
ভেষযেস্তুর সোরসংবষিপ

প্ভশষিণ পদ্ধভে ও প্ভক্যো

এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পুলরা দুইশদন সময় শনলয় প্রদান করা হয় যযিালন শ্নটি অংি রলয়লে-

ইটিআই োংোলদি ২০২১ সালে এই প্রশিক্ষণটি ত্শর কলরলে। এটি সিরীলর অংিরিহলণর পশরলেলি আলয়াজলনর জন্য শিজাইন করা হলয়লে, যযিালন অংিরিহণকারীরা আলোচনা 
ও ইন্টারঅ্যাশটিভ অনুিীেন সহজ্র করল্ ইউ-আকৃশ্ েজায় যরলি েসলেন। কারিানার ে্যেস্াপনা ক্ৃদি পক্ষ অংিরিহণকারীলদর শনেদিাচন করল্ পালরন। সাধারণভালে 
অংিরিহণকারীরা মধ্যম পযদিালয়র ে্যেস্াপনা পদ যেলক আসা উশচ্ - যারা ওলয়েলফয়ার, কমপ্ালয়ন্স ও মানে সম্পদ কমদিক দ্ি া - যযিালন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ যসিন আলয়াজন ও 
পশরচােনা করার দাশয়ত্ব পােন কলর োলকন।
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 � TT T TTTTT TT TTTTTTTTTTTTT 20-25 TTTTTTTTTTTT.

দক্ষ্ার অনুিীেন ও ম্াম্ প্রদান যসিনগুলো সহজ্র করল্ প্রশিক্ষকলদর উশচ্ দেটি যেলক সা্ যেলক আট জন অংিরিহণকারীলক দ্বৈবচয়নভিভতিতে শনেদিাচন করা যাল্ ্ারা 
প্রল্্যলক অন্য অংিরিহণকারীলদর জন্য একটি কলর অনুিীেন যসিন পশরচােনা করল্ পালরন৷ প্রশ্টি অনুিীেন যসিলনর পলর প্রদত্ত ম্াম্ যেলক সকে অংিরিহণকারী উপকৃ্ 
হল্ পালরন।

এই অংলির েক্ষ্য হলো কাযদিকরভালে ্ে্য উপস্াপন করা, অংিরিহণকারীলদর প্রলনের উত্তর যদয়া এেং 
শিক্ষালক মজেু্ কলর এমন শক্রয়াকোলপ যন্ৃত্ব যদয়ার জন্য মাস্ার যরেইনারলদরলক প্রস্তু্ করা। এই অংলি 
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যকার পােদিক্য, প্রাপ্তেয়স্কলদর শিক্ষার ধারণা এেং প্রশিক্ষলণর শেশভন্ন পদ্ধশ্সমূহ, যযমন 
অংিরিহণমূেক প্রশিক্ষণ প্রশক্রয়া, এেং যযাগালযাগ ও উপস্াপনার দক্ষ্া শেষয়ক যসিনগুলো অন্তভ্দি ক্ত 
রলয়লে।

প্রবশষেণ দষেতা
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এই যিষ অংিটি অংিরিহণকারীলদর জন্য অন্য অংিরিহণকারীলদরলক শেষয়েস্তুর প্রশিক্ষণ প্রদান অনুিীেন 
করার সুলযাগ যদয়। অংিরিহণকারীরা এরপর ে্যেহৃ্ প্রশিক্ষণ পদ্ধশ্ এেং আলোচ্য শেষয়েস্তু শেলেচনায় 
শনলয় অনুিীেনটি সম্পলকদি  ম্াম্ প্রদান কলরন।

দষেতার অনুশীিন ও মতামত প্রদান
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এই অংিটি ম্যালনজার ও সুপারভাইজারলদর জন্য প্রস্তু্কৃ্ যপিাগ্ স্াস্্য ও শনরাপত্তা (ওএইচএস) 
প্রশিক্ষলণর শভ্্শ্ল্ ত্শর করা হলয়লে (আলরা ্লে্যর জন্য শরলসাসদি গাইি ১ যদিুন)। ইটিআই পঁাচটি পৃেক 
শলিপচাটদি ত্শর কলরলে, যার প্রল্্যকটি প্রশিক্ষলণর একটি সুশনশদদি ষ্ট শেষয় শনলয় আলোচনা কলর:

 � ওএইচএস শলিপচাটদি ১ - যকাশভি-১৯

 � ওএইচএস শলিপচাটদি ২ - ঝঁুশক মূে্যায়ন

 � ওএইচএস শলিপচাটদি ৩ - দুঘদিটনার ্দন্ত

 � ওএইচএস শলিপচাটদি ৪ - আরলগালনাশমকস ো কমদিপশরলেি শেদ্যা

 � ওএইচএস শলিপচাটদি ৫ - মানশেক উপাদান

এই ভবষয়ভিভতিক জ্ান শেষয়ক অংিটি, উপলর উললিশি্ প্রশিক্ষণ দক্ষ্াগুলোর যরফালরন্স ে্যেহার কলর 
শলিপচালটদি সরেরাহ করা শেষয়েস্তুর শদলক আলোকপা্ কলরলে। শলিপচালটদির প্রশ্টি পৃঠিার উল্া পালি 
মাস্ারলরেইনারলদরলক সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণ পশরচােনা ও সহায়্াকরণ সংক্রান্ত পরামিদি যদওয়া 
হলয়লে।

ভবষয়ভিভতিক জ্ঞান
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এসি অংশ 
এমনভাক্ি ততবর করা 
হক্য়ক্ে যাক্ত:

ওএইচএস, টিওটি মলিে এেং শেশভন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধশ্ ও প্রশক্রয়ার ে্যেহার সম্পলকদি  গভীর জ্ান রলয়লে এমন যপিাদার প্রশিক্ষকলদর দ্ারা এই 
প্রশিক্ষণটি প্রদান করা হয়। 

প্রশ্ ে্যালচ অংিরিহণকারীর সংি্যা হলে ২০-২৫ জন।

অংিরিহণকারীরা মাস্ার যরেইনাসদি হলয় যের 
হলেন যারা অন্য কমদিচারীলদর প্রশিক্ষণ 
প্রদালনর মাধ্যলম শনলজলদর অশজদি্ শিক্ষালক 
আলরা মজেু্ করলেন।

মাস্ার যরেইনারলদর দ্ারা প্রশিশক্ষ্ 
কমদিচারীরা োস্তে-জীেলনর উদাহরণ, সমস্যা 
ও কমদিজীেলন শন্্যশদন সমুিিীন হওয়া 
চ্যালেঞ্গুলো ে্যেহার কলর সহজলোধ্য ও 
প্রাসশগেক ভাষা-পশরভাষা শদলয় উপস্াশপ্ 
প্রশিক্ষণ যেলক উপকৃ্ হলেন, ফলে ্ারা 
আলরা সহলজ েুঝল্ পারলেন৷

কমতীলদর অন্তভ্দি শক্ত, শরলরেিার প্রশিক্ষণ এেং 
চেমান সহায়্া প্রদান সহজ্র করার 
যক্ষলরে অন-সাইট মাস্ার যরেইনারলদর দ্ারা 
কারিানাগুলো উপকৃ্ হয়।

ফথ্যাশেশলরেিি গাইড

যকাশভি-১৯ প্রশ্লরালধ সহায়্ার অংি শহলসলে 
ইটিআই একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) 
মশিউে ত্শর কলরলে। এটির েক্ষ্য হলো 
কারিানার কমদিচারীলদর জ্ান ও দক্ষ্ার 
অশধক্র উন্নয়ন সাধলনর উলদেলি্য অভ্যন্তরীণ 
প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য কারিানার মলধ্য দক্ষ 
প্রশিক্ষকলদর একটি দে গলড য্াো।

যযসে শেষয় শনশচি্ করার জন্য এই প্রশিক্ষক 
প্রশিক্ষণ ত্শর করা হলয়লে যসগুলো হলো:

3 / 5

কপশোেে স্োথিযে ও 
ভনরোপত্তো এেং 

ক�োভিড-১৯ প্ভেবরো্

মাস্ার পরেইিাররের এ�টি েল 
গরে পিালা

িাংিাক্দক্শর ততবর পপাশাক 
কারখানার জন্ ইটিআই-এর 
পকাবভড-১৯ বিষয়ক বশখন 
উপকরণসমুহ

এই নির দ্ে নিকা এবং এরে উনলিনিে প্রনিক্ষণ মনিউলটি যুক্তরার্যের ফররি, কমিওর়েলথ এন্ড ডিরেলপরমন্ট অনফস (এফনসনিও)-এর অথদো়েরি োলিাররবল সাপ্াই ডেইিস ফযোনসনলটি 
(নেএসনসএফ) িামক উর্যোরের অধীরি তেনর করা হর়েরে। ডকানেি-১৯ এর বযোপারর দ্রুে সাডা্ারির এই উর্যোেটি বযেবস্াপিা কররে মট মযোকরিািাল্ড নলনমরটি। এই ফযোনসনলটি বাংলার্ি, 
ইনথওনপ়ো, ঘািা, ডকনি়ো, নম়োিমার, োঞ্ানি়ো, ও ন্ম্াবুর়ের ১০০ এরও ডবনি সরবরাহকারীরক সহা়েোকারী যুক্তরার্যের এবং আন্ত দ্োনেক ২০টি িেুরা নবররেো ও ব্যোন্ড, এবং সােটি 
অলাে্িক সংস্ার সারথ অংিী্ানরত্ব েরড েুরলরে৷ এটি প্রেযেক্ষ ও পররাক্ষোরব প্রা়ে ্ি লাি িারী ও পরুুষরক অথদেনিনেক, সামান্ক, স্াস্যেেে সনুবধা প্র্াি কররব।

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

