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মুখবন্ধ

;

জাতীয় পনিসিংখ্যান প্রনতষ্ঠান (NSO) নিদসদব ট্রেদশি সামনিক্ পনিক্ল্পনা প্রণয়ন এবিং উন্নয়ন প্রক্ল্প িিণ, বাস্তবায়ন ও
মূল্যায়দনি ট্রেদে বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিাি (নবনবএস) িদয়দছ এক্ ট্রগৌিদবাজ্জল ঐনতিয। জনতসিংদেি ট্রনতৃদে গৃনিত
‘সিস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাো’(এমনডনজ) এি অিগনত মূল্যায়দন বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিা গুরুেপূণ ণ ভূনমক্া পালন
ক্দিদছ। বািংলাদেশ ‘সিস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাো’ পিবতী ট্রটক্সই উন্নয়ন লেযমাো (এসনডনজ) বাস্তবায়দন ও অনপণত োনয়ে
পালদন বদ্ধপনিক্ি।
বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিা ববষম্যিীন “ট্রটক্সই উন্নয়ন লেযমাো” নননিতক্িদণি নননমত্ত পনিসিংখ্যান
সূচক্সমূদিি মান উন্নয়ন তথা আন্তজণানতক্ মানানু ায়ী ক্িাি অনভপ্রাদয় প্রনতননয়ত ক্া ণক্রম িিণ ক্দি াদে। এছাড়াও
ট্রেদশি আথ ণ-সামানজক্ উন্নয়দনি লদেয জাতীয়, আঞ্চনলক্ ও ক্ষুদ্র এলাক্া নভনত্তক্ তথ্য প্রক্াদশি মাধ্যদম উন্নয়ন পনিক্ল্পনা
প্রণয়দন সিায়তা প্রোদন ও জাতীয় অিগনত মূল্যায়দন বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিা ননিলস ক্াজ ক্দি াদে। সিক্াদিি
এ সক্ল উদযাদগি সফল বাস্তবয়দনি জন্য এক্েল েে ও প্রনশনেত জনশনি প্রদয়াজন।
২০১৭-১৮ অথ ণবছদি এসএসটিআই ৩৫টি ট্রক্াদস ণি মাধ্যদম প্রনশেণ প্রোন ক্দি তাি ক্ানিত লেযমাো অজণন ক্দিদছ।
আগামী ২০১৮-১৯ অথ ণ বছদি ৩২ (বনেশ)টি প্রনশেণ ট্রক্াস ণ পনিচালনাি পনিক্ল্পনা িিণ ক্িা িদয়দছ। তন্মদধ্য উদেখদ াগ্য
ট্রক্াস ণগুদলা িদলা: ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান, Computer Basic, ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট, পাবনলক্ প্রনক্উিদমন্ট
ম্যাদনজদমন্ট (with e-GP), Basic Financial Management ও Compilation National Accoounts
ইতযানে।
আশা ক্িা ায়, স্ট্যাটিসটিক্যাল স্ট্াফ ট্রেননিং ইননস্ট্টিউট এি প্রনশেণ ক্া ণক্রম দ্বািা নবনবএস এি সক্ল স্তদিি
ক্মণচানিি ক্মণেেতা ও মাননসক্ উৎক্ষ ণতা উত্তদিাত্তি উন্ননত সানিত িদব। ফদল বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিাি সঠিক্
পনিসিংখ্যান সিংিি ও সিবিাি েেতা এবিং পনিসিংখ্যাদনি গুনগত মান ক্রমান্বদয় বৃনদ্ধ পাদব।
স্ট্যাটিসটিক্যাল স্ট্াফ ট্রেননিং ইননস্ট্টিউট (এসএসটিআই) নবনবএস-এি সক্ল স্তদিি ক্মণক্তণা/ক্মণচানিদক্
সমদয়াপদ াগী বাস্তব প্রনশেণ প্রোদনি মাধ্যদম েে জনশনি সৃনিি ক্াজ প্রনতননয়ত ক্দি াদে।

ট্রমা.আমীি ট্রিাদসন
মিাপনিচালক্
বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিা
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সূনচপে
(ক্)
(খ)
(গ)
(ে)

প্রনশেদণি গুরুে ও প্রদয়াজনীয়তা
জাতীয় পনিসিংখ্যান পদ্ধনত, পনিসিংখ্যান আইন, ২০১৩ এবিং পনিসিংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নবভাগ
বািংলাদেশ পনিসিংখ্যান ব্যযদিা এি উইিং সমূদিি ক্মণক্ান্ড
২০১৮-১৯ অথ ণ বছদিি জন্য স্ট্যাটিসটিক্যাল স্ট্াফ ট্রেননিং ইননস্ট্টিউদটি প্রনশেণ পনিক্ল্পনা

পৃষ্ঠা নিং
৮
৯
১০-১১
১২

প্রনশেণ নবষয়
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

English Language

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান
ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

১৫

Public Procurement Management (with e-GP)
e-filing প্রনশেণ
Project Planning, Development and Management (PPDM)

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট
Computer Special Training Course (STATA/SPSS)
Computer Basic Training
Basic Financial Management

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট
e-filing প্রনশেণ

১৩
১৪

Staff Development

১৫
১৬

Computer Basic Training

১৭

১৩
১৪
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

২৭
২৮

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট
তথ্য অনিক্াি,বননতক্তা ও শুদ্ধাচাি এবিং এনপএ

২৯

১৮
১৯

Computer Literacy

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

৩০
৩১

২০
২১

Computer Basic Training
e-filing প্রনশেণ

৩২
৩৩

২২

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

৩৪

২৩
২৪

Project Planning, Development and Management (PPDM)

৩৫
৩৬

২৫
২৬
২৭

Public Procurement Management (with e-GP)
National Accounts Statistics

২৮
২৯
৩০
৩১
৩২

কৃনষ পনিসিংখ্যান

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট
ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান
ট্রডদমািানফ এন্ড ট্রিলথ স্ট্যাটিসটিক্স
লেবার স্ট্যাটিসটিক্স, এবং এসএমআই

৪০
৪১
৪২

Staff Development

(ঙ)

তথ্য অনিক্াি,বননতক্তা ও শুদ্ধাচাি এবিং এনপএ
ছনব

৩৩

উপসিংিাি

৩৭
৩৮
৩৯

৪৩
৪৪
৪৫-৪৭
৪৮

7

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9
প্রনশেদণি গুরুে
পশরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাগের শনয়ন্ত্রণাধীন বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরা (শবশবএস) আন্তর্ষাশতক
মানসম্পন্ন র্াতীয় পশরসংখ্যান প্রণয়নকারী সংস্থা, যা েক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশরসংখ্যানশবেেগণর মাধ্যগম শনভষরগযাগ্য
শুমাশর ও র্শরপ কায ষ সম্পােন ও প্রচার কগর। উন্নয়নিীে লেি লেগক মধ্যম আগয়র একটি লেগি উন্নীত হওয়ার েগক্ষয
পশরসংখ্যাগনর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রগহ আন্তর্ষাশতক মানসম্পন্ন অে ষননশতক, সামাশর্ক, পশরগবিেত এবং র্নতাশিক শুমাশর
ও র্শরগপর শবর্য়গুগো প্রশিক্ষগণর লক্ষগে অতযন্ত গুরুগির সংগে শবগবচনা প্রগয়ার্ন। লস েগক্ষয বাংোগেি পশরসংখ্যান
ব্যযগরার, স্ট্যাটিসটিকযাে স্ট্াফ ট লিশনং ইননস্ট্টিউট (এসএসটিআই) েশতিীে প্রশিক্ষগণর মাধ্যম সুেক্ষ কমী ততরী করগেন।
ইনশিটিউট প্রশত বের প্রিাসশনক, পশরসংখ্যানেত, অশফ টস ব্যবস্থাপনা ও কশম্পউটার প্রশিক্ষণসহ একাশধক শবর্গয়
প্রশিক্ষণ কায ষক্রম পশরচােনা কগর োগক। বাংোগেি সরকাগরর ‘রুপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়গন যুগোপগযােী কমষচাশর
ততশরর েগক্ষয এসএসটিআই কর্তক
ষ পশরচাশেত প্রশিক্ষগণর গুরুি অপশরসীম।

প্রনশেদণি প্রদয়াজনীয়তা
পশরসংখ্যাগনর তথ্য সংগ্রহ, প্রশক্রয়াকরণ, উপস্থাপনা ও প্রচাগরর লক্ষগে ক্রুটিসমূহ দূরীকরণাগে ষ স্ট্যাটিসটিকযাে
স্ট্াফ ট লিশনং ইননস্ট্টিউট শনগের শবর্য়গুগো শবগবচনায় লরগে প্রশিক্ষণ কায ষক্রম পশরচােনা কগর োগক:
(১)

যুগোপগযােী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষগণর মাধ্যগম শবশবএস এর কমষচাশরগের েক্ষ/লযাগ্য এবং লপিাোর মানব সম্পগে
উন্নীতকরণ।

(২)

কাগর্র গুণেতমান বৃশির েগক্ষয আন্তর্ষাশতক পারামান (Parameter) অনুযায়ী নমুনায়ন পিশত, নমুনার
আকার ও তথ্য সংগ্রগহর শবর্গয় েক্ষ পশরসংখ্যানশবে ততশর।

(৩)

মাঠ পয ষাগয় উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত সংগ্রগহর প্রশ্নপে সহর্, সরে, সংগক্ষপ ও স্পি হওয়াসহ তথ্য সংগ্রহকারী
কর্তক
ষ লকৌিগে সঠিক তথ্য সংগ্রহ শবর্গয় প্রশিক্ষণ প্রোন।

(৪)

সম্পােনা ও প্রকািনার লক্ষগে ক্রুটি পশরহার শনশমত্ত শনর্ভষে লকাশ ং, পাশচং, সংগিাধন, সারশণকরণ, শবগের্ণ
শবর্গয় প্রশিক্ষণ প্রোন।

(৫)

সুষ্ঠ পশরকল্পনা, বাস্তবায়ন, মশনটশরং, প্রশতগবেন ততশর ও প্রচার শবর্গয় প্রশিক্ষণ প্রোন।
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র্াতীয় পশরসংখ্যান পিশত, পশরসংখ্যান আইন ২০১৩ এবং পশরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাে
র্াতীয় পশরসংখ্যান পিশত
সুষ্ঠু পশরকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়গনর র্ন্য তথ্য শভশত্তক সঠিক এবং সমগয়াপগযােী পশরসংখ্যাগনর গুরুি
অনস্বীকায ষ। পশরসংখ্যান যত শনর্ভষে হগব পশরকল্পনা প্রণয়ন এবং শসিান্ত গ্রহণ তত সহর্তর হগব। উন্নত শবগের সঠিক
পশরসংখ্যাগনর পশরসর অতযন্ত ব্যাপক শভশত্তক হওয়ায় তাগের শবশভন্ন আে ষসামাশর্ক পশরকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়গন
শবগির্ লকান অসুশবধা হয় না।
স্বাধীনতার পূগব ষ শিল্প শুমাশর আইন ১৯৪২ এবং কৃশর্ শুমাশর আইন ১৯৫৮ এর মাধ্যগম শিল্প শুমাশর ও কৃশর্
শুমাশর এবং স্বাধীনতা পরবতী সমগয় মহামান্য রাষ্ট্রপশতর আেম শুমাশর আগেি ১৯৭২ এর মাধ্যগম বাংোগেগির
আেমশুমাশর পশরচাশেত হয়। স্বাধীন বাংোগেগি পশরসংখ্যাগনর গুরুি উপেশি কগর ১৯৭৪ সাগে একক র্াতীয়
পশরসংখ্যান সংস্থা শহসাগব বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরা েঠিত হয় এবং পশরসংখ্যান সংক্রান্ত সকে শবর্গয় মন্ত্রণােয়
পয ষাগয় সহগযাশেতা প্রোন করার উগেগে ১৯৭৫ সাগে পশরসংখ্যান শবভাে সৃশি করা হয়, যা বতষমাগন পশরসংখ্যান ও
তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাে নাগম অশভশহত ।

পশরসংখ্যান আইন, ২০১৩
লেগির উন্নয়ন পশরকল্পনা প্রণয়গন এবং প্রিাসশনক কমষকাগের র্ন্য শনভষরগযাগ্য ও সঠিক তথ্য সরবরাহ করার
েগক্ষয বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরাগক োশয়ি অপষন কগর ০৩ মাচ ষ, ২০১৩ সাগের ১২ নং আইন শহগসগব পশরসংখ্যান
আইন, ২০১৩ র্াশর হগয়গে। উশিশেত আইগনর আওতায় র্াতীয় এবং স্থানীয় পশরকল্পনা প্রণয়গন শনগয়াশর্ত
পশরকল্পনাশবে, সরকাশর ও লবসরকাশর েগবর্ণা প্রশতষ্ঠান, শবশভন্ন আন্তর্ষাশতক সংস্থা এবং র্নসাধারগণর ব্যবহাগরর র্ন্য
শবশভন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংকেন ও প্রকাি করার োশয়ি বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার উপর ন্যস্ত। এ আইন বগে
র্নেগণর চাশহো অনুযায়ী তথ্য প্রোগন বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার োয়-োশয়ি ও বাধ্যবাধকতা বৃশি লপগয়গে।

পশরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাে
বাংোগেি সরকাগরর পশরকল্পনা মন্ত্রণােগয়র অশধনস্ত ৩টি শবভাে যোাঃ- (১) পশরকল্পনা শবভাে (২) পশরসংখ্যান
ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাে এবং (৩) আইএমইশ । পশরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাগের শনয়ন্ত্রণাধীন বাংোগেি
পশরসংখ্যান ব্যযগরা হগো র্াতীয় পশরসংখ্যান প্রস্তুগতর একমাে সংস্থা। মন্ত্রণােয় পয ষায় লেগক পশরসংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা শবভাে পশরসংখ্যান শবর্য়ক নীশত-শনধ ষারণ ও নীশতমাো প্রণয়ন কগর এবং বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরা
উগিশেত নীশতমাো বাস্তবায়গনর শনশমত্ত সকে কায ষক্রম গ্রহণ কগর োগক।
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বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরা

ক

বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরা ঢাকার আোরেওস্থ পশরসংখ্যান ভবগন অবশস্থত। ব্যযগরা তার ৮টি উইং এর মাধ্যগম
সংশেি সকে কায ষাবেী সম্পােন কগর োগক। বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার Vision এবং Mission শনগে
উগিে করা হগোাঃ

শবশবএস এর রূপকল্প (Vision) :
শবশবএস-লক শবেমাগনর পশরসংখ্যান প্রণয়নকাশর সংস্থায় উন্নীত করা।

অশভেক্ষয (Mission) :
* লেগির উন্নয়ন ও র্নকল্যাগণ আধুশনক পিশতগত পশরসংখ্যান প্রস্তুত এবং
* উন্নততর তথ্য প্রযুশির মাধ্যগম তা শবগের্ণ, সংরক্ষণ ও প্রকাি।

লকৌিেেত উগেেসমূহ (Strategie Objectives)
* র্শরপ/শুমাশর পশরচােনা লর্ারোর করা।
* লসক্টরশভশত্তক উপাত্ত/পশরসংখ্যান সহর্েভয কগর লতাো।
* পশরসংখ্যান ব্যবস্থায় ICT Technology ব্যবহার।

বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার উইংসমূগহর কমষকাে

ে

(ক) লসন্সাস উইং
লসন্সাস উইং প্রধানত (১) প্রশত েি বের পর পর আেমশুমাশর ও গৃহ েণনা, কৃশর্ শুমাশর এবং অে ষননশতক শুমাশরর
মাধ্যগম শবশভন্ন তথ্যাশে সংগ্রহ, সংকেন এবং প্রশতগবেন প্রকাি, (২) শুমাশর পরবতী আে ষ-সামাশর্ক র্শরপ পশরচােনা
ও প্রশতগবেন প্রকাি, (৩) সমগয় সমগয় গুরুিগভগে শবশভন্ন শুমাশর লযমন তাঁত শুমাশর, বশস্ত শুমাশর ইতযাশে পশরচােনা
কগর োগক। এোড়াও শুমাশরসমূগহর মূে ইগেগকটরসমূহ পরবতী সময়কাগে লয েশতধারায় চেমান োগক তা শনরূপগণর
র্ন্য লেম/স্যাম্পে প্রস্তুত করত: ফ টগোআপ র্শরপ পশরচােনা কগর োগক।

(ে) ন্যািনাে একাউশটং উইং
ন্যািনাে একাউশটং উইং মূেত : (১) লেগির তবশেশিক বাশণর্য তো আমোশন, রপ্তাশন সম্পগকষ তথ্য সংগ্রহ ও সংকেন
কগর প্রশত বের শরগপাট ষ প্রকাি, (২) বাংোগেগির র্াতীয় আগয়র শহসাব শনরূপণ, এবং (৩) লকান শবশনগয়াে সম্পগকষ
তথ্য সংগ্রহ, সংকেন ও প্রশতগবেন ততশর কগর োগক। এোড়াও উৎপােন ও ব্যয়শভশত্তক শর্শ শপ শনরূপণ, লকশিয় ও
স্থানীয় সরকাগরর বাগর্ট সংগ্রহ এবং ইগকানশমক ও ফ টাংিনাে লকা অনুযায়ী লেশণ শবন্যাস কগর এবং বৃহৎ ও মাঝাশর
শিল্প প্রশতষ্ঠাগনর লেগের লকায়াটাম ইনগ ক্স শনরূপণ কগর। অশধকন্তু এ উইং শসশপআই (কনজ্যযমার প্রাইস ইনগ ক্স),
শিউআরআই (ওগয়র্ লরট ইনগ ক্স) শনরূপণ, ফ টগরন লি স্ট্যাটিসটিকস অব বাংোগেি, স্ট্যাটিসটিকযাে পগকটব্যক,
পশরসংখ্যান বর্ ষগ্রন্থ, মাশসক পশরসংখ্যান ব্যগেটিন ইতযাশে প্রকাি কগর োগক।

(ে) এশগ্রকােচার উইং
এশগ্রকােচার উইংগয়র মূে োশয়ি লেগির বাৎসশরক কৃশর্ পশরসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাি করা। (১) ০৬টি প্রধান ফ টসে এবং
১২০টি অপ্রধান ফ টসগের উৎপােগনর শহসাবসহ ভূশমর ব্যবহার, (২) লসচ, আবহাওয়া ও িস্য সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ, (৩)
প্রাকৃশতক দুগয ষাগের কারগণ ফ টসগের ক্ষয়ক্ষশত শনরূপণ, এবং (৪) শবশভন্ন ফ টসগের আওতায় র্শমর পশরমাণ শনধ ষারগণর
মাধ্যগম কৃশর্ পশরসংখ্যান প্রণয়ন কগর। এ োড়া উি উইং প্রশত বের ‘ইয়ারব্যক অব এশগ্রকােচার স্ট্যাটিসটিক্স’ নামক
পশরসংখ্যান পুশস্তকা প্রকাি কগর োগক।
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(ঘ) ইোশষ্ট্র এে লেবার উইং
ইোশি এে লেবার উইং (১)শিল্প র্শরপ পশরচােনাসহ অন্যান্য অকৃশর্ োগত লযমন: শনমষাণ, পশরবহন, ব্যবসা-বাশণর্য
প্রভৃশত োগতর উপর র্শরপ অনুষ্ঠাগনর মাধ্যগম তথ্য সংগ্রহ, সংকেন ও প্রকাি এবং (২) েমিশি র্শরগপর মাধ্যগম
লমাট েমিশি, লবকার র্নিশি, লপিাশভশত্তক লোগকর সংখ্যা ইতযাশে শনণ ষয় এবং প্রশতগবেন প্রকাি (৩) অে ষননশতক
শুমাশর পরবতী শবর্গনস লরশর্স্ট্ার হােনাোে কগর োগক। এোড়া এ হক শভশত্তগত ইনফ টরমাে লসক্টগরর তথ্য সংগ্রহ,
টাইম ইউর্ সাগভষ ইতযাশে সম্পন্ন কগর োগক।
(ঙ) ল গমাগ্রাশফ ট এে লহেে উইং
ল গমাগ্রাশফ ট এে লহেে উইং (১) শবশভন্ন নমুনা র্শরপ, লযমন–মা ও শিশুর পুশি র্শরপ শনয়শমত অনুষ্ঠানপূব ষক তথ্য
সংগ্রহ ও প্রশতগবেন প্রকাি এবং (২) লসম্পে ভাইটাে লরশর্গিিন শসগস্ট্ম র্শরগপর মাধ্যগম র্নস্বাস্থয, পশরবার
পশরকল্পনা ইতযাশে শবর্গয় তথ্য সংগ্রহ, সংকেন ও প্রকাি কগর োগক। অশধকন্তু ল গমাগ্রাশফ ট এে লহেে উইং ২টি আেম
শুমাশরর মধ্যবতী সমগয় লেগির র্নসংখ্যা, র্নউব ষরতার হারসহ সকে প্রকার ভাইটাে স্ট্যাটিসটিকস প্রোন কগর োগক।
তাোড়া শবশভন্ন র্শরগপর মাধ্যগম স্বাস্থয ও পুশি সম্পশকষত তথ্য সংগ্রহ, সংকেনও প্রকাি কগর োগক। শবশবএস কর্তক
ষ
পশরচাশেত শবশভন্ন শুমাশরর শুমাশর পরবতী যাচাই (শপইশস) আগোচয উইং কর্তক
ষ পশরচাশেত হগয় োগক।

(চ) কশম্পউটার উইং
কশপম্পউটার উইং (১) পশরসংখ্যান ব্যযগরার সকে উইং কর্তক
ষ পশরচাশেত শুমাশর/র্শরপ এবং অন্যান্য উৎস লেগক
সংগৃশহত তথ্য প্রশক্রয়াকরণ এবং াটাগবইর্ ততশর, (২) শুমাশর ও র্শরগপর র্ন্য প্রগয়ার্নীয় ক্ষুদ্র এোকাশভশত্তক শর্ও
লকা প্রস্তুত এবং (৩) লমৌর্া ম্যাপ প্রস্তুতপূব ষক শবশবএসএর শবশভন্ন শুমাশর, র্শরপ ইতযাশের র্ন্য সরবরাহ কগর োগক।
এ োড়া এ উইং কশম্পউটার শসগস্ট্ম, সাভষার শসগস্ট্ম রক্ষণাগবক্ষণ, সংরক্ষণ, ইটারগনট ব্যবস্থা ও পশরসংখ্যান প্রণয়গনর
লক্ষগে শ শর্টাে পিশতর ব্যবহার ও উন্নয়ন পশরকল্পনা সমন্বয় এবং রক্ষণাগবক্ষগণর কার্ কগর োগক।
(ে) স্ট্যাটিসটিকযাে স্ট্াফ ট লিশনং ইনশস্ট্টিউট
স্ট্যাটিসটিকযাে স্ট্াফ ট লিশনং ইনশস্ট্টিউট (এসএসটিআই) (১) বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার সের েপ্তর ও মাঠ পয ষাগয়র
কমষকতষা/কমষচাশরগের র্ন্য শনয়শমত প্রশিক্ষণ কায ষক্রম পশরচােনা কগর োগক। (২) প্রশত অে ষ বেগরর শুরুগত প্রশিক্ষণ
বর্ ষপশি প্রণয়ন করা।

(র্) শফ টন্যান্স এযা শমশনগষ্ট্রিন এে এমআইএস
শফ টন্যান্স এযা শমশনগিিন এে এমআইএস (১)পশরসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ সম্পশকষত যাবতীয় প্রশ্নপে, ফ টরমসমূহ োপাগনা, (২)
শবশভন্ন উইং-এর বাগর্ট বরাে লেয়া, (৩) শবশভন্ন উইং-এর প্রিাসশনক কার্ করা, (৪) ব্যযগরা কর্তক
ষ প্রস্তুতকৃত যাবতীয়
প্রকািনা মুদ্রণ (৫) প্রকািনা শবক্রয়, আোন-প্রোন ও সংরক্ষগণর ব্যবস্থা ইতযাশে কায ষক্রম সম্পােন কগর োগক।
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২০১৮-১৯ অে ষ বেগরর প্রশিক্ষণ পশরকল্পনা
ক্রশমক

প্রশিক্ষণ লকাগস ষর নাম

সময়

লময়াে

প্রশিক্ষণােী

প্রশিক্ষণােীর
সংখ্যা

১

English Language

জ্যোই

5 কমষ শেবস

কমষকতষা

২৫ র্ন

২

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

জ্যোই

5 কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

৩

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

জ্যোই

5 কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

৪

Public Procurement Management (with e-GP)

আেি

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

২৪ র্ন

৫

e-filing প্রনশেণ

আেি

১ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

২৪ র্ন

৬

Project Planning, Development and Management (PPDM)

আেি

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

30 র্ন

৭

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

লসগেম্বর

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা

30 র্ন

৮

Computer Special Training (STATA/SPSS).

লসগেম্বর

5 কমষ শেবস

কমষকতষা

২৪ র্ন

৯

Computer Basic Training

লসগেম্বর

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

২৪ র্ন

১০

Basic Financial Management

অগক্টাবর

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

30 র্ন

১১

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

অগক্টাবর

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

১২

e-filing প্রনশেণ

নগভম্বর

১ কমষ শেবস

কমষচাশর (৪ে ষ)

২৪ র্ন

১৩

Staff development

নগভম্বর

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

30 র্ন

১৪

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

নগভম্বর

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

১৫

Computer Basic Training

শ গসম্বর

5 কমষ শেবস

কমষকতষা

২৪ র্ন

১৬

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

শ গসম্বর

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

30 র্ন

১৭

তথ্য অনিক্াি, তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ

র্ানুয়াশর

২ কমষ শেবস

কমষকতষা

৩০ র্ন

১৮

Computer Literacy

র্ানুয়াশর

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

২৪ র্ন

১৯

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

লফ টব্রুয়াশর

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

30 র্ন

২০

Computer Basic Training

লফ টব্রুয়াশর

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

24 র্ন

২১

e-filing প্রনশেণ

লফ টব্রুয়াশর

১ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

২৪ র্ন

২২

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

মাচ ষ

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

৩০ র্ন

২৩

Project Planning, Development and Management (PPDM)

মাচ ষ

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

২৪

কৃশর্ পশরসংখ্যান

মাচ ষ

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা

30 র্ন

২৫

Public Procurement Management (with e-GP)

এশপ্রে

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

২৪ র্ন

২৬

National Accounts Statistics

এশপ্রে

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

২৭

ট্রডদমািানফ এন্ড ট্রিলথ স্ট্যাটিসটিক্স

এশপ্রে

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

২৮

ট্রবনসক্ অনফস ম্যাদনজদমন্ট

লম

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

২৯

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান

লম

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

৩০

লেবার স্ট্যাটিক্স এবং এসএমআই

লম

৫ কমষ শেবস

কমষকতষা/কমষচাশর

৩০ র্ন

৩১

Staff development

জ্যন

৫ কমষ শেবস

কমষচাশর

30 র্ন

৩২

তথ্য অনিক্াি, তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ

জ্যন

২ কমষ শেবস

কমষকতষা

30 র্ন
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শবাঃদ্রাঃ কর্তষপগক্ষর শনগে ষি অনুযায়ী উপগরাি প্রশিক্ষণসূশচ পশরবশতষত হগত পাগর।

১। English Language
লকাগস ষর নাম

:

English Language Course

লময়াে

:

5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

জ্যোই, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৫ (পঁশচি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা

লকাগস ষর উগেে

:

(১) To develop participants’ ICT skills in their day office
work.
(2) To develop participants’elementary skills in applying
English Language.

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

02..০১-02 Parts of Speach.

:

02.03.০4 Sentence Structure and its major components.

:

02.05.০8 Tence

:

02.09-10
v firfda fu ift ,itinvdacn ,brfvda f n itcnuF
.nunn uada fu af i unfdnfvnu
02.11-12 Use of Determiners, Auxiliary verbs and Molals

;

02.13-14 Word formation and Vocabulary

:

02.15 Common mistake in English usase.

:

02.16-17 Writing Letters.

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২। লমৌশেক পশরসংখ্যান
লকাগস ষর নাম

:

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লময়াে

:

5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

আেি, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) লমৌশেক পশরসংখ্যান শবর্গয় সম্যক ধারণা অর্ষন ও েক্ষতা বৃশি করা
(২) াটা সংগ্রহ কাগর্ েক্ষতা বৃশি করা
(৩) নমুনায় পিশত সম্পগকষ েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

১.০১ পশরসংখ্যাগনর শবশভন্ন সংজ্ঞা

:

1.02 লকিীয় প্রবণতার সংজ্ঞা ও শবশভন্ন পশরমাপ সমূগহর উপর আগোচনা

:

২.০১ শবস্তার পশরমাগপর শবশভন্ন পিশতর উপর আগোচনা

:

২.০২ নমুনায়গনর শবশভন্ন পিশত সম্পগকষ আগোচনা

:

২.০৩ াটা সংগ্রহ পিশত

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৩। লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:
:

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারন শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

মশ উে-১:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
জ্যোই, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-২:

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
15

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9
৪। Public Procurement Management (with e-GP)
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Public Procurement Management (with e-GP)
৫ (পাঁচ) কমষশেবস

আেি, ২০১৮
২৪ (চশিি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা
(১) পাবশেক প্রশকউরগমট ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা
(২) শবশভন্ন প্রশকউরগমট পিশত সম্পগকষ র্ানা
(৩) লটোর মূল্যায়গন েক্ষতা বৃশি করা
(৪) প্রশকউরগমট পশরকল্পনা প্রণয়গন েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১:
মশ উে-২:

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1.01 Importance of Training
1.02 Introduction to PPR-2008
২.0১ General Provision of PPR-2008
২.0২ Different Procurement Methods
২.0৩ Standard Tender Documents for Goods & Works
২.0৪ Tender Evaluation & Assignment
২.0৫ Different Procurement Methods for Services
২.০৬ Standard Documents for Consultancy Services
২.০৭ Proposal Evaluation & Assignment
২.০৮ Procurement Planning & Course Evaluation
২.০৯ e-GP
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৫। e-filing প্রশিক্ষণ
লকাগস ষর নাম

:

e-filing প্রশিক্ষণ

লময়াে

:

০১ (এক) কমষশেবস

তাশরে

:

আেি, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

েে অনফস ব্যবস্থাপনা গদড় ট্রতালা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

1.01 ই-ফ টাইে = যাসগবা ষ

:

1.02 ব্যবিািক্ািী ব্যবস্থাপনা, েপ্তি ব্যবস্থাপনা

:

২.০1 লহল্প ল ে= কুগমটগ্রহণ, ই-ফ টাইে কায ষক্রম
২.০2 নশে ব্যবস্থাপনা, কায ষক্রম ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
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৬। Project Planning, Development and Management (PPDM)
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Project Planning, Development and Management (PPDM)

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
আেি, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা
To increase the techinal competence of the participants in project
formulation, appraisal, implementation, monitoring and evaluation

পাঠ্যসূশচ
1.01
1.02
1.03
1.04

Planning and development concept & relations.
Planning process in Bangladesh.
Strategic Planning.
Preparation of Annual Development Programme.
Project cycle
Project design with logical farmework.
Explanation of DPP,TPP formats and issues.
Project Financing: concept and techniques.
Forigen aid and its use

মশ উে-১

:

মশ উে-২

:

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

মশ উে-3
প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:
:

Financial appraisal with NPV, B/C ratio & IRR calculation.

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৭।

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট
লকাগস ষর নাম
: লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
লসগেম্বর, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

মশ উে-১:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-২:

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৮। Computer Special Training (STATA/SPSS)
লকাগস ষর নাম

:

Computer Special Training (STATA/SPSS).

লময়াে

:

০5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লসগেম্বর, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা

লকাগস ষর উগেে

:

(১) STATA/SPSS সম্পগকষ সম্যক জ্ঞান অর্ষন
(২) কশম্পউটার কাগর্ েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.01 অশফ টস পিশতাঃ ননথপে ব্যবস্থাপনা, পে প্রাশপ্ত ও র্ারী, নতুন নশে লোো ও
নশের েশতশবশধ

মশ উে-২

:

1.02 ট্রিক্ড ণসমূি সিংিেণ, বাছাই ও নবনিক্িণ

:

২.০1 কায ষ শনস্পশত্তাঃ লনাট শেেন, পোশের প্রকারগভে
২.০2 সভাাঃ মাশসক সভা, সমন্বয় সভা, পয ষাগোচনা সভা

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
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৯। Computer Basic Training
লকাগস ষর নাম

:

Computer Basic Training

লময়াে

:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লসগেম্বর, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) কশম্পউটার কাগর্ েক্ষতা বৃশিকরণ

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.01 Computer Fundamental

:

1.02 Maintenances

:

২.০১ Troubleshooting & Windows

:

২.0২ Microsoft Word (MS Word)

:

২.0৩ Microsoft Excel (MS Excel)

:

২.0৪ Microsoft Power Point

:

২.0৫ Unicode Bangla

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ

লকাস ষ পশরচােক

:

মশ উে-২

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
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১০। Basic Financial Management
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

মশ উে-১

:
:
:
:
:
:
:

:

Basic Financial Management
৫ (পাঁচ) কমষশেবস
অগক্টাবর, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর
To improve participants and skills about the basic matters related
to financial management.

পাঠ্যসূশচ
1.01 Important Aspects of Financial Rules.
1.02 Treasury Rules.
1.03 Financial Power and Responsibilities of Departmental
Heads and Drawing Disbursing Officers.

:

Approval of Budget Estimate.
০২.০১ Bangladesh Service Rules (BSR)
2.03 Rules relating to TA & DA.
2.05 Pension and Gratuity Rules.
2.06-07 Time Scle, Charge Allowance, Rest & Recreation
Allowance, Festival Allowance, Advance, Encashment of Leave,
Subsistence Grant, Lump Grunt, Fees and Honorarium.

মশ উে-২

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

1.07 Preparation of Bills.
1.08 Writing and Maintenance of Cash Book and other Resgister.
1.09 Maintenance of Government Accounts and Audting System.
01.11-12 Budget, Classification of Budget,Preparation and

:
:
:
:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
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১১।

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট
লকাগস ষর নাম
: লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
অগক্টাবর, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

মশ উে-১:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-২:

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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১২।

e-filing প্রশিক্ষণ

লকাগস ষর নাম

:

e-filing প্রশিক্ষণ

লময়াে

:

০1 (এক) কমষশেবস

তাশরে

:

নগভম্বর, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

েে অনফস ব্যবস্থাপনা গদড় ট্রতালা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

1.01 ই-ফ টাইে = যাসগবা ষ

:

1.02 ব্যবিািক্ািী ব্যবস্থাপনা, েপ্তি ব্যবস্থাপনা

:

২.০1 লহল্প ল ে= কুগমটগ্রহণ, ই-ফ টাইে কায ষক্রম
২.০2 নশে ব্যবস্থাপনা, কায ষক্রম ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
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১৩। Staff Development
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Staff Development
৫ (পাঁচ) কমষশেবস
নগভম্বর, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষচাশর
(১) Pre-Service Preparation এর জ্ঞান োভ করা
(২) Basic Technical Skills বৃশি করা
(৩) ৪ে ষ লেশণর কমষচাশরগের লপিােত েক্ষতা ও লসবার মান বৃশি করা।

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

১.০১ Attributes, Grooming & Personal Hygiene Posture
of Service Staff

মশ উে-২
১.০২ Social Skills Telephone Manners
২.০১ Equipment Recognition (Food & Beverage Service)

২.0২ Pre-Service Preparation
২.0৩ Basic Technical Skills (Food & Beverage
Service

২.0৪ Sequence of Service
২.0৫ Basic Technical Skills (Food & Beverage Service)
২.0৬ Sequence of Service
প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।

Staff Development Co
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১৪।

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লকাগস ষর নাম

:

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লময়াে

:

5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

নগভম্বর, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) লমৌশেক পশরসংখ্যান শবর্গয় সম্যক ধারণা অর্ষন ও েক্ষতা বৃশি করা
(২) াটা সংগ্রহ কাগর্ েক্ষতা বৃশি করা
(৩) নমুনায় পিশত সম্পগকষ েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

১.০১ পশরসংখ্যাগনর শবশভন্ন সংজ্ঞা

:

1.02 লকিীয় প্রবণতার সংজ্ঞা ও শবশভন্ন পশরমাপ সমূগহর উপর আগোচনা

:

২.০১ শবস্তার পশরমাগপর শবশভন্ন পিশতর উপর আগোচনা

:

২.০২ নমুনায়গনর শবশভন্ন পিশত সম্পগকষ আগোচনা

:

২.০৩ াটা সংগ্রহ পিশত

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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১৫।

Computer Basic Training

লকাগস ষর নাম

:

Computer Basic Training

লময়াে

:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

শ গসম্বর, ২০১৮

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) কশম্পউটার কাগর্ েক্ষতা বৃশিকরণ

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.01 Computer Fundamental

:

1.02 Maintenances

:

২.০১ Troubleshooting & Windows

:

২.0২ Microsoft Word (MS Word)

:

২.0৩ Microsoft Excel (MS Excel)

:

২.0৪ Microsoft Power Point

:

২.0৫ Unicode Bangla

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

মশ উে-২

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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১৬।

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:
:

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
শ গসম্বর, ২০১৮
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১:
মশ উে-২:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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১৭। তথ্য অশধকার,তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ
লকাগস ষর নাম

:

তথ্য অশধকার, তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ

লময়াে

:

২ (দুই) কমষশেবস

তাশরে

:

জানুয়ানি, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা

লকাগস ষর উগেে

:

তনশতকতা ও শুিাচার সম্পগকষ সম্যক ধারণা োভ করা এবং কমষকতষাগের তথ্য
অশধকার ও এশপএ শবর্গয় ধারণা প্রোন

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.01

:

1.02 মূল্যগবাধ ও সামাশর্ক লপ্রক্ষাপট

:

২.০৩ মানুগর্র সু-অভযাস, অসামাশর্ক রার্নীশত

:

২.০৪ ধমষ শবোস ও ধমষগ্রন্থ চচ ষা

:

৩.০১ তথ্য অনিক্াি আইন-২০০৯

:

৩.০২ The Right to Information Act. 2009

:

৪.০১ তথ্য অনিক্াি (তথ্য প্রানপ্ত সিংক্রান্ত) নবনিমালা-২০০৯

:

৪.০২ তথ্য অনিক্াি (তথ্য প্রানপ্ত সিংক্রান্ত) নবনিমালা-২০০৯ এি সিংদশািনী

মশ উে-৫

:

৫.০১ বাশর্ ষক কমষসম্পােন চুশির শবশভন্ন শেক সমূহ

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

মশ উে-২

মশ উে-৩

মশ উে-৪

তনশতক শিক্ষা ও সু-িাসগনর সাধারণ ধারণা
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১৮। Computer Literacy
লকাগস ষর নাম

:

Computer Literacy

লময়াে

:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

র্ানুয়াশর, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

T uanfd dhn niudavanifdu wadh nlnmnfdiuy v mnrdnu dnvhf l gy
ift adu innlavida f n u nnavail nrun un.

পাঠ্যসূশচ
:

১.efdu trvda f d v mnrdnu uiutwiun ift c ndwiun ০১.

:

1.03 Familarization with keyboard.

:

01.04-09 Essential ICT Skill: MS Word.

:

01.10-12 09 Essential ICT Skill: MS Excel.

:

0.1.13-15 .r wnu r afd Sc :luunfdail eaT ceall

:

01.16-19 Unicode:Bangla Typing

:

01.20-21 Internet and e-mail.

প্রশিক্ষণ পিশত

:

ট্রেনণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

মশ উে-১

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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১৯।

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লকাগস ষর নাম

:

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লময়াে

:

5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লফ টব্রুয়াশর, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) লমৌশেক পশরসংখ্যান শবর্গয় সম্যক ধারণা অর্ষন ও েক্ষতা বৃশি করা
(২) াটা সংগ্রহ কাগর্ েক্ষতা বৃশি করা
(৩) নমুনায় পিশত সম্পগকষ েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

১.০১ পশরসংখ্যাগনর শবশভন্ন সংজ্ঞা

:

1.02 লকিীয় প্রবণতার সংজ্ঞা ও শবশভন্ন পশরমাপ সমূগহর উপর আগোচনা

:

২.০১ শবস্তার পশরমাগপর শবশভন্ন পিশতর উপর আগোচনা

:

২.০২ নমুনায়গনর শবশভন্ন পিশত সম্পগকষ আগোচনা

:

২.০৩ াটা সংগ্রহ পিশত

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২০।

Computer Basic Training

লকাগস ষর নাম

:

Computer Basic Training

লময়াে

:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লফ টব্রুয়াশর, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) কশম্পউটার কাগর্ েক্ষতা বৃশিকরণ

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.01 Computer Fundamental

:

1.02 Maintenances

:

২.০১ Troubleshooting & Windows

:

২.0২ Microsoft Word (MS Word)

:

২.0৩ Microsoft Excel (MS Excel)

:

২.0৪ Microsoft Power Point

:

২.0৫ Unicode Bangla

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

মশ উে-২

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২১।

e-filing প্রশিক্ষণ

লকাগস ষর নাম

:

e-filing প্রশিক্ষণ

লময়াে

:

০১ (এক) কমষশেবস

তাশরে

:

লফ টব্রুয়াশর, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

২৪ (চশিি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

েে অনফস ব্যবস্থাপনা গদড় ট্রতালা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

1.01 ই-ফ টাইে = যাসগবা ষ

:

1.02 ব্যবিািক্ািী ব্যবস্থাপনা, েপ্তি ব্যবস্থাপনা

:

২.০1 লহল্প ল ে= কুগমটগ্রহণ, ই-ফ টাইে কায ষক্রম
২.০2 নশে ব্যবস্থাপনা, কায ষক্রম ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস

33

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9
২২।

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:
:

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
মাচ ষ, ২০১৯
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১:
মশ উে-২:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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Project Planning, Development and Management (PPDM)

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Project Planning, Development and Management (PPDM)

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
মাচ ষ, ২০১৯
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা
To increase the techinal competence of the participants in project
formulation, appraisal, implementation, monitoring and evaluation

পাঠ্যসূশচ
1.01
1.02
1.03
1.04

Planning and development concept & relations.
Planning process in Bangladesh.
Strategic Planning.
Preparation of Annual Development Programme.
Project cycle
Project design with logical farmework.
Explanation of DPP,TPP formats and issues.
Project Financing: concept and techniques.
Forigen aid and its use

মশ উে-১

:

মশ উে-২

:

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

মশ উে-3
প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:
:

Financial appraisal with NPV, B/C ratio & IRR calculation.

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২৪। কৃশর্ পশরসংখ্যান
লকাগস ষর নাম

:

কৃশর্ পশরসংখ্যান

লময়াে

:

৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

মাচ ষ, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) শবশবএস কর্তক
ষ পশরচাশেত কৃশর্ শুমাশর ও কৃশর্ শবর্য়ক শবশভন্ন প্রকার
র্শরপ সম্পগকষ জ্ঞান োভ করা
(২) ফ টসগের উৎপােন শহসাব পশরমাপ করা
(৩) লসচ, আবহাওয়া ও িস্য সংক্রান্ত তথ্য র্ানা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

১.০১ কৃশর্ শুমাশর, র্শরপ

:

১.০২ প্রধান ও অপ্রধান ফ টসগের শহসাব প্রাক্কেন, আয়তন শনণ ষয় পিশত

:

২.০১ ফ টসে কতষন, শহসাব প্রণয়ন

:

২.০২ ফ টসগের পূব ষাভাস, ভূশম ব্যবহার

:

২.০৩ লসচ আবহাওয়া ও িস্য সংক্রান্ত তথ্য

:

২.০৪ ফ টসগের ক্ষয়ক্ষশতর পশরমাণ শনধ ষারণ

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক

:
:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।

মশ উে-২
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Public Procurement Management (with e-GP)

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Public Procurement Management (with e-GP)
৫ (পাঁচ) কমষশেবস

এশপ্রে, ২০১৯
২৪ (চশিি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা
(১) পাবশেক প্রশকউরগমট ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা
(২) শবশভন্ন প্রশকউরগমট পিশত সম্পগকষ র্ানা
(৩) লটোর মূল্যায়গন েক্ষতা বৃশি করা
(৪) প্রশকউরগমট পশরকল্পনা প্রণয়গন েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১:
মশ উে-২:

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1.01 Importance of Training
1.02 Introduction to PPR-2008
২.0১ General Provision of PPR-2008
২.0২ Different Procurement Methods
২.0৩ Standard Tender Documents for Goods & Works
২.0৪ Tender Evaluation & Assignment
২.0৫ Different Procurement Methods for Services
২.০৬ Standard Documents for Consultancy Services
২.০৭ Proposal Evaluation & Assignment
২.০৮ Procurement Planning & Course Evaluation
২.০৯ e-GP
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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National Accounts Statistics

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে

:
:
:

National Accounts Statistics
৫ (পাঁচ) কমষশেবস

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:

30 (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

এশপ্রে, ২০১৯

National Accounts Compilation-এ কমষকতষাগের পারেিী করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১
মশ উে-২

মশ উে-৩
মশ উে-৪
মশ উে-৫

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1.01
1.02
২.0১
২.০২
২.০৩
২.০৪
৩.০১
৩.০২
৪.০১
৪.০২

:
:

৫.০১
৫.০২
৫.০৩

Poverty analysis using HIES
System of National Accounts, concepts and definitions
Method of GDP Estimation
Foreign trade statistics
Compilation of GDP (Production Approach)
Compilation of GDP (Manufacturing Sector)
Compilation of GDP (Agricultural Sector)
Compilation of GDP (Financial Intermediation Sector
Compilation of QGDP
Current production statistics, Quantum Index of Industrial
Production (QIIP)
Publication, press release and future action plan
Compilation of Other indices (HRI, BMPI etc.)
Price and wage statistics(Collection procedure of price and
wage data)

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত

:
:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।

38

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9
২৭।

ল গমাগ্রাশফ ট এে লহেে স্ট্যাটিসটিক্স

লকাগস ষর নাম

:

ল গমাগ্রাশফ ট ও লহেে স্ট্যাটিসটিক্স

লময়াে

:

০৫ (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

এনপ্রল, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

ল গমাগ্রাশফ ট এে লহেে স্ট্যাটিসটিক্স শবর্গয় সম্যক ধারণা প্রোন

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

১.০১ র্নপশরসংখ্যান, র্ন ঘটনার হার

:

1.02 স্যাম্পে ভাইটাে লরশর্গষ্ট্রিন শসগিম-এর মাধ্যগম তথ্য সংগ্রহ পিশত

:

২.০১ মা ও শিশুর পুশি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ পিশত

:

২.০২ মা ও শিশুর পুশি সংক্রান্ত Anthropometric Measurement

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য, গ্রুপ আগোচনা এবং প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

মশ উে-২

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২৮।

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
ময ষাো

:
:
:
:
:
:

লবশসক অশফ টস ম্যাগনর্গমট

লকাগস ষর উগেে

:

(১) চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(২) অশফ টস ব্যবস্থাপনা সম্পগকষ জ্ঞান অর্ষন করা
(৩) লনাট শেেন পিশত ও নশে সংরক্ষণ শবর্য়ক েক্ষতা ও গুণেতমান বৃশি করা।

মশ উে-১:

:
:
:

1.01 চাকুশরর সাধারণ শনয়মাবশে
১.০২ সরকাশর কমষচারী (শংেো ও আপীে) শবশধমাো-১৯৮৫
২.০১ শনগয়াে ও পগোন্নশত এবং শ শর্টাে ফ টাইে চালুকরণ

:

২.০২ সরকাশর কমষচারী (আচরণ শবশধ) শবশধমাো-১৯৭৯ ও সরকাশর
কমষচাশর (শবগির্ শবধান) অধ্যাগেি-১৯৭৯
২.০৩ েণকমষচারী শংেো (শনয়শমত উপশস্থশত) অধ্যাগেি ১৯৮২ ও
দ্যা পাবশেক সাগভষটস (শ সশমসাে অন কনশভকিন) অধ্যাগেি-১৯৮৫
২.০৪ Forms of communication (Official letter. demi-official

৫ (পাঁচ) কমষশেবস
লম, ২০১৯
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষকতষা/কমষচাশর

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-২:

:
:

letter writing)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

মশ উে-৩:

মশ উে-৪

প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:

২.০৫ অশফ টস আগেি
২.০৬ সাকুষোর
৩.০০ নশে সংরক্ষণ
৩.০১ নশে লোো
৩.০২ লনাট
৩.০৩ ইউগনাট
৩.০৪ লপ্রসগনাট
৩.০৫ লটোর
৩.০৬ লনাটিি ইতযাশে শেেন
৩.০৭ লযােোন এবং লর্যষ্ঠতার সাধারন নীশতমাো
৩.০৮ সাশভষস বশহ ও শবশভন্ন প্রকার লরশর্িার রক্ষণাগবক্ষণ
৩.০৯ ছুটি শবশধ
৪.০১ Summary writing
৪.০২ Preparation of Drafts
৪.০৩ সাধারন ভশবষ্য তহশবে শবশধ
৪.০৪ গ্রুপ ইন্সুযগরন্স
৪.০৫ লবশনভগেট ফ টাে
লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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২৯।

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লকাগস ষর নাম

:

লমৌশেক পশরসংখ্যান

লময়াে

:

5 (পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লম, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) লমৌশেক পশরসংখ্যান শবর্গয় সম্যক ধারণা অর্ষন ও েক্ষতা বৃশি করা
(২) াটা সংগ্রহ কাগর্ েক্ষতা বৃশি করা
(৩) নমুনায় পিশত সম্পগকষ েক্ষতা বৃশি করা

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

মশ উে-২

:

১.০১ পশরসংখ্যাগনর শবশভন্ন সংজ্ঞা

:

1.02 লকিীয় প্রবণতার সংজ্ঞা ও শবশভন্ন পশরমাপ সমূগহর উপর আগোচনা

:

২.০১ শবস্তার পশরমাগপর শবশভন্ন পিশতর উপর আগোচনা

:

২.০২ নমুনায়গনর শবশভন্ন পিশত সম্পগকষ আগোচনা

:

২.০৩ াটা সংগ্রহ পিশত

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

লকাস ষ পশরচােক

:

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৩০। লেবার স্ট্যাটিসটিক্স এবং এসএমআই
লকাগস ষর নাম

:

লেবার স্ট্যাটিকস এবং এসএমআই

লময়াে

:

৫(পাঁচ) কমষশেবস

তাশরে

:

লম, ২০১9

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা/কমষচাশর

লকাগস ষর উগেে

:

(১) কমষচাশরগের Statistical Classification & Labour Force
শবর্গয় সম্যক ধারণা প্রোন;

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১:

মশ উে-২:

:

:

1.01

Introduction & Concepts of Bangladesh Standard Industrial

1.02

Classification (BSIC) and its background.
Principles used for the classification

২.০১
২.০২
3.০১

মশ উে-3:

3.০২
3.০৩

:

3.০৪
৩.০৫

Broad classification / structure of Bangladesh Standard
Industrial Classification (BSIC).
Alternative aggregation of economic activities for special
purposes as SNA aggregation & alternative aggregation for
ICT Sector.
Introduction & Concepts of Bangladesh Standard
Classification of Occupations (BSCO) and its background.
Structure of Bangladesh Standard Classification of
Occupations (BSCO).
Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO)
by major group, sub-major group, titles & codes with
examples and compare to ISCO.
Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO)
by minor group, unit group, titles & codes with examples and
compare to ISCO.
Labour Force

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক

:
:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।

লকাস ষ সমন্বয়কারী

:

র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৩১। Staff Development
লকাগস ষর নাম
লময়াে
তাশরে
প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা
প্রশিক্ষগণর ধরন
পে ময ষাো
লকাগস ষর উগেে

:
:
:
:
:
:
:

Staff Development
৫ (পাঁচ) কমষশেবস
জ্যন, ২০১9
৩০ (শেি) র্ন
অনাবাশসক
কমষচাশর
(১) Pre-Service Preparation এর জ্ঞান োভ করা
(২) Basic Technical Skills বৃশি করা
(৩) ৪ে ষ লেশণর কমষচাশরগের লপিােত েক্ষতা ও লসবার মান বৃশি করা।

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

১.০১ Attributes, Grooming & Personal Hygiene Posture
of Service Staff

মশ উে-২
১.০২ Social Skills Telephone Manners
২.০১ Equipment Recognition (Food & Beverage Service)

২.0২ Pre-Service Preparation
২.0৩ Basic Technical Skills (Food & Beverage
Service

২.0৪ Sequence of Service
২.0৫ Basic Technical Skills (Food & Beverage Service)
২.0৬ Sequence of Service
প্রশিক্ষণ পিশত
মূল্যায়ণ পিশত
লকাস ষ পশরচােক
লকাস ষ সমন্বয়কারী

:
:
:
:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।
প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।
. কাইয়ুম আরা লবেম, পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
র্নাব লমা. আবদুর রব ঢােী, উপ-পশরচােক, এসএসটিআই, শবশবএস।
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৩২।

তথ্য অশধকার,তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ

লকাগস ষর নাম

:

তথ্য অশধকার, তনশতকতা ও শুিাচার এবং এশপএ

লময়াে

:

২ (দুই) কমষশেবস

তাশরে

:

জুন, ২০১৯

প্রশিক্ষণােীর সংখ্যা

:

৩০ (শেি) র্ন

প্রশিক্ষগণর ধরন

:

অনাবাশসক

পে ময ষাো

:

কমষকতষা

লকাগস ষর উগেে

:

তনশতকতা ও শুিাচার সম্পগকষ সম্যক ধারণা োভ করা এবং কমষকতষাগের তথ্য
অশধকার ও এশপএ শবর্গয় ধারণা প্রোন

পাঠ্যসূশচ
মশ উে-১

:

1.02

:

1.02 মূল্যগবাধ ও সামাশর্ক লপ্রক্ষাপট

:

২.০৩ মানুগর্র সু-অভযাস, অসামাশর্ক রার্নীশত

:

২.০৪ ধমষ শবোস ও ধমষগ্রন্থ চচ ষা

:

৩.০১ তথ্য অনিক্াি আইন-২০০৯

:

৩.০২ The Right to Information Act. 2009

:

৪.০১ তথ্য অনিক্াি (তথ্য প্রানপ্ত সিংক্রান্ত) নবনিমালা-২০০৯

:

৪.০২ তথ্য অনিক্াি (তথ্য প্রানপ্ত সিংক্রান্ত) নবনিমালা-২০০৯ এি সিংদশািনী

মশ উে-৫

:

৫.০১ বাশর্ ষক কমষসম্পােন চুশির শবশভন্ন শেক সমূহ

প্রশিক্ষণ পিশত

:

লেশণকগক্ষ বিব্য প্রোন, গ্রুপ আগোচনা ও প্রশতগবেন উপস্থাপন।

মূল্যায়ণ পিশত

:

প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা, হাশর্রা এবং ক্লাগস অংিগ্রহণ।

মশ উে-২

মশ উে-৩

মশ উে-৪

তনশতক শিক্ষা ও সু-িাসগনর সাধারণ ধারণা

44

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9

ট্রমৌনলক্ প্রনশেণ শবর্য়ক লকাগস ষ সশচব মগহােয় , মহাপশরচােক এবং পশরচােক এস এস টি আই

Basic Financial Management Course
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প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9

আধুননক্ অনফস ব্যবস্িাপনা লকাস ষ

46

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9

জাতীয় শুদ্ধাচাি ট্রক্ৌশল বাস্তবায়ন নবষয়ক্ লকাস ষ

ট্রমৌনলক্ পনিসিংখ্যান লকাস ষ

47

প্রশিক্ষণ বর্ ষপশি ২০18-১9

উপসংহার
বাংোগেি পশরসংখ্যান ব্যযগরার শনর্স্ব কমষকতষা/কমষচাশরগের কমষেক্ষতা ও গুণেতমান বৃশির েগক্ষয বেরব্যাশপ
প্রশিক্ষণ কমষসূশচ বাস্তবায়গন স্ট্যাটিসটিকযাে স্ট্াফ ট লিশনং ইনশিটিউট (এসএসটিআই) অতযন্ত সগচতন। এসএসটিআই এর
প্রশিক্ষণ কমষসূশচ বাস্তবায়গন পশরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শবভাগের সশচব মগহােগয়র শেকশনগে ষিনা এবং শবশবএস এর
মহাপশরচােক, উপ-মহাপশরচােক এবং উইং প্রধানেগণর আন্তশরক ও সশক্রয় সহায়তা প্রসংিনীয়। েত বেগরর
অশভজ্ঞতাগক কাগর্ োশেগয় আোমীগত প্রশিক্ষণ ইনশস্ট্টিউটগক আরও আধুশনক এবং সমগয়াপগযােী প্রশিক্ষণ ইনশস্ট্টিউগট
পশরণত করাই হগব আমাগের েক্ষয। ইগতামগধ্য একটি প্রশিক্ষণ একাগ শম প্রশতষ্ঠার েগক্ষয কায ষকর পেগক্ষপ লনয়া হগে।

............................সমাপ্ত.............................
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