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কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক 

তনগ্দ্শতরকা’  প্রকার করগ্ি যাগ্ছে করগ্ন আতম অিথ্যন্ত আনতদিি। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রনগ্নরেী করখ হাতসনার কনিৃগ্বে িি্শমান সরকার 

কেকসই উন্নয়ন লষেথ্যমারো অর্শন ও সুরাসন প্রতিষ্ার লগ্ষেথ্য তনরন্তর কার কগ্র যাগ্ছে। কম্শগ্ষেগ্রে কগ্রানা ভাইরাস ককাতভড-১৯ 

সংক্রমণ প্রতিগ্রাগ্ির মািথ্যগ্ম কেকসই উন্নয়ন লষেথ্যমারো অর্শন করগ্ি এই তনগ্দ্শতরকা গুরুবেপূণ্শ ভূতমকা পালন করগ্ি। কদগ্রর শ্রম 

খাি ও তরল্প কারখানায় কম্শরি শ্রতমক ভাই-কিানগ্দরগ্ক স্াস্থ্য ঝুঁতক কেগ্ক সুরতষেি করার মািথ্যগ্ম উৎপাদগ্নর িারা অিথ্যাহি রাখা 

এখন সমগ্য়র দািী। 

উন্নি ও সমৃদ্ধ িাংলাগ্দর গড়ার লগ্ষেথ্য িি্শমান সরকার িাংলাগ্দগ্রর তরল্পখাগ্ি উগ্লেখগ্যাগথ্য কায্শক্রম িাস্তিায়ন কগ্র চগ্লগ্ে। করাভন 

কম্শপতরগ্ির তনতচিি করার লগ্ষেথ্য তনরলসভাগ্ি কার কগ্র যাগ্ছে শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় এিং এর আওিািীন অতিদপ্তর ও 

সংস্াসমূহ। শ্রতমক, মাতলক ও সরকাগ্রর মগ্িথ্য কসিুিন্ধন সৃতটির মািথ্যগ্ম উৎপাদনরীলিা িৃতদ্ধ, িথ্যিসা ও তিতনগ্য়াগ্গর সুষ্ু পতরগ্ির 

সৃরগ্নর রনথ্য কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ)।

ডাইফ কিৃ্শক প্রণীি কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত তনগ্দ্শতরকায় কম্শগ্ষেগ্রে সুরষো ও স্াস্থ্য িথ্যিস্াপনা পদ্ধতি তনি্শারণ করা 

হগ্য়গ্ে। শ্রতমক, মাতলক ও সরকারসহ সংতলিটি কস্টকগ্হাল্ারগগ্ণর দাতয়বে ও করণীয় সম্পগ্ক্শ তনগ্দ্শরনা প্রদান করা হগ্য়গ্ে। এোড়া 

কগ্রানা প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার ককৌরল এিং কগ্রানায় আক্রান্তগ্দর কষেগ্রে সতিক িথ্যিস্াপনা সম্পগ্ক্শ তদকতনগ্দ্শরনা প্রদান করা হগ্য়গ্ে। 

কগ্রানা মহামাতর পতরতস্তিগ্ি অতিদপ্তগ্রর শ্রম পতরদর্শকগগ্ণর আগ্রা দষেিার সাগ্ে পতরদর্শন কায্শক্রম পতরচালনা এিং ভতিষথ্যৎ 

কম্শপতরকল্পনা তনি্শারগ্ণ এই তনগ্দ্শতরকা কায্শকরী হগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর। সগ্ি্শাপতর এই তনগ্দ্শতরকা কম্শগ্ষেগ্রে কারখানাসমূগ্হর 

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে এিং সরকাতর ও কিসরকাতর তিতভন্ন দপ্তর ও সংস্ার স্াস্থ্য ও সুরষো তিষয়ক নীতিমালা ও তিতি প্রণয়গ্ন িগ্েথ্যর 

গুরুবেপূণ্শ উৎস তহগ্সগ্ি িথ্যিহৃি হগ্ি। 

কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা প্রণয়গ্নর সাতি্শক িথ্যিস্াপনার সগ্গে 

রতড়ি আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও) এিং উন্নয়ন সহগ্যাগী কদর কানাডা, কনদারলথ্যান্ডস ও যুক্তরারথ্যসহ সংতলিটি সকগ্লর প্রতি 

অতভনদিন ও কৃিজ্ঞিা রানাই । 

কিগম মন্নুরান সুতফয়ান, এমতপ

প্রতিরন্ত্রী
শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকার

িাংলাগ্দর সতচিালয়, ঢাকা-১০০০।
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স্াস্থ্যতিতি কমগ্ন এিং সুরষো তনতচিি কগ্র কলকারখানার উৎপাদন অিথ্যাহি রাখার লগ্ষেথ্য মাননীয় প্রিামন্ত্রীর তনগ্দ্শরনাগ্ক তিগ্িচনায় 

তনগ্য় কগ্রানা পতরতস্তি কমাকাতিলায় শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ) 

কিৃ্শক ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ প্রণয়ন করা হগ্য়গ্ে। ডাইফ-এর 

এই উগ্দথ্যাগগ্ক আতম স্াগি রানাই। এই গাইডলাইন কম্শগ্ষেগ্রে শ্রতমক ভাই-কিানগ্দর স্াস্থ্য সুরষো তনতচিগ্ি উগ্লেখগ্যাগথ্য অিদান 

রাখগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর।

িি্শমান সরকার করাভন কম্শপতরগ্ির সৃতটির মািথ্যগ্ম ২০৩০ সাগ্লর মগ্িথ্য কেকসই উন্নয়ন লষেথ্যমারো অর্শগ্নর প্রয়াগ্স এতগগ্য় চগ্লগ্ে। 

এরনথ্য শ্রতমকগ্দর প্রিথ্যারা ও প্রগ্য়ারগ্নর প্রতি লষেথ্য করগ্খ কম্শগ্ষেগ্রে কপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষোগ্ক গুরবে তদগ্য় নানামুখী কলথ্যাণমূলক 

কায্শক্রম রেহণ করা হগ্য়গ্ে। িাংলাগ্দর সরকাগ্রর শ্রমিান্ধি নীতিমালা ও সাম্প্রতিক কায্শক্রম কদগ্রর অে্শনীতিগ্ক সচল রাখার 

পারাপাতর আন্তর্শাতিক মহগ্ল কদগ্রর ভািমূতি্শ  উজ্জ্বল কগ্রগ্ে। আতম তিশ্াস কতর িাংলাগ্দগ্রর শ্রম তনভ্শর অে্শনীতিগ্ি শ্রতমকগ্দর 

স্াস্থ্য ও সুরষো তনতচিি করা কগগ্ল কদগ্রর উৎপাদন উগ্লেখগ্যাগথ্য হাগ্র িাড়গ্ি। 

কগ্রানা ভাইরাস প্রতিগ্রাগ্ি ইগ্িামগ্িথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর-এর কেতলগ্মতডতসন কসিা, কহল্প লাইন, স্াস্থ্য ও 

সুরষো তিষয়ক প্রচারণা, তিগ্রষ পতরদর্শন, দ্রুিিম সমগ্য়র মগ্িথ্য শ্রমসংক্রান্ত অতভগ্যাগ তনষ্পততি শ্রমখাগ্ি তস্তিরীলিা িরায় রাখা 

এিং কগ্রানা কমাকাগ্িলায় িাৎপয্শপূণ্শ ভূতমকা পালন কগ্রগ্ে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর কিৃ্শক প্রস্তুিকৃি এই 

তনগ্দ্শতরকা অনুসরগ্ণ কারখানা ও প্রতিষ্ান পতরচালনা করগ্ল কদগ্রর অে্শনীতিগ্ি এর কলথ্যাণমূলক প্রভাি পড়গ্ি। শ্রতমক, মাতলকপষে, 

সংতলিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, সরকাতর ও কিসরকাতর সংস্াসহ সকল কস্টকগ্হাল্ার কগ্রানা ভাইরাস প্রতিগ্রাি তিষয়ক এই তনগ্দ্শতরকা 

অনুসরণ কগ্র কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ল কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার িথ্যিস্াপনা সহর হগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর।

কদগ্রর আে্শ-সামাতরক উন্নয়গ্ন শ্রমরীিী মানুগ্ষর অিদান অপতরসীম। সমৃদ্ধ অে্শনীতি গগ্ড় িুলগ্ি কপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষো 

তনতচিিকরগ্ণর ককান তিকল্প কনই। কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য কসিা এিং কসইফতে শ্রতমগ্কর আইনগি অতিকার। তনরাপদ ও স্াস্থ্যসম্মি 

কম্শপতরগ্ির তনতচিিকরগ্ণ সকল তরল্প উগ্দথ্যাক্তা, মাতলক ও শ্রতমক প্রতিতনতিগ্দর সতম্মতলি প্রয়াস একান্তভাগ্ি কামথ্য। সকগ্লর আন্ততরক 

প্রগ্চটিায় আমরা কম্শগ্ষেগ্রে কগ্রানা ভাইরাস প্রতিগ্রাি করার মািথ্যগ্ম শ্রতমক ভাই-কিানগ্দর রনথ্য তনরাপদ কম্শপতরগ্ির তনতচিি কগ্র 

িাগ্দর রীিনমান উন্নয়ন করগ্ি সষেম হগ্িা। 

ককাতভড-১৯ সৃটি মহামাতরর কারগ্ণ কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্যতিতি পালন এিং সুরষোর তিষয়তে িি্শমাগ্ন সি্শরে অিথ্যন্ত গুরুবেপূণ্শ হগ্য় উগ্িগ্ে। 

কদগ্রর সি্শস্তগ্রর রনগণগ্ক স্াস্থ্যতিতি কমগ্ন চগ্ল করাভন কম্শপতরগ্ির িরায় রাখা আিরথ্যক। ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও 

প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’-এর সি্শাগেীন সাফলথ্য কামনা করতে এিং এতে প্রণয়গ্নর সগ্গে রতড়ি সকলগ্ক 

আন্ততরক িনথ্যিাদ জ্ঞাপন করতে।

   

পরোঃ রুতজিুল হক, এমতপ

সিোেতি
শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

সম্পতক্শি সংসদীয় স্ায়ী কতমতে
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ÒKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÓ cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY Kivq 
we‡KGgBGÕi cÿ †_‡K kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii mswkøó mKj‡K 
AvšÍwiK ab¨ev` I K…ZÁZv Ávcb KiwQ| wbtm‡›`‡n KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi KZ©„K M„nxZ GwU GKwU 
MyiyZ¡c~Y© mg‡qvc‡hvMx c`‡ÿc| 

eZ©gv‡b mgMÖ wek¦ †KvwfW-19 gnvgvix †gvKv‡ejvq GKwU weivU P¨v‡jÄ Gi gy‡LvgyLx ̀ vuwo‡q Av‡Q| evsjv‡`k ̀ wÿY Gwkqvi 
¯^‡ívbœZ GKwU †`k nIqv m‡Ë¡I Avgiv M‡e©i mv‡_ ej‡Z cvwi, gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi my‡hvM¨ †bZ…‡Z¡ ˆewk¦K G 
msKU †gvKv‡ejvq mvwe©Kfv‡e evsjv‡`k h‡_ó ̀ ÿZvi cwiPq w`‡q‡Q| K‡ivbvKv‡j ̄ ^v¯’¨ I gnvgvix e¨e¯’vcbvi Dci e¨vcK 
Pvc _vKv m‡Ë¡I h_vh_ A_©‰bwZK c`‡ÿc I cÖ‡Yv`bvi gva¨‡g ÿwZMÖ¯Í †cvkvKwk‡íi w¯’Zve¯’v a‡i ivLv Ges `wi`ª I 
SzuwKc~Y© Rb‡Mvôxi †gŠwjK Pvwn`v c~iY wbwðZ Kivi gva¨‡g miKvi G A_©‰bwZK Pvc mvgvj w`‡q‡Q| 

D‡jøL¨, miKv‡ii wbiew”Qbœ mn‡hvwMZvq K‡ivbvKvjxb mg‡q Avgiv wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v KZ©„K wb‡`©wkZ ¯^v¯’wewa AbymiY K‡i 
KviLvbv cwiPvjbv K‡iwQ| hvi djkÖæwZ‡Z Lye Aí mg‡qi g‡a¨B evsjv‡`‡ki A_©bxwZi g~j PvwjKv kw³ †cvkvK wkí LvZwU 
Avevi ißvbx cÖwµqvq  Ny‡i `vov‡Z †c‡i‡Q| ˆewk¦K G gnvgvixi gv‡SI Avgiv ¯^v¯’¨wewa cvjb K‡i, kvixwiK I mvgvwRK 
`~iZ¡ AbymiY K‡i KviLvbv‡Z kÖwg‡Ki cywóKi Lv`¨MÖnY Gi cÖ‡qvRbxqZv I my¯’ Rxebhvcb c×wZ welqK cÖwkÿY cÖ`vb 
K‡iwQ| hv cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e kÖwg‡Ki ¯^v¯’¨ myiÿv wbwðZ Gi gva¨‡g KviLvbvi Drcv`b e¨e¯’v‡K Ae¨vnZ †i‡L‡Q|

†UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎvi Aóg jÿ¨gvÎv Abymv‡i kÖwg‡Ki Rb¨ wbivc` I †kvfb Kg©cwi‡ek wbwð‡Z Avgiv me©`vB 
e×cwiKi| eZ©gvb gnvgvix cwiw¯’wZ‡Z GB j‡ÿ¨i cÖwZ  we‡KGgBG AviI ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Q| wewfbœ †cÖÿvc‡U gvwjK 
Ges kÖwgK Dfq‡KB mn‡hvwMZvi gva¨‡g Avgiv G jÿ¨ AR©‡b wbiew”Qbœfv‡e KvR K‡i hvw”Q|

cwi‡k‡l, Avgiv Avkv KiwQ, Kg©‡ÿ‡Î fvBivm msµgY wbqš¿Y e¨e¯’vcbvq Kg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i 
†ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvwU kÖg cwi`k©K I KviLvbv KZ…©cÿ Dfq‡KB Awfbœ GKwU bxwZgvjv Abymi‡Yi 
gva¨‡g KvR Ki‡Z cwic~Y© mnvqZv Ki‡e| KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi Gi M„nxZ DwjøwLZ G cÖKvkbvi 
D‡`¨vMwU evsjv‡`‡ki mKj wkíLv‡Zi wbivc` Kg©cwi‡ek m„wó‡Z mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e Ges GKBmv‡_ Avgiv GB 
D‡`¨v‡Mi me©v½xb mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

   

G.†K.Gg †mwjg Imgvb, Ggwc

 
সিোেতি
তিগ্কএমইএ
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শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ) ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি 

ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ প্রকার করগ্ি যাগ্ছে করগ্ন আতম অিথ্যন্ত আনতদিি। এই তনগ্দ্শতরকা প্রকাগ্রর 

ফগ্ল শ্রম পতরদর্শন িথ্যিস্া আরও সমগ্য়াপগ্যাগী হগ্ি এিং কম্শগ্ষেগ্রে কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) িথ্যিস্াপনা আরও সহরির 

হগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর।

সারাতিগ্শ্র নথ্যায় িাংলাগ্দরও ককাতভড-১৯ নামক নতররতিহীন মহামাতরগ্ি আক্রান্ত। এই ভাইরাগ্সর কারগ্ণ মানুগ্ষর রীিন-িথ্যিস্ায় 

সীমাহীন দুগ্ভ্শাগ কপাহাগ্ি হগ্ছে। কদগ্রর আে্শ-সামাতরক কষেগ্রেও পগ্ড়গ্ে কনতিিাচক প্রভাি। এই কতিন পতরতস্তি কমাকাতিলা 

করার রনথ্য কগ্রানা সংক্রমণ শুরুগ্িই গণপ্রজোিন্ত্রী িোংলোরেশ স�কোর�� রোনন্রীয় প্রধোনরন্ত্রী পশখ হোতসনো ৩১ েফো তনরে্মশনো প্রেোন 

কর�রেন। উক্ত তনরে্মশনো� ২৯ েফোয় “তশল্প রোতলকগণ শ্রতরকরে� সরগে আলোে-আরলোচনো� রোধথ্যরর তনরজরে� স্োস্থ্য সু�ক্ো তনতচিি 

কর� উৎেোেন অিথ্যোহি �োখরিন” ররর্ম উরলেখ কর�রেন। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর তনগ্দ্শরনার িারািাতহকিায় কম্শগ্ষেগ্রে কপরাগি স্াস্থ্য 

ও সুরষো তিষয়তে পূগ্ি্শর কযগ্কান সমগ্য়র কচগ্য় অতিকির গুরুবেিহ কগ্র িুগ্লগ্ে। কপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষোনীতি প্রণয়ন এিং এর 

িাস্তিায়ন এখন অিথ্যন্ত ররুরী হগ্য় পগ্ড়গ্ে। শ্রমঘন িাংলাগ্দগ্রর কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য সুরষো িথ্যিস্াপনা িি্শমান পতরতস্তিগ্ি যগ্েটি 

চথ্যাগ্লগ্জের মুগ্খামুতখ। িগ্ি আরািথ্যজেক তিষয় হগ্ছে িাংলাগ্দর সরকার কগ্রানা পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় যগ্েটি িৎপর। শ্রম ও 

কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন প্রগ্িথ্যকতে দপ্তর হগ্ি কনওয়া হগ্য়গ্ে নানাতিি কায্শক্রম। তিগ্রষ কগ্র কলকারখানা ও প্রতিষ্ান 

পতরদর্শন অতিদপ্তর ও শ্রম অতিদপ্তর হগ্ি চালু করা হগ্য়গ্ে কেতলগ্মতডতসন কসিা, সাি্শষেতণক কহল্প লাইন (১৬৩৫৭) কসিা, তিগ্রষ 

পতরদর্শন, শ্রমঘন এলাকায় শ্রতমক ও মাতলকপগ্ষের  মাগ্ঝ কপাস্টার ও তলফগ্লে তিিরণ, স্ানীয় প্ররাসগ্নর সগ্গে একাত্ম হগ্য় কায্শক্রম 

পতরচালনাসহ আরও উগ্লেখগ্যাগথ্য কায্শক্রম। 

কারখানায় করাভন কম্শপতরগ্ির তনতচিি করার রনথ্য শ্রতমক, মাতলক, সরকার ও আন্তর্শাতিক সংস্াসহ সকল অংরীরনগ্দর মগ্িথ্য 

কসিুিন্ধন তহগ্সগ্ি কার করগ্ে শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ)। 

িাংলাগ্দর শ্রম আইন, ২০০৬ (সংগ্রাতিি, ২০১৮) ও িাংলাগ্দর শ্রম তিতিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রতমকগ্দর তনগ্য়াগ, মরুরী প্রদান, 

কম্শঘণ্া, প্রসূতি কলথ্যাণ সুতিিা এিং কলথ্যাণমূলক িথ্যিস্াসমূহ তনতচিি কগ্র এই অতিদপ্তর। নারীিান্ধি কম্শগ্ষেরে সৃতটি করগ্ি ২০২০ এর 

রুন পয্শন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ)-এর উগ্দথ্যাগ্গ কারখানা ও প্রতিষ্াগ্ন ৫২০৬ তে তরশুকষে (কড-ককয়ার 

কসন্ার) স্াপন করা হগ্য়গ্ে। এোড়া তনরাপদ কম্শপতরগ্ির তনতচিি করার লগ্ষেথ্য তিতভন্ন কারখানায় রুন, ২০২০ পয্শন্ত ৩৯২৯ তে 

কসইফতে কতমতে গিন করা হগ্য়গ্ে। ইগ্িামগ্িথ্য কপারাক তরল্প, তচংতড় প্রতক্রয়ারািকরণ তরল্প ও চামড়া তরল্প কেগ্ক তরশুশ্রম তনরসন করা 

হগ্য়গ্ে। অতিদপ্তগ্রর আওিািীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মািথ্যগ্ম কদগ্রর ত্রুতেপূণ্শ কপারাক কারখানার 

সংস্ার কার পতরচাতলি হগ্ছে। কপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপতিা সংক্রান্ত প্রতরষেণ ও গগ্িষণা সম্পাদগ্নর রনথ্য রাররাহীর কিরখাতদয়ায় 

রািীয় কপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপতিা তিষয়ক গগ্িষণা এিং প্রতরষেণ ইনতস্টতেউে (NOHSRTI)-এর তনম্শাণ কার চলগ্ে। 

রাতির তপিার রন্মরিিাতষ্শকীর অগেীকার ও িি্শমান সরকাগ্রর রূপকল্প-২১ এিং রূপকল্প-৪১ িাস্তিায়ন করগ্ি কলকারখানা 

ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর আগামী তদনগুগ্লাগ্ি অতিকির দষেিার সগ্গে কায্শক্রম অিথ্যাহি রাখগ্ি িগ্ল আতম তিশ্াস কতর। 

িেথ্যিহুল এই সুরষো ও স্াস্থ্য তনগ্দ্শতরকা প্রণয়গ্নর সাতি্শক িথ্যিস্াপনার সগ্গে রতড়ি আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও), উন্নয়ন 

সহগ্যাগী কদর কানাডা, কনদারলথ্যান্ডস ও যুক্তরারথ্যসহ সংতলিটি সকলগ্ক আতম আন্ততরকভাগ্ি অতভনদিন রানাতছে।

   

কক এম আব্ুস সালাম

সতচি
শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকার
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িোণ্রী

†KvwfW-19 (K‡ivbv fvBivm) m„ó gnvgvwi mvivwe‡k¦i †hvMv‡hvM, wkí, evwYR¨, Drcv`b I cY¨ mieivn‡K weivU P¨v‡j‡Äi 
gy‡LvgywL K‡i‡Q| AvKw¯§K D™¢‚Z GB cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv-Gi †bZ…Z¡vaxb eZ©gvb miKvi 
B‡Zvg‡a¨ h‡_ó `ÿZvi ¯^vÿi †i‡L‡Q| †KvwfW-19 m„ó cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq mvnmx f‚wgKv MÖnYKvix mKj `ßi, ms¯’v I 
mswkøó mKj‡K Avwg AvšÍwiK Awfb›`b Rvbvw”Q|

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi ÔKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK 
wb‡`©wkKvÕ cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| Kg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 msµgY cÖwZ‡iv‡ai gva¨‡g Drcv`‡bi aviv 
Ae¨vnZ ivL‡Z †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK GB MvBWjvBb Kvh©Ki f‚wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi|

mviv we‡k¦ D`xqgvb A_©bxwZi GKwU Rbeûj †`k wn‡m‡e evsjv‡`k K‡ivbv fvBivm m„ó gnvgvwi †gvKv‡ejvq †h `ÿZvi 
cwiPq w`‡q‡Q Zv mwZ¨B cÖksmvi `vwe`vi| G‡ÿ‡Î evwYR¨ gš¿Yvjq, ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq, kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq, gvV cÖkvmb 
AvBb k„•Ljv iÿvKvix evwnbx, wPwKrmKe„›`, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßimn mswkøó mKj ̀ ßi I ms¯’v ev¯ÍegyLx 
bvbvgyLx c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q| evwYR¨ gš¿Yvj‡qi mg‡qvc‡hvMx c`‡ÿc †`‡ki e¨emv-evwYR¨ I wewb‡qv‡Mi cwi‡ek 
w¯’wZkxj ivL‡Z mnvqK f‚wgKv cvjb K‡i‡Q| K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejvq gvbbxq cÖavbgš¿x †NvwlZ 31 `dv wb‡`©kbvi 
29 `dv Abyhvqx ¯^v¯’¨wewa †g‡b Kj-KviLvbv Pvjy Kivq wb¤œ Av‡qi Rb‡Mvôxi Av‡qi ms¯’vb AÿzYœ ivLv m¤¢e n‡q‡Q Ges 
gvP©/2020 †_‡K RyjvB/2020 ch©šÍ †gvU 11.34 wewjqb Wjvi ißvwb Avq AwR©Z n‡q‡Q Ges GKK gvm wn‡m‡e RyjvB/2020 
gv‡m m‡e©v”P 3.91 wewjqb Wjvi ißvwb Avq AR©b Kiv m¤¢e n‡q‡Q|

†KvwfW-19 m„ó eZ©gvb GB `y‡h©vMKv‡j KviLvbv I cÖwZôv‡b †kvfb Kg©cwi‡ek wbwðZ Kivi cÖqv‡m wbišÍi KvR K‡i hvIqv 
mKj miKvwi-†emiKvwi cÖwZôvb, ms¯’v I e¨w³e‡M©i cÖwZ Avwg K…ZÁZv Ávcb KiwQ| Kg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I 
cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKv cÖYqb Kvh©µ‡gi m‡½ RwoZ KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßimn 
mswkøó mK‡ji cÖwZ Avwg AvšÍwiK Awfb›`b Rvbvw”Q|

   

W. †gvt Rvdi DÏxb

mwPe
evwYR¨ gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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িোণ্রী

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi Aaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi ÔKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i 
†ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| †KvwfW-19 (K‡ivbv fvBivm) m„ó 
ˆewk¦K †cÖÿvc‡U evsjv‡`‡k AbyK‚j Kg©cwi‡ek wbwðZKi‡Y GB MvBWjvBb Zvrch©c~Y© f‚wgKv cvjb Ki‡e e‡j g‡b Kwi| 
†KvwfW-19 m„ó eZ©gvb wek¦ †cÖÿvc‡U KviLvbvq †kvfb Kg©cwi‡ek eRvq ivLvi Rb¨ GiKg GKwU MvBWjvBb cÖ¯‘‡Zi m‡½ 
RwoZ mKj‡K Avwg AvšÍwiK Awfb›`b Rvbvw”Q|

mviv we‡k¦i b¨vq evsjv‡`‡kI K‡ivbv fvBivm-m„ó gnvgvwii cÖfve c‡o‡Q| GB gnvgvwi †gvKvwejv K‡i †`‡ki A_©bxwZ‡K 
MwZkxj ivLv GLb weivU P¨v‡jÄ| gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k †KvwfW-19 (K‡ivbv fvBivm)mn bvbv 
cÖvK…wZK I gvbem„ó ̀ y‡h©vM cÖwZ‡iv‡a KvR K‡i hv‡”Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbvq ̄ ^v¯’¨wewa cvjb K‡i we‡kl K‡i kÖwgKiv 
Drcv`b Ae¨vnZ †i‡L‡Qb| †KvwfW mgqKvjxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi-Gi we‡kl cwi`k©b, kÖwgK fvB-
‡evb‡`i Rb¨ †Uwj‡gwWwmb †mev KviLvbvq w¯’wZkxjZv eRvq †i‡L Drcv`b Ae¨vnZ ivL‡Z mnvqK f‚wgKv cvjb K‡i‡Q| 
†KvwfW-19 †gvKv‡ejvq †`‡ki kÖgLvZ D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨ †`wL‡q‡Qb| gvwjK, kÖwgK miKvimn mKj c‡ÿi mw¤§wjZ 
cÖqv‡mB GwU m¤¢e n‡q‡Q|

AbyK‚j Kg©cwi‡ek m„wói gva¨‡g †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv ev¯Íevqb Ki‡Z KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi AvMvgx 
w`b¸‡jv‡Z AwaKZi `ÿZvi m‡½ Kvh©µg Ae¨vnZ ivL‡e e‡j Avwg g‡b Kwi| Z_¨eûj ÔKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I 
cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ cÖYq‡bi m‡½ RwoZ mK‡ji cÖwZ Avwg AvšÍwiK ab¨ev` Ávcb KiwQ|

   

†gvt Avjx b~i

mwPe
¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM
¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq
 MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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িোণ্রী

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi ÔKg©‡ÿÎ †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i 
†ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ cÖKvk Ki‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| Kg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 (K‡ivbv 
fvBivm) msµgY cÖwZ‡iv‡ai gva¨‡g Drcv`b Ae¨vnZ ivL‡Z GB wb‡`©wkKv ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avwg g‡b 
Kwi|

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…Z¡vaxb miKvi †UKmB Dbœqb Afxó (GmwWwR) AR©‡bi j‡ÿ¨ wbijmfv‡e KvR K‡i 
hv‡”Q| †kvfb Kg©cwi‡ek wbwðZ Kiv GmwWwR-Gi ̧ iæZ¡c~Y© GKwU jÿ¨| †KvwfW-19 Gi d‡j cwiewZ©Z ̂ ewk¦K cwiw¯’wZ‡Z 
kÖwgK‡`i ¯^v¯’¨ SzuwK †_‡K iÿv Kivi cvkvcvwk †kvfb Kg©cwi‡ek eRvq †i‡L Drcv`‡bi aviv Ae¨vnZ ivLv GLb AZ¨šÍ 
Riæwi n‡q c‡o‡Q| †KvwfW-19 m„ó cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq gvbbxq cÖavbgš¿x B‡Zvg‡a¨ ¯^v¯’¨wewa cÖwZcvjb K‡i Drcv`‡bi 
aviv Ae¨vnZ ivL‡Z 31 `dv wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Qb| Zr‡cÖwÿ‡Z eZ©gv‡b KjKviLvbvq ¯^v¯’¨wewa †g‡b Drcv`b Kvh©µg 
Pvjy ivLvi †ÿ‡Î KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii Ôwe‡kl cwi`k©bÕ G‡ÿ‡Î cÖksmvi `vwe`vi|

ÔKg©‡ÿ‡Îi †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕq kÖwgK, gvwjK I miKvimn mswkøó 
mK‡ji `vwqZ¡ I KiYxq m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| K‡ivbv cÖwZ‡iva I cÖwZKvi welqK Kg©cwiKíbv 
wba©vi‡Y GB wb‡`©wkKv Kvh©Ki f‚wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avwg g‡b Kwi| K‡ivbv fvBivm cÖwZ‡iv‡ai gva¨‡g A_©bxwZi PvKv 
mPj ivL‡Z e¯¿ I cvU gš¿Yvjq, kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßimn mswkøó Ab¨vb¨ 
Awa`ßi I ms¯’v KZ…©K kÖgNb wkí KjKviLvbvq ¯^v¯’¨wewa cÖwZcvjb I DbœZ Kg©cwi‡ek wbwðZ Kivi †ÿ‡Î G wb‡`©wkKv 
GKwU ¸iæZ¡c~Y© mnvwqKv wn‡m‡e e¨eüZ n‡e e‡j Avkv Kiv hvq|

ÔKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ̄ ^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ cÖYq‡bi mvwe©K e¨e¯’vcbvi m‡½ RwoZ 
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, AvšÍR©vwZK kÖgms¯’v (AvBGjI) Ges mswkøó mKj‡K AvšÍwiK Awfb›`b Rvbvw”Q|

   

†jvKgvb †nv‡mb wgqv

mwPe
e¯¿ I cvU gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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িোণ্রী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক 

তনগ্দ্শতরকা’ প্রকার করগ্ি যাগ্ছে করগ্ন আতম আনতদিি। এই তনগ্দ্শতরকায় শ্রমখাি সংতলিটি সকল কস্টক কহাল্ারগণ কিৃ্শক প্রতিপালনীয় 

দাতয়বে ও কি্শিথ্য তিষগ্য় আগ্লাচনা করা হগ্য়গ্ে। ককাতভড-১৯ সৃটি পতরিতি্শি বিতশ্ক কপ্রষোপগ্ে িাংলাগ্দগ্র করাভন কম্শপতরগ্ির 

তনতচিিকরগ্ণ এই গাইডলাইন িাৎপয্শপূণ্শ ভূতমকা পালন করগ্ি িগ্ল মগ্ন কতর। 

ককাতভড-১৯ সৃটি মহামাতরগ্ি সারা তিগ্শ্র নথ্যায় িাংলাগ্দরও আক্রান্ত। এই মহামাতর কমাকাতিলা কগ্র অে্শনীতির চাকা সচল রাখা তিরাে 

চথ্যাগ্লজে। তিগ্রষ কগ্র িাংলাগ্দগ্রর শ্রম ও তরল্প খাি এই সমগ্য় একতে ক্রাতন্তকাল অতিক্রম করগ্ে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী করখ হাতসনার 

কনিৃগ্বে িাংলাগ্দর ককাতভড-১৯ পতরতস্তি কেগ্ক উতিরগ্ণ তনরন্তর কার কগ্র যাগ্ছে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর তনগ্দ্শরনায় স্াস্থ্যতিতি 

যোযেভাগ্ি অনুসরণপূি্শক এগ্দগ্রর কমহনতি শ্রতমক ভাই কিাগ্নরা উৎপাদন অিথ্যাহি করগ্খগ্েন। এই তিগ্রষ পতরতস্তিগ্ি শ্রম ও 

কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর-এর ‘তিগ্রষ পতরদর্শন’ কারখানায় তস্তিরীলিা 

িরায় করগ্খ উৎপাদন অিথ্যাহি রাখগ্ি সহায়ক ভূতমকা পালন কগ্রগ্ে।

কদগ্রর অে্শনীতির চাকা সচল রাখগ্ি তরল্প মন্ত্রণালয়-এর অিীন সকল কলকারখানার শ্রতমক ভাই কিাগ্নরা স্াস্থ্যতিতি অনুসরণ কগ্র 

উৎপাদন অিথ্যাহি করগ্খগ্ে। এই দুগ্য্শাগপূণ্শ পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় তরল্প মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন সকল দপ্তর ও সংস্া িৎপর ভূতমকা 

পালন কগ্রগ্ে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর-এর এরূপ কায্শক্রম কদগ্রর তরল্প উন্নয়গ্ন গুরুবেপূণ্শ ভূতমকা পালন করগ্ি 

িগ্ল আতম দৃঢ়ভাগ্ি তিশ্াস কতর।  

িি্শমান সরকাগ্রর রূপকল্প-২১ এিং রূপকল্প-৪১ িাস্তিায়ন করগ্ি কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর আগামী তদনগুগ্লাগ্ি 

অতিকির দষেিার সগ্গে কায্শক্রম অিথ্যাহি রাখগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর। িেথ্যিহুল এই সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়গ্নর 

সগ্গে রতড়ি সকলগ্ক আতম আন্ততরকভাগ্ি অতভনদিন রানাতছে।

   

কক এম আলী আরম

সতচি
তরল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকার
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িোণ্রী
ককাতভড-১৯ (কগ্রানা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ সারা তিগ্শ্ ভয়ািহ রূপ িারণ কগ্রগ্ে। িাংলাগ্দরও এই সংক্রমগ্ণর িাইগ্র নয়; িাংলাগ্দগ্রর 

শ্রমখািগ্ক কগ্রানা ভাইরাগ্সর সংক্রমগ্ণর হাি কেগ্ক রষো করা ররুরী হগ্য় পগ্ড়গ্ে। এ লগ্ষেথ্য শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ 

প্রণয়গ্নর মািথ্যগ্ম িাংলাগ্দগ্রর শ্রম পতরদর্শন িথ্যিস্ায় অতিকির পতরিি্শন সূচনা কগ্রগ্ে। কগ্রানা প্রতিগ্রাগ্ি কারখানায় তনয়তমি পতরদর্শগ্নর 

পারাপাতর িাংলাগ্দর শ্রম আইন ২০০৬ এর অিথ্যায় ৫ম, ৬ষ্, ৭ম ও ৮ম কমািাগ্িক ‘তিগ্রষ পতরদর্শন’ কায্শক্রম চলমান রগ্য়গ্ে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর, এফতিতসতসআই, তিতরএমইএ, তিগ্কএমইএ, তিতেএমইএ, তিইএফ, তিতেএ, এলএফএমএতিসহ শ্রতমক 

সংগিনসমূহ, আইনরৃঙ্খলা রষোকারী িাতহনী, কারখানা মাতলকপষেসহ সকল কস্টক কহাল্ারগ্দর সতম্মতলি প্রগ্চটিায় ইগ্িামগ্িথ্য তরল্প কসক্টগ্র কগ্রানা 

ভাইরাস প্রতিগ্রাগ্ি সষেমিা অতর্শি হগ্য়গ্ে। শ্রতমকগ্দর স্াস্থ্যগ্সিা কদয়ার তনতমগ্তি কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর ১১ রন 

এমতিতিএস ডাক্তাগ্রর মািথ্যগ্ম ‘কেতলগ্মতডতসন কসিা’ চালু করা হগ্য়গ্ে। এোড়া শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূগ্হ কগ্রানা সংক্রান্ত সগ্চিনিামূলক 

৩ লষে তলফগ্লে ও কপাস্টার তিিরণ করা হগ্য়গ্ে এিং এই কায্শক্রম অিথ্যাহি রগ্য়গ্ে। অতিকন্তু আঞ্চতলক কায্শালয়গুগ্লাগ্ি কগ্ট্াল রুম স্াপন, 

কগ্রানা ভাইরাস তপ্রগ্ভতন্ভ কতমতে গিন, সাি্শষেতণক কহল্প লাইন (১৬৩৫৭) কায্শকর করাসহ নানামুখী কায্শক্রম িাস্তিায়ন করগ্ে কলকারখানা 

ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর।

২০১৫ তরিটিাগ্ব্ রাতিসংঘ কিৃ্শক কেকসই উন্নয়ন লষেথ্যমারো গৃহীি হওয়ার পর কেগ্ক সারা পৃতেিীগ্ি কেকসই তরল্পায়ন এিং করাভন কম্শপতরগ্ির-

এর উপর তিগ্রষ গুরুবে প্রদান করা হগ্ছে। িাংলাগ্দর সরকার ২০১৩ তরিটিাগ্ব্ “রািীয় কপরাগি স্াস্থ্য ও কসইফতে নীতিমালা” প্রণয়ন কগ্রগ্ে। 

উক্ত নীতিমালা িাস্তিায়ন করগ্ি ইগ্িামগ্িথ্য কপরাগি স্াস্থ্য ও কসইফতে কপ্রাফাইল বিতর করা হগ্য়গ্ে। এোড়া কপরাগি স্াস্থ্য ও কসইফতে 

তিষয়ক রািীয় কম্শপতরকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হগ্য়গ্ে। অতিদপ্তগ্রর কায্শক্রমগ্ক যুগ্গাপগ্যাগী করা এিং শ্রম পতরদর্শন কায্শক্রগ্ম আগ্রা 

স্ছেিা, রিািতদতহিা ও গতিরীলিা আনয়গ্নর রনথ্য ‘কলিার ইন্সগ্পকরন মথ্যাগ্নরগ্মন্ অথ্যাতলিগ্করন িা LIMA’ চালু করা হগ্য়গ্ে। এোড়া 

িি্শমাগ্ন অতিদপ্তগ্রর সকল কায্শালগ্য় রিভাগ নতে ই-ফাইতলং এর মািথ্যগ্ম সম্পন্ন করা হগ্ছে। প্রিানমন্ত্রীর কায্শালয় কেগ্ক কঘাতষি ই-ফাইতলং-

এর i¨vswKs-এ কোে কথ্যাোগতরর তিতভন্ন সরকাতর দপ্তর ও সংস্ার মগ্িথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর ইগ্িামগ্িথ্য ২৩ িার 

রীষ্শস্ান অর্শন কগ্রগ্ে। রািীয় শুদ্ধাচার ককৌরল িাস্তিায়গ্ন ২০১৯-২০ অে্শিেগ্র গুরুবেপূণ্শ অিদান রাখায় মহাপতরদর্শক-কক শুদ্ধাচার পুরস্ার 

নীতিমালা-২০১৭ কমািাগ্িক শুদ্ধাচার পুরস্ার প্রদান করা হগ্য়গ্ে।

ককাতভড-১৯ কমাকাতিলায় রোনন্রীয় প্রধোনরন্ত্রী পশখ হোতসনো িোঁ� ৩১ েফো তনরে্মশনো� ২৯ির েফোয় িরলরেন, ‘তশল্প রোতলকগণ শ্রতরকরে� সরগে 

আলোে-আরলোচনো� রোধথ্যরর তনরজরে� স্োস্থ্য সু�ক্ো তনতচিি কর� উৎেোেন অিথ্যোহি �োখরিন।’ এই তনগ্দ্শরনাগ্ক তিগ্িচনায় তনগ্য় কগ্রানা পতরতস্তি 

কমাকাতিলায় ররুরীতভততিগ্ি ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ প্রণয়ন করা হগ্য়গ্ে, যা 

কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য সুরষো তনতচিগ্ি িাংলাগ্দগ্র একতে মাইলফলক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর, মাতলক ও শ্রতমকপষেসহ সংতলিটি 

সকল কস্টকগ্হাল্ারগণ এই তনগ্দ্শতরকা অনুসরণ কগ্র কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ল কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার আরও সহরির 

হগ্ি িগ্ল আতম মগ্ন কতর। কসইসাগ্ে অনথ্যানথ্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্া ও অতিদপ্তর এ গাইডলাইন অনুসরণ করগ্ল ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও 

প্রতিকাগ্র সফলিা অর্শন করগ্ি পারগ্ি িগ্ল আমার তিশ্াস। এ তনগ্দ্শতরকাতে সকগ্লর িথ্যিহাগ্র আমাগ্দর প্রগ্চটিা সাে্শক হগ্ি। িাই এতে অনুসরগ্ণ 

আতম সংতলিটি সকগ্লর সহগ্যাতগিা ও সমে্শন কামনা কতর। সকগ্লর সতম্মতলি প্রগ্চটিায়ই মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর তমরন ও তভরন ২০২১, ২০৩০ ও 

২০৪১ সাগ্লর স্প্ন িাস্তিাতয়ি হগ্ি এিং িার মিথ্য তদগ্য়ই িগেিন্ধুর স্গ্প্নর কসানার িাংলা প্রতিতষ্ি হগ্ি।

পতরগ্রগ্ষ, কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত তনগ্দ্শতরকা প্রণয়গ্ন কাতরগতর সহগ্যাতগিা প্রদানকারী আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও) এিং উন্নয়ন 

সহগ্যাগী কদর কানাডা, কনদারলথ্যান্ডস ও যুক্তরারথ্যসহ এই প্রকারনার সগ্গে রতড়ি শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন 

অতিদপ্তগ্রর কম্শকি্শাসহ সংতলিটি সকগ্লর প্রতি আন্ততরক িনথ্যিাদ ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন করতে। 

তশিনোথ �োয়

(অতিতরক্ত সতচি)

মহাপতরদর্শক

রহোেত�েশ্মক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর
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িোণ্রী

কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) প্রতিগ্রাগ্ি কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য সুরষো, স্াস্থ্য তিতি কমগ্ন চলা একতে আিরথ্যকীয় তিষয়। কগ্রানা মহামাতর 

কমাকাগ্িলায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী করখ হাতসনা কয ৩১ দফা তনগ্দ্শরমালা কঘাষণা কগ্রগ্েন উহাই সংকে কেগ্ক উতিরগ্ণর এক অননথ্য 

দতলল তহগ্সগ্ি তিগ্িতচি। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর গতিরীল কনিৃগ্বে কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় সরকাগ্রর 

সকল সংস্া তনরিতছেন্নভাগ্ি কার কগ্র যাগ্ছে এিং দুগ্য্শাগ প্রতিগ্রাগ্ি সাফলথ্য ও প্ররংসা অর্শন কগ্রগ্ে। উন্নয়নকামী িি্শমান সরকার 

শ্রতমকগ্দর স্াস্থ্য সুরষোর িথ্যিস্া করগ্খই তরল্প কারখানা চালু করগ্খ চগ্লগ্ে। শ্রতমকগ্দর করাভন কম্শপতরগ্ির বিতর ও স্াস্থ্য সুরষোয় শ্রম 

ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র অিীন শ্রম অতিদপ্তর এিং কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর তনরলসভাগ্ি কার কগ্র যাগ্ছে। 

শ্রম অতিদপ্তগ্রর ‘শ্রতমগ্কর স্াস্থ্য কো এথ্যাপ’ ও ‘কেতলগ্মতডতসন’ কসিা কগ্রানাকালীন শ্রতমক সমাগ্রর তনকে কির রনতপ্রয়িা অর্শন 

কগ্রগ্ে। প্রসগেি উগ্লেখথ্য কয, শ্রম অতিদপ্তগ্রর ৩২ তে শ্রম কলথ্যাণ ককগ্্রের মািথ্যগ্ম শ্রতমকগ্দর এ কসিাসমূহ তিনামূগ্লথ্য প্রদান করা হগ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর উগ্দথ্যাগ্গ ও আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্ার সহগ্যাতগিায় কম্শগ্ষেগ্রে কগ্রানা ভাইরাস 

(ককাতভড-১৯) প্রতিগ্রাগ্ি কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা প্রণয়ন কগ্রগ্ে। এতে কলকারখানা ও তরল্প প্রতিষ্াগ্ন কগ্রানা 

প্রতিগ্রাগ্ি ফলপ্রসূ ভূতমকা রাখগ্ি িগ্ল আমার তিশ্াস। এ গাইড লাইগ্ন িতণ্শি তনগ্দ্শরমালা যোযেভাগ্ি প্রতিপালন ও িাস্তিায়গ্ন 

সংতলিটি কস্টকগ্হাল্ারগ্দর সতক্রয় ভূতমকা পালন করা ররুতর। শ্রম প্ররাসন ও শ্রম পতরদর্শগ্নর সতহি রতড়ি কম্শকি্শা-কম্শচারীিৃদিগ্ক 

মাতলক ও শ্রতমকগ্দর তনকে এর গুরুবে ও িাৎপয্শ ভাগ্লাভাগ্ি িুগ্ল িরগ্ি হগ্ি। এ তনগ্দ্শতরকার িাস্তিায়গ্ন মাতলকগ্দর মুখথ্য ভূতমকা 

পালনসহ িাগ্দর এগ্ষেগ্রে যোযেভাগ্ি কনিৃবে তদগ্ি হগ্ি। শ্রতমক সংগিন ও কনিৃিৃগ্দির সাগ্ে আলাপ-আগ্লাচনা ও সামাতরক 

সংলাগ্পর মািথ্যগ্ম শ্রতমক ভাই-কিানগ্দর এ প্রতক্রয়ার সাগ্ে অন্তভু্শক্ত করা প্রগ্য়ারন। িগ্িই এ প্রতক্রয়া কেগ্ক আরানুরূপ ফললাভ 

করা যাগ্ি।

শ্রতমক-মাতলক-সরকার এ তিন পগ্ষের সতক্রয় ও প্রিথ্যষে অংররেহগ্ণর মািথ্যগ্ম স্াস্থ্য সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা তরল্প কারখানায় 

করাভন ও তনরাপদ কম্শপতরগ্ির বিতর এিং কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) প্রতিগ্রাগ্ি ইতিিাচক ভূতমকা রাখগ্ি এ আমার দৃঢ় তিশ্াস। 

এ গাইড লাইন প্রণয়গ্নর সাগ্ে যুক্ত সংতলিটি সংস্া ও িথ্যতক্তিগ্শগ্ক আন্ততরক অতভনদিন রানাতছে এিং এর সাফলথ্য কামনা করতে।

   

এ. কক. এম. তমরানুর রহমান

রহোেত�চোলক 
শ্রম অতিদপ্তর

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকার
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Message from the ILO Country Director, Bangladesh 
 

The ongoing COVID-19 crisis has transformed the world of work by decimating jobs, livelihoods 
and the well-being of millions of workers and their families. The global pandemic is posing 
unprecedented challenges for governments, employers and workers everywhere, as they try to 
protect health and safety at work, address wider societal needs and re-open their economies. 
 
While Bangladesh has made considerable socio-economic progress over the past few decades, 
the pandemic has exposed deep-rooted inequalities. To address these disparities and continue 
the country’s growth, the attainment of the SDG goals, tackling the pandemic, stabilising the 
economy and protecting the health of workers must go hand in hand. 
 
In this context, a national Occupational Safety and Health (OSH) guideline on creating safe and 
effective return-to-work conditions during COVID-19 has been developed by the Department of 
Inspection for Factories and Establishments (DIFE), with technical support from the International 
Labour Organization (ILO). 
 
The OSH guideline includes recommendations and tools based on international and national 
labour standards to help employers and workers plan, prevent and protect their establishments 
and their fellow workers. This document was finalised through social dialogue and in depth 
consultations at the National OSH Council, chaired by the State Minister for Labour, and attended 
by representatives from various Ministries as well as employers’ and workers’ organisations.  
 
I believe this OSH guideline, which includes a user-friendly set of standard operating procedures 
and a comprehensive risk-assessment checklist, will help employers and workers to take 
coordinated action to safeguard their workplaces and workers during this ongoing public health 
crisis. 
 
I hope that the economy and enterprises in Bangladesh will emerge from the crisis more resilient, 
sustainable and with renewed commitment towards decent work for all. 
 
On behalf of the ILO, I express my gratitude to the Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina, 
for her leadership throughout the ongoing pandemic. I would also like to thank DIFE and the 
Ministry of Labour and Employment for developing and publishing this timely Occupational Safety 
and Health Guide for Prevention and Mitigation of COVID–19 in the Workplace. I would also like to 
acknowledge the efforts of ILO colleagues in Geneva, the Decent Work Team (DWT) in Delhi and 
staff in the Dhaka office, who have supported the drafting process. 

 

 
-------------------------------------------------------- 

Tuomo Poutiainen 
Country Director, ILO Country Office for Bangladesh 
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কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর কিৃ্শক ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ 

প্রকাতরি হগ্ি যাগ্ছে করগ্ন আতম অিথ্যন্ত আনতদিি। এই মহিী কাগ্রর রনথ্য িাংলাগ্দর এমলিয়াস্শ কফডাগ্ররগ্নর পষে কেগ্ক অতিদপ্তগ্রর সকলগ্ক 

আন্ততরকভাগ্ি িনথ্যিাদ রানাতছে। িাোড়াও মাতলক-শ্রতমক, আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া, তিতভন্ন এনতরও এিং দািা সংস্ার সদসথ্যগণ যারা এই 

কগ্রানা ভাইরাস মহামারী কমাকাগ্িলায় সহায়িা প্রদান কগ্রগ্েন, কস রনথ্য িাগ্দর সকগ্লর প্রতি কৃিজ্ঞিা প্রকার করতে। িি্শমান সমগ্য় তিশ্িথ্যাপী 

যখন কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) মহামারীর কারগ্ণ স্াভাতিক রীিনযাপন িথ্যাহি হগ্ছে, িখন কদগ্রর অে্শনীতির চাকা সচল রাখগ্ি 

তরল্পকারখানায় কম্শরি শ্রতমক ভাই-কিানগ্দর কপরাগি স্াস্থ্য ও কসইফতে তনতচিগ্ি এই তনগ্দ্শতরকা গুরুবেপূণ্শ ভূতমকা রাখগ্ি িগ্ল আমার তিশ্াস।

২০১৯ সাগ্লর তডগ্সম্বগ্র চীগ্নর উহান রহগ্র কয স্াস্থ্য সুনাতম শুরু হগ্য়তেল, িা তিশ্রুগ্ড় এমনভাগ্ি েতড়গ্য় পগ্ড়গ্ে কয শুিু মানুগ্ষর স্াভাতিক 

রীিনগ্কই প্রভাতিি কগ্রতন রীতিকার উপরও মারাত্মকভাগ্ি আঘাি কহগ্নগ্ে। এই মহামারীর মারোর উপর তভততি কগ্র কদগ্র এলাকাতভততিক 

কারখানা, িাতণরথ্য ও অনথ্যানথ্য প্রতিষ্ানসমূহগ্ক একতে তনতদ্শটি সময় িগ্র লকডাউন করগ্ি হগ্য়গ্ে। কযগ্হিু কারখানা ও িাতণরথ্য প্রতিষ্ানগুগ্লা 

আিারও িাগ্দর তনয়তমি কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ি শুরু কগ্রগ্ে, কসগ্হিু তনতদ্শটি তকেু তদকতনগ্দ্শরনা ও নীতিমালা কগ্িারভাগ্ি কমগ্ন চলা প্রগ্য়ারন 

কযন এই ভাইরাগ্সর পুনঃতিস্তার করাি করা সম্ভি হয়। ককাতভড-১৯ পরিি্শী সমগ্য় কারখানা/তরল্পপ্রতিষ্ান পুনরায় সচল রাখার কষেগ্রে মাতলক, 

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে ও শ্রতমক- সকগ্লরই গুরুবেপূণ্শ ভূতমকা পালন করগ্ি হগ্ি। িাগ্দর সগ্চিনিা ও গৃহীি কায্শক্রমসমূহ ভাইরাগ্সর ঝুঁতক হ্াস 

এিং সকগ্লর স্াস্থ্য ও কসইফতে তনতচিিকরগ্ণ অিদান রাখগ্ি পাগ্র।

এই সঙ্কে সফলভাগ্ি সমািাগ্ন িি্শমান সরকার মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কনিৃগ্বে তনরলসভাগ্ি কার কগ্র চগ্লগ্ে। সরকাগ্রর এই কারগ্ক সফলিা 

তদগ্ি মাতলকরা প্রেগ্ম িাগ্দর সকল শ্রতমক-কম্শচারীর তনরাপতিা তনতচিি করগ্ি সম্ভািথ্য সকল িরগ্নর পদগ্ষেপ রেহণ করগ্ে ও করগ্ি এিং িারপগ্র 

উৎপাদন কায্শক্রম চলমান রাখগ্ি যাগ্ি কগ্র আমাগ্দর অে্শনীতির চাকা প্রগ্য়ারনীয় গতিগ্ি চলগ্ি পাগ্র। আমাগ্দর তিশ্াস, কদগ্রর অে্শনীতিগ্ক 

স্াভাতিক রাখগ্ি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সম্ভািথ্য সকল িরগ্নর সাহাযথ্য-সহগ্যাতগিা করগ্িন।

‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ প্রকাগ্রর সাগ্ে রতড়ি সকল সদসথ্যিৃদিগ্ক আতম 

িাংলাগ্দর এমলিয়াস্শ কফডাগ্ররগ্নর পষে কেগ্ক পুনরায় আন্ততরক িনথ্যিাদ রানাতছে।

   

কামরান তে. রহমান

 
সিোেতি

িাংলাগ্দর এমলিয়াস্শ কফডাগ্ররন
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িোণ্রী
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M ÔKg©‡ÿÎ †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I 
cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ¯^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ cÖKvkbv‡K Avgiv mvayev` RvbvB| GB wb‡`©wkKv cÖKvkbvi mv‡_ m¤ú„³ 
mevB‡K RvbvB AvšÍwiK ab¨ev` I K…ZÁZv| K‡ivbv cwiw¯’wZ‡Z GB wb‡`©wkKvwU kÖg cwi`k©KMY‡K `ÿZvi mv‡_ cwi`k©b 
Kvh©µg cwiPvjbv I Kg©‡ÿ‡Î K‡ivbv fvBivm e¨e¯’vcbv DbœZZi Ki‡Z mnvqZv Ki‡e e‡j Avwg g‡b Kwi|

†KvwfW-19 gnvgvwi‡Z mgMÖ wek¦ A_©bxwZ AvµvšÍ| Avgv‡`i †cvkvK wk‡íI Gi †ik c‡o‡Q| Gi cÖfv‡e B‡Zvg‡a¨B 3ÕkiI 
AwaK †QvU †cvkvK KviLvbv eÜ n‡q †M‡Q| mPj KviLvbv¸‡jv †KvbiK‡g 55 kZvsk mÿgZv e¨envi K‡i GLbI wU‡K 
i‡q‡Q| Avgiv K…ZÁ †h, K‡ivbv cwiw¯’wZ‡Z †`‡ki cÖavb ißvwbLvZ †cvkvK wkímn ißvwb Lv‡Zi kÖwgK fvB‡evb‡`i †eZb-
fvZvw` cwi‡kv‡ai Rb¨ gvbbxq cÖavbgš¿x 5 nvRvi †KvwU UvKvi cÖ‡Yv`bv c¨v‡KR (¯^í my‡` FY) †NvlYv K‡i wkí‡K `ytmg‡q 
mnvqZv K‡i‡Qb|

cÖm½Z D‡jøL¨ †h, †KvwfW-19 Gi †cÖwÿ‡Z kÖgNb †cvkvK wk‡í ¯^v¯’¨ myiÿv e¨e¯’vcbv‡K Avgiv c~‡e©i †h‡Kvb mg‡qi †P‡q 
AwaKZi ¸iæZ¡ w`w”Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbvi Av‡jv‡K kÖwgK fvB‡evb‡`i m‡½ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wb‡R‡`i 
¯^v¯’¨ myiÿv wbwðZ K‡i Drcv`b Ae¨vnZ †i‡LwQ| G‡ÿ‡Î ÷¨vÛvW© Acv‡iwUs cÖwmwWDi AbymiY KiwQ|

K‡ivbv cwiw¯’wZ‡Z KviLvbv †Lvjv ivLvi Rb¨ wewRGgBG †_‡K ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq, AvBGjI I wek¦¯^v¯’¨ ms¯’vi mv‡_ Av‡jvPbv 
K‡i m`m¨ cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ ¯^v¯’¨ wewa/cÖ‡UvKj cÖYqb K‡iwQ| KviLvbv¸‡jv GB wewa h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Q wKbv, 
Zv wewRGgBG †_‡K cÖwZwbqZ ch©‡eÿY KiwQ| KviLvbv¸‡jv kÖwgK‡`i g‡a¨ ¯^v¯’¨ m‡PZbZv m„wói Rb¨ mvgvwRK msjvcmn 
wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Ki‡Q|

wewRGgBG †cvkvK wk‡íi kÖwgK fvB‡evb‡`i msµgY cixÿvq MvRxcy‡ii P›`ªvq wek¦gv‡bi j¨ve ¯’vcb K‡i‡Q| j¨ve 
cwiPvjbvq e¨q Ges K‡ivbv mbv³ †ivMx‡`i wPwKrmvq hveZxq e¨qfvi enb Ki‡Q wewRGgBG| Uv½vBj I mvfv‡iI GKB 
gv‡bi AviI `ywU j¨ve ¯’vcb cÖwµqvaxb i‡q‡Q| †KvwfW-19 Gi we¯Ívi †ivaK‡í Ges K‡ivbv cwiw¯’wZ‡Z kÖwgK‡`i‡K mvaviY 
I gvbwmK wPwKrmv †`qvi Rb¨ AjvfRbK cÖwZôvb gvqv Gi mv‡_ wewRGgBG GKwU †hŠ_ cÖKí MÖnY K‡i‡Q| GQvovI 
wewRGgBG Gi cÿ †_‡K ¯^v¯’¨Kg©x, nvmcvZvj, AvBb cÖ‡qvMKvix ms¯’vmn wewfbœ ms¯’v‡KI gv¯‹ mieivn Kiv n‡q‡Q|

evsjv‡`‡ki †cvkvK wkí AvR we‡k¦ wbivc` I †kvfb Kg©cwi‡ek-Gi †ivj g‡Wj| †KvwfW-19 m„ó cwiw¯’wZ‡Z G wk‡í 
Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨wewa cvjb Ges myiÿvi welqwU AviI ¸iæZ¡c~Y© n‡q D‡V‡Q| Avwg GKvšÍfv‡e Avkv Kwi, ïay †cvkvK wkíB bq, 
†`‡ki cÖwZwU wkí KviLvbvq Kg©‡ÿ‡Î wbivc` I †kvfb Kg©cwi‡ek m„wó n‡e|

cwi‡k‡l, 2021 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K ga¨g Av‡qi †`k Ges 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ †`‡k cwiYZ nIqvi Rb¨ me©¯Í‡i 
†ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv wbwðZKi‡Yi weKí †bB| G e¨vcv‡i mKj †÷K‡nvìvi‡`i mgš^‡q GKwU RvZxq D‡`¨vM MÖnY 
cÖ‡qvRb| Avwg g‡b Kwi, Dch©y³ wb‡`©wkKvwU K‡ivbv cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i fwel¨r Kg©cwiKíbv wba©vi‡Y mnvqK f‚wgKv cvjb 
Ki‡e| ÔKg©‡ÿ‡Î †KvwfW-19 cÖwZ‡iva I cÖwZKv‡i †ckvMZ myiÿv I ̄ ^v¯’¨ welqK wb‡`©wkKvÕ Gi mvwe©K mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

W. iæevbv nK

mfvcwZ
wewRGgBG
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িোণ্রী

বিতশ্ক মহামাতর ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলায় কায্শকর িথ্যিস্া রেহণ করার রনথ্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কদররত্ন করখ হাতসনা ৩১ দফা 

তনগ্দ্শরনা প্রদান কগ্রন। কগ্রানা পতরতস্তিগ্ি স্াস্থ্য সুরষো তনতচিি কগ্র কলকারখানার উৎপাদন অিথ্যাহি রাখার তনতমগ্তি মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর তনগ্দ্শরনাগ্ক তিগ্িচনায় তনগ্য় কগ্রানা পতরতস্তি কমাকাতিলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ) কিৃ্শক 

ররুরীতভততিগ্ি ‘কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকা’ প্রণয়ন করা হগ্য়গ্ে, যা 

কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য সুরষো তনতচিগ্ি উগ্লেখগ্যাগথ্য অিদান রাখগ্ি। ডাইফ-এর এই শুভ উগ্দথ্যাগগ্ক আতম স্াগি রানাই।

গণিগ্ন্ত্রর মানসকনথ্যা মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রনগ্নরেী করখ হাতসনার সুগ্যাগথ্য কনিৃগ্বে গতিি সরকার শ্রতমকগ্দর প্রিথ্যারার প্রতি লষেথ্য 

করগ্খ কপরাগি স্াস্থ্য ও কসইফতেগ্ক প্রািানথ্য তদগ্য় নানামুখী কায্শক্রম রেহণ কগ্রগ্ে। ককাতভড-১৯ কমাকাতিলায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী করখ 

হাতসনা িাঁর ৩১ দফা তনগ্দ্শরনার ২৯িম দফায় িগ্লগ্েন, ‘তশল্প রোতলকগণ শ্রতরকরে� সরগে আলোে-আরলোচনো� রোধথ্যরর তনরজরে� স্োস্থ্য 

সু�ক্ো তনতচিি কর� উৎেোেন অিথ্যোহি �োখরিন।’ সরকাগ্রর শ্রমিান্ধি নীতিমালা ও কায্শক্রম কদগ্রর অে্শনীতির চাকাগ্ক গতিরীল 

রাখার পারাপাতর আন্তর্শাতিক অগেগ্ন কদগ্রর ভািমূতি্শ  উজ্জ্বল কগ্রগ্ে। আতম তিশ্াস কতর িাংলাগ্দগ্রর শ্রম তনভ্শর অে্শনীতিগ্ি শ্রতমক 

িাঁচগ্ল তরল্প িাঁচগ্ি, তরল্প িাঁচগ্ল কদর িাঁচগ্ি। 

মাতলক ও শ্রতমকপষে, সংতলিটি মন্ত্রণালয়, সরকাতর ও কিসরকাতর সংস্াসহ সংতলিটি সকল কস্টকগ্হাল্ার এই গাইডলাইন অনুসরণ কগ্র 

কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ল কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার িথ্যিস্াপনা সহরির হগ্ি িগ্ল আতম তিশ্াস কতর। কগ্রানা 

ভাইরাস প্রতিগ্রাগ্ি কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর-এর তিগ্রষ পতরদর্শন, কেতলগ্মতডতসন কসিা, কহল্প লাইন, স্াস্থ্য 

ও সুরষো তিষয়ক প্রচারণা ইগ্িামগ্িথ্য শ্রমখাগ্ি তস্তিরীলিা িরায় রাখগ্ি এিং কগ্রানা কমাকাগ্িলায় িাৎপয্শপূণ্শ ভূতমকা পালন 

কগ্রগ্ে। ডাইফ কিৃ্শক প্রস্তুিকৃি গাইডলাইন অনুসরণ কগ্র কারখানা ও প্রতিষ্ান পতরচালনা করগ্ল কদগ্রর অে্শনীতিগ্ি দীঘ্শগ্ময়াগ্দ 

এর সুফল পতরলতষেি হগ্ি। 

িাংলাগ্দগ্রর আে্শ-সামাতরক উন্নয়গ্ন শ্রমরীিী মানুগ্ষর অিদান অপতরসীম। সমৃদ্ধ ও রতক্তরালী অে্শনীতি গগ্ড় িুলগ্ি কপরাগি 

স্াস্থ্য ও কসইফতে তনতচিিকরগ্ণর তিকল্প কনই। কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্য কসিা এিং তনরাপতিা সুতিিা প্রতিতে শ্রতমগ্কর আইনগি অতিকার। 

তনরাপদ ও স্াস্থ্যসম্মি কম্শপতরগ্ির তনতচিিকরগ্ণ সকল তরল্প উগ্দথ্যাক্তা, মাতলক ও শ্রতমক প্রতিতনতিগ্দর সতম্মতলি প্রয়াস একান্তভাগ্ি 

কামথ্য। সকগ্লর আন্ততরক প্রগ্চটিায় আমরা কম্শগ্ষেগ্রে কগ্রানা ভাইরাস প্রতিগ্রাি করার মািথ্যগ্ম শ্রতমক ভাই-কিানগ্দর রনথ্য তনরাপদ 

কম্শপতরগ্ির তনতচিি করার মািথ্যগ্ম রাতির তপিার স্গ্প্নর কসানার িাংলা সৃরগ্ন  সষেম হগ্িা। 

রয় িাংলা, রয় িগেিন্ধু

রয় কহাক িাংলার কমহনতি মানুগ্ষর।

   

                                                                                                                           ফরলুল হক মন্ু   

সিোেতি
রািীয় শ্রতমক লীগ
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1| kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq cÖwZgš¿x (c`vwaKvie‡j) †Pqvig¨vb

2| mwPe, kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

3| mwPe, evwYR¨ gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

4| mwPe, ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM (c`vwaKvie‡j) m`m¨

5| mwPe, e¯¿ I cvU gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

6| mwPe, †bŠ-cwienb gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

7| mwPe, moK I gnvmoK wefvM, moK cwienb I †mZz gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

8| mwPe, wkí gš¿Yvjq (c`vwaKvie‡j) m`m¨

9| gnvcwiPvjK, wkívÂj cywjk, XvKv (c`vwaKvie‡j) m`m¨

10| mfvcwZ, evsjv‡`k Ggcøqvm© †dWv‡ikb m`m¨

11| mfvcwZ, evsjv‡`k Mv‡g©›Um g¨vbyd¨vKPvivm© GÛ G·‡cvU©vim& G‡mvwm‡qkb (wewRGgBG) m`m¨

12| mfvcwZ, evsjv‡`k wbUIq¨vi g¨vbyd¨vKPvivm© GÛ G·‡cvU©vim& G‡mvwm‡qkb (we‡KGgBG) m`m¨

13| †Pqvig¨vb, evsjv‡`kxq Pv msm` m`m¨

14| mfvcwZ, evsjv‡`k †U·UvBjm& wgjm& G‡mvwm‡qkb (wewUGgG) m`m¨

15| †m‡µUvwi †Rbv‡ij, evsjv‡`k Ggcøqvm© †dWv‡ikb m`m¨

16| kÖg Dc‡`óv, evsjv‡`k Ggcøqvm© †dWv‡ikb m`m¨

17| Rbve dRjyj nK g›Uz, mfvcwZ, RvZxq kÖwgK jxM m`m¨

18| wgR& kvgQzb bvnvi fzu&Bqv, gwnjv m¤úvw`Kv, RvZxq kÖwgK jxM m`m¨

19| Wvt Iqv‡R`yj Bmjvg Lvb, m¤úv`K, †UªW BDwbqb †K›`ª m`m¨

20| G¨vWt †`jIqvi †nv‡mb Lvb, mvaviY m¤úv`K, evsjv‡`k †jevi †dWv‡ikb m`m¨

21| Rbve bvBgyj nvmvb Ry‡qj, mvaviY m¤úv`K, RvZxq kÖwgK †RvU, evsjv‡`k m`m¨

22| Rbve †gRevn DwÏb, mfvcwZ, RvZxq kÖwgK †RvU m`m¨

23| Aa¨vcK Wvt †kL AvLZvi Avn¤§`, Department of Occupational And
 Environmental Health, Bangladesh University of Health Science m`m¨

24| weª‡MwWqvi †Rbv‡ij (Aet) Avey bvBg †gvnv¤§` knx`yjøvn, mv‡eK gnvcwiPvjK, dvqvi

 mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ Awa`ßi m`m¨

25| cÖ‡KŠkjx †gvt nvwdRyi ingvb wcBÄ, fvBm †Pqvig¨vb Occupational Safety Board of
 Bangladesh. IEB  m`m¨

26| cÖ‡Kvkjx ˆZ‡qeyi ingvb wcBÄ, mwPe I †iwR÷ªvi, Occupational Safety Board of
 Bangladesh. IEB  m`m¨

27| Rbve Rvdiæj nvmvb kixd, G¨vW‡fv‡KU, evsjv‡`k mycÖxg †KvU©, XvKv m`m¨

28| gnvcwi`k©K, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi (c`vwaKvie‡j) mwPe

িোংলোরেশ শ্রর আইন, ২০০৬ (সংরশোতধি ২০১৮) পরোিোরিক স�কো� 

কি্্মক গতিি “জোি্রীয় তশল্প, স্োস্থ্য ও পসইফতি কোউতসিল”
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কর্মরক্ররে পকোতিড-১৯
প্রতির�োধ ও প্রতিকোর�
পেশোগি সু�ক্ো ও স্োস্থ্য তিষয়ক 

েিিূতর১

িাংলাগ্দর শ্রম আইন, ২০০৬ (সংগ্রাতিি ২০১৮)-এর িারা ৩২৩ কমািাগ্িক গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকাগ্রর 
শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র দাতয়বেপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-কক পদাতিকারিগ্ল কচয়ারমথ্যান তনযুক্ত কগ্র রািীয় 
তরল্প, স্াস্থ্য ও কসইফতে কাউতন্সল গতিি হয়। উক্ত রািীয় কাউতন্সল কিৃ্শক আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্ার সহগ্যাতগিায় 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ)-এর প্রণীি কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্র 
কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনগ্দ্শতরকাতে (গাইডলাইন) তনম্নিতণ্শি তিষয়সমূহ তিগ্িচনা, পয্শাগ্লাচনা ও 
সমন্বয়ক্রগ্ম অনুগ্মাতদি হয়:- 

n	সারা তিগ্শ্ কগ্রানাভাইরাস ককাতভড-১৯ েতড়গ্য় পড়ার কপ্রষোপগ্ে তিশ্স্াস্থ্য সংস্া কগ্রানা ভাইরাগ্সর প্রাদুভ্শািগ্ক  

১১ মাচ্শ ২০২০ িাতরগ্খ বিতশ্ক মহামারী কঘাষণা কগ্র। পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় তিশ্রুগ্ড় সগ্ি্শাচ্চ গুরুগ্বের সগ্গে 

প্রগ্য়ারনীয় পদগ্ষেপ রেহণ করা হগ্ছে। এ মহামারীর ফগ্ল স্াস্থ্য খাগ্ির সগ্গে সমরে তিগ্শ্র অে্শননতিক িথ্যিস্াপনায় 

নতররতিহীন অতভঘাি পড়গ্ে। রাতিসংগ্ঘর অগেসংগিন, করাভনকার ও কম্শসংস্ান-এর পৃষ্গ্পাষক-আন্তর্শাতিক 

শ্রম সংস্া (আইএলও) িি্শমান ককাতভড-১৯ উদ্ূি সংকেগ্ক তবিিীয় তিশ্যুগ্দ্ধর পর সিগ্চগ্য় গুরুির সংকে 

তহগ্সগ্ি তচতনিি কগ্রগ্ে। িাংলাগ্দর সরকার কদগ্রর ককাতভড-১৯-এর সংক্রমণ ও তিস্তারগ্রাগ্ি িদ্ধপতরকর এিং 

উদ্ূি পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় সি্শাত্মক প্রগ্চটিা চাতলগ্য় যাগ্ছে। কদগ্র নগ্ভল কগ্রানা ভাইরাস রনাগ্ক্তর পরপরই 

তনয়ন্ত্রণ িথ্যিস্ার অনথ্যিম প্রিান করণীয় তহগ্সগ্ি সরকার ২৬ মাচ্শ ২০২০ িাতরগ্খ সািারণ েুতে কঘাষণা কগ্র। 

এোড়া, ককাতভড-১৯-এর প্রভািসৃটি অে্শননতিক সংকে কাতেগ্য় উিগ্ি সরকার ইগ্িামগ্িথ্য তরল্প, কৃতষসহ পরোি  

তিশতি খোরি� অনুকূরল ১,১১,১৩৭ (এক লক্ এগো� হোজো� একশি সোঁইতরেশ) পকোতি িোকো� প্ররণোেনো েথ্যোরকজ 

প�োষণো কর�রে (িথথ্যসূরেঃ অথ্ম তিিোগ, অথ্ম রন্তণোলয়)।

n	মাননীয় প্রিানমন্ত্রী করখ হাতসনা কগ্রানা পতরতস্তি কমাকাগ্িলার রনথ্য িাঁর ৩১ দফা তনগ্দ্শরনায় সকল তরল্পমাতলক, 

িথ্যিসায়ী ও িথ্যতক্তগ্ক যোক্রগ্ম তনর তনর কারখানা, কম্শস্ল ও িাতডিগ্ি কগ্িারভাগ্ি স্াস্থ্যতিতি প্রতিপালগ্নর 

পরামর্শ তদগ্য়গ্েন। তনরে্মশনো ১২-পি তিতন িরলরেন, “তেনরজু�, শ্রতরক, ক্ষক প�ন অিুক্ত নো থোরক। িোরে� 

সোহো�থ্য ক�রি হরি। পখরি খোওয়ো েত�দ্র জনরগোষ্্রী� জনথ্য অতিত�ক্ত িোতলকো তিত� ক�রি হরি।” তনরে্মশনো ২৮-এ 

রোনন্রীয় প্রধোনরন্ত্রী িরলরেন, “সকল তশল্প রোতলক, িথ্যিসোয়্রী ও িথ্যতক্ত ে�্মোরয় তনজ তনজ তশল্প ও িথ্যিসো প্রতিষ্োন 

এিং িোতি-�� েত�ষ্ো� �োখরিন।” তনরে্মশনো ২৯-এ তিতন আ�ও িরলরেন, “তশল্প রোতলকগণ শ্রতরকরে� সরগে 

আলোে-আরলোচনো� রোধথ্যরর তনরজরে� স্োস্থ্য সু�ক্ো তনতচিি কর� উৎেোেন অিথ্যোহি �োখরিন।”

n	ককাতভড-১৯-রতনি সংকেময় পতরতস্তিগ্ি চালু-োকা এিং িা অতিক্রমাগ্ন্ত পুনরায় চালু-হওয়া কারখানা, প্রতিষ্ান, 

ওয়াক্শরপগুতলগ্ি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষগ্য় কায্শকর পদগ্ষেপ রেহণ করগ্ি হগ্ি, ককননা ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাগ্ি স্ায়ী 

সমািান না পাওয়া পয্শন্ত এই তিপদসংকূল পতরতস্তি অিসাগ্নর পতরিগ্ি্শ আরও প্রলতম্বি হগ্ি পাগ্র।
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n	প্রগ্যারথ্যিার তনতরগ্খ সুরষো ও স্াস্থ্য িথ্যিস্া প্রতিতে প্রতিষ্ান ও কম্শী-স্ািতন্ত্রক, এিং যোযে প্রগ্যাগথ্যিা 

তিগ্িচনাক্রগ্ম কারখানা িা প্রতিষ্াগ্নর ঝুঁতক তনরূপণ করা সমীচীন। স্াস্থ্যগ্সিা খািসহ অনথ্য কযসকল খাগ্ি 

শ্রতমকগ্ক কম্শস্গ্ল প্রিথ্যষে গণসংস্পগ্র্শ আসগ্ি হয় এিং মহামারীকাগ্ল যাগ্দরগ্ক ররুতর কার করগ্ি হয়, িাগ্দর 

রনথ্য প্রতিগ্রাি ও তনয়ন্ত্রণ িথ্যিস্া দৃঢ়ির করা আিরথ্যক। গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকাগ্রর শ্রম ও কম্শসংস্ান 

মন্ত্রণালগ্য়র আওিািীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ) কিৃ্শক কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ 

প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্রর উগ্দেগ্রথ্য কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত এই তনগ্দ্শতরকা প্রণয়ন করা হগ্য়গ্ে এিং 

কসসগ্গে অে্শনীতির চাকা সচল করগ্খ শ্রতমক স্াস্থ্য সুরষো ও তরল্প সংরষেগ্ণ উক্ত তনগ্দ্শরনা প্রতিপালগ্নর রনথ্য সকল 

কারখানা ও প্রতিষ্াগ্নর মাতলকগ্দর অনুগ্রাি করা যাগ্ছে। স্ীয়কি্শিথ্যগ্িাগ্ি উক্ত তনগ্দ্শরনার প্রতি সকল স্তগ্রর 

কম্শীর শ্রদ্ধারীল অনুিতি্শিা তিদথ্যমান পতরগ্প্রতষেি তিগ্িচনায় একান্ত অতভগ্প্রি।

উরদেশথ্য২

ককাতভড-১৯ পতরতস্তি কমাকাগ্িলায় তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে ও শ্রতমক উভগ্য়র রনথ্য কম্শস্গ্ল কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য 

পতরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়গ্ন সহায়িা প্রদানই এ তনগ্দ্শতরকার (গাইডলাইন) উগ্দেরথ্য।

তনরে্মতশকো� আওিো/েত�তধ৩

িাংলাগ্দর শ্রম আইন, ২০০৬ প্রগ্য়াগগ্যাগথ্য সকল কষেরে এ তনগ্দ্শতরকার আওিাভুক্ত। িন্মগ্িথ্য, সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ান, 

িাতণতরথ্যক প্রতিষ্ান, িৃষেগ্রাপণ প্রতিষ্ান, কৃতষ খামার, কদাকান, িথ্যাংক, ইনসুথ্যগ্রন্স, করগ্স্তারাঁ, স্টক এক্সগ্চজে, এগ্রতন্স 

অতফস, ক্াি, তসগ্নমা হল, তেগ্য়োর ইিথ্যাতদ উগ্লেখগ্যাগথ্য। শ্রম আইগ্নর আওিািতহভূ্শি প্রতিষ্ানসমূহগ্কও ককাতভড-১৯ 

প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্রর িৃহতির স্াগ্ে্শ এ তনগ্দ্শরনা প্রতিপালগ্ন উৎসাতহি করা হগ্ছে। এ তনগ্দ্শরনা প্রণয়গ্নর কষেগ্রে সংতলিটি 

আন্তর্শাতিক শ্রমমান তভততিক সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত স্টথ্যান্ডাড্শ এিং সুপাতররসমূহ সমন্বয়ক্রগ্ম এগ্ি সতন্নগ্ির করা হগ্য়গ্ে। 

কারখানা িা প্রতিষ্াগ্নর মাতলক ও শ্রতমকগণ কিৃ্শক যোযে প্রতিগ্রািমূলক িথ্যিস্া রেহণাগ্ে্শ পতরকল্পনা প্রণয়গ্নর কষেগ্রে এ 

তনগ্দ্শতরকা অনুসরণ করা প্রগ্য়ারন।

েোতয়ত্বসরূহ৪

িথ্যিস্াপনা-কিৃ্শপষে এিং শ্রতমক উভয় পষেগ্কই কযৌেভাগ্ি এ তনগ্দ্শতরকা িাস্তিায়গ্নর দাতয়বে রেহণ এিং পদ্ধতিগিভাগ্ি 

ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলা করগ্ি হগ্ি। িগ্ি, তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক আিতরথ্যকভাগ্ি এগ্ষেগ্রে কনিৃবে তদগ্ি হগ্ি এিং 

িাৎপয্শপূণ্শ অংররেহগ্ণর মিথ্য তদগ্য় শ্রতমকগ্দরগ্ক এ প্রতক্রয়ায় সতক্রয় করগ্ি হগ্ি। সরকার, তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে, শ্রতমক 

এিং কসইফতে কতমতের এিদসংতলিটি কতিপয় সুতনতদ্শটি ভূতমকা এখাগ্ন িণ্শনা করা হগ্লা যা তনম্নরূপ:

৪.১ স�কো�:

িি্শমান সংকে কমাকাগ্িলার কষেগ্রে সগ্ি্শাচ্চ প্রতিতনতিবেরীল মাতলক ও শ্রতমক সংগিনসমূগ্হর সগ্গে আগ্লাচনার মিথ্য তদগ্য় 

সরকার কিৃ্শক ‘করন্ডার অন্তভু্শতক্তমূলক’ সামাতরক সংলাগ্পর মিথ্য তদগ্য় এিদসংক্রান্ত রেহণীয় পদগ্ষেপসমূহ তনি্শারণ করা 

হগ্ছে। ককাতভড-১৯ সংক্রমণগ্রাি তকংিা তিস্তাগ্রর গতি লিে করগ্ি পতরতস্তি তিগ্িচনায় সরকার ররুতর পদগ্ষেপ রেহগ্ণ 
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িািথ্য হগ্ি পাগ্র। িগ্ি, এসি িথ্যতিক্রমী পদগ্ষেগ্পর কায্শকর প্রগ্য়াগ সম্ভি হগ্ি যতদ সামাতরক অংরীরগ্নরা শুরু কেগ্কই 

তসদ্ধান্তরেহণ প্রতক্রয়ায় সম্পৃক্ত োগ্কন এিং িা িাস্তিায়গ্ন প্রতিশ্রুতিিদ্ধ হন। ককাতভড-১৯-সৃটি সংকগ্ের বিরী প্রভাি 

প্রতিকাগ্রর লগ্ষেথ্য সরকার কিৃ্শক কায্শকর পদগ্ষেপ রেহগ্ণ-স্াস্থ্যসুরষো এিং অে্শননতিক অরেসরিা উভয়গ্ষেগ্রেই গুরবোগ্রাপ 

করা অিরথ্যক। সরকার এগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলায় তনগ্ম্নাক্ত নীতিমালা (আইএলও তনি্শাতরি) তিগ্িচনা করগ্ি পাগ্র।

ক. স্াস্থ্যখািসহ সুতনতদ্শটি খািসমূগ্হর রনথ্য কায্শকর অে্শননতিক নীতিমালা রেহণ, সামজেসথ্যপূণ্শ মুদ্ানীতি ও রারস্নীতির 

সমন্বগ্য় অতিকির প্রাগ্য়াতগকিার সগ্গে িা পতরচালন। ঋণ, আতে্শক সহায়িা ও তিতভন্ন প্রগ্ণাদনা প্রদাগ্নর মািথ্যগ্ম 

িথ্যিসা-িাতণরথ্য, তরল্প এিং তিতনগ্য়াগ্গ গতি সঞ্চারণ এিং এর মিথ্য তদগ্য় অে্শনীতি ও কম্শসংস্ানগ্ক উজ্ীতিিকরণ; 

খ. সকগ্লর রনথ্য সামাতরক সুরষোর তিস্তার, কম্শসংস্ান িরায় রাখার পদগ্ষেপ িাস্তিায়ন, আতে্শক/কর সুতিিা 

সম্প্রসারণ এিং অনথ্যানথ্য সুতিিা প্রদাগ্নর মিথ্য তদগ্য় প্রতিষ্ান, চাকুতর এিং উপার্শগ্ন সহায়িাকরণ;

গ. কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত কায্শক্রম রতক্তরালীকরণ, কম্শপদ্ধতিগ্ি পতরিি্শন আনয়ন (কযমন কেতলওয়াতক্শং), 

বিষমথ্য ও ির্শন প্রতিগ্রাি, সকগ্লর রনথ্য স্াস্থ্যগ্সিার সুগ্যাগ প্রদান এিং সগ্িিগ্ন েুতের সুতিিা িৃতদ্ধর মািথ্যগ্ম 

কম্শগ্ষেগ্রে শ্রতমকগ্দর সুরষো প্রদান;

�. মাতলক ও শ্রতমক সংগিগ্নর সষেমিা ও প্রতিকূলিায় ঘুগ্র দাড়াগ্নার সামে্শ িৃতদ্ধ, সরকাগ্রর প্রাতিষ্াতনক সষেমিার 

উন্নয়ন, কযৌে দরকষাকতষ, শ্রমসম্পক্শ প্রতিষ্ান ও পদ্ধতির উৎকষ্শ সািগ্নর মিথ্য তদগ্য় সমসথ্যা-সমািান তনতচিিকরগ্ণ 

সামাতরক সংলাগ্পর ওপর তনভ্শররীলিা সম্প্রসারণ। সংতলিটি সকল কম্শগ্ষেরে, কারখানা ও প্রতিষ্ান (শ্রম আইগ্নর 

আওিাভুক্ত সকল প্রতিষ্ান কযমন: িথ্যাংক, স্টক একগ্চজে, িীমাপ্রতিষ্ান, করগ্স্তারাঁ, তসগ্নমা হল ইিথ্যাতদ)-কক স্ 

স্ বিতরটিথ্য অনুযায়ী যিদূর সম্ভি এ তনগ্দ্শতরকা অনুসরণ করার লগ্ষেথ্য সরকার প্রগ্য়ারনীয় তনগ্দ্শর প্রদাগ্নর িথ্যিস্া 

রেহণ করগ্ি। কযসি সংস্া/প্রতিষ্ান শ্রম আইগ্নর আওিামুক্ত কযমন: এনতরও, তরষোপ্রতিষ্ান, সরকাতর দপ্তর, 

তিগ্রষ কগ্র সম্মুখসাতরর কম্শী (সরস্ত্র িাতহনী, আইন প্রগ্য়াগকারী সংস্ারকম্শী, সরকাতর হাসপািাল, গগ্িষণাগাগ্র 

কম্শরি শ্রতমক, সৎকারকাগ্র তনগ্য়াতরি শ্রতমক, তসতে কগ্প্শাগ্ররগ্নর পতরছেন্নিা ও ির্শথ্য িথ্যিস্াপনাকম্শী) এিং 

ররুতর কসিা প্রদানকারী কম্শী প্রভৃতির রনথ্য তিগ্রষ িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি হগ্ি। পৃষ্গ্পাষকিামূলক কম্শকাগ্ণ্ড যারা 

প্রাতিষ্াতনক এিং অপ্রাতিষ্াতনক খাগ্ি কার কগ্রন (কযমন ষেুদ্ উগ্দথ্যাক্তা, কৃতষশ্রতমক, আত্মতনভ্শররীল িথ্যতক্ত, 

গৃহশ্রতমক প্রভৃতি) িাগ্দর সকলগ্ক অন্তভু্শক্ত করা যুতক্তযুক্ত হগ্ি।

৪.১.১ কলকো�খোনো ও প্রতিষ্োন েত�েশ্মন অতধেপ্ত� (ডোইফ):

িাংলাগ্দর শ্রম আইন প্রগ্য়াগ্গর ষেমিা কযগ্হিু কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর রগ্য়গ্ে, কসগ্হিু ককাতভড-

১৯ সংকে প্রতিকারাগ্ে্শ কম্শস্গ্ল কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তনতচিি করগ্ণর কষেগ্রে এ অতিদপ্তগ্রর তিগ্রষ পালনীয় ভূতমকাও 

রগ্য়গ্ে। এ কপ্রষোপগ্ে, উক্ত অতিদপ্তগ্রর রেহণীয় িথ্যাপক পতরকল্পনায় তনগ্ম্নাক্ত তিষয়গুতলর উপর গুরুবে প্রদান আিরথ্যক:

ক. ককাতভড-১৯ সংকে কমাকাগ্িলায় সুতনতদ্শটি দাতয়বে িণ্নপূি্শক কতমতে গিন;

খ. তিগ্রষ সুরষো-পতরদর্শন পতরচালনা;

গ. সংতলিটি সকল অংরীরগ্নর সগ্গে আগ্লাচনাক্রগ্ম কসক্টরতভততিক কারখানাসমূগ্হর রনথ্য প্রগ্য়ারনানুগভাগ্ি সুতনতদ্শটি 

তনগ্দ্শতরকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন;

�. উন্নয়ন-সহগ্যাগীগ্দর সগ্গে আগ্লাচনা এিং প্রগ্য়ারগ্ন িাগ্দর সহগ্যাতগিা যাচন;

ঙ. যি দ্রুি সম্ভি প্রচারণামূলক উপকরণ প্রস্তুি কগ্র িা কম্শস্লসমূগ্হ কপ্ররণ;

চ. সংক্রমণঝুঁতক, শ্রমঘনবে এিং রপ্তাতন-তনভ্শরিার উপর তভততি কগ্র কম্শস্ল িা তরল্প কারখানা ও প্রতিষ্াগ্নর 

কশ্রতণতিনথ্যাসকরণ।
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সংক্রণঝুঁতক তনণ্মরয় অন্তিু্মক্ত তিষয়সরূহ: 

n কযসি কম্শস্গ্ল কপরাগি কারগ্ণই সংক্রমণঝুঁতক তিদথ্যমান (কযমন: হাসপািাল, তক্তনক, কড-ককয়ার 

কসন্ার, গগ্িষণাগার, মৃিসৎকার-প্রতিষ্ান ইিথ্যাতদ); এিং

n কযসকল প্রতিষ্াগ্ন কাগ্রর িরগ্নর কারগ্ণ তিগ্রষ সংক্রমণ ঝুঁতক কনই (অনথ্যানথ্য প্রতিষ্ান)।

ে. কগ্রানা-সংকে কমাকাগ্িলার কষেগ্রে, সুতনতদ্শটি তকেু প্রগ্য়ারনীয় তিষয় কযগ্হিু শ্রম আইগ্নর আওিাভুক্ত নয়, 

কসগ্ষেগ্রে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর, সংকে-তনরসগ্নর উগ্দেগ্রথ্য, শ্রমপতরদর্শকগ্দর সগ্গে 

পতরদর্শগ্ন সগেী হওয়ার রনথ্য আইন প্রগ্য়াগকারী সংস্ার সহগ্যাতগিা চাইগ্ি পাগ্র; 

জ. কারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শগ্নর কষেগ্রে শ্রম পতরদর্শকগ্দর তনগ্ম্নাক্ত তিষয়াতদ তনতচিি করগ্ি হগ্ি:

n কারখানা/প্রতিষ্াগ্নর িরন অনুযায়ী স্াস্থ্য মন্ত্রণালগ্য়র তনগ্দ্শরনা কমািাগ্িক পয্শাপ্ত িথ্যতক্তগি সুরষো 

যন্ত্রপাতি (তপতপই) (কযমন- মাস্, গ্াভস, পাগ্য়র আছোদন, সমরে কদগ্হর আছোদন, গগলস, তলকুইড 

সথ্যাতনোররার প্রভৃতি)’র িথ্যিহার;

n সংক্রমণ-ঝুঁতকমুক্ত োকার লগ্ষেথ্য যািায়াগ্ির কষেগ্রে গণপতরিহগ্ণর পতরিগ্ি্শ দাপ্ততরক পতরিহগ্ণর 

িথ্যিহার,

n সংগ্িদনরীল স্াস্থ্য রতেলিার কষেগ্রে কযমন: শ্াসযগ্ন্ত্রর সমসথ্যা, হৃদগ্রাগ, করাগ-প্রতিগ্রাি-ষেমিার 

ঘােতি প্রভৃতি, এিং গভ্শিিী তকংিা মািৃদুগ্ধদানকারী পতরদর্শকগ্দর কষেগ্রে কম্শস্ল-পতরদর্শগ্ন না যাওয়া।

৪.২ রোতলরক� েোতয়ত্ব:

আইএলও কনগ্ভনরন নং-১৫৫ অনুসাগ্র, কম্শস্গ্লর ঝুঁতক তনরসগ্ন িাস্তিায়নগ্যাগথ্য প্রতিগ্রাি ও সুরষোমূলক িথ্যিস্ারেহণ 

মাতলগ্কর দাতয়বে। শ্রতমকগ্ক তিনামূগ্লথ্য পয্শাপ্ত সুরষোমূলক কপারাকাতদ ও িথ্যতক্তগি সুরষো যন্ত্রপাতি (PPE) সরিরাহ; 

কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষগ্য় পয্শাপ্ত িেথ্যাতদ সরিরাহ ও যোযে প্রতরষেণ প্রদান; শ্রতমকগ্দর কাগ্রর সগ্গে সংতলিটি 

কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য সংক্রান্ত তিষগ্য় শ্রতমকগ্দর সাগ্ে আগ্লাচনা; ররুতরকাগ্রর কষেগ্রে প্রগ্য়ারনীয় িথ্যিস্া রেহণ; এিং 

কপরাগি িথ্যাতি সম্পগ্ক্শ কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তরগ্ক অিতহিকরণও মাতলগ্কর দাতয়বে। কায্শি, কদরীয় 

আইনানুযায়ী কম্শগ্ষেগ্রে তনরাপদ ও স্াস্থ্যসম্মি পতরগ্ির িরায় রাখার রনথ্য মাতলকগগ্ণর প্রতি আইতন িািথ্যিািকিা রগ্য়গ্ে। 

ককাতভড-১৯ শ্রম আইগ্নর কপরাগি িথ্যাতির িাতলকাভুক্ত না হগ্লও, আন্তর্শাতিক শ্রমমান অনুযায়ী কযগ্কাগ্না নিুন করাগ-

িথ্যাতি মহামারীর আকার িারণ করগ্ল িা কপরাগি িথ্যাতি তহগ্সগ্ি তিগ্িতচি হয়। িৎপতরগ্প্রতষেগ্ি, ককাতভড-১৯-এর কষেগ্রে 

কপরাগি িথ্যাতি সংক্রান্ত আইন ও তিতি প্রগ্যারথ্য হগ্ি।

এমিািস্ায়, শ্রতমগ্কর কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য  িরায় রাখা, ককাতভড-১৯ সংক্রমণ তিস্তাগ্রর ঝুঁতক-তনরসন করা, একইসগ্গে 

কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯ সংক্রমণ কমাকাগ্িলায় মাতলক কিৃ্শপষে কিৃ্শক কম্শ-পতরকল্পনা প্রণয়ন ও িা িাস্তিায়ন করা প্রগ্য়ারন। 

এরূপ উগ্দথ্যাগ ককিল িাগ্দর কম্শস্ল ও তিতনগ্য়াগই রষো করগ্ি না, িরং প্রাতিষ্াতনক সুনাম িৃতদ্ধর পারাপাতর কদগ্রর ময্শাদা 

িাড়াগ্ি। বিতশ্ক প্রতিশ্রুতি প্রতিপালগ্নর লগ্ষেথ্য রািীয় পয্শাগ্য়র মাতলক সংগিনগুগ্লা যিদূর সম্ভি মাতলকগ্দর আন্তর্শাতিক 

সংগিন এিং আন্তর্শাতিক করেড ইউতনয়ন কনগ্ফডাগ্ররন ও িাগ্দর অংরীরনগ্দর মগ্িথ্য সম্পাতদি কযৌে-তিিৃতির মূল 

কপ্ররণার মানগ্স মিতিতনময় করগ্ি পাগ্র।
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৪.৩ শ্রতররক� েোতয়ত্ব:

শ্রতমকগণ এিং িাগ্দর সংগিনসমূহ এই মহামারী কমাকাগ্িলায় তসদ্ধান্ত রেহণ ও নীতিমালা প্রণয়গ্ন অংররেহণ কগ্র গুরুবেপূণ্শ 

ভূতমকা পালন করগ্ি পাগ্রন। শ্রতমকগগ্ণর দাতয়বোিতল তনম্নরূপ:

n মাতলক কিৃ্শক গৃহীি প্রতিগ্রাি ও সুরষোিথ্যিস্া িাস্তিায়গ্ন সতক্রয় সহগ্যাতগিা প্রদান;

n কম্শস্গ্ল স্াস্থ্য সংক্রান্ত নীতির কগ্িার অনুরীলন ও দাতয়বেরীল আচরণ;

n তনগ্দ্শতরি তনরাপতিামূলক পদগ্ষেপ প্রতিপালন;

n অগ্নথ্যর তনরাপতিার তিষগ্য় যত্নরীল আচরণ (কযমন অনথ্যগ্ক স্াস্থ্য ও সুরষোসংক্রান্ত ঝুঁতকগ্ি না কফলা);

n যোযেভাগ্ি তনরাপতিা সরজোম ও তডভাইসসমূগ্হর িথ্যিহার;

n তনয়তমি হাি কিায়াসহ রারীতরক পতরছেন্নিা িরায়;

n তনয়তমি আিাসস্ল ও বদনতদিন িথ্যিহৃি তরতনসপরে (কপারাক, খাদথ্যসামরেী, বিরসপরে)-এর পতরছেন্নিা;

n ঝুঁতক কেগ্ক দূগ্র োকগ্ি িথ্যতক্তগি সুরষো যন্ত্রপাতি িথ্যিহার ও অনথ্যানথ্য তনগ্দ্শরনা অনুসরণ;

n ককান শ্রতমক তকংিা পতরিাগ্রর ককান সদগ্সথ্যর অসুস্ হওয়া তকংিা ককাতভড-১৯-এর লষেণ প্রকার পাওয়া তকংিা 

পতরতেভ তরগ্পাে্শ প্রাতপ্তর কষেগ্রে সগ্গে সগ্গে কিৃ্শপষেগ্ক অিতহিকরণ;

n ডাইগ্ফর তনয়তমি হেলাইন নাম্বার (১৬৩৫৭) অেিা ককাতভড-১৯ সম্পতক্শি তিগ্রষ ররুতর নাম্বাগ্র কল কগ্র 

ডাইফগ্ক প্রগ্য়ারগ্ন অিতহিকরণ। 

এসময় শ্রতমক সংগিনগুতলর কি্শিথ্য হগ্লা শ্রতমক ও অসুস্ িথ্যতক্তর হালনাগাদ িেথ্য প্রদান, ঐকথ্য সংরষেণ এিং বিষমথ্য/

অপপ্রচার করাগ্ির মািথ্যগ্ম শ্রতমকগ্দর রনথ্য গৃহীি প্রতিগ্রাি ও সুরষো উগ্দথ্যাগ িাস্তিায়গ্ন অিদান রাখা।

৪.৪ পসইফতি কতরতি� েোতয়ত্ব:

কযসি কারখানা/প্রতিষ্াগ্ন কসইফতে কতমতে আগ্ে, মহামারী কমাকাগ্িলার রনথ্য পতরকল্পনা প্রণয়ন, ঝুঁতক-তনরূপণ ও পতরকল্পনা-

িাস্তিায়ন িত্তািিাগ্নর কষেগ্রে উক্ত কতমতে গুরুবেপূণ্শ ভূতমকা পালন করগ্ি পাগ্র। কসইফতে কতমতের দাতয়বোিতল তনম্নরূপ:

n তনয়তমি সভার আগ্লাচথ্যসূতচগ্ি ককাতভড-১৯ তিষয়তে অন্তভু্শক্তকরণ;

n ককাতভড-১৯ পতরতস্তি অনুিািন;

n কম্শস্গ্ল সংক্রমগ্ণর  ঝুঁতকতনরূপণ;

n ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলার প্রস্তুতি রেহগ্ণর পতরকল্পনা প্রণয়গ্ন িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক সহগ্যাতগিা প্রদান;

n কম্শস্গ্ল স্াস্থ্য সুরষো িথ্যিস্া ও সামাতরক দূরবে তনতচিিকরগ্ণ মাতলক ও শ্রতমক সামাতরক সংলাপ;

n অসুস্ শ্রতমকসংখথ্যা সম্পগ্ক্শ অিতহি হওয়া এিং ককাতভড-১৯-রতনি সংকে কমাকাগ্িলায় গতিি তেম কিৃ্শক গৃহীি 

কায্শক্রগ্মর অনুসরণ;

n ককাতভড-১৯ কমাকাতিলায় গতিি তেগ্মর অংর তহগ্সগ্ি ঘতনষ্ সমন্বগ্য় কম্শ সম্পাদন।
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পকোতিড-১৯-এ� েত�রপ্রতক্রি পেশোগি সু�ক্ো ও স্োস্থ্য িথ্যিস্োেনো েদ্ধতি৫

৫.১ ন্রীতিরোলো, েত�কল্পনো ও সংগিন:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক অিরথ্যই তনতদ্শটি নীতিমালা ও পতরকল্পনা প্রণয়ন এিং িা িাস্তিায়গ্নর পদগ্ষেপ রেহণ করগ্ি হগ্ি। 

ককাতভড-১৯-এর পতরগ্প্রতষেগ্ি কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তনগ্দ্শতরকা িাগ্প িাগ্প িাস্তিায়গ্নর রনথ্য তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে 

স্টথ্যান্ডাে্শ অপাগ্রতেং প্রতসতডউর (এসওতপ) অনুসরণ করগ্ি।

৫.১.১ প্রতিশ্রুতি ও েোতয়ত্বোিতল সংক্োন্ত তিি্তি:

কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯-এর তিস্তার ও সংস্পগ্র্শ আসার ঝুঁতক তনরসগ্ন শ্রতমক প্রতিতনতিগ্দর সাগ্ে আগ্লাচনার মািথ্যগ্ম 

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে অিরথ্যই প্রতিশ্রুতি ও দাতয়বোিতল সংক্রান্ত তিিৃতি প্রকার করগ্ি। এো মাতলকপগ্ষের উপর শ্রতমকগ্দর 

আস্া বিতর করগ্ি এিং িাগ্দর আিঙ্ক হ্াস পাগ্ি।

৫.১.২ পকোতিড-১৯ ক্োইতসস রথ্যোরনজররন্ট তির:

ঊর্্শিন িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে, শ্রতমক প্রতিতনতি, কসইফতে কতমতে (কযখাগ্ন তিদথ্যমান) তকংিা অংররেহণকারী কতমতের প্রতিতনতির 

অংররেহগ্ণ তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে ‘ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম’ গিন করগ্িন। স্াস্থ্যগ্সিা সংক্রান্ত কম্শকি্শা/

কলথ্যাণ কম্শকি্শা ও তেগ্মর সদসথ্য হগ্ি পাগ্রন। ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম-এর কায্শক্রম তনম্নরূপ:

n ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম-এর দাতয়বে ও কায্শািতল তনি্শারণ ও তেম-সদসথ্যগ্দর অিতহিকরণ;

n একতে তনতিড় ও তনরিতছেন্ন কযাগাগ্যাগ িথ্যিস্া স্াপন এিং িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক ককাতভড-১৯ পতরতস্তি সম্পগ্ক্শ 

সাি্শষেতণক হালনাগাদ িেথ্য পতরগ্িরন ও স্াস্থ্য অতিদপ্তর, তিশ্ স্াস্থ্য সংস্া ও আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া কিৃ্শক 

রাতরকৃি সি্শগ্রষ তনগ্দ্শরনা সম্পগ্ক্শ অিতহিকরণ;

n স্ািতন্ত্রক প্রগ্যারথ্যিা অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্াগ্ন এই তনগ্দ্শরমালার করষাংগ্র সংযুক্ত স্টথ্যান্ডাড্শ অপাগ্রতেং 

প্রতসতডউর (পতরতরটি-৪) ও  কচকতলস্ট (পতরতরটি-৫)-এর যোসম্ভি িথ্যিহার;

n উক্ত তেম স্টান্ডাড্শ অপাগ্রতেং প্রতসতডউর প্রণয়ন করগ্ি, যার মগ্িথ্য অসুস্ কিাি করা তকংিা ককাতভড-১৯-এর লষেণ 

প্রকার পাওয়ার কষেগ্রে রেহণীয় িথ্যিস্া সম্পগ্ক্শ শ্রতমকগ্দর রনথ্য সুতনতদ্শটি পরামর্শ সতন্নগ্িতরি োকগ্ি।

৫.১.৩ পকোতিড-১৯ পরোকোরিলো ও প্রস্তুতি েত�কল্পনো:

সমস্ত কম্শগ্ষেরে এিং শ্রতমকগ্দর বিারা সম্পাতদি সি িরগ্নর কার এিং সংস্পগ্র্শ আসার কষেরেগুগ্লা তিগ্িচনায় তনগ্য় 

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে অিরথ্যই একতে ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলা ও প্রস্তুতি পতরকল্পনা প্রণয়ন করগ্ি। ঝুঁতক তনরূপণ এিং 

ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলা ও প্রস্তুতি পতরকল্পনা প্রণয়গ্নর রনথ্য কচকতলস্ট (পতরতরটি-৫) িথ্যিহার করগ্িন।

৫.১.৪ কোত�গত� ে�োরশ্ম এিং িথথ্যোতে:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে আিতরথ্যকভাগ্ি কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ), আইইতডতসআর, স্ানীয় 

রনস্াস্থ্য কিৃ্শপষে ও অনথ্যানথ্য সহগ্যাগী প্রতিষ্ান (কযমন: তিশ্স্াস্থ্য সংস্া, এনতরওসমূহ) যারা কম্শস্গ্ল ভাইরাগ্সর তিস্তার 

করাগ্ি প্রচারণামূলক উপকরণ প্রস্তুি এিং কাতরগতর মিামি প্রদান করগ্ে িাগ্দর সগ্গে পরামর্শ করগ্িন। 
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৫.১.৫ শ্রতরকরে� সরগে িথথ্য তিতনরয়:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক কম্শস্গ্ল এমন একতে িেথ্যিথ্যিস্া গগ্ড় িুলগ্ি হগ্ি যার মািথ্যগ্ম, রািীয় তকংিা স্ানীয় স্াস্থ্যগ্সিা 

কিৃ্শপগ্ষের িরাগ্ি প্রাপ্ত তনভ্শরগ্যাগথ্য ও হালনাগাদ িগ্েথ্যর তভততিগ্ি ককাতভড-১৯ সংক্রান্ত আশু পতরতস্তি সম্পগ্ক্শ, 

শ্রতমকগ্দরগ্ক িেথ্য প্রদান করা কযগ্ি পাগ্র। িেথ্য িথ্যিস্াপনা ও িেথ্য তিতনমগ্য়র রনথ্য সুতনতদ্শটি কায্শক্রম তনম্নরূপ:

n স্াস্থ্যগ্সিা করতরস্টার রষেণাগ্িষেণ;

n অসুস্িারতনি েুতের করতরস্টার রষেণাগ্িষেণ;

n সম্ভি হগ্ল, ইগ্লক্ট্রতনক কযাগাগ্যাগ্গর রনথ্য, কমািাইল-নম্বর ও ই-কমইল-তিকানা সমন্বগ্য় ডাোগ্ির বিতরকরণ;

n ররুতর কষেগ্রে দ্রুি সংগ্যাগ স্াপগ্নর রনথ্য কযাগাগ্যাগ-িরু (communication tree) গিন (কযমন: িথ্যিস্াপনা 

কিৃ্শপষে কেগ্ক সুপারভাইরার এিং িার কেগ্ক শ্রতমক);

n কনাতের কিাড্শ/কমািাইল কফান/কপাস্টাগ্রর মািথ্যগ্ম স্াস্থ্য-তনগ্দ্শরনার প্রচারণা িৃতদ্ধ; 

n ররুতর পতরতস্তিগ্ি কম্শগ্ষেরে িন্ধ এিং িা পুনঃচালুকরণ সম্পগ্ক্শ অিতহিকরণ;

n ককাতভড-১৯ সংতলিটি সরকাতর তনগ্দ্শরনা স্ স্ সংগিন অিতহিকরণ (কযমন: লকডাউন-কঘাষণা, েুতের কময়াদ 

িৃতদ্ধকরণ ইিথ্যাতদ) এিং

n রািীয় আইন ও প্রো অনুযায়ী স্াস্থ্যগ্সিা কিৃ্শপষে এিং কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর িরাির 

প্রতিগ্িদন কপ্ররগ্ণর িািথ্যিািকিা প্রতিপালন।

৫.১.৬ আেে তচতনিিক�ণ (Hazard Mapping):

ককাতভড-১৯-এর সংক্রমগ্ণর উৎসসমূহ ও তিস্তাগ্রর মািথ্যম তচতনিিকরগ্ণর লগ্ষেথ্য িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে কম্শগ্ষেগ্রের সকল 

কম্শপ্রতক্রয়া ও কম্শ তিষয় তিগ্িচনায় তনগ্য় আপদ-এর গতিপে তচতনিি করগ্িন। 

৫.১.৭ িথ্যিসো� তন�িতছিন্ন চলরোনিো েত�কল্পনো (Business Continuity Plan):

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক অিরথ্যই সুরষো ও স্াস্থ্যগ্ক সমতন্বিকগ্র িথ্যিসার আপৎকালীন ও তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা 

রেহণ করগ্ি হগ্ি। তনরিতছেন্ন চলমানিা পতরকল্পনা প্রণয়নকাগ্ল শ্রম সংক্রান্ত অনথ্যানথ্য তিষয়সহ কম্শকাণ্ড আিতরথ্যকভাগ্ি িন্ধ 

তকংিা স্ল্পসংখথ্যক শ্রতমক তনগ্য় চালাগ্নার কপ্রষোপে তিগ্িচনায় রাখগ্ি হগ্ি।

৫.১.৮ তিকল্প কর্মেদ্ধতি:

কম্শস্গ্ল সামাতরক দূরবে তনতচিিকরণ ও ককাতভড-১৯-এর তিস্তার-ঝুঁতক হ্াগ্স কিৃ্শপষে কেতলওয়াতক্শংগ্য়র মািথ্যগ্ম রতেলিাহীন 

কার তনষ্পগ্ন্ন উগ্দথ্যাগী হগ্িন। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে রতেল কার এিং িৎসংতলিটি কম্শচারীগ্দর তচতনিি এিং িৎপতরগ্প্রতষেগ্ি 

কেতলওয়াতক্শংগ্য়র পতরকল্পনা রেহণ করগ্ি। যতদ কেতলওয়াতক্শং সম্ভিপর না হয় িগ্ি, কিৃ্শপষে শ্রতমক সমাগম এড়াগ্ি তরফে-

তভততিক কম্শসম্পাদন িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি।

৫.১.৯ সরদেহজনক ও তনতচিি পকোতিড-১৯ সংক্রণ িথ্যিস্োেনো:

কম্শস্গ্ল সগ্দিহভারন তকংিা তনতচিিভাগ্ি ককাতভড-১৯-সংক্রতমি কাউগ্ক রনাগ্ক্তর পতরগ্প্রতষেগ্ি করণীয় সম্পগ্ক্শ 

কিৃ্শপষেগ্ক অিরথ্যই পতরকল্পনা রেহণ করগ্ি হগ্ি। অনথ্যানথ্য তিষগ্য়র সগ্গে -সংতলিটি দপ্তগ্র প্রতিগ্িদন কপ্ররণ, িদারতক, কম্শস্ল 

কেগ্ক পতরিহগ্নর িথ্যিস্া এিং রািীয় তনগ্দ্শরমালা অনুসাগ্র কম্শস্ল সংক্রমণমুক্তকরগ্ণর তিষয় পতরকল্পনায় অন্তভু্শক্ত 

োকগ্ি।
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৫.১.১০ অসুস্িোজতনি েুতি� পরয়োে-ি্তদ্ধ এিং অসুস্িোকোল্রীন সুতিধো প্রেোন ন্রীতি:

রািীয় নীতিমালার সগ্গে সংগতি করগ্খ কিৃ্শপষে অিরথ্যই সগ্িিগ্ন অসুস্িারতনি েুতে, অসুস্িারতনি সুতিিাতদ, (পতরিাগ্রর 

ককান সদসথ্য ককাতভড আক্রান্ত হগ্ল) এিদসংক্রান্ত েুতে ইিথ্যাতদ সুতিিা িৃতদ্ধ ও সমন্বয় করগ্ি। উক্ত অসুস্িারতনি েুতে 

নীতিমালার তিষগ্য় এিং শ্রতমক-পতরিাগ্রর সদসথ্য ককাতভড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার কষেগ্রে িাগ্দর যত্ন কনওয়ার রনথ্য েুতে 

পাওয়ার অতিকার সম্পগ্ক্শ সকল শ্রতমকগ্ক আিতরথ্যকভাগ্ি অিতহি করগ্ি হগ্ি।

৫.১.১১ িেো�তক ও রূলথ্যোয়ন েদ্ধতি:

ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি-ককৌরল ও পতরকল্পনা িদারতক ও মূলথ্যায়গ্নর রনথ্য কিৃ্শপষে আিতরথ্যকভাগ্ি একতে পদ্ধতি প্রণয়ন 

করগ্ি। পদ্ধতিতে হগ্ি অংররেহণমূলক, যার মগ্িথ্য কসইফতে কতমতে, অংররেহণকারী কতমতে, শ্রতমক ও মাতলক পগ্ষের প্রতিতনতি 

োকগ্ি। িদারতক ও মূলথ্যায়গ্নর রনথ্য তভন্ন একতে তেম গিগ্নর পরামর্শ কদওয়া হগ্ছে। যতদ সম্ভিপর না হয়, কসগ্ষেগ্রে 

ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম, িদারতক ও মূলথ্যায়গ্নর দাতয়বে পালন করগ্ি পাগ্র।

৫.২ ঝুঁতক তনরূেণ, িথ্যিস্োেনো ও অিতহিক�ণ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে এিং ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম কযৌেভাগ্ি সকল কম্শ-এলাকায় ককাতভড-১৯ তিস্তাগ্রর ঝুঁতক 

তনরূপণ, প্রতিগ্রাি-িথ্যিস্ার কপ্রষোপগ্ে পতরকল্পনা রেহণ এিং সকল কম্শী ও িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক এিতবিষগ্য় অিতহি করগ্ি। 

৫.২.১ আক্োন্ত হিো� সম্োিথ্য ঝুঁতক তিরলেষণ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে এিং ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম কযৌে উগ্দথ্যাগ্গ আিতরথ্যকভাগ্ি সকল কম্শী, তিকাদার, 

রোহক এিং দর্শনাে্শীগ্দর প্রিথ্যষে সংস্পগ্র্শ আসার কষেগ্রে ককাতভড-১৯ সংক্রমগ্ণর সম্ভািথ্য ঝুঁতক তনরূপণ করিঃ কম্শ-এলাকায় 

সংক্রমণ করাগ্ি প্রগ্য়ারনীয় িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি। 

৫.২.২ সংক্রণ-ঝুঁতক প�োরধ প্রতশক্ণ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে ককাতভড-১৯ সংক্রমণ-ঝুঁতক করাগ্ি িা সংক্রমণ ঘেগ্ল করণীয় ও রেহণীয়িথ্যিস্া সম্পগ্ক্শ িথ্যিস্াপনা 

কিৃ্শপষে, শ্রতমক এিং িাগ্দর প্রতিতনতিগ্দর রনথ্য প্রতরষেগ্ণর িথ্যিস্া করগ্ি। অতিক ঝুঁতকগ্ি োকা  শ্রতমকগণগ্ক িথ্যতক্তগি 

সুরষো সামরেীর (তপতপই) যোযে  িথ্যিহার, পতরিান ও রষেণাগ্িষেণ, তিনটিকরণ তিষগ্য় প্রতরষেণ প্রদান করগ্ি। 

৫.২.৩ কর্মস্রল তনরজরক তি�ি �োখো� অতধকো�:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে  শ্রতমকগ্দরগ্ক অিতহি করগ্িন কয, ককান শ্রতমগ্কর তনকে যতদ রীিন িা স্াগ্স্থ্যর রনথ্য আশু ও গুরুির 

ককাগ্না তিপদসংকুল কম্শপতরগ্িগ্রর প্রকার ঘগ্ে িগ্ি, উক্ত কম্শপতরগ্ির কেগ্ক তনগ্রগ্ক তিরি রাখার অতিকার রগ্য়গ্ে। উক্ত 

তিষয়তে দ্রুি ঊর্্শিন কিৃপষেগ্ক অিতহি করগ্িন।

৫.২.৪ স�ি�োহ ও েত�িহণ শ্রতরকগরণ� জনথ্য তিরশষ িথ্যিস্ো:

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে, সরিরাহ-কাগ্য্শ তনযুক্ত শ্রতমক, রোক ড্াইভার এিং অনথ্যানথ্য পতরিহণ শ্রতমকগ্ক প্রিথ্যষে কক্রিা-সংস্পর্শ 

যোসম্ভি সীতমি রাখগ্ি এিং িাগ্দর িথ্যতক্তগি স্াস্থ্যতিতি চচ্শা, কযমন: হাি কিায়া এিং রীিাণুনারক িথ্যিহার ইিথ্যাতদ 

তনতচিি করগ্ি সহগ্যাতগিা প্রদান করগ্ি। কিৃ্শপষে তিনামূগ্লথ্য এসকল সুরষোসামরেী সরিরাহ করগ্ি। শ্রতমকগগ্ণর প্রিথ্যষে 

কক্রিা-সংস্পগ্র্শ আসার কষেগ্রে িাগ্দর িথ্যতক্তগি সুরষো সামরেী (তপতপই) প্রদাগ্নর তিষয়তে কিৃ্শপষে তনতচিি করগ্ি।
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৫.২.৫ ঝুঁতকেূণ্ম স্োরস্থ্য� শ্রতরকগরণ� জনথ্য তিরশষ িথ্যিস্ো:

ঝুঁতকপূণ্শ স্াগ্স্থ্যর শ্রতমক (তিগ্রষি শ্াসকটিরতনি করাগ, ডায়াগ্িতেস, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি করাগাক্রান্ত শ্রতমকরা), গভ্শিিী 

ও দুগ্ধদানকারী মািা, তকগ্রার এিং প্রতিিন্ধী শ্রতমকগগ্ণর রনথ্য িথ্যিস্াপনা-কিৃ্শপষে পয্শাপ্ত িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি। গভ্শিিী 

ও দুগ্ধদানকারী মািার স্াস্থ্যসুরষোর রনথ্য তিশ্রামকষে ও করেস্টতফতডং কষে যোযে রীিাণুনারক তদগ্য় রীিাণুমুক্ত রাখগ্ি 

হগ্ি এিং হথ্যান্ড সথ্যাতনোইরার সংরষেণ করগ্ি হগ্ি। কস সাগ্ে এরূপ গৃহীি িথ্যিস্া সম্পগ্ক্শ ঝুঁতকপূণ্শ স্াগ্স্থ্যর শ্রতমকগণগ্ক 

রাতনগ্য় তদগ্ি হগ্ি যাগ্ি িারা অজ্ঞাি না োগ্ক।

৫.২.৬ ভ্ররণ স্রীতরিক�ণ:

িথ্যিস্াপনা-কিৃ্শপষে আিরথ্যক ও অনািরথ্যক ভ্রমণ তচতনিি করিঃ অনািরথ্যক ভ্রমণ সীতমি করগ্ি। িথ্যিস্াপনা-কিৃ্শপষে, 

কম্শকি্শা-কম্শচারী সীতমি ভ্রমণ নীতিমালা সম্পগ্ক্শ সুস্পটিভাগ্ি অিগি োকগ্ি। ককাগ্না িথ্যিসায়ীক ভ্রমণ-পতরকল্পনা রেহগ্ণর 

কষেগ্রে ককাতভড-১৯ সংক্রমগ্ণর ঝুঁতক তনণ্শয় করগ্ি হগ্ি এিং সকল পয্শাগ্য়র ভ্রমণ এিং কম্শিণ্গ্নর কষেগ্রে এ নীতি 

আগ্রাপগ্যাগথ্য হগ্ি। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে কম্শচারীগ্দর অনািরথ্যক ভ্রমণ এতড়গ্য় চলগ্ি উৎসাতহি করগ্ি। আিরথ্যক ভ্রমগ্ণর 

কষেগ্রে সামাতরক দূরবে তনতচিিকরণসহ অনথ্যানথ্য প্রতিগ্রাি িথ্যিস্া ভ্রমণকারীগ্ক রেহণ করগ্ি হগ্ি।

৫.২.৭ শ্রতরকগণরক অিতহিক�ণ:

কিৃ্শপষে সকল শ্রতমক ও শ্রতমক প্রতিতনতির সগ্গে তনয়তমি কযাগাগ্যাগ রষো করগ্ি এিং ককাতভড-১৯ পতরতস্তিসহ কযগ্কাগ্না 

নীতিমালা-পতরিি্শন তিষগ্য় িাগ্দর অিতহি রাখগ্ি। এ-কষেগ্রে কযাগাগ্যাগ মািথ্যম তহগ্সগ্ি ইন্ারগ্নে ও লাউড তস্পকার এিং 

অপারগিার কষেগ্রে কমািাইল কফান িথ্যিহৃি হগ্ি পাগ্র। কম্শগ্ষেগ্রে সরাসতর িেথ্য আদান-প্রদান িা কঘাষণার কষেগ্রে িক্তা 

এিং কশ্রািাগগ্ণর মগ্িথ্য সামাতরক দূরবে তনতচিি করগ্ি হগ্ি। আরও কায্শকরভাগ্ি িেথ্যাতদ রানাগ্নার রনথ্য অতডও-তভরুথ্যয়াল 

িাি্শা িথ্যিহার করা কযগ্ি পাগ্র। 

৫.২.৮ ররনোসোরোতজক ঝুঁতক িথ্যিস্োেনো:

সকল শ্রতমকগ্ক - উদ্ূয়মান মগ্নাসামাতরক ঝুঁতক দূরীকরণ, নিুন িারার কম্শতিনথ্যাস আগ্য়ারন, খাদথ্যাভথ্যাস, তিশ্রাম ও তনদ্া, 

ররীরচচ্শা, িন্ধুিান্ধি ও পতরিার-পতররগ্নর সগ্গে সামাতরক সংগ্যাগ সমন্বয়ক্রগ্ম স্াস্থ্যকর রীিনচচ্শার উন্নয়ন ইিথ্যাতদ 

তিষগ্য় গৃহীি উগ্দথ্যাগসমূগ্হ তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে সহগ্যাতগিা প্রদান করগ্ি। কম্শস্গ্ল তিতভন্ন িেথ্য-উপকরণ সংিতলি একতে 

িেথ্য-িুে স্াপন করা কযগ্ি পাগ্র এিং সংগৃহীি িেথ্যাতদ, সম্ভািথ্য কষেগ্রে, তডতরোল পদ্ধতিগ্ি শ্রতমকগ্দর তনকে কপৌঁোগ্না 

কযগ্ি পাগ্র। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক তিতভন্ন মগ্নাসামাতরক সহায়িা প্রতিষ্াগ্নর সগ্গে শ্রতমকগ্দর যুক্ত রাখার তিষগ্য় 

উৎসাতহি করা হগ্ছে।

৫.৩ প্রতির�োধ ও প্রতিকো� উরেথ্যোগ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে এিং ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম কযৌে উগ্দথ্যাগ্গ কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁতক 

তনণ্শগ্য়র উপর তভততি কগ্র িা প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্রর লগ্ষেথ্য কম্শপন্া তনি্শারণ ও িাস্তিায়ন করগ্ি। এসকল প্রতিগ্রাি ও 

প্রতিকার-সংতলিটি কম্শপন্া িাস্তিায়গ্নর কষেগ্রে প্রায়রই বদনতদিন কম্শপ্রতক্রয়ায় পতরিি্শন আনগ্ি হয় এিং কম্শীগ্দর সুরষোর 

স্াগ্ে্শ কম্শতিনথ্যাস পুনগ্শিগ্নর প্রগ্য়ারন হগ্ি পাগ্র।
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৫.৩.১ শো�্রীত�ক েূ�ত্ব িজোয় �োখরি করর্ম� েুনতি্মনথ্যোস:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে কম্শপ্রতক্রয়াগ্ক এমনভাগ্ি তিনথ্যস্ত করগ্ি যাগ্ি শ্রতমকগ্দর মগ্িথ্য পারস্পতরক দূরবে নূথ্যনিম এক তমোর 

(৩ ফুে) িরায় োগ্ক অেিা তিকল্প ককান দূরবে যা সংতলিটি উপযুক্ত কিৃ্শপষে কিৃ্শক তনগ্দ্শতরি। রারীতরক দূরবে তনতচিি করার 

কষেগ্রে তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের তনগ্ম্নাক্ত পন্াগুগ্লা তিগ্িচনা করা সমীচীন:

n কম্শস্ল এিং এর প্রগ্ির/প্রস্ান-স্গ্ল রারীতরক দূরবে িরায় রাখা, সম্ভািথ্য কষেগ্রে প্রগ্ির ও প্রস্াগ্নর রনথ্য পৃেক 

কগইে (দররা)-এর িথ্যিহার;

n একমুখী চলাচল িা গমনপগ্ের িথ্যিহার তনতচিি করা, কযখাগ্ন রারীতরক দূরবে িরায় রাখা সম্ভি, কযমন: ওিা ও 

নামার রনথ্য পৃেক তসঁতড় িথ্যিহার;

n কম্শঘণ্া তিতভন্ন তরফগ্ে তনি্শারণ;

n ক্ার িা কাগ্রর স্ানগুগ্লাগ্ি অতিতরক্ত তভড় এতড়গ্য় চলা;

n প্রগ্িথ্যকগ্ক িার সামগ্নর িথ্যতক্ত না সরা পয্শন্ত অিস্ান পতরিি্শন না করগ্ি, সাতর িা লাইগ্ন দাঁড়াগ্নার রায়গা দাগ 

তদগ্য় তচতনিিকরণ;

n দুপুগ্রর খািাগ্রর তিরতি িা অনথ্যানথ্য তিরতি যোসম্ভি পয্শায়ক্রতমক করা;

n কম্শস্গ্লর িাইগ্র রনসমাগগ্ম তমেত্রিয়া (কমলাগ্মরা) যোসম্ভি হ্াসকরণ;

n কারখানার কমতডকথ্যাল তেম কিৃ্শক োম্শাল স্থ্যাতনং/ইনফ্াগ্রড োগ্ম্শাতমোর বিারা শ্রতমক িা কারখানায় প্রগ্িররি 

সকল িথ্যতক্তর কদগ্হর িাপমারো পতরমাপ করা অেিা প্রগ্য়ারনীয় স্াস্থ্য পরীষো করা।

৫.৩.২ সিো� তিকল্প েদ্ধতি:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের উতচি সামনাসামতন সভা পতরহার করি কফান-কল, ই-কমইল অেিা ভাচু্শয়াল-সভাগ্ক অরোতিকার 

প্রদান। ভাচু্শয়াল-সভা যতদ সম্ভি না হয় কসগ্ষেগ্রে অংররেহণকারীর সংখথ্যা কমাগ্না, রারীতরক দূরবে িরায় করগ্খ আসনিথ্যিস্া, 

এিং স্াস্থ্যতিতি কগ্িারভাগ্ি কমগ্ন চলা আিরথ্যক হগ্ি।

৫.৩.৩ হোি পধৌি ও জ্রীিোণুরুক্ত ক�ো� সুতিধোতে:

কম্শচাতর, কক্রিা,ও দর্শনাে্শীগ্দর রনথ্য সহগ্র গমনীয় পয্শাপ্ত পতরসগ্রর স্ান িথ্যিস্াপনা-কিৃ্শপষে তনতদ্শটি করগ্ি কযখাগ্ন 

সািান-পাতন তদগ্য় হািগ্িায়া, সথ্যাতনোইরার তদগ্য় হাি রীিাণুমুক্ত করা, সগ্ি্শাপতর কম্শস্গ্ল কযন হাি কিায়ার এক সংস্ৃতি 

চালু করা যায় কস প্রয়াস রাখা। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে এ-পতরগ্প্রতষেগ্ি তকেু সুতনতদ্শটি িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি পাগ্র; যো:

n কম্শস্গ্ল (কারখানা িা প্রতিষ্ান) সহগ্র দৃতটিগ্গাচর হয় এমন স্াগ্ন হাি পতরষ্ারক সামরেী রাখা এিং তনয়তমি 

কসগুগ্লা পুনভ্শতি্শ করা;

n পয্শাপ্ত সংখথ্যক সািাগ্নর িথ্যিস্াসহ প্রিান ফেগ্ক হাি কিৌিকরণ-স্ান তনতদ্শটি করা;

n কারখানায় প্রগ্িগ্রর সময় সকল কম্শচাতর ও দর্শনাে্শীর হাি কিৌিকরণ িা রীিাণুমুক্তকরণ তনতচিি করা;

n হাি কিৌিকরণ িা রীিাণুমুক্তকরগ্ণর প্রতিতে স্ান/পাতনর কগ্লর মগ্িথ্য নূথ্যনিম এক তমোর দূরবে তনতচিি করা;

n হাি কিৌিকরণ এিং রীিাণুমুক্তকরগ্ণর সতিক পদ্ধতিগি তনগ্দ্শরািতল দৃতটিগ্গাচরস্াগ্ন প্রদর্শন করা (কযমন- 

উভয়হাি কমপগ্ষে ২০ কসগ্কন্ড িগ্র কিৌি করা);

n হাি কিায়ার পর শুকাগ্নার রনথ্য ড্ায়ার িা তেসুথ্য কপপাগ্রর িথ্যিস্া রাখা।

৫.৩.৪ কর্মরক্ররে� েত�ছিন্নিো:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের উতচি হগ্ি রীিাণুনারক তদগ্য় কডস্, তসঁতড়র হািল, কেতলগ্ফান, তকগ্িাড্শ ও িথ্যিহারসামরেী তনয়তমি 

কমাো এিং তিশ্রামকষেসহ অনথ্যানথ্য রায়গাগুগ্লা তনয়তমি রীিাণুমুক্ত করার সংস্ৃতি গগ্ড় কিালা। কয সকল িল িা স্ান 

ঘনঘন স্পর্শ করা হয় কসগুগ্লা িারংিার পতরষ্ার করা। কম্শপ্রতক্রয়ার ওপর তভততি কগ্র কিৃ্শপষে কিৃ্শক পতরছেন্নিা-ও রীিাণু 

মুক্তকারী-কসিাপ্রতিষ্ান তনযুতক্তর তিষয় তিগ্িচনাগ্যাগথ্য।  
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৫.৩.৫ তনর্মল িোয়ু� জনথ্য পিতন্টরলশন িো িোয়ুচলোচল:

ভাইরাস সংক্রমগ্ণর সম্ভািথ্য উচ্চ-ঝুঁতকপ্রিণ কষেগুগ্লাগ্ি উন্নি িায়ুতনগ্শমন ও তনম্শল িায়ু প্রগ্িগ্রর িথ্যিস্া রেহণাগ্ে্শ 

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের পদগ্ষেপ কনয়া উতচি। রীিািপ তনয়ন্ত্রণযন্ত্র এিং িায়ু সংগ্রািকযন্ত্র চালনার তনয়ম/পদ্ধতি তিতভন্ন 

স্াগ্ন প্রদর্শগ্নর িথ্যিস্া রেহণ করা কযগ্ি পাগ্র। রীিািপযন্ত্র একরস্ট কমাগ্ড চালাগ্না কযগ্ি পাগ্র, কযন অভথ্যন্তরীণ িায়ু 

আিতি্শি না হগ্য় প্রাকৃতিক িািাস কগ্ষের কভির যোসম্ভি প্রগ্ির করগ্ি পাগ্র। কভতন্গ্লরন যাগ্ি যোযে কমাগ্ড/অিস্ায় 

োগ্ক কসরনথ্য প্রগ্যারথ্য তনগ্দ্শরনা প্রদতর্শি অিস্ায় োকগ্ি। 

৫.৩.৬ তনঃশ্োস-প্রশ্োস সম্পতক্মি স্োস্থ্যতিতধ� চচ্মো:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের কম্শস্গ্ল তনঃশ্াস-প্রশ্াস সম্পতক্শি স্াস্থ্যতিতি চালুর িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি হগ্ি এিং কস সম্পগ্ক্শ 

সকলগ্ক অিতহি করা, কযমন: হাঁতচ-কাতরর সময় মুখ ও নাক কনুইগ্য়র ভাঁগ্র অেিা তেসুথ্য তদগ্য় কঢগ্ক কফলা। িথ্যিহৃি তেসুথ্য 

স্াস্থ্যকরভাগ্ি তনি্শাতরি স্াগ্ন কফলার তনয়ম সম্পগ্ক্শ শ্রতমক িা অনথ্যানথ্যগ্দরগ্ক রানাগ্না। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের উতচি 

কম্শস্গ্ল ঢাকনাযুক্ত ডাস্টতিন সরিরাহ করা। ডাস্টতিনগুগ্লাগ্ি  লিাতস্টক িথ্যাগ োকা প্রগ্য়ারন যাগ্ি খাতল করার সময় ির্শথ্য 

ককাগ্না তকেু িথ্যতক্তর সংস্পগ্র্শ না আগ্স। আির্শনা কফলার সময় সকল প্রকার সািিানিা অিলম্বন করগ্ি হগ্ি। 

৫.৩.৭ সোরোতজক েূ�ত্ব:

কম্শস্গ্ল সামাতরক দূরবে তনতচিি করার লগ্ষেথ্য যোসম্ভি শ্রতমকগ্দর কািাগ্মাগি তভড় পতরহাগ্র তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক 

আিতরথ্যকভাগ্ি পদগ্ষেপ তনগ্ি হগ্ি। প্রাে্শনা ও িম্শীয় অনুষ্ানসহ সামাতরক কমলাগ্মরার কষেগ্রে যোযে কিৃ্শপষে কিৃ্শক 

রাতরকৃি তনগ্দ্শরনাসমূহ তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক অনুসরণ করগ্ি হগ্ি এিং শ্রতমকগ্দর কস সম্পগ্ক্শ রানাগ্ি হগ্ি। প্রাে্শনাকষে 

এিং অনুরূপ সমাগ্ির স্গ্লর সামাতরক দূরবে িদারতক করগ্ি হগ্ি। দর্শনাে্শী, সরিরাহকারী, তিকাদার ও িতহরাগিসহ সিার 

কষেগ্রেই সামাতরক দূরগ্বের তনয়ম (এক তমোর িা ৩ ফুে) প্রগ্যারথ্য হগ্ি। অভথ্যে্শনা এলাকা এিং িন্মগ্িথ্য কম্শরি কম্শীগ্দর 

তনরাপদ রাখগ্ি হগ্ি। সম্ভি হগ্ল, দর্শনাে্শী ও কম্শীগ্দর মাগ্ঝ একতে কাঁচ িা প্রতিরষোমূলক পদ্শা িা আিরক সংগ্যারন 

করগ্ি হগ্ি।

৫.৩.৮ রোস্ক ও তিসুথ্য স�ি�োহ এিং িো িথ্যিহোর�� ের� তিনষ্টক�ণ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে কম্শগ্ষেগ্রে অিরথ্যই যগ্োপযুক্ত কফসমাস্ সরিরাহ করগ্ি এিং সতদ্শ-কাতরগ্ি আক্রান্ত কম্শীগ্দর িথ্যিহাগ্রর 

রনথ্য তেসুথ্যর িথ্যিস্া রাখগ্ি; কসইসগ্গে কফসমাস্, তেসুথ্য এিং অনথ্যানথ্য িথ্যিহৃি তরতনসপরে স্াস্থ্যসম্মিভাগ্ি পতরিথ্যাগ করার 

রনথ্য ঢাকনাযুক্ত পারে সংরষেগ্ণর িথ্যিস্া োকগ্ি হগ্ি। যতদ এরকম িথ্যিস্া রেহণ সম্ভিপর না হয় িগ্ি, শ্রতমকগ্দর তনরস্ 

রুমাল অেিা কাপডি িথ্যিহার করার এিং তনঃশ্াস-প্রশ্াস সংক্রান্ত স্াস্থ্যতিতি উতিমরূগ্প চচ্শার তিষগ্য় পরামর্শ তদগ্ি হগ্ি।

৫.৩.৯ িথ্যতক্তগি সু�ক্ো স�ঞ্োরোতে� িথ্যিহো�:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে কিৃ্শক, রািীয় তনগ্দ্শরনা কমািাগ্িক, শ্রতমকগ্দরগ্ক পয্শাপ্ত পতরমাগ্ণ িথ্যতক্তগি সুরষো সরজোমাতদ; 

কযমন: কাপড়, গ্াভস, মাস্, গগলস, রুিার আিরণী ইিথ্যাতদ সরিরাহ করগ্ি হগ্ি। িথ্যতক্তগি সুরষো সরজোমাতদর রনথ্য 

তনম্নিতণ্শি পদগ্ষেপ কনয়া কযগ্ি পাগ্র:

n রািীয় তনগ্দ্শরনা কমািাগ্িক শ্রতমক এিং িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে যারা ককাতভড-১৯ পতরতস্তির মগ্িথ্য অতি গূরবেপূণ্শ 

ও রতেলকাগ্র তনগ্য়াতরি রগ্য়গ্েন, িাগ্দর রনথ্য যগ্োপযুক্ত তপতপই পয্শাপ্ত পতরমাগ্ণ সরিরাহ করগ্ি হগ্ি;

n শ্রতমক এিং তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক যগ্োপযুক্ত তপতপই-এর িথ্যিহার সম্পগ্ক্শ প্রতরষেণ তদগ্ি হগ্ি;

n িথ্যতক্তগি সুরষো সরজোমাতদ িথ্যিহাগ্রর পর রািীয় তনগ্দ্শরনা কমািাগ্িক িা যোযেভাগ্ি পতরষ্ার তকংিা 

তিনটিকরগ্ণর তিষগ্য় শ্রতমক এিং িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক প্রতরষেণ তদগ্ি হগ্ি;

n িথ্যতক্তগি সুরষো সরজোমাতদর যোযে িথ্যিহার তনতচিি করগ্ি হগ্ি।



কর্মক্ষেক্রে ককোভিড-১৯ প্রভিক্�োধ ও প্রভিকোক্�
কেশোগি সু�ষেো ও স্োস্থ্য ভিষয়ক ভিক্্্মভশকো

56

৫.৩.১০ পকোতিড-১৯-এ আক্োন্ত কোউরক তিষরথ্য, হয়�োতন ও উৎে্রীিন নো ক�ো:

ককাতভড-১৯ ভাইরাগ্স আক্রান্ত ককউ কযন বিষমথ্য, হয়রাতন ও উৎপীড়গ্নর তরকার না হয়, িার রনথ্য তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষেগ্ক 

তনম্নিতণ্শি পদগ্ষেপ রেহণ করগ্ি হগ্ি:

n ককাতভড-১৯ পতরতস্তিগ্ি  এিং পরিি্শীকাগ্ল কম্শগ্ষেগ্রে কযগ্কাগ্না িরগ্নর  বিষমথ্য, হয়রাতন, এিং সতহংসিা 

কমাকাগ্িলার লগ্ষেথ্য নীতিমালা প্রণয়ন এিং িা িাস্তিায়ন করা; 

n কগাপনীয়, করন্ডার-সংগ্িদনরীল এিং তনরাপদ অতভগ্যাগ দাগ্য়র িথ্যিস্া প্রতিষ্া করা;

n অতভিাসী, প্রতিিন্ধীসহ সকল িরগ্নর কম্শরীিী এিং শ্রতমগ্কর রনথ্য সহরপ্রগ্িরথ্য, িথ্যাপক ও বিষমথ্যহীন অতভগ্যাগ 

ও নাতলতর িথ্যিস্া গগ্ডি কিালা;

n শ্রতমক-কম্শচারীরা যাগ্ি অনতভগ্প্রি, বিষমথ্যমূলক, হয়রানীমূলক ও অিমাননাকর অচরণ সংক্রান্ত ঘেনা সম্পগ্ক্শ 

সতক্রয় উগ্দথ্যাগ্গ িাগ্দর িত্তািিায়ক, মানিসম্পদ তিভাগ, শ্রতমক ইউতনয়ন িা িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষেগ্ক অিতহি 

কগ্রন কস তিষগ্য় িাগ্দরগ্ক উৎসাতহি করা;

n বিষমথ্যমূলক আচরণ সংতলিটি ঘেনা রনাক্তকরণ এিং নীতি-পদ্ধতি অনুসাগ্র দ্রুিিার সগ্গে িার তিতহি িথ্যিস্া রেহণ 

এিং অনুরূপ ঘেনার পুনরািৃততি প্রতিগ্রাগ্ি যোযে পদগ্ষেপ রেহণ;

n ককাতভড-১৯-এ আক্রান্ত ককাগ্না শ্রতমক িা িার পতরিাগ্রর সদসথ্যগ্দর সগ্গে সতহংস, মানহাতনকর িা হয়রাতনমূলক 

ককাগ্নারূপ আচরণ কযন না করা হয়, কস-তিষগ্য় শ্রতমকগ্দর সগ্চিন কগ্র কিালা। আক্রান্ত পরিি্শীকাগ্ল িাগ্দরগ্ক 

তিগ্রষ পয্শগ্িষেগ্ণ রাখা এিং িাগ্দর প্রতি সংগ্িদনরীল আচরণ করা।

৫.৪ কর্মরক্ররে পকোতিড-১৯-এ আক্োন্ত অথিো সরদেহিোজন প�োগ্রীরে� পক্ররে ক�ণ্রীয়:

সি রকম প্রতিগ্রাি ও প্রতিকারমূলক িথ্যিস্া রেহণ সগ্ত্তও, কম্শগ্ষেগ্রে তনতচিি ককাতভড-১৯-আক্রান্ত ও সগ্দিহভারন করাগীর 

তিষগ্য় রািীয় তনগ্দ্শরনা অনুযায়ী, তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের প্রগ্য়ারনীয় প্রস্তুতি োকগ্ি হগ্ি এিং এরূপ ঘেনায় দ্রুিিার 

সগ্গে িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি হগ্ি। কসইসগ্গে ভীতি সঞ্চার না কগ্র এ-তিষগ্য় অনথ্য সিাইগ্ক অিতহি করগ্ি হগ্ি।

৫.৪.১ পকোতিড-১৯-এ� উেসগ্ম পেখো তেরল কর্মরক্ররে নো �োওয়ো:

ককাতভড-১৯-এর উপসগ্শ কদখা তদগ্ল, কম্শগ্ষেগ্রে না আসগ্ি এিং স্ানীয় কিৃ্শপগ্ষের তনগ্দ্শরনাসমূহ কমগ্ন চলগ্ি তনগ্য়াগকারী 

কিৃ্শপষে শ্রতমকগ্দরগ্ক উৎসাতহি করগ্ি। এগ্ষেগ্রে, তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে সুস্পটিভাগ্ি শ্রতমকগ্দরগ্ক রাতনগ্য় কদগ্ি কয, উদ্ূি 

পতরতস্তিগ্ি িাগ্দর এ িরগ্নর অনুপতস্তিগ্ক স্-কিিন অসুস্িারতনি েুতে িা তিগ্রষ েুতে তহগ্সগ্ি গণথ্য করা হগ্ি এিং 

এ-কারগ্ণ চাকতরগ্ি িাগ্দর ককান ষেতিকর প্রভাি পড়গ্িনা। 

৫.৪.২ স্োস্থ্যরসিো প্রেোনকো�্রী কি্্মেক্রক অিতহিক�ণ:

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে শ্রতমকগ্দরগ্ক এই মগ্ম্শ পরামর্শ প্রদান করগ্ি কয, শ্াসকটিসহ গুরুির স্াস্থ্যসমসথ্যা কদখা তদগ্ল শ্রতমকরা 

সাম্প্রতিক ভ্রমণ িৃতিান্ত ও রারীতরক উপসগ্গ্শর তিিরণ রানাগ্ি স্াস্থ্যগ্সিা প্রতিষ্ান অেিা স্ানীয়  রনস্াস্থ্য তিভাগ্গ কল 

করগ্িন। তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে, শ্রতমকগ্দর অিতহতি িৃতদ্ধর লগ্ষেথ্য, তনম্নরূপ পদগ্ষেপ রেহণ করগ্ি পাগ্র: 

n এরূপ উপসগ্শ অিতহিকরণ সম্পতক্শি তনগ্দ্শরনা রনসমাগমস্গ্ল প্রদর্শগ্নর িথ্যিস্া রাখগ্ি হগ্ি যার মগ্িথ্য ককাতভড-

১৯ হেলাইন নাম্বাগ্রর উগ্লেখ োকগ্ি;  

n সকল হেলাইগ্নর নাম্বার এিং অিতহিকরণ-পদ্ধতি সম্পগ্ক্শ শ্রতমক-কম্শচারীগ্দর মুগ্িাগ্ফাগ্ন তকংিা ষেুগ্দিাি্শা 

কপ্ররগ্ণর মািথ্যগ্ম রানাগ্না কযগ্ি পাগ্র;

n ককাতভড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার তিষগ্য় সগ্দিহভারন কম্শীর রনথ্য প্রগ্য়ারগ্ন কমতডগ্কল কেগ্স্টর িথ্যিস্া করা;
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n কমতডকথ্যাল-কসিা এিং মনস্তাতত্তক পরামর্শ সংক্রান্ত বেতরি কসিা পাওয়ার লগ্ষেথ্য সংগ্যাগ স্াপগ্নর িথ্যিস্া তনতচিি করা;

n তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে ও শ্রতমকগ্দরগ্ক সংতলিটি কসিাদানকারী প্রতিষ্াগ্নর যোযে িেথ্য ও তলংক সরিরাহ করা; 

n ককাতভড-১৯ সম্পতক্শি প্রতিগ্িদন, সি্শগ্রষ িেথ্য এিং তনগ্দ্শরনা কপগ্ি রািীয় স্াস্থ্য কিৃ্শপগ্ষের হেলাইন এিং 

কহল্প-কডস্-এর সগ্গে তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের কযাগাগ্যাগ রষো।

৫.৪.৩ পকোতিড-১৯-এ� লক্ণ�ুক্ত িথ্যতক্ত� জনতিতছিন্নক�ণ (আইরসোরলশন):

ককাতভড-১৯-এর লষেণযুক্ত ককান িথ্যতক্তগ্ক উপযুক্ত স্াস্থ্যগ্কগ্্রে স্ানান্তগ্রর পূি্শ পয্শন্ত কম্শগ্ষেগ্রে িাগ্ক আলাদা ও রনতিতছেন্ন 

কগ্র রাখার িথ্যিস্া োকগ্ি হগ্ি। তনগ্য়াগকি্শা ককাতভড-১৯ কেগ্ক কম্শস্লগ্ক সংক্রমণমুক্ত এিং উপসগ্শিারীগ্ক রনতিতছেন্ন 

রাখার রনথ্য তনগ্ম্নাক্ত পন্া অিলম্বন করগ্িন:

n ককাতভড-১৯-এর লষেণ িাৎষেতণকভাগ্ি রনাক্তকরগ্ণর রনথ্য ত্রিতনং-পরীষোর িথ্যিস্া রাখগ্ি হগ্ি;

n কম্শগ্ষেরে রীিাণুমুক্ত রাখার আগ্য়ারন োকগ্ি হগ্ি এিং যারা আক্রান্ত িথ্যতক্তগ্দর তনতিড় সাতন্নগ্িথ্য যায় িাগ্দরগ্ক 

কগ্িার স্াস্থ্য-নররদাতরগ্ি রাখগ্ি হগ্ি;

n আইগ্সাগ্লরন এিং ককায়াগ্রতন্গ্নর কষেগ্রে রািীয় স্াস্থ্য কিৃ্শপষে অেিা তিশ্ স্াস্থ্য সংস্া প্রদতি তনগ্দ্শরািতল কমগ্ন 

চলার রনথ্য িলগ্ি হগ্ি;

n ককায়াগ্রতন্ন এলাকা সুতনতদ্শটি রাখগ্ি হগ্ি এিং অভথ্যন্তরীণ স্াস্থ্যকম্শীগ্দর সগ্গে আগ্লাচনার রনথ্য আলাদা কগ্ষের 

িথ্যিস্া করগ্ি হগ্ি;

n কগ্রানা ভাইরাস (ককাতভড-১৯) উচ্চ-ঝুঁতকসম্পন্ন অঞ্চল ভ্রমণকারী তকংিা কগ্রানা-পতরতেভ িথ্যতক্তর সংস্পগ্র্শ 

আসা কম্শীগ্দরগ্ক সংগতনগ্রাি িথ্যিস্া কমগ্ন চলার তনগ্দ্শরনা প্রদান করগ্ি হগ্ি;

n আক্রান্ত িথ্যতক্তর সংস্পর্শ তকংিা ঝুঁতকপূণ্শ এলাকা ভ্রমণ না কগ্র োকগ্লও জ্বর এিং কাতরর উপসগ্শযুক্ত ককাগ্না 

শ্রতমকগ্ক িাতডিগ্ি অিস্ান করগ্ি অেিা  িাতড়গ্ি অিস্ান কগ্র কার করার তনগ্দ্শর প্রদান করগ্ি হগ্ি;

n ককাতভড১৯-আক্রান্ত মগ্ম্শ সগ্দিহ হগ্ল ররুতর তভততিগ্ি, যোযে কিৃ্শপগ্ষের স্াস্থ্য পরামর্শ রেহণ করগ্ি হগ্ি;

n ররুতর তভততিগ্ি িাৎষেতণক কসিা প্রাতপ্তর লগ্ষেথ্য স্াস্থ্যগ্সিা-কিৃ্শপগ্ষের সগ্গে সমন্বয় করগ্ি হগ্ি;

n আইগ্সাগ্লরন এলাকায় চলাগ্ফরার কষেগ্রে কম্শীসংখথ্যা সীতমি করগ্ি হগ্ি এিং িাইগ্র এ-তিষগ্য় কনাতের োতনগ্য় 

তদগ্ি হগ্ি;

n কযসি শ্রতমক অসুস্ িথ্যতক্তর সাতন্নগ্িথ্য (৬ ফুে দূরগ্বের মগ্িথ্য) যায় তকংিা কাগ্রর তনতমতি িারংিার অসুস্ িথ্যতক্তর 

সাতন্নগ্িথ্য কযগ্ি হয় িাগ্দরগ্ক যোযে প্রগ্কৌরল িথ্যিস্া ও প্ররাসতনক তনয়ন্ত্রণ (Engineering and administrative 

control), তনরাপদ কম্শপদ্ধতি অনুরীলন এিং িথ্যতক্তগি সুরষো সামরেী িথ্যিহাগ্রর মািথ্যগ্ম রষো করগ্ি হগ্ি;

n আক্রান্ত িথ্যতক্ত যাঁরা আইগ্সাগ্লরগ্ন আগ্েন িাগ্দর রনথ্য পয্শাপ্ত েুতে এিং যগ্োপযুক্ত কাউগ্ন্সতলংগ্য়র িথ্যিস্া 

করগ্ি হগ্ি;

n আক্রান্ত িথ্যতক্তর সাতন্নগ্িথ্য যারা এগ্সগ্েন িাগ্দর তচতনিি করগ্ি হগ্ি এিং ককায়াগ্রতন্গ্ন পািাগ্নার তনগ্দ্শর প্রদান 

করগ্ি হগ্ি।

৫.৪.৪ কর্মস্ল জ্রীিোণুরুক্তক�ণ:

ককাতভড-১৯ রীিাণুমুক্তকরগ্ণ তনগ্য়াগকি্শাগ্ক আিতরথ্যকভাগ্ি গণপ্ররািন্ত্রী িাংলাগ্দর সরকার কিৃ্শক রাতরকৃি রািীয় তনগ্দ্শতরকা 

অনুসাগ্র একতে পতরকল্পনা প্রণয়ন করগ্ি হগ্ি। রীিাণুমুক্তকরণ পতরকল্পনায় তনগ্ম্নাক্ত তিষয়াতদ অন্তভু্শক্ত করগ্ি হগ্ি:

n কম্শগ্ষেগ্রে প্রগ্িগ্রর কষেগ্রে তকংিা কার শুরুর পূগ্ি্শ প্রগ্িথ্যক িার রীিাণুমুক্তকরণ পদ্ধতির প্রগ্য়াগ; 

n রীিাণুমুক্তকরণ কাগ্ল িথ্যতক্তগি সুরষো সরজোম িথ্যিহার এিং সুরষোমূলক পদগ্ষেপ (কযমন-একিার িথ্যিহারগ্যাগথ্য 

গ্াভস্, একই কাপগ্ড় বিরী সুরষো রামা, মাস্ ইিথ্যাতদ) রেহণ;
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n এলাকা-রীিাণুমুক্তকরগ্ণর কষেগ্রে পতরকল্পনায় কয-তিষয়গুগ্লা অন্তভু্শক্ত হগ্ি িা হগ্লা -অরোতিকার, সময় ও 

রীিাণুমুক্তকরণ-সংখথ্যা;

n পতরকল্পনায় িথ্যতক্ত- রীিাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি অন্তভু্শক্ত োকগ্ি - সময় এিং কম্শাচার (যো: কম্শগ্ষেগ্রে প্রগ্িগ্রর 

সময় রুিার িলা রাসায়তনক ক্রে বিারা  রীিাণুমুক্তকরণ )।

n কম্শস্ল অতিগ্ষেগ্রের অভথ্যন্তগ্র প্রগ্িরমান সকল যানিাহন রীিাণুমুক্তকরণ।

৫.৪.৫ গি্মিি্রী ও স্তনথ্যেোনকো�্রী রোরয়রে� তিরশষ �ত্ন:

গভ্শিিী ও স্তনথ্যদানকারী মাগ্য়গ্দর তিগ্রষ যত্ন ও সুরষোয় তনগ্য়াগকি্শাগ্ক রািীয় তনগ্দ্শতরকা অনুসাগ্র পদগ্ষেপ রেহণ ও 

িাস্তিায়ন করগ্ি হগ্ি।

n গভ্শিিী কম্শীগ্দর ককাতভড-১৯ হগ্ি তনগ্রগ্দর সুরষোর রনথ্য তিগ্রষ তনগ্দ্শরনা প্রদান করগ্ি হগ্ি (কযমন-রারীতরক 

দূরবে িরায়, কাগ্রা সংস্পর্শ এতড়গ্য় যাওয়া ইিথ্যাতদ)।

n ককাতভড-১৯-আক্রান্ত স্তনথ্যদানকারী মাগ্য়গ্দর সন্তানগ্ক দুগ্ধপান করাগ্নার পদ্ধতি সম্পগ্ক্শ সগ্চিন করা (কযমন-

স্তনথ্যদাগ্নর আগ্গ হাি কিায়া, শ্াস-প্রশ্াগ্সর অনুরীলন করা, িাগ্দর স্পর্শকৃি ককাগ্না তকেুর িল িা পৃষ্ তনয়তমি 

পতরষ্ার করা ইিথ্যাতদ)।

৫.৪.৬ তশশুেত�চ�্মো পকর্রে� তিরশষ �ত্ন:

কযসকল কম্শগ্ষেগ্রে তরশু লালনগ্ক্রে রগ্য়গ্ে, কসখাগ্ন সংক্রমগ্ণর ঝুঁতক হ্াগ্স তিগ্রষ সুরষো িথ্যিস্া রেহণ করগ্ি হগ্ি। 

তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে তনগ্ম্নাক্ত িথ্যিস্া অিলম্বন করগ্ি পাগ্র:

n তরশু পতরচয্শা ককগ্্রে অেিা সুতিিারনক স্াগ্ন হাি কিায়ার সুিথ্যিস্া রাখা;

n তরশু পতরচয্শা ককগ্্রে প্রগ্িগ্রর পূগ্ি্শ সতিকভাগ্ি হাি কিায়ার তিষয়তে তনতচিি করা;

n তরশু পতরচয্শা ককগ্্রের ওয়াররুগ্ম হথ্যান্ড সথ্যাতনোইরার/পয্শাপ্ত সািান রাখা এিং ঘন ঘন হাি কিায়া তনতচিি করা;

n সংক্রমণ ঝুঁতক হ্াগ্স তরশু পতরচয্শা কগ্ষে পতরষ্ার কপারাক পতরগ্য় তরশুগ্দর কপারাক পতরিি্শন করা;

n মাগ্য়গ্দর কমপগ্ষে দু’তে কপারাক আনগ্ি উৎসাতহি করা, যাগ্ি তরশু পতরচয্শা কগ্ষের কভিগ্র কপারাকতে পতরিি্শন করা যায়;

n একতে োম্শাল স্থ্যানার বিারা তরশু এিং পতরচারকগ্দর কদগ্হর িাপমারো পরীষো করা;

n অস্তস্তগ্িাি/জ্বর/সতদ্শ কদখা তদগ্ল মা/সন্তানগ্দর কম্শগ্ষেগ্রে কযাগদাগ্ন তনরুৎসাতহি করা;

n ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি এিং সুরষো সম্পগ্ক্শ তরশু পতরচয্শায় তনগ্য়াতরিগ্দরগ্ক সগ্চিনিামূলক প্রতরষেণ প্রদান;

n তরশু পতরচয্শা কগ্ষের তিোনা-কসে (কিডতরে, িাতলগ্রর কভার, কিায়াগ্ল ইিথ্যাতদ) এিং কখলনা ঘন ঘন পতরষ্ার করা;

উেসংহো�:৬
কনাগ্ভল কগ্রানাভাইরাস ককাতভড-১৯ বিতশ্ক মহামারীর কারগ্ণ নিুনভাগ্ি সৃটি একতে গুরুির অিস্া শুিুমারে িখনই 

কাতেগ্য় ওিা সম্ভি হগ্ি যখন সরকার, সামাতরক সংগিন, সতমতি, আন্তর্শাতিক সংস্া, অে্শননতিক ও আতে্শক প্রতিষ্ানগুতলর 

মগ্িথ্য দৃঢ় সামাতরক সংলাপ এিং সহগ্যাতগিার মািথ্যগ্ম একতে রািীয় সমতন্বি উগ্দথ্যাগ্গর তিকার ঘেগ্ি। বিতশ্ক কপ্রষোপগ্ে 

এ স্াস্থ্য-সংকেসহ কনতিিাচক আে্শসামাতরক প্রভাি তনরসগ্ন অগ্নক তিষয় ও কষেগ্রে এখন প্রগ্য়ারন ঐকমিথ্য। কপরাগি 

তনরাপতিা এিং স্াস্থ্য খাগ্ি তিতনগ্য়াগ িাতড়গ্য় শ্রতমকগ্দর স্াস্থ্য সুরষোর মিথ্য তদগ্য় উৎপাদন িথ্যিস্ায় বেরমাণিা সুসংহি 

কগ্র িথ্যিসাতয়ক, িাতণতরথ্যক, সামাতরক এিং অে্শননতিক উন্নয়গ্নর িারািাতহকিা তনতচিিকরা সম্ভি হগ্ি। 
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েত�তশষ্টসরূহ
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েত�তশষ্ট-১:
কর�োনো িোই�োসজতনি প�োগ (পকোতিড-১৯) এ� িি্মরোন 
েত�তস্তিরি রোনন্রীয় প্রধোনরন্ত্রী� তনরে্মশনো

†`‡k K‡ivbv fvBivmRwbZ †ivM (†KvwfW-19)-Gi eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z gvbbxq cÖavbgš¿x 
wb¤œewY©Z 31 `dv wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Qb :

1) K‡ivbv fvBivm m¤ú‡K© wPwKrmv e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| G fvBivm m¤úwK©Z m‡PZbZv Kvh©µg ev¯Íevqb 
Ki‡Z n‡e|

2) jy‡KvPzwii `iKvi †bB| K‡ivbv fvBiv‡mi DcmM© †`Lv w`‡j Wv³v‡ii kiYvcbœ †nvb|

3) wcwcB mvaviYfv‡e mK‡ji civi ̀ iKvi †bB| wPwKrmv mswkøó mK‡ji Rb¨ wcwcB wbwðZ Ki‡Z n‡e| GB 
†ivM wPwKrmvq e¨eüZ wcwcB, gv¯‹mn mKj wPwKrmv miÄvg RxevYygy³ ivLv Ges eR©¨ Acmvi‡Yi †ÿ‡Î 
we‡kl mveavbZv Aej¤^b Ki‡Z n‡e|

4) †KvwfW-19 †iv‡Mi wPwKrmvq wb‡qvwRZ mKj wPwKrmK, bvm©, j¨ve †UKwbwkqvb, cwi”QbœZvKg©x, G¨v¤^y‡jÝ 
PvjKmn mswkøó mK‡ji ¯^v¯’¨ myiÿvq we‡kl AMÖvwaKvi cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

5) huviv †nvg †Kvqv‡i›UvB‡b ev AvB‡mv‡jk‡b Av‡Qb, Zuv‡`i cÖwZ gvbweK AvPiY Ki‡Z n‡e|

6) wbqwgZ nvZ †avqv, gv¯‹ e¨envi I mvgvwRK `~iZ¡ eRvq ivLvmn G‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨wewa †g‡b Pj‡eb|

7) b`x‡ewóZ †Rjvmg~‡n †bŠ-G¤^y‡j‡Ýi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|

8) Ab¨vb¨ †iv‡M AvµvšÍ‡`i h_vh_ ¯^v¯’¨ cixÿv Ges wPwKrmv‡mev Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e|

9) cwi”QbœZv wbwðZ Ki‡Z n‡e| mviv‡`‡ki mKj wmwU K‡c©v‡ikb, †cŠimfv I Dc‡Rjv cwil`‡K cwi®‹vi-
cwi”QbœZv Kvh©µg AviI †Rvi`vi Ki‡Z n‡e|

10) AvBb-k„•Ljv wel‡q `„wó w`‡Z n‡e| RvZxq G `y‡h©v‡M ¯^v¯’¨‡mev wefvM, cÖkvmb, AvBb-k„•Ljv iÿvKvix 
evwnbx, mk¯¿ evwnbx wefvMmn mKj miKvwi Kg©KZ©vMY h_vh_ I myôz mgš^‡qi gva¨‡g KvR K‡i hv‡”Qb| 
G aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e|

11) ÎvY Kv‡R †Kvb ai‡bi `yb©xwZ mn¨ Kiv n‡e bv|

12) w`bgRyi, kÖwgK, K…lK †hb Afz³ bv _v‡K| Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Z n‡e| †L‡U-LvIqv `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ 
AwZwi³ ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z n‡e|

13) †mvk¨vj †mdwU †bU Kvh©µg Ae¨vnZ _vK‡e|

14) A_©‰bwZK Kg©KvÐ †hb ¯’wei bv nq, †m wel‡q h_vh_ bRi w`‡Z n‡e|

15) Lv`¨ Drcv`b e¨e¯’v Pvjy ivL‡Z n‡e| AwaK dmj Drcv`b Ki‡Z n‡e| Lv`¨ wbivcËvi Rb¨ hv hv Kiv 
`iKvi Ki‡Z n‡e| †Kvb Rwg †hb cwZZ bv _v‡K|

16) mieivn e¨e¯’v eRvq ivL‡Z n‡e, hv‡Z evRvi Pvjy _v‡K|
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সূরে: মতন্ত্রপতরষদ তিভাগ

17) mvaviY Kvh©µg Ae¨vnZ _vK‡e| `ªe¨g~j¨ wbqš¿‡Y ivL‡Z n‡e|

18) Rb¯^v‡_© evsjv bee‡l©i mKj Abyôvb eÜ ivL‡Z n‡e, hv‡Z RbmgvMg bv nq| N‡i e‡m wWwRUvj c×wZ‡Z 
beel© D`hvcb Ki‡Z n‡e|

19) ¯’vbxq RbcÖwZwbwaMY, ivR‰bwZK †bZ…e„›`, mgv‡Ri mKj ¯Í‡ii RbMY‡K GK‡hv‡M KvR Kivi AvnŸvb 
Rvbvw”Q| cÖkvmb mKj‡K wb‡q KvR Ki‡e|

20) miKv‡ii cvkvcvwk mgv‡Ri weËkvjx e¨w³ I cÖwZôvbmg~n †Rjv cÖkvmK I Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii m‡½ 
mgš^q K‡i ÎvY I ¯^v¯’¨‡mev Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡eb|

21) RbcÖwZwbwa I Dc‡Rjv cÖkvmb IqvW©wfwËK ZvwjKv cÖYqb K‡i `yt¯’‡`i g‡a¨ Lvevi weZiY Ki‡eb|

22) mgv‡Ri me‡P‡q wcwQ‡q cov Rb‡Mvôx †hgb : K…wl kÖwgK, w`bgRyi, wi·v/f¨vb PvjK, cwienb

kÖwgK, wfÿzK, cÖwZeÜx, c_wkï, ¯^vgx cwiZ¨³v/weaev bvix Ges wnRov m¤úª`v‡qi cÖwZ we‡kl bRi ivLvmn 
ÎvY mnvqZv cÖ`vb wbwðZ Ki‡Z n‡e|

23) cÖexY bvMwiK I wkï‡`i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e|

24) `y‡h©vM welqK ¯’vqx Av‡`kvejx (GmIwW) h_vh_fv‡e cÖwZcvj‡bi Rb¨ mKj miKvwi Kg©Pvix I †¯^”Qv‡mex 
msMV‡bi cÖwZ AvnŸvb Rvbvw”Q|

25) wbZ¨ cÖ‡qvRbxq `ª‡e¨i Drcv`b, mieivn I wbqwgZ evRviRvZKiY cÖwµqv gwbUwis‡qi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb|

26) AvZw¼Z n‡q AwZwi³ cY¨ µq Ki‡eb bv| Lv`¨ km¨mn cÖ‡qvRbxq mKj c‡Y¨i ch©vß gRy` i‡q‡Q|

27) K…lKMY wbqwgZ Pvlvev` Pvwj‡q hv‡eb| G‡ÿ‡Î miKvwi cÖ‡Yv`bv Ae¨vnZ _vK‡e|

28) mKj wkí gvwjK, e¨emvqx I e¨w³ ch©v‡q wbR wbR wkí I e¨emv cÖwZôvb Ges evwo-Ni cwi®‹vi ivL‡eb|

29) wkí gvwjKMY kÖwgK‡`i m‡½ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wb‡R‡`i ¯^v¯’¨ myiÿv wbwðZ K‡i Drcv`b Ae¨vnZ 
ivL‡eb|

30) MYgva¨g Kg©xiv Rbm‡PZbZv m„wó‡Z h_vh_ f‚wgKv cvjb K‡i P‡j‡Qb| G‡ÿ‡Î wewfbœ ai‡bi ¸Re I 
AmZ¨ Z_¨ hv‡Z weåvwšÍ Qov‡Z bv cv‡i, †mw`‡K mRvM m„wó ivL‡Z n‡e|

31) ¸Re iUv‡bv eÜ Ki‡Z n‡e| wWwRUvj cøvUd‡g© bvbv ¸Re iUv‡bv n‡”Q| ¸R‡e Kvb w`‡eb bv Ges ¸R‡e 
wePwjZ n‡eb bv|
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েত�তশষ্ট-২: পকোতিড-১৯ েত�তস্তিরি 
রোনন্রীয় প্রধোনরন্ত্রী প�োতষি 
তিতিন্ন প্ররণোেনো েথ্যোরকজসরূহ

†KvwU UvKv

µwgK c¨v‡K‡Ri bvg eivÏ

1 ißvwbgyLx wkí cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ we‡kl Znwej 5,000

2 ÿwZMÖ¯Í wkí I mvwf©m †m±‡ii cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ IqvwK©s K¨vwcUvj myweav cÖ`vb 33,000

3 ÿz`ª (KzwUi wkímn) I gvSvwi wkí cÖwZôvbmg~‡ni IqvwK©s K¨vwcUvj myweav cÖ`vb 20,000

4 evsjv‡`k e¨vsK cÖewZ©Z BwWGd (Export Development Fund) Gi myweav evov‡bv 12,750

5 Pre-shipment Credit Refinance Scheme 5,000

6 wPwKrmK, bvm© Ges ¯^v¯’¨Kg©x‡`i we‡kl m¤§vwb 100

7 ¯^v¯’¨exgv Ges Rxeb exgv 750

8 webvg~‡j¨ Lv`¨mvgMÖx weZiY 2,503

9 10 UvKv †KwR `‡i PvDj weµq 251

10 jÿ¨wfwËK Rb‡Mvôxi gv‡S bM` A_© weZiY 1,258

11 fvZv Kg©m~wPi AvIZv e„w× 815

12 M„nnxb gvbyl‡`i Rb¨ M„n wbg©vY 2,130

13 †ev‡iv avb/Pvj µq Kvh©µg (AwZwi³ `yB jÿ †gt Ub) 860

14 K…wlKvR hvwš¿KxKiY 3,220

15 K…wl fZz©wK 9,500

16 K…wl cybtA_©vqb ¯‹xg 5,000

17 wb¤œ Av‡qi †ckvRxex K…lK/ÿz`ª e¨emvqx‡`i Rb¨ cybtA_©vqb ¯‹xg 3,000

18 Kg©m„Rb Kvh©µg (cjøx mÂq e¨vsK, Kg©ms¯’vb e¨vsK, cÖevmx Kj¨vY e¨vsK Ges PKSF-Gi 
gva¨‡g)

2,000

19 evwYwR¨K e¨vsKmg~‡ni GwcÖj-†g/2020 gv‡m ¯’wMZK…Z F‡Yi AvswkK my` gIKzd eve` 
miKv‡ii fZz©Kx

2,000

20 Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector 2,000

†gvU : 111,137

wgwjqb gvwK©b Wjvi : 13,075

 wRwWwcÕi kZvsk : 4.0

Drm : A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq



কর্মক্ষেক্রে ককোভিড-১৯ প্রভিক্�োধ ও প্রভিকোক্�
কেশোগি সু�ষেো ও স্োস্থ্য ভিষয়ক ভিক্্্মভশকো

64

েত�তশষ্ট-৩:
পকোতিড-১৯ এিং সংতলেষ্ট আন্তজ্মোতিক শ্রররোনেণ্ড

n কপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষো  কনগ্ভনরন, ১৯৮১ (নং-১৫৫): কপরাগি ঝুঁতক হ্াগ্সর দাতয়বে তনগ্য়াগকি্শার। 

শ্রতমকগ্দর তিনামুগ্লথ্য সুরষো তনতচিিকরগ্ণ পয্শাপ্ত পতরগ্িয় কপারাক এিং সুরষো-সরজোমাতদ সরিরাহ করার তিষয় 

এর অন্তভু্শক্ত রগ্য়গ্ে।

n তচতকৎসাগ্সিা এিং অসুস্িারতনি সুতিিা সংক্রান্ত তরকগ্মগ্ন্ডরন, ১৯৬৯ (নং-১৩৪):  কয সকল শ্রতমক 

ককায়াতরনতেন অেিা তচতকৎসা রেহণাগ্ে্শ কম্শস্ল কেগ্ক অনুপতস্ি এিং যাগ্দর কিিন প্রদান স্তগি রগ্য়গ্ে িাগ্দরগ্ক 

নগদ অে্শ প্রদান করা সমীচীন।

n শ্রতমকগ্দর পাতরিাতরক দাতয়বে সংক্রান্ত তরকগ্মগ্ন্ডরন, ১৯৮১ (নং-১৬৫): শ্রতমগ্কর একান্নিি্শী পতরিাগ্রর সদসথ্যগ্দর 

মগ্িথ্য যতদ কাগ্রা ঐ শ্রতমগ্কর কসিা ও সহায়িার প্রগ্য়ারন কদখা কদয় কসগ্ষেগ্রে ঐ শ্রতমকগ্ক েুতে মজেুর করা উতচি।

n স্গ্িিন েুতে তিষয়ক কনগ্ভনরন (তরভাইরড), ১৯৭০ (নং-১৩২): শ্রতমকগ্দর িাৎসতরক েুতে কভাগ  তনগ্য়াগকি্শাগ্দর 

প্রগ্য়ারন অনুযায়ী তনতদ্শটি হওয়া উতচি নয় িরং িাৎসতরক েুতে তনি্শারগ্ণর কষেগ্রে তনগ্য়াগকি্শা কিৃ্শক শ্রতমকগ্দর 

মিামি রেহণপূি্শক িা তনি্শারণ করা সমীচীন।

n কিকারবে তনরসগ্ন কম্শসংস্ান িৃতদ্ধর প্রয়াস এিং চাকুতরর তনরাপতিা কনগ্ভনরন, ১৯৮৮ (নং-১৬৮): ককাতভড-১৯ 

এর কারগ্ণ কয সকল শ্রতমক সামতয়কভাগ্ি িরখাস্ত, অিনতমি িা চাকুতরচুথ্যি হগ্য়গ্েন, িাগ্দরগ্ক কিকার ভািা 

প্রদান অেিা আয় করগ্ি না পারার কারগ্ণ ষেতিপূরণ কদয়া প্রগ্য়ারন।

n মরুতর সংরষেণ সংক্রান্ত কনগ্ভনরন ১৯৪৯ (নং-১৭৫): তনয়তমিভাগ্ি মরুতর পতরগ্রাি করা একান্ত আিরথ্যক। 

কম্শ সংক্রান্ত তনগ্য়াগ-চুতক্তর অিসাগ্ন পাওনা মরুতরর চূড়ান্ত তনষ্পততি হগ্ি তনগ্দ্শতরি পদ্ধতি অনুসরণক্রগ্ম তকংিা 

যুতক্তসংগি সমগ্য়র মগ্িথ্য।

n রাতন্ত এিং সহনরীলিার রনথ্য কম্শসংস্ান এিং করাভন কম্শপতরগ্ির তিষয়ক কনগ্ভনরন ২০১৭ (নং-২০৫): 

ককাতভড-১৯ এর প্রাদুভ্শাি এিং এর প্রভাি কমাকাতিলায় কায্শকরী পদগ্ষেপ িাস্তিায়গ্নর কষেগ্রে তরেপষেীয় পরামর্শ 

এিং সামাতরক সংলাপ অিথ্যািরথ্যক।

আইএলও স্টথ্যান্ডাড্শ এিং ককাতভড-১৯ সম্পগ্ক্শ আরও িগ্েথ্যর রনথ্য, প্রায়র-তরজ্ঞাতসি প্রশ্ািতল (FAQ) সংিতলি একতে  

তনগ্দ্শতরকা আইএলও বিতর কগ্রগ্ে। তিকল্প তহগ্সগ্ি, িথ্যিসায়ীগণ আন্তর্শাতিক শ্রমমান সম্পতক্শি িথ্যিসাগ্য়র রনথ্য আইএলও 

কহল্পগ্ডস্ ফর তিরগ্নস অন ইন্ারনথ্যারনাল কলিার স্টথ্যান্ডাড্শস এর সগ্গে কযাগাগ্যাগ করগ্ি পাগ্রন।



কর্মক্ষেক্রে ককোভিড-১৯ প্রভিক্�োধ ও প্রভিকোক্�
কেশোগি সু�ষেো ও স্োস্থ্য ভিষয়ক ভিক্্্মভশকো

65

েত�তশষ্ট-৪:
কর্মস্রল পকোতিড-১৯ প্রতির�োধ ও প্রতিকোর� স্থ্যোন্োড্ম 
অেোর�তিং প্রতসতডউ� (SOP)

পকোতিড-১৯ এ� সংক্রণ প�োরধ পেশোগি সু�ক্ো ও স্োস্থ্য িথ্যিস্োেনো
আন্তর্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও) প্রাতিষ্াতনক পয্শাগ্য় কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য িথ্যিস্াপনার কষেগ্রে কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯ 

এর মগ্িা বিতশ্ক মহামারীগ্ক কপরাগি িথ্যাতি তহগ্সগ্ি তিগ্িচনার রনথ্য সুপাতরর কগ্রগ্ে। ককাতভড-১৯ রতনি পতরতস্তির 

পতরগ্প্রতষেগ্ি, কারখানা ও প্রতিষ্াগ্ন কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য িথ্যিস্াপনার রনথ্য আইএলও তনম্নিতণ্শি পদগ্ষেপসমূহ সুপাতরর 

কগ্রগ্ে:

১. তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের প্রতিশ্রুতি;

২. ককাতভড-১৯ সংক্রান্ত ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম গিন;

৩. কম্শপতরকল্পনা তনি্শারগ্ণর রনথ্য যোযে িেথ্য সংরেহ;

৪. িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা প্রণয়ন;

৫. ‘িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা’র িাস্তিায়ন-অরেগতির পতরিীষেণ ও মূলথ্যায়ন।

তনরয়োগকো�্রী কি্্মেরক্� প্রতিশ্রুতি ও েোতয়ত্বসরূহ:

ককাতভড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকারাগ্ে্শ গৃহীি িা রেহণীয় িথ্যিস্া িাস্তিায়গ্নর কষেগ্রে তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের 

প্রতিশ্রুতি অিথ্যন্ত গুরুবেিহ। এ কপ্রষোপগ্ে, ককাতভড-১৯ সংক্রমণগ্রাগ্ি তনগ্য়াগকারীর স্ীয় প্রতিশ্রুতি ও দাতয়বে সম্পগ্ক্শ 

স্পটি িারণা োকা প্রগ্য়ারন যা কম্শস্গ্লর কতম্শগগ্ণর আস্া অর্শগ্ন এিং িৎপতরগ্প্রতষেগ্ি প্রদতি কায্শাগ্দর প্রতিপালগ্ন 

ইতিিাচক ভূতমকা রাখগ্ি। সাতি্শক িথ্যিসা ও শ্রতমকসহ সংতলিটি সকগ্লর সুরষোতিিাগ্নর কষেগ্রে তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপগ্ষের 

ঐকাতন্তক প্রয়াস একান্ত কামথ্য। এগ্ষেগ্রে, প্রতিশ্রুতিিদ্ধিা প্রকাগ্রর অতভজ্ঞান হগ্ি পাগ্র – “ককাতভড-১৯ এর এ ক্রাতন্তকাগ্ল 

প্রতিশ্রুতি তিরশষ তির িথথ্য সংগ্রহ িথ্যিসো� চলরোনিো েত�ি্রীক্ণ ও রূলথ্যোয়ন

প্রতিশ্রুতি 
ও দাতয়বে 
সংক্রান্ত 

ভাষথ্য প্রণয়ন  
এিং িা 

অিতহিকরণ

ককাতভড-১৯ 
সংক্রান্ত 
ক্রাইতসস 

মথ্যাগ্নরগ্মন্ 
তেম গিন

কম্শপতরকল্পনা 
িাস্তিায়নাগ্ে্শ 

কম্শসূতচ 
িাস্তিায়ন

‘িথ্যিসার 
তনরিতছেন্ন 
চলমানিার 
পতরকল্পনা’ 

প্রণয়ন ও িা 
িাস্তিায়ন

‘িথ্যিসার 
তনরিতছেন্ন 
চলমানিার 
পতরকল্পনা’ 

পতরিীষেণ ও 
মূলথ্যায়ন এিং 

পুনঃসমন্বয়সািন 

এ এসওতপ (প্রতমি কম্শপ্রকরণ) ককাতভড-১৯ সংতলিটি কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য িথ্যিস্াপনার সকল িাপ তিিৃি কগ্রগ্ে।
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আমাগ্দর রীিন ও প্রতিষ্ান সুরষোয় আমরা িদ্ধপতরকর”, “আসুন! কগ্রানা-দুগ্য্শাগ্গ আমরা তনগ্রগ্দর ও প্রতিষ্ানগ্ক 

িাঁতচগ্য় রাখগ্ি একাত্মিায় কার কতর।” 

পকোতিড-১৯ ক্োইতসস রথ্যোরনজররন্ট তির (তসতসএরতি)

কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকাগ্রর কষেগ্রে প্রস্তুতিমূলক িথ্যিস্া তহগ্সগ্ি তনগ্য়াগকারী কিৃ্শপষে 

কিৃ্শক একতে অংররেহণমূলক ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম গিন করা প্রগ্য়ারন।

তিরর� গিন

‘ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম’, ৫-১০ সদসথ্য সমন্বগ্য় গতিি হগ্ি পাগ্র, যার মগ্িথ্য তনম্নিতণ্শি প্রতিতনতিগণ 

োকগ্ি পাগ্রন। িগ্ি, তনম্নিতণ্শি প্রতিতনতির স্গ্ল অনথ্য কাগ্রা অন্তভু্শতক্তর সুগ্যাগ সীতমি োকগ্ি না।  

১. তনগ্য়াগকারী িা িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের প্রতিতনতি

২. শ্রতমকগ্দর এক িা একাতিক প্রতিতনতি (করেড ইউতনয়ন িা তসতিএ)

৩. কসইফতে কতমতের এক িা একাতিক সদসথ্য (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

৪. অংররেহণকারী কতমতের প্রতিতনতি

৫. কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য কম্শকি্শা/ শ্রতমক কলথ্যাণ কম্শকি্শা (প্রাতপ্তসাগ্পগ্ষে)

৬. স্াস্থ্যগ্ক্রে/সহায়ক প্রতিষ্াগ্নর এক িা একাতিক প্রতিতনতি (প্রাতপ্তসাগ্পগ্ষে)

উক্ত তেগ্মর গিনপ্রকৃতি অংররেহণমূলক হওয়া প্রগ্য়ারন।

তসতসএরতি’� েোতয়ত্ব ও আওিো: 

কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার এিং িৎসংক্রান্ত সমসথ্যাতদ িদারতকর রনথ্য ‘ককাতভড-১৯ ক্রাইতসস 

মথ্যাগ্নরগ্মন্ তেম’ একতে সামতয়ক কািাগ্মা। উক্ত তেম সুতনতদ্শটিভাগ্ি তনগ্ম্নাক্ত তিষয়গুগ্লা িদারতক করগ্ি:

n স্ানীয় ও রািীয় কিৃ্শপগ্ষের তনগ্দ্শরনার িাস্তিায়ন-অরেগতি পতরিীষেণসহ স্াতনক কম্শিথ্যিস্ার িদারতক এিং 

কম্শীগ্দর ররুতর িেথ্যাতদ অিতহিকরণ।

n িথ্যিসা িথ্যাহি হওয়ার সম্ভািথ্য ঝুঁতক তনরূপণ।

n িথ্যিসার স্াভাতিকগ্বে প্রিথ্যািি্শন বেরাতন্বিকরণ এিং শ্রতমক ও িাগ্দর পতরিারগ্ক সহগ্যাতগিা প্রদাগ্নর লগ্ষেথ্য 

স্ানীয় ও রািীয় কিৃ্শপগ্ষের তনগ্দ্শরনার সগ্গে সংগতি করগ্খ একতে ‘িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা’ 

প্রণয়ন তকংিা প্রণীি পতরকল্পনার পয্শাগ্লাচনা।  

n কম্শস্ল সংতলিটি শ্রতমক ও অনথ্যানথ্য িথ্যতক্তর ককাতভড-১৯ এর সংক্রমণ-ঝুঁতক সনাক্তকরণ এিং িৎপতরগ্প্রতষেগ্ি 

প্রতিকার িথ্যিস্া রেহণ।

n কম্শস্গ্ল স্াস্থ্যতিতি পতরচয্শার উন্নয়ন এিং সামাতরক দূরবে সংক্রান্ত নীতির প্রগ্য়াগ তনতচিিকরণ, শ্রতমকগ্দর 

ষেতিপূরণ িািদ িথ্যিসাতয়ক দায় তনরূপণ, তিগ্রষ কগ্র কয সকল খাগ্ি শ্রতমকগ্দর ককাতভড-১৯ সংক্রমগ্ণর উচ্চ 

ঝুঁতক রগ্য়গ্ে।

n কস সি মাতলক এিং িাতণতরথ্যক সংগিগ্নর পরামর্শ ও সহগ্যাতগিা রেহণ, যারা িথ্যিসার সমসথ্যা সম্পগ্ক্শ সরকারগ্ক 

অিতহিকরগ্ণ, িথ্যিসা কেকসইকরগ্ণ িা িথ্যিসায় স্াভাতিকবে প্রিথ্যািি্শগ্নর কষেগ্রে সহায়ক নীতি প্রণয়ন প্রতক্রয়ায় 

ভূতমকা রাগ্খ। 

n ‘িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা’র িাস্তিায়ন-অরেগতির পতরিীষেণ, পতরিতি্শি পতরতস্তির সগ্গে 

সংগতি করগ্খ এর পতরমার্শন িা প্রগ্য়ারনানুগ সংগ্রািগ্নর কষেগ্রে অতভজ্ঞিালব্ধ পরামর্শ প্রদান।
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কর্মেত�কল্পনো� জনথ্য িথথ্য সংগ্রহ 

কম্শস্গ্ল ককাতভড-১৯ মহামাতর প্রতিকাগ্রর লগ্ষেথ্য প্রাগ্য়াতগক কায্শক্রম িাস্তিায়গ্ন কপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তনগ্দ্শরনার সগ্গে 

সংগ্যাতরি কম্শিীষেণ-িাতলকা (একরন কচকতলস্ট) হগ্ছে একতে িথ্যিস্াপনা উপকরণ। কম্শস্গ্ল ইতিিাচক পতরিি্শন ঘোগ্ি 

এিং ককাতভড-১৯ এর কমাকাতিলায় প্রস্তুতি রেহণ ও প্রগ্য়ারনীয় সাড়া রাগাগ্নার কষেগ্রে মাতলক, সুপারভাইরার ও শ্রতমগ্কর 

সমন্বগ্য় গতিি তসতসএমতে কিৃ্শক এ উপকরণতের িথ্যিহার আিরথ্যক। তসতসএমতে’র প্রেম কার হগ্ি কম্শিীষেণ-িাতলকার 

(একরন কচকতলস্ট) সাহাগ্যথ্য প্রকৃি অিস্া তনণ্শয় ও একতে কম্শপতরকল্পনা প্রণয়ন। 

কয সকল প্রতিষ্াগ্ন তসতসএমতে গিন করা হগ্য়গ্ে কসখাগ্ন উক্ত কম্শিীষেণ-িাতলকা িথ্যিহারক্রগ্ম ককাতভড-১৯ তিস্তাগ্রর ঝুঁতক 

তনরূপণ করি িৎপতরগ্প্রতষেগ্ি কম্শপতরকল্পনা এিং প্রস্তুতি পতরকল্পনা প্রণয়ন প্রগ্য়ারন। 

পচকতলস্ িথ্যিহো� প্রতক্য়ো: 

১. ইগ্িামগ্িথ্য তসতসএমতে গতিি না হগ্য় োকগ্ল তসতনয়র মথ্যাগ্নরগ্মন্, সুপারভাইরার, শ্রতমক প্রতিতনতি এিং 

প্রতিষ্াগ্নর সুরষো ও স্াস্থ্য কম্শকি্শা সমন্বগ্য় তেম গিন করুন।

২. কচকতলস্ট িাস্তিায়গ্নর লগ্ষেথ্য রেহণীয় উগ্দথ্যাগ সম্পগ্ক্শ উক্ত তেমগ্ক িারণা তদন ও প্রতরষেণ প্রদান করুন।

৩. কচকতলস্ট সম্পূণ্শ করুন এিং আপনার প্রাপ্ত ফলাফল তলতপিদ্ধ করুন।

৪. তেম তহগ্সগ্ি, কী কায্শক্রম রেহণ করা উতচি এিং কক ককান দাতয়বে কখন পালন করগ্িন িা পতরকল্পনাভুক্ত করুন। 

প্রাগ্য়াতগক উগ্দথ্যাগ রেহণাগ্ে্শ পন্া তনি্শারগ্ণ প্রগ্য়ারগ্ন কফাকাল পাস্শন/মথ্যাগ্নরার/শ্রতমক প্রতিতনতি’র সগ্গে পরামর্শ 

করুন।

ক) ইগ্িামগ্িথ্য পদগ্ষেপ গৃহীি হগ্য় োকগ্ল ‘হথ্যাঁ’ তচতনিি করুন;

খ) পদগ্ষেপ গৃহীি না হগ্য় োকগ্ল ‘না’ তচতনিি করুন;

গ) সরাসতর ‘হথ্যাঁ’ িা ‘না’ িাচক উতির প্রদান দুরূহ িা তিভ্রাতন্তকর প্রিীয়মান হগ্ল মন্তগ্িথ্যর ঘগ্র তিষয়তে তলখুন;

ঘ) ককান কায্শক্রম সম্পন্ন করার সময়সীমা ‘িাতরখ’ এর ঘগ্র উগ্লেখ করুন। উক্ত কায্শক্রম সম্পন্ন হগ্য় োকগ্ল 

উক্ত ঘগ্র সম্পাদগ্নর িাতরখ তলখুন;   

ঙ) ককাগ্না মন্তিথ্য, ককান অিস্ার িণ্শনা তকংিা ককাগ্না সুপাতরর করার রনথ্য মন্তগ্িথ্যর ঘরতে িথ্যিহার করুন।

৫. হথ্যাঁ ও না তচতনিি তিষয়গুগ্লা আিার কদখুন। আপনার যুতক্তগ্ি সিগ্চগ্য় গুরুবেপূণ্শ তিষয়গুগ্লা িাোইক্রগ্ম িা 

অরোতিকার তভততিগ্ি সারান। চাইগ্ল, অরোতিকার কলগ্ভলগুগ্লাগ্ক ১, ২, ৩ (সগ্ি্শাচ্চ, মাঝামাতঝ, তনম্ন) তহগ্সগ্ি 

তচতনিি করগ্ি পাগ্রন।

৬. কচকতলস্ট সম্পন্ন করার অিথ্যিতহিপর িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের রনথ্য সুপাতরর বিতর করগ্ি তসতসএমতে’র সগ্গে 

দলতভততিক আগ্লাচনার আগ্য়ারন করুন। ইতিিাচক পতরিি্শন ঘোগ্নার কষেগ্রে এরূপ আগ্লাচনার তিগ্রষ 

প্রগ্য়ারন।

৭. িারািাতহক উন্নয়ন িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পতরকল্পনা রেহণাগ্ে্শ গ্রুপতভততিক আগ্লাচনার ফলাফল িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের 

কাগ্ে উপস্াপন করুন। 

ককান তিষগ্য় িারণা অস্পটি কিাি হগ্ল, তসতসএমতে তনতবি্শিায় িা স্পটিীকরগ্ণর রনথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন 

অতিদপ্তরগ্ক িলগ্ি পাগ্র ।  

কম্শিীষেণ িাতলকাতে (একরন কচকতলস্ট) প্রগ্য়ারনীয় সকল উগ্দথ্যাগ্গর সমন্বয়ানুগিা তিগ্িচনায় স্য়ংসম্পূণ্শ নয়। কম্শস্গ্ল 

ককাতভড-১৯ কমাকাগ্িলায় অতিকির সষেমিা অর্শগ্নর লগ্ষেথ্য তসতসএমতে প্রগ্য়ারগ্ন অনথ্যানথ্য তিষয় কচকতলগ্স্ট সংগ্যারন 

করগ্ি পাগ্র। 
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‘িথ্যিসো� তন�িতছিন্ন চলরোনিো� েত�কল্পনো’ িো Business Continuity Plan (BCP) প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন

কম্শিীষেণ িাতলকা (একরন কচকতলস্ট) িথ্যিহারক্রগ্ম ঝুঁতক তনরূপণপূি্শক ‘িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা’ রেহগ্ণর 

রনথ্য কম্শস্ল সংতলিটি ‘ককাতভড-১৯ দুগ্য্শাগ িথ্যিস্াপনা তেম’-কক পরামর্শ কদয়া হগ্ছে। এগ্ষেগ্রে, ষেুদ্ ও মাঝাতর তরগ্ল্পর রনথ্য 

আইএলও প্রণীি িথ্যিসা চালু রাখা সংক্রান্ত পতরকল্পনা প্রণয়ন তিষয়ক সহাতয়কাতে িথ্যিহার করা কযগ্ি পাগ্র।

েয় িাপ তিতরটি ‘ককাতভড-১৯ পতরতস্তিগ্ি িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা’র প্রণয়ন-উপকরণ কয প্রাতিষ্াতনক 

সষেমিা কযাগাগ্ি িা তনম্নরূপ:

১. িথ্যিসার  ঝুঁতক ও নারুকিার  মারো তনরূপণ; এিং

২. িথ্যিসার ঝুঁতক ও আপৎকালীন পতরতস্তি কমাকাতিলায় কায্শকর পদ্ধতি প্রণয়ন।

উক্ত সহায়ক উপকরগ্ণর লষেথ্য হগ্লা মানুষ, কম্শপ্রতক্রয়া, মুনাফা ও অংরীদাতরগ্বের ওপর ককাতভড-১৯ এর অতভঘাগ্ির 

কপ্রষোপগ্ে প্রতিষ্ানসমূগ্হর ঝুঁতক রূপগ্রখা (Risk Profile) প্রণয়ন এিং নারুকিাপয্শায় তনরূপণ:

n	রোনুষ (People): শ্রতমক ও পতরিাগ্রর রীিন 

n	কর্মপ্রতক্য়ো (Process): প্রতিষ্াগ্নর কায্শপতরচালনা পদ্ধতি

n	রুনোফো (Profits):  আয়িি্শন  

n	অংশ্রীেোত�ত্ব (Partnership): িথ্যিসাতয়ক কম্শকাণ্ড পতরচালনার রনথ্য পতরগ্ির-আনুকূলথ্য  
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‘িথ্যিসো� তন�িতছিন্ন চলরোনিো� েত�কল্পনো’ িো Business Continuity Plan (BCP) প্রণয়রন তনম্নিতণ্মি নরুনো-েক 

িথ্যিহো� ক�ো প�রি েোর�:

পকোতিড-১৯ েত�তস্তিরি িথ্যিসো� তন�িতছিন্ন চলরোনিো� েত�কল্পনো

ক) নোর, তিকোনো, িথ্যিসো�

প্রোতিষ্োতনক েত�তচতি

এ অিথ্যাগ্য় সতন্নগ্িতরি হগ্ি কারখানা/প্রতিষ্াগ্নর নাম, কায্শক্রম/উৎপাদগ্নর িরন, 

তনিন্ধন নম্বর এিং কযাগাগ্যাগ্গর তিস্তাতরি তিকানা ও কফান নম্বর

খ) প্রধোন েণথ্য এিং পসিো আপনার কারখানা/প্রতিষ্াগ্নর সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ পণথ্য তকংিা কসিা তক? তনগ্ম্নাক্ত 

তনণ্শায়ক তিষয়সমূহ তিগ্িচনায় তনন:
n	িদুদ্ূি আগ্য়র অংর কি; 
n	িদুদ্ূি চাতহদার পতরগ্প্রতষেগ্ি রোহকসংখথ্যা কি;
n	সরিরাহ-অপারগিায় ষেতি - আতে্শক, উৎপাদনরীলিার এিং িথ্যিসায়ীক 

সুনাগ্মর কষেগ্রে এর কনতিিাচক পতরণাম। 

গ) েত�কল্পনো� উরদেশথ্য এ পতরকল্পনা প্রণয়গ্নর মিথ্য তদগ্য় আপতন কী লষেথ্য অর্শন করগ্ি চান? মানুষ, 

কম্শপ্রতক্রয়া, মুনাফা, এিং অংরীদাতরগ্বের তনতরগ্খ কসগুগ্লার িাতলকা করুন। (কযমন: 

মানুগ্ষর সুরষো, মুনাফা কেকসইকরণ এিং কায্শপ্রতক্রয়া ও অংরীদাতরবে িরায় রাখা)

�) কো�খোনো/প্রতিষ্োন ও শ্রতররক�  

কো�্মক্র িথ্যোহি হওয়ো� পক্ররে সম্োিথ্য 

অতি�োি 

n	অরেহণগ্যাগথ্য না হওয়া পয্শন্ত কিতদন কার িন্ধ রাখা কযগ্ি পাগ্র?
n	ককান্ ককান্ গুরুবেপূণ্শ কায্শপ্রতক্রয়া অিতরথ্যকভাগ্ি চালু রাখগ্ি হগ্ি?
n	মূল কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ি কী কী কাঁচামাল/দ্িথ্যাতদ/সম্পদ, 

সরিরাহকারী, অংরীদার এিং তিকাদার প্রগ্য়ারন?

ঙ) িথ্যিসো-সু�ক্োয় করর্মোরেথ্যোগ ঝুঁতক তনরসন উগ্দথ্যাগ্গর আওিাভুক্ত হগ্ি:
n	মানুষ
n	কম্শপদ্ধতি
n	মুনাফা
n	অংরীদাতরবে

কম্শিীষেণ-িাতলকা (একরন কচকতলস্ট) এিং তনগ্দ্শতরকা (গাইডলাইন) কেগ্ক 
প্রগ্য়ারনানুগ কায্শক্রম রেহণ করা কযগ্ি পাগ্র (কযমন: রারীতরক দুরবে িরায়, তিকল্প 
কায্শপ্রকরণ রেহণ, অসুস্ শ্রতমগ্কর সুরষো ইিথ্যাতদ)

চ) জনসংর�োগ-িোতলকো অতিকাংর সমন্বয়-কায্শক্রম সররীগ্র উপতস্তি িথ্যতিগ্রগ্ক সম্পন্ন করা কযগ্ি পাগ্র 

(কযমন: কমািাইল, ভাইিার তকংিা কহায়ােসএথ্যাপ কল, রুম তমতেং ইিথ্যাতদর মািথ্যগ্ম)।

সকল গুরুবেপূণ্শ অংতররগ্নর হালনাগাদ এিং সতিক িাতলকা ও িেথ্য সংরষেণ করা 

কযগ্ি পাগ্র।

এ পতরকল্পনা গৃহীি হওয়া মারে আিতরথ্যকভাগ্ি সকল শ্রতমক, তিকাদার, সরিরাহকারীগ্ক এ সম্পগ্ক্শ অিতহি করগ্ি হগ্ি এিং 

প্রগ্িথ্যকগ্ক এ পতরকল্পনা অনুযায়ী স্ীয় কি্শিথ্য ও দাতয়বোিতল এিং কী করণীয় আর কী করণীয় নয় - িতবিষগ্য় সগ্চিন করগ্ি হগ্ি। 

উক্ত পভিকল্পনো প্রণয়ক্নি সরয় এ SOP’ি কিফোক্িক্সে বভণ্মত সংভলিষ্ট তথ্োভি প্রভণধোনক্�োগ্ 

‘িথ্যিসো� তন�িতছিন্ন চলরোনিো� েত�কল্পনো’� িোস্তিোয়ন-অগ্রগতি েত�ি্রীক্ণ ও রূলথ্যোয়ন: 

িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনা/অথ্যাকরন লিথ্যাগ্নর িাস্তিায়ন-অরেগতি পতরিীষেণ ও মূলথ্যায়গ্নর দাতয়বে 

তসতসএমতের ওপর িি্শায়। িগ্ি, সম্ভািথ্য কষেগ্রে তনগ্য়াগকি্শা িাস্তিায়ন-অরেগতি পতরিীষেণ ও মূলথ্যায়গ্নর রনথ্য অনুরূপ 

অনথ্য দলগ্ক (কযমন: অংররেহণকারী কতমতে) তনযুক্ত করগ্ি পাগ্রন। উভয়গ্ষেগ্রেই, পতরতস্তি পুনমূ্শলথ্যায়ন এিং সমগ্য় 

সমগ্য় তিতসতপ সামজেসথ্যপূণ্শ করার লগ্ষেথ্য কম্শিীষেণ-িাতলকা (অথ্যাকরন কচকতলস্ট) িথ্যিহার করা কযগ্ি পাগ্র। এ রািীয় 

মূলথ্যায়ন প্রতিগ্িদগ্নর দাতলতলক তভততি আিরথ্যক এিং িা তসতসএমতে িরাির এিং একই অনুক্রগ্ম িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের 

উচ্চপয্শাগ্য় কপ্ররণ করগ্ি হগ্ি। তসতসএমতের রনথ্য সংগি হগ্ি িাগ্দর িথ্যিসার তনরিতছেন্ন চলমানিার পতরকল্পনায় অতিকির 

সামজেসথ্যপূণ্শ সমন্বয়সািগ্নর লগ্ষেথ্য সরকাগ্রর (কযমন: ডাইফ) পরামর্শ রেহণ করা।
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েত�তশষ্ট-৫:
কর্মরক্ররে পকোতিড-১৯ প্রতির�োধ
ও প্রতিকোর�� লরক্থ্য আন্তজ্মোতিক (ILO, WHO) 
সংস্োসরূহ ও জোি্রীয় তশল্প, স্োস্থ্য ও পসইফতি কোউতসিরল�   
তনরে্মশনো� তিততিরি প্রণ্রীি পচকতলস্ 

অনুরছিে১

১. ন্রীতি, েত�কল্পনো এিং সংগিন

তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�

 সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 

সরয়স্রীরো 

রন্তিথ্য

১.১ নীতি

১.১.১ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে, ককাতভড-১৯ এর ঝুঁতক হ্াস 

এিং শ্রতমক-সুরষোর লগ্ষেথ্য, একতে প্রতিশ্রুতি 

প্রণয়গ্নর তিষয় তিগ্িচনা করগ্েন তকনা?   

১.১.১.১ তিগ্িচনার কষেগ্রে -

           উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রণীি হগ্য়গ্ে তকনা?

১.১.২ কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাগ্ি িথ্যিস্াপনা 

কিৃ্শপষে  একতে প্রস্তুতি ও প্রতিকরণীয় পতরকল্পনা 

রেহগ্ণর প্রগ্য়ারনীয়িা অনুিািন করগ্েন তকনা?  

 ১.১.২.১ অনুিািগ্নর কষেগ্রে -

প্রস্তুতি ও প্রতিকরণীয় পতরকল্পনা প্রণীি  

হগ্য়গ্ে তকনা?

১.১.৩ উক্ত পতরকল্পনায় তনম্নিতণ্শি তিষয়াতদ তিগ্িতচি 

হগ্য়গ্ে তকনা? 

n  সকল কম্শ-এলাকা; 

n  সকল স্তগ্রর কম্শকি্শা, কম্শচারী ও শ্রতমক কিৃ্শক

    সম্পাতদি কার; এিং

n  সম্ভািথ্য অনুগমনীয় তিপৎসংকুল উৎস

১.১.৪ সংতলিটি আন্তর্শাতিক এিং রািীয় কিৃ্শপগ্ষের 

তনগ্দ্শরনা অনুযায়ী, প্রতিকরণীয় পতরকল্পনায়, 

পয্শাপ্ত প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার সংক্রান্ত কায্শক্রম 

সতন্নগ্িতরি হগ্য়গ্ে তকনা?

১.১.৫ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের তনকে সংতলিটি আন্তর্শাতিক 

(WHO, ILO) এিং রািীয় কিৃপ্শগ্ষের িেথ্যসমৃদ্ধ 

তনগ্দ্শরনা রগ্য়গ্ে তকনা? 
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তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�

 সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 

সরয়স্রীরো 

রন্তিথ্য

১.১.৬ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে ককাতভড-১৯ সংক্রান্ত ককাগ্না 

সংকে-িথ্যিস্াপনা কতমতে গিন কগ্রগ্ে তকনা? 

 ১.১.৬.১ যতদ হথ্যাঁ হয় - 

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে, শ্রতমক, 

কসইফতে কতমতে/অংররেহণকারী 

কতমতে (প্রগ্যারথ্যিানুসাগ্র) ও স্াস্থ্য-

কসিাকম্শীগ্দর প্রতিতনতি উক্ত কতমতেগ্ি 

রগ্য়গ্ে তকনা?

১.১.৭ উক্ত কতমতের রনথ্য ককাগ্না কায্শপতরতি তনি্শাতরি 

রগ্য়গ্ে তকনা?

১.১.৮ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে/কতমতে (প্রগ্যারথ্যিানুসাগ্র) স্ 

স্ সংগিন/রািীয় স্াস্থ্য কিৃ্শপষে অেিা অনথ্যানথ্য 

সহগ্যাগীগ্দর সগ্গে পরামর্শ কগ্রগ্ে তকনা - যারা 

কম্শগ্ষেগ্রে ভাইরাস উদ্ূি ঝুঁতক প্রতিগ্রাি সষেমিা 

িৃতদ্ধকগ্ল্প িেথ্য উপকরণ প্রস্তুি তকংিা অনথ্যানথ্য 

প্রযুতক্তগি পরামর্শ প্রদান কগ্র োকগ্ি পাগ্র?

১.২ েত�কল্পনো ও সংগিন

১.২.১ ককাতভড-১৯ উদ্ূি পতরতস্তির হালনাগাদ ও 

তনভ্শরগ্যাগথ্য িেথ্য (রািীয় অেিা স্ানীয় স্াস্থ্য 

কিৃপ্শষে কিৃ্শক প্রকাতরি) শ্রতমকগ্দর অিতহতির 

রনথ্য ককাগ্না পতরকল্পনা/পদ্ধতি রগ্য়গ্ে তকনা?

১.২.১.১ যতদ োগ্ক -

িগ্ি, উক্ত পতরকল্পনায় িেথ্য সরিরাগ্হর 

রনথ্য গণমািথ্যম/চথ্যাগ্নল এিং িৎসহ 

তপএ তসগ্স্টম/কনাতের কিাড্শ/তলফগ্লে/

কপাস্টার/কমািাইল িাি্শা ইিথ্যাতদ 

িথ্যিহাগ্রর তনতমতি তচতনিি রগ্য়গ্ে তকনা?

১.২.২ সুরষো এিং স্াস্থ্য সম্পতক্শি তিষয়গুতল 

সমতন্বিক্রগ্ম আপৎকালীন এিং িথ্যিসার 

তনরিতছেন্ন-চলমানিা পতরকল্পনায় (Business 

Continuity Plan) (যতদ োগ্ক) অন্তভু্শক্ত হগ্য়গ্ে 

তকনা?

১.২.৩ আপৎকালীন এিং িথ্যিসার তনরিতছেন্ন-চলমানিা 

পতরকল্পনায় (যতদ োগ্ক) অনথ্যানথ্য শ্রম সম্পতক্শি 

প্রগ্য়ারনীয় তিষয়সহ সংকুতচি শ্রমরতক্ত বিারা 

করণীয় কষেরেসমূহ তিগ্িচনা করা হগ্য়গ্ে তকনা?

১.২.৪ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে/কতমতে কম্শস্গ্লর সকল ঝুঁতক 

সনাক্তক্রগ্ম িৎসংক্রান্ত মানতচরে প্রণয়ন কগ্রগ্ে 

তকনা?
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তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�

 সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 

সরয়স্রীরো 

রন্তিথ্য

১.২.৫ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে/কতমতে কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ 

এর তিস্তার করািকগ্ল্প সকল স্তগ্রর িথ্যিস্াপনা-

কম্শচারী, অিথ্যিরথ্যকীয়িা-িতহভূ্শি কগ্ম্শ ও কডস্-

কগ্ম্শ তনযুক্ত শ্রতমক-কম্শচারী সমন্বগ্য় কেতলওয়াতক্শং-

এর িথ্যিস্া রেহণ কগ্রগ্েন তকনা?

১.২.৬ যতদ কেতলওয়াতক্শং সািথ্যসম্মি না হয়, কসই কষেগ্রে 

মথ্যাগ্নরগ্মন্/কতমতে (যা প্রগ্যারথ্য) িৃহদাকার কম্শী-

সমাগম এড়াগ্ি কাগ্রর পালাক্রম প্রিি্শন কগ্রগ্েন 

তকনা?

১.২.৭ কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ সংক্রমণ সংক্রান্ত তনতচিি 

তকংিা সগ্দিহরনক ককাগ্না ঘেনা সনাক্ত হওয়ার 

পতরগ্প্রতষেগ্ি করণীয় সম্পগ্ক্শ মথ্যাগ্নরগ্মন্/কতমতে 

(যা প্রগ্যারথ্য) ককাগ্না পতরকল্পনা প্রণয়ন কগ্রগ্ে 

তকনা?

১.২.৭.১ যতদ হথ্যাঁ হয় - 

পতরকল্পনাতে, অনথ্যানথ্য তিষগ্য়র মগ্িথ্য, 

রািীয় তনগ্দ্শরনাসমূগ্হর তভততিগ্ি একতে 

সুস্পটি তনগ্দ্শরনা অন্তভু্শক্ত কগ্র তকনা যা 

তনম্নিতণ্শি তিষয়াতদর ওপর আগ্লাকপাি 

কগ্র -  

n  প্রতিগ্িদন (দাতয়বেপ্রাপ্ত ইউতনে

    ও প্রকার-সংখথ্যা ইিথ্যাতদ); 

 n পতরিীষেণ (প্রতিতে ঘেনা, কম্শচারী

    যারা সগ্দিহভারন/তনতচিি সংক্রতমি

    শ্রতমগ্কর সংস্পগ্র্শ এগ্সগ্ে); এিং

 n রীিাণুমুক্তকরণ (কম্শগ্ষেগ্রের সি্শরে)

১.২.৮ মথ্যাগ্নরগ্মন্, রািীয় মানদণ্ড অনুসাগ্র, বিিতনক 

পীড়া-েুতে, অসুস্িারতনি সুতিিা, এিং িীমা 

আওিার কষেগ্রে প্রগ্িরাতিকার িৃতদ্ধর তসদ্ধান্ত 

তিগ্িচনা করগ্ে তকনা?

১.২.৮.১ যতদ হথ্যাঁ হয় - 

           এতে সকল শ্রতমকগ্ক রানাগ্না  হগ্য়গ্ে

           তকনা?

১.২.৯ মথ্যাগ্নরগ্মন্/কতমতে (যা প্রগ্যারথ্য) ককাতভড-১৯ 

প্রতিগ্রাি-ককৌরল ও পতরকল্পনা পতরিীষেণ এিং 

মূলথ্যায়গ্নর রনথ্য ককাগ্না পদ্ধতি তনরূপণ কগ্রগ্েন তকনা?

১.২.৯.১ যতদ হথ্যাঁ হয় - 

পয্শগ্িষেণ এিং মূলথ্যায়ন পতরকল্পনায় 

অন্তভু্শক্ত  রগ্য়গ্ে তকনা?

n  প্রতিগ্িদন পদ্ধতি (দাতয়বেপ্রাপ্ত ইউতনে 

   ও প্রকার- সংখথ্যা ইিথ্যাতদ); 

n  দষেিা ও প্রাসতগেকিা যাচাই। 
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অনুরছিে২

২. ঝুঁতক তনরূেণ, িথ্যিস্োেনো এিং প্রচো� 

তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�

 সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 

সরয়স্রীরো 

রন্তিথ্য

২.১ ঝুঁতক তনরূেণ ও িথ্যিস্োেনো ন্রীতি

২.১.১ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে/কতমতে (যা প্রগ্যারথ্য) তনগ্ম্নাক্ত 

সম্ভািথ্য ঝুঁতক তনরূপণ কগ্রগ্েন তকনা?

         n  কম্শগ্ষেগ্রে শ্রতমক, তিকাদার, রোহক এিং দর্শনাে্শীগ্দর

             পারস্পতরক প্রিথ্যষে সংস্পর্শ িা তমেত্রিয়া; এিং

         n  কম্শপতরগ্ির-সম্পৃক্ত সংক্রমণ ঝুঁতক।

২.১.২ তনরূতপি ঝুঁতক-িথ্যিস্াপনায় প্রতিগ্রাি ও 

প্রতিকারমূলক পদগ্ষেপসমূহ (িৃিীয় অনুগ্ছেগ্দ 

উগ্লেতখি) অন্তভু্শক্ত করা হগ্য়গ্ে তকনা?

২.২ প�োগোর�োগ/প্রচো� 

২.২.১ ককাতভড-১৯ সংক্রান্ত ঝুঁতক-প্রতিগ্রাি সংক্রমগ্ণর 

কষেগ্রে তকভাগ্ি আচরণ করগ্ি হগ্ি, কস সম্পগ্ক্শ 

গৃতহি পদগ্ষেপসমূগ্হর তিষগ্য়  মথ্যাগ্নরগ্মন্, শ্রতমক 

এিং িাগ্দর প্রতিতনতিগ্দর মগ্িথ্য সগ্চিনিা সৃতটির 

লগ্ষেথ্য ককাগ্না প্রতরষেণ পতরকল্পনা রগ্য়গ্ে তকনা?

২.২.২ প্রতরষেণতে প্রদান করা হগ্য়গ্ে তকনা?

২.২.৩ উচ্চ ঝুঁতকগ্ি কম্শরি শ্রতমকগ্দর িথ্যতক্তগি সুরষো 

সরজোম (তপতপই) এর সতিক িথ্যিহার, রষেণাগ্িষেণ 

এিং তিনটিকরগ্ণর তিষগ্য় প্রতরষেণ প্রদান করা 

হগ্য়গ্ে তকনা?

২.২.৪ এ মগ্ম্শ শ্রতমকরা তক অিগি রগ্য়গ্ে কয – 

n  যতদ রীিন িা স্াগ্স্থ্যর রনথ্য সমাসন্ন ও গুরুির

   ককান তিপদসংকুল কম্শপতরগ্িগ্রর প্রকার ঘগ্ে

   িগ্ি, উক্ত কম্শপতরগ্ির কেগ্ক রািীয় আইন

   ও প্রচতলি কায্শপ্রণালীর সগ্গে সগেতি করগ্খ

   অপসারতরক হওয়ার অতিকার িারা প্রগ্িথ্যগ্ক

   সংরষেণ কগ্র; এিং

n এরূপ সমাসন্ন পতরতস্তি সম্পগ্ক্শ িাগ্দরগ্ক

   অতিলগ্ম্ব পরিি্শী ঊর্্শিন সুপারভাইরারগ্ক

   আিতরথ্যকভাগ্ি অিতহি করগ্ি হগ্ি?

২.২.৫ তিিরণকম্শী, রোকচালক এিং অনথ্যানথ্য পতরিহন 

শ্রতমক এই মগ্ম্শ অিতহি তকনা -

n  কক্রিাগ্দর সগ্গে প্রিথ্যষে সংগ্যাগ হ্াস করা; এিং

n  িথ্যতক্তগি স্াস্থ্যপতরচয্শা সুতনতচিি করা কযমন,

    হাি কিায়া ও হথ্যান্ড সথ্যাতনোইরার িথ্যিহার করা।
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২.২.৬ শ্রতমকরা যারা কক্রিা/সরিরাহকারী/তিকাদার/ 

অতিতেগ্দর প্রিথ্যষে সংস্পগ্র্শ োগ্কন, কসগ্ষেগ্রে 

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে িাগ্দরগ্ক িথ্যতক্তগি সুরষো 

সরজোম (তপতপই) সরিরাহ কগ্রগ্েন তকনা?

২.২.৭ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে, অপতরহায্শ না হগ্ল, ভ্রমণ 

পতরহার িা সীতমি কগ্রন তকনা?

২.২.৮ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে িথ্যিসা সংক্রান্ত ভ্রমণ 

পতরকল্পনা রেহগ্ণর  কষেগ্রে (ভ্রমগ্ণর সকল পয্শায় 

এিং তিতভন্ন কম্শিণ্গ্ন) ককাতভড-১৯ সংক্রমগ্ণর 

ঝুঁতক তনরূপণ কগ্রন তকনা?

২.২.৯ কতমতে/দাতয়বেপ্রাপ্ত কম্শকি্শা তপএ-তসগ্স্টম, অতডও-

তভরুয়াল মািথ্যম, ইন্ারগ্নে অেিা যখন  সম্ভি 

নয় কেতলগ্ফাগ্ন শ্রতমক এিং শ্রতমক প্রতিতনতিগ্দর 

সগ্গে তনয়তমি কযাগাগ্যাগ রষো কগ্রন তকনা?

২.২.১০ তনগ্ম্নাক্ত তিষয়সমূহ িথ্যিস্াপনার কষেগ্রে সকল 

স্তগ্রর শ্রতমগ্কর সগ্গে যোযেভাগ্ি কযাগাগ্যাগ 

রষো এিং িাগ্দরগ্ক সহায়িা প্রদান করা হয় 

তকনা?

        n  উদ্ূি কযগ্কান মগ্নাসামাতরক ঝুঁতক;

        n  নিুন তিনথ্যাগ্সর কম্শকািাগ্মা;

        n  খাদথ্যাভথ্যাস, তিশ্রাম, ঘুম, ররীরচচ্শা, এিং িন্ধু

           ও পতরিার-পতররগ্নর সগ্গে সামাতরক সম্পক্শসহ

           স্াস্থ্যপ্রদ রীিনাচরগ্ণর উন্নয়ন ও সুরষো।  

২.২.১১ কম্শগ্ষেগ্রে প্রচারণামূলক উপকরণ (কনাতেস, 

কপাস্টার, তলফগ্লে, অতডও-তভরুয়াল) সম্ভািথ্য 

কষেগ্রে প্রদর্শন করা হয় তকনা?
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অনুরছিে৩

৩.  প্রতির�োধ ও প্রতিকো� িথ্যিস্ো 

তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�
সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 
সরয়স্রীরো

রন্তিথ্য

৩.১ প্রতিগ্রাি ও প্রতিকার সংক্রান্ত উগ্দথ্যাগসমূহ

৩.১.১ রািীয় তনগ্দ্শরনা অনুসরণক্রগ্ম এক িথ্যতক্ত হগ্ি 

অনথ্য িথ্যতক্তর রারীতরক দূরবে নূথ্যনিম ০১ তমোর 

(০৩ ফুে) করগ্খ কাগ্রর রায়গার িথ্যিস্া করা 

হগ্য়গ্ে তকনা?

৩.১.২ তনগ্ম্নাক্ত িথ্যিস্াসমূহ রেহণ করা হগ্য়গ্ে তকনা?

n  সামনাসামতন সভা পতরহার;

n  কফান কল, ই-কমইল, ভাচু্শয়াল

   মািথ্যগ্মর অরোতিকার;

n  ররুতর প্রগ্য়ারগ্ন সভা আগ্য়ারগ্নর কষেগ্রে

   প্রগ্য়ারনীয় রারীতরক দূরবে িরায় রাখার

   মগ্িা স্ান সংরষেণ।

৩.১.৩ তনম্নিতণ্শি তিষয়গুগ্লার চচ্শা হয় তকনা?

n শ্রতমক/কম্শচারী, কক্রিা এিং দর্শনাে্শীগ্দর রনথ্য

   পয্শাপ্ত এিং সহরগমথ্য স্ান সুরষেণ, কযখাগ্ন

   িারা সািান ও পাতন তদগ্য় হাি কিৌি করগ্ি পাগ্র;

n সথ্যাতনোইরার তদগ্য় হাি রীিাণুমুক্তকরণ; এিং

n হািগ্িায়া সংসৃ্তি চালুকরণ।

৩.১.৪ সথ্যাতনোইতরং হথ্যান্ডরাি  তডসগ্পনসার:

n  কম্শগ্ষেগ্রের আগ্রপাগ্র সহগ্র দৃতটিগ্গাচর হয়

  এমন স্াগ্ন  রাখা হয় তকনা?

n  তনয়তমি িা পুনরায় পূণ্শ করা হয় তকনা?

৩.১.৫ পতরছেন্নিার তনগ্ম্নাক্ত তনয়মািতল যোযেভাগ্ি 

পালন করা হয় তকনা?

n  ঘনঘন স্পর্শ করা হয় এমন পৃষ্িল কযমন কডস্ 

   ও ওয়াক্শগ্স্টরন, দররার হািল, কেতলগ্ফান, তক-

   কিাড্শ এিং অনুরূপ কাগ্রর তরতনস-পরে তনয়তমি 

   রীিাণুনারক বিারা বদতনক (নূথ্যনিম দুইিার) মুগ্ে

   পতরস্ারকরণ; 

n  সািারণ স্ানসহ করৌচাগার, তসঁতড়ঘর ইিথ্যাতদ

    তনয়তমি রীিাণুমুক্তকরণ;

n স্াস্থ্যতিতি কমগ্নচলার এিং পতরষ্ার-পতরছেন্নিার

  সংস্ৃতি চালুকরণ।
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তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�
সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 
সরয়স্রীরো

রন্তিথ্য

৩.১.৬  সম্ভািথ্য কষেগ্রে, কাগ্রর ওপর তভততি কগ্র, 

িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে পতরছেন্নিা ও রীিাণুমুক্তকারী 

কসিা-প্রতিষ্ান তনযুতক্তর তিষয় তিগ্িচনা করগ্েন 

তকনা?

৩.১.৭  কষে ও কায্শস্লসমূহ কযখাগ্ন ককাতভড-১৯ 

ভাইরাগ্সর সংক্রমণ ঝুঁতক অিথ্যতিক, কসখাগ্ন িায়ু 

তনঃসরণ-িথ্যিস্া এিং পতরশুদ্ধ িায়ু সরিরাগ্হর 

ককাগ্না িথ্যিস্া রেহণ করা হগ্য়গ্ে তকনা?

৩.১.৮  িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে কম্শগ্ষেগ্রে স্াস্থ্যসম্মি 

তনঃশ্াস-প্রশ্াস তিষয়ক তনয়ম-কানুন কযমন কাতর 

িা হাঁতচর সময় কনুই িাঁতকগ্য় িা তেসুথ্য তদগ্য় মুখ 

এিং নাক কঢগ্ক রাখা ইিথ্যাতদ শ্রতমকগ্দর মগ্িথ্য 

প্রচার তকংিা এরূপ চচ্শা চালু কগ্রগ্েন তকনা?

৩.১.৯  িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে কম্শগ্ষেগ্রে শ্রতমকগ্দর মগ্িথ্য 

সামাতরক দূরবে িরায় এিং যিদূর সম্ভি 

সমাগমপূণ্শ কািাগ্মা তিনথ্যাস কেগ্ক দূগ্র রাখগ্ি 

সগ্চটি তকনা?

৩.১.১০ যাগ্দর মগ্িথ্য সতদ্শ, কাতর ও ররীগ্র িাপমারোর 

লষেণ কদখা কদয়, িাগ্দর রনথ্য তনগ্ম্নাক্ত উপকরণ 

সরিরাহ করা হয় তকনা-

n	 উপযুক্ত কফসমাস্; 

n	 তেসুথ্য-কপপার;

n	 স্াস্থ্যতিতি কমগ্ন িা পতরিথ্যাগ্গর রনথ্য

     ঢাকনাযুক্ত তিন।
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অনুরছিে৪

৪. সরদেহিোজন ও তনতচিি পকোতিড-১৯ সংক্তরি িথ্যতক্ত� পক্ররে িথ্যিস্ো

তিরিচথ্য তিষয় হথ্যোঁ নো অগ্রোতধকো�
 সুেোত�শ 

িোস্তিোয়রন� 
সরয়স্রীরো

রন্তিথ্য

৪.১ সরদেহিোজন পকোতিড-১৯ সংক্তরি িথ্যতক্ত� পক্ররে িথ্যিস্োেনো

৪.১.১  ককাতভড-১৯-এর সগ্দিহরনক এিং তনতচিি 

সংক্রমণ ঘেনার কষেগ্রে সুপ্রগ্যারথ্য আগ্য়ারগ্নর 

রনথ্য একতে স্টথ্যান্ডাড্শ অপাগ্রতেং প্রতসতডউর 

(মানসম্মি পতরচালনা পদ্ধতি) রগ্য়গ্ে তকনা?  

 ৪.১.২ িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপষে তক – 
n ককাতভড-১৯-এর উপসগ্শযুক্ত সগ্দিহভারন   

শ্রতমকগ্দর কম্শগ্ষেগ্রে না আসগ্ি উৎসাহ প্রদান 
কগ্রন? 

n স্ানীয় কিৃ্শপগ্ষের তনগ্দ্শরনা অনুসরগ্ণর রনথ্য 
শ্রতমকগ্দর উৎসাতহি কগ্রন?

n শ্াসকটিসহ গুরুির স্াস্থ্যসমসথ্যা ঘেগ্ল সাম্প্রতিক 
ভ্রমণিৃতিান্ত ও রারীতরক উপসগ্গ্শর তিিরণ 
রাতনগ্য় স্াস্থ্যগ্সিা প্রদানকারী অেিা স্ানীয় 
রনস্াস্থ্য তিভাগ্গ কযাগাগ্যাগ করগ্ি শ্রতমকগ্দর 
পরামর্শ প্রদান কগ্রন?  

৪.১.৩  কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ এর লষেণ প্রকার পাওয়া 

ককাগ্না িথ্যতক্তগ্ক উপযুক্ত স্াস্থ্যগ্সিাস্গ্ল 

স্ানান্ততরি করার পূগ্ি্শ কম্শস্গ্ল িাগ্ক পৃেক 

(আইগ্সাগ্লরন) রাখার ককাগ্না িথ্যিস্া আগ্ে 

তকনা?

৪.১.৪  কম্শগ্ষেগ্রে এিং স্াস্থ্য-িদারক যারা সগ্দিহভারন/ 

আক্রান্ত িথ্যতক্তর প্রিথ্যষে সংস্পগ্র্শ োগ্কন, 

িাগ্দরগ্ক রীিাণুমুক্তকরগ্ণর রনথ্য ককান িথ্যিস্া 

আগ্ে তকনা?

4.2 wbwðZ COVID-19 msµwgZ e¨w³i †ÿ‡Î e¨e¯’v

৪.২.১  তচতকৎসা কসিার সগ্গে সমন্বয়ক্রগ্ম দ্রুি িথ্যিস্া 

রেহগ্ণর ককাগ্না আগ্য়ারন আগ্ে তক?

৪.২.২  আক্রান্ত শ্রতমক এিং িার পতরিাগ্রর সদসথ্যগ্দর 

স্াগ্স্থ্যর অিস্া কগাচতরভূি রাখার ককাগ্না িথ্যিস্া 

আগ্ে তকনা? 

৪.২.৩  ককাতভড-১৯ সংক্রমগ্ণর তনতচিি ঘেনা সম্পগ্ক্শ 

সংতলিটি িথ্যিসাতয়ক সংগিন/স্ানীয় কিৃ্শপষে/

ডাইফ (DIFE ) এিং স্াস্থ্য কিৃ্শপষেগ্ক 

অিতহিকরগ্ণর ককাগ্না িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তকনা?  
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েত�তশষ্ট-৬: RMG কো�খোনো তনয়তরি
               েত�েশ্মন পচকতলস্

গণপ্ররািন্ত্রী  িাংলাগ্দর সরকার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

RMG কারখানা পতরদর্শন কচকতলস্ট

প্রথর খন্

ক) সািারণ িেথ্যািলী: 

কারখানার নাম :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

পূণ্শ ডাক তিকানা :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ডাকঘর  :-----------------------------------------------------  োনা :----------------------------------------------------

করলা  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

কমািাইল নং :-----------------------------------------------------   কফান নং   :--------------------------------------------------- 

ই-কমইল   : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রিান কায্শালয় :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ডাকঘর  :----------------------------------------------------  োনা :----------------------------------------------------

করলা  :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

কারখানার িরন (কসক্টর)  

কারখানা িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের িেথ্য:

ক্তরক 
নং

নোর তেিো� নোর রোিো� নোর েেি্রী জোি্রীয়িো ও এনআইতড/
েোসরেোি্ম

পফোন নং ই-পরইল (ঐতছিক)

১।

২।

৩।

৪।

৫।

করতরগ্্রেরন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর কিৃ্শক:   করতরঃ/লাইগ্সন্স নং:-----------   িাতরখ:----------  নিায়ন:------------  কথ্যাোগরী:----------

শ্রতমকগগ্ণর করতরস্টাড্শ করেড ইউতনয়ন: (শ্রম অতিদপ্তর কিৃ্শক): ------------------                ----------                   ----------            -------

অনথ্যানথ্য করতরগ্্রেরন:

তিষয়ঃ       প�তজঃ নং:     িোত�খ:        নিোয়ন:         কথ্যোিোগ�্রী:

করেড লাইগ্সন্স  :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

ফায়ার লাইগ্সন্স  :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

বিদুথ্যতিক সষেমিা   :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

িয়লার লাইগ্সন্স  :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

পতরগ্ির োড়পরে  :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

গথ্যাস সংগ্যাগ এর অনুগ্মাদন :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------

তিগ্্ারক লাইগ্সন্স  :           ---------------         ---------------            ---------------            ---------------
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েত�তশষ্ট-৬: RMG কো�খোনো তনয়তরি
               েত�েশ্মন পচকতলস্

প্রিান উৎপাতদি পণথ্য/কসিা ও উৎপাদন প্রতক্রয়া: -------------------------------- িথ্যিহৃি কাঁচামাল: --------------------------------------------

িি্শমান পতরদর্শগ্নর িাতরখ ও সময়  :

পূি্শিি্শী পতরদর্শগ্নর িাতরখ  :

পূগ্ি্শর পতরদর্শগ্নর উপর গৃহীি িথ্যিস্া (প্রগ্যারথ্য হগ্ল) :------------------------------------------------------------------------------------

রনিল সংক্রান্ত :

শ্রতরক সংখথ্যো স্োয়্রী তশক্োনতিস অস্োয়্রী সোরতয়ক িেল্রী তশক্োধ্রীন পরৌসুর্রী

পুরুষ 

নারী

তকগ্রার (১৪-১৮)

তরশু শ্রমরীিী (১৪ এর নীগ্চ, 
যতদ োগ্ক)

প্রতিিন্ধী 

 কমাে

শ্রতরক ও কর্মচো�্রী� সংখথ্যো স�োসত� তনরয়োগ প্রোপ্ত তিকোেোর��  রোধথ্যরর তনরয়োতজি সি্মররোি

প্রোপ্ত 
িয়স্ক

তকরশো� তশশু
শ্ররজ্রীি্রী

প্রতিিন্্রী পরোি প্রোপ্ত 
িয়স্ক

তকরশো� তশশু
শ্ররজ্রীি্রী

প্রতিিন্্রী পরোি

স্ানীয় শ্রতমক  পুরুষ

  নারী

স্ানীয় প্ররাসতনক স্টাফ   পুরুষ 

  নারী

তিগ্দরী শ্রতমক   পুরুষ

  নারী

তিগ্দরী  প্ররাসতনক স্টাফ   পুরুষ

  নারী

সি্শগ্মাে

পতরদর্শগ্নর িাতরগ্খ উপতস্ি শ্রতমক সংখথ্যা  :      পুরুষ:-                 নারী:-          তকগ্রার:-           তরশু শ্রমরীিী :-

রনিল সরিরাহকারী তিকাদাগ্রর  িেথ্য (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে) : 

প্রতিষ্াগ্নর  নাম :                                        তিকানা :                     লাইগ্সন্স নং :   

খ) ভিন সংক্রান্ত িেথ্য   :

কারখানা ভিগ্নর মাতলগ্কর নাম ও পতরতচতি :  --------------------------------------------------------------------

febwUi aiY (Type)    : Purpose  based               Converted               Shared               Ab¨vb¨

fe‡b Zjvi msL¨v    :                      

ভিগ্ন কারখানা ও অনথ্যানথ্য প্রতিষ্াগ্নর সংখথ্যা   :
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পতরদতর্শি কারখানাতের  অিস্ান:    কারখানা কমাে আয়িন (িগ্শ তমোগ্র): 

ভিগ্নর বিদুথ্যতিক  সািগ্স্টরগ্নর অিস্ান :   িয়লাগ্রর অিস্ান:   

করনাগ্রেগ্রর অিস্ান:    কগাডাউন অিস্ান :  (ক) সািারণ পণথ্য :   (খ) রাসায়তনক পণথ্য:                                                                           

ভিন ও অনথ্যানথ্য কািাগ্মা িাতহথ্যক পতরদর্শগ্নর উপর মন্তিথ্য :

তনম্শাণ কাগ্র তনগ্য়াতরি প্রতিষ্ান ও িথ্যতক্ত  :                          

কাগ্রর তিষয়:     নাম :    পতরতচতি :

তনম্শাণ কািাগ্মাগি নকরা (Structural Design) : ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ              ---------------------

তনম্শাণ পূি্শ মৃততিকা পরীষো      : ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ                        ---------------------

তনম্শািা প্রগ্কৌরলী/তনম্শািা ককাম্পানী   : ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ                      ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

নকরা অনুগ্মাদনকারী কিৃ্শপষে :

তিষয় :   কিৃ্শপষে :   অনুগ্মাদন নং :               অনুগ্মাদগ্নর িাতরখ :

          ভিগ্নর নকরা :            রারউক/চউক/স্ানীয়  কিৃ্শপষে               ---------------------                            ----------------------

KviLvbvi Lay- out  Plan :  DIFE ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ                   -----------------------
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(তবিিীয় খণ্ড প্রশ্মালা) 

১। তনগ্য়াগ ও চাকতরর রি্শািলী সংক্রান্ত: (২)-পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)-নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

১.১ িারা-৩
তিতি-৪

তনরস্ চাকুতরতিতিমালা অনুসরণ করা হগ্ল, িা তক  মহাপতরদর্শক কিৃ্শক 
অনুগ্মাতদি?  

১.২*** িারা-৪,৫
তিতি-১৯ (১),২৩

শ্রতমকগ্দর কাগ্রর িরন ও প্রকৃতির তভততিগ্ি পদিীর কশ্রণীতিনথ্যাস করা হগ্য়গ্ে তক 
এিং কশ্রণী তিনথ্যাস অনুযায়ী প্রগ্য়ারনীয় িেথ্যসহ তনগ্য়াগপরে কদওয়া হগ্য়গ্ে কি?

১.৩* িারা-৫
তিতি-১৯ (৫)

৬ নং ফরগ্ম েতিসহ পতরচয়পরে সরিরাহ করা হগ্য়গ্ে তক?

১.৪* িারা-৬,৭
তিতি-২১,২২

তনি্শাতরি ফরম-৭ অনুযায়ী শ্রতমকগ্দর রগ্নথ্য সাতভ্শস িই রষেণাগ্িষেণ করা হয় তক?

১.৫* িারা-১২, ১৩, 
১৬,২৮ (ক)
তিতি-২৫ (১),

িন্ধ অেিা কল-অগ্ফর কনাতের ১০ নং ফরম অনুযায়ী পতরদর্শকগ্ক পািাগ্না হয় তক?

১.৬* িারা-১২, ১৩,১৬, িগ্ন্ধর মরুরী িা কল-অগ্ফর ষেতিপূরণ আইগ্নর তিিান কমািাগ্িক পতরগ্রাি করা 
হয় তক?

১.৭ িারা-২০
তিতি-২৭

শ্রতমক োঁোইগ্য়র কষেগ্রে আইগ্নর তিিান অনুসরণ করা হয় তক?

১.৮* িারা-২৩, ২৪ 
তিতি-২৯

শ্রতমকগ্দর রাতস্ত প্রদাগ্নর কষেগ্রে আইগ্নর পদ্ধতি অনুসরণ কগ্র যোযে কারণ 
তভততিক  করা হয় তক?

১.৯ ** িারা-১১, ১৯, ২০, 
২২, ২৩, ২৬, ২৭, 
২৮ ,২৮ক

শ্রতমগ্কর মৃিুথ্য, োঁোই, তডসচার্শ, অিসান, কস্ছোিসান, অিসর, িা তনয়ন্ত্রণ িতহভূ্শি 
কারগ্ণ চাকতর কেদরতনি প্রাপথ্য পাওনাসমূহ আইনমাতফক পতরগ্রাি করা হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(১) গুরুত্বেূণ্ম-(৫) সোধো�ণ-(২)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

২। প্রসূতি কলথ্যাণ সুতিিাসংক্রান্ত     : (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক 
নং

িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

২.১ **  িারা-৪৫,৪৬ সন্তান প্রসগ্ির পূি্শিি্শী ও পরিি্শী কময়াগ্দ আইগ্নর  তিিান কমািাগ্িক  মতহলা 

শ্রতমকগ্দর  তনগ্য়াগ তনয়ন্ত্রণ ও তনগ্ষিাজ্ঞা সম্পতক্শি তিিান মাতলক কিৃ্শক 

প্রতিপালন করা হয় তক?   

২.২** তিতি-৩৭ (ক) গভ্শিিী মতহলাগ্দর প্রতি আচরণগি রালীনিা ভগ্গের ককান অতভগ্যাগ আগ্ে িা 

তেল তক?

২.৩*** িারা-৪৬,৪৭,৪৮ 

তিতি-৩৮,৩৯

আইন কমািাগ্িক মতহলাগ্দর মািৃ্শবেকালীন সুতিিা যোযেভাগ্ি পতরগ্রািসহ মািৃ্শবে 
কলথ্যাণ েুতে  প্রদান  করা হয় তক?

২.৪* তিতি-৩৭ (ঘ) অন্তঃসবো নারীগ্দর কম্শকালীন তলফে িথ্যিহাগ্রর অরোতিকার কদওয়া হয় তক? 
(প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

২.৩  ** িারা -৪৯ প্রসূতি মতহলার মৃিুথ্যর কষেগ্রে আইনানুগ িথ্যতক্তগ্ক অনথ্যানথ্য প্রাপথ্যসহ প্রসূতি কলথ্যাণ 
সুতিিা প্রদান করা হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(২) গুরুত্বেূণ্ম-(০) সোধো�ণ-(০)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

৩। কপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপতিা সংক্রান্ত:

(৩.ক) কপরাগি স্াস্থ্য সংক্রান্ত (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক 
নং

িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৩ক.১ * িারা-৫১

তিতি- ৪০-৪৪

প্রতিষ্ানতে তক সামতরেকভাগ্ি পতরছেন্ন, স্াস্থ্যসম্মি ও সকল প্রকার দুগ্শন্ধমুক্ত 
উপাগ্য় রষেণাগ্িষেণ করা হয়?

৩ক.২ 
**

িারা-৫২

তিতি-৪৫

আইগ্নর তিিান কমািাগ্িক  কম্শকগ্ষে পয্শাপ্ত  ও কায্শকর িায়ু চলাচল িথ্যিস্া এিং 

আরামদায়ক উষ্ণিা রষেণাগ্িষেণ করা হয় তক?

৩ক.৩ * িারা-৫৩(১)

তিতি-৪৬

স্াগ্স্থ্যর রনথ্য অতনটিকর িা অস্তস্তকর এমন িুলা-িাতল, কিাঁয়া িা দূতষি িস্তু রমা 

হওয়া ও উহার শ্সন প্রতিগ্রাগ্ির  রনথ্য কায্শকর িথ্যিস্া  রেহণ করা হগ্য়গ্ে তক?

৩ক.৪ িারা-৫৩(২) অন্তদ্শহ ইতজেন হগ্ি তনগ্শি িাষ্প িা কিাঁয়া প্রতিগ্রাি /অপসারগ্ণর  রগ্নথ্য পয্শাপ্ত 

কায্শকর িথ্যিস্া রেহণ করা হগ্য়গ্ে তক?

৩ক.৫ * িারা-৫৪

তিতি-৪৭

তনগ্শি িরল ির্শথ্য সংতলিটি আইনানুগ কিৃ্শপগ্ষের অনুগ্মাতদি প্রতক্রয়ার মািথ্যগ্ম 

দূষণমুক্ত  কগ্র অপসারণ করা হয় তক? (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

৩ক.৬ * িারা-৫৬ প্রগ্িথ্যক শ্রতমগ্কর রনথ্য আইগ্ন তনি্শাতরি পয্শাপ্ত পতরমাণ রায়গার িথ্যিস্া করা 

হগ্য়গ্ে তক?

৩ক.৭ * িারা-৫৭(১)(২)

তিতি-৪৯

সকল কাগ্রর ঘর ও চলাচগ্লর পগ্ে পয্শাপ্ত (প্রাকৃতিক িা কৃতরেম অেিা উভয় 

প্রকার) আগ্লার িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তক?

৩ক.৮ * িারা-৫৭ (৩) কম্শস্গ্ল আগ্লার  তিছেুরণ িা প্রতিফলন কেগ্ক সৃটি ঝুঁতক (যতদ কেগ্ক োগ্ক) 

প্রতিগ্রাগ্ির রগ্নথ্য কায্শকর িথ্যিস্া রেহণ করা হগ্য়গ্ে  তক?

৩ক.৯ 
***

িারা-৫৮

তিতি-৫০

শ্রতমকগ্দর রগ্নথ্য প্রগ্িথ্যক ক্াগ্র সুতিিারনক স্াগ্ন তনরাপদ ও তিশুদ্ধ পয্শাপ্ত খািার 

পাতনর িথ্যিস্া রাখা হগ্য়গ্ে তক?

৩ক.১০ 
**

িারা-৫৯, ৯১                    

তিতি-৫১, ৮৬

পুরুষ ও নারী শ্রতমকগ্দর রনথ্য আইগ্নর মান অনুযায়ী পৃেক িথ্যিস্াসহ প্রগ্য়ারনীয় 

সংখথ্যক ধ�ৌতিরণ, করৌচাগার ও প্রষোলন কগ্ষের িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তক?

৩ক.১১ িারা-৬০

তিতি-৫২

প্রতিষ্াগ্নর সুতিিারনক স্াগ্ন পয্শাপ্ত সংখথ্যক পতরছেন্ন ও স্াস্থ্যসম্মি আির্শনা িাক্স 

ও তপকদাতন রষেণাগ্িষেণ করা হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(২) গুরুবেপূণ্শ-(৬) সািারণ-(২)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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(৩.খ)  কপরাগি তনরাপতিা সংক্রান্ত : (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-সািারণ প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা 

প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৩খ.১ 
***

িারা-৬১ তিতি-৫৩ প্রতিষ্াগ্নর ককান ভিন, অংরতিগ্রষ, চলাচগ্লর পে িা যন্ত্র রীিন ও তনরাপতিার 
রগ্নথ্য তক ঝুঁতকপূণ্শ?

৩খ.২ * িারা-৬২(১) 
তিতি-৫৪(৩)

িহুিল ভিন িা ভিগ্নর আন্ডাররোউন্ড ক্ার োকগ্ল তনরাপদ িতহগ্শমগ্নর উগ্দেগ্রথ্য 
প্রতিষ্াগ্নর প্রগ্িথ্যক িলার সাগ্ে সংযুক্ত তিতি কমািাগ্িক অন্তিঃ দুতে  স্ায়ী তসঁতড়র 
িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তক?

৩খ.৩ 
***

িারা-৬২(৩),
(৩ক),(৩খ) ও ৭২
তিতি-৫৪(১)(২)

২০ রগ্নর অতিক সংখথ্যক িথ্যতক্তর কম্শস্ানযুক্ত কষেসমূগ্হ কমপগ্ষে দু’তে কগ্র 
িতহগ্শমন পে এিং উক্ত িতহগ্শমন পে, চলাচগ্লর পে, তসঁতড় ও কমগ্ঝসমূহ 
যোযেভাগ্ি রষেণাগ্িষেণ ও প্রতিিন্ধকিা মুক্ত রাখা হয় তক?

৩খ.৪  
**

তিতি-৫৪
(৩) কেগ্ক(৮)

তসঁতড়গুতলর অিস্া ও অিস্ান, আকার, তনম্শাণ উপাদান, আগ্লা-িািাগ্সর িথ্যিস্া 
ইিথ্যাতদ আইন ও তিতির তনগ্দ্শরনা অনুযায়ী মানসম্মি হগ্য়গ্ে তক?

৩খ.৫ * তিতি-৫৪(৯) ক্াগ্র কার চলাকাগ্ল তচগ্লগ্কািার দররা কখালা রাখা হয় তক?

৩খ.৬  
**

িারা- ৬২ (৪)(৫)
তিতি-৫৫(৮)

ররুরী িতহগ্শমন পে ও দররাসমূহ স্পটিভাগ্ি তচতনিি করা, প্রতিষ্ানিথ্যাপী  ‘ফায়ার 
এলাগ্ম্শর’ িথ্যিস্া  রাখা এিং িতহগ্শমন পগ্ের নকরা প্রগ্য়ারনীয় স্াগ্ন প্রদর্শন করা 
হয় তক?

৩খ.৭ 
***

িারা-৬২(১)
তিতি-৫৫(১) ও (৭)

প্রতিষ্াগ্ন পয্শাপ্ত সংখথ্যক অতনি তনি্শাপক যন্ত্র ও সরজোম, কহারতরল তনতদ্শটি 
পগ্য়ন্সমূগ্হ কায্শকর ভাগ্ি প্রস্তুি রাখা হগ্য়গ্ে তক?

৩খ.৮ ** িারা-৬২(১)
তিতি-৫৫ (১৫)

আইগ্নর তিিান অনুযায়ী  মানসম্মি রলািাগ্রর িথ্যিস্া করা হগ্য়গ্ে তক?

৩খ.৯  * িারা- ৬২(৭)
তিতি- ৫৫(১০)

প্রতিষ্াগ্নর সামতরেক অতনি তনি্শাপণ িথ্যিস্াপনা ও িতহগ্শমগ্নর উপায় সম্পগ্ক্শ 
শ্রতমকগ্দর প্রতরতষেি করার রগ্নথ্য তনয়তমি প্রতরষেণ কম্শসূচীর িথ্যিস্া ও দল গিন 
করা হগ্য়গ্ে তক?

৩খ.১০ 
**

িারা-৬২(৮)
তিতি- ৫৫(১৩)(১৪)

পঞ্চার িা িগ্িাতিক শ্রতমক োকগ্ল, প্রতিষ্াগ্ন “অতনি তনি্শাপণী পতরকল্পনা” রগ্য়গ্ে 
তক এিং তনয়তমিভাগ্ি অতনি তনি্শাপণ মহড়ার আগ্য়ারন করা হয় তক?

৩খ.১১ 
***

িারা-৬৩
তিতি-৫৬, ৫৯

সকল কমতরন ও সরজোগ্মর তিপজ্নক অংর এিং বিদুথ্যতিক করনাগ্রের, কমাের িা 
করাোরী কনভাে্শাগ্রর সকল অংর চলমান োকা িা িথ্যিহাগ্রর সময় দৃঢ়ভাগ্ি তনতম্শি 
তনরাপতিা মূলক কঘরা (Safe guard) বিারা তঘগ্র রাখা হগ্য়গ্ে তক?

৩খ.১২ * তিতি-৫৮
(১)(৩)(৭)

সমরে তিদুথ্যৎ সরিরাহ লাইন তক প্রতিষ্াগ্ন িথ্যিহৃি কমাে তিদুথ্যৎ রতক্তর ভার িহগ্ন 
সষেম এিং সংগ্যাগ লাইন ও সরজোমাতদ তক আইগ্নর মান অনুযায়ী রষেণাগ্িষেণ 
করা হয়?

৩খ.১৩ 
**

তিতি-৫৮ (২)(৮)
       (১০)

উপযুক্ত লাইগ্সন্সপ্রাপ্ত িথ্যতক্ত িা প্রতিষ্ান হগ্ি বিদুথ্যতিক ওয়থ্যাতরংগ্য়র সতিকবে সনদ 
রেহণ এিং এ সগ্ির তনয়তমি পরীষো মাতলক কিৃ্শক করাগ্না হয় তক?

৩খ.১৪ 
**

িারা-৬৮,৬৯
তিতি-৬০ 

সকল উগ্তিালক যন্ত্র (কক্রন, তলফ্ট, হগ্য়স্ট এিং এসগ্ির সংগ্যাগকারী সরজোমাতদ, 
ধেমন- দকি, কিিল ইত্যাকদ) তক  আইন কমািাগ্িক যোযে রষেণাগ্িষেণ, যোসমগ্য়  
উপযুক্ত িথ্যতক্ত বিারা সম্পূণ্শভাগ্ি পরীষো করাগ্না এিং উহাগ্দর গাগ্য় তক তনরাপদ 
ভার িহন ষেমিা তলতপিদ্ধ করা হগ্য়গ্ে? (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

৩খ.১৫ 
**

িারা-৭১
তিতি-৬২

স্াভাতিক িায়ুচাপ অগ্পষো অতিক চাগ্প পতরচাতলি যগ্ন্ত্রর (কপ্রসার লিথ্যান্) তনরাপদ 
চাপসীমা তনয়ন্ত্রগ্ণর রগ্নথ্য কায্শকর িথ্যিস্া তক রেহণ করা হয়? (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

৩খ.১৬ * িারা-৭৩,তিতি-৬৫ সকল স্ায়ী আিার, কসফতে েথ্যাংক, রলািার, কূপ, গি্শ িা সুড়গে (যতদ োগ্ক), 
তনরাপদ ঢাকনা িা কঘরাযুক্ত রগ্য়গ্ে তক?

৩খ.১৭ * িারা-৭৪ 
তিতি-৬৩

আইন অনুগ্মাতদি  সগ্ি্শাচ্চ ওরগ্নর অতিতরক্ত কিাঝা শ্রতমকগ্দর উগ্তিালন, িহন িা 
স্ানান্তর করগ্ি হয় তক?

৩খ.১৮ 
**

িারা-৭৫
তিতি-৬৪

পদাগ্ে্শর যাতন্ত্রক প্রতক্রয়ার কাগ্র (রোইতন্ডং, োতণ্শং, ওগ্য়তল্ং, কাতেং, করেতকং, কড্তসং 
ইিথ্যাতদ) কচাগ্খর তনরাপতিার রগ্নথ্য প্রতিগ্রািমূলক িথ্যিস্া রেহণ করা হয় তক?

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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৩খ.১৯ 
**

িারা-৭৭(১)
তিতি-৬৫ (১)

সীমািদ্ধ স্াগ্ন প্রগ্িগ্রর কষেগ্রে, (যতদ োগ্ক )তনরাপতিা ও সিক্শিামূলক সকল 
িথ্যিস্া রেহণ করা হয় তক? 

৩খ.২০ 
**

িারা-৭৮
(১)(২)(৩) 
কিতি-৬৬

তিগ্্ারণ িা প্রজ্বতলি হিার সম্ভািনাযুক্ত কিাঁয়া, িুতল, গথ্যাস, িাষ্প ইিথ্যাতদর ঝুঁতক 
প্রতিগ্রাগ্ির রগ্নথ্য কায্শকর িথ্যিস্া ও ককৌরল রেহণ করা হয় তক?

৩খ.২১ 
**

িারা-৭৮(৪) তিগ্্ারক িা দাহথ্য িস্তু সংরষেণ িা পতরিহগ্নর কাগ্র িথ্যিহৃি লিথ্যান্ িা আঁিাগ্র 
ওগ্য়তল্ং িা কাতেং এর কাগ্রর পূগ্ি্শ কায্শকরভাগ্ি অদাহথ্য ও অতিগ্্ারণ উপগ্যাগী 
করা হয় তক? (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে)

৩খ.২২ 
**

িারা-৭৮ক
তিতি-৬৭

আইনানুযায়ী শ্রতমকগ্দর প্রগ্য়ারনীয় বদতহক তনরাপতিা সরজোম (PPEs) সরিরাহ 
করা এিং কস সগ্ির িথ্যিহার তনতচিি করা হয় তক?

৩খ.২৩ 
**

িারা-৭৯

তিতি-৬৮  

তিপজ্নক কার তহগ্সগ্ি আইগ্ন তনি্শাতরি প্রতক্রয়াসমূগ্হর ককানতে কারখানায় 

োকগ্ল  তিতি কমািাগ্িক িথ্যিস্া রেহণ করা হয় তক? (োকগ্ল তনতদ্শটি নাম তলখুন)

৩খ.২৪ 
**

িারা-৭৯

তিতি-৬৮(১)(র)  

আইননর কি�যান ধমযাতযানিি িব্দমযাত্যার কনরযাপদ সীমযা (৮০ ধেকসিল ) কনয়ন্ত্রণ িরযা 
হয় কি?

৩খ.২৫ 
**

িারা-৭৯

তিতি-৬৮(১০)  

ষেতিকর রাসায়তনক পদাগ্ে্শর তিষগ্য় সিক্শিার কনাতের (এমএসতডএস) দৃতটিরোহথ্য 
স্াগ্ন প্রদর্শন করা হয় তক?

৩খ.২৬ 
**

িারা-৭৯
তিতি-৬৮(৪)(৫)(৭)

অনুরূপ তিপজ্নক প্রতক্রয়ায় তনগ্য়াগদাগ্নর সময় ও পরিি্শীগ্ি প্রতি িের 
শ্রতমকগ্দর স্াস্থ্য পরীষো করা হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(৪) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(১৬) গুরুত্বেূণ্ম-(৬) সোধো�ণ-(০)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

৪। কপরাগি দুঘে্শনা, ষেতিপূরণ ও কসইফতে কতমতে সংক্রান্তঃ(২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-সািারণ প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা 

প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৪.১ * িারা-৮০,৮১

তিতি-৬৯,৭০,৭১,৭৩  

সকল প্রকৃতির দুঘ্শেনা (প্রাণঘািী , গুরুির ও সামানথ্য) এিং তিপজ্নক ঘেনার 

তিষয়গুতল তনতদ্শটি কিৃ্শপষেসমূহগ্ক যোযেভাগ্ি  রানাগ্না হয় তক?

৪.২ * িারা-৮৯(৭), ১৬০

তিতি-১৪২

কম্শকালীন দুঘ্শেনার কষেগ্রে মাতলক কিৃ্শক আক্রান্ত শ্রতমকগ্দর পূণ্শ আগ্রাগথ্য পয্শন্ত 

তিনামূগ্লথ্য তচতকৎসা কসিা প্রদান করা হয় তক?

৪.৩ িারা-৯০

তিতি-৮০

মাতলক কিৃ্শক আইনানুগ িেথ্যাতদসহ কসফতে করকড্শিুক ও কসফতে কিাড্শ রষেণাগ্িষেণ 

করা হয় তক?  

৪.৪ *** িারা-৯০ক

তিতি-৮১, ৮৫

৫০ িা িগ্িাতিক শ্রতমক োকগ্ল, কসফতে কতমতে গিন করা হগ্য়গ্ে তক এিং হগ্য় 

োকগ্ল িা তক শ্রম তিতিমালার িফতসল- ৪ অনুযায়ী কায্শক্রম পতরচালনা করগ্ে?

৪.৫  * �যারযা-২০৫

কিক�-১৮৩

িমপনষে ৫০ জন শ্রকমি থযািনল, প্রকতষ্যানন কিক� ধমযাতযানিি িযাে্যির অংি গ্রহণ 

িকমকি গঠন িরযা হনয়নে কি ?

৪.৬ ** িারা-১৫০, ১৫১ কম্শ সংতলিটি দুঘ্শেনা ও কপরাগি িথ্যাতির কষেগ্রে মাতলক তক আইগ্নর তিিান 

কমািাগ্িক শ্রতমকগ্দর ষেতিপূরণ পতরগ্রাি কগ্র োগ্কন? 

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(১) গুরুত্বেূণ্ম-(৩) সোধো�ণ-(১)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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৫। কলথ্যাণমূলক িথ্যিস্া সংক্রান্ত :         (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক 
নং

িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৫.১  ** িারা-৮৯

(১) হগ্ি (৪)  

তিতি-৭৬(১)(৫)

তিতি কমািাগ্িক তনি্শাতরি প্রগ্য়ারনীয় সরজোম সতজ্ি প্রােতমক তচতকৎসা িাক্স িা 

আলমাতর কারখানার প্রগ্িথ্যক রাখায় প্রতরষেণপ্রাপ্ত িথ্যতক্তর িত্তািিাগ্ন ও সহরগমথ্য 

অিস্াগ্ন রষেণাগ্িষেণ করা হয় তক?

৫.২ * িারা ৮৯(৬)

তিতি-৭৭(৮), ৭৮(১)

(ঘ-এ)

শ্রতমকগ্দর ককান  িরগ্নর স্াস্থ্য কসিা প্রদান করা হয় তক?

৫.৩ * তিতি-৭৮(১)(ঘ) কারখানায় স্াস্থ্য ককগ্্রে  নারী শ্রতমকগ্দরগ্ক প্রসি পূি্শকালীন এিং প্রসি পরিি্শী 

কসিা প্রদান করা হয় তক?

৫.৪ * িারা-৮৯(৫)(৬)

তিতি-৭৭,৭৮  

(৩০০ িা িগ্িাতিক শ্রতমক োকগ্ল) করতরস্টাড্শ তচতকৎসগ্কর িত্তািিাগ্ন 

প্রগ্য়ারনীয় প্রতরতষেি কম্পাউন্ডার ও নাতস্শং স্টাফসহ তনি্শাতরি সরজোম সতজ্ি 

মানসম্মি তচতকৎসা কষে/ স্াস্থ্য ককগ্্রের সুিথ্যিস্া আগ্ে তক?

৫.৫ তিতি-৭৮ (ক) (ই) কষেরেমগ্ি নারী তচতকৎসক/ স্াস্থ্যগ্সিা প্রদানকারী আগ্ে তকনা?

৫.৬ * িারা-৮৯(৮)

তিতি-৭৯

৫০০ িা িগ্িাতিক শ্রতমক োকগ্ল তিতি কমািাগ্িক কযাগথ্যিাসম্পন্ন কলথ্যাণ কম্শকি্শা 

তনগ্য়াগ করা হগ্য়গ্ে তক?

৫.৭ * তিতি-৭৯(২)(ঙ) 

 (চ) (র)

কলথ্যাণ কম্শকি্শা িাঁর দাতয়গ্বের অংর তহগ্সগ্ি শ্রতমকগ্দর কলথ্যাগ্ণর রগ্নথ্য িাগ্দর 

অতিকার তিষগ্য় সহায়িা প্রদান এিং কযাগাগ্যাগ রষো কগ্রন তক?

৫.৮ * িারা-৯২   
তিতি-৮৭,৮৮,৮৯

১০০ রগ্নর অতিক শ্রতমক োকগ্ল শ্রতমকগ্দর িথ্যিহাগ্রর রনথ্য পয্শাপ্ত সুগ্যাগ সুতিিা 
সম্বতলি মানসম্মি কথ্যাতন্গ্নর  িথ্যিস্া আগ্ে তক?

৫.৯ তিতি-৯০ প্রতিষ্াগ্ন সতক্রয় কথ্যাতন্ন িথ্যিস্াপনা কতমতে রগ্য়গ্ে তক?

৫.১০ ** িারা-৯৩
তিতি-৯২

২৫ এর অতিক শ্রতমক োকগ্ল এিং  আইনানুগ সুতিিা ও পয্শাপ্তভাগ্ি আগ্লাতকি 
ও মুক্ত িায়ু চলাচগ্লর সুতিিা সংিতলি কম্শরি কমাে শ্রতমগ্কর রিকরা ১৫ রগ্নর 
স্ান সংকুলান হয় এমন উপযুক্ত তিশ্রাম কষে/খািার কগ্ষের  িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তক?

৫.১১ * িারা-৯৪
তিতি-৯৪  

৪০ রন িা িার অতিক শ্রতমক োকগ্ল, িাগ্দর েয় িেগ্রর কম িয়সী তরশুগ্দর 
রনথ্য পয্শাপ্ত আগ্লা িািাসযুক্ত ও প্রগ্য়ারনীয় সুগ্যাগ সুতিিা সংিতলি উপযুক্ত 
মাগ্নর তরশু কগ্ষের িথ্যিস্া আগ্ে তক?

৫.১২ * িারা-৯৪(২)
তিতি-৯৪(৫)(৬)  

তরশুগ্দর যত্ন ও পতরচয্শার রগ্নথ্য প্রতরষেণপ্রাপ্ত নারী কম্শচারী তনগ্য়াতরি রগ্য়গ্ে 
তক?  

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(০) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(২) গুরুত্বেূণ্ম-(৮) সোধো�ণ-(১)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

৬। কম্শঘণ্া ও েুতে সংক্রান্ত: (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৬.১*** িারা-১০০, ১০২ শ্রতমগ্কর স্াভাতিক কম্শঘণ্া আইগ্ন তনি্শাতরি বদতনক সগ্ি্শাচ্চ ৮ ঘণ্া এিং সপ্তাগ্হ 
৪৮ ঘণ্ার সীমা অতিক্রম কগ্র তক?

৬.২ ** তিতি-৯৯ অতিকাল ভািা প্রদান সাগ্পগ্ষে বদতনক কাগ্রর কময়াদ সগ্ি্শাচ্চ ১০ঘণ্া অতিক্রম কগ্র তক?

৬.৩ ** িারা-১০১
তিতি-৯৯

আইগ্নর তিিান কমািাগ্িক শ্রতমকগ্দরগ্ক  প্রতি পালায়  তনি্শাতরি তিশ্রাম িা 
আহাগ্রর তিরতি প্রদান করা হয় তক?

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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৬.৪ * িারা-১০৩  
 তিতি-১০০

প্রতিষ্াগ্ন আইন স্ীকৃি সাপ্তাতহক েুতের তিিান প্রতিপালন করা হয়  তক?

৬.৫ ** িারা-১০৪ 
তিতি-১০১

সাপ্তাতহক েুতের তদগ্ন কার করাগ্নার পতরগ্প্রতষেগ্ি শ্রতমকগ্দর আইগ্নর কষেরেমি 
ষেতিপূরণমূলক েুতে কদওয়া হয় তক?

৬.৬  ** িারা- ১০৮
তিতি-১০২

আইগ্নর তিিান কমািাগ্িক অতিতরক্ত কাগ্রর তহসাি ও উহার ভািা পতরগ্রাি করা 
হয় তক?

৬.৭ িারা- ১০৯  তিতি-
১০৩(১)ও(৩)

মতহলা শ্রতমকগ্দর রাতরেকালীন কাগ্রর রগ্নথ্য মাতলক কিৃ্শক তক িাগ্দর তলতখি সম্মতি 
রেহণ করা হয় এিং পরিি্শীগ্ি িাগ্দর ইছোনুসাগ্র এ সম্মতি প্রিথ্যাহাগ্রর সুগ্যাগ 
তক কদয়া হয়?

৬.৮ িারা- ১০৯ 
 তিতি-১০৩(১)

মতহলা শ্রতমকগ্দর রাগ্ির পালায় কাগ্রর কষেগ্রে মাতলক তক িাগ্দর পয্শাপ্ত তনরাপতিা 
িথ্যিস্া তনতচিি কগ্র োগ্কন?

৬.৯  ** িারা- ৪১,১১১,১১৩  
 তিতি-৩৫, ১০৫

শ্রতমকগ্দর (তকগ্রার ও প্রাপ্তিয়স্ উভগ্য়র) রগ্নথ্য অনুসৃি কাগ্রর সময়সূচী তক 
আইগ্নর তিিাগ্নর সাগ্ে সাযুরথ্যপূণ্শ এিং িা তক পতরদর্শক কিৃ্শক অনুগ্মাতদি?

৬.১০** িারা- ১০,১১৫, 
১১৬,১১৭  
তিতি-১০৬,১০৭

শ্রতমকগ্দর িথ্যতক্তগি েুতে (বনতমততিক, পীড়া ও িাতষ্শক েুতে) মজেুগ্রর কষেগ্রে মাতলক 
কিৃ্শক তক আইগ্নর তিিান অনুসরণ করা হয়?

৬.১১ ** িারা-১১৭
তিতি১০৭

আইগ্নর তিিান অনুযায়ী তক শ্রতমকগ্দর েুতে নগদায়গ্নর সুতিিা প্রদান করা হয়?

৬.১২ ** িারা-১১৮
তিতি-১১০

পি্শ েুতের তদগ্ন কাগ্রর রগ্নথ্য শ্রতমকগ্দর তক আইগ্নর তিিান অনুযায়ী মরুরীসহ 
তনতদ্শটি কময়াগ্দ ষেতিপূরণ ও তিকল্প েুতে প্রদান করা হয়?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(৮) গুরুত্বেূণ্ম-(১) সোধো�ণ-(২)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

৭। মরুরী ও মরুরী পতরগ্রাি সংক্রান্ত :    (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৭.১ *** িারা- ১৪৮, ১৪৯
তিতি ১১১, ১৩৩

প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে, সরকার তনি্শাতরি তনম্নিম মরুরীর হার িাস্তিায়ন করা হগ্য়গ্ে তক?

৭.২ ** িারা-১২১, ১২৩ মাতলক কিৃ্শক শ্রতমকগ্দর তনয়তমি মাতসক মরুরী ও কম্শচুথ্যতিরতনি চূড়ান্ত পাওনাতদ 
তক আইগ্ন তনি্শাতরি তনতদ্শটি কময়াগ্দর মগ্িথ্য পতরগ্রাি করা হয়?

৭.৩  ** তিতি-১১১(৫) এক িের তনরিতছেন্ন চাকতর পূণ্শকারী শ্রতমকগ্দর িেগ্র  দু’তে উৎসি কিানাস প্রদান 
করা হয় তক?

৭.৪ * তিতি-১১১(৬) প্রগ্যারথ্য হগ্ল, ফূরণতভততিক মরুরী তনি্শারগ্ণর কষেগ্রে মাতলক তক আইগ্নর তিিান 
অনুসরণ  কগ্র োগ্কন এিং ফূরণতভততিক মরুরীপ্রাপ্তগ্দর কার না োকা িা স্ল্পিার 
কষেগ্রে তনি্শাতরি করেগ্ডর প্রাপথ্য মরুরী  প্রদান কগ্র োগ্কন?

৭.৫ িারা-১২৫ 
তিতি-১১৫, ১১৬, ১১৭ 

শ্রতমকগ্দর মরুরী হগ্ি কি্শগ্নর কষেগ্রে আইগ্নর তিিান প্রতিপালন করা হয় তক? 

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(১) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(২) গুরুত্বেূণ্ম-(১) সোধো�ণ-(১)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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৮। সামাতরক তনরাপতিা (গ্রুপ িীমা, ককাম্পানীর মুনাফায় শ্রতমগ্কর অংররেহণ ও ভতিষথ্য িহতিল) সংক্রান্ত:

(২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন, (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন                                                                                                                                   
                      

ক্তরক নং িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৮.১ িারা-২৬৪(২)(১০)(১১)

তিতি-২৩৭, ২৩৮

প্রগ্যারথ্য হগ্ল, তিতি কমািাগ্িক ভতিষথ্য িহতিল গিন ও পতরচালনা করা হগ্ছে তক?

৮.২ িারা-২৬৪(৯)

তিতি-২৫০, ২৫২,

       ২৬৩, ২৬৬

িহতিগ্ল শ্রতমগ্কর প্রদতি অংগ্রর সমপতরমাণ চাঁদা মাতলক কিৃ্শক িহতিগ্লর তহসাগ্ি 

যোসমগ্য় রমা প্রদান করা হয় তক এিং সদসথ্যগ্দর চাতহদা কমািাগ্িক অে্শ পতরগ্রাি 

ও অতরেম প্রদান করা হয় তক?

৮.৩ িারা-২৬৪ (১২)(১৪)

তিতি-২৬০,২৬১

ভতিষথ্য িহতিগ্লর অে্শ আইন মাতফক তিতনগ্য়াগ করা হয় তক এিং িাৎসতরক তহসাি 

প্রতিষ্াগ্নর খরগ্চ স্ীকৃি অতডে ফাম্শ কিৃ্শক তনরীতষেি হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(০) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(১) গুরুত্বেূণ্ম-(১) সোধো�ণ-(৪)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

 ৯। বিষমথ্য সংক্রান্ত: (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক 
নং

িোংলোরেশ শ্রর     
আইন-২০০৬, শ্রর   
তিতধরোলো-২০১৫, 
কনরিনশন এিং
প্রচতলি প্রথো ও 
সোধো�ণ অনুশ্রীলন

েত�েশ্মন/অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক 
প্রোপ্তরোন              

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

৯.১ * িারা-৪৪ তিপজ্নক িা ঝুঁতকপূণ্শ  কাগ্র রারীতরক প্রতিিন্ধী শ্রতমক তনগ্য়াগ্গ তনগ্ষিাজ্ঞা 
সংিতলি আইগ্নর তিিান  মাতলক কিৃ্শক প্রতিপাতলি হয় তক?

৯.২ * িারা -৯৪ক
তিতি-৩৫১(৩)

প্রগ্যারথ্য হগ্ল, আিাসন সুতিিা িরাগ্দের কষেগ্রে  রারীতরক প্রতিিন্ধী শ্রতমকগ্দর তক 
অরোতিকার কদয়া হয়?

৯.৩ তিতি-৩৫১(৩)(কন: 
১৩৫):

তিতভন্ন কতমতেগ্ি কিরন নারীর প্রতিতনতিবে রগ্য়গ্ে এিং িারা তক তক পগ্দ 
রগ্য়গ্েন?

৯.৪ তিতি-৩৫১(৩)(কন: 
১৪২):  

নারী শ্রতমকগ্দর রগ্নথ্য তনরাপতিা তিষগ্য় তিগ্রষ প্রতরষেণ িথ্যিস্ার প্রগ্য়ারনীয়িা 
রগ্য়গ্ে তক?

৯.৫ িারা-৫০
তিতি-৩৫১(৩)(কন: 
১৫৬): 

গভ্শিিী  নারী শ্রতমকগ্দর কম্শগ্ষেগ্রে ককান প্রকার বিষমথ্য  করা হয় তক?

৯.৬* িারা- ৩৪৫ একই িরগ্নর কাগ্রর রগ্নথ্য মতহলা ও প্রতিিন্ধী শ্রতমকগ্দর তক পুরুষ শ্রতমকগ্দর 
অনুরূপ একই মরুরী প্রদান করা হগ্য় োগ্ক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(০) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(০) গুরুত্বেূণ্ম-(৩) সোধো�ণ-(৩)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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১০। কম্শগ্ষেগ্রে সতহংসিা সংক্রান্ত :      (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্রতমক 
নং

িাংলাগ্দর শ্রম 
আইন-২০০৬,শ্রম 
তিতিমালা-
২০১৫,প্রচতলি প্রো 
ও সািারণ অনুরীলন

অনুসন্ধাগ্নর তিষয় প্রশ্তভততিক 
প্রাপ্তমান

পয্শগ্িষেণ/
মন্তিথ্য

২ ১ ০

১০.১ িারা-৩৩২ রারীতরক, মানতসক িা কযৌন হয়রাতনর কষেগ্রে অতভগ্যাগ আনয়গ্নর ককান কায্শকর 
িথ্যিস্া রগ্য়গ্ে তক?

১০.২ িারা-৩৩২ বিষমথ্য, হয়রাতনর তিরুগ্দ্ধ অতভগ্যাগ দাতখগ্লর অতিকার ও পদ্ধতির তিষগ্য় মতহলারা 
জ্ঞাি রগ্য়গ্ে তক?

১০.৩ িারা-৩৩২ মতহলা শ্রতমকগণ অতভগ্যাগ দাতখল করগ্ি িািাপ্রাপ্ত হন তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(০) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(০) গুরুত্বেূণ্ম-(০) সোধো�ণ-(৩)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

১১। তিতিি: (২)- পূণ্শ প্রতিপালন, (১)-আংতরক প্রতিপালন,  (০)- নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন

ক্তরক 
নং

িোংলোরেশ শ্রর              
আইন-২০০৬ ও 
শ্রর তিতধরোলো-২০১৫

েত�েশ্মন/ অনুসন্োরন� তিষয় প্রশ্নতিততিক  
প্রোপ্ত রোন

ে�্মরিক্ণ/
রন্তিথ্য

২ ১ ০

১১.১ * িারা-৩৩৩
তিতি-৩৬২

তিতি কমািাগ্িক অি্শিাতষ্শক ও িাতষ্শক তিিরণী যোসমগ্য় মহাপতরদর্শগ্কর তনকে 
দাতখল করা হয় তক?

১১.২ িারা-৩৩৭ 
তিতি-৩৬৪

আইগ্নর গুরুবেপূণ্শ অংরসমূগ্হর সার সংগ্ষেপ যািায়ািগমথ্য প্রকারথ্য স্াগ্ন প্রদতর্শি 
হয় তক?

কমাে প্রাপ্ত মান

সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম -(০) অতি গুরুত্বেূণ্ম -(০) গুরুত্বেূণ্ম-(১) সোধো�ণ-(১)

প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান % প্রাপ্ত মান %

** পতরদর্শগ্নর সময় পরীষো-তনরীষোর রনথ্য (প্রগ্যারথ্য কষেগ্রে) প্রগ্য়ারনীয় করকড্শ- করতরস্টারসমূহ (পরীতষেি ও স্াষেতরি হগ্ি হগ্ি)

ক্রতমক
নং

করতরস্টার/ডকুগ্মগ্ন্র নাম ফরম নং ও তিতি রষেণাগ্িষেণ করা হয় 
তকনা (হথ্যাঁ/না)

মন্তিথ্য

০১ তনগ্য়াগপরে, পতরচয়পরে ও সাতভ্শসিুক ইসুথ্য করতরস্টার ফরম-৬(ক), 
তিতি-১৯

০২ সাতভ্শস িই ফরম-৭, 
তিতি-২০

০৩ শ্রতমক করতরস্টার ফরম-৮, 
তিতি-২৩

০৪ েুতের করতরস্টার ফরম-৯, 
তিতি-২৪

০৫ তকগ্রার শ্রতমক করতরস্টার ফরম-১৫ক, 
তিতি-৩৪

০৬ প্রসূতি সুতিিা করতরস্টার ফরম-১৯, 
তিতি-৩৯

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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০৭ চুনকাম করতরস্টার ফরম-২০, 
তিতি-৪৪

০৮ অতনি প্রতরষেণ ও মহড়া করতরস্টার ফরম-২২, ২২ক
তিতি-৫৫

০৯ চলমান যগ্ন্ত্র কম্শরি শ্রতমক ও তপতপই সরিরাহ 
করতরস্টার

ফরম-২৩, 
তিতি-৫৭

১০ উগ্তিালক যগ্ন্ত্রর পরীষোর করতরস্টার ফরম-২৪, 
তিতি-৬০

১১ কপ্রসার কভগ্সল পরীষোর করতরস্টার ফরম-২৫(ক), 
তিতি-৬২

১২ তিপজ্নক চালনায় স্াস্থ্য পরীষো করতরস্টার ফরম-২৬(ক), 
তিতি-৬৮

১৩ ষেতিপূরণমূলক েুতের করতরস্টার ফরম-৩৩, 
তিতি-১০১

১৪ বদতনক হাতররা ও অতিকাল কাগ্রর করতরস্টার ফরম-৩৪, 
তিতি-১০২

১৫ রাতরেকালীন কাগ্র মতহলা সম্মতি করতরস্টার ফরম-৩৬, 
তিতি-১০৩

১৬ পতরদর্শক কিৃ্শক অনুগ্মাতদি কাগ্রর সমগ্য়র কনাতের 
(িরুণ ও প্রাপ্ত িয়স্)

ফরম-১৬, ৩৭
তিতি-৩৫,১০৫

১৭ মরুরীর করতরস্টার ফরম-৩৮, 
তিতি-১১১

১৮ মরুরী কি্শন করতরস্টার ফরম-৩৯, 
তিতি-১১৬

১৯ দুঘ্শেনার করতরস্টার ফরম-২৮, 
তিতি-৭৩

২০ অি্শ-িাতষ্শক ও িাতষ্শক তরোন্শ ফরম-৮০,৮১, 
তিতি-৩৬২

২১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন  অতিদপ্তর কিৃ্শক  
প্রদতি  কারখানা  লাইগ্সন্স

ফরম-৭৮
তিতি-৩৫৫

২২ কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন  অতিদপ্তর কিৃ্শক 
অনুগ্মাতদি কারখানার  lay out plan

তিতি-৩৫৩

*ককান একতে তনতদ্শটি তরল্প কারখানার রনথ্য ১০০তে প্রগ্শ্র মগ্িথ্য কয কয়তে প্রগ্যারথ্য হগ্ি, িার উপর রিভাগ মানিণ্ন কগ্র প্রাপ্তমান তহসাি করা হগ্ি।

গুছেতভততিক প্রাপ্ত মান

গুরছি� ক্তরক নং সি্মোতধক গুরুত্বেূণ্ম-১০ অতি গুরুত্বেূণ্ম-৩৫ গুরুত্বেূণ্ম -৩৫ সোধো�ণ -২০

প্রোপ্ত রোন % প্রোপ্ত রোন % প্রোপ্ত রোন % প্রোপ্ত রোন %

     ১

     ২

     - 

     -

কমাে মাগ্নর আগ্লাগ্ক তনণ্শীি করেড

সি্মররোি  রোন তিন িো�কো 
   তিতশষ্ট 
  (***)

দুই িো�কো তিতশষ্ট 
(**)

এক িো�কো তিতশষ্ট 
(*)

িো�কোতিহ্রীন     সরগ্র 
পচকতলরস্� 
     রোন

প্রোপ্ত পগ্রড

২০ ৭০ ৭০ ৪০

সি্শগ্মাে প্রাপ্ত মান

*** (তিন িারকা তিতরটি) - সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ
** (দুই িারকা তিতরটি) - অতি গুরুবেপূণ্শ
* (এক িারকা তিতরটি) - গুরুবেপূণ্শ
িারকাতিহীন - সািারণ
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*  মিামি :

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* িথ্যিস্াপনা কিৃ্শপগ্ষের পগ্ষে িেথ্য সরিরাহকারী :

নাম                                                       পদিী                            স্াষের

(১)  ---------------------------                        -----------------------------                     ---------------------------

(২)  ---------------------------                        -----------------------------                      ---------------------------

*   উপতস্ি শ্রতমক প্রতিতনতির  নাম ও স্াষের:                     

                   নাম                                                     পদিী                                                   স্াষের

 (১)  ---------------------------                        ------------------------------                    ---------------------------

(২)  ---------------------------                        -------------------------------                   ---------------------------

* পতরদর্শক এিং সগেীিৃদি :

নাম                                           পদিী                             প্রতিষ্ান/সংস্া                         স্াষের

(১)  ---------------------------      ---------------------        ----------------------------     -------------------

(২)  ---------------------------      ---------------------        ----------------------------     -------------------

(৩)  ---------------------------      ----------------------      -----------------------------    --------------------
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সংযুতক্ত-১

                                              এক নরগ্র কারখানা পতরদর্শন কচকতলগ্স্ট অন্তভু্শক্ত তিষয়সমূহ

•	 সূরে: ১। িাংলাগ্দর শ্রম আইন-২০০৬ 

                  ২। িাংলাগ্দর শ্রম তিতিমালা -২০১৫, 

                  ৩। আইএলও কনগ্ভনরন,  এিং

                   ৪। প্রচতলি প্রো ও সািারণ অনুরীলন

•	 কচকতলগ্স্টর অংর সমূহ: দু’তে অংর:

             প্রেম অংর: প্রতিষ্ান কিৃ্শপষে, উৎপাতদি পণথ্য, কাঁচামাল, রনিল ইিথ্যাতদ এিং তনম্শাণ  সম্পক্শীয়  িেথ্যািলী।       

             তবিিীয় অংর: আিরথ্যকীয় আইগ্নর তিিান ও প্রচতলি প্রো তভততিক ১০০তে প্রগ্শ্র একতে প্রশ্মালা ।

তিষয়িস্তুর উপর তভততি কগ্র ১১ তে ক্াস্টাগ্র তিভক্ত করা হগ্য়গ্ে । 

প্রশ্মালার মাগ্নর কশ্রণী 

প্রশ্নরোলো� কথ্যোিোগত� সনোক্তক�ণ প্রি্রীক তিনথ্যোরস� রোনেণ্ড

১.সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ-১০ তিন িারকা তিতরটি (***) প্রগ্শ্র প্রকৃতি অনুযায়ী তিষগ্য়র গুরুবে, কম্শগ্ষেগ্রে তিষয় সমূগ্হর 
অনুরীলন ও প্রাগ্য়াতগক িাস্তিিা, কমলিাগ্য়ন্সগি িাৎপয্শ, সগ্ি্শাপতর  
আইন-তিতিমালা,কনগ্ভনরন এিং কপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপতিা তিষগ্য় 
তিতভন্ন সরকারী নীতিমালায় প্রতিফতলি তিষয় সমূগ্হর অরোতিকার। 

২. অতি গুরুবেপূণ্শ-৩৫ দুই িারকা তিতরটি (**)

৩.গুরুবেপূণ্শ-৩৫ এক িারকা তিতরটি (*)

৪.সািারণ-২০ িারকাতিহীন

প্রশ্মালার তিপরীগ্ি িাস্তিায়ন অনুসাগ্র মান তনি্শারণ :

িোস্তিোয়ন রোরন� নোর িোস্তিোয়ন রোরন� ে�্মোয় রোনেণ্ড

১.পূণ্শ িাস্তিায়ন ২ তনতদ্শটি প্রগ্শ্র তিপরীগ্ি ১০০% িাস্তিায়ন

২.আংতরক িাস্তিায়ন ১ িাস্তিায়গ্নর হার ১০০% এর নীগ্চ তকন্তু ৫০% এর উপগ্র

৩.নগণথ্য প্রতিপালন িা প্রতিপালনতিহীন ০ িাস্তিায়ন যখন ৫০% এর নীগ্চ

কচকতলগ্স্টর আগ্লাগ্ক সামতরেক প্রতিপালগ্নর তভততিগ্ি কারখানার করেড তনি্শারণ :

পগ্ররড� নোর পগ্ররড� ে�্মোয় রোনেণ্ড সি্মতনম্ন প্রোপ্ত রোন

১.পূণ্শ িাস্তিায়ন এ ক) সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ (***)সকল প্রগ্শ্র (১০তে) উপর অতর্শি মান ১০০% ২০

খ) অতিগুরুবেপূণ্শ (**)সকল প্রগ্শ্র উপর অতর্শি মান ৯০%- ১০০% ৬৩

গ) গুরুবেপূণ্শ (*)সকল প্রগ্শ্র উপর গড় মান ৬০% এর কম নয় ৪২

ঘ) সািারণ সকল প্রগ্শ্র উপর গড় মান ৫০% এর কম নয় ২০

ঙ) সমরে কচকতলগ্স্টর উপগ্র অতর্শি গড় মান ৮০% এর কম নয় ১৬০

২.আংতরক িাস্তিায়ন তি ক) সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ (***) সকল প্রগ্শ্র (১০তে) উপর অতর্শি মান ১০০% ২০

খ) অতিগুরুবেপূণ্শ (**)প্রগ্শ্র অতর্শি মান ৬০% িা িদূর্্শ, িগ্ি ৯০% এর কম ৪২

গ) গুরুবেপূণ্শ (*) সকল প্রগ্শ্র উপর গড় মান ৫০% এর কম নয় ৩৫

ঘ) সািারণ সকল প্রগ্শ্র উপর গড় মান ৪০% এর কম নয় ১৬

ঙ) সমরে কচকতলগ্স্টর উপর অতর্শি গড় মান ৬০% িা  িদূর্্শ ১২০

৩.নগণথ্য প্রতিপালন িা      
প্রতিপালনতিহীন

তস ক) সি্শাতিক গুরুবেপূণ্শ(***) প্রশ্সমূগ্হর  উপর অতর্শি মান ১০০% এর নীগ্চ ২০ এর কম

খ) অতিগুরুবেপূণ্শ(**) প্রগ্শ্র  অতর্শি মান ৬০% এর নীগ্চ ৪২ এর কম

গ) গুরুবেপূণ্শ (*) সকল প্রগ্শ্র উপর অতর্শি মান ৫০% এর কম ৩৫ এর কম

ঘ) সািারণ সকল প্রগ্শ্র উপর গড় মান ৪০% এর কম ১৬ এর কম

ঙ) সমরে কচকতলগ্স্টর উপর অতর্শি গড় মান ৬০% এর কম ১২০ এর কম
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েত�তশষ্ট-৭:
কলকো�খোনো ও প্রতিষ্োন েত�েশ্মন অতধেপ্তর�� পকোতিড-১৯ 
প্রতির�োরধ কর�োনোকোল্রীন তিরশষ েত�েশ্মন পচকতলস্ 

 cwi`k©‡bi ZvwiL :
1| KviLvbvi bvg :
2| †iwRt/ jvB‡mÝ b¤^i :
3| KviLvbvi wVKvbv I †dvb/†gvevBj bs :
4| KviLvbvi cÖK…wZ I Pvjyi ZvwiL :
5| e¨e¯’vcbv KZ…©c‡ÿi bvg :
6| Drcvw`Z c‡Y¨i/†mevi bvg :
7| †gvU kÖwgK msL¨v :
8| Dcw¯’Z kÖwgK msL¨v :

µ: 
b¤^i aviv/wewa cwi`wk©Ze¨ welq gšÍe¨ (nu¨v/bv)

1 aviv-91
wewa-86

Kg©¯’‡j ¯^v¯’¨ iÿv e¨e¯’v wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ KviLvbv †M‡U cÖ‡e‡ki gy‡L 
RxevYybvkK Øviv nvZ †avqvi e¨e¯’v i‡q‡Q wKbv?

2 aviv-51 cÖ‡Z¨K Kg©K‡ÿi †g‡S wbqwgZ RxevYygy³ Kiv / cwi‡aq RyZv m¨v‡Ûj RxevYybvkK 
†¯úª K‡i c„_Kfv‡e ivLv / KviLvbvi †h RvqMv¸‡jv me‡P‡q †ewk ¯úk© Kiv nq 
`iRvi nvZj, n¨vÛ †iBj Uq‡jU wmU G¸‡jvi c„ô‡`k memgq RxevYygy³ ivLv/
K¨vw›Ub †Uwe‡ji g‡Zv mvaviY ¯’vb †hLv‡b fvBivm mn‡RB we¯Ívi Ki‡Z cv‡i 
†m¸‡jvI wbqwgZ cwi®‹vi I RxevYygy³ ivLv / w`b †k‡l †gwkb¸‡jv RxevYygy³ 
Kiv nq wKbv? cÖ‡Z¨K wkdU Gi ciciB Lvevi GjvKv RxevYygy³ Kiv nq wKbv?

3 aviv-52 kvixwiK Ae¯’v we‡kl K‡i kix‡ii ZvcgvÎv Bbd«v‡iW/n¨vÛ‡nì _v‡g©vwgUvi 
A_ev _vg©vj ¯‹¨vbvi Øviv gvcv nq wKbv?

†Kvb kÖwg‡Ki kix‡i AwZwi³ ZvcgvÎv cvIqv †M‡j Zv †iKW©fz³ K‡i Zuv‡K 
c„_KxKiY Kiv n‡q‡Q wKbv?

evqy PjvPj I KviLvbvi ZvcgvÎv mnbxq ch©v‡q ivLvi h‡_vchy³ e¨e¯’v Av‡Q wKbv?

4 aviv-78 K Kg©x‡`i gv¯‹ I n¨vÛ Møvfm mieivn e¨envi wbwðZ Kiv n‡q‡Q wKbv?/hviv 
RxevYygy³Ki‡Yi Kv‡R wb‡qvwRZ _v‡Kb Zuv‡`i‡K cÖ‡qvRbxq e¨w³MZ myiÿv 
miÄvg(wcwcB) mieivn Kiv nq wKbv?

5 aviv-54 eR©¨ I gqjv h_vh_fv‡e Acmvi‡Yi e¨e¯’v Av‡Q wKbv?/wcwcB h_vh_fv‡e webó 
n‡q‡Q, Zv wbwðZ Kiv nq wKbv?

6 aviv-56 Kg©‡ÿ‡Î kÖwgK‡`i ¯^v¯’¨ nvwbKi AwZwi³ wfo Kiv nq wKbv?

7 aviv-58 weï× cvwb cvb Kivi ch©vß myweav Av‡Q wKbv?

8 aviv-59 †kŠPvMvi ¯^Zš¿fv‡e I ¯^v¯’¨m¤§Z Ae¯’vq Av‡Q wKbv Ges wbqwgZfv‡e 
RxevYybvkK Øviv cwi”Qbœ ivLv nq wKbv?
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9 aviv-61 gvby‡li Rxeb I wbivcËvi Rb¨ wec¾bK Ggb †Kvb Ae¨e¯’vcbv cwijwÿZ nq 
wKbv?

10 aviv-89 cÖ‡qvRbxq Kg©xmn h_vh_ wPwKrmv e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q wKbv?

11 aviv-94 wkïKÿ (†W-†Kqvi †m›Uvi) Av‡Q wKbv?

12 aviv-90K KviLvbvi wbR¯^ †mBdwU KwgwU mwµq Av‡Q wKbv? / †mdwU KwgwUi m`m¨‡`i 
wb‡q (hw` _v‡K) ¯^v¯’¨ myiÿv welqK gwbUwis KwgwU i‡q‡Q wKbv?

13 aviv-90K
wewa- 
80(2)

†mBdwU ey‡K wjwce× cÖavb cÖavb Z_¨mg~n mK‡ji `„wó‡MvPi nq Ggb ¯’v‡b 
D³ `„k¨gvb GKvwaK RvqMvq Qwemn ¯^v¯’¨ myiÿv wb‡`©kbv UvOv‡bv n‡q‡Q wKbv?

14 Ab¨vb¨

gvwjK/KZ…©c‡ÿi ¯^vÿi                       cwi`k©‡Ki ¯^vÿi
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েত�তশষ্ট-৮:
তশল্প কলকো�খোনোয় তন�োেে কর্মেত�রিশ ও স্োস্থ্যরসিো 
তনতচিিক�রণ পেশোগি সু�ক্ো ও স্োস্থ্য তিষয়ক ইউতনি

µwgK b¤^i bvg I c`ex KwgwU‡Z c`ex

1. wkebv_ ivq, gnvcwi`k©K (AwZwi³ mwPe)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

cÖavb mgš^qK

2. †gvt GRvR Avn‡g` Rv‡ei, AwZwi³ gnvcwi`k©K (hyM¥ mwPe)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

mgš^qK

3. †gvt †gvkviid †nv‡mb, cÖKí cwiPvjK (hyM¥ mwPe), RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv Bbw÷wUDU
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

m`m¨

4. Wvt ˆmq` Aveyj Gnmvb, hyM¥-gnvcwi`k©K (cÖkvmb I Dbœqb)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

m`m¨

5. Rbve †gvt kvgmyj Avjg Lvb, hyM¥-gnvcwi`k©K (mvaviY)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

m`m¨

6. Rbve dwi` Avn‡g`, hyM¥-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

m`m¨

7. Rbve †gvt BDmyd Avjx, Dc-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, MvRxcyi

m`m¨

8. Rbve †gvt gvndzRyi ingvb fzBqv, Dc-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, ivRkvnx

m`m¨

9. Rbve †gvt gwZDi ingvb, Dc-gnvcwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

10. Rbve †gvQvt Rywjqv †Rmwgb, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, gywÝMÄ

m`m¨

11. Rbve gni Avjx †gvjøv, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, Uv½vBj

m`m¨

12. Rbve †gvt Kvgiæj nvmvb, Dc-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

13. Rbve †Rv‡e`v LvZzb, Dc-gnvcwi`k©K (cÖkvmb I Dbœqb)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

14. Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb, Dc-gnvcwi`k©K (mvaviY)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

15. Rbve †mvgv ivq, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, iscyi

m`m¨

16. Rbve †mŠ‡gb eo–qv, Dc-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, bvivqYMÄ

m`m¨

17. Rbve †gvt Avwidzj Bmjvg, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, Lyjbv

m`m¨

18. Rbve Avn‡g` †ejvj, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, XvKv

m`m¨

19. Rbve †gvt Avj Avgxb, Dc-gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, PÆMÖvg

m`m¨
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20. Rbve †gvnv¤§` gvneyeyj nvmvb, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, †gŠjfxevRvi

m`m¨

21. Rbve mvwenv gy³v, Dc-gnvcwi`k©K
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, dwi`cyi

m`m¨

22. Rbve wmK`vi †gvnv¤§` †ZŠwn`yj nvmvb, mnKvix gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, gywÝMÄ

m`m¨

23. Rbve †gvt Avãyj KvDqyg, mnKvix gnvcwi`k©K (mvaviY)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, gywÝMÄ

m`m¨

24. Rbve Avãyj gywgb, mnKvix gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

25. Rbve wgRvbyi ingvb Rwb, mnKvix gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

26. Wvt `xcv ivYx `Ë, mnKvix gnvcwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, XvKv

m`m¨

27. Wvt bvRgyb bvnvi, mnKvix gnvcwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

28. ˆmq`v mvqgv †eMg, mnKvix gnvcwi`k©K (†mBdwU)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, PÆMÖvg

m`m¨

29. Wvt jyrdzb bvnvi, mnKvix gnvcwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, XvKv

m`m¨

30. Rbve †gvt gvmyg wejøvn, AvBb Kg©KZ©v
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

31. Rbve †gvt †dviKvb Avnmvb, Z_¨ I Rbms‡hvM Kg©KZ©v
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

32. Rbve †gvt †ngv‡qZ DwÏb, kÖg cwi`k©K (mvaviY)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, XvKv

m`m¨

33. Rbve †mvwbqv †gv`K, kÖg cwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, cÖavb Kvh©vjq, XvKv

m`m¨

34. Rbve †kvfb `vm, kÖg  cwi`k©K (mvaviY)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, MvRxcyi

m`m¨

35. Wvt †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, hyM¥-gnvcwi`k©K (¯^v¯’¨)
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

m`m¨-mwPe
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েত�তশষ্ট-৯:
পকোতিড-১৯ সংক্রণ প্রতির�োরধ কলকো�খোনো ও প্রতিষ্োন
েত�েশ্মন অতধেপ্ত� (ডোইফ) কি্্মক গ্হ্রীি উরলেখর�োগথ্য উরেথ্যোগ

রোচ্ম-২০২০ পথরক কর�োনো িোই�োস-এ� সংক্রণ পথরক শ্ররখোিরক �ক্ো ক�রি ডোইফ-এ� গ্হ্রীি গুরুত্বেূণ্ম 

কো�্মক্র তনম্নরূে:

n ১১ রন এমতিতিএস ডাক্তাগ্রর মািথ্যগ্ম শ্রতমকগ্দরগ্ক কেতলগ্মতডতসন পদ্ধতিগ্ি স্াস্থ্যগ্সিা প্রদান কায্শক্রম চালু হগ্য়গ্ে। 

কগ্রানা সংক্রমণ প্রতিগ্রাি ও সগ্চিনিা িৃতদ্ধগ্ি সািারণ েুতের সমগ্য় সকাল ১০.০০ ো হগ্ি দুপুর ০২.০০ ো পয্শন্ত 

তচতকৎসকিৃদি শ্রতমকগ্দরগ্ক স্াস্থ্য তিষয়ক পরামর্শ প্রদান করগ্েন। 

n কগ্রানা সংক্রমণ প্রতিহি করার রনথ্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূগ্হ ৭৫০০০ (পঁচাতির হারার) সগ্চিনিামূলক তলফগ্লে 

তিিরণ এিং ২৫০০০ (পঁতচর হারার) কপাস্টার কারখানা ও প্রতিষ্াগ্নর ফেক, দর্শনীয় স্ান ও রনসমাগম স্াগ্ন োনাগ্না 

হগ্য়গ্ে। অতিকন্তু নিুন কগ্র ৫০০০০ (পঞ্চার হারার) তলফগ্লে এিং ৫০০০০ (পঞ্চার হারার) কপাস্টার ৪তে শ্রমঘন 

করলাসহ অনথ্যানথ্য কায্শালয়সমূগ্হ কপ্ররণ করা হগ্য়গ্ে। এ কায্শক্রম চলমান রগ্য়গ্ে। 

n প্রিান কায্শালয়সহ ২৩তে উপমহাপতরদর্শগ্কর কায্শালগ্য় কগ্রানা ভাইরাস তপ্রগ্ভতন্ভ কতমতে গিন করা হগ্য়গ্ে এিং কগ্ট্াল 

রুম স্াপন করা হগ্য়গ্ে। কতমতেসমূহ সরকার কিৃ্শক গৃহীি কায্শক্রম আন্ততরকভাগ্ি িাস্তিায়ন করগ্ে। 

n করলা কায্শালয়সমূহ স্ানীয় প্ররাসন এিং স্াস্থ্য তিভাগ্গর সাগ্ে সাি্শষেতণক কযাগাগ্যাগ্গর মািথ্যগ্ম কগ্রানা প্রতিগ্রাগ্ি কার 

করগ্ে।

n কগ্রানা ভাইরাস সংক্রান্ত তরজ্ঞাসা এিং শ্রম সংক্রান্ত অতভগ্যাগ রানাগ্নার রনথ্য সাি্শষেতণক কোল তফ্ কহল্প লাইন ১৬৩৫৭ 

চালু রগ্য়গ্ে। 

n অতিদপ্তগ্রর পতরদর্শকগণ সংতলিটি এলাকার তরল্প পুতলগ্রর দাতয়বেপ্রাপ্ত কম্শকি্শা ও সংতলিটি কফাস্শ-এর সাগ্ে সমন্বয় কগ্র 

কায্শক্রম পতরচালনা করগ্েন। 

n শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালগ্য়র মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কনিৃগ্বে ইগ্িামগ্িথ্য শ্রতমক সংগিন ও মাতলকপগ্ষের সগ্গে একাতিক তদক 

তনগ্দ্শরনামূলক  আগ্লাচনা সভার আগ্য়ারন করা হগ্য়গ্ে।

n কদগ্রর শ্রম পতরতস্তি তস্তিরীল রাখার রনথ্য কারখানা মাতলক ও শ্রতমক কনিৃিৃগ্দির সগ্গে সাি্শষেতণক কযাগাগ্যাগ রষো করা 

হগ্ছে। 

n ররুতর পণথ্য, তপতপই, মাস্, হথ্যান্ড ওয়ার/সথ্যাতনোইরার ও ঔষি উৎপাদন কায্শক্রগ্ম তনগ্য়াতরি কারখানায় শ্রতমকগ্দর 

প্রগ্য়ারনীয় স্াস্থ্য তনরাপতিা তনতচিি কগ্র কারখানা চালু রাখার িথ্যাপাগ্র কারখানা মাতলকপষে এিং সংতলিটি কস্টকগ্হাল্ারগণগ্ক 

পরে কপ্ররণ করা হগ্য়গ্ে। 

n শ্রম অসগ্ন্তাষ ও কগ্রানা সংক্রমণ এড়াগ্ি শ্রম আইন ও তিতি অনুসাগ্র শ্রতমকগ্দর কিিনাতদ তনি্শাতরি সমগ্য়র মগ্িথ্য 

পতরগ্রাি করার রনথ্য তনগ্দ্শরনা প্রদান কগ্র কারখানা মাতলকপষেগ্ক পরে কপ্ররণ করা হগ্য়গ্ে ও িদারতক করা হগ্ছে। 

n শ্রতমক োঁোই িন্ধকরণ এিং শ্রম অসগ্ন্তাষ তনরসগ্ন আন্ততরকভাগ্ি কার করার রনথ্য মাতলকপষে এিং সংতলিটি দপ্তর ও 

সংস্াগ্ক পরে কপ্ররণ করা হগ্য়গ্ে। 

n তনি্শাতরি িাতরগ্খর মগ্িথ্য কিিন প্রদাগ্ন সামতয়কভাগ্ি িথ্যে্শ কারখানাসমূগ্হর িাতলকা প্রণয়নপূি্শক িা সংতলিটি সরকাতর দপ্তর 

ও সংস্াগ্ক অিগি করা হগ্য়গ্ে।  
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n আইএলও’র সহায়িায় ডাইফ কম্শগ্ষেগ্রে ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাি ও হ্াস করার রনথ্য গাইডলাইন বিরীর কায্শক্রম রেহণ। 

n ককাতভড-১৯ চলাকালীন শ্রতমক োঁোই ও কারখানা কল-অফ না করার রনথ্য মাতলকগ্দর প্রতি অনুগ্রাি পরে প্রদান।

n মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কঘাতষি ৩১ দফা িাস্তিায়ন ও কায্শকরীকরগ্ণ সি্শাত্নক প্রগ্চটিা রেহণ তিগ্রষ কগ্র ২৯ দফার কায্শক্রম 

তরল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্াগ্ন িাস্তিায়গ্ন সতক্রয় ভূতমকা পালন। 

n তরল্প কলকারখানার মাতলক ও শ্রতমকগ্দর মরুরী ও অনথ্যানথ্য পাওনাতদ পতরগ্রাগ্ি সমসথ্যা সমািান এিং ককাতভড-১৯ 

প্রতিগ্রাগ্ি কায্শক্রম রেহগ্ণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর দু’রন কম্শকি্শা, শ্রম অতিদপ্তগ্রর দুইরন কম্শকি্শা, 

মাতলকপগ্ষের দুইরন কম্শকি্শা এিং শ্রতমক সংগিগ্নর দুই রনসহ কমাে আে সদসথ্য তিতরটি আঞ্চতলক ক্রাইতসস মথ্যাগ্নরগ্মন্ 

কতমতে গিনপূি্শক কায্শক্রম অিথ্যাহি রগ্য়গ্ে।

n কয সমস্ত শ্রতমক ককাতভড-১৯ চলমান অিস্ায় এতপ্রল ও কম মাগ্স কলকারখানার কাগ্র অংররেহণ করগ্ি পাগ্রতন িাগ্দরগ্ক 

সি্শগ্মাে কিিগ্নর ৬৫% এিং যারা ঐ সময় কাগ্র তনগ্য়াতরি তেল িাগ্দর ১০০% মরুরী প্রদাগ্নর িথ্যিস্া রেহণ।

n ককাতভড-১৯ প্রতিগ্রাগ্ি কগ্রানাকালীন তিগ্রষ পতরদর্শন কচকতলস্ট প্রণয়ন ও িার কায্শক্রম অিথ্যহি রাখা হগ্য়গ্ে। এখাগ্ন 

উগ্লেখথ্য, এ কায্শক্রগ্মর ফগ্ল কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর তহসাি মগ্ি, সারা কদগ্র এ পয্শন্ত ২৮৩ 

রন কপারাক শ্রতমক কগ্রানায় আক্রান্ত হগ্য়গ্েন। এ সকল আক্রাগ্ন্তর ফগ্ল ককান মৃিুথ্যরতনি ঘেনা নাই। িাগ্ি তরল্প 

কসক্টগ্র কগ্রানায় আক্রান্ত হার মারে ০.২৭%। কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তগ্রর পতরদর্শকগগ্ণর সাি্শষেতণক 

কম্শপ্রগ্চটিাসহ সকগ্লর সতম্মতলি কায্শপ্রিাগ্হ এ সংক্রমণ িুলনামূলকভাগ্ি প্ররমন করা সম্ভি হগ্য়গ্ে।

িাই, ভয়ািহ কগ্রানা প্রতিগ্রাগ্ি সকলগ্ক সতম্মতলিভাগ্ি কার করগ্ি হগ্ি ও স্াস্থ্যতিতি কমগ্ন চলগ্ি হগ্ি। ইংগ্রতরগ্ি একতে 

প্রিাদ আগ্ে ‘Every cloud has a silver lining’।  ককাতভড-১৯  দুগ্য্শাগ্গর অমাতনরা একতদন ককগ্ে যাগ্ি এিং তনতচিিভাগ্িই 

আিার সম্ভািনার আগ্লা উদ্াতসি হগ্ি। ভয়ািহ কগ্রানা মহামাতর কেগ্ক আমাগ্দর তরষো রেহণ করগ্ি হগ্ি। সংকগ্ে সিাইগ্ক 

একগ্যাগ্গ কার করগ্ি হগ্ি এিং সিাইগ্ক তনগ্য়ই িাঁচগ্ি তরখগ্ি হগ্ি। সিার রনথ্য তনরাপদ রীিন ও রীতিকা িো করাভন 

কম্শপতরগ্ির তনতচিিকগ্ল্প আমাগ্দরগ্ক কপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষোর সংস্ৃতি তনয়তমি চচ্শা করগ্ি হগ্ি। এ রনথ্য প্রগ্য়ারন মাতলক, 

শ্রতমক ও সংতলিটি সকগ্লর সাতি্শক সহগ্যাতগিা ও সতদছো। িগ্িই আমরা একতদন রাতির তপিা িগেিন্ধু করখ মুতরিুর রহমান-এঁর 

স্গ্প্নর কসানার িাংলা গগ্ড় িুলগ্ি সষেম হগ্িা।
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Avcbviv fq cv‡eb bv| fq gvby‡li cÖwZ‡iva ÿgZv‡K 
`ye©j K‡i| †KD AvZ¼ Qov‡eb bv| Avgv‡`i mKj‡K 
mvn‡mi m‡½ cwiw¯’wZi †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡e| miKvi 

me mgq Avcbv‡`i cv‡k Av‡Q| ...

†h Auvavi Avgv‡`i Pvicvk‡K wN‡i a‡i‡Q, Zv GKw`b 
†K‡U hv‡eB| ...

evOvwj ex‡ii RvwZ| AZx‡Z bvbv `y‡h©vM-`ywe©cv‡K 
evOvwj RvwZ mvn‡mi mv‡_ †gvKv‡ejv K‡i‡Q|

1971 mv‡j gnvb gyw³hy‡× Avgiv weRq AR©b K‡iwQ| 
weRqx RvwZ Avgiv| Avgiv mw¤§wjZfv‡e K‡ivbv 

fvBivmRwbZ gnvgvix‡K cÖwZ‡iva Ki‡Z mÿg ne, 
BbkvAvjøvn&|

†kL nvwmbv
cÖavbgš¿x

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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Avcwb PvKwi K‡ib, Avcbvi 
gvBbv †`q H Mwie K…lK| Avcbvi 
gvBbv †`q H Mwie kÖwgK| Avcbvi 
msmvi P‡j H UvKvq| Avwg Mvwo 
Pwo H UvKvq| I‡`i m¤§vb K‡i 
K_v e‡jb, I‡`i B¾Z K‡i K_v 
e‡jb| IivB gvwjK I‡`i ØvivB 

Avcbvi msmvi P‡j|

- RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb

miKvwi Kg©Pvwi‡`i ej‡ev, g‡b 
†iL GUv ¯^vaxb †`k| GUv e„wUk 

K‡jvbx bq| cvwK¯Ívbx K‡jvbx bq| 
†h †jvK‡K †`Lev Zvi †PnvivUv 
†Zvgvi evevi gZ, †Zvgvi fv‡qi 
gZ, IiB cwikÖ‡gi cqmv, IivB 

m¤§vb †ewk cv‡e| KviY Iiv wb‡R 
KvgvB K‡i Lvq|

- RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb






