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ত��যুি� িবভােগর অধীন বাংলােদশ কি�উটা কাউি�ল প�মবােরর মেতা আেয়াজন করেছ িবেশষভােব
স�ম বা �িতব�ীেদর জ� চাকিরর েমলা।
রাজধানীর আগারগাঁওেয় আইিসিট অিডেটািরয়ােম �িতব�ী �ি�েদর চাক েমলা-২০১৯ এর উে�াধন কেরন
ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� ম� েমা�াফা জ�ার।
উে�াধনী অনু�ােন ডা, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� ম�ী েমা�াফ জ�ার বেলন, আমােদর সবার মে� িকছু
না িকছু দ ুবর্লতা রেয়েছ। েস িবেবচ আমরা সবাই কমেবিশ �িতব�ী। আসেল �িতব�ী বেল সমােজ আলাদা
েকােনা মানু েনই।
�যুি�র বহুিবধ �বহােরর মা�েম সমােজ �িতব�ী িহেসেব পিরিচতে কমর্মুখী কের আমােদর ম�কার এস
দুবর্লতা ও ৈবষ� কিমেয় আনা স� �যুি�র ক�ােণ এখন আমােদর আর �িতব�ীেদর মে� েকােনা পা থর্ক
েনই। সুতরাং তােদর সব সুিবধা িনি�েত কাজ করেব আমােদর ম�ণাল
িবিসিসর ‘ত��যুি�র মা�েম িনউেরা েডেভলপেম� িডজঅ ডর্ারসহ  ধরেনর �িতব�ী �ি�েদর �মতায়ন’
শীষ র্ক �কে�র মা�েম দ কম� গেড় েতালার কােজর অংশ িহেসেব �কে�র মা�েম �িশ�ণ �া�রা এ েমলায়
চাকিরর সুেযাগ পান। �ক�িটর অধীেন �িতব�ী �ি�ে কমর্সং�ান ৈতির এবং তােদর �িশ�ণ িদেয় দ�
কের েতালার জ� মািসক ১২ হাজার টাকা ভাতা িদেয় �িশ�ণ েদয়ার কায র্�ম চলেছ। এর মা�ে �িশ�ণ
েনয়া �ি�রা এ েমলা েথেক ত��যুি�সহ িবিভ� খােত চাকি েপেয় থােকন।
েমলায় অংশ েনয়া িবিভ� �িত�ােনর �িতিনিধরা �িতব�ী �ি�েদর কাছ েথেক বােয়াডাটা সং�হ কেরন এবং
�ট ভাইভার মা�েম চাকিরর িনেয়াগপ� িদেয় থােকন।

এবােরর চাকির েমলায় েদশীয় েবশ কেয়কিট �িত�ান অংশ িনে�। যারা তােদ �িতিনিধর মা�েম �াথ� বাছাই
কের েনেব। েযখােন েকউ সরাসির স�াৎকােরর মা�েম চাকির পােবন, আবার েকউবা �াথিমকভােব িনব র্ািচত
হেবন। পের িকছু �ি�য়া েশেষ চাকির পােবন
ত� ও েযাগােযাগ �যুি� িবভােগর �িতম�ী জুনাইদ আহেমদ পলক বে, েদেশর �িতব�ী জনেগা�ীেক
�যুি�র আওতায় আনা হেব। ইিতমে� িবিভ �িত�ােন কমর্সং�ান হওয়া �িতব�ীরা সাধার, সু� সবল
মানুেষর েচে েকােনা েকােনা ে�ে� েবিশ কয র্করী ভূিমকা রাখেছ। চার বছের �িতব �ি�েদর জ�
আেয়ািজত চাকির েমলা েথেক েমাট ৩৩৮ জেনর কমর্সং�ান হেয়েছ
এর মে� ২০১৫ সােল ৩২, ২০১৬ সােল ৬০, ২০১৭ সােল ১১৫ এবং ২০১৮ সােল ১৭৬ জনেক আইিসিটেত
কমর্সং�ােনর �ব�া করা হয়। অনু�ােন অ�েদর ম সংি�� ম�ণালেয়র সিচব িজয়াউল আলম, বাংলােদশ
কি�উটার কাউি�েলর িনব র্াহী পিরচালক পা থর্ �িতম েদব �মুখ উপি�ত িছে

