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ক. SEIP �কে�র্পিরিচিত     

১. পটভিম:্ বাজােরর্চািহদা্অনুায়ী্দদ্ িমক্ ুাগােয়র্লেদ�্জাতীয়্
দদতা্ উয়য়্য়ীিতমালা, ২০১১্-এর্আেলােক্অথ র্ িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয়্
Skills for Employment Investment Program (SEIP) �ক�্
বা�বায়য়্করেছ।  

এ্�কে�র্অ�তম্ৈবিশ��্হেলা্ বসরকাির্ ােতর্িশ�্সংগগেয়র্সােথ্
অংশীদািরে�র্িভি�েত্সরকাির্ও্ বসরকাির্িবিভউ্�িশদণ্�িত�ায়্
এবং্িশ�্কার ায়ার্সহায়তায়্দদতা্ উয়য়্�িশদণ্কাু র্ ম্বা�বায়য়্
এবং্�িশিদত্কম�েদর্কম রসংংােয়র্ বংাকরয়।্�কে�র্আওতায়্২০২০্
সােলর্মে�্৫্লদািধক্ লাকেক্িশে�র্চািহদা্অনুায়ী্িবিভউ্িববেয়্
�িশদণ্�দায়্করা্হেব।্

২.্�কে�র্কাু র্ েমর্সংিদ�্িববরণণ   
• বাজােরর্চািহদা্অনুায়ী্দদ্জয়বল্ৈতিরর্জ�্ইইািি্এেসািসেয়শয়্
এবং্�িশদণ্�দায়কারী্�িত�ােয়র্মে�্ য়টওয়াকর্ ৈতির্করা; 

• �িশদণ্�দায়কারী্�িত�ােয়র্�িশদক, এেসসর্এবং্ বংাপকেদর্
জ�্ToT �িশদেণর্ বংা্�হণ্করা; 

• জাতীয়্মায়ব্স�দ্ উয়য়্তহিবল্ (NHRDF) এবং্�াশ�াল্ি�লস্
 ডভলপেম�্অথিরি্ (NSDA) �িত�া্এবং্কাু রকর্করেত্সহায়তা্
�দায়্করা; 

• দদতা্ উয়য়্�িশদেণর্গণগত্মায়্ উয়েয়্�ািত�ািয়ক্সদমতা্
বিির্কাু র্ ম্�হণ্করা; 

• দদতা্ উয়য়্কাু র্ েম্সমােজর্অয়�সর্ও্িপিছেয়্পপা্জয়েগা�ীেক্
অ�ভ রর্করেত্ কেশল্�ণয়য়, বা�বায়য়্এবং্তােদর্অংশ�হণ্িয়ি�ত্
করা।্ 

 

৩. অ�ািধকার্ াত   

SEIP �কে�র্আওতায়্য়য়ি্অ�ািধকার্ ােত্দদতা্ উয়য়্�িশদণ্
�দায়্করা্হে�।্এগেলা্হলণ্(১) ৈতরী্ পাবাক্ও্ব�্(২) ত�্�যির্(৩) 
িয়ম রাণ্িশ�্(৪) লাইট্ইি�িয়য়ািরং্(৫) চামপাজাত্প�্ও্পাদকা্(৬) 
জাহাজ্িয়ম রাণ্(৭) এ�াে�াাড্�ি্য়াকরণ্(৮) পু রটয় ্ও্হসিপটািলি ্এবং্
(৯) পিরবহয়। 
 
৪. SEIP-এর পাট রয়ার �িশদণ্�িত�ায় 

 দেশর্ বসরকাির্ ােতর্১২ি ্শীব র্ পু রােয়র্িশ�্সং গগয় (Industry 
Association), িশদা,্িশ�, �বাসী্ক�াণ্ও্ৈবেদিশক্কম রসংংায়্এবং্
সপক্পিরবহয়্ও্ সত্ম�ণালেয় র্অধীয়্ মাট্৫৭৩ি  কািরগির্িশদা্
�িত�ায়্ও্�িশদণ্ কে�র্মা�েম্�িশদণ্কাু র্ ম্বা�বায়য়্করা্্হে�্
(িচ�্১)।  

 

িচ�্-১: SEIP -এর পাট রয়ার �িশদণ্�িত�ায় ও্ ক� 

 

 . দদতা্ উয়য়্কাু র্ েমর্বা�বায়য়্অ�গিত 

১. SEIP �কে�র্পাট রয়ার্�িশদণ্�িত�ায়সসেহর্মা�েম্�িশদেণর্জ� 
তািলকাভরকরণ, �িশদণ্�দায়্এবং্ কম রসংংা য়র্ বংা্করা্হয় । 
 সে��র্২০১৮্পু র� �িশদণ্ও্কম রসংংােয়র্অ�গিতর্িচ�্িয়ন�পণ্্  

সারিণ্১: �িশদেণ্অ�ভ রির, �িশদণ্এবং্চাকির �দায় 
 

  মাট (জয়) য়ারী (জয়) 
�িশদেণ্অ�ভ রির্
(Enrollment) 

২,৪৯,৯৩৮ ৭৯,৯৫৫ 

সয়দায়য়  
(Certification)                  

২,১৪,৩১৯ ৭১,৫১৬ 

কম রসংংায়্্
(Job Placement) 

১,৫৩,১৭০ ৫১,৭৯১ 
 

২. �িশদেণর্গণগতমায়্িয়ি�ত করণ্ এবং্আ�জরািতক্মােয়র্�িশদণ্
�দােয়র্ লেদ�্�িশদকেদর্জ�্ দেশ্এবং্িবেদেশ্ উত্�িশদেণর্
 বংা্করা্হয়।্এ্পু র�্১১২্জয়্য়ারীসহ্ মাট্১,০৭৮্জয়্�িশদকেক্
 দেশ্�িশদণ্�দায়্করা্হেয়েছ।্এছাপা, িসংগাপেরর্ Nanyang 
Polytechnic International (NYPi) এবং্ ITE Education 
Services (ITEES)্এ্৩১্জয়্য়ারীসহ্২৮০্জয়্�িশদকেক্্ �তর্
�িশদণ্�দায়্করা্হেয়েছ।্্

৩. SEIP �কে�র্ �ত�দ্ সহায়তায়্জাতীয়্মায়বস�দ্ উয়য়্তহিবল্   
(National Human Resource Development Fund- NHRDF) 
গিত্হেয়েছ।্সমিিত্ পােয়্বাজােরর্চািহদার্িভি�েত্কম রসি ্
�িশদেণর্মা�েম্মায়বস�দ্ উয়েয়্সহায়তা্�দায়্করা্এ্তহিবেলর্

http://www.seip-fd.gov.bd/�


অ�তম্ ে��।্সরকার  এ্তহিবেল্এ্পু র�  ২০০্ কাি্টাকা্বরা�্
�দায়্কেরেছ।্্

৪. দদতা্ উয়য়্সং্া�্সরকােরর্িবিভউ্কাু র্ মেক্আেরা্সমিিত্
আকাের্পিরচালয়ার্জ�্এ্�কে�র্সহায়তায়্সরকার্জাতীয়্দদতা্
 উয়য়্কতরপদ্ (NSDA)্গগয়্কেরেছ।্এ্সং্া�্একি্িবল্এরই্
মে�্জাতীয়্সংসেদ্ পংাপয়্করা্হেয়েছ।্্

৫. �িশদক্ও্�িশদণাথ�েদর্সকল্ত�্ও্ পা�্সংরদণ্করা র্লেদ�্
Trainee Management System (TMS)্য়ােম্ একি্ ত�্ real 
time online database্ৈতির্করা্হেয়েছ।্ �িশদণাথ�েদর্িয়ভ রল্ত�্
সংরদণ্এবং্ৈ�ততা্এপােয়ার   ে�ে�্িয়ব রাচয়্কিমশেয়র্ NID 
database-এর্সংেগ্TMS সংযর্করা্হেয়েছ।্ এর্মা�েম্িয়ব�েয়র্
সময়্�িশদণাথ�েদ র্ গু�ুণ র্ত�্ NID database্ থেক্  য়ংি্য়্
পিিতেত্ুাচাই্করা্হয়।্্

 

৬. অিধকতর্মােয়াউয়য়সহ �িশদণেক্�া সংিগক্ও ্িশে�র্চািহদািভি�ক্
করা SEIP �কে�র্অ�তম্ ে��।্এজ�্  দশীয়্ও্আ�জরািতক্
পরামশ রক্এবং্সংিি�্Industry Expert- দর সমিেয়্�িশদণ্ পকরণ্
��ত্করা্হয় । এ্�ি্য়ায়্এ  পু র�্৭৭ি্Competency Standard ও্
Assessment Tools এবং্ ৩০ি্ Competency Based Learning 
Materials (CBLM) �ণয়য়্করা্হেয়েছ।্ 

 

 
িয়ম রাণ্িশে�র্�িশদেণর্িচ�্

৭. Bangladesh Institute of Governance and Management 
(BIGM)-এর্মা�েম্ Policy Analysis িববেয় �িশদণ �দােয়র 
কাু র্ ম্ ু্হেয়েছ।্এর্আওতায়্২০২০্সােলর্মে�্সরকােরর্িসিয়য়র্
সহকারী্সিচব্ও্ প-সিচব্এবং্ বসরকাির্�িত�ােয়র্ Mid-Level 
Manager্পু রায়ভর্৩৭৫্জয়েক্ বংাপয়া্�িশদণ্�দায়্করা্হেব।্
ইেতামে�্৮৫্জেয়র্�িশদণ্সমা�্হেয়েছ।   

গ. SEIP �কে�র্ �াবিয়সলক্কাু র্ ম 

১.  দেশর  ৎপাদয়  ােত ম� পু রােয় �ায় দই লদ্দদ  িবেদিশ কম� কাজ 
কের এবং তােদর  বতয়-ভাতা বাবদ �িত্বছর্বপ্অংেকর্ৈবেদিশক্মুা্
 য়্হয়। িবেদিশ কম�েদর  পর িয়ভ ররশীলতা �াস এবং আ�জরািতক মােয়র 
 বংাপক ৈতিরর লেদ� RMG, Textile, Knitwear এবং Leather & 
Footwear  ােত Executive Development Program �হণ করা 
হেয়েছ। এজ� ২ি্ বসরকািরসহ্ মাট্ চারি িব�িব�ালেয় চারি 
Executive Development Center (EDC) ংাপয়্করা্হেয়েছ। 

 
সইং্ মিশয়্অপােরশয়্ কােস রর্�িশদেণর্িচ�  

২.  িবে�র্সব রবহৎ্ international accredited ship registrar and 
classification society, DNV-GL -এর সহেুািগতায়্জাহাজ্িশে�্
ওেয়ি�ং্িববেয়্�িশিদত ্�িশদণাথ�েদর্স�ায়য়ুব রক  সয়দ �দােয়র 
 বংা্ �হণ করা হেয়েছ। DNV-GL্এর্সয়দ্�াি�র্ফেল্ SEIP 
�কে�র্�িশদণাথ�েদর্ দেশ্ও্িবেদেশ্  �্ বতেয়্কম রসংংােয়র্
সেুাগ্ ি�্হে�। 

৩. SEIP �কে�র্আওতায়্সয়দ�া�্�িশদণাথ�েদর্িব�্ মবাজাের্সহেজ্
�েবেশর্জ�্আ�জরািতক্মােয়র্সয়েদর্ বংা্করা্হেয়েছ।্এলেদ�্
SEIP্�কে�র্সােথ্যররাজ�িভি�ক্ City and Guilds-এর্সােথ্
সমেঝাতা্�ারক্ (MoU)  াদিরত্হেয়েছ।্এর্আওতায়্ BMET-এর 
অিধয়ং ৬ি কািরগির �িশদণ  কে�র মা�েম �িশদণ ও স�ায়য়  শেব 
�ায় ২,৭০০ জয়েক আ�জরািতক মােয়র সয়দ �দায় করা হেব। এর ফেল 
 দশ-িবেদেশ্ �্ বতেয়্কম রসংংােয়র্অিধকতর্সেুাগ্ ি�্হ ব।   

৪.  িয়রাপদ  সপক এবং  দশ-িবেদেশ দদ চালেকর চািহদার কথা িবেবচয়া 
কের Transport Sector- ক্SEIP �কে�র্�িশদণ্কম র্ িচেত্অ�ভ রর্
করা্হেয়েছ।্জয়শির, কম রসংংায়্ও্�িশদণ্ �েরার্ (BMET) 
আওতাধীয়্িবিভউ্ টকিয়ক�াল্ েিয়ং্ স�ার্ও্িবআরিিস ’র্িবিভউ্
�িশদণ্ কে�্ইেতামে�্�াইিভং্�িশদণ্ ু্হেয়েছ।্্এ্কাু র্ েমর্
আওতায়্চার্মাস াপী্�িশদণ্ শেব্সফল্�িশদণাথ�েদর্�াইিভং্

লাইেস�্�দায়্করা্হে�।্কািরগির্িশদা্অিধদ�েরর্আওতাধীয়্িবিভউ্
 টকিয়ক�াল্ ল্ও্কেলেজও্এ্�িশদণ্শীীই্ ু্হেব।্এ্িতয়ি্
�িত�ােয়র্মা�েম্িডেস�র, ২০২০্এর্মে�্�ায়্৪৬,০০০্দদ্
গািপচালক্গেপ্ তালা্হেব।্পাশাপািশ, মায়স�উ্অ�া�্সরকাির্ও্
 বসরকাির্�িত�ােয়ও্এ্�িশদণ্চাল্করা্হেব।্্

 
 মাটর্�াইিভং্ কােস রর্�িশদেণর্িচ�  

৫. BMET -এর আওতাধীয় িতয়ি TTC - ক আ�জরািতক মােয়  উীত করার 
লেদ�্০৬্য়েভ�র্২০১৭্তািরে  KOICA, BMET এবং SEIP মে� 
ি�পদীয় সমেঝাতা্চির্ াদিরত্হেয়েছ। এই্সমেঝাতা্চিরর্আওতায়্
ঢাকাং বাংলােদশ্জাম রায়্ টকিয়ক�াল্ েিয়ং্ স�ার্এবং্ংলয়া্ও্
িসেলেট্অবিংত্কািরগির্�িশদণ্ ক�সসহেক্িব�মােয়র্কািরগির্
�িশদণ্ কে�্ উীত্করার্কাু র্ ম্আরর্হেয়েছ।  
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