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উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

শব্দ সংজক্ষজপি পূণ ঘরূপ 

সংরক্ষপ্ত রূপ ইংজিরে পূণ ঘরূপ বাংলা পূণ ঘরূপ 

AAO Assistant Accounts Officer সহকািী রহসাবিক্ষণ কম ঘকতঘা 

ADP Annual Development Program বারষ ঘক উন্নয়ন কম ঘসূচী 

AP Annual plan বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা  

APA Annual Performance Agreement বারষ ঘক কম ঘসম্পাদন চুরি 

BRDB Bangladesh Rural Development Board বাংলাজদশ পল্লী উন্নয়ন কবাে ঘ 

CA Confidential Assistant কগাপনীয় সহকািী 

Danida Danish International Development Agency কেরনশ আন্তেঘারতক উন্নয়ন সংস্থা 

DC Deputy Commissioner কেলা প্রশাসক 

DDLG Deputy Director, Local Government উপ পরিচালক, স্থানীয় সিকাি 

DPHE Department of Public Health Engineering েনস্বাস্থয প্রজকৌশল অরিদপ্তি 

DRT District Resource Team কেলা রিজসাস ঘ টিম  

FY Fiscal Year অথ ঘ বছি 

FYP Five-year Plan পঞ্চবারষ ঘক পরিকল্পনা 

GOB Government of Bangladesh বাংলাজদশ সিকাি 

GRS Grievence Redress System অরভজ াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা 

IBAS   Integrated Budget and Accounting System সমচিত বাজেট এবং চহসাবরক্ষি ব্যবস্থা 

ISD Instructional Systems Design - 

JICA Japan International Cooperation Agency োপান আন্তেঘারতক সহজ ারগতা সংস্থা 

LGD Local Government Division স্থানীয় সিকাি রবভাগ 

LGED Local Government Engineering Department স্থানীয় সিকাি প্রজকৌশল অরিদপ্তি 

LGI Local Government Institutions স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠান 

MIE Monitoring, Inspection and Evaluation  পচরবীক্ষি, পচরদশ িন ও মূল্যায়ন 

MDG Millennium Development Goals সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা 

MoLGRD&C Ministry of Local Government, Rural 

Development and Cooperatives 

স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

MOPA Ministry of Public Administration েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

NILG National Institute of Local Government োতীয় স্থানীয় সিকাি ইনরিটিউট  

NIS National Integrity Strategy োতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল 

RTI Right to Information তথ্য অরিকাি 

SDG Sustainable Development Goals কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা 

TLD Transfer Line Department হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ 

TNA Training Needs Analysis প্ররশক্ষণ চারহদা রবজেষণ  

ToT Training of Trainers প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষণ 

UGDP Upazila Governance and Development Project উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প 

UICDP Upazila Integrated Capacity Development 

Project 

- 

UNO Upazila Nirbahi Officer উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি 

UP Union Parishad ইউরনয়ন পরিষদ 

UZGP Upazila Governance Project উপজেিা পচরিািন প্রকল্প 

UZP Upazila Parishad উপজেলা পরিষদ 

WG Working group - 
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সািসংজক্ষপ 

 

উপজেিা পচরষদ পচরিািন ব্যবস্থার উন্নয়জনর েন্য প্রিীত মধ্য ও দীর্ িজময়াদী ককৌশিপজত্র (এরপজর “ককৌশিপত্র”) ২০৪১ সাজির 

েন্য উপজেিা পচরষজদর কর্ অচভিক্ষয (Mission) চনধ িারি করা হজয়জে, তা অেিজন অবদান রাখার িজক্ষয সক্ষমতা বৃচদ্ধর 

দৃচষ্টজকাি কেজক উপজেিা পচরষদ অংশীেনজদর েন্য এই মধ্য ও দীর্ িজময়াদী প্রচশক্ষি পচরকল্পনা (এরপজর “প্রচশক্ষি 

পচরকল্পনা”) প্রিয়ন করা হজয়জে।  

প্রকৃতপজক্ষ অতীজত বাংিাজদশ সরকার এবং চবচভন্ন উন্নয়ন সহজর্াগীজদর মাধ্যজম উপজেিা অংশীেনজদর সক্ষমতা উন্নয়জনর 

েন্য কবশ চকছু উজযাগ কনয়া হজয়জে। তজব উপজেিা পচরষদ অংশীেনজদর সক্ষমতা উন্নয়জনর েন্য োতীয় কাঠাজমার 

অনুপচস্থচতর কারজি অন্যান্য সংচিষ্ট সহজর্াগীজদর সাজে সুসংহত ও সমচিত উপাজয় প্রচশক্ষি কম িসূচি অনুসরি ও চিোইজনর 

সক্ষমতা উন্নয়জনর কক্ষজত্র চদক-চনজদ িশনা চনধ িারি কঠিন হজয় পজেজে। 

োতীয় স্থানীয় সরকার ইনচিটিউট (NILG) স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠানসমূজহর (LGIs) সক্ষমতা বৃচদ্ধর েন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

বাংিাজদজশর একমাত্র প্রচশক্ষি প্রচতষ্ঠান চহজসজব অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠাজনর পাশাপাচশ এ পর্ িন্ত উপজেিা অংশীেনজদর 

সক্ষমতা উন্নয়জনর েন্যও স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার চবচভন্ন কক্ষজত্র প্রচশক্ষি ককাস ি পচরিািনা কজর আসজে। স্বাভাচবকভাজবই এটা 

প্রতযাচশত কর্ চবগত বেরগুজিাজত সরকার স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠানসমূজহর চবজকন্দ্রীকরজির কর্ উজযাগ গ্রহি কজরজে তাজক সিি 

করার েন্য উপজেিা অংশীেনজদর ক্রমবধ িমান নতুন িাচহদার কপ্রক্ষাপজট NILG-এর ভূচমকাও পচরবচতিত হজব। 

এই পটভূচমর উপর চভচত্ত কজর, এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটি চতনটি উজেশ্যজক সামজন করজখ প্রিীত হজয়জে: (১) একবেজরর 

পচরকল্পনার কিজয় মধ্য ও দীর্ িজময়াদী দৃচষ্টজকাি কেজক উপজেিা অংশীেনজদর সক্ষমতা উন্নয়জনর চদক-চনজদ িশনা কদয়া, (২) 

উপজেিা অংশীেনজদর সক্ষমতা কোরদার করজত NILG-এর ভূচমকা ও দাচয়ত্ব স্পষ্ট করা, এবং (৩) স্থানীয় সরকার চবভাজগর 

সহায়তায় NILG-এর উজযাজগ উপজেিা অংশীেনজদর েন্য প্রজয়ােনীয় প্রচশক্ষি ককাস ি চিচিতকরি।  

এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটি প্রােচমকভাজব উপজেিা অংশীেনজদর েন্য প্রজয়ােনীয় প্রচশক্ষি ককাস িসমূহজক চিচিত কজরজে, র্া 

২০২০ সাজির জুিাই কেজক ২০৩০ সাজির জুন সময়কাজি, এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনার িক্ষয অেিজন NILG কর্তিক চনয়চমতভাজব 

প্রদান করা হজব। প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটি উপজেিা অংশীেনজদর চতনটি অভীষ্ট (Target) দজি চিচিত কজরজে: (১) উপজেিার 

চনব িাচিত েনপ্রচতচনচধবৃে, (২) উপজেিা চনব িাহী অচিসার এবং উপজেিার হস্তান্তচরত চবভাগসমূজহর (TLD) কম িকতিাবৃে, এবং 

(৩) উপজেিা পচরষদ কিয়ারম্যাজনর কগাপনীয় সহকারী এবং উপজেিা চনব িাহী অচিসাজরর কগাপনীয় সহকারী। এই চতনটি দজির 

পাশাপাচশ চিচিক্ট চরজসাস ি টিম (DRT) এর সদস্যরাও এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনার আওতাধীন প্রচশক্ষি কম িসূচির আর একটি 

অভীষ্ট দি। প্রচতটি কেিায় DRT গঠিত হজব এবং প্রেজম NILG কেজক DRT-এর সদস্যগি প্রচশক্ষক চহজসজব প্রচশক্ষি গ্রহি 

করজবন। তারপর প্রচশক্ষক চহজসজব সংচিষ্ট কেিার আওতাধীন উপজেিার অংশীেনজদর প্রচশক্ষি প্রদান করজবন। িক্ষিীয় কর্, 

প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটিজত স্বল্প সমজয় NILG-এর সীচমত সম্পজদর মাধ্যজম সকি উপজেিায় প্রচশক্ষি প্রদাজনর েন্য DRT ব্যবস্থা 

িালু করার পরামশ ি কদয়া হজয়জে। এটিও িক্ষিীয় কর্, প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটি কগাপনীয় সহকারীজদর প্রচশক্ষি কম িসূচির অন্যতম 

একটি অভীষ্ট দি চহজসজব চবজবিনা কজরজে। 

উপজেিা পচরষদ চনব িািন চবচধ অনুসাজর প্রচত পাঁি বের অন্তর উপজেিা পচরষদ চনব িািন অনুচষ্ঠত হয়। উপজেিা সংচিষ্ট 

অংশীেনজদর প্রচশক্ষি ককাস িগুজিা চনয়চমত চভচত্তজত উপজেিা চনব িািন িজক্রর এই পাঁি বেজরর সাজে সামঞ্জস্য করজখ বাস্তবায়ন 

করার প্রস্তাব করা হজয়জে। এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটিজত ২০৩০ সাি পর্ িন্ত প্রচতটি অে িবেজরর েন্য সম্ভাব্য বাজেটসহ প্রচশক্ষি 

বাস্তবায়জনর চদক-চনজদ িশনা (Roadmap) এবং কম ি-পচরকল্পনা (Action Plan) রাখা হজয়জে।  

উপজেিা অংশীেনজদর প্রচশক্ষি ককাস িগুজিা মধ্য ও দীর্ িজময়াদী দৃচষ্টজকাি কেজক কদয়া চদক-চনজদ িশনা এবং কম ি-পচরকল্পনা 

অনুসাজর এবং NILG-এর সাচব িক সমিয় ও ব্যবস্থাপনা চনচিত কজর প্রদান করজত হজব। এই প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটিজত আরও 

দক্ষ ও কার্ িকরভাজব প্রচশক্ষি ব্যবস্থাপনা িক্র অনুসরজির েন্য NILG-এর চকছু পদজক্ষপ গ্রহজির পরামশ ি কদয়া হজয়জে। 

প্রচশক্ষি পচরকল্পনাটি বাস্তবায়জনর প্রােচমক দাচয়ত্ব র্চদও স্থানীয় সরকার চবভাজগর ওপর বতিায় তোচপ, স্থানীয় সরকার 

চবভাজগর প্রজয়ােনীয় চদক-চনজদ িশনা এবং তদারচকজত প্রচশক্ষি পচরকল্পনা বাস্তবায়জনর েন্য NILG দাচয়ত্বপ্রাপ্ত োকজব। 
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অধ্যায় ১ : ভূরমকা 

১.১. পটভূরম  

১.১.১. উপজেলা পরিষদ পরিচালন ব্যবস্থাি উন্নয়জনি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী ককৌশলপত্র 

স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালজয়ি স্থানীয় সিকাি রবভাগ উপজেলা পরিষদ পরিচালন ব্যবস্থাি উন্নয়জনি েন্য 

মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী ককৌশলপত্র (এিপজি “ককৌশলপত্র”) প্রণয়ন কজিজছ। এটি মূলত ততরি কিা হজয়জছ উপজেলা পরিষজদি েন্য 

প্রজয়ােনীয় আইরন ও প্রারতষ্ঠারনক কাঠাজমা স্পষ্ট কিা এবং উপজেলা প ঘাজয় সকল উন্নয়ন কা ঘেজমি সমন্বজয় সিকারি কসবা 

প্রদান রনরিতকিজণি উজেজশ্য। এ ককৌশলপজত্র আইরন এবং প্রারতষ্ঠারনক কাঠাজমা, আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, 

পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন এবং একই িিজনি অন্যান্য গুরুত্বপূণ ঘ রবষয়গুজলা অন্তর্ভ ঘি কিা হজয়জছ।  

 

ককৌশলপত্রটিজত উপজেলা পরিষজদি রনজনাি রমশন (Mission) রনি ঘািণ কিা হজয়জছ। 

 
 

ককৌশলপত্রটিজত উপজেলা পরিষজদি উপজিাি অরভলক্ষযটিি অেঘন মূল্যায়জনি েন্য সাতটি লক্ষযমাত্রা রনি ঘািণ কিা হজয়জছ। এই 

লক্ষযমাত্রাসমূজহি ৭ নম্বি লক্ষযমাত্রাটি উপজেলা পরিষজদি প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাি সাজথ সমৃ্পি। 

লক্ষযমাত্রাসমূহ 

লক্ষযমাত্রা ১ :  উপজেলা পরিষদ কর্তঘক অন্যভূরমক এবং উল্লম্ব উভয় সমন্বয়ই রনরিত কিা। 

লক্ষযমাত্রা ২ :  উপজেলা করমটিসমূহজক  থা থভাজব সরেয় কিা  াজত হস্তান্তরিত রবভাগগুরলি সাজথ করমটিসমূজহি 

অরিকতি সমন্বয় রনরিত কিা  ায়। 

লক্ষযমাত্রা ৩ :  উপজেলা পরিষদ কর্তঘক পঞ্চবারষ ঘক পরিকল্পনা এবং বারষ ঘক উন্নয়ন পচরকল্পনা উভয়টিই প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন 

করা। 

লক্ষযমাত্রা ৪ :  উপজেলা পরিষজদি বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পঞ্চবারষ ঘক পরিকল্পনা এবং বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা) 

নাগরিকজদি মতামজতি সঠিক প্ররতিলন র্টাজনা। 

লক্ষযমাত্রা ৫ :  সংরেষ্ট আইন এবং রদকরনজদ ঘশনাি আজলাজক বাজেট এবং বারষ ঘক আরথ ঘক রববিণী  থা থভাজব প্রস্তুত কিা। 

লক্ষযমাত্রা ৬ :  উপজেলা পরিষজদি কা ঘেম স্থানীয় সিকাি রবভাজগি সংরেষ্ট অন্যরবভাগ কর্তঘক  থা থভাজব পরিবীক্ষণ 

কিা।  

লক্ষযমাত্রা ৭ :  সকল উপজেলাজক অন্তর্ভ ঘি কজি প্ররশক্ষণ পদ্ধরত প্রবতঘন এবং এি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।  

 

ককৌশলপজত্রি লক্ষযমাত্রাসমূহ অরেঘত হজয়জছ রকনা তা রনরিত কিাি েন্য করতপয় সূচক (Indicators) রনি ঘািণ কিা হজয়জছ। 

লক্ষযমাত্রা ৭ এি সূচকসমূহ রননরূপঃ 

 লক্ষযমাত্রা ৭ এি সূচকসমূহ 

৭-১. স্থানীয় সরকার চবভাজগর অনুজমাদনক্রজম োতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কর্তিক সকি উপজেিাজক 

অন্তর্ভ িক্ত কজর একটি প্রচশক্ষি ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠা কিা; 

৭-২. সরকার চনধ িাচরত প্রচতষ্ঠান কেজক সকি উপজেিা পচরষদজক প্রজয়ােনীয় প্রচশক্ষি প্রদান করা। 

উপজেলা পরিষজদি চমশন  

 

উপজেলা প ঘাজয়ি সকল উন্নয়ন কম ঘকাজেি সামরিক সমন্বয় রনরিত কিাি মাধ্যজম উপজেলা পরিষদ হজত প্রজদয় সকল 

সিকারি কসবাি মাজনান্নয়ন।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

ককৌশলপজত্র ছয়টি ককৌশলগত উপাদান রনি ঘািণ কিা হজয়জছ,  া রননরূপঃ 

 

১) আইরন কাঠাজমা, ২) প্রারতষ্ঠারনক শরিশালীকিণ, ৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা, ৪) আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা, ৫) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

এবং ৬) সক্ষমতা উন্নয়ন। উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি উপাদানগুজলা (ককৌশলগত উপাদান ৬) রনজচি 

সািরণজত কদখাজনা হজলা। 

সািরণ : ককৌশলগত উপাদান ৬- সক্ষমতা উন্নয়ন 

ককৌশলগত উপাদান ৬: সক্ষমতা উন্নয়ন 

(৬.১) উপজেলাি রনব ঘারচত 

েনপ্ররতরনরি এবং 

অন্যান্য অংশীেনজদি 

সক্ষমতা উন্নয়ন  

৬.১.১.  উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি েন্য কাঠাজমা (Framework) ততরি 

কিা এবং তা সকল প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজন ব্যাপকভাজব প্রচাি কিা। 

৬.১.২. সকল উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং অন্যান্য অংশীেনজদি কমৌরলক 

প্ররশক্ষণ এবং কেলা প ঘাজয় রিজেশাি (Refresher) প্ররশক্ষণ প্রদান। 

(৬.২)  NILG এবং অন্যান্য 

প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনি 

সক্ষমতা উন্নয়ন 

৬.২.১. স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূহজক প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত মূল প্ররশক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান রহজসজব NILG’ি সক্ষমতা বৃরদ্ধকিণ। ক মন: 

 NILG’কক প্রারতষ্ঠারনকভাজব শরিশালীকিণ; 

 প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি উন্নরতকিণ; 

  ত কবরশ সম্ভব উপজেলা পরিষদগুজলাজত প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থাকিণ; 

 NILG’ি সুজ াগ-সুরবিারদি উন্নরতকিণ। 

৬.২.২.  মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা। 

(৬.৩) প্ররশক্ষজণি সুজ াগ ও 

সংখ্যা বৃরদ্ধি েন্য সম্ভাব্য 

রবকল্পসমূজহি অন্যসন্ধান  

৬.৩.১.  উপজেলা পরিষজদি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং অন্যান্য মূল অংশীেনজদি 

প্ররশক্ষজণি সুজ াগ ও সংখ্যা বাড়াজনাি েন্য কা ঘকি উপায়সমূজহি অন্যসন্ধান 

কিা।  

 প্রতযয়ন পদ্ধরতি (Certification system) মাধ্যজম প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান এবং 

এনরেও’ি প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা কিা,  াজত কজি তাঁিা উপজেলা 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিজত পাজিন; 

 District Resource Team (DRT) প্রস্তুতকিণ,  াঁিা উপজেলা 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কদজবন; 

 সকল উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি উপজেলা সম্পজকঘ সারব ঘক িািণা 

কদবাি েন্য স্বল্পজময়াদী কমৌরলক প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহ আইরসটি ব্যবহাি কজি ই-লারন ঘং পদ্ধরত চালু 

কিা,  াজত কজি প্ররতষ্ঠানসমূজহি অংশীেনগণ এ রবষজয় কমৌরলক িািণা ও তথ্য 

কপজত পাজিন। 

 

সক্ষমতা উন্নয়জনি কক্ষত্র রহজসজব উপজেলা পরিষজদি ক  অরভলক্ষয (Mission) ককৌশলপজত্র রনি ঘািণ কিা হজয়জছ তা অেঘজনি 

েন্য এই মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা অবদান িাখজব। প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটিজত ‘ককৌশলগত উপাদান ৬: সক্ষমতা 

উন্নয়ন’ অেঘজনি েন্য বাস্তবসম্মত রদক-রনজদ ঘশনা প্রদান কিা হজয়জছ। 

NILG ২০১৯ সাজল স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সকল স্তজিি েন্য তাজদি প্ররশক্ষণ নীরতমালা ও প্ররশক্ষণ ককৌশলপত্র প্রণয়ন কজি 

স্থানীয় সিকাি রবভাজগ েমা রদজয়জছ। আি এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি  া উপজেলা অংশীেনজদি লক্ষয কজিই প্রণীত হজয়জছ তা 

NILG’ি একটি গুরুত্বপূণ ঘ দরলল রহজসজব উপস্থারপত এবং তা রবজশষ কজি উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি রদক-

রনজদ ঘশনা সম্বরলত। িজল এটি NILG’ি প্ররশক্ষণ নীরতমালা ও ককৌশলপজত্রি উজেশ্য অেঘজন রবজশষ ভূরমকা িাখজব। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

১.২. প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি উজেশ্য  

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি লক্ষয ‘ককৌশলগত উপাদান ৬’ ককৌশলটিি ‘সক্ষমতা উন্নয়ন’ অেঘজনি কক্ষজত্র উপজেলা অংশীেনজদি 

সক্ষমতা উন্নয়জনি েন্য বাস্তবসম্মত রদক-রনজদ ঘশনা ও পদজক্ষপসমূহ প্রদশ ঘন কিা। প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি NILG,  া স্থানীয় 

সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সক্ষমতা বৃরদ্ধি েন্য প্ররতরষ্ঠত একমাত্র সিকারি প্ররশক্ষণ সংস্থা, তাি রনেস্ব দরলল রহজসজব রবজবরচত হজব। 

উপজেলা অংশীেনজদি রনয়রমত প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত এ প্ররতষ্ঠানটি স্থানীয় সিকাি রবভাজগি রদক-রনজদ ঘশনা ও 

তদািরকজত পরিচারলত হয়। 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি উজেশ্যসমূহ রননরূপঃ 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি উজেশ্যসমূহ  

 উপজেলা সংরেষ্ট রবরভন্ন অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি েন্য একবছজিি পরিকল্পনাি কচজয় মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী 

কপ্ররক্ষত পরিকল্পনাি দৃরষ্টজকাণ কথজক রদক-রনজদ ঘশনা প্রদান কিা। 

 উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা কোিদাি কিজত NILG’ি ভূরমকা ও দারয়ত্ব স্পষ্ট কিা। 

 উপজেলা অংশীেনজদি েন্য প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষণ ককাস ঘ রচরিত কিা।  

১.৩. প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি কমৌরলক কাঠাজমা 

১.৩.১. প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচজক কা ঘকি ও দক্ষতাি সাজথ পরিচালনাি লজক্ষয অংশিহণকািী রহজসজব উপজেলা অংশীেনজদি রননরলরখত 

রতনটি দজল রবভি কিা হজয়জছ। 

 উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিবৃন্দ 

 উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি উপজেলা কম ঘকতঘাবৃন্দ  

 উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান এবং উপজেলা রনব ঘাহী অচিসাজরি কগাপনীয় সহকািী  

উপজিাি রতনটি দল ছাড়াও District Resource Team (DRT)-কক এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি আওতািীন প্ররশক্ষজণি েন্য 

অন্তর্ভ ঘি কিা হজয়জছ। কেলা সদি দপ্তজি উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কদওয়াি েন্য প্ররতটি কেলায় DRT গঠন কিা হজব। 

DRT প্রথজম NILG কথজক প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষণ (ToT) িহণ কিজব এবং পিবতীজত প্ররশক্ষক  রহজসজব কেলাি সকল 

উপজেলাসমূজহি অংশীেনজদি কেলা প ঘাজয় প্ররশক্ষণ কদজব।  

২০১১ সাজল সংজশারিত উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারিত ২০১৫) এি ১৫ (৩) অন্যজেজদ বলা হজয়জছ ক , সকল 

উপজেলায় একেন সহকািী রহসাবিক্ষণ কম ঘকতঘা (AAO) থাকজবন। সহকািী রহসাবিক্ষণ কম ঘকতঘাগণ আরথ ঘক ও 

রহসাবিক্ষজণি কক্ষজত্র গুরুত্বপূণ ঘ ভূরমকা পালন কজি থাজকন। িজল তাঁজদি েন্য প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ িহণ রবজবচনাজ াগ্য। তজব, 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি প্রণয়জনি সময় সিকাি কর্তঘক কজব তাঁজদি রনজয়াগ কিা হজব ও উপজেলাগুজলাজত কজব পদায়ন কিা হজব 

তা অন্যমান কিা সম্ভব হয়রন, িজল AAO’কদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি রবষজয় প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় উজল্লখ কিা হয়রন। AAO 

রনজয়াগ ও পদায়জনি পরিকল্পনা  খন কর্াষণা কিা হজব এবং সকজল অবরহত হজব, তখরন রবলম্ব না কজি স্থানীয় সিকাি 

                                                     
১ ১৭ টি হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃন্দ হজলন: ১) উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি, ২) উপজেলা স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ কম ঘকতঘা, ৩) উপজেলা পরিবাি 

পরিকল্পনা কম ঘকতঘা, ৪) উপজেলা কৃরষ কম ঘকতঘা, ৫) উপজেলা মৎস্য কম ঘকতঘা, ৬) উপজেলা প্রারণসম্পদ কম ঘকতঘা, ৭) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম ঘকতঘা, 

৮) উপজেলা রশক্ষা কম ঘকতঘা, ৯) উপজেলা মাধ্যরমক রশক্ষা কম ঘকতঘা, ১০) উপজেলা মরহলা রবষয়ক কম ঘকতঘা, ১১) উপজেলা যুব উন্নয়ন কম ঘকতঘা, ১২) 

উপজেলা প্রজকৌশলী (স্থানীয় সিকাি প্রজকৌশল অরিদপ্তি), ১৩) সহকািী/উপসহকািী প্রজকৌশলী (েনস্বাস্থয প্রজকৌশল অরিদপ্তি), ১৪) উপজেলা সমবায় 

কম ঘকতঘা, ১৫) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কম ঘকতঘা, ১৬) উপজেলা সমাে কল্যাণ কম ঘকতঘা, ১৭) উপজেলা পরিজবশ ও বন কম ঘকতঘা। 

 দাপ্তরিক পদরব হজলা “কিজনাটাইরপি কাম করম্পউটাি অপাজিটি”। ক জহতু পরেশনটি সািািণত CA (কগাপনীয় সহকািী) রহজসজব পরিরচত, তাই এই 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটিজত পরেশজনি উজল্লখ কিজত “CA (কগাপনীয় সহকািী)” ব্যবহাি কিা হজয়জছ। 

 DRT পদ্ধরতি রবস্তারিত পিবতীজত উজল্লখ কিা হজয়জছ। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

রবভাজগি পিামশ ঘেজম তাঁজদি েন্য প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ পরিকল্পনায় অন্তর্ভ ঘি কিজত হজব।  

১.৩.২. পরিরি (Scope) 

এখন প ঘন্ত সিকাি কর্তঘক উপজেলাসমূজহ রনয়রমতরভরিজত প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ পরিচালনা কিা সম্ভব হয়রন। িজল এ কপ্ররক্ষজত 

NILG’কক উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ রনয়রমতভাজব প্রদাজনি েন্য প্রজয়ােজন তাজদি রনেস্ব বাজেজটি আওতায় 

েরুরিরভরিজত ব্যবস্থা রনজত হজব। ককননা, NILG হজে উপজেলাসহ স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহি সক্ষমতা উন্নয়জনি েন্য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত একমাত্র প্ররতষ্ঠান (ন্যাশনাল ইনরিটিউট অব কলাকাল গভন ঘজমন্ট অযাক্ট, ১৯৯২ অন্য ায়ী)। কসজহতু, এই প্ররশক্ষণ 

পরিকল্পনাটি উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ চারহদা রনরূপণ কজি এমনভাজব প্রণয়ন কিা হজয়জছ  াজত কজি NILG মধ্য ও 

দীর্ ঘজময়াদী কপ্ররক্ষত পরিকল্পনাি দৃরষ্টজকাণ কথজক রনয়রমতভাজব প্ররশক্ষণ প্রদান কিজত পাজি। প্রযুরিগত অথবা কসক্টিরভরিক 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভ ঘি কিা হয়রন, ক জহতু এ িিজনি প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা অন্যান্য প্ররশক্ষণ 

প্ররতষ্ঠানসমূহ কজি থাজক।  

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটিজত NILG কর্তঘক কটকসই পদ্ধরতজত রনয়রমতভাজব প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ পরিচালনাি েন্য রদক-রনজদ ঘশনা 

(Roadmap) ও কম ঘ-পরিকল্পনা (Action Plan) রনরদ ঘষ্ট কিা হজয়জছ। 

১.৩.৩. কময়াদকাল  

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি কময়াদকাল ২০২০ সাজলি জুলাই কথজক ২০৩০ সাজলি জুন প ঘন্ত। প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি 

রবষয়বস্তুসমূহ পরিরস্থরতি পরিবতঘন এবং সিকাজিি অিারিকািপ্রাপ্ত নীরত অন্যসাজি সংজশািন কিা ক জত পাজি। ক জহতু, 

ককৌশলপত্রটিি অভীষ্ট সময়কাল অজক্টাবি, ২০২০ হজত জুন ২০৪১ সাল প ঘন্ত, কসজহতু পিবতী দশজকি েন্য এই প্ররশক্ষণ 

পরিকল্পনাি িািাবারহকতায় ২০৩০ সাজলি রদজক ২০৪১ সাল প ঘন্ত আজিকটি প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিাি সুপারিশ কিা 

হজলা।  

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি উপি রভরি কজি NILG’কক বারষ ঘক প্ররশক্ষজণি সময়সূরচ প্রণয়ন কিজত হজব। 

১.৩.৪. দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি প্রাথরমক দারয়ত্ব থাকজব স্থানীয় সিকাি রবভাজগি ওপি। স্থানীয় সিকাি রবভাজগি প্রজয়ােনীয় রদক-

রনজদ ঘশনা এবং তদািরকজত প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি েন্য NILG দাচয়ত্বপ্রাপ্ত। প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি অিগরত, 

স্থানীয় সিকাি রবভাজগ ককৌশল বাস্তবায়ন অিগরত পরিবীক্ষজণি েন্য গঠিত ‘ককৌশল বাস্তবায়ন করমটি’ দ্বািা পরিবীক্ষণ কিা 

হজব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 NILG’কত গঠিত ওয়ারকঘং গ্রুপ NILG কর্তঘক বাস্তবারয়ত প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি অিগরত ‘ককৌশল বাস্তবায়ন করমটি’কক অবরহত কিজব। এ রবষজয় চতুথ ঘ 

অধ্যাজয় রবস্তারিত বণ ঘনা কিা হজয়জছ।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

অধ্যায় ২ : পরিরস্থরত রবজেষণ 

২.১. উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি সংরক্ষপ্ত রববিণ 

উপজেলা পরিষজদি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং এি অংশীেন রবজশষত হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি সিকারি কম ঘকতঘাজদি ওপি 

উপজেলাি সারব ঘক উন্নয়জনি েন্য কাে কিাি দারয়ত্ব অরপ ঘত। েটিল ও চযাজলঞ্জপূণ ঘ পরিজবজশ অন্যান্য অংশীেনজদি সাজথ 

সমন্বজয়ি মাধ্যজম উপজেলাি েনগজণি উন্নয়জনি প্রজয়ােজন আিও দক্ষ ও কা ঘকিভাজব তাঁজদি সাড়া কদওয়াি দক্ষতা এবং 

সক্ষমতা  াজত বৃরদ্ধ পায় এই রবষজয় সবাি প্রতযাশা বাড়জছ। সুতিাং, রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি পাশাপারশ হস্তান্তরিত 

রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি সক্ষমতা উন্নয়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ এবং েরুরি রবষয়।  

তজব এই কম ঘকতঘাগজণি প্ররশক্ষণ এখনও অপ ঘাপ্ত এবং প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাি উন্নরতি েন্য আিও অজনক সুজ াগ িজয়জছ। উপজেলা 

অংশীেনজদি েন্য রনয়রমত ককাজনা প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা কনই এবং অরনয়রমত প্ররশক্ষজণি সুজ াগগুজলা আজস প্রিানত উন্নয়ন 

সহজ াগীজদি সহায়তায় সিকারি প্রকল্পগুজলা হজত। মাজে মাজে রকছু সিকারি প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান তাঁজদি েন্য রকছু প্ররশক্ষজণি 

আজয়ােন কজি থাজক। উপজেলা অংশীেনজদি েন্য সিকাজিি মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী সারব ঘক প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি অভাজব, এই 

োতীয় প্রকল্প এবং সিকারি প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠানগুজলা তাজদি রনেস্ব আরিজক প্ররশক্ষণ চারহদা রনরূপণ এবং তাজদি রনেস্ব 

দক্ষতাি রভরিজত প্ররশক্ষজণি রবষয়বস্তু এবং প্ররশক্ষণাথী রনি ঘািণ কজি থাজক। অন্যান্য অংশীেনজদি সাজথ প ঘাপ্ত সমন্বয় না কিজখ 

তাজদি কবরশিভাগ কক্ষজত্র প্রকজল্পি উজেশ্য ও রেোইন, এবং প্রাপ্য আরথ ঘক ও মানবসম্পজদি রবষয়গুজলা রবজবচনা কিজত হয়। 

িলস্বরূপ, মাঠ প ঘাজয়ি প্রকৃত প্ররশক্ষণ চারহদা এবং প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি স্থারয়জত্বি রবষয়টি রবজবচনা না কজিই প্ররশক্ষজণি 

কময়াদকাল এবং প্ররশক্ষজণি রবষয়বস্তু সীরমত কজি অযাে-হক (Ad-hoc) রভরিজত প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা কিজত হয়।  

২.২. উপজেলা অংশীেনজদি েন্য সক্ষমতা উন্নয়জনি উজযাগ 

সািািণভাজব এটা স্বীকৃত ক  সুশাসন রনরিতকিজণি েন্য রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং অন্যান্য অংশীেনজদি  াঁিা উপজেলাি 

মূল সম্পদ, তাজদি সক্ষমতা উন্নয়ন কিা গুরুত্বপূণ ঘ। এই িািণাটি রবজবচনা কজি সাম্প্ররতক বছিগুজলাজত বাংলাজদশ সিকাি 

কর্তঘক রকছু উন্নয়ন সহজ াগী প্ররতষ্ঠাজনি সহজ ারগতায় উপজেলাি সুশাসন উন্নয়জনি লজক্ষয একারিক উজযাগ িহণ কিা হজয়জছ। 

সাম্প্ররতক সমজয় ইউএনরেরপ’ি সহায়তায় উপজেলা গভন্যঘান্স প্রকল্প (UZGP) (২০১১-২০১৭) এবং অন্যান্য আিও রকছু প্রকল্প 

কবশ কজয়কটি পাইলট উপজেলায় এরেরপ'ি বাইজি কম ঘদক্ষতা রভরিক অরতরিি বিাে ব্যবহাজিি কক্ষজত্র সিল উদাহিণ সৃরষ্ট 

কজিজছ। এগুজলা উপজেলা পরিষজদি সদস্য এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাগজণি এবং উপজেলাি দীর্ ঘজময়াদী উন্নয়ন 

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনি কক্ষজত্র সামরিক সক্ষমতা উন্নয়জন রবজশষ ভূরমকা কিজখজছ। এ প্রকজল্পি লক্ষয রছল, উপজেলা 

পরিষজদি সক্ষমতা বৃরদ্ধ, নীরত সংোন্ত সহায়তা এবং েনগজণি অংশিহণ রনরিতকিণ, কা ঘকি কসবা প্রদান এবং সহস্রাব্দ 

উন্নয়ন লক্ষয (এমরেরে) অেঘজনি মাধ্যজম উপজেলা পরিষদগুজলাজক স্থানীয় সিকাজিি কা ঘকি স্তি রহজসজব শরিশালী কিা। 

উপজেলা অংশীেনজদি বাধ্যতামূলক দারয়ত্ব কা ঘকিভাজব প্ররতপালজনি েন্য সক্ষম কজি কতালাি কক্ষজত্রও এ প্রকল্প সহায়তা 

কজিজছ।  

উপজেলা গভন্যঘান্স অযাে কেজভলপজমন্ট প্রজেক্ট (UGDP) (২০১৬-২০২১), োইকা কর্তঘক অথ ঘারয়ত ইজয়ন ঋণ প্রকল্প,  া 

অংশীেনজদি সক্ষমতা বৃরদ্ধি লজক্ষয অরতরিি উন্নয়ন তহরবল এবং একটি িািাবারহক সক্ষমতা বৃরদ্ধি সুজ াগ সৃরষ্টি মাধ্যজম 

েনগণজক আিও কা ঘকি ও দারয়ত্বশীল েনজসবা প্রদাজনি েন্য উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা বাড়াজত বাস্তবারয়ত হজে। 

বাংলাজদজশি সারব ঘক রবজকন্দ্রীকিণ ব্যবস্থাজক সহায়তা কিাি কক্ষজত্র এটি একটি গুরুত্বপূণ ঘ প্রকল্প,  া উপজেলাজক স্থানীয় সিকাি 

প্ররতষ্ঠাজনি একটি গুরুত্বপূণ ঘ স্তি রহজসজব শরিশালী কিজব, উপজেলা পরিষদ কর্তঘক প্রজয়ােন-রভরিক িামীণ অবকাঠাজমাি উন্নয়ন 

কিজব এবং উপজেলা ও ইউরনয়জনি পাশাপারশ স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠান এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি মজধ্য র্রনষ্ঠ ক াগাজ াগ 

রনরিত কিাি মাধ্যজম স্থানীয় েনগণজক উন্নত কসবা প্রদান কিজব। প্রকল্পটি প ঘায়েজম ৪৯২ টি উপজেলাজকই সমৃ্পি কিজব। 

UGDP ২০১৯ সাজল উপজেলাি অংশীেনজদি েন্য ‘উপজেলা পরিষজদি পরিকল্পনা ও পরিজষবা প্রদান’ রবষয়ক প্ররশক্ষণ 

পরিচালনা কজিজছ। এই প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচজত ৪৯২ টি উপজেলা পরিষজদি কচয়ািম্যান, ভাইস-কচয়ািম্যান, মরহলা ভাইস-কচয়ািসহ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃন্দ অংশিহণ কজিজছন (প্ররত উপজেলা কথজক ১২ েন)। এই 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা ততরিকালীন এটাই হজে একমাত্র প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ ক খাজন কদজশি সকল উপজেলা পরিষজদি অংশীেনজদি 

উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থাি ওপি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হজয়জছ।  

উপজেলা ইরন্টজিজটে কযাপারসটি কেভলপজমন্ট প্রজেক্ট (UICDP) (২০১৭-২০২২), োইকাি সহায়তায় একটি টিএ প্রকল্প,  া 

আগি ২০১৭ সাল কথজক নয় (৯) টি কেলাি দশ (১০) টি পাইলট উপজেলায় বাস্তবারয়ত হজে। এই প্রকজল্পি মূল উজেশ্য হজলা, 

উপজেলা পরিষজদি “সারব ঘক সমন্বয় সক্ষমতা” উন্নয়জনি েন্য একটি কাঠাজমা প্ররতষ্ঠা কিা, অথ ঘাৎ ইউরনয়ন পরিষদ, কপৌিসভা ও 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূহসহ সকল অংশীেনজদি সমন্বজয় উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা এবং বারষ ঘক উন্নয়ন 

পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনি েন্য উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা উন্নয়জন সহায়তা কিা। এই প্রকজল্পি মূল লক্ষয হজলা, 

স্থানীয় েনগজণি চারহদা পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনাজত প্ররতিরলত কিা,  া উপজেলা পরিষজদি বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়জনি 

রভরি হজব এবং প্ররতটি কসক্টজিি প্রজয়ােনগুজলা পরিকল্পনায় সঠিকভাজব সংযুি কিা হজব। প্রকল্পটি ২০২২ সাজলি জুলাই প ঘন্ত 

চলজব। 

ইউএনরেরপ, সুইস কেজভলপজমন্ট ককাঅপাজিশন (SDC) এবং োরনোি সহজ ারগতায় ‘কা ঘকি ও েবাবরদরহমূলক স্থানীয় 

সিকাি’ (EALG) (২০১৭-২০২২) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিজছ। এ প্রকল্পটি স্থানীয় সিকাি এবং অন্যান্য অংশীেনজদি 

অংশিহজণ স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূহ হজত নাগরিকজদি কারিত কসবা প্রদাজনি কক্ষজত্র সক্ষমতা কোিদাজিি মাধ্যজম 

এসরেরে’ি লক্ষয অেঘজন পরিচারলত হজে। EALG’ি রতনটি উপাদান িজয়জছ:  থা, ১) অন্তর্ভ ঘরি ও েবাবরদরহমূলক উপজেলা 

পরিষদ, ২) কটকসই ও গণতারন্ত্রক ইউরনয়ন পরিষদ, এবং ৩) কা ঘকি স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থাি নীরত গঠন। রতনটি উপাদাজনি 

মজধ্য, রবজশষ কজি প্রথমটি অন্তর্ভ ঘরিমূলক, কা ঘকি ও েবাবরদরহমূলক পরিকল্পনা এবং উন্নত কসবা প্রদাজনি েন্য উপজেলা 

পরিষজদি পরিচালন কাঠাজমাজক শরিশালী কিাি লজক্ষয কাে কিজছ। EALG ১৬ টি পাইলট উপজেলায় পরিচারলত হজে 

এবং কসখাজন পরিচালন ব্যবস্থাি উন্নয়ন সমৃ্পি উজযাগসমূহ পিীক্ষা কিা হজে।  

প্রকৃতপজক্ষ, রবরভন্ন প্রকল্প তাজদি উজেশ্য অন্য ায়ী উপজেলা অংশীেনজদি রবরভন্ন প্ররশক্ষণ-সম্পরকঘত সহায়তা প্রদান কিজছ। 

তজব, িািণা কিা হজে ক  উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি কক্ষজত্র োতীয় কাঠাজমাি অভাজব সিকাি এবং উন্নয়ন 

সহজ াগীজদি েন্য অন্যান্য সংরেষ্ট অংশীেনজদি সাজথ সিরতপূণ ঘ ও সমরন্বত উপাজয় সক্ষমতা উন্নয়জনি কম ঘসূরচ প্রণয়ন এবং 

সক্ষমতা উন্নয়জনি রদক রনি ঘািণ কিা কঠিন হজয় পজড়জছ।  

২.৩. NILG’ি বতঘমান পরিরস্থরত এবং এি চযাজলঞ্জসমূহ 

NILG ১৯৬৯ সাজল “ইি পারকস্তান গভণ ঘজমন্ট এডুজকশনাল অযাে কেরনং ইনরিটিউশনস অরে ঘন্যান্স, ১৯৬১” অন্যসাজি স্থানীয় 

সিকাি ইনরিটিউট নাজম প্ররতরষ্ঠত হয় এবং ১৯৮০ সাজল বাংলাজদশ সিকাি কর্তঘক প্ররতষ্ঠানটিি নামকিণ কিা হয় োতীয় 

স্থানীয় সিকাি ইনরিটিউট (NILG)। বতঘমাজন প্ররতষ্ঠানটি ন্যাশনাল ইনরিটিউট অব কলাকাল গভন ঘজমন্ট অযাক্ট, ১৯৯২ অন্য ায়ী 

গঠিত পরিচালনা পষ ঘদ দ্বািা রনয়রন্ত্রত।  

NILG বাংলাজদজশি একমাত্র দারয়ত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সিকাি প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান,  া স্থানীয় সিকািজক শরিশালী, কা ঘকি, গরতশীল 

ও কসবামুখী কিজত প্ররশক্ষণ ও গজবষণা কা ঘেম পরিচালনা কজি থাজক। NILG’ি মূল লক্ষয হজলা, স্থানীয় সিকাি 

অংশীেনজদি কপশাগত প্ররশক্ষণ প্রদাজনি মাধ্যজম জ্ঞান, দক্ষতা এবং মজনাভাব উন্নত কিা। প্রকৃতপজক্ষ, NILG প্ররতষ্ঠালগ্ন 

কথজকই স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং অংশীেনজদি স্থানীয় সিকাি পরিচালন ব্যবস্থাি রবরভন্ন 

কক্ষজত্র প্ররশক্ষণ রদজয় আসজছ। 

বছজিি পি বছি িজি োতীয় সিকাি স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহি রবজকন্দ্রীকিজণি প্রজচষ্টা রনজয়জছ, িজল আশা কিা  ায় ক  

সিকাি এবং স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহি প্রজয়ােনীয় চারহদা পূিজণি লজক্ষয NILG’ি ভূরমকাও পরিবরতঘত হজব। বতঘমাজন 

ক  বড় চযাজলঞ্জগুজলাি মুজখামুরখ NILG’কক হজত হজে কসগুজলা রনজচ উজল্লখ কিা হজলা। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

(১) স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূজহি প্ররশক্ষণাথীজদি রবপুল সংখ্যা  

পরিবরতঘত অবস্থাি কপ্রক্ষাপজট NILG’ি একটি বড় চযাজলঞ্জ হজলা, স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি রবপুলসংখ্যক রনব ঘারচত 

েনপ্ররতরনরি ও অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কদওয়াি েন্য NILG’কক দারয়ত্ব কদওয়া হজয়জছ। বাংলাজদজশ স্থানীয় সিকাি 

প্ররতষ্ঠানগুজলাি পাঁচটি স্তি িজয়জছ (ক মন, ইউরনয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, কেলা পরিষদ, কপৌিসভা এবং রসটি কজপ ঘাজিশন) 

এবং NILG এই সকল স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানগুজলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, কম ঘকতঘা ও কম ঘচািী  াঁিা এ সকল স্থানীয় 

সিকাি প্ররতষ্ঠাজন কম ঘিত তাঁজদি প্ররশক্ষণ কদয়াি েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত। NILG’ি সীরমত সংস্থান সক্ষমতা (অন্যষদ, কেরণকক্ষ, 

আবাসন ইতযারদ) রবজবচনা কিজল কদখা  ায়, স্থানীয় সিকাি এবং প্ররশক্ষণাথীজদি অিারিকাজিি সাজথ সংগরতপূণ ঘ ক সব কক্ষজত্র 

উন্নয়জনি প্রজয়ােন হজব কসসব কক্ষজত্র প্ররশক্ষণ পরিচালনা কিা NILG’ি সীরমত সংস্থান সক্ষমতা রদজয় চযাজলঞ্জপূণ ঘ হজব। 

প্ররশক্ষজণি আওতা বাড়াজনাি েন্য, প্ররশক্ষণ প্রদাজনি কক্ষজত্র রবকল্প রকছু পদ্ধরত রবজবচনা কিা  ায়ঃ ক মন, ১) রকছু প্ররশক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান রনব ঘারচত কিা এবং কসইসব প্ররতষ্ঠাজনি প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষণ কদওয়াি মাধ্যজম উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কদবাি 

েন্য ক াগ্য কজি প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান ও প্ররশক্ষকজদি স্বীকৃরত প্রদান কিা; ২) কেলা প ঘাজয় DRT গঠন কিা এবং তাঁজদি মাধ্যজম 

উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা। 

(২) মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ কথজক প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা 

স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সকল স্তজিি (ইউরনয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, কেলা পরিষদ, কপৌিসভা, এবং রসটি কজপ ঘাজিশন) 

েন্য NILG’ি মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা থাকা প্রজয়ােন  া  থা থ সম্পদ বিাে এবং NILG’ি পরিকরল্পত 

প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনাজক রনরিত কিজব। NILG’ি মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা না থাকাি কািজণ তাজদি প্ররশক্ষণ 

অজনকটা অযাে-হক (Ad-hoc) রভরিজত হজে  া স্থানীয় সিকাি রবভাগ এবং/অথবা উন্নয়ন সহজ াগীজদি অন্যজিাজি পরিচারলত 

হজে। তজব ইউরনয়ন পরিষজদি প্ররশক্ষণ তািা রনয়রমতভাজব পরিচালনা কিজছ। স্থানীয় সিকাি পরিচালন ব্যবস্থা রবষয়ক 

কমৌরলক প্ররশক্ষণগুজলা রনয়রমতভাজব NILG কর্তঘক সংরেষ্ট স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং 

অংশীেনজদি প্রদান কিা উরচত  াজত তাঁিা তাঁজদি দারয়ত্ব পালজনি েন্য একটি রনরদ ঘষ্ট প ঘাজয় জ্ঞাজনি রভরি বোয় িাখজত 

পাজিন। স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সকল স্তজি কা ঘকি প্ররশক্ষণ সুরবিারদি সিবিাহ রনরিত কিাি েন্য, NILG’ি এক বছজিি 

পরিবজতঘ মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা প্রজয়ােন। 

(৩) প্ররশক্ষণ চে ব্যবস্থাপনা শরিশালীকিণ 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ সঠিকভাজব পরিচালনা কিা NILG’ি সবজচজয় গুরুত্বপূণ ঘ কাে। প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনা চেজত পাঁচটি িাপ অন্তর্ভ ঘি 

িজয়জছ,  া হজলা, ১) রবজেষণ, ২) রেোইন, ৩) উন্নয়ন, ৪) বাস্তবায়ন, এবং ৫) মূল্যায়ন। প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি উন্নরতি েন্য NILG 

অন্যষজদি ককবলমাত্র প্ররশক্ষজণি “বাস্তবায়ন” এি রদজক মজনাজ াগ রদজলই হজব না, প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থাপনা চজেি অন্যান্য 

প্ররেয়াগুজলাজতও মজনাজ াগ রদজত হজব। প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনাি িািাবারহক প্ররেয়া রহজসজব প্ররশক্ষণ চজেি ব্যবহাি এবং 

NILG’ি উজযাগ প্ররশক্ষণজক কা ঘকি এবং মানসম্পন্ন কিজত সাহায্য কিজব। 

২.৪. উপজেলা অংশীেনজদি প্রজয়ােনীয় সক্ষমতা এবং প্ররশক্ষজণি প্রজয়ােনীয়তা 

২.৪.১. উপজেলা অংশীেনজদি েন্য সক্ষমতাি প্রজয়ােনীয়তা 

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এি ২৩ অন্যজেদ ও তিরসল ২ এবং পিবতীজত ২০১১ ও ২০১৫ সাজলি সংজশািনীজত উপজেলা 

পরিষজদি েন্য আঠাজিাটি কা ঘাবরল রনি ঘািণ কিা হজয়জছ। স্থানীয় সিকাি রবভাজগি নজভম্বি ২০১১ সাজল োরি কিা পরিপত্র 

অন্যসাজি আিও রতনটি কাে যুি কিা হজয়জছ। উপজেলা পরিষজদি সুরনরদ ঘষ্ট কা ঘাবরল রনজচি বজে কদখাজনা হজলা।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

সািরণ : উপজেলা পরিষজদি সুরনরদ ঘষ্ট কা ঘাবরল 

১. পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রবরভন্ন কময়াজদ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা। 

২. উপজেলা পরিষজদি রনকট হস্তান্তরিত রবরভন্ন সিকারি দপ্তজিি কম ঘসূরচ বাস্তবায়ন এবং রবভাগসমূজহি কম ঘসূরচি 

মজধ্য তদািরক ও সমন্বয় সািন কিা।  

৩. আন্তঃ ইউরনয়ন সংজ াগ সড়ক রনম ঘাণ, কমিামত ও িক্ষণাজবক্ষণ কিা। 

৪. ভূ-উপরিস্থ পারন সম্পজদি সজব ঘািম ব্যবহাজিি লজক্ষয সিকাজিি রনজদ ঘশনা কমজন ক্ষুদ্র আকাজিি কসচ প্রকল্প িহণ ও 

বাস্তবায়ন কিা।  

৫. েনস্বাস্থয, পুরষ্ট এবং পরিবাি পরিকল্পনাি পরিজষবাসমূহ রনরিত কিা।  

৬. স্যারনজটশন এবং পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থাি উন্নরত সািন এবং সুজপয় পানীয় েজলি সিবিাজহি েন্য  থা থ ব্যবস্থা 

িহণ কিা।  

৭. (ক) উপজেলা প ঘাজয় রশক্ষাি সম্প্রসািণজক উৎসারহত কিা ও সহায়তা কিা, (খ) মাধ্যরমক ও মাদ্রাসা রশক্ষাি 

মান উন্নয়জন সংরেষ্ট প্ররতষ্ঠানসমূজহি কা ঘেম তদািরক ও সহায়তা কিা।  

৮. ক্ষুদ্র ও কুটিি রশল্প স্থাপন ও সম্প্রসািজণি উজযাগ কনয়া। 

৯. সমবায় সরমরত এবং কবসিকারি কস্বোজসবী সংস্থাি কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাজদি কাজে সমন্বয়সািন কিা। 

১০. মরহলা, রশশু, সমােকল্যাণ, যুব, কখলাধুলা এবং সাংস্কৃরতক রবষয়ক কা ঘেজম সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন 

কিা। 

১১. কৃরষ, প্রারণসম্পদ, মৎস্য ও বনে সম্পজদি উন্নয়জনি েন্য কম ঘসূরচ িহণ ও বাস্তবায়ন কিা।  

১২. উপজেলা আইনশৃিলা পরিরস্থরতি উন্নয়জনি পাশাপারশ পুরলশ রবভাজগি কা ঘেম প ঘাজলাচনা এবং কচয়ািম্যান 

কর্তঘক রনয়রমত প্ররতজবদন উি ঘতন কর্তঘপজক্ষি কাজছ কপ্রিণ কিা। 

১৩. স্ব-কম ঘসংস্থান সৃরষ্টি েন্য এবং দারিদ্রয হ্রাস কিাি েন্য রনেস্ব কম ঘসূরচ িহণ ও তা বাস্তবায়ন কিা এবং এই 

সকল কক্ষজত্র অন্যান্য সিকারি কম ঘসূরচ বাস্তবায়জনি েন্য প্রজয়ােনীয় সহায়তা প্রদান কিা।  

১৪. ইউরনয়ন পরিষদ কর্তঘক গৃহীত উন্নয়ন কা ঘেজমি সমন্বয়, প ঘজবক্ষণ ও সহায়তা প্রদান কিা।  

১৫. নািী ও রশশু রন ঘাতন প্ররতজিাজিি েন্য েনমত ততরি কিা এবং প্ররতজিািমূলক ব্যবস্থা িহণ কিা ইতযারদ। 

১৬. সন্ত্রাস, চুরি, োকারত, কচািাচালান, মাদজকি অপব্যবহাি ইতযারদ অপিাজিি রবরুজদ্ধ েনসজচতনতা সৃরষ্ট কিা 

এবং অন্যান্য প্ররতজিািমূলক ব্যবস্থা িহণ কিা।  

১৭. পরিজবশ সংিক্ষণ ও রবকাজশি লক্ষয রনজয় সামারেক বনায়ন এবং অন্যান্য কম ঘসূরচ িহণ কিা। 

১৮. সিকাি কর্তঘক সমজয় সমজয় রনি ঘারিত অন্যান্য কা ঘেম।  

১৯. দুজ ঘাগ ব্যবস্থাপনাি সাজথ সম্পরকঘত সকল কা ঘেজমি সমন্বয় কিা। 

২০. উপজেলা পরিষদ সমৃ্পি কা ঘেজম রনযুি অন্যান্য সংস্থাজক সহজ ারগতা প্রদান কিা। 

২১. ই-গভাজন ঘন্স এি প্রবতঘন এবং এি ব্যবহাজি উৎসাহ প্রদান কিা। 

উৎসঃ ১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারিত ২০১৫); ২) নজভম্বি ২০১১ সাজল োরিকৃত স্থানীয় সিকাি রবভাজগি পরিপত্র। 

 

উপজিি তারলকার্ভি কা ঘাবরলি মজধ্য ১, ২, এবং ১৪ নং কা ঘাবরলজক উপজেলা পরিষজদি খাত-সুরনরদ ঘষ্ট সািািণ কম ঘ রহজসজব 

কোি কদওয়া উরচত। িিা  াক, উপজেলা পরিষদ আইন অন্যসাজি উপজেলা পরিষদ উপজিাি কা ঘাবরল সম্পাদজন সক্ষম নয়, 

কসজক্ষজত্র এই র্াটরত পূিণ কিাই হজব উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি প্রাথরমক লক্ষয।  

আিও সুরনরদ ঘষ্টভাজব, উপজেলা পরিষজদি েন্য কমৌরলক সক্ষমতাি প্রজয়ােনীয়তাগুজলা রনজচ উজল্লখ কিা হজলা। 

 

  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

সািরণ : উপজেলা পরিষজদি েন্য সািািণ সক্ষমতাি প্রজয়ােনীয়তা 

 পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা এবং বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন কিা; 

 হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ কর্তঘক গৃহীত কা ঘেজমি বাস্তবায়ন, তদািরক ও সমন্বয়সািন কিা [অন্যভূরমক সমন্বয়]; 

 ইউরনয়ন পরিষদ কর্তঘক গৃহীত উন্নয়ন কম ঘসূরচি সমন্বয় ও মূল্যায়ন এবং প্রজয়ােনীয় সহজ ারগতা প্রদান কিা [উল্লম্ব 

সমন্বয়]। 

২.৪.২. উপজেলা অংশীেনজদি েন্য প্ররশক্ষণ প্রজয়ােনীয়তা 

(১) উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি প্ররশক্ষণ প্রজয়ােনীয়তা  

উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিিা সািািণত উপজেলা পরিষজদি সারব ঘক রবষজয়ি সাজথ পরিরচত হওয়াি আিহ িাজখন না। 

ক জহতু তাঁিা প্ররত পাঁচ বছজি পরিচারলত উপজেলা রনব ঘাচজনি মাধ্যজম রনব ঘারচত হন এবং তাঁজদি রশক্ষাি স্তি, কাজেি অরভজ্ঞতা 

ইতযারদ আলাদা, তাই উপজেলাি েনপ্রশাসন সম্পজকঘ তাঁজদি ক  জ্ঞাজনি র্াটরত িজয়জছ তা রবজবচনা কিা প্রজয়ােন। 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি প্রাথরমক দারয়ত্ব হজলা উপজেলা পরিষদ সভায় আজলাচনাি মাধ্যজম রসদ্ধান্ত কনওয়া। উপজেলা 

পরিষজদি রসদ্ধান্তগুজলা ক জহতু উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং সংরেষ্ট হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি দ্বািা বাস্তবারয়ত 

হয়, তাই রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি প্রজয়ােনীয় কা ঘেম বাস্তবায়জনি রবস্তারিত প্রাজয়ারগক পদ্ধরতি সাজথ পরিরচত হওয়াি 

প্রজয়ােন হয় না। সুতিাং, উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি প্ররশক্ষজণ উপজেলা পরিষজদি গুরুত্বপূণ ঘ আইন ও উপজেলা 

প্রশাসজনি প্রাথরমক রবষয়গুজলাজত আিও কবরশ আজলাকপাত কিা উরচৎ,  াজত তাঁিা রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি রহজসজব তাঁজদি কী 

কিণীয় কস সম্পজকঘ স্পষ্ট িািণা লাভ কিজত পাজিন।  

(২) উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি অন্যান্য কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষণ প্রজয়ােনীয়তা 

অন্যরদজক, ক জহতু উপজেলাি উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃন্দ অন্যভূরমক ও উল্লম্ব 

সমন্বজয়ি রভরিজত উপজেলা পরিষদ কর্তঘক প্রণয়নকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্য ায়ী উন্নয়ন কা ঘেম বাস্তবায়ন কিাি েন্য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত তাই তাঁজদি প্ররশক্ষণ আিও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রজয়ােন, ক ন তাঁিা ককাজনা অরনিয়তা এবং রবভ্রারন্ত ছাড়াই তাঁজদি 

ওপি ন্যস্ত দারয়ত্ব  থা থভাজব পালন কিজত পাজিন। 

এই কািজণ, প্ররশক্ষজণ উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং 

বাস্তবায়জনি ওপি ব্যবহারিক পদ্ধরতগুজলা কশখাজনা উরচত। 

(৩) উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী/উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী 

ক জহতু কগাপনীয় সহকািীজদি উপজেলা পরিষদ পরিচালনায় গুরুত্বপূণ ঘ ভূরমকা পালন কিজত হয়, কসজহতু কগাপনীয় 

সহকািীজদিজক উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি অন্যতম অভীষ্ট দল রহজসজব রবজবচনা কিা যুরিসিত হজব। উপজেলা 

রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি অন্যান্য কম ঘকতঘাজদি মজতা উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী কম 

সমজয়ি েন্য নয়, বিং তুলনামূলকভাজব দীর্ ঘ সময় িজি একটি উপজেলায় কাে কজি থাজকন এবং উপজেলা রবষয়ক রনরদ ঘষ্ট জ্ঞান 

আহিণ কজিন,  রদও তাঁি চাকুরিও অন্যান্য উপজেলায় বদরলজ াগ্য। উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী 

উপজেলা পরিষজদি কম ঘচািী হওয়ায় রতরন কখনও অন্যান্য উপজেলায় বদরল হন না। কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষণ কা ঘেম 

এমনভাজব সাোজনা উরচত, ক ন কা ঘকি এবং দক্ষ উপজেলা পরিচালনাি েন্য তাঁিা কচয়ািম্যান এবং উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসািজক আরথ ঘক ব্যবস্থাপনাসহ উপজেলা প্রশাসজনি সাজথ সম্পরকঘত সমস্ত রবষজয় তাঁজদি অরেঘত জ্ঞান প্রজয়াগ কজি সহায়তা 

কিজত পাজিন। তজব তাঁজদি প্ররশক্ষণ ককবলমাত্র অরিস পরিচালনাি সািািণ িািণা-রনভঘি হজল চলজব না; বিং তাঁজদি প্ররশক্ষণ 

অরিস ব্যবস্থাপনাসহ আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা ও উপজেলা সংরেষ্ট অন্যান্য রবষজয়ও হওয়া বাঞ্চনীয়। 

 

 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

অধ্যায় ৩ : প্ররশক্ষণ ককৌশল 

৩.১. উপজেলা সংরেষ্ট অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি লক্ষয, উজেশ্য এবং সক্ষমতা উন্নয়জনি ককৌশলসমূহ 

উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি েন্য প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি লক্ষয, উজেশ্য ও ককৌশলগত কাঠাজমাি ওপি রভরি কজি 

প্রণয়ন কিা হজয়জছ। লক্ষয, উজেশ্য এবং ককৌশলগুজলাি মধ্যকাি সম্পকঘ রনজচি রচজত্র কদখাজনা হজলা। 

 

রচত্র : উপজেলা অংশীেনজদি দক্ষতা উন্নয়জনি েন্য লক্ষয, উজেশ্য এবং ককৌশলসমূহ 

৩.১.১ সক্ষমতা উন্নয়জনি লক্ষয 

২০৩০ সাজলি মজধ্য উপজেলা সংরেষ্ট অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি রনজনাি লক্ষয রনি ঘািণ কিা হজয়জছ।  

 

৩.১.২. সক্ষমতা উন্নয়জনি উজেশ্য 

২০৩০ সাজলি মজধ্য উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি উজেশ্যসমূহ রনজনািভাজব রনি ঘািণ কিা হজয়জছ। 

 

উজেশ্য ১  
উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি কময়াদকাজলি মজধ্য উপজেলা পরিষদ সম্পরকঘত 

কমৌরলক আইন ও রবরি সম্পরকঘত প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ সময়মত প্রদান কিা।  

   

উজেশ্য ২  
উপজেলা পরিষজদি কা ঘেম বাস্তবায়নসহ উপজেলাি উন্নয়ন পরিকল্পনাি ওপি উপজেলাি 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি ও কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা। 

   

উজেশ্য ৩  
উপজেলা প ঘাজয় পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা এবং বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনাি মজতা উন্নয়ন 

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনি মাধ্যজম সমন্বয় ব্যবস্থাটি প্ররতরষ্ঠত কিা। 

   

উজেশ্য ৪  

অন্যান্য প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসজনি সহজ ারগতায় উপজেলা অংশীেনজদি 

মানসম্পন্ন প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য NILG’কক একটি দারয়ত্বপূণ ঘ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান রহজসজব 

প্ররতরষ্ঠত কিা। 

ককৌশল 

উজেশ্য 

লক্ষয 

২০৩০ সাজলি মজধ্য লক্ষযমাত্রা অেঘজন NILG কর্তঘক বাস্তবায়জনি েন্য কনয়া পদজক্ষপসমূহ  

২০৩০ সাজলি মজধ্য লক্ষয অেঘজনি েন্য পরিকল্পনাি  

রদক-রনজদ ঘশনা  

২০৩০ এ  

কারিত পরিরস্থরত  

২০৩০ সাজলি েন্য উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি লক্ষয  

উপজেলা পরিষজদি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিগণ তাঁজদি ভূরমকা ও দারয়ত্ব অন্যিাবন কিজবন এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি ও 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাগজণি সহজ ারগতায় উন্নয়ন কা ঘেম বাস্তবায়ন কিজবন। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

৩.১.৩. সক্ষমতা উন্নয়জনি ককৌশলসমূহ 

২০৩০ সাজলি েন্য উপজেলা অংশীেনজদি সক্ষমতা উন্নয়জনি ককৌশলসমূহ রননরূপ: 

ককৌশল ১  
সময়মত রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরিজদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ উপজেলা পরিষদ 

সম্পরকঘত গুরুত্বপূণ ঘ আইন ও রবরি সম্পজকঘ ওরিজয়জন্টশন ও রিজেশাি প্ররশক্ষণ প্রদান। 

   

ককৌশল ২  

অন্যান্য প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসজনি সহজ ারগতাি মাধ্যজম উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি এবং কগাপনীয় সহকািীজদি উন্নয়ন 

পরিকল্পনাসহ উপজেলা পরিষজদি কা ঘেম বাস্তবায়জনি রবষজয় প্ররশক্ষণ প্রদান। 

   

ককৌশল ৩  
সকল উপজেলা পরিষজদি সংরেষ্ট কম ঘকতঘাজদি কা ঘকি ও দক্ষতাি সাজথ প্ররশক্ষণ কদয়াি েন্য 

প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাি মজধ্য তবরচত্রয আনয়ন। 

   

ককৌশল ৪  NILG’ি প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনা চজেি দক্ষতা বৃরদ্ধ। 

 

উপজিি ককৌশলগুজলাি রববিণ পিবতী অংশগুজলাজত বরণ ঘত হজয়জছ। 

৩.২. District Resource Team (DRT) এি প্ররশক্ষণ [ককৌশল ১/ককৌশল ২/ককৌশল ৩] 

৩.২.১. সংরক্ষপ্ত রববিণ 

ক জহতু NILG তাি সীরমত সম্পদ রদজয় সিাসরি রনজেিাই সািা কদজশি ৪৯২ টি উপজেলা পরিষজদি কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষণ 

রদজত পািজছ না, কসজহতু সকল উপজেলায় প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ বাস্তবায়ন সম্ভব কিাি লজক্ষয একটি কা ঘকি রবকল্প ব্যবস্থা চালু কিা 

প্রজয়ােন। NILG’র সীরমত সম্পজদি সমস্যা কাটিজয় ওঠাি লক্ষয সামজন কিজখ District Resource Team (DRT) পদ্ধরতটি 

রনজনাি রবষয়গুজলা রবজবচনা কজি িহণ কিা হজয়জছ। 

 উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কনর্তজত্ব উপজেলাি ১২ েন কম ঘকতঘাি সমন্বজয় ইউরনয়ন পরিষজদি সকল রনব ঘারচত 

েনপ্ররতরনরি ও কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষণ কদওয়াি েন্য ২০১১ সাজল উপজেলা রিজসাস ঘ টিম (ইউআিটি) পদ্ধরত গৃহীত 

হজয়রছল। ইউআিটি পদ্ধরতটিি অরভজ্ঞতা কথজক প্রাপ্ত রশখনগুজলা DRT পদ্ধরতটিজক কা ঘকি কিাি েন্য ব্যবহাি কিা 

ক জত পাজি। 

 প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাজক রবজকন্দ্রীকিজণি লজক্ষয “স্থানীয় সিকাজিি েন্য আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট” প্ররতষ্ঠাি িািণা 

রবজবচনায় িাখা ক জত পাজি,  া আঞ্চরলক স্তজি আিও কা ঘকি ও দ্রুততাি সাজথ স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি রনব ঘারচত 

প্ররতরনরি এবং কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষজণ ভূরমকা িাখজব। 

 প্ররশক্ষণ িহজণি লজক্ষয কেলা প ঘাজয় রমরলত হওয়া একই কেলার্ভি অন্যান্য উপজেলাসমূজহি মজধ্য কেলা প ঘায়র্ভি 

সমস্যা সমািাজনি েন্য অন্যভূরমক সমন্বজয়ি েন্য আজলাচনা হজত পাজি, এবং একই কেলাজত কেলা এবং 

উপজেলাগুজলাি মজধ্য উল্লম্ব সমন্বজয়ি েন্য আজলাচনা হজত পাজি। 

 কেলা প ঘাজয়ি অরিসািজদি পজক্ষ কেলাি সংরেষ্ট উপজেলাগুজলাি পরিরস্থরত উপলরি কিা এবং কেলা ও 

উপজেলাগুজলাি উন্নয়ন কম ঘকাজেি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষজণি েন্য পািস্পরিক সহজ ারগতাি সম্পকঘ 

কোিদাি কিজত অবদান িাখাি েন্য এটি একটি ভাল সুজ াগ হজত পাজি। 

District Resource Team পদ্ধরতি আওতায় DRT, NILG কথজক প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষণ (ToT) িহণ কিজব এবং অতঃপি 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

DRT তাজদি কেলাি অন্তর্ভ ঘি উপজেলাগুজলাি অভীষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিজব। DRT উপ-পরিচালক, স্থানীয় 

সিকাি (রেরেএলরে) এি কনর্তজত্ব ১৪ েন কেলা কম ঘকতঘাি সমন্বজয় গঠিত।  রদও কেলা প্রশাসক DRT’ি সদস্য নন, তথারপ 

রতরন একেন পিামশ ঘক রহজসজব DRT-কক প্রজয়ােনীয় পিামশ ঘ এবং সহায়তা প্রদান কিজত পাজিন। রনজচি রচত্রটিি মাধ্যজম 

DRT পদ্ধরতটিি রবষজয় একটি সংরক্ষপ্ত িািণা কদয়া হজলা। 

 

রচত্র : DRT পদ্ধরতি সংরক্ষপ্ত রববিণ 

 

প্ররশক্ষকজদি প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট হজলা কচৌে েন কেলা প ঘাজয়ি কম ঘকতঘা। ৬৪ টি কেলাি সকল DRT র্ভি কম ঘকতঘাজক রনজনাি 

সমজয় ToT প্রদান কিা হজব: ১) উপজেলা রনব ঘাচজনি আজগি বছজি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ এবং ২) উপজেলা রনব ঘাচন হবাি পজি 

রদ্বতীয় বছজি রিজেশাি প্ররশক্ষণ। রনজচি রচত্রটি ToT কথজক DRT কর্তঘক প্রদি প্ররশক্ষজণি সংরক্ষপ্তসাি। 

 

রচত্র : ToT কথজক DRT কর্তঘক প্রদি প্ররশক্ষজণি সময়কাজলি সংরক্ষপ্ত রববিণ 

৩.২.২. DRT’ি কম ঘকতঘাবৃন্দ 

DRT’ি কম ঘকতঘাবৃন্দ হজলন কেলা প ঘাজয়ি রনজনাি কচৌে েন কম ঘকতঘা: 

১. উপ-পচরিািক, স্থানীয় সরকার (চিচিএিচে) 

২. চসচভি সােিন  

৩. অচতচরক্ত কেিা প্রশাসক (সাধারি) 

৪. অচতচরক্ত পুচিশ সুপার (পুচিশ সুপার কর্তিক মজনানীত) 

৫. উপ-পচরিািক, কৃচষ  

৬. চনব িাহী প্রজকৌশিী, এিচেইচি 

৭. চনব িাহী প্রজকৌশিী, চিচপএইিই 

৮. উপ-পচরিািক, চবআরচিচব 

৯. কেিা চশক্ষা কম িকতিা 

১০. কেিা প্রােচমক চশক্ষা কম িকতিা 

DRT 

উপজেলা ৪৯২ উপজেলা 

৬৪ কেলা 

৫ম বষ ঘ ১ম বষ ঘ ২য় বষ ঘ ৩য় বষ ঘ ৪থ ঘ বষ ঘ ৫ম বষ ঘ 

উপজেলা রনব ঘাচন চে 

NILG কর্তঘক 

DRT- 

কক ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষজণি েন্য 

ToT  

উপজেলা রনব ঘাচন 

NILG কর্তঘক 

DRT-কক 

ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষজণি েন্য 

ToT  

DRT কর্তঘক 

ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষণ 

DRT কর্তঘক 

উপজেলাগুজলাজক 

রিজেশাি প্ররশক্ষণ 

উপজেলা রনব ঘাচন 

NILG কর্তঘক 

DRT-কক 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষজণি েন্য 

ToT  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

১১. কেিা ত্রাি ও পুনব িাসন কম িকতিা 

১২. কেিা মচহিা চবষয়ক কম িকতিা 

১৩. উপ-পচরিািক, সমােকল্যাি  

১৪. উপ-পচরিািক, যুব উন্নয়ন 

সব ঘজমাট প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা হজব ৮৯৬ েন (১৪ কেলা কম ঘকতঘা x ৬৪ কেলা)। ৩ টি কেলাি DRT-র্ভি কম ঘকতঘাজদি (৪২ েন) 

একটি ব্যাজচ প্ররশক্ষণ রদজল বাইশটি ব্যাজচ প্ররশক্ষণ সম্পন্ন হজব। 

৩.২.৩. প্ররশক্ষজণি কারিত লক্ষয 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ অংশ রনজয় DRT সদস্যিা রনজনাি লক্ষয অেঘন কিজবন বজল আশা কিা  াজে।  

সািরণ : DRT প্ররশক্ষজণি কারিত লক্ষয 

 ১৪ েন কেলা প ঘাজয়ি কম ঘকতঘাজদি সমন্বজয় গঠিত District Resource Team (DRT) উপজেলা সংরেষ্ট 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি প্ররশক্ষক রহজসজব দারয়ত্ব পালজনি েন্য প্রজয়ােনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অেঘন কিজবন।  

৩.২.৪. প্ররশক্ষণ প্রদানকািী এবং কভন্যয 

প্ররশক্ষণটি NILG অন্যষদ সদস্য এবং বাইজিি রিজসাস ঘ পাস ঘনগণ,  াঁজদি প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রবষয়গুজলা 

সম্পজকঘ দক্ষতা, জ্ঞান এবং/অথবা কপশাদাি অরভজ্ঞতা িজয়জছ তাঁিা প্রদান কিজবন। NILG প্ররশক্ষণ কভন্যয রহজসজব রনি ঘারিত 

থাকজব। 

৩.২.৫. প্ররশক্ষণ ককাস ঘ এবং রবষয়বস্তু 

DRT’ি েন্য দুইটি ToT ককাজস ঘি ব্যবস্থা কিা হজয়জছ। ToT ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি কময়াদ হজব রতন রদন এবং রিজেশাি 

প্ররশক্ষজণি কময়াদ হজব দুই রদন। 

 সািরণ : DRT প্ররশক্ষজণি কক্ষজত্র ToT ককাজস ঘি রশজিানাম এবং কময়াদ 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রশজিানাম কময়াদ 

উপজেলা অংশীেনজদি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য ToT  ৩ রদন 

উপজেলা অংশীেনজদি রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য ToT  ২ রদন 

 

ToT ককাজস ঘি প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু রনজচি সািরণজত প্রদরশ ঘত হজলা। প্ররশক্ষণ উপকিণ এবং/অথবা প্ররশক্ষণ ককাস ঘ 

প্রণয়জনি সময় প্ররশক্ষজণি প্ররতটি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু রবস্তারিতভাজব বণ ঘনা কিাি সুজ াগ থাকজব।  

ক জহতু প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু অপরিবতঘনীয় নয়, কসজহতু রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি জ্ঞান-স্তি ও চারহদাি পরিবতঘন এবং সিকাজিি নীরতগত অিারিকাি অন্যসাজি প্ররশক্ষজণি 

কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু পরিবতঘন কিা ক জত পাজি। প্ররশক্ষণ প্রদাজনি সময় সিকাজিি নীরত-অিারিকাি অন্যসাজি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ 

োতীয় পরিকল্পনাসমূহ ব্যাখ্যা কিজত হজব। 

সািরণ : DRT প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং ToT’ি রবষয়বস্তু 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র ToT’ি রবষয়বস্তু 

১ উপজেলা পরিষদ ও 

স্থানীয় সিকাি পদ্ধরত  

১.১ বাংলাজদজশি স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা 

২ উপজেলা পরিষজদি ২.১ সংরবিান এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; সংজশারিত ২০১৫ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র ToT’ি রবষয়বস্তু 

আইন ও রবরি ২.২ উপজেলা পরিষদ সংরেষ্ট রবরিসমূজহি িািণা  

[উদাহিণ] 

 উপজেলা পরিষদ (কা ঘেম বাস্তবায়ন) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত, ২০১০) 

 উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অন্যজমাদন) রবরিমালা, ২০১০ 

 উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান ও ভাইস কচয়ািম্যান (দারয়ত্ব, কতঘব্য ও আরথ ঘক 

সুরবিা) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত ২০১৭) 

৩ উপজেলা পরিষদ 

প্রশাসন 

৩.১ উপজেলা পরিষদ গঠন 

৩.২ কচয়ািম্যান ও ভাইস কচয়ািম্যাজনি দারয়জত্বি তারলকা 

৩.৩ সভা পরিচালনা: 

১. উপজেলা পরিষদ সভা 

২. উপজেলা করমটিি সভা 

৩.৪ অন্যান্য স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সাজথ উল্লম্ব এবং অন্যভূরমক সমন্বয় 

৪ আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা ৪.১ বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন 

৪.২ পাবরলক প্ররকউিজমন্ট এবং কটোি প্ররেয়া 

৪.৩ রহসাবিক্ষণ এবং রনিীক্ষা 

৪.৪ আরথ ঘক রববিণী 

৪.৫ IBAS++ ব্যবহাি কজি উপজেলাি আরথ ঘক ব্যবস্থাপনাি প্রাথরমক িািণা 

৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৫.১ োতীয় পরিকল্পনাঃ 

[উদাহিণ]  

 কপ্ররক্ষত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) 

 অষ্টম পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)  

 বারষ ঘক উন্নয়ন কম ঘসূরচ 

 রূপকল্প ২০২১ 

৫.২ পঞ্চ-বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (FYP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৫.৩ বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৬ সুশাসজনি েন্য 

োতীয় নীরতি 

উপাদানসমূহ 

৬.১ বাংলাজদশ সিকাজিি পাঁচটি নীরত উপাদান 

১. অরভজ াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা (GRS)  

২. নাগরিক সনদ (Citizen Charter) 

৩. োতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল (NIS) 

৪. তথ্য অরিকাি (RTI)  

৫. বারষ ঘক কম ঘসম্পাদন চুরি (APA) 

৭ প্ররশক্ষণ পদ্ধরত ও 

উপকিণসমূহ 

৭.১ িযারসরলজটশন পদ্ধরত ও উপকিণসমূহ 

৭.২ উপস্থাপনা পদ্ধরত ও উপকিণসমূহ 

৩.২.৬. প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ বাস্তবায়জনি প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা এবং পরিবীক্ষণ 

NILG হজত ToT পাওয়াি পি, DRT নীরতগতভাজব পিবতী অথ ঘবছজি প্ররশক্ষক রহজসজব উপজেলাগুজলাি অংশীেনজদি 

প্ররশক্ষণ প্রদান কিজব। উপজেলাগুজলাি অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা কিাি েন্য উপ-পরিচালক, স্থানীয় সিকাি কর্তঘক 

প্রজয়ােনীয় ক  পদজক্ষপগুজলা কনয়া দিকাি তা রনজচি সািরণজত সংরক্ষপ্ত আকাজি কদখাজনা হজয়জছ। উপজেলাগুজলাি অংশীেনজদি 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

প্ররশক্ষজণি প্রস্তুরত এবং বাস্তবায়জনি অবস্থা NILG পরিবীক্ষণ কিজব এবং রনয়রমতভাজব স্থানীয় সিকাি রবভাজগ রিজপাট ঘ কিজব। 

NILG কর্তঘক প্রদি বাজেজটি আজলাজক প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি েন্য উপজেলাগুজলাি প্ররশক্ষজণি সম্পূণ ঘ সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনাি 

প্রাথরমক দারয়ত্ব উপ-পরিচালক, স্থানীয় সিকাি পালন কিজবন।  

সািরণ : উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা কিাি েন্য রেরেএলরে কর্তঘক গৃহীত পদজক্ষপসমূহ 

ক  পদজক্ষপ কনয়া হজব মন্তব্য 

১. প্রস্তুরত 

 DRT সদস্য, উপজেলা কথজক অংশিহণকািীজদি 

প্রাপ্যতা এবং কভন্যযি কথা রবজবচনা কজি প্ররশক্ষজণি 

েন্য তারিখ এবং কভন্যয রনি ঘািণ কিা। 

 একটি কেরণকজক্ষি িািণ ক্ষমতা রবজবচনা কজি 

উপজেলাগুজলাজক দুইটি ব্যাজচ বা আিও কবরশ ভাজগ 

রবভি কিা ক জত পাজি। 

 NILG’কত ToT কপজয়জছন এমন DRT সদস্যজদি মাে 

কথজক তাঁজদি উপরস্থরত এবং দক্ষতা/অরভজ্ঞতা রবজবচনা 

কজি প্ররশক্ষক দল গঠন কিা। 

 DRT’ি কচৌে েন কম ঘকতঘাজকই প্ররশক্ষক দজল অন্তর্ভ ঘি 

কিাি প্রজয়ােন কনই। রেরেএলরে রকছু কম ঘকতঘাজদি 

কবজছ রনজয় প্ররশক্ষক দল গঠন কিজবন। 

 প্ররশক্ষক দজলি সাজথ আজলাচনা কিা এবং ককান কসশন 

কক কনজবন কস ব্যাপাজি রসদ্ধান্ত কনয়া।  

 DRT’ি বাইজি কথজক  রদ ককাজনা রিজসাস ঘ পাস ঘন পাওয়া 

 ায়, তজব তাঁজক/তাঁজদিজক আমন্ত্রণ োনাজনা  াজব। 

২. বাস্তবায়ন 

 প্ররশক্ষণ পরিচালনা কিা।  NILG কর্তঘক ToT কত প্রদরশ ঘত রবষয়বস্তু এবং পদ্ধরত 

অন্যসিণ কজি প্ররতটি অরিজবশন পরিচালনা কিজত হজব। 

 NILG অন্যষদজক বিৃতা প্রদাজন সহায়তাি েন্য 

আমন্ত্রণ োনাজনা ক জত পাজি।  

৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 অংশিহণকািীগণ কর্তঘক প্ররশক্ষণ ককাস ঘ মূল্যায়ন কিা।  মূল্যায়জনি িলািল পিবতী কম ঘসূরচি উন্নয়জনি েন্য 

ব্যবহৃত হজব।  

 মূল্যায়জনি সংরক্ষপ্তসািটি প্ররশক্ষণ বাস্তবায়ন 

প্ররতজবদনসহ স্থানীয় সিকাি রবভাজগ েমা রদজত হজব। 

সম্পূণ ঘ প্ররশক্ষণ কা ঘেজমি আিও উন্নয়জনি েন্য 

প্ররতজবদনটি NILG’ি সাজথও কশয়াি কিজত হজব। 

২) উপজেলাগুজলাজত প্ররশক্ষজণি িজলা আপ রহজসজব, উপ-

পরিচালক, স্থানীয় সিকাি তাঁি এখরতয়াির্ভি 

উপজেলাগুজলাি উন্নয়ন পরিকল্পনা (FYP এবং AP) 

প্রণয়জনি বতঘমান অবস্থা পরিবীক্ষণ কিজবন এবং এি 

েন্য প্রজয়ােনীয় পিামশ ঘ ও রদক-রনজদ ঘশনা কদজবন।  

 উপজেলাি উন্নয়ন পরিকল্পনা (FYP এবং AP) 

প্রণয়জনি বতঘমান অবস্থা উপ-পরিচালক, স্থানীয় সিকাি 

কর্তঘক স্থানীয় সিকাি রবভাজগি MIE শাখাজক রিজপাট ঘ 

কিজত হজব।  

  

৩.৩. রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষণ [ককৌশল ১/ককৌশল 

২/ককৌশল ৩] 

৩.৩.১. সংরক্ষপ্ত রববিণ 

উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি, হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাগণ এবং রতন েন রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি (অথ ঘাৎ কচয়ািম্যান, 

ভাইস-কচয়ািম্যান, এবং মরহলা ভাইস-কচয়ািম্যান) DRT ( াঁিা NILG কথজক ToT কপজয়জছন) এি কাছ কথজক প্ররশক্ষণ কনজবন। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

আশা কিা  ায় ক  রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাগণ সকজলই 

একসাজথ প্ররশক্ষণ িহণ কিাি পি Team Building এি ব্যাপাজি একটি ইরতবাচক মজনাভাব সৃরষ্ট হজব এবং অরেঘত একই 

িিজনি জ্ঞানরভরিি ওপি রনভঘি কজি উপজেলাি েনগজণি েন্য কাে কিাি আিহ ততরি হজব। প্ররশক্ষণগুজলা DRT কর্তঘক 

উপজেলাগুজলাজত উপজেলা রনব ঘাচজনি প্রথম বছি (ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ) এবং উপজেলা রনব ঘাচন চজেি র্ততীয় বছি (রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ) প্রদান কিা হজব। 

৩.৩.২. প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট  

প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট অংশিহণকািী হজলা রতন েন রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি, উপজেলা প্রজকৌশলী 

(এলরেইরে), এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি চাি েন কম ঘকতঘা। উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন 

ও পরিবীক্ষজণি েন্য প্রতযারশত অবদান রবজবচনা কজি এই ৪ েন কম ঘকতঘাজক রচরিত কিজবন।  

১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান  

২. উপজেলা ভাইস-কচয়ািম্যান  

৩. উপজেলা মরহলা ভাইস-কচয়ািম্যান 

৪. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি 

৫. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলরেইরে) 

৬.  

৭. 

৮. 

৯. 

 

সািাজদজশ উপজেলাি সংখ্যা সব কেলায় এক নয়। প্রথমত, কেলাি সকল উপজেলাজক আমন্ত্রণ োরনজয় প্ররশক্ষণ পরিচালনা কিা 

ক জত পাজি, অথবা প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা  রদ কবরশ হয় তজব দুই দজল ভাগ কজি পৃথকভাজব আমন্ত্রণ োরনজয় প্ররশক্ষণ পরিচালনা 

কিা ক জত পাজি। 

৩.৩.৩. প্ররশক্ষজণি কারিত লক্ষয 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ অংশ কনওয়াি মাধ্যজম রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

কম ঘকতঘাগণ রনজনাি লক্ষয পূিণ কিজবন বজল আশা কিা  াজে।  

সািরণ : রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি প্ররশক্ষজণি লক্ষয 

 রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাগণ উপজেলা প্রশাসজনি 

কমৌরলক রবষজয় প্রজয়ােনীয় জ্ঞান অেঘন কিজবন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাি প্রাজয়ারগক প্ররেয়া (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও 

পরিবীক্ষণ) স্পষ্টভাজব বুেজবন।  

৩.৩.৪. প্ররশক্ষণ প্রদানকািী এবং কভন্যয 

একটি কেলাি আওতািীন উপজেলাগুজলাজক রনজয় ঐ কেলাি DRT কর্তঘক প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হজব। রেরেএলরে কসই সকল 

কেলা অরিসািজদি রনজয় প্ররশক্ষক দল গঠন কিজবন  াঁিা NILG কথজক ToT কপজয়জছন। রকছু কেলা কম ঘকতঘাি সমন্বজয় গঠিত 

প্ররশক্ষক দলটি উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিজবন। প্রজয়ােজন রেরেএলরে ককাজনা দক্ষ অন্যষদ সদস্যজক কপ্রিজণি 

েন্য NILG’কক অন্যজিাি কিজত পাজিন অথবা প্ররশক্ষজণি কক্ষত্রগুজলাজত রবজশষজ্ঞ জ্ঞান আজছ এবং/অথবা কপশাদাি অরভজ্ঞতা 

আজছ, এমন বাইজিি রিজসাস ঘ পাস ঘনজকও প্ররশক্ষজণি ককাজনা রবষয়বস্তুি ওপজি অরিজবশন পরিচালনাি অন্যজিাি কিজত পাজিন। 

প্ররশক্ষণটি কেলায় অবরস্থত সুরবিামত ক  ককান কভন্যযজত পরিচারলত হজত পাজি। 

উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষজণি েন্য 

অবদান িাখাি প্রতযারশত সক্ষমতা রবজবচনা কজি হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি ৪ েন 

কম ঘকতঘাজক রচরিত কিজবন।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

৩.৩.৫. প্ররশক্ষণ ককাস ঘ এবং রবষয়বস্তু 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি েন্য দুই টি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি 

ব্যবস্থা কিা হজয়জছ। ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি কময়াদ হজব রতন রদন এবং রিজেশাি প্ররশক্ষজণি কময়াদ হজব দুই রদন। 

সািরণ : রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি 

রশজিানাম এবং কময়াদ 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রশজিানাম কময়াদ 

উপজেলা অংশীেনজদি েন্য ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ  ৩ রদন 

উপজেলা অংশীেনজদি েন্য রিজেশাি প্ররশক্ষণ ২ রদন 

 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু রনজচি সািরণজত প্রদশ ঘন কিা হজলা। প্ররশক্ষণ উপকিণ এবং/অথবা প্ররশক্ষণ ককাস ঘ প্রণয়জনি 

সময় প্ররশক্ষজণি প্ররতটি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু রবস্তারিতভাজব বণ ঘনা কিাি সুজ াগ থাকজব। 

ক জহতু প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু অপরিবতঘনীয় নয়, কসজহতু রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি জ্ঞান-স্তি ও চারহদাি পরিবতঘন এবং সিকাজিি নীরতগত অিারিকাি অন্যসাজি প্ররশক্ষজণি 

কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু পরিবতঘন কিা ক জত পাজি। প্ররশক্ষণ প্রদাজনি সময় সিকাজিি নীরত-অিারিকাি অন্যসাজি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ 

োতীয় পরিকল্পনাসমূহ ব্যাখ্যা কিজত হজব। 

সািরণ : রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি 

কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র রবষয়বস্তু 

১ উপজেলা পরিষদ ও 

স্থানীয় সিকাি পদ্ধরত  

১.১ বাংলাজদজশি স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা 

২ উপজেলা পরিষজদি 

আইন ও রবরি 

২.১ সংরবিান এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; সংজশারিত ২০১৫ 

২.২ উপজেলা পরিষদ সংরেষ্ট রবরিসমূজহি িািণা  

[উদাহিণ] 

 উপজেলা পরিষদ (কা ঘেম বাস্তবায়ন) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত, ২০১০) 

 উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অন্যজমাদন) রবরিমালা, ২০১০ 

 উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান ও ভাইস কচয়ািম্যান (দারয়ত্ব, কতঘব্য এবং আরথ ঘক 

সুরবিা) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত ২০১৭) 

৩ উপজেলা পরিষদ 

প্রশাসন 

৩.১ উপজেলা পরিষদ গঠন 

৩.২ কচয়ািম্যান ও ভাইস কচয়ািম্যাজনি দারয়জত্বি তারলকা 

৩.৩ সভা পরিচালনা: 

১. উপজেলা পরিষদ সভা 

২. উপজেলা করমটিি সভা 

৩.৪ অন্যান্য স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি সাজথ উল্লম্ব এবং অন্যভূরমক সমন্বয় 

৪ আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা ৪.১ বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন 

৪.২ পাবরলক প্ররকউিজমন্ট এবং কটোি প্ররেয়া 

৪.৩ রহসাবিক্ষণ এবং রনিীক্ষা 

৪.৪ আরথ ঘক রববিণী 

৪.৫ IBAS++ ব্যবহাি কজি উপজেলাি আরথ ঘক ব্যবস্থাপনাি প্রাথরমক িািণা 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র রবষয়বস্তু 

৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৫.১ োতীয় পরিকল্পনাঃ 

[উদাহিণ]  

 কপ্ররক্ষত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) 

 অষ্টম পঞ্চ-বারষ ঘক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)  

 বারষ ঘক উন্নয়ন কম ঘসূরচ 

 রূপকল্প ২০২১ 

৫.২ পঞ্চ-বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (FYP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৫.৩ বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৬ সুশাসজনি েন্য 

োতীয় নীরতি 

উপাদানসমূহ 

৬.১ বাংলাজদশ সিকাজিি পাঁচটি নীরত উপাদান 

১. অরভজ াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা (GRS)  

২. নাগরিক সনদ (Citizen Charter) 

৩. োতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল (NIS) 

৪. তথ্য অরিকাি (RTI)  

৫. বারষ ঘক কম ঘসম্পাদন চুরি (APA) 

৩.৪. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী’ি প্ররশক্ষণ 

[ককৌশল ৩] 

৩.৪.১.  সংরক্ষপ্ত রববিণ 

উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী/উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষজণি কক্ষজত্র 

ককন্দ্রীয়ভাজব NILG’কত সািা কদজশি প্ররতটি উপজেলা কথজক দুই েন কজি কগাপনীয় সহকািী-কক প্ররশক্ষজণি েন্য আমন্ত্রণ 

োনাজনা হজব। তাঁিা উপজেলাি স্থায়ী কম ঘচািী হজলও তাঁজদি প্ররশক্ষণগুজলা রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি 

এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষজণি সাজথ সামঞ্জস্য কিজখ রনব ঘাচন চে অন্যসিণ কজি পরিচারলত হজব, ক ন 

তাঁিা উপজেলা পরিষদজক লি একই িিজনি জ্ঞাজনি উপি রভরি কজি কা ঘকিভাজব উপজেলা প্রশাসজনি কমৌরলক রবষয়াবরলি 

ব্যাপাজি সহজ ারগতা কিজত পাজিন। কগাপনীয় সহকািীজদি উপজেলা রনব ঘাচন চজেি পাঁচ বছজিি সময়কাজল দুই বাি প্ররশক্ষজণি 

ব্যবস্থা কিা হজব। উপজেলা রনব ঘাচজনি পজি প্রথম বছজি কগাপনীয় সহকািীিা “উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রনয়রমত প্ররশক্ষণ)” 

এি ওপি এবং তািপজি উপজেলা রনব ঘাচন চজেি র্ততীয় বজষ ঘ “উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রিজেশাি কেরনং)” এি ওপি 

প্ররশক্ষণ পাজবন।  

রচত্র ৪-এ উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী/উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষজণি 

সংরক্ষপ্ত রববিণ কদখাজনা হজয়জছ। 

 

রচত্র : উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী/উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষণ সময়কাজলি সংরক্ষপ্ত রববিণ 

উপজেলা রনব ঘাচন 

২য় বছি 

উপজেলা রনব ঘাচন 
উপজেলা রনব ঘাচন চে 

১ম বছি ৩য় বছি ৪থ ঘ বছি ৫ম বছি 

রনয়রমত প্ররশক্ষণ রিজেশাি প্ররশক্ষণ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

৩.৪.২. প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট  

একটি উপজেলা কথজক প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট অংশিহণকািী রনজনাি দুই েন কগাপনীয় সহকািী। উপজেলায় তাঁজদি পদরব  াই 

কহাক না ককন, কচয়ািম্যান এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি অিীজন কগাপনীয় সহকািী রহজসজব দারয়ত্ব পালনিত দুই েন 

উপজেলা কম ঘচািীই হজলন প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট। 

১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী 

২. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী 

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৯৮৪ েন (২ েন কগাপনীয় সহকািী x ৪৯২ উপজেলা)। 

 রদ ৫০ েন প্ররশক্ষণাথীজক (২৫ টি উপজেলা) একটি কেরণকজক্ষ বসাি ব্যবস্থা কিা হয়, তাহজল ২০ টি ব্যাজচ সব উপজেলাি 

প্ররশক্ষণ কশষ কিা  াজব,  রদও রবস্তারিত ককাজস ঘি রেোইনটি রবরভন্ন সমজয় পরিবতঘজনি প্রজয়ােন হজত পাজি। 

৩.৪.৩. প্ররশক্ষজণি কারিত লক্ষয 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ অংশ কনবাি পি কগাপনীয় সহকািীিা রনজনাি লক্ষয অেঘন কিজবন বজল আশা কিা হজে। 

সািরণ : কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষজণি কারিত লক্ষয 

 কগাপনীয় সহকািীিা অরিস পরিচালনাি েন্য প্রজয়ােনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অেঘন কজি উপজেলা পরিষদ 

কচয়ািম্যান এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসািজক দক্ষ ও কা ঘকিভাজব সহায়তা কিজত পািজবন।  

৩.৪.৪. প্ররশক্ষণ প্রদানকািী এবং কভন্যয 

প্ররশক্ষণটি NILG অন্যষদ সদস্য এবং বাইজিি রিজসাস ঘ পাস ঘনগণ  াঁজদি প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়গুজলাজত দক্ষতা, জ্ঞান 

এবং/অথবা কপশাদাি অরভজ্ঞতা আজছ তাঁিা পরিচালনা কিজবন। কগাপনীয় সহকািীজদি রবরভন্ন ব্যাজচ আমন্ত্রণ োরনজয় প্ররশক্ষণটি 

NILG’কত পরিচারলত হজব। 

৩.৪.৫. প্ররশক্ষণ ককাস ঘ এবং রবষয়বস্তু 

দুই িিজনি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ,  থা, “উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রনয়রমত প্ররশক্ষণ)” এবং “উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা 

(রিজেশাি প্ররশক্ষণ)” উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী/উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীজক 

প্রদান কিা হজব। 

সািরণ : উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষণ 

ককাজস ঘি রশজিানাম ও কময়াদ 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রশজিানাম কময়াদ 

উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রনয়রমত প্ররশক্ষণ) ৩ রদন 

উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রিজেশাি প্ররশক্ষণ) ২ রদন 

 

কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তুসমূহ রনজচি সািরণজত প্রদরশ ঘত হজলা। প্ররশক্ষণ উপকিণ এবং/অথবা 

প্ররশক্ষণ ককাস ঘ রেোইন কিাি সময় প্ররশক্ষজণি প্ররতটি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু রবজবচনা কিজত হজব। 

ক জহতু প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু অপরিবতঘনীয় নয়, কসজহতু কগাপনীয় সহকািীজদি জ্ঞান-স্তি ও চারহদাি পরিবতঘন এবং 

সিকাজিি নীরতগত অিারিকাি অন্যসাজি প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু পরিবতঘন কিা ক জত পাজি।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

সািরণ : কগাপনীয় সহকািীজদি রনয়রমত প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র এবং রবষয়বস্তু 

প্ররশক্ষজণি কক্ষত্র রবষয়বস্তু 

১ উপজেলা পরিষদ ও 

স্থানীয় সিকাি পদ্ধরত  

১.১ সংরবিান এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; সংজশারিত ২০১৫ 

১.২ উপজেলা পরিষদ রবরিসমূজহি িািণা  

[উদাহিণ] 

 উপজেলা পরিষদ (কা ঘেম বাস্তবায়ন) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত, ২০১০) 

 উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অন্যজমাদন) রবরিমালা, ২০১০ 

 উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান ও ভাইস কচয়ািম্যান (দারয়ত্ব, কতঘব্য এবং 

আরথ ঘক সুরবিা) রবরিমালা, ২০১০ (সংজশারিত ২০১৭) 

২ উপজেলা পরিষদ প্রশাসন ২.১ করমটিসমূজহি কাে ও উপজেলা পরিষদ সভা 

৩ আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা ৩.১ বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন 

৩.২ পাবরলক প্ররকউিজমন্ট এবং কটোি প্ররেয়া 

৩.৩ রহসাবিক্ষণ এবং রনিীক্ষা 

৩.৪ আরথ ঘক রববিণী 

৩.৫ IBAS++ ব্যবহাি কজি উপজেলাি আরথ ঘক ব্যবস্থাপনাি প্রাথরমক িািণা 

৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪.১ পঞ্চ-বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (FYP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৪.২ বারষ ঘক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

৫ অরিস ব্যবস্থাপনা ৫.১ িাইল ব্যবস্থাপনা এবং কিকে ঘ সংিক্ষণ (অন্যশীলনসহ) 

৫.২ সভা পরিচালনা: উপজেলা পরিষদ, উপজেলা করমটিসমূহ ইতযারদ (অন্যশীলনসহ) 

৬ আইরসটি রভরিক অরিস 

ব্যবস্থাপনা সম্পরকঘত 

সংরক্ষপ্ত িািণা  

৬.১ ই-িাইরলং 

৭ সুশাসজনি েন্য োতীয় 

নীরতি উপাদানসমূহ 

৭.১ বাংলাজদশ সিকাজিি পাঁচটি নীরত উপাদান 

১. অরভজ াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা (GRS)  

২. নাগরিক সনদ (Citizen Charter) 

৩. োতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল (NIS) 

৪. তথ্য অরিকাি (RTI)  

৫. বারষ ঘক কম ঘসম্পাদন চুরি (APA) 

৩.৫. NILG’ি প্ররশক্ষণ পরিচালনা চজেি দক্ষতাি উন্নরত [ককৌশল ৪] 

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় ককৌশল ১, ককৌশল ২ এবং ককৌশল ৩ এি েন্য রনজনাি রনয়রমত প্ররশক্ষণসমূহ রচরিত কিা হজয়জছ। 

সািরণ : উপজেলা অংশীেনজদি েন্য রনয়রমত প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি তারলকা 

টাজগ ঘট  প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি নাম 

রেরিক্ট রিজসাস ঘ টিম (DRT) 
ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃন্দ  

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ 

রিজেশাি প্ররশক্ষণ 

উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং 

উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী 

উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রনয়রমত প্ররশক্ষণ) 

উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রিজেশাি প্ররশক্ষণ) 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি ৫ম অধ্যাজয় বরণ ঘত রদক-রনজদ ঘশনা (Roadmap) অন্যসিণ কজি উপজেলা অংশীেনজদি রনয়রমত 

প্ররশক্ষণ ককাস ঘগুজলা মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ কথজক NILG কর্তঘক পরিচারলত হজব বজল আশা কিা হজে। NILG 

ককবলমাত্র উপজেলাজতই নয়, স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি পাঁচটি রবরভন্ন স্তিজক (ক মন ইউরনয়ন, উপজেলা, কেলা, কপৌিসভা এবং 

রসটি কজপ ঘাজিশন) তাি সীরমত সম্পদ রদজয় প্ররশক্ষণ কদওয়াি েন্য আইজনি মাধ্যজম দারয়ত্বপ্রাপ্ত। এ কপ্ররক্ষজত NILG’ি েন্য এ 

মুহূজতঘ ক  ব্যবস্থা রবজবচনা কিা প্রজয়ােন বজল মজন হজে তা হজলা প্ররশক্ষণ পরিচালনা চেটিজক আিও দক্ষ ও কা ঘকিভাজব 

পরিচালনা কিা। 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি এই অংজশ, NILG কর্তঘক প্ররশক্ষণ পরিচালনা চেজক আিও দক্ষ ও কা ঘকিভাজব পরিচালনাি েন্য 

প্রস্তারবত ব্যবস্থাগুজলা বণ ঘনা কিা হজয়জছ। 

৩.৫.১. Instructional Systems Design (ISD) কাঠাজমাি (Framework) েন্য ADDIE মজেল 

ADDIE মজেলটি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি সাজথ যুি ব্যরিবগ ঘ কর্তঘক সব ঘারিক ব্যবহৃত একটি পদ্ধরত  া Instructional Systems 

Design (ISD) এি কাঠাজমা রনি ঘািজণ কা ঘকি ভূরমকা িাজখ। ADDIE মজেজলি পাঁচটি িাপ িজয়জছ; ক মন রবজেষণ, 

রেোইন, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন। প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনা চজেি দক্ষতা উন্নয়জনি েন্য NILG’ি চযাজলঞ্জগুজলা সনাি 

কিজত, প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি এই অংজশ আজলাচনাি রভরি রহসাজব ADDIE মজেলটি প্রজয়াগ কিা হজয়জছ। ADDIE মজেলটি 

হজলা একটি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ উন্নয়জনি েন্য অরবজেয প্ররেয়া।  

 

রচত্র : Instructional Systems Design (ISD) কেমওয়াজকঘি েন্য ADDIE মজেল 

ক জহতু প্ররশক্ষজণি উন্নয়ন ও প্ররশক্ষণ প্রদান প্ররেয়াি গুণগতমাজনি িািাবারহক উন্নরতি েন্য NILG ইজতামজধ্য “প্রচশক্ষজির 

গুিগতমান চনচিতকরি কেমওয়াকি”- প্রণয়ন কজিজছ, কসজহতু NILG অবশ্যই উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ 

পরিচালনাি কক্ষজত্র ADDIE মজেজলি প্ররেয়াটি অন্যসিণ কিজব। রনজচি সািরণটিজত ADDIE মজেজলি িাপ এবং NILG’ি 

প্ররশক্ষজণি গুণগতমান রনরিতকিণ কেমওয়াজকঘি িাজপি সাদৃশ্য কদখাজনা হজয়জছ। 

সািরণ : ADDIE মজিি এবং NILG’র প্রচশক্ষজির গুিগতমান চনচিতকরি কেমওয়াজকির ধাপসমূহ 

ADDIE মজেজলি িাপ NILG’ি প্ররশক্ষজণি গুণগতমান রনরিতকিণ কেমওয়াজকঘি িাপ 

রবজেষণ িাপ ১: স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠানসমূহ কর্তঘক অিারিকািপ্রাপ্ত দক্ষতা রচরিতকিণ 

রেোইন িাপ ২: দক্ষতা বাড়াজত প্ররশক্ষণ মরেউলগুজলাি রচত্রায়ন (Mapping) 

উন্নয়ন 

িাপ ৩: প্ররশক্ষণ মরেউলগুজলাি সংস্কিণ 

িাপ ৪: নতুন প্ররশক্ষণ মরেউজলি উন্নয়ন 

রবজেষণ 

রেোইন 

উন্নয়ন  বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

িাপ ৫: প্ররশক্ষণ প্রদানকািী বাছাই  

বাস্তবায়ন িাপ ৬: প্ররশক্ষণ প্রদান  

মূল্যায়ন িাপ ৭: পদ্ধরতি মূল্যায়ন এবং উন্নরত 

 উৎস: NILG’ি প্ররশক্ষজণি গুণগতমান রনরিতকিণ কেমওয়াকঘ 

 

এই অংজশ NILG’কত প্ররশক্ষণ পরিচালনা চজেি দক্ষতাি উন্নরতি েন্য উপজিি প্ররেয়াটি মাথায় কিজখ ADDIE মজেজলি 

পদজক্ষপগুজলা রবজবচনা কিা হজয়জছ।  

৩.৫.২. প্ররশক্ষণ পরিচালনা চজেি দক্ষতাি উন্নরতি েন্য ব্যবস্থাসমূহ 

ADDIE মজেজলি অন্যসিজণ NILG’ি েকুজমজন্টশন কসন্টাি ইজতামজধ্যই রকছু ব্যবস্থা িহজণি উজযাগ কনয়া শুরু কজিজছ। 

ADDIE মজেলজক অন্যসিণ কজি অন্যান্য ব্যবস্থাসমূজহি সাজথ ইজতামজধ্য শুরু কিা উজযাগগুজলাি িািাবারহকতা রনজচ সুপারিশ 

কিা হজয়জছ। প্ররশক্ষণ ব্যবস্থাপনাি দক্ষতা বৃরদ্ধি েন্য এবং NILG’ি রবরভন্ন চযাজলঞ্জ রনিসনকজল্প গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ বৃহিি 

প্রারতষ্ঠারনক আরিজক িহণ কিা হজল েকুজমজন্টশন কসন্টাি কর্তঘক রচরিত চযাজলঞ্জসহ অন্যান্য সমস্যাও কমাকারবলা কিা 

সহেতি হজব। 

ক জহতু এখাজন সুপারিশকৃত পদজক্ষপগুজলা ককবলমাত্র উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি েন্যই প্রজ ােয নয়, স্থানীয় 

সিকাি প্ররতষ্ঠাজনি অন্যান্য স্তজিি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি কক্ষজত্রও প্রজ ােয, কসজহতু সুপারিশগুজলাি বাস্তব অরভজ ােন 

(Adaptation) ও বাস্তবায়জনি েন্য NILG’কত এ সম্পজকঘ আিও রবস্তারিত আজলাচনা ও সমন্বয় কিাি রবষজয় রবজশষ গুরুত্ব 

কদয়া প্রজয়ােন। 

(১) প্ররশক্ষণ চে পরিচালনাি েন্য প্রারতষ্ঠারনক এবং মানবসম্পজদি রবন্যাস 

প্ররশক্ষণ চে পরিচালনাি েন্য প্রারতষ্ঠারনক এবং মানবসম্পজদর চবন্যাস সংক্রান্ত সুপাচরশসমূহ চনজি বি িনা করা হজিা। 

 সম্পূণ ঘ প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি েন্য একেন অন্যষদ সদস্যজক দারয়ত্ব কদয়া  

মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ কথজক উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কা ঘেম এবং প্ররশক্ষণ পরিচালনা চেটিি সারব ঘক 

ব্যবস্থাপনাি েন্য NILG’কত এমন একেন অন্যষদ সদস্য থাকা প্রজয়ােন র রন সম্পূণ ঘ প্ররেয়াটিি েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত থাকজবন। এ 

কক্ষজত্র একটি “উপজেলা কেস্ক” গঠন কিজত হজব। উপজেলা সম্পরকঘত সকল প্ররশক্ষণ ও গজবষণা কা ঘেম উপজেলা কেজস্কি 

সমৃ্পিতায় ও সম্মরতজত পরিচারলত হজব।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ 

কম ঘসূরচি সম্পূণ ঘ প্ররেয়াটিি েন্য 

একেন অন্যষদ সদস্যজক 

উপজেলা কেস্ক গঠজনি মাধ্যজম 

দারয়ত্ব কদয়া। 

 এমন একেন অন্যষদ সদস্যজক উপজেলা কেজস্কি দারয়ত্ব রদজত হজব র রন উপজেলা 

অংশীেনজদি সক্ষমতা বৃরদ্ধজত অিণী ভূরমকা পালন কিজবন।  

 উপজেলাি মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি রভরিজত উপজেলা 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি (রবজেষণ, রেোইন, উন্নয়ন, 

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন) সম্পূণ ঘ প্ররেয়াটিি েন্য উপজেলা কেস্ক দারয়ত্বপ্রাপ্ত থাকজব।  

 উপজেলা কেজস্কি সহজ ারগতায় মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা 

সংজশািন/নবায়ন কিজত হজব। 

 NILG অন্যষজদি মানবসম্পদ উন্নয়ন 

উপজেলা অংশীেনজদি কা ঘকি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য NILG অন্যষজদি সক্ষমতা কোিদাি কিা েরুরি। NILG’কক 

প্ররশক্ষজণি সুস্পষ্ট চারহদা এবং রনেস্ব দক্ষতা অন্যসাজি অন্যষদ সদস্যজদি সক্ষমতা বাড়াজনাি কা ঘকি উপায় কবি কিজত হজব। 

প্রজতযক অন্যষদ সদজস্যি রনেস্ব দক্ষতাি রকছু কক্ষত্র থাকজত হজব; ক মন “উন্নয়ন পরিকল্পনা” অথবা “আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা” এবং 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

কস অন্য ায়ী রতরন কসই কক্ষজত্রি দক্ষতা অেঘন কিজবন। সকল অন্যষদ সদস্যজকই রনয়রমত প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি মাধ্যজম প্ররশক্ষণ 

কা ঘেমজক আিও কা ঘকি কিাি লজক্ষয অরিজবশন পরিচালনাি পদ্ধরত এবং ককৌশল সম্পজকঘ গভীি জ্ঞান অেঘন কিজত হজব। এ 

েন্য NILG অন্যষদ সদস্যজদি েন্য রনয়রমতভাজব ToT ককাজস ঘি আজয়ােন কিজব। কপশাদাি প্ররশক্ষক রহজসজব অন্যষদ 

সদস্যজদি েন্য প্ররশক্ষক ম্যান্যয়াল একটি কিিাজিন্স উপাদান রহসাজব প্রণয়ন কিা ক জত পাজি। এখাজন গুরুত্বপূণ ঘ হজলা, “প্ররশক্ষণ 

চে ব্যবস্থাপনা”ি রবষয়টি সকল অন্যষদ সদস্যজদি েন্য একটি অতযাবশ্যক দক্ষতাি মাপকাঠি রহজসজব NILG’কক স্বীকৃরত রদজত 

হজব। িজল এটি রনরিত হজব ক  NILG’কত সকল প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ একই মাজনি পদ্ধরত ও প্ররেয়া ব্যবহাি কজি পরিচারলত 

হয়। 

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

প্ররশক্ষজণি চারহদা এবং 

রনেস্ব দক্ষতা অন্য ায়ী 

NILG অন্যষজদি েন্য 

একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন 

পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা। 

 রনেস্ব দক্ষতা অন্যসাজি প্ররতটি অন্যষদ সদস্যজদি মাজে তাঁি রবষয় (ক মন, উন্নয়ন 

পরিকল্পনা, আরথ ঘক ব্যবস্থাপনা, আইন ও রবরি ইতযারদ) রনি ঘািণপূব ঘক দারয়ত্ব অপ ঘণ 

কিজত হজব। 

 অন্যষদ সদস্যগণ কসশন/ক্লাস পরিচালনাি েন্য িযাোে ঘ পদ্ধরত এবং ককৌশল অেঘন 

কিজবন।  

 NILG অন্যষজদি েন্য “প্ররশক্ষণ চে ব্যবস্থাপনা” কক একটি প্রজয়ােনীয় দক্ষতা 

রহজসজব গুরুত্ব রদজত হজব এবং প্রজতযকটি অন্যষদ সদস্যজক প্ররশক্ষণ চে ব্যবস্থাপনাি 

মানসম্পন্ন এবং সমরন্বত পদ্ধরত ও প্ররেয়াি রবষজয় জ্ঞান অেঘন কিজত হজব। 

 অন্যষদ সদস্যজদি েন্য কদজশ এবং রবজদজশ প্ররশক্ষজণি পাশাপারশ স্নাতজকািি এবং 

রপএইচরে রেরি অেঘজনি সুজ াগ সৃরষ্ট কিজত হজব।  

(২) ADDIE কেমওয়াজকঘি প্ররতটি িাজপি েন্য প্রস্তারবত ব্যবস্থা 

ADDIE কেমওয়াজকির প্রচতটি ধাজপর েন্য সুপাচরশগুজিা চনজে বচি িত হজিা। 

রবজেষণ িাপ 

 অভীষ্ট দজলি েন্য প্রজয়ােনীয় দক্ষতা রচরিতকিণ 

উপজেলা অংশীেনজদি প্রজতযকটি অভীষ্ট দজলি বতঘমান অবস্থা এবং ভরবষ্যজত  া অেঘন কিা হজব তাি ব্যবিান (Gap) 

রনরূপজণি েন্য তাজদি দক্ষতা চিচিতকরি একান্ত প্রজয়ােন, র্া ব্যবধান কচমজয় আনার কক্ষজত্র আরও কার্ িকর প্রচশক্ষি কম িসূচি 

উন্নয়ন ও প্রদাজন সহায়ক হজব। প্রেম ধাপ রহজসজব, রবজেষণ পদজক্ষজপ উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ পরিকল্পনা 

কিাি কক্ষজত্র, অভীষ্ট দজলি দক্ষতাগুজলা রচরিত হওয়া দিকাি; উদাহিণ স্বরূপ ১) রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, ২) উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃন্দ, এবং ৩) কগাপনীয় সহকািী। সিকাি এবং/অথবা স্থানীয় সিকাি রবভাজগি 

অিারিকািরভরিক নীরতি পরিবতঘন এবং উপজেলাগুজলাি সািািণ পরিরস্থরতি পরিবতঘন অন্যসাজি, প্রজয়ােনীয় দক্ষতাগুজলা ক মন 

পরিবতঘন হজত পাজি, কতমনই রচরিত দক্ষতাগুজলাি রনয়রমত প ঘাজলাচনা ও সংজশািন কিা দিকাি হজব। প্ররশক্ষণ চারহদা 

রবজেষণ (টিএনএ) অভীষ্ট দজলি েন্য প্রজয়ােনীয় দক্ষতাি রবষজয় িািণা রদজত কা ঘকি হজত পাজি । 

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ রেোইন 

কিাি পূজব ঘ, অভীষ্ট দজলি 

প্রজয়ােনীয় দক্ষতাজক 

রচরিত কিা।  

 প্ররতটি অভীষ্ট দজলি দারয়ত্ব পালজনি েন্য প্রজয়ােনীয় রনরদ ঘষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা এবং 

মজনাভাব রচরিত কিজত হজব।  

 রচরিত দক্ষতাগুজলাি রনয়রমত প ঘাজলাচনা কিজত হজব এবং স্থানীয় সিকাি রবভাগ ও 

অন্যান্য সংরেষ্ট সহজ াগীজদি সাজথ পিামজশ ঘি মাধ্যজম সংজশািন কিজত হজব।  
 

                                                     
 প্ররশক্ষণ চারহদা রবজেষণ (TNA) এি িাপ NILG’ি প্ররশক্ষজণি গুণগতমান রনরিতকিণ কেমওয়াজকঘ ব্যাখ্যা কিা হজয়জছ। 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

রেোইন িাপ 

 প্ররশক্ষণ ককাস ঘ হজত রশখজনি উজেজশ্যি স্পষ্টতা 

সকল প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ একটি রনরদ ঘষ্ট লক্ষয রনজয় পরিচালনা কিা উরচত। রবজেষণ িাজপ রচরিত প্ররতটি অভীষ্ট দজলি েন্য 

প্রজয়ােনীয় দক্ষতাি উপি রভরি কজি রেোইজনি িাজপ প্ররতটি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি েন্য রশখজনি উজেশ্যগুজলা স্পষ্ট কিা 

প্রজয়ােন। একটি রসজলবাস  াি মজধ্য প্ররশক্ষণ মরেউল সমৃ্পি সকল প্রজয়ােনীয় তথ্য থাকজব ক মন রশখজনি উজেশ্য, ক  সব 

রবষজয় কশখাজনা হজব, ক্লাজসি িিন, কিিাজিন্স উপকিণ এবং প্ররশক্ষজকি নাম। এমন রসজলবাসই সকল প্ররশক্ষণ মরেউজলি েন্য 

ততরি কিা উরচত। প্ররশক্ষণ কা ঘেম শুরুি আজগই অংশিহণকািীজদি সাজথ রসজলবাসটি কশয়াি কিজত হজব ক ন 

অংশিহণকািীিা সুস্পষ্ট উজেশ্য এবং প্রতযাশা রনজয় প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ অংশ রনজত পাজিন।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

অভীষ্ট দজলি রচরিত দক্ষতাি উপি রভরি কজি 

একটি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ রেোইন কিাি সময় 

রশখজনি উজেশ্যটি স্পষ্ট কিা। 

 প্ররতটি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি েন্য একটি রসজলবাস প্রণয়ন কিজত 

হজব এবং রশখজনি রনরদ ঘষ্ট উজেশ্য রচরিত কিজত হজব। 

 রশখজনি উজেজশ্যি রভরিজত মূল্যায়ন কিজত হজব এবং 

অংশিহণকািীিা উজেশ্য অেঘন কিজত পািজলন রকনা তা  াচাই 

কিজত হজব। 

 

 রিজসাস ঘ পাস ঘন পুল সৃরষ্ট কিা  

প্ররশক্ষণ শুধুমাত্র NILG’ি অন্যষদ সদস্যগণ দ্বািাই প্রদান কিজত হজব তা নয়।  রদ বাইজিি ককাজনা রবজশষজজ্ঞি প ঘাপ্ত 

অরভজ্ঞতাি সাজথ ককানও রনরদ ঘষ্ট রবষজয় দক্ষতা থাজক, তজব NILG তাঁজক প্ররশক্ষণ মরেউলগুজলাি রিজসাস ঘ পাস ঘন রহজসজব 

আমন্ত্রণ োনাজত পাজি। উপযুি রিজসাস ঘ পাস ঘনজক রচরিত কিাি েন্য, NILG’ি একটি রিজসাস ঘ পাস ঘন পুল োটাজবস থাকা 

উরচত,  াঁিা প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ রেোইজনি েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত তাঁিা এটি ব্যবহাি কিজত পািজবন। োটাজবসটিজত ককবল ক াগাজ াগ 

এবং দক্ষতাি তথ্যই নয়, বিং রিজসাস ঘ পাস ঘনগজণি রবশদ কপ্রািাইল এবং কম ঘক্ষমতা ও দক্ষতাি কিকে ঘও থাকা উরচত। রিজসাস ঘ 

পাস ঘন পুজলি োটাজবস সবসময় হালনাগাদ িাখজত হজব।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘ অরিজবশন পরিচালনাি 

েন্য উপযুি রিজসাস ঘ পাস ঘন 

সনািকিজণি েন্য একটি রিজসাস ঘ 

পাস ঘন পুল োটাজবস ততরি কিা এবং 

এটিজক প্ররতষ্ঠানটিি সম্পদ রহজসজব 

ব্যবহাি কিা। 

 রিজসাস ঘ পাস ঘনজদি একটি তারলকা ততরি কিজত হজব এবং এটিজত কপ্রািাইল 

এবং দক্ষতাি মূল্যায়জনি কিকে ঘ িাখাি সাজথ সাজথ হালনাগাদ কিজত হজব। 

 প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি  াঁিা রেোইন কজিন, কসইসব অন্যষদ সদজস্যি কাজছ 

তারলকাটিি প্রজবশগম্যতা (Access) থাকা প্রজয়ােন। তাঁিা প্ররশক্ষণ 

ককাজস ঘ অরিজবশন পরিচালনাকািী রিজসাস ঘ পাস ঘনজদিজক সনাি কিজত এটি 

ব্যবহাি কিজবন। 

 

উন্নয়ন িাপ 

 

 সঠিক প্ররশক্ষণ উপকিণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা 

সকল প্ররশক্ষণ উপকিণ (হাে ঘ করপ এবং সিট করপ) অন্যষদ সদস্যজদি ভরবষ্যজতি কিিাজিন্স এবং ব্যবহাজিি েন্য NILG 

প্রারতষ্ঠারনক সম্পদ রহজসজব সংিক্ষণ কিজব, ক জহতু এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় রচরিত প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচগুজলা রনয়রমত রভরিজত 

প্রদান কিা হজব বজল আশা কিা হজে, কসজক্ষজত্র ততরিকৃত প্ররশক্ষণ উপকিণগুজলা প্রজয়ােনীয় হালনাগাদ এবং সংজশািনী কশজষ 

পিবতী প্ররশক্ষজণি েন্য ব্যবহাি কিজত হজব। প্ররশক্ষজণি কলকচাি রিপ্ট, পাওয়াি পজয়ন্ট স্লাইজেি মজতা প্ররশক্ষণ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

উপকিণগুজলাি সকল সিট করপ NILG’ি েকুজমজন্টশন কসন্টাি দ্বািা প্রস্তুতকৃত ‘Cloud Storage’-এ সংিক্ষণ কিজত হজব। 

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

ভরবষ্যজত হালনাগাদ এবং 

ব্যবহাজিি েন্য উন্নত প্ররশক্ষণ 

উপকিণগুজলাি  থা থ 

সংিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা 

রনরিত কিা। 

 অংশিহণকািীজদি পরিরস্থরত এবং প্ররতরেয়াগুজলাজক প্ররতিরলত কজি সকল 

প্ররশক্ষণ উপকিণ হালনাগাদ কিজত হজব। 

 রনরদ ঘষ্ট ককাস ঘ সনািকিণ নম্বিসহ (ব্যরিগত রপরসজত নয়) সকল প্ররশক্ষণ উপকিণ 

[হযােআউট, ম্যান্যয়াল, অরেও-রভজুযয়াল সামিী (হাে ঘ করপ এবং সিট করপ)] 

NILG’ি সম্পদ রহজসজব সংিক্ষণ এবং তাি ব্যবস্থাপনা রনরিত কিজত হজব। 

 

বাস্তবায়ন িাপ 

  DRT’ি প্ররশক্ষণ প্রদান পরিবীক্ষণ 

উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ (রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

কম ঘকতঘাবৃন্দ) সংরেষ্ট কেলায় গঠিত DRT কর্তঘক পরিচারলত হজব বজল আশা কিা হজে।  রদও প্ররতটি উপজেলা অংশীেনজদি 

প্ররশক্ষণ প্রদান সম্পরকঘত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন DRT কর্তঘক (রেরস’ি পিামজশ ঘ রেরেএলরে’ি কনর্তত্বািীজন) সম্পারদত হজব, 

তথারপ স্থানীয় সিকাি রবভাজগি সমন্বজয় NILG কর্তঘক একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধরতি ব্যবস্থা থাকজত হজব ক ন উপজেলা 

অংশীেনজদি  থাসমজয় প্ররশক্ষণ কা ঘেম রনরিত কিা  ায়।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

ToT’ি পজি DRT 

কর্তঘক উপজেলা 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ 

প্রদান রনয়রমত পরিবীক্ষণ 

কিা।  

 স্থানীয় সিকাি রবভাজগি সাজথ একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন কিজত হজব এবং DRT 

গুজলা  থা থভাজব পরিকল্পনা অন্য ায়ী উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান কিজছ 

রকনা তা পরিবীক্ষণ কিজত হজব। 

 সকল উপজেলা DRT কথজক প্ররশক্ষণ িহণ কিজছ রকনা তা রনরিত কিজত হজব। 

 DRT কর্তঘক প্রদানকৃত প্ররশক্ষজণি মান রনরিত কিজত হজব। 

 প্ররশক্ষণাথীজদি প্ররশক্ষজণি ইরতহাস কিকে ঘকিণ 

ক জহতু প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচগুজলা রনয়রমতভাজব উপজেলা প ঘাজয় প্রদান কিা হজব, কসজহতু রকছু অংশিহণকািী একারিকবাি একই 

প্ররশক্ষণ িহণ কিজত পাজিন। প্ররশক্ষণাথীজদি প্ররশক্ষজণি ইরতহাস NILG’কক প্ররশক্ষজণি সংখ্যা এবং এি রবষয়বস্তুগুজলা সনাি 

কিজত সহায়তা কিজব,  া একটি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি অংশিহণকািীগণ এি আজগ NILG কথজক িহণ কজিরছজলন। 

প্ররশক্ষণাথীজদি প্ররশক্ষজণি ইরতহাস কিকজে ঘ থাকা তজথ্যি রভরিজত প্ররশক্ষজণি রবষয়বস্তুগুজলা প্রজয়ােন হজল পরিবতঘন কিা ক জত 

পাজি। প্ররশক্ষজণি প্রভাব মূল্যায়ন কিজত কিকে ঘটি ব্যবহৃত হজব।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

প্ররশক্ষণাথীজদি প্ররশক্ষজণি 

ইরতহাস কিকে ঘ কিা।  

 প্ররশক্ষণাথীজদি প্ররশক্ষজণি ইরতহাস সংিক্ষজণি েন্য একটি োটাজবস ততরি কিজত হজব। 

 প্ররশক্ষজণি িজলা-আপ এবং এি প্রভাব মূল্যায়জনি েন্য োটাজবস ব্যবহাি কিজত হজব। 

 

মূল্যায়ন িাপ 

 প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি উন্নরতি েন্য কাঠাজমাগত মূল্যায়ন 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি মূল্যায়ন সুস্পষ্ট উজেশ্য রনজয় কিা উরচত। মূল্যায়নটি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি রেোইন প ঘাজয় স্থাপন কিা রশখজনি 

উজেজশ্যি রভরিজত মূলত রেোইন এবং পরিচালনা কিা উরচত। আদশ ঘ অবস্থা এবং বাস্তবতাি মজধ্য ব্যবিান োনাি লজক্ষয 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

উপজেলা সংরেষ্ট অংশীেনজদি টাজগ ঘট কজি সক্ষমতা রনণ ঘজয়ি েরিপটি রনয়রমত রভরিজত সম্পাদন কিা প্রজয়ােন। এটা আিও 

আশা কিা  ায় ক  আদশ ঘ অবস্থা এবং বাস্তবতাি মজধ্য সক্ষমতাি ব্যবিানটি োনজত উপজেলা অংশীেনজদি লক্ষয কজি দক্ষতা 

রনি ঘািণ েরিপ রনয়রমত পরিচালনা কিজত হজব। মূল্যায়জনি িলািলটি সংরেষ্ট সকজলি সাজথ কশয়াি কিজত হজব এবং প্ররশক্ষণ 

কম ঘসূরচি উন্নরতি েন্য ব্যবহৃত হজব। উপজেলা কেস্ক মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ কথজক উপজেলাি রবরভন্ন অংশীেজনি েন্য 

একটি প্ররশক্ষণ মূল্যায়ন পরিকল্পনা ততরি কিজব এবং উি পরিকল্পনাি রভরিজত মূল্যায়ন পরিচালনা কিজব। প্ররশক্ষণ প্রদান 

ব্যবস্থাি মূল্যায়ন  থা থভাজব কিা উরচত।  

ব্যবস্থা ক  পদজক্ষপ রনজত হজব 

প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি উন্নরতি লজক্ষয 

প্ররশক্ষজণি প্রভাব মূল্যায়জনি েন্য 

কাঠাজমাগত মূল্যায়ন পরিচালনা 

কিা।  

 রেোইরনং প ঘাজয় রনি ঘারিত প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রশখজনি উজেজশ্যি রভরিজত 

প্ররশক্ষজণি প্রভাব মূল্যায়ন কিজত হজব।  

 রনয়রমত েরিপ পরিচালনা কিজত হজব এবং কজয়ক বছি িজি অভীষ্ট দজলি 

সক্ষমতাি পাথ ঘকয মূল্যায়ন কিজত হজব।  

 প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি উন্নরতি েন্য মূল্যায়ন/সমীক্ষাি িলািল ব্যবহাি কিজত হজব। 
 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

অধ্যায় ৪ : বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধরত  
 

৪.১. প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি েন্য ওয়ারকঘং গ্রুপ 

স্থানীয় সিকাি রবভাগ কর্তঘক এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা অন্যজমাদজনি পি, NILG’কত ওয়ারকঘং গ্রুপ (এিপজি “ওয়ারকঘং গ্রুপ”) 

গঠন কজি ওয়ারকঘং গ্রুপ সদস্যজদি মাধ্যজম উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি 

প্ররেয়া িহণ কিজত হজব। ওয়ারকঘং গ্রুপ প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি অিগরতি প্ররতজবদন স্থানীয় সিকাি রবভাজগি অরতরিি 

সরচজবি কনর্তজত্ব স্থানীয় সিকাি রবভাগ ও সংরেষ্ট অন্যান্য সংস্থাি কম ঘকতঘাগজণি সমন্বজয় গঠিত মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী ককৌশলপত্র 

বাস্তবায়ন করমটিি সভায় (এিপজি “ককৌশল বাস্তবায়ন করমটি”) উপস্থাপন কিজব। এ করমটিি সভা বছজি দু’বাি অন্যরষ্ঠত হজব। 

ককৌশল বাস্তবায়ন করমটি প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি অিগরত প ঘজবক্ষণ কিজব এবং ওয়ারকঘং গ্রুপজক প্রজয়ােনীয় রদক-

রনজদ ঘশনা এবং পিামশ ঘ প্রদান কিজব। 

৪.১.১. কাঠাজমা  

ওয়ারকঘং গ্রুজপি কচয়ািম্যান হজবন NILG’ি পরিচালক (প্ররশক্ষণ ও পিামশ ঘ) এবং যুগ্ম পরিচালক (প্ররশক্ষণ ও পিামশ ঘ) সদস্য-

সরচজবি দারয়ত্ব পালন কিজবন। NILG’ি মহাপরিচালক (রেরে) ওয়ারকঘং গ্রুজপি সদস্য রনি ঘািণ কিজবন। তজব এখাজন উজল্লখ্য 

ক  অন্যষজদি একেনজক উপজেলা কেস্ক কম ঘকতঘা রহজসজব দারয়ত্ব কদয়া হজব এবং রতরনও ওয়ারকঘং গ্রুজপি একেন সদস্য হজবন। 

NILG’কত মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ কথজক উপজেলা অংশীেনজদি সম্পূণ ঘ প্ররশক্ষণ পরিচালনাি প্ররেয়াজত উপজেলা কেস্ক 

অিণী ভূরমকা পালন কিজব। ওয়ারকঘং গ্রুপ প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি অিগরত সম্পজকঘ পিামশ ঘ এবং প্ররতরেয়া োনজত 

সংরেষ্ট কর্তঘপক্ষ, প্রকল্প এবং উন্নয়ন সহজ াগীজদি প্ররতরনরিগণজক প ঘজবক্ষক রহজসজব গ্রুজপি সভায় আমন্ত্রণ োনাজত পািজব।  

সািরণ : ওয়ারকঘং গ্রুজপি কাঠাজমা 

কচয়ািম্যান পরিচালক (প্ররশক্ষণ ও পিামশ ঘ), NILG 

সদস্য-সরচব  যুগ্ম পরিচালক (প্ররশক্ষণ ও পিামশ ঘ), NILG 

সদস্যগণ রেরে, NILG কর্তঘক রনি ঘারিত অন্যষদ সদস্য (৫-৭েন) 

[উপজেলা কেস্ক কম ঘকতঘা একেন সদস্য রহজসজব অন্তর্ভ ঘি হজবন] 

প ঘজবক্ষকগণ স্থানীয় সিকাি রবভাজগি প্ররতরনরিগণ 

সংরেষ্ট কর্তঘপজক্ষি প্ররতরনরিগণ 

সংরেষ্ট প্রকজল্পি প্ররতরনরিগণ  

উন্নয়ন সহজ াগীজদি প্ররতরনরিগণ 

  

৪.১.২. কা ঘাবরল 

ওয়ারকঘং গ্রুজপি মূল কা ঘাবরল রনজচ উজল্লখ কিা হজলা। 

সািরণ : ওয়ারকঘং গ্রুজপি মূল কা ঘাবরল 

 প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি অিগরত পরিবীক্ষণ এবং মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী ককৌশল বাস্তবায়জনি েন্য গঠিত করমটিজত তা কপ্রিণ 

কিা। 

 উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ (বাজেট, মানবসম্পদ, কেরণকক্ষ, আবাসন ইতযারদ) বাস্তবায়জনি েন্য  থা থ 

বিাজেি সংস্থাজনি েন্য NILG’কত অভযন্তিীণ সমন্বয় কিা।  

 রিজসাস ঘ পাস ঘনজদি রচরিতকিণসহ প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রবস্তারিত রেোইন প্রস্তুত কিা।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 প্ররতটি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি েন্য প্ররশক্ষণ উপকিণ ততরি কিা। 

 DRT গঠন ত্বিারন্বত কিাি েন্য অন্যান্য সংরেষ্ট সহজ াগীজদি সাজথ সমন্বয় কিা।  

 প্রজয়ােন হজল, প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা সংজশািন কিা। 

৪.২. আরথ ঘক ব্যবস্থা  

এই প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় রচরিত উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ ককাস ঘগুজলা NILG কর্তঘক রনয়রমত ককাস ঘ রহজসজব প্রদান কিা 

হজব। প্ররশক্ষণ ককাস ঘগুজলা পরিকল্পনা মজতা বাস্তবায়জনি েন্য সিকাি কর্তঘক আরথ ঘক সংস্থান রনরিত কিজত হজব। 

রনজচি সািরণটিজত NILG কথজক উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ বাস্তবায়জনি েন্য ব্যয় রনি ঘািজণি সংরক্ষপ্তসাি কদখাজনা 

হজয়জছ; উদাহিণস্বরূপ ১) DRT গুজলাি েন্য ToT (ওরিজয়জন্টশন এবং রিজেশাি), ২) রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি েন্য প্ররশক্ষণ (ওরিজয়জন্টশন এবং রিজেশাি), ৩) কগাপনীয় সহকািীজদি 

েন্য প্ররশক্ষণ (রনয়রমত এবং রিজেশাি), ক গুজলা অধ্যায় ৫ এ প্রদরশ ঘত কযাজলোি অন্যসাজি প্ররশক্ষণ পরিকল্পনায় রচরিত কিা 

হজয়জছ। প্রাক্কলজনি রববিণ পরিরশষ্ট ১ রহজসজব সংযুি কিা হজয়জছ।  

সািরণ : উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি েন্য ব্যয় রনি ঘািজণি সংরক্ষপ্তসাি 

(অথ ঘবছি ২০/২১ হজত অথ ঘবছি ২৯/৩০ প ঘন্ত) 

    (বাংলাজদশ 

টাকা) 

 অভীষ্ট প্ররশক্ষণ 

 

 

অথ ঘবছি 

 

DRT-ি েন্য ToT রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা 

রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত 

রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি 

প্ররশক্ষণ 

কগাপনীয় সহকািীজদি েন্য 

প্ররশক্ষণ 

 

 

কমাট 

ওরিজয়জন্টশন রিজেশাি  ওরিজয়জন্টশন রিজেশাি  রনয়রমত রিজেশাি 

অথ ঘবছি ২০/২১       ০ 

অথ ঘবছি ২১/২২  ১২,১০০,০০০     ১২,১০০,০০০ 

অথ ঘবছি ২২/২৩    ৫৫,০৪০,০০০ ১৬,০০০,০০০   ৭১,০৪০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৩/২৪ ১৫,১৮০,০০০      ১৫,১৮০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৪/২৫   ৭১, ৬৮০,০০০   ১২,৮০০,০০০ ৮৪, ৪৮০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৫/২৬  ১২,১০০,০০০     ১২,১০০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৬/২৭    ৫৫,০৪০,০০০  ১২,৮০০,০০০ ৬৭,৮৪০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৭/২৮       ০ 

অথ ঘবছি ২৮/২৯ ১৫,১৮০,০০০      ১৫,১৮০,০০০ 

অথ ঘবছি ২৯/৩০   ৭১, ৬৮০,০০০   ১২,৮০০,০০০ ৮৪, ৪৮০,০০০ 

কমাট ৩০,৩৬০,০০০ ২৪, ২০০,০০০ ১৪৩,৩৬০,০০০ ১১০,০৮০,০০০ ১৬,০০০,০০০ ৩৮,৪০০,০০০ ৩৬২,৪০০,০০০ 

  

২০২০-২০২১ অথ ঘবছি কথজক ২০২৯-২০৩০ অথ ঘবছি প ঘন্ত এই দশজক প্ররশক্ষণ ককাস ঘসমূহ বাস্তবায়জনি েন্য প্রায় ৩৬.২ ককাটি 

টাকাি প্রজয়ােন হজব। এটি লক্ষণীয় ক , সকল প্ররশক্ষণ ককাস ঘ সািরণ ১৮ অন্য ায়ী প্ররতটি অথ ঘবছজি বাস্তবায়ন কিাি পরিকল্পনা 

কিা হজয়জছ। সািরণজত প্রদরশ ঘত অথ ঘবছজিি প্রজয়ােনীয় বাজেট পরিবরতঘত হজত পাজি, কসজক্ষজত্র মধ্য এবং দীর্ ঘজময়াদী দৃরষ্টজকাণ 

কথজক প্রজয়ােনীয় বাজেট বিাে রনরিত কিাি েন্য প ঘাপ্ত পূব ঘ সমন্বয় এবং ব্যবস্থা প্রজয়ােন হজব। সািরণ- ১৮ এি ব্যয় রনি ঘািণ 

এবং পরিরশষ্ট-এি রবশদ রববিণ ককবলমাত্র উপজেলাি রবরভন্ন অংশীেজনি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি েন্য কমাট বাজেজটি 

আকাি কদখাজনাি েন্য প্রণয়ন কিা হজয়জছ। ক জহতু অন্যরমত ব্যজয়ি পরিমাণ পরিরশষ্ট- ১ এ প্রদরশ ঘত ককাস ঘ রেোইজনি রনরদ ঘষ্ট 

পূব ঘশতঘগুজলাি উপি রভরি কজি কিা হজয়জছ, কসজহতু পূব ঘশতঘগুজলা পরিবরতঘত হজল পরিমাণটি পরিবরতঘত হজব। সুতিাং,  খন 

NILG প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি এবং রবশদ ব্যজয়ি প্রাক্কলন কিজব, তখন অবশ্যই কসগুজলা কসই সমজয়ি ককাজস ঘি 

রেোইন এবং অথ ঘ সংস্থাজনি পরিরস্থরত রবজবচনা কজি অন্যমান কিজত হজব। 

ক জহতু উপজেলাি রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি (ওরিজয়জন্টশন 

এবং রিজেশাি) প্ররশক্ষণ DRT কর্তঘক পরিচারলত হজব, কসজক্ষজত্র প্ররশক্ষণ ককাস ঘ প্রদান রনরিত কিাি লজক্ষয DRT’ি েন্য 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

প্রজয়ােনীয় খিজচি বাজেট আজগই NILG কথজক কেলাগুজলাজত কপ্রিণ কিজত হজব। 

৪.৩. প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাি সংজশািন  

প্রজয়ােনীয়তাি রভরিজত বাংলাজদশ সিকাি, স্থানীয় সিকাি রবভাগ, বা NILG’ি নীরতগত পরিবতঘন সাজপজক্ষ প্ররশক্ষণ 

পরিকল্পনাটি হালনাগাদ বা সংজশািন কিা ক জত পাজি। ক জহতু প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি NILG’ি রবরভন্ন নীরতমালাি দরললগুজলাি 

মজধ্য একটি রহজসজব রবজবরচত হজব, কসজহতু এি রবষয়বস্তুগুজলা অন্যান্য নীরতমালাি সাজথ সামঞ্জস্যপূণ ঘ হজত হজব। NILG’ি 

অন্যান্য নীরতমালাগুজলা ওয়ারকঘং গ্রুপ পিীক্ষা কজি কদখজব এবং কসগুজলাি সাজথ প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটিি সামঞ্জস্য রনরিত কিজব। 

NILG’ি বারষ ঘক পরিকল্পনায় প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি  াজত প্ররতিরলত হয় তা রনরিত কিজত হজব।  

প্ররশক্ষণ লক্ষযসমূজহ (১.৩.১. অন্যজেদ) উজল্লখ কিা হজয়জছ ক  প্ররতটি উপজেলায় সহকািী রহসাবিক্ষণ অরিসাি (AAO) 

রনজয়াগ ও পদায়জনি পরিকল্পনা সিকাজিি িজয়জছ। NILG এই রবষয়টিি প্ররত লক্ষয িাখজব বজল আশা কিা হজে এবং 

পরিকল্পনাটি সিকাি কর্তঘক কর্াষণা কিা হজল AAO’কদি প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট রহজসজব রবজবচনা কিজত হজব। কসজক্ষজত্র রবযমান 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটি সংজশািন কিা ক জত পাজি। 

৪.৪. পিবতী দশজকি েন্য প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনাটিজত ২০২০ কথজক ২০৩০ সাল প ঘন্ত অন্তর্ভ ঘি থাকজলও, ২০৩০ সাজলি পজিও উপজেলা অংশীেনজদি 

সক্ষমতা উন্নয়জনি লজক্ষয এি িািাবারহকতা বোয় িাখজত হজব। এটা প্রতযারশত ক  ওয়ারকঘং গ্রুপ ২০৩০ সাজল প্ররশক্ষণ 

পরিকল্পনা বাস্তবায়জনি িলািল প ঘাজলাচনা কিজব এবং পিবতী দশজকি েন্য উপজেলা অংশীেনজদি েন্য আিও একটি 

প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কিজব  া ২০৪১ সাল প ঘন্ত বাস্তবারয়ত হজব এবং মজন িাখজত হজব ক  ওই বছিটিই ককৌশলপত্রটি 

বাস্তবায়জনি কশষ বছি।  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

অধ্যায় ৫ : প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য রদক-রনজদ ঘশনা (Roadmap) এবং কম ঘ-পরিকল্পনা (Action Plan) 

 

২০৩০ সাল প ঘন্ত উপজেলাি রবরভন্ন অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি সময়সূরচ রনজনািভাজব পরিকল্পনা কিা হজয়জছ। 

 

 
 

রচত্র : ২০৩০ সাল প ঘন্ত অংশীেনজদি েন্য প্ররশক্ষণ কযাজলোজিি সংরক্ষপ্ত রববিণ 

 

উজল্লখ্য, উপজেলা পরিষদ রনব ঘাচন উপজেলা পরিষদ রনব ঘাচন রবরি (১৯৯৮, সংজশারিত ২০১৩) অন্য ায়ী প্ররত ৫ (পাঁচ) বছি অন্তি 

হজয় থাজক। কসজক্ষজত্র পিবতী উপজেলা পরিষদ রনব ঘাচন হজব ২০২৪ সাজল এবং তািপজি ২০২৯ সাজল। সুতিাং, DRT গুজলাি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য প্রথম ToT আগামী ২০২৪ সাজল অন্যরষ্ঠতব্য উপজেলা রনব ঘাচজনি আজগি অথ ঘবছি ২৩/২৪-এ 

বাস্তবারয়ত হজব এবং রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণটি উপজেলা রনব ঘাচজনি পিপিই অথ ঘবছি ২৪/২৫-এ বাস্তবারয়ত হজব। DRT গুজলাি ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষজণি েন্য পিবতী ToT হজব ২০২৯ সাজলি উপজেলা রনব ঘাচজনি আজগি অথ ঘবছি ২৮/২৯-এ এবং রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি 

এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ রনব ঘাচজনি পিপিই অথ ঘবছি 

২৯/৩০-এ বাস্তবারয়ত হজব। 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি প্রথম রিজেশাি প্ররশক্ষণ অথ ঘবছি 

২২/২৩-এ  অন্যরষ্ঠত হজব। এি আজগ, DRT’ি েন্য রিজেশাি প্ররশক্ষজণি প্রথম ToT অথ ঘবছি ২১/২২-এ অন্যরষ্ঠত হজব। DRT 

গুজলাি পিবতী ToT রিজেশাি প্ররশক্ষণ হজব অথ ঘবছি ২৫/২৬-এ এবং রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি েন্য রিজেশাি প্ররশক্ষণ হজব অথ ঘবছি ২৬/২৭-এ। 

কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ (রনয়রমত প্ররশক্ষণ ও রিজেশাি প্ররশক্ষণ) উপজেলা রনব ঘাচনী চজেি পাঁচ বছজি রনব ঘারচত 

েনপ্ররতরনরিজদি কময়াদকাজল পরিচারলত হজব। এি িজল কগাপনীয় সহকািীিা কচয়ািম্যান, ভাইস-কচয়ািম্যান এবং উপজেলা 

রনব ঘাহী অরিসাি  াঁজদি তাঁিা সহজ ারগতা কিজবন, তাঁজদি সাজথ উপজেলা প্রশাসজনি ওপি একই িিজনি জ্ঞান-রভরি অেঘন 

কিজত সক্ষম হজবন। কগাপনীয় সহকািীজদি প্রথম প্ররশক্ষণ কদয়া হজব রনয়রমত প্ররশক্ষণ রহজসজব এবং পিবতী প্ররশক্ষণগুজলা 

রিজেশাি প্ররশক্ষণ রহজসজব প্রদান কিা হজব। 

প্ররশক্ষণ ককাস ঘসমূহ রেোইন ও বাস্তবায়জনি সময় প্ররশক্ষণ সমৃ্পি নীরতমালা এবং ককৌশলসমূজহি প্রজয়ােন রবজবচনা কিজত 

হজব। উদাহিণ স্বরূপ, েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তঘক োরিকৃত েনপ্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরতমালা।  

                                                     
  UGDP ২০১৯ সাজি অনুচষ্ঠত উপজেিা পচরষদ চনব িািজনর মাধ্যজম চনব িাচিত উপজেিা পচরষজদর প্রচতচনচধ এবং অংশীেনজদর েন্য উপজেিা পচরষদ পচরকল্পনা ও 

পচরজষবা প্রদান চবষয়ক কমৌচিক প্রচশক্ষি পচরিািনা কজর। উপজেিা পচরষদ কিয়ারম্যান, ভাইস-কিয়ারম্যান, উপজেিা চনব িাহী অচিসার, এবং অন্যান্য হস্তান্তচরত 

চবভাগসমূজহর কম িকতিাগি অে িবের ১৯/২০-কত ৪৯২ টি উপজেিা (প্রচতটি উপজেিা কেজক ১২ েন) কেজক প্ররশক্ষজণ অংশিহণ কজিন। 

রন ়রমত 

প্ররশক্ষণ 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ 

উপজেলা পরিষদ রনব ঘাচন  

(প্ররত  ৫ বছি অন্তি) 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ 

ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষজণি েন্য 

ToT  

রিজেশাি 

প্ররশক্ষজণি েন্য  

ToT  

ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষণ 

ওরিজয়জন্টশন 

প্ররশক্ষণ 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষজণি েন্য 

ToT  

রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ 

রিজেশাি 

প্ররশক্ষণ 

ওরিজয়জন্টশন  

প্ররশক্ষজণি েন্য  

ToT  

রিজেশাি  

প্ররশক্ষজণি েন্য 

 ToT  
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৫.১. Distric Resource Team (DRT) এি প্ররশক্ষণ [ককৌশল ১ /ককৌশল ২ /ককৌশল ৩] 

NILG কথজক কদয়া ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ ও রিজেশাি প্ররশক্ষণ ( া District Resource Team কক কদয়া হজব) এি 

রূপজিখাটিি মূল পদজক্ষপগুজলা রনজচি ছজক কদখাজনা হজলা।  

সািরণ : DRT’ি েন্য ToT ককাজস ঘি কম ঘ-পরিকল্পনা 
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১ সকল কেলায় DRT গঠজনি ব্যবস্থা            

২ 
DRT’ি রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রেোইন কিা 
           

৩ 
DRT’ি রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

প্ররশক্ষণ উপকিণগুজলাি উন্নয়ন 
           

৪ 
DRT’ি রিজেশাি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য 

ToT বাস্তবায়ন  
           

৫ 

DRT’ি রিজেশাি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য 

ToT’ি েন্য ততরিকৃত প্ররশক্ষণ উপকিণ 

হালনাগাদকিণ এবং পুনঃপ ঘাজলাচনা 

           

৬ 
DRT’ি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য 

ToT’ি প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রেোইন কিা 
           

৭ 
DRT’ি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ প্রদাজনি েন্য 

ToT’ি প্ররশক্ষণ উপকিণগুজলাি উন্নয়ন  
           

৮ 
DRT’ি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ প্রদাজনি 

েন্য ToT বাস্তবায়ন 
           

৯ 

DRT’ি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ প্রদাজনি 

েন্য ToT’ি েন্য ততরিকৃত প্ররশক্ষণ 

হালনাগাদকিণ এবং পুনঃপ ঘাজলাচনা 

           

৫.২. রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি প্ররশক্ষণ [ককৌশল ১/ককৌশল 

২/ককৌশল ৩] 

NILG কথজক কদয়া ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ ও রিজেশাি প্ররশক্ষণ [ া রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি কদয়া হজব] এি রূপজিখাটিি মূল পদজক্ষপগুজলা রনজচি ছজক কদখাজনা হজলা। 

সািরণ : রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি প্ররশক্ষজণি কম ঘ-পরিকল্পনা 

নং কাজেি রবষয়বস্তু 

অ
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০
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ব
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৩
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ব
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ব
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ব
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ব
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/২
৮

 

অ
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৯
 

অ
ব
 ২
৯
/৩
০
 

১ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

কম ঘকতঘাবৃজন্দি রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য 

প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি রেোইন প্রস্তুতকিণ 

           

২ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

কম ঘকতঘাবৃজন্দি রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য 

প্ররশক্ষণ উপকিজণি উন্নয়ন  

           

৩ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

রিজেশাি প্ররশক্ষজণি বাস্তবায়ন 

           



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

নং কাজেি রবষয়বস্তু 

অ
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অ
ব
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৪ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ উপকিণ 

হালনাগাদকিণ এবং পুনঃপ ঘাজলাচনা 

           

৫ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি 

রেোইন কিা 

           

৬ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ উপকিজণি 

উন্নয়ন  

           

৭ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি বাস্তবায়ন 

           

৮ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ উপকিণ 

হালনাগাদকিণ এবং পুনঃপ ঘাজলাচনা 

           

৯ 

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি এবং উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি/হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

DRT কর্তঘক কদয়া প্ররশক্ষণ পরিবীক্ষণ কিা 

          
 

৫.৩. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষণ 

[ককৌশল ৩] 

কগাপনীয় সহকািীজদি প্ররশক্ষজণি েন্য NILG’ি কাজেি রবষয়বস্তু এবং এি রূপজিখাটিি মূল পদজক্ষপগুজলা রনজচি ছজক 

কদখাজনা হজলা। 

সািরণ : উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািীি প্ররশক্ষজণি 

কম ঘ-পরিকল্পনা 

নং কাজেি রবষয়বস্তু 
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৯
 

অ
ব
 ২
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১ 
রনয়রমত প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি 

রেোইন কিা 
           

২ 
রনয়রমত প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ 

উপকিজণি উন্নয়ন  
           

৩ রনয়রমত প্ররশক্ষজণি বাস্তবায়ন            

৪ 
রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ 

ককাজস ঘি রেোইন কিা 
           

৫ 
রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য প্ররশক্ষণ 

উপকিণগুজলাি উন্নয়ন 
           

৬ রিজেশাি প্ররশক্ষজণি বাস্তবায়ন            

 

 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 
 

[উপজেলা অংশীেনজদি েন্য রনয়রমত প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি তারলকা]  

প্ররশক্ষজণি টাজগ ঘট প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি নাম 

ক District Resource Team (DRT) 

ক-১:  ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

ক-২: রিজেশাি প্ররশক্ষজণি েন্য ToT 

খ  

রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী 

অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

কম ঘকতঘাবৃন্দ  

খ-১: ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষণ 

খ-২: রিজেশাি প্ররশক্ষণ 

গ 

উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় 

সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি 

কগাপনীয় সহকািী 

গ-১: উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রনয়রমত প্ররশক্ষণ) 

গ-২: উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা (রিজেশাি প্ররশক্ষণ) 

 

 

* ক জহতু পরিরশষ্ট -১ এ কদখাজনা প্রাক্করলত ব্যয় ককাস ঘ রেোইজনি রনরদ ঘষ্ট পূব ঘশতঘসমূজহি ওপি রভরি কজি ততরি কিা হজয়জছ, 

কসজহতু পূব ঘশতঘগুজলা পরিবরতঘত হজল প্রাক্করলত ব্যয়ও পরিবরতঘত হজব। NILG  খন প্ররশক্ষণ ককাস ঘসমূহ পরিচালনা কিাি 

পরিকল্পনা কিজব, তখন কদজশি আথ ঘ-সামারেক অবস্থাি ওপি রভরি কজি প্রাক্কলনটি সমন্বয় কিাি প্রজয়ােন হজব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১ 

পরিরশষ্ট - : উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচ বাস্তবায়জনি েন্য প্রাক্করলত ব্যয়* 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

ক-১ DRT’ি েন্য ToT এি ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপ-পচরিািক, স্থানীয় সরকার (চিচিএিচে) 

২. চসচভি সােিন  

৩. অচতচরক্ত কেিা প্রশাসক (সাধারি) 

৪. অচতচরক্ত পুচিশ সুপার (পুচিশ সুপার কর্তিক মজনানীত) 

৫. উপ-পচরিািক, কৃচষ  

৬. চনব িাহী প্রজকৌশিী, এিচেইচি 

৭. চনব িাহী প্রজকৌশিী, চিচপএইিই 

৮. উপ-পচরিািক, চবআরচিচব 

৯. কেিা চশক্ষা কম িকতিা 

১০. কেিা প্রােচমক চশক্ষা কম িকতিা 

১১. কেিা ত্রাি ও পুনব িাসন কম িকতিা 

১২. কেিা মচহিা চবষয়ক কম িকতিা 

১৩. উপ-পচরিািক, সমােকল্যাি  

১৪. উপ-পচরিািক, যুব উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৮৯৬ েন (১৪ কম ঘকতঘা x ৬৪ কেলা) 

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা ৪২ েন প্ররশক্ষণাথী (৩ কেলা) 

প্রজয়ােনীয় ব্যাজচি সংখ্যা ২২ টি ব্যাচ 

কময়াদ ৩ রদন 

কভন্যয NILG 

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি পূব ঘ অথ ঘবছি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ২ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

(১) প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি একটি ব্যাচ পরিচালনা কিজত ব্যয় 

রববিণ 

একক 

হাি 

(টাকা) 

সময় 
সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন    

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন িাত 

উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য 

সম্মানী 
কসশন  প্রজ ােয নয় 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি 

এবং তাজদি সংস্থাগুজলাি 

সাজথ ক াগাজ াগ (কথাক 

টাকা) 

প্রজ ােয নয় প্রজ ােয নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ 

িজটাকরপ এবং বাঁিাই (৫ 

েন অরতরথসহ) 

প্রজ ােয নয় 

 উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন 

অরতরথসহ) 

বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি 

খাবাি + সকাজলি নাস্তা (৫ 

েন অরতরথসহ) 

বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট 

(কথাক টাকা) 
বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/ 

িাজতি খাবাি (৫ েন 

অরতরথসহ) 

বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন 

অরতরথসহ েন প্ররত ৫ টি 

কবাতল) 

বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৬৮০,৩৭০ টাকা ≒ ৬৯০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) [প্রায় ছয় লক্ষ নব্বই হাোি টাকা মাত্র] 

 

(২) DRT’ি সকল ব্যাজচি খিচ অন্তর্ভ ঘি কিজল  

৬৯০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) x ২২ ব্যাচ = ১৫,১৮০,০০০ টাকা [প্রায় এক ককাটি একান্ন লক্ষ আরশ হাোি টাকা মাত্র] 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৩ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

ক-২ DRT’ি েন্য ToT’ি রিজেসাি প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপ-পচরিািক, স্থানীয় সরকার (চিচিএিচে) 

২. চসচভি সােিন  

৩. অচতচরক্ত কেিা প্রশাসক (সাধারি) 

৪. অচতচরক্ত পুচিশ সুপার (পুচিশ সুপার কর্তিক মজনানীত) 

৫. উপ-পচরিািক, কৃচষ  

৬. চনব িাহী প্রজকৌশিী, এিচেইচি 

৭. চনব িাহী প্রজকৌশিী, চিচপএইিই 

৮. উপ-পচরিািক, চবআরচিচব 

৯. কেিা চশক্ষা কম িকতিা 

১০. কেিা প্রােচমক চশক্ষা কম িকতিা 

১১. কেিা ত্রাি ও পুনব িাসন কম িকতিা 

১২. কেিা মচহিা চবষয়ক কম িকতিা 

১৩. উপ-পচরিািক, সমােকল্যাি  

১৪. উপ-পচরিািক, যুব উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৮৯৬ েন (১৪ কম ঘকতঘা x ৬৪ কেলা) 

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা ৪২ েন প্ররশক্ষণাথী (৩ কেলা) 

প্রজয়ােনীয় ব্যাজচি সংখ্যা ২২ টি ব্যাচ 

কময়াদ ২ রদন 

কভন্যয NILG 

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি ২ বছি পি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৪  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

(১) প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি একটি (১) ব্যাচ পরিচালনা কিজত ব্যয় 

রববিণ 
একক হাি 

(টাকা) 
সময় 

সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন  

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন িাত 

উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী   কসশন  প্রজ ােয নয় 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি এবং 

তাজদি সংস্থাগুজলাি সাজথ ক াগাজ াগ 

(কথাক টাকা) 

প্রজ ােয নয় প্রজ ােয নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ িজটাকরপ এবং 

বাঁিাই (৫ েন অরতরথসহ) 
প্রজ ােয নয় 

 উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি খাবাি + 

সকাজলি নাস্তা (৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট (কথাক টাকা) বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/িাজতি খাবাি 

(৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন অরতরথসহ েন 

প্ররত ৫ টি কবাতল) 
বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৫৪৭,৩১০ টাকা ≒ ৫৫০,০০০ টাকা (প্রচত ব্যাজি)  [প্রায় পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাোি টাকা মাত্র] 

 

(২) DRT’ি সকল ব্যাজচি খিচ অন্তর্ভ ঘি কিজল  

৫৫০,০০০ টাকা (প্রচত ব্যাজি) x ২২ ব্যাি = ১২,১০০,০০০ টাকা [প্রায় এক ককাটি একুশ লক্ষ টাকা মাত্র] 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৫ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

খ-১ 
রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি 

ওরিজয়জন্টশন প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান  

২. উপজেলা ভাইস-কচয়ািম্যান 

৩. উপজেলা মরহলা ভাইস-কচয়ািম্যান 

৪. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি  

৫. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলরেইরে) 

৬. 

৭. 

৮. 

৯.  

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৪,৪২৮ েন (৯ েন x ৪৯২ উপজেলা) 

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা উপজেলাি উপি রনভঘি কিজব  

অন্যমাজনি উজেজশ্য, রনজনাি একটি কেলাজক িজি কনয়া হজলা। 

- কেলায় উপজেলাি সংখ্যা: ৮ টি উপজেলা 

- ব্যাচ সংখ্যা: ২ টি  

- ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা: ৩৬ েন (৪ উপজেলা) 

কময়াদ ৩ রদন 

কভন্যয কেলা অরিস বা কেলায় অবরস্থত অন্য ককানও কভন্যয 

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি পিপিই 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৬  

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

অন্যান্য ৪ েন উপজেলা কম ঘকতঘা 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

(১) একটি ব্যাজচি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি কক্ষজত্র কেলাি েন্য ব্যয় 

রববিণ 
একক হাি 

(টাকা) 
সময় 

সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন  

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন (আন্যমারনক)  িাত 

উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী কসশন  প্রজ ােয নয় 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি এবং 

তাজদি সংস্থাগুজলাি সাজথ 

ক াগাজ াগ (কথাক টাকা) 

প্রজ ােয নয় প্রজ ােয নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ িজটাকরপ এবং 

বাঁিাই (৫ েন অরতরথসহ) 
প্রজ ােয নয় 

উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি খাবাি 

+ সকাজলি নাস্তা (৫ েন 

অরতরথসহ) 

বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট (কথাক 

টাকা) 
বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/িাজতি 

খাবাি (৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন অরতরথসহ 

েন প্ররত ৫ টি কবাতল)  
বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৫৫৫,৪১৬ টাকা ≒ ৫৬০,০০০ ব্যয় (প্ররত ব্যাজচ) [প্রায় পাঁচ লক্ষ ষাট হাোি টাকা মাত্র] 

 

(২) দুই (২) টি ব্যাজচি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি কক্ষজত্র কেলাি েন্য ব্যয় 

৫৬০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) x ২ ব্যাচ= ১,১২০,০০০ টাকা [প্রায় এগাি লক্ষ চবশ হাোর টাকা মাত্র] 

 

(৩) সকল উপজেলাজক অন্তর্ভ ঘি কিজল ব্যয় হজব 

১,১২০,০০০ টাকা x ৬৪ কেলা= ৭১,৬৮০,০০০ টাকা [প্রায় সাত ককাটি কষাি লক্ষ আরশ হাোর টাকা মাত্র] 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৭  



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

খ-২  
রনব ঘারচত প্ররতরনরি, উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি 

রিজেশাি প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যান  

২. উপজেলা ভাইস-কচয়ািম্যান 

৩. উপজেলা মরহলা ভাইস-কচয়ািম্যান 

৪. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাি  

৫. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলরেইরে) 

৬. 

৭. 

৮. 

৯.  

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৪,৪২৮ েন (৯ েন x ৪৯২ উপজেলা) 

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা উপজেলাি উপি রনভঘি কিজব  

অন্যমাজনি উজেজশ্য, রনজনাি একটি কেলাজক িজি কনয়া হজলা। 

- কেলায় উপজেলাি সংখ্যা: ৮ টি উপজেলা 

- ব্যাচ সংখ্যা: ২ টি  

- ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা: ৩৬ েন (৪ উপজেলা) 

কময়াদ ২ রদন 

কভন্যয কেলা অরিস বা কেলায় অবরস্থত অন্য ককানও কভন্যয 

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি ৩ বছি পি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৮  

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাবৃজন্দি 

অন্যান্য ৪ েন উপজেলা কম ঘকতঘা 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

(১) একটি ব্যাজচি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি কক্ষজত্র কেলাি েন্য ব্যয় 

রববিণ 
একক হাি 

(টাকা) 
সময় 

সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন  

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন (আন্যমারনক)  িাত 

উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী কসশন  এন/এ 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি এবং তাজদি 

সংস্থাগুজলাি সাজথ ক াগাজ াগ (কথাক 

টাকা) 

প্রজ ােয নয় 
প্রজ ােয 

নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ িজটাকরপ এবং বাঁিাই 

(৫ েন অরতরথসহ) 
প্রজ ােয নয় 

 উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি খাবাি + 

সকাজলি নাস্তা (৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট (কথাক টাকা) বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/িাজতি খাবাি (৫ 

েন অরতরথসহ) 
বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন অরতরথসহ েন 

প্ররত ৫ টি কবাতল) 
বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৪২৫,৮৬৬ টাকা ≒ ৪৩০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) [প্রায় চাি লক্ষ রত্রশ হাোি টাকা মাত্র] 

 

(২) দুই (২) টি ব্যাজচি প্ররশক্ষণ ককাস ঘ পরিচালনা কিাি কক্ষজত্র কেলাি েন্য ব্যয় 

৪৩০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) x ২ ব্যাচ = ৮৬০,০০০ টাকা [প্রায় আট লক্ষ ষাট হাোি টাকা মাত্র] 

 

(৩) সকল কেলাজক অন্তর্ভ ঘি কিজল ব্যয় হজব  

৮৬০,০০০ টাকা x ৬৪ কেলা = ৫৫,০৪০,০০০ টাকা [প্রায় পাঁচ ককাটি পঞ্চাশ লক্ষ চরল্লশ হাোি টাকা মাত্র] 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ৯ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

 

গ-

১ 

উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় 

সহকািীি েন্য উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা রবষয়ক রনয়রমত প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী 

২. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী 

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৯৮৪ েন (২ েন কগাপনীয় সহকািী x ৪৯২ উপজেলা) 

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা ৫০ েন প্ররশক্ষণাথী (২৫ উপজেলা)  

প্রজয়ােনীয় ব্যাজচি সংখ্যা ২০ টি ব্যাচ  

কময়াদ ৩ রদন 

কভন্যয NILG 

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি পজি এক বছজিি মজধ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১০ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

(১) প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি একটি (১) ব্যাচ পরিচালনা কিজত ব্যয় 

রববিণ 
একক হাি 

(টাকা) 
সময় 

সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন  

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন িাত 

উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী কসশন  এন/এ 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি এবং তাজদি 

সংস্থাগুজলাি সাজথ ক াগাজ াগ (কথাক 

টাকা)  

প্রজ ােয নয় 
প্রজ ােয 

নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ িজটাকরপ এবং বাঁিাই 

(৫ েন অরতরথসহ) 
প্রজ ােয নয় 

 উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি খাবাি + 

সকাজলি নাস্তা (৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট (কথাক টাকা) বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/িাজতি খাবাি (৫ 

েন অরতরথসহ)/িাজতি খাবাি (৫ েন 

অরতরথসহ) 

বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন অরতরথসহ েন 

প্ররত ৫ টি কবাতল) 
বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৭৯৩,৪৫০ টাকা ≒ ৮০০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) [প্রায় আট লক্ষ টাকা মাত্র] 

 

(২) সকল ব্যাচজক অন্তর্ভ ঘি কিজল ব্যয় হজব 

৮০০,০০০ টাকা (প্রচত ব্যাজি) x ২০ ব্যাি = ১৬,০০০,০০০ টাকা [প্রায় এক ককাটি ষাট লক্ষ টাকা মাত্র] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১১ 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

গ-২ উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী এবং উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় 

সহকািীি েন্য উপজেলা অরিস ব্যবস্থাপনা রবষয়ক রিজেসাি প্ররশক্ষজণি প্রাক্করলত ব্যয় 

 

অপরিহা ঘ রবষয়সমূহ 

প্ররশক্ষণাথী ১. উপজেলা পরিষদ কচয়ািম্যাজনি কগাপনীয় সহকািী 

২. উপজেলা রনব ঘাহী অরিসাজিি কগাপনীয় সহকািী 

প্ররশক্ষণাথীি কমাট সংখ্যা ৯৮৪ েন (২ েন কগাপনীয় সহকািী x ৪৯২ উপজেলা)  

একটি ক্লাজস প্ররশক্ষণাথীি সংখ্যা ৫০ েন প্ররশক্ষণাথী (২৫ উপজেলা) 

প্রজয়ােনীয় ব্যাজচি সংখ্যা ২০ টি ব্যাচ 

কময়াদ ২ রদন  

কভন্যয NILG  

প্ররশক্ষণ বাস্তবায়জনি সময় উপজেলা রনব ঘাচজনি পি র্ততীয় বছজি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১২



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

 

(১) প্ররশক্ষণ ককাজস ঘি একটি (১) ব্যাচ পরিচালনা কিজত ব্যয় 

রববিণ 

একক 

হাি 

(টাকা) 

সময় 
সংখ্যা 

(েন) 

পরিমাণ 

(টাকা) 

ভযাট 

পরিমাণ 

(টাকা) 

কমাট 

(টাকা) 

ভযাট 

(%)  

(১) ভাতা এবং আবাসন 

অংশিহণ ভাতা রদন  

ভ্রমণ ভাতা  বাি  

আবাসন িাত 

 উপ-কমাট (১)   

(২) রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী, প্ররশক্ষণ উপকিণ 

রিজসাস ঘ পাস ঘজনি েন্য সম্মানী কসশন  প্রজ ােয নয় 

ব্যাগ  প্রজ ােয নয় 

কপন ড্রাইভ  প্রজ ােয নয় 

ব্যানাি, অংশিহণকািীজদি 

এবং তাজদি সংস্থাগুজলাি 

সাজথ ক াগাজ াগ (কথাক 

টাকা) 

প্রজ ােয নয় প্রজ ােয নয় 

প্ররশক্ষণ উপকিণ িজটাকরপ 

এবং বাঁিাই (৫ েন 

অরতরথসহ) 

প্রজ ােয নয় 

 উপ-কমাট (২)   

(৩) খাবাি এবং রিজেশজমন্ট 

রিজেশজমন্ট  

(দুই বাি/রদন, ৫ েন 

অরতরথসহ) 

বাি  

দুপুজিি খাবাি + িাজতি 

খাবাি + সকাজলি নাস্তা (৫ 

েন অরতরথসহ) 

বাি  

উজদ্বািন রিজেশজমন্ট (কথাক 

টাকা) 
বাি  

সমাপনী মধ্যািজভাে/িাজতি 

খাবাি (৫ েন অরতরথসহ) 
বাি  

পারনি কবাতল (৫ েন 

অরতরথসহ েন প্ররত ৫ টি 

কবাতল) 

বাি  

 উপ-কমাট (৩)   

 কমাট খিচ (১) + (২) + (৩)   

 

৬৩৯,১৫০ টাকা ≒ ৬৪০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) [প্রায় ছয় লক্ষ চরল্লশ হাোি টাকা মাত্র] 

 

(২) সকল ব্যাচজক অন্তর্ভ ঘি কিজল ব্যয় হজব 

৬৪০,০০০ টাকা (প্ররত ব্যাজচ) x ২০ ব্যাচ = ১২,৮০০,০০০ টাকা [প্রায় এক ককাটি আটাশ লক্ষ টাকা মাত্র] 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১৩ 

 



উপজেলা পরিষদ অংশীেনজদি েন্য মধ্য ও দীর্ ঘজময়াদী প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) 

উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ কম ঘসূরচি েন্য প্রাক্করলত ব্যজয়ি সািসংজক্ষপ 

(অথ ঘবছি ২০/২১ কথজক অথ ঘবছি ২৯/৩০ প ঘন্ত) 

(বাংলাজদশ টাকা) 

 DRT’ি েন্য ToT রনব ঘারচত েনপ্ররতরনরি, উপজেলা 

রনব ঘাহী অরিসাি এবং হস্তান্তরিত 

রবভাগসমূজহি কম ঘকতঘাজদি 

প্ররশক্ষণ 

কগাপনীয় সহকািীজদি েন্য 

প্ররশক্ষণ 

 

ওরিজয়জন্টশন রিজেশাি  ওরিজয়জন্টশন রিজেশাি  রনয়রমত রিজেশাি কমাট 

অথ ঘবছি 

২০/২১ 

অথ ঘবছি 

২১/২২ 

অথ ঘবছি 

২২/২৩ 

অথ ঘবছি 

২৩/২৪ 

অথ ঘবছি 

২৪/২৫ 

অথ ঘবছি 

২৫/২৬ 

অথ ঘবছি 

২৬/২৭ 

অথ ঘবছি 

২৭/২৮ 

অথ ঘবছি 

২৮/২৯ 

অথ ঘবছি 

২৯/৩০ 

কমাট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরশষ্ট ১ - ১৪ 


