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ি៛�লস ফর এমপ៙�য়েম�ট ইনেভ飒�েম�ট 㑐���া뇘�াম

৯২৪০ জেনর ��িশ玜�ণ ব炚�ব城�া
চাকির িনেয় 㑐�ড៛�
এিশয়ান 㑐�ডেভলপেম�ট ব炚�াংক এবং ═�ইজারল炚�া�ড সরকােরর অথ㋘�ায়েন ও বাংলােদশ সরকােরর অথ㋘�
ম��ণালেয়র ত猙�াবধােন ি៛�লস ফর এমপ៙�য়েম�ট ইনেভ飒�েম�ট 㑐���া뇘�ােমর আওতায় িতন বছের ��িশ玜�ণ
পােব ৯ হাজার ২৪০ তℐ�ণ-তℐ�ণী। বাইওয়া-লাইট ইি�িনয়ািরং 㑐�㓈�িনং ইনি飒�িটউেটর সেホ� 㑐�সপ ��কে騃র
কায㋘�ꢈ�ম ⏑�ℐ� হেয়েছ ২০১৫ সােলর এি��ল 㑐�থেক। চলেব িডেসퟘ�র ২০১৭ পয㋘�눝�। এর মেধ炚� ঢাকা ও ঢাকার
বাইের 㑐�মাট চার হাজার ৭৩৫ জনেক ��িশ玜�ণ 㑐�দওয়া হেয়েছ। আরও চার হাজার ৫০৫ জনেক ��িশ玜�ণ
㑐�দওয়া হেব। ��িশ玜�ণ িনেত চাইেল আেবদন করেত পােরন আপিনও। আেবদন করেত হেব ২৭ নেভퟘ�েরর
মেধ炚�। 㑐�যসব িবষেয় ��িশ玜�ণ বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং ই�ডাি埀� ওনাস㋘� অ炚�ােসািসেয়শন [বাইওয়া]-লাইট
ইি�িনয়ািরং 㑐�㓈�িনং ইনি飒�িটউট। ি៛�ল ফর এম눚�য়েম�ট ইনেভ飒�েম�ট 㑐���া뇘�ােমর আওতায় 㑐�লদ 㑐�মিশন
অপােরশন, ওেয়িퟜ�ং, ইেলকি㓈�ক炚�াল, ক炚�াড-ক炚�াম িডজাইন, িসএনিজ অপােরশন, 㑐�রি�জােরশন,
এয়ারকি�ডশিনং ও ইেলকি㓈�ক炚�াল 㑐�কাস㋘� ছাড়াও 㑐�দওয়া হেব ক炚�াড-ক炚�াম িডজাইন, িসনএিস অপােরশন
㑐�㓈�িনং। 㑐�যাগ炚�তার মাপকািঠ ��িশ玜�ণ 㑐�কাস㋘�েক ▎�ই ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। আপি៛�ল ও 㑐��শার। আপি៛�ল :
এই ক炚�াটাগিরেত মা飒�ার ꢈ�াফটসম炚�ানিশপ 㑐�কােস㋘� ১৫ িদন চার ঘ�া কের 㑐�মাট ৬০ ঘ�ার ��িশ玜�ণ 㑐�দওয়া
হেব। লাইট ইি�িনয়ািরং িশে騃 িতন বছেরর অিভ焝�তা থাকেল অংশ িনেত পারেবন এ 㑐�কােস㋘�। বয়স হেত
হেব কমপে玜� ১৬ বছর। 㑐��শার : ওপেরর িবষয়⏑�েলা ছাড়া বািক সব 㑐�কােস㋘� ═�েযাগ পােবন 㑐��শাররা। বয়স
হেত হেব কমপে玜� ১৮ বছর এবং সেব㋘�া῞� ৩৫ বছর। 㑐�লদ 㑐�মিশন অপােরশন, িমিলং 㑐�মিশন অপােরশন,
ওেয়িퟜ�ং ও ক炚�াড-ক炚�াম িডজাইেনর 㑐�কােস㋘�র 㑐�ময়াদ ছয় মাস, িসনএিস অপােরশন 㑐�কােস㋘� এক বছর,
㑐�রি�জােরশন অ炚�া�ড এিস 㑐�টকিনিশয়ান ও ইেলকি㓈�ক炚�াল 㑐�কােস㋘� চার মােসর ��িশ玜�ণ 㑐�দওয়া হেব। 㑐�লদ
㑐�মিশন অপােরশন, িমিলং 㑐�মিশন অপােরশন, ওেয়িퟜ�ং, 㑐�রি�জােরশন অ炚�া�ড এয়ারকি�ডশিনং ও
ইেলকি㓈�ক炚�াল 㑐�কােস㋘� অ韙�ম 㑐�韓�িণ পাস হেলই ভিত㋘� হওয়া যােব। ক炚�াড-ক炚�াম িডজাইন, িসনএিস অপােরশন
㑐�কােস㋘� ভিত㋘�র 㑐�যাগ炚�তা এইচএসিস বা িডে눚�ামা ইি�িনয়ািরং। ��াথ㋘�ী যাচাই ��াথ㋘�ীেদর আেবদন করেত হেব
ডাকেযােগ। খােমর ওপর 㑐�㓈�েডর নাম িলখেত হেব। আর ��াথ㋘�ী বাছাই করা হেব সা玜�াৎকােরর মাধ炚�েম।
সা玜�াৎকার 㑐�নওয়া হেব ২৮ নেভퟘ�র সকাল সােড় ১০টা 㑐�থেক। সা玜�াৎকাের ��াথ㋘�ীর আচার-ব炚�বহার, 㑐�কন
��িশ玜�ণ িনেত চায় বা ��িশ玜�ণ িনেয় 㑐�স কীভােব কী করেত চায়, 㑐�স িবষেয় জানেত চাওয়া হেব। অ뇘�ািধকার
পােব ═�িবধাবি�ত, নারী, উপজািত ও নৃেগা៝�ীর 㑐�লােকরা। ��িশ玜�ণ ��িꢈ�য়া আধুিনক উপকরণ ও অিভ焝�
��িশ玜�কেদর মাধ炚�েম 㑐�দওয়া হেব ��িশ玜�ণ। ৮০ শতাংশ ��িশ玜�ণ 㑐�দওয়া হেব হােত-কলেম। আর ২০ শতাংশ
ত猙�ীয়। ভাতা ও চাকির 㑐�কাস㋘� চলাকােল ��েত炚�ক িশ玜�াথ㋘�ীেক মােস িতন হাজার টাকা হাের ভাতা 㑐�দওয়া হেব।
মা飒�ার ꢈ�াফটসম炚�ানিশপ 㑐�কােস㋘�র জ� 㑐�দওয়া হেব এক হাজার ৫০০ টাকা। বৃি��র টাকা ব炚�াংেকর মাধ炚�েম
▎�ই িকি飏�েত পাওয়া যােব। শতভাগ উপি城�িত িনি韓�ত হেল তেবই িমলেব মািসক ভাতা। ��িশ玜�ণ��া� ৭০
শতাংেশর চাকিরর ব炚�ব城�া করা হেব। 㑐�কাস㋘� 㑐�শেষ 㑐�দওয়া হেব সনদ। এ ছাড়া ��িশ玜�ণাথ㋘�ীর নাম অ눝�ভু㋘�� করা
হেব জাতীয় দ玜�তা ডাটােবেজ। আেবদন ��িꢈ�য়া বাইওয়া-লাইট ইি�িনয়ািরং 㑐�㓈�িনং ইনি飒�িটউেটর
www.beioa.org.bd -এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব আেবদন ফরম। জানা যােব আেবদন িব飏�ািরত। এ
ছাড়া বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং ই�ডাি埀� ওনাস㋘� অ炚�ােসািসেয়শন, ৩৮ িটপু ═�লতান 㑐�রাড, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
এবং বাইওয়া-লাইট ইি�িনয়ািরং 㑐�㓈�িনং ইনি飒�িটউট, প炚�ারাডাইজ ভবন, ২ 㑐�ফাퟜ�ার ি埀�ট, ওয়ারী,
ঢাকা-১২০৩ িঠকানায় 㑐�যাগােযাগ কেরও 㑐�জেন িনেত পােরন 㑐�কাস㋘� িব飏�ািরত। চাইেল 㑐�ফানও করেত পােরন
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