
 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর জুলাই, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর ব্যাশি ঘন্টা 

১. ই-ফাইল (নশর্থ) বাস্তবায়দনর  

লদক্ষে প্রশশক্ষণ 

১র্ ৩ ১৫/০৭/২০১৮ শি.  

হদি 

১৬/০৭/২০১৮ শি. 

৩ জন× ২ শেন ×৭ ঘন্টা ৪২ 

 ২য় ২  ২ জন× ২ শেন ×৭ ঘন্টা ২৮ 

 ৩য় ১০ ১০ জন× ২ শেন ×৭ ঘন্টা  ১৪০ 

২. উচ্চির প্রশােন ও উন্নয়ন 

বকাে ম (এশেএশড) অাংশগ্রহণ, 

উপপশরচালক, রাংপুর  

১র্ ১ ০৯/০৭/২০১৮ শি. 

হদি 

১৬/০৯/২০১৮ শি. 

১ জন ×৭০ শেন × ৭ঘন্টা ৪৯০ 

৩. িার্াকজাি দ্রব্য শনয়ন্ত্রণ 

বপ্রাগ্রাদর্ অাংশগ্রহণ 

উপপশরচালক, খুলনা 

১র্ ১ ২৮/০৭/২০১৮ শি. 

হদি 

০২/০৮/২০১৮ শি. 

১ জন ×৬ শেন × ৭ ঘন্টা ৪২ 

৪. বেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড 

ইউশনভাশে মটি, অদেশলয়া 

শর্ ম বেশনাং বপ্রাগ্রাদর্ 

অাংশগ্রহণ, উপপশরচালক, 

বশরশাল 

১র্ ১ ৩০/০৬/২০১৮ শি. 

হদি 

১২/০৭/২০১৮ শি. 

১ জন ×১২ শেন × ৭ ঘন্টা ৮৪ 

বর্ার্ = ৮৬৬ 
 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর আগস্ট, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর ব্যাশি ঘন্টা 

২ ই-োশভ মে বাস্তবায়ন 

বরাডম্যাপ ২০২১' 

কর্ মশালায় অাংশগ্রহণ 

১র্ ২ ২৮/০৮/২০১৮ শি.  

হদি 

২৯/০৮/২০১৮ শি. 

২ জন× ২ শেন ×৭ ঘন্টা ২৮ 

 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর বেদেম্বর, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর  ব্যাশি ঘন্টা 

১. APAMS েফওয়োর 

প্রশশক্ষণ 

১র্ ৬  

২৭/০৯/২০১৮ ইাং 

৬ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ৪২ 

 ২য় - - - 

 ৩য় ১২ ১২ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ৮৪ 

২. ওদয়বদপার্ মাল তিশরর 

প্রশশক্ষণ 

১র্ ৬  

২৫/০৯/২০১৮ শি.  

হদি 

২৬/০৯/২০১৮ শি. 

৬ জন ×২ শেন × ৭ ঘন্টা ৮৪ 

 ২য় - - - 

 ৩য় ১২ ১২ জন ×২ শেন × ৭ ঘন্টা ১৬৮ 

বর্ার্ = ৩৭৮ 
 

 



 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর অদটাবর, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর  

ব্যাশি 

ঘন্টা 

১. বেবা পদ্ধশি েহশজকরণ ও 

বাশষ মক কর্ মেম্পােন চুশি 

১র্ ৪ ২১/১০/২০১৮ ৪ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ২৮ 

 ২য় ২ ২ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ১৪ 

 ৩য় ২১ ২১ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ১৪৭ 

২. ৪র্থ ম জািীয় উন্নয়ন বর্লা, 

২০১৮শি. 

১র্ ৭ ০৩/১০/২০১৮শি.  

হদি  

০৬/১০/২০১৮শি. 

৭ জন ×২ শেন × ৫ ঘন্টা ৭০ 

 ২য় ৩ ৩ জন ×১ শেন × ৫ ঘন্টা ১৫ 

 ৩য় ৭ ৭ জন ×১ শেন × ৫ ঘন্টা ৩৫ 

বর্ার্ = ৩০৯ 
 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর নদভম্বর, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর  

ব্যাশি 

ঘন্টা 

১. অনলাইন অশভদ াগ প্রশিকার 

ব্যবস্হা (GRS) েফর্ওয়োর 

প্রশশক্ষণ 

১র্ ৪ ২২/১১/২০১৮ ১ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ৭ 

২. ৪র্থ ম জািীয় উন্নয়ন বর্লা, 

২০১৮শি. 

১র্ ৭ ০৩/১০/২০১৮শি.  

হদি  

০৬/১০/২০১৮শি. 

৭ জন ×২ শেন × ৫ ঘন্টা ৭০ 

 ২য় ৩ ৩ জন ×১ শেন × ৫ ঘন্টা ১৫ 

 ৩য় ৭ ৭ জন ×১ শেন × ৫ ঘন্টা ৩৫ 

বর্ার্ = ১২৭ 
 

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদড মর শডদেম্বর, ২০১৮ র্াদের ৬০ ঘন্টা প্রশশক্ষদণর প্রশিদবেন 

নাং প্রশশক্ষদণর শবষয় বেশণ প্রশশক্ষণার্থীর 

োংখ্যা 

প্রশশক্ষদণর বর্য়াে প্রশশক্ষদণর  

ব্যাশি 

ঘন্টা 

৮. বেবা পদ্ধশি েহশজকরণ -

কর্ মশালা 

১র্ ২ ০৫/১২/২০১৮ ২ জন ×১ শেন × ৭ ঘন্টা ১৪ 

২.       

    

    

বর্ার্ = ১৪ 
 


