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সংক্ষিপ্ত লব্দ এবং সংক্ষিপ্ত লব্দব্দর ক্ষববরণ 
 

1 
AEBAS 

Aadhaar Enabled Biometric Attendance System  

(আধায এনাবফর ফাব াবভট্রিক অ্যাবেনবেন্স ট্রবেভ) 

2 
AEAP 

Aadhar Enabled Assessment App (আধায এনাবফর 

অ্যাববভন্ট অ্যা) 

3 B&L Boarding and Lodging (বফাট্রেড িং এন্ড রট্রজিং) 

4 CCTV Closed-circuit television (বলাজে-াট্রকড ে বেট্ররট্রবন) 

5 CHC Community Health Clinic (কট্রভউট্রনটি বরথ ট্রলট্রনক) 

6 CSCM 
Centrally Sponsored Centrally Managed (বন্ট্রাট্রর 
স্পনযে বন্ট্রাট্রর ভযাবনজে) 

7 CSSM 
Centrally Sponsored State Managed (বন্ট্রাট্রর স্পনযে 

বেে ভযাবনজে) 

8 DDUGKY 
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 
(দীন দ ার উাধযা  গ্রাভীণ বকৌযরা বমাজনা) 

9 DSC District Skill Committees (ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি) 

10 ESCC 
Executive Skill Committee for COVID-19 (এট্রিট্রকউটিব 
ট্রির কট্রভটি পয বকাট্রবে-১৯) 

11 GFR General Financial Rules (বজনাবযর ট্রপনাট্রন্স ার রুর) 

12 HMV Heavy Motor Vehicle (বট্রব বভােয ববট্রবকর) 

13 HSSC 
Healthcare Sector Skill Council (বরথ বক ায বক্টয 
ট্রির কাউট্রন্সর) 

14 IMC 
Internal Monitoring Committee (ইন্টাযনার ভট্রনেট্রযিং 

কট্রভটি) 

15 IT Information Technology (ইনপযবভন বেকনরট্রজ) 

16 KPI Key Performance Indicator (কী াযপযভযান্স ইট্রন্ডবকেয) 

17 LMO Liquid Medical Oxygen (ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন) 

18 MRA 
Medical Record Assistance (বভট্রেবকর বযকেড  
অ্যাট্রবেন্স) 

19 MoHFW 
Ministry of Health and Family Welfare (ট্রভট্রনট্রি অ্প 
বরথ এন্ড পযাট্রভট্রর ওব রবপ ায)  

20 MSDE Ministry of Skill Development & Entrepreneurship 
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(ট্রভট্রনট্রি অ্প ট্রির বেবরবভন্ট এন্ড এন্টাযবনযট্র) 

21 NSDC 
National Skill Development Corporation (নযাানার ট্রির 
বেবরবভন্ট কবডাবযন) 

22 NULM 
National Urban Livelihood Mission (নযাানার আযফান 
রাইবট্ররহুে ট্রভন) 

23 OBD Out Bound Dialling  (আউে ফাউন্ড ো াট্ররিং) 

24 OJT On-the-Job Training (অ্ন-দয-জফ বিট্রনিং) 

25 PHC Primary Health Clinic (প্রাইভাট্রয বরথ ট্রলট্রনক) 

26 PIAs 
Project Implementing Agencies (প্রবজক্ট ইভট্রিবভনটিিং 

এবজট্রন্স) 

27 PMC 
PMKVY Monitoring Committee(ট্রএভবকট্রবও াই ভট্রনেট্রযিং 
কট্রভটি) 

28 PMKK 
Pradhan Mantri Kaushal Kendra (প্রধান ভন্ত্রী বকৌর 

বকন্দ্র) 

29 PMKVY 
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (প্রধান ভন্ত্রী 

বকৌর ট্রফকা বমাজনা) 

30 PPE 
Personal Protective Equipment (াবডানার প্রবেকটিব 
ইকুইবভন্ট) 

31 RPL 
Recognition of Prior Learning (বযকগট্রনন অ্প প্রা য 
রাট্রনডিং) 

32 SEO State Engagement Officer (বেে এনবগজবভন্ট অ্ট্রপায) 

33 SIP Skill India Portal (ট্রির ইট্রন্ড া বােড ার) 

34 SPIAs 
Special Project Implementing Agencies (বস্পার প্রবজক্ট 
ইভট্রিবভট্রন্টিং এবজট্রন্স) 

35 SSDM 

State Skill Development Mission (বেে ট্রির বেবরবভন্ট 
ট্রভন) 

36 STT Short Term Training (েড  োভড বিট্রনিং) 

37 TC Training Centre (বিট্রনিং বন্টায) 

38 TP Training Partner  (বিট্রনিং ােড নায) 

39 ToT Training of Trainer (বিট্রনিং অ্প বিনায) 

40 UT Union Territory  (ইউট্রন ন বেট্রযবোট্রয) 
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অধ্যায় ১: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০ এর অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের জেয 
ক্র্যাল কোসস করাগ্রাম - সাক্ষবসে 
 

1.1. ভূক্ষমো 
 

বকাট্রবে-১৯ আভাবদয ট্রফদযভান স্বাস্থ্যবফা ফযফস্থ্াটিবক অ্বূতূফড চাবয ভবধয বযবেবছ এফিং এটি 
অ্নুবূত ব ট্রছর বম াযা বদব দক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয প্রব াজন যব বছ। দক্ষ বকাট্রবে 
বমাদ্ধাবদয এই ঘােট্রত বভোবত এফিং ীট্রভত ভব য ভবধয উরব্ধ স্বাস্থ্যবফা ট্রযবলফা ফটৃ্রদ্ধয 
রবক্ষয ট্রভট্রনট্রি অ্প ট্রির বেবরবভন্ট এন্ড এন্টাযবনযট্র (এভএট্রেই) বির, গট্রত এফিং 
ভানম্মত দক্ষতায ইবকাট্রবেভ অ্নুমা ী প্রট্রট্রক্ষত/দক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয জনয একটি ুর 
ততট্রযয কভডূট্রচ গ্রণ কবযবছ। ভানকৃত ট্রিট্ররিং ইবকাট্রবেভ অ্নুাবয। তদনুাবয, 'কােভাইজে 
ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয ড' প্রধানভন্ত্রী বকৌর ট্রফকা বমাজনায 3.0  বকন্দ্রী  
উাদাবনয ট্রফবল প্রকল্প ট্রফবাবগয অ্ধীবন কামডকয ফাস্তফা বনয জনয একটি ট্রফবল বপ্রাগ্রাভ 

ট্রাবফ ট্রেজাইন কযা ব বছ (ট্রএভবকট্রবও াই 3.O)।  
 

বকাট্রবে-১৯ এয প্রথভ এফিং ট্রিতী  বেউ বথবক উদূ্ভত িংকেগুট্রর অ্বূতূফড চযাবরঞ্জ এফিং মডাপ্ত 
দক্ষ স্বাস্থ্যবফা কভীবদয ঘােট্রত ৃট্রি কবযবছ, মায ভবধয ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন ট্রযচারনা 
ও ট্রযফবন প্রট্রক্ষণপ্রাপ্ত চারকবদয চাট্রদা ফৃট্রদ্ধ অ্ন্তবুড ক্ত যব বছ। এই ট্রফল টি ভাথা  বযবেই 
ফতড ভান ট্রনবদড ট্রকা ততট্রয কযা ব বছ মাবত স্বাস্থ্যবফা ট্রফবাবগয চাকট্রযয বূট্রভকাগুট্ররবত প্রাথীবদয 
প্রট্রক্ষণ বদও া মা  এফিং বইাবথ ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয অ্ধীবন বকাট্রবে ও াট্রয বডয 
জনয ফতড ভান ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাবভয ভাধযবভ ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন (এরএভও) 
ট্রযচারনা এফিং ট্রযফবন চারকবদয প্রট্রক্ষণ বদও া মা । 
 
ফতড ভান বপ্রাগ্রাভটি বকাট্রবে-১৯ ম্পট্রকড ত চযাবরঞ্জগুট্ররয কথা ভাথা  বযবে এফিং যফতী বম 
বকানও বকাট্রবে-১৯ ম্পট্রকড ত উৎাবয প্রট্রত একটি ট্রক্তারী প্রট্রতট্রক্র্ া ফযফস্থ্া ক্ষভ কযায 
জনয ট্রফবলবাবফ ততট্রয কযা ব বছ। 
 

1.2. উব্দেলয  
এই বপ্রাগ্রাভটি রক্ষয র াযা বদব এরএভও ট্রযচারনা ও ট্রযফবনয জনয প্রা  এক (০১) 
রক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয াাাট্র প্রা  ২,৮০০ চারকবক প্রট্রক্ষণ বদও া। এই বপ্রাগ্রাভটি 

মুফকবদয দক্ষতা প্রট্রক্ষণ, িংাত্র এফিং ভজটু্রয কভডিংস্থ্াবনয ুবমাগ প্রদান কযবফ। বপ্রাগ্রাভটিবত 
প্রধান উবেযগুট্রর অ্নুযণ কযা ব বছ: 

i. রট্রজট্রেক ট্রফবাবগ দক্ষ স্বাস্থ্যবফা বাদায এফিং িংট্রিি বাদাযবদয চাট্রদায উত্থান 
ূযণ কযবত। 
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ii. ট্রফদযভান স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয বফাঝা হ্রা কযবত। 
iii. বদবয প্রট্রতটি বকাণা  ভ ভবতা স্বাস্থ্যবফা ট্রযবলফা প্রদান কযা। 

 

1.3. উিাোে 
 

 

োস্টমাইজড ক্র্যাল কোসস করাগ্রাব্দমর ক্ষিেটি উিাোে রব্দয়ব্দছ যথা; 
 

1.3.1 উিাোে ১: স্বাস্থ্যব্দসবা ক্ষবভাব্দে চােক্ষরর ভূক্ষমোয় রাথীব্দের কেল ক্ষিক্ষং (স্বল্প কময়ােী 
রক্ষলিণ বা লর্স  র্ামস কেক্ষেং-এসটিটি)। 

বরথবক ায বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর (এইচএএট্র) িাযা প্রস্তাট্রফত এই উাদাবনয 
অ্ধীবন প্রট্রক্ষণটি ট্রচট্রিত ছ টি (০৬) কাবজয বূট্রভকাবত কােভাইজে ক্র্যা 
বকাডগুট্রর ট্রযচাট্ররত বফ (বমভনটি 1.4 এ উবেে কযা ব বছ)। প্রট্রক্ষবণয ভ কার 
বফ প্রা  ২১ ট্রদবনয ট্রথওট্রয ট্রবট্রিক বেট্রণকক্ষ প্রট্রক্ষণ, তাযবয প্রা  ৯০ ট্রদবনয অ্ন-
দয-জফ বিট্রনিং (ওবজটি) মা প্রাথট্রভক স্বাস্থ্য বকন্দ্র, াাতার, ো াগনট্রেক ুট্রফধা, 
নভুনা িংগ্র বকন্দ্র ইতযাট্রদয ভবতা স্বাস্থ্যবফা টু্রফধাগুট্ররবত বফ। ট্রেবযক্ট-বফট্রনট্রপে-
িযান্সপায (ট্রেট্রফটি) প্রট্রক্র্ াটিয ভাধযবভ প্রাথীবদয যাট্রয ওবজটি-এয ব-আউে কযা 
বফ। এই প্রট্রক্ষণটি ক্র্যা বকাবডয প্রট্রক্ষণাথীয ভূরযা ন ও িংাত্র অ্নুযণ কযবফ 
এফিং ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০-বত ট্রচট্রিত ভূর বূট্রভকা ও দাট্র ত্ব অ্নুাবয এটি 
এইচএএট্র কতৃড ক গৃীত বফ। 
 

1.3.2 উিাোে ২: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ২.০ এর অধ্ীব্দে রক্ষলিণরাপ্ত রাথীব্দের আিক্ষিক্ষং 
(অক্ষগ্রম ক্ষলিার স্বীেৃক্ষি বা করেেক্ষেলে অফ রায়র াক্ষেসং - আরক্ষিএ)। দক্ষতা 
প্রট্রক্ষণ প্রদাবনয জনয এই উাদানটিয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণটি দক্ষ প্রট্রক্ষণটি প্রধান ৬টি 
কাবজয বূট্রভকায উয একটি ট্রিজ বকাড ট্রাবফ প্রা  এক প্তা ভ কাবরয বফ 

(বমভন বেট্রফর 1, করাভ 4 - এ উবেে কযা ব বছ - 'ট্রকউট্র বত ভযা কযা ব বছ') । 
এই প্রট্রক্ষবণয বয প্রট্রক্ষণাথীবদয ভূরযা ন কযা বফ ও িংাত্র বদও া বফ। 

 

1.3.3 উিাোে ৩: ক্ষকুইড কমক্ষডব্দে অক্ষিব্দজে িক্ষরচাো এবং িক্ষরবহব্দে চােব্দের 
রক্ষলিণ। অ্ট্রিবজন বকাট্রবে-১৯ ভাভাযীয ট্রচট্রকৎা ট্রযচারনায জনয অ্নযতভ 
গুরুত্বূণড ণয এফিং এটি ভস্ত াাতাবর একটি গুরুত্বূণড প্রব াজন ব  উবেবছ। 
বকাট্রবে-১৯-এ আভাবদয াযা ট্রদবত াযা বদবয াাতারগুট্ররবত এয যফযা 
অ্তযন্ত গুরুত্বূণড। ফতড ভাবন, াযা বদব ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন (এরএভও) ফন 
কযায জনয ফতড ভাবন বকফরভাত্র ১,২০০টি েযাঙ্কায মানফান বভাতাব ন কযা ব বছ। 
এই ট্রফল টি ট্রফবফচনা কবয, ড্রাইবাযবক অ্ফযই এইচএভট্রব বমাগযতাম্পন্ন বত বফ, 
বকট্রভকযার যাজােড  ড্রাইট্রবিং প্রতযট্র ত এফিং প্রট্রট্রক্ষত এফিং তাযবয এরএভও েযাঙ্কায 
ড্রাইট্রবিংব য জনয বমাগয বত বফ, বোবন ট্রনভডাবণয ক্ষভতায াবথ মডাপ্ত আবগয ভ  
জট্র়িত থাবক। 
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এটি এএমও িক্ষরচাো ও িক্ষরবহব্দের জেয রায় ২,৮০০ ড্রাইভাব্দরর এেটি েি 

েমী তিক্ষরর িাৎিক্ষণে রব্দয়াজেীয়িা কেখা ক্ষেব্দয়ব্দছ। রট্রজট্রেক বক্টয ট্রির 

কাউট্রন্সবরয (এরএএট্র) ুাট্রযবয ট্রবট্রিবত কােভাইজে বকা াট্ররট্রপবকন যাক 
(ট্রকউট্র)/নযানার অ্কুবনার েযান্ডােড  (এনওএ) মা ড্রাইবাযবদয দক্ষতায জনয 
উমুক্ত, এরএএট্র ট্রএভবকট্রবও াই 3.0 এয অ্ধীবন একটি ট্রফবল প্রকল্প ট্রাবফ 

এরএভও ট্রযচারনা ও ট্রযফবণ ২,৮০০ ড্রাইবাযবক প্রট্রক্ষণ বদবফ। প্রট্রক্ষবণয 

ভ কার ২১৭ ঘন্টা/২৭ ট্রদন। এইচএভট্রব রাইবন্স-ধাযী চারকবদয ট্রফজ্জনক যাা ট্রনক 
ট্রযফবনয াাাট্র এরএভও-য ট্রফবল প্রট্রক্ষণ, এরএভও ট্রযফবনয ভ  

'প্রট্রতযক্ষাভূরক ড্রাইট্রবিং'-এয উয ভবনাট্রনবফ কযা বফ। 
 

1.4. ক্র্যাল কোব্দসসর জেয চােক্ষরর ভূক্ষমো সম্পক্ষেস ি ক্ষবলে ক্ষববরণ 

 

ট্রতনটি উাদাবনয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণ বদও ায জনয িংট্রিি বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর িাযা চাকট্রযয 
বূট্রভকাগুট্রর কােভাইজ কযা ব বছ। 
 

1.4.1 স্বাস্থ্যব্দসবা রক্ষলিব্দণর জেয চােক্ষরর ভূক্ষমো 

বরথবক ায বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর (এইচএএট্র) ুাট্রযবয ট্রবট্রিবত, কােভাইজে ছ টি 
কাবজয বূট্রভকাবত প্রট্রক্ষণ বদও া বফ মথা: 

i. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (বাভ বক ায াবােড ), 

ii. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (বফট্রক বক ায াবােড ), 

iii. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (অ্যােবান্সে বক ায াবােড ), 

iv. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (ইভাবজড ট্রন্স বক ায াবােড ), 

v. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (যাম্পর কাবরকন াবােড ), 

vi. বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায (বভট্রেবকর ইকুযবভন্ট াবােড ) 

 

বমবতু বকাট্রবে স্বাস্থ্যবফা ট্রযচারনায জনয ট্রফসৃ্তত বেো ভযাবনজবভন্ট প্রব াজন, তাই ‘বভট্রেবকর 
বযকেড  অ্যাট্রেযান্স (এভআযএ)’ এয কাবজয বূট্রভকায জনয বকাবডয ট্রফল ফতু ছ টি কাবজয 
বূট্রভকায বকাড ট্রফল ফতুবত বমাগ কযা ব বছ। 
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বেট্রফর ১:  কাবজয বূট্রভকা অ্নুমা ী ক্র্যা বকাবডয ট্রফদ ট্রফফযণ 

স. 
েং 

ক্র্যাল কোব্দসসর 

ক্র্যাল 
কোব্দসসর  
ক্ষেউক্ষি 
কোড 

ক্ষেউক্ষি যাব্দি 
মযাি েরা 

হব্দয়ব্দছ 

আেুমাক্ষে
ে ঘন্টা * 

েূযেিম 
ক্ষলিার 
মােেণ্ড 

1 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(বফট্রক বক ায াবােড ) - 
ট্রএপেট্রিউ-ট্রফট্রএ 

HSS/Q5104 

বজনাবযর 
ট্রেউটি 
অ্যাট্রেযান্ট 
(ট্রজট্রেএ) 

১৯৫ ঘণ্টা  10
th
 া 

2 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(বাভ বক ায াবােড ) - 
(ট্রএপেট্রিউ-এইচট্রএ) 

HSS/Q5105 

বাভ বরথ 
এইে 
(এইচএইচএ) 

১৯৫ ঘণ্টা 10
th
 া 

3 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(অ্যােবান্সে বক ায াবােড ) 
- (ট্রএপেট্রিউ-এট্রএ) HSS/Q5605 

ট্রজট্রেএ 
অ্যােবান্সে – 
ট্রক্র্টিকযার 
বক ায 
(ট্রজট্রেএএ) 

২১০ ঘণ্টা 10
th
 া 

4 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(যাম্পর কাবরকন াবােড ) 
-(ট্রএপেট্রিউ-এট্রএ) 

HSS/Q0502 

বেবফাবোট্রভে ২১১ ঘণ্টা 12
th
 া 

(াব ন্স) 

5 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(ইভাবজড ট্রন্স বক ায াবােড ) -
(ট্রএপেট্রিউ-ইট্রএ) HSS/Q2303 

ইভাবজড ট্রন্স 
বভট্রেকযার 
বেকট্রনট্র ান- 
বফট্রক 
(ইএভটিট্রফ) 

১৪৪ ঘণ্টা 12
th
 া 

6 বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন ও াকড ায 
(বভট্রেবকর ইকুযবভন্ট 
াবােড ) - (ট্রএপেট্রিউ-
এভইএ) 

HSS/Q5604 

বভট্রেকযার 
ইকুইবভন্ট 
বেকবনারট্রজ 
অ্যাট্রেযান্ট 
(এভইটিএ) 

৩১২ 
ঘণ্টা 

10th লা 
+ আই.টি. 
আই. + ৩-
৫ ফছবযয 
অ্ট্রবজ্ঞতাআ

থফা  
ট্রেবিাভা 

(প্রমুট্রক্তগত 
ট্রফল ) 
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(*ট্রফবফচনা কবয বম প্রকৃত ট্রদবনয িংেযা বেণীকবক্ষয ঘন্টায িংেযা বেট্রফর অ্নুমা ী প্রট্রতট্রদন 
১.৪ @ ৯ ঘন্টা এফিং ওবজটি ঘন্টা প্রট্রতট্রদন ৮ ঘন্টা িাযা ট্রফবক্ত বফ) 
 

1.4.2 এএমও রক্ষলিব্দণর জেয োব্দজর ভূক্ষমো 
 

রট্রজট্রেক বক্টয ট্রির কাউট্রন্সবরয (এরএএট্র) ুাট্রযবয ট্রবট্রিবত, কােভাইজে 
বকা াট্ররট্রপবকন যাক (ট্রকউট্র) / নযানার অ্কুবনার েযান্ডােড  (এনওএ) এয 
উয প্রট্রক্ষণ বদও া বফ মা ট্রচট্রিত অ্নুমা ী দক্ষতায জনয উমকু্ত এফিং 'কভাট্রড ার 
ববট্রকর ড্রাইবায (ট্রট্রবট্রে)' এয ট্রকউট্রবত ভযা কযা বফ। প্রট্রক্ষবণয ট্রফল ফতুবত 
বপাকা কযা উট্রচত: 
i. প্রট্রতযক্ষাভরূক ড্রাইবায প্রট্রক্ষণ 
ii. ট্রফজ্জনক যাা ট্রনক ট্রযচারনায প্রট্রক্ষণ, তায ভবধয যব বছ ফযফাট্রযক প্রট্রক্ষণ 

২টি ট্রযোনড ট্রি (োট্রর েযাঙ্কায) মা প্রট্রত ট্রিব প্রা  ৬-৭ (ছ  বথবক াত) 
ট্রদবনয ট্রযফতড বন ভ  যব বছ (বভাে ১২ (ফাবযা) ট্রদন)  

iii. ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন ট্রযচারনা এফিং ট্রযফন 
 

বেট্রফর ২: এরএভও ক্র্যা বকাবডয ট্রফদ ট্রফফযণ 

স. 
েং 

মযাি েরা ক্ষেউক্ষি মযাি েরা এেওএস ক্ষথওক্ষর আওয়ার/ ঘণ্টা 

1 

ফাট্রণট্রজযক মানফান 
ড্রাইবায - এরএভও, 
এরএট্র/ট্রকউ১০০৫ 
(এনএট্রকউএপ বরববর 
৪) 

এএট্র/এন৯৭০৩ মানফাবনয যাস্তা  
চরায বমাগযতা ট্রনট্রিত কযা 

৭২ 

2 এএট্র/এন৯৭০৫ দযূাোয ট্রি  
ট্রনধডাট্রযত রুবে ট্রনযাবদ ড্রাইব কযা 
 

৭২ 

3  

এএট্র /এন০০১২ এইচএই এফিং 
ট্রনযািা ম্পট্রকড ত ট্রনবদড ট্রকা অ্নুীরন 

৭৩ 

   বভাে ২১৭ ঘণ্টা/২৭ ট্রদন 
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অধ্যায় ২: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০ এর অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের  
জেয ক্র্যাল কোসস করাগ্রাম - িদ্ধক্ষি এবং বাস্তবায়ে 
 

2.1 সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ 

 

এই উবদযাগটি ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এফিং নযাানার ট্রির বেবরবভন্ট কবডাবযন 
(এনএট্রেট্র) এয বকন্দ্রী  উাদাবনয অ্ধীবন ফাস্তফাট্র ত কযা বফ, ফাস্তফা নকাযী িংস্থ্া 
ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি (ট্রেএট্র) / বেে ট্রির বেবরবভন্ট ট্রভবনয(এএট্রেএভ) া তা  
বপ্রাগ্রাভটি ম্পাদন এফিং মডবফক্ষবণয জনয দা ফদ্ধ থাকবফ। এই বপ্রাগ্রাভটি বকাট্রবে-১৯ িাযা 
উত্থাট্রত ভযাগুট্রর কামডকযবাবফ এফিং দক্ষতায াবথ বভাকাবফরায জনয এোবন অ্ধযা  ৭ এয 
অ্ধীবন প্রদি ট্রট্রথরতা ফা ছা়ি ফযতীত ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকা এফিং প্রাট্রনক 

কাোবভা বভবন চরবফ। 
 

2.2 রক্ষলিব্দণর িয 
 

উাদান ১ এফিং ২ এয জনয,  যাজয/ইউটি বথবক প্রাপ্ত চাট্রদা এফিং ট্রনট্রদডি চাকট্রযয বূট্রভকায 
জনয ট্রযকাোবভাগত উরব্ধতায উয ট্রনবড য কবয প্রা  ১,০০,০০০(এক রক্ষ) প্রাথীবক 
(এটিটি-য অ্ধীবন প্রা  ৯০,০০০ প্রাথী এফিং আযট্রএবরয অ্ধীবন ১০,০০০) াভট্রগ্রক প্রট্রক্ষণ 
বদও া বফ। উাদান ৩ এয জনয, ট্রচট্রিত টিট্র / ট্রল্প িংস্থ্াগুট্ররয উয ট্রবট্রি কবয ২,৮০০ 
ড্রাইবাযবক াভট্রগ্রক প্রট্রক্ষণ বদও া বফ বমোবন এই জাতী  প্রট্রক্ষণ ট্রযচাট্ররত বত াবয। 
 

2.3 রক্ষলিণ কেন্দ্র বা কেক্ষেং কসন্টার (টিক্ষস) ক্ষেবসাচে ও িযাব্দেভুক্ষি  
 

বমাগয প্রট্রক্ষণ বকন্দ্রগুট্ররবত স্বাস্থ্যবফা কাবজয বূট্রভকায জনয প্রট্রক্ষবণয রক্ষযভাত্রা ফযাবেয 
অ্গ্রাট্রধকায ট্রনম্নট্ররট্রেত দ্ধট্রতবত কযা বফ: 

i. বজরায ট্রএভবকবক / ট্রএভবকট্রবও াই প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র (টিট্র), এফিং / অ্থফা 
ii. টিট্রগুট্রর ট্রএভবকট্রবও াইব য ট্রএএএভ উাদান অ্ধীবন এএট্রেএভ িাযা অ্নুবভাট্রদত 

এফিং স্বীকৃত, এফিং / অ্থফা 
iii. টিট্রগুট্রর বকন্দ্রী  যকাবযয ট্রেট্রেইউট্রজবকও াই / ট্রেএও াইএনইউএরএভ প্রকবল্পয অ্ধীবন 

অ্নুবভাট্রদত এফিং স্বীকৃত, এফিং / অ্থফা 
iv. বজরায অ্নযানয টিট্রগুট্রর বফযকাযী োবতয জনয স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয প্রট্রক্ষবণয 

জনয এনএট্রেট্র িাযা অ্নুবভাট্রদত এফিং স্বীকৃত ব বছ, এফিং/অ্থফা 
v. াাতার / নাট্রডিং / যাযাবভট্রেক িুরগুট্রর বথবক এই জাতী  প্রট্রক্ষবণয জনয যাজয / 

ইউটি িাযা প্রস্তাট্রফত। 
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2.4 কবাক্ষডস ং এবং ক্ষজং 
 

বফাট্রেড িং এফিং রট্রজিং (ট্রফএন্ডএর) ুট্রফধাগুট্রর বফ্র ট্রিট্ররিং এয অ্ধীবন প্রা  ২১ ট্রদবনয জনয 
(এটিটি) এফিং উাদান ১ অ্থডাৎ বফ্র ট্রিট্ররিং (এটিটি) এয অ্ধীবন ওবজটি ভ কাবর 

অ্ট্রতট্রযক্ত ৯০ ট্রদন (আনুভাট্রনক) অ্নুবভাট্রদত বফ। লারুভ প্রট্রক্ষণ চরাকারীন, বফাট্রেড িং এফিং 
রট্রজিং ব আউে, (প্রাপ্ত আফাট্রক ুট্রফধায উয ট্রএভবকট্রবও াই ট্রন ভ অ্নুমা ী) টিট্র 
বজরায ফাইবয আফাবনয কর প্রাথীবদয জনয উরব্ধ থাকবফ। তবফ, ওবজটিয ভস্ত প্রাথীবদয 
ট্রনজস্ব-বফাট্রেড িং এফিং রট্রজিং প্রদান কযা বফ। 
 

2.5 কেসব্দমন্ট বা ক্ষেব্দয়াে 

 

বকাট্রবে-১৯ িাযা ৃি ভাভাযীয কাযবণ উদূ্ভত িংকবেয ট্রযবপ্রট্রক্ষবত, বকাট্রবে বমাদ্ধা ট্রাবফ 
স্বাস্থ্যবফা োবতয অ্ধীবন দক্ষ প্রাথীবদয প্রবচিা ফডাট্রধক গুরুত্বূণড। স্বাস্থ্যবফা কভীবদয জরুট্রয 
প্রব াজনী তা ূযবণয জনয বপ্রাগ্রাভটি কােভাইজ কযা ব বছ। ট্রযফতড নগুট্রর লা-রুভ 

প্রট্রক্ষবণয ভ  কােভাইবজনবক িংট্রক্ষপ্ত কবয এফিং ওবজটিয উয বপাকাবক ফট্রধডত কবয। 
ভানম্পন্ন আউেুে ট্রনট্রিত কযবত, প্রাথীবদয দটুি স্তবয ভূরযা ন কযা  : ক) লারুভ 
প্রট্রক্ষবণয বয অ্ন্তফডতী ভূরযা ন ে) ওবজটিয বয ভূরযা ন। এটি বকাট্রবে বমাদ্ধা ট্রাবফ 
অ্ন-গ্রাউবন্ড কাজ কযায ভ  প্রাথীবদয প্রতুট্রত ট্রনট্রিত কবয এফিং পর ট্রনব াগ ট্রনধডাযবণয 

ম্ভাফনা ফৃট্রদ্ধ কবয। 
 

অ্তএফ, কােভাইজে ক্র্যা বকাবডয প্রকৃট্রত এফিং তায উবেযগুট্রর ট্রফবফচনা কবয, অ্থড প্রদাবনয 
ভাইরপরকগুট্রর ট্রযফতড ন কযা ব বছ, কভন নভড নট্রথবত িংজ্ঞাট্র ত ফযট্রতক্র্বভয াবথ াভঞ্জয 

বযবে ট্রযট্রি ৩ ‚এিবেনন ও াকড 1‛ বদেুন। 
 
মাইবাক, প্রট্রক্ষণ অ্িংীদাযবদয ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয বূট্রভকা ও দাট্র ত্ব 

ারন কযবত ফাধয কযা  । 
 
প্রট্রক্ষণ অ্িংীদায ছা়িাও, প্রট্রট্রক্ষত প্রাথীবদয ট্রনব াগ ট্রেএট্র, এনএট্রেট্র, এইচএএট্র, 
প্রাথট্রভক / কট্রভউট্রনটি স্বাস্থ্য ট্রলট্রনক বকন্দ্র, স্বাস্থ্য ুট্রফধা এফিং াাতারগুট্ররবত ট্রনট্রিত কযা 

                                                           
1 extension work”, such as that carried out in the fields of agricultural and related activities, public health etc would be recorded 

as an activity distinct from skill development. These would need to be programmes of durations of 32 hours or more, which 

leads to any economic or social benefit that may not be immediately measurable, and the Common cost norms would not be 

applicable to such extension work.” Refer Annexure 3, point 4 – pg. 801 
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বমবত াবয। 
 

 

2.6 এেক্ষিিেরণ 

 

 ট্রেট্রিক্ট ট্রির বন্টায (ট্রেএট্র) এফিং ট্রির ট্রভন (এএট্রেএভ) প্রাথীবদয একট্রত্রতকযণ 
এফিং যাভবডয জনয দা ফদ্ধ থাকবফ। 

 বফ্র ট্রিট্ররিংব য জনয, ট্রকউট্র বমাগযতা ূযণকাযী প্রাথীবদয প্রট্রক্ষবণয জনয এফিং 
আট্রিট্ররিংব য জনয ট্রনফডাচন কযা বফ, এনএট্রেট্র (ট্রএভবকট্রবও াই ২.০ এয প্রতযট্র ত 
প্রাথীবদয জনয) িাযা প্রদি তবথযয ট্রবট্রিবত বম প্রাথীবদয প্রট্রক্ষবণয প্রব াজন   তাবদয 
নাক্ত কযা বফ 

 বিট্রনিং প্রবাইোয (টিট্র) এয কাছ বথবক প্রব াজনী  া তায একট্রত্রতকযণ এফিং 

যাভবডযজনয বনও া বমবত াবয। 
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অধ্যায় ৩: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০ এর অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের জেয 
ক্র্যাল কোসস করাগ্রাম - রধ্াে অংলীোর, ভূক্ষমো এবং োক্ষয়ত্ব 
 

3.1. কোক্ষভড-১৯ এর জেয এক্ষিক্ষেউটিভ ক্ষি েক্ষমটি (ইএসক্ষসক্ষস) 
 

3.1.1. অ্ট্রতট্রযক্ত ট্রচফ (ট্রির বেবরবভন্ট), এয বনতৃবত্ব ‘এট্রিট্রকউটিব ট্রির কট্রভটি পয 
বকাট্রবে-১৯ (ইএট্রট্র), কভডূট্রচপ্রণ ন, ফাস্তফা ন, ভ ভবতা কভডটূ্রচয াভট্রগ্রক 

মডবফক্ষবণয জনয এভএট্রেই গেন কযা ব বছ। েড  োভড বিট্রনিং এফিং বযকগট্রনন প্রা য 
রাট্রনডিং এয ভবধয রবক্ষযয গট্রত ট্রস্থ্যকযবণয জনয এই ইএট্রট্রবক উমুক্ত ট্রদ্ধান্ত গ্রবণয 
ক্ষভতা বদও া ব বছ। 

3.1.2. ইএট্রট্রয গেনটি ট্রনম্নরূ: 
 

বেট্রফর ৩: ইএট্রট্র এয গেন 

স. েং ইএসক্ষসক্ষস সেব্দসযর েঠে 
ইএসক্ষসক্ষস এ ভূক্ষমো 
িাে েরব্দি হব্দব 

1 অ্ট্রতট্রযক্ত ট্রচফ (দক্ষতা উন্ন ন), এভএট্রেই বচ াযভযান 
2 ট্রচপ অ্াবযটিিং অ্ট্রপায, এনএট্রেট্র দয 
3 বেুটি ট্রেবযক্টয বজনাবযর, ট্রেবযক্টবযে বজনাবযর অ্প 

বিট্রনিং (ট্রেট্রজটি), এভএট্রেই 
দয 

4 ট্রেবযক্টয, ফাবজে/আইএপট্রে, এভএট্রেই দয 
5 প্রধান, আযট্রএর/ট্রফবল প্রকল্প, ট্রএভবকট্রবও াই, 

এনএট্রেট্র 
দয 

6 প্রধান, ভট্রনেট্রযিং, ট্রএভবকট্রবও াই, এনএট্রেট্র দয 
7 ট্রইও, বরথবক ায বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর 

(এইচএএট্র) 
দয 

8 মুগ্ম ট্রযচারক, ট্রএভবকট্রবও াই ট্রফবাগ, এভএট্রেই দয ববক্র্োট্রয 
 

3.1.3. ইএট্রট্র ট্রনম্নট্ররট্রেতগুট্ররয জনয দা ফদ্ধ থাকবফ: 
3.1.3.1. ইএট্রট্র ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয ট্রএট্রএভ উাদাবনয অ্ধীবন 

বকাট্রবে-১৯  ম্পট্রকড ত বকাবড ট্রিট্ররিং / আট্রিট্ররিংব য জনয ট্রফবল 
কভডূট্রচ গেবনয জনয ট্রন ট্রভতবাবফ বা কযবফ। 

3.1.3.2. ইট্রট্রট্র ট্রে াট্রযিং কট্রভটিয াভবন ূট্রচত ট্রফবল কভডূচী উবেে কযবফ এফিং 
ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকা বভবন চরবফ। ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ 
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ট্রনবদড ট্রকা বথবক বকানও ট্রফচুযট্রতয বক্ষবত্র, ইএট্রট্র বটি যীক্ষা কযবফ এফিং 
চূ়িান্ত অ্নুবভাদবনয জনয ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয ট্রে াট্রযিং কট্রভটিয াভবন 
বটিবক ব কযবফ। 

3.1.3.3. ইএট্রট্র প্রকল্প ফাস্তফা নকাযী িংস্থ্া অ্থডাৎ ট্রির বেবরবভন্ট কবডাবযন 
(এনএট্রেট্র) িাযা কযা াভট্রগ্রক ফাস্তফা ন (ুবযা প্রট্রক্ষণ জীফন চক্র্) 
এফিং ট্রফবল কভডূট্রচয মডবফক্ষণ মডাবরাচনা কযবফ। 

3.1.3.4. ইএট্রট্র বকাট্রবে-১৯ এয জনয ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ফযতীত অ্নযানয 
িংঘফদ্ধ দক্ষতা ভূরক উবদযাগ প্রণ ন, ম্পাদন এফিং মডবফক্ষণ কযবফ। 

3.1.3.5. ইএট্রট্র ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয ট্রে াট্রযিং কট্রভটিয াভবন ট্রফবল 
কভডূট্রচ বল ও ায ১৫ (বনয) ট্রদবনয ভবধয চূ়িান্ত ট্রযবােড  জভা বদবফ। 

 

3.2. েযালাো ক্ষি কডভিব্দমন্ট েব্দিসাব্দরলে (এেএসক্ষডক্ষস) 
 

ট্রফবল প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচবত এনএট্রেট্রয দাট্র ত্বগুট্রর ট্রনম্নরূ বফ: 
3.2.1. উাদানগুট্ররয ফাস্তফা ন / াভট্রগ্রক ম্পাদন 

3.2.2. বপ্রাগ্রাভটিয মডবফক্ষণ ও ভূরযা ন 

3.2.3. ইএট্রট্র কতৃড ক মথামথবাবফ অ্নুবভাট্রদত একটি উমুক্ত দ্ধট্রত  প্রধানভন্ত্রী বকৌর 
বকন্দ্র (ট্রএভবকবক) / ট্রএভবকট্রবও াই প্রট্রক্ষণ বকন্দ্রগুট্রর (টিট্র) এফিং অ্নযানয 
টিট্রগুট্ররবক রক্ষয ফযাে 

3.2.4. এএট্রেএভ, ট্রেএট্র, টিট্রগুট্ররবক বমোবন প্রব াজন বোবন প্রমুট্রক্তগত া তা যফযা 

কযবফ। 
3.2.5. ইএট্রট্র কতৃড ক ট্রনধডাট্রযত অ্নয বকানও দাট্র ত্ব  

3.2.6. কভডূট্রচয ুষু্ঠ ফাস্তফা ন ট্রনট্রিত কযবত, এনএট্রেট্র/এএট্র এএট্রেএভ এফিং 
ট্রেএট্রগুট্ররয াত ধযবত এফিং া তায জনয তাবদয ক্ষভতা ফৃট্রদ্ধ কযবফ  

3.2.7. এনএট্রেট্র, প্রকল্প ফাস্তফা নকাযী িংস্থ্া ট্রাবফ, ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকাগুট্ররয 
ট্রফধান অ্নুমা ী প্রাথীবদয (অ্িংগ্রণকাযীবদয যান্ডফুক, ইন্ডাকন ট্রকে, দঘুডেনাজট্রনত 
ফীভা ইতযাট্রদ) ভস্ত া তা ট্রনট্রিত কযবফ। 

3.2.8. অ্ট্রববমাবগয প্রট্রতকায 

 

3.3. কস্টর্ ক্ষি কডভিব্দমন্ট ক্ষমলে (এসএসক্ষডএম) 
 

ট্রফবল প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচবত এএট্রেএভগুট্ররয দাট্র ত্বগুট্রর ট্রনম্নরূ বফ: 
3.3.1. প্রব াজনবফাবধ এভএট্রেই, এনএট্রেট্র এফিং ট্রেএট্র, প্রট্রক্ষণ অ্িংীদাযবদয (টিট্র) 

ভন্ব  কবয বপ্রাগ্রাবভয উাদানগুট্ররয াভট্রগ্রক প্রব াবগয জনয এএট্রেএভগুট্রর যাজয / 
বকন্দ্রাট্রত অ্ঞ্চর স্তবযয ীলডস্থ্ানী  িংস্থ্া ট্রাবফ কাজ কযবফ। 
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3.3.2. এএট্রেএভগুট্রর ট্রেএট্রয াবথ উমুক্ত যাভড কবয নীবচ উট্রেট্রেত োবগডে বোতাবদয 
ট্রফবফচনা কবয ট্রির ইট্রন্ড া বােড ার (এআইট্র) বত চাকযীয বূট্রভকা এফিং 
বজরাট্রবট্রিক চাট্রদা আবরাে কযবফ: 
i. আিক্ষসক্ষং (আরক্ষিএ) - ভস্ত ট্রএভবকট্রবও াই ২.০ জবু়ি স্বাস্থ্যবফা কাবজয 

বক্ষবত্র প্রতযট্র ত প্রাথীযা, যাবজযয চাট্রদা/ অ্ট্রবজ্ঞ ফযট্রক্তবদয বকানও ট্রফবাবগয জনয 
আট্রির এফিং/অ্থফা কযবত প্রতুত,   

ii. কেল ক্ষিক্ষং (এসটিটি) - নতুন প্রাথীযা ট্রকউট্র বমাগযতায ভানদবেয িংাত্র ূযণ 
কবয 

3.3.3. এএট্রেএভগুট্রর ট্রেএট্র এফিং টিট্রয াবথ উমুক্ত যাভবড প্রট্রক্ষণাথীবদয বফাট্রেড িং ও 
রট্রজিংব য জনয প্রাট্রনক া তা প্রদান কযবফ। 

3.3.4. এএট্রেএভগুট্রর প্রট্রক্ষণ শুরুয প্রতুট্রত এফিং যফতী কামডক্র্বভয জনয অ্নুভট্রত বদও ায 
জনয বকন্দ্রগুট্ররয চারু কযায অ্নুভট্রত এফিং বন্টায োপ, প্রাথী ইতযাট্রদ ভবতা ফযট্রক্তবদয 
চরাচবরয জনয াবয জনয যাভড / ট্রনবদডাফরী জাট্রয কযবফ। 

3.3.5. ভবনানীত প্রট্রক্ষণ বকবন্দ্রয অ্নুভট্রত প্রদান এফিং ভবনানীত প্রট্রক্ষণ বকন্দ্রগুট্রর ট্রযচারনায 
অ্নুভট্রত এফিং ভবনানীত প্রট্রক্ষণ বকবন্দ্রয প্রট্রক্ষণপ্রাথী ও কভডচাযীবদয চরাচবরয া 
প্রদান এফিং এই প্রকবল্পয অ্ধীবন প্রট্রক্ষবণয জনয প্রব াজনী  বম বকানও প্রাট্রনক 
া তায জনয প্রট্রতটি বজরা  বনাোর অ্ট্রপায ট্রনব াগ; এফিং প্রাথীবদয আফাট্রক 

ুট্রফধা বদও া বফ। 
3.3.6. এএট্রেএভগুট্রর স্বীকৃট্রত এফিং অ্নুবভাদবনয নীট্রতভারা অ্নুাবয নতুন টিট্র তফধ কযায 

জনয একটি এনবোডবভন্ট বরোবযয ভাধযবভ নতুন টিট্র/টিট্র বফাট্রেড িংব য জনয 
(ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি / অ্নয বকানও উমকু্ত কতৃড ক্ষ বত াবয) ুাট্রয কযবফ। 

 

3.4. ক্ষডসক্ষেক্ট ক্ষি েক্ষমটি (ক্ষডএসক্ষস) 
 

বজরা কাবরক্টয এয বাট্রতবত্ব ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি (ট্রেএট্র) এই বপ্রাগ্রাভটি ফাস্তফা বনয 
বকন্দ্রট্রফন্দ ুবফ। ট্রফবল বপ্রাগ্রাবভ ট্রেএট্রয দাট্র ত্বগুট্রর ট্রনম্নরূ বফ: 
3.4.1. বেে ট্রির বেবরবভন্ট ট্রভন (এএট্রেএভ) এয া তা  ট্রেএট্র িাযা ট্রনফডাট্রচত 

কাবজয বূট্রভকাগুট্ররবত চাট্রদা একট্রত্রতকযবণয, প্রাথীবদয একট্রত্রতকযণ, ফযাচ গেন, 
াাতার / স্বাস্থ্যবকন্দ্রগুট্ররবত অ্ন দয জফ প্রট্রক্ষণ (ওবজটি) ট্রযচারনা কযা এফিং 
প্রাথীবদয ট্রনব াগ ইতযাট্রদ কযা বফ। 

3.4.2. প্রট্রক্ষণপ্রাথী এফিং প্রট্রক্ষণ প্রদানকাযী কভীবদয জনয টিকা। 
3.4.3. এই প্রকবল্পয অ্ধীবন প্রট্রট্রক্ষত প্রাথীবদয বকাট্রবে বক ায ুট্রফধাবত বভাতাব ন কযা 

স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয জনয বকন্দ্রী  / যাজয যকাবযয বম বকানও নীট্রতভারায াবথ 
াভঞ্জয বযবে ‘বকাট্রবে/কবযানা ও াট্রয ড’ ট্রাবফ ভবনানীত কযা। 
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3.4.4. এই প্রকবল্পয আওতা  প্রট্রক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয ওবজটিয জনয াাতার 

/ অ্নযানয স্বাস্থ্যবফা টু্রফধাগুট্রর নাক্তকযণ এফিং যফতীকাবর বভাতাব ন কযা। 
3.4.5. ওবজটিয ভ  প্রাথীবদয বাতা প্রদাবনয ুট্রফধা বদও া 
3.4.6. প্রট্রক্ষবণয গুণভান এফিং ওবজটি মডবফক্ষণ ও তদাযট্রক কযা 
3.4.7. প্রট্রক্ষণপ্রাথীবদয ফযট্রক্তগত ুযক্ষাভূরক যঞ্জাভ ফা াবডানার প্রবেকটিব ইকুইবভন্ট 

(ট্রট্রই) যফযা কযা 
3.4.8. অ্ট্রববমাবগয প্রট্রতকায 

 

3.5. কসক্টর ক্ষি োউক্ষি (এসএসক্ষস) 
 

এও ট্রফবল বপ্রাগ্রাবভ এএট্রয দাট্র ত্বগুট্রর ট্রনম্নরূ বফ: 
3.5.1. অ্নুবভাট্রদত কতৃড বক্ষ এফিং বকাট্রবে-১৯ এয ক্র্যা বকাবডয প্রব াজনী তা অ্নুাবয 

প্রট্রক্ষণ ট্রফল ফতু এফিং ােযক্র্বভয চূ়িান্তকযণ। 
3.5.2. এই বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণ ভাট্রপ্ত বয, উচ্চ ফা অ্নযানয এনএট্রকউএপ-বত আযও 

প্রট্রক্ষবণয বক্ষবত্র প্রট্রট্রক্ষত প্রাথীবদয কযাট্রয াবযয থ ট্রফকা। 
3.5.3. ভ  ীভায ভবধয এফিং প্রাপ্ত চাট্রদায ট্রবট্রিবত প্রট্রক্ষকবদয প্রট্রক্ষণ। 

3.5.4. ভ  ীভায ভবধয ভরূযা ন এফিং িংাত্র প্রদান। 
3.5.5. এনএট্রেট্র/এএট্রেএভ/ট্রেএট্রয া তা  এএট্র িাযা অ্নুবভাট্রদত তদট্রনক রগ-ফুক 

পভডযাে অ্নুাবয ওবজটি ভবনাবমাবগয বে মডবফক্ষণ কযা বফ। 
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অধ্যায় ৪: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০ এর অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের জেয 
ক্র্যাল কোসস করাগ্রাম - বাব্দজর্ এবং ফাক্ষডং 
 

4.1. বাব্দজর্ এবং ফাক্ষডং সম্পব্দেস  ক্ষবলে ক্ষববরণ 

4.1.1 প্রা  এক রক্ষ প্রাথীবক প্রট্রক্ষণ/িংাত্র বদও ায কভডূট্রচয জনয বভাে আনভুাট্রনক ফয  

প্রা  ২৭৬,০০,০০,০০০/- োকা (দইু ত ট্রছ ািয বকাটি োকা ভাত্র)। কভডূট্রচয আওতা  

গঠিত, ইএট্র, আট্রথডক ট্রফধানবক প্রবাট্রফত না কবয কভডূট্রচয আওতা  ট্রযকট্রল্পত রক্ষযভূবয 
গট্রতীর ট্রস্থ্যীকযবণয ট্রফলব  মথামথ ট্রদ্ধান্ত গ্রবণ ক্ষভতাপ্রাপ্ত। 

4.1.2 কভডূট্রচ ফাস্তফা বনয ভ  াধাযণ আট্রথডক ট্রফট্রধ ফা বজনাবযর ট্রপনাট্রন্স ার রুর 
(ট্রজএপআয) প্রব াগ কযা বফ। আট্রথডক ফযফস্থ্ানায জনয ট্রফস্তাট্রযত প্রট্রক্র্ া ট্রএভবকট্রবও াই 
৩.০ ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয বফ। 

4.1.3 আনুভাট্রনক ফযব য ট্রফদ ট্রফফযণ প্রা  ২৭৬,০০,০০,০০০/- (দইু ত ট্রছ ািয বকাটি 
োকা ভাত্র) (এটিটি-য অ্ধীবন ৯০,০০০ এফিং আযট্রএর এয অ্ধীবন ১০,০০০ প্রাথীবদয 
দাট্রফয কথা ট্রফবফচনা কবয ৩১.০৫.২০২১ মডন্ত, এফিং এগুট্রর ছা়িাও এরএভও এয জনয ২,৮০০ 
প্রট্রক্ষণ ট্রযচাট্ররত বফ) িক্ষরক্ষলষ্ট-১ এ বদও া ব বছ। 
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অধ্যায় ৫: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০ অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের জেয 
ক্র্যাল কোসস করাগ্রাম - মক্ষের্ক্ষরং 
 

5.1. মক্ষের্ক্ষরং কেমওয়ােস  
 

বমবতু এই বপ্রাগ্রাভটি ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয অ্িং, তাই ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয মডবফক্ষবণয 
ট্রনবদড ট্রকা ট্রনট্রদডি বপ্রাগ্রাবভয প্রব াজনী তায াবথ কব কটি বছােোবো ট্রযফতড ন বভবন চরা বফ। 
বপ্রাগ্রাভটি মডবফক্ষবণ ভরূ বেকবাল্ডাযবদয মডবফক্ষবণয কাোবভা, বূট্রভকা এফিং দাট্র ত্ব 
ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ মডবফক্ষবণয গাইেরাইনগুট্ররবত উট্রেট্রেত ট্রাবফ একই থাকবফ। প্রট্রক্ষবণয 
জীফন চক্র্ চরাকারীন ভ , প্রট্রক্ষবণয ভান ট্রনট্রিত কযায জনয ট্রনম্নট্ররট্রেত ূচকগুট্রর মডবফক্ষণ 
কযা বফ: 
 

 প্রাথীবদয উট্রস্থ্ট্রত 
 বিট্রনিং বন্টাবযয (টিট্র) ুট্রফধা এফিং ট্রযকাোবভায উরব্ধতা 
 ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয প্রট্রক্ষণ াভগ্রীয উরব্ধতা 
 ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয ট্রএভবকট্রবও াই -এয িযাট্রন্ডিং 
 ফযাবচয ট্রক্ত  প্রট্রক্ষবণয ট্রন ভানুফট্রতড তা 
 প্রট্রক্ষবকয বমাগযতা এফিং প্রট্রক্ষবকয প্রট্রক্ষণ ফা বিট্রনিং অ্প বিনায (টিওটি) িংাত্র 
 টিট্র কতৃড ক বকানও অ্ননট্রতক অ্নুীরন 
 

বপ্রাগ্রাভটিয মডবফক্ষবণয জনয ট্রনম্নট্ররট্রেত মডবফক্ষণ প্রট্রক্র্ া এফিং যঞ্জাভগুট্রর ফযফায কযায 
ট্রযকল্পনা কযা ব বছ: 

 বকানও জার তাট্ররকাবুট্রক্ত এ়িাবত প্রাথীবদয তাট্ররকাবুট্রক্তবত ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবর 
(এআইট্র) প্রাথীয আধায নম্বয ট্ররঙ্ক কযবত বফ। 

 আউে ফাউন্ড ো াট্ররিং (ওট্রফট্রে) এফিং ভযান ুার কট্ররিং ফযফায কবয ১০০% প্রাথী 
মাচাইকযণ। 

 উট্রস্থ্ট্রত ট্রনযীক্ষণ: প্রকল্প ফাস্তফা নকাযী এবজট্রন্স ফা বপ্রাবজক্ট ইভট্রিবভনটিিং এবজট্রন্স  
(ট্রআইএ) এফিং বস্পার ট্রআইএ (এট্রআইএ) একটি বভাফাইর অ্যাট্রিবকবন ভযান ুার 
উট্রস্থ্ট্রতয বযকেড   প্রট্রতট্রদবনয ট্রক্র্ াকরাবয ছট্রফ জভা ট্রদবত বফ এফিং বমোবন প্রবমাজয, 
এইট্রফএ উট্রস্থ্ট্রত ফযফস্থ্া বজরা/যাজয/বকন্দ্রগুট্ররয অ্নুভট্রত অ্নুমা ী গ্রণ কযা বফ। 

 বভাফাইর অ্যাট্রিবকবনয ভাধযবভ াপ্তাট্রক বাচুড  ার মাচাইকযণ 

 ট্রেএট্র / বেে এনবগজবভন্ট অ্ট্রপায (এইও) িাযা টিট্রগুট্ররবত াযীট্রযকবাবফ 
আচভকা ট্রযদডন 

 ট্রট্রটিট্রব ভট্রনেট্রযিং: ভ ূচী অ্নুমা ী ট্রন ট্রভতবাবফ প্রট্রক্ষণ ট্রযচাট্ররত বে ট্রকনা তা 
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ট্রনট্রিত কযায বথবক টিট্রবক মডবফক্ষবণয জনয প্রস্তাট্রফত একটি নতুন চযাবনর। লারুবভয 
ট্রক্র্ াকরাবয প্রট্রতট্রদবনয স্ন্যা, প্রাথীবদয উট্রস্থ্ট্রত এফিং টিট্রয রাইব ট্রবট্রেও পুবেবজ 
কবন্ট্রার রুভ অ্যাবি এই চযাবনবরয ভাধযবভ উরব্ধ কযা বফ। 

 বকফরভাত্র তাট্ররকাবুক্ত প্রাথীবদয ফযাবচয জনয ভরূযা ন কযা বে তা ট্রনট্রিত কযবত 
আধায ক্ষভ ভূরযা ন অ্যা ফা আধায এনাবফর অ্যাববভন্ট অ্যা (এইএট্র) ভাধযবভ 
প্রাথীবদয ভূরযা ন কযা বফ। 

 ওবজটি মডবফক্ষণ: তদট্রনক রগফুবকয এবরাবভবরাবাবফ যীক্ষা 
 াযপযভযান্স ভট্রনেট্রযিং: ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবরয ভাধযবভ কভডূচীয কী াযপযভযান্স 

ইট্রন্ডবকেয (বকট্রআই) অ্গ্রগট্রত মডবফক্ষণ কযা বফ। 

 িযাট্রন্ডিং এফিং কট্রভউট্রনবকন: টিট্রগুট্ররবক িযাট্রন্ডিং এফিং বমাগাবমাবগয ট্রনবদড ট্রকাগুট্রর বভবন 
চরা উট্রচত। প্রকবল্পয মডবফক্ষবণয কাোবভা অ্নুাবয ভানদে বথবক বম বকানও ট্রফচুযট্রত 
বভাকাবফরা কযা বফ। 

 অ্ট্রববমাবগয প্রট্রতকায: কামডকযী অ্ট্রববমাগ-প্রট্রতকায ফযফস্থ্া কামডকয কযা বফ। ওব ফাইবে 

বল্পরাইন নম্বযও যফযা কযা বফ। 
 

বপ্রাগ্রাভটি প্রকৃট্রতবত ভব য াবথ ীভাফদ্ধ এফিং ট্রনধডাট্রযত ভ বযোয ভবধয বল ও ায 
প্রব াজন। তাই, বপ্রাগ্রাবভ এই মডবফক্ষণ চযাবনবরয ট্রফ্রবকাব ট্রন্স মবথি ট্রযভাবণ ফৃট্রদ্ধ বব বছ। 
ুতযািং, ভট্রনেট্রযিং কট্রভটিগুট্রর (আইএভট্র/ট্রএভট্র) াপ্তাট্রক/াট্রক্ষক ট্রবট্রিবত ফা মেন 
প্রব াজন তেন ভট্রনেট্রযিং প্রট্রক্র্ া চরাকারীন অ্নুমুক্ত ভাভরাগুট্ররয ট্রযভাবণয াবথ িংট্রিি 
বফ। প্রট্রক্ষণ জীফনচবক্র্য প্রট্রতটি মডাব  মডবফক্ষণ কযায জনয কী যাট্রভট্রতগুট্রর প্রধানত 
ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ মডবফক্ষবণয গাইেরাইনগুট্ররয াবথ াভঞ্জয থাকবফ। অ্যাধ এফিং 
জট্রযভানা িংক্র্ান্ত ট্রক্র্ াকরা ম্পট্রকড ত িংজ্ঞাট্র ত ভট্রনেট্রযিং বনাট্রি ট্রগ্রে অ্নুাবয যফতী 

ট্রযচারনা কযা বফ। 
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অধ্যায় ৬: ব্র্যাক্ষডং এবং েক্ষমউক্ষেব্দেলে োইডাইে 
 

6.1. ভূক্ষমো 
 

'িযাট্রন্ডিং অ্যান্ড কট্রভউট্রনবকন গাইেরাইন' ফযােযা কবয প্রাথী, জনাধাযণ, যাজয এফিং বজরায 
াবথ বমাগাবমাগ কযায ভ  কীবাবফ ‘কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে 

ও াট্রয ড’ অ্পরাইবন এফিং অ্নরাইবন প্রকা কযবফ। এই নট্রথটি ট্রপ্রন্ট, অ্নরাইন, বযট্রেও এফিং 
বেট্ররট্রববনয ভাধযবভ বমাগাবমাবগয জনয ট্রেজাইন, বরো এফিং ফযফাবযয জনয ট্রফট্রবন্ন ৃজনীর 
ন্থা একটি ফযফাট্রযক গাইে ট্রাবফ ফযফায কযা উট্রচত। এই ট্রনবদড ট্রকাগুট্ররয উবেয 'র 
কামডকাট্রযতা অ্নুকূর কযা, ৃজনীর নভনী তা যফযা কবয তথাট্র ধাযাফাট্রকতা ট্রনট্রিত 

কবয। ভস্ত বিট্রনিং বন্টায-বক ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ অ্নুাবয প্রচাযভূরক ট্রক্র্ াকরাবয জনয 
তাবদয ট্রনজ ট্রনজ বকন্দ্রগুট্ররবক জাভানত ট্রদব  িযান্ড কযবত বফ। 
 

6.1.1 েিিা রক্ষলিণ করাগ্রাম 
‘কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয ড’ এভএট্রেই-কতৃড ক একটি ট্রফবল 
বপ্রাগ্রাভ। ট্রভট্রনট্রি ট্রির ইট্রন্ড া ট্রভবনয অ্ধীবন বমাগাবমাগ (কট্রভউট্রনবকন) কাোবভাটি 
স্বাস্থ্যবফা কভীবদয দক্ষতা প্রট্রক্ষবণয বক্ষ, প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচয নযা যা ণতা ও ধাযাফাট্রকতা, 
প্রট্রক্ষণাথীয জনয এয তফট্রিয ও ুট্রফধা এফিং জনাধাযবণয প্রট্রত প্রট্রতশ্রুট্রতফদ্ধ ট্রাবফ ট্রেজাইন 

কযা ব বছ।  
 

6.2. েক্ষমউক্ষেব্দেলে ভযা ুবা কযাোব্দযাব্দের মাে 

 

6.1.1 স্পষ্টিা 
বেে অ্বথাট্রযটি / এএট্রেএভ / বিট্রনিং ােনডায এফিং বিট্রনিং বন্টাযবক অ্ফযই বপ্রাগ্রাবভয 
ভূর উবেযগুট্রর স্পিবাবফ, িংট্রক্ষপ্তবাবফ এফিং ততায াবথ জানাবত বফ। আা কযা মা  বম 
কণ্ঠস্বয এফিং বমাগাবমাবগয বালা কবরয জনয মথাম্ভফ জ বফ, স্থ্ানী  বালা  দডকবদয 
বপ্রাগ্রাবভয উবেয, এয তফট্রিয, ুট্রফধা এফিং প্রট্রক্ষবণয-বযয ুবমাগ ফুঝবত া তা কযায 
জনয প্রকা কযা  । 
 

6.1.2 সাড়াব্দেওয়া 
দয ট্রভট্রনট্রি অ্প ট্রির বেবরবভন্ট এন্ড এন্টাযবপ্রনাযট্র এফিং এয ফাস্তফা ন ফাট্রনী, 
এনএট্রেট্রয রক্ষয এই কভডূট্রচয ভাধযবভ প্রট্রতটি বজরা  বৌৌঁছাবনা এফিং কর বেকবাল্ডাযবদয 
ভথডবনয আট্রজড  - বেে অ্বথাট্রযটি / এএট্রেএভ / বিট্রনিং ােনডাযবদয ভবতা প্রট্রক্ষবণয 
অ্িংীদাযবদয বপ্রাগ্রাবভয উবেযগুট্রর জানাবনায জনয অ্নুবযাধ, এফিং এই ভান ৃঙ্খবর প্রট্রক্ষণাথী, 
প্রট্রক্ষক, ট্রনব াগকতড া এফিং অ্নযানযবদয প্রব াজনী তায প্রট্রত া়িা বদও া। আভযা কর 
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বেকবাল্ডাযবদয ফডদা ম্মানজনক এফিং বপ্রাগ্রাবভয উবেযগুট্ররবত ভবনাট্রনবফ কবয ফায াবথ 
ইট্রতফাচক আবরাচনা জতয কযবত উৎাট্রত কট্রয। 
 

6.1.3 োযসোক্ষরিা 
আভাবদয করবক কামডকাট্রযতায ট্রদবক বচিা কবয বমবত বফ, বকফর আভাবদয জনয ন , আভযা 
বম জনাধাযবণয বফা কট্রয তাবদয জনয। ফতড ভান ভাভাযীয ভব , কভডূট্রচয রক্ষয র কর 
বেকবাল্ডাযবদয াবথ বমাট্রগতাভূরকবাবফ কাজ কবয দক্ষ কভীবদয একটি রু ততট্রয কযা মাযা 
বকফর স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয া তাই কযবফ না, ফযিং তাবদয বফায ভাধযবভ ভানফতায প্রট্রত 

অ্নযবদয অ্নুপ্রাট্রণতও কযবফ। 
 

করাগ্রামটির মূ বািস া 
 ইিংট্রর েযাগরাইন: ইউনাইবেে েু পাইে এবগইনে কবযানা 

 ট্রট্রন্দ েযাগরাইন: सशक्त भारत, स्वस्थ भारत 

েযাগরাইন স্থ্ানী  বালা  অ্নুফাদ কযা বমবত াবয। 
 

 

6.3. জেসাধ্ারণ / রক্ষলিণাথীব্দের (ব্দেেীব্দের) জেয বািস া 
 

কবযানাবাইযা ভাভাযী ৃি চযাবরবঞ্জয আবরাবক, এভএট্রেই এক রবক্ষযও বফট্র স্বাস্থ্যবফা 
বাদাযবদয ট্রনব  একটি বকাট্রবে ফ্রন্টরাইন কভী ততট্রয কবয স্বাস্থ্যবফা ফযফস্থ্াবক ট্রক্তারী 
কযায জনয ট্রফবল প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচ চারু কবযবছ এফিং বইাবথ বকাট্রবে-১৯ এয ট্রফরুবদ্ধ র়িাই 
কযায জনয কাবজয বক্ষবত্র প্রাট্রেক এফিং ট্রযবলফায াবথ ম্পট্রকড ত বূট্রভকাবত এরএভও 
ট্রযচারনা এফিং ট্রযফবন রট্রজট্রেক বাদাযবদয প্রট্রক্ষণ ট্রদব বছ। নতুন কাবজয বূট্রভকায ভবধয 
যব বছ বফট্রক বরথ বক ায াবােড , ইভাবজড ট্রন্স বরথ বক ায াবােড , অ্যােবান্স বরথ বক ায 
াবােড , যাম্পর কাবরকন াবােড  (বেবফাবোট্রভে), বাভ বরথ বক ায াবােড , বভট্রেবকর 
ইকুইবভন্ট াবােড ;  এফিং কভাট্রড ার ববট্রকর ড্রাইবায।  
 

প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচয উবেয: 
 দক্ষ স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয চাট্রদায উত্থান বভোবনা 
 ট্রফদযভান স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয বফাঝা হ্রা কযা 
 বদবয প্রট্রতটি বকাণা  ভ ভবতা স্বাস্থ্যবফা ট্রযবলফা প্রদান কযা 

 

 বস্পার বিট্রনিং বপ্রাগ্রাবভ ট্রনম্নট্ররট্রেত ট্রতনটি কােভাইজে ক্র্যা বকাড যব বছ: 
 

• উিাোে ১: ৬ (ছ ) স্বাস্থ্যবফা বক্টবয কাবজয বূট্রভকা  প্রাথীবদয বফ্র ট্রিট্ররিং 
• উিাোে ২: ূফড অ্ট্রবজ্ঞতা / ূফড ট্রক্ষাম্পন্ন প্রাথীবদয জনয আট্রিট্ররিং 

(আযট্রএর) 
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• উিাোে ৩: এরএভও এয ট্রযচারনা ও ট্রযফবন চারকবদয প্রট্রক্ষণ 

 

ব্র্যাড ক্ষভজযুয়া আইব্দডেটিটি - কেডমােস , রঙ, র্াইব্দিাগ্রাক্ষফ, গ্রাক্ষফি, ক্ষচি, েক্ষি                  
ট্রফশ্বা জাগাবত এফিং কতৃড ত্ব ফজা  যােবত, প্রট্রক্ষণ অ্িংীদাযবদয ভস্ত বমাগাবমাবগয 
ধাযাফাট্রকতা ফজা  যােবত উৎাট্রত কযা  । বম প্রাক, ভাধযভ মাই বাক না বকন, 
অ্বযন্তযীণ ফা ফাট্রযক ফযফাবযয জনয বাক না বকন, বমবকান ভাধযভই বাক না বকন, দ া 
কবয এই ট্রনবদড ট্রকাগুট্ররবত এোবন ফট্রণডত বমাগাবমাগ ফাতড া, োইবাগ্রাট্রপ, গ্রাট্রপি এফিং ট্রচত্রাফরী 
ফযফায করুন। 
 

6.4. রাইমাক্ষর কাব্দো 
 

6.4.1 মএসক্ষডই 

এভএট্রেই-য বরাবগা, ৃজনীর ট্রফনযাব ট্রনধডাট্রযত, বমাগাবমাগ, প্রচায এফিং ইববন্টগুট্ররবত 
(অ্পরাইন ফা বাচুড  ার) ফযফাবযয জনয অ্নুবভাট্রদত, মা টিট্র িাযা 'বকাট্রবে ও াট্রয বডয জনয 
কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ' প্রচাবযয জনয আব াট্রজত। 
 

এমএসক্ষডই কাব্দো বযবহার 

• ভস্ত িযাট্রন্ডিং জাভানবত এভএট্রেই বরাবগায ফযফায ফাধযতাভূরক 

• বরাবগাটি অ্ফযই অ্নুাবতয াবথ এফিং দ্ধট্রতবত ফযফায কযবত বফ মা এয াবথ িংমকু্ত 
ৃজনীরবদয ভবধয ফট্রণডত ব বছ।  

• টিট্রগুট্রর অ্ফযই যঙ / েবূট্রভ ট্রযফতড ন কযবফ না ফা অ্নয বকানও পবভড বরাবগাবত 
বেম্পায কযবফ না। 

• বরাবগায আকাযটি ভান্তযার আকায এফিং িযাট্রন্ডিং স্থ্ান অ্নুমা ী ফা়িাবনা ফা ুনযা  আকায 
বদও া বমবত াবয, তবফ অ্নুাত ফজা  যােবত বফ। 

• টিট্রগুট্রর অ্ফযই এই ট্রনবদড ট্রকা নট্রথয যাভড ফযতীত অ্নযানয ট্রিট্ররিং বপ্রাগ্রাভ এফিং 
ট্রিভগুট্ররয জনয জাভানতগুট্ররবত এভএট্রেই বরাবগা ফযফায কযবফ না। 
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6.4.2 ক্ষি ইক্ষডয়া 
ক্ষি ইক্ষডয়া বরাবগা এভএট্রেই এয ভূরযফান ম্পদ। এই িযাট্রন্ডিং এফিং কট্রভউট্রনবকন 
গাইেরাইন নট্রথবত ট্রির ইট্রন্ড া ট্রভবনয জনয একটি াধাযণ ুনরুদ্ধায ভান ততট্রযবত ভস্ত 
বেকবাল্ডাযবদয প্রস্তকযণ, িযান্ড স্বীকৃট্রত এফিং ভথডনবক প্রস্তাফ বদও া ব বছ। এভএট্রেই তায 
অ্নুবভাট্রদত প্রট্রক্ষণ অ্িংীদায, যাজয প্রান, এএট্রেএভগুট্ররবক ‘কােভাইজে ক্র্যা বকাড 
বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয ড’ এয ক্ষভথডবনয বক্ষবত্র ট্রির ইট্রন্ড া বরাবগা ফযফাবযয অ্নুভট্রত 
বদ । 
 

ক্ষি ইক্ষডয়া কাব্দো বযবহার 

• ভস্ত বমাগাবমাবগ ট্রির ইট্রন্ড ায বরাবগা ফযফায ফাধযতাভূরক। 

• বরাবগাটি অ্ফযই অ্নুাবতয াবথ এফিং দ্ধট্রতবত ফযফায কযবত বফ মা এয াবথ িংমকু্ত 
ৃজনীরবদয ভবধয ফট্রণডত ব বছ 

• টিট্রগুট্রর যঙ / েবূট্রভ ট্রযফতড ন কযবফ না ফা অ্নয বকানও পবভড বরাবগাবত বেম্পায 
কযবফ না। 

• বরাবগায আকাযটি ভান্তযার আকায এফিং িযাট্রন্ডিং স্থ্ান অ্নুমা ী ফা়িাবনা ফা ুনযা  আকায 
বদও া বমবত াবয, তবফ অ্নুাত ফজা  যােবত বফ। 

• টিট্রগুট্রর অ্ফযই এই ট্রনবদড ট্রকা নট্রথবত যাভড ফযতীত অ্নযানয ট্রিট্ররিং বপ্রাগ্রাভ এফিং 

ট্রিভগুট্ররয জনয জাভানতগুট্ররবত ট্রির ইট্রন্ড া বরাবগা ফযফায কযবফ না। 
 

 

 

 

6.4.3 মােেীয় রধ্ােমন্ত্রীর ছক্ষব এবং উদৃ্ধক্ষি 

• এই প্রট্রক্ষণ কভডূট্রচয াবথ ম্পট্রকড ত ভস্ত জাভানতগুট্ররবত প্রধানভন্ত্রীয ছট্রফ এফিং উদৃ্ধট্রত 
ফযফায ফাধযতাভূরক। 

• ছট্রফ এফিং উদৃ্ধট্রত অ্ফযই এয াবথ িংমুক্ত ট্রক্র্ব টিবগুট্ররবত ফট্রণডত অ্নুাত এফিং দ্ধট্রতত 
ফযফায কযবত বফ। 

• উদৃ্ধট্রত অ্ফযই এয াবথ িংমুক্ত ট্রক্র্ব টিবগুট্ররয ফণডনা ফযতীত অ্নয বকানও বালা  অ্নুফাদ 
কযা উট্রচত ন । 
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6.5. কসালযা ক্ষমক্ষডয়া রচার 

 

• উবয উট্রেট্রেত বরাবগাগুট্ররয ফযফায াভাট্রজক ট্রভট্রে া বমাগাবমাগ, প্রচায অ্ট্রবজান এফিং 
অ্নরাইন িযাট্রন্ডিং জাভানতগুট্ররয জনয অ্নুবভাট্রদত। 

• এটি ট্রনধডাট্রযত বম টিট্র / বেে অ্যােট্রভট্রনবিন / এএট্রেএভ এফিং অ্নযবদয িাযা 
ট্রযচাট্ররত বচতনতা এফিং প্রচাযাট্রবমানগুট্রর অ্ফযই ট্রির ইট্রন্ড া ট্রভন এফিং এয উবেযবক 
ফাস্তফ, গেনভূরক এফিং ইট্রতফাচক দ্ধট্রতবত বপ্রাপাইর কযবত বফ। 

• টিট্রগুট্ররবক এই গাইেরাইন নট্রথবত এয াবথ বদও া িযাট্রন্ডিং বেম্পবরেগুট্রর ফযফায কযায 

জনয যাভড বদও া বে। 
• টিট্রগুট্ররবক তাবদয বাযার ট্রভট্রে া যান্ডরগুট্ররয ভাধযবভ বপ্রাগ্রাভটি প্রচায কযবত উৎাট্রত 

কযা বে এফিং যাট্রয প্রট্রক্ষবণয পবোগ্রাপ এফিং ট্রবট্রেও ফযফায কযায যাভড বদও া 
 । পবোগ্রাপ এফিং ট্রবট্রেওগুট্ররয ভবধয বেট্রণকক্ষ প্রট্রক্ষণ, ফযফাট্রযক প্রট্রক্ষণ, ওবজটি, 

প্রট্রক্ষণাথী, প্রট্রক্ষক, ট্রনব াগকতড ায প্রিংাত্র  অ্নযানয অ্ন্তবুড ট্রক্ত থাকবত াবয। 

• কভডূচীবত ট্রন ট্রভত বাট্রেিং বেে অ্যােট্রভট্রনবিন / এএট্রেএভ / টিট্রগুট্ররবক রক্ষয 
দডকবদয াবথ কামডকযবাবফ িংবমাগ স্থ্ান কযবত ক্ষভ কযবফ এফিং আযও বফট্র বরাকবক 
দক্ষতা ট্রফকাবয বপ্রাগ্রাভ গ্রণ কযবত উৎাট্রত কযবফ। ট্রেএট্র / এএট্রেএভ / টিট্রবদয 
অ্ফযই ট্রির ইট্রন্ড া যাবন্ডর (@MSDESkillIndia) এফিং এনএট্রেট্র যাবন্ডর 
(@NSDCIndia) েযাগ কযবত বফ মাবত ফাতড াটি ফৃিয বোতাবদয াবথ বাগ কযা  । 

• াভাট্রজক ট্রভট্রে া বমাগাবমাবগ ট্রনট্রদডি যােযাগ #Skill4HealthyIndia ফা #SkillIndia 

ফযফায করুন। 

• প্রাথীবদয উবয উট্রেট্রেত েযাগগুট্ররয ভাধযবভ বপফুবক ও াকড  / লারুভ বথবক ছট্রফ 
বাে কযবত উৎাট্রত করুন। 

• ভস্ত প্রট্রক্ষণাথীবক তাবদয প্রট্রক্ষণ পবোগ্রাপ এফিং ট্রবট্রেও গুট্রর বথবক বমাগাবমাগ বাে 
কযায ভ  @MSDESkillIndia ট্রির ইট্রন্ড ায বপফুক ৃষ্ঠাঅ্নুযণ কযবত এফিং ৃষ্ঠাটি 
েযাগ কযবত উৎাট্রত করুন।  

• টিট্রগুট্ররবক অ্ফযই বপ্রাগ্রাভ ম্পট্রকড ত আবেে কযা তবথযয জনয ট্রির ইট্রন্ড ায অ্ট্রপট্র ার 
যান্ডরগুট্রর অ্নুযণ কযবত বফ এফিং েযাগ কযবত বফ। 

 ট্রির ইট্রন্ড া: বপফুক - SkillIndiaOfficial | েুইোয: MSDESkillIndia 

 এনএট্রেট্র: বপফুক - NSDCIndiaOfficial | েুইোয: NSDCINDIA 

 

ক্ষক্র্ব্দয়টিভ কআউর্ 
ৃজনীরবদয জনয আেড ও াকড  পাইরগুট্রর এয াবথ িংমুক্ত ট্ররঙ্ক বথবক োউনবরাে কযা বমবত 
াবয: 
https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzF

Z3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr  
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Colour Palette / োার িযাব্দর্ 

 

 

 

টিক্ষি / কস্টেব্দহাল্ডারব্দের  িরামলস: 
• বেকবাল্ডাযবদয অ্ফযই তাবদয ট্রনজ ট্রনজ াভাট্রজক ট্রভট্রে া যাবন্ডবরয ভাধযবভ 

প্রট্রক্ষবণয ট্রফলব  কট্রভউট্রনবকন ফা বমাগাবমাগ চাট্ররব  বমবত বফ। বমাগাবমাগটি অ্ফযই 
টিট্রয অ্ট্রপট্র ার অ্যাকাউন্ট (বাযার ট্রভট্রে া যাবন্ডর) বথবক প্রকা কযবত বফ।  

• বম বকানও প্রতাযণাভূরক বাে, বাযার ট্রভট্রে া গ্রুব মট্রদ াও া মা , তবফ দ া কবয 
grievance@nsdcindia.org বত অ্ট্রববমাগ জানাবনা বমবত াবয। 

•  পবো এফিং ট্রবট্রেও: ভস্ত বেকবাল্ডায এফিং টিট্র-য অ্িংীদাযবদয প্রট্রক্ষণ বপ্রাগ্রাভ 
ম্পবকড  ট্রন ট্রভত আবেে বাগ কবয বনও ায জনয অ্নুবযাধ কযা বে। ছট্রফ এফিং 
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ট্রবট্রেওগুট্রর অ্ফযই উচ্চ ভাবনয (ফডট্রনম্ন ১এভট্রফ এয উচ্চ বযবজাট্ররউন ছট্রফ এফিং 
নূযনতভ ৬০এভট্রফ এয উচ্চ ভাবনয ট্রবট্রেও) বত বফ। ট্রবট্রেও এফিং ছট্রফগুট্রর উেম্ববাবফ 
ন , অ্নুবূট্রভকবাবফ শুযে কযবত বফ।  

•  এই জাতী  ছট্রফ এফিং ট্রবট্রেওগুট্রর নীবচয ট্ররঙ্কগুট্ররয ভাধযবভ এভএট্রেই / এনএট্রেট্রয 
াবথ বাগ কযা বমবত াবয: 

 

o বিট্রনিং ম্পবকড  ও ােড  েকুবভন্ট+ পবোগ্রাপ - https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Op

kda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah 

o  ট্রবট্রেও- https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWf

zM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg 

 

রক্ষলক্ষিি কযাদ্ধাব্দের সাফব্দযর েল্প: টিট্র এফিং বজরা প্রধানবদয অ্ফযই স্থ্ানী  ট্রভট্রে া এবজট্রন্স 
/ বপ্রবক প্রট্রক্ষণাথীবদয াপবরযয গল্প ম্পবকড  অ্ফট্রত কযবত বফ। একটি আবেে ও া 
পযাক্টট্রে যােনু। প্রাথীবদয প্রাট্রেক তথয অ্ফযই অ্ন্তবুড ক্ত কযবত বফ - নাভ, বমাগাবমাবগয 
ট্রফদ ট্রফফযণ, কাবজয বূট্রভকা, প্রট্রক্ষক, প্রট্রক্ষবকয াবথ বমাগাবমাবগয ট্রফদ ট্রফফযণ, ট্রতায 
বা, এফিং অ্নয বকানও অ্ট্রতট্রযক্ত ভন্তফয। এই তথযটি অ্ফযই এনএট্রেট্র বমাগাবমাগ ট্রফবাবগয 
াবথ ট্রন ট্রভত বাগ কযবত বফ। 
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অধ্যায় ৭: ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০এর অধ্ীব্দে কোক্ষভড কযাদ্ধাব্দের জেয ক্র্যাল 
কোসস করাগ্রাম - ক্ষিএমব্দেক্ষভওয়াই ৩.০এর  ক্ষেব্দেস ক্ষলো কথব্দে ছাড় / ক্ষবচুযক্ষি 
 

7.1. ছাড় / ক্ষবচুযক্ষি 

 

ট্রনম্নট্ররট্রেত ব ন্টগুট্রর বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন ছা়ি / ট্রনট্রদডি ব ন্টগুট্রর কবায কবয: 
i. আনুভাট্রনক ২৭৬,০০,০০,০০০/- োকা (ভাত্র দইু ত ট্রছ ািয বকাটি োকা) (াধাযণ 

ফযব য ট্রন ভ অ্নুমা ী বেণীকবক্ষয প্রট্রক্ষণ ফয , এফিং ওবজটিয ভ  প্রট্রতট্রদন @১২৫ োকা 
বরপ-বফাট্রেড িং ও রট্রজিং) ফয  ফাবজে  ১,০০,০০০ প্রট্রক্ষবণয রক্ষযভাত্রা। প্রা  
২৭৬,০০,০০,০০০/- োকায চূ়িান্ত ট্রযভাণ (ভাত্র দ'ুবা ট্রছ ািয বকাটি োকা) রঙ্ঘন না 
কবয প্রাপ্ত চাট্রদা অ্নুমা ী রক্ষযভাত্রায গট্রতীর ফযাবেয উয ট্রবট্রি কবয এটি ততট্রয কযা 
ব বছ। 

ii. প্রট্রক্ষণ কভডচূী ফাস্তফা বনয জনয বকন্দ্রগুট্ররবত বফাবেড  প্রবফবয জনয অ্যাবক্র্ট্রেবেন 
(স্বীকৃট্রত) এফিং অ্যাট্রপট্ররব ন (অ্ন্তবুড ট্রক্ত) প্রট্রক্র্ া (ট্রনট্রদডি ছা়ি )। 

iii. অ্ন দয জফ বিট্রনিং (ওবজটি) বক বফ্র ট্রিট্ররিংব য জনয ট্রনব াগ ট্রাবফ ট্রফবফচনা কযা। 
iv. ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ অ্নুবভাট্রদত ভঞ্জটু্রযপ্রাপ্ত ব অ্উে প্রট্রক্র্ াটি ট্রে-ট্ররট্রঙ্কিং (াধাযণ েযবচয 

ট্রন ভ অ্নুাবয)কযা  । এই কভডূট্রচয আওতা  প্রদান কযা বাগগুট্রর নতুন ভাইরপরক 

অ্জড বনয বয প্রায এফিং প্রবদ  ব  উেবফ। প্রস্তাট্রফত নতুন ভাইরপরকগুট্রর 'র: 
 

বেট্রফর ৩: ব-আউে ফযফস্থ্া 

ভাে % মাইফে 
বাগ ১ ৩০% প্রট্রক্ষণ ফযাচ শুরু 

বাগ ২ ৪০% 
প্রট্রক্ষবণয প্রা  ২১ ট্রদন (আনুভাট্রনক) বয 
অ্ন্তফডতীভূরযা ন 

বাগ ৩ ৩০% 
ওবজটিয ৯০ ট্রদন (আনুভাট্রনক) বয চূ়িান্ত 
ভূরযা ন2 

 

v. াধাযণ ফযব য ট্রন ভাফরী এফিং ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয ট্রফধাবনয ফাইবয উাদান ১ এয 
জনয বফ্র ট্রিট্ররিংব য আওতা  বদও া ফাবজে অ্নুাবয বেট্রণকক্ষ প্রট্রক্ষণ চরাকারীন 
যীক্ষাথীবদয বফাট্রেড িং ও রট্রজিং (ট্রফ অ্যান্ড এর) টু্রফধা বদও ায ট্রফধান।  

vi. কবম্পাবনন্ট ১ এয ভস্ত প্রাথীবদয ওবজটিয চরাকারীন ৯০ ট্রদবনয (আনুভাট্রনক) জনয 
ট্রনজস্ব-বফাট্রেড িং এফিং রট্রজিং এয ট্রফধান। 

                                                           
2
 Refer placements section 
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vii. ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০-এয ভবধয এই বপ্রাগ্রাবভয জনয তট্রফর উরব্ধ কযায জনয 
ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০-বত প্রব াজনী  ট্রযফতড ন কযায জনয বকাট্রবে-১৯ (ইএট্রট্র) এয 
এট্রিট্রকউটিব ট্রির কট্রভটিবক ক্ষভতা প্রদান কযা। 

viii. ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয অ্ধীবন অ্নয /একই বকাবডয প্রাথীবদয নুযা  তাট্ররকাবুক্তকযবণয 
ছা়ি তাবদয, মাবদয ৬ ভাবয ভ ীভা বল  ট্রন। 
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িক্ষরক্ষলষ্ট ১: বযব্দয়র উিাোেসমূহ 
 

উিাোে বাব্দজর্ কহড/ক্ষববরণ 
রাথী 
সংখযা 

ইউক্ষের্ 
রক্ষি 
খরচ 

ক্ষেব্দেস লে বযয় (ব্দোটি 
র্াোয়) 

 
 
উিাোে ১ 

এ. কবরয বভাে প্রট্রক্ষণ ফয  
(প্রট্রত প্রাথীয েযচ @ ₹ 
১৫,২৭৮) 

৯০,০০০ ₹১৫,২৭৮ ₹ ১৩৭.৫০ 

ট্রফ. কর প্রাথীয জনয ওবজটি 
চরাকারীন ৯০ ট্রদবনয(প্রা ) 
জনয অ্ট্রতট্রযক্ত ট্রফএন্ডএর (প্রট্রত 
প্রাথীয েযচ @ ₹ ১২৫) 

৯০,০০০ ₹১১,২৫০ ₹ ১০১.২৫ 

স্বাস্থ্যব্দসবা খাব্দির (এ+ক্ষব) 
অধ্ীব্দে ৯০,০০০ রাথীর ২১ 
ক্ষেব্দের (রায়) েিুে েিিা 
রক্ষলিব্দণর জেয ক্ষেব্দেস লে বাব্দজর্  

৯০,০০০  ₹ ২৩৮.৭৫ 

  

উিাোে ২ 
১০,০০০ রাথীর জেয আরক্ষিএ 
রক্ষলিণ বযয় (রক্ষি রাথীর খরচ 
@েড় ₹ ৬১৪৮.৯) 

১০,০০০ ৬১৪৮.৯ ₹ ০৬.১৪ 

  

উিাোে ৩ 

এএমও ড্রাইভাব্দের রক্ষলিণ 
বযয় ২,৮০০ রাথীর (রক্ষি 
রাথীর খরচ @েব্দড় ₹ 
১৩,৩৯৩) 

২,৮০০ ১৩,৩৯৩ ₹ ০৩.৭৫ 

  
  সাব কমার্ (উিাোে ১+২+৩)   ₹ ২৪৮.৬৪ 

 

অ্যােট্রভন এফিং বেকট্রনকযার 
ইন্টাযববনন(৬%), আও ায 
এফিং বভাট্রফরাইবজন (৩%) 
এফিং বাে বিবভন্ট (২%) : 
বভাে @ ১১% 

  ₹ ২৭.৩৫ 

 
কমার্ করাগ্রাম খরচ   ₹ ২৭৬.০০ 
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িক্ষরক্ষলষ্ট ২: ক্ষেকুব্দয়ন্টক্ষ আিড কোব্দয়শ্চে(FAQs) /  

[রায়লই ক্ষজজ্ঞাক্ষসি রশ্নসমূহ (এফএক্ষেউ)] 
 

ক্ষবভাে ে - করাগ্রাম, এর উব্দেলয এবং বাস্তবায়ে সম্পক্ষেস ি এফএক্ষেউ 
 

 

1. ট্রফবল স্বাস্থ্যবফা বপ্রাগ্রাভটি কী (কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে 
ও াট্রয য)? 

 

উত্তর:   বকাট্রবে-১৯ আভাবদয ট্রফদযভান স্বাস্থ্যবফা ফযফস্থ্াটিবক অ্বূতূফড চাবয ভবধয বযবেবছ 
এফিং এটি অ্নুবূত ব ট্রছর বম াযা বদব দক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয প্রব াজন যব বছ। 
দক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয এই ঘােট্রত বভোবত এফিং ীট্রভত ভব য ভবধয উরব্ধ 
স্বাস্থ্যবফা ট্রযবলফা ফটৃ্রদ্ধয রবক্ষয ট্রভট্রনট্রি অ্প ট্রির বেবরবভন্ট এন্ড 
এন্টাযবনযট্র (এভএট্রেই) বির, গট্রত এফিং ভানম্মত দক্ষতায ইবকাট্রবেভ 
অ্নুমা ী প্রট্রট্রক্ষত/দক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয জনয একটি ুর ততট্রযয কভডটূ্রচ গ্রণ 
কবযবছ। ভানকৃত ট্রিট্ররিং ইবকাট্রবেভ অ্নুাবয। তদনুাবয, 'কােভাইজে ক্র্যা বকাড 
বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয ড' প্রধানভন্ত্রী বকৌর ট্রফকা বমাজনায 3.0  বকন্দ্রী  
উাদাবনয ট্রফবল প্রকল্প ট্রফবাবগয অ্ধীবন কামডকয ফাস্তফা বনয জনয একটি ট্রফবল 

বপ্রাগ্রাভ ট্রাবফ ট্রেজাইন কযা ব বছ (ট্রএভবকট্রবও াই 3.O)। 
 

বকাট্রবে-১৯ এয প্রথভ এফিং ট্রিতী  বেউ বথবক উদূ্ভত িংকেগুট্রর অ্বূতূফড 
চযাবরঞ্জ এফিং মডাপ্ত দক্ষ স্বাস্থ্যবফা কভীবদয ঘােট্রত টৃ্রি কবযবছ, মায ভবধয 
ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন ট্রযচারনা ও ট্রযফবন প্রট্রক্ষণপ্রাপ্ত চারকবদয চাট্রদা 
ফৃট্রদ্ধ অ্ন্তবুড ক্ত যব বছ। এই ট্রফল টি ভাথা  বযবেই ফতড ভান ট্রনবদড ট্রকা ততট্রয কযা 
ব বছ মাবত স্বাস্থ্যবফা ট্রফবাবগয চাকট্রযয বূট্রভকাগুট্ররবত প্রাথীবদয প্রট্রক্ষণ বদও া 
মা  এফিং বইাবথ ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয অ্ধীবন বকাট্রবে ও াট্রয বডয জনয 
ফতড ভান ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাবভয ভাধযবভ ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন (এরএভও) 
ট্রযচারনা এফিং ট্রযফবন চারকবদয প্রট্রক্ষণ বদও া মা । 
 

ফতড ভান বপ্রাগ্রাভটি বকাট্রবে-১৯ ম্পট্রকড ত চযাবরঞ্জগুট্ররয কথা ভাথা  বযবে এফিং 
যফতী বম বকানও বকাট্রবে-১৯ ম্পট্রকড ত উৎাবয প্রট্রত একটি ট্রক্তারী 
প্রট্রতট্রক্র্ া ফযফস্থ্া ক্ষভ কযায জনয ট্রফবলবাবফ ততট্রয কযা ব বছ। 
 

 

2. ‘কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয য’ এয ভূর উবেযগুট্রর কী? 
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উত্তর:  এই বপ্রাগ্রাভটি রক্ষয র াযা বদব এরএভও ট্রযচারনা ও ট্রযফবনয জনয প্রা  এক 
(০১) রক্ষ বকাট্রবে বমাদ্ধাবদয াাাট্র প্রা  ২,৮০০ চারকবক প্রট্রক্ষণ বদও া। এই 
বপ্রাগ্রাভটি মুফকবদয দক্ষতা প্রট্রক্ষণ, িংাত্র এফিং ভজটু্রয কভডিংস্থ্াবনয ুবমাগ প্রদান 

কযবফ। বপ্রাগ্রাভটিবত প্রধান উবেযগুট্রর অ্নুযণ কযা ব বছ: 

i. রট্রজট্রেক ট্রফবাবগ দক্ষ স্বাস্থ্যবফা বাদায এফিং িংট্রিি বাদাযবদয চাট্রদায 
উত্থান ূযণ কযবত। 

ii. ট্রফদযভান স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয বফাঝা হ্রা কযবত। 
iii. বদবয প্রট্রতটি বকাণা  ভ ভবতা স্বাস্থ্যবফা ট্রযবলফা প্রদান কযা। 

 

3. প্রকবল্পয প্রধান উাদানগুট্রর কী কী? 

 

উত্তর:  প্রকল্পটিয ট্রতনটি উাদান যব বছ: 
i. উাদান ১: বফ্র ট্রিট্ররিং (েড  োভড বিট্রনিং-এটিটি) প্রা  ২১ ট্রদবনয জনয 

তাযবয ছ টি স্বাস্থ্যবফা ট্রফবাবগ কাবজয বূট্রভকা  প্রা  ৯০ ট্রদবনয অ্ন-জফ-

বিট্রনিং (ওবজটি) (বমভন এপএট্রকউ নম্বয ১১ বত উট্রেট্রেত)। বজরা াাতার/ 
স্বাস্থ্যবফা বকন্দ্রগুট্ররবত ওবজটি ট্রেট্রিক্ট অ্যােট্রভট্রন্সবিন িাযা টু্রফধাপ্রদান কযা 
বফ। 

ii. উাদান ২: ট্রএভবকট্রবও াই ২.০ বরথবক ায বক্টবযয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণপ্রাপ্ত 
ছ টি স্বাস্থ্যবফা কাবজয বূট্রভকাবত (বমভন এপএট্রকউ নম্বয ১১-বত উট্রেট্রেত) 
প্রাথীবদয জনয াত (০৭) ট্রদবনয জনয আট্রিট্ররিং (বযকগট্রনন অ্প প্রা য 
রাট্রনডিং-আযট্রএর) 

iii. উাদান ৩: ট্ররকুইে বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন ট্রযচারনা ও ট্রযফবনয ভ  
‘ট্রেবপট্রন্সব ড্রাইট্রবিং’ এয উয বপাকা বদও ায াাাট্র ট্রফজ্জনক যাা ট্রনক 
এফিং তযর বভট্রেবকর অ্ট্রিবজন (এরএভও)ট্রযফবন এইচএভট্রব রাইবন্সধাযী 

চারকবদয প্রা  ২৭ ট্রদবনয জনয ট্রফবল প্রট্রক্ষণ বদও া  ।  
 

4. ট্রফবল বপ্রাগ্রাভটি কায িাযা ফাস্তফাট্র ত বফ? 

 

উত্তর:  নযানার ট্রির বেববরবভন্ট কবডাবযন (এনএট্রেট্র) ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি 
(ট্রেএট্র) / বেে ট্রির বেববরবভন্ট ট্রভন (এএট্রেএভ) এয া তা  

বপ্রাগ্রাভটি ফাস্তফা ন ও মডবফক্ষণ কযা বফ। ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকা বভবন 
চরা বফ। 

 

5. কীবাবফ রক্ষযট্রস্থ্ত বোতাবদয ট্রফবল কভডটূ্রচয অ্ধীবন নাভ নট্রথবুক্ত কযায জনয একট্রত্রত 
কযা বফ ও যাভড বদও া বফ? 
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উত্তর:  ট্রেট্রিক্ট ট্রির কট্রভটি (ট্রেএট্র) এফিং বেে ট্রির বেববরবভন্ট ট্রভন 
(এএট্রেএভ) প্রাথীবদয একট্রত্রতকযণ এফিং যাভড প্রদাবনয জনয দা ফদ্ধ থাকবফ। 
এছা়িাও, টিট্র বথবক প্রব াজনী  া তা াও া বমবত াবয। আযট্রএবরয জনয, 
ট্রএভবকট্রবও াই ২.০ িংাত্রপ্রাপ্ত প্রাথীবদয ট্রফদ ট্রফফযণ এনএট্রেট্র িাযা প্রদি 
বেো বথবক আট্রিট্ররিংব য জনয মাবদয প্রব াজন তাবদয নাক্ত কযবত ফযফায কযা 
বমবত াবয। 

 

6. ‘কােভাইজে ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভ পয বকাট্রবে ও াট্রয য’-এয রক্ষয বোতা কাযা? 

 

উত্তর:   
িবূস ক্ষলিার 
স্বীেৃক্ষি 
(আরক্ষিএ)/ 
আিক্ষিক্ষং 

• ট্রএভবকট্রবও াই ২.০ এয অ্ধীবন স্বাস্থ্যবফা োবত প্রতযট্র ত প্রাথীবদয 
মাযা ট্রনবজবদয দক্ষতা ফা়িাবত ইেকু তাবদয বকাট্রবে ট্রনট্রদডি দক্ষতায 
জনয প্রট্রক্ষণ বদও া বফ। 

• ট্রেএট্র / এএট্রেএভ অ্থফা অ্নয বকানও ট্রফবাবগয অ্ট্রবজ্ঞ ফযট্রক্তয 
িাযা ট্রচট্রিত প্রাথীবদয 

স্বল্পব্দময়ােী েিুে 
রক্ষলিণ 
(এসটিটি)/ ক্ষিক্ষং 

• ট্রকউট্র বমাগযতা যূণকাযী প্রাথীবদয নতুন কবয দক্ষতা ট্রফকা ট্রফবল 
প্রকবল্পয অ্ধীবন ট্রযচাট্ররত বফ। 

 

7. বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন একটি বিট্রনিং বন্টাবযয রক্ষযভাত্রা ফযাবেয জনয অ্নুযণ কযা রক্ষয 
ফযাে দ্ধট্রতটি কী? 

 

উত্তর:    রক্ষযভাত্রা যাজয / বজরা বথবক চাট্রদা অ্নুমা ী, বকবন্দ্রয াভবথডযয াবথ ট্রভট্ররত ব  

এফিং বকাট্রবে-১৯ ট্রন ভ অ্নুমা ী ফযাে কযা বফ। বফডাচ্চ ফযাবচয আকায ২০ জন 

প্রাথীয বফ। প্রট্রক্ষণ দটুি ভান্তযার ফযাবচ ট্রযচাট্ররত বত াবয মায একটি 
লারুবভ এফিং অ্নযটি রযাবফ ট্রযচাট্ররত   (অ্থডাৎ একটি ট্রনট্রদডি ভব  ২টি 
ভান্তযার ফযাচ)। 

 

8. এই ট্রফবল স্বাস্থ্যবফা প্রট্রক্ষণ কভডূচীটি প্রদাবনয জনয ট্রক বকানও বকাট্রবে-১৯ েযান্ডােড  
অ্াবযটিিং দ্ধট্রত অ্নুযণ কযা প্রব াজন? 
 

উত্তর:   ট্রভট্রনট্রি অ্প বরথ ওব রবপ ায কতৃড ক জাট্রয কযা ট্রনবদড ট্রকা অ্নুযণ কযবত বফ: 
(https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidl

ines_5_10_12.pdf), ট্রভট্রনট্রি অ্প বাভ অ্যাবপ াড, এফিং ট্রভট্রনট্রি অ্প ট্রির 
বেবরবভন্ট এন্ড এন্টাযবনযট্র 
(https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-
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opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), ভব  ভব  আবেে কযা 
ব বছ এফিং টিট্রবত বকাট্রবে-১৯ এয ট্রফস্তায বযাবধ প্রট্রতবযাধভূরক ফযফস্থ্া গ্রবণয 
বপ্রাগ্রাবভয বভ াবদ বকন্দ্রী , যাজয এফিং স্থ্ানী  কতৃড বক্ষয ট্রনবদড ট্রকা প্রবমাজয। 

 

9. বিট্রনিং অ্প বিনায(টিওটি), বিট্রনিং অ্প অ্যাবড(টিওএ)এয, ভূরযা ন ও িংাত্র বক 
কযবফ? 

 

উত্তর:   ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ এয ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয, টিওটি িংট্রিি বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর 
(এএট্র) অ্থডাৎ বরথবক ায এএট্র িাযা ৬টি স্বাস্থ্যবফা ট্রফবাবগ কাবজয 
বূট্রভকা  এফিং রট্রজট্রেক এএট্র িাযা এরএভও ড্রাইবাযবদয জনয কযা বফ। 

 

10. স্বাস্থ্যবফা ট্রফবাবগ প্রট্রক্ষবণয জনয বকান বকান বূট্রভকা গ্রণ কযা   এফিং কীবাবফ এটি 
ট্রফদযভান বকা াট্ররট্রপবকন যাবক (ট্রকউট্র) ভযা কযা ব বছ? ট্রফবল প্রকবল্পয অ্ধীবন 
প্রাথীবদয তাট্ররকাবুক্ত কযায নূযনতভ ট্রক্ষায ভানদে কী বফ? 

 

উত্তর:   বরথ বক ায বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর (এএট্র) কতৃড ক স্বল্প ভব য াবথ চূ়িান্ত 
কযা ছ টি (০৬) জফ বযার নীবচ বদও া র বফ্র ট্রিট্ররিং/এটিটিয জনয এফিং 
আট্রিট্ররিং / আযট্রএর প্রট্রক্ষবণয জনয বকফর যুাবনা / ভূর ট্রকউট্রবতই ঘেবফ: 

 

স. 
েং 

ক্র্যাল কোসস 
ক্র্যাল কোব্দসসর 
ক্ষেউক্ষি কোড 

ক্ষেউক্ষি যাব্দি মযাি 
েরা হব্দয়ব্দছ 

েূযেিম ক্ষলিার 
মােেণ্ড 

1 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার (কবক্ষসে 
কেয়ার সাব্দিার্স ) - 
ট্রএপেট্রিউ-ট্রফট্রএ 

HSS/Q5104 
বজনাবযর ট্রেউটি 
অ্যাট্রেযান্ট 
(ট্রজট্রেএ) 

10
th
 া 

2 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার (কহাম 
কেয়ার সাব্দিার্স ) - 
(ট্রএপেট্রিউ-
এইচট্রএ) 

HSS/Q5105 
বাভ বরথ এইে 
(এইচএইচএ) 10

th
 া 

3 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার 
(অযাডভািড 
কেয়ার সাব্দিার্স ) - 
(ট্রএপেট্রিউ-
এট্রএ) 

HSS/Q5605 
ট্রজট্রেএ অ্যােবান্সে 
– ট্রক্র্টিকযার 
বক ায (ট্রজট্রেএএ) 

10
th
 া 
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স. 
েং 

ক্র্যাল কোসস 
ক্র্যাল কোব্দসসর 
ক্ষেউক্ষি কোড 

ক্ষেউক্ষি যাব্দি মযাি 
েরা হব্দয়ব্দছ 

েূযেিম ক্ষলিার 
মােেণ্ড 

4 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার (সযাম্প 
োব্দেলে সাব্দিার্স ) 
-(ট্রএপেট্রিউ-
এট্রএ) 

HSS/Q0502 বেবফাবোট্রভে 12
th
 া (াব ন্স) 

5 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার (ইমাব্দজস ক্ষি 
কেয়ার সাব্দিার্স ) - 
(ট্রএপেট্রিউ-
ইট্রএ) 

HSS/Q2303 
ইভাবজড ট্রন্স বভট্রেকযার 
বেকট্রনট্র ান- 
বফট্রক (ইএভটিট্রফ) 

12
th
 া 

6 

কোক্ষভড েন্টাইে 
ওয়ােস ার (কমক্ষডব্দে 
ইকুযিব্দমন্ট সাব্দিার্স ) 
- (ট্রএপেট্রিউ-
এভইএ) 

HSS/Q5604 

বভট্রেকযার 
ইকুইবভন্ট 
বেকবনারট্রজ 
অ্যাট্রেযান্ট 
(এভইটিএ) 

10th লা + আই.টি. 
আই. + ৩-৫ ফছবযয 
অ্ট্রবজ্ঞতা আথফা  
ট্রেবিাভা (বেকট্রনকযার 
ট্রফল ) 

  

 
11. ক্র্যা বকাড বপ্রাগ্রাভগুট্রর অ্নুবভাট্রদত িংাত্রপ্রাপ্ত কাউট্রন্সর/ ভূরযা ন িংস্থ্ায িাযা 

অ্নুবভাট্রদত/ ুাট্রয কযা   ট্রকনা? 

  

উত্তর:   বকাট্রবে বথবক বম অ্বূতূফড চযাবরঞ্জগুট্রর উবে এববছ তা ট্রফবফচনা কবয, নযাানার 
কাউট্রন্সর অ্প ববাবকনার এেুবকন এন্ড বিট্রনিং(এনট্রট্রবইটি) বথবক ট্রনফডাট্রচত 
নযাানার অ্কুবানার েযান্ডােড  (এনওএ) ভট্রন্বত িংট্রক্ষপ্ত কাবজয বূট্রভকা এফিং 
এই ট্রফবল কভডূট্রচয জনয ঘন্টা হ্রাবয ট্রফলব  প্রট্রক্ষবণয জনয ট্রফবল অ্নুবভাদন 
বদও া ব বছ। 

 

12. প্রট্রক্ষণ বদও ায জনয বিট্রনিং বন্টায (টিট্র) কীবাবফ ট্রনফডাচন এফিং যাবনরবুক্ত কযা 
বফ? 
 

উত্তর:  বিট্রনিং ােনাড / বিট্রনিং বন্টায ট্রনম্নট্ররট্রেত অ্গ্রাট্রধকায অ্নমুা ী ট্রনফডাচন এফিং 
তাট্ররকাবুক্ত কযা বফ: 

i. বজরায ট্রএভবকবক / ট্রএভবকট্রবও াই বিট্রনিং বন্টায,  এফিং/অ্থফা 
ii. ট্রএভবকট্রবও াই-এয ট্রএএএভ উাদাবনয অ্ধীবন এএট্রেএভ িাযা 

অ্নুবভাট্রদত এফিং স্বীকৃত বিট্রনিং বন্টায, এফিং/অ্থফা  
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iii. বকন্দ্রী  যকাবযয ট্রেট্রেইউট্রজবকও াই / এনইউএরএভ প্রকবল্পয অ্ধীবন অ্নুবভাট্রদত 
এফিং স্বীকৃত বিট্রনিং বন্টায, এফিং/অ্থফা 

iv. বজরায অ্নযানয বিট্রনিং বন্টায এনএট্রেট্র িাযা অ্নুবভাট্রদত এফিং স্বীকৃত 
বফযকাযী োবতয জনয বমাগী স্বাস্থ্যবফা বাদাযবদয প্রট্রক্ষবণয জনয, 
এফিং/অ্থফা  

v. াাতার / নাট্রডিং / যাযাবভট্রেক িুরগুট্রর বথবক এ জাতী  প্রট্রক্ষবণয জনয 
ট্রেএট্র / এএট্রেএভ িাযা প্রস্তাট্রফত 
 

 

13. অ্ন-দয জফ বিট্রনিং (ওবজটি) ট্রযচারনায ঘেনাস্থ্র কী বফ? 

 

উত্তর:   বমাট্রগতাভূরক প্রবচিায ভাধযবভ ট্রেএট্র, ট্রেট্রিক্ট বরথ অ্ট্রপায, এএট্রেএভ 
এফিং বিট্রনিং প্রবাইোয (টিট্র)/ প্রবজক্ট ইভট্রিবভট্রন্টিং এবজট্রন্স (ট্রআইএ) এয 
ফযফস্থ্ায অ্ধীবন াাতার / স্বাস্থ্যবফা বকন্দ্রগুট্ররবত অ্ন জফ বিট্রনিং (ওবজটি)এয 
ফযফস্থ্া কযা বফ। 

 

14. ওবজটি ভ কাবর প্রট্রক্ষণাথীবদয জনয তাবদয বফাট্রেড িং এফিং রট্রজিং এয জনয কতো বাতায 
ফযফস্থ্া কযা  ? 

 

উত্তর:   বমবতু ওবজটি-য জনয ট্রচট্রিত ভবনানীত স্বাস্থ্য টু্রফধা/ াাতার এফিং প্রট্রক্ষণাথীবদয 
যফতী ট্রনব াগ এই প্রট্রট্রক্ষত প্রাথীবদয আফা বথবক েুফ দবূয বত াবয, ওবজটি-
য প্রা  ৯০ ট্রদবনয জনয প্রট্রতট্রদন বফাট্রেড িং ও রট্রজিং  @১২৫ োকা প্রাথীবদয প্রদান 
কযা বফ। 

 

15. অ্ন জফ বিট্রনিং চরাকারীন কীবাবফ উট্রস্থ্ট্রত ট্রনট্রিত কযা বফ? 

 

উত্তর:   ওবজটি বরাবকবন তদট্রনক ট্রবট্রিবত একটি রগফুক/ রগ ীে যক্ষণাবফক্ষণ কযা বফ 

এফিং ওবজটি চরাকারীন ুাযবাইজায িাযা স্বাক্ষট্রযত বত বফ। উট্রস্থ্ট্রত এফিং 
রগফুবকয বযকেড  ফজা  যাো এফিং ট্রনট্রদডি স্থ্াবন আবরাে কযা (ভট্রনেট্রযিং 

ট্রনবদডাফরী ভাধযবভ কট্রভউট্রনবকে কযা) বিট্রনিং প্রবাইোয / বান্টবযয দাট্র ত্ব বফ।  

 
 

16. প্রাথী কেন (বফ্র ট্রিট্ররিংব য জনয তাট্ররকাবুক্ত) াটিড ট্রপবকে ফা িংাত্র াবফন এফিং 
এবত কী থাকবফ? 

 

উত্তর:   প্রট্রক্ষণ (লারুভ ও ওবজটি) এফিং ভূরযা বনয পর ভাট্রপ্তয বয যীক্ষাথীবদয 
প্রট্রক্ষবণয িংাত্র বদও া বফ। 
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17. প্রাথী কেন (আট্রিট্ররিংব য জনয তাট্ররকাবুক্ত) িংাত্র াবফন এফিং এবত কী থাকবফ? 

 
উত্তর:     প্রট্রক্ষণ এফিং ভূরযা ন পরবাবফ ভাট্রপ্তয বয, প্রাথীবদয প্রট্রক্ষবণয িংাত্র বদও া 

বফ। 

 
18. এই বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন একজন প্রাথীবক কী কী ুট্রফধা এফিং অ্ট্রধকায বদও া বফ? 

 

উত্তর:  প্রট্রক্ষণাথীবদয জনয ট্রনম্নট্ররট্রেত অ্ট্রধকাযগুট্রর এই ট্রফবল বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন কল্পনা 
কযা বে: 
 'বকাট্রবে ও াট্রয য’ ট্রাবফ স্বীকৃট্রত 

 বকাট্রবে টিকাকযণ 

 ওবজটি চরাকারীন প্রট্রক্ষণাথীবদয াবডানার প্রবেট্রক্টব ইকুইবভন্ট (ট্রট্রই) যফযাবয 
ফযফস্থ্া কযা 
 ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয ুট্রফধা 

 ুযষৃ্কত অ্থড - প্রট্রত প্রাথীয জনয ৫০০ োকা 
 

19. ট্রএভবকবক ফা বকানও অ্নুবভাট্রদত ট্রএভবকট্রবও াই প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র উরব্ধ না থাকবর 
বোবন কীবাবফ প্রট্রক্ষণ বদও া বফ? 

 
উত্তর:  ট্রেএট্র/এএট্রেএভ এভন একটি িংস্থ্াবক নাক্ত কযবত াবয মায প্রব াজনী  

ট্রযকাোবভা এফিং স্বাস্থ্যবফা বক্টবয প্রট্রক্ষণ কাবজয অ্ট্রবজ্ঞতা যব বছ এফিং ট্রফদযভান 
গাইেরাইন অ্নুাবয স্বীকৃট্রত এফিং অ্ন্তবুড ট্রক্ত জনয ুাট্রয কযবত াবয। প্রট্রক্ষণ 
কভডূচী ফাস্তফা বনয জনয বকন্দ্রগুট্রর চার ুকযায আবগ িংবাট্রধত এফিং ছাৌঁোই কযায  
স্বীকৃট্রত ও অ্ন্তবুড ট্রক্ত প্রট্রক্র্ া মথামথবাবফ অ্নুযণ কযা বফ। 

 
 

20. এই প্রকবল্পয আওতা  প্রট্রট্রক্ষত প্রাথীবদয বভাতাব ন/ট্রনব াবগয জনয বকান িংস্থ্া দা ফদ্ধ 
থাকবফ? 

 

উত্তর:  প্রট্রক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথীবদয স্বাস্থ্য ুট্রফধা এফিং াাতাবর ট্রনব াগ ট্রেএট্র, এনএট্রেট্র, 
এইচএএট্র এফিং বিট্রনিং প্রবাইোয / বন্টায িাযা ট্রনট্রিত কযা বমবত াবয। 

 
 

21. ট্রফবল বপ্রাগ্রাভ জবু়ি ট্রফট্রবন্ন কামডক্র্ভ ুষু্ঠবাবফ ট্রযচারনায জনয ভূর বমাগাবমাগকাযী ফযট্রক্ত 
কাযা বফন? 
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উত্তর:   ট্রেএট্রগুট্রর ভবনানীত প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র ট্রযচারনা কযায অ্নুভট্রত প্রদান এফিং ভবনানীত 
প্রট্রক্ষণ বকবন্দ্রয প্রট্রক্ষণাথী ও কভীবদয জনয চরাবপযা  ছা়িত্র প্রদান এফিং এই 
প্রকবল্পয প্রট্রক্ষবণয জনয প্রব াজনী  বম বকানও প্রাট্রনক া তায জনয তাবদয 
ট্রনজস্ব বজরা  বনাোর অ্ট্রপায ট্রনব াগ কযবফন। 

 

22. উট্রস্থ্ট্রত, ট্রবরফাবয ভাট্রপ্ত, বোয পরাপর ইতযাট্রদ  ট্রফবমত ভট্রনেয বিট্রনিং কামডক্র্বভয   
জনয ভট্রনেট্রযিং ফযফস্থ্া কী বফ? 

 

উত্তর:  বপ্রাগ্রাভটি ভট্রনেট্রযিং এয বক্ষবত্র ভূর বেকবাল্ডাযবদয মডবফক্ষণ কাোবভা, বূট্রভকা এফিং 

দাট্র ত্ব ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০ ভট্রনেট্রযিং ট্রনবদড ট্রকাবত উট্রেট্রেবতয ভতই বফ।  

 বকানও জার তাট্ররকাবুট্রক্ত এ়িাবত রাথীব্দের িাক্ষোভুক্ষিব্দি ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবর 
(এআইট্র) প্রাথীয আধায নম্বয ট্ররঙ্ক কযবত বফ। 

 আউে ফাউন্ড ো াট্ররিং (ওট্রফট্রে) এফিং ভযানু ার কট্ররিং ফযফায কবয ১০০% 
রাথী যাচাইেরণ। 

 উিক্ষস্থ্ক্ষি ক্ষেরীিণ: প্রকল্প ফাস্তফা নকাযী এবজট্রন্স ফা বপ্রাবজক্ট ইভট্রিবভনটিিং এবজট্রন্স  
(ট্রআইএ) এফিং বস্পার ট্রআইএ (এট্রআইএ) একটি বভাফাইর অ্যাট্রিবকবন 
ভযানু ার উট্রস্থ্ট্রতয বযকেড   প্রট্রতট্রদবনয ট্রক্র্ াকরাবয ছট্রফ জভা ট্রদবত বফ 
এফিং বমোবন প্রবমাজয, এইট্রফএ উট্রস্থ্ট্রত ফযফস্থ্া বজরা/যাজয/বকন্দ্রগুট্ররয অ্নুভট্রত 
অ্নুমা ী গ্রণ কযা বফ। 

 বভাফাইর অ্যাট্রিবকবনয ভাধযবভ সাপ্তাক্ষহে ভাচুস য়া যাচাইেরণ 
 ট্রেএট্র / বেে এনবগজবভন্ট অ্ট্রপায (এইও) িাযা টিট্রগুট্ররবত 

লারীক্ষরেভাব্দব আচমো িক্ষরেলসে 
 ক্ষসক্ষসটিক্ষভ মক্ষের্ক্ষরং: ভ ূচী অ্নুমা ী ট্রন ট্রভতবাবফ প্রট্রক্ষণ ট্রযচাট্ররত বে 

ট্রকনা তা ট্রনট্রিত কযায বথবক টিট্রবক মডবফক্ষবণয জনয প্রস্তাট্রফত একটি নতুন 
চযাবনর। লারুবভয ট্রক্র্ াকরাবয প্রট্রতট্রদবনয স্ন্যা, প্রাথীবদয উট্রস্থ্ট্রত এফিং 
টিট্রয রাইব ট্রবট্রেও পুবেবজ কবন্ট্রার রুভ অ্যাবি এই চযাবনবরয ভাধযবভ উরব্ধ 
কযা বফ। 

 বকফরভাত্র তাট্ররকাবুক্ত প্রাথীবদয ফযাবচয জনয ভূরযা ন কযা বে তা ট্রনট্রিত 
কযবত আধায ক্ষভ ভরূযা ন অ্যা ফা আধায এনাবফর অ্যাববভন্ট অ্যা 
(এইএট্র) ভাধযবভ রাথীব্দের মূযায়ে কযা বফ। 

 ওব্দজটি িযসব্দবিণ: বাতায োকা প্রদাবনয আবগ টিট্র িাযা যক্ষণাবফক্ষণ কযা 
তদট্রনক রগফুবকয াপ্তাট্রক যীক্ষা। 

 িারফরমযাি মক্ষের্ক্ষরং: ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবরয ভাধযবভ কভডূচীয কী 
াযপযভযান্স ইট্রন্ডবকেয (বকট্রআই) অ্গ্রগট্রত মডবফক্ষণ কযা বফ। 
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23. অ্নরাইন টিওটি/ টিওএ এয জনয ট্রক বকানও িংস্থ্ান থাকবফ? 

 

উত্তর:    যাৌঁ, বরথবক ায এএট্র অ্নরাইন টিওটি/ টিওএ এয জনয িংস্থ্ান যব বছ 
 

ক্ষবভাে খ - স্বীেৃক্ষি এবং অন্তভুস ক্ষি সম্পক্ষেস ি রশ্নাবী (এফএক্ষেউ) 
 

24. ট্রফবল স্বাস্থ্যবফা বপ্রাগ্রাবভয অ্ধীবন ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবর (এআইট্র) বিট্রনিং প্রবাইোয 

(টিট্র) ট্রাবফ কীবাবফ ট্রনফন্ধন কযবফন? 

 

উত্তর:   একটি নতুন টিট্র এআইট্র ট্রযদডন কযবত াবয (https://skillindia.nsdcindia.org/) 
এফিং দবক্ষগুট্রর অ্নুযণ কযবত াবয: 

 টিট্র ‘বনভ অ্প দয অ্যগানাইবজন’ প্রবফ কযাবফ 
 টিট্র 'বযট্রজবিন আন্ডায - বযগুরায প্রট্রবন পয বস্পার ট্রিভ' ট্রনফডাচন 

কযবফ (এটি একটি ড্রোউন ট্রাবফ উরব্ধ থাকবফ) 
 টিট্র ‚োই প দয অ্যগানাইবজন‛ ট্রনফডাচন কযবফ - বকাম্পাট্রন/ িাে/ 

বাাইটি/ গবনডবভন্ট ইনট্রেটিউে / পাভড ইতযাট্রদ  
টিট্রবক প্রবমাজয নট্রথ (গুট্রর) আবরাে কযবত বফ মা প্রভাণ ট্রাবফ কাজ কবয 
বম টিট্রবক বস্পার বরথবক ায বপ্রাগ্রাবভয জনয আবফদন কযায জনয চাও া 

ব ট্রছর ফা িংট্রক্ষপ্ত তাট্ররকাবুক্ত কযা ব বছ। পভড জভা বদও ায বয, 

ইনবকন এবজট্রন্স (আইএ) বযট্রজবিন পভডটিয বেিে ভূরযা ন ট্রযচারনা 
কযবফ এফিং ভস্ত ট্রফফযণ অ্নুফতী বর টিট্রবক ‚ট্রেবভে বযট্রে (ট্রেআয)‛ 
ট্রাবফ ট্রচট্রিত কযবফ। 

 
25. টিট্র বযট্রজবিবনয ট্রপ কত? 

  

উত্তর:      টিট্রবক ১০,০০০ োকা ট্রদবত বফ এফিং এআইট্রবত টিট্র বযট্রজবিন পভড জভা ট্রদবত 
বফ। 

  

26. অ্যাট্রক্র্ট্রেবেন অ্যান্ড অ্যাট্রপট্ররব ন (এএন্ডএ) ভট্রেউবরয অ্ধীবন এআইট্র-বত টিট্রয 
ট্রেভে বযট্রে (ট্রেআয) েযাোবয তফধতা কত? 

 

উত্তর:  বন্টায অ্যাবক্র্ট্রেবেন, অ্যাট্রপট্ররব ন এফিং কট্রন্টট্রনউ া ভট্রনেট্রযিং-এয অ্নুবভাট্রদত 
ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয, এআইট্র-বত ট্রেআয েযাোবয তফধতা ট্রেআয েযাো 
অ্ন্তবুড ট্রক্তয তাট্রযে বথবক ট্রতন ফছবযয জনয বফ। 
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27. টিট্র কীবাবফ আবফদন ত্রটি িংবাধন এফিং জভা ট্রদবত াবয মট্রদ এটি ‘ট্রেভে নে বযট্রে 
(ট্রেএনআয)/ নন-কভিাব ন্ট’ ট্রাবফ ট্রচট্রিত ব  থাবক? 

 

উত্তর:   ট্রেএনআয ট্রচট্রিত বর টিট্র আবফদনটি আবেে কযবত াবয। টিট্র অ্যাট্রিবকবন 
ত্রুটি/নন-কভিাব ন্স মাচাই কযবত ভূরযা ন প্রট্রতবফদবন অ্যাবি কযবত াবয এফিং 
এআইট্র-বত বই অ্নুাবয আবেে কযবত াবয। 

 
28. ঠিকানায প্রভাণ ট্রাবফ বকান নট্রথ আবরাে কযবত বফ? 
 

উত্তর:    ঠিকানা প্রভাণ ট্রাবফ বম নট্রথগুট্রর আবরাে কযা বমবত াবয বগুট্রর 'র: 
• ম্পট্রিয ভাট্ররকানা দট্ররর অ্থডাৎ, মথামথবাবফ েযাম্প এফিং ট্রনফট্রন্ধত িায নাবভ 
ম্পট্রিয ট্রবযানাভ দট্ররর  

• ঠিকানাটি স্পিবাবফ উবেে কবয িায নাবভ ফযাঙ্ক বেেবভন্ট, ট্রফদযুবতয ট্রফর, 
বেট্ররবপান ট্রফর (বকফরভাত্র ট্রফএএনএর ফা এভটিএনএর এয); ২ ভাবয বফট্র 
ফ ী ন  

• আইটি কতৃড ক্ষ কতৃড ক জাট্রয কযা যান কােড  ফা যান ইনটিবভন বরোয 
(িায নাভ এফিং ঠিকানা ) 

• বদাকান ও প্রট্রতষ্ঠান িংাবত্রয ভবতা বৌয কতৃড ক্ষ কতৃড ক জাট্রযকযা ট্রনফন্ধন 
িংাত্র/রাইবন্স  

• ট্রএপ বযট্রজবিন াটিড ট্রপবকে 
• ট্রজএটি বযট্রজবিন 
• ইনকাভ েযাি অ্যাববভন্ট অ্েড ায 
• েযান অ্যারেবভন্ট বরোয 

 
29. অ্যাবক্র্ট্রেবেন এফিং অ্যাট্রপট্ররব ন প্রট্রক্র্ া বথবক টিট্র প্রতযাাবযয জনয কীবাবফ আবফদন 

কযবফন? 

  
উত্তর:   টিট্র বকফর তেনই প্রতযাাবযয জনয আবফদন কযবত াযবফন মেন তাবদয অ্ধীবন 

ভস্ত বিট্রনিং বন্টায (টিট্র) ট্রনট্রি  কযা বফ। মট্রদ যাৌঁ  , টিট্র এট্রওট্র-য 
ইবভর আইট্রে বথবক skillindia.helpdesk@nsdcindia.org. বত প্রতযাাবযয অ্নুবযাধ 
াোবত াবয। 

 

30. ট্রির ইট্রন্ড া বােড াবর বিট্রনিং বন্টায(টিট্র) আইট্রে কীবাবফ ততট্রয কযবফন? 

 

উত্তর:   একফায টিট্রবক ট্রেআয এয ভমডাদা বদও া ব  বগবর, টিট্র েযাবফাবেড য ভাধযবভ 

টিট্র আইট্রে ততট্রয কযা বমবত াবয। 
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31. এআইট্র-য নতুন বিট্রনিং বন্টাবযয অ্যাবক্র্ট্রেবেন এফিং অ্যাট্রপট্ররব ন (অ্নুবভাট্রদত স্বাস্থ্য 
কতৃড বক্ষয িাযা বস্পার বরথবক ায বপ্রাগাবভয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণ শুরু কযায জনয ফযাে 
কযা রক্ষযভাত্রা / প্রস্তাফ) প্রট্রক্র্ া কী? 

 

উত্তর: একটি নতুন বিট্রনিং বন্টায মা বস্পার বরথবক ায বপ্রাগাবভয অ্ধীবন প্রট্রক্ষণ কামডক্র্ভ  
শুরু কযবত বফ নীবচ উট্রেট্রেত প্রট্রক্র্ াটি অ্নুযণ কযবত বফ: 

1. টিট্র ট্রক্র্ব ন - বন্টায অ্যাট্রক্র্ট্রেবেন অ্যাট্রিবকন পভড (ট্রএএএপ) এভন একটি পভড 
মা টিট্র ট্রনফডাট্রচত কাবজয বূট্রভকা (গুট্রর) এয জনয স্বীকৃট্রত এফিং অ্ন্তবুড ট্রক্তয জনয 
এআইট্র-বত অ্নরাইবন জভা বদ । (প্রবমাজয ট্রপ - ৩,০০০ োকা) 

i. ইন্সবকন এবজট্রন্স (আইএ) ট্রেএ ট্রযচারনা কবয এফিং মট্রদ কভিাব ন্ট ট্রাবফ 
ট্রচট্রিত   টিট্রটিবক ট্রেআয ট্রাবফ ট্রচট্রিত কবয। যফতী দবক্ষব এট্রগব  
বমবত টিট্রবক িংট্রিি প্রকল্প বথবক প্রাপ্ত ‚বরোয অ্প বযকবভনবেন‛ আবরাে 
কযবত বফ। 

ii. মট্রদ টিট্রবক ‚ট্রেএনআয‛ ট্রচট্রিত কযা  , টিট্রবক আইএ িাযা বাগ কযা 

ভন্তফযগুট্ররয উিয ট্রদবত বফ এফিং নন-কভিাব ন্স বম্বাধন কযবত বফ। 
2. টিট্রয াযীট্রযকবাবফ ট্রযদডন- এটি বকবন্দ্রয অ্নাইোইবে ট্রযদডন কযায ভাধযবভ 

প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র িাযা প্রদি তবথযয তফধতা মাচাই কযায একটি মডা । (প্রবমাজয ট্রপ- 

১০,০০০ োকা িা ১,০০০ োকা প্রট্রত জফ বযাবরয জনয)। 
i.  আইএ বভাফাইর অ্যাট্রিবকন (স্মােড  এনএট্রেট্র বিট্রনিং বন্টায অ্যা) এয ভাধযবভ 

তথয কযাচায কবয। মট্রদ বকন্দ্রটি অ্যাবক্র্ট্রেবেন এফিং অ্যাট্রপট্ররব ন গাইেরাইন 
অ্নুমা ী বকন্দ্রটি উমুক্ত ফবর প্রভাট্রণত  , তবফ আইএ এএট্রবক কট্রন্ডনার 

অ্যাবক্র্ট্রেবেনয জনয বকন্দ্রটিবক ুাট্রয কবয।  
3. বক্টয ট্রির কাউট্রন্সর (এএট্র) িাযা স্বীকৃট্রত - িংট্রিি এএট্র আইএ িাযা আবরাে 

কযা ট্রযদডন প্রট্রতবফদন মডাবরাচনা কবয এফিং স্বীকৃট্রত / তড াবক্ষ স্বীকৃট্রতয ট্রস্থ্ট্রত প্রদান 
কবয। এএট্র মট্রদ আইএয ুাট্রযবয াবথ একভত না  , এএট্র আইএ ফা বিট্রনিং 
বন্টাবযয কাছ বথবক ফযােযা চাইবত াবয। মট্রদ এএট্র ‚নে অ্যাবক্র্ট্রেব বেে‛ ট্রাবফ 
েযাোটিবক ট্রচট্রিত কবয, তবফ টিট্রবক ুনযা  ইন্সবকন/ট্রযদডবনয জনয আবফদন 
কযবত বফ। 

4. ক্র্ভাগত ভট্রনেট্রযিং - াযীট্রযক ট্রযদডবনয বয মডা ক্র্ট্রভক ু ট্রফজ্ঞট্রপ্তয ভাধযবভ টিট্রবক 

ট্রন ট্রভত ট্রন ভাফরী এফিং বভট্রিি অ্নুমা ী মডবফক্ষণ কযা বফ। বকানও টিট্র ু ট্রফজ্ঞট্রপ্তবত 
প্রট্রতট্রক্র্ া জানাবত ফযথড বর, টিট্রয অ্যাবক্র্ট্রেবেন বিায প্রবাট্রফত বফ। (প্রবমাজয ট্রপ - 
৮,০০০ োকা) 
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5. এএট্র কতৃড ক অ্যাট্রপট্ররব ন - টিট্রবদয জনয একটি দ্ধট্রত মাবত এট্রগুট্ররয াবথ 
আনুষ্ঠাট্রনকবাবফ মুক্ত ও া মা  মাবত এটিয াবথ িংমুক্ত ট্রনট্রদডি জফ বযাবরয জনয 
প্রট্রক্ষণাথীবদয প্রট্রক্ষণ বদও া   মা অ্যাট্রপট্ররব ন ট্রপ প্রদাবনয বয টিট্রবক 
স্ব িংট্রক্র্ বাবফ বদও া  । (প্রবমাজয ট্রপ - প্রট্রতটি স্বীকৃত জফ বযাবরয জনয ৬,০০০ 
োকা) 

 

 

32. এআইট্র-য ট্রফট্রবন্ন জফ বযাবরয অ্ধীবন ইট্রতভবধয স্বীকৃত এফিং অ্নুবভাট্রদত একটি বিট্রনিং 
বন্টায কীবাবফ বস্পার বরথবক ায বপ্রাগ্রাবভ অ্িং ট্রনবত াবয? 

 

উত্তর:   বস্পার বরথবক ায বপ্রাগ্রাবভয আওতা  এনএট্রেট্র বথবক একফায ইবন্টন্ট / োবগডে 
ফযাবেয ট্রচঠি াও া বগবর, স্বীকৃত এফিং অ্নুবভাট্রদত বিট্রনিং বন্টায ট্রয-বেিে 
অ্যাববভন্ট (ট্রয-ট্রেএ)এয জনয আবফদন কযবত াবয এফিং নতুন জফ বযার 
(গুট্রর) ট্রনফডাচন কযবত াবয এফিং ৩৫ নম্বয প্রশ্নাফরীয অ্ধীবন উট্রেট্রেত প্রট্রক্র্ াটি 
অ্নুযণ কযবত াবয। 

 
33. এআইট্রবত নতুন বিট্রনিং প্রবাইোয ফা বিট্রনিং বন্টাবযয অ্নবফাট্রেড িং ম্পট্রকড ত বকানও 

অ্ট্রতট্রযক্ত প্রশ্ন ফা ভযায বক্ষবত্র ট্রক বকানও ওব ফাইে ফা বমাগাবমাবগয নম্বয যব বছ? 

 

উত্তর:   ট্রনম্নট্ররট্রেত ট্ররঙ্কটি - https://skillindia.nsdcindia.org/faqs অ্নবফাট্রেড িং ট্রক্র্ াকরা 
ফা টিট্র/টিট্র ফা অ্নয বকান বেকবাল্ডায যাট্রয 
smartdivision@nsdcindia.org. এ ইবভবরয ভাধযবভ এনএট্রেট্র বন্টায 
অ্যাবক্র্ট্রেবেন দবরয কাবছ বৌৌঁছাবত াবয ও ম্পট্রকড ত আযও তবথযয জনয উবেে 

কযবত াবয।  

 

ক্ষবভাে ে - মক্ষের্ক্ষরং কেমওয়ােস  সম্পক্ষেস ি এফএক্ষেউ 
 

34. ভট্রনেট্রযিং টিভ কেন াযপ্রাইজ ট্রবট্রজে ফা টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট (বাচুড  ার মাচাইকযণ) 
ট্রযচারনা কযবফ? 

 

 

Answer:   Monitoring team can conduct a Surprise Visit/ TC Self-Assessment on any 

working day post the commencement of training at the respective Centre. 

Each TC is envisaged to have at least one physical inspection and one 

virtual inspection. 

উত্তর:  ভট্রনেট্রযিং টিভ িংট্রিি বন্টাবয প্রট্রক্ষণ শুরুয বয বম বকানও কামডট্রদফব একটি 
াযপ্রাইজ ট্রবট্রজে / টিট্র বরপ-অ্যাববভন্ট ট্রযচারনা কযবত াবয। প্রট্রতটি 
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টিট্রবত কভবক্ষ একটি াযীট্রযক ট্রযদডন এফিং একটি বাচুড  ার ট্রযদডন কযায 
কথা কল্পনা কযা ব বছ। 

 

35. স্ব িংট্রক্র্  এফিং ভযানু ার কবরয ভাধযবভ কতজন প্রাথীবক মাচাই কযা বফ? 

 

উত্তর:   বস্পার বরথবক ায বপ্রাগ্রাবভ তাট্ররকাবুক্ত ভস্ত প্রাথীবদয বেট্রেবকবেে কর বন্টায 
টিবভয ভাধযবভ মাচাই কযা বফ। কর চরাকারীন ট্রজজ্ঞাা কযা প্রশ্নগুট্রর প্রট্রক্ষণ 
বকবন্দ্রয ুট্রফধা, গুণাফরী, উরব্ধ প্রট্রক্ষণ াভগ্রী ইতযাট্রদ ম্পট্রকড ত বফ এফিং বম 
বকানও নন-কভিাব ন্স বযকেড  কযা বফ। 

 

36. বাচুড  ার মাচাইকযণ অ্যাব প্রট্রতট্রদন আবরাবেয অ্ধীবন কী কযা দযকায? 

 

উত্তর:  টিট্রবক প্রট্রতট্রদন অ্যাব উট্রেট্রেত গ্রু পবো এফিং ট্রবট্রেও  তদনট্রন্দন 
ট্রক্র্ াকরাগুট্রর আবরাে কযবত বফ। তদট্রনক আবরাবেয অ্িং ট্রাবফ 
টিট্রগুট্ররবকও অ্যাব উরব্ধ বপ বযকগট্রনন তফট্রবিযয ভাধযবভ প্রাথীবদয উট্রস্থ্ট্রতয 

ইনুে ট্রদবত বফ। 
 
37. বকান ভ  ইন্সবক্টয বকানও বিট্রনিং বন্টায ট্রযদডন কযবফন? 

 

উত্তর:   ট্রবট্রজটিিং ইন্সবক্টবযয কাবছ বকানও ট্রনট্রদডি বকবন্দ্রয ফযাবচয ভ  ম্পট্রকড ত ট্রফফযণ 
থাকবফ এফিং তাযা ট্রএভবকট্রবও াই ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয কভিাব ন্স যীক্ষা কযবত 
প্রট্রক্ষবণয ভ  ট্রযদডন কযবফন। 

 

38. াযপ্রাইজ ট্রবট্রজে / টিট্র বল্ফ-অ্যাববভবন্টয ভ  বম যাযাট্রভোযগুট্রর যীক্ষা কযা 
বফ? 

 

উত্তর:   াযপ্রাইজ ট্রবট্রজে/টিট্র বরপ-অ্যাববভবন্টয ভ  ট্রনম্নট্ররট্রেত প্রধান যাযাট্রভোযগুট্রর    
যীক্ষা কযা বফ: 
 প্রাথীবদয উট্রস্থ্ট্রত বযকেড  
 প্রব াজনী  ুট্রফধা এফিং ট্রযকাোবভায উরব্ধতা 
 ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয প্রট্রক্ষণ াভগ্রীয উরব্ধতা 
 ট্রনবদড ট্রকা অ্নুাবয ট্রএভবকট্রবও াইব য িযাট্রন্ডিং 
 প্রট্রক্ষবকয বমাগযতায নট্রথ এফিং টিওটি িংাত্র 
 টিট্রয িাযা বকানও অ্ননট্রতক অ্নুীরন 

 

 
39. াভঞ্জযীন বকন্দ্রগুট্ররয ট্রফরুবদ্ধ কী দবক্ষ বনও া বফ? 
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উত্তর:   াভঞ্জযীন বকন্দ্রবক একটি বা-কজ বনাটি (এট্রএন) জাট্রয কযা বফ বমোবন 

এট্রএন-এ উট্রেট্রেত ট্রফল গুট্ররয ট্রফরুবদ্ধ প্রভাণ জভা ট্রদবত ফরা বফ। ইন্টাযনার 
ভট্রনেট্রযিং কট্রভটি, মা াভঞ্জযীন বকন্দ্রগুট্ররয ট্রফরুবদ্ধ কাজ কযবত ক্ষভতাপ্রাপ্ত, 

ভট্রনেট্রযিং টিভ কতৃড ক কযা তদবন্তয প্রভাণ এফিং পরাপর ট্রফবিলণ কযবফ এফিং 
িংজ্ঞাট্র ত বনাট্রি ট্রগ্রে (ট্রএভবকট্রবও াই অ্ট্রপট্র ার ওব ফাইবে উরব্ধ) 
অ্নুমা ী মথামথ ফযফস্থ্া গ্রণ কযবফ। 

 
40. মেন বা কজ বনাটি জাট্রয কযা   তেন টিট্রয কী  ? 

 

উত্তর:   একফায বা-কজ বনাটি জাট্রয কযা বর, াভঞ্জযীন বকন্দ্রগুট্ররয ববভবন্টয াাাট্র 
এআইট্র রগইন স্থ্ট্রগত যাো   এফিং উমুক্ত ফযফস্থ্া গ্রবণয জনয ভাভরা 
আইএভট্রয াভবন উস্থ্ান কযা  । এছা়িাও, বাল্ড চরাকারীন, টিট্র এআইট্রবত 
নতুন ফযাচ ততট্রয কযবত াযবফ না। ইন্টাযনার ভট্রনেট্রযিং কট্রভটিয (আইএভট্র) 
ট্রদ্ধান্ত অ্নুমা ী, যফতী দবক্ষ বনও া বফ। 

 
 

41. আইএভট্র মট্রদ বকানও টিট্রবক াবনন / িযাকট্ররট্রেিং কযায প্রস্তাফ বদ  তবফ কী 
বফ? 

 

উত্তর:   আইএভট্র মট্রদ প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র াবনন/ িযাকট্ররট্রেিং কযায যাভড বদ , এআইট্র 
রগইন অ্ক্ষভ ব  মাবফ এফিং ট্রযদডবনয ট্রদন বথবক চরবত থাকা ফযাচগুট্ররয অ্থড 
প্রদান ফা বট্রফলযবতয ফযাচগুট্ররয (  বাগ ১ প্রদান কযা ব বছ ফা বাগ ১ এয 
জনয চারান গৃীত ব বছ) বট্রফলযবতয অ্থড প্রদান বথবক ুনরুদ্ধায কযা বফ। 

 

42. আট্রভ কীবাবফ একটি বা-কজ বনাটিব প্রট্রতট্রক্র্ া জানাফ? 
 

উত্তর:   একফায একটি এট্রএন জাট্রয কযা বর, টিট্র/টিট্রয দাট্র ত্ব র ট্রযদডবনয ট্রদবনয 
জনয উরব্ধ ট্রট্রটিট্রব পুবেজ, তাট্রযে এফিং ভ  েযাম্প কযা পবোগ্রাপ, 
প্রব াজনী  নট্রথ ইতযাট্রদয ভবতা ভস্ত প্রভাণ জভা বদও া। এট্রএনবক ফডাট্রধক 
গুরুবত্বয বে ট্রফবফচনা কযা উট্রচত এফিং উরব্ধ ভস্ত প্রভাণ ট্রদব  প্রট্রতট্রক্র্ া 
জানাবনা উট্রচত এফিং ভ ীভা অ্নুমা ী আইএভট্রয ট্রদ্ধাবন্ত ট্রফরম্ব এ়িাবনা উট্রচত। 

 
43. ভট্রনেট্রযিং টিভ ট্রক ইন্সবক্টবযয ট্রযবােড  ফাবদ ভাভরা ভাধাবন অ্নযানয প্রভাণাট্রদ ট্রফবফচনা    

কবয? 
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উত্তর:  ইন্সবক্টয ট্রযবােড  ছা়িাও, ট্রফট্রবন্ন চযাবনবরয ভাধযবভ িংগৃীত অ্নযানয প্রভাণ বমভন 
কর তফধকযণ, উট্রস্থ্ট্রতয বযকেড , এট্রএন এয প্রট্রতট্রক্র্ া ট্রাবফ টিট্র/টিট্র কতৃড ক 
জভা বদও া প্রভাণাট্রদ তদবন্তয ভ  ট্রফবিলণ কযা বমবত াবয। 

 

44. ভট্রনেট্রযিং ট্রযদডন ট্রক াযীট্রযক ফা বাচুড  ার বফ? 

 

উত্তর:  বিট্রনিং বন্টায/অ্ফস্থ্ানগুট্রর বমোবন অ্ফট্রস্থ্ত বোনকায িংট্রিি বেে/ইউটি/ট্রেট্রিক্ট 
িাযা প্রব াগ কযা বকাট্রবে ট্রফট্রধট্রনবলবধয উয ট্রনবড য কবয এটি াযীট্রযক ফা 
বাচুড  ার বত াবয। 

 
 

45. াযীট্রযক/বাচুড  ার ট্রযদডনকাবর ট্রনযীট্রক্ষত যাযাট্রভোবয ট্রক বকানও ট্রট্রথরতা থাকবফ? 

 

 

উত্তর:  ট্রআইএ এফিং এট্রআইএগুট্ররবক একটি বভাফাইর অ্যাট্রিবকবনয ভাধযবভ উট্রস্থ্ট্রতয 
বযকেড   তদনট্রন্দন ট্রক্র্ াকরাবয ছট্রফ জভা ট্রদবত বফ এফিং বমোবন প্রবমাজয 
বোবন ট্রেট্রিক্ট/বেে/ইউটি িাযা অ্নুবভাট্রদত ট্রাবফ এইট্রফএএ উট্রস্থ্ট্রত ফযফস্থ্া 
গ্রণ কযা বফ। 

 

 

46. প্রাক-বকাট্রবে মডবফক্ষণ ট্রনবদডাফরী ট্রক প্রট্রক্ষণ ফন্ধ ফা প্রট্রক্ষবণয ভ ূচীয বকানও 
ট্রফচুযট্রতয ট্রযট্রস্থ্ট্রতবত প্রবমাজয বফ? 
 

উত্তর:   যাৌঁ, প্রাক-বকাট্রবে মডবফক্ষবণয ট্রদকট্রনবদড প্রবমাজয বফ এফিং প্রট্রক্ষবণয অ্িংীদায / 
বকন্দ্রবক অ্ফযই প্রট্রক্ষবণয ভ চূীয ম্পট্রকড ত বম বকানও ট্রযফতড ন এনএট্রেট্রয 
ভট্রনেট্রযিং এফিং ফযফাট্র ক দরবক অ্ফট্রত কযবত বফ। মট্রদ আবগ বথবক তথয বাগ 
না কযা   এফিং ভট্রনেট্রযিং ট্রযদডবনয ভ  নন-কভিাব ন্সগুট্রর রক্ষয কযা   
তবফ অ্নুবভাট্রদত বনাট্রি ট্রগ্রে অ্নুমা ী ট্রেবক্র্যান্ট (াভঞ্জযীন) প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র 
/ অ্িংীদাযবদয ট্রফরুবদ্ধ ফযফস্থ্া বনও া বফ। 

 

 

47. াযীট্রযক/বাচুড  ার ট্রযদডনকাবর টিট্র মট্রদ ট্রেবক্র্যান্ট   তবফ ট্রক আবযাট্রত 
জট্রযভানায বক্ষবত্র ট্রক বকানও ট্রট্রথরতা থাকবফ? 
 

উত্তর:   ট্রেবক্র্যান্ট বিট্রনিং বন্টায /অ্ফস্থ্ানভবূয জট্রযভানায ট্রদ্ধান্ত মূ্পণডবাবফ ইন্টাযনার 

ভট্রনেট্রযিং কট্রভটিয (আইএভট্র) ট্রফবফচনায ট্রবট্রিবত বফ। আইএভট্র তদন্তকাবর 

িংগৃীত প্রভাণভূ ট্রফবিলণ কযবফ এফিং তায ট্রবট্রিবত উমুক্ত ফযফস্থ্া গ্রণ কযবফ। 
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48. টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট অ্যা (ট্রযব র-োইভ বাচুড  ার ববট্রযট্রপবকন) কী এফিং এটি 
কীবাবফ কাজ/পািংন কবয? 
 

উত্তর:   ট্রএভবকট্রবও াই ভট্রনেট্রযিং টিভ ‘টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট’ বভাফাইর অ্যাট্রিবকন চার ু
কবযবছ মায ভাধযবভ বিট্রনিং বন্টায (টিট্র)/অ্ফস্থ্াবনয এট্রওট্র বক একটি 
এবরাবভবরা বভাফাইর ু ট্রফজ্ঞট্রপ্ত বপ্রযণ কযা বফ এফিং মাবত তায প্রট্রক্ষবণয 
অ্ফস্থ্ান/বকন্দ্র ট্রনজবদয ‘বল্ফ-অ্যাববভন্ট’ শুরু এফিং ম্পন্ন কযবত াবয। 
এআইট্রবত বিট্রনিং ােনডায (টিট্র)/ ট্রআইএ িাযা বঘাট্রলত প্রট্রক্ষণ ভব য ভবধয 
বম বকানও ভ  এই ু ট্রফজ্ঞট্রপ্ত (বনাটিট্রপবকন) াোবত াবয। বভাফাইর 
অ্যাট্রিবকন টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট মূ্পণড কযবত কযাচায কযায জনয 
অ্ফবজকটিব যাযাট্রভোবযয একটি ট্রফনযা যফযা কবয। 

 

 

49. আট্রভ কীবাবফ বল্ফ-অ্যাববভন্ট এয জনয অ্যাটি োউনবরাে কযবত াট্রয? 
 

উত্তর:  এই বভাফাইর অ্যাটি তাবদয বভাফাইর বপাবন (এআইট্র/এট্রেএভএব প্রদি 

বভাফাইর নম্বয) টিট্র/বরাবকন এট্রওট্র’বদয িাযা োউনবরাে কযা দযকায। 
বভাফাইবর টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট অ্যা োউনবরাবেয ট্ররঙ্কগুট্রর ট্রনম্নরূ: 

 আইওএ: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587 

 অ্যান্ড্রব ে: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc 

 

50. ট্রফজ্ঞট্রপ্ত (বনাটিট্রপবকন) তকড তা স্বীকায কযায আবগ টিট্রগুট্ররয কী জানা উট্রচত? 
 

উত্তর:  অ্যাট্রিবকন ইনের কযায বয, টিট্র এট্রওট্র একটি রগইন ষৃ্ঠা  অ্ফতযণ 
কযবফ বমোবন তাবক ট্রযচ ত্র ফযফায কবয রগইন কযবত বফ, মা 
ট্রএভবকট্রবও াই ভট্রনেট্রযিং টিভ/বনাইায িাযা টিট্র বক ব ায কযা বফ। টিট্র 
এট্রওট্র তাবদয ট্রেবাইব বনাটিট্রপবকন ট্রযিং াও ায জনয অ্বক্ষা কযবফ মা 

‘টিট্র বল্ফ-অ্যাববভন্ট’ প্রট্রক্র্ া শুরু কযায জনয একটি অ্যারােড  বনাটিট্রপবকন। 
একফায টিট্র এট্রওট্র ট্রফজ্ঞট্রপ্ত তকড তা স্বীকায কবয ট্রনবর, এটি এভন একটি পবভড 
অ্ফতযণ কযবফ মায ববল ‚কভট্রিে অ্ট্রেে‛ বফাতাভ যব বছ। অ্যাববভন্ট শুরু 
কযবত, পবোগ্রাপ ট্রলক কযবত ফা অ্যাববভন্ট পভডটিবত িংট্রিি যাযাট্রভোযগুট্রর 
কযাচায কযা শুরু করুন। টিট্র এট্রওট্র পরবাবফ জভা বদও ায জনয ৭৫ 

ট্রভট্রনবেয ভবধয টিট্র-বরপ অ্যাববভন্ট পভডটি মূ্পণড কযবত বফ। (টিট্র বরপ- 
অ্যাববভন্ট পবভডয স্ন্যাে িংমুক্ত যব বছ)। 
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বেবভায জনয, দ া কবয এই ট্ররঙ্কটি অ্যাবি করুন: 
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-

NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view  

 

51. টিট্র এট্রওট্র মট্রদ বকানও কাযবণ ট্রফজ্ঞট্রপ্ত তকড তা ট্রভ কবয তবফ কী বফ? 

 
উত্তর:  টিট্র এট্রওট্র মট্রদ বকানও কাযবণ তকড তা ট্রভ কবয থাবক, তাযা বল্ফ-

অ্যাববভন্ট প্রট্রক্র্ া ম্পট্রকড ত বম বকানও গ্রণ না কযা তকড তা যীক্ষা কযবত 
বভাফাইর অ্যাট্রিবকবন, অ্যারােড  ট্রফবাবগ (ট্রিবনয নীবচ োন বকাবণ) উবেে কযবত 

াবযন। 
 

52. বাচুড  ার ভট্রনেট্রযিং ট্রযদডন মূ্পণড কযায জনয প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র/অ্ফস্থ্ান বথবক কাবক 
অ্নুবভাট্রদত কযা বফ? 

 

উত্তর:  বাচুড  ার মাচাইব য জনয ট্রফজ্ঞট্রপ্ত তকড তা (ট্ররঙ্ক) বাচুড  ার ভট্রনেট্রযিং ট্রযদডন বল 
কযায জনয ট্রনফট্রন্ধত প্রট্রক্ষণ বকন্দ্র/অ্ফস্থ্ান এট্রওট্রবক বপ্রযণ কযা বফ। অ্তএফ, 

বিট্রনিং ােনডায/ বকন্দ্রগুট্ররবক এআইট্র ফা এট্রেএভএব বিট্রনিং বন্টায/ 
অ্ফস্থ্ানগুট্ররবক এট্রওট্র-য ট্রফদ ট্রফফযণ আবেে কযায জনয অ্নুবযাধ কযা 
বে। 

 

53. ট্রট্রটিট্রব ভট্রনেট্রযিং ট্রক? 

 

উত্তর:  প্রট্রতটি টিট্র বথবক ট্রনফডাট্রচত ট্রট্রটিট্রব টিট্র কামডক্র্বভয ক্র্ভাগত ট্রপে ববত 
এনএট্রেট্রয বকন্দ্রী  ট্রন ন্ত্রণ কবক্ষয াবথ মুক্ত বফ। অ্যাট্রিবকবন ট্রনট্রভডত এআই 
লারুবভ মডাপ্ত প্রাথী না থাকা ফা ট্রনট্রদডি জফ বযার প্রট্রক্ষবণয জনয প্রব াজনী  

যঞ্জাভা উরব্ধ না ও ায ভবতা নন-কভিাব বন্সয বক্ষবত্র েযাগ তুরবফ। 
অ্যাট্রিবকনটিবত একটি নক কভাবন্ডয ভাধযবভ রাইব ট্রবট্রেও ট্রপবেয তফট্রিযও 
থাকবফ। 
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িক্ষরক্ষলষ্ট ৩: গুরুত্বিণূস েক্ষথর ক্ষঙ্ক 
 

স. 
েং 

েক্ষথর োম ক্ষঙ্ক 

1.  PMKVY Guidelines 
(2020-2021) 
(ট্রএভবকট্রবও াই 
ট্রনবদড ট্রকা ২০২০-২০২১) 

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMK

Y-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf  

2.  Common Cost Norms 
(াধাযণ েযবচয 
ট্রন ভাফরী) 

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Com

mon_Norms.pdf  

3.  Monitoring Guidelines-
PMKVY 3.0 
(ভট্রনেট্রযিং গাইেরাইন-
ট্রএভবকট্রবও াই ৩.০) 

https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-

04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf  

4.  Common Cost Norms 
Exception: ‚Extension 
work‛  
(াধাযণ েযবচয 
ট্রন ভাফরীয ফযট্রতক্র্ভ: 
‚ফট্রধডত কাজ‛) 

Common Norms for Skill Development Schemes 

implemented by Government of India.pdf 

(msde.gov.in) 
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