
 

 

 

 

 

 

 

 বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রামের আওতাধীন সিআইসিসি, সিসিক, রাঙ্গামাটি কার্ যালয়ের  

২০২২-২০২৩ অর্ যিছয়রর প্রসিক্ষণ কম যসূচীর িংশবধত কযায়লন্ডার 

 

কার্ যািময়র 

নাে 

ক্রে 

নং 
ককায়ি যর নাম 

প্রবশক্ষমের িক্ষযোত্রা 

প্রবশক্ষমের িম্ভাব্য স্থান 

প্রবশক্ষে 

বি 

প্রবশক্ষোর্থীর 

োবিক ভাতা 

প্রবশক্ষমের 

িম্ভাব্য তাবরখ 

 

আমিদমনর পদ্ধবত 

 ও যর্াগামর্াগ 

মন্তব্য যকামি যর 

িংখ্যা 

যকামি যর 

যেয়াদ 

প্রবশক্ষোর্থীর 

িংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ 

সিআইসিসি, 

সিসিক, 

রাঙ্গামাটি 

01 তাঁত িস্ত্র বুনন ৩ টি ৬ মাি ৩০ জন 

রাঙ্গামাটি িদর 

প্রসিক্ষণ ককন্দ্র, 

িাঙ্গালহাসলো প্রসিক্ষণ 

ককন্দ্র, 

বুসিঘাট প্রসিক্ষণ ককন্দ্র 

৫০০/- ১০০০/- 

০১-০৭-২০২২ 

যর্থমক 

৩০-০৬-২০২৩ 

এর েধ্যিতী 

সুবিধাজনক 

িেময় 

অনিাইন 

(বিবিক ওয়ান স্টপ িাবভ যি 

ওএিএি) এর োধ্যমে 

www.ossbscic.gov.bd 

অর্থিা 

িরািাবর অবিমি বগময় 

 

০১৭৩১-১২০৮২৪ 

(দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে যকতযা) 

 

02 

কিািাক 

কিলাই 
৪ টি ৩ মাি ৪০ জন 

রাঙ্গামাটি িদর- ২ টি, 

িাঘাইছসি িদর- ২ টি 
৫০০/- ১০০০/- 

03 িাঁি ও কিত ১ টি ২ মাি ১০ জন 
রাঙ্গামাটি িদর 

প্রসিক্ষণ ককন্দ্র 
৫০০/- ১০০০/- 

04 কায়ের কাজ ১ টি ২ মাি ১০ জন 
লংগদু িদর প্রসিক্ষণ 

ককন্দ্র 
৫০০/- ১০০০/- 

০৫ িাটিক ছািা ১ টি ২মাি ১০ জন 
রাঙ্গামাটি িদর 

প্রসিক্ষণ ককন্দ্র 
৫০০/- ১০০০/- 

০৬ 

কসিউটার 

অসিি 

এসিয়কিন 

এন্ড ইন্টারয়নট 

ব্রাউসজং 

১ টি ৬ মাি ২০ জন 
রাঙ্গামাটি িদর 

প্রসিক্ষণ ককন্দ্র 
১০০০/- ১০০০/- 

  িি যমোট ১১ টি - ১২০ জন - -  - - - 

http://www.ossbscic.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রামের আওতাধীন বিআইবিবপ, বিবিক, খাগড়াছবড় কার্ যািময়র  

২০২২-২০২৩ অর্থ যিছমরর প্রবশক্ষে কে যসূচীর িংমশাবধত  কযামিন্ডার 

কার্ যািময়র 

নাে 

ক্রে 

নং 
ককায়ি যর নাম 

প্রবশক্ষমের িক্ষযোত্রা 
প্রবশক্ষমের 

িম্ভাব্য স্থান 

প্রবশক্ষে 

বি 

প্রবশক্ষোর্থীর 

োবিক ভাতা 

 

প্রবশক্ষমের 

িম্ভাব্য তাবরখ 

আমিদমনর পদ্ধবত 

ও যর্াগামর্াগ 

মন্তব্য যকামি যর 

িংখ্যা 

যকামি যর 

যেয়াদ 

প্রবশক্ষোর্থীর 

িংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ 

বিআইবিবপ, 

বিবিক, 

খাগড়াছবড় 

০১ 
তাঁত িস্ত্র 

বুনন 
১ টি ৬ মাি ১০ জন 

খাগিাছসি 

িদর ককন্দ্র 
৫০০/- ১০০০/- 

০১-০৭-২০২২ 

যর্থমক 

৩০-০৬-২০২৩ 

এর েধ্যিতী 

সুবিধাজনক 

িেময় 

অনিাইন 

(বিবিক ওয়ান স্টপ িাবভ যি 

ওএিএি) এর োধ্যমে 

www.ossbscic.gov.bd 

অর্থিা 

িরািাবর অবিমি বগময় 

 

০১৫১৫২৬৩৩৮৩ 

(দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে যকতযা) 

 

০২ 
কিািাক 

কিলাই 
৩ টি ৩ মাি ৩০ জন 

১)খাগিাছসি 

িদর ককন্দ্র 

২) গুইমারা 

ককন্দ্র 

৩) রামগি 

ককন্দ্র 

৫০০/- ১০০০/- 

০৩ 

কসিউটার 

অসিি 

এসিয়কিন 

এন্ড 

ইন্টারয়নট 

ব্রাউসজং 

১ টি ৬ মাি ২০ জন 
খাগিাছসি 

িদর ককন্দ্র 
১০০০/- ১০০০/- 

  িি যমোট ০৫ টি - ৬০ জন - - - - - - 

http://www.ossbscic.gov.bd/


 

 

 বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রামের আওতাধীন সিআইসিসি, সিসিক, িান্দরিায়নর কার্ যালয়ের  

২০২২-২০২৩ অর্ যিছয়রর প্রসিক্ষণ কম যসূচীর িংয়িাসিত কযায়লন্ডার  

 

কার্ যািময়র 

নাে 

ক্রে 

নং 
ককায়ি যর নাম 

প্রবশক্ষমের িক্ষযোত্রা 
প্রবশক্ষমের িম্ভাব্য 

স্থান 

প্রবশক্ষে 

বি 

প্রবশক্ষোর্থীর 

োবিক ভাতা 
প্রবশক্ষমের 

িম্ভাব্য তাবরখ 

আমিদমনর পদ্ধবত 

 ও যর্াগামর্াগ 

মন্তব্য যকামি যর 

িংখ্যা 

যকামি যর 

যেয়াদ 

প্রবশক্ষোর্থীর 

িংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ 

সিআইসিসি, 

সিসিক, 

িান্দরিান 

01 

ZvuZ e¯¿ 

eybb 

01 টি 06 োি 10 জন 
1| ev›`ievb  m`i 
†K›`ª, ev›`ievb 

৫০০/- ১০০০/- 

০১-০৭-২০২২ 

যর্থমক 

৩০-০৬-২০২৩ 

এর েধ্যিতী 

সুবিধাজনক 

িেময় 

অনিাইন 

(বিবিক ওয়ান স্টপ িাবভ যি 

ওএিএি) এর োধ্যমে 

www.ossbscic.gov.bd 

অর্থিা 

িরািাবর অবিমি বগময় 

 

০১৭৩৪-৬১৪৫৫৬ 

(দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে যকতযা) 

 

02 

‡cvশvK 

†mjvB 

01 টি 02 োি 10 জন 

2| jvgv †K›`ª,  jvgv 

Dc‡Rjv, ev›`ievb 

৫০০/- 
১০০০/- 

03 evuk I †eZ 01 টি 02 োি 15 জন 

৩| jvgv †K›`ª,  jvgv 

Dc‡Rjv, ev›`ievb 
৫০০/- 

১০০০/- 

04 

 

Kw¤úDUvi 

Awdm 

Gwcø‡Kkb 

GÛ  

B›Uvi‡bU 

eªvDwRs 

01 টি 06 োি 20 জন 

৪| ev›`ievb  m`i 

†K›`ª, ev›`ievb 
১০০০/- ১০০০/- 

  িি যমোট ০৪ টি - ৫৫ জন - - - - - - 

http://www.ossbscic.gov.bd/

