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ꪰ塓尠匾সেমিকং ও ꪰ塓টইলািরং িশে끄攣 দ䗲ľ জনশি䑅 ও উেদ⬫⬫া䑅া গেড় ꪰ塓তালার উেদ⬫⬫াগ ꪰ塓নয়া হেয়েছ। বাংলােদশ ব⬫⬫াংেকর অথ䮖뀝ায়েন িᙂ夡লস ফর
এম☃뀠য়েম삀ট ইনেভ류䌒েম삀ট ꪰ塓妰敡া䐞ࠠােমর আওতায় আগামী িতন বছের ꪰ塓尠匾সেমিকং অ⬫⬫া삀ড ꪰ塓টইলািরং িশে끄攣 আড়াই হাজার নারী-পু獵瑳ষেক িবনামূেল⬫⬫
妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়া হেব। 妰敡িশ䗲ľণাথ䮖뀝ীেদর মেধ⬫⬫ যারা দ䗲ľতা ꪰ塓দখােত পারেবন তােদর চাকিরর ব⬫⬫ব䮡া কের ꪰ塓দয়া হেব। স끠䔣ািনর পাশাপািশ িমলেব
ব⬫⬫াংক ঋণ। এরই মেধ⬫⬫ ১২৫ জনেক 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়া হেয়েছ। এর মেধ⬫⬫ ৭০ শতাংশ 妰敡িশ䗲ľণাথ䮖뀝ীর চাকির হেয়েছ। বািকেদর গেড় ꪰ塓তালা হেয়েছ
উেদ⬫⬫া䑅া িহেসেব।
ꪰ塓যাগ⬫⬫তা : আেবদনকারীেক এইচএসিস পাস হেলই চলেব। বয়স হেত হেব ১৫ ꪰ塓থেক ৪৫ বছেরর মেধ⬫⬫। আেবদেনর ꪰ塓䗲ľেျ নারীেদর অ䐞ࠠািধকার
ꪰ塓দয়া হেব। তেব পু獵瑳ষ 妰敡াথ䮖뀝ীরাও আেবদন করেত পারেবন। 妰敡িশ䗲ľণাথ䮖뀝ীেদর নূ⬫⬫নতম ৮০ শতাংশ 륄ােস উপি䮡ত থাকেত হেব। 妰敡কে끄攣র 妰敡থম
পয䮖뀝ােয় ⬫⬫ধু ঢাকা ও রাজশাহী িবভােগর ꪰ塓জলা᠀畳েলােত 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়া হেব।
আেবদন প奙䓠িত ও বাছাই : 妰敡াথ䮖뀝ীেদর আেবদন করেত হেব 妰敡কে끄攣র িনধ䮖뀝ািরত ফরেম। আর এ আেবদন ফরম পাওয়া যােব সংি塔䔷䬀奄 ꪰ塓জলার যুব
妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓কে⭂攫। আেবদনপেျর সে␀륄 িশ䗲ľাগত ꪰ塓যাগ⬫⬫তার সনদ, জাতীয় পিরচয়পျ অথবা জ⬫⬫ িনব⬫⬫েনর ফেটাকিপ ও চার কিপ পাসেপাট䮖뀝
সাইেজর ছিব জমা িদেত হেব। 妰敡িত ব⬫⬫ােচ ꪰ塓নয়া হয় ২৫ জন। ꪰ塓যসব ꪰ塓জলার যুব 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓কে⭂攫 আবাসন 獳獄িবধা আেছ, ꪰ塓সখােন ꪰ塓দয়া হেব
আবাসন 獳獄িবধা। তেব 妰敡াথ䮖뀝ী বাছাইেয়র ꪰ塓䗲ľেျ ꪰ塓দখা হেব 妰敡িশ䗲ľেণর মাধ⬫⬫েম 妰敡াথ䮖뀝ীর আ塙䑅কম䮖뀝সং䮡ান বা চাকিরর মানিসকতা আেছ িক-না!
হােত-কলেম 妰敡িশ䗲ľণ : 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়া হেব অেনকটা হােত-কলেম। যােত কের 妰敡িশ䗲ľণাথ䮖뀝ীরা 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓শেষ তা 妰敡েয়াগ করেত পােরন।
妰敡িশ䗲ľেণর ꪰ塓ময়াদ িতন মাস। 妰敡িতিট 륄াস ৪ ঘằ䑅া কের। ব⬫⬫বহািরক 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়া হেব ৮০ শতাংশ। বািকটা তািᇀক। এ খােতর ꪰ塓মৗিলক িবষেয়
ধারণা ꪰ塓দয়া হেব। ꪰ塓পাশাক ㊰夝তিরর যাবতীয় িবষেয় ব⬫⬫বহািরক বা সরাসির কাজ ꪰ塓শখােনা হেব। ব⬫⬫বহািরক 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓দয়ার জ奣넠 থাকেব ꪰ塓সলাই
ꪰ塓মিশনসহ আধুিনক 妰敡িশ䗲ľণ সাম䐞ࠠী।
স끠䔣ানী ও সনদ : 妰敡িশ䗲ľেণর জ奣넠 妰敡াথ䮖뀝ীর কাছ ꪰ塓থেক ꪰ塓কােনা িফ ꪰ塓নয়া হেব না, বরং 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓শেষ স끠䔣ানী ꪰ塓দয়া হেব। 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓শেষ একজন
妰敡াথ䮖뀝ী পােবন িতন হাজার টাকা। এ টাকা ꪰ塓দেব বাংলােদশ ব⬫⬫াংক। এছাড়া ꪰ塓দয়া হেব 妰敡িশ䗲ľণ সনদ। 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓নয়া কম䮖뀝ীর তথ⬫⬫ িবএমইিটর
জাতীয় দ䗲ľতা ডাটােবেজ অ⬫⬫ভু䮖뀝䑅 করা হেব। বাংলােদশ ꪰ塓থেক 妰敡চুর দ䗲ľ ꪰ塓পাশাক 䞰䑥িমক িনেয় থােক অেনক ꪰ塓দশ। ꪰ塓সখান ꪰ塓থেক তারা িবিভ㮳ī
ꪰ塓দেশ কােজর 獳獄েযাগ পােবন।
চাকির ও ঋণ 獳獄িবধা : 妰敡িশ䗲ľেণ দ䗲ľতা ꪰ塓দখােত পারেল িমলেব চাকির। দ䗲ľেদর চাকির পাওয়ার ꪰ塓䗲ľেျ সহেযািগতা করেব 妰敡িত䬁䉓ান। এছাড়া
িনেজরা ꪰ塓দাকান বা ꪰ塓ছাট কারখানা করেত চাইেল সহায়তা করা হেব। এছাড়া আেগ ꪰ塓থেকই যােদর ꪰ塓পাশাক ㊰夝তিরর ꪰ塓টইলািরং ꪰ塓দাকান বা
কারখানা আেছ, তােদর ব⬫⬫াংক ঋণ ꪰ塓দয়া হেব।
ꪰ塓যাগােযাগ : 妰敡িশ䗲ľেণর জ奣넠 妰敡াথ䮖뀝ী আ䈣Ⴐান কের িশগিগরই পিျকায় িব䐠ᝳাপন ꪰ塓দয়া হেব। িব䐠ᝳাপেন সংি塔䔷䬀奄 ꪰ塓জলা বা িবভােগর নাম উে☃뀠খ
থাকেব। সংি塔䔷䬀奄 ꪰ塓জলা বা িবভােগর িনধ䮖뀝ািরত 妰敡িশ䗲ľণ ꪰ塓কে⭂攫 পাওয়া যােব সব তথ⬫⬫। এছাড়া ০২-৯৫৫৬৪৪৩ িকংবা ০১৭৩৩-৩৩৯৫৩৩ ন䔷㑐ের
ꪰ塓ফান কের জানেত পােরন 妰敡েয়াজনীয় তথ⬫⬫। এছাড়া িব縘℻ািরত জানেত www.agweb.org.bd এই ওেয়বসাইেট ꪰ塓চাখ ꪰ塓বালান। ꪰ塓তা আেছই!
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