৫ দিন ব্যাপী ‘নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন’ দবষয়ক প্রদিক্ষণ কর্মিালা
তাদিখ:
স্থান:
আয়য়াজয়ন:
েহয় াদগতায়: র্দিপদিষি দবভাগ ও একয়েে টু ইনফিয়র্িন (এটুআই) সপ্রাগ্রার্।

কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ
পাঁচদিন ব্যাপী এই প্রদশক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন করার পর, অংশগ্রহণকারীগণঃ
• নাগদিক সেবায় উদ্ভাবয়ন জনবান্ধবতাি দনয়ার্ক (TCV) ও সেবাগ্রহীতাি সপ্রদক্ষত অনুধাবন কিয়ত পািয়বন;
• অংিগ্রহণকািীয়িি র্য়ে সেবায় নাগদিক দুয়ভমাগ অনুধাবয়ন ের্ানুভূদত / িিি ততদি হয়ব;
• অংিগ্রহণকািীগণ নাগদিক সেবায় উদ্ভাবয়নি সক্ষত্র দিদিত কিয়ত পািয়বন;
• উদ্ভাবনী উয়যায়গি দিজাইন ও পদিকল্পনা (খেড়া) প্রণয়ন কিয়বন।
কর্মসূিী:
ের্য়
সেিন নং
প্রধান আয়লািয দবষয়
পদ্ধদত
প্রথর্ দিন
৯:০০-০৯:৩০
কর্মিালাি সিদজয়েিন ও উয়বাধন
০৯:৩০-১০:১০
সসিন-১ উদ্ভাবন উিাহিণ
উপস্থাপনা, মুক্ত আয়লািনা ও প্রয়নাত্তি
১০:১০-১১:০০
সসিন-২ উদ্ভাবন িি মাি জন্য সেবা দিদিতকিণ ও উপস্থাপন
িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
১১:০০-১১:২০
িা দবিদত
১১:২০-১২:২০
সসিন-৩ দিদিত সেবাি দবযর্ান পদ্ধদত / প্রদিয়া: আর্াি দৃদিয়ত
িলীয় কাজ (ছদব অংকন) ও উপস্থাপন
সেবা প্রিান প্রদিয়ায় নাগদিক দৃদিভদগিঃ অনলাইন জদিয়পি
১২:২০-১২:৪৫
সসিন-৪
অনলাইন োয়ভম দলংক উপস্থাপন ও মুক্ত আয়লািনা
ফলাফল দবয়েষণ
সপ্রদক্ষত বা দৃদিভদগি দভন্নতা: সেবা প্রিান প্রদিয়ায় দৃদিভদগি
১২:৪৫-০১:১৫
সসিন-৫
স্লাইিে ও মুক্ত আয়লািনা
িকর্য়ফি
০১:১৫-০২:১৫
দুপুয়িি খাবাি ও স াহয়িি নার্াজ এি দবিদত
০২:১৫-০৩:০০
সসিন-৬ সসবা গ্রহদ্দণ আর্ার অদিজ্ঞতা
সপয়ািি সিয়াদিং/ইউজাি জাদণ ম ম্যাপ ও উপস্থাপনা
দিদিত সেবাি দবযর্ান পদ্ধদত / প্রদিয়ািঃ সেবা গ্রদহতাি দৃদিয়ত
০৩:০০-০৩:৪৫
সসিন-৭
িলীয় কাজ (ছদব অংকন) ও উপস্থাপনা
ছদব অংকন ও উপস্থাপন
০৩:৪৫-০৪:১০
িা দবিদত ও আছয়িি নার্াজ এি দবিদত
০৪:১০-০৫:০০
সসিন-৮ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন প্রস্তুদত (দভন্ন অদফে)
িল গঠন, িলীয় আয়লািনা, উপস্থাপনা, প্রয়নাত্তি
দবতীয় দিন
০৯:০০-০১:০০
সসিন-৯ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন (দভন্ন অদফে)
প ময়বক্ষণ, োক্ষাৎকাি ও সছাট িয়ল আয়লািনা
০১:০০-০২:০০
দুপুয়িি খাবাি ও নার্াজ এি দবিদত
০২:০০-০২:৩০ সসিন-১০ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন: অদভজ্ঞতা উপস্থাপনাি প্রস্তুদত
িলীয় কাজ
ছদব অংকন / সিাল সে / স্লাইিে / িলীয় উপস্থাপনা ও
০২:৩০-০৩:২০ সসিন-১১ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন: অদভজ্ঞতা উপস্থাপনা ও মুক্ত আয়লািনা
মুক্ত আয়লািনা
০৩:২০-০৩:৩৫
িা দবিদত
০৩:৩৫-০৪:০৫ সসিন-১২ এটুআই এবং উদ্ভাবন: দিদজটাল বাংলায়িি উয়যাগেমূহ
ওয়াল ওয়াকম, দভদিও দিপ ও মুক্ত আয়লািনা
০৪:০৫-০৪:৩৫ সসিন-১৩ সেবা গ্রদহতাি পািয়োনা ততদি
িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
০৪:৩৫-০৫:০০ সসিন-১৪ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন প্রস্তুদত (দনজ অদফে)
িল গঠন, িলীয় আয়লািনা, উপস্থাপনা, প্রয়নাত্তি
তৃতীয় দিন
০৯:০০-০১:০০ সসিন-১৫ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন (দনজ অদফে)
প ময়বক্ষণ, োক্ষাৎকাি ও সছাট িয়ল আয়লািনা
০১:০০-০২:০০
দুপুয়িি খাবাি ও নার্াজ এি দবিদত
০২:০০-০২:৩০ সসিন-১৬ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন: অদভজ্ঞতা উপস্থাপনাি প্রস্তুদত
িলীয় কাজ
ছদব অংকন / সিাল সে / স্লাইিে / িলীয় উপস্থাপনা ও
০২:৩০-০৩:৩০ সসিন-১৭ সেবা গ্রদহতা পদিিিমন: অদভজ্ঞতা উপস্থাপনা ও মুক্ত আয়লািনা
মুক্ত আয়লািনা
০৩:৩০-০৪:০০ সসিন-১৮ নাগদরক সসবায় সর্ানুভূদত / িরি
উপকিণ পঠন, দভদিও দিপ ও েংদক্ষপ্ত আয়লািনা
০৪:০০-০৪:২০ সসিন-১৯ উদ্ভাবন িি মাি জন্য দিদিত সেবা পুন:প মায়লািনা
দিদফং ও িলীয় আয়লািনা
০৪:২০-০৪:৩০ সসিন-২০ সেবা প্রিান পদ্ধদতি প্রয়েে ম্যাপ: টুলে ও সটকদনকে
উপকিণ প মায়লািনা ও েংদক্ষপ্ত দিদফং
০৪:৩০-০৪:৫০
িা দবিদত
দেম্বল ব্যবহাি কয়ি দিদিত সেবাি প্রয়েে ম্যাপ অংকন (য়েবা
০৪:৫০-০৫:১৫ সসিন-২১
িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
গ্রদহতাি দৃদিয়ত)
দিদিত সেবাি দবদভন্ন ধায়প নাগদিয়কি সভাগাদি / প্রধান ের্স্যা
িলীয় কাজ (ইউজাি জাদণ ম ম্যাপ / প্রবয়লর্ দি / দফি
০৫:১৫-০৫:৪৫ সসিন-২২
দিদিতকিণ
সবান) ও উপস্থাপনা
িলীয় কাজ (ইউজাি জাদণ ম ম্যাপ / প্রবয়লর্ দি / দফি
০৫:৪৫-০৬:৩০ সসিন-২৩ সেবাি ের্স্যা / সভাগাদিি কািণ দিদিতকিণ ও উপস্থাপন
সবান) ও উপস্থাপনা

ের্য়

সেিন নং

০৯:০০-১০:০০

সসিন-২৪

প্রধান আয়লািয দবষয়
িতুথ ম দিন
ের্স্যা ের্াধায়ন সেবাি নতুন আইদিয়া ততরী

১০:০০-১১:৩০

সসিন-২৫

জনপ্রিােন / নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন

১১:৩০-১১:৫০

চা দবরদত
উদ্ভাবন / ের্স্যাি ের্াধান পদিকল্পনায় র্ানুয়ষি আিিণগত
অিদৃমদি ব্যবহাি : BIT
নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন: পুনিায় ের্াধান প মায়লািনা ও পদিিীলন
র্োি দবিদত

১১:৫০-১২:৪০

সসিন-২৬

১২:৪০-০১:১০
০১:১০-০২:১০

সসিন-২৭

০২:১০-০৩:০০

সসিন-২৮

নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন: প্রস্তাবনা উপস্থাপন

০৩:০০-০৩:৪৫
০৩:৪৫-০৪:০০
০৩:৩০-০৪:০০

সসিন-২৯

উদ্ভাবনী পাইলট বাস্তবায়দ্দন টির্ দবদডং ও অংশীজন দচদিতকরণ
িা দবিদত
উদ্ভাবনী পাইলট বাস্তবায়য়ন দিয়োে ম ম্যাদপং

০৪:২০-০৫:২০
০৫:২০-০৬:৩০
০৯:০০-০৯:৩০
০৯:৩০-১০:০০
১০:০০-১১:০০
১১:০০-১১:২০
১১:২০-১২:০০
১২:০০-০১:৩০
০১:৩০-০২:৩০
০২:৩০-০৩:০০

সসিন-৩০

উদ্ভাবন প্রস্তাবনাি পাইলট কর্মপদিকল্পনা: এদিদভটি গ্যান্টিাট ম
উদ্ভাবনী পাইলদ্দটর খসড়া পদরকল্পনা প্রণয়ন (িকুদ্দর্দ্দন্টশন)
পঞ্চর্ দিন
উদ্ভাবনী পাইলদ্দটর খসড়া পদরকল্পনা প্রণয়ন (িকুদ্দর্দ্দন্টশন)সসিন-৩৩
িলর্ান
পরবতী প্রস্তুদতর দিদ ং: কযাসদ্দকদিং কর্মশালা ও User
সসিন-৩৪
সসিন-৩১
সসিন-৩২

Research

উদ্ভাবন পদরকল্পনা বাস্তবায়দ্দন প্রধান প্রধান চযাদ্দলঞ্জ পর্ মাদ্দলাচনা ও
িকুদ্দর্দ্দন্টশন
চা দবরদত
সসিন-৩৬ খসড়া পাইলট পদরকল্পনা উপস্থাপনা এবং সর্ন্টদ্দরর দ িব্যাক
সসিন-৩৭ উদ্ভাবদ্দন সসাশ্যাল দর্দিয়ার ব্যবহার
দুপুদ্দরর খাবার
সর্ন্টি/অদতদথ বক্তব্য ও ের্াপনী
সসিন-৩৫

পদ্ধদত
িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
পাঠ উপকিণ, স্লাইিে, দভদিও দিপ, িলীয় কাজ, মুক্ত
আয়লািনা / প্রয়নাত্তি
স্লাইিে, প্রয়নাত্তি, িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
িলীয় কাজ
উপস্থাপনা (য়র্ন্টি/স্বীয় িপ্তয়িি উর্ধ্মতন কর্মকতমাি
উপদস্থদতয়ত)
দিদফং, দভদিও দিপ, িলীয় কাজ ও টির্ দবদডং সগর্
দিদফং, িলীয় কাজ
দিদফং, িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
িলীয় কাজ
িলীয় কাজ ও উপস্থাপনা
উপকিণ পঠন ও মুক্ত আয়লািনা
মুক্ত আয়লািনা / অদভজ্ঞতা সিয়াদিং
উপস্থাপনা ও দফিব্যাক েংকলন / েংিক্ষণ
স্লাইিে ও মুক্ত আয়লািনা / অদভজ্ঞতা সিয়াদিং

প্রয়য়াজনীয় প্রদিক্ষণ উপকিণপাঠ দবষয়ক
(এটুআই)

•

অনলাইন জদিপ দলংক
এবং পাঠ ও সেিন
উপকিণ-এি েফট কদপ
(১-১৭ নং প মি) এটুআই
সথয়ক কর্মিালা অনুষ্ঠায়নি
পূয়ব মই ের্ন্বয়কািীয়ক
েিবিাহ কিা হয়ব।

িপাদত ও সুদবধাদি
(আয়য়াজনকািী িপ্তি)
✓ র্াদিদর্দিয়া প্রয়জিি,
✓ পয়কট র্াইক, োউন্ড দেয়ের্;
✓ োব মক্ষদণক দপ্রন্টাি (১/২ দির্
এয়ফাি োইয়জি সপপাি েহ);
✓ সপ্রয়জয়ন্টিন ল্যাপটপ, ইন্টািয়নট;
✓ এক্সটািনাল ২টি োউন্ড বক্স;
(দভদিও দিপ িালায়নাি জন্য)
✓ সহায়াইট সবাি ম (িযান্ড েহ);
✓ ২য় ও ৩য় দিয়নি অদফে দভদজট
এি জন্য প মাপ্ত গাদড় (৩টি)।

সিিনািী
(আয়য়াজনকািী িপ্তি)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

কর্মিালাি ব্যানাি (১ টি),
দিপ িীট (৩ টি-েম্পূণ ম বাদন্ডল),
পার্মায়নন্ট র্াকমাি-র্াদিকালাি (১২ টি: লাল ও কাল িং-এি),
সহায়াইট সবাি ম র্াকমাি ও িাোি (১ টি কয়ি)
োইন সপন (কায়লা-১২টি, লাল-১২টি, নীল-৬টি, েবুজ-৬টি),
৩/৩ ইদঞ্চ োইয়জি দবদভন্ন িং-এি সপাে ইট/ দিদক সনাট (এক পায়ি
আঠাযুক্ত) (১২ প্যাক),
দভপ কাি ম (৩০টি; হলুি, সগালাদপ িং এি),
সছাট সবলুন (৩৫টি, সগর্ সখলাি জন্য),
র্ােদকং সটপ (১ ইদঞ্চ িওড়া-৬টি),
সেপলাি-২টি, গ্লু দেক-২টি, A4-৪ দির্,
সনাট বুক, কলর্ ও সফাডাি (প্রয়তযক অংিগ্রহণকািীি জন্য)।

সিদনং সভনুয: এটি েম্পূণ ম একটি দনদবড় প্রদিক্ষণ দবধায় স্বীয় র্িণালয়/অদধিপ্তয়িি আওতাধীন প্রদিক্ষণ প্রদতষ্ঠান অথবা স্বীয় কর্মস্থয়লি বাইয়ি প্রদিক্ষণ
উপয় াগী সভনুযয়ত (য়ছাট িয়ল ভাগ হয়য় কাজ কিা ায় এবং ওয়াল ওয়াকম কিা ায় এর্ন) কর্মিালাটি আয়য়াজন কিয়ত হয়ব। র্িণালয়/অদধিপ্তয়িি কনফায়িন্স
রুয়র্ কর্মিালাটি আয়য়াজন কিা ায়ব না।

দেটিং এয়িঞ্জয়র্ন্ট: কর্মিালাটি েম্পূণ ম িলীয় কাজ দনভমি হওয়ায় প্রদতটি গ্রুয়পি জন্য আলািা আলািা বোি সটদবল থাকয়ত হয়ব।
প্রদিক্ষণাথী র্য়নানয়ন:
•
•

•

প্রদতটি ব্যায়ি ২০-৩০ জন কর্মকতমায়ক র্য়নানয়ন সিয়া ায়ব;
একই উইং/য়েকিন/দিদভিন সথয়ক ৩-৫ জন কয়ি কর্মকতমায়ক (Homogeneous) র্য়নানয়ন
দিয়য় ৫/৬ টি গ্রুয়প দবভক্ত কিয়ত হয়ব স র্ন প্রিােন, অথ ম/দহোবিক্ষণ, পদিকল্পনা, এইি.আি
প্রভৃদত। র্াঠ প মায়য়ি কর্মকতমায়িি সক্ষয়ত্রও একই দনয়র্ অনুেিণ কিয়ত হয়ব স র্ন উপয়জলা
র্ৎস্য কর্মকতমা-৫ জন, প্রাদণ েম্পি কর্মকতমা-৫ জন, কৃদষ অদফোি-৫ জন প্রভৃদত।
র্িণালয়/অদধিপ্তয়িি সক্ষয়ত্র উপেদিব সথয়ক েহকািী েদিব প মায়য়ি কর্মকতমাগণয়ক র্য়নানয়ন
প্রিান কিা স য়ত পায়ি। উদ্ভাবন দবষয়য় অতযি আগ্রহী ও উয়যাগী কর্মকতমা স র্ন প্রিােদনক
কর্মকতমা, েহকািী সপ্রাগ্রার্ািগণও অংিগ্রহণ কিয়ত পায়িন। তয়ব, অদত গুরুত্বপূণ ম/অপদিহা ম
কর্মকতমাগণয়ক ( ায়িি ছাড়া র্িণালয়/অদধিপ্তি প্রায় অিল) র্য়নানয়ন না সিয়াই সেয়।

Sitting Arrangement

অন্যান্য প্রস্তুদত:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রদিক্ষণ আয়য়াজন ও প্রদিক্ষণ-পিবতী ফয়লাআপ-এি জন্য একজন উপযুক্ত সফাকাল পয়য়ন্ট র্য়নানয়নপূব মক প্রদিক্ষণ কর্মিালাি খেড়া তাদিখ এটুআই
প্রদতদনদধি োয়থ আয়লািনা কয়ি তা চূড়ািকিণ;
এটুআই-এি িাদয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমাি োয়থ আয়লািনা কয়ি প্রদিক্ষয়ণি সভনুয চুড়াি কিণ;
এটুআই সথয়ক সকান প্রকাি আদথ মক েহায়তা প্রিান কিা হয়না দবধায় প্রণীত গাইিলাইন অনু ায়ী বায়জট প্রস্তুত কিা, এটুআই-এি েংদেি কর্মকতমাি োয়থ
আয়লািনািয়র্ তা চূড়াি কিা এবং স্বীয় কতৃমপয়ক্ষি অনুয়র্ািন গ্রহন কিা। প্রদিক্ষণ শুরুি পূয়ব মই ফান্ড েংগ্রহ দনদিত কিা।
অিত এক েপ্তাহ পূয়ব ম অংিগ্রহণকািীয়িি তাদলকা (নার্, পিবী, সর্াবাইল নম্বি ও ই-য়র্ইল আইদি) এটুআই-এি িাদয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমাি দনকট সপ্রিণ কিা;
এটুআই কতৃমক প্রিানকৃত পূব ম প্রস্তুদত গাইিলাইন প্রদিক্ষয়ণি পূয়ব মই অংিগ্রহণকািীগণয়ক সপ্রিণ দনদিতকিণ;
প্রদিক্ষণাথীগণ কতৃমক অনলাইন জদিপ (োয়ভম র্াংদক) প্রদিক্ষয়ণি পূয়ব মই েম্পন্নকিণ;
এটুআই-এি িাদয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমাি োয়থ আয়লািনাপূব মক উদ্ভাবন উিাহিণ উপস্থাপনকািী কর্মকতমা দিদিতকিণ ও তাঁি পূব ম প্রস্তুদত দনদিতকিণ;
এটুআই-এি িাদয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমাি োয়থ আয়লািনাপূব মক ১ জন দলি ফযাদেদলয়টটি ও ১ জন সকা-ফযাদেদলয়টটি চূড়ািকিণ। োধািণত: অংিগ্রহণকািীয়িি
সলয়ভল এবং আয়য়াজনকািী িপ্তি/প্রদতষ্ঠান দবয়বিনা কয়ি ফযাদেদলয়টটি দনব মািন কিা হয়য় থায়ক;
প্রদিক্ষণ কয়ক্ষ োব মক্ষদণক গির্ পাদন, দিদন, টি-প্যাক, ওয়ান টাইর্ গ্লাে ও িকয়লট-চুইংগার্ এি ব্যবস্থা িাখা।

ব্যানাি (নমুনা):

‘নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন’ দবষয়ক প্রদিক্ষণ কর্মিালা
২০-২৪ আগে, ২০১৭ | দবয়ার্ ফাউয়ন্ডিন, কক্সবাজাি
আয়য়াজয়ন: বাদণজয র্িণালয়
েহয় াদগতায়: র্দিপদিষি দবভাগ ও একয়েে টু ইনফিয়র্িন (এটুআই) সপ্রাগ্রার্

দব:দ্র: অংিগ্রহণকািীয়িি সফাডায়ি কর্মিালাি দেদিউল এবং সকান দিদিং দকংবা সেিন উপকিণ প্রিান না কিাি জন্য দবনীত অনুয়িাধ কিা হয়লা। তয়ব,
কর্মিালা শুরুি পূয়ব মই েব উপকিয়ণি দপ্রন্ট কদপ িাখয়ত হয়ব া ফযাদেদলয়টটিবয় ের্য় র্ত েবাইয়ক েিবিাহ কিয়বন। সকান উপকিণ আয়গভায়গই সিয়া
ায়ব না।

বায়জয়টি খাতেমূহ (নূন্যতর্):
কর্মিালাি ব্যানাি
েকল অংিগ্রহণকািী, ফযাদেদলয়টটি ও সকাে ম আয়য়াজয়নি োয়থ েংদেি ব্যদক্তয়িি জন্য েকাল ও দবকায়লি নাস্তা এবং দুপুয়িি খাবাি
কর্মিালাি ২য় ও ৩য় দিয়ন দফড দভদজয়টি জন্য প্রয়য়াজনীয় েংখ্যক গাদড় স র্ন (২ দিন x ৩টি গাদড়)
সিকদলে অনু ায়ী কর্মিালাি প্রয়য়াজনীয় উপকিণ ও িপাদত িয়
েকাল ও দুপুয়িি সেিয়ন েকল অংিগ্রহণকািী এবং ফযাদেদলয়টটিয়িি জন্য িকয়লট, চুইংগার্ ও োব মক্ষদণক িা-এি ব্যবস্থা
উদ্ভাবন উিাহিণ / পাইলট প্রয়জি উপস্থানকাদি কর্মকতমাি জন্য ২/৩ সেিয়নি (অদতদিক্ত) েম্মানীি ব্যবস্থা কিা
অংিগ্রহণকািীয়িি প্রদিক্ষণ ভাতা, প্রয় াজয সক্ষয়ত্র
ইয়নায়ভিন অদফোি ও সকাে ম ের্ন্বয়কািী েহ প্রয়য়াজনীয় অন্যান্য ব্যদক্তি েম্মানী, প্রয় াজয সক্ষয়ত্র
o কর্মিালাি দবদভন্ন পাঠ উপকিয়ণি ফয়টাকদপ/দপ্রন্ট এবং প্রয়য়াজনীয় অন্যান্য উপকিণ িয় স র্ন ফুল, োউন্ড দেয়ের্ ইতযাদি।
o দুইজন জন ফুল টাইর্ ফযাদেদলয়টটি এি েম্মানী (দলি ফযাদেদলয়টটি: প্রদতদিন ৭ ঘন্টা কয়ি ৫ দিন=৩৫ সেিন এবং সকা-ফযাদেদলয়টটি: প্রদতদিন ৫
ঘন্টা কয়ি ৫ দিন=২৫ সেিন)। দবদভন্ন প্রদিক্ষণ প্রদতষ্ঠান ও িপ্তি স খায়ন প্রদিক্ষণ পদিিালনাি দনজস্ব নীদতর্ালা িয়য়য়ছ তািা ঐ নীদতর্ালা অনুেিণ
কিয়বন, তয়ব এটি স ন েিকায়িি েব ময়িষ োর্কমলায়ি র্াি ম ২০১৭ উদিদখত েম্মানীি হায়িি কর্ না হয়।
ম
o দবদবধ বিাদ্দ (ফুল, সাউন্ড দেয়ের্, োটিদফয়কট
ততদি, পাঠ উপকিণ ফয়টাকদপ ও অন্যান্য);
o প্রদিক্ষক দি বাইয়িি হয়য় থায়কন (য় র্ন অন্য সজলা সথয়ক আগত) সেয়ক্ষয়ত্র তাঁি াতায়াত ও অন্যান্য খিি বাবি সথাক বিাদ্দ িাখা স য়ত পায়ি।
o
o
o
o
o
o
o
o

দব:দ্র:
✓ ‘নাগদরক সসবায় উদ্ভাবন’ প্রদশক্ষণ কর্মশালাটি সম্পূণ ম ব্যদতক্রর্ এবং প্রায় সবকটি সসশন এযদিদিটি / িলীয় কাজ দনিমর;
✓ অংিগ্রহণকািী দনব মািন, প্রদিক্ষণ সভনুয, বায়জট, পাঠ উপকিণ দকংবা লদজদেকে েম্পয়কম সকান অস্পিতা থাকয়ল তা উপয়ি উদিদখত এটুআই সফাকাল
পাে ময়নি োয়থ স াগায় াগ কিা স য়ত পায়ি।

দবস্তাদিত তথ্য ও েহয় াদগতাি জন্য স াগায় াগ:
•
•

জনাব মুদনিা সুলতানা, ইয়নায়ভিন সিদনং সস্পশ্যাদলি, এটুআই সপ্রাগ্রার্, ০১৭১৬-০২৬৮১৭, munira.sultana@a2i.gov.bd
জনাব সর্া: িহীদুল ইেলার্, সিদনং সকা-অদি ময়নটি, এটুআই সপ্রাগ্রার্, ০১৮১৪-৮০৮২৮৬, shahid.najim@a2i.gov.bd।

