
 

 
 

৭ মার্চ ২০২১ 

 

বাাংলাদেদের বাণিজ্য মন্ত্রিালয় এবাং ববটার ণিউর্ার ির ওদমন ব াগ্য বাাংলাদেেী নাগ্ণরকদের 

কমনওদয়লথ অি লাণন চাং এর  ণিলস ির ওয়াকচ বণৃির জ্নয  আদবেন করার আমন্ত্রি জ্াণনদয়দে। বণৃিটটর 

লক্ষ্য হ'ল কমনওদয়লথভুক্ত  বেেগুণলদে র্াণহো আদে এমন এবাং উচ্চ-র্াণহো কু্ত র্াকুরীর  বক্ষ্দে েক্ষ্োর 

অভাব পূরি করা । কমনওদয়লথ অি লাণন চাং  কম চসাংস্থান এবাং উদেযাক্তাদের জ্নয প্রদয়াজ্নীয় েক্ষ্ো বদৃ্ধির  

জ্নয সেসয বেেগুণলর প্রদর্ষ্টাদক সমথ চন কদর এবাংনেুন েক্ষ্ো  সৃণি , ণবেযমান  েক্ষ্োদক আদরা 

বদৃ্ধিকরি এবাং আজ্ীবন ণেক্ষ্ার পথ সুগ্ম করার লদক্ষ্য কাজ্ কদর থাদক  । 

 

কমনওদয়লথ অি লাণন চাং গুগ্ল, বকাদস চরা এবাং উদেণমর সহদ াণগ্োয় এই বণৃি প্রোন করদব । এর মাধ্যদম   

বাাংলাদেেী  ুবসমাজ্ এবাং প্রাপ্তবয়িদের ণবদের েীর্ চস্থানীয় ই-লাণন চাং প্ল্যাটিম চগুণলর ( ব মন, বকাদস চরা 

এবাং উদেণম) মাধ্যদম  উচ্চমাদনর েক্ষ্ো ণবকাদের বকাস চ এ অাংেহগ্রহন করদে সক্ষ্ম হদব ।বাাংলাদেদের 

বাণিজ্য মন্ত্রিালয় এবাং ববটার ণিউর্ার ির ওদমন ণিলস ির ওয়াকচ প্রকল্পটট বাস্তবায়ন করদব । 
 

কমনওদয়লথ অি লাণন চাং ণিলস ির ওয়াকচ উদেযাদগ্র অধ্ীদন ণেনটট পথৃক বণৃি প্রোন করদব । এই বণৃির 

মাধ্যদম  গুগ্ল এর সাটটচণিদকেন বকাস চ করা  াদব ৫ টট পাাঁর্টট ণবদের্াণয়ে বক্ষ্দে - আইটট সাদপাটচ,   পাইথন 

আইটট অদটাদমেন, ইউএক্স ণেজ্াইন, আইটট প্রকল্প পণরর্ালনা এবাং বেটা অযানাণলটটদক্স । 
 

উদেণমর সহদ াণগ্োয়  বণৃির অধ্ীদন আইটট অপাদরেন, আইটট প্রকল্প পণরর্ালনা, এণপ্ল্দকেন 

বেদভলপদমন্ট , বনেৃত্ব ও পণরর্ালনা, ণবপিদন েক্ষ্ো ণবর্দয় বকাদস চ অাংেহগ্রহন করা  াদব এবাং বকাদস চরার 

সহদ াণগ্োয়  ণেদ্ধজ্টাল ট্রান্সিরদমেন , েথয প্র ুদ্ধক্ত, এদেদপ্রনারণেপ , উেীয়মান প্র ুদ্ধক্ত এবাং ক্লাউে 

কম্পিউটটাংদয়র বকাদস চ অাংেহগ্রহদির সুদ াগ্ থাকদব । 
 

ণবস্তাণরে আদবেদনর পিণে এবাং ব াগ্যোর ণনদেচণেকাগুণলর জ্নয আগ্রহী আদবেনকারীদক ণনম্নণলণিে 

ওদয়বসাইটটট বেিার জ্নয অনুদরাধ্ করা হদয়দে: col-skillsforwork-bd.org। ণবস্তাণরে এবাং অনলাইন 

আদবেন িম চটট নীদর্র টিকানায়ও পাওয়া  ায়: https://forms.gle/bAAwmuX3 WHBj8D8N8। অণধ্কন্তু, ব  

বকউ এই বহায়াটসযাপ  নম্বরটটদে +8801883951291 এবাং বটণলগ্রাম নম্বরটটদে  - +8801883951291 - বমদসজ্ 

পাটিদয় উপদরাক্ত অনলাইন আদবেন িদম চর ণলদের  জ্নয অনুদরাধ্ করদে পাদরন। 
 

২০২১ সাদল েুই েিায় বণৃি বেয়া হদব । প্রথম েিায় আদবেন জ্মা বেওয়ার সময়সীমা ২০ মার্চ ২০২১। 

ণিেীয় েিায় জ্মা বেওয়ার সময়সীমা ১৫ বসদেম্বর ২০২১। প্রাথণমক ভাদব  ণনব চাণর্ে প্রাথীদের একটট 

অনলাইন দ্ধিণনাং পরীক্ষ্ায় অাংে ণনদে আমন্ত্রি জ্ানাদনা হদব। 

 

আদরা ণবস্তাণরে জ্ানদে ব াগ্াদ াগ্ করুন ণনম্ন টিকানায় : 

 

বমাোঃ  বসণলম বহাদসন  

উপ সণর্ব  

বাণিজ্য মন্ত্রনালয়  

বাাংলাদেে সণর্বালয়  

ঢাকা, বাাংলাদেে  

বমাবাইল নম্বর - 01713425593 


