
 

বাাংলাদদশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড কর্তডক পরিচারলত  জাতীয় দক্ষতামান ববরসক রশক্ষাক্রম (৩৬০ ঘন্টা বময়ারদ)  

             : ১২০ (৩   /           ) 

ক্ররমক 

 নাং 

              

     

ক্ররমক  

 নাং 

              

     

1.  ওদয়ব রর্জাইন এন্ড বর্দভলপদমন্ট ০০২ 25.  বিরর্ও অ্যান্ড বেরলরভশন সারভ ডরসাং ০২৬ 

2.  রসএনরস বমরশন অ্পাদিেি (দলদ) ০০৩ 26.  বিরিজাদিশন অ্যান্ড এয়াি করন্ডশরনাং ০২৭ 

3.  এমব্রয়র্ারি বমরশন অ্পাদিেি অ্যান্ড 

বমইনদেন্যান্স 

০০৪ 27.  আইটি সাদপাে ড বেকরনরশয়ান ০২৮ 

4.  ববরসক রক্রদয়টিভ ফাইন আে ডস 

অ্যারিদকশন 

০০৫ 28.  বেস বমরকাং অ্যান্ড বেইলারিাং ০২৯ 

5.  বর্ইরি ফাম ড ম্যাদনজদমন্ট ০০৬ 29.  মেি সাইদকল অ্যান্ড রমশুক বমকারনক্স ০৩০ 

6.  ফায়াি সাদয়ন্স অ্যান্ড অ্দকাদপশনাল 

বসফটি 

০০৭ 30.  রমর্ বলদভল সুপািভাইজাি ০৩১ 

7.  উইরভাং (দেক্সোইল) ০০৮ 31.  ফুর্ প্রদসরসাং অ্যান্ড রপ্রজািদভশন ০৩২ 

8.  রবরডাং কন্সট্রাকশন বপইরন্টাং ০০৯ 32.  বজনাদিল ইদলকরট্ররশয়ান ০৩৩ 

9.  অ্দো বমকারনকস ০১০ 33.  অ্দোকযার্ ০৩৪ 

10.  এআিরস ওদয়রডাং ০১১ 34.  বমাবাইল বফান সারভ ডরসাং ০৩৫ 

11.  এআিরস অ্যান্ড গ্যাস ওদয়রডাং ০১২ 35.  বমশন ০৩৬ 

12.  আদম ডচাি ওদয়রডাং ০১৩ 36.  ইদলকরট্ররশয়ান ০৩৭ 

13.  রবরডাং বমইনদেন্যান্স ০১৪ 37.  ফুর্ অ্যান্ড ববভাদিজ প্রর্াকশন ০৩৮ 

14.  রবরডাং  অ্যান্ড আরকডদেকচািাল োফটিাং ০১৫ 38.  ফুর্ অ্যান্ড ববভাদিজ সারভ ডস ০৩৯ 

15.  করিউোি অ্পাদিেি ০১৬ 39.  িন্ট অ্রফস ম্যাদনজদমন্ট ০৪০ 

16.  ইদলকরট্রকযাল হাউস ওয়যারিাং ০১৭ 40.  হাউজ রকরপাং ০৪১ 

17.  ইদলকরট্রকযাল লাইন বমইনদেন্যান্স ০১৮ 41.  বেরলকরমউরনদকশন অ্যান্ড কযাবল বলইাং ০৪২ 

18.  ফাম ড বমরশনারি ০১৯ 42.  সাটি ডরফদকে-ইন-রবউটিরফদকশন ০৪৩ 

19.  ফারণ ডচাি অ্যান্ড বকরবদনে বমরকাং ০২০ 43.  এরিকালচািাল বমরশন বমইনদেন্যান্স ০৪৪ 

20.  বজনাদিল বমকারনক্স ০২১ 44.  সাটি ডরফদকে-ইন-রিন রপ্ররন্টাং ০৪৫ 

21.  বমরশরনস্ট ০২২ 45.  বলদাি গুর্স অ্যান্ড ফুেওয়যাি ০৪৬ 

22.  বমইনদেন্যান্স অ্ফ ইদলকরট্রকযাল 

ইকুইপদমন্ট 

০২৩ 46.  রসরভল কন্সট্রাকশন ০৪৭ 

23.  বমকারনকযাল োফটিাং ০২৪ 47.  আরমনশীপ ০৪৮ 

24. িারবাং অ্যান্ড পাইপ রফটিাং ০২৫ 48.  িারফক্স অ্যান্ড এরনদমশন ০৪৯ 
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ক্ররমক 

  নাং 

              

     

ক্ররমক 

 নাং 

              

     

49.  এরটাং এন্ড বপ্রদজদন্টশন ০৫০ 85.  টিগ অ্যান্ড রমগ ০৮৬ 

50.  আে ড অ্ব রস্টল ফদোিারফ ০৫১ 86.  সুদয়োি রনটিাং বমরশন অ্পাদিশন অ্যান্ড বমইনদেন্যান্স ০৮৭ 

51.  কযাদমিা অ্যান্ড লাইটিাং বেকরনক  ০৫২ 

87.  োইলস অ্যান্ড বসটিাং ০৮৮ 

52.  র্াইদিকশন অ্ব টিরভ জান ডারলজম ০৫৩ 88.  এয়াি বহাদস্টস অ্যান্ড বকরবন ক্র ০৮৯ 

53.  রভরর্ও এরর্টিাং অ্যান্ড সাউন্ড বিকরর্ ডাং ০৫৪ 

89.  এরভদয়শন ম্যাদনজদমন্ট  ০৯০ 

54.  বমশনারি অ্যান্ড ির্ বাইরন্ডাং  ০৫৫ 

90.  ট্রাদভল ট্যযরিজম অ্যান্ড টিদকটিাং  ০৯১ 

55.  কাদপ ডররি্ (দর্াি, উইনদর্া অ্ব সাোিস) ০৫৬ 

91.  রর্দজল বমকারনক্স ০৯২ 

56.  ইদলকরট্রকযাল বমরশন বমইনদেন্যান্স  ০৫৭ 

92.  ববরসক বট্রর্ বকাস ড ইন ইনু্সদিন্স  ০৯৩ 

57.  োফটিাং রসরভল ০৫৮ 

93.  বপ্রািাদমবল লরজক কদরালাি  ০৯৪ 

58.  অ্রর্ও রভরর্ও ০৫৯ 

94.  বজনাদিল ইদলকট্ররনক্স  ০৯৫ 

59.  হটি ডকালচাি নাস ডািী  ০৬০ 

95.  ব্লক বাটিক অ্যান্ড রপ্ররন্টাং  ০৯৬ 

60.  অ্যাপাদিল মাদচ ডন্ডাইরজাং ০৬১ 96.  প্ররফরসদয়নরস ইন ইাংরলশ করমউরনদকশন  ০৯৭ 

61.  প্যাোণ ড বমরকাং, কাটিাং অ্যান্ড বিরর্াং ০৬২ 

97.  বমরিন ইদলকরট্ররশয়ান  ০৯৮ 

62.  ওয়াকড স্টারর্ প্রর্াকশন িারনাং অ্যান্ড 

কদরাল ফি অ্যাপাদিল  ম্যানুদফকচারিাং  

০৬৩ 98.  জাপারনজ ভাষা    

১০১ 

63.  বাঁশ ববত অ্যান্ড পাটি রশল্প  ০৬৪ 

99.   চাইরনজ ভাষা    ১০২ 

64.  বপরি অ্যান্ড ববকারি প্রর্াকশন  ০৬৫ 

100.  বকারিয়ান ভাষা   ১০৩ 

65.  ট্রাদভল ট্যযি অ্পাদিশন  ০৬৬ 

101.  আিরব ভাষা   ১০৪ 

66.  ওদয়রডাং ০৬৭ 

102.  ব্যাগ বমরকাং   ১০৫ 

67.  োইরভাং কাম অ্দো বমকারনকস ০৬৮ 103.  বক্স বমরকাং এন্ড প্যাদকরজাং  ১০৬ 

68.  ইনদেরিয়ি বর্দকাদিশন (রজপসাম 

বর্দকাদিশন)  

০৬৯ 

104.  বকয়াি রগরভাং: চাইড এন্ড ওড   ১০৭ 

69.  ওদয়রডাং অ্যান্ড বফরব্রদকশন ০৭০ 

105.  বহাম ফযাশান এন্ড ওয়াকডস   ১০৮ 

70.  র্াকটিাং অ্যান্ড বফরব্রদকশন  ০৭১ 

106.  জুদয়লারি বমরকাং   ১০৯ 

71.  বহয়াি বেরসাং  ০৭২ 

107.  মাশরুম কারিদভশন   ১১০ 

72.  সাটি ডরফদকে-ইন-প্যাোণ ড বমরকাং  ০৭৩ 

108.  বসা-রপচ এন্ড হযারন্ডক্রাফে বমরকাং   ১১১ 

73.  বসদক্রোরিয়াল সাদয়ন্স ০৭৪ 

109.  সুরচ রশল্প: হযান্ড এবয়র্ারি এন্ড কািচুরপ ওয়াকডস   ১১২ 

74.  রবরডাং  অ্যান্ড আরকডদেকচািাল োফটিাং 

উইথ অ্দোকযার্ 

০৭৫ 110.  রিরর্ এরনদমশন এন্ড বমাশন িারফকস্  ১১৩ 

75.  করিউোি অ্রফস অ্যারিদকশন  ০৭৬ 

111.  এনেদয়র্ অ্যাপ বর্দভলপদমন্ট  ১১৪ 

76.  হার্ ডওয়যাি অ্যান্ড বনেওয়ারকডাং ০৭৭ 

112.  রর্রজোল মাদকডটিাং  ১১৫ 

77.  করিউোি বপ্রািারমাং ০৭৮ 113.  বগম বর্দভলপদমন্ট  ১১৬ 

78.  র্াোদবস বপ্রািারমাং  ০৭৯ 

114.  জুে বপ্রার্াট   ১১৭ 

79.  অ্বদজট অ্রিদয়দন্টর্ বপ্রািারমাং  ০৮০ 

115.  বলদাি বপ্রার্াট   ১১৮ 

80.  
িারফক্স রর্জাইন অ্যান্ড মারিরমরর্য়া 

বপ্রািারমাং 
০৮১ 116.  বপারি বিয়ািাি  ১১৯ 

81.  শীপ বফরব্রদকশন  ০৮২ 

117.  এরনদমল বিয়ািাি   ১২০ 

82.  ওদয়রডাং ৪রজ ০৮৩ 

118.  ববরসক ব্যান্ড রমউরজক    ১২১ 

83.  ওদয়রডাং ৬রজ ০৮৪ 

119.  ফাাংশনাল মাইদক্রারফন্যান্স ১২২ 

84.  
ইন্ডারিয়াল সুইাং বমরশন অ্যান্ড 

বমইনদেন্যান্স 

০৮৫ 120.  প্রাকরট্রকযাল ভযাে (VAT) ) ম্যাদনজদমন্ট ১২৩ 

 


