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List of Module Directors (123rd ACAD)

Sl

Name of Modules

Module Directors

1. Behavioural Governance & Spirit of

Mohammad Tazib Uddin

Liberation War

2. Seminar Paper Preparation and
Presentation:

Dr. Muhammad Abu Yusuf
Dr. Mehedi Masud

a) Basics of Research
b) Seminar Paper
3. Policy Analysis and Governmental
Business Process

Md. Morshed Alom, PhD

Md. Sanwar Jahan Bhuiyan

4. Public Service Management

5. Achieving Sustainable Development Goals Dr. Md. Mizanur Rahman
6. Project Management

Dr. Mohammed Amjed Hossain

7. Procurement Management

Banik Gour Sundar

8. Conflict Management and Negotiation

Md. Sharif Hasan

9. Verbal Competency and Development

Dr. Mehedi Masud

Debate

10. ICT & E-Governance

Md. Siddiqur Rahman

11. Exposure Visit

Md. Atikuzzaman

a) Internal Exposure Visit
b) Foreign Exposure Visit

To Be Determind (TBD)

12. Fitness of Body and Mind

Mohammad Moshiur Rahman

13. Contemporary Issues

Dr. Md. Moshiur Rahman
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List of Faculty Members
Name and Designation of the Faculty Member

(Not on Seniority basis)

Dr. M Aslam Alam
Rector (Senior Secretary to the Govt.)
Md. Zaydul Hoque Molla, ndc, (Additional Secretary)
MDS (Project)
Mohammad Munir Hossain (Additional Secretary)
MDS (Programme & Studies)
Dr. Mohammad Abu Yusuf (Joint Secretary to the Govt.)
MDS (Research & Consultancy)
Syed Mizanur Rahman, ndc (Joint Secretary to the Govt.)
MDS (Management & Development )
Mr. Banik Gour Sundar
MDS (D&E)
Md. Sanwar Jahan Bhuiyan
Director (PPR)
Mr. Mohammad Moshiur Rahman
Director (Physical)
Director (Administration)
Mr. Md. Golam Mahede
Director (LTA)
Mr. Md. Zakir Hossain
Director ( ToT(
Dr. Mohammed Amjed Hossain
Director (ST & RC)
Dr. Md. Mizanur Rahman
Director (Government System)
Dr. Mohammad Mizanur Rahman
Director (Research & Development)
Mr. Md. Jahidul Islam
Director (Project)
Md. Siddiqur Rahman
Director (Administration)
Md. Atikuzzaman
Deputy Director (Regional Centres)
Dr. Rokeya Fahmida
Deputy Director (Evaluation-1)
Md. Sharif Hassan
Deputy Director
Mehedi Masud PhD
Deputy Director
Dr. Moshiur Rahman
Deputy Director (Govt. System)
Md. Morshed Alom PhD
Senior Research Officer
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Important Contact Numbers
Sl.No. Name
Dr. M Aslam Alam
1.

Designation
Rector

2.

Syed Mizanur Rahman ndc

3.

Md. Jahidul Islam

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.

Course Management Team
MDS & Course Advisor

Telephone/Ext./Mobile/e-mail
7745028, PABX Ext.4101
rector@bpatc.org.bd
Cell: 01732098308

Director & Course Director

Cell: 01718768300

Deputy Director &
Course Coordinator

Cell: 01727778316

Md. Atikuzzaman

Dr. Moshiur Rahman

Deputy Director &
Course Coordinator

Cell: 01716536726

Administration and Support Staff
Director (Administration)

Cell: 01712570054

Md. Siddiqur Rahman
Md. Razibul Islam

Deputy Director
(Admin)
Deputy Director (Service)

Cell: 01712 222 149

Medical Officer

Class Room Attendant

PABX Ext.-4143
Cell:
01932791761/01552444675
PABX:Ext-4145
Cell: 01710842740
PABX Ext. 4701
Cell:01716610525
Cell: 01717 481 324

ACAD

4331

Cell: 01686900243

Hasan Murtaza Masum
Dr. Md. Mostafizur
Rahman
Assistant Director
(Dormitory)
Supervisor Dormitory-1

Md. Sohrab Hosen
Md. Aminur Rahman
Sattyen Sarker
Course Office

4621, 4622, 4623
Cafeteria
4649, 4650
Library Counter
4220
Reception
4231, 4232
Clinic
7743013 PABX Ext-4283
Manager, Sonali Bank Ltd.
4329/4333
ITC
4100
Gate-1
4200
Gate-2
Please Press 9 for any telephonic directory.
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প্রশিক্ষণার্থীদের নাদের তাশিকা (জ্যৈষ্ঠতার শিশিদত নয়)
ররাি
নম্বর
১

২

৩

৪

৫

নাে, পেবী ও পশরশিশত নম্বর

েীর যাশিে রিাদেন (৭৬৮৯), উপেশিব

বততোন কেতস্থি

যানবািন অশিেপ্তর, যনপ্রিােন
েন্ত্রণািয়।

যনাব রোোঃ েশযবর রিোন (১৫০২৪),
উপেশিব

যনিশি কেে তংস্থান ও প্রশিক্ষণ
ব্যৈদরা।

যনাব রোোঃ আব্দুে োিাে রোনার (৭৯৭৪),
উপেশিব

পল্লী উন্নয়ন ও েেবায় শবিাগ।

যনাব িন্কর তাজুি ইেিাে (৬৮৪৪), েশিব
(উপেশিব)

খুিনা উন্নয়ন কর্ততপক্ষ, খুিনা।

যনাব ররাকোনা তারান্নুে (৬৮২২), উপেশিব

শবজ্ঞান ও প্রযুকশি েন্ত্রণািয়।

রোবাইি নম্বর ও ই-রেইি নম্বর

01918938598
17zahid7689@gmail.com
01716918967
mojibar21@gmail.com
01712172033
salam.soner@gmail.com
01715306660
lasker.tazul@gmail.com
+8801918004400
officeroksana@gmail.com

৬

৭

যনাব নুরূন আখতার (৬৫৩৮),পশরিািক
(উপেশিব)

ওদয়য আণ তারে ওদয়িদেয়ার োন্ড।

যনাব োিো পারিীন (৭৯২৩), উপেশিব

ররিওদয় েন্ত্রণািয়।

+8801819262172
d.irp@wewb.gov.bd
01700944895
salma.oddri@yahoo.com

৮

৯

কাযী তােেীন আরা আযশেরী (৭৯২৪),
উপেশিব

দূদয তাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ েন্ত্রণািয়।

যনাব রোস্তাইন শবল্লাহ্ (১৫১৬৬), উপেশিব

তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুকশি শবিাগ।

+8801841318745
ajmery2004@yahoo.com
01752039572
mustain15166@gmail.com

১০

যনাব নােশরন সুিতানা (১৫০৮৩), উপেশিব

যনপ্রিােন েন্ত্রণািয়।

+8801712139532
nasrinsultana21st@gmail.com

১১

যনাব সুশেয়া নাশযে (১৫১৫২), উপপশরিািক স্থানীয় েরকার, রযিা প্রিােদকর
(উপেশিব)
কায তািয়, বগুড়া।
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01713082263
sufianazim.bd@gmail.com

ররাি
নম্বর
১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

নাে, পেবী ও পশরশিশত নম্বর

বততোন কেতস্থি

যনাব িারশেন যািান (১৫১৪৪), প্রিান শনব তািী রযিা পশরষে, িক্ষ্মীপুর।
কেতকততা (উপেশিব)
যনাব রোোঃ রকারবান আিী (৭৯০৯),
উপপশরিািক (উপেশিব)

আরবার ররশযশিদয়ন্স প্রদযক্ট, দূদয তাগ
ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ েন্ত্রণািয়।

যনাব লুৎফুন নািার (১৫০৫১), উপপশরিািক
(উপেশিব)

দূদয তাগ ব্যবস্থাপনা অশিেপ্তর।

ড. রোিাম্মে শেযানুর রিোন (৬৫০১),
পশরিািক (উপেশিব)

বাংিাদেি রিাক-প্রিােন প্রশিক্ষণ
রকন্দ্র, োিার, ঢাকা-১৩৪৩।

যনাব রোোঃ িিীদুজ্জাোন (৭৮৪৭), উপেশিব

পশরেংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা
শবিাগ।

01785799498
ceozplakshmipur@gmail.com
01816414621
korbanbag@gmail.com
01711341481
lutfunnahar15051@gmail.com

ড. রোোঃ েিশেন আিী (৬৭৩৬), প্রিান শনব তািী রযিা পশরষে, োতক্ষ্মীরা।
কেতকততা (উপেশিব)
যনাব রববী রাণী কেতকার(৬৭৮৮), উপেশিব

রোবাইি নম্বর ও ই-রেইি নম্বর

অর্থ তজ্নশতক েম্পকত শবিাগ।

+88-01714-236786
mizanrahman6501@gmail.com
01718226280
shahiduzzaman.cao@gmail.com
01711489786
mohoshin2005@gmail.com
01775502324
babypreyankary@gmail.com

১৯

যনাব রোোঃ আব্যি বািার (৭৮৩১), উপেশিব

কৃশষ েন্ত্রণািয়।

01817525763
bashernbr@gmail.com

২০

যনাব তানশযনা ইেিাে (১৫১৬৭), উপেশিব

েশিিা ও শিশু শবষয়ক েন্ত্রণািয়।

01712539155
tangina15167@gmail.com

২১

যনাব েীপংকর শবশ্বাে (৬৭১৭), উপেশিব

যনপ্রিােন েন্ত্রণািয়।

01716407222
dipankar239@gmail.com

২২

যনাব অতীন কুোর কুন্ডু (১৫০৭৭),
উপেশরিািক (উপেশিব)

যাতীয় প্রশতবশি উন্নয়ন োউদন্ডিন।

01770271515
athinkk75@gmail.com
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প্রশিক্ষণার্থীদের করণীয় ও বযতনীয়
োশব তক
ক.

করণীয়

১।

শৃঙ্খিা ও েেদয়র প্রশত েনদযাগী রিান।

২।

শবশপএটিশেদত অবস্থানকাদি ডরশেটশরর বাইদর েব তোই ‘রনে-ব্যায’ পশরিান করুন।

৩।
আপনার রকান কর্থা বা কাদয যশে ভুি িদয় র্থাদক তািদি তা অকপদট স্বীকার করুন এবং দুোঃখ প্রকাি
করুন।
৪।
আপনার রকান অশিদযাগ র্থাকদি তা রকাে ত কর্তপত ক্ষদক যানান। প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত শবষয় িদি
প্রর্থদে রকাে ত েেন্বয়দকর োদর্থ কর্থা বলুন।
৫।
রকউ রকান ব্যাপাদর আপনার প্রশত োিায্য-েিদযাশগতা-রেৌযন্য প্রেিতন করদি তাদক অবশ্যই িন্যবাে
জ্ঞাপন করুন। রকউ আপনাদক িন্যবাে যানাদি আপশন তার যবাব শেন।
৬।

যর্থােম্ভব শনচু স্বদর কর্থা বলুন।

৭।

েব তো ডান পাি শেদয় িাঁটুন। কশরদডার শেদয় িাটার েেয় পািাপাশি দু’যন িাটদবন না।

৮।

টুকদরা কাগয/ব্যবহৃত টিসুৈ ডাস্টশবদন রেলুন।

৯।

রকউ দ্রুত রেঁদট রগদি তাঁদক যায়গা কদর শেন।

১০।

রপািাদকর ব্যাপাদর শনদে তিনাবিী যর্থাযর্থিাদব অনুেরণ করুন।

১১।

রকদন্দ্রর বাদে উঠার েেয় শৃঙ্খিা বযায় রাখুন।

১২।

কদর্থাপকর্থদনর েেয় শনদয বিার িাইদত অন্যদক বিার সুদযাগ শেন। অন্যদের কর্থা েদনাদযাগ শেদয়
শুনুন।

১৩।

এদক অপদরর প্রশত যর্থাযর্থ েম্মান প্রেিতন করুন।

১৪।

কর্থাবাততা ও িািিিদন েংযে প্রেিতন করুন।

১৫।

রযৈষ্ঠদের আগেদন োঁশড়দয় েম্মান প্রেিতন করুন।

১৬।

রপাষাদক, কর্থা বিায় ও আিরদণ পশরশিশিত িউন।

১৭।

শেশন্ডদকট শবশডং এর শেশড় শেদয় নাোর েেয় আদস্ত কর্থা বিদবন। আদি পাদি অন্য রকাে ত িিোন
র্থাদক।

খ.

বযতনীয়

১।

যর্থাযর্থ কর্তপত দক্ষর অনুেশত ছাড়া রকান অবস্থায় রকন্দ্র তৈাগ করা যাদব না।

২।

রকান অবস্থাদতই এেন শকছু করদবন না যাদত রপিাশিশিক শকংবা ব্যশিদকশন্দ্রক েম্প্রীশত শবনষ্ট িয়।

৩।

রয রকান পশরশস্থশতদত উদিযনা পশরিার করুন।

৪।

কাদরা ব্যশিগত কাদযর শবশ্বাে বা অনুভুশতদক আঘাত কদর কর্থা বিদবন না।

৫।

রয রকান রক্ষদত্র শবদিে ও ববষম্যমূিক আিরণ বযতন করুন।
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৬।

রযৈষ্ঠদের েদে রেখা-োক্ষাৎ কর্থা বিার েেয় পদকদট িাত রাখদবন না।

৭।

কর্থাবাততা ও িািিিদন িঠকাশরতা, অেংযে ও িাঁড়াশে বযতনীয়।

৮।

রকান েশিিাদক েন্ডায়োন ররদখ শনদয বো েেীিীন নয়।

৯।

েতীর্থ তদের েদে শনদযদক লুশকদয় রাখা এবং শনদযদক দৃশষ্টকটুিাদব যাশির করা-উিয়ই বযতনীয়।

১০।

কাউদক দূর রর্থদক ডাকাডাশক করা বযতনীয়।

১১।

অন্যদক রছাট একং শনদযদক বড় কদর রেখার োনশেকতা পশরতৈাগ করুন।

১২।

আদবগতাশড়ত িাষা ও রুক্ষ ব্যবিার পশরিার করুন।

১৩।

কশরদডাদর/রাস্তায় োঁশড়দয় কর্থাবাততা বিদবন না।

১৪।

শবশপএটিশে ধূেপানমুি এিাকা। তাই শবশপএটিশেদত অবস্থানকািীন েেদয় ধূেপান বযতন করুন।

১৫।

যর্থাযর্থ কর্তপত দক্ষর অনুদোেন ব্যতীত রকদন্দ্রর কেতকততা ও কেতিারীদের যন্য শনি তাশরত পশরবিন এর
সুদযাগ রনয়া যাদব না।

১৬।

রনশতবািক েদনািাব বযতন করুন।

১৭।

েেদয়র অপিয় করদবন না।

১৮।

েংদবেনিীি রাযজ্নশতক ও িেীয় আিাপিাশরতা রর্থদক শবরত র্থাকুন।

১৯। রকাে ত ব্যবস্থাপনা টীদের অনুেশত ব্যশতদরদক রকাে ত েশিবািদয়র কশম্পউটার ব্যবিার ও শপ্রন্ট রনয়া শনশষদ্ধ।
রেণীকক্ষ
ক.

করণীয়

১।

অশিদবিন শুরু িবার অন্তত: পাঁি শেশনট আদগ আবশশ্যকিাদব রেশণকদক্ষ শনি তাশরত আেদন বসুন।

২।

বিার প্রশত যর্থাদযাগ্য েম্মান প্রেিতন করুন।

৩।

অশনবায ত প্রদয়াযদন রেণীকদক্ষর বাইদর রযদত িদি বিার অনুেশত শনদয় গেন করুন।

৪।

েরবরািকৃত িৈান্ড - আউট একটি শনদয গ্রিণ কদর অপরগুদিা পাদির েি-প্রশিক্ষণার্থীদক গ্রিদণর সুদযাগ
কদর শেন।

৫।

অশিদবিন-িিাকাদি েদনাদযাগী রিান।

৬।

িাশযরা-ছদক স্বাক্ষর করার পর দ্রুত পাশ্বতবতী প্রশিক্ষণার্থীর অনুকূদি তা েরবরাি করুন।

৭।

কর্থা বিার আদগ বিা/েিাপশতর অনুেশত গ্রিণ করুন।

৮।

তথ্য েম্পদকত শনশিত িদয় কর্থা বলুন।

৯।

রেণীকদক্ষ বস্তুশনষ্ঠ ও প্রােশেক প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন করার আদগ িাত উঠাদনা শনয়ে। তা অনুেরণ করুন।

১০।

অদন্যর েতােদতর প্রশত েদ্ধািীি ও েশিষ্ণু রিান।

১১।

রেণীকদক্ষ প্রদয়াযন িদি বিার অনুেশত শনদয় োঁশড়দয় কর্থা বলুন।

১২।

অশিদবিন রিষ না িওয়া পয তন্ত প্রদয়াযন ছাড়া শনরবতা পািন করুন।
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খ.

বযতনীয়

১।

রেণীকদক্ষ রোবাইি রোন বিন, িারণ ও ব্যবিার েম্পূণ ত শনশষদ্ধ।

২।

অন্য রকউ বিাদক প্রশ্ন করদত র্থাকদি আপশন পদর সুদযাগ শনন।

৩।

বিাদক োত্রাশতশরি ও অপ্রােশেক প্রশ্ন করদবন না।

৪।

বিা/েিাপশতর অনুেশত না পাওয়া পয তন্ত প্রশ্ন উপস্থাপন শকংবা কর্থা বিা রর্থদক শবরত র্থাকুন।

৫।

আক্রেণাত্মক প্রশ্ন/েন্তব্য করদবন না।

৬।

বিা বা েতীদর্থ তর বিদব্যর োদর্থ শিেত রপাষণ করা যাদব। তদব তা শবনদয়র েদে করদত িদব।

৭।

কাউদক কটাক্ষ কদর শকছু বিদবন না। কুটতকত এশড়দয় িলুন।

৮।

অশিদবিন িিাকাদি পাশ্বতবতী েতীর্থ তদের োদর্থ রকান কর্থা বিদবন না।

৯।

অশিদবিন িিাকাদি অশনবায ত না িদি এবং শবনানুেশতদত রেণীকদক্ষর বাইদর যাদবন না।

১০।

িাশররীক ও োনশেক আক্রেদনর প্রবণতা রর্থদক শবরত র্থাকুন।

১১।

রেিন িিাকাদি অননুদোশতেিাদব বই পড়া এবং ল্যাপটপ ব্যবিার করদবন না।

১২।

ওয়াি রুদে শগদয় অপ্রদয়াযনীয়িাদব েেয় রক্ষপন করদবন না।
রখিাধুিা ও িরীরিি তা

গ.
১।

করণীয়
রখিার োদঠ অবশ্যই শনি তাশরত রপািাদক আেদবন।

২।

রখিার োদঠ অবশ্যই শনি তাশরত েেদয় োদঠ উপশস্থত িদবন।

৩।

সুশৃঙ্খিিাদব িরীরিি তায় অংি শনদবন।

৪।

রখিার োদঠ এবং িরীরিি তার েেয় েিীয় রিতনাদক অবশ্যই ব্যশি-রিতনার উদবত স্থান শেদত িদব।

৫।

ক্রীড়া প্রশিক্ষদকর শনদে তিনা/পরােিত রেদন িলুন।

৬।

ক্রীড়া প্রশিক্ষদকর প্রশত যর্থাদযাগ্য েম্মান প্রেিতন এবং ক্রীড়া িাখার কেতিারীর প্রশত রিািন আিরণ করুন।

৭।

প্রশতদযাশগতার শনয়ে-কানুদনর প্রশত েদ্ধািীি রিান।

৮।

ররোরীর/প্রশিক্ষদকর শেদ্ধান্ত েিযিাদব গ্রিণ করুন।

৯।

রখিার েেয় অযর্থা উদিযনা পশরিার করুন এবং শনদযর প্রশত েতকত র্থাকুন।

১০।

শনদয দুঘ তটনা এশড়দয় িলুন এবং অন্যদকও েতকত র্থাকদত েিায়তা করুন।

১১।

বিদয্যতর পশরিয় বিন করুন।

ঘ.
১।

বযতনীয়
প্রশতিন্দ্বীর প্রশত উদিযনাপূণ ত আিরণ পশরিার করুন।

২।

এেনিাদব রখিদবন না যাদত শনদযর এবং অন্যদের আিত িওয়ায় ঝশুঁ ক র্থাদক।
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গ্রন্থাগার
ক.

করণীয়

১।

শনরবতা বযায় রাখুন।

২।

গ্রন্থাগাদরর পশরচ্ছন্নতা েম্পদকত যত্নবান রিান।

৩।

ররক/দেলে রর্থদক নাোদনা বই রটশবদি ররদখ শেন।

৪।

গ্রন্থাগাদরর রগট-কীপারদক তার কাদয েিদযাশগতা করুন।

৫।

গ্রন্থাগাদরর অন্যান্য শনয়ে যর্থাযর্থিাদব পািন করুন।

৬।

েেয়েত বই রেরৎ শেন, অদন্যর ব্যবিাদর েিায়তা করুন।

৭।

বইদয়র প্রশত যত্ন শনন।

৮।

গ্রন্থাগাদর েরোি রপািাক পশরিান কদর আেদত িদব।

৯।

গ্রন্থাগাদরর েেয়সূশি িাি কদর রযদন শনন।

খ.

বযতনীয়

১।

গ্রন্থাগাদর ব্যশিগত কদর্থাপকর্থন পশরিার করুন।

২।

েিদে রিয়ার টানাটাশন করদবন না।

৩।

বইদয়র পাতা রেঁড়া বা েিাট শবনষ্ট করা রর্থদক শবরত র্থাকুন।
ব্যশিগত পড়াশুনা

ক.

করণীয়

১।

প্রশতশেদনর পড়া প্রশতশেন করুন।

২।

প্রশতশেদনর বিৃতার োরাংি প্রশতশেন পড়ুন।

৩।

শনদয পড়ুন এবং েতীর্থ তদের পড়দত োিায্য করুন।

৪।

গ্রন্থাগাদরর েদব্যবিার করুন।

৫।

প্রদয়াযদন েংশিষ্ট অনুষে েেস্যদের োিায্য শনন।

৬।

রয রকান শেন পরীক্ষার যন্য প্রস্তুত র্থাকুন।

৭।

প্রশত শেদনর Learning Points প্রশতশেন পূরণ করুন।

৮।

স্মরণ রাখুন েেদয়র এক রোঁড় অেেদয়র েি রোঁড়।

৯।

Recap Session রক গুরুত্ব শেন
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খ.

বযতনীয়

১।

এেনিাদব পড়াশুনা করদবন না যাদত েতীর্থ তদের অসুশবিা ঘদট।

২।

রকান কায িশবষ্যদতর যন্য রেদি রাখদবন না।

৩।

গ্রন্থাগাদর রোবাইি রোন ব্যবিার করদবন না।
মূল্যায়ন

ক.

করণীয়

১।

মূল্যায়দনর শনয়োবিী যত্ন েিকাদর পড়ুন এবং রেদন িলুন।

২।

মূল্যায়ন েংক্রান্ত রকান শযজ্ঞাো র্থাকদি মূল্যায়দনর উপর শিশেং এর েেয় িাি কদর রযদন শনন। তাছাড়া
প্রদয়াযদন রকাে ত ব্যবস্থাপনা েেদস্যর অনুেশত োদপদক্ষ মূল্যায়ন কেতকততার েদে আদিািনা করন।

৩।

রেৌশখক মূল্যায়দনর েেয় ব্যশিগত েতােত নয়, েিীয় েতােত প্রকাদির রিষ্টা করুন। বিব্য
উপস্থাপদনর আদগযর্থােম্ভব আদিািনা করুন।

৪।

যর্থােেদয় েঠিকিাদব বিাদক শনদেতািিাদব মূল্যায়নকরুণ কারন এর যন্য নম্বর বরাদ্দ আদছ।

খ.

বযতনীয়

১।

ব্যশিগত পছন্দ/অপছন্দ যাদত মূল্যায়নদক প্রিাশবত না কদর রেশেদক িক্ষৈ রাখুন।

২।

অদযৌশিক োশব/সুপাশরি উপস্থাপন এবং শনরর্থ তক েোদিািনা রর্থদক শবরত র্থাকুন।

৩।

রেৌশখক মূল্যায়দনর েেয় কাউদক ব্যশিগতিাদব আঘাত শেদয় কর্থা বিদবন না।

৪।

প্রিংো বা েোদিািনার রক্ষদত্র অশতিদয়াশি পশরিার করুন।
পরীক্ষার িি

ক.

করণীয়

১।

শনরবতা বযায় রাখুন।

২।

পশরেিতকদের কাদয েিদযাশগতা করুন।

৩।

প্রদশ্নাির প্রােশেক ও েংশক্ষপ্ত িওয়া বাঞ্চনীয়।

৪।

েেদয়র েদব্যবিার করুন।

৫।

উিরপদত্র নাে, ররািনম্বর ও রেকিন শিদখদছন শকনা তা শনশিত করুন।

খ.

বযতনীয়

১।

পরীক্ষায় অেদুপায় অবিম্বদনর রিষ্টা অেোিরণ শিদেদব গণ্য িদব এবং রেযন্য শবশি রোতাদবক
প্রদয়াযনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদব।

২।

পরীক্ষার িদি অপরদক োিায্য করার এবং অপদরর শনকট রর্থদক োিায্য পাওয়ার োনশেকতা পশরিার
করুন।

৩।

পরীক্ষার িদি রোবাইি রোন ব্যবিার শনশষদ্ধ।
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রটশিদোন
ক.

করণীয়

১।

রটশিদোন করার েেয় আদগ েঠিক নম্বর েম্পদকত শনশিত রিান এবং এরপর শনদযর পশরিয় শেন।

২।

শযশন রটশিদোন িরদছন, শবনদয়র েদে তার নাে শযদজ্ঞে করুন এবং কাউদক রডদক রেয়ার প্রদয়াযন
িদি অনুদরাদির সুদর কর্থা বলুন।

৩।

েশিিাদের েদে কর্থা বিার েেয় িািীনতা বযায় রাখুন।

৪।

রটশিদোদন আদিািনা েংশক্ষপ্ত করুন।

খ.

বযতনীয়

১।

রটশিদোদন রবশিক্ষণ কর্থা বিদবন না।

২।

শযশন রটশিদোন িদরদছন, কখদনা আদগ তার পশরিয় শযজ্ঞাো করদবন না।

৩।

োপ্তশরক রটশিদোন রর্থদক ব্যশিগত আিাপ করার সুদযাগ রেয়ার যন্য রকদন্দ্রর রকান
কেতকততা/কেতিারীদক অনুদরাি যানাদবন না।

৪।

এক্সদিদে শগদয় রটশিদোন িাইন রেয়ার যন্য অনুদরাি করদবন না।

৫।

অনুেশত না শনদয় কাদরা রটশিদোন ব্যবিার করদবন না।

৬।

কশরদডার শেদয় িাঁটার েেয় রোবাইি রোদন কর্থা বিা শনদষি।
অনুষে েেস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য রকাদে ত অংিগ্রিরকারীদের োদর্থ আিরণ

ক.

করণীয়

১।

রকদন্দ্রর অনুষে-েেস্যবৃদন্দর েদে শবনয় ও আন্তশরকতার েদে রেিার রিষ্টা করুন।

২।

রকদন্দ্র িিোন অন্যান্য রকাে ত শবদিষত: শেশনয়র স্টাে রকাে ত এবং শপশপএেশে রকাদে তর অংিগ্রিণকারী
ঊবততন কেতকততাদের প্রশত যর্থাদযাগ্য েম্মান প্রেিতন করুন।

৩।

অনুষে-েেস্যবৃন্দ ও অন্যান্য রকাদে ত অংিগ্রিণকারীদের েদে রেখা িদি কুিি শবশনেয় করুন।

৪।

যরুরী প্রদয়াযদন অনুষে েেস্যদের েদে তাঁদের অশেে কদক্ষ োক্ষাৎ করদত িদি রকাে ত ব্যবস্থপনার
োেদে আদগ রযাগাদযাগ কদর শনন।

৫।

েোদিািনা রর্থদক শবরত র্থাকুন

খ.

বযতনীয়

১।

অনুষে-েেস্যদের েদে পূব ত-পশরিয় শকংবা আত্মীয়তার দৃশষ্টকটু বশি:প্রকাি বযতনীয়।

২।

অন্যান্য রকাদে ত অংিগ্রিণকারী রযৈষ্ঠ কেতকততাদের েদে এেন আিরণ করদবন না যাদত তাঁরা েেতািত
িন।
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কেতিারীদের েদে আিরণ
ক.

করণীয়

১।

রুেবয়, রেণীকদক্ষর এৈাদটনদডন্ট, কৈাদেদটশরয়া কেতিারী ও িাইদিশরর কেতিারীদের েদে রিািন ও
োনশবক আিরণ করুন।

২।

আপনার েি-প্রশিক্ষণার্থীও যাদত রুেবদয়র রেবা রপদত পাদরন তার সুদযাগ শেন।

৩।

রকান কেতিারী অদিািন আিরণ করদি কর্তপত ক্ষদক যানান।

খ.

বযতনীয়

১।

রকান কেতিারীদক তার োশয়দত্বর আওতা-বশিভুতত শকংবা এখশতয়ার-বশিভুতত শকছু করার যন্য বাে
করদবন না।

২।

রকান কেতিারী তার োশয়ত্ব পািদন ব্যর্থ ত িদি, শকংবা আপনার েদে যর্থাযর্থ আিরণ না করদি
কর্তপত ক্ষদক বলুন,েরােশর িােন করদবন না।
োংস্কৃশতক অনুষ্ঠান

ক.

করণীয়

১।

রকান অনুষ্ঠান শুরু িওয়ার অন্তত: েি শেশনট আদগ শনি তাশরত আেন গ্রিণ করুন।

২।

প্রিান অশতশর্থর আগেদনর েেয় োঁশড়দয় েম্মান প্রেিতন করুন।

৩।

োংস্কৃশতক অনুষ্ঠান িিাকাদি শনেতি আনন্দ উপদিাদগর পািাপাশি অশেোরসুিি েংযে বযায় রাখুন।

৪।

শনি তাশরত কেতসূশি অনুযায়ী অনুষ্ঠান পশরিািনায় উদেিাদের েিদযাশগতা করুন।

৫।

অনুষ্ঠান উপদিাদগর েেয় প্রদয়াযনীয় করতাশির োেদে উৎোশিত করুন।

৬।

িক্ষৈ রাখদত িদব রযন অনুষ্ঠানাশে োশযতত, রুশিপূণ ত, োনেম্মত ও িাবগম্ভীর িয়।

৭।

েকি রক্ষদত্র পশরশেশতদবাি প্রেিতন করুন।

খ.

বযতনীয়

১।

অনুষ্ঠান িিাকাদি োত্রাশতশরি উচ্ছ্বাে প্রকাি করদবন না।

২।

ব্যাদোশি, কটুশি এবং অেংযত েন্তব্য ও িাবিশে প্রকাি করদবন না।

৩।

োেদন উপশবষ্ট ব্যশির রিয়াদরর শনদি পা রাখদবন না।

৪।

অনুষ্ঠান িিাকাদি পাদশ্বত উপশবষ্টদের েদে কর্থাবাততা বিদবন না।

৫।

শনি তাশরত অনুষ্ঠানসূশির অশতশরি রকান শকছু পশরদবিদনর যন্য পশরদবিকদক অনুদরাি করদবন না।

৬।

অনুষ্ঠান িিাকাদি ওয়ান রোর, ওয়ান রোর বদি আওয়ায করা রর্থদক শবরত র্থাকুন।
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৫.৪.০ । উচ্চতর প্রিােন ও উন্নয়ন রকাে ত (এশেএশড) এর প্রশিক্ষণার্থী মুল্যায়ন
৫.৪.১ । েরকাদরর উপেশিব ও েেপয তাদয়র কেতকততাদের যন্য পশরিাশিত উচ্চতর প্রিােন ও উন্নয়ন রকাে ত যর্থাযর্থ প্রশক্রয়া
অনুেরণক্রদে ররক্টর কর্তক
ত অনুদোশেত পাঠ্যক্রে অনুোদর পশরিাশিত িদব।
৫.৪.২ । উচ্চতর প্রিােন ও উন্নয়ন রকাদে ত অংিগ্রিণকারী প্রদতৈক প্রশিক্ষণার্থীদক শনি তাশরত েশডউিেমূদি রোট ১০০০
নম্বদর মূল্যায়ন করা িদব। উচ্চতর প্রিােন ও উন্নয়ন রকাদে তর প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধশত ও নম্বর শবিাযন ছক ৩-এ
রেখাদনা িদিা।
ছক-৩: এশেএশড এর মূল্যায়ন পদ্ধশত ও নম্বর শবিাযন
মূল্যায়ন পদ্ধশত এবং নম্বর শবিাযন
একক
েিীয়
রোট
৪০০
৩৫০
৭৫০
-৫০
২০০
-৫০+১০০

মূল্যায়দনর শবষয়
েশডউি
শিক্ষা েের

অিৈন্তরীণ
ববদেশিক

মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
ত মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশত
(খ) বিা মূল্যায়ন

১৫
১০

২৫

-

২৫

২৫

-

২৫

৪৫০

৫৫০

১০০০

রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
ত মূল্যায়ন
(ক) েেয়ানুবশতততা
(খ) রটশবি ম্যানার
(গ) রপািাক পশরচ্ছে
(ঘ) োশব তক আিরণ ও শৃঙ্খিা
(ঙ) েিপাঠ কায তক্রদে অংিগ্রিণ
েব তদোট

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৪.৩। উচ্চতর প্রিােন ও উন্নয়ন রকাে ত পশরিািনার যন্য শপশপআর অনুশবিাগ স্থায়ী রকাে ত গাইডিাইন যারী করদব।
৫.৪.৪। প্রশতটি রকাে ত শুরুর পূদব ত শপশপআর অনুশবিাগ প্রস্তুশতমূিক েিার োেদে েশডউি পশরিািক শনি তারণ করদব।
েশডউি পশরিািক এই শবিাযদনর শিশিদত েশডউিশিশিক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করদবন।
৬.০। প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া (Means) ও শনণ তায়ক
৬.১.০। মূল্যায়দন অনুসৃতব্য োিারণ প্রশক্রয়ােমূি
৬.১.১। েশডউি পশরিািকগণদক েংশিষ্ট েশডউদি প্রশিক্ষণার্থীর োশব তক কায তক্রে ও েক্ষতা মূল্যায়ন করদত িদব। মূল্যায়ন
অনুশবিাগ রর্থদক রপ্রশরত উিরপত্র শনি তাশরত েেদয়র েদে মূল্যায়ন, েশডউদির নম্বরপত্র চূড়ান্ত করার শনশেি েকি প্রশক্রয়া
অনুেরণ এবং মূল্যাশয়ত উিরপত্রেি চূড়ান্ত নম্বরপত্র মূল্যায়ন অনুশবিাদগ রগাপনীয় পদ্ধশতদত শিশখত বণ তনার োেদে রপ্ররণ
কায তক্রে েশডউি পশরিািকগণদক শনশিত করদত িদব এবং মূল্যায়ন অনুশবিাগ শবষয়টি োশব তকিাদব তত্ত্বাবিান করদব।
মূল্যায়নপদত্র/নম্বরপদত্র রকান গড়শেি শকংবা অেেশত পশরিশক্ষত িদি মূল্যায়ন অনুশবিাগদক রে শবষয়টি েশডউি
পশরিািদকর দৃশষ্টদগািদর শনদয় ০৩ (শতন) কেতশেবদের েদে শবষয়টি শনষ্পশি করদত িদব।
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৬.১.২। রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিদের োশব তক ব্যবস্থাপনায় মূল্যায়ন অনুশবিাগদক রগাপনীয়তা, স্বচ্ছতা ও শনরদপক্ষতার েদে
পরীক্ষা পশরিািনা করদত িদব। মূল্যায়ন অনুশবিাগ উিরপত্র রকাশডং কদর েশডউি পশরিািদকর শনকট মূল্যায়দনর যন্য
উিরপত্র েম্ভাব্য দ্রুত েেদয় রপ্ররণ করদব।
৬.১.৩। শরদপাট ত, অৈাোইনদেন্ট, এক্সারোইয ইতৈাশের শিপ্টেমূিও রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে-রক মূল্যায়ন অনুশবিাদগ যো
শেদত িদব এবং রকাশডং এর পর মূল্যায়ন অনুশবিাগ েশডউি পশরিািদকর শনকট মূল্যায়দনর যন্য শিপ্টগুদিা রপ্ররণ
করদব।
৬.১.৪। েশডউি পশরিািক/পরীক্ষক কর্তক
ত প্রশিক্ষণার্থীদের উিরপত্র মূল্যায়দনর রক্ষদত্র েদনাদযাগী ও েতকত িদত িদব।
উিরপদত্রর উপস্থাপন রকৌিি, শিখনীর স্বকীয়তা, তদথ্যর েশন্নদবি এবং উদ্ভাবনী রকৌিি শবদবিনা কদর উিরপদত্রর যর্থাযর্থ
মূল্যায়ন ও নম্বর প্রোন শনশিত করদত িদব। একইিাদব েিীয় উপস্থাপদনর রক্ষদত্র শুধুোত্র উপস্থাপদকর উপস্থাপনার উপর
শিশি কদর েদির েকি েেস্যদক েেপয তাদয়র নম্বর প্রোন পশরিার কদর প্রশতটি প্রশিক্ষণার্থীর েিীয় প্রশতদবেন উপস্থাপদন
েশক্রয় অংিগ্রিণ ও অবোদনর শিশিদত নম্বর প্রোন শনশিত করদত িদব। েিীয় কায তক্রদের রক্ষদত্র ব্যশিগত অবোদনর
উপর গুরুত্ব আদরাপ কদরদত িদব। উিরপত্র মূল্যায়দনর রক্ষদত্র যশে রকান পরীক্ষদকর অেদনাদযাশগতা বা অনুরাগ বা
শবরাদগর বশি:প্রকাি প্রশতেশিত িয় তদব কর্তপ
ত ক্ষ এ িরদনর অনুষে েেস্যদক পরীক্ষার উিরপত্র মূল্যায়ন রর্থদক শবরত
রাখদত বা অব্যািশত প্রোন করদত পারদব।

৬.১.৫। রকদন্দ্রর শিশকৎেদকর শিশকৎোপত্র/পরােদিতর শিশিদত রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে অসুস্থ প্রশিক্ষণার্থীর যন্য Sick
Bed এ পরীক্ষা রেয়ার ব্যবস্থা করদত পারদব বা েিায়ক শনদয়াগ করদত পারদব।
৬.১.৬। শবদিষ কারদণ কর্তপত দক্ষর অনুেশত গ্রিণপূব তক অনুপশস্থত প্রশিক্ষণার্থীর রকান পরীক্ষা বা পরীক্ষা েংশিষ্ট শবষয়াশে
েম্পন্ন িদি প্রশিক্ষণার্থী ছুটি রিদষ রকদন্দ্র প্রতৈাবততন করদি রকাে ত পশরিািক, পশরিািক (মূল্যায়ন) ও েংশিষ্ট েশডউি
পশরিািদকর োদর্থ আদিািনাক্রদে পরীক্ষা গ্রিণ/পরীক্ষা েংক্রান্ত শবষয়াশে শতন শেদনর েদে েম্পন্ন করার ব্যবস্থা শনশিত
করদত িদব।
৬.১.৭। প্রশিক্ষণ প্রোদনর োেে এবং পরীক্ষা প্রোদনর িাষা িদব ইংদরশয। তদব কর্তপ
ত ক্ষ কর্তক
ত শিশর্থি করা িদি শুধুোত্র
শিশর্থি রক্ষত্রেমূদির যন্য বাংিা ব্যবিার করা যাদব।
৬.১.৮। েশডউি পশরিািকগণদক মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
ত রপ্রশরত উিরপত্র মূল্যায়নপূব তক মূল্যায়ন অনুশবিাদগ শনি তাশরত
েেদয়র েদে যো প্রোন শনশিত করদত িদব।
৬.২.০। েিীয় (Group) প্রশতদবেন
৬.২.১। রকাে ত গাইডিাইন অনুযায়ী শনি তাশরত েশডউদি প্রশিক্ষণার্থীগণ েিীয় (Group) প্রশতদবেন প্রণয়ন করদব এবং
েকি রক্ষদত্র প্রশতটি েদির েকি েেস্যদক আবশশ্যকিাদব েিীয় প্রশতদবেন উপস্থাপন এবং প্রদশ্নাির পদব ত পয তায়ক্রদে
অংিগ্রিণ করদত িদব। ব্যশিগত বনপুদণ্যর শিশিদত প্রশিক্ষণার্থীদক মূল্যায়ন করদত িদব।
৬.২.২। েিীয় প্রশতদবেন শবদিষণিেী িদত িদব। রয রকান েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর যন্য শনদের ছক-৮-এ উশল্লশখত
শনণ তায়কেমূি এবং প্রশতটি শনণ তায়দকর পাদশ্বত প্রেশিতত নম্বদরর িতকরা িার অনুেরণ করদত িদব:
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ছক-৮: েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর রক্ষদত্র শবদবিৈ শনণ তায়কেমূি ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রিনা বিিী, রযৌশিক অনুক্রে, ররোদরন্স
প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ েংিগ্নতা ও প্রােশেকতা
োশব তক শবষদয় েখি ও শবদিষণ ক্ষেতা
রেৌশখক উপস্থাপনা
প্রশ্ন-উির
েেয় ব্যবস্থাপনা
েব তদোট

১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। রেশণকক্ষ অশিদবিদন রেৌশখকিাদব উপস্থাশপত িদব না এেন েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর রক্ষদত্র েংশিষ্ট েকি
মূল্যায়নকারীদক শনদের ছক-৯-এ উশল্লশখত শনণ তায়কেমূি এবং প্রশতটি শনণ তায়দকর পাদশ্বত প্রেশিতত নম্বদরর িতকরা িার
অনুেরণ করদত িদব:
ছক-৯: েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর রক্ষদত্র শবদবিৈ শনণ তায়কেমূি ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রিনা বিিী, রযৌশিক অনুক্রে, ররোদরন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ েংিগ্নতা ও প্রােশেকতা

৩০%

োশব তক শবষদয় েখি ও শবদিষণ ক্ষেতা
েব তদোট

৪০%
১০০%

৬.৩.০। একক কায তক্রে (Individual Assignment)
৬.৩.১। রকাে ত শনদে তশিকায় উশল্লশখত শবষদয়র উপর প্রশিক্ষণার্থীগণদক একক প্রশতদবেন ,ঘটনা েেীক্ষা প্রশতদবেন, শবশবি
প্রশতদবেন প্রণয়ন, ইতৈাশে একক কায তক্রে (Individual Assignment) েম্পােন করদত িদব। এ িরদনর যাবতীয়
প্রশতদবেন মূল্যায়দনর রক্ষদত্র ছক-১০ এ উশল্লশখত শনণ তায়ক ও নম্বর শবিাযন অনুেরণ করদত িদব।
ছক-১০: একক প্রশতদবেন মূল্যায়দনর রক্ষদত্র শবদবিৈ শনণ তায়কেমূি ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রিনা বিিী, রযৌশিক অনুক্রে, ররোদরন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ েংিগ্নতা ও প্রােশেকতা

৩০%

োশব তক শবষদয় েখি ও শবদিষণ ক্ষেতা
েব তদোট

৪০%
১০০%
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৬.৪.০। রেশেনার/নীশত পয তাদিািনা/শিক্ষােের প্রশতদবেন
৬.৪.১। রেশেনার/নীশত পয তাদিািনা/শিক্ষােের প্রশতদবেন, প্রবি প্রণয়ন একটি একক প্রয়াে। শপশপএেশে, এেএেশে,
এশেএশড এবং প্রদযাযৈ রক্ষদত্র কাশরকুিাে উন্নয়ন কশেটি কর্তক
ত শনি তাশরত অন্য রয রকান রকাদে তর প্রদতৈক প্রশিক্ষণার্থীদক
অন্যান্য েকি প্রশিক্ষণার্থীর উপশস্থশতদত শনশে তষ্ট শবষদয়র উপর শিশখত রেশেনার/নীশত পয তাদিািনা/শিক্ষােের প্রশতদবেন
উপস্থাপন করদত িদব। রেশেনার/নীশত পয তাদিািনা/শিক্ষােের প্রশতদবেন উপস্থাপন অশিদবিদন প্রশতদবেন মূল্যায়ন করার
যন্য রেন্টর এবং রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে এর েদে েম্পৃি নন এেন একযন অনুষে েেস্যেি রকাে ত কর্তক
ত েদনানীত রকন্দ্র
বশির্ভতত একযনেি রোট দুযন মূল্যায়নকারী আবশশ্যকিাদব উপশস্থত র্থাকদত িদব। দুযন মূল্যায়নকারী কর্তক
ত প্রেি
নম্বদরর গড় উপস্থাপনকারীর প্রাপ্ত নম্বর শিদেদব শনি তাশরত িদব।
৬.৪.২। েিশিশিক রেশেনার রপপার বা নীশত পয তাদিািনার রক্ষদত্র গদবষণা ও েংশিষ্ট শবষদয়র উপর েক্ষতা েম্পন্ন অনুষে
েেস্যদের রেন্টর শিদেদব শনদয়াগ প্রোদনর রক্ষদত্র অগ্রাশিকার প্রোন করদত িদব।
৬.৪.৩। কশতপয় রক্ষদত্র শিক্ষােের প্রশতদবেন প্রণয়ন একটি েিগত প্রয়াে। এটি অিৈন্তরীণ এবং ববদেশিক উিয়ই অর্থবা
শুধু অিৈন্তরীণ বা শুধু ববদেশিক িদত পাদর। শিক্ষােের কায তক্রদে অংিগ্রিণাদন্ত প্রশিক্ষণার্থীদের েিীয়িাদব প্রশতদবেন
প্রণয়ন ও উপস্থাপন করদত িদব। প্রশতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন আিাোিাদব অনুশষ্ঠত িদব। প্রশতটি েদির েকি েেদস্যর
েশক্রয় অংিগ্রিদণর োেদে শিক্ষা েের প্রশতদবেন উপস্থাপন এবং ছক-৮ এ উশল্লশখত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী শিক্ষােের
প্রশতদবেন মূল্যায়ন করা িদব। েিীয় প্রশতদবেদনর রক্ষদত্র ছক-৯ এ প্রেি শবষয়াবিী অনুেরণ করদত িদব।
৬.৪.৪। রকদন্দ্রর রেৌশিক রকাে তেমূদির প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তপত ক্ষ কর্তক
ত শনব তাশিত রেদি ববদেশিক শিক্ষা েের কায তক্রদে
অংি রনদব। উি েেদর প্রশিক্ষণার্থীরা যনদেবা প্রোন শবষয়ক নীশত, রকৌিি ও িি তা শবষদয় অশিজ্ঞতা শবশনেদয়র সুদযাগ
পাদব এবং শিক্ষা েেদরর েোপনী শেদন আবশশ্যকিাদব েেররত রেদি প্রশিক্ষণার্থীদের েিীয় শিশিদত একটি প্রশতদবেন
প্রণয়ন ও উপস্থাপন করদত িদব। অত:পর রেদি শেদর শবশপএটিশে কর্তপত ক্ষ কর্তক
ত আদয়াশযত শেডব্যাক রেশেনাদরও েিীয়
শিশিদত একটি তাৎপয তপূণ ত এবং অর্থ তবি প্রশতদবেন উপস্থাপন করদত িদব।
৬.৪.৫। রকাে ত েোপনীর পূদব ত রকদন্দ্রর রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিেদক ররক্টর েদিােদয়র েম্মশতক্রদে ও শনদে তিনা অনুযায়ী
ববদেশিক শিক্ষা েেদর করণীয় শবষদয় প্রশিক্ষণার্থীদের অবশিত করদত িদব।
৬.৪.৬। ববদেশিক েেদরর প্রাক্কাদি অনুষে েেস্যদের যন্য করণীয়:
ক) শিক্ষা েেদরর যন্য েদনানীত অনুষে েেস্যদক শপশপআর অনুশবিাগ রর্থদক আবশশ্যকিাদব শনি তাশরত গ্রুপশিশিক
শর্থে/visit এর শবষয়গুদিা ব্যদে রনয়া;
খ) শবদেি েেদরর পূদব ত শপশপআর অনুশবিাগ এর শনকট িদত েের েংক্রান্ত শিশেং গ্রিণ করা;
গ) Foreign Exposure Visit-এর যন্য গ্রুপশিশিক শনি তাশরত শবষয়েমূদির শিক্ষণ প্রশক্রয়া যাদত কায তকরিাদব
অশযতত িয় রে শবষদয় শবদিষ নযর রাখা;
ঘ) গ্রুপ ওয়াকত এবং Presentation কািীন গ্রুপেমূিদক োশব তক েিদযাশগতা প্রোন;
ঙ) েের রর্থদক প্রতৈাবততন রিদষ শপশপআর অনুশবিাদগ শিক্ষা েেদরর কায তকাশরতা ও েিপ্রসূতা শবষদয় েতােতেি
প্রশতদবেন োশখি;
ি) শবদেিী প্রশতষ্ঠান (Host Organization) এর রোকাি পদয়ন্ট এর োদর্থ পরবতীদত রযাগাদযাদগর শনশেি
প্রদয়াযনীয় বৃিান্ত ও ঠিকানা েংগ্রি করত: শপশপআর অুনশবিাদগ োশখি করা;
ছ) Feedback রেশেনাদর উপস্থাপদনর যন্য Exposure Visit রর্থদক অশযতত key learning points, best
practices, policy implications এবং বাংিাদেদি উি শবষয়েমূদির Replicability েম্বশিত গ্রুপশিশিক
Presentation বতশর এবং রেশেনার ব্যবস্থাপনা কশেটির শনকট োশখি করার শবষয় শনশিতকরণ।
৬.৪.৭। ববদেশিক শিক্ষা েেদর রকান প্রশিক্ষণার্থী অনুদোশেত কারদণ অংিগ্রিণ করদত ব্যর্থ ত িদি শতশন পরবতী পয তাদয়
অন্য রকাদে তর েদে ববদেশিক শিক্ষা েেদর অংিগ্রিণ করদব এবং কৃতকায ততা োদপদক্ষ েনে প্রোন করা িদব। তদব
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েংশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী রেিাস্থান পাদব না। চূড়ান্ত পাঠক্রে প্রশতদবেদন শুধু তার রগ্রড উদল্লখ করা িদব। অশিকন্তু, রকান
প্রশিক্ষণার্থী ববদেশিক শিক্ষা েেদর অংিগ্রিণ করদত ব্যর্থ ত িদি অিৈন্তরীণ শিক্ষা েেদর তাঁর প্রাপ্ত নম্বদরর শিশিদত শিক্ষা
েেদরর নম্বর চূড়ান্ত করা িদব এবং এদক্ষদত্র রে প্রশিক্ষণার্থী রেিাস্থান পাদব না। েন্ত্রণািদয় রপ্ররদণর যন্য প্রণয়নকৃত চূড়ান্ত
পাঠক্রে প্রশতদবেদন শুধু তার রগ্রড উদল্লখ করা িদব।
৬.৯.০। প্রশিক্ষণ েংক্রান্ত কায তক্রদে উপশস্থশত
৬.৯.১। প্রশতটি প্রশিক্ষণ েংক্রান্ত কায তক্রদে যর্থােেদয় অংিগ্রিণ করা এবং রকন্দ্র কর্তক
ত পশরিাশিত প্রশতটি অশিদবিদন
অংিগ্রিণ েকি প্রশিক্ষণার্থীর যন্য বােতামূিক। রকান প্রশিক্ষণার্থীদক রেশণকক্ষ অশিদবিন, রখিাধুিা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ
কায তক্রদে শনি তাশরত েেদয়র পর উপশস্থশতর যন্য প্রর্থেবার রেৌশখকিাদব েতকত করা িদব। ০৩টি অশিদবিদন শবিদম্ব
উপশস্থশতর যন্য ০১টি অশিদবিদন অনুপশস্থত শিদেদব শবদবশিত িদব এবং রে যন্য শবশি রোতাদবক নম্বর কততন করা িদব।
০১ (এক) বাদরর অশিক শবিদম্ব উপশস্থশত শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আিরণ শিদেদব শবদবশিত িদব এবং শিশখতিাদব েতকত করদত
িদব। নন্ শডশযটাি িাশযরার রক্ষদত্র ঘষা-োযা, ওিার রাইটিং ও েদন্দিযনক স্বাক্ষর অনুপশস্থত বদি গণ্য িদব। উদল্লশখত
পশরশস্থশত অনাকাংশখত কারদণ সৃশষ্ট িদি েংশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী তাৎক্ষশণকিাদব শবষয়টি রকাে ত েেন্বয়কদক শিশখতিাদব
যানাদবন।
৬.৯.২। একযন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কায তক্রদের েকি অশিদবিদন উপশস্থত র্থাকা বােতামূিক। তদব একযন
প্রশিক্ষণার্থী ববি ও রযৌশিক কারদণ রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিদের অনুেশত োদপদক্ষ শনদোি কারদণ রকান অশিদবিদন
অনুপশস্থত র্থাকদত পারদবন:
-রকদন্দ্রর রেশডদকি অশেোদরর শিশখত ব্যবস্থাপত্র / সুপাশরদির শিশিদত।
- শবদিষ যরুরী প্রদয়াযদন (৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪) যর্থাযর্থ কর্তপত দক্ষর অনুদোেন োদপদক্ষ।
- আোিদতর েেনপ্রাপ্ত িদয় স্বাক্ষৈ প্রোদন গেদনর যন্য, শবিাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রিদণর যন্য
৬.৯.৩। ব্যশিগত প্রদয়াযদন ছুটি: প্রশিক্ষণার্থী শনদয অসুস্থ িদি রকদন্দ্রর শিশকৎেদকর প্রতৈয়ন োদপদক্ষ এবং ‘গণকেতিারী
আিরণ শবশিোিা, ১৯৭৯’ রত ‘পশরবাদর’র েংজ্ঞায় অন্তভুতি তার পশরবাদরর রকান েেস্য মৃত্যৈবরণ করদি এবং
গিতবতী স্ত্রীর প্রেবকাদি েংশক্ষপ্ত রকাদে তর রক্ষদত্র পশরিািক এবং রেৌশিক রকাদে তর রক্ষদত্র রকাে ত উপদেষ্টা স্বীয়
শবদবিনায় একযন প্রশিক্ষণার্থীদক রোট অনুদষ্ঠয় অশিদবিদনর অনশিক ৫% অশিদবিদন অনুপশস্থত র্থাকার অনুেশত
শেদত পারদব। এ রক্ষদত্র উপশস্থশতর নম্বর আনুপাশতক িাদর কততনদযাগ্য িদব।
৬.৯.৪। োপ্তশরক প্রদয়াযদন ছুটি: োপ্তশরক প্রদয়াযদন ছুটি: প্রশিক্ষণার্থী শনদয রকান আোিদতর েেনপ্রাপ্ত িদি অর্থবা রযাগ্য
কর্তপত দক্ষর শনকট িদত শবিাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রিদণর অনুেশত প্রাপ্ত িদি েংশক্ষপ্ত রকাদে তর রক্ষদত্র পশরিািক এবং
রেৌশিক রকাদে তর রক্ষদত্র রকাে ত উপদেষ্টার অনুদোেনক্রদে একযন প্রশিক্ষণার্থী ছুটিদত র্থাকদত পারদবন। আোিদতর
োক্ষৈ প্রোন ও শবিাগীয় পরীক্ষায় উপশস্থশতর যন্য রকাদনা নম্বর কততন করা িদব না।
৬.৯.৫। অনুদচ্ছে ৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪ এ উশল্লশখত কারদণ অনুদোশেত েেদয়র অশতশরি অনুপশস্থশতর যন্য প্রশিক্ষণার্থীদক
রকাে ত রর্থদক অব্যািশত রেয়া িদব।
৬.৯.৬। প্রশিক্ষদণর েকি প্রকার অশিদবিদন প্রশত ১% (একাদডশেক এবং রখিাধুিা) অনুপশস্থশতর যন্য উপশস্থশতর নম্বর
িদত ১০% িাদর নম্বর কাটা িদব। অনুপশস্থশত ৫% এর রবশি িদি উি প্রশিক্ষণার্থীদক রকাে ত িদত অব্যািশত প্রোন করা
িদব। অশিদবিদন অনুপশস্থশতর কারদণ নম্বর কততদনর িতকরা িার শনদের ছক-১৩-এ রেখাদনা িদিা:
ছক-১৩: অশিদবিদন অনুপশস্থশতর কারদণ নম্বর কততদনর িতকরা িার
অনুপশস্থশতর িার
নম্বর কততদনর িার
১%
১০%
২%
২০%
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৩%
৪%
৫%

৩০%
৪০%
৫০%

রকাে ত গাইডিাইদন উপদর বশণ তত শবষয়াশে আবশশ্যকিাদব উদল্লখ করদত িদব। তদব রকান কারদণ রকাে ত শনদে তশিকায় উি
শবষয়াশে উদল্লখ করা না িদিও তা আবশশ্যকিাদব কায তকর িদব।
৬.১০। িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে
রকন্দ্র কর্তক
ত পশরিাশিত প্রশতটি রকাদে তর একটি অন্যতে ও অশবদচ্ছে অংি িদচ্ছ িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে। ব্যশনয়াশে
প্রশিক্ষণ রকাদে ত অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের যন্য প্রশতশেন প্রত্যৈদষ এবং অপরাদে ক্রীড়া কায তক্রদে অংিগ্রিণ করা
বােতামূিক। এেএেশে ও এশেএশড রকাদে তর প্রশিক্ষণার্থীদের রক্ষদত্র প্রত্যৈদষ এবং অপরাদে উপযুক তি কায তক্রদে উপশস্থশত ও
িাঁটা বা যশগং বােতামূিক এবং ক্রীড়া কায তক্রদে অংিগ্রিণ করা তাদের যন্য ঐশচ্ছক। শপশপএেশে রকাদে তর
প্রশিক্ষণার্থীদের উপযুক তি কায তক্রে ঐশচ্ছক, তদব অপরাদে িাঁটা বা যশগংদক উৎোশিত করা িদব। প্রশতবিী বা
িারীশরকিাদব অেের্থ ত (Physically Challenged) প্রশিক্ষণার্থীদের িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রদে অংিগ্রিণ ঐশচ্ছক
(Optional) তদব উপশস্থশত বােতামূিক। প্রশিক্ষণার্থীদক অসুস্থতাযশনত কারদণ রকদন্দ্রর ডািাদরর প্রতৈয়নপত্র োদপদক্ষ
িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে রর্থদক অব্যািশত রেয়া যাদব।
৬.১১.০। নম্বর শবিাযন
ব্যশনয়াশে প্রশিক্ষণ রকাে ত ও শবদিষ ব্যশনয়াশে প্রশিক্ষণ রকাদে তর িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে মূল্যায়দনর যন্য রোট ১০০ নম্বর
বরাদ্দ র্থাকদব। িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে মূল্যায়দনর শনশেি শবদবিৈ শনণ তায়ক ও নম্বর শবিাযন শনদের ছক-১৪-এ
রেখাদনা িদিা:
ছক-১৪: িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে মূল্যায়দনর যন্য শবদবিৈ শনণ তায়ক ও নম্বর শবিাযন
শবষয়
নম্বর
েব তদোট

মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
ত মূল্যায়ন
উপশস্থশত

েকাি ৩০
শবকাি ২০

৫০

৫০

২৫
২৫
১০০

৫০

িারীশরক শিক্ষা ও ক্রীড়া অনুশবিাগ
কর্তক
ত মূল্যায়ন
আিরণ ও শৃংখিা
শিশখত পরীক্ষা
রোট নম্বর

১০০

স্থায়ী রকাে ত গাইডিাইদন মূল্যায়দনর রোট নম্বর এবং মূল্যায়দনর যন্য শবদবিৈ শনণ তায়ক ও নম্বর শবিাযদনর শবষয়টি উদল্লখ
করদত িদব। িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রে শবষয়টি িারীশরক শিক্ষা অনুশবিাগ ও মূল্যায়ন অনুশবিাগদক রযৌর্থিাদব েশনটশরং
করদত িদব। িারীশরক শিক্ষা অনুশবিাগদক বেনশন্দন প্রশতদবেন বেশনক শিশিদত মূল্যায়ন অনুশবিাদগ রপ্ররণ করদত িদব।
বেশনক প্রশতদবেদনর উপর শিশি কদর মূল্যায়ন অনুশবিাগদক প্রশিক্ষণার্থীদের উপশস্থশতর চূড়ান্ত নম্বর প্রোন শনশিত করদত
িদব। প্রশত ০৩ রেিদন শবিদম্ব উপশস্থশতর যন্য ০১ টি রেিদন অনুপশস্থত বদি গণ্য করা িদব এবং রে অনুযায়ী নম্বর কততন
করদত িদব। অসুস্থতাযশনত কারদণ যশে রকান প্রশিক্ষণার্থীগণ িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রদে অংিগ্রিণ করদত না পাদর,
তািদি িাশযরা শেদয় িরীর িি তা ও ক্রীড়া কায তক্রেস্থদি অবস্থান করদত িদব। প্রশত ০৩ রেিদন (অসুস্থতাযশনত কারদণ)
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িরীরিি তা ও ক্রীড়া কায তক্রদে অংিগ্রিণ রর্থদক শবরত র্থাকদি ১টি রেিদন অনুপশস্থত শিদেদব শবদবশিত িদব এবং রে
অনুযায়ী শনি তাশরত নম্বর কততন করদত িদব।

৬.১১.১। িরীরিি তা ও ক্রীড়া টিে কর্তক
ত শৃংখিা ও আিরণ েংক্রান্ত নম্বর প্রোন পদ্ধশত
আদিািৈ রক্ষদত্র নম্বর প্রোদনর শিশি িদব েকাদির িরীরিি তা ও ববকাশিক ক্রীড়ায় েশক্রয় অংিগ্রিণ, রপািাক-পশরচ্ছে ও
শৃংখিা। োিারণিাদব েকি প্রশিক্ষণার্থী পূণ ত নম্বর পাদব। তদব শনেরূপ রক্ষদত্র নম্বর কততনদযাগ্য িদব:
আিরণ ও শৃংখিা যশনত কারদণ েতকতবাততা প্রাপ্ত িদি প্রশত বাততার যন্য ০৩ নম্বর কাটা িদব। িার এর অশিক েতকতবাততা
প্রাপ্ত িদি প্রশিক্ষণার্থী রেিা তাশিকায় র্থাকার অদযাগ্য শবদবশিত িদবন। যর্থাযর্থ পদ্ধশত অনুেরণ কদর নম্বর প্রোন মূল্যায়ন
অনুশবিাগ তোরক ও শনশিত করদব।
৬.১২। েিপাঠ্যক্রে কায তক্রে
রকন্দ্র কর্তক
ত পশরিাশিত েকি প্রশিক্ষণ রকাদে তর প্রশিক্ষণার্থীদের েিযাত রেিা ও প্রশতিার উৎকষ ত োিদনর উদদ্দদশ্য
যাবতীয় েিপাঠ্যক্রে কায তক্রদে েব তাশিক েংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর অংিগ্রিণদক উৎোশিত করদত িদব। েিপাঠ্যক্রে
কায তক্রদের েদে শবতকত, সৃযনিীি কেতকাণ্ড, যাতীয় শেবে উেযাপন, ক্রীড়া প্রশতদযাশগতা, কুইয, োংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
ইতৈাশে অন্তভুতি িদব।
৬.১৩। েশিিা প্রশিক্ষণার্থীদের যন্য শনদে তিাবিী
েশিিা প্রশিক্ষণার্থীদের রক্ষদত্র অনশিক শতন বছর বয়েী শিশুেি প্রশিক্ষদণ অংিগ্রিদণর অনুেশত রেয়া িদব। তদব এক
বৎেদরর কে বয়েী শিশুদের েদে শনদয় প্রশিক্ষদণ আো শনরুৎোশিত করদত িদব। এছাড়াও গিতবতী অবস্থায় প্রশিক্ষদণ
অংিগ্রিণ ো ও শিশুর শনরাপিার স্বাদর্থ ত শনরুৎোশিত করা িদব।
৬.১৪। রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
ত প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন
৬.১৪.১। রকাে ত ব্যবস্থাপনা টীে কর্তক
ত প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়দনর রক্ষদত্র োশব তক আিার-আিরণ ও শৃঙ্খিা প্রশতপািদনর
শবষয় শবদবিৈ িদব।
৬.১৪.২। শৃঙ্খিা িদের যন্য প্রশিক্ষণার্থীদক শিশখতিাদব েতকত করদত িদব এবং প্রশতবার েতকত করার যন্য রকাে ত
ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
ত মূল্যায়দনর যন্য বরাদ্দকৃত নম্বর িদত ০৩ নম্বর কততন করা িদব। েব তাশিক ০৪ বার েতকত করা িদব
এবং রে রোতাদবক নম্বর কততন করা িদব। িার বাদরর অশিক আিার-আিরণ ও শৃঙ্খিাযশনত রকাদনা কারণ রেখা শেদি রে
প্রশিক্ষণার্থীদক রকাে ত রর্থদক তাৎক্ষশণক অব্যািশত রেয়া িদব।
৬.১৪.৩। রকান প্রশিক্ষণার্থীদক শিশখতিাদব েতকত করা না িদি, রে প্রশিক্ষণার্থীর রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিদের যন্য িায তকৃত
নম্বর িদত রকান নম্বর কততন করা িদব না।
৬.১৪.৪। রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিদের মূল্যায়দন রকান প্রশিক্ষণার্থী অকৃতকায ত িদি রে প্রশিক্ষণার্থীদক পুনরায় পূণ ত রেয়াদে রকাে ত
েম্পন্ন করদত িদব।
৭.২.৬। শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আিরণ

রকাে ত িিাকািীন একযন প্রশিক্ষণার্থীর শনদোি কায তকিাপ শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আিরণ শিদেদব গণ্য িদব(ক) রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে এর অনুেশত ব্যতীত রকান অশিদবিদন অনুপশস্থশত;
(খ) অননুদোশেতিাদব রকদন্দ্রর বাইদর গেন অর্থবা অবস্থান;
(গ) পরীক্ষায় অেদুপায় অবিম্বন;
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(ঘ) রকাে ত ব্যবস্থাপনা টিে অর্থবা রকন্দ্র কর্তক
ত শনি তাশরত শনয়ে-শৃঙ্খিার পশরপশন্থ কাদয যড়াদনা;
(ঙ) কারণ েিতাদনার রনাটিি প্রাশপ্তর পর েদন্তাষযনক যবাব প্রোদন ব্যর্থ ত িদি;
(ি) শনি তাশরত েেদয় শরদপাট ত/অৈাোইনদেন্ট ইতৈাশে যর্থােেদয় যো প্রোদন ব্যর্থ ত িদি;
(ছ) নারীর প্রশত অদিািন আিরণ;
য) শনি তাশরত রপাষাদকর ব্যতৈয় ঘটাদনা;
(ে) প্রশিক্ষদণর শনয়ে-নীশতর ব্যতৈয়;
(ঞ) রেশণকদক্ষ রোবাইি রোন বা অন্য রকান রযাগাদযাদগর বা শবদনােদনর আধুশনক প্রযুকশি যর্থাযর্থ কর্তপ
ত দক্ষর অনুেশত
ব্যশতদরদক ব্যবিার ও বিন করা;
(ট) অোোশযক কায তকিাপ;
(ঠ) উপদঢৌকন প্রোন বা অন্য রকান িাদব রকাে ত ব্যবস্থাপনা, রকান অনুষে েেস্য বা কর্তপত ক্ষদক প্রিাশবত করার প্রদিষ্টা।
(ড) স্বাক্ষর যাশিয়াশত

24

Tentative Schedule

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka

123rd Advanced Course on Administration and Development
(20 January 2019 – 30 March 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 20/01/19
Time

Code

08.40 -10.00

-

10.0- 10.30

-

10.30- 11.10
11.10 – 13.15



Session Title

Facilitator/Speaker
Participants and Course Management
Team (CMT)

Inaugural Ceremony

Photo Session with Chief
Guest, Recot and CMT

Course Management Team

-

Course Briefing & Different
Committee Formation

CMT

Lunch & Prayer

-

Director (LTA, Phy. Education)
Deputy Director
( Evaluation, Services
Medical Officer.)

Briefing on different services of
BPATC.

This schedule may be changed due to unavoidable circumstances.
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Venue
ITC# 207
Indoor
Games Hall
Cafeteria
Shimul

Inaugural Refreshment

13.15- 14.15

14.15 – 15.30

Day: 01/ Sunday

Rajanigandha
Cafeteria
Shimul &
Mosque

Rajanigandha

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka

123rd Advanced Course on Administration and Development
(20 January 2019 – 19 March 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 21/01/19

Day: 02/ Monday

Time

Code

08:30-09:30

-

General Briefing on Seminar
Paper

Dr. Muhammad Abu
Yusuf(MDS) and Research
Team

Rajanigandha

09:40-10:40

-

Writing Seminar Paper
Proposal and How to Write
Seminar Paper

Dr. Muhammad Abu
Yusuf(MDS) and Research
Team

Rajanigandha

10:40-11:05

-

Tea Break

Assistant Director
(Dormitory)

11:05-12:05

-

Writing Title and Introduction
of the seminar paper proposal

Dr. Muhammad Abu
Yusuf(MDS) and Research
Team

Rajanigandha

12:15-13:15

-

Writing Literature Review of
the Seminar Paper Proposal

Dr. Muhammad Abu
Yusuf(MDS) and Research
Team

Rajanigandha

13:15-14:15

-

14:15-15:15

-



Session

Speaker/Faculty Member

Lunch Break

Venue

Shimul

Shimul

Writing Methodology for
Seminar Paper Proposal

Dr. Muhammad Abu
Yusuf(MDS) and Research
Team

This schedule may be changed due to unavoidable circumstances.
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Rajanigandha

Notes
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