
করযোনোরতোয অন্তজজোততক শ্রভ ফোজোরযয তযফততজত চোতদো নুমোয়ী পুনঃপ্রতক্ষণ এফং দক্ষতো উন্নয়রনয ভোধ্যরভ 

ফপযত অো কভীরদয পুনযোয় তফরদ ফপ্রযরণয উরযোগ ফনয়ো রফ 

- প্রফোী কল্যোণ ও বফরদতক কভ জংস্থোন ভন্ত্রী আভযোন অভদ, এভত 

ঢোকো-১১ জুন ২০২০ 

 

করযোনোবোআযোর উদ্ভতু তযতস্থততরত প্রফোী ফোংরোরদতরদয জন্য কযণীয় তফলরয় প্রফোী কল্যোণ ও বফরদতক 

কভ জংস্থোন ভন্ত্রণোররয়য অরয়োজরন অজ কোর 11টোয় জরুতয অন্তঃভন্ত্রণোরয় নরোআন বো (Zoom 

Meeting) নুতিত য়। এরত বোততত্ব করযন প্রফোী কল্যোণ ও বফরদতক কভ জংস্থোন ভন্ত্রী আভযোন 

অভদ, এভত। যযোষ্ট্র ভন্ত্রী ড. এ ফক অব্দুর ফভোরভন এভত এরত ংগ্রণ করযন। 

 

ভন্ত্রী আভযোন অভদ এভত ফররন, তফরদ প্রতযোগত কভীরদয জন্য ফভোট ৭০০ ফকোটি টোকোয ঋণ সুতফধো প্রদোন কযো 

ছোড়োও করযোনোরতোয অন্তজজোততক শ্রভ ফোজোরযয তযফততজত চোতদো নুমোয়ী পুনঃপ্রতক্ষণ এফং দক্ষতো উন্নয়রনয 

ভোধ্যরভ ফপযত অো কভীরদয পুনযোয় তফরদ ফপ্রযরণয উরযোগ ফনয়ো রফ। তফরূ তযতস্থততরত ঝুঁতক কভোরনোয 

জন্য বতফষ্যরত কভী ফপ্রযরণয ফক্ষরে দক্ষ কভী ফপ্রযরণয উয তধক গুরুত্ব ফদওয়ো রফ। এছোড়ো, প্রতক্ষরণয 

মথোমথ নদোয়ন ও পূফ জফতী তক্ষো স্বীকৃতত (RPL) তফলরয়ও কোম জক্রভ োরত ফনওয়ো রয়রছ। করযোনোরতোয শ্রভ 

ফোজোরয কৃতল ও স্বোস্থযরফো খোরত কভীয চোতদো বৃতি ফরত োরয তফরফচনোয় এআ দুআ ফক্টরয দক্ষ কভী বততযয 

ব্যোোরয প্রতক্ষণ প্রদোরনয নীততগত তিোন্ত গৃীত রয়রছ। তততন তফরদ প্রতযোগত কভীরদয জন্য ভতিত পযম্যোরট 

একটি ডোটোরফজ কযোয কথো উরেখ করযন।  

 

বোয় ন্যোন্য ফক্তোযো ফররন, ভোনফাঁচোয ফেকোরত ংতিষ্ট কররক একরমোরগ কোজ কযরত রফ। তোযো অআন-

শৃঙ্খরো ফোতনীয তৎযতো  বৃতিয ও ভোনফাঁচোয ংক্রোন্ত ভোভরোগুররো দ্রুত তনষ্পততয তোতগদ ফদন। তোযো ংতিষ্ট 

কররয ভিরয় প্রফোী কভীরদয জন্য এক্সক্লুতব ফকোতবড ফটতটং ফন্টোয স্থোরনয ব্যোোরয অররোচনো করযন, 

মোরত ফকউ ফকোতবড ংক্রোন্ত ভুয়ো োটি জতপরকট তনরয় তফরদর তগরয় ফোংরোরদরয বোফমূততজ ক্ষুণ্ন কযরত নো োরয। 

তোযো প্রফোী কভীরদয োরোট জ ংক্রোন্ত কোম জক্রভ মত দ্রুত ম্ভফ ম্পন্ন কযোয জন্য স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়রক নুরযোধ 

জোনোন। 

 

প্রফোী কল্যোণ ও বফরদতক কভ জংস্থোন ভন্ত্রণোররয়য তচফ ড. অরভদ মুতনরুছ োররীন এয ঞ্চোরনোয় উক্ত 

বোয় অরযো ংগ্রণ করযন, ফোংরোরদ োভতযক ফোতনীয তপ্রতাোর টোপ তপোয ফরঃ ফজনোরযর ভোজুজুয 

যভোন, ফফোভতযক তফভোন তযফন ও ম জটন ভন্ত্রণোররয়য ততনয়য তচফ ফভোঃ ভতবুর ক, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোররয়য 



তচফ ভোসুদ তফন ফভোরভন, ফফোভতযক তফভোন চরোচর কর্তজরক্ষয ফচয়োযম্যোন এয়োয বোআ ভো জোর ফভোঃ ভতপদুয 

যভোন, তএএতফ, ম জো ফ-এয ভোতযচোরক ততঃ অআতজত ফচৌধুযী অফদুেো অর-ভোমুন, তফতএভ, ততএভ, 

জনতক্ত কভ জংস্থোন ও প্রতক্ষণ বুযরযো’য ভোতযচোরক ফভোঃ োভসুর অরভ, ওরয়জ অন জো জ কল্যোণ ফফোরড জয 

ভোতযচোরক ফভোঃ োতভদুয যভোন, স্বোস্থয ফফো তফবোরগয তততযক্ত তচফ ফভোঃ োতফবুয যভোন, সুযক্ষো ফফো 

তফবোরগয তততযক্ত তচফ ফভোোম্মদ অজোরুর ক, ফফোরয়রর-এয ব্যফস্থোনো তযচোরক ফভোঃ োআজুর োোন 

ফোদর, প্রফোী কল্যোণ ও বফরদতক কভ জংস্থোন ভন্ত্রণোররয়য যুগ্মতচফ নোযীন জোোন প্রমুখ। 

 

 

 


