
প্রবশষেক্ণর সারসংক্ষেপ
প্রযুনক্ত-প্রনিক্ষণ পনররষবা প্র্ািকারী প্রনেষ্াি 
কুই্াররর সারথ নমরল ইটিআই ২০টি কারিািার 
শ্রনমকর্র মরধযে ডপিােে স্াস্যে ও নিরাপত্া নবষ়েক 
সরেেিো েরড ডোলার একটি উর্যোে গ্রহণ করররে 
এবং বাস্তবা়েরির বযেবস্া করররে। টযোবরলট-নিেদে র এই 
প্রনিক্ষণ বাংলার্রি ইটিআই-এর ডকানেি-১৯ প্রনেররাধ 
নবষ়েক নবস্তৃে প্রকরপের একটি অনবরছে্যে অংি।

এই প্রনিক্ষরণর নিন্টাল কমদেপদ্ধনে শুধু কুই্ার এর 
কাে ডথরক একটি বযেবহারকারীর লাইরসন্স সংগ্রহ করার 
মাধযেরম পাও়ো যা়ে । েরব ইটিআই স্সযে এবং োর্র 
সরবরাহকারীরা সরেেিো েরড ডোলার অিযোিযে 
উর্যোরের অংি নহরসরব বযেবহাররর ্িযে ইটিআই-এর 
ডকানেি-১৯ প্রনেররাধ নবষ়েক ওর়েবরপইর্ ড়্ো নলঙ্ক 
বযেবহার করর কুই্ার-এর নিন্টাল প্াটফরমদের মাধযেরম 
এই প্রনিক্ষণ উপকরণগুরলা বযেবহার কররে পাররবি।  

এই প্রনিক্ষরণর মরধযে লাইে অযোকিি ও অযোনিরমিি 
নফল্ম এবং কুইর্র প্রশ্ন অন্তেুদে ক্ত রর়েরে, ডযগুরলার 
লক্ষযে হরলা কমদেস্রল স্াস্যে ও নিরাপত্ার পািাপানি 
অনধকার ও ্ান়েত্বসমূহ, এবং কাযদেকর থাকা বযেবস্াগুরলা 
সম্পরকদে  সুস্পষ্ট তলনগিক সমো নবরবেিা়ে ডররি 
সরেেিো বৃনদ্ধ করা।

প্রবশষেণটি বতনটি মবডউক্ি বিভক্ত:

 � স্াস্যে ও নিরাপত্া

 � অননিকাণ্ড ও েবরির নিরাপত্া

 � ডকানেি-১৯ প্রনেররাধ (নবশ্ব স্াস্যে সংস্া ডথরক প্রাপ্ত 
েথযে সহ)।

এই মনিউল বযেবহারকারীর্ররক নিরাপ্ কমদেস্ল সম্পরকদে  বযেবহানরক েথযে প্র্াি করর। ডযমি: ডকাি ধররির বযেনক্তেে 
সুরক্ষামূলক সরঞ্াম (নপনপই) বযেবহার করা উনেে; পযদোপ্ত নবরনে িা নির়ে কা্ কররে থাকার সারথ সম্পনকদে ে স্াস্যে 
ঝঁুনকগুরলা কী কী। েথযেগুরলারক কমদেস্রল সাধারণোরব ড্িরে পাও়ো ্ৃিযেগুরলা ন্র়ে উপস্াপি করার মাধযেরম এই 
মনিউল বযেবহারকারীর্ররক কারিািার শ্রনমকর্র ঝঁুনকসমূহ অিুধাবি ও িিাক্ত কররে সহা়েো করর। এোডাও এটি 
উন্নে ডপিােে স্াস্যে ও নিরাপত্া (ওএইেএস) ব্া়ে রািার ডক্ষররে বযেবস্াপিা কেৃদে পরক্ষর েূনমকার উপর ড্ার ড়্ে।

স্াস্্ ও বনরাপত্া

এই মনিউল বযেবহারকারীর্র ্ীবি রক্ষা কররে পারর এমি গুরুত্বপূণদে েথযে বযেবহারকারীর্র ্ানির়ে ড়্োর মাধযেরম 
ডকারিা ্রুনর পনরনস্নেরে নকোরব েবি ডথরক ডবর হর়ে ডযরে হরব ডস সংরোন্ত প্রাথনমক জ্াি প্র্াি করর। এোডাও 
এরে নি়েনমে অননিনিবদোপণ মহডার প্রর়ো্িী়েো, ্রুনর নিেদেমি পথ সম্পরকদে  সরেেিো বৃনদ্ধ ও ডসটির 
রক্ষণারবক্ষণ, এবং অননি ও েবরির নিরাপত্া নিনচিে করার ্িযে আবিযেক বাধযেোমূলক প্রনিক্ষণ সম্পনকদে ে েথযে 
অন্তেুদে ক্ত রর়েরে।

অবনিকাণ্ড ও ভিক্নর বনরাপত্া

এই মনিউরল মহামারীর সমর়ে শ্রনমকর্র নিরাপ্ থাকরে সাহাযযে করার ্িযে সুস্ো ও স্াস্যেনবনধর অিুিীলিগুরলা 
সম্পনকদে ে েথযে সহ োইরাস সংরোন্ত গুরুত্বপূণদে েথযে অন্তেুদে ক্ত করা হর়েরে। এই মনিউরল নবশ্ব স্াস্যে সংস্া 
(িনলিউএইেও) এবং আন্ত দ্োনেক অনেবাসি সংস্ার (আইওএম) প্রস্তুেকৃে উপকরণগুরলা বযেবহার করা হর়েরে।
নবষ়েবস্তুর গুরুরত্বর সারথ আরপাষ িা করর প্রাসনগিক ও ম্ার নে্ুযে়োল অযোনিরমিরির মাধযেরম শ্রনমকর্র মরিারযাে 
ধরর রািার ্িযে প্রনিক্ষরণর সব নবষ়েবস্তু তেনর করা হর়েরে। কম ডলিাপডা ্ািা অংিগ্রহণকারীর্র সুনবধার ্িযে 
বাংলা োষা়ে নলনিে নির দ্ে িিার সারথ সমূ্পরক নহরসরব বযেবহারকারীর্র ্িযে অনিও ের়েসওোর অন্তেুদে ক্ত করা 
হর়েরে।

পকাবভড-১৯

িাস্তিায়ন পদ্ধবত

ইটিআই-এর 
পরামশ্ হক্িা:

বযেবহারকারীর মোমে এবং সুনিন দ্ে ষ্ট কারিািার ্িযে িযোিরবারিদে  অগ্রেনের নররপাটদেসহ অবযোহে কানরেনর সহা়েোর সারথ সারথ টযোবরলরট আরে ডথরক ডলাি করর রািা নিন্টাল 
প্রনিক্ষরণর কমদেপদ্ধনে শুধু কুই্ার এর কাে ডথরক একটি বযেবহারকারী লাইরসন্স সংগ্রহ করার মাধযেরম পাও়ো যারব। েরব, এই প্রক্ষরপর অংি নহরসরব নি্াইিকৃে উপকরণগুরলা 
- অযোনিরমিি ও কুইর্র প্রশ্নসমূহ - সিরীরর বা োেুদে ়োল প্রনিক্ষরণর পািাপানি ্লেে প্রনিক্ষরণর ডক্ষররেও বযেবহার করা যারব।

২০২২ সাক্ির পম মাস পয্ন্ত আপবন আপনার অ্ান্ড্রক্য়ড স্াে্ পফাক্নও বডবজোি সক্চতনতা ি্বদ্ধর পুক্রা প্রবশষেণটি সম্পন্ন করক্ত পারক্িন। আপনাক্ক শুেু গুগি পলে পেক্ক 
কুইজার ওএইচএস অ্াপটি ডাউনক্িাড করক্ত হক্ি অেিা বকউআর পকাড স্্ান করক্ত হক্ি।

 � সামান্ক ্ূরত্ব ব্া়ে রািা নিনচিে কররে এবং আরলােিা ও সামান্ক নমথন্রি়োর মাধযেরম নিক্ষাগ্রহরণর ্িযে উৎসানহে কররে ্রল নেি্রির ডবনি 
অংিগ্রহণকারী িা রািা।

 � প্রনিক্ষরণর ্িযে কারিািাগুরলার প্রনিক্ষণ এবং অথবা কিফাররন্স কক্ষ বযেবহার করা, কারণ এসব কক্ষ সাধারণে আকারর বড হ়ে এবং পযদোপ্ত ্ূরত্ব ব্া়ে 
রািা নিনচিে করর একই সমর়ে নেি্ি অংিগ্রহণকারী নির়ে তেনর করা নেিটি ্রলর বসার বযেবস্া করা যা়ে।

 � প্রনিক্ষরণর সম়ে করক্ষর মরধযে ডকানেি-১৯ প্রনেররাধ নবষ়েক আেরণ পনরবেদে ি সংরোন্ত ডযাোরযারের বােদে াগুরলা প্র্িদেি করা।
 � প্রনিক্ষণ সহা়েকরা প্রনেটি মনিউরলর ডক্ষররে পঁাে ডথরক সাে নমনিট ধরর প্রাসনগিক অযোনিরমিি নেনিও োলারবি, এরপর িাউিরলারির ্িযে লেযে কুই্-ভিভতিক 

প্রশ্নগুরলা ডি়োর করা হরব। উত্র ড়্োর আরে (ডযমি নলনিেোরব) প্ররেযেক ্রলর মরধযে একটি সংনক্ষপ্ত আরলােিা সম্পন্ন করা উনেে।

আররা েরথযের ্িযে অিুগ্রহ করর hello@quizrr.se ইরমইল ঠিকািা়ে কুই্ার-এর সারথ ডযাোরযাে করুি
1

বারম: কুই্াররর ওএইেএস 
এযোপ িাউিরলাি করার 
নকউআর ডকাি প্রোররর ্িযে 
ইটিআই কেৃদে ক প্রকনিে নটিকার

এরকবারর বারম: 
সরেেিাোমূলক প্রনিক্ষরণ 
বযেবহাররর ্িযে ইটিআই ও 
কুই্াররর তেনর েনররেসমূহ
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পপশাগত স্াস্্ ও 
বনরাপত্া এিং 

পকাবভড-১৯ প্রবতক্রাে

শ্রবমকক্দর মক্ে্ পকাবভড-১৯ 
প্রবতক্রাে বিষয়ক সক্চতনতা 

গক্ে পতািা

িাংিা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।


