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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
তবষয় তিতিক ( টট মেতনিং প্রাপ্ত) ত ক্ষক তনবয় ক্লাসটার তিতিক একটি তবদযালবয়র মেতণকাযযক্রম
তনধাতরত তবষবয়র িযযববক্ষণ ও ফলাবতয ন প্রদান।
প্রকবের সারািং
একটি ক্লাসটাবরর তবজ্ঞান বা গতণত বা অনয মকান তবষবয়র টট প্রত ক্ষণ প্রাপ্ত ত ক্ষকগণ তমবল তরবসাসয
িু ল গঠন করবব। প্রবতযক মাবস ১ টি তবদযালবয় মল ন স্টাতির (টিএসএন) আবলাবক ঐ তবষবয়র
একটি ক্লাস িতরচালনা করবব এবিং অনয ত ক্ষকরা িযযববক্ষণ করবব এবিং ফলাবতয ন তদবব।
প্রকবে মযৌতিকতা
এই প্রকে তনবল ত ক্ষকবদর মি াগত দক্ষতা বদ তধি  িাবব এবিং ত ুররা মান স্মতত ত ক্ষায় ত তক্ষত তবত
িারবব।
প্রকবে সু তবধাবিাগী
ত ক্ষক , ত ুররা , অতিিাবক এবিং সমগ্র মদ ও জাতত।
সিংবক্ষবি প্রকবের ফলাফল
সকল ত ক্ষক িযযায়ক্রবম করবল তাাঁবদর মেতণকাযযক্রম িযযববক্ষণ িীতত দূর তবব। ত ক্ষকবদর
মি াগত দক্ষতা বদ তধি  িাবব এবিং ত ুররা মান স্মতত ত ক্ষায় ত তক্ষত তবত িারবব।
প্রাথ্তমক ত ক্ষায় প্রকবের প্রিাব
ত ক্ষকবদর মি াগত দক্ষতা বদ তধি  িাবব এবিং ত ুররা মান স্মতত ত ক্ষায় ত তক্ষত তবত িারবব।
প্রবতযক মাবস ১ টি কবর মলসন স্টাতি বছবর ১২ টি
প্রকবের মময়াদ(মাস)
িূ ববয আিনার জানামবত এই তবষবয় মকান
bvB
প্রকে আবছ তকনা?
সিংবক্ষবি কমযিতরকেনা
সতকারী উিবজলা ত ক্ষা অতফসার তাাঁর ক্লাসটার তিতিক তবষয়তিতিক দক্ষ ত ক্ষক তনবয় তরবসাসযিুল
গঠন করবব। তততন প্রবতযক তবদযালবয়র ত ক্ষকবদর বাধযতামূ লকিাবব মলসন স্টাতির আবলাবক
কমিবক্ষ বছবর ২ টি কবর মেতণ কাযযক্রম িতরচালনা করার জনয সময়সূ চী প্রণয়ন করববন। প্রবতযক
সতকারী উিবজলা ত ক্ষা অতফসার প্রবতযক মাবসর ২ টি বদ তস্পততবাবর তবদযালয় িতরদ যবনর সময়সূ চী
রাখববন এবিং ঐ তদবন মলসন স্টাতির আবলাবক তরবসাসযিুল তনবয় মেতণকাযযক্রম িতরদ যন করববন
এবিং ফলাবতয ন প্রদান করববন।
কমযিতরকেনার উবেখবযাগয ধািসমু ত
সিা করা--- আবলাচনা করা---সতধি ান্ত নবয়া- সময়সূ চী প্রণয়ন করা, প্রবতযক মাবস বাস্তবায়ন করা।
তক কারবন এই প্রকেটিবক উদ্ভাবনী ববল
ইততিূ ববয এধরণবর মকান প্রকে গ্রতণ করা তয়তন। এটি বাস্তবায়তত তবল সকল প্রাথ্মতক তক্ষারগুণগত
মান উন্নয়ন তব।
গনয করা তবব (সিংবক্ষবি বনযনা করুন)
প্রকেটি তক সম্প্রসারনবযাগয?
তযাাঁ, সম্প্রসারণ মযাগয।
প্রকেটি তকিাবব মটকসই তবব?
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অশিসার, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ইন্সট্রাক্টর ইউআরশস
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প্রকেটি বাস্তবায়বন তক তক ঝু তকর সম্ভাবনা
সম্ভাবনা আবছ? কীিাবব তা তনরসন করা
তবব ?
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প্রকেটি বাস্তবায়বন জনবল িতরকেনা
(কতজন,কীিাবব,কততদন তনযু ি থ্াকবব)
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জনবল বাবজট
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ev¯Íevqb ev‡RU
খাত তিতিক বযয় তবিাজন

সশিয় হজল।
শিক্ষকবৃন্দ ,সহকারী উপজেলা শিক্ষা অশিসার, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ইন্সট্রাক্টর
ইউআরশসর একাজেশিক কাে বযশিি অন্য কাে কিাজি হজব। শপশিআই
সুপাশরনজিনজেন্ি, শেশপই্ও িজহাদয়গজের িদারশক বৃশি করজি হজব।
Rbe‡ji cwiKíbv
ক্লাসিাজরর সকল শিক্ষক , সহকারী উপজেলা শিক্ষা অশিসার, সহকারী
ইন্সট্রাক্টর (ইউআরশস) প্রজিযক িাজস ২ শদন শনজয়াশেি থাকজব।
cÖ‡qvRbxq ev‡RU
১২০০০.০০ ( বার হাোর িাকা)

cÖ¯vÍ ebvi mv‡_ cÖ‡qvRbxq mshyw³ (Hw”QK)
প্রজিযক িাজস ২ শি শ্রেশে কার্যিি পশরদিযজনর পর নাস্তা বাবদ ১০০০ ি ১২ =
১২০০০.০০
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জনবল িতরকেনা
সময় আবধি  কমযিতরকেনা (তবস্তাতরত)
প্রতযাত ত ফলাফল ও প্রিাব (তবস্তাতরত)
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অনযানয (তবস্তাতরত তলখু ন)

২ িাজস বাস্তবায়ন সম্ভব।
এশি বাস্তবাশয়ি শিক্ষকগে শ্রেশেকার্যিি সশিকভাজব সম্পাশদি করজি পারজব ।
নিুন কলাজকৌিল শিখজি পারজব। শিক্ষকজদর শ্রেশেকার্যিি পশরদিযন ভীশি দূর
হজব। শিক্ষাথযীরা ভালভাজব বুঝজি পারজব এবং প্রাশিক শ্রর্াগযিাসিূহ অেযন
করজি পারজব।
-স্বাক্ষতরত/-

২১/০১/২০১

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

