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শসন্টার অব এবিদলন্স গাইডলাইন ২০২১

বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স গাইডলাইন ২০২১
১. ভূবমকা
শেশীয় ও আন্তজযাবতক শ্রম বাজাদরর ক্রমববধ যত চাবিোর বভবিদত েক্ষ জনবল প্রস্তুতকরণ, েক্ষ জনবদলর মান উন্নয়ন ও
েক্ষ প্রবশক্ষক প্রস্তুতকরণ একান্ত প্রদয়াজন। ৪র্ য বশল্পববপ্লদবর চযাদলঞ্জ ও সম্ভাবনার সাদর্ অবভদর্াজদনর লদক্ষয কমযক্ষম
জনগদণর েক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধবত উদ্ভাবন, সাংিার, সক্ষমতা বৃবদ্ধ ও সমন্বদয়র জন্য গদবষণা ও উদ্ভাবনদক সদব যাচ্চ গুরুত্বাদরাপ
করা একান্ত জরুবর। প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠানসমূি বা বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ বশল্প প্রবতষ্ঠানসমূদির চাবিোর অসামাঞ্জস্য
দূরীকরদণর লদক্ষয এসব প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প সাংদর্াদগর ববকল্প শনই। এই পবরবিবতদত ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ েক্ষ
জনবল (প্রবশক্ষক ও কমী) প্রস্তুতকরণ, গদবষণা ও উদ্ভাবন; এবাং এযাকাদডবময়া ও বশল্পপ্রবতষ্ঠাদনর সাংদর্াগ বৃবদ্ধদত
যুদগাপদর্াগী উদযাগ। েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ বববধমালা ২০২০ এর বববধ ১৬(বনবন্ধন) এর উপবববধ ৭ অনুর্ায়ী কর্তপয ক্ষ
দ্রুত বধ যনশীল ও পবরবতযনশীল বশল্পখাতগুদলার জন্য ‘শশ্রষ্ঠমাদনর েক্ষতা শকন্দ্র’ (বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স) স্বীকৃবত
প্রোন করদত পারদব।

২. পটভূবম
২.১ শেশীয় ও আন্তজযাবতক শ্রম বাজাদরর চাবিোর সাদর্ সমন্বয় শরদখ প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠানসমূদির প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম
পবরচালনা করা েরকার। বকন্তু বাস্তদব নতুন প্রযুবি ও বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর চাবিো শমাতাদবক প্রবশক্ষণ প্রোদনর মদতা েক্ষ
প্রবশক্ষক এবাং কমীর ঘাটবত শ্রদমর চাবিো-শর্াগান এর অসামাঞ্জস্য বৃবদ্ধ করদে। ফদল প্রবশবক্ষত শবকাদরর সাংখ্যা
একবেদক শর্মন বাড়দে, অপর বেদক, বশল্প প্রবতষ্ঠানসমূি শর্াগ্য ও েক্ষ কমীর অভাদব বশল্প প্রবতষ্ঠানসমূি ববদেশ শর্দক
কমী বনদয়াগ করদে। ৪র্ য বশল্পববপ্লদবর ফদল প্রবতবনয়ত নতুন নতুন প্রযুবি শর্াগ িদে। ৪র্ য বশল্পববপ্লদবর প্রভাদব আমূল
পবরবতযন ঘটদে মানুদষর জীবনর্াপদন। অতযন্ত দ্রুত পবরববতযত প্রযুবির সাদর্ তাল বমবলদয় বশল্প প্রবতষ্ঠান, প্রবশক্ষণ
প্রবতষ্ঠান, সরকাবর/শবসরকাবর বববভন্ন প্রবতষ্ঠান এবগদয় শর্দত না পারদল এসব প্রবতষ্ঠাদনর অবস্তত্ব ববলীন িদয় র্াদব।
য
কাদজই নতুন প্রযুবি, শর্মন: আর্টবফবশয়াল
ইবন্টবলদজনস, ববগ ডাটা, ক্লাউড কবিউর্টাং, বনউ ম্যাদটবরয়াল, বিবড বপ্রবন্টাং,
বসদের্টক বাদয়ালবজ প্রভৃবত বনদয় গদবষণা, প্রবশক্ষণ প্রোদনর ববকল্প বকছু শনই। নতুন প্রযুবির সাদর্ তাল বমবলদয় শর্ সব
প্রবতষ্ঠান এবগদয় র্াদে, তাদের উিম চচ যা সকদলর মাদে েবড়দয় বেদত পারদল শেশীয় ও আন্তজযাবতক শ্রম বাজাদর চাবিোর
ঘাটবত বমটাদনা সম্ভব িদব। গদবষণার মাধ্যদম নতুন নতুন উদ্ভাবন, শর্াগ্য প্রবশক্ষক ও শ্রমশবি প্রস্তুতকরণ ও বববভন্ন
প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প সাংদর্াগ বৃবদ্ধদত ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ উিম চচ যার শরাল মদডল বিদসদব কাজ করদব।
২.২ শটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ অনুর্ায়ী চাকুবর ও শশাভন কদময সুদর্াগ লাভ এবাং উদযািা িবার জন্য প্রদয়াজনীয় কাবরগবর
ও বৃবিমূলক েক্ষতাসি অন্যান্য প্রাসবিক েক্ষতাসিন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়ি জনদগাষ্ঠীর সাংখ্যা ২০৩০ সাদলর মদধ্য
উদেখদর্াগ্য পবরমাদণ বাড়াদনার (লক্ষযমাত্রা ৪.৪) শক্ষদত্র ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ অবোন রাখদব। শটকসই উন্নয়ন
অভীষ্ট ৮ অনুর্ায়ী সকদলর জন্য পূণ যাাংগ ও উৎপােনশীল কমযসাংিান এবাং শশাভন কমযসুদর্াগ সৃবষ্ট এবাং বিবতশীল,
অন্তর্ভযবিমূলক ও শটকসই অর্ যননবতক প্রবৃবদ্ধ অজযদনর আওতায় উচ্চমূল্য সাংদর্াজনী ও শ্রমঘন খাতগুদলাদত ববদশষ
গুরুত্বপ্রোনসি বহুমুবখতা, প্রযুবিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যদম অর্ যননবতক উৎপােনশীলতার উচ্চতর মান অজযদন
(লক্ষযমাত্রা ৮.২) ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ ভূবমকা রাখদব। শটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯ অনুর্ায়ী উন্নয়নশীল
শেশগুদলাদত িানীয় প্রযুবির ববকাশ, গদবষণা ও উদ্ভাবদন সিায়তা োন করার শক্ষদত্র ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’
সরকাদরর সিদর্াগী প্রবতষ্ঠান বিদসদব কাজ করদব।

1

২.৩ ২০৪১ সাদলর মদধ্য চরম োবরদ্র্য প্রায় সব যাাংদশ দূরীকরণসি উচ্চ আদয়র মর্ যাো অজযদনর জন্য প্রবৃবদ্ধ ও োবরদ্র্য
বনরসন অভীষ্ট সামদন শরদখ মানবসিে উন্নয়দনর অন্যান্য কমযসূবচর সাদর্ ‘একর্ট জ্ঞানবভবিক অর্ যনীবত প্রবতষ্ঠা’ এবাং
‘কমযবভবিক েক্ষতা অজযদন আগ্রিীদের জন্য প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান গদড় শতালা’ অন্যতম। শপ্রবক্ষত পবরকল্পনা ২০৪১ এর
শকৌশলগত লক্ষয ও মাইলফলক শমাতাদবক েক্ষতাবভবিক সমাজ বববনমযাদণ বাাংলাদেশদক জ্ঞানভান্ডার বিদসদব গদড়
শতালার প্রতযদয় ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ অগ্রণী ভূবমকা পালন করদব। ববদেবশক কমযসাংিাদনর শক্ষদত্র বেদন বেদন
েক্ষতা বনভযর কমযসাংিাদনর গুরুত্ব বাড়দে। গন্তব্য শেশসমূদির চাবিোর বভবিদত প্রবশক্ষণ ব্যবিার মান উন্নয়দনর লদক্ষয
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলদন্স’ প্রবশক্ষদণর মাধ্যদম উপযুি প্রবশক্ষক বতবর করা সিজ িদব। ৪র্ য বশল্পববপ্লদবর সুদর্াগদক
কাদজ লাবগদয় প্রবতদর্াগীতামূলক েক্ষতা শবিশালীকরদণর লদক্ষয জ্ঞান ও েক্ষতাবভবিক সমাজ ও উিম চচ যার অন্যতম
িান বিদসদব ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ কাজ করদব।
৩. লক্ষয ও উদেশ্য
ক. শেশীয় ও আন্তজযাবতক শ্রমবাজাদরর ক্রমাগত ববধ যত ও যুদগাপদর্াগী চাবিোর বভবিদত বববভন্ন েক্ষতা খাদত
চাবিোবভবিক েক্ষ প্রবশক্ষক ও শ্রমশবি বনবিত করা;
খ. গদবষণা ও কাবরগবর উদ্ভাবদনর মাধ্যদম নতুন পণ্য, পদ্ধবত ও শসবার উন্নয়ন করা র্া অর্ যননবতক উন্নয়দন ভূবমকা
রাখদব।
গ.

নতুন প্রযুবি উন্নয়ন ও প্রযুবি িস্তান্তদরর জন্য গদবষণা ও উন্নয়দনর জন্য একর্ট প্লাটফময বতবর করা।

ঘ.

বশল্প ও েক্ষতা প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ সাংদর্াগ িাপন করা।

ঙ. গুরুত্বপূণ য েক্ষতা খাতসমূদি শেদশ-ববদেদশ েক্ষ প্রবশক্ষক, প্রযুবিববে, গদবষক ও বশদল্পর মদধ্য শনটওয়াকয
িাপদনর উদযাগ গ্রিণ করা।
চ.

সাংবিষ্ট খাদত উৎপােনশীলতা বৃবদ্ধর জন্য উন্নত প্রযুবি ব্যবিাদর সিায়তা করা।

ে.

নতুন বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর জন্য সাংবিষ্ট খাদত পরামশযদকর ভূবমকা পালন করা।

জ. উদযািা বতবর করা।
ে. শটস্ট, কযাবলদেশন এবাং অন্যান্য প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সাধারণ পবরদষবা শকন্দ্র বিদসদব কাজ করা।
ঞ. সরঞ্জাম শমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ ববদশষজ্ঞ শসবা প্রোন করা।
ট.

সাংবিষ্ট খাদত আইর্ট বাস্তবায়দনর মদডল প্রেশযন ও বতবর করা।

৪. সাংজ্ঞা
ববষয় ও প্রসাংদগর পবরপবে বকছু না র্াকদল এই গাইডলাইনে
ক. “আইন” অর্ য জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সদনর ৪৫ নাং আইন);
খ. “কর্তপয ক্ষ” অর্ য জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ আইন, ২০১৮ আইদনর ধারা ৩ এর অধীন প্রবতবষ্ঠত কর্তপয ক্ষ;
গ.

“বনববন্ধত প্রবতষ্ঠান” অর্ য আইদনর ধারা ১৬ (১) এর অধীন বনববন্ধত েক্ষতা উন্নয়ন প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান;

ঘ.

“েক্ষতা” অর্ য শকান একর্ট বনবে যষ্ট কাজ করার জন্য অবজযত জ্ঞান ও শকৌশল বা বশল্প ও বৃবির আেশযমান অনুর্ায়ী
শেশীয় ও আন্তজযাবতক বাজাদরর চাবিো শমাতাদবক পণ্য ও শসবা উৎপােদনর সক্ষমতা ও সামর্থ্যও অন্তর্ভযি িদব;
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ঙ. “বনধ যারণ কবমর্ট” অর্ য বনধ যাবরত কমযচারী ও ব্যবিবদগরয সমন্বদয় ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বনধ যারদণর
লদক্ষয আদবেন র্াচাই বাোই ও প্রবতষ্ঠানর্ট মূল্যায়ন ও প্রবতষ্ঠাদনর ববযমান সুদর্াগ-সুববধা সদরজবমদন
পবরেশযনপূব যক সুপাবরশ করার উদেদশ্য কর্তপয ক্ষ কর্তক
য গঠিত কবমর্ট;
চ.

“বফ” অর্ য কর্তপয ক্ষ কর্তক
য ধার্ যকৃত ও আোয়দর্াগ্য অর্ য;

ে.

“প্রবশক্ষণ” অর্ য বনদে যশনা এবাং অনুশীলদনর মাধ্যদম জ্ঞান, েক্ষতা এবাং দৃবষ্টভবির উন্নয়ন;

জ. “প্রবশক্ষণার্ী” অর্ য শসন্টার অব এবিদলদন্স প্রবশক্ষদণ অাংশগ্রিণকারী ব্যবি;
ে. “প্রবশক্ষক” অর্ য একজন সনোবয়ত শপশাোর ব্যবি র্ার একর্ট বনবে যষ্ট শপশার বাস্তব অবভজ্ঞতা, েক্ষতা, জ্ঞান ও
দৃবষ্টভবি রদয়দে এবাং বর্বন অবজযত বাস্তব অবভজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃবষ্টভাংবগর মাধ্যদম একজন প্রবশক্ষণার্ী বা
প্রবশক্ষণার্ী েলদক উি শপশা সিােদন সক্ষমতা বতবরদত পারেশী;
ঞ. ‘ববজদনস প্লযান’ অর্ য বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব কাজ করার উদেদশ্য প্রবতষ্ঠানর্টর আগামী পাঁচ (০৫)
বেদরর কমযপবরকল্পনা।
ট.

‘এযাকাদডবময়া’ অর্ য অবভজ্ঞ প্রবশক্ষক, গদবষক, সাংবিষ্ট খাদত স্বনামধন্য অবভজ্ঞ ব্যবি/ প্রবতষ্ঠান;

ঠ.

‘উদযািা শসল’ অর্ য বিলস শসন্টার অব এবিদলদন্স সাংবিষ্ট েক্ষতা খাদত উদযািাদের কাবরগবর সিায়তা ও
ববকাদশর লদক্ষয গঠিত শসল;

ড. ‘মূল্যায়ন কবমর্ট’ অর্ য বনধ যাবরত কমযচারী ও ব্যবিবদগরয সমন্বদয় ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ মূল্যায়দনর
লদক্ষয ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ এর লক্ষযমাত্রা অজযন ও উিম চচ যা মূল্যায়দনর জন্য কর্তপয ক্ষ কর্তক
য গঠিত
কবমর্ট;
ঢ.

শসন্টার অব এবিদলন্স
শসন্টার অব এবিদলন্স িদলা এমন একর্ট উদযাগ র্ার মাধ্যদম সাংবিষ্ট েক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত শকান একক বা গুে
প্রবতষ্ঠানদক জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব শঘাষণার মাধ্যদম স্বীকৃবত প্রোন কদরর্ারা সাংবিষ্ট খাদত/খাতসমূদি েীঘ যদময়াদে েক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত গদবষণা, উিম চচ যা, প্রবশক্ষণ প্রোন, প্রবশক্ষক
প্রবশক্ষণ, বশক্ষা ও বশদল্পর সাংদর্াগ, উদ্ভাবনসি েক্ষতার মান উন্নয়ন ও গদবষণাদক্ষদত্র সদবাচ্চয মান বনবিত
করদে। শসন্টার অব এবিদলন্স সরকারদক অগ্রাবধকার খাতগুদলাদত সক্ষমতা বৃবদ্ধকরণ ও উচ্চতর গদবষণা
পবরচালনার মাধ্যদম নীবত বনধ যারদণর শক্ষদত্র পরামশয প্রোন করদত পারদব।

৫. শসন্টার অব এবিদলন্স ব্যবিাপনা
ক) বভশন
জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর বভশদনর সাদর্ সমন্বয় শরদখ বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স তার বভশন ও বমশন বনধ যারণ
করদব।
খ) ববজদনস প্লযান
আগামী ৩/৫ বেদরর জন্য তাদের একর্ট ববজদনস প্লযান র্াকদব। এই প্লযাদন (key performance indicator) এর
বভবিদত প্রবতষ্ঠাদনর উদেশ্য (Purpose), বনব যাবচত খাত (প্রযুবি, ব্যবসায় ধারণা, েক্ষতা ইতযাবে) কাদজর শক্ষত্র
(scope of work), প্রতযাবশত ফলাফল (expected outcomes), কার্ যকরী কমযপদ্ধবত (functionality
framework), সরকাদরর সাদর্ সাংদর্াগ (linkage to the Government) ইতযাবে উদেখ র্াকদব।
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গ. অদর্ যর শর্াগান
েীঘ য শময়াদে সফলতার সাদর্ পবরচালনার জন্য বিলস শসন্টার অব এবিদলদন্সর বনজস্ব আদয়র শর্াগান র্াকদত িদব।
উোিরণস্বরুপ, রাজস্ব আয় (revenue), লাইদসবন্সাং বডল (Licensing deal), শেবনাং (Training)/কন্সালর্টাং
সাবভযদসস (Consulting Services), কদপযাদরট পাট যনারবশপ ইতযাবে।
ঘ. কার্ যকাবরতা
প্রবতষ্ঠানর্ট শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব বনধ যারদণর শক্ষদত্র, তাদের কার্ যক্রদমর একর্ট পূণ যাাংগ ধারণাপত্র
(comprehensive outline) র্াকদত িদব শর্খাদন তাদের প্লযাবনাং (planning), স্টাবফাং (staffing), গভাদন যন্স্
(Governance), মাদকযর্টাং (Marketing), কার্ যক্রম মূল্যায়ন (Performance Appraisal) ও পবজশন
(position) বনধ যারদণর ব্যবিা র্াকদত িদব।
ঙ. র্টম সাইজ
শসন্টার অব এবিদলদন্সর ন্যযনতম পাঁচ (০৫) সেদস্যর একর্ট ব্যবিাপনা কবমর্ট র্াকদব, র্া প্রধান র্টম বিদসদব গণ্য িদব।
র্টম প্রধাদনর সাংবিষ্ট েক্ষতা খাদত সব যবনম্ন ৭ বেদরর অবভজ্ঞ িদত িদব।
চ. র্টদমর অবভজ্ঞতা
প্রধান র্টদমর গদবষণা, উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃবদ্ধদত র্টদমর প্রদতযক সেদস্যর সাংবিষ্ট েক্ষতা উন্নয়ন ও গদবষণা শক্ষদত্র
ন্যযনতম ০৫ বেদরর অবভজ্ঞতা র্াকদত িদব।
ে. গদবষণা তর্থ্ সাংরক্ষণ (প্রদর্াজয শক্ষদত্র) সমদোতা স্মারদকর মাধ্যদম বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স এর সব যবনম্ন দুই
(০২) র্ট সরকারী গদবষণা সাংিার সাদর্ অাংশীোবরত্ব র্াকদত িদব।
জ. বশল্প সাংদর্াগ
সমদোতা স্মারদকর মাধ্যদম বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স এর সব যবনম্ন দুই (০২) র্ট সরকারী গদবষণা সাংিার সাদর্
অাংশীোবরত্ব র্াকদত িদব। দুই (০২) র্ট বৃিৎ কদপযাদরট ও পাঁচ (০৫) র্ট ক্ষুদ্র্ ও মাোরী বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ শসন্টার-এর
বিপাবক্ষক অাংশীোবরত্ব র্াকদত িদব।
৬. কার্ যাবলী
ক.

বাাংলাদেদশর শপ্রক্ষাপদট নতুন প্রযুবিদক গ্রিণ ও অবভদর্াজন কদর েক্ষতা উন্নয়দনর সাংবিষ্ট খাদত উন্নত মাদনর
প্রবশক্ষণ প্রোন করা।

খ.

েক্ষতা উন্নয়দনর স্বাদর্ য প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান এবাং বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর মদধ্য সাংদর্াগ িাপন করা।

গ.

সাংবিষ্ট খাদত গদবষণা পবরচালনা করা, গদবষণালব্ধ ফলাফদলর ‘প্যাদটন্ট’ বতবরর মাধ্যদম শসগুদলাদক
‘শটকসই ব্যবসায় সমাধান/প্রস্তাব’-এ রুপান্তর করা, গদবষণালব্ধ ফলাফল প্রচার, প্রদয়াদগ সিদর্াবগতা/পরামশয
প্রোন ও অন্যান্য সাংবিষ্ট কাজ করা।

ঘ.

বিলস শসন্টার অব এবিদলদন্সর কাবরগবর ও বডবজটাল কমযেক্ষতা যুদগাপদর্াগী করা।

ঙ.

সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী বববভন্ন প্রস্তাবদক বনজ প্রবতষ্ঠাদন কার্ যকর করা এবাং অন্যান্য প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠানদক
সিায়তা করা।

চ.

বববভন্ন শচম্বার অব কমাস য, বশল্প প্রবতষ্ঠান, বশল্প েক্ষতা পবরষেসি বশল্প সাংদঘর মদধ্য সিকয উন্নয়দনর মাধ্যদম
বববভন্ন প্রবতষ্ঠান বা ইন্সর্টর্টউদটর নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবাং শর্ৌর্ভাদব গদবষণা পবরচালনা করা।
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ে.

সক্ষমতা বৃবদ্ধ ও মবনটবরাং সিায়তার জন্য বনকটবতী বববভন্ন প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ শনটওয়াকয বতবর করা।

জ.

‘উদযািা শসল’ প্রবতষ্ঠা করা।

ে.

নবীন-উদযািাদের তাদের উদ্ভাবন প্রকদল্প কাবরগবর সিায়তা করা।

ঞ.

কমযশালা, শসবমনার ও কনফাদরদন্সর আদয়াজন করা।

ট.

গদবষণা ও কাবরগবর উদ্ভাবদনর প্রকাশনা করা।

ঠ.

গদবষণা, পবরসাংখ্যানগত এবাং শডটা পবরদষবা প্রোন করা।

ড.

ববযমান বশদল্পর আধুবনকায়দনর জন্য কম খরদচ অদটাদমশন এবাং অন্যান্য বশল্প পরামশযক প্রকল্প গ্রিণ করা।

ঢ.

উদযািা উন্নয়ন/বতবর করার জন্য সম্ভাবনাময় বশশু বশদল্পর ববকাশদক সিায়তা করা।

ণ.

সরঞ্জাম শমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ ববদশষজ্ঞ শসবা প্রোন করা।

প.

সাংবিষ্ট খাদত আইর্ট বাস্তবায়দনর মদডল প্রেশযন ও বতবর করা।

৮. বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব বচবিতকরণ
েক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত শকান একক বা গুে প্রবতষ্ঠানদক জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ েক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত উদ্ভাবন ও
গদবষণাদক উৎসাবিতকরদণর লদক্ষয বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব শঘাষণা করদব। ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’
বিদসদব শঘাষণার একক এখবতয়ার জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর।
৯. বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বনধ যারণ কবমর্ট
বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বনধ যারদণর জন্য জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর একজন সেস্যদক সভাপবত কদর একর্ট
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বনধ যারণ জাতীয় কবমর্ট’ গঠন করদত িদব। কবমর্টর রূপদরখা বনম্নরূপ:
সেস্য, এনএসবডএ

-

সভাপবত

শচয়ারম্যান সাংবিষ্ট আইএসবস/প্রবতবনবধ

-

সেস্য

এফবববসবসআই এর প্রবতবনবধ

-

সেস্য

সাংবিষ্ট খাদত ববদশষজ্ঞ (৩)

-

সেস্য

সাংবিষ্ট খাদত এযাকাদডবময়া (২)

-

সেস্য

অর্ য মন্ত্রণালদয়র একজন কমযকতযা

-

সেস্য

বশল্প মন্ত্রণালদয়র একজন কমযকতযা

-

সেস্য

কর্তপয দক্ষর সাংবিষ্ট কমযকতযা

-

সেস্য

কর্তপয দক্ষর একজন উপপবরচালক/সিকাবর পবরচালক

-

সেস্য সবচব
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কবমর্টর কারর্পবরবধিঃ কবমর্ট আদবেন র্াচাই-বাোইপূব যক প্রবতষ্ঠানর্ট মূল্যায়ন ও প্রবতষ্ঠাদনর ববযমান সুদর্াগ-সুববধা
সদরজবমদন প্রতযক্ষপূব যক বনধ যাবরত ফরদমদট পবরেশযন প্রবতদবেন প্রস্তুত করদব। মূল্যায়দনর সময় প্রবতষ্ঠানর্টর শপ্রাফাইল,
ববজদনস প্লযান এবাং তাদের আদবেদন উবেবখত অন্যান্য ববষয়াবের সাদর্ সদরজবমদন প্রাপ্ত তর্থ্াবে ববদবচনাপূব যক কবমর্ট
নম্বর প্রোন করদবন। প্রাপ্ত নম্বদরর বভবিদত কবমর্ট প্রবতষ্ঠানর্টদক ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব বনধ যারণ করা
অর্বা না করার জন্য সুপাবরশসি প্রবতদবেন কর্তপয দক্ষর বনব যািী শচয়ারম্যান বরাবর শপ্ররণ করদব। কর্তপয ক্ষ প্রবতদবেনর্টর
সুপাবরশ অনুদমােদনর জন্য কার্ যবনব যািী কবমর্টদত মতামতসি উপিাপন করদব। ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব
বনধ যারদণর জন্য চূড়ান্ত অনুদমােদনর পর বনব যাবচত প্রবতষ্ঠানসমূিদক জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ ০৫ (পাঁচ) বেদরর জন্য
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব শঘাষণা করদব এবাং সনে প্রোন করদব। কার্ যবনব যািী কবমর্টর অনুদমােনক্রদম প্রবত
পাঁচ (০৫) বেদরর জন্য এই সনে নবায়ন করা র্াদব।
য করা র্াদব।
কার্ যবনব যািী কবমর্টর অনুদমােনক্রদম সমদয় সমদয় এই কবমর্ট পুনগঠন
কবমর্টর সেস্যদের কর্তপয দক্ষর নের্ ধানিত হারি সম্মানে প্রদাে কিা যারে।
১০. ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব বনধ যারদণর শতযাবলী
বনম্নবলবখত শতযাবলী পূরণ সাদপদক্ষ শকান প্রবতষ্ঠান বা শকান সাংিাদক ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব শঘাষণা করা
শর্দত পাদর।
ক.

খ.

গ.
ঘ.
ঙ.

চ.
ে.
ে.

সাংবিষ্ট েক্ষতা উন্নয়ন খাদত প্রবতষ্ঠানর্টর ৫ বের বা তদূদ্ধয সময় অসাধারণ প্রবশক্ষণ প্রোন অবভজ্ঞতা, প্রাবতষ্ঠাবনক
কমযকাণ্ড বা নতুন শকান প্রযুবিদত গদবষণার অবভজ্ঞতা র্াকদত িদব। তদব, আইএসবসর অধীদন বিলস শসন্টার অব
এবিদলন্স এর শক্ষদত্র অবভজ্ঞতা বতন (০৩) বের। এোড়া বশল্প-কারখানার চাবিো বভবিক েক্ষতা প্রবশক্ষদণর মান
বনয়ন্ত্রণ এবাং উৎপােনশীলতা বৃবদ্ধর সক্ষমতা র্াকদত িদব।
প্রবতষ্ঠানর্টর এই গাইড লাইদন সাংযুি বনদে যশনা অনুর্ায়ী অবকাঠাদমা র্াকদত িদব। এ শক্ষদত্র প্রবতষ্ঠানর্টর
বনজস্ব/ভাড়া জবম ও িাপনা, বনজস্ব ববদশষজ্ঞ গদবষক, নতুন প্রযুবির র্ন্ত্রপাবত, অকুদপশন বভবিক ওয়াকযশপ/
ল্যাবসি পর্ যাপ্ত টুল্স, ইকুইপদমন্ট, কাঁচামাল, আসবাবপত্র ও পাঠাগার র্াকদত িদব; প্রদর্াজযদক্ষদত্র েক্ষতাবভবিক
প্রবশক্ষণ উপদর্াগী পর্ যাপ্ত বশক্ষা উপকরদণর সুদর্াগ র্াকদত িদব।
শবসরকারী/স্বায়িশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর শক্ষদত্র, প্রবতষ্ঠাদনর নাদম সাধারণ তিববদল সব যবনম্ন দুই(০২)লক্ষ টাকা এবাং
সাংরবক্ষত তিববদল সব যবনম্ন বতন(০৩) লক্ষ টাকা র্াকদত িদব। আইএসবসর শক্ষদত্র ‘গ’ প্রদর্াজয নয়।
প্রবতষ্ঠানর্টদত সনোবয়ত প্রবশক্ষক, ম্যাদনজার, েক্ষতা ববষয়ক গদবষক, গদবষণা কমী ও সিায়ক জনবল র্াকদত
িদব।
বশল্প প্রবতষ্ঠানসমূদির মান ও আন্তজযাবতক শতয অনু্র্ায়ী েক্ষতা প্রবশক্ষণ ও গদবষণা পবরচালনার লদক্ষয প্রবতষ্ঠানর্টর
শেশীয় ও আন্তজযাবতক বববভন্ন সাংিা, ববশ্বববযালয়সমূি বা সাংবিষ্ট বববভন্ন প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ কার্ যকরী শজাট বা সাংঘ
র্াকদত িদব।
একাবধক শেশীয় বশল্প-কারখানা/ব্যবসাবয়ক সাংগঠদনর সাদর্ এবাং এইরূপ ন্যযনতম একর্ট আন্তজযাবতক প্রবতষ্ঠাদনর
সাদর্ আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানর্টর সমদোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) র্াকদত িদব।
গদবষণা, পবরসাংখ্যান ও ডাটা সাবভযস কার্ যক্রদম অাংশগ্রিদনর সক্ষমতা র্াকদত িদব।
প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান িদল সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানর্ট এনএসবডএ-নত নেেনিত হরত হরে এবাং এনএসবডএ স্বীকৃত শকাস য
পবরচালনা করদত িদব।
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১১. ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ পবরবীক্ষণ
কর্তপয ক্ষ কর্তক
য বনধ যাবরত ফময পূরণপূব যক বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বত্রমাবসক, ষান্মাবসক ও বাবষ যক প্রবতদবেন
কর্তপয দক্ষর বনকট োবখল করদব। বরদপাট য ও সদরজবমদন পবরেশযদনর বভবিদত কর্তপয ক্ষ কর্তক
য গঠিত মূল্যায়ন কবমর্ট
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স” বাৎসবরকবভবিদত মূল্যায়ন করদব। ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স মূল্যায়ন কবমর্ট’-র
রূপদরখা বনম্নরূপিঃ
সেস্য, এনএসবডএ

-

আহ্বায়ক

শচয়ারম্যান সাংবিষ্ট আইএসবস/ প্রবতবনবধ

-

সেস্য

এফবববসবসআই এর প্রবতবনবধ

-

সাংবিষ্ট খাদত ববদশষজ্ঞ (২)

-

সেস্য

সাংবিষ্ট খাদত এযাকাদডবময়া (২)

-

সেস্য

অর্ য মন্ত্রণালদয়র একজন কমযকতযা

-

সেস্য

বশল্প মন্ত্রণালদয়র একজন কমযকতযা

-

সেস্য

কর্তপয দক্ষর সাংবিষ্ট কমযকতযা

-

সেস্য

কর্তপয দক্ষর একজন উপপবরচালক/সিকাবর পবরচালক

-

সেস্য সবচব

সদস্য

কবমর্টর সেস্যদের কর্তপয দক্ষর নের্ ধানিত হারি সম্মানে প্রদাে কিা যারে।
কবমর্টর কার্ যপবরবধিঃ কবমর্ট বত্রমাবসক, ষান্মাবসক ও বাবষ যক প্রবতদবেন পরীক্ষাপূব যক ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ এর
ববজদনস প্লযান ও বাবষ যক অগ্রগবত মূল্যায়ন করদব এবাং সদরজবমদন পবরেশযনপূব যক বনধ যাবরত ফরদমদট মূল্যায়ন প্রবতদবেন
প্রস্তুত করদব। মূল্যায়দনর সময় প্রবতষ্ঠানর্টর বতযমান শপ্রাফাইল এবাং ববজদনস প্লযাদনর অগ্রগবত ববদবচনাপূব যক কবমর্ট
মতামত ও সুপাবরশ প্রোন করদব। কর্তপয ক্ষ বাবষ যক মূল্যায়ন প্রবতদবেন সাংরক্ষণ করদব।
শকান ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ তার ববজদনস প্লযান ও বাবষ যক লক্ষযমাত্রা অজযদন ব্যর্ য ও মান বজায় রাখদত না
পারদল, কর্তপয ক্ষ কারণ প্রেশযনপূব যক ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ শঘাষণা িবগত রাখদব ও আবর্ যক সিায়তা পুনবব যদবচনা
করদব। শকান ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ তার অসাধারণ উিম চচ যা প্রেশযন বজায় রাখদত এবাং উন্নয়ন করদত পারদল,
মূল্যায়ন কবমর্টর সুপাবরদশর পবরদপ্রবক্ষদত জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ আবর্ যক সিদর্াবগতা বৃবদ্ধর ববষয় ববদবচনা
করদত পারদব। শময়ােদশদষ ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব শময়াে বৃবদ্ধর জন্য আদবেন করদত পারদব।
শকান ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ একবার বাবতল শঘাবষত িদল, পরবতী দুই (০২) বেদর ‘বিলস শসন্টার অব
এবিদলন্স’ বিসাদব পুনবব যদবচনার জন্য আদবেন করদত পারদব না।
১২. আদবেনপত্র োবখল
‘পবরবশষ্ট ক’ ও ‘খ’ অনুর্ায়ী র্র্ার্র্ভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র ও অদফরতদর্াগ্য পঁবচশ িাজার (২৫,০০০) টাকা
আদবেন বফসি বনব যািী শচয়ারম্যান, জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ বরাবর ডাকদর্াদগ, অনলাইন বা সরাসবর োবখল
করদত িদব। আদবেনপত্র োবখদলর পর সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানদক একর্ট ‘বরবসভ’ ডকুদমন্ট প্রোন করদত িদব।
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অর্বা,
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব আদবেদনর জন্য ন্যাশনাল বিলস শপাট যাদল একর্ট মডুউল রাখা শর্দত পাদর।
শসদক্ষদত্রন্যাশনাল বিলস শপাট যাদল র্র্ার্র্ভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র ও অদফরতদর্াগ্য পঁবচশ িাজার (২৫,০০০) টাকা আদবেন
বফসি বনব যািী শচয়ারম্যান, জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ বরাবর োবখল করদত িদব। আদবেনপত্র োবখদলর পর সাংবিষ্ট
প্রবতষ্ঠান একর্ট স্বয়াংবিয় আদবেনপত্র জমা শেওয়ার “কনফারদমশন ইদমইল” পাদব।

১৩. অর্ যায়ন
‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স” বিদসদব শঘাষণার পর কর্তপয ক্ষ বিলস শসন্টার অব এবিদলন্সদক আবর্ যক সিায়তা করদত
পারদব।
খ. শভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন বা শমরামদতর জন্য শকানরূপ আবর্ যক সিায়তা প্রোন করা িদব না।
গ. বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স দ্রুত বধ যনশীল ও পবরবতযনশীল বশল্পখাতগুদলার জন্য যুদগাপদর্াগী গদবষণা কার্ যক্রম
পবরচালনার শক্ষদত্র আবর্ যক সিদর্াবগতার জন্য আদবেন করদত পারদব।
ঘ.

কর্তপয ক্ষ ব্যতীত অন্য শকাদনা উৎস শর্দক অনুোন, োন, বরাে প্রভৃবত গ্রিদণর শক্ষদত্র বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স
কর্তপয ক্ষদক অববিত করদব।

১৪. জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর ক্ষমতা
ক.

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ শকান প্রবতষ্ঠানদক পাঁচ (০৫) বের শময়াদে ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বিদসদব
শঘাষণা করদত পারদব ।

খ.

বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স সাংক্রান্ত নীবতমালা, ম্যানুয়াল, পদ্ধবত, শতযাবলী প্রভৃবত কর্তপয ক্ষ বনধ যারণ করদব।

গ.

শকান প্রবতষ্ঠানদক ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ বনধ যারণ, নবায়ন, প্রতযাখ্যান ও বাবতদলর সুপাবরশ করদত
পারদব।

ঘ.

‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’-এর স্বীকৃবত বাবতল করার ক্ষমতা কর্তপয দক্ষর বনকট সাংরবক্ষত র্াকদব।

ঙ.

কর্তপয ক্ষ ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’ –এি কর্ধপনিকল্পো োস্তোয়রে সহরযানিতাি লরযে পবরেশযন করদব।

চ.

এ গাইডলাইদনর শকান ববষদয় ব্যাখ্যা প্রোদনর এখবতয়ার জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর বনকট সাংরবক্ষত
র্াকদব।

ে.

এ গাইডলাইদনর শর্ শকান ধরদনর পবরবতযন, পবরবধ যন, পবরমাজযন ও সাংদর্াজন অর্বা শতয বশবর্ল বা আদরাপ
করার ক্ষমতা কর্তপয দক্ষর বনকট সাংরবক্ষত র্াকদব।

১৫. আবপল
শঘাষণা সাংক্রান্ত শকান বসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুদ্ধ শকান প্রবতষ্ঠান জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয দক্ষর বনব যািী শচয়ারম্যান বরাবর আবপল
করদত পারদব এবাং কর্তপয ক্ষ আবপল বনষ্পবির প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রিণ করদব।
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১৬. অিীকারনামা প্রোন
প্রবতষ্ঠান পবরচালনায় বনদয়াবজত ব্যবিাপনা কর্তপয ক্ষদক ৩০০ (বতনশত) টাকার নন-জুবডবশয়াল স্টযাদি বিলস শসন্টার
অব এবিদলন্স গাইডলাইদন উবেবখত শতযাবলী পূরণ িদয়দে এবাং সরকার কর্তক
য জাবরকৃত ববধানাবলী পালন করা িদব মদময
‘পবরবশষ্ট খ এর ২’ এ ববণ যত অাংগীকারনামা প্রোন করদত িদব।

পবরবশষ্ট ‘ক’

আদবেন ফরম
১

প্রবতষ্ঠাদনর নাম:

২

ঠিকানা (ই-শমইল ও শফান নম্বরসি):

৩

প্রবতষ্ঠাদনর ধরন: (সরকাবর/ শবসরকাবর/ স্বায়ত্ত্বশাবসত)

৪

প্রবতষ্ঠাদনর শরবজদেশন নম্বর ও তাবরখ :

৫

শকান প্রকৃবতর বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব স্বীকৃবত শপদত আগ্রিী
(প্রবতবষ্ঠত প্রবতষ্ঠাদনর অভযন্তদর শসন্টার অব এবিদলন্স
/স্বয়াংসম্পূণ য একক শসন্টার অব এবিদলন্স
/ শনটওয়াকয বা গুদের মাধ্যদম শসন্টার অব এবিদলন্স):

৬

বাৎসবরক আদয়র উৎস: (তর্থ্ সাংযুি করদত িদব)

৭

প্রবতষ্ঠানর্টর ববগত ৫ বেদরর বাৎসবরক আবর্ যক বববরণ (আয় ও ব্যয় এবাং
সাধারণ ও সাংরবক্ষত তিববদলর বববরণসি):

৮

প্রবতষ্ঠানর্টর বনজস্ব ভবদনর অবকাঠাদমার পূণ যাাংগ বববরণ র্ন্ত্রপাবত,
র্ানবািনসি, শর্গুদলা ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স’-এর অাংশ বিদসদব
স্বীকৃবত পাদব (শল-আউট প্লান ও েবব সাংযুি করদত িদব):

৯

প্রবতষ্ঠানর্টর বনজস্ব জবমর পবরমাণ (নামজাবরর তর্থ্ সাংযুি করদত িদব):
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আদবেন ফরম
১০ ব্যবিাপনা কবমর্টর জীবন বৃিান্তিঃ
১১

িায়ী/ অিায়ী/চুবিবভবিক গদবষক, গদবষণা কমী, সনোবয়ত প্রবশক্ষক ও
সিায়ক জনবদলর েববসি জীবন বৃিান্ত ( কমযরত ব্যবিদের
শর্াগোনপত্রসি):

১২ বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব আদবেদনর শর্ৌবিকতা:

১৩ সরকার/ িানীয় সরকার/ উন্নয়ন সিদর্াগী/ ব্যবির বনকট িদত প্রবতষ্ঠানর্ট
শকাদনা শকান ধরদনর অনুোন/োন/বরাে গ্রিণ কদরদে বক না? র্বে গ্রিণ
করা িদয় র্াদক, তদব তার বববরণ: (কী কী কাজ কদরদে?)
 কার্ যক্রম ও অদর্ যর পবরমাণ:
 কারেি অগ্রিনতিঃ
১৪

ববগত সমদয় শকাদনা প্রশাংসনীয় অজযন/পুরিার অবজযত িদল, তার বববরণ:

১৫ বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স বিদসদব স্বীকৃবতর জন্য বনম্নবলবখত তর্থ্াবের
বববরণ ( শক্ষত্র ববদশদষ প্রদর্াজয নয় শলখা শর্দত পাদর):

ক্রবমক নাং

ববষয়

১৫.১

 বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ বশল্প সাংদর্াগ/ প্রবশক্ষণ/ গদবষণা
ইতযাবে ববষদয় সমদোতা স্মারক/চুবি:

বববরণ (প্রমাণকসি)

 বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর অাংশীোবরদত্বর মাধ্যদম গুেদকন্দ্র সৃবষ্টর
সাংখ্যা
 িানীয় শকািানী/ব্যবসার সাদর্ তাদের কমযদক্ষদত্র
প্রবশক্ষণার্ীদের প্রবশক্ষদণর উদযাগ:
১৫.২

 গদবষণা প্রকল্প/ পরামশয শসবা পবরচালনার সাংখ্যা:
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ক্রবমক নাং

ববষয়

১৫.৩

 সাাংগঠবনক কাঠাদমা (প্রদতযক অাংশীজদনর সুবনবে যষ্ট কাজ
উদেখপূব যক):
 একাদডবমক/ প্রবশক্ষক
চুবিবভবিক)

কমীর

বববরণ (প্রমাণকসি)

সাংখ্যা

(িায়ী

ও

১৫.৪

 অবকাঠাদমা এবাং নতুন প্রযুবির র্ন্ত্রপাবত, সরঞ্জামাবের
বববরণ (শর্গুদলা বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স শঘাষণার
জন্য ব্যবহৃত িদব):

১৫.৫

 আদয়াবজত উদেখদর্াগ্য ওয়াকযশপ/ কনফাদরন্স এর সাংখ্যা
(ববগত ৫ বেদরর):
 কবমউবনদকশন েযাদটবজ বববভন্ন টাদগটয গ্রুদপর কাদে
শপৌোদনার লদক্ষয:

১৫.৬

 স্টুদডন্ট সাদপাট য/ কাউদন্সবলাং শসবা/জব শপ্লসদমন্ট
কাউদন্সবলাং আদে কীনা (বববরণসি):

১৫.৭

 ববগত দুই বেদর পবরচাবলত র্টওর্টর সাংখ্যা ও ববস্তাবরত
বববরণ:

১৫.৮

 ইনবকউদবশন শকন্দ্রিঃ
 ববগত দুই বেদরর ইনবকউদবশন প্রদজদের বববরণ:
 বনকটি প্রবতষ্ঠানসমূিদক শনটওয়াবকযাং/ শমন্টবরাং সাদপাট য
প্রোদনর ববস্তাবরত বববরণ:

১৫.৯

অন্যান্য

প্রবতষ্ঠান প্রধাদনর নাম, স্বাক্ষর ও প্রবতষ্ঠাদনর সীল
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পবরবশষ্ট ‘খ’
১. আদবেনপদত্রর সাদর্ সাংযুি কাগজপত্রাবের শচকবলস্ট
I. আদবেনপত্র ‘পবরবশষ্ট ক’ অনুর্ায়ী।
II. প্রবতষ্ঠানর্টর আগামী ৫ বৎসদরর েক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত ববজদনস প্লযান বা কমযপবরকল্পনা

য
III. শরবজদেশন সার্টবফদকট,
সমদোতা স্মারক ও বববধ অনুর্ায়ী শবসরকারী প্রবতষ্ঠাদনর োবলবলক প্রমাদণর
সতযাবয়ত কবপ।
IV. ববগত ৩ বেদরর একাউদন্টর বনরীক্ষা প্রবতদবেদনর সতযাবয়ত কবপ।
V. ববগত সমদয়র েক্ষতা উন্নয়দনর সাদর্ সাংবিষ্ট বববভন্ন কার্ যাবলীর সাংবক্ষপ্ত বববরণ।
VI. প্রবতষ্ঠানর্টর গদবষণা, সাদভয, স্টাবড ইতযাবে প্রকাশনার তাবলকা (বববরণসি)
VII. প্রস্তাববত উিম চচ যার শক্ষদত্র ববগত বেরগুদলাদত বববভন্ন কার্ যাবলীর সাদর্ সাংবিষ্ট প্রমাণাবে/ ডকুদমন্টস।

২. অাংগীকারনামা (আদবেনপদত্রর সাদর্ জমা বেদত িদব)
আবম,.………-এর পদক্ষ বনম্নস্বাক্ষরকারী এই মদময অাংগীকার করবে শর্,
I. আমার/আমাদের প্রবতষ্ঠানর্ট ‘বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স” বিদসদব শঘাষণার লদক্ষয আদবেনপদত্র ও সাংযুি

কাগজাবেদত প্রেি তর্থ্াবে সতয।
II. বিলস শসন্টার অব এবিদলন্স গাইডলাইদনর সকল শতযাবে শমদন চলদবা।
III. জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপ
য ক্ষ কর্তক
য সমদয় সমদয় বনদে যবশত সকল ষান্মাবসক/বাবষ যক/ববদশষ প্রবতদবেন প্রস্তুত

করদত বাধ্য র্াকদবা।
IV. জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপ
য ক্ষ তাদের কর্তত্ব
য াবদল ও প্রদয়াজন অনুর্ায়ী বিলস শসন্টার অব এবিদলদন্সর শর্

শকাদনা কার্ যাবলী বা অগ্রগবত পর্ যাদলাচনা বা মূল্যায়ন করদত পারদব।
V. আদবেনপদত্র উপিাবপত তর্থ্াবে ও সাংযুি কাগজাবে অসতয প্রমাবণত িদল, জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপ
য ক্ষ

আইনানুগ ব্যবিা গ্রিণ করদল, আমার/আমাদের শকান আপবি র্াকদব না।
VI. েক্ষতা উন্নয়ন প্রকদল্পর কাগজাবে পৃর্কভাদব সাংরক্ষণ করদবা।

প্রবতষ্ঠান প্রধাদনর নাম, স্বাক্ষর ও প্রবতষ্ঠাদনর সীল

======================================
বনব যািী শচয়ারম্যান
জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ।
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