জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন সংস্কৃতি তবকানশ ‘মেন্টত ং’ তবষয়ক দুইতিন ব্যাপী প্রতশক্ষণ কেমশালা
িাত খ:
| স্থান:
আনয়াজনন:
সহন াতিিায়: েতিপত ষি তবভাি ও একনসস টু ইনফ নেশন (এটুআই) মপ্রাগ্রাে।

কর্মশালার উদ্দেশ্য
দুইতিন ব্যাপী এই কেমশালা সম্পন্ন ক া প , মেন্ট িণ•
•

োঠ প মানয় উদ্ভাবনী চচ মা, পাইলট প্রকল্প এবং মসবা প্রিানন টিতসতভ সম্পনকম সম্যক ধা ণা লাভ ক নি পা নবন;
মেন্টত ং তবষনয় প্রাথতেক জ্ঞানাজমনন পাশাপাতশ তননজনক একজন ভতবষ্যৎ মেন্ট তহনসনব িনে তুলনি সক্ষে হনবন।

কেমশালা সূচী
মসশন নং

সেয়

তবষয়
প্রথে তিন

মসশন ১
মসশন ২
মসশন ৩
মসশন ৪
মসশন ৫
মসশন ৬
মসশন ৭

০৯:০০--০৯:৩০
০৯:৩০-১০:১৫
১০:১৫--১১:০০
১১:০০--১১:২০
১১:২০--১২:১৫
১২:১৫--০১:০০
০১:০০--০২:০০
০২:০০--০২:৩০
০২:৩০--০৩:৩০
০৩:৩০--০৩:৫০
০৩:৫০--০৪:৫০

উনবাধন, পত তচতি ও তিতফং
ম
এটুআই পত তচতি : এটুআই-এ উনেখন াগ্য মপ্রাডাক্টসমূহ (ওয়াল ওয়াকম ও সটিং)
অনলাইন জত প তবনেষণ (উদ্ভাবন ও মেন্টত ং তবষয়ক)
চা তব তি
মপ্রতক্ষি তভন্নিা, এেপ্যাতথ, তভন্ন তভন্ন দৃতিনি TCV তনণ ময় ও উপস্থাপন
জনপ্রশাসনন/নািত ক মসবায় উদ্ভাবন: তিতফং
েধ্যাহ্ননভাজ ও নাোনজ তব তি
জনপ্রশাসন/নািত ক মসবায় উদ্ভাবন: মিশীয় ও আন্তজমাতিক উিাহ ণ
মেন্ট -নেতন্ট অতভজ্ঞিা মশয়াত ং ও আনলাচনা (উপস্থাপনা ও প্রননাত্ত )
চা তব তি
আে া ম েন (নেন্ট -নেতন্ট পা নসানা) (িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা)

তবিীয় তিন

মসশন ৮
মসশন ৯
মসশন ১০
মসশন ১১
মসশন ১২
মসশন ১৩
মসশন ১৪
মসশন ১৫

০৯:৩০--১০:৩০
১০:৩০--১১:১০
১১:১০--১১:৩০
১১:৩০--১২:১৫
১২:১৫--০১:০০
০১:০০--০২:০০
০২:০০--০২:৪৫
০২:৪৫--০৩:১৫
০৩:১৫--০৩:৩০
০৩:৩০--০৪:০০
০৪.০০--০৪.২০

ম
মেন্টত ং (what is Mentoring & not Mentoring)? (ওয়াল ওয়াকম ও সটিং)
ম
উদ্ভাবন চচ মায় সহন ািী ব্যতি ও প্রতিষ্ঠান তচতহ্নিক ণ (ওয়াল ওয়াকম ও সটিং)
চা তব তি
ম
উদ্ভাবন চচ মায় মেন্ট ও মেতন্ট-এ িাতয়ত্বাবলী তচতহ্নিক ণ (ওয়াল ওয়াকম ও সটিং)
কেমশালা মশনষ মেন্ট -এ ক ণীয় ও ভূতেকা তনধ মা ণ (িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা)
েধ্যাহ্ননভাজ ও নাোনজ তব তি
উদ্ভাবন আইতডয়া কেপাইনলশন ছক (উপক ণ ১৩/২ তিনন প্রকল্প ছক)-এ পত তচতি (গ্রুপ ওয়াকম)
জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন সংস্কৃতি তবকানশ প্রাতিষ্ঠাতনক উনযািসমূহ (নীতিোলা, প্রজ্ঞাপন, চুতি, পত্রজাত ইিযাতি)
মেন্টন ভূতেকা ও ওয়াকমশপ প বিী ক ণীয়ঃ কেপাইনলশন ও উপস্থাপন
মুি আনলাচনা, সনি তবি ণ ও সোপনী
সোপনী চা

প্রনয়াজনীয় প্রতশক্ষণ উপক ণপাঠ তবষয়ক
(এটুআই)
প্রনিযক
অংশগ্রহণকা ী জন্য
‘মেন্ট স িাইডবুক’-এ
সফট কতপ এটুআই
মথনক স ব াহ ক া
হনব া প্রনিযক
অংশগ্রহণকা ীনক ১
মসট ফনটাকতপ প্রিান
ক নি হনব

িপাতি ও সুতবধাতি
(আনয়াজনকা ী িপ্ত )
✓ োতিতেতডয়া প্রনজক্ট ,
✓ পনকট োইক, সাউন্ড তসনেে
✓ মপ্রনজনন্টশন ল্যাপটপ,
ইন্টা ননট,
✓ এক্সটা নাল ২টি সাউন্ড বক্স
(তভতডও তিপ চালাননা জন্য)
✓ মহায়াইট মবাড ম (িযান্ড সহ)।

মিশনা ী
(আনয়াজনকা ী িপ্ত )
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

কেমশালা ব্যানা (১ টি),
তিপ শীট (৩ টি-সম্পূণ ম বাতন্ডল),
পােমাননন্ট োকমা -োতিকালা (১২ টি: লাল, কাল ও সবুজ ং-এ ),
মহায়াইট মবাড ম োকমা ও ডাো (১ টি কন )
সাইন মপন (লাল-১০টি, নীল-১০টি, সবুজ-১০টি),
৩/৩ ইতি সাইনজ তবতভন্ন ং-এ তিতক মনাট (এক পানশ আঠাযুি) (২০ প্যাক),
তভপ কাড ম (১৫০টি; হলুি, মিালাতপ, নীল, পানপমল ং এ ),
োসতকং মটপ (১ ইতি চওো-৬টি),
কাতিঁ ১টি, গ্লু তেক-২টি, A4 কািজ (সািা-১ ত ে, হলুি, নীল, সবুজ ং-এ -৫০টি),
মনাট বুক, কলে ও মফাল্ডা (প্রনিযক অংশগ্রহণকা ী জন্য)।

মেতনং মভন্যয: েিণালয়/অতধিপ্তন

কনফান ন্স রুনে কেমশালাটি আনয়াজন ক া ানব না। িলীয়
কাজ এবং ওয়াল ওয়াকম ক া উপন ািী প্রতশক্ষণ মভন্যযনি কেমশালাটি আনয়াজন ক নি হনব।

তসটিং এন ঞ্জনেন্ট: কেমশালাটি সম্পূণ ম িলীয় কাজ তনভম হওয়ায় প্রতিটি গ্রুনপ জন্য আলািা
আলািা বসা মটতবল থাকনি হনব।

Sitting Arrangement

মেন্ট েননানয়ন:
•
•
•

প্রতিটি ব্যানচ ২৫-৩০ জন কেমকিমানক েননানয়ন মিয়া ানব;
৫৭ বছন উনধম নয় এেন উদ্দেী, উদ্ভাবনেনস্ক, অতিত ি িাতয়ত্ব পালন ও প্রতশক্ষক তহনসনব িাতয়ত্ব পালনন আগ্রহী কেমকিমানি নক মেন্ট তহনসনব
অগ্রাতধকা তিনি হনব এবং আন্যপাতিক হান না ী কেমকিমানি নকও েননানয়ন মিয়া জন্য অন্যন াধ ইল;
কেমশালা পূনব মই স্বীয় েিণালয়/অতধিপ্ত তনধ মাত ি ববতশিয তবনবচনায় উপযুি মেন্ট এবং িাঁ মেতন্ট (উদ্ভাবনী আইতডয়া বাস্তবায়নকা ী কেমকিমা)
তনব মাচন সম্পন্ন ক ি: এটুআই এ সংতেি কেমকিমা তনকট সফট কতপ মপ্র ণ ক নবন। উদ্ভাবন আইতডয়া সঠিক ও সফল পাইলটিং কা মক্রে
বাস্তবায়নন প্রনয়াজনীয় সহন াতিিা প্রিানন তনতেত্ত একজন মেন্ট িাঁ তনয়িণাধীন ২/৩ জন কেমকিমানক মেন্টত ং ক নবন।

অন্যান্য প্রস্তুতি:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রতশক্ষণ আনয়াজন ও প্রতশক্ষণ-প বিী ফনলাআপ-এ জন্য একজন উপযুি মফাকাল পনয়ন্ট েননানয়নপূব মক প্রতশক্ষণ কেমশালা খসো িাত খ
এটুআই প্রতিতনতধ সানথ আনলাচনা কন িা চূোন্তক ণ;
এটুআই-এ িাতয়ত্বপ্রাপ্ত কেমকিমা সানথ আনলাচনা কন প্রতশক্ষনণ মভন্যয চুোন্ত ক ণ;
এটুআই মথনক মকান প্রকা আতথ মক সহায়িা প্রিান ক া হয়না তবধায় প্রণীি িাইডলাইন অন্য ায়ী বানজট প্রস্তুি ক া, এটুআই-এ সংতেি কেমকিমা
সানথ আনলাচনাক্রনে িা চূোন্ত ক া এবং স্বীয় কর্তমপনক্ষ অন্যনোিন গ্রহন ক া। প্রতশক্ষণ শুরু পূনব মই ফান্ড সংগ্রহ তনতিি ক া।
অন্তি এক সপ্তাহ পূনব ম তনতি মি ছক অন্য ায়ী মেন্ট ও মেতন্ট িাতলকা এটুআই-এ িাতয়ত্বপ্রাপ্ত কেমকিমা তনকট মপ্র ণ ক া;
এটুআই কর্তমক প্রিানকৃি পাঠ উপক ণসমূহ প্রতশক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকা ীনি নক প্রিান তনতিিক ণ;
এটুআই-এ িাতয়ত্বপ্রাপ্ত কেমকিমা সানথ আনলাচনাপূব মক তবিীয় তিন ১২:০০ঘটিকা েনধ্য স্বীয় িপ্তন ২ জন উদ্ভাবন আইতডয়া বাস্তবায়নকা ী
কেমকিমানক (নেতন্ট) কেমশালায় ২ ঘন্টা জন্য আেিণ জানাননা। িনব, স্বীয় িপ্তন
তি না থানক, মসনক্ষনত্র কেপনক্ষ ৭ কেমতিবস পূনব ম এটুআই
প্রতিতনতধ সানথ ম ািান াি ক া ম ন তিতন অন্য িপ্ত মথনক এেন ২ জননক আেিণ জানানি পান ন।
প্রতশক্ষণাথীিণ কর্তমক অনলাইন জত প (সানভম োংতক) প্রতশক্ষনণ নূন্যিে ৩ তিন পূনব মই সম্পন্নক ণ;
উদ্ভাবন উিাহ ণ উপস্থাপনকা ী কেমকিমা তচতহ্নিক ণ ও িাঁ পূব ম প্রস্তুতি তনতিিক ণ;
প্রতশক্ষণ কনক্ষ সাব মক্ষতণক ি ে পাতন, তচতন, টি-প্যাক, ওয়ান টাইে গ্লাস ও চকনলট-চুইংিাে এ ব্যবস্থা াখা।

তবস্তাত ি িথ্য ও সহন াতিিা জন্য ম ািান াি:
•

হোন, কযাপাতসটি মডভলপনেন্ট এক্সপাট ম, এটুআই মপ্রাগ্রাে, মোবাইল: ০১৭১৬-৩৭১৫৩৫ / ০১৬২২ ৪৩২০০০, ইনেইল:
mahbubur.rahman@a2i.gov.bd / mahbubur.rahman@undp.org.
জনাব মোহাম্মি োহবুবু

ব্যানা (নমুনা):

জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন সংস্কৃতি তবকানশ “মেন্টত ং”-শীষ মক প্রতশক্ষণ কেমশালা
১৬-১৭ অনক্টাব , ২০১৮ | স্থান: কৃতষতবি ইনতেটিউশনস বাংলানিশ, খাো বাতে ঢাকা
আনয়াজনন: পেী কেম সহায়ক ফাউনন্ডশন
সহন াতিিায়: েতিপত ষি তবভাি ও একনসস টু ইনফ নেশন (এটুআই) মপ্রাগ্রাে

বানজট এ সম্ভাব্য খািসমূহ:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

কেমশালা ব্যানা
সকল অংশগ্রহণকা ী, ফযাতসতলনটট ও মকাস ম আনয়াজনন সানথ সংতেি ব্যতিনি জন্য সকাল ও তবকানল নাস্তা এবং দুপুন খাবা
মচকতলে অন্য ায়ী কেমশালা প্রনয়াজনীয় উপক ণ ও িপাতি ক্রয়
অংশগ্রহণকা ীনি প্রতশক্ষণ ভািা, প্রন াজয মক্ষনত্র
ইননানভশন অতফসা ও মকাস ম সেন্বয়কা ী সহ প্রনয়াজনীয় অন্যান্য ব্যতি সম্মানী, প্রন াজয মক্ষনত্র
কেমশালা তবতভন্ন পাঠ উপক নণ ফনটাকতপ/তপ্রন্ট এবং প্রনয়াজনীয় অন্যান্য উপক ণ ক্রয় ম েন ফুল, সাউন্ড তসনেে ইিযাতি।
২ জন ফুল টাইম প্রতশক্ষনক সম্মানী (প্রতিতিন, প্রতিজন ৭ টি মসশন x ২ জন x ২ তিন = ২৮ টি মসশন)। তবতভন্ন প্রতশক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও িপ্ত
ানি প্রতশক্ষণ পত চালনা তনজস্ব নীতিোলা নয়নছ িা া ঐ নীতিোলা অন্যস ণ ক নবন, িনব এটি ম ন স কান সব মনশষ সার্কমলান
উতেতখি সম্মানী হান কে না হয়
উদ্ভাবন আইতডয়া বাস্তবায়নকা ী ১/২ জন কেমকিমা (নেতন্ট) কর্তমক উদ্ভাবনী ধা ণা উপস্থাপন বাবি সম্মানী
ম
বিবিধ (ফুল, সাউন্ড তসনেে, সাটিতফনকট
বিত , পাঠ উপক ণ ফনটাকতপ ও অন্যান্য);
প্রতশক্ষক তি বাইন হনয় থানকন (ন েন অন্য মজলা মথনক আিি) মসনক্ষনত্র িাঁ ািায়াি

