
মানবসম্পদ উন্নয়ন: 

 বাস্থবকের  েম মের্মা-েম মচারীকদর  পেশাদাররত্ব  ও  েম মদক্ষর্া  বৃরির স্বাকথ ম ২০১৮-১৯ অথ ম বছকর  

পদকশ- রবকদকশ  রবরিন্ন  প্ররশক্ষণ/পসরমনাকর  অংশগ্রহকণর  জন্য েম মের্মা-েম মচারীকদর  মকনানয়ন প্রদান  েরা 

হয়। এছাড়া এেই  অথ ম বছকর  নবরনকয়াগকৃর্  েম মের্মা-েম মচারীকদর  ইন-হাউজ প্ররশক্ষকণর  আকয়াজন েরা 

হয়। রনকে সাররণ আোকর  এর্ৎসংক্রান্ত উোত্ত  প্রদত্ত  হ’লঃ 

 

ে) পদশীয় প্ররশক্ষণ/কসরমনার: (জুলাই/১৮ হকর্  জুন/১৯ ের্ মন্ত) 

  

ক্রঃ 

নং  

প্ররশক্ষকণর নাম  প্ররর্ষ্ঠাকনর নাম  সময়োল  প্ররশক্ষণাথীর 

সংখ্যা  

1.  Training on Sanitary & 

Phyto-Sanitary(SPS) 

and Technical  Barrier 

to Trade(TBT)  

ডরিউটিও পসল,  

বারণজয  মন্ত্রণালয়  

১৩-১৫ নকিম্বর’১৮  ০১  

২.  Training on Sanitary & 

Phyto-Sanitary(SPS)  

মরন্ত্রেররষদ রবিাগ  ২৮ নকিম্বর’১৮  ০২  

৩.  Training on Online 

Office Management  

বাংলাকদশ ইনরিটিউট 

অফ ম্যাকনজকমন্ট  

২০-৩১ জানুয়ারী ’১৯  ০১  

৪.  Training on Public 

Procurement 

Management  

বাংলাকদশ ইনরিটিউট 

অফ ম্যাকনজকমন্ট  

০৩-০৭ পফব্রুয়ারী ’১৯  ০১  

৫.  Seminar  ADB, ঢাো  ১০-১১ পফব্রুয়ারী ’১৯  ০১  

৬.  Training on World 

Trade and 

Development  

ডরিউটিও পসল,  

বারণজয  মন্ত্রণালয়  

০৫-০৭ পম’১৯  ০১  

৭.  Training on Women 

Entrepreneurship and 

Trade Promotion in 

Bangladesh 

ডরিউটিও পসল,  

বারণজয  মন্ত্রণালয়  

১৪-১৬ পম’১৯  ০১  

৮.  Training course on 

Basic Principles of  

WTO Agreement and 

Notification 

requirement  

ডরিউটিও পসল,  

বারণজয  মন্ত্রণালয়  

২৬-২৮ পম’১৯  ০১  

৯.  পমৌ রলে প্ররশক্ষণ পোস ম আররেএটিরস  জুলাই’১৮-জুন’১৯  ২১  

১০.  আরথ মে ব্যবস্থােনা  পোস ম ০২  

১১.  ICT  পোস ম ০৩  

১২.  আচারণ ও শৃঙ্খলা পোস ম ০২  

১৩.  েরমউরনকেটিি ইংরলশ পোস ম ০১  

১৪.  ই-নরথ পোস ম ০১  

১৫.  রবকশষ পমৌ রলে প্ররশক্ষণ পোস ম ০১  

পমাট=  ৪০  

 

  

 

 

  

  



খ) ববকদরশে প্ররশক্ষণ/কসরমনার: (জুলাই/১৮ হকর্  জুন/১৯ ের্ মন্ত)   

ক্রঃ 

নং  

প্ররশক্ষকণর নাম  পদশ  সময়োল  প্ররশক্ষণাথীর 

সংখ্যা  

১.  DC-DM conference of 

Cluster-8  

আসাম,  িারর্  ০১জুলাই’১৮  ০১  

২.  Study tour  এরশয়ান ইনরিটিউট 

অফ পটেকনালরজ,  

থাইল্যান্ড  

২১-৩০ জুলাই’১৮  ০১  

৩.  Conference on 

Bangladesh-India Joint  

Group of  Customs  

নয়ারদরি,  িারর্  ২৪-২৫ পসকেম্বর’১৮  ০১  

৪.  Study tour on Port 

Management of  

operation (Malaysia-

Indonesia Land port)  

মালকয়রশয়া –

ইকদাকনরশয়া  

২৫ পসকেম্বর-১০ 

অকটাবর’১৮  

০৩  

৫.  Operational  Efficiency 

and Improvement of  

Bangladesh Land Port  

Authority  

রিকয়র্নাম ও 

েকম্বারডয়া  

২৬ অকটাবর-০৫ 

নকিম্বর’১৮  

১২  

৬.  Conference on  

Bangladesh-India Joint  

Group of  Customs  

োঠমুন্ডু, পনোল  ১২-১৩ রডকসম্বর’১৮  ০১  

৭.  SASEC Nodal  official  

and working group  

রসউল,  দরক্ষণ 

পোররয়া  

১৮-১৯ মাচ ম’১৯  ০১  

৮.  Seminar on Belt  and 

Road Product capacity 

co-operation of 

Bangladesh 

চীন  ১০-২৪ পম’১৯  ০১  

৯.  E-Port Management 

and Automation 

System  

মালকয়রশয়া  ২৭পম-৩জুন’১৯  ০৬  

পমাট=  ২৭  

 

গ) অিযন্তরীণ প্ররশক্ষণ: (জুলাই/১৮ হকর্  জুন/১৯ ের্ মন্ত)   

ক্রঃ 

নং  

প্ররশক্ষকণর নাম  প্ররর্ষ্ঠাকনর নাম  সময়োল  প্ররশক্ষণাথীর 

সংখ্যা  

১.  ে) সরোরী  েম মচারী  আচরণ ও 

শৃঙ্খলা;  

খ)নরথ ব্যবস্থােনা ও ই-

ফাইরলং,  ছুটি রবরি,  এরসআর ও 

সারি মস বুে;  

গ) বদর েররচালনা ও 

ব্যবস্থােনা,  ট্যাররফ রসরডউল 

প্রণয়ন ও েিরর্ প্রকয়াগ;  

ঘ)আরথ মে রবরি রবিান ও বাকজট 

প্রণয়ন;  

ঙ)public 

procurement ও পটন্ডার 

েিরর্,  রনকয়াগ,  বজযষ্ঠর্া/  

েকদান্নরর্ রবরি রবিান।  

 

 

 

 

বাস্থবে  

 

 

 

 

০৭-০৫-২০১৯ পথকে 

০৯-০৫-২০১৯  

  

 

 

 

 ১৩  

পমাট=  ১৩  

 


