


উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ও অগ্রগরি  

সফায ধযণ প্রকল্পল্পয নাভ দরল্পনিায নাভ ও দফী রক্ষভাত্রা 
ফাস্তফায়ল্পনয 

িারযখ 
ফাস্তফায়ন ম মায় 

সফা 

রডরিটারাইল্পিন 

“ড্রাইরবিং প্ররক্ষল্পণ বরিম 

প্ররিয়া রডরিটারাইল্পিন” 

সভাোঃ ভরনরুজ্জাভান, ম্যাল্পনিায (কারযগরয), 

রফআযটির সেরনিং ইনরিটিউট, সিিগাঁও ও 

িাঁয দর 

৩০/১২/২০২১ ৩০/১২/২০২১ 
১০০% 

ফাস্তফারয়ি 



ড্রাইরবিং প্ররক্ষল্পণ বরিম প্ররিয়া 

রডরিটারাইল্পিন ১০০% 

ফাস্তফারয়ি  



“ড্রাইরবিং প্ররক্ষল্পণ বরিম প্ররিয়া রডরিটারাইল্পিন” এয ধা গুল্পরা: 

ইন্টাযল্পনট িংল্পমাগ যুক্ত 

করিউটায ফা স্মাট ম 

সভাফাইর সপান  

https://training-
brtc.gov.bd/signup 

http://www.brtc.g
ov.bd/ 

প্রশিক্ষণ 

শির্ বাচি  

পেমেন্ট 

পেটওমে 

অিলাইি 

পেজজমেি
ি 

ফেে েূেণ   

হ্া াঁ 

িা 

এডশেি: 

যাচাই-র্াছাই   

সফল 

অসফ
ল 

ভশতব 

প্রজিো 
সম্পন্ন  





































Payment 
Getaway  

with 26 Banking 
partners  

















Online Transaction Summary  



Online Transaction Summary  



নিং  ড্রাইরবিং প্ররক্ষন মূল্পয নাভ প্ররক্ষণ ভয়কার সকা ম রপ : (টাকা)  

১ সফরক ড্রাইরবিং (সবী)  ০৮ প্তা ৯,০০০/- 

২ আ-সগ্ররডিং ড্রাইরবিং-সবী (রাইল্পন্সধাযী চারল্পকয িন্য)  ০৪ প্তা ৪,৫০০/- 

৩ সফরক ড্রাইরবিং (ারকা)  ০৪ প্তা ৬,০০০/- 

৪ আ-সগ্ররডিং ড্রাইরবিং-ারকা (রাইল্পন্সধাযী চারল্পকয িন্য)  ০২ প্তা ৩,৫০০/- 

৫ সফরক ড্রাইরবিং (ভটয াইল্পকর)  ০২ প্তা ৬,০০০/- 

৬ ওরযল্পমল্পন্টন ড্রাইরবিং (সবী/ারকা) (রাইল্পন্সধাযী/দ্য রনল্পমাগপ্রাপ্ত চারল্পকয িন্য)  ০১ প্তা ১,০০০/- 

৭ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ফািংরাল্পদ সরাক প্রান প্ররক্ষণ সকল্পেয উচ্চিয প্রান ও উন্নয়ন সকা ম)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

৮ 
রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ফািংরাল্পদ সরাক প্রান প্ররক্ষণ সকল্পেয কর কযাডাল্পযয রফরএ 

কভ মকিমা বৃন্দ) 
 ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

৯ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ফািংরাল্পদ ল্লী উন্নয়ন একাল্পডরভ (ফাড ম), কুরভল্লা)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১০ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (রফরএ প্রান একাল্পডরভ)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১১ 
রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ফািংরাল্পদ ইনরিটিউট অফ এযাডরভরনল্পেন এন্ড ম্যাল্পনিল্পভন্ট (রফমাভ 

পাউল্পন্ডন)) 
 ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১২ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (সটররকরভউরনল্পকন িাপ কল্পরি, িয়ল্পদফপুয, গািীপুয )  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৩ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (িািীম কৃরল প্ররক্ষণ একাল্পডরভ (নাটা) িমল্পদফপুয, গািীপুয)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 



নিং  ড্রাইরবিং প্ররক্ষন মূল্পয নাভ প্ররক্ষণ ভয়কার সকা ম রপ : (টাকা)  

১৪ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ল্লী উন্নয়ন একাল্পডরভ, ফগুড়া)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৫ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (িািীয় রক্ষা ব্যফস্থানা একাল্পডরভ (নাল্পয়ভ) )  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৬ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (সনা ফারনী / সনৌফারনী / রফভান ফারনী দস্যবৃন্দ)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৭ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (পুরর / আনায ও রবরডর / পায়ায ারব ম / য যাফ দস্যবৃন্দ)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৮ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (টিটির /সবাল্পকনার সেরনিং ইনরিটিউট/আই আই টি )  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

১৯ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (ইউল্প ফািংরাল্পদ)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

২০ রফল্পল ারকা ড্রাইরবিং (সিরা রযলদ)  ০৪ প্তা  প্রল্পমািয নল্প। 

২১ 
সভিয ড্রাইরবিং উইথ সফরক সভইল্পন্টইল্পনন্স  

(িরয়িা পাউল্পন্ডন) 
 ১২ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প।//ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় । 

২২ 
সভিয ড্রাইরবিং উইথ সফরক সভইল্পন্টইল্পনন্স  

(ভররা রফলয়ক অরধদপ্তয) 
 ১২ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প।//ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় 

২৩ 
সভিয ড্রাইরবিং উইথ সফরক সভইল্পন্টইল্পনন্স  

(ফািংরাল্পদ সতু কর্তমক্ষ (দ্মা সতু প্রল্পিক্ট)) 
 ১৬ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প।//ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় । 

২৪ 
সফরক ড্রাইরবিং (ারকা)  

(াওয অঞ্চল্পরয অফকাঠাল্পভা ও িীফনভান উন্নয়ন প্রকল্প) 
 ০৪ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প //ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় । 

২৫ 
সভিয ড্রাইরবিং উইথ সফরক সভইল্পন্টইল্পনন্স  

(রির পয ইভপ্লয়ল্পভন্ট ইনল্পবিল্পভন্ট সপ্রাগ্রাভ (SEIP)) 
 ০২ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প।//ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় । 

২৬ 
সেরনিং অফ সেইনায  

(রির পয ইভপ্লয়ল্পভন্ট ইনল্পবিল্পভন্ট সপ্রাগ্রাভ (SEIP - ToT)) 
 ০২ প্তা 

 প্রল্পমািয নল্প।//ড্রাইরবিং রাইল্পন্স 

ও ম্মানী প্রদান কযা য় । 



অদ্যাফরদ ম মন্ত ২৩ টি সেরনিং ইনরিটিউট / 

সন্টাল্পয ফ মল্পভাট ২৮ িন প্ররক্ষণাথী 

অনরাইল্পন পর বাল্পফ বরিম প্ররিয়া  

িন্ন কল্পযল্পেন। 


