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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সর্িব 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকার 

 

বাণী 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর শসানার বাাংলা গড়ার স্বপ্ন ও আদে িবক লালন কবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 

হার্সনার গর্িেীল শনর্তবে বাাংলাবদে আজ মধ্যম আবয়র শদবে উন্নীি হবয়বে। দ্রুি উন্নি শদবে উত্তরবণর অর্িপ্রাবয় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা গ্রহণ কবরবেন রূপকল্প ২০৪১। কবম িাপবর্াগী জনবগাষ্ঠীবক দক্ষ মানবসম্পবদ রূপান্তবরর 

লবক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-শক জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর গির্ন িাং শবার্ ি এর শিয়ারম্যান কবর জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

কর্তিপক্ষ প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। িার্হদা অনুর্ায়ী দক্ষ জনবল গবড় শিালার মাধ্যবম ২০৩০ সাবলর মবধ্য শেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা 

অজিন, ২০৩১ সাবলর মবধ্য উচ্চ মধ্যম আবয়র শদে এবাং ২০৪১ সাবলর মবধ্য একটি উন্নি বাাংলাবদে গড়ার স্বপ্ন 

বাস্তবায়বন জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ কাজ কবর র্াবে। 

দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর জন্য অর্িন্ন প্রর্েক্ষণ কার্রকুলাম, কর্ম্পবের্ি স্ট্োন্ডার্ ি প্রণয়ন, শর্াগ্যিার্ির্ত্তক প্রর্েক্ষণ সামগ্রী 

প্রণয়ন, অোবসসবমন্ট ও সনদায়ন এনএসর্র্এ-এর মূল কার্ িক্রবমর অাংে। িতুর্ ি র্েল্প র্বপ্লববর িোবলজ শমাকাববলা কবর 

এর সুর্বধা গ্রহবণ জািীয় ও আন্তজিার্িক বাজাবরর উপবর্াগী দক্ষিা প্রর্েক্ষণ ও র্ববের ক্রমপর্রবিিনেীল প্রযুর্ির সাবর্ 

িাল র্মর্লবয় শদবের যুব সমাজবক দক্ষিা প্রর্েক্ষবণ সম্পৃি করা এনএসর্র্এ- এর অন্যিম দার্য়ে। এ সকল লক্ষে 

বাস্তবায়বন ইবিামবধ্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১ এবাং দক্ষিা উন্নয়ন কম িপর্রকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণয়ন করা 

হবয়বে, র্া গি ৩১ জুলাই ২০২২ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনার সিাপর্িবে অনুর্ষ্ঠি গির্ন িাং শবাবর্ ির প্রর্ম 

সিায় অনুবমার্দি হয়। 

মানসম্পন্ন দক্ষিা-উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ, আধুর্নক প্রযুর্ির ব্যবহার, িার্হদা ও পর্রবিিবনর সবঙ্গ উদ্ভাবনীমূলক দক্ষিা উন্নয়বন 

সকল অাংেীজবনর সম্পৃিিা র্নর্িি করার র্বষবয়ও এনএসর্র্এ র্নরলসিাবব কাজ করবে। এ সকল কার্ িক্রম তুবল 

ধবর এনএসর্র্এ ২০২১-২০২২ অর্ িবেবরর িথ্যবহুল বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও প্রকাে করবে শজবন আর্ম আনর্িি। 

এ প্রকােনার মাধ্যবম র্বর্িন্ন অাংেীজন এনএসর্র্এ-এর কার্ িক্রম সম্পবকি সম্যক অবর্হি ও উপকৃি হববন ববল আো 

কর্র । 

আর্ম এনএসর্র্এ-এর ২০২১-২০২২ অর্ িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়বনর সবঙ্গ সাংর্িষ্ট সকলবক আন্তর্রক ধন্যবাদ 

জানাই । 

 

                                                 র্. আহমদ কায়কাউস 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

র্সর্নয়র সর্িব 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকার 

বাণী 

সব িকাবলর সব িবেষ্ঠ বাঙার্ল স্বাধীনিার মাহনায়ক জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান স্বাধীন বাাংলাবদেবক একটি 

উন্নি শদবে পর্রণি করার লক্ষে র্নবয় কাজ শুরু কবরন। উন্নি শদবে রূপান্তবরর লবক্ষে র্ির্ন সার্ব িক কম িপর্রকল্পনা তির্র  

কবরন। র্ির্ন অনুধাবন কবরর্েবলন, যুবসমাজবক র্র্ার্র্ দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদান করা শগবল উন্নি শদবের স্বপ্ন পূরণ 

সম্ভব। এ প্রসবঙ্গ বঙ্গবন্ধু শেক মুর্জবুর রহমান ববলবেন, “এ স্বাধীনিা আমার ব্যর্ ি হবয় র্াবব র্র্দ আমার বাাংলার মানুষ 

শপে িবর িাি না খায়। এই স্বাধীনিা আমার পূণ ি হবব না র্র্দ বাাংলার মা-শবাবনরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনিা আমার 

পূণ ি হবব না র্র্দ এবদবের মানুষ র্ারা আমার যুবক শের্ণ আবে িারা িাকর্র না পায় বা কাজ না পায়।” জার্ির র্পিার 

এ গুরুেপূণ ি কর্ার মবধ্য শদবের যুবসামবজর কাজ বা িাকর্র পাওয়ার মাধ্যবম অবনক িোবগর র্বর্নমবয় অর্জিি 

স্বাধীনিার সার্ িকিা এবাং শদেবক শসানার বাাংলা র্হবসবব গবড় শিালার স্বপ্ন, র্নবদ িেনা ও অনুবপ্ররণা রবয়বে। িাঁর এ 

র্নবদ িেনা অনুসরণপূব িক শদেবক সমৃদ্ধ কবর গবড় িলার জন্য উপযুি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদান কবর শদবে ও শদবের বাইবর 

যুবসমাবজর কবম ির সুবর্াগ তির্রর মাধ্যবম বাাংলাবদেবক সমৃদ্ধ কবর গবড় শিালা প্রবয়াজন।  

বিিমান র্ববে নতুন নতুন প্রযুর্ি উদ্ভববর ফবল দ্রুি আধুর্নক র্েবল্পর প্রসার ঘেবে। এরই ধারাবার্হকিায় নতুন নতুন 

শপোর সৃর্ষ্ট হবে। ফবল নতুন কার্রকুলাম ও শর্াগ্যিার্ির্ত্তক দক্ষিা ম্যাবের্রয়াল তির্রর মাধ্যবম যুববদর দক্ষিা প্রর্েক্ষণ 

প্রদান কবর দক্ষ মানবসম্পদ রূবপ গবর়্ে শিালার শক্ষবত্র সরকার দৃঢ় প্রর্িজ্ঞ। এ লবক্ষেই মাননীর়্ে প্রধানমন্ত্রী শেষ হার্সনার 

উবযাবগ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এনএসর্র্এ) প্রর্িষ্ঠা করা হশয়বে। এনএসর্র্এ গুণগি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ র্নর্িি 

কবর শদে ও র্ববদবের বাজাবরর উপবর্াগী কবর দক্ষ জনের্ি তির্রর জন্য কাজ কবর র্াবে। কবরানা মহামারী দক্ষিা 

প্রর্েক্ষবণর শক্ষবত্র  নতুন নতুন শপোর উদ্ভব হবয়বে। এ-সকল শপোয় দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদান কবর দক্ষ জনবল তির্র করা 

হবল শদবের উন্নয়বন িা ব্যাপক ভূর্মকা রাখবব ববল আো করা র্ায়। 

এ-সকল উবেশ্য সামবন র্নবয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র আওিাধীন এনএসর্র্এ প্রর্িষ্ঠার পর হবি দক্ষিা প্রদানকারী 

প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন, শকাস ি প্রদান, বিিমান ও ির্বষ্যৎ শপোর িার্হদার র্ির্ত্তবি কর্ম্পবের্ি স্ট্োন্ডার্ ি (র্সএস), কার্রকুলাম, 

শকাস ি এর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট (কোর্) এবাং কর্ম্পবের্ি শবজর্ লার্নাং ম্যাবের্রয়ালস (র্সর্বএলএম) প্রণয়ন করবে এবাং 

র্নধ িার্রি প্রর্িষ্ঠানগুবলাবি প্রর্েক্ষণ পর্রিালনা, অোবসসবমন্ট ও সনদায়বনর কার্ িক্রম সম্পাদন করশে। 

আর্ম আনর্িি শর্, জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ ২০২১-২০২২ অর্ িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন করবে। গি 

অর্ িবেবর এনএসর্র্এ কর্তিক সম্পার্দি কার্ িক্রম এ প্রর্িববদবন প্রর্িফর্লি হবব ববল আর্ম আো কর্র। প্রর্িববদন 

প্রণয়বনর সবঙ্গ সাংর্িষ্ট সকলবক ধন্যবাদ জানাই। 

শমাোঃ শিাফাজ্জল শহাবসন র্ময়া

    



 

 

উপক্রমর্ণকা 

বিিমান র্ববে প্রর্িবর্ার্গিামূলক বাজাবর টিবক র্াকার অন্যিম প্রধান উপায় দক্ষিা উন্নয়ন। শস-কারবণ শদেীয় ও 

আন্তজিার্িক বাজাবরর িার্হদার র্বষয়টি র্বববিনায় শরবখ দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর সার্ব িক পর্রকল্পনা প্রণয়ন জরুর্র। মানুবষর 

জীবনমাবনর উন্নয়ন ির্া অর্ িননর্িক সমৃর্দ্ধর জন্য শদবের র্বপুল কম িক্ষম জনবগাষ্ঠীর কম িসাংস্থান করা সরকাবরর 

অন্যিম লক্ষে। এ লক্ষেবক সামবন শরবখ যুবসমাজবক দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর মাধ্যবম শদেীয় ও আন্তজিার্িক বাজাবরর 

িার্হদার র্ির্ত্তবি দক্ষ জনসম্পদ র্হবসবব গবড় শিালার জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এনএসর্র্এ) কাজ করবে।  

গি প্রায় দুই বের ধবর কবরানা মহামারীর কারবণ শকাবনা শকাবনা শপোর সুবর্াগ সাংবকার্িি হওয়ার পাোপার্ে নতুন 

নতুন শপোর উদ্ভব হবয়বে। বিিমান শপ্রক্ষাপবে নতুন শপো র্ির্িি কবর দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর র্বষবয় এনএসর্র্এ 

পদবক্ষপ গ্রহণ করবে। এোড়া, প্রযুর্ির সাবর্ খাপ-খাওয়াবি দক্ষিা উন্নয়বন নতুন নতুন পাঠ্যক্রম, দক্ষিা স্ট্োন্ডার্ ি 

প্রণয়বনর মাধ্যবম নতুন প্রযুর্ির র্বষয় প্রর্েক্ষবণ অন্তর্ভ িি করা প্রবয়াজন। এ লবক্ষে দক্ষিা উন্নয়বন প্রির্লি প্রর্েক্ষণ 

শকাবস ির কার্ িকার্রিা বৃর্দ্ধর জবন্য প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহণ করা জরুর্র। এ র্বষবয়ও এনএসর্র্এ কার্ িক্রম অব্যাহি 

শরবখবে। 

উবেখ্য শর্, শদবের যুবসমাবজর একটি বড় অাংে প্রর্েক্ষণ োড়াই শদবে ও র্ববদবে র্বর্িন্ন কাবজ সম্পৃি শর্বক উপাজিন 

করবেন। দীঘ ির্দন কাবজ সম্পৃি র্াকায় িারা সাংর্িষ্ট শপোয় অর্িজ্ঞিা অজিন কবরবেন। র্কন্ত দক্ষিা প্রর্েক্ষণহীন এ-

সকল কমীবদর দক্ষিার শকাবনা সনদ না র্াকায় িাবদর র্র্ার্র্ মূল্যায়ন হয় না। িাই িাবদর পূব ি অর্জ্ঞিার স্বীকৃর্ি 

(RPL) প্রদাবনর মাধ্যবম উন্নিির কবম ি র্নবয়ার্জি হওয়ার সুবর্াগ সৃর্ষ্ট এবাং অর্ধকির উপাজিন করার র্বষবয়ও 

এনএসর্র্এ কার্ িক্রম হাবি র্নবয়বে।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনার র্দকর্নবদ িেনায় জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর আওিায় প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ িালবয়র অধীবন জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এসএসর্র্এ) ২০১৯ সাবল শফব্রুয়ার্র মাবস কার্ িক্রম শুরু কবর। 

ইবিামবধ্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১ ও জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কম িপর্রকল্পনা ২০২২-২৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সিাপর্িবে অনুর্ষ্ঠি গির্ন িাং শবাবর্ ির সিায় অনুবমার্দি হবয়বে। এনএসর্র্এ-এর সাম্প্রর্িক মাইলফলক অজিন হবলা 

জািীয় দক্ষিা শর্াগ্যিা কাঠাবমার (এনএসর্কউএফ) প্রবিিন। েয়স্তর র্বর্েষ্ট এনএসর্কউএফ বাাংলাবদে জািীয় শর্াগ্যিা 

কাঠাবমার (র্বএনর্কউএফ) সবঙ্গ সমন্বয় করা হবয়বে। এনএসর্কউএফ প্রবিিবনর ফবল দক্ষিা প্রর্েক্ষণবক উচ্চির র্েক্ষার 

সাবর্ সাংবর্াগ ঘোবনা সম্ভব হবয়বে। ফলশ্রুর্িবি, দক্ষিা প্রর্েক্ষণ গ্রহণকারীবদর উচ্চির র্েক্ষা গ্রহবণর সুবর্াগ ঘেবব।  

এনএসর্র্এ প্রদত্ত শসবাসমূহ র্র্র্জোল করা এবাং দক্ষিা উন্নয়ন সম্পর্কিি সকল িথ্য অনলাইবনর মাধ্যবম সাংগ্রহ, 

সাংরক্ষণ, র্ববিষণ ও প্রকাে করার লবক্ষে জািীয় দক্ষিা শপাে িাল (www.skillsportal.gov.bd) তির্রর উবযাগ 

শনওয়া হবয়বে। জািীয় দক্ষিা শপাে িাবলর জন্য প্রার্র্মকিাবব র্নধ িার্রি ১৬টি মর্র্উবলর মবধ্য ইবিামবধ্য ৫টি মর্র্উল 

িালু করা হবয়বে র্ার মাধ্যবম দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানসমূহ অনলাইবন র্নবন্ধবনর আববদন করবি পারবে। 

জািীয় দক্ষিা শপাে িালটি তির্রর কাজ সম্পন্ন হবল শদবে ও র্ববদবে দক্ষ জনের্ির িার্হদা সম্পর্কিি িথ্য, প্রর্েক্ষণ 

প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান এবাং প্রর্েক্ষণার্ীর সনদসহ র্বস্তার্রি সকল িথ্য অনলাইবন প্রকাে করার মাধ্যবম র্র্র্জোল 

বাাংলাবদে গঠবন সরাসর্র ভূর্মকা পালন করবব। 

দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান ও এনএসর্র্এ-এর মবধ্য সাংবর্াগ স্থাপন, দক্ষিার িার্হদা ও সরবরাহ র্বষবয় গববষণা, দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলার সাবর্ বাজাবর র্বযমান িার্হদার সমন্বয় সাধন, িার্হদার পর্রবপ্রর্ক্ষবি অর্িন্ন পাঠ্যক্রম 

প্রণয়ন, বাজাবরর িার্হদার পূব িািাস প্রদান, র্েবল্প সাংযুর্ি ও র্েক্ষানর্বে র্নবয়াবগ সহবর্ার্গিা, উপযুি র্ববেষজ্ঞবদর 

দ্বারা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলার প্রর্েক্ষকবদর সক্ষমিা বৃর্দ্ধ এবাং শর্াগ্য ও প্রিোর্য়ি অোবসসর দ্বারা অোবসসবমন্ট এবাং 

সাংর্িষ্ট খাি ও উপখাবি র্নবয়ার্জি কমীবদর আপ-র্ির্লাং ও র্র-র্ির্লাং কার্ িক্রবম এনএসর্র্এ-শক সহায়িা প্রদাবনর 

উবেবশ্য র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ (Industry Skills Council: ISC) গঠন করা হয়। এ পর্ িন্ত ১৩টি আইএসর্স গঠন করা 

হবয়বে এবাং ৩টি আইএসর্স গঠবনর কাজ িলমান আবে।  

http://www.skillsportal.gov.bd/


 

 

পাোপার্ে, এনএসর্র্এ কর্তিক এ পর্ িন্ত শমাে ৩১৯টি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানবক র্নবন্ধন এবাং ৭৮টি প্রর্িষ্ঠানবক শকাস ি 

এর্ক্রর্র্বেেন প্রদান করা হশয়বে। প্রর্িষ্ঠার পর শর্বক এখন পর্ িন্ত এনএসর্র্এ হবি ১৪৯টি দক্ষিামান, ১৪৯টি শকাস ি 

অোর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট, ২৭টি পাঠ্যক্রম, ১৪টি কর্ম্পবের্ি শবইজর্ লার্ন িাং শমবের্রয়াল প্রণীি হবয়বে। র্নবর্ন্ধি 

প্রর্িষ্ঠানসমূবহর মবধ্য এ পর্ িন্ত ১২টি অকুবপেবন ৪৭টি প্রর্িষ্ঠানবক শকাস ি পর্রিালনা ও অোবসসবমন্ট শসন্টার র্হবসবব 

স্বীকৃর্ি প্রদান করা হবয়বে। এনএসর্র্এ-এর র্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠান শর্বক ১৯৯৪ জন প্রর্েক্ষণার্ীবক এনএসর্র্এ-এর পুলর্ভি 

অোবসসরবদর দ্বারা অোবসসবমন্ট সম্পন্ন হবয়বে। এবদর মবধ্য ১৩৭১ জন কর্ম্পবেন্ট হশয়বেন। এ পর্ িন্ত ৪৩৩ জন 

কর্ম্পবেন্ট অোবসসর র্নবয় পুল গঠন করা হবয়বে। এ প্রর্ক্রয়া িলমান আবে। র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া শেবষ এনএসর্র্এ-এর র্নজস্ব 

৫৪ জন জনববলর মবধ্য ৪৩ জবনর শর্াগদাবনর কার্ িক্রম সম্পন্ন হবয়বে।   

জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল ব্যবহার নীর্িমালা, ২০১৯, জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ র্বর্ধমালা, ২০২০, 

আইএসর্স অপাবরেনস গাইর্লাইন, জািীয় মানবম্পদ উন্নয়ন িহর্বল ব্যবহার পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইর্লাইনসহ 

প্রবয়াজনীয়সাংখ্যক গাইর্লাইন প্রণয়ন করা হবয়বে। শদে ও র্ববদবের সরকার্র ও শবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর সাবর্ 

পারস্পর্রক সহবর্ার্গিা চুর্ি (এমআরএ) স্বাক্ষর-সাংক্রান্ত কম িকাণ্ড সম্পাদবনর জন্য এনএসর্র্এ কাজ করবে। র্বর্িন্ন 

মন্ত্রণালয়/র্বিাগ/অর্ধদপ্তর কর্তিক গৃহীি দক্ষিা-সাংক্রান্ত প্রকল্প/কম িসূর্ি এবাং দক্ষিা-কবম্পান্যান্টসম্পন্ন প্রকল্প/কম িসূর্ি 

পর্রবীক্ষণ ও সমন্ববয়র কার্ িক্রম অব্যাহি আবে। এনএসর্র্এ ের্িোলীকরণ প্রকবল্পর কার্ িক্রম িলমান আবে।  

প্রর্িববদন প্রকাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনার র্দকর্নবদ িেনা এবাং এ প্রকােনার জন্য িাঁর শপ্রর্রি বাণী আমাবদরবক 

অনুপ্রার্ণি কবরবে। অর্ধকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সর্িব র্. আহমদ কায়কাউস এবাং প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র 

র্সর্নয়র সর্িব জনাব শমাোঃ শিাফাজ্জল শহাবসন র্ময়ার সার্ব িক র্নবদ িেনা এনএসর্র্এ-এর পর্ পর্রক্রমা সহজ কবর 

র্দবয়বে। িাঁবদরবক জানাই আন্তর্রক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা। 

এনএসর্র্এ-এর ২০২১-২২ অর্ িবেবরর কার্ িক্রবমর ওপর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকার্েি হবে। প্রর্িববদনটি সফলিাবব 

বাস্তবায়বনর জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর পর্রিালকবৃি ক্লান্তহীনিাবব কাজ কবরবেন। সদস্যবৃি সুর্ির্ন্তি 

মিামি প্রদান কবর সব িদা সহবর্ার্গিা কবরবেন। িাবদর প্রর্ি অবেষ কৃিজ্ঞিা। র্বর্িন্ন িথ্য র্দবয় কর্তিপবক্ষর কম িকিিা-

কম িিারী সহায়িা কবরবেন এবাং প্রোসন উইাং-এর কম িকিিাগণ একটি র্নর্ভ িল প্রর্িববদন প্রকাবে একাগ্রর্িবত্ত কাজ 

কবরবেন। িাবদর সকলবক আন্তর্রক ধন্যবাদ। 

নাসরীন আফবরাজ 

র্নব িাহী শিয়ারম্যান (সর্িব) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

সম্পাদকীয়  

স্বাধীনিার পঞ্চাে বের পর বাাংলাবদে র্বে দরবাবর একটি ের্িোলী অর্ িনীর্ির শদে র্হবসবব আর্বভূ িি হবয়বে। জার্ির 

র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান এঁর  স্ববপ্নর শসানার বাাংলা বাস্তবায়বন কাজ করবেন িার সুবর্াগ্য উত্তরসুর্র মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী শনর্তবি  বাাংলাবদে এখন অদম্য এক সাহবসর গল্প। শদেীয় ও 

আন্তজিার্িক েমবাজাবরর িার্হদা অনুর্ায়ী দক্ষ জনের্ি গবড় শিালার মাধ্যবম ২০৩১ সাবলর মবধ্য উচ্চ মধ্যম আবয়র 

শদে এবাং ২০৪১ সাবলর মবধ্য একটি উন্নি বাাংলাবদে গঠন এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবিা। অপর র্দবক, প্রায় ১৭ শকাটির 

বাাংলাবদে এখন শর্বমাগ্রার্ফক র্র্র্িবর্ন্ড বা জনসাংখ্যািার্িক শবানাসকাবলর সুর্বধা শিাগ করবে। বাাংলাবদে 

শর্বমাগ্রার্ফক র্র্র্িবর্বন্টর সুবর্াগ কাবজ লাগাবি পারবল কাঙ্ক্ষণীয় লবক্ষে শপৌোবি সক্ষম হবব। শদবের এ কম িক্ষম 

যুববগাষ্ঠীবক র্র্দ দীঘ িবময়ার্দ পর্রকল্পনামার্ফক প্রর্েক্ষণ র্দবয় দক্ষ করা র্ায়, িবব এ প্রর্ের্ক্ষি যুববগাষ্ঠী শদবে ও 

আন্তজিার্িক পর্রমণ্ডবল র্নবজবদর কম িসাংস্থান তির্র কবর র্নবি পারবব। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনার সুদূরপ্রসারী শনর্তবের ফসল র্হবসবব  শদবের কম িক্ষম জনবগাষ্ঠীবক দক্ষ মানবসম্পদ 

র্হবসবব গবড় শিালার লবক্ষে জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যবম গঠিি এবাং  প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ িালবয়র আওিায়  এনএসর্র্এ ২০১৯ সাবলর শফব্রুয়ার্র মাবস র্াত্রা শুরু কবর ম্যাবন্ডে অনুর্ায়ী গৃহীি কম িপর্রকল্পনা 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ন কবর র্াবে। এর অংশ হিসসসে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীহত, ২০২১ এেং ২০২২-২০২৭ মেয়াদী 

কে মপহরকল্পনা চূড়ান্তকরসের পর্ মাসয় রসয়সে। অপরহদসক, এনএসহিএ শহিশালীকরে টিএহপহপর আওতায় প্রচার-প্রচারো, 

মসহেনার ও ওয়াকমশপ আসয়াজসনর কার্ মক্রে অব্যিত রসয়সে। অন্যান্য েেসরর ন্যায় ২০২১-২২ অর্ মেেসর সম্পাহদত 

কার্ মক্রসের প্রহতসেদন প্রস্তুত করা িসয়সে। এনএসহিএ-এর চারটি উইং-এর সম্পাহদত কার্ মক্রে একীভূত কসর এ 

প্রহতসেদন ততহর করা িসয়সে। আশা কহর, এনএসহিএ’র ২০২১-২২ অর্ মেেসরর এ প্রকাশনা অংশীজন, গসেষকবৃন্দ এেং 

দক্ষতা সংহিষ্ট সকসলর কাসজ লাগসে।  

প্রহতসেদন ততহরসত সাে মক্ষহেক তদারকী এেং হনসদ মশনা হদসয়সেন এনএসহি-এর সন্মানীত হনে মািী মচয়ারম্যান জনাে 

নাসরীন আফসরাজ েসিাদয়। তাঁর প্রহত অসশষ কৃতজ্ঞতা। এনএসহিএ-এর সম্মানীত সদস্যেগ ম প্রহতসেদনটির োন উন্নয়সন 

পরােশ ম হদসয় কৃতজ্ঞতার পাসশ আেদ্ধ কসরসেন। প্রকাশনার জটিল কাজটি োস্তোয়ন করার  জন্য গঠিত কহেটির 

সদস্যগেসক আন্তহরক ধন্যোদ জানাহি। এোড়াও, খসড়া ততহর, হেহিন্ন উৎস িসত েহে সংগ্রি, প্রুফ মদখার কাসজ আোর 

সিকেীগে আন্তহরকিাসে সিসর্াহগতা কসরসেন। তাসদর সকলসক আন্তহরক ধন্যোদ জানাই।  

তথ্যউপাত্ত সংগ্রিকালীন  ব্যাপক সতকমতা অেলম্বন করা িসলও অহনিাকৃত ত্রুটি হেচ্যুহত র্াকার সম্ভােনা রসয়সে। 

মুদ্রেজহনত প্রোদসি অহনিাকৃত ক্রুটি হেচ্যুহত ক্ষোসুন্দর দৃহষ্টসত মদখার জন্য সম্মাহনত পাঠকবৃন্দসক অনুসরাধ করহে।  

কােরুন নািার হসদ্দীকা 

সদস্য (প্রশাসন ও অর্ ম) 

 

          

  



 

 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন, ২০২১-২০২২  

সার্ব িক িিাবধান 

নাসরীন আফবরাজ, র্নব িাহী শিয়ারম্যান (সর্িব) 

সম্পাদনা পর্রষদ 

শমাোঃ নূরুল আর্মন, সদস্য (র্নবন্ধন ও সনদায়ন)  

কামরুন নাহার র্সেীকা, সদস্য (প্রোসন ও অর্ ি) 

র্. শমাোঃ র্জয়াউেীন, সদস্য (সমন্বয় ও অোবসসবমন্ট) 

শবগম আর্লফ রুদাবা, সদস্য (পর্রকল্পনা ও দক্ষিামান) 

সম্পাদনা সহকারী 

রুমানা শখারবেদ, পর্রিালক (প্রোসন) আহবায়ক, বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন কর্মটি 

শমাহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপপর্রিালক (এইিআরএম ও প্রর্কউরবমন্ট) ও সদস্য, বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন 

কর্মটি  

সার্ব িক সহবর্ার্গিা 

শমাোঃ আব্দুর রহমান, পর্রিালক (দক্ষিা কার্ িক্রম সমন্বয়) 

শজসমীন আিার, পর্রিালক (অোবসসবমন্ট) 

শমাোঃ নজরুল ইসলাম, পর্রিালক (র্নবন্ধন) 

র্. শমা. আবনায়ারুল হক, পর্রিালক (পর্রকল্পনা ও র্েল্প সাংবর্াগ) 

র্. জাহাঙ্গীর শহাবসন, পর্রিালক (দক্ষিামান ও পাঠ্যক্রম) 

শমাোঃ কামরুজ্জামান, পর্রিালক (সনদায়ন) 

শুভ্রা রায়, উপপর্রিালক (পর্রকল্পনা ও গববষণা) 

সার্নউল শফরবদৌস, উপ পর্রিালক (প্রোসন) 

শমাোঃ আবু ওয়াদুদ, র্নব িাহী শিয়ারম্যান এর একান্ত সর্িব 

মামুন সরদার, উপপর্রিালক (বাবজে ও র্হসাব)  

শমাোঃ োহ আলম র্ময়া, উপপর্রিালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল) 

জনাব সুবীর কুমার দাে, উপপর্রিালক (র্নবন্ধন) 

শমাসাোঃ আর্ফয়া সুলিানা শিৌধুরী, জুর্নয়র ইিট্রাক্টর 

 

  

 

  



 

 

েব্দ সাংবক্ষপ    

এর্পএ (APA) বার্ষ িক কম ি সম্পাদন চুর্ি (Annual Performance Agreement) 

র্বএনর্কউএফ (BNQF) বাাংলাবদে ন্যােনাল শকায়ার্লর্ফবকেন শেমওয়াকি (Bangladesh National 

Qualification Framework) 

র্বটিইর্ব (BTEB) বাাংলাবদে কার্রগর্র র্েক্ষা শবার্ ি (Bangladesh Technical Education Board) 

র্সএর্র্ (CAD) শকাস ি অোবক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট (Course Accreditation Document) 

র্সর্বএলএম (CBLM) কর্ম্পবের্ি শবইজর্ লার্ন িাং ম্যাবের্রয়াল (Competency-Based Learning Material) 

র্সওই (COE) শসন্টার অব অোর্িবলি (Centre of Excellence) 

র্সএস (CS) কর্ম্পবের্ি স্ট্োন্ডার্ ি (Competency Standard) 

র্জওর্ব (GoB) গিিনবমন্ট অব বাাংলাবদে (Government of Bangladesh) 

আইএলও (ILO) ইন্টারন্যােনাল শলবার অগ িানাইবজেন (International Labour Organization) 

আইএসর্স (ISC) ইন্ড্রার্ি র্িলস কাউর্িল (Industry Skills Council) 

শকর্পআই (KPI) প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িেক (Key Performance Indicator)  

এলর্র্র্স (LDC) স্ববল্পান্নি শদে (Least Developed Country) 

এলএমআইএস (LMIS) শলবার মাবকিে ইনফরবমেন র্সবস্ট্ম (Labour Market Information System) 

এমআরএ (MRA) পারস্পর্রক সমব ািা চুর্ি (Mutual Recognition Agreement) 

এনএইিআরর্র্এফ 

(NHRDF) 

জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল (National Human Resource Development Fund) 

এনর্জও (NGO) নন-গিবম িন্ট অগ িানাইবজেন (Non-Government Organization) 

এনএসর্র্এ (NSDA) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (National Skills Development Authority) 

এনএসর্র্র্স (NSDC) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কাউর্িল (National Skills Development Council) 

এনএসর্র্র্প (NSDP) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি (National Skills Development Policy) 

এনএসর্প (NSP) ন্যােনাল র্িলস শপাে িাল (National Skills Portal) 

এনএসর্কউএফ (NSQF) ন্যােনাল র্িলস শকায়ার্লর্ফবকেন শেমওয়াকি (National Skills Qualification 

Framework) 

র্পআইর্স (PIC) প্রবজক্ট ইমর্প্লবমবন্টেন কর্মটি (Project Implementation Committee) 

র্পএসর্স (PSC) প্রবজক্ট র্স্ট্য়ার্রাং কর্মটি (Project Steering Committee) 

র্কউএ (QA) শকায়ার্লটি অোসুবরি (Quality Assurance) 

আরর্পএল (RPL) পূব িঅর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি (Recognition of Prior Learning) 

এসটির্প (STP) র্িলস শট্রইর্নাং প্রিাইর্ার/দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান (Skills Training Provider) 

টির্ির্স (TVC) শের্লর্িেন কমার্স িয়াল (Television Commercial) 

টিএর্পর্প (TAPP) কার্রগর্র সহায়িা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal)  

টির্িইটি (TVET) কার্রগর্র এবাং বৃর্ত্তমূলক র্েক্ষা ও প্রর্েক্ষণ (Technical and Vocational Education & 

Training) 



 

 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর পর্রর্ির্ি 

ভূর্মকা 

শদবের অর্ িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ অজিবনর র্বযমান ধারাবার্হকিা শবগবান কবর উচ্চির প্রবৃর্দ্ধর পবর্ উত্তরবণর র্নর্মত্ত 

বাাংলাবদবের র্বপুল সাংখ্যক কম িক্ষম জনবগাষ্ঠীবক উৎপাদনক্ষম দক্ষ মানবসম্পবদ পর্রনি,  মানসম্মি প্রর্েক্ষণ 

র্নর্িিকরণসহ অর্িন্ন সনদায়বনর লবক্ষে জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এনএসর্র্এ)  কাজ করবে। এ লবক্ষে প্রর্েক্ষণ 

সম্পকীয় সকল কার্ িক্রবমর সমন্বয়সাধন, দক্ষিার পারস্পর্রক স্বীকৃর্ি, অর্িন্ন প্রর্েক্ষণ কার্রকুলাম প্রণয়ন, পর্রবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন, সনদায়ন এবাং পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি প্রদাবনর মাধ্যবম কম িহীন যুব সমাজবক জনের্িবি রূপান্তর ও 

কম িসাংস্থাবনর ব্যবস্থা করবি জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ কর্তিক কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে। 

 

জািীয় অর্ িননর্িক উন্নয়ন িরার্ন্বি করার মাধ্যবম ২০৩০ সাবলর মবধ্য এসর্র্র্জ বাস্তবায়ন ও ২০৪১ সাবলর মবধ্য 

শদেবক উন্নি শদবে রূপান্তবরর শক্ষবত্র দক্ষ জনের্ি তির্র এবাং িাবদর কম িসাংস্থান র্নর্িি করা প্রবয়াজন। এ-জন্য 

ক্রমবধ িমান র্েল্পায়বনর শক্ষবত্র বহুমুর্খ েবমর িার্হদা পূরণ, প্রযুর্ির পর্রবিিবনর সাবর্ িাল র্মর্লবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান, 

পর্রবর্্িিি আন্তজিার্িক বাজাবর অর্ধক সাংখ্যক দক্ষ ের্মবকর কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ষ্ট করা দরকার। শদবের র্বোল 

যুব জনবগাষ্ঠীবক েমবাজাবরর র্বযমান ও সম্ভাবনাময় ির্বষ্যৎ শপোয় উপযুি দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর মাধ্যবম গবড় তুবল 

শসই সম্ভাবনাবক কাবজ লাগাবনা র্ায়। িাই দক্ষিা প্রর্েক্ষণ িদারর্ক, দক্ষিা প্রর্েক্ষণার্ীবদর সনদায়ন, অোবসসর পুল 

তির্র, র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ গঠন ইিোর্দ কার্ িক্রম পর্রিালনার জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর 

মাধ্যবম প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র অধীবন জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ শফব্রুয়ার্র ২০১৯ শর্বক কার্ িক্রম শুরু কবর। 

আইন অনুর্ায়ী গির্ন িাং শবাবর্ ির শিয়ারপাস িন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এোড়া, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সর্িব কার্ ির্নব িাহী কর্মটির 

সিাপর্ি । র্নব িাহী শিয়ারম্যান (সর্িব) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর র্নব িাহী প্রধান এবাং গির্ন িাং শবার্ ি ও কার্ ির্নব িাহী 

কর্মটির সদস্যসর্িব। জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর অনুবমার্দি শমাে জনবল ৮৮ জন। 

১.২ রূপকল্প 

দক্ষ মানবসম্পদ তির্র। 

১.৩ অর্িলক্ষে 

জািীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজাবরর িার্হদার র্ির্ত্তবি দক্ষিা উন্নয়ন সম্পর্কিি র্াবিীয় কার্ িক্রবমর পর্রকল্পনা ও সমন্বয় 

সাধবনর মাধ্যবম দক্ষ মানবসম্পদ তির্র। 

১.৪ উবেশ্য 

১) শদবের কম িক্ষম জনবগাষ্ঠীবক দক্ষিা প্রর্েক্ষবণ এবাং িাকর্রদািা প্রর্িষ্ঠান, দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানসহ সাংর্িষ্ট সকল 

অাংেীজনবক দক্ষিা উন্নয়ন কার্ িক্রবম আগ্রহী কবর শিালা। 

২) আন্তজিার্িকিাবব স্বীকৃি উত্তম অনুেীলন িি িা (Best Practice) অনুসরবণ শদেীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজাবর দক্ষ 

ের্মবকর িার্হদা পূরবণ সক্ষম একটি কার্ িকর মানসম্মি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা গবড় শিালা। 

৩) অনগ্রসর জনবগাষ্ঠীবক সমাবজর মূলন শরাবি যুি করার লবক্ষে দক্ষিা উন্নয়ন কার্ িক্রবম িাবদর জন্য র্ববেষ সুবর্াগ 

সৃর্ষ্ট করা। 



 

 

৪) দক্ষিা উন্নয়ন র্বষবয় র্বযমান আইন, র্বর্ধ ও নীর্িমালার আবলাবক দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত সকল কার্ িক্রম সমন্ববয়র 

লবক্ষে সৃষ্ট প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবমা কার্ িকর করা। 

৫) দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি বাস্তবায়বন প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রহণ করা। 

১.৫ গির্ন িাং শবার্ ি 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৮ অনুর্ায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবক শিয়ারম্যান কবর র্নম্নবর্ণ িি 

সদস্য সমন্ববয় কর্তিপবক্ষর একটি গির্ন িাং শবার্ ি আবে:  

(ক) মন্ত্রী, অর্ ি মন্ত্রণালয়, িাইস-শিয়ারম্যান 

(খ) জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়, র্েল্প মন্ত্রণালয়, র্েক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও তববদর্েক কম িসাংস্থান মন্ত্রণালয়, েম ও 

কম িসাংস্থান মন্ত্রণালবয়র দার্য়বে র্নবয়ার্জি মন্ত্রী বা প্রর্িমন্ত্রীগণ 

(গ) মর্ন্ত্রপর্রষদ সর্িব, মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাগ 

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সর্িব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

(ঙ) মুখ্য সমন্বয়ক (এসর্র্র্জ র্বষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

(ি) প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয়, জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়, অর্ ি র্বিাগ, কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্েক্ষা র্বিাগ, র্েক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী 

কল্যাণ ও তববদর্েক কম িসাংস্থান মন্ত্রণালয়, েম ও কম িসাংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

মর্হলা ও র্েশু র্বষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থে র্েক্ষা ও পর্রবার কল্যাণ র্বিাগ, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, িথ্য ও শর্াগাবর্াগ 

প্রযুর্ি র্বিাগ, কৃর্ষ মন্ত্রণালবয়র সর্িব 

(ে) র্নব িাহী শিয়ারম্যান, বাাংলাবদে র্বর্নবয়াগ উন্নয়ন কর্তিপক্ষ 

(জ) র্নব িাহী শিয়ারম্যান, বাাংলাবদে অর্ িননর্িক অঞ্চল কর্তিপক্ষ 

( ) শফর্াবরেন অব বাাংলাবদে শিম্বাস ি অব কমাস ি এন্ড ইন্ডার্িজ-এর একজন প্রর্ির্নর্ধ 

(ঞ) র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ হবি সরকার কর্তিক মবনানীি ১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধ 

(ে) মানবসম্পদ ও দক্ষিা উন্নয়বন র্ববেষ অবদান শরবখবেন সরকার কর্তিক মবনানীি এরূপ ১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধ 

(ঠ) র্নব িাহী শিয়ারম্যান, এনএসর্র্এ সদস্যসর্িব 

 

গির্ন িাং শবার্ ি, প্রবয়াজবন, শর্ শকাবনা ব্যর্িবক গির্ন িাং শবাবর্ ির সদস্য র্হবসবব শকা-অপ্ট করবি পারবব বা সিায়     

অাংেগ্রহবণর জন্য আমন্ত্রণ জানাবি পারবব। 

 

১.৬ কার্ ির্নব িাহী কর্মটি 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১১ অনুর্ায়ী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সর্িববক সিাপর্ি কবর র্নম্নবর্ণ িি 

সদস্য সমন্ববয় কর্তিপবক্ষর একটি কার্ ির্নব িাহী কর্মটি আবে: 

(ক) সর্িব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

(খ) মহাপর্রিালক, কার্রগর্র র্েক্ষা অর্ধদপ্তর 

(গ) মহাপর্রিালক, জনের্ি কম িসাংস্থান ও প্রর্েক্ষণ বুেবরা 

(ঘ) মহাপর্রিালক, যুব উন্নয়ন অর্ধদপ্তর 

(ঙ) মহাপর্রিালক, বাাংলাবদে র্েল্প কার্রগর্র সহায়িা শকন্দ্র 

(ি) মহাপর্রিালক, মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তর 

(ে) মহাপর্রিালক, সমাজবসবা অর্ধদপ্তর 

(জ) মহাপর্রিালক, িথ্য ও শর্াগাবর্াগ প্রযুর্ি অর্ধদপ্তর 

( ) শিয়ারম্যান, বাাংলাবদে কার্রগর্র র্েক্ষা শবার্ ি 

(ঞ) ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল (এনএইিআরর্র্এফ) 



 

 

(ে) জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় কর্তিক মবনানীি অনূন্য একজন যুগ্মসর্িব 

(ঠ) র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ হবি র্নব িার্িি ২ (দুই) জন প্রর্ির্নর্ধ 

(র্) বাাংলাবদে এমপ্লয়াস ি শফর্াবরেন কর্তিক মবনানীি-এর একজন প্রর্ির্নর্ধ 

(ণ) ন্যােনাল শকা-অর্র্ িবনেন কর্মটি ফর ওয়াকিাস ি এডুবকেন কর্তিক মবনানীি-এর একজন প্রর্ির্নর্ধ 

(ি) র্নব িাহী শিয়ারম্যান, সদস্যসর্িব 

কার্ ির্নব িাহী কর্মটি, প্রবয়াজবন, শর্ শকাবনা ব্যর্িবক কার্ ির্নব িাহী কর্মটির সদস্য র্হবসবব শকা-অপ্ট করবি পারবব বা 

সিায় অাংেগ্রহবণর জন্য আমন্ত্রণ জানাবি পারবব। 

১.৭ কর্তিপক্ষ 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৫ অনুর্ায়ী র্নব িাহী শিয়ারম্যানবক প্রধান কবর ৪ (িার) জন 

সদবস্যর সমন্ববয় কর্তিপক্ষ গঠিি। 

১.৮ এনএসর্র্এ-এর দার্য়ে ও কার্ িাবর্ল  

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬ অনুর্ায়ী কর্তিপবক্ষর দার্য়ে ও কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

(ক) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, শকৌেল ও কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন করা  

(খ) শদেীয় ও আন্তজিার্িক েম বাজাবরর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তির্রর লবক্ষে সরকার্র ও শবসরকার্র প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর 

জন্য কম িকৃর্ি র্নবদ িেক (Key Performance Indicator), অর্িন্ন প্রর্েক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন 

সম্পর্কিি কার্ িক্রম সমন্বয়, পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা  

(গ) জািীয় ও আন্তজিার্িক েম বাজাবরর িার্হদার পূব িািাস সম্পর্কিি িথ্য প্রকাে এবাং খাির্ির্ত্তক দক্ষিা িথ্য িান্ডার 

প্রর্িষ্ঠা করা  

(ঘ) এই আইবনর পর্রর্ধর্ভি, প্রবর্াজে শক্ষবত্র, শপোর পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি (Recognition of Prior Learning) 

প্রদান করা 

(ঙ) দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কম িসূিী পর্রবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা  

(ি) প্রর্েক্ষবণর মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পর্রক স্বীকৃর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ করা  

(ে) র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ গঠন এবাং প্রবয়াজনীয় সহায়িা প্রদান করা  

(জ) র্েল্প সাংযুর্িকরণ (Industry Linkage) ের্িোলী করা 

( )দক্ষ মানবসম্পদ সৃর্ষ্টর লবক্ষে কর্তিপক্ষ কর্তিক স্বীয় র্বববিনায় শকাবনা কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

(ঞ) সরকার বা গির্ন িাং শবার্ ি কর্তিক র্নবদ ির্েি অন্য শকাবনা দার্য়ে পালন করা 

 

১.৯ এনএসর্র্-এর দক্ষিা প্রর্েক্ষণ িক্র 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ যুবগাপবর্াগী, শদবে-র্ববদবে গ্রহণবর্াগ্য কবর শিালার লবক্ষে প্রর্েক্ষবণর সার্ব িক কার্ িক্রম একটি 

র্নর্দ িষ্ট প্রর্ক্রয়ায় সম্পন্ন করা হয়, র্া র্নম্নরূপ: 

১) প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন  

২) দক্ষিামান ও কার্রকুলাম প্রণয়ন  

৩) শকাস ি অোর্ক্রর্র্বেেন  

৪) র্সর্বএলএম প্রণয়ন 

৫) প্রর্েক্ষণ প্রদান 

৬) অোবসসবমন্ট 

৭) সনদায়ন 



 

 

১.৯.১ প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন 

এনএসর্র্এ-এর প্রর্েক্ষণ কার্ িক্রম ৭টি ধাবপ সম্পন্ন হয়। দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান (এসটির্প) র্নবন্ধন এই 

প্রর্ক্রয়ার প্রর্ম ধাপ। এসটির্পর আববদবনর পর্রবপ্রর্ক্ষবি প্রর্িষ্ঠানগুবলা সবরজর্মন পর্রদে িনপূব িক প্রর্েক্ষবণর র্াবিীয় 

িথ্য এসটির্প শরর্জবিেন গাইর্লাইন অনুর্ায়ী সঠিক র্াকার র্ির্ত্তবি র্নবন্ধবনর জন্য সুপার্রে করা হয় র্া কর্তিপবক্ষর 

সিায় অনুবমার্দি হয়। আববদনকৃি প্রর্িষ্ঠাবন সনদার্য়ি প্রর্েক্ষক, প্রর্েক্ষবণর জন্য র্বর্াপযুি অবকাঠাবমা 

শরর্জবিেবনর অন্যিম পূব িেিি। 

১.৯.২ দক্ষিামান ও কার্রকুলাম 

প্রর্েক্ষণ িবক্রর র্দ্বিীয় ধাবপ র্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর জন্য অকুবপেনর্ির্ত্তক কার্রকুলাম, শকাস ি 

অোর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট, স্ট্োন্ডার্ ি প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়বনর সময় এনএসর্র্এ-এর সাবর্ আইএসর্স, ইন্ডার্ি, 

একাবর্র্ময়া ও এিপাে িগণ অাংেগ্রহণ কবর। 

 

১.৯.৩ শকাস ি অোর্ক্রর্র্বেেন বা পর্রিালনার স্বীকৃর্ি  

এনএসর্র্এ কর্তিক র্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠাবনর শকাস ি স্বীকৃর্ির আববদবনর পর্রবপ্রর্ক্ষবি পুনরায় প্রর্িষ্ঠানগুবলা সবরজর্মন 

পর্রদে িন করা হয়। পর্রদে িবনর সুপার্রবের র্ির্ত্তবি প্রর্িষ্ঠানটিবক শকাস ি পর্রিালনার স্বীকৃর্ি প্রদান করা হয়।  

 

১.৯.৪ র্সর্বএলএম প্রণয়ন 

প্রণীি কার্রকুলাবমর ওপর র্ির্ত্ত কবর কর্ম্পবের্ি শবজর্ লার্ন িাং ম্যাবের্রয়াল (র্সর্বএলএম) প্রণয়ন করা হয়। প্রর্িটি 

অকুবপেবনর প্রর্ি শলবিবলর মর্র্উলর্ির্ত্তক র্েখন সমাগ্রী র্া প্রর্েক্ষণ গ্রহণকারীর জন্য সহজববাধ্য সম্পূণ ি র্েখনসামগ্রী।  

 

১.৯.৫ প্রর্েক্ষণ প্রদান 

এনএসর্র্এ কর্তিক শকাস ি স্বীকৃর্ি প্রদাবনর পর প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলা এনএসর্র্এ-এর শকার্স অোর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট, 

কার্রকুলাম ও কর্ম্পবের্ি স্ট্োন্ডার্ ি শমািাববক র্নর্দ িষ্ট শময়াবদর জন্য প্রর্েক্ষণার্ীবদর প্রর্েক্ষণ প্রদান কার্ িক্রম বা শকাস ি 

পর্রিালনা শুরু কবর। 

 

১.৯.৬ অোবসসবমন্ট 

“অোবসসবমন্ট (Assessment)” অর্ ি কর্তিপক্ষ কর্তিক স্বীকৃি অোবসসর এর মাধ্যবম দক্ষিামান র্ািাই প্রর্ক্রয়া এবাং 

পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি। র্নর্দ িষ্ট শময়াবদ শকাস ি পর্রিালনার পর অোবসসবমন্ট সম্পন্ন করা হয়। অোবসসবমন্ট পর্রিালনা 

কবরন এনএসর্র্এ-এর পুলর্ভি ও সনদার্য়ি অোবসসরগণ শর্খাবন অোবসসবমন্ট টুলস প্রণয়ন কবরন এনএসর্র্এ-এর 

এিপাে িগণ। এনএসর্র্এ-এর কম িকিিাগণ অোবসসবমন্ট িলাকালীন পর্রবীক্ষবণর জন্য উপর্স্থি র্াবকন।  
 

১.৯.৭ সনদায়ন 

অোবসসবমন্ট প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন হবল ফলাফবলর র্ির্ত্তবি প্রর্েক্ষণার্ীবদর ‘কর্ম্পবেন্ট’ এবাং ‘নে ইবয়ে কর্ম্পবেন্ট’ 

সনদ প্রদান করা হয়। র্নবর্ন্ধি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম প্রর্েক্ষণার্ী সনদায়ন এনএসর্র্এ-এর 

অন্যিম কাজ। প্রর্েক্ষণ পর্রিালনা ও সনদায়ন প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন করার প্রার্র্মক দার্য়ে প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠাবনর। 

এ প্রর্ক্রয়াটি মর্নের্রাং এবাং এ-সাংক্রান্ত পর্রসাংখ্যান রাখা এনএসর্র্এ-এর দার্য়ে। 
 

১.১০ এনএসর্র্এ-এর অাংেীজন 

১) র্বর্িন্ন মন্ত্রণালয়/র্বিাগ, অর্ধদপ্তর, সাংস্থা 

২) র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ (আইএসর্স), র্েল্প সাংগঠন, র্েল্প প্রর্িষ্ঠান 

৩) দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান (এসটির্প) 

৪) এনর্জও, উন্নয়ন সহবর্াগী, সুেীল সমাজ 

৫) যুবসমাজ, িাকর্র প্রিোেী, র্ববদে গমবন ইচ্ছুক, র্ববদে প্রিোগি 

 

 



 

 

১.১১ এনএসর্র্এ-এর অনুবমার্দি জনবল 

এনএসর্র্এ-এর অনুবমার্দি শমাে জনবল ৮৮ জন র্া র্নম্নরূপ:  

১) র্নব িাহী শিয়ারম্যান (সর্িব)  : ১ জন 

২) সদস্য     : ৪ জন 

৩) পর্রিালক    : ৮ জন 

৪) উপপর্রিালক    : ১৫ জন 

৫) শপ্রাগ্রামার     : ১ জন 

৬) সহকারী শপ্রাগ্রামার   : ১ জন 

৭) সহকারী পর্রিালক   : ২১ জন 

৮) র্হসাবরক্ষণ কম িকিিা   : ১ জন 

৯) ব্যর্িগি কম িকিিা    : ৪ জন 

১০) সহকারী শলইবের্রয়ান   : ১ জন 

১১) ষাঁে মুদ্রাক্ষর্রক কাম কর্ম্পউোর অপাবরের: ১ জন   

১২) কোর্েয়ার    : ১ জন 

১৩) অর্ফস সহায়ক   :  ১৭জন  

 

 
এনএসর্র্এ-এর কম িকিিাবদর সবঙ্গ র্নব িাহী শিয়ারম্যান 

  



 

 

২০২১-২০২২-এ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর সম্পার্দি কার্ িাবর্ল 

২.০ প্রোসন ও অর্ ি উইাং-এর সম্পার্দি কার্ িাবর্ল 

২.১ জনবল র্নবয়াগ 

গি ২৪ জুন ২০২১ িার্রবখ িাকর্র প্রর্বধানমালা, ২০২১ শগবজে আকাবর প্রকার্েি হবয়বে। জনবল র্নবয়াবগর পরবিী 

কার্ িক্রম গ্রহবণর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় হবি গি ৮ আগস্ট্ ২০২১ িার্রবখ োড়পত্র পাওয়া শগবে। পরবিীবি শূন্য 

পদসমূবহ কর্মেবনর আওিার্ভি শকাবনা পদ রবয়বে র্ক না শস র্বষয়সহ এ-শক্ষবত্র এনএসর্র্এ-এর করণীয় সম্পবকি 

কর্মেবনর মিামি প্রদাবনর জন্য গি ১২ আগস্ট্ ২০২১ িার্রবখ বাাংলাবদে পাবর্লক সার্ি িস কর্মেন বরাবর পত্র শপ্ররণ 

করা হয়। প্রাপ্ত মিামবির র্ির্ত্তবি এনএসর্র্এ-এর র্নজস্ব জনবল র্হবসবব ১৩ পবদ ৫৪ জন কম িকিিা/কম িিারী র্নবয়াবগর 

কার্ িক্রম শুরু করা হয়। সামর্গ্রক র্নবয়াগ-প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন কবর জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর র্নজস্ব জনবল র্হবসবব 

১৩টি পবদ ৪৪ জন কম িকিিা/কম িিারীবক র্নবয়াগ প্রদান করা হয়।  

২.২ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১ 

বাাংলাবদবের আর্ িসামার্জক শপ্রক্ষাপবের পর্রবিিন, অন্যান্য শকৌেবলর সাবর্ সমন্বয় সাধন এবাং নতুন প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা 

ও আইর্ন কাঠাবমার সাবর্ সামজস্যকরবণর লবক্ষে প্রণীি জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১ এনএসর্র্এ-এর গির্ন িাং 

শবাবর্ ির ১ম সিায় চূড়ান্ত অনুবমার্দি হয়। জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১-এর মূল র্বষয়বস্তু র্নবম্নাি ১০টি অধ্যাবয় 

র্বধৃি হবয়বে: 

১. ভূর্মকা ও স্থানীয় পর্রবপ্রর্ক্ষি; 

২. িার্হদার্ির্ত্তক, নমনীয় এবাং সাংববদনেীল প্রর্েক্ষণ ব্যবস্থা; 

৩. দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষবর্র গুণমান র্নর্িিকরণ; 

৪. দক্ষিা প্রর্েক্ষবণ প্রববেগম্যিা এবাং পর্রর্ধর উন্নয়ন; 

৫. দক্ষিা প্রর্েক্ষবণ র্েবল্পর সম্পৃিিা; 

৬.কার্ িকর, নমনীয় ও ফলাফল-শকর্ন্দ্রক দক্ষিা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; 

৭. দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ র্বষবয় গববষণা, জর্রপ ও পর্ িাবলািনা; 

৮. দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষবণর জন্য আর্র্ িক সাংস্থান; 

৯. দূরদেী দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ নীর্ি; এবাং 

১০. বাস্তবায়ন শকৌেল। 

২.৩ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কম িপর্রকল্পনা (Action Plan) ২০২২-২৭ অনুবমাদন  

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮; জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ র্বর্ধমালা, ২০২০; জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

নীর্ি, ২০২১; র্নব িািনী ইেশিহার, ২০১৮; ৮ম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনা, এসর্র্র্জ অিীষ্ট লক্ষেমাত্রা অজিন এবাং রূপকল্প 

২০৪১ র্বববিনায় র্নবয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কে মপহরকল্পনা, ২০২২-২২ প্রেয়ন করা িয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপক্ষ 

হিলস ২১ প্রসজক্ট, আইএলও-এর সিসর্াহগতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কে মপহরকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রেয়সনর উসযাগ গ্রিে 

কসর এবাং  গির্ন িাং শবাবর্ ির ১ম সিায় চূড়ান্ত অনুবমার্দি হয়। কে মপহরকল্পনাটি প্রেয়সন PricewaterhouseCoopers 

(PWC) Bangladesh Private Limited পরােশ মক হিসসসে কাজ কসর। কম িপর্রকল্পনায় জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

নীর্ি, ২০২১-এর প্রর্ম ও শেষ অধ্যায় (ভূর্মকা ও স্থানীয় পর্রবপ্রর্ক্ষি ও োস্তোয়ন মকৌশল) ব্যিীি র্নবম্নাি ৮টি 

র্বষয়র্ির্ত্তক শক্ষবত্রর (Thematic Areas) ওপর র্ির্ত্ত কবর প্রণীি হবয়বে:  

 



 

 

 ক্র. নাং   র্র্বমটিক এর্রয়া সাংর্ক্ষপ্ত বণ িনা 

১ চাহিদাহিহত্তক, নেনীয় এেং সংসেদনশীল 

প্রহশক্ষে ব্যেস্থা (Demand-driven, 

Flexible and Responsive Training 

Provision) 

বাাংলাবদের প্রর্েক্ষণ ব্যবস্থা সাপ্লাই-র্িবিন এর পর্রববিি 

র্র্মান্ড-র্িবিন করা হবয়বে। প্রযুর্ির পর্রবিিবনর সাবর্ 

র্মল শরবখ িার্হদার্ির্ত্তক প্রর্েক্ষণ ব্যবস্থার প্রবিিন করা 

হবয়বে।  

২ দক্ষতা উন্নয়ন প্রহশক্ষসের গুেোন হনহিতকরে 

(Ensuring Quality of Skills 

Development Training) 

 গুণগিমান র্নর্িি করার লবক্ষে সক্ষমিার্ির্ত্তক 

প্রর্েক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধর্ি িালু করা হবয়বে। ৬ স্তর 

র্বর্েষ্ট দক্ষিা শর্াগ্যিা কাঠাবমা অনুবমাদন করা হবয়বে।  

৩ দক্ষতা প্রহশক্ষসে প্রসেশগম্যতা এেং পহরহধর 

উন্নয়ন (Improving Access and 

Outreach of Skills Training) 

 নারী, স্ববল্পান্নি এলাকা/ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী, প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠী, 

র্ববেষ িার্হদাসম্পন্ন ব্যর্িসহ সকবলর দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রর্েক্ষবণ অাংেগ্রহবণর সুবর্াগ রাখা হবয়বে।  

৪ দক্ষতা প্রহশক্ষসে হশসল্পর সম্পৃিিা 

(Industry Engagement in Skills 

Training) 

দক্ষিা উন্নয়বন র্েল্প খাবির সম্পৃিিা বৃর্দ্ধ এবাং 

আনুষ্ঠার্নকিাবব ভূর্মকা রাখার জন্য ১৩টি র্েল্প দক্ষিা 

পর্রষদ গঠন করা হবয়বে।  

৫ কার্ মকর, নেনীয় ও ফলাফল-সকহিক দক্ষতা 

ব্যেস্থাপনার উন্নয়ন (Improving 

Governance of an Effective, 

Flexible and Results-focused 

Skills Development) 

কার্ িকর ও নমনীয় প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থাপনা প্রধান 

সাংস্থাসমূবহর সক্ষমিা বৃর্দ্ধ, কার্ িকর পর্রবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন, দক্ষিা সাংক্রান্ত প্রকবল্পর পর্রবীক্ষণ ও সমন্বয়। 

জািীয় দক্ষিা শপাে িাল িালু করা।  

৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্রহশক্ষে হেষসয় গসেষো, 

জহরপ ও পর্ মাসলাচনা (Research, 

Survey and Study on Skills 

Development Training) 

েমবাজাবরর সাম্প্রর্িক পর্রবিিন, দক্ষিার িার্হদা, 

নতুন ও র্বকােমান প্রযুর্ির সবঙ্গ খাপ খাওয়াবনার 

লশক্ষে গববষণা পর্রিালনা করা প্রবয়াজন। 

৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্রহশক্ষসের জন্য আহর্ মক 

সংস্থান (Financing Provisions for 

Skills Development Training) 

র্নবম্নাি উৎস হবি দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষবণর জন্য 

প্রবয়াজনীয় অর্ িায়ন করা হবব:  

 সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালবয়র প্রর্েক্ষণ খাবি বরােকৃি 

বাবজে, 

 এনএসর্র্এ-এর ফান্ড এবাং  

 জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল 

(NHRDF) ৮ দূরদশী দক্ষতা উন্নয়ন প্রহশক্ষে নীহত (A 

Forward-looking Skills 

Development Training Policy) 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয় নীহত, ২০২১ োংলাসদশর দ্রুত 

পহরেতমনশীল সাোহজক অর্ মননহতক গহত প্রকৃহত এেং 

একটি জ্ঞানহনিমর সোজ হেহনে মাে প্রহক্রয়ার প্রহত 

েসনাসর্াগ োড়াসে। ২০৪১ এর সপ্ন োস্তোয়ন এেং চতুর্ ম 

হশল্প হেপ্লে (4IR) হেসেচনায় মরসখ প্রহশক্ষে নীহত গ্রিে।   

 

এ কম িপর্রকল্পনাটি বাস্তবার্য়ি হবল পাঁি বেবর শমাে ৮৬ লবক্ষর শবর্ে িরুণবক র্বর্িন্ন অকুবপেবন প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর 

মাধ্যবম দক্ষ কবর গবড় শিালা সম্ভব হবব। 

 

 

 



 

 

২.৪ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীঘ িবময়াদী কম িপর্রকল্পনা  

 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ি, ২০২১-এর লক্ষে অজিবনর জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীঘ ি শময়াদী 

লক্ষে র্নধ িারণ এবাং শস অনুর্ায়ী র্নম্নরূপ কম িপর্রকল্পনা র্নধ িারণ করা হবয়বে: 

স্বল্প শময়াদী লক্ষে (১-৩ বের) মধ্য শময়াদী লক্ষে (৪ - ৫ বের) দীঘ ি শময়াদী লক্ষে (৫ বেবরর ঊশবি) 

 দক্ষিা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত 

প্রবয়াজনীয় নীর্িমালা ও 

গাইর্লাইন প্রণয়ন; 

 দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী 
প্রর্িষ্ঠানসমূহ র্নবন্ধন ও 

প্রর্েক্ষণ শকাবস ির অনুবমাদন 

প্রদান; 

 দক্ষিা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত িথ্য 

িান্ডার র্হবসবব ন্যােনাল র্িলস 

শপাে িাল প্রস্তুি করা; 

 শসক্টরর্ির্ত্তক ইন্ডার্ি র্িলস 

কাউর্িল (আইএসর্স) গঠন ও 

সক্ষমিা বৃর্দ্ধ; 

 গববষণার র্ির্ত্তবি 

অগ্রার্ধকারর্ির্ত্তক শপোর 

িার্হদা ও সরবরাবহর ঘাের্ি 

র্নরুপণ; 

 দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষবণর জন্য 

অর্িন্ন পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন 

উপকরণ প্রণয়ন; 

 দক্ষ প্রর্েক্ষক ও অোবসসর 

তির্র; 

 র্েবল্পর িার্হদা অনুর্ায়ী দক্ষিা 
প্রর্েক্ষণ প্রদান; 

 র্নয়র্মি পর্রবীক্ষণ ও 

মূল্যায়বনর মাধ্যবম প্রর্েক্ষবণর 

মান র্নর্িিকরণ; 

 দক্ষিার মূল্যায়ন ও সনদায়ন। 

 ন্যােনাল র্িলস শপাে িাবলর 

মাধ্যবম দক্ষিা উন্নয়ন র্বষয়ক 

সকল িথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ 

এবাং র্ববিষণ করা; 

 দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণবক 

জনর্প্রয় করা এবাং সাধারণ 

র্েক্ষার ন্যায় সমাবজর সব িস্তবরর 

মানুবষর র্নকে গ্রহণবর্াগ্য কবর 

শিালা; 

 শদবের সকল প্রাবন্ত এবাং সকল 

(র্ববেষি নারী ও র্ববেষ 

িার্হদাসম্পন্ন) জনবগাষ্ঠীর জন্য 

মানসম্মি দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর 

সুবর্াগ তির্র করা; 

 দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাবর্ ইন্ডার্ির 

র্নর্বড় সাংবর্াগ স্থাপবনর 

মাধ্যবম প্রর্েক্ষণসমূহবক 

িার্হদার্ির্ত্তক, যুবগাবপাবর্াগী ও 

মানসম্মি করা; 

 র্বর্িন্ন শদবের সাবর্ দক্ষিার 

পারস্পর্রক স্বীকৃর্ির 

(এমআরএ) ব্যবস্থা করা। 

 প্রযুর্ির পর্রবিিবনর সাবর্ 

সামজস্য শরবখ একটি কার্ িকর ও 

শেকসই র্িলস ইবকার্সবস্ট্ম 

প্রর্িষ্ঠা করা; 

 শদবের সকল দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রর্েক্ষণবক মানসম্পন্ন অর্িন্ন 

পাঠ্যক্রম ও কাঠাবমার আওিায় 

পর্রিার্লি করা; 

 এনএসর্র্এ প্রদত্ত দক্ষিার সনদ 

শদবে এবাং র্ববদবে একটি 

র্নিিরবর্াগ্য ব্র্যান্ড র্হবসবব 

গ্রহণবর্াগ্য কবর শিালা; 

 দক্ষ জনবগাষ্ঠীর কম িসাংস্থান এবাং 

ইন্ডার্িসমূবহর উৎপাদনেীলিা 

বৃর্দ্ধর মাধ্যবম শদবের অর্ িননর্িক 

প্রবৃর্দ্ধবি সহায়ক ভূর্মকা রাখা; 

 অনুবমার্দি র্রর্জওনাল 

শকায়ার্লর্ফবকেন শেমওয়াকি 

অনুর্ায়ী শদবের জনের্ির 

দক্ষিার মান উন্নয়ন করা।  

 

এখাবন উবেখ্য শর্, গি ৩১ জুলাই ২০২২ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি গির্ন িাং শবাবর্ ির ১ম সিায় জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত 

স্বল্প ও মধ্যবময়াদী লক্ষেমাত্রাসমূহ অনুবমার্দি হবয়বে এবাং দীঘ িবময়াদী লক্ষেসমূহ অজিবনর লবক্ষে কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

করার কাজ িলমান রবয়বে। 

২.৫ র্বে যুব দক্ষিা র্দবস উদ্র্াপন  

যুব সম্প্রদাবয়র জন্য অর্ধকির আর্ িসামার্জক পর্রববে র্নর্িি করার লবক্ষে দক্ষিা অজিন ও সবিিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষে 

২০১৪ সাবলর ১৮ র্র্বসম্বর অনুর্ষ্ঠি জার্িসাংবঘর সাধারণ সিায় প্রর্িবের জুলাই মাবসর ১৫ িার্রখ World Skills 

Day পালবনর র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এর উবেশ্য হবলা, শবকারে এবাং কম িসাংস্থাবনর িোবলজ শমাকাববলা কবর যুববদর 

জন্য উন্নিির আর্ িসামার্জক পর্রববে সৃর্ষ্ট করা। প্রর্িবর্ার্গিামূলক ও িোবলর্জাং েমবাজাবর টিবক র্াকার জন্য 

িরুণবদর দক্ষিা বৃর্দ্ধর গুরুে অনুধাবন ও স্বীকৃর্ির জন্য দক্ষিা উন্নয়ন ব্যবস্থার সাবর্ সাংর্িষ্ট কার্রগর্র র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠান, 



 

 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান এবাং অন্যান্য সরকার্র ও শবসরকার্র অাংেীজন কর্তিক র্দবসটি উদ্র্াপন 

করা হয়। কবরানা মাহমারীর কারবণ ২০২১ সাবলর র্বে যুব দক্ষিা র্দবস জুম অনলাইন প্লােফরবম পার্লি হয়।   

 

এবাবর র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় র্বে যুব দক্ষিা র্দবস উদ্র্াপন উপলশক্ষে এনএসর্র্এ কর্তিক র োর্ল, তদর্নক পর্ত্রকায় শক্রাড়পত্র 

প্রকাে, দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর র্বষবয় শমাবাইবল ম্যাবসজ প্রদান, ব্যানার ও ফোস্টুন র্দবয় েহবরর গুরুেপূণ ি সড়ক 

সর্জ্জিকরণ, শের্লর্িেবন স্ক্রল আকাবর খবর প্রকাে, র্প্রন্ট ও ইবলক্ট্রর্নক র্মর্র্য়ায় শপ্রস র্রর্লজ প্রদান, ের্েওর তির্রসহ 

র্বর্িন্ন কম িসূর্ির গ্রহণ করা হয়।  

 

২.৬ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় ও এর আওিাধীন সাংস্থা জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষিা বৃর্দ্ধ, স্বেিা ও 

জবাবর্দর্হিা শজারদার করা, সুোসন সাংহিকরণ এবাং সম্পবদর র্র্র্ার্ ব্যবহার র্নর্িিকরবণর মাধ্যবম রূপকল্প ২০৪১-

এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়বনর লবক্ষে ৩০ জুন, ২০২২ িার্রবখ র্নব িাহী শিয়ারম্যান, জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ এবাং র্সর্নয়র 

সর্িব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয়-এর মবধ্য ২০২২-২০২৩ অর্ িবেবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রি হবয়বে। 

২.৬ শের্লর্িেন কমার্স িাল/র্কুবমন্টার্র র্নম িাণ ও প্রিার  

বাাংলাবদবের বিিমান সামার্জক শপ্রক্ষাপবে দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর র্বষবয় শনর্িবািক ধারণা শসাস্যাল র্স্ট্গমা র্বরাজমান। 

দক্ষিা প্রর্েক্ষণ গ্রহণ কবর সাংর্িষ্ট শপোয় িাকর্র পাওয়া সহজ হয় এবাং শবকারে শর্বক মুর্ির পাোপার্ে জীবনমাবনর 

পর্রবিিন সম্ভব হয়। সাধারণ র্েক্ষা অজিবনর শক্ষবত্র শর্মন স্বীকৃর্ি পাওয়া র্ায়; শিমর্নিাবব দক্ষিা প্রর্েক্ষণ গ্রহণ কবর 

আয়বধ িক কাবজ র্নবয়ার্জি হবয় মর্ িাদা লাি করা র্ায়। এ কারবণ, দক্ষিার সামার্জক স্বীকৃর্ি বৃর্দ্ধর লবক্ষে প্রবয়াজনীয় 

পদবক্ষপ গ্রহণ করা প্রবয়াজন। প্রিারণার সকল মাধ্যম ব্যবহার কবর সরকার্র-শবসরকার্র, প্রার্িষ্ঠার্নক-অপ্রার্িষ্ঠার্নক, 

ব্যর্ি, পার্রবার্রক ও সামার্জক পর্ িাবয় ব্যাপক প্রিার প্রিারণা, প্রবণাদনা প্রদান ও েবমর উৎকবষ ির স্বীকৃর্ি প্রদাবনর 

সকল উপায় ও সুবর্াগ কাবজ লাগাবনার জন্য জািীয় পর্ িাবয় দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিার আবয়াজন এবাং আন্তজিার্িক ও 

আঞ্চর্লক দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিায় অাংেগ্রহবণর মাধ্যবম দক্ষিার সামার্জক স্বীকৃর্ি বৃর্দ্ধর পদবক্ষপ গ্রহণ করা হবে। 

দক্ষিা প্রর্েক্ষণ সম্পবকি সামার্জক শনর্িবািকিা দূর কবর দক্ষিা প্রর্েক্ষণবক সাধারণ মানুবষর র্িির জনর্প্রয় কবর 

শিালার র্বষবয় এনএসর্র্এ কাজ করবে। ২০২১-২২ অর্ িবেবর একটিসহ এ-সাংক্রান্ত দুইটি শের্লর্িেন কমার্ে িয়াল 

(টির্ির্স) র্নম িাণ করা হবয়বে র্া র্বটির্ি, র্বর্িন্ন শবসরকার্র টির্ি িোবনলসহ অনলাইন প্লােফবম ি প্রিার্রি হবে। এোড়া, 

গি অর্ িবেবর এনএসর্র্এ-এর পর্রর্ির্ি, কার্ িক্রম ও ির্বষ্যৎ পর্রকল্পনা তুবল ধবর দুইটি র্কুবমন্টার্র র্নম িাণ করা 

হবয়বে। এ জািীয় আরও কবয়কটি টির্ির্স/র্কুবমন্টার্র র্নম িাণসহ সাধারণ মানুষবক দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর র্বষবয় 

অবর্হিকরবণর র্বষবয় পর্রকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বে।  

  
র্নর্ম িি ও প্রিার্রি শের্লর্িেন কমার্স িয়াল 

 



 

 

৩.০ পর্রকল্পনা ও দক্ষিামান উইাং-এর সম্পার্দি কার্ িাবর্ল 

৩.১ র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ গঠন 

দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান ও এনএসর্র্এ-এর মবধ্য শর্াগাবর্াগ রক্ষা, দক্ষিার িার্হদা ও সরবরাহ র্বষবয় গববষণা, দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলার সাবর্ েমবাজাবর র্বযমান িার্হদার সমন্বয় সাধন, েমবাজাবরর িার্হদার  

পর্রবপ্রর্ক্ষবি অর্িন্ন পাঠ্যক্রম প্রস্তুি করা, েমবাজাবরর িার্হদার পূব িািাস প্রদান, র্েবল্প সাংযুর্ি ও র্েক্ষানর্বে র্নবয়াবগ 

সহবর্ার্গিা করা, উপযুি র্ববেষজ্ঞবদর দ্বারা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলার প্রর্েক্ষকবদর সক্ষমিা বৃর্দ্ধ করা  

এবাং শর্াগ্য ও প্রিোর্য়ি অোবসসর দ্বারা এোবসসবমন্ট প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন করার কার্ িক্রবম সহায়িা উবেবশ্য আইএসর্স গঠন 

করা হয়। এসব লক্ষে সামবন শরবখ এ পর্ িন্ত র্নবম্নাি ১৩টি র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ গঠন (আইএসর্স) করা হবয়বে:  

১) কনিাকেন আইএসর্স  

২) শলদার আইএসর্স  

৩) টুের্রজম এন্ড হসর্পোর্লটি আইএসর্স 

৪) আইর্সটি আইএসর্স  

৫) ফাম িার্সটিকোল আইএসর্স  

৬) আরএমর্জ এন্ড শেিোইল আইএসর্স  

৭) র্সরার্মক আইএসর্স  

৮) লাইে ইর্জর্নয়ার্রাং আইএসর্স 

৯) এবগ্রাফুর্ আইএসর্স  

১০) ফার্ন িিার আইএসর্স  

১১) ইনফম িাল শসক্টর আইএসর্স  

১২) র্ক্রবয়টিি র্মর্র্য়া আইএসর্স  

১৩) জুে শসক্টর আইএসর্স। 

 

৩.২ র্েল্প দক্ষিা পর্রষবদর কার্ িাবর্ল 

 

 

এোড়া, এর্গ্রকালিার আইএসর্স, ট্রািবপাে ি শসক্টর আইএসর্স এবাং প্লার্স্ট্ক শসক্টর আইএসর্স গঠবনর প্রর্ক্রয়া শুরু করা 

হবয়বে। র্েল্প দক্ষিা পর্রষদ পর্রিালনা গাইর্লাইন, ২০২২, অোবপ্রর্ন্টসেীপ গাইর্লাইন, ২০২২ এবাং র্িলস শসন্টার 

অব এির্সবলি স্বীকৃর্ি গাইর্লাইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হবয়বে। আইএসর্সর সক্ষমিা বৃর্দ্ধর জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

কর্তিপক্ষ প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহণ করবে।  

  

 টুের্রজম এন্ড হসর্পোর্লটি আইএসর্স-এর পর্রিালনা পষ িবদর সাবর্ মি র্বর্নময় সিা 

 

৩.৩ দক্ষিামান ও পাঠ্যক্রম সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

এ উইাং-এর দক্ষিামান ও পাঠ্যক্রম অর্ধোখা র্নবম্নাি কার্ িক্রম সম্পাদন কবর র্াবক: 

১. ম্যানুফোকিার্রাং এবাং শসবা খাবির আইএসর্সর সাবর্ আবলািনাক্রবম র্েবল্পর িার্হদা অনুর্ায়ী দক্ষিামান র্নধ িারবণর 

জন্য অগ্রার্ধকারমূলক শপো র্ির্িিকরণ; 



 

 

২. আইএসর্স ও র্েবল্পর প্রবয়াজন এবাং তববদর্েক জনের্ির িার্হদা অনুর্ায়ী শলবিলর্ির্ত্তক র্বর্িন্ন অকুবপেবনর 

দক্ষিামান, পাঠ্যক্রম, শকাস ি স্বীকৃর্ির র্কুবমন্ট (কোর্), কর্ম্পবের্ি শবজর্ লার্ন িাং ম্যাবের্রয়াল (র্সর্বএলএম) ইিোর্দ 

প্রণয়ন; 

৩. অাংেীজনবদর র্নবয় কনসালবেেন কম িোলায় প্রণীি দক্ষিামান িোর্লবর্েবনর মাধ্যবম চূর়্োন্তকরণ; 

৪. চূড়ান্ত দক্ষিামাবনর অনুবমাদন গ্রহণ ও জার্র; 

৫. স্থানীয় ও তববদর্েক জনের্ির িার্হদার আবলাবক নুিন দক্ষিামান তির্র; 

৬. পাঠ্যক্রম প্রণয়শন আইএসর্স এবাং অাংেীজনবদর প্রর্ির্নর্ধ অন্তর্ভ িিকরণ; 

৭. জািীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজাবরর মান অনুর্ায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়শনর রূপবরখা তির্র ও অনুবমাদন গ্রহণ; 

৮. প্রণীি চূড়ান্ত র্কুবমন্টসমূহ কর্তিপবক্ষর ওয়বসাইবে আপবলার্ এবাং র্কুেবমবন্টেন শসবল শপ্ররণ; 

গি ২০২১-২২ অর্ িবেবর দক্ষিামান ও পাঠ্যক্রম অর্ধোখা হবি র্নবম্নাি র্সএস কোর্, কার্রকুলাম ও র্সর্বএলএমগুবলা 

প্রণয়ন করা হয় এবাং অনুবমাদন গ্রহণ করা হয়: 

র্বষয় সাংখ্যা 

শপোগি দক্ষিামান  ৬২ 

শকাস ি অোর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট  ৬২ 

পাঠ্যক্রম  ১২ 

র্সর্বএলএম  ১০ 

 

 

৩.৪ কহম্পসেহি স্ট্ুান্ডাি ম (CS) ও মকাস ম অুাহক্রহিসেশন িকুসেন্ট (CAD) প্রেয়ন, মিহলসিশন ও অনুসোদন  

মদশীয় ও আন্তজমাহতক োজাসরর চাহিদা অনুর্ায়ী দক্ষ োনেসম্পদ ততহরর লসক্ষু প্রহশক্ষে কার্ মক্রে পহরচালনার জন্য 

অহিন্ন প্রহশক্ষে পাঠ্যক্রে প্রেয়ন, কহম্পসেহি স্ট্ুান্ডাি ম প্রেয়ন, মকাস ম অুাহক্রহিসেশন িকুসেন্ট (CAD) প্রেয়ন ও      

হসহেএলএে প্রেয়ন করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপসক্ষর অন্যতে কাজ। দক্ষতা প্রহশক্ষসের োন উন্নয়সন মপশার 

আদশ মোন অনুর্ায়ী অেকাঠাসো উন্নয়ন, প্রহশক্ষসকর োন উন্নয়ন, অুাসসসসরর োন উন্নয়ন এেং প্রহশক্ষে প্রদাসনর জন্য 

ল্যাে ো ওয়াকমশসপর আদশ মোন হনধ মারে, ল্যাে ও ওয়াকমশসপর র্ন্ত্রপাহত ও সরঞ্জাসের োন হনধ মারে এেং প্রহতষ্ঠানহিহত্তক 

োন উন্নয়সন কহম্পসেহি স্ট্ুান্ডাি ম ও মকাস ম অুাহক্রহিসেশন িকুসেন্ট (CAD) প্রেয়ন করা িয়। 

শ্রেোজাসরর চাহিদা অনুর্ায়ী অকুসপশন হনধ মারে কসর প্রার্হেকিাসে কহম্পসেহি স্ট্ুান্ডাি ম (CS) প্রস্তুত করা িয়। 

প্রস্তুতকৃত হসএস চূড়ান্তিাসে প্রেয়সনর লসক্ষু সংহিষ্ট অকুসপশসনর হেসশষজ্ঞ, হশসল্পর প্রহতহনহধ, একাসিহেয়া িসত 

প্রহতহনহধসদর উপহস্থহতসত কে মশালার োধ্যসে তা প্রেয়ন করা িয়। চূড়ান্তিাসে প্রেয়নকৃত হসএস ও হসএহি মিহলসিশসনর 

লসক্ষু সংহিষ্ট আইএসহস-এর মচয়ারম্যাসনর সিাপহতসে মিহলসিশন কে মশালার আসয়াজন করা িয়। মিহলসিশন 

কে মশালা সংহিষ্ট অকুসপশসনর হেসশষজ্ঞ, হশসল্পর প্রহতহনহধ, একাসিহেয়া এেং আইএসহস-এর প্রহতহনহধসদর েতােসতর 

হিহত্তসত হসএস এেং হসএহি মিহলসিে ও অনুসোদন করা িয়। 



 

 

মিহলসিশন কে মশালায় 

মিহলসিশনকৃত হসএস, হসএহি, 

পাঠ্যক্রে (হসহেহস), লাহন মং 

মেসেহরয়ালস (হসহেএলএে)  

কর্তমপসক্ষর সিার অনুসোদন গ্রিে 

করা িয়। কর্তমপসক্ষর সিার হসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী অনুসোহদত হসএস/হসএহি 

মুখ্য সহচসের সিাপহতসে 

কর্তমপসক্ষর কার্ মহনে মািী কহেটির 

সিায় অনুসোহদত িয়। 

 

র্সএস িোর্লবর্েন কম িোলার সমাপনী অনুষ্ঠান 

 

২০২১-২০২২ অর্ ম েেসর হনসনাি ৬২টি কহম্পসেহি স্ট্ুান্ডাি ম ও মকাস ম অুাহক্রহিসেশন িকুসেন্ট িোর্লবর্ে করা হয়:  

২০২১-২০২২ অর্ ম েেসর িোর্লবর্েকৃি ৬২টি কহম্পসেহি স্ট্ান্ডাি ম ও হসএহি-এর তাহলকা 

ক্র. নাং অকুবপেন শলবিল 

শসক্টর মন্তব্য 

1.  
র্ফর্নর্োং এন্ড প্যাবকর্জাং অপাবরেন (Finishing and Packaging 

Operation)  
2 

আরএমর্জ এন্ড 

শেিোইল শসক্টর 

(RMG & 

Textile 

Sector) 
 

অনুবমার্দি 

2.  
র্ফর্নর্োং এন্ড প্যাবকর্জাং অপাবরেন (Finishing and Packaging 

Operation) 
3 

3.  গাবম িন্টস ওয়ার্োং শেকবনালর্জ (Garments Washing Technology) 3 

4.  শকায়ার্লটি কবরাল ফর উইর্িাং (Quality Control for Weaving) 4 

5.  
 সাকুিলার র্নটিাং শমর্েন অপাবরেন (Circular Knitting Machine 

Operation) 
2 

6.  
 র্সউর্য়াং শমর্েন অপাবরেন (লনজার্র (Sewing Machine Operation 

(lingerie) 
2 

7.  
র্স্পর্নাং শমর্েন অপাবরেন (র্প্রপাবরের্র প্রবসস)  

(Spinning Machine Operation (Preparatory Process) 
2 

8.  কনর্জউমার ইবলকট্রর্নি (Consumer Electronics) 1 লাইে 

ইর্জর্নয়ার্রাং 

শসক্টর 

(Light 

Engineering 

Sector) 

অনুবমার্দি 

9.  কনর্জউমার ইবলকট্রর্নি (Consumer Electronics) 2 

10.  শমর্েন েপ পর ্োকটিস (Machine Shop Practice) 3 

11.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 1 

12.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 2 

13.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 3 

14.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 4 

15.  অবোবমাটিি শমকার্নি (Automotive Mechanics)  1 

16.  অবোবমাটিি শমকার্নি (Automotive Mechanics) 2 

17.  অবোবমাটিি শমকার্নি (Automotive Mechanics) 3 

18.  অবোবমাটিি শমকার্নি (Automotive Mechanics) 4 

19.  অবোবমাটিি শমকার্নি (Automotive Mechanics) 5 

20.  
শপ্রাগ্রাবমবল লর্জক কবরালার (র্পএলর্স (Programmable Logic 

Controller (PLC) 
4 

21.  
র্সএনর্স শমর্ের্নাং শসন্টার অপাবরেন উইর্ কোর্ (র্সএর্র্) এন্ড কোম (র্সএএম) 

(CNC Machining Center Operation with CAD & CAM) 
4 



 

 

ক্র. নাং অকুবপেন শলবিল 

শসক্টর মন্তব্য 

22.  শমকাট্রর্নি (Mechatronics) 4 

23.  
কমার্ে িয়াল কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Commercial Content 

Writing for Freelancing) 
3 

আইর্সটি শসক্টর 

(ICT Sector) 

অনুবমার্দি 

24.  
কমার্ে িয়াল কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Commercial Content 

Writing for Freelancing) 
4 

25.  
কমার্ে িয়াল কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Commercial Content 

Writing for Freelancing) 
5 

26.  
জান িার্লর্স্ট্ক কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Journalistic Content 

Writing for Freelancing) 
4 

27.  একাবর্র্মক কবন্টন্ট রাইটিাং (Academic Content Writing) 4 

28.  
একাবর্র্মক কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Academic Content 

Writing for Freelancing) 
5 

29.  
র্ক্রবয়টিি এন্ড র্বজবনস কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Creative & 

Business Content Writing for freelancing) 
3 

30.  
র্ক্রবয়টিি এন্ড র্বজবনস কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Creative & 

Business Content Writing for Freelancing) 
4 

31.  
র্ক্রবয়টিি এন্ড র্বজবনস কবন্টন্ট রাইটিাং ফর র্েল্যার্িাং (Creative & 

Business Content Writing for Freelancing) 
5 

32.  একাউর্ন্টাং ফর র্েল্যার্িাং (Accounting for Freelancing) 4 

33.  একাউর্ন্টাং ফর র্েল্যার্িাং (Accounting for Freelancing) 5 

34.  
২র্র্ এোর্নবমেন এোবসে র্ক্রবয়টিাং ফর র্েল্যার্িাং (2D Animation Asset 

Creating for Freelancing) 
2 

35.  
ক্লোর্সকাল ২র্র্ এোর্নবমেন ফর র্েল্যার্িাং (Classical 2D Animation 

for Freelancing) 
3 

36.  ২র্র্ এোর্নবমেন ফর র্েল্যার্িাং (2D Animation for Freelancing) 4 

37.  
৩র্র্ এোর্নবমেন এোবসে র্ক্রবয়টিাং ফর র্েল্যার্িাং (3D Animation Asset 

Creating for Freelancing) 
2 

38.  
৩র্র্ এোর্নবমেন কোবরক্টারস মর্র্লাং ফর র্েল্যার্িাং (3D Animation 

Characters Modelling for Freelancing) 
3 

39.  
৩র্র্ এোর্নবমেন শপ্রার্াক্ট র্িজুয়ালাইবজেন ফর র্েল্যার্িাং (3D Animation 

Product Visualization for Freelancing) 
3 

40.  
৩র্র্ কোবরক্টারস এোর্নবমেন ফর র্েল্যার্িাং (3D Characters 

Animation for Freelancing) 
4 

41.  আইটি সাবপাে ি সার্ি িস (IT Support Service) 3 

42.  আইটি সাবপাে ি সার্ি িস (IT Support Service) 4 

43.  আইটি সাবপাে ি সার্ি িস (IT Support Service) 5 

44.  আইটি সাবপাে ি সার্ি িস (IT Support Service) 6 

45.  
শর্ো সাবয়ি- এোনার্লটিি এন্ড র্বগ শর্ো (Data Science-Analytics 

and Big Data) 
4 

46.  কর্ম্পউোর অপাবরেন (Computer Operation) 3 

47.  পাইপ র্ফটিাংস (Pipe Fittings) 2 কিট্রাকেন শসক্টর 

(Construction 

Sector) 

অনুবমার্দি 

48.  কিট্রাকেন শেমওয়াকি (Construction Formwork) 2 

49.  শজনাবরল শকয়ারর্গর্িাং (General Caregiving) 2 ইনফরমাল শসক্টর অনুবমার্দি 



 

 

ক্র. নাং অকুবপেন শলবিল 

শসক্টর মন্তব্য 

50.  
শকয়ারর্গর্িাং ফর এল্ডারর্ল পাস িনস (Care Giving for Elderly 

Persons) 
3 

(Informal 

Sector)  

51.  
শকয়ারর্গর্িাং ফর ইনফোন্ট, ের্লার এন্ড র্িলবিন (Care Giving for 

Infant, Toddler and Children) 
3 

52.  
শকয়ারর্গর্িাং ফর পাস িনস উইর্ শস্পোল র্নর্স (Care Giving for 

Persons with Special Needs) 
3 

53.  শমকআপ আে ি (Makeup Art) 2 

54.  শমকআপ আে ি (Makeup Art) 3 

55.  শমকআপ আে ি (Makeup Art) 4 

56.  র্িন শকয়ার (Skin Care) 2 

57.  র্িন শকয়ার (Skin Care) 3 

58.  র্িন শকয়ার (Skin Care) 4 

59.  হাউজর্কর্পাং (Housekeeping)  2 টুের্রজম এন্ড 

হসর্পোর্লটি 

শসক্টর 

(Tourism & 

Hospitality 

Sector) 

অনুবমার্দি 

60.  হাউজর্কর্পাং (Housekeeping) 3 

61.  হাউজর্কর্পাং (Housekeeping) 4 

62.  টুের গাইর্র্াং (Tour Guiding) 2 

 

৩.৫ কাহরকুলাে প্রেয়ন 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬-এ কাহরকুলাে প্রেয়সনর কর্া েলা িসয়সে। মদশীয় ও 

আন্তজমাহতক োজাসরর জন্য দক্ষ োনেসম্পদ ততহরর লসক্ষু সরকাহর ও মেসরকাহর প্রহশক্ষে প্রহতষ্ঠাসনর জন্য প্রধান 

কে মকৃহত হনসদ মশক (Key Performance Indicator), অহিন্ন প্রহশক্ষে পাঠ্যক্রে প্রেয়ন এেং এসসের োস্তোয়ন 

সম্পহকমত কার্ মক্রে সেন্বয়, পহরেীক্ষে ও মূল্যায়ন করা এনএসহিএ-এর অন্যতে প্রধান দাহয়ে। কাহরকুলাে প্রেয়সনর 

ফসল প্রহতটি ইউহনসের আউেকাে কী তা জানা র্ায়। তাোড়া, কাহরকুলাে মর্সক CBLM প্রেয়সনর মক্ষসে হনসদ মশনা 

পাওয়া র্ায়। তসে কাহরকুলাে োড়াও শুধুোে স্ট্ুান্ডাি ম প্রেয়ন কসর প্রহশক্ষে পহরচালনা করা সম্ভে। ২০২১-২২ অর্ মেেসর 

হনসন উসেহখত ১২টি কাহরকুলাে প্রহেত িয়:  

২০২১-২২ অর্ মেেসর প্রেয়নকৃত ১২টি কাহরকুলাে 

ক্রর্মক শপো (Occupation)  শলবিল শসক্টর মন্তব্য  

1.  শকয়ারর্গর্িাং (Caregiving) 2 

ইনফরমাল শসক্টর 

(Informal 

Sector)  

অনুবমার্দি 

2.  
শকয়ারর্গর্িাং ফর এল্ডারর্ল পাস িনস (Caregiving for 

Elderly Persons) 
3 

3.  

শকয়ারর্গর্িাং ফর ইনফোন্ট, ের্লার এন্ড র্িলবিন 

(Caregiving for Infant, Toddler and 

Children) 

3 

4.  
শকয়ারর্গর্িাং ফর পাস িনস উইর্ শস্পোল র্নর্স 

(Caregiving for Persons with Special Needs) 
3 

5.  শমাের িাইর্িাং (Motor Driving) 3 

লাইে ইর্জর্নয়ার্রাং 

শসক্টর  
অনুবমার্দি 

6.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 1 



 

 

ক্রর্মক শপো (Occupation)  শলবিল শসক্টর মন্তব্য  

7.  শমাবাইল শফান সার্ি ির্সাং (Mobile Phone Servicing) 2 (Light 

Engineering) 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

ইবলর্ক্ট্রকাল ইিেবলেন এন্ড শমইনবেন্যাি ফর কিট্রাকেন 

(Electrical Installation and Maintenance for 

Construction) 

2 

9.  ওবয়লর্র্াং (Welding) 1 

10.  ওবয়লর্র্াং (Welding)  2 

11.  শমর্েন েপ প্রোকটিস (Machine Shop Practice) 3 

12.  কনর্জউমার ইবলকট্রর্নি (Consume Electronics) 1 

 

৩.৬ সক্ষেতাহিহত্তক প্রহশক্ষে পাঠ্যক্রে (হসহেএলএে) প্রেয়ন 

প্রহশক্ষোর্ী প্রহশক্ষেলব্ধ জ্ঞান কে মপহরসেসশ র্র্ার্র্িাসে প্রসয়াগ কসর হনধ মাহরত কাজটি হনধ মাহরত সেসয় সেপন্ন কসর 

শ্রেোজাসরর চাহিদা পূরে এেং হনসয়াগকারী কর্তপসক্ষর সন্তুহষ্ট অজমন করসত পাসর।  এসক্ষসে প্রহশক্ষে পাঠ্যক্রে প্রেয়সন 

কার্ ম, প্রযুহির স্তর, কে ম পহরসেশ এেং কেীর সােথ্যম হেসিষসের োধ্যসে প্রেীত প্রহশক্ষে পাঠ্যক্রেই একজন কেীর 

সহতুকাসরর সক্ষেতা ো পারদহশ মতা প্রোসের প্রোেক হিসসসে হেসেহচত িয়। েতমোসন মদসশর হেহিন্ন প্রহতষ্ঠান মর্সক 

সনদপ্রাপ্ত স্নাতকধারীগে হশসল্পর চাহিদা পূরসে অসনকাংসশ সক্ষে িসি না। অন্যহদসক অসনসক স্নাতক সেপন্ন কসরও 

চাকহর না মপসয় মেকার জীেনর্াপন করসে। এই অেস্থা মর্সক মেহরসয় আসার লসক্ষু সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন 

নীহতসত সক্ষেতাহিহত্তক প্রহশক্ষে ও মূল্যায়ন অন্তর্ভ মি কসরসে।  

 

সক্ষেতাহিহত্তক প্রহশক্ষে ও মূল্যায়ন পদ্ধহতসত প্রহশক্ষসের প্রহতটি স্তসর হশল্প প্রহতষ্ঠানসক অন্তর্ভ মি করা িয়। এই প্রহক্রয়ায় 

মপশার কার্ ম পর্ মাসলাচনা কসর হশল্প প্রহতষ্ঠাসনর চাহিদার হনহরসখ অকুসপশনাল স্ট্ুান্ডাি ম প্রেয়ন করা িয়। সংহিষ্ট হশল্প 

দক্ষতা পহরষসদর মচয়ারম্যাসনর সিাপহতসে অনুহষ্ঠত কে মশালায় সংহিষ্ট অকুসপশসন  হেসশষজ্ঞসদর েতােসতর হিহত্তসত 

স্ট্ুান্ডাি মটি চূড়ান্ত করা িয়। অনুরূপিাসে হশল্প প্রহতষ্ঠাসনর অন্তর্ভ মহির োধ্যসে) প্রহশক্ষোর্ীসদর  জন্য কাহরকুলাে ও  

Competency Based Learning Materials (CBLM) ততহর করা িয়। এটি প্রহশক্ষোর্ীসদর সিসজই জ্ঞান ও 

দক্ষতা অজমসন সিায়ক ভূহেকা পালন কসর। এনএসহিএ ২০২১-২২ অর্ মেেসর হনসন উসেহখত ১০টি হসহেএলএে প্রেয়ন 

কসরসে:  

২০২১-২২ অর্ মেেসর প্রেয়নকৃত ১০ টি হসহেএলএে 

ক্রর্মক মর্র্উবলর নাম শলবিল শসক্টর মন্তব্য  

1.  

এপ্লাই অকুবপেনাল শসফটি এন্ড শহলর্ (ওএসএইি) ইন 

র্সর্বটি এন্ড এনিায়রনবমন্ট (Apply Occupational 

Safety and Health (OSH) in CBT&A 

environment) 

4 

র্সর্বটিএন্ডএ 

শমবর্াবর্ালর্জ 

(CBT&A 

Methodology) 

অনুবমার্দি 

2.  

র্র্জাইন এন্ড শর্বিলপ কর্ম্পবের্ি শবজর্ এোবসসবমন্ট 

(Design and Develop Competency-Based 

Assessment) 

4 

3.  
ওয়াকি এবফর্ক্টির্ল উইর্দন TVET শসক্টর 

(Work Effectively within TVET Sector) 
4 

4.  

এপ্লাই আইর্সটি টু ফোর্সর্লবেে শট্রর্নাং এন্ড এোবসসবমন্ট 

(Apply ICT to Facilitate Training and 

Assessment) 

4 

5.  শমইনবেইন শট্রর্নাং ইকুইপবমন্ট এন্ড ফোর্সর্লটিস 4 



 

 

ক্রর্মক মর্র্উবলর নাম শলবিল শসক্টর মন্তব্য  

(Maintain Training Equipment and 

Facilities) 

6.  

অগ িানাইজ এন্ড কনর্াক্ট কর্ম্পবের্ি শবজর্ এোবসসবমন্ট 

(Organize and Conduct Competency-

Based Assessment)  

4 

7.  

র্র্জাইন এন্ড মর্র্ফাই কর্ম্পবের্ি শবজর্ লার্ন িাং 

ম্যাবের্রয়ালস (Design and Modify 

Competency-Based Learning Materials) 

4 

8.  

অগ িানাইজ কর্ম্পবের্ি শবজর্ শট্রর্নাং শসেনস 

(Organize Competency-Based Training 

Sessions) 

4 

9.  

পর ্োকটিস ইনক্লুর্সর্িটি ইন র্সর্বটিএন্ডএ এনিায়রনবমন্ট 

(Practice Inclusivity in CBT&A 

Environment) 

4 

10.  
এপ্লাই র্রবয়ল র্লোবরর্স (র্বমর্স্ট্ক ওয়াকি) (Apply 

Real Literacy (Domestic Work) 
1 

ইনফরমাল শসক্টর 

(Informal Sector) 
অনুবমার্দি 

 

৩.৭ জািীয় শর্াগ্যিা কাঠাবমার সাবর্ বার্ণর্জেক শনৌ পর্রবহণ খাবি ব্যবহৃি COC সনদ সেন্বয়সাধন 

পেভূহে:  

জাতীয় মর্াগ্যতা কাঠাসোর সাসর্ োহেহজুক মনৌপহরেিন খাসত ব্যেহৃত Certificate of Competency (COC) 

সনদ সেন্বয় সাধসনর প্রসয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রিসের অনুসরাধ কসর প্রোসী কল্যাে ও তেসদহশক কে মসংস্থান েন্ত্রোলয় িসত 

গত ০৮/১২/২০২১ তাহরসখ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপক্ষসক (এনএসহিএ) অনুসরাধ করা িয়। এ হেষসয় সদস্য 

(পহরকল্পনা ও দক্ষতাোন), এনএসহিএ-এর সিাপহতসে একটি পর্ মাসলাচনা সিা অনুহষ্ঠত িয়। উি সিায় প্রোসী কল্যাে 

ও তেসদহশক কে মসংস্থান েন্ত্রোলয়, মনৌপহরেিন েন্ত্রোলয়, জনশহি, কে মসংস্থান ও প্রহশক্ষে ব্যুসরা (হেএেইটি) এেং 

মনৌ-পহরেিন অহধদপ্তসরর প্রহতহনহধগে উপহস্থত হেসলন। হেহিন্ন মদসশর নহজর এেং Stadards of Training, 

Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) কনসিনশন অনুসরে কসর োংলাসদসশ হিন্ন 

হিন্ন পসর্ হক প্রহক্রয়ায় COC সনদ প্রদান করা িয় তা পরীক্ষা করা, এ সংক্রান্ত আইন, হেহধোলা, নীহতোলা, প্রজ্ঞাপন 

ইতুাহদ পর্ মসেক্ষে করা প্রসয়াজন েসে ম সিায় আসলাহচত িয়। সিায় প্রোসী কল্যাে ও তেসদহশক কে মসংস্থান েন্ত্রোলসয়র 

প্রস্তাে অনুর্ায়ী জািীয় শর্াগ্যিা কাঠাবমা বা Bangladesh National Qualification Framework 

(BNQF) এর সাসর্ International Maritime Organization প্রেীত STCW Code হনধ মাহরত Standard-

এর হিহত্তসত প্রদত্ত হেহিন্ন পর্ মাসয়র COC সনসদর সেন্বয় সাধসনর হেষসয় সুপাহরশসি কাহরগহর প্রহতসেদন প্রেয়সনর 

লসক্ষু একটি কাহরগহর কহেটি গঠন করা িয়।  

 

৩.৭.১ এনএসর্র্এ-শি গঠিি কার্রগর্র কর্মটির কার্ িক্রম 

১) গত ২৪/০১/২০২২ তাহরসখ এনএসহিএ-এর কার্ মহনে মািী কহেটির ৮ে সিা অনুহষ্ঠত িয়। প্রধানেন্ত্রীর মুখ্য সহচে ি. 

আিেদ কায়কাউস েসিাদসয়র সিাপহতসে অনুর্ষ্ঠি উি সিায় হেহেধ আসলাচনায় অংশ হনসয় জনশহি, কে মসংস্থান ও 

প্রহশক্ষে ব্যুসরা (হেএেইটি)-এর েিাপহরচালক হেএেইটি-এর আওতাধীন ইিটিটিউে অে মেহরন মেকসনালহজ মর্সক পাশ 

করা প্রহশক্ষোর্ী/হশক্ষার্ীশদর র্সর্র্র্স না পাওয়ার র্বষয়টি তুবল ধবরন এবাং র্সর্র্র্স না শপবল এই প্রহশক্ষোর্ী/হশক্ষার্ীরা 

জাহাবজ িাকর্র করবি পারববন না র্বধায় এ র্বষবয় ব্যাবস্থা গ্রহবণর জন্য সিাপর্ি মবহাদয়বক অনুবরাধ জানান। এই 

শপ্রক্ষাপবে উি সিার আবলািেসূর্ি ৭(২) এ র্সদ্ধান্ত হয় :‘জনশহি, কে মসংস্থান ও প্রহশক্ষে ব্যুসরা (হেএেইটি)-এর 



 

 

আওতাধীন ইিটিটিউে অে মেহরন মেকসনালহজ মর্সক পাশ করা প্রহশক্ষোর্ী/হশক্ষার্ীসক মনৌপহরেিন েন্ত্রোলয় কর্তমক 

CDC প্রদাসনর প্রসয়াজনীয় উসযাগ গ্রিে করসত িসে’। এ র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনর দার্য়ে এনএসর্র্এবক প্রদান করা হয়। 

২) এনএসহিএ-এর কার্ মহনে মািী কহেটির ৮ে সিার আসলাচুসূহচ-৭ এর হসদ্ধান্ত নং ২ প্রহতপালসনর লসক্ষু কাহরগহর 

কর্মটিবি মনৌ-পহরেিন েন্ত্রোলয়,  প্রোসী কল্যাে ও তেসদহশক কে মসংস্থান েন্ত্রোলয় এেং েৎস্য ও প্রাহেসম্পদ 

েন্ত্রোলসয়র প্রহতহনহধ অন্তর্ভ মি কসর এেং কহেটির কার্ মপহরহধ সম্প্রসারে কসর ২২/০২/২০২২ তাহরসখ কহেটি পুনগ মঠন 

করা িয় । 

৩) পুনগ মঠিত কাহরগহর কহেটি তথ্যােলীর উপর হিহত্ত কসর গত ০৯/০৬/২০২২ তাহরসখ সুপাহরশসি প্রহতসেদন 

দাহখল কসর। প্রহতসেদনটি পরেতী কার্ মক্রসের জন্য প্রধানেন্ত্রীর কার্ মালয় এেং েন্ত্রীপহরষদ হেিাসগ মপ্ররে করা িসয়সে।  

 

৩.৮ র্নবন্ধন ও সনদায়ন উইাং-এর সম্পার্দি কার্ িাবর্ল 

এনএসর্র্এ-এর অন্যিম প্রধান কাজ হবলা দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান এনএসর্র্এ-এর আওিায় র্নবন্ধন প্রদান 

করা। র্নবর্ন্ধি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবন শকাস ি অনুবমাদন সাবপবক্ষ সনদার্য়ি প্রর্েক্ষক দ্বারা প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রর্েক্ষণ 

শেবষ একটি র্নধ িার্রি র্দবন সনদার্য়ি অোবসসবরর মাধ্যবম এনএসর্র্এ প্রণীি টুলস দ্বারা জ্ঞান, দক্ষিা ও অোটিচুর্ 

মূল্যায়ন করা হয়। একটি অকুবপেনাল স্ট্োন্ডার্ ি-এর সবগুবলা ইউর্নবে সক্ষম অোবসর্সবক কর্ম্পবেন্ট বা সক্ষমিার সনদ 

প্রদান করা হয়। সবগুবলা ইউর্নবে সক্ষম না হবল প্রর্েক্ষণার্ী শর্সব ইউর্নবে সক্ষমিা অজিন কবরবেন িাবক ‘শস্ট্েবমন্ট 

অব অোর্িিবমন্ট’ সনদ প্রদান করা হয়। পরবিীবি অকৃিকার্ ি ইউর্নেগুবলাবি অাংে র্নবয় সক্ষমিার সনদ গ্রহবণর 

সুবর্াগ আবে।  

সক্ষমিার্ির্ত্তক প্রর্েক্ষণ পাঠ্যক্রবমর আওিায় িার্িক আবলািনার শিবয় প্রাবয়ার্গক র্দবকর ওপর অর্ধক গুরুে আবরাপ 

করা হয়। সক্ষমিার্ির্ত্তক প্রর্েক্ষণ মূল্যায়বনর শক্ষবত্রও কার্ ি সম্পাদনবকই গুরুে শদওয়া হয় এবাং ঐ কাবজর জন্য র্েবল্পর 

পূব ির্নধ িার্রি মানদবণ্ডর আবলাবক মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরবনর প্রর্েক্ষণই প্রকৃি অবর্ ি কম িসাংস্থানমূলক প্রর্েক্ষণ। এ 

লক্ষে অজিবন জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর কার্ িক্রম িলমান আবে। 

 

 

৩.৮.১ দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন 

শদেীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজাবরর িার্হদা অনুর্ায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তির্রর লবক্ষে অর্িন্ন প্রর্েক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন, সমন্বয়সাধন, পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রর্েক্ষণ মান উন্নয়ন, অোবসসবমন্ট ও সনদায়বনর লবক্ষে সরকার জািীয় 

দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ গঠন কবরবে। 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ১৬(১) ধারা অনুর্ায়ী দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রদান ও জািীয় পর্ িাবয় 

সনদ প্রদাবন আগ্রহী দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানবক (এসটির্প) কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবর্ন্ধি হবি হবব। এই লবক্ষে 

সারাবদবে র্বস্তৃি র্বর্িন্ন দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানবক এনএসর্র্এ-এর আওিায় র্নবর্ন্ধি করার র্নর্মত্ত 

র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাে করা হয়।  

দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর র্নবন্ধন সাংক্রান্ত র্বজ্ঞর্প্তর পর্রবপ্রর্ক্ষবি র্বর্িন্ন প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান এনএসর্র্এ বরাবর 

আববদন দার্খল কবর। আববদনকারী প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর আববদবনর সাবর্ যুি িথ্যাবর্ল সবরজর্মন পর্রদে িবনর জন্য 

পর্রদে িন টিম গঠন কবর অর্ফস আবদে জার্র করা হয়। পর্রদে িন টিম সবরজর্মন পর্রদে িনপূব িক িথ্য র্ািাইবাোই কবর 

প্রর্িববদন দার্খল কবর। পর্রদে িন প্রর্িববদনসমূহ পর্ িায়ক্রবম কর্তিপবক্ষর সিায় উপস্থাপবনর মাধ্যবম প্রর্েক্ষণ 

প্রর্িষ্ঠানবক র্নবন্ধন প্রদাবনর র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। িলর্ি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবর এ পর্ িন্ত শমাে ১৪৫টি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানবক 

র্নবন্ধন প্রদান করা হয়।  

৩.৮.২ র্নবর্ন্ধি ১৪৫টি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর িার্লকা 

২০২১-২২ অর্ িবেবর র্নম্নর্লর্খি দক্ষিা প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানবক র্নবর্ন্ধি করা হয়:  

(১) সুজন কর্ম্পউোর প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, র্র্.র্স. শরার্, শগাপালগজ। 

(২) শগাপালগজ কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, শগাপালগজ সদর, শগাপালগজ। 



 

 

(৩) শগাপালগজ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মহার্বযালয়, শমৌলিীপাড়া, শগাপালগজ। 

(৪) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, বঙ্গবন্ধু শরার্, শগাপালগজ। 

(৫) শগাপালগজ মবর্ল পর্লবেকর্নক ইিটিউে, ইসলামপাড়া, শগাপালগজ। 

(৬) র্োবফার্র্ল পর্লবেকর্নক ইিটিটিউে, ১৬৫, শলক সাকিাস, কলাবাগান, ঢাকা। 

(৭) িীল শর্বিলপবমন্ট শট্রর্নাং ইিটিটিউে, িাঁনপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা। 

(৮) ম্যাসবলা বাাংলাবদে র্লর্মবের্, বার্ড়-৪২, শরার্-১৩৫, গুলোন-১, ঢাকা। 

(৯) শমঘনা পাবড়র কার্রগর, র্বর্বরকার্ি, আড়াইহাজার, নারায়ণগজ।   

(১০) বার্ন’স একাবর্র্ম, ১১৮, বর্েরউর্েন শরার্, কলাবাগান, ঢাকা। 

(১১) ইউবসপ হাজী র্সকািার আলী স্কুল, ৬০৯ শসকািারবাগ, বাড্ডা, ঢাকা।   

(১২) কোর্ারর্সস শট্রর্নাং এন্ড শের্স্ট্াং শসন্টর, প্লে ০২১৮৫/এ, মাদানী এর্ির্নউ, ব্লক#আই (এিবেনেন), বসুন্ধরা, িাোরা, 

ঢাকা। 

(১৩) েহীদ এস এ শমবমার্রয়াল পর্লবেকর্নক ইিটিটিউে, বার্ড়-২০, শরার্-১৩, শসকেন-১০, উত্তরা পর্িম, ঢাকা। 

(১৪) ফুর্ কোবর্েস র্লর্প’স ইউফর্রয়া, বাসা-১১২, শরার্-৮/এ (নতুন), ১৫ (পুরািন), হাজারীবাগ, ঢাকা। 

(১৫) কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, োউন কার্লকাপুর, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখলী। 

(১৬) ইনো পর্লবেক ইিটিটিউে, ২৯ নাং ওয়ার্ ি, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(১৭) এম.আলী শেকর্নকোল ইনর্স্ট্টিউে, বাওয়ার্লয়া, আউয়ার, বানারীপাড়া, বর্রোল। 

(১৮) বর্রোল মর্হলা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, র্সএন্ড র্ব শরার্, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(১৯) সাহারা ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালর্জ, শহার্ল্ডাং নাং-১৯১৮, জাগ্রয়া, ২৬ নাং ওয়ার্ ি, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(২০) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, কালীবাড়ী শরার্, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(২১) সািক্ষীরা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, র্ববনরপািা, সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা।   

(২২) নবজীবন পর্লবেকর্নক ইনর্স্ট্টিউে, দর্ক্ষণ পলােবপাল, সািক্ষীরা।   

(২৩) প্রবফসর র্াোঃ রুহুল হক পর্লবেকর্নক ইনর্ষ্টটিউে এন্ড শেকর্নকোল শট্রর্নাং শসন্টার, নলিা েরীফ, কালীগজ, 

সািক্ষীরা। 

(২৪) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, মুনর্জিপুর, সািক্ষীরা।    

(২৫) বাাংলাবদে র্িলস শর্বিলপবমন্ট ইনর্স্ট্টিউে, বার্ড় নাং-২র্ব, শরার্ নাং-১২, র্মরপুর শরার্, ঢাকা। 

(২৬) এলর্সর্বএস ঢাকা র্লোঃ, বাড়ী#১২০, রাস্তা#৯/এ, ধানমর্ন্ড, ঢাকা।   

(২৭) কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, শিৌড়হাস, র্বর্সক, কুর্ষ্টয়া সদর, কুর্ষ্টয়া। 

(২৮) ওবয়ি শট্রর্ শট্রর্নাং শসন্টার, দুধপার্িলা, দে িনা, দামুড়হুদা, চুয়ার্াঙ্গা। 

(২৯) কম্পোক্ট ইনর্স্ট্টিউে অব র্িলস শর্ববলপবমন্ট (কম্পোক্ট আইএসর্র্), সবরাজগজ, চুয়ার্াঙ্গা সদর, চুয়ার্াঙ্গা। 

(৩০) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, কবলজ শরার্, চুয়ার্াঙ্গা। 

(৩১)  ালকাঠি কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, র্বকনা,  ালকাঠি সদর,  ালকাঠি।   

(৩২) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, ১৩৯, শিৌধুরী ম্যানেন র্বেবরার্, সদর,  ালকাঠি।    

(৩৩) সাইবারর্লাংক আইসটি র্িবলজ, জান-ই-সাবা হাউর্জাং, জার্মলনগড়, বগুড়া সদর, বগুড়া।    

(৩৪) শহমাবয়তুবন্নো শেকর্নকোল িীলস ইনর্ষ্টটিউে (এইিটিএসআই), পারর্িপরল, সার্রয়াকার্ি, বগুড়া। 

(৩৫) টিএমএসএস ইনর্স্ট্টিউে অব সাবয়ি এোন্ড আইর্সটি (টিআইএসআই), সুজাবাদ (দহপাড়া), োজাহানপুর, বগুড়া। 

(৩৬) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, মালর্িনগর, বগুড়া শপৌরসিা, বগুড়া। 

(৩৭) টিএমএসএস শেিোইল ইর্জর্নয়ার্রাং ইিটিটিউে (টিটিইআই), শঠঙ্গামারা, বগুড়া সদর, বগুড়া। 

(৩৮) টিএসএসএস শমর্রন একাবর্মী (টিএমএ), শঠঙ্গামারা, বগুড়া সদর, বগুড়া।   

(৩৯) টিএমএসএস পর্লবেকর্নক ইিটিটিউে, (টির্পআই), পারুর্লয়া (গণকবাড়ী), জয়পুরহাে সদর, জয়পুরহাে। 

(৪০) বাাংলাবদে কর্ম্পউোর এন্ড শেকর্নকোল ইনর্স্ট্টিউে (র্বর্সটির্আই), ৮০/১ খানজাহানআলী শরার্ টুেপাড়া কবর, 

খুলনা সদর, খুলনা। 



 

 

(৪১) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়-১, শসানার্াঙ্গা, খুলনা। 

(৪২) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়-২, ৩/২ রূপসা স্ট্োন্ড শরার্, খুলনা সদর, খুলনা। 

(৪৩) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়-৩, খার্লেপুর, খুলনা। 

(৪৪) আহসার্নয়া র্মেন শিাবকেনাল শট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউে, র্ব-৯১, শরার্: ই-২, ইস্ট্ান ি হাউর্জাং, পেবী, ঢাকা। 

(৪৫) র্পএমবক শেকর্নকোল ইিটিটিউে (র্পটিটিআই), র্জরাববা, আশুর্লয়া, ঢাকা। 

(৪৬) বামিী কার্রগর্র শট্রর্নাং শসন্টার, বামিী, গাাংনী, শমবহরপুর। 

(৪৭) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, মর্েকপাড়া, শমবহরপুর সদর, শমবহরপুর। 

(৪৮) ঠাকুরগাঁও কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, শগায়ালপাড়া, পঞ্চগড় শরার্, ঠাকুরগাঁও সদর র্ানা, ঠাকুরগাঁও। 

(৪৯) র্মনাল কর্ম্পউোর প্রর্েক্ষণ একাবর্মী, সরকারপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও। 

(৫০) টুল এন্ড শেকবনালর্জ ইিটিটিউে (টিটিআই), র্বোক, ঢাকা পর্লবেকর্নক সাব শপাষ্ট অর্ফস, শিজগাঁও র্েল্পাঞ্চল 

র্ানা, ঢাকা। 

(৫১) একাবর্র্ম অব র্বজবনি প্রবফেনাল, ৪৪, এফ/৭ রঙ্গন োওয়ার, পান্থপর্, শেবরবাাংলা নগর, ঢাকা। 

(৫২) শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে ফর শকর্মকোল ইন্টার্িজ, সরকারখানা, পলাে, নরর্সাংদী 

(৫৩) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, পূব ি শিলানগর, নরর্সাংদী সদর, নরর্সাংদী। 

(৫৪) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, কাজিনকুটির, কাপ্তান বাজার, আদ িে সদর/শকািয়ালী, 

কুর্মো। 

(৫৫) রাংধনু একাবর্র্ম, বার্ড়-০৯, শলন-১৮, ব্লক-র্ব, র্মরপুর-১০, ঢাকা। 

(৫৬) এস.টি ইনসটিটিউে অব সাইি এন্ড শেকবনালর্জ, েয়না, কর্রমগজ, র্কবোরগজ সদর, র্কবোরগজ।   

(৫৭) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, আখড়াবাজার, র্কবোরগজ। 

(৫৮) র্ক্রবয়টিি আইটি ইনর্স্ট্টিউে, বার্ড়#৭, শরার্#৪, র্নউমাবকিে, ধানমর্ন্ড, ঢাকা। 

(৫৯) কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি। 

(৬০) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, রাঙ্গামাটি-১। িবলের্ড়, রাঙ্গামাটি পাব িিে শজলা। 

(৬১) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কর্ িালয়, ৫১০৭৭, ১১/১ আজবমরী, িবন, কবলজ শরার্, 

নারায়ণগজ। 

(৬২) সামাইরা র্িল শর্বিলপবমন্ট ইিটিটিউে, ২৮/র্ব, ২৯/এ, র্ব, কাকরাইল, ঢাকা।   

(৬৩) িীল শর্বিলপবমন্ট ইিটিটিউে (এসর্র্আই), ৬৯২/র্ব, বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭। 

(৬৪) শকয়ারর্গিারস ইিটিটিউে অব বাাংলাবদে, শকয়ারর্গিারস িবন, নবীনগর প্রবজক্ট, শরার্ -০৮, শমাহাম্মদী হাউর্জাং 

র্লোঃ, শমাহাম্মদপুর, ঢাকা। 

(৬৫) শিৌধুরী শেকর্নকোল ইনর্স্ট্টিউে, বাকপুরা, িাাংগা, ফর্রদপুর। 

(৬৬) ইউবসপ বর্রোল শেকর্নকোল স্কুল, কার্েপুর, র্বমানবির, বর্রোল। 

(৬৭) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, ৮ মাহিাব উর্েন সড়ক, শকাে িপাড়া, কুর্ষ্টয়া।   

(৬৮) বাাংলাবদে ইনর্স্ট্টিউে অব প্লার্স্ট্ক অব ইর্জর্নয়ার্রাং এন্ড শেকবনালর্জ, আইত্তা, দর্ক্ষণ শকরাণীগজ, ঢাকা। 

(৬৯) েরীয়িপুর কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, মাকসাহার, রুদ্রকর, েরীয়িপুর সদর, েরীয়িপুর। 

(৭০) মর্িন র্স্পর্নাং র্মলস র্লবমবের্, সারদাগজ, কার্েমপুর, গাজীপুর। 

(৭১) শকয়ার শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে অব স্যার উইর্লয়াম শবিার্রজ ফাউবন্ডেন, েহবাগ, রমনা, ঢাকা।   

(৭২) ফর্রদপুর কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, োক্ষণকািা, রিন ব্যানাজী সড়ক, ফর্রদপুর সদর, ফর্রদপুর। 

(৭৩) এনর্র্র্স ইনফরবমেন শেকবনালজী এন্ড শবর্সক শট্রর্নাং ইিটিটিউে, খজনপুর, জয়পুরহাে সদর, জয়পুরহাে।    

(৭৪) আহোর্নয়া র্মেন শিাবকেনাল শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, শিকুটিয়া, র্বোর সদর, র্বোর। 

(৭৫) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। 

(৭৬) শমাকাররম-হুরুন শেকর্নকোল ইনর্স্ট্টিউে, শোলপুর, রানজর, মাদারীপুর। 

(৭৭) মাদারীপুর কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, কুমারবেক, িরমুগর্রয়া, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। 



 

 

(৭৮) টিএমএসএস ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালর্জ (টিআইটি), পাঁিবখালা, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। 

(৭৯) র্ফবফাবেক, ৪৯ কাওরান বাজার, শিজগাঁও, ঢাকা।   

(৮০) ব্লাইন্ড এডুবকেন এন্ড র্রবহর্বর্লবেেন শর্বিলপবমন্ট অগ িানাইবজেন (বাবর্ িা), বার্ড়-৩/১, শরার্-১১, রুপনগর 

আবার্সক এলাকা র্মরপুর, র্মরপুর-১২১৬, ঢাকা। 

(৮১) শিালা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, বাাংলা বাজার শিালা, শিালা সদর, শিালা।   

(৮২) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, শস্ট্র্র্য়াম শরার্, শিালা সদর, শিালা। 

(৮৩) এর্েয়া র্িলস্ ইিটিটিেন র্লোঃ, হার্রিা শর্মড়া কার্লগজ, রুপগজ, নারায়ণগজ।   

(৮৪) র্বর্জএস-শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার (র্বর্জএস-র্িটির্স), পাইন্যার্েয়াল, জার্লয়াপালাং, উর্খয়া, কিবাজার।   

(৮৫) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, েহীদ সরণী, কিবাজার, শপৌরসিা, কিবাজার। 

(৮৬) িাস শেকর্নকোল শট্রর্নাং শসন্টার (এসটিটির্স), কলািলী, কিবাজার সদর, কিবাজার।   

(৮৭) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, িাঁদপুর শস্ট্র্র্য়াম শরার্, িাঁদপুর সদর, িাঁদপুর।   

(৮৮) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, লালমর্নরহাে।   

(৮৯) শসানারগাঁও ফাউবন্ডেন (এস এফ), কাঁিপুর নারায়নগজ, শসানারগাাঁও, নারায়নগজ। 

(৯০) আই, র্র্, এ-শট্রর্নাং শসন্টার, শস্ট্েন শরার্, পাঁির্বর্ব, জয়পুরহাে।   

(৯১) কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, কুমুর্দনী কমবপ্লি, র্মজিাপুর, োঙ্গাইল। 

(৯২) কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, ৮৬ র্সরাজউবেৌলা শরার্, খানপুর, নারায়ণগজ সদর, নারায়ণগজ।   

(৯৩) পারবসানা একাবর্মী র্বউটি এন্ড লাইফষ্টাইল, প্লে নাং-০১, পেবী, ঢাকা।   

(৯৪) র্বোর কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, নার্জর োংকরপুর, র্বোর সদর, র্বোর। 

(৯৫) হাজীগজ আইর্র্য়াল কবলজ অব এডুবকেন, হাজীগজ শপৌর বাস োর্ম িনাল, হাজীগজ, িাদঁপুর। 

(৯৬) বাাংলাবদে িীল শর্বিলপবমন্ট ইিটিটিউে, ওয়ার্ ি-১৪, বাবুরহাে, িাঁদপুর সদর, িাঁদপুর। 

(৯৭) আরবগা শিঞ্চারস (প্রাোঃ) র্লোঃ, প্লে নাং-৩২০, শরার্ নাং-২১, র্নউ র্র্ওএইিএস, মহাখালী, কোন্টনবমন্ট, কাফরুল, 

ঢাকা। 

(৯৮) শ্যামলী আইর্র্য়াল শেকর্নকোল কবলজ-ঢাকা, শমাহাম্মদপুর-র্মরপুর, ঢাকা। 

(৯৯) চুয়ার্াঙ্গা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা সদর, চুয়ার্াঙ্গা। 

(১০০) এোর্ামস্ ইর্ন্টবগ্রবের্ শট্রর্নাং ইিটিটিউে, শদৌলিপুর, খুলনা। 

(১০১) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, র্র্. র্স শরার্, পাবনা। 

(১০২) এমএসর্ব ইনর্স্ট্টিউে অব ফোেন র্র্জাইন এন্ড শেকবনালজী, হার্কম প্লাজা, পদুয়ার বাজার র্বেবরার্, কুর্মো 

সদর দর্ক্ষণ, কুর্মো। 

(১০৩) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়-১, রাজ্জাক কমবপ্লজ ৩য় িলা, চুয়ার্াঙ্গা বাসস্ট্োন্ড, 

র্ নাইদহ।  

(১০৪) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকি্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, পারলা বাস স্ট্োন্ড, শনত্রবকানা। 

(১০৫) এনর্র্র্স নার্স িাং কবলজ এন্ড শকয়ারর্গর্িাং ইিটিটিউে, শমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 

(১০৬) ইউনাইবের্ কবলজ অব নার্স িাং, মাদানী এর্ির্নউ, িাোরা, ঢাকা-১২১২।   

(১০৭) শলাবাল র্িলস শর্বিলপবমন্ট এবজিী, বসুন্ধরা শমইন শরার্, গুলোন, িাোরা, ঢাকা। 

(১০৮) তসয়দ ফজলুল হক র্িলস শর্বিলপবমন্ট স্কুল, মুিাগাো, ময়মনর্সাংহ। 

(১০৯) কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, ১৬৪, মাসকািা, ময়মনর্সাংহ সদর, ময়মনর্সাংহ। 

(১১০) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, ১৭৪, আর, শক, র্মেন শরার্, ময়মনর্সাংহ সদর, 

ময়মনর্সাংহ। 

(১১১) টিএমএসএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, শবনাবপাল, র্বোর। 

(১১২) সীমান্ত উন্নয়ন ফাউবন্ডেন, শসানার্ড়য়া, কালাবরায়া, সািক্ষীরা। 

(১১৩) এম এম শেকর্নকোল শট্রর্নাং শসন্টার, শর্ফুর্লবাড়ী, জামালপুর সদর, জামালপুর। 



 

 

(১১৪) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকি্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, মাধবপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর। 

(১১৫) ইনর্স্ট্টিউে অব শমর্রন শেকবনালর্জ, র্িির্ল, তবেপুর, বাবগরহাে সদর, বাবগরহাে। 

(১১৬) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, আর্লয়া মাদ্রাসা শরার্, বাবগরহাে, বাবগরহাে। 

(১১৭) কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, দূগ িাপুর, র্মুরিলা, নড়াইল সদর, নড়াইল। 

(১১৮) দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, েহর সমাজবসবা কার্ িালয়, িাওখালী, মাগুড়া সড়ক, নড়াইল সদর, নড়াইল। 

(১১৯) রহমাতুনবনো র্েক্ষা উন্নয়ন ফাউবন্ডেন, পাতুর্রয়া, কালুখালী, রাজবাড়ী। 

(১২০) প্রাইম শেকর্নকোল শট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউে (র্পটিটিআই), দর্ক্ষণ ধানঘড়া, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। 

(১২১) র্লাংবেক আইটি, বাসা-০৭, শরার্-১৮, র্নকুঞ্জু-০২, র্খলবক্ষি, ঢাকা। 

(১২২) এর্েয়া ইবনাবিেন শেকবনালর্জ’, ২৭ হার্জ কমর উর্েন োওয়ার দর্ক্ষনখান, ঢাকা।  

(১২৩) সাইবারবেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।  

(১২৪) ইউর্নিাবস িল শমর্র্বকল এন্ড শেকর্নকোল শট্রর্নাং ইিটিটিউে, শিজগাঁও, মহাখালী, ঢাকা।  

(১২৫) বাাংলাবদে শহাবেল ম্যাবনজবমন্ট এন্ড টুের্রজম শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, ১৪৭/র্র্, গ্রীন শরার্, শেবরবাাংলা নগর, ঢাকা।  

(১২৬) ইনর্স্ট্টিউে অব শমর্রন শেকবনালর্জ, বড়র্লয়া োংর্গবাড়ী, মুর্িগজ। 

(১২৭) আঞ্চর্লক সমবায় প্রর্েক্ষণ ইনর্ষ্টটিউে, পাঁিবদানা-১৬০৩, নরর্সাংদী সদর, নরর্সাংদী। 

(১২৮) আয়াি এডুবকেন (আয়াি শকয়ার শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে), আর. শক র্মেন শরার্, মার্নক নগড়, ঢাকা। 

(১২৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মর্জবুর রহমান ইন্টারন্যােনাল ইনর্স্ট্টিউে অফ টুের্রজম এন্ড হসর্পোর্লটি 

(র্বএসএমআরআইআইটিএইি), র্বর্ল্ডাং-২, শলবিল-৩, র্বএসএল অর্ফস কমবপ্লি, ১ র্মন্টু শরার্, ঢাকা-১০০০। 

(১৩০) এ. এম কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ একাবর্র্ম, ২ নাং ওয়ার্ ি, বাউফল শপৌরসিা, বাউফল, পুটুয়াখালী। 

(১৩১) েীলমািী যুব উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, বাগাহাো, নরর্সাংদী সদর, নরর্সাংদী। 

(১৩২) এস র্র্ আইটি শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, মাধবদী, নরর্সাংদী। 

(১৩৩) জািীয় কর্ম্পউোর প্রর্েক্ষণ ও গববষণা একাবর্মী, ফুলিলা, শগাহাইল শরার্, োহজাহানপুর, বগুড়া।     

(১৩৪) বাাংলাবদে ইনর্স্ট্টিউে অব শমর্রন শেকবনালর্জ, বির, নারায়নগজ। 

(১৩৫) শ্যামলী আইর্য়াল শেকর্নকোল কবলজ, িাজহাে শরার্, আলমনগর, রাংপুর সদর, রাংপুর। 

(১৩৬) র্বর্জএস-শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, ইসলামপুর, র্মঠাপুকুর, রাংপুর। 

(১৩৭) রাজধানী নার্স িাং কবলজ, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(১৩৮) র্র্র্র্ব্লউ এফ নার্স িাং কবলজ, বর্রোল সদর, বর্রোল।  

(১৩৯) র্র্র্ার্ব্লউএফ ন্যােনাল র্িলস্ শর্বিলপবমন্ট ইিটিটিউে, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

(১৪০) আবনায়ার শবগম নার্স িাং কবলজ, বর্রোল সদর, বর্রোল।  

(১৪১) প্রবিষ্টা শেকর্নকোল শট্রর্নাং ইিটিটিউে (র্পটিটিআই), িাঙ্গাপুল, িানদ, হর্বগজ সদর, হর্বগজ।  

(১৪২) র্িবলজ শর্বিলপবমন্ট শসাসাইটি (র্ির্র্এস) শট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউে, শিলানগর, নরর্সাংদী সদর, নরর্সাংদী। 

(১৪৩) ট্রাষ্ট শেকর্নকোল শট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউে (টিটিটিআই), শসনওয়ার্লয়া, র্জরাববা শরার্, র্বেমাইল, সািার, ঢাকা।  

(১৪৪) কােনারপাড়া নারী উন্নয়ন সাংস্থা (শকএনইউএস), উত্তর কােনারপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া। 

(১৪৫) শস্পোলাইজর্ শজর্রয়ার্ট্রক শকয়ার ইনর্স্ট্টিউে, র্সাংঙ্গাইর, মার্নকগজ। 

 

 ৩.৮.৩ প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান র্নব িািন প্রর্ক্রয়া 

এনএসর্র্এ আগ্রহী প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নব িািবনর লবক্ষে সময় সময় উনু্মি র্বজ্ঞর্প্ত প্রিার কবর। আগ্রহী প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান 

র্নজ উবযাবগ র্নধ িার্রি জািীয় দক্ষিা শপাে িাবল (NSP) আববদন করবি পাবর। আগ্রহী প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নব িািবনর 

লবক্ষে র্নম্নর্লর্খি েিি র্বববিনা করা হয়: 

ক. ইন্ডার্ি-ইনর্স্ট্টিউে র্লাংবকজ 

খ. িার্হদার্ির্ত্তক প্রর্েক্ষণ  

গ. প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর সক্ষমিা 

ঘ. শিৌবগার্লক অবস্থান  



 

 

৩.৯ পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি (Recogniction fo Prior learning: RPL)  

দক্ষিার সনদায়ন কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ বৃর্দ্ধ এবাং সামার্জক মর্ িাদা বৃর্দ্ধ কবর। পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি বা আরর্পএল 

জািীয় দক্ষিা শর্াগ্যিা কাঠাবমার আওিায় একটি যুবগাপবর্াগী, নমনীয় ও সমর্ন্বি দক্ষিা র্নধ িারণ ব্যবস্থা। আরর্পএল-

এর মুখ্য উবেশ্য হবলা জীবনব্যাপী দক্ষিা উন্নয়বন উৎসাহ প্রদাবনর মাধ্যবম দক্ষ মানবসম্পদ র্নিির দক্ষিার্ির্ত্তক একটি 

আর্ িসামার্জক ব্যবস্থা গবড় শিালা। এটি র্বেব্যাপী স্বীকৃি এমন একটি ব্যবস্থা শর্খাবন একজন র্েক্ষার্ী/কবম ি র্নবয়ার্জি 

ব্যর্ি িার জীববনর শর্ শকাবনা স্তবর র্েক্ষা ও দক্ষিা উন্নয়বনর সুবর্াগ পায়। সনদায়বনর গ্রহণবর্াগ্যিা িখনই অর্জিি 

হয় র্খন দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষবণর মাধ্যবম অর্জিি দক্ষিা ব্যবহার কবর কম িসাংস্থাবনর মাধ্যবম অর্ধকির উপাজিবনর 

শক্ষত্র তির্র হয়। র্বর্িন্ন অকুবপেবন অর্িজ্ঞিাসম্পন্ন ব্যর্িবদর পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি প্রদাবনর মাধ্যবম সনদায়বনর 

গ্রহণবর্াগ্যিা বৃর্দ্ধ করা সমীিীন। আন্তজিার্িক পর্ িাবয় এ দক্ষিা সনবদর পারস্পর্রক স্বীকৃর্ি প্রদান করা জরুর্র।  

শদবে ও তববদর্েক েমবাজাবর কম িরি উবেখবর্াগ্য সাংখ্যক জনববলর র্র্ার্র্ দক্ষিার আনুষ্ঠার্নক শকাবনা স্বীকৃর্ি শনই। 

ফলশ্রুর্িবি, দক্ষিা র্াকা সবিও িারা দক্ষিার র্নম্নস্তবর ও র্নম্ন মজুর্রবি কবম ি র্নবয়ার্জি আবেন এবাং কার্িি 

সামার্জক মর্ িাদা পাবেন না। আরর্পএল পদ্ধর্িবি স্বীকৃর্িপ্রাপ্ত ব্যর্ি পরবিীবি আনুষ্ঠার্নক র্েক্ষা ও প্রর্েক্ষণ গ্রহবণর 

মাধ্যবম শদবে-র্ববদবের প্রর্িবর্ার্গিামূলক বাজাবর উন্নি কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ পাববন। পাোপার্ে, কম িরি অবস্থায় 

পবদান্নর্ি বা শবিন বৃর্দ্ধর সুবর্াগ সৃর্ষ্ট হবব। এ বৃহৎ জনবগার্ষ্ঠবক আরর্পএল পদ্ধর্িবি সনদায়বনর মাধ্যবম র্র্ার্র্ 

দক্ষিা স্তবর র্নবয়াগ ও ন্যায্যমজুর্র র্নর্িি করাসহ কার্িক্ষি সামার্জক মর্ িাদা প্রদান করা সম্ভব। 

এোড়া, আনুষ্ঠার্নক, অনানুষ্ঠার্নক এবাং উপানুষ্ঠার্নকিাবব প্রর্ের্ক্ষি ও দক্ষিাপ্রাপ্ত র্বপুল সাংখ্যক ব্যর্ি র্বর্িন্ন কারবণ 

িাবদর প্রর্েক্ষণ ও দক্ষিার আনুষ্ঠার্নক স্বীকৃর্ি বা সনদপ্রার্প্তর সুবর্াগ পাবেন না। আরর্পএল পদ্ধর্িবি সনদার্য়ি 

ব্যর্ির কম িদক্ষিার আত্মর্বোস, নতুন িাকুর্রর অনুসন্ধান, সামার্জক মর্ িাদাসহ স্বর্নিির কাবজর মাধ্যবম আয় বৃর্দ্ধর 

সুবর্াগ সৃর্ষ্ট হবি পাবর। অোবসসবমন্ট শসন্টার র্হবসবব স্বীকৃর্িপ্রাপ্ত সকল প্রর্িষ্ঠান আরর্পএল শসন্টাবরর কার্ িক্রম িালাবি 

পারবব।  

 

৩.১০ র্র-র্ির্লাং 

কম িসাংস্থানমূলক দক্ষিা উন্নয়বন র্র-র্ির্লাং বা পুনোঃদক্ষিা অজিবনর র্বষবয় গুরুোবরাপ এখন সমবয়র দার্ব। এমন অবনক 

দক্ষিা আবে র্া অিীবি কম িসাংস্থাবনর জন্য র্বর্ষ্ট র্বববর্িি হবলও প্রযুর্ির উৎকবষ ির কারবণ বিিমান কম িসাংস্থান 

টির্কবয় রাখার জন্য র্বর্ষ্ঠ নয়, বরাং নতুন নতুন দক্ষিা অজিবনর প্রবয়াজন। এ শক্ষবত্র দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর 

সহবর্ার্গিা ও উবযাগ গ্রহণ করা দরকার। এবি একজন কম িিারী সহবজই নতুন বা পর্রবর্িিি র্বষয় সম্পিবক জ্ঞান ও 

দক্ষিা অজিন করবি পারববন। এ জন্য ির্বষ্যবি শদবের প্রর্িটি কম িবক্ষবত্রই প্রবয়াজন অনুর্ায়ী পুনোঃদক্ষিা প্রর্েক্ষণ 

অন্তর্ভ ির্ির ব্যবস্থা করা হবব। 

 

৩.১১ আপ-র্ির্লাং 

শকার্ির্-১৯ সামার্জক-অর্ িননর্িক উন্নয়বন র্বরূপ প্রিাব শফবলবে। এই িাইরাসজর্নি শরাবগর জন্য পৃর্র্বীর সমগ্র 

জনসাংখ্যা অভূিপূব িিাবব ক্ষর্িগ্রস্ত হবয়বে। লক্ষ লক্ষ ব্যর্ি িাকর্র হার্রবয়বেন, হাজার হাজার ব্যবসা প্রর্িষ্ঠান ও 

র্েল্পকারখানা বন্ধ হবয় শগবে। লকর্াউবনর কারবণ সামর্গ্রক উৎপাদন প্রর্ক্রয়া এবাং অর্ িননর্িক কার্ িক্রম ব্যাপকিাবব 

ক্ষর্িগ্রস্ত হবয়বে। 

বাাংলাবদবেও এই অর্িজ্ঞিার শকাবনা ব্যর্িক্রম ঘবের্ন। র্কন্তু প্রযুর্ির্ির্ত্তক শপোর জগবি শবের্কছু নতুন সুবর্াগও সৃর্ষ্ট 

হবয়বে, শর্মন: র্র্র্জোল প্রযুর্ির ব্যবহার, ই-কমাস ি, ক্রমবধ িমান র্র্র্জোল আর্র্ িক পর্রবসবা এবাং র্র্র্জোল প্রযুর্ির 

মাধ্যবম অনলাইন ও দূরর্েক্ষণ পদ্ধর্ির অর্ধকির ব্যবহার। ফলি, কম িরি ব্যর্িরা, র্ারা িাবদর বিিমান দক্ষিা র্নবয় 

র্কছুো প্রবয়াজনহীন হবয় উবঠবেন এবাং র্ারা সামর্গ্রক মানবসম্পদ উন্নয়বনর অাংে র্হবসবব বিিমাবন েমবাজাবর প্রববে 

করবেন, দুপবক্ষর জন্যই নতুন ধরবনর দক্ষিা ও র্েখন পদ্ধর্ি পূব িাবপক্ষা অবনক শবর্ে গুরুেপূণ ি হবয় উবঠবে। সুিরাাং 

বিিমাবন কম িরি ব্যর্িবদর র্র-র্ির্লাং এবাং আপ-র্ির্লাং িাবদর জীবনব্যাপী র্েখবনর শক্ষবত্র অিেন্ত প্রবয়াজনীয়। কার্ িকর 

জীবনব্যাপী র্েখন প্রর্িবববের জন্য সরকার, িাকুর্রদািা, েমজীবী এমনর্ক র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর মবধ্য সর্ক্রয় শর্াগাবর্াগ 

স্থাপন এবাং সুসমর্ন্বি প্রবিষ্টা গ্রহণ করা দরকার। 



 

 

 

৩.১২ শকাস ি পর্রিালনার স্বীকৃর্ি  

এনএসর্র্এ-এর অধীবন র্নবর্ন্ধি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠানগুবলা িাবদর সক্ষমিার র্নর্রবখ শকাস ি পর্রিালনার আববদন 

করবল এনএসর্র্এ ও আইএসর্স-এর কম িকিিাগণ প্রর্িষ্ঠানটি সবরজর্মন পর্রদে িনপূব িক শকাস ি প্রদাবনর সুপার্রেসহ 

প্রর্িববদন দার্খল করবল শকাস ি পর্রিালনার স্বীকৃর্ি প্রদান করা হয়। ইবিামবধ্য ২০২১-২২ সমবয় এনএসর্র্এ-এর অধীবন 

৬৪টি প্রর্িষ্ঠানবক শকাস ি এর্ক্রর্র্বেেন প্রদান করা হবয়বে। 

 

২০২১-২২ অর্ িবেবর শকাস ি পর্রিালনার স্বীকৃর্িপ্রাপ্ত ৬৪টি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর িার্লকা   

ক্র. নাং প্রর্িষ্ঠাবনর নাম ও ঠিকানা শসক্টর সমূহ 

১  বাাংলাবদে-শকার্রয়া কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, নার্সরাবাদ, 

খুলেী, িট্টগ্রাম।  

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ 

২ কুর্মো কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, শকােবাড়ী, কুর্মো।  কনিাকেন  

৩ ইউবসপ র্মরপুর শেকর্নকোল স্কুল, প্লে নাং-২ও ৩, র্মরপুর, 

ঢাকা।  

কনিাকেন, আইর্সটি, ইনফরমাল   

৪ র্লর্ফন শট্রর্নাং শসন্টার, আশুর্লয়া, সািার ঢাকা। কনিাকেন, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং, 

আরএেহজ  

৫ র্সবমক ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালজী, উত্তরা, ঢাকা। আইর্সটি, আরএেহজ, ইনফরমাল 

৬ মনবেজ শট্রর্নাং এন্ড সাটির্ফবকেন (বাাংলাবদে), ১৪২, ১৪৩, 

র্মরােপাড়া, নদী বির শরার্, র্বর্সক, েঙ্গী, গাজীপুর। 

কনিাকেন, আইর্সটি, আরএেহজ  

৭ বাাংলাবদে শকার্রয়া শেকর্নকোল শট্রর্নাং শসন্টার, র্মরপুর-২, 

ঢাকা। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, শট্রর্নাং এন্ড 

অোবসসবমন্ট   

৮ শেখ ফর্জলাতুবন্নো মুর্জব মর্হলা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, 

শেকর্নকোল শমাড়, র্মরপুর শরার্, দারুস- সালাম, ঢাকা। 

আরএেহজ 

৯ আল-হাজ্জ আব্দুল হাবসম খান শরার্, রাবয়র বাজার, 

শমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ইনফরমাল  

১০ এসওএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, র্মরপুর শরার্, 

শসকেন-১৩, ঢাকা। 

কনিাকেন, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং 

১১ সাইক ইনর্স্ট্টিউে অব ম্যাবনজবমন্ট এোন্ড শেকবনালজী, 

পূব ি শেওড়াপাড়া, র্মরপুর, ঢাকা 

কনিাকেন, আইর্সটি, আরএমর্জ, 

ইনফরমাল   

১২ োগুরা কসলজ অে ইহঞ্জহনয়াহরং এন্ড মেকসনালহজ, োগুরা 

সদর, োগুরা। 

কনিাকেন, আইর্সটি, আরএমর্জ, 

ইনফরমাল, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং    

১৩ বাজিার শপইন্টাস ি শট্রইর্ন্টাং ইনর্স্ট্টিউে, ২৭৩-২৭৬, শিজগাঁও 

র্েল্প এলাকা, ঢাকা।  

কনিাকেন 

১৪ েসুন্ধরা মেহনং এন্ড মেহস্ট্ং মসন্টার, ১২৭, মশসখর জায়গায়, 

হখলগাঁও, ঢাকা।  

কনিাকেন, আইর্সটি, আরএমর্জ, 

ইনফরমাল, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং, শট্রর্নাং 

এন্ড অোবসসবমন্ট    

১৫ ইউসসফ িাজী হসকান্দর আলী ্কুলল, পূে ম ো্া, ঢাকা।  ইনফরমাল   

১৬ শক আই শক ইউবসপ শহসামউর্েন স্কুল, প্লে নাং-৭, শরার্ 

নাং-৫, শমাহাম্মদপুর, ঢাকা। 

ইনফরমাল   

১৭ এসএন মেকহনসকল মেহনং ইনর্স্ট্টিউে, শ্যামপুর, সদরপুর, 

ফর্রদপুর।  

কনিাকেন, আইর্সটি, আরএমর্জ, 

ইনফরমাল, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং 

১৮ র্রসর্া ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালর্জ, পুরুরা শরার্, সালর্া, 

ফর্রদপুর। 

কনিাকেন, আরএমর্জ, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং 

১৯ ইউবসপ র্সটি পেী র্সটি কবপ িাবরেন স্কুল, ১৪ আউেফল, 

ধলপুর র্সটি পেী ধলপুর, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা।  

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট, ইনফরমাল  



 

 

২০ বাাংলাবদে আইটি ইনর্স্ট্টিউে, ২২৫ শসনপাড়া, পাব িিা, 

র্মরপুর, ঢাকা।  

আইর্সটি  

২১ ইবেক শলাবাল র্লর্মবের্, (৩য় ও ৪র্ ি িলা), ২২৫ শসনপাড়া, 

পব িিা, র্মরপুর, ঢাকা।  

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং 

২২ এর্েয়া শেকর্নকোল শট্রর্নাং শসন্টার, ১৪৯/৯-র্স, োহআলী 

বাগ, র্মরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। 

কনিাকেন, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং, শট্রর্নাং 

এন্ড অোবসসবমন্ট  

২৩ জর্সম উর্েন শিাবকেনাল শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, র্নউ কবলজ 

শরার্, জামালপুর সদর, জামালপুর। 

কনিাকেন, আরএমর্জ, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, ইনফরোল  

২৪ শকয়ারর্গিারস ইনর্ষ্টটিউে অব বাাংলাবদে, শকয়ারর্গিারস 

িবন, নবীনগর প্রবজক্ট, শরার্-০৮, শমাহাম্মদী হাউর্জাং র্লোঃ, 

শমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 

ইনফরমাল  

২৫ কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইিটিটিউে, ৮৬ র্সরাজউবেৌলা শরার্, 

খানপুর, নারায়ণগজ সদর, নারায়ণগজ। 

ইনফরমাল, কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং 

২৬ ন্যােনাল ইিটিটিউে অব ফোেন শেকবনালর্জ 

(এন.আই.এফ.টি), র্স/এ ৭৪ ওয়োরবলে শগইে, মহাখালী, 

গুলোন, ঢাকা-১২১২। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, শট্রর্নাং এন্ড 

অোবসসবমন্ট   

২৭ োঙ্গাইল কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, নগর জালনফ, োঙ্গাইল 

সদর, োঙ্গাইল। 

কনিাকেন, আইর্সটি 

২৮ কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইিটিটিউে, কুমুর্দনী কমবপ্লি, 

র্মজিাপুর, োঙ্গাইল। 

ইনফরমাল  

২৯ শিৌগাো মবর্ল কর্ম্পউোর ইিটিটিউে এন্ড শেকবনালর্জ 

(র্সএমআইটি), শিৌগাো, র্বোর। 

কনিাকেন 

৩০ র্রসর্া ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালর্জ, কার্লয়ানকর, 

র্বরুর্লয়া, সািার, ঢাকা। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, শট্রর্নাং এন্ড 

অোবসসবমন্ট, ইনফরমাল  

৩১ কম্পোক্ট ইিটিটিউে অব র্িলস শর্বিলপবমন্ট, চুয়ার্াঙ্গা 

সদর, চুয়ার্াঙ্গা।  

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, ইনফরোল   

৩২ পাবনা কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, রাজাপুর, পাবনা সদর, 

পাবনা। 

আইর্সটি, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং, 

কনিাকেন, আরএমর্জ  

৩৩ র্র্র্জোল কর্ম্পউোর শট্রর্নাং শসন্টার, সদর হাসপািাল শরার্, 

োলগার্ড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা। 

আইর্সটি  

৩৪ রাজোহী কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, সপুরা, োহমখদুম, 

রাজোহী। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, শট্রর্নাং এন্ড 

অোবসসবমন্ট, ইনফরমাল 

৩৫ মাহীন আইটি র্লর্মবের্, শহাবসন োওয়ার (১১ িলা), বাড়ী 

নাং: ১০৩, ঢাকা- ময়মনর্সাংহ শরার্, শসক্টর নাং: ০৭, 

হাউজর্বর্ল্ডাং, উত্তরা, ঢাকা। 

আইর্সটি  

৩৬ সীমান্ত উন্নয়ন ফাউবন্ডেন, বর্লয়ানপুর, কলাবরায়া, 

সািক্ষীরা। 

আইর্সটি, আরএমর্জ, কনিাকেন, 

ইনফরমাল, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং  

৩৭ সাইক প্রবফেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, বাবড়রা বাইপাস, 

ময়মনর্সাংহ সদর, ময়মনর্সাংহ।  

কনিাকেন  

৩৮ র্বোর কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, (টিটির্স), নার্জর োংকরপুর, 

র্বোর সদর, র্বোর। 

আইর্সটি, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং  

৩৯ টিএমএসএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার-শবনাবপাল, 

বলপবয়বন্টর মাঠ, োে িা, র্বোর। 

আইর্সটি, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ  

৪০ সাইবারবেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।  আইর্সটি, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরোল  



 

 

৪১ টিএমএসএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, বগুড়া সদর, 

বগুড়া।   

আইর্সটি, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরোল 

৪২ এনর্র্র্স নার্স িাং কবলজ এন্ড শকয়ারর্গিার ইনর্ষ্টটিউে, 

শমাহাম্মদপুর, ঢাকা। 

ইনফরমাল  

৪৩ র্দো ইিটিটিউে অব সাইি এন্ড শেকবনালর্জ (র্র্আইএসটি), 

র্মরপুর-১২, পেবী, ঢাকা। 

আইর্সটি, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরোল 

৪৪ শকয়ার শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে অব স্যার উইর্লয়াম শবিার্রজ 

ফাউবন্ডেন, োহবাগ, রমনা, ঢাকা।   

ইনফরমাল  

৪৫ ইউর্নিবস িল শমর্র্বকল এন্ড শেকর্নকোল শট্রর্নাং ইিটিটিউে, 

েহীদ িাজউেীন আহবমদ, সরর্ণ, মহাখালী, শিজগাঁও, 

ঢাকা। 

ইনফরমাল  

৪৬ সাইবারর্লাংক আইর্সটি র্িবলজ, জান-ই-সাব হাউর্জাং, 

জর্মলনগর, বগুড়া সদর, বগুড়া। 

আইর্সটি, কনিাকেন, ইনফরমাল  

৪৭ এোপাবরল ইিটিটিউে অব ফোেন এন্ড শেকবনালর্জ, 

শহাবসন োওয়ার, ১৩০, শসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। 

আইর্সটি, আরএমর্জ  

৪৮ র্বর্জআইএফটি ইিটিটিউে অফ সাবয়ি এন্ড শেকবনালর্জ, 

২৪৪, ১৯শে োওয়ার, িািনা শিৌরাস্তা, গাজীপুর। 

আইর্সটি, আরএমর্জ, কনিাকেন, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট  

৪৯ ন্যােনাল ইিটিটিউে অব ইর্জর্নয়ার্রাং এন্ড শেকবনালর্জ 

(এন. আই. ই. টি), রূপসী রূপগজ, নারায়ণগজ। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরমাল, 

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট, আইর্সটি 

(সাইবার র্সর্কউর্রটি)  

৫০ মুর্িবর্াদ্ধা আব্দুস সাত্তার ইিটিটিউে (এম. এ. এস. র্স), 

শমৌলিীপাড়া, দুপ্তারা, রুপগজ, আড়াইহাজার, নারায়ণগজ। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরমাল, 

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট, আইর্সটি 

(সাইবার র্সর্কউর্রটি) 

৫১ এর্েয়া র্িলস্ ইিটিটিেন, হার্রিা শর্মরা কার্লগজ, 

রুপগজ, নারায়ণগজ। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরমাল, 

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট, আইর্সটি 

(সাইবার র্সর্কউর্রটি) 

৫২ ব্লাইন্ড এডুবকেন এন্ড র্রবহর্বর্লবেেন শর্বিলপবমন্ট 

অগ িানাইবজেন (বাবর্ িা)’, ৩/১, শরার্- ১১, রুপনগর আ/এ, 

ঢাকা-১২১৬। 

আইর্সটি  

৫৩ শিৌধুরী শেকর্নকোল ইিটিটিউে, বাকপুরা, িাঙ্গা, 

ফর্রদপুর। 

আইর্সটি, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং 

৫৪ এস র্র্ আইটি শট্রর্নাং ইিটিটিউে, মাধবদী, নরর্সাংদী। আইর্সটি, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং 

৫৫ েীলমািী যুব উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, বাগহাো, নরর্সাংদী 

সদর, নরর্সাংদী। 

আইর্সটি, লাইে ইহঞ্জহনয়াহরং, 

কনিাকেন 

৫৬ জািীয় কর্ম্পউোর প্রর্েক্ষণ ও গববষণা একাবর্মী, 

ফুলিলা, শগাহাইল শরার্, োহজাহানপুর, বগুড়া। 

আইর্সটি 

৫৭ আয়াি এডুবকেন (আয়াি শকয়ার শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে), 

আর. শক. র্মেন শরার্, মার্নক নগর, ঢাকা। 

ইনফরমাল  

৫৮ এর্েয়া ইবনাবিেন শেকবনালর্জ, হাজী কমর ইর্েন 

োওয়ার, আেবকানা, দর্ক্ষণখান, ঢাকা। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরমাল, 

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট 

৫৯ সাইক প্রবফেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, র্মজিাপুর, সুইহার্র, 

র্দনাজপুর সদর, র্দনাজপুর। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, ইনফরমাল 



 

 

৬০ র্দনাজপুর ইিটিটিউে অব সাইি এন্ড শেকবনালর্জ, 

পাহাড়পুর (েহীদ র্ময়ার শমাড়) শকািয়ালী, র্দনাজপুর। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএমর্জ  

৬১ ন্যােনাল ইনর্স্ট্টিউে অব ইর্জর্নয়ার্রাং অোন্ড 

শেকবনালর্জ(এনআইইটি), গ্রীনবরার্, পান্থপর্, ঢাকা। 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, ইনফরমাল, 

শট্রর্নাং এন্ড অোবসসবমন্ট 

৬২ আঞ্চর্লক সমবায় প্রর্েক্ষণ ইনর্ষ্টটিউে, নরর্সাংদী সদর, 

নরর্সাংদী 

কনিাকেন, আইর্সটি, লাইে 

ইহঞ্জহনয়াহরং, আরএেহজ, আইহসটি  

৬৩ এলর্সর্বএস ঢাকা র্লোঃ, বার্ড় নাং#১২০, শরার্ নাং#৯/এ, 

ধানমর্ন্ড, ঢাকা। 

আইহসটি, আইহসটি (সাইোর হসহকউহরটি)  

৬৪ রুর্ময়া নার্স িাং ইনর্স্ট্টিউে, দ্বীন োওয়ার, শমইন শরার্, 

নওগাঁ। 

ইনফরমাল  

 

৩.১৩ অোবসসর এবাং শট্রইনার অোবসসর সনদায়ন 

জািীয় ও আন্তজিার্িক মান অনুর্ায়ী দক্ষিা উন্নয়ন র্নর্িিকরণ, সক্ষমিার্ির্ত্তক র্নরবপক্ষ দক্ষিামান র্ািাই 

র্নর্িিকরণ ও অর্িন্ন মাবনর সনদায়ন র্নর্িিকরবণর জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর অধীবন অোবসসর পুল 

গঠিি হবয়বে র্া ের্িোলীকরবণর প্রর্ক্রয়া িলমান। 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর আওিায় ২০২১-২২ অর্ িবেবর র্বর্িন্ন ধাবপ ২৪৭ জন অোবসসর এনএসর্র্এ-এর 

পুলর্ভি হবয়বেন। এোড়া ২০২১-২২ অর্ িবেবর ১১২ জন প্রার্ীবক শট্রইনার অোবসসর র্হবসবব কর্ম্পবেন্ট শঘাষণা করা হয় 

এবাং সনদ প্রদাবনর র্নর্মত্ত চূড়ান্ত করা হয়। 

২০২১-২২ অর্ িবের শর্বক ন্যােনাল র্িলস শপাে িাবলর মাধ্যবম দক্ষিার সনদ শদওয়া শুরু হবয়বে। গি অর্ িবেবর ১৫টি 

অকুবপেবনর র্বর্িন্ন শলবিবলর সব িবমাে ১২৫৬ জনবক সনদ শদওয়া হবয়বে।  

 

 

২০২১-২২ অর্ িবেবর এনএসর্পর মাধ্যবম সনদ প্রদান সম্পর্কিি িথ্য   
 

Sl No Occupation & Level Number 

1 Automotive Mechanics Level-1 ৭ 

2 Competency Based Assessment Methodology Level-4 ২৭৪ 

3 Competency Based Training & Assessment Methodology Level-4 ১১২ 

4 Consumer Electronics Level-1 ১৪ 

5 Digital Marketing for Freelancing Level-3 ১৭ 

Digital Marketing for Freelancing Level-6 ১৬ 

6 Domestic Work Level-1 ৩০৬ 

7 Electrical Installation and Maintenance for Construction Level-2 ২৩১ 

Electrical Installation and Maintenance for Light Engineering Level-3 ১০ 

8 General Caregiving Level-2 ৫৮ 

9 Graphic Design for Freelancing Level-3 ৩৮ 

Graphic Design for Freelancing Level-5 ৮ 

Graphic Design Level-3 ১১ 

10 Knit Sewing Machine Operation Level-2 ২৮ 

11 Mid-level Management for RMG Level-4 ৪১ 

12 Plumbing Level-2 ২৩ 

13 Refrigeration and Air Conditioning Level-1 ১১ 

14 Web Design and Development for Freelancing Level-3 ১৪ 

Web Design and Development for Freelancing Level-5 ০৭ 

15 Welding Level-1 ৩০ 

 Grand Total ১২৫৬ 

 

 



 

 

৩.১৪ অোবসসবমন্ট শসন্টার পর্রিালনার স্বীকৃর্ি 

এনএসর্র্এ কর্তিক র্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠাবনর অোবসসবমন্ট শসন্টার পর্রিালনার স্বীকৃর্ির আববদবনর পর্রবপ্রর্ক্ষবি পুনরায় 

প্রর্িষ্ঠানগুবলা সবরজর্মন পর্রদে িন করা হয়। পর্রদে িবনর সুপার্রবের র্ির্ত্তবি ২০২১-২২ অর্ ি বেবর ২৩টি প্রর্িষ্ঠানবক 

অোবসসবমন্ট শসন্টার পর্রিালনার স্বীকৃর্ি প্রদান করা হয়।  

২০২১-২২ অর্ িবেবর অোবসসবমন্ট শসন্টার র্হবসবব স্বীকৃর্ি শদওয়া ২৩টি প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনর িার্লকা 

1. ইউবসপ আমবাগান শেকর্নকোল স্কুল শলারাপাস শরার্, পাহাড়িলী, খুলেী, িট্টগ্রাম 

2. এ. শক. খান ইউবসপ শেকর্নকোল স্কুল ওয়াসা শরার্, ১৮৮২/২৩০১, শমাহরা, িািগাঁও, িট্টগ্রাম 

3. ন্যােনাল ইিটিের্উে অব শেকবনালজী, ২২৪/৩২৯ মুরাদপুর, পাঁিলাইে, িট্টগ্রাম। 

4. ইনো পর্লবেকর্নক ইিটিটিউে,২৯ নাং ওয়ার্ ি, ইোপুর, কার্েপুর, বর্রোল সদর, বর্রোল। 

5. টিএমএসএস শেকর্নকোল ইিটিটিউে (টিটিআই), িাঁদপুর, নুনবগালা, বগুড়া 

6. টিএমএসএস ট্রাবিল এন্ড টুর্রজুেম শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, নবাব বাড়ী শরার্, বগুড়া সদর, বগুড়া। 

7. টিএমএসএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং ইনর্স্ট্টিউে, পুরানানপল, জয়পুরহাে সদর, জয়পুরহাে। 

8. ইউবসপ র্সটি পেী র্সটি কবপ িাবরেন স্কুল,১৪ আউেফল, ধলপুর র্সটি পর্ে, ধলপুর, র্াত্রাবার্ড়, ঢাকা। 

9. ইউবসপ র্াত্রাবার্ড় শেকর্নকোল স্কুল, সাোম মাবকিে, মাতুয়াইল, তুষারধারা আ/এ, কদমিলী, ঢাকা। 

10. বসুন্ধরা শট্রর্নাং এন্ড শের্স্ট্াং শসন্টার, শেবখর জায়গা শরার্, ১২১, নর্িপাড়া, র্খলগাঁও, ঢাকা 

11. োঙ্গাইল কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, নগর জালনফ, োঙ্গাইল সদর, োঙ্গাইল। 

12. কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইিটিটিউে, কুমুর্দনী কমবপ্লি, র্মজিাপুর, োঙ্গাইল। 

13. কম্পোক্ট ইিটিটিউে অব র্িলস শর্বিলপবমন্ট, চুয়ার্াঙ্গা সদর, চুয়ার্াঙ্গা।  

14. রাজোহী কার্রগর্র প্রর্েক্ষণ শকন্দ্র, সপুরা, োহমখদুম, রাজোহী। 

15. সাইক প্রবফেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, বাবড়রা বাইপাস, ময়মনর্সাংহ সদর, ময়মনর্সাংহ।  

16. সাইবারবেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।  

17. টিএমএসএস শিাবকেনাল শট্রর্নাং শসন্টার, বগুড়া সদর, বগুড়া। 

18. ন্যােনাল ইিটিটিউে অব ফোেন শেকবনালর্জ (এন.আই.এফ.টি), র্স/এ ৭৪ ওয়োরবলে শগইে, মহাখালী, 

গুলোন, ঢাকা-১২১২। 

19. বাজিার শপইন্টাস ি শট্রর্নাং ইিটিটিউে’’, ২৭৩-২৭৬, শিজগাঁও, র্েল্প এলাকা, ঢাকা 

20. শকয়ারর্গিারস ইনর্ষ্টটিউে অব বাাংলাবদে, শকয়ারর্গিারস িবন, নবীনগর প্রবজক্ট, শরার্-০৮, শমাহাম্মদী 

হাউর্জাং র্লোঃ, শমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 

21. মাগুরা কবলজ অব ইর্জর্নয়ার্রাং এন্ড শেকবনালর্জ, মাগুরা সদর, মাগুরা। 

22. র্রসর্া ইনর্স্ট্টিউে অব শেকবনালর্জ, পুরুরা শরার্, সালর্া, ফর্রদপুর। 

23. কুমুর্দনী শট্রর্ শট্রর্নাং ইিটিটিউে, ৮৬ র্সরাজউবেৌলা শরার্, খানপুর, নারায়ণগজ সদর, নারায়ণগজ। 

৩.১৫ র্বে দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা 

বাাংলাবদেসহ ৮৪টি শদে ওয়াল্ডি র্িলস ইন্টারন্যােনাবলর সদস্য। ওয়াল্ডি র্িলস ইন্টারন্যােনাল প্রর্ি ২ বের অন্তর র্বে 

দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন কবর র্াবক। গি ২০১৯ সাবল ওয়াল্ডি র্িলস কর্ম্পটিেন রার্েয়ার কাজাবন অনুর্ষ্ঠি হয় 

এবাং বাাংলাবদে শপটিসর্র এন্ড কনবফকেনার্র ও ফোেন শেকবনালর্জ অকুবপেবন অাংেগ্রহণ কবর। শকার্ির্-১৯ এর 

কারবণ ২০২১ সাবলর ৪৬িম র্বে দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা ২০২২ সাবল অবক্টাবর মাবস িীবনর সাাংহাইবয় অনুর্ষ্ঠি হওয়ার 

কর্া র্াকবলও িা শকার্ির্ পর্রর্স্তর্ির কারবণ বার্িল করা হয়।  

র্বে দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিায় অাংেগ্রহবণর পূব িেিি হবলা জািীয় পর্ িাবয় দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা। শস লবক্ষে 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ ‘বঙ্গবন্ধু জািীয় দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা, ২০২১’ আবয়াজন কবরবে। এ প্রর্িবর্ার্গিায় 



 

 

অাংেগ্রহবণর লবক্ষে ১৩টি শপোয় র্বিাগীয় পর্ িাবয় প্রর্িবর্ার্গিায় ন্যােনাল িোর্ম্পয়ন World Skills 

Competition Shanghai, 2022 এ অাংেগ্রহবণর সুবর্াগ শপবয়বেন। 

World Skill Competition, 2022 Special Edition র্ববের ১৫টি শদবে অনুর্ষ্ঠি হবব। বাাংলাবদে ৪টি শট্রর্ 

কুর্কাং, শবকার্র, শপটিসর্র এন্ড কনবফকেনার্র এবাং ফোেন শেকবনালর্জবি সুইজারল্যান্ড ও র্ফনল্যাবন্ড অাংেগ্রহণ 

করবব।  

৩.১৬ জািীয় র্িলস শপাে িাল  

শদেীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজাবর দক্ষ জনের্ির িার্হদা ও শর্াগান, জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর অধীবন দক্ষিা 

প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন, প্রর্েক্ষণার্ীবদর সনদায়ন ও র্িলস গ্রাজুবয়েবদর িথ্য, শকাস ি এর্ক্রর্র্বেেন, পূব ি 

অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি-সাংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্য, র্েক্ষানর্বর্ে, আইএসর্স-সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দর সমন্ববয় একটি র্িলস শপাে িাল 

তির্রর কাজ শুরু হবয়বে। ইবিামবধ্য ০৫ টি মর্র্উল এর কাজ সম্পন্ন হবয়বে। অবর্েষ্ট ১১ টি মর্র্উল এর কাজ বিিমান 

অর্ িবেবরর মাব  সম্পন্ন হবব। র্িলস শপাে িাল কবম্পার্জে ও মর্র্উলার আকাবর তির্র হবব শর্খান শর্বক র্াোএর্ন্টর 

সুর্বধা, র্িলস গ্যাপ র্ববিষণ এবাং িার্হদা শমািাববক র্রবপাে ি তির্রর সুর্বধা র্াকবব। প্রার্র্মকিাবব ১৬টি মর্র্উবলর 

পর্রকল্পনা শর্বক শপাে িাবলর কার্ িক্রম িলমান আবে। জািীয় র্িলস শপাে িাল তির্রর জন্য পরামে িক প্রর্িষ্ঠান র্সবনর্সস 

আইটি র্ল.-এর সবঙ্গ চুর্ি সম্পার্দি হবয়বে। জািীয় র্িলসবপাে িাবলর ১৬টি মর্র্উবলর র্িত্র র্নবি শদখাবনা হবলা: 

১) পর্লর্স, িোটির্জ ও গাইর্লাইন, ২) ইন্ডার্ি র্িলস কাউর্িল (আইএসর্স), ৩) র্রসাি ি এন্ড স্ট্ার্র্জ, ৪) লাইি জব 

অপরচুর্নটিস, ৫) শট্রর্নাং লার্ন িাং ম্যাবের্রয়ালস, ৬) র্িলস শট্রর্নাং শপ্রািাইর্ারস শরর্জবিেন, ৭) শকাস ি অোর্ক্রর্র্বেেন,    

৮) অোবসসবমন্ট শসন্টার অোর্ক্রর্র্বেেন, ৯) ইিট্রাক্টর এন্ড অোবসসর, ১০) শট্রর্নাং এমপ্লয়বমন্ট গ্রাজুবয়ে ট্রার্কাং,  ১১) 

শপ্রাগ্রাম এন্ড প্রবজক্ট, ১২) অোবসসবমন্ট এন্ড সাটি ির্ফবকেন, ১৩) ওিারর্সজ এমপ্লয়বমন্ট, ১৪) মর্নের্রাং এন্ড 

ইিোলুেবয়েন, ১৫) ইবিন্টস এবাং ১৬) ফাইন্যার্িাং। 

 

 

জািীয় র্িলস শপাে িাবলর র্োসববার্ ি ও মর্র্উল 

 

 

 



 

 

৪.০ সমন্বয় ও এোবসসবমন্ট উইাং-এর সম্পার্দি কার্ িাবর্ল 

৪.১ প্রর্েক্ষণার্ী অোবসসবমন্ট 

এনএসর্র্এ-এর র্সএর্র্ ও কার্রকুলাম অনুসরণ কবর ইবিামবধ্য দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানগুবলা অোবসসবমন্ট 

কার্ িক্রম শুরু কবরবে। ইবিামবধ্য ইউবসপ বাাংলাবদেসহ কবয়কটি প্রর্িষ্ঠান শর্বক ১২৯৪ জন প্রর্েক্ষণার্ীবক এনএসর্র্এ-

এর পুলর্ভি অোবসসরবদর দ্বারা অোবসস করা হবয়বে। অোবসসবমন্ট কার্ িক্রবম এনএসর্র্এ-এর কম িকিিাগণ উপর্স্থি 

শর্বক পুবরা অোবসসবমন্ট প্রর্ক্রয়া িদারর্ক কবরন। 

  

প্রর্েক্ষণার্ী অোবসসবমন্ট 

৪.২ অোবসসবমন্ট টুলস তির্র 

আধুর্নক ও সমবয়াপবর্াগী অোবসসবমন্ট টুলস তির্র করা এনএসর্র্এ-এর অন্যিম দার্য়ে। এ লবক্ষে প্রবয়াজন অনুর্ায়ী 

কার্ িক্রম িলমান আবে।  

 

৪.৩ দক্ষিা সাংর্িষ্ট প্রকল্প সমন্বয় 

জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৮(৬) (১) (ঙ) অনুর্ায়ী এনএসর্র্এ-এর অন্যিম দার্য়ে হবে দক্ষিা উন্নয়ন-

সাংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কম িসূর্ির সমন্বয় সাধন ও পর্রবীক্ষণ করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র ৫ জানুয়ার্র ২০২০ িার্রবখর 

পর্রপবত্র “প্রকল্প গ্রহবণ দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্েক্ষণ নীর্ি এবাং এ সাংক্রান্ত শকৌেল ও কম িপর্রকল্পনা, জািীয় ও আন্তজিার্িক 

িার্হদা অনুসরণ, তবর্েক মান র্নর্িিকরণ, তদ্বিিা পর্রহার, প্রকল্প বাস্তবায়বন অগ্রার্ধকার র্বববিনা ইিোর্দ র্বষবয় 

দক্ষিা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত প্রকল্প, কম িসূর্ি ও বৃহৎ প্রকবল্পর দক্ষিা সাংক্রান্ত কবম্পাবনন্ট গ্রহণ, প্রণয়ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, 

অনুবমাদন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন”-এ অনুসরণীয় ১২ (বার) দফা র্নবদ িেনা প্রদান করা হবয়বে। এমিাবস্থায়, ৩৩টি 

মন্ত্রণালয়/র্বিাগ হবি দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত িলমান ও প্রস্তার্বি প্রকবল্পর িথ্য সাংগ্রহ করা হবয়বে। 

 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রকল্প ও কম িসূর্ি পরীর্বক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কার্ িক্রবমর অাংে র্হবসবব র্বর্িন্ন মন্ত্রণালয়/র্বিাগ/সাংস্থার 

বাস্তবায়নাধীন দক্ষিা-সাংর্িষ্ট প্রকবল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মটি (র্পআইর্স) ও প্রকবল্পর র্স্ট্য়ার্রাং কর্মটির (র্পএসর্স) 

সিায় এনএসর্র্এ-এর প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়ন িাওয়ার পর্রবপ্রর্ক্ষবি এনএসর্র্এ-এর প্রর্ির্নর্ধ সিায় অাংেগ্রহণ কবর 

দক্ষিা-সাংক্রান্ত প্রকবল্পর শক্ষবত্র প্রর্েক্ষণ প্রদাবন এনএসর্র্এ-এর কর্ম্পট্যার্ি স্ট্োন্ডার্ ি ও কার্রকুলাম অনুসরবণর পরামে ি 

প্রদান কবর আসবেন।  

 

৪.৪ অোবসসর পুল তির্র  

দক্ষিা প্রর্েক্ষণার্ীবদর অোবসসবমন্ট কার্ িক্রম সম্পাদবনর জন্য এনএসর্র্এ-এর আওিায় একটি অোবসসর পুল তির্রর 

কার্ িক্রম িলমান আবে। ২০২১-২২ অর্ িবেবর র্বর্িন্ন ধাবপ ৩৫৬ জন অোবসসর এনএসর্র্এ-এর পুলর্ভি হবয়বেন। এ 

পর্ িন্ত পুলর্ভি অোবসসবরর সাংখ্যা ৪২৪ জন।  

 

 



 

 

৪.৫ শট্রইনার অোবসসর পুল তির্র  

র্সর্বটিএন্ডএ সম্পন্ন শর্ শকাবনা ব্যর্ি ও এনএসর্র্এ-এর পুলর্ভি অোবসসরবদর মবধ্য র্সর্বটিএন্ডএ সম্পন্ন শর্ শকউ 

শট্রইনার র্হবসবব কাজ করবি আগ্রহী হবল িাবদর শট্রইনার অোবসসর র্হবসবব পুলর্ভি করা হয়। এ লবক্ষে এনএসর্র্এ-

এর র্নধ িার্রি পরীক্ষার মাধ্যবম কর্ম্পবেন্ট হবল শট্রইনার অোবসসবরর পুলর্ভি হওয়া র্ায়। এ পর্ িন্ত ১০৫ জনবক শট্রইনার 

অোবসসবরর পুলর্ভি করা হবয়বে।  

 

৪.৬ অোবসসবমন্ট উইাং-এর ২০২১-২০২২ অর্ িবেবরর িথ্য 
 

এনএসর্র্এ-এর র্সএর্র্ ও কার্রকুলাম অনুসরণ কবর 

ইবিামবধ্য দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানগুবলা 

অোবসসবমন্ট কার্ িক্রম শুরু কবরবে। ইবিামবধ্য ইউবসপ 

বাাংলাবদেসহ কবয়কটি প্রর্িষ্ঠান শর্বক ১২৭ জন 

প্রর্েক্ষণার্ীবক এনএসর্র্এ-এর পুলর্ভি অোবসসরবদর 

দ্বারা অোবসস করা হবয়বে। অোবসসবমন্ট কার্ িক্রবম 

এনএসর্র্এ-এর কম িকিিাগণ উপর্স্থি শর্বক পুবরা 

অোবসসবমন্ট প্রর্ক্রয়া িদারর্ক কবরন। 

আধুর্নক ও সমবয়াপবর্াগী অোবসসবমন্ট টুলস তির্র করা  

এনএসর্র্এ-এর অন্যিম দার্য়ে। এ লবক্ষে প্রবয়াজন  

অনুর্ায়ী কার্ িক্রম িলমান আবে। 

 

৪.৭ আইর্সটি র্েল্যার্িাং এবাং অন্যান্য অকুবপেবনর দক্ষিা সনদায়ন কার্ িক্রম 

োংলাসদশ েতমোসন জনর্মর্িক লিোাংে সুহেধা (Demographic Windows of Opportunity) মিাগ করসে। 

োংলাসদসশ প্রহতেের ২২ লক্ষ যুে শ্রে োজাসর যুি িসি। দক্ষতা প্রহশক্ষে এেং সনদ না র্াকায় তারা উপযুি কসে ম 

হনযুি িসত পারসেন না এেং মদসশ হেসদসশ  স্বল্প  পাহরশ্রাহেসক  কাজ করসত োধ্য িশে। কে মসক্ষসের সম্প্রসারেসি 

মশািন কাজ প্রাহপ্তর সম্ভােনা বৃহদ্ধ ও গহতশীলতা আনয়ন এেং কসে মর উপসর্াগী দক্ষ কেী ততহরর লসক্ষু এনএসহিএ 

কাজ করসে। অপরহদসক, মদসশর যুে সোসজর একাংশ হিল্যাহিংসি অন্যান্য মপশায় হনসয়াহজত মর্সক তেসদহশক মুদ্রা 

অজমসন গুরুেপূে ম অেদান রাখসে। তাই হনয়হেত অুাসসসসেন্ট এর পাশাপাহশ পূে ম অহিজ্ঞতার স্বীকৃহত ো Recognition 

of prior learning  (আরহপএল) পদ্ধহতসত যুেসদর সংহিষ্ট দক্ষতা অুাসসসসেন্ট কসর সনদায়সনর জন্য প্রস্তুত করা 

িসি। এর ফসল তাসদর মপশাগত উন্নয়সনর সুসর্াগ সৃহষ্ট িসে।  

 

মদসশর কে মক্ষে জনসগাষ্ঠীর দক্ষতার উন্নয়সনর জন্য অহিন্ন সনদায়সনর লসক্ষু এনএসহিএ িসত অুাসসসসেন্ট কার্ মক্রে 

গ্রিে করা িসয়সে। অযােহধ আইহসটি হিল্যািারসদর ০৬ টি মপশাসি মোে ১৯ (উহনশ)টি মপশা এেং অুাসসসর 

মেইনারসি ১৮৮৩ জসনর অুাসসসসেন্ট সম্পন্ন করা িসয়সে এেং তাসদর েসধ্য ১২৯৭ জন কহম্পসেন্ট িসয়সেন।  

 

মদসশর হিল্যািারসদর েসধ্য ৯৬.২% এর েয়স ৩৫ এর নীসচ এেং তারা হিল্যাহিং মপশায় হনসয়াহজত মর্সক তেসদহশক 

মুদ্রা অজমসন গুরুেপূে ম অেদান রাখসে। হিল্যাহিং মপশায় হনসয়াহজতসদর ৭৩.১% খন্ডকালীন হিল্যািার। র্াসদর 

অহধকাংসশর োহসক আয় ১৫,০০০/- োকার কে। োননীয় প্রধানেন্ত্রীর সানুগ্রি হনসদ মশনার পর্রমপ্রহক্ষসত আইহসটি 

হিল্যািারসদর দক্ষতা সনদায়সনর হনহেত্ত এনএসহিএ কর্তমক র্নম্নরুপ পদসক্ষপ গ্রিে করা িসয়সেেঃ 

 ০২ হিসসম্বর ২০২০হি. তাহরসখ আইহসটি হিল্যািারসদর দক্ষতা সনদায়ন গাইিলাইন এেং ১৯ জুলাই ২০২১হি. 

তাহরসখ পূে ম অহিজ্ঞতার স্বীকৃহত (আরহপএল) গাইিলাইন জাহর করা িসয়সে।  

 এনএসর্র্এ কর্তিক অর্ধক সাংখ্যক আইর্সটি র্েল্যািারবদর অনলাইবন অোবসসবমন্ট কবর সনদায়বনর 

আওিার্ভি করার লবক্ষে র্বর্িন্নিাবব প্রিার-প্রিারণার মাধ্যবম র্নবন্ধবন উৎসার্হি করার কার্ িক্রম গৃহীি 

হবয়বে। 



 

 

আইর্সটি র্েল্যািারবদর দক্ষিা সনদায়ন সাংক্রান্ত র্বজ্ঞাপন এনএসর্র্এ এর ওবয়বসাইবে প্রিার করা হবে। 

এনএসর্র্এ এর অর্ফর্েয়াল শফসবুক শপজ শর্বকও প্রিার-প্রিারণা িালাবনা হবে। আইর্সটি র্েল্যার্িাংবক 

উপজীব্য কবর ৩টি টির্ির্স র্নম িাণ কবর ইবলক্টর্নক র্মর্র্য়ায় র্বজ্ঞাপন আকাবর প্রিার করা হবে। 

 

 এনএসহিএ’র ন্যাশনাল হিলস্ মপাে মাসলর োধ্যসে আইহসটি হিল্যািাসদর আসেদন গ্রিে এেং হনেন্ধন সম্পন্ন, 

অুাসসসসেন্ট পদ্ধহত সম্পসকম অহরসয়সন্টশন প্রদান, অুাসসসসেন্ট এেং সনদায়সনর পুসরা প্রহক্রয়াটি অনলাইসন 

সম্পন্ন করা িসি।  

 

 আইহসটি হিল্যািারসদর সনদায়ন গ্রিসন সসচতনতা বৃহদ্ধর লসক্ষু গত ১১মে ২০২২ তাহরসখ ICT 

Freelancing in Bangladesh : Present status,Challenges  and Opportunity শীষ মক 

মসহেনার অনুহষ্ঠত িয়। মসহেনাসর োননীয় প্রধান েন্ত্রীর মেসরকাহর হশল্প ও হেহনসয়াগ উপসদষ্টা জনাে সালোন 

ফজলুর রিোন এেহপ প্রধান অহতহর্ হিসসসে উপহস্থত হেসলন। মসহেনাসর আড়াই শতাহধক হিল্যািারসি চার 

শতাহধক অংশগ্রিনকারী উপহস্থত হেসলন।  

 

ন্যাশনাল হিলস্ মপাে মাল (NSP) এর োধ্যসে আসেদন গ্রিে শুরু িসল অযােহধ মোে ১০০জন আইহসটি হিল্যািার 

কহম্পসেন্ট িসয়সে। অযাবর্ধ ৬টি অকুবপেন ও শলবিবল অোবসসবমবন্ট অাংেগ্রহন সাংক্রান্ত িথ্যার্দ র্নম্নরূপ:  

ক্র. নাং মপশার নাম 
অুাসসসসেসন্ট 

প্রহশক্ষোর্ী 

ফলাফল 

(কহম্পসেন্ট) 

১ গ্রাহফক হিজাইন ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৩ ৫১ ৩৮ 

২ গ্রাহফক হিজাইন ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৫ ১১ ০৮ 

৩ হিহজোল োসকমটিং ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৩ ১৭ ১৭ 

৪ হিহজোল োসকমটিং ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৬ ১৭ ১৬ 

৫ ওবয়ব র্র্জাইন এন্ড মিসিলপসেন্ট ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৩ ২০ ১৪ 

৬ ওসয়ে হিজাইন এন্ড মিসিলপসেন্ট ফর হিল্যাহিং মলসিল-০৫ ১১ ০৭ 

মোে ১২৭ ১০০ 

 

 

 

 

 



 

 

৫.০ এনএসর্র্এ ের্িোলীকরণ প্রকল্প 

 ৫.১ প্রকসল্পর সংহক্ষপ্ত পেভূহে 

সারা শদবে ২৯ টি মন্ত্রণালয়/ র্বিাগ এবাং অধীনস্থ ৩৫ টি সাংস্থার পাোপার্ে এনর্জও এবাং শবসরকারী প্রর্িষ্ঠান দক্ষিা 

উন্নয়ন কার্ িক্রম পর্রিালনা করবে । র্কন্ত এর মাবনর মবধ্য ব্যাপক তবসাদৃশ্য রবয়বে। দক্ষিা উন্নয়ন কার্ িক্রমবক একটি 

সমর্ন্বি ধারায় র্নবয় আসার জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন আইন, ২০১৮ এর মাধ্যবম জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ এর 

সৃর্ষ্ট হয়। পরবিীবি জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ হেহধোলা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। আইন ও হেহধোলা প্রদত্ত 

ম্যানসিে-এর োস্তোয়ন শুরু করার লসক্ষু নেগঠিত এনএসর্র্এ-শক ের্িোলীকরবণর জন্য ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন 

কর্তমপক্ষ শহিশালীকরে’ শীষ মক একটি কাহরগহর সিায়তা প্রকসল্পর োস্তোয়ন শুরু িসয়সে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী 

২০২২ িসত হিসসম্বর ২০২৪ পর্ মন্ত। প্রকল্পটির মোে  ব্যয় ৪৬.১০ মকাটি োকা র্ার পুসরাোই োংলাসদশ সরকাসরর অর্ মায়সন 

পহরচাহলত। প্রকসল্পর োধ্যসে মপশাহিহত্তক দক্ষতাোন, পাঠ্যক্রে প্রেয়ন, অুাসসসসেন্ট টুলস্ প্রেয়ন; গসেষোর োধ্যসে 

হিলস গ্যাপ র্নধ িারণ এবাং িতুর্ ি র্েল্প র্বল্পববর ফবল র্বর্িন্ন শট্রবর্ শর্ পর্রবিিন এবসবে িা সমন্বয়; এসএমর্র্এ এবাং 

সাংর্িষ্ট শস্ট্কবহাল্ডারবদর দক্ষিা উন্নয়ন কার্ িক্রম সম্পবকি সক্ষমিা বৃর্দ্ধর জন্য র্বর্িন্ন ধরবণর প্রর্েক্ষন এবাং কম িোলার 

আবয়াজন; দক্ষিা উন্নয়ন কার্ িক্রম সম্পবকি জনগবনর সবিিনিা বৃর্দ্ধ সংক্রান্ত কার্ িক্রম গ্রহণ করা। প্রকল্পটি োস্তোহয়ত 

িসল এনএসহিএ-এর গহতশীলতা বৃহদ্ধ পাসে এেং দক্ষ জনেল ততহরসত সিায়ক িসে র্া মদসশর উন্নয়সন দীর্ মসেয়াদী 

ভূহেকা রাখসে। 

৫.২ প্রকসল্পর মূল লক্ষু 

হশল্প ও মপশার চাহিদার প্রসয়াজনীয় োন অনুর্ায়ী স্থানীয় ও আন্তজমহতক োজাসরর জন্য দক্ষ জনশহি ততহরসত সিসর্াহগতা 

প্রদান ও সক্ষেতা বৃহদ্ধর জন্য এনএসহিএ-মক শহিশালীকরে।  

৫.৩ প্রকসল্পর মূল উসদ্দশ্য  

(১) দক্ষতা প্রহশক্ষে চক্র োস্তোয়সন দক্ষতা প্রহশক্ষসের জন্য প্রসয়াজনীয় িকুুসেন্ট ততহর করা; 

(২) শ্রেোজাসর দক্ষতার চাহিদা ও মর্াগান এেং হিলস গ্যাপ হনধ মারে এেং িহেষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা হনধ মারে ইতুাহদ 

হেষসয় গসেষো পহরচালনা করা; 

(৩) এনএসহিএ-এর কে মকতমা এেং দক্ষতা হেষয়ক সংহিষ্ট মস্ট্কসিাল্ডারসদর সক্ষেতা বৃহদ্ধ করা; 

(৪) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীহত, ২০২১ এেং কে মপহরকল্পনা োস্তোয়সন সিায়তা করা; এেং  

(৫) দক্ষতা প্রহশক্ষে সম্পসকম জনসসচতনতা সৃহষ্ট করা। 

 

৫.৪ প্রকসল্পর কসম্পাসনন্টসমুি 

 

প্রকল্পটি চারটি কসম্পাসনসন্টর োধ্যসে পহরচাহলত িসি। কসম্পাসনন্টসমূি িসলা:  

১) দক্ষতা প্রহশক্ষসের জন্য প্রবয়াজনীয় র্কুেবমন্ট তির্র করা: এ কসম্পাসনসন্টর োধ্যসে অগ্রাহধকারহিহত্তক অকুসপশন ও 

মলসিল অনুর্ায়ী দক্ষতা প্রহশক্ষসের জন্য প্রসয়াজনীয় দক্ষতাোন, পাঠ্যক্রে, অুাসসসসেন্ট টুলস্, কহম্পসেহি মেজি লাহন মং 

ম্যাসেহরয়াল ইতুাহদ প্রেয়ন করা িসে।  

২) গসেষো: শ্রেোজাসর দক্ষতার চাহিদা ও মর্াগান এেং হিলস গ্যাপ হনধ মারে এেং চতুর্ ম হশল্প হেপ্লসের চুাসলঞ্জ 

মোকাসেলা ইতুাহদ হেষসয় ৬টি গসেষো পহরচালনা করা িসে;  

৩) সক্ষমিা বৃর্দ্ধ:এ কবম্পাবনবন্টর মাধ্যবম এনএসহিএ-এর কে মকতমা এেং দক্ষতা হেষয়ক সংহিষ্ট মস্ট্কসিাল্ডারসদর 

সক্ষেতা বৃৃ্হদ্ধর লরক্ষে র্বর্িন্ন ধরবণর প্রর্েক্ষণ, কম িোলা ইিোর্দর আবয়াজন করা হবব;  



 

 

৪) শস্যাসাল মাবকিটিাং: দক্ষতা প্রহশক্ষে সম্পসকম সোসজ প্রচহলত মনহতোচক ধারো ো মসাস্যাল হস্ট্গো দূরীকরে, দক্ষতা 

প্রহশক্ষসের সুফল সম্পসকম যুেসোজ ও অহিিােকসদর অেগত করা িসে।  

৫.৫ জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ ের্িোলীকরণ প্রকবল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

প্রকবল্প ২০২১-২২ অর্ িবেবর শমাে বরাে র্েবলা ১ শকাটি ৬৮ লক্ষ োকা। িন্মবধ্য শমাে ব্যয় হবয়বে ৭৯ লক্ষ ৬৬ হাজার 

োকা র্া শমাে বরাবের ৪৭.৭% েিাাংে। উবেখ্য, শমাে বরাবের মবধ্য ৬২ লক্ষ োকা (শমাে বরাবের ৩৭%) র্ববদবে 

দক্ষিা কার্ িক্রম পর্রদেবনর জন্য বরাে র্াকবলও অর্ িমন্ত্রনালাবয়র স্মারক নাং ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৮(অাংে-

২)৪০৩ অনুর্ায়ী র্ববদে র্াত্রা সীর্মিকরবণর ফবল উি োকা অব্যর্য়ি শর্বক র্াওয়ায় প্রকবল্পর বাস্তবায়ন হার 

উবেখবর্াগ্য মাত্রায় অগ্রগর্ি সার্ধি হয়র্ন। এোড়া প্রকবল্পর কবম্পাবনন্টর্ির্ত্তক কার্ িক্রম /অজিন র্নম্নরূপ: 

  আউেবসার্স িাং-এর মাধ্যবম ২ জন গববষণা সহকারী, ২ জন অর্ফস সহায়ক ও ১ জন র্ক্লনার র্নবয়াবগর কাজ 

সম্পন্ন হবয়বে। ১ জুন ২০২২ িার্রবখ িারা কম িস্থবল শর্াগদান কবরবেন।  

 ৪টি কর্ম্পউোর, ৪টি ল্যাপেপ, ১টি িোনার ও ১টি র্প্রন্টার ক্রয় প্রর্ক্রয়া জুন ২০২২ মাবস সম্পন্ন করা হবয়বে। 

 ১১ শম ২০২২ িার্রবখ ‘Freelancing in Bangladesh: Present Status, Challenges and 

Opportunities’ র্েবরানাবম একটি শসর্মনার অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। শসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি 

র্েবলন প্রধানমন্ত্রীর শবসরকার্র র্েল্প ও র্বর্নবয়াগ র্বষয়ক উপবদষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এবাং 

র্ববেষ অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন জনাব এন এম র্জয়াউল আলম, র্পএএ, র্সর্নয়র সর্িব, িথ্য ও 

শর্াগাবর্াগ প্রযুর্ি র্বিাগ। শসর্মনাবর অাংেগ্রহণকারীর সাংখ্যা র্িন েিার্ধক।  

 ২৬ শম ২০২২ িার্রবখ আরটির্ি, ২৯শে শম ২০২২ িার্রবখ একুবে টির্ি ২ জুন ২০২২ িার্রবখ িোবনল আই 

ও এসএ টির্িবি দক্ষিা উন্নয়ন সম্পর্কিি েকবো প্রিার করা হবয়বে।  

 ২৯ শম শর্বক ২ জুন ২০২২ িার্রখ পর্ িন্ত এনএসর্র্এ এর কম িকিিাবদর র্নবয় কর্ম্পবের্ি স্ট্োন্ডার্ ি প্রণয়ন 

র্বষয়ক ০৫ (পাঁি) র্দনব্যাপী একটি প্রর্েক্ষণ আবয়াজন করা হবয়বে।  

 জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এসএসর্র্এ) কর্তিক দক্ষিা প্রর্েক্ষবণর র্বষবয় যুবসমাজবক উদ্বুদ্ধকরণ, 

প্রর্েক্ষণ গ্রহবণর মাধ্যবম জীবনমাবনর পর্রবিিন ও দক্ষিা প্রর্েক্ষণ সম্পবকি সামার্জক শনর্িবািক ধারণা 

দূরীকরবণর লবক্ষে ৫০ শসবকন্ড তদবঘ িে একটি টির্ির্স ২৬ জুন ২০২২ হবি ৩০ জুন ২০২২ র্ি. িার্রখ পর্ িন্ত 

আটির্ি ও র্নউজ ২৪ িোবনবল প্রিার করা হবয়বে। 

 প্রর্কউরবমন্ট শস্পোর্লষ্ট র্নবয়াবগর কার্ িক্রম সম্পন্ন হবয়বে । 

 তত্রমার্সক র্ির্ত্তবি ২০২২-২৩ অর্ িবেবরর কম িপর্রকল্পনা প্রস্তুি করা হবয়বে।  

 প্রকবল্পর প্রিার ও র্বজ্ঞাপন খাি হবি সুেবির্নর, র্লফবলে, বুকবলে, রাইটিাংপ্যার্, প্রকবল্পর নাম শখাদাইকৃি 

কলম, ৯০০ র্পস টি-োে ি ও ১০০০ র্পস মাি তির্র ও র্বিরণ সম্পন্ন হবয়বে। 

 প্রবজক্ট ইমর্প্লবমবন্টমন কর্মটির (র্পআইর্স) এর ৩ টি সিা এবাং প্রবজক্ট র্স্ট্য়ার্রাং কর্মটির (র্পএসর্স) এর  

১টি সিা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে।  

 

  



 

 

৬.০ এনএসর্র্এ-এর অগ্রার্ধকারর্ির্ত্তক কার্ িক্রম 

১) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীর্ির আবলাবক দক্ষিা উন্নয়ন শকৌেল ও কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন; 

২) িতুর্ ি র্েল্প র্বপ্লব এবাং অন্যান্য সম্ভাব্য পর্রবিিবনর শপ্রক্ষাপে র্বববিনায় গববষণা, জর্রপ ও সমীক্ষার মাধ্যবম শদেীয় 

ও আন্তজিার্িক েমবাজাবরর ির্বষ্যৎ দক্ষিার িার্হদা র্নরূপণ, র্িলস গ্যাপ র্নধ িারণ এবাং দক্ষিা িার্হদার পূব িািাস 

প্রদান; 

৩) বিিমান ও ির্বষ্যৎ দক্ষিার িার্হদা র্বববিনায় স্ট্োন্ডার্ ি শর্বিলপবমন্ট, শকাস ি অোর্ক্রর্র্বেেন র্কুবমন্ট প্রণয়ন, 

কার্রকুলাম তির্র, দক্ষিার্ির্ত্তক র্েক্ষা উপকরণ ও অোবসসবমন্ট টুলস প্রণয়ন; 

৪) শদবের সকল দক্ষিা প্রর্েক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানবক র্নবর্ন্ধি কবর অবকাঠাবমা, ল্যাববরের্র, র্ন্ত্রপার্ি, উপকরণ 

ইিোর্দর শক্ষবত্র আর্র্ িক সহায়িার ব্যবস্থা করা;  

৫) একটি সামর্গ্রক জািীয় র্িলস শপাে িাল তির্র করা র্াবি দক্ষিা প্রর্েক্ষণ, র্িলস গ্রাজুবয়েবদর িথ্য ও গ্রাজুবয়ে 

ট্রোর্কাং, িাকর্র ও িাকর্রপ্রার্ীর িথ্য, র্িলস গ্যাপ, শদেীয় ও আন্তজিার্িক েমবাজার ইিোর্দ র্বষবয় লাইি িথ্য 

সর্ন্নববর্েি করা; এবাং 

৬) অন্যান্য শদে ও প্রর্িষ্ঠাবনর সবঙ্গ পারস্পর্রক স্বীকৃর্ি চুর্ি (MRA)-এর মাধ্যবম দক্ষিা গ্রাজুবয়েবদর 

কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ প্রেস্ত করা। 

৭.১ র্বর্িন্ন গাইর্লাইন প্রণয়ন ও অনুবমাদন 

৭.১.১ প্রণীি র্বর্ধমালা, নীর্িমালা ও গাইর্লাইন 

এনএসর্র্এ কর্তিক এ পর্ িন্ত র্নম্নবর্ণ িি র্বর্ধমালা, নীর্িমালা ও গাইর্লাইন প্রণয়ন করা হবয়বে: 

১) জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল ব্যবহার নীর্িমালা, ২০১৯ 

২) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ র্বর্ধমালা, ২০২০ 

৩) জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর িাকর্র ও র্নবয়াগ প্রর্বধানমালা, ২০২১ 

৪) প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নবন্ধন গাইর্লাইন, ২০১৯ 

৫) প্রর্েক্ষণার্ী অোবসসবমন্ট গাইর্লাইন, ২০২০ 

৬) অোবসসর অোবসসবমন্ট গাইর্লাইন, ২০২০ 

৭) শকাস ি পর্রিালনার স্বীকৃর্ি গাইর্লাইন, ২০২০ 

৮) অোবসসবমন্ট শসন্টার স্বীকৃর্ি গাইর্লাইন, ২০২০ 

৯) আইর্সটি র্েল্যািারবদর সনদায়ন গাইর্লাইন, ২০২০ 

১০) পূব ি অর্িজ্ঞিার স্বীকৃর্ি গাইর্লাইন, ২০২১ 

১১) ইন্ডার্ি র্িলস কাউর্িল অপাবরেনস গাইর্লাইন, ২০২১ 

১২) জািীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল ব্যবহার পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইর্লাইন, ২০২২ 

১৩) শসন্টার অব এর্িবলি গাইর্লাইন, ২০২২ 

 

৭.১.২ র্নবম্নাি গাইর্লাইন প্রণয়বনর কাজ িলমান 

প্রর্েক্ষক সনদায়ন গাইর্লাইন।  

 

 

 

 



 

 

৮.০ এনএসর্র্এ-এর সাববক র্নব িাহী শিয়ারম্যানবৃি 

ক্রর্মক নাম পদবী কম িকাল 

১ শমাোঃ ফারুক শহাবসন সর্িব ৩ শফব্রুয়ার্র ২০১৯-৯ শফব্রুয়ার্র ২০২০ 

২ শগালাম শমাোঃ হার্সবুল আলম সর্িব ৯ শফব্রুয়ার্র ২০২০-২৯ অবক্টাবর ২০২০ 

৩ দুলাল কৃষ্ণ সাহা  সর্িব ২৯ অবক্টাবর ২০২০-৪ আগস্ট্ ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     এনএসহিএ-এর কে মকতমাবৃন্দ 

  



 

 

ফবো গ্যালার্র 

 
জািীয় শোক র্দববস জার্ির র্পিার প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িণ  

 

  



 

 

 

  
র্বে যুব দক্ষিা র্দববসর র োর্ল ও আবলািনা অনুষ্ঠান 

 

জুম প্লােফবম ি এনএসর্র্এ’র কার্ িক্রম অবর্হিকরবণর লবক্ষে খুলনা র্বিাগীয় কর্মেনাবরর সাবর্ সিা 

 
“Skills Development for Inclusive Growth in Bangladesh” েীষ িক শসর্মনার 

 



 

 

 
শেখ রাবসল র্দবস ২০২১ এ পুষ্পস্তবক অপ িণ 

 

মহান েহীদ র্দবস উপলবক্ষ পুষ্পস্তবক অপ িণ 



 

 

 

জািীয় র্েশু র্দবস ২০২২ উপলবক্ষ এনএসর্র্এ কর্তিক পুষ্পস্তবক অপ িণ 

 

 

বঙ্গবন্ধু জািীয় দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা, ২০২১-এর র্বজয়বদর মবধ্য সনদ র্বিরণ  

 

 



 

 

 

বঙ্গবন্ধু জািীয় দক্ষিা প্রর্িবর্ার্গিা, ২০২১  

  
“Competency Standards Development Workshop on Computer Operation” েীষ িক ওয়াকিেপ 

 



 

 

 

এনএসর্র্এ কর্তিক আবয়ার্জি ইফিার মাহর্ফল অনুষ্ঠান  

 

এনএসর্র্এ-এর কম িকিিাবদর সবঙ্গ র্েল্প দক্ষিা পর্রষবদর কম িকিিাবৃি  

 

 



 

 

 
 

এনএসর্র্এ’র কম িকিিাবৃবির অিেন্তরীণ প্রর্েক্ষণ 

 

“Skills trend of 21st Century: Country Perspectives, Policy Options and Interventions” েীষ িক শসর্মনার  

 

 



 

 

 

ICT Freelancing in Bangladesh: Present Status, Challenges and Opportunities েীষ িক শসর্মনার  

 

 

গির্ন িাং শবাবর্ ির ১ম সিা 

  



 

 

 

র্বে যুব দক্ষিা র্দববসর র োর্ল  

 

 

র্বে যুব দক্ষিা র্দববসর আবলািনা অনুষ্ঠান 

 


