
 

 

ক্রমিক ককোর্স ের  নোি ও 

কিয়োদ 

প্রমিক্ষণোর্থীর পর্ েোয় ককোর্স ের কিয়োদ প্রস্তোমিত 

কক্ষ 

প্রমিক্ষণোর্থী

র সংখ্যো 

ককোর্স ের ধরণ 

ককোস ে শুরু ককোস ে সিোপ্ত 

০১ ২৬তি মিটমিষ্টভুক্ত 

ইউএনও-কদর 

ওমরর্য়র্েিন ককোস ে  

০২ (দুই) সপ্তোহ 

মিটমিষ্টভুক্ত ইউএনও ১৬-০৭-১৭ 

রমিিোর 

২৭-০৭-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

০২ ১০২তি আইন ও 

প্রিোসন ককোস ে ০৫ 

(পাঁচ) িোস 

সহকোরী কমিিনোর িো 

সিপর্ েোর্য়র কি েকতেো 

২৩-০৭-১৭ 

রমিিোর 

২১-১২-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৩০৬ ৪০ জন আিোমসক 

০৩ ১০৩তি আইন ও 

প্রিোসন ককোস ে ০৫ 

(পাঁচ) িোস 

সহকোরী কমিিনোর িো 

সিপর্ েোর্য়র কি েকতেো 

২৩-০৭-১৭ 

রমিিোর 

২১-১২-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৩১৬ ৪০ জন আিোমসক 

০৪ ১৫তি মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগর্ণর 

প্রমিক্ষণ ককোস ে   ০২ 

(দুই) সপ্তোহ 

অমতমরক্ত কজিো 

ম্যোমজর্েট/ অমতমরক্ত 

কজিো প্রিোসক এিং 

কি েরত মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগণ 

২০-০৮-১৭ 

রমিিোর 

৩১-০৮-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

০৫ ২৬তম সরকারী ক্রয় 

ব্যবস্থাপনা ককাস স ০২ 

(দুই) সপ্তোহ 

উপ-সচিব/চসচনয়র 

সহকারী সচিব/চসচনয়র 

সহকারী কচমশনার/ 

সহকারী সচিব/সহকারী 

কচমশনার 

১৭-০৯-১৭ 

রমিিোর 

২৮-০৯-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

   

০৬ ২৭তি মিটমিষ্টভুক্ত 

ইউএনও-কদর 

ওমরর্য়র্েিন ককোস ে  

০২ (দুই) সপ্তোহ 

মিটমিষ্টভুক্ত ইউএনও ০৮-১০-১৭ 

রমিিোর 

১৯-১০-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

০৭ ১৬তি মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগর্ণর 

প্রমিক্ষণ ককোস ে   ০২ 

(দুই) সপ্তোহ 

অমতমরক্ত কজিো 

ম্যোমজর্েট/ অমতমরক্ত 

কজিো প্রিোসক এিং 

কি েরত মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগণ 

২২-১০-১৭ 

রমিিোর 

০২-১১-১৭ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

০৮ ১০৪তি আইন ও 

প্রিোসন ককোস ে ০৫ 

(পাঁচ) িোস 

সহকোরী কমিিনোর িো 

সিপর্ েোর্য়র কি েকতেো 

০১-০১-১৮ 

কসোিিোর 

৩১-০৫-১৮ 

বৃহস্পমতিোর 

৩০৬ ৪০ জন আিোমসক 

০৯ ১০৫তি আইন ও 

প্রিোসন ককোস ে ০৫ 

(পাঁচ) িোস 

সহকোরী কমিিনোর িো 

সিপর্ েোর্য়র কি েকতেো 

০১-০১-১৮ 

কসোিিোর 

৩১-০৫-১৮ 

বৃহস্পমতিোর 

৩১৬ ৪০ জন আিোমসক 

  



 

 

 

১০ ককোস ে অন পোিমিক 

পমিমস প্রর্সস ০১ 

(এক) সপ্তোহ 

উপসমচি ও যুগ্মসমচি 

পর্ েোর্য়র কি েকতেো  

০৪-০২-১৮ 

রমিিোর 

০৮-০২-১৮ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

১১ ১৭তি মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগর্ণর 

প্রমিক্ষণ ককোস ে   ০২ 

(দুই) সপ্তোহ 

অমতমরক্ত কজিো 

ম্যোমজর্েট/ অমতমরক্ত 

কজিো প্রিোসক এিং 

কি েরত মনি েোহী 

ম্যোমজর্েটগণ 

২৫-০২-১৮ 

রমিিোর 

০৮-০৩-১৮ 

বৃহস্পমত িোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

১২ ২৭তম সরকারী ক্রয় 

ব্যবস্থাপনা ককাস স ০২ 

(দুই) সপ্তোহ 

উপ-সচিব/চসচনয়র 

সহকারী সচিব/চসচনয়র 

সহকারী কচমশনার/ 

সহকারী সচিব/সহকারী 

কচমশনার 

১১-০৩-১৮ 

রমিিোর 

২২-০৩-১৮ 

বৃহস্পমতিোর 

   

১৩ ৩য় গভোর্ন েন্স ও 

ইর্নোর্ভিন ককোস ে 

দুই সপ্তোহ 

মিমসএস (প্রিোসন) 

কযোডোর্রর উপসমচি  

 

০১-০৪-১৮ 

রমিিোর 

১২-০৪-১৮ 

বৃহস্পমতিোর 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক/ 

অনোিোমসক 

১৪ ওমরর্য়র্েিন ককোস ে নিমনর্য়োগপ্রোপ্ত মিমসএস 

প্রিোসন কযোডোর্রর 

কি েকতেোর্দর জন্য 

ককোর্স ের সিয় কি েকতেো 

মনর্য়োর্গর উপর মনভ ের কর্র 

৪১৬ ৪০ জন আিোমসক 

 
জনপ্রিোসন িন্ত্রণোিয় কর্তেক প্রদোনকৃত ককোস ে সমূহ 

 

১৩ এ ৬৪তি বুমনয়োমদ 

প্রমিক্ষণ ককোস ে 

মি.মস.এস. কযোডোরভূক্ত  

কি েকতেোগণ 

সরকোর মনধ েোমরত তোমরখ ৪০৬ ৪০ জন আিোমসক 

১৪ এ ৬৫তি বুমনয়োমদ 

প্রমিক্ষণ ককোস ে 

মি.মস.এস. কযোডোরভূক্ত  

কি েকতেোগণ 

সরকোর মনধ েোমরত তোমরখ ৪০৬ ৪০ জন আিোমসক 

১৫ ২০তি উন্নয়ন 

প্রিোসন ও ব্যিস্থোপনো 

িীর্ েক ককোস ে  ০৪ 

(চোর) সপ্তোহ 

উপ-সমচি (প্রিোসন 

কযোডোর ব্যতীত) 

সরকোর মনধ েোমরত তোমরখ ৪১৬ ৪০ আিো:/ 

অনোিোমসক 

১৬ ২১তি উন্নয়ন 

প্রিোসন ও ব্যিস্থোপনো 

িীর্ েক ককোস ে  ০৪ 

(চোর) সপ্তোহ 

উপ-সমচি (প্রিোসন 

কযোডোর ব্যতীত) 

সরকোর মনধ েোমরত তোমরখ ৪১৬ ৪০ আিো:/ 

অনোিোমসক 

 


