.
প্রর্তবফদন
4.
উদ্ভাফনী ধাযণা
5.
উদ্ভাফনী ধাযণায
াইরটিং
6.
উদ্ভাফনী উবযাবগয
অর্বজ্ঞতা অেিন
7.

োতীয়বাবফ
ফাস্তফায়ন

8.
উদ্ভাফনী েভতা
বৃর্ি
9.

ক্ষনেওয়ার্কিং ও
াে িনাযর্

প্রস্তার্ফত র্ফলয়
(গৃীতব্য কাবেয নাভ)

ফাস্তফায়নকার

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা

প্রতযার্ত পরাপর (কােটি ম্পন্ন বর গুণগত ফা
র্যভাণগত কী র্যফতিন আবফ)

র্যভা (প্রতযার্ত পরাপর ততর্য
বয়বে র্ক না তা র্যভাবয ভানদন্ড)

শুরু তার্যখ

ভার্প্তয তার্যখ

কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তররর
ফার্ল িক ইবনাববন
কভির্যকল্পনা প্রণয়ন।
প্রর্ত ভাব ইবনাববন টিবভয
বা আফান।

০১/০১/২০১৭

৩১/০১/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

র্যকল্পনা অনুমায়ী কাম িক্রভ ম্পার্দত বফ এফং
রেযভাত্রা অেিবন গর্তীর কাম িক্রভ র্যচ্ার্রত বফ।

০১/০১/২০১৭

৩১/১২/২০১৭

দস্য-র্চ্ফ,
ইবনাববন টিভ

কাম িক্রভ ম িাবরাচ্না, তদাযকী, ভাবনান্নয়ন ও মূল্যায়ন
ম্ভফ বফ।

ইবনাববন টিবভয ফাৎর্যক
(২০১৬) প্রর্তবফদন প্রস্তুত ও
ক্ষপ্রযণ।

০১/০১/২০১৭

৩১/০১/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

প্রর্তবফদন ওবয়ফাইবে প্রকা ও কৃধি
মন্ত্রণা রে ক্ষপ্রযণ।

উদ্ভাফনী ধাযণা আফান ও
মাচ্াই-ফাোইপূফ িক ঙ্করন ও
ংযেণ।

১৫/০২/২০১৭

১৫/১০/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

উদ্ভাফনী উবযাগ াইরটিং-এয
কাম িক্রভ গ্রণ।

০১/০৩/২০১৭

৩০/১১/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

আওতাধীন ধডএই’র উদ্ভাফনী
উবযাবগয ফাস্তফায়ন ও তদাযকী
এফং এ ংক্রান্ত অর্েিত
অর্বজ্ঞতা (পর/র্ফপর)
প্রর্তবফদন আকাবয প্রস্তুতকযণ।
উদ্ভাফনী উবযাগ ক্ষদব্যাী
ফাস্তফায়ন।

০১/০৭/২০১৭

৩১/১২/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

কভিপরাপবরয র্বর্িবত র্েণীয় র্ফলয়মূবয আবরাবক
যফতী কাম িক্রভ গ্রবণ ায়ক বফ। এোড়া, ইবনাববন
কাম িক্রভ ম িাবরাচ্না ও মূল্যায়ন এফং এ ংক্রান্ত
দার্রর্রক প্রভাণক ংযেণ ম্ভফ বফ।
২০১৭ সার র জন্য একটি উদ্ভাফনী ডাইবযক্টর্য ততর্য বফ
মা ক্ষথবক াইর টিংবয়য এয েন্য উযুক্ত ধাযণা র্নফ িাচ্ন
ম্ভফ বফ এফং ধাযণা প্রদানকাযীয স্বত্ব ংযর্েত
থাকবফ।
উদ্ভাফনী উবযাগ ফাস্তফায়বনয অর্বজ্ঞতা অেিন।
২০১৬
সার গৃধহত বাধক ১৪টির পাই টিিং সম্পন্ন এবিং ২০১৭
সার র জন্য পাই টিিং এর জন্য উদ্ভাবনী উর্যাগ
ধনব বাচন।
উদ্ভাফনী উবযাগ ফাস্তফায়বনয অর্বজ্ঞতা অেিন ও
পরতা/র্ফপরতায প্রর্তবফদন প্রস্তুবতয ভাধ্যবভ
প্রার্তিার্নক েভতা বৃর্ি াবফ।

০১/০৩/২০১৭

৩১/১২/২০১৭

ইবনাববন
অর্পায/ধডধজ-ধডএই

নাগর্যক ক্ষফায েনফান্ধফতা বৃর্িবত ভূর্ভকা যাখবফ।

৪টি উবযাগ ক্ষদব্যাী ম্প্রাযণ।

০১/০২/২০১৭

১৫/১২/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

কভিকতিাবদয দৃর্িবর্িয র্যফতিন এফং দেতা বৃর্ি
াবফ।

৪টি প্রর্েণ/কভিারা/র্োপয
আবয়ােন।

০১/০৩/২০১৭

৩০/১১/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

াযস্পর্যক বমার্গতায ক্ষেত্র ততর্য বফ এফং
কভিম্পাদন েতয বফ।

২টি বা আবয়ােন।

উদ্ভাফনী েভতা বৃর্িয রবেয
ইবনাববন ংক্রান্ত
প্রর্েণ/কভিারা/র্োপয
আবয়ােন।
অংীেনবদয বি ভতর্ফর্নভয়
বা আবয়ােন।

1|P age

কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তররর ০১টি
ইবনাববন কভির্যকল্পনা প্রণীত ও
ওরেবসাইরে আপর াড করা হরেরে।
১২টি ইবনাববন টিবভয বা অনুর্িত।

উদ্ভাফনী ধাযণায ঙ্করন প্রস্তুতকৃত।

৮টি াইরটিং ম্পন্ন।

৪টি উবযাগ ফাস্তফায়ন এফং ৪টি
প্রর্তবফদন প্রস্তুত।

ক্র/নং

র্ফলয়/ক্ষেত্র

10.

ক্ষাশ্যার র্ভর্ডয়ায
ব্যফায

11.

ই-ক্ষফা ও পাইর্রং
কাম িক্রভ

প্রস্তার্ফত র্ফলয়
(গৃীতব্য কাবেয নাভ)
ক্ষাশ্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায
অব্যাত যাখা এফং নাগর্যক
ভস্যা ভাধাবন তায ব্যফায
অর্ধকতয বৃর্ি কযা।
ই-পাইর ব্যফস্থানা ও ই-ক্ষফা
ফাস্তফায়ন।

ফাস্তফায়নকার

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভিকতিা

প্রতযার্ত পরাপর (কােটি ম্পন্ন বর গুণগত ফা
র্যভাণগত কী র্যফতিন আবফ)

র্যভা (প্রতযার্ত পরাপর ততর্য
বয়বে র্ক না তা র্যভাবয ভানদন্ড)

শুরু তার্যখ

ভার্প্তয তার্যখ

০১/০১/২০১৭

৩১/১২/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

দ্রুত ও কাম িকযী ক্ষমাগাবমাবগয ভাধ্যভ র্ববফ ক্ষাশ্যার ক্ষপবুক ক্ষইে ও ব্যফাযকাযীয
র্ভর্ডয়ায মথামথ ব্যফায।
ংখ্যায বৃর্িয াবথ াবথ কৃর্ল র্ফলয়ক
ভস্যা ভাধাবন ভুর্ভকা যাখা।

০১/০১/২০১৭

৩১/১২/২০১৭

ইবনাববন অর্পায

দাপ্তর্যক ব্যফস্থানায় গর্তীরতা আনয়বণয াাার্
েনগণবক দ্রুত ও বে ক্ষফা প্রদান।

৮টি উইিং এ ই-পাইর্রং কাম িক্রভ
ম্প্রাযণ এফং ই-ক্ষফায অনরাইন
বা িন প্রকা।

(মমাোঃ মনজুরু হান্নান)
মহাপধরচা ক

2|P age

