বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)
কতজগাঁও শশল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮
প্রশশক্ষণ শবভাগ

প্রশশক্ষণ ককাস স চলাকালীন ওয়াকসসদে প্রশশক্ষণার্থীদেি োলনীয় সাধািণ শনয়মাবলী

১। কাদজি সাধািণ সময়: সকাল ৯:০০ হদত শবকাল ৫:০০ ের্ সন্ত (িশব-বৃহস্পশতবাি)।
িমজাদন কদজি সময়: সকাল ৯:০০ হদত শবকাল ৩:৩০ ের্ সন্ত (িশব-বৃহস্পশতবাি)।
(সিকাশি শসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েশিবতসন কর্াগ্য)
২। কর্ সকল প্রশশক্ষণার্থী ক্লাদস হাশজি র্থাকদত োিদবন না, প্রশশক্ষণ শবভাগ কর্থদক পূব সাদে অনুমশত গ্রহণ কিদত হদব। ওয়াকসসদে ১৫ শমশনট
ের্ সন্ত শবলদে উেশিশত গ্রহণদর্াগ্য হদব। ১৫ শমশনট এি কবশী কেশি কিদল কাজ কিাি অনুমশত কেয়া হদব না। সপ্তাদহ ৩ শেন কেশিদত
উেশিশত কাদজি অমদনাদর্াগী বদল শবদবশচত হদব।
৩। অনুেশিশত : পূব স অনুমশত ছাড়া র্শে ককান প্রশশক্ষণার্থী ক্লাদস অনুেশিত র্থাদকন, তা সাংিাদক জাশনদয় কেয়া হদব। র্ািা ককান সাংিা
কর্তক
স কপ্রশিত নন তাদেি ব্যাোদি প্রদয়াজনীয় ব্যবিা কনয়া হদব। পূব স অনুমশত অর্থবা যুশিযুি কািণ ছাড়া ককাস স কময়াদে অর্থ সাৎ সদব সাচ্চ
তাশিক ও ব্যবহাশিক ক্লাদস ১৪ সপ্তাদহ ককান প্রশশক্ষণার্থী ৭৫% হাশজিাি কম অনুেশিত র্থাদকন শনয়মানুসাদি শতশন প্রশশক্ষণ হদত বাে
স
র্াদবন অর্থ সাৎ শতশন ককান সনেেত্র োদবন না। অনানুদমাশেত ও অনুদমাশেত উভয় অনুেশিশতই সার্টশিদকদট
উদলশিত কমাট কার্ স শেবস
হদত বাে র্াদব।
৪। ২ ঘন্টা সমদয়ি ছুর্টি জন্য শিজাইনাি/এর্টও/দিািম্যান এবাং পুদিাশেন অর্থবা তাি কবশী সমদয়ি ছুর্টি জন্য র্র্থার্র্থ কর্তেস দক্ষি মাধ্যদম
প্রশশক্ষণ শবভাগদক শলশিতভাদব জানাদত হদব।
৫। শনিােত্তা : ওয়াকসসদে শঢলা কোশাক ব্যবহাি শনশিদ্ধ। শবদশি কদি িাউশি, তাে শবভাগ, ইদলকদ্াো্দের্টাং, কমশশনসে, অদটাদমাবাইল এ
প্রশশক্ষণার্থীদেি শনিােত্তা জুতা েিদত হদব। সদে অবিানকাদল এযাদপ্রান ব্যবহাি কিদত হদব। তাছাড়া অন্যান্য শনিােত্তাি অভযন্তরীন
শনয়মাবলী কমদন চলদত হদব।
৬। র্ন্ত্রোশত : কর্ সকল সিঞ্জাম, েশিমােক র্ন্ত্র ইতযাশে প্রশশক্ষণার্থীগণ কটাি হদত গ্রহণ কিদবন, ককাস স কশি হবাি েদি তা ভাল অবিায়
স
কিিৎ শেদত হদব। হাশিদয় কগদল অর্থবা নষ্ট কিদল তাি মূল্য েশিদশাদধ অোিগ হদল তা সাংিাদক জাশনদয় কেয়া হদব এবাং সার্টশিদকট
প্রোন বন্ধ র্থাকদব। কাদজি সময় হাশতয়াি (সিঞ্জাম) ক্ষশতগ্রি হদল শবভাগীয় প্রধানদক অবশহত কিদত হদব।
৭। গৃহ সাংিক্ষণ : প্রদতযক কাদজি েদি কমশশন টুলস্ ও কাদজি জায়গাসহ সবশকছু েশিষ্কাি িািদত হদব।
৮। শৃঙ্খলা : প্রশশক্ষক-এি আদেশ মান্য কিদত হদব। ককান প্রশশক্ষণার্থীি অবাধ্যতা পুদিাপুশি বশহষ্কাদিি সাশমল হদব।

