আপেডট : ১৫ নেভ㋚�র, ২০১৬ ২১:৫৭

ㄈ�িশⱈ�ণ পােব ৯২৪০ ত韓�ণ
িবনা মূেলⱈ� ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দেব বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউট। 넓�খাঁজ জানাে玓�ন ফরহাদ 넓�হােসন

ㄈ�িশⱈ�ণ থাকেল কােজর অভাব হয় না। কািরগির িবষেয় দⱈ�তা থাকেল কাজই খুঁেজ 넓�নয়। বাংলােদশ
ইিㄛ�িনয়ািরং ই៝�ডাি៛� ওনাস넛� অⱈ�ােসািসেয়শন (বাইওয়া)-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউট। ি搀ল ফর
এম�য়েম៝�ট ইনেভ뼃েম៝�ট 넓�ㄈ�া�ােমর (넓�সপ) আওতায় 넓�লদ 넓�মিশন অপােরশন, ওেয়ি㎈�ং, ইেলকিⵈ�কⱈ�াল,
কⱈ�াড-কⱈ�াম িডজাইন, িসএনিজ অপােরশন, 넓�রি�জােরশন ও এয়ারকি៝�ডশিনংসহ নানা িবষেয় িবনা মূেলⱈ�
ㄈ�িশⱈ�ণ চলেছ। বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউেটর ভারㄈ�া焜� ㄈ�ধান সম㇝�য়কারী 넓�মা. এনামুল
হক খান জানান, ‘넓�দেশর 넓�বকার�� কিমেয় দⱈ� জনবল ㎔�তির করাই ㄈ�িশⱈ�েণর মূল লⱈ�ⱈ�। 埚��িশিⱈ�ত ত韓�ণত韓�ণীেদর দⱈ�তা বাড়ােত এ ㄈ�িশⱈ�ণ কায넛�কর ভূিমকা রাখেব।’

ㄈ�িশⱈ�ণ পােব কতজন
এিশয়ান 넓�ডেভলপেম៝�ট বⱈ�াংক ও ᣒ�ইজারলⱈ�া៝�ড সরকােরর অথ넛�ায়েন ও বাংলােদশ সরকােরর অথ넛� ম焝�ণালেয়র
ত�াবধােন ি搀লস ফর এম�য়েম៝�ট ইনেভ뼃েম៝�ট 넓�ㄈ�া�ােমর (넓�সপ) আওতায় এ িশে� িতন বছের ㄈ�িশⱈ�ণ
পােব ৯২৪০ জন ত韓�ণ-ত韓�ণী। এনামুল হক খান জানান, বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউেটর
সে� 넓�সপ ㄈ�কে�র কায넛�㌛�ম ៛�韓� হেয়েছ ২০১৫ সােলর এিㄈ�ল মাস 넓�থেক। চলেব িডেস㋚�র ২০১৭ পয넛��।

এর মেধⱈ� ঢাকা ও ঢাকার বাইের 넓�মাট চার হাজার ৭৩৫ জনেক ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেয়েছ। আেরা চার হাজার
৫০৫ জনেক ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেব। এ ছাড়া একই ㄈ�কে�র আওতায় নতুন কের চার বছের ২০ হাজােরর
넓�বিশ বⱈ�ি�েক ি�তীয় পয넛�ােয় ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়ার িবষেয় চুি�র কাজিট চলমান রেয়েছ।

িবষয় ও 넓�যাগⱈ�তা
ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�কাস넛�েক ퟸ�ই ভােগ ভাগ করা হেয়েছ—আপি搀ল ও 넓��শার। আপি搀ল কⱈ�াটাগিরেত মা뼃ার
㌛�াফটসমⱈ�ানিশপ 넓�কােস넛� ১৫ িদন চার ঘ㎖�া কের 넓�মাট ৩০ ঘ㎖�ার ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেব। লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং
িশে� িতন বছেরর অিভ뀜�তা থাকেল অংশ িনেত পারেবন এ 넓�কােস넛�। বয়স হেত হেব কমপেⱈ� ১৬ বছর।
বািক সব 넓�কােস넛� ᣒ�েযাগ পােবন 넓��শাররা। বয়স হেত হেব কমপেⱈ� ১৮ বছর এবং সেব넛�া㇕� ৩৫ বছর। 넓�লদ
넓�মিশন অপােরশন, িমিলং 넓�মিশন অপােরশন, ওেয়ি㎈�ং ও কⱈ�াড-কⱈ�াম িডজাইেনর 넓�কােস넛�র 넓�ময়াদ ছয় মাস,
িসনএিস অপােরশন 넓�কােস넛� এক বছর, 넓�রি�জােরশন অⱈ�া៝�ড এিস 넓�টকিনিশয়ান ও ইেলকিⵈ�কⱈ�াল 넓�কােস넛� চার
মােসর ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেব। 넓�লদ 넓�মিশন অপােরশন, িমিলং 넓�মিশন অপােরশন, ওেয়ি㎈�ং, 넓�রি�জােরশন
অⱈ�া៝�ড এয়ারকি៝�ডশিনং ও ইেলকিⵈ�কⱈ�াল 넓�কােস넛� অ埚�ম 넓�埋�িণ পাস হেলই ভিত넛� হওয়া যােব। কⱈ�াড-কⱈ�াম
িডজাইন, িসনএিস অপােরশন 넓�কােস넛� ভিত넛�র 넓�যাগⱈ�তা এইচএসিস বা িডে�ামা ইিㄛ�িনয়ািরং।

আেবদন ও বাছাই ㄈ�ি㌛�য়া
넓�মা. এনামুল হক খান জানান, 넓�লদ 넓�মিশন অপােরশন, িমিলং 넓�মিশন অপােরশন, ওেয়ি㎈�ং—ㄈ�িতিট 넓�কােস넛�
ㄈ�িত বⱈ�ােচ ৩০ জন ভিত넛� হেত পারেব। কⱈ�াড-কⱈ�াম িডজাইন 넓�কােস넛� ১৬ জন, িসনএিস অপােরশন 넓�কােস넛� ২০
জন, ইেলকিⵈ�কⱈ�াল 넓�কােস넛� ৩৬ জন এবং 넓�রি�জােরশন অⱈ�া៝�ড এয়ারকি៝�ডশিনং 넓�কােস넛�র ㄈ�িত বⱈ�ােচ 넓�নওয়া
হেব ৪০ জন। ㄈ�াথ넛�ীেক বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব। 넓�সপ ㄈ�েজে㋝�র অ뀈� 넓�কােনা ㄈ�িশⱈ�েণ ভিত넛� হেল বা
আেগ ㄈ�িশⱈ�ণ িনেল আেবদন করা যােব না।
আেবদন ফরম পাওয়া যােব (.ি◌নবরড়ধ.ড়Ῑ�.নফ) ওেয়ব িঠকানায়। এ ছাড়া আেবদন ফরম পাওয়া যােব
বাংলােদশ ইিㄛ�িনয়ািরং ই៝�ডাি៛� ওনাস넛� অⱈ�ােসািসেয়শন, ৩৮ িটপু ᣒ�লতান 넓�রাড, ওয়ারী, ঢাকা—১২০৩ বা
বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউট, পⱈ�ারাডাইস ভবন, ২ 넓�ফা㎈�ার ি៛�ট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
িঠকানায়। পাসেপাট넛� আকােরর ퟸ�ই কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয়প� বা জ㌈�িনব玈�েনর ফেটাকিপ ও িশⱈ�াগত
넓�যাগⱈ�তার সতⱈ�ািয়ত সনদসহ আেবদনপ� জমা িদেত হেব ২৭ নেভ㋚�েরর মেধⱈ�।

ㄈ�াথ넛�ী িনব넛�াচন
আেবদন হােত হােত বা ডাকেযােগ িনধ넛�ািরত তািরেখর মেধⱈ� 넓�পৗঁছােত হেব। খােমর ওপর 넓�ⵈ�েডর নাম উে焝�খ
করেত হেব। এনামুল হক খান জানান, সাⱈ�াퟛ�কােরর মাধⱈ�েম ㄈ�াথ넛�ী বাছাই করা হেব। সাⱈ�াퟛ�কার 넓�নওয়া হেব
২৮ নেভ㋚�র সকাল সােড় ১০টা 넓�থেক। িতিন আেরা জানান, সাⱈ�াퟛ�কাের ㄈ�াথ넛�ীর আচার-বⱈ�বহার, 넓�কন
ㄈ�িশⱈ�ণ িনেত চায় বা ㄈ�িশⱈ�ণ িনেয় 넓�স িকভােব কী করেত চায়, 넓�স িবষেয় জানেত চাওয়া হেব। অ�ািধকার
পােব ᣒ�িবধাবিῙ�ত, নারী, উপজািত ও নৃেগা基�ীর 넓�লােকরা।
ㄈ�িশⱈ�েণর ধরন

ㄈ�েজ㋝� 넓�কা-অিড넛�েনটর (মিনটিরং) এনামুল হক জানান, ‘আধুিনক উপকরণ ও অিভ뀜� ㄈ�িশⱈ�কেদর মাধⱈ�েম
ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেব। ৮০ শতাংশ ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�দওয়া হেব হােত-কলেম, বািকটা ত�ীয়। ㄈ�িশⱈ�ণাথ넛�ীেদর ㄈ�িতিট
কাজ ㄈ�িশⱈ�করা পয넛�েবⱈ�ণ করেবন এবং তাঁেদর মতামত 넓�দেবন। ㄈ�িশⱈ�ণাথ넛�ীেদর দⱈ� কের 넓�তালাই
ㄈ�িশⱈ�েণর মূল লⱈ�ⱈ�।’

িমলেব ভাতা, সনদ ও চাকির
넓�কাস넛� চলাকালীন ㄈ�েতⱈ�ক িশⱈ�াথ넛�ীেক মােস িতন হাজার টাকা হাের বৃি� 넓�দওয়া হেব। তেব মা뼃ার
㌛�াফটসমⱈ�ানিশপ 넓�কােস넛�র জ뀈� 넓�দওয়া হেব এক হাজার ৫০০ টাকা। বৃি�র টাকা বⱈ�াংেকর মাধⱈ�েম ퟸ�ই
িকি뤃েত পাওয়া যােব। শতভাগ উপি埫�িত িনি�ত হেল তেবই িমলেব মািসক ভাতা। সরকােরর সে� চুি�র শত넛�
অᣑ�যায়ী ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�নওয়া ৭০ শতাংশ ㄈ�িশⱈ�ণাথ넛�ীর চাকিরর বⱈ�ব埫�া করার কথা। তেব ㄈ�িশⱈ�ণ 넓�নওয়া সবার
চাকিরর িবষেয় সহায়তা কের থােক কতৃ넛�পⱈ�। চাকিরর সহায়তার 넓�ⱈ�ে� 넓�কাস넛� 넓�শেষ �ােস উপি埫�িত িবেবচনায়
আনা হেব, যাচাই করা হেব ㄈ�াথ넛�ীর দⱈ�তাও। 넓�দওয়া হেব সনদ। 넓�কাস넛� 넓�শেষ ㄈ�িশⱈ�ণাথ넛�ীর নাম অ�ভু넛�� করা
হেব জাতীয় দⱈ�তা ডাটােবেস।

넓�খাঁজ জানেবন 넓�যভােব
বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং ইনি뼃িটউেটর ওেয়বসাইট ও অিফস 넓�থেক জানা যােব ভিত넛� ও
ㄈ�িশⱈ�ণসং㌛�া� সব তথⱈ�। ঢাকাসহ পাবনা, 淿ি埚�য়া, নােটার, নওগাঁ, িসেলট, 넓�নায়াখালী, গাইবা玈�া 넓�জলায়
ㄈ�িশⱈ�ণ কায넛�㌛�ম চলমান আেছ। এ ছাড়া চ玜��াম ও গাজীপুর 넓�জলায় এই ㄈ�িশⱈ�ণ কায넛�㌛�ম ៛�韓� হেব। এসব
넓�জলাসহ 넓�যেকােনা 넓�জলার আ�হীরা জানেত পারেব সব তথⱈ�। বাংলােদশ ইিㄛ�িনয়ািরং ই៝�ডাি៛� ওনাস넛�
অⱈ�ােসািসেয়শন, ৩৮ িটপু ᣒ�লতান 넓�রাড, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩ এবং বাইওয়া-লাইট ইিㄛ�িনয়ািরং 넓�ⵈ�িনং
ইনি뼃িটউট, পⱈ�ারাডাইস ভবন, ২ 넓�ফা㎈�ার ি៛�ট, ওয়ারী, ঢাকা—১২০৩ িঠকানায় জানা যােব সব 넓�কােস넛�র
িব뤃ািরত তথⱈ�। 넓�ফােন তথⱈ� জানার জ뀈� কল করেত হেব ০২-৯৫৩২৩৭২
(এ�-১০৬, ১০৭), ০১৯১৭১৭০১৬৮, ০১৯১১২১১০২২, ০১৭২০০৫৬১৭৭ ন㋚�ের।
Print

সㄝ�াদক : ইমদাퟸ�ল হক িমলন,
উপেদ埚�া সㄝ�াদক : অিমত হািবব,
ই뼃 ওেয়뼃 িমিডয়া 埙�প িলিমেটেডর পেⱈ� ময়নাল 넓�হােসন 넓�চৗধুরী কতৃ넛�ক �ট-৩৭১/এ, 녈�ক-িড, বᣒ�玈�রা, বািরধারা 넓�থেক
ㄈ�কািশত এবং �ট-িস/৫২, 녈�ক-넓�ক, বᣒ�玈�রা, িখলেⱈ�ত, বা瀓�া, ঢাকা-১২২৯ 넓�থেক মুি῝�ত।
বাত넛�া ও সㄝ�াদকীয় িবভাগ : বᣒ�玈�রা আবািসক এলাকা, �ট-৩৭১/এ, 녈�ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ� :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফⱈ�া� : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব뀜�াপন 넓�ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব뀜�াপন ফⱈ�া� : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

