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ম্পাদনা : ভাবুফা পাযজানা 

র্যচারক (প্রান ও প্রর্ক্ষণ),  

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট 
 : পভাোঃ ার্দুজ্জাভান 

ঊর্ধ্িতন বফজ্ঞার্নক কভ িকতিা 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট 

 : র্দরাযা াযবীন 

কাযী র্যচারক (প্রান াখা) 
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প্রকাকার : পবন্ফম্বয, ২০১৯ 
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প্রঙ্গ কথা 

ফাাংরাবদ ইবতাভবে র্নম্ন আবয পদ বত ভেভ আবয পদব উন্নীত ওায বথ। িাাংাদেদলর মদ া 

পেদলর ক্রমির্ ধমান ামবিক উন্নয়পন জ্বাাবন লবির ভূবমকা ািবরীম। াম্প্রর্তক ফছয গুবরাবত ফাাংরাবদব 

জ্বারার্নয চার্দা ক্রভান্বব বৃর্ি াবে। এই চার্দা পূযবণ র্ফর্আই জ্বারার্ন (প র, গ্যা ও করা)  ও খর্নজ 

ম্পদ খাবত  যাষ্ট্রী ভার্রকানাধীন াংস্থা কভ িযত পাজীফী কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয 

কভ িদক্ষ জনফর গঠবনয ভােবভ জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ খাবতয কভ িদক্ষতা বৃর্িবত াতা কবয আবছ। 

িাাংাদেল পিদরাবয়াম াআন্সটিটিউট ি ধমান মদয়র প্রাবিক ও িাস্তিমুখী প্রবলক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম পেদলর 

জ্বাাবন ও খবনজ ম্পে ানুন্ধান, উৎিােন, িন্টন, ব্যিস্থািনা ও উন্নয়পন ভূবমকা রাদখ। র্ফর্আই দৃঢ়বাবফ 

র্ফশ্বা কবয পম প্রর্ক্ষণ ও কভ িারায ভােবভ দক্ষ জনফর বতযী ও উন্নন াধন ম্ভফ। দক্ষ জনফরই একটি 

াংস্থায/প্রর্তষ্ঠাবনয প্রকৃত ম্পদ। র্ফগত কবক ফছবযয ভবে ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ফবচব পফর্ র্যভাণ 

প্রর্ক্ষণাথী র্ফর্আই কর্তিক ফাস্তফার্ত  র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ও কভ িারা অাংগ্রণ কবযন। আভযা আা কযর্ছ 

আগাভীবত র্ফর্আই কর্তিক অনুর্ষ্ঠতব্য র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ও কভ িারা অাংগ্রণকাযী প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা 

ক্রভান্বব বৃর্ি াবফ। জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ খাবত উন্নবনয রবক্ষয প্রর্ক্ষণ, কভ িারা ও গবফলণায ভানবক 

আন্তজিার্তক ম িাব উন্নীত কযা ও গ্রণবমাগ্যতা অজিবন র্ফর্আই ফ িদা অর্ফচর থাকবফ।  
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সূর্চত্র 

 

ক্রর্ভক নাং র্যবেদ  র্ফল পৃষ্ঠা নাং 

১। প্রথভ র্যবেদ : ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট িবরবচব  ০১ 

 

২। র্িতী র্যবেদ : ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট - এয জনফর কাঠাবভা  ০৫ 

 

৩। র্ততী র্যবেদ : প্রর্ক্ষণ র্চত্র জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ ০৭ 

 

   বচদে বিবিাঅাআ কর্তধক িাস্তিাবয়  প্রবলক্ষণ কাম িক্রভ ১০ 

   বচদে বিবিাঅাআ কর্তধক িাস্তিাবয়  কভ িারা ১১ 

   বচদে বিবিাঅাআ কর্তধক িাস্তিাবয়  ান্যান্য কাম িক্রভ ১৫ 

৪। চতুথ ি র্যবেদ 

 

: ফাবজট ও র্াফ (জুরাই ২০১৮ - জুন ২০১৯ অথ ি ফছয )   ১৭ 

 

৫। ঞ্চভ র্যবেদ : ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট - এয অজিন ও বর্ফষ্যৎ 

র্যকল্পনা 

২০ 
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প্রথভ র্যবেদ 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট 

ভূর্ভকা 

১৯৮১ াবরয জানুার্য ভাব র্ফদুযৎ, জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ ভন্ত্রণারবয অধীবন উন্নন প্রকল্প র্াবফ 

‘‘ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট’’ নাবভ এ প্রর্তষ্ঠাবনয মাত্রা শুরু । ১৯৮১-৯২ এফাং ১৯৯২-৯৬ 

ভকাবর দুই ম িাব ইউএনর্ডর্, পনাযাড ও ফাাংরাবদ যকাবযয অথ িাবন প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা  

এফাং উর্ির্খত ভব ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয র্নজস্ব বফনটি ফাাংরাবদ যকাবযয অথ িাবন 

র্নভ িাণ কযা । যফতীবত “ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট আইন-২০০৪” িাযা ফাাংরাবদ পবরার্রাভ 

ইন্পটিটিউট জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ-এয অধীবন একটি াংর্ফর্ধফি াংস্থা র্ববফ আত্মপ্রকা কবয। 

পতর, গ্যা ও খর্নজ খাবত কভ িযত কভ িকতিা ও পাজীফীবদয কার্যগর্য, প্রার্নক ও আর্থ িক র্ফলব 

প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভােবভ দক্ষ জনফর সৃর্ি, উচ্চতয গবফলণা, পবরার্রাভ াংর্িি র্ফলব মাফতী উাবত্তয 

ভন্বব একটি ব্যফস্থানা ডাটা ব্যাাংক এফাং াংর্িি র্ফলব যকাযবক যাভ ি প্রদান কযা ফাাংরাবদ 

পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয উবেশ্য। র্ফর্আই বফনটি উত্তযা ভবডর টাউবন অতযন্ত ভবনাযভ র্যবফব 

অফর্স্থত। ম্প্রর্ত ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউবটয মূর বফনটি াংস্কায, পভযাভত ও আদৄর্নকান কযায 

ভােবভ অর্ধকতয ভানম্পন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয পক্ষবত্র (ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট) াক র্যবফ 

বতযীবত ক্ষভতা অজিন কবযবছ। 

র্ফর্আই এয র্যচারনা ব্য যকাবযয যাজস্বখাত, পবরাফাাংরা ও র্ফর্র্ বত অনুদান র্ববফ প্রাপ্ত অথ ি 

িাযা র্নফ িা কযা । এ ছাড়া প্রর্ক্ষণ ও অন্যান্য খাত বত প্রাপ্ত অথ ি িাযাও র্ফর্আই এয ব্য র্নফ িা কযা 

। প র, গ্যা ও খর্নজ খাবত কভ িযত পাজীফী কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক প্রর্ক্ষণ প্রদান, গবফলণা ও উন্নন 

কাম িার্দ এফাং র্ক্ষামূরক ভর্ন্বত ভীক্ষা র্যচারনা, প্রমৄর্ি স্তান্তয ত্বযার্ন্বতকযণ ও প্রমৄর্িয উৎকল ি াধন 

ইতযার্দ কায ধাবে ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউবটয র্নকট ন্যস্ত কযা ববছ। ফাাংরাবদ পবরার্রাভ 

ইন্পটিটিউবটয কভ িকান্ড ১০ দস্য র্ফর্ি গবর্ন িাং পফাবড িয র্নবদ িনা পভাতাবফক র্যচার্রত বে। 

প্রর্তবফদনাধীন ভব র্ফর্আই গবর্ন িাং পফাবড িয ০৪(চায)টি পফাড ি বা অনুর্ষ্ঠত ববছ। 
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রূকল্প (Vision) 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউটবক আন্তজিার্তকবাবফ স্বীকৃত ভাবনয পন্টায অপ এবক্সবরন্প (Centre of 

Excellence)র্াবফ গবড় পতারা। 

অর্বরক্ষয (Mission) 

 

পতর, গ্যা ও খর্নজ ম্পদ খাবত ভানম্পন্ন প্রর্র্ক্ষত ভানফ ম্পদ বতযী।  

পকৌরগত উবেশ্যমূ:  
 

1. ভানম্পন্ন প্রর্ক্ষবণয ভােবভ ভানফম্পদ উন্নন   

2. ওাকি/পর্ভনায আবাজন  

3. পতর, গ্যা ও খর্নজ ম্পদ র্ফলব গবফলণা ও উন্নন  

 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এর উির াবি ধ  কাম িাফর্র- 

(ক)  প র, গ্যা ও খর্নজ ম্পদ খাবতয কর পাজীফী ও কভ িকতিায উচ্চতয প্রর্ক্ষণ, উি খাবতয 

গবফলণা ও উন্নন এফাং র্ক্ষা র্ফলক কভ িকান্ড র্যচারনা ও ক্রভান্বব এই কর কভ িকাবন্ডয ভান 

আন্তজিার্তক ম িাব উন্নীতকযবণয দক্ষে উবমাগী স্থানার্দ উন্নন ও সুবমাগ সৃর্ি এফাং াংর্িি র্ফলব উাত্ত 

াংগ্র, াংযক্ষণ ও প্রকা কযা;   

(খ)  প র, গ্যা ও খর্নজ অনুন্ধান কাবজয াবথ াংর্িি ভীক্ষা, যীক্ষা, উাত্ত প্রর্ক্রাকযণ, র্ফবিলণ 

ইতযার্দ র্যচারনা এফাং এতদাংক্রান্ত গবফলণা র্যচারনা কযা; 

(গ)  র্ফর্বন্ন পদী ও আন্তজিার্তক ম িাবয যকার্য, পফযকার্য াংস্থা ও র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ 

পমাগাবমাগ স্থান এফাং ইন্পটিটিউবটয কভ িকাবন্ডয পক্ষবত্র আন্তজিার্তক গ্রণবমাগ্যতা অজিন ও স্বীকৃর্ত রাববয 

জন্য পমৌথ কভ িসূর্চ গ্রণ কযা;  

(ঘ)  আদৄর্নক তথ্য প্রমৄর্িয াাবে প র, গ্যা ও খর্নজ র্ফলক একটি জাতী তথ্য ব্যাাংক স্থান এফাং 

ইন্পটিটিউট-পক পবরার্রাভ ও খর্নজ ম্পদ পক্টবযয পযপাবযন্প পকন্দ্র র্াবফ প্রর্তষ্ঠা কযা;  

(ঙ)  জাতী তথ্য ব্যাাংবক াংগৃীত ও াংযর্ক্ষত র্ফর্বন্ন উাত্ত, প্রর্তবফদন াংক্রান্ত তথ্য প্রকা ও র্ফক্র 

কযা; 
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(চ)  ইন্পটিটিউট কর্তিক প্রদত্ত ার্ব ি ও ইন্পটিটিউট র্যচার্রত মাফতী কভ িকাবন্ডয জন্য গবর্ন িাং পফাড ি কর্তিক 

ধাম িকৃত ও অনুবভার্দত াবয ‘‘র্প’’ গ্রণ কযা; 

(ছ)  ইন্পটিটিউবটয প্রর্ক্ষণ, গবফলণা ও উন্নন কভ িকাবন্ডয জন্য প্রবাজনী যীক্ষাগায, ওাকি, ডযর্ভটর্য 

ও অন্যান্য সুর্ফধার্দ স্থান এফাং যক্ষণাবফক্ষণ কযা ও প্রার্তষ্ঠার্নক উৎকল ি াধবন র্ফবশ্বয অন্যত্র র্যচার্রত 

অনুরূ ইন্পটিটিউবটয াবথ পমাগাবমাগ ও ম্পকি স্থান কযা। 

গবর্ন িাং পফাড ি 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) এয কভ িকান্ড র্নম্নফর্ণ িত ১০ (দ) জন পফাড ি দস্যবদয 

র্নবদ িনা পভাতাবফক র্যচার্রত বে। ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউবটয ভার্যচারক পফাবড িয দস্য-

র্চফ র্ববফ দার্ত্ব ারন কবযন। 

ক্রবমক নাং াংস্থার নাম পিাদড ধর েস্য 

(১) র্চফ, জ্বারাবন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ পচাযম্যান 

(২) পচাযম্যান, র্ফর্র্ দস্য 

(৩) পচাযম্যান, পবরাফাাংরা দস্য 

(৪) র্ফবাগী প্রধান, পবরার্রাভ এন্ড র্ভনাবযর র্যবাব ি 

ইর্ির্নার্যাং র্ডাট িবভন্ট, বুবট 

দস্য 

(৫) মৄগ্ম-র্চফ, জ্বারাবন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ দস্য 

(৬) মৄগ্ম-র্চফ, অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণার দস্য 

(৭) ভার্যচারক, ফাাংরাবদ ভূতার্িক জর্য অর্ধদপ্তয দস্য 

(৮) পচাযম্যান, ভূতি র্ফবাগ, ঢাকা র্ফশ্বর্ফদ্যার দস্য 

(৯) ফাাংরাবদ র্জওরর্জকযার পাাইটিয ভবনানীত প্রর্তর্নর্ধ দস্য 

(১০) ভার্যচারক, র্ফর্আই দস্য র্চফ 
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প্রার্তষ্ঠার্নক দস্য দ 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট, প্রর্ক্ষণ ও উন্নন াংর্িি একটি পদী র্ভর্ত ‘‘Bangladesh 

Society for Training and Development (BSTD)’’ এয প্রার্তষ্ঠার্নক দস্য। 

 

ইন্পটিটিউবটয অফস্থান 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট ঢাকা নগযীয পল প্রাবন্ত উত্তযায ৮ নম্বয পক্টবযয ৫/এ নাং প্লবট  অতযন্ত 

ভবনাযভ র্যবফব অফর্স্থত। 

 

 

 

wPÎ- ১: ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউবটয অফস্থানগত ভানর্চত্র। 
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র্িতী র্যবেদ 

র্ফর্আই এয জনফর কাঠাবভা 

 

র্ফর্আই ীর্ভত াংখ্যক জনফর র্নব তায কভ িসূর্চ র্নধ িার্যত ভব ম্পন্ন কযবত বচি থাবক। ইবতাভবে 

র্ফর্আই এয অপ্রতুর জনফর জর্নত ভস্যা র্নযবন গবর্ন িাং পফাড ি কর্তিক অনুবভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

অনুাবয দ সৃজবনয যকার্য আবদ (র্জও) জার্য কযা ববছ এফাং অথ ি র্ফবাগ কর্তিক পৃষ্ঠাঙ্কন কযা 

ববছ। অনুবভার্দত জনফর কাঠাবভা অনুাবয অত্র প্রর্তষ্ঠাবন ফতিভান জনফবরয র্চত্র র্নম্নরূ: 

 

ক্রর্ভক নাং বদয নাভ দ াংখ্যা কভ িযত শূন্য ভন্তব্য 

১। ভার্যচারক ০১ ০১ -- পপ্রলবণ র্নবার্জত 

২। র্যচারক (প্রান ও প্রর্ক্ষণ) ০১ ০১ -- পপ্রলবণ র্নবার্জত 

৩। প্রধান বফজ্ঞার্নক কভ িকতিা (র্এও) ০২ -- ০২  

৪। ঊর্ধ্িতন বফজ্ঞার্নক কভ িকতিা  ০৩ ০১ ০২  

৫। উ-র্যচারক ০২ ০১ ০১  

৬। বফজ্ঞার্নক কভ িকতিা (এও) ০৮ ০২ ০৬  

৭। কাযী র্যচারক ০৪ ০৪ --  

 ১ভ পের্ণয পভাট ২১ ১০ ১১  

৮। র্াফ যক্ষক-কাভ-কযার্ায ০১ ০১ --  

৯। পটকর্নর্ান (ল্যাফ/কর্ম্পউটায) ০২ ০২ --  

১০। র্এ ০৩ ০১ ০২  

১১। নকাকায ০১ ০১ --  

১২। কাযী (পটায/র্াফ/প্রর্ক্ষণ/রাইবের্য) ০৪ ০৩ ০১  

১৩। অর্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক ০৩ ০২ ০১  

১৪। গার্ড়চারক ০৪ ০৩ ০১  

 ৩ পের্ণয পভাট ১৮ ১৩ ০৫  

১৫। ম্যা কর্ায/এদমাবনয়া র্প্রন্টায/র্র্র্ 

অাবযটয 

০২ ০২ --  

১৬। ল্যাফ এবটনবডন্ট ০১ ০১ --  

১৭। অর্প াক (উচ্চ পস্কর) ০১ ০১ --  

১৮। অর্প াক ০৬ ০৬ --  

১৯। র্নযাত্তা প্রযী ০৩ ০৩ --  

২০। ঝাড়ুদায ০১ ০১ --  

২১। ভারী ০১ ০১ --  

 ৪থ ি পের্ণয পভাট ১৫ ১৫ --  

 ফ িবভাট: (১ভ+৩+৪থ ি) ৫৪ ৩৪ ১৬  

 

 

র্ফর্আই এয জনফর কাঠাবভা অনুমাী ফতিভাবন ১৬ টি দ শূন্য আবছ। তন্বে প্রথভ পের্ণয ১১টি দ শূন্য 

থাকা প্রর্ক্ষণ ও গবফলণা কাজ ব্যাত বে। র্নজস্ব জনফবরয অবাবফ তবাগ প্রর্ক্ষকই যকার্য কভ িকতিা, 

জ্বারার্ন খাত র্ফলক অর্বজ্ঞ কভ িকতিা, ফাাংরাবদ আণর্ফক র্ি কর্ভন, ঢাকা র্ফশ্বর্ফদ্যার, জাাঙ্গীযনগয  
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র্ফশ্বর্ফদ্যার ও বুববটয র্ক্ষকবদয ভে বত আগত আভর্ন্ত্রত অর্তর্থ প্রর্ক্ষক িাযা কর প্রর্ক্ষণ পকা ি-ই 

র্যচারনা কযা ।   

ম্প্রর্ত “ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট কভ িচাযী চাকুর্য প্রর্ফধানভারা, ২০১৬” পগবজট র্ফজ্ঞর্প্ত আকাবয 

প্রকার্ত ববছ। ফতিভাবন শূন্য বদ জনফর র্নবাবগয র্ফলটি প্রর্ক্রাকযণ কযা বে। ফাাংরাবদ 

পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয শূন্য দ মূ জনফর র্নবাবগয ভােবভ পূযণ কযা বর ভানম্পন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদান 

ও গবফলণা কাম ি র্যচারনা কযবত ভথ ি বফ।  

র্ফর্আইবক একটি আন্তজার্তিক ভাবনয প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্াবফ গবড় তুরবত বর ফতিভান জনফর কাঠাবভায 

পুনগ িঠন এফাং প্রর্ক্ষণ াংর্িি প্রবাজনী  মৄবগাবমাগী মন্ত্রার্ত াংগ্র কযা প্রবাজন। প্রর্তবফদনাধীন ভব 

র্ফর্আই জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয প্রতযক্ষ বমার্গতা “ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয 

নতুন বফন র্নভ িাণ ও প্রর্ক্ষণ াংর্িি মন্ত্রার্ত, পটওযায (Training related equpments software ) ও 

আফাফত্র াংগ্র” ীল িক  প্রকল্প প্রস্তাফনা পপ্রযণ কবযবছ।   
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র্ততী র্যবেদ 
 

প্রর্ক্ষণ  

প্রর্ক্ষণ 

র্ফর্আই-এয ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয প্রর্ক্ষণ পকা ি কযাবরন্ডায প্রণবনয প্রাক্কাবর জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ 

পক্টবযয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠান/াংস্থা/পকাম্পার্ন মূবয প্রর্তর্নর্ধগবণয ভন্বব প্রর্ক্ষবণয চার্দা র্নরূবণয জন্য 

একটি বা ১৪ পভ, ২০১৮াআাং াবরদখআবাজন কযা । উি বা ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয ফাস্তফার্ত 

পকাব িয র্ফলব র্ফস্তার্যত আবরাচনা । বা উর্স্থত প্রর্তর্নর্ধগবণয চার্দা ও ভতাভবতয র্বর্ত্তবত 

র্ফর্আই এয ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয জন্য র্নম্নফর্ণ িত প্রর্ক্ষণ পকা ি কযাবরন্ডায (াযণী-১) প্রণন কযা , 

মা র্ফর্আই গবর্ন িাং পফাবড িয ৬২তভ বা অনুবভার্দত । 

াযণী ১ : ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবযয অনুবভার্দত প্রর্ক্ষণ পকা ি ও কভ িারায তার্রকা 

 

Bangladesh Petroleum Institute (BPI) 

Proposed list of Training Courses for 2018–2019 

Training Courses: 

Sl. No. Course Title / Topic Duration Tentative Time 

1.  Foundation Course  on Oil, Gas & Mineral 

Resource Sector 

8 weeks To be fixed later 

2.  APA Performance, Monitoring, Evaluation & 

Related Topics 

05 days 05-09 August 2018 

3.  Material Engineering Codes & Standards 05 days 05-09 August 2018 

4.  Taxation and Vat Management 10 days 09-20 September 2018 

5.  Public Procurement Act & PPR - 2008 05 days 16-20 September 2018 

6.  Project Management 10 days 30 September – 11 October 

2018 

7.  Handling of Disciplinary Cases and Conducting 

Departmental Inquiry 

05 days 14-18 October  2018 

8.  Welding and Non Destructive Testing 

(Jointly with AEC) 

05 days 21-25 October  2018 
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9.  Plant Operation and Maintenance 

(Jointly with TICI) 

10 days 21  October – 01 November 

2018 

10.  Financial Management [Auditing & Budgeting] 10 days 04-15 November 2018 

11.  Occupational Safety, Health & Environmental 

Management 

05 days 11-15 November 2018 

12.  Inventory Control and Store Management 05 days 25-29 November 2018 

13.  Gas Network Analysis 05 days 02-06 December 2018 

14.  Storage Handling and Maintenance of POL 

Products and  Aircraft Refueling 

06 weeks As mentioned by BA 

15.  Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation 03 days 18-20 December 2018 

16.  Design, Construction, Operation and Maintenance 

of Gas Pipeline 

10 days 30 December 2018 – 10 

January 2019   

17.  Corrosion Control and Cathodic Protection 05 days 20-24 January 2019 

18.  Techniques of Presentation Skill 03 days 03-05 February 2019 

19.  Sustainable Development Goal (SDG) 03 days 26-28 February 2019 

20.  Supply Chain Management 10 days 10-21 January 2019 

21.  Good Governance & HRM 05 days 10-14 March 2019 

22.  Office Management 05 days 31 March – 04 April 2019 

23.  Labor Law and Human Rights 05 days 07-11 April 2019 

24.  Essential Managerial Skill & Techniques 05 days 21-25 April 2019 

25.  Conflict and Stress Management 05 days 05-09 May 2019 
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Workshop for 2018–2019 

Workshops: 

Sl. No Workshop Title / Topic Duration Tentative Date 

1.  
Annual Confidential Report (ACR) Writing 01 day 30 August 2018 

2.   থ্য াবর্কার াঅাআন- ২০০৯ 
01 day 13 September 2018 

3.  
Annual Performance Agreement (APA) 02 days 17-18 February 2019 

4.  Innovative Idies and Skills 02 days 13-14 March 2019 

5.  
Annual Confidential Report (ACR) Writing 01 day 20 March 2019 

6.  
National Integrity Strategy (NIS)  01 day 06 May 2019 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয র্ফর্আই গভবন ধাং পফাবড িয অনুবভার্দত প্রর্ক্ষণ সূর্চ বত ২৩ টি প্রর্ক্ষণ পকা ি ও 

০৬ টি ওাকি  এফাং অনুবযাবধ আবার্জত  ফাাংরাবদ র্ফভান ফার্নীয ১টি প্রর্ক্ষণ, পবরাফাাংরায ২টি 

প্রর্ক্ষণ ও র্ততা গ্যা রান্পর্ভন এন্ড র্ডর্ষ্ট্রর্ফউন পকাাং র্র: এয ২টি ওাকি এয ভােবভ পভাট ৯ ৫৯ 

জন কভ িকতিা/কভ িচার্যবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ।এছাড়াও র্ফর্আই এয কভ িকতিা/ কভ িচার্যগপণয জন্য ০৯ টি 

অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ/ কভ িারা আবাজন কযা । র্ফর্আই এয স্বল্প জনফর থাকা বিও কর প্রর্ক্ষণ 

কভ িসূর্চই পরবাবফ ম্পন্ন ববছ। র্নবম্ন ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ পকা ি ও ওাকি ( াংদযাজনী-০১) এ 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা াই র্চবত্রয ভােবভ প্রদ িন কযা র। 
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wPÎ- ২: ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাস্তফার্ত কার্যগর্য প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা। 

 

 

 

wPÎ- ৩: ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাস্তফার্ত অ-কার্যগর্য/প্রার্নক ও আর্থ িক প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা। 
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wPÎ- ৪: ২০১৮-১৯A_© িছদর ফাস্তফার্ত কভ িারা অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা। 

 

 

 

 

 

 

wPÎ- ৫: ২০১৮-১৯ A_© িছদর অনুবযাধক্রবভ ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা। 
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ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট কর্তিক ফাস্তফার্ত র্ফর্বন্ন কভ িারা ও প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

ক্রভাগত ফাড়বছ। র্নবম্নয স্তম্ভ পরখর্চত্র র্ফগত াঁচ অথ ি ফছবযয (২০১৩-১৪ পথবক ২০১৮-১৯ ম িন্ত) র্ফর্আই এ 

অনুর্ষ্ঠত প্রর্ক্ষণ ও কভ িারা অাংগ্রণকাযী প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা র্নবদ ি কযবছ। পরখর্চবত্র পদখা মাবে পম, 

র্ফগত াঁচ অথ ি ফছবযয ভবে ২০১৭-১৮ অথ ি© িছদর ানুবি  কভ িারা ও প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রণকাযী 

প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা ফবচব পফর্।  

 

 

 

wPÎ-৬: বিগ  A_© িছর ও ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ ও কভ িারা 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যায তুরনামূরক র্চত্র। 

  

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

৭০০

৮০০

৯০০

১০০০

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

৫৪৮

৭০৭

৬৪১ ৬৩১

৯৭৬ ৯৫৯

প্রর্ক্ষণ ও কভ িারা অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা

অথ িফছয
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ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) কর্তিক ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান ও কভ িারা াংক্রান্ত র্কছু  

কভ িকাবন্ডয র্চত্র র্নবম্ন প্রদান কযা র। 

  

  

  

  

 

wPÎ-৭: ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) কর্তিক ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ  ও 

কভ িারায র্কছু খন্ড র্চত্র। 
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wPÎ-৮: ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) কর্তিক ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ  ও 

কভ িারায র্কছু খন্ডর্চত্র। 
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প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা ছাড়াও ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) র্ফর্বন্ন কভ িকাবন্ড র্ক্র অাংগ্রণ 

কবয এফাং র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কবয। র্নবম্ন আবরার্চত র্কছু  কভ িকান্ড ও কভ িসূর্চয র্চত্র প্রদান কযা র। 

  
 

wPÎ- ৯:  স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু পখ মুর্জবুয যভাবনয ৪৩তভ াাদত ফার্ল ির্কবত 

েিাির্র জ্ঞান। 

  
 

wPÎ- ১০:  র্ফর্আই কাম িারবয পৌন্দম ি ফধ িন কভ িসূর্চ। 

  
 

wPÎ- ১১:  র্ফর্আই এয কভ িকতিা ও কভ িচাযীগণবক জাতী শুিাচায পুযস্কায প্রদান। 

  
 

wPÎ- ১২: অাংীজবনয অাংগ্রবণ বা। 
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র্নজস্ব কভ িকতিাবদয ক্ষভতা বৃর্ি   

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) এর কভ িকতিাবদয ক্ষভতা বৃর্িকবল্প পদবয অবযন্তবয ও 

র্ফবদব র্ফর্বন্ন র্ফলব প্রর্ক্ষবণ অাংগ্রবণয জন্য পপ্রযণ কবয। প্রর্তবফদনাধীন ফছবয ফাাংরাবদ পবরার্রাভ 

ইন্পটিটিউবটয ১জন কভ িকতিা র্ফবদব এফাং ৯জন কভ িকতিা ও ২০ জন কভ িচাযী (পভাট ২৯ জন) পদবয 

অবযন্তবয র্ফর্বন্ন পভাবদ প্রর্ক্ষণ পকা ি, ওাকি ও পর্ভনাবয অাংগ্রণ কবযন।   

 

গ্রন্থাগায 

প্রর্ক্ষক ও গবফলকবদয চার্দা পভটাবত র্ফর্আইবত একটি মৃি গ্রন্থাগায যববছ। ২৯৬৪টি পুস্তক মৃি 

গ্রন্থাগাযটিবত পফর্য বাগ কার্যগর্য র্ফলবয ফই যববছ। তাছাড়া র্কছু র্ফবদর্ জান িার, প্রার্নক ও অন্যান্য 

াঠ্য াভগ্রী যববছ। প্রর্তবফদনাধীন ভব “র্নফ িার্চত ১০০ বালণ”, “ফাাংরাবদবয অগ্রগর্ত ও ভবৃর্িয 

দফছয ২০০৯-২০১৮” ৫ কর্, “চাকর্যয র্ফধানাফরী” ৩কর্ ফই রাইবের্যয জন্য াংগ্র কযা ।  

গ্রন্থাগাবযয ফই উবত্তারন ও জভায ব্যফস্থা নাতন র্নবভ াবত করবভ খাতা র্রর্ফি কবয র্যচারনা কযা 

।  
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চতুথ ি র্যবেদ  

ফাবজট ও র্াফ (২০১৮- ২০১৯ অথ ি ফছয)  

ফাবজট ও র্াফ 

র্ফর্আই এয আর্থ িক র্াফ ও ব্যফস্থানায  জন্য একটি র্াফ াখা যববছ। মাফতী আ-ব্য, আর্থ িক 

পরনবদন আর্থ িক ব্যফস্থানায  দার্ত্ব এ াখা ারন কবয থাবক।  

র্ফর্আই একটি াংর্ফর্ধফি াংস্থা বরও যকার্য র্াফ ির্তই এখাবন চালু যববছ। র্ফর্আই এয 

র্নম্নর্রর্খত উৎ বত তর্ফর প্রাপ্ত  : 

(ক) যকার্য অনুদান 

(খ) পবরাফাাংরায অনুদান 

(গ) র্ফর্র্য অনুদান 

(ঘ) র্নজস্ব আ 

াযণী ২ : ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয আ 

ক্রবমক নাং উৎ িবরমাণ 

১। রকাবর ানুোন ২,৩৬,৩০,০০০.০০ 

২। পিদরািাাংা ৮০,০০,০০০.০০ 

৩। বিবিব ১৫,০০,০০০.০০ 

৪। প্রবলক্ষণ বি ও ান্যান্য ৫৮,৪০,৬০৬.০৭ 

৫। এিবডাঅর এর সুে ৭০,৯৭,৭৩২.৫২ 

৬। এটিবডর সুে ২,৫৩,৫১৮.০০ 
 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয র্ফর্আই র্যচারনায জন্য গবর্ন িাং পফাড ি কর্তিক  ৪,৪৩,২২,০০০/- (চায পকাটি পততার্ি 

রক্ষ ফাই াজায) টাকায ফাবজট অনুবভার্দত । যফতীবত উি অথ ি ফছবযয জন্য ৩,১৬,৮৫,১৬৩/২৫( 

র্তন পকাটি পলার রক্ষ চার্ াজায একত পতলর্ি টাকা পঁর্চ া) টাকায াংবার্ধত ফাবজট 

অনুবভার্দত । উি ফাবজবটয র্ফযীবত পভাট ২,৯৩,৪০,৭২২.৭১ (দুই পকাটি র্তযানব্বই রক্ষ চর্ি াজায 

াতত ফাই টাকা একাত্তয  া) টাকা ব্য । উবিখ্য, ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ফাবজবটয আওতা 

যকাবযয াধাযণ ভঞ্জুযী র্াবফ ফযােকৃত/প্রাপ্ত ২,৩৬,৩০,০০০.০০ (দুই পকাটি ছর্ত্র রক্ষ র্ত্র াজায) 

টাকা বত কভ িকতিা ও কভ িচাযীগবণয পফতন-বাতা খাবত ব্য  ২,১২,৮৫,৫৫৯.৪৬ (দুই পকাটি ফায রক্ষ 

চাঁর্ াজায াঁচত ঊনলাট টাকা র্ছচর্ি া) টাকা এফাং অফর্ি অব্যর্ত ২৩,৪৪,৪৪০.৫৪ (পতই 

রক্ষ চুার্ি াজায চাযত চর্ি টাকা চুান্ন া) টাকা যকার্য পকালাগাবয ভ িণ কযা ।  
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র্াফ র্নযীক্ষা 

ফার্ণর্জযক অর্ডট অর্ধদপ্তয কর্তিক র্ফর্আই-এ র্ফগত ২০১০-২০১২ ভকাবর আর্থ িক র্নযীক্ষায অর্নস্পন্ন 

১টি অর্ডট আর্ত্ত এফাং২০১২-১৮ ভকাবরয আর্থ িক র্নযীক্ষা উত্থার্ত ৪টি অর্ডট আর্ত্ত  পভাট ৫টি 

অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন যববছ। 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (The Annual Performance Agreement): 

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ির্ত ( Government Performance Management System) এয 

আওতা জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ-এয বঙ্গ ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয ফার্ল িক ২০১৮-

১৯ অথ ি ফছবযয কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত । িাব ধক কম ধম্পােন চুবি অনুমাী র্ফর্আই এয কাম িমূ 

এয ভান অতযন্ত বার। 

ই-নর্থ 

প্রর্তবফদনাধীন ভব র্ফর্আই ই-নর্থয ভােবভ কাম িক্রভ শুরু কবয। এটুআই (Access to Information) 

কর্তিক দপ্তয/াংস্থা (পছাট কযাটাগর্য)-এয কাম িক্রবভয র্ফস্তার্যত র্যবাবট ি জুন ২০১৮ ভাবয ১৬৭টি াংস্থায 

ভবে র্ফর্আই-এয অফস্থান ১৩তভ। 

ইবনাববন 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয এটুআই (a2i) এয াতা র্ফর্আই-এ ইবনাববন াংক্রান্ত ২ র্দবনয প্রর্ক্ষণ 

পকাব িয আবাজন কযা । এবত র্ফর্আই-এয ৪জন কভ িকতিা পবরার্রাভ পক্টবযয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয 

পভাট ২৭ জন প্রর্ক্ষণাথী অাং গ্রণ কবযন। এছাড়া (a2i) এয াতা ১র্দবনয উদ্ভাফনী কভ িকাবন্ডয 

ওর্যবনবটন কভ িারা অনুর্ষ্ঠত । এবত র্ফর্আই এয ১০জন কভ িকতিা ও কভ িচার্য অাং গ্রণ কবযন। 

শুিাচায 

র্ফর্আই, জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অনুমাী শুিাচায কভ িবকৌর ফাস্তফান কাঠাবভা 

প্রণন কবয এফাং প অনুমাী ভর্বর্ত্তক কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফাবন বচি । উবিখ কযা প্রবাজন পম, 

শুিাচায পুযস্কায নীর্তভারা, ২০১৭ অনুমাী ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবযয ৯ভ পগ্রডভুি কভ িকতিা পফগভ র্দরাযা 

পচৌদৄযী, কাযী র্যচারক (বান্ডায) এফাং ১৩ পগ্রডভুি কভ িচাযী জনাফ পভা: গাও-ই-আজভ, র্াফ যক্ষক 

কাভ কযার্ায-পক শুিাচায পুযস্কায প্রদান কযা । 
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SIP (Small Improvement Project) 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট-এয ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয র্নম্নফর্ণ িত SIP কাম িক্রভ গ্রণ কযা । 

১  প্রর্তফন্ধীবদয প্রবফগম্যতা বতর্য 

২। অর্পবয নাভ পরক দৃশ্যভান স্থাবন স্থান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wPÎ- ১২: ২০১৮-১৯ A_© িছদর ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) কর্তিক ফাস্তফার্ত র্কছু 

কভ িকান্ড। 
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ঞ্চভ র্যবেদ 

র্ফর্আই এয অজিন ও বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

অজিন 

পতর, গ্যা ও খর্নজ খাবত ভবয চার্দা অনুাবয প্রর্ক্ষণ প্রদান, গবফলণা র্যচারনা ও কার্যগর্য জ্ঞান 

র্ফর্নভবয জন্য পম দক্ষ জনর্িয প্রবাজন র্ফর্আই এ তা অপ্রতুর। তবফ ইবতাভবে “ফাাংরাবদ 

পবরার্রাভ ইন্পটিটিউবটয কভ িচাযী চাকর্য প্রর্ফধানভারা, ২০১৬” পগবজট আকাবয প্রকার্ত ববছ। চাকর্য 

প্রর্ফধানভারা ওায য র্ফর্আই শূন্য বদ জনফর র্নবাবগয উবদ্যাগ গ্রণ কবযবছ। পবর শূন্য বদ পমাগ্য 

ও দক্ষ জনফর র্নবাবগয ভােবভ র্ফর্আই জনফর াংক্রান্ত াংকট র্নযবন ক্ষভ বফ। 

এ ছাড়া র্ফর্আই প্রর্তবফদনাধীন ভব র্নবম্নাি কাম িক্রভ পরবাবফ ম্পন্ন কবযবছ : 

 াবজধ  ছুটির বাি বিিরণী াংক্রান্ত িটওয়োর ত বর করা দয়দছ; 

 প্রর্ক্ষণাথীবদয ভতাভত প্রদাবনয পযভ অনরাইবন চালুকযণ; 

  প্রর্তফন্ধীবদয প্রবফগম্যতা বতর্য; 

 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) এয ক্ষভতা বৃর্িয জন্য জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয 

র্নবদ িনা এফাং অত্র পক্টবযয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয বমার্গতা ীর্ভত আকাবয র্ফর্আই এয অফকাঠাবভাগত 

পভযাভত ও াংস্কায কাম িক্রভ ম্পন্ন । এছাড়া র্ফর্আই এয চাকুর্য প্রর্ফধানভারা পগবজট আকাবয প্রকার্ত 

ওায য শূন্য বদ জনফর র্নবাগ প্রর্ক্রা শুরু । আা কযা মা র্ফর্আই এয শূন্য দ মূ পমাগ্যতা 

ম্পন্ন জনফর িাযা পূযণ কযা ম্ভফ বফ এফাং প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয পক্ষবত্র গর্তীরতা আবফ। ইবতাভবে 

র্ফর্আই প্রর্ক্ষণাথীবদয সুর্ফধাবথ ি ২৪ োর্ফর্ি ডযর্ভটর্য প্রস্তুত ম্পন্ন ববছ। পবর প্রর্ক্ষণাথীবদয পম 

আফার্ক াংকট র্ছর তা দূয । ইবতাভবে “ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট এয নতুন বফন র্নভ িাণ ও 

প্রর্ক্ষণ াংর্িি মন্ত্রার্ত, পটওযায (Training Related Equipments Software)  ও আফাফত্র 

াংগ্র” ীল িক প্রকল্প গ্রণ এফাং ফতিভান জনফর কাঠাবভাবক পুনগ িঠন কযায উবদ্যাগ পনা ববছ। 
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উাংায 

ফাাংরাবদ পপ্রবরার্রাভ ইন্পটিটিউট (র্ফর্আই) ১৯৮১ াবর প্রর্তর্ষ্ঠত ওায য পথবক জ্বারার্ন খাবত 

র্নবার্জত কার্যগর্য জনফবরয দক্ষতা বৃর্িয জন্য প্রর্ক্ষণ প্রদান ও গবফলণা র্যচারনা কবয আবছ। 

র্ফর্আই অপ্রতুর জনফর, পবৌত সুর্ফধার্দ, প্রর্ক্ষণ াংর্িি মন্ত্রার্ত, পটওযায ও আফাফবত্রয পম াংকট 

যববছ তা সুযাা কযায জন্য ইবতাভবে উবদ্যাগ গ্রণ কবযবছ। এ ক উদযাদগর িদ াঅলা করা যায়, 

ফাাংরাবদ পবরার্রাভ ইন্পটিটিউট জ্বারার্ন খাবত ভানম্পন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভােবভ দক্ষ ভানফ ম্পদ 

উন্নয়দন কায ধকর ভূর্ভকা ারন কযবফ। প্রর্তষ্ঠানটি াবচদরাআ কর ভস্যা কাটিব উবঠ তায উয ন্যস্ত দার্ত্ব 

ারবন ক্ষভ বফ। জ্বারার্ন খাবত প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভােবভ দক্ষ জনর্ি গবড় তুবর এ ইন্পটিটিউট পতর ও 

গ্যা অনুন্ধান, উৎাদন ও র্ফতযণ প্রর্ক্রায াবথ ম্পকিমৄি র্ফর্বন্ন াংস্থা ও দপ্তবযয ক্ষভতা বৃর্িবত 

অফদান যাখবফ। পবর জ্বারার্ন খাবত দক্ষ জনফবরয পক্ষবত্র র্ফবদ র্নব িযতা হ্রা কবয র্নজস্ব দক্ষ ভানফ ম্পদ 

গঠবন কাম িকয ভূর্ভকা যাখবফ।  

 

 

----*****----
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াংবমাজনী ০১ 

র্ফর্আই কর্তিক ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ফাস্তফার্ত প্রর্ক্ষণ পকা ধ ও ওয়াকধলপির  াবকাাঃ 

ক্র. নাং প্রবলক্ষদণরনাম 
প্রবলক্ষণার্থীর

াংখ্যা 
পময়াে 

 
Technical 

 

01। Material Engineering Codes & Standards ১৭ জন ০৫-০৯ াঅগস্ট, ২০১৮ 

02। Plant Operation and Maintenance ১৫ জন ০৪-১৫ নদভম্বর, ২০১৮ 

০3। Gas Network Analysis ১৫ জন ০২ -০৬ বডদম্বর, ২০১৮ 

04। Corrosion Control and Cathodic Protection ২৫ জন ২০-২৪ জানুয়াবর, ২০১৯ 

05। Welding and Non Destructive Testing (NDT) ১৬ জন ২৭-৩১ জানুয়াবর, ২০১৯ 

06। 
Storage, Handling and Maintenance of POL Products and 

Aircraft Refueling [Bangladesh Army] 
২০ জন ১৮ মাচ ধ-১১ এবপ্র, ২০১৯ 

07। 
Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas 

Pipeline 
৩০ জন ১৬-২৭ জুন, ২০১৯ 

 ‡gvU 138 Rb  

 

Non-Technical/Administrative &Financial 
 

০১। 
APA , Performances, Monitoring, Evaluation & Related 

Topics  
২৪ জন ০৫-০৯ াঅগস্ট, ২০১৮ 

০2। Taxation & VAT Management ১৮ জন ০৯-২০ পদেম্বর, ২০১৮ 

০3। Public Procurement Act,2006 & PPR-2008 ৬১ জন ১৬-২০ পদেম্বর, ২০১৮ 

০4। Project Management ৩২ জন 
৩০ পদেম্বর-১১াদটাির, 

২০১৮ 

০5। 
Handling of Disciplinary Cases and Conducting 

Departmental Inquiry 
১৯ জন ১৪-১৮ াদটাির, ২০১৮ 

০6। 
Occupational Safety, Health & Environmental 

Management 
৩২ জন ১১-১৫ নদভম্বর, ২০১৮ 

০7। Inventory Control and Store Management ১৩ জন ২৫-২৯ নদভম্বর, ২০১৮ 

০8। Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation ৩৬ জন ১৮-২০ বডদম্বর, ২০১৮ 

০9। Techniques of Presentation Skill ১৯ জন ০৩-০৫ পিব্রুয়াবর, ২০১৯ 

১0। Supply Chain Management ১৬ জন ০৩-১৪ পিব্রুয়াবর, ২০১৯ 

11। Substainable Development Goal (SDG) ৩১ জন ০৩-০৫ মাচ ধ, ২০১৯ 

12। Good Governance and Human Resources Management  ৩০ জন ১০-১৪ মাচ ধ, ২০১৯ 

13। Office Management ৪৬ জন ৩১ মাচ ধ -৪ এবপ্র, ২০১৯ 

১৪। Labor Law and Human Rights ১৬ জন ০৭-১১ এবপ্র, ২০১৯ 

১৫। Essential Managerial Skill & Techniques ২২ জন ২১-২৫ এবপ্র, ২০১৯ 

১৬। Conflict and Stress Management ৪৭ জন ১৬-২০ জুন, ২০১৯ 

 পমাট ৪৬২ জন  
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Workshop 

01। Annual Confidential Report(ACR) Writing ৪০ জন ১৩ াঅগস্ট, ২০১৮ 

0২।  থ্যাবর্কারাঅাআন, ২০০৯ ২৯ জন ১৩ পদেম্বর, ২০১৮ 

03। Annual Performance Agreement (APA) ৩৬ জন ২৬-২৭ পিব্রুয়াবর, ২০১৯ 

04। Innovative Ideas and Skills ২৭ জন ১৩-১৪ মাচ ধ, ২০১৯ 

05। Annual Confidential Report(ACR) Writing ৪৫ জন ২০ মাচ ধ, ২০১৯ 

0৬। National Integrity Strategy (NIS) ১৮ জন ২৯ এবপ্র, ২০১৯ 

 পমাট ১৯৫ জন  

On Request 

01। 
Short Foundation Course for Newly Recruited Personnel 

of Petrobangla 
২৮ জন 

২৩ পদেম্বর-০৪ াদটাির, 

২০১৮ 

0২। 

Storge Handling and Maintenance of POL Products and 

Aircraft Refueling  

Requested by Bangladesh Air Force 

২০ জন 
১৪ াদটাির ০৮ নদভম্বর, 

২০১৮ 

03। 
Annual Confidential Report(ACR) Writing (Workshop) 

Requested by TGTDCL 
৪৯ জন ৩০ জানুয়াবর, ২০১৯ 

04। 
Annual Confidential Report(ACR) Writing (Workshop) 

Requested by TGTDCL 
৪৭ জন ২৫ পিব্রুয়াবর, ২০১৯ 

05। 
Short Foundation Training Course for Newly Recruited 

Officers of Petrobangla 
২০ জন ২৩ জুন-০৪ জুাাআ, ২০১৯ 

 পমাট ১৬৪ জন  

 

বিবিাঅাআ-এরকম ধক ধা ও কম ধচাবরদেরজন্যপ্রবলক্ষণ 

01। 
বিবভন্ন প্রকার ছুটি াংক্রান্ত, রকাবরকম ধচাবর (াঅচরণ) বিবর্মাা, ১৯৯৭ ও 

গণকম ধচাবর শাংখা (বনয়বম  উিবস্থ )াধ্যাদেল, ১৯৮২ 
২০ জন ১২ র্ডবম্বয, ২০১৮ 

0২। জা ীয় শুদ্ধাচার পকৌল ১৫ জন ১৭ র্ডবম্বয, ২০১৮ 

03। াআ-নবর্থ াংক্রান্ত ০৬ জন ২২ জানুয়াবর,২০১৯ 

04। াআ-নবর্থ াংক্রান্ত ০৫ জন ২৩ জানুয়াবর,২০১৯ 

05। াআ-নবর্থ াংক্রান্ত ঞ্জীিনী ১৯ জন ২৭-২৮ জানুয়াবর,২০১৯ 

০৬। বচিায় বনদে ধলমাা, ২০১৪ ১০ জন ৬ পম, ২০১৯ 

০৭। জা ীয় শুদ্ধাচার পকৌল ১৫ জন ৬ পম, ২০১৯ 

০৮। 

 থ্য াবর্কার াঅাআন, ২০০৯, জনস্বার্থ ধ াংবিষ্ট  থ্য প্রকাল (সুরক্ষা) াঅাআন, 

২০১১ এিাং জনস্বার্থ ধ াংবিষ্ট  থ্য প্রকাল (সুরক্ষা) বিবর্মাা, ২০১৭ ম্পদকধ 

কম ধক ধা-কম ধচাবরদেরদক ািব করণ বিদয় কম ধলাা। 

১৫ জন ২৩ পম, ২০১৯ 

০৯। উদ্ভািনী কম ধকাদের ওবরদয়নদটলন কম ধলাা                                                   ১০ জন ৩০ পম, ২০১৯ 

 পমাট = ১১৫জন  

 

 


