
পাগত ভান উন্নয়ননয জন্য পদনয বযন্তনয রযচাররত প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

পদনয বযন্তনয অনয়ারজত রফরবন্ন ধযনণয আন-ারব য প্ররক্ষণ, পরভনায, কভ যারা আতযারদনত রযকল্পনা 

করভননয রফরবন্ন স্তনযয কভ যকতযাগণ কর্তযক ংগ্রনণয ংখ্যাতারিক ফন্টন রনম্নরূঃ                                                                                                  

রযকল্পনা রফবাগ/করভন নত রফগত ০৭ ( াত) ফছনয রনম্নফরণ যত কভ যকতযাগণ বযন্তযীণ প্ররক্ষণ গ্রণ 

কপযনছনঃ 

াযণী-১ 

ক্ররভক নং ার রফবাগীয় প্ররক্ষণ বুরনয়াদী প্ররক্ষণ পভাট 

০১. ২০১৫ ার - ২১ জন ২১ জন 

০২. ২০১৪ ার ২০ জন ১১ জন ৩১ জন 

০৩. ২০১৩ ার ৫৩ জন ১৫ জন ৬৮ জন 

০৪. ২০১২ ার ৪৬ জন ০৫ জন ৫১ জন 

০৫. ২০১১ ার ১৫ জন ০৮ জন ২৩ জন 

০৬. ২০১০ ার ০৭ জন ০৮ জন ১৫ জন 

০৭. ২০০৯ ার ২৫ জন ০৬ জন ৩১ জন 

 পভাট ১৬৬ জন ৭৪ জন ২৪০ জন 

এছাড়া, াভারজক রফজ্ঞান গনফলণা রযলনদয যাজস্ব ফানজট পথনক রযকল্পনা করভন চিনয ২০১৩ ানর ২২৬ 

জন কভ যকতযা/কভ যচাযীনক  বযন্তযীন প্ররক্ষণ পদয়া য়।  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25

7

15

46

53

20

0

6 8 8

5

15
11

21

রযকল্পনা রফবাগ/করভন নত রফগত ০৭ (াত) ফছনয কভ যকতযাগণ কর্তযক বযন্তযীণ প্ররক্ষণ গ্রনণয 

ংখ্যারবরিক ফণ্টন

রফবাগীয় প্ররক্ষণ বুরনয়াদী প্ররক্ষণ



পাগত ভান উন্নয়ননয জন্য পদনয ফারনয রযচাররত  প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রফনদন নুরিত আ-গবানন যন্স, দারযদ্র্য রফনভাচন, ভরিক থ যনীরত, যাজস্ব ও থ যনীরত, রযনফ, তথ্য প্রযুরি, 

উন্নয়ন রযকল্পনা ও প্রকল্প ব্যফস্থানা, স্বাস্থয, রক্ষা ও কৃরল খানত ংস্কায, পজন্ডায ভতা-আতযারদ রফলনয় 

নুরিত নীরত রনধ যাযণী, মূল্যায়ন ও ম যানরাচনামূরক বা পরভনানয রফগত  ৭  ফৎনয রযকল্পনা 

করভন/রফবানগয কভ যকতযাগণ কর্তযক ংগ্রনণয ংখ্যাতারিক ফন্টন রনম্নরূঃ   

াযণী-২ 

ফৎয ংগ্রণকাযী 

কভ যকতযাগনণয ংখ্যা 

প্ররক্ষণ প্রদানকাযী পদনয নাভ  

২০০৯ ৪৭ জন বাযত, ারকস্তান, ভারনয়রয়া, রঙ্গাপুয, আনদাননরয়া, 

ভারদ্বী, শ্রীরংকা, পনার, থাআল্যান্ড, রপররাআন, রবনয়তনাভ, 

জাান, চীন, ব্রুনাআ, পৌরদঅযফ, যুিযাষ্ট্র, ব্রারজর, কানাডা, 

নষ্ট্রররয়া, যুিযাজয, জাভ যারন, ফ্রান্স, সুআনডন, পনদাযল্যান্ড, 

আটারর, সুআজাযল্যান্ড, দরক্ষন অরফ্রকা, রভয, ভযনকা, 

নাআনজরযয়া, তুযষ্ক, আযান, দরক্ষন  পকারযয়া।  

২০১০ ১২৩ জন 

২০১১ ১০৮ জন 

২০১২ ১৬৫ জন 

২০১৩ ১৪৪ জন 

২০১৪ ২১৮ জন 

২০১৫ ২০৩ জন 

পভাট= ১০০৮ জন 
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পদনয ফারনয রযচাররত প্ররক্ষণ কাম যক্রনভ ংগ্রণকাযী কভ যকতযায ংখ্যা


