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দ꽭তা বাড়ােনার 㛑摰িশ꽭ণ
≬叕দেশর রফতািন আেয়র কথা ≬叕ভেব এিশয়ান ≬叕ডেভলপেম펖⢰ট ব描拒াংেকর [এিডিব] অথ逯긋ায়েন সরকার হােত িনেয়েছ
'ি㳬㌼লস ফর এম鴩싰য়েম펖⢰ট ইনেভᗭ㞡েম펖⢰ট ≬叕㛑摰াᒙাম' 㛑摰ক䯙쓃। এই 㛑摰কে䯙쓃র আওতায় ৪১ হাজার ৩১০ জনেক
㛑摰িশ꽭ণ িদেত বাংলােদশ িনটওয়描拒ার ম描拒া魳েফকচারাস逯긋 অ描拒া펖⢰ড এ붑েপাট逯긋াস逯긋 অ描拒ােসািসেয়শেনর [িবেকএমইএ]
সেᚕ㈞ একিট চুি쾶큯 স绯졞ᠤ䤬 কেরেছ অথ逯긋 ম�ণালেয়র অথ逯긋 িবভাগ। 㛑摰থম ব描拒ােচর 㛑摰িশ꽭ণ 挣ᨍাস 霑燙银誈ও হেয় ≬叕গেছ।
তেব িশগিগরই নতুন কের 霑燙银誈 হেব নানা ≬叕ময়ােদর নানা িবষেয়র 㛑摰িশ꽭ণ। এ জ懅沛 ≬叕কােনা িফ 滃䦽নেত হেব না
㛑摰িশ꽭ণাথ逯긋ীেক। 㛑摰কে䯙쓃র উে磲㢸䆎憝 হেলা, আᒙহীেদর এই িশে䯙쓃 দ꽭 িহেসেব গেড় ≬叕তালা। এ ছাড়া যারা এই
≬叕পশার সেᚕ㈞ জিড়ত তােদর দ꽭তা আরও বৃি⎙ὧ করা। এ উে磲㢸ে䆎憝ই 㛑摰িশ꽭েণর িবষয়িটেক ⯘誯ই ভােগ ভাগ করা
হেয়েছ। যারা বত逯긋মােন এ ≬叕পশায় িনেয়ািজত তােদর জ懅沛 দ꽭তা বৃি⎙ὧ সংꉔཡা⎢戼 'আপ-ি㳬㌼িলং ≬叕켜িনং ≬叕㛑摰াᒙাম'
এবং নতুনেদর জ懅沛 থাকেব 'ম描拒ােনজেম펖⢰ট ≬叕켜িনং ≬叕㛑摰াᒙাম' ও 'ি㳬㌼ল ≬叕켜িনং ≬叕㛑摰াᒙাম-অপােরটর ≬叕켜িনং'। আপ-
ি㳬㌼িলং ≬叕켜িনং ≬叕㛑摰াᒙাম : 㛑摰িত বছর ১০ হাজার ২১০ জন কের িতন বছের ≬叕মাট ৩০ হাজার ৬৩০ জনেক আপ-
ি㳬㌼িলং ≬叕켜িনং ≬叕㛑摰াᒙােমর আওতায় আনা হেব। 㛑摰িত এক ≬叕থেক ছয় মাস পরপর িবিভᠤ䤬 ≬叕ময়ােদর িবিভᠤ䤬
িবষেয়র 挣ᨍাস ≬叕নওয়া হেব। এই 㛑摰িশ꽭ণিট হেব মূলত কারখানািভি郷ꨎক। িলন ম描拒া魳েফকচািরং িসেᗭ㞡ম,
ই펖⢰ডাি膳য়াল ইি傀�িনয়ািরং, গােম逯긋펖⢰ট ≬叕কায়ািলিট অ描拒ািশউের䭏됨 িসেᗭ㞡ম, ≬叕ফি쪕ক অপিটমাইেজশন অ描拒া펖⢰ড কািটং
≬叕টকেনালিজ, ফায়ার ≬叕সফিট ম描拒ােনজেম펖⢰ট অ描拒া펖⢰ড ির㳬㌼ অ描拒ােসসেম펖⢰ট এবং ≬叕সা䆎憝াল কম鴩싰ােয়䭏됨 নম逯긋স_ এই
ছয়িট িবষেয় 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব। এর 㛑摰থম িতনিট িবষেয়র 㛑摰িশ꽭েণর ≬叕ময়াদ ⯘誯ই মাস এবং পরবত逯긋ী
িতনিটর 㛑摰িশ꽭েণর ≬叕ময়াদ এক মাস কের। 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব ঢাকা, সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগে傀�র
িবিভᠤ䤬 কারখানায়। বত逯긋মােন এই ≬叕পশায় িনেয়ািজত যারা, 霑燙ধু তারাই এই 㛑摰িশ꽭ণ িনেত পারেবন।
ম描拒ােনজেম펖⢰ট ≬叕켜িনং ও ি㳬㌼ল ≬叕켜িনং : এখােন 霑燙ধু নতুনরা 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕নেবন। 㛑摰িশ꽭ণিটেক সাজােনা হেয়েছ
⯘誯'ভােব। একিট ত�쑝ীয়, অ懅沛িট ব描拒বহািরক। িবেকএমইএর িনজ艐 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕কে㏬貎 ত�쑝ীয়, এবং িবিভᠤ䤬
কারখানায় ব描拒বহািরক 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব। ত�쑝ীয় বা ব描拒বꖍ颃াপনা পয逯긋ােয় অ描拒াপােরলস মােচ逯긋펖⢰ডাইিজং, ≬叕সা䆎憝াল
কম鴩싰ােয়䭏됨 অ描拒া펖⢰ড িসএসআর ই㺃ה描拒জ, ই펖⢰ডাি膳য়াল ইি傀�িনয়ািরং অ描拒া펖⢰ড িলন ম描拒া魳েফকচািরং, ≬叕㛑摰াডাকশন
鴩싰描拒ািনং অ描拒া펖⢰ড সা鴩싰াই ≬叕চইন ম描拒ােনজেম펖⢰ট, ≬叕ট붑টাইল ≬叕টিᗭ㞡ং অ描拒া펖⢰ড ল描拒াব ম描拒ােনজেম펖⢰ট, ফায়ার ≬叕সফিট
ম描拒ােনজেম펖⢰ট অ描拒া펖⢰ড ির㳬㌼ অ描拒ােসসেম펖⢰ট, মােক逯긋ট অ描拒ানালাইিসস অ描拒া펖⢰ড এ붑েপাট逯긋 㛑摰েমাশন এবং ≬叕টকিটস অব
কমািশ逯긋য়াল অ描拒াকিটিভিটস িবষেয় 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব। এই িবষয়滃䦽েলার 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕ময়াদ এক ≬叕থেক ছয়
মাস। িডিᒙ, 캑잔াতক অথবা ইি傀�িনয়ািরং িডিᒙ যােদর তারা এই 㛑摰িশ꽭ণ িনেত পারেবন। ঢাকা, নারায়ণগ傀� ও
চ㮞皭ᒙােমর ইনিᗭ㞡িটউট অব অ描拒াপােরলস িরসাচ逯긋 অ描拒া펖⢰ড ≬叕টকেনালিজেত (আইএআরিট) এই 㛑摰িশ꽭ণ滃䦽েলা
≬叕দওয়া হেব। এেত 㛑摰থম বছর ১ হাজার ৮৮০ জন এবং পরবত逯긋ী ⯘誯ই বছর ১ হাজার ৯৭০ জন কের িতন বছের
≬叕মাট ৫ হাজার ৮২০ জন 㛑摰িশ꽭েণর 㺃הেযাগ পােবন। কম逯긋ী পয逯긋ােয়র 'অপােরটর ≬叕켜িনং' নােম আরও একিট
㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব। এই 㛑摰িশ꽭েণর ≬叕ময়াদ হেব এক মাস। ≬叕য ≬叕কউ িলখেত বা পড়েত পারেলই এই
㛑摰িশ꽭ণ পাওয়ার জ懅沛 ≬叕যাগ描拒 বেল িবেবিচত হেবন। 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕দওয়া হেব নারায়ণগ傀�, ~িম맑ꖨা ও চ㮞皭ᒙােমর
ওয়াক逯긋াস逯긋 ≬叕켜িনং ইনিᗭ㞡িটউেট। 㛑摰থম বছর ১ হাজার ৮০ জন এবং পরবত逯긋ী ⯘誯ই বছর ১ হাজার ৮৯০ জন কের
িতন বছের ≬叕মাট ৪ হাজার ৮৬০ জন কম逯긋ী পয逯긋ােয় 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕নওয়ার 㺃הেযাগ পােবন। ≬叕যভােব বাছাই : 㛑摰িতিট
ব描拒ােচ 㛑摰িশ꽭ণাথ逯긋ী ≬叕নওয়া হেব বাচাই 㛑摰িꉔཡয়ার মাধ描拒েম। আর এেককিট ব描拒ােচ ৩০ জন কের 㛑摰িশ꽭ণ ≬叕নওয়ার
㺃הেযাগ পােবন। এই ৩০ জনেক বাছাই 㛑摰িꉔཡয়ার মাধ描拒েমই আসেত হেব। ব描拒াচ 霑燙银誈র আেগ জাতীয় পি託峱কায়
িব쵢瑱ি譕✖ ≬叕দওয়া হেব। তারপর আেবদনকারীেদর ≬叕যাগ描拒তা魳যায়ী িলিখত ও ≬叕মৗিখক পরী꽭া হেব। তারপর 霑燙银誈
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হেব 挣ᨍাস। ≬叕যাগােযাগ : চাইেল সরাসির ≬叕যাগােযাগ করেত পােরন ≬叕য ≬叕কউ। ≬叕খাঁজ িনেত পােরন ≬叕ফােনও।
≬叕যাগােযােগর িঠকানা_ িবেকএমইএ, 鴩싰描拒ানাস逯긋 টাওয়ার [৫ম তলা], ≬叕সানারগাঁও ≬叕রাড, বাংলােমাটর, ঢাকা।
≬叕ফান : ৯৬৭০৪৯৮, ৯৬৭২২৫৭। হ জয়া
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