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িবনা মূেল㔀 ─িশ㈀ণ, িমলেত পাের চাকিরও
─িশ㈀ণ ☀শেষ িমলেব সনদ, ☀কােনািটেত সহায়তা করা হেব চাকিরর িবষেয়ও। কেয়কিট ─িশ㈀েণর ☀খাঁজ জানাে最ন
সাইফুল ইসলাম

৯০ জনেক ─িশ㈀ণ ☀দেব িশ㠀 কািরগির সহায়তা ☀ক䔀
ি㤀ল ফর এম─য়েম㔀ট ইনেভ েম㔀ট ☀─া椀ােমর আওতায় ☀মিশনশপ, ওেয়ি─ং ও ইেলকি䔀ক㔀াল ☀মইনেট䘀া㘀
☀䔀েড ৩০ জন কের ☀মাট ৯০ জনেক িবনা মূেল㔀 ─িশ㈀ণ ☀দেব বাংলােদশ িশ㠀 কািরগির সহায়তা ☀ক䔀
(িবটাক)। ─িশ㈀ণাথ㤀ীেদর কারখানায় চাকির পাওয়ায় সহায়তা করা হেব। ☀জএসিস পাস হেত হেব।
─িশ㈀েণর সব খরচ বহন করেব ি㤀ল ফর এম─য়েম㔀ট ইনেভ েম㔀ট ☀─া椀াম (এসইআইিপ)। ২ অে爀াবর
সকাল ৯টায় ☀মৗিখক পরী㈀া হেব। ─িশ㈀েণর ☀ময়াদ িতন মাস এবং িশ㠀 কারখানায় ব㔀বহািরক ─িশ㈀েণর
☀ময়াদ এক মাস। আেবদন করার সময় সব িশ㈀াগত ☀যাগ㔀তার সনদ, জাতীয় পিরচয়প অথবা জ─ সনদ,
ইউিনয়ন পিরষেদর ☀চয়ারম㔀ান বা কাউি㘀লেরর ☀দওয়া নাগিরক䈀 সনদপ , সদ㔀েতালা এক কিপ পাসেপাট㤀
ও এক কিপ 㔀া䔀 সাইেজর সত㔀ািয়ত ছিব জমা িদেত হেব।
☀যাগােযাগ
ঢাকা : ☀তজগাঁও িশ/এ, ঢাকা-১২০৮
☀ফান : ০২৮৮৭০৫৬২

খুলনা : ─ট ন㘀র-আর ১-৪, ☀কিডএ িশ/এ, খুলনা-৯২০৪, ☀ফান : ০৪১৭৮৬০৫০
☀মাবাইল : ০১৭৪৯০৬০৫০০
ব䘀ড়া : িনিশ䄀ারা, কারবালা, ব䘀ড়া-৫৮০০
☀ফান : ০৫১৫১৯৩১, ☀মাবাইল : ০১৭২৮৬২১৪৩৮
চ㔀椀াম : সাগিরকা ☀রাড, পাহাড়তলী, চ㔀椀াম-৪২১৯, ☀ফান : ৩১৭৫১৪৭৭, িপএিবএ琀 : ৭৫১৫৭৬,
৭৫০০০৩

িবনা মূেল㔀 ─িশ㈀ণ পােব নারী
অিববািহত, তালাক─া䔀া, 1─ ও অসহায় িবধবা ও 㜀ামী পিরত㔀─া ৫০ মিহলােক ৫িট ☀䔀েড িবনা মূেল㔀
─িশ㈀ণ ☀দেব মিহলা ও িশ িবষয়ক ম─ণালয়াধীন মিহলা িবষয়ক অিধদ䔀র। আগামী ১ অে爀াবর পয㤀─
আেবদন করা যােব। ☀শরপুেরর নািলতাবাড়ী উপেজলা কম㤀জীবী মিহলা ☀হাে ল কাম ☀䔀িনং ☀স㔀টাের এ
─িশ㈀ণ ☀দওয়া হেব। নাস㤀াির বা হিট㤀কালচার, কৃিষ য─পািত ☀মরামতকরণ, খাদ㔀 ─ি䘀য়াজাতকরণ,
ইেলক䔀িনকস এেস㘀িলং িবষেয় ─িশ㈀ণ ☀দওয়া হেব। সব কােজর ─িশ㈀েণর জ䘀 এসএসিস বা ☀জএসিস
পরী㈀ায় পাস হেত হেব। ─িশ㈀েণর ☀ময়াদ িতন মাস। ─াথ㤀ীর বয়সসীমা ১৮ ☀থেক ৩৫ বছর। ─িশ㈀েণর
জ䘀 ☀কােনা িফ 䘀নেত হেব না। ─িশ㈀ণ ☀শেষ কােজর মূল㔀ায়েনর িভি─েত ☀দওয়া হেব সনদ।
─িশ㈀ণাথ㤀ীেদর সরকাির ব㔀ব─াপনায় িবনা মূেল㔀 থাকা ও খাওয়ার ব㔀ব─া করা হেব। এ ছাড়া আবািসকেদর
জ䘀 মািসক ৩০০ টাকা হাের ভাতা ☀দওয়া হেব। ─িশ㈀ণ ☀শেষ বাংলােদশ কািরগির িশ㈀া ☀বােড㤀র সনদ
☀দওয়া হেব। চাকির পাওয়ার ☀㈀ে সহায়তাও করা হেব।
ভিত㤀 পরী㈀া হেব ১ অে爀াবর সকাল ১০টায় ☀䔀িনং ☀স㔀টাের। ওই িদনই পরী㈀ার ফলাফল ☀দওয়া হেব। আর
☀সিদনই িবেকেল ভিত㤀 হেত হেব। পেরর িদন ☀থেক 最 হেব ─িশ㈀ণ।
মিহলােদর আধুিনক গােম㤀㔀টস, দিজ㤀 িব─ান ও ☀বিসক ☀কােস㤀 ─িশ㈀ণ ☀দেব িদনাজপুর মিহলা িবষয়ক
অিধদ䔀র। ☀কাস㤀䘀েলােত আেবদেনর জ䘀 িশ㈀াগত ☀যাগ㔀তা হেত হেব অ─ম ☀─িণ পাস। আ椀হী ─াথ㤀ীেদর
নাম, িপতা বা 㜀ামীর নাম, মাতার নাম, বত㤀মান ও ─ায়ী িঠকানা, বয়স, িশ㈀াগত ☀যাগ㔀তা, ☀ফান বা ☀মাবাইল
ন㘀রসহ সাদা কাগেজ সংি䔀─ ☀কে䔀র দািয়䈀─া䔀 কম㤀কত㤀া বরাবর আেবদন করেত হেব। িশ㈀াগত ☀যাগ㔀তার
সনদপে র সত㔀ািয়ত কিপ, 1ই কিপ পাসেপাট㤀 সাইেজর ছিব, নাগিরক䈀 সনদপ জমা িদেত হেব। ─াথ㤀ীর
বয়স হেত হেব ১৮-৩৫ বছর। ২৮ ☀সে 㘀র সকাল ১০টার মেধ㔀 সংি䔀─ ☀কে䔀 উপি─ত থাকেত হেব।
িনব㤀ািচত ─িশ㈀ণাথ㤀ীেদর ৩ অে爀াবর ভিত㤀 হেত হেব। ─িশ㈀ণাথ㤀ীেদর আবািসক ব㔀ব─া ও িবনা মূেল㔀
িতনেবলা খাওয়ার ব㔀ব─া করা হেব। আবািসক সব ─িশ㈀ণাথ㤀ীেক ─িশ㈀ণ ভাতা ☀দওয়া হেব। ─িশ㈀ণ ☀শেষ
☀দওয়া হেব সনদপ ।
☀যাগােযাগ
নািলতাবাড়ী উপেজলা কম㤀জীবী মিহলা ☀হাে ল কাম ☀䔀িনং ☀স㔀টার, মিহলা িবষয়ক অিধদ䔀র, নািলতাবাড়ী,
☀শরপুর। ☀ফান : ০১৭৮৭৫৫৯২৭০, ০১৬২১২৫৫৫৬৭, ০১৭৪০৬২৭৩৬০, ০১৫৩৬২২৩৬১১,
০১৬৮০৫৪০০০৬
মিহলা হ䄀িশ㠀 ও কৃিষ ─িশ㈀ণ ☀ক䔀, িদনাজপুর।

☀ফান : ০৫৩১৬৫০৪৩
িশখেত চাইেল গািড় চালনা
গািড় চালনা িবষেয় ─িশ㈀ণ ☀কােস㤀র আেয়াজন কেরেছ িবআরিটিস ☀䔀িনং ইনি িটউট। ☀বিসক 䈀াইিভংেয়র
(হালকা গািড়) জ䘀 চার স䔀াহ ─িশ㈀েণ ☀কাস㤀 িফ ৬ হাজার টাকা। ☀বিসক 䈀াইিভং (ভারী গািড়) ☀কােস㤀
─িশ㈀েণর ☀ময়াদ ৮ স䔀াহ, ☀কাস㤀 িফ ৯ হাজার টাকা। আপে椀িডং (হালকা) ☀কােস㤀 ─িশ㈀েণর ☀ময়াদ ২
স䔀াহ, িফ সােড় ৩ হাজার টাকা। আপে椀িডং (ভারী) ☀কােস㤀 ─িশ㈀েণর ☀ময়াদ ৪ স䔀াহ, ☀কাস㤀 িফ সােড় ৪
হাজার টাকা। ☀মাটরসাইেকল ☀কােস㤀 ─িশ㈀েণর ☀ময়াদ ২ স䔀াহ, ☀কাস㤀 িফ সােড় ৩ হাজার টাকা।
☀যাগােযাগ
☀䔀িনং ম㔀ােনজার, িবআরিটিস ☀ক䔀ীয় ☀মরামত কারখানা, ৩২ শহীদ তাজউ㘀ীন আহমদ সরিণ, ☀তজগাঁও,
ঢাকা। ☀ফান : ৯১২৫১৩২, ☀মাবাইল : ০১৯২৬৮৫০৭২৮
Print

স䔀াদক : ইমদা1ল হক িমলন,
উপেদ─া স䔀াদক : অিমত হািবব,
ই ওেয় িমিডয়া প িলিমেটেডর পে㈀ ময়নাল ☀হােসন ☀চৗধুরী কতৃ㤀ক ─ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব瀀䐀রা, বািরধারা ☀থেক
─কািশত এবং ─ট-িস/৫২, ক-☀ক, ব瀀䐀রা, িখলে㈀ত, বা㘀া, ঢাকা-১২২৯ ☀থেক মুি─ত।
বাত㤀া ও স䔀াদকীয় িবভাগ : ব瀀䐀রা আবািসক এলাকা, ─ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ琀 :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ㔀া琀 : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব─াপন ☀ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব─াপন ফ㔀া琀 : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

