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Introduction
The spirit of our liberation war in 1971 was to build a glorious, developed and prosperous
Bangladesh free from all sorts of exploitations and injustices. In order to achieve the goal, a
group of well groomed, professional and skilled civil servants in all tiers is a must. National
commitment is to build up a digital Bangladesh by 2021. We need hardware, software and
human resources to achieve the target. Human Resource is the most important to ensure
digital Bangladesh. BPATC can be treated as the nursing home of human resources. BPATC
mandate is to provide highest quality training, to groom up the officers of entry level, midlevel and even at the senior–level as the best administrative leaders of the soil. Bangladesh
Public Administration Training Centre (BPATC) is relentlessly working to perform their
assigned duties properly. We believe any training institution is a preaching and practicing
house of good governance. Therefore, we try to encourage the participants by saying the best
words and by demonstrating the best practices. We would like to reiterate that we religiously
believe in transparency, accountability, justice and fairness. Our humble expectation from our
participants is that they will also avail the opportunity to reinforce their positive attitude, proactiveness and working spirit through the training received here. We are always with our
esteemed participants to provide the best services as much as we can. The participants of
ACAD are mid-level administrative leaders. They are to carry out at least two-fold
responsibilities. One is to do the best deeds by their own and the other is to ensure doing the
best by their sub-ordinates. We sincerely desire the participants of ACAD will utilize their
time here to gather experience so that they can perform their responsibilities efficiently
showing highest professionalism.

Advanced Course on Administration and Development
(ACAD)
Advanced Course on Administration and Development (ACAD) is designed for the Deputy
Secretary to the government and equivalent level officers from Defence Services and public
sector departments to enhance their leadership skills and knowledge to discharge their duties
more effectively. Updating of the course contents in light of the fast changing environment of
public management is highly significant.
The role of mid-level officers, i.e. Deputy Secretary and equivalents, is very important in the
overall businesses of the government. They work as the bridge in between the senior and
junior levels in public organizations. Moreover, it is their moral obligation to groom up the
junior level officers. Therefore, they should be equipped with the necessary skills and
knowledge that are vital for the dynamism of the government machinery. Keeping these in
view, the contents and methodologies of this course have been designed.
In order to ensure steady growth and development, effective civil-military relationship is
important. Continuous civil-military interaction will result in exchange of knowledge as well
1

as healthy relationship based on trust and goodwill. Through participation in this course,
participants will get scope to review and assess present methods, techniques, and problems of
public administration in the context of socio-economic development of Bangladesh. They
will get opportunity to share their ideas, experiences and insights with fellow-participants.
The course will make opportunity to acquaint the participants with new approach and
emerging concepts of administration and human relations. The participants will review the
problem of national development with reference to specific plans and approaches with
emphasis on socio-economic development of the country. They will be exposed to develop
modern outlook and strategic thinking ability which will contribute to their enhanced
analytical ability. This, in turn will capacitate them in formulating and implementing timebefitting strategies.

List of Module Directors (125th 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

Md. Morshed Alom, PhD

Business Process
Md. Sanwar Jahan Bhuiyan, PhD

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

Mohammad Tazib Uddin

a) Internal Exposure Visit
b) Foreign Exposure Visit

To Be Determind (TBD)

12. Fitness of Body and Mind

Mohammad Moshiour Rahman

13. Contemporary Issues

Mohammad Rezaul Karim, PhD
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List of Faculty Members
SL.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Name and Designation of the Faculty Member

(Not on Seniority basis)

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

Designation
Rector

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

Course Management Team
MDS & Course Advisor

2.

Banik Gour Sundar

3.
4.

Dr. Mohammed Amjed
Hossain
Mr. Mohammad Tazib Uddin

5.

Mohammad Rezaul Karim PhD

6.
7.
8.

Administration and Support Staff
Director (Administration)
Md. Siddiqur Rahman
Deputy Director (Service)
Hasan Murtaza Masum
Medical Officer
Dr. Md. Mostafizur Rahman

9.

Md. Sohrab Hosen

10.

Md. Aminur Rahman

11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.

Md. Shirajul Islam Kaushik
Course Office
Cafeteria
Library Counter
Reception
Clinic
Manager, Sonali Bank Ltd.
ITC
Gate-1
Gate-2

Cell: 01756595005

Director & Course Director

Cell: 01712647548

Librarian (Doc.) &
Course Coordinator
Deputy Director &
Course Coordinator

Assistant Director
(Dormitory)
Supervisor Dormitory-1
Class Room Attendant
ACAD

Cell: 01789732829

Cell: 01554339166

Cell: 01712570054
Cell: 01686900243
PABX Ext.-4143
Cell:
01932791761/01552444675
PABX:Ext-4145
Cell: 01710842740
PABX Ext. 4701
Cell:01716610525
Cell: 01726135066
4310
4621, 4622, 4623
4649, 4650
4220
4231, 4232
7743013 PABX Ext-4283
4329/4333
4100
4200

Please Press 9 for any telephonic directory.
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List of Participant
Roll
No
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117
118
119

120

121
122

123

Name, ID & Designation
(Not on the basis of seniority)
Nipul Kanti Bala (8050), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Dr. Md. Selim Reza (8051), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Md. A. Alim Khan (8011)
Manager (Deputy Secretary)
Mohammad Khaled Rahim (6265)
General Manager (Deputy Secretary)
Abdur Rahman (8052), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Md. Abdus Sabur (8057), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Md Mizanur Rahman (7978), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Nasrin Jahan (6873)
Deputy Secretary
Md Shamsul Alam (7893)
General Manager (Deputy Secretary)
Mohammad Anamul Huq (8077)
Deputy Secretary
Md Mahabubul Murshed (8075)
Deputy Secretary
Muhammad Abdus Salam (15328)
Deputy Secretary
Napal Chandra Karmaker (8058)
Deputy Secretary
Md. Abdur Rahim (15313)
Deputy Secretary
Mohammad Anwar Hossain (3148)
Deputy Secretary
Md. Atiqul Islam (7988), Special
Officer
in charge (Deputy Secretary)
Md. Fazle Elahi (8056)
Deputy Secretary
Kazi Nazimul Islam (7962)
General Manager (Deputy Secretary
Kazi Faruk Ahmed (7914), Special
Officer
in charge (Deputy Secretary)
Md. Abdul Hannan (7930), Special
Officer
in charge (Deputy Secretary)
Md. Shafique Uddin (7943), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Md. Mahfuzar Rahman (7944),
Special Officer in charge (Deputy
Secretary)
Dr. Md. Ziauddin (6569)
Project Director (Deputy Secretary)

Place of Posting
Ministry of Public Administration
Ministry of Public Administration
Bangladesh Economic Zones
Authority, Prime Minister's Office
Life Insurance Corporation, Dhaka
Ministry of Public Administration
Ministry of Public Administration
Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar
Ministry of Primary and Mass
Education
Milk Vita
Financial Institution Division,
Ministry of Finance
Department of Finance, Ministry of
Finance
Ministry of Railway
BSCIC, Ministry of Industries
Technical and Madrasa Education
Department
Expatriates' Welfare and Overseas
Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar
Ministry of Youth and Sports

Mobile no. & E-mail ID
01715712069
nipulbala@gmail.com
01775965141
rezadrmdselim@gmail.com
01711069045
alimrhd@gmail.com
01817747770
md_khaled_rahim@yahoo.com
01710885134
abdurr657@gmail.com
01711-047752
asabur2013@gmail.com
01712653201
dr.mizanur71@gmail.com
01776611174
abunaserbony@gmail.com
01711195435
mamunpwd71@gmail.com
01937157627
dsanamcus@yahoo.com
01775122391
mahabubul1174@gmail.com
01711692817
asalam06@yahoo.com
01911-206462
karmaker64@gmail.com
01712531821
rahimsharmin@gmail.com
01711105589
anwarh1981@gmail.com
01731011964
atiqpost.cueb@gmail.com

Life Insurance Corporation,
Chittagong
Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar

01711113857
elahi.fazle@gmail.com
01711888619
kazi_n_islam@yahoo.com
01711021107
atiqpost.cueb@gmail.com

Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar

01818523324
hannancoop@gmail.com

Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar
Relief and Rehabilitation
Commissioners Office, Cox's Bazar

01842592808
shafiquedof@yahoo.com
01847466816
m_mahfuzar_rahman@yahoo.co
m
01715026961
ziauddinshihab@yahoo.com

124

Nasim Farhana Shireen (7950)
Deputy Director (Deputy Secretary)

Bengali language enrichment project
in Information Technology,
Department of Information and
Communication Technology
Directorate of Agricultural
Marketing, Chittagong Division.

125

Quazi Abdur Rayhan (7910)

Ministry of Agriculture

6

01706355957
pushpa.gcc@gmail.com
01711-936427

Roll
No
126
127
128
129
130
131

132
133

Name, ID & Designation
(Not on the basis of seniority)
Deputy Secretary
Roksana Khan (15361)
Deputy Secretary
Muhammed Badrul Haque (6714)
Secretary (Deputy Secretary)
Md Haidar Ali (6664), Special Officer
in charge (Deputy Secretary)
Fahmida Hoque Khan (8079)
Deputy Secretary
Md. Farhad Hossain (8022), Special
Officer in charge (Deputy Secretary)
Dr. Chitralekha Nazneen (15734)
Deputy Secretary
A B M Mahbub Hossain (8053)
Deputy Secretary
Jagadish Chandra Sarker (8068)
Deputy Secretary

Place of Posting

Department of Economic Relations
Ministry of Finance
Sylhet City Corporation
Ministry of Public Administration
Ministry of Road Transport and
Bridge.
Ministry of Public Administration
Chapainababganj, the Divisional
Commissioner's Office
Chapainababganjna
Ministry of Information.
Information Commission, Ministry
of Information.
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Mobile no. & E-mail ID
qarayhan@gmail.com
01819447695
roksanakhan@yahoo.com
01715262383
badrulhaque73@yahoo.com
01726774841
mhali1469@gmail.com
01748293410
fahmidahoquekhan@gmail.com
01712404354
farhaduao1973@yahoo.com
01709-988570
ddlgchapainawabganj6300@gm
ail.com
01751919881
hmahbub7194@yahoo.com
01550151275
jcsarker94@gmail.com

প্রশিক্ষণার্থীদের করণীয় ও বর্জনীয়
সাশব জক

ক.

করণীয়

১।

শৃঙ্খিা ও সেদয়র প্রশত েনদ াগী শ্রহান।

২।

শবশপএটিশসদত অবস্থানকাদি ডরশেেশরর বাইদর সব জোই ‘শ্রনে-ব্যায’ পশরধান করুন।

৩।

আপনার শ্রকান কর্থা বা কাদয শে ভুি হদয় র্থাদক তাহদি তা অকপদে স্বীকার করুন এবং দুঃে
প্রকাি করুন।

৪।

আপনার শ্রকান অশিদ াগ র্থাকদি তা শ্রকাস জ কর্তপজ ক্ষদক যানান। প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শবষয়
হদি প্রর্থদে শ্রকাস জ সেন্বয়দকর সাদর্থ কর্থা বলুন।

৫।

শ্রকউ শ্রকান ব্যাপাদর আপনার প্রশত সাহায্য-সহদ াশগতা-শ্রসৌযন্য প্রেিজন করদি তাদক অবশ্যই ধন্যবাে
জ্ঞাপন করুন। শ্রকউ আপনাদক ধন্যবাে যানাদি আপশন তার যবাব শেন।

৬।

র্থাসম্ভব শনচু স্বদর কর্থা বলুন।

৭।

সব জো ডান পাি শেদয় হাঁটুন। কশরদডার শেদয় হাঁোর সেয় পািাপাশি দ’যন হাঁেদবন না।

৮।

টুকদরা কাগয/ব্যবহৃত টিস্যৈ ডাস্টশবদন শ্র লুন।

৯।

শ্রকউ দ্রুত শ্রেঁদে শ্রগদি তাঁদক যায়গা কদর শেন।

১০।

শ্রপািাদকর ব্যাপাদর শনদে জিনাবিী র্থা র্থিাদব অনুসরণ করুন।

১১।

শ্রকদের বাদস উঠার সেয় শৃঙ্খিা বযায় রাখুন।

১২।

কদর্থাপকর্থদনর সেয় শনদয বিার চাইদত অন্যদক বিার স্যদ াগ শেন। অন্যদের কর্থা েদনাদ াগ শেদয়
শুনুন।

১৩।

এদক অপদরর প্রশত র্থা র্থ সম্মান প্রেিজন করুন।

১৪।

কর্থাবাতজা ও চািচিদন সং ে প্রেিজন করুন।

১৫।

শ্রযৈষ্ঠদের আগেদন োঁশড়দয় সম্মান প্রেিজন করুন।

১৬।

শ্রপাষাদক, কর্থা বিায় ও আচরদণ পশরশিশিত হউন।

১৭।

শসশিদকে/আইশসটি শবশডং এর শিঁশড় শেদয় নাোর সেয় আদে কর্থা বিদবন। আদি পাদি অন্য শ্রকাস জ
চিোন র্থাদক।
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ে.
১।

বযজনীয়
র্থা র্থ কর্তপজ দক্ষর অনুেশত ছাড়া শ্রকান অবস্থায় শ্রকে তৈাগ করা াদব না।

২।

শ্রকান অবস্থাদতই এেন শকছু করদবন না াদত শ্রপিাশিশিক শকংবা ব্যশিদকশেক সম্প্রীশত শবনষ্ট হয়।

৩।

শ্র শ্রকান পশরশস্থশতদত উদিযনা পশরহার করুন।

৪।

কাদরা ব্যশিগত কাদযর শবশ্বাস বা অনুভূশতদক আঘাত কদর কর্থা বিদবন না।

৫।

শ্র শ্রকান শ্রক্ষদে শবদিে ও ববষম্যমূিক আচরণ বযজন করুন।

৬।

শ্রযৈষ্ঠদের সদে শ্রেো-সাক্ষাৎ কর্থা বিার সেয় পদকদে হাত রােদবন না।

৭।

কর্থাবাতজা ও চািচিদন হঠকাশরতা, অসং ে ও িাঁড়াশে বযজনীয়।

৮।

শ্রকান েশহিাদক েিায়োন শ্ররদে শনদয বসা সেীচীন নয়।

৯।

সতীর্থ জদের েদে শনদযদক লুশকদয় রাো এবং শনদযদক দৃশষ্টকটুিাদব যাশহর করা-উিয়ই বযজনীয়।

১০।

কাউদক দূর শ্রর্থদক ডাকাডাশক করা বযজনীয়।

১১।

অন্যদক শ্রছাে একং শনদযদক বড় কদর শ্রেোর োনশসকতা পশরতৈাগ করুন।

১২।

আদবগতাশড়ত িাষা ও রুক্ষ ব্যবহার পশরহার করুন।

১৩।

কশরদডাদর/রাোয় োঁশড়দয় কর্থাবাতজা বিদবন না।

১৪।

শবশপএটিশস ধূেপানমুি এিাকা। তাই শবশপএটিশসদত অবস্থানকািীন সেদয় ধূেপান বযজন করুন।

১৫।

র্থা র্থ কর্তপজ দক্ষর অনুদোেন ব্যতীত শ্রকদের কেজকতজা ও কেজচারীদের যন্য শনধ জাশরত পশরবহন এর
স্যদ াগ শ্রনয়া াদব না।

১৬।

শ্রনশতবাচক েদনািাব বযজন করুন।

১৭।

সেদয়র অপচয় করদবন না।

১৮।

সংদবেনিীি রাযজ্নশতক ও ধেীয় আিাপচাশরতা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।

১৯।

শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা েীদের অনুেশত ব্যশতদরদক শ্রকাস জ সশচবািদয়র কশিউোর ব্যবহার ও শপ্রন্ট শ্রনয়া
শনশষদ্ধ।
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শ্রেণীকক্ষ
ক.

করণীয়

১।

অশধদবিন শুরু হবার অন্তত: পাঁচ শেশনে আদগ আবশশ্যকিাদব শ্রেশণকদক্ষ শনধ জাশরত আসদন বস্যন।

২।

বিার প্রশত র্থাদ াগ্য সম্মান প্রেিজন করুন।

৩।

অশনবা জ প্রদয়াযদন শ্রেণীকদক্ষর বাইদর শ্র দত হদি বিার অনুেশত শনদয় গেন করুন।

৪।

সরবরাহকৃত হৈাি - আউে একটি শনদয গ্রহণ কদর অপরগুদিা পাদির সহ-প্রশিক্ষণার্থীদক গ্রহদণর
স্যদ াগ কদর শেন।

৫।

অশধদবিন-চিাকাদি েদনাদ াগী শ্রহান।

৬।

হাশযরা-ছদক স্বাক্ষর করার পর পাশ্বজবতী প্রশিক্ষণার্থীর অনুকূদি দ্রুত তা সরবরাহ করুন।

৭।

কর্থা বিার আদগ বিা/সিাপশতর অনুেশত গ্রহণ করুন।

৮।

তথ্য সিদকজ শনশিত হদয় কর্থা বলুন।

৯।

শ্রেণীকদক্ষ বস্তুশনষ্ঠ ও প্রাসশেক প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন করার আদগ হাত উঠাদনা শনয়ে। তা অনুসরণ করুন।

১০।

অদন্যর েতােদতর প্রশত েদ্ধািীি ও সশহষ্ণু শ্রহান।

১১।

শ্রেণীকদক্ষ প্রদয়াযন হদি বিার অনুেশত শনদয় োঁশড়দয় কর্থা বলুন।

১২।

অশধদবিন শ্রিষ না হওয়া প জন্ত প্রদয়াযন ছাড়া শনরবতা পািন করুন।

ে.

বযজনীয়

১।

শ্রেণীকদক্ষ শ্রোবাইি শ্র ান বহন, ধারণ ও ব্যবহার সম্পূণ জ শনশষদ্ধ।

২।

অন্য শ্রকউ বিাদক প্রশ্ন করদত র্থাকদি আপশন পদর স্যদ াগ শনন।

৩।

বিাদক োোশতশরি ও অপ্রাসশেক প্রশ্ন করদবন না।

৪।

বিা/সিাপশতর অনুেশত না পাওয়া প জন্ত প্রশ্ন উপস্থাপন শকংবা কর্থা বিা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।

৫।

আক্রেণাত্মক প্রশ্ন/েন্তব্য করদবন না।

৬।

বিা বা সতীদর্থ জর বিদব্যর সাদর্থ শিেত শ্রপাষণ করা াদব। তদব তা শবনদয়র সদে করদত হদব।

৭।

কাউদক কোক্ষ কদর শকছু বিদবন না। কুেতকজ এশড়দয় চলুন।

৮।

অশধদবিন চিাকাদি পাশ্বজবতী সতীর্থ জদের সাদর্থ শ্রকান কর্থা বিদবন না।

৯।

অশধদবিন চিাকাদি অশনবা জ না হদি এবং শবনানুেশতদত শ্রেণীকদক্ষর বাইদর াদবন না।

১০।

িাশররীক ও োনশসক আক্রেদনর প্রবণতা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।

১১।

শ্রসিন চিাকাদি অননুদোশতেিাদব বই পড়া এবং ল্যাপেপ ব্যবহার করদবন না।

১২।

ওয়াি রুদে শগদয় অপ্রদয়াযনীয়িাদব সেয় শ্রক্ষপন করদবন না।
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শ্রেিাধুিা ও িরীরচচ জা
গ.
১।

করণীয়
শ্রেিার োদঠ অবশ্যই শনধ জাশরত শ্রপািাদক আসদবন।

২।

শ্রেিার োদঠ অবশ্যই শনধ জাশরত সেদয় োদঠ উপশস্থত হদবন।

৩।

স্যশৃঙ্খিিাদব িরীরচচ জায় অংি শনদবন।

৪।

শ্রেিার োদঠ এবং িরীরচচ জার সেয় েিীয় শ্রচতনাদক অবশ্যই ব্যশি-শ্রচতনার উদবজ স্থান শেদত হদব।

৫।

ক্রীড়া প্রশিক্ষদকর শনদে জিনা/পরােিজ শ্রেদন চলুন।

৬।
ক্রীড়া প্রশিক্ষদকর প্রশত র্থাদ াগ্য সম্মান প্রেিজন এবং ক্রীড়া িাোর কেজচারীর প্রশত শ্রিািন আচরণ
করুন।
৭।

প্রশতদ াশগতার শনয়ে-কানুদনর প্রশত েদ্ধািীি শ্রহান।

৮।

শ্রর ারীর/প্রশিক্ষদকর শসদ্ধান্ত সহযিাদব গ্রহণ করুন।

৯।

শ্রেিার সেয় অ র্থা উদিযনা পশরহার করুন এবং শনদযর প্রশত সতকজ র্থাকুন।

১০।

শনদয দঘ জেনা এশড়দয় চলুন এবং অন্যদকও সতকজ র্থাকদত সহায়তা করুন।

১১।

বধদয্যজর পশরচয় বহন করুন।

ঘ.

বযজনীয়

১।

প্রশতিন্দ্বীর প্রশত উদিযনাপূণ জ আচরণ পশরহার করুন।

২।

এেনিাদব শ্রেিদবন না াদত শনদযর এবং অন্যদের আহত হওয়ায় ঝশুঁ ক র্থাদক।
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গ্রন্থাগার
ক.

করণীয়

১।

শনরবতা বযায় রাখুন।

২।

গ্রন্থাগাদরর পশরচ্ছন্নতা সিদকজ ত্নবান শ্রহান।

৩।

শ্ররক/দসল শ্রর্থদক নাোদনা বই শ্রেশবদি শ্ররদে শেন।

৪।

গ্রন্থাগাদরর শ্রগে-কীপারদক তার কাদয সহদ াশগতা করুন।

৫।

গ্রন্থাগাদরর অন্যান্য শনয়ে র্থা র্থিাদব পািন করুন।

৬।

সেয়েত বই শ্র রৎ শেন, অদন্যর ব্যবহাদর সহায়তা করুন।

৭।

বইদয়র প্রশত ত্ন শনন।

৮।

গ্রন্থাগাদর রোি শ্রপািাক পশরধান কদর আসদত হদব।

৯।

গ্রন্থাগাদরর সেয়সূশচ িাি কদর শ্রযদন শনন।

ে.
১।

বযজনীয়
গ্রন্থাগাদর ব্যশিগত কদর্থাপকর্থন পশরহার করুন।

২।

সিদে শ্রচয়ার োনাোশন করদবন না।

৩।

বইদয়র পাতা শ্রেঁড়া বা েিাে শবনষ্ট করা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।
ব্যশিগত পড়াশুনা

ক.
১।

করণীয়
প্রশতশেদনর পড়া প্রশতশেন করুন।

২।

প্রশতশেদনর বিৃতার সারাংি প্রশতশেন পড়ুন।

৩।

শনদয পড়ুন এবং সতীর্থ জদের পড়দত সাহায্য করুন।

৪।

গ্রন্থাগাদরর সদব্যবহার করুন।

৫।

প্রদয়াযদন সংশিষ্ট অনুষে সেস্যদের সাহায্য শনন।

৬।

শ্র শ্রকান শেন পরীক্ষার যন্য প্রস্তুত র্থাকুন।

৭।

প্রশত শেদনর Learning Points প্রশতশেন পূরণ করুন।

৮।

স্মরণ রাখুন সেদয়র এক শ্র াঁড় অসেদয়র েি শ্র াঁড়।

৯।

Recap Session শ্রক গুরুত্ব শেন

ে.
১।

বযজনীয়
এেনিাদব পড়াশুনা করদবন না াদত সতীর্থ জদের অস্যশবধা ঘদে।

২।

শ্রকান কায িশবষ্যদতর যন্য শ্র দি রােদবন না।

৩।

গ্রন্থাগাদর শ্রোবাইি শ্র ান ব্যবহার করদবন না।
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মূল্যায়ন
ক.
১।

করণীয়
মূল্যায়দনর শনয়োবিী ত্ন সহকাদর পড়ুন এবং শ্রেদন চলুন।

২।

মূল্যায়ন সংক্রান্ত শ্রকান শযজ্ঞাসা র্থাকদি মূল্যায়দনর উপর শিশ ং এর সেয় িাি কদর শ্রযদন শনন।
তাছাড়া প্রদয়াযদন শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা সেদস্যর অনুেশত সাদপদক্ষ মূল্যায়ন কেজকতজার সদে আদিাচনা
করন।

৩।

শ্রেৌশেক মূল্যায়দনর সেয় ব্যশিগত েতােত নয়, েিীয় েতােত প্রকাদির শ্রচষ্টা করুন। বিব্য
উপস্থাপদনর আদগ র্থাসম্ভব আদিাচনা করুন।

৪।

র্থাসেদয় সঠিকিাদব বিাদক শনদেজাহিাদব মূল্যায়নকরুণ কারন এর যন্য নম্বর বরাদ্দ আদছ।

ে.
১।

বযজনীয়
ব্যশিগত পছন্দ/অপছন্দ াদত মূল্যায়নদক প্রিাশবত না কদর শ্রসশেদক িক্ষৈ রাখুন।

২।

অদ ৌশিক োশব/স্যপাশরি উপস্থাপন এবং শনরর্থ জক সোদিাচনা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।

৩।

শ্রেৌশেক মূল্যায়দনর সেয় কাউদক ব্যশিগতিাদব আঘাত শেদয় কর্থা বিদবন না।

৪।

প্রিংসা বা সোদিাচনার শ্রক্ষদে অশতিদয়াশি পশরহার করুন।
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পরীক্ষার হি
ক.
১।

করণীয়
শনরবতা বযায় রাখুন।

২।

পশরেিজকদের কাদয সহদ াশগতা করুন।

৩।

প্রদশ্নাির প্রাসশেক ও সংশক্ষপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

৪।

সেদয়র সদব্যবহার করুন।

৫।

উিরপদে নাে, শ্ররািনম্বর ও শ্রসকিন শিদেদছন শকনা তা শনশিত করুন।

ে.
১।

বযজনীয়
পরীক্ষায় অসদপায় অবিম্বদনর শ্রচষ্টা অসোচরণ শহদসদব গণ্য হদব এবং শ্রসযন্য শবশধ শ্রোতাদবক
প্রদয়াযনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।

২।

পরীক্ষার হদি অপরদক সাহায্য করার এবং অপদরর শনকে শ্রর্থদক সাহায্য পাওয়ার োনশসকতা
পশরহার করুন।

৩।

পরীক্ষার হদি শ্রোবাইি শ্র ান ব্যবহার শনশষদ্ধ।
শ্রেশিদ ান

ক.
১।

করণীয়
শ্রেশিদ ান করার সেয় আদগ সঠিক নম্বর সিদকজ শনশিত শ্রহান এবং এরপর শনদযর পশরচয় শেন।

২।

শ শন শ্রেশিদ ান ধরদছন, শবনদয়র সদে তার নাে শযদজ্ঞস করুন এবং কাউদক শ্রডদক শ্রেয়ার প্রদয়াযন
হদি অনুদরাদধর স্যদর কর্থা বলুন।

৩।

েশহিাদের সদে কর্থা বিার সেয় িািীনতা বযায় রাখুন।

৪।

শ্রেশিদ াদন আদিাচনা সংশক্ষপ্ত করুন।

ে.
১।

বযজনীয়
শ্রেশিদ াদন শ্রবশিক্ষণ কর্থা বিদবন না।

২।

শ শন শ্রেশিদ ান ধদরদছন, কেদনা আদগ তার পশরচয় শযজ্ঞাসা করদবন না।

৩।

োপ্তশরক শ্রেশিদ ান শ্রর্থদক ব্যশিগত আিাপ করার স্যদ াগ শ্রেয়ার যন্য শ্রকদের শ্রকান
কেজকতজা/কেজচারীদক অনুদরাধ যানাদবন না।

৪।

এক্সদচদে শগদয় শ্রেশিদ ান িাইন শ্রেয়ার যন্য অনুদরাধ করদবন না।

৫।

অনুেশত না শনদয় কাদরা শ্রেশিদ ান ব্যবহার করদবন না।

৬।

কশরদডার শেদয় হাঁোর সেয় শ্রোবাইি শ্র াদন কর্থা বিা শনদষধ।
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অনুষে সেস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য শ্রকাদস জ অংিগ্রহরকারীদের সাদর্থ আচরণ
ক.
১।

করণীয়
শ্রকদের অনুষে-সেস্যবৃদন্দর সদে শবনয় ও আন্তশরকতার সদে শ্রেিার শ্রচষ্টা করুন।

২।

শ্রকদে চিোন অন্যান্য শ্রকাস জ শবদিষত: শসশনয়র স্টা শ্রকাস জ এবং শপশপএেশস শ্রকাদস জর
অংিগ্রহণকারী ঊবজতন কেজকতজাদের প্রশত র্থাদ াগ্য সম্মান প্রেিজন করুন।

৩।

অনুষে-সেস্যবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রকাদস জ অংিগ্রহণকারীদের সদে শ্রেো হদি কুিি শবশনেয় করুন।

৪।

যরুরী প্রদয়াযদন অনুষে সেস্যদের সদে তাঁদের অশ স কদক্ষ সাক্ষাৎ করদত হদি শ্রকাস জ ব্যবস্থপনার
োেদে আদগ শ্র াগাদ াগ কদর শনন।

৫।

সোদিাচনা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন

ে.
১।

বযজনীয়
অনুষে-সেস্যদের সদে পূব জ-পশরচয় শকংবা আত্মীয়তার দৃশষ্টকটু বশহ:প্রকাি বযজনীয়।

২।

অন্যান্য শ্রকাদস জ অংিগ্রহণকারী শ্রযৈষ্ঠ কেজকতজাদের সদে এেন আচরণ করদবন না াদত তাঁরা
েেজাহত হন।
কেজচারীদের সদে আচরণ

ক.
১।

করণীয়
রুেবয়, শ্রেণীকদক্ষর এৈাদেনদডন্ট, কৈাদ দেশরয়া কেজচারী ও িাইদিশরর কেজচারীদের সদে শ্রিািন ও
োনশবক আচরণ করুন।

২।

আপনার সহ-প্রশিক্ষণার্থীও াদত রুেবদয়র শ্রসবা শ্রপদত পাদরন তার স্যদ াগ শেন।

৩।

শ্রকান কেজচারী অদিািন আচরণ করদি কর্তপজ ক্ষদক যানান।

ে.
১।

বযজনীয়
শ্রকান কেজচারীদক তার োশয়দত্বর আওতা-বশহভুজত শকংবা এেশতয়ার-বশহভুজত শকছু করার যন্য বাে
করদবন না।

২।

শ্রকান কেজচারী তার োশয়ত্ব পািদন ব্যর্থ জ হদি, শকংবা আপনার সদে র্থা র্থ আচরণ না করদি
কর্তপজ ক্ষদক বলুন,সরাসশর িাসন করদবন না।
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সাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
ক.
১।

করণীয়
শ্রকান অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অন্তত: েি শেশনে আদগ শনধ জাশরত আসন গ্রহণ করুন।

২।

প্রধান অশতশর্থর আগেদনর সেয় োঁশড়দয় সম্মান প্রেিজন করুন।

৩।

সাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান চিাকাদি শনেজি আনন্দ উপদিাদগর পািাপাশি অশ সারস্যিি সং ে বযায়
রাখুন।

৪।

শনধ জাশরত কেজসূশচ অনু ায়ী অনুষ্ঠান পশরচািনায় উদেিাদের সহদ াশগতা করুন।

৫।

অনুষ্ঠান উপদিাদগর সেয় প্রদয়াযনীয় করতাশির োেদে উৎসাশহত করুন।

৬।

িক্ষৈ রােদত হদব শ্র ন অনুষ্ঠানাশে োশযজত, রুশচপূণ জ, োনসম্মত ও িাবগম্ভীর হয়।

৭।

সকি শ্রক্ষদে পশরশেশতদবাধ প্রেিজন করুন।

ে.
১।

বযজনীয়
অনুষ্ঠান চিাকাদি োোশতশরি উচ্ছ্বাস প্রকাি করদবন না।

২।

ব্যাদোশি, কটুশি এবং অসং ত েন্তব্য ও িাবিশে প্রকাি করদবন না।

৩।

সােদন উপশবষ্ট ব্যশির শ্রচয়াদরর শনদচ পা রােদবন না।

৪।

অনুষ্ঠান চিাকাদি পাদশ্বজ উপশবষ্টদের সদে কর্থাবাতজা বিদবন না।

৫।

শনধ জাশরত অনুষ্ঠানসূশচর অশতশরি শ্রকান শকছু পশরদবিদনর যন্য পশরদবিকদক অনুদরাধ করদবন না।

৬।

অনুষ্ঠান চিাকাদি ওয়ান শ্রোর, ওয়ান শ্রোর বদি আওয়ায করা শ্রর্থদক শবরত র্থাকুন।
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মূল্যায়ন নীশতোিার সংশিষ্ট অংি
৫.৪.০ । উচ্চতর প্রিাসন ও উন্নয়ন শ্রকাস জ (এশসএশড) এর প্রশিক্ষণার্থী মুল্যায়ন
৫.৪.১ । সরকাদরর উপসশচব ও সেপ জাদয়র কেজকতজাদের যন্য পশরচাশিত উচ্চতর প্রিাসন ও উন্নয়ন শ্রকাস জ র্থা র্থ
প্রশক্রয়া অনুসরণক্রদে শ্ররক্টর কর্তক
জ অনুদোশেত পাঠ্যক্রে অনুসাদর পশরচাশিত হদব।
৫.৪.২ । উচ্চতর প্রিাসন ও উন্নয়ন শ্রকাদস জ অংিগ্রহণকারী প্রদতৈক প্রশিক্ষণার্থীদক শনধ জাশরত েশডউিসমূদহ শ্রোে ১০০০
নম্বদর মূল্যায়ন করা হদব। উচ্চতর প্রিাসন ও উন্নয়ন শ্রকাদস জর প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধশত ও নম্বর শবিাযন ছক ৩এ শ্রেোদনা হদিা।
ছক-৩: এশসএশড এর মূল্যায়ন পদ্ধশত ও নম্বর শবিাযন
মূল্যায়ন পদ্ধশত এবং নম্বর শবিাযন
একক
েিীয়
শ্রোে
৪০০
৩৫০
৭৫০
-৫০
২০০
-৫০+১০০

মূল্যায়দনর শবষয়
েশডউি
শিক্ষা স র

অিৈন্তরীণ
ববদেশিক

মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
জ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশত
(ে) বিা মূল্যায়ন

১৫
১০

২৫

-

২৫

২৫

-

২৫

৪৫০

৫৫০

১০০০

শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
জ মূল্যায়ন
(ক) সেয়ানুবশতজতা
(ে) শ্রেশবি ম্যানার
(গ) শ্রপািাক পশরচ্ছে
(ঘ) সাশব জক আচরণ ও শৃঙ্খিা
(ঙ) সহপাঠ কা জক্রদে অংিগ্রহণ
সব জদোে

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৪.৩। উচ্চতর প্রিাসন ও উন্নয়ন শ্রকাস জ পশরচািনার যন্য শপশপআর অনুশবিাগ স্থায়ী শ্রকাস জ গাইডিাইন যারী করদব।
৫.৪.৪। প্রশতটি শ্রকাস জ শুরুর পূদব জ শপশপআর অনুশবিাগ প্রস্তুশতমূিক সিার োেদে েশডউি পশরচািক শনধ জারণ করদব।
েশডউি পশরচািক এই শবিাযদনর শিশিদত েশডউিশিশিক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করদবন।
৬.০। প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া (Means) ও শনণ জায়ক
৬.১.০। মূল্যায়দন অনুসৃতব্য সাধারণ প্রশক্রয়াসমূহ
৬.১.১। েশডউি পশরচািকগণদক সংশিষ্ট েশডউদি প্রশিক্ষণার্থীর সাশব জক কা জক্রে ও েক্ষতা মূল্যায়ন করদত হদব।
মূল্যায়ন অনুশবিাগ শ্রর্থদক শ্রপ্রশরত উিরপে শনধ জাশরত সেদয়র েদে মূল্যায়ন, েশডউদির নম্বরপে চূড়ান্ত করার শনশেি
সকি প্রশক্রয়া অনুসরণ এবং মূল্যাশয়ত উিরপেসহ চূড়ান্ত নম্বরপে মূল্যায়ন অনুশবিাদগ শ্রগাপনীয় পদ্ধশতদত শিশেত
বণ জনার োেদে শ্রপ্ররণ কা জক্রে েশডউি পশরচািকগণদক শনশিত করদত হদব এবং মূল্যায়ন অনুশবিাগ শবষয়টি
সাশব জকিাদব তত্ত্বাবধান করদব। মূল্যায়নপদে/নম্বরপদে শ্রকান গড়শেি শকংবা অসেশত পশরিশক্ষত হদি মূল্যায়ন
অনুশবিাগদক শ্রস শবষয়টি েশডউি পশরচািদকর দৃশষ্টদগাচদর শনদয় ০৩ (শতন) কেজশেবদসর েদে শবষয়টি শনষ্পশি করদত
হদব।
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৬.১.২। শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিদের সাশব জক ব্যবস্থাপনায় মূল্যায়ন অনুশবিাগদক শ্রগাপনীয়তা, স্বচ্ছতা ও শনরদপক্ষতার সদে
পরীক্ষা পশরচািনা করদত হদব। মূল্যায়ন অনুশবিাগ উিরপে শ্রকাশডং কদর েশডউি পশরচািদকর শনকে মূল্যায়দনর
যন্য উিরপে সম্ভাব্য দ্রুত সেদয় শ্রপ্ররণ করদব।
৬.১.৩। শরদপাে জ, অৈাসাইনদেন্ট, এক্সারসাইয ইতৈাশের শিপ্টসমূহও শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে-শ্রক মূল্যায়ন অনুশবিাদগ
যো শেদত হদব এবং শ্রকাশডং এর পর মূল্যায়ন অনুশবিাগ েশডউি পশরচািদকর শনকে মূল্যায়দনর যন্য শিপ্টগুদিা
শ্রপ্ররণ করদব।
৬.১.৪। েশডউি পশরচািক/পরীক্ষক কর্তক
জ প্রশিক্ষণার্থীদের উিরপে মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে েদনাদ াগী ও সতকজ হদত হদব।
উিরপদের উপস্থাপন শ্রকৌিি, শিেনীর স্বকীয়তা, তদথ্যর সশন্নদবি এবং উদ্ভাবনী শ্রকৌিি শবদবচনা কদর উিরপদের
র্থা র্থ মূল্যায়ন ও নম্বর প্রোন শনশিত করদত হদব। একইিাদব েিীয় উপস্থাপদনর শ্রক্ষদে শুধুোে উপস্থাপদকর
উপস্থাপনার উপর শিশি কদর েদির সকি সেস্যদক সেপ জাদয়র নম্বর প্রোন পশরহার কদর প্রশতটি প্রশিক্ষণার্থীর েিীয়
প্রশতদবেন উপস্থাপদন সশক্রয় অংিগ্রহণ ও অবোদনর শিশিদত নম্বর প্রোন শনশিত করদত হদব। েিীয় কা জক্রদের
শ্রক্ষদে ব্যশিগত অবোদনর উপর গুরুত্ব আদরাপ কদরদত হদব। উিরপে মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে শে শ্রকান পরীক্ষদকর
অেদনাদ াশগতা বা অনুরাগ বা শবরাদগর বশহ:প্রকাি প্রশত শিত হয় তদব কর্তপজ ক্ষ এ ধরদনর অনুষে সেস্যদক পরীক্ষার
উিরপে মূল্যায়ন শ্রর্থদক শবরত রােদত বা অব্যাহশত প্রোন করদত পারদব।
৬.১.৫। শ্রকদের শচশকৎসদকর শচশকৎসাপে/পরােদিজর শিশিদত শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে অস্যস্থ প্রশিক্ষণার্থীর যন্য Sick
Bed এ পরীক্ষা শ্রেয়ার ব্যবস্থা করদত পারদব বা সহায়ক শনদয়াগ করদত পারদব।
৬.১.৬। শবদিষ কারদণ কর্তপজ দক্ষর অনুেশত গ্রহণপূব জক অনুপশস্থত প্রশিক্ষণার্থীর শ্রকান পরীক্ষা বা পরীক্ষা সংশিষ্ট
শবষয়াশে সিন্ন হদি প্রশিক্ষণার্থী ছুটি শ্রিদষ শ্রকদে প্রতৈাবতজন করদি শ্রকাস জ পশরচািক, পশরচািক (মূল্যায়ন) ও
সংশিষ্ট েশডউি পশরচািদকর সাদর্থ আদিাচনাক্রদে পরীক্ষা গ্রহণ/পরীক্ষা সংক্রান্ত শবষয়াশে শতন শেদনর েদে সিন্ন
করার ব্যবস্থা শনশিত করদত হদব।
৬.১.৭। প্রশিক্ষণ প্রোদনর োেে এবং পরীক্ষা প্রোদনর িাষা হদব ইংদরশয। তদব কর্তপজ ক্ষ কর্তক
জ শিশর্থি করা হদি
শুধুোে শিশর্থি শ্রক্ষেসমূদহর যন্য বাংিা ব্যবহার করা াদব।
৬.১.৮। েশডউি পশরচািকগণদক মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
জ শ্রপ্রশরত উিরপে মূল্যায়নপূব জক মূল্যায়ন অনুশবিাদগ
শনধ জাশরত সেদয়র েদে যো প্রোন শনশিত করদত হদব।
৬.২.০। েিীয় (Group) প্রশতদবেন
৬.২.১। শ্রকাস জ গাইডিাইন অনু ায়ী শনধ জাশরত েশডউদি প্রশিক্ষণার্থীগণ েিীয় (Group) প্রশতদবেন প্রণয়ন করদব এবং
সকি শ্রক্ষদে প্রশতটি েদির সকি সেস্যদক আবশশ্যকিাদব েিীয় প্রশতদবেন উপস্থাপন এবং প্রদশ্নাির পদব জ প জায়ক্রদে
অংিগ্রহণ করদত হদব। ব্যশিগত বনপুদণ্যর শিশিদত প্রশিক্ষণার্থীদক মূল্যায়ন করদত হদব।
৬.২.২। েিীয় প্রশতদবেন শবদিষণধেী হদত হদব। শ্র শ্রকান েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর যন্য শনদের ছক-৮-এ
উশিশেত শনণ জায়কসমূহ এবং প্রশতটি শনণ জায়দকর পাদশ্বজ প্রেশিজত নম্বদরর িতকরা হার অনুসরণ করদত হদব:
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ছক-৮: েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে শবদবচৈ শনণ জায়কসমূহ ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রচনা বিিী, শ্র ৌশিক অনুক্রে, শ্রর াদরন্স
প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ সংিগ্নতা ও প্রাসশেকতা
সাশব জক শবষদয় েেি ও শবদিষণ ক্ষেতা
শ্রেৌশেক উপস্থাপনা
প্রশ্ন-উির
সেয় ব্যবস্থাপনা
সব জদোে

১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। শ্রেশণকক্ষ অশধদবিদন শ্রেৌশেকিাদব উপস্থাশপত হদব না এেন েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে সংশিষ্ট
সকি মূল্যায়নকারীদক শনদের ছক-৯-এ উশিশেত শনণ জায়কসমূহ এবং প্রশতটি শনণ জায়দকর পাদশ্বজ প্রেশিজত নম্বদরর
িতকরা হার অনুসরণ করদত হদব:
ছক-৯: েিীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে শবদবচৈ শনণ জায়কসমূহ ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রচনা বিিী, শ্র ৌশিক অনুক্রে, শ্রর াদরন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ সংিগ্নতা ও প্রাসশেকতা

৩০%

সাশব জক শবষদয় েেি ও শবদিষণ ক্ষেতা
সব জদোে

৪০%
১০০%

৬.৩.০। একক কা জক্রে (Individual Assignment)
৬.৩.১। শ্রকাস জ শনদে জশিকায় উশিশেত শবষদয়র উপর প্রশিক্ষণার্থীগণদক একক প্রশতদবেন ,ঘেনা সেীক্ষা প্রশতদবেন,
শবশবধ প্রশতদবেন প্রণয়ন, ইতৈাশে একক কা জক্রে (Individual Assignment) সিােন করদত হদব। এ ধরদনর
াবতীয় প্রশতদবেন মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে ছক-১০ এ উশিশেত শনণ জায়ক ও নম্বর শবিাযন অনুসরণ করদত হদব।
ছক-১০: একক প্রশতদবেন মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে শবদবচৈ শনণ জায়কসমূহ ও িতকরা নম্বর
প্রশতদবেন কাঠাদো ও শবষয়বস্তু
িাষা, রচনা বিিী, শ্র ৌশিক অনুক্রে, শ্রর াদরন্স

১৫%
১৫%

প্রশতদবেদনর অিৈন্তরীণ সংিগ্নতা ও প্রাসশেকতা

৩০%

সাশব জক শবষদয় েেি ও শবদিষণ ক্ষেতা
সব জদোে

৪০%
১০০%

৬.৪.০। শ্রসশেনার/নীশত প জাদিাচনা/শিক্ষাস র প্রশতদবেন
৬.৪.১। শ্রসশেনার/নীশত প জাদিাচনা/শিক্ষাস র প্রশতদবেন, প্রবন্ধ প্রণয়ন একটি একক প্রয়াস। শপশপএেশস, এসএসশস,
এশসএশড এবং প্রদ াযৈ শ্রক্ষদে কাশরকুিাে উন্নয়ন কশেটি কর্তক
জ শনধ জাশরত অন্য শ্র শ্রকান শ্রকাদস জর প্রদতৈক
প্রশিক্ষণার্থীদক অন্যান্য সকি প্রশিক্ষণার্থীর উপশস্থশতদত শনশে জষ্ট শবষদয়র উপর শিশেত শ্রসশেনার/নীশত
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প জাদিাচনা/শিক্ষাস র প্রশতদবেন উপস্থাপন করদত হদব। শ্রসশেনার/নীশত প জাদিাচনা/শিক্ষাস র প্রশতদবেন উপস্থাপন
অশধদবিদন প্রশতদবেন মূল্যায়ন করার যন্য শ্রেন্টর এবং শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে এর সদে সিৃি নন এেন একযন
অনুষে সেস্যসহ শ্রকাস জ কর্তক
জ েদনানীত শ্রকে বশহভূজত একযনসহ শ্রোে দযন মূল্যায়নকারী আবশশ্যকিাদব উপশস্থত
র্থাকদত হদব। দযন মূল্যায়নকারী কর্তক
জ প্রেি নম্বদরর গড় উপস্থাপনকারীর প্রাপ্ত নম্বর শহদসদব শনধ জাশরত হদব।
৬.৪.২। েিশিশিক শ্রসশেনার শ্রপপার বা নীশত প জাদিাচনার শ্রক্ষদে গদবষণা ও সংশিষ্ট শবষদয়র উপর েক্ষতা সিন্ন
অনুষে সেস্যদের শ্রেন্টর শহদসদব শনদয়াগ প্রোদনর শ্রক্ষদে অগ্রাশধকার প্রোন করদত হদব।
৬.৪.৩। কশতপয় শ্রক্ষদে শিক্ষাস র প্রশতদবেন প্রণয়ন একটি েিগত প্রয়াস। এটি অিৈন্তরীণ এবং ববদেশিক উিয়ই
অর্থবা শুধু অিৈন্তরীণ বা শুধু ববদেশিক হদত পাদর। শিক্ষাস র কা জক্রদে অংিগ্রহণাদন্ত প্রশিক্ষণার্থীদের েিীয়িাদব
প্রশতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করদত হদব। প্রশতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন আিাোিাদব অনুশষ্ঠত হদব। প্রশতটি েদির
সকি সেদস্যর সশক্রয় অংিগ্রহদণর োেদে শিক্ষা স র প্রশতদবেন উপস্থাপন এবং ছক-৮ এ উশিশেত মূল্যায়ন ছক
অনু ায়ী শিক্ষাস র প্রশতদবেন মূল্যায়ন করা হদব। েিীয় প্রশতদবেদনর শ্রক্ষদে ছক-৯ এ প্রেি শবষয়াবিী অনুসরণ
করদত হদব।
৬.৪.৪। শ্রকদের শ্রেৌশিক শ্রকাসসজ মূদহর প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তপ
জ ক্ষ কর্তক
জ শনব জাশচত শ্রেদি ববদেশিক শিক্ষা স র কা জক্রদে
অংি শ্রনদব। উি স দর প্রশিক্ষণার্থীরা যনদসবা প্রোন শবষয়ক নীশত, শ্রকৌিি ও চচ জা শবষদয় অশিজ্ঞতা শবশনেদয়র
স্যদ াগ পাদব এবং শিক্ষা স দরর সোপনী শেদন আবশশ্যকিাদব স ররত শ্রেদি প্রশিক্ষণার্থীদের েিীয় শিশিদত একটি
প্রশতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করদত হদব। অত:পর শ্রেদি শ দর শবশপএটিশস কর্তপজ ক্ষ কর্তক
জ আদয়াশযত শ ডব্যাক
শ্রসশেনাদরও েিীয় শিশিদত একটি তাৎপ জপূণ জ এবং অর্থ জবহ প্রশতদবেন উপস্থাপন করদত হদব।
৬.৪.৫। শ্রকাস জ সোপনীর পূদব জ শ্রকদের শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিেদক শ্ররক্টর েদহােদয়র সম্মশতক্রদে ও শনদে জিনা অনু ায়ী
ববদেশিক শিক্ষা স দর করণীয় শবষদয় প্রশিক্ষণার্থীদের অবশহত করদত হদব।
৬.৪.৬। ববদেশিক স দরর প্রাক্কাদি অনুষে সেস্যদের যন্য করণীয়:
ক) শিক্ষা স দরর যন্য েদনানীত অনুষে সেস্যদক শপশপআর অনুশবিাগ শ্রর্থদক আবশশ্যকিাদব শনধ জাশরত গ্রুপশিশিক
শর্থে/visit এর শবষয়গুদিা বুদে শ্রনয়া;
ে) শবদেি স দরর পূদব জ শপশপআর অনুশবিাগ এর শনকে হদত স র সংক্রান্ত শিশ ং গ্রহণ করা;
গ) Foreign Exposure Visit-এর যন্য গ্রুপশিশিক শনধ জাশরত শবষয়সমূদহর শিক্ষণ প্রশক্রয়া াদত কা জকরিাদব
অশযজত হয় শ্রস শবষদয় শবদিষ নযর রাো;
ঘ) গ্রুপ ওয়াকজ এবং Presentation কািীন গ্রুপসমূহদক সাশব জক সহদ াশগতা প্রোন;
ঙ) স র শ্রর্থদক প্রতৈাবতজন শ্রিদষ শপশপআর অনুশবিাদগ শিক্ষা স দরর কা জকাশরতা ও িপ্রসূতা শবষদয়
েতােতসহ প্রশতদবেন োশেি;
চ) শবদেিী প্রশতষ্ঠান (Host Organization) এর শ্র াকাি পদয়ন্ট এর সাদর্থ পরবতীদত শ্র াগাদ াদগর শনশেি
প্রদয়াযনীয় বৃিান্ত ও ঠিকানা সংগ্রহ করত: শপশপআর অুনশবিাদগ োশেি করা;
ছ) Feedback শ্রসশেনাদর উপস্থাপদনর যন্য Exposure Visit শ্রর্থদক অশযজত key learning points, best
practices, policy implications এবং বাংিাদেদি উি শবষয়সমূদহর Replicability সম্বশিত গ্রুপশিশিক
Presentation বতশর এবং শ্রসশেনার ব্যবস্থাপনা কশেটির শনকে োশেি করার শবষয় শনশিতকরণ।
৬.৪.৭। ববদেশিক শিক্ষা স দর শ্রকান প্রশিক্ষণার্থী অনুদোশেত কারদণ অংিগ্রহণ করদত ব্যর্থ জ হদি শতশন পরবতী
প জাদয় অন্য শ্রকাদস জর সদে ববদেশিক শিক্ষা স দর অংিগ্রহণ করদব এবং কৃতকা জতা সাদপদক্ষ সনে প্রোন করা হদব।
তদব সংশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী শ্রেধাস্থান পাদব না। চূড়ান্ত পাঠক্রে প্রশতদবেদন শুধু তার শ্রগ্রড উদিে করা হদব। অশধকন্তু,
শ্রকান প্রশিক্ষণার্থী ববদেশিক শিক্ষা স দর অংিগ্রহণ করদত ব্যর্থ জ হদি অিৈন্তরীণ শিক্ষা স দর তাঁর প্রাপ্ত নম্বদরর
শিশিদত শিক্ষা স দরর নম্বর চূড়ান্ত করা হদব এবং এদক্ষদে শ্রস প্রশিক্ষণার্থী শ্রেধাস্থান পাদব না। েন্ত্রণািদয় শ্রপ্ররদণর
যন্য প্রণয়নকৃত চূড়ান্ত পাঠক্রে প্রশতদবেদন শুধু তার শ্রগ্রড উদিে করা হদব।
৬.৯.০। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রদে উপশস্থশত
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৬.৯.১। প্রশতটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রদে র্থাসেদয় অংিগ্রহণ করা এবং শ্রকে কর্তক
জ পশরচাশিত প্রশতটি অশধদবিদন
অংিগ্রহণ সকি প্রশিক্ষণার্থীর যন্য বােতামূিক। শ্রকান প্রশিক্ষণার্থীদক শ্রেশণকক্ষ অশধদবিন, শ্রেিাধুিা ও অন্যান্য
প্রশিক্ষণ কা জক্রদে শনধ জাশরত সেদয়র পর উপশস্থশতর যন্য প্রর্থেবার শ্রেৌশেকিাদব সতকজ করা হদব। ০৩টি অশধদবিদন
শবিদম্ব উপশস্থশতর যন্য ০১টি অশধদবিদন অনুপশস্থত শহদসদব শবদবশচত হদব এবং শ্রস যন্য শবশধ শ্রোতাদবক নম্বর কতজন
করা হদব। ০১ (এক) বাদরর অশধক শবিদম্ব উপশস্থশত শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আচরণ শহদসদব শবদবশচত হদব এবং
শিশেতিাদব সতকজ করদত হদব। নন্ শডশযোি হাশযরার শ্রক্ষদে ঘষা-োযা, ওিার রাইটিং ও সদন্দহযনক স্বাক্ষর
অনুপশস্থত বদি গণ্য হদব। উদিশেত পশরশস্থশত অনাকাংশেত কারদণ সৃশষ্ট হদি সংশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী তাৎক্ষশণকিাদব
শবষয়টি শ্রকাস জ সেন্বয়কদক শিশেতিাদব যানাদবন।
৬.৯.২। একযন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কা জক্রদের সকি অশধদবিদন উপশস্থত র্থাকা বােতামূিক। তদব একযন
প্রশিক্ষণার্থী ববধ ও শ্র ৌশিক কারদণ শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিদের অনুেশত সাদপদক্ষ শনদোি কারদণ শ্রকান অশধদবিদন
অনুপশস্থত র্থাকদত পারদবন:
-শ্রকদের শ্রেশডদকি অশ সাদরর শিশেত ব্যবস্থাপে / স্যপাশরদির শিশিদত।
- শবদিষ যরুরী প্রদয়াযদন (৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪) র্থা র্থ কর্তপজ দক্ষর অনুদোেন সাদপদক্ষ।
- আোিদতর সেনপ্রাপ্ত হদয় স্বাক্ষৈ প্রোদন গেদনর যন্য, শবিাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রহদণর যন্য।
৬.৯.৩। ব্যশিগত প্রদয়াযদন ছুটি: প্রশিক্ষণার্থী শনদয অস্যস্থ হদি শ্রকদের শচশকৎসদকর প্রতৈয়ন সাদপদক্ষ এবং
‘গণকেজচারী আচরণ শবশধোিা, ১৯৭৯’ শ্রত ‘পশরবাদর’র সংজ্ঞায় অন্তভুজি তার পশরবাদরর শ্রকান সেস্য মৃত্যৈবরণ
করদি এবং গিজবতী স্ত্রীর প্রসবকাদি সংশক্ষপ্ত শ্রকাদস জর শ্রক্ষদে পশরচািক এবং শ্রেৌশিক শ্রকাদস জর শ্রক্ষদে শ্রকাস জ
উপদেষ্টা স্বীয় শবদবচনায় একযন প্রশিক্ষণার্থীদক শ্রোে অনুদষ্ঠয় অশধদবিদনর অনশধক ৫% অশধদবিদন অনুপশস্থত
র্থাকার অনুেশত শেদত পারদব। এ শ্রক্ষদে উপশস্থশতর নম্বর আনুপাশতক হাদর কতজনদ াগ্য হদব।
৬.৯.৪। োপ্তশরক প্রদয়াযদন ছুটি: োপ্তশরক প্রদয়াযদন ছুটি: প্রশিক্ষণার্থী শনদয শ্রকান আোিদতর সেনপ্রাপ্ত হদি অর্থবা
শ্র াগ্য কর্তপ
জ দক্ষর শনকে হদত শবিাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রহদণর অনুেশত প্রাপ্ত হদি সংশক্ষপ্ত শ্রকাদস জর শ্রক্ষদে
পশরচািক এবং শ্রেৌশিক শ্রকাদস জর শ্রক্ষদে শ্রকাস জ উপদেষ্টার অনুদোেনক্রদে একযন প্রশিক্ষণার্থী ছুটিদত র্থাকদত
পারদবন। আোিদতর সাক্ষৈ প্রোন ও শবিাগীয় পরীক্ষায় উপশস্থশতর যন্য শ্রকাদনা নম্বর কতজন করা হদব না।
৬.৯.৫। অনুদচ্ছে ৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪ এ উশিশেত কারদণ অনুদোশেত সেদয়র অশতশরি অনুপশস্থশতর যন্য
প্রশিক্ষণার্থীদক শ্রকাস জ শ্রর্থদক অব্যাহশত শ্রেয়া হদব।
৬.৯.৬। প্রশিক্ষদণর সকি প্রকার অশধদবিদন প্রশত ১% (একাদডশেক এবং শ্রেিাধুিা) অনুপশস্থশতর যন্য উপশস্থশতর
নম্বর হদত ১০% হাদর নম্বর কাো হদব। অনুপশস্থশত ৫% এর শ্রবশি হদি উি প্রশিক্ষণার্থীদক শ্রকাস জ হদত অব্যাহশত
প্রোন করা হদব। অশধদবিদন অনুপশস্থশতর কারদণ নম্বর কতজদনর িতকরা হার শনদের ছক-১৩-এ শ্রেোদনা হদিা:
ছক-১৩: অশধদবিদন অনুপশস্থশতর কারদণ নম্বর কতজদনর িতকরা হার
অনুপশস্থশতর হার
নম্বর কতজদনর হার
১%
১০%
২%
২০%
৩%
৩০%
৪%
৪০%
৫%
৫০%
শ্রকাস জ গাইডিাইদন উপদর বশণ জত শবষয়াশে আবশশ্যকিাদব উদিে করদত হদব। তদব শ্রকান কারদণ শ্রকাস জ শনদে জশিকায়
উি শবষয়াশে উদিে করা না হদিও তা আবশশ্যকিাদব কা জকর হদব।
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৬.১০। িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে
শ্রকে কর্তক
জ পশরচাশিত প্রশতটি শ্রকাদস জর একটি অন্যতে ও অশবদচ্ছে অংি হদচ্ছ িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে। বুশনয়াশে
প্রশিক্ষণ শ্রকাদস জ অংিগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের যন্য প্রশতশেন প্রত্যৈদষ এবং অপরাদে ক্রীড়া কা জক্রদে অংিগ্রহণ করা
বােতামূিক। এসএসশস ও এশসএশড শ্রকাদস জর প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রক্ষদে প্রত্যৈদষ এবং অপরাদে উপর্য জি কা জক্রদে
উপশস্থশত ও হাঁো বা যশগং বােতামূিক এবং ক্রীড়া কা জক্রদে অংিগ্রহণ করা তাদের যন্য ঐশচ্ছক। শপশপএেশস
শ্রকাদস জর প্রশিক্ষণার্থীদের উপর্য জি কা জক্রে ঐশচ্ছক, তদব অপরাদে হাঁো বা যশগংদক উৎসাশহত করা হদব। প্রশতবন্ধী বা
িারীশরকিাদব অসের্থ জ (Physically Challenged) প্রশিক্ষণার্থীদের িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রদে অংিগ্রহণ
ঐশচ্ছক (Optional) তদব উপশস্থশত বােতামূিক। প্রশিক্ষণার্থীদক অস্যস্থতাযশনত কারদণ শ্রকদের ডািাদরর
প্রতৈয়নপে সাদপদক্ষ িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে শ্রর্থদক অব্যাহশত শ্রেয়া াদব।
৬.১১.০। নম্বর শবিাযন
বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ শ্রকাস জ ও শবদিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ শ্রকাদস জর িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে মূল্যায়দনর যন্য শ্রোে ১০০
নম্বর বরাদ্দ র্থাকদব। িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে মূল্যায়দনর শনশেি শবদবচৈ শনণ জায়ক ও নম্বর শবিাযন শনদের ছক-১৪এ শ্রেোদনা হদিা:
ছক-১৪: িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে মূল্যায়দনর যন্য শবদবচৈ শনণ জায়ক ও নম্বর শবিাযন
শবষয়
নম্বর
সব জদোে

মূল্যায়ন অনুশবিাগ কর্তক
জ মূল্যায়ন
উপশস্থশত

সকাি ৩০
শবকাি ২০

৫০

৫০

২৫
২৫
১০০

৫০

িারীশরক শিক্ষা ও ক্রীড়া অনুশবিাগ
কর্তক
জ মূল্যায়ন
আচরণ ও শৃংেিা
শিশেত পরীক্ষা
শ্রোে নম্বর

১০০

স্থায়ী শ্রকাস জ গাইডিাইদন মূল্যায়দনর শ্রোে নম্বর এবং মূল্যায়দনর যন্য শবদবচৈ শনণ জায়ক ও নম্বর শবিাযদনর শবষয়টি
উদিে করদত হদব। িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রে শবষয়টি িারীশরক শিক্ষা অনুশবিাগ ও মূল্যায়ন অনুশবিাগদক
শ্র ৌর্থিাদব েশনেশরং করদত হদব। িারীশরক শিক্ষা অনুশবিাগদক বেনশন্দন প্রশতদবেন বেশনক শিশিদত মূল্যায়ন
অনুশবিাদগ শ্রপ্ররণ করদত হদব। বেশনক প্রশতদবেদনর উপর শিশি কদর মূল্যায়ন অনুশবিাগদক প্রশিক্ষণার্থীদের
উপশস্থশতর চূড়ান্ত নম্বর প্রোন শনশিত করদত হদব। প্রশত ০৩ শ্রসিদন শবিদম্ব উপশস্থশতর যন্য ০১ টি শ্রসিদন অনুপশস্থত
বদি গণ্য করা হদব এবং শ্রস অনু ায়ী নম্বর কতজন করদত হদব। অস্যস্থতাযশনত কারদণ শে শ্রকান প্রশিক্ষণার্থীগণ
িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রদে অংিগ্রহণ করদত না পাদর, তাহদি হাশযরা শেদয় িরীর চচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রেস্থদি
অবস্থান করদত হদব। প্রশত ০৩ শ্রসিদন (অস্যস্থতাযশনত কারদণ) িরীরচচ জা ও ক্রীড়া কা জক্রদে অংিগ্রহণ শ্রর্থদক শবরত
র্থাকদি ১টি শ্রসিদন অনুপশস্থত শহদসদব শবদবশচত হদব এবং শ্রস অনু ায়ী শনধ জাশরত নম্বর কতজন করদত হদব।
৬.১১.১। িরীরচচ জা ও ক্রীড়া টিে কর্তক
জ শৃংেিা ও আচরণ সংক্রান্ত নম্বর প্রোন পদ্ধশত
আদিাচৈ শ্রক্ষদে নম্বর প্রোদনর শিশি হদব সকাদির িরীরচচ জা ও ববকাশিক ক্রীড়ায় সশক্রয় অংিগ্রহণ, শ্রপািাক-পশরচ্ছে
ও শৃংেিা। সাধারণিাদব সকি প্রশিক্ষণার্থী পূণ জ নম্বর পাদব। তদব শনেরূপ শ্রক্ষদে নম্বর কতজনদ াগ্য হদব:
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আচরণ ও শৃংেিা যশনত কারদণ সতকজবাতজা প্রাপ্ত হদি প্রশত বাতজার যন্য ০৩ নম্বর কাো হদব। চার এর অশধক
সতকজবাতজা প্রাপ্ত হদি প্রশিক্ষণার্থী শ্রেধা তাশিকায় র্থাকার অদ াগ্য শবদবশচত হদবন। র্থা র্থ পদ্ধশত অনুসরণ কদর নম্বর
প্রোন মূল্যায়ন অনুশবিাগ তোরক ও শনশিত করদব।
৬.১২। সহপাঠ্যক্রে কা জক্রে
শ্রকে কর্তক
জ পশরচাশিত সকি প্রশিক্ষণ শ্রকাদস জর প্রশিক্ষণার্থীদের সহযাত শ্রেধা ও প্রশতিার উৎকষ জ সাধদনর উদদ্দদশ্য
াবতীয় সহপাঠ্যক্রে কা জক্রদে সব জাশধক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর অংিগ্রহণদক উৎসাশহত করদত হদব। সহপাঠ্যক্রে
কা জক্রদের েদে শবতকজ, সৃযনিীি কেজকাণ্ড, যাতীয় শেবস উে াপন, ক্রীড়া প্রশতদ াশগতা, কুইয, সাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান
ইতৈাশে অন্তভুজি হদব।
৬.১৩। েশহিা প্রশিক্ষণার্থীদের যন্য শনদে জিাবিী
েশহিা প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রক্ষদে অনশধক শতন বছর বয়সী শিশুসহ প্রশিক্ষদণ অংিগ্রহদণর অনুেশত শ্রেয়া হদব। তদব এক
বৎসদরর কে বয়সী শিশুদের সদে শনদয় প্রশিক্ষদণ আসা শনরুৎসাশহত করদত হদব। এছাড়াও গিজবতী অবস্থায়
প্রশিক্ষদণ অংিগ্রহণ ো ও শিশুর শনরাপিার স্বাদর্থ জ শনরুৎসাশহত করা হদব।
৬.১৪। শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
জ প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন
৬.১৪.১। শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা েীে কর্তক
জ প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়দনর শ্রক্ষদে সাশব জক আচার-আচরণ ও শৃঙ্খিা
প্রশতপািদনর শবষয় শবদবচৈ হদব।
৬.১৪.২। শৃঙ্খিা িদের যন্য প্রশিক্ষণার্থীদক শিশেতিাদব সতকজ করদত হদব এবং প্রশতবার সতকজ করার যন্য শ্রকাস জ
ব্যবস্থাপনা টিে কর্তক
জ মূল্যায়দনর যন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হদত ০৩ নম্বর কতজন করা হদব। সব জাশধক ০৪ বার সতকজ করা
হদব এবং শ্রস শ্রোতাদবক নম্বর কতজন করা হদব। চার বাদরর অশধক আচার-আচরণ ও শৃঙ্খিাযশনত শ্রকাদনা কারণ শ্রেো
শেদি শ্রস প্রশিক্ষণার্থীদক শ্রকাস জ শ্রর্থদক তাৎক্ষশণক অব্যাহশত শ্রেয়া হদব।
৬.১৪.৩। শ্রকান প্রশিক্ষণার্থীদক শিশেতিাদব সতকজ করা না হদি, শ্রস প্রশিক্ষণার্থীর শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিদের যন্য
ধা জকৃত নম্বর হদত শ্রকান নম্বর কতজন করা হদব না।
৬.১৪.৪। শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিদের মূল্যায়দন শ্রকান প্রশিক্ষণার্থী অকৃতকা জ হদি শ্রস প্রশিক্ষণার্থীদক পুনরায় পূণ জ শ্রেয়াদে
শ্রকাস জ সিন্ন করদত হদব।
৭.২.৬। শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আচরণ

শ্রকাস জ চিাকািীন একযন প্রশিক্ষণার্থীর শনদোি কা জকিাপ শৃঙ্খিা পশরপশন্থ আচরণ শহদসদব গণ্য হদব(ক) শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে এর অনুেশত ব্যতীত শ্রকান অশধদবিদন অনুপশস্থশত;
(ে) অননুদোশেতিাদব শ্রকদের বাইদর গেন অর্থবা অবস্থান;
(গ) পরীক্ষায় অসদপায় অবিম্বন;
(ঘ) শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা টিে অর্থবা শ্রকে কর্তক
জ শনধ জাশরত শনয়ে-শৃঙ্খিার পশরপশন্থ কাদয যড়াদনা;
(ঙ) কারণ েিজাদনার শ্রনাটিি প্রাশপ্তর পর সদন্তাষযনক যবাব প্রোদন ব্যর্থ জ হদি;
(চ) শনধ জাশরত সেদয় শরদপাে জ/অৈাসাইনদেন্ট ইতৈাশে র্থাসেদয় যো প্রোদন ব্যর্থ জ হদি;
(ছ) নারীর প্রশত অদিািন আচরণ;
য) শনধ জাশরত শ্রপাষাদকর ব্যতৈয় ঘোদনা;
(ে) প্রশিক্ষদণর শনয়ে-নীশতর ব্যতৈয়;
(ঞ) শ্রেশণকদক্ষ শ্রোবাইি শ্র ান বা অন্য শ্রকান শ্র াগাদ াদগর বা শবদনােদনর আধুশনক প্রর্যশি র্থা র্থ কর্তপ
জ দক্ষর
অনুেশত ব্যশতদরদক ব্যবহার ও বহন করা;
(ে) অসাোশযক কা জকিাপ;
(ঠ) উপদ ৌকন প্রোন বা অন্য শ্রকান িাদব শ্রকাস জ ব্যবস্থাপনা, শ্রকান অনুষে সেস্য বা কর্তপ
জ ক্ষদক প্রিাশবত করার
প্রদচষ্টা।
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(ড) স্বাক্ষর যাশিয়াশত

Tentative Schedule

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

125th Advanced Course on Administration and Development
(05 May – 13 July 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 05/05/19

Day: Sunday

Time

Code

08.40 10.00

-

10.0- 10.30

-

10.3011.10
11.10 –
13.15



Facilitator/Speaker
Participants and Course
Management Team (CMT)

Inaugural Ceremony

Photo Session with Chief
Guest, Rector and CMT

Course Management Team

Inaugural Refreshment

-

13.1514.15

14.15 –
15.30

Session Title

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 Mini
Auditorium
Indoor
Games
Hall
Cafeteria
Shimul

ITC
Cafeteria
Shimul &
Mosque

ITC

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka
www.bpatc.org.bd
125th Advanced Course on Administration and Development
(05 May – 13 July 2019)

DAILY SCHEDULE
Date: 06/05/19
Time

Day: Monday

Code

Session

08:3009:30

-

General Briefing on Seminar
Paper

Research Team

Room # 206
ITC

09:4010:40

-

Writing Seminar Paper
Proposal and How to Write
Seminar Paper

Research Team

Room # 206
ITC

10:4011:05

-

Tea Break

Assistant Director
(Dormitory)

ITC Dining

11:0512:05

-

Writing Title and
Introduction of the seminar
paper proposal

Research Team

Room # 206
ITC

12:1513:15

-

Writing Literature Review
of the Seminar Paper
Proposal

Research Team

Room # 206
ITC

13:1514:15

-

14:1515:15

-



Speaker/Faculty Member

Lunch Break

Venue

Shimul

Writing Methodology for
Seminar Paper Proposal

Research Team

This schedule may be changed due to unavoidable circumstances.
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Room # 206
ITC

