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িবনামূেল셊� িশ竀ণ
বাংলােদশ অ셊�ােসািসেয়শন অব কন抙াকশন ই욫ডাি抙র (িবএিসআই) ꀠ�বশ কেয়কিট িশ竀ণ িত贋ান িনম諙াণিশে�� িবনা
মূেল셊� িশ竀ণ ꀠ�দেব। িবনা খরেচ পাঁচ িবষেয় িশ竀ণ ꀠ�দেব এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টার, ঢাকা। জানােন
ফরহাদ ꀠ�হােসন

িবএিসআইেয়র িবনা মূেল셊� িশ竀ণ
িনম諙াণিশে��র িবিভ郇� িবষেয় িবনা মূেল셊� িশ竀ণ ꀠ�দেব বাংলােদশ অ셊�ােসািসেয়শন অব কন抙াকশন ই욫ডাি抙
(িবএিসআই)। আিথ諙ক সহায়তা ꀠ�দেব অথ諙 ম歰�ণালেয়র িڄলস ফর অ셊�ামᮿয়েম욫ট ইনেভেম욫ট ꀠ�া빛াম (ꀠ�সপ)
ক��। পাঁচ িবষেয় হােত-কলেম ꀠ�শখােনা হেব সব কাজ। ꀠ�榃ড郘েলা হেলা—ম셊�াসনাির, ᮿাি殺�ং,
ইেলকি榃ক셊�াল, টাইলস অ셊�া욫ড মােব諙ল ওয়াক諙স ও রড বাইি욫ডং অ셊�া욫ড ꀠ�ফি傔�েকশন। িতিট ꀠ�কােস諙র ꀠ�ময়াদ ৩
মাস বা ৩০০ ঘ�া। ভিত諙 ফরম পাওয়া যােব িশ竀ণ ꀠ�কে।
আেবদেনর জ첢� াথ諙ীেক নূ셊�নতম প뻬�ম ꀠ��িণ পাস হেত হেব। আ빛হী পু捜ষ বা মিহলারা অংশ িনেত পারেব,
বয়স হেত হেব কমপে竀 ১৫ বছর। উপজািত, দির濲 জনেগা贋ী এবং এই িশে�� কাজ করেছ এমন অদ竀
কম諙রত �িমকরা অ빛ািধকার পােব। একজন িশ竀ণাথ諙ী িত মােস িতন হাজার ১২০ টাকা হাের ভাতা পােব।
িশ竀ণ ꀠ�শেষ মূল셊�ায়েনর মাধ셊�েম ꀠ�দওয়া হেব সনদ। কে��র িনয়মা됄�যায়ী দ竀 কম諙ীেদর কােজর 쥡েযাগ
কের ꀠ�দওয়া হেব।

িশ竀ণ ꀠ�নেবন ꀠ�কাথায়
♦

িমরপুর অ셊�াি빛কালচারাল ওয়াক諙শপ অ셊�া욫ড ꀠ�榃িনং ুڄল (মটস)

১/িস-১/এ, প㼺বী, িমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।
ꀠ�ফান : ৯০০২৫৪৪, ৯০০২৪৯৩

♦

মনেটজ ꀠ�榃িনং অ셊�া욫ড সািট諙িফেকশন (বাংলােদশ)

১৪২-১৪৩ িমরাশপাড়া, িবিসক িশ��নগরী, ট㽗ী, গাজীপুর।
ꀠ�মাবাইল : ০১৯১৪৮৬১০৪৬

♦

ইউেসপ

ᮿট ন殺�র ২-৩, িমরপুর-২, ঢাকা।
ꀠ�ফান : ৯০৩১০১৪
♦হ

িڄল ꀠ�ডেভলপেম욫ট ইনিিটউট

৬৯২/িব, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ꀠ�ফান : ০১৯১৪৯২৫২৬৯

♦

বাংলােদশ ꀠ�টকিনক셊�াল ꀠ�榃িনং অ셊�া욫ড ꀠ�ডেভলপেম욫ট ꀠ�স욫টার

িনল-৩, ꀠ�চৗহা䛽�া, িসেলট।
ꀠ�মাবাইল : ০১৭১১৯৭৯২০৮

িڄল ꀠ�ডেভলপেম욫ট ইনিিটউেটর িতন ꀠ�কাস諙
িনম諙াণ িশে�� িবনা মূেল셊� িশ竀ণ ꀠ�দেব িڄল ꀠ�ডেভলপেম욫ট ইনিিটউট। ইনিিটউেটর ভারা믎 অধ셊�竀 ও
ধান িশ竀ক েকৗশলী আতাউর রহমান জানান, অথ諙 ম歰�ণালেয়র ꀠ�সপ কে��র আওতায় এই িশ竀ণ
ꀠ�দওয়া হেব। িনম諙াণ খােত ব셊�ব闳াপনা পয諙ােয় দ竀 জনবল গেড় তুলেত এই িশ竀েণর আেয়াজন করা হেয়েছ।
িতন িবষেয় ꀠ�দওয়া হেব িশ竀ণ। িবষয়郘েলা হেলা—েজ堸� েপাজাল িপােরশন, সাᮿাই ꀠ�চইন
ম셊�ােনজেম욫ট ও ꀠ�কায়ািলিট কে욫榃াল। সব ꀠ�কােস諙র ꀠ�ময়াদ 쵂�ই মাস। াথ諙ীেক িডি빛 বা িবএসিস ইিিনয়ািরং
পাস হেত হেব। উপজািত এবং এই িশে�� কম諙রতেদর অ빛ািধকার ꀠ�দওয়া হেব।

িডেস殺�র-জা됄�য়াির ব셊�ােচর জ첢� আেবদন ꀠ�নওয়া হে। িশ竀ণ ꀠ�কে ভিত諙 ফরম পাওয়া যােব।
িশ竀ণ চলাকােল ꀠ�দওয়া হেব ভাতা। একজন িশ竀ণাথ諙ী িত মােস িতন হাজার ১২৯ টাকা হাের ভাতা
পােব। িশ竀ণ ꀠ�শেষ মূল셊�ায়েনর মাধ셊�েম ꀠ�দওয়া হেব সনদ। কে��র িনয়মা됄�য়ায়ী দ竀 কম諙ীেদর কােজর
쥡েযাগ কের ꀠ�দওয়া হেব।

ꀠ�যাগােযাগ
িڄল ꀠ�ডেভলপেম욫ট ইনিিটউট
৬৯২/িব, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ꀠ�ফান : ০১৯১৪৯২৫২৬৯।
পাঁচ িবষেয় িশ竀ণ ꀠ�দেব এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টার
বাংলােদশ কািরগির িশ竀া ꀠ�বাড諙 অ됄�েমািদত এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টার, ঢাকা িবনা খরেচ পাঁচ
িবষেয় িশ竀ণ ꀠ�দেব। আেবদন করা যােব ৩১ অে堸�ারব পয諙�। ꀠ�মিশিন, ইেলকি榃ক셊�াল, অেটােমািটভ,
ইেলক榃িনকস ও ꀠ�রি㦇জােরশন অ셊�া욫ড এয়ারকি욫ডশিনং—এই পাঁচ িবষেয় ꀠ�দওয়া হেব িশ竀ণ। িতিট
ꀠ�কােস諙র ꀠ�ময়াদ 쵂�ই বছর। িত ꀠ�榃েড ꀠ�নওয়া হেব ২০ জন কের। কািরগির িশ竀া ꀠ�বােড諙র িনয়ম অ됄�যায়ী
েত셊�ক িশ竀ণাথ諙ীেক ৪০ শতাংশ তাি趮�ক এবং ৬০ শতাংশ ব셊�বহািরক ⼒াস করেত হেব। এর মেধ셊� িতন মাস
কাজ করেত হেব ই욫ডাি抙েত।
ঢাকার এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টােরর ধান িশ竀ক তাজুল ইসলাম জানান, ꀠ�জএসিস বা ꀠ�জিডিস
পরী竀ায় উ鹺ীণ諙 হেলই আেবদন করা যােব। ১ জা됄�য়াির ২০১৭ তািরেখ বয়স হেত হেব ১৫ ꀠ�থেক ১৯-এর
মেধ셊�। াথ諙ীর জীবনবৃ鹺া� িনজ হােত িলেখ অথবা িত贋ােনর িনধ諙ািরত ভিত諙 ফরম পূরণ কের জমা িদেত
হেব। আেবদেনর সে㽗 সদ셊� ꀠ�তালা 쵂�ই কিপ পাসেপাট諙 সাইেজর ছিব, িশ竀াগত ꀠ�যাগ셊�তার সনদ এবং জꨧ
সনেদর ফেটাকিপ জমা িদেত হেব।
ঢাকার এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টােরর অধ셊�竀 মুন쥡র হাসান খ載�কার জানান, ‘এসব কািরগির
িশ竀ণ ꀠ�কােস諙র জ첢� আমরা ꀠ�কােনা িফ িনই না। ভিত諙র সময় আিথ諙কভােব অসলেদর বাছাই কের িনেয়
থািক। িত贋ােনর িনয়ম অ됄�সাের েত셊�ক িশ竀ণাথ諙ীেক মােস 쵂�ই হাজার টাকা কের ভাতা িদেয় থািক।
ꀠ�কাস諙 ꀠ�শেষ চাকির পাওয়ার িবষেয়ও সহায়তা করা হয়।’

ꀠ�যাগােযাগ
এসওএস ꀠ�ভােকশনাল ꀠ�榃িনং ꀠ�স욫টার, ঢাকা
ᮿট ন殺�র-১, 䃸�ক-এ, ꀠ�মইন ꀠ�রাড-১, ꀠ�সকশন-১৩, িমরপুর, ঢাকা।
ꀠ�ফান : ০২-৯০২৩৭১৭
Print

স西াদক : ইমদা쵂�ল হক িমলন,
উপেদ䖰া স西াদক : অিমত হািবব,
ই ওেয় িমিডয়া 䓷�প িলিমেটেডর পে竀 ময়নাল ꀠ�হােসন ꀠ�চৗধুরী কতৃ諙ক ᮿট-৩৭১/এ, 䃸�ক-িড, ব쥡辉�রা, বািরধারা ꀠ�থেক
কািশত এবং ᮿট-িস/৫২, 䃸�ক-ꀠ�ক, ব쥡辉�রা, িখলে竀ত, বা邹�া, ঢাকা-১২২৯ ꀠ�থেক মুি濲ত।
বাত諙া ও স西াদকীয় িবভাগ : ব쥡辉�রা আবািসক এলাকা, ᮿট-৩৭১/এ, 䃸�ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ玑� :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ셊�া玑� : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব�﮹াপন ꀠ�ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব�﮹াপন ফ셊�া玑� : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

