উদ্ভাফন কভমরযকল্পনা প্রণয়ণণয ছক
ক্ররভক
নম্বয

প্রস্তারফত রফলয়
(গৃীতব্য কাণেয
নাভ)

01

JB PIN Cash
System

ফাস্তফায়নকার
(শুরু ও ভারিয তারযখ )

01/01/2017
ণত
31/12/2017

দারয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(যম কভমকতমায যনতৃণত্ব
ম্পারদত ণফ তাঁয
নাভ ও দফী)
যভাোঃ ীদুর ইরাভ,
উ-ভাব্যফস্থাক,
আইরটিরি-রণেভ

প্রতযারত পরাপর (কােটি ম্পন্ন ণর গুনগত ফা রযভাণগত রক রযফতমন আণফ)

রযভা (প্রতযারত পরাপর
ততরয ণয়ণছ রক না তা
রযভাণযভানদন্ড)

১. গ্রাক দ্রুত অ_© যপ্রযণ
কযণত াণয।
ারবম প্রদান কযা মাণফ।
২. গ্রাক য়যারন কণভণছ।
৩. গ্রাণকয ভয় ও খযে
২. েনতা ব্যাাংণক মাণদয রাফ যনই অথফা প্রাকণক যেক যদওয়া ম্ভফ ণে না
াশ্রয় ণয়ণছ।
তাণদযণক টাকা প্রদান কযা মাণফ।
৪. রাফরফীন এফাং
রাফধাযী সুরফধাণবাগী
৩. েনতা ব্যাাংণকয যম যকান াখা যথণক PIN Code এয ভাধ্যণভ টাকা গ্রণ কযা
টাকা াণে।
মাণফ।
১. Un Banked People অথফা মাযা েনতা ব্যাাংণকয গ্রাক নয় তাণদযণক

৪. েনতা ব্যাাংণকয নতুন একটিDelivery Channel উন্ুক্ত ণফ।
৫. গ্রাক যফায ভান উন্নত ণফ।
৬. উক্ত রণেণভয ভাধ্যণভ কা h©ক্রভ শুরু ণর ভােণফা অরধদিয/ভােকল্যান
ভন্ত্রনারয় অন্যান্য াংস্থায রনণনাক্ত বাতামূ ণেই প্রদান কযা ম্ভফ ণফোঃ
ক) ফয়স্ক বাতা খ) রফধফা বাতা গ) প্ররতফন্ধী বাতা ও ঘ) রফরবন্ন ধযণনয বৃরি

ক্ররভক
নম্বয

প্রস্তারফত রফলয়
(গৃীতব্য কাণেয
নাভ)

ফাস্তফায়নকার
(শুরু ও ভারিয তারযখ)

দারয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(যম কভমকতমায যনতৃণত্ব
ম্পারদত ণফ তাঁয
নাভ ও দফী )

০2

ই-যেরনাং যকা ম

01/01/2017
ণত
31/12/2017

১. েনাফ যভাোঃ ভণয়জুর
ইরাভ
অনুলদ দস্য (এসপিও)
েনতা ব্যাাংক োপ
কণরে, ঢাকা ।

প্রতযারত পরাপর
(কােটি ম্পন্ন ণর গুণগত ফা রযভাণগত রক রযফতমন আণফ)

১. প্ররক্ষণাথীগণ প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাণন না এণই একটি রনরদ মষ্ট ওণয়ফ-প্লাটপণভময
ভাধ্যণভ ই-যযরেণেন কণয রনে কভমস্থর ফা ফাস্থান যথণকই প্ররক্ষণণ অাংগ্রণ
কযণত াযণফন। পণর প্ররক্ষণস্থণর মাতায়াত ও থাকা-খাওয়ােরনত ভস্যা যথণক
অব্যারত াওয়া মাণফ।
২. প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাণন াধাযণতোঃ অাংগ্রণকাযী প্ররক্ষণাথীগণণয াংখ্যা ক্লারুণভয
আয়তন অনুাণয সুরনরদ মষ্ট থাণক। রকন্তু ই-যেরনাং ব্যফস্থায় প্রচুযাংখ্যক আগ্রী
প্ররক্ষণাথী একই যকাণ ম দূয-দূযান্ত যথণক অাংগ্রণ কযণত াযণফন।
৩. প্ররক্ষণাথীগণ রনরদ মষ্ট ওণয়ফ-প্লাটপণভময ভাধ্যণভ প্ররক্ষণ-াংরিষ্ট যণনয উয
ততযীকৃত অরিও-রবরিও টিউণটারযয়ার, োরি ম্যাণটরযয়ার ফা াওয়ায-ণয়ন্ট
যপ্রণেণন্টান িাউনণরাি কণয যফ রফলয় রনেস্ব যম যকান সুরফধােনক ভণয় আয়ি
কযণত াযণফন।

রযভা (প্রতযারত
পরাপর ততরয ণয়ণছ রক
না, তা রযভাণয
ভানদন্ড)
১. ই-যেরনাং যকা ম ব্যফস্থায়
অল্প ভণয় অরধক াংখ্যক
প্ররক্ষণাথীয অাংগ্রণ
রনরিত ণয়ণছ কী না, তা
মাোই কযা।
২. প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাণন
প্ররক্ষণাথীগণণয
মাতায়াত-াংক্রান্ত
ব্যয়মূ হ্রা াওয়ায
রফলয়টি মাোই কযা।

৪. প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাণন প্ররক্ষণ-াংক্রান্ত াধাযণ ব্যয়মূ মথা প্ররক্ষণাথীগণণয থাকা- ৩. প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাণন
প্ররক্ষণ-াংক্রান্ত াধাযণ
খাওয়ায খযে, যেনাযী ব্যয়, রফদুযত ব্যয় ইতযারদ হ্রা াণফ।
ব্যয়মূ হ্রা াওয়ায
রফলয়টি মাোই কযা।
৫. প্ররক্ষণাথীগণ একটি রনধ মারযত তারযণখ একটি রনরদ মষ্ট ভণয় যকাণ ময রফলয়ফস্তুয
উয আণয়ারেত অনরাইন এভররকউ যীক্ষায় (একই ওণয়ফ-প্লাটপভম ব্যফায কণয)
অাংগ্রণ কযণফন। অনরাইন যীক্ষায় অাংগ্রণণয নতুন অরবজ্ঞতা প্ররক্ষণাথীগণণক
প্ররক্ষণ-রফলয় আয়ি কযায রফলণয় অরধকতয আগ্রী কণয তুরণফ।
৬. অনরাইন যীক্ষায় অাংগ্রণ কণয যীক্ষা াণয েন্য রনধ মারযত ন্যযনতভ
যগ্রি/নম্বয অেমন কযণত াযণরই প্ররক্ষনাথীয নাণভ াপল্যেনকবাণফ প্ররক্ষণ
ভাণনয নদত্র অণটা-যেনাণযণটি ণফ এফাং প্ররক্ষণাথীগণ তা িাউনণরাি কযণত
াযণফন। তথ্য-প্রযুরক্ত ব্যফাণযয ভাধ্যণভ যীক্ষায় অাংগ্রণ, াপল্য অেমন এফাং
যফতীণত যকা ম ভাণনয নদ রনণে রনণেই িাউনণরাি কযণত াযায নতুন
অরবজ্ঞতা ও আনন্দ প্ররক্ষণাথীগণণক এ োতীয় প্ররক্ষণণ অাংগ্রণণ আগ্রী কণয
তুরণফ।

