
বিবিএি (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ক্র্মক্র্মাদের বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষণঃ আদিেদির 
য াগ্যর্া-অদ াগ্যর্া  

 
বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ 
িাাংলাদেে বিবিল িাবিমি (বিবিএি) ক্যাডার ক্র্মক্র্মাদের চাকু্রী স্থ্ায়ীক্রদণর অিযর্র্ এক্বি ের্ম হদে 
িফলিাদি িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ িম্পন্ন ক্রা। িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ এক্জি ক্র্মক্র্মাদক্ চাকু্রীর বিবিবিিাি িম্পদক্ম 
অিগ্র্ক্রণপূিমক্ অবফি পবরচালিািহ অিযািয ক্াদজ িুেক্ষ ক্দর যর্াদল। এক্ক্থায়, িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ 
ক্র্মক্র্মাদের যপোগ্র্ েক্ষর্া িৃবির অপবরহা ম অিুষঙ্গ। িিমিৃহৎ ক্যাডার বহদিদি বিবিএি (স্বাস্থ্য) ক্যাডাদরর 
বিোলিাংখ্যক্ ক্র্মক্র্মাদের চাকু্রীর বিবিবিিাি িাংক্রান্ত বিষদয় স্বল্পর্র্ ির্দয় অিগ্র্ ক্রার জিয ০২ (েুই) 
র্াি যর্য়ােী বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ ক্া মক্রর্ চলর্াি রদয়দে। 
ির্মর্াদি বিবিএি (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ক্র্মক্র্মাদের জিয যর্াি অিুদর্াবের্ ০৫ (পাাঁচ) বি প্রবেক্ষণ প্রবর্ষ্ঠাদির ০৭ 
(িার্) বি যক্দে প্রবেক্ষণ ক্া মক্রর্ চলর্াি রদয়দে।  

১) িাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ি এক্াদডবর্ (BARD), কু্বর্ল্লা, 
২) িাাংলাদেে ইিবিবিউি অি এযাডবর্বিদেেি এযান্ড র্যাদিজদর্ন্ট (BIAM) ফাউদন্ডেি  

(ক্) বিয়ার্ ফাউদন্ডেি, ঢাক্া 
(খ্) বিয়ার্ ফাউদন্ডেি আঞ্চবলক্ যক্ে, িগুড়া 
(গ্) বিয়ার্ ফাউদন্ডেি আঞ্চবলক্ যক্ে, ক্ক্সিাজার 

৩) বেশু-র্ারৃ্ স্বাস্থ্য ইিবিবিউি (ICMH), র্ারু্য়াইল, 
৪) জার্ীয় পবরক্ল্পিা ও উন্নয়ি এক্াদডবর্ (NAPD), ঢাক্া ও 
৫) পল্লী উন্নয়ি এক্াদডবর্ (RDA), িগুড়া। 

 
বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ আদিেদির য াগ্যর্া 
১) এক্জি বিবিএি (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ক্র্মক্র্মা ৯র্ (িির্) যেদড য াগ্োদির পদরই িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ আদিেদির 
জিয য াগ্য হদিি। র্দি এদক্ষদে প্রবেক্ষণ প্রর্যােী ক্র্মক্র্মা অিলাইি আদিেদি য  প্রবেক্ষণ প্রবর্ষ্ঠাি বিিমাচি 
ক্রদিি, উক্ত প্রবর্ষ্ঠাদি বিবিএি িযাচ, যর্িাক্রর্ (যক্াড িম্বর)- এর বিবিদর্ প্রাথমী র্দিািয়ি ক্রা হদি। 
 
বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ আদিেদির অদ াগ্যর্া 
১) ইদর্াপূদিম বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ িম্পন্ন ক্দর থাক্দল বির্ীয়িার যক্াি প্রাথমী প্রবেক্ষদণ আদিেদির য াগ্য 
হদিি িা।  
২) Deputation (both Study and Working Deputation), র্ারৃ্ত্বক্ালীি েুবি, িবহঃিাাংলাদেে েুবি, 
বেক্ষােুবি িা অিযািয েীর্মদর্য়ােী েুবি থাক্াক্ালীি ির্দয় যক্াি প্রাথমী িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ র্দিািয়দির জিয 
বিদিবচর্ হদিি িা।  
 

 



প্রবেক্ষদণ আদিেদির জিয প্রদয়াজিীয় বিদেমেিা 
 
 
 
 
 

১) বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ আদিেদির য াগ্য প্রাথমীগ্ণ বিবেমষ্ি বলাংদক্ র্াদের িযবক্তগ্র্ এইচআরআইএি 
যপ্রাফাইদলর আইবড ও পািওয়াডম বেদয় লগ্ ইি ক্দর র্থয প্রোিপূিমক্ আদিেি ক্রদিি। ক্াবরগ্বর জবিলর্া 
এড়াদিার জিয আদিেদির যক্ষদে Google Chrome, Microsoft Edge অথিা Safari ব্রাউজার িযিহার ক্রার 
জিয অিুদরাি ক্রা হদলা। 

২) ইদর্ার্দিয Google form পূরণ ক্দর থাক্দলও পুিরায় এই আদিেি ফরর্ পূরণ ক্রদর্ হদি। বিবেমি 
বলাংদক্ অিলাইি আদিেি িযর্ীর্ িরািবর হাডমক্বপ/ ই-যর্ইল/ Google form- এর র্ািযদর্ আদিেদির যক্াি 
িুদ াগ্ িাই। 

৩) ইদর্ার্দিয যক্াি ক্র্মক্র্মা িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণর বডবজিাল আদেে প্রাপ্ত হদয়ও প্রবেক্ষদণ অাংেেহণ িা ক্দর 
থাক্দল ক্ারণ উদল্লখ্পূিমক্ ও িাংবিি প্রর্াণাবে িহ  থা থ ক্রৃ্মপক্ষ িরাির আদিেি ক্দর আদেেবি িাবর্ল 
ক্বরদয় বিদর্ হদি। অিযথায় উক্ত ক্র্মক্র্মা প্রেি বলাংদক্র র্ািযদর্ িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণর জিয পুিরায় আদিেি 
ক্রদর্ পারদিি িা।  

৪) বিদেষ িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ প্রর্যােী যক্াি ক্র্মক্র্মা অিলাইি আদিেদি য  প্রবেক্ষণ প্রবর্ষ্ঠাি বিিমাচি ক্রদিি, 
উক্ত প্রবর্ষ্ঠাদি বিবিএি িযাচ, যর্িাক্রর্ (যক্াড িম্বর)- এর বিবিদর্ প্রাথমী র্দিািয়ি চূড়ান্ত ক্রা হদি। 

৫) যক্াি ক্র্মক্র্মার আদিেি িফলিাদি িম্পন্ন হদল আদিেদির status ‘Under processing’ বহদিদি 
যেখ্াদি। এই অিস্থ্ায় প্রাথমী বিিমাবচর্ প্রবেক্ষণ প্রবর্ষ্ঠাি পবরির্মি ক্রদর্ চাইদল ির্মর্াি আদিেিবি ‘Withdraw’ 
(প্রর্যাহার) ক্দর পুিরায় আদিেি ক্রদর্ পারদিি। র্দি এক্িার আদিেি অিুদর্াবের্ হদল িা প্রবেক্ষণ আদেে 
জারী ক্রা হদল র্া িম্ভিপর হদিিা। উদল্লখ্য য , এক্জি আদিেিক্ারী িদিমাচ্চ ০২ (েুই) িার আদিেি 
‘Withdraw’ (প্রর্যাহার) ক্রদর্ পারদিি। এজিয জরুরী প্রদয়াজি িযর্ীর্ Withdraw অপেিবি িযিহার িা 
ক্রদর্ বিদেমেিা যেয়া  াদে। 

৬) Deputation (both Study and Working Deputation), র্ারৃ্ত্বক্ালীি েুবি, িবহঃিাাংলাদেে েুবি, 
বেক্ষােুবি িা অিযািয েীর্মদর্য়ােী েুবি থাক্াক্ালীি ির্দয় যক্াি প্রাথমী িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণ র্দিািয়দির জিয 
বিদিবচর্ হদিি িা। র্াই Deputation (both Study and Working Deputation), র্ারৃ্ত্বক্ালীি েুবি, 
িবহঃিাাংলাদেে েুবি, বেক্ষােুবি িা অিযািয েীর্মদর্য়ােী েুবিদর্ থাক্দল িা িম্প্রবর্ আদিেি ক্দর থাক্দল প্রবেক্ষদণ 
র্দিািয়ি প্রর্যােীদের আদিেি ক্রা হদর্ বিরর্ থাক্দর্ বিদেমেক্রদর্ অিুদরাি ক্রা  াদে। 

* প্রবেক্ষদণ আদিেদির জিয প্রদয়াজিীয় বিদেমেিািরূ্হ িাদলািাদি পদড় আদিেি প্রবক্রয়া শুরু ক্রুি। 

* আদিেদির পূদিম আপিার ক্র্মরর্ প্রবর্ষ্ঠাি হদর্ এইচআরআইএি যপ্রাফাইদলর প্রদয়াজিীয় হালিাগ্াে 
ক্বরদয় বিি এিাং যপ্রাফাইদল প্রেি র্দথযর বিিুমলর্া বিবির্ ক্রুি। 

 



৭) ইদর্ার্দিয িফলিাদি আদিেি িম্পন্নক্ারী যক্াি ক্র্মক্র্মা  বে র্ার আদিেিবি Under processing থাক্া 
অিস্থ্ায় যক্াি বিদেষ প্রদয়াজদি প্রবেক্ষদণ অাংেেহণ ক্রদর্ অপরাগ্ থাদক্ি িা Deputation (both Study 
and Working Deputation), র্ারৃ্ত্বক্ালীি েুবি, িবহঃিাাংলাদেে েুবি, বেক্ষােুবি িা অিযািয েীর্মদর্য়ােী েুবির 
জিয িম্প্রবর্ আদিেি ক্দর থাদক্ি, র্দি পরির্মী জবিলর্া এড়াদিার জিয প্রাথমী র্ার আদিেিবি ‘Withdraw’ 
(প্রর্যাহার) ক্দর রাখ্দর্ পারদিি।  

৮) Deputation (both Study and Working Deputation), র্ারৃ্ত্বক্ালীি েুবি, িবহঃিাাংলাদেে েুবি, 
বেক্ষােুবি িা অিযািয েীর্মদর্য়ােী েুবি িম্পবক্মর্ র্থয ক্র্মক্র্মার িযবক্তগ্র্ এইচআরআইএি যপ্রাফাইদল হালিাগ্াে 
িা থাক্ার ক্ারদণ িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণর আদেে জারী হদল ক্রৃ্মপক্ষ োয়ী থাক্দিিা। এদক্ষদে  থা থ ক্রৃ্মপক্ষ 
িরাির আদিেি ক্দর আদেেবি িাবর্ল ক্বরদয় বিদর্ হদি। অিযথায় উক্ত ক্র্মক্র্মা িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণর জিয 
পুিরায় আদিেি ক্রদর্ পারদিি িা।   

৯) প্রবেক্ষদণ স্বার্ী-স্ত্রী এক্িাদথ অাংেেহদণর জিয উিয়দক্ই পৃথক্ িাদি আদিেি ক্রদর্ হদি।  

১০) িুবিয়ােী প্রবেক্ষণ প্রদর্যক্ বিবিএি ক্যাডার ক্র্মক্র্মাদের চাকু্রী স্থ্ায়ীক্রদণর জিয অপবরহা ম। যক্াি 
ক্র্মক্র্মা এই প্রবেক্ষদণর জিয বিিমাবচর্ হদল উক্ত প্রবেক্ষদণ অাংেেহণ ক্রা িািযর্ারূ্লক্।  ুবক্তিঙ্গর্ ক্ারদণ 
যক্াি ক্র্মক্র্মা প্রবেক্ষদণ অাংেেহণ ক্রদর্ িযথম হদল ক্ারণ উদল্লখ্পূিমক্ ও িাংবিি প্রর্াণাবে িহ  থা থ ক্রৃ্মপক্ষ 
িরাির আদিেি ক্দর আদেেবি িাবর্ল ক্বরদয় বিদর্ হদি। অিযথায় উক্ত ক্র্মক্র্মা িুবিয়ােী প্রবেক্ষদণর জিয 
পুিরায় আদিেি ক্রদর্ পারদিি িা।   

১১) প্রবেক্ষদণ র্দিািয়দির জিয https://foundationtraining.dghs.gov.bd বলাংদক্ প্রদিে ক্দর আদিেি 
প্রবক্রয়া িম্পন্ন ক্রুি। 

 

 

 


