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জনশি�  

আপনার ব�বসা পুনরায় চাল ু এবং পুনর��ােরর জন� দ� এবং উৎপাদনশীল কায��ম 

পিরচালনার জন� জনশি� িনয�ু করার সােথ সােথ কম�েদর সুর�ার িবষয়�েক িনি�ত 

করেত হেব। 

আপনার ব�বসার পুনঃসূচনা ও পুনর��ােরর জন� পয�া�, িনখুতঁ দ� ও অনু�ািণত 

জনশি� িনি�ত করেত আপিন েয স�াব� পদে�প�িল িবেবচনা করেত পােরন তা নীেচ 

তািলকাভু� করা হেয়েছ। অিতির� পরামশ��িল অিতির� সং�ান�িলেত খুঁেজ পােবন। 

COVID-19 �িতেরাধ ও ��িত 

COVID-19 এর িব�ার 

ব� করা 

কম�ে�ে� COVID-19 

ভাইরােসর এর িব�ার 

ব� করা 

 

 

“"কম�ে�� ��ত" 

মিডউল� েদখনু 

● আপনার েকা�ািনর �া�েন �েবেশর আেগ সম� কম�চারী, 

�কাদার এবং পিরদশ�কেদরেক �শ�হীন থােম�া-��ানার এবং 

�-েঘাষণার মাধ�েম শারীিরক অব�া ি�ন কর�ন। 

● COVID-19 ভাইরাস সং�মণ েরােধ যা করণীয় এবং যা 

করণীয় নয় েসই স�েক�  সম� কম�চারীেদর সেচতনতা বৃি� 

করেত হেব এবং �িশ�ণ িদেত হেব। 

 

● কম�চারীেদর জন� পয�া� সাবান, স�ািনটাইজার, �সু� এবং 

িপিপই সরবরাহ (েফস কভার / মা�স, �াভস �েয়াজন 

অনুসাের) এবং কম�েদর এককালীন ব�ব�ত বজ� � �েলা 

েফলার জায়গা িনি�ত কর�ন।  
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● কম�েদর কােজর জন� �েয়াজনীয় �া��কর অভ�াস এবং 

দ�তা �দান কর�ন। 

● 6 ফুট ৈদেঘ��র সামািজক দ�রে�র িনয়ম�িল অনুসরণ কর�ন।  

● স�ািনেটশন এবং কম�েদর ি�িনংেয়র জন� েয কম�রা 

িনেবিদত, েসই কম�েদর �িশ�ণ িদেত হেব।  

● কম�-সদস�েদর িনয়িমত �া��পরী�া করেত উ�সািহত 

করেত হেব  

কম�েদর সহায়তা �দান 

কম�েদর এবং তােদর 

পিরবার�িলেক পয�া� 

সহায়তা �দােনর জন� 

বত�মান নীিত�িল চাল ু

করেত হেব। 

 

● এটা িনি�ত করেত হেব েয, কম�চারীরা তথ� জানেত পারেব 

এবং পুনর��ােরর পিরক�না ও সাফল� স�েক�  �মাগত 

আপেডট থাকেব।  

● অিভবাসী �িমকেদর অিন�য়তার সমেয় �েয়াজনীয় 

সবিকছু সরবরাহ, িচিক�সা সুিবধা এবং বসবােসর জায়গার 

িনি�ত করেত হেব।  

● লকডাউেনর মেতা জর�রী পিরি�িতেত ��িত েনওয়ার ে�ে� 

কম�েদর সহায়তা কর�ন 

কম�েদর সােথ 

েযাগােযাগ �াপন 

কম�েদর সােথ িনয়িমত 

েযাগােযাগ রাখা এবং 

তােদরেক অনু�ািনত 

করা ও ব�া� রাখা 

● অসু�তা জিনত ছু� বৃি�, উপি�িতর িনয়ম, সময়ানুব�ত�তা 

ইত�ািদ ে�ে� কম�েদর নমনীয়তা �দান করেত হেব। 

● িস�া� �হেণ কম�েদর জিড়ত করেত হেব এবং তােদর 

সুপািরশ�িল িবেবচনা করা হেয়েছ তা িনি�ত করেত হেব। 

● আপনার কম�েদর সােথ েযাগােযােগর িনয়িমত মাধ�ম�িল 

বজায় রাখেত হেব। 
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জনশি� পিরচালনার �েয়াগ-সং�া� দ���ভি� 

PEOPLE – করম্ী ● েয কম�চারীরা উপল� আেছ এবং কােজ িফের আসেত ই�ুক 

তােদরেক মজ�ত করেত হেব। 

● লকডাউন ওঠার  পের  পুনরায় কাজ �র� করার জন� ��ত 

কম�েদর িফিরেয় আনার পিরক�না করেত হেব।  

● কম�েদর মেধ� মা��ি�িলং উ�ত করেত হেব।  

● িবিভ� ব�বসািয়ক পিরি�িতর জন� �িমক পিরক�না করেত 

হেব।  

● �ানীয় কম� িনেয়ােগর সুেযাগ �িল অে�ষণ করেত হেব অথবা 

ই�ান�িশপ/অ�াে���সিশপ �দান করেত হেব। 

● েসই ভূিমকা�িলর মূল�ায়ন করেত হেব যা আপনার 

ব�বসািয়ক ি�য়াকলােপর জন� অপিরহায�। 

● কােজর অ�ািধকার িদন এবং অ�ািধকােরর িভি�েত 

কম�েদর িফিরেয় আনা িনি�ত করেত হেব।  

● �ায়ী��া� ভূিমকা সহ নতুন কম� বা কম�েদর কম�রত �িশ�ণ 

ব�ব�া পয�েব�ণ, সহায়তা ও সুিবধা�া� করা।  

● উপল� কম�েদর দ�তা, পছ�, �যুি�গত �ান ইত�ািদর 

িনরী�ণ কের  পিরচালনা করেত হেব এবং েদখুন কীভােব 

তােদর  �িত�ােনর ল�� পূরেণর জন� সেব�া�মভােব ব�বহার 

করা েযেত পাের। 
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● জনবেলর অ�াপ�তা/পিরবত� েনর কারেণ দ�তার 

শূন��ান�িলেক িচি�ত করেত হেব। 

● পণ��র �াহেকর কােছ �ণমান এবং উ�পাদনশীলতা বজায় 

রাখার উে�েশ� �েয়াজনীয় ব�বসািয়ক কম� দ�তা বাড়ােনার 

জন� �িমকেদর  �েয়াজনীয় �িশ�ণ িদনেত হেব। 

● সাব�জনীন বাজাের অ�াে�েসর জন� �ানীয় অ�েল �িশ�ণ 

ইন���উট�িলর সােথ েযাগদান করেত হেব। 

● �াসি�ক অনলাইন েকােস� েযাগদােনর জন� কম�েদর 

উ�সািহত করা এবং �াসি�ক িনেদ� িশকা পড়েত ও 

লকডাউেনর সময় তােদর দ�তার �র�িল আপে�ড করেত 

উ�সািহত করেত হেব। 

● নতুন কম� িনেয়াগ করার ে�ে� িসিনয়র (এবং / বা 

অবসর�া�) কম�েদর সহায়তা িনন বা বািদ িসে�ম �াপন 

কর�ন। 

● কম�েদর মেধ� �া��কর �িতেযািগতা করার জন� উ�সািহত 

করেত হেব। 

কম�েদর কম��মতার জন� পুর�ার এবং �ীকৃিত িদেত হেব।  

● কম�েদর মতামত �হণ, েযৗথ িস�া� �হেণর মাধ�েম পরামশ� 

আদান-�দােনর মাধ�েম কম�েদরেক তােদর �র�� বুঝেত 

িদন। 
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PLACE – কম��ান ● সংগঠেনর কাঠােমা, ‘নতুন সাধারণ’ এর অধীেন �া� 

সং�ানসমূহ পয�ােলাচনা করা দরকার 

● সহেজই ব�বহারেযাগ� পদে�প �হণ কর�ন, সম� কম�চারীেক 

কম�ে�ে� উপি�ত থাকার �েয়াজন হেব না। 

● কম�ে�ে�র িবন�াস এবং ে���িল সাম�স� কের মানুেষর 

শারীিরক ৈনকট� �াস কর�ন। 

● দ�তা-বধ�নশীল কম�ে�ে�র িসে�ম�িল েযমন 5 এস 

(সাজান-সাজান, অড� ার-অড� ার েসট কর�ন, শাইন-ি�ন, 

��া�াড� াইজড-��া�াড� , েটকসই-েটকসই) �েয়াগ কর�ন। 

● ��মূেল�র অেটােমশন অে�ষণ কর�ন - শীষ��ান েথেক নীেচ 

অবিধ উপাদান বা ব� বহন করেত েমাটর ব�বহার না কের 

মাধ�াকষ�ণ ব�বহার কের, উ�পাদন লাইেন এসএমইিড 

বা�বায়ন করা ইত�ািদ etc. 

● আরও সহজ-নমনীয়তার জন� েপাকা ইেয়াক এবং এলিসএ 

চাল ুকরার সুেযাগ�িলর স�ান কর�ন। 

● সনা� কর�ন েয দ� কম�রা "কম�ে�� েথেক দ�ের" কাজ 

করেত পােরন এবং তােদর অিভ�তা ব�বহার করেত পােরন।  

PROCEDURE – 

কায��নালী 

● জাতীয় এবং �ানীয় কতৃ�পে�র পরামশ�েক িনিবড়ভােব 

িনরী�ণ এবং অনুসরণ করেত হেব। 

● কম��ল, সর�াম এবং িবিভ� য�াংশ 

জীবাণুম�ু/বা�েশাধন/পির�ার করেত হেব। 
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● স�ািনটাইেজশন এবং ি�িনংেয়র জন� িনেবিদত কম�েদর 

�িশ�ণ িদেত হেব। 

● মািলকপ�েক কম�েদর জন� িবশদ একক কায� 

প�িত/��া�াড�  অপাের�ং প�িত (SOPs) ৈতির করেত হেব; 

িনি�ত কর�ন েয েস�িল ��, িচ�যু� এবং কম�ে�� জ�েড় 

�দ�শ�ত হেব। 

● কম�েদর মেধ� কােজর জায়গা, সর�াম, উপকরণ ইত�ািদর 

একসােথ ব�াবহার করা এড়ােনা এবং সামািজক দ�রে�র 

িনয়ম�িল কেঠারভােব েমেন চলেত হেব। 

● সভা, আেলাচনা ইত�ািদ পিরচালনা করেত ওেয়ব-িভি�ক 

��াটফম��িল ব�বহার করেত হেব, যােত দ�র� বজায় েরেখ 

েযাগােযাগ রাখা যায়।  

● সীিমত বা নতুন জনবল িদেয় কাজ করার সময় সুপারভাইজার 

/ ম�ােনজারেদর �ারা ঘনঘন �ণমােনর পরী�া করেত হেব। 

● েসই �শাসিনক �ি�য়া�িল িনয়�ন করেত হেব েযখােন 

নিথপ� িবিনময়, একসােথ িবিভ� সর�াম ব�াবহার করা 

ইত�ািদ �েয়াজন হয়। 

● ব�াবসািয়ক েক��িলেত যাতায়াত কমােত হেব এবং অ-

�ধান ব�বসািয়ক �মণ�িল এড়ােত হেব।  

● কাগজিবহীন, নগদিবহীন, �শ�িবহীন কাজ কর�ণ (যতটা 

স�ব)। 

 


