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েণেজর্তন্ত্রী ফর্ংরর্েদ য র্য 

জনক্তি, ভ ংার্ন  েবলক্ষণ ফযুেযর্ 
৮৯/২  র্ যর্ইর, ঢর্ র্।  

 

জনক্তি,  ভ ংার্ন  েষক্ষণ ফযু েযর্’য ফর্ষল   ইেনর্েবন  ভ ষয ল্পনর্-২০১৮-২০১৯ েণয়ন। 

 

ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 
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০১. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষনজ 

অষপেয  

েেদয় 

প্রফর্/আবু

ভত্মযীণ 

প্রফর্ েদর্ন 

জী যণ  

০১. অষবফর্ন 

েফণ আয 

৩টি প্রজরর্য় 

স্মর্ি 

 র্র্/ফষে ভন 

ের্ত্র 

েদর্ন 

 র্ম ক্রভ 

ষফে ন্দ্রী যণ। 
 

০১/০৭/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

  

 গফষ েভন

 ) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্         

ফতভর্েন প্র ন্দ্রীয়বর্েফ ফযুেযর্য 

দয দপ্তয     ও আেযর্ ৪টি 

প্রজরর্ মথর্ক্রেভ চট্টগ্রর্ভ, 

ষেরি, যংযয  মের্য      

ষফেদের্ভী  ভঅেদয 

ফষে ভন ের্ত্র/স্মর্ি  র্র্ 

েদর্ন   র্ম ক্রভ চর্রয  যর্ 

েয়েে। ২০১৮-১৯ অথ ফেেয 

অষবফর্ন েফণ আেযর্ ৩  

প্রজরর্ মথর্ক্রেভ  য ষভরস্নর্, 

প্রের্র্রেঞ্জ  র্ফনর্ প্রজরর্য় 

স্মর্ি  র্র্/ফষে ভন ের্ত্র 

েদর্ন  র্ম ক্রভ ষফে ন্দ্রী যণ 

 যর্ েফ।  

ফতভর্েন প্র ন্দ্রীয়বর্েফ ফযুেযর্য দয 

দপ্তয     ও আেযর্ ৪টি প্রজরর্ 

মথর্ক্রেভ চট্টগ্রর্ভ, ষেরি, যংযয 

 মের্য      ষফেদের্ভী  ভঅেদয 

ফষে ভন ের্ত্র/স্মর্ি  র্র্ েদর্ন  

 র্ম ক্রভ চর্রয  যর্ েয়েে। ২০১৮-

১৯ অথ ফেেয অষবফর্ন েফণ 

আেযর্ ৩  প্রজরর্ মথর্ক্রেভ 

 য ষভরস্নর্, প্রের্র্রেঞ্জ  র্ফনর্ 

প্রজরর্য় স্মর্ি  র্র্/ফষে ভন 

ের্ত্র েদর্ন  র্ম ক্রভ  

ষফে ন্দ্রী যেণয পের ষফেদের্ভী 

 ভঅেেণয অষবফর্ন ফুয়, ভয় 

 ষবক্তজি র্শ্রয় ম্ভফ েফ। 
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০২

. 

-ঐ- ০২. ষফেদ 

েভেনচু্ছ 

 ভঅেদয প্রফর্ 

জী যেণ 

 র্ম ক্রেভয 

ধর্যর্ফর্ষ তর্

য় আেযর্ ৬টি 

ষর্ইএভেত 

ষপঙ্গর্যষেন্ট 

 র্ম ক্রভ 

চর্রয যেণয   

ভর্ধুেভ 

ফ েভর্ি ৪২টি 

ষর্ইএভেত 

এ  র্ম ক্রভ 

উন্নীত যণ।  
 

০১/০৭/২০১

৮  

৩০/০৫/২০

১৯ 

ষযচর্র

  

 গফষ েভন

 ) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

এ ভত্ম প্রজরর্য়  ফফর্ র্যী 

ষফেদের্ভী  ভঅেদয 

ষপঙ্গর্যষেেন্টয জনু  ষর্ইএভ, 

ঢর্ র্য় আেত য়। পের 

েষতটি প্রেেত্রই তর্েদয ভয়, 

ষবক্তজি  অেথ য অচয় য়। 

এই ভুর্ দযূী যেণয জনু 

ংষস্নষ্ট প্রজরর্ভূেয  ষফেদ 

েভেনচু্ছ  ভঅেদয প্রফর্ 

জী যেণ ইেতর্ভেধু ৩৬টি 

ষর্ইএভেত ষপঙ্গর্যষেন্ট 

 র্ম ক্রভ ষফে ন্দ্রী যণ  যর্ 

েয়েে। ২০১৮-১৯ অথ ফেেয 

আয ৬টি প্রজরর্       : ১. 

ক্তিনর্ইদ, ২. ফযগুনর্, ৩. 

চর্র্ইনফর্ফেঞ্জ, ৪. জয়যযর্ি, 

৫. ঞ্চে ৬. খর্ের্েষ 

প্রজরর্য় এ  র্ম ক্রভ ফর্ত্মফর্য়ন 

 যর্ েফ। পের ষফএভইটিয 

অষধন ৪২টি ষর্ইএভ’য 

ভর্ধুেভ এ  র্ম ক্রভ ফর্ত্মফর্য়ন 

েফ।  

অফষষ্ট  ৬টি প্রজরর্       : ১. 

ক্তিনর্ইদ, ২. ফযগুনর্, ৩. 

চর্র্ইনফর্ফেঞ্জ, ৪. জয়যযর্ি, ৫. 

ঞ্চে,  ৬. খর্ের্েষ প্রজরর্য় এ 

 র্ম ক্রভ ষফে ন্দ্রী যেণয পের 

ফ েভর্ি ৪২টি প্রজরর্য ষফেদের্ভী 

 ভঅেেণয অষবফর্ন ফুয়, ভয় 

 ষবক্তজি র্শ্রয় ম্ভফ েফ। 



Inn Annual Workplan2018-19 

 

ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 
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তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

০৩

. 

-ঐ- ০৩.     

টিটিষ    
       ভ    

           । 

০১/১০/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

   

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্  

মের্য টিটিষ  তৃ   

উদ্ভর্ষফত ষর্ক্তজির্র 

ভুর্েনজেভন্ট ষেেভ আেযর্ 

১০টি   টিটিষ          ভ    

                       

েষক্ষণর্থঅেদয যীেয ফর্য 
ফর্য টিটিষেত তথু ংগ্রেয 

জনু আর্য েেয়র্জন নর্ 

য়র্য় প্রফর্ ের্ষপ্ত জ 

েফ এফং ভয়, অথ   

ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ।  

    টিটিবয়ত Online  এর মাধ্ুয়ম 

ভবতম  কাযমক্রম শুরম্ন করা     খুব 

য়জই তায়দর ভবতম  কাযমক্রম অনাইয়ন 

ম্পন্ন করয়ত পারয়ব এবং প্রবলক্ষণ 

সকায়ম ভবতম , ফাফ ংক্রামত্ম তথু 
অবত য়জই ওয়য়ব াইট, ইয়মই, 

এএমএ এর মাধ্ুয়ম পায়বন। এয়ত 

প্রবলক্ষণাথীয়দর সবাপ্রাবি জ য়ব এবং 
ময়, অথম ও বভবজট হ্রা পায়ব। 
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ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

০৪

. 

-ঐ- ০৪. 

ষফএভইটিয 

এফং এয 

অধীনা 

দপ্তযভূেয 

েেদয় 

প্রফর্ভূ      

ষবষর্ ষি 

ততযী  

 উ উ  

ষফষবন্ন 

প্রর্ুর্র 

ষভষর্য়র্য় ে   ; 

 

০১/০৭/২০১

৮  

৩১/১২/২

০১৮ 

ষযচর্র

  

 গের্ন 

 অথ ) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্  

 

ষফএভইটিয এফং এয অধীনা 

দপ্তযভূেয েেদয় 

প্রফর্ভূ      ষবষর্ ষি 

ততযী   উ উ  ষফষবন্ন 

প্রর্ুর্র ষভষর্য়র্য় ে     যর্ 

ের ষফযরংখু  

ষফেদেভেনচু্ছ  ভঅ  

            ের্ষপ্ত       

েফ। মর্  ভঅেদয অষবফর্ন 

ষফলেয়য ষদ্ধর্ভত্ম গ্রেণ 

র্য়  েফ এফং েতর্যণর্, 

য়যর্নী  ভধুস্বত্তেবর্েীেদয 

প্রদৌযর্ত্ব অেন র্ংে হ্রর্ 

র্েফ। 
 

ষফএভইটিয দয দপ্তয এফং এয 

অধীন দপ্তযভূেয েেদয় প্রফর্  

ষফএভইটিয এফং এয অধীনা 

দপ্তযভূেয েেদয় প্রফর্ভূ      

 উ উ         প্রর্ুর্র ষভষর্য়র্য় 

       যর্ ের অষধ ংখু  

ষফেদেভেনচু্ছ  ভঅ              

ভয়, অথ   ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ।   
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০৫. -ঐ- ০৫.        

 ভেস্ন   

         ;  

০১/১২/১৮ ৩০/০৪/১

৯ 

ষযচর্র

  

 গ ভ ং

ার্ন) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্  

 

অষবেমর্ে ষনষ্পষত্তয ষফদুভর্ন 

দ্ধষতয ষযফেত        

 ভেস্ন                   

            র অষবেমর্েেয 

ষফলেয় অনরর্ইেনয ভর্ধুেভ 

দ্রম্নততভ ভেয় তদভত্ম র্যী 

 ভ  তর্ ুর্েনেরয উয 

তদভত্মবর্য নুত্ম েফ। 

অষবেমর্েেয র্ষফ   

অগ্রেষতয ধর্ভূ 

অষবেমর্ে র্যীেণ স্ব স্ব 

অফার্ন প্রথে  ট্র্ুর্ষ ং নর্ম্বর্য 

ষদেয় জর্নেত র্যেফন  এফং  

অষবেমর্েভূেয ষনষ্পষত্ত 

ষনক্তিত  যর্ জ েফ । 

পের অষবফর্ন ফুফার্নর্য় 

দীর্ ূত্রতর্ হ্রর্ র্েফ। 

অষবেমর্ে ষনষ্পষত্তয ষফদুভর্ন 

দ্ধষতয ষযফেত        

 ভেস্ন                          

     র অষবেমর্েেয ষফলেয় 

অনরর্ইেনয ভর্ধুেভ দ্রম্নততভ 

ভেয় তদভত্ম র্যী  ভ  তর্ 

ুর্েনেরয উয তদভত্মবর্য 

নুত্ম েফ। অষবেমর্েেয র্ষফ   

অগ্রেষতয ধর্ভূ 

অষবেমর্ে র্যীেণ স্ব স্ব অফার্ন 

প্রথে  ট্র্র্ষ ং র্ম্বর্য ষদেয় জর্নেত 

র্যেফন  এফং  অষবেমর্েভূেয 

ষনষ্পষত্ত ষনক্তিত  যর্ জ েফ । 

প্রফর্ েতুর্ষেদয অথ , ভয়  

ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ। 
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

০৬. -ঐ- ০৬.           

       ০৩গ   ) 

         -

              

                

   উ       ও 

        

০১/০৭/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

  

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

                 ০৩গ   )       

   -                      

           উ              

অষধ র্েয  ভঅেেণয 

ভর্নম্মত দক্ষতর্ উন্নয়ন 

ম্ভফ েফ, মর্ ষনযর্দ 

অষবফর্ন ষনক্তিত এফং দক্ষ 
প্রর্য় অষধ ং ু   ভঅ 

েভেনয পের প্রযষভিুর্ন্স 

েফর্ ফকৃ্তদ্ধেত র্য়  েফ। 

                 ০৩গ   )          -

                                 উ      

         র্ষযেষয েষক্ষণ 
প্র ন্দ্রভূে এ ই ভষর্উের 

েষক্ষণ েদর্ন  যের  ভঅেেণয 
ভর্নম্মত দক্ষতর্ উন্নয়ন ম্ভফ 
েফ, মর্ ষনযর্দ অষবফর্ন 

ষনক্তিত, ফুক্তি উৎ ল  র্ধন এফং 

দক্ষ প্রর্য় অষধ ং ু   ভঅ 
েভেনয পের প্রযষভিুর্ন্স েফর্ 

ফকৃ্তদ্ধেত র্য়  েফ।  
০৭

. 

-ঐ- ০৭.            
            
             
৩         

ফর্ত্মর্ফর্য়ন। 

০১/০৭/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

  

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

                              

       ৩         ফর্ত্মফর্য়ন 

 যর্ ের টিটিষয         

             অষধ তয 

 র্ম  য  জ েফ।  

                                    

৩         ফর্ত্মফর্য়ন  যর্ ের 

টিটিষয                      

অষধ তয  র্ম  য  জ েফ । 

পের ভয়, অথ   ষবক্তজি হ্রর্ 

র্েফ।  
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 
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প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

০৮

. 

-ঐ- ০৮.  -      
          

      । 

০১/১০/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

  

 গ ভ ং

ার্ন) 

ষফএভইটি

, 

ঢর্ র্। 

 -                            

          ,                   , 

       ও                      

     জ েফ এফং 

প্রফর্েতুর্ীেণ ংষস্নষ্ট 

ষয র ুটিং এেজক্তন্সভূ 

ম্পে  ষফত্মর্ষযত তথু 

ংগ্রূফ   তফেদষ  

 ভ ংার্েনয ষফলেয় অফষত 

েত র্যেফন। পের য়যর্নী, 

প্রবর্ের্ষভত্ম  

ভধুস্বত্বেবর্েীেদয প্রদৌযর্ত্ব 

হ্রর্ র্েফ। 

 -                                  

    ,                   ,        ও 

                          জ 

েফ পের প্রফর্েতুর্ীেণ 

ংষস্নষ্ট ষয র ুটিং এেজক্তন্সভূ 

ম্পে  ষফত্মর্ষযত তথু 

ংগ্রূফ   তফেদষ  

 ভ ংার্েনয ষফলেয় অফষত েত 

র্যের য়যর্নী, প্রবর্ের্ষভত্ম  

ভধুস্বত্বেবর্েীেদয প্রদৌযর্ত্ব হ্রর্ 

র্েফ। এেত ভয়, অথ   ষবক্তজি 

হ্রর্ র্েফ। 
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 
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ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

০৯

. 

-ঐ- ০৯. ষফেদ 

েভেনচু্ছ দক্ষ 
 ভঅেদয জনু 

ষফেলর্ষয়ত  

        ততযী; 

০১/০৭/২০

১৮  

৩১/১০/১৮ ষযচর্র

  

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

ববএমইটির অবধ্ন ইন্সবিটিউট 

অব সমবরন সটকয়নাবজ 

(আইএমটি), কাবরগবর প্রক্ষণ সকন্দ্র 

(টিটিব)মূ য়ত উর্ত্তীণ 

প্রবলক্ষণাথীয়দর ববয়দবলক 

কমমংস্থায়নর য়ক্ষু ববয়দল 

গময়নচ্ছ ু দক্ষ কমীয়দর জনু 
ববয়লাবয়ত                     

          ,                    

ডাটায়বজ                 

             প    ন। 

ষফএভইটিয অষধন ইন্সষেটিউি 

অফ প্রভষযন প্রি েনর্রক্তজ 

 গআইএভটি),  র্ষযেষয েষক্ষণ 
প্র ন্দ্র গটিটিষ) ভূ েত উত্তঅণ 

েষক্ষণর্থঅেদয তফেদষ  

 ভ ংার্েনয য়ক্ষু ষফেদ 

েভেনচু্ছ ক্ষ ভঅেদয জনু 

ষফেলর্ষয়ত                     

           ,                    

র্র্ির্েফজ                         

     প    ন। পের েষক্ষণর্থঅ 
ষয র ুটিং এেজন্ট/ষনেয়র্ে তর্েদয 

ভয়, অথ   ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ। 
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

১০. -ঐ- ১০.         
  ভ     
    প       

চর্রয   ;  

০১/০৭/২০

১৮  

৩১/১২/১

৮ 

ষযচর্র

  

 গ ভ ং

ার্ন) 

ষফএভইটি

, 

ঢর্ র্। 

আধযষন  তথুেমযক্তিয 

যষফধর্ম্পন্ন ষফেলর্ষয়ত 

এ টি প্রেরয ভর্ধুেভ 

       েণ প্রদে  ষফেদে 

       , য়যর্নী             

          ংষস্নষ্ট দতূর্ফর্  

ষয র ুটিং 

এেজক্তন্স/ষনেয়র্ে তর্য েথ 

দ্রম্নত প্রমর্ের্েমর্ে ার্নূফ   

তর্ৎক্ষষণ /দ্রম্নত অষবেমর্ে 
ষনষ্পষত্ত/েদে েতুর্ফতেনয 

ফুফার্ গ্রণ  যের এ ধযেণয 

  ভ     েষত র্য েফ এফং 

নর্যী ভঅেণ ম্মর্ন  ভম দর্য 

র্েথ তফেদষ   ভ ংার্েন 

ষনেয়র্ক্তজত েত র্যেফন। 

আধযষন  তথুেমযক্তিয 

যষফধর্ম্পন্ন ষফেলর্ষয়ত এ টি 

প্রেরয ভর্ধুেভ        েণ প্রদে  

ষফেদে        , য়যর্নী             

          ংষস্নষ্ট দতূর্ফর্  

ষয র ুটিং এেজক্তন্স/ষনেয়র্ে তর্য 

েথ দ্রম্নত প্রমর্ের্েমর্ে ার্নূফ   

তর্ক্ষষণ /দ্রম্নত অষবেমর্ে 

ষনষ্পষত্ত/েদে েতুর্ফতেনয ফুফার্ 

গ্রণ  যের এ ধযেণয   ভ     

েষত র্য দ্রম্নত  জ েফ এফং 

নর্যী ভঅেণ ম্মর্ন  ভম দর্য র্েথ 

তফেদষ   ভ ংার্েন ষনেয়র্ক্তজত 

েত র্যেফন। পের        প্রদয 

ভয়, অথ   ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ। 
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

১১. -ঐ- ১১.           

চর্রয     

০১/১০/২০১

৮  

৩০/০৯/১৮ ষযচর্র

  গ      

ও    )  

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

          চর্রয     ের তর্ 

 ভ  তর্/ ভ চর্যীেদয ভেধু 

              ততযী  ফকৃ্তদ্ধেত 

র্য়  েফ মর্ 

েতুক্ষ/েযর্ক্ষবর্েফ 
প্রফর্গ্রীতর্েদয প্রফর্ 

ের্ষপ্তেত ইষতফর্চ  বূষভ র্ 

যর্খেফ। 

          চর্রয     ের তর্ 

 ভ  তর্/ ভ চর্যীেদয ভেধু       

        ততযী  ফকৃ্তদ্ধেত র্য়  

েফ মর্ েতুক্ষেযর্ক্ষবর্েফ 
প্রফর্গ্রীতর্েদয প্রফর্ ের্ষপ্তেত 

ইষতফর্চ  বূষভ র্ যর্খেফ। 

অষধ ন্তু ভ  তর্/ ভ চর্যীেদয 

ষফএভইটিয অবুভত্মেয 

প্রফর্ের্ষপ্তয  র্যেণ ভয়, অথ   

ষবক্তজি হ্রর্ র্েফ। 
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ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

১২. -ঐ- নদর্য়ন  

নতুন প্র র্  

চর্রয যণ; 

০১/০৭/২০১

৮  

৩০/০৬/১৯ ষযচর্র

  

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

িঊচ ে েল্পয অথ র্য়েন 

ি  ষবষত্ত  আভত্মজর্ষত  

নদর্য়ন ংার্ City & Guild 

 তৃ   ৬ টি টিটিষেত গষফে  

টিটিষ ঢর্ র্, ষফক্তজ টিটিষ 

ঢর্ র্, প্রখ পক্তজরর্তুেন্নের্ 

ভযক্তজফ ভষরর্ টিটিষ, ঢর্ র্, 

ষফে  টিটিষ চট্টগ্রর্ভ, যংযয 

টিটিষ  ষেরি টিটিষেত) 

৬টি প্রট্র্র্ প্র র্ে  

 গইের টট্র্ ুর্র, প্রভন, 

ষি েরষয়ং, স্ক্ুর্েপর্ক্তডং, 

প্রর্েির র্উজষ ষং  

 ুর্ির্ষযং) েষক্ষণ  র্ম ক্রভ 
শুযম্ন  যর্ েফ। ঈযঃ যু& 

এযঁলপং  তৃ   নদর্য়ন 

আভত্মজর্ষত বর্েফ স্বী ৃত 

এফং েষক্ষণ ের্প্তযর্ প্রক্রষর্ি 
ট্র্র্ন্সপর্েযয ভর্ধুেভ অনুর্নু 

প্রদে আেযর্ উন্নত েষক্ষণ 
গ্রণ  যেত র্েয। পের 

েফর্ী ফর্ংরর্েদী  ভঅেণ 

SEIP ে েল্পয অথ র্য়েন UK ষবষত্ত  

আভত্মজর্ষত  নদর্য়ন ংার্ City 

& Guilds  তৃ   ৬ টি টিটিষেত 

 গ ষফে  টিটিষ ঢর্ র্, ষফক্তজ টিটিষ 

ঢর্ র্, প্রখ পক্তজরর্তুেন্নের্ ভযক্তজফ 

ভষরর্ টিটিষ, ঢর্ র্, ষফে  টিটিষ 

চট্টগ্রর্ভ, যংযয টিটিষ  ষেরি 

টিটিষেত) ৬টি প্রট্র্র্ প্র র্ে  

 গইের টট্র্ ুর্র, প্রভন, 

ষি েরষয়ং, স্ক্ুর্েপর্ক্তডং, প্রর্েির 

র্উজষ ষং   ুর্ির্ষযং) েষক্ষণ 
 র্ম ক্রভ শুযম্ন  যর্ েফ। ঈযঃ যু& 

এযঁলপং  তৃ   নদর্য়ন 

আভত্মজর্ষত বর্েফ স্বী ৃত এফং 

েষক্ষণ ের্প্তযর্ প্রক্রষর্ি 

ট্র্র্ন্সপর্েযয ভর্ধুেভ অনুর্নু প্রদে 

আেযর্ উন্নত েষক্ষণ গ্রণ  যেত 
র্েয। পের েফর্ী ফর্ংরর্েদী 

 ভঅেণ  মময়ক্ষপ্রত্র স্বর্চ্ছন্দ 

প্রমর্ের্েমর্ে ার্ন, ষনযর্দ 

অষবফর্ন  অষধ  

প্রফতন/েযষভেিন্স অজেনয র্য়  
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

১৩

. 

-ঐ- ষফেদী বর্লর্ 

প্র র্  

চর্রয যণ; 

০১/০৭/২০

১৮  

৩০/০৬/১

৯ 

ষযচর্র

  

 গেষক্ষণ 
ষযচর্র

নর্) 

ষফএভইটি

 ,  ঢর্ র্ 

আইএভ জর্র্েনয ভর্ধুেভ 

জর্র্েন চর্ য যী প্রেত জর্র্নী 

বর্লর্  ইষএ প্র র্ষযয়র্ 

প্রের্গ্রর্েভয ভর্ধুেভ প্র র্ষযয়র্ 

প্রমেত প্র র্ষযয়র্ বর্লর্, চর্য়ষনজ, 

 ুর্ন্টষনজ এ ং এ ই বর্েফ 

ইউেযর্ীয় প্রদভূেয বর্লর্ 

েষক্ষপ্রণয ভর্ধুেভ  ষফেদ 
েভেনচু্ছ ফর্ংরর্েদী  ভঅেদয 

 ভ সক্ষয়ে র্ফষরর প্রমর্ের্েমর্ে 
ার্ন  দক্ষতর্ উন্নয়েনয য়ক্ষু 
ষফএভইটিয অষধন ৪০টি 

েষক্ষণ েষতষ্ঠর্েন  ৫টি ষফেদী 
বর্লর্ মথর্ক্রেভ ইংেযজী, 

আফযী, জর্র্নী, প্র র্ষযয়র্ন  

চর্য়ষনজগ ুর্ন্টষনজ) েষক্ষণ 
প্র র্  চর্রয  যর্ েফ। এেত 

ষফেদ েভেনচু্ছ  ভঅেণ েন্তবু 
প্রদেয বর্লর্  ংসৃ্ক্ষত ষফলেয় 

জর্নেত র্যেফন।  

 

 

আইএভ জর্র্েনয ভর্ধুেভ 

জর্র্েন চর্ য যী প্রেত জর্র্নী 

বর্লর্  ইষএ প্র র্ষযয়র্ 

প্রের্গ্রর্েভয ভর্ধুেভ প্র র্ষযয়র্ প্রমেত 

প্র র্ষযয়র্ বর্লর্, চর্য়ষনজ, 

 ুর্ন্টষনজ এ ং এ ই বর্েফ 

ইউেযর্ীয় প্রদভূেয বর্লর্ 

েষক্ষপ্রণয ভর্ধুেভ  ষফেদ 

েভেনচু্ছ ফর্ংরর্েদী  ভঅেদয 

 ভ সক্ষয়ে র্ফষরর প্রমর্ের্েমর্ে 

ার্ন  দক্ষতর্ উন্নয়েনয য়ক্ষু  
ষফএভইটিয অষধন ৪০টি েষক্ষণ 
েষতষ্ঠর্েন  ৫টি ষফেদী বর্লর্ 

মথর্ক্রেভ ইংেযজী, আফযী, 

জর্র্নী, প্র র্ষযয়র্ন  

চর্য়ষনজগ ুর্ন্টষনজ) েষক্ষণ 
প্র র্  চর্রয  যর্ েফ। পের েফর্ী 

ফর্ংরর্েদী  ভঅেণ  ভ সক্ষয়ে 
স্বর্চ্ছন্দ প্রমর্ের্েমর্ে ার্ন, ষনযর্দ 

অষবফর্ন  অষধ  

প্রফতন/েযষভেিন্স অজেনয র্য়  

েচ্ছ।  
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ক্র

ষভ

  

নং 

ষফলয় 

েত্মর্ষফত 

ষফলয় 

 গেৃীতফু 

 র্েজয নর্ভ) 

ফর্ত্মফর্য়ন র্র 

দর্ষয়ত্বের্

প্ত 

 ভ  তর্ 

েতুর্ষত পরর্পর গ র্জটি 

ম্পন্ন ের গুণেত ফর্ 

ষযভর্ণেত ষ  ষযফতন 

আেফ) 

ষযভর্ গেতুর্ষত পরর্পর ততষয 

েয়েে ষ  নর্ তর্ ষযভর্েয 

ভর্নদন্ড) 

শুযম্নয 

তর্ষযখ 

ভর্ষপ্তয 

তর্ষযখ 

   

১৪. -ঐ- ১২. আইষর্য়র্ 

ভুর্েনজেভন্ট 

 প্রস্ক্র আ 

  
 

০১/০৭/১৮  ৩০/০৬/১

৯ 

ভর্ষয

চর্র , 

ষফএভইটি

 , ঢর্ র্। 

 

জনক্তি,  ভ ংার্ন  

েষক্ষণ ফযু েযর্য প্রফর্ভূ 
অষধ তয জনফর্ন্ধফ  যর্য 

য়ক্ষু  র ম র্েয়য 

 ভ  তর্/ ভ চর্যীেদয ষন ি 

েত ের্প্ত  উদ্ভর্ফনী ন্থর্/ 

ধর্যনর্ভূ মর্চর্ই-ফর্ের্ই  

 েয ফযুেযর্য অবুভত্মযীণ 

প্রফর্ এফং জনেেণয জনু 

েেদয় প্রফর্  েদর্েনয সক্ষপ্রত্র 
তর্ েেয়র্ে  যের  প্রফর্ 

জী যণ এফং  ভয়, অথ  

 ষবক্তজি  হ্রর্ ম্ভফ েফ। 

ের্প্ত উদ্ভর্ফনী ন্থর্/ ধর্যনর্ভূ 

মর্চর্ই-ফর্ের্ই   েয ফযুেযর্য 

অবুভত্মযীণ প্রফর্ এফং জনেেণয 

জনু েেদয় প্রফর্  েদর্েনয সক্ষয়ে 
তর্ েেয়র্ে  যের  প্রফর্ 

জী যণ এফং  ভয়, অথ   

ষবক্তজি  হ্রর্ ম্ভফ েফ। 

 

 

 ইেনর্েবন টিেভয উদ্ভর্ফন ংক্রর্ভত্ম ফর্ৎষয   ভ ষয ল্পনর্- ২০১৮-২০১৯ ফর্ত্মফর্য়েন ষফএভইটিয ইেনর্েবন টিেভয  র 

দু/ ভ  তর্ে   র্ম  য বূষভ র্ র্রন  যেত েফ। 

স্বাক্ষবরত-২৮.০৬.২০১৮  
 ম  োঃ  েলিম  েজাোঃ  

ভর্ষযচর্র  গঅষতষযি ষচফ) 

              প্রপর্নঃ ৪৯৩৪৯৯২৫  গঅষপ) 
                         Email-dg@bmet.gov.bd. 
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