িনরী�ণ তািলকা
েপশাগত িনরাপ�া ও সু�া�� (ও এস এইচ)

�া��কর এবং উৎপাদনশীল �মশি� বজায় রাখুন এবং ব�বসার ঝুঁিক �াস কর�ন
সুর�া, �া�� এবং কম�শি�র সু�তার উ�িত করার জন� িবেবচনা কর�ন। স�াব� ��ত
জেয়র অিতির� পরামশ��িল অিতির� সং�ােনর ে�� েদখুন।
�কািভড-১৯ �িতেরাধ এবং তৎপরতা
�া�� পয�েব�ণ

● িনি�ত কর�ন েয সম� কম�, �কাদার এবং দশ�নাথ�রা

আপনার �কা�ািনর

�া�েণ �েবেশর আেগ আ�-�ঘাষণা ফম� পূরণ কেরেছন

�া�েন �েবেশর আেগ

�কানও ল�ণ এবং ঝুঁিকপূণ� কারণহীনতা সুিনি�ত

সম� কম�, �কাদার

কেরেছন

এবং দশ�নাথ�েদর �া��

● �েবশ ও ��ান পেথর বাইের শরীেরর তাপমা�া

ি�ন কর�ন

পিরমাপ ও েরকড� করেত এক� �যাগােযাগিবহীন
থােম�া ��ানার ব�বহার কর�ন
● িন�দ�� িকছু �ি�য়া �াপন কর�ন এবং অসু� �বাধ
করা বা অসু� হেয় উঠেছন এমন েলাকেদর য�
েনওয়ার জন� ভূ িমকা, দািয়� এবং আলাদা ঘর
িনধ�ারণ কর�ন
● অ-অপিরহায� পিরদশ�ন �িতেরাধ কর�ন এবং �াকিবদ�মান শত� এবং / অথবা বয়েসর কারেণ ঝুঁিকেত
থাকা েলাকেদর �েবশ িনেষধ কর�ন

িনরাপদ দ�র� বজায়

● অেযৗি�ক জমােয়ত�িল এড়ােত �র� এবং িবরিত

রাখুন

সময়�িল এিড়েয় চলুন বা �াস কর�ন (েযমন �িত�

েয �কানও সমেয়

উপেগা�র মেধ� ৫-১০ িমিনট)

�েত�েকর জন� ৫-৬
ফু ট আ�ঃসংেযাগ
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িনরী�ণ তািলকা
দ�র� স�ম করেত

● সেব�া� পিরমােণ শারীিরক কম��বাহ ব� কর�ন,

আপনার ব�বসােক

িবেশষত কাগজ-িভি�ক অনুেমাদন, পিরক�না

অভ�� কর�ন

ইত�ািদ
● িবপরীতমুখী আসন / ওয়াক� েব�, কনেভয়র েব�,
সর�াম, অিফস েড� ইত�ািদেত দঁ ািড়েয় থাকা
এড়ােনা উিচত
● মানুেষর মুেখামুিখ এড়ােত পণ� ও েলােকর একমুখী
চলাচল বা�বায়ন কর�ন
● িনি�ত কর�ন েয সম� কােজর জায়গা�িল পয�া�
পিরমােণ দ�ের দ�ের রেয়েছ (~ ৬ ফু ট, ১.৮ িমটার) বা
যিদ অস�ব হেয় থােক তেব কােজর ে�শন�িলর
মেধ� অিতির� িবভাজক বা অিতির� িবে�দ
ৈতির কর�ন (িবভািজকা, পদ�া বা ওইজাতীয় িকছু )
● ভাচু� য়াল / িডিজটাল সভা�িল (এমনিক ব�বসার
অভ��রীণ সভা �িলও) নতু ন িনয়ম কর�ন,
● শারীিরক (মুেখামুিখ) সভা�িল �াস কর�ন এবং
েযখােন অিনবায� এই�িল সংি�� এবং িনয়ি�ত
রাখেবন এবং অংশ�হণকারীেদর মেধ� পয�া�
সামািজক দ�র� রেয়েছ তা িনি�ত কর�ন
● িলে�র ব�বহার �াস কর�ন - যখন েকবলমা� �াস
সংখ�ক ব�াি�েদর জন� এবং সম� িলফট েদয়ােলর
মুেখামুিখ দঁ াড়ােনার অব�ায় ব�ব�ত হয়।
● সম� ওয়াক� ে�শন, �ায়ী অব�ান এবং পােয় চলা
পথ�িল িচি�ত কের বা�িবক ভােব সীমাব� কর�ন
● যখনই লাইেন দঁ াড়ােবন (�েবশ, মধ�া�েভাজন,
�দাম ঘর) দ�র� বজায় রাখুন
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িনরী�ণ তািলকা
● অেধ�ক পিরমাণ �সাধন, ঝরনা, ট�াপ�িল অ�ম
কর�ন
● দ�ই চাকার যােন ২ জেনর েবিশ ব�াি� এবং চার
চাকার যােন ১ জেনর েবিশ ব�াি�র �মণ ব� কর�ন
সংেযাগ �ানা�র
এিড়েয় চলুন
একািধক েলােকর �ছঁ ায়া

● ওয়াক� ে�শন �িত �িত িশফেট একজন ব�ি�েক
�েয়াগ কর�ন
● স�ািনটাইেজশন ছাড়া য�াংশ, বাসন, সর�াম বা

পেয়��িল �াস কের

অন�ান� িবষয়�িলর িবভাজন কেঠারভােব ব�

এবং সিরেয় সংেযাগ

কর�ন

�ানা�েরর ঝুঁিক �াস
কর�ন

● েস�র এবং / অথবা পােয়, কনুই বা হঁ াটু পিরচািলত
সুইেচর মাধ�েম সর�াম, য�পািত, দরজা, ট�াপ, লাইট
ইত�ািদর মাধ�েম হাত িদেয় কাজ করা কম কর�ন।
● বােয়ােম��ক (আঙু ল) ��ানার ব� কর�ন
● পুনরায় ব�বহারেযাগ� �বাতল, কাপ, কঁ াটা চামেচর
ব�বহার ব� কর�ন –এবং ব�বহােরর জন� ব�ি�গত
পানীয় �বাতল এবং িন�ি�েযাগ� িবক� সরবরাহ
কর�ন
● বাথর�েম সাব�জনীন েতায়ােল�িলর ব�বহার ব�
কর�ন
● গাড� েরিলং ইত�ািদর অ�েয়াজনীয় �ছঁ ায়া
িনর�ৎসািহত কর�ন
● কাগজিবহীন কাজ কর�ন
● বা�িবক টাকার েলনেদন ব� কর�ন

�া��িবিধ উ�ত কর�ন
এবং অনুশীলন কর�ন
আপিন যা িকছু কেরন
তার মেধ� �া��িবিধ

● িনরাময় অভ�াস �চার কর�ন - �কানও সময় হাত,
নাক বা েচােখ �শ� করেবন না!
● কািশ শালীনতা আেরাপ কর�ন - হঁ ািচ বা কািশ
েকবল কনুইেত, কঁ ােধ চাপা িদেয়ই কর�ন।
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উ�ত এবং অনুশীলন

িন�ি�েযাগ� �সু�েত বা যা অিবলে� িন�ি� হয়

কের িনেজেক এবং

েতমন িকছু েত হঁ াচু ন বা কা�ন

অন�েদর সুরি�ত

● �কাথাও থুতু েফলা কেঠারভােব ব� কর�ন

কর�ন

● হাত �ধাওয়ার জন� এবং অ�ালেকাহল-িভি�ক
সানাই�সােরর অ�ত �েবেশর সময়,
মধ�া�েভাজেন এবং কম��েলর িনকেট সরবরাহ
কর�ন
● �িত� িশে�র �র�েত এবং েশেষ স�ািনটাইজার
িদেয় সম� কায�কারী পৃ� (েড�, ওয়াক� েব�, টাচ
ি�ন ইত�ািদ) এবং কায�কারী ব� (সর�াম, িডভাইস
ইত�ািদ) মুছুন
● িশফট চলাকালীন এবং এর মােঝ িনয়িমতভােব
এবং বারবার �শ� করা সম� িজিনস পির�ার এবং
স�ািনটাইজ কর�ন (েযমন দরজার নব)
● সর�াম, আগত যানবাহন�িলর ধুম �ারা
স�ািনটাইশন িবেবচনা কর�ন
● ১.১% হাইেপাে�ারাইট �বণ িদেয় েমেঝ স�ািনটাইজ
কর�ন
● অ�ত 24 ঘ�ার জন� পৃথক পৃথক �ােন আগত
পণ��িল ধের রাখুন (�ায় ৪৮+ ঘ�া)
● কম��েল যাি�ক বায়ুচলাচল বাড়ান
● শীততাপিনয়�ন �াস কর�ন এবং বাতানুকুিলন
িফ�ার�িল কায�করী আেছ এবং পির�ার হেয়েছ
তা িনি�ত কর�ন
● স�ব হেল ওয়াক� ে�শন এ খাওয়া অভ�াস কর�ন
● েকবল রা�া করা এবং প�ােকজজাত খাবােরর
আইেটম�িলেক ম�ুির িদন
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● িনয়িমতভােব একািধক �শ�েক��িল পিরচালনা
িপিপই�িলর পিরপূরক

করার সময় �েত�েকর জন� েফস কভার / মা�,

ব�বহার ব�ি�গত দ�র�,

�াভস �িল ব�বহােরর জন� সরবরাহ কর�ন এবং

�যাগােযাগ এড়ােনা এবং

�চার কর�ন

উ�ত �া��িবিধ

● িপিপই লাগােনা এবং অপসারেণর আেগ হাত �ধায়া

পিরপূরক িহসােব
ব�ি�গত সুর�ামূলক

এবং স�ািনটাইেজশন িনি�ত কর�ন
● পৃথকভােব ব�ব�ত িপিপই সং�হ কর�ন এবং

সর�াম ব�বহার কর�ন

�কািভড-১৯ সে�হজনক �ব� বজ�� িহসােব িবেবচনা
কর�ন
িবপি� এবং ঝুঁিক

অি� িনরাপ�া

● জর�রী অব�া েযমন আ�ন, িবে�ারণ, �াকৃ িতক
দ�েয�াগ, দ�ঘ�টনা বা অন�ােন�র জন� এক� দল সংগ�ত
করা হেয়েছ এবং তার সম� সদস�েক �েয়াজনীয়
পদে�েপ �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ িকনা তা িনি�ত
কর�ন।
● িনি�ত কর�ন েয অি� িনব�াপক দল গঠন করা হেয়েছ
এবং �িত ছয় মােস একবার ফায়ার ি�ল পিরচালনা করা
হয়
● জর�রী অব�ার ে�ে� েযমন িচিকৎসা ে�ে� �মাবাইল
�ফান এবং অন�ান� �যাগােযাগ িডভাইেসর লভ�তা
িনি�ত কর�ন
● িনি�ত কর�ন েয দহনেযাগ� উপকরণ�িল িনরাপদ
আেছ এবং িনয়িমত প�িতেত সংর�ণ করা হে�
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● িনি�ত কর�ন েয স�ক ধরেণর অি�িনব�াপক য��
আ�েনর ধরণ� ব�বহার করেত পাের তার ইি�ত িদেয়
�� �া�র েরেখ েদওয়া হেয়েছ।
● িনি�ত কর�ন েয জর�রী ��ান এবং জর�রী
অবকােশর মানিচ� দ�শ�মান এবং আেলািকত
অ�ল�িলেত রেয়েছ এবং বধ� ভাষায় িচি�ত
রেয়েছ।
● িনি�ত কর�ন েয দহনেযাগ� এবং �লনেযাগ�
উপকরণ�িল িনরাপদ এবং িনয়িমত প�িতেত
সংর�ণ করা হেয়েছ।
ৈবদ�িতন িনরাপ�া

● শি�

সর�াম,

েজনােরটর

এবং

�া�ফম�ার�িল

স�কভােব রেয়েছ িকনা তা িনি�ত কর�ন
● সম� লাইভ ৈবদ��িতক সর�াম অ�রক করা আবশ�ক
● িনি�ত কর�ন েয েকবল �িশি�ত অনুেমািদত কম�রা
ৈবদ��িতক কাজ করেছন। �িত� কারখানায় �িশি�ত
েপশাদার কম�েদর বুেঝ িনেত �েয়াজেন ৈবদ��িতক
পিরদশ�ন িবভােগর সােথ �যাগােযাগ কর�ন
● ৈবদ��িতক র�ণােব�ণ পিরচালনা করার সময় লকআউট প�িত বা িবপদ ট�াগ�িল অবশ�ই থাকা উিচত।
● ৈবদ��িতক র�ণােব�ণ পিরচালনার সময় লকআউট প�িত বা িবপদ ট�াগ�িল অবশ�ই থাকা
উিচত।
য� িনরাপ�া

● অপােরটররা যােত ব�বহােরর পূেব� য�পািত যাচাইবাছাই সহ িনরাপেদ এবং স�কভােব য�পািত
পিরচালনা করেত পাের েস স�েক� অবিহত,
িনেদ�িশত এবং �িশি�ত িকনা তা িনি�ত থাকু ন।
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িনরী�ণ তািলকা
● ��া� এবং য�পািত অবশ�ই যথাযথ অব�ায় রাখেত
হেব
● িনি�ত কর�ন েয য�পািত �িলর আেশপােশ কম�কা�
�িলর জন� পয�া� কােজর জায়গা রেয়েছ
● সম� সচল য�াংশ েযমন কাটার, েসলাই, েমিশন,
�বাতাম েমিশন, তঁ াত েমিশন, বুনন েমিশন, ��াি�ং
েমিশন, ি���ং েমিশন এবং িলফট�িল ব�বহােরর
সময় পয�া�রি�ত রেয়েছ িকনা তা
পয�েব�ণকারীেদর িনয়িমতভােব পরী�া করা
উিচত।
● িনি�ত করা উিচত েয ব�ব�ত েমিশন বা সর�ােমর
উপর িনভ� র কের উপযু� ব�ি�গত সুর�ামূলক
সর�াম (িপিপই) ব�বহােরর িবষেয় কম�েদর অবিহত
করা, সরবরাহ করা, িনয়িমত পিরদশ�ন এবং
�িশ�ণ েদওয়া হয়।
● সুপারভাইজারেদর িনি�ত করা উিচত েয �িমকরা
"��ত কাজ করেত" েমিশন গাড� বা িপিপই ব�বহার
কখনও এড়ােত পাের না। িনরাপেদ কাজ করা
সবসময় অ�ািধকার হওয়া উিচত।
● িনি�ত কর�ন েয �িমকরা �মতািয়ত হেয়েছ এবং
সেচতন েয তারা যিদ �কানও য�পািত েভেঙ েদয় বা
র�ী বািহনী অচল হেয় যায় তেব তােদর
তদারককারীেদর অবিহত করা উিচত।
● িনি�ত কর�ন েয য�পািত, ওয়াক� েব��িল এবং /
অথবা পথ�িল পির�ার, পির�� এবং অিতির�
েতল, �ীস েথেক মু� রাখা হেয়েছ।
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িনরী�ণ তািলকা
● সুর�া সতক� তা এবং / অথবা িনেদ�শাবলী েমিশেনর
কাছাকািছ �দ�শ�ত হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● জর�রী �প�িল অ�াে�স করা সহজ এবং জর�রী
অব�ার ে�ে� দ�শ�মান তা িনি�ত কর�ন
রাসায়িনক িনরাপ�া

● িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই �িমকেদর ঝুঁিকপূণ� পদাথ�
এবং তােদর সােথ কাজ করা পণ��িল িবষেয় সতক�
করেত হেব, এই পদাথ��িল এবং পণ��িল কতটা
িবপ�নক তা বঝােত হেব। এবং কায� �ি�য়া
চলাকালীন (উদাহরেণঃ ি�িচং, রঙ) কী কী পদাথ�
গঠন হেত পাের তা খুঁেজ েবর করেত হেব এবং তােদর
ে�ে� সেচতন হেত হেব।
● �িমকরা িবপ�নক �তীক� পরী�া কের এবং
আ�জ�ািতক রাসায়িনক সুর�া কাড� �িল
(আইিসএসিস) এবং / বা উপাদান সুর�া েডটা শীট
(এমএসিডএস) পড়ার মাধ�েম পদাথ��িল কী
পিরমােণ িবপ�নক তা �া� তথ� িনি�ত করা
হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই �িমকেদর কীভােব
রাসায়িনক পদাথ� এবং ধূিলকণায় আ�া� হেত
পাের তা খুঁেজ েবর করেত হেব এবং (উদাহরণ�র�প
বা� বা �েকর েযাগােযােগর �াসকে�র মাধ�েম)
এ�েপাজার� িনয়�ণ করা হেয়েছ িকনা তা িনি�ত
করেত হেব।
● িনি�ত কর�ন েয কম�রা িবপ�নক রাসায়িনেকর
সােথ কাজ করার সময় ব�ি�গত সুর�ামূলক
সর�াম েযমন গগলস, জলেরাধী এে�ান এবং
��াভস ব�বহার করেছন।
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িনরী�ণ তািলকা
● িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই িনি�ত করেত হেব েয
রাসায়িনেকর স�য় এবং িন�ি� িনরাপদ এবং
িনয়িমত প�িতেত করা হেয়েছ।

কােজর শত� াবিল
েদহতাপ

কারখানায় কায�কর বায়ুচলাচল ব�ব�া রেয়েছ তা িনি�ত
কর�ন। আ�জ�ািতক অিভ�তা েদখায় েয এটা
উৎপাদনশীলতা বৃি� কের।
● িনি�ত হওয়া উিচত েয কম�েদর সুেপয় পানীয়
জেলর অিবি�� �যাগান সীিমত নাগােলর মেধ�
রেয়েছ।

কম�দ�তা

● িনি�ত কর�ন েয উপকরণ বহনকারী �িমকেদর
মেধ� �হঁ াচট খাওয়ার ঝুঁিক �াস করেত রা�া �িল
��ভােব িচি�ত এবং বাধা মু� রেয়েছ।
● �িমকরা যাি�ক সহায়তায় ভারী �বাঝা তু লেবন তা
িনি�ত কর�ন।
● কম�রা সীমাব� কােজর অ�ভি� এবং গিতিবিধ
ছাড়াই য��িল পিরচালনা করেত পাের তা িনি�ত
কর�ন।
● �িমকেদর কাজ স�াদেনর জন� পয�া� জায়গা
রেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● িনি�ত কর�ন েয সম� �িমকেক স�ক যাি�ক
উপকরণ এবং কােজর প�িত ব�বহােরর জন�
িনেদ�িশত এবং �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ।
● �াি� �াস করার জন� কম�েদর িব�ােমর সময় এবং
�ছাট িবরিত সরবরাহ করা হেয়েছ এবং পুনরাবৃি�র
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িনরী�ণ তািলকা
কাজ এবং / বা দীঘ�ািয়ত কােজর কারেণ েপশী�িলর
জন� িবরােমর সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ তা িনি�ত
কর�ন।
● কম�েদর মেধ� শারীিরক িবরিত েদওয়ার জন�
েযখােন জব েরােটশান স�ব হেব তা িনি�ত কর�ন।
● কম�েদর চলনীয় মই এবং ��াটফম��িল র�ার ে��
সহ সরবরাহ করা হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● িনি�ত কর�ন েয তাক�িল উে� যাওয়া েথেক
সুরি�ত রেয়েছ এবং মই ি�র রেয়েছ তাও িনি�ত
কর�ন।
�কালাহল

● কারখানায় শে�র মা�া পিরমাপ করা এবং
�িমকেদর এর স�াব� �া��ঝুঁিকর িবষেয় অবিহত
করা এবং েগালমােলর িবর�ে� সুর�ার জন� ব�ব�া
সহ িনেদ�শ েদওয়া হয় তা িনি�ত কর�ন।
● কম�রা সংি��, শি�শালী শ�দ�ষণ
(আেবগতািড়ত শ�) এড়ােনার িবষয়� িনি�ত
কর�ন
● িনি�ত কর�ন েয অযািচত (িবি�ত) শ� যতটা
স�ব �াস হেয়েছ।
● েগালমােলর বিহঃ�কােশর ৈদঘ�� �াস করার জন�
ব�ব�া �হণ করা হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● উদাহরণ�র�প, িনি�ত কর�ন েয িবি�ত শ��র
উৎস�িল, য��িল বা শৃ�লাব� �ু�িল েথেক শ�

কমােত পিরদশ�ন করা হেয়েছ।

● িনি�ত হেয় িনন েয কাজ� এমনভােব সংগ�ত
হেয়েছ যােত যথাস�ব কম �িমক েশারেগােলর
মুেখামুিখ হয়।
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িনরী�ণ তািলকা
● িনি�ত হেয় িনন েয �ত� �িমকরা যতটা স�ব ��
সমেয়র জন� শে�র সং�েশ� এেসেছন এবং শ�
েথেক �বণশি� �াস হওয়ার ঝুঁিক কমােত উপযু�
িপিপই সরবরাহ কেরেছন।
● িনি�ত কর�ন েয �শারেগাল �িতেরাধক �িল
�কালাহলকারী য�পািত, েযমন েজনােরটর, বয়লার,
ওয়ািশং েমিশন�িলর চারপােশ �াপন করা হেয়েছ
এবং েশারেগােলর কাজ�িল ঘর িবভাজন কের অ�কালাহলপূণ� কাজ েথেক পৃথক করা হেয়েছ।
�া�� ও উ�য়ন
পিরেষবা

● কম�েদর পয�া� িচিকৎসা য� (েযমন েমিডেকল
পরী�া, ি�িনক, �াথিমক িচিকৎসার িকট) সরবরাহ
করা হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● িনি�ত কর�ন েয �াথিমক িচিকৎসার িকট�িলর
িবষয়ব� �িশি�ত �াথিমক িচিকৎসেকর
ত�াবধােন রেয়েছ।
● কম�েদর মােঝ মােঝ �াথিমক িচিকৎসা েকােস� অংশ
িনেত উৎসািহত করা হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● দ�ঘ�টনার ে�ে�, পিরচালকেদর অবশ�ই কারখানা
এবং সাধারণ �ম আইন পিরদশ�ন িবভােগ দ�ঘ�টনার
িরেপাট� করেত হেব এবং এসএসিব ি�িনেক এবং
�িতপূরণ েনওয়ার জন� �িমকেদর জন� সামািজক
সুর�া েবাড� েক চু ি�ব� করেত হেব।
● পয�া� পির�ার পানীয় এবং �ধায়ার জল সরবরাহ
করা হেয়েছ তা িনি�ত কর�ন।
● িনি�ত কর�ন েয এক� খাবার ঘর এবং িব�াম
েনওয়ার জায়গা সরবরাহ করা হেয়েছ।
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িনরী�ণ তািলকা
● পয�া� সংখ�ক পুর�ষ ও মিহলা �শৗচাগার সরবরাহ
এবং পির�� ও কায�িনব�াহী ব�ব�া িনি�ত করা
উিচত

�রাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ
�রাগ �িতেরাধ ও

● সং�ামক �রাগ িনয়�ণ:

িনয়�ণ

o �াথিমক পিরেবেশ িনধ�ারণ এবং কায�কারী পিরেবশ
েথেক িনি�ত হওয়া েরােগর িবি��তা
o �িতর�ামূলক ব�ব�া
o িনয়িমত েমিডেকল েচক-আপ এবং �কাদান
o �িব, টাইফেয়ড, েহপাটাই�স, ম�ােলিরয়া, �যৗন �রাগ
● পির��তা ও সং�মণ �রাধ: কারখানা �া�ণ এবং
পিরবহন সুিবধার সম� অ�ল পুেরাপুির িনব�িজত
হেয়েছ
● কম�ে�ে�র ব�ব�া: হাত �ধায়া এবং স�ািনটাইজার,
তাপ ��ািনং এবং সামািজক দ�র�, কম�েদর মেধ�
িশিথল হয় িন
● �িমকেদর সুর�া: িপিপই এবং িনয়িমত পয�েব�ণ
● বীমা এবং �ানীয় ি�িনক�িলর িবষেয় িবেবচনা
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