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২০১৭-’১৮ অর্থ-বছরে গহৃীত বাৎসরেক উদ্ভাবনী কর্থপরেকল্পনায় উরিরিত উদ্ভাবনসহ অনযানয উদ্ভাবরনে নার্ ও কার্থক্ররর্ে 
অগ্রগরতে তর্য 
(জনু/’১৮ পর্থন্ত) 

 

ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

‘বাংলারদে 
যবতাে’নারম 

য সবুক যপরজে 
মাধ্যরম জনক্ষিয় 
অনুষ্ঠান সমূরহে 

যপাস্ট আপরলাড ও 
লাইভ ক্ষিক্ষমং 

বাংলারদে যবতারেে ঢাকাস্থ 
ক্ষবক্ষভন্ন যকন্দ্র ও ইউক্ষনরটে 
জনক্ষিয় অনুষ্ঠান সমূরহে 
যপাস্ট/আপরডট য ইস বুরক 
ক্ষনয়ক্ষমত ক্ষসক্ষডউক্ষলং করে 
আপরলাড কো এবং 
ক্ষকেুক্ষকেু অনুষ্ঠান লাইভ 
ক্ষিক্ষমং-এে মাধ্যরম 
সম্প্রিাে কো; অনুষ্ঠান 
িলাকারল উি যপারস্ট িাপ্ত 
যরাতারদে মতামত 
অনলাইরন সোসক্ষে 
যেয়ােকেণ। 

বতয মান সমরয় 
সাোরদরে িিুে মানুষ 
য সবুরক  ুি র্ারকন। 
এ সকল যরাতারদে 
বাংলারদে যবতারেে 
অনুষ্ঠারনে সারর্ 
সমৃ্পি ও আকৃষ্ট 
কো; যরাতারদে সারর্ 
অনুষ্ঠারনে 
ির াজক/উপস্থাপকরদে 
সোসক্ষে মত-
ক্ষবক্ষনমরয়ে সুর াগ 
সৃক্ষস্ট কো। 

জনাব যমাোঃ আল 
আক্ষমন খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 

বাক্ষণক্ষজযক কা যক্রম, 
বাংলারদে যবতাে 

ও 

জনাব মাহ ুজলু 
ইসলাম, সহকােী 

পক্ষেিালক, বালারদে 
যবতাে, ঢাকা। 

১০০%  

 

ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন হযাাঁ জনাব 
নাসরুল্লাহ 

যমাোঃ ইে ান, 
পক্ষেিালক 

ও 
জনাব যমাোঃ 
আল আক্ষমন 

খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 
বাংলারদে 
যবতাে 
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ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

 যবতারে 
তাক্ষলকাভূি 

ক্ষেল্পীরদে ক্ষডক্ষজটাল 
যকাড িধ্ান ও 

অনলাইন যডটারবজ 
ততক্ষে 

বাংলারদে যবতারেে ঢাকা 
যকন্দ্র এবং বাক্ষণক্ষজযক 
কা যক্রম-এে তাক্ষলকাভূি 
ক্ষেল্পীরদে তাক্ষলকা ক্ষডক্ষজটাল 
পদ্ধক্ষতরত ক্ষনভূয লভারব 
সংেিণ ও অনুষ্ঠারনে 
িরয়াজরন ক্ষেল্পী কাক্ষস্টং এে 
সময় সকল অনুষ্ঠান 
ির াজক কতৃয ক তা 
সহজরবাধ্য উপারয় 
বযবহারেে লরি ওরয়ব 
যপইরজ উন্মিু োখা। 

 

এে মাধ্যরম বাংলারদে 
যবতারেে ঢাকা 
যকরন্দ্রে সংগীরতে 
ক্ষেল্পীরদে অনুষ্ঠারনে 
ক্ষসক্ষডউক্ষলং ও কাক্ষস্টং 
অনলাইরন দ্রম্নত িকাে 
কো সম্ভব হরে। 
সংক্ষেস্নস্ট ক্ষেল্পীগণ 
অনলাইরন তারদে 
ক্ষসক্ষডউলকৃত যেকক্ষডয ং 
ও িিাে তাক্ষেখ সময় 
য  যকান সমরয় 
জানরত ও যদখরত 
পারেন।  

জনাব যমাোঃ আল 
আক্ষমন খান, উপ-

পক্ষেিালক, 
বাক্ষণক্ষজযক কা যক্রম 

ও 

জনাব যমাোঃ মামুনুে 
েহমান 

সহকােী পক্ষেিালক, 
বালারদে যবতাে, 
বান্দেবান। 

৯০% 

 

ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন হযাাঁ জনাব 
নাসরুল্লাহ 

যমাোঃ ইে ান, 
পক্ষেিালক 

ও 
জনাব যমাোঃ 
আল আক্ষমন 

খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 
বাংলারদে 
যবতাে 
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ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩ তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

আটিয স্ট মযারনজরমন্ট 
ক্ষসরস্টম এে পূনয 

সংস্কেণ 

যবতারেে ঢাকা যকরন্দ্রে 
সঙ্গীরতে ক্ষনয়ক্ষমত 
অংেগ্রহণকােী ক্ষেল্পীরদে 
িক্ষতমারস ক্ষনক্ষদযষ্ট ক্ষবক্ষধ্ 
অনুসেণ করে িুক্ষিবদ্ধ 
কো হরয় র্ারক। এই 
উদ্ভাবরনে স ল িরয়ারগে 
মাধ্যরম ক্ষডক্ষজটাল পদ্ধক্ষতরত 
ক্ষেল্পীরদে িুক্ষিবদ্ধ কো 
 ারে। 
 

ঢাকা যকরন্দ্রে সঙ্গীত 
ক্ষবভারগে ক্ষেল্পীরদে 
িক্ষত মারসে অনুষ্ঠারনে 
ক্ষ রকারয়ক্ষি ( া পূরবয 
অরনক সময় সারপরি, 
জটিল ও রম সাধ্য 
ক্ষেল) ইরলকট্রক্ষি্ক 
পদ্ধক্ষতরত ক্ষনভুয লভারব 
িদান কো  ারে এবং 
নূযনতম সহস্রাক্ষধ্ক 
সঙ্গীত ক্ষেল্পীরক 
িক্ষতমারস অনুষ্ঠারনে 
জনয পত্র যিেণ, 
তারদে সম্মক্ষতপত্র 
(উত্তেক্ষলক্ষপ) গ্রহণ, 
সম্মানী িদান, 
যেকক্ষডয ং ও িিাে 
বযবস্থাপনা 
ক্ষনক্ষিতকেণ ও 

জনাব যমাোঃ আল 
আক্ষমন খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 

বাক্ষণক্ষজযক কা যক্রম; 
জনাব যমাোঃ 

োক্ষ কুল হাসান, 
উপ-আঞ্চক্ষলক 
পক্ষেিালক, 

বাংলারদে যবতাে, 
কুক্ষমল্লা 
ও 

জনাব যমাোঃ মামুনুে 
েহমান 

সহকােী পক্ষেিালক, 
বাংলারদে যবতাে, 

বান্দেবান। 

১০০%  ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন হযাাঁ জনাব 
নাসরুল্লাহ 

যমাোঃ ইে ান, 
পক্ষেিালক 

ও 
জনাব যমাোঃ 
আল আক্ষমন 

খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 
বাক্ষণক্ষজযক 
কা যক্রম, 
বাংলারদে 
যবতাে 
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ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 াবতীয় তর্য 
অনলাইরন িকাে। 

৪ তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

অনলাইন অক্ষডেন 
মযারনজরমন্ট ক্ষসরস্টম 

িালুকেণ 

বাংলারদে যবতাে, ঢাকা 
যকরন্দ্র য  যকান ক্ষবষরয়ে 
ক্ষেল্পী ক্ষহরসরব তাক্ষলকাভূক্ষিে 
সকল িরয়াজনীয় তর্য, 
ক্ষনরদযেনা, য াগযতা ও 
ক্ষনয়মাবলী অনলাইরন 
র্াকরব। ক্ষনরদযেনা অনু ায়ী 
ক্ষেল্পী ক্ষহরসরব তাক্ষলকাভূক্ষিে 
অনলাইন আরবদন দাক্ষখরলে 
সারর্ সারর্ আরবদনকােী 

বতয মারন বাংলারদে 
যবতাে, ঢাকা যকরন্দ 
তাক্ষলকাভূি হরত 

আগ্রহী ক্ষেল্পীগণ 
মযানুরয়ল পদ্ধক্ষতরত 
িরয়াজনীয় 
কাগজপত্রসহ সংক্ষেস্নষ্ট 
যবতাে যকরন্দ্র 
আরবদরনে হাডয কক্ষপ 
দাক্ষখল করেন। বতয মান 
উদ্ভাবরনে  রল আগ্রহী 

জনাব যমাোঃ আল 
আক্ষমন খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 

বাক্ষণক্ষজযক কা যক্রম 

ও 

জনাব মাহবুবুে 
েহমান, 

উপ-আঞ্চক্ষলক 
পক্ষেিালক, 

১০০% 

 

ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন হযাাঁ জনাব যমাোঃ 
আল আক্ষমন 

খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 
বাংলারদে 
যবতাে 
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ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

একটি আইক্ষড নম্বেসহ 
ক্ষিন্টর াগয িতযয়ন ও  
কন ারমযসন মযরসরজ 
পারবন।  া ক্ষেল্পীরক 
অক্ষডেরন অংেগ্রহরনে 
ক্ষনিয়তা িদান কেরে। 

য  যকউ য  যকান 
স্থান যর্রক অনলাইরন 
আরবদনপত্র দাক্ষখল 
কেরত পােরবন। 
আরবদনকােীরক 
সংক্ষেস্নষ্ট দপ্তরে 
স্বেেীরে আসাে ক্ষকম্বা 
পেবতী বােবাে যখাাঁজ 
যনবাে িরয়াজন যনই। 

বাংলারদে যবতাে, 
ঢাকা। 

৫ তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

যেয়াে পাটয স 
মযারনজরমন্ট ক্ষসরস্টম 

িালুকেণ 

বাংলারদে যবতারেে ক্ষবক্ষভন্ন 
যবতাে যকরন্দ্রে সকল 
যেয়াে পাটয স এই 
ডাটারবরজ ইনপুট যদয়া 
হরব।  

এে মাধ্যরম িরয়াজনীয় 
যিরত্র দ্রুত যেয়াে 
পাটয স সংগ্রহ কো 
 ারব এবং সুষু্ঠ 
সম্প্রিারে কা যকে 
বযবস্থা গ্রহণ কো 
 ারব এবং  র্া সমরয় 
 র্া র্ ক্রয় 
পক্ষেকল্পনা গ্রহন কো 
 ারব। 

জনাব আলী আজম 
আল আজাদ, 

আঞ্চক্ষলক িরকৌেলী, 
বাংলারদে যবতাে, 

ঢাকা। 

১০০% 

 

ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন না জনাব 
নাসরুল্লাহ 

যমাোঃ ইে ান, 
পক্ষেিালক 

ও 
জনাব আলী 
আজম আল 
আজাদ 
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ক্র: 
নং 

মন্ত্রণালয় 
ও দপ্তরেে 
নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ 
উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌক্ষিকতা        

উদ্ভাবরকে নাম ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররম
ে 

অগ্রগক্ষত 
(%) 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়রন
ে জনয 
কত অর্য 
বযয় 

হরয়রে? 

বাস্তবায়রন 
পাইলট 
কমযসূক্ষি 
হরয়রে 
ক্ষকনা? 
র্াকরল 
তাক্ষেখ 

সাো 
যদরে 

উদ্ভাবনটি 
বাস্তবায়ন 
য াগয 
ক্ষকনা? 

য াকাল 
পরয়ন্ট 

কমযকতয াে নাম 
ও পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৬ তর্য 
মন্ত্রণালয়, 
বাংলারদে 
যবতাে 

যবতারেে সকল 
যকরন্দ্রে জনয 

আলাদা য ইসবুক 
যপজ িালুকেণ 

বাংলারদে যবতারেে সকল 
যকন্দ্র/ইউক্ষনরটে জনয 
আলাদা আলাদা য ইসবুক 
যপজ িালুকেণ এবং 
সংক্ষেস্নষ্ট যকরন্দ্রে 
অনুষ্ঠারনে তর্যাক্ষদ ক্ষনয়ক্ষমত 
আপরলাড কোে মাধ্যরম 
যরাতারদে ক্ষ ডবযাক গ্রহণ। 
এ োড়া সকল যপইজবুক 
যপজ সমূহরক অনুষ্ঠান 
োখাে ওরয়ব যপরইরজ যকন্দ্র 
ক্ষভক্ষত্তক সক্ষন্নরবক্ষেত কো।  

সাোরদরে িিুে মানুষ 
য সবুরক  ুি র্ারকন। 
এ সকল যরাতারদে 
বাংলারদে যবতারেে 
অনুষ্ঠারনে সারর্ 
সমৃ্পি ও আকৃষ্ট 
কো; যরাতারদে সারর্ 
অনুষ্ঠারনে ির াজক/ 
উপস্থাপকরদে সোসক্ষে 
মত-ক্ষবক্ষনমরয়ে সুর াগ 
সৃক্ষস্ট কো। সকল 
যকরন্দ্রে যপরজে 
মাধ্যরম অন-লাইন 
যরাতারদে ক্ষনরয় যরাতা 
গরবষণাে ক্ষ ডবযাক 
গ্রহণ সহজতে হরব। 

জনাব যমাোঃ আল 
আক্ষমন খান, 
উপ-পক্ষেিালক 

বাক্ষণক্ষজযক কা যক্রম 

 

১০০% 

 

ক্ষনজস্ব 
বযবস্থাপনা

য় 
বাস্তবাক্ষয়ত 
হরয়রে 

হয়ক্ষন হযাাঁ জনাব 
নাসরুল্লাহ 

যমাোঃ ইে ান, 
পক্ষেিালক 

ও 
জনাব যমাোঃ 
আল আক্ষমন 

খান, 
উপ-পক্ষেিালক, 
বাংলারদে 
যবতাে 

 

-০- 
 


