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1.0 Introduction
The core of the spirit of our struggle for freedom and the great liberation war is to build a glorious nation, a
developed and prosperous Bangladesh-free from all sorts of exploitation and injustices. To build a
prosperous, developed, and exploitation-free nation a contingent of civil servants need to be shaped as a
member of an institute with specific degree of professionalism and integrity, and a good knowledge of
national and global issues. Civil servants must be subject to a set of legal conditions, which enable them to
effectively execute their functions and contribute to the achievement of national goal in a proper and
lawful manner, across all public administration settings.
Mere knowledge on laws, rules and regulations is not enough to deliver public services effectively and
professionally. Knowledge, technology, know-how are ever-changing and the pace of change is becoming
faster and competitive. Service providers are required to be more responsive to the needs of the recipients
to sustain in the competitive environment. Private sector is becoming more participative in the public
domain. Complex interactive process and technological advancement has brought about a radical change in
the role of the state. An analytical insight into how structural injustices create divides between ‘have’ and
‘have not's required to transform policies, plans, programmers and decisions into actions in this changing
environment.
To attain the vision 2021, the civil service members must have a specific degree of professionalism and
integrity and capability of translation of knowledge of administrative and constitutional laws into action.
Civil servants must possess analytical insight to construct, function and perform responsibilities in an
appropriate manner across all public administration settings. The ‘Senior Staff Course’ strives to improve
their competencies to bring about desired changes in public service management for the competitive future.
1.1 Vision of BPATC
BPATC becomes a centre of excellence for developing patriotic, competent and professional civil servants
dedicated to public interest
1.2 Mission of BPATC
We are committed to achieve the shared vision through developing competent and professional human resources by imparting quality training and
development programmes;
 conducting research, publishing books and journals and extending consultancy services for continuous
improvement of public service delivery system;
 establishing effective partnership with reputed institutions of home and abroad for developing
organizational capacity; and
 promoting a culture of continuous learning to foster a knowledge-based civil service.
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1.3 The Core Values of BPATC
The core values of BPATC include Discipline: We maintain discipline of the highest order in every step of our activities. We believe in
mutual respect and human dignity. We are committed to creating an environment where all views,
opinions and inputs are encouraged and valued.
 Integrity: We demonstrate patriotism and ethics in our activities. We do what we say. We practise
integrity by ourselves and encourage our trainees to uphold it in their activities.
 Inclusiveness: We are committed to achieving a diverse and highly professional workforce at all
levels of the organisation and to ensuring equity and equal opportunities for all irrespective of faith,
creed, ethnicity, language, age, race, gender and physical infirmity. We promote social inclusion and a
culture of tolerance and peace.
 Professionalism: We show leadership and strive for excellence in our activities by means of
professionalism and competencies. We are passionate about the work we do and foster pro-people
attitude.
 Learning for results: We impart training for results and take follow up actions to stay relevant. We
value and maintain an enabling environment for continuous learning for our clients and ourselves. We
are keen to build partnership and collaboration with local and international organizations.

 Innovation: We draw inspiration from our shared history and tradition. We are equally committed to
finding creative and sustainable solutions to problems in an ever-changing global context. We highly
regard innovations in governance and public management.

 Team spirit: We foster esprit de corps in our activities and share our achievements as well as failures
among ourselves. We consider every individual of the organization as a valued member of the team
where contribution by everybody is recognized. We take careful initiatives to instill team spirit among
participants of our programmes.

2.0 The Senior Staff Course
The Senior Staff Course (SSC) is one of the core courses of BPATC and the current one is the 88th course.
The main focus of this 55 days training course is to provide participants with an insight to the dynamics of
socio-cultural, politico-economic and natural environment of the country so that they can contribute more
effectively in formulating pragmatic policies, strategies, plans and programmes and implementing
development programmes of the government.

2|P age

The new millennium and Sustainable Development Goals has exposed the development environment to
various challenges. The market economy with the basic tenet of competition requires bold initiatives and
prompt responses to various internal and external shocks. Environmental hazards, poverty and gender
imbalance are major concerns of Bangladesh. These demand inclusive governance policies with
affirmative action for protecting the interests of the disadvantaged people. Moreover, their inclusion in
governance is essential to overcome the prevailing social and economic inequalities. The evolving
administrative and financial planning together with environmental challenges is reshaping the
responsibilities of public officials and the senior officials in particular. Officials must possess an analytical
mind to deal effectively with diverse challenges and develop capacities for innovation, receptivity and
adaptability and the courage of dealing with the issues of injustices. The SSC is structured to provide
senior officials with advanced knowledge and skills on management development, climate change and
information and communication technologies. Furthermore, this course provides them with the
opportunities of sharing ideas and experiences in the areas of national and global context.
Along with set course contents, SSC gives opportunities to get an exposure to development of analytical
skills and exercises of national and global issues. It is expected that after successful completion of the
course, the participants will be able to contribute to decision making process more professionally,
efficiently and effectively.

3.0

Goals and Objectives of Senior Staff Course
The overall goal of the course is to enhance participants’ capability of dealing national and global
issues professionally, efficiently and effectively. In view of this set goal, the broad objectives of the
course are

to enhance capability to analyze the relationship of institutions, systems and processes of social,
political, economic, cultural and environmental dynamics;



to improve problem solving, decision making and communicating skills;



to develop the capability of dealing with the decision makers and other key stakeholders;



to enhance the capability of effectively dealing with issues of intellectual discourse; and



to inculcate the attitudes towards innovativeness in governance.

4.0 Expected Results from the Senior Staff Course
The course is designed with focused interventions to achieve the following results

Capability to analyze the relationship of institutions, systems and processes of social, political,
economic, cultural and environmental dynamics enhanced;



Problem solving, decision making and communicating skills improved;



Capability of dealing with decision makers and other key stakeholders developed;
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Capability of effectively dealing with issues of intellectual discourse enhanced; and



Attitudes towards innovativeness in governance inculcated.

5.0 Course Duration and Activity-wise Distribution of Available Days
The duration of the Course including the Exposure Visit is 55 days with 39 working days distributed as
follows:
Activities

Days

Inauguration, Briefing and Medical check-up

1

Training Sessions

21

Policy Paper Review Workshop

5

Research Methodology Workshop
Data Collection for Policy Review Paper and Field Visit

3

Visiting IDOs/Public/Private Organizations

2

International Exposure Visit

6*

Feedback, Evaluation and Closing

1
Total

Weekend and Vacation-16 days,

39

Total Duration-55 days

*more 4days from weekend will be included in exposure visit

6.0

Course Theme
The theme of this year of BPATC is ‘Building Effective, Inclusive and Accountable Public
Administration System’ and the course outline has been developed aligned with the theme.
The general perception is that the members of the public are harassed and humiliated by public
officials and the members of the public have taken the shape of benefactor and beneficiary although
the public servants were meant to provide service to public. People are unaware of how and where to
obtain specific services and often fall prey to middlemen and corrupt practices. Cumbersome
procedures and the slow pace of decisions and service delivery cause suffering to the people and
waste public resources and time. It is fact that attitude, skill, behavior, motivation, commitment,
adaptability, creativity, foresightness and leadership contribute a lot in favour of competencies which
may provide better services to the people. Considering the above it is expected that the overall
activities of the course will help to achieve the theme of the course and the participants will play
important role in this aspect.
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7.0 Course Modules
The course is designed with the following 10 modules. These are detailed in Course Guidelines.
1.

Behavioural Governance

2.

Social Research and Policy

3.

Public Policy and Management

4.

Negotiation

5.

Achieving Sustainable Development Goals

6.

Project and Procurement Management

7.

ICT and e-Governance

8.

Important Contemporary Issues

9.

Verbal Competency

10.

Exposure Visit:
(a) Domestic Exposure Visit
(b) Foreign Exposure Visit

The participants will be exposed to academic discussions on different topics included in the
aforesaid various modules. One of the specialties of the course is inclusion of the module titled
‘Contemporary Issues’ under which a number of extension lectures in addition to regular
academic sessions will be held usually in the evening with external resource persons. These
lectures will focus on the issues of national and international importance and will offer you a
scope to interact and share experiences with senior government officials and renowned
personalities of the country.
Policy Review and EV are also some other specialties of the Senior Staff Course. Regular briefing
sessions will be arranged on each of these aspects with a view to assisting you in accomplishing
these tasks. Apart from EV, some short study visits to various government organizations/IDOs/
private enterprises will also be arranged.
Moreover, along with a 2.2 kilometre jogging track BPATC provides you with facilities for
physical exercise, indoor and outdoor sports and games. You are strongly encouraged to take the
opportunity to participate in physical activities. It is worth mentioning that you will have to
complete at least 100 km of walk within the duration of the course.
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8.0 Training Methods
Various training methods like lecture, workshop, group discussion, exercise, case study, group work
and presentation will be used in this training. Despite certain limitations the lecture and discussion
method will be extensively utilized. However, the course management believes that this method of
instruction can significantly be improved by your active participation in academic sessions. As such
you are encouraged to effectively take part in discussions.
Other activities would mainly be team based requiring maximum interaction among group members
for the accomplishment of a group task followed by preparation and presentation of group report. Each
group may consist of 5 members. A participant is responsible individually and jointly for the quality of
the group report. Each group will present its report before the other groups in a plenary session.

9.0 Medium of Instruction
The medium of instruction in class room sessions will be English. BPATC encourages you to
develop your oral English skills and as such, you are expected to speak English as far as it is possible
with other colleagues and Faculty members during your stay at BPATC.

10.0 Training Session
There will be at least five/six sessions during day time every day. Typically each session will be of
one-hour while duration of extension lecture sessions will be two hours. The first session of a day
will start sharp at 08:30 in the morning while evening sessions meant for extension lectures on
contemporary issues will begin at 19:00 hours. The daily session plan is given bellow:

Time*

Session

06:00-07:00

Morning Physical Training

08:30-09:30

1st Session

09.40- 10.40

2nd Session

10:40-11:05

Tea Break

11:05-12:05

3rd Session

12:15-13:15

4th Session

13:15-14:15

Lunch & Prayer Break

14:15-15:15

5th Session

15:25-16:25

6th Session

17:00-18:00

Afternoon Games

19:15-21:15

Evening Session

* The schedule may be changed if required. On Sunday, 1st session will be Recap of the week.
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11.0 Evaluation Methods and Distribution of Marks
Your performance in the course will be evaluated in 1000 marks through various mechanisms like
writing policy review, individual assignment, group assignment, etc. You also would get an
opportunity to evaluate the speakers as well as the course management and other aspects of the
course. The marks allotted for evaluation are distributed as follows:

Methods and Marks
Sl.

Title of the Module
Individual

Group

Total

50

50

-

200

01.

Behavioural Governance

-

02.

Social Research and Policy

200

03

Public Policy and Management

-

50

50

04

Negotiation

-

50

50

05

Achieving SDGs

-

100

100

06

Project and Procurement Management

25

25

50

07

ICT and e-Governance

50

-

50

08

Important Contemporary Issues

-

50

50

09

Verbal Competency

150

-

150

Domestic Exposure Visit

50

-

200

Foreign Exposure Visit

100

50

Exposure Visit
10

11

Evaluation by the CMT

20

-

20

12

Evaluation by Evaluation Department

30

-

30

Total Marks:1000

625

375

1000

11.1

Evaluation by the Course Management Team and Evaluation Department
Following is the break-down of 50 Marks of Evaluation by the Course Management Team:

Evaluation

Marks

Total

Punctuality

05

20

Table Manners and Dress

05

Appropriate Observation of BPATC’s norms and values

05

Participation in Co-curriculum Activities

05

Evaluation

Speakers Evaluation

10

department

Attendance

20

CMT

Subject of Evaluation

Total
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30

50

11.2 Grading
According to the Evaluation Policy of BPATC, marks you obtained in the course in different
assessments will be based on a quantitative scale and will be graded in the following ways:
Sl. No.

Percentage of Marks

Grading

1

95 and above

A+ (Outstanding)

2

90 to <95

A (Excellent )

3

85 to <90

A- (Very Good)

4

80 to <85

B+ (Above Average)

5

70 to <80

B (Satisfactory)

6

60-<70

B- (High Average)

7

50<60

C (Average)

8

<50

Fail

11.3 Individual Course Evaluation Report for Dossier
On completion of the course an individual course evaluation report for every participant will be
prepared. Your performance in the course and a pen picture written by the CMT will be mentioned in
the report. This final course evaluation report prepared by Evaluation Department will be forwarded
to concerned Administrative Ministries/Divisions for retaining in your dossier.
Details about the evaluation process of group and individual report may be seen in Annex-04

12.0 Requirements of the Course
As a participant of the course , you must

maintain the tradition, discipline, norms and values of BPATC;



attend and actively participate in all sessions and other activities on time, preferably at least five
minutes earlier than the scheduled time;



submit individual assignments, policy paper, group work report, reports on Field Attachment, IDO
visit and Exposure Visit and participate in such other tasks as may be assigned by the Course
Management Team time to time ;



stay compulsorily in the dormitory of the Centre and abide by the rules and regulations thereof;



refrain from using of cell phone in classroom, mosque, library and during formal programme or
while walking on the corridor;



for obtaining certificate, secure at least 50% marks in all assignments, reports and other evaluation
related activities;



wear formal dresses during academic sessions and official functions;
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follow table manners during lunch and dinner;



be punctual in attending all activities prescribed for the course; and



have 100% attendance. Exceptions are made only in case of unforeseen emergency. In case of such
emergency, maximum 5% absence is permitted. However, marks allotted for attendance shall be
deducted proportionately in such case.

13.0 Accommodation and Food
Senior Staff Course is a fully residential course and during your time in BPATC you will live at the
dormitory of International Training Complex (ITC) of the centre where meals for you will also be
arranged. The cost of food is to be met from the course fee provided by the Government. A five
member Mess Committee formed from among participants consisting of a President of the Mess
Committee (PMC) and four other members will manage your meals. Selection of menu, making
arrangements of meals in consultation with fellow participants and maintaining the overall quality
of meals are the responsibilities of the Mess Committee. However, Course Management Team will
provide all logistic supports in this regard.

14.0 Transportation
BPATC will arrange transports for you to travel from Dhaka at the onset of the course and at the
weekends and other visits relating to training during the course. The schedule will be given well
ahead of the programme.

15.0 Library Facility
The Library of BPATC is modern and well equipped with various books, journals and audio-visual
aids. In its possession there are about1,20,000 books for circulation to the readers. You will have
ready access to the reading facilities. Library, during week days, remains open from 8:00 a.m. to
10:00 p.m. while from 4:00 p.m. to 6 p.m. on Friday and from 4:00 p.m. to 10:00 p.m. on Saturday.
You are encouraged to use the library facilities at the maximum effort.

16.0 Medical Facility
BPATC has a small clinic with limited medical facilities, which is run by four registered doctors.
You will get medical consultations, prescriptions and limited medical care from the clinic. As a
participant, you are entitled to have medical prescription free of cost and some common medicines
that are available at the clinic. However, the medical facilities can only meet the primary needs or
minor cuts and injuries. The clinic provides ambulance services on payment in case of serious
illness.
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17.0 Prayer Facility
There is a beautiful mosque within the premises of the Centre but no separate prayer room in
the dormitory. Interested male Muslim participants can offer their prayer in the mosque while
female participants can offer their prayer in their respective rooms.

18.0 Social Events
In BPATC, there is a tradition of organizing social and cultural events during the course. The
aim of arranging such social events is to create an opportunity for the participants to interact
with the Faculty members, resource persons and other eminent persons. Besides these, BPATC
also arrange some social and cultural programmes especially in the national days where the
participants of the different courses are invited to join and participate.

19.0 In Case of Emergency
The Course Brochure gives an outline of the various aspects of the Senior Staff Course.
However, in case of any emergency, participants may contact Course Director or Course
Coordinators through their office and residence telephone/cell phone numbers which are
attached to this Brochure as Annex- 02.
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20.0 BPATC AT A GLANCE
Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) was established in 1984 at a distance of
28 kilometres north-west from the city centre Dhaka.
The Centre is headed by a Rector who is a Senior Secretary to the Government followed by Six
Members Directing Staff (MDS) of the rank of Additional Secretary/Joint Secretary to the
Government. Each MDS heads a Division.
Each division consists of a number of departments headed by a Director of the rank of Deputy
Secretary. Designated Faculty members below them are Deputy Directors, Medical Officers,
Librarians, Assistant Directors, Evaluation Officers, Publication Officer, Senior Research Officers and
Research Officers.
The Centre has four Regional Centers called Regional Public Administration Training Centre
(RPATC) located at four old Divisional Headquarters.
BPATC enjoys substantial autonomy in performing activities. The twelve-member Board of Governors
(BOG) chaired by a Minister provides general policy directions as and when required.
BPATC conducts core training courses, short training courses and special training courses. Core
training courses are Foundation Training Course (FTC), Advanced Course on Administration and
Development (ACAD), Senior Staff Course (SSC) and Policy, Planning and Management Course
(PPMC). FTC is designed for the new entrants to the Bangladesh Civil Service while ACAD is for
Deputy Secretaries and their equivalent officers of defense services. SSC is designed for the Joint
Secretaries to the government and their equivalent officers from defense services while PPMC for
Additional Secretaries to the government.
Lunch time/ Dinner time Seminar for the Secretaries are also arranged.
Short and special training courses focus on the development of the specific clientele from officials of
cadre services, public sector departments and NGOs.
BPATC carries out research in the fields relevant to public service management and provides
consultancy services.
Publishes journals, periodicals, research reports.
Organizes joint programmme with other training institutes, academies and universities at home and
abroad.
Networks through e-library.
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Organizes international programmes/Seminars/Workshops.
BPATC has MoU with a number of national and international reputed universities/training
institutes/organizations for joint collaboration in the area of training/ exchange programme/ research/
seminars/ workshops.

21.0 List of Module Directors
Module No.

Title of the Modules

Module- 01

Behavioural Governance

Module- 02

Social Research and Policy

Module- 03

Public Policy and Management

Module- 04

Negotiation

Module- 05

Achieving SDGs

Module- 06

Project and Procurement Management

Module- 07

ICT and e-Governance

Module- 08

Important Contemporary Issues

Module- 09

Verbal Competency

Name of the Module Directors
Syed Mizanur Rahman, ndc
MDS (M&D)
Dr. Muhammad Abu Yusuf
MDS (R&C)
Mr. Md. Sharif Hasan
Deputy Director (Operation)
Syed Mizanur Rahman, ndc
MDS (M&D)
Dr. Muhammad Abu Yusuf
MDS (R&C)
Mr.Banik Gour Sundar
MDS (D&E)
Mr. Md. Siddiqur Rahman
Director (ST & RC)
Course Director
Dr. Muhammad Abu Yusuf
MDS (R&C)

Exposure Visit
Module- 10
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Domestic Exposure Visit

Course Director

Foreign Exposure Visit

Senior Most Faculty of the Visiting Team

Annex- 01

List of Probable Speakers and used Acronyms (In Random Order)
Sl.

Name & Designation

Acronym

1.

Dr. M Aslam Alam

Rector

2.

Mr. Md. Zaydul Hoque Molla ndc, MDS (Project)

Zaydul

3.

Dr. Mohd. Shahadt Hossain Mahmud, MDS (M&PA)

4.

Dr. Muhammad Abu Yusuf , MDS (R&C)

5.

Mr. Banik Gour Sundar, MDS (D&E)
Syed Mizanur Rahman

6.

MDS (M&D) (Joint Secretary to the Govt.)

Mr. Mohammad Munir Hossain
7.

Dr. Shahadt
Dr. Yusuf
Banik

Syed Mizan

Munir

MDS
8.

Dr. Md. Sanwar Jahan Bhuyian, Director (PPR)

9.

Mr. Mallick Sayeed Mahbub, Director (Evaluation)

10.

Mr. Md. Zakir Hossain, Director (LTA)

11.

Dr. Mohammed Amjed Hossain, Director (Planning & Development-2)

12.

Mr. Md. Jahidul Islam, Director (Project)

13.

Dr. Md. Mizanur Rahman, Director (Research & Development)

14.

15.

16.

17.
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Mr. Md. Siddiqur Rahman, Director (ST & RC)
Dr. Md. Zohurul Islam, Deputy Director (Research)
Mr. Md. Sharif Hasan, Deputy Director (Operation)

Mr. K. M. Abdul Kader, Deputy Director (ST&TOT)

Dr. Sanwar
Mallick
Zakir
Dr. Amjed
Jahid
Dr. Mizan
Siddique
Dr. Zohur
Sharif
Kader

Sl.

Name & Designation

18.

Dr. Mohammad Rezaul Karim, Deputy Director

19.

Dr. Mustafizur Rahman, Medical Officer

20.

Mr. Mohammad Saiful Islam, Programmer

21.

Dr. Md. Arafe Zawad, Assistant Director (Sports)

22.

Mr. Md. Morshed Alom, Ph.D, Senior Research Officer
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Acronym
Dr. Reza
Dr. Mustafiz
Saiful
Dr. Zawad
Dr. Morshed

Annex-02

Important Telephone Numbers
BPATC PABX: 7745010-16, 7742080-85
Fax: 7745029
Sl.
No

Name

1.

Dr. M Aslam Alam

2.

Dr. Muhammad Abu Yusuf

3.

Mr.Md. Zakir Hossain

4.

Mr. Md. A. Razzaque Sarker

5.
6.

Designation

Phone number/PABX
Office/Extension
Mobile

Rector

7745028/4101

-

Course Director

7742086/4305

01817124788

Director (LTA)

7745010-16/4118

01727745044

Director (Admn.)

7745010-16/4107

01712803934

Mr. Md. Siddiqur Rahman

Course Coordinator

7745010-16/4111

Mr. ANM Sajidul Ahsan

Course Coordinator

7745010-16/4176

7. HMr. Hasan Murtaza Masum

Deputy
Director(Service)

8.

Dr. Mostafizur Rahman

Medical Officer

9.

Mir Md. Taufiqul Islam

Assistant Director
(Logistic)
Assistant Director
(Dormitory)

7745010-16 (O),
Ext:4121
7745010-16(O),
Ext:4143
7745010-16, Ext.
4146
7745010-16, Ext.
4145

11. Manager, Sonali Bank

-

Ext: 4283

01917164868

12. Course Office

-

Ext: 4330

-

13. Library (Counter)

-

4649, 4650

-

14. Library (Journal Section)

-

4262

-

15. Reception

-

4220

-

16. BPATC PABX

-

9, 4731

-

17. BPATC Clinic

-

4231, 4232, 4233

-

18. ITC Dormitory Supervisor

-

10.

Mr. Mohammad Sohrab

Hoshen

19. Class Attendant
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CRA

Ext: 4333
-

01712570054
01918421241
01686900243
01552444675
4443
01911121956
01710842740

01913826756
01917554505

Annex-03
List of the Participants Registered for the Course
(According to their registration)

SL

Participant
Name

Short
Name

Cadre

Cadre
ID

Cell

Email

1

MD REZAUL
MAKSUD JAHEDI

JAHEDI

BCS
(Administration)

6076

+8801711166328

jahedi6076@gmail.com

2

mohammad
salauddin

salauddin

BCS
(Administration)

5784

01552410013

saiauddin5784m@gmail.com

3

Md. Nazrul Islam

Nazrul

BCS
(Administration)

6006

01711243074

nazrulm6006@gmail.com

4

S.m.zakir Hossaìn

Zakir

BCS
(Administration)

5684

01712242233

Smzh50@gmail.com

5

Mohammad Musa

Musa

BCS
(Administration)

6002

01713031922

mohammadmusa6002@gmail.com

6

Md Abdil Wadud

Wadud

BCS
(Administration)

6001

01829366234

awadud45@gmail.com

7

Md. Abubakar
Siddique

Siddique

BCS
(Administration)

5795

01957475095

raihan65@yahoo.com

8

A. M. Pervez
Rahim

Pervez

BCS
(Administration)

6008

01716637576

drampervez@gmail.com

9

Md. Abdullah Al
Masud Chowdhury

Masud

BCS (Economic)

7692

+8801787680525

chowdhurym18@gmail.com

10

Mr Saiful Islam

Saiful

BCS
(Administration)

5801

01712748593

saiful-555@hotmail.com

11

Sanjida Sobhan

SANJIDA

BCS
(Administration)

6000

01819244500

sanjida.sobhan@gmail.com

12

BIDHAYAK ROY
CHOWDHURY

Bidhayak

BCS
(Administration)

6088

01722609220

bidhayk@gmail.com

13

Mst. Mahmuda
Khatun

Mahmuda

Non Cadre

RD No:
17860451

01723007207

mkshirin.00@gmail.com

14

Laxman Chandra
Debnath

Debnath

BCS
(Administration)

5345

01711165698

laxmandebnath1968@yahoo.com

15

DILIP KUMAR
BANIK

DILIP

BCS
(Administration)

6097

01711380674

dilipbanik5@gmail.com

16

Md. Shah Alam
Sarder

Alam

BCS
(Administration)

6041

01751760154

dir_sports@nsc.gov.bd

17

SELIM ABED

ABED

BCS
(Administration)

6012

01712001232

selim.abed@yahoo.com

18

MD SHAH
NAWAZ
TALUKDER

SHAHNAWAZ

BCS
(Administration)

6104

01714476491

talukder_cjcb@yahoo.com

19

Hamida
Chowdhury

Hamida

BCS
(Administration)

5761

01552416304

hamidachy1964@gmail.com

20

Md. Mahmudul
Hossain Khan

Mahmud

BCS
(Administration)

5892

01815402551

mhkhan_helal@yahoo.com

21

Md. Mostafizur
Rahman

MOSTAFIZ

BCS
(Administration)

6037

01718950342

mostafi_z08 @yahoo.com

22

Md. Shafi Ul
Haque

Shafi

BCS
(Administration)

5699

01711128827

shafi5699@yahoo.com
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SL

Participant
Name

23

Md. Selim Uddin

Selim

BCS
(Administration)

6051

01817716524

selimbcs@gmail.com

24

Md.Golam
Mostofa

Mostofa

BCS
(Administration)

6054

01712766272

mostosims@gmail.com

25

Niranjan Debnath

Niranjan

BCS
(Administration)

6014

01720189657

ranjan6014@gmail.com

26

MRIDHA MD
EKRAMUZZAMAN

EKRAM

Non Cadre

01769985611

ekram.zaman@gmail.com
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Short
Name

Cadre

Cadre
ID

Cell

Email

Annex-04
Extract from the Evaluation Policy of BPATC
৫.৩.০। সিসিয়র স্টাফ ক াি স (এিএিসি)-এর প্রসিক্ষণার্থী মূল্যায়ি
৫.৩.১। ির াররর যুগ্মিসিব ও িমপর্ সারয়র মস র্সারের জন্য পসরিাসির্ সিসিয়র স্টাফ ক াি স র্র্থার্র্থ প্রসিয়া
অনুিরণিরম করক্টর র্তস অনুরমাসের্ পাঠ্যিম অনুিারর পসরিাসির্ হরব।
৫.৩.২। সিসিয়র স্টাফ ক ারি সর প্রসিক্ষণার্থী মুল্যায়ি:
সিসিয়র স্টাফ ক ারি স অংিগ্রহণ ারী প্ররর্ে প্রসিক্ষণার্থীর সির্ সাসরর্ মসিউরি কমাট ১০০০ িম্বরর মূল্যায়ি রা হরব।
ববরেসি সিক্ষা িফররর জন্য বরাদ্দকৃর্ ১৫০ িম্বররর মরে িংসিষ্ট সবরেসি প্রসর্ষ্ঠাি প্রসিক্ষণার্থীরের ৫০ িম্বরর মূল্যায়ি
ররব এবং কেরি সফরর সবসপএটিসিরর্ সফিব্যা কিসমিারর অংি কিয়া প্রসিক্ষণার্থীরের উপস্থাপিার জন্য ৫০ িম্বরর এবং
প্রশ্ন-উত্তর পরব স ৫০ িম্বরর মূল্যায়ি রা হরব। ববরেসি প্রসিক্ষণ িংিান্ত সবষরয় সপসপআর অনুসবভাগ আিাো গাইিিাইি
প্রণয়ি ররব এবং র্ারর্ সবস্তাসরর্ িম্বর সবভাজি উরেখ রা হরব। সিসিয়র স্টাফ ক ারি সর প্রসিক্ষণার্থীরের মূল্যায়ি পদ্ধসর্
ও িম্বর সবভাজি ছ -২ এ কেখারিা হরিা।
ছ -২: এিএিসি এর মূল্যায়ি পদ্ধসর্ ও িম্বর সবভাজি
মূল্যায়ি পদ্ধসর্ এবং িম্বর সবভাজি
মূল্যায়রির সবষয়
এ
েিীয়
কমাট
মসিউি
৪২৫
৩২৫
৭৫০
অভেন্তরীণ
৫০
-সিক্ষা িফর
২০০
ববরেসি (৫০+১০০)
-১৫০

মূল্যায়ি অনুসবভাগ র্তস মূল্যায়ি
( ) উপসস্থসর্
(খ) বক্তা মূল্যায়ি

২০
১০

৩০

-

৩০

২০

-

২০

৫২৫

৪৭৫

১০০০

ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম র্তস মূল্যায়ি
( ) িময়ানুবসর্সর্া
(খ) কটসবি ম্যািাি স ও কপািা
(গ) িাসব স আিরণ ও শৃঙ্খিা
(ঘ) িহপাঠ ার্ সিরম অংিগ্রহণ
িব সরমাট

০৫
০৫
০৫
০৫

৬.০। প্রসিক্ষণার্থী মূল্যায়ি প্রসিয়া (Means) ও সিণ সায়
৬.১.০। মূল্যায়রি অনুসৃর্ব্য িার্ারণ প্রসিয়ািমূহ
৬.১.১। মসিউি পসরিাি গণর িংসিষ্ট মসিউরি প্রসিক্ষণার্থীর িাসব স ার্ সিম ও েক্ষর্া মূল্যায়ি ররর্ হরব। মূল্যায়ি
অনুসবভাগ কর্থর কপ্রসরর্ উত্তরপত্র সির্ সাসরর্ িমরয়র মরে মূল্যায়ি, মসিউরির িম্বরপত্র চূড়ান্ত রার সিসমত্ত ি ি প্রসিয়া
অনুিরণ এবং মূল্যাসয়র্ উত্তরপত্রিহ চূড়ান্ত িম্বরপত্র মূল্যায়ি অনুসবভারগ কগাপিীয় পদ্ধসর্রর্ সিসখর্ বণ সিার মােরম কপ্ররণ
ার্ সিম মসিউি পসরিাি গণর সিসির্ ররর্ হরব এবং মূল্যায়ি অনুসবভাগ সবষয়টি িাসব স ভারব র্ত্ত্বাবর্াি ররব।
মূল্যায়িপরত্র/িম্বরপরত্র ক াি গড়সমি স ংবা অিঙ্গসর্ পসরিসক্ষর্ হরি মূল্যায়ি অনুসবভাগর কি সবষয়টি মসিউি
পসরিাির র দৃসষ্টরগািরর সিরয় ০৩ (সর্ি) মসসেবরির মরে সবষয়টি সিষ্পসত্ত ররর্ হরব।
৬.১.২। ক াি স ব্যবস্থাপিা টিরমর িাসব স ব্যবস্থাপিায় মূল্যায়ি অনুসবভাগর কগাপিীয়র্া, স্বচ্ছর্া ও সিররপক্ষর্ার িরঙ্গ
পরীক্ষা পসরিািিা ররর্ হরব। মূল্যায়ি অনুসবভাগ উত্তরপত্র ক াসিং রর মসিউি পসরিাির র সি ট মূল্যায়রির জন্য
উত্তরপত্র িম্ভাব্য দ্রুর্ িমরয় কপ্ররণ ররব।
18 | P a g e

৬.১.৩। সররপাট স, অোিাইিরমন্ট, এক্সারিাইজ ইর্োসের সিপ্টিমূহও ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম-ক মূল্যায়ি অনুসবভারগ জমা
সেরর্ হরব এবং ক াসিং এর পর মূল্যায়ি অনুসবভাগ মসিউি পসরিাির র সি ট মূল্যায়রির জন্য সিপ্টগুরিা কপ্ররণ ররব।
৬.১.৪। মসিউি পসরিাি /পরীক্ষ
র্তস প্রসিক্ষণার্থীরের উত্তরপত্র মূল্যায়রির কক্ষরত্র মরিারর্াগী ও ির্ স হরর্ হরব।
উত্তরপরত্রর উপস্থাপি ক ৌিি, সিখিীর স্ব ীয়র্া, র্রের িসিরবি এবং উদ্ভাবিী ক ৌিি সবরবিিা রর উত্তরপরত্রর র্র্থার্র্থ
মূল্যায়ি ও িম্বর প্রোি সিসির্ ররর্ হরব। এ ইভারব েিীয় উপস্থাপরির কক্ষরত্র ধুমামাত্র উপস্থাপর র উপস্থাপিার উপর
সভসত্ত রর েরির ি ি িেস্যর িমপর্ সারয়র িম্বর প্রোি পসরহার রর প্রসর্টি প্রসিক্ষণার্থীর েিীয় প্রসর্রবেি উপস্থাপরি
িসিয় অংিগ্রহণ ও অবোরির সভসত্তরর্ িম্বর প্রোি সিসির্ ররর্ হরব। েিীয় ার্ সিরমর কক্ষরত্র ব্যসক্তগর্ অবোরির উপর
গুরুত্ব আররাপ রররর্ হরব। উত্তরপত্র মূল্যায়রির কক্ষরত্র র্সে ক াি পরীক্ষর র অমরিারর্াসগর্া বা অনুরাগ বা সবরারগর
বসহ:প্র াি প্রসর্ফসির্ হয় র্রব র্তপস ক্ষ এ র্ররির অনুষে িেস্যর পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ি কর্থর সবরর্ রাখরর্ বা
অব্যাহসর্ প্রোি ররর্ পাররব।
৬.১.৫। ক রের সিস ৎির র সিস ৎিাপত্র/পরামরিসর সভসত্তরর্ ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম অসুস্থ প্রসিক্ষণার্থীর জন্য Sick
Bed এ পরীক্ষা কেয়ার ব্যবস্থা ররর্ পাররব বা িহায় সিরয়াগ ররর্ পাররব।
৬.১.৬। সবরিষ াররণ র্তপস রক্ষর অনুমসর্ গ্রহণপূব স অনুপসস্থর্ প্রসিক্ষণার্থীর ক াি পরীক্ষা বা পরীক্ষা িংসিষ্ট সবষয়াসে
িম্পি হরি প্রসিক্ষণার্থী ছুটি কিরষ ক রে প্রর্োবর্সি ররি ক াি স পসরিাি , পসরিাি (মূল্যায়ি) ও িংসিষ্ট মসিউি
পসরিাির র িারর্থ আরিািিািরম পরীক্ষা গ্রহণ/পরীক্ষা িংিান্ত সবষয়াসে সর্ি সেরির মরে িম্পি রার ব্যবস্থা সিসির্
ররর্ হরব।
৬.১.৭। প্রসিক্ষণ প্রোরির মােম এবং পরীক্ষা প্রোরির ভাষা হরব ইংররসজ। র্রব র্তপস ক্ষ র্তস সিসর্থি রা হরি ধুমামাত্র
সিসর্থি কক্ষত্রিমূরহর জন্য বাংিা ব্যবহার রা র্ারব।
৬.১.৮। মসিউি পসরিাি গণর মূল্যায়ি অনুসবভাগ র্তস কপ্রসরর্ উত্তরপত্র মূল্যায়িপূব স মূল্যায়ি অনুসবভারগ সির্ সাসরর্
িমরয়র মরে জমা প্রোি সিসির্ ররর্ হরব।
৬.২.০। েিীয় (Group) প্রসর্রবেি
৬.২.১। ক াি স গাইিিাইি অনুর্ায়ী সির্ সাসরর্ মসিউরি প্রসিক্ষণার্থীগণ েিীয় (Group) প্রসর্রবেি প্রণয়ি ররব এবং ি ি
কক্ষরত্র প্রসর্টি েরির ি ি িেস্যর আবসি ভারব েিীয় প্রসর্রবেি উপস্থাপি এবং প্ররশ্নাত্তর পরব স পর্ সায়িরম অংিগ্রহণ
ররর্ হরব। ব্যসক্তগর্ বিপুরের সভসত্তরর্ প্রসিক্ষণার্থীর মূল্যায়ি ররর্ হরব।
৬.২.২। েিীয় প্রসর্রবেি সবরিষণর্মী হরর্ হরব। কর্ ক াি েিীয় প্রসর্রবেি মূল্যায়রির জন্য সিরের ছ -৮-এ উসেসখর্
সিণ সায় িমূহ এবং প্রসর্টি সিণ সায়র র পারবস প্রেসিসর্ িম্বররর ির্ রা হার অনুিরণ ররর্ হরব:
ছ -৮: েিীয় প্রসর্রবেি মূল্যায়রির কক্ষরত্র সবরবিে সিণ সায় িমূহ ও ির্ রা িম্বর
প্রসর্রবেি াঠারমা ও সবষয়ব্তু
ভাষা, রিিা বিিী, কর্ৌসক্ত অনুিম, করফাররন্স
প্রসর্রবেরির অভেন্তরীণ িংিগ্নর্া ও প্রািসঙ্গ র্া
িাসব স সবষরয় েখি ও সবরিষণ ক্ষমর্া
কমৌসখ উপস্থাপিা
প্রশ্ন-উত্তর
িময় ব্যবস্থাপিা
িব সরমাট
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১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। কেসণ ক্ষ অসর্রবিরি কমৌসখ ভারব উপস্থাসপর্ হরব িা এমি েিীয় প্রসর্রবেি মূল্যায়রির কক্ষরত্র িংসিষ্ট ি ি
মূল্যায়ি ারীর সিরের ছ -৯-এ উসেসখর্ সিণ সায় িমূহ এবং প্রসর্টি সিণ সায়র র পারবস প্রেসিসর্ িম্বররর ির্ রা হার
অনুিরণ ররর্ হরব:
ছ -৯: েিীয় প্রসর্রবেি মূল্যায়রির কক্ষরত্র সবরবিে সিণ সায় িমূহ ও ির্ রা িম্বর

৬.৩.০। এ

প্রসর্রবেি াঠারমা ও সবষয়ব্তু
ভাষা, রিিা বিিী, কর্ৌসক্ত অনুিম, করফাররন্স

১৫%
১৫%

প্রসর্রবেরির অভেন্তরীণ িংিগ্নর্া ও প্রািসঙ্গ র্া

৩০%

িাসব স সবষরয় েখি ও সবরিষণ ক্ষমর্া
িব সরমাট

৪০%
১০০%

ার্ সিম (Individual Assignment)

৬.৩.১। ক াি স সিরে সসি ায় উসেসখর্ সবষরয়র উপর প্রসিক্ষণার্থীগণর এ
প্রসর্রবেি ,ঘটিা িমীক্ষা প্রসর্রবেি, সবসবর্
প্রসর্রবেি প্রণয়ি, ইর্োসে এ
ার্ সিম (Individual Assignment) িম্পােি ররর্ হরব। এ র্ররির র্াবর্ীয়
প্রসর্রবেি মূল্যায়রির কক্ষরত্র ছ -১০ এ উসেসখর্ সিণ সায় ও িম্বর সবভাজি অনুিরণ ররর্ হরব।

ছ -১০: এ

প্রসর্রবেি মূল্যায়রির কক্ষরত্র সবরবিে সিণ সায় িমূহ ও ির্ রা িম্বর

প্রসর্রবেি াঠারমা ও সবষয়ব্তু
ভাষা, রিিা বিিী, কর্ৌসক্ত অনুিম, করফাররন্স

১৫%
১৫%

প্রসর্রবেরির অভেন্তরীণ িংিগ্নর্া ও প্রািসঙ্গ র্া

৩০%

িাসব স সবষরয় েখি ও সবরিষণ ক্ষমর্া
িব সরমাট

৪০%
১০০%

৬.৪.০। কিসমিার/িীসর্ পর্ সারিািিা/সিক্ষািফর প্রসর্রবেি
৬.৪.১। কিসমিার/িীসর্ পর্ সারিািিা/সিক্ষািফর প্রসর্রবেি, প্রবন্ধ প্রণয়ি এ টি এ
প্রয়াি। সপসপএমসি, এিএিসি,
এসিএসি এবং প্ররর্াজে কক্ষরত্র াসরকুিাম উিয়ি সমটি র্তস সির্ সাসরর্ অন্য কর্ ক াি ক ারি সর প্ররর্ে প্রসিক্ষণার্থীর
অন্যান্য ি ি প্রসিক্ষণার্থীর উপসস্থসর্রর্ সিসে সষ্ট সবষরয়র উপর সিসখর্ কিসমিার/িীসর্ পর্ সারিািিা/সিক্ষািফর প্রসর্রবেি
উপস্থাপি ররর্ হরব। কিসমিার/িীসর্ পর্ সারিািিা/সিক্ষািফর প্রসর্রবেি উপস্থাপি অসর্রবিরি প্রসর্রবেি মূল্যায়ি রার
জন্য কমন্টর এবং ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম এর িরঙ্গ িম্পৃক্ত িি এমি এ জি অনুষে িেস্যিহ ক াি স র্তস মরিািীর্ ক ে
বসহর্ভসর্ এ জিিহ কমাট দুজি মূল্যায়ি ারী আবসি ভারব উপসস্থর্ র্থা রর্ হরব। দুজি মূল্যায়ি ারী র্তস প্রেত্ত িম্বররর
গড় উপস্থাপি ারীর প্রাপ্ত িম্বর সহরিরব সির্ সাসরর্ হরব।
৬.৪.২। েিসভসত্ত কিসমিার কপপার বা িীসর্ পর্ সারিািিার কক্ষরত্র গরবষণা ও িংসিষ্ট সবষরয়র উপর েক্ষর্া িম্পি অনুষে
িেস্যরের কমন্টর সহরিরব সিরয়াগ প্রোরির কক্ষরত্র অগ্রাসর্ ার প্রোি ররর্ হরব।
৬.৪.৩। সর্পয় কক্ষরত্র সিক্ষািফর প্রসর্রবেি প্রণয়ি এ টি েিগর্ প্রয়াি। এটি অভেন্তরীণ এবং ববরেসি উভয়ই অর্থবা
ধুমা অভেন্তরীণ বা ধুমা ববরেসি হরর্ পারর। সিক্ষািফর ার্ সিরম অংিগ্রহণারন্ত প্রসিক্ষণার্থীরের েিীয়ভারব প্রসর্রবেি
প্রণয়ি ও উপস্থাপি ররর্ হরব। প্রসর্রবেি প্রণয়ি ও উপস্থাপি আিাোভারব অনুসষ্ঠর্ হরব। প্রসর্টি েরির ি ি িেরস্যর
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িসিয় অংিগ্রহরণর মােরম সিক্ষা িফর প্রসর্রবেি উপস্থাপি এবং অনুরচ্ছে ৬.২.১. এ উসেসখর্ মূল্যায়ি ছ অনুর্ায়ী
সিক্ষািফর প্রসর্রবেি মূল্যায়ি রা হরব। েিীয় প্রসর্রবেরির কক্ষরত্র ৬.২.১.খ এ প্রেত্ত সবষয়াবিী অনুিরণ ররর্ হরব।
৬.৪.৪। ক রের কমৌসি ক ািিস মূরহর প্রসিক্ষণার্থীগণ র্তপ
স ক্ষ র্তস সিব সাসির্ কেরি ববরেসি সিক্ষা িফর ার্ সিরম অংি
কিরব। উক্ত িফরর প্রসিক্ষণার্থীরা জিরিবা প্রোি সবষয় িীসর্, ক ৌিি ও িি সা সবষরয় অসভজ্ঞর্া সবসিমরয়র সুরর্াগ পারব
এবং সিক্ষা িফররর িমাপিী সেরি আবসি ভারব িফররর্ কেরি প্রসিক্ষণার্থীরের েিীয় সভসত্তরর্ এ টি প্রসর্রবেি প্রণয়ি
ও উপস্থাপি ররর্ হরব। অর্:পর কেরি সফরর সবসপএটিসি র্তপস ক্ষ র্তস আরয়াসজর্ সফিব্যা কিসমিাররও েিীয় সভসত্তরর্
এ টি র্াৎপর্ সপূণ স এবং অর্থ সবহ প্রসর্রবেি উপস্থাপি ররর্ হরব।
৬.৪.৫। ক াি স িমাপিীর পূরব স ক রের ক াি স ব্যবস্থাপিা টিমর করক্টর মরহােরয়র িম্মসর্িরম ও সিরে সিিা অনুর্ায়ী
ববরেসি সিক্ষা িফরর রণীয় সবষরয় প্রসিক্ষণার্থীরের অবসহর্ ররর্ হরব।
৬.৪.৬। ববরেসি িফররর প্রাক্কারি অনুষে িেস্যরের জন্য রণীয়:
) সিক্ষা িফররর জন্য মরিািীর্ অনুষে িেস্যর সপসপআর অনুসবভাগ কর্থর আবসি ভারব সির্ সাসরর্ গ্রুপসভসত্ত
সর্থম/visit এর সবষয়গুরিা বুরে কিয়া;
খ) সবরেি িফররর পূরব স সপসপআর অনুসবভাগ এর সি ট হরর্ িফর িংিান্ত সিসফং গ্রহণ রা;
গ) Foreign Exposure Visit-এর জন্য গ্রুপসভসত্ত সির্ সাসরর্ সবষয়িমূরহর সিক্ষণ প্রসিয়া র্ারর্ ার্ স রভারব
অসজসর্ হয় কি সবষরয় সবরিষ িজর রাখা;
ঘ) গ্রুপ ওয়া স এবং Presentation ািীি গ্রুপিমূহর িাসব স িহরর্াসগর্া প্রোি;
ঙ) িফর কর্থর প্রর্োবর্সি কিরষ সপসপআর অনুসবভারগ সিক্ষা িফররর ার্ স াসরর্া ও ফিপ্রসূর্া সবষরয় মর্ামর্িহ
প্রসর্রবেি োসখি;
ি) সবরেিী প্রসর্ষ্ঠাি (Host Organization) এর কফা াি পরয়ন্ট এর িারর্থ পরবর্ীরর্ কর্াগারর্ারগর সিসমত্ত
প্ররয়াজিীয় বৃত্তান্ত ও ঠি ািা িংগ্রহ রর্: সপসপআর অুিসবভারগ োসখি রা;
ছ) Feedback কিসমিারর উপস্থাপরির জন্য Exposure Visit কর্থর অসজসর্ key learning points, best
practices, policy implications এবং বাংিারেরি উক্ত সবষয়িমূরহর Replicability িম্বসির্ গ্রুপসভসত্ত
Presentation বর্সর এবং কিসমিার ব্যবস্থাপিা সমটির সি ট োসখি রার সবষয় সিসির্ রণ।
৬.৪.৭। ববরেসি সিক্ষা িফরর ক াি প্রসিক্ষণার্থী অনুরমাসের্ াররণ অংিগ্রহণ ররর্ ব্যর্থ স হরি সর্সি পরবর্ী পর্ সারয়
অন্য ক ারি সর িরঙ্গ ববরেসি সিক্ষা িফরর অংিগ্রহণ ররব এবং কৃর্ ার্ সর্া িারপরক্ষ িিে প্রোি রা হরব। র্রব িংসিষ্ট
প্রসিক্ষণার্থী কমর্াস্থাি পারব িা। চূড়ান্ত পাঠিম প্রসর্রবেরি ধুমা র্ার কগ্রি উরেখ রা হরব। অসর্ তু, , ক াি প্রসিক্ষণার্থী
ববরেসি সিক্ষা িফরর অংিগ্রহণ ররর্ ব্যর্থ স হরি অভেন্তরীণ সিক্ষা িফরর র্াঁর প্রাপ্ত িম্বররর সভসত্তরর্ সিক্ষা িফররর িম্বর
চূড়ান্ত রা হরব এবং এরক্ষরত্র কি প্রসিক্ষণার্থী কমর্াস্থাি পারব িা। মন্ত্রণািরয় কপ্রররণর জন্য প্রণয়িকৃর্ চূড়ান্ত পাঠিম
প্রসর্রবেরি ধুমা র্ার কগ্রি উরেখ রা হরব।
৭.২.০। অন্যান্য সবষয়
৭.২.১। ক াি প্রসিক্ষণার্থী সির্ সাসরর্ র্াসররখ সিসখর্ পরীক্ষায় অবর্ীণ স হরর্ যুসক্তিঙ্গর্ াররণ ব্যর্থ স হরি স ংবা মূল্যায়ি
িংসিষ্ট ক াি ার্ সিরম অংিগ্রহণ ররর্ ব্যর্থ স হরি স ংবা সির্ সাসরর্ িমরয়র মরে ক াি প্রসর্রবেি জমা প্রোরি ব্যর্থ স হরি
উক্ত মসিউরির পরীক্ষা গ্রহরণর জন্য দুই মসসেবরির মরে িময় িারপরক্ষ কি প্রসিক্ষণার্থী আরবেি ররর্ পাররব। র্রব
উক্ত িমরয়র পর োসখিকৃর্ ক াি আরবেি গ্রহণরর্াগ্য হরব িা এবং িংসিষ্ট প্রসিক্ষণার্থী িংসিষ্ট সবষরয়/মসিউরি/ ার্ সিরম
িামসয় ভারব অকৃর্ ার্ স সহরিরব সবরবসির্ হরব।
৭.২.২। ক াি প্রসিক্ষণার্থী সির্ সাসরর্ র্াসররখর মরে ক াি প্রসর্রবেি জমা প্রোরি ব্যর্থ স হরি র্ার জমা কেয়ার িময়
বসর্ সর্ ররণর জন্য ক াি স পসরিাি বরাবর আরবেি ররর্ হরব। ক াি স পসরিাি উক্ত আরবেিপত্র মসিউি পসরিাির র
সি ট কপ্ররণ ররব। আরবেি িা ররি বা আরবেি অগ্রহণরর্াগ্য হরি প্রসর্রবেি জমাোরি প্রসর্সেি সবিরম্বর জন্য ির্ রা
৫ ভাগ হারর উক্ত মসিউরির বরাদ্দকৃর্ িম্বর র্সি রা হরব এবং িরব সাচ্চ দুই মসসেবি পর্ সন্ত এ সবিম্ব গ্রহণরর্াগ্য হরব।
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৭.২.৩। িিে ও এ

মূল্যায়ি প্রসর্রবেি

ক ারি সর িফি িমাসপ্তর জন্য সির্ সাসরর্ ি ি ির্সাসে পূরণ িারপরক্ষ এ জি প্রসিক্ষণার্থীর ক াি স পসরিাি , ক াি স উপরেষ্টা
এবং করক্টর র্তস স্বাক্ষসরর্ িিে (Certificate) প্রোি রা হরব। কমর্ার্াসি ায় স্থাি পাওয়া প্রসিক্ষণার্থীর সবরিষ
িিে পসরিাি (মূল্যায়ি), এমসিএি (সপ অোন্ড এি) এবং করক্টর মরহােরয়র স্বাক্ষরর প্রোি রা হরব। প্রসিক্ষণার্থীরের
িামসগ্র অবস্থারির সভসত্তরর্ িমসির্ ফিাফি িিে সবর্রণ অনুষ্ঠারির সি টর্ম িমরয় আনুষ্ঠাসি ভারব কঘাষণা রা হরব।
ক ারি সর িফি িমাসপ্তর পর প্রসিক্ষণার্থীর উপপসরিাি (মূল্যায়ি) ও মূল্যায়ি অসফিাররর কর্ৌর্থ স্বাক্ষরর প্রাপ্ত কমাট িম্বর,
ির্ রা িম্বর ও কগ্রিিহ কগ্রিিীট প্রোি রা হরব।
৭.২.৪। ক াি প্রসিক্ষণার্থীর প্রাপ্ত মূি িিে বা কগ্রি িীট হাসররয় কগরি বা সবিষ্ট হরি বা ক াি প্র ার ভুি িংরিার্রির
প্ররয়াজি হরি িংসিষ্ট প্রার্থীর ক ে র্তস সির্ সাসরর্ সফ জমা প্রোরির/োরির রসিেিহ পসরিাি (মূল্যায়ি) বরাবর
আরবেি ররর্ হরব। প্রাপ্ত আরবেরির কপ্রসক্ষরর্ উপযুক্ত র্তপস ক্ষ এর অনুরমােিিরম পসরিাি (মূল্যায়ি) এর এ
স্বাক্ষরর অসব ি প্রসর্সিসপ িরবরাহ রা হরব।
৭.২.৫। ক াি স িমাসপ্তর সর্ি মারির মরে ক রের সিয়সমর্ কমৌসি ক াি সিমূরহ অংিগ্রহণ ারী প্ররর্ে প্রসিক্ষণার্থীর জন্য
ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম র্তস প্রণীর্ মূল্যায়ি অনুসবভাগ এ টি রর এ
মূল্যায়ি প্রসর্রবেি প্রণয়ি রর র্া
প্রসিক্ষণার্থীরের স্ব স্ব কিাসিয়ারর িংরক্ষরণর সিসমত্ত িংসিষ্ট মন্ত্রণািয়/প্রসর্ষ্ঠাি প্রর্াি বরাবরর কপ্ররণ ররব। প্রণীর্ প্রসর্টি
এ
মূল্যায়ি প্রসর্রবেরি পসরিাি (মূল্যায়ি) ও এমসিএি (সপএন্ডএি) স্বাক্ষর ররব। এ
মূল্যায়ি প্রসর্রবেরির
এ টি িমুিা “িংরর্াজিী- ”-কর্ িংযুক্ত রা হরিা।
৭.২.৬। শৃঙ্খিা পসরপসি আিরণ
ক াি স িিা ািীি এ জি প্রসিক্ষণার্থীর সিরোক্ত ার্ স িাপ শৃঙ্খিা পসরপসি আিরণ সহরিরব গে হরবেঃ
( ) ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম এর অনুমসর্ ব্যর্ীর্ ক াি অসর্রবিরি অনুপসস্থসর্;
(খ) অিনুরমাসের্ভারব ক রের বাইরর গমি অর্থবা অবস্থাি;
(গ) পরীক্ষায় অিদুপায় অবিম্বি;
(ঘ) ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম অর্থবা ক ে র্তস সির্ সাসরর্ সিয়ম-শৃঙ্খিার পসরপসি ারজ জড়ারিা;
(ঙ) ারণ েিসারিার কিাটিি প্রাসপ্তর পর িরন্তাষজি জবাব প্রোরি ব্যর্থ স হরি;
(ি) সির্ সাসরর্ িমরয় সররপাট স/অোিাইিরমন্ট ইর্োসে র্র্থািমরয় জমা প্রোরি ব্যর্থ স হরি;
(ছ) িারীর প্রসর্ অরিাভি আিরণ;
(জ) সির্ সাসরর্ কপাষার র ব্যর্েয় ঘটারিা;
(ে) প্রসিক্ষরণর সিয়ম-িীসর্র ব্যর্েয়;
(ঞ) কেসণ রক্ষ কমাবাইি কফাি বা অন্য ক াি কর্াগারর্ারগর বা সবরিােরির আমাসি প্রযুসক্ত র্র্থার্র্থ র্তপস রক্ষর অনুমসর্
ব্যসর্ররর ব্যবহার ও বহি রা;
(ট) অিামাসজ ার্ স িাপ;
(ঠ) উপর ৌ ি প্রোি বা অন্য ক াি ভারব ক াি স ব্যবস্থাপিা, ক াি অনুষে িেস্য বা র্তপস ক্ষর প্রভাসবর্ রার প্ররিষ্টা।
(ি) স্বাক্ষর জাসিয়াসর্
৭.২.৭। িংরিার্রির জন্য উপরেি:
) ক াি প্রসিক্ষণার্থীর সিয়ম-শৃঙ্খিা পসরপসি আিরণ প্রেিসরির ক াি ঘটিা দৃসষ্টরগাির হরি ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম অর্থবা
মূল্যায়ি অনুসবভাগ িংসিষ্ট প্রসিক্ষণার্থীর র্িব রর র্াঁর অিসভরপ্রর্ আিররণর ব্যাখ্যা প্রোিিহ িংসিষ্ট
প্রসিক্ষণার্থীর র্াঁর আিরণ িংরিার্রির সবষরয় পরামিস প্রোরির মােরম র্াঁর আিরণ িংরিার্রির উরযাগ গ্রহণ
ররর্ হরব। উপরেি প্রোরির মােরম িংসিষ্ট প্রসিক্ষণার্থীরের আিরণ পসরবর্সি রা িম্ভব িা হরি র্ার িাসস্তর
আওর্ায় আিয়রির ব্যবস্থা গ্রহণ ররর্ হরব।
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খ) প্রসিক্ষণার্থীরের ন্যায় ক াি স ব্যবস্থাপিা টিরমর িেস্য ও অন্যান্য অনুষে িেস্য প্রসিক্ষণার্থীরের িরঙ্গ আিররণর কক্ষরত্র
সবরিষ ির্ সর্া ও পারস্পসর েদ্ধারবার্ প্রেিসি ররর্ হরব।
গ) উচ্চর্র প্রিািি ও উিয়ি ক াি,স সিসিয়র স্টাফ ক াি স এবং পসিসি প্ল্োসিং অোন্ড ম্যারিজরমন্ট ক াি স এর কক্ষরত্র ক াি স
পসরিাি , ক রের এমসিএিগণ এবং করক্টর শৃঙ্খিার সবষয়াসে র্োরস ররব।
৭.২.৮। প্রসিক্ষণ িংিান্ত িাসস্ত
এ িীসর্মািার আওর্ায় আিীর্ অসভরর্াগ প্রমাসণর্ হরি প্রসিক্ষণার্থীর সিরের দুই র্ররির িাসস্ত প্রোি রা হরব।
. প্রসিক্ষণ িংিান্ত িঘুেণ্ড
খ. প্রসিক্ষণ িংিান্ত গুরুেণ্ড
িঘুেরণ্ডর িাসস্ত:
িঘু অপরার্ প্রমাসণর্ হরি এ জি প্রসিক্ষণার্থীর সিরোক্ত িাসস্ত প্রোি রা হরব:
.১. সর্রস্কার
.২.িম্বর র্সি
.৩. িিমাি ক াি স হরর্ অব্যাহসর্ প্রোি
.৪. ক াি স কর্থর ১ বছররর জন্য বসহষ্কার
গুরুেরণ্ডর িাসস্ত:
গুরুর্র অসভরর্াগ প্রমাসণর্ হরি প্রসিক্ষণার্থীর সিেবসণ সর্ কর্ ক াি িাসস্ত প্রোি রা হরব:
খ.১. ক াি স হরর্ ০২ (দুই) বছররর জন্য বসহষ্কার;
খ.২. ক াি স হরর্ ০৩ (সর্ি) বছররর জন্য বসহষ্কার;
খ.৩. ক াি স হরর্ স্থায়ীভারব বসহস্কার ও সবভাগীয় মামিা িালু ররণর জন্য িংসিষ্ট র্তপস রক্ষর সি ট সুপাসরি কপ্ররণ;
৭.২.৯। িাসস্ত প্রোরির প্রসিয়া
) ক াি প্রসিক্ষণার্থী এ িীসর্মািার ২.১ ও ৭.২.৬ র্ারায় বসণ সর্ ক ারিা অিদুপায় বা অিোিরণ স ংবা সিয়ম-শৃঙ্খিা
পসরপসি ক ারিা ারজ সিপ্ত আরছি মরমস অসভরর্াগ উত্থাসপর্ হরি ক াি স ব্যবস্থাপিা টিম প্রার্থসম অনুিন্ধাি ররব
এবং অসভরর্ারগর প্রার্থসম ির্ের্া পাওয়া কগরি িংসিষ্ট অসভযুক্তর
ারণ েিসারিািহ আত্মপক্ষ িমর্থ সরির সুরর্াগ
সেরর্ হরব। জবাব িরন্তাষজি হরি ির্ স রর সবষর্টির সিষ্পসত্ত ররর্ হরব। জবাব িরন্তাষজি সবরবসির্ িা হরি
সবষয়টি ক রের সিসিসপ্ল্িাসর/সিয়ম-শৃঙ্খিা সমটির িভাপসর্ বরাবর সিসখর্ভারব অবসহর্ ররর্ হরব। সিসিসপ্ল্িাসর
সমটি এ িীসর্মািার প্রেত্ত র্েন্ত প্রসিয়া অনুিরণ রর প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ িাসস্তমূি ব্যবস্থা গ্রহরণর সুদৃঢ় সভসত্ত
পাওয়া কগরি অসভযুক্তর আত্মপক্ষ িমর্থ সরির সুরর্াগ প্রোি রর িঘু বা গুরুেণ্ড প্রোি ররব। অসভরর্াগ প্রমাসণর্ িা
হরি র্ার িংসিষ্ট অসভরর্াগ কর্থর অব্যাহসর্ প্রোি ররর্ হরব। ক ারিা প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ িাসস্তমূি ব্যবস্থা
গ্রহরণর কক্ষরত্র সিসিসপ্ল্িাসর সমটি িাসস্তর মাত্রা সির্ সারণ রর কেরব। প্রমাসণর্ অসভরর্াগ িঘু হরি সমটি িংসিষ্ট
প্রসিক্ষণার্থীর িঘুেরণ্ডর আওর্ায় বসণ সর্ কর্ ক ারিা িাসস্ত প্রোি ররব। গুরুর্র অপরার্ প্রমাসণর্ হরি িংসিষ্ট
প্রসিক্ষণার্থীর গুরুেরণ্ডর আওর্ায় বসণ সর্ কর্ ক ারিা িাসস্ত প্রোি ররব। প্রসিক্ষণার্থীর প্রেত্ত িাসস্তর সবষয়টি র্ার
িংসিষ্ট মন্ত্রণািয়/অসর্েপ্তর/সবভাগর জািারর্ হরব। সিসিসপ্ল্িাসর সমটি র্তস প্রেত্ত িঘুেণ্ড .১, .২ ও .৩ িাসস্তর
সবরুরদ্ধ আসপরির ক ারিা সুরর্াগ িংক্ষুব্ধ প্রসিক্ষণার্থী পারব িা। সিয়ম-শৃঙ্খিা/সিসিসপ্ল্িাসর সমটি প্রেত্ত কর্ ক ারিা
িাসস্ত র্াৎক্ষসণ
ার্ স র হরব। ধুমামাত্র .৪ এ প্রেত্ত িাসস্তর কক্ষরত্র এবং গুরুেরণ্ড প্রেত্ত িাসস্তর কক্ষরত্র িংক্ষুব্ধ
প্রসিক্ষণার্থী র্ার মসস্থরি সফরর সগরয় ১৫ (পরির) সেরির মরে করক্টর বরাবর আপীি োরয়র ররর্ পাররব। করক্টর
র্র্থার্র্থ প্রসিয়া অবিম্বি রর আত্মপক্ষ িমর্থ সি ও ব্যসক্তগর্ উপসস্থসর্র সুরর্াগ প্রোি রর িম্ভাব্য দ্রুর্ িমরয় আপীি
সিষ্পসত্ত ররব।
খ) প্রসিক্ষরণর কর্ পর্ সারয় িঘুেণ্ড বা গুরুেণ্ড প্রোি রা কহা িংসিষ্ট েণ্ডপ্রাপ্ত প্রসিক্ষণার্থীর প্ররর্াজে কক্ষরত্র পূণ সাঙ্গ ক াি স
িম্পি ররর্ হরব।
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৭.২.১০। সিয়ম-শৃঙ্খিা/সিসিসপ্ল্িাসর সমটি
) ক রের এমসিএি (সপ অোন্ড এি) এর কির্তরত্ব ০৩ িেস্য সবসিষ্ট এ টি সিয়ম-শৃঙ্খিা/সিসিসপ্ল্িাসর সমটি র্থা রব।
পসরিাি (মূল্যায়ি) বা র্াঁর প্রসর্সিসর্ ও ১ (এ ) জি িারী মস র্সার িমিরয় এ সমটি গঠির্ হরব। িংসিষ্ট ক াি স প্রিািি
এর ০১ (এ ) জি প্রসর্সিসর্ মামিা সিসিসপ্ল্িাসর সমটির সি ট উপস্থাপি ররব। র্সে এমসিএি (সপ অোন্ড এি) ক াি স
এর িরঙ্গ িংযুক্ত র্থার র্রব কি কক্ষরত্র করক্টর র্তস মরিািীর্ এমসিএি সমটির কির্তত্ব কেরব।
খ) সবসপএটিসির র্ত্ত্বাবর্ারি অন্যান্য প্রসিক্ষণ প্রসর্ষ্ঠারি বুসিয়াসে প্রসিক্ষণ ক ারি সর ার্ সিম পসরিাসির্ হরি এ ইভারব এ
িীসর্মািার িাসস্ত ও প্রসিয়া অনুিরণ ররর্ হরব। িংসিষ্ট প্রসর্ষ্ঠাি র্তস গঠির্ সিয়ম-শৃঙ্খিা/ সিসিসপ্ল্িাসর সমটি র্তস
িাসস্তমূি ব্যবস্থা গৃহীর্ হরব। িংসিষ্ট প্রসর্ষ্ঠাি প্রর্াি, এ জি অনুষে িেস্য ও এ জি িারী অনুষে িেরস্যর িমিরয়
সিয়ম-শৃঙ্খিা/ সিসিসপ্ল্িাসর সমটি গঠি ররর্ হরব।
৭.২.১১। র্েন্ত প্রসিয়া
১) িঘুেন্ড প্রোরির কক্ষরত্র র্েন্ত প্রসিয়া
র্সে ক ারিা প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ ক াি স প্রিািরির মােরম প্রার্থসম ভারব অসভরর্াগ প্রমারণর পর সিসিসপ্ল্িাসর সমটির
সি ট অসভরর্াগটি কপ্ররণ রা হয় এবং সিসিসপ্ল্িাসর সমটি এ মরমস অসভমর্ কপাষণ ররি কর্, অসভরর্াগ প্রমাসণর্ হরি
সর্রস্কার অরপক্ষা রঠার িঘুেণ্ড প্ররর্াজে হরব। র্রব ) অসভযুরক্তর সবরুরদ্ধ আিীর্ অসভরর্াগ সিসখর্ভারব অবসহর্ রর ০১ (এ ) মস সেবরির মরে র্ার ারণ বোখ্যা রার
সিরে সিিা প্রোি ররর্ হরব এবং সর্সি ব্যসক্তগর্ ধুিাসির জন্য ইচ্ছা প্র াি ররি স িা র্া অবসহর্ রার জন্য ারণ
েিসারিার কিাটিরি উরেখ ররর্ হরব।
খ) সির্ সাসরর্ িমরয়র মরে অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থী র্সে ারণ েিসারিার ব্যাখ্যা প্রোি রর, সমটি র্া সবরবিিায় সিরয় এবং
অসভযুক্তর ব্যসক্তগর্ ধুিাসির সুরর্াগ প্রোি রার পর অর্থবা সির্ সাসরর্ িমরয়র মরে র্সে অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থী ক ারিা
ব্যাখ্যা প্রোি িা রর, র্াহরি প্রসিক্ষণার্থীর কর্ ক ারিা িঘু েণ্ড আররাপ রা র্ারব।
২) গুরুেরণ্ডর কক্ষরত্র র্েন্ত প্রসিয়া
এ িীসর্মািার অর্ীরি ক ারিা প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ গুরুেণ্ড প্রোিরর্াগ্য অসভরর্াগ উপস্থাসপর্ হরি সিসিসপ্ল্িাসর সমটি) অসভরর্ারগর সববরণিহ, অসভরর্াগিামা এবং প্রস্তাসবর্ িাসস্ত উরেখ রর প্রসিক্ষণার্থীর সিসখর্ভারব সবষয়টি অবসহর্
ররব।
খ) অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থীর অসভরর্াগিামা প্রাসপ্তর ০২ (দুই) মসসেবরির মরে র্ার সবরুরদ্ধ আিীর্ অসভরর্ারগর সিসখর্
জবাব সেরর্ হরব। এ ই িারর্থ র্ার সবরুরদ্ধ প্রস্তাসবর্ িাসস্ত ক ি প্রোি রা হরব িা র্ার স্বপরক্ষ যুসক্ত প্রোি ররর্ হরব।
এছাড়াও র্ার জািারর্ হরব কর্, সর্সি ব্যসক্তগর্ভারব উপসস্থর্ হরয় র্ার বক্তব্য কপি ররর্ ইচ্ছু স িা ।
গ) অসভযুু্ক্ত প্রসিক্ষণার্থী সিসে সষ্ট িমরয়র মরে র্ার জবাব প্রোরি অিমর্থ স হরি বা জবাব োসখরির জন্য িময় প্রার্থ সিা ররি
সমটি ০১ (এ ) মসসেবি িময় বসর্ সর্ ররর্ পাররব।
ঘ) অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থী সির্ সাসরর্ বা বসর্ সর্ িমরয়র মরে র্ার জবাব প্রোি ররি, উক্ত জবাব এবং অসভরর্ারগর িরঙ্গ
িংসিষ্ট ক াি স র্তপ
স ক্ষ র্তস আিীর্ সবষয় ও িাক্ষে সবরবিিায় কিরব। র্সে সমটি মরি রর কর্,
i) অসভযুু্ক্ত প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ িাসস্ত প্রোরির মরর্া র্রর্থষ্ট উপযুক্ত ারণ কিই র্রব আিীর্ অসভরর্াগ হরর্ র্ার
অব্যাহসর্ প্রোি রর সবষয়টি সিষ্পসত্ত ররব।
ii) অসভযুু্ক্ত প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ আিীর্ অসভরর্াগ প্রমাসণর্ হরি িঘুেণ্ড প্রোিরর্াগ্য হরব, কিরক্ষরত্র অসভযুক্ত
প্রসিক্ষণার্থীর কর্ ক ারিা িঘুেণ্ড প্রোি ররর্ পাররব।
ii) অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থীর সবরুরদ্ধ গুরুেণ্ড প্রোরির মরর্া র্রর্থষ্ট ারণ র্থা রি ০১ (এ ) জি র্েন্ত ারী মস র্সা সিরয়াগ
রর র্েন্ত পসরিািিা ররর্ হরব।
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ঙ) র্েরন্তর আরেি প্রাসপ্তর ০২ (দুই) ার্ স সেবরির মরে র্েন্ত মস র্সা র্েন্ত ার্ স িম্পি রর র্ার মর্ামর্ সমটির
সি ট কপি ররব।
ি) র্েন্ত প্রসর্রবেি প্রাসপ্তর পর সমটি র্সে মরি রর, অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থী গুরুেণ্ড পাওয়ার কর্াগ্য র্রব ০১ (এ ) ার্ স
সেবরির মরে ক ি র্ার গুরুেণ্ড আররাপ রা হরব িা র্ার জন্য ২য় ারণ েিসারিার কিাটিি সেরর্ হরব।
ছ) ২য় ারণ েিসারিার কিাটিরির জবাব প্রাসপ্তর পর র্সে শৃঙ্খিা সমটির সি ট িরেহার্ীর্ভারব প্রমাসণর্ হয় প্রসিক্ষণার্থীর
সবরুরদ্ধ আিীর্ অসভরর্াগ ক াি স র্তপস ক্ষ প্রমাণ ররর্ িমর্থ স হরয়রছ, কি কক্ষরত্র সমটি গুরুেরণ্ড বসণ সর্ কর্ ক ারিা িাসস্ত
প্রোি ররর্ পাররব।
জ) ক াি স র্তপস ক্ষ র্তস আিীর্ অসভরর্াগ সবষয় িাক্ষে প্রমাণ অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থীর উপসস্থসর্রর্ গ্রহণ ররর্ হরব।
অসভযুক্ত প্রসিক্ষণার্থী যুসক্তখণ্ডিিহ র্ার স্বপরক্ষ িাক্ষে প্রমাণ সমটির সি ট উপস্থাপি রার সুরর্াগ পারব।
ে) আত্মপক্ষ িমর্থ সরির সুরর্াগ ব্যর্ীর্ ক াি প্রসিক্ষণার্থীর গুরুেরণ্ডর আওর্ায় ক াি িাসস্ত প্রোি রা র্ারব িা।
ঞ) সবসপএটিসির র্ত্ত্বাবর্ারি বাংিারেরির অন্যান্য প্রসিক্ষণ প্রসর্ষ্ঠারি িিমাি/ অনুসষ্ঠর্ব্য বুসিয়াসে প্রসিক্ষণ ক ারি সর কক্ষরত্র
এ িীসর্মািায় উসেসখর্ র্েন্ত প্রসিয়া এ ইভারব অনুিরণ ররর্ হরব।
৭.২.১২। আসপি ও সরসভউ
) সিসিসপ্ল্িাসর/সিয়ম-শৃঙ্খিা সমটি প্রেত্ত িাসস্তর সবরুরদ্ধ িংক্ষুব্ধ প্রসিক্ষণার্থী ধুমামাত্র আপীিরর্াগ্য িাসস্ত প্রোরির কক্ষরত্র
১৫ (পরির) মস সেবরির মরে করক্টর এর সি ট আসপি/সরসভউ রার সুরর্াগ পারবি। করক্টর িম্ভাব্য দ্রুর্ িমরয়র মরে
ব্যসক্তগর্ ধুিাসি ও আত্মপক্ষ িমর্থ সরির সুরর্াগ প্রোরির মােরম প্রেত্ত েণ্ড বহাি, ্াি, বৃসদ্ধ বা বাসর্ি রবার ক্ষমর্া
িংরক্ষণ ররি। করক্টর র্াঁর আসপরি প্রেত্ত আরেি স্বর্:প্ররণাসের্ভারব অর্থবা িংক্ষুব্ধ প্রসিক্ষণার্থীর সরসভউ আরবেরির
কপ্রসক্ষরর্ পুি:সবরবিিা ররর্ পাররব। করক্টর র্তস প্রেত্ত আরেি চূড়ান্ত বরি সবরবসির্ হরব।
খ) সবসপএটিসির র্ত্ত্বাবর্ারি বাংিারেরির অন্যান্য প্রসিক্ষণ প্রসর্ষ্ঠারি িিমাি/ অনুসষ্ঠর্ব্য বুসিয়াসে প্রসিক্ষণ ক ারি স িংসিষ্ট
প্রসর্ষ্ঠারির সিয়ম-শৃঙ্খিা/সিসিসপ্ল্িাসর সমটি র্তস প্রেত্ত আপীিরর্াগ্য িাসস্তর সবরুরদ্ধ িংক্ষুব্ধ প্রসিক্ষণার্থী ১৫ (পরির)
মসসেবরির মরে করক্টর সবসপএটিসি এর সি ট আসপি রার সুরর্াগ পারব। করক্টর িম্ভাব্য দ্রুর্ িমরয়র মরে ব্যসক্তগর্
ধুিাসি ও আত্মপক্ষ িমর্থ সরির সুরর্াগ প্রোরির মােরম প্রেত্ত েণ্ড বহাি, ্াি, বৃসদ্ধ বা বাসর্ি রার ক্ষমর্া িংরক্ষণ রর।
গ) করক্টর র্াঁর আসপরি প্রেত্ত আরেি িংক্ষুব্ধ প্রসিক্ষণার্থীর আরবেরির কপ্রসক্ষরর্ পুি:সবরবিিা ররর্ পাররবি। করক্টর র্তস
প্রেত্ত আরেি চূড়ান্ত বরি সবরবসির্ হরব।
৮.০। সবসভি সবষরয়র িম্বর ও িমসিত্র (Pen-picture) প্রণয়ি
৮.১.১। প্রসিক্ষণার্থী িারয়সর ও িমসিত্র
ক াি স ব্যবস্থাপিা টিরমর িেস্যবৃে প্ররর্ে প্রসিক্ষণার্থীর ার্ সিম সিয়সমর্ পর্ সরবক্ষরণর জন্য পৃর্থ ভারব প্রসিক্ষণার্থী িারয়সর
িংরক্ষণ ররব। এই িায়সররর্ প্রসিক্ষণ িিা ািীি প্রসিক্ষণার্থীর মস ারণ্ডর র্াবর্ীয় র্োসে সিসপবদ্ধ হরব। সবষয়টি
ক াি স উপরেষ্টা ও ক াি স পসরিাি র সিয়সমর্ পর্ সরবক্ষণ ও র্ত্ত্বাবর্াি ররর্ হরব। প্ররয়াজরি উপযুক্ত সিরে সিিা সেরর্ হরব।
র্র্থার্র্থভারব িারয়সর িংরক্ষরণ ব্যর্থ সর্া িংসিষ্ট ক াি স িমণ্বয়র র অিোিরণ বরি গে হরব।
৮.১.২। ক াি স িমাসপ্তর ০১ মারির মরে আবসি ভারব কমৌসি ক াি সিমূরহর ক াি স পসরিাি , ক াি স
িমিয় /িমিয় রের িহায়র্ায় সিজ সিজ ক ারি স অংিগ্রহণ ারী প্ররর্ে প্রসিক্ষণার্থীর জন্য িম-সিত্র প্রণয়ি ররব এবং
ক াি স উপরেষ্টার অনুরমােি গ্রহণ রর র্া মূল্যায়ি অনুসবভারগ জমা প্রোি সিসির্ ররব। িমসিত্র আবসি ভারব
প্রসিক্ষণার্থী িারয়সরর সভসত্তরর্ প্রণীর্ হরব।
৮.২। পসিসি প্ল্োসিং অোন্ড ম্যারিজরমন্ট ক াি স (সপসপএমসি) এবং অিসর্ ০২ িপ্তাহ কময়াসে িংসক্ষপ্ত ক ারি সর কক্ষরত্র ০১
ক াি স িমাপিী সেবরির ০১ (এ ) সেি পূরব স, সিসিয়র স্টাফ ক াি স (এিএিসি) এবং উচ্চর্র প্রিািি ও উিয়ি ক াি স
(এসিএসি) িমাসপ্তর ০২ (দুই) সেি পূরব স ও বুসিয়াসে প্রসিক্ষণ ক াি স (এফটিসি) িমাসপ্তর ০৫ (পাঁি) সেি পূরব স ক াি স ব্যবস্থাপিা
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টিরমর মূল্যায়িিহ অন্যান্য ি ি র্াসত্ত্ব ও ব্যবহাসর সবষরয়র (প্ররর্াজে কক্ষরত্র) উত্তরপত্রিহ িম্বরপত্র িংসিষ্ট
সবষয়/মসিউি/ ার্ সিম পসরিাি /োসয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে িেস্য অবিই মূল্যায়ি অনুসবভারগ জমা প্রোি সিসির্ ররর্ হরব।
৮.৩। উপস্থাপিীয় ি ি প্রসর্রবেি উপস্থাসপর্ হওয়ার র্াসরখ কর্থর পরবর্ী সর্ি মসসেবরির মরে উপস্থাসপর্
প্রসর্রবেিিহ িম্বরপত্র িংসিষ্ট সবষয়/মসিউি/ ার্ সিম পসরিাি /োসয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে িেস্য মূল্যায়ি অনুসবভারগ জমা প্রোি
ররর্ হরব।
৮.৪। সিসখর্ পরীক্ষা, টামস কপপার, অোিাইিরমন্ট ইর্োসের কক্ষরত্র িংসিষ্ট সবষয়/মসিউি পসরিাি পরীক্ষা অনুষ্ঠাি/টামস
কপপার/অোিাইিরমন্ট গ্রহরণর র্াসরখ কর্থর িরব সাচ্চ ১০ (েি) মসসেবরির মরে মূল্যাসয়র্ উত্তরপত্রিহ িম্বরপত্র িংসিষ্ট
সবষয়/মসিউি/ ার্ সিম পসরিাি /োসয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে িেস্যর মূল্যায়ি অনুসবভারগ জমা প্রোি ররর্ হরব।

৯.০। িংখ্যার্াসত্ত্ব সিরূপণ এবং কগ্রসিং
৯.১। ক ারি স এ জি প্রসিক্ষণার্থীর প্রাপ্ত িম্বররর ির্ রা হার (েিসম এর পরর দুই িংখ্যা পর্ সন্ত) অনুর্ায়ী সিরের ছ -১৬এ উসেসখর্ পদ্ধসর্রর্ কগ্রসিং রা হরব।
ছ -১৬: প্রসিক্ষণার্থীরের ফিাফি কগ্রসিং এর প্রাপ্ত িম্বররর ির্ রা হার ও মাি
িম্বর (%)
মাি
+
৯৫ এবং র্দূর্ধ্স
এ (অিার্ারণ)
৯০-<৯৫
এ (অসর্ উত্তম)
৮৫-<৯০
এ- (উত্তম)
৮০-<৮৫
সব+ (ভাি)
৭০ - <৮০
সব (িরন্তাষজি )
৬০ - <৭০
সব- (উচ্চ িিসর্ মাি)
৫০ - <৬০
সি (িিসর্ মাি)
অকৃর্ ার্ স
<৫০
প্রাপ্ত কগ্রি িংসিষ্ট প্রসিক্ষণার্থীর জন্য প্রণীর্ এ
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মূল্যায়ি প্রসর্রবেি ও িিেপরত্র উরেখ রা হরব।

MoPA Nomination List-
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Annex- 05
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Annex- 06

Tentative Daily Schedule for First three days

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka-1343

88th Senior Staff Course (SSC)
(18 September - 11 November 2018)

DAILY SCHEDULE
Date: 17.09.2018

Session

Day: Monday

Code

17.00

-

18.45-19.45

-

20.00-21.00

-

21.00-22.00

-

Topic
Arrival at BPATC & Room
Allocation
Course Briefing and



Formation of Different
Committees

Introduction, Hand over
Laptop, Wi-Fi Connection
Dinner

Facilitator/
Resource Person
Participants/
Course Management
Team
Course Management
Team
Mohammad Masum
Rahman & IT Team

Venue

ITC Lobby
Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205

Course Management

ITC Dining
(Ground
Floor)
Team/ AD (Dormitory)

The schedule may be changed if and when required.

13-09-2018
(ANM Sajidul Ahsan)
Course Coordinator
Cell: 01918421241
PABX: 4330
Distribution:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MDS (All), BPATC, Savar, Dhaka;
Director (Administration/PPR/Evaluation/LTA/SA, BPATC, Savar, Dhaka;
Deputy Director (Evaluation/Sports/MIS/Service), BPATC, Savar, Dhaka.
Concerned Speaker................................................................................
Course Coordinators (FTC/SFTC/ACAD/SSC/Short Courses), BPATC, Savar, Dhaka;
PS to Rector, BPATC, Savar, Dhaka (for kind information of the Rector);
Technical Supervisor(s), BPATC, Savar, Dhaka;
Caretaker-1/Supervisor, ITC Dormitory, BPATC, Savar, Dhaka;
Notice Board (All), BPATC, Savar, Dhaka;
Office Copy/Omnibus Copy.
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Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka-1343

88th Senior Staff Course (SSC)
(18 September - 11 November 2018)

DAILY SCHEDULE
Date: 18.09.2018
Session

Day: Tuesday
Code

Topic

Facilitator/
Resource Person

08.30-09.20

-

Norms setting, Collection of
Course Fee and Photocopy of
Passport

09.30-10.20

-

Briefing on Evaluation/ Library/
Various Services of the Centre

10.40-11.40

-

Briefing on Online Evaluation
and ERP

12.00-13.00

-

Director (Evaluation)/ Director
(LTA)/ Deputy Director
(Service)
Tea-Break

10.20-10.40

13.00-14.15

Inaugural Ceremony

Mohammad Altab Hossain
Course Management Team
(CMT)

Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205

Class Room
ITC- 205

Mini
Auditorium
ITC

Lunch & Prayer-Break

14.15-16.25

2.1

17.30-18.30

-



Course Management Team
(CMT)

Venue

Briefing on Policy Proposal

Dr. Muhammad Abu Yusuf

Class Room
ITC- 205

Medical Officer

BPATC Clinic

Medical Check-up

The schedule may be changed if and when required.
13-09-2018
(ANM Sajidul Ahsan)
Course Coordinator
Cell: 01918421241
PABX: 4330

Distribution:
1. MDS (All), BPATC, Savar, Dhaka;
2. Director (Administration/PPR/Evaluation/LTA/SA, BPATC, Savar, Dhaka;
3. Deputy Director (Evaluation/Sports/MIS/Service), BPATC, Savar, Dhaka.
4. Concerned Speaker................................................................................
5. Course Coordinators (FTC/SFTC/ACAD/SSC/Short Courses), BPATC, Savar, Dhaka;
6. PS to Rector, BPATC, Savar, Dhaka (for kind information of the Rector);
7. Technical Supervisor(s), BPATC, Savar, Dhaka;
8. Caretaker-1/Supervisor, ITC Dormitory, BPATC, Savar, Dhaka;
9. Notice Board (All), BPATC, Savar, Dhaka;
10. Office Copy/Omnibus Copy.
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Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka-1343

88th Senior Staff Course (SSC)
(18 September - 11 November 2018)

DAILY SCHEDULE
Date: 19.09.2018

Day: Wednesday

Session

Code

08.30-09.30

01.05

09.40-10.40

01.05

10.40-11.05
11.05-13.15

03.08

Topic

Facilitator/
Resource Person
Strategies for Implementing Spirit Lt. Col. (Retd.) Quazi Sajjad
of Liberation War
Ali Zahir, Bir Protik (GS)
Strategies for Implementing Spirit Lt. Col. (Retd.) Quazi Sajjad
of Liberation War
Ali Zahir, Bir Protik (GS)
Tea-Break
Strategic Management in the
Md. Sharif Hasan
Public Sector

13.15-14.15

Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205

Lunch & Prayer-Break

14.15-15.15

05.02

Overview of SDGs

Dr. Muhammad Abu Yusuf

15.25-16.25

05.02

Overview of SDGs

Dr. Muhammad Abu Yusuf

17.00-18.00

-



Venue

Briefing on Physical
Education/Physiotherapy/
Medical Services of the Centre

Director (Physical
Education)/Physiotherapist/
Medical Officer

Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205
Indoor Games
Hall

The schedule may be changed if and when required.

13-09-2018
(ANM Sajidul Ahsan)
Course Coordinator
Cell: 01918421241
PABX: 4330
Distribution:
1. MDS (All), BPATC, Savar, Dhaka;
2. Director (Administration/PPR/Evaluation/LTA/SA, BPATC, Savar, Dhaka;
3. Deputy Director (Evaluation/Sports/MIS/Service), BPATC, Savar, Dhaka.
4. Concerned Speaker................................................................................
5. Course Coordinators (FTC/SFTC/ACAD/SSC/Short Courses), BPATC, Savar, Dhaka;
6. PS to Rector, BPATC, Savar, Dhaka (for kind information of the Rector);
7. Technical Supervisor(s), BPATC, Savar, Dhaka;
8. Caretaker-1/Supervisor, ITC Dormitory, BPATC, Savar, Dhaka;
9. Notice Board (All), BPATC, Savar, Dhaka;
10. Office Copy/Omnibus Copy.
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Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka-1343

88th Senior Staff Course (SSC)
(18 September - 11 November 2018)

DAILY SCHEDULE
Date: 20.09.2018

Day: Thursday

Session

Code

08.30-09.30

01.01

09.40-10.40

01.01

10.40-11.05
11.05-13.15

2.2

13.15-14.15

Topic

Facilitator/
Resource Person

Know Thyself: Understanding
self for achieving improvement
Banik Gour Sundar
goals
Know Thyself: Understanding
self for achieving improvement
Banik Gour Sundar
goals
Tea-Break
Briefing on Policy Proposal
Dr. Muhammad Abu Yusuf

14.15-15.15

06.01

Lunch & Prayer-Break
Project Planning and Preparation :
Dr. Muhammad Abu Yusuf
Issues and Challenges

15.25-16.25

06.01

Project Planning and Preparation :
Issues and Challenges



Dr. Muhammad Abu Yusuf

Venue
Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205

Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205
Class Room
ITC- 205

The schedule may be changed if and when required.
13-09-2018
(ANM Sajidul Ahsan)
Course Coordinator
Cell: 01918421241
PABX: 4330

Distribution:
1. MDS (All), BPATC, Savar, Dhaka;
2. Director (Administration/PPR/Evaluation/LTA/SA, BPATC, Savar, Dhaka;
3. Deputy Director (Evaluation/Sports/MIS/Service), BPATC, Savar, Dhaka.
4. Concerned Speaker................................................................................
5. Course Coordinators (FTC/SFTC/ACAD/SSC/Short Courses), BPATC, Savar, Dhaka;
6. PS to Rector, BPATC, Savar, Dhaka (for kind information of the Rector);
7. Technical Supervisor(s), BPATC, Savar, Dhaka;
8. Caretaker-1/Supervisor, ITC Dormitory, BPATC, Savar, Dhaka;
9. Notice Board (All), BPATC, Savar, Dhaka;
10. Office Copy/Omnibus Copy.
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