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১. ভূিমকা

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ডেক অিধকতর কার্যকর, জনমুখী এবং সমেয়র চািহদার 

প্রিত সংেবদনশীল ও আরও সক্ষম করার জন্য বার্িষক প্রিশক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

এ কার্যক্রেমর িভত্িত হচ্েছ িনয়িমত প্রিশক্ষণ, অিভজ্ঞতা িবিনময় এবং উদ্বুদ্ধকরেণর মাধ্যেম 

অঙ্িগকারবদ্ধ, প্রত্যয়ী ও দক্ষ জনবল গেড় েতালা এবং এই জনবেলর সর্বানুকূল ব্যবহােরর 

মাধ্যেম প্রিতষ্ঠােনর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য অর্জন করা। প্রিশক্ষণ হচ্েছ জ্ঞান, দক্ষতা ও 

দৃষ্িটভঙ্িগ উন্নয়েনর সবেচেয় কার্যকর উপায়। িবশ্বব্যাপী নব নব প্রযুক্িত সংেযাজন, তথ্য ও 

েযাগােযাগ প্রযুক্িতর ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারেণর ফেল প্রিতিনয়ত পিরবর্িতত হচ্েছ উন্নয়ন 

দর্শন ও দৃষ্িটভঙ্িগ। পিরবর্িতত পিরস্িথিত ও চািহদার সােথ তাল িমিলেয় সর্েবাচ্চ েপশাদািরত্ব ও 

দক্ষতার সােথ উন্নত েসবা জনগেণর েদাড়েগাড়ায় েপৗেছ েদওয়ার জন্য িনয়িমত প্রিশক্ষণ কার্যক্রম 

অত্যন্ত জরুরী। বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড িবিভন্ন েসবা প্রদােনর মাধ্যেম প্রজাতন্ত্েরর 

অসামিরক কােজ িনেয়ািজত েবার্েডর অিধক্েষত্েরর সকল কর্মচারী এবং তাঁেদর পিরবারবর্েগর 

কল্যাণ সাধেন প্রেয়াজনীয় সহায়তা প্রদান কের েদেশর সার্িবক উন্নয়েন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেছ। 

এ জন্য একিদেক েযমন বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর কর্মকর্তা কর্মচারীেদর আধুিনক 

তথ্য ও প্রযুক্িতগত জ্ঞােন সমৃদ্ধ করা এবং হালনাগাদ রাখা প্রেয়াজন, অন্যিদেক তােদর 

প্রিশক্ষণ ও অিভজ্ঞতা িবিনময় কার্যক্রেমর মাধ্যেম তােদর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্িটভঙ্িগর 

কাঙ্িখত পিরবর্তন ঘটােনা প্রেয়াজন। একিট প্রাজ্ঞ ও কার্যকর প্রিশক্ষণ পিরকল্পনা সময় ও 

অর্েথর অপচয় েরাধ কের প্রিতষ্ঠােনর প্রিশক্ষণ কার্যক্রম সফল বাস্তবায়েনর মাধ্যেম েসই 

কাঙ্িখত পিরবর্তন ঘটােত সহায়তা কের।

১.১ প্রিশক্ষেণর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য

লক্ষ্য:

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েড কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর আধুিনক, 

িবজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্িতজ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল

ৈতরীর মাধ্যেম েসবার মান উন্নয়ন।

উদ্েদশ্য: 

(ক) বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর সকল পর্যােয়র কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর 

প্রযুক্িতগত, ব্যবস্থাপনাগত এবং প্রশাসিনক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্িটভঙ্িগর যুেগাপেযাগী 

পিরবর্তেনর মাধ্যেম দািয়ত্বশীল, সক্ষম ও সর্েবাচ্চ েপশাদািরত্ব সম্পন্ন জনবল িহসােব 

গেড় েতালা এবং েসবার মান উন্নয়ন;



(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর সর্বেশষ প্রযুক্িতগত উ কর্ষতা ও তথ্য সম্পর্েক হালনাগাদ 

রাখা; 

(ক) বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর কর্মকর্তা কর্মচারীেদর দপ্তেরর কােজর ধারা 

(Working Procedure) সম্পর্েক িবস্তৃত ধারণা প্রদান; 

(খ) কর্মী ও অিফস ব্যবস্থাপনা, িহসাব-িনরীক্ষা এবং কম্িপউটার ব্যবহাের দক্ষতা অর্জন; 

(গ) ইংেরিজ চর্চা ও কম্িপউটার ব্যবহাের অভ্যস্ত কের িডিজটাল দপ্তর ব্যবস্থাপনা 

িনশ্িচতকরণ। 

১.২ প্রিশক্ষেণর ক্েষত্রসমূহ

১. বার্িষক কর্মসম্পাদন চুক্িত ও APAMS সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

২. ই-নিথ ব্যবস্থাপনা িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৩. শুদ্ধাচার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৪.  ৪র্থ িশল্প িবপ্লেবর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কর্মশালা 

আেয়াজন;

৫. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থা ও িজআরএস সফটওয়্যার িবষয়ক 

প্রিশক্ষণ;

৭. তথ্য অিধকার িবষেয় প্রিশক্ষণ;

৮. ই-গভর্েনন্স, ও উদ্ভাবন িবষেয় প্রিশক্ষণ;

৯. সরকাির চাকির আইন, িবিধমালা ও অধ্যােদশ িবষেয় প্রিশক্ষণ;

১০. অিফস ব্যবস্থাপনা ও আর্িথক ব্যবস্থাপনা িবষেয় প্রিশক্ষণ;

১১. আইিসিট ও অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা িবষেয় প্রিশক্ষণ;

১২. নবিনযুক্ত কর্মচারীেদর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্িধ িবষেয় প্রিশক্ষণ;

২ প্রিশক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধিত

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর সকল প্রিশক্ষণ েবার্েডর প্রধান কার্যালয় ও িবভাগীয় 

কার্যালেয়র মাধ্যেম সমন্বয় করা হেব। েবার্েডর প্রিশক্ষণ কার্যক্রমসমূহেক অংশগ্রহণকারীর 

ধরন িবেবচনায় প্রধানত দুই ভােগ িবভক্ত করা হয়, েযমন:

ক) ৯ম হেত ১৬তম গ্েরেডর কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর প্রিশক্ষণ

খ) ১৭তম - ২০তম গ্েরেডর কর্মচারীেদর প্রিশক্ষণ

প্রিশক্ষেণর িবষয়বস্তু িনর্ধারেণ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর কােজর ধরন ও গ্েরড ইত্যািদ 

িবেবচনা করা হেব। প্রিতিট প্রিশক্ষণ েকার্েস প্রিশক্ষণার্থীর সংখ্যা সাধারণভােব ২০-৩০ এর 

মধ্েয সীমাবদ্ধ রাখা হেব। িবেশষ প্রেয়াজেন পিরেবশ-পিরস্িথিত িবেবচনায় এ সংখ্যা কম/েবশী হেত 

পাের। িদেন সর্েবাচ্চ ৭ (সাত) ঘন্টা এবং সর্বিনম্ন ৫(পাঁচ) ঘন্টাব্যাপী প্রিশক্ষণ কার্যক্রম 

পিরচালনা করা যােব। সাধারনভােব প্রিশক্ষেণ েবার্েডর প্রিশক্ষকগণ প্রিশক্ষেকর দািয়ত্ব পালন 



করেবন। তেব, িবেশষ প্রিশক্ষণ বা িবষেয় েবার্েডর দক্ষ কর্মকর্তা বা অন্য েকান িবেশষজ্ঞ 

ব্যক্িত/কর্মকর্তােক প্রিশক্ষক/িরর্েসাস পার্সন িহেসেব দািয়ত্ব েদয়া যােব। 

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর অিধকাংশ প্রিশক্ষণ প্রযুক্িতিনর্ভর অর্থা  

িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িভক্িতক হওয়ায় উক্ত প্রিশক্ষণসমূহ অিধক কার্যকর করার জন্য 

প্র্যাকিটস ক্লাস এবং বাস্তব অিভজ্ঞতা িবিনমেয়র ব্যবস্থা রাখা হেব এবং প্রিশক্ষণসমূহ 

গতানুগিতক েলকচার িভত্িতক না হেয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধিতেত বাস্তবায়ন করা হেব। প্রিশক্ষেণর 

িবষয়বস্তুক আকর্ষনীয় ও গ্রহণ উপেযাগী করার জন্য আধুিনক প্রিশক্ষণ সামগ্রী এবং তথ্য ও 

েযাগােযাগ প্রযুক্িতর ব্যবহার িনশ্িচত করা হেব। প্রিশক্ষণ বাস্তবায়েনর সকল ব্যয় মহাপরিচালক 

মেহাদয় কর্তৃক অনুেমািদত “প্রিশক্ষণ ব্যেয়র প্রাক্কলন” েমাতােবক সম্পন্ন করা হেব।

২.১ িরফ্েরসার েকার্স

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর অিধকাংশ প্রিশক্ষণই প্রযুক্িত িনর্ভর। কােজই, 

েবার্েডর কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্িতর সােথ হালনাগাদ েরেখ উন্নত েসবা 

িনশ্িচত করা এবং দক্ষতা বৃদ্িধর িনিমত্ত িবিভন্ন িবষেয় প্রেয়াজনীয় িরফ্েরসার েকার্েসর ব্যবস্থা 

করা হেব। িরফ্েরসার েকার্স সমূহ সাধারণত প্রিশক্ষণার্থীর ধরন ও িবষয়বস্তু িবেবচনায় ৩ েথেক ৫ 

িদন েময়ােদ বাস্তবায়ন করা হেব।

২.২ নবিনেয়াগপ্রাপ্তেদর জন্য িবেশষ েকার্স

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর নবিনেয়াগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর জন্য 

িনেয়ােগাত্তর ন্যূনতম সমেয়র মধ্েয েবার্েডর লক্ষ্য, উদ্েদশ্য, কর্মক্েষত্র, কর্মপিরেবশ, 

কর্মপদ্ধিতসহ সার্িবক িবষেয় ওিরেয়ন্েটশন েকার্েসর ব্যবস্থা করা হেব যােত কের তারা তােদর 

দািয়ত্ব ও কর্তব্য সম্পর্েক ভাল ধারণা লাভ করেত পাের, তাঁেদর কর্মপিরেবশ সম্পর্েক জানেত 

পাের এবং িনজ দািয়ত্ব সম্পর্েক অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। নবিনেয়াগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর 

স্থায়ীকরেণর িনিমত্ত িবিপএিটিস/আরিপএিটিস/িবয়াম কর্তৃক আেয়ািজত িবেশষ বুিনয়ািদ প্রিশক্ষেণ 

অংশগ্রহেণর প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব। 

২.৩ িবষয়িভত্িতক িবেশষ েকার্স

কম্িপউটার ও কম্িপউটার সংশ্িলষ্ট তথ্য ও েযাগােযাগ প্রযুক্িতেক কােজর গিত বৃদ্িধর 

অন্যতম হািতয়ার িহেসেব িবেবচনায় েরেখ বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর 

কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর এ িবষেয় দক্ষতা বৃদ্িধর িনিমত্ত িনজস্ব প্রিতষ্ঠােন িনয়িমত েকার্েসর 



পাশাপািশ প্রেয়াজেন বাংলােদশ কম্িপউটার কাউন্িসলসহ অন্যান্য িবেশষািয়ত (সরকারী/েবসরকারী) 

প্রিতষ্ঠােন িবেশষ েকার্েসর ব্যবস্থা করা হেব। েবার্েডর আই,িট েকার িটেমর সক্ষমতা বৃদ্িধর জন্য 

উক্ত িটেমর সদস্যবৃন্দেক এ িবষেয় অগ্রািধকার প্রদান করা হেব। তাছাড়া িবেশষ প্রেয়াজেন 

চািহদার প্েরক্িষেত প্রিশক্ষণ পিরকল্পনা িরভাইজ কের নতুন েকার্স অন্তর্ভূক্ত করা হেব।

২.৪ প্রিশক্ষণ িরেপার্ট

প্রিশক্ষেণ দ্ৈবততা কমােনা বা পিরহার করার জন্য েবার্েডর সংশ্িলষ্ট সকল িবভাগীয় কার্যালয় 

প্রিত ৩ (িতন) মাস অন্তর প্রধান কার্যালেয় সংযুক্ত ছেক প্রিশক্ষণ প্রিতেবদন প্েররণ করেব।

ক্রিম

ক

প্রিশক্ষেণর িবষয় প্রিশক্ষেণর 

তািরখ

প্রিশক্ষণা

র্থীর 

সংখ্যা 

(গ্েরড)

প্রিশক্ষ

ণ ঘন্টা

প্রিশক্ষণ 

ব্যয়

৩. প্রিশক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধিত: 

১। প্রিশক্ষণ েবার্ড কর্তৃক িনর্ধািরত স্থান ও সুিবধাজনক সমেয় অনুষ্িঠত হেত পাের;

২। স্থানীয় পর্যায়, মন্ত্রণালয় ও অন্য দপ্তর হেত দক্ষ বক্তা িনর্বাচন করা েযেত পাের। 

কিমিটর মাধ্যেম প্রিশক্ষণ কার্যক্রম তদারিক করা েযেত পাের;

৩। শ্েরিণ বক্তৃতা, মুক্ত আেলাচনা ও অনুশীলন পদ্ধিতেত প্রিশক্ষণ েদয়া হেব;

৪। েবার্েডর িনজ কােজর ধরণ অনুযায়ী প্রিশক্ষণসূিচেত প্রেয়াজনীয় পিরবর্তন আনেত 

পারেব;

৫। প্রিশক্ষেণ অংশগ্রহণকারীেদর প্রত্যাশা অনুযায়ী েকার্সসূিচ পিরবর্তন করা যােব। 

উদ্েবাধনী অিধেবশন হেত প্রাপ্ত তথ্য ও প্রিতিদেনর প্রত্যাশা অনুযায়ী তা করেত হেব।



৩.১ প্রিশক্ষণ পিরকল্পনা প্রণয়ন কিমিট

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েডর বার্িষক প্রিশক্ষণ পিরকল্পনা কিমিট িনম্নরূপ

ক্রিম

ক

কর্মকর্তার পদবী কর্মস্থল পদ

১. মহাপিরচালক বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

উপেদষ্টা

২. পিরচালক (প্রশাসন) বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

উপেদষ্টা

৩. পিরচালক (উন্নয়ন) বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

উপেদষ্টা

৪. পিরচালক/উপপিরচালক

, িবভাগীয় কার্যালয়

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, 

িবভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, চট্রগ্রাম, 

রাজশাহী, খুলনা, বিরশাল, িসেলট, রংপুর ও 

ময়মনিসংহ

উপেদষ্টা

৫. উপপিরচালক 

(প্রশাসন)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সভাপিত

৬. উপপিরচালক (উন্নয়ন) বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

৭. প্েরাগ্রামার ১ ও ২ বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

৮. সহকারী পিরচালক 

(কর্মসূিচ)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

৯. িহসাবরক্ষণ অিফসার 

(কল্যাণ তহিবল)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১০. গেবষণা কর্মকর্তা বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১১. সহকারী প্েরাগ্রামার বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১২. সহকারী পিরচালক 

(িচিক সা েসবা)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১৩. সহকারী পিরচালক 

(কল্যাণ)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১৪. িহসাবরক্ষণ অিফসার 

(েবার্ড তহিবল)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য

১৫. সহকারী পিরচালক 

(প্রশাসন)

বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্ড, প্রধান 

কার্যালয়, ঢাকা

সদস্য 

সিচব

৪. িবগত ৩ অর্থ বছের েবার্েডর প্রিশক্ষণ বাস্তবায়ন

অর্থ বছর অভ্যন্তরীণ প্রিশক্ষণ ৈবেদিশক প্রিশক্ষণ



মন্তব্যকর্মকর্তা/

কর্মচারীর 

সংখ্যা

বার্িষক 

প্রিশক্ষণ 

অর্জন 

(ঘণ্টা)

কর্মকর্তা/ক

র্মচারীর 

সংখ্যা

বার্িষক 

প্রিশক্ষণ 

অর্জন 

(ঘণ্টা)

২০১৮-

২০১৯

১৫৯ জন ৯,৫৪০ 

ঘন্টা

- - ৬০.০০ 

জনঘন্টা

২০১৯-

২০২০

১৬৩ জন ১০,০৪২ 

ঘন্টা

- - ৬২.০০ 

জনঘন্টা

২০২০-

২০২১

১৬১ জন ৮,৫৯২ 

ঘন্টা

- - ৫৩.৩৭ 

জনঘন্টা



বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েড কর্মরত ৯ম - ১৬তম গ্েরেডর 

কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর প্রিশক্ষণ:

মােসর 

নাম

প্রিশক্ষেণর িবষয় প্রিশক্ষেণ

র েময়াদ

ব্যাচ 

সংখ্যা

ব্যাচপ্র

িত 

প্রশক্িষ

ণার্থীর 

সংখ্যা

েমাট 

প্রশক্িষ

ণার্থীর 

সংখ্যা

ব্যাচপ্র

িত 

সম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা)

েমাট 

সম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা)

জুলাই, 

২০২১

আগস্ট, 

২০২১

প্রিশক্ষণ ১. ই-নিথ সংক্রান্ত িরফ্েরসার্স প্রিশক্ষণ;

২. রুলস অব িবজেনস, সিচবালয় িনর্েদশমালা, 

সরকাির চাকির আইন, ২০১৮, িভশন, িমশন, িটম 

িবল্িডং ও প্রিতেবদন/ সারসংক্েষপ িলখন;

সভা/কর্ম

শালা

১. ইতঃপূর্েব বাস্তবািয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহিজকৃত ও িডিজটাইজকৃত েসবা সংক্রান্ত 

পর্যােলাচনা সভা;  

েসপ্েটম্

বর, 

২০২১

প্রিশক্ষণ ১. িবভাগীয় কার্যালেয়র 

কর্মকর্তা/কর্মচারীেদর ই-নিথ সংক্রান্ত 

প্রিশক্ষণ;



সভা/কর্ম

শালা

১. িবভাগীয় পর্যােয় েসবা খােত মঞ্জুিরকৃত 

অর্থ ও ব্যাংক িহসােবর সােথ সমন্বয় 

সংক্রান্ত সভা আেয়াজন;

২. ৈনিতকতা কিমিটর সভা আেয়াজন;

৩. উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগিত পর্যােলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আেয়ািজত;

৪. আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রেযাজ্য 

ক্েষত্ের) কর্তৃক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

েকৗশল কর্ম-পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  

প্রিতেবদেনর ওপর িফডব্যাক প্রদান সভা;

অক্েটা

বর, 

২০২১

প্রিশক্ষণ ১. েবার্েডর কল্যাণ-েযৗথ-দাফন অনুদান এর 

Service Simplification Software সংক্রান্ত 

প্রিশক্ষণ;

নেভম্ব

র, 

২০২১

প্রিশক্ষণ ১. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

২. ই-গভর্ণেনন্স ও উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনা 

সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

৩. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৪. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থা ও িজআরএস 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৫. েসবা পদ্ধিত সহিজকরণ (SPS) িবষয়ক 

প্রিশক্ষণ;

৬. নবিনযুক্ত কর্মচারীেদর (িবভাগীয়) অিফস 

ব্যবস্থাপনা িবষয়ক প্রিশক্ষণ;



সভা/কর্ম

শালা

১. েসবা প্রদান িবষেয় স্েটকেহাল্ডারগেণর 

সমন্বেয় অবিহতকরণ সভা;

২. ৪র্থ িশল্প িবপ্লেবর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় 

করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কর্মশালা;

৩.  িবভাগীয় পর্যােয় েসবা খােত মঞ্জুিরকৃত 

অর্থ ও ব্যাংক িহসােবর সােথ সমন্বয় 

সংক্রান্ত সভা;

িডেসম্ব

র, 

২০২১

প্রিশক্ষণ ১. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

২. ই-গভর্ণেনন্স, ও উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনা 

সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

৩. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৪. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থা ও িজআরএস 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৫. তথ্য অিধকার িবষেয় কর্মকর্তােদর 

প্রিশক্ষণ;

৬. সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িবেশষ লার্িনং েসশন;

৭. নবিনযুক্ত কর্মচারীেদর ই-নিথ সংক্রান্ত 

প্রিশক্ষণ;

৮. সঞ্জীবনী প্রিশক্ষণ;

সভা/কর্ম

শালা

১. ৈনিতকতা কিমিটর সভা;

২. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থাপনা িবষেয় 

স্েটকেহাল্ডারগেণর সমন্বেয় অবিহতকরণ সভা;

৩. কর্ম-পিরেবশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যিবিধ 

অনুসরণ/ িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল 

িবনষ্টকরণ/ পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃদ্িধ 

ইত্যািদ) - শুদ্ধাচার;

জানুয়া

ির, 

২০২২

প্রিশক্ষণ ১. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থা ও িজআরএস 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

২. তথ্য অিধকার িবষেয় কর্মকর্তােদর 

প্রিশক্ষণ;



১. বার্িষক কর্মসম্পাদন চুক্িত ও APAMS 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

২. ওেয়ব েপার্টাল সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

সভা/কর্ম

শালা

১. উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগিত পর্যােলাচনা সংক্রান্ত সভা;

২. তথ্য অিধকার আইন ও িবিধিবধান সম্পর্েক 

জনসেচতনতা বৃদ্িধকরণ (প্রচার কার্যক্রম);

৩. আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রেযাজ্য 

ক্েষত্ের) কর্তৃক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

েকৗশল কর্ম-পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  

প্রিতেবদেনর ওপর িফডব্যাক প্রদান সভা;

েফব্রুয়া

ির, 

২০২২

প্রিশক্ষণ ১. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

২. ই-গভর্ণেনন্স ও উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনা 

সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

৩. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৪. সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িবেশষ লার্িনং েসশন;

সভা/কর্ম

শালা

১. উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগিত পর্যােলাচনা সংক্রান্ত সভা;

২. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত পিরবীক্ষণ কিমিটর 

সভা আেয়াজন এবং সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

৩. ৈনিতকতা কিমিটর সভা;

মার্চ, 

২০২২

প্রিশক্ষণ ১. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থা ও িজআরএস 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

২. তথ্য অিধকার িবষেয় কর্মকর্তােদর 

প্রিশক্ষণ;

৩. সাধারণ িচিক সার অনলাইন সফটওয়্যার 

সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;



সভা/কর্ম

শালা

১. িবভাগীয় পর্যােয় েসবা খােত মঞ্জুিরকৃত 

অর্থ ও ব্যাংক িহসােবর সােথ সমন্বয় 

সংক্রান্ত সভা;

২. তথ্য অিধকার আইন ও িবিধিবধান সম্পর্েক 

জনসেচতনতা বৃদ্িধকরণ (প্রচার কার্যক্রম);

এপ্িরল, 

২০২২

প্রিশক্ষণ ১. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

২. ই-গভর্ণেনন্স, ও উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনা 

সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

৩. েসবা প্রদান প্রিতশ্রুিত িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

৪. সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িবেশষ লার্িনং েসশন;

৫. েটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসিডিজ), 
েবতন িনর্ধারণ, ভ্রমণভাতা িবল ও শ্রান্িত 

িবেনাদন ভাতা, প্রিমত বাংলা বানান, দাপ্তিরক 

ক্রয়, ভান্ডার ও িহসাব ব্যবস্থাপনা;

সভা/কর্ম

শালা

১. আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রেযাজ্য 

ক্েষত্ের) কর্তৃক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

েকৗশল কর্ম-পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  

প্রিতেবদেনর ওপর িফডব্যাক প্রদান সভা;

২. ৪র্থ িশল্প িবপ্লেবর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় 

করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কর্মশালা;

৩. উদ্ভাবন কর্মপিরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগিত পর্যােলাচনা সংক্রান্ত সভা;

৪. সুশাসন প্রিতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর 

(stakeholders) অংশগ্রহেণ  সভা (শুদ্ধাচার);

৫. েসবা প্রদান িবষেয় স্েটকেহাল্ডারগেণর 

সমন্বেয় অবিহতকরণ সভা;

৬. অিভেযাগ প্রিতকার ব্যবস্থাপনা িবষেয় 

স্েটকেহাল্ডারগেণর সমন্বেয় অবিহতকরণ সভা;



েম, 

২০২২

প্রিশক্ষণ ১. বার্িষক কর্মসম্পাদন চুক্িত ও APAMS 

সফটওয়্যার িবষয়ক প্রিশক্ষণ;

২. ওেয়ব েপার্টাল সংক্রান্ত প্রিশক্ষণ;

সভা/কর্ম

শালা

১. তথ্য অিধকার আইন ও িবিধিবধান সম্পর্েক 

জনসেচতনতা বৃদ্িধকরণ (প্রচার কার্যক্রম);

২. ৈনিতকতা কিমিটর সভা;

জুন, 

২০২২

প্রিশক্ষণ

সভা/কর্ম

শালা

১. িবভাগীয় পর্যােয় েসবা খােত মঞ্জুিরকৃত 

অর্থ ও ব্যাংক িহসােবর সােথ সমন্বয় 

সংক্রান্ত সভা;

২. কর্ম-পিরেবশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যিবিধ 

অনুসরণ/ িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল 

িবনষ্টকরণ/ পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃদ্িধ 

ইত্যািদ) - শুদ্ধাচার;

৩. আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রেযাজ্য 

ক্েষত্ের) কর্তৃক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

েকৗশল কর্ম-পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  

প্রিতেবদেনর ওপর িফডব্যাক প্রদান সভা।

েমাট=

 িবেশষ প্রেয়াজেন/চািহদার প্েরক্িষেত মহাপিরচালক এর পূর্বানুেমাদনক্রেম প্রিশক্ষণার্থী, প্রিশক্ষেণর সংখ্যা এর পিরবর্তন হেত 

পাের এবং নতুন িবষেয় প্রিশক্ষণ অন্তর্ভূক্ত হেত পাের



বাংলােদশ কর্মচারী কল্যাণ েবার্েড কর্মরত ১৭তম - ২০তম গ্েরেডর কর্মচারীেদর 

প্রিশক্ষণ:

মােসর নাম প্রিশক্ষেণর িবষয় প্রিশক্

ষেণর 

েময়াদ

ব্যাচ 

সংখ্যা

ব্যাচপ্র

িত 

প্রশক্িষ

ণার্থীর 

সংখ্যা

েমাট 

প্রশক্িষ

ণার্থীর 

সংখ্যা

ব্যাচপ্র

িত 

সম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা)

েমাট 

সম্ভাব্য 

ব্যয় 

(টাকা)

জুলাই, 

২০২১

আগস্ট, 

২০২১

সরকাির চাকির আইন, ২০১৮, সরকাির 

কর্মচারী (আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯, 

স্বাস্থ্যিবিধ েমেন চলা, ৪র্থ শ্েরিণর 

েপাশাক, যাতায়ােতর ভাউচার েলখা/েপশ 

করার িনয়মাবলী, অিফেস সাধারণভােব 

ব্যবহৃত শব্দাবলী ও কম্িপউটার িবষেয় 

প্রাথিমক জ্ঞান;

েসপ্েটম্বর, 

২০২১

অক্েটাবর, 

২০২১

উর্দ্ধতন কর্মকর্তােদর সােথ 

আচরণ, ৈনিতকতা, েসবাপরায়ণতা ও 

িশষ্টাচার, সাধারন ভিবষ্যত তহিবল, 

অিফেস আগত উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও 

জনসাধােণর সােথ আচরণ, সরকাির 

কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) িবিধমালা 

২০১৮, শ্রান্িত িবেনাদন ভাতা ও 

ভ্রমণভাতা িবল ও মাইক্েরাসফট 

ওয়ার্ড (ফাইল ৈতির ও সংরক্ষণ করা);



নেভম্বর, 

২০২১

িডেসম্বর, 

২০২১

সরকাির কর্মচারী (িনয়িমত উপস্িথিত) 

িবিধমালা, ২০১৯, কল্যাণ েবার্ড আইন, 

২০০৪, েটিলেফান ব্যবহাের েসৗজন্য, 

অিফস সময়, শুেভচ্ছা িবিনময়, 

দাপ্তিরক যন্ত্রপািত ও সরঞ্জামািদ 

যথাযথ ব্যবহাের ৈনিতকতা ও ডকুেমন্ট 

প্িরন্ট করা, ডকুেমন্ট স্ক্যান করা;

জানুয়াির, 

২০২২

েফব্রুয়াির, 

২০২২

িবিভন্ন প্রকার অগ্িরম, উ সব ভাতা, 

কল্যাণ েবার্ড িবিধমালা ২০০৬, 

কল্যাণ েবার্ড সংেশািধত আইন, 

২০১৮, দািয়ত্ব ও কর্তব্য সম্পর্েক 

আেলাচনা, পত্র গ্রহণ নিথ প্েররণ, 

নিথ গ্রহণ, নিথ চলাচল সম্পর্েক 

দািয়ত্ব, েকান িবষেয় অনুেরাধ জানােনা, 

সম্মিত ও অসম্মিত প্রকাশ ভঙ্িগ 

সম্বন্েধ আেলাচনা, েপাশাক -পিরচ্ছদ 

িবষয়ক িনর্েদশনা ও কম্িপউটার েখালা 

ও বন্ধ করা ও েপন ড্রাইেভর ব্যবহার;

মার্চ, ২০২২

এপ্িরল, 

২০২২

শৃঙ্খলা ও শাস্িত িবষয়ক আেলাচনা, 

ছুিট িবিধ, েচক ইস্যু/েরিজস্ট্ির, 

কল্যাণ েবার্েডর অনলাইেন 

িশক্ষাবৃত্িত/িশক্ষাসহায়তার 

আেবদেনর িনয়মাবলী, সভা ও অিতিথ 

আপ্যায়েন করণীয়, গ্যাস/িবদ্যু  



অপচয় েরাধকল্েপ করণীয় ও 

ডকুেমন্টেক JPG/PDF ফরম্যােট 

কনভার্ট করা;

েম, ২০২২

জুন, ২০২২ যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত িবিধ, 

ৈনিতকতা, েসবাপরায়ণতা ও িশষ্টাচার, 

কল্যাণমূলক পদক্েষপ, দায়-দািয়ত্েবর 

সীমা, দািয়ত্বশীলতা, দািয়ত্েব অবেহলা, 

কল্যাণ েবার্েডর অনলাইেন কল্যাণ-

েযৗথ-দাফন এর আেবদেনর িনয়মাবলী, 

কম্িপউটার/ল্যাপটেপ ইন্টারেনট 

(ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড) সংেযাগ েদয়া ও 

কল্যাণ েবার্েডর অনলাইেন কল্যাণ-

েযৗথ-দাফন এর আেবদেনর িনয়মাবলী;

 িবেশষ প্রেয়াজেন/চািহদার প্েরক্িষেত মহাপিরচালক এর পূর্বানুেমাদনক্রেম প্রিশক্ষণার্থী, প্রিশক্ষেণর সংখ্যা এর পিরবর্তন হেত 

পাের এবং নতুন িবষেয় প্রিশক্ষণ অন্তর্ভূক্ত হেত পাের


