


বেসিক ওয়াকক শপ প্র্য়াকটিি
অধ্যায়- ১

ফিটিং ও ওযয়ফডিং শযে উৎোদযের ক্ষেযে ফেরােত্তা

সূফ িঃ

১. ফিটিং শযের সাধ্ারণ ফেরােত্তামূলক সর্ত কর্া

২. ওযয়ফডিং শযের সাধ্ারণ ফেরােত্তামূলক সর্ত কর্া

৩. উত্তম হাউসফকফেিং বা উত্তম গৃহস্থাফল এর গুরুত্ব



সিটিিং প্র্সিয়া : 

দইু ে়া ততত়াসিক প়াতল়া ইস্প়াত সিট, প্ল়াসিক িীট 
,ত়াম়া ,সপতল আলসুমসিয়াম সিট ইতয়াসদ সেসিন্ন 
িরতির সিতয েযেহ়ার্ক র্ন্ত়্ািংশ ততসরতত েযেহৃত হয 
এর র্ন্ত়্ািংশ ততরীর বেতে  বর্ িিংতর়্াজি প্র্সিয়া 
েযেহৃত হয ত়াতক সিটিিংি েল়া হয 







ওতযসডিং প্র্সিয়া: 

দইু ে়া ততত়াসিক ি়াতু খতের িিংতর়্াগস্থতল  উত্ত়াপ 
প্র্তয়াগ কতর পুিকগসলত ে়া অিক গসলত অেস্থ়ায চ়াপ 
প্র্তয়াতগ অথে়া সেি়া চ়াতপ বজ়াড়া বদওয়ার প্র্সিয়া বক 
ওতযসডিং েতল এক়াসিক ি়াতু খতের এক়ািংশ সেদযুৎ েল 
,র়াি়াযসিক েল , র়্াসন্ত্ক েল প্র্তয়াতগর ম়ািযতম গসলতয 
র্ুক্ত কর়ার পদ্ধসত হল ওতযসডিং 







1. আঁটি়াঁট বপ়াশ়াক পসরি়াি কর়া
2. েুদ্র র্ন্ত়্ািংশ সিসদকষ্ট স্থ়াতি র়াখ়া
3. ক়ারখ়াি়ার সিততর িতকক  দসৃষ্ট বরতখ র়্াত়ায়াত কর়া
4. ি়ার়াতল়া র্ন্ত়্ািংতশর হ়াতল িতর আি়া-বিওয়া কর়া

সিটিিং শতপর ি়াি়ারণ সির়াপত্ত়ামূলক িতক কত়া 

5. উত্তপ্ত র্ন্ত়্ািংশ ির়ার িময গ্ল়ািি েযেহ়ার কর়া
6. িময ক়ারখ়াি়ার সিততর   সিসদকষ্ট জতু়া পসরি়াি কর়া
7. এপ্র্ি পসরি়াি কর়া
8. বহলতমট পসরি়াি কর়া



9. ক়াটিিং টুলি েযেহ়াতরর বেতে সেতশষ িতক কত়া অেলম্বি কর়া 
10. তেদযুসতক র্ন্ত়্ািংশ েযেহ়াতরর বেতে সির়াপত্ত়া সেসি বদতখ বিওয়া
11. কখতি়া বিজ়া হ়াতত িুইচ, ি়াটক ়ার  সিযন্ত্ণ ি়া কর়া
12. তেদযুসতক ত়ার বখ়াল়া অেস্থ়ায থ়াকতল ে়া িিংতর়্াগ স্থল আেৃত ি়া থ়াকতল 
হ়াত সদতয ি়া ির়া
13. ক়ারখ়াি়ার সিততর িূমপ়াি পসরহ়ার কর়া
14. বপতর়াল, সিতজল ইতয়াসদর দ়াহয পদ়াথক  অি়ােি়ািত়ােশত বর্খ়াতি বিখ়াতি 
ি়া বিল়া 
15. অসিসিেক়াপক এর জিয ি়ায়ার এক্সটিিংগুইশ়ার িেকদ়াই হ়াততর ক়াত  র়াখ়া 
16. আগুি বিি়াতি়ার জিয প়াসি, ে়াসলিসতক   ে়ালসত প্র্িৃসত িেকদ়া প্র্স্তুত 
র়াখ়া

সিটিিং শতপর ি়াি়ারণ সির়াপত্ত়ামূলক িতক কত়া 



ওতযসডিং শতপর ি়াি়ারণ সির়াপত্ত়ামূলক িতক কত়া 

1. চ়ামড়ার জয়াতকট ,এতপ্র়্াি ,হয়াে গ্ল়ািি অেশযই পসরি়াি কর়া
2. বহলতমট  ে়া হয়াে শীড পসরি়াি কর়া েযেহ়ার কর়া 
3. আঁটি়াঁট  ও আগুি সিতর়ািক বপ়াশ়াক পসরি়াি কর়া
4. চ়ামড়ার ততসর উঁচু বগ়াড়াসলর েুট জতু়া েযেহ়ার কর়া 
5. বচ়াতখর েসত প্র্সততর়াি কর়ার জিয সিসদকষ্ট চশম়া পসরি়াি কর়া 
6. ম়াস্ক পসরি়াি কর়া কর়া
7. সশখ়া জ্ব়াল়াতি়ার জিয প্র্থতমই জ্ব়াল়াসি গয়াি  পতর অসক্সতজি প্র্ে়াহ চ়ালু 
কর়া
8. সশখ়া জ্ব়াল়াতি়ার জিয জিয স্প়াইি়ার েযতীত স্প়াকক   ল়াইট়ার েযতীত 
অিয সক ু েযেহ়ার ি়া কর়া



ওতযসডিং শতপর ি়াি়ারণ সির়াপত্ত়ামূলক িতক কত়া 

8. গয়াি সিসলে়ার সির়াপদ দরূতে র়াখ়া
9. েুদ্র র্ন্ত়্ািংশ সিসদকষ্ট স্থ়াতি র়াখ়া
10. ক়ারখ়াি়ার সিততর িতকক দসৃষ্ট বরতখ র়্াত়ায়াত কর়া
11. ি়ার়াতল়া র্ন্ত়্ািংতশর হ়াতল িতর আি়া-বিওয়া কর়া
12. উত্তপ্ত র্ন্ত়্ািংশ ির়ার িময সিদষৃ্ট গ্ল়ািি েযেহ়ার কর়া
13. ক়াটিিং টুলি েযেহ়াতরর বেতে সেতশষ িতক কত়া অেলম্বি কর়া
14. তেদযুসতক র্ন্ত়্ািংশ েযেহ়াতরর বেতে সির়াপত্ত়া সেসি বদতখ বিওয়া
15. কখতি়া বিজ়া হ়াতত িুইচ, ি়াটক ়ার সিযন্ত্ণ ি়া কর়া



ওতযসডিং শতপর ি়াি়ারণ সির়াপত্ত়ামূলক িতক কত়া 

17. তেদযুসতক ত়ার বখ়াল়া অেস্থ়ায থ়াকতল ে়া িিংতর়্াগ স্থল আেৃত ি়া থ়াকতল হ়াত
সদতয ি়া ির়া

18. ক়ারখ়াি়ার সিততর িূমপ়াি পসরহ়ার কর়া
19. বপতর়াল, সিতজল ইতয়াসদর দ়াহয পদ়াথক অি়ােি়ািত়ােশত বর্খ়াতি বিখ়াতি ি়া
বিল়া

20. অসিসিেক়াপক এর জিয ি়ায়ার এক্সটিিংগুইশ়ার িেকদ়াই হ়াততর ক়াত র়াখ়া
21. আগুি বিি়াতি়ার জিয প়াসি, ে়াসলিসতক ে়ালসত প্র্িৃসত িেকদ়া প্র্স্তুত র়াখ়া



উত্তম হ়াউিসকসপিং ে়া উত্তম গৃহস্থ়াসল এর গুরুে:

1. ওয়াকক শপ পসরষ্ক়ার-পসরচ্ছন্ন থ়াকতল দরু্কটি়া  কতম র়্ায
2. র্ন্ত্প়াসতর স্থ়াসযে েৃসদ্ধ প়ায
3. মসরচ়া প্র্সততর়াি কর়া র়্ায 
4. মি প্র্িুল্ল থ়াতক ক়াতজ আগ্রহ েৃসদ্ধ প়ায 



5. বমতজ বদয়াল প্র্িৃসত পসরষ্ক়ার পসরচ্ছন্ন র়াখ়ার ম়ািযতম র্তরর  
বিততিতত পসরতেশ প্র্সততর়াি কর়া র়্ায
6. জীে়াণুর আিমণ প্র্সততর়াি কর়া র়্ায 
7. তেদযুসতক দরু্কটি়া এড়াতি়া র়্ায
8. আগুতির েসত বথতক মূলযে়াি  র্ন্ত্প়াসত রে়া কর়া র়্ায

উত্তম হ়াউিসকসপিং ে়া উত্তম গৃহস্থ়াসল এর গুরুে:



Thanks all


