
                                                                                                                                                         

সহয োগিতোয় – পশ্চিমবঙ্গ সরকোযরর উৎকর্ ষ বোাংলো এবাং ভোরত সরকোযরর গ্রোমীণ উন্নয়ন দপ্তর 

রূপোয়যণ –          সসন্ট্রোল টুল রুম এবাং সেগনাং সসন্টোর, কলকোতো 

দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ ক ৌশলয ক াজনা 

( ম মভিভি  দক্ষতা ব ৃ্দ্ধির উদ্দেদ্দশয ভবনা খরদ্দে প্রভশক্ষণ ও ো ুরীর সহায়তা) 
       

দীন দয়োল উপোধ্যোয় গ্রোমীণ সকৌশলয স োজনো হল সরকোরী অনুযমোদযন গ্রোমীণ কম ষপ্রোর্থীযদর দক্ষতো ব ৃ্শ্চির আবোগসক 

প্রগশক্ষণ এবাং প্রগশক্ষণ সশযর্ চোকুরীর সহোয়তোর প্রযচষ্টো।এই প্রকযের প্রধ্োন উযেশয হল পশ্চিমবযঙ্গর প্রগতটট দোগরদ্র্য 

সীমোর নীযচ বসবোসকোরী পগরবোযরর  ুবক এবাং  বুতী-যদর কোযজর সুয োি কযর সদওয়ো ও তোযদর সরোজিোযরর আশো পূণ ষ 

করো। 

নূনযতম ভশক্ষাগত ক াগযতা – মোধ্যোগমক/উচ্চ মোধ্যোগমক পোশ। 

বয়স সীমা - ১৮ কেদ্দ  ২৫ বছর। 

আবভশয  ক াগযতা –পশ্চিমবযঙ্গ-গনম্নগলগিত স্থোয়ী বসবোসকোরী তপভশলী জাভত, আভদবাসী ও সংখযালঘ ু

সম্প্রদায়িুক্ত দোগরদ্র্য সীমোর নীযচ র্থোকো আগ্রহী  বুক এবাং  ুবতী । 

কজলা- হাওড়া হহগুলীহপবূ ম কমভদনীপুরহ বীরিূম হপলুভলয়াহ মালদাহ জলপাইগুভড়হ উঃ ২৪ পরগণা হদঃ২৪ পরগণা । 

দাভরদ্র্য সীমার নীদ্দে ো ার প্রমাণ স্বরূপ আবভশয   াগজপত্র - 

১. দোগরদ্র্য সীমোর নীযচ র্থোকোর প্রমোণপত্র বো BPL Card। 

২. অন্ত্যদয় অন্ন স োজনো (AAY) বো Digital Ration card( SPHH/PHH/RKSY-1/RKSY 2)এ নোম র্থোকযল। 

৩. রোষ্ট্রীয় স্বোস্থয বীমো স োজনো কোর্ষ (RSBY) র্থোকযল বো পগরবোযরর কোযর্ষ তোর নোম র্থোকযল । 

৪. পগরবোযরর সকউ স্বীক ত স্বগনভষর দযলর(SHG)member র্থোগকযল।  

৫. পগরবোযরর সকউ িত এক আগর্থ ষক বছযর (২০১৯-২০২০ ) অন্ত্ত  ১৫গদন MGNREGS/Job Card প্রকযে কোজ কযরযছন।  

৬. পগরবোযরর সদযসযর  নোম SECC 2011 তোগলকোয় নগর্থভুক্ত র্থোকযল । 

 

ক াস ম ভববরণ – 

Course  Name Duration of Course 
Certificate Course in CNC Turning & Milling ১২ মোস 

 

আদ্দবদদ্দনর জনয ভনম্নভলভখত প্রদ্দয়াজনীয়  াগজপত্র - 

১. আধ্োর কোর্ষ (প্রগতগলগপ)। 

২. বয়স প্রমোযণর জনয মোধ্যগমযকর অযোর্গমট কোর্ষ (প্রগতগলগপ)। 

৩. সযব ষোচ্চ গশক্ষোিত স োিযতোর প্রমোণপত্র (প্রগতগলগপ)। 

৪. বযোঙ্ক অযোকোউযন্টর ছগবসহ পোতো(প্রগতগলগপ)। 

৫. অন্ত্যদয় অন্ন স োজনো  ) AAY( বো Digital Ration card(SPHH/PHH/RKSY-1/RKSY 2) এ নোম র্থোকযল। 

৬. স্বীক ত সরকোরী আগধ্কোগরযকর সদওয়ো SC / ST সোটটষগিযকট  (প্রগতগলগপ)। 

৭. সাংিযোলঘু সম্প্রদোয়ভুক্ত হযল স্বগলগিত সোটটষগিযকট । 

৮. 4 Colour Passport size photographs. 
 

প্রগশক্ষণ সকন্দ্র – Central Tool Room & Training Centre 

         Bonhooghly Industrial Area, Kolkata – 700108 

স োিোয োি   -   8017085253/9733183118/9163676406/7890008447 

 

  


