
১. দ�তা উ�য়ন কম�সূিচ ( ি�ল �ডভলপেম� ��া�াম ) এর উে�শ� িক ? 

 দ�তা উ�য়ন কম�সূিচর উে�শ� হল রােজ�র যুবস�দােয়র একটা বড় অংশেক  িশ� উপেযাগী  �িশ�ণ 

�দান কের তােদর জীবন জীিবকােক সুিনি�ত করা এবং তােদর উ�ল ভিবষ�েতর ��� ��ত করা | 

২. �কন আমার কািরগির  �িশ�েণর �েয়াজন ? 

 জাতীয় �ের ২০১৫ সােলর পিরসংখ�ান অনুযায়ী আমােদর �দেশ দ� এবং �িশ�ণ �া� যুবেকর চািহদা 

�ায় ১১ �কা� | এছাড়াও আ�জ� ািতক �ের দ� �িমেকর চািহদা �চুর | উপর� িশ�ে�ে�র চািহদার 

মােনর �ত পিরববতেনর সােথ সােথ �িশ�েণরও যথাযথ মান উ�য়ন অবশ��াবী | সুতরাং বত� মান এবং 

ভিবষ�েতর এই চািহদার কথা মাথায় �রেখ �েত�েকর উিচত কািরগির িশ�ায় �িশ�ণ �া� হেয় উপাজ� ন 

করা এবং �পশাগত জায়গােক সু�ঢ় কের জীবেন উ�িত করা | 

৩. দ�তা উ�য়েনর ��ি�েত  পি�মব� সরকােরর কািরগির িশ�া �িশ�ণ ও দ�তা উ�য়ন দ�েরর ( িডপাট� েম� 

অফ �টকিনক�াল এডুেকশন , ��িনং এ� ি�ল �ডেভলপেম� ) ভূিমকা িক ? 

 রােজ�র সামি�ক কািরগির দ�তা উ�য়েনর �য়াস�িলর সংেযাগকারী দ�র হল কািরগির িশ�া �িশ�ণ ও 

দ�তা উ�য়ন দ�র  | অন�ান� সকল দ�েরর অ�ভু� � সব �িশ�ণ এই দ�েরর মাধ�েম  পিরচালনা করা 

হয় | 

 এই দ�র তার অিধকরণ এবং সংসদ �িলর মাধ�েম এই  রাজ� ব�াপী ২৫০ � আই. �. আই. , ১৫২ � 

 পিলেটকিনক এবং �ায় ৩৫০০ � বৃি�মূলক �িশ�ণ �ক� পিরচালনার সােথ সােথ �� �ময়াদ কালীন 

 কািরগির দ�তা উ�য়েনরও উেদ�াগ �নয় | 

৪. পি�মব� ি�ল �ডেভলপেম� িমশন ( WBSDM  ) এবং পি�মব� �সাসাই� ফর ি�ল �ডেভলপেম� িক 

(PBSSD) ?  

 কািরগির দ�তার িবিবধ ��ে� দ� ও �িশ�ণ �া� যুবক-যুবতীেদর চািহদার ব�াপার স�ক ভােব িনধ�ারণ 

কের দ� �লাকবেলর যথাযথ �যাগােনর জন� পি�মব� সরকােরর মাননীয়া মুখ�ম�ীর অধীেন ওেয়� �ব�ল 

ি�ল �ডেভলপেম� িমশন গ�ত হেয়েছ | 

রােজ� অ�িত�ািনক কািরগির দ�তা উ�য়ন �য়াস�িলেক কায�করী করার এবং তৎসহ �িশ�েণর পাঠ��ম 

, �ময়াদ , মূল�ায়ন প�িত�িল এবং �িশ�েণর ব�েয়র সমতার লে�� পি�মব�  সরকােরর মুখ�সিচেবর 

সভাপিতে� ২০১৪ সােলর ২৮ �শ আগ� তািরেখ কািরগির িশ�া �িশ�ণ ও দ�তা উ�য়ন দ�েরর অধীেন 

পি�মব� �সাসাই� ফর ি�ল �ডেভলপেম�  (PBSSD) নােম এক� �শািসত সং�া গ�ত হেয়েছ | 

৫. PBSSD-র অধীেন দ�তা উ�য়েনর সংি�� িক িক কম� সূিচ আেছ ? 

 PBSSD র অধীেন দ�তা উ�য়ন কম�সূিচর �ধানত িতন� িবভাগ িন��প : 

(ক) স�ূণ� রােজ�র অথ�ানু�েল� : �ক�িভি�ক  (�েজ� �মাড) উৎকষ� বাংলার অধীেন িরকগিনশন অফ      

�ায়র  লািন�ং  ( আর. িপ. এল) 

  (খ) রাজ� ও �ক� উভেয়র অথ�ানু�েল� :দীনদয়াল উপাধ�ায় �ামীন �কৗশল �যাজনা (DDUGKY) 

 (গ) স�ূন� �কে�র অথ�ানু�েল� : PMKVY, CSSN, সাগরমালা  ইত�ািদ | 
 



  ৬.  উৎকষ� বাংলা িক? 

 আমােদর রােজ�র মাননীয়া মুখ�ম�ীর উেদ�ােগ ২০১৬ সােলর ১৬ই �ফ�য়ারী উৎকষ� বাংলা নামাি�ত 

�ক��র যা�া �� হয় | পি�মবে�র যুব স�দায়েক �বতন অথবা �িনভ� র কম�সং�ানমুখী �িশ�ণ 

�দােনর জন� সম� দ�তা উ�য়েনর �য়াসেক এই �কে�র অ�ভু� � করা হেয়েছ |  

এই �কে�র ২০১৮-১৯ আিথ�ক বৎসের ৬ ল� যুবক যুবতীেক কািরগির �িশ�ণ �দওয়ার ল��মা�া  

ি�র হেয়েছ | এই �কে�র মূল উে�শ� িন��প  : 

 �ুল ছুট এবং কম�হীন যুবক যুবতীেদর িনখরচায়   �িশ�ণ �দান করা  |  

 �বসরকাির �িশ�ণ �দানকারী সং�া এবং �িশ�ণ �ক� িনব�াচন কের তােদর �মতা বৃি� এবং 

তািলকাভুি� |  

 ৭. এই �ক�� িক সম� রােজ� বত� মান? 

 এই �ক�� আমােদর রােজ�র ২৩� �জলার িবিভ� �াে� �তরী হওয়া ১৮০০ ও �বশী দ�তা �িশ�ন 

�কে�র মাধ�েম পিরচািলত হয় | 
 

৮) আিম িক কের উৎকষ� বাংলা �ারা উপকৃত হেত পাির ? 

 রােজ�র  যুবক যুবতীেদর �বতন অথবা �িনভ� র কম�সং�ানমুখী �িশ�ণ �দােনর উে�েশ� সামি�ক 

কািরগির দ�তা উ�য়ন কায�করী করেত উৎকষ� বাংলার যা�া �� | PBSSD -এর অধীেন �িশ�ণ 

�নওয়ার মুখ� সুিবধা�িল িন��প :-  

 ১) চািহদার সােথ সংি�� এবং আ�জ� ািতক মােনর সােথ স�িতপূণ� কম�সং�ানমুখী কািরগির �িশ�ণ         

 (ন�াশনাল অ�েপশ� ��া�াড�  - NOS ) 

 ২) �ুল ছুট অথবা কম�হীন যুবক যুবতীেদর িনখরচায় ৪০০ ঘ�া �থেক �� কের ১৮০০ ঘ�া 

 �ময়াদকালীন �িশ�ণ �দান করা । 

 ৩) িশ�ে�ে�র  চািহদা ও �ত�াশা অনুযায়ী সংি�� �স�র ি�ল কাউি�েলর �ারা িনধ�ািরত পাঠ��ম  

 ৪) �যুি�িনভ� র �িশ�ণ পিরকাঠােমা | 

 ৫) অিভ�তাস�� এবং দ� �িমকেদর জন� িরকগিনশন অব �ায়র লািন�ং (RPL). 

 ৬) অন দ� জব ��িনং (OJT ) এর  মাধ�েম িশ�-��ে�র অিভ�তা | 
 

 ৯) উৎকষ� বাংলার অধীেন �িশ�ণ �দানকারীেদর স�িক� ত তথ� আিম িক কের জানেত পাির ? 

 বত� মােন রােজ�র ২৩� �জলায় PBSSD তািলকাভু� PTP �ারা পিরচািলত ১৮০০-রও �বিশ  �িশ�ণ 

�ক� রেয়েছ | �য �কউ http://www.pbssd.gov.in/partners ওেয়বসাইেট িগেয় এই িনিদ��  

তািলকাভু� �িশ�ণ �দানকারীেদর স�েক�  জানেত পােরন | 
 

১০) উৎকষ� বাংলার �ক�িভি�ক �িশ�েণর অধীেন �কােনা িনিদ� � কায� ভূিমকার ( Job role - এর) জন�  িক কের  

আমার নাম �রিজ�ার করেত পাির ? 

 তুিম http://www.pbssd.gov.in/home - ওেয়বসাইেট িগেয় Industry / Sector select কের এবং 

সংি�� Job role – এ িগেয় PBSSD �ারা অনুেমািদত �িশ�ণ �দানকারীেদর তািলকায় যাও | এরপর তুিম 

�পাট� ােলর মাধ�েম �তামার পছে�র �িশ�ণ �দানকারীর এবং Job role – এর সােথ িনেজর নামেক 

�রিজ�ার  করেত পারেব | 



১১) উৎকষ� বাংলায় িক িক �স�ের �িশ�ণ �দওয়া হয় ? 

 উৎকষ� বাংলা িবিভ� �স�ের �িশ�ণ পিরচালনা কের �যমন - Agriculture , Apparel , Automotive, 

Banking, Financial Service & Insurance, Beauty & Wellness, Construction, Electronics 

& Hardware, Jems & Jewellery, IT&ITES, Leather, Handicrafts, plumbing , Power, 

Telecom, Tourism & Hospitality ইত�ািদ | তুিম উৎকষ� বাংলার অধীেন িবিভ� �স�র�িলর স�ে� 

http://www.pbssd.gov.in/home- ওেয়বসাইট �থেক িবশদ জানেত পারেব | 

১২ ) কী কী  Job Role উৎকষ� বাংলার অ�ভু� � ? 

 উৎকষ� বাংলায় উপিরউ� িবিবধ  �স�র�িলর অধীেন ২০০ র অিধক job  role  আেছ |�াথ�রা তােদর 

�জলায় িনধ�ািরত �ক� অনুযায়ী িনেজেদর Job Role �বেছ িনেত পারেব | তুিম িবিভ� �স�র�িল এবং 

তােদর অধীেন থাকা Job Role স�ে� http://www.pbssd.gov.in/home- ওেয়বসাইট  �থেক িবশদ 

জানেত পারেব | 

১৩ ) এই �িশ�ন�িলর �ময়াদ কত িদেনর হয় ? 

 উৎকষ� বাংলা �� �ময়ািদ �িশ�ন �দান কের যার  �ময়াদ ৪০০ - ১২০০ ঘ�া পয�� হয় | �েত�ক� 

�িশ�ণ �কে� �থম ও ি�তীয় িশফেট �াস হয় | িবিভ� ��ে� PBSSD র অনুেমাদন অনুযায়ী �িতিদন 

২/৪/৬ ঘ�া কের স�ােহ ৪/৫/৬ িদন �াস�িল হয় | 

১৪ ) আিম কী �িশ�েণর �শেষ �কােনা শংসাপ�  পাব ? শংসাপ�  �দান এবং মূল�ায়ন প�িত� কার �ারা 

পিরচািলত হেব ?  

 হ�াঁ , তুিম িনেজর �িশ�ণ সাফেল�র  সােথ �শষ করেল এক� সরকাির �ীকৃত শংসাপ�  পােব | জাতীয় ও 

রােজ�র মান অনুযায়ী �াথ�েদর �িশ�ণ �শেষ শংসাপ�  �দােনর িবষয় সুিনি�ত করেত PBSSD  �ারা 

যথাযথ �ি�য়ার মাধ�েম �িশ�ণ �া�েদর মূল�ায়ন তৃতীয় �কােনা প� কতৃ� ক করা হেব | 

 ১৫) �িশ�েণর পাঠ�সূিচ কী িশে�র চািহদা অনুযায়ী �তির করা হেয়েছ ? 

 হ�াঁ , পাঠ� সূিচ িবিভ� িশ� ��ে�র চািহদা এবং �েয়াজন অনুযায়ী �তরী করা হেয়েছ | 
 

১৬) উৎকষ�  বাংলার অ�ভু� � �িশ�ণ�িলর জন� কী �কােনা নূ�নতম উপি�িত র হােরর �েয়াজন ? 

 হ�াঁ  , �েয়াজন | চূড়া� মূলায়�ান ও শংসাপ� �দান প�িতর জন� �যাগ�তা অজ� ন করেত  �তামার 

উপি�িতর হার নূ�নতম  ৮০ শতাংশ বা তার অিধক হেত হেব | �িত� �িশ�ণ �কে� বােয়ােম�ক য� �ারা 

�তামার উপি�িত নিথভু� করা হেব |   

১৭) �িশ�ণ �নওয়া কালীন আিম কী �কােনা �দিনক ভাতা �পেত পাির ? 

 হ�াঁ , তুিম যাতায়াত ও �িফেনর জন� �তামার উপি�িতর  িদন �িত ৫০ টাকা ভাতা পােব |  
 

 

 

 



১৮) �িশ�ণ �নওয়ার জন� িক �কােনা খরচ আেছ ? 

 উৎকষ� বাংলার অধীেন PBSSD-র তািলকাভু� �য �কান �িশ�ণ �কে� �িশ�ণ �নওয়ার জন� ১০০% 

ছাড় �দওয়া আেছ। এই �িশ�েণর সােথ স�িক� ত িনব�ন, মূল�ায়ন, বা পরী�া শংসাপ�  অথবা চাকিরেত 

িনেয়ােগর ��ে� �াথ�র �কান�প খরচ বহন করেত হেব না । 
 

১৯) আিম বত� মােন উৎকষ� বাংলা �েজ� �মাডস ১-এ �িশ�ণরত। আিম িক �দিনক ভাতা �পেত    পাির? 

 হ�াঁ  । তুিম �দিনক ভাতা পােব।  
 

২০) উৎকষ� বাংলার অধীেন িক �রকগিনশন অফ �ায়র লািন�ং অ�ভু� � আেছ? 

 হ�াঁ। �রকগিনশন অফ �ায়র লািন�ং উৎকষ� বাংলার অধীেন এক� ���পূণ� িবষয় । এই �কে�র মাধ�েম 

অিভ�তা ও দ�তা স�� �াথ� তার পূব�তণ অিভ�তার িনিরেখ যথাযথ  মূল�ায়েনর মাধ�েম শংসাপ�   

�পেত পােরন | 
 

২১) উৎকষ� বংলার অধীেন �িশ�ণ �া�েদর িনেয়ােগর প�িত িক? 

 PTP এবং PTP ITI �ারা সফল ভােব �িশ�ণ �া� যুবক-যুবতীেদর জন� িনেয়ােগর ব�ব�া আেছ। এই 

ব�ব�ােক আেরা সু�ঢ় করার জন� রাজ�,�জলা,মহা�মা এবং �ক �ের জবেফয়ােরর আেয়াজন করা হেব । 
 

২২) �িশ�েণর মােঝ যিদ �কান ব�ি�গত কারেণ আমােক �ছেড় িদেত হয়,তাহেল সামিয়ক িবরিতর পর আিম িক 

�সই �িশ�েণ পুনরায় �িশ�েণর সুেযাগ পােবা? 

 তুিম যিদ �িশ�েণর মাঝখােন �ছেড় চেল যাও,তুিম �কােনা শংসাপ�  বা িনেয়াগপ� পােব না । 
 

২৩) �িশ�েণর পের আিম িক �িনযু� হেত পারব ? 

 উৎকষ� বাংলা অধীেন �িশ�েণর কম�সূিচ�েলা �তামােক কম�সং�ােনর উপযু� কের �তােল। এই 

কম�সূিচেত �িনযুি�করেনর জন� পৃথকভােব �কান �াস করােনা হয়না। িক� তুিম যিদ মেন কর,তুিম এই 

�িশ�ণ িনেয় উেদ�াগ িনেত পােরা।  
 

২৪) একবার িনেয়ােগর পর পরবত� পয�ােয় আমার িক �কান উ�িতর স�াবনা আেছ? 

 হ�াঁ, �তামােক �সই ভােবই �িশ�ণ �দওয়া হেব যােত তুিম �তামার কম�জগেত উ�িত সাধন করেত পােরা |  

িক� তার জন� �তামােক কেঠার পির�ম করেত হেব । 
 

২৫) একবার িনেয়ােগর পর �াথ�রা আর িক �কােনা সহায়তা �পেত পাের? 

 উৎকষ� বাংলার অন�তম �ধান উে�শ�ই হেলা �াি�ক পিরবার�িলর জীবন-জীিবকার উ�য়ন সাধন | 

�িশ�ণ �দানকারী সং�া�িল �িশ�ণ �া� �াথ�েদর কম�সং�ান সুিনি�ত করেব এবং তার সােথ 

�িশ�েণর পর  কমপে� একবৎসর সময়কাল পয�� তােদর িবিভ� ভােব সহায়তা করেব । 


