
 

 
 

 

বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডস্টমস্টনদেশন এ্ন্ড ম্যাদনজদমন্ট (স্টবয়াম) ফাউদন্ডশন আঞ্চস্টলক ককন্দ্র, কক্সবাজার  

ঝাউতলা সী বীচ করাড , কক্সবাজার- 470০।  
 

 

 

২০২০-২০২১ থ থবছরর ববয়াম ফাউরেলন আঞ্চলিক ককন্দ্র, কক্সবাজারে নুবিত প্রবলক্ষণ ক ারস থর সাে-সংরেপঃ 

 

ককন্দ্র ক ারস থর সংখ্যা ব্যাচ সংখ্যা প্রবলক্ষণাথী সংখ্যা 

লবয়াম ফাউরেশন, কক্সবাজাে ১৯ টি ২৯ টি ৬৫৭ জন 

 
 

২০২০-২০২১ থ থবছরর ববয়াম ফাউরেলন আঞ্চলিক ককন্দ্র, কক্সবাজারে নুবিত প্রবলক্ষণ ক ারস থর বববরণঃ 

 

ক্রম ক ারস থর নাম উরযাক্তা/ 

প্রবতিান 

ব্যাচ সংখ্যা প্রবলক্ষণাথী 

সংখ্যা 

কময়াদ া 

১. কাস্টরগস্টর স্টশক্ষা অস্টিেপ্তরািীন প্রস্টতষ্ঠানসমূদে 

কম মরত ৯ম ও তদূর্ধ্ম কেডভুক্ত স্টশক্ষক-

কম মকতমাদের ০২ (দুই) মাস কময়ােী ‘ববভাগীয় 

বুবনয়াবদ প্রবলক্ষণ ক াস থ’ 

কারিগিী রিক্ষা 

অরধদপ্তি 

৬ষ্ঠ ব্যাচ ৪০ জন  ররানা মহামারীর  াররণ 22.03.2020 

তাবররে অবাবস  প্রবলক্ষণ ক াস থটি স্থবগত 

হয় এবং 17.08.2020 - 01.09.2020 

মভয়াদদ সভাপ্ত হদয়দে সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ৪০ জন 

২. বাাংলাদেশ স্টনরাপে খাদ্য কর্তমপক্ষ-এ্র ১ম 

কেণীর কম মকতমাদের ৪৫ (পঁয়তারিি) রদন 

কময়ােী ‘স্টবভাগীয় বুস্টনয়াস্টে প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফাাংলাদদি 

রনিাদ খাদ্য 

কর্তৃক্ষ 

১ম ব্যাচ ২৮ জন 08.09.২০20 - 22.10.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২৮ জন 

৩. পাওয়ার গ্রীড ক াম্পানী ব বাংারদল  

(বপবজবসবব) ববমরটড এর উপ-সহ ারী 

প্রর ৌলীগরণর ংলগ্রহরণ ৪৫ (পঁয়তারিি) 

রদন কময়ােী ‘ববভাগীয় বুবনয়াবদ প্রবলক্ষণ 

ক াস থ’ 

াওয়াি রিড 

মকাম্পারন অফ 

ফাাংলাদদি 

(ররিরসরফ) রল. 

১২ তম ব্যাচ ৩০ জন 01.11.২০20 - 15.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ৩০ জন 

৪. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালয় এি কম মকতমা/ 

কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন 

কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণালয় 

১ম ব্যাচ ২১ জন 01.11.২০20 - 05.11.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

২য় ব্যাচ ২০ জন 15.11.২০20 - 19.11.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০২ টি ব্যাচ ৪১ জন  

৫. 

 

স্বাস্থ্য ও রিফাি কল্যাণ রফবাগ এি কম মকতমা/ 

কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন 

কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

স্বাস্থ্য ও রিফাি 

কল্যাণ রফবাগ 

১ম ব্যাচ 

 

২৯ জন 08.11.২০20 - 12.11.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

২য় ব্যাচ  ২৬ জন 13.12.২০20 - 17.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

৩য় ব্যাচ ২০ জন 02.03.২০21 - 06.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০৩ টি ব্যাচ ৭৫ জন  

৬. ফাাংলাদদি মেড এন্ড ট্যারিপ করভিন এি 

কম মকতমা/ কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) 

রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফাাংলাদদি মেড 

এন্ড ট্যারিপ 

করভিন 

১ম ব্যাচ ২৬ জন 

 

22.11.২০20 - 26.11.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২৬ জন 

৭. সাংস্কৃরত রফষয়ক ভন্ত্রণালয় এি কম মকতমা/ 

কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন 

কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

সাংস্কৃরত রফষয়ক 

ভন্ত্রণালয় 

১ম ব্যাচ ২০ জন 29.11.২০20 - 03.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২০ জন 



ক্রম ক ারস থর নাম উরযাক্তা/ 

প্রবতিান 

ব্যাচ সংখ্যা প্রবলক্ষণাথী 

সংখ্যা 

কময়াদ া 

৮. দুরয থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় এি 

কম মকতমা/ কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) 

রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

দুরয থাগ ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণায় 

১ম ব্যাচ ১৮ জন 13.12.২০20 - 17.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

২য় ব্যাচ ১৮ জন 20.12.২০20 - 24.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

৩য় ব্যাচ ১৯ জন 27.12.২০20 - 31.12.২০20 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

৪থ ৃব্যাচ ২১ জন 24.01.২০21 - 28.01.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

৫ম ব্যাচ ২২ জন 07.02.২০21 - 11.02.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

৬ষ্ঠ ব্যাচ ২০ জন 21.02.২০21 - 25.02.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০৬ টি ব্যাচ ১১৮ জন  

৯. ফাাংলাদদি জ্বালারন ও রফদুযৎ গদফষণা 

কাউরিল এি কম মকতমা/ কভচৃািীদদি 

অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী 

প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফাাংলাদদি 

জ্বালারন ও রফদুযৎ 

গদফষণা কাউরিল 

০১ টি ব্যাচ ০৭ জন 03.01.২০21 - 07.01.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ০৭ জন 

১০. গৃহায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণালয় এি কম মকতমা/ 

কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন 

কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

গৃহায়ন ও গণপূত ৃ

ভন্ত্রণালয় 

 

১টি ২২ জন 10.01.২০21 - 14.01.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২২ জন 

১১. ফাাংলাদদি ভূতারিক িরি অরধদপ্তি এি 

কম মকতমা/ কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) 

রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফাাংলাদদি 

ভূতারিক িরি 

অরধদপ্তি 

১ম ব্যাচ ২৮ জন 17.01.২০21 - 21.01.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ। 

২য় ব্যাচ ২৮ জন 31.01.২০21 - 04.02.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০২ টি ব্যাচ ৫৬ জন  

১২. 

 

 

 

মসতু রফবাগ ও ফাাংলাদদি মসতু কর্তৃক্ষ এি 

কম মকতমামদি অাংশেেদণ ০৩ (রতন) রদন 

কময়ােী ‘রফদিষ সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

মসতু রফবাগ ও 

ফাাংলাদদি মসতু 

কর্তৃক্ষ 

১ম ব্যাচ ২৪ জন 30.01.২০21 ও 02.02.2021 - 

3.02.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২৪ জন 

১৩. কলকািখানা ও প্ররতষ্ঠান রিদিনৃ অরধদপ্তি 

এি সেকাস্টর মোপস্টরেশ মক/েম পস্টরেশ মক 

কম মকতমাদের  ০২ (দুই) ভাস কময়াস্টে 

‘ববভাগীয় বুবনয়াবদ প্রবলক্ষণ ক াস থ’ 

কলকািখানা ও 

প্ররতষ্ঠান রিদিনৃ 

অরধদপ্তি 

৭ম ব্যাচ ৩০ জন 11.02.২০21 - 11.04.২০21 

কময়ারে সমাপ্ত হরয়রে 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ৩০ জন  

১৪. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণালয় এি ইদনাদবিন টিদভি 

কভকৃতাৃমদি অাংশেেদণ ০৪ (চাি) রদন 

কময়ােী ‘রফদিষ সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণালয় 

 

১ম ব্যাচ ১৫ জন 24.02.২০21 - 27.02.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব বরমাট= ০১টি ব্যাচ ১৫ জন 

১৫. প্ররতিক্ষা ভন্ত্রণালয় এি কম মকতমা/ কভচৃািীদদি 

অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী 

প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

প্ররতিক্ষা 

ভন্ত্রণালয় 

 

১ম ব্যাচ ২৫ জন 28.02.২০21 - 04.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২৫ জন 

১৬. ফাাংলাদদি ইিটিটিউট অফ ম্যাদনিদভন্ট এি 

কভচৃািীদদি অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন 

কময়ােী ‘সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ফাাংলাদদি 

ইিটিটিউট অফ 

ম্যাদনিদভন্ট 

১ম ব্যাচ ২৪ জন 07.03.২০21 - 11.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

২য় ব্যাচ ২৪ জন 14.03.২০21 - 18.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০২ টি ব্যাচ ৪৮ জন  



ক্রম ক ারস থর নাম উরযাক্তা/ 

প্রবতিান 

ব্যাচ সংখ্যা প্রবলক্ষণাথী 

সংখ্যা 

কময়াদ া 

১৭. ভূরভ ভন্ত্রণালয় এি কম মকতমা/ কভচৃািীদদি  

অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী 

প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

ভূরভ ভন্ত্রণালয় 

 

 

১ম ব্যাচ ১৯ জন 07.03.২০21 - 11.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ১৯ জন 

১৮. াট  অরধদপ্তি এি ইদনাদবিন টিদভি 

কভকৃতাৃমদি অাংশেেদণ ০৩ (রতন) রদন 

কময়ােী ‘রফদিষ সঞ্জীফনী প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

াট  অরধদপ্তি 

 

 

১ম ব্যাচ ০৯ জন 19.03.২০21 - 21.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ০৯ জন 

১৯. তথ্য অরধদপতি এি কম মকতমা/ কভচৃািীদদি  

অাংশেেদণ ০৫ (াঁচ) রদন কময়ােী ‘সঞ্জীফনী 

প্রস্টশক্ষণ ককাস ম’ 

তথ্য অরধদপতি 

 

১ম ব্যাচ ২৪ জন 21.03.২০21 - 25.03.২০21 

কময়ারদ সমাপ্ত হরয়রছ 

সব থরমাট= ০১ টি ব্যাচ ২৪ জন 

 

 

 

 

 

 


