কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউটসমূহের কার্ যক্রম িষিিালীকরণ প্রকল্প
ক) ষিহরানামঃ- কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউটসমূহের (৮টি) ষিক্ষার্থী ডাটাহেস তৈরী, হোষিিং ও রক্ষণাহেক্ষণ কাজ।

সফটওয়্যাহর ষনম্নষলষিৈ সুষেধাষি সষিহেি করহৈ েহে।
১। অনলাইন / ওহয়্ে ষিষিক ষিক্ষার্থী ডাটাহেস;
২। হমাোইল হফান ও কষিউটার/ল্যাপটপ েহৈ লগইন সুষেধাসিি;
য
৩। প্রষিক্ষণ উইিং ও এটিআই ওয়্ারী পষরষিষৈ, অগাহনাগ্রাম,
কার্ যক্রম ও কমযরৈ কমযকৈযা / কমযিারীহির ছষে সে ৈথ্য;
৪। িলমান প্রকল্প পষরষিষৈ ও কার্ যক্রম (ছষে সে);
৫। সকল ষিক্ষার্থীর পৃর্থক পষরষিষৈ নম্বর (আই ষড) ও পাসওয়্াডয;
৬। এটিআই ওয়্ারী প্রষিক্ষকবৃহের পৃর্থক পষরষিষৈ নম্বর (আই ষড) ও পাসওয়্াডয;
৭। ষিক্ষার্থীর পূণ য জীেন বৃিান্ত;
৮। প্রষৈটি ষিক্ষার্থীর হসষমিারওয়্ারী অষজযৈ ষেস্তাষরৈ ফলাফল (হগ্রড সে);
৯। প্রষৈটি ষিক্ষার্থীর হসষমিারওয়্ারী প্রিি টিউিন ষফ সে অন্যান্য পষরহিাধকৃৈ অহর্থ যর পষরমান;
১০। এটিআই ওয়্ারী জরুষর ষেজ্ঞষি / হনাটিি হোডয ও ফহটা গ্যালারী;
১১। হসষমিারওয়্ারী ক্লাস রুটিন;
১২। হসষমিারওয়্ারী ষনধ যাষরৈ ষেিয়্সমূে;
১৩। প্রষিক্ষকবৃে কর্তযক হসষমিারওয়্ারী ফলাফল ও ক্লাস হনাট আপহলাড সুষেধা;
১৪। এটিআই’হৈ হসষমিারওয়্ারী অধ্যয়্নরৈ ষিক্ষার্থীহির (ছাত্র/ছাত্রী) সিংখ্যা;
১৫। এটিআই’র হজলার গুরুত্বপূণ য ৈথ্য সিংহর্াজহনর সুষেধা;
১৬। ষিক্ষার্থীহির প্রহয়্াজনীয়্ ৈথ্য প্রাষির ষলিংক ও ষেিাগীয়্ ষলিংকসমূে;
১৭। এটিআই ওয়্ারী িলমান ও অনুষিৈব্য ইহিন্ট পষরষিষৈ (ছষে);
১৮। এটিআইওয়্ারী এডষমন কর্তযক ৈথ্য আপহলাড ও এষডট সুষেধাষি;
১৯। প্রষিক্ষণার্থীহির এস এম এস পাঠাহনার সুষেধাষি;
২০। ইউজার একিন ষেষি।
২১। ইউজার ওয়্ারী অহর্থটিহকিন/এপ্রুিাল ষসহিম।

ি) ষিহরানামঃ- প্রকহল্পর আওৈায়্ হেডহকাস য ও অন্যান্য হকাহস যর প্রষিক্ষণার্থী ডাটাহেস তৈরী, হোষিিং ও রক্ষণাহেক্ষণ কাজ।
সফটওয়্যাহর ষনম্নষলষিৈ সুষেধাষি সষিহেি করহৈ েহে।
১। অনলাইন / ওহয়্ে ষিষিক প্রষিক্ষণার্থী ডাটাহেস;
২। হমাোইল হফান ও কষিউটার/ল্যাপটপ েহৈ লগইন সুষেধাসিি;
য
৩। প্রষিক্ষণ উইিং এর অগাহনাগ্রাম,
কার্ যক্রম ও কমযরৈ কমযকৈযা / কমযিারীহির ছষে সে ৈথ্য;
য
৪। িলমান প্রকল্প অগাহনাগ্রাম,
পষরষিষৈ ও কার্ যক্রম (ছষে সে);
৫। প্রষৈটি হকাহসযর ষেস্তাষরৈ কাষরকুলাম ও অন্যান্য ৈথ্য;
৬। হকাসযওয়্ারী প্রষিক্ষনার্থীর পূণ য জীেন বৃিান্ত;
৭। হকাসযওয়্ারী ফহটা গ্যালারী;
৮। হকাসযওয়্ারী প্রষিক্ষণ ষসষডউল;
৯। প্রষিক্ষণ ম্যানুয়্াল আপহলাড সুষেধা;
১০। প্রষিক্ষণহকহের হজলার গুরুত্বপূণ য ৈথ্য সিংহর্াজহনর সুষেধা;
১১। প্রষিক্ষণার্থীহির হর্াগাহর্াহগর পূণ য ঠিকানা;
১২। প্রষিক্ষার্থীহির প্রহয়্াজনীয়্ ৈথ্য প্রাষির ষলিংক ও ষেিাগীয়্ ষলিংকসমূে;
১৩। প্রকল্প এডষমন কর্তযক ৈথ্য আপহলাড ও এষডট সুষেধাষি।
১৪। প্রষিক্ষণার্থীহির এস এম এস পাঠাহনার সুষেধাষি।
১৫। ইউজার একিন ষেষি।
১৬। ইউজার ওয়্ারী অহর্থটিহকিন/এপ্রুিাল ষসহিম।

