
 

  

 

 

নং প্রশক্ষণেয নাভ মভয়াদ ংগ্রেকাযী মভাট ফযাচ প্রশি ফযাণচ 
প্রশক্ষনার্থী
য ংখ্যা 

মভাট 
প্রশক্ষনা

র্থীয 
ংখ্যা 

( ৫×৬) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ অচযে ও ৃঙ্খরা শফলয়ক 
প্রশক্ষে মকাথ 

৫ শদন মেশিট সুাযবাআজায,   

শপ ঃ/কযাশয়ায। 

০২ 
ফযাচ 

৪০ জন ৮০ জন 

২ নিরীক্ষা ও অর্থ 
ব্যব্স্থাপিা নব্ষয়ক 
প্রনিক্ষণ ককার্থ 

৫ শদন শিশি.শশ,শিশশ,এশি, 
শশিও,শঃ প্রশঃ, মুউক, প্রধান 
:, উচ্চভান , শপ ঃ 
কাভ-কশি: া:/ কযাশয়ায 

০১ 
ফযাচ 

৪০ জন ৪০ জন 

৩ কশিউটায ািথওয়যায এন্ি 
ট্রাফরসুযশটং শফলয়ক 
প্রশক্ষে মকাথ 

৫ শদন শশনয়য প্রশক্ষক, 
প্রশক্ষক,কাযী প্রশক্ষক, 
উচ্চভান কাযী ও শপ ঃ 
কাভ-কশিঃ াণযটয।  

০৩ 
ফযাচ 

৩০ জন ৯০ জন 

৪ আ-পাআশরং শফলয়ক 
প্রশক্ষে মকাথ 

৩ শদন শিশি,শশ,শিশশ, এশি,শঃআ: 
উমুক, উচ্চভান ঃ/শপ ঃ 

০৪ 
ফযাচ 

৩০ জন ১২০ জন 

৫ ির্য মমাগাণমাগ ও প্রমুু্শি 
(অআশশট) শফলয়ক প্রশক্ষে 
মকাথ 

১৪শদন শঃ প্রশক্ষক, প্রশক্ষক,মেশিট 
সুাযবাআজায ও শপ ঃ 
কাভ-কশি: াণযটয ।  

০৩ 
ফযাচ 

৩০ জন ৯০ জন 

৬ অধুশনক শপ ফযফস্থানা 
ও প্রাশনক কামথেভ 
শযচারনা  শফলয়ক 
প্রশক্ষে মকাথ 

৫শদন উণজরা মুফ উন্নয়ন কভথকিথা ও  
উচ্চভান কাযী. শপ ঃ 
কাভঃ কশিঃ া:/কযাশয়ায। 

০২ 
ফযাচ 

৪০ জন ৮০ জন 

৭ শফলয়শবশিক প্রশক্ষক 
প্রশক্ষে(TOT)মকাথ 

৭শদন শশ,শিশশ, শশনয়য প্রশক্ষক, 
প্রশক্ষক ও কাযী প্রশক্ষক 
(শফশবন্ন মট্রণিয) 

০৩ 
ফযাচ 

৩০ জন ৯০ জন 

২০১৯-২০২০ র্থ ফছণযয প্রশক্ষে মকাথ 
ভূ 



৮ শফলয়শবশিক শযণোয 
প্রশক্ষে মকাথ 

৩শদন শিশি,শশ,শিশশ,এশি, শশিও, 
শঃ আন্সট্রাক্টয, উণজরা মুউক, 
প্রশক্ষক, ঃ প্রশক্ষক, উচ্চভান 
ঃ, শপ ঃ/িাটা এশন্ট্র 
াণযটয। 

০২ 
ফযাচ 

৪০ জন ৮০ জন 

৯ বু্নিয়ানি প্রনিক্ষণ ককার্থ ১৪নিি িব্  নিয়য়াগপ্রাপ্ত কযানিয়ার ০৩ 
ব্যাচ 

৪০ জি ১২০ জি 

১০ ওয়য়ব্ কপার্থাল ব্যব্স্থাপিা 
নব্ষয়ক প্রনিক্ষণ ককার্থ 

৩শদন শিশি.শশ,শিশশ,এশি, শশিও, 
শঃ আন্সট্রাক্টয, উণজরা মুউক ও 
শএ. 

০৩ 
ফযাচ 

৩০ জন ৯০ জন 

১১  কশভউশনণকশটব আংশর 
রযাগুণয়জ প্রশক্ষে মকাথ 

২১ শদন শিশি.শশ,শিশশ,এশি,শআ, 
শশিও এফং উণজরা মুউক, 
প্রশক্ষক। 

০১ 
ফযাচ 

৩০ জন ৩০ জন 

১২ আন্টাযণনট ও প্রাশনক 
কামথেভ শফলয়ক শফণল 
প্রশক্ষে মকাথ 

৭শদন ৯ভ মর্ণক িদুর্ধ্থ মগ্রণিয কভথচাযী ০১ 
ফযাচ 

২৫ জন ২৫ জন 

১৩ আন্টাযণনট ও প্রাশনক 
কামথেভ শফলয়ক শফণল 
প্রশক্ষে মকাথ 

৭শদন ১০ভ মগ্রণিয কভথচাযী ০১ 
ফযাচ 

২৫ জন ২৫ জন 

১৪ আন্টাযণনট ও প্রাশনক 
কামথেভ শফলয়ক শফণল 
প্রশক্ষে মকাথ 

৭শদন প্রধান কামথারণয়য াণফক ৩য় 
মেেীয কভথচাযী 

০১ 
ফযাচ 

৩০ জন ৩০ জন 

১৫ ককন্দ্রীয় মািব্ র্ম্পি 
উন্নয়ি ককয়ন্দ্রর 
প্রনিক্ষয়ণর মাি উন্নয়ি 
নব্ষয়ক প্রনিক্ষণ  

১নিি ১০ভ মর্ণক িদুর্ধ্থ মগ্রণিয 
কভথচাযী 

০১ 
ব্যাচ 

১০০জি ১০০জি 

ফথণভাট = ৩১ 
ফযাচ 

 ১০৯০ 
জন 



 


