
কাজ এবং প্রশিক্ষণ 
আপশি যশি চাকশি অথবা ককাি প্রশিক্ষি ককার ্স শুরু 
কিতে চাি োহতে আমিা আপিাতক রাহায্য কিতে 
পাশি। আমিা রহায়ো কিইঃ 

• আপশি শক ধিতিি প্রশিক্ষণ বা কাজ চাি ো খুঁতজ 
কপতে 

• িেুি কম ্সিক্ষো রষৃ্টিতে রাহায্য কিতব আপিাতক 
এমি প্রশিক্ষণ ককার ্সগুশে খুঁতজ কপতে 

• আপিাি জীবিবতৃ্ান্ত (CV) তেশি কিতে

• আপিাি পতক্ষ প্রশিক্ষণ ককার ্স বা শিতয়াগকে্সাতিি 
রাতথ কথা বোয় 

• চাকুিীি আতবিি কিতে 

• চাকুিীি ইন্ািশিউ এি জি্য অিুিীেি এবং 
প্রস্তুশেতে 

• চাকুিী শুরু কিাি জি্য প্রতয়াজিীয় রিঞ্াম কপতে

• চাকুিীকােীি প্রতয়াজিীয় রহতযাশগো প্রিাতি।  

মরজজতি হামোয় রিারশি 
ক্ষশেগ্রস্থতিি জি্য

যদি আপদি এই উপায়গুদির 
ব্াপারর আগ্রহী হি বা অি্ যয 
য�াি প্ররয়াজরি আপিার য�স 
ম্ারিজাররর সারে �ো বিুি।

আপিাি ইংতিজজ শিক্ষা 
বা িক্ষোি উন্নশেতে
ইংতিজজ শিক্ষা এবং িক্ষোি উন্নশেতে আপিাতক 
রহায়ো কিাি জি্য আমিা রষ্িক একষ্ি ককাতর ্স 
আপিাতক যুক্ত কিতে পাশি।

• ককার ্সগুশে পূণ ্স বা খণ্ড কােীি হতে পাতি (প্রশে 
রপ্াতহ মাত্র কতয়ক ঘন্া) এবং আপিাি 
প্রতয়াজিীয়োি উপি শিি্সি কতি িেুি কম ্স 
িক্ষো রষৃ্টিতে গুরুত্ব প্রিাি কতিঃ  

• (ইংতিজী) বেতে এবং কিাতি বুঝতে পািা

• (ইংতিজী) শেখতে এবং ব্যাকিণ জািতে 

• (তিিজদিি কাতজ)আপিাি ইংতিজজ ব্যবহাতি 
এবং কতথাপকথতি উন্নশেতে 

গর্ুপ ক্ার শিতিি শবশিন্ন রমতয় পাওয়া যাতব, অথবা 
আপশি িাতেি ক্াতরও অংি শিতে পাতিি যশি ো 
আপিাি কাতে রহজেি হয়।

প্রয়�োজনী� দক্ষতো 
বৃদ্ধিয়ত সহো�তো
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আপিাি ড্াইিাি 
োইতরন্স কপতে
আমিা আপিাতক ড্াইিাি োইতরন্স কপতে রাহায্য 
কিতে পাশি। আপশি (গাড়ী চােিায়) কয পয ্সাতয়ই 
থাকুি িা ককতিা ো গুরুত্বপূণ ্স িয়, এমিশক যশি 
আপশি আতগ কখতিা (গাড়ী) িাও চাশেতয় থাতকি। 
আমিা আপিাি জি্য রাহাতয্যি ব্যবস্থা কিতবা যাতে:

• কিাড ককাড শিখতে পাতিি, শিক্ষািবীর োইতরন্স 
(learner licence)পিীক্ষায় অংি শিতে পাতিি এবং 
শিউজজে্যাতডে ড্াইশিংতয়ি জি্য যা জািা িিকাি 
ো শিখতে পাতিি। 

• অশিজ্ঞ ড্াইিাতিি রাতথ (গাড়ী)চােিা শিখতে 
পাতিি, ড্াইশিং অিুিীেি কিতে এবং িাস্ায় 
আত্মশবশ্ারী হতে পাতিি

• আপিাি শিয়শ্রিে এবং পূণ ্স ড্াইিাি োইতরন্স 
শিজচিে কিতে পাতিি। 

(এ জি্য)আপিাি শিজস্ব গাড়ীি প্রতয়াজি হতব িা, 
ড্াইশিং পাি কিওয়াি রময় আপশি োতিি (অশিজ্ঞ 
চােকতিি) গাড়ী ব্যবহাি কিতে পািতবি। 

ড্াইশিং পাি রাধািণে প্রশেবাতি একঘণ্া ব্যাপী হতে 
পাতি। আপশি েেবাি কপতে পাতিি যেবাি আপিাি 
প্রতয়াজি। 

আপিাি অতথ ্সি 
রুব্যবস্থাপিা
আপিাি অথ ্সরম্পি রষ্িক খাতে ব্যবস্থাপিা কিতে 
পাতিি এমি ব্যজক্তি রাতথ আমিা আপিাি রাক্ষাতেি 
ব্যবস্থা কিতে পাশি। শকেু শবষতয় আপশি রাহায্য কপতে 
পাতিি, কযমিঃ 

• ব্যাংক অ্যাকাউন্ কখাো এবং ব্যবহাি কিা

• অথ ্স এবং আপিাি প্রাপ্য িাোি রুব্যবস্থাপিা 

• বাতজি এবং শবে পশিতিাতধি জি্য একষ্ি 
পশিকল্পিা প্রণয়ি

আমিা শিজচিে কিতবা যাতে আপিাি জি্য 
রুশবধাজিক রমতয় রাক্ষােষ্ি অিুষ্ঠিে হয়। 

আপিাি অথ ্সরম্পি রম্পতক্স উক্ত ব্যজক্তি রাতথ 
আতোচিা একান্ত ব্যজক্তগে এবং কগাপিীয়। শেশি এ 
শবষতয় অি্য কাতিা রাতথ ককাি আতোচিা কিতবি িা।   

আপশি এবং আপিাি 
পশিবাতিি রাহায্যাতথ ্স 
আমিা
আপিাি রষ্িক রমতয় আমিা আপিাতক কায ্সকি 
রহায়ো প্রিাি কিতে পাশি। েন্মতধ্য ইংতিজী শিক্ষা, 
ড্াইিাি োইতরন্স অজ্সি অথবা অতথ ্সি রুব্যবস্থাপিা 
অন্তিু্সক্ত। আপশি চাইতে, আমিা আপিাতক কাজ 
খুঁতজ কপতেও রাহায্য কিতে পাশি। আপশি শরদ্ান্ত 
শিি আপিাি শক প্রতয়াজি, এষ্ি একান্তই আপিাি 
শরদ্াতন্তি শবষয়।

কয ককাি ব্যয় পশিতিাধরহ আমিা আপিাি জি্য 
প্রতয়াজিীয় রব শকেুি আতয়াজি কিতবা। শুধু 
আমাতিি রাতথ (এ শবষতয়) কথা বেুি। আমিা রষ্িক 
ব্যজক্তি রাতথ আপিাতক কযাগাতযাগ কশিতয় শিব শযশি 
আপিাি রাতথ আপিাি রময় অিুযায়ী কাজ কিতবি।   

আমিা চাই আপশি রবশকেু রহজেি্য অিুিব করুি 
কযি রব রাহায্যই আপিাি িাগাতে আতে, কযমি 
আপশি যশি গর্ুপ করিতি অংি শিতে চাি যা খুবই 
িাতো, আমিা ো’ি ব্যবস্থা কিতবা। আি আপশি 
যশি একক আতোচিায় স্বাচ্ছদি্য কবাধ কতিি েতব 
আমিা োিও ব্যবস্থা কিতে পাশি। যা শকেু আপিাি ও 
আপিাি পশিবাতিি জি্য িাতো োই কিা হতব। 

যদি আপদি এই উপায়গুদির 
ব্াপারর আগ্রহী হি বা অি্ যয 
য�াি প্ররয়াজরি আপিার য�স 
ম্ারিজাররর সারে �ো বিুি।


