A185: Bengali Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued

সূ� সহ মা�ার িপচ েটমে�ট
নাম
১। কােজর নাম
২। গেবষণার মূল ��
৩। মূল কাগজািদ/
েপপারস
৪। ে�রণা
িতন
৫। ধারণা

৬। তথয্

আপনার নাম িলখুন
ে�ণীিবভাগ
গেবষণার ধরন
সমাপনী তািরখ
তািরখ িলখুন
িবশদ নাম ( তথয্সংবিলত নাম)
একবােকয্ গেবষণার মূল ��িট উ�ৃ ত করন।
মূল একিট/কেয়কিট েপপার/অনুে�েদর উে�খ করন যা সময্কভােব িবষয়িট উ�ৃ ত কের (শধুমা� মানস�ত েরফাের�) । কমপে�
একিটর উে�খ করন, সেবর্া� িতনিট । এে�ে� এই ধরেনর কােজর ে�ে� অ�গণয্ কােরা টায়ার ১ জানর্ােল �কািশত বা এই িবষেয়
কাজ চলেছ এমন েপপার হেত হেব।
সেবর্া� ১০০ শে�র েভতের একিট েছাট অনুে�েদ মূল �ািত�ািনক ে�রণা উে�খ করন।
েকান গেবষণামূলক অনুস�ান কােজর িতনিট মূল িবষয় উে�খ করন।
গেবষণার িবষয়ব�র মূল ধারণািট সনা� করন। যিদ স�ব হয়, অনুমানকৃ ত মূল তথয্িট উ�ৃ ত করন। এর উপর িভিত্ত কের �াধীন
চলক ও অধীন চলক সনা� করন। এ িবষেয় েকান গরতর িবপেদর আশংকা আেছ িকনা উে�খ করন। যিদ থােক, তবা সনা�
করার উপায় িক? েকান ধরেনর �াকৃ িতক পরী�া িক আেছ এই িবষেয় যা কােজ লাগােনা যায়? েকান তাি�ক তথয্ িক আেছ যা
ফল�সু হেত পাের?
১। িক ধরেনর তথয্/েডটা বয্বহার করেত চাও েযমন, েদশ/িবনয্াস। এবং েকন? িবে�ষেণর একক িক? বয্ি�, �িত�ান,
েপাটর্েফািলও, িশ�, েদশ ইতয্ািদ...? সয্া�ল িপিরয়ড, সয্া�িলং �ম? ৈদিনক, সা�ািহক, মািসক, ৈ�মািসক, বািষর্ক? েডটা বা তেথয্র
�কারঃ �ািত�ািনক বনাম িশ� �িত�ান বনাম ময্াে�া?
২। সয্া�ল সাইজ িক রকম হেত পাের বেল অনুমান? �স েসকশনাল? টাইম িসিরজ নািক উ��?
৩। এটা িক পয্ােনল েডটা েসট?
৪। েডটা উৎস িক? তথয্ গেলা বািণিজয্কভােব পাওয়া যােব িকনা? েকান ময্ানুয়াল সং�েহর দরকার আেছ িকনা? িনজ� জিরপ
অনুষংগ �ারা তথয্ সং�হ স�ব িকনা নািক িজ�াসাবােদর মাধয্েম? সময়সীমা িক? গেবষণা সহেযাগী দরকার আেছ িক না? ফাি�ং
আেছ িক না? নতু ন তথয্ িক না?
৫। তেথয্র অনুপি�িতজিনত কারেণ েকান সমসয্া হেব িক না। ডাটােবইজ একি�ত িকনা? ডাটা পিরেশাধন িবষয়ক সমসয্া আেছ িক
না
৬। পরী�ামূলক চলক পযর্া� িক না? তেথয্র মান �হনীয় িক না?
৭। অনয্ানয্ েকান জিটলতা আেছ িক না? েযমন বািহয্ক �হণেযাগয্তা, স�াদনেযাগয্তা?
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৭। টু লস

দুই
৮। নতু ন�
৯। আবিশয্কতা
এক
১০। অবদান
১১। অনয্ানয্ িবেবচয্ িবষয়

মূল গেবষণার ে�মওয়াকর্ ও িরসাচর্ িডজাইন? ইহা িক িরে�সন মেডল এে�াচ িক না? সােভর্ ই��ু েম�/নকশা িক? ই�ারিভউ
িডজাইন? ইেকােনােমি�ক সফটওয়য্ার দরকার আেছ িক না? সাধারণ চয্ােনেল �েবশেযাগয্ িক না? উপাত্তগত/ইেকােনােমি�ক পরী�ায়
�ােয়ািগক �ান দরকার িকনা? পিরক�নামািফক ে�মওয়ােকর্ র সােথ উপাত্ত �াসংিগক িকনা ? পিরসংখয্ানগত �হণেযাগয্তার েকান
বয্াপার আেছ িকনা?
ৈ�ত ��
আইিডয়া/ডাটা/টু লেস অিভনব� আেছ িক না? এে�ে� েকানিট চালক এবং েকানিট যা�ী ? এিট িমিক মাউস িক না? ( একিট
সাধারণ েভন ডায়া�াম আঁকা েযেত পাের)
উত্তরিট জানা আবশয্ক েকন? গর�পূনর্ িস�া�/ আচরণ/কাযর্াবলী ইতয্ািদ এই গেবষণার ফলাফল �ারা িকভােব �ভািবত হেব?
েশষ কথা
�াসংিগক গেবষণা িবষেয় �াথিমক অবদান িকেসর?
আইিডয়া/ডাটা/টু ল িবষেয় েকান ধরেনর সহেযািগতা দরকার িক না? ( �িত�ােনর বািহয্ক বা অভয্�রীন)
অভী� জানর্াল? বা�িবক িক না? অ��তা আেছ িক না?
ঝুঁ িক িননর্য় ( িন�, মাঝাির, উ�, ঝুঁ িক, েকান ফলাফল েনই, ইতয্ািদ ঝুঁ িক আেছ িক না) এই পিরক�না বা�বায়েন েকান গরতর
�িতব�কতা আেছ িকনা ? থাকেল েসগেলা িক? এগেলা ডাটা, টু লস বা আইিডয়ার সােথ স�ৃ� িক না? েকান ধরেনর ৈনিতক দায়
আেছ িক না?
উে�শয্ সিঠক িক না? আেলাচনা করন।
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