
২০১৭- ২০১৮ র্থ ফছরযয প্রশক্ষণ ফলথশি 
 
র্থ ফছয প্রশক্ষরণয শরযোনোভ প্রশক্ষণোর্থীয মথোয় প্রশক্ষরণয 

মভয়োদ 
ফযোচ ংখ্যো প্রশক্ষণোর্থীয 

ংখ্যো 

২০১৭-২০১৮ 1. আচরণ ও শৃঙ্খা ববয়ক 

প্রবলক্ষণ ককা স 

উরজরো মুফ উন্নয়ন কভথকর্থো 
ও  মেশিট সুোযবোআজোয। 

৫ শদন ০৯ ফযোচ ৩১০ জন 

2. ইন্টারনেট ও ট্রাবস্যুটিং 

ববয়ক প্রবলক্ষণ ককা স 

শিশি .শশ ,শিশশ,এশি ,
শশিও ,মুউক ,উচ্চভোন  

কোযী  ,শপ ঃ কোভ-
কশিউটোয োরযটয 

৫ শদন ০৫ ফযোচ ১৩৩ জন 

3. কবিউটার ার্ সওয়ুার এন্ড 

ট্রাব স্যুটিং ববয়ক প্রবলক্ষণ 

ককা স 

কোযী প্রশঃ (কশিউটোয) ,
উচ্চভোন কোযী ও শপ 
ঃ কোভ -কশিউটোয 
োরযটয। 

৫ শদন ০৭ ফযোচ ১৯৩ জন 

4. ই-ফাইবিং ববয়ক প্রবলক্ষণ 

ককা স 

শিশি  ,এশি ,উচ্চভোন 
/:িো:ো:  

৩ শদন ০৫ ফযোচ ১৪৩ জন 

5. ই-ফাইবিং ববয়ক বরনোর 

প্রবলক্ষণ ককা স 

শিশি  ,এশি ,উচ্চভোন 
/:িোটো এশরি োরযটয  

২ শদন ০২ ফযোচ ৪৫ জন 

6. কববক কবিউটার ববয়ক 

প্রবলক্ষণ ককা স 

উরজরো মুফ উন্নয়ন 
কভথকর্থো  ,মেশিট 
সুোযবোআজোয ও শপ ঃ 
কোভ -কশিউটোয োরযটয 
। 

১৫শদন ০২ ফযোচ ৫৮ জন 

7. কবমউবেনকটভ ইিংবল ককা স 

(ইিংবল ল্যাগুনয়জ ককা স) 

শিশি .শশ,শিশশ,এ শি ,
শশিও এফং উরজরো 

মুউক,প্রশক্ষক  

২১শদন ০২ ফযোচ ৪২ জন 

8. আধুবেক অবফ ব্যবস্থাপো ও 

প্রলাবেক কায সক্রম 

পবরচাো  ববয়ক প্রবলক্ষণ 

ককা স 

উরজরো মুফ উন্নয়ন কভথকর্থো 
ও  উচ্চভোন কোযী  .শপ 
ঃ কোভঃ কশিঃ 

োঃ/কযোশয়োয।  

৫শদন ০২ ফযোচ ৫৫ জন 

9. ববয়বভবিক প্রবলক্ষক 

প্রবলক্ষণ(ঞঙঞ )ককা স 

শশ ,শিশশ ,শঃ প্রশক্ষক 
ও প্রশক্ষক (শফশবন্ন মিরিয)  

০৭শদন ০৫ ফযোচ ১৩২ জন 

10. ঋণ ব্যবস্থাপো বরনোর 

ববয়ক প্রবলক্ষণ ককা স 

শিশি .শশ,শিশশ,এশি ,
শশিও ,শঃ আন্সিোক্টয ,

উমুউক ও শএ.  

০৩শদন ০১ ফযোচ ৪০ জন 

11. ববনল প্রবলক্ষণ ককা স 

(কক্সবাজার) 

প্রর্ভ মেণীয কভথকর্থো  ০৭শদন ০১ ফযোচ ৩০ জন 

12. ববনল প্রবলক্ষণ 

ককা স(বনট) 

শির্ীয় মেণীয কভথকর্থো ০৭শদন ০১ ফযোচ ৩০ জন 

13. প্রলাবেক কায়সক্রম ও 

বেরীক্ষা ববয়ক ববনল 

প্রবলক্ষণ ককা স (বান্দরবাে) 

শোফ যক্ষক  ,উচ্চভোন 
কোযী ও প্রধোন কোযী 

০৭শদন ০১ ফযোচ ৩০ জন 



 

 14. ঋণ কায সক্রমনক ই-াবভ সন 

রূপান্তনরর নক্ষু প্রস্তুতকৃত 

ফটওয়ুার ব্যবার ও বাস্তবায়ে 

িংক্রান্ত প্রবলক্ষণ ককা স 

শিশি, এশি, আউওয়োআশিও,
শএ,  উচ্চভোন কোযী,  
শপ কোযী/  িোটো 
এশরি োরযটয 

০৩শদন ০১ ফযোচ ২৪ জন 

15. ককা স কাবরকুল্যাম বরবভউ ওয়াকসপ শিশি .শশ,শিশশ,এশি ,
শশিও ,শঃ আন্সিোক্টয এফং 

উরজরো মুউক 

০১শদন ০১ ফযোচ ৪৮ জে 

২০১৭-২০১৮ র্থ ফছরযয মভোট = ৪৫ ব্যাচ =১৩১৩ 

জে 

 16. ঋণ কোমথেভরক আ-
োশবথর রূোন্তরযয ররক্ষয 
প্রস্তুর্কৃর্ পটওয়যোয 
ফযফোয ও ফোস্তফোয়ন 
ংেোন্ত প্রশক্ষণ মকোথ 

কভথকর্থো /কভথচোযী  ২ শদন ০২ ফযোচ ৪৯ জন 

17. প্রশক্ষণ মফো দ্ধশর্ 
শজকযণ কোমথেভ ও 
ম্প্রোযণ শফলয়ক 
কভথোরো 

কভথকর্থো/ কভথচোযী ০১ শদন ০৩ ফযোচ ১৫৩ জন 

18. ওরবন সুআং মভশন 
োরযশটং শফলয়ক 
প্রশক্ষণ মকোথ 

মফকোয মুফ ও মুফ ভশরো ০২ ভো ০৪ ফযোচ ৮০ জন 

19. শি- রযোশন্সং/ অউট মোশথং 
শফলয়ক প্রশক্ষণ মকোথ 

মফকোয মুফ ও মুফ ভশরো ০১ ভো ০২ ফযোচ ৪৯ জন 

20. শি- রযোশন্সং/ অউট মোশথং 
শফলয়ক শযরিোথ 
প্রশক্ষণ মকোথ 

মফকোয মুফ ও মুফ ভশরো ০৩ শদন ০১ ফযোচ ৩০ জন 

২০১৭-২০১৮ অথ স বছনরর ফথরভোট = ৫৭ ফযোচ ১৬৭৪ জন 
 


