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List of Module Directors
Sl

Name of Modules

Module Directors

1. Behavioural Governance & Spirit of

Mohammad Tazib Uddin
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Dr. Muhammad Abu Yusuf
Dr. Mehedi Masud

a) Basics of Research
b) Seminar Paper
Policy
Analysis and Governmental
3.
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
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Dr. Mehedi Masud
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11. Exposure Visit
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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
(Not on Seniority Basis)

Sl.
1

Name of the Faculty Member
Dr. M Aslam Alam

Designation
Rector (Senior Secretary to the Govt.)

2

Md. Zaydul Hoque Molla, ndc,

MDS (Project) (Additional Secretary)

3

Mohammad Munir Hossain

4

Dr. Mohammad Abu Yusuf

5

Syed Mizanur Rahman, ndc

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

Mr. Banik Gour Sundar
Md. Sanwar Jahan Bhuiyan
Mr. Mohammad Moshiur Rahman
Md. Siddiqur Rahman
Mr. Md. Golam Mahede
Mr. Md. Zakir Hossain
Dr. Mohammed Amjed Hossain
Dr. Mohammad Mizanur Rahman
Dr. Md. Mizanur Rahman
Mr. Md. Jahidul Islam
Md. Atikuzzaman
Dr. Rokeya Fahmida
Md. Sharif Hassan
Mehedi Masud PhD
Dr. Moshiur Rahman
Md. Morshed Alom PhD

MDS (Programme & Studies)
(Additional Secretary)
MDS (Research & Consultancy)
(Joint Secretary to the Govt.)
MDS (Management & Development)
(Joint Secretary to the Govt.)
MDS (D&E)
Director (PPR)
Director (Physical)
Director (Administration)
Director (LTA)
Director ( ToT(
Director (ST & RC)
Director (Evaluation)
Director (Research & Development)
Director (Project)
Deputy Director (Regional Centres)
Deputy Director (Evaluation-1)
Deputy Director
Deputy Director
Deputy Director (Govt. System)
Senior Research Officer
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Important Contact Numbers
Sl
1.

Name
Dr. M Aslam Alam

Designation
Rector

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

Course Management Team
MDS & Course Advisor

2.

Syed Mizanur Rahman ndc

3.

Md. Jahidul Islam

Director & Course Director

Cell: 01718768300

Deputy Director &
Course Coordinator

Cell: 01747074422

Dr. Mehedi Masud

Assistant Director &
Course Coordinator

Cell: 01912972652

4.

5.

Mohammad Mozaherul Islam

6.

Cell: 01732098308

Administration and Support Staff
Director (Administration)

Cell: 01712570054

Deputy Director (Service)

Cell: 01686900243

Medical Officer

Class Room Attendant

PABX Ext.-4143
Cell:
01932791761/01552444675
PABX:Ext-4145
Cell: 01710842740
PABX Ext. 4701
Cell:01716610525
Cell: 01726135066

ACAD

4330

Md. Siddiqur Rahman
7.
Hasan Murtaza Masum
8.
Dr. Md. Mostafizur Rahman
9.

Assistant Director
(Dormitory)
Supervisor Dormitory-1

Md. Sohrab Hosen
10.
Md. Aminur Rahman
11.
Md. Shirajul Islam Kaushik
13.
Course Office
14.

4621, 4622, 4623
Cafeteria

15.

4649, 4650
Library Counter

16.

4220
Reception

17.

4231, 4232
Clinic

18.

7743013 PABX Ext-4283
Manager, PATC Branch, Sonali
Bank Ltd.

19.

4329/4333
ITC

20

4100
Gate-1

21.

4200
Gate-2
Please Press 9 for any telephonic directory.
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প্রশক্ষণাথীদদয কযণীয়  ফজজনীয়
াশফ জক
ক.
১। শৃ

কযণীয়
ঙ্খরা  ভদয়য প্রশত ভদনাদমাগী হান।
-হত অফস্থানকাদর ডযশভটশযয ফাইদয ফ জদাই ‘হনভ-ব্যাজ’ শযধান করুন।

২। শফশএটিশ

৩। আনায হকান কথা ফা কাদজ মশদ ভুর দয় থাদক তাদর তা অকদট স্বীকায করুন এফং দুঃখ প্রকা
করুন।
৪। আনায হকান অশবদমাগ থাকদর তা হকা জ কর্তজ ক্ষদক জানান। প্রশক্ষণ-ব্যফস্থানা ংক্রান্ত শফলয় দর
প্রথদভ হকা জ ভন্বয়দকয াদথ কথা ফলুন।
৫। হকউ হকান ব্যাাদয আনায প্রশত াায্য-দমাশগতা-হৌজন্য প্রদজন কযদর তাদক অফশ্যই ধন্যফাদ
জ্ঞান করুন। হকউ আনাদক ধন্যফাদ জানাদর আশন তায জফাফ শদন।
৬। মথাম্ভফ শনচু স্বদয কথা ফলুন।
৭। ফ জদা ডান া শদদয় াঁটুন

। কশযদডায শদদয় াঁটায ভয় াাাশ দ’জন াঁটদফন না।

৮। টুকদযা কাগজ/ব্যফহৃত টিস্যু ডাস্টশফদন হপলুন।
৯। হকউ দ্রুত হেঁদট হগদর তাঁদক জায়গা কদয শদন।
১০। হাাদকয ব্যাাদয শনদদ জনাফরী মথামথবাদফ অনুযণ করুন।
১১।

হকহন্ধয ফাদ উঠায ভয় শৃঙ্খরা ফজায় যাখুন।

১২। কদথাকথদনয ভয় শনদজ ফরায চাইদত অন্যদক ফরায স্যদমাগ শদন। অন্যদদয কথা ভদনাদমাগ শদদয়
শুনুন।
১৩। এদক অদযয প্রশত মথামথ ম্মান প্রদজন করুন।
১৪। কথাফাতজা  চারচরদন ংমভ প্রদজন করুন।
১৫। হজুষ্ঠদদয আগভদন দাঁশিদয় ম্মান প্রদজন করুন ।
১৬। হালাদক

, কথা ফরায়  আচযদণ পরিশীরিত উন।

১৭। শশিদকট /আইশটি শফশডং এয শিঁশি শদদয় নাভায ভয় আদে কথা ফরদফন।
চরভান থাদক।

খ.

আদ-াদ অন্য হকা জ

ফজজনীয়

১। মথামথ কর্তজ দক্ষয অনুভশত ছািা হকান অফস্থায় হকন্ধ তুাগ কযা মাদফ না।
২। হকান অফস্থাদতই এভন শকছু কযদফন না মাদত হাশবশিক শকংফা ব্যশিদকশন্ধক ম্প্রীশত শফনষ্ট য়।
৩। হম হকা

ন শযশস্থশতদত উদিজনা শযায করুন।

৪। কাদযা ব্যশিগত কাদজয শফশ্বা ফা অনুভূশতদক আঘাত কদয কথা ফরদফন না।
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৫। হম হকান হক্ষদে শফদবদ  বফলম্যমূরক আচযণ ফজজন করুন।
৬। হজুষ্ঠদদয দে হদখা-াক্ষাৎ কথা ফরায ভয় দকদট াত যাখদফন না।
৭। কথাফাতজা  চারচরদন ঠকাশযতা

, অংমভ  বাঁিাশভ ফজজনীয়।

৮। হকান ভশরাদক দিায়ভান হযদখ শনদজ ফা ভীচীন নয়।
৯। তীথ জদদয ভদে শনদজদক লুশকদয় যাখা এফং শনদজদক দৃশষ্টকটুবাদফ জাশয কযা-উবয়ই ফজজনীয়।
১০। কাউদক দূয হথদক ডাকাডাশক কযা ফজজনীয়।
১১। অন্যদক হছাট একং শনদজদক ফি কদয হদখায ভানশকতা শযতুাগ করুন।
১২। আদফগতাশিত বালা 

রুক্ষ ব্যফায শযায করুন।

১৩।

কশযদডাদয/যাোয় দাঁশিদয় কথাফাতজা ফরদফন না।

১৪।

শফশএটিশ দভানমুি এরাকা। তাই শফশএটিশ-হত অফস্থানকারীন ভদয় দভান ফজজন করুন।

১৫।

মথামথ কর্তজ দক্ষয অনুদভাদন ব্যতীত হকদন্ধয কভজকতজা 
স্যদমাগ হনয়া মাদফ না।

কভজচাযীদদয জন্য শনধ জাশযত শযফন এয

১৬। হনশতফাচক ভদনাবাফ ফজজন করুন।
১৭। ভদয়য অচয় কযদফন না।
১৮। ংদফদনীর যাজননশতক  ধভীয় আরাচাশযতা হথদক শফযত থাকুন।
১৯। হকা জ ব্যফস্থানা টীদভয অনুভশত ব্যশতদযদক হকা জ শচফারদয়য কশিউটায ব্যফায  শপ্রন্ট হনয়া শনশলদ্ধ।
হেশণকক্ষ
ক.

কযণীয়

১।

অশধদফন শুরু ফায অন্তত: াঁচ শভশনট আদগ আফশশ্যকবাদফ হেশণকদক্ষ শনধ জাশযত আদন ফস্যন।

২।

ফিায প্রশত মথাদমাগ্য ম্মান প্রদজন করুন।

৩।

অশনফাম জ প্রদয়াজদন হেশণকদক্ষয ফাইদয হমদত দর ফিায অনুভশত শনদয় গভন করুন।

৪।

যফযাকৃত ুাি-আউট একটি শনদজ গ্রণ কদয অযগুদরা াদয -প্রশক্ষণাথীদক গ্রদণয স্যদমাগ
কদয শদন।

৫।

অশধদফন চরাকাদর ভদনাদমাগী হান।

৬।

াশজযা-ছদক স্বাক্ষয কযায য াশ্বজফতী প্রশক্ষণাথীয অনুকূদর দ্রুত তা যফযা করুন।

৭।

কথা ফরায আদগ ফিা/বাশতয অনুভশত গ্রণ করুন।

৮।

তথ্য িদকজ শনশিত দয় কথা ফলুন।

৯।

হেশণকদক্ষ ফস্তুশনষ্ঠ  প্রাশেক প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন কযায আদগ াত উঠাদনা শনয়ভ। তা অনুযণ করুন।

১০।

অদন্যয ভতাভদতয প্রশত েদ্ধাীর  শষ্ণু হান।

১১।

হেশণকদক্ষ প্রদয়াজন দর ফিায অনুভশত শনদয় দাঁশিদয় কথা ফলুন।

১২। অশধদফন হল না য়া ম জন্ত প্রদয়াজন ছািা শনযফতা ারন করুন।
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খ.

ফজজনীয়

১।

হেশণকদক্ষ হভাফাইর হপান ফন, ধাযণ  ব্যফায ম্পূণ জ শনশলদ্ধ।

২।

অন্য হকউ ফিাদক প্রশ্ন কযদত থাকদর আশন দয স্যদমাগ শনন।

৩।

ফিাদক ভাোশতশযি  অপ্রাশেক প্রশ্ন কযদফন না।

৪।

ফিা/বাশতয অনুভশত না ায়া ম জন্ত প্রশ্ন উস্থান শকংফা কথা ফরা হথদক শফযত থাকুন।

৫।

আক্রভণাত্মক প্রশ্ন/ভন্তব্য কযদফন না।

৬।

ফিা ফা তীদথ জয ফিদব্যয াদথ শিভত হালণ কযা মাদফ। তদফ তা শফনদয়য দে কযদত দফ।

৭।

কাউদক কটাক্ষ কদয শকছু ফরদফন না। কুটতকজ এশিদয় চলুন।

৮।

অশধদফন চরাকাদর াশ্বজফতী তীথ জদদয াদথ হকান কথা ফরদফন না।

৯।

অশধদফন চরাকাদর অশনফাম জ না দর এফং শফনানুভশতদত হেশণকদক্ষ ফাইদয মাদফন না।

১০।

াযীশযক  ভানশক আক্রভহণয প্রফণতা হথদক শফযত থাকুন।

১১।

হন চরাকাদর অননুদদাশতদবাদফ ফই িদফন না এফং ল্যাট ব্যফায কযদফন না।

১২।

য়া রুদভ শগদয় অপ্রদয়াজনীয়বাদফ ভয় হক্ষণ কযদফন না।
হখরাদৄরা  যীযচচ জা

গ. কযণীয়
১।
হখরায ভাদঠ অফশ্যই শনধ জাশযত হাাদক আদফন।
২।

হখরায ভাদঠ অফশ্যই শনধ জাশযত ভদয় ভাদঠ উশস্থত দফন।

৩।

স্যশৃঙ্খরবাদফ যীযচচ জায় অং শনদফন।

৪।

হখরায ভাদঠ এফং যীযচচ জায ভয় দরীয় হচতনাদক অফশ্যই ব্যশি-হচতনায উহবজ স্থান শদদত দফ।

৫।

ক্রীিা প্রশক্ষদকয শনদদ জনা/যাভজ হভদন চলুন।

৬।

ক্রীিা প্রশক্ষদকয প্রশত মথাদমাগ্য ম্মান প্রদজন এফং ক্রীিা াখায কভজচাযীয প্রশত হাবন আচযণ করুন।

৭।

প্রশতদমাশগতায শনয়ভ-কানুদনয প্রশত েদ্ধাীর হান।

৮।

হযপাশযয/প্রশক্ষদকয শদ্ধান্ত জবাদফ গ্রণ করুন।

৯।

হখরায ভয় অমথা উদিজনা শযায করুন এফং শনদজয প্রশত তকজ থাকুন।

১০।

শনদজ দঘ জটনা এশিদয় চলুন এফং অন্যদক তকজ থাকদত ায়তা করুন।

১১। বধদয্যজয শযচয় ফন করুন।
ঘ.
১।

ফজজনীয়
প্রশতিন্দীয প্রশত উদিজনাপূণ জ আচযণ শযায করুন।

২।

এভনবাদফ হখরদফন না মাদত শনদজয এফং অন্যদদয আত য়ায় ঝশুঁ ক থাদক।
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গ্রন্থাগায
ক. কযণীয়
১।

শনযফতা ফজায় যাখুন।

২।

গ্রন্থাগাদযয শযচ্ছন্নতা িদকজ মত্নফান হান।

৩।

হযক/হলপ হথদক নাভাদনা ফই হটশফদর হযদখ শদন।

৪।

গ্রন্থাগাদযয হগট-কীাযদক তায কাদজ দমাশগতা করুন।

৫।

গ্রন্থাগাদযয অন্যান্য শনয়ভ মথামথবাদফ ারন করুন।

৬।

ভয়ভত ফই হপযৎ শদন, অদন্যয ব্যফাদয ায়তা করুন।

৭।

ফইদয়য প্রশত মত্ন শনন।

৮। গ্রন্থাগাদয পযভার হাাক শযধান কদয আদত দফ।
৯। গ্রন্থাগাদযয ভয়সূশচ বার কদয হজদন শনন।
খ.

ফজজনীয়

১।

গ্রন্থাগাদয ব্যশিগত কদথাকথন শযায করুন।

২।

দে হচয়ায টানাটাশন কযদফন না।

৩।

ফইদয়য াতা হেঁিা ফা ভরাট শফনষ্ট কযা হথদক শফযত থাকুন।
ব্যশিগত িাশুনা

ক. কযণীয়
১।

প্রশতশদদনয িা প্রশতশদন করুন।

২।

প্রশতশদদনয ফিৃতায াযাং প্রশতশদন ড়ুন।

৩।

শনদজ ড়ুন এফং তীথ জদদয িদত াায্য করুন।

৪।

গ্রন্থাগাদযয দব্যফায করুন।

৫।

প্রদয়াজদন ংশিষ্ট অনুলদ দস্যদদয াায্য শনন।

৬।

হম হকান শদন যীক্ষায জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৭।

প্রশত শদদনয Learning Points প্রশতশদন পূযণ করুন।

৮। স্মযণ যাখুন ভদয়য এক হপাঁি অভদয়য
৯।

দ হপাঁি।

Recap Session-হক গুরুত্ব শদন
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খ.

ফজজনীয়

১।

এভনবাদফ িাশুনা কযদফন না মাদত তীথ জদদয অস্যশফধা ঘদট।

২।

হকান কাজ বশফষ্যদতয জন্য হপদর যাখদফন না।

৩।

গ্রন্থাগাদয হভাফাইর হপান ব্যফায কযদফন না।
মূল্যায়ন

ক. কযণীয়
১।

মূল্যায়দনয শনয়ভাফরী মত্ন কাদয ড়ুন এফং হভদন চলুন।

২।

মূল্যায়ন ংক্রান্ত হকান শজজ্ঞাা থাকদর মূল্যায়দনয উয শিশপং এয ভয় বার কদয হজদন শনন। তাছািা
প্রদয়াজদন হকা জ ব্যফস্থানা দদস্যয অনুভশত াদদক্ষ মূল্যায়ন কভজকতজায দে আদরাচনা কযন।

৩।

হভৌশখক মূল্যায়দনয ভয় ব্যশিগত ভতাভত নয়
উস্থাদনয আদগ মথাম্ভফ আদরাচনা করুন।

৪। মথাভদয় ঠিকবাদফ ফিাদক শনদভজা

, দরীয় ভতাভত প্রকাদয হচষ্টা করুন। ফিব্য

বাহফ মূল্যায়ন করুণ কাযণ এয জন্য নম্বয ফযাদ্দ আদছ।

খ.

ফজজনীয়

১।

ব্যশিগত ছন্ন/অছন্ন মাদত মূল্যায়নদক প্রবাশফত না কদয হশদদক রক্ষু যাখুন।

২।

অদমৌশিক দাশফ/স্যাশয উস্থান এফং শনযথ জক ভাদরাচনা হথদক শফযত থাকুন।

৩।

হভৌশখক মূল্যায়দনয ভয় কাউদক ব্যশিগতবাদফ আঘাত শদদয় কথা ফরদফন না।

৪।

প্রংা ফা ভাদরাচনায হক্ষদে অশতদয়াশি শযায করুন।
যীক্ষায র

ক. কযণীয়
১।
শনযফতা ফজায় যাখুন।
২।

শযদজকদদয কাদজ দমাশগতা করুন।

৩।

প্রদশ্নািয প্রাশেক  ংশক্ষপ্ত য়া ফাঞ্চনীয়।

৪।

ভদয়য দব্যফায করুন।

৫। উ

িযদে নাভ, হযার নম্বয  হকন শরদখদছন শকনা তা শনশিত করুন।

খ. ফজজনীয়
১।

যীক্ষায় অদায় অফরম্বদনয হচষ্টা অদাচযণ শদদফ গণ্য দফ এফং হজন্য শফশধ হভাতাদফক
প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।

২।

যীক্ষায দর অযদক াায্য কযায এফং অদযয শনকট হথদক াায্য ায়ায ভানশকতা শযায
করুন।

৩।

যীক্ষায দর হভাফাইর হপান ব্যফায শনশলদ্ধ।
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হটশরদপান
ক. কযণীয়
১।

হটশরদপান কযায ভয় আদগ ঠিক নম্বয িদকজ শনশিত হান এফং এযয শনদজয শযচয় শদন।

২।

শমশন হটশরদপান ধযদছন , শফনদয়য দে তায নাভ শজদজ্ঞ করুন এফং কাউদক হডদক হদয়ায প্রদয়াজন
দর অনুদযাদধয স্যদয কথা ফলুন।

৩।

ভশরাদদয দে কথা ফরায ভয় ারীনতা ফজায় যাখুন।

৪।

হটশরদপাদন আদরাচনা ংশক্ষপ্ত করুন।

খ. ফজজনীয়
১।

হটশরদপাদন হফশক্ষণ কথা ফরদফন না।

২।

শমশন হটশরদপান ধদযদছন, কখদনা আদগ তায শযচয় শজজ্ঞাা কযদফন না।

৩।

দাপ্তশযক হটশরদপান হথদক ব্যশিগত আরা কযায স্যদমাগ হদয়ায জন্য হকদন্ধয হকান
কভজকতজা/কভজচাযীদক অনুদযাধ জানাদফন না।

৪।

এক্সহচদে শগদয় হটশরদপান রাইন হদয়ায জন্য অনুদযাধ কযদফন না।

৫।

অনুভশত না শনদয় কাদযা হটশরদপান ব্যফায কযদফন না।

৬।

কশযদডায শদদয় াঁটায ভয় হভাফাইর হপাদন কথা ফরা শনদলধ।
অনুলদ দস্যবৃন্ন এফং অন্যান্য হকাদ জ অংগ্রযকাযীদদয াদথ আচযণ

ক. কযণীয়
১।
হকদন্ধয অনুলদ-দস্যবৃদন্নয দে শফনয়  আন্তশযকতায দে হভায হচষ্টা করুন।
২।

হকদন্ধ চরভান অন্যান্য হকা জ শফদলত : শশনয়য স্টাপ হকা জ এফং শরশ প্ল্ুাশনং  ম্যাদনজদভন্ট
হকাদ জয অংগ্রণকাযী ঊবজতন কভজকতজাদদয প্রশত মথাদমাগ্য ম্মান প্রদজন করুন।

৩।

অনুলদ-দস্যবৃন্ন  অন্যান্য হকাদ জ অংগ্রণকাযীদদয দে হদখা দর কুর শফশনভয় করুন।

৪।

জরুযী প্রদয়াজদন অনুলদ দস্যদদয দে তাঁদদয অশপ কদক্ষ াক্ষাৎ কযদত দর হকা জ ব্যফস্থনায
ভােদভ আদগ হমাগাদমাগ কদয শনন।

৫। ভাদরাচনা হথদক শফযত থাকুন
খ. ফজজনীয়
১।

অনুলদ-দস্যদদয দে পূফ জ-শযচয় শকংফা আত্মীয়তায দৃশষ্টকটু ফশ:প্রকা ফজজনীয়।

২।

অন্যান্য হকাদ জ অংগ্রণকাযী হজুষ্ঠ কভজকতজাদদয দে এভন আচযণ কযদফন না মাদত তাঁযা ভভজাত
ন।

9

কভজচাযীদদয দে আচযণ
ক. কযণীয়
১।

রুভফয়, হেশণকদক্ষয এুাদটনদডন্ট , কুাদপদটশযয়া কভজচাযী  রাইদিশযয কভজচাযীদদয দে হাবন 
ভানশফক আচযণ করুন।

২।

আনায -প্রশক্ষণাথী মাদত রুভফদয়য হফা হদত াদযন তায স্যদমাগ শদন।

৩।

হকান কভজচাযী অদাবন আচযণ কযদর কর্তজ ক্ষদক জানান।

খ. ফজজনীয়
১।

হকান কভজচাযীদক তায দাশয়দত্বয আতা-ফশভুজত শকংফা এখশতয়ায-ফশভুজত শকছু কযায জন্য ফাে
কযদফন না।

২।

হকান কভজচাযী তায দাশয়ত্ব ারদন ব্যথ জ দর
কর্তজ ক্ষদক ফলুন,যাশয ান কযদফন না।

, শকংফা আনায দে মথামথ আচযণ না কযদর

াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
ক. কযণীয়
১।

হকান অনুষ্ঠান শুরু য়ায অন্তত: দ শভশনট আদগ শনধ জাশযত আন গ্রণ করুন।

২।

প্রধান অশতশথয প্রদফদয ভয় দাঁশিদয় ম্মান প্রদজন করুন।

৩।

াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান চরাকাদর শনভজর আনন্ন উদবাদগয াাাশ অশপাযস্যরব ংমভ ফজায় যাখুন।

৪।

শনধ জাশযত কভজসূশচ অনুমায়ী অনুষ্ঠান শযচারনায় উদেিাদদয দমাশগতা করুন।

৫। অনুষ্ঠান উদবাদগয ভয় প্রদয়াজনীয়
৬।

কযতাশরয ভােদভ উৎাশত করুন।

রক্ষু যাখদত দফ হমন অনুষ্ঠানাশদ ভাশজজত, রুশচপূণ জ, ভানম্মত  বাফগম্ভীয য়।

৭। কর হক্ষদে শযশভশতদফাধ প্রদজন করুন।
খ. ফজজনীয়
১।

অনুষ্ঠান চরাকাদর ভাোশতশযি উচ্ছ্বা প্রকা কযদফন না।

২।

ব্যাদোশি, কটুশি এফং অংমত ভন্তব্য  বাফবশে প্রকা কযদফন না।

৩।

াভদন উশফষ্ট ব্যশিয হচয়াদযয শনদচ া যাখদফন না।

৪।

অনুষ্ঠান চরাকাদর াদশ্বজ উশফষ্টদদয দে কথাফাতজা ফরদফন না।

৫।

শনধ জাশযত অনুষ্ঠানসূশচয অশতশযি হকান শকছু শযদফদনয জন্য শযদফকদক অনুদযাধ কযদফন না।

৬।

অনুষ্ঠান চরাকাদর য়ান হভায, য়ান হভায ফদর আয়াজ কযা হথদক শফযত থাকুন।
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জ
উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন হকা (এশএশড)
এয প্রশক্ষণাথী মুল্যায়ন (প্ররশক্ষণ মূল্যায়ন নীরতমািা (সংশশারিত)
২০১৩ এি ৫.৪.০)
৫.৪.১ । যকাদযয উশচফ  ভম জাদয়য কভজকতজাদদয জন্য শযচাশরত উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন হকা জ মথামথ প্রশক্রয়া
অনুযণক্রদভ হযক্টয কর্তক
জ অনুদভাশদত াঠ্যক্রভ অনুাদয শযচাশরত দফ।
৫.৪.২ ।উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন হকাদ জ অংগ্রণকাযী প্রদতুক প্রশক্ষণাথীদক শনধ জাশযত ভশডউরমূদ হভাট ১০০০
নম্বদয মূল্যায়ন কযা দফ। উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন হকাদ জয প্রশক্ষণাথীদদয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন ছক ৩-এ
হদখাদনা দরা।
ছক-৩: এশএশড এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
হভাট
৪০০
৩৫০
৭৫০
-৫০
২০০
-৫০+১০০

মূল্যায়দনয শফলয়
ভশডউর
শক্ষা পয

অবুন্তযীণ
বফদদশক

মূল্যায়ন অনুশফবাগ কর্তজক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফিা মূল্যায়ন

১৫
১০

২৫

-

২৫

২৫

-

২৫

৪৫০

৫৫০

১০০০

হকা জ ব্যফস্থানা টিভ কর্তজক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতজতা
(খ) হটশফর ম্যানায
(গ) হাাক-শযচ্ছদ
(ঘ) াশফ জক আচযণ  শৃঙ্খরা
(ঙ) াঠ কাম জক্রদভ অংগ্রণ
ফ জদভাট

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৪.৩। উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন হকা জ শযচারনায জন্য শশআয অনুশফবাগ স্থায়ী হকা জ গাইডরাইন জাযী কযদফ।
৫.৪.৪। প্রশতটি হকা জ শুরুয পূদফ জ শশআয অনুশফবাগ প্রস্তুশতমূরক বায ভােদভ ভশডউর শযচারক (ফতজভাদন ভশডউর
হকাঅশড জদনটয) শনধ জাযণ কযদফ। ভশডউর শযচারক (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) এই শফবাজদনয শবশিদত
ভশডউরশবশিক নম্বয প্রদান  মূল্যায়ন কযদফন।
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৬.০। প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া (Means)  শনণ জায়ক
৬.১.০। মূল্যায়দন অনুসৃতব্য াধাযণ প্রশক্রয়ামূ
৬.১.১। ভশডউর শযচারক গণহক (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) ং শিষ্ট ভশডউদর প্রশক্ষণাথীয াশফ জক কাম জক্রভ 
দক্ষতা মূল্যায়ন কয হত দফ । মূল্যায়ন অনুশফবাগ হথদক হপ্রশযত উিযে শনধ জাশযত ভদয়য ভদে মূল্যায়ন , ভশডউদরয
নম্বযে চূিা ন্ত কযায শনশভি কর প্রশক্রয়া অনুযণ এফং মূল্যাশয়ত উিযে চূিা
ন্ত নম্বযে মূল্যায়ন অনুশফবাদগ
হগানীয় দ্ধশতদত শরশখত ফণ জনায ভােদভ হপ্রযণ কাম জক্রভ ভশডউর শযচারক গণদক (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয)
শনশিত কযদত দফ এফং মূল্যায়ন অনুশফবাগ শফলয়টি াশফ জকবাদফ তত্ত্বাফধান কযদফ। মূল্যায়নদে/নম্বযদে হকান গিশভর
শকংফা অেশত শযর শক্ষত দর মূল্যায়ন অনুশফবাগ হক হ শফলয়টি ভশডউর শযচারদকয
(ফতজভাদন ভশডউর
হকাঅশড জদনটয) দৃশষ্টহগাচদয শনদয় ০৩ (শতন) কভজশদফদয ভদে শফলয়টি শনষ্পশি কযদত দফ।
৬.১.২। হকা জ ব্যফস্থানা টিদভয াশফ জক ব্যফস্থানায় মূল্যায়ন অনুশফবাগ হক হগানীয়তা, স্বচ্ছতা  শনযদক্ষতায দে
যীক্ষা শযচারনা কয হত দফ । মূল্যায়ন অনুশফবাগ উিযে হকাশডং কদয ভশডউর শযচারদকয
(ফতজভাদন ভশডউর
হকাঅশড জদনটয) শনকট মূল্যায়দনয জন্য উিযে ম্ভাব্য দ্রুত ভদয় হপ্রযণ কযদফ।
৬.১.৩। শযদাট জ, অুাাইনদভন্ট, এক্সাযাইজ ইতুাশদয শিপ্টমূ হকা জ ব্যফস্থানা টিভ -হক মূল্যায়ন অনুশফবাদগ জভা
শদহত দফ এফং হকাশডং এয য মূল্যায়ন অনুশফবাগ ভশডউর শযচারদকয (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) শনকট
মূল্যায়দনয জন্য শিপ্টগুদরা হপ্রযণ কযদফ।
৬.১.৪। ভশডউর শযচারক (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) /যীক্ষক কর্তক
জ প্রশক্ষণাথীদদয উিযে মূল্যায়দনয হক্ষদে
ভদনাদমাগী  তকজ দত দফ। উিযদেয উস্থান হকৌর, শরখনীয স্বকীয়তা, তদথ্যয শন্নদফ এফং উদ্ভাফনী হকৌর
শফদফচনা কদয উিযদেয মথামথ মূল্যায়ন  নম্বয প্রদান শনশিত কযদত দফ। একইবাদফ দরীয় উস্থাদনয হক্ষদে
শুদৄভাে উস্থাদকয উস্থানায উয শবশি কদয দদরয কর দস্যদক ভম জাদয়য নম্বয প্রদান শযায কদয প্রশতটি
প্রশক্ষণাথীয দরীয় প্রশতদফদন উস্থাদন শক্রয় অংগ্রণ  অফদাদনয শবশিদত নম্বয প্রদান শনশিত কযদত দফ । দরীয়
কাম জক্রদভয হক্ষদে ব্যশিগত অফদাদনয উয গুরুত্ব আদযা কযদত দফ। উিযে মূল্যায়দনয হক্ষদে মশদ হকান যীক্ষদকয
অভদনাদমাশগতা ফা অনুযাগ ফা শফযাদগয ফশ:প্রকা প্রশতপশরত য় তদফ কর্তজ ক্ষ এ ধযদনয অনুলদ দস্যদক যীক্ষায
উিযে মূল্যায়ন হথদক শফযত যাখদত ফা অব্যাশত প্রদান কযদত াযদফ।
৬.১.৫। হকদন্ধয শচ শকৎদকয শচশকৎাে /যাভদজয শবশিদত হকা জ ব্যফস্থানা টিভ
Bed এ যীক্ষা হদয়ায ব্যফস্থা কযদত াযদফ ফা ায়ক শনদয়াগ কযদত াযদফ।

অস্যস্থ প্রশক্ষণাথীয জন্য Sick

৬.১.৬। শফদল কাযদণ কর্তজ দক্ষয অনুভশত গ্রণপূফ জক অনুশস্থত প্রশক্ষণাথীয হকান যীক্ষা ফা যীক্ষা ংশিষ্ট শফলয়াশদ
িন্ন দর প্রশক্ষণাথী ছুটি হদল হকদন্ধ প্রতুাফতজন কযদর হকা জ শযচারক , শযচারক (মূল্যায়ন)  ংশিষ্ট ভশডউর
শযচারদকয (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) াদথ আদরাচনাক্রদভ যীক্ষা গ্রণ/যীক্ষা ংক্রান্ত শফলয়াশদ শতন শদদনয
ভদে িন্ন কযায ব্যফস্থা শনশিত কযদত দফ।
৬.১.৭। প্রশক্ষণ প্রদাদনয ভােভ এফং যীক্ষা প্রদাদনয বালা দফ ইংদযশজ । তদফ কর্তজ ক্ষ কর্তক
জ শশথর কযা দর শুদৄভাে
শশথর হক্ষেমূদয জন্য ফাংরা ব্যফায কযা মাদফ।
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৬.১.৮। ভশডউর শযচারক গণদক (ফতজভাদন ভশডউর হকাঅশড জদনটয) মূল্যায়ন অনুশফবাগ কর্তক
জ হপ্রশযত উিযে
মূল্যায়নপূফ জক মূল্যায়ন অনুশফবাদগ শনধ জাশযত ভদয়য ভদে জভা প্রদান শনশিত কযদত দফ।
৬.২.০। দরীয় (Group) প্রশতদফদন
৬.২.১। হকা জ গাইডরাইন অনুমায়ী শনধ জাশযত ভশডউদর প্রশক্ষণাথীগণ দরীয় ( Group) প্রশতদফদন প্রণয়ন কযদফ এফং
কর হক্ষদে প্রশতটি দদর য কর দস্যদক আফশশ্যকবাদফ দরীয় প্রশতদফদন উস্থান এফং প্রদশ্নািয দফ জ ম জায়ক্রদভ
অংগ্রণ কযদত দফ। ব্যশিগত বনপুদণ্যয শবশিদত প্রশক্ষণাথীদক মূল্যায়ন কযদত দফ।
৬.২.২। দরীয় প্রশতদফদন শফদিলণধভী দত দফ । হম হকান দরীয় প্রশতদফদন মূল্যায়দনয জন্য শনদেয ছক ৮-এ উশিশখত
শনণ জায়কমূ এফং প্রশতটি শনণ জায়দকয াদশ্বজ প্রদশজত নম্বদযয তকযা ায অনুযণ কযদত দফ:

ছক-৮: দরীয় প্রশতদফদন মূল্যায়দনয হক্ষদে শফদফচু শনণ জায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতদফদন কাঠাদভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা বরী, হমৌশিক অনুক্রভ, হযপাদযন্স
প্রশতদফদদনয অবুন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশেকতা
াশফ জক শফলদয় দখর  শফদিলণ ক্ষভতা
হভৌশখক উস্থানা
প্রশ্ন-উিয
ভয় ব্যফস্থানা
ফ জদভাট

১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। হেশণকক্ষ অশধদফদন হভৌশখকবাদফ উস্থাশত দফ না এভন দরীয় প্রশতদফদন মূল্যায়দনয হক্ষদে ংশিষ্ট কর
মূল্যায়নকাযীহক শনদেয ছক ৯-এ উশিশখত শনণ জায়কমূ এফং প্রশতটি শনণ জায়দকয াদশ্বজ প্রদশজত নম্বদযয তকযা ায
অনুযণ কযহত দফ:
ছক-৯: দরীয় প্রশতদফদন মূল্যায়দনয হক্ষদে শফদফচু শনণ জায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতদফদন কাঠাদভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা বরী, হমৌশিক অনুক্রভ, হযপাদযন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদফদদনয অবুন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশেকতা

৩০%

াশফ জক শফলদয় দখর  শফদিলণ ক্ষভতা
ফ জদভাট

৪০%
১০০%

৬.৩.০। একক কাম জক্রভ (Individual Assignment)
৬.৩.১। হকা জ শনদদ জশকায় উশিশখত শফলদয়য উয প্রশক্ষণাথীগণ হক একক প্রশতদফদন ,ঘটনা ভীক্ষা প্রশতদফদন , শফশফধ
প্রশতদফদন প্রণয়ন , ইতুাশদ একক কাম জক্রভ ( Individual Assignment) িাদন কয হত দফ । এ ধযদনয মাফতীয়
প্রশতদফদন মূল্যায়দনয হক্ষদে ছক-১০ এ উশিশখত শনণ জায়ক  নম্বয শফবাজন অনুযণ কযদত দফ।
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ছক-১০: একক প্রশতদফদন মূল্যায়দনয হক্ষদে শফদফচু শনণ জায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতদফদন কাঠাদভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা বরী, হমৌশিক অনুক্রভ, হযপাদযন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদফদদনয অবুন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশেকতা

৩০%

াশফ জক শফলদয় দখর  শফদিলণ ক্ষভতা
ফ জদভাট

৪০%
১০০%

৬.৪.০। হশভনায/নীশত ম জাদরাচনা/শক্ষাপয প্রশতদফদন
৬.৪.১। হশভনায/নীশত ম জাদরাচনা/শক্ষাপয প্রশতদফদন , প্রফন্ধ প্রণয়ন একটি একক প্রয়া । শশএভশ, এএশ,
এশএশড এফং প্রদমাজু হক্ষদে কাশযকুরাভ উন্নয়ন কশভটি কর্তক
জ শনধ জাশযত অন্য হম হকান হকাদ জয প্রদতুক প্রশক্ষণাথীদক
অন্যান্য কর প্রশক্ষণাথীয উশস্থশতদত শনশদ জষ্ট শফলদয়য উয শরশখত হশভনায /নীশত ম জাদরাচনা/শক্ষাপয প্রশতদফদন
উস্থান কযদত দফ । হশভনায/নীশত ম জাদরাচনা/শক্ষাপয প্রশতদফদন উস্থান অশধদফদন প্রশতদফদন মূল্যায়ন কযায
জন্য হভন্টয (ফতজভাদন শযাচ জ কনারদটন্ট) এফং হকা জ ব্যফস্থানা টিভ এয দে িৃি নন এভন একজন অনুলদ
দস্য হকা জ কর্তক
জ ভদনানীত হকন্ধ ফশভূজত একজন হভাট দজন মূল্যায়নকাযী আফশশ্যকবাদফ উশস্থত থাক হত হফ।
দজন মূল্যায়নকাযী কর্তক
জ প্রদি নম্বদযয গি উস্থানকাযীয প্রাপ্ত নম্বয শদদফ শনধ জাশযত দফ।
৬.৪.২। দরশবশিক হশভনায হায ফা নীশত ম জাদরাচনায হক্ষদে গদফলণা  ংশিষ্ট শফলদয়য উয দক্ষতা িন্ন অনুলদ
দস্যদদয হভন্টয (ফতজভাদন শযাচ জ কনারদটন্ট) শদদফ শনদয়াগ প্রদাদনয হক্ষদে অগ্রাশধকায প্রদান কযদত দফ।
৬.৪.৩। কশতয় হক্ষদে শক্ষাপয প্রশতদফদন প্রণয়ন একটি দরগত প্রয়া। এটি অবুন্তযীণ এফং বফদদশক উবয়ই অথফা
শুদৄ অবুন্তযীণ ফা শুদৄ বফদদশক দত াদয। শক্ষাপয কাম জক্রদভ অংগ্রণাদন্ত প্রশক্ষণাথীদদয দরীয়বাদফ প্রশতদফদন
প্রণয়ন  উস্থান কযদত দফ। প্রশতদফদন প্রণয়ন  উস্থান আরাদাবাদফ অনুশষ্ঠত দফ। প্রশতটি দদরয কর দদস্যয
শক্রয় অংগ্রদণয ভােদভ শক্ষা পয প্রশতদফদন উস্থান এফং ছক-৮ এ উশিশখত মূল্যায়ন ছক অনুমায়ী শক্ষাপয
প্রশতদফদন মূল্যায়ন কযা দফ। দরীয় প্রশতদফদদনয হক্ষদে ছক-৯ এ প্রদি শফলয়াফরী অনুযণ কযদত দফ।
৬.৪.৪। হকদন্ধয হভৌশরক হকা জমূদয প্রশক্ষণাথীগণ কর্তজ ক্ষ কর্তক
জ শনফ জাশচত হদদ বফদদশক শক্ষা পয কাম জক্রদভ
অং হনদফ। উি পদয প্রশক্ষণাথীযা জনদফা প্রদান শফলয়ক নীশত , হকৌর  চচ জা শফলদয় অশবজ্ঞতা শফশনভদয়য স্যদমাগ
াদফ এফং শক্ষা পদযয  ভানী শদদন আফশশ্যকবাদফ পযযত হদদ প্রশক্ষণাথী হদয দরীয় শবশিদত একটি প্রশতদফদন
প্রণয়ন  উস্থান কযদত দফ। অত:য হদদ শপদয শফশএটিশ কর্তজ ক্ষ কর্তক
জ আদয়াশজত শপডব্যাক হশভনাদয দরীয়
শবশিদত একটি তাৎম জপূণ জ এফং অথ জফ প্রশতদফদন উস্থান কযদত দফ।
৬.৪.৫। হকা জ ভানীয পূদফ জ হকদন্ধয হকা জ ব্যফস্থানা টিভদক হযক্টয ভদাদদয়য ম্মশতক্রদভ  শনদদ জনা অনুমায়ী
বফদদশক শক্ষা পদয কযণীয় শফলদয় প্রশক্ষণাথীদদয অফশত কযদত দফ।
৬.৪.৬। বফদদশক পদযয প্রাক্কাদর অনুলদ দস্যদদয জন্য কযণীয়:
ক) শক্ষা পদযয জন্য ভদনানীত অনুলদ দস্য হক শশআয অনুশফবাগ হথদক আফশশ্যকবাদফ শনধ জাশযত গ্রুশবশিক
শথভ/visit এয শফলয়গুদরা বুদঝ হনয়া;
খ) শফদদ পদযয পূদফ জ শশআয অনুশফবাগ এয শনকট দত পয ংক্রান্ত শিশপং গ্রণ কযা;
গ) Foreign Exposure Visit-এয জন্য গ্রুশবশিক শনধ জাশযত শফলয়মূদয শ ক্ষণ প্রশক্রয়া মাদত কাম জকযবাদফ
অশজজত য় হ শফলদয় শফদল নজয যাখা;
ঘ) গ্রু য়াকজ এফং Presentation কারীন গ্রুমূদক াশফ জক দমাশগতা প্রদান;
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পয হথদক প্রতুাফতজন হদল শশআয অনুশফবাদগ শক্ষা পদযয কাম জকাশযতা  পরপ্রসূতা শফলদয় ভতাভত
প্রশতদফদন দাশখর;
চ) শফদদী প্রশতষ্ঠান
(Host Organization) এয হপাকার দয়ন্ট এয াদথ যফতীদত হমাগাদমাদগয শনশভি
প্রদয়াজনীয় বৃিান্ত  ঠিকানা ংগ্র কযত: শশআয অুনশফবাদগ দাশখর কযা;
ছ) Feedback হশভনাদয উস্থাদনয জন্য Exposure Visit হথদক অশজজত key learning points, best
practices, policy implications এফং ফাংরাদদদ উি শফলয়মূদয Replicability ম্বশরত গ্রুশবশিক
Presentation বতশয এফং হশভনায ব্যফস্থানা কশভটিয শনকট দাশখর কযায শফলয় শনশিতকযণ ।
৬.৪.৭। বফদদশক শক্ষা পদয হকান প্রশক্ষণাথী অনুদভাশদত কাযদণ অংগ্রণ কযদত ব্যথ জ দর শতশন যফতী ম জাদয়
অন্য হকাদ জয দে বফদদশক শক্ষা পদয অংগ্রণ কযদফ এফং কৃতকাম জতা াদদক্ষ নদ প্রদান কযা দফ। তদফ
ংশিষ্ট প্রশক্ষণাথী হভধাস্থান াদফ না। চূিান্ত াঠক্রভ প্রশতদফদদন শুদৄ তায হগ্রড উদিখ কযা দফ। অশধকন্তু, হকান
প্রশক্ষণাথী বফদদশক শক্ষা পদয অংগ্রণ কযদত ব্যথ জ দর অবুন্তযীণ শক্ষা পদয তাঁয প্রাপ্ত নম্বদযয শবশিদত শক্ষা
পদযয নম্বয চূিান্ত কযা দফ এফং এদক্ষদে হ প্রশক্ষণাথী হভধাস্থান াদফ না। ভন্ত্রণারদয় হপ্রযদণয জন্য প্রণয়নকৃত চূিান্ত
াঠক্রভ প্রশতদফদদন শুদৄ তায হগ্রড উদিখ কযা দফ।
৬.৯.০। প্রশক্ষণ ংক্রান্ত কাম জক্রদভ উশস্থশত
৬.৯.১। প্রশতটি প্রশক্ষণ ংক্রা ন্ত কাম জক্রদভ মথাভদয় অংগ্রণ কযা এফং হকন্ধ কর্তক
জ শযচাশরত প্রশতটি অশধদফদন
অংগ্রণ কর প্রশক্ষণাথীয জন্য ফােতামূরক । হকান প্রশক্ষণাথীদক হেশণকক্ষ অশধদফন , হখরাদৄরা  অন্যান্য প্রশক্ষণ
কাম জক্রদভ শনধ জাশযত ভদয়য য উশস্থশতয জন্য প্রথভ ফায হভৌশখকবাদফ তকজ কযা দফ। ০৩টি অশধদফদন শফরদম্ব
উশস্থশতয জন্য ০১টি অশধদফদন অনুশস্থত শদদফ শফদফশচত দফ এফং হ জন্য শফশধ হভাতাদফক নম্বয কতজন কযা দফ।
০১ (এক) ফাহযয অশধক শফরদম্ব উশস্থশত শৃঙ্খরা শযশন্থ আচযণ শদদফ শফদফশচত দফ এফং শরশখতবাদফ তকজ কযদত
দফ। নন্ শডশজটার াশজযায হক্ষদে ঘলা-ভাজা, বায যাইটিং  দন্নজনক স্বাক্ষয অনুশস্থত ফদর গণ্য দফ। উদিশখত
শযশস্থশত অনাকাংশখত কাযদণ সৃশষ্ট দর ংশিষ্ট প্রশক্ষণাথী তাৎক্ষশণকবাদফ শফলয়টি হকা জ ভন্বয়কদক শরশখতবাদফ
জানাদফন।
ঙ)

৬.৯.২। একজন প্রশক্ষণাথীয প্রশক্ষণ কাম জক্রদভয কর অশধদফদন উশস্থত থাকা ফােতামূরক
। তদফ একজন
প্রশক্ষণাথী বফধ  হমৌশিক কায হণ হকা জ ব্যফস্থানা টিদভয অনুভশত াদদক্ষ শনদোি কাযদণ হকান অশধদফদন
অনুশস্থত থাকদত াযদফন:
-হকদন্ধয হভশডদকর অশপাদযয শরশখত ব্যফস্থাে / স্যাশযদয শবশিদত।
- শফদল জরুযী প্রদয়াজদন (৬.৯.৩  ৬.৯.৪) মথামথ কর্তজ দক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ।
- আদারদতয ভনপ্রাপ্ত দয় াক্ষু প্রদাদন গভদনয জন্য, শফবাগীয় যীক্ষায় অংগ্রদণয জন্য।
৬.৯.৩। ব্যশিগত প্রদয়াজদন ছুটি: প্রশক্ষণাথী শনদজ অস্যস্থ দর হকদন্ধয শচশকৎদকয প্রতুয়ন াদদক্ষ এফং ‘গণকভজচাযী
আচযণ শফশধভারা , ১৯৭৯’ হত ‘শযফাদয’য ংজ্ঞায় অন্তভুজি তায শযফাদযয হকান দস্য মৃত্যুফযণ কযদর
এফং
গবজফতী স্ত্রীয প্রফকাদর ংশক্ষপ্ত হকাদ জয হক্ষদে শযচারক এফং হভৌশরক হকাদ জয হক্ষদে হকা জ উদদষ্টা স্বীয়
শফদফচনায় একজন প্রশক্ষণাথীদক হভাট অনুদষ্ঠয় অশধদফদনয অনশধক ৫% অশধদফদন অনুশস্থত থাকায অনুভশত
শদদত াযদফ। এ হক্ষদে উশস্থশতয নম্বয আনুাশতক াদয কতজনদমাগ্য দফ।
৬.৯.৪। দাপ্তশযক প্রদয়াজদন ছুটি: প্রশক্ষণাথী শনদজ হকান আদারদতয ভনপ্রাপ্ত দর অথফা হমাগ্য কর্তজ দক্ষয শনকট দত
শফবাগীয় যীক্ষায় অংগ্রদণয অনুভশত প্রাপ্ত দর ংশক্ষপ্ত হকাদ জয হক্ষদে শযচারক এফং হভৌশরক হকাদ জয হক্ষদে
হকা জ উদদষ্টায অনুদভাদনক্রদভ একজন প্রশক্ষণাথী ছুটিদত থাকদত াযদফন। আদারদতয াক্ষু প্রদান  শফবাগীয়
যীক্ষায় উশস্থশতয জন্য হকাদনা নম্বয কতজন কযা দফ না।
15

৬.৯.৫। অনুদচ্ছদ ৬.৯.৩  ৬.৯.৪ এ উশিশখত কাযদণ অনুদভাশদত ভদয়য অশতশযি অনুশস্থশতয জন্য প্রশক্ষণাথীদক
হকা জ হথদক অব্যাশত হদয়া দফ।
৬.৯.৬। প্রশক্ষদণয কর প্রকায অশধদফদন প্রশত ১% (একাদডশভক এফং হখরাদৄরা) অনুশস্থশতয জন্য উশস্থশতয নম্বয
দত ১০% াদয নম্বয কাটা হফ। অনুশস্থশত ৫% এয হফশ দর উি প্রশক্ষণাথীদক হকা জ দত অব্যাশত প্রদান কযা
দফ। অশধদফদন অনুশস্থশতয কাযদণ নম্বয কতজদনয তকযা ায শনদেয ছক-১৩-এ হদখাদনা দরা:
ছক-১৩: অশধদফদন অনুশস্থশতয কাযদণ নম্বয কতজদনয তকযা ায
অনুশস্থশতয ায
নম্বয কতজদনয ায
১%
১০%
২%
২০%
৩%
৩০%
৪%
৪০%
৫%
৫০%
হকা জ গাইডরাইদন উদয ফশণ জত শফলয়াশদ আফশশ্যকবাদফ উদিখ কযদত দফ। তদফ হকান কাযদণ হকা জ শনদদ জশকায় উি
শফলয়াশদ উদিখ কযা না দর তা আফশশ্যকবাদফ কাম জকয দফ।
৬.১০। যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ
হকন্ধ কর্তক
জ শযচাশরত প্রশতটি হকাদ জয একটি অন্যতভ  অশফদচ্ছে অং দচ্ছ যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ । বুশনয়াশদ
প্রশক্ষণ হকাদ জ অংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীদদয জন্য প্রশতশদন প্রত্যুদল এফং অযাদে
ক্রীিা কাম জক্রদভ অংগ্রণ কযা
ফােতামূরক। এএশ  এশএশড হকাদ জয প্রশক্ষণাথীদদয হক্ষদে প্রত্যুদল এফং অযাদে উমৄ জি কাম জক্রদভ উশস্থশত 
াঁটা ফা জশগং ফােতামূরক এফং ক্রীিা কাম জক্রদভ অংগ্রণ কযা তাদদয জন্য ঐশচ্ছক। শশএভ শ হকাদ জয
প্রশক্ষণাথীদদয উমৄ জি কাম জক্রভ ঐশচ্ছক , তদফ অযাদে াঁটা ফা জশগংদক উৎাশত কযা দফ । প্রশতফন্ধী ফা
াযীশযকবাদফ অভথ জ (Physically Challenged) প্রশক্ষণাথীদদয যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রদভ অংগ্রণ ঐশচ্ছক
(Optional) তদফ উশস্থশত ফােতামূরক । প্রশক্ষণাথীদক অস্যস্থতাজশনত কাযদণ হকদন্ধয ডািাদযয প্রতুয়ন ে াদদক্ষ
যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ হথদক অব্যাশত হদয়া মাদফ।
৬.১১.০। নম্বয শফবাজন
বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ হকা জ  শফদল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ হকাদ জয যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ মূল্যায়দনয জন্য হভাট ১০০ নম্বয
ফযাদ্দ থাকদফ। যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ মূল্যায়দনয শনশভি শফদফচু শনণ জায়ক  নম্বয শফবাজন শনদেয ছক-১৪-এ
হদখাদনা দরা:
ছক-১৪: যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ মূল্যায়দনয জন্য শফদফচু শনণ জায়ক  নম্বয শফবাজন
শফলয়
নম্বয
ফ জদভাট

মূল্যায়ন অনুশফবাগ কর্তজক মূল্যায়ন
উশস্থশত

কার ৩০
শফকার ২০

৫০

৫০

২৫
২৫
১০০

৫০

াযীশযক শক্ষা  ক্রীিা অনুশফবাগ
কর্তজক মূল্যায়ন
আচযণ  শৃংখরা
শরশখত যীক্ষা
হভাট নম্বয
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১০০

স্থায়ী হকা জ গাইডরাইদন মূল্যায়দনয হভাট নম্বয এফং মূল্যায়দনয জন্য শফদফচু শনণ জায়ক  নম্বয শফবাজদনয শফলয়টি উদিখ
কযদত দফ। যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভ শফলয়টি াযীশযক শক্ষা অনুশফবাগ  মূল্যায়ন অনুশফবাগদক হমৌথবাদফ ভশনটশযং
কযদত দফ। াযীশযক শক্ষা অনুশফবাগদক বদনশন্নন প্রশতদফদন বদশনক শবশিদত মূল্যায়ন অনুশফবাদগ হপ্রযণ কযদত দফ।
বদশনক প্রশতদফদদনয উয শবশি কদয মূল্যায়ন অনুশফবাগদক প্রশক্ষণাথীদদয উশস্থশতয চূিান্ত নম্বয প্রদান শনশিত কযদত
দফ। প্রশত ০৩ হদন শফরদম্ব উশস্থশতয জন্য ০১ টি হদন অনুশস্থত ফদর গণ্য কযা দফ এফং হ অনুমায়ী নম্বয কতজন
কযদত দফ । অস্যস্থতাজশনত কাযদণ মশদ হকান প্রশক্ষণাথীগণ যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রদভ অংগ্রণ কযদত না াদয,
তাদর াশজযা শদদয় যীয চচ জা  ক্রীিা কাম জক্রভস্থদর অফস্থান কযদত দফ। প্রশত ০৩ হদন (অস্যস্থ তাজশনত কাযদণ)
যীযচচ জা  ক্রীিা কাম জক্রদভ অংগ্রণ হথদক শফযত থাকদর ১টি হদন অনুশস্থত শদদফ শফদফশচত দফ এফং হ
অনুমায়ী শনধ জাশযত নম্বয কতজন কযদত দফ।
৬.১১.১। যীযচচ জা  ক্রীিা টিভ কর্তক
জ শৃংখরা  আচযণ ংক্রান্ত নম্বয প্রদান দ্ধশত
আদরাচু হক্ষদে নম্বয প্রদাদনয শবশি দফ কাদরয যীযচচ জা  বফকাশরক ক্রীিায় শক্রয় অংগ্রণ, হাাক-শযচ্ছদ 
শৃংখরা। াধাযণবাদফ কর প্রশক্ষণাথী পূণ জ নম্বয াদফ। তদফ শনেরূ হক্ষদে নম্বয কতজনদমাগ্য দফ:
আচযণ  শৃংখরা জশনত কাযদণ তকজফাতজা প্রাপ্ত দর প্রশত ফাতজায জন্য ০৩ নম্বয কাটা দফ। চায এয অশধক তকজফাতজা
প্রাপ্ত দর প্রশক্ষণাথী হভধা তাশরকায় থাকায অদমাগ্য শফদফশচত দফন। মথামথ দ্ধশত অনুযণ কদয নম্বয প্রদান মূল্যায়ন
অনুশফবাগ তদাযক  শনশিত কযদফ।
৬.১২। াঠ্যক্রভ কাম জক্রভ
হকন্ধ কর্তক
জ শযচাশরত কর প্রশক্ষণ হকাদ জয প্রশক্ষণাথীদদয জাত হভধা  প্রশতবায উৎকল জ াধদনয উদদ্দদশ্য
মাফতীয় াঠ্যক্রভ কাম জক্রদভ ফ জাশধক ংখ্যক প্রশক্ষণাথীয অংগ্রণদক উৎাশত
কযদত দফ। াঠ্যক্রভ
কাম জক্রদভয ভদে শফতকজ , সৃজনীর কভজকাণ্ড, জাতীয় শদফ উদমান, ক্রীিা প্রশতদমাশগতা, কুইজ, াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
ইতুাশদ অন্তভুজি দফ।
৬.১৩। ভশরা প্রশক্ষণাথীদদয জন্য শনদদ জাফরী
ভশরা প্রশক্ষণাথীদদয হক্ষদে অনশধক শতন ফছয ফয়ী শশু প্রশক্ষদণ অংগ্রদণয অনুভশত হদয়া দফ । তদফ এক
ফৎদযয কভ ফয়ী শশুদদয দে শনদয় প্রশক্ষদণ আা শনরুৎাশত কযদত দফ। এছািা গবজফতী অফস্থায় প্রশক্ষ হণ
অংগ্রণ ভা  শশুয শনযািায স্বাদথ জ শনরুৎাশত কযা দফ।
৬.১৪। হকা জ ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
জ প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৬.১৪.১। হকা জ ব্যফ স্থানা টীভ কর্তক
জ প্রশক্ষণাথীদদয মূল্যায়দনয হক্ষদে াশফ জক আচায-আচযণ  শৃঙ্খরা প্রশতারদনয
শফলয় শফদফচু দফ।
৬.১৪.২। শৃঙ্খরা বদেয জন্য প্রশক্ষণাথীদক শরশখতবাদফ তকজ কযদত দফ এফং প্রশতফায তকজ কযায জন্য হকা জ
ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
জ মূল্যায়দনয জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয দত ০৩ নম্বয কতজন কযা দফ। ফ জাশধক ০৪ ফায তকজ কযা দফ
এফং হ হভাতাদফক নম্বয কতজন কযা দফ। চায ফাদযয অশধক আচায-আচযণ  শৃঙ্খরাজশনত হকাদনা কাযণ হদখা শদদর হ
প্রশক্ষণাথীদক হকা জ হথদক তাৎক্ষশণক অব্যাশত হদয়া দফ।
৬.১৪.৩। হকান প্রশক্ষণাথীদক শরশখতবাদফ তকজ কযা না দর, হ প্রশক্ষণাথীয হকা জ ব্যফস্থানা টিদভয জন্য ধাম জকৃত
নম্বয দত হকান নম্বয কতজন কযা দফ না।
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৬.১৪.৪। হকা জ ব্যফস্থানা টিদভয মূল্যায়দন হকান প্রশক্ষণাথী অকৃতকাম জ দর হ প্রশক্ষণাথীদক পুনযায় পূণ জ হভয়াদদ হকা জ
িন্ন কযদত দফ।
৭.২.৬। শৃঙ্খরা শযশন্থ আচযণ

হকা জ চরাকারীন একজন প্রশক্ষণাথীয শনদোি কাম জকরা শৃঙ্খরা শযশন্থ আচযণ শদদফ গণ্য দফ(ক) হকা জ ব্যফস্থানা টিভ এয অনুভশত ব্যতীত হকান অশধদফদন অনুশস্থশত;
(খ) অননুদভাশদতবাদফ হকদন্ধয ফাইদয গভন অথফা অফস্থান;
(গ) যীক্ষায় অদায় অফরম্বন;
(ঘ) হকা জ ব্যফস্থানা টিভ অথফা হকন্ধ কর্তক
জ শনধ জাশযত শনয়ভ-শৃঙ্খরায শযশন্থ কাদজ জিাদনা;
(ঙ) কাযণ দজাদনায হনাটি প্রাশপ্তয য দন্তালজনক জফাফ প্রদাদন ব্যথ জ দর;
(চ) শনধ জাশযত ভদয় শযদাট জ/অুাাইনদভন্ট ইতুাশদ মথাভদয় জভা প্রদাদন ব্যথ জ দর;
(ছ) নাযীয প্রশত অদাবন আচযণ;
জ) শনধ জাশযত হালাদকয ব্যতুয় ঘটাদনা;
(ঝ) প্রশক্ষদণয শনয়ভ-নীশতয ব্যতুয়;
(ঞ) হেশণকদক্ষ হভাফাইর হপান ফা অন্য হকান হমাগাদমাদগয ফা শফদনাদদনয আদৄশনক প্রমৄশি মথামথ কর্তজ দক্ষয অনুভশত
ব্যশতদযদক ব্যফায  ফন কযা;
(ট) অাভাশজক কাম জকরা;
(ঠ) উদঢৌকন প্রদান ফা অন্য হকান বাদফ হকা জ ব্যফস্থানা, হকান অনুলদ দস্য ফা কর্তজ ক্ষদক প্রবাশফত কযায প্রদচষ্টা।
(ড) স্বাক্ষয জাশরয়াশত
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Tentative Schedule

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka
www.bpatc.org.bd

124th Advanced Course on Administration and Development
(18 February – 28 April 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 18/02/19
Time

Day: Monday
Code

08.30-09.30

-

09.40-10.40

-

10.30- 11.10
11.30 –
13.15

Session Title

Course Briefing &
Different Committee
Formation
Course Briefing &
Different Committee
Formation

-

Inaugural Ceremony



ITC# 205

CMT

ITC# 205

CMT

Cafeteria
Shimul
ITC Mini
Auditorium

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

CMT

Inaugural Refreshment

13.15- 14.15

14.15-15.30

Facilitator/Speaker

Cafeteria
Shimul &
Mosque
ITC 205

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka
www.bpatc.org.bd
124th Advanced Course on Administration and Development
(18 February – 28 April 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 19/02/19

Day: Tuesday

Time

Code

08:30-09:30

-

General Briefing on Seminar
Paper

Dr. Mehedi Masud, DD,
BPATC

ITC 205

09:40-10:40

-

Writing Title and Introduction
of the seminar paper proposal

Dr. Mehedi Masud, DD,
BPATC

ITC 205

10:40-11:05

-

Tea Break

11:05-12:05

-

Writing Literature Review of
the Seminar Paper Proposal

12:15-13:15

-

Writing Methodology for
Seminar Paper Proposal

13:15-14:15

-

14:15-15:15

-



Session

Speaker/Faculty Member

Assistant Director
(Dormitory)

Venue

ITC Corridor

Dr. Mehedi Masud, DD,
BPATC

ITC 205

Morshed Alam Phd, Sr.
Research Officer, BPATC

ITC 205

Lunch Break

Shimul

Writing Methodology for
Seminar Paper Proposal

Morshed Alam Phd, Sr.
Research Officer, BPATC

This schedule may be changed due to unavoidable circumstances.
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ITC 205

ফাংরাদদ হরাক-প্রান প্রশক্ষণ হকন্ধ
াবায, ঢাকা
প্রশক্ষণাথীদদয নাদভয তাশরকা (বজুষ্ঠতায শবশিদত নয়)
SL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Participant
Name
Mohammad
Ahsan Ullah
(7990)
Md. Moktar
Hossain
(15396)
MUHAMMAD
REZA-E-RABBI
(15547)

Cadre

Cell

Email

Roll

Dormitory
Name

Room
No.

BCS
(Public Works)

018193236
88

ahsanpwd21@gmail
.com

101

Dormitory
-1 (Hijol)

318

+88017125
80201

mmoktar58@yahoo
.com

102

ITC
Dormitory

315

017666332
59

rabbi15547@gmail.
com

103

ITC
Dormitory

402

017125077
30

sabet300@gmail.co
m

104

ITC
Dormitory

402

019142707
58

ismail74du@yahoo.
com

105

ITC
Dormitory

403

018193399
92

minhal7dec@yahoo
.com

106

ITC
Dormitory

403

015501537
86

jesminp0@gmail.co
m

107

ITC
Dormitory

310

017161059
69

shossain20@yahoo.
com

108

ITC
Dormitory

404

017876615
56

meghlajohra@gmail
.com

109

ITC
Dormitory

310

017125592
28

mbsiddika22@gmail
.com

110

ITC
Dormitory

311

019373919
10

nazim21century@g
mail.com

111

ITC
Dormitory

404

Md Shahadat
Hossain
(6794)
Mosammat
Johra Khatun
(15428)
maksuda begum
siddika
(15392)
S M Nazim
Uddin
(6903)

BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)

KAZI KAMRUN
NAHAR
(15461)

BCS
(Administratio
n)

015523272
31

kazikamrunnahar73
@gmail.com

112

ITC
Dormitory

BCS (Public
Works)

019130663
17

mahbubnganj@gma
il.com

113

ITC
Dormitory

405

BCS (Ansar)

019113887

maniruzzaman1@ya

114

ITC

405

Md. Sabet Ali
(15545)
Mohammad
Ismail Hossain
(15527)
Mohammad
Monzurul Islam
(15561)
JESMIN PARVIN
(15597)

311
12

13
14

MD.
MAHBUBUR
RAHMAN
(7995)
Sheikh

21

Maniruzzaman
(7922)
15

16

17

Mofidul Alam
(15517)
MUHAMMED
KABIR UDDIN
(15510)
Zannatul
Ferdous
(15617)

18

TANVIR AHMED
(6925)

19

SATYAKAM SEN
(6866)

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30

MOHAMMAD
RAFIQUL ALAM
(15519)
Mst.Rabeya
Akter
(15733)
Md.
Helaluzzaman
Sarker
(15779)
MD ABUL
KALAM AZAD
(15729)
Dr. Md. Saiful
Islam
(8016)
Dr.Md. Rafiqul
islam
(8027)
Md. Mazedul
Islam
(8018)
MD MAJIBUR
RAHMAN
(8017)
Md. Keramot Ali
(8020)
Md Abdul Baten
Fakir
Md. Naoshad
Hossain
(8031)

94

hoo.com

018655920
30

mofidulalam@yaho
o.com

115

ITC
Dormitory

406

017185751
88

kabir.15510@yahoo
.com

116

ITC
Dormitory

406

018170282
44

ferdous09@yahoo.c
om

117

ITC
Dormitory

312

017112821
188

tcsgbd@gmail.com

118

ITC
Dormitory

407

018170095
16

sensatya2017@gma
il.com

119

ITC
Dormitory

407

+8801715249140

15519rafiq@gmail.c
om

120

ITC
Dormitory

410

+88017772
06734

rabeyasac@gmail.c
om

121

ITC
Dormitory

312

BCS
(Administratio
n)

017272750
57

helal2bc@gmail.co
m

122

ITC
Dormitory

410

BCS
(Administratio
n)

+88017112
60342

azadcf@yahoo.com

123

ITC
Dormitory

411

BCS
(Agriculture)

017200419
10

Saifulicm@gmail.co
m

124

ITC
Dormitory

411

BCS
(Agriculture)

017125681
54

rafiqsrdi@gmail.co
m

125

ITC
Dormitory

412

BCS
(Agriculture)

017217857
63

mazed1968@gmail.
com

126

ITC
Dormitory

412

BCS
(Agriculture)

017158010
03

mdmojibur67@yah
oo.com

127

ITC
Dormitory

413

BCS
(Agriculture)
BCS (Audit &
Accounts)

017960432
34
019387341
21

keramot1970@gma
il.com
abfakir7@yahoo.co
m

BCS (Audit &
Accounts)

017130475
71

naoshad1971@hot
mail.com

BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
BCS
(Administratio
n)
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Dormitory

128
129
130

ITC
Dormitory
ITC
Dormitory
ITC
Dormitory

413
415
415
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