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সংজ্ঞা 

 

 

ক্রেন এক ধরনের মেশিে যা সাধারণত একটি দনড়/তানরর দনড়/মেইে নদয়ে ক্রকান 

ভারী বস্তু উপয়ড় উঠায়না নকংবা ননয়ে নামায়না এবং আনুভূশেকভানব সরানোর জন্য 

ব্যবহার করা হে। 

এই ইন্সয়পকর্ন গাইডলাইনটিয়ে ননয়ে বনণ শে নবষে সমূহ বণ শনা করা হয়েয় েঃ 

 নবপদজ্জনক ক্রেত্র - ক্রেন, নলফট এবং উয়ত্তালক যন্ত্রপানে োনলে কায়জর 

ঝুঁনক সমূহ।  

 প্রনেয়রাধ ব্যবস্থা - ক্রেন এবং উয়ত্তালক যন্ত্রপানে োনলে কায়জর দুর্ শটনাসমূহ 

নকভায়ব প্রনেয়রাধ করা যাে। 

 ফলাফল, োৎেনণক পদয়েপ, প্রনেয়রাধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রনেয়বদন প্রদান 

পদ্ধনে 

 বাংলায়দর্ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলায়দর্ শ্রম নবনধমালা-২০১৫  

 ননয়দ শর্না 

নবপদজ্জনক 

ক্রেত্র 

 

ঝলন্ত ভার/ওজয়নর নীয়ে দাঁড়ায়না/কাজ করা।  

 

 

 

 

উয়ত্তালন কায়জর ক্রেয়ত্রর ৬ নমটায়রর ময়ে কাজ করা 

নবপদজ্জনক এবং আইনানুযােী এই সীমায়রখার ময়ে ক্রেন 

অপায়রটর  াড়া অন্য শ্রনময়কর কাজ করা নননষদ্ধ।  

 

পাওোর লাইন/ববদুুনেক র্নির উৎয়সর সায়ে সংস্পর্ শ 

 সব শননে ৩নমটায়রর দূরত্ব বজাে রাখা। 

 

 

েমো/মাত্রানেনরি ওজন ক্রবাঝাই করা।     

 

 

 

 

ক্রেন/উয়ত্তালন যন্ত্র উয়ে যাওো। 

 

 

 

 

ক্রকান বস্তু/বাধার সায়ে সংর্ষ শ।  
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প্রনেয়রাধ ব্যবস্থা 

 

 

ঝলন্ত ভার/ওজয়নর নীয়ে কাজ করা যায়ব না।  

 

 

 

 

 

কায়জর ননরাপদ দূরত্ব বজাে রাখা। 

 উয়ত্তালন কায়জর ক্রেয়ত্রর ৬ নমটায়রর ময়ে কাজ না 

করা। 

 

নননদ শষ্ট ওজন/ভারয়ত্তালন েমো বজাে রাখা।– Safe 

Working Load (SWL) 

 

 

 

বদননক পরীো কয়র ক্রদখা। 

 কশিকল,  

 তার, দনড়, মেইে, নলংস, ক্রর্কলস ইতযাশদ 

 

 

উপযুি ব্যনি দ্বারা প্রয়েুক ৬/১২ মায়স নলফট, হয়েস্ট 

এবং উয়ত্তালক যন্ত্র পরীো/যাোই করা।  

 প্রশত ৬ োস: ম্যাে শলফট, যাত্রী শলফট এবং 

উনতালে। 

 প্রশত ১২ োস: ক্রেন এবং অন্যান্য উনতালে 

সরঞ্জাে। 

 

উপযুি প্রনর্েণ ও ননয়দ শর্না। 

 ক্লাস রুে প্রশিক্ষণ 

 টুল বক্স শেটিং 

 

 

 

যোযে ব্যনিগে সুরোকারী সরঞ্জায়মর ব্যবহার। 

(হার্ ড ক্রহলয়মট, ক্রসইফটি সু অতযন্ত প্রক্রোজনীে। 

যশদ প্রক্রোজন হে তাহনল; গগলস, হাত গ্লাভস, উচ্চ 

দৃশ্যোেতা জযানকট ইতযাশদ।) 

 

ফলাফল নবপজ্জনক পনরনস্থনেয়ে ক্রেন ও উয়ত্তালক যণ্ত্ত্রপানে োনলে কায়জর পনরণাম হলেঃ  

 মৃত্যু/প্রাণনার্ক দুর্ শটনা  

 মারাত্মক দুর্ শটনা (নপষ্ট হয়ে যাওো)। 

6m  
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োৎেনণক 

পদয়েপ  

আসন্ন নবপদ প্রনেয়রাধ করয়ে নবপদ সম্পয়কশ শ্রনমক ও ব্যবস্থাপনা কর্তশপেয়ক 

অবনহেকরণ ও প্রনেয়রাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ে উৎসানহে করয়ে হয়ব। 

িশরদি ডক্রনর সেে শবিজ্জেক কায়জর ছশব ক্রনওো। োরাত্মক দুর্ ডটো র্টনত িানর এেে 

সম্ভাবোর মক্ষনত্র মেৌশিকভানব তানদর কাজ বন্ধ করনত এবং প্রশতনরাধমূলক 

িদনক্ষিগুশল ক্রনওোর জন্য উৎসানহে করয়ে হয়ব। 

 

প্রনেয়রাধ ব্যবস্থা 

গ্রহণ ও 

প্রনেয়বদন প্রদান 

পদ্ধনে 

পনরদর্ শনকায়ল  এবং পনরদর্ শন ক্রর্য়ষ পনরদর্ শক ব্যবস্থাপনা কর্তশপে, অংর্গ্রহণকারী 

কনমটি/ ক্রসফটি কনমটি এবং শ্রনমকয়দরয়ক ক্রমৌনখকভায়ব ক্রেন ও উয়ত্তালক যণ্ত্ত্রপানে 

োনলে কায়জর সম্ভাব্য ঝুঁনক সম্পয়কশ অবগে করয়বন। 

পনরদর্ শন সম্পন্ন হবার পর পনরদর্ শক সংনিষ্ট কর্তশপেয়ক নলনখেভায়ব লংনর্ে 

ধারাসমূহ উয়েখপূব শক প্রয়োজনীে কাগজপত্রানদ এবং  নব সহ সংয়র্াধনমূলক ব্যবস্থা 

গ্রহয়ণর জন্য নননদ শষ্ট সমে নদয়ে ক্রনাটির্ প্রদান করয়বন । বনণ শে  নব সমূহ 

প্রনেয়রাধমূলক ব্যবস্থার উদহারণস্বরূপ। 

সাধারণে সংয়র্াধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহয়ণর জন্য সমেসীমা : ৩-১০ নদন। 

বাংলায়দর্ শ্রম 

আইন-২০০৬ ও 

বাংলায়দর্ শ্রম 

নবনধমালা-২০১৫ 

বাংলায়দর্ শ্রম আইন -২০০৬ 

 ধারা ৬৮(ক)(৩)-উপযুি ব্যনি দ্বারা ক্রেনট এবং অন্যান্য উয়ত্তালক যয়ন্ত্রর 

পরীো/যাোই।  

 ধারা ৬৮(গ)(৩)-কায়জর ননরাপদ দূরত্ব। 

 ধারা ৬৯((১)(গ)-উপযুি ব্যনি দ্বারা হয়েস্ট এবং নলফয়টর পরীো/যাোই। 

 ধারা ৬৯((৩)-ননরাপদ ভারয়ত্তালন েমো। 

 

বাংলায়দর্ শ্রম নবনধমালা-২০১৫ 

 ৬০(১)(খ)-ওজন/ভারয়ত্তালন  েমো বজাে রাখা।  

 ৬০(১)(গ)- ওজন/ ভারয়ত্তালন সীমার  ক। 

 ৬০(১)(ঞ)-প্রাপ্ত বেস্ক ক্রেন অপায়রটর বা সংয়কে প্রদানকারী। 

 ২(১)(খ)-মহাপনরদর্ শক দ্বারা ক্রর্ানষে উপযুি ব্যনি। 

ননয়দ শর্না  উত্তলন / কে ডনক্ষনত্রর োরনদয়ক ব্যাশরনকর্ ক্রদওো যায়ে সহয়জ ক্রকউ প্রনবনি 

করয়ে না পায়র। 

 মেে অিানরিে কায়জ ননয়োনজে অিানরটর, সুিারভাইজার এবং নরগার 

এর েনে ভাল মযাগানযাগ ব্যবস্থা ননশ্চে করা। 

 মেে অিানরিে কায়জ মযাগ্যতাসম্পন্ন নরগার এবং নসগন্যালম্যান ননয়োনজে 

করয়ে হয়ব। 

 মেে অিানরিে কায়জ উপযুি নরনগং ননয়ে পড়া বা ন টয়ক পড়া ক্রেয়ক 

রো করয়ে পায়র। 

 


