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(সংযুক্তি-১) 

 

৫ ক্তিন ব্যাপী ‘এমপ্যাক্তি ট্রেক্তনং ফর ট্রেটার পােক্তিক সাক্তভ িস ট্রেক্তিভাক্তর’ 

১৬-২০ জুন ২০১৯ | …….চট্টগ্রাম  

আয় াজয়ন: ক্তেভাগী  কক্তমশনায়রর কার্ িাি ,চট্টগ্রাম 

সহয়র্াক্তগতা : মক্তিপক্তরষি ক্তেভাগ ও এটুআই ট্ররাগ্রাম 

 

ট্রসোর নাম িপ্তর ১ম ক্তিন (১৬ জুন) ২  ক্তিন (১৭ জুন) 
৩  ক্তিন 

(১৮ জুন) 

৪ি ি ক্তিন 

(১৯ জুন) 

৫ম ক্তিন (অংশগ্রহণকাক্তর) 

(২০ জুন) 

সমাপনী অক্তিয়েশয়নর অক্ততক্তি - 

অংশগ্রহণকারী িপ্তরসমূয়হর উর্ধ্িতন কম িকতিা 

(উপক্তিক্ততর সম : দুপুর: ১২:৩০ঘটিকা) 

অক্ততক্তি ক্তেভাগী  

কক্তমশনায়রর কার্ িাি  

(ক্তিতী াি ি) 

সমাজয়সো 

অক্তিিফতর: 

 

ট্রসো: রক্ততেন্ধী 

ক্তশক্ষািীয়ির জন্য 

ক্তশক্ষা উপবৃক্তি  

কুক্তমল্লা ও ট্রফনী 

ট্রজিার ২ টি কয়র 

উপয়জিা 

উচ্চমান সহকাক্তর-১, 

অক্তফস সহকাক্তর-১ 

 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x ২ 

উপয়জিা) 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x 

২ উপয়জিা) 

উপ. সমাজয়সো অক্তফসার-৪ জন (২ 

ট্রজিা x ২ উপয়জিা) 
 

(উপয়জিা সমাজয়সো কম িকতিাগণ ২  

ক্তিন ক্তেকাি ৪:০০ ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

উপ. সমাজয়সো অক্তফসার-৪ জন 

উপয়জিা সমাজয়সো অক্তফসার-

৪ জন ও 

উপপক্তরচািক-২জন (২ ট্রজিা) 

 

(উপপক্তরচািকি  ৪ি ি ক্তিন 

ক্তেকাি ৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

 

ক্তেভাগী  পক্তরচািক-সমাজয়সো, চট্টগ্রাম 

উপক্তিক্ততর সম :  

দুপুর ০১:০০ঘটিকা 

 

- ক্তেভাগী  কক্তমশনার 

(য়কাস ি উপয়িষ্টা) 

- অক্তত. ক্তেভাগী  

কক্তমশনার (য়কাস ি 

পক্তরচািক) 

- ট্রজিা রশাসক, রংপুর 

- ক্তস. সহ. কক্তমশনার 

(য়কাস ি সমন্ব ক) 

- ক্তপ.এস. 

(ক্তে.কক্তমশনার) 

খাদ্য অক্তিিপ্তর  

 

ট্রসো: িাইয়সন্স 

ইস্যু / নো ন 

ব্রাহ্মণোক্তি া ও 

িক্ষ্মীপুর ট্রজিার ২ টি 

কয়র উপয়জিা 

খাদ্য পক্তরিশ িক -১ ও 

উপ-খাদ্য পক্তরিশ িক -১/ 

অক্তফস সহকাক্তর-১ 

 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x ২ 

উপয়জিা) 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x 

২ উপয়জিা) 

উপয়জিা খাদ্য ক্তন িক -৪ জন 

(২ ট্রজিা x ২ উপয়জিা) 

 

(উপয়জিা খাদ্য ক্তন িকগণ ২  ক্তিন 

ক্তেকাি ৪:০০ ঘটিকা  রক্তশক্ষণ কয়ক্ষ 

উপক্তিত হয়েন) 

উপয়জিা খাদ্য ক্তন িক-৪ জন 

উপয়জিা খাদ্য ক্তন িক.-৪ জন 

এেং 

   ট্রজিা খাদ্য ক্তন িক--২ জন 

 

(ট্রজিা খাদ্য ক্তন িকি  ৪ি ি ক্তিন 

ক্তেকাি ৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

আঞ্চিলক খাদ্য ঞ্চিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম 

ক্তনেন্ধন পক্তরিপ্তর 

 

ট্রসো: িক্তিি 

ট্ররক্তজয়েশন / মূি 

িক্তিি রিান (সাে 

ট্ররক্তজোর) 

 

ট্রনা াখািী ও 

রাঙ্গামাটি ট্রজিার ২ 

টি কয়র উপয়জিা 

 

অক্তফস সহকাক্তর-১ জন  ও  

ট্রমাহরার/ টি. ক্তস. 

ট্রমাহরার-১ জন  

 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x ২ 

উপয়জিা) 

৮ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা x 

২ উপয়জিা) 

সাে ট্ররক্তজোর- ৪ জন  

(২ ট্রজিা x ২ উপয়জিা) 

 

(সাে ট্ররক্তজোরগণ ২  ক্তিন ক্তেকাি 

৪:০০ ঘটিকা  রক্তশক্ষণ কয়ক্ষ উপক্তিত 

হয়েন) 

সাে ট্ররক্তজোর- ৪ জন 

 

সাে ট্ররক্তজোর ৪ জন এেং 

ট্রজিা ট্ররক্তজোর -২ জন 

 

(য়জিা ট্ররক্তজোরি  ৪ি ি ক্তিন 

ক্তেকাি ৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

আইআরও,চট্ট্রগ্রাম ক্তেভাগ। 

ক্তনে িাচন কক্তমশন 

সক্তচোি : 

 

ট্রসো: জাতী  

পক্তরচ  পত্র রিান 

/ সংয়শািন 

চট্টগ্রাম  ও 

কক্সোজার ট্রজিার ২ 

টি উপয়জিা  

(২টি ট্রজিার ২টি 

ক্তনে িাক্তচত উপয়জিা) 

উচ্চমান সহকাক্তর-১ জন, 

অক্তফস সহকাক্তর কাম 

কক্তিউটার অপায়রটর-১ 

জন  

৪ জন: 

(২ জন x ২ 

উপয়জিা,  

চট্টগ্রাম  ও 

কক্সোজার ট্রজিা) 

উপয়জিা ক্তনে িাচন কম িকতিা -২ জন 

 

(উপয়জিা ক্তনে িাচন কম িকতিাগণ ২  

ক্তিন ক্তেকাি ৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

উপয়জিা ক্তনে িাচন কম িকতিা -২ 

জন 

 

উপয়জিা ক্তনে িাচন কম িকতিা- ২ 

জন এেং ক্তসক্তন র ট্রজিা ক্তনে িাচন 

কম িকতিা/ট্রজিা ক্তনে িাচন কম িকতিা 

- ২ জন 

(ক্তসক্তন র ট্রজিা ক্তনে িাচন 

কম িকতিা/ট্রজিা ক্তনে িাচন 

কম িকতিাগণ ৪ি ি ক্তিন ক্তেকাি 

আঞ্চক্তিক ক্তনে িাচন কম িকতিা 



ট্রসোর নাম িপ্তর ১ম ক্তিন (১৬ জুন) ২  ক্তিন (১৭ জুন) 
৩  ক্তিন 

(১৮ জুন) 

৪ি ি ক্তিন 

(১৯ জুন) 

৫ম ক্তিন (অংশগ্রহণকাক্তর) 

(২০ জুন) 

সমাপনী অক্তিয়েশয়নর অক্ততক্তি - 

অংশগ্রহণকারী িপ্তরসমূয়হর উর্ধ্িতন কম িকতিা 

(উপক্তিক্ততর সম : দুপুর: ১২:৩০ঘটিকা) 

অক্ততক্তি ক্তেভাগী  

কক্তমশনায়রর কার্ িাি  

(ক্তিতী াি ি) 

৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ কয়ক্ষ 

উপক্তিত হয়েন) 

োংিায়িশ 

আনসার ও গ্রাম 

রক্ততরক্ষা োক্তহনী: 

 

ট্রসো: আয়েিয়নর 

ক্তভক্তিয়ত 

ট্রেচ্ছায়সেী 

আনসার ও 

ক্তভক্তেক্তপ সিস্য 

ক্তহয়সয়ে 

প্লাটুনভূিকরণ 

চাঁিপুর ও খাগে়িাছক্তে়ি 

ট্রজিার ২টি উপয়জিা  

 

(২টি ট্রজিার ২টি 

ক্তনে িাক্তচত উপয়জিা) 

উপয়জিা আনসার ও 

ক্তভক্তেক্তপ রক্তশক্ষক-১ জন  

এেং  অক্তফস সহকারী কাম 

কক্তিউটার মুদ্রাক্ষক্তরক -১ 

জন 

 

ট্রমাট ৪ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা) 

৪ জন: 

(২ জন x ২ ট্রজিা) 

উপয়জিা আনসার ও ক্তভক্তেক্তপ 

কম িকতিা-২ জন 

 

(উপয়জিা আনসার ও ক্তভক্তেক্তপ 

কম িকতিা ২  ক্তিন ক্তেকাি 

৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ কয়ক্ষ উপক্তিত 

হয়েন) 

উপয়জিা আনসার ও ক্তভক্তেক্তপ 

কম িকতিা-২ জন 

ট্রজিা কমান্ড্ুান্ট ও উপয়জিা 

আনসার ও ক্তভক্তেক্তপ কম িকতিা 

 

(ট্রজিা কমান্ড্ুান্ট ৪ি ি ক্তিন 

ক্তেকাি ৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

ক্তেভাগী /ট্ররঞ্জ রিান,  

আনসার -ক্তভক্তেক্তপ, চট্টগ্রাম ও পােতিু  ট্ররঞ্জ, 

চট্টগ্রাম 

 

যুে উন্ন ন 

অক্তিিপ্তর:  

 

ট্রসো: যুে 

সংগঠয়নর মায়ে 

অনুিান রিান 

োন্দরোন ট্রজিার ২ 

টি উপয়জিা 

ট্রেক্তেট স্যপারভাইজার-১ 

জন 

অক্তফস সহকারী-১ জন  

৪ জন: 

(২ জন x ২ 

উপয়জিা) 

উপয়জিা যুে উন্ন ন কম িকতিা-২ জন 

(২ ট্রজিা x ২ উপয়জিা) 
 

(উপয়জিা যুে উন্ন ন কম িকতিাগণ ২  

ক্তিন ক্তেকাি ৪:০০ ঘটিকা  রক্তশক্ষণ 

কয়ক্ষ উপক্তিত হয়েন) 

উপয়জিা যুে উন্ন ন কম িকতিা-২ 

জন 

উপয়জিা যুে উন্ন ন কম িকতিা-২ 

জন এেং উপপক্তরচািক- ১ জন 

 

(উপপক্তরচািক- ৪ি ি ক্তিন ক্তেকাি 

৪:০০ঘটিকা  রক্তশক্ষণ কয়ক্ষ 

উপক্তিত হয়েন) 

ক্তেভাগী  পক্তরচািক-যুে উন্ন ন, চট্টগ্রাম ক্তেভাগ 

  

সারাক্তিন: ৩৬ জন 

সারাক্তিন: ৩৬ জন 

ক্তেকায়ির ট্রসশন: 

৩৬ + ১৮ 

সারাক্তিন: ১৮ জন 
সারাক্তিন: ১৮ জন 

ক্তেকায়ির ট্রসশন: ১৮ + ১০ 
সারাক্তিন: ২৮ জন 

সারাক্তিন: ২৮ জন 

দুপয়রর পর: ২৮ + ৮ (অক্ততক্তি) + এটুআই, 

রক্তশক্ষক, ট্রকাস ি ব্যেিাপনা, ড্রাইভার, 

গানম্যান 

 

 

ক্তেয়শষ দৃক্তষ্ট আকষ িণ: 

- ক্তিতী  ক্তিন রক্তশক্ষণ ট্রশয়ষ ১ম ও ২  ক্তিয়নর অংশগ্রহনকারী সকি স্টাফ রক্তশক্ষণ ট্রভনুু তুাগ করয়েন এেং ক্তিতী  ক্তিন ক্তেকাি ৪:০০ ঘটিকা  ৩  ও ৪ি ি ক্তিয়নর অংশগ্রহনকারী কম িকতিাগণ উপক্তিত হয়েন। এেং তাঁরা ৫ম ক্তিন সমাপনী অক্তিয়েশন পর্ িন্ত রক্তশক্ষয়ণ অংশ 

ক্তনয়েন। রিম ও ক্তিতী  ক্তিয়নর রক্তশক্ষয়ণর অংশগ্রহণকারীগণ ১৫ জুন সন্ধুা ০৭.০০ ঘটিকার ময়ে ট্রভনুুয়ত ক্তরয়পাট ি করয়েন; 

- চতুি ি ক্তিন ক্তেকাি ৪:০০ ঘটিকা  ৫ম ক্তিয়নর নতুন অংশগ্রহনকারী কম িকতিাগণ (৩  ও ৪ি ি ক্তিয়নর অংশগ্রহণকারী কম িকতিায়ির স্যপারভাইজারগণ) উপক্তিত হয়েন; 

- সমাপনী অক্তিয়েশয়ন ট্রকাস ি পক্তরচািক ময়হাি  (অক্তত. ক্তেভাগী  কক্তমশনার) এর সভাপক্ততয়ে সংক্তিষ্ট ক্তেভাগী  কক্তমশনার ময়হাি  রিান অক্ততক্তি, ক্তেভাগী  সির ট্রজিার ট্রজিা রশাসক ময়হাি  সহ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য িপ্তয়রর ক্তেভাগী  পর্ িায় র উর্ধ্িতন কম িকতিা (রয়র্াজু 

ট্রক্ষয়ত্র) ক্তেয়শষ অক্ততক্তি ক্তহয়সয়ে উপক্তিত িাকয়েন; 

- সমাপনী অক্তিয়েশয়নর অক্ততক্তিবৃন্দ মোহ্নয়ভায়জ অংশগ্রহণ করয়েন। 

http://ansarvdp.chittagongdiv.gov.bd/
http://ansarvdp.chittagongdiv.gov.bd/
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