
চট্টগ্রাম বিভাগীয় মতবিবিময় সভা অনুবিত 

SEIP’র চলমাি দক্ষতা উন্নয়ি প্রবিক্ষণ কার্ যক্রমম বিময়াবিত চট্টগ্রাম বিভামগর প্রবিক্ষণ প্রবতিািসমূমের প্রবিক্ষণ 

কার্ যক্রম পর্ যামলাচিা এিং মামিান্নয়মির লমক্ষে একটি মতবিবিময় সভা গত ১১ জুলাই ২০১৯ তাবরমে চট্টগ্রাম ক্লামি 

অনুবিত েয়। সভায় চট্টগ্রাম বিভামগর ১১ টি জিলায় অিবিত ৪৮টি প্রবিক্ষণ প্রবতিামির প্রধাি, বিভাগীয় কবমিিার 

কার্ যালয় ও জিলা প্রিাসমকর 

কার্ যালময়র কম যকতযাবৃন্দ এিং 

সংবিষ্ট উপমিলার উপমিলা 

বিি যাবে কম যকতযা, প্রকমের 

সেমর্াগী বিে সংিাগুমলার 

বচফ জকা-অবড যমিটর এিং 

SEIP প্রকমের কম যকতযা ও 

পরামি যকবৃন্দ অংিগ্রেণ 

কমরি। SEIP’র বিি যাবে প্রকে 

পবরচালক িিাি িালাল 

আেমমদ এর সভাপবতমে 

অনুবিত উক্ত মতবিবিময় 

সভায়  প্রধাি অবতবি বেমসমি 

উপবিত বিমলি িিাি  দীপক চক্রিতী, পবরচালক (অবতবরক্ত সবচি) িািীয় সরকার, চট্টগ্রাম বিভাগ এিং সম্মাবিত 

অবতবি বেমসমি উপবিত বিমলি িিাি জমাোঃ আবু োসাি বসবিক, অবতবরক্ত জিলা প্রিাসক (বিক্ষা ও আইবসটি)। 

মতবিবিময় সভায় চট্টগ্রাম বিভাগি SEIP প্রকমের আওতায় দক্ষতা প্রবিক্ষণ পবরচালিাকারী প্রবিক্ষণ প্রবতিািসমূমের 

চলমাি দক্ষতা উন্নয়ি কার্ যক্রম বিষময় বিস্তাবরত আমলাচিা েয় এিং প্রবিক্ষমণর মামিান্নয়মির িন্য প্রময়ািিীয় বদক 

বিমদ যিিা প্রদাি করা েয়। সভাপবত িািাি জর্, এিীয় উন্নয়ি ব্াংক (এবডবি) এর আবি যক সোয়তায় জমাট ৪৫৮.০০ বমবলয়ি  

মাবকযি ডলার ব্ময় জুলাই ২০১৪-জুি ২০২৪ জময়ামদ অি য বিভাগ কর্তযক SEIP প্রকেটি িাস্তিায়ি করা েমে। প্রকমের 

আওতায় ৩টি tranche-এ 

জমাট প্রায় ৮.৪০ লক্ষ জলাকমক 

প্রবিক্ষণ প্রদািপূি যক জিাভি 

কমম য বিময়াবিত করার 

পবরকেিা করা েময়মি। 

ইমতামমে SEIP এর মােমম 

প্রবিবক্ষত ২.০৫ লক্ষ জলামকর 

কম যসংিাি েময়মি। জদিব্াপী 

বিস্তৃত বিবভন্ন সরকাবর ও 

জিসরকাবর কাবরগবর ও 

বৃবিমূলক প্রবিক্ষণ জকমের মােমম SEIP’র দক্ষতা উন্নয়ি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েমে। প্রধাি অবতবি উমেে কমরি জর্, 

িাংলামদমির িিগণমক দক্ষ িিিবক্তমত রূপান্তর কমর মর্ যাদাপূণ য কমম য বিময়াবিত করার িন্য SEIP প্রকে কাি করমি। এ 

কামি প্রময়ািিীয় সকল সেমর্াগীতা প্রদামির িন্য বতবি সংবিষ্ট ইউএিও-জদর বিমদ যিিা প্রদাি কমরি। SEIP প্রকমের 

প্রবিক্ষণ কার্ যক্রমম জিলা প্রিাসমির পক্ষ েমত সকল সেমর্াগীতা প্রদামির বিষময় সম্মাবিত অবতবি অঙ্গীকার ব্ক্ত কমরি 

এিং এ ধরমির মতবিবিময় সভা আময়ািমির িন্য SEIP প্রকে  কর্তযপক্ষমক ধন্যিাদ জ্ঞাপি কমরি। 


