
“আননোনবন প্রস্তোফনোয ছক” 

 

(ক) প্রস্তোফনো শনযোনোভঃ “োখো শবশিক বযন্তযীণ প্রশক্ষণ চোলুকযণ কভ মসূচী” 

(খ) টভূশভঃ  বস্ত্র শলল্প দেশলর অর্ থনৈশিক উন্নয়ৈ ও কম থংস্থাৈ তিশরশি মুখ্য ভূশমকা পাৈ করশে এবং আর্ থ-ামাশিক উন্নয়শৈ 

গুরুত্বপূর্ থ অবোৈ রাখশে। রপ্তাশৈ আশয়র ৮৬% অিথৈকারী বস্ত্র খাশির ধারক ও বাক শশশব দপাক কর্তথপশের গুরুোশয়ত্ব পাৈ 

কশর আশে বস্ত্র অশধেপ্তর। কম থকিথা-কম থচারীগশর্র শৈর পশরশ্রম ও শযাশগিার মাধ্যশম শংভাগ তবশেশলক মুদ্রা অিথৈকারী 

খািটি যর্াযর্ ায়িা দপশ রকাশরর রুপকল্প “বস্ত্র শলল্প খািশক শৈরাপে, লশিলাী এবং প্রশিশযাশগিায় েম কশর দিাা” দক 

কশয়ক ধাপ এশগশয় শৈশব িাশি শিমি দৈই। 

(গ) আননোনবন প্রস্তোফনোয ংশক্ষপ্ত ফণ মনোঃ দোপ্তশযক কোম মক্রভ সুষ্ঠুবোনফ ম্পোদন ও কোনজ গশিীরিো অনয়ননয জন্য 

কভ মকিমো/কভ মচোযী শননয়োনগয য ভনয় ভনয় ফস্ত্র শধদপ্তয, অঞ্চশরক প্রশক্ষণ ককন্দ্র, কজরো প্রোনকয কোম মোরয় ও অআশটি 

শিশবননয কমৌথ উনযোনগ শফশবন্ন প্রশক্ষনণয অনয়োজন কযো য়। মোনি কফশক করনবর কথনক শুরু কনয যোিবোন্স করনবনরয শকছু 

 প্রশক্ষনণয ব্যফস্থো কযো য়। এটি নফশনযুক্ত কভ মকিমো/কভ মচোযীয কোগি জীফনন গুরুত্বপূণ ম ভূশভকো োরন কনয। যফিীনি োখো 

ফন্টনণয ভোধ্যনভ কোনজয শযশধ ঠিক কনয কদয়ো য় মোনি ঠিক ভনয় ঠিক কোজটি উনে অন। শকন্তু প্রোয় কর কভ মকিমো/কভ মচোযী 

কফশক প্রশক্ষণ কনরও োখোশবশিক ককোন প্রশক্ষণ নো োওয়োয় দোশয়ত্ব োরন কযনি শগনয় শকছুটো কোঁচট খোন। এনি কনয ভয় 

চনয়য োোোশ নোনো জটিরিো সৃশি ওয়োয মূ ম্ভোফনো থোনক। উদোযণস্বরুঃ আন্সনক্টয (কোশযগশয)কি শননয়োগপ্রোপ্ত নয় 

ককোন কভ মচোযী মশদ িোয মূর কোনজয শফলনয় ককোন ব্যফোশযক শদক শননদ মনো নো োন িোনর দোশয়ত্ব োরনন শিশন দক্ষিোয শযচয় 

শদনি ব্যথ ম নফন। অন্যশেশক, যশে লাখা শভশিক অভযন্তরীর্ প্রশলের্ চালু করা য় দযখাশৈ শিশৈ কী কাি করশবৈ, শকবোনফ কযনফন 

এফ শফলয় র্থ্মোৎ িোয কভৌশরক কোজ োনিনোনি শনখ শননি োনযন িোনর দ্রুিিভ ভনয় কোশিি পর জমন কযো ম্ভফ ি। 

(ঘ) এ আননোনবন কভ মসূচী ফোস্তফোয়ন কযনর শক ধযননয সুশনশদ মি সুশফধো োওয়ো মোনফ/ শক ধযননয শযফিমন ঘটনফ এফং এয দ্বোযো 

কোযো উকৃি নফঃ ল্পভনয়য ভনধ্য কোশিি কফো োওয়ো ম্ভফ এফং কোনজয গশি ফোড়োয োোোশ ভুর কযোয ম্ভোফনো 

ননকোংনআ কনভ মোনফ। কফো প্রিযোী জনগণ যোশয িোয সুপর কবোগ কযনি োযনফ। এয দ্বোযো কদনয অোভয জনোধোযণ 

উকৃি নফ। 

(ঙ) এ উনযোগ ফোস্তফোয়নন শক ধযননয নমোগীিো রোগনফ এফং কোয নুনভোদন রোগনফঃ এ উনযোগটি ফোস্তফোয়নন ফস্ত্র শধদপ্তনযয 

নুনভোদন ও নমোগীিোয প্রনয়োজন নফ। 

(চ) আননোনবননয ধোযণো ফোস্তফোয়নন প্রোথশভক কভ মশযকল্পনোঃ প্রশক্ষণ প্রদোননয জন্য োখোশবশিক কর গেন কযো কমনি োনয। মোযো 

নফশনযুক্ত কভ মকিমো/কভ মচোযীয প্রশক্ষনণ োয়িো কযনফন। 

(ছ) আননোনবননয ধোযণো দ্বোযো প্রিযোশি পর জমননয কভ মশযকল্পনোঃ দোশয়ত্বপ্রোপ্ত কর োখোনক িোনদয উয অনযোশি দোশয়ত্ব 

ম্পনকম দো নচিন ও কভ মিৎয থোকনি নফ। নফশনযুক্ত কভ মকিমো/কভ মচোযীনক োয়িো প্রদোনন কনরয শদচ্ছো থোকনি নফ।    
 

 

          

         (কভোঃ অননোয়োয কোনন) 

           শযদ মক (কোশযগশয)  
                       শফবোগীয় ফস্ত্র শধদপ্তয  
                অগ্রোফোদ, চট্টগ্রোভ। 
 


