০৫ দিন ব্যাপী ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’ - রবষয়ক প্ররিক্ষণ কর্মিালা
এক নজরি কর্মসূরি
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সসিার সমস্যা / সভাগাদির কারণ দচ্দিিকরণ ও উপস্থাপন

সেশন-২৪
সেশন-২৫

চ্তুথ ম দিন
সমস্যা সমাধালন সসিার নতুন আইরিয়া ততিী
িনপ্রশাসন / নাগদরক সসিায় উদ্ভািন
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সেশন-১৫

প্রধান আল াচ্য দিষয়
প্রথম দিন
কমমশা ার সরদিলেশন ও উলবাধন
উদ্ভািন উিাহরণ
উদ্ভািন চ্চ্ মার িন্য সসিা দচ্দিিকরণ ও উপস্থাপন
চ্া দিরদি
দচ্দিি সসিার দিদ্যমান পদ্ধদি / প্রদিয়া: আমার দৃদিলি
সসিা প্রদান প্রদিয়ায় নাগদরক দৃদিভদগিঃ অন াইন
িদরলপর ফ াফ দিলেষণ
সপ্রদিি িা দৃদিভদগর দভন্নিা: সসিা প্রিান প্রদিয়ায়
দৃদিভদগর রকমলফর
দুপুলরর খািার ও স াহলরর নামাি এর দিরদি
সেবা গ্রহরণ আর্াি অরিজ্ঞতা
দচ্দিি সসিার দিদ্যমান পদ্ধদি / প্রদিয়ািঃ সসিা গ্রদহিার
দৃদিলি ছদি অংকন ও উপস্থাপন
চ্া দিরদি ও আছলরর নামাি এর দিরদি
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন প্রস্তুদি (দভন্ন অদফস)
দবিীয় দিন
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন (দভন্ন অদফস)
দুপুলরর খািার ও নামাি এর দিরদি
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন: অদভজ্ঞিা উপস্থাপনার প্রস্তুদি
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন: অদভজ্ঞিা উপস্থাপনা ও মুক্ত
আল াচ্না
চ্া দিরদি
এটুআই এিং উদ্ভািন: দডদিটা িাং ালিশ উলদ্যাগসমূহ
সসিা গ্রদহিার পারলসানা তিদর
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন প্রস্তুদি (দনি অদফস)
তৃিীয় দিন
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন (দনি অদফস)
দুপুলরর খািার ও নামাি এর দিরদি
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন: অদভজ্ঞিা উপস্থাপনার প্রস্তুদি
সসিা গ্রদহিা পদরিশমন: অদভজ্ঞিা উপস্থাপনা ও মুক্ত
আল াচ্না
নাগরিক সেবায় ের্ানুভূরত / দিদ
উদ্ভািন চ্চ্ মার িন্য দচ্দিি সসিা পুন:প মাল াচ্না
সসিা প্রিান পদ্ধদির প্রলসস ম্যাপ: টু স ও সটকদনকস
চ্া দিরদি
দসম্ব ব্যিহার কলর দচ্দিি সসিার প্রলসস ম্যাপ অংকন
(লসিা গ্রদহিার দৃদিলি)
দচ্দিি সসিার দিদভন্ন ধালপ নাগদরলকর সভাগাদি / প্রধান
সমস্যা দচ্দিিকরণ
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পদ্ধদি

উপস্থাপনা, মুক্ত আল াচ্না ও প্রলনাত্তর
ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি (ছদি অংকন) ও উপস্থাপন
অন াইন সালভম দ ংক উপস্থাপন ও মুক্ত আল াচ্না
স্লাইডস ও মুক্ত আল াচ্না
সপয়ারড সশয়াদরং/ইউিার িাদণ ম ম্যাপ ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি (ছদি অংকন) ও উপস্থাপনা
ি গঠন, ি ীয় আল াচ্না, উপস্থাপনা, প্রলনাত্তর
প মলিিণ, সািাৎকার ও সছাট িল আল াচ্না
ি ীয় কাি
ছদি অংকন / সরা সে / স্লাইডস / ি ীয় উপস্থাপনা
ও মুক্ত আল াচ্না
ওয়া ওয়াকম, দভদডও দিপ ও মুক্ত আল াচ্না
ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
ি গঠন, ি ীয় আল াচ্না, উপস্থাপনা, প্রলনাত্তর
প মলিিণ, সািাৎকার ও সছাট িল আল াচ্না
ি ীয় কাি
ছদি অংকন / সরা সে / স্লাইডস / ি ীয় উপস্থাপনা
ও মুক্ত আল াচ্না
উপকরণ পঠন, দভদডও দিপ ও সংদিপ্ত আল াচ্না
দিদফং ও ি ীয় আল াচ্না
উপকরণ প মাল াচ্না ও সংদিপ্ত দিদফং
ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি (ইউিার িাদণ ম ম্যাপ / প্রিল ম দি /
দফশ সিান) ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি (ইউিার িাদণ ম ম্যাপ / প্রিল ম দি /
দফশ সিান) ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
পাঠ উপকরণ, স্লাইডস, দভদডও দিপ, ি ীয় কাি,
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প্রধান আল াচ্য দিষয়

পদ্ধদি
মুক্ত আল াচ্না / প্রলনাত্তর

িা রবিরত
উদ্ভািন / সমস্যার সমাধান পদরকল্পনায় মানুলষর আচ্রণগি
স্লাইডস, প্রলনাত্তর, ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
অিদৃদম ি ব্যিহার : BIT
নাগদরক সসিায় উদ্ভািন: পুনরায় সমাধান প মাল াচ্না ও
ি ীয় কাি
পদরশী ন
মধ্যাি দিরদি
উপস্থাপনা (লমন্টর/স্বীয় িপ্তলরর উর্ধ্মিন কমমকিমার
নাগদরক সসিায় উদ্ভািন: প্রস্তািনা উপস্থাপন
উপদস্থদিলি)
উদ্ভাবনী পাইলট বাস্তবায়রন টির্ রবরডিং ও অিংিীজন
দিদফং, দভদডও দিপ, ি ীয় কাি ও টিম দিদডং
রিরিতকিণ
সগম
চ্া দিরদি
উদ্ভািনী পাই ট িাস্তিায়লন দরলসাস ম ম্যাদপং
দিদফং, ি ীয় কাি

উদ্ভািন প্রস্তািনার পাই ট কমমপদরকল্পনা: এদিদভটি
গ্যান্টচ্াট ম
সেশন-৩২ উদ্ভাবনী পাইলরটি খেড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (িকুরর্রন্টিন)
পঞ্চম দিন
উদ্ভাবনী পাইলরটি খেড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন
সেশন-৩৩
(িকুরর্রন্টিন)-চ্ মান
সেশন-৩৪ পিবতী প্রস্তুরতি রির িং: কযােরকরিিং কর্মিালা ও User
সেশন-৩১

Research

উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়রন প্রধান প্রধান িযারলঞ্জ
পর্ মারলািনা ও িকুরর্রন্টিন
িা রবিরত
খেড়া পাইলট পরিকল্পনা উপস্থাপনা এবিং সর্ন্টরিি
সেশন-৩৬
র িব্যাক
সেশন-৩৭ উদ্ভাবরন সোশ্যাল রর্রিয়াি ব্যবহাি
দুপুরিি খাবাি
সমন্টর/অদিদথ িক্তব্য ও সমাপনী
সেশন-৩৫
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দিদফং, ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
ি ীয় কাি
ি ীয় কাি ও উপস্থাপনা
উপকরণ পঠন ও মুক্ত আল াচ্না
মুক্ত আল াচ্না / অদভজ্ঞিা সশয়াদরং

উপস্থাপনা ও দফডব্যাক সংক ন / সংরিণ
স্লাইডস ও মুক্ত আল াচ্না / অদভজ্ঞিা সশয়াদরং

