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উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাবনা ফরম-(০১) (২০১৮)
সাধারণ তথ্যাবলী
আববদনকারীর নাম
মমাোঃ কামরুজজামান
আববদনকারীর প্রততষ্ঠাবনর নাম
যব ার তিটিআই, যব ার।
ঠিকানা
যব ার তিটিআই, যব ার।
মমাবাইল নম্বর
01846787736
ই-মমইল
ptijesso@gmail.com
cÖKí cÖ¯Ívebv
প্রকবের নাম
মদ ,তবদযালয় এবং ত ক্ষার মাবনান্নয়বন অগ্রনী ভ’তমকা রাখবব | অনলাইন তসতস কযাবমরা ও
অতিওর মাধযবম দূর মথ্বক তিতিএি ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র মেতণকাযযক্রম মতনটতরং ও ফলাবতয ন
এবং ইন্সট্রাক্টরগবণর আত্মমূ লযায়ন
প্রকবের সারাং
অনলাইন তসতস কযাবমরা ও অতিওর মাধযবম দূর মথ্বক তিতিএি ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র
মেতণকাযযক্রম মতনটতরং ও ফলাবতয ন এবং ইন্সট্রাক্টরগবণর আত্মমূ লযায়ন
প্রকবে মযৌতিকতা
তিটিআই প্রাথ্তমক তবদযালবয়র ত ক্ষক ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র ত শুবদর সাতবযক উন্নয়বন মসবা তদবয়
থ্াবক। প্রাথ্তমক তবদযালবয়র ত ক্ষকগণ ১ বছর ৬ মাস বযািী তিতিএি প্রত ক্ষণ তিটিআই এর
তত্বাবধাবন মথ্বক গ্রহণ কবর থ্াবক। অনলাইন মতনটতরং এর ফবল তিটিআই এর প্রত ক্ষণ
সফলভাবব সম্পাদন হবে। প্রততবছর ২০০ জন ত ক্ষক সফলভাবব প্রত ক্ষণগ্রহণ কবর ২০০ টি
তবদযালবয় তগবয় ত শুবদরবক আধু তনক দৃতিভতি ও প্রত ক্ষণলব্ধ জ্ঞান তদবয় িাঠদান করবছ। ফবল
সকল ত শু আধু তনক দৃতিভতি তনবয় বড় হবয় উঠবছ এবং আথ্য-সামাতজক উন্নয়বন গুরুত্বিূ ণয
ভূতমকা রাখবছ |
প্রকবে সু তবধাবভাগী
তিতিএি ত ক্ষাথ্ীবৃ ন্দ, িরীক্ষণ তবদযালবয়র ত ক্ষক, ত ক্ষাথ্ীবৃ ন্দ ও অতভভাবক, প্রাথ্তমক ও
গণত ক্ষামন্ত্রণালয় , প্রাথ্তমক ত ক্ষা অতধদপ্তর, জাতীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা একাবিমী (মনি), তবভাগীয়
প্রাথ্তমক ত ক্ষা অতফস , আইইআর ( ঢাকা তবশ্বতবদযালয়) ও তবতভন্ন তিটিআই।
সংবক্ষবি প্রকবের ফলাফল
তিটিআই ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র সকল মেতণকাযযক্রম সফলভাবব মতনটতরং ও ফলাবতয ন প্রদান,
তিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণ তনবজবদর মেতণকাযযক্রবমর তভতিও সংগ্রহ কবর আত্মমূ লযায়বনর সু বযাগ
িাবে, তিতিএি িরীক্ষা সু ষ্ঠুভাবব সম্পাদন, বতহরাগতবদর তনয়ন্ত্রণ, ইন্সট্রাক্টর ও ত ক্ষকত ক্ষাথ্ীবদর িাবঠর প্রতত িূ ববযর মেবয় অতধক মবনাবযাগ আকর্যণ, প্রাথ্তমক ও গণত ক্ষামন্ত্রণালয় ,
প্রাথ্তমক ত ক্ষা অতধদপ্তর, জাতীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা একাবিমী (মনি), তবভাগীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা
অতফস , আইইআর ( ঢাকা তবশ্বতবদযালয়) তবতভন্ন তিটিআই, অতভভাবকগণ ও অনযানয অতফস
মথ্বক মতনটতরং ও ফলাবতয ন তদবয়বছ।
প্রাথ্তমক ত ক্ষায় প্রকবের প্রভাব
তিটিআই ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র সকল মেতণকাযযক্রম সফলভাবব মতনটতরং ও ফলাবতয ন প্রদান,
তিতিএি িরীক্ষা সু ষ্ঠুভাবব সম্পাদন, বতহরাগতবদর তনয়ন্ত্রণ, ইন্সট্রাক্টর ও ত ক্ষক-ত ক্ষাথ্ীবদর
িাবঠর প্রতত িূ ববযর মেবয় অতধক মবনাবযাগ আকর্যণ, প্রাথ্তমক ও গণত ক্ষামন্ত্রণালয় , প্রাথ্তমক
ত ক্ষা অতধদপ্তর, জাতীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা একাবিমী (মনি), তবভাগীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা অতফস ,
আইইআর ( ঢাকা তবশ্বতবদযালয়) তবতভন্ন তিটিআই, অতভভাবকগণ ও অনযানয অতফস মথ্বক
মতনটতরং ও ফলাবতয ন তদবয়বছ। তিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণ তনবজবদর মেতণকাযযক্রবমর তভতিও সংগ্রহ
কবর আত্মমূ লযায়বনর সু বযাগ িাবে । ফবল প্রাথ্তমক ত ক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হবে ।
প্রকবের মময়াদ(মাস)
01 gvm
িূ ববয আিনার জানামবত এই তবর্বয় মকান
bvB
প্রকে আবছ তকনা?
সংবক্ষবি কমযিতরকেনা
তিটিআই এর স্টাফবদর সাবথ্ তমটিং, ১৬ টি তসতস কযাবমরা, অতিও তিভাইস, তার এবং প্রবয়াজনীয়
সরঞ্জাম ক্রয় কবর মটকতনত য়ান দ্বারা মসট আি করবত হবব। এরির তিতভআবরর সাবথ্ ইন্টারবনট
সংবযাগ তদবত হবব। তিটিআই ব্রিবযান্ড লাইন মথ্বক এটি মনয়া হবয়বছ।
কমযিতরকেনার উবেখবযাগয ধািসমু হ
সভা করা--- আবলােনা করা---তসদ্ধান্ত মনয়া সরঞ্জাম ক্রয় কতমটি গঠন, অথ্য সংগ্রহ করা, োলু করা
এবং সকল মক এ তবর্বয় জানাবনা ।
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তক কারবন এই প্রকেটিবক উদ্ভাবনী ববল
গনয করা হবব (সংবক্ষবি বনযনা করুন)
প্রকেটি তক সম্প্রসারনবযাগয?
প্রকেটি তকভাবব মটকসই হবব?
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প্রকেটি বাস্তবায়বন তক তক ঝু তকর সম্ভাবনা
সম্ভাবনা আবছ? কীভাবব তা তনরসন করা
হবব ?
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প্রকেটি বাস্তবায়বন জনবল িতরকেনা
(কতজন,কীভাবব,কততদন তনযু ি থ্াকবব)
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জনবল বাবজট

ev¯Íevqb ev‡RU
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খাত তভতিক বযয় তবভাজন
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জনবল িতরকেনা
সময় আবদ্ধ কমযিতরকেনা (তবস্তাতরত)
প্রতযাত ত ফলাফল ও প্রভাব (তবস্তাতরত)

27

অনযানয (তবস্তাতরত তলখু ন)

ইততিূ ববয এধরবণর মকান প্রকে গ্রহণ করা হয়তন। এটি বাস্তবাতয়ত হবল সকল প্রাথ্তমক
ত ক্ষারগুণগত মান উন্নয়ন হবব।
n¨vu, m¤úªmviY †hvM¨|
তিটিআই এর আইতসটি ইন্সট্রাক্টর এটি সহবজই িতরোলনা করবত িারবব। তনয়তমত িতরেেযা করা
লাবগ না।
প্রততষ্ঠাবনর অতধকাং স্টাফ এটিবক প্রথ্বম ভালভাবব গ্রহণ করবব না। কারণ তাাঁরা মবন কবর এটি
োলু হবল সময়মত তিটিআইবত আগমণ ও প্রস্থান, যথ্াযথ্ভাবব মেতণ কাযযক্রম িতরোলনা করা
লাগবব। এছাড়া ত ক্ষাথ্ীরা িরীক্ষার হবল মদখাবদতখ করার সু বযাগ িাবব না। তমটিং কবর সবাইবক
বু ঝাবল এটি করা সম্ভব।
Rbe‡ji cwiKíbv
তিটিআই এর আইতসটি ইন্সট্রাক্টর/ কতম্পউটার আিাবরটর সু ইে অফ - অন করবব এবং ই›সট্রাক্টর
ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র ত ক্ষক োইবল তাাঁবদর তভতিও মিনড্রাইবভ সংগ্রহ কবর তদবব।
cÖ‡qvRbxq ev‡RU
১০০০০০.০০ ( এক লক্ষ টাকা )

cÖ¯Ívebvi mv‡_ cÖ‡qvRbxq mshyw³ (Hw”QK)
cÖ‡Z¨KwU wmwm K¨v‡givi g~j¨ 3000.00 UvKv , cÖ‡Z¨KwU AwWI wWfvBm Gi g~j¨
1000.00 UvKv, †Kej Gi `vg `~iZ¡ Abyhvqx, wWwfAvi 16 †cvU© 20000.00 UvKv
Ges ‡mwUs gRyix|
সব্যাচ্চ ১ মাবস বাস্তবায়ন সম্ভব।
তিটিআই ও িরীক্ষণ তবদযালবয়র সকল মেতণকাযযক্রম সফলভাবব মতনটতরং ও ফলাবতয ন প্রদান,
তিতিএি িরীক্ষা সু ষ্ঠুভাবব সম্পাদন, বতহরাগতবদর তনয়ন্ত্রণ, ইন্সট্রাক্টর ও ত ক্ষক-ত ক্ষাথ্ীবদর
িাবঠর প্রতত িূ ববযর মেবয় অতধক মবনাবযাগ আকর্যণ, প্রাথ্তমক ও গণত ক্ষামন্ত্রণালয় , প্রাথ্তমক
ত ক্ষা অতধদপ্তর, জাতীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা একাবিমী (মনি), তবভাগীয় প্রাথ্তমক ত ক্ষা অতফস ,
আইইআর ( ঢাকা তবশ্বতবদযালয়) তবতভন্ন তিটিআই, অতভভাবকগণ ও অনযানয অতফস মথ্বক
মতনটতরং ও ফলাবতয ন তদবয়বছ। তিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণ তনবজবদর মেতণকাযযক্রবমর তভতিও সংগ্রহ
কবর আত্মমূ লযায়বনর সু বযাগ িাবে । ফবল প্রাথ্তমক ত ক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হবে ।
-স্বাক্ষতরত/-

২১/০১/২০১

(মমা: কামরুজজামান)
সু িাতরনবটনবিন্ট
যব ার তিটিআই
যব ার সদর, যব ার।
মমাবাইল নং- ০১৮৪৬-৭৮৭৭৩৬।

