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(খ)  ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বাৎসসরক উদ্ভাবনী কম থ িসরকল্পনায় উসিসখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবদনর নাম ও কার্ থক্রদমর অগ্রগসতর তথ্য: 

 

ক্র: মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তদরর নাম 

উদ্ভাবদনর নাম উদ্ভাবদনর সাংসিপ্ত সববরণ উদ্ভাবন গ্রহদণর 

যর্ৌসিকতা 

উদ্ভাবদকর নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্রদমর 

অগ্রগসত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়দনর 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হদয়দছ? 

বাস্তবায়দনর 

জন্য 

িাইলট 

কম থসূসি 

গ্রহণ করা 

হদয়দছ 

সকনা? হদয় 

র্াকদল 

তাসরখ 

সারা 

যেদশর 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

সকনা? 

য াকাল িদয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

িেসব,দ ান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

উিসসিব 

শাংখলা-১ (১) 

অসিশাখা 

শাংখলাজসনত তথ্য 

প্রোন সহজীকরণ 

কম থকতথাগদণর কম থকালীন 

শাংখলাজসনত তথ্য প্রাসপ্ত 

সহজীকরণ ও োপ্তসরক 

প্রদয়াজদন দ্রুততার সাদর্ 

সঠিক তদথ্যর ব্যবহার  

কম থকতথাগদণর 

শাংখলাজসনত সমসিত 

তথ্য প্রাসপ্ত এবাং োপ্তসরক 

প্রদয়াজদন তা ব্যবহার 

জনাব যমা: মসনরুল 

ইসলাম 

উিসসিব 

শাংখলা-১ (১) অসিশাখা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

৪০% এখনও অর্ থ 

ব্যয় হয়সন 

এখনও 

হয়সন 

সারা 

যেদশর 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য না 

জনাব যমাৰ 

মসনরুল ইসলাম 

উিসসিব 

শাংখলা-১ (১) 

অসিশাখা 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

২ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

উিসসিব, 

সাংগঠন ও 

ব্যবস্থািনা-৯ 

অসিশাখা 

‘জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সাংগঠন 

ও ব্যবস্থািনা 

অনুসবভাদগর 

কার্ থক্রম 

অদটাদমশন (১ম 

িাি)’ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/েপ্তর/সাং

স্থার িে সৃজন, সাংরিণ, 

স্থায়ীকরদণর প্রস্তাব 

সগহজীকরণ ও সনষ্পসি 

ত্বরাসিত করণ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/েপ্তর/সাং

স্থা খুব কম সমদয় সহদজ 

িে সৃজন, সাংরিণ ও 

স্থায়ীকরদণর যিদে 

িাসহো অনুর্ায়ী তথ্য 

সরবরাহ করদত িারদবন। 

সনষ্পসিও দ্রুততার সাদর্ 

সম্পন্ন করা র্াদব 

জনাব সমনারা মাহমুব 

উিসসিব 

সওব্য-৯ অসিশাখা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

২০% এখনও অর্ থ 

ব্যয় হয়সন 

এখনও 

হয়সন 

সবসভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

জনাব সমনারা 

মাহবুব 

উিসসিব 

সওব্য-৯ 

অসিশাখা 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৩ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

এসসআর-এর তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

এসসআর-এর তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা 

র্র্াসমদয় এসসআর প্রাসপ্ত 

সনসিতকরণ, এসসআর 

জনাব রুম্মান আখতার 

যুগ্মসসিব 

৮০% এখনও অর্ থ গ্রহণ করা সবসভন্ন জনাব রুম্মান 

আখতার 



যুগ্মসসিব 

(সসআর)  

হদল সাংসিষ্ট কম থকতথা 

সহদজ এসসআর জমা 

অর্বা যকান মন্তব্য 

র্াকদল তা জানদত িারা, 

তথ্যভাণ্ডার ততসর ও 

োপ্তসরক প্রদয়াজদন 

ব্যবহার 

র্র্াসমদয় িাওয়া না 

যগদল কার্ থক্রম গ্রহণ ও 

োপ্তসরক প্রদয়াজদন অল্প 

সমদয় এ সাংক্রান্ত তদথ্যর 

ব্যবহার 

(সসআর) 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ব্যয় হয়সন হয়সন মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

যুগ্মসসিব 

(সসআর) 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৪ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

যুগ্মসসিব 

(ঊর্ধ্থতন 

সনদয়াগ) 

‘সবসভন্ন 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ-

এর প্রকৃত িে, 

কম থরত িে ও শূন্য 

িদের তথ্য 

হালনাগাে’ 

সবসভন্ন মন্ত্রণালয়/সবভাগ-

এর প্রকৃত িে, কম থরত 

িে ও শূন্য িে সাংক্রান্ত 

তথ্যভাণ্ডার প্রস্তত করা 

এবাং োপ্তসরক প্রদয়াজদন 

ব্যবহার  

এ সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রশাসসনক কার্ থক্রদম 

দ্রুততার সাদর্ ব্যবহার 

কদর র্র্ার্র্ সসদ্ধাদন্ত 

উিনীত হওয়া 

যুগ্মসসিব 

ঊর্ধ্থতন সনদয়াগ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

৩০% এখনও অর্ থ 

ব্যয় হয়সন 

গ্রহণ করা 

হয়সন 

সবসভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

যমা: সাদহে 

আলী  

যুগ্মসসিব 

(ঊর্ধ্থতন 

সনদয়াগ) 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৫ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

গদবষণা 

কম থকতথা, 

িসরসাংখ্যান ও 

গদবষণা 

যকাষ-৪ এবাং 

গদবষণা 

কম থকতথা, 

িসরসাংখ্যান ও 

গদবষণা 

যকাষ-২ 

Statistics of 

civil 

officers 

and Staff 

পুসস্তকা প্রকাদশর 

সনসমি অন-লাইন 

তথ্য সাংগ্রহ। 

সবসভন্ন মন্ত্রণালয়/সবভাগ-

এর Statistics of 

civil officers 

and Staff পুসস্তকা 

প্রকাশ কদর তথ্যভাণ্ডার 

প্রস্তত এবাং োপ্তসরক 

প্রদয়াজদন ব্যবহার 

এ সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রশাসসনক কার্ থক্রদম 

দ্রুততার সাদর্ ব্যবহার 

কদর র্র্ার্র্ সসদ্ধাদন্ত 

উিনীত হওয়া 

জনাব যেবাশীষ বসণক 

এসাইনদমন্ট অস সার 

িসরসাংখ্যান ও গদবষণা 

যকাষ-৪ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

৪০% এখনও অর্ থ 

ব্যয় হয়সন 

গ্রহণ করা 

হয়সন 

সবসভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

জনাব যেবাশীষ 

বসণক 

এসাইনদমন্ট 

অস সার 

িসরসাংখ্যান ও 

গদবষণা যকাষ-

৪ 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৬ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ 

অসিশাখা  

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র অন-

লাইন সভসিক 

অভযন্তরীণ সমিয় ও 

সরদিাটি থাং সসদেম 

প্রবতথন। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

অভযন্তরীণ সমিয় ও 

সরদিাটি থাং সসদেম প্রবতথন 

এবাং োপ্তসরক প্রদয়াজদন 

ব্যবহার 

র্র্াসমদয় সরদিাট থ প্রাসপ্ত 

ও দ্রুত তথ্য প্রাসপ্ত সহজ 

হদব 

কাজী আবু তাদহর 

উিসসিব 

প্রশাসন-২ অসিশাখা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

৮০% এখনও অর্ থ 

ব্যয় হয়সন 

গ্রহণ করা 

হয়সন 

সবসভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

কাজী আবু 

তাদহর 

উিসসিব 

প্রশাসন-২ 

অসিশাখা 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৭ জনপ্রশাসন িাবতথয/দুগ থম িাবতথয/দুগ থম এলাকায় সহদজ কম থকতথা িোয়ন অসতসরি সসিব ২০% এখনও অর্ থ গ্রহণ করা সবসভন্ন অসতসরি সসিব 



মন্ত্রণালয় 

অসতসরি 

সসিব 

(এসিসি) 

এলাকায় িোয়ন 

উৎসাহীকরণ 

নীসতমালা প্রণয়ন।  

কম থকতথাদের িোয়ন 

উৎসাহীকরণ  

সম্ভব হদব (এসিসি) 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ব্যয় হয়সন হয়সন মন্ত্রণালয় ও 

সবভাদগ 

বাস্তবায়ন

যর্াগ্য 

(এসিসি) 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

 


