গণজাতী বাংলােদশ সরকারআিলক সমবায় ইনিউট
লনা
কাস  িশেরানাম : আইিজএ (কিউটার)

ময়াদ : ১০ িদন

িশণ বষ  : ২০১৭-২০১৮

অথ ায়ন : িসিডএফ

কাস  র তািরখ : ১৯-১১-২০১৭

কাস  সমাির তািরখ : ২৮-১১-২০১৭

কােস র ধরণ : আইিজএ

িশণাথর ধরণ : সমবায় সিমিতর সদ

িশণাথর সংা মাট : ২৫ (নারী : ১১, ষ : ১৪)

গড় ায়ন : ৭৫.৯২০০

িশণ কাস  িভিক শত/যাতা
অংশহণকারী বয়স

১৮-৩৫

িশাগত যাতা

কমপে এসএসিস পাশ

কী িনেয় আসেত হেব তার তািলকা

১। িগত বহায  িজিনসপ।
২। িগত াপটপ থাকেল তা সে িনেয় আসেত হেব এবং ইহা অিতির যাতা মেম গ হেব।

(িতেবদন সফটওয়ার এ য়ংিয়ভােব তত)
িতেবদন ত হওয়ার তািরখ: ১৫-০৬-২০২১

েকার্সিট আবািসক/অনাবািসকঃ আবািসক (েকার্স চলাকালীন েকান ছুিট মঞ্জুর করা হেব না।)
প্রিশক্ষণার্থীর ধরণঃ সমবায় সিমিতর সদস্য (নারী ও পুরুষ)
প্রিশক্ষণার্থীর সংখ্যা েমাটঃ ২৫ জন
িবেশষ েযাগ্যতাঃ প্রেযাজ্য নয়
েকার্েসর উদ্েদশ্যঃ
১. আয়বর্ধক কর্ম িহেসেব কম্িপউটার ব্যবহার সম্পর্েক হােত কলেম প্রিশক্ষণ প্রদান।
২. কম্িপউটার ফান্ডােমন্টাল, এমএস ওয়ার্ড, এক্েসল, পাওয়ার পেয়ন্ট ব্যবহার সম্পর্েক হােত কলেম
প্রিশক্ষণ প্রদান।
৩. ট্রাবলশুিটং।
৪. ইন্টারেনট ব্রাউিজং, ইেমইল ব্যবহার।
৫. িডিজটাল বাংলােদশ, বাংলােদশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, আইিডয়া ব্যাংক, উদ্ভাবন, েসাশাল িমিডয়◌ার
(েফইসবুক) ব্যবহার ও
িসিটেজন জার্নািলজম সম্পর্েক ধারণা প্রদান।
৬. উদ্বুদ্ধকরণ ও মেনাভােবর ইিতবাচক পিরবর্তন।
৭. আইন ও িবিধ েমাতােবক সমবায় সিমিত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন।
েকার্স উপকরণ সরবরাহঃ প্রিশক্ষণার্থীগেণর প্রত্েযকেক প্রিশক্ষণ বরাদ্দ েথেক ব্যাগ ১িট, েনইম ব্যাচ
১িট, খাতা ১িট ও কলম ১িট প্রদান করা হেব।
েকার্স িনর্েদিশকাঃ েকার্েস অংশগ্রহেণর শুরুেত হার্ড কিপ প্রদান করা হেব।
েকার্স ম্যানুয়ালঃ েকার্েস অংশগ্রহেণর শুরুেত হার্ড কিপ প্রদান করা হেব।
প্রিশক্ষণ সূিচঃ সকাল ৯ ঘিটকা েথেক িবকাল ৫ ঘিটকা পর্যন্ত । েকার্েস অংশগ্রহেণর শুরুেত হার্ড কিপ
প্রদান করা হেব।
েকার্স পিরচালকঃ জনাব রাধাকান্ত েঘাষ, প্রিশক্ষক, আঞ্চিলক সমবায় ইন্সিটিটউট, খুলনা।

অা িবেশষ যাতা
েকার্স পিরচালেকর েমাবাইল নম্বরঃ ০১৭২১ ৩৮৮ ৬৩১
িফল্ড িভিজটঃ বাস্তব অিভজ্ঞতা লােভর জন্য একিট কার্যকর সমবায় সিমিতেত িফল্ড িভিজেটর ব্যবস্থা রেয়েছ।
এিট সাধারণত েকার্েসর ৪র্থ িদেন করা হেয় থােক।

প্রিশক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন পরীক্ষাঃ বাস্তব অবস্থা যাচাই করার জন্য প্রিশক্ষণার্থীগণেক প্রিশক্ষেণর
শুরুেতই একিট প্রিশক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেত হেব।
প্রিশক্ষেণাত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষাঃ প্রিশক্ষণ েশেষ প্রিশক্ষণার্থীগণেক একিট প্রিশক্ষেণাত্তর
মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেত হেব।
েমধা তািলকাঃ প্রিশক্ষেণাত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বেরর িভত্িতেত একিট েমধা তািলকা প্রণয়ন
ও প্রকাশ করা হেব।
সাংস্কৃিকত কর্মকান্ডঃ প্রিশক্ষণকালীন সাংস্কৃিকত কর্মকান্েডর ব্যবস্থা রেয়েছ।
েখলাধুলাঃ প্রিশক্ষণ েসশেনর পর িবকাল ৫ ঘিটকা েথেক মাগিরেবর পূর্ব
পর্যন্ত প্রিশক্ষণার্থীগণেক েখলাধুলায় অংশগ্রহণ করেত হেব।
পুরস্কারঃ প্রিশক্ষেণাত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বেরর িভত্িতেত প্রণীত েমধা তািলকায় ১ম, ২য়
ও ৩য় স্থান অর্জনকারী প্রিশক্ষণার্থীগণেক পুরস্কার প্রদান করা হেব।
যাতায়াত ভাতাঃ প্রত্েযক প্রিশক্ষণার্থীেক যাতায়াত ভাতা বাবদ এককালীন ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান
করা হেব।
খাবার ব্যবস্থাপনাঃ প্রিতষ্ঠােনর ব্যবস্থাপনায় সকােলর নাস্তা, দুপুর ও রােত খাবােরর ব্যবস্থা
রেয়েছ।
িবনা মূল্েয ওয়াইফাইঃ অবসের ক্যাম্পােস ও েহাস্েটল ভবেন িবনা মূল্েয ওয়াইফাই ইন্টারেনট সংেযাগ
সুিবধা লাভ করা যােব।

(িতেবদন সফটওয়ার এ য়ংিয়ভােব তত)
িতেবদন ত হওয়ার তািরখ: ১৫-০৬-২০২১

