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ক্রপমক্

নম্বি
পবষয়

প্রস্তাপবত পবষয়

গৃহীতবয ক্াদজি নাম

বাস্তবায়নক্াল
োপয়ত্বপ্রাপ্ত

ক্মেক্তে া

প্রতযাপশত ফলাফল

ক্াজটি িম্পন্ন হদল

গুণগত বা িপিমাণগত ক্ী

িপিবতে ন আিদব

িপিমাপ

প্রতযাপশত ফলাফল ততপি

হদয়দে পক্ না তা

পপিমাদিি

মানদণ্ড
শুরুি

তাপিখ

িমাপপ্তি

তাপিখ

১৮
সিাশযাল

পমপিয়াি

বযবহাি

োপ্তপিক্ উদ্ভাবনী িািণা ইন্সটিটিউদটি

অনযানয ক্ার্েক্রদম িমৃ্পক্ত িক্ল িদযি

িদে সিতু বন্ধন ততপিদত সিাশযাল

পমপিয়াি বযবহাি

১৫ অদটাবি

২০১৫
৩০ জুন

২০১৬

শ্রাবণীক্া

িাক্মা িহোঃ

িিীযা

পনয়ন্ত্রক্

িমৃ্পক্ত িক্ল িদযি

িদে সর্াগাদর্াদগ

সিাশযাল পমপিয়াি ক্ার্েক্ি

বযবহাি

োপ্তপিক্ উদ্ভাবনী িািণা

ইন্সটিটিউদটি অনযানয

ক্ার্েক্রদম সিাশযাল পমপিয়া

বযবহৃত

১৯ ই সিবা
ইন্সটিটিউদটি প্রদয়াজনীয় পবপেন্ন সিবা

ই সিবায় রূিান্তিক্িণ

১৫ অদটাবি

২০১৫

৩০ জুন

২০১৬

উেয় শুে

িহমান

িহ

পিদেম

এিপমপনদে

টি

ইন্সটিটিউদটি গুরুত্বিূণে

পবপেন্ন সিবািমূহ

ই সিবাি মািযদম

িহজীক্িণ

প্রদয়াজনীয় পবপেন্ন সিবা

ই সিবায় রূিান্তপিত

২০
িকুদমদন্টশন

ও

প্রপতদবেন

উদ্ভাবন িাংপিষ্ট পবপেন্ন ক্ার্েক্রদমি

প্রপতদবেন ও িকুদমদন্টশন িাংিযণ

প্রক্াশ

১৫ অদটাবি

২০১৫

৩০ জুন

২০১৬

িাইফুল্লাহ

খাদলে

ইদনাদেশন

অপফিাি

েপবষযৎ সিফাদিন্স ও

প্রাপতষ্ঠাপনক্ সৃ্মপত িাংিযণ

উদ্ভাবন িাংপিষ্ট ক্ার্েক্রদমি

প্রপতদবেন ও

িকুদমদন্টশন িাংিপযত

প্রক্াপশত

পবআইপিএম উদ্ভাবন ক্মেিপিক্ল্পনা ২০১৫ ১৬


