
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রকাশনাাঃ 

কযাপাসিটি ডেভেলপভেন্ট টিে  

একভিি টু ইনফরভেশন (এটুআই) ডপ্রাগ্রাে 

প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালয়, ঢাকা, বাাংলাভেশ। 

 

প্রথে প্রকাশ: ২০১৫ 

 

গ্রন্থস্বত্ত্ব: একভিি টু ইনফরভেশন (এটুআই) ডপ্রাগ্রাে 

 

িম্পােনা  : ে. শাহ ডোহাম্মে িানাউল হক, কযাপাসিটি ডেভেলপভেন্ট ডেশাসলস্ট,এটুআই ডপ্রাগ্রাে, প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালয়,ঢাকা।      

    যুগ্ম িসিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাভেশ িরকার। 

 

িম্পােনা িহভর্াগী (ভকান ক্রোনুিাভর নয়):  
 

ডহলাল উদ্দীন, সবএিএি (িম্মান) এেএিএি,ডলাকপ্রশািন সবোগ, ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয়।  

েসিক িাঈে োহবুব, পসরিালক (প্রশািন), বাাংলাভেশ ডলাক প্রশািন প্রসশক্ষণ ডকন্দ্র, িাোর, ঢাকা।  

ডোাঃ মুসজব-উল-ডফরভেৌি, অসতসরক্ত ডজলা প্রশািক, কুসিয়া। 

প্রকাশ কাসি ডিৌধুরী, অসতসরক্ত ডজলা প্রশািক (রাজস্ব), ডেৌলেীবাজার। 

ডোাঃ এনামুল হক, সিসনয়র িহকারী িসিব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয়, বাাংলাভেশ িসিবালয়, ঢাকা। 

ডোহম্মে ফারুক ডহাভিন, অসতসরক্ত ডজলা প্রশািক (রাজস্ব), বান্দরবান। 

ডোাঃ ডতৌসফক আল োহবুব, অসতসরক্ত ডজলা প্রশািক (রাজস্ব), নাভ ার। 

ডোাঃ পারভেজ হািান,অসতসরক্ত ডজলা প্রশািক, র্ভশার। 

ডোাঃ জাসকর ডহাভিন, উপ-পসরিালক, সবসপএটিসি, িাোর, ঢাকা। 

সুকল্প োি, উপভজলা কৃসি অসফিার, শ্রীেঙ্গল, ডেৌলেীবাজার। 

এ সব এে ফজলুল হক,প্রসশক্ষক, ডপািাল একাভেসে, িট্টগ্রাে। 

ডোহম্মে ডতৌসহদুল হক, উপ-পসরিালক, সব আর সেটি আই, সিভল । 

সব এে েসশউর রহোন, উপভজলা সনব যাহী অসফিার, োটিরাঙ্গা, খাগড়াছসড়। 

নাসহে-উল-ডোস্তাক,সিসনয়র িহকারী কসেশনার, সবোগীয় কসেশনাভরর কার্ যালয়, খুলনা। 

এ ডক এে তাজসকর-উজ-জাোন,  উপভজলা সনব যাহী অসফিার, েহাভেবপুর,  নওগাঁ।  

ডোাঃ রসফকুল হািান, িহকারী কসেশনার (ভূসে), বাভগরহা  িের।  

জসহর ইোে,িহকারী কসেশনার, ডজলা প্রশািভকর কার্ যালয়, র্ভশার। 

জুবাভয়র ডহাভিন ডিৌধুরী, িহকারী কসেশনার, সবোগীয় কসেশনাভরর কার্ যালয়, খুলনা। 

ডোাঃ আব্দুিাহ আল োহমুে,িহকারী কসেশনার, সবোগীয় কসেশনাভরর কার্ যালয়, রাজশাহী। 

ডোাঃ নবীভনওয়াজ,িহকারী কসেশনার, সবোগীয় কসেশনাভরর কার্ যালয়, খুলনা। 

োসুে উল আলে, িহকারী কসেশনার, ডজলা প্রশািভকর কার্ যালয়, র্ভশার। 

জাসকয়া সুলতানা, ডেভরাপসলটিন কৃসি অসফিার, ডেভরা থানা, ডেৌলতপুর, খুলনা। 

ডোাঃ আব্দুল োভলক, উপভজলা কৃসি কে যকতযা, বালাগঞ্জ, সিভল  । 

রুসবনা গসন, উপভজলা েসহলা সবিয়ক কে যকতযা, বাঘারপাড়া, র্ভশার। 

সজয়াউর রহোন, িাভবক িহকারী কসেশনার (ভূসে) কে যকতযা, খুলনা । 

ডোহাম্মে োমুন, গভবিণা কে যকতযা, বাাংলাভেশ ডলাক প্রশািন প্রসশক্ষণ ডকন্দ্র, িাোর, ঢাকা । 

 

প্রচ্ছে অলাংকরণ: ডহলাল উদ্দীন 
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Dr. Shah Mohammad Sanaul Hoque,  Published by Access to Information (a2i) Programme, 

Prime Minister’s Office, Dhaka, Bangladesh. 



 

 

 
মুখবন্ধ 

 

জনপ্রশািন অথবা নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবন ধারণাটি সবশ্বব্যাপী ব্যাপকোভব আভলাসিত। বাাংলাভেশ জনপ্রশািভন িম্প্রসত এ 

িাংক্রাি আভলািনা ও িি যা শুরু হভয়ভছ। িকল েন্ত্রণালয়/সবোগ, অসধেপ্তর/িাংস্থা এবাং ডজলা ও উপভজলা পর্ যাভয় একটি কভর 

‘ইভনাভেশন টিে’ গঠভনর সনভে যশনাসূিক ০৮ই এসপ্রল ২০১৩ তাসরখ েসন্ত্রপসরিে সবোগ কর্তযক জাসরকৃত িাকুযলাভরর োধ্যভে 

জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িি যার সবিয়টি প্রাসতষ্ঠাসনক রূপ পায়। প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালভয়র  একভিি টু ইনফরভেশন ডপ্রাগ্রাে এবাং 

েসন্ত্রপসরিে সবোগ জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িি যাভক িাব যজনীন করার লভক্ষয অন্যান্য েন্ত্রণালয়, েপ্তর ও োঠ প্রশািভনর িভঙ্গ 

সনসবড়োভব কাজ করভছ।  

নাগসরভকর প্রভয়াজন ও িাসহো সবভবিনা কভর িরকাসর ডিবা প্রোন প্রসক্রয়ার উন্নয়ন বা িহসজকরণই জনপ্রশািভন উদ্ভাবভনর 

প্রাথসেক উভদ্দশ্য। এ উভদ্দশ্য বাস্তবায়ভন গণকে যিাসরগভণর েভধ্য ডিবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবভন িহেেমীততা (এেপ্যাসথ) 

এবাং কাাংসখত পসরবতযন অভেিভণ পরীক্ষা-সনরীক্ষার ঝুঁসক গ্রহভণর প্রসত ইসতবািক দৃসিেসঙ্গ প্রভয়াজন। এছাড়া নাগসরক ডিবার 

িেস্যা সিসিতকরভণর েক্ষতা, সৃজনশীল িোধান পসরকল্পনা, পসরবতযন ব্যবস্থাপনা, েলীয় উভদ্যাগ, ডন ওয়াসকযাং ও পা যনারসশপ,  

িম্পে িাংগ্রহ, ঝুঁসক ব্যবস্থাপনা, ইতযাসে সবিয়ক জ্ঞান, েক্ষতা ও িি যা আবশ্যক। উদ্ভাবন িি যার িাভথ িাংসিি এিকল সবিভয় 

বাাংলা োিায় একটি  িহাসয়কা সহিাভব এ পুসস্তকাটি প্রণীত। এটি িম্পাসেত িাংকলন, ডেৌসলক গ্রন্হ নয়।  

‘নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবন িহাসয়কা’ শীি যক এ পুসস্তকাটি প্রধানতাঃ নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবন কে যশালার অাংশগ্রহণকারী 

কে যকতযাগভণর পাঠ অাংশ সহিাভব ব্যবহৃত হভব। এছাড়া েন্ত্রণালয়/সবোগ, েপ্তর-িাংস্থা ও োঠ প্রশািভনর অন্যান্য কে যকতযা, এবাং 

ইভনাভেশন টিভের উদ্ভাবনী কে যকাভে এটি িহায়ক ভূসেকা পালন করভব বভল প্রতযাশা করা র্ায়। 

বাাংলা োিায় প্রণীত এ ধরভণর এটি প্রথে পুসস্তকা; তদুপসর প্রথে িাংস্করণ সহিাভব এভত তত্ত্ব, তথ্য, সবিয়ক্রে, োিা ও বানান 

সবভ্রা  থাকার অবকাশ সবদ্যোন। এ সবিভয় পাঠভকর েতােত ও পরােশ য পরবতমীত উন্নততর িাংস্করণভক সনসিত করভব। 



 

সূিীপত্র 

 

ক্রে সবিয় পৃষ্ঠা 

০১ জনপ্রশািভন উদ্ভাবন  ০১ 

০২ এেপ্যাসথ ০৪ 

০৩ েভনাোভবর সেন্নতা  ০৬ 

০৪ দৃসিেসঙ্গ ০৭ 

০৫ িেস্যা সিসিতকরণ  ০৯ 

০৬ ডিবা পদ্ধসত িহসজকরণ    ১১ 

০৭ টিে সবসডাং                   ১৬ 

০৮ ডস্টকভহাডার এযনালাইসিি        ১৮ 

০৯ ডন ওয়াসকযাং ও পা যনারসশপ         ২১ 

১০ সরভিাি য ম্যাসপাং ২৪ 

১১ সরস্ক )ঝুঁসক (এনালাইসিি  ২৬ 

১২ কে য পসরকল্পনা ২৮ 

১৩ নাগসরক ডিবায় ডিাশ্যাল সেসেয়ার ব্যবহার     ৩০ 

১৪ প্রভ া াইসপাং এবাং নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভন এর ব্যবহার ৩৪ 

১৫ সেজাইন সথাংসকাং: উদ্ভাবন ধাভপ ধাভপ ৩৮ 

১৬ উপস্থাপনা  ৪১ 

১৭ গল্প বলাাঃ আসুন উোহরণ ততসর কসর ৪৩ 

১৮ ডকিস্টাসে ৪৭ 

১৯ ইভনাভেশন টিে ও ইভনাভেশন টিভের বাৎিসরক কে যপসরকল্পনা ৪৯ 

 

 

 

 

 



জনপ্রশািভন উদ্ভাবন

জনপ্রশািন বা িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবন সক? 

উদ্ভাবন বা ‘ইভনাভেশন’-এর ধারণাটি মূলত: ডবিরকাসর খাত ডথভক এভিভছ। িরকাসর খাভত এর িাংজ্ঞা, প্রভয়াগ ও পসরব্যসপ্ত সনভয় 

তাসত্ত্বকগভণর সবসেন্ন েত ও পর্ যাভলািনা রভয়ভছ। পৃসথবীব্যসপ িরকাসর খাভত উদ্ভাবন সবিয়ক একক বা িব যজনগ্রাহয িাংজ্ঞা নাই। 

বরাং উদ্ভাবন প্রতযয়টির প্রভয়াগ এবাং িাংজ্ঞা উেয়ই প্রািসঙ্গক সবিয় বা পসরভপ্রসক্ষত ডকসন্দ্রক। যুক্তরাভজযর ন্যাশনাল অসে  

অসফভির এক প্রসতভবেভন িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবন বলভত বুঝাভনা হভয়ভছাঃ  
 

 প্রশািসনক পদ্ধসত অথবা ডিবা প্রোভনর প্রসক্রয়ায় ইসতবািক পসরবতযন;  

 অন্য ডকান প্রসতষ্ঠান, ডিক্টর বা ডেশ হভত ডকান সৃজনশীল িি যা সনজ ডক্ষভত্র সূিনা করা;  

 এটি ডছা খা  পসরবতযন হভত পাভর র্া ক্রোগতোভব সবদ্যোন ব্যবস্থা ও পদ্ধসতর ধারাবাসহক উন্নয়ভন ভূসেকা রাভখ।  

 

আইসেইও (www.ideo.org)-এর েভত, উদ্ভাবন বলভত ডকান পণ্য বা পদ্ধসত বা ডিবার উন্নয়ন বা অসেভর্াজন বা প্রবতযন 

ডবাঝায় র্া জনগভণর জন্য নতুন সুসবধা বা উপকার ততসর কভর। 

 

  

উদ্ভাবনী উভদ্যাভগ সৃজনশীলতা প্রভয়াজন। তভব সৃজনশীলতা এবাং উদ্ভাবন এক নয়। ডর্খাভন সৃজনশীলতা প্রধানত: েভনাজাগসতক 

ও ধারণা ডকসন্দ্রক ডিখাভন উদ্ভাবন প্রাভয়াসগক বা িি যা ডকসন্দ্রক। একভিি টু ইনফরভেশন ডপ্রাগ্রাে ডিবা গ্রসহতার ডপ্রক্ষাপ  ডথভক 

নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবনভক সবভিিণ ও প্রভয়াগ করভত আগ্রহী। নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবন বলভত ডিবা প্রোন প্রসক্রয়ায় এেন ডকান 

পসরবতযভনর সূিনা করা র্া’র ফভল িাংসিি ডিবা গ্রহভণর ডক্ষভত্র নাগসরভকর আভগর তুলনায় িেয়, খরি ও অসফি-র্াতায়াত 

িাশ্রয় হয়। 
 

 

তভব সবদ্যোন িি যায় পসরবতযন ডহাক বা অন্যত্র ডথভক সনজ ডক্ষভত্র অনুকরণ করা িি যা ডহাক বা িম্পূণ য নতুন ডকান িি যা ডহাক না 

ডকন, জনপ্রশািভন উদ্ভাবন এেন একটি সবিয় র্া সনজ অসধভক্ষভত্র নতুন বা পসরবসতযত অবস্থার সৃসি কভর এবাং এর ফভল 

নতুনোভব জনসুসবধা বৃসদ্ধ পায়। এটি এেন নতুনত্ব র্া এর আভগ সনজ অসধভক্ষভত্র প্রভয়াগ বা িি যা হয়সন। ইভনাভেশন সনসেিয একক 

ডকান িরল ডরখায় িভলনা। এভক্ষভত্র ব্যথ যতা এবাং িফলতা উেভয়রই িোন সুভর্াগ রভয়ভছ।  

 

 

িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবভনর ডক্ষত্র ও জীবনিক্র 

 

ইউভরাপীয় ইউসনয়ভনর এক প্রসতভবেভন িরকারী পর্ যায় উদ্ভাবভনর ডর্ ডক্ষত্রগুভলা সিসিত করা হভয়ভছ তার েভধ্য অন্যতে: 

 িরকাসর কে যপদ্ধসতভত উদ্ভাবন, র্ার উভদ্দশ্য হভচ্ছ েক্ষতার বৃসদ্ধ; 

 পভণ্যর ডক্ষভত্র উদ্ভাবন; 

 ডিবার ডক্ষভত্র উদ্ভাবন; 

 ডিবা গ্রহীতাভের িাভথ ডর্াগাভর্াভগর পদ্ধসত বা প্রসক্রয়ার ডক্ষভত্র উদ্ভাবন; এবাং  

 নীসতোলা প্রণয়ভনর ডক্ষভত্র উদ্ভাবন। 

 

এ প্রসতভবেন েভত উদ্ভাবভনর সনম্নরূপ একটি জীবনিক্র রভয়ভছ: 

 

ডর্ভহতু নতুন নতুন সবিয় সনভয় পরীক্ষা সনরীক্ষা বা র্ািাই বাছাই করা হয় ডিভহতু এর প্রসক্রয়ায় ব্যথ যতার ঘ না ঘ াও স্বাোসবক। 

ইভনাভেশভনর ডক্ষভত্র উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষিহ িাংসিি িকলভক ঝুঁসক ডোকাভবলার প্রবণতা/োনসিকতা থাকভত হয়।  

http://www.ideo.org/


 

 

 

িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবনী ধারণার উৎি 
 

তাসত্ত্বকগভণর আভলািনা এবাং এ িাংক্রাি গভবিণা তথ্য ডথভক জানা র্ায় ডর্, িরকাসর খাভত উদ্ভাবনী ধারণা ও উভদ্যাগ 

ঐসতহযগতোভব উচ্চ পর্ যায় ডথভক এভলও উপযুক্ত পসরভবশ ততসর করা ডগভল এটি কসনষ্ঠ পর্ যাভয়র গণকে যিাসরগভণর সনক  ডথভক 

অসধক হাভর আিভত পাভর। উচ্চ পর্ যাভয়র কে যকতযা বা রাজননসতক ডনর্তত্ব ডথভক ডর্ উদ্ভাবনী উভদ্যাগ ডনওয়া হয় তা প্রধানত: 

নীসত সনধ যারণী সবিয়ক ও তা ম্যাভক্রা প্রকৃসতর িেস্যা িাংসিি। অন্যসেভক, কসনষ্ঠ পর্ যায় ডথভক আগত উদ্ভাবনী উভদ্যাগগুভলা 

অভপক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকাভরর এবাং স্থানীয় পর্ যাভয়র িেস্যা ডকসন্দ্রক; র্া িরািসর প্রাসিক ডিবাগ্রহীতার জন্য নতুন সুভর্াগসুসবধা 

সৃৃ্সি কভর। িাধারণতাঃ এ ধরভণর উভদ্যাগগুভলা কে প্রিার বা প্রিার লাে কভর। এছাড়া, ডবিরকাসর খাত, সুশীল িোজ এবাং 

িাধারণ নাগসরক ডথভকও িরকাসর উদ্ভাবভনর ধারণা আিার বৃহত্তর সুভর্াগ সবদ্যোন। সবভশিত: িেস্যা সিসিতকরণ, উদ্ভাবনী 

ধারণার িঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকভল্পর সেজাইন ও পসরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং মূল্যায়ন তথা িেগ্র উদ্ভাবন িভক্র ডিবগ্রহীতার 

িরািসর িাংসিিতাভক বতযোভন িাম্প্রসতক িেভয় সবভশিোভব গুরুত্ব ডেওয়া হয়।  

 

উদ্ভাবভনর িাসলকাশসক্ত 

িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র শসক্তশালী ডনর্তত্ব, জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িাংস্কৃসত, প্রসতষ্ঠাসনক িক্ষেতা, গণকে যিাসরগভণর 

েক্ষতা, প্রভনােনা, এবাং ঝুঁসক গ্রহভণর োনসিকতা-ডক জরুরী বভল েভন করা হয়। জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িাংস্কৃসত গভড় ডতালার 

ডক্ষভত্র ইউভরাসপয়ান কসেশন সনভম্নর সবিয়গুভলার প্রসত গুরুত্বাভরাভপর পরােশ য প্রোন কভর- 

 উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রভয়াভগর ডক্ষভত্র উচ্চ পর্ যাভয়র িহভর্াসগতা; 

 উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর িাভথ উচ্চ পর্ যাভয়র কে যকতযাগভণর িসক্রয় িম্পৃসক্ত; 

 উদ্ভাবনী উভদ্যভগর জন্য প্রভণােনা; 

 উদ্ভাবনী উভদ্যাগ পসরকল্পনায় ডিবাগ্রহীতার িম্পৃসক্ত; এবাং 

 উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর বাস্তবায়ভনাত্তর মূল্যায়ন। 

 

জনপ্রশািভন উদ্ভাবন িাংস্কৃসত গভড় ডতালার লভক্ষয প্রসতষ্ঠাভন দূরদৃসিিম্পন্ন, ডর্াগ্য ও েক্ষ কে যকতযাগণভক পৃষ্ঠভপািকতা এবাং 

উৎিাসহত করা প্রভয়াজন। আর উদ্ভাবভনর িফলতার জন্য প্রসতষ্ঠান প্রধান বা টিে সলোভরর অবশ্যই িরকাসর খাভত উদ্ভাবন 

িম্পভকয, উদ্ভাবভনর প্রসক্রয়া ও পদ্ধসত িম্পভকয, অেীষ্ঠ ডগাসষ্ঠর িেস্যা ও িাসহো, এবাং প্রসতষ্ঠাভনর লক্ষয ও উভদ্দযভশ্যর আভলাভক 

ডকাথায় কখন উদ্ভাবন েরকার ডি িম্পভকয স্বচ্ছ ও পসরপূণ য ধারণা থাকা েরকার  

িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবন প্রসতষ্ঠাসনকীকরণ: তবসশ্বক ডঝাঁক 

িরকারী পর্ যাভয় উদ্ভাবভনর িেকালীন ধারা হভলা এভক ড কিই ও প্রাতযসহক করার লভক্ষয ইভনাভেশন টিভের আসবে যাব এবাং 

পৃথক সবভশিাসয়ত প্রসতষ্ঠান সৃসি। এরূপ প্রসতষ্ঠাভনর েভধ্য েসক্ষণ আসিকার ডিন্টার ফর পাবসলক িাসে যি ইভনাভেশন, সিঙ্গাপুভরর 

সপএি ২১ অসফি, কলসিয়ার ডিন্টার ফর ডিািাল ইভনাভেশন, ডেনোভকযর োইে ল্যাব, যুক্তরাভজয ডনস্টা ইভনাভেশন ল্যাব, 

ডেসিভকাভত ওভপন ডেসিভকা, োলভয়সশয়ায় পারফরভেন্স ম্যাভনজভেন্ট এে ডেসলোসর ইউসন , েসক্ষণ ডকাসরয়ায় সিউল 

ইভনাভেশন বুযভরা, ইতযাসের নাে উভিখ করা র্ায়। এছাড়া, সবসেন্ন পর্ যাভয় ইভনাভেশন টিে গঠন, ইভনাভেশন ফাে প্রবতযন 

ইতযাসেও এ িাংক্রাি এক ধরভণর িাম্প্রসতক ডঝাঁক। ডর্িব ডেভশ ইভনাভেশন টিে গঠন হভয়ভছ তা সবভিিভণ ডেখা র্ায় ডর্, 

অবস্থান, গঠন কাঠাভো, িাংখ্যা এবাং অনুসৃত কে যপদ্ধসত সবভবিনায় এ টিেগুভলার েভধ্য সবসেন্নতা রভয়ছ। তভব লক্ষয এবাং 

উভদ্দযভশ্যর সেক ডথভক এগুভলা একই। আর তা হভচ্ছ িোভজর োভঝ ইসতবািক পসরবতযন আনা র্া ডিবা গ্রসহতার ডিবা প্রাসপ্তভক 

সনসিত  কভর এবাং ডিবা প্রাসপ্তর প্রসক্রয়াভক িহজতর কভর। িাম্প্রসতক এক গভবিণায় সবশ্বব্যাসপ িরকাসর পর্ যাভয় ইভনাভেশন 

টিেগুভলার সনভম্নাক্ত কার্ যক্রে সিসিত করা হয়- 

 উদ্ভাবনী উভদ্যাগ প্রণয়ন; 

 উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর সুভর্াগ সৃসি; 

 উদ্ভাবন িাংক্রাি জ্ঞান/সশক্ষা প্রোন; এবাং 

 উদ্ভাবভনর নীসত-পদ্ধসত প্রণয়ন 

 



উদ্ভাবভনর প্রসতবন্ধকতা 
 

িরকাসর খাভত উদ্ভাবভনর প্রধান প্রসতবন্ধকতা হভচ্ছ আেলাতভন্ত্রর ঐসতহযগত সস্থতাবস্থা প্রবণতা এবাং ঝুঁসক সবমুখতা। িরকাসর 

কাভজ পূব যবতমীততাভক অনুিরণ করা হয় আর সুসনসে যি সনয়ে-পদ্ধসত ডেভন িলা হয়। এভক্ষভত্র ব্যসতক্রে এবাং ব্যথ যতাভক সনরুৎিাসহত 

করা হয়। আর গণকে যিাসরগভণর িাোসজকীকরণ ডিোভবই করা হভয়ভছ। তাঁরা সনয়ে োসফক রুটিন কাজ করভত অেযস্ত এবাং 

অসধকতর িচ্ছন্দ; র্া ব্যসতক্রেী উভদ্যাগ গ্রহণভক বাধাগ্রস্থ কভর। এছাড়া, ঝুঁসক গ্রহভণ িাহসিকতা এবাং িফল উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর 

জন্য পৃথক ডকান প্রভণােনার ব্যবস্থা নাই। িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবন সবিয়ক এক গভবিণায় এ িাংক্রাি সনভম্নাক্ত প্রসতবন্ধকতাগুভলা 

তুভল ধরা হভয়ভছ-  
 

 িম্পভের অপ্রতুলতা; 

 উর্ধ্যতন কর্তযপভক্ষর িেথ যভনর অোব;  

 নতুন উভদ্যাভগ কে যিাসরগভণর বাধা প্রোন; 

 ডিবা গ্রসহতার অজ্ঞতা বা পিাৎপেতা; 

 আইনগত জটিলতা; এবাং 

 ঝুঁসক গ্রহণ না করার প্রবণতা। 

 

উদ্ভাবভন িফলতার উপায় 
 
 

ডর্াগ্য ডনর্তভত্বর োধ্যভে িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন প্রসতসনয়ত উদ্ভাবনী উভদ্যাগ গ্রহণ করা এবাং এর োধ্যভে জনগভণর কাসিত ডিবাভক 

োনিম্মত পর্ যাভয় ডনয়া িম্ভব।  উদ্ভাবভন িফলতার প্রধান উপায়গুভলা হভচ্ছ-  

 জনসুসবধা বৃসদ্ধর আকািা আর উদ্ভাবনী উভদ্যাভগ জনিম্পৃসক্তর োনসিকতা; 

 ডর্াগ্য ও কার্ যকরী ডনর্তত্ব; 

 উদ্ধযতন কর্তযপভক্ষর িেথ যন;  

 উদ্ভাবন িম্পভকয স্বচ্ছ ধারণা;  

 ঝুঁসক গ্রহভণর োনসিকতা; 

 উদ্ভাবনী ব্যথ যতাভক িহজোভব গ্রহণ করা; 

 প্রভনােনার ব্যবস্থা রাখা, ডহাক তা আসথ যক বা অন্য ডর্ ডকান ধরভণর স্বীকৃসত। 

 

িরকাসর পর্ যাভয় উদ্ভাবনভক উৎিাসহত করার পসরভবশ ততসর করা এবাং উদ্ভাবভনর জন্য প্রসতবন্ধকতা সৃসি কভর এরূপ আইন, 

সনয়ে, রীসত এবাং প্রাসতষ্ঠাসনক কাঠাভোর িাংস্কার প্রভয়াজন। আভগই বলা হভয়ভছ ডর্, সবদ্যোন িি যায় পসরবতযন ডহাক বা অন্যত্র 

ডথভক সনজ ডক্ষভত্র অনুকরণ করা িি যা ডহাক বা িম্পূণ য নতুন ডকান িি যা ডহাক না ডকন, জনপ্রশািভন উদ্ভাবন এেন একটি সবিয় র্া 

সনজ অসধভক্ষভত্র নতুন বা পসরবসতযত অবস্থার সৃসি কভর এবাং এর ফভল নতুনোভব জনসুসবধা বৃসদ্ধ পায়। এটি এেন নতুনত্ব র্া এর 

আভগ সনজ অসধভক্ষভত্র প্রভয়াগ বা িি যা হয়সন। আর নতুন িি যার প্রভিিা স্বাোসবকোভবই ঝুঁসকপূণ য। প্রভিিাটি িফল সকাংবা ব্যথ য হভত 

পাভর। উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর িাভথ ঝুঁসকর এ িম্পভকযর কারভণ জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িি যা করা দুরুহ। িরকাসর জনবল সনয়ে োসফক 

রুটিন কাজ করভত অেযস্ত এবাং অসধকতর িচ্ছন্দ। ফভল উদ্ভাবনী িি যার িাভথ গণকে যিাসরগণভক িম্পৃক্ত করা কঠিন হভত পাভর। এ 

িযাভলঞ্জভক িােভন ডরভখ জনপ্রশািভন উদ্ভাবনী িি যার িাংস্কৃসত ততসর করভত এবাং এ লভক্ষয িরকাসর কে যকতযাগভণর িক্ষেতা বৃসদ্ধ 

করভত একভিি টু ইনফরভেশন ডপ্রাগ্রাে, েসন্ত্রপসরিে সবোগ, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয়, িরকাসর প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠান এবাং োঠ 

প্রশািভনর িাভথ ডর্ৌথোভব সবসেন্ন কে যসূসি বাস্তবায়ন করভছ। 

 
 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য: 

 

1. http://cpd.org.bd/index.php/cpd-mustafizur-rahman-information-technology-august-

2015/ 
 

2. http://www.theworkfoundation.com/downloadpublication/report/70_70_psi2.pdf 
 

3. http://www.thefinancialexpress-

bd.com/old/print.php?ref=MjBfMDdfMDdfMTNfMV8zXzE3NTYwNg 

 

4. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-

development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Social%20Innovation.pdf 
 

5. http://www.oecd.org/sti/outlook/e-

outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/public-sectorinnovation.htm 
 

6. https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/events/ 

 

http://cpd.org.bd/index.php/cpd-mustafizur-rahman-information-technology-august-2015/
http://cpd.org.bd/index.php/cpd-mustafizur-rahman-information-technology-august-2015/
http://www.theworkfoundation.com/downloadpublication/report/70_70_psi2.pdf
http://www.thefinancialexpress-bd.com/old/print.php?ref=MjBfMDdfMDdfMTNfMV8zXzE3NTYwNg
http://www.thefinancialexpress-bd.com/old/print.php?ref=MjBfMDdfMDdfMTNfMV8zXzE3NTYwNg
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Social%20Innovation.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Social%20Innovation.pdf
http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/public-sectorinnovation.htm
http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/public-sectorinnovation.htm
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/events/


এেপ্যাসথ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

এেপ্যাসথ শভের র্ভথাপযুক্ত বাাংলা সক হভব বলা মুশসকল। অসেধাভন এভক িেসে যতা বা েরে বলা হয়; র্া িহানুভূসত বা 

িহেসে যতার িাইভতও ডবসশ সকছু হভচ্ছ।  সনভজর অবস্থাভনর বাইভর সগভয় বরাং অভন্যর অবস্থাভন োসড় ুঁভয় অভন্যর হাসি, আনন্দ, 

সুখ, দুাঃখ, ডবেনা, সবিাে সনভজর েভধ্য অনুেব করা এবাং ডি অনুর্ায়ী সনজ অনুভূসতভত অভন্যর অনুকূল কে যপ্রবৃসত্ত ততসর হওয়ার 

েনস্তাসত্বক অবস্থান হভচ্ছ এেপ্যাসথ। অন্যোভব বলা র্ায়, এটি অভন্যর প্রসত িহানুভূসত এবাং তার িেস্যার িোধানই ডকবলোত্র 

নয়। বরাং তার অবস্থাভনর গেীর অনুধাবন, অভন্যর আভবভগর অবাধ স্বীকৃসত, এবাং স্বত:স্ফূতয কে যপ্রবৃসত্ত (িোধান উভদ্যগ)। 

এেপ্যাসথ একটি স্বাথ যহীন কাজ, োনুি, োনসবকতা এবাং োনসবক িম্পকয সনভয় োবভত ডশখায়। ‘অভন্যর পাদুকা পসরধান’ 

(being in others shoes), ‘আত্মার আত্মীয়’ (soul mates),  ইতযাসে শেগুচ্ছ এেপ্যাসথর িাভথ িাংসিি।   

 

নাগসরক ডিবায় উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর িাথ যকতার জন্য িােসগ্রক উদ্ভাবনী োবনা ও কার্ যক্রে এেপ্যাসথ দ্বারা পসরিাসলত হওয়া 

বাঞ্ছনীয়। নতুবা উদ্ভাবনী িোধানটি অেীষ্ঠ ডিবাগ্রহীতা দ্বারা িোদৃত না-ও হভত পাভর। এেনসক পুভরা উভদ্যাগটি ডশি পর্ যি হয়ত 

ডিবাগ্রহীতার কাাংসখত িোধান প্রোভন ব্যথ য হভব। উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর ডক্ষভত্র ডিবাপ্রোনকারী এবাং ডিবাগ্রহীতার পসরভপ্রসক্ষত 

সেন্ন। একটি েপ্তভরর ডিবার অগ্রাসধকারগুভলা সক, ডকান ডিবার সক অসুসবধা, সকোভব এ অসুসবধাগুভলা ডিবগ্রহীতার দুভে যাভগর 

কারণ হভয় োঁড়ায়, এিব দুভে যাগ ডিবাগ্রহীতার ব্যসক্তগত, পাসরবাসরক, আসথ যক ও িাোসজক জীবভন সকরকে দুসব যিহ প্রসতসক্রয়া 

ততসর কভর? –এিকল প্রশ্ন ডর্ ডকান উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর জন্য গুরুত্বপূণ য। আর এিব প্রভশ্নর র্ভথাপযুক্ত জবাব সনজ ডক্ষভত্র এ 

দূভে যাভগর প্রসতফলন কল্পনা করা, ডিবগ্রহীতার  অনুভূসতর প্রসত অকুন্ঠ িেথ যন ততসর, এবাং গেীর েরে বা িেেেমীততা সৃসির 

িক্ষেতার উপর সনে যর কভর। এেপ্যাসথ সবসহন উদ্ভাবনী উভদ্যাগ ডকবলোত্র নাগসরক ডিবার র্াসন্ত্রক িোধানই আনভত পাভর। 

ডিবাপ্রোনকারীর েভধ্য এেভপ্যভথটিক অনুভূসত শুধুোত্র ডিবার সবদ্যোন িেস্যা সিসিতকরভণ নয় বরাং এর িোধান প্রসক্রয়ায় 

ডিবাগ্রহীতার িাংভিিভক উৎিাসহত করার োধ্যভে একটি উদ্ভাবনী উভদ্যাগভক িফল ও িাথ যক করভত িহায়তা কভর।  ডকননা 

ডিবার দূভে যাগগুভলা সক, দুভে যাগগুভলা ডকাথায় সকোভব অিসন যসহত ডিবাগ্রহীতাগণ ডকবলোত্র ডি িম্পভকযই ওয়াসকবহাল নন বরাং 

তাঁরা এ-ও জাভনন এ িেস্যার সক ধরভণর িোধান তাঁভের জন্য প্রভয়াজন এবাং সকোভব ডিই িোধানটিভক িহজ উপাভয় তরাসেত 

করা র্ায়।   

 

“ডকি খাইভত বসিয়াসছল। এক া সপতভলর থালার উপর ঠাো শুকনা েযালাপাকান োত। একপাভশ একটুখাসন োল 

ও সক একটু তরকাসর েত। দুধটুকু পাইয়া তাহার েসলন মুখখাসন হাসিভত েসরয়া ডগল। 
 

ডহোসঙ্গনী দ্বাভরর বাইভর আসিয়া োঁড়াইয়া রসহভলন। ডকি খাওয়া ডশি কসরয়া পুকুভর আঁিাইভত িসলয়া ডগভল 

একটি বার মুখ বাড়াইয়া ডেসখভলন, পাভত ডগানা একটি োতও পসড়য়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় ডি ডিই অন্ন সনাঃভশি 

কসরয়া খাইয়াভছ। 

 

ডহোসঙ্গনীর ডছভল লসলতও প্রায় ডিই বয়িী। সনভজর অবতযোভন সনভজর ডছভলভক ডিই অবস্থায় কল্পনা কসরয়া 

ডফসলয়া কান্নার ডঢউ তাহার কন্ঠ পর্ যি ডফনাইয়া উঠিল। সতসন ডিই কান্না িাসপভত িাসপভত বাসড় িসলয়া ডগভলন।” 

-শরৎিন্দ্র িভট্টাপাধ্যাভয়র ‘ডেজসেসে’ 



 

এেপ্যাভথটিক হবার জন্য প্রধানত দুভ া সজসনভির প্রভয়াজন হয়: ডিবাগ্রহীতার িাভথ কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ এবাং তীক্ষ্ণ কল্পনাশসক্ত। 

 

কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ: 

ডর্ ডকান পসরসস্থসতর মূল সবিয়টি আেরা িহভজই ধরভত পাসর, সকন্তু গেীর অনুধাবভনর জন্য 

িাই িঠিক ও কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ। ডর্াগাভর্াভগর ডক্ষভত্র নানারকে বাধা আভছ, ডর্েন-োিা। 

আবার োিাগত বাধা না থাকভলও অসনব যিনীয় সকছু ডর্াগাভর্াগ আভছ, র্া োিার ব্যবহার না 

কভরও করা হয়, ডর্েন- ইশারা, ইসঙ্গত, হাসি, কান্না। এ িেস্ত বাসিক (োিাগত) এবাং 

অবাসিক (অসেব্যসক্ত) ডর্াগাভর্াগই এেপ্যাসথর মূল সূত্র। িঠিক এবাং কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ স্থাপন 

িম্ভব না হভল ডর্েন অভন্যর েভনাোব ডবাঝা িম্ভব নয়, ডতেন িম্ভব নয় তার দুাঃখ, কি, 

আনন্দ ডবেনার প্রকৃত িেেেমীত হওয়া। ডিবাগ্রহীতা পর্ যভবক্ষণ, িাক্ষাৎকার, েলীয় আভলািনা 

ইতযাসে গতানুগসতক পদ্ধসত ছাড়াও পসরেশ যন, অনানুষ্ঠাসনক ডর্াগাভর্াগ ও আভলািনা, েতােত 

জরীপ, পরােশ য িো, ইতযাসের োধ্যভে নাগসরক ডিবায় ডিবাগ্রহীতার িাভথ কার্ যকর 

ডর্াগাভর্াগ সৃসি হভত পাভর। 

 

তীক্ষ্ণ কল্পনাশসক্ত: 

শুধু র্থার্থ ডর্াগাভর্াগই নয়, িেেেমীত হভত কল্পনাশসক্তও হভত হভব তীক্ষ্ণ। পৃসথবীভত প্রসতটি োনুভির অসেজ্ঞতা, ডবভড় ওঠা, 

িাংস্কৃসত, কৃসি, ধে য, েত ও সবশ্বাি ডর্েন সেন্ন; ডতেসন প্রসতটি োনুভির দৃসিেসঙ্গ আলাো, েনন সবসেন্ন। পৃসথবীর প্রসতটি োনুি 

তাই পৃসথবীভক ডেভখ সেন্ন সেন্ন দৃসিভকাণ ডথভক। সেন্ন একজন োনুভির অনুভূসত বুঝভত; তাভের হাসি-আনন্দ, দুাঃখ-ডবেনা 

উপলসি করভত তাই প্রভয়াজন প্রখর কল্পনাশসক্ত। অন্য একজন োনুি সকোভব তার পৃসথবীভক ডেখভছ, অনুেব করভছ তার 

পসরভবশভক ডি া ডবাঝার জন্য প্রথভেই েরকার তার স্থাভন সনভজভক কল্পনা কভর ডনওয়া। ডবসশর োগ োনুিই অবশ্য ঘসনষ্ঠজন 

এবাং র্ারা ডো ামুটিোভব একই ধরভনর োনসিকতা লালন কভরন তাভের অনুভূসতর িাভথ অসধকতর িম্পৃক্ত হভত পাভরন; 

দুরবতমীতগভণর িাভথ ডিোভব পাভরন না। এরুপ কল্পনাশসক্তভত সনজস্ব ডকান পূব যধারণা (prejudice) ডর্ন বাঁধা হভয় না োঁড়ায়।  

প্রকৃসতগত এেপ্যাসথ ডর্ পর্ যাভয়ই থাকুক না ডকন, তা উন্নত করবার সুভর্াগ আভছ। এজন্য বাস্তব অনুশীলন প্রভয়াজন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



েভনাোভবর সেন্নতা  

 

িেস্যা পসরসস্থতীভত নয় বরাং কখনও কখনও িেস্যা 

আোভের েভনাোভব। 

 

 

 

 

 

 

একসেন একজন তরুণ ডবৌদ্ধ র্াত্রা 

পভথ একটি প্রশস্ত নেীর তীভর 

ডপৌুঁছাল। 

 

তার িােভনর এই নেী পার হওয়ার 

বাধা ডেভখ ডি অিহাভয়র েভতা 

তাসকভয় খাকভলা। ডি ঘন্টার পর ঘন্টা 

সিিা করভলা ডর্, সকোভব এ সবরা  

বাধা পার হভব। র্খনই ডি তার র্াত্রা 

বাসতল করভব বভল সিিা করভলা, 

তখন ডি নেীর অপর প্রাভি একজন 

িাধকভক ডেভখভত ডপল। তরুণ ডবৌদ্ধ 

সিৎকার কভর িাধকভক বলভলা, “ ডহ 

জ্ঞানী িাধক, আপসন সক আোভক 

বলভবন, ওপাভর র্াব সকোভব”? 

 

িাধক জবাব সেভলন “ওভহ বৎভিা, 

তুসেভতা ওপাভরই আছ”। 

 

 এেন একটি সবিয় সিিা করুন র্া 

আপনাভক সবব্রত কভর। 

 কত উপাভয় আপসন জানভত পাভরন 

ডর্ এটি একটি িেস্যা? 

 কত উপাভয় আপসন জানভত পাভরন 

ডর্ এটি ডকান িেস্যা না? 

 কখন এ া এক া িেস্যা সছল? 

 সকোভব এ া ডকান িেস্যা না? 

 

আপসন সক আপনার অসেজ্ঞতা ডথভক সনভজর এক া গল্প েভন 

করভত পাভরন, র্াভত েভনাোভবর সেন্নতা প্রকাশ পায়।  



 

দৃসিেসঙ্গ 

এ া িহজ নয় ডর্ িাইভলই সকছু হয়। সকন্তু এ া অবশ্যই িতয ডর্, না িাইভলও সকছু হয় না। িেস্যাভক অসতক্রে কভর নতুন সকছু 

করার অেম্য োনসিকতা িকল বাধা অসতক্রে করভত িহায়তা কভর। ইসতবািক দৃসিেসঙ্গ ইসতবািক েভনাোব ততসর কভর র্া 

উদ্ভাবভনর োনসিকতা গভড় ডতাভল। দৃসিেসঙ্গর ওপরই সনে যর কভর িাফল্য বা ব্যথ যতা। িঠিক দৃসিেসঙ্গ আপনাভক রক্ষা করভব 

ডহাঁি  খাওয়া ডথভক। স্বতাঃস্ফূতযতায় আপসন এসগভয় র্াভবন িফল জীবভনর পভথ। বারবার ডিিা কভর িফল হবার এই আকাাংখা 

িোজ ও জাসতর সেক পসরবতযভন িাহায্য কভর। পসরবতযভনর সূিনা ডহাক আোভের োধ্যভেই- এই দৃসিেসঙ্গ পাভে সেভত পাভর 

আোভের ডেভশর েসবষ্যৎ।  হযাঁ, আেরাই পাসর ……… 
 

দৃসস্টেসঙ্গ কী? 

দৃসিেসঙ্গ হভচ্ছ একটি জটিল োনসিক অবস্থা র্া সবশ্বাি, অনুভূসত, মূল্যভবাধ ও সনসে যি উপাভর়্ে কাজ করার স্বোব অিভূ যক্ত কভর। 

অন্যোভব বলা র্ায়, দৃসিেসঙ্গ হভচ্ছ আোভের োনসিক অবস্থার বাসহযক অসেব্যসক্ত র্া শারীসরক অঙ্গেসঙ্গর োধ্যভে প্রকাশ 

পায়। এ াভক োনুভির েভনর আয়নাও বলা হয়।    

 

দৃসিেসঙ্গ মূলত আইিবাভগ যর েভতা, একটি আইিবাভগ যর ডর্েন শুধুোত্র ১০% ডেখা র্ায়, বাসক ৯০% িাগভরর সনভি থাভক র্া 

ডেখা র্ায় না, ডতেসন োনুভির দৃসিেসঙ্গর খুব কে অাংশই ডেখা র্ায়। আেরা দৃসিেসঙ্গর ডর্ অাংশটি ডেখভত পায় ডি া মূলত 

ব্যসক্তর আিরণ।  

দৃসিেসঙ্গ দুই ধরভণর হভত পাভর  

১) ডপ্রা-একটিে: ডপ্রা-একটিে দৃসিেসঙ্গ হভচ্ছ ব্যসক্তভত্বর তবসশিয, কাভজ অনুভপ্ররণা ডর্াগাভনার জন্য র্ার প্রোব রভয়ভছ। এ া 

মূলত পসরবতযভনর িম্ভাবনার উপর গাঢ় সবশ্বাি র্া ব্যসক্তর অবস্থা/পসরভবশ পসরবতযভন িাহায্য কভর। একজন ডপ্রা-একটিে 

োনুভির ৩টি তবসশিয থাভক ডর্েন, তারা উভত্তসজত বা আভবগপ্রবণ না হভর়্ে ঠাো োথার়্ে সিিাোবনা কভর সিদ্ধাি ও পেভক্ষপ 

গ্রহণ কভরন, তারা সক সক ডনই তা সনভয় হা-হুতাশ না কভর র্া আভছ তা সনভয়ই সুপসরকসল্পতোভব কাজ কভরন, তারা িােসয়ক 

ব্যথ যতায় ডেভে পভে়েন না। 

 

২) সর-একটিে: সর-একটিে দৃসিেসঙ্গ ডপ্রা-একটিে দৃসিেসঙ্গর ঠিক সবপরীত। একজন সর-একটিে োনুি ডকান িেস্যা বা 

প্রসতবন্ধকতার জন্য অন্য ডকান োনুি বা পসরসস্থসতর উপর ডোিাভরাপ কভর। এছাড়া সর-একটিে োনুি িহভজই অভন্যর আভবগ 

অনুভূসতর দ্বারা প্রোসবত হয়।  

 



ইসতবািক দৃসস্টেসঙ্গর জন্য করণীয়  

ইসতবািক সিিা ইসতবািক দৃসস্টেসঙ্গ ততরী কভর এবাং ইসতবািক দৃসস্টেসঙ্গ ইসতবািক ফলাফল ততসরভত িহায়তা কভর।  

 সবশ্বাি করা প্রভয়াজন ডর্, আোর সনধ যাসরত লভক্ষয আসে সনভজই ডপৌুঁছাভত পাসর; 

 আনন্দেয় পসরভবশ ততসর করা; 

 ইসতবািক সিিা করার সবিভয় প্রসতজ্ঞাবদ্ধ থাকা; 

 অযুহাত সৃসি না কভর র্া আভছ তা সনভয় কাভজ ডলভগ পরা; 

 কাভজর পসরভবশভক কলুসিত কভর এেন সকছু ডথভক সবরত থাকা; 

 খারাপ সকছু ঘ ভলও অসস্থর না হভয় ডোকাসবলা করা । 

 

ইসতবািক দৃসস্টেসঙ্গর ফলাফল 

 লক্ষয অজযভন িহায়তা কভর; 

 জীবন ডক আনন্দেয় কভর; 

 কাজ করার েৃহা ডজাগায়; 

 আত্মসবশ্বাি বাড়ায় এবাং উজ্জ্বল েসবষ্যভতর িম্ভাবনা জাগায়; 

 জনগভণর বা অন্যভের কাছ ডথভক শ্রদ্ধা ও োলবািা পাওয়া র্ায়। 

 

ইসতবািক দৃসস্টেসঙ্গ গড়ভত পরােশ য 

 খুসশ থাকা; োল সিিা করা; 

 জীবভনর উজ্জ্বল সেক সনভয় সিিা করা; 

 আশাসেত থাকা; 

 সনভজর প্রসত সবশ্বাি রাখা; 

 িফল োনুভির িাসন্নভধ্য থাকা;  

 র্া িাই তার প্রসত লক্ষয সস্থর রাখা । 

 

ব্যসক্তগত ব্যবহার তার কাভজর ফলাফভলর জন্য একটি গুরুত্বপূণ য উপাোন র্া েলগত ফলাফল ডক প্রোসবত কভর। আিার/ব্যবহার 

ইসতবািক এবাং ডনসতবািক উেয়ই হভত পাভর। উদ্ভাবভনর জন্য ইসতবািক আিরণ প্রভয়াজন। কারণ উদ্ভাবন একার পভক্ষ িম্ভবপর 

নয়। িকল িেস্য সনভয় আিসরক োভব কাজ করভত হয়।  

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. http://www.ferris.edu/colleges/university/eccc/positive-mindset.htm 

2. http://www.wikihow.com/Build-a-Positive-Thinking-Mindset 

3. http://www.successconsciousness.com/positive_attitude.htm 

4. http://www.slideshare.net/ahsanbham/positive-attitude-amp-proactive-thinking 

5. http://userpage.fu-

berlin.de/gesund/skalen/Language_Selection/Turkish/Proactive_Attitude/proactive_attitude

.htm 

6. http://quantummethod.org.bd/the-attitude 
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“If I had an hour to solve 

a problem I’d spend 55 

minutes thinking about 

the problem and 5 

minutes thinking about 

solutions.”  

   – Albert Einstein 

িেস্যা সিসিতকরণ (Problem Identification) 

 
প্রতযাসশত এবাং প্রকৃত অবস্হার েভধ্য র্সে ডকান ব্যবধান থাভক তাহভল বুঝভত হভব ডকাথাও ডকান িেস্যা আভছ। আোভের 

িরকারী েপ্তভরর ডিবা িমূভহর েভধ্য অভনক ডক্ষভত্রই কাসিত োত্রায় ডিবা প্রোন করা িম্ভব হয় না । এ িকল ডিবা কাসিত 

োত্রায় সেভত হভল প্রসতটি ডিবা প্রাসপ্তভত কী কী িেস্যা রভয়ভছ তা িঠিকোভব সনরূপণ করা অতযি জরুরী। র্থার্থোভব িেস্যা 

সিসিত করা িম্ভব হভল Innovative Idea এর োধ্যভে তা িোধান করা িম্ভব। িঠিকোভব িেস্যা সিসিত করার ডক্ষভত্র 

িাংসিি িকল পভক্ষর িাভথ আভলািনা এবাং সবভশিত: ডিবাগ্রসহতার প্রকৃত অবস্থার তথ্য জানা আবশ্যক।  

 

িেস্যা 

িেস্যা হভচ্ছ এক া অপ্রতযাসশত পসরসস্থসত, অবস্থা বা সবিয় র্ার কারভণ প্রতযাসশত ডিবা প্রাসপ্তভত ব্যাঘাত সৃসি হয়। 

 

িেস্যা সিসিতকরভণর প্রভয়াজনীয়তা 

িাধারণত র্খন ডকউ িেস্যায় পভড় তখন তার েভধ্য িেস্যাটির িম্ভাব্য িোধান অনুিন্ধাভনর 

স্বাোসবক প্রবণতা ডেখা র্ায়। এর ফভল ডি িেস্যার মূল কারভণর উপর ডজার না সেভয় 

িোধান ও তার র্থাথ যতার উপর ডজার ডেয়। এর ফভল মূল িেস্যার িোধান না হভয় 

উপিভগ যর িোধান হবার ঝুঁসক থাভক। তাই ডকান িেস্যার কার্ যকর ও স্থায়ী িোধাভনর জন্য 

িব যপ্রথে িেস্যাটিভক র্থার্থোভব সিসিত করা প্রভয়াজন।  

উোহরণ স্বরূপ বলা র্ায় ডর্, ডকউ র্সে জ্বর আিভল Aspirin ডিবন কভর তাহভল ডি ডকবল 

শরীভরর তাপোত্রা কোভনার ব্যবস্থা করভলা ডকননা জ্বর ডকান ডরাগ নয়, ডরাভগর উপিগ য োত্র। 

পসরপূণ য সুস্থযতার জন্য তার বরাং উসিৎ সছভলা মূল ডরাগ (িেস্যা) এবাং এর কারণ সিসিত করা। ডকননা তা না হভল জ্বর আবার 

সফভর আিভত পাভর।  

িেস্যা সিসিতকরভণর উপায় /পদ্ধসত  

এক া িেস্যাভক সবসেন্ন উপাভয় সিসিত করা র্ায়        

 িহেেমীত েভনাোব  (Empathetic Mindset) : ভূক্তভোগীর জায়গায় োসড়ভয় িেস্যাটি অনুধাবভনর ডিিা করা।  

 পরােশ য (Consultation): িেস্যা অনুিন্ধাভনর ডক্ষভত্র এটি একটি জনসপ্রয় প্রিসলত পদ্ধসত। ডিবাগ্রহীতা এবাং 

ডিবাোতার িাভথ িরািসর আভলািনা বা পরােভশ যর োধ্যভে ডকান ডিবার িেস্যা সনরূপণ করা র্ায়। 

 উভদ্দশ্য সবভিিণ (Objective Analysis): সনধ যাসরত লক্ষযোত্রা অনুর্ায়ী ডিবা প্রোভনর ডক্ষভত্র ডিবাগ্রহীতা 

প্রতযাসশত োত্রায় ডিবা না ডপভল েভন করা র্ায় ডকাথাও িেস্যা আভছ। এ পদ্ধসতভত িেস্যাগুভলাভক ডিবার মূল লক্ষয 

অনুর্ায়ী সবসেন্ন কযা াগসরভত িাজাভনা র্ায়।   

 পর্ যভবক্ষণ (Observation) : িাজাভনা ডিবা প্রোভনর িােসগ্রক প্রসক্রয়া অথ যাৎ ডিবা প্রোনকারী, গ্রহণকারী এবাং 

ডিবাোন প্রসক্রয়া পর্ যভবক্ষভণর োধ্যভে িেস্যা সিসিত করা র্ায় । 

 জসরপ (Survey): ডকান িেস্যাভক সিসিত করার জন্য গেীরোভব পর্ যভবক্ষণ করাই হভচ্ছ জসরপ। 

   জসরপ দুই পদ্ধসতভত হভত পাভর… 

১. প্রশ্ন (Questionnaires): কাগভজ-কলভে প্রশ্ন-উত্তভরর োধ্যভে িাধারণত এই জসরপ পসরিালনা করা 

হয়। িেস্যা সিসিতকরভণ সবসেন্ন ডশ্রণী-ডপশার অসধক িাংখ্যক োনুভির েতােত গ্রহভণ এই পদ্ধসত 

সুসবধাজনক । 

২. িাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interviews): এভত দুইজন ব্যসক্ত জসড়ত থাভক, গভবিক ও উত্তরোতা। িহায়ক 

প্রশ্ন কভর প্রকৃত তথ্য পাওয়া র্ায় । এভত িেয় ডবশী লাভগ, তভব িরািসর প্রভশ্নাত্তভরর োধ্যভে িেস্যার 

গেীভর প্রভবশ করা র্ায়। 



 েলীয় আভলািনা (Focus Group Discussion): এটি িেস্যা সিসিতকরভণর একটি োল উপায়। এর অিযসনসহত 

শসক্ত হভচ্ছ অাংশগ্রহণকারীভের েতােভতর সেসত্তভত মূল িেস্যা সিসিত করা র্ায়। এটি মূলত িেস্যার িাভথ র্াভের 

স্বাথ য জসড়ত তাভের উপসস্থসতভত আভলািনার োধ্যভে িেস্যা সিসিত করা।  

 
সিত্র: ডফাকাি গ্রুপ সেিকাশন 

 
 

 ভ্রেন সিত্র (Journey Mapping) :  একজন  ডিবাগ্রসহতা ডিবা গ্রহভণর ডক্ষভত্র ডর্ িকল পর্ যায় অসতক্রে কভর তা 

ভ্রেণ সিভত্রর োধ্যভে জানা র্ায় । এর োধ্যভে ডিবা প্রোভনর ডকান সুসনসে যি পর্ যাভয়র িেস্যা সুসনসে যিোভব সনরূপণ 

করা িম্ভব।  ডর্েন: িরকাসর হািপাতাভলর  ডিবা গ্রহণকারীর ভ্রেনসিত্র উোহরণ সহভিভব ডেখা ডর্ভত পাভর:- 

 

প্রসতটি িেস্যার আলাো তবসশিয থাভক । িেস্যা িোধাভনর আভগ প্রভয়াজন িঠিকোভব িেস্যা সিসিত করা। িঠিকোভব িেস্যা 

সিসিত হভল উপযূক্ত পসরকল্পনা প্রণয়ন কভর তা িোধাভন উভদ্যাগ গ্রহণ করা র্ায় ।িেস্যা িোধাভনর জন্য প্রধান বাধা হভত পাভর 

িম্পভের িীোবদ্ধতা । তভব িীসেত িম্পে ব্যবহার কভরও অভনক িেস্যা সবকল্প উপাভয় িোধান করা র্ায়। 
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ডিবা পদ্ধসত িহসজকরণ 

ডিবা পদ্ধসত িহসজকরন কী?  

জনগভণর ডোরভগাড়ায় ডিবািমূহ ডপৌুঁভছ সেভত িরকাসর সবসেন্ন েপ্তভর নাগসরক ডিবা প্রোভনর সবদ্যোন পদ্ধসত িহজ ও দ্রততর 

করা অতযাবশ্যক। িহজ ও জনবান্ধব ডিবা পদ্ধসত িালু করভত হভল সবদ্যোন পদ্বসতর সবসেন্ন ধাভপর অনুপুি  সবভিিভণর সবকল্প 

ডনই। ডিবা প্রোন প্রসক্রয়ার িাভথ িাংসিি িকভল সেভল সবসেন্ন কাভজর ধাভপর িসিত্র সববরণ সনভয় ডখালাভেলা আভলািনার ফভল 

অপ্রভয়াজনীয় কাজ,ধাপ ও সনয়ে/িি যািমূহ ডবসরভয় আভি এর োধ্যভে প্রসতটি ডিবার বাস্তব ও িম্ভাব্য িেস্যা, প্রসতবন্ধকতা, 

পদ্ধসতগত শূন্যতা সনণ যয় করা র্ায়, র্া ডিবার সবদ্যোন পদ্ধসত ও োন উন্নয়ভন কার্ যকর ভূসেকা রাখভত পাভর,র্াভক আেরা 

ডিবাপদ্ধসত িহসজকরণ বা Service process simplification, SPS বলভত পাসর। ডিবাপদ্ধসত িহসজকরভণর প্রভিি 

কাঠাভো (Process Framework) সনম্নরূপ। 

 

 

ডিবাপদ্ধসত িহসজকরভণ করণীয়  

ডিবা প্রসক্রয়া িহসজকরভণ অভনকগুভলা ধাভপ কার্ যক্রে গ্রহন করভত হয়। িহসজকরণ উভদ্যাভগর শুরুভত ডিবািমূহ ডর্       

েন্ত্রণালয়/ অসধেপ্তর/ িাংস্থার আওতায় সবোগীয়/ভজলা/উপভজলা /ইউসনয়ন পর্ যাভয় প্রোন করা হয় তার িাংসক্ষপ্ত 

পসরসিসত,িাাংগঠসনক কাঠাভো, কার্ যপসরসধ সলসপবদ্ধ করভত হয়। অতাঃপর িহসজকরভণর জন্য ডিবা সনব যািন করা হয়। পরবতমীতভত  

সবদ্যোন ডিবাপদ্ধসত সেজাইন প্রসক্রয়ার অাংশ সহভিভব  ডিবা িম্পসকযত  ডর্ িকল তথ্য জনগনভক  জানাভনা প্রভয়াজন  ডি িকল 

তভথ্যর িেেভয় ডিবা ডপ্রাফাইল ততসর করভত হয়। এর োধ্যভে ডিবা িম্পভকয প্রাথসেক ধারনা লাে করা র্ায়। অতাঃপর সবসেন্ন 

ধাভপর িেেভয় প্রভিি ম্যাপ প্রস্তুতাভি ডিবাগ্রহীতার েতােত সনভয় িেস্যািমূহ সিসিত করা হয়। অতাঃপর ধাপ সেসত্তক এবাং 

জনবভলর িম্পৃক্ততার সেসত্তভত ডিবার সবভিিণ করভত হয়। পূণ যাঙ্গ সবভিিভণর আভলাভক এক/একাসধক (সবকল্প প্রস্তাভবর ডক্ষভত্র) 

প্রাস্তসবক প্রভিি ম্যাপ অ্কনন ও সুপাসরশোলা প্রণয়ন করা হয়। অতাঃপর সবদ্যোন (As Is) এবাং প্রস্তাসবত (To Be) পদ্ধসতর 

তুলনামূলক সবভিিণ করা এবাং বাস্তবায়ন ডকৌশল (Implementation Strategy)  সনধ যারণ করা হয়। উপসরউক্ত প্রসক্রয়ায় 

ডিবাপদ্ধসত িহসজকরণভক আেরা ডিবা িহসজকরণ িক্র বা Service Simplification Cycle  বলভত পাসর, র্া 

সনম্নরূপোভব সিত্রাসয়ত করা র্ায়;   



 

                            ডিবা িহসজকরণ িক্র (Service simplification Cycle) 

 

 

এ অনুভচ্ছভে ডর্ িকল ধাপ অনুিরভণ ডিবাপদ্ধসত িহসজকরণ করভত হয় তা ধারাবাসহকোভব উপস্থাপন করা হভয়ভছ। কার্ যক্রে 

িমূভহর ধাপ এবাং উপ ধাভপর ক্রে সনম্নরূপ; 

 

          (১) ডিবা িম্পকমীতয় প্রসতষ্ঠান িম্পভকয ধারনা লাে এবাং িহসজকরভণর জন্য ডিবা সনব যািন  
 

              (ক)  প্রসতষ্ঠাভনর ডপ্রাফাইল ততসর (িাংসক্ষপ্ত পসরসিত িাাংগঠসনক কাঠাভো,কার্ যপসরসধ) 

              (খ)  প্রভেয় নাগসরক ডিবার তাসলকা 

              (গ)  িহসজকরভণর জন্য ডিবা সনব যািন  

 

         (২) সবদ্যোন ডিবাপদ্ধসত সেজাইন 
 

              (ক) ডিবার িাংসক্ষপ্ত বণ যনা িহ ডেৌসলক তথ্যাবসলর ছক পূরণ 

              (খ) সবদ্যোন ডিবা পদ্ধসতর প্রভিি ম্যাপ ততসর  

 

         (৩) সবদ্যোন ডিবাপদ্ধসত সবভিিণ 
 

              (ক) ধাপ সেসত্তক ডিবার কার্ যক্রে সবভিিণ  

              (খ) জনবভলর িম্পৃক্ততার সেসত্তভত ডিবার কার্ যক্রে সবভিিণ 

              (গ) ডিবা গ্রহণ প্রসক্রয়ায় োসখলীর এবাং অসফি কর্তক ব্যবসহত কাগজাসে/ েসললাসের বণ যনা  

              (ঘ) ডিবাগ্রহীতার োধ্যভে িেস্যা সিসিতকরন 

              (ে) সবদ্যোন পদ্ধসতর িেস্যা িমূভহর িাংসক্ষপ্ত সববরণ  

              (ি) কযা াগসর অনুিাভর িেস্যািমূভহর সববরণ  

  

             



          (৪) প্রস্তাসবত পদ্ধসত সেজাইন  
 

                (ক) সবদ্যোন িেস্যা িোধাভন কযা াগসর সেসত্তক প্রস্তাবনা ও সুফল 

                (খ) ডিবাপদ্ধসত িহসজকরভণ সুসনসে যি  প্রস্তাবনা (উদ্ভাবনীিহ, র্সে থাভক) 

                (গ) প্রস্তাসবত প্রভিি ম্যাপ  

 

           (৫) তুলনামূলক সবভিিণ 
 

                  (ক) সবদ্যোন (As Is) ও প্রস্তাসবত (To Be) পদ্ধসতর ধাপসেসত্তক তুলনা 

                  (খ) TCV (Time,Cost & Visit) অনুিাভর সবদ্যোন ও প্রস্তাসবত পদ্ধসত সবভিিণ  

                  (গ) সবদ্যোন ও প্রস্তাসবত পদ্ধসতর গ্রাসফকযাল তুলনা (Graphical Comparison) 

                  (ঘ) সবদ্যোন ও প্রস্তাসবত পদ্ধসতর তুলনামূলক পর্ যাভলািনা 

                  (ে) প্রস্তাসবত পদ্ধসতর সুফল 

 

           (৬) বাস্তবায়ন ডকৌশল (Implementation Strategey) সনধ যারণ  
 

                 (ক) িহসজকরণ বাস্তবায়ন ডকৌশল 

                 (খ) িম্ভাব্য প্রযুসক্তগত হস্তভক্ষপ (Provable Technological Intervention)  

 

 

ডিবা পদ্ধসত িহসজকরভণ প্রভিি ম্যাসপাং 

 

প্রভিি: 

প্রভিি বা প্রসক্রয়া হভচ্ছ সনসে যি লক্ষয অজযভনর জন্য কে য িম্পােভনর ধারাবাসহকতা। অন্য কথায় প্রভিি হভচ্ছ পরষ্পভরর উপর 

সনে যরশীল ও িাংযুক্ত সকছু পদ্ধসতর পর্ যায়াক্রে র্া ইনপু ভক আউ পুভ  পাসরণত করার জন্য প্রসতটি ধাভপ এক বা একাসধক 

িম্পে (Resource) ডর্েন কেমীত, িেয়, শসক্ত,  াকা, র্ন্ত্রপাসত ইতযাসে ব্যবহার কভর।    

 

প্রভিি ম্যাপ:  

প্রভিি ম্যাপ মূলত কভে যর পর্ যায়ক্রে এর িসিত্র উপস্থাপন র্া একটি প্রসক্রয়া (প্রভিি) গঠন কভর। িহজ কথায় প্রভিি ম্যাসপাং হভলা 

পুভরা কে যিম্পােন প্রসক্রয়াভক সবভিিভণর সুসবধাভথ য সিত্র বা ডরখসিভত্রর োধ্যভে উপস্থাপন করা। এ া এেন এক া হাসতয়ার 

(tool) র্া একটি প্রসক্রয়াভক পদ্ধসতগতোভব নসথভূক্তকরণ, সবভিিণ, উন্নয়ণ এবাং পুনরায় সেজাইন করভত িাহায্য কভর। এ া 

মূলত প্রসক্রয়া ব্যবস্থাপনার প্রথে ধাপ। 

 

প্রভিি ম্যাসপাং, কী?, ডকন? 

 কে যপ্রসক্রয়া অনুধাবন, সবভিিণ এবাং নসথভূক্তকরভণর জন্য হাসতয়ার ও ডকৌশল; 

 পদ্ধসত উন্নয়ভনর জন্য সুভর্াগ সিসিত করভণ িহায়তা; 

 সনসে যি ইনপু  গুভলাভক প্রভয়াজনীয় আউ পুভ  রূপািসরত করার ক্রসেক পেভক্ষপগুভলা প্রেশ যন; 

 কে য প্রসক্রয়া, িম্পে বন্টন, প্রসশক্ষণ ইতযাসে অনুধাবন; 

 জটিলতা ও িীোবদ্ধতা দূর কভর প্রসক্রয়ার উন্নয়ন িাধন; 

 উন্নয়ন এবাং েসবষ্যৎ পসরবতযন উভদ্যাগ এর জন্য সনসে যি এলাকার সবকাশ ও সবভিিণ । 

 

প্রভিি ম্যাসপাংভয়র প্রভয়াজনীয়তা: 

 কে যিম্পােন বা কে যপ্রসক্রয়া িম্পভকয জানার সুভর্াগ প্রোন কভর; 

 একটি প্রসক্রয়ার িাভথ জসড়ত িতন্ত্র পেভক্ষপিমূহ সিসিত কভর; 

 উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রভয়াজনীয় অবকাঠাভো প্রস্তুত আভছ সকনা সনসিত কভর; 

 কে যপ্রসক্রয়ার অভনক েরকারী তথ্য উেঘা ন কভর; 

 উদ্ভাবনী ধারণা িালু করার জন্য কার্ যাবলী  পসরিালনা করার িঠিক পদ্ধসতর উপলসিভত িাহায্য কভর; 

 সবস্তাসরত কে য পদ্ধসত ও প্রভয়াজনীয় নীসতোলা  প্রণয়ভন িাহয্য কভর; 

 প্রসক্রয়ার গুরুত্বপূণ য তবসশিিমূহ অনুধাবভন িাহায্য কভর। 



 

প্রভিি ম্যাসপাংভয়র প্রস্তুসত: 

 েল িেভবতকরণ (গঠন); 

 ডকান পদ্ধসতভত প্রভিি ম্যাসপাং করা হভব ডি ব্যাপাভর ঐকযেত গঠন; 

 প্রসক্রয়ার উভদ্দভশ্যর উপর ঐকযেত গঠন; 

 প্রসক্রয়ার শুরু এবাং ডশি সবন্দুর উপর ঐকযেত গঠন; 

 পেভক্ষভপর একটি বণ যনামূলক রূপভরখা প্রস্তুসতর শুরু করা; 

 প্রভিি ম্যাপ ততসরভত যুক্ত ডলাকজন সিসিতকরণ। 

 

প্রভিি ম্যাপ টুল: ডলা িা য (Flow Chart) 

প্রভিি ম্যাসপাংভয়র জন্য ব্যবহৃত একটি আকি যনীয় োধ্যে হভচ্ছ ডলা িা য োয়াগ্রাে। সনভি ডলা িা য োয়াগ্রাে িম্পভকয আভলািনা 

করা হভলা- 

ডলা িা য এ ব্যবহৃত প্রতীকিমূহ- 

প্রতীক সববরণ 

Start & End একটি উপবৃত্তকার র্া প্রভিি শুরু করার জন্য উপকরণ, তথ্য বা পেভক্ষপ (ইনপু )  ডেখাভত 

অথবা প্রভিি ডশভি এর ফলাফল (আউ পু ) ডেখাভত ব্যবহৃত হয়। 

Action/Process 

 

 

একটি আয়তকার বি র্া প্রভিভি িম্পাসেত কার্ যাবলী প্রেশ যভনর জন্য ব্যবহৃত হয়।  

Decision 

 

একটি োয়েে আকৃসতর বি র্া প্রভিভির ঐিেস্ত সবিয় প্রেশ যন কভর ডর্খাভন হযাঁ/না প্রশ্ন 

করা হয় অথবা সিদ্ধাি িাওয়া হয়।  

অন্যান্য প্রতীক 

On Page 

Connector 

 

 

System Activity 

 

Direction of 

Flow 

Document Off Page 

Connector 

 

প্রভিি ডলািা য গঠন প্রসক্রয়া 

ক. িীোনা সনধ যারণ; 

খ. পেভক্ষপিমূভহর তাসলকা ততসর; 

গ. পেভক্ষপিমূভহর অনুক্রে (Sequence) ততসর; 

ঘ. উপযুক্ত প্রতীক অ্কনন; 

ে. সিভস্টে েভেল (ইনপু , প্রভিি আউ পু , কভরাল সফেব্যাক) এর ব্যবহার; 

ি. িোসপ্ত পরীক্ষাকরণ; 

ছ. ডলািা য চূে়োিকরণ। 

 

 



 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

 

1. http://harvardcomputing.com 
2. http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/9048f023-f9fa-2d10-

4c83 9a193bb5618c? QuickLink=index&overri delayout=true&49  

3. http://www.gov.scot/Topics/Government/PublicServiceReform/simplifyingpublicserv

ices 
4. Innovation in governance: Past and present, Jean Hardley 
5. Docsfiles.com/pdf_public_service_innovation.html 

6. http://www.clearworks.net/files/PDF/Process%20Mapping%20Final.pdf  

7. http://www.riversideca.gov/audit/pdf/process%20mapping%20guidelines.pdf 

8. http://www.slideshare.net/anandsubramaniam/process-mapping 

9. http://www.fpm.iastate.edu/worldclass/process_mapping.asp 

10.  http://processmaps.com/mapping.html 

11.  ডিবাপদ্ধসত িহসজকরণ সনভে যসশকা, এটুআই ডপ্রাগ্রাে, োি য ২০১৫  
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েভশ সেভল কসর কাজ, হাসর সজসত 

নাসহ লাজ  

 

টিে সবসডাং 

টিে : 

একেল ডলাক একিাভথ হভলই তাভের টিে বলা র্ায় না বরাং অসেন্ন লক্ষয অজযভনর জন্য সেন্ন সেন্ন 

কাভজ পারেশমীত সকছুিাংখ্যক ব্যসক্ত র্খন পদ্ধসতগতোভব একটি সনসে যি িেভয়র েভধ্য ডকান 

কে যিম্পােন কভর তখন তাভক একটি টিে বলা হয়।  

 

টিে সবসডাং: 

উপযুক্ত এবাং িঠিক ব্যসক্তভের একসত্রকরণ এবাং িাংগঠভনর উভদ্দশ্য অজযভনর জন্য তাভের ডক একিাভথ কাজ করাভনার 

প্রসক্রয়াভক টিে সবসডাং বভল। এবাং টিে ব্যবস্থাপনা বলভত একটি ইউসন  সহভিভব কে যরত একেল ব্যসক্তর িঠিক োসয়ত্ববন্টন, কে য 

ও িেয় ব্যবস্থাপনা ইতযাসে র্াবতীয় পসরিালনা করাভক বুঝায়। একটি কার্ যকরী টিে মূলত ফলাফভলর উপর ডজার সেভয় থাভক 

এবাং লক্ষয ও ডকৌশলিমূভহর প্রসত প্রসতশ্রুসতবদ্ধ থাভক।  

টিে গঠভনর ধাপ 

টিভের িেস্যরা আি:ব্যসক্তক িম্পভকযর উন্নয়ভনর োধ্যভে তাভের কে যেক্ষতা বৃসদ্ধ কভর। িফল টিে গঠভনর িারটি ধাপ (সূত্র: ে. 

ব্রুি টুকম্যান) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ া হভচ্ছ প্রাথসেক পসরসিসত পব য। এই পভব য টিভের িেস্যরা এক অভন্যর িাভথ পসরসিত হয় 

এবাং টিভের লক্ষয ও উভদ্দশ্য িম্পভকয পসরষ্কার ধারণা অজযন কভর।  

 
ফরসোং 

এ া ডশ্রণীসবোজন বা বাছাই পব য ডর্খাভন টিভের িেস্যরা টিভে তাভের অবস্থান আসবষ্কার 

করভত শুরু কভর। এ পর্ যাভয় টিভের িেস্যরা তাভের েতােত প্রকাভশ এবাং েলভনতা প্রেত্ত 

সুপাসরশিমূহ িযাভলঞ্জ সহভিভব গ্রহণ করভত স্বাচ্ছন্দয ডবাধ কভর  

 

স্টসে যাং 

এ পর্ যাভয় টিভের িেস্যরা িেস্যা িোধাভনর জন্য পূব য অসেজ্ঞতার ব্যবহার শুরু কভর এবাং 

সনভজভেরভক একটি িাংযুক্ত েল সহভিভব প্রসতসষ্ঠত কভর।  

 
নসে যাং 

এ া হভচ্ছ টিে গঠভনর চূড়াি ধাপ । এ পর্ যাভয় িেস্যরা  টিভে িম্প্রীসত অজযন কভর  ,কে য 

সনধ যারণ কভর এবাং  ফলাফল উৎপােন শুরু কভর। িেস্যরা এখাভন সশভখ ডফভল সকোভব 

একিাভথ কাজ কভরত হয় ,সববাে সেোাংিা করভত হয় এবাং িাং গঠভনর উভদ্দশ্য অজযভনর জন্য 

সকোভব অবোন রাখভত হয়।  

 

পারফসে যাং 

https://bn-in.facebook.com/pages/%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9C-/286010374860518
https://bn-in.facebook.com/pages/%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9C-/286010374860518


 

টিভের প্রধান তবসশি 

১। টিভের িেস্যভের েক্ষতা ও গুণোভনর সেন্নতা। অথ যাৎ টিভের িেস্যরা এক একজন এভকক সবিভয় েক্ষ হয় 

২। টিভে িকল িেস্য িোন গুরুত্ব  

৩। পারেসরক আস্থা 

৪। সনসবড় িম্পকয।   

 

টিে ওয়াভকযর অিরায় 

১। িেেভয়র অোব 

২। দৃসিেঙ্গী সেন্নতা 

৩। অর্থাথ য োসয়ত্ব  বন্টন  

৪। ডোটিভেশভনর অোব 

 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-

textbook/groups-teams-and-teamwork-6/defining-teams-and-teamwork-

51/differences-between-groups-and-teams-261-4011/ 

2. https://www.google.com.bd/#q=team+building%2C+ppt 

3. http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-team-building.pdf 

4. http://www.who.int/cancer/modules/Team%20building.pdf 

5. http://hrweb.berkeley.edu/files/attachments/Team-Building-Toolkit-KEYS.pdf 
 

 

 

https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/groups-teams-and-teamwork-6/defining-teams-and-teamwork-51/differences-between-groups-and-teams-261-4011/
https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/groups-teams-and-teamwork-6/defining-teams-and-teamwork-51/differences-between-groups-and-teams-261-4011/
https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/groups-teams-and-teamwork-6/defining-teams-and-teamwork-51/differences-between-groups-and-teams-261-4011/
https://www.google.com.bd/#q=team+building%2C+ppt
http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-team-building.pdf
http://www.who.int/cancer/modules/Team%20building.pdf
http://hrweb.berkeley.edu/files/attachments/Team-Building-Toolkit-KEYS.pdf


 

ডস্টকভহাডার এনালাইসিি 

 
 

একটি প্রকল্প বাস্তবায়ভনর িাভথ সবসেন্ন ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠী জসড়ত থাভক। এিকল স্বাথ য িাংসিি (Interest Group) 

ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠী নানাোভব প্রকল্প বাস্তবায়নভক প্রোসবত কভর (Pressure Group)। প্রকল্প বাস্তবায়ভনর নানান 

ধাভপ এিকল  Interest & Pressure Group ডক র্থার্থ মূল্যায়ন না করভল বা তাভেরভক বাস্তবায়ন কার্ যক্রভে জসড়ত না 

করভল পরবতমীতভত প্রকল্পটি িফলোভব বাস্তবাসয়ত নাও হভত পাভর বা প্রকল্পটি স্থায়ীত্ব লাে নাও করভত পাভর। তাই প্রকভল্পর 

িফলতা বা সবফলতা সনে যর কভর এিকল Interest & Pressure Group এর িাভথ িেৎকার একটি ডর্াগাভর্াগ 

(Communication) ব্যবস্থাপনার উপর। একটি িফল ডর্াগাভর্াগ ব্যবস্থাপনার কারভণ িফল ডন ওয়াসকযাং গভড় ওভঠ। প্রকল্প 

বাস্তবায়ন (Implementation) এবাং স্থায়ীভত্বর (Sustainibility) জন্য র্াভের িাভথ একটি োল ডন ওয়াসকযাং গভড় ডতালা 

প্রভয়াজন তাভেরভকই আেরা ডস্টকভহাডার বলভত পাসর। 
 

ডস্টকভহাডার ডক? 
 

র্ার/র্াভের ডকান সনসে যি প্রকল্প বা ডপ্রাগ্রাে িম্পভকয আগ্রহ (Interest) বা প্রোব (Influence) আভছ তারাই ডিই প্রকল্প বা 

ডপ্রাগ্রাভের ডস্টকভহাডার। ডস্টকভহাডার হভত পাভর ডর্ ডকান ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠী।  
 
 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডস্টকভহাডার সনধ যারণ ডকন প্রভয়াজন? 

 

উদ্ভাবনটির িাভথ িাংসিি ডস্টকভহাডার সনধ যারণ করা খুবই গুরুত্বপূণ য। কারণ ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান/িাংস্থা/ডগাষ্ঠীর েভধ্য ডকউ ডকউ 

িরািসর জসড়ত থাভক আবার ডকউ ডকউ ডনপভথ্য জসড়ত থাভক। তাই িঠিক ডস্টকভহাডার সনধ যারণ এবাং তাভের ভূসেকা সক হভব 

তা ঠিক করা াও জরুরী। ডস্টকভহাডারভের ডন ওয়াসকযাং আওতায় আনভল তারা ডর্েন একসেভক উদ্ভাবনটি সনভয় আগ্রহী হভয় 

উঠভব আবার পাশাপাসশ উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ভনর ডক্ষভত্রও প্রোব রাখভত পারভব। ডস্টকভহাডারভের েভধ্য কারা অসধক আগ্রহী ও 

প্রোব সবস্তারকারী তাভেরভকও বাছাই করা প্রভয়াজন। ডকান প্রকভল্পর িকল সনয়ােক ঠিক থাকা িভত্ত্বও িঠিকোভব ডস্টকভহাডার 

এবাং তাভের ভূসেকা সনধ যারণ না হভল প্রকল্পটি ব্যথ য হওয়ার  প্রবল িম্ভাবনা থাভক।   

 
 

 

ডস্টকভহাডার সনধ যারণ পদ্ধসত (Stakeholder Mapping) 
 

ডস্টকভহাডার সনধ যারভণর জন্য িকল ধরভণর ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠীর িাংসিিতা র্ািাই করা প্রভয়াজন। িকল 

ডস্টকভহাডারভের িাংসিিতা বা ভূসেকা এক নয়। আবার এভের িাংখ্যা র্াই ডহাক না ডকন আগ্রহ ও প্রোভবর োত্রা সবভবিনায় 

ডরভখ ডস্টকভহাডার সনধ যারণ ও তাভেরভক প্রধান কভয়কটি গ্রুভপ োগ করা র্ায়। এভক িহজ োিায় Stakeholder 

Mapping বভল। 

  

ডস্টকভহাডার ম্যাভপ দুই া এসিি থাকভব। এরেভধ্য লিোভব (Horizontal) প্রোব (Influence) এবাং আড়াআসড়োভব 

(Vertical) আগ্রহ (Interest) প্রকাশ করা হভয়ভছ। িকল আগ্রহী ও প্রোব সবস্তারকারী সনধ যারণ কভর তাভেরভক ডস্টকভহাডার 

Matrix এর োধ্যভে প্রকাশ করা হভয়ভছ।  

                                 
- Stakeholder –যার/যাদের Interest/Influence আদে।  

- Stakeholder –Negative and/or Positive হদে পাদর। 
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(ক) অসধক প্রোবসবস্তারকারী, অসধক আগ্রহী (High Influence, High Interest) 

এভেরভক অন্যান্য িকল ডস্টকভহাডারভের েভধ্য অসধক গুরুত্ব সেভত হভব এবাং িতকযতার িসহত উদ্ভাবন প্রকভল্পর কাভজ যুক্ত 

করভত হভব। এরা উদ্ভাবন বাস্তবায়ন বা স্থায়ীভত্বর জন্য প্রোব সবস্তার করভত পাভর। তাভের িাভথ ব্যসক্তগত বা োপ্তসরকোভব 

সনয়সেত ডর্াগাভর্াগ রাখভত হভব। 

(খ) অসধক প্রোবসবস্তারকারী, স্বল্প আগ্রহী (High Influence, Low Interest) 

এভেরভক অন্যান্য িকল ডস্টকভহাডারভের েভধ্য গুরুত্ব সেভত হভব এবাং উদ্ভাবন প্রকভল্পর কাভজ যুক্ত করভত হভব। কারণ এরা 

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন বা স্থায়ীভত্বর জন্য িহায়ক ভূসেকা পালন কভর। তাভের িাভথও সনয়সেত ডর্াগাভর্াগ রাখভত হভব র্াভত 

উদ্ভাবভনর িকল কাভজ তারা প্রভয়াজনীয় িহায়তা প্রোন করভত পাভরন। 

(গ) স্বল্প প্রোবসবস্তারকারী, অসধক আগ্রহী (Low Influence, High Interest) 

িাধারণত র্ারা উদ্ভাবন প্রকভল্পর কাভজ িরািসর জসড়ত তারাই এ গ্রুপ ভুক্ত। এরা উদ্ভাবন কাজভক বাধাগ্রস্থ করভবনা বরাং প্রকভল্পর 

লক্ষয অজযভন িহায়ক। এভেরভক সনয়সেত ডর্াগাভর্াভগর োধ্যভে উজ্জীসবত করা প্রভয়াজন। এ গ্রুভপর িাভথ সদ্ব-মুখী ডর্াগাভর্াগ 

(Two way Communication) স্থাপভনর োধ্যভে োল অাংশীোরীত্ব (Partnership) ততরী করভত হভব। 

(ঘ) স্বল্প প্রোবসবস্তারকারী, স্বল্প আগ্রহী (Low Influence, Low Interest) 

িাধারণত র্ারা উদ্ভাবন প্রকভল্পর কাভজ জসড়ত নয় আবার প্রোব সবস্তারকারীও নয় তারাই এ গ্রুপ ভুক্ত। এরা উদ্ভাবন প্রকভল্পর 

কাজভক বাধাগ্রস্থ না করভলও প্রকভল্পর কাভজ প্রিারণামুলক বা অন্য ডকান িহায়তা প্রোন করভত পাভর। তাই উদ্ভাবভনর সবিয়টি 

তাভেরভক োলোভব অবগত (Informed) করাভত হভব।  

ডস্টকভহাডার ডশ্রণীসবোগ 

ডস্টকভহাডারভের সনম্নোভব োগ করা র্ায়াঃ   

 (ক) অনুভোেনকারী/পসলসি সনধ যারণকারী (Approver)  

 (খ) পা যনার (Partner) 

 (গ) িেথ যনকারী (supporter) 

 (ঘ) সেন্নেত ডপািণকারী  (Opponent/Resistor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              সিত্র: উোহরণিহ ডস্টকভহাডার এর প্রকারভেে 

 

 
ভ্রাম্যোন বীজ পরীক্ষা  

ল্যাভব্র সর প্রকল্প 

ক. অনুভোেনকারী 

# কৃসি েন্ত্রণালয় 

# িাংসিষ্ঠ সবোগ 

খ. পা যনার 

# উপভজলা এলসজইসে 

# আইটি ফাে য/ডকাম্পাসন 

গ. িেথ যনকারী 

# সেসেয়া 

# এনসজও 

ঘ. সেন্নেত ডপািণকারী 

          # িাথ যাভেিী েহল। 



 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডস্টকভহাডারভক সকোভব জসড়ত করভত হভব   

১. গুরুত্ব তুভল ধভর েতসবসনেয় ও আইসেয়া ডশয়ার; 

২. অনুভপ্ররণামূলক (Motivation) কার্ যক্রে গ্রহণ; 

৩. সনয়সেত ডর্াগাভর্াগ; 

৪. সবিয়টির ব্যাপক প্রিার ও প্রিারণা;  

৫. ডিাশাল সেসেয়ার ব্যবহার; 

৬. প্রসশক্ষণ প্রোন । 

 

 

 

 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য: 

       1.  http://www.expertprogrammanagement.com/2010/06/stakeholder-analysis-template/ 

        2.   http://www.siteglimpse.com/stakeholder-management.com 

        3.   http://images.frompo.com/5bd3ba9d6fc2ff89cf7f65b70daa0dd6 

        4. http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-stakeholder-theory-definition-

ethics-quiz.html\ 

       5.  http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 
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ডন ওয়াসকযাং ও পা যনারসশপ 

 

ডন ওয়াসকযাং  

ডন ওয়াসকযাং বলভত মূলত একটি িাংগঠভনর িাভথ অন্য কতগুভলা ব্যসক্ত বা িাংগঠভনর 

িম্পকযভক ডবাঝায়, র্াভের িাভথ িাংগঠভনর স্বাথ য িাংসিষ্ঠতা রভয়ভছ। ডন ওয়াসকযাং িাংগঠভনর 

লক্ষয অজযভন সবভশি িহায়ক ভূসেকা পালন কভর। 

 

 

পা যনারসশপ  

পা যনারসশপ মূলত একটি চুসক্ত সবভশি ডর্খাভন সবসেন্ন অাংশীোরগণ পারেসরক স্বাথ য পূরভণর লভক্ষয এভক অপরভক িহভর্াসগতা 

কভর। অাংশীোসরত্ব ব্যবিাসয়ক,িাাংগঠসনক, ব্যসক্ত পর্ যাভয়, প্রসতষ্ঠান সেসত্তক, িরকারী োভব অথবা এ িকভলর িেেভয় গভড় 

উঠভত পাভর । পা যনারশীপ স্থায়ী সকাংবা অস্থায়ী হভত পাভর। 

  

 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডন ওয়াসকযাং পা যনারসশপ   

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডন ওয়াসকযাং বলভত মূলত উদ্ভাবনী ধারণািমূহ বাস্তবায়ভনর জন্য িাংগঠভনর স্বাভথ যর িাভথ িাংসিষ্ঠ 

ডস্টকভহাডারভের িাভথ িম্পকয সবস্তার করা এবাং তাভের েভধ্য উদ্ভাবনী ধারণার সবস্তার করা ডবাঝায়। িাংগঠভনর উদ্ভাবনী 

ধারণািমূভহর িফল বাস্তবায়ভনর জন্য ডন ওয়াসকযাং গুরুত্বপূণ য ভুসেকা পালন কভর।  উদ্ভাবনী পাইল  বাস্তবায়ভনর ডক্ষভত্র সনজ 

উদ্ধযতন অসফি, িাংসিি অন্যান্য িরকাসর ডবিরকাসর অসফি, িাোসজক ও  ডপশাজীসব িাংগঠন, স্থানীয় ও সবোগীয় ইভনাভেশন 

টিে, উপভজলা/ ইউসনয়ন পসরিে ইতযাসের িাভথ ডন ওয়াসকযাং করা প্রভয়াজন।  

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র পা যনারসশপ বলভত ডস্টকভহাডাভরর েভধ্য উদ্ভাবনী আইসেয়া বাস্তবায়ভনর কাভজ িরািসর ও িসক্রয়োভব জসড়ত 

প্রসতষ্ঠাভনর অাংশীোসরত্বভক (সলসখত/ডেৌসখক) বুঝায়। িাংসিি অন্যান্য িরকাসর ডবিরকাসর অসফি, িাোসজক ও  ডপশাজীসব 

িাংগঠন, উপভজলা/ ইউসনয়ন পসরিে, ইউসনয়ন/ভপৌর সেসজ াল ডিন্টার, ইতযাসের িাভথ পা যনারসশভপর োধ্যভে একটি উদ্ভাবনী 

উভদ্যাগভক অসধকতর িফল ও কার্ যকরী করা র্ায়।  

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডন ওয়াসকযাং ডকন  প্রভয়াজন? 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র উদ্ভাবন ধারণার ডন ওয়াসকযাং সবস্তার করা প্রভয়াজন। কারণ উদ্ভাবন সবিয়টি ব্যসক্ত পর্ যাভয়র ডকান সবিয় নয়। 

তাই উদ্ভাবনটির একটি িাোসজক কাঠাভো ডেয়া প্রভয়াজন। একটি উদ্ভাবভনর িাভথ সবসেন্ন ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান (ডস্টকভহাডার) 

জসড়ত। এভের েভধ্য ডর্েন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ রভয়ভছ ডতেসন রভয়ভছ অধাঃস্তন িেস্যরাও। ডস্টকভহাডাভরর েভধ্য ডকউ ডকউ 

প্রতযক্ষ বা পভরাক্ষোভব িহায়তার হাত বাসড়ভয় ডেভব আবার ডকউ ডকউ িরািসর বা ডনপভথ্য সবভরাসধতা করভব। তাই উদ্ভাবভনর 

ডক্ষভত্র বাস্তবতার সনরীভখ িকল ধরভণর ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠীর েভধ্য উদ্ভাবন আইসেয়াটি ছসড়ভয় সেভত হভব। ফভল 

উদ্ভাবনটি ব্যসক্ত রূপ ডথভক িােসিক রূপ লাে করভব।  



 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র পা যনারসশপ ডকন প্রভয়াজন   

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র পা যনারসশপ খুবই প্রভয়াজন। ডর্ভকান কাজই এককোভব কখনই করা িম্ভব নয়। উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র সবিয়টি 

আরও জরুরী। উদ্ভাবভনর আইসেয়ার বাস্তবায়ভনর ডক্ষভত্র অভনকগুভলা ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠীর প্রতযক্ষ বা পভরাক্ষ 

িহভর্াসগতার প্রভয়াজন হয়। িাংসিি িকল ব্যসক্ত বা প্রসতষ্ঠান বা ডগাষ্ঠীর েভধ্য অাংশীোসরত্ব ততরী না হভল উদ্ভাবন ধারণাটি 

ধারণাই ডথভক ডর্ভত পাভর, তার বাস্তবায়ন কখনই িম্ভব হভবনা। অাংশীোররা র্সে উদ্ভাবনটি সনভজর না েভন কভরন তভব 

আইসেয়াটি মুখ থুবভড় পভড়ত পাভর।  

 

ডন ওয়াসকযাং এর জন্য ডস্টকভহাডার সনধ যারণ ডকন প্রভয়াজন? 

উদ্ভাবনটির িাভথ িাংসিি ডস্টকভহাডার সনধ যারণ করা খুবই গুরুত্বপূণ য। কারণ ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান/িাংস্থা/ডগাষ্ঠীর েভধ্য ডকউ ডকউ 

িরািসর জসড়ত থাভক আবার ডকউ ডকউ ডনপভথ্য জসড়ত থাভক। তাই িঠিক ডস্টকভহাডার সনধ যারণ এবাং তাভের ভূসেকা কী হভব 

তা ঠিক করা াও জরুরী। ডস্টকভহাডারভের ডন ওয়াসকযাং আওতায় আনভল তারা ডর্েন একসেভক উদ্ভাবনটি সনভয় আগ্রহী হভয় 

উঠভব আবার পাশাপাসশ উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ভনর ডক্ষভত্রও প্রোব রাখভত পারভব। ডস্টকভহাডারভের েভধ্য কারা অসধক আগ্রহী ও 

প্রোব সবস্তারকারী তাভেরভকও বাছাই করা প্রভয়াজন। 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র ডন ওয়াসকযাং সকোভব করভত হভব   

১. িকল ধরভণর ডস্টকভহাডার বাছাইাঃ  

 (ক) অনুভোেনকারী/পসলসি সনধ যারণকারী  

 (খ) পা যনার সনধ যারণ (প্রতযক্ষ বা পভরাক্ষ) 

 (গ) িেথ যনকারী/প্রভো র সনধ যারণ (উর্ধ্যস্তর/িেস্থর/সনম্নস্তর) 

 (ঘ) সেন্নেত ডপািণকারী সনধ যারণ (Opponent/Resistor) 

২. অবসহতকরণ  

৩. উদ্ভাবনী উভদ্যাগটিভত িাংসিি ডস্টকভহাডাভরর গুরুত্ব তুভল ধরা  

৪.  উদ্বুদ্ধকরণ 

৫. সবিয়টির  প্রিার ও প্রিারণা  

৬. ডস্যাশাল সেসেয়ার ব্যবহার  

 

উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র পা যনারসশপ ততসর সকোভব করভত হভব   

1. সকল ধরদের পার্ টনার বাোইঃ  

 (ক) প্রেযক্ষ পার্ টনার ননধ টারে  

 (খ) পদরাক্ষ পার্ টনার ননধ টারে  

২. উদ্ভাবনী উভদ্যাগটিভত পা যনারসশভপর সুসনসে যি ডক্ষত্র সিসিত করা  

৩. মেনবননময় ও আইনিয়া শেয়ার  

৪. পারস্পনরক স্বার্ ট, লক্ষয ও ভূনমকা সর্ম্টদক ঐকমদেয শপৌোঁদনা 

৫. চুনি সর্ম্ােন  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিত্র: উদ্ভাবভন পা যনারসশপ ও ডন ওয়াসকযাংভয়র উোহরণ 

 

 

 

 অনধকের জানার জন্য শেখুন   

1. http://www.fao.org/docrep/006/ad346e/ad346e0b.htm  

2.  http://www.iisd.org/networks/  

3. http://www.intrac.org/data/files/resources/628/INTRAC-Networking-and-

Relationship-Building-for-CSOs-Tookit.pdf  

4. http://www.partnertool.net/  

5. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Case%20study%20NFI%20City%20of%20P

ori%20FIN.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডপৌরিোর রাজস্ব 

আোয় পদ্ধসত 

স্বয়াংসক্রয়করণ 

পা যনারসশপ ডন ওয়াসকযাং 

# জাতীয় রাজস্ব ডবাে য ডথভক 

কাসরগরী িহায়তা।  

# সবকাশ বা এ ধরভনর ডোবাইল 

ব্যাাংসকাং ডকাম্পাসনর িাভথ চুসক্ত 

# ডপৌর সেসজ াল ডিন্টার এর িাভথ 

চুসক্তর োধ্যভে ওয়াে য পয়যাভয় রাজস্ব 

িাংগ্রভহর ব্যবস্থা 

# ডস্টকভহাডারভের িাভথ আভলািনা 

# স্বয়াংসক্রয় রাজস্ব আোয় পদ্ধসতর 

গুরুত্ব তুভল ধভর েত সবসনেয় িোর 

আভয়াজন করা 

# সবসেন্ন োধ্যভে এ সবিভয় প্রিার 

প্রিারণা িালাভনা। 

# জনেত জসরপ করা 

উদ্ভাবনী ধারণা 

http://www.fao.org/docrep/006/ad346e/ad346e0b.htm
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http://www.intrac.org/data/files/resources/628/INTRAC-Networking-and-Relationship-Building-for-CSOs-Tookit.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/628/INTRAC-Networking-and-Relationship-Building-for-CSOs-Tookit.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/628/INTRAC-Networking-and-Relationship-Building-for-CSOs-Tookit.pdf
http://www.partnertool.net/
http://www.partnertool.net/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Case%20study%20NFI%20City%20of%20Pori%20FIN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Case%20study%20NFI%20City%20of%20Pori%20FIN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Case%20study%20NFI%20City%20of%20Pori%20FIN.pdf


 

সরভিাি য ম্যাসপাং 

সরভিাি য ম্যাপ 

প্রকল্প বাস্তবায়ভনর ডক্ষভত্র সরভিাি যম্যাপ একটি অন্যতে গুরুত্বপূণ য উপকরণ (Tool)। একটি প্রকল্প বাস্তবায়ভন সবসেন্ন ধরভণর 

িম্পভের  প্রভয়াজন হয়। ডর্েন োনবিম্পে, বস্তুগত িম্পে, অথ য, প্রাকৃসতক িম্পে ইতযাসে। প্রকল্প িাংসিি ডর্ িেস্ত িম্পভের 

প্রভয়াজন হয় তা র্খন সুসবন্যস্ত আকাভর ম্যাপ/ছভকর োধ্যভে উপস্থাপন করা হয় তাভক সরভিাি য ম্যাপ বভল। 

 

সরভিাি য ম্যাপ এর প্রভয়াজনীয়তা 

১. সরভিাি য ম্যাপ প্রকল্প িাংসিি িম্পে িমূভহর ব্যাপাভর একটি েি ধারণা প্রোন কভর। 

২. সরভিাি য ম্যাপ প্রকল্প বাস্তবায়ন পসরকল্পনায় িহায়তা কভর। 

৩. সরভিাি য ম্যাভপর োধ্যভে িম্পভের উৎি/তথ্য িম্পভকয স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া র্ায়। 

৪. সরভিাি য ম্যাপ িম্পভের উপর পূণ য সনয়ন্ত্রণ এবাং িদ্বযবহার সনসিত কভর। 

৫. সরভিাি য ম্যাপ প্রকল্প িঠিকোভব বাস্তবায়ভন িহায়তা কভর। 

 

সরভিাি য ম্যাপ প্রস্তুভতর উভদ্দশ্য 

১. প্রকল্প িাংসিি িম্পে ও তার উৎি সনধ যারণ। 

২. িম্পভের িঠিক ব্যবহার সনসিত করা। 

 

সরভিাি য ম্যাপ ততরীর িযাভলঞ্জিমূহ 

১. অভনক িেয় প্রকল্প িাংসিি িকল িম্পভের িঠিক তথ্য প্রাসপ্তর িেস্যা থাভক। 

২. িম্পে ব্যবহার সবভিিভণর ঘা সত। 

 

সরভিাি য ম্যাপ প্রস্তুভতর ধাপিমূহ 

প্রথে ধাপাঃ প্রকল্প বাস্তবায়ভন কারা, কাভের জন্য সক কাজ করভব তা সনধ যারণ করা। 

সদ্বতীয় ধাপাঃ প্রকভল্পর লক্ষয অজযভন list of programs, activities, services সনধ যারণ করা। 

র্ততীয় ধাপাঃ উপযু যক্ত দুইটি ধাভপর সেসত্তভত অথ য এবাং িাংসিি িম্পভের উৎি, পসরোণ এবাং সবোজন প্রস্তুত করা। 

 



 

 

উোহরণ সহভিভব কৃিকভের জন্য প্রসশক্ষণ ডিবা প্রকল্প এর সরভিাি য ম্যাপ 

প্রভয়াজনীয় িম্পে উৎি 

খাত সববরণ অথ য  

জনবল  ২ জন  -- সনজ অসফভির সবদ্যোন 

জনবল/ভিচ্ছাভিবী 

প্রযুসক্ত/ বস্তুগত প্রসশক্ষণ উপকরণ ৫০০/- অসফভির আনুিসঙ্গক বরাদ্দ 

ডথভক। 

িফ ওয়যার  ১,০০০০০/ উপভজলা পসরিে/অসধেপ্তর  

অন্যান্য কৃিভকর োতা, নাস্তা ৩৭০০/- স্থানীয় এনসজও 

 ডো  ১০৪২০০/-  

 
কৃিকভের জন্য প্রসশক্ষণ ডিবা প্রকল্প এর সরভিাি যম্যাপ 

 
তথ্যসূত্র 
১. Resource Mapping, By GiacomoRambaldi, M. Luisa Fernan and Susana V. Siar,VOLUME 2Tools 

and methods. 

২. Resource Mapping and Management to Address Barriers to Learning: An Intervention for 

Systematic change. 
 
অতততিক্ত অধ্যয়নেি জেয 
1. http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/participatory-resource-

mapping 

2. http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-

1185304794278/4026035-1185375653056/4028835-

1185375678936/4_Community_resource_mapping.pdf 

http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/participatory-resource-mapping
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/participatory-resource-mapping
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/4026035-1185375653056/4028835-1185375678936/4_Community_resource_mapping.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/4026035-1185375653056/4028835-1185375678936/4_Community_resource_mapping.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/4026035-1185375653056/4028835-1185375678936/4_Community_resource_mapping.pdf


 

ঝুঁসক সবভিিণ (Risk Analysis) 

ঝুঁসক কী? 

ঝুঁসক হভচ্ছ মূল্যবান ডকান সকছু (ভর্েন স্বাস্থয, িম্পে, িেয়) হাসরভয় ডফলার িম্ভবনা। ডর্ ডকান ‘িেস্যা’ বতযোন িেভয়র 

সনভে যশক হভলও ‘ঝুঁসক’ মূলতাঃ েসবষ্যত িেয়ভক সনভে যশ কভর। এ কারভণই পসরকল্পনা প্রণয়ভনর ডক্ষভত্র ঝুঁসক িনাক্তকরণ ও ঝুঁসক 

সবভিিভণর োধ্যভে প্রশেন কার্ যক্রে গ্রহণ করা হয়; র্া কাসিত ফলাফল সনভয় আভি। এর ব্যতযয় ঘ ভল ডর্ ডকান পসরকল্পনা 

ব্যথ য হভত বাধ্য। খুব িহজ কথায়, ঝুঁসক হভচ্ছ িভিতনোভব অসনিয়তার িাভথ সেথসিয়া। 

 

উদ্ভাবন এবাং ঝুঁসক  

 

ডিবা উদ্ভাবভন ঝুঁসক সবভিিণ অন্যতে একটি গুরুত্বপূণ য সবিয়। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ভন 

প্রধানত দুই ধরভণর ঝুঁসক সবদ্যোন। প্রথেত, উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষা (Experiment)  

এর ডক্ষভত্র অসনিয়তা বা ঝুঁসক এবাং সদ্বতীয়ত, উদ্ভাবনী প্রকভল্পর িাধারণ ঝুঁসক  ডর্েন 

িম্পে ব্যবস্থাপনার ঝুঁসক, চুসক্ত বরভখলাভপর ঝসক, প্রাকৃসতক দুভর্ যাগ, রাজননসতক 

অসস্থরতা, প্রসতভরাভধর ঝুঁসক ইতযাসে।  

 

ডিবা উদ্ভাবন এবাং এর িফল বাস্তবায়ভনর জন্য ঝুঁসক সবভিিণ, িনাক্তকরণ এবাং প্রশেন 

সবভশি গুরুত্বপূণ য। এভক্ষভত্র িঠিক ঝুঁসক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনায় নতুন সুভর্াগ ততসর কভর 

িহভর্াগী ভূসেকা পালন কভর।     
 

 

 

ঝুঁসক িনাক্তকরণ 

 

ঝুঁসক িনাক্তকরণ হল ঝুঁসক সবভিিভণর প্রথে ধাপ। ডর্ ডকান কে য পসরকল্পনায় িঠিকোভব ঝসক িনাক্ত করা ডগভল আভগোভগই 

তা প্রশেভনর উভদ্যাগ গ্রহণ করা র্ায়। এটি বলা র্ায় ডর্, ঝুঁসক িনাক্তকরণই হভচ্ছ ঝুঁসক প্রশেভনর অভধ যক কাজ। সবসেন্ন উপাভয়  

ঝুঁসক িনাক্ত করা ডর্ভত পাভর। ডর্েনাঃ 

 ডব্রইনস্টসে যাং (Brainstorming) 

 িাক্ষাতকার (Interview) 

 েলীয় আভলািনা (Group discussion) 

 পরীক্ষালি জ্ঞান (Experimental Knowledge) 

 েকুভেভন্টে জ্ঞান (Documented knowledge) 

 ঝুঁসক তাসলকা প্রণয়ন (Risk listing) 

 সশখন ফল (Lesson learned) 

 পর্ যভবক্ষণ (Observation) 

 

ঝুঁসক সনরূপন (Risk Assessment) 

ঝুঁসকর গুরুত্বভক সুসনসে যিোভব পসরোপ করাভক ঝুঁসক সনরূপন বা সরস্ক এভিিভেন্ট বভল।  

 

ঝুঁসক সনরুপভনর িেয় ঝুঁসকর িম্ভাবনা ও এর তীব্রতাভক সবভবিনায় সনভয় সনভির ম্যাসরিটি ব্যবহার কভর পরবতমীত কে যপসরকল্পনা 

গ্রহণ করা র্ায়।  

ঝুঁসক পর্ যাভলািনা ম্যাসরি 

       তীব্রতা  

িম্ভাবনা 

িাংক পূন য োঝাসর মৃদু 

ডবসশ অসত উচ্চ উচ্চ িাধারণ 

োঝারী উচ্চ িাধারণ সনম্ন 

কে িাধারণ িাধারণ সনম্ন 

 

 



 

 

ঝুঁসক পর্ যাভলািনা (Risk Review):  

উদ্ভাবভনর িাভথ জসড়ত অসনিয়তা এবাং ঝুঁসকর পদ্ধসতগত সবভিিণভক সরস্ক পর্ যাভলািনা বভল। সরস্ক পর্ যাভলািনা করা ডগভল তা 

উপশে পথ িহজ হভয় র্ায়। 

 

ঝুঁসক উপশে (Risk Mitigation): 

 

ঝুঁসকর কারভণ ক্ষসতর িম্ভবনাভক পদ্ধসতগতোভব হ্রাি করাভক সরস্ক সেটিভগশন বভল। 

 

িকল ধরভণর ঝুঁসক  প্রশেনভর্াগ্য নয়। ডকান ঝুঁসক ডর্েন পাশ কাটিভয় র্াওয়ার সুভর্াগ থাভক ডতেসন ডকান ঝসকর ডক্ষভত্র ডেভন 

সনভয় এসগভয় ডর্ভত হয়। আবার োভলা টিেওয়াকয ও কে যপসরভবভশর িাভথ সুিম্পভকযর কারভন ঝুঁসক অন্য ডকান ডক্ষভত্র স্থানাির 

করা র্ায়। আর এর িব যভশি ধাপ হভচ্ছ ঝুঁসকিমূহ সবভবিনায় সনভয় তা প্রশেভনর উভদ্যাগ গ্রহণ।  

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. http://www.robertsrulesofinnovation.com/no-risk-no-innovation 

2. http://www.solver.com/risk-analysis 

3. https://hbr.org/2013/04/innovation-risk-how-to-make-smarter-decisions 

4. http://timesec.co.uk/risk-analysis-bristol.html 

5. http://www.economistinsights.com/sites/default/files/RISK-

INFORMED%20INNOVATION%20-

%20Harnessing%20risk%20management%20in%20the%20service%20of%20

innovation.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robertsrulesofinnovation.com/no-risk-no-innovation
http://www.solver.com/risk-analysis
https://hbr.org/2013/04/innovation-risk-how-to-make-smarter-decisions
http://timesec.co.uk/risk-analysis-bristol.html
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/RISK-INFORMED%20INNOVATION%20-%20Harnessing%20risk%20management%20in%20the%20service%20of%20innovation.pdf
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/RISK-INFORMED%20INNOVATION%20-%20Harnessing%20risk%20management%20in%20the%20service%20of%20innovation.pdf
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/RISK-INFORMED%20INNOVATION%20-%20Harnessing%20risk%20management%20in%20the%20service%20of%20innovation.pdf
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/RISK-INFORMED%20INNOVATION%20-%20Harnessing%20risk%20management%20in%20the%20service%20of%20innovation.pdf


কে য পসরকল্পনা 

কে য পসরকল্পনা: 

কে য পসরকল্পনা হভচ্ছ এেন একটি প্রসক্রয়া র্া একটি িাংগঠন বা প্রকভল্পর তেনসন্দন কাভজ সেকসনভে যশনা প্রোন কভর এবাং সনসে যি 

লক্ষয অজযভনর জন্য কী পেভক্ষপ গ্রহণ করা প্রভয়াজন ডি সবিভয় সিদ্ধাি গ্রহণ ও ধারণার (Idea) উপর েভনাসনভবশ করভত 

িাহায্য কভর। অন্য কথায় সক করভত হভব, কখন করভত হভব, সকেভব করভত হভব এবাং এ া িম্পন্ন করভত কী ধরভণর সরভিাি য 

বা ইনপু  প্রভয়াজন তার পসরকল্পনা করা এবাং ডকৌশলগত উভদ্দশ্য গুভলাভক কার্ যকরী কভর ডতালার প্রসক্রয়াভক কে য পসরকল্পনা 

বভল। আর এ জভন্য এভক কার্ যকরী পসরকল্পনা বা Operational Plan ও বভল।  

কে য পসরকল্পনার গুরুত্বপূণ য উপাোন: 

 সক অজযন করা আবশ্যক তার সববৃসত প্রস্তুতকরণ (প্রতযাসশত আউ পু  ও ফলাফল); 

 লক্ষয বা উভদ্দশ্য অজযভনর জন্য প্রভয়াজনীয় কে য প্রসক্রয়ার ধাপিমূহ সিসিকরণ; 

 প্রভতযকটি ধাভপ কতক্ষণ কাজ করা হভব এবাং কত িেভয় তা ডশি করা হভব তার 

িেয়সূিী সনধ যারণ; 

 প্রভতযক া ধাপ িফলোভব িম্পন্ন করার জন্য ডক োসয়ত্ব গ্রহণ করভব তা সনধ যারণ করা; 

 প্রভয়াজনীয় সরভিাি য/ইনপু  সনধ যারণ ও সনসিত করা। 

 

কে য পসরকল্পনা প্রভয়াজন ডকন? 

একটি অনুভপ্ররণীর়্ে প্রবিভন বলা হয়, “োনুি ব্যথ য হওয়ার পসরকল্পনা কভর না বরাং পসরকল্পনা করভত ব্যথ য হয়”। লক্ষয অজযভনর 

জন্য িঠিক পসরকল্পনা প্রভয়াজন, এজভন্য িাংগঠন বা প্রকভল্পর উভদ্দশ্য অজযভন কে য পসরকল্পনার গুরুত্ব অভনক ডর্েন- 

 িাংগঠভনর সবশ্বািভর্াগ্যতা বৃসদ্ধ করভত; 

 িাংগঠভনর পভক্ষ কী করা িম্ভব আর কী করা িম্ভব না তা অনুধাবন করভত; 

 িাংগঠভনর কার্ যকাসরতা বৃসদ্ধ করার জন্য; 

 েীঘ যভের়্োভে িেয়, শসক্ত এবাং িম্পে িাংরক্ষণ করভত; 

 প্রভয়াজনীয় কে য িম্পােভনর িম্ভাবনা বৃসদ্ধ করভত। 

কে য পসরকল্পনার ধাপ িমূহ: 

১. িেস্যার প্রস্তাসবত িোধানগুভলাভক লভক্ষয রূপাির:  

অথ যাৎ সনসে যি িেস্যার প্রস্তাসবত িোধান গুভলাভক প্রথভে সকছু িাংখক লক্ষয ও উভদ্দভশ্য রূপাির করভত হভব এবাং এগুভলাভক 

একটি কাগজ বা ডহায়াই  ডবাভে য সলসপবদ্ধ করভত হভব।  

 

২. প্রভতযকটি লক্ষয বা উভদ্দভশ্যর জন্য কে যতাসলকা প্রণয়ন: 

ডব্রইনভস্টাসে যাংভয়র োধ্যভে লক্ষয বা উভদ্দভশ্য অজযভনর জন্য কে যতাসলকা প্রণয়ন করভত হভব।  প্রস্তাসবত লক্ষ বা উভদ্দভশ্যর সনভি 

সনভি কে যতাসলকা সলসপবদ্ধ করভত হভব। 

 

৩. িেয়সূিী প্রস্তুতকরণ: 

সনসে যি লক্ষয বা উভদ্দভশ্যগুভলার অধীভন তাসলকাভূক্ত কাজিমূহ ধারাবাসহকোভব িম্পােভনর জন্য সনসে যি িেয়িীো সনধ যারণ 

করভত হভব। লক্ষয বা উভদ্দভশ্যগুভলার কার্ যকরী অজযভনর জন্য তাসলকাভূক্ত কাজিমূভহর ধারাবাসহকতা বজায় রাখা ও সনধ যাসরত 

িেয়িীোর সেভক ডখয়াল রাখা গুরুত্বপূণ য। 

 

 



৪. িম্পে বরাদ্দকরণ: 

প্রভতযকটি কে য ধাভপর জন্য প্রভয়াজনীয় আসথ যক, অবকাঠাভোগত ও োনব িম্পে বরাদ্দ করভত হভব। র্সে িম্পে িীসেত হয় 

সকাংবা প্রভয়াজনীয় িম্পভে ঘা সত পভড় তাহভল পূভব যর ধাভপ সফভর সগভয় কে য পসরকল্পনা িাংভশাধন করভত হভব।  

 

৫. িম্ভাব্য িেস্যা িনাক্তকরণ: 

সনসে যি লক্ষয অজযন প্রসক্রয়ায় িম্ভাব্য ত্রুটি-সবচুযসতিমূহ সবভবিনা কভর িেস্যা িনাক্তকরণ, িেস্যার কারণ সিসিতকরণ ও 

ডিগুভলার িোধাভনর জন্য উপযুক্ত পেভক্ষপ গ্রহণ করভত হভব।  

৬.  অগ্রগসত পসরবীক্ষভণর জন্য ডকৌশল উদ্ভাবন: 

এ পর্ যাভয় এেন সকছু উপায় বা ডকৌশল উদ্ভাবন প্রভয়াজন ডর্ গুভলার োধ্যভে কে য পসরকল্পনার অগ্রগসত পরীসবক্ষণ (Monitor) 

করা র্াভব। এবাং এই পসরবীক্ষণ স্তরটি িেয়সূিীভতও অিভূ যক্ত করভত হভব।  

 

৭. কে য বন্টন: 

িেয়সূিীর প্রভতযকটি কাজ ধভর ধভর ডকান কাজটি ডক করভব, কভব নাগাে ডশি করভব এবাং সকোভব করভব তা সনধ যারণ করভত 

হভব। উপযুক্ত ব্যসক্ত বা েলভক উপর এই কাজ বন্টন করভত হভব।   

 

৮. ব্যয় প্রাককলন:  

কাজ িম্পন্ন করার জন্য প্রভয়াজনীয় ব্যয় সবভবিনা করভত হভব এবাং বাভজ  ততসরর িেয় িব ধরভণর খরি সহিাভব রাখভত হভব। 

র্সে তহসবল পাওয়া না র্ায় তাহভল কাজগুভলা পর্ যাভলািনা করভত হভব এবাং প্রভয়াজভনভবাভধ ডক্ষত্র সবভশভি ব্যয় িাংভশাধন বা 

িাংভকািন করভত হভব।  

৯. পসরকল্পনা বাস্তবায়ন: 

পসরকল্পনা বাস্তবায়ভনর জন্য প্রভয়াজনীয় তথ্য ডর্েন তাসলকাভূক্ত কাজিমূহ, সনসে যি কাজ িম্পন্ন করার জন্য োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্তিমূহ এবাং কাজ কখন িম্পন্ন করা হভব  ডিগুভলা নসথভূক্ত করভত হভব। এবাং চুড়াি কে য পসরকল্পনা িম্পসকযত িকল প্রকার 

তথ্য িাংগঠন বা প্রকভল্পর িাভথ জসড়ত িকলভক অবসহত করভত হভব এবাং পসরকল্পনা বাস্তবায়ভনর জন্য প্রস্তুসত গ্রহণ করভত 

হভব।  

 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. http://www.civicus.org/new/media/Action%20Planning.pdf 

2. http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-

action-plans/main 

3. https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_04.htm 

4. http://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.htm 

5. http://a2i.pmo.gov.bd/resource-documents/664 
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নাগসরক ডিবায় ডিাশ্যাল সেসেয়ার ব্যবহার  

 

ডিাশ্যাল সেসেয়া সক? 

Andreas Kaplan এবাং Michael Haenlein (২০১০) এর েভত, ডিাশ্যাল সেসের়্ো 

হল "ইন্টারভন  সেসত্তক সকছু এসিভকশন র্া ২য় প্রজভের ওভর়্েভবর োবােশ য ও প্রযুসক্ত দ্বারা 

ততসর এবাং একই িাভথ ব্যবহারকারী দ্বারা সৃি কভন্টন্ট ততসরভত এবাং সবসনেভর়্ে অনুেসত 

ডেয়।" ডিাজা কথায় ডিাশ্যাল সেসেয়া হল এেন সকছু িফ ওয্য়োর বা িাই  র্া দুইজন 

সকাংবা দুইভয়র অসধক োনুভির েভধ্য ডর্াগাভর্াভগর োধ্যে সহভিভব কাজ কভর। িাধারণত 

অনলাইভন ডর্িব িাইভ  প্রশ্ন-উত্তর আোন প্রোন করা র্ার়্ে, সেসেও ডেখার িাই , ব্লসগাং, 

পেকাসস্টাং িাই  গুভলা, ফভ া ডশর়্োসরাং, মুসে সরসেউ এর িাই , ডিাশ্যাল ডন ওর়্োকযি 

সকাংবা অনলাইন ডফারাে গুভলাভকই এককথার়্ে ডিাশ্যাল সেসের়্ো বলা হর়্ে। অথ যাৎ ডর্িব 

িাইভ  োনুিজন োচুযর়্োসল সেসলত হয় এবাং েতােত প্রকাশ করভত পাভর ডি জার়্েগা াই হভচ্ছ ডিাশ্যাল সেসেয়া।  

 

তথ্য ও ডর্াগাভর্াগ প্রযুসক্তর প্রিাভরর িাভথ িাভথ পৃসথবীব্যসপ িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যেিমূভহর ব্যবহাভরর জনসপ্রয়তা 

প্রসতসনয়ত ডবভড় িভলভছ। ব্যসক্ত এবাং প্রাসতষ্ঠাসনক উেয় পর্ যাভয় িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের ব্যবহাভরর এ প্রবণতা লক্ষণীয়। 

এেনসক িরকাসর প্রসতষ্ঠানিমূভহ িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের প্রভয়াগ ও ব্যবহার ক্রোগতোভব বাড়ভছ। বাাংলাভেভশ 

ইন ারভন  ব্যবহারকারীগভণর ৮০% িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহার কভরন বভল তভথ্য প্রকাশ। অপরসেভক বতযোভন 

ডেশব্যসপ আনুোসনক ২৫০ টি অসফি িরকাসর কাভজ িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহার করভছ; এবাং এ িাংখ্যা আরও বৃসদ্ধ 

পাভব বভল প্রতযাশা করা র্ায়। এ পসরভপ্রসক্ষভত িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের সুষ্ঠু ব্যবহার সনসিত করার 

লভক্ষয সনভে যশনা নীসতোলার আবশ্যকতা ডেখা সেভয়ভছ। 

 

িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের িা ফরে সনব যািনাঃ 

পৃসথবীর জনিাংখ্যার ৪২% ইন ারভন  ব্যবহারকারী রভয়ভছ, তেভধ্য ২৯% িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের িাভথ িাংযুক্ত এবাং 

২৩% ডলাক িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের ডক্ষভত্র ডোবাইল সেোইি ব্যবহার কভর। অনলাইভন িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের 

নানা িা ফরে রভয়ভছ; র্া’র অসধকাাংশই ব্যবহারকারীর জন্য উেুক্ত। জনসপ্রয় ডর্াগাভর্াগ োধ্যেগুভলার েভধ্য কভয়কটির 

উোহরণাঃ 

 

Facebook www.facebook.com  

 
Twitter www.twitter.com  

 

You Tube www.youtube.com  

 
Skype www.skype.com  

 
Google+ www.google.com  

 
Viber www.viber.com  

 

Linkedin www.linkendin.com  

 
Instagram www.instagram.com 

 

Pinterest www.pinterest.com  

 
WhatsApp www.whatsapp.com  

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.skype.com/
http://www.google.com/
http://www.viber.com/
http://www.linkendin.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.whatsapp.com/


 

এখন পর্ যি পৃসথবীব্যসপ ডফইিবুক ব্যবহারকারীর িাংখ্যা িব যাসধক। বাাংলাভেভশও এ িা ফরেটি তুলনামূলকোভব ডবসশ জনসপ্রয়। 

এিব ডর্াগাভর্াগ োধ্যে তথা িা ফরভের সেন্নতা অনুর্ায়ী এগুভলার তবসশি, সুসবধা, অেীষ্ঠভগাষ্ঠী ইতযাসের সেন্নতা রভয়ভছ। ডি 

কারভণ একজন ব্যবহারকারী কর্তযক একাসধক িা ফরভের ব্যবহার সবদ্যোন। এছাড়া ডকান ডকান িা ফরভের েভধ্য পারোসরক 

িাংভর্াগ বা িেেভয়র সুসবধাও রভয়ভছ। িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন বা িরকাসর কাভজ ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহাভরর ডক্ষভত্র 

িা ফরেগুভলার এিব সবিভয়র পাশাপাসশ তাভের সনয়ে ও শতযাবলী সবভবিনায় রাখা বাঞ্ছনীয়। জনস্বাভথ য িরকাসর প্রসতষ্ঠান 

কর্তযক একাসধক িা ফরে ব্যবহার করা ডর্ভত পাভর। প্রসতষ্ঠাভনর লক্ষয ও উভদ্দশ্য, কে যপসরসধ ও কে যভকৌশল, অেীষ্ঠভগাষ্ঠী ও 

অাংশীজন, পদ্ধসত ও িাংস্কৃসত, ইতযাসে এবাং পাশাপাসশ িাংসিি িা ফরভের সনয়ে ও শতযাবলী সবভবিনা কভর উপযুক্ত এক বা 

একাসধক িা ফরে সনব যািন করা ডর্ভত পাভর। 

 

িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহাভরর উভদ্দশ্যাঃ 

িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহাভরর অিসন যসহত লক্ষয হভচ্ছাঃ প্রসতষ্ঠাভনর লক্ষয ও উভদ্দশ্য অজযন। িাধারণোভব সনম্নবসণ যত 

প্রাসতষ্ঠাসনক কাভজ িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহার করা ডর্ভত পাভরাঃ 

ক. ডর্াগাভর্াগ ও েতসবসনেয় (অেযিরীণ ও বসহাঃ); 

খ. িেস্যা পর্ যাভলািনা ও িোধান; 

গ. জনিভিতনতা ও প্রিারণা; 

ঘ. নাগসরক ডিবা িহসজকরণ ও উদ্ভাবন; 

ে. সিদ্ধািগ্রহণ ও নীসত সনধ যারণী প্রসক্রয়ায় জনগভণর অাংশগ্রহণ; ইতযাসে। 

ব্যবহারকারী প্রসতষ্ঠান কর্তযক ডকান্ সুসনসে যি (এক বা একাসধক) উভদ্দশ্য অজভন য িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহার করা হভব 

তা’ পূব যাভি সনধ যারণ কভর ডনওয়া হভল কাাংসখত লক্ষয অজযন িহজ হভব এবাং িাংসিি োনেভের সেসত্তভত এর কার্ যকারীতা পরীক্ষা 

করা িম্ভব হভব। 

 

একাউন্ট ব্যবস্থাপনাাঃ 

িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের প্রিসলত ডকান িা ফরে ব্যবহার করার লভক্ষয ইউজার একাউন্ট ততসর ও ব্যবস্থাপনার ডক্ষভত্র 

সনভম্নর সবিয়গুভলা অনুিরণীয়াঃ 

ক. ইউজার একাউন্ট ব্যসক্ত বা পেসবর পসরবভতয িাংসিি েপ্তর বা প্রসতষ্ঠাভনর নাভে হভব (একাউন্ট ততসরর ডক্ষভত্র 

সিভস্টভে ব্যসক্তর নাে প্রোন করা অপসরহারভর্াগ্য হভল মূল ব্যানার বা ইউজার সহিাভব প্রসতষ্ঠাভনর নাে থাকা 

বাঞ্ছনীয়); 

খ. মূল ডপইভজ ব্যানাভর অথবা দৃসিগ্রাহয স্থাভন উক্ত োধ্যে ব্যবহাভরর উভদ্দশ্য, অসেভয়ন্স ও ব্যবহারকাসর িম্পভকয 

িাংসক্ষপ্ত বণ যনা থাকভব; 

গ. প্রসতষ্ঠাভনর পভক্ষ ডকান ব্যসক্ত বা ডছা  টিে উক্ত ইউজার একাউভন্টর এেসেন বা েোভর র সহিাভব োসয়ত্ব পালন 

করভব; 

ঘ. একাউভন্টর জন্য শসক্তশালী পািওয়াে য ব্যবহার করা হভব এবাং এেসেন/েোভর র সনরাপত্তার স্বাভথ্য তা’ িেভয় 

িেভয় পসরবতযন করভবন; 



ে. িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহাভরর উভদ্দভশ্য সবভবিনায় এবাং প্রসতষ্ঠাভনর সিদ্ধাভির আভলাভক এর কভন্টন্ট 

প্রেশ যন, েিব্য/েতােত জ্ঞাপন, িেস্যতা, প্রভবশাসধকার, প্রাইভেসি, ইতযাসে সবিভয়র ডিটিাংি িাংসিি 

এেসেন/েোভর র কর্তযক সনব যািন করা হভব; 

ি. িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের ডর্ িা ফরে ব্যবহার করা হভব তা’র সনয়ে ও শতযাবলী পালন করা হভব ডর্ন 

এজন্য ডকান অনসেভপ্রত অবস্থার িমু্মসখন হভত না হয়; 

ছ. িরকাসর কে যিাসরগভণর ব্যসক্তগত একাউন্ট থাকভত পাভর র্া’ উপযু যক্ত সনভে যশনার আওতায় আিভব না; তভব- 

অ. তভব ব্যসক্তগত একাউন্ট পসরিালনার ডক্ষভত্র িরকাসর কে যিাসর ও োসয়ত্বশীল নাগসরকসুলে আিরণ ও 

অনুশািন অবশ্যই ডেভন িলা সনসিত করভত হভব; 

আ. বাস্তব বা বাসহযক অবস্থায় একজন িরকাসর কে যিাসরর আিরণ, প্রকাশ, সেথসিয়া িাংক্রাি সনয়ে-নীসত 

ও িাংস্কৃসতর করণীয় ও বজযনীয় সেকিমূভহর প্রসতফলন িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহাভরর ডক্ষভত্র 

সনসিত করভত হভব; 

ই. িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভের অপব্যবহার বা সনজ একাউভন্টর ক্ষসতকারক কভন্টভন্টর জন্য িাংসিি 

কে যিাসর ব্যসক্তগতোভব োয়ী হভবন; প্রভর্াজয ডক্ষভত্র প্রিসলত আইন বা সবসধ-সবধাভনর িমু্মখীন হভবন।  

 

কভন্টন্ট ব্যবস্থাপনাাঃ 

িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভে প্রভেয়/প্রেত্ত কভন্টন্ট অবশ্যই পূব যসনধ যাসরত উভদ্দভশ্যর িাভথ িঙ্গসতপূণ য হভত হভব।  এভক্ষভত্র সনভম্নর 

সবভবিনাগুভলা প্রভর্াজয- 

ক. িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভে প্রকাসশতব্য ড ি , ছসব, অসেও, সেসেও, ইতযাসে গুরুভত্বর িাভথ সনব যািন ও বাছাই 

করভত হভব। এেসেন/েোভর র কভন্টভন্টর উপযুক্ততা সনসিত হভয় িা ফরভে তা’ প্রকাভশর অনুেসত প্রোন করভবন; 

খ. ডপাভস্ট প্রেত্ত তথ্য ও উপাভত্তর র্থাথ যতা ও সনে যরভর্াগ্যতা িম্পভকয সনসিত হভত হভব; 

গ. ব্যসক্তগত বা পাসরবাসরক সবিয়াসে িাংসিি ডকান কভন্টন্ট প্রাসতষ্ঠাসনক ডর্াগাভর্াগ োধ্যভে ডপাস্ট ডেওয়া র্াভব না; 

ঘ. অপ্রভয়াজনীয় বা গুরুত্বহীন সবিভয় ডপাস্ট প্রোন সনরুৎিাসহত করা হভব; 

ে. গুরুত্বপূণ য কভন্টন্টিমূভহর আকযাইসোং, পূন:প্রেশ যন, ও ডশয়াসরাং উৎিাসহত করা হভব। 

ি. জনপ্রশািভন নাগসরক-িম্পৃসক্ত উৎিাসহত করার লভক্ষয, িম্ভাব্য ডক্ষভত্র, জনিাধারণ বা অাংশীজন কর্তযক ডপাস্ট 

প্রোনভক উৎিাসহত করা হভব।  

ছ. নাগসরক কর্তযক ডপাস্টকৃত সবিয় গুরুভত্বর িাভথ পর্ যাভলািনা ও িাড়া প্রোন সনসিত করা প্রভয়াজন। 

 

িরকাসর আইন ও সবসধ-সবধাভনর প্রভর্াজযতাাঃ 

িরকাসর প্রসতষ্ঠান কর্তযক িাোসজক ডর্াগাভর্াগ োধ্যে ব্যবহার ডেভশর প্রিসলত আইন ও সবসধ-সবধাভনর িাভথ িঙ্গসতপূণ য হওয়া 

বাঞ্ছনীয়। এভক্ষভত্র প্রভর্াজয অন্যান্য আইন ও সবসধ-সবধাভনর পাশাপাসশ অসফসিয়াল সিভক্র ি এযাক্ট ১৯২৩, িরকাসর কে যিাসর 

আিরণ সবসধোলা ১৯৭৯, তথ্য অসধকার আইন ২০০৯, তথ্য ও ডর্াগাভর্াগ প্রযুসক্ত আইন ২০০৬, কসপরাই  আইন ২০০০, 

ইতযাসে প্রভর্াজয হভত পাভর। 

 

 



পসরহারভর্াগ্য সবিয়াসোঃ 

ক. জাতীয় িাংহসতর পসরপন্থী ডকানরকে কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

খ. ধেমীতয় অনুভূসতভত আঘাত লাগভত পাভর বা ধে যসনরভপক্ষতার নীসত পসরপন্থী ডকান কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

গ. রাজননসতক েতােশ য বা আভলািনা িাংসিি কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

ঘ. বাাংলাভেশ বিবািকারী ডকান উপজাসত, ক্ষুদ্র জাসতিত্ত্বা, নৃ-ডগাসষ্ঠ, বা িম্প্রোভয়র প্রসত তবিম্যমূলক বা ডহয় 

প্রসতপন্নমূলক কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

ে. ডকান ব্যসক্ত, প্রসতষ্ঠান, রাষ্ট্রভক ডহয় প্রসতপন্ন কভর এেন কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

ি. সলঙ্গ তবিম্য বা এ িাংক্রাি সবতকযমূলক কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 

ছ. জনেভন অিভিাি বা অপ্রীসতকর েভনাোব সৃসি কভর এেন ডকান কভন্টন্ট প্রকাশ করা র্াভব না; 
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প্রভ া াইসপাং এবাং নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভন এর ব্যবহার  

এক কথায় প্রভ া াইসপাং হল: বড় ধরভণর সবসনভয়াগ, উৎপােন বা ডিবা প্রনয়ভনর আভগ ঐ ডিবা, ধারণা বা েভেল এর িম্ভাব্য 

কার্ যকাসরতা, গুনগত পসরোপ, ব্যাবহারভর্াগ্যতা, ইতযাসে  র্ািাইভয়র জন্য প্রস্তাসবত ধারণা (idea) বা েভেলটির পরীক্ষা সনরীক্ষা 

করা। এ পরীক্ষা-সনরীক্ষা িম্পূণ য েভেলটি সঘভর অথবা এর িযাভলসঞ্জাং অাংশসবভশি সঘভর হভত পাভর। িাোসজক উদ্ভাবন বা ডিবা 

উন্নয়ন িভক্রর অাংশ সহিাভব এটি প্রভয়াগ করা হয়। প্রভ া াইসপাং এ ‘রায়াল ও ইরর’ পদ্ধসত অনুিরণ করা হয়।    

প্রভ া াইসপাং হল ডিবা উন্নয়ভনর িম্ভাব্যতা র্ািাইভয়র জন্য এেন একটি আধুসনক ও পদ্ধসতগত ব্যবস্থা, র্া স্বল্প খরি ও আয়াভি 

পরীক্ষা-সনরীক্ষার োধ্যভে এ িম্পভকয স্বচ্ছ ধারণা লাে এবাং ডিবা উন্নয়ভনর জন্য িঠিক সিদ্ধাি গ্রহভণর প্রসক্রয়ায় ডিবা 

সবতরণকারী ডথভক শুরু কভর এর ব্যবহারকারী ও অাংশীজভনর ডগাষ্ঠীগত প্রয়াি ও েতােতভক অিভু যক্ত কভর। তাই, িাোসজক 

সিিাসবে ব্রাউন ও ওয়া  (২০১০) প্রভ া াইসপাং-ডক এেন একটি সেজাইন সথস্কনাং েভন কভরন ডর্, এটি ব্যাবহাভরর োধ্যভে নতুন 

ডকান ডিবা, ধারণা বা েভেভলর দ্রুত িাশ্রয়ী িাফভল্যর জন্য পূভব যই ব্যাথ যতা র্ািাইভয়র (fail early to succeed sooner) সুভর্াগ 

ততসর হয়। এর োধ্যভে নতুন ডিবা অথবা সবদ্যোন ডিবা উন্নয়ভনর িাফভল্যর ব্যাপাভর সিদ্ধাি গ্রহণ করা িহজ হয়। 

নকশা এবাং প্রভকৌশল সবজ্ঞান ডথভক প্রভ া াইসপাং ধারণার সূত্রপাত।  এর িবভিভয় জনসপ্রয় উোহরন িম্ভবত োইিন েযাকুয়াে 

সিনার- র্ার প্রথে িাংস্করণ সছল সপিভবাে য এর ততসর। ৫০০০ পসরবতযভনর েধ্য সেভয় এটি বতযোন অবস্থায় বাজাভর ডপৌছায়। 

ক্রোেভয় প্রভ া াইসপাং ধারণাটি িফ ওয়যার ডকাম্পাসনগুভলাভত িফ্টওয্য়োর,ওভয়বিাই  এবাং িফ ওয়যার প্রভকৌশল িাংক্রাি 

নকশা, অনলাইন ডিবা বা প্রসক্রয়ার পরীক্ষামূলক িাংস্করণ কাভজর র্ািাই ও গ্রাহভকর মূল্যবান সফেব্যাক ডপভত ব্যবহৃত হভত শুরু 

কভর। বতযোভন এই পদ্ধসত িাোসজক উদ্ভাবভন বা িাোসজক িেস্যা িোধাভনর ডক্ষভত্রও ব্যবহৃত হভচ্ছ। িরকাসর ডিবার ডক্ষভত্রও 

একইোভব নতুন ডিবা ততসর, পুরভনা ডিবার উন্নয়ন, মূলসেকগুভলা র্ািাই ও প্রভয়াগ ইতযাসেভত প্রভ া াইসপাং-এর প্রভয়াগ ঘ াভনা 

র্ায় র্া ডিবা ব্যাবহারকারীভের েভধ্য পরীক্ষা সনরীক্ষার োধ্যভে িঠিক সিদ্ধাভি ডপৌুঁছাভত িাহায্য কভর।  ডিবার জটিলতার োত্রা 

এবাং গেীরতার উপর সনে যর কভর তা স্বল্প খরভি িহভজ হভব, নাসক িেয় সনভয় হভব।  

প্রভ া াইসপাং এবাং পাইলটিাং এর েভধ্য পাথ যকয   

প্রভ া াইসপাং এবাং পাইলটিাং এর েভধ্য সেল থাকভলও এ দুইটি সেন্ন সবিয়। প্রভ া াইসপাংভক বলা র্ায় পাইলটিাং এর  পূব যপ্রস্তুসত। 

িরকাসর ডিবা ডক্ষভত্র ডর্খাভন প্রভ া াইসপাং বলভত ডবাঝায় ডিবা উন্নয়ন, র্ািাই বা র্ািাই-পূব য প্রস্তুসত সহিাভব পরীক্ষা-সনরীক্ষা। এ 

পরীক্ষা-সনরীক্ষা ডিবা প্রোভনর বাস্তব পসরভবভশ অথবা অন্য ডর্ ডকাথাও করা ডর্ভত পাভর (ডর্েন: প্রভকৌশল সেজাইভনর ডক্ষভত্র 

ল্যাবভর সরভত), এটি বাস্তব সবিয়াসে ছাড়া সবকল্প উপাোন দ্বারা হভত পাভর, এবাং এ পরীক্ষা-সনরীক্ষা প্রস্তাসবত িেগ্র নতুন 

ধারণাটি সনভয় অথবা এর ডর্ ডকান িযাভলসঞ্জাং অাংশ সনভয় হভত পাভর। অন্যসেভক পাইলটিাং-এর োধ্যভে, মূলত িম্পূণ য ধারণাটির 

সূক্ষ সবিয়াসেিহ ডকান একটি ক্ষুদ্র এলাকায় হুবহু এবাং বাস্তসবক রূপায়ভণর োধ্যভে এর িম্ভাব্যতা বা ফলাফল পর্ যভবক্ষণ করা 

হয়। নতুন একটি ধারণা বা িাোসজক উদ্ভাবভনর বৃহত্তর ডস্কলআপ করার আভগ পাইলটিাং এর োধ্যভে পরীক্ষা-সনরীক্ষার প্রভয়াজন 

হয়। ডিবা উন্নয়ভনর ডক্ষভত্র িাংসিি ডিবার জটিলতার োত্রা, আসথ যক িাংভিি, পদ্ধসতগত প্রসতবন্ধকতা এবাং কাভজর গেীরতার 

উপর সনে যর কভর এর প্রভ া াইসপাং করা হভব নাসক পাইলটিাং করা হভব, নাসক উেয় ধরভণর পরীক্ষা-সনরীক্ষা প্রভয়াজন হভব –ডি 

িম্পভকয সিদ্ধাি গ্রহণ করা হভয় থাভক।  রুটিন কাভজর উন্নয়ন বা ডিবার িহজতর উদ্ভাবভনর ডক্ষভত্র প্রভ া াইসপাং এসড়ভয় িরািসর 

পাইলটিাং করা র্ায়।  

কারা প্রভ া াইসপাং করভব?   প্রসতষ্ঠান বা ডিবার িাভথ িাংসিি ডর্ ডকউ প্রভ া াইসপাং করভত পাভর। তভব এর িাভথ ডনর্তত্ব, 

সুভর্াগ ও অনুভোেন সবিয়টি িম্পসকযত। প্রসতষ্ঠাভন ডর্েন প্রভ া াইসপাং-এর ডনর্তত্ব ডেয়ার েত োনুি থাকভত হভব, ডি ব্যাপাভর 

েক্ষতা বৃসদ্ধ ও িহভর্াগী উপায় গড়ার োনসিকতাও থাকভত হভব বা গড়ভত হভব।  

 

 

                                                           
 এ আভলািনায় প্রধানত: িরকাসর খাভত নাগসরক ডিবা উন্নয়ন সবিভয় গুরুত্বাভরাপ করা হভয়ভছ। 



এছাড়া, প্রভ া াইসপাং ডক সবদ্যোন ডিবার িেস্যা িোধান এবাং এর ডকান 

উপাোন বা অাংভশর উন্নয়ন িাংক্রাি পরীক্ষায় ব্যাবহার করা ডর্ভত পাভর। 

এভক্ষভত্র ডিবার সবসেন্ন অাংশ সকোভব কাজ কভর তাও পরীক্ষা করা র্ায়। 

এভক উন্নয়নমূলক প্রভ া াইসপাং বলা ডর্ভত পাভর।  

প্রভ া াইসপাং ডশভি একটি পসরভশাসধত এবাং র্ািাইকৃত ডিবা প্রস্তাব পাওয়া 

র্াভব র্া সকনা বাস্তবায়ভনর জন্য বৃহত্তর পরীক্ষণ উপভর্াগী অথবা িরািসর 

বাস্তবায়ন উপভর্াগী। এোভবই ডিবার উদ্ভাবন িভক্র প্রভ া াইসপাং একটি 

গুরুত্বপূণ য অাংশ সহিাভব কাভজ আভি। 

 

প্রভ া াইসপাং এর ধাপিমূহ   

প্রভ া াইসপাং একটি গসতপ্রসক্রয়া সহিাভব নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভন দুইোভব িহায়তা করভত পাভরাঃ  নতুন ডকান ডিবা উদ্ভাবভন 

প্রস্তাসবত উদ্ভাবনী ধারণার িাসহো এবাং এর কার্ যকাসরতা র্ািাইভয়র োধ্যভে (গভবিণামূলক প্রভ া াইসপাং) এবাং সবদ্যোন ডিবার 

উপাোন বা অাংভশর উন্নয়ভনর লভক্ষ প্রস্তাসবত উদ্ভাবনী ধারণা র্ািাভইর োধ্যভে (উন্নয়নমূলক প্রভ া াইসপাং)। সনভম্ন এই প্রসক্রয়াগত 

ধাপগুভলার সবন্যাি ও ফলাফল ডেখাভনা হলাঃ  

 

ধারণা বা িেস্যা সিসিতকরণ   

 

  

         গভবিণামূলক প্রভ া াইসপাং      

              

 

  

         পসরভশাসধত ধারণা/ভিবা প্রস্তাব          

 

 

 

           উন্নয়নমূলক প্রভ া াইসপাং 

 

 

      পরবতমীত পসরভশাসধত ডিবা এর  

         প্রস্তাব বাস্তবায়ন   

 

প্রভ া াইসপাং এর গুরুত্ব  

প্রভ া াইসপাং এর প্রসত িরকাসর খাভতর ডিবাকেমীতভের ক্রেবধ যোন আগ্রহ এবাং িরকাসর কাভজর সকছু সকছু িেস্যা িোধাভন এর 

িাম্প্রসতক ব্যবহাভরর ডঝাঁক এর গুরুত্ব তুভল ধভর। সবসেন্ন কারভণ প্রভ া াইসপাং গুরুত্বপূণ য হভয় উঠভত পাভর-  

উত্তে ডিবায় উন্নীতকরণাঃ প্রভ া াইসপাং ডিবা উদ্ভাবন অথবা অসধকতর উন্নয়ভন নতুন ধারণার ড কিই কার্ যকাসরতার 

িহজতর ও িাশ্রয়ী আগাে পরীক্ষায় িহায়তা কভর।  নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভন নতুন ডিবা েভেল সকাংবা ডিবার 

অাংশসবভশি উন্নয়ভনর লভক্ষয প্রভ া াইসপাং উদ্ভাবন উভদ্যাগভক িহজলেয কভর ডতাভল।  ফভল উদ্ভাবন উভদ্যাভগর 

পরীক্ষা-সনরীক্ষায় প্রশািসনক অনুভোেন িহজতর হয় এবাং নতুন নতুন উভদ্যাগ গ্রহভণর োধ্যভে নাগসরক ডিবার 

ক্রোগত উন্নয়ন িম্ভব হয়।  

প্রভ া াইসপাং শুরু করভত একটি ধারণা সিসিত করভত হভব র্ার ওপর 

পরীক্ষা িালাভনা হভব।  

প্রস্তাসবত নতুন ডিবার কার্ যকাসরতা ও অন্যান্য সেক র্ািাইভয়র পর 

প্রভয়াজন অনুর্ায়ী উক্ত ডিবা ধারণা পসরশুদ্ধ করা র্ায় এবাং উন্নত ডিবার 

লভক্ষয ডিবার নতুন উদ্ভাবন প্রস্তাব প্রণয়ন করা র্ায়। 

 

 

 

 

 

 

স্বল্প খরভি এবাং দ্রুততার িাভথ নতুন অথবা সবকল্প ডিবার িাসহো এবাং 

কার্ যকাসরতা র্ািাই এ প্রভ া াইসপাং  িাহায্য কভর। এভক গভবিণামূলক 

প্রভ া াইসপাং বলা ডর্ভত পাভর। 



 

ঝুঁসক হ্রাি ও িাপ সশসথল করাাঃ প্রভ া াইসপাং ডকান উদ্ভাবনী প্রসক্রয়ার প্রারভম্ভই একটি পরীক্ষণ ও ত্রুটির (trial and 

error) পসরভবশ সৃসি কভর। র্ার ফভল নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভনর লভক্ষ ক্রোগত পরীক্ষা বা গভবিণার পসরভবশ ততসর 

হয় এবাং ডিবাকেমীতভের উপর ডথভক “প্রসতটি উভদ্যাগই িাথ যক হভত হভব”- এই িাপটি কসেভয় ডেয়। প্রভ া াইসপাং-এ 

ডকান ত্রুটি এেনসক ব্যথ যতাভকও তবধ বভল ডেভন সনভয় প্রসতটি উভদ্যাগভক উৎিাসহত করা হয়। এর উভদ্দশ্য হল, বৃহত্তর 

সবসনভয়াগ বা পসরবতযন প্রসক্রয়ার আভগ প্রভয়াজনীয় পরীক্ষা-সনরীক্ষা কভর ডেভখ ডনওয়া। এর ফভল িােসগ্রক পসরবতযন 

বা ব্যয়বহুল সবফলতার ঝুঁসক কভে এবাং অসধকতর িফলতার িম্ভাবনা বাভড়।  

 

জনিম্পসৃক্ত ও উত্তে ডর্াগাভর্াগ স্থাপনাঃ ডিবার উদ্ভাবন প্রসক্রয়ার অাংশ সহিাভব প্রভ া াইসপাং এেন একটি পদ্ধসত র্া 

িেস্যা সিসিতকরণ, িোধান সেজাইন, পসরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ভন বহুসবধ অাংশীজভনর িাংভিিভক উৎিাসহত 

কভর। ফভল এটি উদ্ভাবনী সেজাইন প্রসক্রয়ায় িমু্মখ ডশ্রণীর ডিবাকেমীত, এবাং ডজযষ্ঠ ব্যবস্থাপক, এবাং ডিবা 

ব্যবহারকারীভের েভধ্য উত্তে ডর্াগাভর্াগ স্থাপভন এবাং উদ্ভাবনী ধারণা িম্পভকয জনিম্পৃসক্ত ও েতােতভক উদ্বুদ্ধ কভর। 

এর ফভল জটিল উদ্ভাবনী ধারণা বা ডিবার উদ্ভাবন বাস্তবায়ন িহজতর হয় এবাং  অভনভকই ডিবা উদ্ভাবন প্রসক্রয়ায় 

অবোন রাখভত পাভর ।  

  

অথ যমূল্য (value for money) প্রভ া াইসপাং িাশ্রয়ী ফলাফল লাভে িহায়ক। কে খরভি ডিবা উদ্ভাবভনর পরীক্ষা-

সনরীক্ষা ছাড়াও এটি ডিবার উদ্ভাবভন সবসনভয়াগ, ব্যয়বহুল ত্রুটি পসরহার এবাং িােসগ্রক ডিবািভক্র ব্যয় হ্রাি করভত 

গুরুত্বপূণ য ইসঙ্গত প্রোন করভত িক্ষে।  

িযাভলঞ্জাঃ   

প্রভ া াইসপাং-এর প্রধান িযাভলঞ্জ হল: িাংগঠভন উদ্ভাবনী িি যা এবাং উদ্ভাবনী িাংস্কৃসতর অপর্ যাপ্ত ব্যবস্থা এবাং এ লভক্ষ উদ্ধযতন 

ব্যবস্থাপকগভণর অপর্ যাপ্ত সেক-সনভে যশনা। এ অপার্ যপ্তার ফভল ডিবা উদ্ভাবভনর জন্য প্রভয়াজনীয় পরীক্ষা-সনরীক্ষার জন্য 

প্রাসতষ্ঠাসনক অনুভোেন এবাং উদ্ভাবনী  উভদ্যাগ গ্রহভণ ডিবাকেমীতগভণর উৎিাহ বাধাগ্রস্থ হভত পাভর। এছাড়া, প্রভ া াইসপাং এর জন্য 

িাংগঠভন সনভবসেত িম্পভের িরবরাহ এবাং ডিবকেমীতগভণর িক্ষেতা অজযন িযাভলঞ্জ সহিাভব সবভবিয।  

 

নাগসরক ডিব উদ্ভাবভন প্রভ া াইসপাংভক সকোভব কাভজ লাগাভবনাঃ  

সনজ প্রসতষ্ঠাভন নাগসরক ডিবা উদ্ভাবভন প্রভ া াইসপাং প্রভয়াগ করার ডক্ষভত্র সনম্নবসণ যত প্রসক্রয়া অনুিরণ করা ডর্ভত পাভর- 

 

 

 

প্রভ া াইসপাং এর জন্য ডিবায় উদ্ভাবভনর ডক্ষত্র প্রস্তুত করাাঃ   

নাগসরভকর ডপ্রক্ষাপ  ডথভক ডিবার িেস্যা সিসিতকরণ, িেস্যা িোধাভনর িাসহো অনুধাবন এবাং িোধান পসরকল্পনার িম্ভাব্য 

কার্ যকাসরতা উদ্ভাবভনর ডক্ষত্র প্রস্তুত করভত িহায়তা কভর। উদ্ভাবভনর একটি যুৎিই ডকি বা ডক্ষত্র আসবষ্কার করা জরুরী এবাং এ 

ডক্ষত্রটি ডর্ন অগ্রাসধকারমূলক এবাং পসরবতযভনর িাসহোর িাভথ িােঞ্জস্যপূণ য হয়। অন্যসেভক িরকাসর ডিবার উদ্ভাবনী কার্ যক্রভে 

ডকান নতুন পদ্ধসত অনুিরণ করার ডক্ষভত্র িাংগঠভন দৃঢ় ডনর্তত্বভক অন্যতে গুরুত্বপূণ য শতয সহিাভব ধভর ডনওয়া হয়। তাই এটি 

ডনর্তভত্বর িাভথ িম্পসকযত। উদ্ভাবনী প্রকল্প হাভত ডনওয়ার লভক্ষ গুরুত্বপূণ য শতযিমূভহর অনুিরণ, ক্ষেতায়ন, নতুন পদ্ধসতর  ঝুঁসক 

গ্রহভণ “সনরাপে” পসরভবশ ততসর এবাং ব্যথ যতার েয় ছাড়াই প্রকাভশ্য নতুন ধারণার পরীক্ষা-সনরীক্ষার সুভর্াগ সৃসির োধ্যভে 

উদ্ভাবভনর ডক্ষত্র প্রস্তুত হভত পাভর। প্রসতষ্ঠাভন সুগঠিত ডনর্তত্ব উদ্ভাবভনর প্রথাগত পদ্ধসতভক পসরহার কভর প্রভ া াইসপাং এর েত  

উেুক্ত, সৃজনশীল, িহভর্াগী ও অনুিন্ধানমূলক পদ্ধসত সনব যািন করভত উৎিাভহর ডর্াগান সেভত পাভরন।  

 

 

 

প্রভ া াইসপাং-এর েক্ষতা অজযন িাংস্কৃসত:  প্রসতষ্ঠাভন 

প্রভ া াইসপাং প্রভয়াভগর অনুেসত 

 

ডিবায় উদ্ভাবভনর ডক্ষত্র প্রস্তুত 



প্রভ া াইসপাং এর িক্ষেতাাঃ  

িরকাসর ডিবায় প্রভ া াইসপাং প্রভয়াভগর জন্য  িাংগঠভনর অেযিরীণ েক্ষতা বৃসদ্ধর একটি ক্রেবধ যোন িাসহো রভয়ভছ। িাধারণ 

প্রভ া াইসপাং-এর জন্য বাসহভরর সবভশিাসয়ত জ্ঞান বা িহভর্াসগতা অবশ্যম্ভাবী নয়। বরাং আগ্রহী কেমীতবাসহনী, েক্ষ েলীয় উভদ্যাগ, 

অাংশীজভনর সদ্বধাহীন অাংশগ্রহভণর োধ্যভে প্রভ া াইসপাং-এর িক্ষেতা বৃসদ্ধ করা ডর্ভত পাভর। প্রভ া াইসপাং-এর সবসেন্ন টুলি ও 

ড কসনকি িরবরাহ, উোহরণ প্রভয়াগ, অসেজ্ঞতা সবসনেয়, পরােশ য িহায়তা ইতযাসে ডিবাকেমীতগভণর জন্য উদ্ভাবনী উভদ্যাভগ 

প্রভ া াইসপাং িাংক্রাি িক্ষেতা বৃসদ্ধভত িহায়ক। িাংগঠনব্যসপ প্রভ া াইসপাং ডিেওয়াকয প্রণয়ন ও সুষ্ঠ ুঅনুিরণ উদ্ভাবনী িক্ষেতা 

বৃসদ্ধ এবাং প্রভ া াইসপাং-এর সনয়সেত িি যাভক প্রাসতষ্ঠাসনক রূপ সেভত পাভর।  

 

িাংস্কৃসতাঃ প্রসতষ্ঠাভন প্রভ া াইসপাং প্রভয়াভগর অনুেসতাঃ   

প্রভয়াজনীয় িক্ষেতা এবাং েক্ষ ডনর্তভত্বর পাশাপাসশ িাংগঠভন ডিবকেমীতগভণর োভঝ উদ্ভাবনী োনসিকতা, উৎিাহ ও ক্ষেতায়ন 

একটি গুরুত্বপূণ য সবিয়। ডেখভত হভব, িরকাসর েপ্তভর ডিবকেমীতগণ সক একটি উদ্ভাবনী ধারণা “একটুোত্র পরীক্ষা কভর ডেখা”-র 

জন্য সদ্বধাহীন এবাং ক্ষেতাপ্রাপ্ত? তারা সক ডিবার বৃহত্তর উন্নয়ন ও গভবিণার স্বাভথ য োপ্তসরক প্রথাগত িি যার বাইভর উভদ্যাগ 

ডনওয়ার ব্যাপাভর োবভত পাভর, এজন্য নতুন পদ্ধসত ও প্রসক্রয়া ব্যবহার করভত পাভর সক? িাংগঠভনর অেযিভর এ ধরভণর ঝুঁসক 

গ্রহভণর লভক্ষয িম্পভের িরবরাহ এবাং অনুভোেভনর ব্যবস্থা রভয়ভছ সক? ডিবার উন্নয়ন বা উদ্ভাবন পর্ যাভলািনায় পরীক্ষা-

সনরীক্ষার ব্যবস্থা প্রাসতষ্ঠাসনক সনয়সেত ব্যবস্থাসেভত অিভূ যক্ত বা প্রসতসষ্ঠত  করার োধ্যভে প্রভ া াইসপাং-এর জন্য অনুকূল 

প্রাসতষ্ঠাসনক িাংস্কৃসত গভড় ডতালা িম্ভব। 

 

পসরভশভি বলা র্ায়, িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন সবভশিত ডিবার উদ্ভাবন প্রসক্রয়ায় প্রভ া াইসপাং-এর প্রভয়াগ একটি আধুসনক ধারণা এবাং 

অদ্যাবসধ খুব কে িাংখ্যক িরকাসর প্রসতষ্ঠাভন এটি ডকান িাধারণ বা অব্যাহত ব্যবস্থা সহিাভব প্রসতসষ্ঠত। প্রসতষ্ঠাভন উদ্ভাবনী িি যার 

সুভর্াভগর োত্রার িাভথ এর প্রভয়াভগর োত্রা জসড়ত। প্রসতষ্ঠাভনর অেযিভর স্বল্প খরি এবাং সনম্ন ঝুঁসকভত ডিবার উদ্ভাবনী িি যার 

ব্যপক প্রভয়াগ ঘ াভত প্রভ া াইসপাং একটি কার্ যকর পন্থা। এর জন্য স্বপ্নেশমীত িাহিী ডনর্তত্ব, িম্পভের িরবরাহ, িক্ষেতা এবাং 

িহায়ক িাংস্কৃসত প্রভয়াজন। িাংগঠনিমূভহ সনজ সনজ উদ্ভাবনী ডিেওয়াভকযর অাংশ সহিাভব প্রভ া াইসপাং সেক-সনভে যসশকা প্রণয়ন ও 

অনুিরণ করা র্ায়। 
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সেজাইন সথাংসকাং: উদ্ভাবন ধাভপ ধাভপ 

 

বতযোন সবভশ্ব পণ্য বা ডিবা িরবরাহ পদ্ধসত িহসজকরণ এবাং পসলসি উদ্ভাবভন Design Thinking একটি জনসপ্রয় পদ্ধসত। 

এ া এক ধরভণর িেস্যা িোধান পদ্ধসত র্া মূলত সবদ্যোন পণ্য বা ডিবার িেস্যা দূরীভূত কভর গ্রাহভকর িাসহো অনুর্ায়ী এর 

পসরবতযন আভন।  

িহজ কথায় Design Thinking হভচ্ছ একটি সৃজনশীল পদ্ধসত র্া িেস্যা সিসিতকরণ ডথভক শুরু কভর িোধান এবাং এরপর 

ফলাফল মূল্যায়ন পর্ যি প্রসতটি ধাভপ ডিবা গ্রহীতার প্রতযাশার প্রসতফলন সনসিত কভর একই িাভথ ডিবা পদ্ধসত বা ব্যবস্থার 

উন্নয়ভনর িেয় ডিবা গ্রহীতাভের সুসবধার কথা সবভবিনা কভর সবকল্পিমূহভক সবভিিণ কভর। Design Thinking িেস্যা 

ডকসন্দ্রক না বরাং এ া িোধান ডকসন্দ্রক এবাং তা সবিয় সবভিিণ ও কল্পনার িেেয় িাধন কভর। এজন্য এভক Innovation 

Step by step ও বলা হয়। 

 

Design Thinking এর উভদ্দশ্য:  

 জঠিল সবিভয়র িহজ সবকল্প অনুিন্ধান; 

 ডিৌন্দর্ য এবাং এর কার্ যকাসরতা; 

 অসেজ্ঞতা গুনোভনর উন্নয়ণ; 

 িহজ িোধান ততসর; 

 ধারণার িম্প্রিারভণ গ্রাহভকর িাভথ ডর্াগাভর্াগ; 

 গ্রাহভকর প্রভয়াজন সবভবিনা ও সবভিিণ; 

 িেস্যা অনুিন্ধান ও িোধান প্রসক্রয়ায় ডিবা গ্রহীতাভক িম্পৃক্তকরণ। 

Design Thinking এর ধাপিমূহ: 

অথ যপূণ য উদ্ভাবন এর জন্য প্রভয়াজন ডিবা গ্রহণকারীর িাসহো িম্পভকয জানা এবাং তাভের জীবন িম্পভকয র্ত্নশীল হওয়া। আর এ 

জন্য সবসেন্ন ধাভপ Design Thinking এর কাজটি করা হয় ডর্ গুভলা সনভি আভলািনা করা হভলা।  

 

  



ধাপ-১: এেপ্যাথাইজ (Empathize):  

Design Thinking ধারণাটির বড় একটি সবিয় হভচ্ছ গ্রাহভকর জন্য এেপ্যাসথ। এেপ্যাথাইভজশন সেজাইন সথাংসকাং এর 

ডক্ষভত্র গ্রাহক বা ডোক্তার শারীসরক ও োনসিক প্রভয়াজনীয়তা ও তাভের সিিাোবনা বুঝভত িাহায্য কভর। এেপ্যাথাইভজশন মূল 

উভদ্দশ্য হভচ্ছ গ্রাহক বা ডোক্তার িেস্যা বা দূভে যাভগর প্রসতফলন সনভজর ডক্ষভত্র কল্পনা করা ও গ্রাহভকর অনুভূসতর প্রসত আকুন্ঠ 

িেথ যন ততসর। 

 

এেপ্যাভথটিক হভবন সকোভব? 

এেপ্যাভথটিক হওয়ার জন্য গুরুত্বপূণ য দু’টি সবিয় হভলা গ্রাহভকর িাভথ ডর্াগাভর্াগ এবাং তীক্ষ্ণ কল্পনা শসক্ত। গ্রাহভকর মূল িেস্যা 

অনুধাবভনর জন্য প্রভয়াজন িঠিক ও কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ। িঠিক ও কার্ যকর ডর্াগাভর্াগ িম্ভব ব্যাতীত ডর্েন অভন্যর েভনাোব 

বুঝা িম্ভব নয়, ডতেন িম্ভব নয় তার দু:খ কি আনন্দ ডবেনার প্রকৃত িহেেমীত হওয়া। ডিবা গ্রসহতার পয়যভবক্ষণ, িাক্ষাৎকার, 

েলীয় আভলািনা ইতযাসে গতানুগসতক পদ্ধসত ছাড়াও পসরেশ যন, অনানুষ্ঠাসনক ডর্াগাভর্াগ ও আভলািনা, েতােত জসরপ, পরােশ য 

িো ইতযাসের োধ্যভে নাগসরক ডিবায় ডিবা গ্রহীতার িাভথ ডর্াগাভর্াগ সৃসি হভত পাভর। এবাং শুধু ডর্াগাভর্াগই নয়, িহেেমীত 

হওয়ার জন্য তীক্ষ্ণ কল্পনা শসক্তর প্রভয়াজনও রভয়ভছ। অন্য একজন োনুি সকোভব তার পৃসথবীভক ডেখভছ, তার পসরভবশভক 

সকবাভব অনুেব করভছ তা বুঝার জন্য প্রভয়াজন তার স্থাভন সনভজভক কল্পনা কভর ডনওয়া। 

 

ধাপ-২: ইসুয সনধ যারণ (Define):  

িঠিক িোধাভনর জন্য িহায়ক একোত্র উপায় হভচ্ছ িঠিক িেস্যা সিসিতকরণ। Design Thinking এ ইসুয সনধ যারণ বা 

Define বলভত ডিবা গ্রহীতার িেস্যা িম্পভকয পসরষ্কার ধারণা অজযন এবাং ডিবা গহীতা ও ডিবা প্রোনকারীর বাস্তব ডপ্রক্ষাপ  

সবভবিনা করা।  

ইসুয সনধ যারণ বা Define এর মূল উভদ্দশ্য হভলা অথ যপূণ য িেস্যা সববৃসত (Problem Statement) ঠিক করা র্াভক আেরা 

Point of View বা দৃসিভকাণ বভল থাসক।  

 

ইসুয সনধ যারণ করভবন সকোভব?  

ইসুয সনধ যারণ করার জন্য গ্রাহভকর িাভথ আভলািনা এবাং পর্ যভবক্ষণ হভত প্রাপ্ত তথ্য সবভিিণ করভত হয়। এ ডক্ষভত্র ডিবা গ্রহীতা, 

র্াভের জন্য সেজাইন সথাংসকাং করা হভচ্ছ তাভের ডশ্রণী (Class) িম্পভকয েস্ট ধারণা প্রভয়াজন। িীসেত সকছু িাসহো ডর্গুভলা 

পূরণ করা গুরুত্বপূণ য, ডিগুভলা বাছাই এবাং ডিগুভলার িেেয় িাধন করভত হয়।  
 

ধাপ-৩: কল্পনা (Ideate): 

Ideate বা কল্পনা হভচ্ছ ধারণা উদ্ভাবভন েভনাভর্াগ ডেওয়া। Ideate কল্পনা শসক্তর োধ্যভে ডিবা গ্রহীতার িেস্যা িোধাভনর 

পদ্ধসত আসবষ্কাভরর সুভর্াগ কভর ডেয়। Ideation মূলত িেস্যা িোধাভনর জন্য উপলি সবকল্পিমূভহর পসরিীো বাসড়ভয় ডেয় 

র্ার ফভল িব যত্তে িোধান এর উপায় বাছাই করা িম্ভব হয়।  

সকোভব কল্পনা (Ideate) করভবন? 

সিিা শসক্তর দ্বারা িভিতন বা অবভিতন েভন এবাং এর িাভথ ডর্ৌসক্তক সিিার িেেভয়র োধ্যভে কল্পনা করভত হয়। গ্রাহভকর 

েতােত ডনওয়া ও ডব্রইনভস্টাসে যাং এর োধ্যভে সিিত সবিভয় একাসধক ধারণা সৃসি করভত হয়। 

  

ধাপ-৪: প্রভ া াইপ (Prototype): 

প্রভ া াইসপাং হল ডিবা উন্নয়ভনর িম্ভাব্যতা র্ািাইভয়র জন্য একটি আধুসনক ও পদ্ধসতগত ব্যবস্থা, র্া স্বল্প খরি ও আয়াভি 

পরীক্ষা-সনরীক্ষার োধ্যভে এ িম্পভকয স্বচ্ছ ধারণা লাে এবাং ডিবা উন্নয়ভনর জন্য িঠিক সিদ্ধাি গ্রহভণর প্রসক্রয়ায় ডিবা 

সবতরণকারী ডথভক শুরু কভর এর ব্যবহারকারী ও অাংশীজভনর ডগাষ্ঠীগত প্রয়াি ও েতােতভক অিভু যক্ত কভর। প্রভ া াইসপাং এর 

োধ্যভে নতুন ডকান ডিবা বা ধারণার দ্রুত িাশ্রয়ী িাফভল্যর জন্য পূভব যই এর ব্যথ যতা র্ািাইভয়র সুভর্াগ ততসর হয়। এ া নতুন ডিবা 

অথবা সবদ্যোন ডিবা উন্নয়ভনর িাফভল্যর ব্যাপাভর সিদ্ধাি গ্রহভণ িাহায্য কভর। প্রসতষ্ঠান বা ডিবার িাভথ িাংসিি ডর্ ডকউ 

প্রভ া াইসপাং করভত পাভর। তভব এর িাভথ ডনর্তত্ব, সুভর্াগ ও অনুভোেন সবিয়টি িম্পসকযত। প্রসতষ্ঠাভন ডর্েন প্রভ া াইসপাং-এর 

ডনর্তত্ব ডেয়ার েত োনুি থাকভত হভব, ডি ব্যাপাভর েক্ষতা বৃসদ্ধ ও িহভর্াগী উপায় গড়ার োনসিকতাও থাকভত হভব বা গড়ভত 

হভব। 

 



প্রভ া াইসপাং করভবন সকোভব? 

প্রভ া াইসপাং শুরু করভত আইসেভয়শন  ডথভক সিসিত ধারণার উপর পরীক্ষা িালাভত হয়। প্রাপ্ত ধারণািমূহ িেসেত কভর একাসধক 

খিড়া প্রস্তুত করভত হয়।  প্রস্তাসবত নতুন ডিবার কার্ যকাসরতা ও অন্যান্য সেক র্ািাইভয়র পর প্রভয়াজন অনুর্ায়ী উক্ত ডিবা ধারণা 

পসরশুদ্ধ করভত হয় এবাং ডিবা গ্রহীতািহ অন্যান্য িাংসিিভের প্রসতসক্রয়ার আভলাভক এক বা একাসধক প্রভ া াইপ ততসর ও 

উপস্থাপন করভত হয়। এ ডক্ষভত্র গভবিণামূলক প্রভ া াইপ ও উন্নয়নমূলক প্রভ া াইপ উেভয়র িোন গুরুত্ব রভয়ভছ। 

 

ধাপ -৫: পরীক্ষা (Test):  

ড সস্টাং হভচ্ছ প্রভ া াইপকৃত সবিভয় ডিবা গ্রহীতার প্রসতসক্রয়া র্ািাই পদ্ধসত। এর উভদ্দশ্য হভলা উদ্ভাবনী ধারণািমূভহর ডকানটি 

কাজ করভছ আর ডকানটি কাজ করভছ না  তা পরীক্ষা করা। ড সস্টাং মূলত ডিবা গ্রহীতার হয় েভনাোব ও প্রসতসক্রয়া  বুঝার 

োভলা োধ্যে। প্রস্তাসবত িোধান ডিবা গ্রহীতার েভনাপূত হভচ্ছ সক না তা র্ািাইভয়র জন্য ড সস্টাং এর প্রভয়াজন। এ া সেজাইনার 

কর্তযক প্রস্তুতকৃত িোধান প্রভয়াজনানুর্ায়ী পসরভশাধন ও ডিগুভলা আভরা কার্ যকর করার সুভর্াগ প্রোন কভর। 

 

Test করভবন সকোভব? 

প্রভ া াইপকৃত সবিয়গুভলা ডিবা গ্রহীতার িােভন উপস্থাপন করভত হয় তভব িবসকছু ব্যাখা করার প্রভয়াজন ডনই। প্রস্তাসবত ডিবা 

িম্পভকয ডিবা গ্রহীতার েতােত ও তাভের প্রশ্নিমূহ সবভিিণ করভত হয়। এক কথায় তাভের প্রসতসক্রয়া পর্ যাভলািনা করভত হয়। 

প্রস্তাসবত িোধান পদ্ধসতভত ডকানরূপ ত্রুটি সবচুযসত পসরলসক্ষত হভল পূভব যর ধাভপ সফভর সগভয় প্রসতসক্রয়া (Feedback) অনুর্ায়ী 

ডিগুভলা িাংভশাধন ও পসরোজযন করভত হয়। 

 

উদ্ভাবনী ডকৌশল সহভিভব Design Thinking: 

 

উদ্ভাবভনর ডকৌশল সহভিভব র্খন Design Thinking কাভজ লাগাভনা হয় তখন উদ্ভাবভনর িফলতার এর গ্রহণভর্াগ্যতা ও 

স্থাসয়ভত্ব হার বহুগুভন ডবভড় র্ায়। ডকান িাংগঠভনর িাাংগঠসনক পসরবতযন ও উদ্ভাবন ডকৌশল প্রস্তুসতভত Design Thinking 

গুরুত্বপূণ য ও িহায়ক ভূসেকা পালন কভর। 

 Design Thinking উদ্ভাবনী িক্ষেতা বৃসদ্ধকভর; 

 Design Thinking এর োধ্যভে ডিবা গ্রহীতার গসত-প্রকৃসত ও প্রকৃত িাসহো িম্পভকয পসরষ্কার ধারণা অজযন িম্ভব 

হয়; 

 Design Thinking ধারণা উদ্ভাবভনর েধ্যভে িেস্যা িোধান এবাং ডিবা উদ্বাবভনর সবসেন্ন সবকল্প পদ্ধসত আসবষ্কাভর 

িাহায্য কভর।  

 উদ্ভাবনী ধারণািমূভহর কার্ যকাসরতা র্ািাই এবাং ডি িম্পভকয ডিবা গ্রহীতাভের প্রসতসক্রয়া অনুিন্ধাভনর োধ্যভে ডিগুভলার 

বাস্তবায়ভনর পথ সুগে কভর।  

অসধক অধ্যয়ভণর জন্য: 

1.  Simon, Herbert (1969). The Sciences of the Artificial. Cambridge: MIT 

Press. 

2. Hasso Plattner, An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE, 

Institute of Design at Stanford. 

3. http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2014/03/31/design-thinking-a-

unified-framework-for-innovation/ 

4. https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Steps_in_a_Design_Thinki

ng_Process.html 

5. https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/at

tachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf?sessionID=9a5d0a2a0

cd5fb6c26a567b2636b19513b76d0f4 

6. https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/ 

7. http://a2i.pmo.gov.bd/content/design-thinking-public-service-innovatio 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2014/03/31/design-thinking-a-unified-framework-for-innovation/
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2014/03/31/design-thinking-a-unified-framework-for-innovation/
https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Steps_in_a_Design_Thinking_Process.html
https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Steps_in_a_Design_Thinking_Process.html
https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf?sessionID=9a5d0a2a0cd5fb6c26a567b2636b19513b76d0f4
https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf?sessionID=9a5d0a2a0cd5fb6c26a567b2636b19513b76d0f4
https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf?sessionID=9a5d0a2a0cd5fb6c26a567b2636b19513b76d0f4
https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/


 

উপস্থাপনা (Effective Presentation) 

 

উপস্থাপনা হল ডর্াগাভর্াভগর একটি োধ্যে, র্া স্থান-কাল-পাত্র ডেভে সেন্ন োত্রা োসব কভর। 

উপস্থাপনাভক কার্ যকর করার ডক্ষভত্র একসেভক ডর্েন উপস্থাপভকর পূব য-প্রস্তুসত অতযাবশ্যক 

ঠিক ডতেসন উপস্থাপনা িলার িেভয় পসরসস্থসতভক সবভবিনায় সনভয় দ্রুত পসরবতযন ও 

অসেভর্াজভনর প্রভয়াজন হয়। তাই উপস্থাপনা গতানুগসতক ডকান কাজ নয় বরাং এটি একটি 

সশল্প।   

উপস্থাপনার প্রস্তুসতপভব য সবভবিয সবিয়াসোঃ 

 এই পভব য একজন উপস্থাপকভক তার উপস্থাপনার সবিয় িম্পভকয পসরষ্কার ধারণা 

গ্রহণ প্রভয়াজন 

 উপস্থাপনার সবিয়টি ডকন, সক উভদ্দভশ্য ডশ্রাতার িােভন তুভল ধরা হভচ্ছ তা গেীরোভব অনুধাবন করভত হভব।  

 এই অনুধাবন প্রসক্রয়ায় ডশ্রাতার িাংখ্যা, বয়ি, ডজোর, সশক্ষার স্তর, িাোসজক অবস্থান ইতযাসে উপস্থাপকভক োথায় 

রাখাভত হভব। 

 উপস্থাপনার স্থান, তাসরখ ও িেয় িম্পভকয উপস্থাপকভক আভগই অবসহত হভত হভব এবাং র্থািেভয় উপস্থাপনাস্থভল 

উপসস্থত হভত হভব।  

 একই উপস্থাপনা স্থানভেভে সেন্ন োত্রা ও সেন্ন গুরুভত্বর োসব রাভখ। ডর্েন বলা র্ায় ডর্, একজন ইভনাভে র কর্তযক তার 

প্রভজক্ট িম্পভকয উপকারভোগী জনিাধারভণর িােভন উপস্থাপনা ডর্ োত্রার হভব, ঠিক একই প্রভজক্ট সতসন র্খন 

অনুভোেনকারী কর্তযপভক্ষর িােভন করভবন তখন ডিটি সেন্ন রকভের হভব।  

 প্রস্তুসতপভব যর সবভবিয সবিয়িমূহ একটি অন্যটির িাভথ জসড়ত ও পসরপূরক।  

 সুতরাাং একটি কার্ যকর উপস্থাপনার জন্য উপসরউক্ত সবিয়িমূভহর িেেয় প্রভয়াজন। 

 

উপস্থাপনা পদ্ধসতাঃ 

১. বক্তৃতা 

২. পাওয়ার পভয়ন্ট উপস্থাপনা 

৩. সলপ িা য এর োধ্যভে উপস্থাপনা 

৪. সেসেও প্রেশ যন ইতযাসে 

৫. গল্প বলার োধ্যভে 

৬.  প্রসতকী উত্থাপন (সিমুভলশন) এর োধ্যভে 

উপস্থাপনার সবসেন্ন পদ্ধসতর েভধ্য বতযোভন ডপশাগত পর্ যাভয় পাওয়ার পভয়ন্ট উপস্থাপনা িব যাসধক প্রিসলত। পাওয়ার পভয়ন্ট 

উপস্থাপনায় অসেও সেজুয়াল পদ্ধসতর িেেভয় ডর্ ডকান সবিয়ভক সনধ যাসরত ডশ্রাতার সনক  অভনক উপভর্াগী কভর উপস্থাপন করা 

িম্ভব, র্া শুধুোত্র বক্তৃতা প্রোভনর োধ্যভে িম্ভব না। 

 

পাওয়ার পভয়ন্ট উপস্থাপনায় সবভবিয সবিয়াঃ 

১. পাওয়ার পভয়ন্ট স্লাইভে উপযুক্ত িাইভজর ফন্ট ব্যবহার করভত হভব, র্া ডশ্রাতার সনক  িহভজই দৃশ্যোন হয়। 

২. িেক সেভয় শুরু করা, ডশ্রাতাভের িাভথ ইনফরোল িম্পকয স্থাপন এবাং প্রভয়াজভন সেথসিয়ার সুভর্াগ প্রোন করা।  

৩. স্লাইভে ড িভ র ব্যবহার িীসেত থাকা উসিত। শুধুোত্র মূল সবিয়িমূহ পভয়ণ্ট আকাভর প্রকাশ করা র্ায়। 

৪. স্লাইভে শে ও বাকয প্রভক্ষপভণ অপ্রভয়াজনীয় এসনভেশন ব্যবহার বজযনীয়। 

৫. ড ি এ ই াসলক এবাং আোরলাইন বজযনীয়; প্রভয়াজভন ডবাড করা ডর্ভত পাভর। 

৬. রাং ব্যবহার করার ডক্ষভত্র সবপরীত ও পসরপূরক রাং ব্যবহার করা োভলা। 

৭. ছসব/সেসেও সিপ জটিল ধারনাভক িহজভবাধ্য কভর। তাই এগুভলা িীসেত আকাভর ব্যবহার করা র্ায়। 



৮. সবিয়বস্তুর ক্রেসবকাশ ও ধারাবাসহকতা।  

৯. প্রভয়াজভন সবরসত প্রোন করা।  

 

িাধারণ সবভবিয সবিয়াঃ  

১. উপস্থাপভকর তেসহক অঙ্গেসঙ্গ ও ডপািাক 

২. উপস্থাপভকর োিা ও শেিয়ন 

৩. অনুষ্ঠান স্থভলর পসরভবশ। 

 

 

 

 

 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. http://www.wolfvision.com/wolf/comparison-of-5-presentation-methods_e.pdf 

2. http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/delivering-presentation 

3. http://www.inc.com/geoffrey-james/how-to-fix-your-presentations-21-tips.html 

4. http://www.skillsyouneed.com/presentation-skills.html 

5. http://www.ljlseminars.com/elements.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপস্থাপনায় প্রশ্ন-উত্তর পব য 

কার্ যকর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনার ডশিাাংভশ উপস্থাপক এবাং ডশ্রাতাগভনর েভধ্য প্রশ্ন-উত্তর পভব যর ব্যবস্থা সবভশি গুরুত্ব 

বহণকভর । উপস্থাপনার সবিভয় ডশ্রাতাগভণর ডকান সকছু জানার থাকভল প্রশ্ন উত্থাপভনর োধ্যভে ডি িম্পভকয সু-েি ধারণা 

লাে করভত পাভর।   

http://www.wolfvision.com/wolf/comparison-of-5-presentation-methods_e.pdf
http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/delivering-presentation
http://www.inc.com/geoffrey-james/how-to-fix-your-presentations-21-tips.html
http://www.skillsyouneed.com/presentation-skills.html
http://www.ljlseminars.com/elements.htm


 

 

গল্প বলাাঃ আসুন উোহরণ ততসর কসর 

গল্প বলা ডকান সবিয়ভক উপস্থাপন এবাং ডর্াগাভর্াভগর একটি আকি যণীয় ডকৌশল। একটি োল গল্প েীঘ যভেয়াভে কার্ যকরী প্রোব 

ডফলভত পাভর। এটি এেন একটি ডকৌশল র্া আোভের ডেখার দৃসিেসঙ্গ, ডশানার আগ্রহ এবাং অসেজ্ঞতা োগাোসগর োধ্যভে একটি 

এেন পসরভবশ ততসর কভর র্া ডশ্রাতাভক ঐ সবিভয় এক া ছসব আকভত িাহায্য কভর। বলা িভল গল্প বলা একটু হাল্কা ধাভির, িহজ 

পদ্ধসত র্া সশখভনর ডকান প্রথাগত পদ্ধসত নয়। এই পদ্ধসত িিারির ব্যবহার করা হয়াঃ    

 তথ্য প্রোন করভত 

 দৃসিেসঙ্গ প্রকাশ করভত 

 অসেজ্ঞতা/ ডকান সবিয়ভক প্রকাশ করভত 

 অন্যভের িাভথ ডর্াগাভর্াগ করভত, ইতযাসে 

িাম্প্রসতক কাভল, ডেশ গঠভনর একটি অিসন যসহত ডকৌশল সহভিভব সৃজনশীল সশখভনর সবিয়টি গুরুত্ব সেভয় োবা হভচ্ছ। গল্প বলা 

সৃজনশীল সশখভনর একটি অন্যতে েক্ষতা। গল্প র্খন সিিার ডখারাক ডেয় এবাং অিরভক নাড়া ডেয় তখন এর োধ্যভে কার্ যকর 

োভব ডশখাভনা িম্ভব হয়। 

ব্যসক্ত জীবভন ডছা  ডছা  ঘ না/পসরবতযন গভল্পর সবিয় হভত পাভর। আর িোজ তথা জাসত গঠভন এই ডছা  ডছা  গল্পগুভলা হভত 

পাভর োল কাভজ অনুভপ্ররণা ডেয়া। আর এভত িোভজ বা ডেভশ প্রসতটি পভে পভে োল/গঠনমূলক কাভজর উোহরণ সৃসিভত 

ব্যাপক ভূসেকা রাভখ।  

ডকান জাতীয় গভল্প ডশখার িম্ভাবনা ডবসশ থাভক 

নবনিন্ন ধরদনর গল্প আসদে পাদর; োৎক্ষনেক এবং পূব ট ননধ টানরে। োৎক্ষনেক গদল্প যখন গুবুত্বপূন ট নকছু- আনন্দ, শবেনার এমন 

ঘর্না ঘদর্ যা বন টোকানরদক ঐ ঘর্না বলদে ঊৎসানহে কদর। নকন্তু পূব ট ননধ টানরে গদল্প বন টোকানর োর বা োর পনরবাদরর সাদর্ 

ঘদর্ যাওয়া শকান নকছু ঊপস্থাপন কদর, যা পনরকনল্পে কাঠাদমার মধ্য র্াদক।  

গল্প উপস্থাপনার োধ্যে 

োৎক্ষনেক গল্প শজাড়, েলগে এমননক উন্মুি আদলাচনার মাধ্যদম উপস্থাপন করা যায়। অপরপদক্ষ পূব ট ননধ টানরে গল্প 

উপস্থাপনায় শরাল শে, অনিনদয়র মাধ্যদম, শকস স্টানি ইেযানের ব্যবহার শেখা যায়।  

গল্প/ডকি স্টাসের কাঠাভো  

একটি গ্রহেদযাগ্য গদল্পর জন্য ননদের উপাোন সমূহ র্াকা প্রদয়াজন  

- গদল্পর নেদরানামঃ সহজ, সরল ও সব-ব্যখ্যানয়ে; 

- নবষয়টি গ্রহদনর শপেদনর কারে (ভূিদিানগ বিব্য, শিাগানির নচত্র); 

- নক নক পেদক্ষপ গ্রহে করা হদয়দে/ নবকল্প পেদক্ষপসমূহ; 

- পূদব টর ও বেটমান অবস্থার নচত্র (সময়,খরচ ও যাোয়াদের আদলাদক); 

- চযাদলঞ্জসমূহ ও োর সমাধান; 

- অংেীজদনর োনয়ত্ব ও কেটব্য; 

- বাদজর্ ও োর ঊৎস; 

- িনবষ্যে পনরকল্পনা । 

 

 



 

অসতসরক্ত অধ্যয়ভনর জন্য 

1. (Clandinin and Connelly, 1998; McDrury and Alterio, 2002; McEwan and Egan, 1995; 
Pendlebury, 1995; and Witherell and Nodding, 1991)  

2. McDrury and Alterio, 2001 
3. www.scu.edu.au/teachinglearning 

 
 

সনভির ওভয়ব িাই  গুসল আরও জানভত িহায়তা করভব-  

1. www.gttp.org/docs/howtowriteagoodcase.PDF 
2. www.scu.edu.au/teachinglearning 
3. http://www.jisctechdis.ac.uk/assets/documents.resources/database/id471_using_st

orytelling_to_enhance_lerning.pdf 
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 উোহরে….  পাবসলক িাসে যি ইভনাভেশভন উোহরভনর গল্প ততসর একটি খুবই গুরুত্বপূণ য সবিয়। ডকননা একই পসরভবভশ, 

একই িেস্যা, একই অবস্থাভনর েভধ্য ডথভক সকোভব সতসন পসরবতযন আনার জন্য িভিি হভলন। তার উপলসির জায়গাটি সক? 

ডোটিভেশন জায়য়গা  া সক? িভিতনতা বাড়াভত এর র্ভথষ্ঠ প্রোব আভছ। প্রাথসেক পর্ যাভয় একটি িফল উোহরভনর গল্প এই 

কাভজ আগ্রসহ িবাইভক িাহি ডজাগায়, ব্যাপকোভব অনুপ্রাসণত কভর। সনভির গল্পটি উোহরণ সহভিভব ডেখা ডর্ভত পাভর-  

সশক্ষাথমীত ঝভর পড়া ডরাভধ প্রাথসেক সবদ্যালভয় দুপুভরর খাবার িালু 

পঞ্চগড় ডজলার ডবাো উপভজলার নাগরকুোসর িরকাসর প্রাথসেক সবদ্যালভয়র প্রধান সশসক্ষকা ডহািভন আরা 

একসেন দুপুভরর পর র্ততীয় ডশ্রণীর  কভক্ষ সগভয় অভনক কে ছাত্র-ছাত্রী ডেখভত ডপভলন।  সতসন সবদ্যালভয়র 

একজন সশক্ষক জালাল উসদ্দন ডক এ ব্যাপাভর সজজ্ঞািা করভল জনাব জালাল তাঁভক জানাভলন ডর্, 

সবদ্যালভয়র ছাত্র-ছাত্রীভের উপসস্থসতর হার সেন সেন কভে র্াভচ্ছ এবাং ডেখা র্ায় ডর্ অভনক সশক্ষাথমীত দুপুভর 

টিসফভনর িেয় বাসড়ভত সগভয় সবদ্যালভয় আর সফভর আিভছ না। প্রধান সশসক্ষকা সবিয়টি সনভয় সিিায় পভড় 

ডগভলন । সতসন সবদ্যালভয়র িকল সশক্ষকভের সনভয় জরুরী তবঠভক বিভলন এবাং সশক্ষকভের িাভথ সনভয় 

সবসেন্ন ডশ্রণীর সশক্ষাথমীতভের কাভছ তাভের স্কুভল না আিার কারণ সজজ্ঞািা করভলন। অসধকাাংশ সশক্ষাথমীত ডর্ 

উত্তর সেল তা শুভন ডহািভন আরার সনভজর স্কুল জীবভনর কথা েভন পভড় ডগল। ডহািভন আরার স্কুল বাসড় 

ডথভক অভনক দূভর সছল। দুপুভর খাওয়ার জন্য বাসড় আিভত পারভতা না। এজন্য তাঁর অভনক িহপাঠী দুপুভর 

টিসফভন বাসড়ভত এভি আর স্কুভল সফরভতা না এবাং অভনভকর ো তাভের িাভথ টিসফন সেত না বভল তারা 

স্কুভলই ডর্ত না।  

 

প্রধান সশসক্ষকা ছাত্র-ছাত্রীভের িেস্যা অনুধাবন করার ডিিা করভলন এবাং বুঝভত পারভলন সশশুভের জন্য 

সবদ্যালভয়ই দুপুভর খাওয়াভনার ব্যবস্থা করভত পারভল োল হয়। সবদ্যালভয়র অন্য সশক্ষকরাও এ ব্যাপাভর েত 

সেভলন। 

 

সকন্তু িেস্যা হভলা প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য িপ্তাভহ কেপভক্ষ পাঁি সেন দুপুভর খাওয়াভনার ব্যবস্থা করা 

সবদ্যালয় কর্তযপভক্ষর একার পভক্ষ িম্ভব না। প্রধান সশসক্ষকা উপায় খু ুঁজভত লাগভলন। সতসন সবদ্যালভয়র 

সশক্ষক, প্রোবশালী অসেোবক, গ্রাভের গণ্যোন্য ব্যসক্ত ও ইউসপ ডিয়ারম্যান এর িাভথ একটি েত সবসনেয় 

িোর আভয়াজন করভলন। এ েত সবসনেয় িো ডথভক সিদ্ধাি হভলা ডর্, সশশুভের দুপুভর খাওয়াভনার জন্য 

অসেোবক ও সশক্ষকভের িেেভয় এক া কসেটি গঠন করা হভব,  িােথ যবান প্রভতযক অসেোবক প্রসতসেন 

এক মুসি িাল আলাো পাভত্র িাংরক্ষণ করভব এবাং িপ্তাহ ডশভি সশক্ষাথমীত ঐ িাল সবদ্যালভয় সনভয় আিভব। 

এলাকার সকছু ধনী ব্যসক্ত এককালীন সকছু অথ য প্রোভনর আশ্বাি সেভলন এবাং ইউসপ ডিয়ারম্যান ও এক া 

ফাে এর ব্যবস্থা করভবন বভল আশ্বাি সেভলন। সশক্ষাথমীতভের োভয়রা প্রসতসেন সতনজন পালাক্রভে এই খাবার 

রান্না করার জন্য রাসজ হয়। িম্পূণ য সবিয় া উপভজলা সনব যাহী কে যকতযাভক জানাভনা হভল সতসন এ ব্যবস্থার 

প্রশাংিা কভরন এবাং ডকান িেস্যা হভল ডি সবিভয় িাহায্য করভবন বভল আশ্বাি ডেন।  

 

অবভশভি প্রধান সশসক্ষকার একাি প্রভিিা এবাং িকভলর িহভর্াগীতার োধ্যভে সশক্ষাথমীতভের জন্য দুপুভরর 

খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথে সেভন ৩০ ডকসজ িাল, পাঁি ডকসজ োল ও পাঁি ডকসজ আলু সেভয় সখচুড়ী রান্না 

করা হয় এবাং িপ্তাভহ সতন সেন সখচুড়ী ও সতনসেন িবসজ োল খাওয়াভনার সিদ্ধাি গ্রহণ করা হয়।  দুপুভর 

খাবার িালু করার পর সবদ্যালভয়র সিত্র পাভে র্ায়। ছাত্র-ছাত্রীভের ঝভর পড়ার হার কোর পাশাপাসশ 

সবদ্যালভয় উপসস্থসতর হার ও বৃসদ্ধ পায়। 

 

এেপ্যাসথ 

অসধকাাংশ সশক্ষাথমীত ডর্ উত্তর সেল তা 

শুভন ডহািভন আরার সনভজর স্কুল 

জীবভনর কথা েভন পভড় ডগল। 

ডহািভন আরার স্কুল বাসড় ডথভক 

অভনক দুভর সছল। দুপুভর খাওয়ার 

জন্য বাসড় আিভত পারভতা না। 

এজন্য তাঁর অভনক িহপাঠী দুপুভর 

টিসফভন বাসড়ভত এভি আর স্কুভল 

সফরভতা না এবাং অভনভকর ো 

তাভের িাভথ টিসফন সেত না বভল 

তারা স্কুভলই ডর্ত না। 

টিে সবসডাং 

এ েত সবসনেয় িো ডথভক সিদ্ধাি 

হভলা ডর্, সশশুভের দুপুভর 

খাওয়াভনার জন্য অসেোবক ও 

সশক্ষকভের িেেভয় এক া কসেটি 

গঠন করা হভব, 

ডন ওয়াসকযাং 

সতসন সবদ্যালভয়র সশক্ষক, প্রোবশালী 

অসেোবক, গ্রাভের গণ্যোন্য ব্যসক্ত ও 

ইউসপ ডিয়ারম্যান এর িাভথ একটি 

েত সবসনেয় িোর আভয়াজন 

করভলন। 

ডস্টকভহাডার 

# সশক্ষাথমীতভের অসেোবক 

# গ্রাভের গণ্যোন্য ব্যসক্ত 

# ইউসপ ডিয়ারম্যান 

# উপভজলা সনব যাহী অসফিার 



 

 

নাভ ার ডজলার ডেৌজা নকশার হালনাগাে েজুে ও সবক্রভয়র তথ্য........................ 

 

 

 

নাভ ার ডজলায় িােভন জসরপ হভব তাই ডেৌজা নকশার অভনক িাসহো।  গতকাল সিাংড়া উপভজলা ডথভক 

জনাব কাোক্ষানাথ এভি শুকাি ডেৌজার ৩ নাং সিভ র একটি নকশা ডিভয় আভবেন কভরভছন সকন্তু ডরকে য রুভে 

ঐ সিভ র নকশা রভয়ছ সক না বা নুন্যতে িাংখ্যার নীভি িভল এভিভছ সক না এবাং আজভকই িরবরাহ ডেয়া 

র্াভব সক না ডকান ধরভণর তথ্যই  জনাব কাোক্ষানাথভক তাৎক্ষসনকোভব জানাভনা ডগল না। ডজলার ডরকে য 

রুভের োরপ্রাপ্ত কে যকতযা জনাব মুহতাসিে সবিাহ অসফভির ডরকে যসকপার ও  অন্যান্য স্টাফভের সনভয় 

সেটিাংভয় বিভলন। তাভের িাভথ আভলািনার োধ্যভে বুঝার ডিস্টা করভছন, ডকন তারা জনগণভক দ্রুত ডেৌজা 

নকশা িরবরাহ সেভত পারভছন না। অথবা জনগণভক দ্রুত ডকান  তথ্যও সেভত পারভছন না। অথি তাভের কাভছ 

নকশা রভয়ভছ। 

 

 

 

ডিসেন সবভকভল জনাব মুহতাসিে সবিাহ বাজাভরর একটি ডোকাভন িাবান সকনভত সগভয় ডেখভলন ডোকানোর 

Microsoft Office Excel এ সুন্দর একটি স্টক Database িাংরক্ষণ করভছন এবাং Customer ডক 

দ্রুত ডিবা িরবরাহ সেভত পারভছন। এ িেয় তার িকাভল ডেৌজা নকশা সনভত আিা কাোক্ষানাভথর কথা েভন 

পভড় ডগল। এই ডোকানোভরর েভতা তার অসফভির িকল তথ্য র্াসে হালনাগাে থাকভতা তাহভল 

কাোক্ষানাথভক িরকাসর অসফি হভত এোভব হতাশ হভয় সফরভত হভতা না।  

 

 

 

 

এই িেস্যা িোধাভনর জন্য জনাব মুহতাসিে সবিাহ  তার ডরকে য রুভের িকল স্টাফ এবাং উপভজলার 

িহকাসর কসেশনার ভূসেগণভক সনভয় একটি েত সবসনেয় িো করভলন। এ িো ডথভক পসরকল্পনা করভলন ডর্ 

নাভ ার ডজলার ৬ টি  সনক  ডথভক ডেৌজাওয়ারী ডজএল নাং ও সিভ র িাংখ্যার তথ্য িাংগ্রহ কভর 

Microsoft Office Excel অনুরূপ একটি Database ততরী করা হভব। এবাং এই Database  এ 

এরূপ বুসদ্ধেত্তা ব্যবহার করা হভব র্াভত শুধুোত্র প্রসতসেন সবসক্রর তথ্য ইনপু  ডেয়া র্াভব এবাং ডকান সি  

িাংখ্যা ৫/১০ টির নীভি িভল আিভল তা িাংভকত প্রোন করভব। ফভল দ্রুততার িাভথ ডরকে য ও জসরপ 

অসধেপ্তভর িাসহো ডপ্ররণ করা র্াভব।  

 

এই ো াভবজভক Networkএর োধ্যভে ডজলা প্রশািক ও ই ডিবা ডকন্দ্রর Computer একটি Link এর 

োধ্যভে যুক্ত করা হভব ফভল গ্রাহকগণ ই ডিবা ডকন্দ্র ডথভক আভবেভনর পূভব যই তথ্য িাংগ্রহ করভত পারভবন।  

 

তাভত কভর তাৎক্ষসণকোভব তারা  কাোক্ষানাভথর েত গ্রাহকভক জানাভত পারভবন ডর্ িাসহত ডেৌজায় উক্ত 

সি  িাংরসক্ষত আভছ সকনা এবাং তা িরবরাহ ডেয়া র্াভব সকনা। এবাং আভবেভনর িাভথ িাভথ গ্রাহকভক 

িালাভন  াকা জো ডেয়ার অনুেসত ডেয়া র্াভব এবাং িালাভনর কসপ ডপভয় িাভথ িাভথ তা অনলাইভন ডেসরফাই 

কভর িাসহত ডেৌজা নকশা িরবরাহ ডেয়া িম্ভব হভব। ডরকে য সকপার জনাব েসনর বলভলন, তারা তাভের 

ডরকে য রুভের িকল নকশা ডেৌজাওয়ারী গণনা কভর র যাভক িাসজভয় রাখভত পাভরন র্াভত Database এ 

স্টক ইনপু  ডেওয়া িহজ হয়।  

 

 

 

এভত ডরকে য রুভের িকল স্টাফ ডবশ আগ্রহ প্রকাশ করভলন িকভলই নতুন উৎিাভহ অসতসরক্ত পসরশ্রে করার 

জন্য প্রস্তুসত গ্রহণ করভলন।  

 

 

 

িেস্যা সিসন্হতকরণ 

ডজলার ডরকে য রুভের োরপ্রাপ্ত 

কে যকতযা জনাব মুহতাসিে সবিাহ 

অসফভির ডরকে যসকপার ও  অন্যান্য 

স্টাফভের সনভয় সেটিাংভয় 

বিভলন।তাভের িাভথ আভলািনার 

োধ্যভে বুঝার ডিস্টা করভছন, ডকন 

তারা জনগণভক দ্রুত ডেৌজা নকশা 

িরবরাহ সেভত পারভছন না। অথবা 

জনগণভক দ্রুত ডকান  তথ্যও সেভত 

পারভছন না। অথি তাভের কাভছ 

নকশা রভয়ভছ। 

 

ডিবা পদ্ধসত িহসজকরণ 

 গ্রাহভকর িাসহোর িাভথ িঙ্গসত ডরভখ 

জনাব মুহতাসিে সবিাহ ডেৌজা 

নকশা িরবরাভহর পদ্ধসতভক 

সেসজ ালাইে করভলন র্ার ফভল 

নাগসরভকর ডিবা গ্রহণ অভনক িহজ 

হভয় ডগল।   

এেপ্যাসথ 

 
এ িেয় তার িকাভল ডেৌজা নকশা 

সনভত আিা কাোক্ষানাভথর কথা 

েভন পভড় ডগল। এই ডোকানোভরর 

েভতা তার অসফভির িকল তথ্য 

র্াসে হালনাগাে থাকভতা তাহভল 

কাোক্ষানাথভক িরকাসর অসফি 

হভত এোভব হতাশ হভয় সফরভত 

হভতা না। 

ডন ওয়াসকযাং 

এই িেস্যা িোধাভনর জন্য 

জনাব মুহতাসিে সবিাহ  তার 

ডরকে য রুভের িকল স্টাফ এবাং 

উপভজলার িহকাসর কসেশনার 

ভূসেগণভক সনভয় একটি েত 

সবসনেয় িো করভলন। 



 

ডকি স্টাসে 

 

ডকি স্টাসে হভচ্ছ গভল্পর োধ্যভে উপস্হাসপত একটি িেস্যা র্া িোধান করভত হয়। ডকিস্টাসে ডলখার িেয় শুরুভতই েভন রাখভত 

হভব ডিখাভন পাঠভকর িােভন এেন একটি িেস্যা থাকভব র্ার িোধান করভত হভব। ডকভির েভধ্য র্ভথষ্ঠ তথ্য থাকভত হভব 

র্াভত পাঠক িেস্যা িম্পভকয বুঝভত পাভর এবাং সিিা কভর ও প্রেত্ত তথ্য সবভিিণ কভর িোধান ডবর করভত পাভর। আকি যণীয় 

ডকিস্টাসে ডলখা অভনক া রহস্য ডলখার েত। ডকিস্টাসে এেনোভব সলখভত হভব ডর্ন পাঠক এর সবিভয় আগ্রহভবাধ কভর। 

‘থোি’ (Thomas) এর িাংজ্ঞা অনুর্ায়ী ডকিস্টাসে হভচ্ছ, “গল্প, ব্যসক্ত, ঘ না, সিদ্ধাি, িেয়, প্রকল্প, নীসত, প্রসতষ্ঠান অথবা 

অন্যান্য পদ্ধসতর সবভিিণ র্া এক বা একাসধক পদ্ধসত দ্বারা পূণ যাজ্ঞ োভব গভবিণা করা হয়”। 

ডকি স্টাসের িাংজ্ঞা প্রোন করভত সগভয় সপ.সে ইয়াং বভলন- এটি হল িাোসজক একভকর জীবনধারা উেঘা ন ও সবভিিভণর 

একটি পদ্ধসত, ডিই একক একজন ব্যসক্ত, একটি পসরবার, প্রসতষ্ঠান, িাংস্কৃসতেল বা ডগাত্র হভত পাভর। 

একটি আেশ য ডকি এর সববরণ এেন োভব সলখভত হভব এবাং প্রািসঙ্গক িকল তথ্য এেনোভব অিভু যক্ত করভত হভব ডর্ন এর 

ডলখক ঘ নার শুরুভত ডর্ অবস্থার ডোকাভবলা করসছভলন বতযোন পাঠকভকও অনুরূপ অবস্থায় সনভয় র্াওয়া হভয়ভছ। 

 

ডকিস্টাসে’র  তবসশিয 

 

১. এটি বণ যনামূলক,উদ্ঘা নমূলক ও অনুিন্ধানমূলক একটি ডকৌশল। 

২. এখাভন কসতপয় ব্যসক্ত, এক ডগাষ্ঠী,িেসি,প্রসতষ্ঠান, ঘ না ও অবস্থানভক একক সহভিভব সবভবিনা করা র্ায়। 

৩. িেস্যা িোধাভন অসধক োত্রায় প্রভয়াগমুখী 

৪. নেনীয় প্রকৃসতর অনুিন্ধান প্রকৃসত 

৫. এটি গুণাত্মক অনুিন্ধান পদ্বসত 

 

ডকিস্টাসে’র ধাপ িমূহ 

 

 গভবিণা (Research):  

 লাইভব্ররী এবাং ইন্টারভন  গভবিণা: গভবিণার ডক্ষভত্র খু ুঁভজ ডবর করভত হভব এইধরভনর ডকি এরভক্ষভত্র 

ইভতাপূভব য সকধরভণর স্টাসে করা হভয়ভছ। এই ধরভণর স্টাসের োধ্যভে িঠিক িেস্যা সনরূপণ কভর িোধান 

করা র্ায়। 

 

 জন্য অসেজ্ঞ ব্যসক্তর িাক্ষাৎকার গ্রহণ: িেস্যার িাভথ িম্পসকযত বা এসবিভয় অসেজ্ঞ ব্যসক্তর িরািসর 

িাক্ষাৎকার গ্রহণ কভর ঘ না বা িেস্যার সববরণ ততরী করা র্ায়। 

 সবভিিণ (Analysis):  

 

 তথ্য একত্রী করণ: িাংগৃহীত লাইভব্ররী ও ইন্টারভন  গভবিণা এবাং অসেজ্ঞ ব্যসক্তর িাক্ষাৎকাভরর োধ্যভে 

প্রাপ্ত তথ্যগভলা একসত্রত করভত হভব। অপ্রভয়াজনীয় তথ্যগুভলা বাে সেভত হভব। প্রভয়াজনীয় তথ্যগুভলা 

িঠিকোভব সবন্যাি করভত হভব। 

 

 উপকরণিমূভহর সবন্যাি: িেস্যার ডক্ষভত্র ডকান সবিয়টি গুরুত্ত্বপূণ য, প্রকৃতপভক্ষ সক ঘ ভছ এবাং প্রকৃত অবস্হা 

ডবাঝার জন্য পাঠভকর সক জানা েরকার ডিগুভলা র্থার্থোভব সবন্যাি করভত হভব। 
 

 ডকি িেস্যা গঠন: এ পর্ যাভয় কভয়কটি বাভকযর োধ্যভে একটি ডকি িেস্যা ততরী করভত হভব। ডকি িেস্যা 

এেনোভব সলখভত হভব র্াভত এটি পড়ার পর পাঠক িেস্যা িম্পভকয পর্ যাপ্ত তথ্য ডপভত পাভর। 



 

 

 ডকি রিনা (Actual writing):  

 ডকি িেস্যা/ ডকি প্রভশ্নর বণ যনা: ডকি রিনার শুরুভতই মূল িেস্যা িম্পভকয পাঠকভক অবসহত করভত হভব। 

এভক্ষভত্র িহভজ পাঠভকর দৃসি আকি যণ করা র্ায় এেন ডকান প্রশ্নমূলক বাভকযর অবতারণা করভত হভব। 

 

 ডকভির সবসেন্ন অাংভশর সবন্যাি: 

o ডপ্রক্ষাপ  

o ডিবাগ্রহীতারধরণ/অবস্হা 

o িেস্যা 

o জনবল 

o িযাভলঞ্জ 

o ফলাফল 

o লি জ্ঞান (Lessons Learned) 

 

অসধক অধ্যয়ভনর জন্য: 

1. https://explorable.com/case-study-research-design 

2. https://www.ischool.utexas.edu/~ssoy/usesusers/l391d1b.htm 

3. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf 

4. http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&con

text=nursing_faculty_pubs 
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ইভনাভেশন টিে ও ইভনাভেশন টিভের বাৎিসরক কে যপসরকল্পনা  

ইভনাভেশন টিে কী? 

জনপ্রশাসনন কানজর গতিশীলিা এবং উদ্ভাবনী দক্ষিা বৃতি এবং নাগতরক সসবা দ্রুি ও সহতজকরনের পন্থা উদ্ভাবন ও চচ চার লনক্ষে 

সরকার প্রনিেক মন্ত্রোলয়/তবভাগ, প্রতিটি অতিদপ্তর/সংস্থা, সজলা এবং উপনজলা পর্ চানয় একটি কনর ইননানভশন টিম গঠননর 

তসিান্ত গ্রহে কনর। মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ সেনক এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন ৮.৪.২০১৩ িাতরখ জাতর করা হয়, র্া পরবতিচনি 

সগনজনে2 প্রকাতশি হয়। মন্ত্রোলয়/তবভাগ পর্ চানয় ইননানভশন টিনমর সনতৃত্ব প্রদান করনেন অতিতরক্ত সতচব/যুগ্নসতচব পর্ চানয়র 

কম চকিচা র্ারা তচফ ইননানভশন অতফসার তহসানব পতরতচি। অপরতদনক দপ্তর, সজলা ও উপনজলা পর্ চানয়র ইননানভশন টিনমর 

সনতৃত্ব প্রদান করনেন ইননানভশন অতফসার। ইননানভশন টিনমর সদস্য সংখ্যা ৫-৬ জন। সস অনুর্ায়ী সমগ্র বাংলানদনশ প্রায় 

১০০০ ইননানভশন টিম গঠিি হনয়নে, সর্খানন পাঁচ সহশ্রাতিক কম চকিচা সংতিষ্ট রনয়নেন।  

ইভনাভেশন টিে ডকন? 

ইননানভশন েীম গঠননর মূল লক্্ষর্ হনে- 

 সরকানরর প্রতিটি দপ্তনর সসবা প্রদান এবং অভেন্তরীে কম চপ্রতক্রয়ায় গুেগি পতরবিচন আনার লনক্ষে 

সৃজনশীল চচ চার সংস্কৃতি এবং সক্ষত্র তিতর করা; 

 এরূপ সৃজনশীলিানক সরকানরর প্রতিটি পর্ চানয় প্রাতিষ্ঠাতনতককরে; 

 সরকাতর কম চকানে সৃজনশীল উনযাগনক ক্রমান্বনয় একটি তনয়মবি তবষয় তহসানব প্রতিষ্ঠা করা। 

ইভনাভেশন টিে কী কাজ করভব? 

মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ সেনক জারীকৃি প্রজ্ঞাপনন ইননানভশন টিম এবং তচফ ইননানভশন অতফসার/ইননানভশন অতফসানরর কার্ চক্রম 

কার্ চপতরতি সুতনতদ চষ্টভানব উনেখ করা হনয়নে। এ কার্ চপতরতি অনুর্ায়ী ইননানভশন টিনমর কার্ চক্রম প্রিানি: সনম্নরূপ- 

 পতরবিচননর রূপকার তহসানব সরকাতর কাজকনম চ উদ্ভাবনী উনযাগ গ্রহে ও সনতৃত্ব প্রদান করা; 

 সসবা প্রদান পিতি সহতজকরে করা; 

 ই-সসবা সম্প্রসারনে সতক্রয় ভূতমকা রাখা; 

 আইতসটি তবষয়ক জািীয় নীতিমালা ও সকৌশল বাস্তবায়ন; এবং 

 তনজ অতিনক্ষনত্র উদ্ভাবন ও আইতসটি তবষয়ক কার্ চক্রনম প্রতিতনতিত্ব করা। 

ইভনাভেশন এযকশন িযান কী? 

ইভনাভেশন টিভের ডগভজ  ডনাটিসফভকশভন উসিসখত কে যপসরসধর শতয অনুর্ায়ী প্রসতটি টিে বছভরর শুরুভত িারা বছভরর জন্য 

একটি কে যপসরকল্পনা প্রণয়ন করভব। কে যপসরকল্পনা প্রণয়ন কভর োসিক িেেয় িোয় পর্ যাভলািনা ও অনুভোেন কভর ডি 

অনুর্ায়ী বাৎিসরক উদ্ভাবনী কে যকাে পসরিালনা করা হভব। এযকশন িযান প্রণীত হভল তা’ সনজ ওভয়বিাইভ  আপভলাে করা 

এবাং এর কসপ েসন্ত্রপসরিে সবোভগ ডপ্ররণ করা আবশ্যক। এর একটি কসপ এটুআই প্রকভল্পও ডপ্ররণ করা র্ায়। ডগভজ  অনুর্ায়ী, 

বৎির ডশভি এিকল কার্ যক্রভের পর্ যাভলািনা ও মূল্যায়ন করা এবাং এ িাংক্রাি বাৎিসরক প্রসতভবেন প্রণয়ন, েসন্ত্রপসরিে সবোভগ 

ডপ্ররণ এবাং সনজ ওভয়বিাইভ  আপভলাে করা আবশ্যক। 

                                                           
2 েসন্ত্রপসরিে সবোভগর ওভয়বিাইভ  কসপ পাওয়া র্াভব। 



এ লভক্ষয, েসন্ত্রপসরিে সবোগ হভত পরবতমীতভত “বাৎিসরক কে যপসরকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন সনভে যসশকা ২০১৫”3 জাসর করা 

হভয়ভছ। এ সনভে যসশকায় ইভনাভেশন টিভের বাৎিসরক কে যপসরকল্পনা প্রণয়ভন অনুিরনভর্াগ্য সবিয়াসে, কে যপসরকল্পনার ছকপত্র 

এবাং মূল্যায়ন ডকৌশল িম্পভকয ইসঙ্গত রভয়ভছ। িরকাসর েপ্তভর উদ্ভাবনী কার্ যক্রেভক সুশাংখল, সনয়সেত ও প্রসতষ্ঠাসনক করা এবাং 

এ লভক্ষয জবাবসেসহতা ততসর করা। সনভে যসশকাটি ডকান সবস্তাসরত পথসনভে যশ নয়, ডকবলোত্র ইসঙ্গতবাহী; র্া’ সনজ সনজ ডপ্রক্ষাপ  

অনুর্ায়ী নেনীয় ও অসেভর্াজনভর্াগ্য ।  

সনভে যসশকা অনুর্ায়ী এযকশন িযাভনর মূল উপাোন: 

  উদ্ভাবনী উভদ্যাভগর ৬টি ডক্ষত্র 

  কে যপসরকল্পনা প্রণয়ন ছক 

  মূল্যায়ন সনভে যশনা  ও নির বন্টন  
  

বাৎিসরক কে যপসরকল্পনায় ডকান্ ডকান্ সবিয় অিভূ যক্ত করা র্ায়? 

কে যপসরকল্পনায় িাংসিি েপ্তর/অসধভক্ষভত্র বাৎিসরক উদ্ভাবন সবিয়ক র্াবতীয় কে যকাভের রূপভরখা থাকভব, র্া িঙ্গত কারভণই 

বহুোসত্রক হভব। সবিয়বস্তুর সবসেন্নতাই একটি আেশ য কে যপসরকল্পনার প্রধান োনেে। কে যপসরকল্পনার অাংশ সহিাভব ডর্িব 

উভদ্যাগ ডনওয়া র্ায়: উদ্ভাবনী পাইল  (ভিবা পদ্ধসত িহসজকরণ, ই-িাসে যি, ই-ডর্াগাভর্াগ, ইতযাসে), উদ্ভাবনী প্রসশক্ষণ, উদ্ভাবন 

প্রসতভর্াসগতা, প্রেশ যনী, স্বীকৃসত, ডন ওয়াসকযাং/পা যনারসশপ, আইন বা পদ্ধসত, বা নীসতর িাংস্কার, ইতযাসে। 

কে যপসরকল্পনা প্রণয়ভনর নমুনা ছক: 

উদ্ভাবনী উভদ্যাক্তা স্বীয় কে যভক্ষভত্রর এক বছভর িম্পাসেতব্য উভদ্যাগিমূভহর একটি কে য পসরকল্পনা প্রণয়ন করভব। কে যপসরকল্পনায় 

সনভম্নর ছভক উসিসখত তথ্যিমূহ সুসনসে যি োভব উভিখ থাকা প্রভয়াজন- 

 

অসধক অধ্যয়ভনর জন্য:  

1.http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/policies/c458

68b6_f5be_4fd2_ab34_15e765fa0b71/Innovation%20Action%20Plan%20Guideline%202

2%20June%2015.pdf 

 

 

                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


