
 

 

উদ্ভাফনপ্রকল্পছক 

 

দপ্তয/প্রতিষ্ঠাননয নাভ: ফাস্তফায়ন  তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন তফবাগ (আইএভইতড),       িাতযখ: ১০/০৮/২০১৭তরিঃ। 

 

তনফ বাতিি সফায নাভ : Sustainable and Effective Evaluation Management. 

 

 

সফাটিফিবভাননকীবানফনদয়ায়? (বুনরট আকানয/প্রনম্যা/সলা িাট ব): 

 

 

 

তনফ বাতিি সফায উনেখনমাগ্য ভস্যামূ ভস্যাযমূরকাযণ ভস্যাযকাযনণসফাগ্রীিানদযসবাগাতি 

 

০১। মথামথ িথ্য উানযেয ঘাটতি; 

০২। ভান ম্মি কানেয তফলনয় সকান 

িথ্যাতদ ততআনয না থাকা; 

০৩। সদব্যাী গৃীি প্রকল্প তযদ বন 

ভস্যা; 

০৪। ফভম গুণগি ভান ম্পনকব তনতিি 

নি না াযা; 

০৫। েনফর। 
 

০১। তনধ বাতযি ভনয় মূল্যায়ন 

কযনি না াযা; 

০২। পনরাআ কযনি না 

াযা।  

০১। প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিনফদন মথাভনয় না াওয়ায় 

যফিী প্রকল্প গ্রনণ তকছুটা তফরম্ব ওয়া। 
 

ভস্যায ংতক্ষপ্ত তফফযণ (what, where, when,why, who,how) 

 

০১। ভন্ত্রণারয় নি তনধ বাতযি ভনয় ততআয না াওয়ায কাযনণ প্রকল্প মূল্যায়নন কভ বতযকল্পনা কযা ম্ভফ য় না এফং তনধ বাতযি 

ভনয় মূল্যায়ন কযা ম্ভফ য় না। 
০২। ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রতিনফদননয তন্ধাি/সুাতয অনুমায়ী গৃীি ব্যফস্থায েফাফ (তপডব্যাক) না াওয়ায় পনরাআ কযা মায় না। 
 



ভস্যাযপ্রস্তাতফিভাধান(বুনরট আকানয/প্রনম্যা/সলা িাট ব): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উদ্ভাফনী আইতডয়ায তনযানাভ:  

 

প্রিোতি পরাপর (TCV): 

 ভয় খযি মািায়াি 

আইতডয়াফাস্তফায়ননযপূনফ ব ৩৯ তদন   

আইতডয়াফাস্তফায়ননযনয ২৩ তদন   

সভাটাথ বকে    

অন্যান্য (TCV কনভতন, 

তকন্তু গুণগি ভান বৃতি 

সনয়নছ) 

০১। গুণগি ভান বৃতি সনয়নছ; ০২। িথ্য ংযক্ষণ; ০৩। সুতনতদ বষ্ট কভ ব তযকল্পনা; ০৪। িথ্য প্রযুতিয ব্যফায; ০৫। উকায 

সবাগীনদয ভিাভি গ্রণ। 
 

আইতডয়াাইরটিংটিভ (নাভ, দফী, সভাফাইর): 

টিভতরডায দস্য-১ দস্য-২ দস্য-৩ দস্য-৪ 

নাভ: সভািঃ ফেলুয যীদ 

দফী: তযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৬  

সভাফাইর: ০১৭১৬৬৪৬৮২২ 

নাভ: সফগভ পাতিভা-তুে-

সোযা ঠাকুয  

দফী: উতযিারক 

কভ বস্থর: ভন্বয় ও এভআইএ 

সক্টয 

সভাফাইর: ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

নাভ: তর কয 

দফী: কাযী তযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সক্টয-৬ (তক্ষা ও াভাতেক) 

সভাফাইর: ০১৭১২৯৭৭৫৭০ 

নাভ: সয়দ তযফুর ইরাভ 

দফী: ততনয়য কাযী তিফ 

কভ বস্থর: ভন্বয় ও এভআইএ 

সক্টয 

সভাফাইর: ০১৯১৩১৪৮১৯৪ 

নাভ: রভী িাকভা 

দফী: কাযী তযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সক্টয-৪ 

সভাফাইর: ০১৫৫৬৭৪৬৯৮৫ 

দস্য-৫ দস্য-৬ দস্য-৭ দস্য-৮ দস্য-৯ 

নাভ: সভা: পেলুয যভান 

দফী: কাযী তযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৩ 

সভাফাইর:০১৭২২২৩৮৫৩৫ 

নাভ: সদনফাযভ স্যান্নার 

দফী: উতযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সক্টয-৫ 

সভাফাইর: ০১৭১৭৭১৮৭১৬ 

নাভ: ইতিয়াক আনভদ 

দফী: কাযী তযিারক 

কভ বস্থর: তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সক্টয-১ 

সভাফাইর: ০১৭১৭১২৭৪৮২ 

নাভ: সখ তযফুর ইরাভ 

দফী: কাযী সভইননটন্যান্স 

ইতিতনয়ায 

কভ বস্থর: ততটিইউ 

সভাফাইর: ০১৭৬২৬২৫৫৩৪ 

নাভ: সভাাম্মদ সভায়ানেভ 

সানন 

দফী: সপ্রাগ্রাভায 

কভ বস্থর: ভন্বয় ও এভআইএ 

সক্টয 

সভাফাইর: ০১৭১৮৩৬৯৩০৩ 

সেকনাল্ডাযনদয নাভ (াইরটিং টিনভয ফাইনয আইতডয়াটি ফাস্তফায়নন সম সম ব্যতি/প্রতিষ্ঠানমূ েতিি): 

আইতডয়ায অনুনভাদনকাযী: 

তিফ, IMED 

 

াট বনায: 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ংস্থা: 

কর ভন্ত্রণারয়/তফবাগ 

যাভ বক/ায়িাকাযী/প্রনভাটায: 

তিফ/প্রধান/ভাতযিারক 

 

তফনযাতধিাকাযী (মতদ থানক): 

 

উদ্ভাফনীআইতডয়াাইরটিং-এযকভ বতযকল্পনা: 

কাে সক কযনফ? ভয়কার (ভা/িাতযখ) 

ননব তডন োনু সপব্রু ভাি ব এতপ্রর 

তিফ ভনাদনয়য তনকট উদ্ভাফনী প্রস্তাফনা উস্থান ও 

অনুনভাদ গ্রন 

টিভতরডায       

ফানেট/ফযাদ্দ ংগ্র সয়দ তযফুর ইরাভ       

দ্বতয়ত্ব ফন্টন টিভতরডায       

ততআয ংগ্র সভাাম্মদ সভায়ানেভ সানন       

ততআয যীক্ষা  সফগভ পাতিভা-তুে-সোযা 

ঠাকুয 

      

আইএভইতডয তিাি সফগভ পাতিভা-তুে-সোযা 

ঠাকুয 

      

প্রকল্প তযদ বন সভা: পেলুয যভান       

ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রতিনফদন প্রতিনফদন প্রণয়ন ও 

উস্থান 

সভা: পেলুয যভান       

মথামথ কর্তবক্ষ কর্তবক অনুনভাদন সভা: পেলুয যভান       

োযী সভা: পেলুয যভান       

তপডব্যাক রভী িাকভা       

পনরা আ রভী িাকভা       

সরন রাতন বং ইতিয়াক আনভদ       

সল ইতিয়াক আনভদ       

 



 

প্রনয়ােনীয়তযনা ব: 

o েনফর: 

o কাতযগতয মন্ত্রাতি (পট্ওয়োয/কতম্পউটায): পট্ওয়োয 

o উকযণ (সষ্টনাযী/রতেতেকস্/ফাল্ক এ.এভ.এ ইিোতদ):ভনডভ 

o অন্যান্য (প্রতক্ষণ....):প্রতক্ষণ 

 

সভাট অথ ব:২,০০,০০০.০০ 

 

 

 

 

 

তযনান বয সমাগান/উৎ কী?      

আইতডয়া ওনাযনদয (উদ্ভাফনী ধাযণা সৃেনকাযী কভ বকিবা) নাভ: 
 

 
    

কভ বকিবায নাভ দফী অতপ সভাফাইর ই-সভইর াইরটিং-এযএরাকা      

সভািঃ ফেলুয যীদ তযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৩ 
০১৭১৬৬৪৬৮২২        

সফগভ পাতিভা-তুে-

সোযা ঠাকুয 
উতযিারক 

ভন্বয় ও 

এভআইএ সক্টয 

 

০১৫১৭৯৮১৭৫৬   
 

 
    

তর কয কাযী তযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৬  
 ০১৭১২৯৭৭৫৭০   

 

 
    

সয়দ তযফুর ইরাভ 
ততনয়য কাযী 

তিফ 

ভন্বয় ও 

এভআইএ সক্টয 
 ০১৯১৩১৪৮১৯৪        

রভী িাকভা কাযী তযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৪ 
০১৫৫৬৭৪৬৯৮৫        

সভা: পেলুয যভান কাযী তযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৩ 
০১৭২২২৩৮৫৩৫        

সদনফাযভ স্যান্নার  উতযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-৫ 
০১৭১৭৭১৮৭১৬        

ইতিয়াক আনভদ কাযী তযিারক 
তযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সক্টয-১ 
০১৭১৭১২৭৪৮২        

সখ তযফুর ইরাভ 
কাযী 

সভইননটন্যান্স ইতিিঃ 
ততটিইউ ০১৭৬২৬২৫৫৩৪        

সভাাম্মদ সভায়ানেভ 

সানন 
সপ্রাগ্রাভায  

ভন্বয় ও 

এভআইএ সক্টয  
০১৭১৮৩৬৯৩০৩        

 


