উদ্ভাবন প্রকল্প ছক
দপ্তর/পপ্রিষ্ােনর/ না: বাস্তবায়ন পির/বীক্ষণ ও মূল্যায়ন িবভাগ
িনব বািিষ সেবার/ না:: Monthly ADP Implementation Report

ষাির/খ ২৫-১০-২০ িরিঃ

সেবাটি বষব:ােন কীভােব সদয়া হয়? (বুেেট আকাের//প্রেেে ম্যাপপেলা িাট ব):

ইমেইল/ফিোনকল
IMED

প্রকল্প অফিস

িনব বািিষ সেবার/ উেেখে াগ্য ে:স্যােমূহ





বিবিন্ন ধরনের বরন োনট ের জন্য সংবিষ্ট দপ্তনরর
সোনে য োগোন োগ

বরন োট ে সংগ্রহ এিং কম্পোইল করনে সময় েষ্ট
প্রবে মোনস বরন োট ে বপ্রবটং এ বিপুল বরমোে
কোগজ এিং কোবলর অ চয়

ে:স্যার/ মূে কার/ণ

ব আই এম এস ব্যিহোর েো
করো

ে:স্যার/ েংিক্ষপ্ত িববর/ণ (what, where, when, why, who,how)

ে:স্যার/ কার/েণ সেবা গ্রহীষােদর/ সভাগািি



বরন োট ে তেবরনে যিোগোবি

ে:স্যার/ প্রস্তািবষ ে:াধান (বুেেট আকাের//প্রেেে ম্যাপপেলা িাট ব):

প্রকল্প অফিস

IMED

PMIS

উদ্ভাবনী আইিিয়ার/ িিের/ানা:
প্রষযািিষ ফোফে (TCV)
ে:য়
খর/ি
আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পূেব ব
৭-১০ বদে
আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পের/
েোৎক্ষবিক
স:াট পার্ বকয
অন্যান্য (TCV কে:িন,
িকন্তু গুণগষ :ান বৃিি
সপেয়েছ)
আইিিয়া পাইেটিং টি: (না:, পদবী, স:াবাইে):
টি: িেিার/
েদস্য-১
েদস্য-২
না:: কোজী আমনোয়োর
না:: খন্দকোর ফেো োম্মদ আলী না:: রোয় োন আ মেদ
ফ োমসন
পদবী: পফরচোলক(যুগ্ম
সফচব)
ক:বস্থে: ফসক্টর-২, আই
এেইফি
স:াবাইে: ০১৫৫২৩৯০৭৮৬

াষায়াষ
ই-যমইল এিং য োেকনল য োগোন োগ
প্রনয়োজে যেই

েদস্য-৩

েদস্য-৪

না:: ফেোোঃ রোয় োন ফেম বুব

পদবী: পফরচোলক

পদবী: উপপফরচোলক

পদবী: উপপফরচোলক

ক:বস্থে: ফসক্টর-৪, আই
এেইফি

ক:বস্থে: ফসক্টর-৩, আই
এেইফি

ক:বস্থে: ফসফপটিইউ, আই
এেইফি

স:াবাইে:০১৭১২৫৪২১৯৮

স:াবাইে: ০১৭১৭০৫৮৯১৫

স:াবাইে: ০১৯১৮৫৩৩০৮৭

সেক সহাল্ডার/েদর/ না: (পাইেটিং টিে:র/ বাইের/ আইিিয়াটি বাস্তবায়েন স স ব্যিিপপ্রিষ্ানেমূহ জিিষ)
আইিিয়ার/ অনুে:াদনকার/ী
পাট বনার/
পর/া:িবকপেহায়ষাকার/ীপপ্রে:াটার/

উদ্ভাবনী আইিিয়া পাইেটিং-এর/ ক:বপির/কল্পনা:

না::
পদবী:
ক:বস্থে:
স:াবাইে:

িবের/ািধষাকার/ী ( িদ র্ােক)

কাজ

সক কর/েব?

ে:য়কাে (:াে/ষাির/খ)
স:

জুন

অনুনমোদেকোরী/উর্দ্েেে কমেকেেোর সোনে আইবিয়ো সম্পনকে আনলোচেো ও মেোমদ গ্রহি

টিম বলিোর

∙

চূড়োি োইলটিং টিম গঠে ও েোনদর সোনে আইবিয়ো সম্পনকে আনলোচেো ও মেোমে গ্রহি

টিম বলিোর

∙

সকল যেকনহোল্ডোনরর সোনে আইবিয়ো সম্পনকে আনলোচেো ও মেোমে গ্রহি

সদস্য-১

∙

যসিোগ্রহীেোনদর সোনে আইবিয়ো সম্পনকে আনলোচেো ও মেোমে গ্রহি

সদস্য-২

∙

সকল

েোনয়র মেোমেসমূনহর সংকলে ও আইবিয়োটি চূড়োিকরি

সদস্য-২,৩,৪

িোনজট উ স্থো ে ও অনুনমোদে প্রোবপ্ত/গহি

টিম বলিোর

আগে

সেেে

অেটা

∙

সদস্য-৩,৪

িোনজট চূড়োিকরি

জুোই

∙
∙

প্রেয়াজনীয় ির/েোে ব:
o

জনবে

স:াট অর্ ব প্রে াজয নয়

o কাির/গির/ ন্ত্রপািষ (েফট্ওয়যার/পকিিউটার/)
o উপকর/ণ (সেিনার/ীপেিজিেকস্পবাল্ক এে.এ:.এে ইষযািদ)
o অন্যান্য (প্রিিক্ষণ....)
ির/েোেে বর/ স াগানপউৎে কী?
আইিিয়া ওনার/েদর/ (উদ্ভাবনী ধার/ণা সৃজনকার/ী ক:বকষবা) না:
ক:বকষবার/ না:

পদবী

অিফে

স:াবাইে

ই-স:ইে

কোজী আমনোয়োর ফ োমসন

পফরচোলক(যুগ্ম
সফচব)

ফসক্টর-২, আই
০১৫৫২৩৯০৭৮৬
এেইফি

quazi.anowar@imed.gov.bd

খন্দকোর ফেো োম্মদ আলী

পফরচোলক

ফসক্টর-৪

khandaker.ali@imed.gov.bd

০১৭১২৫৪২১৯৮

পাইেটিং-এর/এোকা

যসক্টর-৩, আইএমইবি
রোয় োন আ মেদ

উপপফরচোলক

ফসক্টর-৩

০১৭১৭০৫৮৯১৫

Raihan.buet03@gmail.com

ফেোোঃ রোয় োন ফেম বুব

উপপফরচোলক

ফসফপটিইউ

০১৯১৮৫৩৩০৮৭

Raihan17567@gmail.com

