uদ্ভাবন কল্প ছক
দপ্তর/ িতষ্ঠােনর নাম: বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন িবভাগ
িনব র্ািচত েসবার নাম: Citizen Centric Procurement Information

তািরখ: 36/21/3131 িখর্ঃ

েসবািট বতর্মােন কীভােব েদয়া হয়? (বুেলট আকাের/ েসস ময্াপ/েফ্লা চাট র্):
ম ণালয় eবং সংস্থািভিত্তক কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ i-িজিপ oেয়ব েপাট র্ােলর মাধয্েম কাশ করা হয়।

িনব র্ািচত েসবার uেল্লখেযাগয্ সমসয্াসমূহ
• েজলািভিত্তক কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ i-িজিপ
েপাট র্ােলর মাধয্েম জনসাধারেণর জনয্
কাশ করা হয় না।
• uপেজলািভিত্তক কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ iিজিপ েপাট র্ােলর মাধয্েম জনসাধারেণর
জনয্ কাশ করা হয় না।

সমসয্ার মূল কারণ
•
•

েষ্টক েহাল্ডার িচিহৃতকরা
হয়িন।
েষ্টক েহাল্ডার eর চািহদা
িনরুপন করা হয়িন।

সমসয্ার কারেণ েসবা গর্হীতােদর েভাগািন্ত
•
•
•

কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ জানেত হেল সংিশ্লষ্ট েজলা o uপেজলার
সরকারী দপ্তের েযেত কমপেক্ষ eকিদন সময় েয়াজন হয়।
সংিশ্লষ্ঠ দপ্তের তথয্ সংগর্েহর করেত aেনক সময়
েয়াজনীয় সহেযািগতার aভাব। aেনক সময় তথয্ না
থাকায় তা সংিশ্লষ্ঠ দপ্তর হেত পাoয়া যায় না।
সংিশ্লষ্ঠ দপ্তের েযেত েয়াজনীয় যাতায়াত খরচ লােগ।

সমসয্ার সংিক্ষপ্ত িববরণ (what, where, when, why, who,how)
েজলা eবং uপেজলা িভিত্তক কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ i-িজিপ েপাট র্ােল না থাকার কারেণ সংিশ্লষ্ঠ eলাকার জনগন ঐ eলাকার ভিবষয্েত সম্ভাবয্ eবং বতর্মােন
চলমান কর্য় কায র্কর্ম সম্পেকর্ aবিহত হেত পােরন না।
সমসয্ার স্তািবত সমাধান (বুেলট আকাের/ েসস ময্াপ/েফ্লা চাট র্):
•
•
•
•
•

aংশীজন িচিহৃতকরণ
aংশীজনেদর চািহদা o তয্াশা িচিহৃতকরণ
েজলা o uপেজলা িভিত্তক তথয্ কােশর জনয্ েয়াজনীয় হাড র্oয়য্ার সংগর্হ o সফটoয়য্ার স্তুতকরণ
েজলা o uপেজলািভিত্তক তথয্ স্তুতকৃত সফটoয়য্াের সিন্নেবশকরণ
েজলা o uপেজলািভিত্তক কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ জনসাধারেণর জনয্ oেয়ব েপাট র্ােল কাশকরণ।

uদ্ভাবনী আiিডয়ার িশেরানাম:
তয্ািশত ফলাফল (TCV):
সময়
খরচ
যাতায়াত
বতর্মােন েযেকান তথয্
সংগর্েহর জনয্ সংিশ্লষ্ঠ
সরকারী aিফেস েযেত হয়
বতর্মােন েযেকান তথয্
যিদ তথয্ না থােক তাহেল সংগর্েহর জনয্ সংিশ্লষ্ঠ দপ্তের বতর্মােন সংিশ্লষ্ঠ দপ্তের যাতায়াত ছাড়া তথয্ পাoয়ার েকান
আiিডয়া বাস্তবায়েনর পূেব র্
সুেযাগ েনi।
তথয্ পাoয়া সম্ভব নয়। যিদ েযেত েয়াজনীয় যাতায়াত
তথয্ থােক তাহেল তা েপেত
খরচ েয়াজন।
কমপেক্ষ eকিদন সময়
েয়াজন।
শুধুমা লয্াপটপ, েমাবাiল
বাস্তবায়ন হেল oেয়ব েপাট র্াল
িডভাiজ বয্বহারকারীগেণর
আiিডয়া বাস্তবায়েনর পের হেত মা eকিক্লেক তথয্
েকান কার যাতায়ােতর েয়াজন েনi।
iন্টারেনট সংেযাগ থাকেলi
পাoয়া যােব।
চলেব।
েকান খরচ লাগেব না শুধু
িতিট তেথয্র জনয্ কমপেক্ষ
েমাট পাথ র্কয্
iন্টারেনট কােনকশন থাকেলi
যাতায়ােতর েকান েয়াজন হেচ্ছ না।
2 িদন সময় বাচেব।
হেব।
aনয্ানয্ (TCV কেমিন,
• েয তথয্ পাoয়া যােব তা aনলাiন েভিরফাiড। েকান ড তথয্ সরবরােহর সুেযাগ েনi। েকান ি ন্ট কিপ েয়াজন
িকন্তু গুণগত মান বৃিদ্ধ
েনi িবধায় কাগজ তথা আিথ র্ক সা য় হেব।
েপেয়েছ)

আiিডয়া পাiলিটং িটম (নাম, পদবী, েমাবাiল):
িটম িলডার

সদসয্-3

সদসয্-2

নাম: েমাঃ শামীমুল হক

নাম: েমাহাম্মদ সালাহ uিদ্দন

নাম: েমাহাম্মদ আিরফুল iসলাম

পদবী: পিরচালক

পদবী: uপপিরচালক

পদবী: িসেস্টম eনািলষ্ট

কমর্স্থল: িসিপিটiu

কমর্স্থল: িসিপিটiu

কমর্স্থল: িসিপিটiu

েমাবাiল: +88-01715029359
েমাবাiল: +88-01712 718051
েমাবাiল: 12662172694
েস্টক েহাল্ডারেদর নাম (পাiলিটং িটেমর বাiের আiিডয়ািট বাস্তবায়েন েয েয বয্িক্ত/ িতষ্ঠানসমূহ জিড়ত):
আiিডয়ার aনুেমাদনকারী:
পাট র্নার:
পরামশর্ক/সহায়তাকারী/ েমাটার:
িবেরািধতাকারী (যিদ থােক):
সিচব, আieমiিড

িবশব্বয্াংক

পরামশর্ক িতষ্ঠান

েযাজয্ নেহ।

uদ্ভাবনী আiিডয়া পাiলিটং-eর কমর্পিরকল্পনা:
কাজ o সময়কাল

েক করেব?

িডেসমব্র 3131 পরামশর্ক িতষ্ঠােনর জনয্ কায র্পিরিধ িনধ র্ারণ

িসিপিটiu

েফ য়ারী 3132 eর মেধয্ পরামশর্ক ফামর্ িনেয়াগ

িসিপিটiu

জুন 3132 eর মেধয্ হাড র্oয়ার সংগর্হ o সফটoয়য্ার স্তুতকরণ

িসিপিটiu

আগষ্ঠ 3132 eর মেধয্ সফটoয়য্ার েটিস্টং o ে াডাকশেন িডপ্লয়েমন্ট

িসিপিটiu

েসেপ্টমব্র হেত িডেসমব্র 3132 কেয়কিট েজলা o uপেজলায় পাiলিটং

িসিপিটiu

জানুয়ারী 3133 হেত সকল েজলা o uপেজলার কর্য় সংকর্ান্ত তথয্ oেয়ব েপাট র্ােলর মাধয্েম জনসাধারেণর
জনয্ পাবিলশকরণ।
েয়াজনীয় িরেসাস র্:
িসিপিটiu eর aধীন DIMAPPP কেল্পর আoতায় পরামশর্ক িতষ্ঠান িনেয়ােগর মাধয্েম
স্তািবত uেদয্াগিট বাস্তবায়ন করা েযেত পাের।

িসিপিটiu

েমাট aথ র্: িসিপিটiu eর aধীন
DIMAPPP কল্প হেত েয়াজনীয়
aেথ র্র েযাগান েদয়া েযেত পাের।

িরেসােস র্র েযাগান/uৎস কী?
আiিডয়া oনারেদর (uদ্ভাবনী ধারণা সৃজনকারী কমর্কতর্া) নাম:
কমর্কতর্ার নাম
েমাঃ শামীমুল হক
েমাহাম্মদ সালাহ uিদ্দন

পদবী
পিরচালক
uপ-পিরচালক

েমাহাম্মদ আিরফুল iসলাম িসেস্টম eনািলষ্ট

aিফস

েমাবাiল

i-েমiল

আieমiিড

+8801715029359

mdshaque24@gmail.com

আieমiিড

+88-01712
718051

cptudd2@cptu.gov.bd

আieমiিড

01551061583 sa2@cptu.gov.bd

পাiলিটং-eরeলাকা
েন েকানা, বােগরহাট o
েভালা েজলা eবং
েজলাসমূেহর সদর
uপেজলাসমূহ।

