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২১ াবণ ১৪২৮

িবষয:় “ IMED Monitoring & Reporting Procedure (“ IMED Monitoring & Reporting Procedure ( ১৫তম১৫তম  াচাচ) ” ) ” শীষকশীষক
িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   িশ ণিশ ণ   মা মমা ম   ওও  তািরখতািরখ   পিরবতনপিরবতন   এবংএবং  কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস  । ।

: (ক) নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১-২২৩, তািরখ: ১১ লাই, ২০২১
(খ) নং ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪, তািরখ: ২৯ মাচ, ২০২১
(গ) নং ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৯.১৭.৫ তািরখ: ১৮ জ  ১৪২৮/০১ ন ২০২১

উপ  িবষয় ও স েহর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চলমান সরকাির িবিধ-িনেষধ অ াহত থাকা সােপে
বিণত কাস  অনক া ােসর পিরবেত অনলাইেন অ ি ত হেব। িবিধ িনেষধ ত াহার হেল কাস  অনক া ােস
অ ি ত হেত পাের। জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত ““IMED Monitoring &“IMED Monitoring &
Reporting Procedure” Reporting Procedure” শীষক ১৫তম ােচর িশ ণ আগামী ৮-১২ আগ , ২০২১ পিরবেত  ১৯-২৩
সে র ২০২১ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:

(১) কােসর 
উে

: i. To acquaint the participants with monitoring and 
evaluation procedure of IMED; 

ii. To orient the participants with IMED forms and their 
proper use for reporting.

(২) িশ ণাথ  
পযায়

: সরকাির ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/ ায় শািসত সং ায় আিথক ব াপনায় জিড়ত ৯ম ড বা 
ত  পযােয়র কমকতা।

(৩) পা ম 
িফ

: ভ াট ও আয়কর িতত জন িত অনক া াস  ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা মা  এবং অনলাইন 
কাস িফ ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা মা । কাস িফ কাস র েব মহাপিরচালক, জাতীয় 

পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ এর বরাবের অথবা সড চক এর মা েম েদয়।
(৪) পা িচ : Module 01: IMED Monitoring and EvaluationModule 01: IMED Monitoring  and Evaluation   

Procedure Procedure 
1. Conceptual issues on monitoring and evaluation
2. Role of IMED for proper implementation of projects.
3. Importance of IMED in monitoring projects.
4. Role of IMED in project evaluation

Module 02: Practical as pects  of IMED reporting Module 02: Practical as pects  of IMED reporting 
1. Explanation of IMED Forms like quarterly report 01, 02, 

03. project completion form 04 and form 05.
2. Exercise on form 01, 02, 03, 04 and 05.
3. Procurement monitoring 
4. Evaluation reporting & decision making 
5. Project Management Information System (PMIS)
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(৫) পা েমর 
ময়াদ ও 

সময় িচ

: ১৯-২৩ স র, ২০২১ (১৫তম াচ)
 (০৫ কমিদবস) িতিদন অিফস চলাকালীন (সকাল ০৯:০০ - িবকাল ০৫:০০ ঘ কা)।

(৬) মেনানয়েনর 
শষ তািরখ

: ১৩ সে র, ২০২১ (১৫তম াচ)

(৭) পা েমর 
িত

: কাস  অনাবািসক।

(৮) পা েম 
যাগদান

: মেনানীত কমকতােক কাস র িদন সকাল ০৯:০০ টায় অনক া ােসর ে  একােডিমেত 
িরেপাট করেত হেব। অনলাইেনর ে  Zoom াটফেম এ সং  হেত হেব ।

(৯)  উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়েনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী বা কাস সম য়কারী অথবা
কাস সম য়ক ফািরয়া জাফরীন, লাইে িরয়ান মাবাইলঃ ০১৭২০-৫৩১০৪৩ (ই- মইল:
faria.zafreen@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল
এনএিপিডর ওেয়বসাইেটর িশ েণর আওতায়  আস  কাসস হ হেত “IMED Monitoring &
Reporting Procedure”(১৫তম াচ) কােস ি ক কের রিজে শন ফম রণ কের Submit Submit করা যােব।
উে  য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনানয়নপে  কমকতােদর মেনানয়ন িনে া
ছক অ যায়ী রণ করার জ  অ েরাধ করা হলঃ

িমক নং কমকতার নাম ও 
পদিব

কম েলর কানা ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল কানা

মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়ন ই ড়া  বেল িবেবিচত
হেব।

৫-৮-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 
পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) িবভাগীয় কিমশনার, 
ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৭) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৮) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৯) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)

মাঃ রমজান আলী
িশ ক-৩
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১০) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১১) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১২) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 
জলা)
১৩) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
১৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 
জলা)
১৫) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৬) সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান ও জনশি  
অিফস (সকল জলা)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৯.১৭.৭/১(৩৪) তািরখ: ২১ াবণ ১৪২৮
০৫ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড

৫-৮-২০২১
ফািরয়া জাফরীন 

াগািরক
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