
াযাদদব্যী জেরা ভবভিক ে প্রভক্ষণ আদ ােদন ভনদদ েভকা   

১। ভকবাদফ োনাদনা দফ এফং ভ সূভি ভনধ োযণ কযা দফ :   

ভনফভিত েমাত্রীয জভাফাইদর SMS, ওদ ফাইদে ভফজ্ঞভি , জেরা প্রাদকয কাম োরদ /ইরাভভক পাউদেন 

ভফজ্ঞভি ও ে এদেভিদদয অফভতকরণ, জাার ভভভি া , ভপ্রন্ট ও ইদরক্ট্রভনক ভভভি া।  

উদেখ্য জম, জফযকাভয ও যকাভয ব্যফস্থানায েমাত্রীজদয (জফযকাভয গাইি; ঢাকা জেরা ব্যতীত) ২১-৩০ 

তাভযদে াযাদদব্যী প্রভক্ষদণয ভফলদ  একটি াধাযন ফাতো ইতমধ্যে প্রদান কযা দ দে। উ-ভযিারক 

ইরাভভক পাউদেন জফযকাভয  ব্যফস্থানায েমাত্রীজদয (জফযকাভয গাইি) োনাদনায েন্য উক্ত জেরায 

ে এদেভিদদয অফভত কযদফন। অফভত কযায েন্য https://prp.pilgrimdb.org/ ভরংদক উ-

ভযিারক ইরাভভক পাউদেদনয ইউোযদনভ ও াও াি ে ভদদ  ঢুদক তায জেরায ে এদেভি য নাভ, 

ভাভরদকয নাভ ও জভাফাইর নং  এবং হজযাত্রী সংখ্যা  জদেদত াযদফন ে এদেভি  তায েমাত্রীদদয ভনদ  

প্রভক্ষদন উপস্থিত হধ্যবন।  এোড়াও জফযকাভয ও যকাভয ব্যফস্থানায ে মাত্রীদদয তাভরকাও াও া মাদফ ।  

ে মাত্রীজদয নাভ, জভাফাইর নং ও  জদেদত াযদফন (এ ংক্রান্ত একটি User ম্যানু ার “ ে মাত্রীয/এদেভিয 

জেরা ভবভিক প্রভতদফদন” ভরংদক জদখুন)  

২। জযভেদেন  

কদ কটি জযভেদেন কাউন্টাদয ( ভনফভিত েমাত্রীয ংখ্যা অনুমা ী)  প্রথদভ ােীদদয স্বাক্ষয  ( ভআইভি, 

াদাে ে ইতযাভদ ) াভেযা জন া দফ এফং াাাভ অনরাইন ভদেদভ অংগ্রণ কনপাভ ে কযদত  দফ 

(Online Registration এয User ম্যানু ার ভরংদক জদখুন) । জযভেদেদনয ভ  জপাল্ডায প্রভক্ষণ াভগ্রী 
ভফতযণ কযদত দফ এফং ভফতযণ গ্রদণয েন্য াভেযা োতা  পৃথক াক্ষয (ভফতযণ গ্রণ াক্ষয) ভনদত দফ ।     

৩। প্রভক্ষণ ভকবাদফ জদ া দফ :  

ফক্তব্য/াও াযদ ন্ট জপ্রদেদন্টন (ভদির PowerPoint অনুাদয)/ভবভিও িকুদভন্টাভয/ব্যফাভযক (ইযাভ 

ফা ধভী  ভফলদ )। উদেখ্য জেরা ভবভিক ToT প্রাি প্রভক্ষক টিভ প্রভক্ষণ প্রদান কযদফন।  

৪। ভফতযণ তাভরকা/প্রস্তুভত : 

 প্রভতটি প্রভক্ষণাথীয েন্য একটি প্লাভেক পাইদর মা থাকদফেঃ  

- প্রভক্ষদন জনাে জনও ায েন্য একটি প্যাি অথফা কদ ক াতা াদা A4 অপদে কাগে  

- করভ (ফর জন)  

- ে প্রভক্ষণ ভভিউদরয পদোকভ (৫ াতা; - ে প্রভক্ষণ ভভিউর ে মাত্রী ও ে গাইিদদয 

েন্য) ভরংক      

- ে ভফল ক ফই (ে অভপ জথদক যফযা কযা দফ)  

 Feedback Form পদোকভ (১ াতা; Feedback ভরংক) প্রভক্ষদনয জল জদন 

প্রভক্ষণাথী একটি Feedback Form পূযণ কযদফ মা ংগ্র কদয ে অভপ ঢাকা  জপ্রযণ 

https://prp.pilgrimdb.org/


কযদত দফ এফং যফতীদত compile কযা দফ। Feedback Form এ প্রভক্ষণাথীয অফশ্যই 

জেরায নাভ, তাভযে ও ব্যাি নং ভরেদত দফ। নাভ, াক্ষয ও জভাফাইর নং (অননভিক)   

 দেয িকুদভন্টাভয অনুষ্ঠানসূভি অনুমা ী প্রদ েন কযা  

 ব্যফাভযদক জদোদনায েন্য ভকছু ংখ্যক ইযাভ  

৫। জবনুযদত মা থাকদফ : 

 ব্যানায 

 ভভনায ফড় ম্যা  

 ল্যাে  

 প্রদেক্টয  

 ভিন  

 াউণ্ড ভদেভ 

 ও যাযদর  ভাইদক্রাদপান    

 ইন্টাযদনে 

৬। প্রভতটি প্রভক্ষণ জদল মা াও া মাদফ : 

 পদো 

 জপ্র ভযভরে (মা স্থানী  জপ্রক্লাফ করদক ভফতযণ কযা দফ)  

 প্রভক্ষণ প্রভতদফদন ভন্ত্রণারদ  জপ্রযণ 

 Feedback form 

 মাফতী  েযি ংভিষ্ট বাউিাযাভদ ভন্ত্রণারদ  জপ্রযণ  

 

৭। ভকছু প্রদ ােনী  জিক ভরেেঃ 

 ToT প্রাি প্রভক্ষকদদয জপাদন োনান এফং ভ সূিী অনুমা ী প্রভক্ষদণ আা ভনভিতকযণ  

 প্রভক্ষকদদয ে প্রভক্ষণ ভনদদ েভকায পদোকভ, জপ্রাগ্রাদভয ংযুক্ত কভ, দেয িকুদভন্টাভয ম্পদকে 

োনান। প্রদ ােদন প্রভক্ষক ভন্ন ক প্রভক্ষদনয পূদফ ে প্রভক্ষকদদয একাদথ কদয প্রভক্ষণ জদনয 

কভ েভযকল্পনা কদয জন া।     

 জযভেদেন কাউন্টাদয াদাে ে োপ ঠিক কদয যাো এফং অনরাইন জযভেদেন এয জক্ষদত্র ে 

ম্যদনেদভন্ট ভদেদভয জম ২ টি ইউোয আদে জমভনেঃ জেরা অভপ ইউোয ও ইরাভভক পাউদেদনয 

ইউোয রগইন কদয প্রভক্ষণাথীদদয অনরাইন জযভেদেন ভনভিত কযদফন।  অনরাইন জযভেদেদনয 

জক্ষদত্র জম জকান প্রদ ােদন কর জন্টাদয জমাগাদমাগ কযা।      

 জযভেদেন কাউন্টাদয মাফতী  জপাল্ডায ও াভেযা ভে ভনদ  জযভেদেন কযা  

 মুর ব্যানায প্রস্তুতকযণ 



 “জবনুযদত মা যােদত দফ” উদযয এই ভরে অনুমা ী জবনুয প্রস্তুত কযা  

 োকা প্রদান কযা ও স্বাক্ষয কযায েন্য াদাে ে োপ  যাো ইতযাভদ।  

 

 


