
প্রশিক্ষণ ক োর্স র্মহূ: 

০১।   আচরণ ও িঙৃ্খলো শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর মোঠ পযসোরয়  মসরত উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসো ও কেশিট 

সুপোরভোইেোররদর েন্য ০৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ 

ক োরর্সর মোিযরম অংিগ্রহণ োরীগণর  র্র োরী  মসচোরী (িৃঙ্খলো ও আপীল) শিশিমোলো- ২০১৮, 

র্র োরী  মসচোরী আচরণ শিশি- ১৯৭৯, র্র োরী  মস তসোরদর প্রতযোশিত আচরণ, শিএর্আর, এফ 

আর ও এর্ আর- এ আচরণ, িৃঙ্খলো শিশি ও  মস  শমিরনর ভূশম ো, প্রিোর্রন ননশত তো, র্োমোশে  

মূলযরিোি ও প্রিোর্ন, কনতৃত্ব ও র্মন্বয়, কপ্রষণো, প্রিোর্রন শর্দ্ধোন্ত গ্রহণ, র্র োরী  তস তসোরদর 

গুণোিলী ও শিষ্টোচোর, অশফর্ পশররিি ও র্হমশমসতো, র্র োরী  মস তসোরদর গণর্ংরযোরগর ভূশম ো, 

র্ংশিিোরনর আরলোর  র্র োরী  মস তসোরদর দোশয়ত্ব ও  তসিয, চোকুরী শিশিমোলো, শিভোগীয় মোমলো, 

শিভোগীয় মোমলোয় র্োক্ষযগ্রহণ নীশতমোলো, িোশস্ত প্রদোরনর  োরণর্মহূ ও িৃঙ্খলো েশনত ক ইরর্র 

িোপর্মূহ, অশভরযোগ শিিরণী প্রণয়ন ও অশভোরযোগনোমো প্রণয়ন, তদন্ত  মস তসো শনরয়োগ ও তদন্ত 

পদ্ধশত- ১, তদন্ত পদ্ধশত- ২, আপীল শরশভিন, প্রিোর্শন  ট্রোইিুনোল শিষরয় অশভজ্ঞ শররর্োর্স পোর্সরনর 

মোিযরম প্রশিক্ষণোর্সীদদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোন  রো হয়। ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর 

 মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি 

 রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, 

প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি 

 শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 
 

 

০২।   নিরীক্ষা ও অর্ থ ব্যবস্থাপিা নবষয়ক প্রনিক্ষণ ককার্ থ: 

যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর প্রিোন  োযসোলয়র্হ মোঠ পযসোরয়  মসরত উপপশরচোল , কপ্রোগ্রোম ক ো-

অশিসরনটর, কিপুশট কপ্রোগ্রোম ক ো- অশিসরনটর, র্হ োরী পশরচোল ,  শমউশনশট কিরভলপরমন্ট অশফর্োর, 

উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসো, উচ্চমোন র্হ োরী ও অশফর্ র্হ োরী  োম-  শম্পউটোর মদু্রোক্ষশর রদর 

েন্য ০৭শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর মোিযোরম 

অংিগ্রহণ োরীগণর  শনরীক্ষো, শনরীক্ষোর প্র োররভদ, শনরীক্ষো শটরমর শন ট উপস্থোশপত  োগেপে, 

শনরীক্ষোর ঝুুঁশ পূণস শিষয় ও  ম ঝুুঁশ পূণস শিষয়, শনরীক্ষো আপশত্ত, আপশত্তর  োরণ ও আপশত্তর ফলোফল, 

শনরীক্ষো আপশত্তর ব্রির্ীট েিোি প্রস্তুত রণ, শনরীক্ষো আপশত্ত শনষ্পশত্তর শিশভন্ন িোপ র্মূহ, আশর্স  

শিশি, কট্রেোরী শিশি, দরপে, দরপরের প্র োররভদ, দরপরের তুলনোমূল  শিিরণী প্রস্তুত, মোলোমোল 

র্ংগ্ররহর  োযসোরদিপে নতরী, ষ্ট  এশন্ট্র ও ষ্ট  করশেষ্টোর শল,ন, িোরেট প্রস্তুত রণ, িযয় শিিরণী 

প্রস্তুত রণ, র্োশভসর্ িশহ শল,ন ও র্ংরক্ষণ,  যোিিশহ শল,ন পদ্ধশত, কপনিন শিশি শিষরয় অশভজ্ঞ 

শররর্োর্স পোর্সরনর মোিযরম প্রশিক্ষণোর্সীরদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোনর্হ অনুিীলরনর মোিযরম হোরত-  লরম 



 োেগুরলো  রোরনো হয়। ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস 

র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ 

প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো 

শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, 

মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 

০৩।   ইন্টোররনট ও ট্রোিলসুযশটং শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর প্রিোন  োযসোলয়র্হ মোঠ পযসোরয়  মসরত উপপশরচোল , কপ্রোগ্রোম ক ো- অশিসরনটর, 

কিপুশট কপ্রোগ্রোম ক ো- অশিসরনটর, র্হ োরী পশরচোল ,  শমউশনশট কিরভলপরমন্ট অশফর্োর, উপরেলো 

যুি উন্নয়ন  মস তসো, উচ্চমোন র্হ োরী ও অশফর্ র্হ োরী  োম-  শম্পউটোর মুদ্রোক্ষশর রদর েন্য 

০৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর মোিযোরম 

অংিগ্রহণ োরীগণর  Networks basics, The uses of network, How networks are structured, 

Network Media & Hardware, Require for Network.(2) About NIC, Repeater, Hub, 

Switch, Router.(3) About twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable, RJ45 

connector, Cabling (straight, cross) Browsing, Describe about different Browsing 

Software.(2) Setup option of different browser.(3) Browsing Different Web Sites: DYD 

website, PMO website, MOF website, MOPA website, social networking; facebook, 

YouTube. (4) Registrations as a member in different website. (5) Downloading and save 

information from website, upload information from PC. (6) Download and save 

information from website using Internet Download Manager (IDM) (7) Understanding 

PDF files, PDF reader application.(8) Different plug-ins/Utilities for faster and safe 

Internet browsing, clear history. Understanding Zip/Rar file, Printing downloaded 

page(s). Computer virus, (2) Types of viruses, (3) Scanning, updating antivirus   শিষরয় 

অশভজ্ঞ শররর্োর্স পোর্সরনর মোিযরম প্রশিক্ষণোর্সীদদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোনর্হ অনুিীলরনর মোিযরম হোরত-

 লরম  োেগুরলো  রোরনো হয়। ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস 

র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ 

িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট 

দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, 

কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়।  

 



০৪।  শম্পউটোর হোিসওয়যোর এন্ি র্ফট্ওয়যোর ট্রোিলসুযশটং শিষয়  প্রশিক্ষ   

প্রশিক্ষণ ক োর্স(TOT)  
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর মোঠ পযসোরয়  মসরত র্হ োরী প্রশিক্ষ ( শম্পউটোর), উচ্চমোন র্হ োরী ও অশফর্ 

র্হঃ  োম-  শম্পউটোর অপোররটররদর েন্য ০৭শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন 

 রো হয়। এ ক োরর্সর মোিযোরম অংিগ্রহণ োরীগণর  Various Types of Devices and Accessories, 

Uses of Tools for Computer Servicing, Hardware Assembling& Disassembling,  

Connecting devices to a Computer, Operating System software Installation & Un-

installation, Applications software Installation & Un-installation,  Device Driver 

software Installation & Un-installation,  Antivirus Installation & Un-installation, 

Software & Hardware Trouble Shooting, Monitor, Multimedia Projector, Scanner, 

Printer & UPS Trouble Shooting, Troubleshooting the Laptop & Portable device, Basics 

of Preventive Maintenance and Troubleshooting শিষরয় অশভজ্ঞ শররর্োর্স পোর্সরনর মোিযরম 

প্রশিক্ষণোর্সীদদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোনর্হ অনুিীলরনর মোিযরম হোরত-  লরম  োেগুরলো  রোরনো হয়। 

ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ 

পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  

িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন,ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন 

ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর 

িযিহোর  রো হয়। 

 

০৫। ই- ফোইশলং শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স 
 

যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর প্রিোন  োযসোলয়র্হ মোঠ পযসোরয়  মসরত উপপশরচোল , ক ো- অশিসরনটর, কিপুশট 

ক ো- অশিসরনটর, র্হ োরী পশরচোল ,  শমউশনশট কিরভলপরমন্ট অশফর্োর, উপরেলো যুি উন্নয়ন 

 মস তসো, উচ্চমোন র্হ োরী, অশফর্ র্হ োরী  োম-  শম্পউটোর অপোররটররদর েন্য ০৫শদন কময়োদী 

আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর মোিযোরম অংিগ্রহণ োরীগণর  ই-

ফোইল(নশর্) শর্রেম পশরশচশত, িোংলো  শম্পউশটং- এ উইশনর োি িযিহোর,  ই- ফোইল(নশর্) শর্রেম 

লগইন প্রশেয়ো, কপ্রোফোইল িযিহোর ও নোগশর   ণসোর, িো  আপরলোি(নোগশর /দোপ্তশর ),  ,র্ড়ো িো  

র্ংরক্ষণ, আরিদন ট্রযোশ ং, রশিদ শপ্রন্ট, িো  শর্ল নতরী  রো,  িো  কপ্ররণ, িো  টযোশপং ইতযোশদ, িো  

কদ,ো, িো  শনস্পশত্ত রণ, শনিন্ধনিশহ এিং প্রশতরিদন, ই- ফোইল (নশর্) শর্রেরম িো , নশর্ কপি 

 রো, নশর্রত শর্দ্ধোন্ত কদয়ো, অনুরেদ কল,ো, পরিতসী প্রোপ র  পোঠোরনো, ই- ফোইল (নশর্) শর্রেরম িো  

নশর্েোত  রোর প্রশেয়ো, কনোরট শিশভন্ন িররণর পতো ো, কনোটোনুরেদ ও র্ংযুশক্ত প্রদোন ও র্ম্পোদনো, 

,র্ড়ো পে নতরী প্রশেয়ো, পরের িরণ, র্র োরী, আিো- র্র োরী, স্মোর পে, র্োরোংি ইতযোশদ নতশরর 

প্রশেয়ো, পে র্ম্পোদন ও পে েোরী রণ, নশর্ শনস্পশত্ত রণ শিষরয় অশভজ্ঞ শররর্োর্স পোর্সরনর মোিযরম 



প্রশিক্ষণোর্সীরদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোনর্হ অনুিীলরনর মোিযরম হোরত-  লরম  োেগুরলো  রোরনো হয়। 

ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ 

পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  

িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন 

ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর 

িযিহোর  রো হয়। 

 

 

০৬। তর্য ও কযোগোরযোগ প্রযুশক্ত(আইশর্শট) শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
 

যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর মোঠ পযসোরয়  মসরত উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসো, কেশিট সুপোরভোইেোর, 

অশফর্ র্হ োরী  োম-  শম্পউটোর অপোররটররদর েন্য ১৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট 

িোস্তিোয়ন  রো হয়।  এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয় । 

প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত Fundamental of Computer, Devices of Computer, Start/Shut down of a 

computer, Operating System, Manipulating Windows and Taskbar; Create a folder, 

rename a folder, move a folder, delete a folder. MS Word, Open a new file, page setup, 

Typing, spelling & grammar, font, edit & table. Header & footer, page numbering, 

border & shading, Bangla typing, Installing fonts, save, save as. Print preview, print, 

Installing software, Introducing to MS Excel & PowerPoint. Description about Internet, 

How to Connect to the Internet Search Engines; Browsing, downloading, uploading 

files,  E-mail, Computer virus, Computer Network শিষরয় অশভজ্ঞ শররর্োর্স পোর্সরনর মোিযরম 

প্রশিক্ষণোর্সীরদর সুস্পষ্ট িোরণো প্রদোনর্হ অনুিীলরনর মোিযরম হোরত-  লরম  োেগুরলো  রোরনো হয়। 

ফরল প্রশিক্ষণোর্সীগণ দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে শিশি কমোতোরি   োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ 

পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  

িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরের ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন 

ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর 

িযিহোর  রো হয়। 

 

\ 

০৭।  শমউশনর শটং ইংশলি ক োর্স (ইংশলি লযোগুরয়ে ক োর্স) 
 

যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর মোঠ পযসোরয়  মসরত উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসো, প্রশিক্ষ (শিশভন্ন কট্রি)- কদর 

েন্য ২১শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়।  এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো 



উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয় । প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত English Grammar, 

Reading, Speaking, Writing, Listening র্ম্পর স  জ্ঞোন দোন  রো হয়। যোর ফরল তোরো  মসরক্ষরে 

দক্ষতোর র্োরর্ ইংররেী ভোষো িযিহোর  রর দোশয়ত্ব পোলন  ররত র্ক্ষম হন।  প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  

র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, 

প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। 

উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর 

 রো হয়। 

 

০৮। আিশুন  অশফর্ িযিস্থোপনো ও প্রিোর্শন   োযসেম পশরচোলনো শিষয়  

প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
 

যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর মোঠ পযসোরয়  মসরত উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসো, উচ্চমোন র্হ োরী, অশফর্ 

র্হ োরী  োম-  শম্পউটোর অপোররটর/ যোশিয়োররদর ০৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট 

িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয় । 

প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর িতসমোন  োযসেম ও ভশিষ্যৎ পশর ল্পনো, র্র োরী  মসচোরী 

(িৃঙ্খলো ও আপীল) শিশি-  ২০১৮, র্র োরী  মসচোরী আচরণ শিশি- ১৯৭৯, র্র োরী  মসচোরীরদর 

প্রতযোশিত আচরণ ও কপ্রষণো, র্োিোরণ ভশিষ্য তহশিল শিশি ও কপনিন শিশি, গণ মসচোরী িৃঙ্খলো 

(শনয়শমত উপশস্থশত) অিযোরদি- ১৯৮২,  ুশট শিশি- ১৯৫৯, কনোট শল,ন ও কনোট শল,ন অনুিীলন, অশফর্ 

হোশেরো, হোশেরো ,োতো ও মুভরমন্ট করশেষ্টোর িযিহোর ও র্ংরক্ষণ,  নশর্র র্ংজ্ঞো, নশর্র কেণী শিন্যোর্, 

শিশেটোল নশর্ ক,োলোর শনয়ম ও র্ংরক্ষণ, পে, পরের প্র োররভদ, পে কপ্ররণ ও গ্রহণ,  এম,আই,এর্ 

প্রশতরিদন ও  মসরূ্শচ মূলযোয়ন প্রশতরিদন, র্োশভসর্িশহ শল,ন ও অনুিীলন, অশফরর্ িযিহৃত শিশভন্ন 

করশেষ্টোর পশরশচশত, করশেষ্টোর ক,োলোর শনয়ম ও র্ংরক্ষণ, অশফরর্র শিল ভোউচোর প্রস্ত্ত্তত রণ,  যোিিশহ 

ও ষ্ট  করশেষ্টোর শল,ন পদ্ধশত, শনরীক্ষো, শনরীক্ষো প্র োররভদ, শনরীক্ষোর পিূস প্রস্ত্ত্তশত,  শনরীক্ষোর আপশত্ত 

শনষ্পশত্ত ও ব্রির্ীট েিোি প্রস্ত্ত্তত, ভ্রমণ ভোতো শিশি  শিষরয়  হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন  রো হয়, 

ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ শিষয়গুরলোর উপর অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন এিং দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে 

র্শঠ  শনয়রম  োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট 

মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, 

অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, 

হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 

 

  



০৯। মোদ  দ্রিয শনয়ন্ত্রণ শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর উপপশরচোল , র্হ োরী পশরচোল , শমউশনশট কিরভলপরমন্ট অশফর্োর, শর্শনয়র 

প্রশিক্ষ  ও উপরেলো যুি উন্নয়ন  মস তসোরদররদর ০৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট 

িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয় । 

প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত :   মাদকাশক্তির তাক্তিক ক্তিন্যাস,  ক্তিকাশ ধারা,  মাদক দ্রব্িের প্রকারব্েদ 

ও পক্তরক্তিক্তত,  মাদক দ্রব্িের আন্তর্জাক্ততক চিারািালান ও িাাংলাব্দশ,  মোদ োিশক্তর প্রভোি, 

মোদ  কনিোর প্রশত োর ও প্রশতশিিোন, মোদ দ্রিয শনয়ন্ত্রন আইন শিষরয় হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন 

 রো হয়, ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ শিষয়গুরলোর উপর অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন। প্রশিক্ষণ কিরষ 

অংিগ্রহণ োরীগণ মোদ দ্ররিযর উৎর্, অপিযিহোর, মোদ  দ্ররিযর আন্তেসোশত  কচোরোচোলোন, মোদ  দ্রিয 

র্ম্পশ সত আইন ইতযোশদ র্ম্পর স জ্ঞোন অেসন  ররন এিং তদোনুযোয়ী যুি র্মোরে শিশভন্ন  োযসেম গ্রহরণ 

র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর 

 রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল 

আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর 

কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 

 

১০। নি শনরয়োগপ্রোপ্ত  যোশিয়োররদর েন্য িশুনয়োদী প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর নি শনরয়োগপ্রোপ্ত  যোশিয়োররদর ২১শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ 

ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত 

হয়। প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর উরেশ্য ও ভশিষ্যত পশর ল্পনো, যুি উন্নয়ন 

অশিদপ্তররর র্োংগঠশন   োঠোরমো, যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর চলমোন  মসরূ্শচ র্মূহ, যুি  োযসেম, যুি -

এর র্ংজ্ঞো, িোংলোরদরি যুি’র র্মস্যো ও র্ম্ভোিনো, যুি নীশতমোলো, র্র োরী  মসচোরীরদর প্রতযোশিত 

আচরণ, র্র োরী  মসচোরীরদর গুনোিশল ও শিষ্টোচোর, র্ংশিিোরনর আরলোর  র্র োরী  মসচোরীরদর দোশয়ত্ব 

ও  তসিয, র্র োরী চোকুশর শিশিমোলো, আচরণ শিশি, র্র োরী  মসচোরী িৃঙ্খলো ও আশপল শিশি, অশফরর্র 

পশররিি ও র্হমশমসতো,  যোশিয়োর- এর দোশয়ত্ব ও  তসিয, র্র োরী আশর্স  শিশির গুরুত্বপণূস শদ  র্মূহ, 

কট্রেোশর শিশি, িোরেট প্রস্তুত রণ, কিতন শনিসোরণ,  যোি িই ও অন্যোন্য আশর্স  করশেষ্টোর শল,ন ও 

র্ংরক্ষণ, শিশভন্ন প্র োর শিল প্রস্তত রণ, শিশভন্ন প্র োর প্রশতরিদন প্রস্তুত, র্োিোরণ ভশিষ্য তহশিল, 

 লযোণ ও কযৌর্ িীমো তহশিল, ভ্রমণ ভোতো শিশি, অশিট আপশত্ত ও শনষ্পশত্ত রণ, মোঠ পশরদিসন ও 

প্রশতরিদন উপস্থোপন শিষরয় হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন  রো হয়, ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ শিষয়গুরলোর 

উপর অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন এিং দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে র্শঠ  শনয়রম  োযস র্ম্পোদরন 

র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর 

 রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর ,মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল 



আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর 

কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 

 

১১। ওরয়ি কপোটসোল শিেোইন শিষয়  প্রশিক্ষণ ক োর্স: 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর উপপশরচোল , র্হ োরী পশরচোল , প্রশিক্ষ /র্হ োরী প্রশিক্ষ , উচ্চমোন 

র্হ োরী, অশফর্ র্হ োরী/িোটো এশন্ট্র অপোররটররদর ০৫শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট 

িোস্তিোয়ন  রো হয়। এ ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয়। 

প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত  চপার্জাল পক্তরক্তিক্তত,  প্রব্য়ার্নীয়তা,  লগইন প্রক্তিয়া Site Manager-এ 

Content, Block, Menu ক্তনব্য় আব্লািনা,  পাতা ততক্তর,  ক্তলাংব্ক পাতা সাংযুক্তি,  ফব্র্াসব্পর 

র্ুলস পক্তরক্তিক্তত ও িেিহার,  ফব্র্াসপ িেিহার কব্র চপার্জাব্লর িোনার ততক্তর,  চসিা িক্স 

পক্তরক্তিক্তত,  চসিা িব্ক্সর ক্তলাংব্ক পাতা/ URL সাংযুিকরণ,  চমনুিার পক্তরক্তিক্তত ও চমনুিাব্র 

পাতা সাংযুিকরণ,  চযাগাব্যাগ পাতা ততক্তর ও অনুশীলন,  চপার্জাল ততক্তরব্ত ক্তিক্তেন্ন সমস্যা 

ক্তিক্তিতকরণ ও সমাধান শিষরয় হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন  রো হয়, ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ 

শিষয়গুরলোর উপর অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন এিং দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে র্শঠ  শনয়রম  োযস 

র্ম্পোদরন র্ক্ষম হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ 

িযিহোর  রো হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট 

দরল আরলোচনো, প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, 

কপোষ্টোর কপপোর, মো সোর িযিহোর  রো হয়। 
 

 
 

১২। ইন্টোররনট ও প্রিোর্শন   োযসেম শিষয়  শিরিষ প্রশিক্ষণ ক োর্স 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর উপপশরচোল , র্হ োরী পশরচোল (র্োরি  প্রর্ম কেণীর  মস তসো)- কদর 

০৭শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। প্রশিক্ষণ ক োর্সশটর প্রর্ম ০৩শদন 

ক ন্দ্রীয় মোনি র্ম্পদ উন্নয়ন ক ন্দ্র, র্োভোর, ঢো োয় িোস্তিোয়ন  রো হয় এিং পরিতসী ০৩শদন মোঠ 

পশরদিসন শহরর্রি  ক্সিোেোর/রোঙ্গোমোশট/িোন্দরিোন/কুয়ো োটো/শর্রলট এ িোস্তিোয়ন  রো হয়। ক োরর্সর 

কর্র্নগুরলো উচ্চতর দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয় । প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত  Browsing,  

File Upload/Download, PDF and Download Manager, Internet trouble shooting, 

Computer Virus, Antivirus And email, প্রিোর্শন   োযসেম, মোঠ পশরদিসন ও প্রশতরিদন 

উপস্থোপন শিষরয় হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন  রো হয়, ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ শিষয়গুরলোর উপর 

অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন এিং দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে র্শঠ  শনয়রম  োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম 

হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো 

হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, 

প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, 

মো সোর িযিহোর  রো হয়। 



 

১৩। প্রিোর্শন   োযসেম ও শনরীক্ষো শিষয়  শিরিষ প্রশিক্ষণ ক োর্স 
যুি উন্নয়ন অশিদপ্তররর র্োরি  ৩য় কেণীর  মসচোরীরদররদর ০৭শদন কময়োদী আিোশর্  ভোরি প্রশিক্ষণ 

ক োর্সশট িোস্তিোয়ন  রো হয়। প্রশিক্ষণ ক োর্সশটর প্রর্ম ০৩শদন ক ন্দ্রীয় মোনি র্ম্পদ উন্নয়ন ক ন্দ্র, 

র্োভোর, ঢো োয় িোস্তিোয়ন  রো হয় এিং পরিতসী ০৩শদন মোঠ পশরদিসন শহরর্রি 

 ক্সিোেোর/রোঙ্গোমোশট/িোন্দরিোন/কুয়ো োটো/শর্রলট এ িোস্তিোয়ন  রো হয়। ক োরর্সর কর্র্নগুরলো উচ্চতর 

দক্ষতো র্ম্পন্ন প্রশিক্ষ  দ্বোরো পশরচোশলত হয়। প্রশিক্ষণ ক োর্সশটরত র্র োরী  মসচোরীরদর প্রতযোশিত 

আচরণ, গুণোিলী, শিষ্টোচোর ও কপ্রষণো, র্ংশিিোরনর আরলোর  র্র োরী  মসচোরীরদর দোশয়ত্ব ও  তসিয, 

প্রিোর্রন ননশত তো, র্োমোশে  মূলযরিোি ও প্রিোর্ন, র্োশভসর্ িশহ শল,ন ও র্ংরক্ষণ,  যোিিশহ শল,ন 

পদ্ধশত, দরপে, দরপরের প্র োররভদ, দরপরের তুলনোমূল  শিিরণী প্রস্তুত, শনরীক্ষো, শনরীক্ষোর 

প্র োররভদ, শনরীক্ষো শটরমর শন ট উপস্থোশপত  োগেপে,  শনরীক্ষোর ঝুুঁশ পণূস শিষয় ও  ম ঝুুঁশ পণূস 

শিষয়, শনরীক্ষো আপশত্ত, আপশত্তর  োরণ ও আপশত্তর ফলোফল, শনরীক্ষো আপশত্তর ব্রির্ীট েিোি 

প্রস্তুত রণ, শনরীক্ষো আপশত্ত শনষ্পশত্তর শিশভন্ন িোপ র্মূহ , কপনিন শিশি, মোঠ পশরদিসন ও প্রশতরিদন 

উপস্থোপন শিষরয় হোরত-  লরম প্রশিক্ষণ প্রদোন  রো হয়, ফরল প্রশিক্ষণর্সীগণ শিষয়গুরলোর উপর 

অশি তর জ্ঞোন অেসন  ররন এিং দক্ষতো অেসন  রর  মসরক্ষরে র্শঠ  শনয়রম  োযস র্ম্পোদরন র্ক্ষম 

হন। প্রশিক্ষণ পোঠযেমর  র্ফল  রোর েন্য কিি  রয় শট মোিযম/পদ্ধশত এ প্রশিক্ষরণ িযিহোর  রো 

হয়। কযমন-  িক্ততৃো, প্ররনোত্তর, মশস্তরে ঝড়, প্রদিসন, অনুিীলন, ঘটনো শিরেষণ, ক োট দরল আরলোচনো, 

প্রদিসন ইতযোশদ। উপ রণ শহরর্রি  শম্পউটোর, হ্যোন্ি কনোট, মোশিশমশিয়ো প্ররেক্টর, কপোষ্টোর কপপোর, 

মো সোর িযিহোর  রো হয়। 

 

 


