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েপশাগত সু�া�� ও িনরাপ�া (ওএসএইচ) 

 

েপশাগত সু�া�� ও িনরাপ�া : �া��কর এবং উৎপাদনশীল কম�েদর িনেয় কাজ করা 

এবং ব�বসার ঝঁুিক �াস 

েপশাগত �া�� এবং সুর�ােক আপনার ব�বসার জন� এক� অ�ািধকার িহসােব 

িনব�াচন কর�ন। সেব�াপির, �া��কর এবং অনু�ািণত ব�ি�রা আপনার ব�বসার �িত 

আরও উৎপাদনশীল এবং অনুগত হেব এটা মেন রাখনু। ইহা আপনােক সফল হেত 

সহায়তা করেব। কম�েদর �া�� ও সুর�ার জন� িনয়িমতভােব ঝঁুিকর পয�ােলাচনা কর�ন। 

আেদশ,�িতেরাধ, সুর�া এবং ��িতর মাধ�েম এ�িল িনয়�ণ কর�ন, এবং তােদর 

স�াব� �ভাব�িল �াস করার জন� �াথিমক পয�ােয় েকািভড -১৯ �িতেরাধমূলক 

ব�ব�া িনন। 

 

পটভূিম 

 

েপশাগত িনরাপ�া এবং �া�� (ওএসএইচ) �া��, সুর�া ে�ে� কম�ে�ে� মানুেষর 

কল�াণ স��ক�ত। এ� কম�েদর অিধকার এবং মািলকেদর এক� বাধ�বাধকতা িহসােব 

আইন এবং মান�িলেত িলিখত হেয়েছ। ওএসএইচ কম�সূিচর মাধ�েম কম�, পিরবােরর 

সদস�, �াহক এবং অন�ান� অংশীদারেদর পাশাপািশ কম�েদর জন� আরও উ�ত 

�া��সুর�া �াপেনর লে�� �চার করা হে�। েকানও সং�ার ওএসএইচ কম��মতা উ�ত 

করা ব�বসার পে� ভাল - উ� কম�চারী মেনাবল উৎপাদনশীলতা এবং �ণগতমানেক 

উ�ততর করেত সহায়তা কের এবং েমধাবী কম�েদর আকষ�ণ কের ও ধের রােখ। এ� 

��াে�র িচ� ৈতির কের এবং বজায় রােখ এবং দায়ব�তা �াস কের। কম�চারী এবং তােদর 

পিরবার�িল সু�থ ও উৎপাদনশীল, আঘাত এবং অন�ান� য�ণার আশ�া েথেক মু� 

থাকার এবং তােদর িনেজর ভিবষ�েতর পিরক�না�িল বা�বায়েনর জন� ি�িতশীল 

থাকার মাধ�েম উপকৃত হয়। 
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ভারেত কম�ে�ে� সুর�া, �া�� ও পিরেবশ স��ক�ত জাতীয় নীিত িন�িলিখত িনেদ� িশক 

নীিত�িলর মেধ� িদেয় সুিন�দ�� করা হেয়েছ: 

১. কম�চারী, পুর�ষ ও মিহলােদর �া�� এবং শি� সুরি�ত করা; 

২. বা�ােদর ে�হস�ার বয়স অপব�বহার না করা; 

৩. নাগিরকেদর তােদর বয়স বা শি� অনুযায়ী অ�েয়াজনীয় বিহ�রণ �েবেশর জন� 

অথ�ৈনিতক ভােব বাধ� না করা; 

৪. কােজর ও মাতৃ�কালীন �াণ �দােনর ন�ায় ও মানিবক পিরি�িত সরবরাহ করা; এবং 

৫. সরকার, েয েকানও িশে� িনযু� উেদ�াগ, সং�া বা অন� সং�া�িল পিরচালনার ে�ে� 

কম�চারীেদর অংশ�হণ সুর�ার জন� উপযু� আইন বা অন� েকানও উপােয় পদে�প 

�হণ করেব। 

 

এই িনেদ� শনামলূক নীিত�িলর পাশাপািশ আ�জ� ািতক উপকরণ�িলর িভি�েত, 

কম��েল িনরাপ�া এবং �া�� ঝঁুিক ব�ব�াপনার জন� এবং সম� কম��ম পুর�ষ এবং 

মিহলার জন� িনরাপদ ও �া��কর কােজর পিরি�িত িনি�ত করেত ব�ব�া �হেণর জন� 

সরকার সকল অথ�ৈনিতক কায��ম িনয়�ণ করেত �িত��িতব� ওএসএইচ পিরচালনা 

করার জন� �িত� উেদ�াগ, �ু�, েছাট, মাঝাির বা বড়, সব ে�ে�ই আইনী এবং ৈনিতক 

উভয় বাধ�বাধকতা রেয়েছ। �েয়াজনীয় ব�ব�াপনার �েচ�া কায�ে�ে� উপি�ত। 

ব�াবসােক �ভািবত করেত পাের এমন িবপদ এবং ঝঁুিকর ে�ল, জ�লতার সােথ েমেল। 

�িতেরােধর নীিত�িল সব�দাই িবরাজ কের,  এবং উেদ�াগ�িলেত সম� িবপদ অপসারণ, 

�াস বা িনয়�েণর ে�ে� কাজ কের। ওএইচএস ে�া�াম�িলেত �ভাব এবং িবধান�িল 

অ�ভু�� থােক যা েযেকােনা ঘটনার ে�ে� �ভাব�িল �াস করেত সহায়তা কের। 

 

 

মূল কথা� হ'ল �া��কর এবং স�� ব�ি�রা কম�ে�ে� উৎপাদনশীল এবং দরকারী । 

এক� অনুকূল কােজর জায়গা ভাল কম�েদর আকষ�ণ করেব। অতএব, ওএসএইচ 

আইনী ও সামািজক বাধ�বাধকতা হওয়ার পাশাপািশ ব�বসার ভাল ধারণা ৈতির কের। 

সমেয়র সােথ সােথ, আরও েবিশ সংখ�ক সং�া এই উেদ�াগ �শংসা করেত �র� কেরেছ, 
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তারা েমেন িনেয়েছ েয ওএসএইচ কােজর মাধ�েম মানুষেক �িত�� হেত বা অসু� হেত 

বাধা েদয় এবং এ� েকানও সফল ব�বসার জন� অপিরহায�। 

 

�িত� সং�া ওএসএইচ িবিনেয়াগ কের উে�খেযাগ� সুিবধা উপেভাগ করেত পাের। 

সাধারণ উ�িত�িল �িতেযািগতা, লাভজনকতা এবং কম�েদর ে�রণােক বািড়েয় তুলেত 

পাের। এক� ওএসএইচ পিরচালনার িসে�েমর �েয়াগকরণ (আইএসও ৪৫০০১ 

��া�ােড� র মাধ�েম নীেচ ব�ণ�ত) দ�ঘ�টনা এবং অসু�তা েরাধ বা �াস করেত কায�কর 

কাঠােমা সরবরাহ কের। নামী সং�া�িল তােদর ইেমজ এবং খ�ািতর �র��েক দীঘ�িদন 

ধের �ীকৃিত িদেত পাের। এর েথেক বড় সং�া�িল কেপ�ােরট �শাসেনর িচরকালীন 

উ�তর মান এবং িরেপা�ং প�িতেত আরও ��তা �দশ�ন করেব বেল আশা করা 

হে�। ঝঁুিক স�েক�  আরও সেচতন এমন এক� সমােজর পাশাপািশ বাজারচািলত 

অথ�নীিত পিরচালনার সংিম�েণর অথ� হ'ল ব� উেদ�াগ এখন েসই তাৎপয�পূণ� লাভ 

বুঝেত পাের যা ওএসএইচ পারফরম�া�েক তােদর িব�ৃত ব�বসািয়ক মেডেল সংহত কের 

ৈতির করা যায়। 

 

প�া সমহু 

সব�ািধক সফল সং�া�িল �ীকৃিত েদয় েয এক� �া��কর কম�ে�� এক� সুখী এবং 

উৎপাদনশীল ব�বসার পিরচায়ক। অসু�তা েরাধ এবং সু�াে��র �চাের িনেয়াগকারী 

এবং পিরচালকেদর অ�ণী ভূিমকা পালন করেত হেব। ব�ি�েদর তােদর �া�� কতটা 

�র��পূণ� তাও �ীকার করেত হেব; বয়� �িমকেদর কাজ চািলেয় যাওয়া এবং তােদর 

পরবত� বছর�িল উপেভাগ করার জন� সু� ও সেচতন থাকেত হেব; তর�ণ �জ�েদর 

�া�� স�েক�  আরও অবিহত করা হয় এবং তারা আশা কের েয তােদর িনেয়াগকত� ারা 

সি�য়ভােব �া��কর কম�ে�� সরবরাহ করেব, যা েকবল তােদর েবতন প�ােকজই েদয় 

না। েপশাগত ে�ে� শারীিরক ও মানিসক েরাগ ও অসু�তা �িতেরাধ করা যায়। 

�িমকেদর তােদর �াে��র সােথ আেপাস করার েকানও অজ�হাত েনই - উদাহরণ�র�প 

�বণ �িত�� হওয়া, হঁাপািন বা কােজর অিনয়ি�ত এ�েপাজার েথেক ক�া�াের 
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আ�া� হওয়া। কােজর পিরি�িতেত এমন পিরেবশ ৈতির করা উিচত নয় যা শারীিরক 

বা মানিসক অসু�তার স�াবনা বাড়ায়, যা েপশাগত চােপর সােথ যু�। 

 

িনেয়াগকত� া, কম�চারী এবং িব�ব�াপী সরকার�িল চূড়া� ওএসএইচ ল�� মানুেষর জন� 

শূন� �িতর ধারণা� িনেয় র�পা�িরত করেছ। আপনার সু�া�� ও সু�তা বজায় রাখার 

জন� আপনার কম� এবং �েত�ক সদেস�র অিধকার িবেবচনা কর�ন। আঘাত পাওয়ার, 

অসু� হেয় পড়ার, জীবন বদেল যাওয়া আঘােতর �িত বা এমনিক তােদর জীবেনর 

ঝঁুিকর ভয় িনেয় েসে�ে� কাউেক কম��েল �েবশ করেত হেব না। 

 

 

ওএসএইচেক এমন সম� কারেণর অভী� করা উিচত যা �াে��র উপর �ভাব েফেল এবং 

যা কম�ে�ে� থাকা ভাল। �থম �ি� িহসােব, এর মেধ� রেয়েছ েরাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ, 

ঝঁুিক ও িবপি� �াস এবং েকানও �কােরর এড়ােনা যায় না এমন চাপম�ু �া���ময়  

পিরেবশ বজায় রাখা। তেব িবেশষত নানান ে���িলর অব�ােনর জন�, অন�ান� 

কারণ�িলেক আপনার েলাকেদর �ভািবত করার স�াবনা,কম�ে�ে� এবং বািহ�ক 

উভয়ই অ�ভু�� করা �েয়াজন 

 

েকািভড-১৯ মহামারী� েরােগর িব�ার েরাধ ও িনয়�েণ িবেশষ েজার িদেয়েছ। উ�ত 

�া��িবিধ এবং স�ািনটাইেজশেনর মাধ�েম েকািভড-১৯ ভয়াবহতা েমাকািবলায় 

অিবলে� ব�ব�া েনওয়া দরকার, ৬ ফুট ৈদিহক দ�র� বজায় রাখা, সাধারণ �শ� 

পেয়��িল এড়ােনা এবং �া�� ি�িনং  (কম�ে�ে�র জন� ��ত মিডউেল ব�ণ�ত)। এই 

তাৎ�িণক �েয়াজন�েক ওএসএইচ উ�ত করার জন� সব��েরর অ�ভু� ি�মূলক প�িত 

এক� সূচনাল� িহসােব �হণ করা েযেত পাের। 

 

েরাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ 

 

এ� সং�ামক এবং অন�ান� েরাগ�িলেত আ�া� হওয়ার ে���িল িনেয় আেলাচনা 
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কের। এমএসএমই এবং অন�ান� সং�া�িলর বাধ�বাধকতা রেয়েছ েয কােজর জন� িরেপাট� 

করা, কম�রা �া��বান এবং কােজর জন� উপয�ু, এবং কম�ে�ে� েরােগর িব�ার েরাধ 

করেত পাের েস িবষেয় িনি�ত থাকা। এর জন� �া�� পয�েব�ণ, �কাদান, সং�মণ 

িবষেয় সাবধানতা, েরােগর িচিকৎসা এবং িনরী�ণ, অ-ফাম�ািসউ�ক�াল ব�ব�া 

পাশাপািশ জর�ির পিরক�না অ�ভু�� করার েকৗশল এবং পিরক�না �েয়াজন। 

 

েরাগ এবং অন�ান� �া�� সং�া� সমস�া�িল সমােজ িব�ািরত এবং তাই আপনার কম� 

বািহনীর মেধ�ও রেয়েছ। যারা েবিশরভাগই �ত�� বা অ�ত��ভােব কােজর সােথ যু�। 

ওএসএইচ �েচ�া েযখােন স�ব, েরােগর িব�ার কিমেয় আ�া� েরাগীেদর য� েনওয়ার 

জন� েরােগর এই স�দায় েবাঝা পিরচালনার উপর দ��� িনব� করেত পাের। 

 

অসু� েলাকেদর িব�াম েনওয়া উিচত এবং সু� হেয় ওঠা উিচত, এবং কােজ আসা উিচত 

নয়, কারণ এ� তােদর সু�াে��র পাশাপািশ সহকম�েদর ঝঁুিকেত েফলেত পাের। তােদর 

ল�� সাধারণত এেত �াস পায়। যার ফেল দ�ঘ�টনার ঝঁুিক বা তােদর কােজর িন�মান 

এবং উৎপাদনশীলতার �নমান �েয়র ঝঁুিক বাড়েব। �া�� ি�িনং, �-েঘাষণার 

�র��পূণ� ব�ব�া এবং এ�িল �া�� েপশাদােরর �ারা িবরিতহীন িভি�েত করা েযেত 

পাের। েকানও অসু�তার ল�ণ বা কােজর জায়গায় �েবেশর সময় এবং েবিরেয় যাওয়ার 

ে�ে� অ�ি�র ে�ে� তাপমা�ায় র��নমািফক িনরী�ণ করেত হেব (থােম�া��ানার সহ) 

। তদ�পির, এক� ব�বসার কােজর �ান েছেড় যাওয়ার আেগ তাৎ�িণক যে�র জন�, 

কােজর সময় অসু� হেয় পড়েত পাের এমন েকানও ব�ি�েক আলাদা করার জন� 

জায়গা� সরবরাহ করা উিচত। 

�া�� পয�েব�েণর সােথ সংযু�, সং�া�িল সং�ামক েরাগ�িলর িবর�ে� লড়াই েযমন 

�িব, টাইফেয়ড, েহপাটাই�স, ম�ােলিরয়া ইত�ািদর িবর�ে� �িতর�ামলূক পিরমাপ, 

�াথিমক েরাগ িনণ�য় এবং �কাদান সমথ�ন করেত পাের। সব�ািধক �র��পূণ�, সং�া�িল 

অ-ফাম�ািসউ�ক�াল পদে�প �হেণর �িত��িতব� যা েরােগর িব�ারেক ধীর এবং 

স�াব�ভােব সহায়তা কের। এর মেধ� িবেশষতরেয়েছ: 
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● িনয়িমতভােব সম� কম�ে��, য�পািত, সর�াম, ে�শনারী, ে�ােরজ অ�ল 

ইত�ািদ পির�ার করা এবং িনব�জন করা 

● পয�া� সংখ�ক টয়েলট, হাত েধায়ার ব�ব�া এবং খাদ� ��িত এবং খাওয়ার ে�ে� 

পয�া� পিরমােণ সামি�ক �া��িবিধ র�ণােব�ণ 

● িন�দ�� �া��িবিধ উেদ�াগেক সমথ�ন করা েযমন সাবান, জীবাণুনাশক / 

স�ািনটাইজারেদর িবধান - িন�ি�েযাগ� - �সু� 

● িনরাময় আচরেণর �চার ও সহায়তা করা 

● ব�ি�গত সুর�ামূলক সর�াম (িপিপই) েযমন �াভস, বুট, মা�স ইত�ািদ পাওয়া, 

কােজর ঝঁুিকর সােথ স�িতপূণ�। 

 

িবপি� ও ঝঁুিক �াস 

এই ��� ব�বসািয়ক কম�কা� এবং ি�য়াকলােপর ফেল কম�ে�ে� আঘাত এবং / বা 

অন�ান� েনিতবাচক �াে��র �ভাব�িলর জন� ঝঁুিকেক সে�াধন কের। এ� কম�ে�ে� 

ঝঁুিকর পুেরাপুির শনা�করণ এবং কম�চারীেদর জন� ঝঁুিকপূণ� পিরি�িত�িলর েথেক 

�র� কের  �থম অ�ািধকার িহসােব, �যুি�গত এবং পিরচািলত ব�ব�ার মাধ�েম 

ঝঁুিক�িল �াস করােক যু� কের। এ�িল �িতর�ামূলক সর�াম সরবরাহ এবং 

�িতি�য়া ব�ব�া ��েতর সােথ পিরপূরক হয়। 

 

িবপি� এমন এক� ে�� যা এমন সময় বা পিরি�িত সং�ািয়ত করেত ব�ব�ত হয় যা 

�দ� পিরেবশ বা পিরি�িতেত আঘােতর স�াবনা স�ার কের। ব�বসািয়ক িবপদ�িল 

িশ��িলর �ারা উৎপািদত এমন েকানও শত�  িহসােব সং�ািয়ত করা েযেত পাের যা 

কম�েদর (এবং / অথবা স�দায়) আঘাত বা মৃতু�র কারণ হেত পাের বা পণ� বা স�ি�র 

�িত করেত পাের। এক� িশ� ঝঁুিক িনর�পেণর ে�ে� সাধারণত �ি�য়াগত এবং 

�ি�য়ার নকশা স��ক�ত বড় িবপদ বা অপােরশনেযাগ�তার িবষয়�িলর শনা�করণ 

অ�ভু�� থােক। �ধান �ি�য়াগত িবপি�র মেধ� সাধারণত িবপ�নক পদাথ� এবং / বা 

শি�র মুি� অ�ভু�� থােক। সাধারণ সর�াম�িলর িবপদ�িল কেয়ক� উে�খ করার 
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জন� য�পািত ও যানবাহন, ঠা�া এবং গরম পৃ�তল, উ� এবং িন� কায�িনব�াহী চাপ, 

ওভারেহড েলাড এবং ে�ন�িল েথেক আগত িবপদ �িল অ�ভু��। 

 

িচি�ত িবপি��িল িনধ�ািরত ঝঁুিকর িভি�েত অ�ািধকার েদওয়া হয়, েযখােন ঝঁুিক 

স�াবনার �ারা পিরচািলত হয় (েকানও িবেশষ িবপদ কীভােব হওয়ার স�াবনা থােক) 

এবং �ভাব (েলাক এবং স�ি�র উপর এর �ভাব কতটা বড় হেব) �ারা পিরচািলত হয়। 

উ� ঝঁুিক�িল হ'ল েস�িল, েয�িল স�বত ঘেট (সমেয়র েয েকানও মু�েত�  িব�াসেযাগ�) 

এবং / বা এর উ� �ভাব পড়েব (�ভািবত মানুেষর সংখ�ার পাশাপািশ �াে��র �ভােবর 

তী�তার ে�ে�)। 

 

ঝঁুিক�িল �াস এবং পিরচালনা করেত হেব। �থম অ�ািধকার হ'ল ঝঁুিক �াসকরণ, 

�যুি�গত এবং এই স��ক�ত ব�ব�া �হেণর মাধ�েম অপছ�নীয় িকছু হওয়ার 

স�াবনা �াস কের। উদাহরণ�র�প সম� চলমান অংশ�িলর চারপােশ কভার এবং 

�হরী �াপন করা, সম� গরম এবং ঠা�া পৃ�েক অ�রক করা বা �ি�য়ার িনয়�ক�িল 

উ�ত করা। ি�তীয় অ�ািধকার হ'ল �ভাব কমােনার ব�ব�া, যা �ভাব�িল �াস করেত 

পাের, যার মেধ� �িতর�ামূলক সর�ােমর িবধান অ�ভু�� থাকেত পাের, হয় 

কম�ে�ে�র �া�েন (পদ� া, ঝালাই, বা� ইত�ািদ) অথবা ব�ি�গত সুর�ামূলক সর�ােমর 

মাধ�েম েযমন �াভস, েহলেমট, গগলস ইত�ািদর সংযুি�করেণর মাধ�েম। তৃতীয় 

অ�ািধকার হ'ল জর�রী ��িত - েকানও দ�ঘ�টনার ে�ে� কম� এবং স�ি�র য� িনেত 

��ত থাকেত িনি�ত হন। এ� পয�া� �াথিমক িচিকৎসা বা� বা ঘর এবং 

অি�িনব�াপক সর�াম রাখার মেতা সহজ পদে�প হেত পাের বা িবপ�নক 

রাসায়িনেকর সােথ সংেযাগ ঘ�ত জ�ল পদে�পও হেত পাের। উদাহরণ�র�প ব�বহার 

করার সময় জ�ল পিরক�না এবং ��িতর সােথ জিড়ত। 

 

 

 



 িনেদ� শ সূচী 

Page | 8      Occupational Safety & Health, version 4 June 2020 
 

 

কেয়ক� সাধারণ িবপদ এবং যথাযথ ঝঁুিক ব�ব�াপনা এবং জর�ির ��িতর িন�র�প: 

অি� িনরাপ�া:  

✔ জর�রী অব�া েযমন আ�ন, িবে�ারণ, �াকৃিতক 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� 

ৈ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 লক-আউট প�িত বা িবপদ 

ট�াগ�িল অবশ�ই থাকা উিচত।  

য� িনরাপ�া 

✔ অপােরটররা ব�বহােরর পূেব� য�পািত যাচাই-বাছাই সহ িনরাপেদ এবং 

স�কভােব য�পািত কীভােব পিরচালনা করেবন েস স�েক�  অবিহত, 

িনেদ� িশত এবং �িশি�ত রেয়েছ িকনা তা িনি�ত কর�ন 

✔ ��া� এবং য�পািত অবশ�ই যথাযথ অব�ায় রাখেত হেব 
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✔ িনি�ত কর�ন েয য�পািত �িলর আেশপােশ কম�কা� �িলর জন� পয�া� 

কােজর জায়গা রেয়েছ 

✔ �িমকরা �মতািয়ত হেয়েছ এবং এই িবষেয় সেচতন েয তারা যিদ েকানও 

য�পািত েভেঙ েদয় বা র�ীরা অবর�� হেয় যায় তেব তােদর 

ত�াবধায়কেদর অবিহত করা উিচত িকনা তা িনি�ত হন 

✔ জর�রী �প�িল অ�াে�স করা সহজ এবং জর�রী অব�ার ে�ে� দ�শ�মান 

তা িনি�ত কর�ন 

রাসায়িনক িনরাপ�া 

✔ িবপ�নক পদাথ� সমেূহর ে�ে� কম�েদর পিরচালনা স�েক�  েযাগােযাগ 

কর�ন 

✔ রাসায়িনক পদােথ�র সং�শ� স�েক�  কম�েদর অবিহত কর�ন 

✔ কীভােব রাসায়িনক পদাথ� িনরাপেদ ব�বহার করা যায় েস স�েক�  

সেচতনতা ৈতির কর�ন 

✔ িনরাপদ ে�ােরজ এবং রাসায়িনক িন�ি�  

 

কােজর পিরেবশ 

 

এই ��� কােজর পিরেবেশ �াি�কর িবষয়�িল এড়ােনা িনেয় উে�গ �কাশ কের, যা 

কােজর �ি�য়ােক কেঠার কের েতােল এবং এর ফেল �াে��র উপর েনিতবাচক �ভাব 

পড়েত পাের। িবেশষত দীঘ�কালীনভােব এর �ভাব থাকেত পাের। �াি�কর িবষয়�িল 

কােজর িদেক মেনােযাগ �াস কের এবং অিনবায�ভােব কম উৎপাদনশীলতা, �ণমান �য় 

এবং অন�ান� ����িল ঘটায় যা ব�বসার �িত করেত পাের। �াি�কর িবষয়�িল উভয় 

বা�িবক (তাপমা�া, েগালমাল, আেলা ইত�ািদ) পাশাপািশ মন�াি�ক-সামািজক 

(কম�ে�ে�র স�ক� , কােজর সময়, বুিলং, হয়রািন ইত�ািদ)। �াি� �াস িনেয়াগকত� া এবং 

কম�চারী উভেয়রই এক� েযৗথ দািয়�। 

কম�ে�ে� সু�তা িবষয়�, সংগঠন এবং েদশ�িলর মেধ� এবং এর বাইের িবিভ� অথ� 

রেয়েছ। এ� জ�ল সাং�ৃিতক এবং সামািজক িব�াস, দ���ভি�, সীমাব�তা এবং 
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িনয়�ণকারী এবং সামািজক ব�ব�া �ারা �ভািবত হেত পাের। আ�জ� ািতক �ম সং�া 

(আইএলও) আিব�ার কেরেছ েয: "কম�ে�ে�র সু�তা শারীিরক পিরেবেশর �ণমান এবং 

সুর�া েথেক কম�রা তােদর কাজ, তােদর কােজর পিরেবশ, এবং কম� সং�ার িবষেয় 

কীভােব অনুভূত হয় তা কােজর জীবেনর সকল িদেকর সােথ স��ক�ত । কম�ে�ে�র 

সু�তার জন� �িহত ব�ব�া�িলর ল�� হ'ল কম�রা িনরাপদ, �া��কর, স�� এবং কেম� 

িনযু� রেয়েছন তা িনি�ত করার জন� অকুেপশনাল েসফ� অ�া� েহলথ (ওএসএইচ) 

পদে�েপর পিরপূরক করা। এক� �িত�ােনর দীঘ�কালীন কায�কািরতা িনধ�ারেণর জন� 

�িমকেদর সু�তা এক� মূল ল��। অেনক গেবষণায় উৎপাদনশীলতার মা�া এবং 

কম�েদর সাধারণ �া�� এবং সু�তার মেধ� সরাসির েযাগসূ� েদখা যায়। ” 

 

সেব�া�ম কম�ে�ে�র কল�াণমূলক ে�া�াম�িলেত �ীকৃত রেয়েছ েয পৃথক কােজর 

পিরেবশ / কাজ, সং�া িভি�কএবং সামািজক ব��তা / �ণমান ইত�ািদ আ�-স��ক�ত 

উপাদান। স�কভােব সম� �ি�য়া�  স�� হেয়েছ, ম�লজনক কাজ�িল  কেয়ক� 

‘�া��কর জীবন’ উেদ�ােগর েচেয় েবিশ পিরমােণ িবরাজ করেছ, এই েখয়াল �িল রাখুন। 

তারা এক� সাংগঠিনক সং�ৃিত ৈতিরর িবষেয় যা দ�ঢ়, িব�াস ও ��ার উপর িভি� কের 

কম�ে�ে�র স�েক� র �চার কের; এক� সহেযাগী এবং েযাগােযাগ ব�ব�া ৈশলী রেয়েছ; 

এবং এমন এক� সং�ৃিত েযখােন েশখা ও িবকাশেক উৎসাহ েদওয়া হয় যােত েলােকরা 

তােদর স�বনা অজ� ন করেত পাের  পাশাপািশ বৃহ�র সামািজক ব��তা স�ম করার 

সােথ সােথ ভাল শারীিরক এবং মন�াি�ক �াে��র �চার করেত পাের। 

 

শারীিরক কােজর পিরেবশেক �ভািবত কের এমন �ধান িদক�িল হ'ল: 

  

তাপমা�া 

• কায�কর বায়ুচলাচল িনি�ত কর�ন 

• িনধ�ািরত কােজর জন� পয�া� পির�� জেলর েযাগান িনি�ত কর�ন 

কম�দ�তা 

• চলাচেলর র�ট ��ভােব িচি�ত কর�ন 
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• যথা স�ব যাি�ক উে�ালন িনি�ত কর�ন 

• কােজর ে�শন�িল সাম�স�েযাগ� তা িনি�ত কর�ন 

• কােজর �া��� িনি�ত কর�ন 

েকালাহল 

• িনরাপদ শ� �র িনি�ত কর�ন 

• এ�েপাজােরর ৈদঘ�� �াস িনি�ত কর�ন 

• �বণ সুর�ার যথাযথ ব�বহার িনি�ত কর�ন 

• �া�� ও কল�াণ পিরেষবা 

সা�� ও উ�য়নমূলক পিরেষবা 

• কম�েদর পয�া� িচিকৎসা য� িনি�ত কর�ন 

• পির�ার পানীয় জল এবং পির�ার �সাধন িনি�ত করা 

• �াথিমক িচিকৎসার িকেটর �াপ�তা িনি�ত কর�ন  

 

ওএসএইচ েকৗশল 

ওএসএইচ িনেয়াগকত� া এবং কম�চারীেদর মেধ� এক� িনয়িমত প�িত এবং এর পালেনর 

জন� িব�াস এবং সহেযািগতা �েয়াজন। ওয়া��  েহলথ অগ�ানাইেজশন (�) িন�িলিখত 

�া��কর কম��ল কাঠােমার ে�ে� �া��কর কম��ল�িলর জন� এই েকৗশল ভাল 

অনুশীলেনর উপর তার ফলাফল�িল বণ�না কের। 

 

এর মূল িভি�েত, এক� �া��কর কম�ে�� নীিতর সােথ �র� হয় এবং সুর�া, �া�� এবং 

সু�া�� এে�ে� �র��পূণ�। মানুেষর পে� �িত এে�ে� স�াব� সেব�া� �ের এড়ােনা 

উিচত। নীিত এবং মূল�েবাধ উভয় িনেয়াগকত� া এবং কম�চারীেদর �ারা এক� েযৗথ 

দািয়� িহসােব �ীকৃত হয়। তদ�পির কাঠােমা� �ীকৃিত েদয় েয �া�� ও সু�তা কম�ে�ে�র 

উপাদান�িল, িবেশষত শারীিরক এবং মেনা-সামািজক কােজর পিরেবশ �ারা এবং 

কেঠার কম�ে�ে�র বাইের িবেশষত ব�ি�গত �া�� এবং ব�ি�র স��ক�ত আচরণ এবং 

উেদ�ােগর মেধ� স�েক� র �ারা �ভািবত হয়। 
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এ� পিরচালনার �ি�য়া�িলর �স��িল, েযমন, চ�াকার পিরচালনা / 

�িত��িতব�করণ েথেক চািলত করা, সং�ান�িল সং�ান করা, কম�ে�ে�র মূল�ায়ন 

করা, �া�� এবং ঝঁুিকর িবষয়�িলর অ�ািধকার, �াস এবং পিরচালনা উেদ�ােগর 

পিরক�না, তােদর স�াদন ও মলূ�ায়ন, সামি�ক উ�িতর জন� পিরচালনার 

পয�ােলাচনায় িফিডং পিরচালন িসে�েমর কম��মতা ইত�ািদ িনধ�ারণ কের। 

   

 
আ�জ� ািতক �া�� সং�ার কম�ে�ে� সু�া�� মেডল (১) 

 

আইএসও ৪৫০০০◌ঃ েপশাগত িনরাপ�া ও সু�া�� (ও এস এইচ) পিরচালন প�িত 

আইএসও ৪৫০০১ (২০১৮), েপশাগত �া�� এবং সুর�ার জন� নতুন ৈবি�ক পিরচালন 

িসে�েমর মান� উ� সুর�া মান চািলেয় যাওয়ার সময় �া��েক শারীিরক, মানিসক 

এবং �ানীয় – রােখ। এেত �ণমান� �িতফিলত কের। যা েপশাগত অসু�তা �িতেরাধ 
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করেত পাের এবং এ� �িতেরাধ করাও উিচত। এ� করার ফেল এ� �িমক এবং সং�ার 

জন� পিরমাপেযাগ� সুিবধা িনেয় আসেব। 

 

আইএসও ৪৫০০১ এর ��তই �েয়াজন কারণ ‘মন�াি�ক’ (কােজর চাপ, কােজর 

সময়, বুিলং ইত�ািদ) িহসােব ে�ণীব� এবং েসইসােথ রাসায়িনক বা ৈজিবক এবং 

শারীিরক /বা�িবক / কম�দ�তার মেতা অন�ান� িবপদ েথেক উ�ূত এমন �া��গত 

ঝঁুিক�িল িচি�ত এবং িনয়�ণ করা উিচত। অিধক�, সংি�� িচে�র নীেচ বণ�না করা 

হল। এে�ে� আ�হী পে�র �েয়াজন এবং �ত�াশা�িল িবেবচনা করা দরকার। 

 
আইএসও ৪৫০০১, িব� �া�� সং�ার �া��কর কম�ে�ে�র মেডল�েত অ�ভু�� 

নীিত�িলেক অ�ভু�� কেরেছ, েযমন এবং কায�কর েপশাগত �া�� এবং সুর�া 

ব�ব�াপনার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া এরমেধ� রেয়েছ: 

● েনতৃে�র �িত��িত 

● �িমকেদর েযাগদান 

● আইনী এবং অন�ান� �েয়াজনীয়তার সােথ স�িত 

● �মাগত উ�িতর উপর দ��� িনব� করা িব�ৃত �ি�য়া 

● ব�বসােয়র সামি�ক েকৗশলগত িদেকর সােথ একীকরণ 

 

সামি�কভােব এর সামি�ক পিরচালন ব�ব�ার কাঠােমার সােথ, আইএসও ৪৫০০১ 

সং�া�িলেক মহামারী বা সাধারণ পিরি�িতেত যাই েহাক না েকন, মানুেষর �া�� এবং 

সুর�ার জন� সাহসী �িত��িত েদওয়ার িবক� সরবরাহ কের। পিরচালন ব�ব�া� 

কম�চারীেদর স���, বাজার ও অংশীদারেদর স�ক� , এবং দায়ব�তা �াস করার ে�ে� 

ইিতবাচক আনুষাি�ক লাভ সহ ওএইচএস িসে�েমর কায�কািরতা এবং কম�দ�তা উ�ত 

করেত িনয়িমত প�িতেত অনুসরণ করেত অনুমিত েদয়। 

 


