বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র
সাভার, ঢাকা
১১-১২/১০/২০১৮ তাশরদে লকদন্দ্র অনুশিতব্য 1st Policy Dialogue- এ অাংশগ্রহণকারী শসশনয়র সশিব/ সশিরগদনর আবাসন, আহার অন্যান্য কার্ যক্রদে শবস্তাশরত কেযপশরকল্পনা
তাশরে
১১/১০/১৮
বৃহস্পশতবার

সেয়/ লভনুু
----

সদহাদর্াশগতায়
কার্ যক্রে/ অনান্য প্রস্তুশত
ব্র্যাক শসশিএে এর কক্ষসমুহ পশরেশযন করা। কক্ষ সমুহ অশতশিবৃদন্দর অনুকুদল শবভাজন করা। Team-1
কক্ষ নম্বর এবাং অন্যান্য তথ্য োদে কদর লরশজদেশদনর সেয় সরবরাহ করা।
৩নাং লগট এবাং লটশনস গ্রাউদের শেদক সকল গাশি পাশকযাং এর ব্যবস্থা করা। গাশিিালক এবাং Team-3
গানম্যানদের ৫ নাং িরশেটশরদত কক্ষ বরাদ্দ কদর তাঁদের বুশিদয় লেয়া এবাং সন্ধ্ুা ৬টার েদে
েশিকা কুাদেদটশরয়াদত বসার ব্যবস্থা করা।

অশতশি / অাংশগ্রহণকারী
শসশনয়র সশিব/ সশিববৃন্দ

শবকাল ০৫টা-০৬টা

৬-০০টা/ আইটিশস লশব

শসশনয়র সশিব/ সশিব
স্পাউজবৃন্দ/ অনুষে সেস্য

৬-০০টা/ েশিকা

গাশিিালক/ গানম্যান / শনরাপত্তা কেী

রাত-৮-৩০/ পলাশ

শসশনয়র সশিব/ সশিব
স্পাউজবৃন্দ/ অনুষে সেস্য

রাত-৮-৩০/েশিকা

গাশিিালক/ গানম্যান/শনরাপত্তা কেী

রাত ৮-৩০/ শবশসশিএে

----

রাত ৯-৩০/ আইটিশস লশব

শসশনয়র সশিব/ সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

রাত ৯-৩০/ITC-VIPR
রাত ১০-০০টা/BCDM

এবাং

এবাং

তাঁদের

ইভশনাং টি

Team-2

Team-5

তাঁদের

ইভশনাং টি
শিনার
শিনার

Team-5

অশতশিবৃন্দদক শরশসভ কদর কদক্ষ লপৌছাদনার জন্য শবশসশিএে এ অবস্থান।

Team-2

Team-1

অশতশিবৃন্দদক শবশপএটিশস লিদক শবশসশিএে এ লপৌছাদনার জন্য লকদন্দ্রর গািীর ( RM-2/ Team-3
শেশনবাস) ব্যবস্থা করা। লাদগজসহ গাশিদত ঊঠাদনা-নাোদনার ব্যবস্থা করা।
Cabinet Secy./ Principal আইটিশস’র কক্ষ সমুদহ তাঁদের লপৌছাদনা। আদগই কক্ষ লরশি করা। কদক্ষ পাশন, ফ্রুটস-শবশিট, Team-4
Secy./Principal Coord. SDG জায়নাোজ, স্যাদেল ইতুাশের ব্যবস্থা শনশিত করা।
Team-8
--রাদত একটি এম্বুদলন্স এবাং িাক্তারসহ শবশসশিএে সাভার এ অবস্থান।

১২/১০/১৮
শুক্রবার

সকাল ০৬-৩০/ েশিকা

গাশিিালক/ গানম্যান

০৭-০০/ ITC-Ex-Dn.R
০৭-০০ টা/ শবশসশিএে
০৭-৩০ /BCDM-BPATC

আইটিশসদত অবস্থানকারী অশতশি বৃন্দ এবাং অন্যান্য অশতশিবৃন্দ
শসশনয়র সশিব/সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ
শসশনয়র সশিব/সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

০৮-৩০ / ITC Mini Aud.

শসশনয়র সশিব/সশিব েদহােদয়র স্পাউজবৃন্দ

০৮-৩০/ ITC

শসশনয়র সশিব/সশিব েদহােয়গণ

০৯-০০/ Indoor
Games Hall

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

১০-০০/ কশে কণ যার

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

লহলি লেক

Team-1

১০-৪০/ ITC- (2n Floor)
১০-৩০/ েশিকা

পশলশস িাইলদগ অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ
গাশিিালক/ গানম্যান / শনরাপত্তা কেী

লহলি লেক
লহলি লেক

Team-2

১০-৩০/ ললক

সকাদলর নাস্তা

Team-5

সকাদলর নাস্তা
সকাদলর নাস্তা
শবশসশিএে এ অবস্থানকারী অশতশিবৃন্দদক লকদন্দ্র আনয়দনর জন্য গাশির
ব্যবস্থা করা
ITC শেশন অশিদটাশরয়াে বসার ব্যবস্থা করণ এবাং পরবতী লপ্রাগ্রাে
“েদটা লসশন এবাং লগেস” এ অাংশ গ্রহদণর জন্য শনদয় র্াওয়া।
লসশন কদক্ষ শনদয় র্াওয়া

Team-2

েদটা লসশন

Team-6

Team-1
Team-3
Team-6
CMT

লগেস

Team-5

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

লনৌকা ভ্রেণ (ঘাদট লিয়ার, পাশন, শিপস, বাোে ইতুাশের ব্যবস্থা

১২-০০/ ITC MIni-Aud
দুপুর ০১-০০/ লকদন্দ্রর েসশজে
০২-০০/ পলাশ

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ
শসশনয়র সশিব/ সশিব এবাং আেশিত অশতশিবৃন্দ
পশলশস িাইলদগ অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রােদত হদব। সকল ইদভদে আলাো কুাদেরা িাকদব।)
শনদজদের উপস্থাপনায় সাাংস্কৃশতক অনুিান
অশতশিবৃদন্দর েসশজদে জুোর নাোদজর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা করা।
েোহ্নদভাজ

০২-০০/ শশমুল

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজ

েোহ্নদভাজ

Team-1

০২-০০/ েশিকা

গাশিিালক/ গানম্যান / শনরাপত্তা কেী

েোহ্নদভাজ

Team-5

০৩-০০/ BPATC-BCDM

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

লকদন্দ্রর বাদস লকন্দ্র লিদক শবশসশিএে এ লনয়ার ব্যবস্থা করণ

Team-3

০৩-৩০/

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

শবশসশিএে এ শরশসভ এবাং কদক্ষ লপৌছাদনা।

Team-1

BCDM

Team-6
Team-7
Team-6
Team-9
Team-2

০৪-০০/ ITC- (2n Floor)

পশলশস িাইলদগ অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ববকাশলক িা

Team-2

০৪-০০/ েশিকা

গাশিিালক/ গানম্যান / শনরাপত্তা কেী

ববকাশলক িা

Team-5

০৫-০০/ BCDM

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

ববকাশলক িা /BCDM ব্যবস্থাপনায়

Team-1

০৬-১৫/ BCDM-BPATC

শসশনয়র সশিব/ সশিব েদহােয়গদণর স্পাউজগণ

লকদন্দ্রর বাদস শবশসশিএে লিদক লকদন্দ্র / অশিটশরয়াদে লপৌছাদনা।

Team-3
Team-1

০৬-০০/ ITC- 1st Floor

পশলশস িাইলদগ অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ

িা/কশের ব্যবস্থা রাো

Team-2

১২/১০/১৮
শুক্রবার

০৮-৩০/ পলাশ
০৮-৩০/ েশিকা

শসশনয়র সশিব/ সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ/ আেশিত
অশতশিবৃন্দ/ েশহলা ক্লাব/ অনুষে সেস্য
গাশিিালক/ গানম্যান/ শনরাপত্তা কেী/সাদপাট য স্টাে

০৯-৩০ টা / PATC- BCDM

শসশনয়র সশিব/ সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

১০-০০টা/ BCDM

শসশনয়র সশিব/ সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

অশতশিবৃন্দদক লকদন্দ্রর গাশিদত শবশপএটিশস লিদক শবশসশিএে এ Team-5
লপৌছাদনা। ( RM-2/ শেশনবাস)
Team-8
রাদত একটি এম্বুদলন্স এবাং িাক্তারসহ শবশসশিএে সাভার এ অবস্থান।

সকাল ০৭-০০/ েশিকা
০৮-০০/ITC-Ex- Dn.R
০৮-০০টা/ BCDM

Cabinet Secy./ Principal Secy./
Principal Coord. SDG
গাশিিালক/ গানম্যান
আইটিশসদত অবস্থানকারী অশতশি বৃন্দ
শসশনয়র সশিব/সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

অশতশিবৃন্দদক শরশসভ কদর কদক্ষ লপৌছাদনা। কদক্ষ পাশন, ফ্রুটস-শবশিট,
ইতুাশের ব্যবস্থা শনশিত করা।
আইটিশস’র কক্ষ সমুদহ তাঁদের লপৌছাদনা। আদগই কক্ষ লরশি করা। কদক্ষ
পাশন, ফ্রুটস-শবশিট, জায়নাোজ, জুতা ইতুাশের ব্যবস্থা শনশিত করা।
সকাদলর নাস্তা
সকাদলর নাস্তা
সকাদলর নাস্তা

০৯-০০ টা / BCDM

শসশনয়র সশিব/সশিব এবাং তাঁদের স্পাউজবৃন্দ

১০-০০/ ITC-VIPR
১৩/১০/১৮
শশনবার

জনাব রাশজবুল ইসলাে (T-1)
জনাব জাশকয়া সুলতানা
জনাব লোোঃ পলাশ
জনাব তাশজব উদ্দীন (T-4)
জনাব োরজানা লেরদেৌস জাোন

জনাব আব্দুিাহ আল-োমুন
জনাব লোোঃ রাশজব শেয়া
জনাব হাসান মূতযাজা োসুে
জনাব রো রাণী শবশ্বাস

ি. আরাদে জাওয়াে (T-7)
লোোঃ োসুে আহদেে
জনাব ইউসুে আলী
জনাব আবু বকর শসশদ্দক
জনাব রশহদুল ইসলাে
েশহলা লস্পাট যস ইন্সট্রাক্টর ২জন ( সাদপাট য স্টােসহ)

জনাব হাসান মূতযাজা োসুে (T-2)
জনাব লোোঃ লসাহরাব লহাদসন
জনাব োইরুল ইসলাে

Team-2

শিনার

Team-5

শবোয় জানাদনা

জনাব লহদলনা পারভীন
জনাব লোহাম্মে োমুন
জনাব আব্দুল োন্নান

জনাব লোোঃ লগালাে আজে (T-5) জনাব আশেরুল ইসলাে
জনাব লোোঃ শশহদুল ইসলাে
জনাব লোোঃ োহবুবুর রহোন
Team-8
িা. লোস্তাশেজুর রহোন
এবাং তার টিে
জনাব রতন কুোর োস এবাং তার টিে

শিনার

Team-1

Team-4

Team-5
Team-2
Team-1

-------------

েীর লোোঃ লতৌশেকুল ইসলাে (T-3) জনাব লোোঃ আব্দুল বাদসত
জনাব লোোঃ োমুনুর রশীে
জনাব েঞ্জুর রহোন

িক্টর লরাদকয়া োহশেো (T-6) জনাব োরজানা লেরদেৌস জাোন
জনাব লহদলনা পারভীন
জনাব জনাব নাসশরন আক্তার
জনাব োরজানা আেদরাজ
জনাব আশেয়া রহোন মুক্তা
Team-9
Team-10 (Emergency)
জনাব লগালাে লেদহেী
জনাব আবুল বাশার
জনাব লোতাহার লহাদসন
জনাব আবু বকর শসশদ্দক (কম্াোঃ)
জনাব লগালাে োহমুে জনাব পশরেল কুোর রায়
জনাব তবারক লহাদসন
জনাব রশবউল আলে ললাকোন

