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No.IM-TP31-10 April, 2020
実習生指導部 （Jisshusei Shido-Bu）

কারিগরি প্ররিক্ষণার্থী সকলেি প্ররি , হ্যালো , উদ্দীপনাি সালর্থ প্ররিক্ষলণ মলনারনলেি কিলেন রক ? রকেু রিন পি শুরু হ্লে গগালেন
সপ্তাহ্। ২০২০ সালে ধািাোরহ্ক ভালে ৫ রিন েু টি র্থাকলে। গকাম্পারনি েু টি ো সলেিন েু টি রনলে োরহ্লি গেড়ালি যাওো গোলকি
সংখ্যা অলনক গেরি হ্লি পালি। িাই গগালেন সপ্তাহ্ পােলন রনলেি রেষেগুলো রনলে সিকক র্থাকাি অনুলিাধ কিরে।

1. বাহিরে যাওয়া বা বাহিরে োহি যাপরেে ক্ষেরি সতর্কতা
(১)আই হি র্ািক সারে োখুে
োরহ্লি যাওো ো োরহ্লি িারি যাপলনি গক্ষলি রনলে উলেরখ্ি আই রি কািক সমূহ্ সালর্থ িাখ্ুন।লপিা সম্পলকক গকান রিলেস আসলে রেনলেি
সালর্থ উত্তি প্রিান করুণ।
(১) গিরসলিন্স কািক
ইরমলেসন আইন ২৩ ধািা অনুযােী িাপালন অেস্থানিি রেলিিী নাগরিকলিি পাসলপার্ক সালর্থ িাখ্া োধযিামূেক । রকন্তু
গিরসলিন্স কািক সালর্থ র্থাকলে পাসলপার্ক সালর্থ িাখ্া োধযিামূেক নে। িাহ্লে গিরসলিন্স কািক সালর্থ র্থাকলে পাসলপার্ক না িাখ্লেও েেলে।
(২)আই এম িাপান গর্থলক প্রাপ্ত আই রি কািক
পাসলপার্ক, গিরসলিন্স কািক, আই রি কািক হ্ারিলে গগলে গকাম্পারন এেং আই এম িাপান এি সালর্থ অরেেলে গযাগালযাগ
করুণ।
(২)বাহিরে োহি যাপে বা ভ্রমরেে ক্ষেরি প্রজ্ঞাপে সমূি
োরহ্লি িারি যাপন ো ভ্রমলণি গক্ষলি ｢োরহ্লি িারি যাপন / ভ্রমণ রেেরপ্ত পি｣ িমা রিলি হ্লে। অরনোযক পরিরস্থরিলি পরিকরিি রিলন
গেিি

আসলি না পািলে অেেলে গকাম্পারনলক অেরহ্ি করুন। অনযানয গকাম্পারনি ইন্টানক ো োইলিি গকউ িিরমর্রিলি িারি যাপন

কিলি োইলে 「িারি যাপলনি অনুলমািন পি 」রনরিিভালে িমা রিলি হ্লে এেং িারি যাপলনি পূলেক অনুলমািন রনলি হ্লে।
(৩) ট্রাহির্ দুর্কটো প্রহতরোধ র্াযক্রম সমূি
োইলি গেি হ্লে িাপারনি ট্রারেক রনেম গমলন েেুন। সাইলকে োোলনা অেস্থালি গমাোইে গোন েযেহ্াি, োিা েযেহ্াি, সঙ্গীি গিানা
রনলষধ।এোড়াও, মািাে অেস্থাে ড্রাইরভং রনরষদ্ধ।িালিি গেো সাইলকে োোলনাি গক্ষলি গহ্ি োইলর্ি েযেহ্াি রনরিি করুন। রনিাপত্তাি
কর্থা গভলে রনেম গমলন সাইলকলে োোলনাি অভযাস গলড় িু েুন।
িাপালন গারড় ো োইক োোলনাি গক্ষলি বেধ ড্রাইরভং োইলসন্স প্রলোিন।রনি গিলি প্রাপ্ত োইলসন্স িাপালন বেধ েলে রেলেরেি হ্লে না।লকান
অেস্থালিই গারড় ো োইক োোলনা যালে না।এই রেষে গুলো পুনিাে গেক করুন।
গট্রলন যািাোলিি গক্ষলি গন্তেযস্থে পযকন্ত ভাড়া গেক কলি রনন এেং গট্রলন উঠাি পূলেক সঠিক ভাড়া পরিলিাধ করুন, গট্রন ট্রান্সোি
কিাি গক্ষলি, গট্রন গর্থলক নামাি পি, ভাড়াি অর্থক গননা কলি পরিলিাধ করুণ। অনুমরি রেহ্ীন রি িাইি অর্থো গট্রন ভাড়া রনলে িারেোরি
হ্লে অপিাধ িাই এই কাি গর্থলক অেিযই রেিি র্থাকলেন।

2. ছু টিে হদে হর্ভারব অহতবাহিত র্েরবে
(১)অরি প্ররিলিাধক
োইলি যাওোি সমে, গযালসি প্লাগ এেং পাওোি অেিযই েন্ধ কিলি হ্লে । পালিি রনলে আগুন জ্বাোলনা অেস্থাে িূলি সলি যাওো,জ্বেন্ত
রসগালির্ গেলে িাখ্া রেপিিনক িাই অেিযই এই কাি গর্থলক রেিি র্থাকলেন । পািাপারি যরি আগুন গেলগ যাে িাহ্লে গট্ররনং গসন্টালি
অরি প্ররিলিাধক প্ররিক্ষলণি কর্থা ভাে কলি স্মিণ কলি রনি গর্থলক অরি রনেকাপক েস্তু রিলে আগুন রনভালনাি গেষ্টা করুন,

আগুন েরড়লে

যাওোি সম্ভেনা র্থাকলে গিালড় আওোি কলি「আগুন োগলে , সাহ্াযয করুন」েলে প্ররিলেিীলিি গর্থলক সাহ্াযয োইলেন।সালর্থ সালর্থ「১১৯」
নেলি িরুিী কে করুন।
যরি প্ররিক্ষণার্থীলিি গুরুিি অেলহ্োি কািলণ আগুন োলগ, িাহ্লে প্ররিক্ষণার্থীিা গেৌিিািী অরভলযালগি িনয িােী হ্লি পালি, অর্থো নাগরিক
ক্ষরিি িনয ক্ষরিপূিণ রিলি হ্লি পালি।

(২)েযাংক, গপাস্ট েযাংক ＡＴＭ গমরিলনি েযেহ্াি রেষলে
গগালেন সপ্তালহ্ি সমে েযাংক ও গপাস্ট অরেস েন্ধ র্থালক। েযাংক ো গপাস্ট েযাংক ＡＴＭ গমরিন , েু টিি রিন ও সিকারি েু টিি রিলন
েযেহ্ালি অরিরিক্ত অর্থক ো োিক প্রিান কিলি হ্লে।েু টি শুরুি পূলেক িিকারি অর্থক উলত্তােন কলি িাখ্ার্া ভাে।

3. স্বাস্থ্য সরেতেতা
িাপালন েীলেি গিম ঋিু আসলে। পুরষ্টকি খ্ািয েহ্ন করুন যালি িাপদ্রাহ্ সহ্য কিলি পালিন। গযলহ্িু েষকাি ঋিু আদ্রক, িাই খ্াোলি
সহ্লিই িীোণু েংিরেস্তাি সহ্ রেষরিো (লপর্ েযার্থা ও িােরিো) হ্লি পালি। খ্ািয রেষাক্ত প্ররিলিালধি িনয রনেরেরখ্ি রেষেগুলো েক্ষয
করুন।
১।পেনিীে খ্ািয (মাংস, মাে ইিযারি) গমোি গিলষি িারিখ্ গেক এেং িািা আইলর্মগুরে িে করুন।
২।িাড়ািারড় িান্না ও খ্াওো গিষ কিা।
৩।িান্না কিাি আলগ সাোন রিলে হ্াি ভাে কলি পরিষ্কাি কিা এেং িান্না

গিলষ েু রি,র্থাোোসন,

কাটিং

গোিক রির্ািলিলন্ট রিলে

ভাে ভালে পরিষ্কাি কিা।(েু র্ন্ত পারন রিলে িীোণু মুক্ত কিা যাে)
৪।মাংস ও মাে যলর্থষ্ট পরিমাণ রসদ্ধ কলি গখ্লি হ্লে ও সিকক র্থাকলি হ্লে।
েিক মালন কলিানা ভাইিাস সংিমলণি প্রািুভকাে রনলে উরিি িলেরে। ওভািরিেযাক্ট না কলি প্রধানমন্ত্রীি কাযকােলেি HP (নিু ন কলিানা
ভাইিাস ইনলেকিন রনেন্ত্রণ) গর্থলক ির্থয সংেহ্ কলি সঠিক পিলক্ষপ গ্রুহ্ন কিাি িনয সলেষ্ট হ্লি হ্লে।

4. মদ পাে সম্পরর্ক
মি পালনি আসলি গযাগিালনি গক্ষলি, মি পালনি উপি রভরত্ত কলি গুরুিি সমসযাি সৃরষ্ট কিলি পালি িাই কারিগরি প্ররিক্ষণার্থী রহ্লসলে
আপনাি েযােহ্াি সম্পলকক সলেিন গহ্ান।
অরিরিক্ত মিযপান এেং অনয পক্ষলক মি পান কিাি িনয োধয কিা রনরষদ্ধ। িািীরিক অেস্থা খ্ািাপ হ্লে ো ঔষধ েহ্লণি সমে মিযপান
গর্থলক রেিি র্থাকুন। মিযপান না কিলি পািলে সাহ্লসি সালর্থ েলেন।মািাে কাউলক একা অেস্থাে গেলে যালেন না এেং অেস্থা খ্ািাপ
হ্লে অযােুলেন্স কে করুন।

5.অেুমহত হবিীে র্াজ (পাটক টাইম জব) হেহিদ্ধর্েে সম্পরর্ক
প্ররিক্ষণ প্রিানকািী গকাম্পারন েযরিি অনয গকার্থাও কাি কলি অর্থক েহ্ন কিা ) রনরষদ্ধ । েুটিি সমে আপনাি গকাম্পানীি োইলি কাি
কিা ো অনয কাউলক সাহ্াযয কিাি কাি গর্থলক রেিি র্থাকলি হ্লে।েু টিি সমলেও আপরন কারিগরি প্ররিক্ষণার্থী গসটি ভু লে গগলে েেলে
না।

আই এম জাপারেে সারে ক্ষযাগারযারগে োম্বাে

れんらくさき

えいご

連 絡 先 は英語のページにあります。

যরি আপরন অসুস্থ হ্লে যান ো সমসযা ো যন্ত্রণাি েযাপালি পিামিক কিলি োন , িাহ্লে সিাসরি আই এম

িাপান অরেস ো আপনাি

িনয কিক েযিি স্টালেি সালর্থ গযাগালযাগ করুন। েু টিি রিন ো িালিি গেোে রনধকারিি নাোলি গোন কিলে িরুরি গযাগালযালগি িনয
স্থানান্তি কিা হ্লে।পােরেক গোন গর্থলক গর্করনকযাে ইন্টানকলিি িনয রনধকারিি রি িাোে নাোলিও গোন রিলি পালিন। (লমাোইে গোন
গর্থলক গোন কিা যালে না)

