ক. SEIP �কে�র পিরিচিত

িচ� -১: SEIP -এর পাট র্না �িশ�ণ �িত�ান ও েক�

১. পটভূি: বাজােরর চািহদা অনুযায়ী দ� �িমক েযাগােনর লে�য্ জাতী
দ�তা উ�য়ন নীিতমালা, ২০১১ -এর আেলােক অথ র্ িবভা, অথ র্ ম�ণালয়
Skills for Employment Investment Program (SEIP) �ক�
বা�বায়ন করেছ।

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
অথ র িবভাগ,অথ র ম�ণালয়

৪থ র্ জাতীয় উ�য়ন েমলা
৪-৬ অে�াবর, ২০১৮

এ �কে�র অ�তম ৈবিশ�য্ হেলা েবসরকাির খােতর িশ� সংগঠেনর সােথ
অংশীদািরে�র িভি�েত সরকাির ও েবসরকাির িবিভ� �িশ�ণ �িত�ান 
এবং িশ� কারখানার সহায়তায় দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ কায র্�ম বা�বায়ন
এবং �িশি�ত কম�েদর কমর্সং�ােনর �ব�াকরন। �কে�র আওতায়২০২০
সােলর মে� ৫ ল�ািধক েলাকেক িশে�র চািহদা অনুযায়ী িবিভ� িবষেয়
�িশ�ণ �দান করা হেব।
২. �কে�র কায র্�েমর সংি�� িববরণ
• বাজােরর চািহদা অনুযায়ী দ� জনবল ৈতিরর জ� ই�াি� এেসািসেয়শন
এবং �িশ�ণ �দানকারী �িত�ােনর মে� েনটওয়াকর্ ৈতির কর;
• �িশ�ণ �দানকারী �িত�ােনর �িশ�ক, এেসসর এবং �ব�াপকেদর
জ� ToT �িশ�েণর �ব�া �হণ করা;
• জাতীয় মানব স�দ উ�য়ন তহিবল (NHRDF) এবং �াশ�াল ি�লস
েডভলপেম� অথিরিট (NSDA) �িত�া এবং কায র্কর করেত সহায়তা
�দান করা;
• দ�তা উ�য়ন �িশ�েণর গুণগত মান উ�য়েন �ািত�ািনক স�মতা
বৃি�র কাযর্�ম �হণ ক;
• দ�তা উ�য়ন কায র্�েম সমােজর অন�সর ও িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক
ু ্� করেত েকৗশল �ণ, বা�বায়ন এবং তােদর অংশ�হণ িনি�ত
অ�ভর
করা।

সারিণ ১: �িশ�েণ অ�ভুর্, �িশ�ণ এবং চাকুি �দান
�িশ�েণ অ�ভুর্ি
(Enrollment)

SEIP �কে�র আওতায় নয়িট অ�ািধকার খােত দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ

(Certification)

৪. SEIP-এর পাট র্না �িশ�ণ �িত�ান

www.seip-fd.gov.bd

১. SEIP �কে�র পাট র্নার �িশ�ণ �িত�ানসমূেহর মা�েম �িশ�র জ�
তািলকাভুকরণ, �িশ�ণ �দান এবং কমর্সং�েনর �ব�া করা হয় ।
েসে��র ২০১৮ পয র্ �িশ�ণ ও কমর্সং�ােনর অ�গিতর িচ� িন�রূপঃ

৩. অ�ািধকার খাত
�দান করা হে�। এগুেলা হলঃ(১) ৈতরী েপাষাক ও ব� (২) ত� �যুি�(৩)
িনমর্াণ িশ�(৪) লাইট ইি�িনয়ািরং (৫) চামড়াজাত প� ও পাদুকা(৬)
জাহাজ িনমর্াণ(৭) এয্াে�াফুড �ি�য়াকর(৮) পয র্ট ও হসিপটািলি এবং
(৯) পিরবহন।

ি�লস ফর এম�য়েম� ইনেভ�েম� ে�া�াম (SEIP)
�বাসী ক�াণ ভবন, েলেভল-১৬, ই�াটন গােড র্, ঢাকা-১০০০

খ. দ�তা উ�য়ন কায র্�েমর বা�বায়ন অ�গি

েদেশর েবসরকাির খােতর ১২ি শীষ র্ পযর্ােয়র িশ�  গঠন (Industry
Association), িশ�া, িশ�, �বাসী ক�াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান এবং

সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালে র অধীন েমাট ৫৭৩ি কািরগির িশ�া
�িত�ান ও �িশ�ণ েকে�র মা�েম �িশ�ণ কায র্�ম বা�বায়ন করা  হে�
(িচ� ১)।

সনদায়ন

কমর্সং�ান 

(Job Placement)

েমাট (জন)

নারী (জন)

২,৪৯,৯৩৮

৭৯,৯৫৫

২,১৪,৩১৯

৭১,৫১৬

১,৫৩,১৭০

৫১,৭৯১

২. �িশ�েণর গুণগতমান িনি� করণ এবং আ�জর্ািতক মােনর �িশ�ণ
�দােনর লে�য্ �িশ�কেদর জ� েদেশ এবং িবেদেশ উ�ত �িশ�েণর
�ব�া করা হয়। এ পয র্�১১২ জন নারীসহ েমাট ১,০৭৮ জন �িশ�কেক
েদেশ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এছাড়া, িসংগাপুেরর
Nanyang
Polytechnic International (NYPi) এবং ITE Education
Services (ITEES) এ ৩১ জন নারীসহ ২৮০ জন �িশ�কেক  উ�তর
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  
৩. SEIP �কে�র �তয্� সহায়তায় জাতীয় মানবস�দ উ�য়ন তহিবল
(National Human Resource Development Fund- NHRDF)

গিঠত হেয়েছ। সমি�ত উপােয় বাজােরর চািহদার িভি�েত কমর্মূ
�িশ�েণর মা�েম মানবস�দ উ�য়েন সহায়তা �দান করা এ তহিবেলর

অ�তম উে��। সরকার এ তহিবেল এ পয র্ ২০০ েকািট টাকা বরা�
�দান কেরেছ।  

গ. SEIP �কে�র উ�াবিনমূলক কাযর্

লাইেস� �দান করা হে�। কািরগির িশ�া অিধদ�েরর আওতাধীন িবিভ� 
েটকিনকয্াল �ল ও কেলেজও এ �িশ�ণ শী�ই শুরু হেব। এ িত
�িত�ােনর মা�েম িডেস�র, ২০২০ এর মে� �ায় ৪৬,০০০ দ� 
গািড়চালক গেড় েতালা হেব। পাশাপািশ, মানস�� অ�া� সরকাির ও
েবসরকাির �িত�ােনও এ �িশ�ণ চালু করা হেব। 

১. েদেশর উৎপাদন খােত ম� পয র্াে �ায় দু ল� দ� িবেদিশ কম� কাজ
কের এবং তােদর েবতন-ভাতা বাবদ �িত বছর বড় অংেকর ৈবেদিশক মু�া
�য় হয়। িবেদিশ কম�েদর উপর িনভর্রশীলত �াস এবং আ�জর্ািত মােনর
�ব�াপক ৈতিরর লে�য RMG, Textile, Knitwear এবং Leather &
Footwear খােত Executive Development Program �হণ করা
হেয়েছ। এজ� ২িট েবসরকািরসহ েমাট চারি িব�িব�ালেয় চারি
৫. �িশ�ক ও �িশ�ণাথ�েদর সকল ত� ও উপা� সংর�ণ করা র লে�য্
Executive Development Center (EDC) �াপন করা হেয়েছ।
Trainee Management System (TMS) নােম একিট �ত� real
time online database ৈতির করা হেয়েছ। �িশ�ণাথ�েদর িনভুর ত�
সংর�ণ এবং ৈ�ততা এড়ােনার
উে�ে� িনব র্াচন কিমশেনর NID
database-এর সংেগ TMS সংযু� করা হেয়েছ। এর মা�েম িনব�েনর
সময় �িশ�ণাথ�েদ র গুরু�পূণর্ NID database েথেক �য়ংি�য়
প�িতেত যাচাই করা হয়।  
৪. দ�তা উ�য়ন সং�া� সরকােরর িবিভ� কায র্�মেক আেরা সমি�ত
আকাের পিরচালনার জ� এ �কে�র সহায়তায় সরকার জাতীয় দ�তা
উ�য়ন কতৃর্প (NSDA) গঠন কেরেছ। এ সং�া� একিট িবল এরই
মে� জাতীয় সংসেদ উপ�াপন করা হেয়েছ।  

৬. অিধকতর মােনা�য়ন সহ �িশ�ণেক �া সংিগক ও িশে�র চািহদািভি�ক
করা SEIP �কে�র অ�তম উে��। এজ� েদশীয় ও আ�জর্ািতক
পরামশর্ক এবং সংি��Industry Expert-েদর সম�েয় �িশ�ণ উপকরণ
��ত করা হয় । এ �ি�য়ায় এ পয র্ ৭৭িট Competency Standard ও
Assessment Tools এবং ৩০িট Competency Based Learning
Materials (CBLM) �ণয়ন করা হেয়েছ।

েমাটর �াইিভং েকােস র্র �িশ�েণর িচ

৫. BMET -এর আওতাধীন িতনি TTC -েক আ�জর্ািত মােন উ�ীত করার
লে�য্০৬ নেভ�র ২০১৭ তািরেখ KOICA, BMET এবং SEIP মে�
ি�প�ীয় সমেঝাতা চুি� �া�িরত হেয়ে। এই সমেঝাতা চুি�র আওতায়
ঢাকা� বাংলােদশ জামর্ান েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার এবং খুলনা
িসেলেট অবি�ত কািরগির �িশ�ণ েক�সমূহেক িব�মােনর কািরগির
�িশ�ণ েকে� উ�ীত করার কায র্�ম আর� হেয়েছ

সুইং েমিশন অপােরশন েকােসর্র �িশ�েণর ি

িনমর্াণ িশে�র �িশ�েণর িচ�
৭. Bangladesh Institute of Governance and Management
(BIGM)-এর মা�েম Policy Analysis িবষেয় �িশ�ণ �দােনর

কায র্�ম শুরু হেয়েছ। এর আওত২০২০ সােলর মে� সরকােরর িসিনয়র
সহকারী সিচব ও উপ-সিচব এবং েবসরকাির �িত�ােনর Mid-Level
Manager পয র্ায়ভু৩৭৫ জনেক �ব�াপনা �িশ�ণ �দান করা হেব।
ইেতামে� ৮৫ জেনর �িশ�ণ সমা� হেয়েছ।

২. িবে�র সব র্বৃহ international accredited ship registrar and
classification society, DNV-GL -এর সহেযািগতায় জাহাজ িশে�
ওেয়ি�ং িবষেয় �িশি�ত �িশ�ণাথ�েদর মূ�ায়নপূব সনদ �দােনর
�ব�া �হণ করা হেয়েছ। DNV-GL এর সনদ �াি�র ফেল SEIP
�কে�র �িশ�ণাথ�েদর েদেশ ও িবেদেশ
উ� েবতেন কমর্সং�ােনর
সুেযাগ সৃি� হে
৩. SEIP �কে�র আওতায় সনদ�া� �িশ�ণাথ�েদর িব� �মবাজাের সহেজ
�েবেশর জ� আ�জর্ািতক মােনর সনেদর �ব�া করা হেয়েছ। এলে�য
SEIP �কে�র সােথ যু�রাজয্িভি� City and Guilds-এর সােথ
সমেঝাতা �ারক (MoU) �া�িরত হেয়েছ। এর আওতায় BMET-এর
অিধন� ৬ি কািরগির �িশ�ণ েকে�র মা�েম �িশ�ণ ও মূ�ায় েশেষ
�ায় ২,৭০০ জনেক আ�জর্ািত মােনর সনদ �দান করা হেব। এর ফেল
েদশ-িবেদেশ উ� েবতেন কমর্সং�ােন অিধকতর সুেযাগ সৃি�েব।
৪. িনরাপদ সড়ক এবং েদশ-িবেদেশ দ� চালেকর চািহদার কথা িবেবচনা
কের Transport Sector-েক SEIP �কে�র �িশ�ণ কমর্সূিচেত অ�ভু
করা হেয়েছ। জনশি�, কমর্সং�ান ও �িশ�ণ বুয্ের
(BMET)
আওতাধীন িবিভ� েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ও িবআরিট
’র িবিভ� 
�িশ�ণ েকে� ইেতামে� �াইিভং �িশ�ণ শুরু হেয়েছ।  এ কাযর্�ে
আওতায় চার মাস�াপী �িশ�ণ েশেষ সফল �িশ�ণাথ�েদর �াইিভং

,

