উদ্ভাফন প্রকল্পছক
দপ্তয/প্রতিষ্ঠাননয নাভঃ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি), পররকল্পনা মন্ত্রণায়।
তনফ বাতিি সেফায নাভঃ এরিরপভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূ যথাযথ ও সুচারুভাবব পররবীক্ষবণর জন্য জববাধ্য ম্যানুবয় তৈরী।

িাতযখ: ১৫/১০/২০১৮তরঃ।

সেফাটি ফিবভানন কীবানফ সদয়া হয়? (বুনরট আকানয/প্রনেেম্যা/সলা িাট):ব
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাবগর মরনটররিং সক্টবর কমমরৈ ক কমমকৈমা রনয়রমৈভাবব ৈাঁবের জন্য রনর্ মাররৈ মন্ত্রণায়/রবভাবগর আওৈায়
বাস্তবায়নার্ীন ও মাপ্ত প্রকল্পমূ বরজরমন পররেলমন কবর পররবীক্ষণ প্ররৈববেন এবিং রপরআর প্রণয়ন কবর থাবকন। এরিরপভুক্ত প্রকল্পমূ প্রবয়াজবনর
রনররবে রবরভন্ন সক্টবরর আওৈায় গৃীৈ বয় থাবক। ফব রবয়রভরিক পূব মর্ারনা/জ্ঞান না থাকব স প্রকবল্পর সূক্ষারৈসূক্ষ রববয়র ওপর মৈামৈ,
পয মববক্ষণ রকিংবা প্রবযাজয সক্ষবে ল্যাববটস্ট করার সক্ষবে নমূনা িংগ্রবর জন্য সুরনরে মষ্ট পদ্ধরৈ অনুরণপূব মক ৈা িংগ্র করা ম্ভব নয়। বরণ মৈ সপ্রক্ষাপবট,
প্রকবল্পর অথ মব পররবীক্ষণ ও মূল্যায়বনর সক্ষবে অতিও তবজ্যুয়ার ভতনটতযিং ম্যানুনয়র গুরুত্বপূর্ ব ভূতভকা যাখনফ ফনর আা করা যায়।
তনফ বাতিি সেফা/কাম বক্রনভয উনেখনমাগ্য েভস্যােমূহ
েভস্যায মূরকাযর্
েভস্যায কাযনর্ সেফা গ্রহীিানদয সবাগাতি
সক্ষে রববলব প্রকবল্পর অথ মব
রবয়রভরিক পূব মর্ারনা/জ্ঞান না থাকায় সক্ষে রববলব র্ারণা প্রসুৈ মৈামৈ,
রবয়রভরিক
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রনরিৈ করা
পয মববক্ষণ এবিং প্রবযাজয সক্ষবে ল্যাববটস্ট করার সক্ষবে নমূনা িংগ্র করা য়।
পূব মর্ারনা/জ্ঞান না থাকা।
ম্ভব সেনা।
েভস্যায েিংতিপ্ত তফফযর্ (what, where, when, why, who, how)
প্রবযাজয নয়।
েভস্যায প্রস্তাতফি েভাধান (বুনরট আকানয/প্রনেেম্যা/সলা িাট):ব েিংযুতি-০১
০১। সক্টররভরিক কাবজর র্রণ অনুযায়ী অরিও রভজ্যযয়া ম্যানুবয় তৈরী;
০২। ম্যানুয়া প্রণয়নপূব মক ক কমমকৈমাবক অবীৈকরবণর বক্ষয কমমলাার আবয়াজন এবিং
০৩। কবর জ এক্সব রনরিৈকরবণর জন্য রবভাবগর ওবয়বাইট ও ইউটিউবব আপলুি করা।
উদ্ভাফনী আইতিয়ায তনযানাভ: অতিও তবজ্যুয়ার ভতনটতযিং ম্যানুনয়র পয আইএভইতি অতপতেয়ারে।
প্রিুাতি পরাপর (TCV):
েভয়
খযি
মািায়াি
আইতিয়া ফাস্তফায়ননয পূনফ ব
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
আইতিয়া ফাস্তফায়ননয নয
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
সভাট ার্ বকু
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
প্রবযাজয নয়।
অন্যান্য (TCV কনভতন, তকন্তু গুর্গি ভান বৃতি সনয়নছ)
প্রকবল্পর অথ মব পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রনরিৈ করা ম্ভব বব।
আইতিয়া াইরটিিং টিভ (নাভ, দফী, সভাফাইর):
টিভতরিায
েদস্য
নামঃ মম োঃ ম হমুদু হক, পদব ঃ যুগ্মসচিব
কমমস্থঃ প্রল সন অনুচবভ গ, আইএমইচি
সেঃ ০১৭১১ ৮৩৬ ৬৩৩, ইমমইোঃ jsbranch@imed.gov.bd

আইএমইরি’র ৮টি সক্টর বৈ ৮জন রনব মারচৈ সিস্ক কমমকৈমা ও ইবনাবভলন
টিম পাইটিিং কায মক্রবম ম্পৃক্ত থাকবব।

সেক সহাল্ডাযনদয নাভ (াইরটিিং টিনভয ফাইনয আইতিয়াটি ফাস্তফায়নন সম সম ব্যতি/প্রতিষ্ঠানেমূহ জতিি):
আইতিয়ায অনুনভাদনকাযী:
াট বনায: এটুআই সপ্রাগ্রাভ,
যাভবক/েহায়িাকাযী/প্রনভাটাযঃ প্রবযাজয
েতিফ, আইএভইতি।
আইতেটি তিতবন।
নয়।
উদ্ভাফনী আইতিয়া াইরটিিং -এয কভবতযকল্পনা: েিংযুতি-০২
প্রনয়াজনীয় তযনোে:ব

তফনযাতধিাকাযীঃ প্রবযাজয নয়।

জনফর: নতুন জনফনরয প্রনয়াজন সনই। তফদ্যভান জনফনরয ভাধ্যনভ াইরটিিং কযা হনফ।
কাতযগতয মন্ত্রাতি (েপট্ওয়ুায/কতিউটায): অরিও রভজ্যযয়া ম্যানুয়া তৈরী, ১০টি সনড্রাইব।
উকযর্ (সেনাযী/রতজতেকস্/ফাল্ক এে.এভ.এে ইিুাতদ): ক কমমকৈমার জন্য খািা, করভ ও ব্যাগ।
অন্যান্য (প্রতির্....): ম্যানুয়া প্রণয়নপূব মক ক কমমকৈমাবক অবীৈকরবণর বক্ষয ০১রেবনর কমমলাার আবয়াজন।

o
o
o
o

প্রাকুতরি ব্যয়ঃ ৬,৫০,০০০/(ছয় ক্ষ্য পঞ্চ ল হ জ র ট ক ম ত্র)

ববস্তাবরতঃ েংযুবি-০৩

তযনোনেযব সমাগান/উৎে কী? তজওতফ (সকাি নিং-৪৮২৯)
আইতিয়া ওনাযনদয (উদ্ভাফনী ধাযর্া সৃজনকাযী কভবকিবা) নাভ:
কভবকিবায নাভ

দফী

অতপে

সভাফাইর

ই-সভইর

াইরটিিং -এয এরাকা

মম হ ম্মদ মম য় মেম মহ মসন

মপ্র গ্র ম র

সমন্বয় ও
এমআইএস মসক্টর

০১৭১৮ ৩৬৯
৩০৩

mithu_cse24@yahoo.com

আইএমইরি

সিংযুপ্রি-০১
অডিও ডভজ্যুয়া মডিটডরিং ম্যানুয়য় ফর আইএমইডি অডফডিয়াি -এর প্রস্তাডবি িমাধাি (ফ্লা চাট):ম

শুরু শুরু

অনুবমাদন গ্রিণ
এেিং োবজি/েরাদ্দ
সিংকুান

০১। ফার্মের ToR প্রনর্চারণ;
০২। OTM প্রেজ্ঞপ্রি আিোন;
০৩। োমচ প্রনবয়াগ এেিং
০৪। িস্তাপ্রেত মযানুবয়বর খসড়া উপস্থাপন ও িবয়াজনীয় সিংবলার্ন আনয়ন।

কমচলাার আবয়াজন ও চূড় ন্তকরণ

ির্ার ও িকাল (কেইসেুক কপইজ, ওবয়েসাইি, ইউপ্রিউে)

সিংযুপ্রি-০২
অডিও ডভজ্যুয়া মডিটডরিং ম্যানুয়য় ফর আইএমইডি অডফডিয়াি -এর কর্ম পররকল্পন াঃ

ক্রম

কাজ

কক করবে?

(০১)

(০২)

(০৩)

০১।

উদ্ভােনী আইপ্রিয়াপ্রি উর্ধ্চতন
কমচকতচাবক অেপ্রিতকরণ

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

০২।

আইপ্রিয়া োস্তোয়ন প্রিম কতৃচক
আইপ্রিয়াপ্রি র্ুড়ান্তকরণ ও
অনুবমাদন গ্রিণ
োবজি/েরাদ্দ সিংকুান

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

০৫।

ফার্মের ToR প্রনর্চারণ,
OTM প্রেজ্ঞপ্রি আিোন, োমচ
প্রনবয়াগ ও খসড়া মযানুবয়
উপস্থাপন
কমচলাার আবয়াজন

০৬।

মযানুবয় র্ূড়ান্তকরণ

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

০৭।

ির্ার ও িকাল (কেইসেুক
পাইপ্রিিং
কপইজ, ওবয়েসাইি, ইউপ্রিউে) োস্তোয়ন প্রিম

০৩।

০৪।

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

পাইপ্রিিং
োস্তোয়ন প্রিম

সময়কা (কম, ২০১৮-এপ্রি, ২০১৯)
অবটাের

নবেম্বর

প্রিবসম্বর

জানুয়াপ্রর

কেব্রুয়াপ্রর

মার্চ

এপ্রি

(০৪)

(০৫)

(০৬)

(০৭)

(০৮)

(০৯)

(১০)

সিংযুপ্রি-০৩
অডিও ডভজ্যুয়া মডিটডরিং ম্যানুয়য় ফর আইএমইডি অডফডিয়াি -এর জন্য সম্ভ ব্য ব জজটাঃ
ক্রর্

আইজটজর্র ন র্ ও রববরণ

প্র কযরিত ব্যয় (ট ক )

র্ন্তব্য

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

২০,০০০/-

থথ ক রিজসজব

০১।

কাডরগডর যন্ত্রপাডি (১০টি প্যাি ড্রাইভ, ৬৪ ডিডব প্রডিটি)

০২।

উপকরণ (আইএমইডি’র িক কমমকিমার িন্য কাগি, কম, ব্যাগ)

১,৩০,০০০/-

থথ ক রিজসজব

০৩।

অন্যান্য (একটি প্যায়কয়ির আওিায় ফামম ডিয়য়াগ)

৫,০০,০০০/-

থথ ক রিজসজব

৬,৫০,০০০/সব মজর্ ট

(ছয় ক্ষ্য পঞ্চাল িাজার িাকা
মাত্র)

---

