‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’-বিষয়ক দুইবিন ব্যাপী প্রবিক্ষণ কর্মিালা
তাবিখঃ
স্থানঃ
আয়য়াজয়নঃ..........................................
সহয় াবিতায়ঃ র্বিপবিষি বিভাি ও একয়সস টু ইনফিয়র্িন (এটুআই) প্প্রাগ্রার্।
উয়েশ্য:
• নািবিক প্সিায় জনিান্ধিতাি বনয়ার্ক (TCV) ও প্সিাগ্রহীতাি প্প্রবক্ষত অনুধািন;
• প্সিায় উদ্ভািনী ধািণা সৃজন ও িাস্তিায়ন পবিকল্পনা প্রণয়ন;
• ইয়নায়ভিন টিয়র্ি িাবষ মক কর্মপবিকল্পনা সম্পয়কম অিবহতকিণ।
প্রবিক্ষণার্থী
• ২০ জন অর্থিা সয়ি মাচ্চ ৩০ জন (প্রবত ব্যাচ);
• র্িণালয়/অবধিপ্তয়িি প্ক্ষয়ে উপসবচি প্র্থয়ক বসবনয়ি সহকািী সবচি / সহকািী সবচি প মায়য়ি কর্মকতমািণ;
• প্রবতটি উইং/িাখা প্র্থয়ক একই িকর্ কাজ কয়িন এর্ন ৩-৫ জন করি কর্মকতমায়ক (Homogeneous) র্রনানয়ন রিরে হরব প্ র্ন প্রিাসন,
পবিকল্পনা, বহসািিক্ষণ, এইচ.আি. প্রভৃরে। এয়ক্ষয়ে ইয়নায়ভিন টির্ সিস্যিণ ( ািা ইবতপূয়ি ম এই প্রবিক্ষণ গ্রহণ কয়িনবন) অগ্রাবধকাি পায়িন;
• উদ্ভাবন রবষরয় অেযন্ত আগ্রহী ও উরযাগী কর্মকতমািণও অংিগ্রহণ কিয়ত পায়িন সের্ন: প্রশােরনক কর্মকেমা, সহকাবি সপ্রাগ্রার্াি প্রভৃবত।
কর্মসূবচ
সর্য়
বিষয়িস্তু
পদ্ধবত
১র্ বিন
৯:০০-৯:৩০
প্িবজয়েিন ও পবিবচবত
খুি সংবক্ষপ্ত একটি উরবাধনী অনুষ্ঠান হরে পারি
নািবিক প্সিায় উদ্ভািনী উিাহিণ
উদ্ভািনী উয়যায়িি সায়র্থ সংবিষ্ট কর্মকতমাি উপস্থাপনা/জনর্ত জবিপ
৯:৩০-১০:০০
উপস্থাবপত উদ্ভািনী উিাহিয়ণি বিখন সংকলন
প্রয়নাত্তি
• প্প্রবক্ষত বভন্নতা
১০:০০-১১:৩০ • প্সিায় জনিান্ধিতাি বনয়ার্ক
প মায়লাচনা, বভবিও বিপ ও স্লাইি প্প্রয়জয়েিন, লাবন মং জারন ম ম্যাপ
• সৃজনিীলতা ও উদ্ভািন এবং নািবিক প্সিায় উদ্ভািন
১১:৩০-১১:৪৫ চা বিিবত
একক, গ্রুপ ও ওয়াল ওয়াকম
• িল িঠন ও ‘গুরুত্বপূর্ ম’ সেবা/সর্স্যা রিরিেকির্
১১:৪৫-০১:১৫
নািবিক প্সিায় উদ্ভািনী ধািণা সৃজন, িাছাই ও িলিঠন
• প্সিা প্রিায়নি বিযর্ান বচে/পদ্ধবত ও সর্স্যা বচবিতকিণ
• সেবাগ্রহীোি প্রেযাশা োিাই ও ক্লাস্টারিংকির্ (একক, ওয়াল)
০১:১৫-০২:১৫ র্ধ্যাি বিিবত
গ্রুপ ওয়াকম
• টিরেরি উন্নয়রনি আইরিয়া
০২:১৫-০৩:৪৫ বনি মাবচত প্সিাি উদ্ভািনী বিজাইন
• উদ্ভািনী ধািণাি সংবর্শ্রণ ও প্রস্তাবিত সর্াধান (য়সিা প্রিায়নি
উদ্ভািনী িা নতুন বচে/পদ্ধবত)
• আইরিয়াি রশরিানার্
০৩:৪৫-০৪:৩০ উদ্ভািনী আইবিয়া বিজাইন উপস্থাপন ও প মায়লাচনা
িলীয় উপস্থাপনা ও প্রয়নাত্তি
০৪:৩০-০৫:০০ প্সিাি উদ্ভািনী বিজাইন (আইবিয়া) চূড়ান্তকিণ
িলীয় কাজ
২য় রিন
০৯:১৫-১০:০০ টির্ বিবডং, প্েকয়হাডাি এযনালাইবসস, বিয়সাস ম ম্যাবপং িড় িয়ল আয়লাচনা, বভবিও বিপ, এক্সািসাইজ/য়ির্
১০:০০-১১:০০ উদ্ভািনী আইবিয়া িাস্তিায়য়নি এযবিবভটি প্ল্যান ততবি
িলীয় কাজ (গ্যাে চার্ ম)
১১:০০-১১:২০ চা বিিবত
উদ্ভািনী আইবিয়া িাস্তিায়য়নি এযবিবভটি প্ল্যান উপস্থাপন
১১:২০-১২:২০
িলীয় উপস্থাপনা
ও চূড়ান্তকিণ
ইয়নায়ভিন টির্ ও কর্মপবিবধ এিং ইয়নায়ভিন টিয়র্ি
১২:২০-০১:১৫
উপস্থাপনা ও প মায়লাচনা/িলীয় কাজ
িাবষ মক কর্মপবিকল্পনা উপস্থাপনা
০১:১৫-০২:১৫ র্ধ্যাি রবিরে
০২:১৫-০৩:০০ নািবিক প্সিায় প্সাশ্যাল বর্বিয়া: কিণীয় ও িজমনীয়
অনলাইন টুলস ও স্লাইিস উপস্থাপনা
০৩:০০-০৪:০০ আর্াি প্িি, আর্াি িি ম
স্লাইিস, উন্মুক্ত আয়লাচনা
উপস্থাপনা ও বড় িরল আরলািনা (িীফ ইরনারিশন/ইরনারিশন অরফোি০৪:০০-০৪:৪৫ উদ্ভাবনী আইরিয়ােমূহ পে মারলািনা
এি উপরস্থরেরে এই সেশনটি পরিিারলে হরব)
০৪:৪৫-০৫:০০ ওয়াকমিপ প মায়লাচনা ও সর্াপনী
সংবিষ্ট িপ্তি/র্িণালয়
০৫:০০-০৫:১৫ ের্াপনী িা

