
ফাাংরাদদ যভাণু ক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ কর্তকৃ আদয়াক্তিত ডায়াগনক্তিক এক্সদয এয উয  

৬০ তভ RCO প্রক্তক্ষণ ককা,ৃ ১৯-২০ কপব্রুয়াক্তয ২০১৯ ইাং এয প্রক্ততদফদন 

 

 

আয়নায়ণকাযী ক্তফক্তকযণ কা/ৃমন্ত্রাক্তত 

ব্যফাযকাযীদদযদক সুষ্ঠুবাদফ কভকৃান্ড ক্তযচারনায 

িন্য াক্তনক্তফক্তন ক্তফক্তধভারা ১৯৯৭ অনুমায়ী 

প্রক্তক্ষদণয প্রদয়ািন। দক্ষ ক্তফদলজ্ঞগণ ক্তফক্তকযণ 

ক্তনয়ন্ত্রণ কভসৃূচীয াপদেয মূর চাক্তরকা ক্তি। 

ক্তফক্তকযণ ক্তনয়ন্ত্রণ কভকৃতাৃ কতিক্তিয় দাথ/ৃকা ৃ

মন্ত্রাক্তত ইতযাক্তদ ব্যফাদযয াদথ িক্তিত ঝুঁক্তক, 

আইনগত চাক্তদা, এফাং ক্তনদিয দাক্তয়ত্ব ইতযাক্তদ 

ম্পদক ৃওয়াদকফার থাকা প্রদয়ািন। 

 

১৯-২০ কপব্রুয়াক্তয ২০১৯ইাং তাক্তযদে ফাাংরাদদ 

যভাণু ক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ, অথক্তযটি বফদনয 

ক্লারুদভ আযক্তও-কদয িন্য ডায়াগনক্তিক এক্সদয 

াংক্রান্ত একটি প্রক্তক্ষণ ককা ৃআদয়ািন কযা য়। 

আযক্তও প্রক্তক্ষণ ককাটৃিদত ফাাংরাদদদয ক্তফক্তবন্ন 

কিরা ও উদিরায (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, কযপুয, 

কনত্রদকানা, ভাদাযীপুয, চাঁদপুয, চাাইনফাফগঞ্জ, 

াফনা, রক্ষীপুয, ক্তদযািপুয, কুক্তভল্লা, যীয়তপুয, 

াতক্ষীযা, যািাী, াবায, মুক্তিগঞ্জ) ক্তফক্তবন্ন 

প্রক্ততষ্ঠান কথদক কভাট ৩৫ িন প্রক্তক্ষণাথী 

অাংগ্রণ কদযন।  

 

 

 

 



উদল্লখ্য কম, ফাক্তনক প্রক্ততষ্ঠায য ২০১৩ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১০টি প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ

কভাট ৪৭৬ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন এফাং ২০১৪ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১৪টি 

প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ৬৩৫ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ২০১৫ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত 

১২টি প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ ৩৮৮ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ২০১৬ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত 

অনুক্তষ্ঠত ১৪টি প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ৫৫৫ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ২০১৭ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা 

মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১২টি প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ৪৩২ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ২০১৮ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয 

ভা মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১৩টি প্রক্তক্ষণ ককাদ ৃ ৪৩৬ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ২০১৯ াদরয িানুয়াক্তয-

কপব্রুয়াক্তয ভা মনৃ্ত ০২ টি প্রক্তক্ষণ ককা ৃঅনুক্তষ্ঠত দয়দে। ২০১৯ াদরয িানুয়াক্তয-কপব্রুয়াক্তয ভা মনৃ্ত প্রক্তক্ষণ 

ককাদ ৃকভাট ৭০ িন প্রক্তক্ষণাথী অাংগ্রণ কদযন। ফাক্তনক প্রক্ততষ্ঠায য এ মনৃ্ত কভাট ৭৭ টি প্রক্তক্ষণ ককাদযৃ 

ভাধ্যদভ ফদৃভাট ২৯৯২ (দুই ািায নয়ত ক্তফযানব্বই) িন প্রক্তক্ষণাথী প্রক্তক্ষণ গ্রণ কদযন। 

 

১২ই কপব্রুয়াক্তয ২০১৩ দত ৩১ ক্তডদম্বয ২০১৩ ভয়কাদর আযক্তও-কদয িন্য ডায়াগনক্তিক এক্সদয াংক্রান্ত 

আযক্তও যীক্ষায় অাংগ্রণ কদযন কভাট ১৫৫ িন ও উত্তীণ ৃদয় মূর নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ১৪২ 

িন এফাং ২০১৪ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত আযক্তও যীক্ষায় অাং গ্রণ কদযন কভাট ১৮৩ 

িন ও উত্তীণ ৃদয় মূর নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ১৪৭ িন। ২০১৫ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা 

মনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ডায়াগনক্তিক এক্সদয াংক্রান্ত আযক্তও যীক্ষায় অাং গ্রণ কদযন কভাট ১৬১ িন ও উত্তীণ ৃদয় মূর 

নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ১৩৮ িন। ২০১৬ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত ডায়াগনক্তিক এক্সদয 

াংক্রান্ত আযক্তও যীক্ষায় অাং গ্রণ কদযন কভাট ২৫০ িন এফাং উত্তীণ ৃদয় মূর নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত 

ন কভাট ২২১ িন। ২০১৭ াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত ডায়াগনক্তিক এক্সদয াংক্রান্ত আযক্তও যীক্ষায় 

অাং গ্রণ কদযন কভাট ১৯৬ িন ও উত্তীণ ৃদয় মূর নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ১৬৯ িন। ২০১৮ 

াদরয িানুয়াক্তয-ক্তডদম্বয ভা মনৃ্ত ডায়াগনক্তিক এক্সদয াংক্রান্ত আযক্তও যীক্ষায় অাং গ্রণ কদযন কভাট ২৭৩ 

িন ও উত্তীণ ৃ দয় মূর নতুন আযক্তও নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ২২৯ িন। ২০১৯ াদরয িানুয়াক্তয ভা মনৃ্ত 

ডায়াগনক্তিক এক্সদয াংক্রান্ত আযক্তও যীক্ষায় অাং গ্রণ কদযন কভাট ১৮ িন ও উত্তীণ ৃদয় মূর নতুন আযক্তও 

নদত্র প্রাপ্ত ন কভাট ১৪ িন। 

উদল্লখ্য কম প্রক্তক্ষণাথীদদয ভতাভদতয আদরাদক ককাদযৃ াভক্তগ্রক ভান উন্নয়দণয িন্য ক্তফক্তবন্ন কামকৃ্রভ গ্রণ কযা 

দে। 

   


