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স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১৮.০০১.১৯/১৫৯ তাবরখ : 
০২ জুলাই, ২০২০ 

১৮ আষাঢ়, ১৪২৭ 

 

অফিস আদেশ 

গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয়য়র ১০/০৩/২০১৯ তাবরয়খর  ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৩.২০১৬(অংশ)/৫০ নং স্মারক 

অনুযায়ী অত্র দপ্তয়রর কমকৃতাৃ কমচৃারীয়দর ২০২০-২১ অর্বৃছয়র ৬০ ঘন্টা প্রবশক্ষণ পবরকল্পনা প্রণয়ণ এবং 

তদনুযায়ী তা বাস্তবায়য়নর বনয়দশৃনা রয়য়য়ছ। রে বনয়দশৃনা অনুযায়ী কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃয়ক্ষ কমরৃত বববভন্ন 

পযাৃয়য়র কমকৃতাৃ/কমচৃারীয়দর ২০২০-২১ অর্বৃছয়র রমাট ৬০ ঘন্টা প্রবশক্ষণ পবরকল্পনা প্রণয়ন করা হয়লা ।  

েংযুক্ত : বণনৃাময়ত- ০১ পৃষ্ঠা। 

 

 

 

 

                  রলেঃ কয়নলৃ (অবেঃ) র ারকান আহমদ 

                  রচয়ারম্যান 

                  কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

                  ফিান : ০৩৪১-৫২৭০০ 

অনুবলবপ : জ্ঞাতায়র্ ৃও কাযাৃয়র্ ৃরপ্ররণ করা হয়লা-  

১। রলেঃ কয়নলৃ রমাহাম্মদ আয়নায়ার উল ইেলাম (েদস্য প্রয়কৌশল), কউক। 

২। জনাব আবু জা র রায়শদ, েবচব (উপ েবচব), কউক ।                

৩। জনাব রমা: জাহাঙ্গীর আবল, অর্রাইজড অব োর ও উপ-নগর পবরকল্পনাববদ, কউক।  

৪। অব ে কবপ।  

  

http://www.coxda.gov.bd/


 

 

 

২০২০-২১ অর্বৃছয়র কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃয়ক্ষ কমরৃত কমকৃতাৃ/কমচৃারীয়দর 

৬০ ঘন্টা প্রবশক্ষণ পবরকল্পনা 

 

ক্রবমক 
প্রবশক্ষয়ণর 

মাে 
প্রবশক্ষয়ণর ববষয় 

রমাট েময় 

ব্যাবপ্ত 
মন্তব্য 

০১ জুলাই’২০ চাকুরীর বববি-ববিান েংক্রান্ত ২০ ঘন্টা নব্য রযাগদানকৃতয়দর চাকুরীর বববিমালা 

(েরকারী কমচৃারী  বনয়বমত উপবিবত 

বববিমালা, আচরণ বববিমালা, েরকারী 

চাকরী আইন,২০১৮; ইমারত বনমাৃণ 

বববিমালা ইতযাবদ) েংক্রান্ত ১০ বদনব্যাপী 

প্রবশক্ষণ 

০২ আগস্ট’২০ এবপএ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত ০৪ ঘন্টা  

০৩ রেয়েম্বর’২০ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত 

 

০২ ঘন্টা  

০৪ অয়টাবর’২০ েরকারী কমচৃারী (শংখলা ও 

আবপল) বববিমালা 

০২ ঘন্টা  

০৫ নয়ভম্বর’২০ ইয়নায়ভশন েংক্রান্ত ০৬ ঘন্টা মন্ত্রণালয়য়র প্রবতবনবি গয়ণর মাধ্যয়ম 

কমশৃালার আয়য়াজন 

০৬ বডয়েম্বর’২০ কউক আইন ০৫ ঘন্টা কউক- এর  কমকৃতাৃগয়ণর প্রবশক্ষণ। 

০৭ জানুয়ারী’২১ কউক এর অবিয়ক্ষত্র ০৩ ঘন্টা কউক- এর  কমকৃতাৃগয়ণর প্রবশক্ষণ। 

০৮ র ব্রুয়ারী’২১ েরকারী কমচৃারী আচরণ 

বববিমালা, ১৯৭৯ 

০২ ঘন্টা  

০৯ মাচ’ৃ২১ অব ে রক্ষণায়বক্ষণ ও 

শংখলা েংক্রান্ত 

০৪ ঘন্টা অব ে েহায়কয়দর প্রবশক্ষণ। 

১০ এবপ্রল’২১ ইমারত বনমাৃণ আইন ও 

বববিমালা 

০৩ ঘন্টা অর্রাইয়জশন শাখার কমকৃতাৃ 

কমচৃারীয়দর প্রবশক্ষণ। 

১১ রম’২১ অবডট বনষ্পবি েংক্রান্ত ০৪ ঘন্টা েংবিষ্ট ববভাগ ও শাখার কমকৃতাৃ ও 

কমচৃারীয়দর বনয়য় প্রবশক্ষণ। 

১২ জুন’২১ ই-নবর্ েংক্রান্ত ০৫ ঘন্টা েংবিষ্ট ববভাগ ও শাখার কমকৃতাৃ ও 

কমচৃারীয়দর বনয়য় প্রবশক্ষণ। 

েবয়ৃমাট ৬০ ঘন্টা  

 


