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উদ্ভাবনী িারণা (Innovation Idea) প্রস্তাবনা ফরি (২০১৬)
ক্র.ন.

সািারণ তথযাবলী

১.

আদবেনকারীর নাি

২.

আদবেনকারী প্রমতষ্ঠাদনর নাি উপদজলা মশক্ষা অমফস, পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

৩.

মিকানা

মিা. লুৎফর রহিান

উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কার্যালয়, উপদজলা কিদেক্স, উপদজলা: পটুয়াখালী
সের, মজলা: পটুয়াখালী।

৪.

মফান/ মিাবাইল নাম্বার

01712310058

৫.

ই-দিইল

ueoptksadar@gmail.com
প্রকল্প প্রস্তাবনা

৬.

প্রকদল্পর নাি

মনজস্ব বযবস্থাপনায় কমিউটার প্রমশক্ষণ কিযসমূ ি

৭.

প্রকদল্পর সারাাংশ (অনমিক

উপদজলার ২০৬ মট প্রাথমিক মবেযালদয়র িদিয ১০৩ মট প্রাথমিক মবেযালদয়
লযাপটপ সরবরাহ করা হদয়দে। তাই মশক্ষকদের এ মবষদয় প্রমশক্ষদণর
প্রদয়াজনীয়তা মেখা মেদয়দে। মিমজটাল বাাংলাদেশ গিদনর লদক্ষয সরকাদরর মেওয়া
লযাপটপ ও িামিমিমিয়ার বযবহার মবেযালয় পর্যাদয় ফলপ্রসূ করদত গত ৩১ আগস্ট
২০১৫ সাল মথদক পটুয়াখালী সের উপদজলার মশক্ষা অমফদস মনজস্ব বযবস্থাপনায়
এই প্রমশক্ষণ পমরিালনা করা হদে এবাং এর ফলাফল ও প্রভাব সকল িহদল স্পষ্ট
ও প্রসাংমশত। এরই িারাবামহকতায় আরও বযপকভাদব প্রমশক্ষণ পমরিালনা কদর
মবেযালয় পর্যাদয় প্রর্ুমির বযবহার মনমিত করার প্রদিষ্টা মনওয়া মবদশষ
প্রদয়াজনীয়তা মেখা মেদয়দে।

৫০ শদে)

৮.

প্রকদল্পর মর্ৌমিকতা
২০১৭ সাদলর ৬ মিদসম্বর পটুয়াখালী সের উপদজলার ৮৪ মট প্রাথমিক মবেযালদয়
লযাপটপ মবতরণ করা হদলও অমিেপ্তর কততযক প্রেত্ত প্রমশক্ষণ শুরু করা সিয়
সাদপক্ষ। আবার র্ারা প্রমশক্ষণ মপদয়দেন তাদের মনয়মিত িিযা করা েরকার। এই
মপ্রমক্ষদত সপ্তাদহ দুই মেন ২ ঘন্টা প্রমশক্ষণ পমরিালনা করদল মশক্ষবতন্দ নতুন মবষয়
মশখার পাশাপামশ সম্মুখীন হওয়া সিস্যাসিূহ আদলািনার িািযদি সিািান করদত
পরদব। এোড়া মশক্ষকদের ১ সপ্তাদহর এসাইনদিন্ট মেওয়া হদল তারা তা করদত
আগ্রহী ও তৎপর হদবন। এসকল কারদণ প্রমশক্ষণমট পমরিালনার প্রবল মর্ৌমিকতা
রদয়দে।

৯.

উপদজলার ১০৩ মট প্রাথমিক মবেযালদয়র প্রায় ২০৬ জন মশক্ষকসহ আগ্রহী মর্
প্রকদল্পর সুমবিাদভাগী

১০.

মকান মশক্ষক।
প্রমশক্ষণ মশদষ মশক্ষকবতন্দ লযাপটাদপর র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ ও বযবহার করদত
মশখদব। লযাপটপ বযবহার কদর মিমজটাল কনদটন্ট ততমর কদর মেমণকদক্ষ বযবহার

সাংদক্ষদপ প্রকদল্পর ফলাফল

(Output)

করদত পারদব ও মশক্ষক বাতায়দনর সেস্য হদয় কনদটন্ট আপদলাি করদত পারদব।
মবেযালদয়র তথয অনলাইদন ও অফলাইদন প্রোন করদত পারদব। মবেযালদয়র মশখন
মশখাদনা কার্যক্রি আনন্দঘন হদব।

১১.

মিমজটাল বাাংলাদেশ মবমনিযাদণ সহায়তা করদব। মবেযালয় পর্যাদয় প্রর্ুমি বযাবহার
প্রাথমিক মশক্ষায় প্রকদল্পর
প্রভাব (Impact)

১২. প্রকদল্পর মিয়াে (িাস)
১৩. পূদবয আপনার জানািদত এই
মবষদয় মকান প্রকল্প আদে মক
না?
১৪.
সাংদক্ষদপ কিযপমরকল্পনা
(মবস্তামরত কিযপমরকল্পনা
প্রকল্প প্রস্তাবনার সাদথ সাংর্ুি
করুন)
১৫.

কিযপমরকল্পনার উদেখযদর্াগয
িাপসিূহ

১৬. কী কারদণ এই প্রকল্পমটদক
উদ্ভাবনী (সিয়, খরি ও
মভমজদটর আদলাদক) বদল গণয
করা হদব (সাংদক্ষদপ বণযনা
করুন)
১৭. প্রকল্পমট মক সম্প্রসারণদর্াগয?
১৮.
প্রকল্পমট কীভাদব মটকসই
হদব? (সাংদক্ষদপ বযাখযা করুন

মনমিত হদব। মশক্ষার গুণগতিান বতমি পাদব। প্রাথমিক মবেযালদয়র মশক্ষবতন্দ
আিুমনক প্রর্ুমি বযবহাদর অভযস্ত হদবন।
১২ িাস (জানুয়ামর ২০১৮ মথদক মিদসম্বর ২০১৮)
নাই
বেদরর শুরুদতই প্রমত মবেযালয় মথদক দুইজন মশক্ষক মনবযািন কদর তাদের প্রমশক্ষণ
মেওয়া হদব। সপ্তাদহ ২ মেন ২ ঘন্টা কদর প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদব। প্রমশক্ষক
থাকদবন েক্ষ সহকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসার ও েক্ষ মশক্ষকবতন্দ। উপদজলা
মশক্ষা অমফদসর িামিমিমিয়া ও লযাপটপ বযবহার করা হদব।
িাপ-১: জানুয়ামর িাদসর প্রথি সপ্তাদহ লযাপটপ ও িামিমিমিয়া প্রাপ্ত মবেযালদয়র
তামলকা ততমর ও প্রমত মবেযালয় মথদক দুই জন মশক্ষক মনবযািন কদর তাদের তামলকা
ততমর।
িাপ-২: জানুয়ামরর ২য় সপ্তাদহ মস্বোদসবক প্রমশক্ষক মনবযািন, মসদলবাস প্রণয়ন,
প্রমশক্ষণ স্থল মনবযািন ও প্রমশক্ষণ উদবািদনর প্রস্তুমত গ্রহণ।
িাপ-৩: জানুয়ামরর ৩য় সপ্তাদহ প্রমশক্ষদণর উদবািন ও মশক্ষদকর তথয সাংগ্রহ ও
মবদেষণ।
িাপ-৪: সপ্তাদহর প্রমত মসািবার ও বতহস্পমতবার মবলা ২:৩০ মথদক ৪:৩০
(শীতকালীন) বা মবলা ৩:০০ মথদক ৫:০০ (গ্রীষ্মকালীন) সিয় মনিযামরত স্থাদন
প্রমশক্ষণ পমরিালনা।
িাপ-৫: অনলাইদন প্রেত্ত প্রমত সপ্তাদহর অযাসাইনদিন্ট সাংগ্রহ ও মবদেষণ করা।
িাপ-৬: প্রমশক্ষদণর ফলাফল মবদেষণ ও পরবতযী বেদরর পমরকল্পনা গ্রহণ।
প্রথিত এমট পমরিালনায় সািান্য অদথযর প্রদয়াজন হদব। মশক্ষকবতন্দ মবমভন্ন প্রমশক্ষণ
মসন্টাদর মবমেন্নভাদব প্রমশক্ষণ মনদত মগদল তাদের অমতমরি সিয় ও অথয প্রদয়াজন
হদব। তাোড়া মকান প্রমশক্ষণ মসন্টাদরই শুিু মবেযালদয়র প্রদয়াজন অনুসাদর প্রমশক্ষণ
প্রোন কদর না। তাই এই প্রমশক্ষণ অথয সিয় ও েদির লাঘব করদব। অনুশীলদনর
মক্ষত্র ততমর করদব।
হ্াাঁ
এই প্রমক্রয়ার সাদথ উপদজলা মশক্ষা অমফদসর কতযকতযাবতন্দ সরাসমর সিতি হদবন।
এবাং তারা ও েক্ষ মশক্ষকবতন্দ প্রমশক্ষক হদবন । ফদল এখান মথদকই েক্ষ মশক্ষক
ততমর হদব এবাং তারাই এই প্রমশক্ষণ িামলদয় মনদব। মর্দহতু অদথযর সাংদেষ খুবই

কি তাই বাস্তবায়ন সহজ হদব। তাোড়া প্রমশক্ষক, প্রমশক্ষনাথযীদের সাদথ প্রমশক্ষদণর
বাইদরও মপশাগত মর্াগাদর্াগ হদব মবিায় এমট মটকসই হদব।
১৯.
প্রমশক্ষণ পমরিালনার মক্ষদত্র মকেু ঝুাঁমক থাকদত পাদর। মশক্ষদকর অমনহা, প্রর্ুমির
প্রকল্পমট বাস্তবায়দন কী কী
প্রমত ভয় এবাং মশক্ষদকর র্াতায়াত খরি ইতযামে ঝুাঁমক রদয়দে। তাোড়া প্রমশক্ষকদের
ঝুাঁমকর সম্ভাবনা আদে?
অন্যান্য প্রমশক্ষণ থাকদত পাদর। মসদক্ষদত্র মশক্ষকদের উৎসামহত করা, এবাং মবকল্প
কীভাদব তা মনরসন করা হদব?
প্রমশক্ষক ততমর করদত হদব।

জনবল পমরকল্পনা
২০.

প্রকল্পমট বাস্তবায়দন জনবল
পমরকল্পনা (কত জন, কী
কাদজ, কত মেন মনর্ুি
থাকদবন?

নতুন জনবল প্রদয়াজন হদব না। সাংমেষ্ট উপদজলা মশক্ষা অমফসার প্রমশক্ষণ
মকাঅমিযদনটদরর োময়ত্ব পালন করদবন। েক্ষ সহকারী উপদজলা মশক্ষা
অমফসারবতন্দ ও মশক্ষকবতন্দ প্রমশক্ষদকর োময়ত্ব পালন করদবন। মশক্ষকবতন্দ
অাংশগ্রহণ করদবন। মশক্ষা অমফদসর কিযিামরবতন্দ সাদপাটয স্টাফ মহদসদব মস্বোয়
কাজ করদবন।

প্রদয়াজনীয় বাদজট (সদবযাচ্চ ৫০,০০০ টাকা)
২১. জনবল বাদজট (প্রদর্াজয
মক্ষদত্র
২২. বাস্তবায়ন বাদজট (প্রদর্াজয
মক্ষদত্র)

নাই।

৩০,০০০.০০ (মত্রশ হাজার টাকা িাত্র)

প্রস্তাবনার সাদথ প্রদয়াজনীয় সাংর্ুমি (ঐমেক) (প্রোন করদল মটক মেন)

√

২৩. খাতমভমত্তক বযয় মবভাজন
২৪. জনবল পমরকল্পনা (মবস্তামরত)
২৫. সিয় আবি কিযপমরকল্পনা (মবস্তামরত)
২৬. প্রমশক্ষদণর মসদলবাস

প্রদজার্য নয়

√
√
মিা. লুৎফর রহিান
(স্বাক্ষমরত)

তামরখ: ১৮ জানুয়ামর ২০১৮

প্রস্তাবকারীর নাি ও স্বাক্ষর

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও মসল

পমরমশষ্ট-১
মনজস্ব বযবস্থাপনায় কমিউটার প্রমশক্ষণ কিযসমূ ি ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

খাতমভমত্তক আয়- বযয় মবভাজন ( বাদজট)

প্রাক্কমলত আদয়র মববরণ
ক্র.
ন.
১

আদয়র উৎস
ইদনাদভশন
গ্রান্ি

সবযদিাট আয়

প্রাক্কমলত বযদয়র মববরণ
পমরিাণ
/
সাংখযা

টাকার
পমরিাণ

ক্র.
ন.

৩০০০০

১

বযানার

১

৬০০

৬০০

২

ইন্টারদনট িদিি িাজয
( ১২ িাস)

১২

৪০০

৪৮০০

৩

মভযনু বযবস্থাপনা

১

৪০০০

৪০০০

৪

িামিোগ

৬

৫০০

৩০০০

৫

প্রমশক্ষদকর নাস্তা বাবে
( ৪০ সপ্তাহ)

৪০

২০০

৮০০০

৬

মর্াগাদর্াগ ও র্াতায়াত

১

৪০০০

৪০০০

৭

মস্টশনামর ( ফরি ও
অন্যান্য)

২

২০০০

৪০০০

৮

মবমবি

১

১৬০০

১৬০০

সবযদিাট বযয়

৩০০০০

কার্যক্রদির মববরণ

৩০০০০
কথায়: টাকা মত্রশ হাজার িাত্র

একক
বযয়

মিাট বযয়

িন্তবয

পমরমশষ্ট-২

সিয় আবি কিযপমরকল্পনা

বেদরর শুরু মথদক সপ্তাদহর প্রমত মসািবার প্রথি বযাি ও বতহস্পমতবার মবতীয় বযাদি
অাংশগ্রহণকারী মশক্ষকদক ২ ঘণ্টা বযামপ কমিউটার মবষদয় প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদব।
িাপ-১: জানুয়ামর ২০১৮ মি. িাদসর প্রথি সপ্তাদহ লযাপটপ ও িামিমিমিয়া প্রাপ্ত মবেযালদয়র তামলকা ততমর ও প্রমত
মবেযালয় মথদক দুই জন মশক্ষক মনবযািন কদর তাদের তামলকা ততমর।
িাপ-২: জানুয়ামর ২০১৮ মি. এর ২য় সপ্তাদহ মস্বোদসবক প্রমশক্ষক মনবযািন, মসদলবাস প্রণয়ন, প্রমশক্ষণ স্থল মনবযািন ও
প্রমশক্ষণ উদবািদনর প্রস্তুমত গ্রহণ।
িাপ-৩: জানুয়ামর ২০১৮ মি. এর ৩য় সপ্তাদহ প্রমশক্ষদণর উদবািন ও মশক্ষদকর তথয সাংগ্রহ ও মবদেষণ।
িাপ-৪: জানুয়ামর ২০১৮ মি. িাদসর তততীয় সপ্তাহ মথদক প্রমত মসািবার ও বতহস্পমতবার মবলা ২:৩০ মথদক ৪:৩০
(শীতকালীন) বা মবলা ৩:০০ মথদক ৫:০০ (গ্রীষ্মকালীন) সিয় মনিযামরত স্থাদন প্রমশক্ষণ পমরিালনা করা হদব।
িাপ-৫: অনলাইদন প্রেত্ত প্রমত সপ্তাদহর অযাসাইনদিন্ট সাংগ্রহ ও মবদেষণ করা হদব।
িাপ-৬: মিদসম্বর ২০১৮ মি. িাদসর মশষ সপ্তাদহ প্রমশক্ষদণর ফলাফল মবদেষণ ও পরবতযী বেদরর পমরকল্পনা গ্রহণ
করা হদব।

পমরমশষ্ট-৩

মনজস্ব বযবস্থাপনায় কমিউটার প্রমশক্ষণ কিযসূমি

প্রমশক্ষদণর মসদলবাস
ক্রি

মেন

মবষয়বস্তু

০১

প্রথি
িমিউল

কমিউটাদরর
সািারণ
পমরমিমত

০২

মবতীয়
িমিউল

পাওয়ার পদয়ন্ট

০৩

তততীয়
িমিউল

পাওয়ার পদয়ন্ট

০৪

িতুথয
িমিউল

ইন্টারদনট
পমরমিমত

কার্যক্রি
উদবািনী, পূবজ্ঞ
য ান র্ািাই।
কমিউটার অন, অফ ও উইদন্িাজ পমরমিমত
হািযওয়ার সফটওয়ার পমরমিমত। মবমভন্ন
র্ন্ত্রাংদশর নাি, িাউস ও মক মবািয পমরমিমত।
মনমেযষ্ট নাদি মফাল্ডার ফাইল মখালা।
পুনরাদলািনা। পাওয়ার পদয়দন্টর উইদন্িা
পমরমিমত। Home মিনু পমরমিমত (দটক্সট
মলখা রাং করা মোট, বড়, কমপ, মপস্ট করা ।
অভ্র মকদবািয বযবহার কদর বাাংলা টাইমপাং
পুনরাদলািনা। Insert মিনু পমরমিমত
(Table , Picture, Shape,Text Box,
Title, Caption র্ুি করা।
Anination, স্লাইি সিূদহর বণযনা।

অযাসাইনদিন্ট

৩ পতষ্ঠা ইাংদরমজ টাইপ করদত
হদব।
জাতীয় সাংগীতসহ বাাংলায়
কিপদক্ষ ৭ মট স্লাইি ততমর

১ মট পূণয মিমজটাল কদন্টন্ট/ পাি
ততমর করা

অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা।
ইন্টারদনট সাংদর্াগ, ব্রাউজার বযবহার কদর
তথয অনুসন্ধান করা। প্রদয়াজনীয় েমব বা মিত্র
িাউনদলাি করা। পািযপুস্তদকর বযবহার।

অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা।
০৫

পঞ্চি
িমিউল

ইন্টারদনট
পমরমিমত

০৬

ষষ্ঠ
িমিউল

ইন্টারদনট
পমরমিমত

০৭

সপ্তি
িমিউল

অনলাইন িাটা
িযাদনজদিন্ট

০৮

অষ্টি
িমিউল

এি.এস. ওয়ািয

০৯

নবি
িমিউল

এি.এস.
এদক্সল

১০

েশি
িমিউল

সামবযক
আদলািনা ও
িূলযায়ন

Animation & Design মিনু । মভমিও
িাউনদলাি ও মভমিও স্লাইদি অন্তভূযি করণ।
ই-দিইল মখালা।

অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা।
েমব ও মভমিও এমিমটাং। মশক্ষক বাতায়ন ও
সািামজক মর্াগাদর্াগ িািযি।
অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা। ইপ্রাইিামর স্কুল িাটা র্ািাই , E APSC, অন
লাইন বই মবতরণ, ন্যাশনাল ওদয়ব মপাটযাল,
মিমজটাল বই। মশক্ষা সাংক্রান্ত
ওদয়বসাইটসিূহ পমরমিমত।
অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা।
এি.এস ওয়াদিযর Home, Insert ও Page
Layout, File মিনু পমরমিমত।
অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, পুনরাদলািনা।
মবমভন্ন মপ্রাগ্রাদি মটমবদলর বযবহার।
ও এদক্সদলর প্রাথমিক িারনা।

অযাসাইনদিন্ট উপস্থাপন, সামবযক
আদলািনা, িূলযায়ন, সিাপমন, সনে প্রোন।

েমবসহ ২ মট পূণয মিমজটাল
কদন্টন্ট/ পাি ততমর করা।
মভমিওসহ ১মট পূণয মিমজটাল
কদন্টন্ট/ পাি ততমর করা। মনজ
মবেযালদয়র সকল মশক্ষদকর ইমিইল মখালা ও তথয আোন
প্রোন করা
মিমজটাল কদন্টন্ট/ পাি ততমর কদর
মশক্ষক বাতায়দন আপদলাি ও
িাউনদলাি করা।
অনলাইদন মবেযালয় ও মশক্ষক
তথয র্ািাই ও সাংদশািন ।

১ মট আদবেন/ োপ্তমরক মিমি ইমিইদল মপ্ররণ।
মবেযালদয়র ফলাফল মসট ততমর।
সপ্তাদহ কিপদক্ষ ১ মট মিমজটাল
কদন্টন্ট ততমর কদর মেমণকদক্ষ
বযবহার, মশক্ষক বাতায়দন
আপদলাি ও ইদিইদল মপ্ররণ।

িন্তবয

