
বিষয়: প্রবিক্ষণ কর্ মসূচী  (20২1-2022) 

 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে ২০২1-২০২2 অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে কর্ মপবেকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা,অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত 

কর্ যপরিকল্পনা,সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কর্ যপরিকল্পনা,িথ্য অরিকাি রবষয়ক কর্ যপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রবিক্ষণ কর্ যসূচী: 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্ কর্ যসম্পা

দন সূচক 

প্রবিক্ষরণে বিষয় (সংখ্যা) সম্ভাব্য র্াস প্ররিক্ষযেি রবষয় জনঘন্টা  প্ররিক্ষেসূচী ও 

হারজিা 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

১.১.১ (ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ /কর্ যিালা আরয়াজন। 

০২টি নযভম্বি ২০২১ 

 

রিযসম্বি ২০২১ 

(১) সঞ্চয়পত্র রুলস ১৯৭৭  

(২) পরিবাি/সপনিনাি সঞ্চয়পত্র ও 

বন্ডসমুযহি  সকল নীরির্ালা  

(৩) (ক) জািীয় সঞ্চয়রির্ অনলাইন 

ম্যাযনজযর্ন্ট রসযের্ এি প্রযয়াগ প্ররক্রয়া 

(খ) অনলাইন ব্যবস্থাপনায় উদ্ভূি সর্স্যা 

রচরিিকিে ও সর্ািান 

(৪)সঞ্চয়পযত্রি পুন যভিন 

(৫) অর্ন্ার্ন্ 

08 ঘন্টা  

১.১.২ (খ) সঞ্চয়পরত্র প্রবতষ্ঠাবনক বিবনরয়াগ 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ /কর্ যিালা আরয়াজন। 

০২টি অযটাবি ২০২১ 

 

সেব্রুয়ািী  ২০২২ 

(১) সঞ্চয়পরত্র প্রবতষ্ঠাবনক বিবনরয়াগ 

সংক্রান্ত রুলস । 

(২)  সর্রয় সর্রয় জাবেকৃত বিবিন্ন 

নীবতর্ালা /বিবির্ালা প্রবিক্ষণ 

(৩) সঞ্চয়পত্র  অনলাইন ব্যবস্থাপনায় 

উদ্ভূি সর্স্যা রচরিিকিে ও সর্ািান 

08 ঘন্টা  

১.১.৩ (গ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

০৪টি সসযেম্বি  ২০২১ 

নযভম্বি    ২০২১ 

জানুয়ািী  ২০২২ 

এরপ্রল     ২০২২ 

 (১) বারষ যক কর্ যসম্পাদন চুরিি সর্ৌরলক 

িাৎপ য  

 (২) চুরি প্রেয়ন(প্রস্তুি)     

(৩)বারষ যক কর্ যসম্পাদন চুরি পরিবীক্ষে 

রনযদ যরিকা 

 (৪)বাস্তবায়ন ও অগ্রগরি প্ররিযবদন  

(৫) র্াঠ প যাযয়ি দপ্তি /সংস্থাি 

সকৌিলগি উযেশ্য বাস্তবায়ন ও প্রর্ােক 

দারখল সংক্রান্ত  

08 ঘন্টা  



(৬) অর্ন্ার্ন্ 

১.১.৪ (ঘ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত ০২টি অযটাবি ২০২১  

নযভম্বি ২০২১ 

(১)বাযজট ব্যবস্থাপনাি গুরুত্ব ও 

িাৎপ য  

 (২)বাযজট কর্ যপরিকল্পনা প্রেয়ন 

প্ররক্রয়া এবং সকািরভরিক বাযজট 

রবভাজন 

(৩) বাযজট ব্যয়, রিযপাট য দারখল, 

সর্প যন ইিযারদ 

 (৪)র্ধ্যযর্য়াদী বাযজট কাঠাযর্া(MBF) 

প্রেয়ন প্ররক্রয়া      

 (৫) বাস্তবায়ন ও অগ্রগরি 

(৬) অর্ন্ার্ন্ 

08 ঘন্টা  

১.৬ (ঙ) সর্সার্রয়ক রবষয় রনযয় ইন হাউজ 

লারন যং সসিন /কর্ যিালা 

০৬টি সসযেম্বি ২০২১ 

নযভম্বি ২০২১ 

জানুয়ািী ২০২২ 

র্াচ য ২০২২ 

এরপ্রল ২০২২ 

সর্ ২০২২ 

মুরজববষ য উদ াপযনি কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন, স্বািীনিাি সুবে যজয়ত্রী 

কযিানা ভাইিাস সর্াকাযবলায় 

সযচিনিা 

স্বািীনিাি সুবে যজয়ন্তীি িাৎপ য ও গুরুত্ব 

স্বািীনিাি সুবে যজয়ন্তীযি জািীয় সঞ্চয় 

অরিদপ্তযিি অজযন 

স্বািীনিাি সুব যেজয়ন্তীযি নািীি 

ক্ষর্িায়ন 

08 ঘন্টা  

০২ জাতীয় শুদ্ধাচাে 

ককৌিল  

িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত 

কর্ মপবেকল্পনা 

  

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষে আযয়াজন ০২টি সসযেম্বি ২০২১ 

এরপ্রল ২০২২ 

 

 

(১)শুদ্ধাচাযিি ববরিষ্ট্য 

(২)শুদ্ধাচাি সকৌিল (৩)কর্ যপরিকল্পনা 

প্রেয়ন(প্রস্তুি) 

(৪)বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া ও অগ্রগরি 

প যাযলাচনা 

08 ঘন্টা  



(৫)রিযপাটিং 

(6) অর্ন্ার্ন্ 

০৩ ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা  

১.৬.১ ৪র্ য রিল্প রবপ্লযবি চযাযলঞ্জ সর্াকাযবলায় 

কিেীয় রবষযয় অবরহিকিে 

সভা/কর্ যিালা আযয়াজন 

০৪টি সসযেম্বি ২০২১ 

জানুয়ািী ২০২২ 

র্াচ য ২০২২ 

সর্ ২০২২ 

শিল্প শিপ্লি শি? শিল্প শিপ্লবির 

পর্ যায়, গুরুত্ব, প্রিারবেদ, ৪র্ য শিল্প 

শিপ্লবির ভূশিিা ইত্যাশদ 

৪র্ য রিল্প রবপ্লযবি চযাযলঞ্জ সর্াকাযবলায় 

আর্াযদি কিেীয় 

08 ঘন্টা  

  ২.২.১ কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষে আযয়াজন 

০৪টি সসযেম্বি ২০২১ 

জানুয়ািী ২০২২ 

র্াচ য ২০২২ 

সর্ ২০২২ 

(১)ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা  

প যাযলাচনা 

(২)কর্ যপরিকল্পনা সূচকরভরিক বাস্তবায়ন 

ও অগ্রগরি প্ররিযবদন  

(৩) র্াঠ প যাযয়ি দপ্তি /সংস্থাি 

সকৌিলগি উযেশ্য বাস্তবায়ন ও প্রর্ােক 

দারখল সংক্রান্ত  

(৪) অর্ন্ার্ন্ 

08 ঘন্টা  

০৪ অরভয াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থা 

সংক্রান্ত 

কর্ যপরিকল্পনা 

২.২.১ কর্ যকিযা/কর্ যচািীযদি অরভয াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থা এবং রজআিএস 

সেটওয়যাি রবষয়ক প্ররিক্ষে আযয়াজন 

০৪টি আগষ্ট্  ২০২১ 

রিযসম্বি ২০২১ 

সেব্রুয়ািী ২০২২ 

এরপ্রল ২০২২ 

(১) অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত 

রনযদ যরিকা, ২০১৫ 

(২)রজ আি সেটওয়যাি সম্পযকয 

প্রার্রর্ক িািো 

(৩)রজ আি সেটওয়যাযি অরভয াগ 

দারখল, কা যক্রর্, রনষ্পরিি প্ররক্রয়া 

ইিযারদ  াবিীয় রবষযয় প্ররিক্ষে 

08 ঘন্টা  

০৫ সসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি 

বাস্তবায়ন 

কর্ যপরিকল্পনা 

১.১.১ সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষয়ক প্ররিক্ষে 

আযয়াজন 

৪টি জুলাই  ২০২১ 

রিযসম্বি ২০২১ 

এরপ্রল  ২০২২ 

জুন ২০২২ 

(১) সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি(রসটিযজনস চাট যাি) 

প্রেয়ন  

(২)  হালনাগাদকিন, অগ্রগরি ইিযারদ। 

(৩)সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি(রসটিযজনস 

চাট যাি)বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

08 ঘন্টা  



০৬ িথ্য অরিকাি 

রবষয়ক 

কর্ যপরিকল্পনা 

১.৬.১ িথ্য অরিকাি রবষযয় কর্ যকিযাযদি 

প্ররিক্ষে আযয়াজন। 

৩টি নযভম্বি  ২০২১ 

এরপ্রল  ২০২২ 

জুন ২০২২ 

(১)িথ্য অরিকাি আইন,২০০৯ 

 (২) জনস্বার্ য সংরিষ্ট্ িথ্য প্রকাি(সুিক্ষা) 

রবরির্ালা ২০১৭ 

(৩) সসবাি র্াযনান্নয়যন িথ্য ও স াগায াগ 

প্রযুরিি ব্যবহাি   

(৪)িথ্য অরিকাি আইন ২০০৯ ও 

রবরিরবিান সম্পযকয সযচিনিা বৃরদ্ধকিে 

প্ররক্রয়া  

(৫)স্বপ্রযোরদি প্রকািয াগ্য িথ্য সম্পযকয 

রবস্তারিি আযলাচনা 

(৬) অর্ন্ার্ন্ 

08 ঘন্টা  

 িথ্য অরিকাি 

আইন ও 

রবরিরবিান 

সম্পযকয 

জনসযচিনিা 

বৃরদ্ধকিে 

১.৫.১ িথ্য অরিকাি আইন ও রবরিরবিান 

সম্পযকয জনসযচিনিা বৃরদ্ধকিে 

কর্ যিালা আযয়াজন 

০৩টি 

 

 

অযটাবি  ২০২১ 

রিযসম্বি  ২০২১ 

জানুয়ািী ২০২২ 

(১) িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ 

(২) িথ্য অবমুিকিে রনযদ যরিকা, ২০১৫ 

(৩) জনস্বার্ য সংরিষ্ট্ িথ্য প্রকাি (সুিক্ষা) 

আইন ২০১১ 

(৪) জনস্বার্ য সংরিষ্ট্ িথ্য প্রকাি(সুিক্ষা) 

রবরির্ালা ২০১৭ 

(৫) সসবাি র্াযনান্নয়যন িথ্য ও স াগায াগ 

প্রযুরিি ব্যবহাি   

(৬)িথ্য অরিকাি আইন ২০০৯ ও 

রবরিরবিান সম্পযকয সযচিনিা বৃরদ্ধকিে 

প্ররক্রয়া  

 

08 ঘন্টা  

 

 





         



 

 

 

 

 



 

 

 

 



২০২১-২০২২ অর্ যবছযিি প্ররিক্ষে বাস্তবায়ন: 

 

ক্র: নং রবষয়  র্াস সর্য়াদ ও 

প্ররিক্ষনার্ী 

 (ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ /কর্ যিালা আরয়াজন। 

০২টি সসযেম্বি ২০২১ 

 

রিযসম্বি ২০২১ 

১২ ঘন্টা  

২০০ জন 

 (খ) সঞ্চয়পরত্র প্রবতষ্ঠাবনক বিবনরয়াগ 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ /কর্ যিালা আরয়াজন। 

০২টি সসযেম্বি ২০২১ 

 

রিযসম্বি ২০২১ 

১২ ঘন্টা  

২০০ জন 

 (গ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

০৪টি আগষ্ট্ ২০২১ নযভম্বি 

২০২১ 

জানুয়ািী  ২০২১ 

এরপ্রল ২০২১ 

২৪ ঘন্টা  

৪০ জন 

 (ঘ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত ০২টি নযভম্বি ২০২১ এরপ্রল 

২০২১ 

৬ ঘন্টা 

৪০ জন 

 (ঙ) সর্সার্রয়ক রবষয় রনযয় ইন 

হাউজ লারন যং সসিন /কর্ যিালা 

০৬টি আগষ্ট্ ২০২১  

সসযেম্বি ২০২১ 

নযভম্বি ২০২১ 

রিযসম্বি ২০২১ 

জানুয়ািী ২০২২ 

র্াচ য ২০২২ 

৩৬ ঘন্টা 

৩৬ জন 

 

 শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষে আযয়াজন ১৬৪   

 আওিািীন আঞ্চরলক /র্াঠ প যাযয়ি 

কা যালয়(প্রয াজয সক্ষযত্র) কর্তযক 

দারখলকৃি জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল 

কর্ মপবেকল্পনা ও পবেিীক্ষণ 

প্রবতরিদরনে ওপে বিডব্যাক প্রদান 

(সিা/কর্ মিালা আরয়াজন) 

০১টি 

(৩১-

০১-

২০২২) 

  

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 বিষয়: প্রবিক্ষণ সংক্রান্ত (20২০-202১) 

 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে ২০২০-২০২১ অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে 

কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন এিং িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী 

প্রবিক্ষণ প্রদারনে বচত্র বনরে উরেখ কো হরলা: 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্  প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা  প্রবিক্ষণ প্রদারনে সংখ্যা অিবিষ্ট 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

(ক) সঞ্চয়পত্র 

বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

৯৩০ জন   

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

১০৮ জন 

 

২১ জন+22 জন+30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযাগ 

কর্ মপবেকল্পনা  িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=+30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(ঙ) এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ 

প্রযুবি সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=৪৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

৬৫ জন 

(চ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  ১০৮ জন ২১ জন+22 জন=৪৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

৬৫ জন 

০২ জাতীয় 

শুদ্ধাচাে 

ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

  

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন 

১০৮ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

 

(খ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে 

অংিগ্রহরণ চাকবে সংক্রান্ত 

বিবিন্ন প্রবিক্ষণ 

১০০ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

 



(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

(গ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে 

অংিগ্রহরণ সুিাসন সংক্রান্ত  

প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

১০০ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

 

    

(৩) িাবষ মক 

উদ্ভািন 

কর্ মপবেকল্পনা  

(ক) উদ্ভািন ও কসিা সহবজকেণ 

বিষরয় এক বদরনে  কর্ মিালা 

/কসবর্নাে 

২ টি ০১-০৩-২০২১ এবং ০২-০৩-২০২১ 

২০ জন  

 

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে 

লরক্ষয দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে 

আরয়াজন কো 

১৫ জন 04 জন (১৩-০৯-২০২০)  

(গ) কসিা সহবজকেরণ সক্ষর্তা 

বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে 

প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

০৪ জন ০৩ জন (১-৩ রিযসম্বি)  

 সর্াট 

=১৭৯৭ 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

                                                                     বিষয়: প্রবিক্ষণ সংক্রান্ত (20২০-202১) 

 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে ২০২০-২০২১ অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে 

কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন এিং িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী 

প্রবিক্ষণ প্রদারনে বচত্র বনরে উরেখ কো হরলা: 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্  প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা  প্রবিক্ষণ প্রদারনে সংখ্যা অিবিষ্ট 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

(ক) সঞ্চয়পত্র 

বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

৯৩০ জন   

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

১০৮ জন 

 

২১ জন+22 জন+30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযাগ 

কর্ মপবেকল্পনা  িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=+30 জন=৭৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

(২৫-০৩-২০২১) 

৩৫ জন 

(ঙ) এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ 

প্রযুবি সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৮ জন ২১ জন+22 জন=৪৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

৬৫ জন 

(চ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  ১০৮ জন ২১ জন+22 জন=৪৩ 

(১২-১১-২০২০) 

(21-01-2021) 

৬৫ জন 

০২ জাতীয় 

শুদ্ধাচাে 

ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

  

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন 

১০৮ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

 

(খ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে 

অংিগ্রহরণ চাকবে সংক্রান্ত 

বিবিন্ন প্রবিক্ষণ 

১০০ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

 



(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

(গ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে 

অংিগ্রহরণ সুিাসন সংক্রান্ত  

প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

১০০ জন ২৯জন+29জন+৩৩জন+31জন 

=১২২ জন 

(২৭-০৯-২০২০) 

(১১-১১-২০২০) 

(২০-০১-২০২১) 

(২২-০২-২০২১) 

 

    

(৩) িাবষ মক 

উদ্ভািন 

কর্ মপবেকল্পনা  

(ক) উদ্ভািন ও কসিা সহবজকেণ 

বিষরয় এক বদরনে  কর্ মিালা 

/কসবর্নাে 

২ টি ০১-০৩-২০২১ এবং ০২-০৩-২০২১ 

২০ জন  

 

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে 

লরক্ষয দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে 

আরয়াজন কো 

১৫ জন 04 জন (১৩-০৯-২০২০)  

(গ) কসিা সহবজকেরণ সক্ষর্তা 

বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে 

প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

০৪ জন ০৩ জন (১-৩ রিযসম্বি)  

 সর্াট 

=১৭৯৭ 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বিষয়: প্রবিক্ষণ সংক্রান্ত (2018-2019) 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন এিং 

িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী বনে িবণ মত প্রবিক্ষণার্ীরদে অয 29-05-

2019 বি: পয মন্ত প্রবিক্ষণ প্রদান কো হরয়রছ। বনরে বিস্তাবেত বিিেণ উরেখ কো হরলা: 

 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্  প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা  প্রবিক্ষণ 

প্রদারনে 

সংখ্যা 

অিবিষ্ট 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

(ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

৯০০ জন 900জন  

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

১০০ জন ১৭৩জন --- 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ২০০ জন ২০৪ জন --- 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযগ কর্ মপবেকল্পনা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০০ জন ১০০ জন --- 

(ঙ)এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ প্রযুবি সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০০ জন ১০০ জন -- 

০২ জাতীয় 

শুদ্ধাচাে 

ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

  

(ক) কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ বনয়বর্ত উপবস্থবত 

বিবির্ালা ১৯৮২; সেকােী কর্ মচােী আচেণ বিবির্ালা 

১৯৭৯ এিং সবচিালয় বনরদ মির্ালা ২০১৪ সম্পরকম 

সরচতনতা বৃবদ্ধমূলক সিা/প্রবিক্ষণ আরয়াজন অনুরুপ 

অন্যান্য বিবি/বিিান সম্পরকম আরলাচনা(প্ররযাজয কক্ষরত্র) 

৩০০ জন 304 জন -- 

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল বিষরয় কর্ মকতমা -কর্ মচােীরদে 

প্রবিক্ষণ প্রদান 

৩০০জন 373 জন -- 

(গ)তথ্য অবিকাে আইন ২০০৯; জনস্বার্ ম সংবিষ্ট তথ্য 

প্রকাি(সুেক্ষা) আইন ২০১১ এিং জনস্বার্ ম সংবিষ্ট তথ্য 

প্রকাি(সুেক্ষা) বিবির্ালা ২০১৭সম্পরকম কর্ মকতমা 

কর্ মচাবেরদে অিবহতকেণ; 

৩০০ জন 303 জন -- 

(৩) িাবষ মক 

উদ্ভািন 

কর্ মপবেকল্পনা 

ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবত 

(ক) এক বদরনে ওবেরয়নরটিন কর্ মিালা /কসবর্নাে ০২টি ০১টি (০৮-১১-

২০১৮ তাবেরখ 

সম্পন্ন হরয়রছ) 

০১টি (২০-০১-

২০১৯ তাবেরখ 

সম্পন্ন হরয়রছ) 

-- 

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে 

আরয়াজন কো 

০৮ জন ০৮ জন -- 

(গ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয পাঁচ বদরনে প্রবিক্ষরণে 

আরয়াজন কো 

০৪ জন ০৪ জন -- 

(ঘ) দুই বদরনে কর্ন্টবেং প্রবিক্ষণ ০৮ জন ০৮ জন  

   =২৩২০ জন 2477জন  

 

 

 



 

 

 

 

বিষয়: প্রবিক্ষণ সংক্রান্ত (2019-2020) 

 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে 2019-2020 অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে 

কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন এিং িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী 

প্রবিক্ষণ প্রদারনে বচত্র বনরে উরেখ কো হরলা: 

 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্  প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা  প্রবিক্ষণ 

প্রদারনে 

সংখ্যা 

অিবিষ্ট 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

(ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

৯০০ জন 722 জন                        178 জন 

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

১০৫ জন 

 

১৩৭ জন --- 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০৫ জন ১০৫ জন --- 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযগ কর্ মপবেকল্পনা  িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৫ জন ১১১ জন --- 

(ঙ)এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ প্রযুবি 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৫ জন ১২২ জন -- 

(চ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  ১০৫ জন ১১৭ জন  

০২ জাতীয় 

শুদ্ধাচাে 

ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

  

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

১০৫ জন ১22 জন  

(খ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ চাকবে 

সংক্রান্ত বিবিন্ন প্রবিক্ষণ 

৩০০ জন 2৭৪ জন ২৬ জন 

(গ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ সুিাসন 

সংক্রান্ত  প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

৩০০ জন 2৭৪ জন ২৬ জন 

    

(৩) িাবষ মক 

উদ্ভািন 

কর্ মপবেকল্পনা  

(ক) উদ্ভািন ও কসিা সহবজকেণ বিষরয় এক 

বদরনে  কর্ মিালা /কসবর্নাে 

২৫ জন ২৯ জন  

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে 

প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

২৫ জন ২৯ জন -- 

(গ) কসিা সহবজকেরণ সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয 

দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

২৫ জন ৩৪ জন 09-10-19 

ও ১০-১০-

১৯ তাবেখ 

    

   =২২০৫ জন 

 

  



 

 

 

 

 

-২২- 

 

৪২। জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে 2019-2020 অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন এিং িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী বনে িবণ মত প্রবিক্ষণ প্রদান কেরত হরি। বনরে 

বিস্তাবেত বিিেণ উরেখ কো হরলা: 

 

ক্র: নং কায মক্রর্ প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা 

০১ িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি (ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

৯০০ জন 

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন। 

১০৫ জন 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০৫ জন 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযগ কর্ মপবেকল্পনা  িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ। 

১০৫ জন 

(ঙ)এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ প্রযুবি সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০৫ জন 

(চ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  ১০৫ জন 

০২ জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন 

  

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আরয়াজন 

১০৫ জন 

(খ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ চাকবে সংক্রান্ত বিবিন্ন 

প্রবিক্ষণ 

৩০০ জন 

(গ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ সুিাসন সংক্রান্ত  

প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

৩০০জন 

(৩) িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা  (ক) উদ্ভািন ও কসিা সহবজকেণ বিষরয় এক বদরনে  কর্ মিালা 

/কসবর্নাে 

২৫ জন 

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে 

আরয়াজন কো 

২৫ জন 

(গ) কসিা সহবজকেরণ সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে 

প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

২৫ জন 

   =২২০৫ জন 

৪৩। িবণ মত বিিেণ অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্ মিছরেে কেবনং কযারলন্ডাে প্রস্তুত কো হরয়রছ। যা সদয় অনুরর্াদরনে জন্য 

খসড়াসহ উপস্থাপন কো হরলা। 

 

 

 

সহকােী পবেচালক (অবডট)            



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

বিষয়: প্রবিক্ষণ সংক্রান্ত (2019-2020) 

 

জাতীয় সঞ্চয় অবিদপ্তরেে 2019-2020 অর্ মিছরেে িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি, জাতীয় শুদ্ধাচাে 

কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন এিং িাবষ মক উদ্ভািন কর্ মপবেকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত অনুযায়ী বনে 

প্রবিক্ষণ প্রদান কেরত হরি। বনরে বিস্তাবেত বিিেণ উরেখ কো হরলা: 

 

ক্র: 

নং 

কায মক্রর্  প্রবিক্ষরণে বিষয় লক্ষযর্াত্রা  প্রবিক্ষণ 

প্রদারনে 

সংখ্যা 

অিবিষ্ট 

০১ িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবি 

(ক) সঞ্চয়পত্র বিবির্ালা/নীবতর্ালা সংক্রান্ত 

প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

৯০০ জন   

(খ) িাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবি িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন। 

১০৫ জন  --- 

(গ) অবিস ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। ১০৫ জন  --- 

(ঘ) উদ্ভািনী উরযগ কর্ মপবেকল্পনা  িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৫ জন  --- 

(ঙ)এসবডবজ/তথ্য ও কযাগারযাগ প্রযুবি 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ। 

১০৫ জন  -- 

(চ) িারজট ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  ১০৫ জন   

০২ জাতীয় 

শুদ্ধাচাে 

ককৌিল কর্ ম-

পবেকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

  

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

১০৫ জন  -- 

(খ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ চাকবে 

সংক্রান্ত বিবিন্ন প্রবিক্ষণ 

৩০০ জন   

(গ)কর্ মকতমা-কর্ মচাবেরদে অংিগ্রহরণ সুিাসন 

সংক্রান্ত  প্রবিক্ষণ আরয়াজন 

৩০০জন  -- 

    

(৩) িাবষ মক 

উদ্ভািন 

কর্ মপবেকল্পনা  

(ক) উদ্ভািন ও কসিা সহবজকেণ বিষরয় এক 

বদরনে  কর্ মিালা /কসবর্নাে 

২৫ জন  -- 

(খ) উদ্ভািন সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয দুই বদরনে 

প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

২৫ জন  -- 

(গ) কসিা সহবজকেরণ সক্ষর্তা বৃবদ্ধে লরক্ষয 

দুই বদরনে প্রবিক্ষরণে আরয়াজন কো 

২৫ জন  -- 

    

   =২২০৫ জন 

 

  

 



 

 


