বফয়াভ ফাতাত
বফয়াভ পাউন্ডেন লান্াবক বুন্ডরটিন
ফাাংরান্ডদ ইনবিটিউট অফ অযাডবভবনন্ডেন অযাে ম্যান্ডনজন্ডভন্ট (বফয়াভ) পাউন্ডেন
৬৩, বনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।
চতুদ ত ফল ত; ১ভ াংখ্যা; জানুয়াবয-জুন, ২০১৯
ম্পাদকীয়
ফাাংরান্ডদ ইনবিটিউট অফ অযাডবভবনন্ডেন অযাে ম্যান্ডনজন্ডভন্ট (বফয়াভ) পাউন্ডেন বফববন্ন ম তান্ডয়য যকাযী, আধাযকাযী প্রবতষ্ঠান্ডনয
কভতকততান্ডদয প্রবক্ষণ, বফববন্ন ম তান্ডয়য সবভনায, ওয়াকত ইতযাবদ কভতসূবচ আন্ডয়াজন্ডনয ভধ্য বদন্ডয় ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্ডনয ভান ব্রত বনন্ডয়
কাজ কন্ডয মান্ডে। যকান্ডযয রূকল্প-২০২১ ফাস্তফায়ন এফাং ২০৪১ এ উন্নত যান্ডে উন্নীত কযায রন্ডক্ষয দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃবিন্ডত বফয়ান্ডভয
গুরুত্বপূণ ত ভুবভকা যন্ডয়ন্ডছ। বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয াভবিক কাম তক্রভ ম্পবকতত তথ্য লান্াবক বুন্ডরটিন আকান্ডয প্রকা য়। এ উন্ডযান্ডগয অাং
বান্ডফ ২০১৯ ান্ডরয লান্াবক বুন্ডরটিন-এয ১ভ াংখ্যা (জানুয়াবয-জুন) প্রকা কযা ন্ডরা। আা কবয এ ফাততা বফয়ান্ডভয াভবিক
কভতকান্ডেয বফবচত্র্য ম্পন্ডকত াংবিি করন্ডক একটি সুষ্পি ধাযণা বদন্ডত ায়ক ন্ডফ।
‘বফয়াভ ফাততা’ ভন্ডয়য াযথী ন্ডয় বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয াবফ তক কাম তক্রভ এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয প্রবক্ষণাথীন্ডদয, প্রান ও অন্যান্য
কযাডান্ডযয কভতকততান্ডদয এফাং প্রবক্ষণ কাম তক্রন্ডভ অাংিণকাযী বফবি ব্যবিফন্ডগযত ভন্ডধ্য একটি সতুফন্ধন সৃবি কযন্ডফ। মূরতঃ এই ফাততা
বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কভতচাঞ্চন্ডেয প্রবতেবফ। সমন্ডতু বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কর কভতকাণ্ডই প্রবক্ষণন্ডক সকন্দ্র কন্ডয আফবততত য়, তাই প্রবতটি
াংখ্যায় প্রবক্ষণ াংবিি ঘটনা ও বফলয়াবদ স্থান ায়। জানুয়াবয ২০১৯ সথন্ডক জুন ২০১৯ ম তন্ত ভয়কান্ডর বফয়াভ পাউন্ডেন্ডন অনুবষ্ঠত বফববন্ন
কভতকান্ডণ্ডয তথ্যপ্রফান্ডক বফয়াভ ফাততায এ াংখ্যায় স্থান সদয়া ন্ডয়ন্ডছ।
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বযন্ডন্ডল এই ফাততা প্রকানায় মাযা প্রতযক্ষ ও ন্ডযাক্ষবান্ডফ তথ্য যফযা ও ন্ডমাবগতা কন্ডযন্ডছন তাঁন্ডদযন্ডক জানাই ধন্যফাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বফয়াভ পাউন্ডেন কর্তক
ত বযচাবরত বফববন্ন প্রবক্ষণ সকা তমূ
ভবিবযলদ বফবান্ডগয “Gender and Development Training Course” প্রবক্ষণ সকা তঃ
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় ভবিবযলদ বফবান্ডগয “Capacity Development and Field Administration” ীল তক
কভতসূবচয আওতায় ভাঠ ম তান্ডয়য কভতকততাবৃন্ডেয জন্য ০৫ (াঁচ) বদন সভয়ান্ডদ “Gender and Development” প্রবক্ষণ সকা ত এয সভাট
০৬টি ব্যাচ (১ভ-৬ষ্ঠ) ২০১৮-২০১৯ অথ তফছন্ডয অনুবষ্ঠত ন্ডয়ন্ডছ। প্রবক্ষণ সকা তটি বছর আফাবক।
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

ব্যাচ
১ভ
২য়
৩য়
৪থ ত
৫ভ
৬ষ্ঠ

প্রবক্ষন্ডণয সভয়াদ
০৬/০১/২০১৯ সথন্ডক ১০/০১/২০১৯ ম তন্ত
১৩/০১/২০১৯ সথন্ডক ১৭/০১/২০১৯ ম তন্ত
২০/০১/২০১৯ সথন্ডক ২৪/০১/২০১৯ ম তন্ত
০৩/০২/২০১৯ সথন্ডক ০৭/০২/২০১৯ ম তন্ত
১০/০২/২০১৯ সথন্ডক ১৪/০২/২০১৯ ম তন্ত
১৭/০২/২০১৯ সথন্ডক ২০/০২/২০১৯ ম তন্ত

প্রবক্ষণাথীয াংখ্যা
২৫ জন
২৩ জন
২৩ জন
২১ জন
২২ জন
২০জন

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া (ফততভান্ডন ভাবযচারক, প্রত্নতত্ত্ব অবধদপ্তয), বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ
বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। অনুষ্ঠান্ডন আন্ডযা উবস্থত বছন্ডরন “Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত
বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী
সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্
বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ১ভ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ম্মাবনত অনুলদ দস্যবৃন্ডেয ান্ডথ “Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যান্ডচয প্রবক্ষণাথীবৃে।
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ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ
াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Gender and
Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি
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“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয

ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ২য় ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যান্ডচয ভানী সন্ডন অনুভূবত ব্যি কযন্ডছন একজন প্রবক্ষণাথী।
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ
াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Gender and
Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি
ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৩য় ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ

Page

3

সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] প্রবক্ষণাথী কভতকততায ান্ডত নদত্র্ প্রদান কযন্ডছন, ান্ড দোয়ভান জনাফ
সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ এফাং ম্মাবনত সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ
এ, সক, এভ, াভীভ আিায।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ
াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Gender and
Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি
ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৪থ ত ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায ফিব্য প্রদান কযন্ডছন।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয
যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াপায়াত ভাবুফ সচৌধুযী, উকভতসূবচ
বযচারক ও উবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত
বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী
সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্
বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৫ভ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।
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একজন প্রবক্ষণাথী।
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“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত অবতবথবৃন্ডেয াভন্ডন অনুভূবত ব্যি কযন্ডছন

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৬ষ্ঠ ব্যাচ
“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৬ষ্ঠ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ
াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Gender and
Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায। ভানী অনুষ্ঠানটি
ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান, কাযী সকা ত বযচারক ও উবচফ (বফয়াভ এ াংযুি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৬ষ্ঠ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Gender and Development” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৬ষ্ঠ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত অবতবথবৃন্ডেয াভন্ডন অনুভূবত ব্যি কযন্ডছন
একজন প্রবক্ষণাথী।
ফ তন্ডভাট ১ভ সথন্ডক ৬ষ্ঠ ব্যাচ ম তন্ত ফ তন্ডভাট ১৩৪ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীন্ডদয “Gender
and Development” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।

ভবিবযলদ বফবান্ডগয

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকা তঃ
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় ভবিবযলদ বফবান্ডগয “Capacity Development and Field Administration” ীল তক
কভতসূবচয আওতায় ভাঠ ম তান্ডয়য কভতকততাবৃন্ডেয জন্য ০৫ (াঁচ) বদন সভয়ান্ডদ “Planning and Management of Rural
Development Programmed” প্রবক্ষণ সকা ত এয সভাট ০৫টি ব্যাচ (১ভ-৫ভ)২০১৮-২০১৯ অথ তফছন্ডয অনুবষ্ঠত ন্ডয়ন্ডছ। প্রবক্ষণ সকা তটি
বছর আফাবক।

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষন্ডণয সভয়াদ
২৪/০২/২০১৯ সথন্ডক ২৮/০২/২০১৯ ম তন্ত
০৩/০৩/২০১৯ সথন্ডক ০৭/০৩/২০১৯ ম তন্ত

প্রবক্ষণাথীয াংখ্যা
২০ জন
২০ জন
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ব্যাচ
১ভ
২য়
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প্রবক্ষণ সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

৩য়
৪থ ত
৫ভ

১০/০৩/২০১৯ সথন্ডক ১৪/০৩/২০১৯ ম তন্ত
৩১/০৩/২০১৯ সথন্ডক ০৪/০৪/২০১৯ ম তন্ত
০৭/০৪/২০১৯ সথন্ডক ১১/০৪/২০১৯ ম তন্ত

১৫ জন
১৮ জন
১৮ জন

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যাচ

“Planning and Management of Rural Development Programmed”

প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন বাবত বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া
অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন আখতায
নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত
বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ১ভ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত বাবত-বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবিবযলদ বফবাগ] মূেফান ফিব্য প্রদান কযন্ডছন,ান্ড উবফি জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ এফাং
সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া।

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যাচ
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প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য়
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন বাবত বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া
অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন “Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয কাযী সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন
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আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন
উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ২য় ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য়
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত বাবত-বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবিবযলদ বফবাগ] মূেফান ফিব্য প্রদান কযন্ডছন,ান্ড উবফি সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া।

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যাচ

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য়
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ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া
অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন “Planning and Management of Rural Development
Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা
কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৩য় ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য়
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত প্রধান অবতবথ-বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবিবযলদ বফবাগ] ান্ড উবফি জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ এফাং
সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া।

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যাচ

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া
অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন “Planning and Management of Rural Development
Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা
কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য
অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয ৪থ ত ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।
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“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত

“Planning and Management of Rural Development Programmed”
প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যাচ

“Planning and Management of Rural Development Programmed”

প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া
অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ এ. এ. এভ. পজলুর কবযভ সচৌধুযী। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ
আন্ডযবপন আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে
উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ “Planning and Management of Rural
Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Planning and Management of Rural Development Programmed” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ
ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন ম্মাবনত অবতবথ জনাফ সভাঃ াইদুয যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ-ফিব্য প্রদান কযন্ডছন।

ফ তন্ডভাট ১ভ সথন্ডক ৫ভ ব্যাচ ম তন্ত ফ তন্ডভাট ৯১ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীযন্ডদয
and Management of Rural Development Programmed” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।
ভবিবযলদ বফবান্ডগয “Coordination

and Change Management”

“Planning

প্রবক্ষণ সকা তঃ

প্রবক্ষন্ডণয সভয়াদ
১৫/০৪/২০১৯ সথন্ডক ১৯/০৪/২০১৯ ম তন্ত
২৮/০৪/২০১৯ সথন্ডক ০২/০৫/২০১৯ ম তন্ত
১২/০৫/২০১৯ সথন্ডক ১৬/০৫/২০১৯ ম তন্ত
১৯/০৫/২০১৯ সথন্ডক ২৩/০৫/২০১৯ ম তন্ত
০৯/০৬/২০১৯ সথন্ডক ১৩/০৬/২০১৯ ম তন্ত

প্রবক্ষণাথীয াংখ্যা
১৯ জন
২০ জন
১৯ জন
১৯ জন
২২ জন
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বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় ভবিবযলদ বফবান্ডগয “Capacity Development and Field Administration” ীল তক
কভতসূবচয আওতায় ভাঠ ম তান্ডয়য কভতকততাবৃন্ডেয জন্য ০৫ (াঁচ) বদন সভয়ান্ডদ
“Coordination and Change
Management” প্রবক্ষণ সকা ত এয সভাট ০৫ টি ব্যাচ (১ভ-৫ভ) ২০১৮-২০১৯ অথ তফছন্ডয অনুবষ্ঠত ন্ডয়ন্ডছ। প্রবক্ষণ সকা তটি বছর ম্পূণ তবান্ডফ আফাবক।
“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যাচ
“Coordination and Change Management”

প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ
উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) ও অবতবযি বচফ জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া, বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াইদুয
যভান, কভতসূবচ বযচারক ও অবতবযি বচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (অথ ত) ও সকা ত বযচারক
জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আ. . ভ. জাভন্ডদ সখােকায, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক (প্রবক্ষণ)
[ফতভতান্ডন উন্ডজরা বনফ তাী কভতকততা, ভয়ভনবাং বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত
বছন্ডরন।নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ “Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ
ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ম্মাবনত অনুলদ দস্যবৃন্ডেয ান্ডথ “Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ১ভ ব্যান্ডচয
প্রবক্ষণাথীবৃে।

“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যাচ
“Coordination and Change Management”

Page
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প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ
উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], অবতবথ বন্ডন্ডফ
উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাাম্মদ আব্দুর ওয়াদুদ, উবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (অথ ত) ও সকা ত
বযচারক জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আ. . ভ. জাভন্ডদ সখােকায, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক
(প্রবক্ষণ) [ফতভতান্ডন উন্ডজরা বনফ তাী কভতকততা, ভয়ভনবাং বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত
বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ “Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য়
ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ২য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বফয়াভ
পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] প্রবক্ষণাথী কভতকততায ান্ডত নদত্র্
প্রদান কযন্ডছন, ান্ড দোয়ভান জনাফ সভাাম্মদ আব্দুর ওয়াদুদ, উবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ এফাং ম্মাবনত সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয (অথ ত) জনাফ
সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ।

“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যাচ
“Coordination and Change Management”

প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ
উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ
বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন ড. সভাঃ মুবপকুয যভান, যুগ্মবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (অথ ত) ও সকা ত
বযচারক জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আ. . ভ. জাভন্ডদ সখােকায, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক
(প্রবক্ষণ) [ফতভতান্ডন উন্ডজরা বনফ তাী কভতকততা, ভয়ভনবাং বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত
বছন্ডরন।নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ “Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য়
ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

“Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৩য় ব্যান্ডচয প্রবক্ষণ সন এ প্রবক্ষণাথী কভতকততাবৃে।
“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যাচ
“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ
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উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ
বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ াবফরুর ইরাভ, যুগ্মবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (অথ ত) ও
সকা ত বযচারক জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক
(বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন।নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ
“Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ম্মাবনত অনুলদ দস্যবৃন্ডেয ান্ডথ “Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয
প্রবক্ষণাথীবৃে।

“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যাচ
“Coordination and Change Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যান্ডচয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ
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ভানী অনুষ্ঠান্ডন বফয়াভ পাউন্ডেন-এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ]
“Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৪থ ত ব্যান্ডচয প্রবক্ষণাথী [ যফতীকান্ডর কাযী বযচারক
(অথ ত), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা ] জনাফ সভাঃ ইকফার আখতান্ডযয ান্ডত নদত্র্ প্রদান কযন্ডছন।
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উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ
বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন ড. সভাঃ মুবপকুয যভান, যুগ্মবচফ, ভবিবযলদ বফবাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানটি বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (অথ ত) ও সকা ত
বযচারক জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয, কাযী সকা ত বযচারক ও কাযী বযচারক
(বক্ষা/আইবটি) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন।নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ
“Coordination and ChangeManagement” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ৫ভ ব্যান্ডচয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

১ভ সথন্ডক ৫ভ ব্যাচ ম তন্ত ফ তন্ডভাট ৯৯ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীযন্ডদয “Coordination
and Change Management Training Course” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।

স্বাস্থয ও বযফায কোণ ভিণারন্ডয়য আওতাধীন স্বাস্থয অবধদপ্তন্ডযয ‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’
‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত (৭১তভ ব্যাচ)’
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় গত ০৭ নন্ডবম্বয, ২০১৮ তাবযখ ন্ডত ০৫ জানুয়াবয, ২০১৯ তাবযখ সভয়ান্ডদ বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত ০২ ভা
সভয়াদী ‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ (৭১তভ ব্যাচ) সকা ত’ পরবান্ডফ ম্পন্ন ন্ডয়ন্ডছ। সভাট ৪০ জন প্রবক্ষণাথী উি প্রবক্ষণ সকান্ড ত অাংিণ কন্ডযন। প্রবক্ষণ সকা তটিয
উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ এন এভ বজয়াউর আরভ, বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ [ফততভান্ডন বচফ, তথ্য ও
সমাগান্ডমাগ প্রযুবি বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন প্রন্ডপয ডাঃ নাবভা সুরতানা, অবতঃ ভাবযচারক (প্রান), স্বাস্থয অবধদপ্তয, উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন
বাবতত্ব কন্ডযন ‘৭১তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সন্ডচৌধুযী ।
এছাড়া ‘৭১তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) ও কাযী সকা ত
বযচারক জনাফ জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয। অনুষ্ঠান্ডন বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে উবস্থত বছন্ডরন।
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উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন আভবিত অবতবথবৃে

‘৭১তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয কর প্রবক্ষণাথীবৃে প্রবক্ষণ সকান্ড তয অন্তভূতি পুস্তক ম তান্ডরাচনা, িাভ ভীক্ষায় অাংিণ বফববন্ন ভবডউন্ডরয মূোয়ন
যীক্ষায় অাংিণ কন্ডয কৃবতন্ডত্বয স্বাক্ষয সযন্ডখন্ডছন। অাংিণযত সভাট ৪০ জন প্রবক্ষণাথীয ভন্ডধ্য ৩৮জন প্রবক্ষণাথী A+ এফাং অফবি ০২জন প্রবক্ষণাথী A
সিন্ডড উত্তীণ ত ন। এ সকান্ড ত ১ভ স্থান ও বডবজ’ অযাওয়াড ত অজতনকাযী প্রবক্ষণাথী ন্ডরন ডা আযাপাতুয যভান। ২য় ও ৩য় স্থান অজতন কন্ডযন মথাক্রন্ডভ ডা খাবদজা
ববদেশক ও ডা াভীভা আপযীন। এছাড়া সভনাইন্ডট প্রবক্ষণাথীবৃেএকটি ভন্ডনাজ্ঞ াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান উায সদন। প্রবক্ষণাথীবৃন্ডেয ান্ডথ আগত বযফান্ডযয দস্য
যকান্ডযয উচ্চ ম তান্ডয়য আভবিত অবতবথবৃে এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কর কভতকততা-কভতচাযীবৃে এন্ডত উবস্থত বছন্ডরন।

াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান্ডন অাংিণযত প্রবক্ষণাথীবৃে
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াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান্ডন আগত অবতবথবৃে
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‘৭১তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ আাদুর ইরাভ, বচফ (স্বাস্থয সফা বফবাগ), স্বাস্থয
ও বযফায কোণ ভিণারয় । বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন প্রন্ডপয ডাঃ আবুর কারাভ আজাদ, ভাবযচারক, স্বাস্থয অবধদপ্তয। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন
বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ ]। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন
সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সচৌধুযী এফাং অন্যান্য অনুলদ-দস্যবৃে অবতবথবৃে । ভানী
অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) ও কাযী সকা ত বযচারক জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয। নদত্র্ বফতযণ ও
ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।
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ভানী অনুষ্ঠান্ডন ১ভ স্থান অজতনকাযী ডা আযাপাতুয যভান্ডনয ান্ডত বডবজ’ অযাওয়াড ত তুন্ডর বদন্ডেন অনুষ্ঠান্ডনয প্রধান অবতবথ গণপ্রজাতিী ফাাংরান্ডদ যকান্ডযয
স্বাস্থয ও বযফায কোণ ভিণারন্ডয়য ভাননীয় বচফ (স্বাস্থয সফা বফবাগ), জনাফ সভাঃ আাদুর ইরাভ, প্রন্ডপয ডাঃ আবুর কারাভ আজাদ, ভাবযচারক, স্বাস্থয
অবধদপ্তয ও জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], ান্ড দোয়ভান
‘৭১তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সচৌধুযী।

‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত (৭২তভ ব্যাচ)’
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় গত ২০ জানুয়াবয, ২০১৯ তাবযখ ন্ডত ২০ ভাচ ত, ২০১৯ তাবযখ সভয়ান্ডদ বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত ০২ ভা
সভয়াদী ‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ (৭২তভ ব্যাচ) সকা ত’ পরবান্ডফ ম্পন্ন ন্ডয়ন্ডছ। সভাট ৪০ জন প্রবক্ষণাথী উি প্রবক্ষণ সকান্ড ত অাংিণ কন্ডযন। প্রবক্ষণ সকা তটিয
উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ এন এভ বজয়াউর আরভ, বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ [ফততভান্ডন বচফ, তথ্য ও
সমাগান্ডমাগ প্রযুবি বফবাগ]। উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও
াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ]। এছাড়া উবস্থত বছন্ডরন ‘৭২তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’-এয সকা ত বযচারক ও বযচারক (প্রান) জনাফ এ সক এভ াভীভ
আিায এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে । অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন উবযচারক (প্রান ও উন্নয়ন) ও কাযী সকা ত
বযচারক জনাফ সভাাম্মদ রুহুর কুদ্দু।
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উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ জনাফ এন এভ বজয়াউর আরভ, বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ [ফততভান্ডন বচফ, তথ্য ও সমাগান্ডমাগ প্রযুবি বফবাগ]
ভন্ডাদয়ন্ডক ফুর বদন্ডয় শুন্ডবো জানান্ডেন একজন প্রবক্ষণাথী কভতকততা। ান্ড দোয়ভান জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন
[ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এছাড়া ‘৭২তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয সকা ত বযচারক ও বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক,
এভ, াভীভ আিায।

প্রবক্ষণ সকান্ড তয অবধন্ডফন বযচারনা কযন্ডছন-জনাফ সভা. া কাভার, ববনয়য বচফ, দুন্ডম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্র্াণ ভিণারয়।
প্রবক্ষণাথীবৃে প্রবক্ষণ সকান্ড তয অন্তভূতি পুস্তক ম তান্ডরাচনা, িাভ ভীক্ষায় অাংিণ বফববন্ন ভবডউন্ডরয মূোয়ণ যীক্ষায় অাংিণ কন্ডয কৃবতন্ডত্বয স্বাক্ষয
সযন্ডখন্ডছন। অাংিণযত সভাট ৪০ (চবি) জন প্রবক্ষণাথীয ভন্ডধ্য ২৯ জন প্রবক্ষণাথী A+ এফাং অফবি ১১ জন প্রবক্ষণাথী A সিন্ডড উত্তীণ ত ন।

প্রধান অবতবথ জনাফ াজ্জাদুর াান, বচফ, প্রধানভিীয কাম তারয় ভন্ডাদন্ডয়য কাছ সথন্ডক ম্মাননা পুযস্কায িণ কযন্ডছন ‘৭২তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’-এ
১ভ স্থান ও বডবজ’ অযাওয়াড ত অজতনকাযী প্রবক্ষণাথী ডা নওন্ডযাজ আপবযন।
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‘৭২তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ াজ্জাদুর াান, বচফ, প্রধানভিীয কাম তারয়। বফন্ডল
অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন মথাক্রন্ডভ জনাফ ফাফলু কুভায াা, অবতবযি বচফ (াাতার), স্বাস্থয সফা বফবাগ, স্বাস্থয ও বযফায কোণ ভিণারয় ও প্রন্ডপয
ডাঃ আবুর কারাভ আজাদ, ভাবযচারক, স্বাস্থয অবধদপ্তয। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব,
ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ]। এ সকান্ড তয সকা ত বযচারক ও বযচারক (প্রান) জনাফ এ, সক, এভ,
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১ভ স্থান ও বডবজ’ অযাওয়াড ত অজতনকাযী প্রবক্ষণাথী ন্ডরন ডা নওন্ডযাজ আপবযন। ২য় ও ৩য় স্থান অজতন কন্ডযন মথাক্রন্ডভ ডা কাবনজ পান্ডতভা অনন্যা ও ডা বরমুন
কবফয। এছাড়া সভনাইন্ডট একটি ভন্ডনাজ্ঞ াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান উায সদন ‘৭২তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয কর প্রবক্ষণাথীবৃে। প্রবক্ষণাথীবৃন্ডেয ান্ডথ
আগত বযফান্ডযয দস্য গনপ্রজাতিী ফাাংরান্ডদ যকান্ডযয উচ্চ ম তান্ডয়য আভবিত অবতবথবৃে এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কর কভতকততা-কভতচাযীবৃে উবিবখত
াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন।

াভীভ আিায এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে এন্ডত উবস্থত বছন্ডরন। অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডন াংযুি
উবচফ ও কাযী সকা ত বযচারক জনাফ সভাাম্মদ রুহুর কুদ্দু। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত (৭৩তভ ব্যাচ)’
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় গত ২৪ ভাচ ত, ২০১৯ তাবযখ ন্ডত ২২ সভ, ২০১৯ তাবযখ সভয়ান্ডদ বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত ০২ ভা সভয়াদী
‘বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ (৭৩তভ ব্যাচ) পরবান্ডফ ম্পন্ন ন্ডয়ন্ডছ। সভাট ৪০জন প্রবক্ষণাথী উি প্রবক্ষণ সকান্ড ত অাংিণ কন্ডযন। প্রবক্ষণ সকা তটিয
উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ আাদুর ইরাভ, বচফ (স্বাস্থয সফা বফবাগ), স্বাস্থয ও বযফায কোণ ভিণারয়। বফন্ডল অবতবথ
বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন ডাঃ আান াফীফ, বযচারক, স্বাস্থয বক্ষা বফবাগ, স্বাস্থয অবধদপ্তয। উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ সখ মুবজবুয যভান
এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], এ সকান্ড তয সকা ত বযচারক (বাযপ্রাপ্ত) ও বযচারক (অথ ত)
জনাফ সভাঃ ভাবুফ-উর-আরভ এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন বফয়াভ
পাউন্ডেন এ বনযুি উবচফ ও কাযী সকা ত বযচারক জনাফ সভাাম্মদ ইয়াবভন খান।

উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন আভবিত অবতবথবৃে

Page

প্রবক্ষণাথীবৃে প্রবক্ষণ সকান্ড তয অন্তভূতি পুস্তক ম তান্ডরাচনা, িাভ ভীক্ষায় অাংিণ বফববন্ন ভবডউন্ডরয মূোয়ণ যীক্ষায় অাংিণ কন্ডয কৃবতন্ডত্বয স্বাক্ষয
সযন্ডখন্ডছন। অাংিণযত সভাট ৪০ (চবি) জন প্রবক্ষণাথীয ভন্ডধ্য ৩৫ জন প্রবক্ষণাথী A+ এফাং অফবি ০৫ জন প্রবক্ষণাথী A সিন্ডড উত্তীণ ত ন। ‘৭৩তভ বফন্ডল
বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এ ১ভ স্থান ও বডবজ’ অযাওয়াড ত অজতনকাযী প্রবক্ষণাথী ন্ডরন ডা পাবযয়া বতরাত বতভা। ২য় ও ৩য় স্থান অজতন কন্ডযন মথাক্রন্ডভ ডা াবভয়া
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প্রবক্ষণাথীন্ডদয ম্মান্ডন “বডবজ’ টি” এয বভরনন্ডভরায় বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয অনুলদ দস্যবৃে

তানীভ বাংবক ও ডা রুভানা বযয়াজ। এছাড়া, সভনাইন্ডট প্রবক্ষণাথীবৃে একটি ভন্ডনাজ্ঞ াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান উায সদন । প্রবক্ষণাথীবৃন্ডেয ান্ডথ আগত বযফান্ডযয
দস্য যকান্ডযয উচ্চ ম তান্ডয়য আভবিত অবতবথবৃে এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয কর কভতকততা-কভতচাযীবৃে উবিবখত াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন।

ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ এন এভ বজয়াউর আরভ, বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ [ফততভান্ডন বচফ, তথ্য ও
সমাগান্ডমাগ প্রযুবি বফবাগ], অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবিবযলদ বফবাগ]। এছাড়া অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন ‘৭৩তভ বফন্ডল বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত’ এয সকা ত বযচারক ও বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ)
জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সন্ডচৌধুযী। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডে ন্ডনয কাযী বযচারক (বক্ষা/আইবটি) ও কাযী সকা ত বযচারক
জনাফ আন্ডযপীন আখতায নূয। বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ-দস্যবৃে অন্যান্য অবতবথবৃে এন্ডত উবস্থত বছন্ডরন। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ
সকা তটিয পর ভাবপ্ত ঘন্ডট।

অন্যান্য প্রবক্ষণ সকা তঃ
বস্কর অযাে সেবনাং এনান্পন্ডভন্ট প্রন্ডজক্ট

STEP এয আওতায় প্রান কযাডায ও কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তন্ডযয বক্ষক ও কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত প্রবক্ষণ
সকা তঃ

বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় বস্কর অযাে সেবনাং এনান্পন্ডভন্ট প্রন্ডজক্ট STEP-এয আওতায় প্রান কযাডায ও কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তন্ডযয বক্ষক ও কভতকততান্ডদয
জন্য ১৪ (ন্ডচৌদেশ) বদন সভয়ান্ডদ “Public Procurement Management” প্রবক্ষণ-সকা ত আন্ডয়াবজত য়। সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

প্রবক্ষণাথীয াংখ্যা
২১ জন
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ভানী অনুষ্ঠান্ডন বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), “Public
Procurement Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথী ও কাযী বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ আ  ভ জাভন্ডদ সখােকান্ডযয ান্ডত
নদত্র্ প্রদান কযন্ডছন।

০১ টি ব্যান্ডচ (১৩তভ ব্যাচ) সভাট ২১ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীযন্ডদয “Public

Procurement Management” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।
“Financial Management” প্রবক্ষণ সকা তঃ
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় বস্কর অযাে সেবনাং এনান্পন্ডভন্ট প্রন্ডজক্ট STEP ীল তক কভতসূবচয আওতায় প্রান কযাডায ও কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তন্ডযয বক্ষক ও
কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত ভাঠ ম তান্ডয়য কভতকততাবৃন্ডেয জন্য ১৪ (ন্ডচৌদেশ) বদন সভয়ান্ডদ “Financial
০১টি ব্যাচ (১৭ তভ) ২০১৮-২০১৯ অথ তফছন্ডয অনুবষ্ঠত ন্ডয়ন্ডছ। প্রবক্ষণ সকা তটি বছর আফাবক।

Management”-প্রবক্ষণ সকান্ড তয সভাট

উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবিবযলদ বফবাগ]। এছাড়া বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ যওনক ভামুদ, অবতবযি বচফ এফাং ভাবযচারক, কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তয, কাবযগযী
ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ, বক্ষা ভিণারয়। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (প্রবক্ষণ) জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সন্ডচৌধুযী।
“Financial Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

প্রবক্ষণাথীয াংখ্যা
২১ জন

ফ তন্ডভাট ১টি ব্যান্ডচ ফ তন্ডভাট ২১ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীযন্ডদয “Financial
Management” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।
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বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয
ম্মাবনত অনুলদ দস্যবৃন্ডেয ান্ডথ “Financial Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীবৃে।

“Financial Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ বভজানুয যভান, বযচারক

“Project Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয াংবক্ষপ্ত বচত্র্ঃ-

Page

এছাড়া বস্কর অযাে সেবনাং এনান্পন্ডভন্ট প্রন্ডজক্ট STEP এয আওতায় প্রান কযাডায ও কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তন্ডযয বক্ষক ও কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত ১৪
(ন্ডচৌদেশ) বদন সভয়ান্ডদ “Project Management” প্রবক্ষণ সকান্ড তয ০৩টি ব্যান্ডচ (১৪তভ – ১৬তভ ব্যাচ) সভাট ৪৯ জন প্রবক্ষণাথী ০৩টি ব্যান্ডচ
২০১৮-২০১৯ অথ তফছন্ডযয জানুয়াবয সথন্ডক জুরাই ম তন্ত ভন্ডয় প্রবক্ষণ িণ কন্ডযন্ডছন।
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(অবতবযি বচফ), কাবযগযী বক্ষা অবধদপ্তয। বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ এ বফ এভ আজাদ এনবডব, প্রকল্প বযচারক, বস্কর অযাে সেবনাং
এনান্পন্ডভন্ট প্রন্ডজক্ট STEP। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয বযচারক (বক্ষা) জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া। এছাড়া অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন
বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয উবযচারক ও কাযী সকা ত বযচারক জনাফ সভাাম্মদ রুহুর কুদ্দু। নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয ভাধ্যন্ডভ সকা তটিয পর ভাবপ্ত
ঘন্ডট।
“Project Management” প্রবক্ষণ সকা ত

ব্যাচ

প্রবক্ষন্ডণয সভয়াদ

১৪.
১৫.
১৬.

০৪/০২/২০১৯ সথন্ডক ১৭/০২/২০১৯ ম তন্ত
২৫/০২/২০১৯ সথন্ডক ১০/০৩/২০১৯ ম তন্ত
১৮/০৩/২০১৯ সথন্ডক ৩১/০৩/২০১৯ ম তন্ত

প্রবক্ষণাথীয
াংখ্যা
১৫ জন
১৭ জন
১৭ জন

ফ তন্ডভাট ১৪তভ সথন্ডক ১৬তভ ব্যাচ ম তন্ত ফ তন্ডভাট ৪৯ জন প্রবক্ষণাথীয অাংিন্ডণ এ প্রবক্ষণ সকান্ড তয মূর রক্ষয ও উন্ডদেশ্য  বছর প্রবক্ষণাথীযন্ডদয “Project

Management” বফলন্ডয় দক্ষতায উন্নয়ন।

াওয়ায িীড সকাম্পানী অফ ফাাংরান্ডদ (ববজববফ) বরবভন্ডটড এয (কাযী প্রন্ডকৌরী) কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত
“বফবাগীয় বুনীয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত” ৬ষ্ঠ ব্যাচ)
বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় গত ০৮ সভ ২০১৯ ন্ডত ২৬ জুন, ২০১৯ তাবযখ ম তন্ত ৪৫ (পঁয়তাবি) বদন সভয়ান্ডদ াওয়ায িীড সকাম্পানী অফ ফাাংরান্ডদ
(ববজববফ)বরবভন্ডটন্ডডয কভতকততান্ডদয (কাযী প্রন্ডকৌরী) জন্য আন্ডয়াবজত “বফবাগীয় বফবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত (৬ষ্ঠ ব্যাচ)” পরবান্ডফ ভাপ্ত য়। প্রবক্ষণ সকান্ড ত
সভাট ৩৪ জন কভতকততা পূণ ত সভয়ান্ডদ অাংিণ কন্ডযন।
গত ০৮/০৫/২০১৯ বরঃ তাবযখ কার ০৮ ০০ ঘটিকায় সযবজন্ডিন কাম তক্রভ শুরু য় এফাং উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডনয ভাধ্যন্ডভ সকান্ড তয কাম তক্রভ শুরু য়। উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন
প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ], বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত
বছন্ডরন খেকায সভাঃ আব্দুর াঈ, বনফ তাী বযচারক (অথ ত), ববজববফ বরবভন্ডটড এফাং বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ আিায, বযচারক (প্রান) ও
সকা ত বযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন। উন্ডবাধনী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ রুহুর কুদ্দু, কাযী সকা ত বযচারক ও উবযচারক (প্রান ও উন্নয়ন)
এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে ববজববফ এয কভতকততাবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন।
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উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন আভবিত অবতবথবৃে

ববজববফ বরঃ এয “বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা ত” ৬ষ্ঠ ব্যান্ডচয প্রবক্ষণাথী কভতকততান্ডদয বক্রয় অাংিন্ডণ আন্ডয়াবজত াাং্কৃতবতক অনুষ্ঠান।
ত কট বফতযণ কযা য়। সকান্ড তয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাাম্মদ
ভানী অনুষ্ঠান্ডনয ভাধ্যন্ডভ প্রবক্ষণাথীন্ডদয ভন্ডধ্য াটিবপন্ড
বপকউিা, অবতবযি বচফ, বফদুযৎ বফবাগ। বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন খেকায সভাঃ আব্দুর াঈ, বনফ তাী বযচারক (অথ ত), ববজববফ বরবভন্ডটড এফাং
ভবযচারক (বাযপ্রাপ্ত) জনাফ এ এভ পজলুর কবযভ সচৌধযী অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন, বযচারক (প্রান) ও সকা ত বযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন জনাফ এ, সক,
এভ, াভীভ আিায উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। ভানী অনুষ্ঠানটি ঞ্চারনা কন্ডযন জনাফ সভাাম্মদ রুহুর কুদ্দু, কাযী সকা ত বযচারক ও উবযচারক
(প্রান ও উন্নয়ন) এফাং বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায অনুলদ দস্যবৃে ববজববফ এয কভতকততাবৃে উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। ২৬/০৬/২০১৯ বরঃ তাবযখ
অযান্ডহ্ন নদত্র্ বফতযণ ও ভধ্যাহ্ন সবান্ডজয য প্রবক্ষণাথীন্ডদযন্ডক প্রবক্ষণ ন্ডত অফমুি কযা য়।

অথ ত ভিণারন্ডয়য আওতাধীন অথ তননবতক ম্পকত বফবাগ (ইআযবড) এয কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত
ববব-আইবডব প্রবক্ষণ সকা ত (১ভ ব্যাচ)
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বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকায় গত ২৭ জানুয়াবয, ২০১৯ ন্ডত ০৭ সপব্রুয়াবয, ২০১৯ তাবযখ ম তন্ত অথ তননবতক ম্পকত বফবাগ (ইআযবড) এয কভতকততান্ডদয জন্য আন্ডয়াবজত
ববব-আইবডব প্রবক্ষণ সকা ত (১ভ ব্যাচ) পরবান্ডফ ভাপ্ত য়। প্রবক্ষণ সকান্ড ত সভাট ২৪জন কভতকততা পূণ ত সভয়ান্ডদ অাংিণ কন্ডযন। সকান্ড তয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন
প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ ভন্ডনায়ায আন্ডভদ, বচফ, অথ তননবতক ম্পকত বফবাগ, অথ ত ভিণারয়। বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ
আন্ডনায়ায সান্ডন, অবতবযি বচফ, অথ তননবতক ম্পকত বফবাগ, অথ ত ভিণারয়। বযচারক (প্রান) ও সকা ত বযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন জনাফ এ, সক, এভ, াভীভ
আিায উি অনুষ্ঠান্ডন উবস্থত বছন্ডরন। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফততভান্ডন বচফ
(ভন্বয় ও াংস্কায)।

বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায কর্তক
ৃ আন্ডয়াবজত বফববন্ন প্রবক্ষণ ককা ৃ
কাবযগবয বক্ষা অবধদপ্তযাধীন প্রবতষ্ঠানমূন্ড কভৃযত ৯ভ কেডভুক্ত (ন্ডেক/ নন-কেক ইন্সট্রাক্টয) কভৃকতৃান্ডদয জন্য 2য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককা ৃ

ফাাংরান্ডদ ইনবিটিউে অফ অযাডবভবনন্ডেন অযাে ম্যান্ডনজন্ডভন্ট (বফয়াভ) পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজান্ডয গত 19 জানুয়াবয ২০১৯ তাবযখ ন্ডত ১৯ ভার্ ৃ

201৯

তাবযখ ম ৃন্ত ৬০ (লাে) বদন কভয়াবদ কাবযগবয বক্ষা অবধদপ্তন্ডযয প্রবতষ্ঠানমূন্ড কভৃযত ৯ভ কেডভুক্ত (কেক/ নন-কেক ইন্সট্রাক্টয) কভৃকতৃান্ডদয জন্য
আন্ডয়াবজত বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককা ৃ (২য় ব্যার্) পরতায ান্ডথ ভাপ্ত য়। প্রবক্ষণ ককান্ড ৃ ৪০ (র্বি) জন প্রবক্ষণাথী পূণ ৃ কভয়ান্ডদ অাংেণ কন্ডযন।
ককান্ড ৃয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত বিন্ডরন জনাফ অবজত কুভায কঘাল, যুগ্মবর্ফ, কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ, বক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত বিন্ডরন প্রন্ডকৌরী প্রদীপ্ত খীা, অধ্যক্ষ, কক্সফাজায বরন্ডেকবনক ইনবিটিউে, কক্সফাজায। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ
মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা, বযর্ারক, বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায। ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত বিন্ডরন জনাফ কখ
মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযর্ারক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ]। বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত
বিন্ডরন প্রন্ডকৌরী প্রদীপ্ত খীা, অধ্যক্ষ, কক্সফাজায বরন্ডেকবনক ইনবিটিউে, কক্সফাজায। অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ কভা: বভজানুয যভান, উবর্ফ
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(ফতৃভান্ডন যুগ্মবর্ফ), অবতবযক্ত যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কবভনায, কক্সফাজায।

উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ এয যুগ্মবর্ফ জনাফ অবজত কুভায কঘাল’কক ফুন্ডরর শুন্ডবচ্ছা জানান্ডচ্ছন একজন প্রবক্ষণাথী।
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২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন উবিত ম্মাবনত অবতবথবৃন্ডেয ান্ডথ প্রবক্ষণাথীবৃে।
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২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয অবধন্ডফন বযর্ারনা কযন্ডিন জনাফ যওনক ভামুদ,
ভাবযর্ারক, কাবযগবয বক্ষা অবধদপ্তয, ঢাকা।

29

বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযর্ারক জনাফ কখ মুবজবুয যভানএনবডব [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] এফাং ককা ৃ বযর্ারক জনাফ
মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা  অন্যান্য ম্মাবনত অবতবথবৃন্ডেয ান্ডথ ২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককা ৃ এয প্রবক্ষণাথীবৃে।
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প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয অবধন্ডফন বযর্ারনা কযন্ডিন
ড. আবভয কভাাম্মাদ নাiæিা, অধ্যাক, করাকপ্রান বফবাগ, র্ট্টোভ বফশ্ববফদ্যারয়।
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প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয অবধন্ডফন বযর্ারনা কযন্ডিন বফন্ডদবক াায্য পুষ্ট প্রকল্প অবডে অবধদপ্তয এয ভাবযর্ারক
জনাফ কভাোঃ আবনছুয যভান।
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বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককা ৃ (২য় ব্যার্) এয কদয়াবরকা উন্ডমার্ন কযন্ডিন
বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযর্ারক জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ]।
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প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয অবধন্ডফন বযর্ারনা কযন্ডিন
জনাফ কভা: আকযাভ কান্ডন, যকান্ডযয প্রাক্তন অবতবযক্ত বর্ফ ।
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২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযর্ারক [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] জনাফ
কখ মুবজবুয যভান এনবডব ভন্ডাদন্ডয়য াত কথন্ডক বডবজ’ অযাওয়াড ৃ েণ কযন্ডিন প্রথভ িান অজৃনকাযী জনাফ ভাকসুদা াযবীন মুকুর।
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২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন নদত্র বফতযণ কযন্ডিন জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব , ভাবযর্ারক , বফয়াভ পাউন্ডেন,
ঢাকা [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ]।

২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযর্ারক [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] জনাফ
কখ মুবজবুয যভান এনবডব ভন্ডাদন্ডয়য াত কথন্ডক বডবজ’ অযাওয়াড ৃ েণ কযন্ডিন ববতীয় িান অজৃনকাযী জনাফ কভাোঃ বভজানুয যভান।
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বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযর্ারক [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব, জনাফ কভা: বভজানুয যভান,
উবর্ফ (ফতৃভান্ডন যুগ্মবর্ফ), অবতবযক্ত যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কবভনায, কক্সফাজায, কক্সফাজায বরন্ডেকবনক ইনবিটিউে এয অধ্যক্ষ জনাফ প্রন্ডকৌরী
প্রদীপ্ত খীা ও স্মযবণকা কবভটিয কপ্রবন্ডডন্ট জনাফ এ.ন্ডক.এভ বভজানুয যভান।
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বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককা ৃ (২য় ব্যার্) এয স্মযবণকায কভাড়ক উন্ডমার্ন কযন্ডিন

2য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয প্রবক্ষণাথীন্ডদয বিয় অাংেন্ডণ আন্ডয়াবজত ভন্ডনাজ্ঞ াাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান্ডনয একটি সুেয
মুহূতৃ।
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২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন উবিত প্রধান অবতবথ বফয়াভ পাউন্ডেন্ডনয ভাবযর্ারক [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব , অন্যান্য অবতবথবৃে এফাং প্রবক্ষণাথীবৃে।

বফববন্ন মন্ত্রণালয়/বফবাগ/ অবধদপ্ততয এয ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ ককা ৃ:
বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজান্ডয বফববন্ন মন্ত্রণালয়/বফবাগ/ অবধদপতয এয ১০ভ কথন্ডক ২০তভ কেন্ডডয কভৃকতৃা-কভৃর্াযীন্ডদয জন্য ৫ (াঁর্) বদন
কভয়ান্ডদ ‘ঞ্জীফনী’ প্রবক্ষণ ককা ৃ এয কভাে ৪৮ টি ব্যার্ ১রা জানুয়াবয ২০১৯ কথন্ডক ৩০ জুন ২০১৯ ম ৃন্ত ভন্ডয় অনুবষ্ঠত ন্ডয়ন্ডি। প্রবক্ষণ ককা ৃটি বির ম্পূণ ৃবান্ডফ
আফাবক।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ৃ জন
মন্ত্রণালয়/বফবাগ/অবধদপতয/অগানাইন্ড
স্বািয বক্ষা ও বযফায কল্যাণ বফবাগ
অথ ৃ বফবাগ
অথ ৃ বফবাগ
স্বািয বক্ষা ও বযফায কল্যাণ বফবাগ
কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ
ৃ জন
ন্যানার কপ্রাডাকটিববটি অগানাইন্ড
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়
যাষ্ট্রবতয কাম ৃারয়, আন বফবাগ
যাষ্ট্রবতয কাম ৃারয়, জন বফবাগ
যাষ্ট্রবতয কাম ৃারয়, আন বফবাগ
যাষ্ট্রবতয কাম ৃারয়, জন বফবাগ
অথ ৃননবতক ম্পকৃ বফবাগ
ফাবণজয ভন্ত্রণারয়
বল্প ভন্ত্রণারয়
ফাবণজয ভন্ত্রণারয়
ৃ জন
ন্যানার কপ্রাডাকটিববটি অগানাইন্ড
বল্প ভন্ত্রণারয়
কৃবল ভন্ত্রণারয়
করবজন্ডরটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাগ
ফাবণজয ভন্ত্রণারয়
ফাবণজয ভন্ত্রণারয়
ফাবণজয ভন্ত্রণারয়
বল্প ভন্ত্রণারয়
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
অথ ৃ বফবাগ
অথ ৃ বফবাগ
অথ ৃ বফবাগ
াংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
কৃবল ভন্ত্রণারয়
অথ ৃ বফবাগ
জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
কৃবল ভন্ত্রণারয়

প্রবক্ষন্ডণয কভয়াদ

প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা
(ভবরা)

প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা
(পুরুল)

কভাে
প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা

6/1/2019 ন্ডত 10/1/201 ম ৃন্ত
6/1/2019 ন্ডত 10/1/2019ম ৃন্ত
13/1/2019 ন্ডত 17/1/2019ম ৃন্ত
20/1/2019 ন্ডত 24/1/2019ম ৃন্ত
27/1/2019 ন্ডত 31/1/2019 ম ৃন্ত
3/2/2019 ন্ডত 7/2/2019 ম ৃন্ত
3/2/2019 ন্ডত 7/2/2019 ম ৃন্ত
10/2/2019 ন্ডত 14/2/2019 ম ৃন্ত
10/2/2019 ন্ডত 14/2/2019 ম ৃন্ত
16/2/2019 ন্ডত 20/2/2019 ম ৃন্ত
16/2/2019 ন্ডত 20/2/2019 ম ৃন্ত
16/2/2019 ন্ডত 20/2/2019 ম ৃন্ত
23/2/2019 ন্ডত 27/2/2019 ম ৃন্ত
24/2/2019 ন্ডত 28/2/2019 ম ৃন্ত
2/3/2019 ন্ডত 6/3/2019 ম ৃন্ত
3/3/2019 ন্ডত 7/3/2019 ম ৃন্ত
10/3/2019 ন্ডত 14/3/2019 ম ৃন্ত
10/3/2019 ন্ডত 14/3/2019 ম ৃন্ত
10/3/2019 ন্ডত 14/3/2019 ম ৃন্ত
17/3/2019 ন্ডত 21/3/2019 ম ৃন্ত
24/3/2019 ন্ডত 28/3/2019 ম ৃন্ত
31/3/2019 ন্ডত 4/4/2019 ম ৃন্ত
31/3/2019 ন্ডত 4/4/2019 ম ৃন্ত
7/4/2019 ন্ডত 11/4/2019 ম ৃন্ত
7/4/2019 ন্ডত 11/4/2019 ম ৃন্ত
14/4/2019 ন্ডত 18/4/2019 ম ৃন্ত
21/4/2019 ন্ডত 25/4/2019 ম ৃন্ত
21/4/2019 ন্ডত 25/4/2019 ম ৃন্ত
21/4/2019 ন্ডত 25/4/2019 ম ৃন্ত
28/4/2019 ন্ডত 2/5/2019 ম ৃন্ত
28/4/2019 ন্ডত 2/5/2019 ম ৃন্ত
5/5/2019 ন্ডত 9/5/2019 ম ৃন্ত
5/5/2019 ন্ডত 9/5/2019 ম ৃন্ত
12/5/2019 ন্ডত 16/5/2019 ম ৃন্ত

3
9
4
2
1
3
4
5
7
4
7
2
1
6
4
5
9
5
1
4
2
2
2
2
6
4
4
3

21
21
26
19
19
16
17
9
5
6
5
24
23
17
22
17
10
16
26
25
20
17
12
17
28
29
23
12
26
16
14
21
25
13

24
30
30
21
20
19
21
9
5
6
5
29
30
21
29
19
11
22
30
30
29
22
13
21
30
29
25
14
26
18
20
25
29
16
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‘ঞ্জীফনী’ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয াংবক্ষপ্ত বর্ত্র :-

ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ
করবজন্ডরটিব ও াংদ বফলয়ক বফবাগ
জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ
ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
কৃবল ভন্ত্রণারয়
কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ
জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়
তথ্য অবধদপতয
ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
তথ্য অবধদপতয
অথ ৃননবতক ম্পকৃ বফবাগ

প্রবক্ষন্ডণয কভয়াদ

প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা
(ভবরা)

প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা
(পুরুল)

কভাে
প্রবক্ষণাথী
াংখ্যা

12/5/2019 ন্ডত 16/5/2019 ম ৃন্ত
12/5/2019 ন্ডত 16/5/2019 ম ৃন্ত
19/5/2019 ন্ডত 23/5/2019 ম ৃন্ত
19/5/2019 ন্ডত 23/5/2019 ম ৃন্ত
9/6/2019 ন্ডত 13/6/2019 ম ৃন্ত
9/6/2019 ন্ডত 13/6/2019 ম ৃন্ত
9/6/2019 ন্ডত 13/6/2019 ম ৃন্ত
9/6/2019 ন্ডত 13/6/2019 ম ৃন্ত
16/6/2019 ন্ডত 20/6/2019 ম ৃন্ত
16/6/2019 ন্ডত 20/6/2019 ম ৃন্ত
16/6/2019 ন্ডত 20/6/2019 ম ৃন্ত
16/6/2019 ন্ডত 20/6/2019 ম ৃন্ত
23/6/2019 ন্ডত 27/6/2019 ম ৃন্ত
23/6/2019 ন্ডত 27/6/2019 ম ৃন্ত
কভাে=

7
4
5
3
3
3
4
4
6
4
2
156

21
26
19
22
15
17
16
16
14
18
16
19
16
21
873

28
30
19
22
20
20
19
19
18
18
20
25
20
23
1029

ককা ৃ বযর্ারক জনাফ মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা এফাং কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ এয ববনয়য কাযী বর্ফ
জনাফ এ. কক. এভ লুৎপয যভান  অনুলদ দস্যবৃন্ডেয ান্ডথ জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ (৩য় ব্যার্) ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ
ককা ৃ এয প্রবক্ষণাথীবৃে।
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ৃ জন
মন্ত্রণালয়/বফবাগ/অবধদপতয/অগানাইন্ড
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ব্যার্
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ফাবণজয ভন্ত্রণারয় এয ১০ভ কথন্ডক ২০তভ কেন্ডডয কভৃকতৃা-কভৃর্াযীন্ডদয (৩য় ব্যার্) ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রবক্ষণাথীন্ডদয ভান্ডে নদত্র
বফতযণ কযন্ডিন জনাফ কভা: কদন্ডরায়ায কান্ডন, অবতবযক্ত বর্ফ, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
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জনাফ কভাাম্মদ আবুর কারাভ এনবডব, অবতবযক্ত বর্ফ ও যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কবভনায, কক্সফাজায এফাং ককা ৃ
বযর্ারক জনাফ মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা  অন্যান্য ম্মাবনত অবতবথবৃন্ডেয ান্ডথ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় (২য় ব্যার্) এয
ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয প্রবক্ষণাথীবৃে।

ফাবণজয ভন্ত্রণারয় এয ১০ভ কথন্ডক ২০তভ কেন্ডডয কভৃকতৃা-কভৃর্াযীন্ডদয (৫ভ ব্যার্) ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রবক্ষণাথীন্ডদয ভান্ডে নদত্র
বফতযণ কযন্ডিন জনাফ কভািা: কাভরুন্নাায, যুগ্মবর্ফ, ফাবণজয ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
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কৃবল ভন্ত্রণারয় ও াংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয় এয ১০ভ কথন্ডক ২০তভ কেন্ডডয কভৃকতৃা-কভৃর্াযীন্ডদয ঞ্জীফনী প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয ভানী অনুষ্ঠান্ডন প্রবক্ষণাথীন্ডদয ভান্ডে
নদত্র বফতযণ কযন্ডিন জনাফ কভাাম্মদ বভজানুয যভান, উবর্ফ (ফতৃভান্ডন যুগ্মবর্ফ), অবতবযক্ত যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কবভনায, কক্সফাজায।

বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায এয ৭ভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ৃকী উদমান
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৭ভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ৃকী অনুষ্ঠান্ডনয প্রধান অবতবথ, বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযর্ারক [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায),
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ] জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব ভন্ডাদন্ডয়য ান্ডথ ২য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয
প্রবক্ষণাথীবৃে।
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বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায এয ৭ভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ৃকীন্ডত ককক কান্ডেন জনাফ কখ মুবজবুয যভান এনবডব,
ভাবযর্ারক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা [ফতৃভান্ডন বর্ফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ]।

বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায এয ৭ভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ৃকী অনুষ্ঠান্ডন জনাফ কভাোঃ আবুর কারাভ এনবডব, অবতবযক্ত
বর্ফ ও যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কবভনায, কক্সফাজায এয ান্ডত ম্মাননা স্মাযক তুন্ডর কদন অনুষ্ঠান্ডনয বাবত ও বফয়াভ
পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায এয বযর্ারক জনাফ মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা।

Page

40

বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায এয ৭ভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ৃকীন্ডত 2য় বফবাগীয় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ ককান্ড ৃয
প্রবক্ষণাথীন্ডদয অাংেন্ডণ ভন্ডনাজ্ঞ াাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান।

বফববন্ন প্রবক্ষণ, কভৃারা, বা ও কবভনাযোঃ
বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজান্ডয ১রা জানুয়াবয ২০১৯ তাবযখ কথন্ডক 30 জুন ২০১৯ তাবযখ ম ৃন্ত বফববন্ন মন্ত্রণালয়/ প্রবতষ্ঠান/ ককাম্পানী/ াংিা কর্তৃক
আন্ডয়াবজত প্রবক্ষণ/ কবভনায/ বা/বন্ডম্পাবজয়াভ এয বফফযণ বনম্নরূ:
ভা ও িবভক নাং

প্রবতষ্ঠান্ডনয নাভ

অনুষ্ঠান্ডনয তাবযখ

কভয়াদ

প্রবক্ষণ/ কবভনায/ কভৃারা/
বা/ বন্ডম্পাবজয়াভ

অাংেণকাযীয
াংখ্যা

জাতীয় গণভাধ্যভ ইনবষ্টটিউে
ফাাংরান্ডদ কভৃর্াযী কল্যাণ কফাড ৃ
ফাাংরান্ডদ বল্পকরা একান্ডডবভ

9/1/2019-10/1/2019
13/1/2019-17/1/2019
24/1/2019- 27/1/2019

2 বদন
5 বদন
4 বদন

কভৃারা
উদ্ভাফন বফলয়ক কভৃারা
বা

30 জন
30 জন
150 জন

স্বািয কফা বফবাগ
বফজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ভন্ত্রণারয়
একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকল্প

21/2/2019- 24/2/2019
23/2/2019
26/2/2019

4 বদন
1 বদন
1 বদন

উদ্ভাফন বফলয়ক কভৃারা
বা
বা

30 জন
110 জন
300 জন

কাস্যার ইরাভী ব্যাাংক বর:, কক্সফাজায
ককান্ডডক ট্যযয এনবজও, কক্সফাজায
তরুণ আন্ডরা প্রকল্প
ইউএনবডব

2/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
10/3/2019

1 বদন
1 বদন
1 বদন
1 বদন

বা
বা
বা
কবভনায

350 জন
250 জন
200 জন
40 জন

কক্সফাজায বাফ যক্ষণ অবপ
কডল্টা রাইপ ইন্সুন্ডযন্স ককা. বরোঃ,
কক্সফাজায
ফাাংরান্ডদ কযন্ডতাঁযা ভাবরক বভবত
কক্সফাজায কজরা াখা
ধভৃ বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
াংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
আয আয ব
কাবযগবয বক্ষা অবধদপ্তয
বফবক, কক্সফাজায

4/4/2019
10/4/2019

1 বদন
1 বদন

কভৃারা
কভৃারা

50 জন
70 জন

11/4/2019

1 বদন

বা

300 জন

19/4/2019
20/4/2019
23/4/2019
26/4/2019
27/4/2019

1 বদন
1 বদন
1 বদন
1 বদন
1 বদন

বা
উদ্ভাফন বফলয়ক কভৃারা
কাকবা
বা
বা

200 জন
30 জন
350 জন
200 জন
150 জন

র্ট্টোভ বফজ্ঞান কন্ডরজ

23/5/2019

1 বদন

বা

200 জন

9/6/2019- 13/6/2019
22/6/2019
23/6/2019-27/6/2019

5 বদন
1 বদন
5 বদন

উদ্ভাফন বফলয়ক কভৃারা
কবভনায
উদ্ভাফন বফলয়ক কভৃারা

21 জন
40 জন
25 জন

জানুয়াবয 201৯
1.
2.
3.

কপব্রুয়াবয 201৯
4.
5.
6.

ভার্ ৃ 201৯
7.
8.
9.
10.

এবপ্রর 201৯
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

কভ 201৯
19.

মুবক্তযুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
ইউএনবডব
কনৌ বযফন ভন্ত্রণারয়
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20.
21.
22.
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জুন 201৯

বফয়াভ ল্যাফন্ডযেযী স্কুর এে কন্ডরজ, কক্সফাজায াখায কাম ৃিভ (জানুয়াবয ২০১৯-জুন ২০১9)
বফয়াভ ল্যাফন্ডযেযী স্কুর এে কন্ডরজ, কক্সফাজায এয ফাবল ৃক িীড়া, াাংস্কৃবতক প্রবতন্ডমাবগতা ও পুরুস্কায বফতযণী অনুষ্ঠান

– ২০১৯ অনুবষ্ঠত
য়। উক্ত অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত বিন্ডরন জনাফ মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা, বযর্ারক, বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র,
কক্সফাজায; বফন্ডল অবতবথ বন্ডন্ডফ উবিত বিন্ডরন জনাফ মুাম্মদ আযাপ কান্ডন, অবতবযক্ত কজরা প্রাক (বক্ষা ও আইবটি),
কক্সফাজায । অনুষ্ঠান্ডন বাবতত্ব কন্ডযন জনাফ মুাম্মদ ইয়াবিন আযাপাত, অধ্যক্ষ, বফয়াভ ল্যাফন্ডযেযী স্কুর এে কন্ডরজ, কক্সফাজায ।

ফাবল ৃক িীড়া, াাংস্কৃবতক প্রবতন্ডমাবগতা ও পুরুস্কায বফতযণী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ জনাফ মুাম্মদ আন্ডনায়ায াা, বযর্ারক, বফয়াভ
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পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, কক্সফাজায।

42
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আন্তজৃাবতক ভার্তবালা বদফ ও ভান ীদ বদফ-২০১৯ এ বফয়াভ ল্যাফন্ডযেযী স্কুর এে কন্ডরজ, কক্সফাজায এয বক্ষাথীন্ডদয ীদ বভনান্ডয
পুষ্পভাল্য অৃণ কন্ডযন।

43

বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক ককন্দ্র, ফগুড়া কর্তক
ৃ আন্ডয়াবজত বফববন্ন প্রবক্ষণ ককা ৃ
২য় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয বুন্ডরটিন
বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক সকন্দ্র, ফগুড়ায় অনুবষ্ঠত কাবযগবয বক্ষা অবধদপ্তযাধীন প্রবতষ্ঠান মূন্ড কভতযত ৯ভ
সিডভুি বক্ষকগন্ডণয ২ (দুই) ভা সভয়াদী ২য় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকা তটি গত ১৫/০১/২০১৯বরঃ তাবযখ ন্ডত শুরু
ন্ডয় ১৫/০৩/২০১৯বরঃ তাবযন্ডখ সল য়। সকা তটিন্ডত ৪০জন প্রবক্ষণাথী অাংিণ কন্ডযন।
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২য় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ পন্ডয়জ আম্মদ,
সজরা প্রাক, ফগুড়া ও বফন্ডল অবতবথ, জনাফ যায়ানা ইরাভ, অবতবযি সজরা প্রাক (াবফ তক), ফগুড়া এফাং
বাবতত্ব কন্ডযন বযচারক ও সকা ত বযচারক, জনাফ সভাাঃ আব্দুয যবপক, বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক সকন্দ্র,
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প্রবক্ষণাথীবৃে।
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অবধন্ডফন বযচারনা কযন্ডছন- জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব, ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
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সকা ত প্রান ও ২য় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীবৃে ফগুড়া সজরায সফহুরায ফাযঘয (সগাকুর সভধ)
ভ্রভণ কন্ডযন।
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২য় বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয াাং্কৃতবতক ন্ধযা
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৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয বুন্ডরটিন
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সকা তটিন্ডত ৪২জন প্রবক্ষণাথী অাংিণ কন্ডযন।
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৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন জনাফ সভাঃ নূযউয-যভান, বফবাগীয় কবভনায, যাজাী, বফন্ডল অবতবথ, জনাফ পন্ডয়জ আম্মদ, সজরা প্রাক, ফগুড়া ও
জনাফ সভাঃ আরী আযাপ ভূঞা বফবএভ-ফায, পুবর সুায, ফগুড়া এফাং বাবতত্ব কন্ডযন বযচারক ও সকা ত
বযচারক, জনাফ সভাাঃ আব্দুয যবপক, বফয়াভ পাউন্ডেন আঞ্চবরক সকন্দ্র, ফগুড়া। উি উন্ডবাধনী অনুবষ্ঠান্ডন
ম্মানীত অবতবথবৃন্ডেয ান্ডথ উবস্থত বছন্ডরন ৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীবৃে।
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অবধন্ডফন বযচারনা কযন্ডছন- জনাফ ান্ডযায়ায ভামুদ, ভাবযচারক, (প্রবতন্ডযাধ ও গন্ডফলণা), দুনীবত দভন
কবভন, ঢাকা
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বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব এফাং সকা ত বযচারক জনাফ সভাাঃ
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৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীবৃে নওগাঁ সজরায াাযপুয (সাভপুয) বফায ভ্রভণ কন্ডযন।
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সকা ত প্রান ও ৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীবৃে ফগুড়া সজরায সফহুরায ফাযঘয (সগাকুর সভধ)
ভ্রভণ কন্ডযন।
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৬৮তভ বুবনয়াবদ প্রবক্ষণ সকান্ড তয প্রবক্ষণাথীগণ সভবডন্ডটন্ডন অাংিণ কন্ডযন।
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বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব এফাং সকা ত বযচারক জনাফ সভাাঃ
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বফববন্ন কভতারা, সবভনাযঃ
বফয়াভ পাউন্ডেন্ডন জানুয়াবয/২০১৯ তাবযখ সথন্ডক জুন/২০১৯ তাবযখ ম তন্ত বফববন্ন প্রবতষ্ঠান/ন্ডকাম্পানী/াংস্থা কর্ততক আন্ডয়াবজত
সবভনায/বা/বন্ডম্পাবজয়াভ ও ওয়াকত এয বফফযণ বনম্নরূ

ক্রবভক নাং

ব্যবি ফা প্রবতষ্ঠান্ডনয নাভ

অনুষ্ঠান্ডনয তাবযখ

অনুষ্ঠান্ডনয ধযন

াংখ্যা

11/01/19
18/1/1919/1/19
19/1/19
24/1/19
27/1/19
29/1/19
31/1/19

Seminer
Seminer

20
85

Workshop
Seminer
Seminer
Seminer
Seminer

220
150
495
230
256

অনুষ্ঠান্ডনয ধযন
Seminer
Seminer
Workshop
Seminer
Seminer
Seminer
Seminer
Seminer

াংখ্যা
180
130
220
150
495
230
256
170
262

অনুষ্ঠান্ডনয তাবযখ
01/3/19-2/3/19
3/3/19

অনুষ্ঠান্ডনয ধযন
Seminer
Seminer

াংখ্যা
38
560

6/3/19

Workshop

130

8/3/19
9/3/19

Seminer
Seminer

120
200

জানুয়াবয/২০১৯
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

BCS -77 BATCH
BLACK STONE
INSTITUTE
Centon pharma ltd
BLS dhaka
Opsonin pharma ltd
Bio-pharma ltd
NIPPRO PHARMA LTD

সপব্রুয়াবয/২০১৯
ক্রবভক নাং
ব্যবি ফা প্রবতষ্ঠান্ডনয নাভ
অনুষ্ঠান্ডনয তাবযখ
০১.
BAFP
01/2/19
০২.
BPATC
13/2/19
০৩.
K LINK LTD
16/2/19
০৪.
SME FOUNDATION
16/2/19
০৫.
BCS-77 BATCH
22/2/19
০৬.
IFPRI
24/2/19 - 28/2/19
০৭.
BIO PHARMA LTD
25/2/19
০৮.
JMI PHARMA LTD
26/2/19
০৯.
NIPPRO PHARMA
27/2/19
LTD

Workshop

০৩.
০৪.
০৫.

ব্যবি ফা প্রবতষ্ঠান্ডনয নাভ
IFPRI
FAREAST ISLAMI
LIFE IN: CO .LTD
BRAC EDUCATION
PROJECT
JICA
ANATOMICAL
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ক্রবভক নাং
০১.
০২.

54

ভাচ ত/২০১৯

১২.
১৩.
১৪.

Workshop

Seminer
Seminer
Seminer

450
65
250
350

29/3/19
30/3/19

Seminer
Seminer

210
258

30/3/19
30/319-1/4/19

Seminer
Seminer

40
40

31/3/19

Seminer

130
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১০.
১১.

16/3/19
22/3/19
23/3/19
27/3/19
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০৬.
০৭.
০৮.
০৯.

SOCIETY OF BD.
BSTQM
BCS-77 BATCH
JICA
K LINK
INTERTIONAL LTD
JUAAB
NIPPRO PHARMA
LTD
BLAST
MINISTRY OF
HEALTH
LAND REFORM
BOARD
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বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে কন্ডরজ ও বফয়াভ োফন্ডযটযী স্কুর, ঢাকা াখায কাম তক্রভ

(জানুয়াবয – জুন, ২০১৯)
বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে কন্ডরজ , ঢাকা াখায কাম তক্রভ

(জানুয়াবয – জুন, ২০১৯)
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ফাবল তক ফনন্ডবাজন-২০১৯
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ফাবল তক বক্রড়া প্রবতন্ডমাবগতা-২০১৯

ভান স্বাধীনতা বদফ উদমান-২০১৯
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ফাবল তক াাং্কৃতবতক প্রবতন্ডমাবগতা-২০১৯
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বক্ষাথীন্ডদয ভান্ডঝ ফই বফতযণ-২০১৯
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ভান ীদ বদফ ও আন্তজতাবতক ভার্তবালা বদফ-২০১৯
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১০ জুন ২০১৯ তাবযন্ডখ সডবজগন্ডনন্ডটড বযা ত ইনবিটউট পয সকবভকযার ম্যাজাযন্ডভন্ট কর্ততক আন্ডয়াবজত ১ভ সকবভকযার সভন্ডোরবজ অবরবম্পয়াডএ সগাল্ড সভন্ডডর বফজয়ী ন্ডয়ন্ডছ বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে কন্ডরজ, ঢাকা এয দভ সেবণয ছাত্র্ আফযায ভামুদ াান
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বফয়াভ োফন্ডযটযী স্কুর, ঢাকা াখায কাম তক্রভ

(জানুয়াবয – জুন, ২০১৯)

ফাবল তক বভরাদ ভাবপর-২০১৯, ২৪ জানুয়াবয অনুবষ্ঠত য়। উি অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন এয
ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া
বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা বাবতত্ব কন্ডযন।
২১ স সপব্রুয়াবয ভান বদ বদফ ও আন্তজতাবতক ভার্তবালা বদফ -২০১৯ উরন্ডক্ষ বফয়াভ পাউন্ডেন, বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে কন্ডরজ ও
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উি অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন
বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
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বফয়াভ োফন্ডযটযী স্কুর, ঢাকা এয সমৌথ উন্ডযান্ডগ আন্ডরাচনা বা ও সদায়া ভাবপর অনুবষ্ঠত য়।

60

১৭ ভাচ ত জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভান এয জন্বদন ও জাতীয় বশু বদফ উরন্ডক্ষ বফয়াভ পাউন্ডেন, বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে
কন্ডরজ ও বফয়াভ োফন্ডযটযী স্কুর, ঢাকা এয সমৌথ উন্ডযান্ডগ আন্ডরাচনা বা ও সদায়া ভাবপর অনুবষ্ঠত য়।

উি অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন
বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ] এফাং জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
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২৬ ভাচ,ত ভান স্বাধীনতা ও জাতীয় বদফ উরন্ডক্ষ বফয়াভ পাউন্ডেন, বফয়াভ ভন্ডডর স্কুর এে কন্ডরজ ও বফয়াভ োফন্ডযটযী স্কুর, ঢাকা এয
সমৌথ উন্ডযান্ডগ আন্ডরাচনা বা ও সদায়া ভাবপর অনুবষ্ঠত য়। উি অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন এয
ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ]। জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া
বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা এয বাবতন্ডত্ব এ বা অনুবষ্ঠত য়।
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বফয়াভ োফন্ডযটবয স্কুন্ডরয ফাবল তক ক্রীড়া প্রবতন্ডমাবগতা- ২০১৯ অনুবষ্ঠত য়।
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উি অনুষ্ঠান্ডন প্রধান অবতবথ বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন বফয়াভ পাউন্ডেন এয ভাবযচারক জনাফ সখ মুবজবুয যভান এনবডব [ফততভান্ডন
বচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভবিবযলদ বফবাগ]। জনাফ সভাঃ ান্নান বভয়া বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা এয বফন্ডল অবতবথ
বন্ডন্ডফ উবস্থত বছন্ডরন।
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ফাাংরান্ডদ ইনবিটিউট অফ অযাডবভবনন্ডেন অযাে ম্যান্ডনজন্ডভন্ট (বফয়াভ) পাউন্ডেন
উন্ডদিা

ড. এভ. বভজানুয যভান
ভাবযচারক, বফয়াভ পাউন্ডেন।

প্রধান ম্পাদক

জনাফ এ. এভ. পজলুর কবযভ সচৌধুযী
বযচারক (প্রবক্ষণ, গন্ডফলণা ও মুোয়ন), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।

ম্পাদনা বযলদ

:

জনাফ সভাাম্মদ ারাউবদেশন
উবযচারক (প্রবক্ষণ, গন্ডফলণা ও মুোয়ন), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
জনাফ আবভনুর ইরাভ
কাযী বযচারক (প্রবক্ষণ, গন্ডফলণা ও মুোয়ন), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
জনাফ আন্ডযবপন আখতায নূয
কাযী বযচারক (বক্ষা), বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।

:

সফগভ নাজনীন সুরতানা
সকা ত ভন্বয়ক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
সফগভ ায়যা াযবীন
সকা ত ভন্বয়ক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
সফগভ বদরাযা সফগভ
সকা ত ভন্বয়ক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।
জনাফ ারাউবদেশন আাম্মদ খান
সকা ত ভন্বয়ক, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।

কন্ডম্পাজ ও এবডটিাং

:

সফগভ সজান্ডফদা সফগভ
কবম্পউটায অান্ডযটয, বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।

পন্ডটািাপী

:

জনাফ আান কবফয
পন্ডটািাপায,বফয়াভ পাউন্ডেন, ঢাকা।

প্রকাকার

:

অন্ডক্টাফয, ২০১৯ বরিাব্দ।
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ম্পাদনা
ন্ডমাবগতায়
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