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িবেকএমইেত িবনা মূেলꇧ즛 ァ狓িশ牰ᤠণ িনন

㭌蠾িশিꍼ㼤ত ও দꍼ㼤 擒炁লােকর
চািহদা আেছ 㭌蠾ায় সব িশেᾱ㊕ই।
তেব শতভাগ র�ািনমুখী ও
উৎপাদন িনভ抵র 擒炁পাশাকিশেᾱ㊕
দꍼ㼤 擒炁লােকর 㭌蠾েয়াজনটা আরও
擒炁বিশ। িক䒦لك এসব িশেᾱ㊕ কম抵রত
অেনক ₻膠িমক বা কম抵ীর কােজর
擒炁ꍼ㼤ে赏树 擒炁তমন 擒炁কােনা পূব抵
অিভ彈⢭তা বা 㭌蠾িশꍼ㼤ণ থােক না।
কাজ করেত এেস িশেখ িনেত
হয় অেনক িবষয়। এসব
অনিভ彈⢭ ও 㭌蠾িশꍼ㼤ণিবহীন

কম抵ীরা অ襦嶸েদর তুলনায় 擒炁বতন-ভাতা ও অ襦嶸া襦嶸 쩃েযাগ-쩃িবধা 擒炁থেক িপিছেয় থােকন। যাঁরা এ
擒炁পশায় নতুন আসেত চান, তাঁেদরও 㭌蠾িশꍼ㼤ণ িনেয় দꍼ㼤 ও অিভ彈⢭ হওয়ার 쩃েযাগ আেছ। আর এ
쩃েযাগিট কের িদেয়েছ বাংলােদশ িনটওয়漬煠ার ম漬煠া漶搶ফ漬煠াকচারাস抵 অ漬煠া얦巋ড এ낼훍েপাট抵াস抵 অ漬煠ােসািসেয়শন
(িবেকএমইএ)। িবেকএমইএ সূ赏树 জানায়, এসব 㭌蠾িশꍼ㼤ণᇃ趹েলা 擒炁দওয়া হেব িবেকএমইএর অধীন
㭌蠾িত�ান ইনি嵜製িটউট অব অ漬煠াপােরল িরসাচ抵 অ漬煠া얦巋ড 擒炁টকেনালিজর (আইএআরিট) মাধ漬煠েম। 
িবেকএমইএ সূে赏树 জানা 擒炁গেছ, 擒炁দেশর অদꍼ㼤 জনশি暨حصেক 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 㭌蠾দােনর মাধ漬煠েম
擒炁পাশাকিশেᾱ㊕ কাজ করার উপেযাগী কের তুলেত গত ৫ এি㭌蠾ল এিশয়ান 擒炁ডেভলপেম얦巋ট ব漬煠াংেকর
(এিডিব) অথ抵ায়েন িবেকএমইএ ও অথ抵 ম䲄ꝙণালেয়র মেধ漬煠 ‘ি玤╻লস ফর এম筷ጞয়েম얦巋ট ইনেভ嵜製েম얦巋ট
擒炁㭌蠾া돲�াম (এসইআইিপ)’ নােমর একিট 㭌蠾কেᾱ㊕র চুি暨حص হয়। এরই ধারাবািহকতায় িবেকএমইএ এই
㭌蠾কেᾱ㊕ আগামী ৩ বছের ঢাকা, নারায়ণগ㙺₱, ⽣⇪িম㧮ꗯা ও চ᬴꽡돲�ােম 擒炁মাট ছয়িট 㭌蠾িশꍼ㼤ণেকে첻梅 ৪১
হাজার ৩১০ জনেক িবনা মূেল漬煠 িবিভہ িবষেয় 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁দেব এবং তাঁেদর কম抵সং蝥筦ােনর ব漬煠ব蝥筦া
করেব। ইিতমেধ漬煠 㭌蠾থম ব漬煠ােচর 㭌蠾িশꍼ㼤ণ ᤃ賿াস ⎋隹褗 হেয় 擒炁গেছ। এখােন এক 擒炁থেক ছয় মাস
擒炁ময়ািদ িবিভہ িবষেয় 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁দওয়া হেব। এই 擒炁সশেন ⎋ধু নতুনেদর জ襦嶸 ব漬煠ব蝥筦াপনা পয抵ােয়
㭌蠾িশꍼ㼤েণর ভিত抵 㭌蠾ি⭫طয়া চলেছ। আেবদন করার 擒炁শষ সময় ১০ 擒炁সেⵗ훠侱ᖈর। 
িবেকএমইএর এসইআইিপ 㭌蠾কেᾱ㊕র 㭌蠾ধান সম꾛㿽য়ক ইি㙺₱িনয়ার 隹褗পািল িব歮쎜াস বেলন, যাঁরা
বত抵মােন িবিভہ িশᾱ㊕㭌蠾িত�ােন কম抵রত আেছন এবং নতুনেদর জ襦嶸ও এিট একিট ᇃ趹隹褗왜পূণ抵
㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁কাস抵। এখােন ⎋ধু 㭌蠾িশꍼ㼤ণই 擒炁দওয়া হয় না, 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁শেষ পাশাপািশ িবিভہ
擒炁পাশাকিশᾱ㊕ 㭌蠾িত�ােন চাকিরর ব漬煠াপােরও সহায়তা করা হয় বেল জানান 隹褗পািল িব歮쎜াস। 
এ 擒炁সশেন ব漬煠ব蝥筦াপনা পয抵ােয় 擒炁যসব িবষেয় 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁দেব এর মেধ漬煠 রেয়েছ 擒炁㭌蠾াডাকশন 筷ጞ漬煠ািনং
অ漬煠া얦巋ড সা筷ጞাই 擒炁চইন ম漬煠ােনজেম얦巋ট (িতন মাস), মােক抵ট অ漬煠ানালাইিসস অ漬煠া얦巋ড এ낼훍েপাট抵 㭌蠾েমাশন
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(擒炁দড় মাস), ফায়ার 擒炁সফিট ম漬煠ােনজেম얦巋ট অ漬煠া얦巋ড ির玤╻ ম漬煠ােনজেম얦巋ট (蝷샰ই মাস) ও 擒炁টকিনক অব
কমািশ抵য়াল অ漬煠াকিটিভিটস। এসব িবষেয় আেবদন করেত হেল 㭌蠾াথ抵ীেক অব麗䋎ই 擒炁যেকােনা
িব歮쎜িবদ漬煠ালয় বা কেলজ 擒炁থেক িবএসিস ইি㙺₱িনয়ািরং/流�াতক/িডি돲� বা িডে筷ጞামা পাস হেত হেব।
অ襦嶸া襦嶸 িবষেয়র 㭌蠾াথ抵ীেদর 擒炁ꍼ㼤ে赏树 িশꍼ㼤াগত 擒炁যাগ漬煠তায় িভہতা রেয়েছ। ব漬煠ব蝥筦াপনা পয抵ােয় 㭌蠾থম
বছের ১ হাজার ৮৮০ জন এবং পরবত抵ী 蝷샰ই বছের ১ হাজার ৯৭০ জন কের িতন বছের 擒炁মাট ৫
হাজার ৮২০ জন 㭌蠾াথ抵ী এই 㭌蠾িশꍼ㼤েণর 쩃েযাগ পােবন। 
ব漬煠ব蝥筦াপনা পয抵ােয় 㭌蠾িশꍼ㼤েণর িবষয়ᇃ趹েলােত আেবদন করেত হেল 㭌蠾াথ抵ীেক সব সািট抵িফেকেটর
সত漬煠ািয়ত ফেটাকিপ, জাতীয় পিরচয়পে赏树র ফেটাকিপ, সদ漬煠 擒炁তালা চার কিপ ছিব আেবদনপে赏树র
সে⁅ িবেকএমইএর ঢাকা ও নারায়ণগে㙺₱র অিফেস সকাল ১০টা 擒炁থেক ৩টার মেধ漬煠 জমা িদেত
হেব। আেবদন ফরম পাওয়া যােব িবেকএমইএর ঢাকা ও নারায়ণগ㙺₱ অিফেস এবং 㭌蠾িত�ানিটর
ওেয়বসাইেট ( www.bkmea.com) 
隹褗পািল িব歮쎜াস বেলন, আেবদনপ赏树 যাচাই-বাছাই কের িলিখত ও 擒炁মৗিখক পরীꍼ㼤ার মাধ漬煠েম 擒炁যাগ漬煠
㭌蠾াথ抵ীেদর 擒炁নওয়া হেব। িলিখত ও 擒炁মৗিখক পরীꍼ㼤ার 擒炁মাট ন侱ᖈর ৫০। গিণত, ইংেরিজ ও
擒炁পাশাকিশᾱ㊕ স阯㫹ৃ暨حص িবষেয় 㭌蠾鷍멍 করা হেব। এসব 㭌蠾িশꍼ㼤ণ 擒炁শেষ 㭌蠾েত漬煠ক 㭌蠾াথ抵ীেক সনদ 擒炁দওয়া
হেব। তেব 擒炁কােনা 㭌蠾াথ抵ী যিদ ৮০ শতাংেশর কম ᤃ賿ােস উপি蝥筦ত থােকন, তাহেল তাঁেক সনদ
擒炁দওয়া হেব না। 
뜙咫যাগােযাগ: আইএআরিট-ঢাকা: িবেকএমইএ, 筷ጞ漬煠ানাস抵 টাওয়ার (৫ম তলা), ১৩/এ 擒炁সানারগাঁও
擒炁রাড, বাংলােমাটর, ঢাকা-১০০০, 擒炁মাবাইল- ০১৫১৫ ২০৩৪৭৭। 擒炁ফান: ৮৮ ০২ ৯৬৭০৪৯৮। 
আইএআরিট-নারায়ণগꪱ풃: িসিট 擒炁স얦巋টার (৩য় তলা), িলংক 擒炁রাড, দিꍼ㼤ণ স䓶াপুর,
নারায়ণগ㙺₱-১৪২০। 擒炁ফান: ৮৮ ০২ ৭৬৪৪৮৫৫। 擒炁মাবাইল: ০১৭১২-১৯০৫৪৩।

এই ওেয়বসাইেটর 擒炁কােনা 擒炁লখা বা ছিব অ漶搶মিত ছাড়া নকল করা বা অ襦嶸 擒炁কাথাও 㭌蠾কাশ করা স阯㫹ূণ抵 擒炁বআইিন
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