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খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

রযকল্পনা ও উন্নয়ন অনুরফবাগ 

ফাাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা। 
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অবযন্তযীণ প্রান-১ াখা, খাদ্য ভন্ত্রণারয় এয ননাটি নাং ৫৪৮ তারযখ ২৬-০৬-২০১৬ এয ফযাদত প্রদত্ত ছদক ইন-াউজ প্ররক্ষণ 

কভ মসূরিদত রন্নদফ কযায জন্য রনদেফরণ মত প্রস্তাফ অগ্রায়ন কযা দরা: 

 

ক্ররভক 

নাং 

প্ররক্ষদণয রফলয় প্ররক্ষণাথী কভ মকতমা-কভ মিারযয নেরণ 

১। গার্ ম পাইর- প্ররত াখায় াংরফধান, যকাযী আদদ, রফরধভারা 

রফরবন্ন যকাযী আদদদয মথামথ াংযক্ষণ রনরিতকযণ।  

প্ররত াখায প্রথভ নেণীয কভ মকতমাবৃন্দ।  

২। যকাযী কভ মিাযী (আিযণ) রফরধভারা- ১৯৭৯ এয প্রদয়াগ রফরধদত 

ফরণ মত রফলদয়য ফযাদত ব্যাখ্যা ও াযস্পরযক ভত রফরনভয়।   

খাদ্য ভন্ত্রণারদয়য প্রথভ, রিতীয় ও তৃতীয় নেরণয 

কভ মিাযীবৃন্দ। 

৩। রনধ মারযত ছুটি রফরধভারা- ১৯৫৯, রফএআয, পান্ডাদভন্টার রুর ও 

ভয় ভয় যকায কতৃমক জারযকৃত আদদ িাযা ছুটিয রফধান মূ। 

 প্রাদন কভ মযত প্রথভ/ রিতীয় নেরণয কভ মিাযীগণ। 

৪। রফএআয, রজএপআয ফাদজট ব্যফস্থানা াংরিষ্ট রফরবন্ন যকাযী 

আদদদয মথামথ াংযক্ষণ ও ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া। 

প্রান াখা ও ফাদজট াখায প্রথভ/ রিতীয় নেণীয 

কভ মকতমাবৃন্দ। 

৫। ই-পাইররাং ব্যফস্থানা। 

** 

কর প্রথভ, রিতীয় ও তৃতীয় নেণীয কভ মিাযীবৃন্দ। 

৬।  রিফারদয়য রনদদ মভারা ২০১৪ এয ফযাদত নরথ, ত্র গ্রণ ও 

নপ্রযণ কর নযরজষ্টায অনুযন ও াংযক্ষদণয দ্ধরতগত 

আদরািনা। 

খাদ্য ভন্ত্রণারদয়য প্রথভ ও রিতীয় নেণীয কভ মকতমাবৃন্দ  

 

*        ইন-াউজ প্ররক্ষণ কভ মসূিীদক গরতীর ও পরপ্রসুকযদণয রদক্ষয ভন্ত্রণারদয়য প্ররক্ষণাথীদদয প্রদতযকদক প্রশ্ন/রজজ্ঞাায রবরত্তদত মূল্যায়ন। 

**        সৃজনীর দ্ধরতদত রররখত উত্তয দত্রয ভাধ্যদভ াংরিষ্টদদয মািাইকযণ।  

***    দীঘ মরদন একই াখায় কভ মযতদদয যকাদযয রনদদ মনা অনুাদয অন্য াখায় ফদরী/দায়ন রনরিতকযণ। এয পদর কদরয খাদ্য 

ভন্ত্রণারদয়য কভ মরযরধদত কাজ কযায সুদমাগ সৃরষ্ট কযদফ এফাং তাদদয নভধা ও দক্ষতা বৃরদ্ধদত ায়ক  দফ। 

****     নদদয রফরবন্ন প্ররক্ষণ নকদে কর ম মাদয়য কভ মিাযীদদয প্ররক্ষণ রনরিতকযণ। 

*****   প্ররক্ষণাথীদদয ভদধ্য াটি মরপদকট প্রদান।  

****** াখায দারয়ত্ব প্রাপ্ত কাযী রিফ/ররনয়য াকাযী রিফগণ রনয়রভত াখা রযদ মন রনরিত কযা দর কাদজয গরতীরতা মথা 

াখায় অরনশ্রত্তকৃত ত্র/নরথয রনরফড় তত্ত্বাফধান রনরিত দফ। 

 

 

     স্বা/-২৮.৬.১৬ 

তারযখ: ২৮-০৬-২০১৬ 

(াওরী সুভন) 

অরতরযক্ত রিফ 

খাদ্য ভন্ত্রণারয়। 

 


