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                                জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিতব্য ষ্ঠিষ্ঠিন্ন প্রষ্ঠিক্ষণ পাঠক্রসমর ষ্ঠিিরণ  

 

ক্রঃ 

নং 

পাঠক্রসমর নাম মময়াদ/তাষ্ঠরখ প্রষ্ঠিক্ষণার্থীর পর্ যায় কম যকতযা/কম যচারীর নাম  ও পদিী  

 

জুলাই-২০১৯ 

১. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

১৪ ষ্ঠদন/ 

০১-১৪ 

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

--- 

২. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 
২৮ ষ্ঠদন/ 

জুলাই ০৮- আগস্ট ০৪ 

১০-১২তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব আল আডিন খান  

ব্যডিগত কি মকতমা কাি কডিউটার 

অপাসরটর 

৩. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

২১ষ্ঠদন/ 

জুলাই ১৫- আগস্ট ০৪ 

১৩-১৬ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব হাডলিা আিার িডল 

কডিউটার অপাসরটর 

 

আগস্ট-২০১৯ 

৪. Conduct and Discipline Course 

আচরণ ও শৃঙ্খলা মকাে য 

০৫ ষ্ঠদন/ 

০৪-০৮  

১০-১২ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ আবু হাডনফ খান 

ডহোবরক্ষক 

৫. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 
১৪ ষ্ঠদন/ 

আগস্ট ১৯- মেসেম্বর ০১  

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাি মমাঃ রুসেল আলম 

অষ্ঠিে েোয়ক 

৬. e-nothi Course 

ই-নষ্ঠর্থ মকাে য 

০৫ ষ্ঠদন/ 

২৫-২৯ 

১০-১২ তম মূল মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাহাম্মদ আলী আশ্রাফ  

অডিটর 

মেসেম্বর-২০১৯ 

৭. Office Management and ICT 

Course 

অষ্ঠিে ব্যিস্থাপনা এিং আইষ্ঠেটি মকাে য 

১২ ষ্ঠদন/ 

০১-১২ 

১০-১২ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাহাম্দ কালু ডিয়া 

কডিউটার অপাসরটর 

৮. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 
২১ ষ্ঠদন/ 

০২-২২ 

১৩-১৬ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ আলিগীর মহাোইন 

কডিউটার অপাসরটর 

৯. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

১৪ ষ্ঠদন/ 

০৯-২২ 

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব রডিত দাে 

অডফে েহায়ক 

১০. e-nothi Course 

ই-নষ্ঠর্থ মকাে য 

০৫ ষ্ঠদন/ 

১৫-১৯ 

১৩-১৬ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ কািরুল হাোন 

কডিউটার অপাসরটর 

অসটাির-২০১৯ 

১১. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

২৮ ষ্ঠদন/ 

অসটা: ০৭- নসি: ০৩ 

১০-১২ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব আডিকুর রহিান আনোরী 

ডহোবরক্ষক 

১২. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

২১ ষ্ঠদন/ 

০৯-২৯ 

১৩-১৬তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব ডিনটন চন্দ্র দাে  

কডিউটার অপাসরটর 

১৩. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

১৪ ষ্ঠদন/ 

১৪-২৭ 

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ মবলাল মহাসেন 

অডফে েহায়ক 

নসিম্বর-২০১৯ 

১৪. Special Foundation Training 

Course for Promoted Officials 

ষ্ঠিসিষ বুষ্ঠনয়াষ্ঠদ প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

৪৫ ষ্ঠদন/ 

১৭ নসি: - ৩১ ষ্ঠেসে: 

০৯তম মেসের 

কম যচারী 

---- 

১৫. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

২১ ষ্ঠদন/ 

০৪-২৪ 

১৩-১৬তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ িাহ আলি  

কডিউটার অপাসরটর 

১৬. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

১৪ ষ্ঠদন/ 

১৮ নসি: - ০১ ষ্ঠেসে: 

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ িডফকুল ইেলাি 

অষ্ঠিে েোয়ক 

১৭. Conduct and Discipline Course 

আচরণ ও শৃঙ্খলা মকাে য 

০৫ ষ্ঠদন/ 

২৪-২৮ 

১৩-১৬তম মেসের 

কম যচারী 

--- 

ষ্ঠেসেম্বর-২০১৯ 

১৮. 

 

Financial Management Course 

আষ্ঠর্থ যক ব্যিস্থাপনা মকাে য 

১২ ষ্ঠদন/ 

০১-১২ 

১০-১২ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ ইিরান মহাসেন 

ডহোবরক্ষক 

১৯. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

২১ ষ্ঠদন/ 

০২-২২ 

১৩-১৬তম মেসের 

কম যচারী 

--- 

২০. Fundamental Training Course 

মমৌষ্ঠলক প্রষ্ঠিক্ষণ মকাে য 

১৪ ষ্ঠদন/ 

০৯-২২ 

১৭-২০ তম মেসের 

কম যচারী 

জনাব মিাোঃ জািান মহাসেন 

অডফে েহায়ক 

 


