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একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) সরাগ্রাে 

আইসেটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ দিন ব্যাপী “নাগদিক সেবায় 

উদ্ভাবন”-শীর্ ষক কর্ ষশালায় ব্যবহৃত 

উপকিণেমূহ 
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উপকরণ-১ 

 

উদ্ভাবন চচ ষাি জন্য িলদিদিক সেবা দচদিতকিণ  

 

ডানপার্শ্বষ সেবা ১, ২, ৩ সলখা ঘর্শ্িি দনর্শ্চ গ্রুপ কর্তষক দচদিত দতনটি 

সেবাি নার্ দলখুন এবং উদিদখত র্ানির্শ্েি দিদির্শ্ত নম্বি দিন।  

 সেবা-1 সেবা-2 সেবা-3 

      

ক্রর্ র্ানিে 
সর্াট 

নম্বি 

র্ানির্শ্েি দিদির্শ্ত 

নম্বি 

র্ানির্শ্েি দিদির্শ্ত 

নম্বি 

র্ানির্শ্েি 

দিদির্শ্ত নম্বি 

1 
সেবাটি প্রিার্শ্নি োর্শ্ে আপদন েংদিষ্ট দকনা? 

• ‘হযাঁ’ হর্শ্ল ১০, ‘না’ হর্শ্ল ০ দিন। 
১০ 

      

২ 

প্রদতদিন আনুর্াদনক কতজন সেবাগ্রদহতা এ সেবাটি গ্রহণ 

কর্শ্ি োর্শ্ক?  

• ১-২ জন হর্শ্ল ২, 

• ৩-৫ জন হর্শ্ল ৫, 

• ৬-৮ জন হর্শ্ল ৭, 

• ৯-১০ জন হর্শ্ল ৮, ও 

• ১০ জর্শ্নি উর্শ্ধষ হর্শ্ল ১০ দিন।  

১০ 

      

৩ সেবা প্রিান ব্যবস্থায় সকান ের্স্যা / সিাগাদি আর্শ্ে দক না? 

• ের্স্যা / সিাগাদিি ব্যাপকতা অনুযায়ী ১০ সের্শ্ক 

০ এি র্র্শ্ে নম্বি প্রিান করুন।  

১০ 

      

৪ 

আপনাি প্রর্শ্চষ্টায় উক্ত সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েহদজকিণ কর্শ্ি 

জনদুর্শ্ি ষাগ কর্ার্শ্না েম্ভব দকনা? 

• আপনাি/আপনার্শ্িি র্তার্তর্শ্ক ১০ সের্শ্ক ০ এি 

র্র্শ্ে নম্বি প্রিান করুন। 

১০ 

      

৫ 

উক্ত সেবা ব্যবস্থা উন্নয়র্শ্নি জন্য ইর্শ্তার্র্শ্ে েংদিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/িপ্তি হর্শ্ত সকান উর্শ্যাগ গ্রহণ কিা হর্শ্য়র্শ্ে দকনা?   

• ‘হযাঁ’ হর্শ্ল ০, ‘না’ হর্শ্ল ১০ দিন। 

১০ 

      

সর্াট ৫০ 
      

• েব ষাদিক নম্বি প্রাপ্ত সেবাটি উদ্ভাবন অনুশীলর্শ্নি জন্য দচদিত কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি; 

• একাদিক সেবা একই নম্বি সপর্শ্ল গ্রুর্শ্প আর্শ্লাচনাি র্াের্শ্র্ সয সকান একটি সেবা  দচদিত কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি।  

দচদিত সেবাি নার্: 
 

       

✓ এই সেশনটি পসরচালনার েেয় েহায়কসক েংসিষ্ট িপ্তর / অসিিপ্তর এর সেবােমূহ এবং চলোন/েম্পন্ন উদ্ভাবনী পাইলসটর তাসলকা রাখসত হসব। সেটি 

অংশগ্রহণকারীসির োসভ ষে সেসলক্ট করসত েহায়তা করসব।  
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One day a young Buddhist 

on his journey home came 

to the banks of a wide river. 

Staring hopelessly at the 

great obstacle in front of 

him, he pondered for hours 

on just how to cross such a 

wide barrier. Just as he was 

about to give up his pursuit 

to continue his journey he 

saw a great teacher on the 

other side of the river. The 

young Buddhist yells over to 

the teacher, “Oh wise one, 

can you tell me how to get 

to the other side of this 

river”? 

The teacher ponders for a 

moment looks up and down 

the river and yells back, 

“My son, you are on the 

other side”. 

• Consider an issue that's 

bothering you. 

• How many ways could you 

know that this is an issue? 

• How many ways could you 

know that this is not an 

issue? 

• When was it an issue? 

• How is it not an issue 

now? 

Perspective Difference 

Can you share a story of your own that let you 

experience perspective difference? 

উপকরণ - ২   

 

দৃদষ্টিঙ্গীি দিন্নতা 

 

Sometimes, the problem is in our 

perspection, rather than the situation 

itself. 
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উপকরণ - ৩  

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা ও সিাগাদি পদিিশ ষন (অন্য অদিে) 

 

েহায়ক দিদিংকার্শ্ল দনর্শ্েি দবর্য়গুর্শ্লা েম্পর্শ্কষ অংশগ্রহণকািীগণর্শ্ক পদিস্কাি িািণা প্রিান কির্শ্বন। প্রর্শ্য়াজর্শ্ন এ উপকিণটিি হাড ষকদপ 

অংশগ্রহণকািীগণর্শ্ক েিবিাহ কির্শ্বন। 

উর্শ্েশ্য: 

• র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা প্রিান ব্যবস্থা ও সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা পয ষর্শ্বক্ষণ 

• বাস্তব অবস্থা পয ষর্শ্বক্ষণ ও দর্েদিয়াি দিদির্শ্ত সেবা গ্রহীতাি প্রকৃত পদির্শ্প্রদক্ষত ও সিাগাদি উপলদি 

• সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ সেবা গ্রহীতাি আশা-হতাশা হৃিয়ঙ্গর্ কিা 

• নাগদিক সেবা উন্নয়র্শ্ন টিদেদি’ি গুরুত্ব দনদিতকিণ 

• নাগদিক সেবায় দবযর্ান ের্স্যা দচদিতকির্শ্ণ এবং ের্স্যা ের্ািার্শ্ন সেবা গ্রহীতাি র্তার্ত যাচাই 

পধদত: 

• সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা পয ষর্শ্বক্ষণ (client shadowing) 

• সেবা গ্রহীতাি োক্ষাৎকাি গ্রহণ (interview) 

• সেবা গ্রহীতাির্শ্লি োর্শ্ে আর্শ্লাচনা (group discussion) 

পদিিশ ষর্শ্নি ের্য়: ২ ঘন্টা। েকাল ১০টা হর্শ্ত ১২টা / ১২:৩০টা। 

 

এটি সকান ক্রর্শ্র্ই সেবা প্রিানকািী অদিে পদিিশ ষন নয়। অংশগ্রহণকািী কর্ ষকতষাগণ সকান েিকাদি অদিে পদিিশ ষন কির্শ্বন না, সকান অদির্শ্েি পদির্শ্বশ 

বা সেবা েম্পর্শ্কষ সকান কর্ ষকতষা-কর্ ষচাদিি োর্শ্ে কো বলর্শ্বন না বা সকানরূপ পিার্শ ষ প্রিান কির্শ্বন না। এটি সকবলর্াত্র সেবা গ্রহীতাি অবস্থা েংক্রাি 

র্াঠ পদিিশ ষন। 

গ্রুর্শ্পি েকল কর্ ষকতষা একই কাজ কির্শ্বন না। িাদয়ত্ব িাগ কর্শ্ি দনর্শ্বন। ২ জন পয ষর্শ্বক্ষণ, ২ জন োক্ষাৎকাি এবং ২ জন সেবগ্রহীতা ির্শ্লি োর্শ্ে 

আর্শ্লাচনা কির্শ্বন। গ্রুপ দলডাি োদব ষক ের্ন্বয়, কার্শ্জি অগ্রগদত ও পধদতি যোে ষতা পয ষর্শ্বক্ষণ কির্শ্বন। গ্রুর্শ্পি েিস্য েংখ্যা সির্শ্ি এ িাদয়ত্ব দবিাজন 

দিন্ন হর্শ্ত পার্শ্ি। প্রদতটি কার্শ্জ সনাট সনওয়া প্রর্শ্য়াজন। অনুকূল অবস্থায় েদব/দিদডও িািণ কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি; তর্শ্ব েদব/দিদডও িািণ কির্শ্ত দগর্শ্য় অবাদিত 

অবস্থা সযন ততদি না হয়। 

কর্ ষদবন্যাে: 

কাজ লক্ষয কিণীয় 

সেবা গ্রহীতাি বাস্তব 

অবস্থা পয ষর্শ্বক্ষণ  

(client 

shadowing) 

 

গ্রুর্শ্পি র্ে সের্শ্ক ২ 

জন অংশগ্রহণকািী 

পয ষর্শ্বক্ষর্শ্ণি কাজ 

কির্শ্বন। 

 

সেবা প্রিানকািী বা 

েিকাদি কর্ ষকতষাি 

অবস্থান সের্শ্ক সবি 

হর্শ্য় এর্শ্ে দিন্ন 

অদির্শ্েি সেবা প্রিান 

প্রদক্রয়ায় একজন 

সেবা গ্রহীতাি বাস্তব 

অবস্থা েচর্শ্ক্ষ 

অবর্শ্লাকন কিা এবং 

সেই সপ্রক্ষাপর্শ্ট সেবা 

গ্রহীতাি আশা-হতাশা 

হৃিয়ঙ্গর্ কিা। 

• ২-৩ জন সেবা গ্রহীতার্শ্ক পয ষর্শ্বক্ষণ কিা হর্শ্ব; 

• একজন অংশগ্রহণকািী একজন সেবা গ্রহীতার্শ্ক পয ষর্শ্বক্ষণ কির্শ্বন; 

• সেবা গ্রহীতাি অর্শ্গাচর্শ্ি পয ষর্শ্বক্ষণ েম্পন্ন কিা হর্শ্ব; 

• সেবা গ্রহীতাি আগর্ন, প্রস্থান, সযাগার্শ্যাগ বা কন্টাক্ট পর্শ্য়ন্ট, কর্শ্োপকেন, কাজকর্ ষ এবং 

অদিব্যদক্ত গিীিিার্শ্ব পয ষর্শ্বক্ষণ কিা হর্শ্ব, সযর্ন- 

o কখন এর্শ্লন, কখন সগর্শ্লন? 

o একাই এর্শ্ের্শ্েন, নাদক েহর্শ্যাগী দনর্শ্য় এর্শ্ের্শ্েন? 

o সকাোয় সকাোয় সগর্শ্লন? সকাোয় দক কর্শ্ির্শ্েন? 

o কাি োর্শ্ে কো বলর্শ্লন? 

o কতক্ষণ কো বলর্শ্লন? 

o বোি সুর্শ্যাগ সপর্শ্য়র্শ্েন? 

o কো বলর্শ্ত োচ্ছন্দ সবাি? কির্শ্েন? 

o তাি ের্স্যাটি ের্ািান হর্শ্য়র্শ্ে বর্শ্ল র্র্শ্ন হল? 

o তাি অদিব্যদক্ত ইদতবাচক নাদক হতাশার্াখা? 

o সেবা প্রিানকািী অদিে সের্শ্ক তাি সুদবিাি জন্য আি দক কিা সযত? 

• প্রদতটি উর্শ্িখর্শ্যাগ্য দবর্য় েংর্শ্ক্ষর্শ্প সনাট কিা হর্শ্ব; 

• সেবা গ্রহীতা নািী, বৃধ, প্রদতবন্ধী হর্শ্ল সে েম্পর্শ্কষ দবর্শ্শর্ পয ষর্শ্বক্ষণ সনাট সনওয়া হর্শ্ব; 

• োদব ষক অবস্থাদৃর্শ্ষ্ট, পয ষর্শ্বক্ষণকািী কর্ ষকতষাি র্র্শ্ন দক প্রদতদক্রয়া হল এবং দনজ অদির্শ্ে হর্শ্ল এ 

সেবা গ্রহীতাি সুদবিাি জন্য দতদন আিও দকছু দক কির্শ্ত পাির্শ্তন? –এ েম্পর্শ্কষ সুদনদি ষষ্ট সনাট 

সনওয়া হর্শ্ব।  
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কাজ লক্ষয কিণীয় 

সেবাগ্রহীতাি 

োক্ষাৎকাি 

(interview)। 

 

২ জন 

অংশগ্রহণকািী 

কর্ ষকতষা োক্ষাৎকাি 

গ্রহর্শ্ণি কাজটি 

কির্শ্বন। 

সেবা গ্রহণ পদির্শ্বর্শ্শ 

সেবাগ্রহীতাি োর্শ্ে 

েিােদি দর্েদিয়া, 

সেবা প্রিান প্রদক্রয়া 

েম্পর্শ্কষ নাগদির্শ্কি 

প্রদতদক্রয়া, চাদহিা, 

এবং আশা-হতাশাি 

দবর্র্শ্য়  উপলদি 

গিীিতি কিা। 

েিকাদি সেবা 

প্রদক্রয়াি োিািণ 

ের্স্যাদি এবং এি 

উন্নয়র্শ্নি দিকেমূহ 

েম্পর্শ্কষ নাগদির্শ্কি 

পদির্শ্প্রদক্ষত অনুিাবন 

কিা। 

• ৪-৬ জন সেবা গ্রহীতাি োক্ষাৎকাি সনওয়া হর্শ্ব; 

• োক্ষাৎকাি গ্রহর্শ্ণি পূর্শ্ব ষ েংদিষ্ট সেবা গ্রহণকািী োর্শ্ে পদিচয় ও প্রােদর্ক সেৌজন্য আলার্শ্পি 

র্াের্শ্র্ অনানুষ্ঠাদনক/োবলীল েম্পকষ স্থাপন এবং আস্থা কিা আবশ্যক ; 

• প্রর্শ্য়াজনীয় তথ্য েংগ্রর্শ্হি জন্য সয েকল দবর্র্শ্য় আলাপ কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি, তা দনেরূপ- 

o সেবাগ্রহীতাি পদিচয় (োর্াদজক/আদে ষক/র্শ্পশা/নািী/প্রদতবন্ধী ইতযাদি) 

o সকান্ অদির্শ্ে এর্শ্ের্শ্েন? কী কার্শ্জ এর্শ্ের্শ্েন?  

o কাি োর্শ্ে সযাগার্শ্যাগ কর্শ্ির্শ্েন? কাজটি হর্শ্য়র্শ্ে দক-না? 

o কাজটি হর্শ্য় োকর্শ্ল শুরু সের্শ্ক সশর্ পয ষি কত ের্য় সলর্শ্গর্শ্ে?  

o কাজটি না হর্শ্য় োকর্শ্ল শুরু সের্শ্ক সশর্ পয ষি কত ের্য় লাগর্শ্ব বর্শ্ল র্র্শ্ন কর্শ্িন?  

o কাজটিি জন্য কত ব্যয় হর্শ্য়র্শ্ে/হর্শ্ব? সকান্ সকান্ খার্শ্ত এ ব্যয়? 

o ব্যয় দর্টার্শ্নাি প্রর্শ্য়াজনীয় অে ষ েংগ্রর্শ্হ আর্শ্ে দকনা? েংগ্রহ কির্শ্ত সকান ের্স্যা হর্শ্ব 

দকনা? দক ের্স্যা? 

o কাজটিি জন্য সয ের্য় ব্যয় হর্শ্য়র্শ্ে বা হর্শ্ব ঐ ের্র্শ্য় তাঁি অন্য সকান কাজ (র্শ্পশাগত / 

পাদিবাদিক / োর্াদজক) ক্ষদতগ্রস্থ হর্শ্ব দক? 

o কাজ েম্পন্ন কিাি জন্য কতবাি আের্শ্ত হর্শ্য়র্শ্ে বা আের্শ্ত হর্শ্ব? 

o প্রদতবাি আো-যাওয়ায় কত ের্য় ও অে ষ ব্যয় হয়?  

o েিকাদি অদির্শ্ে সেবাি জন্য আের্শ্ত োচ্ছন্দ সবাি কর্শ্িন দকনা? 

o সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ েন্তুষ্ট / দবিক্ত? েন্তুদষ্ট / দবিদক্তি কািণ কী (ের্স্যা)?  

o নািী/প্রদতবন্ধী হবাি কাির্শ্ণ সেবাগ্রহর্শ্ণ সকান সুদবিা/র্শ্িাগাদি হর্শ্য়র্শ্ে দক-না?  

o কীিার্শ্ব কাজটি হর্শ্ল আপদন েন্তুষ্ট হর্শ্তন (ের্স্যাি ের্ািান)? 

o সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ তাঁি দনজস্ব অন্য সকান র্তার্ত? 

 

সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি 

োর্শ্ে আর্শ্লাচনা 

(group 

discussion) 

 

২ জন 

অংশগ্রহণকািী 

কর্ ষকতষা িলীয় 

আর্শ্লাচনাি কাজটি 

েম্পন্ন কির্শ্বন। 

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা 

প্রিান প্রদক্রয়াি 

দবযর্ান সুদবিা-

অসুদবিা, সেবাি 

ের্স্যা দচদিতকিণ 

এবং সেবা প্রিান 

প্রদক্রয়া উন্নয়ন 

পয ষার্শ্লাচনা এবং এ 

েম্পর্শ্কষ সেবা গ্রহীতা 

ির্শ্লি োর্দষ্টক 

অদির্ত ও দৃদষ্টিদঙ্গ 

অবদহত হওয়া। 

• ৪-৬ জর্শ্নি একটি সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি োর্শ্ে আর্শ্লাচনা; 

• সকান েিকাদি অদির্শ্ে নয়, অন্য সয সকান অনানুষ্ঠাদনক সখালার্শ্র্লা পদির্শ্বর্শ্শ (এর্নদক চার্শ্য়ি 

সিাকার্শ্ন); 

• আর্শ্লাচনা শুরু কিাি আর্শ্গ পদিচয়, সেৌজন্য আলাপ ও আচির্শ্ণি র্াের্শ্র্ হৃযতাপূণ ষ পদির্শ্বশ 

ততদি কিা আবশ্যক; 

• সযিার্শ্ব কাজটি কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি- 

o সেবা গ্রহীতাগর্শ্ণি আে ষ-োর্াদজক অবস্থা েম্পর্শ্কষ তথ্য েংগ্রহ/ িািণা লাি; 

o সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি ২/৩ জন সের্শ্ক োম্প্রদতক ের্র্শ্য় গৃহীত সেবাি গল্প শুনা সযর্শ্ত পার্শ্ি; 

o গল্প সের্শ্ক সেবা প্রিান প্রদক্রয়াি সকান্ সকান্ দিকগুর্শ্লা িাল সলর্শ্গর্শ্ে, সকানগুর্শ্লা সেবা 

গ্রহীতাি িাল লার্শ্গদন? 

o সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি অন্যান্য েিস্যগণ সেবা গ্রহর্শ্ণি সক্ষর্শ্ত্র দক একই অদিজ্ঞতাি েমু্মখীন 

হর্শ্য়র্শ্েন? 

o দিন্ন অদিজ্ঞতা হর্শ্য় োকর্শ্ল সেগুর্শ্লা দক? 

o এ সেবাটিি সয প্রদক্রয়া চালু আর্শ্ে তাি সকান্ সকান্ দিকগুর্শ্লা িাল লার্শ্গ? 

o সকান্ সকান্ দবর্য়গুর্শ্লা তািা পেন্দ কর্শ্িন না? 

o তার্শ্িি দৃদষ্টর্শ্ত এ সেবাটিি মূল ের্স্যাগুর্শ্লা দক? 

o সেবা গ্রহর্শ্ণি সক্ষর্শ্ত্র ের্য়, খিচ ও বািবাি আো-যাওয়া েম্পর্শ্কষ তার্শ্িি অদির্ত দক? 

o কতবাি আের্শ্ত হয়? এক একবাি কত ের্য় এবং অে ষ খিচ হয়? 

o দক দক খার্শ্ত খিচ হয় (দৃশ্যর্ান এবং অদৃশ্যর্ান)? 

o সয ের্য় ব্যয় হয় ঐ ের্র্শ্য় দনর্শ্জি সপশাগত বা পাদিবাদিক দক দক ক্ষদতোিন হয়? 

o েব দর্দলর্শ্য় কত ের্য় এবং অে ষ ব্যয় হয়? 

o দকিার্শ্ব সেবা সিওয়া হর্শ্ল তািা েন্তুষ্ট হর্শ্বন? 

o সেবাটিি র্ান উন্নয়র্শ্ন সকান্ সকান্ ের্স্যাগুর্শ্লাি ের্ািান কিা জরুদি বর্শ্ল র্র্শ্ন কর্শ্িন বা 

দকিার্শ্ব এি উন্নয়ন কিা যায়? 

o  েিকাদি সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ তার্শ্িি অন্য সকান র্তার্ত? 
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উপকরণ - ৪  

 

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা ও সিাগাদি পদিিশ ষন (অন্য অদিে) 

তথ্য েংগ্রহ েক 

পয ষর্শ্বক্ষণ োক্ষাৎকাি িলীয় আর্শ্লাচনা  
 আদর্ যা’ সির্শ্খদে 

(বুর্শ্লট পর্শ্য়ন্ট) 

 আদর্ যা’ শুর্শ্নদে 

(বুর্শ্লট পর্শ্য়ন্ট) 

তাদিখ: 

স্থান: 

 

সেবা গ্রহীতা েম্পর্শ্কষ েংদক্ষপ্ত দববিণ: 

 

 

 

  

 

আর্াি উপলদি বা পয ষর্শ্বক্ষণ সনাট: 

 

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবাি োিািণ ের্স্যাদি:____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________________________ 

নাগদিক সিাগাদিি 

কািণ:__________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

টিদেদি:________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

অন্যান্য:_______________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 
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উপকরণ-৫  

 

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা ও সিাগাদি পদিিশ ষন (দনজ অদিে) 

 

েহায়ক দিদিংকার্শ্ল দনর্শ্েি দবর্য়গুর্শ্লা েম্পর্শ্কষ অংশগ্রহণকািীগণর্শ্ক পদিস্কাি িািণা প্রিান কির্শ্বন। প্রর্শ্য়াজর্শ্ন এ উপকিণটিি হাড ষকদপ 

অংশগ্রহণকািীগণর্শ্ক েিবিাহ কির্শ্বন। 

 

উর্শ্েশ্য: 

• দচদিত সেবাি প্রিান গ্রাহক কািা এবং তার্শ্িি আে ষ-োর্াদজক অবস্থা উপলদি কিা 

• সেবা গ্রহীতাি দৃদষ্টর্শ্কাণ সের্শ্ক দচদিত সেবাি ের্স্যা দনণ ষয় কিা 

• সেবাগ্রহীতাি সিাগাদি েম্পর্শ্কষ গিীিতি উপলদি সৃদষ্ট কিা 

• দচদিত সেবা গ্রহর্শ্ণ নাগদির্শ্কি ের্য়, খিচ ও যাতায়াত েংখ্যা েম্পর্শ্কষ সুদনদি ষষ্ট িািণা লাি কিা 

• দচদিত সেবা উন্নয়র্শ্ন সেবা গ্রহীতাি র্তার্ত জানা 

 

পধদত: 

• সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা পয ষর্শ্বক্ষণ (client shadowing) 

• সেবা গ্রহীতাি োক্ষাৎকাি গ্রহণ (interview) 

• সেবা গ্রহীতাির্শ্লি োর্শ্ে আর্শ্লাচনা (group discussion) 

পদিিশ ষর্শ্নি ের্য়: ২ ঘন্টা। েকাল ১০টা হর্শ্ত ১২টা। 

 

এটি সকান ক্রর্শ্র্ই সেবা প্রিানকািী অদিে পদিিশ ষন নয়। অংশগ্রহণকািী কর্ ষকতষাগণ সকান েিকাদি অদিে পদিিশ ষন কির্শ্বন না, সকান অদির্শ্েি পদির্শ্বশ 

বা সেবা েম্পর্শ্কষ সকান কর্ ষকতষা-কর্ ষচাদিি োর্শ্ে কো বলর্শ্বন না বা সকানরূপ পিার্শ ষ প্রিান কির্শ্বন না। এটি সকবলর্াত্র সেবা গ্রহীতাি অবস্থা েংক্রাি 

র্াঠ পদিিশ ষন। 

 

গ্রুর্শ্পি েকল কর্ ষকতষা একই কাজ কির্শ্বন না। িাদয়ত্ব িাগ কর্শ্ি দনর্শ্বন। ২ জন পয ষর্শ্বক্ষণ, ২ জন োক্ষাৎকাি এবং ২ জন সেবগ্রহীতা ির্শ্লি োর্শ্ে 

আর্শ্লাচনা কির্শ্বন। গ্রুপ দলডাি োদব ষক ের্ন্বয়, কার্শ্জি অগ্রগদত ও পধদতি যোে ষতা পয ষর্শ্বক্ষণ কির্শ্বন। গ্রুর্শ্পি েিস্য েংখ্যা সির্শ্ি এ িাদয়ত্ব দবিাজন 

দিন্ন হর্শ্ত পার্শ্ি। প্রদতটি কার্শ্জ সনাট সনওয়া প্রর্শ্য়াজন। অনুকূল অবস্থায় েদব/দিদডও িািণ কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি; তর্শ্ব েদব/দিদডও িািণ কির্শ্ত দগর্শ্য় অবাদিত 

অবস্থা সযন ততদি না হয়। 

 

কর্ ষদবন্যাে: 

কাজ লক্ষয কিণীয় 

সেবা গ্রহীতাি 

বাস্তব অবস্থা 

পয ষর্শ্বক্ষণ  

(client 

shadowing) 

 

গ্রুর্শ্পি র্ে সের্শ্ক 

২ জন 

অংশগ্রহণকািী 

পয ষর্শ্বক্ষর্শ্ণি 

কাজ কির্শ্বন। 

 

সেবা প্রিানকািী বা েিকাদি 

কর্ ষকতষাি অবস্থান সের্শ্ক সবি 

হর্শ্য় এর্শ্ে দনজ অদির্শ্েি সেবা 

প্রিান প্রদক্রয়ায় একজন সেবা 

গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা েচর্শ্ক্ষ 

অবর্শ্লাকন কিা এবং সেই 

সপ্রক্ষাপর্শ্ট সেবা গ্রহীতাি 

আশা-হতাশা হৃিয়ঙ্গর্ কিা। 

• ২-৩ জন সেবা গ্রহীতার্শ্ক পয ষর্শ্বক্ষণ কিা হর্শ্ব; 

• একজন অংশগ্রহণকািী একজন সেবা গ্রহীতার্শ্ক পয ষর্শ্বক্ষণ কির্শ্বন; 

• সেবা গ্রহীতাি অর্শ্গাচর্শ্ি পয ষর্শ্বক্ষণ েম্পন্ন কিা হর্শ্ব; 

• সেবা গ্রহীতাি আগর্ন, প্রস্থান, সযাগার্শ্যাগ বা কন্টাক্ট পর্শ্য়ন্ট, কর্শ্োপকেন, কাজকর্ ষ এবং 

অদিব্যদক্ত গিীিিার্শ্ব পয ষর্শ্বক্ষণ কিা হর্শ্ব, সযর্ন- 

o কখন এর্শ্লন, কখন সগর্শ্লন? 

o একাই এর্শ্ের্শ্েন, নাদক েহর্শ্যাগী দনর্শ্য় এর্শ্ের্শ্েন? 

o সকাোয় সকাোয় সগর্শ্লন? 

o সকাোয় দক কির্শ্েন? 

o কাি োর্শ্ে কো বলর্শ্লন? 

o কতক্ষণ কো বলর্শ্লন? 

o বোি সুর্শ্যাগ সপর্শ্য়র্শ্েন? 

o কো বলর্শ্ত োচ্ছন্দ সবাি? কির্শ্েন? 

o তাি ের্স্যাটি ের্ািান হর্শ্য়র্শ্ে বর্শ্ল র্র্শ্ন হল? 

o তাি অদিব্যদক্ত ইদতবাচক নাদক হতাশার্াখা? 

o সেবা প্রিানকািী অদিে সের্শ্ক তাি সুদবিাি জন্য আি দক কিা সযত? 
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কাজ লক্ষয কিণীয় 

• প্রদতটি উর্শ্িখর্শ্যাগ্য দবর্য় েংর্শ্ক্ষর্শ্প সনাট কিা হর্শ্ব; 

• সেবা গ্রহীতা নািী, বৃধ, প্রদতবন্ধী হর্শ্ল সে েম্পর্শ্কষ দবর্শ্শর্ পয ষর্শ্বক্ষণ সনাট সনওয়া হর্শ্ব; 

• োদব ষক অবস্থাদৃর্শ্ষ্ট, পয ষর্শ্বক্ষণকািী কর্ ষকতষাি র্র্শ্ন দক প্রদতদক্রয়া হল এবং দনজ অদির্শ্ে হর্শ্ল 

এ সেবা গ্রহীতাি সুদবিাি জন্য দতদন আিও দকছু দক কির্শ্ত পাির্শ্তন? –এ েম্পর্শ্কষ সুদনদি ষষ্ট 

সনাট সনওয়া হর্শ্ব।  

সেবাগ্রহীতাি 

োক্ষাৎকাি 

(interview)। 

 

২ জন 

অংশগ্রহণকািী 

কর্ ষকতষা 

োক্ষাৎকাি 

গ্রহর্শ্ণি কাজটি 

কির্শ্বন। 

সেবা গ্রহণ পদির্শ্বর্শ্শ 

সেবাগ্রহীতাি োর্শ্ে েিােদি 

দর্েদিয়া, সেবা প্রিান প্রদক্রয়া 

েম্পর্শ্কষ নাগদির্শ্কি প্রদতদক্রয়া, 

চাদহিা, এবং আশা-হতাশাি 

দবর্র্শ্য়  উপলদি গিীিতি 

কিা। েিকাদি সেবা প্রদক্রয়াি 

োিািণ ের্স্যাদি এবং এি 

উন্নয়র্শ্নি দিকেমূহ েম্পর্শ্কষ 

নাগদির্শ্কি পদির্শ্প্রদক্ষত 

অনুিাবন কিা। 

• ৪-৬ জন সেবা গ্রহীতাি োক্ষাৎকাি সনওয়া হর্শ্ব (েম্ভব হর্শ্ল দনজ ির্শ্লি দচদিত সেবাি 

গ্রহীতাি োক্ষাৎকাি সনওয়া হর্শ্ব); 

• োক্ষাৎকাি গ্রহর্শ্ণি পূর্শ্ব ষ েংদিষ্ট সেবা গ্রহণকািী োর্শ্ে পদিচয় ও প্রােদর্ক সেৌজন্য আলার্শ্পি 

র্াের্শ্র্ অনানুষ্ঠাদনক/োবলীল েম্পকষ স্থাপন এবং আস্থা কিা আবশ্যক ; 

• প্রর্শ্য়াজনীয় তথ্য েংগ্রর্শ্হি জন্য সয েকল দবর্র্শ্য় আলাপ কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি, তা দনেরূপ- 

o সেবাগ্রহীতাি পদিচয় (োর্াদজক/আদে ষক/র্শ্পশা/নািী/প্রদতবন্ধী, ইতযাদি) 

o সকান্ অদির্শ্ে এর্শ্ের্শ্েন? 

o কী কার্শ্জ এর্শ্ের্শ্েন?  

o কাি োর্শ্ে সযাগার্শ্যাগ কর্শ্ির্শ্েন? 

o কাজটি হর্শ্য়র্শ্ে দক-না? 

o কাজটি হর্শ্য় োকর্শ্ল শুরু সের্শ্ক সশর্ পয ষি কত ের্য় সলর্শ্গর্শ্ে?  

o কাজটি না হর্শ্য় োকর্শ্ল শুরু সের্শ্ক সশর্ পয ষি কত ের্য় লাগর্শ্ব বর্শ্ল র্র্শ্ন কর্শ্িন?  

o কাজটিি জন্য কত ব্যয় হর্শ্য়র্শ্ে/হর্শ্ব? 

o সকান্ সকান্ খার্শ্ত এ ব্যয়? 

o ব্যয় দর্টার্শ্নাি প্রর্শ্য়াজনীয় অে ষ েংগ্রর্শ্হ আর্শ্ে দকনা? েংগ্রহ কির্শ্ত সকান ের্স্যা হর্শ্ব 

দকনা? দক ের্স্যা? 

o কাজটিি জন্য সয ের্য় ব্যয় হর্শ্য়র্শ্ে বা হর্শ্ব ঐ ের্র্শ্য় তাঁি অন্য সকান কাজ 

(র্শ্পশাগত/পাদিবাদিক/োর্াদজক) ক্ষদতগ্রস্থ হর্শ্ব দক? 

o কাজ েম্পন্ন কিাি জন্য কতবাি আের্শ্ত হর্শ্য়র্শ্ে বা আের্শ্ত হর্শ্ব? 

o প্রদতবাি আো-যাওয়ায় কত ের্য় ও অে ষ ব্যয় হয়?  

o েিকাদি অদির্শ্ে সেবাি জন্য আের্শ্ত োচ্ছন্দ সবাি কর্শ্িন দকনা? 

o সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ েন্তুষ্ট / দবিক্ত? 

o েন্তুদষ্ট / দবিদক্তি কািণ কী (ের্স্যা)?  

o নািী/প্রদতবন্ধী হবাি কাির্শ্ণ সেবাগ্রহর্শ্ণ সকান সুদবিা/র্শ্িাগাদি হর্শ্য়র্শ্ে দক-না?  

o কীিার্শ্ব কাজটি হর্শ্ল আপদন েন্তুষ্ট হর্শ্তন (ের্স্যাি ের্ািান)? 

o সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ তাঁি দনজস্ব অন্য সকান র্তার্ত? 

সেবা গ্রহীতা 

ির্শ্লি োর্শ্ে 

আর্শ্লাচনা 

(group 

discussion) 

 

২ জন 

অংশগ্রহণকািী 

কর্ ষকতষা িলীয় 

আর্শ্লাচনাি 

কাজটি েম্পন্ন 

কির্শ্বন। 

দচদিত সেবাি গ্রাহকর্শ্িি আে ষ-

োর্াদজক অবস্থা দনণ ষয, সেবা 

প্রিান প্রদক্রয়াি দবযর্ান 

সুদবিা-অসুদবিা, সেবাি ের্স্যা 

দচদিতকিণ এবং সেবা প্রিান 

প্রদক্রয়া উন্নয়ন পয ষার্শ্লাচনা 

এবং এ েম্পর্শ্কষ সেবা গ্রহীতা 

ির্শ্লি োর্দষ্টক অদির্ত ও 

দৃদষ্টিদঙ্গ অবদহত হওয়া। 

• ৪-৬ জর্শ্নি একটি সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি োর্শ্ে আর্শ্লাচনা; 

• িলগতিার্শ্ব সয সেবাটি দচদিত কিা হর্শ্য়র্শ্ে সে সেবাি বতষর্ান বা প্রাক্তন গ্রাহক ির্শ্লি োর্শ্ে 

আর্শ্লাচনা; 

• সকান েিকাদি অদির্শ্ে নয়, অন্য সয সকান অনানুষ্ঠাদনক সখালার্শ্র্লা পদির্শ্বর্শ্শ (এর্নদক চার্শ্য়ি 

সিাকার্শ্ন); 

• আর্শ্লাচনা শুরু কিাি আর্শ্গ পদিচয়, সেৌজন্য আলাপ ও আচির্শ্ণি র্াের্শ্র্ হৃযতাপূণ ষ পদির্শ্বশ 

ততদি কিা আবশ্যক; 

• সযিার্শ্ব কাজটি কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি- 

o সেবা গ্রহীতাগর্শ্ণি আে ষ-োর্াদজক অবস্থা েম্পর্শ্কষ তথ্য েংগ্রহ/ িািণা লাি; 

o সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি ২/৩ জর্শ্নি কাে সের্শ্ক োম্প্রদতক ের্র্শ্য় গৃহীত সেবাি গল্প শুনা সযর্শ্ত 

পার্শ্ি; 

o গল্প সের্শ্ক সেবা প্রিান প্রদক্রয়াি সকান্ সকান্ দিকগুর্শ্লা িাল সলর্শ্গর্শ্ে, সকানগুর্শ্লা সেবা 

গ্রহীতাি িাল লার্শ্গদন? 
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কাজ লক্ষয কিণীয় 

o সেবা গ্রহীতা ির্শ্লি অন্যান্য েিস্যগণ সেবা গ্রহর্শ্ণি সক্ষর্শ্ত্র দক একই অদিজ্ঞতাি েমু্মখীন 

হর্শ্য়র্শ্েন? 

o দিন্ন অদিজ্ঞতা হর্শ্য় োকর্শ্ল সেগুর্শ্লা দক? 

o এ সেবাটিি সয প্রদক্রয়া চালু আর্শ্ে তাি সকান্ সকান্ দিকগুর্শ্লা িাল লার্শ্গ? 

o সকান্ সকান্ দবর্য়গুর্শ্লা তািা পেন্দ কর্শ্িন না? 

o তার্শ্িি দৃদষ্টর্শ্ত এ সেবাটিি মূল ের্স্যাগুর্শ্লা দক? 

• নািী, বয়স্ক, প্রদতবন্ধী হবাি কাির্শ্ণ অদতদিক্ত ের্স্যা/র্শ্িাগাদিি েমু্মখীন হন দক? 

o সেবা গ্রহর্শ্ণি সক্ষর্শ্ত্র ের্য়, খিচ ও বািবাি আো-যাওয়া েম্পর্শ্কষ তার্শ্িি অদির্ত দক? 

o কতবাি আের্শ্ত হয়? এক একবাি কত ের্য় এবং অে ষ খিচ হয়? 

o দক দক খার্শ্ত খিচ হয় (দৃশ্যর্ান এবং অদৃশ্যর্ান)? 

o সয ের্য় ব্যয় হয় ঐ ের্র্শ্য় দনর্শ্জি সপশাগত বা পাদিবাদিক দক দক ক্ষদতোিন হয়? 

o েব দর্দলর্শ্য় কত ের্য় এবং অে ষ ব্যয় হয়? 

o দকিার্শ্ব সেবা সিওয়া হর্শ্ল তািা েন্তুষ্ট হর্শ্বন? 

o সেবাটিি র্ান উন্নয়র্শ্ন সকান্ সকান্ ের্স্যাগুর্শ্লাি ের্ািান কিা জরুদি বর্শ্ল র্র্শ্ন কর্শ্িন বা 

দকিার্শ্ব এি উন্নয়ন কিা যায়? 

o  েিকাদি সেবা প্রিান প্রদক্রয়া েম্পর্শ্কষ তার্শ্িি অন্য সকান র্তার্ত? 
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উপকিণ -৬  

 

র্াঠ পয ষার্শ্য় সেবা গ্রহীতাি বাস্তব অবস্থা ও সিাগাদি পদিিশ ষন (দনজ অদিে) 

তথ্য েংগ্রহ েক 

পয ষর্শ্বক্ষণ োক্ষাৎকাি িলীয় আর্শ্লাচনা  
২. আদর্ যা’ সির্শ্খদে 

(বুর্শ্লট পর্শ্য়ন্ট) 

৩. আদর্ যা’ শুর্শ্নদে 

(বুর্শ্লট পর্শ্য়ন্ট) 
(১-৪ নং অংশ 

পূিণ করুন) 

(এর্শ্ক্ষর্শ্ত্র ৫নং অংশটি েহ পূিণ 

করুন) 

 

১. তাদিখ: 

 

স্থান: 

 

সেবা গ্রহীতা েম্পর্শ্কষ েংদক্ষপ্ত দববিণ: 

 

 

 

 

  

 

৪. আর্াি উপলদি বা পয ষর্শ্বক্ষণ সনাট: 

 

সেবাি ের্স্যা:_____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

ের্ািার্শ্নি পিার্শ ষ:_______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

অন্যান্য:________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

৫ (ক) সকান্ িার্শ্প নাগদির্শ্কি কত ের্য় ব্যয় হয়-   ৫ (খ) সকান্ খার্শ্ত কত খিচ হয়- ৫ (গ) সকান্ সকান্ কার্শ্জ অদির্শ্ে আের্শ্ত হয় (দিদজট)- 

িার্শ্পি নার্ ের্য় খাত টাকা কার্শ্জি নার্ দিদজট েংখ্যা 

  োদি ষর্শ্েি দি:    

  কাগজপত্র ততদি:    

  েহায়তাকািীি খিচ:    

  যাতায়াত খিচ:    

  খাওয়া খিচ:    

  শ্রর্/সপশাি ক্ষদত:    

      

  অন্যান্য    

নাগদির্শ্কি সর্াট ের্য়:  নাগদির্শ্কি সর্াট ব্যয়:  
নাগদির্শ্কি সর্াট 

দিদজট 
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উপকরণ-৭ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এর্প্যাদে শর্শ্েি যর্শ্োপযুক্ত বাংলা কী হর্শ্ব বলা মুশদকল। অদিিার্শ্ন এর্শ্ক ের্র্দর্ ষতা বা িিি বলা হয়; যা েহানুভূদত বা েহর্দর্ ষতাি চাইর্শ্তও সবদশ দকছু 

হর্শ্চ্ছ।  দনর্শ্জি অবস্থার্শ্নি বাইর্শ্ি দগর্শ্য় বিং অর্শ্ন্যি অবস্থার্শ্ন িাদ িঁর্শ্য় অর্শ্ন্যি হাদে, আনন্দ, সুখ, দুুঃখ, সবিনা, দবর্াি দনর্শ্জি র্র্শ্ে অনুিব কিা এবং সে 

অনুযায়ী দনজ অনুভূদতর্শ্ত অর্শ্ন্যি অনুকূল কর্ ষপ্রবৃদি ততদি হওয়াি র্নস্তাদত্বক অবস্থান হর্শ্চ্ছ এর্প্যাদে। অন্যিার্শ্ব বলা যায়, এটি অর্শ্ন্যি প্রদত েহানুভূদত 

এবং তাি ের্স্যাি ের্ািানই সকবলর্াত্র নয়। বিং তাি অবস্থার্শ্নি গিীি অনুিাবন, অর্শ্ন্যি আর্শ্বর্শ্গি অবাি স্বীকৃদত, এবং স্বত:স্ফুতষ কর্ ষপ্রবৃদি (ের্ািান 

উর্শ্যাগ)। এর্প্যাদে একটি স্বাে ষহীন কাজ, র্ানুর্, র্ানদবকতা এবং র্ানদবক েম্পকষ দনর্শ্য় িাবর্শ্ত সশখায়। ‘অর্শ্ন্যি পাদুকা পদিিান’ (being in others 

shoes), ‘আত্মাি আত্মীয়’ (soul mates),  ইতযাদি শেগুচ্ছ এর্প্যাদেি োর্শ্ে েংদিষ্ট।   

 

নাগদিক সেবায় উদ্ভাবনী উর্শ্যার্শ্গি োে ষকতাি জন্য োর্দগ্রক উদ্ভাবনী িাবনা ও কায ষক্রর্ এর্প্যাদে দ্বািা পদিচাদলত হওয়া বািনীয়। নতুবা উদ্ভাবনী 

ের্ািানটি অিীষ্ঠ সেবাগ্রহীতা দ্বািা ের্াদৃত না-ও হর্শ্ত পার্শ্ি। এর্নদক পুর্শ্িা উর্শ্যাগটি সশর্ পয ষি হয়ত সেবাগ্রহীতাি কাংদখত ের্ািান প্রিার্শ্ন ব্যে ষ হর্শ্ব। 

উদ্ভাবনী উর্শ্যার্শ্গি সক্ষর্শ্ত্র সেবাপ্রিানকািী এবং সেবাগ্রহীতাি পদির্শ্প্রদক্ষত দিন্ন। একটি িপ্তর্শ্িি সেবাি অগ্রাদিকািগুর্শ্লা দক, সকান্ সেবাি দক অসুদবিা, 

দকিার্শ্ব এ অসুদবিাগুর্শ্লা সেবগ্রহীতাি দুর্শ্ি ষার্শ্গি কািণ হর্শ্য় িাঁ ায়, এেব দুর্শ্ি ষাগ সেবাগ্রহীতাি ব্যদক্তগত, পাদিবাদিক, আদে ষক ও োর্াদজক জীবর্শ্ন 

দকিকর্ দুদব ষেহ প্রদতদক্রয়া ততদি কর্শ্ি? –এেকল প্রশ্ন সয সকান উদ্ভাবনী উর্শ্যার্শ্গি জন্য গুরুত্বপূণ ষ। আি এেব প্রর্শ্শ্নি যর্শ্োপযুক্ত জবাব দনজ সক্ষর্শ্ত্র এ 

দুর্শ্ি ষার্শ্গি প্রদতিলন কল্পনা কিা, সেবগ্রহীতাি  অনুভূদতি প্রদত অকুন্ঠ ের্ে ষন ততদি, এবং গিীি িিি বা ের্র্র্ীতা সৃদষ্টি েক্ষর্তাি উপি দনি ষি কর্শ্ি। 

এর্প্যাদে দবদহন উদ্ভাবনী উর্শ্যাগ সকবলর্াত্র নাগদিক সেবাি যাদন্ত্রক ের্ািানই আনর্শ্ত পার্শ্ি। সেবাপ্রিানকািীি র্র্শ্ে এর্র্শ্প্যর্শ্েটিক অনুভূদত শুধুর্াত্র 

সেবাি দবযর্ান ের্স্যা দচদিতকির্শ্ণ নয় বিং এি ের্ািান প্রদক্রয়ায় সেবাগ্রহীতাি েংর্শ্ির্র্শ্ক উৎোদহত কিাি র্াের্শ্র্ একটি উদ্ভাবনী উর্শ্যাগর্শ্ক েিল ও 

োে ষক কির্শ্ত েহায়তা কর্শ্ি। সকননা সেবাি দুর্শ্ি ষাগগুর্শ্লা দক, দুর্শ্ি ষাগগুর্শ্লা সকাোয় দকিার্শ্ব অিদন ষদহত সেবাগ্রহীতাগণ সকবলর্াত্র সে েম্পর্শ্কষই ওয়াদকবহাল 

নন বিং তাঁিা এ-ও জার্শ্নন এ ের্স্যাি দক িির্শ্ণি ের্ািান তাঁর্শ্িি জন্য প্রর্শ্য়াজন এবং দকিার্শ্ব সেই ের্ািানটির্শ্ক েহজ উপার্শ্য় তিাদন্বত কিা যায়।   

এর্প্যার্শ্েটিক হবাি জন্য প্রিানত দুর্শ্টা দজদনর্শ্েি প্রর্শ্য়াজন হয়: সেবাগ্রহীতাি োর্শ্ে কায ষকি সযাগার্শ্যাগ এবং তীক্ষ্ণ কল্পনাশদক্ত। 

 

 

“সকষ্ট খাইর্শ্ত বদেয়াদেল। একটা দপতর্শ্লি োলাি উপি ঠাো শুকনা ডযালাপাকান িাত। একপার্শ্শ একটুখাদন ডাল ও দক একটু তিকাদি 

র্ত। দুিটুকু পাইয়া তাহাি র্দলন মুখখাদন হাদের্শ্ত িদিয়া সগল। 
 

সহর্াদঙ্গনী দ্বার্শ্িি বাইর্শ্ি আদেয়া িাঁ াইয়া িদহর্শ্লন। সকষ্ট খাওয়া সশর্ কদিয়া পুকুর্শ্ি আঁচাইর্শ্ত চদলয়া সগর্শ্ল একটি বাি মুখ বা াইয়া 

সিদখর্শ্লন, পার্শ্ত সগানা একটি িাতও পদ য়া নাই। ক্ষুিাি জ্বালায় সে সেই অন্ন দনুঃর্শ্শর্ কদিয়া খাইয়ার্শ্ে। 
 

সহর্াদঙ্গনীি সের্শ্ল লদলতও প্রায় সেই বয়েী। দনর্শ্জি অবতষর্ার্শ্ন দনর্শ্জি সের্শ্লর্শ্ক সেই অবস্থায় কল্পনা কদিয়া সিদলয়া কান্নাি সেউ তাহাি 

কন্ঠ পয ষি সিনাইয়া উঠিল। দতদন সেই কান্না চাদপর্শ্ত চাদপর্শ্ত বাদ  চদলয়া সগর্শ্লন।” 

-শিৎচন্দ্র চর্শ্টাপাোর্শ্য়ি ‘সর্জদিদি’ 
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কায ষকি সযাগার্শ্যাগ: 

সয সকান পদিদস্থদতি মূল দবর্য়টি আর্িা েহর্শ্জই িির্শ্ত পাদি, দকন্তু গিীি অনুিাবর্শ্নি জন্য চাই েঠিক ও কায ষকি সযাগার্শ্যাগ। সযাগার্শ্যার্শ্গি সক্ষর্শ্ত্র 

নানািকর্ বািা আর্শ্ে, সযর্ন-িার্া। আবাি িার্াগত বািা না োকর্শ্লও অদনব ষচনীয় দকছু সযাগার্শ্যাগ আর্শ্ে, যা িার্াি ব্যবহাি না কর্শ্িও কিা হয়, সযর্ন- 

ইশািা, ইদঙ্গত, হাদে, কান্না। এ ের্স্ত বাদচক (িার্াগত) এবং অবাদচক (অদিব্যদক্ত) সযাগার্শ্যাগই এর্প্যাদেি মূল সূত্র। েঠিক এবং কায ষকি সযাগার্শ্যাগ 

স্থাপন েম্ভব না হর্শ্ল সযর্ন অর্শ্ন্যি র্র্শ্নািাব সবাঝা েম্ভব নয়, সতর্ন েম্ভব নয় তাি দুুঃখ, কষ্ট, আনন্দ সবিনাি প্রকৃত ের্র্র্ী হওয়া। সেবাগ্রহীতা 

পয ষর্শ্বক্ষণ, োক্ষাৎকাি, িলীয় আর্শ্লাচনা ইতযাদি গতানুগদতক পধদত ো াও পদিিশ ষন, অনানুষ্ঠাদনক সযাগার্শ্যাগ ও আর্শ্লাচনা, র্তার্ত জিীপ, পিার্শ ষ 

েিা, ইতযাদিি র্াের্শ্র্ নাগদিক সেবায় সেবাগ্রহীতাি োর্শ্ে কায ষকি সযাগার্শ্যাগ সৃদষ্ট হর্শ্ত পার্শ্ি। 

 

তীক্ষ্ণ কল্পনাশদক্ত: 

শুধু যোযে সযাগার্শ্যাগই নয়, ের্র্র্ী হর্শ্ত কল্পনাশদক্তও হর্শ্ত হর্শ্ব তীক্ষ্ণ। পৃদেবীর্শ্ত প্রদতটি 

র্ানুর্শ্র্ি অদিজ্ঞতা, সবর্শ্  ওঠা, েংস্কৃদত, কৃদষ্ট, ির্ ষ, র্ত ও দববাে সযর্ন দিন্ন; সতর্দন 

প্রদতটি র্ানুর্শ্র্ি দৃদষ্টিদঙ্গ আলািা, র্নন দবদিন্ন। পৃদেবীি প্রদতটি র্ানুর্ তাই পৃদেবীর্শ্ক 

সির্শ্খ দিন্ন দিন্ন দৃদষ্টর্শ্কাণ সের্শ্ক। দিন্ন একজন র্ানুর্শ্র্ি অনুভূদত বুঝর্শ্ত; তার্শ্িি হাদে-

আনন্দ, দুুঃখ-সবিনা উপলদি কির্শ্ত তাই প্রর্শ্য়াজন প্রখি কল্পনাশদক্ত। অন্য একজন র্ানুর্ 

দকিার্শ্ব তাি পৃদেবীর্শ্ক সিখর্শ্ে, অনুিব কির্শ্ে তাি পদির্শ্বশর্শ্ক সেটা সবাঝাি জন্য প্রের্শ্র্ই 

িিকাি তাি স্থার্শ্ন দনর্শ্জর্শ্ক কল্পনা কর্শ্ি সনওয়া। সবদশি িাগ র্ানুর্ই অবশ্য ঘদনষ্ঠজন এবং 

যািা সর্াটামুটিিার্শ্ব একই িির্শ্নি র্ানদেকতা লালন কর্শ্িন তার্শ্িি অনুভূদতি োর্শ্ে 

অদিকতি েম্পৃক্ত হর্শ্ত পার্শ্িন; দুিবতীগর্শ্ণি োর্শ্ে সেিার্শ্ব পার্শ্িন না। এরুপ 

কল্পনাশদক্তর্শ্ত দনজস্ব সকান পূব ষিািণা (prejudice) সযন বাঁিা হর্শ্য় না িাঁ ায়।  

 

প্রকৃদতগত এর্প্যাদে সয পয ষার্শ্য়ই োকুক না সকন, তা উন্নত কিবাি সুর্শ্যাগ আর্শ্ে। এজন্য বাস্তব অনুশীলন প্রর্শ্য়াজন।  
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উপকরণ -৮   

 

 

Start 

End 
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উপকরণ - ৯  

 

উদ্ভাবন এর িাপেমূহ (nesta েসেল) 

 

Making the case

Growing, Scaling & Spreading 

Exploring Opportunities & Challenges 

Generating Idea 

Changing System 

Developing & Testing 

Delivering & Implementing 
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উপকিণ-১০ 

 

জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন 

 

জনপ্রশােন অেবা নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন িািণাটি দববব্যাপী ব্যাপকিার্শ্ব আর্শ্লাদচত। বাংলার্শ্িশ জনপ্রশাের্শ্ন েম্প্রদত এ েংক্রাি আর্শ্লাচনা ও চচ ষ শুরু 

হর্শ্য়র্শ্ে। েিকাি ২০১২ ের্শ্ন গিন্যষান্স ইর্শ্নার্শ্িশন ইউদনট প্রদতষ্ঠা কর্শ্ি। ই-গিন্যষান্স দবর্য়ক প্রকল্প ‘একর্শ্েে টু ইনিির্শ্র্শন সপ্রাগ্রার্’ নাগদিক সেবায় তথ্য 

ও সযাগার্শ্যাগ প্রযুদক্তি ব্যাপক ব্যবহার্শ্িি কায ষক্রর্শ্র্ি অংশ দহোর্শ্ব নাগদিক সেবায় উদ্ভাবর্শ্নি িািণাটির্শ্ক জনদপ্রয় কর্শ্ি সতার্শ্ল। েকল র্ন্ত্রণালয়/দবিাগ, 

অদিিপ্তি/েংস্থা এবং সজলা ও উপর্শ্জলা পয ষার্শ্য় একটি কর্শ্ি ‘ইর্শ্নার্শ্িশন টির্’ গঠর্শ্নি দনর্শ্ি ষশনাসূচক ০৮ই এদপ্রল ২০১৩ তাদিখ র্দন্ত্রপদির্ি দবিাগ কর্তষক 

জাদিকৃত োকুষলার্শ্িি র্াের্শ্র্ জনপ্রশাের্শ্ন উদ্ভাবনী চচ ষাি দবর্য়টি প্রাদতষ্ঠাদনক রূপ পায়। প্রিানর্ন্ত্রীি কায ষালর্শ্য়ি গিন্যষান্স ইর্শ্নার্শ্িশন ইউদনট ও একর্শ্েে টু 

ইনিির্শ্র্শন সপ্রাগ্রার্ এবং র্দন্ত্রপদির্ি দবিাগ বতষর্ার্শ্ন জনপ্রশাের্শ্ন নাগদিক সেবায় উদ্ভাবনী চচ ষাি সুর্শ্যাগ ততদি কিাি জন্য কাজ কির্শ্ে। 

সরকারর খানে উদ্ভাবন রক? 

উদ্ভাবন বা ‘ইর্শ্নার্শ্িশন’-এি িািণাটি মূলত: সবেিকাদি খাত সের্শ্ক এর্শ্ের্শ্ে। েিকাদি খার্শ্ত এি েংজ্ঞা, প্রর্শ্য়াগ ও পদিব্যদপ্ত দনর্শ্য় তাদিকগর্শ্ণি দবদিন্ন র্ত 

ও পয ষার্শ্লাচনা ির্শ্য়র্শ্ে। পৃদেবীব্যদপ েিকাদি খার্শ্ত উদ্ভাবন দবর্য়ক একক বা েব ষজনগ্রাহয েংজ্ঞা নাই। বিং উদ্ভাবন প্রতযয়টিি প্রর্শ্য়াগ এবং েংজ্ঞা উিয়ই  

প্রােদঙ্গক দবর্য় বা পদির্শ্প্রদক্ষত সকদন্দ্রক। যুক্তিার্শ্জযি ন্যাশনাল অদডট অদির্শ্েি এক প্রদতর্শ্বির্শ্ন েিকাদি পয ষার্শ্য় উদ্ভাবন বলর্শ্ত বুঝার্শ্না হর্শ্য়র্শ্েুঃ  

• অন্য সকান প্রদতষ্ঠান, সেক্টি বা সিশ হর্শ্ত সকান সৃজনশীল চচ ষা দনজ সক্ষর্শ্ত্র অনুকিণ কিা; অেবা 

• েম্পূণ ষ নতুন একটি চচ ষাি অবতািণা কিা; যা- 

প্রশােদনক পধদত অেবা সেবা প্রিার্শ্নি প্রদক্রয়ায় ইদতবাচক পদিবতষন আনন। এটি সোটখাট পদিবতষন হর্শ্ত পার্শ্ি যা ক্রর্াগতিার্শ্ব দবযর্ান ব্যবস্থা 

ও পধদতি িািাবাদহক উন্নয়র্শ্ন ভূদর্কা িার্শ্খ।  

আইরিইও (www.ideo.org)-এর মনে, উদ্ভাবন বলনে নকান পণ্য বা পদ্ধরে বা নসবার উন্নয়ন বা অরিনযাজন বা প্রবেতন নবাঝায় যা জনগনের জন্য 

নতুন সুরবধা বা উপকার তেরর কনর।  

উদ্ভাবনী উনযানগ সৃজনশীলো প্রনয়াজন। েনব সৃজনশীলো এবং উদ্ভাবন এক নয়। নযখানন সৃজনশীলো প্রধানে: মননাজাগরেক ও ধারো নকরিক নসখানন 

উদ্ভাবন প্রানয়ারগক বা চচ তা নকরিক। একনসস টু ইনফরনমশন নপ্রাগ্রাম নসবা গ্ররিোর নপ্রক্ষাপট নেনক নাগররক নসবায় উদ্ভাবননক রবনেষে ও প্রনয়াগ করনে 

আগ্রিী। নাগররক নসবায় উদ্ভাবন বলনে নসবা প্রদান প্ররিয়ায় এমন নকান পররবেতননর সূচনা করা যা’র ফনল সংরেষ্ট নসবা গ্রিনের নক্ষনে নাগররনকর আনগর 

তুলনায় সময়, খরচ ও অরফস-যাোয়াে সাশ্রয় িয়। 

েনব রবযমান চচ তায় পররবেতন নিাক বা অন্যে নেনক রনজ নক্ষনে অনুকরে করা চচ তা নিাক বা সম্পূে ত নতুন নকান চচ তা নিাক না নকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন 

এমন একটি রবষয় যা রনজ অরধনক্ষনে নতুন বা পররবরেতে অবস্থার সৃরষ্ট কনর এবং এর ফনল নতুনিানব জনসুরবধা বৃরদ্ধ পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর 

আনগ রনজ অরধনক্ষনে প্রনয়াগ বা চচ তা িয়রন। ইর্শ্নার্শ্িশন দনদিষ্টষ একক সকান েিল সিখায় চর্শ্লনা। এর্শ্ক্ষর্শ্ত্র ব্যে ষতা এবং েিলতা উির্শ্য়িই ের্ান সুর্শ্যাগ 

ির্শ্য়র্শ্ে।  

সরকারর খানে উদ্ভাবননর নক্ষে ও জীবনচি 

ইউর্শ্িাপীয় ইউদনয়র্শ্নি এক প্রদতর্শ্বির্শ্ন েিকািী পয ষায় উদ্ভাবর্শ্নি সয সক্ষত্রগুর্শ্লা দচদিত কিা হর্শ্য়র্শ্ে তাি র্র্শ্ে অন্যতর্: 

• েিকাদি কর্ ষপধদতর্শ্ত উদ্ভাবন, যাি উর্শ্েশ্য হর্শ্চ্ছ িক্ষতাি বৃদধ; 

• সেবা দকংবা পর্শ্েি সক্ষর্শ্ত্র উদ্ভাবন; 

• সেবা গ্রহীতার্শ্িি োর্শ্ে সযাগার্শ্যার্শ্গি পধদত বা প্রদক্রয়াি সক্ষর্শ্ত্র উদ্ভাবন এবং  

• নীদতর্ালা প্রণয়র্শ্নি সক্ষর্শ্ত্র উদ্ভাবন। 

এ প্রদতর্শ্বিন র্র্শ্ত উদ্ভাবর্শ্নি দনেরূপ একটি জীবনচক্র ির্শ্য়র্শ্ে: 

 

চাদলকাশদক্ত দচদিতকিণ

এবং েংদিষ্ট প্রদতষ্ঠান ও

ব্যদক্তি জন্য প্রর্শ্ণািনা

প্রবতষন

(clarify drivers & offer 
incentives)

উদ্ভাবনী িািণা এবং

পদিবতষর্শ্নি নকশা প্রণয়ন

(develop innovative 
ideas)

উদ্ভাবনী পাইলট বাস্তবায়ন

(implement 

innovations)

উদ্ভাবনী পাইলর্শ্টি

ক্রর্বৃদধ বা বৃহিি

প্রদতিলন

(scale up & replicate 

innovations)

http://www.ideo.org/
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সযর্শ্হতু নতুন নতুন দবর্য় দনর্শ্য় পিীক্ষা দনিীক্ষা বা যাচাই বাোই কিা হয় সের্শ্হতু এি প্রদক্রয়ায় ব্যে ষতাি ঘটনা ঘটাও স্বািাদবক। ইর্শ্নার্শ্িশর্শ্নি সক্ষর্শ্ত্র 

উর্ধ্ষতন কর্তষপক্ষেহ েংদিষ্ট েকলর্শ্ক ঝুদক সর্াকার্শ্বলাি প্রবণতা/র্ানদেকতা োকর্শ্ত হয়।  

সরকারর খানে উদ্ভাবনী ধারোর উৎস 

তাদিকগর্শ্ণি আর্শ্লাচনা এবং এ েংক্রাি গর্শ্বর্ণা তথ্য সের্শ্ক জানা যায় সয, েিকাদি খার্শ্ত উদ্ভাবনী িািণা ও উর্শ্যাগ ঐদতহযগতিার্শ্ব উচ্চ পয ষায় সের্শ্ক 

এর্শ্লও উপযুক্ত পদির্শ্বশ ততদি কিা সগর্শ্ল এটি দনে পয ষার্শ্য়ি গণকর্ ষচাদিগর্শ্ণি দনকট সের্শ্ক অদিক হার্শ্ি আের্শ্ত পার্শ্ি। উচ্চ পয ষার্শ্য়ি কর্ ষকতষা বা 

রাজননরেক ননতৃত্ব নেনক নয উদ্ভাবনী উনযাগ ননওয়া িয় ো প্রধানে: নীরে রনধারেী রবষয়ক ও ো ম্যানিা প্রকৃরের সমস্যা সংরেষ্ট। অন্যরদনক, রনম্ন পয তায় 

নেনক আগে উদ্ভাবনী উনযাগগুনলা অনপক্ষাকৃে ক্ষুদ্র আকানরর এবং স্থানীয় পয তানয়র সমস্যা নকরিক; যা সরাসরর প্রারিক নসবাগ্রিীোর জন্য নতুন 

সুনযাগসুরবধা সৃৃ্রষ্ট কনর। আর এ ধরনের উনযাগগুনলা কম প্রচার বা প্রসার লাি কনর। এছাড়া, নবসরকারর খাে, সুশীল সমাজ এবং সাধারে নাগররক 

নেনকও সরকারর উদ্ভাবননর ধারো আসার বৃিত্তর সুনযাগ রবযমান। রবনশষে: সমস্যা রচরিেকরে, উদ্ভাবনী ধারোর সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকনের রিজাইন ও 

পররকেনা প্রেয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন েো সমগ্র উদ্ভাবন চনি নসবগ্রিীোর সরাসরর সংরেষ্টোনক বেতমানন সাম্প্ররেক সমনয় রবনশষিানব গুরুত্ব 

নদওয়া িয়। 

সরকারর খানে উদ্ভাবননর চারলকাশরি 

েিকাদি পয ষার্শ্য় উদ্ভাবর্শ্নি সক্ষর্শ্ত্র শদক্তশালী সনর্তত্ব, জনপ্রশাের্শ্ন উদ্ভাবনী েংস্কৃদত,  প্রদতষ্ঠাদনক েক্ষর্তা, গণকর্ ষচাদিগর্শ্ণি িক্ষতা, প্রর্শ্নািনা, এবং ঝুিঁদক 

গ্রহর্শ্ণি র্ানদেকতা-সক জরুিী বর্শ্ল র্র্শ্ন কিা হয়। জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী সংস্কৃরে গনড় নোলার নক্ষনে ইউনরারপয়ান করমশন রননম্নর রবষয়গুনলার প্ররে 

গুরুত্বানরানপর পরামশ ত প্রদান কনর- 

• উদ্ভাবনী ধারোর পরীক্ষামূলক প্রনয়ানগর নক্ষনে উচ্চ পয তানয়র সিনযারগো; 

• উদ্ভাবনী উনযানগর সানে উচ্চ পয তানয়র কম তকেতগনের সরিয় সম্পৃরি; 

• উদ্ভাবনী উনযনগর জন্য প্রনোদনা; 

• উদ্ভাবনী উনযাগ পররকেনায় নসবাগ্রিীোর সম্পৃরি; এবং 

• উদ্ভাবনী উনযানগর বাস্তবায়ননাত্তর মূল্যায়ন। 

জনপ্রশাের্শ্ন উদ্ভাবন েংস্কৃদত গর্শ্  সতালাি লর্শ্ক্ষয প্রদতষ্ঠার্শ্ন দূিদৃদষ্টেম্পন্ন, সযাগ্য ও িক্ষ কর্ ষকতষাগণর্শ্ক পৃষ্ঠর্শ্পার্কতা এবং উৎোদহত কিা প্রর্শ্য়াজন। আি 

উদ্ভাবর্শ্নি েিলতাি জন্য প্রদতষ্ঠান প্রিান বা টির্ দলডার্শ্িি অবশ্যই েিকাদি খার্শ্ত উদ্ভাবন েম্পর্শ্কষ, উদ্ভাবর্শ্নি প্রদক্রয়া ও পধদত েম্পর্শ্কষ, অিীষ্ঠ সগাদষ্ঠি 

ের্স্যা ও চাদহিা, এবং প্রদতষ্ঠার্শ্নি লক্ষয ও উর্শ্েযর্শ্শ্যি আর্শ্লার্শ্ক সকাোয় কখন উদ্ভাবন িিকাি সে েম্পর্শ্কষ স্বচ্ছ ও পদিপূণ ষ িািণা োকা িিকাি। 

 

সরকারর পয তানয় উদ্ভাবন প্ররেষ্ঠারনকীকরে: তবরিক নঝোঁক 

েিকািী পয ষার্শ্য় উদ্ভাবর্শ্নি ের্কালীন িািা হর্শ্লা এর্শ্ক সটকেই ও প্রাতযদহক কিাি লর্শ্ক্ষয ইর্শ্নার্শ্িশন টির্শ্র্ি আদবি ষাব এবং পৃেক দবর্শ্শর্াদয়ত প্রদতষ্ঠান 

সৃদষ্ট। এরূপ প্ররেষ্ঠাননর মনে দরক্ষে আরিকার নসন্টার ফর পাবরলক সারি তস ইননানিশন, রসঙ্গাপুনরর রপএস ২১ অরফস, কলরিয়ার নসন্টার ফর নসাসাল 

ইননানিশন, নিনমানকতর মাইন্ড ল্যাব, যুিরানজে ননস্টা ইননানিশন ল্যাব, নমরিনকানে ওনপন নমরিনকা, মালনয়রশয়ায় পারফরনমন্স ম্যাননজনমন্ট এন্ড 

নিরলিারর ইউরনট, দরক্ষে নকাররয়ায় রসউল ইননানিশন ব্যেনরা, ইেোরদর নাম উনেখ করা যায়। এছাড়া, রবরিন্ন পয তানয় ইননানিশন টিম গঠন, ইননানিশন 

ফান্ড প্রবেতন ইেোরদও এ সংিাি এক ধরনের সাম্প্ররেক নঝোঁক। নযসব নদনশ ইননানিশন টিম গঠন িনয়নছ ো রবনেষনে নদখা যায় নয, অবস্থান, গঠন 

কাঠানমা, সংখ্যা এবং অনুসৃে কম তপদ্ধরে রবনবচনায় এ টিমগুনলার মনে রবরিন্নো রনয়ছ। েনব লক্ষে এবং উনযেনের রদক নেনক এগুনলা একই। আি তা 

হর্শ্চ্ছ ের্ার্শ্জি র্ার্শ্ঝ ইদতবাচক পদিবতষন আনা যা সেবা গ্রদহতাি সেবা প্রাদপ্তর্শ্ক দনদিত  কর্শ্ি এবং সেবা প্রাদপ্তি প্রদক্রয়ার্শ্ক েহজতি কর্শ্ি। সাম্প্ররেক এক 

গনবষোয় রবিব্যারপ সরকারর পয তানয় ইননানিশন টিমগুনলার রননম্নাি কায তিম রচরিে করা িয়- 

• উদ্ভাবনী উনযাগ প্রেয়ন; 

• উদ্ভাবনী উনযানগর সুনযাগ সৃরষ্ট; 

• উদ্ভাবন সংিাি জ্ঞান/রশক্ষা প্রদান; এবং 

• উদ্ভাবননর নীরে-পদ্ধরে প্রেয়ন। 

 

উদ্ভাবননর প্ররেবন্ধকো 

েিকাদি খার্শ্ত উদ্ভাবর্শ্নি প্রিান প্রদতবন্ধকতা িনে আমলােনের ঐরেিেগে রস্থোবস্থা প্রবেো এবং ঝুঁরক রবমুখো। সরকারর কানজ পূব তবেীোনক অনুসরে 

করা িয় আর সুরনরদ তষ্ট রনয়ম-পদ্ধরে নমনন চলা িয়। এনক্ষনে ব্যরেিম এবং ব্যে তোনক রনরুৎসারিে করা িয়। আর গেকম তচাররগনের সামারজকীকরে 

নসিানবই করা িনয়নছ। েোঁরা রনয়ম মারফক রুটিন কাজ করনে অিেস্ত এবং অরধকের সেন্দ; যা ব্যরেিমী উনযাগ গ্রিেনক বাধাগ্রস্থ কনর। এছাড়া, ঝুঁরক 

গ্রিনে সািরসকো এবং সফল উদ্ভাবনী উনযানগর জন্য পৃেক নকান প্রনোদনার ব্যবস্থা নাই। সরকারর পয তানয় উদ্ভাবন দবর্য়ক এক গর্শ্বর্ণায় এ েংক্রাি 

দনর্শ্োক্ত প্রদতবন্ধকতাগুর্শ্লা তুর্শ্ল িিা হর্শ্য়র্শ্ে-  
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• েম্পর্শ্িি অপ্রতুলতা; 

• উধতষন কর্তষপর্শ্ক্ষি ের্ে ষর্শ্নি অিাব;  

• নতুন উর্শ্যার্শ্গ কর্ ষচাদিগর্শ্ণি বািা প্রিান; 

• সেবা গ্রদহতাি অজ্ঞতা বা পিাৎপিতা; 

• আইনগত জটিলতা; এবং 

• ঝুিঁদক গ্রহণ না কিাি প্রবণতা। 

উদ্ভাবনন সফলোর উপায় 

সযাগ্য সনর্তর্শ্ত্বি র্াের্শ্র্ েিকাদি প্রদতষ্ঠার্শ্ন প্রদতদনয়ত উদ্ভাবনী উর্শ্যাগ গ্রহণ কিা এবং এি র্াের্শ্র্ জনগর্শ্ণি কাদিত সেবার্শ্ক র্ানেম্মত পয ষার্শ্য় সনয়া 

েম্ভব।  উদ্ভাবর্শ্ন েিলতাি প্রিান উপায়গুর্শ্লা হর্শ্চ্ছ-  

• সযাগ্য ও কায ষকিী সনর্তত্ব; 

• উধষতন কর্তষপর্শ্ক্ষি অকুন্ঠ ের্ে ষন;  

• উদ্ভাবন েম্পর্শ্কষ স্বচ্ছ িািণা;  

• লক্ষয ও উর্শ্ের্শ্শ্যি োর্শ্ে েংগদত সির্শ্খ দনজ প্রদতষ্ঠার্শ্ন উদ্ভাবন েংস্কৃদত গর্শ্  সতালা; 

• ঝুিঁদক গ্রহর্শ্ণি র্ানদেকতা; 

• কদনষ্ঠ েহকর্ীর্শ্িি উদ্ভাবনী ব্যে ষতার্শ্ক েহজিার্শ্ব গ্রহণ কিা; 

• প্রর্শ্নািনাি ব্যবস্থা িাখা, সহাক তা আদে ষক বা অন্য সয সকান িির্শ্ণি স্বীকৃদত; 

• ের্শ্ব ষাপদি, জনসুদবিা বৃদধি আকািা আি উদ্ভাবদন উর্শ্যার্শ্গ জনেম্পৃদক্তি র্ানদেকতা। 

 

েিকাদি খার্শ্ত উদ্ভাবনর্শ্ক উৎোদহত কিাি পদির্শ্বশ ততদি কিা এবং উদ্ভাবর্শ্নি জন্য প্রদতবন্ধকতা সৃদষ্ট কর্শ্ি এরূপ আইন, দনয়র্, িীদত এবং 

প্রাদতষ্ঠাদনক কাঠার্শ্র্াি েংস্কাি প্রর্শ্য়াজন। আর্শ্গই বলা হর্শ্য়র্শ্ে সয, রবযমান চচ তায় পররবেতন নিাক বা অন্যে নেনক রনজ নক্ষনে অনুকরে করা চচ তা 

নিাক বা সম্পূে ত নতুন নকান চচ তা নিাক না নকন, জনপ্রশাসনন উদ্ভাবন এমন একটি রবষয় যা রনজ অরধনক্ষনে নতুন বা পররবরেতে অবস্থার সৃরষ্ট কনর 

এবং এর ফনল নতুনিানব জনসুরবধা বৃরদ্ধ পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আনগ রনজ অরধনক্ষনে প্রনয়াগ বা চচ তা িয়রন। আর নতুন চচ তার প্রনচষ্টা 

স্বািারবকিানবই ঝুঁরকপূে ত। প্রনচষ্টাটি সফল রকংবা ব্যে ত িনে পানর। উদ্ভাবনী উনযানগর সানে ঝুঁরকর এ সম্পনকতর কারনে জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী চচ তা করা 

দুরুি। সরকারর জনবল রনয়ম মারফক রুটিন কাজ করনে অিেস্ত এবং অরধকের সেন্দ। ফনল উদ্ভাবনী চচ তার সানে গেকম তচাররগেনক সম্পৃি করা 

কঠিন িনে পানর। এ চোনলঞ্জনক সামনন নরনখ জনপ্রশাসনন উদ্ভাবনী চচ তার সংস্কৃরে তেরর করনে এবং এ লনক্ষে সরকারর কম তকেতাগনের সক্ষমো বৃরদ্ধ 

করনে একনসস টু ইনফরনমশন নপ্রাগ্রাম মরেপররষদ রবিাগ, জনপ্রশাসন মেোলয়, সরকারর প্ররশক্ষে প্ররেষ্ঠান এবং মাঠ প্রশাসননর সানে নযৌেিানব 

রবরিন্ন কম তসূরচ বাস্তবায়ন করনছ। 
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উপকিণ – ১১ 

 

১০। ক. উদ্ভাবনী আইদডয়া / পাইলট বাস্তবায়র্শ্নি জন্য টির্ গঠন : 

 

টির্ দলডাি েিস্য-১ েিস্য-২ েিস্য-৩ েিস্য-৪ 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

দব:দ্র: উক্ত টির্শ্র্ আর্শ্িাও েিস্য প্রর্শ্য়াজন হর্শ্ল আলািা কাগজ ব্যবহাি কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি। 

 

১০। খ. Stakeholder Analysis (অংশীজন দবর্শ্ির্ণ) : 

 

Approver (অনুর্শ্র্ািনকািী) Partner (অংশীিাি) 

 
 

 

 
 
 

 

Adviser / Promoter / Supporter /  
Service Recipients  

একেসন নাই সেেন সররণািাতা, পরােশ ষিাতা, উপকারসভাগী 

Opponents Resister  
(সবসরাসিতাকারী / বািািানকারী)  

 

 

১০। গ. সটকেই উন্নয়ন লক্ষযেমূহ ২০৩০ (SDGs): 

উদ্ভাবন 

বাস্তবায়নকারী 

টিে 
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উপকরণ - ১2   

 

আইদডয়াটি সটষ্ট/পাইলট কিাি জন্য প্রর্শ্য়াজনীয় কায ষক্রর্/কর্ ষপদিকল্পনা (Gantt chart) 

 

একটিদিটি (প্রদতটি কাজ সুদনদি ষষ্টিাব দলখুন, সেটি যতই সোট সহাক) সক কির্শ্ব? 

ের্য়কাল (র্ার্শ্েি নার্ ও েন) 
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উপকরণ - ১৩ 

 

উদ্ভাবন রকল্প ছক (সবস্তাসরত) 

 

কর্ ষশালাি সিনুযুঃ         তাদিখুঃ 

 

১।  দচদিত সেবাি নার্ (এখার্শ্ন আইদডয়াটিি দশর্শ্িানার্ হর্শ্ব না। অদির্শ্েি সয সেবা বা সেবােমূহর্শ্ক সকন্দ্র কর্শ্ি আইদডয়াটি সনয়া হর্শ্য়র্শ্ে, তাি 

নার্ হর্শ্ব) : 

 

২।  ক. সেবাটি বতষর্ার্শ্ন কীিার্শ্ব সিয়া হয় (দবযর্ান পধদত)? (বুর্শ্লট পর্শ্য়ন্ট আকার্শ্ি অেবা প্রর্শ্েে ম্যাপ আকার্শ্ি সিয়া সযর্শ্ত পার্শ্ি) : 
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২।  খ. দচদিত সেবাটি প্রাদপ্তি সক্ষর্শ্ত্র দবযর্ান প্রিান ের্স্যা, ের্স্যাি মূল কািণেমূহ ও সিাগাদি : 

 

দচদিত সেবাি প্রিান/মূল ের্স্যা ের্স্যাি দপের্শ্ন মূল কািণেমূহ সেবা গ্রহীতা/প্রিানকািীি সিাগাদি (TCV++) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেবাি প্রিান/মূল ের্স্যা, ের্স্যাি কািণ ও এি প্রিাব/র্শ্িাগাদি েম্পর্শ্কষ দববৃদতুঃ (why, what, when, where, who & how?) 

(উিাহিণুঃ িংপুি সজলায়  দবদিন্ন িির্শ্নি ব্যবো কির্শ্ত আগ্রহী সলাকজন দবযর্ান িীঘ ষ সর্য়ািী প্রদক্রয়া, তর্শ্থ্যি অপয ষাপ্ততা, েদিচ্ছা ও অব্যবস্থাপনাি কাির্শ্ণ দডদলং 

লাইর্শ্েন্স সপর্শ্ত একাদিক যাতায়াত েহ ের্য় ও আদে ষক ক্ষদতি েম্মুখীন হর্শ্চ্ছ। এ কাির্শ্ণ ব্যবোয়ীিা লাইর্শ্েন্স ো াই অদনিয়তাি র্ে দির্শ্য় ব্যবো কির্শ্ে এবং 

েিকািও উর্শ্িখর্শ্যাগ্য পদির্াণ িাজস্ব প্রাদপ্ত সের্শ্ক বদিত হর্শ্চ্ছ।) 
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৩।  ের্স্যাি ভুক্তর্শ্িাগী / সুদবিার্শ্িাগী কািা? (প্রর্শ্যাজয হর্শ্ল, ের্ার্শ্জি দবর্শ্শর্ সকান সগাষ্ঠী সযর্ন প্রদতবন্ধী, দু:স্থ নািী, ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী, 

মুদক্তর্শ্যাধা ইতযাদি উর্শ্িখ কির্শ্ত পার্শ্িন।) : 

সুদবিার্শ্িাগীি িিণ এলাকা 
সুদবিার্শ্িাগীি  েংখ্যা 

বেি (২০১৮) বেি (২০১৯) বেি (২০২০) বেি (২০২১) বেি (২০২২) 

       

       

  

৪)  ের্স্যা ের্ািার্শ্ন প্রিি আইদডয়াটিি দশর্শ্িানার্ :  

 
 

৫। ক. ের্ািান প্রদক্রয়া (আইদডয়াি েংদক্ষপ্ত দববিণ: আর্শ্বিন পূব ষ হর্শ্ত সেবা সিয়াি পি পয ষি যা যা কিা হর্শ্ব, প্যািাগ্রাি আকার্শ্ি তাি 

সুদনদি ষষ্ট দকন্তু েংদক্ষপ্ত বণ ষনা) : 
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৫। খ. নতুন প্রর্শ্েে ম্যাপ (সেবাগ্রহীতাি দনকট সেবাটি সযিার্শ্ব সপৌিঁর্শ্ে সিয়া হর্শ্ব, িািাবাদহকিার্শ্ব তাি প্রর্শ্েে ম্যাপ / বুর্শ্লট পর্শ্য়র্শ্ন্ট দলখর্শ্ত 

হর্শ্ব) : 
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৫। গ. উর্শ্যাগটিি র্র্শ্ে নতুনত্ব কী (যা দবযর্ান আইন / োকুষলাি / নীদতর্ালায় বলা হয়দন?)  

 

 

 

 

৫। ঘ. গৃদহত উর্শ্যাগটি এেদডদজ ২০৩০ এি সকান্ সকান্ GOAL এি োর্শ্ে েম্পৃক্ত? (জানা োকর্শ্ল দলখুন / উপকিণ ১০-এি ‘গ’ সিখর্শ্ত পার্শ্িন) 

 

৫। ঙ. উর্শ্যাগটি বাস্তবায়ন কিাি জন্য নতুন কী কী হাড ষওয়যাি / েিঞ্জার্াদি / অবকাঠার্শ্র্া লাগর্শ্ব? 

 

৫। চ. উর্শ্যাগটি বাস্তবায়ন কিাি জন্য নতুন কী কী সবকগ্রাউে ওয়াকষ কির্শ্ত হর্শ্ব? (েিটওয়যাি ততদি, ডাটার্শ্বজ ততদি, SMS বাদেল ক্রয়): 

 

 

 

 

 

 

৬)  প্রতযাদশত িলািল (TCV++): 
 

 
ের্য় (দিন / ঘন্টা / দর্:) খিচ (টাকা) যাতায়াত (বাি) 

আইদডয়া বাস্তবায়র্শ্নি পূর্শ্ব ষ 

আর্শ্বিন েংক্রাি তথ্য প্রাদপ্তর্শ্ত 

কত ের্য় সলর্শ্গর্শ্ে = 

আর্শ্বিন েংক্রাি তথ্য প্রাদপ্তর্শ্ত কত খিচ 

হর্শ্য়র্শ্ে = 

আর্শ্বিন েংক্রাি তথ্য প্রাদপ্তর্শ্ত কতবাি 

আো-যাওয়া কির্শ্ত হর্শ্য়র্শ্ে = 

বাদ -অদিে পয ষি যাতায়াত 

ের্য় = 

বাদ -অদিে পয ষি যাতায়াত খিচ = 
সেবাি আর্শ্বির্শ্নি জন্য কতবাি আো-

যাওয়া কির্শ্ত হর্শ্য়র্শ্ে = 
েিকাদি দি ব্যতীত অন্যান্য খিচ = 

আর্শ্বিন পিবতী অর্শ্পক্ষা ও 

সেবা প্রাদপ্তর্শ্ত ের্য় =  
খাবাি বাবি খিচ = 

আর্শ্বির্শ্নি অগ্রগদতি তথ্য েংগ্রহ ও চূ াি 

সেবা প্রাদপ্তর্শ্ত কতবাি আো-যাওয়া 

কির্শ্ত হর্শ্য়র্শ্ে = 

সর্াট=    

আইদডয়া বাস্তবায়র্শ্নি পর্শ্ি     

আইদডয়া বাস্তবায়র্শ্নি 

ির্শ্ল TCV -এি পাে ষকয 
   

অন্যান্য  

(TCV কর্শ্র্দন, দকন্তু 

গুণগত র্ান বৃদধ দকংবা 

অন্যান্য সুদবিা সবর্শ্ র্শ্ে) 
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৭। বাস্তবায়নকািী টির্ (উর্শ্যাগটিি পাইলট বাস্তবায়ন কিাি জন্য প্রদতটি বাস্তবায়ন এলাকায় সয টির্ গঠিত হর্শ্ব) : 

 

টির্ দলডাি েিস্য-১ েিস্য-২ েিস্য-৩ েিস্য-৪ 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

ই-সর্ইল: 

 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

ই-সর্ইল: 

 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

ই-সর্ইল: 

 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

ই-সর্ইল: 

 

নার্: 

 

পিবী: 

 

কর্ ষস্থল: 

 

সর্াবাইল: 

 

ই-সর্ইল: 

 
 

দব:দ্র: উক্ত টির্শ্র্ আর্শ্িাও েিস্য প্রর্শ্য়াজন হর্শ্ল আলািা কাগজ ব্যবহাি কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি। 

 

৮। আইদডয়াটি সটষ্ট/পাইলট কিাি জন্য প্রর্শ্য়াজনীয় কায ষক্রর্/কর্ ষপদিকল্পনা (Gantt chart) : 

 

একটিদিটি (প্রদতটি কাজ সুদনদি ষষ্টিাব দলখুন, সেটি যতই সোট সহাক) সক কির্শ্ব? 

ের্য়কাল (র্ার্শ্েি নার্ ও েন) 
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৯। দির্শ্োে ষ ম্যাপ (উদ্ভাবনী উর্শ্যাগটি সটস্ট/পাইলট কিাি জন্য সয দির্শ্োে ষ প্রর্শ্য়াজন হর্শ্ব) : 

খাতদিদিক প্রর্শ্য়াজনীয় েম্পি দববিণ (নার্ ও পদির্ান) 
প্রর্শ্য়াজনীয় অে ষ 

(টাকা) 

সকাো হর্শ্ত পাওয়া যার্শ্ব / 

অর্শ্ে ষি উৎে? 

জনবল  

(শুধুর্াত্র উদ্ভাবন আইদডয়া/পাইলট বাস্তবায়র্শ্নি জন্য) 

   

কাদিগদি যন্ত্রপাদত (েিট্ওয়যাি/কদম্পউটাি)    

বস্তুগত (র্শ্ষ্টশনািী/বাল্ক এে.এর্.এে ইতযাদি)    

অন্যান্য  

(প্রদশক্ষণ, পদিিশ ষন, মূল্যায়ন, েিা, দপ্রদন্টং ইতযাদি) 
   

প্রর্শ্য়াজনীয় সর্াট  অে ষ   

 

 

 

 

১০। আইদডয়া ওনাির্শ্িি তথ্য (কর্ ষশালায় েংদিষ্ট গ্রুর্শ্প যািা আইদডয়া প্রণয়ন/ততদির্শ্ত যুক্ত আর্শ্েন) : 

 

কর্ ষকতষাি নার্ পিবী অদিে সর্াবাইল ই-সর্ইল 

     

     

     

     

     

     

১১। সর্ন্টর্শ্িি তথ্য (স্বীয় িপ্তর্শ্িি উধষতন কর্তষপক্ষ, দযদন আইদডয়াি েিল পাইলটিং-এ নানািার্শ্ব দনদব  েহর্শ্যাদগতা প্রিান কির্শ্বন) : 

সর্ন্টি / কর্ ষকতষাি নার্ পিবী অদিে সর্াবাইল ই-সর্ইল 

     

 

১২। কর্ ষশালা পিবতী অগ্রগদত তথ্য (৩ দিন ব্যাপী প্রর্শ্জক্ট দডজাইন কর্ ষশালায় অংশগ্রহর্শ্ণি পূর্শ্ব ষ এই তথ্যেমূহ প্রিান কির্শ্ত হর্শ্ব): 

ক. আপনাি সুপািিাইজার্শ্িি োর্শ্ে আর্শ্লাচনা োর্শ্পর্শ্ক্ষ উদ্ভাবন দবর্র্শ্য় েম্মদত দনর্শ্য়র্শ্েন? হযাঁ / না আর্শ্লাচনাি তাদিখ: 

খ. আপদন দক কযাের্শ্কদডং কর্ ষশালা েম্পন্ন কর্শ্ির্শ্েন?   হযাঁ / না (∙ দিন)  কর্ ষশালাি তাদিখ:    

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা (জন):  নািী:       জন  পুরুর্:       জন 

গ. আপদন দক সস্টকর্শ্হাল্ডাির্শ্িি োর্শ্ে র্তদবদনর্য় কর্শ্ির্শ্েন? হযাঁ / না (∙ দিন)  র্তদবদনর্র্শ্য়ি তাদিখ:   

ঘ. আপদন দক সেবাগ্রহীতার্শ্িি োর্শ্ে আপনাি আইদডয়া দনর্শ্য় আর্শ্লাচনা (ইউজাি দিোচ ষ) কর্শ্ির্শ্েন? হযাঁ / না  কতজন? 
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উপকিণ - ১৪ 

 

কর্ ষশালা পিবতী কিণীয় (অংশগ্রহণকািীর্শ্িি জন্য) 

 

1. কে ষশালায় অসজষত জ্ঞান ও অসভজ্ঞতা সনজ অসফসের কে ষকতষা-কে ষচারীসির োসে সশয়ার করা এবং ওয়াকষশসপ সচসিত সেবা উন্নয়সনর 

জন্য গৃহীত উদ্ভাবনী উসযাসগর সবর্সয় েতােত গ্রহণ করা ও উদ্ভাবনী উসযাগটি রসয়াজনীয় েংসশািন করা।  

2. কে ষশালায় সচসিত সেবা রিাসনর জন্য গৃহীত উদ্ভাবনী উসযাসগর সবর্সয় স্বীয় িপ্তসরর রিান / সবভাগীয় রিাসনর োসে আসলাচনা করা 

ও তার সেৌসখক অনুসোিন গ্রহণ করা; 

3. কে ষশালায় সচসিত সেবা রিাসনর জন্য গৃহীত উদ্ভাবনী উসযাসগর সবর্সয় স্বীয় িপ্তসরর ইসনাসভশন টিসের োসে ববঠক করা এবং 

তাসির েতােত ও েহসোসগতা কােনা করা; 

4. কে ষশালায় সচসিত সেবা রিাসনর জন্য গৃহীত উদ্ভাবনী উসযাসগর সবর্সয় েংসিষ্ট এলাকার রাজননসতক ব্যসিবগ ষ ও গন্যোন্য ব্যসিসির 

োসে (রসোজয হসল) ববঠক করা ও তাসির েহসোসগতা কােনা করা; 

5. সেবা গ্রসহতা িসলর োসে ববঠক করা, সচসিত সেবা, তার েেস্যা ও েোিান রসিয়া সনসয় তাসির েতােত জানা এবং আইসেয়ায় 

রসয়াজনীয় েংসশািনী আনার পর এটুআই এর েংসিষ্ট কে ষকতষাসিরসক অবসহত করা; 

6. এটুআই টিসের োসে গ্রুপ সেইল ও োোসজক সোগাসোগ োধ্যসের সনয়সেত সোগাসোগ রাখা; 

7. সবসভন্ন পে ষাসয় আসলাচনা সেসক রাপ্ত েতােসতর সভসিসত উদ্ভাবন পসরকল্পনায় রসয়াজনীয় পসরবতষন আনা; 

8. উদ্ভাবন পাইলট বাস্তবায়সনর জন্য সনজ কে ষস্থসল (সেখাসন আইসেয়াটি পাইলটিং করা হসব) টিে গঠন করা; 

9. কে ষশালা েোসপ্তর ৪৫ সিসনর েসধ্য পরবতী িাসপর রসশক্ষসণর জন্য রস্তুসত গ্রহন, েংসিষ্ট সবসভন্ন ফরে পূরণ, সবসভন্ন পে ষাসয় 

উপস্থাপনার জন্য রসয়াজনীয় স্লাইে রস্তুতপূব ষক এটুআই-এ সররণ করা; 

10. রিি সেসেউল অনুোয়ী আগােী ১০ সিসনর েসধ্য কযােসকসেং কে ষশালা েোপ্ত করা (খেড়া সেসেউল েংযুি) এবং স্বীয় িপ্তসরর 

রিান বা ইসনাসভশন টিে/সবভাগীয় কসেশনাসরর কাে ষালয় এবং এটুআই এর েংসিষ্ট কে ষকতষার সনকট রসতসবিন সররণ।  
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উপকরণ – ১৫ 

কযাের্শ্কদডং কর্ ষশালাি গাইডলাইন 

র্দন্ত্রপদির্ি দবিাগ ও এটুআই সপ্রাগ্রার্-এি েহায়তায় স্বীয় িপ্তি / দবিাগীয় কদর্শনাি এি কায ষালর্শ্য়ি আর্শ্য়াজর্শ্ন অনুদষ্ঠত ৫ দিন ব্যাপী ‘Workshop on 

Innovation in Public Service’ দবর্য়ক প্রদশক্ষণ কর্ ষশালায় অংশগ্রহণকািী কর্ ষকতষাগণ তাি দনজ কর্ ষস্থর্শ্ল কযাের্শ্কদডং কর্ ষশালা আর্শ্য়াজন 

কির্শ্বন। 

কযাের্শ্কদডং 

(Cascading) 

কর্ ষশালাি উর্শ্েশ্য 

‘Workshop on Innovation in Public Service’ দবর্য়ক প্রদশক্ষণ কর্ ষশালায় অদজষত জ্ঞান ও অদিজ্ঞতা দনজ 

কর্ ষস্থর্শ্লি দবদিন্ন পয ষার্শ্য়ি কর্ ষকতষা, সুিী, স্থানীয় জনপ্রদতদনদি, উন্নয়ন েহর্শ্যাগী ও পাইলটিং টির্শ্র্ি েিস্যর্শ্িি র্র্শ্ে 

েম্প্রোিণ কিা ও ইর্শ্নার্শ্িশন-এি দকছু টুযলস্ পদিদচত কিার্শ্না। 

অংশগ্রহণকািী         

দনজ কর্ ষস্থর্শ্লি দবদিন্ন পয ষার্শ্য়ি কর্ ষকতষা, সুিী, স্থানীয় জনপ্রদতদনদি, উন্নয়ন েহর্শ্যাগী ও পাইলটিং টির্শ্র্ি েিস্যর্শ্িি 

কর্পর্শ্ক্ষ ৭-১০ জন এি জন্য এ কর্ ষশালা আর্শ্য়াজন কির্শ্বন। এর্শ্ক্ষর্শ্ত্র স্বীয় িপ্তি প্রিান, দনয়ন্ত্রণকািী কর্তষপক্ষ দকংবা 

ইর্শ্নার্শ্িশন টির্শ্র্ি োর্শ্ে পিার্শ ষপূব ষক সুদবিাজনক স্থান ও ের্য় দনি ষািণ কির্শ্বন। এ কর্ ষশালা আর্শ্য়াজর্শ্নি জন্য এটুআই 

সের্শ্ক সকানও বিাে প্রিান কিা হর্শ্ব না। স্বীয় িপ্তর্শ্িি আনুেদঙ্গক বা েংদিষ্ট অন্যান্য খাত হর্শ্ত উক্ত কর্ ষশালা 

আর্শ্য়াজর্শ্নি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্শ্বন। 

 

েম্ভাব্য ের্য়সূদচ 

 

কর্ ষশালা আর্শ্য়াজর্শ্নি জন্য দনর্শ্োক্ত ের্য়সূদচ অনুেিণ কিা সযর্শ্ত পার্শ্ি, তর্শ্ব বাস্তবতাি দনদির্শ্খ এটি পদিবতষনর্শ্যাগ্য। 

ের্য় দবর্য়বস্তু র্িব্য 

০৯.০০-০৯.০৫ স্বাগত বক্তব্য  

০৯.০৫-০৯.১৫ কর্ ষশালাি সপ্রক্ষাপট ও অদিজ্ঞতা তুর্শ্ল িিা  

০৯.১৫-০৯.৩০ 
উদ্ভাবন কী, সকন? Stages of 

Innovation এি বণ ষনা 

দক্রর্শ্য়টিদিটি ও ইর্শ্নার্শ্িশন এি দিদডও দিপে, 

উপকিণ-৯ 

০৯.৩০-০৯.৪৫ নাগদিক সেবায় উদ্ভাবনী উর্শ্যাগ গ্রহণ * েিকািী সেবায় উদ্ভাবন দবর্য়ক পাঠ উপকিণ 

০৯.৪৫-১০:১৫ 
গৃদহত উদ্ভাবনী উর্শ্যাগটি উপস্থাপন (উর্শ্যাগ 

গ্রহণকািী কর্ ষকতষাি জন্য) * 
খুব েংদক্ষপ্ত 

১০:১৫-১০:২৫ টির্ দবদল্ডং টির্ দবদল্ডং-এি দিদডও দিপে 

১০:২৫-১০:৩৫ উদ্ভাবন চচ ষায় সোশ্যাল দর্দডয়াি ব্যবহাি  

১০:৩৫-১০:৪৫ অদতদের্শ্িি অনুভূদত সশানা  

১০:৪৫-১১:০০ 
অংশগ্রহণকািী ও অদতদে কর্তষক মূল্যায়ন িির্ 

পূিণ 
 

১১:০০-১১:১৫ ের্াপনী ও চা  

 উর্শ্যাগ গ্রহণকািী কর্ ষকতষা দনর্শ্জি উর্শ্যাগটি উপস্থাপর্শ্নি পাশাপাদশ অন্য আর্শ্িা ২/১ জন কর্ ষকতষাি উদ্ভাবনী 

উর্শ্যাগ বাস্তবায়র্শ্নি উপি দনদর্ ষত দিদডও দিপ প্রিশ ষন কির্শ্বন। অন্যোয়, অংশগ্রহনকািীগণ আপনাি উদ্ভাবনী 

উর্শ্যাগটিি উপি নানািকর্ আর্শ্লাচনা শুরু কির্শ্ত পার্শ্িন যা মূল উর্শ্েশ্য অজষনর্শ্ক ব্যহত কির্শ্ত পার্শ্ি। 

 ‘নাগদিক সেবায় উদ্ভাবন’ দবর্র্শ্য় অদিকতি অেয়র্শ্নি জন্য দিদজট করুন: 

➢ Innovation Handbook: http://www.a2i.pmo.gov.bd/resource-documents/1180  

➢ Innovation Examples_a2i: http://a2i.pmo.gov.bd/node/828/  

➢ YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UChA7L_dctZDg2Q-mKZ_U2Dg 

সকের্শ্কদডং কর্ ষশালা 

আর্শ্য়াজন পূব ষ ও পিবতী 

ের্র্শ্য় যা দনদিত কিা 

প্রর্শ্য়াজন 

o কর্ ষশালাি নূন্যতর্ ১ েপ্তাহ পূর্শ্ব ষ ইর্শ্র্ইল বা দচঠিি র্াের্শ্র্ অংশগ্রহণকািীর্শ্িির্শ্ক অবদহত কিা এবং এি এক কদপ 

েংিক্ষণ কিা; 

o স্থানীয় গণর্াের্শ্র্ কর্ ষশালা েংক্রাি প্রদতর্শ্বিন প্রকার্শ্শি উর্শ্যাগ গ্রহন কিা; 

o কর্ ষশালায় উপদস্থত অংশগ্রহনকািীর্শ্িি হাদজিা, পদত্রকায় প্রকাদশত দবজ্ঞদপ্ত (যদি োর্শ্ক), িাল র্ার্শ্নি েদব ও ১/২ 

দর্দনর্শ্টি দিদডও দিপ েহ দনি ষাদিত িির্শ্র্ প্রদতর্শ্বিন ততদি ও এটুআই-এি সিাকাল কর্ ষকতষাি দনকট সপ্রিণ কিা। 
 

 

এটুআই সফাকাল কে ষকতষা: 

জনাব সর্া: শহীদুল ইেলার্, কনোলর্শ্টন্ট-সেদনং সকা-অদড ষর্শ্নটি, এটুআই সপ্রাগ্রার্, সর্াবাইল: ০১৮১৪-৮০৮২৮৬, shahidnajim@gmail.com 

http://www.a2i.pmo.gov.bd/resource-documents/1180
http://a2i.pmo.gov.bd/node/828/
https://www.youtube.com/channel/UChA7L_dctZDg2Q-mKZ_U2Dg
mailto:shahidnajim@gmail.com
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উপকরণ-১৬ 

কযােসকসেং কে ষশালার রসতসবিন ছক 

• কে ষকতষার (কে ষকতষাসির) নাে ও পিবী : 

 

 

 

 

• কে ষস্থসলর ঠিকানা    : 

 

 

• কে ষশালার তাসরখ ও সভনুয   : 

 

• উসেখসোগ্য সকান অসতসে (েসি োসক) : 

 

• কে ষশালার উপসস্থসত েংিান্ত তথ্য  : 

১. সোট কে ষকতষার েংখ্যা   : জন (পুরুর্:  জন;  নারী:  জন) 

২. সোট জনরসতসনসির েংখ্যা (েসি োসক) :  জন (পুরুর্:  জন;  নারী:  জন) 

• কে ষশালায় উদু্বদ্ধ হসয় অংশগ্রহনকারী কর্তষক আইসেয়ার * সশসরানাে (েসি পাওয়া োয়): 

িে আইসেয়ার সশসরানাে অংশগ্রহনকারীর নাে ও পিবী 

1.    

2.    

3.    

 বাধ্যতামূলক নয় 

 

• কে ষশালা সবর্সয় সকান েন্তব্য (েসি পাওয়া োয়) : 

 

 

 

 

 

• সভসেও সলংক    : 

 

 

• েংবাি রকাসশর তথ্য (েসি োসক)  : 
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উপকরণ – ১৭ 

অংশীজসনর োসে েতসবসনেয় েভার রসতসবিন ছক 

• কে ষকতষার নাে ও পিবী  : 

 

 

• কে ষস্থসলর ঠিকানা   : 

 

 

• েতসবসনেয় েভায় উপসস্থত উপকারসভাগীর েংখ্যা ও িরণ: 

 

 

• সে পদ্ধসতসত েভা করা হসয়সছ / ইউজার সরোচ ষ  : 

 

 

 

 

• সেবাটি রিাসনর সক্ষসে বতষোন পদ্ধসত েম্পসকষ উপকারসভাগী কর্তষক সচসিত েেস্যা / ত্রুটিগুসলা কী কী? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• েেস্যা েোিান / সেবার োসনান্নয়সন অংশগ্রহনকারী উপকারসভাগীসির সুপাসরশ / পরােশ ষেমূহ কী কী? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• আসরাও সকান েন্তব্য (েসি োসক)   : 


