বুধবার । ১১ অক্টাবর ২০১৭ । ২৬ আশ্বিন ১৪২৪। ২০
মহররম ১৪৩৯।

সরকারর খরচে প্ররিক্ষণ পাচে পাাঁে লাখ তরুণ
‘শ্বিলস ফর এমপ্লয়ক্মন্ট ইনক্েস্টক্মন্ট প্রগ্রাম’ (সসইপ) প্রকক্ের আওতায়

২০২০ সাক্লর মক্ধে সারা সেক্ে প্রশ্বেক্ষণ সেওয়া হক্ব শ্ববশ্বেন্ন শ্ববষক্য়। প্রশ্বেক্ষণ
সেক্ষ শ্বমলক্ব োতা ও চাকশ্বর। শ্ববস্তাশ্বরত জানাক্েন ফরহাে সহাক্সন

তথ্য ও য াগাচ াগ প্র ুক্তি, রির্াণরিল্প,
ম
লাইট, ইক্তিরিয়াররিং,
জাহাজ রির্াণ
ম রিল্প, োর্ড়া ও পাদুকারিল্প, টযযররজর্ অ্যান্ড হসরপটারলটট:
অ্যাচরা ফুড প্রচসরসিং, িারসিংম যটকচিালক্তজ

৯টট যসক্টচর ১৩০-এর যেরি যেচড সরকারর খরচে প্ররিক্ষণ পাচে ৫,০২,০০০ তরুণ।
োিংলাচদি সরকাচরর অ্থ্ র্ন্ত্রণালচয়র
ম
এ প্ররিক্ষণ কা ক্রচর্
ম
সহচ াগী রহচসচে কাজ করচে
এরিয়াি যডচেলপচর্ন্ট েযািংক (এরডরে) ও সুইস এচজক্তি ফর যডচেলপচর্ন্ট অ্যান্ড যকাঅ্পাচরিি (এসরডরস)। প্ররিক্ষণ যদওয়া হচে রেরেন্ন প্ররিক্ষণ প্ররতষ্ঠাচির র্াধ্যচর্। জুলাই
২০১৪ যথ্চক শুরু হচয়চে এ প্ররিক্ষণ কা ক্রর্।
ম
েলচে রডচসম্বর ২০২০ প ন্ত।
ম
প্রশ্বেক্ষক্ণর উক্েেে
রিলস ফর এর্প্লয়চর্ন্ট ইিচেস্টচর্ন্ট প্ররাচর্র (যসইপ) উপরিোহী
ম প্রকল্প পররোলক
খাইরুল ইসলার্ েচলি, ‘যদচি যেকাচরর সিংখযা রদি রদি োড়চে। রকন্তু যস হাচর কর্সিংস্থাি
ম
হচে িা। আর্রা স্বল্পরিরক্ষত ও রিরক্ষত তরুণ-তরুণীচদর কর্র্ুম খী প্ররিক্ষণ রদচয় দক্ষ
জিিক্তি রহচসচে গচড় তয লচত োই। াচত তারা কর্সিংস্থাচির
ম
পািাপারি যদচির অ্থ্নিরতক
ম
উন্নয়চি েূ রর্কা রাখচত পাচর। এ প্ররিক্ষচণর র্ূল লক্ষয ২০২০ সাচলর র্চধ্য যদচির
যেকারত্ব করর্চয় যদচির ুে সম্প্রদাচয়র েড় একটা অ্িংিচক কর্ক্ষর্
ম
কচর গচড় যতালা। ’
রতরি েচলি, ‘৯টট যসক্টচর ১৩০-এর যেরি যেচড প্ররিক্ষণ যদওয়া শুরু কচররে। যসচেম্বর
২০১৭ প ন্ত
ম ১,২৮,৩৮৮ জিচক রেরেন্ন প্ররতষ্ঠাচির র্াধ্যচর্ প্ররিক্ষণ যদওয়া হচয়চে। এর
র্চধ্য িারী কর্ী রচয়চে ৫১,৩৭৭ জি। রেরেন্ন যসক্টচর োকররর েযেস্থা করা হচয়চে ৮৫,৮১৩
জচির।
’
কারা পাক্ব
যসইপ প্রকচল্পর র্রিটররিং অ্যান্ড ইেযালুচয়িি যেিারলস্ট সসয়দ তাচরক-উজ-জার্াি
েচলি, ‘আর্াচদর এ প্রকচল্পর র্ূল টাচগটম সর্াচজর অ্িরসর ুে সম্প্রদায়। হচত পাচর যস
যেকার অ্থ্ো রর্ড-যলচেচলর কর্কতম
ম া ো সুপারোইজর, ারা প্ররিক্ষণ যপচল আচরা দক্ষ
হচত পারচে। াচদর কাজ করার র্ািরসকতা, িারীররক িক্তি ও সার্থ্যম রচয়চে অ্থ্ে
যেকার—এর্ি তরুণ-তরুণীচদর প্ররিক্ষণ রদচয় দক্ষ কচর গচড় তয লচত োই আর্রা।
য চকাচিা কাচজ দক্ষতা অ্জমি করচত পারচল কাচজর অ্োে হয় িা। প্রকচল্পর রিয়র্
অ্িুসাচর প্ররিক্ষণ যিচে োকরর যপচত সহায়তা করা হচে। োতাসহ রেচিে েৃরি পাি
দররদ্র, ক্ষুদ্র িৃচগাষ্ঠী, িারী, প্ররতেন্ধীসহ সুরেধ্ােক্তিত প্ররিক্ষণাথ্ীরা।
কর্পচক্ষ ৩০ িতািংি আসি িারীচদর জিয সিংররক্ষত। ’
খাত ও শ্ববষয়
৯টট যসক্টচর যদওয়া হচে প্ররিক্ষণ। সতরর যপািাক ও যটক্সটাইল খাচত র্াচেমন্ডাইক্তজিং, রর্ডযলচেল সুপারোইজর, অ্যাপাচরল র্াচেমন্ডাইক্তজিং, ওচেি যর্রিি ও রিট যর্রিি োলিা,
র্ািরিয়ন্ত্রণ ও যটক্সটাইল যটরস্টিং, ফায়ার যসফটট অ্যান্ড কম্প্লাচয়ি, উইরেিং যটকচিালক্তজ
ও রিটটিং যটকচিালক্তজ রেেচয় প্ররিক্ষণ যদওয়া হচে। তথ্য ও য াগাচ াগ প্র ুক্তি খাচতর

রেেয়গুচলা হচলা রারফকস রডজাইি, ওচয়ে রডজাইি, ওচয়ে অ্যারপ্লচকিি যডচেলপচর্ন্ট
ও সাপ্লাই যেইি র্যাচিজচর্ন্ট। রির্াণরিচল্পর
ম
অ্ন্তেযি
ম রেেয়গুচলা হচলা—র্যাসিারর, প্লারম্বিং
ও পাইপ রফটটিং, রড োইক্তন্ডিং অ্যান্ড ফযারিচকিি। লাইট ইক্তিরিয়াররিং রিচল্পর রেেয়গুচলা
হচলা—যররিজাচরিি অ্যান্ড এয়ারকক্তন্ডিরিিং, যর্রিি টযলস অ্পাচরিি, যলদ যর্রিি
পররোলিা, অ্চটাচর্াোইল যর্কারিক, যর্াোইল সারেমরসিং, ইচলকটেকযাল ইিস্টচলিি
অ্যান্ড যর্ইিচটিযাি। োর্ড়া ও পাদুকারিচল্পর রেেয়গুচলা হচলা—যসলাই পররোলিা,
কাটটিং অ্পাচরিি, সাপ্লাই যেইি র্যাচিজচর্ন্ট অ্যান্ড লক্তজরস্টকস। জাহাজ রির্াণ
ম রিচল্পর
রেেয়গুচলা হচলা—ওচয়ক্তডিং ও রসএিরস যর্রিি অ্পাচরিি। অ্যাচরা ফুড প্রচসরসিংচয়র
রেেয়গুচলা হচলা—প্রডাক্ট র্যািুফযাকোররিং আপচররডিং, উত্পাদি েৃক্তির যকৌিল ও
যটাটাল যকায়ারলটট র্যাচিজচর্ন্ট। টযযররজর্ অ্যান্ড হসরপটারলটটর রেেয়গুচলা হচলা—ফুড
অ্যান্ড যেোচরজ প্রডাকিি, ফুড অ্যান্ড যেোচরজ সারেমস ও হাউসরকরপিং। িারসিংম
যটকচিালক্তজরও
যকাস ম করাচিা
হচে,
রেেয়
এখচিা
রিধ্াররত
ম
হয়রি।
আক্বেক্নর স াগ্েতা
রেেয়চেচদ যকাচসরম যর্য়াদ ও রিক্ষাগত য াগযতা রেন্ন। যকাচসরম যর্য়াদ সেরিম্ন
ম
এক র্াস
এেিং সচোচ্চ
ম েয় র্াচসর হচয় থ্াচক। যকাস ম ও রেেয়চেচদ েয়সসীর্া ১৬ যথ্চক ৪০ েের।
র্াচেমন্ডাইক্তজিং, রর্ড-যলচেল সুপারোইজার, অ্যাপাচরল র্াচেমন্ডাইক্তজিংচয় েরতমর য াগযতা
স্নাতক। অ্ষ্টর্ যথ্চক এসএসরস পাস হচলই েরতম হওয়া াচে ওচেি যর্রিি ও রিট যর্রিি
োলিা, র্ািরিয়ন্ত্রণ এেিং যটক্সটাইল যটরস্টিং, ফায়ার যসফটট অ্যান্ড কম্প্লাচয়ি, উইরেিং
যটকচিালক্তজ ও রিটটিং যটকচিালক্তজ যকাচস।ম রারফক রডজাইি, ওচয়ে রডজাইি, ওচয়ে
অ্যারপ্লচকিি যডচেলপচর্ন্ট, সাপ্লাই যেইি র্যাচিজচর্ন্ট রেেচয় যকাসচেচদ
ম
েরতমর
য াগযতা এসএসরস যথ্চক স্নাতক। অ্ষ্টর্ যেরণ পাস হচলই রাজরর্রি, প্লারম্বিং ও পাইপ রফটটিং,
রড োইক্তন্ডিং অ্যান্ড ফযারিচকিি রেেচয় প্ররিক্ষণ যিওয়া াচে। যররিজাচরিি অ্যান্ড
এয়ারকক্তন্ডিরিিং, যর্রিি টযলস অ্পাচরিি, যলদ যর্রিি পররোলিা, অ্চটাচর্াোইল
যর্কারিক, যর্াোইল সারেমরসিং, ইচলকটেকযাল ইিস্টচলিি অ্যান্ড যর্ইিচটিযাি, যসলাই
পররোলিা, কাটটিং অ্পাচরিি, ওচয়ক্তডিং, রসএিক্তজ যর্রিি অ্পাচরিি প্ররিক্ষণ যিওয়া
াচে অ্ষ্টর্ যথ্চক এইেএসরস পাস হচলই। এসএসরস প্ররিক্ষণ যিওয়া াচে প্রডাক্ট
র্যািুফযাকোররিং আপচররডিং, ফুড অ্যান্ড যেোচরজ প্রডাকিি, ফুড অ্যান্ড যেোচরজ
সারেমস
ও
হাউসরকরপিং
রেেচয়
প্ররিক্ষণ।
প্রশ্বেক্ষণ প্রশ্বতষ্ঠান
রিক্ষা র্ন্ত্রণালচয়র অ্ধ্ীচি প্ররিক্ষণ যদচে কাররগরর রিক্ষা অ্রধ্দপ্তচরর েররিাল, রিংপুর,
যিরপুর, িররসিংদী, ঝালকাটি, র্ারিকগি ও হরেগি যটকরিকযাল িুল অ্যান্ড কচলজ এেিং
কম্পম্পউটার যেরিিং ইিরস্টটটউট, যফিী। প্রোসীকলযাণ ও কর্সিংস্থাি
ম
র্ন্ত্রণালচয়র অ্ধ্ীচি
জিিক্তি, কর্সিংস্থাি
ম
ও প্ররিক্ষণ েুযচরার (রেএর্ইটট) োিংলাচদি যকাররয়া যটকরিকযাল
যেরিিং যসন্টার, ঢাকা এেিং েট্টরার্; োিংলাচদি জার্াি
ম যটকরিকযাল যেরিিং যসন্টার, ঢাকা;

যিখ ফক্তজলাতয চন্নো র্ুক্তজে র্রহলা যেরিিং যসন্টার, ঢাকা; যটকরিকযাল যেরিিং যসন্টার
(টটটটরস), ক্তঝিাইদহ, কুরর্ল্লা, রাঙার্াটট, যিায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, খাগড়ােরড়, ফররদপুর,
টাঙ্গাইল, জার্ালপুর, খুলিা, কুটষ্টয়া, রাজিাহী, পােিা, রদিাজপুর, োাঁপাইিোেগি, রসচলট,
লালর্রিরহাট ও যগাপালগি। রিল্প র্ন্ত্রণালচয়র অ্ধ্ীচি োিংলাচদি ইন্ডারিয়াল অ্যান্ড
যটকরিকযাল যসন্টার (রেআইটটএরস), ঢাকা, খুলিা, েগুড়া ও েট্টরার্। আচরা প্ররিক্ষণ রদচে
োিংলাচদি গাচর্ন্ট
ম র্যািুফযাকোরাস ম অ্যান্ড এক্সচপাটম াস ম অ্যাচসারসচয়িি (রেক্তজএর্ইএ),
োিংলাচদি রিটওয়যার র্যািুফযাকোরাস অ্যান্ড
ম
এক্সচপাটম াস অ্যাচসারসচয়িি
ম
(রেচকএর্ইএ),
োিংলাচদি অ্যাচসারসচয়িি অ্ে সফটওয়যার অ্যান্ড ইিফরচর্িি সারেমস (যেরসস),
োিংলাচদি অ্যাচসারসচয়িি অ্ে কিিাকিি ইন্ডারিজ (রেএরসআই), োিংলাচদি
যটক্সটাইল রর্লস অ্যাচসারসচয়িি (রেটটএর্এ), োিংলাচদি ইক্তিরিয়াররিং ইন্ডারি ওিাস ম
অ্যাচসারসচয়িি (রেইআইওএ), অ্যাচসারসচয়িি অ্ে এক্সচপাটম অ্ররচয়চন্টড রিপ রেক্তডিং
ইন্ডারিজ অ্ে োিংলাচদি (এইওএসআইরে), যলদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়যার
র্যািুফযাকোরার অ্যান্ড এক্সচপাটম াস ম অ্যাচসারসচয়িি (এলএফএর্ইএরে), োিংলাচদি
অ্যাচসারসচয়িি অ্ে কলচসন্টার অ্যান্ড আউটচসারসিংম (রেএরসরসও) এেিং োিংলাচদি অ্যাচরা
প্রচসসরস অ্যাচসারসচয়িি (রেএরপএ)। এ োড়া ুে ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালচয়র অ্ধ্ীচি ুে উন্নয়ি
অ্রধ্দপ্তর, োিংলাচদি েযািংচকর অ্ধ্ীচি এসএর্ই রেোগ এেিং পল্লী কর্সহায়ক
ম
ফাউচন্ডিি-রপচকএসএচফর আউটচসাসক
ম ৃ ত সহচ াগী প্ররিক্ষণপ্ররতষ্ঠাি ো সিংস্থার
র্াধ্যচর্ প্ররিক্ষণ যদওয়া হচে। রর্ড-যলচেচলর কর্ীচদর উচ্চতর প্ররিক্ষচণর জিয ঢাকা
রেশ্বরেদযালয়, োিংলাচদি যটক্সটাইল রেশ্বরেদযালয়, িযাক রেশ্বরেদযালয় ও সাউথ্ইস্ট
রেশ্বরেদযালচয়র
র্াধ্যচর্
শুরু
হচে
প্ররিক্ষণ।
শ্বমলক্ব োতা ও চাকশ্বর
খাইরুল ইসলার্ জািাি, প্ররিক্ষচণ অ্িংি যিওয়ার জিয যদওয়া হচয় থ্াচক োতা। এর জিয
কর্পচক্ষ ৮০ িতািংি ক্লাচস উপরস্থত থ্াকচত হয়। র্ারসক রতি হাজার টাকা হাচর োতা
যদওয়া হচয় থ্াচক। যকাসচেচদ
ম
এক র্াচসর জিয রতি হাজার, দুই র্াচসর জিয েয় হাজার,
রতি র্াস যর্য়াচদর জিয ৯ হাজার ও েয় র্াস যর্য়ারদ প্ররিক্ষচণর জিয ১৮ হাজার টাকা
োতা যদওয়া হচয় থ্াচক। টিকিাক প্ররিক্ষণ যিে করা যর্াট ৭০ িতািংি প্ররিক্ষণাথ্ীচক
প্ররিক্ষণপ্ররতষ্ঠাচি কাচজর সুচ াগ কচর যদওয়া হয়। এ োড়া াাঁরা েযেসা ো রিচজই রকেয
করচত োি, তাাঁচদরও সহায়তা করা হয়। খযাতিার্া প্ররতষ্ঠাচির প্ররিক্ষণ সিদ যদওয়া হয়।
তাই শুধ্ু যদচি িয়, রেচদচিও রচয়চে কাচজর সুচ াগ। এ োড়া রিল্প-কারখািায় কর্রত
ম
েরর্কচদর দক্ষতার র্াি উন্নয়চি প্ররিক্ষণ যদওয়ায় তারা উচ্চতর পচদ যেরি যেতচি োকরর
পাচে।

স াগ্াক্ াগ্
প্ররিক্ষচণর সে তথ্য পাওয়া াচে প্রকল্প কা ালয়
ম
যথ্চক। তচে রেেয়রেরিক প্ররিক্ষচণর
জিয য াগাচ াগ করচত হচে যসইপ প্রকচল্পর র্চিািীত প্ররিক্ষণ প্ররতষ্ঠাচির সচঙ্গ। রেরেন্ন
সর্য় যকাচস ম েরতমর জিয পক্তিকায় রেজ্ঞরপ্ত যদওয়া হয়। রিলস ফর এর্প্লয়চর্ন্ট
ইিচেস্টচর্ন্ট প্ররার্ (যসইপ), অ্থ্ ম রেোগ, অ্থ্ ম র্ন্ত্রণালয়, প্রোসী কলযাণ েেি, ৭১-৭২,
ইিাটি গাচডমি, রর্িা, ঢাকা—১০০০।
সফান : ০২-৫৫১৩৮৫৯৮-৯, ৫৫১৩৮৭৫৩
ওক্য়ব : www.seip-fd.gov.bd

