
বিষয়িস্তুর সারসংক্ষেপ

প্রশিক্ষণ পদ্ধশি

এই প্রশিক্ষণ চারটি মশিউলের মাধ্যলম প্রদান করা হয়, যার প্রল্্যকটির সুশনশদদি ষ্ট উলদেি্য রলয়লে, যযগুলো সশমিশে্ভালে 
ওএইচএস এেং যকাশভি-১৯ প্রশ্লরাধ সম্পলকদি  একটি সামশরিক ধারণা প্রদান কলর। আদিদি যক্ষলরে এই মশিউেগুলো 
শনম্নশেশি্ ক্রমানুসালর সম্পন্ন করা হলে:

আলোচ্য প্রশিক্ষণ মশিউলের সালে সরেরাহ করার জন্য, ইটিআই োংো (োংোলদি) ভাষায় ওএইচএস শেষয়ক 
অংিরিহণকারীর জন্য হ্যান্ডেুক প্রণয়ন কলরলে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর, প্রশিক্ষণ-পরে্তী সহায়ক যরফালরন্স পলয়ন্ট 
শহলসলে কালজ োগালনার জন্য প্রশিক্ষলণর সকে অংিরিহণকারীলক এই হ্যান্ডেুক প্রদান করার জন্য সুপাশরি করা হলছে৷

এই যকালসদি প্রদত্ত ্ে্যগুলো আন্তজদিাশ্ক শ্রম সংস্া (আইএেও), শেশ্ব স্াস্্য সংস্া (িশলিউএইচও), এেং োংোলদি ও 
যুক্তরালজ্যর ওএইচএস প্র্যাশটিিনারলদর কাে যেলক সংরিহ করা হলয়লে।

ক�োভিড-১৯ প্োদুি্োবের পভরবপ্ভষিবে ইটিআই ইউব� ও ইটিআই েোংলোবদশ ২০২০ সোবল এ�টি িোর্্যোল ক্োসরুবে 
পভররোলনোর জবনযে এই প্ভশষিণ ক�োস্টি তেভর �বরবে। েোই েভডউল ১ এর পভরভরভে অংবশ এ�টি িোর্্যোল পভরবেবশ 
প্ভশষিণ পভররোলনোর ভনযেোেলী উবলেখ �রো হবযবে।

সশরীবর উপভথিে হবয প্ভশষিণ গ্রহণ ভনরোপদ হবল এেং অনুেভে পোওযো কেবল, েভডউল ২ ও ৩ �োরখোনোর েব্যে 
সশরীবর আবযোজন �রোই উত্তে। �োরণ অন-সোইট প্দশ্বনর েো্যেবে ঝঁুভ� শনোক্ত�রণ ও ভরবপোটি্ং সম্পব�্ কশখো আবরো 
সহজ হবে।

এই প্ভশষিণ পযেোব�বজর সে েভডউল প্ণযন �রো হবযবে:
 � ওএইরএস এেং ভেশ্র প্ভশষিণ পদ্ধভের েযেেহোর সম্পব�্ েিীর জ্োন রবযবে এেন প্ভশষি�বদর দ্োরো প্দোন �রোর 

জনযে। 
 � আনুেোভন� ১০-১৫ জন অংশগ্রহণ�োরীর এ�টি দলব� প্দোন �রোর জনযে।
 � পুবরো প্ভশষিণটি এ�ভদবন পভররোলনো �রবল এটো েয ঘন্োয সম্পন্ন হবে। দুই ভদবন িোে �বর পভররোলনো �রবল 

প্ভেভদন রোর ঘন্ো �বর সেয লোেবে। �োরণ, িোর্্যোল ক্োবসর কষিবরে ইন্োরবনট সংব�োে সংক্োন্ত সেসযেো কদখো 
কদযোর সম্োেনো কেভশ থোব�, �ো প্ভশষিবণর প্�ৃে সেয নষ্ট �রবে পোবর।

ফ্াবসবিক্েশন গাইড

অশধকাংি যপিাগ্ মৃ্্্য ও আঘা্ পাওয়ার 
ঘটনা প্রশ্লরাধলযাগ্য এেং শনলয়াগক দ্ি া ও 
কমদিচারীরা কমদিস্লে শেপদ ও ঝঁুশক কমালনার 
জন্য সহজ শকেু পদলক্ষপ রিহণ করলে যসগুলো 
এডালনা সম্ভে। একারলণই কাজ করল্ শগলয় 
দুঘদিটনার শিকার হওয়া এেং অসুস্ হলয় পডা 
প্রশ্লরাধ করাটা কমদিস্লে সোর জন্য একটি 
গুরুত্বপূণদি অরিাশধকার হওয়া উশচ্। যকাশভি-
১৯ মহামারীর সময় এই অরিাশধকালরর গুরুত্ব 
আলরা যেলড যগলে, যযিালন শনশ্রিয়্া ো 
অেলহো এই ভাইরাস আলরা যেশি েশডলয় 
পডার কারণ হল্ পালর যা মানুলষর স্ালস্্যর 
জন্য গুরু্র হুমশক হলয় দঁাডালে। োংোলদলির 
ত্শর যপািাক (আরএমশজ) িাল্, সংক্রমলণর 
হার িীলষদি োকার সময়গুলোল্ এই ভাইরাস 
েশডলয় পডার গশ্ কমালনার জন্য 
কারিানাগুলো েন্ধ কলর শদল্ হলয়শেে। এই 
শিল্পিা্লক এেং ইল্ামলধ্য নাজুক অেস্ায় 
োকা যপািাক শ্রশমকলদর েড ধরলনর আশেদিক 
ক্ষশ্র সমুিিীন হল্ হলয়লে।

ত্শর যপািাক শিল্পলক সহায়্া করার জন্য 
ইটিআই কারিানার ম্যালনজার ও 
সুপারভাইজারলদর জন্য এই যপিাগ্ স্াস্্য ও 
শনরাপত্তা (ওএইচএস) এেং যকাশভি-১৯ 
প্রশ্লরাধ শেষয়ক প্রশিক্ষণ ত্শর কলরলে যাল্ 
্ারা আলরা ভালোভালে:

 � �ে্থিবল প্ভেবরো্ ও সে�্েোেূল� 
েযেেথিোসেূবহর সূরনো �রো, েজোয রোখো ও 
প�্বেষিণ �রোর প্বযোজন অনুিে �রবে 
পোবরন।

 � �ে্থিবলর ভেপদ ও ঝঁুভ�সেূহ কেো�োবেলোর 
জনযে 'উত্তে অনুশীলন' েযেেথিোসেূহ শনোক্ত 
ও গ্রহণ �রবে পোবরন এেং শ্রভে�বদর 
�োবজর পভরবেশ উন্নে �রবে পোবরন।

 � ওএইরএস েযেেথিোপনোর জনযে লিযে পদ্ধভে 
ও সরঞ্োেগুবলো সম্পব�্ এ�টি সোভে্� 
্োরণো কপবে পোবরন।

 � ওএইরএস সংভলিষ্ট ভেষবয েযেোবনজোর ও 
সুপোরিোইজোররো েোবদর িূভে�ো ও 
দোভযত্বসেূহ সম্পব�্ জোনবে পোবরন।  

 � �ে্থিলব� ক�োভিড-১৯ কথব� ভনরোপদ 
রোখবে সহোয� পদবষিপগুবলো সম্পব�্ 
জোনবে পোবরন।

আদশ্ কষিবরে অংশগ্রহণ�োরীবদর েবনোব�োে ্বর রোখোর জনযে প্ভশষিণটি ফযেোভসভলবটটবরর কনেৃবত্ব আবলোরনো এেং 
ইন্োরঅযেোভটিি কসশন ক�েন দলেে �োজ, �ুইজ, অনলোইন আবলোরনো, ইেযেোভদ, এেং হযেোন্ডআউট ও সংভষিপ্ত ভিভডও 
েযেেহোর �বর প্দোন �রো উভরে। প্ভশষিণ স্োইডগুবলোর কনোট কস�শবন ভশষিোসংক্োন্ত আবরো ভনবদ্শনো সেৃদ্ধ কনোট 
রবযবে।

প্রশিক্ষণ ও হাউজশকশপং পশরশচশ্; যকাশভি-১৯ সম্পলকদি  সংশক্ষপ্ত ধারণা ও অনুধােন। এই মশিউলের মলধ্য 
একটি প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা যাচাইলয়র ে্যেস্া অন্তভ্দি ক্ত রলয়লে, যা প্রশিক্ষকলক অংিরিহণকারীলদর প্রােশমক 
যোধগম্য্া আলরা ভালোভালে েুঝল্ সাহায্য করলে।

ওএইচএস-এর ঝঁুশকসমূহ অনুধােন ও প্রিমন। এই মশিউলের মলধ্য অংিরিহণমূেক প্রশক্রয়া অন্তভ্দি ক্ত রলয়লে, 
যযিালন অংিরিহণকারীরা একটি কারিানার পশরলেলির সাধারণ ঝঁুশকর ধরনগুলো িনাক্ত করার জন্য একসলগে 
কাজ কলরন, এরপর ঝঁুশক মূে্যায়লনর নীশ্মাো সম্পলকদি  প্রশিক্ষণ সহায়লকর যন্ৃলত্ব একটি আলোচনা অনুশঠি্ হয়৷

ওএইচএস-এ মানশেক উপাদানসমূহ- এই যিষ মশিউলে কমদিস্লে দুঘদিটনার যক্ষলরে মানুলষর ে্যশক্তগ্ ও সামষ্টিক 
ভ্ে-ত্রুটি কীভালে দায়ী যস সম্পলকদি  আলোচনা করা হয়। এই মশিউলের মলধ্য শেলেচনা করার জন্য ওএইচএস-এর 
একটি গুরুত্বপূণদি  শদক আরলগালনাশমকস ো কমদিপশরলেি শেষয়ক জ্ান একটি অধ্যায় অন্তভ্দি ক্ত রলয়লে।
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দুঘদিটনার কারণ, ্দন্ত ও শরলপাটিদিংসহ নীশ্মাো, কমদিপদ্ধশ্ ও অনুিীেন এেং ভূশমকা ও দাশয়ত্বসমূহ সম্পলকদি  
সংশক্ষপ্ত ধারণা এর অন্তভ্দি ক্ত রলয়লে। এই যসিলনর মলধ্য দেগ্ আলোচনা এেং কীভালে দুঘদিটনা ঘটল্ পালর, 
যসগুলো ঘটার কারণ জানার জন্য সুশনশদদি ষ্ট কমদিচারীলদর দাশয়ত্বসমূহ এেং ওএইচএস নীশ্মাোর সালে কীভালে 
এগুলোর সগেশ্ রক্ষা করল্ হলে যস সম্পলকদি  প্রশিক্ষলকর যন্ৃলত্ব আলোচনা অন্তভ্দি ক্ত রলয়লে।

েোংলোবদবশর তেভর কপোশো� 
�োরখোনোর জনযে ইটিআই-এর 
ক�োভিড-১৯ ভেষয� ভশখন 
উপ�রণসেুহ

এই ভনবদ্ভশ�ো এেং এবে উভলেভখে প্ভশষিণ েভডউলটি �ুক্তরোবজযের ফবরন, �েনওবযলথ এন্ড কডবিলপবেন্ অভফস (এফভসভডও)-এর অথ্োযবন িোলনোবরেল সোপ্োই করইনস ফযেোভসভলটি 
(ভিএসভসএফ) নোে� উবদযেোবের অ্ীবন তেভর �রো হবযবে। ক�োভিড-১৯ এর েযেোপোবর দ্রুে সোডোদোবনর এই উবদযেোেটি েযেেথিোপনো �রবে েট েযেো�বডোনোল্ড ভলভেবটড। এই ফযেোভসভলটি 
েোংলোবদশ, ইভথওভপযো, ঘোনো, ক�ভনযো, ভেযোনেোর, েোঞ্োভনযো, ও ভজম্োেুবযর ১০০ এরও কেভশ সরেরোহ�োরীব� সহোযেো�োরী �ুক্তরোবজযের এেং আন্তজ্োভে� ২০টি খুররো ভেবক্েো ও ব্যেোন্ড, 
এেং সোেটি অলোিজন� সংথিোর সোবথ অংশীদোভরত্ব েবড ে্বলবে৷ এটি প্েযেষি ও পবরোষিিোবে প্োয দশ লোখ নোরী ও পরুুষব� অথ্ননভে�, সোেোভজ�, স্োথিযেেে সুভে্ো প্দোন �রবে।
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েযেোবনজোর ও সুপোরিোইজোরবদর 
জনযে প্ভশষিণ

পপিাগি স্াস্থ্য ও 
শিরাপত্া এবং 

প�াশিড-১৯ প্রশিররাধ

https://www.ethicaltrade.org/programmes/covid-19-outbreak-resource-pack-rmg-suppliers-bangladesh
https://www.ethicaltrade.org/programmes/covid-19-outbreak-resource-pack-rmg-suppliers-bangladesh



