
 

 

বিভাগগুল ালে শুরু হলে প্রবিক্ষণ কার্যক্রম 

আইবিলে দক্ষ ২৩ হাজার জনিবি তেবর করলি বিবিি 
ইলেফাক বরল ািয০৫ মার্য,  ২০১৫ ইং ১৭:২৬ বমিঃ 

 

িাং ালদি অ্যালিাবিলেিন অ্ি িফিওেযার অ্যান্ড ইনফরলমিন িাবভযলিি (লিবিি) এর ‘ওোন 
িাং ালদি’ বভিন এর অ্ন্যেম  ক্ষয ২০১৮ িাল র মলযয  আইবিলক ব িা বহলিলি গ্রহণ করলে 
 ালর এমন দক্ষ ১০  াখ জনিবি তেবর করা। এরই যারািাবহকোে বিবিলির দক্ষো উন্নেন বিষেক 
প্রবিক্ষণ কার্যক্রম বদিিযাব  ছবিলে বদওো হলি। এই  লক্ষয আগামী এবপ্র  বেলক ঢাকার  ািা াবি 
বদলির িক  বিভালগ বিবিলির প্রবিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হলে। 
িহৃস্পবেিার বিবিি িভাকলক্ষ আলোবজে িংিাদ িলে লন এ এিি কো জানান বিবিি িভা বে 
িামীম আহিান।  

বেবন িল ন,  এই প্রবিক্ষণ কার্যক্রলমর মাযযলম আগামী ৩ িছলর বিনামলূ য ২৩ হাজার দক্ষ জনিবি 
তেবর ও োলদর কমযিংস্থালনর িযিস্থা করলি বিবিি।  

http://www.ittefaq.com.bd/reporter/%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%95%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F.html


অ্েয মন্ত্রণা লের অ্যীন বি  ফর এমপ্লেলমন্ি ইনলভস্টলমন্ি বপ্রাগ্রাম (এিইআইব ) প্রকলের অ্যীলন 
এই জনিবি তেবরলে প্রবিক্ষণ বদওো হলি। এছািা এই প্রকলের িাইলরও বিবিলির বনেবমে 
প্রবিক্ষণ কার্যক্রম র্ লি। 
এিমে িিিয রালখন অ্েয বিভালগর অ্বেবরি িবর্ি ও এিবডবিএমইউ এিং এিইআইব  প্রকলের 
জােীে প্রকে  বরর্া ক জা া  আহলমদ,  অ্েয বিভালগর রু্গ্ম-িবর্ি আিদুর রউফ ো ুকদার,  
বিবিলির িালিক িভা বে এলকএম ফাবহম মািরুর,  বিবিলির বকাষাযযক্ষ ও বিআইবিএলমর 
দাবেত্বপ্রাপ্ত  বরর্া ক িাহ ইমরাউ  কােীি প্রমুখ।  

এছািা উ বস্থে বছল ন বিবিলির মহািবর্ি উেম কুমার  া ,  িালিক বজযষ্ঠ িহ-িভা বে ও 
বিআইবিএলমর প্রযান উ লদষ্ঠা তিেদ আ মাি কবির,  বিবিলির বনিযাহী  বরর্া ক িাবম আহলমদ 
প্রমুখ।  

বিবিি িভা বে আলরা িল ন,  দক্ষ মানিিম্পদ গিলে না  ারল  বদলি অ্েযননবেক উন্নেন ত্বরাবিে 
অ্িম্ভি। উন্নে বদলি দক্ষ মানিিম্পদই মূ  র্াব কািবি। িযবিগে জীিলনও বর্মন দক্ষো 
প্রলোজন,  বেমনই বদলির উন্নেলনও দরকার দক্ষ মানিিম্পদ। দক্ষ জনিবি োকল  বিলদবি 
বিবনলোগকারীরা িহলজই আকৃষ্ট হন। জনিংখযা বিলফারলণর বদলি রাোরাবে জনিবি িবৃি িম্ভি 
নে। োই আমরা জনিবি তেবরর উ র গুরুত্ব বদলে আমালদর ‘ওোন িাং ালদি’ বভিন ব াষনা 
কলরবছ াম।  

বেবন িল ন,  এই বভিলনর র্ারবি ব  ালরর মলযয ১০  াখ দক্ষ জনিবি তেবরর বিষেবি প্রাযান্য 
ব লেলছ। োরই অ্ংি বহলিলি এই কার্যক্রম হালে বনওো হলেলছ। এই প্রকেবি বিষ হল  েেযপ্ররু্বি 
খাে োলদর প্রলোজনীে ব াকি   ালি ও প্রবিক্ষণােযীর কমযিংস্থালনর সুলর্াগ হলি। ত্বরাবিে হলি 
বদলির েেযপ্ররু্বি খালের অ্গ্রগবের র্াত্রা। 
  

অ্নুষ্ঠালন জানালনা হে,  আগামী এবপ্র  বেলক শুরু হওো এই প্রকলের মাযযলম বদলির িােবি 
বিভাগীে িহলর  যাি প্রবেষ্ঠা কলর প্রবিক্ষণ বদওো হলি। এিছর ঢাকা ও র্ট্টগ্রাম বিভাগ ও  রিেযীলে 
িাবক ৫বি বিভাগীে িহলর প্রবিক্ষণ শুরু হলি। প্রেম িছর ৫ হাজার ও  রিেযী ২ িছলর ৯ হাজার কলর 
প্রবিক্ষােযীলক প্রবিক্ষলণর মাযযলম েেযপ্ররু্বিিহ বিবভন্ন খালে র্াকবরর িযিস্থা করা হলি। শুযু বিনামূল য 
প্রবিক্ষণই নে,  প্রবিক্ষণােযীলদরলক প্রবেমালি ৩ হাজার ১৫০ িাকা কলর বিক্ষািৃবেও বদওো হলি।  

  

অ্নুষ্ঠালন আরও জানালনা হে,  ইলোমলযযই প্রবিক্ষলণর বিস্তাবরে ও আলিদলনর  িবে 
বিবিি ( ht t p: / / basi s. or g. bd/ )    ও বিআইবিএলমর ওলেিিাইলি 
(( ht t p: / / www. bi t m. or g. bd/ )  )  প্রকাি করা হলেলছ। আগ্রহীলদর এই ওলেিিাইি বেলক 
বনিন্ধন করলে হলি। এর র আলিদনকারীলদর বেনবি যাল  ব বখে ও বমৌবখক  রীক্ষার মাযযলম 
বনিযাবর্ে করা হলি।  

http://basis.org.bd/
http://www.bitm.org.bd/


আইবিলে ১২বি ও িাযারণ কযািাগবরলে ২বি বিষলে প্রবিক্ষণ বদওো হলি। এই প্রকলের আওোে 
একজন প্রবিক্ষণােযী বকি মাত্র একবি বিষলে প্রবিক্ষণ বনলে  ারলিন। 


