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লপ্রয় র্হ মী,
লবলর্এর্ প্রশার্ন এ াদেলমদত আগামী ২২ কম ২০২২ কেদ শুরু হদত যাওয়া ৫ (পাঁচ) মার্ ব্যাপী ১২৪তম, ১২৫তম এবং ১২৬তম
আইন ও প্রশার্ন ক াদর্ স প্রলশক্ষণােী লহদর্দব মদনানীত হওয়ায় এ াদেলমি র্ম্মালনত কিক্টি ও ক ার্ স ম্যাদনজদমন্ট টিদমি পক্ষ
কেদ আপনাদ জানাই আন্তলি অলিনন্দন।
০২। আমিা আশা িলি, ইদতামদে আপলন অনিাইন কিলজদেশন র্ম্পন্ন দিদিন। বতসমান মসস্থি হুদত অবমুক্ত হদয় ২১ কম
২০২২ তালিদে লব াি ৩টায় আপনাদ আবলি িাদব এ াদেলমদত উপলস্থত ো দত হদব। েীর্ সদময়ালে এ আবালর্ প্রলশক্ষদণি
পয সাপ্ত পূব স-প্রস্তুলত গ্রহদণি সুলবধাদে স প্রদয়াজনীয় লনদে সশাবিী প্রোন িা হদিা।
) প্রলশক্ষণ ক ার্ সটি র্ম্পূণ স আবালর্ প্রদতে প্রলশক্ষণােীি জন্য প্রলশক্ষণ াদি এ াদেলমদত অবস্থান িা বােতামূি ।
ে) ক ার্ সটি লেনব্যাপী লবলিন্ন মসসূলচ কযমনঃ ক্লার্, মাঠ র্ংযুলক্ত, লশক্ষা র্ ি, কর্লমনাি, মসশািা, র্ম্প্রর্ালিত অলধদবশন, শিীিচচ সা
ও কেিাধূিা লনদয় র্াজাদনা হদয়দি। র্ ি মসসূলচদত প্রলশক্ষণােীদেি আবলি িাদব অংশগ্রহণ িদত হদব।
গ) আমিা ননলত তা ও লনয়মশৃঙ্খিাি উপি লবদশষ গুরুত্ব আদিাপ লি লবধায় প্রলশক্ষণােী মস তসাদেি লন ট হদত র্দব সাচ্চ
র্হদযালগতা প্রতোশা িলি।
র্) প্রলশক্ষণ াদি নািী প্রলশক্ষণােীদেি জন্য র্ব সালধ এ টি লশশুর্ন্তান (৯ মার্ হদত ৩ বিি পয সন্ত) লনদয় এ াদেলমদত ো াি র্ীলমত
সুদযাগ িদয়দি। এই সুদযাগটি গ্রহণ িাি জন্য ক ার্ স শুরুি পূদব সই ক ার্ স ম্যাদনজদমন্ট টিমদ অবলহত িদত হদব। এ জন প্রলশক্ষণােী
লহদর্দব আপনাদ অবিই র্ ি অলধদবশন/ মসসূলচদত উপলস্থত কেদ র্লিয়িাদব অংশগ্রহণ িদত হদব। এমতাবস্থায়,
লশশুর্ন্তাদনি র্ঠি যত্ন কনয়াি পয সাপ্ত ব্যবস্থা আপনাদ ই লনলিত িদত হদব। উদেখ্য, এ াদেলমদত লশশু লেবাযত্ন ক ন্দ্র িদয়দি, যা
ক বিমাত্র অল র্ র্মদয় কোিা োদ । উদেখ্য, লশশুি যত্ন প্রোদনি লনলমত্ত পয সাপ্ত র্হায়
মসচািী এ াদেলমদত অপ্রতুি লবধায়
লশশুি র্াব সক্ষলণ পলিচয সাি জন্য লনজস্ব ব্যবস্থাপনায় এ াদেলমদত লনজ বিাদ্দকৃত দক্ষ এ জন ক য়ািলগিাি (নািী) র্দে িােদত
পাদিন। কর্দক্ষদত্র তাি ২ লপ পার্দপাট স র্াইদজ িলব ও জালতয় পলিচয় পদত্রি র্তোলয়ত দটা লপ লিদপাটিংস এি র্ময় জমা লেদত
হদব। এ াদেলমদত অবস্থান াদি ক য়ািলগিাদিি র্ ি োয়োলয়ত্ব র্ংলিষ্ট মস তসাই বহন িদবন। তদব লনধ সালিত মূদেি লবলনমদয়
োইলনং এ তাি োবাি ব্যবস্থা িা যাদব।
ঙ) এ াদেলমদত কযাগোদনি র্ময় প্রলশক্ষণােীদ লনদনাক্ত লজলনর্পত্র র্দে আনাি জন্য লবদশষিাদব অনুদিাধ িা যাদে :
➢ মসস্থি কেদ িাড়পত্র;
➢ র্দ্য কতািা ১০ লপ পার্দপাট স র্াইজ দটা;
➢ ৭৫০০ (mvZ nvRvi cuvPkZ) টা া নগে জামানত (এ াদেলমদত লিদপাটিংস এি র্ময় নগে প্রোন িদত হদব, যা
র্ িিাদব প্রলশক্ষণ কশদষ ক িতদযাগ্য);
➢ প্রলশক্ষদণি জন্য প্রদয়াজনীয় বইপত্র এবং লনজ মসস্থদিি (দজিা/মন্ত্রণািয়/লবিাগ/েপ্তি) পলিলচলত লবষদয় উপস্থাপনাি
জন্য পয সাপ্ত তথ্য-উপাË ও বইcÎ;
➢ উদবাধনীর্হ লবলিন্ন অনুষ্ঠাদনি জন্য প্রদয়াজনীয় AvbyôvwbK কপাশা ।প্রলশক্ষণটিি ব্যালপ্ত লবদবচনায় পয সাপ্ত র্ংখ্য
AvbyôvwbK I e¨envh© কপাশা লনদয় আর্াি জন্য অনুদিাধ িা যাদে (কপাশা র্ংিান্ত র্ংযুলক্তটি কেখুন)।

এিাড়াও প্রলশক্ষণ াদি ব্যবহাদিি জন্য লনজস্ব কেিাধুিা, শিীিচচ সা, িলব আ া, র্েীদতি উপ িণ/র্িঞ্জাম, োপটপ
ইতোলে র্দে আনদত পাদিন। তদব লনদজি োপটপ না আনদি প্রলশক্ষণ ািীন র্মদয়ি জন্য এ াদেলম কেদ োপটপ র্িবিাহ
িা হদব যা প্রলশক্ষণ কশদষ ক িতদযাগ্য।
০৩। এ ক াদর্ স লমউলনদ টিি ইংলিদশি উপি লবদশষ গুরুত্ব প্রোন িা হদয় োদ । কর্শনর্হ র্ ি মসসূলচ ইংদিলজদত
পলিচালিত হদব। বক্তা, ক ার্ স ম্যাদনজদমন্ট টিম ও র্হপ্রলশক্ষণােীদেি র্াদে ইংদিলজদত ো বিাি মানলর্ প্রস্তুলত গ্রহণ িাি
জন্য অনুদিাধ িলি।
০৪। ক ালিে র্ংিান্ত র্াধািণ ও এ াদেলমি লনদে সশনা আবলি িাদব পািন িদত হদব। এ র্ংিান্ত র্ংযুলক্তটি মদনাদযাগ লেদয়
িক্ষে রুন।
০৫। প্রলশক্ষণ র্ংিান্ত কযদ াদনা প্রদয়াজদন লনদনাক্ত মস তসাগদণি র্াদে কযাগাদযাগ িাি জন্য অনুদিাধ িলি:
ক াদর্ সি নাম
১২৪তম আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স
১২৫তম আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স
১২৬তম আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স

ক ার্ স র্মন্বয়
ে. কমাহাম্মে ামরুজ্জামান
কমাবাইি: ০১৭১৫৩৭৫৫৯০
ে. কমাঃ মঈন উলদ্দন
কমাবাইি: ০১৭৪৬৪২৫৩৫৯
জনাব শল কুি লিদোয়ান আিমান শাল ি
কমাবাইি: ০১৮১৭৭১৩৭৯০

র্হ ালি ক ার্ স র্মন্বয়
জনাব নাজনীন সুিতানা
কমাবাইি: ০১৭২৪৫৮৪৬২০
জনাব ািজানা িহমান িহমান
কমাবাইি: ০১৭৯৬২৫৫৭৮৯
জনাব তালনয়া মুন
কমাবাইি: ০১৭১৪৩৫২৮৫৪

০৬। আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স লবলর্এর্ (প্রশার্ন) োোদিি এ টি কমৌলি প্রলশক্ষণ। এ জন কমধাবী নবীন মস তসা লহদর্দব এ
প্রলশক্ষদণ আপনাি র্লিয় ও আন্তলি অংশগ্রহণ আশা িলি যা লবলর্এর্ প্রশার্ন এ াদেলম এবং র্ালব স িাদব লবলর্এর্ (প্রশার্ন)
োোদিি িাবমূলতসদ উজ্জ্বি িদব। আলম লবশ্বার্ লি, এ জন আদিাল ত ও কপশাোি মস তসা লহদর্দব লনদজদ গদড়
তুিদত এই প্রলশক্ষণ আপনাি লিত শক্ত িদব।
০৭) প্রলশক্ষণটি আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূি হওয়াি প্রতোশা িলি।

প্রাপ
র্ ি প্রলশক্ষণােী
১২৪তম/১২৫তম/১২৬তম আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স

ইলিয়া সুমনা
ক ার্ স পলিচাি
১২৪তম, ১২৫তম এবং ১২৬তম আইন ও প্রশার্ন ক ার্ স

লনদে সশাবিী (নািী প্রলশক্ষণােীদেি জন্য)
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

ক াদনা ক্লাদর্ অেবা অনুষ্ঠান উপিদক্ষে অর্ংযত কপাষা পলিধান িা যাদব না।
চুি পলিেন্নিাদব আচঁড়াদনা ও বাধা ো দব, অবিই চুি লবনুনী িা ো দব অেবা কোপা বাঁধা ো দব।
অদশািন ক শলবন্যার্ লনলষদ্ধ।
চুি িঙ িা ও মানানর্ই নয় এমন অিঙ্কািালে ব্যবহাি িা যাদব না।
শালড়ি িঙ এবং ন শা মালজসত হদত হদব। উজ্জ্বি িঙ বা জলি-ল তা শালড়দত ব্যবহাি িা যাদব না।
ব্লাউদজি হাতা স্বািালবদ ি কচদয় বড় বা কিাট হদব না।
অস্বািালব আকৃলতি র্াদিায়াি- ালমজ পলিধঅন িা যাদব না। র্াদিায়াি- ালমজ শািীন ও মানানর্ই আকৃলতি
হদত হদব।
র্াদিায়াি- ালমজ অলতলিক্ত বড় বা কিাট হওয়া যাদব না।
র্ ি পলিদধয় বস্ত্র পলিস্কাি-পলিেন্ন এবং ইস্ত্রীকৃত ও প্রদয়াজনীয় কক্ষদত্র মাড় কেয়া হদত হদব।
র্ম্পূণ স পা ঢা া জুতা পলিধান িদত হদব। ক াদনা চটি, স্পঞ্জ স্যাদেি বা হাওয়াই চপ্পি গ্রহণদযাগ্য নয়।
জুতাি িঙ এবং ন শা কশািন হদত হদব।
জুদয়িালির্মূহ অবিই মালজসত হদব। ক াদনা িািী, অপ্রচলিত, অতেন্ত মূেবান বা অর্ংযত জুদয়িালি ব্যবহাি িা
যাদব না।
হাি া কম াপ গ্রহণদযাগ্য হদব। আই িাদো, আই িাইনাি বা কনইি পলিশ ব্যবহাদিি কক্ষদত্র র্ত স ো দত হদব,
কযদনা শািীনতা িঙ্ঘন না হয়।
হাি া সুগলি ব্যবহাি িা যাদব।
োবাি র্দি ক াদনা োজুয়াি কপাশা পলিধান িা যাদব না।
কপাশা লবলধ
নািী প্রলশক্ষণােীদেি জন্য

লনদনাক্ত কপাশা লবলধর্মূহ আবলি িাদব কমদন চিাি জন্য লনদে সশ িা হদিাঃ
উপিক্ষে/ অনুষ্ঠান
কেনী ক্ষ

কমর্ নাইট/ অলতলে িজনী/
উদবাধনী অনুষ্ঠান
শিীি চচ সা ও কেিাধুিা

োবাি র্ি

কপাশা লবলধ
১। ৩টি লনধ সালিত িদঙি শাড়ী
২। অন্যান্য াপড়গুদিা অবিই শাড়ীি র্াদে র্ামঞ্জস্যপূণ স হদত হদব।
৩। শীদতি র্ময় অবিই কব্লজাি পলিধান িদত হদব।
৪। র্ম্পূণ স পা ঢা া াদিা জুতা
৫। ক াদনা র্ািওয়াি- ালমজ পলিধান িা যাদব না।
১। গাঢ় িঙ এি শাড়ী
২। অন্যান্য পলিদধয় অবিই শাড়ীি র্াদে র্ামঞ্জস্যপূণ স হদত হদব।
৩। র্ম্পূণ স পা ঢা া াদিা জুতা
১। র্াো র্াদিায়াি/ র্াো টি শাট স
২। র্াো ালমজ/ র্াো ট্রাউজাি
৩। র্াো কস্পাট সর্ সুে
৪। র্াো কমাজা
১। মসাি র্াদিায়াি- ালমজ/শাড়ী
২। মসাি জুতা
৩। েিলমটলিি বাইদি ক াদনা স্পদঞ্জি জুতা ব্যবহাি িা লনলষদ্ধ

পুরুষ প্রলশক্ষণােীদেি জন্য
০১

ক াদনা ক্লাদর্ অেবা অনুষ্ঠান উপিদক্ষে অর্ংযত কপাষা পলিধান িা যাদব না।

০২

প্রদতে টি অনুষ্ঠাদন ক ার্ স ম্যাদনজদমন্ট র্তস লনধ সালিত কপাশা পলিধান িদত হদব।

০৩

চুি পলিেন্নিাদব আচড়াদনা ো দত হদব।

০৪

অপ্রচলিত ক শলবন্যার্ দঠািিাদব লনলষদ্ধ

০৫

চুদি িঙ িা এবং ব্যাে ব্যবহাি িা যাদব না।

০৬

োলড় পলিেন্নিাদব িাটা ো দব।

০৭

োলড় না ো দি লক্লন কশিে ো দত হদব।

০৮

র্ ি পলিদধয় বদস্ত্রি িঙ এবং ন শা মস তসাসুিি হদত হদব। উজ্জ্বি িঙ বা জলি-ল তা ব্যবহাি িা যাদব না।

০৯

ক াদনা লজন্স, লঢদিঢািা প্যান্ট বা িািলবহীন টি শাট স গ্রহণদযাগ্য হদব না।

১০

শুধুমাত্র গাঢ় িঙদয়ি ( াদিা বা কনিী ব্লু) িমাি সুেট ব্যবহাি িদত হদব।

১১

বােতামূি িাদব এ াদেলম প্রেত্ত লনলে সষ্ট ক ার্ সলিলত্ত টাই পলিধান িদত হদব।

১২

শাট স বা ট্রাউজাি অতেন্ত আঁটর্াঁট বা লঢদিঢািা হদত পািদব না।

১৩

শাট স, প্যান্ট বা সুেট অতেন্ত আঁটর্াঁট বা লঢদিঢািা হদত পািদব না।

১৪

কমাজাি িঙ অবিই প্যান্ট ও জুতাি র্াদে র্াদে মানানর্ই হদত হদব কযন পাদয়ি ক াদনা অংশ দৃিমান না হয়।

১৫

হাি া সুগলি ব্যবহাি িা যাদব। উগ্র সুগলি ব্যবহাি লনলষদ্ধ।

১৬

র্ ি পলিদধয় বস্ত্র পলিস্কাি-পলিেন্ন এবং ইস্ত্রীকৃত ও প্রদয়াজনীয় কক্ষদত্র মাড় কেয়া হদত হদব।

১৭

ক াদনা প্র াি জুদয়িালি ব্যবহাি িা যাদব না। কপাশা , ক শলবন্যার্ বা জুতা অবিই মস তসাসুিি হদত হদব।

১৮

োবাি হদি ক াদনা োজুয়াি কপাশা পলিধান িা যাদব না।

কপাশা লবলধ
পুরুষ প্রলশক্ষণােীদেি জন্য
লনদনাক্ত কপাশা লবলধর্মূহ আবলি িাদব কমদন চিাি জন্য লনদে সশ িা হদিাঃ

উপিক্ষে/ অনুষ্ঠান
কেনী ক্ষ

কমর্ নাইট/ অলতলে
িজনী/ উদবাধনী অনুষ্ঠান

শিীি চচ সা ও কেিাধুিা

োবাি র্ি

কপাশা লবলধ
১। কক্লাজে িাি ফুি হাতা র্াো শাট স
২। াদিা প্যান্ট
৩। শুধুমাত্র গাঢ় িঙদয়ি ( াদিা বা কনিী ব্লু) িমাি সুেট (শীত াদিি জন্য)
৪। াদিা অক্সদ াে স জুতা
৫। াদিা িং কমাজা
৬। এ াদেলম র্তস লনধ সালিত টাই
১। কক্লাজে িাি ফুি হাতা র্াো শাট স
২। াদিা প্যান্ট
৩। শুধুমাত্র গাঢ় িঙদয়ি ( াদিা বা কনিী ব্লু) িমাি সুেট (শীত াদিি জন্য)
৪। াদিা অক্সদ াে স জুতা
৫। াদিা িং কমাজা
৬। এ াদেলম র্তস লনধ সালিত টাই
১। র্াো টি শাট স
২। র্াো ট্রাউজাি
৩। র্াো িালনং শুে/দ ের্
১। শাট স / টি শাট স ( িাির্হ)
২। প্যান্ট (ট্রাউজাি পলিধান িা যাদব না)
৩। িমাি স্যাদেি

পৃে র্ংযুলক্ত:
** ক ালিে পলিলস্থলত জলনত ািদণ স্বাস্থে লবলধ র্ঠি িাদব প্রলতপািদনি র্াদে স লনদনাক্ত লবষয়ালেি লেদ িক্ষে িােদত
লবদশষিাদব অনুদিাধ িলি।
➢ আপলন বা আপনাি পলিবাদিি ক াদনা র্েস্য যলে গত ১৫ লেদনি মদে ক ালিে আিান্ত হদয় োদ ন যাি র্ংস্পদশস
আপলন এদর্লিদিন, কর্দক্ষদত্র লিদপাটিংস এি র্ময় আপনাদ

ক ালিে কনদগটিি র্নে োলেি

িদত হদব

(র্ি ালি/অনুদমালেত কবর্ি ালি প্রলতষ্ঠান হদত);
➢ গত ০১ র্প্তাদহি মদে যলে আপনাি মদে ক ালিে র্ংিমদনি ক াদনা উপর্গ স কেো যায়, কর্দক্ষদত্র ক ালিে কটস্ট
দি লনলিত হদয় লনন। positive হদি আপনাি ক ার্ স র্মন্বয় ক জালনদয় ক াদর্ স কযাগোন কেদ লবিত োকুন।
Negative হদিও যলে শািীলি অসুলবধা োদ , কর্দক্ষদত্র লচল ৎর্দ ি পিামশস লনদয় ক াদর্ স কযাগোদনি লবষদয়
লর্দ্ধান্ত লনন।
➢ অতীব জরুলি প্রদয়াজদন র্তসপদক্ষি পূব স অনুমলত িাড়া ক্লার্ চিা ািীন/আদগ/পদি/র্প্তাহাদন্ত এ াদেলম তোগ
লনরুৎর্ালহত িা হদব।
➢ প্রলশক্ষণ চিা াদি ক াদনা প্রলশক্ষণােী ক ালিে র্ংিমদন আিান্ত হদি/জরুলি অসুস্থ হদি/ আইদর্াদিশন/উন্নত
লচল ৎর্া কর্বাি ব্যবস্থা প্রলশক্ষণােীদ

িদত হদব।

➢ স্যালনটাইজাি, মাস্কর্হ ক ালিে র্ংিান্ত দ্রব্য র্ামগ্রী প্রলশক্ষণােীদ লনজ োলয়দত্ব র্ংিান্ত িদত হদব।
➢ লিদপাটিংস এি র্ময় কপ্রদতে প্রলশক্ষণােীদ এ াদেলমি লচল ৎর্দ ি র্ম্মুদে উপলস্থত হদয় স্বাস্থে পিীক্ষা দি
লনদত হদব।
➢ ক ালিে িো লর্ন ২ কোজ গ্রহদণি র্নেপত্র োলেি িদত হদব (দয ক াদনা অনুদমালেত প্রলতষ্ঠান কেদ )।

