অধিকার, সাম্যতা এবং ববধিত্র্যযর জন্য 2.0 প্রজত্র্ের ন্তুন্ প্প্রাগ্রাত্র্ম্র ন্াম্ “সকত্র্ের
জন্য সম্ান্ কাজ এবং ধিক্ষার অধিকার”, আম্রা সবার জন্য কাজ এবং ধিক্ষার সম্ান্
প্রত্র্বত্র্ির জন্য একটি সাম্ধগ্রক পদ্ধধত অন্ুসরণ কত্র্র থাধক, প্বকার অধিবাসী,
িরণাথী, আশ্রয়প্রাথী বা ধিক্ষা ও প্রধিক্ষণ কাঠাত্র্ম্ার বাইত্র্র থাকা, অযাটিকাত্র্ত
বসবাসকারী এবং ১৫-৬৭ বছর বয়সীত্র্ের প্ক্ষত্র্য সহায়তা এবং ক্ষম্তায়ন্ সরবরাহ
কধর। এই কম্মসূধির েক্ষয হত্র্ে, যা ২০২০ সাত্র্ের ম্ািম ম্াত্র্স শুরু হত্র্য়ধছে এবং ২০২১
সাত্র্ের আগত্র্ে প্িষ হত্র্ব, শ্রম্বাজাত্র্র এই জন্ত্র্গাষ্ঠীর সম্ান্ অযাত্র্েস এবং
আন্ুষ্ঠাধন্ক ও আন্ুষ্ঠাধন্ক ধিক্ষা ও প্রধিক্ষণ প্জারোর করা। কম্মসূধির অংি ধহসাত্র্ব,
১৫-১৮ বছর বয়সী ম্ধহো এবং ন্াবােক/ন্াবাধেকাত্র্ের জন্য অধতধরক্ত সহায়তা
কাযমক্রম্ পধরিাধেত হত্র্ব।
সু ধন্ধেম ষ্টিাত্র্ব বেত্র্ত, কম্মসূধিত্র্ত প্য পেত্র্ক্ষপ েক্ষয করা হত্র্ব তা হচ্ছে পেশাগত
পরাম্িম, প্কান্ও ধিক্ষাম্ূেক পত্র্থর সন্ধান্কারীপের জন্য প্পিাোর ধেকধন্ত্র্েমিপের
অধিত্র্বিত্র্ন্ বাডাত্র্ন্া হত্র্য়ত্র্ছ। একই সম্ত্র্য়, শ্রম্ বাজাত্র্রর জন্য প্রত্র্য়াজন্ীয় েক্ষতা
ধবকাত্র্ির ও বযধক্তগত েক্ষতা ধবকাি প্সধম্ন্াত্র্র অংি গ্রহন্ করা উত্সাহ প্েওয়া হয়।
শ্রম্ অধিকার সম্পধকম ত তথযম্ূেক প্সধম্ন্ার, সম্ান্ প্রবাত্র্ির জন্য গুরুত্বপূণম প্রধিক্ষণ,
প্রধতরক্ষা অধিকাত্র্রর প্রধিক্ষণ দ্বারা সম্াপ্ত হয়। পধরত্র্িত্র্ষ, Peer learning, একটি
উদ্ভাবন্ী কম্ম, েক্ষতা ধবকাত্র্ির সু ত্র্যাগ প্েয়, প্রধিক্ষকগণ প্রধতবারই পধরত্র্ষবা প্থত্র্ক
উপকৃত হন্, যারা প্কান্ ধবষত্র্য় তাত্র্ের জ্ঞান্ প্রোন্ করত্র্ত িান্।
আত্মকম্মসংস্থাত্র্ন্র িধক্তিােীকরণ পেচ্ছে, এই প্প্রাগ্রাম্ ধেকটিত্র্ত ধিক্ষার
ধেকধন্ত্র্েমিন্া এবং ধেকধন্ত্র্েমিন্ার প্রত্র্য়াজন্ীয়তা প্ম্টাত্র্ত ম্ধহোত্র্ের সাম্াধজক
উত্র্েযাক্তাত্র্ের উপর প্জার প্েয়, পািাপাধি প্রত্র্য়াজন্ীয় েক্ষতা ধবকাি করা।
গ্রীক প্কাত্র্সমর ম্ািযত্র্ম্ সম্থমক হত্র্য় থাত্র্ক তারা যারা িাকরী বা ধিক্ষার জন্য প্যাগ ধেত্র্ত
িায়, এবং আমরা গ্রীক িাষার েক্ষতার িংসাপত্র্যর প্রস্তুধতর সম্ভাবন্া সরবরাহ কধর।
Mentoring হত্র্ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ন্াবােক/ন্াবাধেকাত্র্ের জন্য এক উদ্ভাবন্ী কম্ম, এখাচ্ছে
আমাচ্ছের আম্াত্র্ের েক্ষয হচ্ছে আন্ুষ্ঠাধন্ক ধিক্ষা ও প্রধিক্ষত্র্ণ
ন্াবাধেকাত্র্ের/ন্াবাধেকাত্র্ের অন্তিুমধক্ত প্জারোর করা এবং ধিক্ষা ও প্রধিক্ষণ কাঠাত্র্ম্া
প্থত্র্ক অকাে প্রতযাহার প্রাি করা।
পধরত্র্িত্র্ষ, শ্রম্বাজাত্র্র বা ধিক্ষায় প্রত্র্বি করত্র্ত ইেু ক বযধক্তত্র্ের জন্য এই ধবস্তৃত
ক্ষম্তায়ন্ কম্মসূধি «Diversity in the Workplace» এর সাত্র্থ সংযুক্তিাত্র্ব যুক্ত, যা
প্বসরকারী খাতত্র্ক সম্থমন্ কত্র্র এবং কম্মস্থত্র্ে সু ষ্ঠু সংহতকরণ সহজতর কত্র্র, এম্ন্
সংস্থা এবং প্রধতষ্ঠাত্র্ন্র প্ন্টওয়াত্র্কমর ম্ািযত্র্ম্ যা অন্ুিীেত্র্ন্ ববধিযয সম্থমন্ কত্র্র।
প্ন্টওয়াত্র্কমর প্রত্র্বি করার পত্র্র, আম্াত্র্ের সম্থমকরা অন্যত্র্ের প্রধিক্ষণ ধেত্র্েন্ এবং
প্রধিকন্ ধন্ত্র্েন্, অবধহত এবং কাজ করত্র্ছন্, ন্তুন্ অন্ুিীেত্র্ন্র জন্য উেু ক্ত এবং
উদ্ভাবন্ করত্র্ছন্, আম্াত্র্ের সংস্থার পেশাগত পরাম্িম সাধিম ত্র্সর ম্ািযত্র্ম্ কম্ীত্র্ের
সন্ধান্ করত্র্ছন্, ধন্ত্র্য়াগ প্রধক্রয়া পযমাত্র্োিন্া করত্র্ছন্ এবং তারা প্রকাধিত ধবজ্ঞাপন্
পু ন্গমঠন্ করত্র্ছন্, কাত্র্জর পধরত্র্বত্র্ি কম্ীত্র্ের ম্ত্র্িয ববধিযয প্রিার করত্র্ছন্ এবং

তাত্র্েরত্র্ক আিু ধন্ক অন্তিুমক্ত কাত্র্জর পধরত্র্বত্র্ি কাজ করার এবং ধবকধিত করার
সম্ান্ সু ত্র্যাগ সরবরাহ করত্র্ছন্।

