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 ১২

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

মসশন ১৩

০২:৪৫--০৩:১৫

মসশন ১৪
মসশন ১৫

০৩:১৫--০৩:৩০
০৩:৩০--০৪:০০
০৪.০০--০৪.২০

মসশন ১০
মসশন ১১

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

