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বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্িদপ্তি 

র্বববচ্য সাল: 2017-18 

 

ক্র/নং র্বষয়/বেত্র 
প্রস্তার্বত র্বষয় 

(গৃহীতব্য কাবেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল পর্ির্াপ (প্রতযার্িত ফলাফল ততর্ি হবয়বে 

র্ক না তা পর্ির্াবপি র্ানদন্ড) শুরু তার্িখ সর্ার্প্তি তার্িখ 

1.  
ইবনাবেিন 

কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন 

কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্িদপ্তবিি 

বার্ষ িক ইবনাবেিন কর্ িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন।  

০১/০১/২০১৭ ৩১/০১/২০১৭ কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্িদপ্তবিি  ০১টি  

ইবনাবেিন কর্ িপর্িকল্পনা প্রণীত ও 

ওবয়বসাইবে আপবলাড কিা হবয়বে।  

2.  
সো 

প্রর্ত র্াবস ইবনাবেিন টিবর্ি সো 

আহবান।  

০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭  ১0টি ইবনাবেিন টিবর্ি সো অনুর্িত 

হবয়বে। 

3.  
প্রর্তববদন  

ইবনাবেিন টিবর্ি বাৎসর্িক 

(২০১৬) প্রর্তববদন প্রস্তুত ও প্রপ্রিণ।  

০১/০১/২০১৭ ৩১/০১/২০১৭  প্রর্তববদন ওবয়বসাইবে প্রকাি ও কৃর্ষ 

র্ন্ত্রণালবয় প্রপ্রিণ কিা হবয়বে।  

4.  
উদ্ভাবনী িািণা   

উদ্ভাবনী িািণা আহবান ও যাচ্াই-

বাোইপূব িক সঙ্কলন ও সংিেণ।  

১৫/০২/২০১৭ ১৫/১০/২০১৭ উদ্ভাবনী িািণাি সঙ্কলন প্রস্তুত কিা 

হবয়বে।  

5.  উদ্ভাবনী িািণাি 

পাইলটিং  

উদ্ভাবনী উবযাগ পাইলটিং-এি 

কায িক্রর্ গ্রহণ।  

০১/০৩/২০১৭ ৩০/১১/২০১৭  ৮ টি পাইলটিং সম্পন্ন হবয়বে।  

6.  

উদ্ভাবনী উবযাবগি 

অর্েজ্ঞতা অেিন  

আওতািীন র্ডএই’ি উদ্ভাবনী 

উবযাবগি বাস্তবায়ন ও তদািকী 

এবং এ সংক্রান্ত অর্েিত অর্েজ্ঞতা 

(সফল/র্বফল) প্রর্তববদন আকাবি 

প্রস্তুতকিণ।  

০১/০৭/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭  ৪টি উবযাগ বাস্তবায়ন এবং ৪টি প্রর্তববদন 

প্রস্তুত কিা হবয়বে।  

7.  োতীয়োবব 

বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উবযাগ প্রদিব্যাপী 

বাস্তবায়ন।  

০১/০৩/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ ৪টি উবযাগ প্রদিব্যাপী সম্প্রসািণ কিা 

হবয়বে।  

8.  

উদ্ভাবনী সের্তা বৃর্ি  

উদ্ভাবনী সের্তা বৃর্িি লবেয 

ইবনাবেিন সংক্রান্ত 

প্রর্িেণ/কর্ িিালা/র্িোসফি 

আবয়ােন।  

০১/০২/২০১৭ ১৫/১২/২০১৭ ২টি প্রর্িেণ কর্ িিালা আবয়ােন কিা 

হবয়বে।  

9.  প্রনেওয়ার্কিং ও 

পাে িনাির্িপ  

অংিীেনবদি সবে র্তর্বর্নর্য় 

সো আবয়ােন।  

০১/০৩/২০১৭ ৩০/১১/২০১৭ র্তর্বর্নর্য় কিা হবয়বে।  
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ক্র/নং র্বষয়/বেত্র 
প্রস্তার্বত র্বষয় 

(গৃহীতব্য কাবেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল পর্ির্াপ (প্রতযার্িত ফলাফল ততর্ি হবয়বে 

র্ক না তা পর্ির্াবপি র্ানদন্ড) শুরু তার্িখ সর্ার্প্তি তার্িখ 

10.  প্রসাশ্যাল  র্র্র্ডয়াি 

ব্যবহাি 

প্রসাশ্যাল  র্র্র্ডয়াি ব্যবহাি 

অব্যাহত িাখা এবং নাগর্িক সর্স্যা 

সর্ািাবন তাি ব্যবহাি অর্িকতি 

বৃর্ি কিা।  

০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ প্রফসবুক প্রপইে ও ব্যবহািকািীি সংখ্যাি 

বৃর্িি সাবে সাবে কৃর্ষ র্বষয়ক সর্স্যা 

সর্ািাবন ভুর্র্কা িাখা হবে। 

11.  ই-বসবা ও ফাইর্লং 

কায িক্রর্ 

ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা ও ই-বসবা 

বাস্তবায়ন।  

০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ ৮টি উইং এ ই-ফাইর্লং কায িক্রর্ সম্প্রসািণ 

কিা হবয়বে।    

 

 

 

(প্রর্াোঃ র্র্েি উর্িন) 

উপপর্িচ্ালক 

আইর্সটি ব্যবস্থাপনা 

পর্িকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইর্সটি উইং 

প্রফান: +৮৮ ০২ ৮১২৮৮০১ 

ই-প্রর্ইল: ddict@dae.gov.bd 

ও 

ইবনাবেিন অর্ফসাি 

কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্িদপ্তি 

খার্ািবার্ি, ঢাকা 
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