
২০১৬- ২০১৭ অর্থ বছরেে প্রশিক্ষণ বর্থপশি 
 
অর্থ বছে প্রশিক্ষরণে শিরেোনোম প্রশিক্ষণোর্থীে পর্থোয় প্রশিক্ষরণে 

মময়োদ 
বযোচ সংখ্যো প্রশিক্ষণোর্থীে 

সংখ্যো 

২০১৬-২০১৭ 1. ির্ থ ব্যবস্থাপনা ও রকারী 

ক্রয় নীতিমাা তবয়ক 

প্রতলক্ষণ ককা থ 

উপজজা যুয উন্নয়ন কম থকিথা ৭ তিন ০১ ব্যাচ  ২৮ জন 

2. িঅচরণ ও শৃঙ্খা তবয়ক 

প্রতলক্ষণ ককা থ 

কক্রতিট সুপারভািআজার। ৫ তিন ০৪ ব্যাচ  ১৪৫ জন 

3. িআন্টারজনট ও ট্রাবসুুটিং 

তবয়ক প্রতলক্ষণ ককা থ 

তিঃ িআন্সট্রাক্টর/উপজজা যুব 

উন্নয়ন কম থকিথা, উচ্চমান িঃ, 

িতি িঃ 

৫ তিন ১১ ব্যাচ  ৩০৫জন 

4. কতিউটার াি থওয়ুার এন্ড 

ট্রাব সুুটিং তবয়ক প্রতলক্ষণ 

ককা থ 

কারী প্রতলিঃ(কতিউটার), 

উচ্চমান কারী ও িতি 

কারী 

৫ তিন ০৩ ব্যাচ ৮১ জন 

5. িআ-িািআতিং তবয়ক প্রতলক্ষণ 

ককা থ 

তিতি.এতি, উচ্চমান কারী ৩ তিন ০২ ব্যাচ  ৫০ জন 

6. কবতক কতিউটার তবয়ক 

প্রতলক্ষণ ককা থ 

কক্রতিট সুপারভািআজার 
িতি িঃ কাম-কতিিঃ 

িপাজরটর 

১৫ তিন ০২ ব্যাচ  ৫১ জন 

7.  কতমউতনজকটভ িআিংতল 

ককা থ  

      (িআিংতল ল্যাগুজয়জ ককা থ) 

তিতি.তপত,তিতপত,এতি, 

ততিও,উপজজা যুউক  
২১ তিন ০২ ব্যাচ  ৪৬ জন 

8. কতমউতনজকটভ িআিংতল ককা থ কবকার যুব ও যুব মতা ১ মা ০১ ব্যাচ  ২৮ জন 

9. িঅধুতনক িতি ব্যবস্থাপনা ও 

প্রলাতনক কায থক্রম পতরচানা  

তবয়ক প্রতলক্ষণ ককা থ 

উচ্চমান কারী. িতি িঃ 

কামিঃ কতিিঃ 

িপাজরটর/কুাতলয়ার। 

৫তিন ০১ ব্যাচ  ৩৬ জন 

10. তবয়তভতিক প্রতলক্ষক 

প্রতলক্ষণ (TOT)ককা থ 

 প্রতলক্ষক ও িঃ প্রতলক্ষক 
(তবতভন্ন কট্রজির) 

০৭ তিন ০৭ ব্যাচ ২০১জন 

11. প্রতলক্ষণ ব্যবস্থাপনা তবয়ক 

প্রতলক্ষণ ককা থ 

তিতি.তপত,তিতপত,এতি, 

ততিও, তিঃ িআন্সট্রাক্টর এবিং 

উপজজা যুউক 

৫তিন ০২ ব্যাচ  ৭২ জন 

12. তবয়তভতিক তরজোার 

প্রতলক্ষণ ককা থ 

তিতি.তপত,তিতপত,এতি, 

ততিও, তিঃ িআন্সট্রাক্টর এবিং 

উপজজা যুউক 

০৫ তিন ০১ ব্যাচ  ২৬ জন 

13. তলষ্টাচার ও িতিজ িঅগি 

িতিতর্জির িঅপ্যায়ন ও 

প্রজটাক তবয়ক প্রতলক্ষণ  

িতি ায়ক 
(াজবক ৪র্ থ কেণীর কম থচারী) 

০৩ তিন ০১ ব্যাচ  ৩৫ জন 

14. ককা থ কাতরকুল্যাম তরতভউ 

ওয়াকথপ 

তিতি.এতি,তিঃ িআিঃ, িআন্সিঃ যুউক ০১তিন ০১ ব্যাচ  ৫০ জন 

২০১৬-২০১৭ ির্ থ বছজরর ব থজমাট = ৩৯ ব্যাচ ১১৫৬ জন 

 


