উকযণ ১৩
য়াককভবন্যুঃভংরাফন্দযকর্ত
ক ক্ষতারযখুঃ24-28 Sept 2017
১। ক)রচরিত সফায নাভুঃসননভফা
১। খ) সফা গ্রণকাযী কাযা?:কভককতকাকভকচাযীগন
২। ক) সফাটি ফতকভাভন রকবাভফ সদয়া য়?(রফফযণুঃবুভরট ভয়ন্ট আকাভয অথফা প্রভ ম্যা আকাভয সদয়া সমভত াভয)




PRL ভঞ্জুয- প্রান অথ ক  রনযীক্ষা রফবাভগয ভতাভত মথামথ কর্তকভক্ষয অন্ভভাদনক্রভভ রযভাধ
চূড়ান্ত রনরযক্ষাকযন-প্রান  নরযক্ষা রফবাভগয ভন্বভয়
অফভযাত্তয ানারদ রযভাধ-প্রান অথ ক, রনরযক্ষা রফবাভগয ভতাভত মথামথ কর্তকভক্ষয অন্ভভাদনক্রভভ রযভাধ

২। খ) রচরিত সফা প্রদান কযায সক্ষভে রফদ্যভান ভস্যা  ভস্যায মূর কাযণুঃ
রফদ্যভান ভস্যা
ভস্যায মূর কাযণ
ভয়ভক্ষন
ষ্ট্যারন্ত আভদ প্রভয়াজন
ছাড়ে গ্রভন দীঘ কসূেীতা

ভস্যায কাযভণ সফাগ্রীতাভদয সবাগারন্ত

ধা মূ অরধক

অস্বরি

জ ভফ

সবাগারন্ত

রফকল্প ব্যফস্থা প্রণয়ন

আরথ কক ব্যয় বৃরি

ভস্যা  তায কাযণ ম্পভকক রফবৃরতুঃ (Where, Who, How much,What and Why)
৩। ভস্যায ভূক্তভবাগী কাযা?

:সনন গভনদায

৪। ভস্যা ভাধাভন প্রদত্ত আইরডয়াটিয রভযানাভুঃ সটনন মুক্ত সনন
৫। ভাধান প্ররক্রয়াুঃ
ক) আইরডয়ায রফফযণুঃ
নরথ গভনাগভভনয প্ররক্রয়ায ধা হ্রা কযনুঃ
 PRL ভঞ্জুয- প্রান রফবাভগয ভতাভত  মথামথ কর্তকভক্ষয অন্ভভাদনক্রভভ


চূড়ান্ত রনরযক্ষাকযন- প্রান, অথ ক  নরযক্ষা রফবাভগয ভন্বভয় কাজটি ত্বযারন্বত কযণ।



অফভযাত্তয ানারদ রযভাধ-প্রান অথ ক, রনরযক্ষা  মথামথ কর্তকভক্ষয অন্ভভাদনক্রভভ ধা করভভয় কাজটি জ কযায
প্ররক্রয়া অন্যনভমাগ্য
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৫। খ) নতুন প্রভ ম্যাুঃ (কাস্টভাভযয রনকট একটি সফা সমবাভফ সৌভছ সদয়া ভফ, তা বুভরট ভয়ন্ট আকাভয ধাযাফারকবাভফ ররখভত ভফ)

শুরু
আভফদন

অরপআভদপ্রস্তুতউস্থান

অন্ভভাদন
চূড়ান্তরনযীক্ষাকযন

অফভযাত্তয সদনা ানারদ রযভাধ
ছাড় ে
অরপআভদপ্রস্তুতউস্থান

অন্ভভাদন

অফযবাতাপযভপূযণ

মাচাই

অন্ভভাদন
বাউচাযপ্রস্তুতঅন্ভভাদন
সচকপ্রদান

সল
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৫। গ) উভদ্যাগটিয ভভে নতুনত্ব রক? (মারফদ্যভানআইন/ ার্ককরায/ নীরতভারায়ফরায়রন?)
সনন সভত জুতা / স্যাভের ক্ষভয়য প্রভয়াজন সনই
৫। ঘ উভদ্যাগটি ফািফায়ন কযায )জন্য নতুন কী কী াড কয়যায ?অফকাঠাভভা রাগভফ / যঞ্জাভারদ /অফকাঠাভভা রাগভফ?
াড কয়যাযুঃ
ভানরকবাভফ রযফতকন খাটাভত ভফ
৫। (ঙ) উভদ্যাগটি ফািফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউে য়াকক কযভত ভফ?

৬। প্রতযারত পরাপর (TCV):
ভয়

খযচ

মাতায়াত

আইরডয়া ফািফায়ভনয আভগ

৬ভা

৫,০০০/-

৮-১০ ফায

আইরডয়া ফািফায়ভনয ভয

৪৫ রদন

১,০০০/-

৩-৪ ফায

৩ ভা ১৫ রদন

৪,০০০/-

৫-৬ ফায

আইরডয়া ফািফায়ভনয পভর সফাগ্রীতায প্রতযারত সফরনরপট
অন্যান্য সুরফধাুঃ বরতক প্ররক্রয়া স্বচ্ছতা
৭।
রযভা ক ম্যাুঃ
প্রভয়াজনীয় ম্পদ
খাত
রফফযণ
জনফর
৪ জন
ফস্তুগত
করম্পউটায  ইন্টাযভনট
অন্যান্য
সষ্ট্নাযী ভারাভার
প্রভয়াজনীয় সভাট অথ ক ংরিষ্ট্ রফবাভগয ফাভজট ভত

সকাথা ভত ায়া মাভফ?
প্রভয়াজনীয় অথ ক
ফযাদ্দকৃত ফাভজট
ঐ
ঐ
ঐ

৮। ফািফায়নকাযী টিভুঃ (উভদ্যাগটিয াইরট ফািফায়ন কযায জন্য প্ররতটি অরপভ সম টিভ গঠন কযা প্রভয়াজন )
টিভ ররডায
দস্য
দস্য
দস্য

রনযীক্ষাকভককতকা

রযচারক (প্রান)
ুঃব্যুঃ (কভক)

অরপ কাযী
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প্ররনজরনযীক্ষন

যকাযতরফর
;;
;;

দস্য

দস্য (অথ ক)

৯। আইরডয়া াইরট কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কক্রভুঃ
৯ .আইরডয়া াইরট কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কক্রভ
ভাইরভস্টান
প্রাথরভকপ্রস্তুরত
আভদ প্রস্তুত 
উস্থান
অন্ভভাদন
চূড়ান্ত কযণ

একটিরবটি

সক কযভফ?

রযচারক (প্রান)

অগাস্ট

Time
সভেম্বয অভটাফয নভবম্বয রডভম্বয জান্য়াযী

প্রান

রযচারক (প্রুঃ)  সচয়াযম্যান

প্রান

রযচারক (প্রুঃ)  সচয়াযম্যান

প্রান

প্রুঃ  রযচারক

রনযীক্ষা 
প্রান
সচয়াযম্যান
অথ ক
দস্য(অথ ক)

অফভযাত্তয ানারদ ররপভরট, সাষ্ট্ায, ভাইরকং
রফর বাউচায প্রস্তুত প্র অরক
প্র অরক
সচক প্রদান
১০। সুরফধাভবাগীয ধযন  ংখ্াুঃ



ধযণুঃঅফযভবাগী
ংখ্াুঃ ৫০ জন

১১। ঝরুঁ কুঃ পটয়যায নষ্ট্ ভয় মায়া
ঝরুঁ ক

ঝরুঁ কযউৎ

ঝরুঁ কযধযণ (gravity)
উচ্চ

ভেভ

রনম্ন

ঝরুঁ কযম্ভাফনা
(probability)
উচ্চ
ভেভ
রনম্ন

ঝরুঁ কটিরনযনকযা
ম্ভফরকনা
যাঁ
না

রকবাভফরনযনকযা
সফ

১২। Details of the owner:
নাভ

দফী

কভকস্থর

সভাফাইর নং

সভাুঃ জারকয
সাভন

রনরযক্ষা কভককতকা

সভাফক

০১৯১৫-৫১৪৮১৮

অথ ক  রাফ

০১৯১৬-১৯০২১৮

রনরযক্ষা কভককতকা

রনযীক্ষক
রযদকক,
ভফক

০১৯১১-৮৭৬৫৭২

রাফ যক্ষক

অথ ক  রাফ

সভাুঃ পজভর আরভ
এ এভ ভাইদুর
ইরাভ
নাইমুয যভান
সভাুঃ ভাফুজুয
যভান

উরজযকব্যয়

অথ ক  রাফ

ই-সভইর
zakir@gmail.com

০১৭১০৩৫০৫৫৫
০১৭১৬৫৬১০০৮
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Fazle.al@gmail.com
mahimyshea@gmail.com

আইরডয়া
াইরটিং
এরাকা
ভফক

ভফক
ভফক

ভফক
niamur2011@gmail.com

mahfuz_mpa@yahoo.com

ভফক

১৩।সভন্টভযয তথ্যুঃ (রফবাগীয় করভনায অরপ পূযণ কযভফ)
নাভ
দফী

কভকস্থর
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সভাফাইর নং

ই-সভইর

