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১০ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দেকে শেওয়াইএলশি
আইকিয়া ফাউন্ডেশন ও ননদারল্যােস এম্বাকসর সহন্ড াকিতায় বাাংল্ান্ডদশ ইয়ুথ কল্ডারকশপ
নসন্টার(কবওয়াইএল্কস) ১০ হাজার তরুণন্ডি প্রকশক্ষণ নদন্ডব। নতু ন এই প্রিন্ডের আওতায় ৪০০০ তরুণতরুণীন্ডি চািকর ও ৩০টি বযবসা উন্ডদযািন্ডি মূল্ধন সরবরাহ িরা হন্ডব।
আজ নরাববার কবন্ডিন্ডল্ রাজধানীর এিটি নহান্ডিন্ডল্ সাাংবাদ সন্ডেল্ন্ডনর মাধযন্ডম প্রিেটি ন াষণা িরা হয়।
সাংবাদ সন্ডেল্ন্ডন কবওয়াইএল্কসর নপ্রকসন্ডডন্ট এজাজ আহন্ডমদ বন্ডল্ন, বাাংল্ান্ডদকশ তরুণন্ডদর জনয নিিসই ও
সমৃদ্ধ ভকবষযৎ নান্ডমর চার বছর নময়াকদ নতু ন এিটি প্রিে শুরু িরকছ। এিুশ শতন্ডি চািকরর বাজান্ডর
ভান্ডল্া িরার জনয প্রন্ডয়াজনীয় দক্ষতা অজজন্ডন তরুণন্ডদর ততকর িরন্ডত বাাংল্ান্ডদন্ডশ প্রথমবান্ডরর মন্ডতা
অনল্াইন ও ক্লাসরুন্ডম প্রকশক্ষণ প্রদান িরা হন্ডব এই প্রিন্ডের মাধযন্ডম। এই প্রিন্ডের আওতায় ৩০ টি বযবসা
প্রকতষ্ঠানন্ডি বাছাই িন্ডর বযবসা বৃদ্ধদ্ধন্ডত মূল্ধন সরবরাহ ছাডাও প্রন্ডয়াজনীয় প্রকশক্ষণ ও নিা-ওয়াকিজাং
নেসসহ প্রন্ডয়াজনীয় সহায়তা প্রদান িরা
হন্ডব ান্ডত িন্ডর তারা বযবসা শুরু িরার প্রথম বছন্ডর অন্তত ২০০ জন মানুন্ডষর িম জসাংস্থান্ডনর বযবস্থা িরন্ডত
পান্ডর।
সন্ডেল্ন্ডন ননদারল্যােস এম্বাকসর কপ্রন্স িন্সিাকন্টন বন্ডল্ন এটি এমন এিটি প্রিে া তরুণন্ডদর প্রন্ডয়াজনীয়
দক্ষতা অজজন্ডনর মাধযন্ডম ভান্ডল্া চািকর নপন্ডত সাহা য িরন্ডব, া তান্ডদর আয় বৃদ্ধদ্ধর মাধযন্ডম জীবন মান
উন্নয়ন্ডন ভূ কমিা রাখন্ডব। এই প্রিন্ডের আওতায় কনম্ন আন্ডয়র পকরবান্ডরর ১০ হাজার তরুণ-তরুণীন্ডি কবকভন্ন
দক্ষতার ওপর প্রকশক্ষণ নদওয়া হন্ডব ান্ডত িন্ডর তারা িমন্ডক্ষন্ডে
জ
উন্নকত িরন্ডত পান্ডর। এ ছাডা ৪ হাজার
তরুণ-তরুণীন্ডি িযাকরয়ার িাউন্ডন্সকল্াং ও কনন্ডয়ািিারী কবকভন্ন প্রকতষ্ঠান্ডনর সন্ডে ন ািান্ড াি িন্ডর চািকর
নপন্ডত সাহা য িরা হন্ডব। এটি তরুণন্ডদর প্রন্ডয়াজনীয় দক্ষতা এবাং িমসাংস্থান্ডনর
জ
অভাব নমািাকবল্ার ল্ন্ডক্ষয
এিটি সমকিত উন্ডদযাি।
বাাংল্ান্ডদন্ডশ কন ুক্ত ননদারল্যােন্ডসর রাষ্ট্রদূত হযাকর ভারওন্ডয়জ বন্ডল্ন, ননদারল্যােস দূতাবাস বাাংল্ান্ডদন্ডশর
পরবতী প্রজন্মন্ডি দক্ষতাসহ জীকবিা কনবান্ডহর
জ
সন্ডে ুক্ত িরার মাধযন্ডম বাাংল্ান্ডদন্ডশর উন্নয়ন্ডন অাংশ হন্ডত
নপন্ডর আনদ্ধিত।
এসকবন্ডি নিি নভঞ্চান্ডরর প্রকতষ্ঠাতা, নচয়ারমযান ও প্রধান কনবাহী
জ নসাকনয়া বকশর িকবর বন্ডল্ন, নবিারত্ব দূর
িরার অনযতম উপায় হল্ নতু ন নতু ন বযবসা প্রকতষ্ঠান ততকর িরা। প্রকশক্ষন্ডণর সন্ডে সন্ডে উন্ডদযাক্তা ততকরর
মাধযন্ডম নতু ন িম জসাংস্থান ততকরর এই উন্ডদযাি সকতয প্রশাংসনীয়।

