
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন রবষয়ক ২ রিনব্যরি প্ররিক্ষণ কর্ মিালা 
 

স্থানঃ করিউটাি ল্যাব (৩য় তলা), রেিডাি, ১৭ সতািখানা, টামর্লী হাউে, ঢাকা। 
 

আময়াজমনঃ িল্লী উন্নয়ন ও ের্বায় রবভাগ 
 

েহম াগীতায়ঃ র্রিিরিষি রবভাগ ও একমেে টু ইনফিমর্িন সপ্রাগ্রার্ 
 

তারিখঃ ১৩-১৪ সর্ ২০১৬ (শুক্র ও িরনবাি) 

 

ের্য় রবষয়বস্তু িদ্ধরত 

১র্ রিন – ১৩ সর্ ২০১৬ (শুক্রবাি) 

৯:০০ – ৯:৩০  সিরজমেিন ও িরিরিরত - 

৯:৩০ – ৯:৪৫ নাগরিক সেবায় উদ্ভবনী উিাহিণ উদ্ভবনী উমযামগি োমে েংরিষ্ট কর্ মকতমাি 

উিস্থািনা 

৯:৪৫ – ১০:০০ উিস্থারিত উদ্ভাবনী উিাহিমণি রিখন 

েংকলন 

প্রমনাত্তি 

১০:০০ – ১০:১৫ িা রবিরত 

১০:১৫ – ১১:০০  সপ্ররক্ষত রভন্নতা 

 সেবায় জনবান্ধবতাি রনয়ার্ক 
ি মামলািনা, রভরডও রিি ও স্লাইড সপ্রমজমেিন 

১১:০০ – ১১:১৫  সৃজনিীলতা ও উদ্ভবন 

 নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন 

১১:১৫ – ১২:১৫ নাগরিক সেবায় উদ্বাবনী ধািণা সৃজন, বাছাই 

ও িলগঠন 

একক, গ্রুি ও ওিাল ওয়াকম 

১২:১৫ – ১:০০ রনব মারিত সর্বাি উদ্বাবনী রডজাইন (প্রতীকী 

প্রমটাটাইরিং) 

গ্রুি ওয়াকম 

 বতমর্ান প্রমেে ম্যাি 

 উদ্ভাবনী ধািণাি েংরর্শ্রণ ও নতুন প্রমেে 

ম্যাি 

১:০০ – ২:০০ জুম্মাি নার্াজ ও র্ধ্যাহ্ন রবিরত  

২:০০ – ২:৪৫ উদ্ভাবনী রডজাইন উিস্থািন ও ি মামলািনা িলীয় উিস্থািন ও প্রমনাত্তি 

২:৪৫ – ৩:১৫ সেবাি উদ্ভাবনী রডজাইন চুড়ান্তকিণ িলীয় কাজ 

৩:১৫ – ৪:১৫ উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কর্ মিরিকল্পনা িলীয় কাজ 

৪:১৫ – ৫:০০ উদ্ভাবন কর্ মিরিকল্পনা উিস্থািন িলীয় উিস্থািনা 

৫:০০ – ৫:১৫ িা রবিরত  

২য় রিন – ১৪ সর্ ২০১৬ (িরনবাি) 

৯:৩০ – ১০:০০ উদ্ভাবন কর্ মিরিকল্পনা চুড়ান্তকিণ িলীয় কাজ 

১০:০০ – ১০:৪৫ টির্ রবরডং এক্সািোইজ/সগর্ 

১০:৪৫ – ১১:০০ ইমনামভিন টির্ ও কর্ মিরিরধ উিস্থািনা ও ি মামলািনা 

১১:০০ – ১১:২০ িা রবিরত 

১১:২০ – ১২:১৫ ইমনামভিন টিমর্ি বারষ মক কর্ মিরিকল্পনা 

রনমি মরিকা ি মামলািনা ও উিস্থািনা 

িলীয় কাজ 

১২:১৫ – ১:১৫ র্িণালয়/রবভাগ এবং িপ্তি/েংস্থাি 

ইমনামভিন টিমর্ি বারষ মক কর্ মিরিকল্পনা 

প্রণয়ন 

িলীয় কাজ 



ের্য় রবষয়বস্তু িদ্ধরত 

১:১৫ – ২:০০ সজাহমিি নার্াজ ও র্ধ্যাহ্ন রবিরত 

২:০০ – ২:৪৫ র্িণালয়/রবভাগ এবং িপ্তি/েংস্থাি 

ইমনামভিন টিমর্ি বারষ মক কর্ মিরিকল্পনা 

উিস্থািন 

িলীয় কাজ/উিস্থািনা 

২:৪৫ – ৩:৩০ নাগরিক সেবায় সোশ্যাল রর্রডয়াঃ কিণীয় 

ও বজমনীয় 

অনলাইন টুলে ও স্লাইডে উিস্থািনা 

৩:৩০ – ৪:০০ আর্াি সিি আর্াি গব ম উিস্থািনা, রভরডও রিিে 

৪:০০ – ৪:৩০ ের্ািনী িা 

 

 


