
প রি ক ল্প ন া, প্র রি ক্ষ ন  ও  প রি ব ীক্ষ ণ  

পরিকল্পনা, প্ররিক্ষন ও পরিবীক্ষণ এি দরিত্ব সমূহঃ 

০১. মাবযবস্থাপকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রকে পনরেল্পিা , প্রনলক্ষে ক্ষ পনরবীক্ষে লাখার যাবত্ীয় দৈিনিি োযযক্রকমর 
ানবযে ৈানয়ত্ব পাি। 

০২. মাঠ পযযাকয়র েময-পনরেল্পিা প্রেয়ি , বাস্তবায়ি, পনরবীক্ষে ক্ষ মূযায়ি প্রনক্রয়ােরে।  

০৩. কেন্দ্রীয় ক্ষ মাঠ পযযাকয়র নবনভন্ন প্রনলক্ষে কোয প্রেয়ি প্রনলক্ষে নবকয় ানবযে ৈানয়ত্ব পাি।  

০৪. অধস্তি েমযেত্য াকৈর বানযে োযয-ম্পাৈি মূযায়ি প্রনত্কবৈি  প্রনত্বছকরর কলয োযযনৈবকর মকধয 
প্রনত্স্বাক্ষকরর জিয মাবযবস্থাপে-  এর নিেট উপস্থাপি। 

০৫. ফাউকেলকির োযযনিকৈয নলো, ঞ্চয় ক্ষ ঋে ংক্রান্ত ে করনজষ্টার , পাবই ক্ষ অিযািয ফরম/ ফরকমট/ 
কপ্রাফমযা প্রস্তুত্েরে। 

০৬. মাঠ পযযাকয়র োযযক্রকমর কেন্দ্র গঠি , ৈযভূনি, ঞ্চয় ংগ্র, ঋে নবত্রে, ঋে আৈায় ইত্যানৈ পনরেল্পিা 
প্রেয়ি। 

০৭. মাঠ পযযাকয়র োকজর পনরনধ মূযায়ি ক্ষ যনুিযিুেরে , ঋে ত্নবকর চানৈা নিরপূি এবং ঋে ত্নব 
বরাদ্দ ক্ষ কপ্ররকের োযযক্রম প্রনক্রয়ােরে।  

০৮. মাঠ পযযাকয়র েমযেত্য াকৈর (আঞ্চনে বযবস্থাপে ক্ষ উপকজা বযবস্থাপে)  পনরৈলযে পনরনধ নিরপূি এবং 
ফাফ পযযাকাচিা প্রধাি োযযায় কত্  নিয়নমত্ পনরৈলযে েমযনূচ প্রেয়ি ক্ষ পনরৈলযে ংক্রান্ত যাবত্ীয় 
োযযানৈর প্রনক্রয়ােরে। 

০৯. ে প্রোর প্রনলক্ষকের মনডউ দত্নর , প্রনলক্ষকের চানৈা নিরপূি ক্ষ প্রনলক্ষে আকয়াজকির োযযানৈ 
ম্পন্নেরে। 

১০. নবনভন্ন পযযাকয় মন্বয়/ পযযাকাচিা ভা/ কনমিার ক্ষ েমযলাার  আকয়াজকির বযবস্থা গ্রে এবং নবনভন্ন 
রোনর, কবরোনর প্রনত্ষ্ঠাকির াকে ত্েয আৈাি-প্রৈাি। 

১১. মাঠ পযযাকয়র োযযক্রম েময-পনরেল্পিার আকাকে বাস্তবায়ি , পনরবীক্ষে, পযযাকাচিা ক্ষ প্রকয়াজিীয় বযবস্থা 
গ্রে। 

১২. মাঠ পযযাকয়র োযযক্রকমর প্রনত্কবৈি ংগ্র , মনন্বত্েরে, উপস্থাপি এবং ৈবুয েমযেত্য া নচনিত্েকের মাধযকম 
পরবত্ী েরেীয় ম্পকেয  পুানরল  প্রৈাি। 

১৩. মাঠ পযযাকয়র ঋে ত্নবকর চানৈা মনন্বত্ েকর ত্নব বরাদ্দ ক্ষ কপ্ররকের  বযবস্থা গ্রকের জিয োরী 
মাবযবস্থাপকের নিেট প্রস্তাব উপস্থাপি  েরা। 

১৪. মাঠ পযযাকয়র নবনভন্ন প্রনত্কবৈি মনন্বত্ েকর মানে/ দৈমানে/ বানযে প্রনত্কবৈি ক্ষ বকুটিি প্রেয়কি 
ায়ত্া েরা। 

১৫. নবনভন্ন রোনর/ কবরোনর ংস্থার চানৈা অিযুায়ী প্রকয়াজিীয় ত্েযানৈ উপস্থাপি।  

১৬. মাক অন্তত্ এেবার উর্ধ্যত্ি েমযেত্য ার অিকুমাৈিক্রকম কয কোি এেটি মাঠ অনফকর োযযক্রম পনরৈলযে ক্ষ 
নিরীক্ষা েরকত্ কব। 

১৭. কমৌনে েনম্পউটার পনরচািায় জ্ঞাপি অজয ি েরকত্ কব।  

১৮. উর্ধ্যত্ি েতৃ্যপক্ষ প্রৈত্ত অিয কয কোি ৈানয়ত্ব পাি।  

 


