ললোক ও কোরুশিল্প শিশিয়োকিী লেললোশিপ নীশিিোলো ২০২১
১. শিল োনোি
এ নীশিিোলো ‘ললোক ও কোরুশিল্প শিশিয়োকিী লেললোশিপ নীশিিোলো ২০২১’ নোলি অশিশিি।
২. পটভূশি
বোাংলোলেলি ললোক ও কোরুশিলল্প প্রসোল জনসলেিনো বৃশি লকোন শবকল্প লনই। শপ্রন্ট ও ইললকট্রশনক শিশিয়ো
সোাংবোশেকগণ এ শবষলয় িথ্যসমৃি প্রশিলবেন েনো ও প্রকোি এবাং শ লপোট ট তিশ ও সম্প্রেোল িোধ্যলি গুরুত্বপূণ ট
ভুশিকো পোলন ক লি পোল ন। স্বোস্থ্যসম্মি, পশ লবি-বোন্ধব এবাং ূললযে  সো্রয়য়ী কোরুপ্য  স্পরলকট সোধো ণ জনগণ,
লেিো ও লিোক্তোলে সলেিন ক লি এবাং এ ব্যবিোল আগ্রিী কল তুললি প্রশিলবেন বো শ লপোট ট তিশ লি শপ্রন্ট
ও ইললকট্রশনক শিশিয়োয় কিট ি িরুণ সোাংবোশেকলে উদ্ধুি ক োই এ লেললোশিলপ উলেশ্য।এ কোর্ টেি সেল
িোলব স্পরন্ন ক ো ললযয এ নীশিিোলো প্রণয়ন ক ো িললো।
৩. বোস্তবোয়নকো ী কর্তপট য
বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প েোউলেিন।
৪. লেললোশিপ শবব ণ
(১) শপ্রন্ট শিশিয়ো ও ইললকট্রশনক শিশিয়ো কযোটোগশ লি আলোেোিোলব একজন কল লিোট দুইজন
সোাংবোশেকলকপ্রশিবছ এ লেললোশিপ প্রেোন ক ো িলব;
(২) লেললোশিলপ লিয়োে িলব ৬(ছয়) িোস;
(৩) লেললোশিলপ জন্য শনব টোশেি শিশিয়োকিীলক এক লয টোকো এবাং একটি সনে প্রেোন ক ো িলব;
(৪) শনব টোশেি সোাংবোশেকগণ ৬(ছয়) িোলস েোউলেিলন সোলে আললোেনোেলি ৩ (শিন)টি অনুসন্ধোনী প্রশিলবেন
(শপ্রন্ট শিশিয়ো লযলে) এবাং ৩(শিন)টি িকুলিন্টোশ /শ লপোট ট তিশ সি (ইললক্ট্রশনক শিশিয়ো লযলে)
প্রলয়োজনীয় ব্যবস্থ্ো গ্রিণ ক লবন।
৫. লেললোশিলপ জন্য আলবেন ক ো লর্োগ্যিো
(১) আলবেনকো ীলক বোাংলোলেলি নোগশ ক িলি িলব;
(২) আলবেনকো ী বয়স ৪০ বছল িলধ্য িলি িলব;
(৩) আলবেনকো ীলক শপ্রন্ট অেবো ইললকট্রশনক শিশিয়োয় ন্যযনিি ৫ বছ কোজ ক ো অশিজ্ঞিো েকলি িলব;
(৪)শপ্রন্ট-শিশিয়ো কযোটোগশ লি আলবেনকো ী ৩টি প্রশিলবেনজোিীয় সাংবোেপে/ ম্যোগোশজন/ সোিশয়কীলি
প্রকোশিি িলি িলব;
(৫) একইভাবে, ইললকট্রশনক-শিশিয়ো কযোটোগশ লি আলবেনকো ী ৩টি শ লপোট ট লটশলশিিলন সম্প্রেোশ ি িলি
িলব:
(৬) একবো লেললোশিপ প্রোপ্ত িলল প বিী ৩ (শিন) বছ শিশন লেললোশিলপ জন্য শবলবশেি িলবন নো।
৬. আলবেন আহ্বোন, েোশিল ও বোছোই
(১) বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প েোউলেিন প্রশিবছ জোনুয়োশ িোলস বহুল প্রেশলি একটি জোিীয় বোাংলো ও একটি
জোিীয় ইাংল শজ সাংবোেপলে শবজ্ঞোপন প্রেোলন িোধ্যলি লেললোশিলপ জন্য আলবেন আহ্বোন ক লব;
(২) শনধ টোশ ি আলবেন ে ি (িেশসল-ক) বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প েোউলেিনও সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণোললয়
ওলয়বসোইট িলি িোউনললোলি ব্যবস্থ্ো েোকলব;
(৩) শবজ্ঞশপ্তলি উশিশিি িোশ লি িলধ্য আলবেনকো ীগণ আলবেন পশ েোলক, বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প
েোউলেিন, লসোনো গাঁও, নো োয়ণগঞ্জ ব োব স োসশ /অনলোইলন/িোকলর্োলগ েোশিল ক লব;

(৪) আলবেনকো ীলক িাঁ কিটজীবন স্পরলকট সাংশযপ্ত শবব ণসি জীবনবৃত্তোন্ত আলবেলন সোলে জিো শেলি িলব;
(৫) প্রকোশিি প্রশিলবেনসূললি ূলল কশপ আলবেলন সলে জিো শেলি িলব র্োলি সাংবোেপলে এবাং শনবন্ধলক
নোি ও িোশ ি দৃশ্যিোন িয় এবাং সাংশিষ্ট গণিোধ্যলি স্পরোেক কর্তক
ট শনবন্ধটি প্রকোশিি িলয়লছ িলিট প্রকোলি
িোশ ি উলিিসি প্রিযয়নপে সাংযুক্ত ক লি িলব। একইভাবে, লটশলশিিলন সম্প্রেোশ ি িকুলিন্টোশ অনলোইন
শলাংক (শলাংক নো েোকলল শিশিও’ সম্পূণ ট শিপ্ট শসশি/শিশিশি) জিো শেলি িলব; লসলযলে সাংশিষ্ট
বোিটোস্পরোেক কর্তক
ট শনধ টোশ ি সিলয় িলধ্য িকুলিন্টটি সম্প্রেোশ ি িলয়লছ িলিট সম্প্রেোল িোশ ি উলিিসি
প্রিযয়নপে সাংযুক্ত ক লি িলব;
(৬) অসিয িথ্য প্রেোন কল েোশিলকৃি আলবেন বোশিল বলল গ্য  িলব;
(৭) প্রোপ্ত আলবেনপেসূলি ৭ নাং অনুলেে অনুর্োয়ী গঠিি কশিটি কর্তক
ট ২৫ নম্বল (শিযোগি লর্োগ্যিো-৫,
অশিজ্ঞিো -১০ এবাং েোশিলকৃি ৩ টি প্রশিলবেন/শ লপোট ট এ গুণগি িোন-১০) শিশত্তলি একটি সাংশযপ্ত িোশলকো
ক লব;
(৮) সাংশযপ্ত িোশলকোয় অন্তভুটক্ত সোাংবোশেকলে শনলয় েোউলেিন ‘বোাংলোলেলি কোরুশিল্প ও শিশিয়ো ভূশিকো’
িীষ টক একটি ওয়োকটিলপ আলয়োজন ক লব এবাং উক্ত ওয়োকটিলপ ৭ কিটশেবলস িলধ্য প্রোেশিকিোলব
শনব টোশেি আলবেনকো ীগণ িোলে কিটপশ কল্পনো েোশিল ক লব।
৭. ‘মুযে োয়ন কশিটি’ গঠন
শিশিয়ো লেললোিীপপ্রেোলন জন্য প্রোপ্ত আলবেনসূলি বোছোই, িলনোনয়ন ও ূলযে োয়লন জন্য শনম্নরূপিোলব একটি
‘ূলযে োয়ন কশিটি’ েোকলব:
১) অশিশ ক্ত সশেব (প্রিোসন), সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণোলয়
সিোপশি
২) শিন, েোরুকলো অনুষে, ঢোকো শবশ্বশবদ্যোলয়
সেস্য
৩) পশ েোলনো লবোলি ট কোরুশিল্প অনু োগী সেস্য
সেস্য
(লবোলি ট লেয়ো ম্যোন কর্তক
ট িলনোনীি)
৪)গণলর্োগোলর্োগ ও সোাংবোশেকিো শবিোগ, ঢোকো শবশ্বশবদ্যোললয়
সেস্য
এ প্রশিশনশধ (লেয়ো ম্যোন কর্তক
ট িলনোনীি)
৫) পশ েোলক, বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প েোউলেিন
সেস্য সশেব
৮. কশিটি কোর্ টপশ শধ
(১) কশিটি প্রোপ্ত আলবেনসূললি প্রোেশিকিোলব বোছোই কল ‘সাংশযপ্ত িোশলকো’ তিশ ক লব এবাং সাংশযপ্ত
িোশলকোয় অন্তভুটক্ত সোাংবোশেকলে কিটপশ কল্পনো ূলযে োয়ন কল শপ্রন্ট ও ইললকট্রশনক শিশিয়ো একজন কল
লিোট দুইজন সোাংবোশেকলক লেললোিীপ প্রেোলন জন্য সুপোশ িক লব;
(২) লেললোশিপপ্রোপ্ত সোাংবোশেকলে তিশ কৃি প্রশিলবেন/শ লপোট ট ূলযে োয়ন কল লেললোশিলপ শিিীয় শকশস্ত
প্রেোলন সুপোশ ি ক লব।
৯. ফেব াশিবের অর্ থ প্রদান
(১) লেললোশিলপ জন্য চূড়োন্তিোলব শনব টোশেি সোাংবোশেকগণলক েোউলেিন পে িো ো অবশিি ক লব এবাং চুশক্ত
স্বোযল জন্য আিন্ত্রণ জোনোলব;
(২) চুশক্ত স্বোযল প শনব টোশেি লেললোলক লেললোশিলপ অে টূললযে  ৪০ িোগ প্রেোন ক ো িলব;
(৩) লেললোশিলপ িিট অনুর্োয়ী শনব টোশেি সোাংবোশেক কর্তক
ট অনুলেে ৪(৪) অনুর্োয়ী প্রস্তুিকৃি ৩ (শিন) টি
প্রশিলবেন বো শ লপোট ট ৬ (ছয়) িোলস িলধ্য েোউলেিন ব োব জিো প্রেোন ক লবন এবাং ‘ূলযে োয়ন কশিটি’
কর্তক
ট ূলযে োয়ন লিলষ সেলিোলব কোজ স্পরন্ন ক ো পশ লপ্রশযলি বোশক ৬০ িোগ অে ট পশ লিোধ ক ো িলব;

(৪) লেললোশিলপ অে ট িলি প্রেশলি আইন/শবশধ অনুর্োয়ী অশগ্রি আয়ক কিটন ক ো িলব;
(৫) সলন্তোষজনকিোলব কোজ লিষ ক লি ব্যে ট িলল অেবো চুশক্তলি উশিশিি সাংখ্যক প্রশিলবেন বো
িকুলিন্টোশ /শ লপোট ট জিো শেলি ব্যে ট িলল অশগ্রি শিলসলব গৃিীি অে ট লে ি প্রেোন ক লি বোধ্য েোকলবন।
ব্যে টিোয় প্রেশলি আইন অনুর্োয়ী ব্যবস্থ্ো গ্রিণ ক ো িলব এবাং শনলয়োগকো ী কর্তপট যলক অবশিি ক ো র্োলব;
(৬) েোউলেিন লেললোশিপ লপ্রোগ্রোলি িোধ্যলি তিশ কৃি প্রশিলবেন ও িকুলিন্ট এ বহুল প্রেোল ব্যবস্থ্ো গ্রিণ
ক লব।
১০. ’শিশিয়া ফেব াশিে’ প্রদান তহশে

বোাংলোলেি ললোক ও কোরুশিল্প েোউলেিন আইন, ১৯৯৮এ ধো ো-৯ ধো োয় গঠিি িিশবল িলি এ পু স্কো
প্রেোলন র্োবিীয় ব্যয় িো বিন ক ো িলব।
১১.নীশিিোলো সাংলিোধন
প্রলয়োজলন পশ েোলনো লবোলি ট অনুলিোেনেলি এ নীশিিোলো সাংলিোধন ক ো র্োলব।

কযাটাগশর (টিক শদন)
≥ শপ্রন্ট শিশিয়া ≥ ইব কট্রশনক শিশিয়া
ললোক ও কোরুশিল্প শিশিয়ো লেললোশিপ এ আলবেন

১.

নোি

:

২.

শপিো নোি

:

৩.

িোিো নোি

:

৪.

জন্ম িোশ ি ও বয়স

৫.

শিক্ষাগত ফ াগ্যতা
((শবস্তোশ ি জীবন-বৃত্তোন্ত সাংযুক্ত করুণ)
বিটিোন পেশব ও কিটস্থ্ল

:

:

৮.

সোাংবোশেক শিলসলব লিোট কিটকোল
(শবস্তোশ ি জীবন-বৃত্তোলন্ত উলিি করুন)
লর্োগোলর্োলগ ঠিকোনো

৯.

জোিীয় পশ েয়পলে নম্ব

:

৬.
৭.

১০. দাশি কৃত ৩ টি প্রশতবেদন সম্পশকথত তথ্য
শিবরানাি
১.

:

:

:
প্রকাি/প্রচাবরর তাশরি

সংোদেত্র/টিশভ চযাবনব র নাি

২.
৩.
১১. শনবয়াগকারী কর্তেথ ক্ষ কর্তক
থ ইস্যযকৃত েশরচয় েবত্রর কশে:
১২. শনবয়াগকারী কর্তেথ বক্ষর সম্মশতর কশে:
আশি এই িলিট অাংগীকো ক শছ লর্, উপল বশণ টি িথ্যসূলি সম্পূণ ট সিয ।
(আলবেনকো ী স্বোয ও িোশ ি)
সাংযুশক্ত
১. জীবন বৃত্তোন্ত
২. জোিীয় পশ েয়পে
৩. সদ্যলিোলো পোসলপোট ট সোইলজ দুই কশপ শিন ছশব
৪. প্রশিলবেন (শপ্রন্ট শিশিয়ো)/ শ লপোট ট (ইললকট্রশনক শিশিয়ো’ ) কশপ/শসশি/শিশিশি

