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䒲䑦䀀সেমিকং অ䒲া䕜　ড 䒲টইলািরং িশ䕓

িবনা মূেল䒲 䕖縀িশ䐁ণ, িমলেব ভাতা
বাংলােদশ ব䒲াংেকর অথ䕉퀀ায়েন ি䕉퀀লস ফর এম䑱য়েম䕜　ট ইনেভ䕘耀েম䕜　ট 䒲䕖縀া䐁ােমর আওতায় 䒲䑦䀀সেমিকং অ䒲া䕜　ড 䒲টইলািরং
িশে䕓 䕖縀িশ䐁ণ 䒲দওয়া হেব 䒷怀ই হাজার ৫০০ জনেক। িব䏔ািরত জানাে䑬耀ন ফরহাদ 䒲হােসন

অ䒲ােসািসেয়শন অব 䐁াস䏩耀টস ওেমন এ䕜　টারে䕖縀ইনাস䕉퀀, বাংলােদেশর (এিজডাি䕊উইিব) সহকারী 䒲䕖縀া䐁াম
অিফসার হািফজুর রহমান জানান, পু䏩耀ষেদর তুলনায় নারীেদর কম䕉퀀সং䕎뀀ােনর 䔃倀েযাগ খুবই কম। 䒲䑦䀀সেমিকং
অ䒲া䕜　ড 䒲টইলািরং িশ䕓েক িঘের রেয়েছ নারীেদর কম䕉퀀সং䒔 ােনর অেনক 䔃倀েযাগ। ই䑬耀া করেল 䕖縀িশ䐁ণ িনেয়
িনজ বািড়েত বেসই 䒲রাজগার করেত পােরন নারীরা। পু䏩耀ষরাও এ কাজ করেত পােরন। এ 䕖縀কে䕓র মাধ䒲েম
িতন বছের আড়াই হাজার নারী-পু䏩耀ষ 䕖縀িশ䐁ণ পােব। হািফজুর রহমান বেলন, ‘এরই মেধ䒲 আমরা ১২৫
জনেক 䕖縀িশ䐁ণ িদেয়িছ। এর মেধ䒲 ৭০ শতাংশ 䕖縀িশ䐁ণাথ䕉퀀ীর চাকিরর ব䒲ব䕎뀀া করা হেয়েছ। বািকেদর উেদ䒲া䐤쀀া
িহেসেব গেড় 䒲তালা হেয়েছ।’
আেবদেনর 䒲যাগ䒲তা
এসএসিস পাস হেলই আেবদন করা যােব। বয়স হেত হেব ১৫ 䒲থেক ৪৫ বছেরর মেধ䒲। আেবদেনর 䒲䐁ে䕖縀
মিহলা 䕖縀াথ䕉퀀ীেদর অ䐁ািধকার 䒲দওয়া হেব। তেব পু䏩耀ষ 䕖縀াথ䕉퀀ীরাও আেবদন করেত পারেব। নূ䒲নতম ৮০ শতাংশ
䕊ােস উপি䒔 ত থাকেত হেব। উ䐤쀀 শত䕉퀀 না মানেল আেবদন করা যােব না। 䕖縀কে䕓র 䕖縀থম পয䕉퀀ােয় 䔃倀ধু ঢাকা ও

রাজশাহী িবভােগর 䒲জলা䏩耀েলােত এ 䕖縀িশ䐁ণ 䒲দওয়া হেব। পরবত䕉퀀ী পয䕉퀀ােয় বাংলােদশ ব䒲াংেকর িনেদ䕉퀀শনা ও
অথ䕉퀀ায়ন অ䒷怀সাের 䒲দেশর সব 䒲জলায় এর কায䕉퀀䕓ম পিরচালনা করা হেব।
আেবদন ও বাছাই 䕖縀ি䕓য়া
আেবদন করেত হেব িনধ䕉퀀ািরত ফরেম। আেবদন ফরম পাওয়া যােব সংি䕖莀䕊 䒲জলার যুব 䕖縀িশ䐁ণ 䒲কে䒔 ।
আেবদেনর সময় জমা িদেত হেব সব িশ䐁াগত 䒲যাগ䒲তার সনদ, জাতীয় পিরচয়প䕖縀 অথবা জ䑱 িনব䕊েনর
কিপ ও চার কিপ পাসেপাট䕉퀀 সাইেজর ছিব। বাছাইেয়র সময় 䒲দখা হেব 䕖縀িশ䐁েণর মাধ䒲েম আ䒔 কম䕉퀀䕎뀀ান বা
চাকির করার মানিসকতা আেছ িক না। 䕖縀িত ব䒲ােচ 䒲নওয়া হয় ২৫ জন। 䒲যসব 䒲জলার যুব 䕖縀িশ䐁ণ 䒲কে䒔 
আবাসন 䔃倀িবধা আেছ, 䒲সসব 䒲কে䒔  䒲দওয়া হেব আবাসন 䔃倀িবধা।
䕖縀িশ䐁ণ 䒲যভােব
䕖縀িশ䐁েণর 䒲ময়াদ িতন মাস। 䕖縀িতিট 䕊াস হেব চার ঘ䐷⌀া কের। ব䒲বহািরক 䕖縀িশ䐁ণ 䒲দওয়া হেব ৮০ শতাংশ।
বািকটা তাি䕊䏯ক। এ খােতর 䒲মৗিলক িবষেয় ধারণা 䒲দওয়া হেব। 䒲পাশাক 䕘耀তিরর যাবতীয় িবষেয় ব䒲বহািরক বা
সরাসির কাজ 䒲শখােনা হেব। ব䒲বহািরক 䕖縀িশ䐁ণ 䒲দওয়ার জ䒌 থাকেব 䒲সলাই 䒲মিশনসহ আধুিনক 䕖縀িশ䐁ণ
সাম䐁ী।
䒲দওয়া হেব ভাতা, সনদ
হািফজুর রহমান জানান, 䕖縀িশ䐁েণর জ䒌 䒲কােনা িফ িদেত হেব না; বরং 䕖縀িশ䐁ণ 䒲শেষ পাওয়া যােব ভাতা।
একজন 䕖縀াথ䕉퀀ীেক 䕖縀িশ䐁ণ 䒲শেষ িতন হাজার টাকা 䕖縀িশ䐁ণ ভাতা 䒲দেব বাংলােদশ ব䒲াংক। এ জ䒌
䕖縀িশ䐁ণাথ䕉퀀ীেক ব䒲াংক িহসাব খুলেত হেব। 䕖縀িশ䐁ণ 䒲শেষ কােজর মূল䒲ায়ন কের 䒲দওয়া হেব 䕖縀িশ䐁ণ সনদ।
আেছ চাকির ও ব䒲াংকঋণ
হািফজুর রহমান জানান, ‘䕖縀িশ䐁ণ 䒲শেষ দ䐁রা 䒲পাশাক 䕘耀তিরর কারখানায় খুব সহেজই চাকির পােব। চাকির
পাওয়ার 䒲䐁ে䕖縀 আমরা সহেযািগতা কের থািক। এ ছাড়া এ কাজ িশেখ িনেজরাই 䒲দাকান বা 䒲ছাট কারখানা
িদেত চাইেল তােদর িবিভ䕓 ধরেনর সহায়তা কের থািক। যাঁেদর আেগ 䒲থেকই 䒲পাশাক 䕘耀তিরর 䒲টইলািরং
䒲দাকান বা কারখানা আেছ, তাঁেদর ব䒲াংক ঋেণর ব䒲ব䕎뀀া করা হয়। 䒲স 䒲䐁ে䕖縀 থাকেত হেব ব䒲বসার নােম 䒲䕓ড
লাইেস䑱সহ 䕖縀েয়াজনীয় কাগজপ䕖縀। এ ছাড়া 䕖縀িশ䐁ণ 䒲নওয়া কম䕉퀀ীর তথ䒲 িবএমইিটর জাতীয় দ䐁তা
ডাটােবেজ অ䕊ভু䕉퀀䐤쀀 করা হেব। বাংলােদশ 䒲থেক 䕖縀চুর দ䐁 䒲পাশাক 䕖縀িমক িনেয় থােক অেনক 䒲দশ। 䒲সখান
䒲থেক তারা িবিভ䕓 䒲দেশ কােজর 䔃倀েযাগ পােব।’
䕖縀িশ䐁েণর তথ䒲 䒲পেত
িবিভ䕓 সময় 䕖縀িশ䐁েণর জ䒌 䕖縀াথ䕉퀀ী আ䓿 ান কের পি䕖縀কায় িব䕓াপন 䒲দওয়া হেব। িব䕓াপেন সংি䕖莀䕊 䒲জলা বা
িবভােগর নাম উে䕓খ থাকেব। সংি䕖莀䕊 䒲জলা বা িবভােগর িনধ䕉퀀ািরত 䕖縀িশ䐁ণ 䒲ক䒔  䒲থেক জানা যােব
䕖縀িশ䐁েণর যাবতীয় তথ䒲। এ ছাড়াও অ䒲ােসািসেয়শন অব 䐁াস䏩耀টস ওেমন এ䕜　টারে䕖縀ইনাস䕉퀀, বাংলােদশ
(এিজডাি䕊উইিব) িবিজআইিস টাওয়ার (৬䒲 তলা), ৩৪ 䒲তাপখানা 䒲রাড, ঢাকা-১০০০ এই অিফস 䒲থেকও
জানা যােব সব তথ䒲।
䒲ফান : ০২-৯৫৫৬৪৪৩
䒲মাবাইল : ০১৭৩৩-৩৩৯৫৩৩
ওেয়বসাইট : www.agweb.org.bd
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স䕊াদক : ইমদা䒷怀ল হক িমলন,
উপেদ䕊া স䕊াদক : অিমত হািবব,
ই䕘耀 ওেয়䕘耀 িমিডয়া 䒷怀প িলিমেটেডর পে䐁 ময়নাল 䒲হােসন 䒲চৗধুরী কতৃ䕉퀀ক 䑱ট-৩৭১/এ, 䕊ক-িড, ব䔃倀䕊রা, বািরধারা 䒲থেক
䕖縀কািশত এবং 䑱ট-িস/৫২, 䕊ক-䒲ক, ব䔃倀䕊রা, িখলে䐁ত, বা䕊া, ঢাকা-১২২৯ 䒲থেক মুি䑱ত।
বাত䕉퀀া ও স䕊াদকীয় িবভাগ : ব䔃倀䕊রা আবািসক এলাকা, 䑱ট-৩৭১/এ, 䕊ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ䕘耀 :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ䒲া䕘耀 : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব䕓াপন 䒲ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব䕓াপন ফ䒲া䕘耀 : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

