
বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মাদক্েট (পবআইপিএম) এর উদ্ভাবনী ধারণা ২০১৮-১৯ 

 

উদ্ভাবনী ধারণাাঃ ০১-             ক্লাউড ববইজড ক্লাি লাইদেপর 

             (Cloud based class library) 

উদ্ভাবনী ধারণাাঃ ০২- বটাল পি ইনফরদমশন পডদিপমদনশন 

                        (Toll-Free Information Dissemination) 

 

পনদে ির্ োয়ক্রদম পনধ োপরত ছদক্ ধারণািমূদের বণ েনা প্রোন ক্রা েল। 

 

উদ্ভাবনী ধারণাাঃ ০১ 

 

১. উদ্ভাবনী ধারণার পশদরানামাঃ 

ক্লাউড ববইজড ক্লাি লাইদেপর 

(Cloud based class library) 

২. িপরপিপতাঃ 
জ্ঞান পবতরণ ক্ার্ েক্রদমর অপধক্ ক্ার্ েক্াপরতার লদে ক্লাউড ববইজড learning management system 

(LMS) ব্যবোদরর মাধ্যদম প্রপশেণার্থীদের পনক্ট তাৎেপণক্ ও দ্রুত পশো উিক্রণ সুিাংগত ও পবতরণ বিবা। 

৩. উদেশ্যাঃ 

 পশোর্থীদের ক্লাি িাংক্রান্ত উ উিক্রণ ও পনদে েশনা িামরী ী পবতরণ 

 দ্রুততম উিাদয় ক্লাি বমদটপরয়যাল বেণীক্ে বর্থদক্ প্রপশেণার্থীর পনক্ট বি ৌঁছাদনা। 

 পশোর্থীদের পশখন প্রপক্রয়ার িেদজ অাংশরী েণ পনপিতক্রণ। 

 ফলপ্রসূ পশো প্রোন। 

 ইন্সটিটিউট এর ক্ার্ েক্রম িমূে ক্স্ট ইদফপিদয়ন্ট ক্রা। 

৪. ক্ম েিদ্ধপতাঃ 

ক্লাউড ববইজড ক্লাি লাইদেপর বিবাটি ক্লাউড ববইজড learning management system (LMS) 

ব্যবোদরর মাধ্যদম প্রোন ক্রা েদব। উক্ত পিদস্টদমর পবদ্যমান এক্টি অযাপিদক্শান েদে ইপজ ক্লাি )Easy Class)। 

ইপজ ক্লাি ওদয়ব অযাপিদক্শান (www.easyclass.com) ব্যবোদরর মাধ্যদম ক্লাি পশেক্ এবাং পশোর্থীদের 

অাংশরী েদণ প্রার্থপমক্ ির্ োয় বিবাটি িালু ক্রা েদব। 

ইন্সটিটিউট এর পডদিামা বপ্রারী াম এর পবষয় পিপিক্ ক্লাি ম্যাদটপরইয়ালি, ক্লাি পশেক্ এই বিবা ব্যবোদরর মাধ্যদম 

পশোর্থীদের প্রোন ক্রদব। 

পশোর্থীদের পশখন প্রপক্রয়ার িেদজ অাংশরী েণ পনপিতক্রদণ ক্লাি বিশান শুরুর পূদব ে ইপজ ক্লাি ওদয়ব অযাপিদক্শাদন 

পশেক্ পবষয় পিপিক্ বিজ এর অধীদন আিদলাড ক্রদব। 

িরবতীদত উক্ত অযাপিদক্শাদনর অপধক্তর ক্ার্ েক্াপরতার জন্য ইন্সটিটিউট ক্াস্টমাইজ ক্রদব। 

৫. উিক্াপরতা/সুফলাঃ 

  

  T C V 

বাস্তবায়দনর পূদব ে ৬ ঘণ্টা ৩০০ টাক্া ২৬ বার 



বাস্তবায়দনর ির ৫ পমপনট ০ টাক্া ০ বার 

* পশোর্থীদের এক্টি বক্াদি ের পবদবিনায় TCV পনণ েয় ক্রা েদয়দছ। 

  

ফলাফলাঃ 

 এটি পবপিন্ন পবন্যাি, িাঠ, পিপডও, অপডও ইতযাপেদত ক্দন্টন্ট িমর্থ েন ক্দর। 

 পশেক্ বর্ বক্ানও িমদয় ও বর্ বক্ান স্থান েদত, উিাোদনর িামরী ী গুপল িাংদশাধন ক্রদত িাদরন এবাং 

পশোর্থীরা আিদডট িামরী ী বেখদত িারদবন। 

 পশোর্থী এবাং পশেক্ র্খন প্রদয়াজন তখন উিাোনগুপল পুনরায় ব্যবোর ক্রদত িাদরন। 

৬. বাস্তবায়ন ও িপরিালন ব্যয়াঃ 

বাস্তবায়ন ব্যয়াঃ িফটওয়যার উন্নয়ন ব্যয় ১০ লে টাক্া (আনুমাপনক্)। 

িপরিালন ব্যয়াঃ বাৎিপরক্ ২০ োজার টাক্া (আনুমাপনক্)। 

৭. বাস্তবায়ন িময়ক্াল (িম্ভাব্য 

তাপরখিে) 

উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর িাইলটিাং   :  ২০-০৪-২০১৯ এবাং 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ এর বাস্তবায়নাঃ  ০১-০৬-২০১৯ 

৮. সুপবধাদিাগীর ব্যয়  (র্পে 

র্থাদক্) 
ইন্টারদনট ব্যবোদরর খরি ব্যতীত বক্ান ব্যয় বনই। 

৯. িম্প্রিারদণর সুদর্াগ (র্পে 

র্থাদক্) 
িম্প্রিারদণর সুদর্াগ আদছ। 

১০. িম্ভাব্য ঝৌঁপক্াঃ প্রযুপক্তগত িম্ভাব্য ত্রুটি ব্যতীত ঝৌঁপক্ বনই। 

 

ধারণা প্রোক্ারী ক্ম েক্তো/ক্ম েিারীর নাম ও িেবীাঃ জনাব িাইফুল্লাে খাদলে, িেক্ারী অধ্যািক্ 

 

 

উদ্ভাবনী ধারণাাঃ ০২ 

 

১. উদ্ভাবনী ধারণার পশদরানামাঃ 

বটাল পি ইনফরদমশন পডদিপমদনশন 

(Toll-Free Information Dissemination) 

২. িপরপিপতাঃ ইন্সটিটিউদটর িক্ল বিবািমূদের তথ্য বটাল পি ক্ল/ পবনামূদে ক্দলর মাধ্যদম প্রোন 

৩. উদেশ্যাঃ 

 ইন্সটিটিউদটর এক্াদডপমক্ বপ্রারী াম িম্পপক্েত তথ্য প্রোন এবাং পুপজবাজার িম্পপক্েত বম পলক্ জ্ঞান প্রিার। 

 বিবারী েীতাদক্ পবনামূদে তথ্য প্রোন। 

 বেদশর বর্দক্ান স্থান বর্থদক্ তথ্য প্রাপি পনপিতক্রণ। 

 ইন্সটিটিউদটর বিবািমূে িম্পপক্েত তদথ্যর প্রিার বেদশর প্রতযন্ত উ অঞ্চদল পবস্তৃপতক্রণ। 

 

৪. ক্ম েিদ্ধপতাঃ 

 পবটিপিএল বর্থদক্ বটাল পি নম্বর প্রাপির আদবেন। 

 আইপিটিএিপি এর মাধ্যদম বটাল পি নম্বরটি পবআইপিএম প্রাঙ্গদণ িাপক্োং (স্থািন) ক্রা। 

 পবপিন্ন অিাদরটরদের িাদর্থ প্রদয়াজনীয় রাউটিাং এবাং ক্ল বটস্ট িম্পন্ন ক্রা। 

 পবআইপিএম প্রাঙ্গদণ ক্ার্ েক্র ক্ল বিন্টার স্থািন। 



 পবদশষজ্ঞ বাপক্ত দ্বারা প্যাদনল ততপরর মাধ্যদম পজজ্ঞাপিত প্রশ্নিমূে এর উির পবনামূদে বফান ক্দলর মাধ্যদম 

প্রোন। 

 িপবষ্যৎ  ক্ার্ েক্রম এর জন্য বহুল পজজ্ঞাপিত প্রশ্নিমূে ও বিবা রী েণক্ারীর ডাটাদবজ পতপর ক্রা। 

 বটাল পি িম্পদক্ে বেশব্যািী প্রিারণা। 

 

৫. উিক্াপরতা/সুফলাঃ 

 

  T C V 

বাস্তবায়দনর পূদব ে ৩০ পমপনট ৩০ টাক্া ০ বার 

বাস্তবায়দনর ির ৫ পমপনট ০ টাক্া ০ বার 

* বিবারী েীতার এক্টি বফান ক্দলর পবদবিনায় TCV পনণ েয় ক্রা েদয়দছ। 

 

বিবার গুনগত মানাঃ বফান ক্দলর মাধ্যদম পবদশষজ্ঞ বাপক্ত ক্াছ বর্থদক্ িরািপর ির্ োি ও সুপনপে েষ্ট 

তথ্য প্রাপি র্া পূদব ে প্রাপিপিাধ্য পছল না। 

 

ফলাফলাঃ 

 বিবারী েীতাগণ পবনামূদে বফানক্দলর মাধ্যদম তথ্য প্রাপি। 

 বর্দক্ান স্থান বর্থদক্ দ্রত িমদয় তথ্য প্রাপি। 

 প্রপতষ্ঠান িম্পদক্ে বেশব্যািী জনিাধারণদক্ অবপেতক্রণ। 

 

৬. বাস্তবায়ন ও িপরিালন ব্যয়াঃ 

 বাস্তবায়ন ব্যয়াঃ ১৩ লে টাক্া (আনুমাপনক্)। ক্ল বিন্টার িফটওয়যার বাবে ৪ লে ৪০ োজার, োড েওয়যার 

৮ লে এবাং বটাল পি নম্বর স্থািন ৬০ োজার 

 িপরিলন ব্যয়াঃ  ১০ োজার + বফান ক্দলর িাজে (প্রপত পমপনট ৬০ িয়িা) 

 

৭. বাস্তবায়ন িময়ক্াল (িম্ভাব্য 

তাপরখিে) 

উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর িাইলটিাং   :  ২০-০৪-২০১৯ এবাং 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ এর বাস্তবায়নাঃ  ০১-০৬-২০১৯ 

৮. সুপবধাদিাগীর ব্যয়  (র্পে 

র্থাদক্) 
বক্ান ব্যয় বনই। 

৯. িম্প্রিারদণর সুদর্াগ (র্পে 

র্থাদক্) 
এিএমএি, পিপডও ক্দল বিবাটি িম্প্রিারদণর সুদর্াগ আদছ। 

১০. িম্ভাব্য ঝৌঁপক্াঃ প্রযুপক্তগত িম্ভাব্য ত্রুটি ব্যতীত ঝৌঁপক্ বনই। 

 

ধারণা প্রোনক্ারী ক্ম েক্তো/ক্ম েিাপরর নাম ও িেবীাঃ জনাব উেয় শুি রেমান, িেক্ারী পিদস্টম এডপমপনদেটর 

 


