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      /      ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়ন র্নর্দ ির্কা, ২০২০-২০২১ 

১.০ প্রপ্রক্ষাট 

                                                      ও                                      

            ।                                             ও                               

                                        ঠ           ।                 ও                      , 

                           -                                              ।  

                         -                                                 /     , 

      /              ও                       ‘            ‘ ঠ                      ২০১৩      

                  ।                                                           ।               

                                                                                         

                                         ।  

১.২       ও       

                                                           ,           ও 

                                    ।                                                       

                                                                   ।     ,                   

                                 ।      -                                                    

                                           ।   

*                                , ২০১৮             ও        ,    /                    , প্রপ্রর্ক্ষি 

র্যকল্পনা ২০২১-৪১, ফাংরার্দ ফ-দ্বী র্যকল্পনা ২১০০,                ,        , কর্যানা বাইযা প্রভাকার্ফরা 

এফং                       ও                            । 

২.০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছক ও র্ফলয়মূ 

                      /     /      /                                                   

         ।                                        ।   

 )                         

উর্েশ্য 

(obje

ctiv

es) 

র্ফলর্য়য 

ভান 

(Weig

ht of 

Objec

tives) 

কাম িক্রভ 

(Acti

vitie

s) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Un

it) 

কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for 

2020-2021)  

অাধায

ণ 

অর্ি 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরর্ি 

ভান 

চরর্ি 

ভার্নয 

র্নর্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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 ) ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায উর্েশ্য, র্ফলয় ও সূচর্কয ভানদণ্ডমূ: 

ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১ 
 উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

      

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ৪ 

১.২        উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা        /আদকার প্রভাকার্ফরায 

ার্ে ম্পৃক্তিা 
৩ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ  ১ 

১.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা             কা ২ 

২  ইর্নার্বন টির্ভয বা 
২.১ ইর্নার্বন টির্ভয বা অনুষ্ঠান ৪ 

২.২ ইর্নার্বন টির্ভয বায র্িান্ত ফাস্তফায়ন ২ 

৩ 
উদ্ভাফন      ফযাে (র্কাড 

নম্বয- ৩২৫৭১০৫) 

৩.১      -ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফার্জট  ফযাে  ২ 

৩.২      -ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযােকৃি অে ি ব্যয়  ২ 

৪  ক্ষভিা বৃর্ি 

৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য় এক র্দর্নয কভ িারা/ 

প্রর্ভনায 
৩ 

৪.২ উদ্ভাফর্ন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ আর্য়াজন  ৩ 

৪.৩ প্রফা র্জকযর্ণ ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয    র্দর্নয প্রর্ক্ষণ 

আর্য়াজন 

 

৩ 

৫ 

স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় 

উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ 

আফান, মাচাই-ফাছাই-

ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

৫.১ উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  ধযণাগুর্রা  

মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা  
৪ 

৬ 
উদ্ভাফনী উর্যার্গয 

াইরটিং ফাস্তফায়ন 

৬.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়র্নয 

যকার্য আর্দ জার্য 
৩ 

৬.২ উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ফাস্তফায়ন        ৩ 

৭ 
উদ্ভাফন        

(প্রার্কর্ং) 

৭.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফন ভন্ত্রণারয় কর্তিক আর্য়ার্জ প্রদ িনীর্ি 

অংগ্রণ  
৬ 

৮ 
উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক 

ও জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

৮.১ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক/ জািীয় ম িার্য় 

ফাস্তফায়ন  
৮ 

৯ স্বীকৃর্ি ফা প্র   দনা প্রদান 

৯.১ উদ্ভাফকগণর্ক প্রংাসূচক উ আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র 

/র্ক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান 
৩ 

৯.২ উদ্ভাফকগণর্ক      র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ প্রয়ার্যং  

প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ 
২ 

১০ 
          

            

১০.১                                            

             /              
৪ 

১০.২                 ও                              

      /             
২ 

১০.৩           -                 /             ২ 
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ক্রভ উর্েশ্য কাম িক্রভ 
কভ িম্পাদন 

সূচর্কয ভান 

১১ 
       -          ও 

        
 ১১.১                  -          ও             ৪ 

১২               

১২.১                                              ৪ 

১২.২                                            / 

         
৪ 

১৩         

১৩.১                                           

(        )                     
৩ 

১৩.২                                      ২ 

১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ র্যজর্ভন র্যদ িন 

ও প্রর্য়াজনীয় ায়িা প্রদান  
২ 

১৪                    
১৪.১ ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয ডকুর্ভর্েন তির্য ও প্রকানা  ৪ 

১৪.২                         তির্য ও প্রকানা ৩ 

১৫ 
উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

      

১৫.১ উদ্ভাফন    র্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক  -মূল্যায়ন ৩ 

১৫.২ উদ্ভাফন    র্যকল্পনায অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

      / র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

১৫.৩ উদ্ভাফন    র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন  ৩ 

১৫.৪ উদ্ভাফন    র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 
১ 

           ১০০ 

 

২.১. উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা        

                                                               ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

কযর্ফ। র্নজ র্নজ প্রপ্রক্ষাট, প্রর্য়াজন, অগ্রার্ধকায ও ক্ষভিা র্ফর্ফচনায় প্রযর্খ ইর্নার্বন টিভগুর্রা ফাস্তফমুখী ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন র্নর্িি কযর্ফ।  

২.১.১ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ র্ি প্রদত্ত র্নর্দ িনা ও ছক অনুমায়ী র্নধ িার্যি িার্যর্খয ভর্ে ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কযর্ি র্ফ।   

২.১.২ ভাভাযী/আদকার প্রভাকা  রায রর্ক্ষয প্রণীি উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায আর্রার্ক ফাস্তফায়    রুর্যখা 

প্রকা। 

২.১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়/ 

র্ফবার্গ প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে            ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

প্রকা         ।  
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২.২  ইর্নার্বন টির্ভয বা 

                           ৮       ২০১৩         ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.-১৮             

        ৫(৩)   -                                                                             

    ।  

২.২.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয প্রর্ি দু’ভার্ ইর্নার্বন টির্ভয বা 

কযর্ি র্ফ। ফছর্য ন্যযনিভ ০৬টি বা কযর্র পূণ িাঙ্গ  নম্বয প্রাপ্ত র্ফ।  

২.২.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনায ছর্ক ইর্নার্বন টির্ভয বায র্িান্ত ফাস্তফায়র্নয ায র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ। 

অনুর্ষ্ঠি বায ন্যযনিভ ৯৫% র্িান্ত ফাস্তফায়ন কযর্র পূণ িাঙ্গ  নম্বয াওয়া মার্ফ। 

২.৩                 

২.৩.১ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন কি টাকা ফযাে যর্য়র্ছ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  

রক্ষযভাত্রায করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।   

২.৩.২ উদ্ভাফন-ংক্রান্ত কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্ন ফযােকৃি অর্ে িয ৯০% ব্যয় কযা র্র রক্ষযভাত্রায ১০০ বাগ অর্জিি 

র্ফ।  

২.৪ ক্ষভিা বৃর্ি 

উদ্ভাফন-চচ িায জন্য র্নজ র্নজ অর্ধর্ক্ষর্ত্র র্চিনিা ও দক্ষিা বৃর্িমূরক প্রর্ভনায, কভ িারা, প্রর্ক্ষণ, অন্য দপ্তর্যয উর্যাগ 

র্যদ িন, র্ফর্দর্য অর্বজ্ঞিা অজির্নয জন্য প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ি র্ফ।  

২.৪.১ উদ্ভাফন ও প্রফা র্জকযণ র্ফলর্য় ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিটি এক র্দর্নয কভ িারা/প্রর্ভনায  আর্য়াজন 

কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.২ উদ্ভাফন ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয কিজন কভ িকিিার্ক দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদার্ন কযা র্ফ িায রক্ষযভাত্রা 

র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।   

২.৪.৩               ক্ষভিা বৃর্িয রর্ক্ষয                দুই র্দর্নয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা র্ফ িায িায 

রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযণ কযর্ি র্ফ।    

২.৫. স্বীয় দপ্তর্যয প্রফায় উদ্ভাফনী ধাযণা/ উর্যাগ আফান, মাচাই-ফাছাই-ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

২.৫.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে উদ্ভাফনী উর্যাগ/ধাযণা আফান এফং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী  ধাযণাগুর্রা  মাচাই-ফাছাইপূফ িক িার্রকা প্রকা কযর্ি র্ফ। এর্ক্ষর্ত্র ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ র্নর্জর্দয উদ্ভাফনী 

উর্যাগ/ধাযণা আওিাধীন দপ্তয/ংস্থায র্নর্য় প্রমৌেবার্ফ কযর্ি ার্য। 

২.৬. উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং  

র্নজ অর্ধর্ক্ষত্র ও ক্ষভিায ভর্ে একজন উদ্ভাফক ফা টিভ মখন গৃীি উদ্ভাফনী উর্যাগ ক্ষুদ্র র্যর্য ফাস্তফায়ন কর্যন িখন 

িার্ক ইর্নার্বন াইরটিং ফর্র র্ফর্ফর্চি র্ফ। গৃর্ি আইর্ডয়াটি মোমেবার্ফ কাজ কর্য র্ক না এফং প্রফা প্রদার্ন ভয়, 

মািায়াি ও ব্যয় হ্রা প্রফায গুণগি ভান বৃর্ির্ি কিটা ভূর্ভকা যার্খ িা র্নধ িাযণ এফং উর্যাগটির্ক বৃত্তয র্যর্য 

ফাস্তফায়র্নয সুার্য কযায জন্যই াইরটিং প্রর্য়াজন।  

২.৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

ফাস্তফায়          । 

২.৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং 

                     । 
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২.৭. উদ্ভাফন প্রদ িনী (প্রার্কর্ং) 

২.৭.১ ভাঠ ম িার্য় উদ্ভাফনী উর্যার্গয াইরটিং ম্পন্ন ওয়ায য স্বীয় ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক আর্য়ার্জি 

প্রদ িনীর্ি (প্রার্কর্ং) কর দপ্তয/ংস্থার্ক ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে উদ্ভাফনী উর্যাগমূ সুর্ফন্যস্তবার্ফ 

(ছর্ফ, র্বর্ডও, প্রযর্িকা, প্রপস্টুন, প্রাষ্টায ইিযার্দ) উস্থান কযর্ি র্ফ। আরাদাবার্ফ প্রদ িনী(প্রার্কর্ং) 

আর্য়াজন কযায প্রর্য়াজন প্রনই।  

২.৮. উদ্ভাফনী উর্যাগ আঞ্চর্রক    জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন 

২.৮.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উর্যাগ র্নজ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ফা আঞ্চর্রক    জািীয় ম িার্য় ফাস্তফায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.৯. স্বীকৃর্ি ফা প্রর্ণাদনা প্রদান 

উদ্ভাফর্নয প্রক্ষর্ত্র স্বীকৃর্ি প্রদান একজন উদ্ভাফকর্ক আর্যা প্রফর্ উযভী, আগ্রী, অঙ্গীকাযফি, নাগর্যক-ফান্ধফ, ইর্িফাচক 

র্যফিির্ন ফির্যকয, অনুকূর ভর্নাবাফ তির্য র্ফ িার্য উদ্ভাফন ংস্কৃর্ি র্ফকার্ অিযন্ত ায়ক ভূর্ভকা ারন কর্য। 

২.৯.১ ২০২০-২০২১                                        উদ্ভাফর্নয জন্য প্রংাসূচক উ-

আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র /র্ক্রস্ট/ পুযস্কায প্রদান কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রক্ষযভাত্রায 

করার্ভ উর্িখ কযর্ি র্ফ।   

২.৯.২ ২০২০-২০২১              উদ্ভাফকর্ক                       র্ক্ষা পয/প্রর্ক্ষণ /নর্রজ 

প্রয়ার্যং  প্রপ্রাগ্রার্ভ প্রপ্রযণ কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয  রক্ষযভাত্রায করার্ভ উর্িখ কযর্ি 

র্ফ।   

২.১০.                       

২.১০.১       /                                     -                (              

  ,                        ,           ,                                      । 

২.১০.২                ও                                          /                   

   ।  

২.১০.৩                 -                     /                     ।  

 

২.১১.        -          ও         

      /        ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ন্যযনিভ একটি র্ডর্জটার-প্রফা 

তির্য ও ফাস্তফায়ন কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ ি ম্পাদন চুর্ক্ত ২০২০-২০২১-প্রিও উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি 

র্য়র্ছ। 

২.১২.               

      /        ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে ন্যযনিভ একটি প্রফায 

                                               কযর্ফ। উর্িখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

২০২০-২০২১-প্রিও উর্ির্খি র্ফলয়টি ংর্মার্জি র্য়র্ছ। 
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২.১৩.         

২.১৩.১        /                                                   । ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে                                           (        ) 

                        ।  

২.১৩.২                                                                              

   ।            ৩                     ।   

২.১৩.৩ ভাঠ ম িার্য় চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূর্য ভর্ে ফছর্য কয়টি প্রকল্প র্যজর্ভন র্যদ িন ও প্রর্য়াজনীয় 

ায়িা প্রদান কযা র্ফ িা ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনায ছর্কয রক্ষযভাত্রা করার্ভ র্রর্ফি কযর্ি র্ফ।  

 

২.১৪ ডকুর্ভর্েন ফা প্রকানা 

ফাস্তফার্য়ি উদ্ভাফনী উর্যাগ ও প্রফা র্জকযর্ণয (াইরট ও ম্প্রার্যি) ডকুর্ভর্েন ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনায ছর্ক উর্ির্খি িার্যর্খয ভর্ে তির্য ও প্রকা কযর্ি র্ফ।             /            

                       ও                । 

২.১৫ উদ্ভাফন র্যকল্পনা মূল্যায়ন  

২.১৫.১ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয  ৩১প্র জানুয়ার্য ২০২১-এয ভর্ে  অধ ি- 

ফার্ল িক মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.২                        উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি- ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

২.১৫.৩ উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি র্যফীক্ষর্ণয রর্ক্ষয  ৩১প্র জুরাই ২০২১-এয ভর্ে  ফার্ল িক স্ব-

মূল্যায়ন কযর্ি র্ফ। 

২.১৫.৪                         উদ্ভাফন র্যকল্পনায ফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ 

প্রপ্রযণ কযর্ি র্ফ।  

৩.০                             

                                         -          ।                        

                                                                  ।                  

                -                                                                    

                                     ।       ২-                     ১০০              

     ।                               : 

                     

৯০-১০০         

৮০-৯০         

৭০-৮০     

৬০-৭০          

৬০-                
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৪.০        উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়র্নয ভয়সূর্চ 

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও  মূল্যায়র্নয প্রভয়াদ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এফং জািীয় শুিাচায প্রকৌর 

কভ ির্যকল্পনায র্ঙ্গ ঙ্গর্ি প্রযর্খ অে িফছযর্বর্ত্তক র্নধ িাযণ কযা র্য়র্ছ।   

                               

 ১৫  রাই ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা               

                           

               

৩০  রাই ২০২০                  ও  ও      

                        উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

     

              ও  ও      

               

৪ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ              ও  ও      

               

১০ আগস্ট ২০২০ উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা            প্রকা              ও  ও      

               

৩১         ২০২১ 

উদ্ভাফন র্যকল্পনায অধ ি-ফার্লক  -মূল্যায়ন 

             ও  ও      

               

৫          ২০২১ 
উদ্ভাফন    র্যকল্পনায অধ ি-ফার্লকী মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন 

ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

             ও  ও      

               

১৫      ২০২১ উদ্ভাফন    র্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন  

             ও  ও      

               

২০      ২০২১ 
উদ্ভাফন    র্যকল্পনায ফার্লক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্ফদন  

ভন্ত্রণারয়/ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

             ও  ও      

               

        
কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয ফার্ল িক উদ্ভাফন    র্যকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি-র্ফলয়ক বা  

                

 

৫.০                         ২০২০-২০২১              

                        ও                       ঠ    , ২০২০-২০২১                      

        ।  

            (     ) 

               

      : ১০০১,                      

                          ,     ।  

 

            /     /      /                                                  

eg_sec2@cabinet.gov.bd                     । 


