িনেদ�শ সূচী
মানবস�দ
আপনার ব�বসা পুনরায় চালু এবং পুনর��ােরর জন� দ� এবং উৎপাদনশীল কায��ম পিরচালনার জন�
মানবস�দ িনযু� করার সােথ সােথ কম�েদর সুর�ার ও �র�� িদেত হেব।
এক� সফল এবং ব�মুখী ব�বসা ৈতির করেত আপনার কম�েদর সমথ�ন ও �মতাবান কর�ন। COVID-19
এর ছিড়েয় পড়া �রাধ করেত পূব�বত� কােজর অভ�াস�িল পিরবত� ন করা �েয়াজন। আপনােক আেগর কম�
এবং নতু ন �েবশকারীেদর দ�তার িবকাশ কের, তােদর কম�ে���িল উ�ত ও অনুকূল করার মাধ�েম এবং
তােদর পিরচালন প�িত একীকরেণর মাধ�েম দ�তার সােথ একসােথ কাজ করােত হেব। আপিন ব�বসােয়র
ল�� অজ�েনর জন� কােজর �ি�য়া (3P �মাড) �জারদার করেত এবং কম�চারী কল�াণ িনি�ত করেত,
কম�েদর সাহাজ� ও কম��ােন সাম�স� আনেত হ�ে�প করেত পােরন। সহেযািগতা অব�াহত রাখার জন�
�যাগােযাগ এবং আ�া অপিরহায�।

পটভূ িম
COVID-19 �াদ�ভ�াব এবং সং�মণ সীমাব� করেত �েয়াগ করা েদশব�াপী লকডাউন �ছাট, �ু � ও মাঝাির
উেদ�াগ�িলেক ক�ন ব�বসািয়ক সমস�ার মেধ� উপ�াপন কেরেছ। েতমিনভােব, লকডাউন এবং আপনার
ব�বসার কায��ম ব� থাকার সময় আপনার কম�েদর জীবন ও জীিবকা ক�ন হেয় পেড়েছ। িবিধিনেষধ
�ত�াহার করার সােথ সােথ আপনােক এক� উৎপাদনশীল কম�শি� পুন�ন�ম�াণ এবং অিভ� এবং ও
কম�চারীেদর একি�ত করেত হেব এবং সং�মেণর িব�ার �রাধ করেত কােজর �চিলত আচরণ�িল
পিরবত� ন করেত হেব। েযেহতু অেনক উৎপাদন িশ� �ম-িনভ� র, ব�বসািয়ক পুনর��ার এবং ব�বসািয়ক
সাফল� পিরক�নার জন� কম�েদর স�ক পিরচালনা অত�� �র��পূণ�।
িনেয়াগকারীেদর জন� উেঠ আসা মূল ���িল হ'লঃ কম�ে�ে� কম�চারীেদর কীভােব িনরাপদ রাখা যায়?
বাজােরর চািহদা এবং উৎপাদন সীমাব�তা রাজ� উৎপাদন এবং ব�বসািয়ক আেয়র পতন ঘটেল কীভােব
সেব�া� কম�চারীেদর ধের রাখা যায়? জনবল/কম�র ঘাটিত বা পিরবত� ন�িল কায��ণালীেত কতটা �ভাব
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েফলেব? কীভােব দ� কম�র শূন��ান�িল কাটােনা যায়? এই ���িল িবিভ� ধরেণর জনশি�-স��ক�ত
চ�ােলে�র ইি�ত েদয়:
⮚ �থম এবং সব�াে�, জনশি� বা কম� লভ�তা লকডাউেনর ফেল �ভািবত হেয়েছ। হেত পাের পিরযায়ী
চু ি�িভি�ক �িমকরা �ানা�িরত হেয় েগেছ এবং একই জায়গায় েনই। ফল�র�প কায��ণালীর জন�
�র��পূণ� দ� কম�র ঘাটিত হেত পাের;
⮚ কম�ে�ে� কায��ণালীর কাছাকািছ অব�ান, শারীিরক �যাগােযাগ অথবা য�পািত ব�বহার, কায��বাহ,
সর�াম ও অন�ান� উপাদান�িলর কারেণ কম�েদর COVID-19 সং�মেণর ঝুঁিক থাকেত পাের;
⮚ জনবেলর শূন��ান পূরণ করেত বা বত� মান কম�েদর ভূ িমকা সাম�স� করেত আপনার নতু ন কম�
িনেয়ােগর �েয়াজন হেত পাের। কম�েদর তােদর অ�প�ত দািয়� পালেনর জন� ওিরেয়ে�শন বা
�িশ�েণর �েয়াজন হেত পাের;
⮚ বাজােরর চািহদা ঘাটিতর ফল�র�প আয় উৎসােহর সুেযাগ �ােসর কারেণ আপনােক আ�থ�ক সংকেটর
মুেখামুিখ হেত পাের যা অন�িদেক সম� কম�চারীেদর ধের রাখেত অসুিবধা সৃ�� করেত পাের;
⮚ পিরবত� নশীল এবং ইিতমেধ� পিরব�ত�ত বাজােরর অব�ার কারেণ, আপিন েযমন ‘�থাগত ব�বসা’
পিরচালনা করেতন তা আর িফের আসেব না। আপনােক উৎপাদন, �ি�য়া এবং উৎপাদন ল��
সাম�স� করেত হেত পাের, যার জন� আপনার দ� এবং স�ম কম�র �েয়াজন হেত পাের।

এই চ�ােল��িল িন�িলিখত উপােয় সমাধান করা েযেত পাের:
⮚ কম�ে�ে� কম�চারীেদর সুর�ার িদেক মেনািনেবশকারী ব�ব�া, েযমন �ািয়� �দােনর সময় কম�েদর
িনরাপ�া এবং সুর�া িবষয়� িনি�ত করা, ভিবষ�েতর কম�সং�ান িনি�তকরণ ইত�ািদ;
⮚ কায��ণালী পিরচালনার দ�তা এবং উৎপাদনশীলতার উ�িত সাধন করার জন� �িশ�ণ ও দ�তা
িবকাশ কম�সূচী, মেনাবল-ৈতির উেদ�াগ এবং কম��বাহ ও কায��ণালী অনুশীলন এবং প�িত
অনুকূলকরেণর মেতা উপায় �হণ করেত হেব।
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এই প�া�িল িনি�ত করেব েয আপনার কম�রা আপনার িনধ�ািরত ব�বসােয়র লে��র সােথ সাম�স� েরেখ
তােদর িনধ�ািরত দািয়� পালন করেত এবং আরও দ� করেত স�ম হেব।

িবষয় – ৩িপ/3P মেডল
�িতক� িহসােব, আপনার জনবলেক আপনার ব�বসার জন� ভালভােব কাজ করার উে�েশ� ৈতির করেত
আপনার কােছ িতন� পেয়� রেয়েছ, যা হলঃ people (কম�); place of work (কম��ান); এবং procedure
(কায��ণালী) – এক কথায় যা 3P মেডল।

কম�, কম��ান এবং কায��ণালীর ৈবিশ�ই আমােদরেক এক� �� িচ� ৈতির করেত সাহায� করেব েয, েক
�কান কাজ� করেব, �কাথায় কাজ� হেব এবং কীভােব িবতরণেযাগ� কাজ স�� হেব। িন�িলিখত িবভােগ
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এই �ধান প�িত�িলর সংি��সার েদওয়া হল। কম�, কম��ান এবং কায��ণালীর ৈবিশ�ই আমােদরেক
এক� �� িচ� ৈতির করেত সাহায� করেব েয, েক �কান কাজ� করেব, �কাথায় কাজ� হেব এবং কীভােব
িবতরণেযাগ� কাজ স�� হেব। িন�িলিখত িবভােগ এই �ধান প�িত�িলর সংি��সার েদওয়া হল।
সাধারণ ব�ব�া�িলর আরও এক� েসট এই মিডউেল অ�ভু� � অিতির� েরফাের� ও এর সােথই সংযু�
checklist এ পাওয়া যােব।

PEOPLE - কম�
কম�-স��ক�ত ি�য়াকলাপ�িল কম�চারীেদর অ�প�ত দািয়� পালন করার সময় তােদর সহায়তা করার
উপায়�িলেত মেনািনেবশ কের। �র�েত, কম�রা COVID-19 সং�মেণর ভেয় কােজ িফের আসেত নারাজ
হেত পাের। তাৎ�িণক ব�ব�া িহসােব, আপনার �া�েন পির�ার-পির��তা, স�ািনটাইেজশন এবং
�া��িবিধ উ�ত কর�ন এবং কােজর �েয়াজনীয়তা অনুযায়ী পয�া� সাবান, হ�া� স�ািনটাইজার, েফস মা�
এবং অন�ান� ব�ি�গত সুর�া সর�াম (িপিপই) সরবরাহ কর�ন। সহায়তার পদে�প�িলেত, কম�ে�ে�র
কাছাকািছ বাস�ান এবং তােদর ব�ি�গত আ�থ�ক িবষয়�িল পিরচালনা করেত স�ম হওয়ার জন� অি�ম
েবতন �দান বা চু ি� �িমকেদর জন� খাদ� ও আ�েয়র মেতা �েয়াজনীয় সরবরােহর িবধান অ�ভু� � থাকেত
পাের। আপিন �মেণর সময় সং�মেণর ঝুঁিক �াস করেত এবং কম�চারীেদর অ-সব�জনীন সাধারণ
পিরবহেণর ব�াব�া করেত পােরন। আরও এক� ব�ব�া হল েযমন, কম�চারীেদর কােজর চু ি�র শেত�
িশিথলতা বা নমনীয়তা স��ক�ত। িকছু অ-অপিরহায� কম�েদর এখনই �েয়াজন নাও হেত পাের, আপিন
িশফ� পিরবত� েনর সময় উপি�িত েদওয়ার '�েয়াজনীয়তা' �াস করেত পােরন, ছু �র জন� েনা�েশর
�েয়াজনীয়তা িশিথল করেত পােরন, অসু�তাজিনত বা বা�ষ�ক ছু �র জন� ভাতা বৃি� করেত পােরন, যােত
কম�েদর যিদ অিবলে� পুেরা সমেয়র জন� পুনরায় কাজ �র� করার �েয়াজন না হয় তা সে�ও সংযু�
থাকেত পাের এবং িনযু� থাকেত পাের। এ� অিবলে� িনেয়াগকৃ ত েলােকর সংখ�া �াস করা ছাড়াই
েকৗশলগতভােব �ম ব�য় �াস করার প�িত এবং �কৃ তপে� আপনার ব�বসা পুন�ন�ম�ােণর জন� আপনার
এই কেয়ক মােস যা �িমক �েয়াজন, তা বজায় রাখার িবষেয় আেলাচনা কের। আপিন কম�চারীর দ�তা,
পারদ�শ�তা এবং �কৗশল যার সােথ নতু ন ব�বসা খাপ খায় েসিদেকও মেনািনেবশ করেত পােরন। জনশি�
ঘাটিতর কারেণ নতু ন ব�ি�েদর কােজ েনওয়ার �েয়াজন হেব, এবং অিফস স��ক�ত �ি�য়া�িলর সােথ
তােদর পিরিচিতর অভােবর সমাধান করা �েয়াজন। কােজর উপর উৎসগ�কৃ ত, �িশ�ণ কম�সূচী, ‘িম�
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�িশ�ণ’ (েযখােন একািধক িবভাগ বা �ি�য়া�িল �ান এবং দ�তা ভাগ কের েনওয়ার জন� একে� কাজ
কের), নতু ন কম� সদস�েদর অিভমুখীকরেণর জন� ব�ু ��া�াম �াপেনর িবষয়� িবেবচনা করা েযেত পাের।
আপনার ব�বসােক ভিবষ�েত েয িদেক িনেয় েযেত চান েসিদেক নজর রাখুন, ব�বসার �েয়াজনীয় পিরবত� ন
এবং বাজােরর পিরি�িত পূরণ করার জন� �েয়াজনীয় দ�তার িবকাশ হে� িক না তা িনি�ত কর�ন। এই
�ম-পিরক�না বা েলবার ওয়াক� ��ান িবেবচনা এবং ি�য়া�িলেক আপনার উেদ�ােগর জন� অ�ভু� � কের।

PLACE - কম��ান
�ান-স��ক�ত িবেবচনার মেধ� কম�েদর িনরাপদ এবং দ� কায��ম ব�ব�া �িত�ার িবষয়� অ�ভু� �
রেয়েছ, যােত তােদর কাজ� সহেজই ��তার সােথ করা যায়। এর মেধ� রেয়েছ কম�েদর ঝুঁিকিবহীন কম��ান,
িনজ� �া�� ও সুর�া, হােতর কােছ �েয়াজনীয় সর�ামািদ ইত�ািদ থাকা এবং �কানওরকম ভু ল বা ���
শনা� করেত ��ত স�ম হওয়া এইসব ব�ব�াপনা। �থম এবং সব�াে�, এর মেধ� রেয়েছ িনয়িমত পির�ার
এবং স�ািনটাইেজশেনর মাধ�েম কম�ে�ে� ছিড়েয় পড়া COVID-19 �রাধ করা (সাধারণভােব �শ�কৃত
উপকরণ, উপিরভাগ এবং সাধারণ ব�াব�ত িজিনস)। এরপের, শারীিরক ৈনকট� এবং �যাগােযাগ কমােনার
জন� এক� নকশা সহ কম�ে�ে�র িবন�াস ৈতির কর�ন। উদাহরণ�র�প, কম�ে��েক কােজর ধরেনর উপর
িভি� কের িন�দ�� েজােন িবভ� করা এবং িবিভ� অ�ল�িলর মেধ� চলাচল সীমাব� করা েযেত পাের।
ওয়াক� ে�শন বা ব�াি�গত কােজর জায়গা�িল কমপে� 6 ফু ট দ�ের বা িডভাইডার ইন�ল কের ভাগ করা
েযেত পাের। কােজর সময় �বাহেক আরও দ� করার লে�� এই সময়�েক কম�ে�ে�র অনুকূলকরণ �কৗশল
এবং 5S (Sort-বাছাই কর�ন, Set inorder-�েম েসট কর�ন, Shine-পির�ার কর�ন, Standardizeমানস�� কর�ন, Sustain-েটকসই) এর মেতা প�িত�িল বা�বায়েনর সুেযাগ িহসােবও ব�বহার করা েযেত
পাের।
�ান-স��ক�ত িবেবচনার অধীেন, কারখানা / অিফস �া�েণ �কাথায় এবং কীভােব িবিভ� ি�য়াকলাপ
পিরচািলত হয় েস স�েক� িচ�াভাবনা করার পরামশ� েদওয়া হয়। মুেখামুিখ সভা এবং মানুেষর �র��পূণ�
সমােবশ�িল িডিজটাল ��াটফম��িলর মাধ�েম সভা এবং আেলাচনার মাধ�েম �িত�াপন করা েযেত পাের।
এই িডিজটাল ��াটফম��িল ব�বসািয়ক �মণ িনমূ�ল করেতও সহায়তা করেত পাের। এই প�িত� �কাথায়
কায��ম পিরচািলত হেব এবং যিদ �কানও িবক� েথেক থােক তার পুন�ব�েবচনার িদেক িনেদ�শ কের।
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PROCEDURE - কায��ণালী
কায��ণালী স��ক�ত িবেবচনার মেধ� রেয়েছ ওয়াক� ে�া বা ��ােটাকল�িল যা পিরবত� েনর �েয়াজনীয়তা
এবং ব�বসার ল���িলর সােথ সাম�স� করা দরকার। অনসাইট কম�চারীেদর ে�ে�, এর অথ� হেব কায�
স�াদন করার জন� গৃহীত পদে�প বা েলােকরা এেক অপেরর সােথ েযভােব �যাগােযাগ কের তা পিরবত� ন
করা। এর মেধ� �শাসিনক প�িত বা িনেদ�িশকা�িলর পিরবত� নও অ�ভু� � আেছ েযখােন শারীিরক
�যাগােযাগ / উপি�িত (েযমন: বােয়ােম��ক উপি�িত িসে�ম), ব� িবিনময়, নগদ েলনেদন, নিথ জমা েদওয়া
ইত�ািদর জন� ব�ব�ত হত।
েযখােন িকছু কম�চারী কারখানা, �দােম এবং অিফস �া�েন থাকেব েসখােন অন�রা দ�র েথেক একা কাজ
চািলেয় েযেত পারেব। দল�িল িকভােব স�ক� �াপন করেত পাের এবং দ�তার সােথ কায� স�� করার
জন� কীভােব কম��বাহ এবং অনুেমাদন�িল পিরবত� ন করা েযেত পাের তা িচ�া কর�ন এবং পিরক�না
কর�ন।
জনবেলর ঘাটিত এবং পিরবত� ন�িলর কারেণ অিতির� তদারিক এবং মান িনয়�েণর �েয়াজন হেত পাের।
অ� কম�র উপর অিতির� কােজর চাপ এবং অপিরিচত পিরি�িতেত নতু ন কম�চারীেদর পিরচালনা করার
ফেল উৎপাদনশীলতা এবং �ণমােনর ঘাটিত পাের। �ণমােনর মানদ��িল অব�াহত রেয়েছ তা িনি�ত
করেত পিরদশ�ন ও তদারিক বাড়ান।
সব�ািধক দরকারী হল �� এবং সহেজই �বাঝা যায় এমন একক কায� প�িত/Standard Operating
Procedures (SOPs), যা কম�েদরেক তােদর কাজ স�েক� কীভােব করেত হয় তা বুঝেত সহায়তা করেব।
�র��পূণ� কম� বা কম�চারীেদর এক� বড় অংশ কাজ পুনরায় �র� করেত অ�ম হেল কম��বােহ সাম�স�তা
িনধ�ারেণর জন� এক� স�াব� কম� পিরক�না �ণয়েনর কথা িবেবচনা কর�ন।
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কম� পিরক�না
পুনরায় কাজ �র� করেত ও পুন�ন�ম�ােণর সময় কীভােব জনশি� পিরচালনা করেত হেব েস স�েক� িবশদ
এক� কম� পিরক�না �ণয়ন কর�ন। মূল পদে�প�িল হ'ল:

�থম পদে�প/Step 1: �িমক পিরক�না
কীভােব কম� িনযু� করেবন েসই পিরক�নার মেধ� রেয়েছ কতজন কম�চারী উপল� আেছ, যারা িবিবধ
ব�বসািয়ক ি�য়াকলােপর মূল চািবকা�, আেগর কম�র অনুপি�িত ও পিরবত� েনর ফেল েয দ�তার
শূন��ান ৈতির হেয়েছ তা িচি�ত করা ও সমাধান করা এবং েশষ পয�� কম�েদরেক তােদর ভূ িমকােত িনরী�ণ
ও সমথ�ন করার পিরক�না �ণয়ন করা।
1. আপনার আেগর কম�চারীেদর মেধ� কয়জন উপল� এবং কােজ িফের েযেত ই�ু ক তা িনেয় �ক
ৈতির কর�ন।
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2. আপনার ব�বসািয়ক কায��ম পুনরায় আর� এবং পুনর��ােরর জন� �কান ভূ িমকা�িল অপিরহায�
তা িবে�ষণ কর�ন। এই িবভাগ�িলর েয �কানও এক�েত এই ভূ িমকা�িল রাখুন: (i) �ধান (ii)
অ�ধান এবং (iii) অন�ান�
3. জনবেলর ঘাটিত এবং পিরবত� েনর কারেণ দ�তার শূন��ান�িল (দ�/অদ� কম�) িচি�ত কর�ন।
4. নতু ন �ােন আজ করেছ এমন বা নতু ন কম�েদর জন� চাকু িরকালীন �িশ�ণ ব�ব�ার সমথ�ন,
সুিবধাযু� ও পয�েব�ণ কর�ণ।
5. কম�রা অসু� হেয় পড়েল বা লকডাউন-স��ক�ত িবিধিনেষেধর কারেণ কােজ িফরেত না পারেল,
জনবল �িত�াপেনর জন� স�াব� পিরক�না / উ�স�িল স�ান কর�ন; উদাহরণ�র�প: িনকট�
অন�ান� সং�া�িলর সােথ জনশি� ভাগ কের েনওয়ার ব�ব�া করা।

ি�তীয় পদে�প/Step 2: কম�সচ
ূ ী
উপলভ� এবং �েয়াজনীয় জনশি� নতু ন কাজ বা উ�পাদন ল�� িনধ�ারণ করা এবং িবিভ� ে�িণর কম�েদর
জন� কােজর ব�ব�া এবং কম��বাহ িনধ�ারণ করেত অবিহত কের। এই মিডউেলর ‘কম��ান’ এবং ‘কায��ণালী’
িবষয়সমূেহর অধীেন এই সম�য়�িলর প�িতর ব�াখ�া করা হেয়েছ। িকছু �র��পূণ� পদে�প নীেচ হাইলাইট
করা হলঃ
1. �চিলত স�দ এবং �ম সীমাব�তার িভি�েত নতু ন (বা�িবক) ল���িল িনধ�ারেণর জন� সম�
িবভােগর িসিনয়র কম�চারীেদর সােথ কম� স�াদন কর�ন।

2. িবিভ� িবভােগর কম�েদর জন� িবিভ� কম� ব�ব�াপনার নকশা ৈতির কর�ণ
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3. নতু ন কম�ধারা এবং একক কায� প�িত (SOPs) িনম�াণ কর�ন।

তৃ তীয় পদে�প Step 3: �ম িবি�ং/দল গঠন
িবেবচনা এবং পদে�েপর জন� আেরক� �র��পূণ� িবষয় হ'ল কম�ে�ে�র সহেযািগতা এবং কম�েদর
কায�করভােব দািয়� পালেনর জন� উ�ু� করা। �যাগােযাগ বৃি�, তথ� ব�ন, দ�তা িবকােশর উেদ�াগ এবং

কম�েদর সি�য় ব��তা েথেক সং�া�িল �চু র উপকৃ ত হয়। অন-সাইট এবং অফ-সাইট কম�চারীেদর সােথ

ি�-মুখী েযাগােযােগর জন� িনয়িমত চ�ােনল�িল বজায় রাখা হেল �র��পূণ� ব�বসার িস�া��িল
�যাগােযাগ করেত, কােজর অ�গিত পয�েব�ণ করেত এবং কম�েদর �ারা উ�ূত েয �কানও উে�গ বা চ�ােল�

�মাকািবলায় সহায়তা করেত পাের। কম�ে�ে� সহেযািগতা, �যাগােযাগ এবং দ�তা িবকােশর উ�িত কর�ন।
1. আপনার কম�ে��েক ব�বসার স�াবনা এবং পিরক�নার িবষেয় অবিহত রাখুন

2. ে�কেহা�ার েযমন �িমক ইউিনয়ন, �কাদার, সরবরাহকারী এবং িবে�তােদর সােথ নীিত / কােজর
ব�ব�া পিরবত� ন স�েক� জানান
3. ঘন ঘন দলসভা (�ম িম�ং) / আেলাচনা (সামািজক দ�রে�র িনয়মাবলী িনেদ�িশকা অনুসরণ কের বা বা
েটিলেযােগর মাধ�েম
4. COVID-19 উপসগ� এবং �িতেরােধর িবষেয় কম�েদর িশি�ত কর�ন, েলােকর কােছ সম� তথ� আেছ
বেল ধের েনেবন না
5. কম�ে�ে� ও বািড়েত আচরণ এবং সামািজক েমলােমশা কীভােব পিরবত� ন করেত হেব েস স�েক�
স�ািনটাইজ কম� ও সাফাই কম�েদর সংেবদনশীল কর�ন
6. দলগত উৎপাদন উ�ত করার জন� কম�েদর তােদর অিভ�তা ভাগ কের িনেত উৎসািহত কর�ন
7. ভিবষ�েত পিরবত� নশীল বাজােরর পিরি�িতর চািহদা েমটােত যিদ আপনােক নতু ন দ�তাস��
জনশি� যু� করেত হয় তেব তা মূল�ায়ন কের িনন
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িভি� �ণালী
আপিন যখন কােজর �লাক, কােজর জায়গা এবং কােজর জন� প�িত�িলর পয�া�তা এবং কম��মতা
পয�ােলাচনা এবং উ�িত করেছন, আপনার �কা�ািনর অন�ান� বড় ব�াপার�িলর িদেক নজর রাখুন। িবেশষ
কের:
⮚ কম�সং�ান ধের রাখার দায়ব�তার সােথ ভারসাম� বজায় েরেখ ব�য় কমােনার �েয়াজন।
⮚ জনশি� বা ম�ান-পাওয়ােরর ব�াপাের িস�া� েনওয়ার সময় সরকারী পরামশ� এবং আইনী িবধান�িল
পয�েব�ণ কর�ন।
⮚ ভিবষ�ত িচ�া কর�ন: ��েময়াদী ব�য় সা�েয়র জন� �র��পূণ� ব�বসািয়ক দ�তাযু� কম�চারীেদর
েযেত েদেবন।
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