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ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কর্তকৃ বাস্তবায়নাধীন অনলাইন ককাস ৃ 
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সিকারি কমকৃতাৃনেি                                                   

সক্ষমতা বৃরিি লনক্ষে 

ই-লারনিৃং 

বাস্তবায়নন: 

কোরিয়াি প্ল্োরনিং অোন্ড কেরনিং (রসরপটি) অনুরবভাগ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

 
আরথকৃ ও কারিগরি সহন ারগতায়: 

একনসস টু ইনফিনমশন (এটুআই) কপ্রাগ্রাম 

প্রধানমন্ত্রীি কা াৃলয় 
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প্রথম অিংশ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কর্তকৃ বাস্তবায়নাধীন অনলাইন ককাস ৃ

১.১ ভূরমকা  
 

রশক্ষণ বা প্ররশক্ষনণ রিরজর্াল প্রযুরিি ব্যবহাি ই-লারনিৃং রহনসনব পরিরচত। গতানুগরতক পিরতি পাশাপারশ প্ররশক্ষনণ 

এখন ইন্টািননর্সহ তথ্য-প্রযুরিি সুরবধানক ব্যবহাি কিা হনে। অনলাইন ককাসগৃুনলা ইিংনিরজ MOOC (Massive 

Open Online Course) রহনসনব পরিরচত। এইগুনলা সাধািণত সিংরক্ষপ্ত ককাস ৃহনয় থানক। অননক সময় এগুনলাি 

জন্য ককান রফ বা খিচও প্রোন কিনত হয় না। সাধািণত ককান রনরেষৃ্ট রবষনয় প্ররশক্ষণাথীনেি অরধকতি জানাি লনক্ষে রকিংবা 

এ রবষনয় তানেি রনরেষৃ্ট ককান েক্ষতা বৃরিি লনক্ষে এ অনলাইন ককাসগৃুনলা পরিচারলত হনয় থানক। উনু্মি হওয়ায় ক -নকান স্থান 

কথনক ক -নকান ব্যরি এ ককানস ৃঅিংশগ্রহণ কিনত পানিন।                                            

১.২ অনলাইন ককাস ৃবাস্তবায়নন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি সম্পিৃতা 

সিকানিি ‘রিরজর্াল বািংলানেশ’ কলাগাননি অিংশ রহনসনব তথ্য-প্রযুরিনক প্ররশক্ষনণি কানজ লারগনয় জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ই-লারনিৃং বাস্তবায়ন কিনে। সিকারি কমকৃতাৃ-কমচৃািীনেি কপশাগত েক্ষতা ও সক্ষমতা বৃরি এবিং তানেি কম-ৃজীবন 

পরিকল্পনাি অিংশ রহনসনব ই-লারনিৃং-এি আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কনয়কটি অনলাইন ককাস ৃ চালু কিনত  ানে। কস 

রবনবচনায় এসব ককানসিৃ গুণগতমান রনরিতকিনণি লনক্ষে অনলাইন কননর্ন্ট, কপিানগারজ ও ইন্সোকশনাল রিজাইন রবষনয় 

অরভজ্ঞ সিকারি কমকৃতাৃ এবিং প্ররশক্ষণ রবষনয় স্বনামধন্য ব্যরি/রবনশষজ্ঞগণ রেক-রননেশৃনা প্রোন কনিনেন। 

১.২.১  “কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা”-রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃ

কমার্ ৬টি মরিউনল রবভি ৬-সপ্তাহ কময়ারে এ ককাসটৃি আনুষ্ঠারনকভানব চালু কিাি উপন াগী। ককাসটৃিি মূল উনেশ্য 

মাঠ প্রশাসনন রকিংবা রবরভন্ন সিংস্থা বা প্ররতষ্ঠানন োরয়ত্ব পালনিত এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনায় 

অরধকতি েক্ষ কনি কতালা (রবস্তারিত পৃষ্ঠা ৩-এ)। 

 

১.২.২ “কমৌরলক আইরসটি”-রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃ

কমার্ ৪টি মরিউনল রবভি ৪-সপ্তাহ কময়ারে এ ককাসটৃিি কননর্ন্ট প্রস্তুত কিা হনয়নে। সকল গণ-কমচৃািীি দেনরিন 

জীবননি অতোবশ্যকীয় তথ্য-প্রযুরিসহ ইন্টািনননর্ি ব্যবহাি রবষনয় ধািণা প্রোন, এমএস ওয়াি,ৃ পাওয়ািপনয়ন্ট এবিং এনিল 

রবষনয় হোন্ডস-অন কেরনিং এই ককানসিৃ মাযমেনম প্রোন কিা হনয়নে। প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠানসমূহও এ ককানসিৃ কনন্টন্ট ব্যবহাি কনি 

নানাভানব উপকৃত হনত পািনব। কসনেম্বি ২০১৬-এি মনযমে অনলাইন ককাসটৃি সকনলি জন্য উনু্মি কিাি পরিকল্পনা িনয়নে। 

১.২.৩ “সিকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা” (রপরপএম)-রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃ

কমার্ ৬টি মরিউনল রবভি ৬-সপ্তাহ কময়ারে এ ককাসটৃিি কননর্ন্ট প্রস্তুরতি কাজ কশষ প াৃনয়। সিকারি কমকৃতাৃগণনক 

সনবাৃচ্চ ৫ লক্ষ র্াকাি মনযমে ক্ষুদ্র ও অরত জরুরি রবরভন্ন ক্রয় পিরত সম্পনকৃ কমৌরলক ধািণা প্রোন কিা এ ককানসিৃ উনেশ্য। এ 

ককাসটৃি সম্পন্ন কিাি মাযমেনম তািা ককানর্শননি মাযমেনম ক্রয়, সিাসরি চুরিি আওতায় ক্রয়, সিাসরি নগে ক্রয় এবিং রবরভন্ন 

করমটিি মাযমেনম ক্রনয়ি কক্ষনে তানেি সক্ষমতা বৃরি কিনত পািনবন। অনলাইন ককাসটৃি কসনেম্বি ২০১৬ নাগাে সকনলি জন্য 

উনু্মি কিাি পরিকল্পনা িনয়নে। 

১.২.৪ অন্যান্য অনলাইন ককাসসৃমূহ 

‘সরচবালয় রননেশৃমালা ২০১৪’সহ ‘অরফস ব্যবস্থাপনা’ি অরত েিকারি রবষয়ারে রননয় “আধুরনক অরফস ব্যবস্থাপনা” 

রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃসকল স্তনিি সকল েপ্তনিি সিকারি কমকৃতাৃ- কমচৃািীসহ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাননি জন্য এবিং ‘রমউনর্শন’ 

রবষয়ক প্রস্তারবত অনলাইন ককাস ৃসিংরলষ্টনেি জন্য ভরবষ্যনত উনু্মি কনি কেয়াি পরিকল্পনা িনয়নে।   
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রিতীয় অিংশ: কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃবাস্তবায়ন ককৌশলসমূহ (খসড়া) 

ক. সাধািণ রবষয়াবরল 

১. ককানসিৃ কপ্রক্ষাপর্ 

অপিাধ েমনন কজলা ও উপনজলা প্রশাসন এবিং সিকানিি অন্যান্য রনবাৃহী রবভানগি রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান বা সিংস্থায় 

(ক মন: পরিনবশ অরধেপ্তি, ি োব ও কমনোপরলর্ান িরলশ, রবমান বিি কর্তপৃক্ষ, কনৌ বিি কর্তপৃক্ষ, স্থল বিি কর্তপৃক্ষ, 

রবএসটিআই, রবআিটিএ, রসটি কনপাৃনিশন ইতোরে) রবরসএস প্রশাসন কোিানি রননয়াগপ্রাপ্ত এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণ প্ররতরেন 

সািানেনশ প্রায় ২০০ টিি মনতা কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা কিনেন। তনব কমাবাইল ককার্ ৃকা কৃ্রনমি অননক কক্ষনেই সমরূপতা 

(uniformity) অনুসিণ কিা হনে না। রবরসএস প্রশাসন একানিরম এ রবষনয় ক  প্ররশক্ষনণি আনয়াজন কনি থানক, তানত 

প্ররত ব্যানচ ৪০ জন কনি বেনি দুটি ব্যানচ সনবাৃচ্চ ৮০ জন কমকৃতাৃ মননানয়ন কপনয় থানকন। মননানীত কমকৃতাৃনেি অনননক 

আবাি কমসৃ্থনলি ব্যস্ততাি কািনণ ককানস ৃক াগোন কিনত পানিন না। বাস্তবতা হনে মাঠ প াৃনয়ি অরধকািংশ কমকৃতাৃ কমাবাইল 

ককার্-ৃসিংক্রান্ত প্ররশক্ষণ গ্রহণ কিাি সুন াগ কখনই পান না। অনলাইন ককাসটৃি এ কপ্রক্ষাপনর্ দতরি কিা হনয়নে।  

২.  ককানসিৃ উনেশ্যসমূহ 

অনলাইন ককাসটৃিি মূল উনেশ্য হনে রবরসএস প্রশাসন কোিানিি এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক কমাবাইল ককার্ ৃ

পরিচালনায় আিও েক্ষ ও আত্মরবশ্বাসী কনি কতালা। এ ককানসিৃ অন্যান্য উনেশ্যসমূহ রনম্মরূপ: 

ক.  কমাবাইল ককার্ ৃকা কৃ্রনমি কক্ষনে একটি সমরূপতা (uniformity) আনয়ননি লনক্ষে মাঠ প্রশাসনসহ 

রবরভন্ন সিংস্থা বা প্ররতষ্ঠানন োরয়ত্ব পালনিত সকল এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক একন ানগ এই অনলাইন 

ককানসিৃ আওতায় আনা;  

খ.  এ সিংক্রান্ত  াবতীয় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান তানেি রনকর্ সহজলভে কিা;  

গ.  এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি রনকর্ কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-সিংক্রান্ত রবষয়াবরল সহজনবাযমে ও সাবলীল 

ভাষায় রিরজর্াল প্রযুরি প্রনয়ানগি মাযমেনম রমথষ্ক্রীয় পিরতনত উপস্থাপন কিা এবিং 

ঘ.   কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনাি রবষনয় গতানুগরতক প্ররশক্ষনণি সানথ অনলাইন প্ররশক্ষণনক কানজ লাগাননা। 

৩. ককানস ৃঅিংশগ্রহণকািী কমকৃতাৃবৃি 

এরিরকউটিভ ম্যারজনের্ রহনসনব রবরসএস প্রশাসন কোিানিি ক  সকল কমকৃতাৃ মাঠ প্রশাসনন রকিংবা রবরভন্ন 

সিংস্থা/প্ররতষ্ঠানন কমিৃত িনয়নেন, তানেি জন্য এ ককাসটৃি পরিচারলত হনব। প্রথম প াৃনয় কানলক্টনিনর্ি সকল সহকািী 

করমশনাি, সহকািী করমশনাি (ভূরম), রসরনয়ি সহকািী করমশনাি, উপনজলা রনবাৃহী অরফসাি এবিং অরতরিি কজলা 

প্রশাসকগনণি জন্য এ অনলাইন ককাসটৃি উনু্মি কিা হনব। পিবতী প াৃনয় কজলা ম্যারজনের্গণও এ অনলাইন ককানস ৃঅিংশগ্রহণ 

কিনত পািনবন।  

৪. ককাস ৃপরিচালনাকািী কর্তপৃক্ষ  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ককাসটৃিি সারবকৃ কা কৃ্রম পরিচালনা কিনব। অনলাইনন িনিা প্ররশক্ষণ কা কৃ্রম সম্পনন্নি লনক্ষে 

একজন ককাস ৃ ককা-অরিনৃনর্ি (রসরনয়ি সহকািী সরচব/উপসরচব, কোরিয়াি প্ল্োরনিং-৩ শাখা), একজন ককাস ৃ পরিচালক 

(উপসরচব/যুগ্ম-সরচব, কোরিয়াি প্ল্োরনিং অরধশাখা) এবিং একজন ককাস ৃউপনেষ্টাি (যুগ্ম-সরচব/অরতরিি সরচব, কোরিয়াি 

প্ল্োরনিং অোন্ড কেরনিং অনুরবভাগ) সমন্বনয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয় একটি ককাস ৃম্যাননজনমন্ট থাকনব। মন্ত্রণালনয়ি রসরনয়ি সরচব 

হনবন এ ককাস ৃপরিচালনাি মুখ্য উপনেষ্টা। তনব ভরবষ্যনত রবরসএস প্রশাসন একানিরমনক এ ককাসটৃি পরিচালনা কিাি োরয়ত্ব 

প্রোন কিা হনত পানি। 

৫.  ককানসিৃ কময়াে  

অনলাইন ককাসটৃি ৬ (েয়) সপ্তাহ কময়ারে হনব। তনব ভরবষ্যনত কমাবাইল ককানর্িৃ রবরভন্ন রসরিউলভুি আইন এবিং 

কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-সিংক্রান্ত নতুন রবষয়ারে অন্তভুিৃ হনল এ ককানসিৃ কময়াে বাড়নত পানি।  

৬.  ককাস ৃকননর্ন্ট ও একানিরমক ম্যানর্রিয়ালস্ / রিনসাস ৃ 

৪০ টি রভরিও (ইন্টািনননর্ি গরত কম থাকনল অরিও কননর্ন্ট) কননর্ন্ট োড়াও প্ররতটি কসশনন সিংরলষ্ট 

রভরিও/অরিও’ি স্ক্রীে থাকনব। এোড়া প্ররতটি কসশননি জন্য প্রাসরিক রশক্ষা-উপকিণসহ (রিরিিং ম্যানর্রিয়ালস্/ অোরিশনাল 
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রিনসাস)ৃ একারধক রপরিএফ বা পাওয়ািপনয়ন্ট িকুনমন্ট থাকনব। ৪০টি কসশননি এ ককানস ৃএরূপ িকুনমনন্টি সিংখ্যা হনব প্রায় 

১৫০টি। এোড়াও থাকনব কসশনরভরিক এফএরকউ বা প্রননািি ব্যািংক। অননক কক্ষনে কননর্ন্টসমূহ অফলাইনন িাখা হনব। 

সনবাৃপরি, এ প্ল্োর্ফিম হনব কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-সিংক্রান্ত সকল আইন/রবরধ/তনথ্যি এক সমৃি কির্ানবইজ। এ ককানসিৃ 

আকৃাইভ কথনক একজন এরিরকউটিভ ম্যারজনের্ কমাবাইল ককার্-ৃসিংরলষ্ট সকল রবষনয় অরভজ্ঞ বিাগনণি হোন্ডআউর্/ভনয়স 

কিকরিিৃং সিংগ্রহ কিাি সুন াগ পানবন। অনলাইন ককাসটৃি সম্পন্ন কিাি জন্য একজন প্ররশক্ষণাথীনক সপ্তানহ গনড় ৪-৫ ঘণ্টা ব্যয় 

কিনত হনব।  

৭.  ককাস ৃরফ 

অনলাইন ককাসটৃিনত আপাতত ককান রফ োড়াই অিংশগ্রহণ কিাি সুন াগ থাকনব। তনব অনলাইন ককানসিৃ কননর্ন্ট 

পরিবতনৃশীল রবধায় পিবতী কানল এ ককানসিৃ কময়াে বা ককান মরিউনলি কসশন বৃরি বা পরিবতনৃ কিনত হনল প্ররশক্ষণ রফ 

ধা  ৃ কিাি প্রনয়াজনীয়তা কেখা রেনব। কজলা প্রশাসনকি কা াৃলনয়ি জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি বিােকৃত বানজর্ হনত 

প্ররশক্ষণাথীগণ এ ব্যয় রনবাৃহ কিাি সুন াগ কপনত পানিন।  

৮.  সাটিরৃফনকর্ এবিং পািফিনমন্স িোশনবাি-ৃসিংক্রান্ত 

সফলভানব ককাস ৃসমারপ্ত কশনষ প্ররশক্ষণাথীগণ অনলাইনন সাটিরৃফনকর্ প্রাপ্ত হনবন। এটি তানেি ব্যরিগত িার্া শীনর্ি 

প্ররশক্ষণ কলানম স্বয়িংক্রীয়ভানব যুি হনব। তনব সাটিরৃফনকনর্ি হািকৃরপি জন্য প্ররশক্ষণাথীগণনক ই-লারনিৃং প্ল্োর্ফিম কথনক 

অনুনিাধ জানানত হনব। প্ররশক্ষণাথীগণ ই-লারনিৃং প্ল্োর্ফিম কথনক স্বীয় কমসৃম্পােন সম্পনকৃ ধািণা পানবন। অথাৃৎ রবরভন্ন 

ধিনণি অোনসসনমন্ট-এ অিংশগ্রহণসহ তািা ককান্ মরিউনলি কতটুকু পাঠ/নলসন সমাপ্ত কনিনেন, তা স্বীয় িোশনবাি ৃকথনক ক -

ককান সময় অনলাইনন কেখনত পািনবন।  

৯.  সামারজক ক াগান াগ মাযমেনমি ব্যবহাি 

একানিরমক কা কৃ্রনমি পাশাপারশ অনলাইন ককাসগৃুনলানক প্ররশক্ষণাথীনেি রনকর্ জনরপ্রয়কিনণি লনক্ষে কফইসবুক, 

ইউটিউব, গুগল-প্ল্াস এবিং টুইর্াি প্রভৃরত সামারজক ক াগান াগ মাযমেনমি সাহায্য কনওয়া হনব। 

১০.  প্ররশক্ষণ ভাতা  

কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনায় স্বীয় েক্ষতা বৃরিি লনক্ষে এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি জন্য অনলাইন ককাসটৃি চালু হনে 

রবধায় এনত অিংশগ্রহণ কিাি জন্য আপাতত ককান ভাতা প্রোন কিা হনব না। এ প্ররশক্ষনণি কমধা তারলকায় প্রথম ১০ জননি 

জন্য রবনশষ িিস্কাি, রবনেশ ভ্রমণসহ অন্যান্য সুন াগ-সুরবধা থাকনব।  

১১. ককানস ৃঅিংশগ্রহনণি বাযমেবাধকতা 

বরণতৃ কমকৃতাৃনেি জন্য এ অনলাইন ককানস ৃঅিংশগ্রহণ কিা বাযমেতামূলক। একজন কমকৃতাৃি চাকরিি সকল কক্ষনে 

(ক মন: মন্ত্রণালনয়ি অন্যান্য প্ররশক্ষনণি জন্য মননানয়ন প্রারপ্ত/ রবনেনশ স্বল্প-মযমেম-েীঘনৃময়ারে প্ররশক্ষনণ মননানয়ন/ চাকুরি 

স্থায়ীকিণ/ কারিত কমসৃ্থনল পোয়ন/ পনোন্নরতসহ কোরিয়ানিি অন্যান্য কক্ষে) এই অনলাইন ককাসটৃিনত অিংশগ্রহনণি রবষয়টি 

রবনবচনা কিা হনব। কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-রবষয়ক অনলাইন ককানসিৃ রবকল্প রহনসনব ককান প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান বা কর্তপৃনক্ষি 

এতরিষয়ক ককানস ৃঅিংশগ্রহণ কিা  ানব। তনব কমাবাইল ককার্-ৃসিংক্রান্ত ককান প্ররশক্ষণ কিা থাকনলও এ অনলাইন ককানস ৃ

অিংশগ্রহণ কিা বাযমেতামূলক হনব।  

১২.  কসশন পরিচালনা 

প্ররত সপ্তানহ এক বা দুবাি লাইভ কসশন অনুরষ্ঠত হনব। অনলাইনন প্ররশক্ষণ প্রোনকািী স্বনামধন্য ও অরভজ্ঞ বিাগণ 

োড়াও রবষয়-রবনশষজ্ঞগণ (ন মন: মহাপরিচালক, কভািা অরধকাি সিংিক্ষণ অরধেপ্তি/রবএসটিআই/পরিনবশ অরধেপ্তি) লাইভ 

কসশন পরিচালনা কিনবন। সপ্তাহানন্ত লাইভ কসশনন অিংশগ্রহণ কিাি সুন াগ  ানেি থাকনব না, তানেি জন্য লাইভ কসশননি 

িনিা কিকিটৃি আকৃাইভ রহনসনব প্ল্োর্ফিনম আপনলাি কিা থাকনব।  

১৩. ককানস ৃঅিংশগ্রহনণি রবষনয় অবরহতকিণ  

অনলাইন ককাস ৃচালু হওয়াি পূনব ৃএ ককানস ৃঅিংশগ্রহণ-সিংক্রান্ত প্রনয়াজনীয় রননেশৃনা রেনয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কথনক 

আনেশ জারি কিা হনব। সকল এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক উৎসারহত কিা হনব; তানেি অিংশগ্রহনণি রবষনয়  থা থ 

কর্তপৃনক্ষি মাযমেনম অনুনিাধ জানাননা হনব এবিং এি ফনলা-আপ কনওয়া হনব।  
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১৪.  ককানসিৃ সানথ ঊর্ধ্তৃন কর্তপৃক্ষনক সম্পৃিকিণ 

 থা থ কর্তপৃনক্ষি মাযমেনম এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক এ ককানসিৃ উনেশ্য ও সম্ভাব্য ফলাফনলি রবষনয় উিুি কিা 

হনব। মরন্ত্রপরিষে রবভাগ এবিং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয় রবভাগীয় করমশনািগনণি মারসক সনম্মলনন কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-

রবষয়ক অনলাইন ককানস ৃএরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি অিংশগ্রহনণি রবষয়টি অন্তভুিৃ থাকনব।  

১৫.  মূল্যায়ন পিরত 

প্ররশক্ষণাথী-কর্তকৃ কুইনজি উিি প্রোন, বাস্তব সমস্যাি সমাধান, অোসাইননমন্ট োরখল, রনজস্ব নরথ প াৃনলাচনা 

ইতোরে কমকৃাণ্ড ককাি একানিরমক কা কৃ্রনমি অন্তভুিৃ হনব। এোড়া রিসকাশন কফািানম কসশন/মরিউল/ককাসরৃভরিক 

আনলাচনা বা প্রন-উিি প্রোন; ব্লনগ ও কসাশ্যাল রমরিয়ায় কা কৃিভানব অিংশগ্রহণ ইতোরে কমকৃাণ্ড রশক্ষা-সহায়ক বা কসরম-

একানিরমক কা কৃ্রনমি মনযমে পড়নব। অনলাইন ককাসটৃিি মূল্যায়ননি জন্য কমার্ বিােকৃত নম্বি ১০০। এি মনযমে অনলাইনন েয় 

সপ্তানহ কমার্ ৭০ নম্বনিি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হনব। এি মনযমে প্ররতটি কসসননি জন্য পৃথক মূল্যায়ন (কুইজ ও অোসাইননমন্ট ইতোরে); 

প্ররতটি মরিউল কশনষ মরিউলরভরিক মূল্যায়ন বা বাস্তব সমস্যাি সমাধান (সৃজনশীল প্রন) এবিং ককাস ৃকশনষ সামরগ্রক মূল্যায়ন 

(রিরভউ কসসন পিবতী পিীক্ষা) অন্তভুিৃ থাকনব। এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি রনজস্ব মামলাি নরথসমূহ প াৃনলাচনাি জন্য 

রনধাৃরিত থাকনব ২০ নম্বি এবিং বাকী ১০ নম্বি বিাে থাকনব কসরম-একানিরমক কা কৃ্রনমি জন্য।   

১৬.  অনলাইন ও অফলাইন পিরতি সিংরমশ্রনণ প্ররশক্ষণ কা কৃ্রম 

অনলাইন ককাসটৃিি মূল উনেশ্য রবরসএস প্রশাসন কোিানিি এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গণনক কমাবাইল ককার্ ৃ

পরিচালনায় েক্ষ কনি কতালা। তাই তািা  ানত প্রকৃত েক্ষতা অজৃন কনি - কসই লনক্ষে এই ককাসটৃি কব্লনন্ডি ফিনম রূপান্তি কিা 

হনয়নে। কস কািনণই নরথ প াৃনলাচনা এ অনলাইন ককাসটৃিি অরবনেদ্য অিংশ হনব। এোড়াও সকল প্ররশক্ষণাথী এরিরকউটিভ 

ম্যারজনের্গণ  ানত এ ককানসিৃ ককাি একানিরমক কা কৃ্রনম (মরিউলরভরিক কসশনসহ লাইভ কসশনন অিংশগ্রহণ, কুইনজি উিি 

প্রোন, বাস্তব সমস্যাসমূনহি সমাধান, অোসাইননমন্ট োরখল, রনজস্ব নরথ প াৃনলাচনা ইতোরে) সফলভানব অিংশগ্রহণ কিনত 

পানিন, কস লনক্ষে তানেি আইনগত রবষনয় প্রনয়াজনীয় রননেশৃনা প্রোন কিাি জন্য কজলা ম্যারজনের্ এবিং রবভাগীয় 

করমশনািগণ তানেি স্ব-স্ব কমনৃক্ষনে প্রায়ই আনুষ্ঠারনক/অনানুষ্ঠারনক প াৃনলাচনা দবঠনকি (সকানল/সন্ধ্োয়) আনয়াজন কিা 

ক নত পানি। এভানব এ প্ররশক্ষণ কা কৃ্রমটিনত অনলাইন ও অফলাইন পিরতি সিংরমশ্রণ থাকনব।  

১৭.  প্ররশক্ষণাথীনেি সানথ ক াগান াগ  

 ককানসিৃ ফোরসরলনর্র্ি/নকা-অরিনৃনর্ি অনলাইন কনাটিনশি মাযমেনম ককানসিৃ সকল রবষয় রননয় প্ররশক্ষণাথীনেি সানথ 

ক াগান াগ িক্ষা কিনবন। বিা/ফোরসরলনর্র্িগণ ব্লনগি মাযমেনম রবরভন্ন আনলাচে রবষয়/র্রপক উপস্থাপন কিনবন এবিং 

প্ররশক্ষণাথীগণ এি রভরিনত ঐ রবষনয় তানেি রনজস্ব মতামত প্রোন কিনত পািনবন। এোড়াও রিসকাশন কফািানমি মাযমেনম 

প্ররশক্ষণাথীগণ সকল কসশননি উপি ক -নকান ধিনণি আনলাচনাসহ/মতামত প্রোন কিনত পািনবন।   

১৮.  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/রবরসএস প্রশাসন একানিরমনত লাইভ কসশন 

সপ্তাহ কশনষ লাইভ কসশনসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয় অনুরষ্ঠত হনব। তনব কমাবাইল ককার্ ৃসিংক্রান্ত সনাতন পিরতি 

ককাস ৃপরিচালনায় রবরসএস প্রশাসন একানিরমি অরভজ্ঞতাসহ এখানন রভরিও কনফানিন্সসহ অন্যান্য প্রযুরিগত সুরবধা থাকায়  

রবরসএস প্রশাসন একানিরমনকও লাইভ কসশননি কভনুে রহনসনব ব্যবহাি কিা হনত পানি। 

১৯.  োপ্তরিক ই-কমইনলি ব্যবহাি:  

সকল োপ্তরিক ক াগান ানগ <mopa.elearning@gmail.com> -এই ই-কমইল ঠিকানা ব্যবহৃত হনব। 

২০. ককানসিৃ পাইলটিিং কা কৃ্রম 

 আগে ২০১৬-এি মনযমে কমাবাইল ককার্-ৃরবষয়ক অনলাইন ককানসিৃ প্রথম ব্যাচ রবরসএস প্রশাসন কোিানিি 

এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি জন্য উনু্মি কিা হনব। প্রথম প াৃনয় চািটি রবভানগি চািটি কজলাি প্রশাসন কোিানিি সকল 

কমকৃতাৃ এ ককাসটৃিনত অিংশগ্রহণ কিনত পািনবন। এ চািটি কজলা হনে: ঢাকা রবভানগি নািায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম রবভানগি কফনী, 

খুলনা রবভানগি  নশাি এবিং বরিশাল রবভানগি ঝালকাঠি কজলা। রিতীয় প াৃনয় বাকী ৬০টি কজলা এবিং কেনশি রবরভন্ন সিংস্থায় 

(ন মন: রসটি কনপাৃনিশন, ওয়াসা, পরিনবশ অরধেপ্তি, ি োব, কোন্টননমন্ট কবাি ৃপ্রভৃরত) কমিৃত এরিরকউটিভ ম্যারজনের্গনণি 

জন্য ককাসটৃি একন ানগ উনু্মি কিা হনব।  
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খ. কারিগরি রবষয়াবরল 

১.  ই-লারনিৃং প্ল্োর্ফিম সিংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণাথীগণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি ওনয়বসাইর্ কথনক ই-লারনিৃং ট্যাব-এএটুআই-এি প্রস্তুতকৃত ই-লারনিৃং সাইর্ 

mopa.elearning.gov.bd- এ কিরজনেশন কিনত হনব। ককাসটৃিনত অনলাইন কিরজনেশননি মাযমেনম অিংশগ্রহণসহ 

সফলভানব প্ররশক্ষণাথীগণ  ানত এ ককাসটৃি সম্পন্ন কিনত পানিন, কসই লনক্ষে তানেিনক প্রনয়াজনীয় প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হনব। 

অনলাইন প্ররশক্ষণ সিংক্রান্ত সকল রভরিও টিওনর্ারিয়াল রননম্মাি রলিংনক পাওয়া  ানব: 

http://mopa.elearning.gov.bd/login/goToHomePage#/elPortal/showUserManual 

এ কানজ প্ররশক্ষণাথীগণনক সাবকৃ্ষরণক সহন ারগতাি জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয় একটি কহল্পনিস্ক থাকনব। 

কিরজনেশননি সমনয় ককান কািনণ ককাস ৃসমাপ্ত কিা সম্ভব না হনল, নতুন কনি কিরজনেশন কনি ককাসটৃি সম্পন্ন কিনত হনব। 

একটি ব্যানচি ৬-সপ্তাহ কময়ারে অনলাইন প্ররশক্ষণ চলাকালীন ককানস ৃ কিরজনেশন কা কৃ্রম বন্ধ্ থাকনব। উনেখ্য, কিস্কর্প, 

ল্যাপর্পসহ ক -নকান কমাবাইল রিভাইস (অোন্ড্রনয়ি/আইওএস) কথনক অনলাইন ককাসটৃি সম্পন্ন কিা  ানব। ই-লারনিৃং 

প্ল্োর্ফিমটি রিতীয় ভাসনৃ রহনসনব অোপস্ আকানি চালূ কিাসহ এি কনয়কটি রফচাি পরিবতনৃ কিা সম্ভব হনব।  

২.  কননর্ন্ট আপনলারিিং 

 ককাস ৃ চলাকালীন প্ররত সপ্তানহি শরনবাি িাত ১১.৫৯ এি মনযমে ঐ সপ্তানহি সকল কননর্ন্ট, অোরিশনাল 

রিনসাস/ৃপ্রনয়াজনীয় রিরিিং ম্যানর্রিয়ালস্ এবিং কুইজ ও ব্যবহারিক সমস্যাসমূহ ই-লারনিৃং প্ল্োর্ফিনম আপনলাি কিা হনব।  

৩.  মরিউল সম্পন্নকিনণি বাযমেবাধকতা  

 একটি মরিউনলি কসশন এবিং পিীক্ষায় অিংশগ্রহণ না কনি ককান প্ররশক্ষণাথী পিবতী মরিউনলি কসশন এবিং পিীক্ষায় 

অিংশগ্রহণ কিনত পািনবন না।  

৪.  পিীক্ষায় অিংশগ্রহণ 

 সাধািণত ক  সপ্তানহি জন্য কননর্ন্টসমূহ আপনলাি কিা থাকনব, কসই সপ্তানহি ক -নকান সমনয় অনলাইনন পিীক্ষায় 

(কুইজ এবিং অন্যান্য প্রননি উিি) অিংশগ্রহণ কিা  ানব এবিং ককাস ৃশুরুি পি কথনক ষষ্ঠ সপ্তানহি কশষ রেন িাত ১১.৫৯ রমরনর্ 

প নৃ্ত অোসাইননমন্ট োরখল কিা  ানব। সাধািণত সময় বরধতৃ কিা হনব না। অোনাউন্সনমন্ট-এি মাযমেনম অোনসসনমন্ট-এি সকল 

রবষনয়ি কার্-অফ সময় পূনবইৃ জারননয় কেয়া হনব। রনধাৃরিত সমনয়ি পনি ককাসটৃি আকৃাইভ কিা হনব।  

৫.  ককানসিৃ কননর্ন্ট আপনলারিিং এবিং পিীক্ষায় অিংশগ্রহণ সিংক্রান্ত নমুনা কনাটিস 

 ককাস ৃরসরিউল (বািংলানেনশি স্থানীয় সমনয়ি রভরিনত) 

সপ্তাহ সপ্তাহ/মরিউনলি রবষয় কনন্টন্টসমূহ রিরলনজি 

তারিখ 

অোসাইননমন্ট জমা কেয়াি 

সবনৃশষ তারিখ 

লাইভ কসশননি 

তারিখ 

১ম সপ্তাহ কমাবাইল ককানর্িৃ প্রাথরমক 

রবষয়াবরল 

১ম শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

 

িাত ১১.৫৯ 

রমরনর্ 

১ম লাইভ 

প্রননািি পব ৃ 

২য় সপ্তাহ কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনাি 

প্রাথরমক কা কৃ্রম 

২য় শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

২য় লাইভ 

প্রননািি পব ৃ

৩য় সপ্তাহ কমাবাইল ককানর্িৃ চূড়ান্ত রবচাি 

পিরত 

৩য় শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

৩য় লাইভ 

প্রননািি পব ৃ

৪থ ৃসপ্তাহ কমাবাইল ককানর্িৃ আরপল 

কা কৃ্রম 

৪থ শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

৪থ লাইভ 

প্রননািি পব ৃ 

৫ম সপ্তাহ কমাবাইল ককার্ ৃব্যবস্থাপনা এবিং 

এি ব্যবহারিক রেকসমূহ 

৫ম শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

৫ম লাইভ 

প্রননািি পব ৃ

৬ষ্ঠ সপ্তাহ রবরভন্ন আইননি আনলানক 

কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা 

৬ষ্ঠ শরনবাি িাত ১১.৫৯ 

রমরননর্ি মনযমে 

ককানস ৃঅিংশগ্রহণ এবিং 

সাপ্তারহক পিীক্ষা 

৬ষ্ঠ লাইভ 

প্রননািি পব ৃ

চূড়ান্ত 

পিীক্ষা 

কমাবাইল ককার্-ৃএি সকল রবষয় 

রননয় চূড়ান্ত পিীক্ষা 

- -  

 

http://mopa.elearning.gov.bd/login/goToHomePage#/elPortal/showUserManual
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র্ততীয় অিংশ: অনলাইন ককাস ৃবাস্তবায়নন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি ভরবষ্যত পরিকল্পনা 

বািংলানেশ রসরভল সারভনৃসি সেস্যনেি কোরিয়াি প্ল্োরনিং-এ নতুন মাো রহনসনব ই-লারনিৃং ধািণাটি সমনয়ি 

প্রনয়াজনন ভরবষ্যনত আিও রবস্তৃত হনব। এ প াৃনয় এবিং অদূি ভরবষ্যনত অনলাইন ককাস ৃবাস্তবায়ননি চোনলঞ্জসমূহ 

উিিনণি লনক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি সুদূিপ্রসািী পরিকল্পনা রনম্মরূপ : 

 
 

ক. স্বল্প-নময়ারে ককৌশল/ কমপৃরিকল্পনা: ২০১৬ সানলি মনযমে কিণীয় 

 

১. পাইলর্ ককাস ৃচালু হবাি পি মন্ত্রণালয় কথনক অনলাইন ও অফলাইনন জরিপ/টিএনএ কনি প্রস্তারবত অনলাইন  

ককানসিৃ মূল্যায়ন কিা হনব।  

২. ই-লারনিৃং-এি একটি ভানলা উোহিণ রহনসনব প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান এবিং মাঠ প াৃয়সহ সকল সিকারি েপ্তনিি 

রভরিও কনফানিন্স প্রযুরি কানজ লাগাননা ক নত পানি। এি মাযমেনম রবরপএটিরস / একানিরমি গুরুত্বপূণ ৃ / 

এিক্লুরসভ কসশনসমূহ লাইভ পরিচালনা কিাি ব্যবস্থা কনয়া হনব। এি ফনল ক্লাসরূনমি সীরমত সিংখ্যক 

প্ররশক্ষণাথীসহ ক্লাসরূনমি বাইনি অবস্থানকািী হাজাি-হাজাি কমকৃতাৃ একসানথ এ কসশনটিনত অিংশগ্রহণ 

কিনত পািনব। সিংসে বািংলানেশ টিরভও এ উনেনশ্য ব্যবহৃত হনত পানি। 

৩. সিকারি প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাননি জন্য ‘ই-লারনিৃং’ রশনিানানম বানজর্ বিাে িাখাি রবষনয় ব্যবস্থা কনয়া হনব। 

৪. ই-লারনিৃং-এ সুনাম অজনৃকািী রবরভন্ন রবনেরশ প্ররতষ্ঠান/সিংস্থাি (Best eLearning 

Implementers) কা কৃ্রম পরিেশনৃ কনি তানেি রনকর্ কথনক অরভজ্ঞতা অজৃন কিা হনব।  

৫. কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-রবষয়ক অনলাইন ককাসসৃহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি অন্যান্য অনলাইন ককাস ৃ

রবরসএস প্রশাসন একানিরমসহ সিংরলষ্ট প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাননি রনকর্ হস্তান্তি কিা হনব।  

 
 

খ. মযমেম-নময়ারে ককৌশল/ কমপৃরিকল্পনা: ২০১৭ সানলি মনযমে কিণীয় 

১. অনলাইন ককানসিৃ সাটিরৃফনকনর্ি গ্রহণন াগ্যতা/স্বীকৃরতি রবষনয়  থা থ কর্তপৃনক্ষি (ইউরজরস, রশক্ষা মন্ত্রণালয়) 

সানথ ক াগান াগ কিা হনব। ই-লারনিৃং প্ল্োর্ফিম কথনক অনর্া-নজনানিনর্ি সাটিরৃফনকর্ কমকৃতাৃি রপরিএস-এ 

সিাসরি অন্তভুিৃ কিাি ব্যবস্থা কনওয়া হনব। 

২. অনলাইন ককাস ৃবাস্তবায়ননি রবষয়টি কলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ নীরতমালা (রপএটিরপ)-নত অন্তভুিৃ কিা হনব। 

৩. সফলভানব ই-লারনিৃং বাস্তবায়নকািী (নলাবাল ই-লারনিৃং চোরম্পয়ন্স) রবরভন্ন আন্তজৃারতক সিংস্থা (রবশ্ব খাদ্য ও 

কৃরষ সিংস্থা-হু; রবশ্বব্যািংক, ইউএন এরপরস-আইরসটি, েরক্ষণ ককারিয়া) বা সিংগঠনগুনলাি (নকানসিৃা, এনিি, 

রফউচাি লান)ৃ সানথ পার্নৃািশীনপি রবষনয় পেনক্ষপ কনয়া হনব।   

৪. কসশনসমূহ লাইভ পরিচালনাি মাযমেনম ই-লারনিৃং জনরপ্রয়কিনণি লনক্ষে উপনজলা প াৃনয় রভরিও কনফানিন্স 

কমরশন স্থাপননি রবষনয়  থা থ কর্তপৃনক্ষি সানথ ক াগান াগ স্থাপন কিা হনব।  

৫. অনলাইন প্ররশক্ষনণ অিংশগ্রহনণি জন্য ককাস ৃরফ আনিাপ কিা হনব। সিংরলষ্ট েপ্তি তাি কমকৃতাৃ-কমচৃািীনেি 

কমেৃক্ষতা বৃরিি লনক্ষে প্ররশক্ষণ বিাে কথনক এ ককাস ৃরফ প্রোন কিনব। প্রনয়াজনন সিংরলষ্ট মন্ত্রণালয় এ লনক্ষে 

প্রনয়াজনীয় বৃরি প্রোননি ব্যবস্থা রননব। 

৬. প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠানসহ রশক্ষা-প্ররতষ্ঠানন ই-লারনিৃং-এি জনরপ্রয়তা বৃরি পাওয়াি সানথ-সানথ এ রবষনয় েক্ষ ও 

অরভজ্ঞ কলানকি চারহো কবনড়  ানব রবধায় এ কানজ আগ্রহী কমকৃতাৃনেি উৎসারহত কিা হনব। এোড়াও এি 

সানথ সম্পিৃ জনপ্রশাসননি অরভজ্ঞ ব্যরিনেি কির্ানবজ প্রস্তুত কিা হনব। 

৭. একটি মনিল প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান রহনসনব রবরসএস প্রশাসন একানিরমি কনয়কটি ককাস ৃঅনলাইনন পরিচালনাি 

উপন াগী কনি গনড় কতালাি জন্য ব্যবস্থা কনওয়া হনব।  

৮. সিংরক্ষপ্ত ককাস ৃসফলভানব চালু হবাি পি রিনপ্ল্ামা/মাোস ৃককাস ৃঅনলাইনন চালু কিা হনব। এ অনলাইন ককাস ৃ

রবনেরশ রবশ্বরবদ্যালয় কথনকও সম্পন্ন কিাি লনক্ষে কা কৃ্রম পরিচালনা কিা হনব। 
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গ. েীঘ-ৃনময়ারে ককৌশল/ কমপৃরিকল্পনা: ২০২০-২০২১ সানলি মনযমে কিণীয় 

১. অনলাইনন মাোস/ৃরিনপ্ল্ামা/রপএইচরি (সম্পূণ/ৃআিংরশক) কপ্রাগ্রানম সিকারি কমকৃতাৃনেি পড়াশুনাি রবষনয় 

রবনেরশ স্বনামধন্য রবশ্বরবদ্যালয়গুনলাি সানথ ক াগান াগ স্থাপন কিা হনব।  

২. রবরসএস প্রশাসন একানিরমনক “ননলজ হাব”-এ পরিণত কিা হনব এবিং একানিরমনক “কবে ই-লারনিৃং 

ইমরপ্ল্নমন্টাি” (মনিল ই-একানিরম) রহনসনব প্ররতরষ্ঠত কিা হনব। 

৩. অনলাইন পাইলর্ ককাসসৃমূহ সফলভানব কা কৃি হওয়াি পনি সিংরলষ্ট প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান এসব ককাসসৃমূহনক 

রননজনেি অনলাইন ককাস ৃ(ন মন, “রবরসএস প্রশাসন একানিরম অনলাইন”) রহনসনব পরিচালনা কিাি ব্যবস্থা 

কনয়া হনব।  

৪. ই-লারনিৃং কা কৃ্রম  থা থভানব বাস্তবায়ননি লনক্ষে রবরসএস প্রশাসন একানিরমি সিাসরি তত্ত্বাবধানন একটি ই-

লারনিৃং কসন্টাি প্ররতষ্ঠা কিা হনব। 

 

 

- সমাপ্ত   - 

 

 

 

 

 

[ রব. দ্র. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালনয়ি কমাবাইল ককার্ ৃপরিচালনা-রবষয়ক অনলাইন ককাস ৃ

বাস্তবায়ন ককৌশলসমূহ (খসড়া) -এি উপি রননম্মাি ই-নমইল ঠিকানায় মতামত প্রোন 

কিা  ানব: <mopa.elearning@gmail.com>] 
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