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২৮-৭-২০২১
শহীদ মাহা দ ছাই ল হক 

উপসিচব

১



 

২০২১-২০২২ অথ থফছরয সুযক্ষা সফা বফবাগ এয প্রবক্ষণ/কভ থারা/বফরল রাবন থিং সন এয রক্ষযভাত্রা 

ও ফাস্তফায়ন কভ থসূবি: 

    ১) ২০২১-২০২২ অথ থফছরযয ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি অনুমায়ী:- 

       ভাভবয়ক বফলরয় আরয়াবিত বফরল রাবনিং সন আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা-৬টি  

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

ভাভবয়ক বফরল 

রাবনিং সন আরয়ািন 

১. SDG এয প্রস্তুবত, অিথন, িযাররঞ্জ এফিং 

উত্তযরনয উায়  
১টি 

১-৯ সেড 

 

 

 
ড. তরুণ কাবন্ত বকদায, অবতবযি 

বিফ (প্রান ও অথ থ অনুবফবাগ)  

সুযক্ষা সফা বফবাগ ২. সপ্রবক্ষত বযকল্পনা ও উন্নত ফািংরারদ  
১টি 

১-৯ সেড 

 

৩. অষ্টভ ঞ্চ ফাবল থক বযকল্পনা  
১টি 

১-৯ সেড 

 

৪. আদকারীন ভরয় নাগবযক সফা প্রদান এফিং 

দাপ্তবযক কভ থম্পাদরনয সকৌর 
১টি 

১-৯ সেড 

 

৫. ক োভভড-১৯ এবং বোংোদেদলর অথনৈভি  

উন্নয়ৈ 
১টি 

১-৯ সেড 

 

৬. ব-দ্বীপ পভর ল্পৈো 
১টি 

১-৯ সেড 

 

 

 

 

 

 



২) িাতীয় শুদ্ধািায সকৌর কভ থবযকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুমায়ী:- 

শুদ্ধািায িংক্রান্ত প্রবক্ষণ আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা- ৮টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

শুদ্ধািায িংক্রান্ত 

প্রবক্ষণ 

১. কভ থরক্ষরত্র শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠা ও এ িংক্রান্ত বফবধ 

বফধান 
১টি ১-৯ সেড 

 

 

 

 

 

 

 

িনাফ ভবিক াঈদ ভাবুফ, 

যুগ্মবিফ (অবি অনুবফবাগ) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ ২. শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠায কভ থরকৌর, িযাররঞ্জমূ 

এফিং উত্তযরণয উায় 
১টি ১-৯ সেড 

৩. কভ থরক্ষরত্র শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠা ও এ িংক্রান্ত বফবধ 

বফধান 
১টি ১০-১২ সেড 

৪. শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠায কভ থরকৌর, িযাররঞ্জমূ 

এফিং উত্তযরণয উায় 
১টি ১০-১২ সেড 

৫. কভ থরক্ষরত্র শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠা ও এ িংক্রান্ত বফবধ 

বফধান 
১টি ১৩-১৬ সেড 

৬. শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠায কভ থরকৌর, িযাররঞ্জমূ 

এফিং উত্তযরণয উায় 
১টি ১৩-১৬ সেড 

৭. কভ থরক্ষরত্র শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠা ও এ িংক্রান্ত বফবধ 

বফধান 
১টি ১৭-২০ সেড 

৮. শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠায কভ থরকৌর, িযাররঞ্জমূ 

এফিং উত্তযরণয উায় 
১টি ১৭-২০ সেড 

 

 

 

 

 

 

 



৩) কবো প্রেোৈ প্রভিশ্রুভি বোস্তবোয়ৈ  ম মপভর ল্পৈো ২০২১-২০২২ অনুযোয়ী:- 

সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলয়ক প্রবক্ষণ আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা-৪টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

বফলয়ক প্রবক্ষণ 

আরয়ািন 

১. সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ফাস্তফায়ন কভ থবযকল্পনা 

প্রণয়ন, ফাস্তফায়রন িযাররঞ্জ এফিং িযাররঞ্জ 

উত্তযরণয উায় 

১টি ১-৯ সেড 

 

 

 

 

সয়দ সফরার সারন, অবতবযি 

বিফ (কাযা অনুবফবাগ) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

২. সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ফাস্তফায়ন কভ থবযকল্পনা 

প্রণয়ন, ফাস্তফায়রন িযাররঞ্জ এফিং িযাররঞ্জ 

উত্তযরণয উায় 

১টি ১০-১২ সেড 

৩. সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ফাস্তফায়ন কভ থবযকল্পনা 

প্রণয়ন, ফাস্তফায়রন িযাররঞ্জ এফিং িযাররঞ্জ 

উত্তযরণয উায় 

১টি ১৩-১৬ সেড 

৪. সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ফাস্তফায়ন কভ থবযকল্পনা 

প্রণয়ন, ফাস্তফায়রন িযাররঞ্জ এফিং িযাররঞ্জ 

উত্তযরণয উায় 

১টি ১৭-২০ সেড 

 

৪) অভভদযোগ প্রভি োর ব্যবস্থো ংক্রোন্ত  ম মপভর ল্পৈো, ২০২১-২০২২ অনুযোয়ী:- 

অভভদযোগ প্রভি োর ও GRS ফটওয়যোর প্রভলক্ষণ আদয়োজদৈর ক্ষযমোত্রো-৪টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

অববরমাগ প্রবতকায ও  

GRS পটওয়যায 

১. অববরমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ও  

GRS পটওয়যায বফলয়ক প্রবক্ষণ 
১টি ১-৯ সেড 

 

 

 

 

িনাফ সভাোঃ মুবনভ াান, 

যুগ্মবিফ (আইন ও শৃঙ্খরা 

অনুবফবাগ) 

 সুযক্ষা সফা বফবাগ 

২. অববরমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ও  

GRS পটওয়যায বফলয়ক প্রবক্ষণ 
১টি ১০-১২ সেড 

৩. অববরমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ও  

GRS পটওয়যায বফলয়ক প্রবক্ষণ 
১টি ১৩-১৬ সেড 

৪. অববরমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ও  

GRS পটওয়যায বফলয়ক প্রবক্ষণ 
১টি ১৭-২০ সেড 



 

৫) িথ্য অভি োর ভবয় ২০২১-২০২২ অথ মবছদর বোভ ম   ম মপভর ল্পৈো অনুযোয়ী:- 

 . িথ্য অভি োর ভবদয়  ম ম িমোদের প্রভলক্ষণ আদয়োজদৈর ক্ষযমোত্রো-৩টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

তথ্য অবধকায আইন 

২০০৯ এফিং িংবিষ্ট 

বফবধ বফধান ম্পরকথ 

প্রবক্ষণ 

১. তথ্য অবধকায বফলরয় কভ থকতথাগরণয প্রবক্ষণ ১টি ১-৯ সেড  িনাফ সভাাম্মদ আফদুিা আর ভামুন 

উবিফ (ভাদক অবধাখা এফিং 

ভাদক-১, ২ াখা) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

২. তথ্য অবধকায বফলরয় ২য় সেবণয কভ থিাযীগরণয 

প্রবক্ষণ 
১টি ১০-১২ সেড 

৩. তথ্য অবধকায বফলরয় ৩য় সেবণয কভ থিাযীগরণয 

প্রবক্ষণ 
১টি ১৩-১৬ সেড 

  

খ. িথ্য অভি োর ভবয়   ম মলোোর ক্ষযমোত্রো-৩টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় 

ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয ম থায় 
প্রবক্ষক সপাকার রয়ন্ট/ভন্তব্য 

তথ্য অবধকায বফলয়ক 

কভ থারা 

১. তথ্য অবধকায আইন ও বফবধবফধান ম্পরকথ 

িনরিতনতা বৃবদ্ধকযণ িংক্রান্ত 

Workshop 

১ টি 

সুযক্ষা সফা 

বফবারগয 

কভ থকতথাগণ 

 িনাফ সভাাম্মদ আফদুিা আর 

ভামুন 

উবিফ (ভাদক অবধাখা এফিং 

ভাদক-১, ২ াখা) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

২. তথ্য অবধকায আইন ও বফবধবফধান ম্পরকথ 

িনরিতনতা বৃবদ্ধকযণ িংক্রান্ত 

Workshop 

১ টি 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তয ও কাযা 

অবধদপ্তয 

৩. তথ্য অবধকায আইন ও বফবধবফধান ম্পরকথ 

িনরিতনতা বৃবদ্ধকযণ িংক্রান্ত 

Workshop ১ টি 

পায়ায াবব থ ও 

বববর বডরপন্স 

অবধদপ্তয এফিং 

ইবভরেন ও 

ারাট থ অবধদপ্তয 

 

 



৬) ই-গবর্ন্থান্স ও উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুমায়ী:- 

ক. ই-গবর্ন্থান্স ও উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত প্রবক্ষণ-রক্ষযভাত্রা-৪টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট 

ই-গবর্ন্থান্স ও উদ্ভাফন 

কভ থবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১. Good Governance & E-

Governance 
১টি ১-৯ সেড 

 

 

 

ড. তরুণ কাবন্ত বকদায, অবতবযি 

বিফ (প্রান ও অথ থ অনুবফবাগ) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ ২. কভ থরক্ষরত্র উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা প্রণয়ন, 

সারকবিং ও ফাস্তফায়ন 
১টি ১-৯ সেড 

৩. Good Governance & E-

Governance 
১টি ১০-১২ সেড 

৪. কভ থরক্ষরত্র উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা প্রণয়ন, 

সারকবিং ও ফাস্তফায়ন 
১টি ১০-১২ সেড 

 

খ. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ সভাকারফরায় কযণীয় বফলরয় অফবতকযণ বা/কভ থারায-রক্ষযভাত্রা-৪টি 

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও রক্ষযভাত্রা 
প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 
প্রবক্ষণাথীয ম থায় প্রবক্ষক 

সপাকার রয়ন্ট 

৪থ থ বল্প বফপ্লরফয 

িযাররঞ্জ সভাকারফরায় 

কযণীয় বফলরয় 

অফবতকযণ 

বা/কভ থারা 

১. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ, আভারদয অফস্থান 

ম্ভাফনা এফিং কযণীয় 
১টি 

সুযক্ষা সফা বফবারগয 

কভ থকতথাগণ 

 

 
ড. তরুণ কাবন্ত বকদায, অবতবযি 

বিফ (প্রান ও অথ থ অনুবফবাগ) 

সুযক্ষা সফা বফবাগ ২. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ আভারদয অফস্থান 

এফিং ম্ভাফনা 

১টি 

কাযা অবধদপ্তয ও 

পায়ায াবব থ ও 

বববর বডরপন্স 

অবধদপ্তয এয 

কভ থকতথাগণ 

৩. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ আভারদয অফস্থান 

এফিং ম্ভাফনা ১টি 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তরযয 

কভ থকতথাগণ 

৪. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ আভারদয অফস্থান 

এফিং ম্ভাফনা ১টি 

ইবভরেন ও ারাট থ 

অবধদপ্তরযয 

কভ থকতথাগণ 

 



 

 

 

 

গ. ই-নবথ (সুযক্ষা সফা বফবারগয বিফ ভরাদরয়য বনরদ থনাভরত সুযক্ষা সফা বফবারগয কভ থকতথা/কভ থিাযীগরণয (২য়-১৬সেড ম থন্ত) ৭বদরন  ২৮টি 

সরনয ির্ন্ প্রবক্ষণ আরয়ািন)  

প্রবক্ষরণয সক্ষত্র ও 

রক্ষযভাত্রা 

প্রবক্ষরণয বফলয় ব্যারিয 

িংখ্যা 

প্রবক্ষণাথীয 

ম থায় 
প্রবক্ষক 

ভন্তব্য 

ই-নবথ বফলয়ক 

অবযন্তযীণ প্রবক্ষণ  

 

১ ই-ৈভথ  ১টি ১-৯ সেড  ২য়-১৬ সেড ম থন্ত 

কভ থকতথা/কভ থিাযীগরণয ৭ 

বদরন বদনব্যাী ২৮টি 

সরনয ভাধ্যরভ প্রবক্ষণ 

আরয়ািন।   

২ ই-ৈভথ ১টি ১-৯ সেড 

৩ ই-ৈভথ ১টি ১০-১২ সেড 

৪ ই-ৈভথ ১টি ১০-১২ সেড 

৫ ই-ৈভথ ১টি ১৩-১৬ সেড 

৬ ই-ৈভথ ১টি ১৩-১৬ সেড 

৭ ই-ৈভথ ১টি ১৩-১৬ সেড 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২০২১-২০২২ অথ থফছরয সুযক্ষা সফা বফবাগ এয প্রবক্ষণ/কভ থারা/বফরল 

রাবন থিং সন এয রক্ষযভাত্রায সূবি: 

 

  ১) ২০২১-২০২২ অথ থফছরযয ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি অনুমায়ী:- 

 ভাভবয়ক বফলরয় আরয়াবিত বফরল রাবনিং সন আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা-৬টি 

২) িাতীয় শুদ্ধািায সকৌর কভ থবযকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুমায়ী:- 

 শুদ্ধািায িংক্রান্ত প্রবক্ষণ আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা- ৮টি 

৩) কবো প্রেোৈ প্রভিশ্রুভি বোস্তবোয়ৈ  ম মপভর ল্পৈো ২০২১-২০২২ অনুযোয়ী:- 

 সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলয়ক প্রবক্ষণ আরয়ািরনয রক্ষযভাত্রা-৪টি 

৪) অভভদযোগ প্রভি োর ব্যবস্থো ংক্রোন্ত  ম মপভর ল্পৈো, ২০২১-২০২২ অনুযোয়ী:- 

 অভভদযোগ প্রভি োর ও GRS ফটওয়যোর প্রভলক্ষণ আদয়োজদৈর ক্ষযমোত্রো-৪টি 

৫) িথ্য অভি োর ভবয় ২০২১-২০২২ অথ মবছদর বোভ ম   ম মপভর ল্পৈো অনুযোয়ী:- 

  . িথ্য অভি োর ভবদয়  ম ম িমোদের প্রভলক্ষণ আদয়োজদৈর ক্ষযমোত্রো-৩টি 

 খ. িথ্য অভি োর ভবয়   ম মলোোর ক্ষযমোত্রো-৩টি 

৬) ই-গবর্ন্থান্স ও উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুমায়ী:- 

 ক. ই-গবর্ন্থান্স ও উদ্ভাফন কভ থবযকল্পনা ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত প্রবক্ষণ-রক্ষযভাত্রা-৪টি 

 খ. ৪থ থ বল্প বফপ্লরফয িযাররঞ্জ সভাকারফরায় কযণীয় বফলরয় অফবতকযণ বা/কভ থারায-

রক্ষযভাত্রা-৪টি 

রক্ষযভাত্রায অবতবযি: 

 গ. ই-নবথ (সুযক্ষা সফা বফবারগয বিফ ভরাদরয়য বনরদ থনাভরত সুযক্ষা 

সফা বফবারগয কভ থকতথা/কভ থিাযীগরণয (২য়-১৬সেড ম থন্ত) ৭বদরন  ২৮টি 

সরনয ির্ন্ প্রবক্ষণ আরয়ািন) 

 

 



ই-নথথ থফলয়ক অবযন্তযীণ প্রথক্ষণ এয সন অনুারয তাথরকা (আগস্ট ২০২১) 

সন ভয় থফলয় প্রথক্ষক 

প্রথভ সন 

কার ০৯.৩০ টা – কার ১০.০০ টা থনফন্ধন - 

কার ১০.০০ টা – সফরা ১১.০০ টা 

রগইন, সপ্রাপাইর ব্যফস্থানা: সপ্রাপাইর তথ্য, াওয়াড ড, সপ্রাপাইর ছথফ, স্বাক্ষয, 

প্রথতকল্প; ডাক আররাড, থর ততথয, ডাক নথথজাতকযণ, নথথজাতকৃত ডাক 

সপযত আনা 

সভাোঃ আব্দু াভাদ 

 কাযী সভইনরটন্যান্স ইথিথনয়ায 

 সুযক্ষা সফা থফবাগ  

-------অথফা------ 

থনপু ারদায 

 কাযী সপ্রাগ্রাভায 

 সুযক্ষা সফা থফবাগ 

বিরবি  

থিতীয় সন সফরা ১১.১৫ টা – দুপুয ১২.৩০ টা 

স্বয়ংথিয়বারফ প্রস্তুতকৃত ডাক/নথথয থনফন্ধন ফথ, ভাস্টায পাইর ও 

প্রথতরফদনমূ থযথিথত, পাইর/নথথ সৃজন (ধযণ), নথথরত অনুভথত প্রদান ও 

অনুভথত প্রতযাায, গাড ড পাইর ততথয ও এয ব্যফায, নথথ অনুন্ধান, নথথ 

উস্থান/নথথজাতকযণ,  

মুাম্মদ আফদুর াই থভরটন  

উথিফ 

সুযক্ষা সফা থফবাগ 

তৃতীয় সন সফরা ০২.০০ টা -  থফকার ০৩.০০ টা 

সনাট ততথয: অনুরেদ আকারয খড়া প্রস্তুতকযণ ও ংযক্ষণ, থফরফিয ত্র 

অন্যান্য ত্র/অনুরেরদয সযপারযন্স প্রদান, ংযুথি, তাকা, ইনরডন্ট, 

াইাযথরংক, সটথফর ততথয অন্যান্য পযম্যাটং 

বিরবি 

িতুথ ড সন থফকার ০৩.১৫ টা – থফকার ০৪.৩০ টা 

খড়া ত্র এয ধযন অনুমায়ী প্রস্তুতকযণ/জাথয (সলাগান, ছথফ, একই তাথযখ ও 

স্মাযরক প্রথতস্থাথত), পূরফ ড জাথযকৃত ত্র সলান কযা, 

প্রাক: সভাফাইর সনাটথপরকন ও ইরভইরর ত্র াঠারনা 

সভাোঃ আইম়ুফ সারন 

সপ্রাগ্রাভায 

সুযক্ষা সফা থফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 



সুযক্ষা সফা থফবারগ ই-নথথ থফলয়ক অবযন্তযীণ প্রথক্ষণাথীয ংখ্যা ও তাথযখ: 

 

ক্রবিক নং পদের নাি প্রবিক্ষণার্থীর সংখ্যা িাবরখ িন্তব্য 

০১ সহকারী সবিি, বসবনয়র সহকারী সবিি ও উপসবিি ১৮ জন ০৯/০৯/২০২১  

১ি শ্রেবণ কি মকিমা ০২ ৫ জন উপসবিি, যুগ্মসবিি ও অবিবরক্ত সবিি ১৫ জন ১২/০৯/২০২১ 

০৩ প্রিাসবনক কি মকিমা ও ব্যবক্তগি কি মকিমা ১৭ জন ১৩/০৯/২০২১  

২য় শ্রেবণ কি মিারী ০৪ প্রিাসবনক কি মকিমা ও ব্যবক্তগি কি মকিমা ১৭ জন ১৪/০৯/২০২১ 

০৫ অবিস সহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/সাঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৫/০৯/২০২১  

 

৩য় শ্রেবণ কি মিারী 
০৬ অবিস সহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/সাঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৬/০৯/২০২১ 

০৭ অবিস সহকারী কাি-কবিউটার 

মুদ্রাক্ষবরক/সাঁটমুদ্রাক্ষবরক 

১৭ জন ১৯/০৯/২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৪র্থ ম শ্রেবণর কি মিারীগদণর জন্য 

ক্রম প্রশলক্ষণের শবয় তাশরখ প্রশলক্ষক ময় ও স্থান 
০১ কি মদক্ষদে শুদ্ধািার প্রবিষ্ঠা ও এ 

সংক্রান্ত বিবি বিিান 
১০.০৮.২০২১ জনাি িবিক সাঈে িাহবুি, 

যুগ্মসবিি, সুরক্ষা শ্রসিা বিভাগ 
ববা ২.৩০-৪.৩০ টা, (২ ঘন্টা) 

 ণেন কক্ষ, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
০২ শ্রসিা প্রোন প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন 

কি মপবরকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়দন 

িযাদেঞ্জ এিং িযাদেঞ্জ উত্তরদণর উপায় 

২৪.০৮.২০২১ সসয়ে শ্রিোে শ্রহাদসন, অবিবরক্ত 

সবিি, সুরক্ষা শ্রসিা বিভাগ 
ববা ২.৩০-৪.৩০ টা, (২ ঘন্টা) 

 ণেন কক্ষ, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 

 

৪র্থ ম শ্রেবণর কি মিারীগদণর জন্য 

ক্রম প্রশলক্ষণের শবয় তাশরখ প্রশলক্ষক ময় ও স্থান 
০১ দাপ্তশরক শলষ্টাচার ০৫.০৮.২০২১  শবকা ৩:০০-৫:০০ টা 

  (২ ঘন্টা) 
 ণেন কক্ষ/আইশটি ব, 

 শবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
০২ রকাশর কমমচারী (শনয়শমত উপশস্থশত) শবশিমাা-২০১৯ ১১.০৮.২০২১  ববা ১১:০০-১:০০ টা 

 পযমন্ত (২ ঘন্টা) 
 ণেন কক্ষ/আইশটি ব, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
০৩ রকাশর কমমচারী আচরে শবশিমাা- ১৯৭৯ ৩১.০৮.২০২১  ববা ১১:০০-১:০০ টা 

  পযমন্ত (২ ঘন্টা) 
 ণেন কক্ষ/আইশটি ব, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
 

 



 

 

৩য় শ্রেবণর কি মিারীগদণর জন্য 

ক্রম প্রশলক্ষণের শবয় তাশরখ প্রশলক্ষক ময় ও স্থান 
০১ পদ জৃন, পদ ংরক্ষে ০৩.০৮.২০২১  ববা ২.৩০-৪.৩০ 

টা, (২ ঘন্টা) 
 ণেন 

কক্ষ/আইশটি ব, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
০২ বরশজস্টারমূ পশরশচশত, প্রশমত বাংা 

বানাণনার রীশত ও অশভিাণনর বযবার 
১০.০৮.২০২১  ববা ২.৩০-৪.৩০ 

টা, (২ ঘন্টা) 
 ণেন 

কক্ষ/আইশটি ব, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
০৩ ই-নশিণত ডাক আপণাড, ী ততশর করা, 

ডাক নশিণত উপস্থাপন, খড়া পত্র প্রস্তুত করা, 
ডাক জাশর করা ও গাডম  ফাই ততশর করা 

২৪.০৮.২০২১ জনাব মুােদ আবদু 
াই শমটন 
উপশচব 

রুক্ষা ববা শবভাগ 

ববা ২.৩০-৪.৩০ 
টা, (২ ঘন্টা) 

 ণেন 

কক্ষ/আইশটি ব, 

  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোয়। 
 

 

 

 


