
 

 

 

ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড, খুরনা। 

 

 

সফা শিক্যদেয ডকুদভদেন। 

 

তাশযখঃ ২০-০৫-২০২১ শরঃ। 

 

 

 

 



 

উদ্ভাফনী উদযাগ। 

(২০২০-২১) 

 

 

 

ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড, খুরনা। 

 



সফা শিক্যে ক্াম যক্রভ 

- ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড এক্টি উৎােনধভী প্রশতষ্ঠান। এই 

প্রশতষ্ঠাদনয ব্যফাশিক্ ক্াম যক্রভ অনুমািী নাগশযক্-এয সফা 

িীক্যদেয াদে যাশয ম্পৃক্ততা সনই। 

 

- তাই প্রশতষ্ঠাদনয শনিস্ব উন্নিদনয স্বাদে য সফা শিক্যে ক্াম যক্রভ 

গ্রে ক্যা দিদে।  



 

 

সফা শিক্যদেয শদযানাভঃ 
 

 

ফাদক্শ’য ণ্য শফেদনয িন্য “Cable Shilpa      

e-Seba” চালুয ক্াম যক্রভ।  
 



ক্ীবাদফ মাত্রা শুরু/ েভূশভঃ  

 

- অত্র প্রশতষ্ঠাদনয ণ্য শফেদনয িন্য ফতযভাদন ই-সভইর ফা ওদিফাইে ব্যফায ফা ম্যানুিাশর 

সফা প্রোন ক্াম যক্রভ চালু শের। এদত, সক্রতা ফা সফা প্রতযাীগে অদনক্ ভি শফড়ম্বনায 

স্বীক্ায ি এফাং মোভদি সফা ান না। তাই, সমদক্ান িািগা সেদক্ দণ্যয ব্যাাদয ফা 

সমদক্ান সফায ব্যাাদয তথ্য াংগ্রদয সুশফধা সৃশিয িন্য Cable Shilpa e-Seba 

নাভত অযাস্ প্রনিদেয প্রদিািনীিতা সেখা সেি। 
 

- শফযভান ব্যফস্থাি সক্রতা ফা সফা প্রতযাীযা তাৎক্ষশেক্বাদফ সফা সদত অস্বশি সফাধ ক্দযন 

তাই, সফা প্রোন ক্াম যক্রদভ অধুশনক্তা প্রদিািন।   
 

- এই সপ্রক্ষাদে সফা দ্ধশত শিক্যদেয অাং শদদফ শফযভান সফায াাাশ 

অনরাইন ও সভাফাইদর ব্যফায উদমাগী অযাস্ “ Cable Shilpa e-Seba” চালু 

ক্যা দিদে।  
 

- ফাদক্শ’য এই সফায অযাস্ টি Google Play Store-এয াওিা মাদফ এফাং 

সমদক্ান সফা প্রতযাী তা ডাউনদরাড ও স্থান ক্দয দি ও শনশফ যদে সফা গ্রে ক্যদত 

াযদফন।  

 



শযফতযদনয শুরুয ক্ো অেফা এই উদযাগ ক্ী ক্ী ক্ল্যাে 

ফদি এদনদেঃ  

 
এই সফা চালুয পদর প্রশতষ্ঠাদনয ব্যফাশিক্ সক্ষদত্র শনশফ যে সফা 

প্রোদন নতুন ম্ভাফনা ততশয দিদে এফাং সক্রতা ও সফা প্রতযাীগে 

স্বাচ্ছদযযয াদে ক্াম যক্রভ শযচারনা ক্যদত াযদফন। 
 



উক্াযদবাগী ফা অাংীিদনয প্রশতশক্রিা/অনুভূশতঃ 

 
এই উদযাগটি প্রশতষ্ঠাদনয শনিস্ব প্রদিািদন ও ব্যফাশিক্ স্বাদে য গ্রে 

ক্যা দিদে। এটি ফািফািদনয য সক্রতা ফা েস্থ সেী-শফদেী 

ক্ভ যক্তযাগে স্বাচ্ছদযযয াদে সফা গ্রদে উৎাশত দচ্ছ।   



সফায শিক্যদেয প্রদ ম্যাঃ 
 

শনিস্ব ব্যফস্থাি “Cable Shilpa s-Seba” 

অযাস্ ততশয।  

অযাস্ টিয যীক্ষামূরক্ ব্যফায।  

যীক্ষামূরক্বাদফ চালুক্াদর সফা শিক্যদেয 

ক্াম যক্রভ ভশনেশযাং।  

Google Play Store এ অযাস্ টি াংদমািন 

ক্যা।  

সফা প্রোদন ফাশেশিযক্বাদফ অযাস্ টি চালু।  



ভি খযচ (োক্া) মাতািাত 

আইশডিা ফািফািদনয আদগ ৩ ঘো ৫০.০০ ২-৩ফায 

আইশডিা ফািফািদনয দয ৫ শভশনে ১০.০০ ০ 

আইশডিা ফািফািদনয পদর 

প্রতযাশত সফশনশপে 

২ ঘো ৫৫ শভশনে 

ক্ভদফ 

৪০.০০ োক্া 

ক্ভদফ 

২-৩ ফায 

ক্ভদফ 

টিশবশ/গ্রাপ/ ইনদপাগ্রাশপক্স্ /েশফ/শবশডওঃ 
 

টিশশব শফদেলে: 
       (প্রশত বা শদদফ) 
 



সফা শিক্যদেয শস্থয শচত্র। 
 



েস্য/েস্যদেয নাভ ও ঠিক্ানা 

১। িনাফ সভাঃ এনামুর ক্, ভাব্যফস্থাক্ (শযক্ল্পনা, উন্নিন ও ভান শনিন্ত্রে), ফাদক্শ, খুরনা। 

২। িনাফ এভ. এভ. ভশদুর ইরাভ, ব্যফস্থাক্ (ভন্বি), ফাদক্শ, খুরনা। 

৩। িনাফ ভামুদুর আরভ, ব্যফস্থাক্ (বান্ডায), ফাদক্শ, খুরনা। 

সফা ততশয ও ফািফািন টিভঃ 



ফাইদক্ আন্তশযক্ 

ধন্যফাে। 


