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C o u r s e  a t  a  g l a n c e  

Innovation in governance encourages many new forms of citizen engagement, transparency and 

accountability. It is a relatively new concept for the public sector in Bangladesh. It also means 

being inclusive by using successes and lessons learned from other countries, ministries and non-

government organizations to multiply results for citizens. Finally, innovation means cutting red 

tape and learning to manage risks, through pilots and models. Recent globalization and its 

enormous technological advancements have paved the way for remarkable changes in the socio-

economic, political, cultural and organizational milieu of Bangladesh. It has made new modes of 

life possible and more conveniently accessible to all. 

 

 Course Objective 

Public sector is a huge area of expenditure, employment etc. and facing challenges of social change 

(eg. ageing) Innovation is vital for increasing efficiency, for delivering new and better quality 

services. Many public sector employees have ideas for creating value for the citizens they serve. 

Citizen expectations from public servants have increased; as have their expectations for the quality 

and timeliness of services delivered by government. To infuse the notion of ‘putting citizens 

first’ in the work culture of public sector through orienting the civil servants about -Cutting red 

tape, Improving quality of service, Engaging public servants in service delivery, Ensuring value 

for money. .So, the participants who working in the crop sector or agriculture related activities 

need this training that will make them skill to re-inventing the public sector to encourage Putting 

Citizens First by improving citizen satisfaction with services. 

 

 Target population: 9th & above grade officer under the Ministry of Agriculture. 

 

 Duration of each session: 60 minutes. 

 Prerequisites of the course: 

 To attend in the training class in time;  

 To be present at least 99% of the classes otherwise certificate may not be 

awarded; 

 Maintain the norms in dormitory and cafeteria; 

 Absent from any session  is not allowed without prior permission from the 

course coordinator even in case of emergency; 

 Enthusiastic to learn and share ideas in training session;  

 Cell phone must be kept in silent mode; 

 Wearing mask & maintain safe distance mandatory; and 

 To use hand sanitizer properly. 

 

 

 

 

 

 

 



Training Course on 

Innovation in Public Service Delivery 

 

Training Schedule 

Date: 31/07/2022                                                          Day-01:  Sunday 

Date: 01/08/2022               Day-02:  Monday 

Time Topic Speaker 

9.00-9.10 Review of the previous day CC & ACC 

9.10-10.10 সেবাগ্রহিতা পহিদর্ শন প্রস্তুহতিঃ দল গঠন ও হিহ িং 
ড.মুিাম্মদ র্ািাদৎ সিাোইন হেহিকী 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা, গাজীপুি 

10.10-13.10 সেবাগ্রহিতা পহিদর্ শন: হনজ ও হিন্ন অহিে 
সমৌসুমী পাল 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা, গাজীপুি 

13.30-14.30 Prayer & Lunch ( Aharjo Cafeteria) 

14.30-17.30 
অহিে পহিদর্ শন অহিজ্ঞতা,  উপস্থাপনা ও উনু্মক্ত আল াচনা 

সমৌসুমী পাল 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা, গাজীপুি 

17.30-18.00 Evening Tea ( Aharjo Cafeteria) 

   This Schedule is Subject to Change 

Date: 02/08/2022                                                                                          Day-03:  Tuesday 

Time Topic Speaker 

9.00-9.10 Review of the previous day CC & ACC 

9.10-11.10 
হনজ কম শক্ষেক্ষেি সেবা হচহিতকিণ, প্রক্ষেে ম্যাপ ততহি ও উপস্থাপনা 

ডা.অহমতাভ চক্রবতী 

উপেহচব, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় মাষ্টাি 

সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

11.10-11.40 Tea Break ( Aharjo Cafeteria) 

11.40-12.40 
হবদ্যমান সেবাি মূল েমস্যা ও কািণ হচহিতকিণ 

ঐ 

12.40-13.40 
আইহিয়া প্রদান, উদ্ভাহবত সেবাি প্রলেে ম্যাপ ততহি ও উপস্থাপনা 

ঐ 

13.40-15.00 Prayer & Lunch ( Aharjo Cafeteria) 

15.00-16.00 ঐ ঐ 

16.30-17.00 Evening Tea ( Aharjo Cafeteria) 

   This Schedule is Subject to Change 

Time Topic Speaker 

9.20-10.00 Registration, Pre-evaluation & Inauguration 
Sadiqunnahar (Lucky), Demonstrator 

(Lab.)/CC/ACC 

10.00-11.00 
ে ল উদ্ভাবক্ষকি গল্প 

(Successful Innovator Story) 

ড.মুিাম্মদ র্ািাদৎ সিাোইন হেহিকী 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা,  গাজীপুি 

11.00.-11.30 Tea Break ( Aharjo Cafeteria) 

11.30-12.30 
এটুআই এবিং উদ্ভাবন: ইউহডহে, সনে, সপাট শাল ও মাহিহমহডয়া ক্লার্রুম, 

ই-নহি ইতযাহদ 

ডা.োধন চন্দ্র েিকাি 

অযাহেক্ষেন্ট হডক্ষিক্টি, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় 

মাষ্টাি সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

12.30-13.30 নাগহিক সেবায় েমানুভূহত/দিদ (Empathy building) ঐ 

13.30-14.30 Prayer & Lunch ( Aharjo Cafeteria) 

14.30-15.30 সেবা পদ্ধহত েিহজকিণ (SPS): টুলে ও সটকহনকে ঐ 

15.30-16.30 
উদ্ভাবক্ষন সোস্যাল হমহডয়াি ব্যবিাি 

(Social Media Use in Innovation) 

ড.মুিাম্মদ র্ািাদৎ সিাোইন হেহিকী 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা,  গাজীপুি 

16.30-17.00 Evening Tea ( Aharjo Cafeteria) 

This Schedule is Subject to Change 



 

Date: 03/08/2022                                                                                            Day-04: Wednesday 

Time Topic Speaker 

9.00-9.10 Review of the previous day CC & ACC 

9.10-11.10 পাইলট প্রকক্ষল্পি পহিকল্পনা প্রণয়ন 

এ.টি.এম সমাস্ত া কামাল 

অহতহিক্ত েহচব, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় 

 মাষ্টাি সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

11.10.-11.40 Tea Break ( Aharjo Cafeteria) 

11.40-13.40 গ্যান্ট (Gantt) চার্ শ ততহি ঐ 

13.40-15.00 Prayer & Lunch ( Aharjo Cafeteria) 

15.00-16.00 হবস্তাহিত বাক্ষজট প্রণয়ন ঐ 

16.30.-17.00 Evening Tea ( Aharjo Cafeteria) 

   This Schedule is Subject to Change 

Date: 04/08/2022                                                                                          Day-05:  Thursday 

Time Topic Speaker 

9.00-9.10 Review of the previous day CC & ACC 

9.10-10.10 
অিংর্ীজন হনব শাচন, হিক্ষোে শ ম্যাহপিং ও জনবল পহিকল্পনা 

এম.এ. মাক্ষলক 

উপক্ষজলা কৃহি অহ োি (এলআি) 

হডএই,খামািবাহি, ঢাকা 

মাষ্টাি সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

10.10-11.10 
কযােকযাহডিং কম শর্ালা ও  ান্ড েিংগ্রি 

ঐ 

11.10-11.40 Tea Break ( Aharjo Cafeteria) 

11.40-12.40 প্রধান প্রধান চযাল ঞ্জ পর্ শাল াচনা/ ঝুঁহি হবলেষণ ও  

িকুলেলের্ন কার্ শক্রম 
ঐ 

12.40-13.40 Group Presentation  CC & ACC 

13.40-14.40 Prayer & Lunch ( Aharjo Cafeteria) 

14.40-16.30 Closing ceremony & Certificate Distribution DG/CD/CC & ACC 

16.30-17.30 
Evening Tea  ( Aharjo Cafeteria) 

 

This Schedule is Subject to Change 

 

 

 

Mousumi Paul 

Senior Assistant Director 

Course Coordinator 

& 

(Biotechnology) 

 

 

 Innovation in Public Service Delivery 



Speaker List (31 July-04 August) 2022-2023 

Lesson Lesson Title/Event 
Session 

(Hrs) 

Speaker/Facilitator/Attached 

Faculty/PMC/ Cafeteria Executive Team 

Lesson 1 

ে ল উদ্ভাবক্ষকি গল্প 

(Successful Innovator Story) 
1 ড.মুিাম্মদ র্ািাদৎ সিাোইন হেহিকী 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা,  গাজীপুি 

Lesson 2 
এটুআই এবিং উদ্ভাবন: ইউহডহে, সনে, সপাট শাল ও 

মাহিহমহডয়া ক্লার্রুম, ই-নহি ইতযাহদ 
1 

ডা.োধন চন্দ্র েিকাি 

অযাহেক্ষেন্ট হডক্ষিক্টি, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় মাষ্টাি 

সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

Lesson 3 
নাগহিক সেবায় েমানুভূহত/দিদ 

(Empathy building) 
1 ঐ 

Lesson 4 সেবা পদ্ধহত েিহজকিণ (SPS): টুলে ও সটকহনকে 1 ঐ 

Lesson 5 
উদ্ভাবক্ষন সোস্যাল হমহডয়াি ব্যবিাি 

Social Media Use in Innovation 
1 

ড.মুিাম্মদ র্ািাদৎ সিাোইন হেহিকী 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক, নাটা,  গাজীপুি 

Lesson 6 
1. সেবাগ্রহিতা পহিদর্ শন প্রস্তুহতিঃ দল গঠন ও হিহ িং 

1 ঐ 

Lesson 7 
সেবাগ্রহিতা পহিদর্ শন: হনজ ও হিন্ন অহিে 

3 

সমৌসুমী পাল 

সিা-অহড শক্ষনটি 

ও 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক 

(বাক্ষয়াক্ষটকক্ষনালহজ) 

নাটা, গাজীপুি 

Lesson 8 

অহিে পহিদর্ শন অহিজ্ঞতা  উপস্থাপনা ও উনু্মক্ত 

আল াচনা 

 

3 

সমৌসুমী পাল 

সিা-অহড শক্ষনটি 

ও 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক 

(বাক্ষয়াক্ষটকক্ষনালহজ) 

নাটা, গাজীপুি 

Lesson 9 
হনজ কম শক্ষেক্ষেি সেবা হচহিতকি, প্রক্ষেে ম্যাপ ততহি 

ও উপস্থাপনা 
2 

ডা.অহমতাভ চক্রবতী 

উপেহচব, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় মাষ্টাি 

সেইনাি,এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

Lesson 10 হবদ্যমান সেবাি প্রলেে ম্যাপ ততহি ও উপস্থাপনা 1 ঐ 

Lesson 11 
আইহিয়া প্রদান, উদ্ভাহবত সেবাি প্রলেে ম্যাপ ততহি ও 

উপস্থাপনা 
2 ঐ 

Lesson 12 পাইলট প্রকক্ষল্পি পহিকল্পনা প্রণয়ন 2 

এ.টি.এম সমাস্ত া কামাল 

অহতহিক্ত েহচব, মৎস্য ও প্রাহণেম্পদ মন্ত্রণালয় 

মাষ্টাি সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

Lesson 13 গ্যান্ট (Gantt) চার্ শ ততহি 2 ঐ 

Lesson 14 হবস্তাহিত বাক্ষজট প্রণয়ন 1 ঐ 

Lesson 15 
অিংর্ীজন হনব শাচন, হিক্ষোে শ ম্যাহপিং ও জনবল 

পহিকল্পনা 
1 

এম.এ. মাক্ষলক 

উপক্ষজলা কৃহি অহ োি (এলআি) 

হডএই,খামািবাহি, ঢাকা 

মাষ্টাি সেইনাি, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীি কার্ শালয় 

Lesson 16 কযােকযাহডিং কম শর্ালা ও  ান্ড েিংগ্রি 1 ঐ 

Lesson 17 
প্রধান প্রধান চযাল ঞ্জ পর্ শাল াচনা/ ঝুঁহি হবলেষণও 

িকুলেলের্ন কার্ শক্রম 
1 ঐ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একাদেষি (নাটা) 

গাজীপুর-১৭০১ 

 

“Innovation in Public Service Delivery” র্ীষ শি প্রহর্ক্ষলণি প্রহর্ক্ষণার্থীগলণি নালেি তাহ িা 
েেয়িা : ৩১ জুলাই-০৪ আগে ২০২২ হি. 

 

ক্র.

নং 
নাে ওপদবী িে শস্থ  সোবাই  নম্বি ই-সেই  

১. 
সমা. র্ামছুি িিমান খান 

উপপহিচালক 

হডএই, িটি শকালচাি 

সেন্টাি,সমৌচাক, 

গাজীপুি 

০১৫৫২৪৮৩০৪৫ srkhanmukul@gmail.com 

২. 
সমা: র্ািীন িানা 

প্রহর্েক 
এটিআই, সর্রুপুি ০১৯৩৮-১০২৬৩১ shahinrana92@gmailcom 

৩. 
মুিাম্মদ আহিফুি িিমান 

উপপহিচালক 

িটি শকালচাি সেন্টাি, 

জামালপুি 
০১৭১৬-৮০৯৬৬৯ arifdae25@gmail.com 

৪. 
আবু োদাত সমািাম্মদ সতায়াব 

উপপহিচালক 

িটি শকালচাি সেন্টাি, 

হেিাজগঞ্জ,  
০১৭২৪-৩৫০৮৭৪ asm.tuab@gmail.com 

৫. 
আ.ন.ম আক্ষনায়ারুল িাোন 

উপপহিচালক 

িটি শকালচাি সেন্টাি, 

বদলগাছী, নওগা  
০১৭১৬-২৪৩২৭১ hasan01020304@gmail.com 

৬. 
সমািঃ সতা াজ্জল আলী েিকাি 

হনব শািী প্রক্ষকৌর্লী 

হবএমহডএ, প্রধান 

কার্ শালয়, িাজর্ািী 
০১৭১১৩০২৯২৮ it@bmda.gov.bd 

৭. 
র্হ কুল ইেলাম 

হনব শািী প্রক্ষকৌর্লী 
হবএমহডএ, 

০১৭৩৮-৭৭৯৮৮০ 

 
xen_thakurgaon@bmda.gov.bd 

৮. 
সমািঃ সমাস্তাহ জুি িিমান 

েিকািী প্রক্ষকৌর্লী 

হবএমহডএ, সগামস্তাপুি 

সজান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  
০১৭৫৯৬৯৯৯০৬ ae_gomostapur_nawab@bmda.gov.bd 

০৯. 
মুিাম্মদ মহতয়াি িিমান 

উপপহিচালক(অি শ ও হিোব) 

বীজ প্রতযয়ন এক্ষজন্সী, 

গাজীপুি 
০১৭৫৬-৮০৭৭৮১ matiarrahman2006@gmail.com 

1০. 
ড. সমাস্ত া এমিান সিাক্ষেন 

হডএেহেও 

বীজ প্রতযয়ন এক্ষজন্সী, 

নিহেিংদী  
০১৭১০-৬০৬৬০০ Dsco.narsingdi@gmail.com 

১১. 
হে াত-ই- জামাল 

নমুনা েিংগ্রি অহ োি 

বীজ প্রতযয়ন এক্ষজন্সী, 

গাজীপুি 
০১৭১০-৫৮৩৩৪৮ sefat1188@gmail.com 

১২. 
তন্ময় চক্রবতী 

এেও 
হি, হজআিএেহড   

১৩. 
ড. র্ামছুন্নািাি 

এেএেও 

হি,  হলত গক্ষবিণা 

হবভাগ 
০১৭১২-২৩৫৫৬৩ snaher1981@gmail.com 

১৪. 
আ ক্ষিাজা সচৌধুিী 

এেএেও 

হি, কৃহি অি শনীহত 

হবভাগ 
০১৭৭৭৯৫৪৪৭৪ afraza_muna@yahoo.com 

১৫. 
জনাব সমািঃ সমাবািক সিাক্ষেন 

উর্ধ্শতন তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবক্ষজআিআই, ডাইিং 

এন্ড হপ্রহন্টিং হবভাগ  
০১৯১৮৮৬৪৩০৭ mbmubarak24@gmail.com 

১৬. 

জনাব এে.এম. মািরু  

সিাক্ষেন 

ঊর্ধ্শতন তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবক্ষজআিআই, 

পহিকল্পনা, প্রহর্েণ ও 

সর্াগাক্ষর্াগ হবভাগ 

০১৭৩৫৮৮৪৬২১ mahrufcu@yahoo.com 

১৭. 
জান্নাতুল বাকী সমাল্লা 

ঊর্ধ্শতন তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবক্ষজআিআই,সজটিহপ

হডহে হউইিং 
০১৭১৭-০৩৮২৪৮ parvez31tex@gmail.com 

১৮. 
সমািঃ সিামানুল ইেলাম 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

এেআিহডআই, 

হবভাগীয় গক্ষবিণাগাি, 

হেক্ষলট 

০১৭১৯৩৫৯৭৪০ roman.srdi@gmail.com 



১৯. 
সমািঃ সমাস্তাহ জুি িিমান 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

এেআিহডআই, 

আঞ্চহলক গক্ষবিণাগাি, 

বগুিা 

০১৭২৩৮৪৬২১৩ mostafijur.hstu@gmail.com 

২০. 
োক্ষলি আিমদ 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

এেআিহডআই, 

আঞ্চহলক গক্ষবিণাগাি, 

হকক্ষর্ািগঞ্জ 

০১৭৯২৭০৬৪১০ salehsadi92@gmail.com 

২১. 
জনাব িাইয়ান মীম োইম 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবএেআিআই, 

পহিকল্পনা ও উন্নয়ন 

হবভাগ, ঈশ্বিদী, পাবনা 

০১৬০১২৩৬৭৮১ raiyan.m.saiem@gmail.com 

২২. 
জনাব সমা. মািজু আলম 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবএেআিআই, প্রজনন 

হবভাগ, ঈশ্বিদী, পাবনা 
০১৭৭০৮৭২২৭২ marju.alam2016@gmail.com 

২৩. 

জনাব তােহ কুি আমীন 

আপন 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবএেআিআই, 

সিাগতত্ত্ব হবভাগ, 

ঈশ্বিদী, পাবনা 

০১৫২১৪৪১৬২০ aponbsmrau2015@gmail.com 

২৪. 

সমা. মারু  সিাক্ষেন 

ঊর্ধ্শতন তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

এবিং ভািপ্রাপ্ত কম শকতশা 

হবনা 

উপক্ষকন্দ্র,জামালপুি 
০১৭১৪-১০৮৯৬৯ mmhusain.bina@gmail.com 

২৫. 
সমাতাক্ষেি িিমান 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 
হবনা উপক্ষকন্দ্র, িিংপুি ০১৭১২৩৫১৩৭৩ motabberbd@gmail.com 

২৬. 
সমািঃ িায়িান হর্কদাি 

তবজ্ঞাহনক কম শকতশা 

হবনা উপক্ষকন্দ্র, 

সনায়াখালী 
০১৭৪৩৬৭২৫৯২ kbdrayhan@gmail.com 

২৭. 
সমািাম্মদ ওমি  ারুক 

উপপহিচালক 
নাটা, গাজীপুি ০১৭১৬৯২০৪২৫ mdomarfarukdae@gmail.com 

২৮. 

র্ামীমা আক্তাি 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক 

 

নাটা, গাজীপুি ০১৭১৭-৪১৭৩১৬ shamaraihan1549@gmail.com 

২৯. 

 ািজানা িক দীপু 

হেহনয়ি েিকািী পহিচালক 

 

নাটা, গাজীপুি ০১৭৭১-৩৭১৩৬৪ farzana.dae@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Speaker evaluation by trainees 

Sl 

no. 
Name & Address Date Subject 

Average mark 

obtained 
Remark 

1 

Dr. Shahadat 

Hossain 

Siddiquee 

31/07/2022 

Successful innovator story 5.33 

 
Social Media Use in Innovation 5.37 

2 
Dr. Sadhan 

Chandra Sarkar 
31/07/2022 

A2I & Invention 4.69 

 Empathy building 4.54 

SPS tools and technique 4.75 

3 
Dr. Amitav 

Chakrabarti 
02/08/2022 

Service Identification process 5.40 

 

Problem and reason identification 

of provided service 
5.50 

Idea provide, innovated service 

process map preparation 
5.51 

4 
ATM Mostofa 

Kamal 
03/08/2022 

Planning for pilot project 5.44 

 Grant Chart 5.41 

Detail Budget 5.39 

5 
Mohamman 

Abdul Malek 
04/08/2022 

Stockholder selection, Resource 

Mapping and Manpower planning 
5.44 

 
Cascading workshop and fund 

collection 
5.46 

Challenge Description and 

Documentation 
5.33 

 

 

Training method and material 

a) Method 

 Lecture and discussion, field visit, group work, question & answer, etc. 

b) Material 

Multimedia, white board & marker, different sample, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Course evaluation by the participants 
 

1. হবিয়ক্ষবস্তুি হদক সিক্ষক প্রহর্েণ সকাে শটি হক পর্ শাপ্ত? 

পর্ শাপ্ত ১০ জন      সমাটামুটি ১৭ জন    অপর্ শাপ্ত ২জন 

    41.94%                       51.61%        6.45% 

2. সকাক্ষে শি েময়কাল হকরূপ? 

খুবই দীর্ শ ০৮ জন                  পর্ শাপ্ত ১৮ জন     সমাটামুটি ৪ জন 

      35.48%          51.61%          12.90% 

3. প্রহর্েণ কম শসূহচক্ষত অন্তভূ শক্ত (ক্লাে রুটিন অনুর্ায়ী) সকান হবিয়গুক্ষলা আপনাি ভাল সলক্ষগক্ষছ? 

 ে ল উদ্ভাবক্ষকি গল্প 

 অহিে পহিদর্ শন অহিজ্ঞতা,  উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত আল াচনা 

 সেবা পদ্ধহত েিহজকিণ (SPS): টুলে ও সটকহনকে 

 গ্যান্ট (Gantt) চার্ শ ততহি 

4. প্রহর্েণ কম শসূহচক্ষত অন্তভূ শক্ত (ক্লাে রুটিন অনুর্ায়ী) হবিয় ছািাও আিও অহতহিক্ত হবিয় অন্তভূ শক্ত কিা দিকাি মক্ষন কক্ষিন? 

o Field Visit- 2 days 

o Assignments and Presentations 

o Include More Class on Budget Preparation 
5. প্রহর্েণ কম শসূহচক্ষত অন্তভূ শক্ত সর্ েমস্ত হবিয় (র্হদ িাক্ষক) বাহতল কিা দািকাি মক্ষন কক্ষিন (সেগুক্ষলা উক্ষল্লখ করুন)  

 

 প্রক্ষর্াজয নয় 

 

6. আপহন কতটা হর্ক্ষখক্ষছন? 

   খুবই ভাল ৪ জন     ভাল ১৬ জন    সমাটামুটি ৯ জন 

    22.58%      48.39%        29.03% 

7. আপনাি চাকুহিক্ষত প্রহর্েক্ষণি প্রােিংহগকতা সকমন হছল? 

 

খুু্বই প্রােিংহগক- ২৩ জন       70.96% 

সমাটামুটি প্রােিংহগক- ৩ জন       22.58% 

সকান সকান সেক্ষে প্রােিংহগক- ৩ জন       6.46% 

8. এ সকাক্ষে শ সিক্ষক হনম্নহলহখত সকান সকান সুহবধা সপক্ষয়ক্ষছন? 

জ্ঞান ও তথ্য েম্পক্ষকশ অবগত িওয়া: ২৮জন        90.32% 

কাজ কিাি জন্য হবক্ষর্ি েমতা ও পদ্ধহত জানা: ১৯ জন       61.29% 

সুষ্ঠূভাক্ষব কাজ কিাি েমতা অজশন কিা: ১৪ জন       45.16% 

কনহ ক্ষডক্ষন্সি মাো সবক্ষিক্ষছ: ২৪ জন       77.42% 

9. আপনাি মক্ষত সকাক্ষে শি প্রহর্েণ পদ্ধহত হিক্ষেক্ষব সকানটি সবহর্ কার্ শকি? 

ক্লাে সলকচাি: ১৪ জন        45.16% 

আক্ষলাচনা ও অনুর্ীলন: ২২ জন        70.97% 

দলগত আক্ষলাচনা: ১৭ জন        58.84% 

দলগত েমস্যা েমাধান: ২২ জন        70.97% 

মাঠ পহিদর্ শন: ২৬জন        83.87% 

হ ল্মক্ষর্া: ১০ জন        32.26% 



অন্যান্য: ২জন        6.45% 

 

10. সকাক্ষে শি ব্যবস্থাপনা সকমন হছল? 

খুবই েক্ষন্তািজনক: ৪জন        12.90% 

েক্ষন্তািজনক: ২৪জন        67.74% 

েক্ষন্তািজনক নয়: ১ জন        6.45% 
 

11. প্রহর্েক্ষণি সকান হদক আপনাি ভাল সলক্ষগক্ষছ? 

o Time management 

o Environment and discipline 

o Class review 

o New module 

o Group practice 

o Participatory attitude  

o Presentation of lecture 

o Field Visit, accommodation 

o Cordiality of course management 

o Course topic/curriculum 

o Group work 

o Speaker selection 
১২। প্রহর্ক্ষলণি সিান হদি আপনাি িাল া  ালগহন ? 

ি) Interrupted electricity supply 

খ) Very short break time. 

১৩। সিাে শ উন্নয়লনি ব্যাপালি আপনাি অহিেত িাখুন ? 

ি) Theory class followed by practical class  

খ) More time for Q & A 

গ) More practical classes  

র্) Case study on real experience 

ঙ) Increase recreation and other facilities 

চ) Uninterrupted electricity supply 

 
১৪। আপনাি অহিেত হদন। 

ক্র: 

নং 

িে শেম্পাদনা সূচি অোধািণ 

১০০% 

অহত উত্তে 

৯০% 

উত্তে 

৮০% 

চ হত োন 

৭০% 

চ হত োলনি 

হনলে ৬০% 

জন % জন % জন % জন % জন % 

ি. হনিবহিন্ন প্রহর্ক্ষণ সুহবধা 4 13.3 12 36.6 14 46.6 3 6.6 - - 

খ. পহিিন্নতা 3 10 13 36.6 13 36.6 4 13.3 - - 

গ. সুষ্ঠু খাবাি ব্যবস্থাপনা 5 10 9 23.3 12 40 7 23.3 - - 

ঘ.  াইলেিী  সুহবধা 5 11 8 20 10 23.3 5 16.6 5 16.6 

ঙ. অহিও হিজ্যযয়া  সুহবধা 3 10 12 30 14 33.6 3 10 1 3.3 

 

 



 

 
 

 

“Innovation in Public Service Delivery” র্ীষ শি প্রহর্ক্ষণ সিালে শি প্রহতষ্ঠানহিহত্তি প্রহর্ক্ষণার্থী তাহ িা 

 

 

ক্র. নং. প্রহতষ্ঠালনি নাে প্রহর্ক্ষণার্থীি েংখ্যা 

১ কৃহি েম্প্রোিণ অহধদপ্তি (হডএই) ০৫ 

২ বািংলাক্ষদর্ ধান গক্ষবিণা ইনহেটিউট (হবআিআিআই) ০৩ 

৩ বািংলাক্ষদর্ পিমাণু কৃহি গক্ষবিণা ইনহেটিউট (হবনা) ০৩ 

৪ বািংলাক্ষদর্ সুগািক্রপ গক্ষবিণা ইনহেটিউট (হবএেআিআই) ০৩ 

৫ মৃহত্তিা েম্পদ উন্নয়ন ইনহিটিউর্ (এেআিহিআই) ০৩ 

৬ বীজ প্রতযয়ন এলজহি (এেহেএ) ০৩ 

৭ বলিন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন ির্তশপক্ষ (হবএেহিএ) ০৩ 

৮ বািংলাক্ষদর্ পাট গক্ষবিণা ইনহেটিউট (হবক্ষজআিআই) ০৩ 

৯ জাতীয় কৃহষ প্রহর্ক্ষণ এিালিহে (নার্া) ০৩ 

সোর্ = ২৯ 

 

 

 

 

 

 
Group Photo Session with Trainee & CMT 

 

 



 

 

 

 

 

 

Opening Remarks at the Inaugural Session 

by DG, NATA 

Course Management Team 

Certificate giving and Closing 


