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�িশ�ণাথ�ীেদর জ� আচরণিবিধ 

 

১।  িবিপএমআই, পবূ�াচল ক�া�াসিট �ডসেকার একিট সাব-��শেনর মেধ� অবি�ত, তাই এর 

িনরাপ�ার িবষেয় সকেলরই সতক� থাকেত হেব। 

২।  �িশ�ণকালীণ সমেয় শ�ৃলা বজায় রাখা সকেলরই কত�ব�। ব�ার �কান কথায় একমত 

না হেল তা’ �কাশকােল ভ�তা ও শালীণতার সীমা যােত অিত�ম না কের �স িদেক ল�� 

রাখেত হেব। 

৩। িবিপএমআই ক�া�ােস �িশ�ণাথ�ী ব�তীত অ� �কান অন�েমািদত ব�ি�র �েবশ িনিষ�। 

তেব �কান �িশ�ণাথ�ী জ�রী �েয়াজেন �কান অিতিথর সােথ িমিলত হেত চাইেল তা’ 

�াপনার বাইের হেলই ভাল হয়। একা� আবশ�ক হেল �কাস� পিরচালেকর অ�মিত িনেয় 

সেব�া� �’জন ব�ি�েক সেব�া� ৩০ িমিনেটর জ� অিতিথেদর জ� িনধ�ািরত ক� পয�� 

আসেত �দয়া �যেত পাের। 

৪।  �কাস� চলাকালীন �কান অ�পি�িত �হণেযাগ� নয়। ৫ িদন বা তার �চেয় কম �ময়ােদর 

�কান �িশ�েণ অ��তা বা অ� �কান জ�রী �েয়াজেন ছুিট �েয়াজন হেল �কাস� �থেক 

অব�াহিত �নয়া �যেত পাের। মধ�েময়াদী (৬-১৫ িদন) �কােস�র ��ে� ১ (এক) িদন এবং 

দীঘ�েময়াদী (১৬-৩০ িদন) �কােস�র ��ে� ২ (�ই িদন) ��তর অ��তা বা অিত জ�রী 

�কান �েয়াজেন �র�র ছুিট ম�রু করেত পােরন; তেব �সে�ে� ছুিটকালীন সমেয়র 

�িশ�েণর িবষেয় তাঁেক িনজ দািয়ে� �জেন িনেত হেব। 

৫।  �িশ�েণর ��েতই িনেজর নাম �রিজে�শন করেত হেব। তােত িনেজর নাম (বাংলা ও 

ইংেরিজেত) ��ভােব িলখেত হেব, অ�থায় ভুল নােম সািট�িফেকট ই�� হেব। �সলেফান 

ন�র ও ই-েমইল িঠকানাও �রিজে�শেনর সময় িলিপব� করেত হেব। 

৬। িবিপএমআই, পবূ�াচল ক�া�াসিট ধমূপানম�ু এলাকা। ধমূপায়ীরা ডাইিনং হেলর 

পবূ�পােশর ফাঁকা জায়গায় ধমূপান করেত পােরন। 

৭। �য �কান িদন ��িনং আওয়ােরর বাইের স�সািরত ব�ৃতার আেয়াজন করা �যেত পাের। 

�শ�ণাথ�ীেদর এেত উপি�ত থাকা বাধ�তামলূক। 



৮। সহ-�িশ�ণাথ�ীেদর সােথ �সৗহাদ��পণূ� আচরণ করা একা� আবশ�ক। আ�ঃসং�া 

�িশ�ণাথ�ীেদর মেধ� �যাগােযাগ ও �সৗহাদ�� সজৃন করা �িশ�েণর অ�তম উে�শ�। 

৯। �িশ�েণ �কান রাজৈনিতক আেলাচনা পিরহারেযাগ�। �কান রাজৈনিতক বা উ� 

সা�দািয়ক মতবাদ �কাশ বা �চার িনিষ�। তেব িবষেয়র সে� �াসি�ক �কান 

রাজৈনিতক িবষয় উেঠ আস�ত পাের, তেব তা’ �হণেযাগ�তার মা�া অিত�ম না করাই 

উ�ম। 

১০। �িশ�েণ সকল আেলাচনাই একােডিমক। এ সব বাইের অ� �কান �প �দান করা বা�নীয় 

নয়। 

১১। চা-িবরিতেত িনিদ�� �ােন চা বা ��াক� পিরেবশন করা কােল শ�ৃলা র�া করেত হেব। 

১২। �য �কান ব�ৃতা চলাকালীন সমেয় �সলেফান ব� বা সাইেল�ট �মােড রাখেত হেব। �ােসর 

িভতের �ফান ধরা যােব না, তেব একা� জ�রী ��ে� �িশ�েকর অ�মিত িনেয় বাইের 

এেস �ফান ধরেত হেব। 

১৩। �িশ�েণর �িতিট �সশেন �িশ�ণাথ�ীেদর �� করােক উৎসািহত করা হয়। তেব �� 

�াসি�ক ও সংি�� হওয়া বা�নীয়। �িতিট �ে�র সােথ �াসি�ক একিট বা �’িট স�রুক 

�� করা �যেত পাের। 

১৪। �িতিট �িশ�েণরই �েত�ক অংশ�হণকারীর পারফেম�� মলূ�ায়ন এবং তা’ সংি�� 

সং�া/েকা�ািন কতৃ�পে�র িনকট ��রণ করা হেব। 


