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ক

াবনা

6.

কে র নাম

7.

কে র সারাংশ (অনিধক ৫০ শে )

উপেজলার াথিমক িব ালেয়র সকল িশ েকর জ উ ু ইউআরিস িভি ক
এক ICT িবষয়ক সহায়তা ক । ICT িশ ণ া ও আ হী িশ কগণ
িবনা খরেচ ICT সং া সম া সমাধান ও িডিজটাল কে
তির িবষেয়
েয়াজনীয় পরামশ পােবন এবং হােতকলেম দ তা অজন করেত পারেবন।
াপটপ ও মাি িমিডয়ার ছাট-খােটা সম া সমাধােনর
মতা অজন
করেবন।

8.

কে র যৗি কতা

বতমান সরকার দেশর সকল ের িডিজটাল ি র স সারণ করেত ব
পিরকর। এই লে দেশর াথিমক িব ালয় েলােত িনয়িমত িডিজটাল কে
বহার করার মা েম পাঠদােনর উপর িবেশষ জার দয়া হেয়েছ। এজ িবিভ
িব ালেয়র িশ কগণেক ইেতামে ICT িবষেয় িশ ণ দয়া হেয়েছ। িক
াপটপ ও মাি িমিডয়া যথাসমেয় হােতর কােছ না পাবার কারেণ িশ কগণ
িনয়িমত চচার অভােব অেনক িক ই েল গেছন এবং েল যাে ন। তাছাড়া
েয়াজনীয় য পািত থাকা সে ও দ তার অভােব অেনক িশ ক িণকে
িডিজটাল কে
বহার কেরননা। যেহ একবার িশ ণ া িশ কেক
ণরায় একই িশ ণ দয়া যাে না তাই তােদর জ এমন এক সহজ েযাগ
থাকা েয়াজন যখােন যেকান িশ ক তার েয়াজনীয় সহায়তা সহেজই
পেত পােরন। উপেজলা পযােয় ইউআরিস হেলা াথিমক িব ালেয়র িশ কগেণর
জ
কালীন িশ েণর এক
ী ত িত ান। তাই ইউআরিসেত ICT
িবষেয় িশ কগেণর িনয়িমত চচার েযাগ কের দয়া হেল তােদর দ তা ও আ হ
িদন িদন ি পােব। এছাড়া মােঝ মােঝ (বছের ৩/৪ বার) িরে শাস িশ ণ
কম িচর ব া রাখা হেলও িশ কগণ অেনক বিশ উপ ত হেবন যার ফেল

ICT Support Centre for Primary Teachers’
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9.

কে র িবধােভাগী

10.

সংে েপ কে র ফলাফল
(Output)

11.

াথিমক িশ ায় কে র ভাব
(Impect)

12.

কে র ময়াদ (মাস)

13.

েব আপনার জানামেত এই িবষেয়
কান ক আেছ িকনা?

সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর ল অজেনর পথ অেনক গম হেব।
এছাড়াও এখােন েয়াজনীয় বা ব সহেযািগতার িন য়তা থাকায় িশ কগণ
উৎসােহর সােথই িডিজটাল ি
বহাের সেচ হেবন।
এই কায েমর বা বায়ন সফল হেল িশ কগণ ICT স ক ত িনেজেদর সম া
িনেজরাই সমাধােনর বা ব দ তা অজন করেত পারেবন, িনয়িমত িডিজটাল
কে
তির কের িণকে এর বহার করেত পারেবন।
াথিমক িব ালেয়র িশ ক ও িশ াথ
িব ালেয় িডিজটাল ি
াবহার করার ফেল ক) িশ রা অেনক সহেজ ও আনে র সােথ পাঠ হন করেত পারেব।
খ) বা ব ান লাভ করা িশ াথ েদর জ সহজ হেব।
গ) িশ ায় আ হ ি পােব।
ঘ) িশ াথ উপি িত ি পােব ও ঝের পড়া াস পােব।
ঙ) Skype বহার কের িথবীর িবিভ দেশর িশ া িত ােনর সােথ
অিভ তা িবিনময় কের িশ াথ েদর পাশাপািশ িশ কগণও িনেজেদর স
করেত পােরেবন।
চ) িশ ক বাতায়ন বহার কের যেকান িবষেয়র কে েক িনেজেদর মেতা
কের স াদন কের বহার করেত পারেবন যা িশ কগেণর দ তা ি করেব।
ছ)
পাঠ (muktopaath) এবং এ ধরেণর অ
িবধার ধারনা স ক
বহােরর মা েম িবিভ অনলাইন কােস অংশ হণ কের িশ কগণ িনেজেদর
দ তা ি করেত পারেবন।
জ) উপেজলা ও জলা হেত চািহত য কান ত অিত অ সমেয় ও ায় িবনা
খরেচ সহেজই সরবরাহ করেত পারেবন।
ঝ) িশ কগণ িনেজরাই ইউআরিসেত িডিজটাল কে
ংক তির করেবন এবং
যেকান সময় এখান থেক সহেযািগতা হণ করেত পারেবন।
দীঘেময়ােদ এ ক বা বায়ন করেত পারেল াথিমক িশ ায় এর ইিতবাচক
ভাব ল করা যােব। যমন১। িশ কগণ িডিজটাল ি স েক বা ব দ তা অজন করেত পারেবন।
২। ি ভীিত র হেব।
৩। িডিজটাল কে
বহার কের পাঠদান করেল পাঠদােনর মান ভাল হেব এই
িব াস অজন করেবন।
৪। সমেয়র চািহদার সােথ িনেজেদরেক খাপ খাওয়ােত পারেবন।
৫। িবিভ দেশর িশ া ব া স েক জানেত পারেবন এবং িশ েদরেকও
পিরিচত করেত পারেবন।
৬। িবে র উ ত দেশর িশ া ব ার সােথ তাল িমিলেয় আমােদর দেশর
িশ ার মান ি েত অবদান রাখেত পারেবন।
৭। সেবাপির াথিমক িশ ার ণগত মান উ ত করেত স ম হেবন।
াথিমকভােব এক বছর ( েয়াজেন সময় ি করা যেত পাের)
আমার জানামেত েব এ ধরেণর কান ক
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নয়া হয়িন।

14.

সংে েপ কমপিরক না (িব ািরত
কমপিরক না ক
াবনার সােথ
সং ক ন)

15.

কমপিরক নার উে খেযা ধাপস হ

16.

কী কারেণ এই ক েক উ াবনী
(সময়, খরচ ও িভিজেটর আেলােক)
বেল গ করা হেব (সংে েপ বণনা
ক ন।

 াথিমক িব ালেয়র সকল িশ ক এর িবধােভাগী সদ হেবন।
 ICT িবষেয় লনা লক দ িশ কগণেক িনেয় এক
ােনল গঠন করা।
 দ তার িণ অ যায়ী দলগঠন কের কাজ ভাগ কের দয়া ( যমনসফ ওয় ার সােপাট, াডাগিজ সােপাট, কে উ য়ন সােপাট, ই ারেনট
সােপাট, হাডওয় ার সােপাট ইত ািদ)।
 থেম এসব িশ কেক ওিরেয়ে শন িদেয় আরও িক টা দ করা।
 ােনল িশ কগেণর সহায়তায় ইউআরিসর বাইেরও ( যমন ইউিনয়ন বা
া ার পযােয়) কমশালার ব া করা।
 ইউিনয়ন িভি ক/ া ার িভি ক সহেযািগতাকারী ছাট ছাট দল গঠন।
 াবল ং কােজ অিভ তা অজেনর জ মােঝ মােঝ িবেশষ কমশালার
আেয়াজন।
 িডজটাল কে
তির িতেযািগতার আেয়াজন ও র ােরর ব া রাখা।
 িব ালয় পিরদশন কের িণকে িডিজটাল কে
ববহারকারী
িশ ক িনবাচন ও র ত করা।










িশ কগণেক এ িবষেয় অবিহত করা
সকল িশ কেক সদ
করা
কায েমর পিরক না করা
েয়াজনীয় দল গঠন করা
কমশালার আেয়াজন করা
িতেযািগতার আেয়াজন করা
কায ম অ াহত রাখা
িব ালেয় িডিজটাল ি র বহার পিরদশন করা

যসব কারেণ এ ক

এক উ াবনী ধারণা তা হেলা –

১। এর মা েম িডিজটাল কে
তির ও এর বহার চচা করার জ
িশ কগেণর এক
র াটফ ম তির হেব।
২। এ স ােরর সদ গণ িবনা খরেচ েয়াজনীয় সহায়তা পােবন।
৩।

ি

বহােরর িত িশ কগেণর আ হ বাড়েব।

৪। ানীয় পযােয় িশ কগণ িনয়িমত (বছের ৩/৪ ) কমশালায় অংশ হণ কের
আরও দ তা অজন করেত পারেবন।
৫। এছাড়া যেকান সময় এবং স ােহ এক িনিদ িদন ইউআরিসেত একি ত
হেয় িডিজটাল ি িবষেয় হােত-কলেম কাজ করেত পারেবন।
৬। িডিজটাল প িতেত পাঠদােনর
যােব।

ে বাংলােদশ আরও কেয়ক ধাপ এিগেয়

৭। সেবাপির, িশ ক-িশ াথ উভেয়র মে ই ICT-র িত আ হ বাড়েব যা
উ ত বাংলােদশ িবিনমােণ অ িণ িমকা পালন করেব।
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17.
18.

ক

িক স সারণেযা ?

ক কীভােব টকসই হেব?
(সংে েপ বণনা ক ন)

হ , ক
ক

স সারণেযা ।

েক টকসই করেত হেল িক কাজ পিরকি তভােব করেত হেব, যমন-

১। িনয়িমত ও বা বস ভােব ICT সহায়তা িনি ত করা।
২। Teaching-Learning ি য়ার মেতা পিরকি ত িবিভ ধরেণর
Assignment দােনর মা েম কি উটাের িডিজটাল কে
তির ও
ICT িবষয়ক কায ম চচার ব া থাকেত হেব।
৩। িনয়িমত ও ধারাবািহকতা র া কের কমশালার আেয়াজন করা।
৪। িত স ােহ িনিদ জায়গায় (ইউআরিসেত) আ হী িশ েকর উপি িত িনি ত
করা।
৫। কায ম েক মা ইউআরিস ক ীক না রেখ ধীের ধীের ইউিনয়ন বা
া ার পযােয় িব ত করা।
৬। িবিভ দেলর কাজ িনয়িমত তদারক করা ও সম য় সাধন করা।
৭। সফলতার ী িত দােনর ব া রাখা।

19.

ক বা বায়েন কী কী িঁ কর
স াবনা আেছ? কীভােব িনরসন করা
হেব?

ক বা বায়েন তমন কান বড় ধরেনর িঁ ক না থাকেলও িক টা িঁ কর
স াবনা আেছ, যমন১। সহজ যাগােযাগ ব ার অভােবর কারেণ আ হী িশ কগেণর িনয়িমত
ইউআরিসেত আসেত না পারা ।
২। িনয়িমত পিরচযার অভােব িব ালেয়র য পািত ন হেয় যাওয়া।
৩। িব ৎ না থাকার কারেণ িব ালয় পযােয় বা বায়ন করেত না পারা।
4। য পািত মরামেতর েয়াজনীয় আিথক বরা না থাকায় এ েলা ায়ীভােব
ন হেয় যেত পাের।
সমাধােনর উপায় –
 িবিভ সমেয় িতেযািগতার আেয়াজন করা
 কায ম সং া চার চালােনা
 িশ ণ া িশ কগণ ক ক িব ালেয় পাঠদােন িতিদন িডিজটাল
কে
বহার বা তা লক করা।
 িডিজটাল কে সহজলভ করা।
 কমশালায় অংশ হণকারীেদর জ আ ায়েনর ব া রাখা। ইত ািদ
 য পািত মরামত বাবদ পযা বরাে র ব া রাখা।
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জনবল পিরক না
20.

ক বা বায়েন জনবল পিরক না
(কতজন, কী কােজ, কত িদন িন
থাকেবন?)

এ ক পিরচালনার জ আলাদাভােব জনবল িনেয়ােগর েয়াজন নই।
সদ গণ িনেজরাই কাজ ভাগ কের িনেবন। ইউআরিসেত িন
কমকতাকমচারীগণ এ কােজ সহেযািগতা করেত পােরন।
এছাড়া েয়াজেন িবেশষ কান কােজ ( যমন- কি উটার, াপটপ অথবা
মাি িমিডয়া াবল ং কাজ) দ
ানীয় কান ি র কাছ থেক সামিয়ক
সহেযািগতা নয়া যেত পাের।

েয়াজনীয় বােজট (সেবা ৫০,০০০ টাকা)
21.

জনবল বােজট ( েযাজ

22.

বা বায়ন বােজট ( েযাজ

ে )

েয়াজন নই

ে )

আ মািনক ৩৪,০০০.০০ ( চৗি শ হাজার টাকা মা )

াবনার সােথ েয়াজনীয় সং ি (ঐি ক) ( দান করেল ক িদন)
23. খাতিভি ক য়
24.

জনবল পিরক না (িব ািরত)

25.

সময় আব কমপিরক না (িব ািরত)

26.
27.

ত ািশত ফলাফল ও ভাব (িব ািরত)
অ া (িবষয় িল ন)

তািরখ: 19/02/2018

াবকারীর নাম ও া র
( সয়দ আহ দ শাহলান)
ই া র
উপেজলা িরেসাস স ার
সদর, নামগ ।
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হণকারীর া র ও সীল

িবষয়
ান

: ২০১৭-১৮ অথ বছের উপেজলা িরেসাস স ার, সদর, নামগ -এর জ উ াবনী ধারণায় িশ কেদর জ
ICT Support Centre for Primary Teachers’পিরচালনার ে ১ বছের স া

ািবত
েয়র বােজট

: উপেজলা িরেসাস স ার, সদর, নামগ ।

অংশ হণকারী

: নামগ সদর উপেজলার াথিমক িব ালেয়র িশ কগণ।
কমশালায় খাতিভি ক য় িবভাজন

িমক
নং
১।
২।
৩।
৪।

েয়র খাত
সা ািহক আ ায়ন ভাতা (িনয়িমত িত স ােহ ১ িদন িশ কগণ
ইউআরিসেত আসেবন)
িশ েকর স ানী (3 মাস পরপর একবার কমশালা)
কমশালায় আ ায়ন ভাতা (3 মাস পরপর একবার কমশালা)
মালামাল বাবদ য় (কাগজ, Activity Sheet ফেটাকিপ,
রিজ ার, ফাইল, মাকার ইত ািদ)
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একক
য়
4০০.০০

সং া/
পিরমাণ
১ বার

িদন
(বছের)
৪০

মাট য়
১6০০০.০০

৫০০.০০
১০০.০০
৫০০.০০

২ জন
30 জন
১ বার

4
4
4

4০০০.০০
১20০০.০০
2০০০.০০

সবেমাট:

34,000.00

