আচরণ  লৃঙ্খা বিয়ক প্রবলক্ষণ ককাস, ২০১৮
প্রবলক্ষণ ূবচ
প্রথম বদন
অবধবিল
ময়
ন নং
০৮.৩০-০৯.০০
০১
০৯.০০-০৯.৩০

বিয়িস্তু

বরবাস াসন/ায়ক
াইবেরীয়ান
মাবরচাক
বরচাক(প্রলান  অথস)

১১.৩০-১২.৩০

করবিবেলন
উববাধনী অনুষ্ঠান,
প্রবলক্ষকণর গু রুত্ব এিং প্রবল ক্ষণ ম্পবকসত
মানবক প্রস্ত্তবত।
যুি উন্নয়ন অবধদপ্তবরর িতসমান কাযসক্রম 
ভবিষ্যৎ বরকল্পনা।
ারস্পাবরক বরবচবত  প্রবলক্ষবণর উবেশ্য
িণসনা।
িড়তা ভঙ্গ, প্রাক-মূযায়ন  দগঠণ।

-

১২.৩০-০২.০০

নামাি  মধযাহৃ বিরবত

০৪

০২.০০-০৩.০০

রকারী কমসচারীবদর প্রতযাবলত আচরণ,
গুণািী, বলষ্টাচার  কপ্রণা।

০৫

০৩.০০-০৪.০০

ংবিধাবনর আবাবক রকারী কমসচারীবদর
দাবয়ত্ব  কতসিয।
বদবনর অবধবিলন মাবপ্ত।

০২

০৯.৩০-১০.৩০

০৩

১০.৩০-১১.৩০

০৪.০০
ববতীয় বদন
অবধবিলন
ময়
বিয়িস্তু
নং
০৯.০০-০৯.১৫ ূিস বদবনর বলখন যাচাই
০৬
০৯.১৫-১০.৩০ িাংাবদল াবভস রুস্ (বিএআর াটস১)
০৭
০৮

০৯
১০
-

ঐ
অধযক্ষ
ককাস ককা-অবডসবনটর

িনাি কমাোঃ বদদারু আম
পররচাক( বঃ) , রবরপএ
রিরি।
ঐ

বরবাস াসন/ায়ক
ককাস ককা-অবডসবনটর
িনাি বতা কুমার বকদার
বরচাক(অিোঃ),বিবএবটব।

১০.৩০-১১.৪৫

প্রলাবন ননবতকতা, ামাবিক মূযবিাধ  িনাি বতা কুমার বকদার
প্রলান।
বরচাক(অিোঃ),বিবএবটব।
১১.৪৫-০১.০০ রিসির
পররসবল

িহমরমিতা।
ধ্যক্ষ
িরকারী
কমিচারীসের
গণিংসযাসগর
ভূরমকা।
০১.০০-০২.০০ নামাি  মধযাহৃ বিরবত
০২.০০-০৩.০০ রকারী কমসচারী (আচরণ) বিবধমাা১৯৭৯
০৩.০০-০৪.০০ গণকমসচারী লৃঙ্খা (বনয়বমত উবিবত)
অধযাবদল-১৯৮২।
০৪.০০
বদবনর অবধবিলবনর মাবপ্ত

উপ- পররচাক( প্রকালনা)
ঐ

তৃতীয় বদন
অবধবিলন
নং
১১
১২

১৩
১৪
১৫
চতুথস বদন
অবধবিলন
নং

ময়

বিয়িস্তু

বরবাস াসন/ায়ক

০৯.০০-০৯.১৫ ূিস বদবনর বলখন যাচাই
০৯.১৫-১০.৩০ রকারী কমসচারী (লৃঙ্খা  আী)
বিবধমাা-২০১৮
১০.৩০-১১.৪৫ রকারী কমসচারী (লৃঙ্খা  আী)
বিবধমাা-২০১৮ কমাতাবিক অবভবযাগ
বিিরণী  অবভবযাগনামা প্রণয়ন।
১১.৪৫-০১.০০ রবভাগীয়
মামার
িাক্ষয
গ্রহসণর
নীরতমাা।
০১.০০-০২.০০ নামাি  মধযাহৃ বিরবত

ককাস ককা-অবডসবনটর
বরচাক(দা.বি.  ঋণ)

০২.০০-০৩.০০ অপী  রররভলন এবং প্রলািরনক
ট্রাআবুনা।
০৩.০০-০৪.০০ রবভাগীয় মামার রায় বাস্তবায়ন পদ্ধরত।
০৪.০০
বদবনর অবধবিলবনর মাবপ্ত

িহকারী
পররচক( লৃঙ্খা)
ঐ

ময়

বিয়িস্তু

১৬

০৯.০০-০৯.১৫ ূিস বদবনর বলখন যাচাই
০৯.১৫-১০.৩০ মাঠ পররেলিন।

১৭

১০.৩০-১১.৪৫

১৮
-

১১.৪৫-০১.০০ মাঠ পররেলিন।
০১.০০-০২.০০ নামাি  মধযাহৃ বিরবত

১৯
২০
-

০২.০০-০৩.০০ মাঠ পররেলিসনর প্ররতসবেন উপস্থাপন।
০৩.০০-০৪.০০ মাঠ পররেলিসনর প্ররতসবেন উপস্থাপন।
০৪.০০
বদবনর অবধবিলবনর মাবপ্ত

মাঠ পররেলিন।

বরচাক(দা.বি.  ঋণ)

ঐ

বরবাস াসন/ায়ক
ককাস ককা-অবডসবনটর
ধ্যক্ষ/ িহকারী
পররচাক/ উপসো যুব
উন্নয়ন কমিকতিা
ধ্যক্ষ/ িহকারী
পররচাক/ উপসো যুব
উন্নয়ন কমিকতিা
ঐ

ধ্যক্ষ/ িহকারী পররচাক
ঐ

ঞ্চম বদন
অবধবিলন
নং

ময়

বিয়িস্তু

২১

০৯.০০-০৯.১৫ ূিস বদবনর বলখন যাচাই
০৯.১৫-১০.৩০ পপনলন রবরধ্ এবং পপনলন িহেীকরণ
নীরতমাা।

২২

১০.৩০-১১.৪৫

২৩
-

কনলন  াম্পগ্রান্ট বাি দ্ধবত এিং
কনলবন প্রবয়ািনীয় কাগিত্র প্রস্ত্তত 
অনুবমাদন।
১১.৪৫-০১.০০ প্রবলক্ষবণাতর মূযায়ন  ককাস মূযায়ন।
০১.০০-০২.০০ নামাি  মধযাহৃ বিরবত

২৪

০২.০০-০৩.০০ মুক্ত আবাচনা।

২৫
-

০৩.০০-০৪.০০ নদত্র বিতরণ ।
০৪.০০
প্রবলক্ষবণর মাবপ্ত ।

বরবাস াসন/ায়ক
ককাস ককা-অবডসবনটর
উপসো রহিাব রক্ষণ
কমিকতিা
িাভার, ঢাকা।
উপসো রহিাব রক্ষণ
কমিকতিা
িাভার, ঢাকা।
ককাস ককা-অবডসবনটর

মাবরচাক
বরচাক (প্রলান  অথস)
ঐ

