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উপকরণ ১৩

ওয়াককশপ ভেন্যুঃ বি.এফ.টি.আই, কাওরান িাজার, ঢাকা।

তাবরখুঃ ২০-২৪ আগস্ট ২০১৭

১। ক) বিবিত ভেিার নামুঃ কাবি ভরাফাইল ততরী ও ওয়ার্ল্ক ভেড বডররক্টবররত রকাশ।
খ) ভেিা গ্রহণকারী কারাুঃ ব্যািোয়ী, আমদাবন ও রপ্তাবনকারক, ইকরনাবমক কাউবিলর , গরিষক , ছাত্র এিং িাবণজয

বিরশষজ্ঞগন ভেিাটি গ্রহণ করর।
২। ক) ভেিাটি িতকমারন বকোরি ভদওয়া হয়ুঃ

 ভফারন িাবহিা মাত্র;
 ইরমইল ও ওরয়িোইট এর মাধ্যরম ভেিাটি রদান করা হরয় থারক;

খ) বিবিত ভেিার বিদ্যমান েমস্যা ও েমস্যার মূল কারণুঃ
ভেিার েমস্যা
েমস্যার কারণ

১। কাজটি কষ্ট োধ্য।
১। এটি বনয়বমত আপরডট হয় না ২। দীর্ ক েময় ররয়াজন।
িরল
/
তথ্য ৩। কমককতকারদর ইচ্ছার অোি।
রদান কররত হয়।
৪। পদ্ধবতগত জটিলতা ।
৫।
।

ভেিাগ্রবহতা িা ব্যিহারকারীর ভোগাবি

১। েমৃদ্ধ ডাটারিে/তরথ্যর অোি।
২।ব্যিো িাবণজয েম্প্রোররণর
জন্য িাবণজয েম্পবককত তথ্য/উপাত্ত
দ্রুত বেদ্ধারির ভনওয়ার ভেরত্র িড়
ধররণর ভুবমকা রারখ। তরি এ
ভেরত্র তথ্যর অরত্যযলতার কররণ
েঠিক
।

েমস্যা ও কারণ েম্পরকক বিবৃবতুঃ (What, where, when, why, who & how?)

কাবি ভরাফাইল এর তথ্য ভপরয় িাবণজয বিরশষজ্ঞগন , ব্যািোয়ী, আমদাবন ও রপ্তাবনকারকগন যারত েহরজ েঠিক
ব্যিোবয়ক ও নীবতগত
বনরত পারর এই উরেশ্য বনজস্ব উরদ্যারগ কাজটি হারত ভনয়া হয়। কাজটি জটিল
,েময়োরপে য় য়
অনাগ্ররহর রিণতা লেয করা যায়।
েম্পন্ন কররত পদ্ধবতগত জটিলতা
থাকায়। েঠিকোরি কাজটি করার জন্য রযুবিগত িাধা। উরদ্যাগ না ভনয়ার মানবেকতা ও কাজটি বনরজর মরন না
করা। বিবেন্ন ধারপ পুনরাবৃবত্ত(ডুবিরকবে) হওয়ায় কাজটি কররত বিলম্ব হয়। বিবেন্ন উৎে হরত ডাটা েংগ্রহপূি কক তা
ররেে করর কাবি ভরাফাইরলর উপরযাগী করর ভতালা
।
৩। েমস্যাটির ভুিরোগী : আমদাবন ও রপ্তাবনকারকগন , ইকরনাবমক কাউবিলর,

ও ভেিা রদানকারী

রবতষ্ঠান।
৪। েমস্যা েমাধারন রদত্ত আইবডয়াটি’র বশররানাম: ওয়ার্ল্ক ভেড বডররক্টবরুঃ কযারনকটিং দ্যা ওয়ার্ল্ক ।
৫। েমাধান:

কাজটি বনরজর মরন করর এমন একটি টিম গঠন করা এিং তারদর মুটিরিট করা। ররতযক েদস্যরক রবশেণ রদান
করর েঠিক ররেবেং লাইরন এ ভেটআপ করা। ভস্টকরহার্ল্ার ও বিরশষজ্ঞ মতামত বনরয় ভটমরিট চূড়াি করা। কাবি
ভরাফাইল রস্তুতকারী েদস্যরদর ররণাদনা / রবশেরণ রাধান্য ভদওয়া।
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৫) ক) েমাধান রবিয়া:
 ডাটারিইজ ড্রাইরেণ েফটওয়যার ভডেলাপ করা হরল েমস্যাটির েমাধান হরি।
৫) খ. নত্যন ররেে ম্যাপুঃ (কাস্টমাররর বনকট একটি ভেিা ভযোরি ভপ ৌঁরছ ভদয়া হরি, তা বুরলট পরয়ন্ট আকারর ধারািাবহকোরি বলখরত
হরি।)












বিবেন্ন উৎে হরত ডাটা েংগ্রহ করা।
েংগৃহীত ডাটা বিরেষণ করা।
প্যারাবমটার েংগ্রহ করা।
ভটমরিট রস্তুত করা।
এরেল েীট এ ডাটা েবন্নরিশ করা।
ফমু কলা ররয়াগ করা।
গ্রাফ বডজাইন করা।
ওয়াড ক ফাইরল ররেে করা।
খেড়া ভরাফাইল রস্তুত করা।
খেড়া ভরাফাইল পয কারলািনা করা।
ফাইনাল ভরাফাইল রস্তুত।
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ররেে ম্যাপ

তথ্য েংগ্রহ
প্যারাবমটার েংগ্রহ

তথ্য ররেে

ফমু কলা ররয়াগ করা
ডাটা এবি করা
ডাটা ভিবরফাইড করা

কাবি ভরাফাইল

কাবি ভরাফাইল ফাইনাল
রকাশ করা
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৫। গ. উরদ্যাগটির মরধ্য নত্যনত্ব বক (যা বিদ্যমান আইন/োর্ককলার/নীবতমালায় িলা হয়বন):
 নত্যন আইবেটি ট্যযলে অির্ভকিকরণ;
 অনলাইরন যািাই কায কিম েম্পন্নকরণ;
 বেন্ন বেন্ন কবম্পউটাররর পবরিরতক একটি বনবদ কষ্ট/ভকন্দ্রীয় কবম্পউটারর েকল তথ্য েবন্নরিশকরণ;
 বনয়বমত তথ্য হালনাগাদকরণ।
৫। র্) উরদ্যাগটি িাস্তিায়ন করার জন্য নত্যন কী কী হাড কওয়যার/েরঞ্জামাবদ/অিকাঠারমা লাগরি?
 ল্যাপটপ, দ্রুতগবতর ইন্টাররনট নত্যন েংরযাগ।
৫। ঙ) উরদ্যাগটি িাস্তিায়ন করার জন্য নত্যন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকক কররত হরি? (েফটওয়যার ততরী, ডাটারিইজ ততরী, এেএমএে
িাবন্ডল িয় ইতযাবদ):
 েকল সুবিধারোগী ও স্বীয় দপ্তররর কমককতকার জন্য কমকশালা আরয়াজন;
 বিবেন্ন অবফরে পত্র ভররণ
 ই-ভমইরলর মাধ্যরম তথ্য েংগ্রহ
 ভেড ডাটাব্যাংক এর লাইরেি িয়
 টিম ভমম্বাররদর রবশেণ রদান
৬) রতযাবশত ফলাফল (TCV):
আইবডয়া িাস্তিায়রনর আরগ
আইবডয়া িাস্তিায়রনর পরর
আইবডয়া িাস্তিায়রনর ফরল ভেিাগ্রবহতার রতযাবশত ভিবনবফট


েময় (বদন)
৪
২.৫

খরি (টাকা)
০
০

যাতায়াত (িার)
০
০

অন্যান্য সুবিধাুঃ ভেিারদারনর ফরল কৃষকরদর দুরেকাগ হ্রাে পারি ও ধারনর ফলন বৃবদ্ধ পারি।

৭. বররোে ক ম্যাপুঃ
ররয়াজনীয় েম্পদ
ভকাথা হরত পাওয়া যারি?

৫ জন
ল্যাপটপ ৫ টি
ইন্টাররনট

ররয়াজনীয়
অথ ক (টাকা)
০.০০
২০০০০০.০০
৩০০০০.০০

ভেড ডাটাব্যাংরকর লাইরেি িয়

৫০০০০০.০০

উদ্ভািন/গরিষণা খাত

২০০০০০.০০
৭,৫০,০০০ টাকা

উদ্ভািন/গরিষণা খাত

খাত

বিিরণ

জনিল
িস্তুগত
েফটওয়ার/ভমািাইল
এযাপে ভডরেলপ/িয়
অন্যান্য

৮) িাস্তিায়নকারী টিমুঃ
টিম বলডার

জালাল উবেন
আহরমদ

রবশেণ িািদ
ররয়াজনীয় ভমাট অথ ক

েদস্য-১
হাবফজুর রহমান

েদস্য-২
মাহমুদুল হাোন

েদস্য-৩
আব্দুল লবতফ

বিদ্যমান
উদ্ভািন/গরিষণা খাত
উদ্ভািন/গরিষণা খাত

েদস্য-৪
আকরাম ভহারেন

েদস্য-৫
ভমাুঃ ভলাকমান
ভহারেন

৯. আইবডয়া পাইলট করার জন্য ররয়াজনীয় কায কিমুঃ
মাইলরস্টান

একটিবেটি

ভক কররি?

উধ কতন কমককতকারক অিবহতকরন ও েমথ কন
জালাল
টিম গঠন
হাবফজুর
ভস্টকরহার্ল্াররদর োরথ মত বিবনময় ও পাট কনারশীপ
মাহমুদুল
ততবর
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উদ্ভািনী উরেযগ েম্পরকক উপকাররোগীর োরথ
আরলািনা
পবরকল্পনা চুরাি করন
পবরকল্পনা অন্রমাদন
িারজট রস্তুত ও অন্রমাদন
ভটম্পরিট ততবর
ভটম্পরিট এর উপর বমটিং ও মতামত
ভটম্পরিট চূড়ািকরণ
ররয়াজনীয় উপকরন েংগ্রহ
তথ্য েংগ্রহ
তথ্য রবিয়াকরন
বিবেন্ন অবফরে বিঠি ভররণ ও তথ্য েংগ্রহ
স্থানীয় তথ্য েংগ্রহ করর রবিয়াকরন
তথ্য একত্র করর োজারনা
ররয়াজনীয় গ্রাফ বডজাইন করা
েকল তথ্য একটি ফাইরল ওয়াড ক ররেবেং
খেরা ভরাফাইল ততবর
ভরাফাইল বরবেও করা
ভরাফাইল চূড়ািকরণ
ভরাফাইল আইটিরত ভররণ
িছর বেবত্তক রকাশ এর ব্যািস্থা করা
ভেবমনার করা
োমাবজক ভযাগারযাগ মাধ্যরম রিার করা
েফটকবপ/ব্যাকআপ েংরেণ করা

আকরাম
আকরাম
লবতফ
ভলাকমান
আকরাম
হাবফজুর
হাবফজুর
লবতফ
মাহমুদুল
মাহমুদুল
লবতফ
ভলাকমান
আকরাম
ভলাকমান
লবতফ
ভলাকমান
জালাল
জালাল
লবতফ
আকরাম
জালাল
আকরাম
আকরাম

১০। সুবিধারোগীর ধরণ ও েংখ্যা (পাইলটিং এলাকা): িাংলারদশ ট্যাবরফ কবমশন ।
 ধরণুঃ ব্যািোয়ী,আমদাবন ও রপ্তাবনকারক
 েংখ্যাুঃ ২০
১১. ঝবৌঁ কুঃ
ঝবৌঁ ক
তথ্য েংগ্রহ
তথ্য যািাই
অেহরযাবগতা

ঝবৌঁ কর উৎে

ঝবৌঁ কর ধরণ
(gravity)
উচ্চ মধ্যম বনম্ন

ঝবৌঁ কর েম্ভািনা
(probability)
উচ্চ মধ্যম বনম্ন

ঝবৌঁ কটি বনরেন
করা েম্ভি বকনা
হযাঁ
না

বকোরি বনরেন করা হরি

বনেকরতা
ম্যান্যাল পদ্ধবত
বনজ অবফে

১২. Details of the Owner:
নাম
ভমাুঃ হাবফজুর রহমান
ভমাুঃ আকরাম ভহারেন
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পদিী
বেবনুঃ েুঃ েবিি
বেরস্টম এনাবলস্ট

অবফে

ভমািাইল

ই-ভমইল

ট্যাবরফ কবমশন
ট্যাবরফ কবমশন

০১৭১১৪৪৭৮৭১
০১৯১১১১৮২৯৪

asstsecretary@btc.gov.bd
systemanalyst@btc.gov.bd

আইবডয়া
পাইলটিং এলাকা

