প্রশক্ষণ ংক্রান্ত সফা

ন
ঙ

স ফায শ ফফযণ:প্রশক্ষণঃ

প্রায ুশফধাশি

সফা গ্রণওাযী

সফা প্রাশিয র্ত

সফা
প্রিানওাযী

সফা প্রাশিয দ্ধশর্

সফা প্রিাননয
ভয়ীভা

১.

প্রাশর্ষ্ঠাশনও  প্রাশর্ষ্ঠাশনও প্রাশর্ষ্ঠাশনওঃ
কফাশিশু াাঁ-ভুযকী ারন, প্রাথশভও শঘশওৎা,
ভৎয ঘাল  ওৃশল শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত (সভয়াি
২ভা ১৫ শিন)

প্রশক্ষসণয ুশফধা
(অফাশও),
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক।

সফওায মুফও
 মুফভশরা

১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া। ১০০ টাওা বশর্ত শপ শিসর্
নফ। শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত
নর্ নফ।

উ শযঘারনওয
ওামত ারয়/ মুফ
প্রশক্ষণ সওন্দ্র/
উনচরা মুফ
উন্নয়ন ওভত ওর্তায
ওামত ারয়

৭-১০
শিন

২.

ভৎয ঘাল প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ১ভা)

প্রশক্ষসণয ুশফধা
(নাফাশও)
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক।

ঐ

উ শযঘারনওয
ওামত ারয়

৩.

সাাও তর্যী  িশচত শফজ্ঞান প্রশক্ষণ সওাত (সভয়াি
৩ ভা  ৬ ভা)

ঐ

ঐ

১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া। ৫০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্
নফ। শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত
নর্ নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া  এআঘএশ া। ৫০
টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্

বশর্তয শফজ্ঞশি
নুানয মথামথ
ওর্ৃত ক্ষ ফযাফনয
অনফিন ওযনর্ নফ।
সভৌশঔও যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা
নফ।
ঐ

বশর্তয শফজ্ঞশি
নুানয মথামথ
ওর্ৃত ক্ষ ফযাফনয
অনফিন ওযনর্ নফ।
বশর্ত যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা

৭-১০
শিন

ঐ

৭-১০
শিন

৪.

ওশিউটায সফশও প্রশক্ষণ সওাত (সভয়াি ৬ ভা)

ঐ

ঐ

৫.

ওশিউটায গ্রাশপক্স প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ৬ ভা)

ঐ

ঐ

৬.

আনরওশিওযার এন্ড াউচ য়যাশযং প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ৬ ভা)

৭.

সযশিচানযন এন্ড এয়ায ওশন্ডশনং প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ২ভা ১৫ শিন)

প্রশক্ষসণয ুশফধা
(নাফাশও),
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক।

সফওায মুফও 
মুফভশরা

নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া এআঘএশ
া। ১০০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্
নফ। শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত
নর্ নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া এআঘএশ
া। ২০০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্
নফ। শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত
নর্ নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া। ৩০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্
নফ। শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত
নর্ নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া এএশ
া।
৩০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্
নফ।

নফ।
ঐ

৭-১০
শিন

ঐ

ঐ

৭-১০
শিন

উ শযঘারনওয
ওামত ারয়

বশর্তয শফজ্ঞশি
নুানয মথামথ
ওর্ৃত ক্ষ ফযাফনয
অনফিন ওযনর্ নফ।
বশর্ত যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা
নফ।
বশর্তয শফজ্ঞশি
নুানয মথামথ
ওর্ৃত ক্ষ ফযাফনয
অনফিন ওযনর্ নফ।
বশর্ত যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা
নফ।

৭-১০ শিন

উ শযঘারনওয
ওামত ারয়

৭-১০ শিন

৮.

আনরওিশনক্স প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ৬ ভা)

প্রশক্ষসণয ুশফধা
(নাফাশও),
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক।

ঐ

৯.

শরংশওং সভশন ানযটং প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ১ ভা)

ঐ

ঐ

১০.

ফ-ও শপ্রশটং প্রশক্ষণ সওাত
(সভয়াি ৬ িা)

ঐ

ঐ

১১.

ফ-ও, ফাটও  শিন শপ্রশটং প্রশক্ষণ সওাত (সভয়াি ৪
ভা)

ঐ

ঐ

১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া এএশ
া।
৩০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্
নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া
৩০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্
নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া
৫০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্
নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া ৮ভ সেণী
া
৫০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্

ঐ

ঐ

৭-১০ শিন

উ-শযঘারনওয
ওামত ারয়,
কাআফান্ধা 
কুশিগ্রাভ

ঐ

৭-১০ শিন

উ-শযঘারনওয
ওামত ারয়,

ঐ

৭-১০ শিন

ঐ

ঐ

৭-১০ শিন

১২.

ভর্তান শপ ভযাননচনভট এন্ড ওশিউটায
এযাশ-সওন প্রশক্ষণ সওাত (সভয়াি ৪ ভা)

ঐ

ঐ

ও.

প্রাশর্ষ্ঠাশনওঃ (সভয়াি ৭-১৫ শিন)
শুিি শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত

প্রশক্ষসণয ুশফধা,
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক।

সফওায মুফও
 মুফভশরা

ঐ

ঐ

নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ।
শক্ষাকর্ সমাকযর্া এএশ
া।
৫০০ টাওা বশর্ত শপ শিনর্ নফ।
শনধত াশযর্ র্াশযনঔ বশর্ত নর্
নফ।
১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ। শক্ষাকর্
সমাকযর্া ৫ভ সেণী া। স্থানীয়
ঘাশিা নুমায়ী প্রশক্ষণ
শযঘাশরর্ নফ।
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১.

১) াশযফাশযও াাঁ-ভুযকী ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
২) ব্রয়রায  ওওনযর ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩) ফািন্ত ভুযশক ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
৪)ঙাকর ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
৫)কযঘ সভাটার্াচাওযণ শফলয়ও প্রশক্ষণ
৬)াশযফাশযও কাবী ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
৭)শু-াঔীয ঔািয প্রস্ত্তর্  ফাচাযচার্ওযণ
শফলয়ও প্রশক্ষণ
৮)শু-াঔীয সযাক  আায প্রশর্নযাধ শফলয়ও
প্রশক্ষণ
৯)ওফুর্য ারন শফলয়ও প্রশক্ষণ
১০)ওাাঁঘা ঘাভিা ংযক্ষণ  প্রশক্রয়াচার্ওযণ
শফলয়ও প্রশক্ষণ
ঔ) ভৎ িি শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত

ঐ

ঐ

৭-১০ শিন

উনচরা মুফ
উন্নয়ন ওভত ওর্তায
ওামত ারয়

সভৌশঔও যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা
নফ।

৭-১০
শিন

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১) ভৎয ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
২) ভশির্ ভৎয ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩) সভৌুভী ভৎয ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
৪) ভৎয সানা ঘাল (ধানী সানা) শফলয়ও প্রশক্ষণ
৫) ভৎয যাঘাযী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৬) াফন বূশভনর্ ভৎয ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
৭) করিা  ফাকিা শঘংশি ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
৮) শুটওী তর্যী  ংযক্ষণ শফলয়ও প্রশক্ষণ
ক)
ওৃশল শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত

১. ফর্ ফািীনর্ শি ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
২. নাত াযী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩. পুর ঘাল শফলয়ও প্রশক্ষণ
৪. পনরয ঘাল (সরফু, ওরা আর্যাশি) শফলয়ও প্রশক্ষণ
৫. ওনিাষ্ট ায তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৬. কানঙয ওরভ তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৭. লশধ কানঙয ঘালাফাি শফলয়ও প্রশক্ষণ

খ) ফস্ত্র শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত
১. ফ-ও শপ্রশটং শফলয়ও প্রশক্ষণ
২. ফাটও শপ্রশটং শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩. সালাও তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৪. িীন শপ্রশটং শফলয়ও প্রশক্ষণ
৫. সে শপ্রশটং শফলয়ও প্রশক্ষণ
৬. ভশনুযী র্াাঁর্ শল্প শফলয়ও প্রশক্ষণ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

প্রশক্ষসণয ুশফধা,
অত্মওভত ংস্থাননয
ুনমাক

সফওায মুফও
 মুফভশরা

উনচরা মুফ
উন্নয়ন ওভত ওর্তায
ওামত ারয়

সভৌশঔও যীক্ষায
ভাধযনভ ফাঙাআ ওযা
নফ।

৭-১০
শিন

ঐ

ঐ

১৮-৩৫ ফঙনযয সফওায মুফও 
মুফভশরা নর্ নফ। শক্ষাকর্
সমাকযর্া ৫ভ সেণী া। স্থানীয়
ঘাশিা নুমায়ী প্রশক্ষণ
শযঘাশরর্ নফ।
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

গ) ক্ষু দ্র  কুটয শল্প শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত
১. ওাকনচয ফযাক  স াঙ্গা তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
২. ফাাঁ, সফনর্য াভগ্রী তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩. নওী ওাাঁথা শফলয়ও প্রশক্ষণ
৪. ওাযঘ সভাভ শফলয়ও প্রশক্ষণ
৫. াটচার্ ণয শফলয়ও প্রশক্ষণ
৬. ঘাভিাচার্ ণয তর্যী শফলয়ও প্রশক্ষণ
৭. ঘাআশনচ  ওননপওনাযী শফলয়ও প্রশক্ষণ

ঘ)নযানয শফলয়ও প্রশক্ষণ সওাত ঃ
১. শযক্সা, াআনওর, বযান সভযাভর্ শফলয়ও প্রশক্ষণ
২. নয়শডং শফলয়ও প্রশক্ষণ
৩. পনটাগ্রাপী শফলয়ও প্রশক্ষণ
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