
নাগরিক-সেবায় উদ্ভাবনকার্ যক্রমেিঅগ্রগরি
রবষয়কপর্ যাম াচনা েভা

অরিদপ্তমিি নাে: নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি

িারিখ: ২২আগস্ট২০১৯,   েেয়: েকা ১১.০০ টা স্থান: েরিপরিষদ েভাকক্ষ



উদ্ভাবনী উমদযামগি েংখযা, পাই ট ও েম্প্রোিণ

ক্রম মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
উদ্ভাবনী পাইলট উদদযাদের সংখ্যা সম্প্রসাধরত

(স্কেলআপ/স্করধি
স্কেশন) প্রেদের

সংখ্যা

স্কমাট

উদদযাে

১. নগিউন্নয়নঅরিদপ্তি ২ (দুই) টট
(১)কক্সবাজাি োস্টাি প্ল্যামনি ভুরে
বযবহাি েংক্রান্ত িথ্য প্রদান

(২) েেীক্ষা প্রকমেি প্রকেপ্রস্তাবনা
প্ররেিকিণ

০ ২ (দুই) টট

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



২০১৮-২০১৯অথ্ যবছমি উমেখমর্াগয উদ্ভাবন (েমব যাচ্চ ০৫টট)
(েিণা য়/রবভাগ ও দপ্তি/েংস্থােহ)

ক্রম মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
উদ্ভাবদনর ধশদরানাম বাস্তবায়ন

অগ্রেধত

(%)

মন্তবয

১ নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ২ (দুই) টট
(১)কক্সবাজাি োস্টাি প্ল্যামনি ভুরে
বযবহাি েংক্রান্ত িথ্য প্রদান

(২) েেীক্ষা প্রকমেি প্রকেপ্রস্তাবনা
প্ররেিকিণ

১০০%

২

৩

৪

৫



ইমনামভশন টটমেি েভা ও রেদ্ধান্ত বাস্তবায়মনি
অগ্রগরি

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯)

ক্র
ম

মন্ত্রণালয় ওঅধিদপ্তর/সংস্থাা্র
নাম

ইদনাদেশন টটদমর সোর

সংখ্যা

সোর ধসদ্ধান্ত

বাস্তবায়দনর হার (%)

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ১০ (দশ) টট ৯৫%



উদ্ভাবনী েক্ষেিা বদৃ্ধদ্ধমি কে যশা া ও প্ররশক্ষণ

ক্র

ম

মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থাা্র নাম
এেধদদনর

েম মশালার

সংখ্যা

দইু ধদদনর

প্রধশক্ষণ

গ্রহণোরীর

সংখ্যা

পাাঁচ ধদদনর

প্রধশক্ষণ

গ্রহণোরীর

সংখ্যা

স্কমন্টদরর

তাধলো প্রস্তুত

ওএটুআই

স্কপ্রাগ্রাদম স্কপ্ররণ

(তাধরখ্)

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ২ (দুই) টট

(এ দ্ধজইরি ও
এইচরবআিআই)

২৮ (আটাশ)

[১৯+৪+৫]
[সেবরুয়ারি
২০১৯ এ

বরিশাম 

প্ররশক্ষণ

অনুটিি হময়মছ।

এবং েিণা ময়ি

প্ররশক্ষমন ৫

জন]

০ (শুনয) ১৯/০৯/২০১৮
(েিণা ময়
সপ্রিণ)

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



ডেুদমদন্টশদনরজনয প্রোশনা, ধেধডও ওফলাফল
পর্ মদবক্ষণ

ক্র

ে

েিণা য় ওঅরিদপ্তি/েংস্থারি
নাে

প্রকাশনা

তিরিি েংখযা

রভরিও তিরিি

েংখযা

ে াে 

পর্ যমবক্ষণ

(আউটকাে

স্টারি ও

অনযানয)

উদ্ভাবনী উমদযাগ

পরিদশ যমনি েংখযা

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ১ (এক) টট

(েেীক্ষা
প্রকমেি প্রকে

প্রস্তাবনা

প্ররেিকিণ)

০ ০ ১ (এক) টট

[কক্সবাজািআঞ্চর ক

অরেমে কক্সবাজাি

োস্টাি প্ল্যামনি ভুরে

বযবহাি েংক্রান্ত িথ্য

প্রদান রবষয়ক

ইমনামভশন কার্ যক্রে

গি োচয ২০১৯ এ

পরিদশ যন কিা হময়মছ]

সোট

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



উদ্ভাবমনি িথ্য হা নাগাদকিণ ও পরিবীক্ষণ

ক্রম মন্ত্রণালয়ও

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
তথ্য-বাতায়দন
ইদনাদেশনেন মাদরর

তথ্য হালনাোদ (%)

আওতািীন

অধিদপ্তর/সংস্থাদে
ধনদয় সো/েম মশালার
সংখ্যা

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ১০০% ১ (এক) টট

স্কমাট

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



ইমনামভশনোন্ড ও সশামকরেং

ক্রম মন্ত্রণালয় ওঅধিদপ্তর/সংস্থার
নাম

ইদনাদেশনফাদের

বরাদ্দ

(লক্ষটাো)

ইদনাদেশন স্কশাদেধসং

আদয়াজদনরতাধরখ্

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ১৫.৪৫ হয়রন

সোট

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



স্বীকৃরি বা প্রমণাদনা

ক্রম মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
ধডও স্কলটার/ 
সনদপত্র/ 
স্কক্রস্ট/পুরোর
(েতজন)

স্কদদশ ধশক্ষাসফর/ 
নদলজ স্কশয়াধরং

স্কপ্রাগ্রাম (েতজন)

ধবদদদশ ধশক্ষা

সফর/নদলজ
স্কশয়াধরং স্কপ্রাগ্রাম

(েতজন)

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ২জন ১জন

(ইমনামভশন টটমেি
েদেয সো:িানভীি
হাোন সিজাউ , 
প্ল্যানাি শ্রীেঙ্গম 

ইমনামভশন রবষয়ক

ToTপ্ররশক্ষমণ
অংশগ্রহণ)

১ জন

(ইমনামভশন টটমেি
েদেয ইেিাি

জাহান, প্ল্যানাি
ভািমি ITEC এ ৪০
রদন বযাপী Formal 

Solution to Informal 
Settlement শীষ যক
নম জ সশয়ারিং

প্ররশক্ষমণ

অংশগ্রহণ

(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 



সেবা েহদ্ধজকিণ ও বাস্তবায়ন
(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থা
র নাম

সহজজেৃত স্কসবার সংখ্যা ও নাম

(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯) অধিদক্ষ

স্কত্র

সম্প্রসাধর

ত

সহজজেৃত

স্কসবা

সংখ্যা

স্কমাট সহজজেৃত স্কসবার সংখ্যা

(েত ০৫ বছদরর)

১. নেরউন্নয়ন

অধিদপ্তর
১ (এে)টট

৩

৫ টট

(১) অরিদপ্তমিি ১৪ উপমজ া

োষ্টাি প্ল্যান প্রারপ্ত ও বযবহাি

রবষয়ক সেবাটট অন াইন রভরিক

কিা হময়মছ।

(১) রবরভন্ন েিকারি স্বায়ত্ত্বশারেিেংস্থা কিৃ যক
চারহি ভূরে বযবহাি েংক্রান্ত ছাড়পত্রপ্রদামনি

কাজটটঅন াইমনকিা হমে।

(২) অরিদপ্তমিি রবরভন্ন গমবষণা কার্ যক্রেপ্রারপ্ত

েহদ্ধজকিণকিা হময়মছ।

(৩) ইরিপূমব যপ্রণয়নকৃিোষ্টাি প্ল্যান েেূমহি

বযবহািঅন াইন রভরিককিা হমে।

(৪) েয়েনরেং সকৌশ গি পরিকেনাি প্ল্যান

প্রারপ্ত ও বযবহাি রবষয়ক সেবাটট অন াইন

রভরিককিা হময়মছ।

(৫)অরিদপ্তমিি ১৪ উপমজ া োষ্টাি প্ল্যান প্রারপ্ত

ও বযবহাি রবষয়ক সেবাটট অন াইন রভরিক

কিা হময়মছ।



ই-সেবা তিরি ও বাস্তবায়ন
(জ ুাই ২০১৮-জনু ২০১৯) 

ক্রম মন্ত্রণালয় ও

অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
ই-স্কসবার সংখ্যা ও নাম

(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯) 
সম্প্রসাধরত

(স্কেলআপ/স্কর
ধিদেশন) ই-
স্কসবার সংখ্যা

স্কমাট ই-
স্কসবা

সংখ্যা

(েত ০৫
বছদরর)

ই-সেবাি েংখযা ই-সেবাি নাে

১. নগি উন্নয়নঅরিদপ্তি ১ (১) অরিদপ্তমিি ১৪
উপমজ া োষ্টাি

প্ল্যান প্রারপ্ত ও বযবহাি

রবষয়ক সেবাটট

অন াইন রভরিক

কিা হময়মছ।

০ ১



চযাম ঞ্জ এবং উিিমণ গরৃহি পদমক্ষপ

ক্রম উদ্ভাবনী োর্ মক্রম বাস্তবায়দন

চযাদলঞ্জসমূহ

উত্তরদণ েৃধহতপদদক্ষপসমূহ

১ ইমনামভশন েম্পমকয স্বে িািণা না থ্াকা কে যশা ািআময়াজন

২ েক্ষেিা স্বেিা প্ররশক্ষমণি বযবস্থা কিা

কে যচািীমদি উদ্ববুদ্ধকিণ


