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(গ) জাতীয় শযংখ্যান দ্ধশত, শযংখ্যান আইন, ২০১৩ এফং শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ  ৩ 

(ঘ) ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায উইংভয়য কভ ষকান্ড  ৪ 
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প্রশক্ষণ শফলয় 
 

১ Computer Basic Training Course ৭ 

২ প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায শফলয়ক ট্রকা ষ ৮ 

৩ ট্রাগত দক্ষতা ও ট্রফায ভান বৃশদ্ধকযণ শফলয়ক ট্রকা ষ ৯ 

৪ শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক ট্রকা ষ ১০ 

৫ Computer Basic Training Course ১১ 

৬ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ (ঢাকা ও খুরনা শফবাগ) ১২ 

৭ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ম্যায়নজয়ভন্ট ট্রকা ষ ১৩ 

৮ Computer Special Training Course (STATA/SPSS). ১৪ 

৯ ননশতকতা ও শুদ্ধাচায শফলয়ক ট্রকা ষ ১৫ 

১০ ফাশল ষক ট্রগানীয় প্রশতয়ফদন শরখন শফলয়ক ট্রকা ষ ১৬ 

১১ অটিজভ ও প্রশতফশদ্ধ শফলয়ক ট্রকা ষ ১৭ 

১২ শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক ট্রকা ষ ১৮ 

১৩ তথ্য অশধকায আইন শফলয়ক ট্রকা ষ ১৯ 

১৪ ম ৌচিক পচিসংখ্যান মকাস স ২০ 

১৫ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ (বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রসললট  শফবাগ) ২১ 

১৬ অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ ট্রকা ষ ২২ 

১৭ কৃশল শযংখ্যান ংগ্র ও শফয়েলণ শফলয়ক ট্রকা ষ ২৩ 

১৮ গাড়ী চারকয়দয য়চতনতাভরক ট্রকা ষ ২৪ 

১৯ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ (িাজশাহী ও িংপুি  শফবাগ) ২৫ 

২০ GDP প্রাক্কিণ শফলয়ক  ট্রকা ষ ২৬ 

২১ অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ ট্রকা ষ ২৭ 

২২ ননশতকতা ও শুদ্ধাচায শফলয়ক ট্রকা ষ ২৮ 

২৩ Computer Basic Training Course ২৯ 

২৪ প্রশভত ফাংরা বালা শফলয়ক ট্রকা ষ ৩০ 

চ উংায ৩১ 

 



 

ভূচ কা 

          ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা  জাতীয় শযংখ্যান  প্রশতষ্ঠান শ াট্রফ ভাঠ ম ষায় য়ত কৃশল, আথ ষ-াভাশজক ও 

জনতাশত্বক তথ্য ংগ্র, শফয়েলণ ও যফযা কায়জ ম্পৃক্ত।  প্রযুশক্তয শফকায়য ংয়গ ংয়গ শযংখ্যান প্রণয়য়নয 

ব্যফাশযক ট্রকৌর ও দ্ধশতয দ্রুত শযফতষন য়ে । উযুক্ত ও অব্যাত প্রশক্ষণ ব্যফস্থা ছাড়া ঠিক ও শনবষযয়মাগ্য 

শযংখ্যান ংগ্র, শফয়েলণ ও প্রকানা ম্ভফ নয়। আয এই শযফতষয়নয রবষলে শযংখ্যান ব্যুয়যায কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয 

অফগত ও শযশচত কযা এফং প্রশক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ তায়দয দক্ষ ও যুয়গাট্রমাগী কযায রয়ক্ষু শযংখ্যান ব্যুয়যায ট্রেশনং 

ইনশস্ট্টিউে শনয়শভতবায়ফ প্রশক্ষণ কাম ষক্রভ শযচারনা কযয়ছ।  

 

         ২০১৬-১৭ অথ ষ ফছয়যয জন্য ২৪ (চশি)টি প্রশক্ষণ ট্রকা ষ শযচারনায শযকল্পনা গ্রণ কযা য়য়য়ছ।  গত ২০১৫-১৬ 

অথ ষ ফছয়য ২৩টি ট্রকায় ষয ভাধ্যয়ভ ফ ষয়ভাে ৮৬৮ জন কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়ক প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। ২০১৪-১৫ অথ ষ 

ফছয়য ২৬টি ট্রকায় ষয ভাধ্যয়ভ ফ ষয়ভাে ৬২৮ জন কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়ক প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। এ ফছয প্রশক্ষণ আয়যা 

ট্রজাযদায কযায রয়ক্ষু শুদৄভাত্র আগস্ট্ ২০১৫ ট্রথয়ক জুন ২০১৬ ম ষন্ত ০৭টি শফবায়গ ট্রভাে ২৭টি প্রশক্ষণ কাম ষক্রভ 

ফাস্তফায়য়নয ভাধ্যয়ভ ৭৫০ জনয়ক প্রশক্ষণ প্রদায়নয রক্ষুভাত্রা শহয কযা য়য়য়ছ। ইয়তাপূয়ফ ষ  ২০১১-২০১২ অথ ষফছয়য ১৮ 

(আঠায)টি প্রশক্ষণ ট্রকা ষ এফং ২০১২-২০১৩ অথ ষ ফছয়য ১৯ (উশন)টি প্রশক্ষণ ট্রকা ষ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ ।  ২০১৩-১৪ অথ ষ 

ফছয়যয জন্য ১৮ (আঠায) টি প্রশক্ষণ ট্রকা ষ অনুশষ্ঠত য়য়য়ছ। ২০১৪-২০১৫ অথ ষ ফছয়য ট্রভাে ২৬ (ছাশি) টি প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য ১ভ ট্রে শণয ২৯১ জন,  ২য় ট্রে শণয ৯৯ জন , ৩য় ট্রে শণয ২০৭ জন  এফং ৪থ ষ ট্রে শণয ৩০ জন  

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। পয়র ২০১৪-১৫ ায়র ট্রভাে ৬২৮ ( ছয়ত আো ) জন 

কভ ষকতষা/কভ ষচাযী প্রশক্ষণ প্রাপ্ত য়য়য়ছন। ২০১৫-১৬ ায়রয অথ ষ ফছয়য এ ট্রকায় ষয শযশধ এফং প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা আয়যা 

বৃশদ্ধ ায়ফ। 

  

চরশত অথ ষ ফছয়য প্রশক্ষণ ট্রকা ষভয়য নফশয়যুয শবশিয়ত ৭টি আশিয়ক াজায়না য়য়য়ছ। এগুয়রা য়রাোঃ 

(১) শযংখ্যান দ্ধশত ও ট্রাগত দক্ষতা বৃশদ্ধ (তত্ত্বগত ও ব্যফাশযক)  ট্রভাে (৭টি); 

(২) যকাশয ব্যয় প্রশক্রয়াকযণ ও আশথ ষক ব্যফস্থানা শফলয়ক (৪টি); 

(৩) অশপ শনয়ভ শৃঙ্খরা ও শফশধ-শফধান ংক্রান্ত (৫টি); 

(৪) ট্রভৌশরক প্রশক্ষণ (৪টি); 

(৫) শযয়ো ষ ট্রকা ষ (২টি) 

(৬) ট্রফায ভায়ন্নায়ন, ননশতকতা, আচযণ ও দৃশযবশিয ইশতফাচক শযফতষন (৩টি); 

(৭) ফাংরা ও ইংয়যশজ বালায় দক্ষতা ও প্রশতয়ফদন নতশয (২টি)। 

 

        এছাড়া রবষেরিরিক প্ররশক্ষলে অংশগ্রহলেি জন্য শফশফএ এয কভ ষকতষায়দয ভায়ঝ ভয়ধ্য শফয়লাশয়ত ইনশযটিউট্রে 

াঠায়নায শযকল্পনা ট্রনয়া য়য়য়ছ।  
 

        অত্র ইনশযটিউে কর্তষক আয়য়াশজত প্রশক্ষণ ট্রকায় ষ ফা ইট্রযয শফয়লি ফক্তায়দয ায়থ ায়থ ফাংরায়দ শযংখ্যান 

ব্যুয়যায শফশবন্ন উইং-এ কভ ষযত ংশেয শফলয়য় অশবি কভ ষকতষাগণ শযয়া ষ -া ষন শয়য়ফ প্রশক্ষণ প্রদান কয়যন । 
শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ এফং শফশবন্ন ভন্ত্রণারয়য়য উদ্ধষতন কভ ষকতষাগণ, এনএশশি, BPATC ও ঢাকা 

শফশ্বশফদ্যারয়য়য ISRT এয শক্ষকগণ শযংখ্যান শফলয়য় অত্র ইনশযটিউয়ে প্রশক্ষণ প্রদান কয়য থায়কন।  
 

         আা কযা মায় ট্রম, উয়যাক্ত ট্রকা ষগুয়রা অংগ্রণকাযী কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয কভ ষদক্ষতা ও ভানশক উৎকল ষ াধয়ন 

ায়ক ভূশভকা ারন কযয়ফ । পরস্বরূ, ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায ঠিক শযংখ্যান ংগ্র ও যফযায় দক্ষতা ও 

শযংখ্যায়নয গুনগত ভান বৃশদ্ধ ায়ফ।  



 

২ 

 

প্রচিক্ষণণি গুরুত্ব  

 

শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবায়গয শনয়ন্ত্রণাধীন ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা (শফশফএ) আন্তজষাশতক ভানম্পন্ন 

জাতীয় শযংখ্যান প্রণয়নকাযী ংস্থা, মা দক্ষ ও প্রশক্ষণ প্রাপ্ত শযংখ্যানশফদগয়ণয ভাধ্যয়ভ শফশবন্ন শনবষযয়মাগ্য 

ভয়াফদ্ধ শুভাশয ও জশয কাম ষ ম্পাদন ও প্রচায কয়য। উন্নয়নীর ট্রদ ট্রথয়ক ভধ্যভ আয়য়য একটি ট্রদয়য উন্নীত য়ত 

শযংখ্যায়নয তথ্য-উাি ংগ্রয়য ট্রক্ষয়ত্র আন্তজষাশতক ভানম্পন্ন অথ ষননশতক, াভাশজক, শযয়ফগত এফং 

জনশভশতগত শফলয়গুয়রা প্রশক্ষয়ণয ট্রক্ষয়ত্র অতুন্ত গুরুয়ত্বয ংয়গ শফয়ফচনা কযা য়। ট্র রয়ক্ষু ফাংরায়দ শযংখ্যান 

ব্যুয়যা স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ ট্রেশনং ইনশযটিউে  (এএটিআই) এয ভাধ্যয়ভ গশতীর প্রশক্ষণ দ্বাযা সুদক্ষ কভী নতযী 

কযয়ছন। ইনশযটিউট্রেয প্রশত ফছয প্রাশনক, শযংখ্যানগত, অশপ ব্যফস্থানা ও কশম্পউোয ট্রেশনং একাশধক 

শফলয়য় প্রশক্ষণ কাম ষ শযচারনা কয়য থায়ক। ফাংরায়দ যকায়যয ‘শবন ২০২১ শিশজোর ফাংরায়দ’ স্বপ্ন 

ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রশক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ ট্রমাগয়মাগী কভ ষচাশয নতশযয কাজ এএটিআই কর্তষক শযচাশরত য়ে।  

 

প্রচিক্ষণণি প্রণয়াজনীয়তা 

 

শযংখ্যায়নয তথ্য ংগ্র, প্রশক্রয়াকযণ, উস্থানা ও প্রচায়যয ট্রক্ষয়ত্র ক্রুটিভ দূযীকযণায়থ ষ স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ 

ট্রেশনং ইনশযটিউে শনয়েয শফলয়গুয়রা শফয়ফচনায় ট্রযয়খ প্রশক্ষণ কাম ষক্রভ শযচারনা কয়য থায়ক:  

   

(১) ভানফম্মদ প্রশক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ শফশফএ এয কভ ষচাশযয়দয দক্ষ, ট্রমাগ্য এফং ট্রাদাশযত্ব ম্পন্ন ভানফ ম্পয়দ 

উন্নয়ন। 

 

(২) আন্তজষাশতক াযাভানগুয়রা  (Parameter) অনুমায়ী প্রাক্করয়ণয ভাধ্যয়ভ নভৄনায়ন দ্ধশত, নভৄনায আকায ও 

তথ্য ংগ্রয়য শফলয়য় দক্ষ প্রশক্ষণ প্রাপ্ত শযংখ্যানশফদ নতশয।   

 

(৩) ভাঠ ম ষায়য় উাি ংগ্র, উাি ংগ্রয়য প্রশ্নত্র জ, যর, ংয়ক্ষ ও স্পস্ট্ ওয়া তয়থ্য ংগ্রকাযী 

কর্তষক ট্রকৌয়র ঠিক তথ্য ংগ্র শফলয়য় প্রশক্ষণ প্রদান। 

 

(৪) শনর্ভ ষর ম্পাদনা ও প্রকানায ট্রক্ষয়ত্র ক্রুটি শযায শনশভি ট্রকাশিং, াশচং, ংয়াধন, াযশণকযণ, শফয়েলণ 

শফলয়য় প্রশক্ষণ প্রদান। 

 

(৫) সুষ্ঠ শযকল্পনা, ফাস্তফায়ন, ভশনেশযং, প্রশতয়ফদন নতশয ও প্রচায শফলয়য় প্রশক্ষণ প্রদান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৩ 

 

জাতীয় শযংখ্যান দ্ধশত, শযংখ্যান আইন ২০১৩ এফং শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ   

 

জাতীয় শযংখ্যান দ্ধশত 

          সুষ্ঠু শযকল্পনা প্রণয়ন ও উায ফাস্তফায়য়নয জন্য তথ্য শবশিক ঠিক এফং ভয়য়ায়মাগী শযংখ্যায়নয গুরুত্ব 

অনস্বীকাম ষ। শযংখ্যান মত শনর্ভ ষর য়ফ শযকল্পনা প্রণয়ন এফং শদ্ধান্ত গ্রণ তত জতয য়ফ । উন্নত শফয়শ্বয ঠিক 

শযংখ্যায়নয শযয অতুন্ত ব্যাক শবশিক ওয়ায় তায়দয শফশবন্ন আথ ষাভাশজক শযকল্পনা গ্রণ এফং তা ফাস্তফায়য়ন 

শফয়ল ট্রকান অসুশফধা য় না।   
 

  

         স্বাধীনতায পূয়ফ ষ শল্প শুভা শয আইন ১৯৪২ এফং কৃশল শুভা শয আইন ১৯৫৮ এয ভাধ্যয়ভ শল্প শুভা শয ও কৃশল 

শুভাশয এফং স্বাধীনতা যফতী ভয়য় ভাভান্য যাষ্ট্রশতয আদভ শুভা শয আয়দ ১৯৭২ এয ভাধ্যয়ভ আদভশুভা শয 

শযচাশরত য়। স্বাধীন ফাংরায়দয় শযংখ্যায়নয গুরুত্ব উরশদ্ধ কয়য ১৯৭৪ ায়র একক জাতীয় শযংখ্যান ংস্থা 

শায়ফ ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা গঠন কযা য় এফং শযংখ্যান ংক্রান্ত কর শফলয়য় ভন্ত্রণারয় ম ষায়য় 

য়মাশগতা প্রদান কযায উয়েয়ে ১৯৭৫ ায়র শযংখ্যান শফবাগ সৃশয কযা য়, মা ফতষভায়ন শযংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা শফবাগ নায়ভ অশবশত কযা য়।  
 

শযংখ্যান আইন, ২০১৩ 

          ০৩ ভাচ ষ, ২০১৩ তাশযয়খ ট্রগয়জয়েয ভাধ্যয়ভ ২০১৩ য়নয ১২ নং আইন শয়য়ফ শযংখ্যান আইন, ২০১৩ 

জাশয য়য়য়ছ। এ আইন ট্রভাতায়ফক ট্রদয়য উন্নয়নভরক শযকল্পনা প্রণয়য়ন এফং প্রাশনক কভ ষকায়ন্ডয জন্য শনবষযয়মাগ্য 

ও ঠিক তথ্য যফযা কযা ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায দাশয়ত্ব । এছাড়া জাতীয় এফং স্থানীয় শযকল্পনা প্রণয়য়ন 

শনয়য়াশজত শযকল্পনাশফদ, যকা শয ও ট্রফযকা শয গয়ফলণা প্রশতষ্ঠান, শফশবন্ন আন্তজষাশতক ংস্থা এফং জনাধায ট্রণয 

ব্যফায়যয জন্য শফশবন্ন তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রকা কযায দাশয়ত্ব ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায উয ন্যস্ত । এ 

আইন ফয়র শযংখ্যান ব্যুয়যায কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয দায়-দাশয়ত্ব এফং চাশত তথ্য প্রদায়ন জনগয়ণয ফাধ্যফাধকতা বৃশদ্ধ 

ট্রয়য়য়ছ।  

 

শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ 

          শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ শযংখ্যান শফলয়ক কর নীশত-শনধ ষাযণ ও নীশতভারা প্রণয়ন কয়য এফং 

ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা এ কর নীশতভারা ফাস্তফায়য়নয শনশভি কর কাম ষক্রভ গ্রণ কয়য থায়ক।   শযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয়য়য অ শধনস্ত ৩টি শফবাগ মথাোঃ- (১) শযকল্পনা শফবাগ (২) শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবাগ এফং (৩) 

আইএভইশি। শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবায়গয শনয়ন্ত্রণাধীন ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা য়রা জাতীয় 

শযংখ্যান প্রস্তুয়তয একভাত্র ংস্থা। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৪ 

 

ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা  
 

ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যা ঢাকায আগাযগাঁওস্থ শযংখ্যান বফয়ন অফশস্থত ।  ব্যুয়যা ৮টি উইং এয ভাধ্যয়ভ 

কাম ষাফশর ম্পাদন কয়য থায়ক । ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায Vision এফং Mission শনয়ে উয়েখ কযা 

ট্ররাোঃ  

 

Vision:     

            জাতীয় শযংখ্যান প্রশতষ্ঠান শয়য়ফ স্থানীয় ও আন্তজষাশতকবায়ফ প্রশতষ্ঠা রাব ।  
 

Mission:   

         *    ঠিক ও ভানম্মত এফং ভয়ানুগ শযংখ্যান যফযা ;   

         *    নীশত শনধ ষাযক, শযকল্পানাশফদ, গয়ফলক ও শদ্ধান্ত গ্রণকাযী গয়ণয চাশদাভাশপক উাি   

               শযয়ফন; 

         *    প্রাশতষ্ঠাশনক দক্ষতা বৃশদ্ধ; 

         *    ট্রাদাশযত্ব প্রশতষ্ঠা।   
 

 

 ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায উইংভয়য কভ ষকান্ড  

 

(ক)  ট্রন্সা উইং 

ট্রন্সা উইং প্রধানতোঃ প্রশত ১০ ফছয য আদভশুভা শয ও গৃ গণনা, কৃশল শুভা শয ও অথ ষননশতক শুভা শয শনয়শভত     

অনুষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ শফশবন্ন তথ্যাশদ ংগ্র এফং এতদংক্রান্ত মাফতীয় প্রশতয়ফদন প্রকা কয়য থায়ক।  এছাড়া শুভাশয 

যফতী আথ ষ-াভাশজক জশয শযচারনা ও প্রশতয়ফদন প্রকা কয়য।  এই উইংয়য়য আওতায় শুভাশয যফতী কর 

প্রকায   জশয শযচারনায জন্য ট্রেভ/স্যাম্পর প্রস্তুত কযা য়। এ ছাড়াও LAS, VAW ইতযাচি জচিপ কার্ সক্র  এবং 

তাঁত শু াচি, বচি শু াচিসমূহ পচিিািনা কিা হয়।  

 

(খ)  ন্যানার একাউশন্টং উইং 
 

ন্যানার একাউশন্টং উইং ভরত: (১) ট্রদয়য নফয়দশক ফা শণজু তথা আভদা শন, যপ্তাশন ম্পয়কষ তথ্য ংগ্র ও  ংকরন 

কয়য প্রশত ফছয শযয়াে ষ প্রকা,  (২) ফাংরায়দয়য জাতীয় আয়য়য  শাফ শন রূণ এফং (৩) ট্রকান শফশনয়য়াগ ম্পয়কষ 

তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রশতয়ফদন নত শয কয়য থায়ক । উৎাদন ও ব্যয় শবশিক শজশিশ শনরুণ, ট্রকশিয় ও স্থানীয় 

যকায়যয ফায়জে ংগ্র এফং ইয়কানশভক ও পাংনার ট্রকাি অনুমায়ী ট্রেশণ শফন্যা কয়য থায়ক। বৃৎ ও ভাঝাশয শল্প 

প্রশতষ্ঠায়নয ট্রেয়রয ট্রকায়ান্টভ ইনয়িক্স শনরুণ কয়য। এ ছাড়াও  এ উইং শশআই  (কনজুুভায প্রাই ইনয়িক্স), 

িশিউআযআই (ওয়য়জ ট্রযে ইনয়িক্স) শনরুণ কয়য। ভাশক পয়যন ট্রেি স্ট্ুাটিটিক অফ ফাংরায়দ প্রস্তুত কয়য। 

শযংখ্যান য়কেব্যক, শযংখ্যান ফল ষগ্রন্থ, ভাশক শযংখ্যান ব্যয়রটিং ইতুাশদ প্রকা কয়য থায়ক।  

 

(গ)   এশগ্রকারচায উইং 

এশগ্রকারচায উইংয়য়য ভর দাশয়ত্ব য়রা ট্রদয়য ফাৎশযক কৃশল শযংখ্যান ংগ্র ও প্রকা কযা।  প্রধানত: ৬টি 

প্রধান পর এফং ১২০টি অপ্রধান পয়রয উৎাদয়নয শাফ ভূশভয ব্যফায , (২) ট্রচ, আফাওয়া ও  স্য  ংক্রান্ত 

তথ্যভ ংগ্র , (৩) প্রাকৃশতক দূয়ম ষায়গয কায ট্রণ পয়রয ক্ষয়ক্ষশত শন রূণ এফং (৪) শফশবন্ন পয়রয আওতায় জশভয 

শযভাণ শনধ ষাযণ কয়য থায়ক। এ ছাড়া প্রশত ফছয ইয়ায ব্যক অপ এশগ্রকারচায স্ট্ুাটিটিক প্রকা কযা য়য় থায়ক। 

 

 

 



 

৫ 

 

(ঘ)  ইন্ডাশষ্ট্র এন্ড ট্ররফায উইং   

ইন্ডাশষ্ট্র এন্ড ট্ররফায উইং  (১) ক্ষুদ্র শল্প জশয শযচারনা অন্যান্য অকৃশল খায়ত ট্রমভন- শনভ ষাণ, শযফন, ব্যফা-

ফাশণজু প্রভৃশত খায়তয উয জশয অনুষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রকা এফং (২)  প্রশত দুই ফছয য য 

েভ শক্ত জশযয়য ভাধ্যয়ভ ট্রভাে েভশক্ত, ট্রফকায জনশক্ত, ট্রা শবশিক ট্ররায়কয ংখ্যা ইতুাশদ শনণ ষয় কয়য 

প্রশতয়ফদন প্রকা কয়য থায়ক । (৩)  অথ ষননশতক শুভাশয যফতী শফজয়ন ট্রযশজস্ট্ায আয়গ্রে কযা য়য় থায়ক। এ ছাড়া 

এিক শবশিয়ত ইনপযভার ট্রক্টয োইভ ইউজ ায়ব ষ ইতুাশদ ম্পন্ন কযা য়য় থায়ক।  

 

 (ঙ)  ট্রিয়ভাগ্রাপী এন্ড ট্ররথ উইং  

 ট্রিয়ভাগ্রাপী এন্ড ট্ররথ উইং (১) শফশবন্ন নভৄনা জশযয়য ভাধ্যয়ভ ট্রমভন- খানায আয় ব্যয় জশয, পুশয জশয ইতুাশদ 

শনয়শভত অনুষ্ঠান পূফ ষক তথ্য ংগ্র ও প্রশতয়ফদন প্রকা এফং (২) ট্রম্পর বাইোর ট্রযশজয়ষ্ট্রন শয়স্ট্ভ জশযয়য 

ভাধ্যয়ভ জনস্বাস্থু, শযফায শযকল্পনা ইতুাশদ শফলয়য় তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রকা কয়য থায়ক ।  ট্রিয়ভাগ্রাপী এন্ড 

ট্ররথ উইং  ২টি আদভ শুভাশযয ভধ্যফতী ভয়য়য ট্রদয়য জনংখ্যা, জনউফ ষযতায ায কর প্রকায বাইোর স্ট্ুাটিটিক 

প্রদান কয়য থায়ক। তাছাড়া শফশবন্ন জশযয়য ভাধ্যয়ভ স্বাস্থু ও পুশয ম্পশকষত তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রকা কয়য থায়ক। শফশফএ 

কর্তষক শযচাশরত শফশবন্ন শুভাশযয শুভাশয যফতী মাচাই (PEC) এ উইং কর্তষক শযচাশরত য়য় থায়ক।  

 

(চ)  কশম্পউোয উইং 

কশম্পউোয উইং (১) শযংখ্যান ব্যুয়যায কর উইং কর্তষক শযচাশরত শুভাশয/জশয এফং অন্যান্য উৎ ট্রথয়ক 

ংগৃশত তথ্য প্রশক্রয়াকযণ এফং িাো ট্রফইজ নত শয, (২) শুভাশয ও জশযয়য জন্য প্রয়য়াজনীয় ক্ষুদ্র এরাকা শবশিক শজও 

ট্রকাি প্রস্তুত এফং (৩)  ট্রভৌজা ম্যা প্রস্তুতপূূ্ফ ষক যফযা কয়য থায়ক। এ ছাড়া অত্র উইং কশম্পউোয শয়স্ট্ভ, াবষায 

শয়স্ট্ভ যক্ষণায়ফক্ষন, ংযক্ষণ, ইন্টাযয়নে ব্যফস্থা ও শযংখ্যান ট্রক্ষয়ত্র শিশজোর দ্ধশতয ব্যফায ও উন্নয়ন শযকল্পনা 

ভন্বয় এফং যক্ষণায়ফক্ষয়ণয কাজ কয়য থায়ক। 

 

 (ছ) স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ ট্রেশনং ইনশযটিউে 

 

 স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ ট্রেশনং ইনশযটিউে (১) ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায দয দপ্তয ও ভাঠ ম ষায়য়য 

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয জন্য শনয়শভত প্রশক্ষণ কাম ষক্রভ শযচারনা এফং (২) শফয়দয় অনুশষ্ঠত কভ ষারা/প্রশক্ষয়ণ 

অংগ্রণকাযী কভ ষকতষায়দয রব্ধ িান ও অশবিতা ব্যুয়যায অন্যান্য কভ ষকতষায়দয অফশতকয ট্রণয শনশভট্রি ভত শফশনভয় 

বা অনুষ্ঠায়নয আয়য়াজন কয়য থায়ক।   
 

     (জ) শপন্যান্স এুািশভশনয়ষ্ট্রন এন্ড এভআইএ 

 

শপন্যান্স এুািশভশনয়ষ্ট্রন এন্ড এভআইএ  (১) অথ ষ, প্রান  ও  শযংখ্যান তথ্য ংগ্র  ম্পশকষত  মাফতীয় প্রশ্নত্র,             

পযভভৄ ছাায়না, (২) শফশবন্ন উইং-এয ফায়জে ফযাে ট্রদওয়া , (৩) শফশবন্ন উইং-এয প্রাশনক কাজ তদায শক কযা, 

(৪) ব্যুয়যা কর্তষক প্রস্তুতকৃত মা  ফতীয়  শযয়াে ষ ও  অন্যান্য  প্রকানা এফং (৫)   প্রকানা  শফক্রয়, আদান-প্রদান ও 

ংযক্ষয়ণয ব্যফস্থা ইতুাশদ কাম ষাশদ ম্পাদন কয়য থায়ক। 

 

 

 

 



 

৬ 

 

২০১৬-১৭ অথ ষ ফছয়যয জন্য স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ ট্রেশনং ইনশস্ট্টিউয়েয প্রশক্ষণ শযকল্পনা 
 

 

ক্রশভক প্রশক্ষণ ট্রকায় ষয নাভ ভয় ট্রভয়াদ প্রশক্ষণাথী 
প্রশক্ষণাথীয 

ংখ্যা 

১ Computer Basic Training Course  আগস্ট্, ২০১৬ ৫ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ-এয কভ ষচাযী ৪৮ জন 

২ প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায শফলয়ক ট্রকা ষ আগস্ট্, ২০১৬ ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

৩ ট্রাগত দক্ষতা ও ট্রফায ভান বৃশদ্ধকযণ শফলয়ক 

ট্রকা ষ 

আগস্ট্, ২০১৬ 5 কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ-এয কভ ষচাশয ৩০ জন 

৪ শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক ট্রকা ষ ট্রয়েম্বয, ২০১৬ ২ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩0 জন 

৫ Computer Basic Training Course  ট্রয়েম্বয, ২০১৬ ৫ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ-এয কভ ষকতষা ৪৮ জন 

৬ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ 

(ঢাকা ও খুরনা শফবাগ) 

অয়ক্টাফয, ২০১৬ 5 কভ ষ শদফ  শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাযী 30 জন 

৭ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ম্যায়নজয়ভন্ট ট্রকা ষ অয়ক্টাফয, ২০১৬ ১০ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

৮ Computer Special Training Course 

(STATA/SPSS) 
নয়বম্বয, ২০১৬ ১০ কভ ষ শদফ শফশফএ এয  কভ ষকতষা ২৪ জন 

৯ ননশতকতা ও শুদ্ধাচায শফলয়ক ট্রকা ষ নয়বম্বয, ২০১৬ ১ কভ ষ শদফ শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

১০ ফাশল ষক ট্রগানীয় প্রশতয়ফদন শরখন শফলয়ক ট্রকা ষ শিয়ম্বয, ২০১৬ ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয  কভ ষকতষা ৩০ জন 

১১ অটিজভ ও প্রশতফশি শফলয়ক ট্রকা ষ শিয়ম্বয, ২০১৬ ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয  কভ ষকতষা ৩০ জন 

১২ শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক ট্রকা ষ জুন, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাযী ৩0 জন 

১৩ তথ্য অশধকায আইন শফলয়ক ট্রকা ষ জানুয়াশয, ২০১৭ ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয  কভ ষকতষা ৩০ জন 

১৪ ম ৌচিক পচিসংখ্যান চবষয়ক মকাস স জানুয়াশয, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

১৫ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ 

(ফশযার, চট্টগ্রাভ ও শয়রে শফবাগ) 

ট্রপব্রুয়াশয, ২০১৭ 5 কভ ষ শদফ  শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয ৪৫ জন 

১৬ অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ 

ংযক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রপব্রুয়াশয, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষচাশয ৩০ জন 

১৭ কৃশল শযংখ্যান ংগ্র ও শফয়েলণ শফলয়ক ট্রকা ষ ভাচ ষ, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

১৮ গাড়ী চারকয়দয য়চতনতাভরক ট্রকা ষ ভাচ ষ, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয গাড়ী চারক 30 জন 

১৯ াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ও আশথ ষক ব্যফস্থানা ট্রকা ষ 

(যাজাী ও যংপুয শফবাগ) 

এশপ্রর, ২০১৭ 5 কভ ষ শদফ  শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাযী ৩০ জন 

২০ GDP প্রাক্কিণ শফলয়ক  ট্রকা ষ এশপ্রর, ২০১৭ ৫ কভ ষ শদফ শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩০ জন 

২১ অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ 

ংযক্ষণ ট্রকা ষ  

ট্রভ, ২০১৭ 5 কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা ৩0 জন 

২২ ননশতকতা ও শুদ্ধাচায শফলয়ক ট্রকা ষ ট্রভ, ২০১৭ ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয  কভ ষচাশয ৩০ জন 

২৩ Computer Basic Training Course ট্রভ, ২০১৭ ১০ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয ৪৮ জন 

২৪ প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায শফলয়ক ট্রকা ষ  ১ কভ ষ শদফ SID ও শফশফএ এয কভ ষচাশয ৩০ জন 

ফ ষয়ভাে       ৭৮৩ জন 

 

শফোঃদ্রোঃ কর্তষয়ক্ষয শনয়দ ষ অনুমায়ী উয়যাক্ত প্রশক্ষণ-সূশচ শযফশতষত য়ত ায়য। 
 

 

 

 

 

 

 

৭ 

 

 



 

১। Computer Basic Training Course 

  

ট্রকায় ষয নাভ : Computer Basic Training Course 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : আগস্ট্, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৪৮ (আেচশে) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষচাযী 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  কশম্পউোয কায়জ দক্ষতা বৃশদ্ধকযণ 

 

 

ভশিউর-১ 

 

 

 

: 

 

প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

 

1.01   Computer Fundamental 

  1.02   Maintenances 

ভশিউর-২ : ২.০১   Troubleshooting & Windows 

  ২.0২  Microsoft Word (MS Word) 

  ২.0৩  Microsoft Excel (MS Excel) 

  ২.0৪   Microsoft Power Point  

  ২.0৫   Unicode Bangla 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 



 

২।  প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ০১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : আগস্ট্, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : যকাযী দপ্তয়যয ফ ষয়ক্ষয়ত্র ফাংরা ব্যফায শনশিতকযণ। ফাংরা একায়িশভ প্রশণত 

ফানানযীশত চালু কযণ। 

 

 

 

ভশিউর-১ 

 

 

 

ভশিউর-২ 

 

 

: 

 

 

 

: 

প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

 

১.০১  যকাশয কায়জ ফহুর ব্যফহ্নত ব্দভয়য ঠিক ফানান ।  

 

1.02  ফাংরা একায়িশভয শনয়দ ষনা। 

 

২.০১   াদৄ ও চশরত যীশতয ব্যফায। 

 

২.০২   শচফারয় শযবালা শনয়দ ষশকা। 

২.০৩   ফাংরায় শরখন দ্ধশত ও প্রশতয়ফদন নতশয।  

 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য,  গ্রু আয়রাচনা এফং প্রশতয়ফদন উস্থান।  
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

 



 

৩।  ট্রাগত দক্ষতা ও ট্রফায ভান বৃশদ্ধকযণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : ট্রাগত দক্ষতা ও ট্রফায ভান বৃশদ্ধকযণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : আগস্ট্, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয 

ংখ্যা 

: ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও  শফশফএ এয কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) Pre-Service Preparation এয িান রাব কযা 

(২) Basic Technical Skills বৃশদ্ধ কযা 

(৩) ৪থ ষ ট্রেশণয কভ ষচাশযট্রদয ট্রাগত দক্ষতা ও ট্রফায ভান বৃশদ্ধ কযা।   

 

 

ভশিউর-১ 

 

ভশিউর-২ 

 

: 

প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

 

১.০১   Attributes, Grooming & Personal Hygiene Posture    

         of Service Staff 

 

১.০২  Social Skills Telephone Manners 

  

২.০১   Equipment Recognition (Food & Beverage Service) 

২.0২  Pre-Service Preparation 

 

২.0৩  Basic Technical Skills (Food & Beverage  

            Service  

 

২.0৪   Sequence of Service 

 

২.0৫  Basic Technical Skills (Food & Beverage Service) 

 

২.0৬   Sequence of Service 

 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

১০ 



 

 

৪।      শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

 

ট্রকায় ষয নাভ : সচিবািয় চনণি সচিকা চবষয়ক প্রচিক্ষণ মকাস স 

ট্রভয়াদ : ০২ (দুই) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রয়েম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : সচিবািয় চনণি সচিকা সম্পণকস অবগত হওয়া এবং অচিস ব্যবস্থাপনায় িক্ষতা বৃচিকিণ  

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : 1.01  অশপ দ্ধশতোঃ ত্র প্রাশপ্ত ও জাযী, নতুন নশথ ট্রখারা ও নশথয গশতশফশধ,  

         াশজযাফশ 

 : 1.02  কাম ষ শনস্পশিোঃ ট্রনাে শরখন, ত্রাশদয প্রকাযয়বদ  

 

ভশিউর-২ : ২.০1   বাোঃ ভাশক বা, ভন্বয় বা, ম ষায়রাচনা বা  

 

  ২.০2   াধাযণ শফলয়োঃ শযদ ষন, শযদ ষন শযয়াে ষ 

 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য,  গ্রু আয়রাচনা এফং প্রশতয়ফদন উস্থান।  
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 



 

 

৫। Computer Basic Training Course 

  

ট্রকায় ষয নাভ : Computer Basic Training Course 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রয়েম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৪৮ (আেচশে) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  কশম্পউোয কায়জ দক্ষতা বৃশদ্ধকযণ 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents)    

ভশিউর-১ : 1.01   Computer Fundamental 

 
 

: 1.02   Maintenances  

ভশিউর-২ : ২.০১  Troubleshooting & Windows  

 : ২.02  Troubleshooting & Windows 

 
 

: ২.03   Microsoft Word (MS Word) 

 : ২.04   Microsoft Excel (MS Excel) 

 
 

: ২.০5    Microsoft Power Point 

 : ২.০6    Unicode Bangla 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 



 

 

৬।       াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ওআরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ-1 ( ঢাকা ও খুরনা শফবাগ) 

 

ট্রকায় ষয নাভ : পাবরলক প্ররকউিলমন্ট ও আরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : অয়ক্টাফয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ব্যফস্থানায় দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা   

(২) শফশবন্ন প্রশকউযয়ভন্ট দ্ধশত ম্পয়কষ জানা 

(৩) ট্রেন্ডায ভল্যায়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

(৪)  প্রশকউযয়ভন্ট শযকল্পনা প্রণয়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১: : ২.0১   Importance of Training 

 : ২.0২   Introduction to PPR-2008 

ভশিউর-২: : ২.01   General Provision of PPR-2008 

 : ২.02   Different Procurement Methods 

 : ২.03   Standard Tender Documents for Goods & Works 

 : ২.04  Tender Evaluation & Assignment 

 : ২.05  Different Procurement Methods for Services 

 : ২.06  Different Procurement Methods for Services 

 : ২.০7  Proposal Evaluation & Assignment 

 : ২.08  Procurement Planning & Course Evaluation 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩ 



 

 

৭।       াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ম্যায়নজয়ভন্ট ট্রেশনং ট্রকা ষ  

 

ট্রকায় ষয নাভ : াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ম্যায়নজয়ভন্ট ট্রেশনং ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১০ (দ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : অয়ক্টাফয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ব্যফস্থানায় দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা   

(২) শফশবন্ন প্রশকউযয়ভন্ট দ্ধশত ম্পয়কষ জানা 

(৩) ট্রেন্ডায ভল্যায়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

(৪)  প্রশকউযয়ভন্ট শযকল্পনা প্রণয়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১: : 1.01  Importance of Training 

 : 1.02  Importance of Training  

ভশিউর-২: : 2.01  Introduction to PPR-2008 

 : ২.0২  General Provision of PPR-2008    

 : ২.0৩   Different Procurement Methods   

 : ২.04   Standard Tender Documents for Goods & Works 

 : ২.05  Tender Evaluation & Assignment 

 : ২.06  Different Procurement Methods for Services 

 : ২.০7  Standard Documents for Consultancy Services 

 : ২.০8  Proposal Evaluation & Assignment 

 : ২.09  Procurement Planning & Course Evaluation 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

১৪ 



 

 

৮।  Computer Special Training Course (STATA/SPSS) 

 

ট্রকায় ষয নাভ : Computer Special Training ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১০ (দ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : নয়বম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ২৪ (চশি) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  কশম্পউোয কায়জ দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা  

(২)  কশম্পউোয ট্রভইনয়েন্যান্স কযায দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা  

(৩)  MS Word, MS Excel, MS Power Point, STATA, Foxpro এফং  

       SPSS ম্পয়কষ িান রাব কযা।     

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১   Computer Fundamental 

 : 1.02   Maintenance 

ভশিউর-২ : ২.০1   Troubleshooting & Windows 

 : ২.০2   Microsoft Word (MS Word) 

 : ২.০3   Microsoft Word (MS Word) 

 : ২.০4   Microsoft Excel (MS Excel) 

 : 2.05   Microsoft Power Point & Unicode Bangla  

 : ২.০6   Computer Fundamental 

 

 : ২.০7  Maintenance 

 : ২.০8  Troubleshooting & Window, Microsoft Word (MS Word) 

 : ২.09 Microsoft Power Point & Unicode Bangla 

 : ২.১0 STATA, FoxPro & SPSS  

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, ব্যফাশযক ক্লা, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

১৫ 



 

 

৯।  ননশতকতা ও শুদ্ধাচায (Best Prectice) প্রশক্ষণ ট্রকা ষ  

 

 

ট্রকায় ষয নাভ : ননশতকতা ও শুদ্ধাচায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : নয়বম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : ননশতকতা ও শুদ্ধাচায ম্পয়কষ ম্যক ধাযণা রাব কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : 1.01 ননশতক শক্ষা ও সু-ায়নয াধাযণ ধাযণা 

 : 1.02    ভল্যয়ফাধ ও াভাশজক ট্রপ্রক্ষাে  

ভশিউর-২ : ২.০৩   ভানুয়লয সু-অবুা, অাভাশজক যাজনীশত  

 : ২.০৪   ধভ ষ শফশ্বা ও ধভ ষগ্রন্থ চচ ষা 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 
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১7।      ফাশল ষক ট্রগানীয় প্রশতয়ফদন শরখন শফলয়ক ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : ফাশল ষক ট্রগানীয় প্রশতয়ফদন শরখন শফলয়ক ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : শিয়ম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) কভ ষকতষায়দয ফাশল ষক ট্রগানীয় প্রশতয়ফদন শরখন শফলয়য় শফস্তাশযত ধাযণা 

প্রদান   

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১  ১ভ ট্রেশণয কভ ষকতষায়দয ফাশল ষক ট্রগাণীয় প্রশতয়ফদন শরখন দ্ধশত  

 : 1.02  ১ভ ট্রেশণয কভ ষকতষায়দয ফাশল ষক ট্রগাণীয় প্রশতয়ফদন শরখন দ্ধশত   

ভশিউর-২ : ২.০১  ২য় ট্রেশণয কভ ষকতষায়দয ফাশল ষক ট্রগাণীয় প্রশতয়ফদন শরখন দ্ধশত  

 : ২.০২  ৩য় ট্রেশণয কভ ষকতষায়দয ফাশল ষক ট্রগাণীয় প্রশতয়ফদন শরখন দ্ধশত 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : মেচণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 
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১1।       অটিজভ ও প্রশতফশি শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : অটিজভ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : শিয়ম্বয, ২০১৬ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও  শফশফএ কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : অটিজভ ও প্রশতফশি শফলয়য় িান অজষন 

  

ভশিউর-১  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

  ১.০১  অটিজয়ভয ংিা ও নফশষ্ঠু 

  1.02  শশুয পুশয ও শফকা 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১৮ 

 

১২।       শচফারয় শনয়দ ষশকা শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ-২ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : সচিবািয় চনণি সচিকা চবষয়ক প্রচিক্ষণ মকাস স 

ট্রভয়াদ : ০২ (দুই) কভ ষশদফ 

তাশযখ : জানুয়াশয, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : সচিবািয় চনণি সচিকা সম্পণকস অবগত হওয়া এবং অচিস ব্যবস্থাপনায় িক্ষতা বৃচিকিণ  

 

 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১   অশপ দ্ধশতোঃ ত্র প্রাশপ্ত ও জাযী, নতুন নশথ ট্রখারা ও নশথয গশতশফশধ,  

         াশজযাফশ 

 : 1.02   কাম ষ শনস্পশিোঃ ট্রনাে শরখন, ত্রাশদয প্রকাযয়বদ 

ভশিউর-২ : ২.০১   বাোঃ ভাশক বা, ভন্বয় বা, ম ষায়রাচনা বা  

 : ২.০২   াধাযণ শফলয়োঃ শযদ ষন, শযদ ষন শযয়াে ষ  

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য,  গ্রু আয়রাচনা এফং প্রশতয়ফদন উস্থান।  
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১৯ 

 

১9।    তথ্য অশধকায আইন শফলয়ক ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : তথ্য অশধকায আইন শফলয়ক ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : জানুয়াশয, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) কভ ষকতষায়দয তথ্য অশধকায আইন শফলয়য় ধাযণা প্রদান   

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১  তথ্য অচিকাি আইন-২০০৯ 

  1.02  The Right to Information Act. 2009    

ভশিউর-২ : ২.০১  তথ্য অচিকাি (তথ্য প্রাচি সংক্রান্ত) চবচি ািা-২০০৯ 

 : ২.০২  তথ্য অচিকাি (তথ্য প্রাচি সংক্রান্ত) চবচি ািা-২০০৯ এি সংণিািনী 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকট্রক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান । 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২০ 

 

১৪।  ট্রভৌশরক শযংখ্যান ট্রকা ষ 

  

ট্রকায় ষয নাভ : ট্রভৌশরক শযংখ্যান ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : 5 (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : জানুয়াশয, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) ট্রভৌশরক শযংখ্যান শফলয়য় ম্যক ধাযণা অজষন ও দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

(২) িাো ংগ্র কায়জ দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা  

(৩) নভৄনায় দ্ধশত ম্পয়কষ দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১  শযংখ্যায়নয শফশবন্ন ংিা 

 : 1.02  ট্রকিীয় প্রফণতায ংিা ও শফশবন্ন শযভা ভয়য উয আয়রাচনা    

ভশিউর-২ : ২.০১  শফস্তায শযভায়য শফশবন্ন দ্ধশতয উয আয়রাচনা    

 : ২.০২  নভৄনায়য়নয ংিা শফশবন্ন ক্রুটি ম্পয়কষ আয়রাচনা  

 : ২.০৩  িাো ংগ্র দ্ধশত 

প্রশক্ষণ দ্ধশত :       ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 



 

২১ 

 

১৫। াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ওআরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ ( ফশযার, চট্টগ্রাভ ও শয়রে শফবাগ) 

 

ট্রকায় ষয নাভ : পাবরলক প্ররকউিলমন্ট ও আরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রপব্রুয়াশয, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৪৫ (পঁয়তাশে) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ব্যফস্থানায় দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা   

(২) শফশবন্ন প্রশকউযয়ভন্ট দ্ধশত ম্পয়কষ জানা 

(৩) ট্রেন্ডায ভল্যায়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

(৪)  প্রশকউযয়ভন্ট শযকল্পনা প্রণয়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১: : 1.01  Importance of Training 

 : 1.02  Introduction to PPR-2008   

ভশিউর-২: : ২.0১  General Provision of PPR-2008 

 : ২.0২   Different Procurement Methods 

 : ২.0৩   Standard Tender Documents for Goods & Works 

 : ২.0৪  Tender Evaluation & Assignment 

 : ২.0৫  Different Procurement Methods for Services 

 : ২.০৬  Standard Documents for Consultancy Services 

 : ২.০৭  Proposal Evaluation & Assignment 

 : ২.০৮  Procurement Planning & Course Evaluation 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২২ 

১৬।      অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ-২  
 

ট্রকায় ষয নাভ : অশপ ব্যফস্থানা ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ-২ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রপব্রুয়াশয, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  চাকুশযয াধাযন শনয়ভাফশর ম্পয়কষ িান অজষন কযা  

(২)  অশপ ব্যফস্থানা ম্পয়কষ িান অজষন কযা  

(৩)  ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা।   

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১: : 1.01  চাকুশযয াধাযণ শনয়ভাফশর  

 : ১.০২  যকাশয কভ ষচাযী (শৃংখরা ও আীর) শফশধভারা-১৯৮৫  

ভশিউর-২: : ২.০১  শনয়য়াগ ও য়দান্নশত এফং শিশজোর পাইর চালুকযণ  

 : ২.০২  যকাশয কভ ষচাযী (আচযণ শফশধ) শফশধভারা-১৯৭৯ ও যকাশয 

         কভ ষচাশয (শফয়ল শফধান) অধ্যায়দ-১৯৭৯ 

: ২.০৩  গণকভ ষচাযী শৃংখরা (শনয়শভত উশস্থশত) অধ্যায়দ ১৯৮২ ও  

         দ্যা াফশরক ায়ব ষন্ট (শিশভার অন কনশবকন) অধ্যায়দ-১৯৮৫  

: ২.০৪  Forms of communication (Official letter. demi-official  

           letter writing)     

: ২.০৫ অশপ আয়দ 

: ২.০৬  াকুষরায 

ভশিউর-৩: : ৩.০০  নশথ ংযক্ষণ  

 : ৩.০১  নশথ ট্রখারা  

: ৩.০২  ট্রনাে 

: ৩.০৩  ইউয়নাে 

: ৩.০৪  ট্রপ্রয়নাে 

: ৩.০৫  ট্রেন্ডায 

: ৩.০৬  ট্রনাটি ইতুাশদ শরখন 

: ৩.০৭  ট্রমাগদান এফং ট্রজুষ্ঠতায াধাযন নীশতভারা 

: ৩.০৮  াশব ষ ফশ ও শফশবন্ন প্রকায ট্রযশজযায যক্ষণায়ফক্ষণ 

: ৩.০৯  ছুটি শফশধ 

ভশিউর-৪ : ৪.০১  Summary writing 

 : ৪.০২  Preparation of Drafts 

 : ৪.০৩  াধাযন বশফষ্য তশফর শফশধ 

 : ৪.০৪  গ্রু ইন্সুুয়যন্স 

 : ৪.০৫  ট্রফশনবয়রন্ট পান্ড 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 
ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 



 

 

২৩ 

 

১৭।     কৃশল শযংখ্যান ংগ্র ও শফয়েলণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : কৃশল শযংখ্যান ংগ্র ও শফয়েলণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ভাচ ষ, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) শফশফএ কর্তষক শযচাশরত কৃশল শুভাশয ও কৃশল শফলয়ক শফশবন্ন প্রকায    

     জশয ম্পয়কষ িান রাব কযা 

(২) পয়রয উৎাদন শাফ শযভা কযা 

(৩)  ট্রচ, আফাওয়া ও স্য ংক্রান্ত তথ্য জানা  

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১  ১.০১  কৃশল শুভাশয, জশয 

  ১.০২  প্রধান ও অপ্রধান পয়রয শাফ প্রাক্করন, আয়তন শনণ ষয় দ্ধশত  

ভশিউর-২  ২.০১  পর কতষন, শাফ প্রণয়ন 

  ২.০২  পয়রয পূফ ষাবা, ভূশভ ব্যফায 

  ২.০৩  ট্রচ আফাওয়া ও স্য ংক্রান্ত তথ্য 

  ২.০৪ পয়রয ক্ষয়ক্ষশতয শযভাণ শনধ ষাযণ 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২৪ 

 

১৮।      গাড়ী চারকয়দয য়চতনতাভরক ট্রকা ষ  

 

ট্রকায় ষয নাভ : গাড়ী চারকয়দয য়চতনতাভরক ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ভাচ ষ, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও  শফশফএ এয গাড়ী চারক 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  গাড়ী চারকয়দয য়চতনতা বৃশদ্ধ; 

(২) ঠিক আইন কানুন ট্রভয়ন গাশড় চারায়না    

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ 

 

: 

 

১.০১   ড়ক দুঘে ষনায় শফযাজভান অফস্থা ও দুঘে ষনা হ্রায় গাশড় চারকয়দয 

কযণীয়/ফজনীয় 

 : 

 

১.০২   গাড়ী চারকয়দয ট্রাগত স্বাস্থু ভস্যা ও গাড়ী চারনাকারীভ ঝুশক 

ট্রভাকায়ফরা 

ভশিউর-২ : 

 

২.0১  োশপক আইন, োশপক াইন এন্ড শগনার ও ট্ররন শফশধ ট্রভয়ন চরায  

         ফাধ্যফাধকতা এফং ড়য়ক শনযাদ ট্রভােযমান শযচারনা 

 : 

 

২.০২  ট্রভােযমান অধ্যায়দ, ১৯৮৩ এয উয আয়রাকাত এফং এয  

          আওতায় 

 : 

 

২.0৩  শনযাদ গাড়ী চারনা দ্ধশত 

 : ২.0৪  নাকপৄর ও অন্যান্য ড়ক শনযািাভরক চরশচত্র প্রদ ষশণ ও চরশচয়ত্র 

         প্রদ ষশত  শনযািা শফলয়ক আয়রাচনা 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২৫ 

 

১৯। াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ওআরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ ( যাজাী ও যংপুয শফবাগ) 

 

ট্রকায় ষয নাভ : পাবরলক প্ররকউিলমন্ট ও আরথ িক ব্যবস্থাপনা ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : এশপ্রর, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) াফশরক প্রশকউযয়ভন্ট ব্যফস্থানায় দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা   

(২) শফশবন্ন প্রশকউযয়ভন্ট দ্ধশত ম্পয়কষ জানা 

(৩) ট্রেন্ডায ভল্যায়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

(৪)  প্রশকউযয়ভন্ট শযকল্পনা প্রণয়য়ন দক্ষতা বৃশদ্ধ কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১:  1.01   Importance of Training 

  1.02  Introduction to PPR-2008   

ভশিউর-২: :  

২.0১   General Provision of PPR-2008 

 : ২.0২   Different Procurement Methods 

 : ২.0৩   Standard Tender Documents for Goods & Works 

 : ২.0৪  Tender Evaluation & Assignment 

 : ২.0৫  Different Procurement Methods for Services 

 : ২.০৬  Standard Documents for Consultancy Services 

 :  

২.০৭  Proposal Evaluation & Assignment 

 : ২.০৮  Procurement Planning & Course Evaluation. 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 



 

 

২৬ 

 

২০।    শজশিশ প্রাক্করণ (GDP Compilation/SNA/CPI/FT/QIIP/SUT) 

 

ট্রকায় ষয নাভ : শজশিশ প্রাক্করণ (GDP Compilation/SNA/CPI/ FT/ QIIP/SUT) 

ট্রভয়াদ : 5 (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : এশপ্রর, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : শফশফএ এয কভ ষকতষা  

ট্রকায় ষয উয়েে : (১) জাতীয় শাফ শনরূণ দ্ধশত ম্পয়কষ জানা 

(২) GDP Compilation/SNA/CPI/ FT/ QIIP/SUT ইতুাশদ শফলয়   

     ম্পয়কষ অফগত ওয়া। 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১   Compilation of GDP Estimation   

 : ১.০২   Concepts and Definition of GDP/SNA 

ভশিউর-২ : ২.০১   Cosumer Price Index (CPI) 

 : ২.০২  Foreign Trade Statistics 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২৭ 
 

২১।     অশপ ব্যফস্থানা, ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ-২  

 

ট্রকায় ষয নাভ : অশপ ব্যফস্থানা ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক প্রশক্ষণ ট্রকা ষ-২ 

ট্রভয়াদ : ৫ (াঁচ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রভ, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয  কভ ষকতষা 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  চাকুশযয াধাযন শনয়ভাফশর ম্পয়কষ িান অজষন কযা  

(২)  অশপ ব্যফস্থানা ম্পয়কষ িান অজষন কযা  

(৩)  ট্রনাে শরখন দ্ধশত ও নশথ ংযক্ষণ শফলয়ক দক্ষতা ও গুণগতভান বৃশদ্ধ কযা।   

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১  ১.০১   চাকুশযয াধাযন শনয়ভাফশর 

  1.02  যকাশয কভ ষচাযী (শৃংখরা ও আীর) শফশধভারা-১৯৮৫  

ভশিউর-২  ২.০১  শনয়য়াগ ও য়দান্নশত এফং শিশজোর পাইর চালুকযণ  

  ২.০২  যকাশয কভ ষচাযী (আচযণ শফশধ) শফশধভারা-১৯৭৯ ও যকাশয 

         কভ ষচাশয (শফয়ল শফধান) অধ্যায়দ-১৯৭৯ 

  ২.০৩  গণকভ ষচাযী শৃংখরা (শনয়শভত উশস্থশত) অধ্যায়দ ১৯৮২ ও  

         দ্যা াফশরক ায়ব ষন্ট (শিশভার অন কনশবকন) অধ্যায়দ-১৯৮৫  

  ২.০৪  Forms of communication (Official letter. demi-official  

          letter writing) 

  ২.০৫  অশপ আয়দ 

ভশিউর-৩  ২.০৬  াকুষরায 

  ৩.০০ নশথ ংযক্ষণ  

  ৩.০১  নশথ ট্রখারা  

  ৩.০২  ট্রনাে 

  ৩.০৩  ইউয়নাে 

  ৩.০৪  ট্রপ্রয়নাে 

  ৩.০৫  ট্রেন্ডায 

  ৩.০৬  ট্রনাটি ইতুাশদ শরখন 

  ৩.০৭  ট্রমাগদান এফং ট্রজুষ্ঠতায াধাযন নীশতভারা 

  ৩.০৮  াশব ষ ফশ ও শফশবন্ন প্রকায ট্রযশজযায যক্ষণায়ফক্ষণ 

  ৩.০৯  ছুটি শফশধ 

ভশিউর-৪ : ৪.০১  Summary writing 

৪.০২  Preparation of Drafts 

৪.০৩  াধাযন বশফষ্য তশফর শফশধ 

৪.০৪  গ্রু ইন্সুুয়যন্স 

৪.০৫  ট্রফশনবয়রন্ট পান্ড 

 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 
ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 



 

 

২৮ 

 

২২।  ননশতকতা ও শুদ্ধাচায (Best Prectice) প্রশক্ষণ ট্রকা ষ  

 

 

ট্রকায় ষয নাভ : ননশতকতা ও শুদ্ধাচায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রভ, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষচাশয  

ট্রকায় ষয উয়েে : ননশতকতা ও শুদ্ধাচায ম্পয়কষ ম্যক ধাযণা রাব কযা 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১ : ১.০১ ননশতক শক্ষা ও সু-ায়নয াধাযণ ধাযণা   

 : 1.02 ভল্যয়ফাধ ও াভাশজক ট্রপ্রক্ষাে  

ভশিউর-২ : ২.০১  ভানুয়লয সু-অবুা, অাভাশজক যাজনীশত      

 : ২.০২  ধভ ষ শফশ্বা ও ধভ ষগ্রন্থ চচ ষা   

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২৯ 

 

২৩।    Computer Basic Training Course 

  

ট্রকায় ষয নাভ : Computer Basic Training Course 

ট্রভয়াদ : ১০ (দ) কভ ষশদফ 

তাশযখ : ট্রভ, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৪৮ (আেচশে) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষকতষা/কভ ষচাযী 

ট্রকায় ষয উয়েে : (১)  কশম্পউোয কায়জ দক্ষতা বৃশদ্ধকযণ 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১  ১.০১   Computer Fundamental  

 
 

: 1.02  Maintenances   

ভশিউর-২ : ২.০১  Troubleshooting & Windows 

 : ২.০২    Microsoft Word (MS Word) 

 : ২.০৩   Microsoft Excel (MS Excel) 

 : ২.০৪    Microsoft Power Point 

 : ২.০৫    Unicode Bangla 

 

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য প্রদান, গ্রু আয়রাচনা ও প্রশতয়ফদন উস্থান। 
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৩০ 

 

২৪।         প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

 

ট্রকায় ষয নাভ : প্রশভত ফাংরা বালা ব্যফায প্রশক্ষণ ট্রকা ষ 

ট্রভয়াদ : ০১ (এক) কভ ষশদফ 

তাশযখ : জনু, ২০১৭ 

প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা : ৩০ (শত্র) জন 

প্রশক্ষয়ণয ধযন : অনাফাশক 

দ ভম ষাদা : SID ও শফশফএ এয কভ ষচাশয 

ট্রকায় ষয উয়েে : যকাযী দপ্তয়যয ফ ষয়ক্ষয়ত্র ফাংরা ব্যফায শনশিতকযণ। ফাংরা একায়িশভ প্রশণত 

ফানানযীশত চালু কযণ। 

 

  প্রশক্ষণ সূশচ (Course Contents) 

ভশিউর-১  : ১.০১   যকাশয কায়জ ফহুর ব্যফহ্নত ব্দভয়য ঠিক ফানান ।  

 : 

1.02  ফাংরা একায়িশভয শনয়দ ষনা।   

ভশিউর-২ 

 

:  

২.০১   াদৄ ও চশরত যীশতয ব্যফায। 

 : 

২.০২   শচফারয় শযবালা শনয়দ ষশকা। 

 : 

২.০৩  শচফারয় শযবালা শনয়দ ষশকা। 

 : 

২.০৪  ফাংরায় শরখন দ্ধশত ও প্রশতয়ফদন নতশয।  

প্রশক্ষণ দ্ধশত : ট্রেশণকয়ক্ষ ফক্তব্য,  গ্রু আয়রাচনা এফং প্রশতয়ফদন উস্থান।  
ভল্যায়ণ দ্ধশত : প্রাক ও চুড়ান্ত প্রশক্ষণ ভল্যায়ন যীক্ষা,  াশজযা এফং  ক্লায় অংগ্রণ। 

 

ট্রকা ষ শযচারক : ি. কাইয়ুভ আযা ট্রফগভ, শযচারক , এএটিআই, শফশফএ। 

ট্রকা ষ ভন্বয়কাযী : জনাফ ট্রভা. আফদুয যফ ঢারী, উ-শযচারক, এএটিআই, শফশফএ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৩১ 

 

উংায 

 
 

ফাংরায়দ শযংখ্যান ব্যুয়যায শনজস্ব কভ ষকতষা/কভ ষচা যীট্রদয কভ ষদক্ষতা ও গু ণগতভান বৃশদ্ধয রয়ক্ষু ফছযব্যা শ 

প্রশক্ষণ কভ ষসূশচ ফাস্তফায়য়ন স্ট্ুাটিটিকুার স্ট্াপ ট্রেশনং ইনশযটিউে (এএটিআই) অতুন্ত য়চতন। এ কায়জ শফশফএ এয 

কর উইং প্রধান, উ-ভাশযচারক ও ভাশযচারক শফয়লবায়ফ শযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা শফবায়গয শচফ 

ভয়াদয় খুফই আন্তশযক এফং প্রশক্ষণ কভ ষসূ শচ ফাস্তফায়য়ন তায়দয শক্রয় ায়তা ও ভূশভকা খুফই প্রংনীয় । এজন্য 

কয়রয কায়ছ কৃতি। গত ফছয়যয শক্ষণীয় অশবিতায়ক কায়জ রাশগয়য় আগাভীয়ত প্রশক্ষণ ইনশস্ট্টিউেয়ক আযও আদশনক 

এফং ভয়য়ায়মা গী প্রশক্ষণ ইনশস্ট্টিউয়ে শযণত কযা ই য়ফ আভায়দয রক্ষু।  ইয়তাভয়ধ্য একটি প্রশক্ষণ একায়িশভ 

প্রশতষ্ঠায রয়ক্ষু কাম ষকয দয়ক্ষ ট্রনয়া য়য়য়ছ। 

 

 

 

  

..............................ভাপ্ত............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


