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প্রশিক্ষণ পশিকল্পনাপ্রশিক্ষণ পশিকল্পনাপ্রশিক্ষণ পশিকল্পনা   

২০১৯২০১৯২০১৯---২০২০ ২০২০ ২০২০ অর্ থ বছিঅর্ থ বছিঅর্ থ বছি                  

 

বাাংলাদেি অভ্যন্তিীণ ননৌপশিবহন কর্তথপক্ষ(শবআইডশিউটিএ) 

ননৌপশিবহন মন্ত্রনালয় 

১৪১-১৪৩,মশিশিল,বা/এ,ঢাকা-১০০০। 

Website: www.biwta.gov.bd.com
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পািা-১ 

 

ক্রঃ 

নাং 

 

প্রশিক্ষণ নকাদস থি নাম 

বাস্তবায়দনি সম্ভাব্য সময় 

জুলাই 

২০১৯ 

আগস্ট 

২০১৯ 

নসদেম্বি 

২০১৯ 

অদটাবি 

২০১৯ 

নদভ্ম্বি 

২০১৯ 

শডদসম্বি 

২০১৯ 

জানুয়াশি 

২০২০ 

নেব্রুয়ািী 

২০২০ 

মার্ থ-২০২০ এশপ্রল 

২০২০ 

নম-২০২০ জুন 

২০২০ 

১।  Innovation and Change 

Management System. 

    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

  

২।  Basic Computer Training/ 

Computer Literacy/ 

Computer Application 

  

ইন-হাউজ 

  

বশহঃ প্রশিষ্ঠান 

  ইন-হাউজ 

/বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

  ইন-হাউজ  

৩। Online office Management/  

e-Governance  & ICT 

 বশহঃ প্রশিষ্ঠান    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

      

৪। Basic Conduct & Discipline  ইন-হাউজ  বশহঃ প্রশিষ্ঠান     ইন-হাউজ  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

 

৫। Basic Financial 

Management Of BIWTA 

/Budget Management System 

  ইন-হাউজ  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

ইন-হাউজ  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

    

৬। Training on Dredging/ 

Dredging Management 

বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

     বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ ইন-

হাউজ 

 ইন-হাউজ    

৭। Training on Performance 

Based contact/ 

Skill Development. 

  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান  

    

৮। Basic Modern Office 

Management System 

  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

 বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ ইন-

হাউজ 

  বশহঃ  

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ  

৯। Training on Inland Port/ 

Water Ways Management  

 ইন-হাউজ  বশহঃ প্রশিষ্ঠান   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

 

১০। Training on Performance 

Appraisal and ACR 

  ইন-হাউজ    ইন-হাউজ    ইন-হাউজ  

১১। Training on Environmental 

Impact Assessment & Social 

Impact Assessment  

       বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

    

১২। Training on Inventory 

Management 

 ইন-হাউজ        বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান  
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পািা-২ 

 
 

ক্রঃ 

নাং 

 

প্রশিক্ষণ নকাদস থি নাম 

বাস্তবায়দনি সম্ভাব্য সময় 

জুলাই 

২০১৯ 

আগস্ট 

২০১৯ 

নসদেম্বি 

২০১৯ 

অদটাবি 

২০১৯ 

নদভ্ম্বি 

২০১৯ 

শডদসম্বি 

২০১৯ 

জানুয়াশি 

২০২০ 

নেব্রুয়ািী 

২০২০ 

মার্ থ-২০২০ এশপ্রল 

২০২০ 

নম-২০২০ জুন 

২০২০ 

১৩। Training on Tax & Vat ইন-হাউজ     ইন-হাউজ বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

   ইন-হাউজ  

১৪। Trainig on Disaster 

Management  

   বশহঃ প্রশিষ্ঠান/ 

 

    ইন-হাউজ    

১৫। Diabetes (CCD)  বশহঃ প্রশিষ্ঠান           

১৬। Cardiac Disease (Heart)       বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

     

১৭। English Language Course    বশহঃ প্রশিষ্ঠান      বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

  

১৮। e-filing & e-mail Practical 

Based Training 

  ইন-হাউজ    ইন-হাউজ    ইন-হাউজ  

১৯। PPA & PPR/PPR-2008/PPP&AP বশহঃ প্রশিষ্ঠান     বশহঃ প্রশিষ্ঠান    

২০। Foundation Training Course of 

BIWTA Officers & Staff  

(if Necessary) 

      বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

     

২১। জািীয় শুদ্ধার্াি নকৌিল,অশভ্দ াগ প্রশিকাি 

ও বাস্তবায়ন (NIS) 

  ইন-হাউজ  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 
   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 
 ইন-হাউজ  

২২। Human Resourse Management/ 

Ladership Strategic Planning. 

  বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

      বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

  

২৩। Transparency Accountability 

and  Good Governance 

 ইন-হাউজ    ইন-হাউজ     বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

 

২৪। Office Automation for 

Organizational Development 

           বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

২৫। Microsoft Project   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

     বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

   

২৬। Financial Management & 

Budget Management 

   বশহঃ প্রশিষ্ঠান    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 
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পািা-৩ 

 

 

ক্রঃ 

নাং 

 

প্রশিক্ষণ নকাদস থি নাম 

বাস্তবায়দনি সম্ভাব্য সময় 

জুলাই 

২০১৯ 

আগস্ট 

২০১৯ 

নসদেম্বি 

২০১৯ 

অদটাবি 

২০১৯ 

নদভ্ম্বি 

২০১৯ 

শডদসম্বি 

২০১৯ 

জানুয়াশি 

২০২০ 

নেব্রুয়ািী 

২০২০ 

মার্ থ-

২০২০ 

এশপ্রল 

২০২০ 

নম-

২০২০ 

জুন 

২০২০ 

২৭। Training on international Cargo 

Movement & Maritime Laws 

( If Necessary) 

       বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

    

২৮।   কম থকিথা কম থর্ািীদেি অাংিগ্রহদণ শনয়শমি 

উপশিশি শবশিমালা ১৯৮২, সিকাশি কম থর্ািী 

আর্িণ শবশিমালা ১৮৭৯ ও সশর্বালয় 

শনদে থিমালা ২০১৪ শবষদয় সদর্িনিা 

বৃশদ্ধমূলক প্রশিক্ষণ আদয়াজন। অনূরূপ 

অন্যান্য শবশি/শবিান সাংম্পদকথ আদলার্না 

(প্রদ াজয নক্ষদে) 

 

 

ইন-হাউজ 

বশহঃ প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

 ইন-হাউজ    ইন-হাউজ   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

 

২৯। E-GP    ইন-হাউজ     ইন-

হাউজ/বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

   

৩০। Training on Pension Grauity 

&C.P.F Functions Of BIWTA 

 ইন-হাউজ  বশহঃ প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

  ইন-হাউজ   ইন-হাউজ   

৩১। Training on Auditing  as 

per IAS 

     বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান/ 

ইন-হাউজ 

      

৩২। Training on 

Hydrology/Survey  

      বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

    বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

৩৩।  Training on Maping   বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

      বশহঃ 

প্রশিষ্ঠান 

  

৩৪। Bangladesh Labor Act’2006 

and Labor Rules-2015 

   বশহঃ প্রশিষ্ঠান     ইন-হাউজ    

 

শব:দ্র: ইন-হাউজ হদে Training Lab of BIWTA ও BIWTA সদেলন কক্ষ, বশহ: প্রশিষ্ঠান হদে NAPD,BIM,BPATC, RPATC,ESCB,ICA,etc. 


