বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশ(িবিসক)
১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বািণিজয্ক এলাক, ঢাকা-১০০০

উ�াবনী উে�ােগর অ�গিত-২০১৬
১. ম�ণালেয়র নাম :িশ� ম�ণালয়
২. অিধদ�েরর নাম: বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশ(িবিসক)
৩. ইেনােভশন িটেমর সভা সং�া� ত�:
ক.ইেনােভশন িটম স বর্েশষ  গঠেনর সবর্েশষ তা: ৩১ জানুয়াির২০১৬
খ. িবগত ৬ মােস অনুি�ত সভা সমুেহর তাির(কায র্িববরণী সংযু� করেত হ): ১ি, তাং: ৩০ েম ২০১৬, কায র্িববরণী সংয
৪.ক. ইেনােভশন িটেমর বািষর্ক কমর্পিরক�না �ণয়েনর তা: ১০ অে�াবর,২০১৫
খ. ইেনােভশন কমর্ি�ক�না বা�বায়ন  অ�গিতঃ শুরু ে
কমর্পিরক�নায় কতি
কতিট কাযর্�
েযগুেলা হেয়ে, েসগূেলার
পিরকি�ত সময়
ম��
শুরু হেয়?
আনুমািনক অ�গিতর হা
অনুযায়ী কতিট কাযর্
কায র্�(Action
স�� হেব বেল
Item) আেছ
�তয্াশ
৭ি
৩ি
৭৫%
৪ি
৫। উ�াবনী পাইলট উে�াগ সং�া� ত�ঃ
ক. মাঠ পয র্ােয়র কমর্কতর্ােদর �ারা বা�বায়নাধীন উ�াবনী পাইলট উে�াগ স( উ�াবন �িশ�ণ/কয্াে�িডং কমর্শা/অ�া�ভােব
গৃিহ,তািলকা সংযু� করেত হে):
►পাইলট উে�ােগর সং�াঃ ১ি
►নামঃ �� ও কুিটর িশে�GIS িভি�ক অনলাইন ডাটােবজ
►পাইলট উে�াগ বা�বায়েন �িশ�ণ সং�াঃ ৯ি
► পাইলট উে�াগ বা�বায়েন কমর্শালাঃ৫িট
খ. ম�ণালয়/অিধদ�র পয র্ােয়র কমর্কতর্ােদর �ারা বা�বায়নাধীন উ�াবনী পাইলট উে�াগ স(তািলকা সংযু� করেত হে)-১ি
৬. �িশ�ণ সং�া� ত�ঃ
ক. ইেনােভশন সং�া� ২ িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন করা হেয়েছ িক ( �থম ও ি�তীয় �াচ)? না
খ. ইেনােভশন সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার তািরখঃ আেয়াজন করা হ্য় না
গ. ২ িদেনর ইেনােভশন সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন করা হেয় না থাকেল আেয়াজেনর পরবত� স�া� তািরখঃ এি�ল ২০১৬
ঘ. ইেনােভশন সং�া� �িশ�ণ হেত �া� উে�াগসমুেহর তািলকা সংযু� করেত হেবঙ. ম�ণালয়/অিধদ�েরর আওতাধীন �িশ�ণ �িত�া�মুেহর কািরকুলােম িডিজটাল বাংলােদশ ও ইনেভশন সং�া� িবষয় মূল েকাে
অ�ভুর্� হেয়েছ িক? হেয় থাকেল �িশ�ণ েকােস র্র না,�িত�ান- িবিসক কি�উটার �ােব �িতিট �িশ�ণ েকােসর্ িডিজটা
বাংলােদশ িবষেয় ধারণা দান অ�াহত আেছ। পূণর্াংগ কািরকুল
পাওয়া েগেল িবিসক �াব ও িবিসক এর '�� ও কুিটর িশ
�িশ�ণ ই�ি�িট'েট েকাস র্ অ�ভূর্� করা হে
৭. উ�াবনী পাইলট পয র্ােলাচনা ও মিনটিরং সং�া� ত:
ক. ম�ণালয়/অিধদ�ের উে�ােগ মাঠ পয র্ােয়র উ�াবনী পাইলট সমুহ পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ ( মি�পিরষদ িবভাগ ও এটুআই এর
সহায়তায় যিদ হেয় থােক)?
খ. হেয় থাকেল সব র্েশষ পযর্ােলাচনার তািরখএটুআই কতৃর্ক স�ািদত হে, অে�াবর, ২০১৫
গ. উ�াবনী পাইলট মিনটিরং, ফেলাআপ ও পিরদশর্ন সং�া� েযকেনা ত:
কায র্�েমর অ�গিত িনে�া� ছেক �দান করেত হে)
উে�ােগর িশেরানাম
গৃহীত িস�া
বা�বায়ন অ�গিত
�ক� েময়ােদ ডাটা এি� স�� করেত
১০০%
১. �� ও কুিটর িশে�GIS িভি�ক
হেব
অনলাইন ডাটােবজ
ঘ. আপনার ম�ণালয়/অিধদ�র েথেক মাঠ পয র্ােয়র েমাট কতটী উ�াবনী পাইলট ে�লা/েরি�েকশন করার জ� িস�া� �হণ করা
হেয়েছ? ১ি
ঙ. উ�াবনী পাইলট ে�লাপ/েরি�েকশন সং�া� ত�ঃ
উে�ােগর নাম
গৃহীত িস�া
বা�বায়েনর অ�গিত
এটুআই কতৃরউ�াবনী পাইলট ে�লাপ
�াথিমক পয র্ােয় আে
�� ও কুিটর িশে�GIS িভি�ক
র্�ম �হণ করে
করার
িবষেয়
কায
অনলাইন ডাটােবজ

৮. �েনাদনা সং�া� ত�ঃ
ক. উ�াবনী উে�াগ �হেণর জ� মাঠ পয র্ােয়র কতজন
কমর্কতর্ােক �েনাদনা �দান কর
হেয়েছ?( পুর�া/িডওেলটার/�ীকৃিত ইতয্া)
১০ জন অিধদ�েরর মাঠ পয র্ায়Honorarium �দান

মাঠ প�র্া
খ. উ�াবনী উে�াগ �হেণর জ� মাঠ পয র্ােয়র �জন কমর্কতর্া
িবেদশ �িশ�েণ ে�রণ করা হেয়েছ?(তািলকা সংযু� করেত হে
িবেদশ �মন নাই

ম�ণালয়/অিধদ�র পয র্া
গ.উ�াবনী উে�াগ �হেণর জ� ম�ণালয়/অিধদ�র পয র্ােয়র
ঘ.উ�াবনী উে�াগ �হেণর জ� ম�ণালয়/অিধদ�র পয র্ােয়র
কতজন কমর্কতর্ােক �েনাদনা �দান কর
কতজন কমর্কতর্ােক িবেদশ �িশ�েণ ে�রণ করা হেয়?(তািলকা
হেয়েছ?( পুর�া/িডওেলটার/�ীকৃিত ইতয্া)
সংযু� করেত হে
িবেদশ �মন নাই
১০ জন অিধদ�র পয র্ােয়Honorarium�দান
৯. উ�াবেন েম�িরং সং�া� ত�ঃ
ক. উ�াবনী পাইলট উে�াগ বা�বায়েনর জ� ম�ণালয়/অিধদ�ের েম�িরং কায র্�ম হে� িক ন? হেল এিট িকভােব তারা করেছ?
খ. উ�াবকেক সহায়তা করার জ� ম�ণালয়/অিধদ�েরর কত জন েম�িরং- এ যু� আেছঃ২ জন
গ। আেরা কত জন কমর্কতর্ার েম�র হওয়া দরক? ম�ণালয়/অিধদ�েরর উে�ােগ ( মি�পিরষদ িবভাগ ও এটুআ-এর সহায়তায়)
তােদর জ� েম�র �িশ�েণর আেয়াজন করার তািরখ? পরবত�েত জানােনা স�ব হেব
১০. েসাসাল িমিডয়াঃ
ক. ম�ণালয়/দ�র/েজলা-উপেজলা অিফসিভি�ক েফসবুক েপজ ৈতরয় হেয়েছ িক ন? হেল, এিট িকভােব এর �বহার করা হে?
খ. েফসবুক েপেজর িলংক � � দ েরর েপাটর্ােল'সামািজক েযাগােযাগ' বাটেন যু� করা আেছ িকনা?
►দ�েরর Facebook page েখালা হেয়েছ। িনয়িমত ত� সংেযাজন, share �দান, Message এর জবাব �দান করা হে�
এবং friend request ও friend add এর কাজ অ�াহত আেছ।
► দ�েরর Facebook page এর link দ�েরর ওেয়বসাইেট েদয়া আেছ।

