উকযণ ১৩
ওয়াককভবন্যুঃমভাোংরাভার্ ককর্তক ক্ষতারযখুঃ24-28 Sept 2017
১। ক)রচরিত মেফায নাভুঃপ্ররক্ষভনযভাধ্যভভদক্ষজনরিগভেভতারা
১। খ) মেফা গ্রহণকাযী কাযা?: প্ররতষ্ঠাভনযকভককতকাওকভকচাযী
২। ক) মেফাটি ফতকভাভন রকবাভফ মদয়া হয়?(রফফযণুঃবুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয অথফা প্রভেে ম্যা আকাভয মদয়া মমভত াভয)


ফারহভযয প্ররতষ্ঠাভন ভাভঝ ভভধ্য প্ররক্ষণ গ্রহন

২। খ) রচরিত মেফা প্রদান কযায মক্ষভে রফদ্যভান েভস্যা ও েভস্যায মূর কাযণুঃ
রফদ্যভান েভস্যা
েভস্যায মূর কাযণ
প্ররক্ষণভকন্দ্রনাই

েভস্যায কাযভণ মেফাগ্রহীতাভদয মবাগারি

দক্ষজনরিগভেতুরভতেভয়বৃরিফাভেফাগ্রহীতাভদযভেফাপ্রদাভনেভয়বৃরি

েভস্যা ও তায কাযণ েম্পভকক রফবৃরতুঃ (Where, Who, How much,What and Why)
৩। েভস্যায ভূিভবাগী কাযা?

:কভককতকা, কভকচাযী ও মেফা গ্রহীতাগণ

৪। েভস্যা েভাধাভন প্রদত্ত আইরিয়াটিয রভযানাভুঃ “মভাোংরা ফন্দয কর্তকক্ষ-রিরজর্ার প্ররক্ষণ মকন্দ্র”
৫। েভাধান প্ররিয়াুঃ
ক) আইরিয়ায রফফযণুঃ
 প্ররক্ষণভকন্দ্রগভেভতারা
 আধুরনকপ্ররক্ষণেযঞ্জাভেোংগ্রহ
 করম্পউর্ায /প্রভজক্টযস্থান (ভারিরভরিয়াক্লােরুভ)
 আধুরনকভরকচাযব্যফস্থা
 চাকুযীরফরধভারােোংিািঅযােএযভাধ্যভভপ্ররক্ষণ
 ভফকএযপ্ররফধানভারাযঅযােততযী
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৫। খ) নতুন প্রভেে ম্যাুঃ (কাস্টভাভযয রনকর্ একটি মেফা মমবাভফ মৌভছ মদওয়া হভফ, তা বুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয ধাযাফারহকবাভফ ররখভত হভফ)

Digital Training Center

Training Management Committee

Management
Committee 3Persons

Trainer / Guest
Speaker 5persons

Participants (Input)

Man

Training Process

Man Power

Out Put

Port Development (Feedback)

৫। গ) উভদ্যাগটিয ভভধ্য নতুনত্ব রক? (মারফদ্যভানআইন/ োকুকরায/ নীরতভারায়ফরাহয়রন?)
প্ররতষ্ঠাভন প্ররক্ষণ মকন্দ্র নাই
৫। ঘ উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায )জন্য নতুন কী কী হাি কওয়যায ?অফকাঠাভভা রাগভফ / েযঞ্জাভারদ /অফকাঠাভভা রাগভফ?
হাি কওয়যাযুঃ
o আধুরনক েযঞ্জাভ েমৃি মেইরনোং মেন্টায
o করম্পউর্ায / প্রভজক্টয রবরত্তক ক্লােরুভ
৫। (ঙ) উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকক কযভত হভফ?



েপর্ওয়যায ততযী
মভাোংরা ফন্দয কর্তকভক্ষয প্ররফধানভারায অযাে ততযী
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৬। প্রতযারত পরাপর (TCV): প্রভমাজয নয়
েভয়

খযচ

মাতায়াত

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয আভগ
আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয ভয
আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয পভর মেফাগ্রহীতায প্রতযারত মফরনরপর্
অন্যান্য সুরফধাুঃ তভফ প্ররক্ষণ মকন্দ্র চালু হভর নতুন রনভয়াগ প্রাপ্ত কভকচাযীগন তাভদয দক্ষতা বৃরি কভয দ্রুত েভভয় মেফা প্রদান কযভত েক্ষভ
হভফ
৭।
রযভোে ক ম্যাুঃ
প্রভয়াজনীয় েম্পদ
খাত
জনফর
ফস্তুগত
অন্যান্য
প্রভয়াজনীয় মভার্ অথ ক

মকাথা হভত াওয়া মাভফ?
রফফযণ
১০ জন

প্রভয়াজনীয় অথ ক

৮। ফাস্তফায়নকাযী টিভুঃ (উভদ্যাগটিয াইরর্ ফাস্তফায়ন কযায জন্য প্ররতটি অরপভে মম টিভ গঠন কযা প্রভয়াজন )
টিভ ররিায
েদস্য
েদস্য
েদস্য
রহোফ যক্ষন কভককতকা
(ফাভজর্)

৪ জন

৪ জন

৪ জন

েদস্য

৪ জন

৯। আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভুঃ
৯ .আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভ
ভাইরভস্টান
প্রাথরভকতথ্য/প্রস্তুরত
উকযণ িয়
প্ররক্ষণ ও প্রচায
ভরনর্রযোং
মূল্যায়ন

একটিরবটি
প্রধান অথ ক ও রহোফ যক্ষন কভককতকা
প্রধান অথ ক ও রহোফ যক্ষন কভককতকা
Sr. AO / DCP /ME
PS (Chairman sir)

মক কযভফ?
টিভ ররিায
টিভ ররিায
টিভভয েকর
েদস্য
টিভভয েকর
েদস্য

Training Management
Committee

১০। সুরফধাভবাগীয ধযন ও েোংখ্াুঃ
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Time
মেভেম্বয অভক্টাফয নভবম্বয রিভেম্বয জান্য়া

মপব্রু



ধযণুঃপ্ররক্ষণ প্রদান



েোংখ্াুঃ৫০জন (প্ররত ভাভে)

১১। ঝরুঁ কুঃ
ঝরুঁ ক

ঝরুঁ কযউৎে

ঝরুঁ কযধযণ (gravity)
উচ্চ

োভরয়করফচ্যযরত

ভধ্যভ

রনম্ন

আিুঃ

ঝরুঁ কযেম্ভাফনা
(probability)
উচ্চ
ভধ্যভ
রনম্ন


ঝরুঁ কটিরনযেনকযাে
ম্ভফরকনা
হযাঁ
না


রকবাভফরনযেনকযাহ
মফ
দক্ষ রুটিন ব্যফস্থা
প্রণয়ন

১২। Details of the owner:
নাভ
Niamur
Rahman

দফী

কভকস্থর

মভাফাইর নোং

Accounts
Officer

মভাোংরাফন্দয

০১৭১০-৩৫০৫৫৫

১৩।মভন্টভযয তথ্যুঃ (রফবাগীয় করভনায অরপে পূযণ কযভফ)
নাভ
দফী

ই-মভইর

আইরিয়া
াইরটিোং
এরাকা

niamur2011@gmail.com মভাোংরাফন্দযকর্তকক্ষ

কভকস্থর
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মভাফাইর নোং

ই-মভইর

