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সারসংক্ষেপ
প্রকক্ষের জনয শ্রম ব্যব্স্থাপনা পদ্ধতি (এলএমতপ) জািীয় শ্রম আইক্ষনর পাশাপাতশ ইএসএস ২ এব্ং ইএসএস ৪ এর
লেয ও প্রক্ষয়াজনীয়িা পূ রক্ষের জনয প্রস্তুি করা হক্ষয়ক্ষে।
এই এলএমতপ ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা (আইএ) -

জনস্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অতিদপ্তর (তিতপএইচই) ও পল্লী কমম সহায়ক

ফাউক্ষেশন (তপক্ষকএসএফ) – কিতমক প্রকে কার্মক্রম পতরচালনার ক্ষেক্ষে শ্রম তনক্ষয়াক্ষের সম্ভাব্য ঝুঁতক এব্ং প্রভাব্গুক্ষলা
মূ লযায়ন করক্ষব্; এোড়া ইএসএস এব্ং শ্রম নীতি ও তব্িাক্ষনর আক্ষলাক্ষক প্রশমে ব্যব্স্থা গ্রহক্ষের মািযক্ষম এক্ষদর তচতিি
করক্ষব্।
তব্তভন্ন িরক্ষের কমমী (সরাসতর ও চতিতভতিক), িাক্ষদর আনমাতনক সংখ্যা, বব্তশষ্ট্য ইিযাতদ এই এলএমতপক্ষি প্র াশ করা
হক্ষয়ক্ষে। মূ ল সম্ভাব্য পতরক্ষব্শেি ও সামাতজক ঝুঁতক ক্ষর্মন-তব্ক্ষব্কব্তজমি অতিতরি শ্রম, ওএইচএস, কতমউতনতির ঝুঁতক,
ব্জময উত্পাদন, সতব্িাব্তিি ও দস্থক্ষদর প্রকক্ষের সতব্িা ক্ষেক্ষক ব্াদ ক্ষদয়া, তশশুক্ষদর ক্ষজারপূ ব্মক শ্রক্ষম লাোক্ষনা ও ক্ষশাষে
করা এব্ং ক্ষকাতভি-১৯ মহামাতর পতরতস্থতিক্ষি কাজ করার ক্ষেক্ষে সম্ভাব্য ঝুঁতক তচতিি করা হক্ষয়ক্ষে। প্রকক্ষের আকার,
সম্ভাব্য পতরক্ষব্শেি ও সামাতজক (ইএস) ঝুঁতক ও প্রভাব্, ইএস ঝুঁতক ব্যব্স্থাপনা ও সমািাক্ষন ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থার
সামেম এব্ং ক্ষর্ কারক্ষে প্রকেতি ব্াস্তব্ায়ন হক্ষে িা তব্ক্ষব্চনায় ইএস মূ লযায়ক্ষন প্রকেতি ‘মিযম ঝুঁতক’ তহক্ষসক্ষব্ তচতিি
করা হক্ষয়ক্ষে।
ইএসএস, শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ ও ২০১৮ এর সংক্ষশািনী সহ), জািীয় তশশু শ্রম তনমূ মল নীতি ২০১০ এর
তব্িানসমূ হ, ক্ষকাতভি-১৯ সম্পতকমি সরকাতর এব্ং তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার তনক্ষদমতশকার প্রক্ষয়াজনীয়িা ও ব্ািযব্ািকিাগুতল
পঙ্খানপঙ্খভাক্ষব্ পর্মাক্ষলাচনা ও উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে। কমমসংস্থান, ওএইচএস, এব্ং তশশু/ক্ষজারপূ ব্মক শ্রম ইিযাতদর
অন্তভমতির প্রিান প্রিান তব্ষয়গুক্ষলাও োইিলাইক্ষন উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে।
শ্রতমকক্ষদর জনয একতি অতভক্ষর্াে প্রতিতব্িান ব্যব্স্থা (তজআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হক্ষয়ক্ষে র্াক্ষি তিকাদাক্ষরর দ্বারা তনর্ি ক্ষর্
ক্ষকানও সম্ভাব্য অসন্তুতষ্ট্, উক্ষদ্বক্ষের তব্ষক্ষয় ক্ষর্ ক্ষকউ ক্ষনাতিশ উত্থাপন করক্ষি পাক্ষর।
ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থার জনয একতি তিকাদার ব্যব্স্থাপনা োইিলাইন র্ি করা হক্ষয়ক্ষে র্াক্ষি ইএস এর প্রক্ষয়াজনীয়িায়
ইএসএস এব্ং জািীয় আইন ও নীতিমালা অনসাক্ষর তিকাদার তনব্মাচন, পতরচালনা, মতনিতরং ও পেতনক্ষদমশ করা র্ায়।
এই এলএমতপ তব্ষক্ষয় তব্তিং িকক্ষমন্ট এ চতির সািারে ক্ষেতসতফক্ষকশন তহক্ষসক্ষব্ একতি অংশ োকক্ষব্। তিকাদার কিতক
ম
সাইি-তভতিক শ্রম ব্যব্স্থাপনা পতরকেনা প্রস্তুি ও ব্াস্তব্ায়ন ক্ষিোর িকক্ষমক্ষন্টক্ষস সািারে আইক্ষিক্ষমর অংশ তহসাক্ষব্ তব্ল
অফ ক্ষকায়াতন্টতিক্ষজ (তব্তকউ) অন্তভমি করা হক্ষব্।
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সংর্তি : তিকাদাক্ষরর চতির সািারে োইিলাইন : তনমমাে প্রকক্ষে ক্ষকাতভি-১৯ তব্ক্ষব্চনা

2

List of Acronyms and Abbreviations
BCC
CBA
CoC
COVID-19
DPHE
EHSG
EMP
ESIA
ESMF
ESF
ESS
GBV
GIIP
GRC
GRM
IVC
LE
LMP
M&E
OH&S
PKSF
PMU
SBD
SHEQ
WASH
WB
WHO

Behavioral Change Communications
Collective Bargaining Agent
Code of Conduct
CORONA Virus Disease-19
Department of Public Health and Engineering
Environmental and Health Safety Guidelines
Environmental Management Plan
Environmental and Social Impact Assessment
Environmental and Social Management Framework
Environmental and Social Framework
Environmental and Social Standards
Gender Based Violence
Good International and Industry Practices
Grievance Redress Committee
Grievance Redress Mechanism
Independent Verification Consultant
Local Entrepreneurs
Labor Management Procedures
Monitoring and Evaluation
Occupational Health and Safety
Palli Karma Shohaok Foundation
Project Management Unit
Standard Bidding Documents
Safety, Health and Environmental Quality
Water Sanitation and Hygiene
The World Bank
World Health Organization

3

১. ভূ তমকা
একতি প্রকক্ষের কাজ পতরচালনার ক্ষমৌতলক উপাদান হ'ল শ্রমশতি, িাই শ্রম সম্পক্ষদর র্োর্ে ব্যব্স্থাপনা অপতরহার্ম। শ্রম
ব্যব্স্থাপনা পদ্ধতি (এলএমতপ) ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন ২০০৬ এর পাশাপাতশ তব্শ্বব্যাংক্ষকর পতরক্ষব্শেি এব্ং সামাতজক
কািাক্ষমা, তব্ক্ষশষি পতরক্ষব্শেি ও সামাতজক মান ২: শ্রম ও কাক্ষজর শিমাব্লী (ইএসএস২) এব্ং স্ট্যাোিম ৪: কতমউতনতি
স্বাস্থয ও সরো (ইএসএস ৪) পূ রক্ষের জনয বিতর করা হক্ষয়ক্ষে। জািীয় আইন ও নীতিমালার পাশাপাতশ তব্শ্বব্যাংক্ষকর
ইএসএস ২ এব্ং ইএসএস ৪ এর প্রয়াজনীয়িা সংর্তি এ-ক্ষি উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে। এোড়াও ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাক্ষব্র
তব্ষক্ষয় আন্তজমাতিকভাক্ষব্ েত হীি ক্ষপ্রাক্ষিাকক্ষলর প্রক্ষয়ােও এই এলএমতপক্ষি তব্ক্ষব্তচি হক্ষয়ক্ষে।

র্ানবসম্পদ উন্নয়কন গ্রার্ীণ িাধন সরবরাহ, স্যাধনকেশন ও স্বাস্থ্যধবধি প্র ল্প ব্াস্তব্ায়ক্ষনর জনয তব্তভন্ন ক্ষেক্ষে দে ও অদে
উভয় িরক্ষনর শ্রতমকক্ষক কাক্ষজ লাোক্ষি হক্ষব্। এলএমতপ-ক্ষি প্রকক্ষের কাক্ষজ

তনর্ি হওয়া সরাসতর ব্া চতিব্দ্ধ

শ্রতমকক্ষদর সাতব্মক তব্ষয় অন্তভমি করা হক্ষয়ক্ষে। তনর্ি তিকাদারক্ষদর তনমমােমূ লক তক্রয়াকলাক্ষপর চতির জনয শ্রম
ব্যব্স্থাপনা পতরকেনা (এলএমতপ) প্রস্তুি করক্ষি হক্ষব্। ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা তিকাদারক্ষদর আইনী ব্ািযব্ািকিার অংশ
তহসাক্ষব্ সতনমতদমষ্ট্ প্রতক্রয়া প্রস্তুি কক্ষর িা চতিক্ষি সতন্নক্ষব্শ করক্ষি পাক্ষর। প্রকে পতরচালন ইউতনি (তপএমইউ) প্রােতমক
তিতনং তহক্ষসক্ষব্ পতরক্ষব্শ ও সামাতজক ঝুঁতক ও প্রভাব্গুক্ষলার মূ লযায়ন করক্ষব্।

২. এক নজক্ষর প্রকক্ষে শ্রম ব্যব্স্থাপনা
এলএমতপ প্রকে ব্াস্তব্ায়নকালীন সাব্মেতেক, খ্ণ্ডকালীন, অস্থায়ী, ক্ষমৌসমী ব্া অতভব্াসী শ্রতমকসহ সকল শ্রতমকক্ষদর জনয
প্রক্ষর্াজয। প্রকক্ষের জনয ইএসএস ২ অনর্ায়ী তনম্নতলতখ্ি পদ্ধতিক্ষি এলএমতপ প্রক্ষর্াজয:
ক. প্রিযে শ্রতমক: প্রকক্ষের সাক্ষে তব্ক্ষশষভাক্ষব্ কাজ করার জনয ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা ব্া প্রকে পতরচালনা ইউতনি
(তপএমইউ) তনক্ষজক্ষদর দ্বারা প্রিযেভাক্ষব্ তনর্ি ব্া তনক্ষয়ােকতি ব্যাতি ব্যতিব্েম;
খ্. চতিব্দ্ধ শ্রতমক: তিকাদার কিতমক তনর্ি ব্া তনক্ষয়ােকতি ব্যতি ব্া ব্যতিব্েম র্ারা মূ ল কাজ সম্পাদক্ষনর সাক্ষে জতড়ি
অেমাত্ প্রকক্ষের পাতনর পাইপলাইন ও সযাতনক্ষিশন সতব্িা তনমমাে ও স্থাপন ইিযাতদ;
প্রকেতিক্ষি প্রােতমক সরব্রাহকারী, কতমউতনতির শ্রতমক ও তনরাপিা ব্াতহনী জতড়ি হওয়ার সম্ভাব্না ক্ষনই। িক্ষব্,
প্রােতমক সরব্রাহ কমমীরা তনর্ি োকক্ষল এতি তনতিি করক্ষি হক্ষব্ ক্ষর্ ক্ষকানও তশশু শ্রতমক অেব্া ক্ষজাড়পূ ব্ক
ম শ্রতমক
তনক্ষয়াতজি করা হক্ষব্ না এব্ং তনক্ষয়াতজি শ্রতমকক্ষদর জনয ওএইচএস অনসরে করা হক্ষব্। িব্ও র্তদ তনরাপিা কমমীরা
প্রকক্ষের সাইি ব্া মালামাল সরোর জনয তনর্ি োক্ষকন, িক্ষব্ ঋেগ্রহীিা (i) ক্ষর্ৌতিকভাক্ষব্ অনসন্ধান কক্ষর ক্ষদখ্ক্ষব্
িাক্ষদর তনক্ষয়ােকতি তনরাপিা কমমী তনরাপিা প্রদাক্ষন পূ ক্ষব্ম ক্ষকান অতনয়ম কক্ষরক্ষে তক না; (ii) শতি প্রক্ষয়াক্ষের (প্রক্ষয়াজনীয়
ক্ষেক্ষে আক্ষের্াস্ত্র প্রক্ষয়াক্ষের) জনয প্রক্ষয়াজনীয় প্রতশেে প্রদান করক্ষব্ (অেব্া প্রতশেে রক্ষয়ক্ষে তক না র্াচাই করক্ষব্) র্াক্ষি
শ্রতমক ও আক্রান্ত জনসািারক্ষের সাক্ষে র্োর্ে আচরে কক্ষর; এব্ং (iii) প্রক্ষর্াজয আইন ও ইতসএসতপক্ষি তনিমাতরি
নীতিমালার আক্ষলাক্ষক িাক্ষদর কাজ করক্ষি হক্ষব্।
সরকাতর ক্ষব্সামতরক কমমকিমা র্ারা এই প্রকক্ষে সহায়িা ক্ষদক্ষব্, িারা িাক্ষদর তব্দযমান সরকাতর খ্াক্ষির কমমসংস্থান চতি
ব্া ব্যব্স্থাপনার শিমাব্লীর আওিায় োকক্ষব্।
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ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা (আইএ)
এই প্রকক্ষে দতি ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা রক্ষয়ক্ষে - জনস্বাস্থয প্রক্ষকৌশল অতিদপ্তর (তিতপএইচই) এব্ং পল্লী কমম-সহায়ক
ফাউক্ষেশন (তপক্ষকএসএফ)।
তিতপএইচই প্রকক্ষের আওিায় পাব্তলক অব্কািাক্ষমা উন্নয়ক্ষন মূ ল ভূ তমকা পালন করক্ষব্। এতি নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ,
স্বাস্থযক্ষসব্া ক্ষকন্দ্র ও কতমউতনতি মািযতমক তব্দযালয়গুতল সহ জনসািারক্ষের ওয়াশ সতব্িাতদ স্থাপন ও অতিদতরদ্রক্ষদর জনয
সযাতনক্ষিশন অনদাক্ষনর জনয দায়ব্দ্ধ োকক্ষব্। তিতপএইচই উচ্চ জলব্ায় ঝুঁতকপূ েম অিক্ষল পাতন সরব্রাক্ষহর সম্ভাব্যিা
র্াচাই, নিন প্রর্তি উদ্ভাব্ন, ওয়াশ আচরেেি পতরব্িমন ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের (তব্তসতস) প্রচারো ব্াস্তব্ায়ন এব্ং প্রাতিষ্ঠাতনক
সংস্কার ও সেমিা ব্ত তদ্ধ কার্মক্রম পতরচালনা করক্ষব্।
তপক্ষকএসএফ ক্ষোি ক্ষোি ঋেদানকারী প্রতিষ্ঠানগুক্ষলাক্ষক স্বে মূ লিন সরব্রাক্ষহর জনয দায়ব্দ্ধ, র্ার ফলস্বরূপ প্রকে
এলাকার পতরব্ারগুতল িাক্ষদর ওয়াশ সতব্িা উন্নয়ক্ষনর জনয ঋে সহায়িা পাক্ষব্, এ োড়াও তপক্ষকএসএফ এসতিতজ-৬ এর
আক্ষলাক্ষক ওয়াশ সতব্িার জনয চাতহদা বিতর ও স্থাপক্ষনর জনয ঋেদানকারী প্রতিষ্ঠানগুক্ষলার ও স্থানীয় উক্ষদযািাক্ষদর
সেমিা ব্ত তদ্ধক্ষি উক্ষদযাে গ্রহে করক্ষব্।

প্রকে পতরচালনা ইউতনি (তপএমইউ)
তিতপএইচই এর তপএমইউ একজন পূ েমকালীন প্রকে পতরচালক, একজন উপ প্রকে পতরচালক এব্ং আতেমক ব্যব্স্থাপনা,
ক্রয়, পতরব্ীেে ও মূ লযায়ন, পতরক্ষব্শ ও সামাতজক এব্ং অনযানয ক্ষেক্ষে তব্ক্ষশষাতয়ি ব্যতি তনক্ষয় েতিি হক্ষব্ র্ারা
তিতপএইচই-র মিয ক্ষেক্ষক অেব্া ব্াইক্ষর ক্ষেক্ষক তনক্ষয়াে প্রাপ্ত হাক্ষি পারক্ষব্ন।
তপক্ষকএসএফ এর তপএমইউ প্রকে ব্াস্তব্ায়নকাল পর্মন্ত একজন পূ েমকালীন প্রকে পতরচালক ও আতেমক ব্যব্স্থাপনা,
ক্রয়, পতরব্ীেে ও মূ লযায়ন, পতরক্ষব্শ ও সামাতজক এব্ং অনযানয ক্ষেক্ষে তব্ক্ষশষাতয়ি ব্যতি তনক্ষয় েতিি হক্ষব্ র্ারা
তপক্ষকএসএক্ষফর মিয ক্ষেক্ষক অেব্া ব্াইক্ষর ক্ষেক্ষক তনক্ষয়াে প্রাপ্ত হক্ষি পারক্ষব্ন।
নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা ও সযাতনক্ষিশন সতব্িা তনমমাক্ষে কমমী
তনমমাে কাজ ক্ষব্তশরভােই ১৮ তি ক্ষজলার ৭৮ তি উপক্ষজলায় জনসমােমস্থল ও পতরব্ার পর্মাক্ষয় নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ
ব্যব্স্থা ও সযাতনক্ষিশন সতব্িা বিতরক্ষি সংঘতিি হক্ষব্। তনক্ষম্নাি উপাদানগুক্ষলা তনমমাে কাক্ষজর অন্তভমি োকক্ষব্;

পাতন সরব্রাহ
পাতন সমসযাগ্রস্থ এলাকার ৩০০-৭০০ তি পতরব্াক্ষরর জনয ব্ড় আকাক্ষরর নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা ক্ষমাি ৭৮ তি
পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থার মািযক্ষম কাজ করক্ষব্। এতি তিতপএইচই দ্বারা উন্মি ক্ষিণ্ডাক্ষরর মািযক্ষম চতিব্দ্ধ হক্ষব্। এই ব্যব্স্থার
অিীক্ষন ক্ষব্াতরংক্ষয়র কাজ, পাইপ ক্ষনিওয়াতকমং, নদীর েভীরিা তনেময়, ওভারক্ষহি িযাঙ্ক ক্ষসিআপ ইিযাতদর প্রক্ষয়াজন হক্ষব্।
প্রকক্ষের ক্ষমাি ৭৮ তি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থার জনয প্রায় ২৫ জন তিকাদাক্ষরর অিীক্ষন আনমাতনক শ্রতমক্ষকর প্রক্ষয়াজন হক্ষব্
১৫০০ জন এব্ং ক্ষকান একক তিকাদার একাতিক সরব্রাহ ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ন করক্ষি পারক্ষব্।
৩,০০০ তি ক্ষোি নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা স্থাপন করা হক্ষব্ ক্ষর্খ্াক্ষন প্রতিতি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থায় ৩০-৪০ তি
পাতন সমসযাগ্রস্ত পতরব্ার অন্তভি
ম োকক্ষব্। এতি তিতপএইচই দ্বারা উন্মি ক্ষিণ্ডাক্ষরর মািযক্ষম চতিব্দ্ধ হক্ষব্। এই ব্যব্স্থার
অিীক্ষন ক্ষব্াতরংক্ষয়র কাজ, পাইপ ক্ষনিওয়াতকমং, নদীর েভীরিাতনেময়, ওভারক্ষহি িযাঙ্ক ক্ষসিআপ ইিযাতদর প্রক্ষয়াজন হক্ষব্।
প্রকক্ষের ক্ষমাি ৩,০০০ তি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থার জনয প্রায় ২৫ জন তিকাদাক্ষরর অিীক্ষন আনমাতনক শ্রতমক্ষকর প্রক্ষয়াজন
হক্ষব্ ৫০০ জন এব্ং ক্ষকান একক তিকাদার একাতিক পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ন করক্ষি পারক্ষব্।
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সযাতনক্ষিশন এব্ং হাইতজন
এ খ্াক্ষির আওিায় ৩১২ তি সযাতনক্ষিশন ও হাইতজন সতব্িা (লযাতিন ও অনযানয সতব্িাসহ) ব্াস িাতমমনাল, লি িাতমমনাল,
ব্াজার, স্কল ইিযাতদ প্রতিষ্ঠাক্ষন স্থাপন করা হক্ষব্। ৫০০ তি কতমউতনতি তিতনক্ষক নিন লযাতিন ও হাইতজন সতব্িা স্থাপন
এব্ং ৭৮০ তি কতমউনতি তিতনক্ষক হাইতজন সতব্িাসহ পরািন লযাতিন সংস্কার করা হক্ষব্। এতি তিতপএইচই দ্বারা উন্মি
ক্ষিণ্ডাক্ষরর মািযক্ষম চতিব্দ্ধ হক্ষব্। আনমাতনক শ্রতমক্ষকর প্রক্ষয়াজন হক্ষব্ ৫০০ জন।
পতরব্াক্ষরর আক্ষয়র স্তক্ষরর উপর তনভমর কক্ষর ঋেদানকারী প্রতিষ্ঠাক্ষনর ঋে ব্া অনদাক্ষনর মািযক্ষম দই তপি তব্তশষ্ট্ লযাতিন
ও হযাে ওয়াতশং ক্ষস্ট্শন সরব্রাহ করা হক্ষব্। স্থানীয় উক্ষদযািা (এলই) র্ারা ক্ষিি লাইক্ষসন্সিারী এব্ং ৩ ব্েক্ষরর েত হস্থালী
পর্মাক্ষয় লযাতিন স্থাপক্ষন অতভজ্ঞ (অতভজ্ঞিা ব্ািযিামূ লক) এব্ং নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা স্থাপক্ষনর (অতভজ্ঞিার
গুরুত্ব ক্ষদয়া হক্ষব্) অতভজ্ঞিা আক্ষে িাক্ষদর ব্াোই কক্ষর প্রতশেে ক্ষদয়া হক্ষব্। তিন তদক্ষনর এই প্রতশেে কমমসূতচর মক্ষিয
পতরক্ষব্শেি ও সামাতজক সমসযা (তজতব্তভ, শ্রম কমমসংস্থান এব্ং কাক্ষজর শিম, ক্ষপশােি সরো, ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষপ্রাক্ষিাকল
ইিযাতদ) ও ইএসএক্ষফর সাক্ষে সামঞ্জসয ক্ষরক্ষখ্ ক্ষিকতনকযাল তব্ষক্ষয় প্রতশেে ও েতব্র্ি উপকরে সরব্রাহ করা হক্ষব্।
প্রতশতেি স্থানীয় উক্ষদযািােে খ্ানা পর্মাক্ষয় লযাতিন ও পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা স্থাপন করক্ষব্। সযাতনক্ষিশন স্থাপনা তনমমাক্ষে
প্রায় আড়াই হাজার স্থানীয় উক্ষদযািা প্রক্ষয়াজন হক্ষব্ র্ারা েক্ষড় প্রক্ষিযক্ষকই এলাকা ক্ষেক্ষক ৫ জন শ্রতমক তনর্ি করক্ষব্।
সিরাং পতরব্াক্ষরর সযাতনক্ষিশন এব্ং হাইতজন সতব্িার জনয ক্ষমাি ১৩,০০০ শ্রতমক প্রক্ষয়াজন হক্ষব্।

ক্ষকাতভি-১৯ এর জনয জরুতর সহায়িা
এতি হযাে ওয়াশ সতব্িা সহ ক্ষোি নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা ক্ষমাি ৫ তি ক্ষজলায় প্রায় ৭০০ তি স্থাক্ষন স্থাপন করা
হক্ষব্। জরুতর ক্ষকাতভি-১৯ তব্ষক্ষয় জরুতর সহায়িার জনয ক্ষোি নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা স্থাপক্ষন প্রায় ১০০ জন
শ্রতমক্ষকর প্রক্ষয়াজন হক্ষব্, ক্ষর্খ্াক্ষন েক্ষড় ৩৫ তি অব্স্থাক্ষনর একতি পযাক্ষকক্ষজ ৪/৫ জন শ্রতমক্ষকর একতি দল কাজ করক্ষব্।
উপক্ষরর ব্েমনায় শ্রতমক্ষকর একতি অনমান তনভমর তচে িক্ষল িরা হক্ষয়ক্ষে িক্ষব্ এতি চতির সময় তনিমারে করা হক্ষব্;
শ্রক্ষমর প্রক্ষয়াজনীয়িার সময়
প্রকেতি অনক্ষমাদক্ষনর সাক্ষে সাক্ষে সরাসতর কমমী তনক্ষয়াে করা হক্ষব্, তব্ক্ষশষি তপএমইউ েিক্ষনর অংশ তহক্ষসক্ষব্।
তিকাদারক্ষদর সাক্ষে চতির পক্ষর এব্ং তনমমাে কাজ শুরুর আক্ষে শ্রতমক তনক্ষয়াে হক্ষব্।
শ্রম ব্াতহনীর বব্তশষ্ট্য
তপএমইউক্ষি তনজ তনজ ক্ষেক্ষে সরকাতর কমমকিমা এব্ং ক্ষপশাদারক্ষদর সমন্বক্ষয় তিম েতিি হক্ষব্। তিকাদারক্ষদর শ্রতমকরা
ক্ষব্তশরভােই অদে ও কম দে শ্রতমক হক্ষব্ এব্ং সযাতনক্ষিশন ও নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থার ক্ষেক্ষে শ্রমশতির
বব্তশষ্ট্য তহসাক্ষব্, মতহলা শ্রতমক্ষকর সংখ্যা খ্ব্ ক্ষব্তশ হক্ষব্ ব্ক্ষল আশা করা র্ায় না। অনমান করা র্াক্ষে ক্ষর্ মতহলারা
তপএমইউক্ষি প্রর্তিেি (ইতঞ্জতনয়াতরং, পতরকেনা, এব্ং ব্যব্স্থাপনা) ক্ষেক্ষে এব্ং ক্ষব্তশরভাে তিকাদারক্ষদর কাক্ষজর জনয
কমমচারী তহসাক্ষব্ কাজ করক্ষব্ (েত হকমমী, রান্না, তিনার ইিযাতদ)। প্রকক্ষের জনয ক্ষকানও তশশু ব্া ক্ষজারপূ ব্মক শ্রম তনক্ষয়াে
করা হক্ষব্ না।
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৩. মূ ল সম্ভাব্য শ্রম ঝুঁতক তনরূপে
জনসমােম স্থল ও পতরব্ার পর্মাক্ষয় নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা এব্ং সযাতনক্ষিশন সতব্িা স্থাপক্ষনর জনয একাতিক
ওয়াতকমং সাইি োকক্ষব্। সাইি প্রতি শ্রতমক্ষকর সংখ্যা িলনামূ লকভাক্ষব্ কম হক্ষব্ এব্ং ক্ষব্তশরভাে শ্রতমক স্থানীয় ক্ষলাক
তহক্ষসক্ষব্ তনক্ষয়াে পাক্ষব্। এক্ষেক্ষে শ্রম তশতব্র স্থাপক্ষনর পতরকেনা করা হয়তন। ব্াইক্ষরর অিল ক্ষেক্ষক ব্ত হত্ শ্রম প্রব্াক্ষহর
সম্ভাব্না নূ যনিম হক্ষব্। একই িরক্ষের অনয ক্ষকানও প্রকক্ষের মক্ষিা পতরক্ষব্শ ও সামাতজক মূ লযায়ন দ্বারা তচতিি শ্রম
ঝুঁতকগুতল তনম্নরূপ:


চাকতরর ক্ষেক্ষে প্রচতলি অনশীলন ক্ষদক্ষশর শ্রম আইন ব্া ইএসএস ২ এর সাক্ষে সামঞ্জসযপূ েম নয়; উদাহরেস্বরূপ,
কাক্ষজর মাক্ষনর সাক্ষে মজতর ও তশক্ষের মান সমানপাতিক নয়, পর্মাপ্ত তব্শ্রাম ও অব্সক্ষরর ব্যব্স্থা না কক্ষর অতিতরি
কাক্ষজর চাপ, স্বাস্থযকর সতব্িার অভাব্, মতহলা, প্রতিব্ন্ধী ব্া অনযানয দব্মল শ্রতমকক্ষদর প্রতি বব্ষময, অবব্ি ব্রখ্াস্ত,
সতব্িা ব্ন্ধ ইিযাতদ।



তশশু ও ক্ষজারপূ ব্ক
ম শ্রক্ষম তনক্ষয়াে এব্ং অসাি শ্রম অনশীলন।



তব্পজ্জনক কাক্ষজ লাোক্ষনা, ক্ষর্মন অক্ষনক উচ্চিা ব্া সীতমি স্থাক্ষন কাজ করা, ভারী র্ন্ত্রপাতি সহকাক্ষর কাজ করা।



ক্ষপশােি স্বাস্থয ও সরোর (ওএইচএস) চচমা ও প্রতক্রয়ার অভাব্, তব্ক্ষশষি ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাব্ তব্ক্ষব্চনায়।
সংর্তিক্ষি উতল্লতখ্ি সািারন পতরষ্কার পতরেন্নিা এব্ং কাজ অনশীলক্ষন সামঞ্জসযপূ েি
ম া অনক্ষেদ দ’ িা
োইিলাইক্ষনর জনয উক্ষল্লখ্ করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর।



ক্ষর্ক্ষহি শ্রতমকক্ষদর এক্ষক অপক্ষরর তনকিব্িমী হক্ষি হক্ষব্, িাই সংক্রামক ক্ষরাে েতড়ক্ষয় পড়ার ঝুঁতক, তব্ক্ষশষি
শ্রতমকক্ষদর পাশাপাতশ িাক্ষদর আক্ষশপাক্ষশর পতরব্াক্ষরর সদসযক্ষদর মক্ষিয ক্ষকাতভি-১৯ তব্স্তার লাক্ষভর ঝুঁতক ক্ষব্তশ। এ
তব্ষক্ষয় জ্ঞাক্ষনর অভাব্, তপতপই ও প্রতশেক্ষের ব্যব্স্থা না োকা, সামাতজক দূ রক্ষত্বর ব্যব্স্থার অভাব্ ঝুঁতকর পতরতস্থতি
আরও ব্াতড়ক্ষয় িলক্ষি পাক্ষর। তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থা অসস্থ্ ব্যতিক্ষক তনক্ষয় কী করা উতচি ব্া ক্ষকাতভি -১৯ ভাইরাক্ষসর
সাক্ষে সম্পতকমি লেেগুক্ষলা ক্ষদখ্া ক্ষেক্ষল কী করা উতচি ক্ষস সম্পক্ষকম তব্স্তাতরি পরামশম তদক্ষয়ক্ষে। সংর্তিক্ষি উতল্লতখ্ি

স্থানীয় তচতকত্সা এব্ং অনযানয পতরক্ষষব্াতদ এব্ং ভাইরাক্ষসর নতজর ব্া তব্স্তততি অনক্ষেদ দ ‘িা এ তব্ষয়িাক্ষক কীভাক্ষব্
তচতিি করক্ষব্ িা ব্েমনা কক্ষরক্ষে।


র্তদও ক্ষব্তশরভাে শ্রতমক স্থানীয় সম্প্রদাক্ষয়র ক্ষলাক হক্ষব্ িব্ও তলঙ্গ তভতিক সতহংসিা (ক্ষজোর ক্ষব্ইজ্ি ভাক্ষয়াক্ষলন্স তজতব্তভ) ক্ষদখ্া তদক্ষি পাক্ষর র্া মাি পর্মাক্ষয় পর্মক্ষব্েে করার প্রক্ষয়াজন হক্ষব্। তজতব্তভ মূ লযায়ন অনসাক্ষর তজতব্তভ ঝুঁতক
কম এব্ং সম্ভাব্য তজতব্তভ আচরেতব্তি, তজতব্তভ তব্ষক্ষয় কমমীক্ষদর প্রতশেে এব্ং মাি পর্মাক্ষয় পতরব্ীেে দ্বারা হ্রাস
পাক্ষব্।



ক্ষকাতভি-১৯ লকিাউক্ষনর জনয সরব্রাহ ব্যব্স্থা ব্যাহি হওয়ার কারক্ষে প্রকক্ষের সাক্ষে সম্পতকমি পেয ও সরঞ্জামাতদ
সরব্রাহ ব্যাহি হক্ষি পাক্ষর। এই তব্ষয়তিক্ষক সংর্তি সরব্রাক্ষহর িারাব্াতহকিা এব্ং প্রকে কমমকাণ্ড অনক্ষেক্ষদ
তচতিি করা হক্ষয়ক্ষে।
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৪. এক নজক্ষর শ্রম নীতিসমূ হ: তব্তি-তব্িান
ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন, ২০০৬ এব্ং এর সংক্ষশািনী ২০১৩-ক্ষি কমমসংস্থাক্ষনর তব্তি-তব্িান তনক্ষদমশ করা হক্ষয়ক্ষে র্া
ইএসএস ২ এর সাক্ষে সামঞ্জসযপূ েম। আইনতি তনক্ষয়ােকারীক্ষদর তলতখ্ি তব্ব্রেী সহ তনর্ি কমমীক্ষদর কাক্ষজর খ্ুঁতিনাতি,
কমমঘন্টা, মজতর, েতি, কাক্ষজর তব্ব্রে, অতভক্ষর্াক্ষের পদ্ধতি, সক্ষর্াে সতব্িা ইিযাতদ জানাক্ষনার ব্ািযব্ািকিা বিতর কক্ষরক্ষে।
আইক্ষন আক্ষরা ক্ষর্ তব্ষয়গুক্ষলা রক্ষয়ক্ষে ক্ষসগুক্ষলা হক্ষে:


কাক্ষজর চতি



েতির প্রাপযিা অেমাত্ ব্াতষমক েতি, অসস্থিাজতনি েতি, মািতত্বকালীন েতি এব্ং কমক্ষপনক্ষসশন েতি



মজতরর সরো (ক্ষব্আইনী কিমক্ষনর তব্রুক্ষদ্ধ তনক্ষষিাজ্ঞা)



োিাই পদ্ধতি



কমমসংস্থান অব্সাক্ষনর নযার্য ও অনযার্য কারে



অতভক্ষর্াে প্রতক্রয়া

ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন ২০০৬ এর

ষষ্ঠ অিযাক্ষয় (সরো) সতনতদমষ্ট্ভাক্ষব্ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত শ্রতমকক্ষদর সরো এব্ং কাক্ষজর

পতরতস্থতি তব্শদ তব্ব্রে রক্ষয়ক্ষে। এই অিযাক্ষয় ব্তেমি প্রিান তদকগুক্ষলা হক্ষলা:


ভব্ক্ষনর ও র্ন্ত্রপাতির সরো।– এগুক্ষলা স্থাপক্ষনর তব্ষয়গুক্ষলা পতরদশমক্ষনর ব্ািযব্ািকিা রক্ষয়ক্ষে এব্ং শ্রতমকক্ষদর
জনয অতনরাপদ পাওয়া ক্ষেক্ষল িার ব্যব্স্থা ক্ষনয়ার তব্িান রক্ষয়ক্ষে।



র্ন্ত্রপাতি পত েকীকরে, চলমান র্ন্ত্রপাতি, স্বয়ংতক্রয় র্ন্ত্রপাতি। - তব্পজ্জনক র্ন্ত্রপাতি পত েক করক্ষি চারপাক্ষশ ক্ষব্ড়া
স্থাপন করা এব্ং সরো প্রক্ষয়াজনীয়িার তব্শদ তব্ব্রে রক্ষয়ক্ষে।



ক্ষমক্ষঝ, তসুঁতড় এব্ং পযাক্ষসজ। - তনরাপদ প্রক্ষব্শ এব্ং সহজ তনেমমক্ষনর জনয তনমমাে ও েিন ক্ষকমন হক্ষব্ িার তব্ব্রে
রক্ষয়ক্ষে।



অতিতরি ওজন। - ক্ষকান শ্রতমক্ষকর দ্বারা অতিতরি ওজন না ক্ষিালার তব্ষক্ষয় উক্ষল্লখ্ রক্ষয়ক্ষে।



তব্পজ্জনক ক্ষিাুঁয়া এব্ং তব্ক্ষফারক ও দাহয েযাস। - কমমক্ষেক্ষে তব্পজ্জনক এব্ং তব্ক্ষফারক েযাস ও ক্ষিাুঁয়ার ক্ষেক্ষে
করেীয় সম্পক্ষকম তব্স্তাতরি উক্ষল্লখ্ রক্ষয়ক্ষে।



ব্যতিেি প্রতিরো সরঞ্জাম (তপতপই)। - ব্যতিেি প্রতিরোমূ লক সরঞ্জাম (তপতপই)-ক্ষহলক্ষমি, ক্ষলাভস, ব্ি ইিযাতদ
সহ মানসম্পন্ন তপতপই শ্রতমকক্ষক সরব্রাহ করা ব্ািযিামূ লক করা হক্ষয়ক্ষে। ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাক্ষব্ এিা অপতরহার্ম।

একই আইন-এর সপ্তম অিযাক্ষয় (স্বাস্থয, পতরষ্কার-পতরেন্নিা ও সরো সম্পতকমি তব্ক্ষশষ তব্িান) ব্েমনা করা হক্ষয়ক্ষে:


তব্পজ্জনক কাজ। - সম্ভাব্য সমস্ত তব্পজ্জনক কাজ সম্পক্ষকম আক্ষেই ক্ষঘাষো করক্ষি হক্ষব্ এব্ং মতহলা ও তশশুক্ষদর এ
জািীয় কাজ ক্ষেক্ষক তব্রি রাখ্ক্ষি হক্ষব্।



দঘমিনার তব্ষক্ষয় তব্জ্ঞতপ্ত। - কমমক্ষেক্ষের ক্ষর্ ক্ষকান দঘমিনার তব্ষয় জানাক্ষনা ব্ািযিামূ লক করা হক্ষয়ক্ষে।



ক্ষরাক্ষের তব্ষক্ষয় তব্জ্ঞতপ্ত। - আইক্ষনর তদ্বিীয় িফতসক্ষল িাতলকাভি ক্ষর্ ক্ষকানও ক্ষরাক্ষে র্তদ ক্ষকান শ্রতমক আক্রান্ত হন
িক্ষব্ িা অব্তহি করা ব্ািযিামূ লক এব্ং তনক্ষয়াে কিমা কিতমক শ্রতমক্ষকর তচতকত্সা করা ব্ািযিামূ লক করা হক্ষয়ক্ষে।



মতহলা কমমী তনক্ষয়াক্ষের ক্ষেক্ষে তব্তিতনক্ষষি। - সতনতদমষ্ট্ কার্মাতদ িাতলকাব্দ্ধ করক্ষি হক্ষব্ ক্ষর্খ্াক্ষন মতহলারা তনর্ি নাও
হক্ষি পাক্ষরন।
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সংক্রামক ক্ষরাে (প্রতিক্ষরাি, তনয়ন্ত্রে ও তনমূ মল) আইন ২০১৮। এই আইনতি ২০১৮ সাক্ষল জাতর করা হক্ষয়ক্ষে র্ার উক্ষেশয
জনেেক্ষক সংক্রামক ক্ষরাক্ষের জািীয় ও আন্তজমাতিক তব্স্তার ক্ষেক্ষক রো করা, ক্ষরাে প্রতিক্ষরাি, তনয়ন্ত্রে এব্ং তনমূ মল করা,
তব্শ্বব্যাপী সিকমিা জাতর করা এব্ং ক্ষরাক্ষের প্রাদভমাক্ষব্র জনয পারেতরক সমেমন ব্াড়াক্ষি, সতনতদমষ্ট্ ঝুঁতক ব্যব্স্থাপনার
সেমিা ব্ত তদ্ধ এব্ং সম্পতকমি তশোর তব্স্তার, ক্ষরাক্ষের অগ্রেতি পর্মাক্ষলাচনা করা, তনয়মিাতন্ত্রক েয়েতি সহ অতিকার
রো করা।
৫. দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমী ও পদ্ধতিসমূ হ
শ্রম সংক্রান্ত তব্ষক্ষয় দাতয়ক্ষত্বর সংতেপ্তসারতি নীক্ষচ র্ি করা হক্ষয়ক্ষে:
সামতগ্রক ব্যব্স্থাপনা। এলএমতপ ব্াস্তব্ায়ক্ষনর সমস্ত তদক পর্মক্ষব্েে করার সামতগ্রক দাতয়ত্ব তপএমইউ এর, তব্ক্ষশষি
তিকাদারক্ষদর কমপ্লাক্ষয়ন্স তনতিি করা। তপএমইউ তিকাদাক্ষরর অন্তভমতির পাশাপাতশ কাক্ষজর জনয ক্রক্ষয়র অংশ তহসাক্ষব্
সমস্ত এলএমতপ তদকগুতলক্ষক অনসরক্ষে তদকতনক্ষদমশনা তদক্ষব্। তিকাদার পরব্িমীকাক্ষল কমম ক্ষেক্ষে শ্রতমক পতরচালনার জনয
দায়ব্দ্ধ োকক্ষব্। তিকাদার কিতক
ম ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থার কাক্ষে গ্রহেক্ষর্ােয হক্ষব্ এমন ভাল শ্রম ব্যব্স্থাপনার অনশীলন
গ্রহে ও ব্াস্তব্ায়ন করা উতচি হক্ষব্।
ক্ষপশােি স্বাস্থয এব্ং সরো (ওএইচএস)। তিকাদারক্ষদর অব্শযই প্রতিতনয়ি গ্রহেক্ষর্ােয তনরাপিা ও সরো ব্যব্স্থা তনতিি
করক্ষি হক্ষব্ এব্ং সকল িরক্ষনর ঘিনা ক্ষরকিম করক্ষি হক্ষব্। তনরাপিা ও সরো সংক্রান্ত ক্ষোি ঘিনা প্রতি মাক্ষস এব্ং ব্ড়
িরক্ষনর ঘিনা িাত্েতেক ভাক্ষব্ তপএমইউ-ক্ষি তরক্ষপািম করক্ষি হক্ষব্। একই ভাক্ষব্ তনরাপিা ও সরো সংিান্ত ক্ষোি ঘিনা
প্রতি তিন মাস অন্তর এব্ং ব্ড় িরক্ষনর ঘিনা িাত্েতেক ভাক্ষব্ তব্শ্বব্যাংকক্ষক অব্তহি করক্ষি হক্ষব্।
শ্রম ও কাক্ষজর শিম। তিকাদাররেে শ্রম সংক্রান্ত র্াব্িীয় শিমাব্তল র্ো- সমিা, মজতর, কাক্ষজর তনরাপদ পতরক্ষব্শ ইিযাতদ
তব্িান ক্ষমক্ষন চলক্ষব্। জািীয় আইন অনসাক্ষর শ্রতমকক্ষদর কাক্ষজর শিম পূ রে হয় তকনা িা তনতিি করার জনয তপএমইউ
পর্মায়ক্রতমক পর্মক্ষব্েে করক্ষব্।
শ্রতমক্ষকর অতভক্ষর্াে। একতি অতভক্ষর্াে প্রতিতব্িান কতমতি (তগ্রক্ষভন্স তরক্ষেস কতমতি - তজআরতস) েিন কািাক্ষমা সহ এই
এলএমতপর সাক্ষে একতি অতভক্ষর্াে প্রতিতব্িান প্রতক্রয়া (তগ্রক্ষভন্স তরক্ষেসাল ক্ষমকাতনজম - তজআরএম) তব্স্তাতরিভাক্ষব্ ব্েমনা
করা হক্ষয়ক্ষে। তিকাদারক্ষদর তজআরএক্ষমর তব্িানগুতল ক্ষমক্ষন চলক্ষি হক্ষব্। সামাতজক তব্ক্ষশষজ্ঞ/পরামশমক একতি মাতসক
তভতিক্ষি ক্ষরকিম পর্মাক্ষলাচনা করক্ষব্। তপএমইউ ক্ষরজযতলউশক্ষন উক্ষল্লখ্ রাখ্ক্ষব্ এব্ং তব্শ্বব্যাংক্ষকর বেমাতসক প্রতিক্ষব্দক্ষন
প্রতিতব্তিি হক্ষব্। প্রকে কমমীক্ষদর প্রিযাতশি সংখ্যার তভতিক্ষি প্রকক্ষের তজআরএম ব্যিীি পত েক নতে হক্ষব্, র্তদও
তজআরএম উভয়ই কতমতির (তজআরতস) সদসযক্ষদর ওভারলযাতপং কার্ম োকক্ষি পাক্ষর। তজআরএমগুতলর জনয প্রতিক্ষব্দক্ষনর
চযাক্ষনলগুতলও একই হক্ষি পাক্ষর।
তজতব্তভ/এসইএ, ব্জময ব্যব্স্থাপনা, সংক্রামক ক্ষরাে। কমমীরা তজতব্তভ/এসইএ ক্ষেক্ষক দূ ক্ষর োকা ও ব্জময তনরাপদ তনষ্কাশন
সম্পক্ষকম জাক্ষন অেব্া প্রতশেেপ্রাপ্ত তক না এ তব্ষয়তি তনতিি করক্ষি তিকাদাররা সম্পূ েমভাক্ষব্ দাতয়ত্বশীল হক্ষব্ন; এব্ং
সংক্রামক ক্ষরাে সম্পক্ষকম তকে োকক্ষল িা তিকাদাররা জানাক্ষব্ন তব্ক্ষশষ কক্ষর ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাক্ষব্র পতরতস্থতিক্ষি।
তনয়তমি উদ্বদ্ধকরে, মতনিতরং ও প্রতিক্ষব্দক্ষনর দাতয়ত্ব তিকাদাক্ষরর। এতি তনতিি করার জনয তপএমইউক্ষি একতি মতনিতরং
দল োকক্ষব্। অনক্ষেদতি ‘পতরেন্নিা ও ব্জময তনষ্কাশন‘ তনক্ষদমতশকায় উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে।
অতিতরি প্রতশেে। তিকাদারক্ষদর তনতিি করা দরকার ক্ষর্ তনিমাতরি কমমীরা পর্মাপ্ত প্রতশেেপ্রাপ্ত এব্ং সামতগ্রক সরো
ব্যব্স্থা, সরঞ্জাক্ষমর ব্যব্হার (তব্ক্ষশষি তপতপই), তজআরএম পদ্ধতি, প্রকক্ষের কাক্ষজর পতরতস্থতি সম্পক্ষকম অব্েি। তপতপই
ব্যব্হার, পতরষ্কার-পতরেন্নিা সতব্িা ও আচরে, তজতব্তভ/এসইএ প্রতশেে এব্ং স্বােতরি আচরেতব্তি প্রস্তুতি এব্ং
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প্রাতপ্তও তিকাদাক্ষরর দাতয়ত্ব। কমমীক্ষদর প্রতশেক্ষের জনয সংর্ি সংস্থার কমমীক্ষদর সাক্ষে অনক্ষেদ —প্রতশেে ও শ্রতমকক্ষদর

সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে— এ সংর্ি করা হক্ষয়ক্ষে।
র্াচাইকরে, পতরব্ীেে ও মূ লযায়ন (এমএেই)। এমএেই তপএমইউগুতলর দাতয়ক্ষত্ব প্রকক্ষের একতি অতব্ক্ষেদয অঙ্গ হক্ষব্।
তিতপএইচই একতি সািারে ওক্ষয়ব্-তভতিক প্লযািফমম পতরচালনার জনয দায়ব্দ্ধ োকক্ষব্, র্া ফলাফক্ষলর ক্ষেমওয়াক্ষকমর
তভতিক্ষি প্রকক্ষের অগ্রেতি িযাক করার জনয বিতর করা হক্ষব্। প্লযািফমমতি অংশগ্রহেকারী এমএেই সমেমন করক্ষব্, র্া
প্রকক্ষের অগ্রেতির িেয সংগ্রহ করার জনয প্রকক্ষের ক্ষস্ট্কক্ষহাল্ডারক্ষদর - ক্ষর্মন এমএফআই, ইউতপ, স্থানীয় তিতপএইচই
এব্ং তপক্ষকএসএফ কমমকিমা এব্ং পরামশমদািাক্ষদর অনমতি ক্ষদক্ষব্। তপক্ষকএসএফ পক্ষরা প্রকক্ষের সময়কাক্ষলর মক্ষিয
িারাব্াতহকভাক্ষব্ প্রকক্ষের ফলাফলগুতল পর্মক্ষব্েে ও র্াচাই করক্ষি ক্ষব্শ কক্ষয়কজন স্বিন্ত্র র্াচাই পরামশমক (আইতভতস)
তনক্ষয়াে করক্ষব্।
৫.১ শ্রতমক তনক্ষয়াক্ষের আক্ষে ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাব্ ক্ষমাকাক্ষব্লায় ঋে গ্রহীিার তনতদমষ্ট্ দাতয়ত্বসমূ হ;
তপএমইউগুতলক্ষক তনতিি হওয়া উতচি ক্ষর্ ক্ষকাতভি-১৯ এর প্রাদভমাব্ ক্ষরাি ব্া হ্রাস করার জনয পর্মাপ্ত সিকমিা অব্লিন
করা হক্ষয়ক্ষে এব্ং িারা প্রাদভমাক্ষব্র ক্ষেক্ষে কী করক্ষব্ন িা সনাি কক্ষরক্ষেন। এতি কীভাক্ষব্ করক্ষব্ন ক্ষস সম্পক্ষকম
পরামশমগুতল নীক্ষচ উক্ষল্লতখ্ হক্ষয়ক্ষে:


তপএমইউ তিকাদারক্ষদর কাে ক্ষেক্ষক ঝুঁতক ক্ষমাকাক্ষব্লায় ব্যব্স্থা গ্রহক্ষের তব্শদ তব্ব্রে জানক্ষি চাইক্ষব্। চতিক্ষি স্বাস্থয
এব্ং সরো প্রক্ষয়াজনীয়িা অন্তভমি করা উতচি, র্া ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষমাকাক্ষব্লায় তনতদমষ্ট্ পদক্ষেপ সনািকরে ও
প্রক্ষয়াক্ষের প্রক্ষয়াজনীয়িা তহসাক্ষব্ ব্যব্হার করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর। পদক্ষেপগুতল ব্িমমান প্রকক্ষে জরুতর প্রস্তুতি পতরকেনার
সম্প্রসারে ব্া স্বিন্ত্র পদ্ধতি তহসাক্ষব্ একতি সামতগ্রক পতরকেনা তহসাক্ষব্ উপস্থাপন করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর। এতি
তলতখ্িভাক্ষব্ করা উতচি (ঋে গ্রহীিা এব্ং তিকাদাক্ষরর মক্ষিয চতিক্ষি উক্ষল্লখ্ রাখ্া)



তপএমইউ এর জনয জরুতর ক্ষেেগুতল তনতদমষ্ট্ কক্ষর ক্ষদওয়া সহায়ক হক্ষি পাক্ষর। এর মক্ষিয জািীয় কিতমপে, তব্শ্ব
স্বাস্থয সংস্থা এব্ং অনযানয সংস্থাগুতলর প্রদি ব্িমমান এব্ং প্রাসতঙ্গক তদকতনক্ষদমশনা অন্তভমি করা উতচি।



প্রকক্ষের স্বাস্থয ও সরো তব্ক্ষশষজ্ঞ/তচতকত্সা কমমীক্ষদর (ক্ষর্খ্াক্ষন স্থানীয় স্বাস্থয কিতমপে উপর্ি) সাক্ষে তনয়তমি সভা
আহ্বান করার জনয ও তপএমইউ ক্ষেক্ষক তিকাদারক্ষদর প্রক্ষয়াজনীয় পরামশম ক্ষদওয়া উতচি এব্ং কমপ্লাক্ষয়ন্স ইসযগুতলর
তিজাইন ও প্রক্ষয়াক্ষের ক্ষেক্ষে িাক্ষদর পরামশম ক্ষনওয়া উতচি।



ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভব্, একজন ব্যতিক্ষক ক্ষকাতভি-১৯ ইসয ক্ষমাকাতব্লার জনয একতি ক্ষফাকাল পক্ষয়ন্ট তহক্ষসক্ষব্ তনব্মাতচি করা।
এতি ক্ষকানও কাক্ষজর িত্ত্বাব্িায়ক ব্া স্বাস্থয ও সরো তব্ক্ষশষজ্ঞ হক্ষি পাক্ষর। তিতন সাইক্ষির প্রস্তুতি সমন্বয় করা,
েত হীি পদক্ষেপগুতল কমমীক্ষদর অব্েি করা ও স্থানীয় কতমউতনতির অব্েতির তব্ষয় তনতিি করক্ষব্। ক্ষফাকাল পক্ষয়ন্ট
অসস্থ হক্ষয় পড়ক্ষল কমপক্ষে একজন ব্যাক-আপ ব্যতিক্ষক মক্ষনানীি করার পরামশম ক্ষদওয়া হক্ষয়ক্ষে; ক্ষসই ব্যতির
উতচি ক্ষর্ ব্যব্স্থা আক্ষে ক্ষস সম্পক্ষকম সক্ষচিন োকা।



ক্ষর্ সমস্ত সাইক্ষি ক্ষব্শ কক্ষয়কতি তিকাদার কাজ করক্ষে ক্ষসইজনয (কার্মি) তব্তভন্ন কমমশতি রক্ষয়ক্ষে, ক্ষস ক্ষেক্ষে তব্তভন্ন
পক্ষের মক্ষিয সমন্বয় ও ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের গুরুত্বক্ষক ক্ষজার ক্ষদওয়া উতচি।



তপএমইউ উপর্ি প্রশমন ব্যব্স্থা সনািকরক্ষে প্রকেক্ষক সহায়িাদান করক্ষি পাক্ষর, তব্ক্ষশষি ক্ষর্খ্াক্ষন স্বাস্থয ও
জরুতর ক্ষসব্ার ক্ষেক্ষে স্থানীয় স্বাস্থয ক্ষসব্াক্ষক জতড়ি করক্ষি হক্ষব্। অক্ষনক ক্ষেক্ষে, তপএমইউ স্থানীয় সরকার
প্রতিষ্ঠানগুতলর সাক্ষে প্রকে প্রতিতনতিক্ষদর সংক্ষর্াে স্থাপক্ষন ও ক্ষকৌশলেি কাক্ষজর সমন্বয় সািক্ষন সহায়িা করার
ক্ষেক্ষে মূ লযব্ান ভূ তমকা তনক্ষি পাক্ষর, র্া কাজ সম্পদক্ষন সহজির হক্ষব্। কার্মকর উক্ষদযাক্ষের জনয আক্ষশপাক্ষশর
সরকারী সংস্থা এব্ং অনযানয প্রকেগুতলর সাক্ষে পরামশম ও সমন্বয় করা উতচি।
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ক্ষকাতভি-১৯ সম্পতকমি সমসযাগুতল ক্ষমাকাক্ষব্লায় প্রকক্ষের েত তহি পদক্ষেপসমূ হ সম্পক্ষকম কমমীক্ষদর উত্সাহ প্রদান করা
ও কীভাক্ষব্ িাক্ষদর স্বাস্থযতব্ষক্ষয় সমসযা সমািাক্ষন সহক্ষর্ােীিা করা হক্ষে ব্া প্রস্তুতি চলক্ষে িা প্রতিক্ষব্দক্ষন অন্তভূ মি
করা এিা তব্দযমান প্রকক্ষের অতভক্ষর্াক্ষের ব্যব্স্থাতি ব্যব্হার করক্ষি শ্রতমক ও অনযানয কমমীক্ষদর উত্সাতহি করা।

৬. নীতিমালা ও পদ্ধতি:
এই তব্ভােতি প্রকে ব্াস্তব্ায়ক্ষনর সময় অনসরে করার মূ ল নীতি ও পদ্ধতিগুতলর রূপক্ষরখ্া প্রদান কক্ষর র্া চতি
সম্পাদক্ষনর সময় প্রক্ষয়াজন ক্ষমািাক্ষব্ক হালনাোদ ও সংক্ষশািন করা হক্ষব্। ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন ২০০৬ এব্ং সংক্ষশািনী
২০১৩, জািীয় ক্ষপশােি স্বাস্থয ও সরো নীতি ২০১৩ এব্ং সংক্রামক ক্ষরাে (প্রতিক্ষরাি, তনয়ন্ত্রে ও তনমূ মলকরে) আইন
২০১৮ এ তনক্ষয়ােকিমা ও শ্রতমকক্ষদর অতিকার, দাতয়ত্ব, কমমসংস্থান, তশশু ও ক্ষজার পূ ব্মক শ্রক্ষমর তচে িক্ষল িক্ষরক্ষে এব্ং
ওএইচএস এর প্রক্ষয়াজনীয়িা, সংক্রামক ক্ষরাে সম্পতকমি ক্ষর্মন ক্ষকাতভি-১৯ ইিযাতদ তব্ষক্ষয় নীক্ষচ উপস্থাতপি নীতিগুতল
নূ যনিম প্রক্ষয়াজনীয়িার প্রতিতনতিত্ব কক্ষর, িক্ষব্ এতি প্রক্ষয়াজনীয় সব্ তনক্ষয় একতি সম্পূ েম িাতলকা নয়।
শ্রম আইন এব্ং তব্শ্বব্যাংক ইএসএক্ষফর ইএসএস ২-ক্ষি উতল্লতখ্ি তহসাক্ষব্, প্রকে কমমীক্ষদর কমমসংস্থান বব্ষমযহীন এব্ং
সম সক্ষর্াক্ষের নীতির তভতিক্ষি করা হক্ষব্। কমমসংস্থান সম্পক্ষকম ক্ষর্ ক্ষকান তদক ক্ষর্মন তনক্ষয়াে, েতিপূ রে, কাক্ষজর শিম
এব্ং চাকতরর শিমাতদ, প্রতশেক্ষের অতভেমযিা, পক্ষদান্নতি ব্া চাকতর সমাপ্তকরক্ষের ক্ষেক্ষে ক্ষকান বব্ষময োকক্ষব্ না।
তনম্নতলতখ্ি পদক্ষেপগুতল তিকাদার কিতক
ম েত হীি হক্ষব্ এব্ং সমস্ত কমমচারীক্ষদর সষ্ঠ আচরে তনতিি করার জনয তপএমইউ
পর্মক্ষব্েে করক্ষব্:


শ্রম আইক্ষনর চাতহদা ক্ষমািাক্ষব্ক তনক্ষয়াক্ষের পদ্ধতিগুতল জাতি, িমম, প্রতিব্ন্ধী, তলঙ্গ এব্ং আইক্ষন অন্তভমি শ্রক্ষমর
অনযানয ক্ষেক্ষের তভতিক্ষি স্বে, সেম ও বব্ষমযহীন হক্ষব্।



চাকতরর জনয আক্ষব্দক্ষনর ক্ষেক্ষে তিকাদার কিতমক তনিমাতরি আক্ষব্দন পদ্ধতি অনসরক্ষের তব্ষয়তি তব্ক্ষব্তচি হক্ষব্।



স্থানীয় এলাকা ক্ষেক্ষক শ্রম অগ্রাতিকাক্ষরর তভতিক্ষি তনক্ষয়াে করা হক্ষব্।



শ্রতমক তনক্ষয়াে ব্াব্দ ক্ষকান খ্রচ শ্রতমকক্ষদর তনকি ক্ষেক্ষক ক্ষনয়া র্াক্ষব্ না। র্তদ ক্ষকানও তনক্ষয়াে ব্াব্দ খ্রচ হয় িক্ষব্
ক্ষসিা তিকাদার ব্হন করক্ষব্।



শ্রম চতিগুতল ব্াংলায় বিতর করা হক্ষব্ র্াক্ষি সকল শ্রতমক ব্ঝক্ষি পাক্ষর।



তলতখ্ি িকক্ষমক্ষন্টশক্ষনর পাশাপাতশ কমমসংস্থাক্ষনর শিমগুতলর ক্ষমৌতখ্ক ব্যাখ্যা প্রদান করা হক্ষব্ র্াক্ষি সকল

কমমীর

পক্ষে শিমগুক্ষলা ব্ঝক্ষি সহজ হয়্


মতহলা শ্রতমকক্ষদর সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে করার সময়, িাক্ষদর কমমসংস্থান সম্পতকমি সমসযা ও অতভক্ষর্াে উত্থাপক্ষনর
অতিকার এব্ং প্রতক্রয়াতি িারা ব্ঝক্ষি ক্ষপক্ষরক্ষেন িা তনতিি করক্ষি হক্ষব্।



তপএমইউ চতিক্ষি অন্তভমি োকক্ষব্ ক্ষর্ ক্ষকান ক্ষজারপূ ব্ক
ম শ্রম ব্া তশশু শ্রতমক্ষকর তনক্ষয়াক্ষের অনমতি ক্ষদওয়া হক্ষব্ না।

শ্রম আইন, তব্শ্বব্যাংক্ষকর পতরক্ষব্শেি ও স্বাস্থয সরো তনক্ষদমতশকা (ইএইচএসতজ), (সািারন তনমমাে ও তি-কতমশতনং সহ),
ইএসএস ২, সংক্রামক ক্ষরাে (প্রতিক্ষরাি, তনয়ন্ত্রে ও তনমূ মলকরে) আইন ২০১৮ এর পাশাপাতশ ক্ষকাতভি-১৯ সমািাক্ষনর
তদকতনক্ষদমশসমূ ক্ষহ ব্তেমি স্বাস্থয ও সরো পদ্ধতি (সংর্তি) প্রকক্ষের অিীক্ষন সমস্ত কার্মক্রম পতরচাতলি হক্ষব্। িক্ষব্,
িাতিউতব্তজ’র ইএইচএসতজ (সািারে তনক্ষদমশনা, তনমমাে ও তি-কতমশতনং সহ) প্রকে দ্বারা উত্থাতপি তব্তভন্ন ক্ষপশােি স্বাস্থয
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ও সরো সংক্রান্ত সমসযাগুতল ক্ষমাকাতব্লার জনয পর্মাপ্ত তনক্ষদমশনা নাও োকক্ষি পাক্ষর, সিরাং ক্ষসক্ষেক্ষে ব্াস্তব্ায়নকারী
সংস্থা আন্তজমাতিক ও তশক্ষের সতনতদমষ্ট্ মাক্ষনর তভতিক্ষি প্রক্ষয়াজনীয় শিমাব্লী তিকাদাক্ষরর চতিক্ষি অন্তভমি করক্ষব্।
ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থা কিতক
ম তব্তিং িকক্ষমন্টগুতলক্ষি তজআইআইতপ’র (গুি ইন্টারনযাশনাল এে ইোতিয়াল প্রাকতিক্ষসসতজআইআইতপ) তনতদমষ্ট্ আদশমমান সতন্নক্ষব্শ করা এব্ং চতিগুক্ষলাক্ষি উপর্ি স্তক্ষরর ঝুঁতকর প্রতিফতলন করা উতচত্ হক্ষব্।
তপএমইউ তব্তিং িকক্ষমন্টগুতলক্ষি তনতদমষ্ট্ ওএইচএস স্ট্যাোিম প্রক্ষয়াজনীয়িার সাক্ষে অন্তভমি করক্ষব্ র্া এই প্রকক্ষের
আওিায় সমস্ত তিকাদার পূ রে করক্ষব্। মানগুতল স্থানীয় তব্তি, িাতিউতব্তজ ইএইচএস তনক্ষদমতশকা, ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষপ্রাক্ষিাকল
এব্ং তজআইআইতপর সাক্ষে সামঞ্জসযপূ েম হক্ষব্। তনম্নতলতখ্ি ওএইচএস আদশমমানগুক্ষলার চাতহদা স্মরে রাখ্ক্ষি হক্ষব্:


ঝুঁতক মূ লযায়ন পদ্ধতি;



তব্পজ্জনক কাক্ষজর (উচ্চিায় কাজ করা, উষ্ণ পতরক্ষব্ক্ষশ কাজ করা, পাওয়ার লাইক্ষন কাজ করা, সীমাব্দ্ধ
জায়োগুতলর মক্ষিয কাজ করা সংক্রান্ত) অনমতি ক্ষদওয়া;



প্রােঘািী কাক্ষজর তব্তি;



জরুরী প্রতিতক্রয়া পদ্ধতি;



পিন প্রতিক্ষরাি এব্ং উচ্চিায় কাজ;



খ্নন সরো, মই ও মাচা সরো; ঝালাই ও কাতিং সরো; ক্ষক্রন, ভার উক্ষিালন ও মাল ক্ষিালার সরো; শতি
এব্ং হাি সরঞ্জাম সরো;



রাসায়তনক ও ব্ায়ব্াতহি ঝুঁতকক্ষি (িূ লা, তসতলকা এব্ং অযাসক্ষব্স্ট্স সহ) শ্বাস প্রশ্বাক্ষসর প্রতিক্ষরাি; বব্দযতিক
সরো (তব্পজ্জনক শতি তনয়ন্ত্রে, তনরাপদ দূ রত্ব কাজ, িাক্ষরর ও নকশা সরো, গ্রাউতেং, সাতকমি সরো, চাপ
ফল্ট সরো, তপতপই ইিযাতদ); তব্পদ ক্ষর্াোক্ষর্াে; শব্দ এব্ং কম্পন সরো; ইোি দ্রব্য তনমমাে সরো; অতে
তনব্মাপক; উপাদান হযােতলং সরো; কংতক্রি এব্ং রাজতমতস্ত্রর সরো;



তপতপই এব্ং ব্যব্হাক্ষরর উপর প্রতশেে সহ অনযানয প্রতিরোমূ লক ব্যব্স্থা।

তিকাদারেে একতি তনরাপদ কমমক্ষেে তনতিি করক্ষব্, সিরাং ক্ষর্ ক্ষকানও তনমমাে কার্মক্রম শুরুর আক্ষে একতি ঝুঁতক
মূ লযায়ন সম্পন্ন হক্ষব্ এব্ং প্রক্ষর্াজয সরোর মান তনতিি ব্যব্স্থা কার্মকর করা হক্ষব্। তপতপই এব্ং অনযানয প্রতিক্ষরািমূ লক
ব্যব্স্থা কমমীক্ষদর তব্না ব্যক্ষয় সরব্রাহ করা হক্ষব্। প্রতিক্ষরািমূ লক ব্যব্স্থা, তব্চযতি এব্ং অ-সম্মতি, দঘমিনা ও
সংক্ষশািনমূ লক পদক্ষেপগুতল তনক্ষয় আক্ষলাচনা করার জনয পর্মায়ক্রতমক ওএইচএস সভা পতরচালনা করা হক্ষব্।
তিকাদারেে ওএইচএস অনশীলক্ষনর সম্মতি র্াচাই করক্ষি অভযন্তরীে ওএইচএস সমীো ও তনরীেে করক্ষব্। অ-সম্মতি
নতেভি করা হক্ষব্ ও অভযন্তরীেভাক্ষব্ প্রতিক্ষব্দন করা হক্ষব্। সংক্ষশািনমূ লক পদক্ষেক্ষপর জনয একতি সময়সীমা ক্ষসি করা
হক্ষব্ ও িা অনসরে করা হক্ষব্। প্রতিতি কাজ ক্ষেক্ষক তব্পদ ও প্রতিক্ষরািমূ লক ব্যব্স্থাগুতল িক্ষল িক্ষর কাজ শুরু করার
আক্ষে বদতনক ওএইচএস তিতফংগুতল পতরচালনা করা হক্ষব্, তব্ক্ষশষিঃ ক্ষকাতভি-১৯ প্রাদভমাক্ষব্র তব্ষক্ষয় অসস্থিা, েত হীি
পদক্ষেপ এব্ং কমমক্ষেক্ষে ঘক্ষি র্াওয়া দঘমিনা, আঘাি ও

গুরুির আহি হওয়া সম্পক্ষকম তিকাদারেে তপএমইক্ষক

তলতখ্িভাক্ষব্ অব্তহি করক্ষব্। প্রােতমক তচতকত্সার ও গুরুির জখ্ক্ষমর জনয সাইক্ষির তচতকত্সার ব্যব্স্থা োকক্ষি হক্ষব্,
তচতকত্সার জনয প্রাক-অনক্ষমাতদি স্বাস্থয সতব্িা োকক্ষি হক্ষব্, পাশাপাতশ আহি/ অসস্থ্/লেের্ি কমমীক্ষদর উপর্ি
পতরব্হে োকক্ষি হক্ষব্। তিকাদারেে ক্ষকব্ল অনক্ষমাতদি ব্যতিক্ষদর কাক্ষেই তনমমাক্ষের সাইক্ষি র্ািায়াি তনয়ন্ত্রে করক্ষব্ এব্ং
শ্রতমকরা িাক্ষদর কাজ সম্পাদক্ষনর জনয প্রতশেে এব্ং সামক্ষেমযর প্রক্ষয়াজনীয়িা পূ রে করক্ষে তকনা িা র্াচাই করক্ষব্।
সমস্ত কমমীক্ষদর তনমমাে সাইক্ষি অতভেমযিা ক্ষপক্ষি কমপক্ষে একতি ওএইচএস অন্তভমতি অব্শযই ক্ষশষ করক্ষি হক্ষব্।
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তপএমইউ কমপক্ষে মাতসক সাইি তভতজি সহ তিকাদাক্ষরর ওএইচএস কমমক্ষেক্ষে পর্মক্ষব্েক্ষের ব্যব্স্থা করক্ষব্। এই
িদারতকগুতলক্ষি উতল্লতখ্ি মান, দঘমিনা, তব্তি লঙ্ঘন, প্রস্তাব্না এব্ং চলমান সংক্ষশািনমূ লক তক্রয়াকলাক্ষপর অগ্রেতি
অন্তভূ মতি োকক্ষব্।
প্রকক্ষের সাক্ষে সম্পতকমি ক্ষর্ ক্ষকান ঘিনা ব্া দঘমিনার তব্ষক্ষয় তপএমইউ তব্শ্বব্যাংকক্ষক ক্ষর্ৌতিকভাক্ষব্ দ্রুিিম সমক্ষয়
অব্তহি করক্ষব্, ক্ষর্ ঘিনা ব্া দঘমিনার কারক্ষে পতরক্ষব্শ, আক্রান্ত ক্ষলাকজন, জনসািারে ব্া শ্রতমকক্ষদর উপর (শ্রম, স্বাস্থয
ও সরো, তনরাপিা ঘিনা, দঘমিনা ইিযাতদ) উক্ষল্লখ্ক্ষর্ােয তব্রূপ প্রভাব্ পড়ক্ষি পাক্ষর। এই জািীয় ইক্ষভক্ষন্টর মক্ষিয
ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষকস ও উপসেম, শ্রতমক আক্ষদালন, শ্রতমক্ষকর গুরুির হিাহি ব্া প্রােহানী, প্রকক্ষের কারক্ষে কতমউতনতির
সদসযক্ষদর েতিগ্রস্ত ব্া সম্পতির েতি প্রভততি তব্ষয় অন্তভমি হক্ষি পাক্ষর।
তিকাদার আচরে তব্তি (ক্ষকাি অফ কনিাক্ট - তসওতস) প্রেয়ন ও ব্াস্তব্ায়ন করক্ষব্। তিকাদারক্ষদর আচরে তব্তির মূ ল
মূ লযক্ষব্াি ও সামতগ্রক কাক্ষজর সংস্কততি, তজতব্তভ/এসইএ সম্পতকমি তব্তি, ব্জময ব্যব্স্থাপনা, ক্ষরাে প্রতিক্ষরাি, কাক্ষজর
নীতিমালা এব্ং ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষপ্রাক্ষিাকক্ষলর তব্ক্ষশষ তচে প্রতিফতলি করক্ষব্। আচরে তব্তির সমস্ত শ্রতমকক্ষদর তনকি
ক্ষব্ািেময করক্ষি হক্ষব্ এব্ং স্বাের করক্ষি হক্ষব্। আচরে তব্তির তব্ষয়ব্স্তু স্ট্যাোিম তব্তিং িকক্ষমন্টস (এসতব্তি) এ
অন্তভমি করা হক্ষব্।
তিকাদারক্ষক শ্রক্ষমর ক্ষেক্ষে ওএইচএস ইসযক্ষি পারফরমযান্স সম্পক্ষকম পর্মায়ক্রতমক িেয সরব্রাহ করক্ষি হক্ষব্। তিকাদাক্ষরর
মাতসক প্রতিক্ষব্দক্ষন িেযগুক্ষলা অন্তভমি করা হক্ষব্ এব্ং তপএমইউ দ্বারা পর্মাক্ষলাচনা করা হক্ষব্।

৭. চাকরীর ব্য়স
ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন ২০০৬ এর িারা ৩৪-এ উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে ক্ষর্ ক্ষকানও তশশু ক্ষকান ক্ষপশায় কাজ করার জনয
তনর্ি হক্ষব্ না। ৪৪ অনক্ষেক্ষদ উক্ষল্লখ্ করা হক্ষয়ক্ষে ক্ষর্ ১৪ ব্েক্ষরর কম ব্য়সী ক্ষর্ ক্ষকউ তশশু এব্ং ১৮ ব্েক্ষরর কম
তকক্ষশার তহসাক্ষব্ তব্ক্ষব্তচি হয়। তব্শ্বব্যাংক তশশু শ্রমক্ষক কক্ষিারভাক্ষব্ তনতষদ্ধ কক্ষরক্ষে এব্ং েষ্ট্ভাক্ষব্ উক্ষল্লখ্ কক্ষরক্ষে ক্ষর্
এই জািীয় কাক্ষজ ক্ষর্ ক্ষকউ চাকতর ক্ষপক্ষি নূ যনিম ১৮ ব্ের ব্য়স প্রক্ষয়াজন। আইনতির ৩৭ অনক্ষেক্ষদ তকক্ষশারতকক্ষশারীক্ষদর চাকতর পাওয়ার জনয প্রক্ষয়াজনীয় তফিক্ষনস সাতিমতফক্ষকি প্রদাক্ষনর পরামশম ক্ষদওয়া হক্ষয়ক্ষে এব্ং িারা হালকা
কাজ করার জনয তনর্ি হক্ষি পাক্ষর।
তব্শ্বব্যাংক্ষকর মান এব্ং তনক্ষদমতশকাগুতল অনসাক্ষর, এই প্রকক্ষের কমমসংস্থাক্ষনর সব্মতনম্ন ব্য়স ১৮ ব্ের হক্ষি হক্ষব্ (ক্ষকাতভি১৯ দ্বারা উদ্ভূি সম্ভাব্য তব্পজ্জনক পতরতস্থতি তব্ক্ষব্চনা কক্ষর) এব্ং প্রতিপালন তনতিি করার জনয, সমস্ত কমমীক্ষদর প্রমাে
তহসাক্ষব্ জািীয় পতরচয়পে তনতিি করক্ষি হক্ষব্ র্াক্ষি িাক্ষদর পতরচয় ও ব্য়স তনতিি করা র্ায়।
র্তদ ক্ষকানও তিকাদার ১৮ ব্েক্ষরর কম ব্য়সী ক্ষকানও ব্যতিক্ষক তনক্ষয়াে ক্ষদয় িক্ষব্ তপএমইউ িার তব্রুক্ষদ্ধ ব্যব্স্থা গ্রহে
করক্ষব্।

৮. শিমাব্তল:
ব্াংলাক্ষদক্ষশ কমমসংস্থাক্ষনর তব্তি-তব্িান কমমসংস্থান তনয়ন্ত্রে অিযাক্ষদশ, ১৯৬৫ এর সাক্ষে সংতিষ্ট্ ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন
২০০৬ এর তব্িান দ্বারা পতরচাতলি হয়। আইন ক্ষমািাক্ষব্ক তনক্ষয়াে তব্তিক্ষি তনক্ষয়ােকারীক্ষদর কাক্ষজর তলতখ্ি তব্ব্রে
সিতলি উভয় পে স্বােতরি সাতভমস ব্ক সরব্রাহ করাক্ষক ব্ািযিামূ লক করা হক্ষয়ক্ষে (সংর্তি-তব্)। এই প্রকক্ষের জনয,
তিকাদারেেক্ষক িার সমস্ত কমমচারী (বনতমতিক কমমচারী সহ) তলতখ্ি কার্ম তব্ব্রেী সরব্রাহ করক্ষি হক্ষব্।
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তিকাদারেে সরকার কিতক
ম অতপমি মজতর ক্ষব্াক্ষিমর ব্িমমান তসদ্ধান্ত ক্ষমক্ষন চলক্ষব্, তিক্ষসির ২০১৮ শ্রম আইন অনর্ায়ী শ্রম
সংক্ষশািন মজতর সংক্রান্ত তসদ্ধান্ত কার্মকর করা হক্ষয়তেল। ব্াজাক্ষর প্রচতলি স্থানীয় মজতর হাক্ষরর তভতিক্ষি মজতর তনষ্পতি
করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর িক্ষব্ মজতর ক্ষব্াক্ষিমর ক্ষচয়ারমযান কিতক
ম প্রস্তাতব্ি সরকার কিতক
ম প্রদি সব্মাতিক মজতর তনয়ক্ষমর মক্ষিয
োকা মজতর হাক্ষরর ক্ষচক্ষয় কম নয়। এই ক্ষেক্ষে, সমস্ত শিমাব্লী সহ তলতখ্ি তনক্ষয়ােপে কমমীক্ষদর ক্ষদওয়া হক্ষব্।
মতনিতরং ব্যব্স্থা তহসাক্ষব্, তিকাদার ক্ষকান অেম প্রাতপ্তর অতিকারী হক্ষব্ন না র্িেে না তিতন তব্তভন্ন শিমাব্লী পূ রে সাক্ষপক্ষে
অেম প্রাতপ্তর আক্ষব্দন কক্ষরন; তব্তভন্ন শক্ষিমর মক্ষিয ক) কমমচারীক্ষদর ব্ক্ষকয়া রক্ষয়ক্ষে তক না; খ্) চতির সমস্ত শিম ক্ষমক্ষন
কমমসংস্থান চলমান রক্ষয়ক্ষে এ িরক্ষনর প্রিযয়ন পে োকক্ষি হক্ষব্। তিকাদার র্তদ িাক্ষদর শ্রতমকক্ষদর ক্ষব্িন ভািা প্রদাক্ষনর
ব্ািযব্ািকিা পূ রে না কক্ষর িক্ষব্ তপএমইউ তিকাদাক্ষরর তব্ল আিকাক্ষি পারক্ষব্ িা চতির একতি শিম তহক্ষসক্ষব্ উক্ষল্লখ্
োকক্ষব্।
৮.১ শ্রতমক সংেিন:
ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন ২০০৬ (িারা ১৬৬) শ্রতমকক্ষদর অতিকাক্ষরর অনক্ষমাদন তদক্ষয়ক্ষে, শ্রতমকক্ষদর িাক্ষদর অেমবনতিক
স্বাক্ষেমর প্রচার ও সরোর জনয ক্ষিি ইউতনয়ক্ষন ক্ষর্ােদান করা না করার তব্ষক্ষয় সকল শ্রতমকক্ষক েযারাতন্ট তদক্ষয়ক্ষে;
ব্াংলাক্ষদশ শ্রম আইন, ২০০৬ ক্ষমািাক্ষব্ক একজন শ্রতমক্ষকর কলযাে তনতিি করার জনয ক্ষর্ৌতিক দর কষাকতষ,
প্রতিতনতিত্ব এব্ং সতমতি কলযাে সংস্থা েিন ও ক্ষকান শ্রতমক কলযাে ক্ষসাসাইতিক্ষি ক্ষর্ােদাক্ষনর অতিকার রক্ষয়ক্ষে। এই
আইক্ষনর িারা -৯৯ শ্রতমকক্ষদর কলযােমূ লক কাক্ষজর প্রতিতনতিত্ব কক্ষর আক্ষলাচনার জনয সতম্মতলি দর কষাকতষ এক্ষজক্ষন্টর
অনমতি রক্ষয়ক্ষে।

৯. অতভক্ষর্াে প্রতিতব্িান পদ্ধতি (তজআরএম):
শ্রম আইন ২০০৬ এর ৩৩ অনক্ষেক্ষদ ক্ষকানও শ্রতমকক্ষক োুঁিাই, অব্যাহতি, ব্রখ্াস্ত, অপসারে করা, ব্া অনযভাক্ষব্ চাকতর
ক্ষেক্ষক তব্দায় করা হক্ষয়ক্ষে এমন ক্ষেক্ষে আনষ্ঠাতনক অতভক্ষর্াে প্রতক্রয়ার তব্িান রক্ষয়ক্ষে। িারা ২০২ (উপতব্তি ২৪) একতি
ক্ষর্ৌে দর কষাকতষর এক্ষজক্ষন্টর (কাক্ষলতক্টভ ব্ারক্ষেইতনং এক্ষজন্ট - তসতব্এ) তব্ক্ষশষি শ্রতমকক্ষদর কাক্ষজর ব্া পতরক্ষব্ক্ষশর
তব্ষক্ষয় তনক্ষয়ােকিমার সাক্ষে দর কষাকতষর দাতয়ত্ব ব্েমনা কক্ষরক্ষে এব্ং ক্ষকানও স্বিন্ত্র শ্রতমক ব্া একদল শ্রতমক্ষকর পক্ষে
এই আইক্ষনর অিীক্ষন মামলা পতরচালনা করক্ষি পারক্ষব্।
র্াইক্ষহাক, তপএমইউর তিজাইন পর্মাক্ষয় তিকাদাক্ষরর তনজস্ব ক্ষলাকব্ল পতরচালনার জনয একতি অতভক্ষর্াে প্রতিতব্িান
ক্ষকৌশল ( তগ্রভান্স তরক্ষেস ক্ষমকাতনজম -তজআরএম) প্রেয়ন ও ব্াস্তব্ায়ন করক্ষব্। তিকাদার িাক্ষদর তনজস্ব কমমীর
তজআরএম প্রস্তুি করক্ষব্। তজআরএম অব্শযই ভালভাক্ষব্ প্রচাতরি এব্ং সকক্ষলর ক্ষব্ািেময ভাষায় তলতখ্ি হক্ষব্। কমমীক্ষদর
তজআরএম-এ র্া অন্তভমি োকক্ষব্:


অতভক্ষর্াে/অতভক্ষর্াে ফমম, পরামশম ব্াক্স, ইক্ষমল, একতি ক্ষিতলক্ষফান হিলাইক্ষনর মক্ষিা অতভক্ষর্াে গ্রহক্ষের জনয
একতি চযাক্ষনল র্া ক্ষব্নাক্ষম োকক্ষি পাক্ষর;



অতভক্ষর্াক্ষের প্রতিতক্রয়া জানাক্ষি তনিমাতরি সময়সীমা তনিমারে;



অতভক্ষর্ােগুতল সময়মি সমািান ক্ষরকিম এব্ং িযাক করার জনয একতি ক্ষরতজিার;



অতভক্ষর্াে সমািান, ক্ষরকিম এব্ং িযাক করার জনয একতি দাতয়ত্বশীল তব্ভাে/শাখ্া/কতমতি বিতর।

তজআরএম কমমীক্ষদর ক্ষমৌতলক প্রতশেক্ষে ব্তেমি হক্ষব্, র্া সমস্ত প্রকে কমমীক্ষদর সরব্রাহ করা হক্ষব্। প্রতক্রয়াতি তনম্নতলতখ্ি
নীতির উপর তভতি কক্ষর হক্ষব্:
14



প্রতক্রয়াতি স্বে হক্ষব্ ও শ্রতমকক্ষদর িাক্ষদর উক্ষদ্বে প্রকাশ করক্ষি এব্ং অতভক্ষর্াে জানাক্ষি ক্ষদক্ষব্;



র্ারা অতভক্ষর্াে দাক্ষয়র করক্ষব্ িাক্ষদর তব্রুক্ষদ্ধ ক্ষকানও বব্ষমযমূ লক আচরে করা হক্ষব্ না এব্ং ক্ষর্ ক্ষকানও
অতভক্ষর্াক্ষের তব্ষয়তি ক্ষোপনীয়ভাক্ষব্ অনসন্ধান করা হক্ষব্;



ক্ষব্নাক্ষম অতভক্ষর্ােগুতল অনযানয অতভক্ষর্াে তহসাক্ষব্ সমানভাক্ষব্ তব্ক্ষব্তচি হক্ষব্;



ব্যব্স্থাপনা কিতমপে অতভক্ষর্ােগুতল গুরুিরভাক্ষব্ তব্ক্ষব্চনা করক্ষব্ এব্ং সমক্ষয়াপক্ষর্ােী ও উপর্ি ব্যব্স্থা গ্রহে
করক্ষব্। অতভক্ষর্াে তনরসন প্রতক্রয়াতি সকক্ষল জানার জনয িেয ক্ষনাতিশ ক্ষব্াক্ষিম িাঙ্গাক্ষনা োকক্ষব্ এব্ং অতভক্ষর্াে
ব্া মিামি প্রদাক্ষনর জনয “পরামশম/অতভক্ষর্াে ব্াক্স” তনতিি করক্ষি হক্ষব্।



প্রকে কমমীক্ষদর অতভক্ষর্াক্ষের ব্যব্স্থা শ্রতমকক্ষদর শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রদি সমক্ষঝািা পদ্ধতি ব্যব্হার করক্ষি
ব্ািা ক্ষদক্ষব্ না।

একজন তপএমইউ প্রতিতনতি তিকাদারক্ষদর ক্ষরকতিমং এব্ং অতভক্ষর্ােগুতলর সমািান তনরীেে করক্ষব্ন এব্ং িাক্ষদর মাতসক
অগ্রেতি প্রতিক্ষব্দনগুতলক্ষি তপএমইউ-ক্ষক এই প্রতিক্ষব্দন দাতখ্ল করক্ষব্ন। প্রতক্রয়াতি তপএমইউর তজআরএম ক্ষফাকাল
পক্ষয়ন্ট (পেদনীয় সামাতজক পরামশমদািা) দ্বারা পর্মক্ষব্েে করা হক্ষব্।
১০. তিকাদার ব্যব্স্থাপনা:
চতিব্দ্ধ শ্রতমকক্ষদর তনক্ষয়াে তদক্ষব্ তিকাদার র্া ব্াোই করার প্রতক্রয়ার অংশ তহসাক্ষব্ তপএমইউ তনম্নতলতখ্ি িেযগুতল
পর্মাক্ষলাচনা করক্ষব্:


সব্মজনীন ক্ষরকক্ষিম িেয, উদাহরেস্বরূপ, কক্ষপমাক্ষরি তনব্ন্ধক এব্ং প্রক্ষর্াজয শ্রম আইন লঙ্ঘন সম্পতকমি পাব্তলক
নতে, শ্রম পতরদশমক এব্ং অনযানয প্রক্ষয়ােকারী সংস্থার তরক্ষপািম সহ;



ব্যব্সাতয়ক লাইক্ষসন্স, তনব্ন্ধন, অনমতি এব্ং অনক্ষমাদন;



ওএইচএস ইসয সহ শ্রম পতরচালনা ব্যব্স্থা সম্পতকমি নতে, উদাহরেস্বরূপ, শ্রম পতরচালনার পদ্ধতি;



শ্রতমকক্ষদর সাতিমতফক্ষকশন/অনমতি/প্রক্ষয়াজনীয় কাজ সম্পাদক্ষনর প্রতশেে;



সরো এব্ং স্বাস্থয তব্তি লঙ্ঘক্ষনর ক্ষরকিমস এব্ং প্রতিতক্রয়া; ক্ষরকিমক্ষর্ােয ঘিনা;



দঘমিনা ও প্রােহিযার ক্ষরকিম এব্ং কিতমপেক্ষক অব্তহিকরে;



আইনেিভাক্ষব্ প্রক্ষয়াজনীয় শ্রতমক সতব্িার ক্ষরকিমস এব্ং সম্পতকমি ক্ষপ্রাগ্রামগুতলক্ষি শ্রতমকক্ষদর িাতলকাভতির
প্রমাে;



কমমী ক্ষব্িনতভতিক ক্ষরকিম সহ, কমম ঘন্টা ও ক্ষব্িন প্রাতপ্তসহ;



তিকাদার ও সরব্রাহকারীক্ষদর পূ ব্মব্িমী চতির অনতলতপ ইএসএস ২ এর সাক্ষে সংেতি ও সামঞ্জসযপূ েম হক্ষব্।

তপএমইউ চতিব্দ্ধ শ্রতমকক্ষদর ক্ষেক্ষে তিকাদারক্ষদর কার্ম সম্পাদন তনরীেে করক্ষব্, িাক্ষদর চতির শিম (ব্ািযব্ািকিা,
উপস্থাপনা এব্ং ওয়যাক্ষরতন্ট) সহ তিকাদারক্ষদর কমপ্লাক্ষয়ন্সক্ষক ক্ষফাকাস করক্ষব্। এর মক্ষিয পর্মায়ক্রতমক তনরীো, পতরদশমন/
প্রকক্ষের অব্স্থান ব্া কাক্ষজর সাইি/অেব্া শ্রম পতরচালনার ক্ষরকিম ও তিকাদারক্ষদর দ্বারা সংকতলি প্রতিক্ষব্দনগুতল েি
ক্ষচক অন্তভমি োকক্ষি পাক্ষর। তিকাদারক্ষদর শ্রম পতরচালনার ক্ষরকিম প্রতিক্ষব্দক্ষন অন্তভমি োকক্ষি পাক্ষর: (ক) িতিীয় পে
ও চতিব্দ্ধ শ্রতমকক্ষদর মক্ষিয কমমসংস্থান চতি ব্া ব্যব্স্থাপনার একতি নমনা; (খ্) প্রাপ্ত অতভক্ষর্াে ও িাক্ষদর সমািান
সম্পতকমি ক্ষরকিম; (ে) প্রােহাতন ঘিনা ও সংক্ষশািনমূ লক পদক্ষেক্ষপর ব্াস্তব্ায়ন সহ সরো পতরদশমন সম্পতকমি
প্রতিক্ষব্দন; (ঘ) জািীয় আইন ক্ষমক্ষন চলার ঘিনা সম্পতকমি ক্ষরকিম; এব্ং (ঙ) চতিব্দ্ধ শ্রতমকক্ষদর প্রকক্ষের শ্রম ও
কাক্ষজর পতরতস্থতি এব্ং ওএইচএস ব্যাখ্যা করার জনয প্রদি প্রতশেক্ষের ক্ষরকিম।
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১১. প্রােতমক সরব্রাহ ও কতমউতনতির কমমী
প্রকেতি ইএসএস ২ দ্বারা সংজ্ঞাতয়ি ক্ষকানও প্রােতমক সরব্রাহকাতর ও কতমউতনতির কমমী ব্যব্হার করক্ষব্ না।

১২. কতমউতনতির স্বাস্থয ও সরো:
কতমউতনতির স্বাস্থয ও সরো তনতিি করার জনয তিকাদারেে তব্শ্বব্যাপী ইএসএস ৪ দ্বারা তনিমাতরি মানগুতল অনসরে
করক্ষব্। নলব্াতহি পাতন সরব্রাহ ব্যব্স্থা ও সযাতনক্ষিশন সতব্িা স্থাপক্ষনর সময় ক্ষর্ ক্ষকানও ঝুঁতক ব্া ঝুঁতক সম্পতকমি সমসযা
র্াচাই করার জনয তিতপএইচই এর পাশাপাতশ ইউতনয়ন পতরষদ ক্ষচয়ারমযান এব্ং ঋেদানকারী প্রতিষ্ঠান পতরদশমন করক্ষব্
। পতরদশমন করার পক্ষর, তিতপএইচইর কমমীেে কািাক্ষমােি উপাদানগুতলর প্রকততি, ব্যব্হার এব্ং এই অিক্ষলর প্রাকততিক
সম্পদ ব্যব্হার দ্বারা সত ষ্ট্ প্রতিকূল পতরেতির ঝুঁতকক্ষক প্রতিফতলি করক্ষব্। প্রকক্ষের অব্স্থান ক্ষদক্ষশর তব্তভন্ন অিক্ষল
হওয়ায় পাতনর পাম্পগুতলর অব্স্থান তনব্মাচক্ষনর ক্ষেক্ষে কতমউতনতির ক্ষলাকক্ষদর সহায়িার জনয পরামশম ক্ষনওয়া উতচি।
জনেক্ষের স্বাস্থয ও সরোয় ক্ষর্ ক্ষকানও ঝুঁতক ও প্রভাব্ পড়ক্ষি পাক্ষর এমন পতরস্থতিক্ষি তিতপএইচই গুেেিমান ব্যব্স্থাপনা
তসক্ষস্ট্ম দাড় করাক্ষব্। িাতফক ও সড়ক তনরাপিা তনতিি করক্ষি হক্ষব্, কারে উপকরেগুতল িাক ও স্থানীয় পতরব্হক্ষের
মািযক্ষম প্রকক্ষের সাইক্ষি ক্ষপৌঁক্ষে ক্ষদওয়া হক্ষব্, সিরাং দঘমিনা এড়াক্ষি ভারী র্ানব্াহক্ষনর ক্ষব্পক্ষরায়া চালনা তনয়ন্ত্রে করক্ষি
হক্ষব্।
স্থানীয় কতমউতনতির সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের সময় ক্ষকাতভি-১৯ এর তব্স্তারক্ষক তব্ক্ষব্চনায় ক্ষনওয়া উতচি। শ্রতমক ও কতমউতনতির
সদসযক্ষদর মক্ষিয সামাতজক দূ রত্ব ব্জায় রাখ্ক্ষি হক্ষব্। ক্ষর্ ব্াতড়ক্ষি একতি তনতদমষ্ট্ সমক্ষয়র জনয পত েকীকরে করা হক্ষয়ক্ষে
িার তনমমাে কাজ সতনতদমষ্ট্ সময় ক্ষশষ না হওয়া পর্মন্ত এড়াক্ষনা উতচি।
সংর্ি অনক্ষেক্ষদ কতমউতনতির সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের ব্যাপাক্ষর একতি োইিলাইন ক্ষদয়া হক্ষয়ক্ষে।

সংর্তি-১
16

তিকাদাক্ষরর চতির সািারে োইিলাইন
তনমমাে প্রকক্ষে ক্ষকাতভি-১৯ তব্ক্ষব্চনা

ভূ তমকা: ক্ষকাতভি-১৯ পতরতস্থতি ক্ষমাকাতব্লার জনয তিকাদারক্ষক প্রক্ষয়াজনীয় পদক্ষেপ তচতিি করক্ষি হক্ষব্। কী কী করা
সম্ভব্ হক্ষব্ িা প্রকক্ষের প্রকততির উপর তনভমর করক্ষব্: অব্স্থান, তব্দযমান প্রকক্ষের উপকরে, সরব্রাক্ষহর সহজলভযিা,
স্থানীয় পর্মাক্ষয় জরুতর স্বাস্থযক্ষসব্ার সেমিা, এই অিক্ষল ব্হুমাতেক ব্যব্স্থা ও ভাইরাস তব্স্তার ইিযাতদর উপর তনভমর
করক্ষব্। পতরকেনার একতি তনয়মিাতন্ত্রক পন্থা হক্ষলা দ্রুি পতরব্তিমি পতরতস্থতির সাক্ষে জতড়ি চযাক্ষলঞ্জগুতল স্বীকততি তদক্ষয়
প্রকেতি পতরতস্থতি ক্ষমাকাক্ষব্লার সম্ভাব্য সক্ষব্মািম ব্যব্স্থা স্থাপক্ষন সহায়িা করা। উপক্ষর আক্ষলাতচি তহসাক্ষব্, ক্ষকাতভি-১৯
পতরতস্থতি ক্ষমাকাতব্লার ব্যব্স্থাগুতল তব্তভন্ন উপাক্ষয় উপস্থাতপি হক্ষি পাক্ষর (একতি সামাতজক পতরকেনা তহসাক্ষব্, তব্দযমান
প্রকক্ষের জরুতর ও প্রস্তুতি পতরকেনার সম্প্রসারে তহসাক্ষব্ ব্া একক পদ্ধতি তহসাক্ষব্)। ব্াস্তব্ায়নকারী সংস্থাগুক্ষলা (আইএ)
এব্ং তিকাদারক্ষদর অব্শযই জািীয় ও আন্তজমাতিক উভয়ই (ক্ষর্মন িাতিউএইচও) সম্পতকমি কিতমপক্ষের জাতর করা
তনক্ষদমশনার তব্ষক্ষয় উক্ষল্লখ্ করা উতচি, র্া তনয়তমি আপক্ষিি করা হয় (সামাতজক দূ রত্ব, শ্বাস প্রশ্বাক্ষসর স্বাস্থযতব্তি, স্বতব্তেন্নিা, এব্ং সন্ধাক্ষনর ক্ষেক্ষে জনসািারক্ষের জনয পরামশম) তচতকত্সা পরামশম, তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার তনক্ষম্নাি ওক্ষয়ব্সাইক্ষি
প্রদত্ত্ব পরামশম গ্রহে করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর: https://www.Wh..int/emersferences/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public)।
প্রকে সাইক্ষি ক্ষকাতভি-১৯ তচতিিকরে ক্ষপশােি স্বাস্থয ও সরোর ব্াইক্ষরর একতি তব্ষয় এব্ং এিা এমন একতি তব্স্ততি
তব্ষক্ষয় র্ার জনয প্রকে পতরচালনা দক্ষলর তব্তভন্ন সদক্ষসযর জতড়ি হওয়া প্রক্ষয়াজন হক্ষব্। অক্ষনক ক্ষেক্ষে, তব্ষয়গুক্ষলা
তচতিি করক্ষি সব্মাতিক কার্মকর পদ্ধতির প্রক্ষয়াক্ষের প্রক্ষয়াজন হক্ষব্ এব্ং তনতিি হক্ষি হক্ষব্ ক্ষর্ এিা র্োর্ে ভাক্ষব্ প্রক্ষয়াে
হক্ষে তক না। প্রকক্ষের প্রসক্ষঙ্গ র্োর্ে ক্ষেক্ষে, তপএমইউ প্রতিতনতি, সপারভাইতজং ইতঞ্জতনয়ার, তিকাদার (উপ-তিকাদার),
সরো ও তচতকত্সা এব্ং ওএইচএস ক্ষপশাদারক্ষদর িদারতক প্রক্ষকৌশলী, পতরচালনা (ক্ষর্মন প্রকে পতরচালক) সহ
ক্ষকাতভি-১৯ তব্ষয়গুতল সমািাক্ষনর জনয একতি মক্ষনানীি দল েিন করা উতচি । পদ্ধতিগুতল স্বে ও সহজ, প্রক্ষয়াজনীয়
তহসাক্ষব্ উন্নি হওয়া উতচি, এব্ং ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষফাকাল পক্ষয়ন্ট দ্বারা িদারতক করা উতচি। পদ্ধতিগুতল নতেভি করা
উতচি, সমস্ত তিকাদারক্ষক তব্িরে করা উতচি এব্ং তনয়তমি সভায় অতভক্ষর্াতজি করার সতব্িাক্ষেম আক্ষলাচনা করা উতচি।
নীক্ষচ তনিমাতরি কিকগুক্ষলা সমসযা রক্ষয়ক্ষে র্া প্রিযাতশি ভাল কমমক্ষেক্ষের পতরচালনার প্রতিতনতিত্ব কক্ষর িক্ষব্ ক্ষকাতভি-১৯
প্রকক্ষের ঝুঁতক তনরূপে তব্ক্ষশষভাক্ষব্ প্রাসতঙ্গক।
(ক) কমমীক্ষদর তচরাচতরি বব্তশষ্ট্য পর্মাক্ষলাচনা


অক্ষনক তনমমাে সাইিগুতলক্ষি শ্রতমকক্ষদর তমশ্রে োকক্ষব্। উদহরে তহক্ষসক্ষব্ স্থানীয় কতমউতনতির শ্রতমক; ক্ষদক্ষশর তব্তভন্ন
অিল ক্ষেক্ষক আসা শ্রতমক; অনয ক্ষদশ ক্ষেক্ষক আসা শ্রতমক। শ্রতমকক্ষদর তব্তভন্ন শক্ষিম তনক্ষয়াে ক্ষদওয়া হক্ষব্ এব্ং তব্তভন্ন
কাক্ষজ লাোক্ষনা হক্ষব্। শ্রমশতির তব্তভন্ন তদক মূ লযায়ন করা উপর্ি প্রশমন ব্যব্স্থা সনািকরক্ষে সহায়ক হক্ষব্:



তিকাদারেে প্রকক্ষের শ্রতমকক্ষদর কাক্ষজর ক্ষপ্রাফাইল বিরী করক্ষব্, এ জািীয় ক্ষেক্ষে কাজ সম্পাদক্ষনর সময়সূ চী,
চতির তব্তভন্ন সময়সীমা এব্ং আব্িমক্ষনর (ক্ষর্মন ৪ সপ্তাহ, ৪ সপ্তাক্ষহর অব্কাশ) তব্শদ ক্ষপ্রাফাইল প্রস্তুি করা উতচি।



এর মক্ষিয ঘক্ষর ব্ক্ষস োকা শ্রতমকক্ষদর (ক্ষর্মন কতমউতনতি ক্ষেক্ষক তনক্ষয়ােকতি) স্থানীয় কতমউতনতির মক্ষিয অব্স্থানরি
কমমী এব্ং সাইিগুতলক্ষি আব্াক্ষস োকা শ্রতমকক্ষদর তব্ভাজন হওয়া উতচি। ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভব্, ক্ষসখ্াক্ষন এমন শ্রতমকক্ষদরও
সনাি করা উতচি র্া ক্ষকাতভি-১৯ এর জনয ঝুঁতকপূ েম হক্ষি পাক্ষর, অন্ততনমতহি স্বাস্থয সংক্রান্ত সমসযা রক্ষয়ক্ষে ব্া র্ারা
ঝুঁতকক্ষি োকক্ষি পাক্ষর। শ্রতমকক্ষদর তমশ্রেক্ষক তনরুত্সাতহি ও হ্রাস করক্ষি হক্ষব্ এব্ং শারীতরক ক্ষর্াোক্ষর্াে এড়াক্ষনার
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জনয ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভাব্য কাক্ষজর ক্ষেেগুতল পত েক করা উতচি।


সাইক্ষির মক্ষিয এব্ং ব্াইক্ষর র্ান চলাচল কমাক্ষনার উপায় তব্ক্ষব্চনা করা উতচি। এর মক্ষিয তব্দযমান চতিগুতলর ক্ষময়াদ
দীঘমাতয়ি করা, েতিগ্রস্ত অিক্ষল কমমীরা ব্াতড় তফরক্ষি ব্া েতিগ্রস্থ অিলগুতল ক্ষেক্ষক সাইক্ষি তফক্ষর আসা এড়াক্ষি
অন্তভমি োকক্ষি পাক্ষর।



সাইক্ষি োকা শ্রতমকক্ষদর সাইক্ষির কাক্ষের ক্ষলাকক্ষদর সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে কতমক্ষয় আনক্ষি হক্ষব্ এব্ং তনতদমষ্ট্ ক্ষেক্ষে িাক্ষদর
চতির সময়কাক্ষলর জনয সাইিতি োড়ক্ষি তনক্ষষি করা উতচি, র্াক্ষি স্থানীয় সম্প্রদাক্ষয়র সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে এড়াক্ষনা
র্ায়।



স্থানীয় জনক্ষোষ্ঠীক্ষি অব্স্থানরি কমমীক্ষদর সাইি আব্াসন (প্রাপযিার সাক্ষপক্ষে) আলাদা করা উতচি ক্ষর্খ্াক্ষন িারা
একই তব্তিতনক্ষষক্ষির অিীন োকক্ষব্।



স্থানীয় সম্প্রদাক্ষয়র কমমীরা, র্ারা প্রতিতদন, সাপ্তাতহক ব্া মাতসক ব্াতড়ক্ষি তফক্ষর আক্ষস িাক্ষদর পতরচালনা করা আরও
কতিন হক্ষব্। সাইক্ষি প্রক্ষব্ক্ষশর সময় স্বাস্থয পরীো হওয়া উতচি এব্ং তকে সমক্ষয় িাক্ষদর প্রক্ষয়াজক্ষন আলাদা রাখ্া ব্া
কাজ না করাক্ষনা উতচি।

(খ্) কমমস্থক্ষল প্রক্ষব্শ ও প্রস্থান করা এব্ং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কাজ পরীো করা
কমমস্থক্ষল প্রক্ষব্শ/প্রস্থান সকক্ষলর জনয নতেভি করা উতচি। সম্ভাব্য পদক্ষেক্ষপর মক্ষিয অন্তভমি োকক্ষি পাক্ষর:


সাইক্ষি প্রক্ষব্শ/প্রস্থান তনয়ন্ত্রক্ষের জনয একতি তসক্ষস্ট্ম স্থাপন, সাইক্ষির েতণ্ড সরতেি করা এব্ং প্রক্ষব্শ/প্রস্থান
পক্ষয়ন্টগুতল তনিমারে (র্তদ িারা ইতিমক্ষিয উপতস্থি না োক্ষক) কক্ষর স্থাপন করা উতচি। সাইক্ষি প্রক্ষব্শ/প্রস্থানতি
নতেভি করা উতচি।



সাইিতি সরতেিকরে ও প্রক্ষব্শ ও প্রস্থান তনয়ন্ত্রক্ষের জনয তনরাপিা কমমীক্ষদর প্রতশেে ক্ষদওয়ার (তসক্ষস্ট্ক্ষমর উন্নি)
ব্যব্স্থা, এই জািীয় ব্যব্স্থা কার্মকর করার ক্ষেক্ষে িাক্ষদর প্রক্ষয়াজনীয় আচরে এব্ং ক্ষর্ ক্ষকানও ক্ষকাতভি-১৯ তনতদমষ্ট্
তব্ষয় তব্ক্ষব্চনায় রক্ষয়ক্ষে।



প্রতশেে কমমীরা র্ারা সাইক্ষি প্রক্ষব্ক্ষশর উপর নজরদাতর করক্ষব্ন, িাক্ষদর কমমীক্ষদর প্রক্ষব্ক্ষশর নতেপক্ষের প্রক্ষয়াজনীয়
সংস্থানগুতল সরব্রাহ করক্ষব্ন, িাপমাো পরীো করক্ষব্ন এব্ং ক্ষর্ ক্ষকানও শ্রতমক্ষকর প্রক্ষব্ক্ষশর তব্ষয়তি অস্বীকার
কক্ষরক্ষেন িার তব্ব্রে ক্ষরকিম করক্ষি হক্ষব্।



কমমীরা সাইক্ষি প্রক্ষব্শ করার আক্ষে ব্া কাজ শুরু করার আক্ষে কাক্ষজর জনয উপর্ি ব্ক্ষল তনতিি কক্ষর উতচি।
র্তদও এর জনয ইতিমক্ষিয পদ্ধতিগুতল তনতিি োকা উতচি, অন্ততনমতহি স্বাস্থয সমসযাগুতল ব্া র্ারা ঝুঁতকর মক্ষিয োকক্ষি
পাক্ষর িাক্ষদর তদক্ষক তব্ক্ষশষ মক্ষনাক্ষর্াে ক্ষদওয়া উতচি। অন্ততনমতহি স্বাস্থয সংক্রান্ত সমসযা সহ কমমীক্ষদর স্থানচযি করার
তব্ষক্ষয় তব্ক্ষব্চনা করা উতচি।



কমমী ও অনযানয ক্ষলাক্ষকর িাপমাো পরীো করা এব্ং ক্ষরকতিমং করা।



কাজ শুরু করার আক্ষে কমমীক্ষদর প্রতিতদক্ষনর তিতফং প্রদান, কাতশ শালীনিা, হাক্ষির স্বাস্থযকরকরে এব্ং দূ রক্ষত্বর
ব্যব্স্থাসমূ হ প্রদশমন ও অংশগ্রহেমূ লক পদ্ধতি ব্যব্হার কক্ষর ক্ষকাতভি-১৯ তব্ষয়তি তব্ক্ষশষভাক্ষব্ তব্ক্ষব্চনায় আনা।



বদতনক তিতফংক্ষয়র সময়, কমমীক্ষদর সম্ভাব্য লেেগুতলর জনয স্ব-মতনিতরং প্রতক্রয়া (জ্বর, কাতশ) স্মরে কতরক্ষয় ক্ষদওয়া
এব্ং র্তদ িাক্ষদর কাক্ষরার লেেগুতল প্রকাশ পায় ব্া অসস্থ ক্ষব্াি কক্ষর িক্ষব্ িাক্ষদর িত্ত্বাব্িায়ক্ষকর কাক্ষে ব্া ক্ষকাতভি
-১৯ ক্ষফাকাল পক্ষয়ক্ষন্টর কাক্ষে ক্ষনাতিশ করক্ষব্।
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েতিগ্রস্থ অিল ক্ষেক্ষক আসা ক্ষকানও শ্রতমকক্ষক ব্া ক্ষর্ ক্ষকানও সংক্রাতমি ব্যতির সংেক্ষশম এক্ষস ১৪ তদক্ষনর জনয
সাইক্ষি তফক্ষর আসক্ষি ব্া (র্তদ এতি সম্ভব্ না হয়) ১৪ তদক্ষনর জনয এই কমমীক্ষক তব্তেন্ন কক্ষর ক্ষদওয়া।



অসস্থ কমমীক্ষক সাইক্ষি প্রক্ষব্শ করা ক্ষেক্ষক তব্রি রাখ্া, প্রক্ষয়াজক্ষন স্থানীয় স্বাস্থযক্ষসব্াক্ষি তরক্ষপািম করা ব্া ১৪ তদক্ষনর
জনয ব্াতড়ক্ষি তব্তেন্ন করা।

(ে) সািারে পতরষ্কার পতরেন্নিা
সািারে স্বাস্থযতব্তি সম্পতকমি প্রক্ষয়াজনীয়িাগুতল অন্তভমি করার জনয ক্ষর্াোক্ষর্াে করা ও পর্মক্ষব্েে করা উতচি:
ক্ষকাতভি-১৯ এর লেে সম্পক্ষকম সাইক্ষি কমমীক্ষদর প্রতশেে ক্ষদওয়া, এতি কীভাক্ষব্ েতড়ক্ষয় পক্ষড়, কীভাক্ষব্ তনক্ষজক্ষক রো
করা র্ায় (তনয়তমি হযাে ওয়াতশং এব্ং সামাতজক দূ রত্ব সহ) এব্ং িাক্ষদর ব্া অনয ব্যতিক্ষদর লেে ক্ষদখ্া তদক্ষল কী
করক্ষব্ন (আরও িক্ষেযর জনয ক্ষদখ্ন হু ক্ষকাতভি-১৯ জনেক্ষের জনয পরামশম)।


স্থানীয় ভাষায় তচে এব্ং পািয সহ সাইিতির চারপাক্ষশ ক্ষপাস্ট্ার এব্ং তচিগুতল স্থাপন।



সাব্ান, তিসক্ষপাক্ষজব্ল কােক্ষজর ক্ষিায়াক্ষল, ব্ন্ধ ব্জময তব্ন, হযাে ওয়াতশং সতব্িা পক্ষরা সাইি জক্ষড় তব্দযমান রক্ষয়ক্ষে,
কমমক্ষেক্ষে প্রক্ষব্ক্ষশর প্রক্ষব্শদ্বার/প্রস্থান সহ; ক্ষর্খ্াক্ষন িয়ক্ষলি, কযাতন্টন ব্া খ্াব্ার তব্িরে ব্া পানীয় জক্ষলর ব্যব্স্থা
রক্ষয়ক্ষে; কমমীক্ষদর োকার ব্যব্স্থা; ব্জময ক্ষস্ট্শনগুতলক্ষি; ক্ষদাকাক্ষন; এব্ং সািারে জায়োগুতলক্ষি স্বাস্থযতব্তি তব্দযমান।
ক্ষর্খ্াক্ষন হযাে ওয়াতশংক্ষয়র সতব্িা ক্ষনই ব্া পর্মাপ্ত নয়, ক্ষসগুতল স্থাপক্ষনর ব্যব্স্থা করা উতচি। অযালক্ষকাহল তভতিক
সযাতনিাইজার (র্তদ পাওয়া র্ায় িক্ষব্ ৬০-৯৫% অযালক্ষকাহল) ব্যব্হার করা ক্ষর্ক্ষি পাক্ষর।



কমমীক্ষদর োকার ব্যব্স্থা পর্মাক্ষলাচনা করুন এব্ং শ্রতমকক্ষদর আব্াসন সম্পতকমি আইএফতস/ইতব্আরতি োইক্ষিতন্সক্ষি
ব্তেমি প্রক্ষয়াজনীয়িার আক্ষলাক্ষক মূ লযায়ন করুন: আব্াসক্ষনর ভাল তদক মূ লযব্ান তদকতনক্ষদমশনা তনক্ষদমশানা কক্ষর।



সিকমিামূ লক স্ব-তব্তেন্নিার জনয কমমীক্ষদর আব্াসক্ষনর তকে অংশ পাশাপাতশ সংক্রাতমি হক্ষি পাক্ষর এমন কমমীক্ষদর
আরও আনষ্ঠাতনক তব্তেন্নকরে।

(ঘ) পতরষ্কার-পতরেন্নিা এব্ং ব্জময অব্মিকরে
অতফস, আব্াসন, কযাতন্টন, সািারে জায়ো সহ সমস্ত সাইক্ষির সতব্িাগুতলর তনয়তমি এব্ং পঙ্খানপঙ্খ ভাক্ষব্ পতরস্কার
করুন। মূ ল তনমমাে সরঞ্জামগুতলর পতরষ্কার করার ক্ষপ্রাক্ষিাকল পর্মাক্ষলাচনা করুন (তব্ক্ষশষি র্তদ এতি তব্তভন্ন শ্রতমক দ্বারা
পতরচাতলি হয়)। এর মক্ষিয অন্তভমি করা উতচি:


পর্মাপ্ত পতরেন্নিার সরঞ্জাম, উপকরে এব্ং জীব্ােনাশক সহ পতরেন্নিা কমমীক্ষদর সরব্রাহ করা।



সািারে পতরেন্নিার ব্যব্স্থা, উচ্চ পতরেন্নিার ক্ষেক্ষে ব্া উচ্চ-ঝুঁতকপূ েম অিক্ষল উপর্ি পতরষ্কার পদ্ধতি এব্ং
র্োর্ে তেক্ষকাক্ষয়তন্স সম্পক্ষকম কমমীক্ষদর প্রতশেে ক্ষদওয়া।



ক্ষর্খ্াক্ষন প্রিযাশা করা হক্ষয়ক্ষে ক্ষর্ তিনার ক্ষকাতভি-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হক্ষয়ক্ষে ব্া সক্ষদহজনক অিলগুতলক্ষক
উপর্ি তপতপই প্রদান করা হক্ষয়ক্ষে: োউন ব্া এপ্রন, লাভস, ক্ষচাক্ষখ্র সরো চশমা (মক্ষখ্াশ, েেলস ব্া মক্ষখ্র
পদমা) জিা পতরষ্কার করক্ষি হক্ষব্। র্তদ উপর্ি তপতপই না পাওয়া র্ায় িক্ষব্ তিনারক্ষদর সক্ষব্মািম

তব্কে

সরব্রাহ করা উতচি।


পতরেন্নিা কার্মক্রম পতরচালনা করার আক্ষে র্োর্ে স্বাস্থযতব্তি (হযাে ওয়াতশং সহ) প্রতশেেকারীক্ষদর প্রতশেে;
কীভাক্ষব্ তনরাপক্ষদ তপতপই ব্যব্হার করক্ষব্ন (ক্ষর্খ্াক্ষন প্রক্ষয়াজন); ব্জময তনষ্কাশন (ব্যব্হৃি তপতপই এব্ং পতরষ্কাক্ষরর
উপকরে সহ)
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অসস্থ কমমীক্ষদর র্ত্ন ক্ষনওয়ার সময় উত্পাতদি ক্ষর্ ক্ষকানও ক্ষমতিক্ষকল ব্জময তনিমাতরি পাক্ষে ব্া ব্যােগুতলক্ষি
তনরাপক্ষদ সংগ্রহ করা উতচি এব্ং তনম্নতলতখ্ি প্রাসতঙ্গক প্রক্ষয়াজনীয়িার (ক্ষর্মন, জািীয়, িাতিউএইচও) তচতকত্সা
এব্ং তনষ্পতি করা উতচি। র্তদ ক্ষমতিক্ষকল ব্জমযগুতলর উন্মি স্থাক্ষন জ্বালাক্ষনার প্রক্ষয়াজন হয় িক্ষব্ এতি র্োসম্ভব্
সীতমি সমক্ষয়র জনয হওয়া উতচি। ব্জময হ্রাস ও পত েক করা উতচি, র্াক্ষি ক্ষকব্লমাে অতি স্বে পতরমাক্ষে ব্জময
জ্বাতলক্ষয় ক্ষদওয়া র্ায় (আরও িক্ষেযর জনয ক্ষদখ্ন ক্ষকাতভি-১৯ এর জনয পাতন, সযাতনক্ষিশন এব্ং ব্জময
ব্যব্স্থাপনার োইি)।

(ঙ) কাক্ষজর অনশীলনগুতল সামঞ্জসযকরে:
কমমীক্ষদর মক্ষিয ক্ষর্াোক্ষর্াে হ্রাস ব্া কমাক্ষি কাক্ষজর প্রতক্রয়া ও সময় পতরব্িমনগুতল তব্ক্ষব্চনা করুন, এই তব্ষয়তি স্বীকততি
তদক্ষয় ক্ষর্ এতি সম্ভব্ি প্রকক্ষের সময়সূ তচক্ষি প্রভাব্ ক্ষফলক্ষব্। এই িরক্ষনর পদক্ষেক্ষপর মক্ষিয অন্তভি
ম োকক্ষি পাক্ষর:


শ্রতমক দক্ষলর আকার হ্রাস করা।



ক্ষর্ ক্ষকানও সমক্ষয় সাইক্ষি কমমীক্ষদর সংখ্যা সীমাব্দ্ধ করা।



২৪ ঘন্টা কাক্ষজর ঘূ েমায়মান পতরব্িমন করা।



তনতদমষ্ট্ দূ রক্ষত্বর কাজ ও সামাতজক দূ রত্ব তনতিি করার জনয ব্যব্স্থা ক্ষনয়া।



ক্ষকাতভি-১৯ তব্ক্ষব্চনায় তনক্ষয় সািারে সরো প্রতশেে চাতলক্ষয় র্াওয়া। প্রতশেক্ষের মক্ষিয সািারে তপতপইর র্োর্ে
ব্যব্হার অন্তভমি করা উতচি। সািারে পরামশম হ'ল ক্ষর্ তনমমাে শ্রতমকক্ষদর ক্ষকাতভি-১৯ তনতদমষ্ট্ তপতপই প্রক্ষয়াজন হয়
না (আরও িক্ষেযর জনয ক্ষদখ্ন ক্ষকাতভি-১৯ এর জনয ব্যতিেি সরো সরঞ্জাক্ষমর তপতপই) ।



তপতপই ব্যব্হার কমাক্ষি কাক্ষজর পদ্ধতির পর্মাক্ষলাচনা করা, র্তদ সরব্রাহ দষ্প্রাপয হক্ষয় র্ায় ব্া তচতকত্সক কমমী ব্া
তিনারক্ষদর জনয তপতপই প্রক্ষয়াজন হয় িক্ষব্ কমমীক্ষদর জনয তব্কে তচন্তা করা। উদাঃ পাতন তেিাক্ষনা তসক্ষস্ট্মগুতল
কার্মকর ও রেোক্ষব্েে করা, ঝাুঁকতনর িাকগুতলর েতির সীমা হ্রাস কক্ষর িতলর মক্ষখ্াক্ষশর প্রক্ষয়াজনীয়িা হ্রাস করার
ক্ষচষ্ট্া করা।



সাইক্ষির ব্াইক্ষরর অংক্ষশ কাক্ষজর তব্রতি ক্ষনওয়া (ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভব্) ব্যব্স্থা করা।



কযাতন্টন ক্ষলআউি পতরব্িমন করা ও খ্াব্াক্ষরর সময় পর্মায়ক্রক্ষম তব্ক্ষব্চনা করুন সামাতজক দূ রক্ষত্বর জনয এব্ং সাইক্ষি
োকা অব্সর সতব্িাগুতলক্ষি অস্থায়ীভাক্ষব্ অব্সরকালীন সীতমিকরক্ষের অেব্া অস্থায়ীভাক্ষব্ সীমাব্দ্ধকরক্ষের অনমতি
ক্ষদওয়া।



সামতগ্রক প্রকক্ষের সময়সূ চী পর্মাক্ষলাচনা করা প্রক্ষয়াজন, ব্তদ্ধব্ত তি কাক্ষজর অনশীলন, শ্রতমক ও কতমউতনতির সম্ভাব্য
এক্সক্ষপাজার এব্ং প্রাপযিার উপতস্থতি প্রতিফতলি করক্ষি ক্ষর্ পতরমাক্ষে সামঞ্জসয করা প্রক্ষয়াজন (ব্া কাজ সম্পূ েভ
ম াক্ষব্
ব্ন্ধ হক্ষয় ক্ষেক্ষে) িা মূ লযায়ন করক্ষি সরকারী পরামশম এব্ং তনক্ষদমশাব্লী গ্রহে।

(চ) প্রকক্ষের তচতকত্সা পতরক্ষষব্াতদ
তব্দযমান প্রকে তচতকত্সা পতরক্ষষব্াগুতল পর্মাপ্ত তকনা িা তব্ক্ষব্চনা করুন, তব্দযমান অব্কািাক্ষমা (তিতনক/তচতকত্সা ক্ষকক্ষন্দ্রর
আকার, তব্োনার সংখ্যা, তব্তেন্ন সতব্িাগুতল), তচতকত্সা কমমী, সরঞ্জাম ও সরব্রাহ, পদ্ধতি এব্ং প্রতশেেক্ষক তব্ক্ষব্চনা
কক্ষর। ক্ষর্খ্াক্ষন এগুতল পর্মাপ্ত নয়, ক্ষসখ্াক্ষন সম্ভাব্য পতরক্ষষব্াগুতলক্ষক হালনাোদ করার তব্ষয়তি তব্ক্ষব্চনা করুন:


তচতকত্সা অব্কািাক্ষমা সম্প্রসারে এব্ং এমন অিক্ষল প্রস্তুি করা ক্ষর্খ্াক্ষন ক্ষরােীক্ষদর তব্তেন্ন করা র্ায়। তব্তেন্নিা
স্থাপক্ষনর তব্ষক্ষয় তনক্ষদমশনা ক্ষকাতভি-১৯ এর সংক্ষিক্ষষর প্রসক্ষঙ্গ ব্যতিক্ষদর পত েকীকরক্ষের তব্ক্ষব্চনার জনয িািএইচওর
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োইক্ষিক্ষন্স রক্ষয়ক্ষে। কমমীক্ষদর োকার ব্যব্স্থা এব্ং চলমান কাজ ক্ষেক্ষক তব্তেন্নিার সক্ষর্ােগুতল দূ ক্ষর অব্তস্থি হওয়া
উতচি। ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভব্, কমমীক্ষদর একতি একক ভাল ব্ায় চলাচক্ষল ঘর (ক্ষখ্ালা জানালা এব্ং দরজা) সরব্রাহ করা
উতচি। ক্ষর্খ্াক্ষন এতি সম্ভব্ নয়, তব্তেন্ন সতব্িাগুতল একই ঘক্ষর শ্রতমকক্ষদর মক্ষিয কমপক্ষে ১ তমিার দরত্ব তনতিি
করা উতচি, র্তদ সম্ভব্ হয় িক্ষব্ পদমা তদক্ষয় শ্রতমকক্ষদর পত েক করা। অসস্থ শ্রতমকক্ষদর িাক্ষদর চলাচল সীমাব্দ্ধ করা
উতচি, সািারে অিল এব্ং সতব্িা এড়াক্ষনা উতচি এব্ং ১৪ তদক্ষনর জনয লেেগুতল পতরষ্কার না হওয়া অব্তি
দশমনােমীক্ষদর অনমতি ক্ষদওয়া উতচি নয়। িাক্ষদর র্তদ সািারে অিল এব্ং সতব্িা (ক্ষর্মন রান্নাঘর ব্া কযাতন্টন)
ব্যব্হার করার প্রক্ষয়াজন হয় িক্ষব্ িাক্ষদর ক্ষকব্ল িখ্নই করা উতচি র্খ্ন অপ্রিযাতশি কমমীরা উপতস্থি না হন এব্ং
এই জািীয় ব্যব্হাক্ষরর আক্ষে এব্ং পক্ষর অিল/সক্ষর্াে সতব্িা পতরষ্কার করা উতচি।


তচতকত্সা কমমীক্ষদর প্রতশেে, র্ার মক্ষিয ক্ষকাতভি-১৯ সম্পতকমি ব্িমমান তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার পরামশম এব্ং ক্ষকাতভি-১৯
এর তনতদমষ্ট্করক্ষের জনয সপাতরশ অন্তভমি করা উতচি। ক্ষর্খ্াক্ষন ক্ষকাতভি -১৯ সংক্রমক্ষের সক্ষদহ রক্ষয়ক্ষে, ক্ষসখ্াক্ষন
স্বাস্থযক্ষসব্া, সংক্রমে ক্ষরাি এব্ং তনয়ন্ত্রক্ষের জনয অন্তব্মিমী তনক্ষদমতশকা অনসরে করক্ষি হক্ষব্।



সক্ষর্াে োকক্ষল তচতকত্সা কমমীক্ষদর প্রতশেক্ষের ব্যব্স্থা করা।



সাইক্ষি সরঞ্জাম, সরব্রাহ ও ওষক্ষির ব্িমমান স্ট্ক মূ লযায়ন এব্ং প্রক্ষয়াজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষর্খ্াক্ষন অতিতরি স্ট্ক
রাখ্া। এর মক্ষিয ক্ষমতিক্ষকল তপতপই, ক্ষর্মন োউন, অযাপ্রন, ক্ষমতিক্ষকল মাস্ক, ক্ষলাভস এব্ং ক্ষচাক্ষখ্র সরো অন্তভমি
োকক্ষি পাক্ষর। কী পরামশম ক্ষদওয়া হক্ষয়ক্ষে ক্ষস সম্পক্ষকম িািএইচওর তনক্ষদমতশকাতি ক্ষদখ্ন (আরও িক্ষেযর জনয
িািএইচও এর ব্যতিেি সরোমূ লক সরঞ্জাক্ষমর (তপতপই) এর ক্ষর্ৌতিক ব্যব্হার সম্পক্ষকম োইক্ষিন্স)।



তব্শ্বব্যাপী অভাক্ষব্র কারক্ষে র্তদ তপতপই আইক্ষিম কম োক্ষক, িক্ষব্ প্রকক্ষের তচতকত্সা কমমীক্ষদর তব্কেগুতলর সাক্ষে
একমি হক্ষি হক্ষব্ এব্ং ক্ষসগুতল সংগ্রহ করার ক্ষচষ্ট্া করা উতচি। সািারেি তনমমাে সাইিগুতলক্ষি ক্ষর্ তব্কেগুতল
পাওয়া র্ায় ক্ষসগুতলর মক্ষিয িূ তলমিকরে মক্ষখ্াশ, তনমমাে ক্ষলাভস এব্ং আই েেলস অন্তভমি। এই আইক্ষিমগুতলর
সপাতরশ করা র্ায়, র্তদ ক্ষকানও ক্ষমতিক্ষকল তপতপই সরব্রাহ না োক্ষক িক্ষব্ এগুতল সব্মক্ষশষ অব্লিন তহসাক্ষব্ ব্যব্হার
করা উতচি।



ক্ষভতন্টক্ষলির সািারেি কাক্ষজর সাইিগুতলক্ষি পাওয়া র্ায় না এব্ং ক্ষর্ ক্ষকানও ক্ষেক্ষে, ইনতকউতব্উশন শুিমাে অতভজ্ঞ
তচতকত্সা কমমীক্ষদর দ্বারা পতরচাতলি করা উতচি। র্তদ ক্ষকানও শ্রতমক অিযন্ত অসস্থ এব্ং সতিকভাক্ষব্ শ্বাস তনক্ষি
অেম হয় িক্ষব্ িাক্ষদর অতব্লক্ষি স্থানীয় হাসপািাক্ষল স্থানান্তর করা (নীক্ষচ ক্ষদখ্ন (ে) ক্ষদখ্ন)



ক্ষস্ট্াক্ষরজ এব্ং তনষ্কাশন করার ব্যব্স্থা সহ তচতকত্সা ব্জময তনক্ষয় কাজ করার জনয তব্দযমান পদ্ধতির পর্মাক্ষলাচনা করুন
(আরও িক্ষেযর জনয ক্ষদখ্ন ক্ষকাতভি -১৯ এর জনয জল, সযাতনক্ষিশন ও ব্জময ব্যব্স্থাপনার অন্তব্মিমী তনক্ষদমতশকা এব্ং
স্বাস্থযক্ষসব্া কার্মক্রম ক্ষেক্ষক ব্ক্ষজমযর তনরাপদ ব্যব্স্থাপনার জনয তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার তনক্ষদমতশকা)।

(ে) স্থানীয় তচতকত্সা এব্ং অনযানয পতরক্ষষব্াগুতল
প্রকক্ষের তচতকত্সা পতরক্ষষব্ার সীতমি সক্ষর্াক্ষের জনয, প্রকেতিক্ষি অসস্থ কমমীক্ষদর স্থানীয় তচতকত্সা পতরক্ষষব্াগুতলক্ষি
ক্ষপ্ররক্ষের প্রক্ষয়াজন হক্ষি পাক্ষর। এর প্রস্তুতির অন্তভমি তব্ষয়গুক্ষলা হক্ষলা:


স্থানীয় তচতকত্সা পতরক্ষষব্াতদর সংস্থান এব্ং সেমিা (ক্ষর্মন তব্োনার সংখ্যা, প্রতশতেি কমমীক্ষদর সংখ্যা এব্ং
প্রক্ষয়াজনীয় সরব্রাহ) সম্পতকমি িেয।



তনতদমষ্ট্ ক্ষমতিক্ষকল সতব্িার সাক্ষে প্রােতমক আক্ষলাচনা করা, অসস্থ শ্রতমকক্ষদর ক্ষরফার করার প্রক্ষয়াজন হক্ষল কী করা
উতচি িা তচতিি করা।
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প্রকক্ষের উপায়গুতল তব্ক্ষব্চনা কক্ষর কতমউতনতির সদসযক্ষদর অসস্থ হওয়ার জনয প্রস্তুতিক্ষি স্থানীয় তচতকত্সা
পতরক্ষষব্াগুতলক্ষক সহায়িা করক্ষি সেম হক্ষি পাক্ষর, এই তব্ষয়তি স্বীকততি তদক্ষয় ক্ষর্ পূ ব্ম-তব্দযমান তচতকত্সা ক্ষসব্া
রক্ষয়ক্ষে িা উপর্ি তচতকত্সার অতভেমযিার জনয অতিতরি সহায়িার প্রক্ষয়াজন হক্ষি পাক্ষর।



ক্ষকান অসস্থ কমমীক্ষক তচতকত্সা ক্ষকক্ষন্দ্র স্থানান্ততরি করা হক্ষব্ এব্ং এই জািীয় পতরব্হক্ষের উপর্িিা র্াচাই করা
উতচি।



স্থানীয় জরুরী/তচতকত্সা পতরক্ষষব্াগুতলর সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের জনয একতি সম্মি ক্ষপ্রাক্ষিাকল স্থাপন।



স্থানীয় তচতকত্সা পতরক্ষষব্া/তনতদমষ্ট্ তচতকত্সা সতব্িাগুতলর সাক্ষে একক্ষে প্রদি পতরক্ষষব্ার সক্ষর্ােগুতল, ক্ষরােীক্ষদর
গ্রহক্ষের পদ্ধতি এব্ং (ক্ষর্খ্াক্ষন প্রাসতঙ্গক) এক্ষি জতড়ি ক্ষকানও ব্যয় ব্া অেম প্রদাক্ষনর সাক্ষে সম্মি হওয়া।



একতি পদ্ধতি প্রস্তুি োকা উতচি র্াক্ষি প্রকে পতরচালনা ব্যব্স্থা সম্পক্ষকম সকক্ষলর জানা োক্ষক ক্ষর্ দভমােযজনক
ঘিনায় ক্ষকাতভি-১৯ এ আক্রান্ত ক্ষকানও শ্রতমক মারা র্ায় িক্ষব্ সািারে প্রকে পদ্ধতি অনসাক্ষর তনিমাতরি পদক্ষেপ
গ্রহে করা হক্ষব্। জািীয় আইক্ষনর অিীক্ষন ক্ষকানও প্রতিক্ষব্দন ব্া অনযানয প্রক্ষয়াজনীয়িা সহ, কী করা উতচি িা
সমতন্বি করার জনয প্রকেতির সংতিষ্ট্ স্থানীয় কিতমপক্ষের সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে করা উতচি।

(জ) ভাইরাস সংক্রান্ত ঘিনা ও এর তব্স্তততি
তব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থা অসস্থ ব্যতির তচতকত্সা করার জনয কী করা উতচি ব্া ক্ষকাতভি -১৯ ভাইরাক্ষসর সাক্ষে সম্পতকমি
লেেগুতল সম্পক্ষকম তব্স্তাতরি পরামশম প্রদান করা। (আরও িক্ষেযর জনয ক্ষদখ্ন ক্ষনাক্ষভল কক্ষরানাভাইরাস (এনতসওতভ)
সংক্রমে প্রতিক্ষরাি ও তনয়ন্ত্রক্ষের জনয িািএইচওর োইক্ষিন্স) প্রকক্ষে িদক্ষন্তর ক্ষেক্ষে ঝুঁতকতভতিক পদ্ধতিগুতল তনিমারে
করা উতচি, ক্ষকস এর িীিিা (মত দ, মাঝাতর, গুরুির) এব্ং ঝুঁতকর কারেগুতলর (ক্ষর্মন ব্য়স, উচ্চ রিচাপ, িায়াক্ষব্তিস)
উপর তভতি কক্ষর পত েক পত েক পদ্ধতিক্ষি পদক্ষেপ ক্ষনয়া। এর মক্ষিয তনম্নতলতখ্িগুতল অন্তভমি োকক্ষি পাক্ষর:


র্তদ ক্ষকানও শ্রতমক্ষকর ক্ষকাতভি-১৯ এর লেে োক্ষক (ক্ষর্মন: জ্বর, শুকক্ষনা কাতশ, অব্সন্নিা) কমমীক্ষক অতব্লক্ষি
কাক্ষজর অব্স্থান ক্ষেক্ষক সরাক্ষনা উতচি এব্ং সাইক্ষি তব্তেন্ন করা উতচি।



ক্ষিতস্ট্ং র্তদ সাইক্ষি পাওয়া র্ায় িক্ষব্ কমমীর সাইক্ষি পরীো করা উতচি। র্তদ সাইিতিক্ষি ক্ষকানও পরীোর
ব্যব্স্থা না োক্ষক িক্ষব্ কমমীক্ষক পরীোর জনয স্থানীয় স্বাস্থযক্ষসব্া ক্ষকক্ষন্দ্র স্থানান্ততরি করা উতচি (র্তদ পরীোর
ব্যব্স্থা পাওয়া র্ায়)।



র্তদ ক্ষকাতভি -১৯ এর জনয পরীোতি ইতিব্াচক হয় ব্া ক্ষকানও পরীোর সক্ষর্াে না হয় িক্ষব্ শ্রতমকক্ষক তব্তেন্ন
হক্ষি হক্ষব্। এতি হয় কমমক্ষেক্ষে ব্া ব্াতড়ক্ষি োকক্ষব্। ব্াতড়ক্ষি োকক্ষল কমমীক্ষক প্রকক্ষের সরব্রাতহি পতরব্হক্ষে
িাক্ষদর ব্াতড়ক্ষি তনক্ষয় র্াওয়া উতচি।



এলাকায় ক্ষর্ ক্ষকানও কাজ পতরচাতলি হওয়ার আক্ষে, কমমচারী ক্ষর্ অিক্ষল তেক্ষলন ক্ষসখ্াক্ষন উচ্চ অযালক্ষকাহক্ষলর
সামগ্রী জীব্ােনাশক সহ ব্যাপক পতরেন্নিার ব্যব্স্থা গ্রহে করা উতচি। কমমী দ্বারা ব্যব্হৃি সরঞ্জামগুতল
জীব্ােনাশক এব্ং তপতপই তনষ্কাশন কক্ষর পতরষ্কার করা উতচি।



সহকমমী (অেমাত্ শ্রতমকরা র্াক্ষদর সাক্ষে অসস্থ কমমীর ঘতনষ্ঠ ক্ষর্াোক্ষর্াে তেল) িাক্ষদর কাজ ব্ন্ধ করক্ষি হক্ষব্ এব্ং
িাক্ষদর ক্ষকানও লেে না োকক্ষলও ১৪ তদক্ষনর জনয িাক্ষদরক্ষক পত েক করা প্রক্ষয়াজন।



পতরব্াক্ষরর ক্ষকানও লেে না োকক্ষলও পতরব্ার এব্ং কমমীর অনযানয ঘতনষ্ঠ পতরতচতিজনক্ষক ১৪ তদক্ষনর জনয
িাক্ষদর আলাদা করা প্রক্ষয়াজন।
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র্তদ সাইিতিক্ষি ক্ষকানও শ্রতমক্ষকর মক্ষিয ক্ষকাতভি-১৯ এর একতি ঘিনা তনতিি হয় িক্ষব্ দশমকক্ষদর সাইক্ষি
প্রক্ষব্শ করা ব্ািা ক্ষদওয়া উতচি এব্ং শ্রতমক গ্রুপগুতল র্িিা সম্ভব্ এক্ষক অপক্ষরর ক্ষেক্ষক তব্তেন্ন হওয়া উতচি।



শ্রতমকরা র্তদ ব্াতড়ক্ষি োক্ষকন এব্ং িার ক্ষকানও পতরব্াক্ষরর সদসয রক্ষয়ক্ষে র্ার ক্ষকাতভি-১৯ এর লেে তনতিি
ব্া সক্ষদহজনক ঘিনা রক্ষয়ক্ষে, শ্রতমক্ষকর উতচি িাক্ষদর পত েক কক্ষর রাখ্া এব্ং প্রক্ষজক্ট সাইক্ষি ১৪ তদক্ষনর জনয
আলাদা োকার অনমতি ক্ষদওয়া উতচি, এমনতক র্তদ িাক্ষদর ক্ষকানও লেে নাও োক্ষক।



জািীয় আইন অনসাক্ষর অসস্থিা, তব্তেন্নিা ব্া পত েকীকরে, ব্া র্তদ িাক্ষদর কাজ ব্ন্ধ করার প্রক্ষয়াজন হয় িক্ষব্
পক্ষরা সময়কাক্ষল শ্রতমকক্ষদর অেম প্রদান করা অব্যাহি রাখ্ক্ষি হক্ষব্।



ক্ষকানও শ্রতমক্ষকর প্রক্ষয়াজনীয় তচতকত্সা ব্যায় (সাইক্ষি ব্া স্থানীয় হাসপািাক্ষল ব্া তিতনক্ষকর ক্ষেক্ষে) তনক্ষয়ােকিমাক্ষক
তদক্ষি হক্ষব্।

(ঝ) সরব্রাহ এব্ং প্রকে কমমকাক্ষণ্ডর িারাব্াতহকিা:
ক্ষর্খ্াক্ষন ক্ষকাতভি-১৯ ক্ষদখ্া ক্ষদয় ক্ষসখ্াক্ষন প্রকক্ষের সাইক্ষি ব্া কতমউতনতিক্ষি অতভেমযিা সীমাব্দ্ধ হক্ষি পাক্ষর এব্ং সরব্রাহ
ও চলাচক্ষল প্রভাব্ পড়ক্ষি পাক্ষর।


প্রকে ব্যব্স্থাপনা তিক্ষমর (তপএমইউ, িদারতক প্রক্ষকৌশলী, তিকাদার, সাব্-তিকাদার) অসস্থ হক্ষয় পড়ার ক্ষেক্ষে ব্যাকআপ ব্যতিক্ষদর তনব্মতচন করুন এব্ং অসস্থয ব্যাতির কার্মপ্রোলী সম্পক্ষকম িাক্ষক তব্স্তাতরি িারনা ক্ষদয়া র্াক্ষি তনক্ষয়াে
ক্ষদব্ার সাক্ষে সাক্ষে প্রক্ষয়াজনীয় ব্যব্স্থা তনক্ষি পাক্ষর।



িকক্ষমন্ট পদ্ধতি, র্াক্ষি ক্ষলাক্ষকরা ক্ষসগুতল কী িা জানক্ষি পাক্ষর এব্ং এক ব্যতির জ্ঞাক্ষনর উপর তনভমর না কক্ষর।



প্রক্ষয়াজনীয় শতি, পাতন, খ্াদয, তচতকত্সা সরব্রাহ ও পতরষ্কাক্ষরর সরঞ্জাক্ষমর সরব্রাক্ষহর ক্ষচইন কীভাক্ষব্ প্রভাতব্ি হক্ষি
পাক্ষর এব্ং কী কী তব্কে উপায় রক্ষয়ক্ষে িা তব্ক্ষব্চনা করুন। আন্তজমাতিক, আিতলক এব্ং জািীয় সরব্রাহ ক্ষচইন
পর্মাক্ষলাচনা, তব্ক্ষশষি প্রকক্ষের জনয গুরুত্বপূ েম ক্ষর্ সরব্রাহগুতলর জনয এতি গুরুত্বপূ েম (উদাঃ জ্বালানী, খ্াদয,
তচতকত্সা, পতরষ্কার এব্ং অনযানয প্রক্ষয়াজনীয় সরব্রাহ)। আরও দেমম অিক্ষল প্রকেগুতলর জনয জরুরী পেযগুতলর
মক্ষিয ১-২ মাক্ষসর মজক্ষদর পতরকেনা করা উপর্ি হক্ষি পাক্ষর।



অতি জরুরী উপকরে সরব্রাক্ষহর জনয অিমার তদন/সরব্রাহ করুন। র্তদ মজদ না োক্ষক িক্ষব্ তব্কেগুতল তব্ক্ষব্চনা
করুন (ক্ষর্খ্াক্ষন সম্ভাব্য)।



তব্দযমান তনরাপিা ব্যব্স্থা তব্ক্ষব্চনা করুন র্া প্রকক্ষের তক্রয়াকলাপ ব্ািাগ্রস্থ করক্ষব্ না।



প্রকেতি উক্ষল্লখ্ক্ষর্ােযভাক্ষব্ হ্রাস করা ব্া পক্ষরাপতর কাজ ব্ন্ধ করার জনয কী কী প্রক্ষয়াজন হক্ষি পাক্ষর িা তব্ক্ষব্চনা
করা ও র্খ্ন সম্ভব্ হয় িখ্ন কাজতি পনরায় শুরু করা উতচি।

(ঞ) শ্রতমকক্ষদর সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে ও প্রতশেে:
শ্রতমকক্ষদর িাক্ষদর পতরতস্থতি ক্ষব্াঝার জনয এব্ং িারা কীভাক্ষব্ তনক্ষজর, পতরব্ার ও কতমউতনতির সক্ষব্মািমভাক্ষব্ রো করক্ষি
পাক্ষর ক্ষস সম্পকম সক্ষচিন করা দরকার। প্রকক্ষের ক্ষর্ পদ্ধতিগুতল তব্দযমান এব্ং ক্ষসগুতল ব্াস্তব্ায়ক্ষনর ক্ষেক্ষে িাক্ষদর তনজস্ব
দাতয়ত্ব সম্পক্ষকম সক্ষচিন করা উতচি।।


সাইক্ষির তনকিব্িমী কতমউতনতির এব্ং প্রকে পতরচালনার অযাক্ষক্সস োড়াই কমমীক্ষদর মক্ষিয সামাতজক ক্ষর্াোক্ষর্াে
মািযমগুতল িক্ষেযর একতি ব্ড় উত্স হক্ষি পাক্ষর। এতি কমমীক্ষদর সাক্ষে তনয়তমি ক্ষকাতভি-১৯ এর ঝুঁতক ক্ষমাকাক্ষব্লায়
কী ব্যব্স্থা ক্ষনয়া হক্ষে িার উপর ক্ষজার ক্ষদয়া। ভয় দূ ক্ষর সতরক্ষয় মক্ষনর শাতন্ত ও ব্যব্সাক্ষয়র িারাব্াতহকিার একতি
23

গুরুত্বপূ েম তদক। শ্রতমকক্ষদর প্রশ্ন তজজ্ঞাসা করার, িাক্ষদর উক্ষদ্বে প্রকাশ করার এব্ং পরামশম ক্ষদওয়ার সক্ষর্াে ক্ষদওয়া
উতচি।


উপক্ষরর অংশগুতলক্ষি ক্ষর্মন আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষে, শ্রতমকক্ষদর প্রতশেে তনয়তমিভাক্ষব্ পতরচালনা করা উতচি, র্াক্ষি
শ্রতমকরা কীভাক্ষব্ দাতয়ত্বশীল আচরে করক্ষি পাক্ষর এব্ং কীভাক্ষব্ ভাল কাজ সম্পাদন করক্ষি পাক্ষর এমন প্রিযাশা
রাখ্া।



র্তদ এমন িারো ক্ষপাষন কক্ষর ক্ষর্, ক্ষকানও শ্রতমক অসস্থ হক্ষয় পড়ক্ষল এব্ং এরপর কমমস্থক্ষল তফক্ষর আসক্ষল িক্ষব্
প্রতশেে ও কাক্ষজর ক্ষেক্ষে বব্ষময বিরী হক্ষব্ এিরক্ষনর িারো দর করা উতচি।



প্রতশেক্ষে এমন সমস্ত তব্ষয় অন্তভমি করা উতচি র্া সািারেি কাক্ষজর সাইক্ষি প্রক্ষয়াজনীয় হক্ষব্, ক্ষর্মন সরো
পদ্ধতি ব্যব্হার, তপতপই ব্যব্হার, ক্ষপশােি স্বাস্থয ও সরো সম্পতকমি সমসযা এব্ং আচরেতব্তি।



ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের তব্ষয়গুতল েষ্ট্ হওয়া উতচি র্াক্ষি কমমীক্ষদর তনকি সহক্ষজই ক্ষব্ািেময হয় এমন ভাক্ষব্ তিজাইন করা,
উদাহরেস্বরূপ হযাে ওয়াতশং এব্ং সামাতজক দূ রত্ব সম্পতকমি ক্ষপাস্ট্ার প্রদশমন এব্ং র্তদ ক্ষকানও শ্রতমক্ষকর লেে
প্রকাশ পায় িক্ষব্ কী করা উতচি।

(ি) কতমউতনতির সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে:
শ্রতমকক্ষদর ও কতমউতনতি উভক্ষয়র সরোর জনয ক্ষর্ ব্যব্স্থাগুতল কার্মকর করা হক্ষে িার উপর মক্ষনাতনক্ষব্শ কক্ষর
সাব্িানিার সাক্ষে পতরচালনা করা উতচি। স্থানীয় কতমউতনতিক্ষি অ-স্থানীয় কমমীক্ষদর উপতস্থতি, ব্া প্রকক্ষের সাইক্ষি স্থানীয়
কমমীক্ষদর উপতস্থতি দ্বারা কতমউতনতির ক্ষর্ ঝুঁতক রক্ষয়ক্ষে িা তনক্ষয় কতমউতনতি উতদ্বে হক্ষি পাক্ষর। এক্ষেক্ষে তনম্নতলতখ্ি
অনশীলনগুতল তব্ক্ষব্চনা করা উতচি:


ক্ষর্াোক্ষর্াে পদ্ধতি পতরষ্কার, তনয়তমি, কতমউতনতির জনয উপক্ষর্ােী ও সহজ ভাক্ষব্ তিজাইন করা উতচি।



ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষে তব্দযমান উপায়গুতল ব্যব্হার করা উতচি। ক্ষব্তশরভাে ক্ষেক্ষে, কতমউতনতির প্রতিতনতিক্ষদর সাক্ষে
সামনাসামতন বব্িক সম্ভব্ হক্ষব্ না। ক্ষর্াোক্ষর্াক্ষের অনযানয ফমম ব্যব্হার করা উতচি; ক্ষপাস্ট্ার, তলফক্ষলি, ক্ষরতিও, পািয
ব্ািমা, তিতজিাল সভা ইিযাতদ। ব্যব্হার করা উপায়গুতল কতমউতনতির তব্তভন্ন সদসযক্ষদর অতভেমযিার তব্ষয়তি তব্ক্ষব্চনা
করা উতচি, র্াক্ষি এই গ্রুপগুতলক্ষি ক্ষর্াোক্ষর্াে ক্ষপৌঁক্ষে র্ায় িা তনতিি কক্ষর।



কতমউতনতিক্ষক ক্ষকাতভি-১৯ সম্পতকমি সমসযাগুতল সমািাক্ষনর সতিক উপায় সম্পক্ষকম সক্ষচিন করক্ষি হক্ষব্। এর মক্ষিয
শ্রতমক ও কতমউতনতির মক্ষিয ক্ষর্াোক্ষর্াে সীমাব্দ্ধ ব্া তনতষদ্ধ করার জনয সমস্ত পদক্ষেপ অন্তভমি করা উতচি। এগুতল
পতরষ্কারভাক্ষব্ জানাক্ষনা দরকার, কারে তকে ব্যব্স্থার কারক্ষন কতমউতনতির আতেমক প্রভাব্ পড়ক্ষব্ (ক্ষর্মন, র্তদ শ্রতমকরা
োকার জনয ব্া স্থানীয় সতব্িা ব্যব্হাক্ষরর জনয অেম প্রদান কক্ষর োক্ষক)। সাইক্ষি প্রক্ষব্ক্ষশর/প্রস্থাক্ষনর পদ্ধতি,
শ্রতমকক্ষদর ক্ষদওয়া প্রতশেে এব্ং ক্ষকানও শ্রতমক অসস্থ হক্ষয় পড়ক্ষল প্রকেতি অনসরে করার পদ্ধতি সম্পক্ষকম
কতমউতনতিক্ষক সক্ষচিন করক্ষি হক্ষব্।



র্তদ প্রকক্ষের প্রতিতনতি, তিকাদার ব্া শ্রতমকরা কতমউতনতির সাক্ষে ক্ষর্াোক্ষর্াে কক্ষর িক্ষব্ িাক্ষদর সামাতজক দূ রত্ব
ব্জায় রাখ্া উতচি এব্ং জািীয় ও আন্তজমাতিক উভয় (উদাঃ িািএইচও) কিতমপক্ষের ক্ষকাতভি-১৯ সংক্রান্ত অনযানয
তনক্ষদমতশকা অনসরে করা উতচি।
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