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িটএমএসএেসর উেদ াগ

쨵টকিনক াল 쨵⸀েড Vিশ ণ পােবন সহⴀািধক
চাকির িনেয় 쨵ড@
ি@ল ফর এম戀য়েম⼀ট ইনেভⴀেম⼀ট 쨵Vাkােমর আওতায় িবনামূেল Vিশ ণ 쨵দেব 쨵বসরকাির উ氀য়ন সং洀া
িটএমএসএস। িপেকএসএেফর অথায়েন আইিট ও িবিভ氀 쨵টকিনক াল 쨵⸀েড িবনামূেল Vিশ ণ 쨵দেব
쨵বসরকাির উ氀য়ন সং洀া িটএমএসএস। 쨵যসব 쨵কােস Vিশ ণ ওেয়ব িডজাইন ও kািফকস িডজাইন এবং
আইিট সােপাট সািভস : এই 쨵কাসিটর 쨵ময়াদ ছয় মাস। 쨵যাগ তা এইচএসিস বা সমমান অথবা িডে戀ামা ইন
কি উটার ইি戀িনয়ািরং পাস। আউটেসািসং [আইিসিট] : 쨵কাসিটর 쨵ময়াদ িতন মাস। এইচএসিস বা সমমান
অথবা িডে戀ামা ইন কি উটার ইি戀িনয়ািরং পাস হেলই আেবদন করা যােব। অেটােমাবাইল 쨵মকািনকস/
ইেলক⸀িনক অ া⼀ড ইেলকি⸀ক াল ওয়াক/প াি ং অ া⼀ড পাইপ িফিটং এবং ওেয়ি쨵ং অ া⼀ড 쨵ফি愀েকশন
쨵কাস : এর 쨵ময়াদ ছয় মাস। প瀀ম 쨵 িণ পাস হেলই আেবদন করা যােব। রড বাইি⼀ডং/িⴀট িফকচার, ℀ল
ইি戀িনয়ািরং অ া⼀ড 쨵মটাল ওয়াক 쨵কাস : 쨵ময়াদ িতন মাস। প瀀ম 쨵 িণ পাস হেলই আেবদন করা যােব এই
쨵কােস। Vিতানিট ২০১৭ সাল পয�� ১ হাজার ২৭৫ জনেক Vিশ ণ 쨵দেব। আেবদন আেবদনকারীেদর
িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 쨵য 쨵কােনা 쨵⸀েডর 쨵 ে쨵 বয়স হেত হেব ১৮ 쨵থেক ৪৫ বছেরর মেধ ।
ফরম সংkহ করা যােব িটএমএসএেসর অিফস ও িনধািরত Vিশ ণ 쨵ক㨀 쨵থেক। বাছাই ও Vিশ ণ
আেবদেনর পর Vাথী বাছাই করা হেব। বাছাইেয়র সময় িশ াগত 쨵যাগ তা ও দ তা, কাজ করার মানিসকতা,
শারীিরক 쨵যাগ তা, কাজ 쨵শখার আkহ, সাধারণ ান যাচাই করা হেব। এ ছাড়া 쨵মৗিখক এবং সংি �𐀀 쨵 ে쨵
ব বহািরক পরী ায় অংশ িনেত হেব। আইিট-িবষয়ক 쨵কােস ইংেরিজেত দ তা থাকেত হেব। 愀ই পিতেত
Vিশ ণ 쨵দওয়া হেব হােত-কলেম। তাি ্বক ২০ শংতাশ এবং ব বহািরক াস হেব ৮০ শতাংশ। চাকির ও
ঋণ ⸀িবধা Vিশ ণ 쨵শেষ কােজর মূল ায়েনর িভি েত 쨵দওয়া হেব সনদ। এছাড়া িটএমএসএেসর জব
쨵戀সেম⼀ট 쨵স⼀টােরর মাধ েম ৭০ শতাংশ Vিশ ণাথীেক সংি �𐀀 쨵 ে쨵 চাকির পাওয়ায় সহায়তা করা হেব।
পাওয়া যােব ঋণ ⸀িবধাও। ভিত তথ পি쨵কায় িব াপন িদেয় Vাথী 쨵খাঁজা হেব। অনলাইেন আেবদন করেত
পােরন www.tti-bd.info ও www.tmss-bd.org-এই 愀িট ওেয়বসাইেট। এ ছাড়া 쨵য 쨵কােনা তেথ র জ㌀
িটএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫ পিম কাজীপাড়া, িমরপুর-১০, ঢাকা িঠকানায় 쨵যাগােযাগ করেত পােরন। জ愀ির
쨵যাগােযাগ ঢাকা : 쨵মাবাইল ০১৭২২৩৭৮০১০; ব戀ড়া : 쨵মাবাইল ০১৭২২৬৮৮৪৬৪, ০১৭১০৮৪৬৩৮২,
০১৭১৯০২৬৯৩৫; খুলনা :০১৭২০১১৭৩৫৫; চ氀kাম : ০১৭৩১৯০০৩৭০ ও রংপুর : ০১৭১৭৯৬৪৬৫৪।
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