গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসাংস্থান ও প্রশশক্ষণ ব্যুদরা
www.bmet.gov.bd

শসটিদজন চার্ মার
১.শিশন ও শর্শন
শিশনঃ ববদেশশক কর্মসাংস্থান সুদ াগ বৃশি, অশিবাসন কর্ীদের অশিকতর কল্যাণ ও শনরাপে অশিবাসন শনশিত।
শর্শনঃ শবশ্ব শ্রর্ বাজাদরর চাশিোর শিশিদত থা থ কাশরগশর প্রশশক্ষণ প্রোন এবাং েক্ষ অশিবাসন ব্যবস্থাপনার র্াধ্যদর্ ববকার জনদগাশির ববদেশশক কর্মসাংস্থাদনর সুদ াগ বৃশি এবাং অশিবাসী কর্ীদের অশিকতর কল্যাণ ও
অশিকার শনশিত করা।

২.বসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত

২.১) নাগশরক বসবা (শবএর্ইটি)
ক্রঃনাং

বসবার নার্

বসবা প্রোন পিশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাশি স্থান

(১)
১

(২)
শবদেশগার্ী কর্ীদের
স্মার্ ম কার্ ম প্রোন

(৩)
শরক্রুটিাং এদজন্সীর শনকর্ িদত
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্র
াচাই বাছাইয়াদে সঠিক
থাকদল শিসাপ্রাশি সাদপদক্ষ
ম শাখা িদত স্মার্ ম কার্ ম
বশিগর্ন
প্রোন।

(৪)
১.শর/এদজন্সীর আদবেনপত্র
২.শিসার কশপ
৩.চাকুরীর চুশিপত্র (প্রদ াজু বক্ষদত্র)
সতুাশয়ত দর্াকশপ।
৪.কর্ীর শনবন্ধন পদত্রর সতুাশয়ত দর্াকশপ।
৫.নন-জুশর্শশয়াল ষ্ট্ুাদে অশিকারনার্া
৬.সরকারী বকাষাগাদর জর্াকৃত কল্যাণ শ
বাবে জর্াকৃত চালাদনর মূল কশপ।
(স্মার্ ম কার্ ম গ্রিদণর সর্য় মূল কশপ উপস্থাপন
করদত িদব।)

২

ব্যশিগত উদযাদগ
শিসা গ্রিণকারী
শবদেশগার্ী কর্ীদের
স্মার্ ম কার্ ম প্রোন

ব্যশিগত উদযাদগ শবদেশগার্ী
কর্ীর শনকর্ িদত ৪ নাং
কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্র াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল
ম শাখা িদত স্মার্ ম কার্ ম
বশিগর্ন
প্রোন।

১.ব্যশির আদবেনপত্র
২.শিসার কশপ
৩.চাকুরীর চুশিপত্র ( শে থাদক)
৪.কর্ীর শনবন্ধন পদত্রর সতুাশয়ত কশপ
৫.নন-জুশর্শশয়াল ষ্ট্ুাদে অশিারনার্া
৬. সরকারী বকাষাগাদর জর্াকৃত কল্যাণ শ
বাবে জর্াকৃত চালাদনর মূল কশপ।
(স্মার্ ম কার্ ম গ্রিদণর সর্য় মূল কশপ উপস্থাপন
করদত িদব।)

বসবার মূল্য এবাং পশরদশাি পিশত
(৫)
কল্যাণ শ ঃ কর্ী প্রশত ৩৫০০/র্াকা

বসবা প্রোদনর
সর্য় সীর্া
(৬)
১-২ কর্মশেবস

োশয়ত্বপ্রাি কর্মকতমা (নার্, পেশব, ব ান
নম্বর ও ই-বর্ইল)
(৭)

আয়কর শ (েলীয়): েক্ষ-১২০০/র্াকা
অেক্ষ-৮০০/- র্াকা
আয়কর(একক):
*সকল বেদশর অসতুাশয়ত শিসার
বক্ষদত্র আয়কর-৪০০/- র্াকা
*সকল বেদশর সতুাশয়ত শিসার
বক্ষদত্র-২৫০/- র্াকা
*কল্যাণ শ -৩৫০০/-(জনপ্রশত)
*স্মার্ ম কার্ ম শ -২৫০/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংকসি
ম
তাশলকাভুি (ওদয়বসাইর্/বশিগর্ন
শাখায় তাশলকা পাওয়া াদব) ব
বকান সরকাশর ব্যাাংদক পশরদশাি
করা াদব।

১-২ কর্মশেবস

ম ও প্রদর্াকল)
পশরচালক(বশিগর্ন
ব ান : ৯৩৪২৪১৫
bmetdemigration@yah
oo.com

৩

প্রবাসী কর্ীদের
উপর শনিমরশীল
বপাষ্যদের
শবদেশগর্দণর
অনাপশি পত্র
(এনওশস) প্রোন

এনওশস গ্রিদণ আগ্রিী
বপাষ্যদের শনকর্ িদত ৪ নাং
কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্র াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল
ম শাখা বথদক এনওশস
বশিগর্ন
প্রোন।

৪

শরক্রুটিাং এদজন্সীর
শবরুদি শবদেশগার্ী/
ব রত/প্রতাশরত
কর্ীদের অশিদ াগ
শনষ্পশি

অশিদ াগ প্রাশি সাদপদক্ষ তেে
কশর্টি গঠন এবাং শুনানীর
ব্যবস্থা গ্রিণ পূব মক তথ্য
প্রর্ানাশের শিশিদত প্রদয়াজনীয়
ব্যবস্থা গ্রিণ।

ম শাখা
১.শনি মাশরত আদবেন রর্ (বশিগর্ন
িদত প্রেি)
২.বপাষ্যদের পাসদপার্ ম ও শিসা
৩.কাশবননার্ার সতুাশয়ত কশপ (প্রদ াজু
বক্ষদত্র)
৪.জন্ম সনদের সতুাশয়ত কশপ (প্রদ াজু
বক্ষদত্র)
৫.প্রবাসী কর্ীর শিসার সতুাশয়ত কশপ
৬.চাকুরীর চুশিপত্র ( শে থাদক) এনওশস
গ্রিণকাদল মূল কশপ উপস্থাপন করদত িদব।
র্িাপশরচালক,শবএর্ইটি এর বরাবদর
অশিদ াগকারীর স্বব্যাখ্যাশয়ত আদবেন ও
প্রর্ানক

শবনামূল্য

১-২ কর্মশেবস

শবনামূল্য

৩০ কর্মশেবস

পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৯৩৩৯৭০৫
ইদর্ল:
employment@bmet.org
.bd
উপ-পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২১
ইদর্ল:
sohidulislambmet@gm
ail.com
সিকারী পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২৩

২.২) প্রাশতিাশনক বসবা (শবএর্ইটি )
ক্রঃনাং
(১)
১

বসবার নার্
(২)
র্ন্ত্রণালদয় নতুন শরক্রুটিাং
এদজশন্সর লাইদসন্স এর
প্রস্তাব বপ্ররণ

বসবা প্রোন পিশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাশি স্থান

(৩)
পছদের ০৩ টি নার্ এর র্দধ্য
একটি নার্ অনুদর্ােন প্রোন
পূব মক ৪ নাং কলাদর্ বশণ মত
কাগজপত্রাশে াচাই বাছাই এ
সঠিক পাওয়া বগদল লাইদসন্স
প্রোদনর জন্য র্ন্ত্রণালদয়
প্রস্তাব বপ্ররণ

(৪)
আদবেনকারী/সকল পশরচালক/সকল অাংশীোদরর
জীবন বৃিাে, নাগশরকত্বসনে/জাতীয়
পশরচয়পত্র/পাসদপাদর্ মর কশপ, পুশলশ শিয়াদরন্স
(মূল কশপ), ব্যাাংক সলদিশন্স সনেসি ব্যাাংক
বের্দর্ন্ট(মূল কশপ), আয়কর প্রতুায়নসি শবগত
০২ বছদরর শরর্াণ ম শববরণী (সাটি ম াইর্ কশপ)।
প্রশতিাদনর নাদর্ বের্ লাইদসন্স।
Declaration Letter, কর্মকতমা/
কর্মচারীদের োশয়ত্ব বন্টন/ ো র্শর্উল, অশ স
িাড়ার চুশিপত্র,িাড়ার রশশে, বল-আউর্ প্লান,
৩০০/-(শতনশত) র্াকার নন-জুশর্শশয়াল ষ্ট্ুাদে
িল নার্া এবাং অাংগীকারনার্া (মূল কশপ),

(৫)
আদবেন শ =২,০০০/-,
এর প্রদ াজু িুার্=৩,০০/-,
লাইদসন্স শ =১,৫০,০০০/এর প্রদ াজু িুার্ = ২২,৫০০/কুাশ শসশকউশরটি
৩,০০,০০০/-, স্থায়ী জার্ানত
১২,০০,০০০/-এ শর্আর

সরকার কর্তমক শনি মাশরত শ
৩ বছদরর জন্য ৬০,০০০/- র্াকা
ও ১৫% িুার্ = ৯,০০০/- র্াকার
বপ-অর্ মার
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংকসি
তাশলকাভুি ব বকান সরকাশর
ব্যাাংদক পশরদশাি করা াদব।
শবনামূল্য

২

শরক্রুটিাং এদজশন্সর লাইদসন্স
নবায়ন সাংক্রাে

আদবেনপত্র প্রাশির পর তেে
কশর্টি গঠন। উি কশর্টি
তেে পূব মক প্রশতদবেন োশখল
এবাং কাগজপত্র সঠিক পাওয়া
বগদল র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব
বপ্ররণ।

শনি মাশরত রদর্ আদবেনপত্র, বের্ লাইদসন্স ো
র্শর্উদলর মূল কশপ, অশ স িাড়ার চুশিপত্র,
িাড়ার রশশে ইতুাশের সতুাশয়ত দর্াকশপ, কর্ী
বপ্ররদণর তথ্য, শবগত পাঁচ বছদরর কা মক্রর্
প মাদলাচনা। নবায়দনর সর্য় মূল কশপ কর্মসাংস্থান
শাখায় উপস্থাপন করদত িদব।

৩

শরক্রুটিাং এদজন্সীর অশ স
স্থানােদরর অনুর্শত প্রোন

তেে কশর্টির প্রশতদবেন
এবাং কাগজপত্র সঠিক পাওয়া
বগদল র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব
বপ্ররণ।

শনি মাশরত রদর্ আদবেনপত্র, বের্ লাইদসন্স ো
র্শর্উল, অশ স িাড়ার চুশিপত্র, িাড়ার রশশে,
বল-আউর্ প্লান ও আসবাবপদত্রর তাশলকা
(সতুাশয়ত দর্াকশপ) প্রদ াজু বক্ষদত্র বরজুদলশন।
মূল কশপ কর্মসাংস্থান শাখায় উপস্থাপন করদত
িদব।

বসবার মূল্য এবাং পশরদশাি পিশত

বসবা প্রোদনর
সর্য় সীর্া
(৬)
৩০ কর্মশেবস

োশয়ত্বপ্রাি কর্মকতমা (নার্, পেশব,
ব ান নম্বর ও ই-বর্ইল)
(৭)
পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৯৩৩৯৭০৫
ইদর্ল:directoremploy
ment@bmet.org.bd
উপ-পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২১
ইদর্ল:
sohidulislambmet@
gmail.com

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংকসি
তাশলকাভুি ব বকান সরকাশর
ব্যাাংদক পশরদশাি করা াদব।

সিকারী পশরচালক(কর্মসাংস্থান)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২৩
৩০ কর্মশেবস

৩০ কর্মশেবস

২.৩) অিুেরীণ বসবা (শবএর্ইটি) :
ক্রঃনাং
(১)
১

২

বসবার নার্
(২)
কর্মকতমা
/কর্মচারীদের
বপনশন

অবসর উির ছুটি ও
ল্যাে গ্রান্ট

বসবা প্রোন পিশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাশি স্থান

(৩)
বপনশন সিশজকরণ আদেশ অনুসাদর ৪নাং কলাদর্
বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল
নূন্যতর্ সর্দয়র র্দধ্য বপনশন র্ঞ্জুর প্রোন। পত্র দ্বারা
অবশিত করা িয়।

(৪)
১.চাকুরীর শববরণী/সাশিমস ব্যক
২.শপএলআর এর র্ঞ্জুরী পত্র
৩.ইএলশপশস
৪.বপনশন রর্
৫.সতুাশয়ত ছশব
৬.ববি উিরাশিকারদের ব াষণাপত্র/নন ম্যাশরজ
সনে (প্রদ াজু বক্ষদত্র)
৭.নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ
৮.না-োবী প্রতুয়ন পত্র
১.মূল ইএলশপশস
২.বয়স প্রর্াদণর জন্য এসএসশস সনদের
সতুাশয়ত কশপ
৩.সাশিমস ব্যক(নন-বগদজদর্র্ কর্মচারীগদণর
বক্ষদত্র)
১. আদবেন
২.পূদব মর র্ঞ্জুরীর কশপ
৩.ছুটি প্রাপ্যতার(বগদজদর্র্ কর্মকতমাদের বক্ষদত্র)
সনে
৪.মূল ববতদনর প্রতুয়নপত্র
৫.বর্য়াে পূশতম
১.সুশনশে মষ্ট্ কারণ উদেখপূব মক আদবেন
২.ছুটি প্রাপ্যতার সনে
৩.বর্শর্দকুল সনে
১.সুশনশে মষ্ট্ কারণ উদেখপূব মক আদবেন
২.ছুটি প্রাপ্যতার সনে
৩.বশি ম:বাাংলাদেশ ছুটির শনি মাশরত রর্ পূরণ
১.আদবেন
২.শশক্ষা প্রশতিান বা বকাদস মর কাশরকুলার্

৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল অবসর উির ছুটি ও ল্যাে গ্রান্ট র্ঞ্জুর
করা িয়। পত্র দ্বারা অবশিত করা িয়।

৩

িাতাসি শ্রাশে
শবদনােন ছুটি

৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল িাতাসি শ্রাশে শবদনােন ছুটি র্ঞ্জুর করা
িয়। পত্র দ্বারা অবশিত করা িয়।

৪

অশজমত ছুটি

৫

বশি ম:বাাংলাদেশ ছুটি

৬

উচ্চশশক্ষা ছুটি

৭

প্রসূশতজশনত ছুটি

৮

শবশবি প্রশাসশনক
সাংশিষ্ট্ আদবেন
অগ্রায়ন

৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল অশজমত ছুটি র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র দ্বারা
অবশিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল বশি ম:বাাংলাদেশ ছুটি র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র
দ্বারা অবশিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল উচ্চশশক্ষা ছুটি র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র দ্বারা
অবশিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল প্রসূশতজশনত ছুটি র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র
দ্বারা অবশিত করা িয়।
প্রদ াজুতা অনু ায়ী

বসবার মূল্য এবাং
পশরদশাি পিশত
(৫)
শবনামূল্য

শবনামূল্য

বসবা প্রোদনর
সর্য় সীর্া
(৬)
৭-১০ কর্মশেবস

৭ কর্মশেবস

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

১.র্ািারী সনেসি আদবেন
২.সরকারী শনদে মশনা প্রশতপালন

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

প্রদ াজুতা অনু ায়ী

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

োশয়ত্বপ্রাি কর্মকতমা (নার্,
পেশব, ব ান নম্বর ও ই-বর্ইল)
(৭)
পশরচালক(প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান:০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin
@bmet.org.bd
উপ-পশরচালক(প্রশাসন)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২১
ইদর্ল:
zohoramonsur2012t
@gmail.com
সিকারী পশরচালক(প্রশাসন)
ব ান:০২-৮৩০০৩৩৭
ইদর্ল:
dilipkumarroy.bd
@gmail.com

৯

পাসদপার্ ম করার
অনুর্শত

১০

বেশ শবদেদশ
প্রশশক্ষণ ও
বসশর্নাদর
র্দনানয়ন
অধ্যক্ষদের
কুাপাশসটি শবশডাং
প্রশশক্ষণ প্রোন

১১

১২

প্রশশক্ষক প্রশশক্ষণ
(ToT) প্রোন

৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল পাসদপার্ ম করার অনুদর্ােন প্রোন করা
িয়। পত্র দ্বারা অবশিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল প্রশতিাদনর চাশিো বর্াতাদবক সাংশিষ্ট্
বকাদস ম কর্মকতমা কর্মচারী র্দনানয়ন প্রোন করা িয়।
পত্র দ্বারা অবশিত করা িয়।
প্রশশক্ষণ প্রশতিানসমূদির অধ্যক্ষদের ব্যবস্থাপনা শবষদয়
সক্ষর্তা বৃশির জন্য প্রকল্প ও শবশিন্ন উন্নয়ন সিদ াগী
সাংস্থাসমূদির সিদ াশগতায় বেদশ ও শবদেদশ প্রশশক্ষণ।
প্রশশক্ষণ শবষদয় শবএর্ইটি কর্তমক জারীকৃত অশ স
আদেশ/ওদয়ব সাইর্।
প্রশশক্ষণ প্রশতিাদনর প্রশশক্ষকদের প্যার্াগশজ ও শিল
পাওয়ার বৃশির লদক্ষু প্রকল্প ও শবশিন্ন উন্নয়ন সিদ াগী
সাংস্থাসমূদির সিদ াশগতায় বেদশ ও শবদেদশ প্রশশক্ষক
প্রশশক্ষণ (ঞড়ঞ) প্রোন। প্রশশক্ষণ শবষদয় শবএর্ইটি
কর্তমক জারীকৃত অশ স আদেশ/ওদয়ব সাইর্।

১.পাসদপার্ ম করার ছাড়পদত্রর শনি মাশরত রর্
পূরণ এবাং সুশনশে মষ্ট্ কারণ উদেখকরণ

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

১.আদবেনপত্র
২. প্রশশক্ষণ প্রোনকারী প্রশতিাদনর চাশিো

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

প্রশশক্ষণ শবষদয় শবএর্ইটি কর্তমক জারীকৃত
অশ স আদেশ

শবনামূল্য

প্রশশক্ষণ প্রোকারী
সাংস্থা কর্তমক
শনি মাশরত সর্য়

বর্াঃ খশললুর রির্ান পশরচালক
(প্রশশক্ষণ পশরচা
লনা)
ব ান-৮৩১৩৭৭৭
khalilbmet@gmail.com

প্রশশক্ষণ শবষদয় শবএর্ইটি কর্তমক জারীকৃত
অশ স আদেশ

শবনামূল্য

প্রশশক্ষণ প্রোকারী
সাংস্থা কর্তমক
শনি মাশরত সর্য়

বর্াঃ খশললুর রির্ান পশরচালক
(প্রশশক্ষণ পশরচা
লনা)
ব ান-৮৩১৩৭৭৭
khalilbmet@gmail.com

১৫

েক্ষতাসীর্া
অশতক্রর্

১৬

কর্মকতমা/কর্মচারীদে
র বগ্রদর্শন
র্াইর্দিল/শসদলকশ
ন বগ্রর্

১৭

১৮

চাকুরী স্থায়ী করণ

১৯

শজশপএ অশগ্রর্

পাদশ্বম বশণ মত কাগজপত্রাশে থা থ পাওয়া বগদল
অনুদর্ােন বেয়া িয়। পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।

১. আদবেনপত্র
২. ৫ বছদরর এশসআর
৩. মূল ববতদনর প্রর্ানক
ন্যনুতর্ সর্দয়র র্দধ্য শ র্ার পেিারীদের বগ্রদর্শন
১. শ র্ার পদের ব াগ্যতা এবাং সরকারী
বতশর করা িয়। পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।
শনয়র্নীশতর শিশিদত
৪ নাং কলাদর্ বশণ মত কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে
১.আদবেনপত্র
সঠিক পাওয়া বগদল ন্যনুতর্ সর্দয়র র্দধ্য র্ঞ্জুরী প্রোন ২. ৫ বছদরর এশসআর
করা িয়। পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।
৩. চাকুরীর খশতয়ান বশি
৪. ব াগ্যতা
৫. প্রদয়াজনীয় বর্য়ােপূশতম
মত
পাদশ্বম বশণ কাগজপত্রাশে সঠিক পাওয়া বগদল ন্যনুতর্ ১.আদবেনপত্র
সর্দয়র র্দধ্য অনুদর্ােন বেয়া িয়। পত্র র্ার ত
২. ৫ বছদরর এশসআর
জানাদনা িয়।
৩. চাকুরী শববরণী/চাকুরীর খশতয়ান বশি
৪. শবিাগীয় পরীক্ষা পাস (প্রদ াজু বক্ষদত্র)
৫. প্রদয়াজনীয় বর্য়ােপূশতম
পাদশ্বম বশণ মত কাগজপত্রাশে সঠিক পাওয়া বগদল ন্যনুতর্
সর্দয়র র্দধ্য অনুদর্ােন বেয়া িয়। পত্র র্ার ত
জানাদনা িয়।

১. শনি মাশরত রদর্ আদবেনপত্র
২. শজশ এ শিসাদব জর্াকৃত র্াকার প্রর্ানক

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

শবনামূল্য

--

শবনামূল্য

--

শবনামূল্য

শবনামূল্য

৭ কর্মশেবস

৭ কর্মশেবস

পশরচালক(প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান:০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin
@bmet.org.bd
উপ-পশরচালক(প্রশাসন)
ব ান:০২-৫৫১৩৮৬২১
ইদর্ল:
zohoramonsur2012t
@gmail.com
সিকারী পশরচালক(প্রশাসন)
ব ান:০২-৮৩০০৩৩৭
ইদর্ল:
dilipkumarroy.bd
@gmail.com

২০

বেলী/পোয়ন

আদবেন পাওয়া বগদল পে শূন্যতা ও ব ৌশিকতা
সাদপদক্ষ বেলীর শবষদয় অনুদর্ােন বেয়া িয়। পত্র
র্ার ত জানাদনা িয়।

ব ৌশিকতা সিকাদর আদবেনত্র

শবনামূল্য

১৫ কর্মশেবস

*আিুেরীণ জনবল, একই র্ন্ত্রণালদয়র জন্য শাখা/অশিশাখা/অনুশবিাগ

২.৩) অিুেরীণ বসবা (শবএর্ইটি) :
ক) কাশরগশর প্রশশক্ষণ বকন্দ্র
ক্রঃনাং
(১)

বসবার নার্
(২)
প্রশশক্ষণ প্রোন

২

প্রশশক্ষাথীদের বৃশি
প্রোন

৩

শিল বর্ে গ্রিন

বসবা প্রোন পিশত
(৩)
১। ৬টি ইনশেটিউর্ অব বর্শরন বর্কদনালজী’র র্াধ্যদর্ ০৪
বছর বর্য়ােী শর্দপ্লার্া-ইন-বর্শরন/ শশপ শবশডাং বর্কদনালজী ও
০২ বছর বর্য়ােী সাটিশম দকর্ ইন বর্শরন বেদর্ প্রশশক্ষণ প্রোন।
২। ৪৭ টি কাশরগশর প্রশশক্ষণ বকদন্দ্রর র্াধ্যদর্ ০২ বছর বর্য়ােী
এসএসশস বিাদকশনাল ও স্বল্প বর্য়ােী েক্ষতা উন্নয়ন বকাদস ম
প্রশশক্ষণ প্রোন।
৩। গৃিকর্ম বপশায় িাংকাং ও র্ধ্যপ্রাদচু গর্নকারী র্শিলা
কর্ীদের বাধ্যতামূলকিাদব িাউস শকশপাং বেদর্ প্রশশক্ষণ প্রোন।
৪। বসৌশে আরব, ওর্ান, কাতার এবাং বািরাইদন গর্নকারী
কর্ীদের বাধ্যতামূলকিাদব ০৩ শেদনর ওশরদয়দন্টশন বেশনাং
প্রোন।
৫। ববসরকারী প্রশতিাদনর সাদথ শপশপশপ’র র্াধ্যদর্ েক্ষতা
উন্নয়ন প্রশশক্ষণ পশরচালনা।
৬। SDP, STEP, SEIP, B-SEP প্রকদল্পর বকাপার্ মনার শিদসদব প্রশশক্ষণ প্রোন। বাৎসশরকা শশক্ষা
কুাদলন্ডার/ওদয়বসাইর্।
১। ০৪ বছর বর্য়ােী শর্দপ্লার্া-ইন-বর্শরন/ শশপ শবশডাং
বর্কদনালজী, ০২ বছর বর্য়ােী সাটিশম দকর্ ইন বর্শরন বের্
এবাং ০২ বছর বর্য়ােী এসএসশস বিাদকশনাল বকাদস মর
প্রশশক্ষাথীদের বৃশি প্রোন। পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।
১। শনদয়াগকারী প্রশতিাদনর চাশিোর শিশিদত কাশরগশর
প্রশশক্ষণ বকদন্দ্র শবশিন্ন বেদর্ শিল বর্ে গ্রিন। ওদয়বসাইর্/পত্র
র্ার ত জানাদনা িয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাশি স্থান

বসবার মূল্য এবাং পশরদশাি পিশত

বসবা প্রোদনর সর্য়
সীর্া

(৪)
১। প্রশশক্ষণ সাংক্রাে
শবশিন্ন শল দলর্,
ব্যকদলর্, বাৎসশরক
শশক্ষা কুাদলন্ডার
ইতুাশে। প্রাশিস্থানঃ
সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ
প্রশতিান।

(৫)
১। শর্দপ্লার্া-ইন-ইশজঃ, ০২ বছর বর্য়ােী
সাটিশম দকর্ ইন বর্শরন বের্ ও এসএসশস
বিাদকশনাল বকাদস ম বাাংলাদেশ কাশরগশর
শশক্ষা ববার্ ম কর্তমক শনি মাশরত বকাস ম শ
র্াশন শরশসপ্ট এর র্াধ্যদর্ পশরদশািদ াগ্য।
২। স্বল্প বর্য়ােী বকাদস ম শবএর্ইটি কর্তমক
শনি মাশরত বকাস ম শ র্াশন শরশসপ্ট এর
র্াধ্যদর্ পশরদশািদ াগ্য।
৩। শবশিন্ন উন্নয়ন সিদ াগী প্রশতিান ও
প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ পশরচাশলত বকাদস মর
প্রশশক্ষাথীদের শনকর্ িদত বকান বকাস ম শ
গ্রিন করা িয় না, বরাং প্রশশক্ষাথীদেরদক
শনি মাশরত িাদর র্াশসক শিশিদত বৃশি প্রোন
করা িয়।

(৬)
১। ০৩ শেন বথদক ০৪
বছর প মে।

সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ
প্রশতিান

প্রদ াজু নয়।

১। শনদয়াগকারী
প্রশতিাদনর শনদয়াগ
শবজ্ঞশি।

২। শিল বর্ে গ্রিনকারী সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ
প্রশতিাদনর বনাটিশ ববার্ ম

োশয়ত্বপ্রাি কর্মকতমা (নার্,
পেশব, ব ান নম্বর ও ইবর্ইল)
(৭)
পশরশশষ্ট্-১ দ্রষ্ট্ব্য
সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ প্রশতিাদনর
অধ্যক্ষ
সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ প্রশতিাদনর
অধ্যক্ষ

সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ
বকাদস মর বর্য়াদের
শিশিদত
শবএর্ইটি কর্তমক
শনি মাশরত শ র্াশন
শরশসপ্ট এর র্াধ্যদর্
পশরদশািদ াগ্য

শনদয়াগ শবজ্ঞশিদত উদেশখত
সর্য়সীর্া

৪

শপশপশপ বাস্তবায়ন

১। শবশিন্ন ববসরকারী প্রশতিান ও বের্ বশর্’র সাদথ শপশপশপ’র
র্াধ্যদর্ প্রশশক্ষণ প্রোন। িশতম শবজ্ঞশি ও প্রচার
পত্র/ওদয়বসাইর্।

৫

প্রকল্প গ্রিন, প্রণয়ন
ও বাস্তবায়ন

৬

শশক্ষানশবশশ
প্রশশক্ষণ

১। প্রশশক্ষণ কা মক্রর্ সম্প্রসারদণর লদক্ষু প্রকল্প গ্রিদনর র্াধ্যদর্
নতুন নতুন প্রশশক্ষণ প্রশতিান স্থাপন।
১। নতুন প্রকল্প গ্রিদনর র্াধ্যদর্ শবযর্ান প্রশশক্ষণ প্রশতিাদনর
সাংিার ও আধুশনকায়দনর ব্যবস্থা করা।
১। প্রাশতিাশনক শশক্ষা িদত ঝদর পড়া ও ববকার যুবদের শবশিন্ন
শশল্প প্রশতিাদন সাংযুশির র্াধ্যদর্ শশক্ষানশবশশ প্রশশক্ষণ প্রোন।
পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।

১। স্বাক্ষশরত গড়র্
২। িশতম শবজ্ঞশি ও
প্রচারপত্র।
৩। প্রাশিস্থানঃ সাংশিষ্ট্
প্রশশক্ষণ প্রশতিান।
১। প্রকল্প সাংশিষ্ট্
শর্শপশপ।
২।প্রাশিস্থানঃ
শবএর্ইটি।
১। বরশজদেশন
সাংক্রাে কাগজপত্র।
প্রাশিস্থানঃ
শশক্ষানশবশশ প্রশশক্ষণ
েির- ঢাকা, চট্টগ্রার্ ও
খুলনা।

বকান বকাস ম শ গ্রিন করা িয় না।

MoU বত উদেশখত
সর্য়সীর্া

প্রদ াজু নয়।

প্রকদল্পর বর্য়াে প মে

বকাস ম শ গ্রিণ করা িয় না।

০৩ র্াস িদত ০৩
বছর প মে

সাংশিষ্ট্ প্রশশক্ষণ প্রশতিাদনর
অধ্যক্ষ
সাংশিষ্ট্ প্রকল্প পশরচালক
সিকারী পশরচালক
(শশক্ষানশবশশ প্রশশক্ষণ)।

(খ) বজলা কর্মসাংস্থান ও জনশশি অশ সঃ
ক্রঃনাং

বসবার নার্

বসবা প্রোন পিশত

(১)
৭

(২)
কর্ী শনবন্ধন

(৩)
পাদশ্বম বশণ মত কাগজপত্রাশে পাওয়া বগদল র্ার্াদবদজ কর্ী শনবন্ধন করা
িয়। বনাটিশ/ওদয়বসাইর্।

৮

শবদেশগার্ী কর্ীদের
শ াংগার শপ্রন্ট

৯

লাশ ো ন এর
শবষদয় সিায়তা
প্রোন

৪নাং কলাদর্র কাগজপত্রাশে সঠিকতা াচাই পূব মক শ াংগার শপ্রন্ট
করা িয়। শর্ইএর্ও অশ স/ওদয়বসাইর্।
(বতমর্াদন ঢাকা, চট্গ্গ্রার্ শসদলর্ শর্ইএর্ও অশ সমূদি)
মৃদতর লাশ আনয়নপূব মক বেদশ বপৌছাদনার জন্য ৩৫,০০০ র্াকা
আশথ মক অনুোন শবর্ান বের কর্তমক তাৎক্ষশণক প্রোন।

১০

মৃতুুজশনত ক্ষশতপূরণ

শর্শন বথদক প্রাশি সাদপদক্ষ দ্রুততর্ সর্দয় মৃতুুজশনত ক্ষশতপূরদণর
বচক মৃদতর ওয়াশরশদের শনকর্ িস্তাের। পত্র র্ার ত অবশিত করা
িয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাশি স্থান
(৪)
১. ছশবসি শনি মাশরত রদর্ আদবেন,
২. বিার্ার আইশর্ কার্ ম
৩. বচয়ারম্যাদনর প্রতুয়নপত্র
৪. ব্যুদরার ওদয়ব সাইর্
শবদেশগার্ী কর্ীদের শিসা, ওয়াকম পারশর্র্,
পাসদপার্ ম
লাশ ো দনর বক্ষদত্র স্বজনদের শনকর্ িদত
তাৎক্ষশণক র্তার্ত সাংগ্রি কদর ওদয়জ আন মাস ম
কল্যাণ ববার্ ম এবাং শর্শনদক পদত্রর র্াধ্যদর্
অবশিত করা।
১.আদবেন
২.ওয়াশরশত্ব সনে
৩. পাওয়ার অব এুার্নী
৪.বচয়ারম্যান কর্তমক প্রতুয়নপত্র ইতুাশে।

বসবার মূল্য এবাং
পশরদশাি পিশত

বসবা প্রোদনর সর্য়
সীর্া

(৫)
শ ২০০ র্াকা

(৬)
০১ কর্মশেবস

োশয়ত্বপ্রাি কর্মকতমা
(নার্, পেশব, ব ান
নম্বর ও ই-বর্ইল)
(৭)
সিকারী পশরচালক
সাংশিষ্ট্ শর্ইএর্ও।

শবনামূল্য

--

-ঐ-

শবনামূল্য

--

-ঐ-

শবনামূল্য

--

-ঐ-

১১

মৃত কর্ীর আশথ মক
সািায্য প্রোন

মৃতকর্ীর পশরবার কর্তমক আশথ মক অনুোদনর আদবেন প্রাশির পর
কাগজপত্রাশে াচাই বাছাইয়াদে মৃদতর পশরবারদক ৩,০০,০০০ র্াকা
আশথ মক সািায্য প্রোন করা িয়। পত্র র্ার ত অবশিত করা িয়।

১২

প্রবাসী কর্ীর
সোনদের শশক্ষাবৃশি
প্রোন

প্রবাসী কর্ীর বর্িাবী সোনদেরদক স্কুল ও কদলজ প মাদয় শশক্ষাবৃশি
প্রোন করা িয়। পত্র র্ার ত অবশিত করা িয়।

১.আদবেন
২.ওয়াশরশত্ব সনে
৩. পাওয়ার অব এুার্নী
৪.বচয়ারম্যান কর্তমক প্রতুয়নপত্র ইতুাশে
১. শনি মাশরত রদর্ ছশব ও তথ্যাশে প্রর্ানকসি
আদবেন

ব্যকদলর্, ব্রশশয়ার, বপাোর, র্কুড্রার্া প্রেশমন, অশিবাসন বর্লা,
শর্শজর্াল বর্লা ইতুাশের র্াধ্যদর্ শনয়শর্ত প্রচারনা চালাদনা িয়।
ব্যকদলর্, ব্রশশয়ার, বপাোর, র্কুড্রার্া প্রেশমন, অশিবাসন বর্লা,
শর্শজর্াল বর্লা ইতুাশের র্াধ্যদর্ শনয়শর্ত প্রচারনা চালাদনা িয়।

ওদয়জ আন মাস ম কল্যাণ ববার্ ম ও শর্ইএর্ও অশ স
অশিবাসন সাংক্রাে তথ্য শর্ইএর্ও িদত সাংগ্রি
করা াদব।
অশিবাসন সাংক্রাে তথ্য শর্ইএর্ও িদত সাংগ্রি
করা াদব।

১৩
১৪

শনরাপে অশিবাসন
সাংক্রাে তথ্য প্রচারনা
র্ানব পাচার বরাদি
সদচতনতামূলক
প্রচারনা

*র্ন্ত্রণালয় এবাং শবিাদগর আওতািীন েিরসমূদির প্রেি বসবা শলঙ্ক আকাদর যুি করদত িদব

শবনামূল্য

--

-ঐ-

শবনামূল্য

--

-ঐ-

শবনামূল্য

--

-ঐ-

শবনামূল্য
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