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অিফ স আেদশ
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ কে ১৫/১১/২০২১-১৩/০১/২০২২ ময়ােদ অ ি ত আইিস অিধদ েরর
(DoICT) কমকতােদর জ ১৩তম িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কােস িন বিণ ত অ ষদ সদ গণ সংি মিডউেলর
‘মিডউল পিরচালক’ িহেসেব দািয় পালন করেবন:
মিড উ ল ন ং
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মিড উ েল র ন াম
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Bangladesh & Bangabandhu Studies

3.
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Constitution and other Legal Provisions
relating to Public Service Delivery
Digital Leadership & Strategic Planning

5.
6.

Strategic Management and Leadership
Public Sector Management

Dr. Mehedi Masud
Mr. Abdullah Al
Mamun

7.

Administrative and Organizational
Management
Achieving Sustainable Development Goals
in Bangladesh
Public Procurement and Management

Mr. Mohammad
Razibul Islam
Mr. Md. Mizanur

8.
9.
10.
11.

Financial Management
Project Management

12.
13.

Field Attachment and Report Writing
English Language Skill Development

Dr. Mohammad
Ziaul Islam

Rahman
Mr. Md. Siddiqur
Rahman
Mr. Md. Akram Ali

Mr. Md.
Atikuzzaman
Ms. Nasrin Akter
Ms. Samiana
Sultana

14.

Physical Conditioning and Games

15.

Research and Development Management

Ms. Farjana
Afrose
Ms. Afia Rahman
Mukta

১

16.
17.

ICT Related Laws, Regulations and other
Important Issues

Mr. Mehedi

Contemporary Issues

Mr. Razib Mia

Shahnewaz Jalil

মিডউ ল পিরচালেকর দািয় াবিল িন প হ েব :
i) মিডউেলর অ া ব ােদর সােথ আেলাচনা েম েতই স া এক আগাম িশিডউল তির কের কাস ব াপনা
েমর িনকট হ া র করা।
ii) সময় ও
িবেবচনা ব ক সংি মিডউেলর েত ক িবষেয়র উপর এক Content-আউটলাইন তির কের
কাস ব াপনা মেক সরবরাহ করা।
iii) অিতিথ ব া িনব াচেন কাস ব াপনা মেক সহায়তা করা।
iv) অিতিথ ব া বা কে র ব ারা যখন সশন পিরচালনা করেবন তখন সশেন উপি ত থেক ব ার মান ও
িবষয়ব র সংি তা পযেব ণ করা।
v) মিডউল পিরচালকগণ অিধেবশনেক আেরা অংশ হণ লক, কাযকর ও ফল
Exercise, Case-study, group-work-এর আেয়াজন করা।

করার লে

েযাজ

ে

vi) সংি মিডউেলর সকল িবষেয়র উপর সশন অ ি ত হবার পর কান িবষেয়র উপর কান িশ ণাথ র কান
ধরেণর অ তা থাকেল তা র করা।
vii) অিতিথ ব াসহ সকল ব ার িনকট থেক েত ক িবষেয়র উপর কমপে
াংক ত করা।

ই সট

সং হ ব ক এক

viii) উ রপ
ায়েনর জে পযা সময় যােত পাওয়া যায় স িবেবচনা কের কাস ব াপনা েমর সােথ
যাগােযাগ কের পরী ার িদন ণ ধায করা এবং িনিদ সমেয়র মে পরী া অ ান িনি ত করা।
ix) পরী া অ ি ত হওয়ার পর ড়া ফলাফল ঘাষণার েব আবি কভােব ফলাফল ও উ রপ
জমা দয়া।
x) িনেজর পযেব ণ ও িশ ণাথ েদর মতামেতর উপর িভি কের পরবত কােস র জে
কের এক সংি
িতেবদন িপিপআর ও
ায়ন অ িবভােগ জমা দয়া।

ায়ন অ িবভােগ

পািরশমালা সংেযািজত

xi) প ণয়ন ব ক পরী ার কমপে ০৩ (িতন) কমিদবস েব Moderation Committee এর িনকট
দািখল করা, যথাসমেয় পরী া Conduct করা এবং যথাযথভােব উ রপ
ায়ন করা। িলিখত পরী া হেণর
ে জনশীল ব িনব াচন (MCQ) পে র মা েম পরী া নয়া যেত পাের।
২

০২। যথােযা ক পে র িনেদ শ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) কাস উপেদ া, ১৩তম িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কাস (DoICT), িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা
২) কাস পিরচালক, ১৩তম িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কাস (DoICT), িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা
৩) অ ষদ সদ (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।
৪) র র-এর একা সিচব, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ ( র র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
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