
উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

দপ্তর/পপ্রিষ্ােনর/ না:   আইএ:ইিি        ষাির/খ  ২৫.১০.২০২০ 

িনব বািিষ সেবার/ না:: জাতীয় সংসদে আইএমইডির তথ্য প্রেরণ। 

 

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

 শুরু 

 জাতীয় সংসে হদত পত্র োডি 

 কাউডিল শাখা হদত সংডিষ্ট প্রসক্টদর তদথ্যর জন্য পত্র প্রেরণ 

 প্রসক্টর সমন্বয় হদত সংডিষ্ট শাখায় তদথ্যর জন্য পত্র প্রেরণ 

 প্রসক্টর সমন্বয় হদত সংগ্রহকৃত তথ্য কাউডিল শাখায় প্রেরণ 

 কাউডিল শাখা কর্তকৃ তথ্য সংকলন কদর অনুদমােদনর জন্য সডিব মদহােদয়র ডনকট প্রেরণ 

 অনুদমাডেত তথ্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ 

 প্রশষ 

 

 

িনব বািিষ সেবার/ উেেখে াগ্য ে:স্যােমূহ ে:স্যার/ মূে কার/ণ ে:স্যার/ কার/েণ সেবা গ্রহীষােদর/ সভাগািি 

 তদথ্যর অেতুলতা এবং হালনাগাে তথ্য না 

পাওয়া 

 সংডিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডবভাগ হদত তথ্য োডিদত 

ডবলম্ব 

 িাডহো অনুযায়ী তথ্য না পাওয়া 

 ডনর্াৃডরত সমদয়র মদে তথ্য না পাওয়া 

 তদথ্যর validation না থাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ডনর্াৃডরত সমদয় িাডহো 

প্রমাতাদবক সঠিক তদথ্যর 

অেতুলতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িাডহো অনুযায়ী তথ্য না পাওয়া 

 ডনর্াৃডরত সমদয়র মদে তথ্য না পাওয়া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ডনর্াৃডরত সমদয় িাডহো প্রমাতাদবক সঠিক তদথ্যর অেতুলতা। 

 

 

 

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

 

 শুরু 

 জাতীয় সংসে হদত পত্র োডি 

 কাউডিল শাখা হদত উক্ত তদথ্যর জন্য ছক ততডর; Google Drive এ Folder ততডর; ততডরকৃত ছক Google Drive এ 

upload; Google Drive এর উক্ত Folder এর Link ইদমইদল সংডিষ্ট প্রসক্টর কমকৃতাৃগদণর ডনকট তদথ্যর জন্য প্রেরণ; 

 প্রসক্টর কমকৃতাৃগণ ডনর্াৃডরত ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ 

 Google Drive এর ডনর্াৃডরত ছদক তথ্য েোন 

 কাউডিল অডিসার ডনয়ডমতভাদব Google Drive এর উক্ত ছক Follow up এবং েদয়াজদন তাডগে করা 

 পূরণকৃত ডনর্াৃডরত ছক Google Drive হদত Download কদর ই-িাইডলং এর মােদম প্রসক্টর মহাপডরিালদকর অনুমডতক্রদম 

কাউডিল শাখায় প্রেরণ 

 কাউডিল শাখা কর্তকৃ তথ্য সংকলন কদর অনুদমােদনর জন্য সডিব মদহােদয়র ডনকট প্রেরণ 

 জাতীয় সংসদে প্রেরণ 

 প্রশষ 



 

 

 

উদ্ভাবনী আইিিয়ার/ িিের/ানা:  আইএ:ইিির/ েংেদ ষথ্য বাষায়ন 

 

প্রষযািিষ ফোফে (TCV)  

 ে:য় খর/ি  াষায়াষ 

আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পূেব ব ৬ ডেন প্রথাক (ডেন্ট বাবে খরি) ৪ প্রথদক ৫ বার 

আইিিয়া বাস্তবায়েনর/ পের/ ৪ ডেন হ্রাস পাদব েদয়াজন প্রনই 

স:াট পার্ বকয ২ ডেন হ্রাস পাদব হ্রাস পাদব 

অন্যান্য (TCV কে:িন, িকন্তু 

গুণগষ :ান বৃিি সপেয়েছ) 

 

 

আইিিয়া পাইেটিং টি: (না:, পদবী, স:াবাইে): 

টি: িেিার/ েদস্য-১ েদস্য-২ েদস্য-৩ েদস্য-৪ 

না::  

ি. স:াোঃ :াহমুদুে হাোন 

পদবী: উপপির/িােক 

ক: বস্থে: সেক্টর/-৪, 

আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৭৬০২৮৩৪৩৫ 

 

না:: 

প্রমাহাম্মে রাডিে শাহডরয়ার 

পদবী: সহকারী প্রোগ্রামার 

ক: বস্থে: সমন্বয় ও 

এমআইএস প্রসক্টর, 

আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৫৩২৫৩৪২২৬ 

না:: 

সুজন িন্দ্র সভৌি:ক 

পদবী: সহকারী পডরিালক 

ক: বস্থে: সমন্বয় ও 

এমআইএস প্রসক্টর, 

আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৮১৬০১২৮২২ 

না:: 

স:াোঃ আি:নুর/ র/হ:ান 

পদবী: েহকার/ী পির/িােক 

ক: বস্থে: সেক্টর/-১, আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৫৩১৩৫৫৮৭৪ 

না::  

প্রমাোঃ প্রহলাল খান 

পদবী: মূল্যায়ন কমকৃতাৃ 

ক: বস্থে: সেক্টর/-৭, আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৭১৭৬৫৪৩১০ 

েদস্য-৫ 

না:: প্রমাোঃ বশীর আহাদম্মে  

পদবী: েহকার/ী পির/িােক 

ক: বস্থে: সেক্টর/-৩, 

আইএ:ইিি 

স:াবাইে: ০১৭১২২২৫৩৭০ 

    

সেক সহাল্ডার/েদর/ না: (পাইেটিং টিে:র/ বাইের/ আইিিয়াটি বাস্তবায়েন স  স  ব্যিিপপ্রিষ্ানেমূহ জিিষ)  

আইিিয়ার/ অনুে:াদনকার/ী  

ইেনােভিন টি:, আইএ:ইিি 

 

পাট বনার/  

 

 

পর/া:ি বকপেহায়ষাকার/ীপপ্রে:াটার/  

ইেনােভিন টি:, আইএ:ইিি 

িবের/ািধষাকার/ী ( িদ র্ােক)  

 

 

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

কাজ সক কর/েব? 

ে:য়কাে (:াে/ষাির/খ) 

জানুয়াির/ 
সফব্রু

য়াির/ 
মাি ৃ এিপ্রে স: 

Google Account ততডর েদস্য-১ ∙     

Google Drive এ Folder ও ছক ততডর েদস্য-১ ও ২ ∙     

Google Drive এর ছক ও Folder এর link প্রসক্টর সমন্বয়দকর mail এ 

প্রেরণ 
েদস্য-২ ∙     

Mail োডি, তথ্য সংগ্রহ 
টি: িেিার/, 

েদস্য-৩, ৪, ৫ 
∙     

ডনয়ডমতভাদব Google Drive এর উক্ত ছক Follow up এবং েদয়াজদন 

তাডগে করা 

 

েদস্য-২ ∙     

তথ্য সংগ্রহ, অনুদমােন ও তথ্য Google Drive এর ছদক েোন ও ই-নডথদত 

প্রেরণ 

টি: িেিার/, 

েদস্য-৩, ৪, ৫ 
∙     

সডিব মদহােদয়র অনুদমােন ও তথ্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ েদস্য-২  ∙    

       

       
 



প্রেয়াজনীয় ির/েোে ব: 

o জনবে  Team member সদর/ দ্বার/া েম্পন্ন কর/া হেব 

o কাির/গির/  ন্ত্রপািষ (েফট্ওয়যার/পকিম্পউটার/)  কিম্পউটার/, ইন্টার/েনট 

o উপকর/ণ (সেিনার/ীপেিজিেকস্পবাল্ক এে.এ:.এে ইষযািদ)  

o অন্যান্য (প্রিিিণ....)  ই-নির্ এবং Google Drive ব্যবহার/ িবষয়ক প্রিিিণ 

 

স:াট অর্ ব  

 

 

 

 

 

ি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 পাইেটিং-এর/এোকা      

সুজন িন্দ্র সভৌি:ক সহকারী পডরিালক 

সমন্বয় ও 

এমআইএস প্রসক্টর, 

আইএ:ইিি 

০১৮১৬০১২৮২২ sujan.voumik@imed.gov.bd       

ি. স:াোঃ :াহমুদুে হাোন উপপির/িােক 
সেক্টর/-৪, 

আইএ:ইিি 
০১৭৬০২৮৩৪৩৫ mahmudul.hasan@imed.gov.bd  

 

 
    

প্রমাহাম্মে রাডিে শাহডরয়ার 
সহকারী প্রোগ্রামার 

 

সমন্বয় ও 

এমআইএস প্রসক্টর, 

আইএ:ইিি 

০১৫৩২৫৩৪২২৬ rafid.shahriar@imed.gov.bd  
 

 
    

স:াোঃ আি:নুর/ র/হ:ান সহকারী পডরিালক 
সেক্টর/-১, 

আইএ:ইিি 
০১৫৩১৩৫৫৮৭৪ aminur.rahman@imed.gov.bd       

প্রমাোঃ প্রহলাল খান মূল্যায়ন কমকৃতাৃ 
সেক্টর/-৭, 

আইএ:ইিি 
০১৭১৭৬৫৪৩১০ helal.khan@imed.gov.bd       

প্রমাোঃ বশীর আহাদম্মে সহকারী পডরিালক 
সেক্টর/-৩, 

আইএ:ইিি 
০১৭১৭৬৫৪৩১০ bashir.ahamed@imed.gov.bd       

 


