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জুরাই - রিসম্বয, ২০১৮

weqvg dvD‡Ûkb lvb¥vwmK ey‡jwUb
evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae G¨vWwgwb‡÷ªkb G¨vÛ g¨v‡bR‡g›U (weqvg) dvD‡Ûkb

m¤úv`Kxq
সূরি :
ICT Skill Dev.
Pub. Procurement

‣e‡`wkK cÖwkÿY †Kvm©
DFTC (DTE)

২
৩-৫
৪
৬, ৮,
১০

DFTC (wkwcs K‡c©v.)

৭

DFTC (PGCB)

৭

AvqKi ‡gjv

৮

ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
( কৃশল ভন্ত্রণোরয় )

১৩

ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
( শল্প ভন্ত্রণোরয় )

১৪

ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
( শক্ষো ভন্ত্রণোরয় )

১৪

ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
(ডো ও কেশর. শফবোগ)

১৫

ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স

১৬

(অথ সননশত ম্প স শফবোগ )

প্রশক্ষণ-কশভনোয-বো
(শফয়োভ, ক্সফোজোয)

১৭

RvZxq †kvK w`em
2018 Abyôvb

১৮

weÁvb †gjv Abyôvb
gnvb weRq w`em-2018
Abyôvb
কৃরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

evsjv‡`k Bb&w÷wUDU Ae
G¨vWwgwb‡÷ªkb G¨vÛ
g¨v‡bR‡g›U (weqvg)
dvD‡Ûkb wewfbœ ch©v‡qi
miKvix, AvavmiKvরয
cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i
cÖwkÿY, wewfbœ ch©v‡qi
†mwgbvi, IqvK©kc BZ¨vw`
Kg©m~রি Av‡qvR‡bi ga¨
w`‡q gvbe m¤ú` Dbœq‡bi
gnvb eªZ wb‡q KvR K‡i
hv‡”Q| miKv‡ii iƒcKí2021 ev¯Íevqb Ges
2041 G DbœZ iv‡óª DbœxZ
Kivi j‡ÿ¨ `ÿ gvbem¤ú` m„wó‡Z weqv‡gi
¸iæZ¡c~Y© f~wgKv i‡q‡Q|
weqvg dvD‡Ûk‡bi
mvgwMÖK Kvh©µg m¤úwK©Z
Z_¨ Bরতc~‡e© ey‡jwUb
AvKv‡i cÖKvwkZ n‡Zv|
wKš‘ wewfbœ Kvi‡Y Zv
AwbqwgZ n‡q covq
cybivq wbqwgZ cÖKv‡ki

D‡`¨vM †bqv nq| G
D‡`¨v‡Mi Ask wnmv‡e
weqvg dvD‡Ûk‡bi 2018
mv‡ji lvb¥vwmK ey‡jwUb
(Rvbyqvwi-Ryb)-Gi 1g
msL¨v B‡Zvg‡a¨ cÖKvk
Kiv n‡q‡Q| 2018 mv‡ji
lvb¥vwmK ey‡jwUb (RyjvBwW‡m¤^i)-Gi 2q msL¨v
cÖKvk Kiv n‡jv| Avkv
Kwi G evZ©v weqv‡gi
mvgwMÖK Kg©Kv‡Ûi •ewPÎ¨
m¤ú‡K© mswkøó mKj‡K
GKwU my®úó aviYv w`‡Z
mnvqK n‡e|
Ôweqvg evZ©vÕ mg‡qi mvi_x
n‡q weqvg dvD‡Ûk‡bi
mvwe©K Kvh©µg Ges weqvg
dvD‡Ûk‡bi cÖwkÿYv_©x‡`i, cÖkvmb I Ab¨vb¨
K¨vWv‡ii Kg©KZ©v‡`i Ges
cÖwkÿY Kvh©µ‡g AskMÖnYKvix wewkó e¨vw³e‡M©i
g‡a¨ GKwU †mZzeÜb m„wó

Ki‡e| g~jZt GB evZ©v
weqvg dvD‡Ûk‡bi wekvj
Kg©PvÂ‡j¨i cÖwZdwjZ
ÿz`ª cÖwZ”Qwe| †h‡nZz
weqvg dvD‡Ûk‡bi mKj
Kg©KvÛB g~jZt cÖwkÿY‡K
†K›`ª K‡i AvewZ©Z nq,
ZvB cÖwZwU msL¨vq cÖwkÿY
mswkøó NUbv I welqvw`
¯’vb cvq| RyjvB 2018
†_‡K wW‡m¤^i 2018 ch©šÍ
mgqKv‡j weqvg
dvD‡Ûk‡b AbywôZ wewfbœ
Kg©Kv‡Ûi Z_¨cÖevn‡K
weqvg evZ©vi G msL¨vq
¯’vb †`qv n‡q‡Q| Avkv
Kwi GB evZ©v cÖwkÿ‡Yi
mv‡_ m¤ú„³ mKj‡K DcK…Z Ki‡e| cwi‡k‡l GB
evZ©v cÖKvkbvq hviv cÖZ¨ÿ
I c‡ivÿfv‡e Z_¨
mieivn I mn‡hvwMZv
K‡i‡Qb Zuv‡`i‡K ab¨ev`
I K…ZÁZv|

অন্তর্ভষক্ত রফল মূ :


weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n

১৮



weqvg dvD‡Ûkb, AvÂwjK †K›`ª, wbwk›`viv, e¸ov KZ©„K wewfbœ আস াজন ও cÖwkÿY †Kvm©mg~n

১৯



weqvg dvD‡Ûkb, K·evRvi AvÂwjK †K›`ª KZ©„K Av‡qvwRZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n



weqvg g‡Wj ¯‥zj GÛ K‡jR I weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj XvKv kvLvi Kvh©µg

২০ - ২১

weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n

রফ াভ ফাতষা
পৃষ্ঠা ২

gwš¿cwil` wefv‡Mi ICT Skill Development Training Course t
weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq
gwš¿cwil` wefv‡Mi Ô
Capacity Development
of Field Administrationʼ kxl©K Kg©m~Pxi

AvIZvq gvV ch©v‡qi
Kg©KZ©ve„‡›`i Rb¨ 05 (cuvP)
w`b ‡gqv‡` ÔICT Skill DevelopmentÕ cÖwkÿY †Kvm©
Gi †gvU 05wU e¨vP (1g-5g)

2018-2019 A_©eQ‡i
AbywôZ n‡q‡Q| cÖwkÿY
†Kvm©wU wQj m¤ú~Y©fv‡e
AvevwmK|
me©‡gvU 1g †_‡K 5g e¨vP

ch©šÍ me©‡gvU 100 Rb
cÖwkÿYv_©xi AskMÖn‡Y G
cÖwkÿY †Kv‡m©i g~j jÿ¨ I
D‡Ïk¨ wQj cÖwkÿYv_©x‡`i
ÔICT Skill DevelopmentÕ
wel‡q `ÿZv Dbœqb|

ÔICT Skill DevelopmentÕ cÖwkÿY †Kv‡m©i mswÿß wPÎ :-

e¨vP

cÖwkÿ‡Yi †gqv`

cÖwkÿYv_©xi msL¨v

1.

30/09/2018 n‡Z 04/10/2018 ch©šÍ

21 Rb

2.

07/10/2018 n‡Z 11/10/2018 ch©šÍ

17 Rb

3.

14/10/2018 n‡Z 18/10/2018 ch©šÍ

19 Rb

4.

21/10/2018 n‡Z 25/10/2018 ch©šÍ

19 Rb

5.

24/10/2018 n‡Z 01/11/2018 ch©šÍ

24 Rb

ÔICT Skill DevelopmentÕ cÖwkÿY †Kv‡m©i 1g
e¨v‡Pi mgvcbx Abyôv‡b
mb`cÎ cÖ`vb Ki‡Qb
gwš¿cwil` mwPe
Rbve †gvnv¤§` kwdDj Avjg
ভসাদ |

weqvg dvD‡Ûk‡bi
m¤§vwbZ gnvcwiPvjK I
Abyl` m`m¨e„‡›`i mv‡_
ÔICT Skill DevelopmentÕ cÖwkÿY
†Kv‡m©i 4_© e¨v‡Pi
cÖwkÿYv_©x Kg©KZ©ve„›`|

weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n
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Skills & Training Enhancement Project (STEP)-Gi AvIZvq cÖkvmb K¨vWvi I KvwiMix wkÿv
Awa`ß‡ii wkÿK I Kg©KZ©v‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ ÒPublic ProcurementÓ cÖwkÿY †Kvm©t
weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq w¯‥jm&
G¨vÛ †Uªwbs GbnvÝ‡g›U cÖ‡R±
Gi AvIZvq cÖkvmb K¨vWvi I
KvwiMix wkÿv Awa`ß‡ii
wkÿK I Kg©KZ©v‡`i Rb¨

Av‡qvwRZ 12 (evi) w`b
†gqv‡` ÒPublic Procure-

mentÓ cÖwkÿY †Kv‡m©i †gvU
04 (Pvi) wU e¨vP( 9g †_‡K
12Zg) 2018-19 A_©eQ‡ii

RyjvB ‡_‡K wW‡m¤^i ch©šÍ
mg‡q AbywôZ n‡q‡Q| G
cÖwkÿY †Kvm©wU wQj
m¤ú~Y©fv‡e AvevwmK|

me©‡gvU 83 Rb cÖwkÿYv_©xi
AskMÖn‡Y G cÖwkÿY †Kv‡m©i
g~j jÿ¨ I D‡Ïk¨ wQj

9g †_‡K 12Zg e¨vP ch©šÍ

ProcurementÓ wel‡q
`ÿZv Dbœqb|

cÖwkÿYv_©x‡`i ÒPublic

Public Procurement cÖwkÿY †Kv‡m©i mswÿß wPÎ :

e¨vP

cÖwkÿ‡Yi †gqv`

cÖwkÿYv_©xi msL¨v

9.

10/07/18 n‡Z 30/07/18 ch©šÍ (9g e¨vP)

24 Rb

10.

28/08/18 n‡Z 10/09/18 ch©šÍ (10g e¨vP)

23 Rb

11.

17/09/18 n‡Z 30/09/18 ch©šÍ (11Zg e¨vP)

18 Rb

12.

08/10/18 n‡Z 21/10/18 ch©šÍ (12Zg e¨vP)

18 Rb

STEP cªK‡íi AvIZvq cÖkvmb K¨vWvi I KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kg©KZ©v‡`i Rb¨ cvewjK cÖwKDi‡g›U
welqK cÖwkÿY †Kvm© :
KvwiMwi I gv`ªmv wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿jvjq Gi
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii
wbqš¿Yvaxb Ôw¯‥jm GÛ
†Uªwbs G¨vbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R±
(STEP) Gi AvIZvq
wewmGm cÖkvmb K¨vWvi I
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii
(wWwUB) Kg©KZ©v‡`i Rb¨
weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq

MZ 08 A‡±vei, 2018
n‡Z 21 A‡±vei, 2018
ZvwiL ch©šÍ †gqv‡`
ÔcvewjK cÖwKDi‡g›UÕ
welqK cÖwkÿY †Kvm©
(12Zg e¨vP) m¤úbœ
n‡q‡Q|
D³ cÖwkÿY †Kv‡m©i
D‡Øvabx I mgvcbx /
mb`cÎ weZiY Aby„ôv‡bi

Av‡qvRb Kiv nq| †Kv‡m©i
ïf D‡Øvab †NvlYv K‡ib
weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK †kL gywReyi
ingvb GbwWwm| Abyôv‡b
†Kvm© cwiPvjK I cwiPvjK
(wkÿv) Rbve ‡gv: nvbœvb
wgqv, STEP -Gi cÖKí
cwiPvjK Rbve G we Gg
AvRv` GbwWwm Dcw¯’Z

wQ‡jb| GQvov mgvcbx
Abyôv‡b cÖavb AwZw_
wn‡m‡e Dcw¯’Z †_‡K
cÖwkÿYv_x© Kg©KZ©ve„‡›`i
mvd‡j¨i ¯§viK wn‡m‡e
mb`cÎ weZiY K‡ib
KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿Yvj‡qi
m¤§vwbZ mwPe Rbve †gvt
AvjgMxi|

G e¨v‡Pi cÖwkÿY †gqv` 14 (†PŠÏ) w`b Ges cÖwkÿYv_x© Kg©KZ©ve„‡›`i AskMÖn‡Yi weeiY
wb¤œiƒc:

e¨vP
bs

RbcÖkvmb
gš¿Yvjq n‡Z
cÖwkÿYv_x©
g‡bvbqb cÖ`vb

AskMÖnYKvix‡`i
g‡a¨ wewmGm
cÖkvmb K¨vWvi
m`m¨

12Zg

25 Rb

17 Rb

KvwiMwi
‡gvU AskMÖnYKvix
wkÿv
cÖwkÿYv_x© Kg©KZ©vi
Aa`ßi/
msL¨v
GmwUBwc
Gi Kg©KZ©v
1 Rb

18 Rb
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cvewjK cÖwKDi‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm© (12g e¨vP) Gi
D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ ivL‡Qb weqv‡gi
gnvcwiPvjK †kL gywReyi ingvb GbwWwm|

cvewjK cÖwKDi‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm© (12Zg e¨vP) Gi
mgvcbx Abyôv‡b cÖwkÿYv_x©‡`i mb`cÎ weZiY Ki‡Qb
KvwiMwi I gv`ªmv wkÿv wefv‡Mi m¤§vbxZ mwPe Rbve †gvt
AvjgMxi|

STEP cªK‡íi AvIZvq BZvjxi Uzwi‡b AbywôZ ‰e‡`wkK cÖwkÿY †Kvm© :

KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿jvjq Gi
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii
wbqš¿Yvaxb Ôw¯‥jm GÛ
†Uªwbs G¨vbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R±
(STEP) Gi AvIZvq
wewmGm cÖkvmb K¨vWvi I
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii

(wWwUB) Kg©KZ©v‡`i Rb¨
weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq
Av‡qvwRZ 10wU e¨v‡Pi
†gavZvwjKvq 1g I 2q
¯’vb AR©bKvix cÖwkÿYv_x©
Kg©KZ©ve„›` I cÖwkÿY
mswkøó gš¿Yvjq I wefv‡Mi
Kg©KZ©ve„›`mn †gvU 25

BZvjxi Uzwi‡b ITC-ILO ‡Z ÔPublic Procurement and
Sustainable DevelopmentÕ kxl©K cÖwkÿYKv‡j
myBRvij¨v‡Û Aew¯’Z RvwZms‡Ni Awa‡ekb K‡ÿ weqv‡gi
gnvcwiPvjK †kL gywReyi ingvb GbwWwm I Ab¨vb¨
cÖwkÿYv_x©e„›`|

(cuwPk) Rb Kg©KZ©v‡K MZ
29 A‡±vei, 2018 n‡Z
06 b‡f¤^i, 2018 ZvwiL
ch©šÍ †gqv‡` BZvjxi
Uzwi‡b AbywôZ ÔPublic
Procurement and Sustainable DevelopmentÕ
welqK cÖwkÿY †Kv‡m©

g‡bvbqb cÖ`vb Kiv nq|
G cÖwkÿY †Kv‡m© weqvg
dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK
†kL gywReyi ingvb
GbwWwm Ges cwiPvjK
(wkÿv) I †Kvm© cwiPvjK
Rbve †gv: nvbœvb wgqv
AskMÖnY K‡ib|

BZvjxi Uzwi‡b ITC-ILO ‡Z ÔPublic Procurement and
Sustainable DevelopmentÕ kxl©K cÖwkÿ‡Yi duv‡K
d«v‡Ýi Annecy kn‡i d‡Uv†mk‡b weqv‡gi gnvcwiPvjK
†kL gywReyi ingvb GbwWwm I Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©e„›`|

STEP cªK‡íi AvIZvq wewfbœ KvwiMix wkÿv cÖwZôv‡bi Aa¨ÿ/wkÿK/Kg©KZ©v‡`i Rb¨ cvewjK cÖwKDi‡g›U
g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY †Kvm© :
KvwiMwi I gv`ªmv wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿jvjq Gi
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii
wbqš¿Yvaxb Ôw¯‥jm GÛ
†Uªwbs G¨vbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R±
(STEP)Õ Gi AvIZvq

wewfbœ KvwiMwi wkÿv
cÖwZôv‡bi Aa¨ÿ/wkÿK/
Kg©KZ©v‡`i Rb¨ weqvg
dvD‡Ûkb, XvKv I Ôw¯‥jm
GÛ †Uªwbs G¨vbn¨vÝ‡g›U
cÖ‡R±Õ -Gi ga¨Kvi

m¤úvw`Z mg‡SvZv ¯§viK
Abymv‡i weqvg dvD‡Ûkb,
XvKvq MZ 10 RyjvB
2018 n‡Z 30 RyjvB,
2018 ZvwiL ch©šÍ
†gqv‡` ÔcvewjK

cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›UÕ
welqK cÖwkÿY †Kvm© (3q
e¨vP) m¤úbœ n‡q‡Q Ges
cÖwkÿY †gqv` 21 (GKzk)
w`b|

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
পৃষ্ঠা ৫

weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n
cÖwkÿYv_x© Kg©KZ©ve„‡›`i AskMÖn‡Yi weeiY wb¤œiƒc:

e¨vP
bs

GmwUBwc
n‡Z
cÖwkÿYv_x©
g‡bvbqb
cÖ`vb

AskMÖnYKvix‡`i
g‡a¨ wewfbœ wkÿv
cÖwZôv‡bi Aa¨ÿ/
wkÿK/
Kg©KZ©vi msL¨v

GmwUBwc-Gi
Kg©KZ©vi
msL¨v

‡gvU
AskMÖnYKvix
cÖwkÿYv_x©
Kg©KZ©vi msL¨v

mvd‡j¨i
mv‡_ cÖwkÿY
mgvßKvix
Kg©KZ©vi
msL¨v

3q

25 Rb

22 Rb

3 Rb

25 Rb

24 Rb

cvewjK cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm©
(3q e¨vP) Gi D‡Øvabx Abyôv‡b e³e¨ ivL‡Qb Rbve
A‡kvK Kzgvi wek¦vm, AwZwi³ mwPe I gnvcwiPvjK,
KvwiMwi wkÿv Awa`ßi।

cvewjK cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm©
(3q e¨vP) Gi mgvcbx Abyôv‡b cÖwkÿYv_x©‡`i mb`cÎ
weZiY Ki‡Qb cÖavb AwZw_ I weqv‡gi gnvcwiPvjK †kL
gwyReyi ingvb GbwWwm|

STEP cªK‡íi AvIZvq cÖkvmb K¨vWvi I KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kg©KZ©v‡`i Rb¨ cvewjK cÖwKDi‡g›U welqK
cÖwkÿY †Kvm©:
KvwiMwi I gv`ªmv wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿jvjq Gi
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii
wbqš¿Yvaxb 'Skills &
Training Enhancement

Project' (STEP) Gi
AvIZvq wewmGm cÖkvmb
K¨vWvi I KvwiMwi wkÿv
Awa`ß‡ii (wWwUB)
Kg©KZ©v‡`i Rb¨ weqvg

2018 ZvwiL ch©šÍ (11Zg
e¨vP) †gqv‡` 2wU e¨v‡P
ÔcvewjK cÖwKDi‡g›UÕ welqK
cÖwkÿY †Kvm© m¤úbœ n‡q‡Q
Ges cÖwZwU e¨v‡Pi cÖwkÿY
†gqv` 14 (†P․Ï) w`b|

dvD‡Ûkb, XvKvq MZ 28
AvM÷ 2018 n‡Z 10
‡m‡Þ¤^i, 2018 ZvwiL ch©šÍ
(10g e¨vP), 17 ‡m‡Þ¤^i
2018 n‡Z 30 †m‡Þ¤^i

cÖwkÿYv_x© Kg©KZ©ve„‡›`i AskMÖn‡Yi weeiY wb¤œiƒc:

10g

RbcÖkvmb
gš¿Yvjq n‡Z
cÖwkÿYv_x©
g‡bvbqb
cÖ`vb
25 Rb

11Zg
‡gvU :

e¨vP
bs

23 Rb

KvwiMwi
wkÿv
Aরধ`ßi /
GmwUBwc
Gi Kg©KZ©v
0

25 Rb

16 Rb

2 Rb

18 Rb

50 Rb

39 Rb

2 Rb

41 Rb

AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨
wewmGm cÖkvmb
K¨vWvi m`m¨

‡gvU AskMÖnYKvix
cÖwkÿYv_x©
Kg©KZ©vi msL¨v
23 Rb

weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n
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D³ 2wU e¨v‡Pi
cÖwkÿY †Kv‡m©i D‡Øvabx I
mgvcbx /mb`cÎ weZiY
Aby„ôv‡bi Av‡qvRb Kiv
nq| †Kv‡m©i ïf D‡Øvab
†NvlYv K‡ib weqvg
dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK

Rbve †kL gywReyi ingvb
GbwWwm| Abyôv‡b †Kvm©
cwiPvjK I cwiPvjK
(wkÿv) Rbve ‡gv: nvbœvb
wgqv, GmwUBwc cÖKí
cwiPvjK Rbve G we Gg
AvRv` GbwWwm, Dc-cÖKí

cvewjK cÖwKDi‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm© (10g e¨vP)
Gi D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨
ivL‡Qb KvwiMwi I gv`ªmv wkÿv wefv‡Mi ম্মারনত mwPe
Rbve †gvt AvjgMxi

cwiPvjK Rbve dLiæj
Kwei I weqv‡gi
Abyl`m`m¨eM© Dcw¯’Z
wQ‡jb| GQvov cÖwZwU
e¨v‡Pi mgvcbx Abyôv‡b
cÖavb AwZw_ wn‡m‡e
Dcw¯’Z †_‡K cÖwkÿYv_x©

Kg©KZ©ve„‡›`i mvd‡j¨i
¯§viK wn‡m‡e mb`cÎ
weZiY K‡ib KvwiMwi I
gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv
gš¿Yvj‡qi ম্মারনত mwPe
Rbve †gvt AvjgMxi|

cvewjK cÖwKDi‡g›U kxl©K cÖwkÿY †Kvm© (11Zg e¨vP)
Gi mgvcbx Abyôv‡b cÖwkÿYv_x©‡`i mb`cÎ weZiY
Ki‡Qb ‡kL gywReyi ingvb GbwWwm, AwZwi³ mwPe I
gnvcwiPvjK, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|

KvwiMix wkÿv Awa`ß‡ii 9g †MÖWf~³ wkÿK I Kg©KZ©v‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ wefvMxq eywbqvw` cÖwkÿY †Kvm© t
weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq
KvwiMix wkÿv Awa`ß‡ii
9g †MÖWর্ভ³ wkÿK I
Kg©KZ©v‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ
02 (`yB) gvm †gqv‡`
ÒwefvMxq eywbqvw`

cÖwkÿYÓ †Kv‡m©i 01
(GK) wU e¨vP 2018-19
A_©eQ‡ii 08 †m‡Þ¤^i
2018 ‡_‡K 06 b‡f¤^i
ch©šÍ mg‡q me©‡gvU 40
(Pwjøk) Rb cÖwkÿYv_©xi

AskMÖn‡Y AbywôZ n‡q‡Q|
G cÖwkÿY †Kvm©wU wQj
m¤ú~Y©fv‡e AvevwmK|
01wU e¨v‡P me©‡gvU 40
Rb cÖwkÿYv_©xi AskMÖn‡Y

mgvcbx Abyôv‡b cÖavb AwZw_i e³e¨ ivL‡Qb wkÿv gš¿Yvj‡qi KvwiMwi I
gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi gvbbxq mwPe Rbve ‡gvt AvjgMxi, we‡kl AwZw_
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb KvwiMix I gv`ªvmv wefv‡Mi AwZwi³ mwPe I
KvwiMix wkÿv Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Rbve A‡kvK Kzgvi wek¦vm, cv‡k
Dcw¯’Z Abyôv‡bi mfvcwZ weqvg dvD‡Ûk‡bi cwiPvjK (cÖwkÿY) Rbve
Gm Gg dRjyj Kwig †P․ayix Ges †Kvm© cwiPvjK Rbve ‡gvt gvneye-DjAvjg, cwiPvjK (A_©), weqvg dvD‡Ûkb (Wv‡b)|

G cÖwkÿY †Kv‡m©i g~j
jÿ¨ I D‡Ïk¨ wQj
cÖwkÿYv_©x‡`i wefvMxq
(cÖvwZôvwbK) wewfbœ wel‡q
`ÿZv Dbœqb|

KvwiMix wkÿv Awa`ß‡ii কভষকতষাসদয
জন্য আস ারজত cÖwkÿY ‡Kv‡m©i
Awa‡ekb cwiPvjbv Ki‡Qb- gvbbxq
cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi m¤§vwbZ g~L¨
mwPe Rbve ‡gvt bwReyi ingvb|

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
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weqvg dvD‡Ûkb, ঢাকা KZ©„K cwiPvwjZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n

evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb Gi 1g †kÖYxi Kg©KZ©v‡`i 01 (GK) gvm †gqv‡` wefvMxq eywbqvw` cÖwkÿY †Kvm© t
mgvcbx Abyôv‡b ‡b․
-cwienb gš¿Yvj‡qi
gvbbxq mwPe
ভসাদস য nvZ †_‡K
wWwRÕm A¨vIqvW©
MÖnY Ki‡Qb
cÖ_g ¯’vb AR©bKvix
Kg©KZ©v

weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq evsjv‡`k
wkwcs K‡c©v‡ikb Gi 1g †kÖYxi
bewb‡qvMcÖvß Kg©KZ©v‡`i Rb¨
Av‡qvwRZ 01 (GK) gvm †gqv‡`
ÒwefvMxq eywbqvw` cÖwkÿYÓ
†Kv‡m©i 01 (GK) wU e¨vP 201819 A_©eQ‡ii 01 AvM÷ 2018
‡_‡K 30 AvM÷ 2018 wLª. ch©šÍ
mg‡q me©‡gvU 20 (wek) Rb

cÖwkÿYv_©xi AskMÖn‡Y AbywôZ
n‡q‡Q| G cÖwkÿY †Kvm©wU wQj
m¤ú~Y©fv‡e AvevwmK| 01 wU
e¨v‡P me©‡gvU 20 Rb
cÖwkÿYv_©xi AskMÖn‡Y G
cÖwkÿY †Kv‡m©i g~j jÿ¨ I
D‡Ïk¨ wQj cÖwkÿYv_©x‡`i
wefvMxq (cÖvwZôvwbK) wewfbœ
wel‡q `ÿZv Dbœqb|

cvIqvi MÖxW †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k (wcwRwmwe) wjwg‡U‡Wi (Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx)
Kg©KZ©v‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ wefvMxq eywbqvw` cÖwk¶Y †Kvm© (9g e¨vP)
উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন শফয়োভ
পোউদ্েদ্নয ভোশযচোর
জনোফ কখ মুশজবুয যভোন
এনশডশ ভদ্োদয়দ্ ফুদ্রর
শুদ্বচ্ছো জোনোদ্চ্ছন এ জন
প্রশক্ষণোথী।

weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK Rbve †kL
gywReyi ingvb GbwWwm I
cwiPvjK (cÖwkÿY) Rbve
G †K Gg dRjyj Kwig
†P․ayix mn Avgwš¿Z
AwZw_e„›`|

শ্রেণীকসে প্ররেণাথীবৃসন্দয একাং

weqvg dvD‡Ûkb, XvKvq MZ
03 ‡m‡Þ¤^i 2018 n‡Z
17 A‡±vei 2018 ZvwiL
ch©šÍ 45 (cuqZvwjøk) w`b
†gqv‡` cvIqvi MÖxW
†Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k
(wcwRwmwe) wjwg‡U‡Wi
Kg©KZ©v‡`i (mnKvix
e¨e¯’vcK I Rywbqi mnKvix
e¨e¯’vcK) Rb¨ Av‡qvwRZ
wefvMxq eywbqvw` cÖwk¶Y
†Kvm© (9g e¨vP) mdjZvi
mv‡_ mgvß nq| cÖwk¶Y
†Kv‡m© †gvU 40 (Pwjøk) Rb
Kg©KZ©v c~Y© †gqv‡` AskMÖnY K‡ib| ‡Kv‡m©i
mgvcbx Abyôv‡b cÖavb
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z
wQ‡jb Rbve Avnvg`
KvqKvDm, gvbbxq mwPe,
we`y¨r wefvM| we‡kl AwZw_
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
Rbve †gvt gvmyg Avj
†eiæbx, e¨e¯’vcbv
cwiPvjK, wcwRwmwe wjt
Ges †Kvm© cwiPvjK Rbve
‡gvt gvneye-Dj-Avjg|
Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib
Rbve †kL gywReyi ingvb
GbwWwm, gnvcwiPvjK, weqvg
dvD‡Ûkb|

রফ াভ ফাতষা
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পৃষ্ঠা ৮

AvqKi ‡gjv

2017-2018 A_© eQ‡i weqvg dvD‡Ûkb AvÂwjK †K›`ª e¸ovq
(MZ 13 b‡f¤^i 2018wLªt n‡Z 16 b‡f¤^i 2018wLªt ch©šÍ)
AvqKi †gjv 2018wLªt AbywôZ nq|

1g eywbqvw` cÖwkÿY †Kvm©
weqvg dvD‡Ûkb AvÂwjK
†K›`ª, e¸ovq AbywôZ KvwiMwi
wkÿv Awa`ßivaxb cÖwZôvb
mg~‡n Kg©iZ 9g ‡MÖWfy³

wkÿKM‡Yi 2 (`yB) gvm
†gqv`x 1g eywbqvw` cÖwkÿY
†Kvm©wU MZ 28 RyjvB
2018wLªt n‡Z ïiæ n‡q 25

‡m‡Þ¤^i 2018wLªt ‡kl nq|
D³ cÖwkÿY †Kv‡m© 40Rb
cÖwkÿYv_x© AskMÖnY K‡ib|

weqvg dvD‡Ûkb Gi
gnvcwiPvjK Rbve †kL
gywReyi ingvb GbwWwm
Ges †Kvm© cwiPvjK
Rbve †gvnvt Avãyi
iwdK mn Abvb¨
ম্মারনত AwZw_e„‡›`i
mv‡_ 1g eywbqvw`
cÖwkÿY †Kv‡m©i
cÖwkÿYv_©xe„›`|

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
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Awa‡ekb cwiPvjbv Ki‡Qb Rbve †kL gywReyi
ingvb GbwWwm, gnvcwiPvjK, weqvg dvD‡Ûkb,
XvKv|

‡Kvm© cÖkvmb I 1g eywbqvw` cÖwkÿY †Kv‡m©i
cÖwkÿYv_©xMY ‡eûjvi evmiNi (†MvKzj †ga)
cwi`k©b K‡ib|

‡Kvm© cÖkvmb I 1g eywbqvw` cÖwkÿY †Kv‡m©i
cÖwkÿYv_©xMY ivOvgvwU †Rjvi mv‡RK f¨vরর
ågb|

1g eywbqvw` cÖwkÿY †Kv‡m©i cÖwkÿYv_©xe„›` bIMvu
†Rjvi cvnvocyi (‡mvgcyi) wenvi cwi`k©b K‡ib|

‡Kvm© cÖkvmb I 1g eywbqvw` cÖwkÿY †Kv‡m©i
cÖwkÿYv_©xগসণয K·evRvi †Rjvi mgy`ª •mKZ ågY|

শ্রকা ষ ভানাসন্ত mvwU©wd‡KU weZiY Ki‡Qb Rbve
†kL gywReyi ingvb GbwWwm, gnvcwiPvjK, weqvg
dvD‡Ûkb, XvKv|

weqvg dvD‡Ûkb, K·evRvi AvÂwjK †K›`ª KZ©„K Av‡qvwRZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n

রফ াভ ফাতষা
পৃষ্ঠা ১০

োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তযোধীন প্রশতষ্ঠোনমূদ্ ভসযত ৯ভ কেডভুক্ত ( কে / নন-কে
ইন্সট্রোক্টয ) ভস তসোদ্দয জন্য ১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক ো স
ফোাংরোদ্দ ইনশিটিউে অফ
এযোডশভশনদ্েন এযোে ম্যোদ্নজদ্ভন্ট
(শফয়োভ) পোউদ্েন ক্সফোজোয আঞ্চশর
ক দ্ে গত ২৮ জুরোই ২০১৮ তোশযখ দ্ত
25 কদ্েম্বয 2018 তোশযখ ম সন্ত ৬০
(লোে) শদন কভয়োদ্দ োশযগশয শক্ষো
অশধদপ্তদ্যয প্রশতষ্ঠোনমূদ্ ভসযত ৯ভ
কেডভুক্ত (দ্ে /নন-কে ইন্সট্রোক্টয)
ভস তসোদ্দয জন্য আদ্য়োশজত শফবোগীয়
বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক ো স (১ভ ব্যোচ)
পরতোয োদ্থ ভোপ্ত য়। প্রশক্ষণ
ক োদ্ স 39 (ঊনচশি) জন প্রশক্ষণোথী
অাংেণ দ্যন। ক োদ্ সয উদ্বোধনী
অনুষ্ঠোদ্ন প্রধোন অশতশথ শদ্দ্ফ উশিত
শিদ্রন জনোফ কখ মুশজবুয যভোন
এনশডশ, ভোশযচোর , শফয়োভ
পোউদ্েন, ঢো ো। শফদ্ল অশতশথ শদ্দ্ফ
উশিত শিদ্রন জনোফ কভো: শভজোনুয
যভোন, অশতশযক্ত শচফ ও শযচোর (শ
আই ডশিউ), োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয,
ঢো ো এফাং প্রদ্ ৌরী জনোফ প্রদীপ্ত খীো,
অধ্যক্ষ, ক্সফোজোয শরদ্ে শন
ইনশিটিউে, ক্সফোজোয। অনুষ্ঠোদ্ন
বোশতত্ব দ্যন জনোফ োজী মুোম্মদ
কভোজোদ্ম্মর  , শযচোর , শফয়োভ
পোউদ্েন ক্সফোজোয আঞ্চশর ক ে।
ক োদ্ সয ভোনী অনুষ্ঠোদ্ন প্রধোন অশতশথ
শদ্দ্ফ উশিত শিদ্রন জনোফ কভো:
অশদুর ইরোভ, শযচোর (শ আই
ইউ), োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয, ঢো ো।
শফদ্ল অশতশথ শদ্দ্ফ উশিত শিদ্রন
জনোফ ভোমুনুর ইরোভ, অধ্যক্ষ
(বোযপ্রোপ্ত), ক্সফোজোয শরদ্ে শন
ইনশিটিউে, ক্সফোজোয। অনুষ্ঠোদ্ন
বোশতত্ব দ্যন জনোফ োজী মুোম্মদ
কভোজোদ্ম্মর  , শযচোর , শফয়োভ
পোউদ্েন ক্সফোজোয আঞ্চশর ক ে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন প্রধোন অশতশথ শফয়োভ পোউদ্েদ্নয
ভোশযচোর জনোফ কখ মুশজবুয যভোন এনশডশ ভদ্োদয়দ্
ফুদ্রর শুদ্বচ্ছো জোনোদ্চ্ছন এ জন প্রশক্ষণোথী।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন উশিত
ম্মোশনত অশতশথবৃদ্েয োদ্থ প্রশক্ষণোথীবৃে।

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
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শফয়োভ পোউদ্েন এয
ভোশযচোর জনোফ কখ
মুশজবুয যভোন এনশডশ,
োশযগশয শক্ষো
অশধদপ্তদ্যয শযচোর
( শ আই ডশিউ ) জনোফ
কভো: শভজোনুয যভোন
এফাং ক ো স শযচোর
জনোফ োজী মুোম্মদ
কভোজোদ্ম্মর  
অন্যোন্য ম্মোশনত
অশতশথবৃদ্েয োদ্থ ১ভ
শফবোগীয় বুশনয়োশদ
প্রশক্ষণ ক ো স এয
প্রশক্ষণোথীবৃে।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয অশধদ্ফন
শযচোরনো যদ্িন করপদ্েন্যোন্ট দ্ণ সর (অফ.) োজী
োজ্জোদ আরী জশয, ফীয প্রতী ।

প্রশক্ষণ ক োদ্ সয অশধদ্ফন শযচোরনো যদ্িন অথ সননশত
ম্প স শফবোদ্গয অশতশযক্ত শচফ জনোফ ড. োজী
আদ্নোয়োরুর  ।

প্রশক্ষণ ক োদ্ সয অশধদ্ফন শযচোরনো যদ্িন
জনোফ দী চক্রফর্ত্তী, শযচোর (অশতশযক্ত শচফ), িোনীয়
য োয, চট্টেোভ শফবোগ।

প্রশক্ষণ ক োদ্ সয অশধদ্ফন শযচোরনো যদ্িন কডপুটি
ম্পদ্ট্রোরোয এে অশডেয কজনোদ্যর জনোফ কভো: আশনছুয
যভোন।

weqvg dvD‡Ûkb, K·evRvi AvÂwjK †K›`ª KZ©„K Av‡qvwRZ wewfbœ cÖwkÿY †Kvm©mg~n

রফ াভ ফাতষা
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প্রশক্ষণ ক োদ্ সয অশধদ্ফন শযচোরনো যদ্িন শফয়োভ
পোউদ্েন, ঢো ো এয শযচোর (প্রশক্ষণ) জনোফ এ এভ
পজলুর শযভ কচৌধুযী।

প্রশক্ষণোথীদ্দয ততশযকৃত শফয়োভ ক্সফোজোদ্যয ভদ্ডর
শযদসন যদ্িন শফয়োভ পোউদ্েদ্নয ভোশযচোর জনোফ
কখ মুশজবুয যভোন এনশডশ ।

ভোনী অনুষ্ঠোদ্ন প্রধোন অশতশথ োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয
এয শযচোর (শ আই ইউ) জনোফ কভো: অশদুর ইরোভ
ক ফুদ্রর শুদ্বচ্ছো জোনোদ্চ্ছন এ জন প্রশক্ষণোথী।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয ভোনী অনুষ্ঠোদ্ন
নদত্র শফতযণ যদ্িন জনোফ কভো: অশদুর ইরোভ,
শযচোর (শ আই ইউ), োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয, ঢো ো।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয ভোনী
অনুষ্ঠোদ্ন োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয এয
শযচোর (শ আই ইউ) জনোফ কভো: অশদুর ইরোভ
ভদ্োদদ্য়য োত কথদ্ শডশজ’ অযোওয়োড স েণ যদ্িন
প্রথভ িোন অজসন োযী জনোফ আরী আোন শোফ।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয ভোনী অনুষ্ঠোদ্ন
োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয এয শযচোর (শ আই ইউ)
জনোফ কভো: অশদুর ইরোভ ভদ্োদদ্য়য োত কথদ্
শডশজ’ অযোওয়োড স েণ যদ্িন জনোফ শুবাং য োর।

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
পৃষ্ঠা ১৩
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শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক ো স (১ভ
ব্যোচ) এয স্মযশণ োয কভোড় উদ্মোচন
যদ্িন োশযগশয শক্ষো অশধদপ্তয এয
শযচোর (শ আই ইউ) জনোফ কভো:
অশদুর ইরোভ, ক ো স শযচোর জনোফ
োজী মুোম্মদ কভোজোদ্ম্মর  , ক্সফোজোয
শরদ্ে শন ইনশিটিউে এয বোযপ্রোপ্ত
অধ্যক্ষ জনোফ ভোমুনুর ইরোভ ও স্মযশণ ো
শভটিয আহ্বোয় জনোফ উর্ত্তভ কুভোয
কদফনোথ।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয প্রশক্ষণোথীদ্দয
শক্রয় অাংেদ্ণ আদ্য়োশজত ভদ্নোজ্ঞ োাংস্কৃশত
অনুষ্ঠোদ্নয এ টি শফদ্ল মুহূতস।

১ভ শফবোগীয় বুশনয়োশদ প্রশক্ষণ ক োদ্ সয প্রশক্ষণোথীদ্দয
অাংেদ্ণ ভদ্নোজ্ঞ োাংস্কৃশত অনুষ্ঠোন।

কৃশল ভন্ত্রণোরয় এয ১০ভ কেদ্ডয (প্রোশন ও ব্যশক্তগত ভস তসো) ভস তসোদ্দয জন্য ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
ফোাংরোদ্দ ইনশিটিউে অফ
এযোডশভশনদ্েন এযোে
ম্যোদ্নজদ্ভন্ট (শফয়োভ)
পোউদ্েন ক্সফোজোয

উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন ফক্তব্য
যোখদ্িন জনোফ কভোোম্মদ
োভছুদ্দৌজো, উশচফ,
অশতশযক্ত যণোথী ত্রোণ ও
প্রতযোফোন শভনোয,
ক্সফোজোয।

আঞ্চশর ক দ্ে গত ১৬
কদ্েম্বয ২০১৮ দ্ত ২০
কদ্েম্বয ২০১৮ তোশযখ ম সন্ত ৫
(াঁচ) শদন কভয়োদ্দ কৃশল
ক ো স শযচোর জনোফ
োজী মুোম্মদ
কভোজোদ্ম্মর  এফাং
ক্সফোজোদ্যয অশতশযক্ত
যণোথী ত্রোণ ও
প্রতযোফোন শভনোয
জনোফ কভোোম্মদ োভছু
কদৌজো  অন্যোন্য
ম্মোশনত অশতশথবৃদ্েয
োদ্থ কৃশল ভন্ত্রণোরদ্য়য
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
এয প্রশক্ষণোথীবৃে।

ভন্ত্রণোরয় এয ১০ভ কেদ্ডয
ভস তসোদ্দয (প্রোশন ও
ব্যশক্তগত ভস তসো) ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স পরতোয

োদ্থ ম্পন্ন য়। ফ সদ্ভোে ২৩
(দ্তই) জন প্রশক্ষণোথী
উদ্িশখত প্রশক্ষণ ক োদ্ স
অাংেণ দ্যন।
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রফ াভ ফাতষা
পৃষ্ঠা ১৪

শল্প ভন্ত্রণোরয় এয ১০ভ কেদ্ডয
ভস তসোদ্দয (প্রোশন ও
ব্যশক্তগত ভস তসো) জন্য ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স
শল্প ভন্ত্রণোরয় এয প্রোশন ও
ব্যশক্তগত ভস তসোদ্দয জন্য
ফোাংরোদ্দ ইনশিটিউে অফ
এযোডশভশনদ্েন এযোে ম্যোদ্নজদ্ভন্ট
(শফয়োভ) পোউদ্েন ক্সফোজোয
আঞ্চশর ক দ্ে ২4 (চশি) জন
প্রশক্ষণোথীয অাংেদ্ণ গত 9
কদ্েম্বয ২০১৮ দ্ত 13 কদ্েম্বয

শফয়োভ পোউদ্েন ক্সফোজোয
আঞ্চশর ক দ্েয শযচোর ও
ক ো স শযচোর জনোফ োজী
মুোম্মদ কভোজোদ্ম্মর  
অন্যোন্য ম্মোশনত অশতশথবৃদ্েয
োদ্থ শল্প ভন্ত্রণোরদ্য়য (১ভ ব্যোচ)
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স এয
প্রশক্ষণোথীবৃে।

ক ো স শযচোর জনোফ োজী
মুোম্মদ কভোজোদ্ম্মর  এফাং
ক্সফোজোদ্যয অশতশযক্ত যণোথী
ত্রোণ ও প্রতযোফোন শভনোয জনোফ
কভোোম্মদ োভছুদ্দৌজো  অনুলদ
দস্যবৃদ্েয োদ্থ শল্প ভন্ত্রণোরদ্য়য
(২য় ব্যোচ) ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
এয প্রশক্ষণোথীবৃে।

২০১৮ তোশযখ ম সন্ত (১ভ ব্যোচ)
এফাং ২৩ (দ্তই) জন
প্রশক্ষণোথীয অাংেদ্ণ 23
কদ্েম্বয ২০১৮ দ্ত 27
কদ্েম্বয ২০১৮ তোশযখ ম সন্ত
(2য় ব্যোচ) কভয়োদ্দ ২টি ব্যোদ্চ
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স ম্পন্ন
দ্য়দ্ি। প্রশতটি ব্যোদ্চয কভয়োদ
শির ৫ (াঁচ) শদন।

ভোধ্যশভ ও উচ্চ ভোধ্যশভ শক্ষো শফবোগ,
শক্ষো ভন্ত্রণোরয় এয ভদ্নোনীত প্রোশন
ভস তসো/ব্যশক্তগত ভস তসোদ্দয জন্য
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স

ভোধ্যশভ ও উচ্চ শক্ষো শফবোগ এয
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক োদ্ সয ভোনী
অনুষ্ঠোদ্ন প্রশক্ষণোথীদ্দয ভোদ্ে
নদত্র শফতযণ যদ্িন জনোফ কভো:
োভোর কোদ্ন, কজরো প্রো ,
ক্সফোজোয।

শফয়োভ পোউদ্েন ক্সফোজোয আঞ্চশর
ক দ্ে গত 18 নদ্বম্বয ২০১৮ দ্ত ২2
নদ্বম্বয ২০১৮ তোশযখ ম সন্ত ৫ (াঁচ)
শদন কভয়োশদ ভোধ্যশভ ও উচ্চ শক্ষো
শফবোগ, শক্ষো ভন্ত্রণোরয় এয ভদ্নোনীত
প্রোশন ভস তসো ও ব্যশক্তগত
ভস তসোদ্দয জন্য আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স পরতোয োদ্থ অনুশষ্ঠত
য়। ফ সদ্ভোে ২৫ (পঁশচ) জন
প্রশক্ষণোথী উদ্িশখত প্রশক্ষণ ক োদ্ স
অাংেণ দ্যন।

ভোধ্যশভ ও উচ্চ শক্ষো
শফবোগ এয ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক োদ্ সয ভোনী
অনুষ্ঠোদ্ন ফক্তব্য যোখদ্িন
ক্সফোজোদ্যয ম্মোশনত
কজরো প্রো জনোফ কভো:
োভোর কোদ্ন।

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
পৃষ্ঠা ১৫
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জনোফ কভোোম্মদ আবুর
োরোভ এনশডশ, অশতশযক্ত
শচফ ও যণোথী ত্রোণ ও
প্রতযোফোন শভনোয,
ক্সফোজোয; জনোফ কভো:
ওয়োদ্দুয যভোন, উশচফ
(প্রশক্ষণ), ভোধ্যশভ ও উচ্চ
শক্ষো শফবোগ, শক্ষো

ভন্ত্রণোরয়, ঢো ো ও ক ো স
শযচোর জনোফ মুোম্মদ
আদ্নোয়োয োো  অন্যোন্য
ম্মোশনত অশতশথবৃদ্েয োদ্থ
ভোধ্যশভ ও উচ্চ ভোধ্যশভ
শক্ষো শফবোগ এয ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক োদ্ সয
প্রশক্ষণোথীবৃে।

ডো ও কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ এফাং ফোাংরোদ্দ শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে ক োম্পোশন শর.
এয ভদ্নোনীত ভস তসো/ ভসচোযীদ্দয জন্য আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স (১ভ ব্যোচ)
শফয়োভ পোউদ্েন
ক্সফোজোয আঞ্চশর
ক দ্ে গত 25 নদ্বম্বয
২০১৮ দ্ত ২9 নদ্বম্বয
২০১৮ তোশযখ ম সন্ত ৫
(াঁচ) শদন কভয়োশদ ডো ও
কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ

এফাং ফোাংরোদ্দ
শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে
ক োম্পোশন শর. এয
ভদ্নোনীত ভস তসো /
ভসচোযীদ্দয জন্য
আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স (১ভ ব্যোচ)

পরতোয োদ্থ অনুশষ্ঠত
য়। ফ সদ্ভোে ১৯ (ঊশন)
জন প্রশক্ষণোথী উদ্িশখত
প্রশক্ষণ ক োদ্ স অাংেণ
দ্যন।

ডো ও কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ এফাং
ফোাংরোদ্দ শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে
ক োম্পোশন শর. এয ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ
ক ো স (১ভ ব্যোচ(-এয উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন
প্রধোন অশতশথ ক্সফোজোদ্যয ম্মোশনত
কজরো প্রো জনোফ কভো: োভোর
কোদ্ন। বোশত শফয়োভ পোউদ্েন
ক্সফোজোদ্যয শযচোর জনোফ মুোম্মদ
আদ্নোয়োয োো (ফোভ কথদ্ ৩য়)।

ক্সফোজোদ্যয ম্মোশনত কজরো প্রো
জনোফ কভো: োভোর কোদ্ন ও ক ো স
শযচোর জনোফ মুোম্মদ আদ্নোয়োয
োো  অন্যোন্য ম্মোশনত
অশতশথবৃদ্েয োদ্থ ডো ও
কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ এফাং ফোাংরোদ্দ
শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে ক োম্পোশন
শর. এয ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স (১ভ
ব্যোচ) এয প্রশক্ষণোথীবৃে।
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রফ াভ ফাতষা
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ডো ও কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ এফাং ফোাংরোদ্দ শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে ক োম্পোশন শর.
এয ভদ্নোনীত ভস তসো/ ভসচোযীদ্দয জন্য আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স (২য় ব্যোচ)
শফয়োভ পোউদ্েন
ক্সফোজোয আঞ্চশর
ক দ্ে গত ১৬ শডদ্ম্বয
২০১৮ দ্ত ২০ শডদ্ম্বয
২০১৮ তোশযখ ম সন্ত ৫
(াঁচ) শদন কভয়োশদ ডো ও

কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ
এফাং ফোাংরোদ্দ
শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে
ক োম্পোশন শর. এয
ভদ্নোনীত ভস তসো/
ভসচোযীদ্দয জন্য

আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স (২য় ব্যোচ)
পরতোয োদ্থ অনুশষ্ঠত
য়। ফ সদ্ভোে ২০ (শফ)
জন প্রশক্ষণোথী উদ্িশখত
প্রশক্ষণ ক োদ্ স অাংেণ
দ্যন।

ডো ও কেশরদ্মোগোদ্মোগ শফবোগ
এফাং ফোাংরোদ্দ শভউশনদ্ ন
স্যোদ্েরোইে ক োম্পোশন শর. এয এয
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স (২য় ব্যোচ)
এয ভোনী অনুষ্ঠোদ্ন
প্রশক্ষণোথীদ্দয ভোদ্ে নদত্র
শফতযণ যদ্িন জনোফ জোশদ
কোদ্ন gybkx, যুগ্ম শচফ,
অথ সননশত ম্প স শফবোগ, অথ স
ভন্ত্রণোরয়, ঢো ো।
অথ সননশত ম্প স শফবোগ, অথ স ভন্ত্রণোরয়-এয ভদ্নোনীত ভসচোযীদ্দয জন্য আদ্য়োশজত
ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ ক ো স
শফয়োভ পোউদ্েন
ক্সফোজোয আঞ্চশর
ক দ্ে গত 17 শডদ্ম্বয
২০১৮ দ্ত ২1 শডদ্ম্বয
২০১৮ তোশযখ ম সন্ত ৫

(াঁচ) শদন কভয়োশদ
অথ সননশত ম্প স শফবোগ
এয ভদ্নোনীত ভসচোযীদ্দয
জন্য আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স পরতোয

জনোফ জোশদ কোদ্ন gybkx, যুগ্ম শচফ,
অথ সননশত ম্প স শফবোগ, জনোফ
কভোোম্মদ আশতকুয যভোন, উশচফ,
অথ সননশত ম্প স শফবোগ, জনোফ কভো:
শভজোনুয যভোন, উশচফ ও অশতশযক্ত
যণোথী ত্রোণ ও প্রতযোফোন শভনোয,
ক্সফোজোয ও ক ো স শযচোর জনোফ
মুোম্মদ আদ্নোয়োয োো  অন্যোন্য
ম্মোশনত অশতশথবৃদ্েয োদ্থ অথ সননশত
ম্প স শফবোদ্গয ঞ্জীফনী প্রশক্ষণ
ক োদ্ সয প্রশক্ষণোথীবৃে।

োদ্থ অনুশষ্ঠত য়।
ফ সদ্ভোে 30 (শত্র) জন
প্রশক্ষণোথী উশিশখত
প্রশক্ষণ ক োদ্ স অাংেণ
দ্যন।

ডো ও কেশরদ্মোগোদ্মোগ
শফবোগ এফাং ফোাংরোদ্দ
শভউশনদ্ ন স্যোদ্েরোইে
ক োম্পোশন শর. এয
ভস তসো / ভসচোযীদ্দয
জন্য আদ্য়োশজত ঞ্জীফনী
প্রশক্ষণ ক ো স (২য় ব্যোচ)
এয উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন
ফক্তব্যযত শফয়োভ
পোউদ্েন ক্সফোজোয
আঞ্চশর ক দ্েয
শযচোর জনোফ মুোম্মদ
আদ্নোয়োয োো।

Caption describing picture or
graphic.

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
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এক নজসয শফয়োভ পোউদ্েন ক্সফোজোয আঞ্চশর ক দ্ে ১রো জুরোই ২০১৮ তোশযখ কথদ্ 31 শডদ্ম্বয ২০১৮ তোশযখ
ম সন্ত শফশবন্ন মন্ত্রণায়/ প্রশতষ্ঠোন/ ক োম্পোনী/ াংিো র্তস আদ্য়োশজত প্রশক্ষণ/ কশভনোয/ বো /শদ্ম্পোশজয়োভ এয শফফযণ
ভো ও
ক্রশভ নাং

প্রশক্ষণ/
কশভনোয/
ভসোরো/ বো/
শদ্ম্পোশজয়োভ

অাংেণ োযীয
াংখ্যো

প্রশতষ্ঠোদ্নয নোভ

অনুষ্ঠোদ্নয
তোশযখ

কভয়োদ

1

এ টু আই কপ্রোেোভ

07.07.2018

5 শদন

প্রশক্ষণ

40 জন

2

International Organization for
Migration (IOM)

30.07.2018

1 শদন

বো

200 জন

জুরোই 2018

আগষ্ট 2018
৩
৪
কদ্েম্বয
2018
৫
৬
৭
অদ্ক্টোফয
2018
৮
৯
১০

ভোজ ল্যোণ অশধদপ্তয, a2i
মুশক্তদ্মোদ্ধো াংদ ন্তোন ভোে

01.08.2018

7 শদন

প্রশক্ষণ

40 জন

18.08.2018

1 শদন

বো

200 জন

HRH Project in Bangladesh
শফশ , শল্প ভন্ত্রণোরয়
কডল্টো রোইপ ইন্সুদ্যন্স শর:

09.09.2018
25.09.2018
26.09.2018

3 শদন
1 শদন
1 শদন

প্রশক্ষণ
বো
কশভনোয

40 জন
200 জন
৮0 জন

শফশ্ব োশতয ক ে

১৩.10.2018

1 শদন

বো

200 জন

16.10.2018

1 শদন

ভসোরো

40 জন

20.10.2018

2 শদন

প্রশক্ষণ

40 জন

United Nations Development
Programme (UNDP)
িোনীয় য োয শফবোগ (UGDP)

১১
১২
নদ্বম্বয 2018

এশফ ব্যোাং শর:
প্রথভ আদ্রো

27.10.2018
২৮.10.2018

1 শদন
1 শদন

ভসোরো
বো

40 জন
200 জন

১৩
14
15
16
17
শডদ্ম্বয
2018
18

কজরো শোফ যক্ষণ অশপ, ক্সফোজোয

2 শদন
৩ শদন
১ শদন
4 শদন
2 শদন

প্রশক্ষণ
আয়কর মমা
প্রশক্ষণ
প্রশক্ষণ
বো

30 জন

মবিা ও বলশু বিয়ক মন্ত্রণায়

০4.11.2018
15.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
30.11.2018

ফোাংরোদ্দ োাংফোশদ কপোযোভ

01/12/2018

1 শদন

21/12/2018

3 শদন

24.12.2018

2 শদন

বো
উদ্ভোফন শফলয়
প্রশক্ষণ
উদ্ভোফন শফলয়
প্রশক্ষণ

19
20

আয়কর বিভাগ, করঅঞ্চ-4, চট্টগ্রাম
দুরযাগয ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়
দুরযাগয ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়

ভশন্ত্রশযলদ শফবোগ
িাাংারেল বনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ

30 জন
35 জন
1000 জন

100 জন
24 জন
22 জন
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weqvg j¨ve‡iUwi ¯‹zj, XvKv kvLvi Kvh©µg
weqvg g‡Wj ¯‥zj GÛ K‡jR I
weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj, XvKv Gi
cyi¯‥vicÖvß wkÿv_©xmn cÖavb AwZw_
weqvg dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK
†kL gywReyi ingvb GbwWwm Ges
Rbve †gvt nvbœvb wgqv (cwiPvjK
wkÿv) mn weqvg g‡Wj ¯‥zj GÛ
K‡jR I weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj,
XvKv-Gi Aa¨ÿe„›`|

15 AvM÷ RvZxq †kvK w`em 2018,
Abyôv‡b weqvg dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK
g‡nv`q e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi cÖwZ
kÖ×v wb‡e`b K‡i Av‡qvwRZ wPÎv¼b
cÖwZ‡hvwMZvq AskMÖnYKvix wkïwK‡kvi‡`i gv‡S cyi¯‥vi weZiY K‡ib|

15 AvM÷ RvZxq †kvK
w`em 2018 Dcj‡ÿ
weqvg dvD‡Ûkb, weqvg
g‡Wj ¯‥zj GÛ K‡jR I
weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj,
XvKv Gi †h․_ D‡`¨v‡M
Av‡jvPbv mfv I †`vqv
gvnwdj AbywôZ nq| D³
Abyôv‡b cÖavb AwZw_
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK Rbve †kL
gywReyi ingvb GbwWwm|
Rbve †gvt nvbœvb wgqv,
cwiPvjK (wkÿv), weqvg
dvD‡Ûkb, XvKv-Gi
mfvcwZ‡Z¡ G Abyôvb
AbywôZ nq|

weÁvb †gjv
17 †m‡Þ¤^i, 2018 Zvwi‡L weÁvb
†gjv AbywôZ nq, D³ Abyôv‡b
রযদষসনয gva¨‡g
cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
QvÎ-QvÎx‡`i
weqvg dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK
AbycÖvwYZ Ki‡Qb
†kL gywReyi ingvb GbwWwm , we‡kl
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve Rbve †kL gywReyi
ingvb GbwWwm,
†gvt nvbœvb wgqv (cwiPvjK wkÿv),
weqvg dvD‡Ûkb, XvKv| AbyôvbwU
gnvcwiPvjK,
mfvcwZZ¡ K‡ib Aa¨ÿ mvnvbv nK|
weqvg|

weÁvb †gjvi cyi¯‥vi
weZiYx Abyôv‡b
cÖavb AwZw_ wn‡m‡e
Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve
†kL gywReyi ingvb
GbwWwm, gnvcwiPvjK,
weqvg|

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
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weqvg j¨ve‡iUwi ¯‹zj, XvKv kvLvi Kvh©µg
16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em
-2018 Dcj‡ÿ weqvg
dvD‡Ûkb Gi D‡`¨v‡M weqvg
g‡Wj ¯‥zj GÛ K‡jR I
weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj, XvKv
Gi AskMÖn‡Y Av‡jvPbv mfv

I †`vqv gvnwdj AbywôZ
nq| D³ Abyôv‡b cÖavb
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK †kL gywReyi
ingvb GbwWwm| we‡kl AwZw_

wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi
mv‡eK gnvcwiPvjK, ফীয
মুরক্তসমাদ্ধা ও রফরষ্ট াংস্কৃরতক
ব্যরক্তত্ত্ব Rbve g. nvwg`|

Rbve †gvt nvbœvb
wgqv (cwiPvjK
wkÿv), weqvg
dvD‡Ûkb,
XvKv|

Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib

16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em-2018 Gi Abyôv‡b
1971 mv‡ji gnvb ¯^vaxbZv hy‡×i exi knx`v‡bi
we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i নীযফতা
cvjb Ki‡Qb evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi mv‡eK
gnvcwiPvjK, ফীয মুরক্তসমাদ্ধা ও রফরষ্ট াংস্কৃরতক
ব্যরক্তত্ত্ব Rbve g. nvwg`, weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK Rbve †kL gywReyi ingvb GbwWwm,
Rbve †gvt nvbœvb wgqv (cwiPvjK wkÿv), weqvg
dvD‡Ûkb, XvKv, weqvg g‡Wj ¯‥zj ও কসরজ, XvKv
Ges weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj, XvKv-এয cÖavb
wkÿKe„›`|

16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em2018 Gi Abyôv‡b wPÎv¼Y
cÖwZ‡hvwMZvq cÖ_g ¯’vb
AR©bKvix cÂg †kÖYxi wkÿv_©x
iæevBqv Zvmwbg †nv‡mb (weqvg
dvD‡Ûk‡bi †÷vi Kxcvi
Rbve †gvdv¾j †nv‡mb-Gi
mšÍvb) ফীয মুরক্তসমাদ্ধা ও রফরষ্ট
াংস্কৃরতক ব্যরক্তত্ত্ব জনাফ ভ.
ারভদ এফং weqvg dvD‡Ûk‡bi
gnvcwiPvjK †kL gywReyi
ingvb GbwWwm ভসাদস য কাছ
†_‡K cyi¯‥vi MÖnY K‡i|

16 wW‡m¤^i gnvb weRq w`em-2018 Gi
Abyôv‡b cyi¯‥vicÖvß wkÿv_©x‡`i g‡a¨
cyi¯‥vi cÖ`vb K‡ib evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi
mv‡eK gnvcwiPvjK, ফীয মুরক্তসমাদ্ধা ও রফরষ্ট

াংস্কৃরতক ব্যরক্তত্ত্ব Rbve g. nvwg`, weqvg

dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK †kL gywReyi
ingvb GbwWwm, Ges Rbve †gvt nvbœvb wgqv
(cwiPvjK wkÿv), weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|
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কৃরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
wkÿv_x©‡`i cÖwZfv
weKv‡ki রসেে,
mncvV µwgK wel‡q
DØy× Ki‡Z cÖwZ
eQ‡ii gZ 2018
mv‡jI RvZxq wkÿv
mßvn cvwjZ nq|
GLv‡b mvs¯‥…wZK
ch©v‡qi wewfbœ
wefv‡Mi
cÖwZ‡hvwMZvi
Av‡qvRb Kiv nq|
cÖ_‡g _vbv ch©v‡q,
Zvici †Rjv ch©v‡q
Ges me©‡kl
wefvMxq ch©v‡qi
cÖwZ‡hvwMZv AbywôZ
nq|

এএর ও এইিএর
যীো রজরএ ৫ প্রাপ্ত
এফং ও-শ্ররসবর, এ-শ্ররসবর
যীো উসেখসমাগ্য কৃরতত্ব
অজষনকাযী রোথীবৃন্দসক
অরপা ষ ক্লাফ, ঢাকা-এ
ংফধ ষনা প্রদান কযা  ।

রফ াভ পাউসেসনয
ভারযিারক ভসাদস য
পুত্র শ্রখ মুস্তারকভ ারভান
উক্ত অনুষ্ঠাসন তায কৃরতসত্বয
জন্য পুযস্কায রাব কসয।

RvZxq wkÿv mßvn 2018, RvZxq ch©v‡q cÖwZ‡hvwMZvq bRiæj msMxZ wel‡q (MÖæc L) †kÖô weRqx wn‡m‡e ¯^xK…
wZcÖvß wkÿv_x© র াভ রফন যারনী|

ত্রস াদ ফল ষ, ২ ংখ্যা
পৃষ্ঠা ২১

weqvg g‡Wj ¯‥zj GÛ K‡jR I weqvg j¨ve‡iUwi ¯‥zj XvKv kvLvi Kvh©µg

dvinvb jvwee _vbv ch©v‡qi bRiæj nvg`&-bvZ I D”Pv½ m½x‡Z 1g I †Rjv ch©v‡q D”Pv½ m½x‡Z 1g I wefvMxq
ch©v‡qi mviv evsjv‡`‡k D”Pv½ m½x‡Z 3q ¯’vb AwaKvi K‡i|

MZ 5 Ges 6 A‡±vei
2018 রি. bUi‡Wg
K‡j‡R 2 w`b e¨vcx Ô9th
National Nature

Summit-2018’
AbywôZ nq| D³
Abyôv‡b evsjv‡`‡ki
wewfbœ †Rjvi †gvU 20
wU ¯‥zj AskMÖnY K‡i|

†m‡KÛvix †MÖW G ÔÔgvwëwgwWqv †cÖ‡R‡›UkbÕÕ B‡f‡›U
wØZxq ivbviAvc MÖæ‡ci m`m¨ wQj-dvinvb
ZvRIqvi, `kg †kÖwb, †ivj bs- 32 Ges ivBqvb
ZIwmdzi ingvb, `kg †kÖwb, †ivj bs- 22|

D³ Abyôv‡b weqvg g‡Wj
¯‥zj GÛ K‡jR Gi c‡ÿ
ভন্ব K‡ib Rbve
Zmwjgv Av³vi, cÖfvlK,

Dw™¢`-weÁvb| D³
AbyôvbwU 3wU শ্রেসি
fvM K‡i AbywôZ
n‡qwQj|

Rywbqi †MÖW-G ÔÔ†`qvj cwÎKvÕÕ B‡f‡›U wØZxq
ivbv ষAvc MÖæ‡ci m`m¨ wQj- †gnbvR †gnwib, Aóg
†kÖwb, †ivj bs-20 Ges ivwgmv Avn‡g`, Aóg †kÖwb,
†ivj bs- 22|

রফ াভ পাউসেন
৬৩, রনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

Dc‡`óv

: Rbve †kL gywReyi ingvb GbwWwm
gnvcwiPvjK, weqvg dvD‡Ûkb|

cÖavb m¤úv`K

: Rbve G †K Gg dRjyj Kwig †PŠayix
cwiPvjK (প্রশক্ষণ), weqvg dvD‡Ûkb|

mgš^qKvix

: Rbve G. †K. Gg. kvgxg Av³vi
cwiPvjK (cÖkvmb), weqvg dvD‡Ûkb|

m¤úv`K

: Rbve Av‡iwdb AvLZvi b~i
mnKvix cwiPvjK (wkÿv), weqvg dvD‡Ûkb|

m¤úv`bv mn‡hvwMZvq : ‡eMg bvRbxb myjZvbv,
†Kvm© mgš^qK, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|

শ্রপান: ০২-৯৩৪-৮৩৯৪
Fax: ০২-৯৩৩-২৮৬৫
E-mail:
biamfoundationdg@gmail.com

‡eMg mvqiv cvifxb
†Kvm© mgš^qK, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|
‡eMg w`jviv †eMg
†Kvm© mgš^qK, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|
Rbve mvjvnDwÏb Avnv¤§` Lvb
†Kvm© mgš^qK, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|

রফ াভ পাউসেসনয
উসেশ্য ও মূল্যসফাধ

K‡¤úvR I GwWwUs

: ‡eMg †Rv‡e`v ‡eMg
Kw¤úDUvi Acv‡iUi, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|

d‡UvMÖvdx

: Rbve Avnmvb Kwei
d‡UvMÖvdvi, weqvg dvD‡Ûkb, XvKv|

cÖKvkKvj

: শ্রপব্রু ারয, 2019

D‡Ïk¨ ঃ
 cÖkvmb K¨vWvimn Dbœqb I e¨e¯’vcbv Kvh©µ‡g wb‡qvwRZ miKv‡ii me©¯Í‡ii Kg©KZ©v / Kg©Pvix‡`i
†ckvMZ gv‡bvbœqb I `¶Zv e„w×K‡í h_vh_ cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv;
 ‡`k-we‡`‡ki Abb¨ cÖwkÿY cÖwZôv‡bi Av`‡j wbZ¨bZzb I hy‡Mvc‡hvMx cÖwkÿY †Kvm© cwiPvjbvi
gva¨‡g miKv‡ii mKj ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i `ÿZv, wePÿYZv I Kvh©KvwiZv e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb
Kiv;
 Dbœqb cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wel‡q M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv I miKvi Ges wewfbœ ms¯’v‡K civgk© I
†mev cÖ`vb Kiv;
 mKj ¯Í‡ii Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i g‡a¨ g~j¨‡eva, mZZv, Kg©wbôv, AvšÍwiKZv I †`kvZ¡‡eva RvMÖZ Kivi
j‡¶¨ Dchy³ cÖwk¶Y KvwiKzjvg cÖYqb I cÖwk¶Y †Kvm© cwiPvjbvi gva¨‡g Zv ev¯Íevqb Kiv;
 miKvwi, Avav-miKvwi I ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ gvb Dbœqb I `¶Zv e„w×i j‡¶¨
†mwgbvi, wm‡¤úvwRqvg, Kg©kvjv BZ¨vw` Av‡qvRb Ges GKBm‡½ wk¶v I M‡elYvagx© Abyôv‡bi
e¨e¯’v MÖnYmn weqv‡gi ¯’vcbv I †mevmg~n wewfbœ cÖZ¨vkx ms¯’v‡K e¨envi Ki‡Z †`qv;
 Pvwn`vi wfwË‡Z miKvwi/†emiKvwi Ges GbwRI Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ `¶Zv Dbœq‡bi j‡¶¨ cÖwk¶Y
Kg©m~wP cÖYqb I cwiPvjbv Kiv;
 †hvM¨ bvMwiK Z_v †gavex RvwZ MV‡bi j‡ÿ¨ †`‡ki wewfbœ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q evsjv I Bs‡iwR
gva¨‡g gvbm¤§Z wkÿv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ ¯‥zj I K‡jR cwiPvjbv Kiv|

g~j¨‡eva ঃ
* mybvMwiKB Avgv‡`i
m¤§vbxq
* DrKl© Avgv‡`i
AwfhvÎv
* mZZv, mn‡hvwMZv I
Askx`vwi‡Z¡ Avgv‡`i Av¯’v
* Avgiv Kvh©KvixZv I
•bপুY¨‡K DrmvwnZ Kwi।

