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উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

গ্রুপ-০১ 

চিচিত সেবার নাম:  Details Procurement Information in  PCR 

(Project Compilation Report) Section-8.1 

 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাননর নাম:  বাস্তবায়ন পচরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন চবভাগ (আইএমইচি) 

 

 

২০ অনটাবর,২০২০ ইং 
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উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

প্রচতষ্ঠাননর নাম:  বাস্তবায়ন পচরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন চবভাগ (আইএমইচি )             তাচরখ: ২০-১০-২০২০ 

চিচিত সেবার নাম:  Details Procurement Information in  PCR (Project Compilation Report) Section-8.1 

 

চিচিত সেবাটি বততমানন কীভানব সেয়া হয়? (বুনেট আকানর):  

 

চিচিত সেবাটি বততমানন কীভানব সেয়া হয়? (প্রনেে ম্যাপ) 

 

 

• Goods & Works of the Project Costing above 
Tk. 200 Lakh & Consultancy above Tk. 100 lakh 

 
Input information about Procurement of completed 
project in the prescribed PCR Format in Section No. 
08.1 which is output. 
 

 

চিচিত সেবার মূে েমস্যা েমস্যার চপছনন মূে কারণেমূহ  সেবা গ্রহীতা/প্রোনকারীর সভাগাচি (TCV++) 

 

• All procurement information  of the 

Completed Project not obtained  

• No Procurement Method Defined  

• No Task for some Project Directors 

who have no procurement package 

bellow 200.00 Lakh Taka 

• Huge  tasks for some Project 

Directors who have more 

procurement packages more than 

200.00 Lakh Taka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

েমস্যা এবং এর কারণ  ও  প্রভাব েম্পচকতত েংচক্ষপ্ত চববৃচত (Why, what, who, where, where, when & how) 

েমস্যার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (বুনেট আকানর)ঃ  েমস্যার প্রস্তাচবত েমাধান/আইচিয়া (প্রনেে ম্যাপ)ঃ  

• Procurement Information Based on Project Category 
(A , B and C Category Project and delegation of 
financial power); 

• Procurement Method in the existing PCR Format; 

• Major Procurement in case of Category Project A. 

Information Based on Project Category (A 

Category: More than 100 Crore Taka, 

 

উদ্ভাবনী আইচিয়ার চিনরানাম   Details  Procurement Information in PCR 
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প্রতযাচিত ফোফে (TCV++):  

 েময় (চেন) খরি (টাকা) যাতায়াত (কত বার) 

আইচিয়া বাস্তবায়ননর পূনব ত    

আইচিয়া বাস্তবায়ননর পনর    

সমাট পার্ তকয    

সমাট পার্ তকয     

অন্যান্য  (TCV)  কনমচন, চকন্তু 

গুণগত মান বৃচি চকংবা অন্যান্য 

সুচবধা সবনেনছ)                                                                  

   

 

 পাইেটিং এর িযানেঞ্জেমূহ   

ক্রচমক িযানেঞ্জেমূহ 

১. কর্ততপনক্ষর েম্মচত/ অনুনমােন োভ 

২. চনয়চমত কানের অচতচরক্ত েময় ব্যয় 

৩. বানেট প্রাচপ্ত 

৪. েচেচিক োনপাট ত  

 

উনযানগর মনে নতুনত্ব কী?  Details Procurement Information of completed Projects in the prescribed PCR 

Format. 

 

আইচিয়া পাইেটিং টিম (নাম, পেবী, কম তস্থে,নমাবাইে)ঃ  

টিম চেিার েেস্য-১ েেস্য-২ েেস্য-৩ েেস্য-৪ 

নাম  সমা  আচমনুে হক 

পেবী  পচরিােক (উপেচিব) 

কম তস্থে  আইএমইচি 

সমাবাইে  01760941771 

নাম  সমা  মাহফুজুর রহমান 

পেবী  উপ-পচরিােক  

কম তস্থে  চেচপটিইউ 

সমাবাইে 01711226640 

নাম  সমাহাম্মে আোদুে হক 

পেবী  চেনেম এনাচেে 

কম তস্থে  চেচপটিইউ 

সমাবাইে 01733217997 

নাম  সমাল্লা সোহাগ সহানেন 

পেবী  েহকাচর পচরিােক 

কম তস্থে  আইএমইচি 

সমাবাইে 01716000100 

নাম  ছােমা সবগম 

পেবী  েহকাচর সপ্রাগ্রামার 

কম তস্থে  আইএমইচি 

সমাবাইে 01732842971 
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সেকনহাল্ডারনের তথ্য (পাইেটিং টিনমর বাইনর আইচিয়াটি বাস্তবায়নন সয সয ব্যচক্ত/প্রচতষ্ঠানেমূহ েচেত)ঃ  

আইচিয়া অনুনমােনকারী  পাট তনার পরামি তক/েহায়তাকারী চবনরাচধতাকারী (যচে র্ানক) 

 

আইচিয়া পাইেটিং এর কম ত-পচরকল্পনা:  

কাে  

 

সক করনব? েময়কাে (মাে/তাচরখ) ২০২১ 

 

মাি ত এচপ্রে সম জুন জুোই আগষ্ট 

অনুনমােনকারী /উিততন কম তকততার োনর্ 

আইচিয়া েম্পনকত আনোিনা ও মতামত 

গ্রহণ 

টিম চেিার                         

চূোি পাইেটিং টিম গঠন ও তানের োনর্ 

আইচিয়া েম্পনকত আনোিনা ও মতামত 

গ্রহণ 

টিম চেিার ও  

টিম 

                        

েকে সেকনহাল্ডানরর োনর্ আইচিয়া 

েম্পনকত আনোিনা ও মতামত গ্রহণ 

টিম চেিার ও  

টিম 

                        

সেবাগ্রহীতানের োনর্ আইচিয়া েম্পনকত 

আনোিনা ও মতামত গ্রহণ 

টিম চেিার ও  

টিম 

                        

েকে পয তানয়র মতামতেমূনহর েংকেন 

ও আইচিয়াটি চূোিকরণ  

েেস্য-ক                         

বানেট চূোিকরণ টিম চেিার                         

বানেট উপস্থাপন ও অনুনমােন প্রাচপ্ত/গ্রহণ টিম চেিার                         

উপকরণ ক্রয় টিম /েেস্য-খ                         

নতুন পিচতনত (পাইেটিং সেবা প্রোন টিম চেিার ও 

টিম 

                        

মচনটচরং ও মূল্যায়ন টিম চেিার ও 

টিম 

                        

চূোি বাস্তবায়ন/চপচেআর হােনাগােকরণ টিম চেিার ও 

টিম 
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প্রনয়ােনীয় চরনোে ত  

 

খাতেমূহ 

 

চববরণ প্রনয়ােনীয় অর্ ত উৎে 

○েনবে 

○কাচরগচর যন্ত্রপাচত (েফটওয়যার/কচম্পউটার):  

 

○যাতায়ত  

 

○বস্তুগত উপকরণ (সষ্টিনারী/বাল্ব এে.এম.এে 

ইতযাচে): 

○অন্যান্য )প্রচিক্ষণ, পচরেি তন, েভা, চপ্রচটং ইতযাচে: 

৫ েনx ১০000/- 

ল্যাপটপ ৩টিx৭৫০০০/- 

চপ্রটার-২টি x১৫০০০/-   

চফনল্ড যাতায়ত 

 

কাগে ও সেিনাচর 

 

প্রচিক্ষণ  

পচরেি তন 

েভা 

৫০০০০/- 

২২৫০০০/- 

৩০০০০/- 

৫০০০০/- 

 

৩০০০০/- 

 

২০০০০০/- 

১০০০০০/- 

১০০০০০/- 
 

৭.০৫ েক্ষ টাকা 

ICT Ministry 

 

আইচিয়া ওনারনের তথ্য (কম তিাোয় যারা আইচিয়া প্রণয়ন/ততচরনত যুক্ত আনছন)ঃ  

 

কম তকততার নাম পেবী অচফে সমাবাইে ই-সমইে পাইেটিং 

এোকা 

 

েনাব সমা: আচমনুে হক পচরিােক (উপেচিব) IMED ০১৭৬০৯৪১৭

৭১ 

aminulnaem@gmail.com LGED 

েনাব সমা: মাহফুোর রহমান উপপচরিােক CPTU ০১৭১১২২৬৬

৪০ 

cptudd4@cptu.gov.bd LGED 

েনাব সমা: আোদুে হক চেনষ্টম এযানাচেষ্ট CPTU ০১৭৩৩২১৭৯

৯৭ 

sa1@cptu.gov.bd LGED 

েনাব সমাল্যা সোহাগ সহানেন েহকারি পচরিােক IMED ০১৭১৬০০০১

০০ 

mollashohag58@gmail.com LGED 

েনাব ছােমা সবগম েহকারি সপ্রাগ্রামার IMED ০১৭৩২৮৪২

৯৭১ 

salma.bagum@imed.gov.bd LGED 

 

 

 


