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 জোোয়নয নফনবন্ন খোয়ত ফোাংরোয়দয়য দক্ষ কভী ননয় োয়গয উয়েয়আ আজ ভঙ্গরফোয           

            প্র োনকওয়ত জোোয়নয নফচোয নফল ক ভন্ত্রণোর , যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোর , স্বোস্থ্য, শ্রভ ও কল্যোণ নফল ক 

ভন্ত্রনোর ,  জোোয়নয জোতী  নযকল্পনো এয়জনি এফাং ফোাংরোয়দয়য েফোী কল্যোণ ও বফয়দনক কভ মাংস্থ্োন 

ভন্ত্রণোরয় য ভয়ে একটি য়মোনগতো স্মোযক স্বোক্ষনযত য় য়ে। দক্ষ কভী প্রেযণকোযী নফভ প্রদ নোয়ফ 

ফোাংরোয়দ জোোয়নয োয়থ য়মোনগতো স্মোযক স্বোক্ষয কযয়রো। উব  ক্ষ এ ভ  কভী েনক্ষণ ও ননয় োয়গ 

োযস্পনযক য়মোনগতো অব্যোত যোখোয নফলয়  একভত প্রোলণ কয়যন। 

 

 ফোাংরোয়দয়য েফোী কল্যোণ ও বফয়দনক কভ মাংস্থ্োন ভন্ত্রণোরয় য নচফ প্রযৌনক জোোন এফাং 

জোোয়নয নফচোয নফল ক ভন্ত্রণোর  অধীন ইনভয়েন োনব ম এয়জনিয কনভনোয নভজ প্রোয়কো োোনক ননজ 

ননজ প্রদয়য য়ক্ষ স্বোক্ষয েদোন কয়যন।  

 

                      কভ মাংস্থ্োন ভন্ত্রণোরয় য            জোোন ফয়রন, য়মোনগতো স্মোযক 

স্বোক্ষয়যয ভোেয়ভ নননদ মষ্ট নকছু তম স্বোয়য়ক্ষ জোোয়ন দক্ষ কভী প্রেযয়ণয সুয়মোগ সৃনষ্ট য়ফ মো দুই প্রদয়য জন্যই 

রোবজনক য়ফ।  ফোাংরোয়দ যকোয জোোয়নয চোনদোয়ক নফয়ফচনো  প্রযয়খ দক্ষ কভী বতনযয়ত নফনবন্ন কোম মক্রভ 

েণ                             ইয়তোভয়ে ২০১৮ োয়রয প্রপব্রু োনয ভো প্রথয়ক েফোী কল্যোণ ও 

বফয়দনক কভ মাংস্থ্োন ভন্ত্রণোর  োযো প্রদয় ২৬টি প্র কননকযোর প্রেননাং প্রন্টোয়যয ভোেয়ভ জোোনী বোলো  ৪ 

ভো প্রভ োনদ েনক্ষণ প্রকো ম চোলু কয়যয়ে।       নফনবন্ন প্রফযকোযী েনতষ্ঠোনও জোোনন বোলো নক্ষোয নফনবন্ন 

উয়যোগ েণ কয়যয়ে।  

 

 এ ভ  অন্যয়ন্যয ভয়ে উনস্থ্ত নেয়রন জোোয়ন ননযুক্ত ফোাংরোয়দয়য যোষ্ট্রদূত নভজ যোফোফ পোনতভো, 

জোোয়নয নরন প্লোননাং নিনবয়নয ইন্টোযন্যোনোর অযোপো োয দপ্তয়যয নযচোরক ই োসু োনক ইভোই, 

ফোাংরোয়দয়য েফোী কল্যোণ ও বফয়দনক কভ মাংস্থ্োন ভন্ত্রণোরয় য যু্ম  নচফ প্রভো  জোোঙ্গীয আরভ, উনচফ 

কোজী আয়ফদ প্রোয়ন  ফোাংরোয়দ দূতোফোয়য শ্রভ কোউয়িরয এফাং দুয়দয়য উচ্চ দস্থ্ কভ মকতমোগণ।  

 

 উয়েখ্য        দু’টি কযো োগনযয়ত আগোভী াঁচ ফেয প্রক োয ও োকমোয, নফনডাং নিননাং ম্যোয়নজ  ন্ট, 

প্রভনন ো ম ইন্ডোনিজ, ইয়রকনেক, ইয়রক্ট্রননক্স, কিেোকন, জোোজ নল্প, অয় োয়ভোফোইর, কৃনল জোোন 

১৪টি খোয়ত নফয়লবোয়ফ দক্ষ এফাং জোোননজ বোলো  োযদী কভীয়দয ননয় োগ েদোন কযয়ফ । েথভ 

কযো োগনযয়ত জোোনীজ বোলোয যীক্ষো  উত্তীণ ম ও নননদ মষ্ট কোয়জ দক্ষতো থোকয়র নযফোয েোড়ো জোোয়ন াঁচ 

ফেয ম মন্ত কোজ কযোয সুয়মোগ োয়ফন। আয নিতী  কযো োগনযয়ত মোয়দয জোোনী বোলো ও নননদ মষ্ট কোয়জ দক্ষতো 

েথভ কযো োগনযয কভী প্রথয়ক প্রফন তোযো নযফোয অনননদ মষ্ট ভয় য জন্য কোজ কযোয সুয়মোগ োয়ফন। 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


