টিম: বাাংলা একাডেমম
টিডমর সদসয:
১. জনাব জজ.এম. জমজানুর রহমান, উপপজরচালক, বাাংলা একাডেজম
২. জনাব মমাোঃ মজনরুজ্জামান, সমীক্ষক, বাাংলা একাডেজম

সেবা ও েমেযা চিচিতকরণ
মসবার নাম ও উদ্ভাবনী উডযাগা : এক জিডক সদস্য চাঁদা পজরড াে

ক্রম

সমস্যা

১

সময় মক্ষপণ

২

অডথ ের অপচয়

৩

যাতায়াত ম াগাাজতি

৪

চাঁদা পজরড াডে জবলডের জন্য সদস্য পদ বাজতল

মবদযমান সসবার প্রডসস মযাপ
শুরু
সদস্য চাঁদা পজরড াডের জন্য ঢাকা আগামন

P- ১জন (সদস্য)
T- ১ (এক) জদন

•
•
•
•

োপ-৬
সম্পৃক্ত জনবল-২/৩ জন
সময় - ৩ জদন
খরচ - ৩৭০০ টাকা

ঢাকায় আবস্থান

বাাংলা একাডেজমডত আগামন

• কী কী কাগাজপত্র
প্রডয়াজন:
১। সদস্য পজরচয়পত্র
২। রজ দ
৩। মরজজস্ট্রার

সাংজিষ্ট াখায় মযাগাাডযাগা

P- ২জন (সদস্য+অজিস সাংজিষ্ট কমেকতো)
T- ১ (এক) জদন

চাঁদা
পজরড াে
কডর রজ দ
সাংগ্রহ

প্রস্থান
ম ষ

P- ১জন (সদস্য)
T- ১ (এক) জদন

• কী কী কাজ করা প্রডয়াজন:
১। পজরষদ উপজব াগা মথডক
Teletalk/bkash
/Rocket/Upay/Ipay A/c
ততজর করা।
২। একটি মমাবাইল মিান মকাম্পাজনর
সাডথ sms get way চুজক্ত
করা।
৩। প্রস্তাজবত প্রডসস সম্পডকে বাাংলা
একাডেজমর জনব োহী পজরষদডক
অবজহত কডর অনুডমাদন মনওয়া।
৪। উক্ত প্রস্তাজবত প্রডসস অনুডমাদন
হডল অজিস অে োর জাজর করডত
হডব।
৫। প্রডতেডক সদস্যডদর
মমাবাইডল বতেমান একাউন্ট ও
এজজএম সম্পজকেত জবস্তাজরত sms
মপ্ররণ করা।

প্রস্তামবত প্রডসস মযাপ
শুরু

•
•
•
•

োপ-২
সম্পৃক্ত জনবল-১ জন
সময় - ৩০ জমজনট
খরচ - ২০ টাকা

Tele talk/ bkash/ Rocket একাউন্ট
মখালা অথবা জনকটস্থ এডজডন্টর কাডে গামন

চাঁদা
পজরড াে

জিরজত এসএমএস সাংগ্রহ
ম ষ

P- ১জন (সদস্য)
T- ৩০ জমজনট

TCV অনুসাডর জবযমান, প্রস্তাজবত ও অজ নব পদ্ধজত জবডিষণ
অনুসাডর জনডের েডক জবযমান, প্রস্তাজবত ও অজ নব পদ্ধজত জবডিষণ করডত হডব।
প্রস্তাজবত পদ্ধজতর গুরুত্ব বুঝাডত এটি কায েকর ভূজমকা রাখডব।
TCV (Time, cost & visit)

মক্ষত্র

সময়

জবযমান পদ্ধজত

০৩ (জতন )জদন

খরচ
৫০০+৫০০+২০০০+৫০০+২০০=৩৭০০
(মমাট নাগাজরক + দাপ্তজরক)
জ জজট

প্রস্তাজবত পদ্ধজত

৩০ (জত্র ) জমজনট

২০ (জব ) টাকা

প্রডযাজে

প্রডযাজে নয়

৬

২

জনবল + কজমটি

২/৩

১

মসবাপ্রাজপ্তর স্থান

বাাংলা একাডেজম

ঘডর বডস/ এডজডন্টর কাডে গামন

োপ

দাজখলীয় কাগাজপডত্রর সাংখ্যা ১

অজ নব
পদ্ধজত
(যজদ থাডক)

সমাধান (নতু ন মকছু সাংড াজন)
Tele talk/
bkash/Rocket
একাউন্ট
ও
এসএমএস মগাটওডয়

কমপে জরকল্পনা
কাজ

মক করডব?

উদ্ভাবডনর জন্য মসবা জনব োচন

ইডনাড ন
কজমটি

উদ্ভাবডনর লডক্ষে মসবা পদ্ধজত জবডিষণ, সমস্যা সনাক্তকরণ ও সমাোন

ইডনাড ন
কজমটি

উদ্ধেতন কমেকতোডক অবজহতকরণ ও সমথ েন কামনা
উদ্ভাবনী উডযাগা বাস্তবায়নকারী টিম গাঠন

দলডনতা
সদস্য “ক” ও
“খ”

সময় (মাস)
জানু

মিব্রু

মাচ ে

এজপ্রল

মম

জুন

২০
এজপ্রল

২৩
এজপ্রল
৩রা মম

স্থানীয় মেকডহাল্ডারগাডণর সাডথ মতজবজনময় ও প্রডযাজে মক্ষডত্রে
পাট েনারজ প ততজর
উদ্ভাবনী উডযাগা সম্পডকে উপকারড াগাীর সাডথ মত জবজনময় ও জিেব্যাক
গ্রহণ
উদ্ভাবনী পজরকল্পনা চূড়াতিকরণ

জেডসের
জেডসের
২৫জুন

জরডসাস ে ম্যাপ
প্রডয়াজনীয় সম্পদ
মকাথা হডত পাওয়া যাডব?

জববরণ

প্রডয়াজনীয় অথ ে

জনবল

৪

অডথ ের প্রডয়াজন হডব না

বস্তুগাত

-

-

খাত

একজন সদস্য ঘডর বডসই মমাবাইডল জবস্তজরত
জববরণসহ এসএমএস পাডব।

অন্যান্য
প্রডয়াজনীয় মমাট অথ ে

প্রড াজয নয়

শ্রদ্ধা ও শুডেচ্ছাডে(সমাোঃ মমনরুজ্জামান)
সমীক্ষক
তথ্যপ্র ুক্তি উপমবোগ
বাাংলা একাডেমম, ঢাকা
সমাবাইল : ০১৭১৬৩৩৬৯৬৩
ইডমইল : rohanbanglaacademy@gmail.com

(ক্তজ.এম.মমজানুর রহমান)
উপপমরচালক
পাঠ্যপুস্তক উপমবোগ
বাাংলা একাডেমম, ঢাকা
সমাবাইল : ০১৮২৮০৭৫৫৩০
ইডমইল : gmmizan71@yahoo.com

