
ইউনিয়ি পনিষদ সম্পনকিত ম ৌনিক প্রনিক্ষণ মকোর্স িি দদিনিি ক িসূচী (২০২২-২০২৩) 

নদি স য় অনির্েিি 

িং 

আর্িোচয নেষয় পদ্ধনত আর্িোচক 

১  

নদি 

০৯.০০- 

১০.০০ 

 নিেন্ধি, মকোস ি পূে ি মূল্যোয়ি এেং মকোস ি উর্বোিি 

 

 মকোস ি পনিচোিক ও মকোস ি 

স ন্বয়ক 

১০.০০-১০.৪৫ ১ স্থোিীয় সিকোি (ইউনিয়ি পনিষদ) আইি, ২০০৯ এি 

িোিো ও তফনসিসমূহ 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

১০.৪৫-১১.৩০ ২ ইউনিয়ি পনিষর্দি কোর্ িপনিচোিিো 

• ইউনিয়ি পনিষর্দি কোর্ িনেনি োিো, ২০১২ 

• পনিষর্দি সভো, ওয়োর্ ি সভোি কোর্ িোেিী 

• সভো পনিচোিিো অনুিীিি/  ক ট্রোয়োি 

• স্থোয়ী কন টিি গঠি ও কোর্ িোেিী 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

এেং  

অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১১.৩০-১২.০০ চো নেিনত 

 ১২.০০-১২.৪৫ ৩ ইউনিয়ি পনিষর্দি জিপ্রনতনিনিবৃর্িি (মচয়োিম্যোি, 

সোিোিি ও সংিনক্ষত আসর্িি সদস্য) দোনয়ত্ব ও কতিব্য 

 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১২.৪৫- 

১.৩০ 

৪ ইউনিয়ি পনিষর্দি ক িচোিীগর্ণি (সনচে, নহসোে 

সহকোিী কো  কনম্পউটোি অপোর্িটি, গ্রো  পুনিি) 

দোনয়ত্ব ও কতিব্য 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১.৩০-২.৩০ িো োর্ ও  ধ্যোহ্ন মভোজি নেিনত 

২.৩০- 

৩.১৫ 

৫ স্থোিীয় সম্পদ আহিণ 

• ইউনিয়ি পনিষর্দি সম্পদ ও সম্পনত্তসমূহ 

• আর্য়ি উৎস সমূহ 

• সম্পদ ব্যেস্থোপিো ও মিনজস্টোিসমূহ 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

 ৩.১৫-৩.৪৫ চো নেিনত 

 ৩.৪৫-৪.৩০ ৬ কি নিি িোিণ 

• কি আদোর্য়ি আইিগত নভনত্ত 

• আদি ি কি তফনসি, ২০১৩ 

• কি নিরুপি অনুিীিি 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

এেং অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

২য় 

নদি 

০৯.০০-১০.০০  পূে ি নদর্িি পর্ িোর্িোচিো  মকোস ি পনিচোিক 

১০.০০-১০.৪৫ ৭ েোর্জট প্রণয়ি 

• েোর্জর্টি দেনিষ্ট ও গুরুত্ব 

• িীনত োিো ও আইিগতনভনত্ত 

• িোপসমূহ  ও নের্েচয নেষয়োেি 

• েোর্জট অনুিীিি 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

এেং অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১০.৪৫-১১.৩০ ৮ উন্নয়ি পনিকল্পিো প্রিয়ণ ও েোস্তেোয়ি 

• পনিকল্পিোি আইিগত নভনত্ত, প্রর্য়োজিীয়তো 

এেং কিিীয় 

• ইউনিয়ি পনিষদ (উন্নয়ি পনিকল্পিো প্রণয়ি, 

নিয়ন্ত্রি ও েোস্তেোয়ি) নেনি োিো, ২০১৩ 

• এসনর্নজ ও নভিি-২০৪১ এি  মপ্রক্ষোপর্ট উন্নয়ি 

পনিকল্পিো প্রিয়ণ  

• পঞ্চেোনষ িকী পনিকল্পিো অনুিীিি 

 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

এেং অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 



১১.৩০-১২.০০ চো নেিনত 

 ১২.০০-১২.৪৫ ৯ ইউনিয়ি পনিষদ উন্নয়ি সহোয়তো ব্যেহোি নির্দ িনিকো, 

২০২১ 

• স্টযোন্ডোর্ ি মটন্ডোি র্কুর্ ন্ট এি িমুিো অনুিীিি 

 

আর্িোচিো, 

প্রশ্ন-উত্তি, 

অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

১২.৪৫-১.৩০ ১০ সিকোনি ক্রয় পদ্ধনত 

• পদ্ধনতসমূহ, কন টিসমূহ 

• ক্রয় পনিকল্পিো এেং ক্রয় পদ্ধনত নিে িোচি 

• দিপত্র প্রস্তোে অনুর্ োদি 

• কন উনিটি ক্রয় পদ্ধনত 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি, 

অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১.৩০-২.৩০ িো োর্ ও  ধ্যোহ্ন মভোজি নেিনত 

২.৩০-৩.১৫ ১১ ইউনিয়ি পনিষর্দি নহসোে িক্ষণ ও নিিীক্ষো 

• গুরুত্ব, প্রর্য়োজিীয়তো, নের্েচয নেষয়, 

• ইউনিয়ি পনিষর্দি নহসোে িক্ষণ ও নিিীক্ষো 

নেনি োিো, ২০১২ 

• নহসোে িক্ষণ ও নিিীক্ষো সংক্রোন্ত কন টিি 

ভূন কো 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

৩.১৫-৩.৪৫ চো নেিনত 

৩.৪৫-৪.৩০ ১২ গ্রো  আদোিত আইি,২০০৬; সংর্িোনিত, ২০১৩ এেং 

নেনি োিো, ২০১৬ 

• গ্রো  আদোিত  ক ট্রোয়োি 

আর্িোচিো, 

নভনর্ও প্রদি িি 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

৩য় 

নদি 

০৯.০০- 

১০.০০ 

 পূে ি নদর্িি পর্ িোর্িোচিো  মকোস ি পনিচোিক 

১০.০০-১০.৪৫ ১৩ সো োনজক নিিোপত্তো- 

•  ক িসূনচ সমূহ, সংনিষ্ট কন টিসমূহ  এেং 

কোর্ িোেিী 

• মটকসই উন্নয়ি িক্ষয োত্রো (এসনর্নজ) অজির্ি 

সো োনজক নিিোপত্তো ক িসূনচি অেদোি 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১০.৪৫-১১.৩০ ১৪ জন্ম-মৃত্যয নিেন্ধি কোর্ িক্র  

• জন্ম-মৃত্যয নিেন্ধি আইি, ২০০৪; নেনি োিো, 

২০১৯; নির্দ িনিকো, ২০২১ এি গুরুত্বপূণ ি নদক 

সমূহ 

• জন্ম-মৃত্যয নিেন্ধি কোর্ িক্রর্  মচয়োিম্যোি, সদস্য 

(সংিনক্ষত ও সোিোিি), সনচে, নহসোে সহকোিী 

কো  কনম্পউটোি অপোর্িটি এেং গ্রো  পুনিি 

(দফোদোি ও  হল্লোদোি) গর্ণি দোনয়ত্ব ও কতিব্য 

• জন্ম/মৃত্যয নিেন্ধি অনুিীিি 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি,  

অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১১.৩০-১২.০০ চো- নেিনত 

 ১২.০০-১২.৪৫ ১৫ দূর্র্ িোগ ব্যেস্থোপিো কোর্ িক্র  

• কন টিি দোনয়ত্ব ও কতিব্য 

• দূর্র্ িোগ ব্যেস্থোপিোি  োধ্যর্  মটকসই উন্নয়ি 

িক্ষয োত্রো (এসনর্নজ) অজিি 

পনির্েি সংিক্ষণ এেং জিেোয়ু পনিেতিি 

• ইউনিয়ি পনিষর্দি উন্নয়ি পনিকল্পিো প্রিয়র্ণ 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 



জিেোয়ূি প্রভোে নিরূপি 

• পনির্েি সংিক্ষণ এেং জিেোয়ু পনিেতিি 

এেং দূর্র্ িোগ ব্যেস্থোপিোি  োধ্যর্  মটকসই 

উন্নয়ি িক্ষয োত্রো (এসনর্নজ) অজিি 

১২.৪৫- 

১.৩০ 

১৬ ক্রস কোটিং ইস্যয 

• ভের্িি িকিো অনুর্ োদি 

• ভূন  ব্যেহোি 

• ধূ পোি ও তো োক নিয়ন্ত্রি 

• সিকোিী ক িকতিো কর্তিক পনিদি িি 

আর্িোচিো 

ও 

প্রশ্ন-উত্তি 

মকোস ি পনিচোিক কর্তিক 

 র্িোিীত নির্সোস ি পোিসি 

১.৩০-২.৩০ িো োর্ ও  ধ্যোহ্ন মভোজি নেিনত 

২.৩০- 

৩.১৫ 

১৭ স্যিোসি সংহতকিণ 

• তথ্য প্রোনিি অনিকোি নিনিতকিণ 

• নসটির্জি চোট িোি প্রিয়ণ অনুিীিি 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি,  

অনুিীিি 

(একক/দিীয়) 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

৩.১৫-৪.০০ ১৮ েোংিোর্দর্ি স্থোিীয় সিকোি প্রনতষ্ঠোর্িি স সোথী নিখি 

কোর্ িক্র / পোিস্পনিক নিখি ক িসূচী   

• স সোথী /পোিস্পনিক নিখি  সস্পির্ক িোিণো 

• ইউনিয়ি পনিষর্দি অনুসিণীয় উর্যোগ/ভোি 

নিখি/উত্ত  চচ িো সমূহ 

আর্িোচিো ও 

প্রশ্ন-উত্তি, 

নভনর্ও প্রদি িি 

NILG  কর্তিক  র্িোিীত 

নির্সোস ি পোিসি 

৪.০০-৪.১৫  মকোস ি পিেতী মূল্যোয়ি  মকোস ি পনিচোিক ও মকোস ি 

স ন্বয়ক 

৪.১৫-৪.৩০ চো নেিনত 

৪.৩০-৫.০০  মকোস ি স োপি ও সিদ নেতিণ  মকোস ি পনিচোিক ও মকোস ি 

স ন্বয়ক 

 


