
উদ্ভাবনী আইডিয়ার ডিররানাম: আইএমইডি’র পডরদি শন প্রডিরবদরনর পর্ শরবক্ষরের ও সুপাডররির ডিিব্যাক প্রদান । 

 

আইডিয়া পাইলটিং -এর কম শপডরকল্পনা:  

কাজ কক কররব? সময়কাল(মাস/িাডরখ) 

মার্ শ এডপ্রল  কম জুন জুলাই আগস্ট 

অনুরমাদনকারী/উর্দ্শিন কম শকিশার সারে আইডিয়া 

সম্পরকশ আরলার্না ও মিামি গ্রহে 

দলরনিা        

চূড়ান্ত পাইলটিং টম গঠন ও িারদর সারে আইডিয়া 

সম্পরকশ আরলার্না ও মিামি গ্রহে 

দলরনিা         

সকল কস্টকরহাল্ডাররর সারে আইডিয়া সম্পরকশ 

আরলার্না ও মিামি গ্রহে 

দলরনিা ও টিম        

কসবাগ্রহীিারদর সারে আইডিয়া সম্পরকশ আরলার্না ও 

মিামি গ্রহে 

দলরনিা ও টিম        

সকল পর্ শারয়র মিামিসমূরহর সিংকলন ও 

আইডিয়াট চূড়ান্তকরে  

দলরনিা        

বারজট চূড়ান্তকরে দলরনিা        

বারজট উপস্থাপন ও অনুরমাদন প্রাডি/গ্রহে দলরনিা ও টম        

        

        

 

প্ররয়াজনীয় ডররসাস শ 

খািসমূহ ডববরে প্ররয়াজনীয় অে শ উৎস 

 জনবল 

 কাডরগডর র্ন্ত্রপাডি 

(সিটওয়যার/কডম্পউটার): 

 বস্তুগি উপকরে (রস্টিনাডর/বাল্ক এস এম এস 

ইিযাডদ): 

 অন্যান্য (প্রডিক্ষে, পডরদি শন, সভা, ডপ্রডটিং 

ইিযাডদ): 

অডিসার কসক্টর-২ 

 

  

 আইডিয়া ওনাররদর িথ্য (কম শিালার র্ারা আইডিয়া প্রেয়ন /তিডররি যুক্ত আরেন): 

কম শকিশার নাম পদডব অডিস কমাবাইল ই-কমইল পাইলটিং 

এলাকা 

জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত 

হহাসাইন 

পরিচালক আইএমইরি ০১৭১৬১০৫৯৬৯ 
shahadat.hossain@imed.gov.bd 

হসক্টি-০৬ 

জনাব হমাোঃ হমাশািফ 

হহাসসন 

পরিচালক আইএমইরি ০১৭১৪৫২৭৫৭১ 
mosharaf.hossain@imed.gov.bd 

হসক্টি-০৮ 

জনাব মরশউি িহমান উপ-পরিচালক 

(উপসরচব) 

আইএমইরি ০১৯১১০৩১৫৬৮ 
masiur.rahman@imed.gov.bd 

হসক্টি-০৭ 

জনাব নাজনীন সুলতানা উপ-পরিচালক আইএমইরি ০১৮৩৫০৩০৫৬০ 
nazneen.sultana@imed.gov.bd 

হসক্টি-০২ 

জনাব উপমা আকতাি উপ-পরিচালক আইএমইরি ০১৭১০২৯৮৬০১ 

 

upama.akter@imed.gov.bd 
হসক্টি-০৪ 



Challenge To Implement 

 পর্ শাি বারজট 

 পাইলট এলাকায় (সিংডিষ্ট মন্ত্রোলয় ) এর সমন্বয় ও সহরর্াডগিা 

 আইডিয়ার সারে সিংযুক্ত কম শকিশার একডিি হওয়া 

 ডনয়ডমি কারজর পািাপাডি আইডিয়ার সিল বাস্তবায়ন  

 বাস্তবায়রনর সারে সম্পৃক্ত কম শকিশার বদডল 

 সিংডিষ্ট মন্ত্রোলরয়র সারে সমন্বয় ও সহরর্াডগিা 

উদ্ভাবন প্রকল্প েক 

ডর্ডিি কসবাট বিশমারন কীভারব কদয়া হয়? (বুরলট আকারর): ডর্ডিি কসবাট বিশমারন কীভারব কদয়া হয়? (প্ররসস ম্যাপ): 

 ভ্রমে সূডর্ অনুর্ায়ী প্রকল্প পডরদি শন 

 িথ্য উপাত্ত সিংগ্রহ, পর্ শারলার্না ও প্রডিরবদন প্রেয়ন 

 প্রডিরবদন অনুরমাদন ও সিংডিষ্ট মন্ত্রোলয়/ডবভাগ 

সিংস্থায় কপ্ররে 

 মন্ত্রোলয়/ডবভাগ হরি জাডরকৃি প্রডিরবদরনর উপর 

ডিিব্যাক প্রদান 

 আইএমইডি’কি িরলাআপ সভা আরয়াজন 

 

 

ডর্ডিি কসবার মূল সমস্যা সমস্যার ডপেরন মূল কারেসমূহ কসবা 

গ্রডহিা/প্রদানকাডরর 

কভাগাডন্ত(TCV) 

ডিিব্যাক না পাওয়া  র্োর্ে প্রডিষ্ঠারন প্রডিরবদন প্রাডিরি ডবলম্ব 

 ডিিব্যাক প্রদারন অনীহা 

 পর্ শান্ত জনবরলর অভাব 

 সুপাডরি প্রডিপালরন আইনগি বাধ্যবাধকিা 

 সুপাডরি কমািারবক প্রকল্প বাস্তবায়রন সমস্যা/অডনহা 

 সময়মি িরলা আপ না করা 

 

 

সমস্যার প্রস্তাডবি সমাধান/আইডিয়া (বুরলট আকারর): সমস্যার প্রস্তাডবি সমাধান/আইডিয়া 

(প্ররসস ম্যাপ): 

 ডনয়ডমি িরলা আপ/িাডগি প্রদান 

 PMISকক সর্ল ও কার্ শকর করা 

 ADPডরডভউ সভায় উপডস্থি প্রডিডনডধর সডিয় অিংিগ্রহে 

 আইএমইডি’কি আগি নতুন কম শকিশাগরের Orientation 

Trainingপ্রদান  

 প্রডি েয় মারস পডরকল্পনা মডন্ত্রর সভাপডিরে পর্ শরবক্ষে সভা আরয়াজন 

 র্ো সমরয় ডিিব্যাক প্রদারনর সিংিান্ত একট পডরপি জাডর করা র্ায় 

 

 

 

 



প্রিযাডিি িলািল (TCV ++): 

 সময় (ডদন) খরর্ (টাকা) র্ািায়াি (কিবার) 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর পূরব শ    

আইডিয়া বাস্তবায়রনর পরর    

অন্যান্য (TCV করমডন, ডকন্তু গুেগি মান বৃডর্দ্ 

ডকিংবা অন্যান্য সুডবধা কবরড়রে) 

প্রকরল্পর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ডনডিি করা র্ারব। 

উরযাগটর মরধ্য নতুনে কী? পডরদি শন প্রডিরবদরনর ডিিব্যাক প্রদান ডনডিিকরে 

 

আইডিয়া পাইলটিং টম (নাম, পদডব, কম শস্থল, কমাবাইল): 

টম ডলিার সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ সদস্য-৪ 

জনাব মুহাম্মদ িাহাদাি 

কহাসাইন 

পডরর্ালক, কসক্টর-০৬ 

আইএমইডি 

কমাবা: ০১৭১৬-১০৫৯৬৯ 

 

জনাব হমাোঃ হমাশািফ 

হহাসসন,পরিচালক 

হসক্টি-০৮,আইএমইরি 

হমাবা: ০১৭১৪৫২৭৫৭১ 

জনাব মরশউি িহমান, 

উপ-পরিচালক 

(উপসরচব),হসক্টি-

০৭,আইএমইরি 

হমাবা:০১৯১১০৩১৫৬৮ 

জনাব নাজনীন 

সুলতানা,  

উপ-পরিচালক, হসক্টি-০২, 

আইএমইরি 

হমাবা:০১৮৩৫০৩০৫৬০ 

জনাব উপমা আকতাি, 

উপ-পরিচালক,হসক্টি-

০৪,আইএমইরি 

হমাবা: ০১৭১০২৯৮৬০১ 

 

 


