
In House Training Schedule 

Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

01 Category-A 05/07/17 ছুটি বিবিমালা †gvt Rvgvj DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv W. †gv: Avey mvC` wgqv 

cwiPvjK I 

†Kvm© mgš̂qK 

Bb nvDm cÖwkÿY,  

K¨vUvMix-G , bvUv,MvRxcyi 

 

Power point slide presentation 

and presentation (Lecture & 

Exercise) 

G,‡K,Gg,Gg`v`yjnK,wmwbqimnKvixcwiPvjK 

(nwU©KvjPvi µc wWwRR) 

Presentation on Digital Insect 

Diary Project 

মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী 

সিসি: িহ: পসিচালক (কৃসি অর্ থিীসি) 

07/08/17 Power point slide presentation 

Techniques 

Gm Gg Kvqmvi wkK`vi, wmwbqi GwW, 

bvUv 

Power point slide presentation: 

Insert picture, shape,graph, from 

internet and other sources 

Gm Gg Kvqmvi wkK`vi, wmwbqi GwW, 

bvUv 

Introduction to MS Excel and its 

application to relevant areas 

‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

Graph presentation using MS 

Excel 

‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

Pay bill preparation using MS 

Excel 

ম া: িাহাজুল ইলা , সিসি: িহ: পসিচালক  

(দািা জিীয় ও অর্ থকিী ফিল) 

20/09/17 Income Tax Management in 

Bangladesh 

মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী 

সিসি: িহ: পসিচালক (কৃসি অর্ থিীসি) 

Application of MS Excel in 

relevant areas 

‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

Graph and pay bill preparation 

using MS Excel 

ম া: িাহাজুল ইলা , সিসি: িহ: পসিচালক  

(দািা জিীয় ও অর্ থকিী ফিল) 

e-filing and its application in 

official correspondence 

W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK 

(cÖkvmb I mv‡cvU© mvwf©m) 

 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

01 Category-A  e-filing and its application in 

official correspondence 

W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK 

(cÖkvmb I mv‡cvU© mvwf©m) 

 

W. †gv: Avey mvC` wgqv 

cwiPvjK I 

†Kvm© mgš̂qK 

Bb nvDm cÖwkÿY,  

K¨vUvMix-G , bvUv,MvRxcyi 

 

18/10/17 Vision and Mision gxi byi Avjg, cwiPvjK (cÖwkÿY) 

Self Development and 

Assessment 

Team Building and Strategic 

Leadership 

Income Tax management 

(Lecture) 

মুন্সী ম াহাম্মদ মহদায়য়ি উল্লাহ, পসিচালক 

(প্রশািি) 

Income Tax management 

(Exercise) 

13/11/17 Use of Star Board/Interactive 

Board intraining session (Lecture 

& Discussion) 

gxi byi Avjg, cwiPvjK (cÖwkÿY) 

Use of Star Board/Interactive 

Board intraining session 

(Practice) 

Use of Star Board/Interactive 

Board intraining session 

(Practice) 

Use of Star Board/Interactive 

Board intraining session 

(Practice) 

W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK 

(cÖkvmb I mv‡cvU© mvwf©m) 

 

Operating Multimedia(Practice) 

28/12/17 Budget Management  W. †gv: GLjvQ DwÏb, Dc cwiPvjK 

(cwiKíbv I cÖKvkbv), bvUv| Budget Management 

Role of Anti corruption W.‡gv: Avey mvC` wgqv, Dc-cwiPvjK, 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

commission bvUv, MvRxcyi 

Blue Economy W. gCb DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv 

01 Category-A  Nutritional status in Human Body W. Gg G gv‡R`, Dc-cwiPvjK(mshyw³) W. †gv: Avey mvC` wgqv 

cwiPvjK I 

†Kvm© mgš̂qK 

Bb nvDm cÖwkÿY,  

K¨vUvMix-G , bvUv,MvRxcyi 

 

30/01/18 Sustainable Development Goal 

(SDG) 

মুন্সী ম াহাম্মদ মহদায়য়ি উল্লাহ, পসিচালক 

(প্রশািি) 

Sustainable Development Goal 

(SDG) 

Right to Information 

Performance Management and 

ACR writing 

W.‡gv: Avey mvC` wgqv, Dc-cwiPvjK, 

bvUv, MvRxcyi 

Global GAP and Bangladesh ‡gv: gvn&gy` nvmvb, Dc cwiPvjK, bvUv 

25/02/18 Delegation of financial power iwÄr Kzgvi cvj, Dc-cwiPvjK 

িাাংলা িানান এর বনয়ম-কানুন Lexiæbœvnvi wmwb: mn. cwiPvjK (Wvj I 

†Zj dmj) bvUv, 

Audit procedure and Settlement 

of audit observation 

G,‡K,Gg,Gg`v`yjnK,wmwbqi mnKvix 

cwiPvjK, (nwU©KvjPvi µc wWwRR) 

Quality of a good trainer ‡gv. BmKv›`vi n‡v‡mb wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi Ethics, Manner & Etiquette 

29/03/18 Team building and team work W. ‡`‡jvqvi †nv‡mb gRyg`vi 

Dc-cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi Good Governance 

Seed germination and seed class W. gy. kixdzj Bmjvg, Dc-cwiPvjK, bvUv 

Seed certification system in 

Bangladesh 

Accent neutralization and 

difference between American and 

British English 

‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`,Dc-cÖKí 

cwiPvjK, bvUv kw³kvjxKiY cÖKí 

30/04/18 Role of vegetables on human 

health 

‡gv: gvn&gy` nvmvb, Dc cwiPvjK, bvUv 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

TA and DA rules W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK 

(cÖkvmb I mv‡cvU© mvwf©m) 

 

Leadership Development Av‡bvqviv AvLZvi, Dc-cwiPvjK, bvUv 

01 Category-A  Writing of different type of letters wbjydv A³vi, wmwb: mn. cwiPvjK (dzW cÖ: 

†UK‡bvjwR) bvUv, 

W. †gv: Avey mvC` wgqv 

cwiPvjK I 

†Kvm© mgš̂qK 

Bb nvDm cÖwkÿY,  

K¨vUvMix-G , bvUv,MvRxcyi 

 

Administrative tribunal and 

Administrative Appeal Tribunal 

G,‡K,Gg,Gg`v`yjnK,wmwbqi mnKvix 

cwiPvjK, (nwU©KvjPvi µc wWwRR) 

17/05/18 Management of different type of 

register 

‡gvmv: gymwdKv nvmbxb †PŠayix, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

সরকারী অবিসস প্রবমত িাাংলা শসের ব্যিহার ‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

ভূবম আইন, ক্রয় বিক্রয় ও মামলা সাংক্রান্ত W. Gg G gv‡R`, Dc-cwiPvjK(mshyw³) 

Offline website preparation মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী 

সিসি: িহ: পসিচালক (কৃসি অর্ থিীসি) 

Budget and Accounting W. †gv: GLjvQ DwÏb, Dc cwiPvjK 

(cwiKíbv I cÖKvkbv), bvUv| 

03/06/18 Conservation of Biodiversity W. gCb DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv 

Writing  practice of English 

Communication 

‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`,Dc-cÖKí 

cwiPvjK, bvUv kw³kvjxKiY cÖKí 

শাংখলা ও আপীল বিবিমালা ১৯৮৫ Lexiæbœvnvi wmwb: mn. cwiPvjK (Wvj I 

†Zj dmj) bvUv, 

Request for quotation(PG 

Document) 

ম া: িাহাজুল ইলা , সিসি: িহ: পসিচালক  

(দািা জিীয় ও অর্ থকিী ফিল) 

Women empowerment Av‡bvqviv AvLZvi, Dc-cwiPvjK, bvUv 

02 

 

 

Category-B 

 

 

18/7/17 Work on Excel (Lecture) W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK 

(cÖkvmb I mv‡cvU© mvwf©m) 

 

G ‡K Gg Gg`v`yj nK 

wm: mnKvix cwiPvjK  

I mnKvix †Kvm© mgš̂qK 

BbnvDm cÖwkÿY, Work on Excel (Practice) gynv¤§` kvnv`r †nvmvBb wmwÏKx 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wmwbqi mnKvix cwiPvjK,(K…wl A_©bxwZ) 

 

bvUv,MvRxcyi 

Basic of MS Word (Lecture) G,‡K,Gg,Gg`v`yjnK,wmwbqi mnKvix 

cwiPvjK, (nwU©KvjPvi µc wWwRR) 

Basic of MS Word (Practice) 
‡gv: BmKv›`vi †nv‡mb, wmwbqi mnKvix 

cwiPvjK, (mewR I gkjv) 

Basic of MS Word (Practice) 
‡gv: BmKv›`vi †nv‡mb, wmwbqi mnKvix 

cwiPvjK, (mewR I gkjv) 

17/8/17 Work with MS Word Aveyj Kvjvg AvRv`, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv,  

W. †gv: Avey mvC` wgqv 

cwiPvjK I  

†Kvm© mgš̂qK 

BbnvDm cÖwkÿY, 

bvUv,MvRxcyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`vßwiK †bvU wjLb W.‡gv: Avey mvC` wgqv, Dc-cwiPvjK, 

bvUv, MvRxcyi 

miKvix Kg©Pvix (k„sLjv I Avcxj)wewagvjv, 

1985 

 

‡gvmv: gymwdKv nvmbxb †PŠayix, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

`vßwiK cÎ t cÖKvi‡f`, wjLb ixwZ I †cÖiY  wbjydv A³vi, wmwb: mn. cwiPvjK (dzW cÖ: 

†UK‡bvjwR) bvUv, 

evsjv fvlvi ï× cÖ‡qvM I evbvb ixwZ Lexiæbœvnvi wmwb: mn. cwiPvjK (Wvj I 

†Zj dmj) bvUv, 

25/9/17 PvKzixi mvaviY kZ©vejx ‡gv. BmKv›`vi n‡v‡mb wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

iwÄr Kzgvi cvj, Dc 

cwiPvjK, (K…wl hš¿cvwZI 

cvwb e¨e¯’vcbv), I †Kvm© 

mgš̂qK, BbnvDm cÖwkÿY, 

bvUv,MvRxcyi 

 

miKvix Kg©Pvix(AvPiY)wewagvjv, 1979 G‡KGg Gg`v ỳj nK 

wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

miKvix Kg©Pvix (k„sLjv I Avcxj)wewagvjv, 

1985 

 

W.Gg G gv‡R`, wmwbqi mn. cwiPvjK, 

bvUv,  

miKvix  Kg©Pvix (we‡kl weavb) Aa¨v‡`k, W.Avey mvC` wgqv, Dc-cwiPvjK, bvUv,  



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 

MYKg©Pvix (wbqwgZ Dcw ’̄wZ) Aa¨v‡`k, 

1982 

W. gy. kixdzj Bmjvg, Dc-cwiPvjK, bvUv,  

16/10/17 ågb fvZv wewa  W. †gv: GLjvQ DwÏb, Dc cwiPvjK 

(cwiKíbv I cÖKvkbv), bvUv| 

‡cbkb I Avby‡ZvwlK  †gv: Rvgvj DwÏb, Dc cwiPvjK 

(KxUZË¡)bvUv| 

mvaviY fwel¨ Znwej wewagvjv Lexiæbœvnvi, wmwbqi mn: cwiPvjK, bvUv| 

wewfbœ fvZvw` I †cvlvK wbjydvi Bqvmwgb, wmwbqi mn: cwiPvjK, 

bvUv| 

PvKzixi †iKW© I e¨e¯’vcbv ‡gvmv: gymwdKv nvmbxb †PŠayix 

wmwbqi mn: cwiPvjK, bvUv| 

15/11/17 Acywó Icywói Ae ’̄v: ewWgvm Bb‡W· W. †gv: Avãyj gv‡R` wmwbqi GwW, bvUv iwÄr Kzgvi cvj, Dc 

cwiPvjK, (K…wl hš¿cvwZI 

cvwb e¨e¯’vcbv), I †Kvm© 

mgš̂qK, BbnvDm cÖwkÿY, 

bvUv,MvRxcyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvwievwiK cywóKi I wbivc` Lv`¨ cwiKíbv G‡KGg Gg`v ỳj nK, wmwbqi GwW, bvUv 

cÎ wjLb GmGg Kvqmvi wkK`vi, wmwbqi GwW, bvUv 

Z_¨ AwaKvi AvBb-2009 W. gy: kixdzj Bmjvg, Dc cwiPvjK 

(K…wlZË¡),bvUv  

‡cbkb msµvšÍ Riæix welqvejx I QzwUi wnmve 

wbY©q 

Lweiæb bvnvi, wmwbqi GwW, bvUv 

31/12/17 cvidi‡gÝ e¨e ’̄vcbv Ges GwmAvi   W. †gv: Avey mvC` wgqv, wWwW(Dw™¢` 

†ivMZË¡),bvUv 

cÖkvmwbK UªBey¨bvj A¨v± G‡KGg Gg`v ỳj nK,wmwbqi GwW, bvUv 

`vßwiK Kv‡R AvBwmwU Gi e¨envi   †gv: kvnv`Z †nv‡mb, wmwbqi GwW, bvUv 

bw_ e¨e ’̄vcbv W. ‡gv: GLjvQ DwÏb, Dc-cwiPvjK, bvUv 

B- dvBwjs  W. ‡gv: GLjvQ DwÏb,Dc cwiPvjK, bvUv 

29/01/18 Da©¦Zb KZ©„c‡ÿi mv‡_ AvPiY Av‡bvqviv AvLZvi, Dc-cwiPvjK, bvUv,  

MY Kg©Pvix Ges `yb©xwZ `gb Kwgkb AvBb ‡gv: RvwKi †nv‡mb, Dc cwiPvjK 

(†KŠwjË¡), bvUv 

wmwU‡Rb PvU©vi Ges †ní †W¯‹ W †gv: †Mvjvg †gv Í̄dv, wmwbqi GwW, bvUv 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category-B 

ছাদ কৃসি মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী 

সিসি: িহ: পসিচালক (কৃসি অর্ থিীসি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iwÄr Kzgvi cvj, Dc 

cwiPvjK, (K…wl hš¿cvwZI 

cvwb e¨e¯’vcbv), I †Kvm© 

mgš̂qK, BbnvDm cÖwkÿY, 

bvUv,MvRxcyi 

 

 

27/02/18 QzwUi weavbvejx : (AwR©Z QzwU,  Amvavib 

QzwU,AÿgZvRwbZ we‡kl QzwU,Aa¨qb 

msMwb‡iva, cÖmywZ QzwU ) 

†gv: Rvgvj DwÏb, Dc-cwiPvjK(KxUZË¡), 

bvUv, 

cwi‡ek iÿvq I ¯^v ’̄¨ m‡PZbZv e„w×‡Z bvixi 

f‚wgKv 

Av‡bvqviv AvLZvi, DccwiPvjK, bvUv 

‡Uwj‡dvb bxwZgvjv I e¨envi  GwU‡KU ‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

cwi”Qbœ emevm cwi‡ek, ¯̂v ’̄¨ Dbœq‡bi avibv 

I ev¯Íevqb †KŠkj 

‡gv: gvn&gy` nvmvb, Dc cwiPvjK, bvUv 

`vßwiK Kv‡R wUg IqvK© W. ‡`‡jvqvi †nv‡mb gRyg`vi 

Dc-cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

27/03/18 

 

 

 

Kw¤úDUv‡i GgGm G‡·j cwiwPwZ I Gi 

e¨envi 

‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb  

wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv,  

wjWvikxc I cwiKíbv †KŠkj W.gCb DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv 

‡bZvi aiY,Av`k© †bZvi ˆewkó¨ I Dbvbq‡bi 

†ÿ‡Î †bZvi f‚wgKv 

Av‡bvqviv AvLZvi, Dc cwiPvjK, bvUv 

evsjv fvlvi ï× cÖ‡qvM I evbvb ixwZ ‡gvQv: b~iæbœvnvi, wmwbqi mn. cwiPvjK, 

bvUv,  

miKvix Kg©PvixM‡Yi Kj¨vY Znwej Sibv †eMg, wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv, 

30/04/18 wewfbœ †iwR÷vi I G¸‡jv e¨e ’̄vcbv  ‡gvQ&v.AvBwib  cviwfb  

wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv, 

QzwU wewagvjv( wPwKrmvjq QzwU,we‡kl 

Amy ’̄ZvRwbZ QzwU,AeKvk wefv‡Mi 

QzwU,wefvMxq QzwU, cÖc¨Zvwenxb QzwU ) 

nvdQv LvZzb, wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv 

Ï×vPvi †KŠkj iwÄr Kzgvi cvj, Dc-cwiPvjK 

miKvix wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î †KvUv bxwZ jvqjvZzj †ivKmvbv wjgv, wmwbqi GwW, 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 
bvUv, 

miKvwi evmv eivÏ bxwZgvjv  Aveyj Kvjvg AvRv`, wmwbqi GwW, bvUv, 

29/05/18 ‡hŠZzK m¤ú©wKZ AvBb I wewa nvdQv LvZzb, wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv 

Drme fvZv 

‡gvQvt kvigxb AvLZvi, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, 

wnmve I fvÛvi e¨e ’̄vcbv  †gvt Rvgvj DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv,  

RvZxq m¤ú‡`i AcPq †iva I myô e¨envi wbjydv Av³vi,wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv, 

`vßixK µq e¨e ’̄vcbv 

W. †gvt QvB`yi ingvb, Dc-cwiPvjK, bvUv, 

MvRxcyi 

04/06/18 GmwWwR W. †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb gRyg`vi 

Dc-cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

PvKwi ewn msµvšÍ welqvejx ‡gvQvt kvigxb AvLZvi 

wmwbqi mn. cwiPvjK, bvUv 

Awd‡mi Kv‡R ¯^”QZv I Revew`nxZv W. †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv 

cÖavb cÖavb AcywóRwbZ †ivM I cÖwZKvi iwÄr Kzgvi cvj, Dc-cwiPvjK 

Dbœqb I evsjv‡`k 

 †gvt ইসকান্দার †nv‡mb  

Dc-cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

03 Category-C 

 

 

 

Category-C 

 

 

 

 

 

10/07/17 

 

 

 

 

cwi”QbœZv I Awdm cwi‡ek Dbœqb হ া:  াহমুদ হাসান, উপ পসিচালক (উদ্যািিত্ত্ব) ম া: জা াল উদ্দীি, 

উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব) ও                                                                                                             

হকাস স হকাঅসড সননটর                                                                                                       

ইনহাউজ প্রসশক্ষণ হকাস স (সস-

কযাটাগরী), নাটা।                                                                                                    

 

 

Awdm mnvq‡Ki `vwqZ¡ I KZ©e¨ 

W. †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv, wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv 

AwZw_ Avc¨vq‡bi wbqgvPvi †cvkvK cwi‡”Q` 

welqK wb‡`©kbv 

 

‡gv. BmKv›`vi n‡v‡mb wmwbqi mn. 

cwiPvjK, bvUv, MvRxcyi 

03 `vßwiK Kv‡R f`ªZv, wkóvPvi, ‰bwZKZv I 

†mevawg©Zv 

gxi byi Avjg, cwiPvjK (cÖwkÿY) 

QzwU wewagvjv †gvt Rvgvj DÏxb, Dc-cwiPvjK, bvUv 

23/08/17 শুনেচ্ছা সিসন য়, ছুটিগ্রহণ, স্বাস্থ্য সিসি, হকান সিিনয় 

অনুনরাি জানাননা সম্মসি- অসম্মসি প্রকাশেংসগ 

সনলুফা আক্তার, সিসি: িহ: পসিচালক  

(ফুড প্রয়িসিিং মটকয়িালজী) 

W. †gv: Avey mvC` wgqv 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category-C 

 

 

 

সর্ম্সনক আন াচনা, পসরস্কার পসরচ্ছন্নিা cwiPvjK I  

†Kvm© mgš̂qK 

BbnvDm cÖwkÿY, 

bvUv,MvRxcyi 

 

গনক সচারী শৃঙ্খ া (বনয়বমত উপবিবত) অধ্যাসেশ 

১৯৮২   

ড. ম া আবু িাইদ স ঞা 

উপ পসিচালক (উসিদ মিাগিত্ত্ব) 

সরকাসর ক সচারী আচরন  সিসি া া-১৯৭৯   
ড. হ া: আ:  ানজদ, উপ পসিচালক (সংযুক্ত) 

নাটা 

নারী ও সশশু উন্নয়ন 
সনলুফার ইয়াসস ন, সিসি: িহ: পসিচালক  

(িয়য়ল মকস সি ও  াইয়রা বায়য়ালজী) 

জািীয় সর্ম্নদর ব্যিহার (গ্যাস, পাসন, সিদ্যযৎ অপচয় 

হরািকনে দাসয়ত্ব) 

ঝরনা হিগ , সিসি: িহ: পসিচালক  

(সফল্ড রপ মপস্ট) 

26/09/17 সরকাসর ক সচারী (শৃঙ্খ া ও আপী ) সিসি া া-

১৯৮৫ সর্ম্নকস িারনা   

ড. ম া আবু িাইদ স ঞা 

উপ পসিচালক (উসিদ মিাগিত্ত্ব) 

ম া: জা াল উদ্দীি, 

উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব)  

ও                                                                                                        

হকাস স হকাঅসড সননটর                                                                                                       

ইনহাউজ প্রসশক্ষণ হকাস স (সস-

কযাটাগরী)                                                                                                               

নাটা, গাজীপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ম া: জা াল উদ্দীি, 

উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব)  

ও                                                                                                        

হকাস স হকাঅসড সননটর                                                                                                       

ম্যানার এন্ড এটিনকট (সশষ্টাচার ও হসৌজন্যনিাি) ম া: ইিকান্দাি মহায়িি, সিসি: িহ: পসিচালক  

(িবজী ও  িলা) 

দাপ্তসরক কানজ েদ্রিা, সশষ্টাচার, ননসিকিা, 

হসিািস সিা, দক্ষিা  ও টি  ওয়াকস  

 

মুন্সী ম াহাম্মদ মহদায়য়ি উল্লাহ, পসিচালক 

(প্রশািি) 

িাল্যসিিাহ সর্ম্কীি আইন ও সিসিসিিান ড. মুহম্মদ শরীফু  ইস া , উপ পসিচালক  

(এয়রািস ) 

দাপ্তসরক কানজ ইননানেটিে  ননাোি ঝরনা হিগ , সিসি: িহ: পসিচালক  

(সফল্ড রপ মপস্ট) 

19/10/17 

 

 

 

 

 

 

িাধ্যিামূ ক অিসর, অপসাসরি অথিা চাকসর হইনি 

িরখাস্ত, সরকাসর ক সচারীর ক্ষসিপূরণ হপনশন 

ড. ম া: এখলাি উসদ্দি,উপ পসিচালক  

(পসিকল্পিা ও প্রকাশিা) 

হপনশন ও গ্রাচুইটি সিসি: হপনশননর প্রকারনেদ, 

ক্ষসিপূরণ হপনশন,  

 অক্ষ িা জসনি হপনশন, িাি সকযজসনি হপনশন 

ম া: জা াল উদ্দীি, উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব) 

cÖwZw`‡bi Lv`¨vf¨v‡m cywó I শাসিিীক my¯’Zv এবিং 

শাসিিীক my ’̄Zvi Rb¨ cÖwZw`‡bi kvwiিীK KmiZ 

(e¨vqvg)   

ড. ম া: মদয়লায়াি মহায়িি  জু দাি 

উপ পসিচালক, (কৃসি িম্প্র: ও রা ীি অর্ থসিিী) 

03 অসফস সহায়নকর দাসয়ত্ব ও কিসব্য আবুল কালা  আজাদ, সিসি: িহ: পসিচালক  

(কৃসি যন্ত্রপাসি) 

গসিসিসি হরসজস্টার ও ব্যিস্থ্াপনা রসিি কু ার পা , উপ পসিচালক  



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category-C 

 

(কৃসি যন্ত্রপাসি ও পাসি ব্যবস্থাপিা) ইনহাউজ প্রসশক্ষণ হকাস স (সস-

কযাটাগরী)                                                                                                               

নাটা, গাজীপুর 

 

 

 

 

14/11/17 ছুটি সংক্রান্ত সিসি: ছুটির প্রকারনেদ, অসজসি ছুটি 

সংক্রান্ত সিসি 

ফানিহা নূর, সিসি: িহ: পসিচালক  

(মকৌসলিত্ত্ব) 

ছুটি সংক্রান্ত সিসি: অসািারণ ছুটি, অক্ষ িাজসনি 

সিনশি ছুটি, অধ্যয়ন ছুটি সংগ সননরাি ছুটি, প্রসূসি ছুটি 

সনলুফার ইয়াসস ন, সিসি: িহ: পসিচালক  

(িয়য়ল মকস সি ও  াইয়রা বায়য়ালজী) 

ছুটি সংক্রান্ত সিসি: সচসকৎসা য় ছুটি, সিনশি অসুস্থ্িা 

জসনি ছুটি, অিকাশ সিোনগর ছুটি, সিোগীয় ছুটি, 

প্রাপ্যিাসিহীন ছুটি 

রসিি কু ার পা , উপ পসিচালক  

(কৃসি যন্ত্রপাসি ও পাসি ব্যবস্থাপিা) 

ছুটি সংক্রান্ত সিসি:  অিসর প্রস্তুসি ছুটি, িাধ্যিামূ ক 

ছুটি, শ্রাসন্ত সিননাদন ছুটি, ননস সিক ছুটি 

হ াছা: নুরনাহার, সিসি: িহ: পসিচালক  

ছুটি সংক্রান্ত সিসি: ঐসচ্ছক ছুটি, িসহিঃিাং ানদশ ছুটি 

হোগ, ছুটিকা ীন হিিন, ছুটিকা ীন স নয় প্রাপ্য 

সুসিিাসদ, ছুটি সর্ম্নকস অন্যান্য সিিানি ী 

হ াসা: মুসসফকা হাসনীন হচৌধুরী 

সিসি: িহ: পসিচালক  

(িয়য়ল সফসজক্স) 

31/12/17 প্রিান প্রিান অপুসষ্টজসনি হরাগসমূহ ও প্রসিকার ড. ম া: মদয়লায়াি মহায়িি  জু দাি 

উপ পসিচালক , (কৃসি িম্প্র: ও রা ীি অর্ থসিিী) 

হপনশন ও গ্রাচুইটি সিসি: হপনশন প্রাসপ্তর হ াগ্যিা, 

শিস ও সনয় াি ী, হপনশন প্রাসপ্তর    সী ািদ্ধিা 

 

সনলুফা আক্তার, সিসি: িহ: পসিচালক  

(ফুড প্রয়িসিিং মটকয়িালজী) 

 সিসেন্ন প্রকার ভ্র ণোিা, সরকাসর 

ক সকিসা/ক সচারীনদর হশ্রণী সিন্যাস, ভ্র ণোিা প্রদান, 

সনয়ন্ত্রণকারী ক সকিসার কিসব্য ও ক্ষ িা 

ড. ম া: মগালা  ম াস্তফা  

সিসি: িহ: পসিচালক  

(পসিয়বশ ও কুসি বিায়ি) 

ভ্র ণোিা সি  প্রস্তুি প্রসক্রয়া, ভ্র ণোিা সর্ম্সকসি 

অন্যান্য সিিানি ী 

ড. ম া: মগালা  ম াস্তফা,সিসি: িহ: পসিচালক  

(পসিয়বশ ও কুসি বিায়ি) 

পত্র জাসর, পত্র গ্রহণ, নসথ হপ্ররণ, নসথ গ্রহণ ও নসথ 

চ াচ  

আবুল কালা  আজাদ,সিসি: িহ: পসিচালক  

(কৃসি যন্ত্রপাসি) 

31/01/18 

 

 

 

 

দাপ্তসরক  ন্ত্রপাসি ও আসিািপত্র ব্যিহার,  ত্ন ও 

রক্ষাণানিক্ষণ,  

কসর্ম্উটার হখা া ও িন্ধ করা 

হ াছা: আইসরন পারেীন 

সিসি: িহ: পসিচালক (িয়য়ল সফসজক্স) 

হপনশন সহজীকরণ নীসি া া ড. হ া:  ঈন উসিন, উপ পসিচালক (ফুড 

মটকয়িালজী) 

03 হপনশন হকইস দ্রুি সনষ্পসিকরণ, হপনশন সনস্পসি 

সংক্রান্ত আধুসনক (Recent সিসিসিিান) আনদশাি ী 

ড. হ া:  ঈন উসিন, উপ পসিচালক (ফুড 

মটকয়িালজী) 



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 
পাসরিাসরক পুসষ্ট পসরকেনা ও িসিিড়ীনি সিজী চাি এনকএ  এ দাদ্য  হক, সিসি: িহ: পসিচালক  

(হর্ট থকালচাি রপ সডসজজ) 

ছাদ কৃসি মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী 

সিসি: িহ: পসিচালক (কৃসি অর্ থিীসি) 

26/02/18 সা সয়কোনি িরখাস্ত, সা সয়কোনি িরখাস্তকা ীন 

স নয়র প্রাপ্য সুসিিাসদ, সা সয়ক িরখাস্তকা ীন 

স নয় কর্তসপক্ষ এিং িরখাস্তকৃি ক সচারীর দাসয়ত্ব ও 

করনীয় কা সাসদ 

ড. হ া: ছাইদ্যর রহ ান, উপ পসিচালক 

(প্রশািি ও িায়পট থ িাসভ থি) 

ম া: জা াল উদ্দীি, 

উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব)  

ও                                                                                                        

হকাস স হকাঅসড সননটর                                                                                                       

ইনহাউজ প্রসশক্ষণ হকাস স (সস-

কযাটাগরী)                                                                                                               

নাটা, গাজীপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাকুসরচুযসি, অপসারণ িা িাধ্যিামূ ক অিসর দাননর 

আনদশ আদা ি কর্তসক িাসি  হওয়ার পর 

পুনিঃিদনন্তর হক্ষনত্র সা সয়ক িরখাস্তকরণ, সা সয়ক 

িরখানস্তর পর পুনি সহা  

ড. হ া: ছাইদ্যর রহ ান, উপ পসিচালক 

(প্রশািি ও িায়পট থ িাসভ থি) 

খাদ্য ও পুবি উপাোন এিাং উৎস 
ড. হ া: শসরফু  ইস া , উপ পসিচালক 

(এয়রািস ) 

িদ ী সংক্রান্ত সিসি ঝড়না হিগ , সিসি: িহ: পসিচালক 

 (হর্ট থকালচাি রপ মপষ্ট) 

আিাসন সিসি া া হ াসা: মুসসফকা হাসনীন হচৌধুরী 

সিসি: িহ: পসিচালক (িয়য়ল সফসজক্স) 

 

27/03/18 কল্যাণ িহসি  ও হ ৌথ িী া িহসিন  প্রদি চাঁদা ও 

সপ্রস য়ান র হার, হ  কারনণ কল্যাণ িহসি  ও হ ৌথ 

িী ার সুসিিা পাওয়া  াইনি  

ড. হ া: আ:  ানজদ, উপ পসিচালক (সংযুক্ত) 

নাটা 

কল্যাণ িহসি  হইনি প্রাপ্য অনুদান, দািী 

উপস্থ্াপননর পদ্ধবত ও স য়সী া 

খসিরুন্নাহার,সিসি: িহ: পসিচালক  

(ডাল ও মিল ফিল) 

হ ৌথ িী া িহসি  হইনি প্রাপ্য সুসিিাসদ, কল্যান 

িহসি  ও িী া িহসিন র সুসিিাসদর জন্য আনিদন 

পত্র দাসখ  

সারবমন জুই, সিসি: িহ: পসিচালক  

(বায়য়ায়টকয়িালজী) 

সিসেন্ন প্রকার অসগ্র  

 

আননায়ারা আকািার, উপ পসিচালক  

(পসিয়বশ ও কৃসি বিায়ি) 

অসগ্র  প্রদান পদ্ধসি, অসগ্র  ও অসগ্রন র সুদ আদায় আননায়ারা আকািার, উপ পসিচালক  

(পসিয়বশ ও কৃসি বিায়ি) 

   



Sl. 

No. 

Category Date Topic name 

 

Trainer Course co-

ordinator 

30/04/18 েসিষ্য িহসি  আইন-১৯২৫ হ াছা: আইসরন পারেীন 

সিসি: িহ: পসিচালক (িয়য়ল সফসজক্স) 

ম া: জা াল উদ্দীি, 

উপপসিচালক (কীটিত্ত্ব)  

ও                                                                                                        

হকাস স হকাঅসড সননটর                                                                                                       

ইনহাউজ প্রসশক্ষণ হকাস স (সস-

কযাটাগরী)                                                                                                               

নাটা, গাজীপুর 

 

 

03 Category-C 

 

সািারণ েসিষ্য িহসি  সিসি া া-১৯৭৯  সারবমন জুই,সিসি: িহ: পসিচালক  

(বায়য়ায়টকয়িালজী) 

িহসিন র জ ার উপর সুদ সনন সয়, িহসি  হইনি 

অসগ্র  প্রদান ও অসগন র পসর াণ 

এনকএ  এ দাদ্য  হক,সিসি: িহ: পসিচালক  

(হর্ট থকালচাি রপ সডসজজ) 

েসিষ্য িহসিন র সসিি অথ স চূড়ান্তোনি উনিা ন, 

চাঁদা দািার মৃত্যযনি িহসিন র অথ স প্রদান 

খসিরুন্নাহার, সিসি: িহ: পসিচালক  

(ডাল ও মিল ফিল) 

অসফসসয়া  োিা ব্যিহার, িাং া োিা ও িানান রীসি  

 

খসিরুন্নাহার, সিসি: িহ: পসিচালক  

(ডাল ও মিল ফিল) 

27/05/18 সরকারী ক সচারী (সিনশি সিিান) অধ্যানদশ-১৯৭৯ মুহাম্মদ শাহাদৎ হহাসাইন সসসিকী, সিসি: িহ: 

পসিচালক, (কৃসি অর্ থিীসি) 

উৎসি োিা সিসি ড. হ া: এখ াস উসিন  

উপ পসিচালক (পসিকল্পণা ও প্রকাশিা) 

গণ ক সচারী (অিসর) আইন, ১৯৭৪ হাফছা খাতুন, সিসি: িহ: পসিচালক (মকৌসলিত্ত্ব ও 

উসিদ প্রজিি) 

অবিসসর কাসে স্বচ্ছতা ও েিািবেবহতা  মমাছা: শারমীন আখতার  

সিসি: িহ: পসিচালক (হর্ট থকালচাি রপ মপস্ট) 

উন্নয়ন ও িাাংলাসেশ মমাছা: শারমীন আখতার  

সিসি: িহ: পসিচালক (হর্ট থকালচাি রপ মপস্ট) 

(মকৌসলিত্ত্ব ও উসিদ প্রজিি) 

04/06/18 িদ ী সংক্রান্ত সিসি ড. হ া: আ:  ানজদ, সিসি: িহ: পসিচালক 

 (হর্ট থকালচাি রপ মপষ্ট) 

চাকসর িসহ সংক্রান্ত সিিয়াি ী ম া: িাহাজুল ইলা , সিসি: িহ: পসিচালক  

(দািা জিীয় ও অর্ থকিী ফিল) 

িাসি সক হগাপনীয় অনুনিদন ম া: িাহাজুল ইলা , সিসি: িহ: পসিচালক  

(দািা জিীয় ও অর্ থকিী ফিল) 

হ ৌত্যক সর্ম্কীি আইন ও সিসি সিিান হাফছা খাতুন, সিসি: িহ: পসিচালক 

 (মকৌসলিত্ব ও উসদভদ প্রজিি) 

সরকারী ক সচাসর সনচিনিা হিাি হ া: জাসকর হহানসন, উপ পসিচালক  

(মকৌসলিত্ত্ব ও উসিদ প্রজিি) 



 

 

 


