
#কেন #কে #কেভাবে



ইউর োরে এটিআইনগতভোরে প্রর োজন, যে েযেসোস ে োহ শঙৃ্খল জরু়ে েথোেথ
ের শ্রমঅনুশীলন ক রত হরে
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§

সোমোজজক

দোর ত্বআইন

অকিয়া

সতককতো আইন

ফ্রান্স জার্ মানী যুক্তরাজয ইইউ

অর্ মনীকিবিজািীয়

ের্ মপকরেল্পনা ও র্ানোকিোর

আইন (NAP) এেং সাপ্লাই কেইন

আইন (পকরেকল্পি)

আধুরনক দোসত্ব

আইন

দল

দাকয়ত্ব উবদযাগ



3

নতুন জোম কোন স ে োহআইরন স ে োহকো ীরদ প্ররশক্ষণ েোচোইরেোগয
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সোরিফোই যকোস কগুরল প্ররশক্ষণ জি োকলোে এেং এ কোে ককোর তো প্রমোণ ক রত েোর , 
েো অরনক মোন, উরদযোগ এেং জোম কোনআইন দ্বো ো প্রর োজনী 
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সে মেযাপী, এর্নকে

কনরক্ষর ের্ীবদর জনয

উপযুক্ত

পয মবেক্ষণ এেং

পকরর্াপ

স্বিন্ত্র লগইন

শ্ররমকরদ জনয গযোরমফোইড ইলোরন কংর  উে রভরি কর আমোরদ দৃটিভরি
"রন ীক্ষরণ েোইর " প্ররশক্ষণরককর যতোরল স্বচ্ছ, ের মোেরেোগয এেং কোে কক !
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... এেং যেশ কর কটি এরশ োন কো খোনো প্রর োগ ক ো হ রে
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সংরশোধনমূলক কম ক

ের কল্পনো যডিো

রেরেষণ

মোরে কোজ এেং

েযেহো কো ী 

ে ীক্ষো

শ্রম

রেরশষজ্ঞরদ 

ে োমশ ক

উেরদশমূলক ধো ণো এেং যশখো রেষ েস্তু রতনটি স্তরে উে রভরি কর 
রেষ েস্তুগুরলো তত ী ক ো হর রে
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১৫কর্কনট/ওয়ােমার/সপ্তাহ

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

কসশন ১

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

কসশন ২

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

কসশন ৩

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

কসশন ৪

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

যসশন ৫

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

যসশন ৬

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

যসশন ৭

সরে কোচ্চ ৫টি অনুশীলন

যসশন ৪

প্রর্র্

র্াস

কিিীয়

র্াস

1

2
3

প্ররশক্ষণ সমোন্ত োলভোরে হরত েোর , েযেহো কো ী এেং িযোেরলরি সংখযো উে রনভক কর 

সোমগ্রী ফলোফরল রভরিরত প্ররতটি েথৃক রশক্ষোথী সোরথ মোরনর যনও ো



রনেন্ধন এেং লগইন একটি QR  যকোড এেং GDPR এ অনুগত সহজ এেং
দ্রুত
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প্ররতযক েযেহো কো ী একটি যকোড গ্রহণ কর , িযোেরলরি কযোরম ো েো যে যকোনও রকউআ র ডো রদর 

স্ক্যোন ক ো যেরত েোর 
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ডান ো োর্কদবে

কসায়াইপ েরুন

শুনুন ও কনে মােন েরুন
ফবটাগ্রাফ সহ পাবযযর

কর্ল খুুঁবজ কের েরা

সক্রিয় হনকটবন সঠযে কেভাবগআনুন

েহু কনে মােনী প্রশ্ন -উত্তর

সঠযেিবর্ রাখুন

সঠযে ো ভুল ভুল খুবজ কের েরুন

রেরভন্ন ইন্টোর রিভ যখলো ফম কযোিগুরল যশখো সহজ কর যতোরল
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উদোহ ণ (এেং েরে) সংসৃ্ক্রত এেং রশরল্প সোরথ মোরনর যনও ো হর রে
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… এেং স্থোনী ভোষো েোও ো েো 
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রেষ েস্তুগুরলো প্ররতরদরন কো খোনো জীেরন রচত্র তুরল ধর 
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েরে রদর যলখো েযেহো েতিো সেে সীমোেদ্ধ  োখো েো 
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যকোস কটি যশষ হও ো ে ডযোশরেোরডক রেরেষণ রনর একটি ইউজো সোরভক মোধযরম

ের মোে ক ো হর থোরক
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মূল দক্ষতো সূচকগুরলো প্রদরশ কত হরচ্ছ
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▪ Rআরগ ও ের ফলোফল: গ়ে

▪ আরগ ও ের ফলোফল: 

রেত ণ

▪ যস ো েযজিগত উন্নরত

▪ যস ো যখলো: আরগ

▪ যস ো যখলো: ের 

▪ েোরজ যখলো: আরগ

▪ েোরজ যখলো: ের 

কেবেষণ

▪ সোপ্তোরহক উেরস্থরত

র্কনটকরং

▪ যপ্রোগ্রোরম তোরলকোভুি যলোরক 

শতোংশ

▪ অেস্থোন

▪ রলঙ

স্থায়ী ির্য

েে করেক্ষরণ জনয েযেহো কো ী উেরস্থরত স োসর যদখো েো , 

রশক্ষো ফলোফল যকোস কযশরষ প্রদরশ কত হ 
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নরথভুি সোমরগ্রক

কমীরদ শতোংরশ 

শতোংশ

%

েুর ো যকোস কসম কোরল

উেরস্থরত

আরগ ও ের উন্নরত যশষ ফলোফল

কো খোনো জনয একটি সুরিরস্ক্ো শুধুমোত্র যশষ ফলোফরল উে রভরি গণনো ক ো হ 
নো, ে ং যশখো উন্নরত উে রভরি কর মূলযো ন ক ো হ 
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রসরিম যথরক স োসর ফযোির ও েযেহো কো ীরদ সোটিকরফরকি রপ্রন্ট ক ো েোরে
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আঘোত এেং মো োত্মক দুঘ কিনো হ্রোস

আগুরন সম েথোেথআচ ণ যেোঝো

রেেদ এেং ঝুুঁ রক সম্পরককত েযজিগত দোর ত্ব স্বীকৃরত

রেেদ এেং ঝুুঁ রক যমোকোরেলো রেরভন্ন উেো যেোঝো

একটি ক্ষমতোপ্রোপ্ত ও অনুপ্রোরণত কমী েোরহনী কো রণ

উচ্চ কম কচো ীরদ ধর  োখো হো 

ডোউনিোইম করমর যদও ো কো রণ

উত্েোদনশীলতো েো়েরে

দরু্ মটনার হ্রাস উেু র্াবনর রক্ষণাবেক্ষণ এেং কনভমরবযাগয সরেরাহ কনক্রিিেবর

উপোকরিাকশক্ষার উবেশয

“অরি রন োেিো ও রেেদ” প্রথম যকোস ক, এেং এটি ইরতমরধয েোংলোরদরশ েোস্তেো ন

হর রে
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আঘোত এেং মো োত্মক দুঘ কিনো হ্রোস

সংিোমক য োগ / স্বোস্থযরেরধ ের়ের ে়েো হ্রোস ক ো

এ গনরমক্স নীরত

রেরেই সম্পরকক জ্ঞোনআহ ন

স্বোস্থযক কম কশজি

য োগ হ্রোস

এেঠট স্বাস্থযের এেং কস্থকিশীল ের্ী উেু র্াবনর রক্ষণাবেক্ষণ এেং কনভমরবযাগয সরেরাহ কনক্রিি েবর

উপোকরিাকশক্ষার উবেশয

“যেশোগত স্বোস্থয এেং স্বোস্থযরেরধ” যকোস কটি যকোরভড-১৯ এ প্ররতজি ো রহরসরে েুি ক ো
হর রে
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ক্ষরত প্ররতকো এেং কোরজ অেস্থো উন্নরত

অরভরেোগ রনষ্পরি যেোঝো

যেোগোরেোগ দক্ষতো উন্নতক ো

যমৌরলকশ্ররমকঅরধকো এেং দোর ত্ব যেোঝো

দ্বন্দ্বপ্ররতর োধ এেং সমোধোন

রেশ্বোস গর়ে একটি সোমগ্রী কমীরদ আশ্বস্তক ো

এেঠট োয মের অকভবযাগ প্রক্রিয়া অপাবরশনাল উপাদানগুকলর কেবয় অবনে কেকশ এেং প্রর্বর্ ের্ীবদর

সবেিনিা েৃক্রি প্রবয়াজন

উপোকরিাকশখার উবেশয

যকোস ক"শ্রম মোন এেং অরভরেোগ" (উন্ন ন েে কো )
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োরখানা

কমী প্ররশক্ষরণ প্রমোণ

দুঘ কিনো এেং স্বনোমধনয ক্ষরত রেষর ঝুুঁ রক হ্রোস

ক ো

যিকসই র রেোটিকংর  ের মোেরেোগয ফলোফল

নযোরে (NAP) একটি মূল উেোদোরন রদরক

কোজ ক ো প্রমোণ

ইউর োেী েোজোর  জনয প্রস্তুরত েোর়ের রেt

সোমোজজক এেং ের রেশগত মোরন সোরথ

সমন্ব েোর়ের রে

ব্র্যান্ড

উন্নি সম্মকি

রক সুরেধোগুরল  র রে?
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পয মবেক্ষণ এেং কেবেষণ সাঠটমকফবেট হস্তান্তর

েযেহারোরী এেং সর্য়সূেী কনি মারণ েরুন

অনলাইন প্রকশক্ষণ

টযােবলট প্রদান েরুন এেং কেউআর
কোড কপ্রন্টেরুন

েোস্তেো ন ক ো সহজ



আসুনআম ো একটি উদ্ভোেনী যনতৃত্ব রদর েোংলোরদরশ কো খোনোগুরল ততর কর !



কযাগাবযাগ:

Sonja.Westphal@Sustify.org

যিল.: +49 1703601180

Mahbub.Khan@Sustify.org

যিল.: +880 1713122417

www.sustify.org 26


