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সুড়িিািড়িে কু্ষদ্র ন-ৃত াষ্ঠী,  চর ও হাওরসহ দু মর্ এলাকার অড়িিাসী,  ড়িলুপ্ত ড়ছটর্হতলর িাড়সন্দা ও প্রড়েি্ী 
জনত াষ্ঠীর কর্পতক্ষ একলক্ষ জনতক অগ্রাড়িকার ড়িড়িতে প্রড়শক্ষণ ও কর্মসংস্থাতন সহায়ো করা হতি। এছািা প্রড়শক্ষণ 
চলাকাতল এ জনত াষ্ঠীতক প্রড়শক্ষণ িাোর পাশাপাড়শ ড়িতশষ িড়ৃি দেওয়া হতে। 
িুিিার জুরাছড়ি উপতজলায় পায়াক্ট িাংলাতেশ সহতযাড় োয় অর্ম র্ন্ত্রণালতয়র অর্মড়িিাত র ড়িলস ফর এর্প্লয়তর্ন্ট 
ইনতিস্টতর্ন্ট দপ্রাগ্রার্ (তসইপ) প্রকতের উতেযাত  সার্াড়জক প্রচারাড়িযান লতক্ষ কর্মশালায় সিাপড়ের িক্ততিয উপতজলা 
ড়নিমাহী অড়ফসার দর্াহাম্মে রাতশে ইকিাল দচৌিুরী একর্া িতলন। 
এ সর্য় উপতজলা ড়নিমাহী অড়ফসার িতলন,  দু মর্ এলাকায় দযা াতযা  ড়িড়েন্নো ও প্রচারণার অিাতির কারতণ দিকার 
যুিকরা এসি সরকাড়র সুতযা -সুড়িিা দর্তক িড়িে হতে। এসি িেমা ড়নতজতের র্তিয সীর্ািদ্ধ না দরতে জনপ্রড়েড়নড়িতের 
ড়িড়িন্ন সিায় আতলাচনা করতে হতি। এছািা স্ব-স্ব ইউড়নয়ন ড়িড়জতটল দসন্টার দর্তক এসি ের্য পাওয়া সম্ভি। দিকার 
যুিকতের যর্াযর্ প্রড়শক্ষতণ কর্মেক্ষো িৃড়দ্ধ করা দ তল দেতশর অর্মননড়েক িযিস্থা আতরা এড় তয় দনওয়া সম্ভি িতল অড়ির্ে 
প্রকাশ কতরন। 
এ সর্য় ড়িলস ফর এর্প্লয়তর্ন্ট ইনতিস্টতর্ন্ট দপ্রাগ্রার্ (তসইপ) র্ড়নটড়রং অড়ফসার এ দক এর্ র্ঞ্জুরুল আলর্ কর্মশালার 
শুরুতে প্রতজক্টতরর র্ািযতর্ ড়িপ ও ড়িড়িও প্রেশমন কতরন। 
কর্মশালায় অন্যাতের র্তিয জুরাছড়ি ইউড়প দচয়ারর্যান কযানন চাকর্া,  িনতযা ীছিার ইউড়প দচয়ারর্যান সততাষ ড়িকাশ 
চাকর্া,  মর্েং ইউড়প দচয়ারর্যান সািনানন্দ চাকর্া ও দুর্দুর্যা ইউড়পতচয়ারর্যান শাড়তরাজ চাকর্া,  ড়রতসাসম দসন্টাতরর 
ইন্সট্রাক্টর দর্া. দর্ারতশদুল আলর্,  সর্াজতসিা কর্মকেমা েরুণ চাকর্া,  স্থানীয় সাংিাড়েক,  ইউড়নয়ন ড়িড়জটড়ল দসন্টাতরর 
উতেযাক্তা ণ,  ওয়ািম সেস্য,  সরকাড়র দিসরকাড়র কর্মকেমা ণ উপড়স্থে ড়ছতলন। 
ড়িলস ফর এর্প্লয়তর্ন্ট ইনতিস্টতর্ন্ট দপ্রাগ্রার্ (তসইপ) র্ড়নটড়রং অড়ফসার এ দক এর্ র্ঞ্জরুুল আলর্ িতলন,  ড়শে 
প্রড়েষ্ঠাতনর চাড়হোর আতলাতক দিসরকাড়র পযমাতয় ১২ড়ট ইন্িাড়ি অযাতসাড়সতয়শন,  সরকাড়র পযমাতয় প্রিাসী কলযাণ ও 
মিতেড়শক কর্মসংস্থা র্ন্ত্রণালয়,  ড়শক্ষা র্ন্ত্রণালয়,  ড়শে র্ন্ত্রণালয় এিং যুি ও ক্রীিা র্ন্ত্রণালতয়র আওয়াোিীন ড়িড়িন্ন 
কাড়র ড়র প্রড়শক্ষণ প্রড়েষ্ঠান এিং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউতন্িশন (ড়পতকএসএফ) ও িাংলাতেশ িযাংতকর এসএর্ই ড়িিা  
োতের সহতযা ী প্রড়েষ্ঠাতনর র্ািযতর্ প্রড়শক্ষণ কাযমক্রর্ িাস্তিায়ন করা হতে। 
ড়েড়ন িতলন,  প্রড়শক্ষণার্মীতের জন্য ড়িতশষ সুড়িিা রতয়তছ। োর র্তিয প্রড়শক্ষণ দশতষ চাকড়র দপতে সহায়ো প্রোন,  
সুড়িিািড়িে জনত াষ্ঠীর র্তিয দর্তক অংশগ্রহণকারী প্রড়শক্ষণার্মীতের প্রড়শক্ষণ চলাকাতল িাোসহ ড়িতশষ িৃড়ি প্রোন,  
দর্াট প্রড়শক্ষণার্মীতের র্তিয কর্পতক্ষ ৩০ িা  র্ড়হলাতের জন্য সংরক্ষণ,  ড়শে কারোনায় কর্মরে কর্মচারীতের ড়িেযর্ান 
েক্ষোর র্ান উন্নয়তন প্রড়শক্ষণ প্রোন করায় োরা উচ্চের পতে অড়িক দিেতন পতোন্নড়ে পাতেন। 
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