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সাধারন তথ্যাবলী
আববদনকারীর নাম
আববদনকারীর প্রততষ্ঠাবনর নাম
ঠিকানা
মমাবাইল নম্বর
ই-বমইল

মমা: সাইফুল ইসলাম শামীম
তিটিআই মাইজদী, মনায়াখালী
তিটিআই মাইজদী, মনায়াখালী
0171০-১০৩৮০৬
shameem.bseee@gmail.com
প্রকল্প প্রস্তাবনা
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প্রকবল্পর নাম

7.

প্রকবল্পর সারাাংশ
(অনতধক ৫০ শব্দ)
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প্রকবল্পর মেৌতিকতা

৯
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প্রকবল্পর সুতবধাবভািী
সাংবক্ষবি প্রকবল্পর
ফলাফল(Output)

“তরবমাট লতিবনর (Team Viewer) মাধ্যবম তাৎক্ষতিকভাবব কতিউটাটাবরর
ম াটখাট সমস্যা দূরীকরি”

অতধকাাংশ মক্ষবেই তশক্ষক কতিঊটাবরর ম াটখাট সমস্যা থাকবল ভবয় আর
কতিউটাটার ব্যবহার করবত চায় না। মেসব তশক্ষক কতিউটাটাবর প্রবয়াজনীয়
software installation, uninstallation, activation, updating
etc..করবত িাবর না তাবদরবক তাৎক্ষতিক ভাবব কতিউটাটাবর তরবমাট লতিবনর
মাধ্যবম সমস্যা সমাধান কবর মদওয়া। মেখাবন এই সমস্যার কারবন
মাতিতমতিয়া ক্লাসরুম িতরচালনা করা সম্ভব হবে না, তা দূরীকরন হবব।
তকছু তকছু তবদ্যালবয় সফটওয়যার এর অভাবব কাতিত কাজ করবত চায় না বা
িাবর না এবাং ভূলবশত অপ্রবয়াজনীয় সফটওয়যার ইন্সটল কবর মসইটা আর
আনইন্সটল করবত িাবর না বা অবনক সফটওয়যার আব মেটা আতিবভট করা
মনই, সফটওয়যার আিবিবটর প্রবয়াজন হবল আিবিট করবত িাবর না আবরা
অন্যান্য ম াটখাট সমস্যা ইতযাতদ। োর ফবল তশক্ষাথীরা মাতিতমতিয়ার মাধ্যবম
িাঠদান উটািবভাি করবত িাবর না। এইসব সমস্যা তাৎক্ষতিকভাবব কতিউটাটাবর
তরবমাট লতিবনর মাধ্যবম সমাধান করা সম্ভব। তাই উটাি প্রকল্প গ্রহি করা
যুতিযুি।
তশক্ষাথী, তশক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্র
1) ম াটখাবটা সমস্যার জন্য সাতভিতসাং করাবত মদাকাবন বা অতধদপ্তবর িাঠাবত
হবব না।
2) সাংতিষ্ট তশক্ষকবক এর জন্য মকান টাকা খরচ করবত হবব না।
3) এর জন্য তশক্ষকবক মকান অতততরি সময় ব্যয় করবত হবব না।
4) মাতিতমতিয়ার মাধ্যবম ক্লাস িতরচালনায় মকান তবগ্নতা সৃতষ্ট হবব না।
5) ICT সিবকি জ্ঞান অজিন সহ নব্যতর ধ্যান ধারিার সাবথ িতরতচত হবব।
6) তশক্ষকবদর কতিউটাটার সিতকিত জ্ঞান বৃতি িাবব। তশক্ষবকরা স্বত:স্ফুতি ও
সফলিাঠদাবন আগ্রহী হববন।
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প্রাথতমক তশক্ষায় প্রকবল্পর
প্রভাব (Impact)
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প্রকবল্পর মময়াদ (মাস)
পূবব ি আিনার জানামবত
এই তবষবয় মকান প্রকল্প
আব তক?
সাংবক্ষবি কমিিতরকল্পনা
(তবস্তাতরত কমিিতরকল্পনা
প্রকল্প প্রস্তাবনার সাবথ
সাংযুি করুন)
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কমিিতরকল্পনার
উটাবেখবোগ্য ধািসমূহ
তক কারবন এই প্রকল্পটিবক
উটাভাবনী (সময়, খরচ, ও
তিতজবটর আবলাবক) ববল
িণ্য করা হবব (সাংবক্ষবি
বি িনা করুন)

প্রকল্পটি তক
সম্প্রসারিবোগ্য?
18. প্রকল্পটি কীভাবব মটকশই
হবব? (সাংবক্ষবি ব্যাখ্যা
করুন)
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তাৎক্ষতিক সমাধাবনর ফবল তশক্ষক তা ব্যবহাবর আগ্রহী হববন।
তনয়তমত ব্যবহাবরর ফবল ল্যািটি সচল থাকবব।
তশক্ষাথী-তশক্ষকবদর ICT টুলস ব্যবহাবর উটাবভাধ্য হবব।
মাতিতমতিয়া ব্যবহাবর কবর িাঠদাবন আকৃষ্ট হবব।
প্রাথতমক তশক্ষার গুনিত মান বৃতি িাবব।
১২ মাস
নাই
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প্রকবল্পর নাম তনধ িারন
প্রকবল্পর সময় তনধ িারন
প্রকবল্পর বাবজট তনধ িারন
িাটা ও তথ্য সাংগ্রহ
Client ল্যািটবি Team Viewer Software installation
বাস্তবায়ন ও মতনটতরাং
মূল্যায়ন ও িরবতী িদবক্ষি গ্রহি

১৪ নাং এর অনুরুি
ইবতাপূবব ি এই প্রকবল্পর তবষবয় মকানরুি তচন্তা ভাবনা বা িদবক্ষি গ্রহি করা হয়
নাই। বতি িত তবষবয় তবতভন্ন ধািতভতিক বাস্তবায়ন ত্বরাতিত হবল স্বল্প খরবচ
(৫০,০০০/-) সুদুর প্রসারী সুফল িাওয়া সম্ভব।এটি বাস্তবায়বন প্রাথতমক
তবদ্যালবয়র সকল ল্যািটবির সফটওয়যারজতনত ও অন্যান্য ম াটখাবটা সমস্যা
তাৎক্ষতনকভাবব সমাধান করা সম্ভব োহা প্রাথতমক তবদ্যালবয়র তশক্ষকবদর
মাবে ল্যািটি ব্যবহাবরর ভীতত দূর হবব। োর ফলশ্রুততবত তশক্ষক ক্লাবস
তিতজটাল কবেবের সাহাবে িাঠ উটািস্থািন করবত উটাৎসাতহত হববন এবাং এইটা
প্রাথতমক তশক্ষা ব্যবস্থায় আল ল িতরবতিন ও আনিতনকায়ন হবব। অতএব প্রকল্পটি
সাংিতকারবন উটাভাবনী।
হযাঁ প্রকল্পটি সম্প্রসারিবোগ্য

বতিমান মোি তথ্য ও মোিাবোি প্রযুতির মোি। গৃতহতব্য প্রকল্পটি মেবহতু
তশক্ষবকর মিশািত দক্ষতা উটান্নয়ন হবব মসবহতু প্রতত মজলাবত তথা জাতীয়ভাবব
েতদ ইন্সট্রাির (কতিউটাটার সাবয়ন্স) এর মাধ্যবম বাস্তবায়ন ও মতনটতরাং এর
ব্যবস্থা করা হয় তাহবল ইহা মটকসই ও স্থায়ী হবব। প্রাথতমক তশক্ষায়
কতিউটাটাবরর ব্যবহার একটি অতত গুরুত্বপূি ি তবষয় তবধায় ইহা স্থায়ীভাবব
চলমান রাখা অতযন্ত প্রবয়াজন; ফলত: ইহা স্থায়ী ও মটকসই হবব।
প্রকল্পটি বাস্তবায়বন তক তক
ঝতুঁ ক:
ঝতুঁ কর সম্ভাবনা আব ?
 ল্যািটবি উটাইবডাস সমস্যা মদখা তদবল।
কীভাবব তা তনরসন করা
 ইোরবনট সমস্যা মদখা তদবল।
হবব?
তনরসন:
 ল্যািটবি উটাইবডাস সমস্যা মদখা তদবল সাম্না-সামতন তনবয় আসা।
 ভাবলামাবনর মনট সাংবোি মনয়া।
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জনবল িতরকল্পনা
cÖK‡íwU ev¯Íevq‡b
িদবী
সাংখ্যা
কাজ
সময়কাল
Rbej cwiKjcbv
১ জন প্রকবল্পর সাতভিক তদারতক, ১ ব র
(KZRb,wKKv‡R,KZw`b ইন্সট্রাির (কতি: সা:)
প্রকল্প গ্রহি, বাস্তবায়ন,
wbhy³ _vK‡eb)
মতনটতরাং, ফলাফল ও
প্রততববদন তততর।
সাবিাট ি সাতভিস
২ জন সাতব িক কাবজ প্রবয়াজনীয় ১ ব র
সহবোতিতা প্রদান।
cÖ‡qvRbxq ev‡RU (m‡e©v”P 50,000.000 UvKv)
জনবল বাবজট (প্রবোজয
ইন্সট্রাির (কতিউটাটার সাবয়ন্স)- ১৮,০০০/মক্ষবে)
সাবিাট ি সাতভিস- ৭,০০০/মমাট- ২৫,০০০/বাস্তবায়ন বাবজট
একটি ট্যাব- ২০,০০০/(প্রবোজয মক্ষবে)
ইোরবনট তবল- ৫০০০/মমাট: ২৫০০০/cÖ¯Ívebvi mv‡_ cÖ‡qvRbxq mshyw³ (Hw”QK) (cÖ`vb Ki‡j wUK w`b)
LvZwfwËK e¨q
ইন্সট্রাির (কতিউটাটার সাবয়ন্স) এর সম্মাতন ১৮,০০০/- ২ জন সাবিাট ি সাতভিস
৭,০০০/- একটি ট্যাব ২০,০০০/- ইোরবনট তবল-৫০০০/wefvRb(cÖ`vb Ki‡j
মমাট- ৫০,০০০.০০ টাকা
wUK w`b)
Rbej cwiKíbv
ইন্সট্রাির (কতিউটাটার সাবয়ন্স) ১জন-১২ মাস ও সাবিাট ি সাতভিস ২জন-১২ মাস
মমাট ৩ জন
mgq Ave×
জানুয়ারী মথবক তিবসম্বর মাস িে িন্ত তরবমাট লতিন (Team Viewer) এর
মাধ্যবম তাৎক্ষতিক ম াটখাট সমস্যা দূরীকরি।
Kg©cwiKíbv(we¯ÍvwiZ)
cÖZ¨vwkZ djvdj I
তথ্য ও মোিাবোি প্রযুতির উটান্নয়ন করা। ল্যািটি ব্যবহাবরর ভীতত দূর হবব।
কতিউটাটার সচল থাকবব। প্রাথতমক তশক্ষার উটান্নয়ন হবব।
cÖfve (we¯ÍvwiZ)
Ab¨vb¨ (welq wjLyb)
প্রততটি মজলায় এই সুতবধার আওয়াতায় তনবয় আসা সম্ভব।

ZvwiL: 19/12/17

cÖ¯ÍveKvixi bvg I ¯^vÿi
((মমা: সাইফুল ইসলাম শামীম))
ইন্সট্রাির (কতিউটাটার সাবয়ন্স)
তিটিআই মাইজদী, মনায়াখালী

MÖnYKvixi ¯^vÿi I mxj

