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ফলক্ষান্ফবলদের াধারণ ফন্দেি লাবী 
 
 
1. অপফন্ যখন্ িাদ রদবল করদছন্ তখন্ অপন্ার রফলক্ষক এবং ন্যান্য ংলগ্রণকারীদের ফভবােন্ করুন্। 
 
 
2. রফতর্ট িাদ বলযআ মফন্ষ্ঠ প্ান্। 
 
 
3. ফন্ফমত প্ান্। প্যব রাথীদের ঈপফস্থফত ফন্ধিাফরত চাফো প্থদক কম দব তাদের ার্টি ফিদকট প্ো দব ন্া। 
 
 
4. যফে অপন্ার প্কান্ কারণবলতঃ িা ছুদট যা, তদব অপন্ার রফলক্ষকদক জান্ান্। 
 
 
5. অপন্ার রফলক্ষক ফক প্েখাদেন্ বা বদছন্ প্ ফেদক মদন্াদযাগ ফেন্। 
 
 
6. যফে অপন্ার প্কান্ ফকছু বঝুদত ফুবধা , অপন্ার াত উঠান্ এবং অপন্ার রদের ঈত্তর প্জদন্ ফন্ন্। 
 
 
7. ফন্ফিত প্ান্ প্য অপফন্ রতীর্ট মফডঈদর প্লদ প্ো ন্লুীন্ীগুফদক ম্পােন্ কদরদছন্। এটা অপন্ার 

ধারন্াদক অর স্ষ্ট্ কদর তুদত াাযয করদব। 

 
8. অপফন্ প্য ন্তুন্ েক্ষতার্ট ফলখদন্ প্র্ট যত প্বলীবার ম্ভব ন্লুীন্ করুন্। ন্লুীদন্র জন্য অপন্ার 

রফলক্ষক বা পাা্ঠীদের কাছ প্থদক াাযয ফন্ন্। 

 
9. ফবেযুৎ বা যন্ত্রপাফত ফন্দ কাজ করার ম, অপন্ার রফলক্ষক দ্বারা ফন্দেি ফলত মস্ত রকার রদাজন্ী 

াবধান্তা বম্বন্ করুন্। 

 
10. ফন্ফিত করুন্ প্য অপফন্ বিো ফন্খুুঁতভাদব ফিত এবং রুফচলী অদছন্। 
 
 
11. রফলক্ষন্ চাকাীন্ রফতর্ট কমিকাণ্ড, অদাচন্া এবং প্খাধুা ফি ভাদব ংলগ্রন্ করুন্। 
 
 
12. িাদ অার অদগ বিো স্দান্ করুন্, পফরিার প্পাাক পরুন্ এবং পফরপার্ট কদর চু অুঁচফড়দ ফন্ন্। 
 
 
13. ফতন্র্ট বদথদক গুরুত্বপণূি লব্দ বলযআ মদন্ রাখদবন্ এবং অপন্ার রফতফেদন্র কদথাপকথদন্ বযবার করুন্ 

এগুফ  ো কদর, ধন্যবাে এবং েঃুফখত। 
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প্কাদির কাঠাদমা  (60 ঘণ্টা) 
 

কারী পাদরটর (িুটযার) - ফি অপদগ্রদডলন্ প্রাগ্রাম QP LSS/Q3101 
 

েক্ষতা: ফেন্ ফধদবলন্ মকা( ঘণ্টা) 

াকা েক্ষতা 

1 
া্্ ফন্দজর ফেদক তাকান্ - বফষ্ঠ এবং েবুিতা 

2 ঘন্টা. 
রতযালা, প্রাগ্রাম ফলফডঈ এবং ফভফত্ত ফন্মাবী 

2 
ক্ষয ফন্ধিারণ 

2 ঘন্টা. 
ফন্দজদক এবং ন্যদক যাচাআ করা 

3 
ন্দুররন্া কাদর স্ব-ঈপস্থাপন্ 

2 ঘন্টা. 
পফরচযিা এবং  স্বাস্থযফবফধ 

4 
ভফবযৎ প্থদক জীবন্যাপন্ 

2 ঘন্টা. 
ভা ভযা 

5 
প্যাগাদযাদগর প্ন্টাকি   ম্প্রো মান্ফচত্র 

2 ঘন্টা. 
কথা বা - একর্ট োফত্ব 

6 
প্যাগাদযাদে্র রফতবন্ধকতামূ 

2 ঘন্টা. 
শ্রবন্ করা - একর্ট ফিালীতা 

7 
ফলষ্ট্াচার এবং প্ৌজদন্য 

2 ঘন্টা. 
-প্মৌফখক প্যাগাদযাদগর 

8 
স্ব-লৃিা, বোন্ এবং খণ্ডতা 

2 ঘন্টা. 
ফন্ফমত কমিরত বার ফুবধা 

9 
প্পলার ংজ্ঞা 

2 ঘন্টা. 
ফলদল্প রফতদ্বফন্দতা এবং ন্দুররণা 
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েক্ষতা: ফেন্ ফধদবলন্ মকা( ঘণ্টা) 

 20 ফিফভংএর ফিাকমি 2 ঘন্টা. 

 

21 ফিফভংএর ফিাকমি 2 ঘন্টা. 

22 প্পফষ্ট্ংএর ফিাকমি 2 ঘন্টা. 

23 প্পফষ্ট্ংএর ফিাকমি 2 ঘন্টা. 

24 কাদজর এাকার রক্ষণাদবক্ষণ 2 ঘন্টা. 

25 ফিফচং , কার্টং, ফিফভং এবং প্পফষ্ট্ং এর কাজ করার ম ঈৎপােদন্র গুন্মান্ 2 ঘন্টা. 

26 কাদজর জাগাদত স্বাস্থয, রুক্ষা এবং ফন্রাপত্তার চাফোমূ 2 ঘন্টা. 

27 ফলল্পগত, পফরচান্গত এবং ংস্থাগত চাফো 2 ঘন্টা. 

28 চূড়ান্ত মূযাদন্র জন্য রস্তুফত 2 ঘন্টা. 

29 চূড়ান্ত মূযাদন্র জন্য রস্তুফত 2 ঘন্টা. 

30 চূড়ান্ত মূযাদন্র জন্য রস্তুফত 2 ঘন্টা. 

 Total 60 ঘন্টা. 
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