আইিট ও ��টকিনকাল ��叢ড

১২শ’ জনেক িবনামূেল িশ䟀ণ সে�� চাকির
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��বসরকাির উꢨꢨয়ন সং া িটএমএসএস ি ল ফর এম য়েম�ট ইনেভ েম�ট �� াােমর আওতায় ১২ শতািধক নারী-পুষেক িশ䟀ণ ��দেব।
িপেকএসএেফর অথ��ায়েন আইিট ও িবিভꢨꢨ ��টকিনকাল ��叢েড িবনামূেল এ িশ䟀ণ ��দয়া হেব। িশ䟀ণ ��শেষ কােজর মূলায়েনর িভি�েত ��দয়া
হেব সনদ। এছাড়া িটএমএসএেসর জব �� সেম�ট ��স�টােরর মাধেম ৭০ শতাংশ িশ䟀ণাথ��ীেক সংি㔲 ��䟀ে�� চাকির পাওয়ায় সহায়তা করা
হেব। পাওয়া যােব ঋণ 朽껬িবধাও। িব ািরত জানাে�ন এম এ রহমান
��যসব িবষেয় িশ䟀ণ : যারা হােত কলেম কাজ িশেখ চাকির কের িকংবা ববসায় হাত িদেয় িনেজর পােয় দাঁড়ােত চান, িটএমএসএস তােদর
জ 朽껬খবরই এেন িদল। িত㈥㙁ানিট ২০১৭ সাল পয��粒粒 িবিভꢨꢨ সমেয় ১ হাজার ২৭৫ জনেক িশ䟀ণ ��দেব। এই িশ䟀ণ কােজ লািগেয় আপিন
叢 ছুেত পােরন। ওেয়ব িডজাইন ও ািফকস িডজাইন এবং আইিট সােপাট�� সািভ��স ��কাস��িটর ��ময়াদ ছয় মাস। এইচএসিস বা সমমান অথবা
িডে ামা ইন কি㔲━উটার ইি㴶쏊িনয়ািরং পাস করা বি রা এ িবষেয় িশ䟀েণর জ আেবদন করেত পারেবন। আউটেসািস��ং (আইিসিট) :
��কাস��িটর ��ময়াদ িতন মাস। এইচএসিস বা সমমান অথবা িডে ামা ইন কি㔲━উটার ইি㴶쏊িনয়ািরং পাস হেলই আেবদন করা যােব। অেটােমাবাইল
��মকািনকস/ইেলক叢িনক অা�ড ইেলকি叢কাল ওয়াক��/ াি㈵㈀ং অা�ড পাইপ িফিটং এবং ওেয়ি䈵㈀ং অা�ড ��ফি㈵㈥েকশন ��কাস�� : এর ��ময়াদ ছয় মাস।
প ম ��⸀ণী পাস হেলই আেবদন করা যােব। রড বাইি�ডং/ি䀀ট িফকচার, 㴶쏑ল ইি㴶쏊িনয়ািরং অা�ড ��মটাল ওয়াক�� ��কাস�� : ��ময়াদ িতন মাস। এই
িবষেয় িশ䟀ণ িনেত হেল নূনতম প ম ��⸀ণী পাস হেত হেব।
আেবদন ি��য়া : আেবদনকারীেদর িনধ��ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। ��য ��কােনা ��叢েডর ��䟀ে�� বয়স হেত হেব ১৮ ��থেক ৪৫ বছেরর
মেধ। ফরম সংহ করা যােব িটএমএসএেসর অিফস ও িনধ��ািরত িশ䟀ণ ��কꢨꢨ ��থেক।
বাছাই : আেবদেনর পর াথ��ী বাছাইেয়র সময় িশ䟀াগত ��যাগতা ও দ䟀তা, কাজ করার মানিসকতা, শারীিরক ��যাগতা, কাজ ��শখার আহ,
সাধারণ ান যাচাই করা হেব। এছাড়া ��মৗিখক এবং সংি㔲 ��䟀ে�� ববহািরক পরী䟀ায় অংশ িনেত হেব। আইিট-িবষয়ক ��কােস�� ইংেরিজেত
দ䟀তা থাকেত হেব। 䉔ই প�𐀀িতেত িশ䟀ণ ��দয়া হেব হােত-কলেম। তাি��ক ২০ শতাংশ এবং ববহািরক াস হেব ৮০ শতাংশ।
সনদ, চাকির ও ঋণ 朽껬িবধা : িশ䟀েণর জ ��কােনা িফ নেত হেব না। তেব আবাসন িফ িহেসেব িতন মােসর ��কােস�� ২১০০ টাকা এবং ছয়
মােসর ��কােস�� ৪২০০ টাকা জমা িদেত হেব। িশ䟀ণ ��শেষ কােজর মূলায়েনর িভি�েত ��দয়া হেব সনদ। এছাড়া িটএমএসএেসর জব �� সেম�ট
��স�টােরর মাধেম ৭০ শতাংশ িশ䟀ণাথ��ীেক সংি㔲 ��䟀ে�� চাকির পাওয়ায় সহায়তা করা হেব। পাওয়া যােব ঋণ 朽껬িবধাও।
ভিত�� তথ : ভিত�� তথ ��পেত িনয়িমত ��চাখ রাখুন পি��কায়। এছাড়া িত㈥㙁ানিটর ওেয়বসাইেটও এ িবষেয় জানেত পারেবন। অনলাইেন আেবদন
করেত পােরন www.tti-bd.info ও www.tmss-bd.org-এই 䉔িট ওেয়বসাইেট।
��যাগােযাগ : এছাড়া ��য ��কােনা তেথর জ িটএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫ পি ম কাজীপাড়া, িমরপুর-১০, ঢাকা িঠকানায় ��যাগােযাগ করেত
পােরন। িব ািরত জানেত িটএমএসএস অিফস ঢাকা : মুেঠােফান ০১৭২২৩৭৮০১০; চ㴶쏋াম : ০১৭৩১৯০০৩৭০: খুলনা :০১৭২০১১৭৩৫৫ :
ব ড়া : ০১৭২২৬৮৮৪৬৪, ০১৭১০৮৪৬৩৮২, ০১৭১৯০২৬৯৩৫ ও রংপুর : ০১৭১৭৯৬৪৬৫৪।
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