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চ) প্রশিক্ষণ কা েক্রম বা ক্লার্িি সময় সকাল ৯ ো হর্র্ শুরু কর্ি শবকাল ৬ োি মর্ধয টিষ্ কির্র্ হর্ব। টকান 

শবর্িষ্ কাির্ণ  শদ  ি বাশহর্ি অনয সময় প্রশিক্ষণ ক্লার্িি সময় শনধোিণ কির্র্ হয় র্র্ব অবিযই প্রকল্প 

অশ স হর্র্ পূবোনুমশর্ র্াকর্র্ হর্ব। 

ে)  প োি টেশনাং টমশেশিয়াল ও লশজশিকস প্রশর্ বযার্চি টক্ষর্ত্র প্রশিক্ষণ শুরুি শদন সকল প্রশিক্ষণার্েীর্দি প্রদান 

কির্র্ হর্ব। 

জ)  অনুর্মাশদর্ শসর্লবাস ও টকাসে টমশেশিয়াল বযবহাি কির্র্ হর্ব। 

 )   শদ  যাক্টশির্র্ প্রশিক্ষণ উপর্কন্দ্র হয় র্র্ব প্রশিক্ষণ ির্ল প্রশিক্ষণার্েীর্দি জনয  যাক্টিীি প োি শনিাপত্তা বযবিা 

র্াকর্র্ হর্ব। 

ঞ)  BTMA-SEIP প্রকল্প অশ স করৃ্েক প্রদত্ত CS, CBLM, Assessment Guideline, QA Framework

সহ  অনযানয নমুনা েকুর্মর্ন্টন অনুসিণ কর্ি প্রশিক্ষণ পশিচালনা কির্র্ হর্ব। 

ট াকাল পািসন: 

প্রশর্শে টেশনাং টেনুযি জনয  যাক্টিী মযার্নজর্মর্ন্টি পক্ষ হর্র্ HR & Admin-   কমেির্ উর্ধ্ের্ন টকান কমেকর্োর্ক Focal 

Person শহর্সর্ব শনবোশচর্ কিা হর্ব।  উতি৷ বযশতি৷ি র্িাবধার্ন সাংশিষ্ট টেনুযর্র্ টেশনাং কা েক্রম সম্পাশদর্ হর্ব। ট াকাল

পাসেন হর্বন উতি৷ প্রশিক্ষণ উপর্কর্ন্দ্রি প্রধান। শমল করৃ্েক শমর্লি প্রিাসশনক ও টপ্রাোকিন উেয় চযার্নল কার্জ লাশির্য় 

দক্ষোর্ব প্রশিক্ষন কা েক্রম চালার্র্ সক্ষম মধযম প োর্য়ি  মন  কজন কমেকর্োর্ক ট াকাল পািসন মর্নাশনর্ কির্বন। 

প্রকর্ল্পি পক্ষ টর্র্ক র্ার্ক আনুষ্ঠাশনক শনর্য়াি টদয়া হর্ব। ট াকাল পাসেনর্কপ্রশর্শে বযার্চি প্রশিক্ষন সাংক্রান্ত সকল কাজ 

সুষ্ঠুোর্ব সম্পন্ন কিাি জনয প্রকল্প অশ স হর্র্ সাশবেক সহর্ াশির্া প্রদান কিা হর্ব। 

প্রশিক্ষণ শুরুি প্রশক্রয়া: 

 ই প্রকর্ল্পি আওর্ায় প্রশিক্ষণ প্রদানকািী প্রশর্ষ্ঠান শহর্সর্ব  া কির্র্ হর্ব - 

ক) প্রশর্ষ্ঠান টিশজর্েিনঃ সাংশিষ্ট প্রশর্ষ্ঠার্নি সার্র্  কশে সমর্ ার্া স্মািক স্বাক্ষশির্ হওয়াি পি উতি৷ প্রশর্ষ্ঠার্নি HR & 

Admin ি senior টকান কমেকর্ো উতি৷ প্রশর্ষ্ঠার্নি মযার্নজর্মন্ট দ্বািা উতি৷ প্রশর্ষ্ঠার্নি ট াকাল পাসেন

শনবোশচর্ হর্বন।  োড়া কশম্পউোি পশিচালনায় দক্ষ  কজন কমেকর্ো উতি৷ প্রশর্ষ্ঠার্নি জনয টেো  শি 

অপার্িেি শহর্সর্ব শনবোশচর্ হর্বন। পিবর্েীর্র্ ট াকাল পাসেন ও টেো  শি অপার্িেি শনধোশির্  ির্ম প্রশর্ষ্ঠান 

সাংক্রান্ত র্র্যাশদ,  ট াকাল পাসের্নি টপ্রা াইল ও টেো  শি অপার্িের্িি টপ্রা াইল প্রকল্প অশ সর্ক ইর্মইর্ল 

সিবিাহ কির্বন। উতি৷ টপ্রা াইল টর্র্ক প্রকল্প অশ স সাংশিষ্ট প্রশর্ষ্ঠার্নি টপ্রা াইল প্রকর্ল্পি Training 

Management System - TMS-   অন্তেুেতি৷ কর্ি ট াকাল পাসেন ও টেো  শি অপার্িেির্ক র্ার্দি লিইন ইউজাি

টনম ও পাসওয়োে প্রদান কির্বন। শনজস্ব টপ্রা াইর্ল লি-ইন পূবেক ট াকাল পাসেন ও টেো  শি অপার্িেি পিবর্েীর্র্ 

টেশনাং সাংক্রান্ত কা েক্রম পশিচালনা কির্বন।   সাংক্রান্ত  কশে ওশির্য়র্ন্টিন/ প্রশিক্ষণ ট াকাল পাসেন ও টেো  শি 

অপার্িেির্ক প্রদান কিা হর্ব। 

া) প্রশর্ষ্ঠার্নি জনয আলাদা বযাাংক  কাউন্ট তর্িীঃ প্রশর্ষ্ঠার্নি মযার্নশজাং শের্িক্টি বা র্াি শনবোশচর্ প্রশর্শনশধি মাধযর্ম 

পশিচালনর্ ািয  কশে বযাাংক  কাউন্ট তর্িী কির্র্ হর্ব। প্রশর্ষ্ঠার্নি প্রাপয সকল আশর্েক টলনর্দন  র্া- প্রশিক্ষণ 

প্রশর্ষ্ঠার্নি োড়া,  ইউশেশলশে শবল ও প্রশিক্ষণ সামগ্রীি অনুর্মাশদর্ শবল সমূহ  ই  কার্উন্টি মাধযর্ম প্রদান কিা হর্ব। 

ট াকাল পাসেন,  প্রশিক্ষক,  টেো  শি অপার্িেি  বাং অেযন্তিীণ পিীক্ষর্কি টপর্মন্ট শনজ শনজ বযাাংক বা টমাবাইল 

বযাাংক  যাকাউর্ন্টি মাধযর্ম প্রদান কিা হর্ব। 

ি) আইশপ কযার্মিা িাপনঃ দিূবর্েী প্রশিক্ষণ টকন্দ্র সমূহ ট াার্ন শনয়শমর্  ার্ায়ার্ সময় সার্পক্ষ,  টসসকল প্রশিক্ষণ 

টকন্দ্রসমূর্হ অন-লাইন মশনেশিাংর্য়ি জনয করৃ্েপর্ক্ষি সার্র্ আর্লাচনা সার্পর্ক্ষ  যাক্টিীর্র্ শর্ওশি ক্লািরুর্ম সম্পূণে 

প্রকর্ল্পি াির্চ আইশপ কযার্মিা সাংর্ াজন কির্র্ হর্ব। 

প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্রেন্স - ২ (Additional)  পৃষ্ঠা - 3 



 প ৃষ্ঠা - 4 

প্রশিক্ষণার্েী বাোই: 

ক)  িানীয় প োর্য় প্রশিক্ষণ প্রদান সাংক্রান্ত প্রচাি কির্র্ হর্ব। প্রচার্িি কাজশে পশত্রকায় শবজ্ঞাপন/ শল র্লে 

শবর্িণ/ বযানাি িাপন ও মাইশকাং কর্ি কিা  ার্ব। ট র্ক্ষর্ত্র ট শে প্রর্ াজয টসই মাধযর্মই প্রচার্িি কাজশে 

সম্পন্ন কির্র্ হর্ব। 

া)  প্রশিক্ষণার্েীর্দির্ক কমপর্ক্ষ ১৫+ বয়সী শকর্িাি-শকর্িািী/  ুবক- ুবর্ী হর্র্ হর্ব। টবশসক টকার্সেি জনয সর্বোচ্চ 

বয়সসীমা ৪৫ বেি  বাং আপশিশলাং টকার্সেি জনয সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫০ বেি। 

ি) ২০ বা  ি অশধক বয়র্সি প্রশিক্ষণার্েীি টক্ষর্ত্র র্াি জার্ীয় পশিচয় পত্র বা NID র্াকা বাধযর্ামূলক। ১৫ টর্র্ক ১৯

বেি বয়র্সি প্রশিক্ষণার্েীর্দি টক্ষর্ত্র জার্ীয় পশিচয়পত্র অর্বা জন্ম শনবন্ধন র্াকর্র্ হর্ব। র্র্ব NID  বযবহার্ি

অগ্রাশধকাি শদর্র্ হর্ব। 

ঘ)  কমপর্ক্ষ ৩০% প্রশিক্ষণার্েী হর্ব নািী। 

ঙ)  New Entrant ও Upskilling টকার্সে নূযনর্ম শিক্ষাির্ ট ািযর্া ৫ম টেণী পাি  বাং টেক্সোইল টেশষ্টাং ও টকায়াশলশে

কর্িাল,  কশম্পউোি  ইর্েে শেজাইন ইন টেক্সোইল  ন্ড িার্মেন্টস ও টেক্সোইল টেশিাং  ন্ড  যার্পিাল মার্চেন্ডাইশজাং 

টকার্সেি জনয নূযনর্ম  ইচ,   স,  শস,  পাি বা ২ টর্র্ক ৩ বের্িি সাংশিষ্ট ইন্ডাশেি অশেজ্ঞর্া র্াকর্র্ হর্ব । 

চ)  বাোইর্য়ি সময়  ুবক- ুবর্ী,  কম দক্ষ,  িািীশিক প্রশর্বন্ধী,  সাংাযালঘু সম্প্রদায় ও নৃ-র্াশিক টিাষ্ঠীর্ক অগ্রাশধকাি 

শদর্র্ হর্ব। 

ে) আগ্রহী প্রশিক্ষণার্েীর্দি মর্ধয আর্বদন  িম শবর্িণ কির্র্ হর্ব  বাং বযাচ িির্নি অশর্িীতি৷ আর্বদনকািী র্াকর্ল 

অর্পক্ষমান র্াশলকা প্রনয়ণ ও সাংিক্ষন কির্র্ হর্ব,  ট াান টর্র্ক পিবর্েী বযার্চ প্রশিক্ষণার্েী শনবোচর্ন অগ্রাশধকাি 

শদর্র্ হর্ব। 

জ) প্রশিক্ষণ প্রশর্ষ্ঠার্নি পক্ষ টর্র্ক প্রশিক্ষণার্েী শনবোচর্নি সময় র্ার্দি আচিণ,  উদযম ও প্রশিক্ষণ টির্ষ্ সাংশিষ্ট ইন্ডাশের্র্ 

চাকুিী কিাি সশদ্বচ্ছা মূলযায়র্ন সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কির্বন। সাংশিষ্ট সাক্ষাৎকাি প্রদানকািীি  নাম,  টমাবাইল নম্বি,

শিকানা ও সাক্ষাৎকার্িি পি সাক্ষাৎ গ্রহণকািী মূলযায়ন নশর্ বযাচশেশত্তক সাংিক্ষণ কির্বন। 

 ) টকান বযার্চ টকান প্রশিক্ষণার্েীর্ক েশর্ে কিাি আর্ি শনশির্ হর্র্ হর্ব ট  উতি৷ প্রশিক্ষণার্েীি শনজস্ব টমাবাইল নম্বি ির্য়র্ে 

 বাং শনজস্ব বযাাংক শহসাব/র্মাবাইল বযাাংক শহসাব ির্য়র্ে,  শদ না র্ার্ক র্র্ব প্রশিক্ষণার্েীর্ক অবিযই েশর্ে  িম 

জমা টদওয়াি আর্ি শনজ্ নার্ম বযাাংক শহসাব বা টমাবাইল বযাাংক শহসাব াুর্ল েশর্ে  র্মে  যাকাউন্ট নাম্বািশে 

শনশদেষ্ট ঘর্ি পুিণ কর্ি র্ািপি েশর্ে  িম জমা শদর্র্ হর্ব। উতি৷  যাকাউন্ট নম্বর্ি প্রশিক্ষণার্েী র্াি তদশনক 

হাশজিা শেশত্তর্র্ টকাসে টির্ষ্  ার্ায়ার্ ও শেশ ন বাবদ বিাদ্দকৃর্ োর্াি োকা পার্বন। টকানোর্বই অনয 

টকান বযশতি৷ি  যাকাউন্ট নাম্বাি বযবহাি কিা  ার্ব না। 

ঞ) শদ টকান প্রশিক্ষণার্েী পূর্বে SEIP  ি আওর্ায় বাাংলার্দর্িি ট  টকান প্রশর্ষ্ঠান হর্র্ টেশনাং শনর্য় র্ার্ক, টস পুনিায় 

SEIP  ি আওর্ায় টকান প্রকাি টেশনাং শনর্র্ পাির্ব না।

প্রশিক্ষক শনবোচর্নি মানদন্ড: 

ক) প্রশিক্ষণ টকাসে টের্দ প্রশিক্ষকর্ক নূযনর্ম টেক্সোইর্ল শব,  স, শস ইশঞ্জশনয়াশিাং অর্বা টেক্সোইর্ল শের্োামা ইশঞ্জশনয়াি 

হর্র্ হর্ব। 

া) উপিন্তু র্াাঁি  যাক্টিীর্র্ বা শিক্ষা প্রশর্ষ্ঠার্ন কার্জি নূযনর্ম ৫ বের্িি বাস্তব অশেজ্ঞর্া র্াকর্র্ হর্ব। 

ি) শিক্ষকর্াি অশেজ্ঞর্া সম্পন্ন প্রশিক্ষকিণর্ক শবর্িষ্ প্রাধানয টদয়া হর্ব। 

ঘ) মািাি ক্রাফ্ট্স্মযান/র্ ািমযানর্দি টক্ষর্ত্র শিক্ষাির্ ট ািযর্া শিশর্লর্ ািয। র্র্ব  যাক্টিীর্র্ র্াাঁর্দি সাংশিষ্ট কার্জি 

১০ বের্িি বাস্তব অশেজ্ঞর্া র্াকর্র্ হর্ব। 

ঙ) প্রশিক্ষক বাোইর্য়ি টক্ষর্ত্র প্রর্য়াজনীয় ট ািযর্া র্াকা সার্পর্ক্ষ মশহলা (৩০%),  নৃ-র্াশিক টিাষ্ঠী,  সাংাযালঘু সম্প্রদায় 

ও সামাশজক সুশবধা বশির্র্দির্ক অগ্রাশধকাি শদর্র্ হর্ব। 

প্রশিক্ষক টিশজর্েিন পিশর্: 

প্রশিক্ষক শনশদেষ্ট  িম পূিণপূবেক ট াকাল পাসের্নি শনকে জমা শদর্বন। ট াকাল পাসেন উতি৷  ির্মি র্র্য  াাঁচাই পূবেক উতি৷ 

প্রশিক্ষর্কি  িম ও শবস্তাশির্ শসশে,  জার্ীয় পশিচয় পত্র বা NID, শিক্ষাির্ ট ািযর্াি সনদসমূহ  বাং অশেজ্ঞর্া

সনর্দি  র্োকশপসমূহ প্রকল্প অশ র্সি সাংশিষ্ট কমেকর্োর্ক ইর্মইল কির্বন। প্রকল্প অশ স উতি৷ টপ্রা াইল  াচাই পূবেক 

উতি৷ প্রশিক্ষকর্ক শনশদেষ্ট টকার্সেি জনয শনবোচন কির্বন  বাং ট াকাল পাসেনর্ক অবশহর্ কির্বন। প্রকল্প অশ স টর্র্ক ইর্মইল 

পাওয়াি পি ট াকাল পাসেন শনর্জ অর্বা টেো  শি অপার্িেি দ্বািা উতি৷ প্রশিক্ষর্কি টপ্রা াইল TMS-  আপর্লাে কির্বন।

প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্রেন্স - ২ (Additional)



 প ৃষ্ঠা - 5 

টকাসে মযার্েশিয়ালস: 

BTMA-SEIP প্রকর্ল্পি পক্ষ হর্র্ ১২ শে টকার্সেি Competency Standard বা CS প্রস্তুর্ কিা হর্য়র্ে। উতি৷  CS - ি

আর্লার্ক  NITER- ি অশেজ্ঞ প্রশিক্ষকিণ CBLM (Competency Based Learning Material) প্রস্তুর্ কর্ির্েন।

শনবোশচর্ প্রশিক্ষকিণ উতি৷ টকাসে আউেলাইর্নি আর্লার্ক শনজ শনজ Lesson Plan ও Job Sheet বাাংলায় প্রস্তুর্ কির্বন

বাং প্রকল্প অশ র্সি সার্র্ টিয়াি কির্বন। BTMA-SEIP প্রকল্প অশ র্সি সার্র্ টিয়ািকৃর্ Lesson Plan ও Job 

Sheet -  ি আর্লার্ক প্রশিক্ষণ ক্লাি পশিচাশলর্ হর্র্ হর্ব। প্রশিক্ষক  শদ মর্ন কর্িন ট  উতি৷ টলকচাি িীর্ে টকান শকেু

পশিবর্েন,  পশিমাজেন বা সাংর্ াজর্নি প্রর্য়াজন ির্য়র্ে র্র্ব শর্শন র্াি পিামিে শলশার্ আকার্ি প্রকল্প অশ র্সি সাংশিষ্ট 

কমেকর্োর্ক অবির্ কির্বন। টকাসে কর্ন্টন্ট মোর্িিন টবােে সাংশিষ্ট শবষ্র্য়ি উপি দক্ষ ও অশেজ্ঞ শবর্িষ্র্জ্ঞি সার্র্ 

পিামিেপূবেক শনশদেষ্ট কর্ৃেপর্ক্ষি অনুর্মাদন গ্রহণ পূবেক উতি৷ শবষ্র্য়ি CS পশিবর্ের্নি উর্দযাি গ্রহণ কির্র্ পার্িন।

শিক্ষার্েী টিশজর্েিন পিশর্: 

ট াকাল পাসেন ১ শে বযাচ শুরুি উর্দ্দর্িয প্রকল্প হর্র্ শনধোশির্ টিশজর্েিন  িম আগ্রহী প্রশিক্ষণার্েীর্দি মর্ধয শবর্িণ 

কির্বন।আগ্রহী প্রশিক্ষণার্েীিণ পূিণকৃর্ টিশজর্েিন  িম ও  ি সার্র্ প্রর্য়াজনীয়  াবর্ীয় কািজপত্র ট াকাল পাসের্নি 

শনকে জমা শদর্বন। ২৫ শে  িম জমা হর্ল ট াকাল পাসেন প্রকল্প অশ সর্ক অবির্ কির্বন  বাং প্রকল্প অশ স সাংশিষ্ট 

প্রশর্ষ্ঠার্নি সক্ষমর্া শবর্বচনা কর্ি ট াকাল পাসের্নি সার্র্ আলাপপূবেক টপােোর্ল প্রশর্ষ্ঠার্নি শবপিীর্র্ বযাচ অনুর্মাদন প্রদান 

কির্বন। ট াকাল পাসেন বা টেো  শি অপার্িেি উতি৷ বযার্চি শবপিীর্র্ সাংগ্রহকরৃ্ প্রশিক্ষণার্েীর্দি টেো প্রকল্প টপােোর্ল 

আপর্লাে কির্বন।  সাংক্রান্ত কা ে সম্পাদর্নি জনয ট াকাল পাসেন ও টেো  শি অপার্িেির্ক প্রশিক্ষণ ইর্র্ামর্ধয প্রদান 

কিা হর্য়র্ে  বাং প্রর্য়াজর্ন পূণিায় প্রশিক্ষণ প্রদান কিা হর্ব। 

মলূযায়ণ পিশর্: 

 কজন শিক্ষার্েী স লোর্ব টকাসে সম্পন্ন কির্র্ হর্ল র্ার্ক শনর্নাতি৷ শবষ্র্য় উত্তীণে হর্র্ হর্বঃ 

ক)  উপশিশর্: টকাসে চলাকালীন ক্লাি উপশিশর্ অবিযই ৮০% র্াকর্র্ হর্ব। অনযর্ায় উতি৷ প্রশিক্ষণার্েী পিীক্ষায় অাংি গ্রহণ 

কির্র্ পাির্বন না। শিক্ষার্েীর্দি হাশজিা িীে সাংিক্ষণ কির্র্ হর্ব। প্রশর্শদর্নি হাশজিা িীর্ে উপশির্ সকল 

প্রশিক্ষণার্েীি স্বাক্ষি র্াকর্র্ হর্ব। টকান প্রশিক্ষণার্েী  শদ টকান ক্লার্ি অনুপশির্ র্ার্কন র্র্ব হাশজিা িীর্ে লাল কাশল 

শদর্য় প্রধান প্রশিক্ষক উতি৷ প্রশিক্ষণার্েীি স্বাক্ষর্িি িার্ন A অর্বা Absent শলর্া িাার্বন। হাশজিা াার্ায় প্রশর্শদন

প্রধান প্রশিক্ষক ও সহকািী প্রশিক্ষর্কি স্বাক্ষি র্াকর্র্ হব। প্রশর্শদর্নি হাশজিা টেো ৪৮ ঘন্টাি মর্ধয TMS-  আপর্লাে

কির্র্ হর্ব। 

া) ক্লাি পাি ির্মন্স: প্রশিক্ষকিণ অন্তর্ দুশে ক্লাি টেষ্ট (Formative Assessment) গ্রহণ কির্বন ,  মূলযায়ণ কির্বন

 বাং বযাচ শেশত্তক মূলযায়ণ পত্র সাংিক্ষণ কির্বন। 

ি) টকাসে সমাশি পিীক্ষা: টকাসে টির্ষ্ পিবর্েী ২ সিার্হি মর্ধয প্রশিক্ষণার্েীর্দি চূড়ান্ত পিীক্ষা বা Summative 

Assessment অনুশষ্ঠর্ হর্ব। উতি৷ পিীক্ষাি সম্ভাবয অেযন্তিীন পিীক্ষক শহর্সর্ব সাংশিষ্ট  যাক্টিীি প্রধান বা শনবোশচর্

উিের্ন কমেকর্ো র্াকর্বন। প্রকল্প অশ র্সি চী  টকা-অশেের্নেির্ক প্রধান কর্ি ৩ (শর্ন) সদসয শবশিষ্ট কশমশে তর্শি কর্ি 

দক্ষ ও অশেজ্ঞ পিীক্ষক পযার্নল শনবোশচর্ কিা হর্ব। উতি৷ পযার্নল টর্র্ক শনবোশচর্ ২ (দুই) জন পিীক্ষক বশহিাির্ পিীক্ষক 

শহর্সর্ব মূলযায়ন পিীক্ষায় অাংি শনর্বন।  

ঘ) পিীক্ষর্কি সীমা: চুড়ান্ত মূলযায়র্নি সময়  কজন পিীক্ষক শদর্ন ১৫ জর্নি টবিী প্রশিক্ষণার্েীর্ক মূলযায়ন কির্র্ পাির্বন 

না। প োি প্রশিক্ষণার্েী না র্াকর্ল বা প্রশিক্ষণার্েী প্রশর্ সময় টবশি প্রর্য়াজন হর্ল   সাংাযা ১৫ টর্র্ক কম হর্র্ পাির্ব 

শকন্তু টবশি হর্ব না। 

ঙ) পিীক্ষা পিশর্: মূলযায়ন পিীক্ষা টমৌশাক,  বযবহাশিক বা শলশার্ ট  টকান  িমযার্ে হর্র্ পার্ি। Competency Based 

Assessment Guide ও সিবিাহকরৃ্ Assessment Tools অনু ায়ী চূড়ান্ত মূলযায়ন কির্র্ হর্ব।

চ)  লা ল পিশর্: মূলযায়র্নি চূড়ান্ত  লা ল কশম্পর্েশন্স িান্ডােে অনু ায়ী হর্ব। অর্োৎ মূলযায়ন টির্ষ্ পিীক্ষক  কজন 

প্রশিক্ষণার্েীর্ক Competent/ উপ ুতি৷ অর্বা Not Yet Competent/  ানও উপ ুতি৷ নয়  - ই মর্মে সাশেে াই কির্বন।

পিীক্ষা পিশর্: 

িায়ী পিীক্ষক পযার্নল হর্র্ শনর্য়ািপ্রাি বশহঃপিীক্ষক পিীক্ষাি জনয শনধোশির্ শদর্নি কমপর্ক্ষ ১ শদন পূর্বে প্রকল্প অশ র্সি 

সাংশিষ্ট কমেকর্োি শনকে হর্র্ স্ব-িিীর্ি অর্বা অনুর্মাশদর্ বযশতি৷ দ্বািা পিীক্ষাি াার্া ও প্রশ্নপত্র স্বাক্ষি শদর্য় গ্রহণ কির্বন 

 বাং পিীক্ষা সাংক্রান্ত শবষ্র্য়ি সকল কিণীয় বুর্  শনর্বন। পিীক্ষা কশমশে দ্বািা সাংগ্রহীর্ প্রশ্নবযাাংক টর্র্ক সাংশিষ্ট টকার্সেি 

ট  টকান টসে প্রশ্ন টর্র্ক পিীক্ষা গ্রহণ কিা হর্ব। টকানক্রর্মই পিীক্ষাি শদন প্রশ্নপত্র বা পিীক্ষাি াার্া সাংগ্রহ কিা  ার্ব 

প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্রেন্স - ২ (Additional)



 প ৃষ্ঠা - 6 

না। পিীক্ষাি পি ৩ শদর্নি মর্ধয র্িীয় পিীক্ষাি াার্া মূলযায়ন কির্বন,  বযবহাশিক ও টমৌশাক পিীক্ষাি নাম্বাি বযাচ কার্েে 

অন্তেূেতি৷ কির্বন  বাং মূলকশপ প্রকল্প অশ র্স স্ব-িিীর্ি অর্বা  র্া র্ প্রশর্শনশধি মাধযর্ম জমা শদর্বন। প্রকল্প অশ স 

উতি৷ নম্বিপত্র অনুর্মাদনপূবেক ওর্য়ব টপােোর্ল র্র্য আপর্লাে কিাি জনয প্রর্য়াজনীয় পদর্ক্ষপ গ্রহণ কির্বন। 

প্রশর্ বযার্চ চুড়ান্ত মূলযায়ন পিীক্ষাি া ল BTMA-SEIP প্রকল্প অশ র্সি শনকে জমা হওয়াি ১০ কা েশদবর্সি

টের্ি BTMA-SEIP প্রকল্প অশ স হর্র্ সাংশিষ্ট বযার্চি Competent প্রশিক্ষণার্েীর্দি সাশেেশ র্কে মুদ্রণ পূবেক

সাংশিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রশর্ষ্ঠার্নি ট াকাল পাসের্নি শনকে পািার্না হর্ব। ট াকাল পাসেন প্রশিক্ষণার্েীর্দি মর্ধয সাশেেশ র্কে 

শবর্িণ কির্বন  বাং প্রশিক্ষণার্েীর্দি শনকে হর্র্ প্রাশি স্বীকাি সাক্ষি গ্রহণপূবেক সাশেেশ র্কে টিশজষ্টাি সাংিক্ষণ 

কির্বন। 

প্রশিক্ষর্কি দাশয়ত্বসমহূ: 

ক)  প্রশিক্ষণার্েীর্দি প্রশর্শদর্নি উপশিশর্ অনু ায়ী হাশজিা িীর্ে স্বাক্ষি শনর্বন  বাং অনুপশির্ প্রশিক্ষণার্েীর্ক লাল 

কাশলর্র্ Absent শচশির্ কর্ি হাশজিা িীেশে সাংিক্ষণ কির্বন। শদন টির্ষ্ ট াকাল পাসেনর্ক উপশিশর্ বা হাশজিা

িীে সিবিাহ কির্বন  বাং ট াকাল পাসেন বা টেো  শি অপার্িেি র্া TMS-   আপর্লাে কির্বন।

া)  সিবিাহকরৃ্ CS  ি আর্লার্ক প্রস্তুর্কৃর্ টকাসে কর্ন্টন্ট/ CBLM অনু ায়ী ক্লাি শনর্বন। প্রশর্শে ক্লার্িি টলকচাি ও

জবিীে বাাংলায় শলশার্ আকার্ি তর্শি কির্বন  বাং ক্লাি টির্ষ্ ট াকাল পাসের্নি শনকে জমা শদর্বন। 

ি)  বযবহাশিক ক্লার্িি জনয শবস্তাশির্ জব িীে তর্িী কির্বন। 

ঘ)  CBLM-  উর্েশার্ শসশেউল অনু ায়ী মধযবর্েী Formative  র্সসর্মন্ট/পিীক্ষা শনর্বন  বাং পিীক্ষাি নশর্পত্র বযাচ

শেশত্তক সাংিক্ষন কির্বন। 

ঙ) প্রশর্শদর্নি হাশজিা াার্ায় প্রধান প্রশিক্ষক ও সহকািী প্রশিক্ষক স্বাক্ষি কির্বন। 

বযাচ শেশত্তক  াইর্ল ট সকল র্র্য প্রশিক্ষণ প্রশর্ষ্ঠার্ন ট াকাল পাসের্নি র্ত্তাবধার্ন সাংিক্ষণ কির্র্ হর্ব:

১. প্রর্র্যক প্রশিক্ষণার্েীি NID বা জন্ম শনবন্ধর্নি র্োকশপ,  প্রশিক্ষণার্েীিণ  শদ S.S.C. বা র্াি উর্ধ্ে শিক্ষাির্

ট ািযর্া সম্পন্ন হন র্াহর্ল সাংশিষ্ট সাশেেশ র্কর্েি  র্োকশপ সহ প্রশিক্ষণার্েীি েশব সাং ুতি৷ পূণোঙ্গ টিশজেিন

 িম। 

২. তদশনক হাশজিা পত্র 

৩.  BTMA-SEIP প্রকল্প অশ সকর্ৃেক অনুর্মাশদর্ ক্লাি রুশেন

৪. মধযবর্েী মূলযায়ন পত্রসমূহ (Formative Assessment) 

৫. সকল প্রশিক্ষণার্েী করৃ্েক স্বাক্ষশির্ শনজ শনজ টমাবাইল বযাাংশকাং নম্বিপত্র (Rocket Bank Account No) সাংক্রান্ত 

প্রর্যয়ন পত্র 

৬. প্রশিক্ষণ টকর্ন্দ্রি োড়া বাবদ BTMA-SEIP প্রকল্প হর্র্ প্রাি টচর্কি  র্োকশপ 

৭.  Final Assessment/Batch Card- ি  র্োকশপ 

৮. প্রশিক্ষণ টির্ষ্ BTMA-SEIP প্রকল্প অশ স টর্র্ক প্রদত্ত সাশেেশ র্কে প্রাশিি প্রমানপত্র বা মাষ্টাির্িার্লি

 র্োকশপ 

৯. কযািবুক 

১০.  Monitoring Log/Visitor Book 

১১.  SEIP প্রদত্ত Assessment Tools 

১২.  ক)  Trainee Selection Committee 

া)  Procurement Committee 

ি)  Job Placement Committee 

১৩.  সকল প্রশিক্ষর্কি টপ্রা াইল ( েশব সহ CV, শিক্ষাির্ ট ািযর্াি সনর্দি  র্োকশপ,  অশেজ্ঞর্াি সনর্দি 

র্োকশপ,  NID সনর্দি  র্োকশপ)

১৪.  Dropout Register 

১৫. Guideline on Competency-Based Assessment 

১৬. Quality Assurance Framework 

প্রশিক্ষ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্র - ২ (Additional)

সাশটেশির্কট প্রদান: 

নশি সংিক্ষণ বা Documentation: 

প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্রেন্স - ২ (Additional)
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১৭. Competency Standard - (CS) সমূহ

১৮.  Course Module বা Competency Based Learning Material (CBLM) 

১৯. Job Placement Register (PIU টপ্রশির্ নমুনা অনু ায়ী প্রশিক্ষনার্েী  বাং অর্ে শবোি/ প্রিাসন শবোর্িি ট র্কান

 কজর্নি স্বাক্ষিসহ িশির্ জব টোসর্মন্ট কশমশেি সো সমূর্হি টিকেে সাংিক্ষণ কির্র্ হর্ব। ট মন: -

কা েশববিনীসমূহ,  সাং ুশতি৷,  উপশিশর্ সীে ইর্যাশদ) 

২০. Stock Register

২১. Lesson Plan

২২.  Job Sheet

* ADB অর্বা SEIP অশ র্সি দ্বািা শন ুতি৷ ট র্কান Audit, Monitoring বা Quality Assurance Team ট

টকান সময় প্রশিক্ষণ প্রশর্ষ্ঠান পশিদিেন কির্বন। Focal Person উতি৷ পশিদিেক বা পশিদিেক শেমর্ক উপর্িাতি৷

নশর্ সমূহ প্রদিেনসহ প্রশিক্ষণ কা েক্রম পশিদিের্ন সাশবেক সহায়র্া কির্বন।

সম্মানী (প্রশিক্ষণার্েী মার্াশপে ুশহর্সর্ব): 

টক্ষত্র 

১২০ ঘন্টা/ ২৪ 

শদন 

/ প্রশিক্ষণার্েী শপে ু

৮০ ঘন্টা/ ১৬ 

শদন 

/ প্রশিক্ষণার্েী শপে ু

প্রধান প্রশিক্ষক ১, ৩৯২/- ৯২৮/- 

সহকািী প্রশিক্ষক ১, ০০৮/- ৬৭২/- 

প্রশিক্ষণার্েীি  ার্ায়ার্ োর্া (উপশিশর্ শদন 

প্রশর্) 

১০০/- ১০০/- 

প্রশিক্ষণার্েীর্দি শেশ ন (উপশিশর্ শদন প্রশর্) ৫০/- ৫০/- 

অেযন্তিীন পিীক্ষক বা মূলযায়নকািী ১৫০/- ১৫০/- 

বশহিাির্ পিীক্ষক বা মূলযায়নকািী ৫০০/- ৫০০/- 

টকাসে মযার্নজর্মন্ট -  যাক্টশি/ইনশিশেউে ২৪০/- ২৪০ 

ট াকাল পািসন ২৮০/- ২৮০/- 

োো  শি অপার্িেি ৬০/- ৬০/- 

অনরু্মাশদর্ টকাসে সমহূ 

New Entrant টকাসেসমহূ:

 Basic Techniques of Yarn Manufacturing

 Ring Frame: Basics and Techniques

 Basic Techniques of Weaving

 Basic Woven Structure

 Preparatory Process in Weaving

 Basic Techniques of Dyeing and Printing

 Knit/Sewing Machine Operation

 Textile Testing for Quality Assurance

 Textile and Apparel Merchandising

 Computer Aided Design in Textile and Garments

Upskilling টকাসেসমহূ:

 Yarn Manufacturing Technology

 Weaving Technology

শবঃদ্ররঃ - 

প্রশিক্ষ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্র - ২ (Additional)
প্রশিক্ষ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্র - ২ (Additional)

১.  িমযাে প্রকল্প অশ র্সি ওর্য়ব সাইে www.btmaseip.org.bd হর্র্ হালনািাদকৃর্ সকল েকুযর্মন্ট ও

োউনর্লাে কিা  ার্ব। 

২. ট র্কান প্রকাি ট ািার্ ার্িি জনয ওর্য়ব সাইর্ে প্রদত্ত সাংশিষ্ট কমেকর্োর্দি সার্র্ টেশলর্ ান অর্বা ইর্মইর্ল ট ািার্ াি 

কিা  ার্ব। 

প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা - ট্রেন্স - ২ (Additional)
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