দিনব্যাপী ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’-দিষয়ক অিদিতকরণ কর্মশালা/সেদর্নার
তাদরখঃ
স্থানঃ
আসয়াজসনঃ..........................................
েিস াদিতায়ঃ র্দিপদরষি দিভাি ও একসেে টু ইনফরসর্শন (এটুআই) প্রাগ্রার্।

কর্মশালা/সেদর্নার এর উসেশ্য:
কর্মশালা প্শসষ অংশগ্রিনকারীিণ•
•
•

নািদরক প্েিায় জনিান্ধিতার দনয়ার্ক (TCV) ও প্েিাগ্রিীতার প্রদিত অনুধািন করসত পারসিন;
প্েিায় উদ্ভািন েম্পসকম সুষ্পষ্ট ধারণা ব্যাখ্যা করসত পারসিন;
প্েিায় উদ্ভািনী ধারণা সৃজন ও িাস্তিায়সন স্বীয় করণীয়/ভূদর্কা দনধ মারণ করসত পারসিন।

রদশিণার্থী দনি মাচন:
•

•

২৫ - ৩০ জন (রদত ব্যাচ);
উদ্ভাবন রবষয়য় অত্যন্ত আগ্রহী, উয়যাগী, উদ্যর্ী, উদ্ভািন কা মক্রর্ ের্ন্বসয় ইচ্ছুক এিং ইসনাসভশন টিসর্র েিস্যিণ।

দিনব্যাপী কর্মসূদচ:
ের্য়

দিষয়িস্তু

৯:০০-৯:২০

পদ্ধদত

প্রদজসেশন ও পদরদচদত
নািদরক প্েিায় উদ্ভািনী উিািরণ
৯:২০-০৯:৫০
উপস্থাদপত উদ্ভািনী উিািরসণর দশখন েংকলন
• প্রদিত দভন্নতা
০৯:৫০-১০:৪০
• প্েিায় জনিান্ধিতার দনয়ার্ক
১০:৪০-১১:১৫ • সৃজনশীলতা ও উদ্ভািন এবং নািদরক প্েিায় উদ্ভািন
১১:১৫-১১:৩০ চা দিরদত
নািদরক প্েিায় উদ্ভািন রদক্রয়া (ইসনাসভশন লাদণ ম জাদন ম এিং
১১:৩০-১২:৩০
ইসনাসভশন এর ৭টি ধাসপর িণ মনা-প্নস্তা র্সিল)
একটি উদ্ভািনী আইদিয়ার েফল িাস্তিায়সন আর্ার (একজন
১২:৩০-০১:৩০ দেদনয়র কর্মকতমা/সর্ের দিসেসি) করণীয় দনধ মারণ ইসনাসভশন
টির্ ও এর কর্মপদরদধ েম্পসকম ধারণা রিান
০১:৩০-০২:৩০ র্ধ্যাহ্নসভাজ ও নার্াসজর দিরদত
ইসনাসভশন টিসর্র িাদষ মক কর্মপদরকল্পনা রণয়ন ও মূল্যায়ন
০২:৩০-০৩:৩০
দনসি মদশকা েম্পসকম ধারণা রিান
০৩:৩০-০৩:৪৫ চা দিরদত
০৩:৪৫-০৪:৪৫ আর্ার প্িশ, আর্ার িি ম (উসেখস াগ্য উসদ্যাি ও অজমন)
০৪:৪৫-০৫:০০ ওয়াকমশপ প মাসলাচনা ও ের্াপনী

কর্মশালার রসয়াজনীয় উপকরণপাঠ দিষয়ক উপকরণ
ফযাদেদলসেশন টুলে
(এটুআই প্র্থসক Soft copy
(এটুআই ফযাদেদলসেের এর কাসে
র্থাকসি)
সেিণ কিা হয়ব)
•

Perspective
Difference

•
•
•
•

জনরশােসন উদ্ভািন
এর্প্যাদর্থ
ইসনাসভশন টির্ োর্কমলার
দকভাসি একজন েফল প্র্ের
িওয়া ায়

(েংদিষ্ট র্িণালয়/অদধিপ্তর
রদতটির ১প্েে ফসোকদপ রসতযক
অংশগ্রিণকারীর প্ফাল্ডাসর েিবিাহ
কিয়বন)

দভদিও দিপ• উদ্ভািন উিািরণ
• এর্প্যাদর্থ
• দক্রসয়টিদভটি
• প্র্দকং প্চঞ্জ
• ট্রুর্থ প্িসপন্স
• দট্র (দলি ইদিয়া)
স্লাইিে• প্রদিত দভন্নতা
• উদ্ভািন
• ইসনাসভশন টির্
• উসেখস াগ্য উসদ্যাি ও অজমন

খুি েংদিপ্ত একটি উয়বাধনী অনুষ্ঠান হয়ত্ পায়ি
উদ্ভািনী উসদ্যাসির োসর্থ েংদিষ্ট কর্মকতমার উপস্থাপনা/জনর্ত জদরপ
রসনাত্তর
প মাসলাচনা, দভদিও দিপ ও স্লাইি প্রসজসেশন, ইউজার জারন ি ম্যাপ
প মাসলাচনা, দভদিও দিপ ও স্লাইি প্রসজসেশন
উপস্থাপনা, িলীয় কাজ ও মুক্ত আসলাচনা
উপস্থাপনা ও প মাসলাচনা / িলীয় কাজ

উপস্থাপনা ও প মাসলাচনা / িলীয় কাজ
স্লাইিে, উন্মুক্ত আসলাচনা
েংদিষ্ট িপ্তর / র্িণালয়

িপাদত ও সুদিধাদি

প্ষ্টশনারী

(আসয়াজনকারী িপ্তর
দনদিত করসিন)

✓ র্াদিদর্দিয়া রসজক্টর,
✓ োউি দেসের্,
✓ প্িস্কেসপর ২টি োউি
িক্স (দভদিও দিসপর
োউসির জন্য)
✓ প্িায়াইে প্িাি ম (ষ্টযাি
েি)।

(আসয়াজনকারী িপ্তর দনদিত করসিন)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

কর্মশালার ব্যানার (১ টি),
দিপ শীে (১ টি-েম্পূণ ম),
পার্মাসনে আে ম লাইন র্াকমার-র্াদিকালার
(৮টি),
োইন প্পন (৩০টি; কাল, লাল ও েবুজ),
৩ x ৩ ইদি োইসজর র্াদিকালার প্পাে ইে/
দষ্টদক প্নাে (১০ প্যাক),
দভপ কাি ম (৩০টি; িলুি, প্িালাদপ/েবুজ),
র্ােদকং প্েপ-১ ইদি চওড়া (৩টি),
প্নাে বুক/োিা কািজ, িল প্পন ও প্ফাল্ডার
(অংশগ্রিণকারীর জন্য)।

