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বাংলােদশ বꛠ뾦াংেকর অথꛠ螧ায়ন

ꛠ₰ꛠসেমিকং ও ꛠ₰টইলািরংেয় ꪦিশণ
হাসান আিশক
বাংলােদশ বꛠ뾦াংেকর অথꛠ螧ায়েন িꛠ뾦লস ফর এমꛠয়েম꺦ট ইনেভꛠেম꺦ট ꛠ₰ꪦাꗠ螧ােমর আওতায় ꛠ₰ꛠসেমিকং অꛠ뾦া꺦ড
ꛠ₰টইলািরং িশেꗠ螧 ꪦিশণ ꛠ₰দওয়া হেব। এ ꪦকেꗠ螧র মাধꛠ뾦েম িতন বছের আড়াই হাজার নারী-পুĀষ ꪦিশণ
পােব। এরই মেধꛠ뾦 ১২৫ জনেক ꪦিশণ ꛠ₰দওয়া হেয়েছ। এর মেধꛠ뾦 ৭০ শতাংশ ꪦিশণাথꛠ螧ীর চাকিরর বꛠ뾦বꛠ螧া
করা হেয়েছ। বািকেদর গেড় ꛠ₰তালা হেয়েছ উেদꛠ뾦া辦া িহেসেব। ꛠ₰যাগꛠ뾦তার মাপকািঠ আেবদনকারীেক
এইচএসিস পাস হেলই চলেব। বয়স হেত হেব ১৫ ꛠ₰থেক ৪৫ বছেরর মেধꛠ뾦। আেবদেনর ꛠ₰ে늦 মিহলা
ꪦাথꛠ螧ীেদর অꗠ螧ািধকার ꛠ₰দওয়া হেব। তেব পুĀষ ꪦাথꛠ螧ীরাও আেবদন করেত পারেবন। নূ্যনতম ৮০ শতাংশ
螧ােস উপিꛠ螧ত থাকেত হেব। ꪦকেꗠ螧র ꪦথম পযꛠ螧ােয় ��ধু ঢাকা ও রাজশাহী িবভােগর ꛠ₰জলাᨀেলােত এ ꪦিশণ
ꛠ₰দওয়া হেব। পের বাংলােদশ বꛠ뾦াংেকর িনেদꛠ螧শনা ও অথꛠ螧ায়ন অ�সাের ꛠ₰দেশর অꛠ낦াꛠ낦 ꛠ₰জলায় কাযꛠ螧ꪦম ��Ā
হেব। আেবদন ও বাছাই ꪦিꪦয়া ꪦাথꛠ螧ীেদর আেবদন করেত হেব িনধꛠ螧ািরত ফরেম। আর এ আেবদন ফরম
পাওয়া যােব সংি꺦뺦 ꛠ₰জলার যুব ꪦিশণ ꛠ₰কেꢦ। আেবদনপে늦র সেꛠ뺦 িশাগত ꛠ₰যাগꛠ뾦তার সনদ, জাতীয়
পিরচয়প늦 অথবা জꛠ িনবꛠ螧েনর কিপ ও চার কিপ পাসেপাটꛠ螧 সাইেজর ছিব জমা িদেত হেব। ꪦিত বꛠ뾦ােচ
ꛠ₰নওয়া হয় ২৫ জন। ꛠ₰যসব ꛠ₰জলার যুব ꪦিশণ ꛠ₰কেꢦ আবাসন 販িবধা আেছ, ꛠ₰সসব ꛠ₰কেꢦ ꛠ₰দওয়া হেব
আবাসন 販িবধা। তেব ꪦাথꛠ螧ী বাছাইেয়র ꛠ₰ে늦 ꛠ₰দখা হেব ꪦিশেণর মাধꛠ뾦েম ꪦাথꛠ螧ীর আꛠ꾦কমꛠ螧সংꛠ螧ান বা
চাকিরর মানিসকতা আেছ িক-না! ꪦিশণ বꛠ뾦বꛠ螧া ꪦিশেণর ꛠ₰ময়াদ িতন মাস। ꪦিতিট 螧াস ৪ ঘ뢦া কের।
বꛠ뾦বহািরক ꪦিশণ ꛠ₰দওয়া হেব ৮০ শতাংশ। বািকটা তাি鲦্বক। এ খােতর ꛠ₰মৗিলক িবষেয় ধারণা ꛠ₰দওয়া
হেব। ꛠ₰পাশাক 螧তিরর যাবতীয় িবষেয় বꛠ뾦বহািরক বা সরাসির কাজ ꛠ₰শখােনা হেব। বꛠ뾦বহািরক ꪦিশণ ꛠ₰দওয়ার
জꛠ낦 থাকেব ꛠ₰সলাই ꛠ₰মিশনসহ আধুিনক ꪦিশণ সামꗠ螧ী। ভাতা ও সনদ ꪦিশেণর জꛠ낦 ꪦাথꛠ螧ীর কাছ ꛠ₰থেক
ꛠ₰কােনা িফ ꛠ₰নওয়া হেব না, বরং ꪦিশণ ꛠ₰শেষ ভাতা ꪦদান করা হেব। ꪦিশণ ꛠ₰শেষ একজন ꪦাথꛠ螧ী পােবন
িতন হাজার টাকা। এ টাকা ꛠ₰দেব বাংলােদশ বꛠ뾦াংক। এ ছাড়াও ꛠ₰দওয়া হেব ꪦিশণ সনদ। চাকির ও ঋণ
販িবধা ꪦিশণ ꛠ₰শেষ দেদর চাকির পাওয়ার ꛠ₰ে늦 সহেযািগতা করেব ꪦিতꛠ꾦ান। এ ছাড়া িনেজরা ꛠ₰দাকান
বা ꛠ₰ছাট কারখানা করেত চাইেল সহায়তা করা হেব। এ ছাড়াও আেগ ꛠ₰থেকই যােদর ꛠ₰পাশাক 螧তিরর
ꛠ₰টইলািরং ꛠ₰দাকান বা কারখানা আেছ, তােদর বꛠ뾦াংক ঋণ ꛠ₰দওয়া হেব। িবꛠািরত তেথꛠ뾦র জꛠ낦 ꪦিশেণর জꛠ낦
ꪦাথꛠ螧ী আ趧ান কের পি늦কায় িবꛠ趧াপন ꛠ₰দওয়া হেব। িবꛠ趧াপেন সংি꺦뺦 ꛠ₰জলা বা িবভােগর নাম উেꛠ뾦খ থাকেব।
সংি꺦뺦 ꛠ₰জলা বা িবভােগর িনধꛠ螧ািরত ꪦিশণ ꛠ₰কেꢦ পাওয়া যােব সব তথꛠ뾦। এ ছাড়াও ০২-৯৫৫৬৪৪৩ নꛠের
ꛠ₰ফান করেত পােরন। ০১৭৩৩-৩৩৯৫৩৩ নꛠের ꛠ₰মাবাইল কেরও জানেত পােরন। তাছাড়া
িি◌.ি◌ধমিবন.ড়ৎম.নফ এই ওেয়বসাইট ꛠ₰তা আেছই! আেবদন কĀন িনয়ম ꛠ₰মেন।
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