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ক. SEIP প্রকদের পবরবিবত     

১. পটভূবম: বাজাদরর িাবিো অনুযায়ী েক্ষ শ্রবমক মযাগাদনর লদক্ষে জাতীয় 

েক্ষতা উন্নয়ন নীবতমালা ২০১১ -এর আওতায় সরকার বববভন্ন ধরদনর 

কায থক্রম বাস্তবায়ন করদে। অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয় কর্তথক বাস্তবায়নাধীন 

Skills for Employment Investment Program 

(SEIP) প্রকে এ প্রদিষ্টার একটি অাংশ।  

SEIP প্রকদের অন্যতম বববশষ্টে িদলা মবসরকাবর খাদতর বশে সাংগঠদনর 

সাদর্ অাংশীোবরদের বভবিদত যািাইকৃত সরকাবর ও মবসরকাবর প্রবশক্ষণ 

প্রবতষ্ঠাদনর মাধ্যদম প্রবশক্ষণ কায থক্রম বাস্তবায়ন এবাং সনেপ্রাপ্ত 

প্রবশক্ষণার্ীদের কম থসাংস্থাদনর ব্যবস্থাকরণ। এ প্রকদের আওতায় ২০২০ 

সাদলর মদধ্য ১৫-৫০ বের বয়সী প্রায় ৫ লক্ষ মলাকদক বশদের িাবিো 

অনুযায়ী বববভন্ন ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

২. প্রকদের সুবনবে থষ্ট উদেশ্য   

 বাজাদরর িাবিো অনুযায়ী েক্ষ জনবল বতবরর জন্য ইন্ডাবি 
এদসাবসদয়শন এবাং প্রবশক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠাদনর মদধ্য মনটওয়াকথ 

বতবরকরণ; 

 েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রদম Special Need Group -মক অন্তর্ভ থবির 
লদক্ষে মকৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং তাদের অাংশগ্রিণ বনবিতকরণ; 

 প্রবশক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠাদনর প্রবশক্ষক, এদসসর এবাং ব্যবস্থাপকদের 

জন্য বৃবিমূলক প্রবশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রিণ; 

 জাতীয় মানব সম্পে উন্নয়ন তিববল (NHRDF) এবাং ন্যাশন্যাল বিলস 

মডভলপদমন্ট অর্বরটি (NSDA) প্রবতষ্ঠা এবাং কায থকর করদণ সিায়তা 

প্রোন; 

 েক্ষতা উন্নয়ন প্রবশক্ষদণর গুণগত মান উন্নয়দন প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা 
বৃবির কায থক্রম গ্রিণ।  

 

৩. অগ্রাবধকার খাত   

SEIP প্রকদের আওতায় নয়টি অগ্রাবধকার খাদত েক্ষতা উন্নয়ন প্রবশক্ষণ 

প্রোন করা িদছেঃ (১) বতরী মপাষাক ও বস্ত্র (২) তথ্য প্রযুবি (৩) বনম থাণ বশে 

(৪) লাইট ইবিবনয়াবরাং (৫) িামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা (৬) জািাজ বনম থাণ 

(৭) এোদগ্রাফুড প্রবক্রয়াকরণ (৮) পয থটন ও িসবপটাবলটি (৯) নাবস থাং ও স্বাস্থে 

মসবা। 

৪. SEIP-এর পাট থনার প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান 

মেদশর মবসরকাবর খাদতর ১২টি শীষ থ পয থাদয়র বশে সাংগঠন (Industry 

Association), বশক্ষা, বশে এবাং প্রবাসী কল্যাণ ও কম থসাংস্থান 

মন্ত্রণালদয়র অধীনস্ত মমাট ৪৮৮টি কাবরগবর বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও প্রবশক্ষণ 

মকদের মাধ্যদম প্রবশক্ষণ কায থক্রম বাস্তবায়ন করা  িদছ (বিত্র ১)।  

বিত্র -১: SEIP -এর পাট থনার প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান ও মকে 

 

খ. েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রদমর বাস্তবায়ন অগ্রগবত 

১. SEIP প্রকদের পাট থনার প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠানসমূদির মাধ্যদম প্রবশক্ষদণর 

জন্য তাবলকার্ভিকরণ, প্রবশক্ষণ প্রোন এবাং কম থসাংস্থাদনর ব্যবস্থা করা 

িয়। ৩০ বডদসম্বর ২০১৭ তাবরখ পয থন্ত প্রবশক্ষণ ও কম থসাংস্থাদনর অগ্রগবতর 

বিত্র বনম্নরূপেঃ    

সারবণ ১: প্রবশক্ষদণ অন্তর্ভ থবি, প্রবশক্ষণ এবাং িাকুবর প্রোন 
 

 মমাট (জন) নারী (জন) 

প্রবশক্ষদণ অন্তর্ভ থবি 

(Enrollment) 
১,81,717 ৫7,712 

সনোয়ন  

(Certification)                  
১,4৬,283 ৪5,424 

কম থসাংস্থান  

(Job Placement) 
৯8,৫89 30,513 

 

২. প্রবশক্ষদণর গুণগতমান বনবিতকরণ এবাং আন্তজথাবতক মাদনর প্রবশক্ষণ 

প্রোদনর লদক্ষে প্রবশক্ষকদের জন্য মেদশ এবাং ববদেদশ উন্নত প্রবশক্ষদণর 

ব্যবস্থা করা িয়। এ পয থন্ত ১১২ জন নারীসি মমাট ১,০৭৮ জন প্রবশক্ষকদক 

মেদশ প্রবশক্ষণ প্রোন করা িদয়দে। এোড়া, বসাংগাপুদরর Nanyang 

Polytechnic International (NYPi) এবাং ITE 

Education Services (ITEES) এ প্রবতষ্ঠাদনর মাধ্যদম এ 

পয থন্ত ২৫ জন নারীসি ২০০ জন প্রবশক্ষকদক  উচ্চতর প্রবশক্ষণ প্রোন করা 

িদয়দে।  

৩. SEIP প্রকদের প্রতেক্ষ সিায়তায় জাতীয় মানবসম্পে উন্নয়ন তিববল   

(National Human Resource Development 

http://www.seip-fd.gov.bd/


Fund- NHRDF) গঠিত িদয়দে। সমবিবত উপাদয় বাজাদরর 

িাবিোর বভবিদত কম থমূবখ প্রবশক্ষদণর মাধ্যদম মানব সম্পদেউন্নয়দন 

সিায়তা প্করা এ তিববদলর অন্যতম উদেশ্য। প্রার্বমকভাদব বাাংলাদেশ 

সরকার এ তিববদল ১০০ মকাটি টাকা প্রোন কদরদে।  

৪. প্রবশক্ষক ও প্রবশক্ষণার্ীদের সকল তথ্য ও উপাি সাংরক্ষণ করার লদক্ষে 

Trainee Management System (TMS) প্রণয়ন করা 

িদয়দে। এটি একটি স্বতন্ত্র real time online database। 

প্রবশক্ষণার্ীদের বনর্ভ থল তথ্য সাংরক্ষণ এবাং বৈততা এড়াদনার উদেদশ্য 

বনব থািন কবমশদনর NID database-এর সাংদগ TMS সাংযুি 

করা িদয়দে। এর মাধ্যদম বনবন্ধদনর সময় প্রবশক্ষণার্ীর গুরুেপূণ থ তথ্য 

NID database মর্দক স্বয়াংবক্রয় পিবতদত যািাই করা িয়।  
 

৫. অবধকতর মাদনান্নয়নসি প্রবশক্ষণদক প্রাসাংবগক ও বশদের িাবিোবভবিক 

করা SEIP প্রকদের অন্যতম উদেশ্য। এজন্য মেশীয় ও আন্তজথাবতক 

পরামশ থক এবাং সাংবিষ্ট Industry Expert -মের সমিদয় 

প্রবশক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করা িয়। এ প্রবক্রয়ায় এ পয থন্ত ৫১টি 

Competency Standard ও Assessment Tools 

এবাং ৮টি Competency Based Learning 

Materials (CBLM) প্রণয়ন করা িদয়দে।  

 

 

বনম থাণ বশদের প্রবশক্ষদণর বিত্র 

৬. মেশীয় বশদের িাবিো মমটাদনার পাশাপাবশ আন্তজথাবতক শ্রম বাজাদরর 

জন্যও শ্রবমকদেরদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা িদছ। SEIP প্রকদের 

আওতায় বনম থাণ বশদে প্রবশক্ষণ গ্রিণ কদর এ পয থন্ত ৬০ জন েক্ষ কমী 

zero migration cost -এ কাতাদর গমন কদরদেন। 

৭. Bangladesh Institute of Governance and 

Management (BIGM)-এর মাধ্যদম Policy Analysis 

ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রোদনর কায থক্রম শুরু িদয়দে। এর আওতায় ২০২০ সাদলর 

মদধ্য সরকাদরর বসবনয়র সিকারী সবিব ও উপ-সবিব এবাং মবসরকাবর 

প্রবতষ্ঠাদনর Mid-Level Manager পয থায়র্ভি ৩৭৫ জনদক 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা িদব।  

গ. SEIP প্রকদের উদ্ভাববনমূলক কায থক্রম 

১. মেদশর উৎপােন খাদত মধ্য পয থাদয় প্রায় দুই লক্ষ ববদেবশ কমী কাজ কদর 

এবাং তাদের মবতন-ভাতা বাবে বেদর প্রায় ৫ বববলয়ন ডলার পবরদশাধ 

করদত িয়। ববদেবশ কমীদের উপর বনভ থরশীলতা হ্রাস এবাং আন্তজথাবতক 

মাদনর ব্যবস্থাপক বতবরর লদক্ষে RMG, Textile, Knitwear 

এবাং Leather & Footwear খাদত Executive 

Development Program গ্রিণ করা িদয়দে। এজন্য ২টি 

মবসরকাবরসি মমাট িারটি ববশ্বববদ্যালদয় িারটি Executive 

Development Center (EDC) স্থাপন করা িদয়দে। 

 

কবম্পউটার িাড থওয়োর মমরামত ববষয়ক প্রবশক্ষদণর বিত্র 

২.  ববদশ্বর সব থবৃিৎ International Accredited Ship 

Registrar and Classification Society, 

DNV-GL -এর সিদযাবগতায় জািাজ বশদে ওদয়বডাং ববষদয় প্রবশবক্ষত 

প্রবশক্ষণার্ীদের মূল্যায়নপূব থক সনে প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদয়দে। 

DNV-GL এর সনে প্রাবপ্তর ফদল SEIP প্রকদের প্রবশক্ষণার্ীদের 

মেদশ ও ববদেদশ উচ্চ মবতদন কম থসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবষ্ট িদছ। 

৩. SEIP প্রকদের আওতায় সনেপ্রাপ্ত প্রবশক্ষণার্ীদের ববশ্ব শ্রমবাজাদর 

সিদজ প্রদবদশর জন্য আন্তজথাবতক মাদনর সনদের ব্যবস্থা করা িদয়দে। 

এলদক্ষে SEIP প্রকদের সাদর্ যুিরাজেবভবিক City and 

Guilds   -এর সাদর্ সমদ াতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষবরত িদয়দে। 

এর আওতায় BMET -এর অবধনস্থ ৬টি কাবরগবর প্রবশক্ষণ মকদের 

মাধ্যদম প্রবশক্ষণ ও মূল্যায়ন মশদষ প্রায় ৩,০০০ জনদক আন্তজথাবতক 

মাদনর সনে প্রোন করা িদব। এর ফদল মেশ-ববদেদশ উচ্চ মবতদন 

কম থসাংস্থাদনর অবধকতর সুদযাগ সৃবষ্ট িদব।   

৪.  বনরাপে সড়ক এবাং মেশ-ববদেদশ েক্ষ িালদকর িাবিোর কর্া ববদবিনা 

কদর Transport Sector-মক SEIP প্রকদে অন্তর্ভ থি করা 

িদয়দে। এর অাংশ বিদসদব আগামী ৫ বেদর ১,০০,০০০ েক্ষ িালক বতবর 

করা িদব। এ প্রবশক্ষণ পবরিালনার জন্য ইদতামদধ্য ১০০ জন মাস্টার 

মেইনার বতবর করা িদয়দে। 

 

ববদুেবতক ওয়োবরাং ববষয়ক প্রবশক্ষদণর বিত্র 

৫. BMET -এর আওতাধীন বতনটি TTC -মক আন্তজথাবতক মাদন উন্নীত 

করার লদক্ষে ০৬ নদভম্বর ২০১৭ তাবরদখ KOICA, BMET এবাং 

SEIP মদধ্য বত্রপক্ষীয় সমদ াতা চুবি স্বাক্ষবরত িদয়দে। এই সমদ াতা 

চুবির আওতায় ঢাকাস্থ বাাংলাদেশ জাম থান মটকবনকোল মেবনাং মসন্টার এবাং 

খুলনা ও বসদলদট অববস্থত কাবরগবর প্রবশক্ষণ মকেসমূিদক ববশ্বমাদনর 

কাবরগবর প্রবশক্ষণ মকদে উন্নীত করা িদব।  
, 

 

     


