প্রশক্ষণাথী ইভাভদদয জন্য ারনীয় আচযণ শফশধ/শনয়ভাফরী
াধাযণ শনদদ েনাাঃ
১.০

প্রশক্ষণ ককা ে চরাকারীন ভয় আনায জ্ঞাতব্য শফলয়মূ ও কযণীয়াঃ
১.১
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প্রশক্ষণ ংক্রাভত্মাঃ
২.১

৩.০

বশতেয দয কাদেদরয কক্ষ এফং শনধ োশযত শট শচদন শনদত দফ।
অশপ কথদক কদয়া ক্লা যম্নটিন, প্রশক্ষণ যঞ্জাভাশদ মথাভদয় শনদত দফ।
ইভাভদদয ভধ্য কথদক ভদনানীত প্রধান ভশনটয, খাদ্য ভশনটয, ক্লা ভশনটয ও অন্যান্য ভশনটযদদয নাভ কজদন
শনদত দফ।

প্রশক্ষণাথীদদয দদশনক ৩০০/-টাকা াদয ৪৫ শদদনয ১৩,৫০০/-টাকা প্রশক্ষণ বাতা ৩ শকশত্মদত শযদাধ কযা
দফ। তদফ প্রথভ ২ শকশত্মদত খাওয়া ও দকট খযচ ফাফদ ৬,০০০/-টাকা কদয়া দফ। উদরস্নখ্য কম, কল
শকশত্ময ৭,৫০০/-টাকা দ্বাযা প্রশক্ষণরব্ধ জ্ঞান কাদজ রাশগদয় ককান ক্ষুদ্র প্রকল্প ফাত্মফায়ন কযদত দফ।
প্রশক্ষদণয ৩৫ তভ শদফদ শনধ োশযত ছদক একাদেভী প্রধাদনয শনকট প্রকল্প প্রত্মাফ দাশখর কযদত দফ। প্রকল্প
প্রত্মাফ মাচাই কযায য ৩য় শকশত্মদত অথ োৎ প্রশক্ষণ কদল শফদায় কনয়ায শদন ফাদফাকী ৭,৫০০/-টাকা প্রদান
কযা দফ। বাতা গ্রণকাদর যাজস্ব টিদকদটয জন্য ১০/- টাকা জভা শদদত দফ।

প্রান ংক্রাভত্মাঃ
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শফনানুভশতদত যাত ১০.০০ টা কথদক কবায ৪.৩০ টায ভদধ্য ককান প্রশক্ষণাথী ইভাভ কাদের কথদক ফাশদয
কমদত াযদফন না এফং যাত ১০.০০ টায য কাদেদরয ফাশদয অফস্থান কযদত াযদফন না।
ককান অফস্থাদতই ংশস্নষ্ট কভেকতোয পূফ োনুভশত ছাড়া ক্লাদ অনুশস্থত থাকা মাদফ না। শফনা অনুভশতদত এক ফা
একাশধক ক্লাদ অনুশস্থশত এফং ক্লাদ অদতুক শফরদেয জন্য একশদদনয ম্পূণ ে বাতা কতেন কযা দফ। য য
শতন শদন অনুশস্থত থাকদর ক প্রশক্ষণাথীয বশতে ফাশতর কযা দফ।
প্রশক্ষণাথী ইভাভদদয ককান কভভান কাদেদর প্রদফ কযদত ফা অফস্থান কযদত াযদফন না। ককউ ককান
ইভাদভয াদথ াক্ষাত কযদত চাইদর কই প্রশক্ষণাথীদক শবশজটয যম্নদভ কেদক কদয়া দফ।
ককান ব্যশি কাদেদর ইভাভদদয শনদয় ককানযম্ন বা ফা আদরাচনায আদয়াজন কযদত ফা অনুযম্ন আদয়াশজত
ককান বা ফা আদরাচনা বায় কমাগ শদদত ফা ফিব্য যাখদত াযদফন না।
প্রশক্ষণকারীন ককান ইভাভ শনদজদক ককান প্রকায দরাদরী ফা যাজননশতক তৎযতায় জশড়ত কযদফন না ;
কযদর তায শফযম্নদে আইনানুগ ব্যফস্থা কনয়া দফ।
ককান ইভাভ অয ইভাদভয ড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃশষ্ট কদয ফদর অশবদমাগ প্রভাশণত দর তায নাভ প্রশক্ষণ ককা ে
কথদক ফাদ কদয়া দফ।
একাদেভী কর্তক
ে যফযাকৃত কভদয খাফাদযয তাশরকা মথামথ অনুযণ কযদত দফ।
কর ইভাভদক কাদেদর থাকদত ও কভদ কখদত দফ এফং ১ (এক) শদন পূদফ ে অফশত না কদয কভদ না কখদর
খাফায টাকা অফশ্যই শযদাধ কযদত দফ ।
খাদ্য ভশনটয শভর প্রশত খাফায শাফ অশপ কর্তক
ে শনধ োশযত ভদয় প্রদান কযদফন।
কাদেদর শনজ কক্ষ, শফছানাত্র শযচ্ছন্ন ও গুশছদয় যাখদত দফ।
ভয়ভত োইশনং যম্নদভ ফদ কখদত দফ। কাদেদর খাফায কনয়া মাদফ না।
ককান কভেচাযী ফা ফাবুচীদদয দাশয়তফ ারদন ফা তাদদয আচযদণ ককান ত্রম্নটি ফা অন্যায় শযরশক্ষত দর তা
প্রধান ভশনটদযয ভাধ্যদভ ংশস্নষ্ট কভেকতোদক জানাদত দফ এফং ককান ভদত ককান ইভাভ অত্র একাদেভীয
কভেচাযী ফা ফাবুচীদদয াদথ যাশয ককান শফলদয় শফতদকেয সূত্রাত কযদফন না। আনায ভস্যায শফলদয়
প্রদয়াজদন ংশস্নষ্ট কর্তে ক্ষদক অফশত কযদফন।
কাদেদরয কগারখানা, ায়খানা, কাফখানা ও াশযাশফ েক শযদফ শযস্কায-শযচ্ছন্ন যাখায ব্যাাদয
করদক দচষ্ট থাকদত দফ এফং ককউ ককান অফস্থাদতই বাত, াদনয শক, থুথু, কপ ফা ককান উশচ্ছষ্ট খাফায
শনশদ েষ্ট স্থান ছাড়া কমখাদন কখাদন কপরদফন না।

-২৩.১৪ অমথা াশনয কর কছদড় যাখদফন না ফা শনধ োশযত স্থান ছাড়া কগার কযা মাদফ না ফা কাড় কচাড় কধায়া মাদফ না
এফং কগারখানায় কম ককান মন্ত্রাশত তকেতায াদথ ব্যফায কযদফন। শফদলতাঃ ত্রম্নটিপূণ ে শফদ্যুৎ ংদমাগ স্পে
কযা মাদফ না এফং এ ব্যাাদয কর্তে ক্ষদক অফশত কযদত দফ। কফশদন কাড় কধায়া ফা অযু কযা মাদফ না।
৩.১৫ ভারাভার শনদজয দাশয়দতফ যাখদত দফ । প্রদয়াজন ভদন কযদর মূল্যফান ভারাভার ককয়ায কটকাদযয শনকট জভা
যাখা কমদত াদয।
৩.১৬ ককান অফস্থাদতই ধুভান কযা মাদফ না।
৩.১৭ কাদেদরয ককান ভারাভাদরয মাদত াভান্যতভ ক্ষশত না য় কশদদক রক্ষু যাখদত দফ ।
৩.১৮ দনশতকতা ফশজেত ও শযয়ত শফদযাধী কম ককান আচযণ অতুভত্ম কদ ায দৃশষ্টদত কদখা দফ এফং প্রভাশণত দর
বশতে ফাশতর দফ।
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প্রশক্ষণ ম্পশকেতাঃ
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কেণীফন্টনসূচী কভাতাদফক ক্লা আযম্ভ ওয়ায অভত্মতাঃ ৫ (াঁচ) শভশনট আদগ কক্ষ ভশনটদযয কনর্তদে কেণী কদক্ষ
উশস্থত দত দফ। গ্রণদমাগ্য কাযণ ব্যশতত ক্লাদ শফরদেয জন্য বাতা কতেন কযা দফ।
কাগজ কশির ফা করভ ইতুাশদ শনদয় ক্লাদ কমদত দফ।
প্রদতুক শদদনয আদরাচনা ও আদরাচু শফলয় কথদক যফযাকৃত খাতায় প্রদয়াজনীয় কনাট শরখদত দফ।
ফিব্য কদল ফা দ শভশনট পূদফ ে প্রাংশগক ককান প্রশ্ন থাকদর তা কাগদজ শরদখ ংশস্নষ্ট প্রশক্ষকদক শদদত দফ
এফং আদরাচু শফলদয়য ফশর্ভেত ককান প্রশ্ন কযা মাদফ না।
দদনশিন আদরাচনায শফলদয় ক্লাদ আায পূদফ ে দড় আদত দফ।
শনদজ প্রশতটি শফলদয়য উয শরখদত কচষ্টা কযদফন। শফলয়শবশিক প্রকানায উযুি করখা দর তা আর ইভাভত
শত্রকায় প্রকাদয ব্যফস্থা কনয়া দফ।
শযচ্ছন্ন, ভাশজেত ও ইভাভশতয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ে কালাক শযধান কদয প্রশক্ষণ ক্লাদ আদত দফ। লুশি
শযধান কদয ক্লাদ আা মাদফ না।
কেণী কদক্ষ অনাফশ্যক আা-মাওয়া ফা াটা চরা কযা মাদফ না । অদন্যয শফযশি বৃশে কযদত াদয এভন ককান
কাজ কযা মাদফ না।

াধাযণ শফদফচু শফলয়াঃ
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এই প্রশক্ষণ ককা েদক শকবাদফ আদযা ফাত্মফধভী এফং আযও পরপ্রসু কযা মায় ক ব্যাাদয শরশখতবাদফ
আনায ভতাভত/যাভে শদদত াদযন।
দধর্য্ে,শষ্ণুতা, শফফস্থতা, ক্ষভাীরতা প্রভৃশত আদেগুদণ র্ভশলত দয় এ প্রশক্ষণ ককদে এক নতুন আদে স্থান
কদয স্মযণীয় দয় থাকুন।
ভদন যাখদফন অশধকায ও দাশয়তফদফাধ যস্পয শযপূযক।
নাভাজ জাভাদতয াদথ আদায় কযদফন।
প্রশক্ষকগদণয াদথ প্রশক্ষণাথী সুরব আচযণ কদয ভধুয ম্পকে স্থান কযম্নন।
প্রশক্ষক মূল্যায়ন পযভ মথাযীশত পূযণ কদয ক্লা ভশনটদযয ভাধ্যদভ জভা শদন।
কর যীক্ষায় অংগ্রণ কযা প্রদতুক প্রশক্ষণাথীয অফশ্য কতেব্য । কর্তে দক্ষয শফনা অনুভশতদত ককান যীক্ষায়
অনুশস্থত থাকদর তাদক নদত্র প্রদান কযা দফ না।

(পাযম্নক আদভদ মুিী)
কাযী শযচারক (প্রশক্ষণ)
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(মুাম্মদ তাদয কাদন)
শযচারক
ইভাভ প্রশক্ষণ একাদেভী

