
উদ্ভাফন প্রকল্পছক 
 

দপ্তয/প্রতিষ্ঠাননয নাভ: ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরি), রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।        িাতযখ: ২১/০৫/২০১৮তরিঃ। 

তনফ বাতিি সেফায নাভ: প্রারিষ্ঠারনক িথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা। 

 

সেফাটি ফিবভানন কীবানফ সদয়া হয়? (বুনরট আকানয/প্রনেেম্যা/সলা িাট ব): 

ফিতভানন প্রনিেক ডিস্ক কভ তকিতা ম্যানুয়ারর রননেয আওিাভুক্ত প্রকল্পমূনয রিরর, রফরবন্নবায ডনাটি/রদ্ধান্ত, রযদ তন প্ররিনফদন, অগ্রগরি কর 

িথ্য ংযক্ষণ কনয থানকন। পনর িায প্রারিষ্ঠারনক ডভনভাযী সুংিবানফ এফং নেই প্রনয়ােন অনুমায়ী রফরবন্ন ডেকনাল্ডানযয কানে মথাভনয় ডপ্রযণ 

ম্ভফ য়না। এোড়াও দীর্ ত রদন একর িথ্য ডেণীফদ্ধ অফস্থায় ংযক্ষণ কযা কষ্টাধ্য। ডকান ডেকনাল্ডায সুরনরদ তষ্ট িনথ্যয চারদা ডদয়ায য ংরিষ্ট 

িেকুনভন্ট খুনে িা যফযা কযনি ভয় ও েভ ডফী রানগ। রযকরল্পি বানফ আইএভইরি’য কাম তক্রনভয সুরনরদ তষ্ট Template রবরিক ডানকরংকযা 

য় না ফযং রফরিন্নবানফ কভ তকিতাগন িানেঁয কাম তক্রনভয Presentation প্রস্তুি কনয রফরবন্ন বা/ডরভনানয উস্থান কনয থানকন। 

তনফ বাতিি সেফা/কাম বক্রনভয উনেখনমাগ্য েভস্যােমূহ েভস্যায মূরকাযণ েভস্যায কাযনণ সেফা গ্রহীিানদয সবাগাতি 

০১। ম্যানুয়ারর প্রারিষ্ঠারনক িথ্য ংযক্ষণ ও 

ব্যফস্থানা। 

০২। প্রারিষ্ঠারনক ডভনভাযী ডেণীফদ্ধ ও ংংি 

নয়। 

০৩। ডেকনাল্ডাযনক িথ্য যফযা কযনি ভয় 

ও েভ ডফী রানগ।  

০৪। ডানকরং কাম তক্রনভ দুফ তরিা এফং এ রফলনয়  

স্পষ্ট ধাযণা না থাকা। 

০১। ভানম্মি এফং কাম তকয 

প্ররক্ষনণয অবাফ। 

০২। ম্যানুয়ারর িথ্য ংযক্ষণ ও 

ব্যফস্থানা। 

০৩। ইন্টটিটিউনার 

রিরেটাইনেননয সুনমাগ কভ 

থাকা। 

০১। িথ্য প্রারিনি ভয় ডফী রানগ। 

০২। আইএভইরিনক মথামথবানফ ব্রারডং কযা মানি না।  

০৩। আইএভইরি’য কাম তক্রভনক প্রিোরি দৃশ্যভান কযা ম্ভফ 

নি না। 

০৪। ডেণীফদ্ধবানফ কর িকুেনভন্ট ংযরক্ষি না থাকা। 

েভস্যায েংতিপ্ত তফফযণ (what, where, when, why, who, how) 

প্রনমােে নয়। 

েভস্যায প্রস্তাতফি েভাধান (বুনরট আকানয/প্রনেেম্যা/সলা িাট ব): 

০১। প্রারিষ্ঠারনক ডভনভাযী, ডপ্রনেনন্টন িকুেনভন্ট ও ডানকরং রফলয়ক দক্ষিা বৃরদ্ধমূরক প্ররক্ষণ; 

০২। ডিস্করবরিক ওয়াকতনলা ডপ্রনেনন্টন িকুেনভন্ট এফং প্রারিষ্ঠারনক ই-ডভনভাযী রফলয়ক পওয়োয প্রণয়ন; 

 

সলা িাট বিঃ েংযুতি-০১ 

 

 

উদ্ভাফনী আইতিয়ায তনযানাভ: Creating Institutional E-Memory and Effective Documentation of IMED 

Activities 

প্রিযাতি পরাপর (TCV): 

 েভয় খযি মািায়াি 

আইতিয়া ফাস্তফায়ননয পূনফ ব ২৪ র্ন্টা প্রনমােে নয়। প্রনমােে নয়। 

আইতিয়া ফাস্তফায়ননয নয ৩০রভরনট প্রনমােে নয়। প্রনমােে নয়। 

সভাট ার্ বকয ২৩ র্ন্টা ৩০ রভরনট প্রনমােে নয়। প্রনমােে নয়। 

অন্যান্য (TCV কনভতন, 

তকন্তু গুণগি ভান বৃতি 

সনয়নছ) 

আইএইরি’য কাম তক্রভনক আনযা দক্ষিায ানথ Smart Indicator রবরিক উস্থান/দৃশ্যভান কযায ভাধ্যনভ এ 

রফবাগনক ংরিষ্ট ডেকনাল্ডাযনদয রনকট নমই ব্যারডং কযা মানফ। এনি কনয আইএভইরি’য কভ তকিানদয 

Presentation Skill বৃরদ্ধ ানফ এফং প্রকনল্পয অথ তফ ভরনটরযং ও মূল্যায়ন রনরি কযা ম্ভফ নফ। 

আইতিয়া াইরটিং টিভ (নাভ, দফী, সভাফাইর): 

টিভতরিায েদস্য 

নাভ: ডভাোঃ ভাবুবুয যভান 

দফী: রযচারক 

কভ বস্থর: ডক্টয-৮, আইএভইরি 

সভাফাইর: ০১৭১১ ১৩৪ ৩০৯ 

 আইএভইরি’য ৮টি ডক্টয নি ৮েন রনফ তারচি ডিস্ক কভ তকিতা াইরটিং কাম তক্রনভ ম্পৃক্ত থাকনফ। 

সেক সহাল্ডাযনদয নাভ (াইরটিং টিনভয ফাইনয আইতিয়াটি ফাস্তফায়নন সম সম ব্যতি/প্রতিষ্ঠানেমূহ জতিি): 

আইতিয়ায অনুনভাদনকাযী:  

েতিফ, আইএভইতি। 

 াট বনায: 

 এটুআই সপ্রাগ্রাভ, আইতেটি 

তিতবন। 

 যাভ বক/েহায়িাকাযী/প্রনভাটায:  

 প্রনমােে নয়। 

 তফনযাতধিাকাযী (মতদ র্ানক):  

 প্রনমােে নয়। 



উদ্ভাফনী আইতিয়া াইরটিং -এয কভ বতযকল্পনা: 

 

 

 

প্রনয়াজনীয় তযনোে ব: 

o জনফর: নতুন জনফনরয প্রনয়াজন সনই। তফদ্যভান জনফনরয ভাধ্যনভ াইরটিং কযা হনফ।  

o কাতযগতয মন্ত্রাতি (েপট্ওয়যায/কতিউটায): িাটানফে েপটওয়যায, ০৯টি সেনায, ০৯টি সনড্রাইব, ১টি কারায 

তপ্রন্টায, ৮টি সটানায। 

o উকযণ (সেনাযী/রতজতেকস্/ফাল্ক এে.এভ.এে ইিযাতদ): কাগজ, করভ, তব কাি ব, আট বনন, সানকতেং উকযণ েংগ্রহ ও 

স্থান, ইননপা তিজাইন ইননরানভন্ট সেট। 

o অন্যান্য (প্রতিণ....): াইরটিং িরাকানর ২০জন (তফকল্প কভ বকিবােহ) তনফ বাতিি কভ বকিবায ২ েপ্তাহ প্রতিণ 

(ইননপা তিজাইন ১ েপ্তাহ, সানকতেং ও সপ্রনজনন্টন ১ েপ্তাহ)। 

 সভাট অর্ ব:১০,০০,০০০/-  

 তফস্তাতযিিঃ েংযুতি-০২  

 

 

 

 

 

তযনোনে বয সমাগান/উৎে কী? তজওতফ (সকাি নং-৪৮২৯)      

আইতিয়া ওনাযনদয (উদ্ভাফনী ধাযণা সৃজনকাযী কভ বকিবা) নাভ: 
 

 
    

কভ বকিবায নাভ দফী অতপে সভাফাইর ই-সভইর াইরটিং -এয এরাকা      

ডভাোঃ ভাবুবুয যভান রযচারক ডক্টয-৮, আইএভইরি ০১৭১১ ১৩৪ ৩০৯ mahboob.coop@yahoo.com আইএভইরি      

 


