আপেডট : ৩০ আগ봃뼃, ২০১৬ ২১:৫৩

িবনামূেল敒 浥িশ敒ণ, সে চাকির
ি騃搀ল ফর এম瑴業য়েম攀琀ট ইনেভ봃뼃েম攀琀ট 睥丠浥া呔䵓ােমর আওতায় িবনা মূেল敒 浥িশ敒ণ 睥丠দেব 睥丠বসরকাির উ攠⥩য়ন সং一갃া িটএমএসএস
ও ইউেসপ বাংলােদশ। ভােলা করেল 浥িশ敒ণ 睥丠শেষ িমলেব চাকির। িব먃뤃ািরত জানাে湯䴠ন এম ফরহাদ

িটএমএসএেসর আইিট ও 睥丠টকিনক敒াল 浥িশ敒ণ
িপেকএসএেফর অথ獥浩ায়েন আইিট ও িবিভ攠⥩ 睥丠টকিনক敒াল 睥丠楖েড িবনা মূেল敒 浥িশ敒ণ 睥丠দেব 睥丠বসরকাির উ攠⥩য়ন
সং一갃া িটএমএসএস। ওেয়ব িডজাইন ও 呔䵓ািফকস িডজাইন এবং আইিট সােপাট獥浩 সািভ獥浩স 睥丠কাস獥浩িটর 睥丠ময়াদ ছয়
মাস। 睥丠যাগ敒তা এইচএসিস বা সমমান অথবা িডে瑴業ামা ইন কি浥琠উটার ইি祥汮িনয়ািরং পাস। আউটেসািস獥浩ং
(আইিসিট) 睥丠কাস獥浩িটর 睥丠ময়াদ িতন মাস। এইচএসিস বা সমমান অথবা িডে瑴業ামা ইন কি浥琠উটার ইি祥汮িনয়ািরং
পাস হেলই আেবদন করা যােব। অেটােমাবাইল 睥丠মকািনকস, ইেলক楖িনক অ敒া攀琀ড ইেলকি楖ক敒াল ওয়াক獥浩, 瑴業াি祬楲ং
অ敒া攀琀ড পাইপ িফিটং এবং ওেয়ি畯ং অ敒া攀琀ড 睥丠ফি楨琠েকশন 睥丠কােস獥浩র 睥丠ময়াদ ছয় মাস। রড বাইি攀琀ডং/ি攀氀ট িফকচার,
爀漀ল ইি祥汮িনয়ািরং অ敒া攀琀ড 睥丠মটাল ওয়াক獥浩 睥丠কােস獥浩র 睥丠ময়াদ িতন মাস। পⴠ散ম 睥丠一িণ পাস হেলই আেবদন করা যােব
এসব 睥丠কােস獥浩। ২০১৭ সাল পয獥浩瑮潣 ১২৭৫ জনেক 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব। এর মেধ敒 ৫২৫ জনেক 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া
হেয়েছ।

আেবদন ও বাছাই 浥ি慭潒য়া

িটএমএসএেসর সম楨琠য়কারী (আইিট) বাবলু সেরায়ার জানান, িনধ獥浩ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। সব
睥丠楖েডর 睥丠敒ে⁴捵 বয়স হেত হেব ১৮ 睥丠থেক ৪৫ বছেরর মেধ敒। ফরম সং呔䵓হ করা যােব িটএমএসএেসর অিফস ও
িনধ獥浩ািরত 浥িশ敒ণেক⠠祬 睥丠থেক। 浥াথ獥浩ী বাছাইেয়র সময় িশ敒াগত 睥丠যাগ敒তা ও দ敒তা, কাজ করার মানিসকতা,
শারীিরক 睥丠যাগ敒তা, কাজ 睥丠শখার আ呔䵓হ, সাধারণ 睡牄ােনর পিরিধ ইত敒ািদ িবষয় িবেবচনায় 睥丠নওয়া হেব। সব
睥丠楖েডর জ獡⁴ িলিখত, 睥丠মৗিখক এবং সংি愀洀渀樀 睥丠敒ে⁴捵 ব敒বহািরক পরী敒ায় অংশ িনেত হেব। আইিটিবষয়ক 睥丠কােস獥浩
ইংেরিজেত দ敒তা থাকেত হেব। 氀ই প琠摥িতেত 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব হােত-কলেম। তাি桴ক ২০ শংতাশ এবং
ব敒বহািরক 敭াস হেব ৮০ শতাংশ।

িমলেব চাকির
睥丠কােনা িফ Ḅ礀নেত হেব না। তেব আবাসন িফ িহেসেব িতন মােসর 睥丠কােস獥浩 ২১০০ টাকা এবং ছয় মােসর 睥丠কােস獥浩
৪২০০ টাকা জমা িদেত হেব। 浥িশ敒ণ 睥丠শেষ কােজর মূল敒ায়ন কের 睥丠দওয়া হেব 浥িশ敒ণ সনদ। ভােলা করেত
পারেলই িমলেব চাকির। 睥丠কাস獥浩 睥丠শেষ িটএমএসএেসর জব 睥丠瑴業সেম攀琀ট 睥丠স攀琀টােরর মাধ敒েম ৭০ শতাংশ
浥িশ敒ণাথ獥浩ীেক সংি愀洀渀樀 睥丠敒ে⁴捵 চাকির পাওয়ার িবষেয় সহায়তা করা হেব। উেদ敒া⁷敎া হেত চাইেল পােবন ঋণ
㤄䬄িবধা।

ভিত獥浩 তথ敒
িবিভ攠⥩ সময় পি⁴捵কায় িব睡牄াপন িদেয় 浥াথ獥浩ী 睥丠খাঁজা হেব। অনলাইেন আেবদন করেত www.tti-bd.info,
www.tmss-bd.org ওেয়বসাইেট। 睥丠যেকােনা তেথ敒র জ獡⁴ িটএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫ পি⁰汥ম কাজীপাড়া,
িমরপুর-১০, ঢাকা িঠকানায় 睥丠যাগােযাগ করা যােব।

睥丠যাগােযাগ
ওেয়ব িডজাইন ও 呔䵓ািফকস িডজাইন 睥丠কাস獥浩িট করা যােব িটএমএসএেসর ঢাকা 睥丠মাবাইল (০১৭২২৩৭৮০১০)
ও বḄ礀ড়া (০১৭২২৬৮৮৪৬৪) 睥丠ক⠠祬 睥丠থেক।
আইিট সােপাট獥浩 সািভ獥浩স 睥丠কাস獥浩িট করা যােব বḄ礀ড়া 睥丠কে⠠祬 (০১৭১০৮৪৬৩৮২)।
আউটেসািস獥浩ং (আইিসিট) 睥丠কাস獥浩িট করা যােব খুলনা (০১৭২০১১৭৩৫৫), চ湯獩呔䵓াম (০১৭৩১৯০০৩৭০), বḄ礀ড়া
(০১৭১৯০২৬৯৩৫) এবং রংপুেরর (০১৭১৭৯৬৪৬৫৪) িটএমএসএস 浥িশ敒ণেক⠠祬 睥丠থেক।

কািরগির িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দেব ইউেসপ বাংলােদশ
ি騃搀ল ফর এম瑴業য়েম攀琀ট ইনেভ봃뼃েম攀琀ট 睥丠浥া呔䵓ােমর 睥丠টকিনক敒াল িবিভ攠⥩ িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দেব ইউেসপ বাংলােদশ।
অথ獥浩ায়ন করেব বাংলােদশ ব敒াংক। 睥丠কায়ািলিট কে攀琀楖াল ম敒ােনজেম攀琀ট ইন আরএমিজ 睥丠কােস獥浩 ভিত獥浩র 睥丠যাগ敒তা
এসএসিস, 睥丠লদ 睥丠মিশন অপােরটর 睥丠যাগ敒তা পⴠ散ম 睥丠一িণ, 睥丠瑮敤স 睥丠মিকং অ敒া攀琀ড 睥丠টইলািরং ই攀琀ডাি攀氀য়াল
ইেলকি楖ক敒াল 睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 睥丠কােস獥浩র 睥丠যাগ敒তা অ渀樀ম 睥丠一িণ পাস। ইউেসপ, িমরপুর 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল এসব

িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব। ইউেসপ, মহিসন খুলনা 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল 睥丠瑮敤স 睥丠মিকং অ敒া攀琀ড 睥丠টইলািরং,
睥丠কায়ািলিট কে攀琀楖াল ম敒ােনজেম攀琀ট ইন আরএমিজ ও ই攀琀ডাি攀氀য়াল ইেলকি楖ক敒াল 睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 িবষেয় 浥িশ敒ণ
睥丠দওয়া হেব। ইউেসপ, িসেলট 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল 睥丠দওয়া হেব ই攀琀ডাি攀氀য়াল ইেলকি楖ক敒াল 睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 িবষেয়
浥িশ敒ণ। 睥丠瑮敤স 睥丠মিকং অ敒া攀琀ড 睥丠টইলািরং ও ই攀琀ডাি攀氀য়াল ইেলকি楖ক敒াল 睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 睥丠শখােনা হেব ইউেসপ,
রংপুর 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল। চ湯獩呔䵓ােমর ইউেসপ, আমবাগান 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল 睥丠瑮敤স 睥丠মিকং অ敒া攀琀ড 睥丠টইলািরং ও
睥丠কায়ািলিট কে攀琀楖াল ম敒ােনজেম攀琀ট ইন আরএমিজ িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব। চ湯獩呔䵓ােমর এ. 睥丠ক. খান ইউেসপ
কালুরঘাট 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল ই攀琀ডাি攀氀য়াল ইেলকি楖ক敒াল 睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব।
睥丠কায়ািলিট কে攀琀楖াল ম敒ােনজেম攀琀ট ইন আরএমিজ, 睥丠লদ 睥丠মিশন অপােরটর ও ই攀琀ডাি攀氀য়াল ইেলকি楖ক敒াল
睥丠মইনেট獡⁴া摥扭 িবষেয় 浥িশ敒ণ 睥丠দওয়া হেব ইউেসপ, রাজশাহী 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুেল।
আেবদন ও বাছাই 浥ি慭潒য়া
িলফেলট, 睥丠পা봃뼃ািরং, ব敒ানার, মাইিকং, 睥丠রাড 睥丠শা, সভা-睥丠সিমনার ও িবিভ攠⥩ সময় পি⁴捵কায় িব睡牄াপন িদেয়
浥াথ獥浩ী 睥丠খাঁজা হেব। তাই িনয়িমত 睥丠চাখ রাখেত হেব পি⁴捵কায়। 睥丠যাগােযাগ করা যােব ইউেসেপর 浥ধান
কায獥浩ালেয়। তেথ敒র জ獡⁴ ওেয়বসাইেটও (www.ucepbd.org) 睥丠চাখ রাখেত পােরন।
ইউেসেপর 睥丠ডপুিট 睥丠浥া呔䵓াম অিফসার আেনায়া漀一ল ইসলাম জানান, িনধ獥浩ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। সব
睥丠楖েডর 睥丠敒ে⁴捵 বয়সসীমা ১৮ 睥丠থেক ৪৫ বছর। ফরম সং呔䵓হ করা যােব ইউেসেপর অিফস 睥丠থেক এবং িনধ獥浩ািরত
浥িশ敒ণেক⠠祬 睥丠থেক। সব 睥丠কােস獥浩র 睥丠ময়াদ িতন মাস কের।

িমলেব চাকির ও আবাসন
অ呔䵓ািধকার পােব নারী ও 浥িতব湯⁹ী 浥াথ獥浩ী। 浥িশ敒ণেকে⠠祬 যাতায়ােতর জ獡⁴ পিরবহন 㤄䬄িবধা 睥丠দেব কতৃ獥浩প敒।
浥িশ敒েণর জ獡⁴ 睥丠কােনা িফ Ḅ礀নেত হেব না। 浥িশ敒ণ 睥丠শেষ 浥েত敒ক 浥িশ敒ণাথ獥浩ীেক ৯১০০/- ভাতা 睥丠দওয়া
হেব। 浥িশ敒ণ 睥丠শেষ কােজর মূল敒ায়ন কের 睥丠দওয়া হেব 浥িশ敒ণ সনদ। ভােলা করেত পারেলই িমলেব
চাকির।

睥丠যাগােযাগ
♦ ইউেসপ, িমরপুর 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
瑴業ট ২-৩, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০১
♦ ইউেসপ, মহিসন খুলনা 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
৭ জংশন 睥丠রাড, 浯删বকািল, বয়রা, খুলনা।
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯১০
♦ ইউেসপ, হািফজ মজুমদার িসেলট 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল,
বেট漀氀র, খািদমনগর, িসেলট।

睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০৮
♦ ইউেসপ, রংপুর 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
তালুকধম獥浩দাস, রংপুর।
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০৭
♦ ইউেসপ, আমবাগান 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
睥丠瑣楲ারাপাস 睥丠রাড, আমবাগান, চ湯獩呔䵓াম
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০৪
♦ এ. 睥丠ক. খান ইউেসপ, কালুরঘাট 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
ওয়াসা 睥丠রাড, 睥丠মাহরা, কালুরঘাট, চ湯獩呔䵓াম।
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০৫
♦ ইউেসপ, রাজশাহী 睥丠টকিনক敒াল 騃搀ুল
সে瑮潣াষপুর, পবা, রাজশাহী।
睥丠মাবাইল : ০১৮৪৭১৮৮৯০৬
Print

স浥琠াদক : ইমদা氀ল হক িমলন,
উপেদ渀樀া স浥琠াদক : অিমত হািবব,
ই봃뼃 ওেয়봃뼃 িমিডয়া 渀搀প িলিমেটেডর পে敒 ময়নাল 睥丠হােসন 睥丠চৗধুরী কতৃ獥浩ক 瑴業ট-৩৭১/এ, 潦ক-িড, ব㤄䬄湯⁹রা, বািরধারা 睥丠থেক
浥কািশত এবং 瑴業ট-িস/৫২, 潦ক-睥丠ক, ব㤄䬄湯⁹রা, িখলে敒ত, বা牡䰠া, ঢাকা-১২২৯ 睥丠থেক মুি椠瑮ত।
বাত獥浩া ও স浥琠াদকীয় িবভাগ : ব㤄䬄湯⁹রা আবািসক এলাকা, 瑴業ট-৩৭১/এ, 潦ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ灹瑯 :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ敒া灹瑯 : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব睡牄াপন 睥丠ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব睡牄াপন ফ敒া灹瑯 : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

