পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রম দপ্তর
কমমসংস্থান অশ্চিকার

পাি শ্চ্ন্দে দক্ষতা বৃ শ্চির ও কমমসংস্থান্দনর জনয প্রশ্চ্ক্ষণ
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপািযান্দয়র অনু প্ররণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকান্দরর শ্রম দপ্তন্দরর শ্চনয়ন্ত্রনািীন কমমসংস্থান অশ্চিকার এম্প্লয়ন্দমন্ট
বযান্দে নশ্চিভুক্ত কমমপ্রািমীন্দদর জনয বতমমান্দন ১২শ্চি শ্চবশ্চভন্ন কমমসংস্থান ককন্দে পাি শ্চ্ন্দে ( শ্চিশ্চনং ও

উইশ্চভং) চাকুরীমুখ্ী এক

অশ্চভনব দক্ষতা বৃ শ্চির প্রশ্চ্ক্ষন্দণর আন্দয়াজন কন্দরন্দে।

উন্দে্যঃ- পাি শ্চ্ে পশ্চিমবন্দঙ্গর একশ্চি গুরুত্বপূ ণম শ্চ্ে। কন্দয়ক লক্ষ মানু ষ এই শ্চ্ন্দের সন্দঙ্গ প্রতযক্ষ বা পন্দরাক্ষভান্দব যু ক্ত।
বতমমান্দন নানা কারন্দণর জনয এই শ্চ্ন্দে দক্ষ ও প্রশ্চ্শ্চক্ষত শ্রশ্চমন্দকর শ্চবপুল ঘািশ্চত লক্ষয করা যান্দে। প্রশ্চ্শ্চক্ষত শ্রশ্চমন্দকর ঘািশ্চতর
জনয এই শ্চ্ন্দে পশ্চিমবঙ্গ ক্রম্ঃ শ্চপশ্চেন্দয় পড়ন্দে। রাজয সরকান্দরর এই জনমুখ্ী প্রয়ান্দস উপযু ক্ত ও উন্নতমান্দনর প্রশ্চ্ক্ষন্দণর মািযন্দম
দক্ষ শ্রশ্চমক গন্দড় তুন্দল এই শ্চ্ন্দের জনয প্রন্দয়াজনীয় দক্ষ শ্রশ্চমন্দকর চাশ্চিদা পূ রণ করা সম্ভব।

প্রশ্চ্ক্ষন্দণর কময়াদঃ১) একমাস প্রিাগত প্রশ্চ্ক্ষণঃ- এই প্রশ্চ্ক্ষণ ১২শ্চি শ্চবশ্চভন্ন কজলা কমমশ্চবশ্চনন্দয়াগ ককন্দে ( বাাঁকুড়া,িাওড়া,দমদম ,বযারাকপুন্দর , চুাঁচুড়া,
পুরুশ্চলয়া, ঝাড়গ্রাম, কবালপুর, কালনা, শ্রীরামপুর, উলু ন্দবশ্চড়য়া ও বশ্চসরিাি ) কদওয়া িন্দে।
২) দু ইমাস িান্দত কলন্দমঃ- এই প্রশ্চ্ক্ষণ রান্দজযর শ্চবশ্চভন্ন পািকলগুশ্চলন্দত কদওয়া িন্দে।
- প্রশ্চতশ্চি প্রশ্চ্ক্ষন্দণর কক্ষন্দেই উপযু ক্ত বৃ শ্চি প্রদান করা িন্দব।

কযাগযতাঃ- এমলয়ন্দমন্ট বযান্দে নূ যনতম সাক্ষর শ্চিন্দসন্দব নশ্চিভুক্ত িাকন্দত িন্দব এবং ১৮ বের উিীণম িন্দলই প্রশ্চ্ক্ষন্দণর জনয আন্দবদন
করন্দত পারন্দবন।

যা যা ক্খ্ান্দনা িন্দব এই প্রশ্চ্ক্ষন্দণর মািযন্দমঃ- এই প্রশ্চ্ক্ষন্দণর মািযন্দম পাি শ্চ্ন্দে কাজ করার জনয প্রািশ্চমক িারণা কদিয়া
িন্দব। একমাস প্রিাগত প্রশ্চ্ক্ষন্দণর সময় পািকন্দল কয কয কাজগুশ্চল িয়, যিা – পান্দির বাোই, কিন্দক শুরু কন্দর পািন্দক নরম করা,
পািন্দক পাইশ্চলং করা, পান্দির শ্চবশ্চভন্ন কাশ্চ্মং পিশ্চত , পান্দির শ্চবশ্চভন্ন রকম ড্রশ্চয়ং পিশ্চত পান্দির শ্চিশ্চনং পিশ্চত, পান্দির শ্চবশ্চভন্ন রকম
ওয়াশ্চডং পিশ্চত , পান্দির শ্চবশ্চভন্ন রকম শ্চবশ্চমং পিশ্চত , পান্দির শ্চবশ্চভন্ন রকম উইশ্চভং পিশ্চত , পান্দির শ্চবশ্চভন্ন রকম তাাঁত সম্পন্দকম
প্রািশ্চমক িারণা কিন্দক বস্তার কযান্দলডাশ্চরং পিশ্চত, ও বস্তার শ্চবশ্চভন্ন রকন্দমর কসলাই পিশ্চত বস্তা োপান্দনা ও সম্পন্দকম প্রািশ্চমক
িারণা অশ্চ্ও শ্চভসু যয়াল পিশ্চতর মািযন্দম ক্খ্ান্দনা িয়।

অিমননশ্চতক সু ন্দযাগ ও সু শ্চবিাঃ- এোড়া দু ইমাস িান্দতকলন্দম প্রশ্চ্ক্ষন্দণর সময় সংশ্চিষ্ট জুিশ্চমন্দল শ্চবনামূ ন্দলয িাকা ও খ্াওয়ার
সু বন্দ্াবস্ত আন্দে। প্রশ্চ্ক্ষণ ক্ন্দষ কবতন িন্দব ৩৭০/- িাকা (প্রশ্চতশ্চদন), ১৫/- িাকা প্রশ্চতশ্চদন িাশ্চজরা উৎসাি ভাতা এোড়া আইন
অনু যায়ী সব িরন্দনর সু শ্চবিা কযমনঃ- প্রশ্চভন্দ্ড ফাড (শ্চপ.এফ), এমলয়ীস কেি ইনসু যয়ন্দরন্স (ই.এস.আই), কবানাস, উৎসন্দবর েু শ্চির
মজুরী, সংশ্চবশ্চিবি েু শ্চি (এল.শ্চি.এল) এবং গ্রযাচুইশ্চি কদওয়া িন্দব।
রান্দজযর শ্চবপুল সংখ্যক কমমপ্রািমীন্দদর সামন্দন পযমাপ্ত কমমসংস্থান্দনর সু ন্দযাগ সৃ শ্চষ্ট িন্দয়ন্দে। ইেু ক কমমপ্রািমীন্দদর শ্চনকিবতমী কজলা
কমমশ্চবশ্চনন্দয়াগ ককন্দে অশ্চতসত্বর কযাগান্দযাগ করন্দত অনু ন্দরাি করা িন্দে।

