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বাণগী

কম্শক্ষেক্রে পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্াক্ক তিক্রষ গুরুত্ব তদক্য় শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রনালয় “মুতিিিক্ষ্শর অঙ্গীকার, তনরাপদ কম্শপতরক্ির 

প�াক সিার”- প্রতিপাদথ্যক্ক সামক্ন পরক্খ প্রতিিাক্রর নথ্যায় এিাক্রও ২৮ এতপ্রল,২০২১ িাতরখ “িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি 

তদিস-২০২১” যথাক্যাগথ্য ময্শাদায় উদযাপন করক্ে। 

ম�ান স্ািগীনিার সিুণ্শিয়ন্গীর িের এিং স্ািগীন িাংলাক্দক্রর রূপকার িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মাক্নর িন্মরিিাতষ্শকগী 

উপলক্ষেথ্য প�াতষি “মুতিিিক্ষ্শ” উন্নয়নরগীল পদর ত�ক্সক্ি িাতিসংক্�র চূড়ান্ সুপাতরর প�াষণার মািথ্যক্ম িত�তি্শক্বে িাংলাক্দর একতি 

প্রিথ্যয়গী ও ময্শাদারগীল পদর ত�ক্সক্ি িায়গা কক্র তনক্য়ক্ে। িাতির তপিার সুক্যাগথ্য কনথ্যা মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী িনক্নরেগী পরখ �াতসনা 

িাংলাক্দরক্ক উন্নয়ন ও সমৃতধির তদক্ক এতগক্য় তনক্ি  এিং  সমাক্ির অিক্�তলি ও সুতিিািতচিি শ্রমিগীিগী পম�নতি মানুক্ষর নথ্যাযথ্য 

অতিকার ও ময্শাদা িৃতধিক্ি গুরুত্বপূণ্শ অিদান পরক্খ চক্লক্েন। একই সাক্থ তিতন রুপকল্প-২০৪১ িাস্তিায়ক্নর মািথ্যক্ম িাংলাক্দরক্ক 

উন্নি পদক্রর কািাক্র পপৌঁক্ে পদয়ার লক্ষেথ্য তনরলস পতরশ্রম কক্র যাক্ছেন। 

মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী পরখ �াতসনার তনক্দ্শরনায় আমরা সকক্ল তমক্ল কক্রানা ম�ামাতর দষেিার সক্ঙ্ পমাকাক্িলা করতে। তরল্প কল-

কারখানা ও প্রতিষ্ানসমূক্� পরাভন কম্শপতরক্ির তনতচিিকরণ  ও স্াস্থ্য ঝুঁতক তনরুপন তনরসন, শ্রতমক্কর িগীিনমান িৃতধি, তরশুশ্রম মুক্ত 

িাংলাক্দর গড়ার লক্ষেথ্য শ্রম আইন-২০০৬ এিং শ্রম তিতিমালা-২০১৫ িাস্তিায়ক্নর মািথ্যক্ম শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় তনষ্ারসাক্থ 

কাি কক্র যাক্ছে। এ িের কাঁচ, পররম, তসরাতমক, িা�াি প্রতরিয়ািািকরণ, চামড়া ও চামড়ািাি দ্রিথ্য পসক্টরগুক্লা তরশুশ্রম মুক্ত 

প�াষণা করা �ক্য়ক্ে। এ  মন্ত্রণালয় এর অিগীন  কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর পথক্ক প্রণগীি কম্শক্ষেক্রে পকাতভড-১৯ 

প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র “পপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনক্দ্শতরকা” কারখানা পয্শাক্য় তিিরণ করা �ক্য়ক্ে। এই তনক্দ্শতরকা অনুযায়গী 

অতিদপ্তক্রর পতরদর্শকগণ িগীিক্নর ঝুঁতক তনক্য় কক্রানাকালগীন তিক্রষ পতরদর্শন কায্শরিম চাতলক্য় যাক্ছেন। শ্রতমকক্দর স্াস্থ্য পসিা 

তনতচিি করক্ি এ অতিদপ্তক্রর তচতকৎসকগক্ণর মািথ্যক্ম পিতলক্মতডতসন পসিা প্রদান কায্শরিম পতরচালনা করা �ক্ছে। 

িি্শমান শ্রমিান্ি সরকাক্রর আন্তরক প্রক্চষ্ায় উন্নয়ন অগ্রযারোয় স্মত�মায় উজ্জ্বল অিস্াক্ন িাংলাক্দর। শ্রমিগীিগী পম�নতি মানুক্ষর 

িনথ্য তনরাপদ ও স্াস্থ্যসম্মি কম্শপতরক্ির তনতচিিকরণ আমাক্দর অগ্রাতিকার। মুতিিিক্ষ্শ আক্য়াতিি “িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও 

পসইফতি তদিস-২০২১” উপলক্ষেথ্য স্রতণকা প্রকার কম্শসূতচর সাতি্শক সাফলথ্য কামনা করতে। 

িয় িাংলা, িয় িঙ্িন্ু

িয় প�াক এ পদক্রর পম�নতি মানুক্ষর।

পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ

রিজতমন্তগী
শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

গণপ্রিািন্ত্রগী িাংলাক্দর সরকার

িাংলাক্দর সতচিালয়, ঢাকা-১০০০
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কক্রানা সংরিমক্নর প্রাথতমক পয্শাক্য় ২০২০ সাক্ল িাতিসং� আরঙ্া কক্রতেক্লা  কক্রানা (পকাতভড-১৯)’র  কারক্ণ তিবে অথ্শনগীতি 

২.৫ রিাংর প্রিৃতধির পতরিক্ি্শ ১ রিাংর পয্শন্ সংকুতচি �ক্ি পাক্র। িের পরক্ষ িাস্ততিক পয্শাক্লাচনায় পসতি আসক্ল ৪.৩ 

রিাংর সংকুতচি �ক্য়ক্ে িক্ল প্রিগীয়মান �য়। বিতবেক অথ্শনগীতিক্ি এই ম�ামারগীর সংকি তিক্িচনা কক্র তিবেিথ্যাংক্কর পপ্রতসক্ডন্ট 

পডতভড মালপাস উন্নয়নরগীল পদরগুক্লার পষেক্রে দূি্শল প্রিৃতধি এিং আতথ্শক সমসথ্যার কারক্ণ ঋণ সংকি সৃৃতষ্ �ক্ি পাক্র িক্ল পূি্শাভাস 

তদক্য়তেক্লন। এ সমসথ্যা তনরসক্ন উন্নি পদরগুক্লার পিাি তি-২০ কিৃ্শক দতরদ্র পদরগুক্লার কাে পথক্ক এক িের ঋণ আদায় স্তগি 

করার তসধিান্ গ্র�ণ করা �য়। পকাতভড-১৯ এর কড়াল থািায় যখন সমগ্র তিবে অথ্শনগীতি পদাদুলথ্যমান, আমাক্দর বিতর পপারাক 

তরল্পখািও িখন িার িথ্যতিরিম নয়।

প্রতি তনয়ি অতস্তত্ব তিতকক্য় রাখার নানাতিি চথ্যাক্লঞ্জক্ক পমাকাক্িলা কক্র আমাক্দরক্ক অগ্রসর �ক্ি �ক্ছে। িাংলাক্দক্র বিতর পপারাক 

তরক্ল্পর তিকাক্রর পক্র এরকম সংকক্ির মুক্খামুতখ আমাক্দরক্ক আক্গ কখক্না �ক্ি �য়তন। পদক্রর অথ্শননতিক অিকাঠাক্না িক্র রাখক্ি 

কারখানা কায্শরিম অিথ্যা�ি রাখার পারাপাতর  শ্রতমক ভাইক্িানক্দর স্াস্থ্য তনরাপত্া তনতচিি করা এখন আমাক্দর প্রিান চথ্যাক্লঞ্জ।

পদক্র কক্রানা ভাইরাক্সর সংরিমক্নর শুরুর তদক্ক আমরা পপারাক তরল্পকারখানাগুক্লা চালু রাখা তনক্য় অক্নক আিতঙ্ি তেলাম। এই 

তরক্ল্প কম্শরি শ্রতমকক্দর তসং�ভাগই িাংলাক্দক্রর প্রিথ্যন্ গ্রামাচিলগুক্লা পথক্ক আগি এিং স্ল্পতরতষেি। সতঠক স্াস্তিতি অনুসরন, 

সুষম খাদথ্যাভাস, শুধি িগীিনাচার, খাক্দথ্যর পুতষ্গুনাগুণ সম্পক্ক্শ িারা অক্নকিাই অসক্চিন। দগী�্শ একতি তিরতির পক্র আমাক্দর 

আন্তরক প্রক্চষ্া তেক্লা তিবে স্াস্থ্য সংস্া তনক্দ্শতরি সকল স্াস্তিতি অনুসরন কক্র কারখানা কায্শরিম পুনরায় চালু করা। আমরা 

গণপ্রিািন্ত্রগী িাংলাক্দর সরকাক্রর মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী িঙ্িন্ুকনথ্যা পরখ �াতসনাক্ক িনথ্যিাদ এিং কৃিজ্ঞিা িানাই িার সমক্য়াপক্যাগগী 

সতঠক তসধিান্ এিং সরকাতর প্রক্ণাদনার মািথ্যক্ম তরল্পখািক্ক তিতকক্য় রাখক্ি সকল স�ক্যাগগীিার িনথ্য।

কক্রানার প্রথম পঢউক্ক আমরা সফলিার সাক্থই পমাকাক্িলা করক্ি পপক্রতে। যুক্তরাক্্রে ব্লমিাগ্শ প্রণগীি পকাতভড-১৯ স�নরগীল i¨vswKs 
িাংলাক্দর দতষেণ এতরয়ায় রগীষ্শ এিং তিক্বে ২০ িম স্ান অি্শন কক্রক্ে। তনউ নরমাল িাস্তিিায় আমরা সকক্লই িুঝক্ি পারতে, 

স্াস্থ্যখাক্ি আমাক্দর রিভাগ মক্নাক্যাগ এখন সিক্চক্য় গুরুত্বপূণ্শ। স্াস্থ্যকর খাদথ্যাভাক্সর মািথ্যক্ম আমাক্দর পরাগ প্রতিক্রাি ষেমিা 

িৃতধি করক্ি �ক্ি। কক্রানার তবিিগীয় পঢউ পমাকাক্িলায় আিতঙ্ি না �ক্য় পপরাগি স্াস্থ্য সুরষো তনতচিি করার মািথ্যক্ম আমাক্দরক্ক 

অথ্শনগীতির চাকা সচল রাখক্ি �ক্ি। কক্রানা পমাকাক্িলায় মাতলক শ্রতমক সকক্লর সতম্মতলি প্রক্চষ্া প্রক্য়ািন। প্রক্িথ্যক্কর িথ্যতক্তগি 

পয্শাক্য় সক্চিনিার মািথ্যক্ম সংরিমন তনয়ন্ত্রণ করক্ি �ক্ি। 

তিক্কএমইএ প্রতিতনয়িই গণপ্রিািন্ত্রগী িাংলাক্দর সরকার এিং আন্ি্শাতিক তিতভন্ন উন্নয়ন স�ক্যাগগী প্রতিষ্ানগুক্লার সাক্থ সমন্বক্য়র 

মািথ্যক্ম নগীি তরক্ল্প কম্শরি শ্রতমকক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিক্ি কাি কক্র যাক্ছে। তনয়তমি তিতভন্ন সক্চিনিামূলক 

পপ্রাগ্রাম, এিং প্রতরষেণ এর মািথ্যক্ম শ্রতমকক্দর স্াস্থ্য সুরষোয় আমরা তনরলস কাি কক্র যাতছে। সুস্, দষে শ্রতমক তরল্পখাক্ির প্রাণ। 

কক্রানা পরিি্শগী নিুন পৃতথিগীক্ি অক্িাক্মরন এিং কতৃরেম িুতধিমত্া তনভ্শর অনাগি প্রযুতক্তযুক্গর মূল তনয়ন্ত্রক �ক্ি দষে, পতরশ্রমগী, এিং 

তনিথ্য নিুন চথ্যাক্লঞ্জ পমাকাক্িলায় সষেম কম্শগীরা।

  

G.†K.Gg †mwjg Imgvb, Ggwc

সভাপজত
িাংলাক্দর নগীিওয়থ্যার মথ্যানুফথ্যাকচারাস্শ 

এথ্যান্ড এক্সক্পাি্শাস্শ এক্সাতসক্য়রন 
(তিক্কএমইএ)
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ÒgywRee‡l©i A½xKvi, wbivc` Kg©cwi‡ek †nvK meviÓ-cÖwZcv`¨‡K mvg‡b †i‡L 28 GwcÖj RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBdwU 
w`em cvwjZ n‡”Q| Kg©‡ÿ‡Î myiÿv wbwðZKiY Ges †KvwfW-19 (K‡ivbv fvBivm) †gvKv‡ejvq m‡PZbZvg~jK wewfbœ 
Kg©m~Px cvj‡bi ga¨ w`‡q G eQi w`emwU cvwjZ n‡e| mKj Kg©‡ÿ‡Î Kv‡Ri †kvfb cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ MYm‡PZbZv 
m„wó‡Z w`emwU AZ¨šÍ Zvrch©c~Y©|

mviv we‡k¦i b¨vq evsjv‡`kI †KvwfW-19 bvgK bwRiwenxb gnvgvix‡Z AvµvšÍ| GB fvBiv‡mi Kvi‡Y gvbyl‡K Rxeb-hvc‡b 
mxgvnxb `y‡f©vM †cvnv‡Z n‡”Q| †`‡ki Av_©-mvgvwRK †ÿ‡ÎI c‡o‡Q †bwZevPK cÖfve| GB KwVb cwiw¯’wZ †gvKvwejv 
Kivi Rb¨ K‡ivbv msµg‡Yi ïiæ‡ZB MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 31 `dv wb‡`©kbv 
cÖ`vb K‡i‡Qb| D³ wb‡`©kbvi 29 `dvq Òwkí gvwjKMY kÖwgK‡`i m‡½ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wb‡R‡`i ¯^v¯’¨ myiÿv 
wbwðZ K‡i Drcv`b Ae¨vnZ ivL‡ebÓ g‡g© D‡jøL K‡i‡Qb| gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbvi avivevwnKZvq Kg©‡ÿ‡Î †ckvMZ 
¯^v¯’¨ I myiÿv welqwU c~‡e©i †h †Kvb mg‡qi †P‡q AwaKZi ¸iæZ¡c~Y© K‡i Zz‡j‡Q| †ckvMZ ¯^v¯’¨ I myiÿvbxwZ cÖYqb 
Ges Gi ev¯Íevq‡bi gva¨‡g Kg©‡ÿ‡Î myiÿv wbwðZ Kiv n‡”Q| kÖgNb evsjv‡`‡ki Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨ myiÿv e¨e¯’vcbv eZ©gvb 
cwiw¯’wZ‡Z h‡_ó P¨v‡j‡Äi gy‡LvgywL| Z‡e Avkve¨ÄK welq n‡”Q evsjv‡`k miKvi K‡ivbv cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq h‡_ó 
Zrci| kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb cÖ‡Z¨KwU `ßi n‡Z †bIqv n‡q‡Q bvbvwea Kvh©µg| we‡kl K‡i KjKviLvbv 
I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi I kÖg Awa`ßi n‡Z Pvjy Kiv n‡q‡Q †Uwj‡gwWwmb †mev, mve©ÿwYK †ní jvBb (16357) †mev, 
we‡kl cwi`k©b, kÖgNb GjvKvq kÖwgK I gvwjKc‡ÿi gv‡S †cv÷vi I wjd‡jU weZiY, ¯’vbxq cÖkvm‡bi m‡½ GKvZ¥ n‡q 
Kvh©µg cwiPvjbvmn AviI D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg|

KviLvbvq †kvfb Kg©cwi‡ek wbwðZ Kivi Rb¨ kÖwgK, gvwjK, miKvi I AvšÍR©vwZK ms¯’vmn mKj AskxRb‡`i g‡a¨ 
†mZzeÜb wn‡m‡e KvR K‡i‡Q kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq| evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006 (ms‡kvwaZ, 2018) I evsjv‡`k kÖg 
wewagvjv, 2015 Abyhvqx kÖwgK‡`i Rb¨ Kj¨vYg~jK e¨e¯’vmg~n wbwðZ K‡i kÖg evÜe Kg©cwi‡ek wbwðZ Kiv n‡”Q| GQvov 
wbivc` Kg©cwi‡ek wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ wewfbœ KviLvbvq MVb Kiv n‡q‡Q Ô†mBdwU KwgwUÕ| KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b 
Awa`ß‡ii AvIZvaxb Remediation Coordination Cell (RCC)-Gi gva¨‡g †`‡ki ÎæwUc~Y© †cvkvK KviLvbvq ms¯‹vi 
KvR cwiPvwjZ n‡”Q| †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv msµvšÍ cÖwkÿY I M‡elYv m¤úv`‡bi Rb¨ ivRkvnxi †ZiLvw`qvq RvZxq 
†ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv welqK M‡elYv Ges cÖwkÿY Bbw÷wUDU (NOHSRTI)-Gi wbg©vY KvR Pj‡Q| KviLvbvq †kvfb 
Kg©cwi‡ek wbwð‡Z gvwjK I kÖwgK cÿ‡K m‡Pó n‡Z n‡e| gvwjKcÿ‡K †ckvMZ ¯^v¯’¨ I myiÿvq DrmvwnZ Kivi Rb¨ 
RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi cÖwZ kÖ×v wb‡e`b Ges gywReel©‡K ¯§iYxq K‡i ivL‡Z Gev‡ii RvZxq †ckvMZ 
¯^v¯’¨ I †mBdwU w`e‡m Ôe½eÜz MÖxY d¨v±wi A¨vIqvW©Õ bv‡g GB cyi¯‹vi cÖ`vb Kivi wm×všÍ †bqv n‡q‡Q|

Avwg RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBdwU w`em, 2021 D`hvc‡bi Rb¨ kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq, KjKviLvbv I cÖwZôvb 
cwi`k©b Awa`ßi Ges kÖg Awa`ßimn kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb mKj `ßi I ms¯’vi Kg©KZ©v I Kg©Pvixe„›`‡K 
AvšÍwiK ab¨ev` Ávcb KiwQ| w`emwU cvj‡b AvšÍR©vwZK kÖg ms¯’v (AvBGjI)mn Dbœqb mn‡hvMx †`kmg~‡ni KvwiMwi 
mnvqZvi Rb¨ Zv‡`i‡KI AvšÍwiK ab¨ev` RvbvB|

†K, Gg Avãym mvjvg

mwPe
kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি সম্পক্ক্শ সক্চিনিা িৃতধির লক্ষেথ্য পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি নগীতিমালা ২০১৩ অনুসাক্র ২৮ এতপ্রল ২০১৬ 

সাল পথক্ক প্রতিিের “িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস” পালন করা �ক্ছে। এিাক্র এ তদিসতি পালক্নর প্রতিপাদথ্য তিষয় 

�ক্ছে “মুতিিিক্ষ্শর অঙ্গীকার, তনরাপদ কম্শপতরক্ির প�াক সিার”। মুতিিিক্ষ্শ শ্রতমক্কর িনথ্য উন্নি ও ঝুঁতক�গীন কম্শপতরক্ির তনতচিি 

করা এ তদিস পালক্নর মূল লষেথ্য।

িি্শমাক্ন সমগ্র পৃতথিগীক্ি পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তিষয়তি অগ্রাতিকার পাক্ছে। শ্রতমকক্দর িগীিক্নর তনরাপত্া উন্নয়ক্নর অনথ্যিম 

রি্শ। সারা তিক্বের সাক্থ সাক্থ সমগ্র িাংলাক্দক্রও পকাতভড-১৯ (কক্রানা ভাইরাস) এর তিস্তার �ক্িক্ে। ফক্ল শ্রতমকক্দর পপরাগি 

স্াস্থ্য ও পসইফতি তনতচিি করার তিষয়তি পূক্ি্শর পয পকান সমক্য়র পচক্য় অগ্রাতিকার পািার পযাগথ্য। শ্রতমক্কর স্াস্থ্য ও কম্শপতরক্িক্রর 

তনরাপত্ার সাক্থ উৎপাদনরগীলিা অক্নকাংক্র িতড়ি। এিনথ্য িি্শমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্র�ণ কক্রক্ে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ান 

পতরদর্শন অতিদপ্তর শ্রতমকক্দর স্াস্থ্যতিতি প্রতিপালন ও সামাতিক দূরত্ব তনতচিিকরক্ণর তিষয়তি সাি্শষেতণক লষেথ্য রাখক্ে। পস লক্ষেথ্য 

কারখানাগুক্লাক্ি তিক্রষ পতরদর্শন, পকাতভড-১৯ পমাকাক্িলায় সক্চিনিামূলক পপাস্ার ও তলফক্লি তিিরণ, স্ানগীয় প্ররাসক্নর সক্ঙ্ 

সমতন্বি কায্শরিম চলমান পরক্খক্ে। এোড়াও কক্রানাকালগীন সমক্য় কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর সারাক্দক্রর তিতভন্ন 

তরল্প কলকারখানায় উদূ্ি অগতণি শ্রম অসক্ন্াষ তনরসক্ন অগ্রণগী ভূতমকা পালন কক্রক্ে। শ্রতমক, মাতলক ও সরকার এর সতম্মতলি 

প্রক্চষ্ায় এ দুক্য্শাগ পমাকাক্িলা করা যাক্ি িক্ল আতম তিবোস কতর। 

কম্শস্ক্লর তনরাপত্ার উপর একতি পদক্রর অথ্শননতিক উন্নয়ন অক্নকাংক্র িতড়ি। এ তনরাপত্া তনতচিিকরক্ণর িনথ্য তরেপষেগীয় 

কম্শপতরকল্পনার মািথ্যক্ম ৩৭৮০তি বিতর পপারাক কারখানা ভিক্নর কাঠাক্মাগি, অতনি ও বিদুথ্যতিক তনরাপত্ার  প্রাথতমক মূলথ্যায়ক্নর 

কাি সম্পন্ন করা �ক্য়ক্ে ও সংস্ার কাক্ির প্রতরিয়া চলমান রক্য়ক্ে এিং পকতমকথ্যাল ও প্াতস্ক কারখানায় অনুরূপ তনরাপত্ার  

প্রাথতমক মূলথ্যায়ন শুরু �ক্য়ক্ে। ইক্িামক্িথ্য পপারাক তরল্প, তচংতড় প্রতরিয়ািািকরণ তরল্প ও চামড়া তরল্প পথক্ক তরশুশ্রম তনরসন করা 

�ক্য়ক্ে। ১৩তি পিলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর তনিস্ ভিন তনম্শাক্ণর প্রকল্প চলমান রক্য়ক্ে। কলকারখানা 

ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর িাংলাক্দর শ্রম আইন ও িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি নগীতিমালার আক্লাক্ক পপরাগি স্াস্থ্য ও 

পসইফতি সম্পতক্শি কায্শরিম পতরচালনা করক্ে এিং তিতভন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তক্রর সক্ঙ্ সমতন্বিভাক্ি কাি কক্র যাক্ছে। 

শ্রতমক্কর তনরাপত্ার িনথ্য পরাভন ও তনরাপদ কম্শপতরক্ির সৃতষ্ মাতলক্কর িনথ্য পশ্রষ্ ও তনরাপদ তিতনক্য়াগ। সকল প্রতিিন্কিা কাতিক্য় 

পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তনতচিিকরক্ণর মািথ্যক্ম তরল্প কারখানাগুক্লাক্ি িগীিন ও সম্পদ তনরাপক্দ থাকক্ি এিং তরল্পায়ন দ্রুি 

এতগক্য় যাক্ি-এ আরািাদ িথ্যক্ত করতে। 

পমাঃ নাতসর উতদিন আ�ক্মদ 
অতিতরক্ত সতচি

ম�াপজরদশষেক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর

গণপ্রিািন্ত্রগী িাংলাক্দর সরকার
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wkí †ÿ‡Î ¯^v¯’¨m¤§Z I wbivc` Kg©cwi‡ek M‡o †Zvjv †UKmB Dbœq‡bi Ab¨Zg c~e©kZ©| wk‡íi mv‡_ mswkøó kÖwgK I 
gvwj‡Ki Rb¨ GwU GKwU AZ¨vek¨Kxq ¸iæZ¡c~Y© welq| G wel‡q mKj c‡ÿi g‡a¨ m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ cÖwZeQi 28 GwcÖj 
ÔRvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBd&wU w`emÕ wn‡m‡e cvjb Kiv n‡q _v‡K| cÖwZev‡ii b¨vq GeviI h_v‡hvM¨ gh©v`vq G w`em 
cvj‡bi Rb¨ kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M e¨vcK Kg©m~Px MÖnY Kiv n‡q‡Q| G gnvb w`e‡m Avwg wkí cÖwZôv‡bi 
mKj kÖwgK, gvwjK, †UªW BDwbqb †bZ…e„›`mn mswkøó AskxRb‡`i AvšÍwiK ï‡f”Qv I Awfb›`b RvbvB|

kÖgRxex †gnbwZ gvby‡li mvwe©K Kj¨vY wbwðZ K‡i Zv‡`i Av_©-mvgvwRK gyw³i Rb¨ mvivRxeb msMÖvg K‡i‡Qb RvwZi wcZv 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb| ¯^vaxbZvi ciciB wZwb ¸iæZ¡c~Y© wkí, KjKviLvbv‡K RvZxqKiY K‡i kÖwgK‡`i Kj¨vY I 
gh©v`v‡K cÖwZôv K‡iwQ‡jb| 1972 mv‡j e½eÜzi miKv‡ii †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k AvšÍR©vwZK kÖg ms¯’vi m`m¨ c` jvf K‡i 
Ges ¸iæZ¡c~Y© AvB.Gj.I. Kb‡fbkbmg~n‡K gh©v`vi mv‡_ MÖnY Kiv nq| GKB eQ‡i kÖwgK mgv‡Ri gyw³i `wjj wn‡m‡e 
¯^vaxb evsjv‡`‡k 1g RvZxq kÖgbxwZ cÖYqb Kiv n‡qwQj|

Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨ I †mBd&wU ev wbivcËv GKwU cÖwZôv‡bi m‡½ cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿfv‡e hy³ mevi ¯^v¯’¨ wbivcËv I Kj¨v‡Yi 
welq| †`‡ki e¨emv-evwYR¨ I wewb‡qvM AbyK‚j cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ KjKviLvbvq kÖwgK-gvwj‡Ki g‡a¨ myô m¤úK© ¯’vcb 
Ges wbivc` Kg©cwi‡ek m„wói weKí †bB| KjKviLvbvq Drcv`b e„w×, cÖvwZôvwbK Ges AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ kÖwgK‡`i 
¯^v¯’¨ myiÿv I wbivcËvi g‡Zv wel‡qi ̧ iæZ¡ Dcjwä K‡i kÖwgK-gvwjK‡`i g‡a¨ m‡PZbZv e„w×B G w`em D`&hvc‡bi mdjZv 
e‡j g‡b Kwi|

eZ©gvb miKv‡ii MwZkxj †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k AvR Dbœq‡bi †ivj g‡W‡j cwiYZ n‡q‡Q| Dbœq‡bi G AwfhvÎvq miKv‡ii 
Kg©cwiKíbvi mv‡_ kÖwgK-gvwjK mK‡ji mw¤§wjZ AskMÖnY I mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb|

Avwg ÔRvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBd&wU w`em-2021Õ Dcj‡ÿ M„nx mKj Kvh©µ‡gi mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

Ave`yj jwZd Lvb GbwWwm

gnvcwiPvjK (fvicÖvß)
kÖg Awa`ßi

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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ম�াপজরচালক
ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর 

প্রতিিেক্রর নথ্যায় এ িেরও ÔÔিািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস-২০21ÕÕ উদযাপন উপলক্ষে¨ স্মরতণকা প্রকাতরি �ক্ি পিক্ন 

আতম AZ¨šÍ আনতদিি। আতম এ কায্শরিক্মর সাক্থ সংতলিষ্ সকলক্ক আন্তরক িনথ্যিাদ জ্ঞাপন করতে।

†`‡k `ªæZ bMivqb, wkívqb, e¨emv evwY‡R¨i cÖmvi Ges µgea©gvbnv‡i eûZj/evwYwR¨K cÖwZôvb M‡o IVvi d‡j AwMœ-
`yN©Ubvi SzuwK I P¨v‡jÄ bZzb gvÎvq e„w× cv‡”Q| মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগীর সুক্যাগথ্য পনিৃক্ত্ব আমরা আমাক্দর পদরক্ক উন্নি পদক্র পতরণি 

করার স্প্ন পদখতে। এ স্প্ন পূরণ করক্ি �ক্ল সকল মানকু্ষর তনরাপত্া তনতচিি করাস� কম্শিগীিগী সকক্লর িনথ্য তনরাপদ কম্শপতরক্ির 

বিতর করা একতি অনথ্যিম রি্শ। wbivc` Kg©cwi‡ek wbwðZ K‡i wkí KviLvbvq Kg©iZ mK‡ji wbivcËv I Kg©`ÿZv e„w×i 
gva¨‡g †`‡ki A_©‰bwZK DbœwZi aviv eRvq ivLv Avgv‡`i mK‡ji GKvšÍ `vwqZ¡। পদক্রর তনরাপত্া িৃতধি এিং পপরাগি স্াস্থ্য 

তনতচিি করাস� তনরাপদ কম্শপতরক্ির গক্ড় পিালা একতি সমতন্বি কায্শরিম। এ লক্ষেথ্য সকল ম�ক্লর সমতন্বি উক্দথ্যাগ গ্র�ণ প্রক্য়ািন। 

আিাতসক ও িাতণতিথ্যক ভিন তনম্শাণ এিং িা িথ্যি�াক্রর পষেক্রে ভিন মাতলক ও িথ্যি�ারকারগী সকলক্ক তনরাপত্া আইক্নর প্রতি 

শ্রধিারগীল থাকক্ি �ক্ি। শুিু সরকাতর উক্দথ্যাক্গ সকক্লর স্াস্থ্যগি তনরাপত্া রষো করার পারাপাতর পপরাগিকাক্ি তনক্য়াতিিক্দর িনথ্য 

রিভাগ তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি করািা দুরূ�। সকল পশ্রতণ-পপরার মানুষক্ক এ তিষক্য় আন্তরক ও যত্নিান �ক্ি �ক্ি। আতম মক্ন 

কতর, এই লষেথ্য পূরক্ণ পদরিথ্যাপগী তিপুল িনসক্চিনিা ও িনসম্পৃক্তিা সৃতষ্ক্ি ÔÔিািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস-২০21ÕÕ 
উদযাপন গুরুত্বপূণ্শ ভূতমকা পালন করক্ি। 

পপারাক তরল্প খািস� অনথ্যানথ্য তরল্প প্রতিষ্াক্ন তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি করক্ি ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তক্রর 

উক্দথ্যাক্গ িেরিথ্যাপগী পতরদর্শন, গণসংক্যাগ, ম�ড়া, প্রতরষেণ ইিথ্যাতদ নানামুখগী পতরকল্পনা গ্র�ণ ও িা িাস্তিায়ন করা �ক্ছে। 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর উক্দথ্যাক্গ আক্য়াতিি ÔÔিািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস-২০21ÕÕ উদযাপক্নর 

সকল কায্শরিম একতি তনরাপদ িাংলাক্দর গক্ড় পিালায় গুরুত্বপূণ্শ ভূতমকা রাখক্ি িক্ল আরা কতর। 

আতম ÔÔিািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস-২০21ÕÕ-এর সকল কম্শসূতচর সাফলথ্য কামনা কতর। ম�ান আল্া� আমাক্দর সকক্লর 

স�ায় �উন। িাংলাক্দর তচরিগীতি প�াক।

তরিক্গতডয়ার পিনাক্রল পমাঃ সাজ্াদ প�াসাইন

এনতডতস, এএফডতব্লউতস, তপএসতস, এমতফল
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Country Director
ILO Country Office for 

Bangladesh

Message

Our world of work is being profoundly affected by the COVID-19 pandemic which has caused economic and social 

disruptions and threatened public health.

The second wave of the pandemic is sweeping across Bangladesh as we mark World Day for Safety and Health at 

Work 2021.

The long-term livelihoods and wellbeing of millions are at stake. And yet, many hundreds of thousands of workers 

continue to work hard to keep the society and the economy functioning.

The Occupational Safety and Health of all workers in all industries must be a national priority. At the outbreak of 

the pandemic, the ILO together with the Department of Inspection for Factories and Establishments, employers, 

trade union and other stakeholders developed a national Occupational Safety and Health (OSH) guideline which was 

published by the Ministry of Labour in Bangladesh in October 2020.

This COVID-19 specific OSH guideline includes recommendations and tools to help government, employers, workers 

and relevant stakeholders plan and organize the containment of the virus in workplaces. The ILO’s virtual Learning 

Hub has trained master trainers from the garment industry on COVID-19 specific OSH measures who then engaged 

with factory management and safety committees to disseminate the messages in the national guideline.

The safety of workers and business sustainability can both be secured if the measures recommended in the guideline 

are implemented by all industries.

This year, the World Day for Safety and Health at Work focuses on strengthening of the national OSH systems to build 

resilience so that current and future crises can be managed better.

COVID-19 has demonstrated the significance of OSH in creating safe working environments and its impact on with 

public health. This is an opportunity for us to raise awareness and stimulate dialogue on the importance of creating and 

investing in resilient OSH systems. The OSH Management System in Bangladesh can be strengthened at the national 

level and industry level through the engagement of government, employers, trade unions and stakeholders. 

Looking ahead, we see tentative signs of recovery from the pandemic this year. With the right policies and actions, a 

human-centred recovery can be achieved that would safeguard employment, incomes, workers’ rights and welfare. On 

this World Day for Safety and Health at Work, let us make a pledge to build back better and put OSH resilience at the 

heart of our recovery plan and response.

Tuomo Poutiainen
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H.E. Benoit Préfontaine
High Commissioner of Canada

H.E. Harry-Verweij
Ambassador of the Kingdom of the 

Netherlands

H.E. Robert Chatterton Dickson
High Commissioner of the United Kingdom

Joint Statement by Development Partners

It has been over a year since COVID-19 shook the world and it is clear that the pandemic isn’t over yet. This global 

outbreak has a profound effect on the way we organize and work together, and it is encouraging to see the World Day 

for Safety and Health being attended in Bangladesh. This year, the theme of the day is ‘Anticipate, prepare and respond 

to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health (OSH) Systems’. 

As development partners of Bangladesh, we appreciate the measures taken by the Government of Bangladesh to 

ensure that its citizens work in safe and healthy environments, free from harassment and violence. We commend the 

Government of Bangladesh for extending its additional support to factory workers during the past year. We expect 

that these measures not only support workers today, but that they will contribute to improve working conditions in 

Bangladesh beyond the pandemic. 

As major buyers of ready-made garment (RMG) products from Bangladesh, we are attentive and accountable to the 

expectations of our consumers regarding fair and ethical sourcing. We, as  international donors have been committed 

to making the RMG industry of Bangladesh safer through an International Labour Organization (ILO) programme 

implemented in collaboration with the Government of Bangladesh, as well as employers’ and workers’ organizations. 

The programme has made a positive contribution to enhance workplace safety in the RMG sector and also supported 

the establishment of a modern labour inspection system that benefits all industries covered by Bangladesh labour law. 

Additionally, the strengthening of the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE) has enabled 

it to offer more effective inspection services. 

The sector looks very different today. We take pride in seeing the label ‘Made in Bangladesh’ in the wardrobes of our 

citizens. There is no time for complacency however, much remains to be done. We would like to see a more effective 

coordination with other government agencies to help identify factories at risk. This will help to immediately take 

action and save the lives of workers in those factories.  

Bangladesh should not have to do this alone. We stand with Bangladesh as trusted partners in its journey towards 

socio-economic prosperity. But it is not only up to us and Bangladesh. We ask the attention of the brands and buyers 

sourcing from Bangladesh and urge them to be supportive of these ongoing endeavours, to ensure the safety and well-

being of over four million RMG workers and their families in Bangladesh. The continued support of the brands and 

buyers is the only way the RMG sector can come back strongly after the pandemic ends.  

We wish all Bangladeshis a happy National Occupational Safety and Health Day!
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প্রতিিেক্রর নথ্যায় এিারও ২৮ এতপ্রল পদক্র ‘িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস’ পাতলি �ক্ি যাক্ছে পিক্ন আতম অিথ্যন্ 

আনতদিি। এিাক্রর তদিসতি অনথ্যানথ্য িাক্রর পচক্য় একিু আলাদা, পকননা িি্শমাক্ন কক্রানাভাইরাস (পকাতভড-১৯) ম�ামারগীর কারক্ণ 

তিক্বের সিতকেুই স্তির �ক্য় পক্ড়ক্ে। তিক্বের সি পদক্রর মক্িা আমাক্দর পদক্রও এই ভাইরাক্সর তবিিগীয় পঢউ আ�াি �ানক্ে িক্ল 

িারণা করা �ক্ছে। যার কারক্ণ শ্রতমকক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার তিষয়তি আক্রা পিারাক্লাভাক্ি আমাক্দর সামক্ন এক্সক্ে। 

পকাতভড-১৯ এর কারক্ণ সমগ্র তিক্বের মানুষ ও অথ্শনগীতি এক তিক্রষ পতরতস্তির মক্িথ্য তদক্য় যাক্ছে। এই ম�ামারগীর সময় শ্রতমকক্দর 

করণগীয় ও িি্শনগীয় তিষয় সম্পক্ক্শ সক্চিন করক্ি �ক্ি এিং িা অনুরগীলক্নর িথ্যিস্া করক্ি �ক্ি।

কক্রানা ম�ামারগী সফলভাক্ি সমািাক্ন মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগীর পনিৃক্ত্ব িি্শমান সরকার তনরলসভাক্ি কাি কক্র চক্লক্ে। সরকাক্রর এই 

কািক্ক সফলিা তদক্ি মাতলকপষে প্রথক্ম িাক্দর সকল শ্রতমক-কম্শচারগীর তনরাপত্া তনতচিি করক্ি সম্ািথ্য সকল িরক্নর পদক্ষেপ 

গ্র�ণ করক্ে ও করক্ি এিং পরিি্শগীক্ি উৎপাদন কায্শরিম চলমান রাখক্ি যাক্ি কক্র অথ্শনগীতির চাকা প্রক্য়ািনগীয় গতিক্ি চলক্ি 

পাক্র। পদক্রর অথ্শনগীতিক্ক স্াভাতিক রাখক্ি মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী সম্ািথ্য সকল িরক্নর সা�াযথ্য-স�ক্যাতগিা তদক্য় যাক্ছেন। এই িনথ্য 

আমরা মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগীর প্রতি তিক্রষভাক্ি কৃিজ্ঞিা প্রকার করতে।

সকক্লর সতম্মতলি প্রক্চষ্া িাংলাক্দক্রর তরল্পখাক্ি তনরাপদ কম্শপতরক্ির সৃতষ্ক্ি স�ায়ক ভূতমকা রাখক্ি। িঙ্িন্ুর িন্ম রিিাতষ্শকগী ও 

আমাক্দর ম�ান স্ািগীনিার পচিার িের পূতি্শর িেক্র পাতলি �ক্ি যাওয়া এিাক্রর তদিসতি অতিক িাৎপয্শমতডিি। এমন দুতি উৎসক্ির 

মক্িথ্যও ম�ামারগীর তিষয়তি আমাক্দর ভাতিক্য় িুলক্ে। ম�ামারগীর এই সংকি পমাকাক্িলায় তরল্প-কারখানার উৎপাদন স্াভাতিক রাখক্ি 

পযমন শ্রতমকক্দর দাতয়ত্ব রক্য়ক্ে, পিমতন শ্রতমকক্দর তনরাপত্া তনতচিি করার তিষয়তি মাতলকক্দর খুি গুরুক্ত্বর সাক্থ তিক্িচনায় তনক্ি 

�ক্ি। পকননা শ্রতমকক্দর সুস্াস্থ্য উৎপাদক্নর গতিক্ক স্াভাতিক রাখার তনচিয়িা তদক্ি পাক্র। সুিরাং আতম িাংলাক্দর এমপ্য়ার্্শ 

পফডাক্ররন-এর পষে পথক্ক সকলক্ক আহ্ান িানাক্ি চাই, আসুন আমরা সকক্লই তনি তনি অিস্ান পথক্ক আমাক্দর দাতয়ত্ব পালন 

কতর।

পতরক্রক্ষ, আতম তদিসতি উপলক্ষে শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় কিৃ্শক গৃ�গীি সকল কম্শসূতচর সি্শাত্মক সফলিা কামনা করতে।

   

কামরান তি. র�মান

 
সভাপজত

িাংলাক্দর এমপ্য়াস্শ পফডাক্ররন
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প্রতি িের ২৮ এতপ্রল িাতরক্খ আন্ি্শাতিকভাক্ি পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস পালন করা �য়। এরই িারািাত�কিায় িাংলাক্দর 
সরকার কিৃ্শক িািগীয়ভাক্ি তদিসতি পালন করা �ক্ছে পিক্ন তিতিএমইএ’র পষে পথক্ক সকলক্ক শুক্ভছো ও আন্তরক অতভনদিন 
িানাতছে। 

তিতিএমইএ তিবোস কক্র পয, তনরাপদ কম্শক্ষেরে কম্শগীর অনথ্যিম পমৌতলক অতিকার। পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি পরাভন কাক্ির একতি 
গুরুত্বপূণ্শ উপাদান। কম্শগীক্দর কম্শক্ষেরে তিতভন্ন রকক্মর তিপদ এিং ঝুঁতক পথক্ক মুক্ত রাখার তিষক্য় তিতিএমইএ সি্শদা কাি করক্ে। 
সুস্থ্য-সিল কম্শগী উৎপাদনরগীলিা িৃতধি কক্র। সম্প্রতি পকাতভড-১৯ এর অতিমাতরর কারক্ণ কম্শগীক্দর সক্চিনিা িৃতধির িনথ্য তিতিএমইএ 
কি্ৃশক প্রস্তুিকৃি পকাতভড গাইডলাইন প্রতিপালক্নর িনথ্য প্রতিতি কারখানাক্ক তনক্দ্শরনা প্রদান করা �ক্য়ক্ে। পারাপাতর িা প্রতিপালন 
�ক্ছে তক না িা িদারতকর িনথ্য তিতিএমইএ মতনিতরং িগীম প্রতিতনয়ি কাি কক্র যাক্ছে। 

কম্শগীক্দর পপরাগি তনরাপত্া ও স্াস্থ্য তিষক্য় আইএলও, িাংলাক্দর এমপ্য়াস্শ পফডাক্ররন, তিতিএমইএ ও তিক্কএমইএ পযৌথভাক্ি 
কারখানসমূক্� প্রতরষেক্ণর িথ্যিস্া কক্রক্ে। ইক্িামক্িথ্য এ প্রকক্ল্পর আওিায় ১০০ িন প্রতরতষেি মাস্ার পরেনাক্রর মািথ্যক্ম ৫৮৪তি বিতর 
পপারাক কারখানায় ৮ (আি) লষে কম্শগীক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া সম্পতক্শি তিষক্য় প্রতরষেণ প্রদান কক্রক্ে। এ োড়াও কারখানা 
পয্শাক্য় পসইফতি কতমতি চালু এিং কতমতির সদসথ্যগণক্ক প্রতরষেণ প্রদানস� কতমতিক্ক কায্শকর করার িনথ্য প্রক্য়ািনগীয় পদক্ষেপ গ্র�ণ 
করা �ক্য়ক্ে। 

সম্প্রতি পকাতভড-১৯ অতিমাতরর সময়কাক্ল আইএলও-এর স�ক্যাগগীিায় পমাি ৫১০তি কারখানায় ২০৪০ িন কম্শগীক্ক প্রতরষেণ প্রদাক্নর 
কম্শসূতচ �াক্ি পনয়া �ক্য়ক্ে। এ পয্শন্ ৪০ িন প্রতরতষেি মাস্ার পরেনাক্রর মািথ্যক্ম ২৫৫তি কারখানায় ৯৬০ িন কম্শগীক্ক পকাতভড-১৯ 
সক্চিনিা িৃতধি এিং পপরাগি স্াস্থ্য তনরাপত্া ও সংরিামক পরাগ তিষক্য় প্রতরষেণ প্রদান করা �ক্য়ক্ে। 

কমস্্শক্ল পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি িাংলাক্দক্রর পপ্রষোপক্ি অিথ্যন্ গুরুত্বপূণ্শ। কম্শগীর সুস্াস্থ্য ও কম্শস্ক্লর তনরাপত্া উৎপাদক্নর সাক্থ 
তনতিড়ভাক্ি িতড়ি। সাতি্শক তিক্িচনায় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তনতচিিকরক্নর মািথ্যক্ম তরল্প এতগক্য় যাক্ি, এিাই কামথ্য। 

পতরক্রক্ষ, স্ািগীনিার সিুণ্শ িয়তন্ ও িাতির তপিা িঙ্িন্ুর িন্মরি িাতষ্শকগীক্ক সামক্ন পরক্খ সরকার কিৃ্শক আক্য়াতিি িািগীয় 
পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস-২০২১ এর সি্শাঙ্গীন সাফলথ্য কামনা করতে। 

িাংলাক্দর তচরিগীিগী প�াক।

ফারুক �াসান

mfvcwZ
 িাংলাক্দর পপারাক প্রস্তিকারক

ও রপ্তানগীকারক সতমতি

(wewRGgBG)
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২৮ এতপ্রল “িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস- ২০২১” উদযাপন উপলক্ষে শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র সাতি্শক তদক 

তনক্দ্শরনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদপ্তক্রর উক্দথ্যাক্গ তিগি িেক্রর নথ্যায় এ িেরও একতি স্মরতণকা প্রকাতরি �ক্ি যাক্ছে যা 

শ্রমিগীিগীক্দর িনথ্য অিথ্যন্ আনদি ও পগৌরক্ির। “তিবে পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস” ২০০৩ সাল পথক্ক আন্ি্শাতিক শ্রম সংস্া 

(আইএলও) উদযাপন কক্র আসক্ে। “শ্রতমকক্দর স্াস্থ্য ও তনরাপত্া শ্রতমকক্দর অতিকার” ত�ক্সক্ি িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর 

র�মাক্নর সুক্যাগথ্য কনথ্যা শ্রতমকিান্ি সরকাক্রর মাননগীয় প্রািানমন্ত্রগী পদররত্ন িনক্নরেগী পরখ �াতসনার তনক্দ্শরনায় ২০১৬ সাল পথক্ক 

িাংলাক্দক্রও তদিসতি যথাক্যাগথ্য ময্শাদায় পাতলি �ক্য় আসক্ে। 

শ্রমিগীিগী মানুক্ষর পপরাগি সুস্াস্থ্য ও তনরাপত্া িািগীয় উৎপাদন ও উন্নয়ক্নর চাতিকাতঠ। িাংলাক্দক্রর শ্রম তনভ্শর অথ্শনগীতিক্ি শ্রতমক 

িাঁচক্ল তরল্প িাঁচক্ি, তরল্প িাঁচক্ল পদর িাঁচক্ি। সামাতিক, রািননতিক ও অথ্শননতিক মুতক্তর পারাপাতর তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি 

করার িনথ্য িািগীয় শ্রতমক লগীগ আক্পাষ�গীনভাক্ি কাি কক্র যাক্ছে। ম�ান স্ািগীনিার িনথ্য সুদগী�্শ ঐতি�াতসক সংগ্রাম ও ম�ান 

মুতক্তযুক্ধির অনথ্যিম অঙ্গীকার তেল কৃষক-শ্রতমকস� পম�নতি মানুক্ষর িনথ্য পরাষণমুক্ত, ময্শাদাসম্পন্ন সামাতিক নথ্যায়তিচার তভতত্ক 

একতি গণিাতন্ত্রক রা্রে প্রতিষ্া। িাংলাক্দক্র স্ািগীনিা অি্শন এিং রিমিি্শমান িািগীয় অথ্শননতিক উন্নয়ক্ন পদক্রর শ্রতমক সমাক্ির 

অিদান অপতরসগীম। 

২০১৩ সাক্লর ২৪ এতপ্রল সাভাক্রর রানা প্ািা ধ্বক্স পসখানকার পাঁচতি পপারাক কারখানার প্রায় ১১৩৭ িন শ্রতমক তন�ি �ন, যার 

ফক্ল পপরাগি তনরাপত্ার পষেক্রে িনক্নরেগী পরখ �াতসনা’র সরকার স� আন্ি্শাতিক ম�ল শ্রতমক্কর স্াস্থ্য সুরষোর িথ্যাপাক্র পসাচ্ার 

�য়।গণিক্ন্ত্রর মানসকনথ্যা মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী ও িনক্নরেগী পদররত্ন পরখ �াতসনার সুক্যাগথ্য পনিৃক্ত্ব গতঠি সরকার শ্রতমকক্দর প্রিথ্যারার 

প্রতি লষেথ্য পরক্খ পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতিক্ক প্রািানথ্য তদক্য় নানামুখগী কায্শরিম গ্র�ণ কক্রক্ে। সরকার িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও 

পসইফতি নগীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন কক্রক্ে। রািরা�গীক্ি পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি ইন্সতিতিউি স্াপন করা �ক্য়ক্ে। সরকাক্রর 

শ্রমিান্ি নগীতিমালা ও কায্শরিম পদক্রর অথ্শনগীতির চাকাক্ক গতিরগীল রাখার পারাপাতর আন্ি্শাতিক ম�ক্ল পদক্রর ভািমূতি্শ উজ্জ্বল 

কক্রক্ে।

পদরক্ক এতগক্য় তনক্ি, পদক্রর মানুক্ষর ভাগথ্য উন্নয়ক্নর পারাপাতর পদক্রর আথ্শ-সামাতিক উন্নয়ক্ন শ্রমিগীিগী মানুক্ষর পপরাগি স্াস্থ্য 

ও তনরাপত্ার প্রক্নে আক্পাষ�গীন পথক্ক সরকার-মাতলক-শ্রতমকক্দর ঐকথ্যিধিভাক্ি গঠনমূলক, দাতয়ত্বরগীল সম্পক্শ গক্ড় িুলক্ি �ক্ি। 

২০২১ সাক্ল ম�ান স্ািগীনিার সুিণ্শ িয়ন্গীক্ি  পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিক্স শ্রতমক্কর চাওয়া �ক্ি- “পরাভন কাি, তনরাপদ 

িগীিন, তনতচিি করি পিকসই উন্নয়ন”।

িয় িাংলা, িয় িঙ্িন্ু- িয় প�াক িাংলার পম�নতি মানুক্ষর।

   

                                                                                                                          নূর কুিুি আলম মান্নান   

সভাপজত (ভাররিাপ্ত)
িািগীয় শ্রতমক লগীগ

 



32 স্মরণিকা

28 GwcÖj
RvZxq
†ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBdwU
w`em 2021
মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,

জিরাপদ কমষেপজররবশ হ�াক সবার
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সম্াদকগীয়

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjqvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M cÂgev‡ii g‡Zv ÔRvZxq †ckvMZ ̄ ^v¯’¨ I 
†mBd&wU w`em-2021Õ cvwjZ n‡”Q| GB eQi w`em (28 GwcÖj)wUi cÖwZcv`¨ n‡”Q ÔgywRee‡l©i A½xKvi, wbivc` Kg©cwi‡ek 
†nvK meviÕ| RvZxq Rxe‡b we‡klZ †KvwfW-19 AwZgvix PjvKvjxb GB mg‡q †ckvMZ ¯^v¯’¨ myiÿv I Kg©¯’‡j wbivcËv 
eRvq ivLvi †ÿ‡Î Av‡jvP¨ cÖwZcv`¨ AZ¨šÍ cÖvmw½K, Zvrch©c~Y© I mg‡qvc‡hvMx| evsjv‡`k miKviI G welq‡K ¸iæZ¡ w`‡q 
wewfbœ Dbœqb cÖKí ev¯Íevqbmn bvbv Kvh©µg Pvwj‡q hv‡”Q| G‡ÿ‡Î Dbœqb mn‡hvMxivI D‡jøL‡hvM¨ f‚wgKv ivL‡Q|

miKv‡ii iƒcKí 2041 ev¯Íevqb Z_v evsjv‡`k‡K GKwU DbœZ †`‡k DbœxZ Kivi g~j PvwjKvkw³ n‡”Q my¯’ I `ÿ kÖgkw³, 
wbivc` Kg©cwi‡ek I miKvi-gvwjK-kÖwgK mym¤úK©| kÖgNb A_©bxwZi PvKv mPj ivLv Ges Gi MwZ Z¡ivwš^Z Kivi Rb¨ 
mgwš^Zfv‡e KvR Kiv GKvšÍ cÖ‡qvRb| KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi wewfbœ KviLvbv cwi`k©b I myôz Z`vi‡Ki 
gva¨‡g †ckvMZ ¯^v¯’¨ myiÿv I Kg©¯’‡j wbivcËv weav‡bi KvR `ÿZvi mv‡_ m¤úv`b Ki‡Q| G †cÖwÿ‡Z RvZxq †ckvMZ 
¯^v¯’¨ I †mBd&wU w`em-2021 D`&hvcb me©¯Í‡i m‡PZbZv e„w×‡Z Acwimxg f‚wgKv ivL‡e e‡j Akvev` e¨³ KiwQ|

প্রতণিানক্যাগথ্য, মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগীর সফল পনিৃক্ত্ব তিবে তিপয্শয়কারগী কক্রানা (পকাতভড-১৯) অতিমাতর পতরতস্তি পমাকাক্িলা 

এিং সংতলিষ্ সকল পষে (সরকাতর দপ্তর, মাতলকপষে, শ্রতমক, পরেড ইউতনয়ন) পক একতরেি কক্র সমতন্বি পদক্ষেপ গ্র�ক্ণর মািথ্যক্ম 

অথ্শনগীতির চাকা সচল রাখার প্রক্চষ্া অনুকরণগীয় দৃষ্ান্ �ক্য় থাকক্ি। আক্লাচথ্য স্মরতণকা প্রকারও এ প্রক্চষ্ার একতি ষেুদ্র অংরমারে 

যা পম�নিগী মানুক্ষর িনথ্য  অনুক্প্ররণা ত�ক্সক্ি কাি করক্ি।

†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z Av‡jvP¨ ¯§iwYKv cÖ¯‘wZ‡Z hviv mswkøó wQ‡jb Ges hviv †jLv w`‡q ¯§iwYKv‡K mg„× K‡i‡Qb Zv‡`i 
AK¬všÍ cwikÖ‡gi Rb¨ AvšÍwiK ab¨ev` Ávcb KiwQ| gy`ªYRwbZ I Ab¨vb¨ fz‡ji Rb¨ gvR©b †P‡q wbw”Q| Avwg ÔRvZxq 
†ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBd&wU w`emÕ-Gi mvwe©K mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

ড. পসতলনা আক্তার

অতিতরক্ত সতচি

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq
I

AvnŸvqK

¯§iwYKv cÖKvkbv KwgwU
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রিধাি পৃষ্ঠরপা্ক
হবগম মন্ুিাি সুজফয়াি, এমতপ

মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

সাজবষেক তত্তাবধারি:
†K, Gg Avãym mvjvg
mwPe, kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

জবরশ্ স�র�াজগতায়:
হমাঃ িাজসর উজদিি আ�রমদ

অতিতরক্ত সতচি, ম�াপতরদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর

কাজরগজর স�র�াজগতায়:
আন্তিষোজতক শ্রম সংস্া (আইএলও)

সম্াদক:
ড. হসজলিা আক্ার

অতিতরক্ত সতচি (উন্নয়ন), kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq

স্মরজণকা রিকাশিা কজমজি:
ররগীফ পমা: ফর�াদ প�াক্সন, উপসতচি, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

সুকান্ িসাক, তসক্স্ম এনাতলস্, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

রাক্করা আ�ক্মদ, তসতনয়র স�কারগী সতচি, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

সু�ানা ইসলাম, তসতনয়র স�কারগী সতচি, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

পমা: আব্ুল কাক্দর, তসতনয়র স�কারগী সতচি, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

পিগম পমারক্রদা �াই, স�কারগী সতচি, শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয়

পমা: পমক্�দগী �াসান, উপম�াপতরদর্শক, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
সাতি�া মুক্তা, উপম�াপতরদর্শক, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
পমা: আিু �াসানাি, উপ পতরচালক, শ্রম অতিদপ্তর

পমা: পফারকান আ�সান, িথথ্য ও গণসংক্যাগ কম্শকি্শা, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
ডা: নািমুন না�ার, স�কারগী ম�াপতরদর্শক (স্াস্থ্য), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
বসয়দা মুতনরা সুলিানা, পপ্রাগ্রাম অতফসার, আইএলও

পমা: রাক্রদুল আলম, শ্রম পতরদর্শক (পসইফতি), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
পমা: ও�গীদুর র�মান, শ্রম পতরদর্শক (সািারণ), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
পমা: আব্ুল মতিদ, শ্রম পতরদর্শক (সািারণ), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
ফার�ানা কতির, শ্রম পতরদর্শক (পসইফতি), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
প্রতিষ্া িড়ুয়া, শ্রম পতরদর্শক (স্াস্থ্য), KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
পমক্�দগী �াসান, প্রক্িক্ট সাক্পাি্শ অতফসার, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi

রিকাশিা:
KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi
শ্রম ও কমষেসংস্াি মন্তণালয়

রিকাশকাল:
২৮ এতপ্রল, ২০২১

জডিাইি ও জরিন্ট:
প্রক্গ্রতসভ তপ্রন্টাস্শ প্রা: তল:

সম্াদিা 
পজর্দ
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কররািা রিজতররারধ হপশাগত স্াস্থ্য সুরক্ায় 
জবরকএমইএ’র ভূজমকা

এ.হক.এম. হসজলম ওসমাি, এমজপ

সভাপতি

িাংলাক্দর নগীিওয়থ্যার মথ্যানুফথ্যাকচারাস্শ এথ্যান্ড এক্সক্পাি্শাস্শ এক্সাতসক্য়রন

২৬ মাচ্শ, ২০২১ আমরা িাংলাক্দক্রর স্ািগীনিার সূিন্শ িয়ন্গী উৎসি পালন করলাম। 

পচিার িেক্রর এই দগী�্শ যারোয় অক্নক �াি-প্রতি�াি, অক্নক পনতিিাচকিা, অক্নক 

সংরয় পপেক্ন পফক্ল আন্ি্শাতিক পতরমন্ডক্ল উন্নয়ক্নর আক্লাচনায় ময্শাদার আসক্ন 

এখন িাংলাক্দর। যুধি তিধ্বস্ত পদর, দাতরদ্রথ্য পতরতস্তি, �ন �ন প্রাকৃতিক দূক্য্শাগস� নানা 

কারক্ণ এক সময় অক্নক্কই িাংলাক্দরক্ক “িাক্স্ি পকস” িক্ল আখথ্যা তদক্য়তেক্লন। অথচ 

সমক্য়র পথপতররিমায় িাক্দর সকল আরঙ্া ভুল প্রমাতণি কক্র িাংলাক্দক্রর অথ্শনগীতি 

এখন দতষেণ এতরয়ার “পিতি ষাড়”। যুক্তরাক্্রের অথ্শনগীতিতিদ অিথ্যাপক �তলস তি. 

পরনারগী ১৯৭৩ সাক্ল িক্লতেক্লন, িাংলাক্দক্রর মাথাতপেু আয় ৯০০ ডলাক্র উন্নগীি �ক্ি 

আমাক্দরক্ক ১২৫ িের অক্পষো করক্ি �ক্ি। ২০১৯-২০ অথ্শিের পরক্ষ িাংলাক্দক্রর 

মাথাতপেু আয় ২০০০ ডলার োতড়ক্য় তগক্য়ক্ে। কাঠাক্মাগি উন্নয়ন, দাতরদ্রথ্য তিক্মাচন, 

গড় আয়ু িৃতধি, নারগী-পুরুক্ষর সমিা, তরশু মৃিুথ্যর �ার, তরষোর �ার, নারগীর ষেমিায়নস� 

অক্নক  সূচক্কই িাংলাক্দর উদা�রণ সৃতষ্ কক্রক্ে।

িাংলাক্দর তেল কৃতষপ্রিান পদর। আিুতনক িাংলাক্দক্রর অথ্শনগীতির িুতনয়াদ মূলিঃ বিতর 

পপারাক তরল্পায়ক্নর উত্রক্ণর মািথ্যক্ম গতঠি �ক্য়ক্ে। িাংলাক্দর এখন তিক্বের তবিিগীয় 

প্রিান বিতর পপারাক রপ্তানগীকারক পদর। পপারাক তরক্ল্পর তিকাক্রর মািথ্যক্ম রপ্তানগীখাি 

এতগক্য় পগক্ে দ্রুি গতিক্ি। আন্ি্শাতিক িািাক্র তনক্িক্দর অপ্রতিক্রািথ্য ভূতমকা অষেুন্ন 

পরক্খ বিতবেক পপারাক তরল্প খাক্ি রগীষ্শস্ান অি্শক্নর লড়াইক্য় আমরা অক্নকিার প�াঁচি 

পখক্য়তে। এিদসক্্বেও কারখানাক্ি কমপ্াক্য়ন্স তনতচিিকরক্ণর মািথ্যক্ম তনরাপদ কম্শক্ষেরে 

বিতর, পপরাগি স্াস্থ্য তনরাপত্া, অতনি তনরাপত্া, উন্নি পরাভন কম্শপতরক্ির সৃতষ্, নারগী 

শ্রতমক্কর িনথ্য সুক্যাগ-সুতিিা িৃতধিক্ি আমরা কখক্না আক্পাষ কতরতন।

প্রাণ�ািগী কক্রানা ভাইরাক্সর সংরিমক্নর ফক্ল বিতবেক পয অথ্শননতিক ম�ামারগীর সৃতষ্ 

�ক্য়ক্ে, আমাক্দর বিতর পপারাক তরল্প খাি িার অনথ্যিম প্রিান তরকার। বিতর পপারাক 
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তরল্পক্ক আন্ি্শাতিক িািাক্র তনক্িক্দর অিস্ান িক্র রাখক্ি প্রতিতনয়ি অামাক্দরক্ক নানামুখগী চথ্যাক্লক্ঞ্জর পমাকাক্িলা করক্ি 

�য়। কক্রানাকালগীন সমক্য় এই সংকি আরও প্রকি �ক্য় ওক্ঠ। বিতবেক এই সংকক্ি এই তরল্প যিিা ষেতিগ্রস্ত �ক্য়ক্ে, িা 

সম্িি এর আক্গ কখক্না �ক্িতন। পপারাক তরক্ল্প কম্শরি শ্রতমকক্দর স্াস্থ্যগি তনরাপত্া তনতচিি করক্ি এিং সরকাক্রর 

তনক্দ্শর অনুসাক্র আমরা দগী�্শ পদড় মাস কারখানা িন্ রাতখ। কাঁচামাক্লর স্ল্পিা, িায়াক্রর রিয়াক্দর িাতিল, সংরিমক্নর 

ঊধ্ব্শগতি সি তমতলক্য় এই তরল্পক্ক একতি তিরাি ঝুঁতকর মুক্খ পড়ক্ি �য়। আমরা গণপ্রিািন্ত্রগী িাংলাক্দর সরকাক্রর মাননগীয় 

প্রিানমন্ত্রগী পরখ �াতসনাক্ক িনথ্যিাদ এিং কৃিজ্ঞিা িানাক্ি চাই, িাঁর সমক্য়াক্পাক্যাগগী গুরুত্বপণূ্শ তসধিান্ এিং তরল্পক্ক 

তিতকক্য় রাখক্ি  সতঠক সমক্য় প্রক্ণাদনা প্রদাক্নর মািথ্যক্ম িার সক্�াক্যাতগিার �াি সম্প্রসারক্ণর িনথ্য। দগী�্শ তিরতির পক্র 

পতরতস্তি একিু স�নগীয় পয্শাক্য় এক্ল, আন্ি্শাতিক পপারাক তরক্ল্পর িািাক্র একিু স্াভাতিক অিস্া সৃতষ্ �ক্ল আমরা আিার 

কারখানা গুক্লাক্ি তনক্দ্শতরি স্াস্থ্যতিতি অনুসরণ কক্র কায্শরিম শুরু কতর।

কররািা হমাকারবলায় স্াস্থ্যজবজধ অিুসরণঃ

নগীি তরক্ল্পর প্রতিতনতিত্বকারগী প্রতিষ্ান ত�ক্সক্ি তিক্কএমইএ কারখানার শ্রতমক ও িাক্দর িগীিনমান উন্নয়ক্ন সি্শদা তনরলস 

কাি কক্র যাক্ছে। কারখানাক্ি শ্রতমকক্দর পপরাগি স্াস্থ্য তনতচিি করা ও তনরাপত্া প্রদান করক্ি তিক্কএমইএ িার উন্নয়ন 

অংরগীদারক্দর সাক্থ তনক্য় তিতভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়ন করক্ে। কক্রানা পমাকাক্িলায় তিবে স্াস্থ্য সংস্ার তিনতি গুরুত্বপূণ্শ 

তনক্দ্শরনা তেক্লা তনয়তমি মাস্ পতরিান, �াি পিায়া, এিং রারগীতরক দূরত্ব িিায় রাখা। কারখানাগুক্লাক্ি কায্শরিম শুরুর 

পূক্ি্শই তিক্কএমইএ’র মািথ্যক্ম প্রতিতি কারখানাক্িই প্রক্য়ািনগীয় স্াস্থ্যতিতি অনুসরক্ণর কক্ঠার তনক্দ্শরনা িাতর করা �য় ।

প্রতিতি কারখানাক্ি প্রক্িরপক্থ থাম্শাল স্থ্যানাক্রর মািথ্যক্ম শ্রতমকক্দর িাপমারো পতরমাপ, কারখনার প্রক্িরবিাক্রই �াি 

পিায়ার পয্শাপ্ত িথ্যিস্া গ্র�ণ করা �য়। কাক্ির মাক্ঝও তনয়তমি �াি পিায়ার গুরুত্ব সম্পক্ক্শ িাক্দরক্ক সক্চিন করা �য়। 

এোড়াও পকান শ্রতমক্কর কক্রানা উপসগ্শ পদখা তদক্ল কারখানার মািথ্যক্ম িার পিক্ষ্র িথ্যিস্া, আইক্সাক্লরক্নর িথ্যিস্া তনতচিি 

করা �য়।

কমষেরক্রত্র হকাজভড-১৯ রিজতররাধ ও রিজতকারর হপশাগত সুরক্া ও স্াস্থ্য জব্য়ক রিজশক্ণঃ

 কক্রানাকালগীন পপরাগি স্াস্থ্য সুরষো তনতচিি করক্ি করণগীয় সম্পক্ক্শ শ্রতমকক্দর সক্চিনিা িৃতধিক্ি তিক্কএমইএ আন্ি্শাতিক 

শ্রম সংস্া (আইএলও) এর স�ক্যাগগীিায় কারখানাক্ি কম্শক্ষেক্রে পকাতভড-১৯ প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র পপরাগি সুরষো ও 

স্াস্থ্য তিষয়ক ভাচু্শয়াল প্রতরষেক্ণর িথ্যিস্া কক্র। কম্শক্ষেরে িগীিাণুমুক্তকরণ, আইক্সাক্লরক্ন করণগীয়, স্াস্থ্যতিতি অনুসরক্ণর 

গুরুত্ব, পরাগ প্রতিক্রাি ষেমিা িৃতধিক্ি করণগীয় সম্পক্ক্শ শ্রতমকক্দরক্ক সক্চিন কক্র িুলক্ি এই প্রতরষেণ তিক্রষ ভূতমকা 

পালন কক্র। এই প্রতরষেক্ণর আওিায় তিক্কএমইএ অদথ্যািতি ১১৮৩ িন শ্রতমক এিং তমড পলক্ভল মথ্যাক্নিক্মন্টক্ক প্রতরষেণ 

প্রদান কক্রক্ে।

কম্শক্ষেক্রে পকাতভড-১৯ প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র পপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক ভাচু্শয়াল প্রতরষেণজচত্র
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কক্রানা পতরতস্তির আক্গই তিক্কএমইএ পপারাকতরক্ল্প কম্শরি নারগী শ্রতমকক্দর সুস্াস্থ্য ও কলথ্যাণ তনতচিি করক্ি তনউতরেরন 

ইন্টারনথ্যারনাল িাংলাক্দর এর স�ক্যাগগীিায় তনউতরেরন অি ওয়াতক্শং উইক্মন প্রকল্পতি গ্র�ণ কক্রক্ে। এ প্রকক্ল্পর মািথ্যক্ম 

তিক্কএমইএ’র সদসথ্যভুক্ত কারখানাক্ি কম্শরি শ্রতমকক্দর পুতষ্মান সমৃধি সুষম খাদথ্য গ্র�ণ সম্পতক্শি প্রতরষেণ এিং রক্তস্ল্পিা, 

কম ওিন, পুতষ্�গীনিা, রারগীতরক দুি্শলিা তনরসক্ন আয়রণ-ফতলক সাতপ্ক্মন্ট প্রদান করা �য়। এ প্রকক্ল্পর প্রতরষেক্ণর মািথ্যক্ম 

শ্রতমক্করা স�ি ও সুলভ সুষম খাদথ্য গ্র�ণ পধিতি, শুধি িগীিনাচার, পরাগ প্রতিক্রাক্ি করণগীয় সম্পক্ক্শ িানক্ি পাক্র। উদ্ুি 

কক্রানা পতরতস্তিক্ি এই প্রতরষেণ পুক্রাপুতর িাস্তিসম্মি ও িগীিনমুখগী ত�ক্সক্ি পতরলতষেি �য়। 

তনউতরেরন অি ওয়াতক্শং উইক্মন প্রকক্ল্পর আওিায় এ পয্শন্ তিক্কএমইএ সদসথ্যভূক্ত ১৫৩তি কারখানার এক লষে পচিার 

�ািার শ্রতমকক্ক উতল্তখি প্রতরষেণ প্রদান এিং গভ্শিিগী ও অগভ্শিিগী নারগীক্দরক্ক তিনামূক্লথ্য সািাত্র লষে আয়রণ ফতলক 

এতসড িথ্যািক্লি প্রদান করা �য়।নগীি তরক্ল্প কম্শরি স্ল্প তরতষেি নারগী শ্রতমকক্দর পুতষ্মান উন্নয়ক্ন, রক্তস্ল্পিা দূরগীকরক্ণ, 

সক্ি্শাপতর িগীিনমান উন্নয়ক্ন তনউতরেরন অি ওয়াতক্শং উইক্মন প্রকল্পতি গুরুত্বপূণ্শ ভূতমকা পালন করক্ে।

রিিিি স্াস্থ্য সুরক্ায় জপজরয়ড কালগীি �াইজিি জব্য়ক সরচতিতামূলক কমষেসূজচঃ

 নগীি তরক্ল্প কম্শরি নারগী শ্রতমকক্দর অতিকাংরই স্ল্প তরতষেি এিং দতরদ্র িনক্গাষ্গী। প্রিনন স্াস্থ্য সুরষো  সম্পতক্শি জ্ঞান 

িাক্দর খুিই সগীতমি এিং তিতভন্ন কুসংস্ারাছেন্ন। তপতরয়ডকালগীন সমক্য় �াইতিন িথ্যিস্াপনা সম্পক্ক্শও িাক্দর িারণা 

সামানথ্য। প্রচতলি তিতভন্ন অস্াস্থ্যকর িথ্যিস্াপনা পধিতি গ্র�ক্ণর ফক্ল িারা প্রিনন স্াস্থ্য িতনি নানা িরক্নর িতিল পরাক্গ 

পভাক্গ। পকান পকান পষেক্রে নারগীরা িাক্দর গভ্শিারক্নর ষেমিাও �াতরক্য় পফক্ল। তিক্কএমইএ এসকল নারগী শ্রতমকক্দর 

সুরষোয় এসএমতস এন্টারপ্রাইি তলতমক্িড এর স�ক্য়াগগীিায় পাইলতিং তভতত্ক্ি ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এিং চট্টগ্রাম অচিক্ল 

১০তি নগীি তরল্প কারখানাক্ি কম্শরালা আক্য়ািন কক্র। এ কম্শরালার মািথ্যক্ম কারখানার নারগী শ্রতমকক্দর তিনামূক্লথ্য সথ্যাতনিারগী 

নথ্যাপতকন তিিরণ, ডাক্তাক্রর পরামর্শ প্রদান ও প্রিনন স্াস্থ্য সম্পতক্শি অতডও তভিুথ্যয়াল প্রদর্শনগী করা �য়। এ কম্শসূতচর 

মািথ্যক্ম সি্শক্মাি ১৮,৫০০ িন নারগী শ্রতমকক্ক এ সুতিিা প্রদান করা �য়। এোড়াও িারা পরিি্শগীক্ি কারখানার মািথ্যক্ম 

এসএমতস এন্টারপ্রাইি তলতমক্িক্ডর উৎপাতদি সথ্যাতনিারগী নথ্যাপতকন “িয়া” উৎপাদনমূক্লথ্য রিয় করক্ি পারক্ি। তিক্কএমইএ 

তিবোস কক্র স্ল্পমূক্লথ্য প্রক্য়ািনগীয় এ উপকরণগুতল সরিরা� করা সম্ি �ক্ল নারগী শ্রতমক্করা সথ্যাতনিারগী নথ্যাপতকন িথ্যি�াক্র 

অভথ্যস্ত �ক্য় উঠক্ি, যা িাক্দর প্রিনন স্াস্থ্য সুরষোয় কায্শকর �ক্ি।

কারখানাক্ি আয়রন ফতলক এতসড িথ্যািক্লি প্রদানজচত্র
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এই মুহুক্ি্শ তিবে রিাব্গীর সিক্চক্য় কতঠন দূক্য্শাক্গর পমাকাক্িলা করক্ে। তনউ নরমাক্লর িগীিনিারায় অভথ্যস্ত �ক্য় উঠক্ি উঠক্ি 

আমরা আিার কক্রানার তবিিগীয় পঢউক্য়র সম্মুখগীন। পতরতস্তির সাতি্শক তিক্িচনায়, স্াস্থ্যতিতি অনুসরন কক্রই আমাক্দরক্ক 

স্াভাতিক িগীিনযাপন করক্ি �ক্ি। তনয়তমি �াি পিায়া, মাস্ পরার পারাপাতর আমাক্দর পরাগ প্রতিক্রাি ষেমিা িৃতধিক্ি 

সক্চিন �ক্ি �ক্ি। তিক্কএমইএ নগীি তরক্ল্প তনক্য়াতিি লষে লষে শ্রতমক্কর কম্শকালগীন তনরাপত্া তনতচিিকরণ এিং িাক্দর 

স্াস্থ্য সুরষোক্ক নগীতিগি দায়িধিিা ত�ক্সক্ি তিক্িচনা কক্র আসক্ে। তিক্কএমইএ তনয়তমি িার তিতভন্ন কম্শসূতচর মািথ্যক্ম 

মাতলকপষেক্ক পিাঝাক্ি সষেম �ক্য়ক্ে পয, পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করা একতি তিতনক্য়াগ, যার ফক্ল শ্রতমকক্দর 

কাক্ি অনুপুতস্তির �ার কক্ম, মাইক্গ্ররন কক্ম, দূ�্শিনার ঝূতঁক কক্ম, উৎপাদনরগীলিা িাক্ড়, পরিিার আস্া িাক্ড়।মাতলক 

এিং শ্রতমক উভয়ই পরস্পক্রর উপর তনভ্শররগীল। িাংলাক্দক্রর নগীি পসক্টক্রর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করক্ি 

তিক্কএমইএ িধি পতরকর।

কারখানাক্ি তপতরয়ড সক্চিনিা কম্শসূতচজচত্র
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“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
জিরাপদ কমষেপজররবশ হ�াক সবার”

হমা: িাজসর উজদিি আ�রমদ (অতিতরক্ত সতচি)

ম�াপতরদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর

হকাজভড-১৯ (কররািা ভাইরাস) এর রিাদুভষোব রুখরত সারাজবশ্ব এখি একর�ারগ লড়রে। 

কমষেরক্রত্র শ্রজমরকর স্াস্থ্য ও সুরক্া জিজচিতকরণ এবং হপশাগত দুরষেিিা ও দুরষেিিািজিত 

মৃতুথ্য হ্াসকররণর লরক্থ্য আন্তিষোজতক শ্রম সংস্া (আইএলও) এর উরদথ্যারগ রিজতবের ২৮ 

এজরিল জবশ্ববথ্যাপগী World Day for Safety and Health at Work পালি করা �য়। কররািা 

ভাইরাসসৃষ্ট ম�ামাজর হমাকারবলায় জবশ্ববথ্যাপগী সরকার, শ্রজমক, মাজলক এবং সমগ্র সমাি 

হ� অভূতপূবষে চথ্যারলরজের মুরখামুজখ �রছে তা জবরবচিায় জিরয় আইএলও কতৃষেক জবশ্ববথ্যাপগী 

এ বের জদবসজির রিজতপাদথ্য জিধষোরণ করা �রয়রে: “Anticipate, prepare and respond 

to crises. Invest now in resilient OSH systems.”

কক্রানা ভাইরাস প্রতিক্রাি এিং তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি করক্ি �ক্ল কলকারখানা, 

পদাকান ও প্রতিষ্ানসমূ� িথা সকল কম্শক্ষেক্রে স্াস্থ্য সুরষোর তিিানসমূ� যথাযথভাক্ি 

িাস্তিায়ন করক্ি �ক্ি। শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় এিং কলকারখানা ও প্রতিষ্ান 

পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ)-এর উক্দথ্যাক্গ তিগি কক্য়ক িেক্রর নথ্যায় এিেরও ২৮ 

এতপ্রল ২০২১ িাতরক্খ িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিস (OSH Day) পাতলি 

�ক্ছে। এ িের িািগীয়ভাক্ি তদিসতির প্রতিপাদথ্য তনি্শারণ করা �ক্য়ক্ে- “মুতিিিক্ষ্শর 

অঙ্গীকার, তনরাপদ কম্শপতরক্ির প�াক সিার”। আন্ি্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও) এিং 

উন্নয়ন স�ক্যাগগী রা্রে যুক্তরািথ্য, কানাডা ও পনদারলথ্যান্ডস তদিসতি পালক্ন গি কক্য়ক 

িেক্রর নথ্যায় এিারও স�ায়িা প্রদান করক্ে। তিবেিথ্যাপগী পকাতভড-১৯ ম�ামাতর পরাক্ি 

কায্শরিম গ্র�ণ এিং কম্শক্ষেক্রে সুরষো পকৌরল ও স্াস্থ্যতিতি পালন কক্র শ্রতমক ভাই-

পিানক্দর িগীিন রষোর মািথ্যক্ম পদক্রর অথ্শনগীতির চাকা গতিরগীল রাখাস� বিতবেক সমতৃধির 

গতি অিথ্যা�ি রাখার িনথ্য আইএলও এিের তিক্রষ গুরুত্ব তদক্য়ক্ে। িাতির তপিা িঙ্িন্ু 

পরখ মুতিিুর র�মান িক্লতেক্লন, “তিবে আি দুই ভাক্গ তিভক্ত, একতদক্ক পরাষক, আর 

অনথ্যতদক্ক পরাতষি। আতম পরাতষক্ির পক্ষে।” িঙ্িন্ুর স্ক্প্নর পসানার িাংলা গড়ার িনথ্য 

কম্শক্ষেক্রে স্াস্থ্য ও সুরষো তনতচিিকক্ল্প আমাক্দর প্রস্তুতি গ্র�ণ করক্ি �ক্ি। কম্শক্ষেক্রে 
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পকাতভড-১৯ সংরিমণ প্রতিক্রাি এিং শ্রমখািক্ক তস্তিরগীল রাখার িনথ্য সরকার তিতভন্ন পদক্ষেপ ও উক্দথ্যাগ গ্র�ণ কক্রক্ে। 

সরকাক্রর পারাপতর মাতলকপষে ও শ্রতমকপষেক্ক আন্তরকভাক্ি তনক্্াক্ত কায্শরিম পালক্ন সক্চষ্ �ওয়া আিরথ্যক:

কমষেরক্রত্র স্াস্থ্য ও সুরক্া জিজচিতকরল্ মাজলকপরক্র করণগীয়:

n িাংলাক্দর শ্রম আইন ও িাংলাক্দর শ্রম তিতিমালার স্াস্থ্য সুরষো সংতলিষ্ তিিানগুক্লা কম্শক্ষেক্রে িাস্তিায়ন 

করক্ি �ক্ি। স্াস্থ্যতিতি অনুসরণপূি্শক কারখানার পমক্ঝ, দরিার �ািল, প্রষোলণকষে, রান্না�র ও কথ্যাক্ফক্িতরয়া 

িগীিাণুমুক্ত করক্ি �ক্ি।

n শ্রতমক ও কম্শচারগীক্দরক্ক �থ্যান্ড সথ্যাতনিাইিার, �থ্যান্ডওয়ার, সািান, পতরস্ার পাতন সরিরা�পূি্শক িা িথ্যি�ার 

তনতচিি করক্ি �ক্ি। 

n শ্রতমকক্দর মাক্ঝ যথাসম্ি দূরত্ব িিায় পরক্খ কাি করার পতরক্ির সৃতষ্ করক্ি �ক্ি। পকান শ্রতমক কফ, 

বোসকষ্, জ্বর অনুভি করক্ল িাক্ক স্াস্থ্যতিতি পালনপূি্শক আইক্সাক্লরক্ন থাকার তনক্দ্শরনা প্রদান করক্ি �ক্ি।

n পতরছেন্নিাকম্শগীক্ক প্াতস্ক িথ্যাগ সংিতলি ওক্য়স্ তিন, গ্াভস, এিং সাতি্শকথ্যাল মাস্ সরিরা� করক্ি �ক্ি। 

পসইফতি কতমতি, পাতি্শতসক্পরন কতমতি, পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া কতমতিক্ক কক্রানা প্রতিক্রাক্ি কায্শকর 

করক্ি �ক্ি।

n িরুতর পতরতস্তিক্ি কক্রানা পরগীষো করার িনথ্য শ্রতমকক্দরক্ক স�ায়িা করক্ি �ক্ি। কারখানার িথ্যিস্াপনা 

কিৃ্শপষে, স্াস্থ্যকম্শগী এিং শ্রতমকক্দর িনথ্য সাতি্শকথ্যাল মাস্ িথ্যি�ার িািথ্যিামূলক করক্ি �ক্ি।

n কক্রানা তিষয়ক কক্ট্াল রুম ও �িলাইন চালুপূি্শক িা কায্শকর করক্ি �ক্ি। কারখানার স্াস্থ্যক্কন্দ্রগুক্লাক্ক 

িৎপর রাখুন এিং স্াস্থ্যকম্শগীক্দর তপতপই সরিরা� তনতচিি করুন। শ্রম�ন এলাকায় কক্রানা প্রতিক্রাি তিষয়ক 

কায্শকরগী কতমতি গঠন  করুন।

n প্রক্য়ািক্ন শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় এিং কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর সক্ঙ্ 

আক্লাচনাপূি্শক িরুতর তিষক্য় তসধিান্ গ্র�ণ করুন। 

হপশাগত স্াস্থ্য ও সুরক্া জিজচিতকরল্ শ্রজমকপরক্র করণগীয়:

n কক্রানা ম�ামাতর পরাক্ি স্াস্থ্যতিতি ও মাতলকপক্ষের আইনতসধি তনক্দ্শরনা পমক্ন চলক্ি �ক্ি। 

n কম্শক্ষেক্রে িাংলাক্দর শ্রম আইন ও িাংলাক্দর শ্রম তিতিমালা পালক্ন মাতলকপষেক্ক স�ায়িা করুন।

n কক্রানা উপসগ্শ পগাপন না কক্র মাতলকপষেক্ক িানাক্ি �ক্ি এিং ডাক্তাক্রর ররণাপন্ন �ক্ি �ক্ি। 

n প্রক্য়ািক্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর পিাল তরি প�ল্প লাইন ১৬৩৫৭ নম্বক্র পযাগাক্যাগ 

করুন। কক্রানা সংরিমণ পরাক্ি শ্রমখািক্ক তস্তিরগীল রাখক্ি আন্তরক প�ান। 

হকাজভড-১৯ (কররািা ভাইরাস) সংক্রমণ রিজতররারধ কলকারখািা ও রিজতষ্ঠাি পজরদশষেি অজধদপ্তর কতৃষেক 
গৃ�গীত গুরুত্বপূণষে উরদথ্যাগ:

n মতন্ত্রপতরষদ তিভাগ, প্রিানমন্ত্রগীর কায্শালয়, স্াস্থ্য পসিা তিভাগ, তিতিএমইএ, তিক্কএমইএ এর পকাতভড প্রক্িাকল 

িাস্তিায়ক্ন অতিদপ্তক্রর উপম�াপতরদর্শক্কর কায্শালয়গুক্লাক্ক তনক্দ্শরনা প্রদান।

n আইএলও’র স�ায়িায় ‘কম্শক্ষেক্রে পকাতভড-১৯ প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র পপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক 

তনক্দ্শতরকা’ প্রণয়ন কক্র িা পদক্রর সকল শ্রম�ন এলাকায় অিতস্ি কারখানা কিৃ্শপষে এিং শ্রতমকক্দর মাক্ঝ 

তিিরণ করা �ক্য়ক্ে। 

n কক্রানা সংরিমণ প্রতিক্রাি ও প্রতিকার প্রয়াক্স শ্রম�ন এলাকার কারখানাসমূক্� ২০০০০০ (দুই লষে) 

সক্চিনিামূলক তলফক্লি, পপাস্ার পপ্ররণপূি্শক কারখানার ফিক, দর্শনগীয় স্ান ও িনসমাগম স্াক্ন িানাক্নার 

িথ্যিস্া গ্র�ণ করা �ক্য়ক্ে। 
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n প্রিান কায্শালয়স� ২৩তি উপম�াপতরদর্শক্কর কায্শালক্য় কক্রানা ভাইরাস তপ্রক্ভতন্টভ কতমতি গঠন এিং কক্ট্াল 

রুম স্াপন করা �ক্য়ক্ে। কতমতিসমূ� সরকার কিৃ্শক গৃ�গীি কায্শরিম আন্তরকভাক্ি িাস্তিায়ন করক্েন। 

n অতিদপ্তক্রর এমতিতিএস ডাক্তারগক্ণর মািথ্যক্ম শ্রতমকক্দরক্ক পিতলক্মতডতসন পধিতিক্ি স্াস্থ্যক্সিা প্রদান করা 

�ক্ছে। তচতকৎসকিৃদি শ্রতমকক্দরক্ক মুক্ঠাক্ফাক্ন স্াস্থ্য তিষয়ক পরামর্শ প্রদান করক্েন। 

n ডাইক্ফর উপম�াপতরদর্শক্কর কায্শালয়সমূ� স্ানগীয় প্ররাসন এিং স্াস্থ্য তিভাক্গর সাক্থ সাি্শষেতণক পযাগাক্যাক্গর 

মািথ্যক্ম কক্রানা প্রতিক্রাক্ি কাি করক্েন।

n শ্রম সংরিান্ অতভক্যাগ ও কক্রানা ভাইরাস সংরিান্ সমসথ্যা িানাক্নার িনথ্য সাি্শষেতণক পিাল তরি প�ল্প লাইন 

১৬৩৫৭ চালু রক্য়ক্ে। 

n অতিদপ্তক্রর পতরদর্শকগণ সংতলিষ্ এলাকার তরল্প পুতলক্রর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম্শকি্শা ও সংতলিষ্ পফাস্শ-এর সাক্থ 

সমন্বয় কক্র কায্শরিম পতরচালনা করক্েন। 

n শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগীর পনিৃক্ত্ব ইক্িামক্িথ্য শ্রতমক সংগঠন ও মাতলকপক্ষের সক্ঙ্ 

তদক তনক্দ্শরনামূলক  আক্লাচনা সভার আক্য়ািন করা �ক্য়ক্ে।

n পদক্রর শ্রম পতরতস্তি তস্তিরগীল রাখার িনথ্য কারখানা মাতলক ও শ্রতমক পনিৃিৃক্দির সক্ঙ্ সাি্শষেতণক পযাগাক্যাগ 

রষো করা �ক্ছে। 

n শ্রতমকক্দর প্রক্য়ািনগীয় স্াস্থ্য তনরাপত্া তনতচিি কক্র কারখানা চালু রাখার িথ্যাপাক্র কারখানার মাতলকপষে এিং 

সংতলিষ্ পস্কক্�াল্ারগণক্ক অনুক্রাি করা �ক্য়ক্ে। 

n শ্রম অসক্ন্াষ ও কক্রানা সংরিমণ এড়াক্ি শ্রম আইন ও তিতি অনুসাক্র শ্রতমকক্দর পিিনাতদ তনি্শাতরি সমক্য়র 

মক্িথ্য পতরক্রাি করার িনথ্য তনক্দ্শরনা প্রদান কক্র কারখানা মাতলকপষেক্ক অনুক্রাি করা �ক্য়ক্ে ও িদারতক করা 

�ক্ছে। 

n শ্রতমক োঁিাই িন্করণ এিং শ্রম অসক্ন্াষ তনরসক্ন আন্তরকভাক্ি কাি করার িনথ্য মাতলকপষে এিং সংতলিষ্ 

দপ্তর ও সংস্ার সাক্থ সাি্শষেতণক পযাগাক্যাগ অিথ্যা�ি রক্য়ক্ে। 

২০১৯-২০২০ অরষেবেরর কলকারখািা ও রিজতষ্ঠাি পজরদশষেি অজধদপ্তর (ডাইফ) এর কা�ষেক্রম

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র আওিািগীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর (ডাইফ) শ্রম আইন ও শ্রম 

তিতিমালা িাস্তিায়ক্নর মািথ্যক্ম পরাভন কম্শপতরক্ির তনতচিিকক্ল্প তনরলসভাক্ি কাি কক্র যাক্ছে। ২০১৯-২০২০ অথ্শিেক্র 

ডাইফ-এর উক্ল্খক্যাগথ্য কায্শরিম তেল তন্রূপ: 

n কারখানা, পদাকান ও প্রতিষ্াক্ন পমাি ৩৭৩২৭ তি পতরদর্শন সম্পন্ন। 

n ২৯৪৫ তি শ্রম সংরিান্ অতভক্যাগ গ্র�ণ এিং ২৯০২ তি অতভক্যাগ তনষ্পতত্। 

n ৮৪৭২ তি কারখানা ও প্রতিষ্ানক্ক লাইক্সন্স প্রদান এিং ২৫,২১৮ তি লাইক্সন্স নিায়ন।

n তিতভন্ন কারখানায় ৯০২তি পসইফতি কতমতি গঠন। 

n কারখানা ও প্রতিষ্াক্ন পমাি ৩৬৭ তি তরশুকষে স্াপন। 

n দু�্শিনায় আ�ি এিং তন�ি শ্রতমক্কর পতরিারক্ক ষেতিপূরণ িািদ ৮৭,২২,৫০০ িাকা প্রদাক্নর িথ্যিস্া গ্র�ণ।

n ১৬৬০ তি কারখানায় কমপ্াক্য়ন্স তনতচিি করা �ক্য়ক্ে। 

n শ্রম আইন লঙ্ঘক্নর দাক্য় কারখানা ও প্রতিষ্ান কিৃ্শপক্ষের তিরুক্ধি ১৬৬৭ তি মামলা দাক্য়র।  

n গণশুনানগীর মািথ্যক্ম ৭৮৩ িন পসিা প্রিথ্যারগীর ৭৭২ তি আক্িদন িা অতভক্যাগ তনষ্পতত্।

n ১০,৯৬১ িন শ্রতমকক্ক মািৃত্বকলথ্যাণ সুতিিা িািদ ৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩ িাকা প্রদান তনতচিিকরণ। 

n ৮০ তি আউিক্সাতস্শং তঠকাদাতর প্রতিষ্ানক্ক লাইক্সন্স প্রদান এিং ৬২ তি লাইক্সন্স নিায়ন। 
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n স্াস্থ্য, পসইফতি ও শ্রম সংরিান্ তিষক্য় শ্রতমক ও মাতলকপক্ষের িনথ্য ৭৬০ তি উবিুধিকরণ সভা।

n লাইক্সন্স প্রদান এিং লাইক্সন্স নিায়ন িািদ ৫,০৩,৪৯,২৩১ িাকা রািস্ আয়। 

n ২০১৯ সাক্ল ২৪ তি কারখানাক্ক ‘পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি উত্ম চচ্শা পুরস্ার’ প্রদান। 

n তরশুশ্রম তনরসক্ন মাতলকপষেক্ক সম্পৃক্ত পরক্খ তনয়তমি উবিুধিকরণ সভার আক্য়ািন।

জিয়জমত কা�ষেক্ররমর পাশাপাজশ ডাইফ জির্াক্ রিকরল্র মাধথ্যরম জবজভন্ কা�ষেক্রম বাস্তবায়ি কররে:

ক) “Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh including OSH, communication, knowledge 

management and gender.”-রগীষ্শক প্রকক্ল্পর মািথ্যক্ম আন্ি্শাতিক শ্রম সংস্া (আইএলও)’র স�ক্যাতগিায় 

OSH Profile অনুক্মাদন, DIFE SOP চূড়ান্করণ, খসড়া NPA on OSH প্রণয়ন, আরতসতস প্রকক্ল্প স�ক্যাতগিা 

প্রদান, পলিার ইন্সক্পকরন মথ্যাক্নিক্মন্ট অথ্যাপতলক্করন (LIMA) তিষয়ক প্রতরষেণ প্রদান, পিন্ডার পরাডমথ্যাপ 

প্রণয়নস� িহুতিি কায্শরিম সম্পন্ন করা �ক্য়ক্ে ও চলমান রক্য়ক্ে । 

খ) “জরজমজডরয়শি হকাঅরজডরিশি হসল-এ িথ্যাস্ত কারখািাগুরলার কথ্যাপ বাস্তবায়ি”-রগীষ্শক প্রকক্ল্পর আওিায় 

পদক্রর পমাি ২৬৫২তি বিতর পপারাক তরল্প কারখানার (িািগীয় উক্দথ্যাক্গর আওিায় মূলথ্যাতয়ি ১৫৪৯তি এিং 

অথ্যাকড্শ ও অথ্যালাক্য়ন্স-এর পমাি ১১০৩তি) সংস্ারকাি িদারতক করা �ক্ছে। পতরদর্শক্নর পারাপাতর আরতসতসর 

আওিািগীন কারখানাসমূক্�র ড্রইং ও তডিাইন পয্শাক্লাচনা এিং িুক্য়ক্ির অতভজ্ঞ তরষেকমডিলগীর সমন্বক্য় গতঠি 

িাস্ক্ফাস্শ এর মািথ্যক্ম উক্ত ড্রইং-তডিাইন অনুক্মাদন করা �ক্ছে। 

গ) িাংলাক্দর সরকার ও ইউএনএফতপএ এর অথ্শায়ক্ন “Gender Equality and Women’s Empowerment at 

Work” প্রকক্ল্পর আওিায় শ্রম পতরদর্শক, তরল্প পুতলর ও আইআরআই প্রতরষেকক্দরক্ক  কম্শক্ষেক্রে পিন্ডারতভতত্ক 

সত�ংসিা ও পযৌন-প্রিনন স্াস্থ্য তিষক্য় প্রতরষেণ প্রদান করা �ক্য়ক্ে গাক্ম্শন্টস, চামড়ািাি ও  চা িাগান কারখানায় 

শ্রতমকক্দর পিন্ডারতভতত্ক সত�ংসিা, পযৌন ও প্রিনন স্াস্থ্য অতিকার সম্পক্ক্শ িথ্যাপক সংখথ্যক সক্চিনিামূলক  

উবিু্ধিকরণ সভা আক্য়ািন করা �ক্য়ক্ে। 

�) “িাতগীয় হপশাগত স্াস্থ্য ও জিরাপত্া জব্য়ক গরব্ণা এবং রিজশক্ণ ইিজটিজিউি (NOHSRTI) স্াপি”-রগীষ্শক 

প্রকক্ল্পর আওিায় রািরা�গীক্ি অিকাঠাক্মা তনম্শাণস� প্রকক্ল্পর অনথ্যানথ্য কায্শরিম চলমান রক্য়ক্ে। 

ঙ) স্থ্যারিজিক হসক্টর হকা-অপাররশি রিরিক্ট, হডিমাকষে-বাংলারদশ-এর স�ক্যাতগিায় ১২ িন শ্রম পতরদর্শকক্ক 

পডনমাক্ক্শ েয় সপ্তাক্�র প্রতরষেণ প্রদান করা �ক্য়ক্ে। অথ্যাতক্সক্ডন্ট তপ্রক্ভনরন, পকতমকথ্যাল পসইফতি, পমতরনাতর 

পসইফতি ও আক্গ্শাক্নাতমক্স তিষয়ক চারতি নথ্যারনাল গাইডলাইন OSH কাউতন্সক্লর মািথ্যক্ম অনুক্মাদন করা �য়। 

DWEA-DIFE মাস্ার পরেতনং সম্পন্ন করার পর  ডাইফ-িু-ডাইফ প্রতরষেণ সমাপ্ত �ক্য়ক্ে এিং তিতভন্ন কায্শরিম 

চলমান রক্য়ক্ে। 

চ) এোড়াও, ডাইফ কক্য়কতি উন্নয়ন স�ক্যাগগী পদর ও সংস্া যথা তিআইক্িড, GAIN ইিথ্যাতদর  সক্ঙ্ কাি করক্ে। 

পকাতভড-১৯ (কক্রানা ভাইরাস) ম�ামাতর পথক্ক আমাক্দর সকলক্ক তরষো গ্র�ণ করক্ি �ক্ি। সংকক্ি সিাইক্ক একক্যাক্গ 

কাি করক্ি �ক্ি এিং সিাইক্ক তনক্য়ই িাঁচক্ি �ক্ি। কক্রানা সংরিমণ প্রতিক্রাক্ি সকলক্ক সতম্মতলিভাক্ি কাি করক্ি �ক্ি 

ও স্াস্থ্যতিতি পমক্ন চলক্ি �ক্ি। ইংক্রতিক্ি একতি প্রিাদ আক্ে, Every cloud has a silver lining. কক্রানা দুক্য্শাগ একতদন 

পকক্ি যাক্ি এিং তনতচিিভাক্িই আিার সম্ািনার আক্লা উদ্াতসি �ক্ি। সিার িনথ্য পরাভন কম্শপতরক্ির তনতচিিকক্ল্প 

আমাক্দরক্ক পপরাগি স্াস্থ্য ও সুরষোর সংস্ৃতি তনয়তমি চচ্শা করক্ি �ক্ি। এিনথ্য প্রক্য়ািন মাতলক্কর সতদছো ও প্রক্য়ািনগীয় 

িথ্যিস্া গ্র�ণ এিং শ্রতমক ও সংতলিষ্ সকক্লর সাতি্শক স�ক্যাতগিা। িক্িই আমরা একতদন িঙ্িন্ুর স্ক্প্নর পসানার িাংলা 

গক্ড় িুলক্ি সষেম �ক্িা ইনরাআল্া�।
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অগ্র�াত্রায় ফায়ার সাজভষেস
ও জসজভল জডরফন্স

জরিরগজডয়ার হিিাররল হমা: সাজ্াদ হ�াসাইি

এনতডতস, এএফডতব্লউতস, তপএসতস, এমতফল

ম�াপতরচালক, ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর 

পভৌক্গাতলক অিস্াক্নর কারক্ণই িাংলাক্দর তিক্বের অনথ্যিম দুক্য্শাগপ্রিণ পদর। �ূতণ্শঝড়, 

িনথ্যা, খরা, িলািধিিা, নদগীভাঙন, িক্ন্শক্ডা ও লিণাক্তিা িৃতধির ফক্ল মানুক্ষর িগীিন ও 

িগীতিকা আি হুমতকর সম্মুখগীন। ভূতমকম্প প্রিণ এলাকায় অিতস্ি �ওয়ায় িাংলাক্দক্র 

িড় িরক্নর ভূতমকক্ম্পর আরঙ্া রক্য়ক্ে। �নিসতি, অপতরকতল্পি নগরায়ন এিং ঝুঁতকপূণ্শ 

দালান পকাঠা তনম্শাক্ণর ফক্ল র�র ও নগর এলাকায় ভূতমকক্ম্পর ষেয়ষেতির আরঙ্াও িৃতধি 

পাক্ছে। পারাপাতর অতনিকাডি, সড়ক ও পনৌ দু�্শিনা প্রতিতনয়ি �ক্ি চলক্ে।  প্রাকৃতিক ও 

মানিসৃষ্ সকল দুক্য্শাক্গ সরকাক্রর প্রথম সাড়াদানকারগী পসিা িাত�নগী ত�ক্সক্ি কাি কক্র 

িাংলাক্দর ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর । দুক্য্শাগ-দু�্শিনা পমাকাক্িলায় 

আমাক্দর সাফলথ্য থাকক্লও প্রতিতনয়ি নিুন হুমতক ও চথ্যাক্লক্ঞ্জর মুক্খামুতখ �তছে আমরা। 

পদক্র দ্রুি নগরায়ন, তরল্পায়ন, িথ্যিসা িাতণক্িথ্যর প্রসার এিং রিমিি্শমান�াক্র িহুিল/

িাতণতিথ্যক প্রতিষ্ান গক্ড় ওঠার ফক্ল অতনি দু�্শিনার ঝুঁতক ও চথ্যাক্লঞ্জ নিুন মারোয় িৃতধি 

পাক্ছে। 

মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগীর সুক্যাগথ্য পনিৃক্ত্ব আমরা আমাক্দর পদরক্ক উন্নি পদক্র পতরণি করার 

স্প্ন পদখতে।  এ স্প্ন পূরণ করক্ি �ক্ল সকল মানুক্ষর তনরাপত্া তনতচিি করাস� কম্শিগীিগী 

সকক্লর িনথ্য তনরাপদ কম্শপতরক্ির বিতর করা একতি অনথ্যিম রি্শ। তনরাপদ কম্শপতরক্ির 

তনতচিি কক্র তরল্প কারখানায় কম্শরি সকক্লর তনরাপত্া ও কম্শদষেিা িৃতধির মািথ্যক্ম 

পদক্রর অথ্শননতিক উন্নতির িারা িিায় রাখা আমাক্দর সকক্লর দাতয়ত্ব। পদক্রর তনরাপত্া 

িৃতধি এিং পপরাগি স্াস্থ্য তনতচিি করাস� তনরাপদ কম্শপতরক্ির গক্ড় পিালা একতি সমতন্বি 

কায্শরিম। এ লক্ষেথ্য সকল ম�ক্লর সমতন্বি উক্দথ্যাগ গ্র�ণ করা প্রক্য়ািন। আিাতসক  ও 

িাতণতিথ্যক ভিন তনম্শাণ এিং িা িথ্যি�াক্রর পষেক্রে ভিন মাতলক ও িথ্যি�ারকারগী সকলক্ক 

তনরাপত্া আইক্নর প্রতি শ্রধিারগীল থাকক্ি �ক্ি । শুিু সরকাতর উক্দথ্যাক্গ সকক্লর স্াস্থ্যগি 

তনরাপত্া রষো করার পারাপাতর পপরাগিকাক্ি তনক্য়াতিিক্দর িনথ্য রিভাগ তনরাপদ 

কম্শপতরক্ির তনতচিি করািা দুরূ�। সকল পশ্রতণ-পপরার মানুষক্ক এ তিষক্য় আন্তরক ও 
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যত্নিান �ক্ি �ক্ি। আতম মক্ন কতর, এই লষেথ্য পূরক্ণ পদরিথ্যাপগী তিপুল িনসক্চিনিা ও িনসম্পৃক্তিা সৃতষ্ক্ি িাতগীয় 

হপশাগত স্াস্থ্য ও হসইফজি জদবস-২০২১ উদযাপন গুরুত্বপূণ্শ ভূতমকা পালন করক্ি।

দুক্য্শাগ-দু�্শিনা পমাকাক্িলায় ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তক্রর দগী�্শ পময়াদগী লষেথ্য �ক্লা পযক্কাক্না মানিসৃষ্ 

িা প্রাকৃতিক দুক্য্শাগ �ক্ি মানুক্ষর ষেয়ষেতি ও প্রাণ�াতনর সংখথ্যা স�নগীয় ও গ্র�ণগীয় পয্শাক্য় নাতমক্য় আনা। একই সক্ঙ্ িড় 

িরক্নর দুক্য্শাগ পমাকাক্িলায় তনক্িক্দর সষেমিা িৃতধি করা। এরই পপ্রতষেক্ি মাননগীয় প্রিানমন্ত্রগী পদক্রর প্রতিতি উপক্িলায় 

নূথ্যনিম একতি কক্র ফায়ার পস্রন তনম্শাক্ণর যুগান্কারগী প�াষণা তদক্য়ক্েন। পসই প�াষণা িাস্তিায়ক্নর পরষ পয্শাক্য় আতে 

আমরা। িি্শমান সরকার ষেমিায় আসার আক্গ সারা পদক্র পমাি ফায়ার পস্রক্নর সংখথ্যা তেল ২০৬তি, িি্শমাক্ন চালুকৃি 

ফায়ার পস্রক্নর সংখথ্যা ৪৫৬তি। প্রকক্ল্পর কাি সম্পন্ন �ক্ল ফায়ার পস্রক্নর পমাি সংখথ্যা �ক্ি ৫৬৫তি।  আমাক্দর 

সামক্থ্শথ্যর সিিুকু কাক্ি লাতগক্য় িাতির িনথ্য সক্ি্শাচ্ পসিার তনচিয়িা তিিান করক্ি আমরা অঙ্গীকারিধি। দুক্য্শাগ-

দু�্শিনা পমাকাক্িলায় ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর এখন িহুমাতরেক পসিাকাক্ি তনক্য়াতিি। িি্শমান সরকার 

আমাক্দর সষেমিা িৃতধিক্ি িাস্তিমুখগী নানা পদক্ষেপ গ্র�ণ করায় আমাক্দর পসিার মান ও সামথ্শথ্য পযমন িৃতধি পপক্য়ক্ে, পিমতন 

আমাক্দর পসিাক্ষেরেও অক্নক সম্প্রসাতরি �ক্য়ক্ে। আমরা এখন অতনিতনি্শাপণ ও উধিার কায্শরিক্মর পারাপাতর িতঙ্ দমন 

অতভযাক্ন অংরগ্র�ণ, পনৌযান দু�্শিনায় ডুিুতর কিৃ্শক উধিার কায্শরিম পতরচালনা, পদতর-তিক্দতর গুরুত্বপূণ্শ িথ্যতক্তক্দর অতনি 

তনরাপত্া প্রদান, �াইওক্য়স� পদক্রর ৯২তি গুরুত্বপূণ্শ স্াক্ন দ্রুি সাড়া প্রদাক্নর লক্ষেথ্য অগ্রিি্শগী অতনিতনি্শাপণ ও উধিারকারগী 

দল পমািাক্য়ন, সরকাতর-পিসরকাতর প্রতিষ্ান ও িহুিল ভিক্নর অতনি তনরাপত্া তনতচিিকরণ, অতনি প্রতিক্রাি কায্শরিম 

পতরচালনা এিং িািগীয় প্রদর্শনগী ও পমলাসমূক্�র তনরাপত্া ইউতনি পমািাক্য়ন কক্র আসতে। আমরা তিতভন্ন তরষোপ্রতিষ্ান, 

তরল্প-কারখানা, সরকাতর-পিসরকাতর প্রতিষ্াক্ন কম্শরি তিতভন্ন পদময্শাদার কম্শকি্শা-কম্শচারগী, আম্শড পফাক্স্শস তডতভরন, 

পুতলর িাত�নগীর সদসথ্য এিং তপ্রন্ট ও ইক্লকরেতনক তমতডয়ায় কম্শরিক্দর অতনিতনি্শাপণ ও উধিার তিষক্য় প্রতরষেণ প্রদান করতে। 

এোড়া অনথ্য সকল পপরাগি দাতয়ত্ব পালক্নর মিথ্য তদক্য় ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স এখন গণমানুক্ষর আস্া আর 

তনভ্শরিার প্রিগীক্ক পতরণি �ক্য়ক্ে। 

আমরা ভূতমকম্প িা পমগা তডিাস্ার পমাকাক্িলা করার লক্ষেথ্য সারা পদক্র ৬২ �ািার আরিান কতমউতনতি ভলাতন্টয়ার 

বিতরর কাি কক্র যাতছে। ইক্িামক্িথ্য ৪৬,৭৫৬ িনক্ক প্রতরষেণ প্রদান করা সম্পন্ন �ক্য়ক্ে। এক্দর ফলপ্রসূভাক্ি কাক্ি 

লাগাক্নার িনথ্য আমাক্দর প্রতিতি ফায়ার পস্রক্ন িাক্দর িনথ্য উধিার সরঞ্জাম মিুদ রাখা �ক্য়ক্ে। পপারাক তরল্প প্রতিষ্ানস� 

পদক্রর সকল িরক্নর প্রতিষ্াক্ন অতনি তনরাপত্া তিষক্য় দষে িনরতক্ত বিতরর উক্দিক্রথ্য অতনিতনি্শাপণ, অতনি প্রতিক্রাি, 

প্রাথতমক তচতকৎসা ও উধিার কায্শরিম সম্পতক্শি প্রতরষেণ প্রদান কক্র আসক্ে ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর। 

এরই িারািাত�কিায় ২০১৬ সাক্ল  ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর কাতরগতর তরষো পিাক্ড্শর অিগীক্ন ফায়ার 

সাক্য়ন্স এন্ড অকুক্পরনাল পসইফতি পকাস্শ এিং ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তক্রর অিগীক্ন ফায়ার পসইফতি 

মথ্যাক্নিার পকাস্শ চালু কক্রক্ে। এ পয্শন্ ০৯ তি িথ্যাক্চর প্রতরষেণ সফলিার সাক্থ সম্পন্ন করা �ক্য়ক্ে এিং এর আওিায়  

ফায়ার পসইফতি মথ্যানক্িার পকাক্স্শ ৭৩৫ িন এিং ফায়ার সাক্য়ন্স অথ্যান্ড অকুক্পরনাল পসইফতি পকাক্স্শ ৮২৪ িন প্রতরষেণ 

গ্র�ণ কক্রক্ে। প্রাতন্ক পয্শায় পয্শন্ সষেমিা িাড়াক্নার লক্ষেথ্য প্রতিতি ফায়ার পস্রনক্ক এক একতি তডিাস্ার পরসপন্স ক্াক্ি 

পতরণি করার পতরকল্পনা রক্য়ক্ে অরে অতিদপ্তক্রর।  পপরাগি তিষক্য় দষেিা িৃতধির িনথ্য অরে অতিদপ্তক্রর তিতভন্ন স্তক্রর 

কম্শকি্শা-কম্শচারগীক্দর তিক্বের তিতভন্ন পদর পথক্ক উচ্ির প্রতরষেণ প্রদান করা �ক্ছে।  দুক্য্শাগ পমাকাক্িলায় সষেমিা িৃতধির 

লক্ষেথ্য International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)-এর গাইডলাইন অনুসাক্র ফায়ার 

সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফক্ন্স আন্ি্শাতিক মাক্নর Urban Search & Rescue Team (USAR Team) গঠন করা �ক্য়ক্ে।

ফায়ার সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স অতিদপ্তর িেরিথ্যাপগী অতনি প্রতিক্রািস� দুক্য্শাগ-দু�্শিনার ঝুঁতক কতমক্য় আনার লক্ষেথ্য 

তিস্তাতরি কম্শসূতচ তনক্য় কাি কক্র যাক্ছে। এগুক্লার মক্িথ্য উক্ল্খক্যাগথ্য �ক্লাঃ িহুিল ভিন, িাতণতিথ্যক ভিন, কলকারখানা, 

পপারাক তরল্প প্রতিষ্ান ও িতস্ত এলাকায় অতনি দু�্শিনা পরািকক্ল্প তনয়তমি পতরদর্শন, গণসংক্যাগ, ম�ড়া অনুরগীলন ও 

পরামর্শ প্রদান; অতনি তনরাপত্ার রক্ি্শ িহুিল ভিক্নর োড়পরে প্রদান; িনসক্চিনিা সৃতষ্র লক্ষেথ্য �াি-িািার, মাক্ক্শি, 

তরষোপ্রতিষ্ানগুক্লাক্ি সক্চিনিামূলক তলফক্লি তিিরণ, গণসংক্যাগ, মাইতকংস� নানা িরক্নর কম্শসূতচ পালন; 

ওয়থ্যার�াউি ও ওয়াক্শরপসমূক্�র অতনি প্রতিক্রাি ও তনি্শাপণ িথ্যিস্া িাস্তিায়নপূি্শক ফায়ার লাইক্সন্স প্রদান ও নিায়ন 

করা; পদক্রর তক-পক্য়ন্ট ইন্সিক্লরনস� সরকাতর গুরুত্বপূণ্শ স্াপনাসমূ� পতরদর্শন এিং অতনি তনরাপত্া তিষক্য় পরামর্শ প্রদান 
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করা; ফায়ার পস্রক্নর আওিািগীন এলাকাসমূক্� অতনিতনি্শাপণ ও উধিার স�ায়ক পতরক্ির সৃতষ্র লক্ষেথ্য তনয়তমি িক্পাগ্রাতফ 

ও গণসংক্যাগ কায্শরিম পতরচালনা করা ইিথ্যাতদ।  এোড়াও দুক্য্শাগ িথ্যিস্াপনা ও রোণ মন্ত্রণালয় কিৃ্শক প্রণগীি SOD 
(Standing Order on Disaster) অনুসাক্র অনথ্যানথ্য িাত�নগীর সমন্বক্য় তনয়তমি পযৌথ ম�ড়া ও অনুরগীলক্ন ফায়ার 

সাতভ্শস ও তসতভল তডক্ফন্স তনয়তমি অংরগ্র�ণ করক্ে। 

আমরা সকক্ল িাতন িাংলাক্দর আন্ি্শাতিক তিক্বে উন্নয়ক্নর পরাল মক্ডল ত�ক্সক্ি স্গীকৃতি লাভ কক্রক্ে। সকল পষেক্রেই 

উন্নয়ক্নর পোঁয়া দৃরথ্যমান যা সতিথ্যই প্ররংসনগীয়। তিক্বের অনথ্যানথ্য পদক্রর অতনিকাক্ন্ডর পতরসংখথ্যান তনক্য় গক্িষণা করক্ল 

পদখা যাক্ি পযখাক্নই একতি পদর উন্নয়ক্নর অগ্রযারোয় িাতিি �য় িখন এর সাক্থ সাক্থ নিুন নিুন অতনি ঝুঁতক পযমন : 

িগীিনযারোয় উচ্ দা�থ্যিস্তুর িথ্যি�ার, ইতন্টতরয়র পডক্কাক্ররক্ন ঝুঁতকপূণ্শ উচ্ দা�থ্যিস্তুর িথ্যি�ার, ঝুঁতকপূণ্শ এিং অনুক্নাক্মাতদি 

িহুিল ভিন তনম্শাণ, অপতরকতল্পি নগরায়ন, অপতরকতল্পি তরল্পায়ন, অপ্রতরতষেি কম্শগী তদক্য় ঝুঁতকপূণ্শ পকতমকথ্যাক্লর অতনরাপদ 

িথ্যি�ার, আিাতসক এলাকায় ঝুঁতকপূণ্শ পকতমকথ্যাল ও তরল্প কারখানার অিস্ান, তমক্সড অকুক্পন্সগী ভিক্নর আতিকথ্য, অতনরাপদ 

ও অনুক্নাক্মাতদি ইক্লকরেতনক্স ও পমকাতনকথ্যাল যন্ত্রপাতির িথ্যি�ার, অপ্ররস্ত রাস্তা�াি, রোতফক িথ্যামস� অক্নক িরক্নর অতনি 

দু�্শিনার ঝুঁতকসমূ�  মানুক্ষর িগীিনযারোর সাক্থ যুক্ত �ক্ি থাক্ক। এক্ষেক্রে অতনি দু�্শিনার ষেয়ষেতি পথক্ক রষো পপক্ি �ক্ল 

প্রক্য়ািন যক্থাপযুক্ত অতনি প্রতিক্রাি ও তনি্শাপণ িথ্যিস্া। আমরা তিবোস কতর অতনি প্রতিক্রাি তনি্শাপক্ণর পচক্য় উত্ম। িাই 

সময় এক্সক্ে অতনি প্রতিক্রাি িথ্যিস্া পিারদার করা, অতনি দু�্শিনার ঝুঁতক, প্রতিক্রাি িথ্যিস্া ও করণগীয় তিষক্য় িনসক্চিনিা, 

প্রতরষেণ, ম�ড়া, তনয়তমি পতরদর্শন, অতনি প্রতিক্রাি ও তনি্শাপণ িথ্যিস্াতদর রষেণাক্িষেণ, ত্রিি �াইক্ড্রন্ট স্াপন, সংতলিষ্ 

আইন ও তিতিমালার িাস্তিায়ন, স্ানগীয় িনপ্রতিতনতির িনসংক্যাগ ও িদারতক এিং সক্ি্শাপতর অতনি প্রতিক্রাি িথ্যিস্াক্ক 

সামাতিক অনুরগীলক্নর অংর ত�ক্সক্ি িথ্যতক্তগি, পাতরিাতরক, সামাতিক, রািননতিক, িািগীয় পয্শাক্য়  িাস্তিায়ন করার 

মািথ্যক্ম তনরাপদ ও সমৃধি িাংলাক্দর গক্ড় উঠুক এই আরািাদ িথ্যক্ত কতর। ম�ান আল্া� আমাক্দর সকক্লর স�ায় �উন । 

িাংলাক্দর তচরিগীতি প�াক ।
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ডাঃ হমাঃ শজফউর র�মাি 

তিভাগগীয় প্রিান, পপরা ও পতরক্ির স্াস্থ্য তিভাগ, তনপসম, ঢাকা ।

িারািাত�ক একিা সংগ্রাক্মর মিথ্যতদক্য় ১৯৭১ সাক্ল স্ািগীন িাংলাক্দক্রর িন্ম। স্ািগীনিার 

পর তিধ্বস্ত পদর, তিধ্বস্ত অথ্শনগীতি মানুষক্ক গিানুগতিক কৃতষ পপরার িাইক্র িগীতিকা 

তনি্শাক্�র িনথ্য তিকল্প পপরা খুঁক্ি পির করার পচষ্া কক্র। 

স্ািগীনিার পক্রর িের মারে ৩৪ পকাতি ৮৪ লাখ মাতক্শন ডলাক্রর রপ্তাতন কক্রতেল 

িাংলাক্দক্র। িার মক্িথ্য ৯০ রিাংর িা ৩১ পকাতি ৩০ লাখ ডলাক্রর পণথ্যই তেল পাি ও 

পািিাি। পাক্ির পর প্রিান রপ্তাতন পক্ণথ্যর মক্িথ্য তেল চা ও ত�মাতয়ি খাদথ্য। যতদও পমাি 

রপ্তাতনক্ি এ পণথ্য দুতির অিদান তেল পসায়া রিাংক্রর কাোকাতে।

৫০ িের আক্গর পণথ্য রপ্তাতন তচক্রের পারাপাতর পদক্রর অথ্শনগীতির পচ�ারার পখালনলক্চ 

িদক্ল তদক্য়ক্ে বিতর পপারাক খাি । পািক্ক �তিক্য় পণথ্য রপ্তাতনর রগীষ্শস্ান দখল কক্রক্ে 

পণথ্যতি। পাঁচ দরক্কর িথ্যিিাক্ন রপ্তাতন আয় ৯৬ গুণ িৃতধি, প্রায় ৪০ লাখ গ্রামগীণ নারগী-

পুরুক্ষর কম্শসংস্ান, নারগী ষেমিায়ন, স�ক্যাগগী তরক্ল্পর তিকারস� অক্নক পষেক্রে অিদান 

পরক্খক্ে পপারাকতরল্প। চগীক্নর পর একক পদর ত�ক্সক্ি তবিিগীয় রগীষ্শ পপারাক রপ্তাতনকারক 

িাংলাক্দর। পতরক্িরিান্ি  পপারাক কারখানার সংখথ্যার তদক পথক্কও তিক্বে সিার ওপক্র 

িাংলাক্দর। সি তমতলক্য় িাংলাক্দক্রও স্ািগীনিার সিুণ্শিয়ন্গীক্ি এক্স বিতর পপারাক 

খাি িড় তিস্ময় �ক্য় দাঁতড়ক্য়ক্ে। রক্ত ভগীি গক্ড়ক্ে তিবেিািাক্র। 

অথচ স্ািগীনিার পর পণথ্য রপ্তাতনর িাতলকায় বিতর পপারাক্কর পকাক্না নাম-তনরানা তেল 

না। পসই পপারাক খাক্ির রপ্তাতন গি ২০১৮-১৯ অথ্শিেক্র তেল ৩ �ািার ৪১৩ পকাতি 

ডলাক্রর, যা পদরগীয় মুদ্রায় ২ লাখ ৯০ �ািার ১০৫ পকাতি িাকা। কক্রানার কারক্ণ গি 

অথ্শিের রপ্তাতন তকেুিা কক্ম ২ �ািার ৭৯৪ পকাতি ডলাক্র পনক্ম এক্সতেল । িারপরও 

পমাি রপ্তাতন আক্য়র ৮৩ রিাংরই বিতর পপারাক্কর দখক্ল। আর পাি ও পািিাি 

পক্ণথ্যর ত�সথ্যা কক্ম ২ দরতমক ৬২ রিাংক্র দাঁতড়ক্য়ক্ে। 
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িনসংখথ্যার রিমিি্শমান িারা,  বিতবেক চাত�দা, প্রাণগীকুক্লর তিক্ক থাকার সংগ্রাম, কক্রানায় তিপয্শস্ত অথ্শনগীতি– সমগ্র তিবেক্ক 

পিঁক্চ থাকার সংগ্রাক্ম সামক্নর কািাক্র দাঁড় কতরক্য়ক্ে। 

কক্রানায় তিপয্শস্ত অথ্শনগীতি  পুনরুধিাক্র শ্রতমক-মাতলক্কর পযৌথ প্রক্চষ্া একান্ই কামথ্য। আর এর  ফক্ল পয পকান কারখানাক্িই 

সম্মান িনক উৎপাদন করা সম্ি। পযক্�িু কলথ্যাণমুতখ উৎপাদন িথ্যিস্ায় শ্রতমকই মুখথ্য ভূতমকা পালন কক্র। পসক্�িু শ্রতমক্কর 

সুস্াস্থ্য রষো ও িাক্দর পপরাগি তনরাপত্াদাক্নর তিষয়তি অিরথ্যই িরুতর ত�সাক্ি শ্রতমক, মাতলক, সরকার ও সংতলিষ্ সকক্লর 

তিক্িচনা করা দরকার। তিক্রষ কক্র কম্শক্ষেক্রে শ্রতমক্কর পপরাগি স্াস্থ্য এিং পপরাগি তনরাপত্ার িথ্যাপাক্র শ্রতমকস� 

সংতলিষ্ সকক্লর গুরুত্বপূণ্শ ভূতমকা থাকা দরকার। এক কথায় পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া �ক্লা, পযক্কান িথ্যিসাতয়ক তরল্প 

প্রতিষ্ান, কলকারখানা, গাক্ম্শন্টস কারখানা, কৃতষ-খামার, চা-িাগান তকংিা অনথ্য পয পকান িথ্যিসাতয়ক প্রতিষ্াক্ন এমন পকান 

প্রতিকুল পতরক্ির সৃতষ্ করা পথক্ক তিরি থাকা- যা শ্রতমক-কম্শচারগীক্দর স্াক্স্থ্য ষেতিকর প্রভাি পফলক্ি তকংিা মারাত্বক পকান 

দূ�্শিনা সৃতষ্ করক্ি।

সািারণি পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার পষেক্এ, শ্রক্মর সাক্থ সংতলিষ্ সকক্লর উতচি পারস্পাতরক স�ক্যাতগিার মািথ্যক্ম 

শ্রতমকক্দর শুিুমাএ কম্শক্ষেক্এর পরাগ ও দূ�্শিনা তিক্িচনা না কক্র শ্রতমক্কর বদত�ক, মানতসক এিং সামাতিক স্াক্স্থ্যর সক্ঙ্ 

সম্পতক্শি তিষয়ািতলর তদক্ক লষেথ্য রাখা। ‘পপরাগি স্াস্থ্য’ িলক্ি পয পকান পপরায় কম্শরি সকল শ্রতমক্কর বদত�ক, মানতসক 

এিং সামাতিক স্াক্স্থ্যর সক্ঙ্ সম্পতক্শি তিষয়ািলগী পিাঝায়। পপরাগি স্াক্স্থ্যর সক্ঙ্ ‘প্রতিকার ও প্রতিক্রাি’ উভয় িথ্যিস্াই 

যুক্ত রক্য়ক্ে।

স্াস্থ্য-সমসথ্যা সৃজষ্টর রিজক্রয়াঃ

সািারণি স্াক্স্থ্যর ওপর পয পকান প্রতিতরিয়া সৃতষ্ করক্ি �ক্ল পকান দূতষি িস্তুক্ক �য় রারগীতরক সংস্পক্র্শ আসক্ি �ক্ি অথিা 

ররগীক্র প্রক্ির করক্ি �ক্ি। ৩তি প্রতরিয়ার মািথ্যক্ম সািারণি িা সম্পন্ন �ক্য় থাক্ক ঃ

১.বোস-প্রবোস ।

২.সংস্পর্শ ।

৩.গলি:করণ

দূরষেিিার কারণসমূ�ঃ

n অপয্শাপ্ত প্রতরষেণ।

n পযাগাক্যাক্গর অভাি।

n পয্শাপ্ত িক্থথ্যর অভাি।

n খন্ডকালগীন কাি িা ফলাফক্লর তভতওক্ি মিুরগী পদওয়া।

n চাপ সৃতষ্।

n পমতরনারগী তডিাইন ও কায্শপধিতিক্ি তনরাপত্া�গীনিা।

n অপয্শাপ্ত তনরাপত্া িথ্যিস্া।

n তনরাপত্ামূলক পপারাক/সরঞ্জামাতদ িথ্যি�ার িা সরিরা� না করা।

n কাক্ি অনথ্যমনস্িা ।

হপশাগত স্াস্থ্য জিরাপত্ার ঝুঁজকসমূ� ঃ

n আসা-যাওয়ার পথক্রাি িা িাঁিাগ্রস্।

n বিদুথ্যতিক ত্রুতি।

n তপতছেল পথ।

n তরখাযুক্ত িা তিক্্ারণ �িায় এমন রাসায়তনক দ্রক্িথ্যর উপতস্তি।
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n ভারগী তিতনসপএ।

n পমতরক্নর িত্বািিান িা তনরাপত্াক্িতষ্ি না থাকা।

n গরম-ঠান্ডা তিতনসপএ।

n িারাক্লা িা �ূণ্শায়মান যন্ত্রপাতির উপতস্তি ।

হ�খারিই ঝুঁজক হদখা �াক বা হচারখ পড়ুক হদজর িা করর তা সজররয় হফলরত �রব, �ারত আরশপারশ বা অিথ্য 
হকাি িায়গায় তা হদখা িা হদয়।ঝুঁজকরক জিয়ন্তরণ আিার ৩জি স�ি ধাপ ঃ
n উৎপতও স্াক্ন।

n উৎপতও স্ান পথক্ক শ্রতমক্কর কাক্ে পপৌোক্নার পক্থ।

n শ্রতমক্কর কাক্ে।

ঝুঁজক কমারিার িিথ্য বথ্যবস্াপিা কতৃষেপরক্র ভূজমকা ঃ
n কাক্ির িায়গা পতরদর্শন।

n অতভক্যাগ সংগ্র�।

n সিক্চক্য় আক্গ তক করা দরকার িা তনি্শারন।

কমষেস্রল দূরষেিিা এড়ারত �রলঃ

n ঝুঁতকপূণ্শ কাক্ি মাথায় প�লক্মি পক্র কাি করুন।

n পচাক্খ চরমা পক্র কাি করুন।

n �াক্ি গ্াভস পক্র কাি করুন।

n পাক্য় িুি িুিা পক্র কাি করুন।

n মুক্খ মাস্ িথ্যি�ার করুন।

n কম্শস্ক্ল তনরাপক্দ কাি করুন।

n অসুস্থ্য ররগীক্র কাি করা তিপদিনক।

n অসুস্থ্যক্িাি করক্ল ফথ্যাক্টতরক্ি অিতস্ি তচতকৎসক্কর পরামর্শ তনন।

n কাক্ির সময় িন্দ্রা �িাক্ি পাক্র এমন ঔষি পসিন করক্িন না।

n মাদক দ্রিথ্য পসিন করা পথক্ক তিরি থাকুন।

n সুস্থ্য শ্রতমক অতিক উৎপাদক্নর পূি্শরি্শ।

n সি্শ প্রকার সািিানিা অিলম্বন কক্র পমতরন চালাক্না উতচি।

n কম্শস্ক্ল প্রক্য়ািনগীয় তঢলা পপারাক পতর�ার কক্র এক্প্রান পরা িাঞ্ছনগীয় অথিা ওড়না ভাক্লাভাক্ি পপঁতচক্য় কাি করুন 

এিং কম্শস্ক্ল রাতড় পরা পতর�ার করুন।

n কাক্ির সময় অনথ্য তচন্া পতর�ার করুন।

n মূহুক্ি্শর অসািিানিা তিপক্দর কারণ �ক্ি পাক্র।

n কাি পরক্ষ �াি মুখ পতরষ্ার পতরছেন্ন কক্র িুক্য় পফলুন।

n বিদুথ্যতিক িাক্রর ইনসুক্লির নষ্ �ক্য় পগক্ল সি্শ সাতক্শি �ক্য় দূ�্শিনা �িক্ি পাক্র।
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n কাি শুরুর পূক্ি্শ আপনার পমতরন ভাক্লাভাক্ি এিং তনয়তমি পরগীষো করুন । কারখানার পকাথাও পকান ত্রুতিপূণ্শ িার িা 

পকান পমতরন আপনার পচাক্খ িরা পড়ক্ল সাক্থ সাক্থ ইক্লকতরেতরয়ানক্ক িানান এিং একই সক্ঙ্ কারখানা কিৃ্শপষেক্কও 

অিত�ি করুন।

n মক্ন রাখক্িন ঝুঁতকপূণ্শ পমতরন এিং ত্রুতিপূণ্শ বিদুথ্যতিক িাক্রর সি্শসাতক্শি গাক্ম্শন্টর্ ফথ্যাক্টতরক্ি অতনিকাক্ন্ডর অনথ্যিম 

কারণ।

n কাি শুরুর পূক্ি্শ পমতরনারগী তনরাপত্া গাড্শ (পযমন- তনতডল গাড্শ, পুতল কভার, নগীক্চর মির পুতল কভার, আই গাড্শ 

ইিথ্যাতদ) তঠক আক্ে তকনা িা পরগীষো কক্র পদখুন।

n িথ্যতক্তগি সুরষো পধিতি (পযমন-রািার গ্াভস, পমিাল গ্াভস, মাস্, চরমা, ইয়ার প্াগ, এক্প্রান ইিথ্যাতদ) পতরিান কক্র 

কাি করুন ।

এই তনরাপত্া তিিান সম্পূণ্শভাক্ি না পমক্ন চলক্ল শ্রতমক এিং মাতলক উভক্য়রই মারাত্বক ষেতি �ক্ি পাক্র যা সমাি এিং 

পদক্রর িনথ্যও ষেতি িক্ি। 

মুতিিিক্ষ্শ কক্রানায় তিপয্শস্ত অথ্শনগীতি পুনরুধিাক্র কল কারখানায় তনরাপদ পাতন, সথ্যাতনক্িরন, পতরষ্ার-পতরছেন্নিা এিং 

স্াস্থ্যসম্মি মাতসক িথ্যিস্াপনা-সম্পতক্শি অিকাঠাক্মা, পযমন- িয়ক্লি পচম্বার, �াি পিায়ার স্ান, পাতন সরিরাক্�র স্ান, 

নারগী শ্রতমকক্দর মক্িথ্য তিনামূক্লথ্য সথ্যাতনিাতর নথ্যাপতকন সরিরা�, এিং িি্শথ্য িথ্যিস্াপনার উন্নয়ন,  স্াস্থ্যতিতি অনুরগীলন 

সম্পক্ক্শ  আচরণগি পতরিি্শন করাক্ক অগ্রাতিকাক্রর িাতলকায় রাখা �ক্য়ক্ে। 
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A number of accidents/hazards are happend regularly in the work place like: 
Pier cap of the Bus Rapid Transit project in Uttara collapse. A portion of 
a launching girder of in Bangladesh Elevated Metro Rail project collapsed 
near Dhaka airport leaving six workers, including three Chinese nationals, 
injured [1]. Along with others, Occupational Safety and health experts have 
commented that this accident could have been avoided by immediately 
stopping the work and reviewing, ‘Risk Assessment’. This has also raised 
questions on why not to monitor the effectiveness of the control measures 
and update the Risk Management plan where necessary for this project and 
also other ongoing mega projects of our country such as Padma Bridge, 
Karnaphuli Tunnel, Rooppur Nuclear Power Plant Project, Bangabandhu 
Railway Bridge, Hazrat Shahjalal (R) International Airport Terminal 3, 
Iconic Tower in Purbachal, Sheikh Hasina International Cricket Stadium, etc. 
Alongside mega projects, we need to review and revisit the Risk Management 
Plan of our factories and industrial establishments to ensure health and safety 
of the workforce as a matter of their fundamental rights. These mega projects 
have paved the way to job opportunities for millions of workforce and staffs. 
However, the actual statistics of the accidents in these mega projects are 
not found from authorized source. Yet, if we take account of the incidents 
mentioned in news media and other sources, we get to know that each year, 
these mega projects are facing a large number of accidents. It’s also evident 
that with growing industrial production, the use of energy increases rapidly 
and with the increased use of energy, inevitably the number of accident also 
increases. 

Let’s look at the number fire incidents that took place in last four years in our 
country. In 2017, the number fire incidents were18105, in 2018 it was 19073, 

How long can we afford to
neglect the workplace risk management?
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in 2019 it was 24074 and in 2020 when the country undergone lockdown for a long time to cope-up with 
COVID-19, yet we had 21073 fire incidents [2]. If we carefully examine the statistics of the fire incidents, 
we can find that with the rapid increase in the use of energy and continued neglect of workplace risk 
management, the fire incidents increased rapidly. 

An accident leads to project delays, cost overrun and substandard product which also affects economical and 
infrastructure development of a nation. We find the key causes of accident based on overall considerations 
are: lack of personal protective measures, lack of safety awareness among top management, lack of safety 
awareness among workers, lack of training, non-compliance of safety regulation, lack of management 
commitment, unskilled workers and poor safety culture etc. owing to lack of supervision and monitoring 
by appropriate authorized agencies. So we need to ensure a strong risk assessment and management system 
at every site to reduce the number of accidents and fatal cases.

To do this, we need to think about the factors that cause harm to people and decide whether we are taking 
reasonable steps to prevent them, essentially this is called the risk assessment, which is mandatorily required 
under Bangladesh Labor Law. So, risk assessment is not about creating huge amounts of paperwork rather 
identifying sensible measures to control the risks in a workplace. Most common steps of risk assessments 
steps are:  Step 1. To identify the hazards and those at risk, Step 2, To evaluate and priorities the risks, Step 
3. To decide on preventive actions, Step 4. To take action, and Step 5. To monitor and review the situation 
and update when necessary [3]. Risk assessment can help us as following:

n It is an aid to risk management in order to help make workplaces safer and healthier, and to improve 
our business efficiency and competitiveness. 

n It allows employers with the participation of the workforce, to take actions to remedy safety and health 
problems and come up with cost-effective solutions. 

n Using risk assessment, employers identify and evaluate the risks that arise in their workplaces and, 
based on their analysis, they can then put sensible safety and health measures in place. 

n Risk assessment can be used to establish priorities so that the most dangerous situations are addressed 
first and those least likely to occur and least likely to cause major problems can be considered later; this 
is also cost-effective. 

n Using risk assessment to tackle our daily OSH problems avoids having to over-rely on external experts 
which is often costly, consultants or officials to advise them what is wrong and how to solve their 
problems.

On the other hand, risk management is a process involving the systematic identification and analysis of 
hazards inherent in an activity, as well as the estimation and evaluation of the associated health risks to the 
workers in order to select and implement the effective measures to control the workplace risks. So we see 
that the risk management deals with balancing the conflicts inherent in exploring opportunities on the one 
hand and avoiding losses, accidents and disasters on the other [4]. We are probably already taking steps to 
protect our workforce, carrying out risk management will help us decide check if we have covered all we 
need to. We should think how accidents and ill health could occur and concentrate on real risks – those 
that are most likely and will cause the most harm. In case of risk concerning COVID-19 in workplace, 
particular control measures are to be incorporated in our risk management plan in line with concern 
guidelines and regulations. Our assessment can help us identify where we need to look at to avoid certain 
risks. These control measures do not have to be assessed separately but can be considered as part of, or an 
extension of, our overall risk assessment for our factories and industrial establishments.

Legal Requirement. The conduct of Risk Management is a statutory requirement in many countries 
including Bangladesh. Some examples are mentioned below:
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Bangladesh Labor Rules. Conducting risk assessment and daily & weekly checks on OSH is one of the key 
functions of the Safety committee (BLR Schedule IV 4). In both cases the purpose is to identify situations 
which could harm workers before they occur. A risk assessment consists in a comprehensive listing of the 
hazards in the factory, setting priorities, and developing corresponding control mechanisms. It is time 
consuming, so that it cannot be conducted every day. Bangladesh legislation requires conducting it at 
least every 3 months (BLR 67 B 3). BLR Schedule IV 4 requires a checklist to conduct risk assessment. 
In this the most common hazards and control mechanisms are already listed; the persons conducting the 
risk assessment can just tick the hazards identified [5]. On the other hand, the constitution is the highest 
legislation of Bangladesh, and provides its citizens the right to freedom of association, reasonable wages, 
equal opportunity in employment, social security and prohibits forced labor. The constitution has indicated 
work as a right and duty of the citizen (articles 7, 14 and 20).

Singapore Workplace Safety and Health (Risk Management) Regulations. 
Risk assessment. (Chapter 354A, Section 65, Rule 3. (1).  In every workplace, the employer, self-employed 
person and principal shall conduct a risk assessment in relation to the safety and health risks posed to 
any person who may be affected by his undertaking in the workplace. Rule 5. (1)  Every employer, self-
employed person and principal shall maintain a record of any risk assessment conducted under regulation 
3(1), and any measure or safe work procedure implemented under regulation 4(2); [6].

WHO Guidelines. COVID-19 is associated with a range of concerns, such as fear of falling ill and dying, of 
being socially excluded, placed in quarantine, or losing a livelihood. Symptoms of anxiety and depression 
are common reactions for people in the context of COVID-19. Mental health and psychosocial support 
should be made available to all workers. Comprehensive risk assessments can help identify and mitigate 
related occupational hazards for mental health. Full Guideline Document Considerations for public health 
and social measures in the workplace in the context of COVID-19 is accessible at reference [7]. 

Understanding Risk control hierarchy. Risk control is the process of implementing measures to reduce 
the risk associated with a hazard. It includes three operations; a) Decision-making, b) Implementation and 
c) Monitoring. The hierarchy of risk control includes the preferred general methods of risk control ranked 
in decreasing order of effectiveness and in the order that these should be considered and adopted [8]. For 
an example the situation is, in a five storage factory a newly bought Generator is producing huge sound 
beyond the safety limit. Worker of the 1st floor is effected the most. The owner called all his safety staff and 
CEO to address the situation and to take decision. Following options came up to take the right decision 
basing on “So far as is reasonably practicable” or by adopting “Best practicable means”:

n Remove the Generator and procure powerful IPS for each floors. This is known as ‘Elimination’ of 
hazard which is the best way to completely remove the hazardous item or substance or work practice.

n Replace the Generator with world class branded Generator with high quality accessories. This is known 
as ‘Substitution’ which is to substitute the hazardous processes or substance or work practice with a 
safer, harmless alternative.

n Shift the Generator to nearby room or shift the worker from 1st floor to other floor to isolate the hazard. 
This is known as ‘Isolation’ which is to control the hazard or risk by enclosing it completely to prevent 
the hazard from reaching the worker.

n Arrange canopy or mask the generator in a manner so the noise pollution comes down to a safety level. 
This is known as ‘Technical and engineering controls’ which is done by modifying tools or equipment, 
or by fitting guards to machinery.

n Shift the workers from 1st floor to other floors, away from the Generator so they are in a condition of 
tolerable noise level. This is known as ‘Administrative controls’ is consisting of developing and enforcing 
safe work methods and practices to minimize exposure to a hazard.
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n Workers are giver ear-plugs as a personal protective kit to put on and when the Generator in the 
operation. This is known as ‘Personal Protective Equipment’ which is a means of covering and protecting 
a worker’s body from hazards.

Generally speaking, we need to do everything ‘reasonably practicable’ to protect people from harm. This 
means balancing the level of risk against the measures needed to control the real risk in terms of money, 
time or trouble. However, we do not need to take action if it would be grossly disproportionate to the level 
of risk. 

Importance of risk management in connection with OHS does not require to be over emphasized. It is well 
understood by the catastrophic building collapse incident of Rana plaza where we lost about 1132 human 
lives and fire incident in Tazreen Fashion garment where we have lost about 112 human lives.  We have all 
the reason to believe that those accidents could have been avoided with proper risk management under 
existing law and regulations of country at that time. These deadly historical accidents were eye openers 
for many of our business community members including the policy makers of Bangladesh. On the other 
hand, as the knowledge about COVID-19 risks further develop, risk assessments and management for 
workplace risk factors and individuals, particularly vulnerable subjects, will need to be reviewed from time 
to time. Concerted actions of general practitioners, hospital specialists, occupational physicians and all 
figures involved in the health and safety management in the workplace should be strongly encouraged to 
plan suitable preventive measures for vulnerable subjects [9].

We know that the best work systems are based on having a skilled workforce, with well-designed jobs 
that are appropriate to individuals’ abilities. The influence of biological, psychological and organizational 
factors on an individual at work can affect their health and safety and it can also affect their efficiency and 
productivity. To improve their health and safety condition, it is not enough for the employers and workers to 
better learn how to manage the risk of the workplace they must also ensure a better managed, more effective 
organizational support. The policy makers, concern law enforcement agencies and other stakeholders will 
have to assume active participation and proactive role on this serious issue of safe guarding people’s lives 
and ensuring smooth running of much needed developmental work of Bangladesh.
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প্াজটিক সামগ্রগী উৎপাদি, বথ্যব�ার, বিষেথ্যবথ্যবস্াপিা 
এবং জশল্ কারখািার পজররবশগত ও স্াস্থ্যঝুঁজকঃ 
বতষেমাি হরিক্াপি ও আমারদর করণগীয়

িাংলাক্দক্র এখন প্াতস্ক সামগ্রগীর উৎপাদন ও িথ্যি�ার উক্ল্খক্যাগথ্য �াক্র িৃতধি পপক্য়ক্ে। 

ঢাকা র�ক্রর একিন মানুক্ষর প্াতস্ক িথ্যি�াক্রর পতরমাণ িেক্র পক্নর (১৫) পকতি 

যা পকাতভড-১৯ পতরতস্তিক্ি আরও িৃতধি পপক্য়ক্ে। প্াতস্ক সামগ্রগীর িি্শমান িািার 

আনুমাতনক তরের �ািার পকাতি িাকা। পদক্র পোি িড় তমক্ল পমাি পাঁচ �ািার (৫০০০) 

প্াতস্ক বিতরর তরল্প কারখানা রক্য়ক্ে। এই কারখানাগুক্লাক্ি বিতর �য় প্রায় ষাি (৬০) 

পকাতি িন প্াতস্ক সামগ্রগী। এখাক্ন প্রিথ্যষে ও পক্রাষেভাক্ি কাি কক্র প্রায় ১২ লষে 

মানুষ। গি কক্য়ক িেক্র ১৫% �াক্র প্াতস্ক পসক্টর িৃতধি পপক্য়ক্ে। তনিস্ চাত�দা ও 

িথ্যি�ার িৃতধির পারাপাতর আন্ি্শাতিক িািাক্র প্াতস্ক সামগ্রগীর রপ্তাতনও পির িৃতধি 

পপক্য়ক্ে। ২০০৫ সাল পথক্ক ২০১৯ সাক্ল পদক্রর প্াতস্ক সামগ্রগীর রপ্তাতন ৪০ তমতলয়ন 

ডলার পথক্ক পিক্ড় ১২০ তমতলয়ন ডলাক্র উন্নগীি �ক্য়ক্ে। 

পদরগীয় চাত�দা ও আন্ি্শাতিক িািাক্র রপ্তাতন িৃতধি তিক্িচনায়, িাংলাক্দর সরকার 

প্াতস্ক তরল্প কারখানাগুক্লাক্ক “Highest Priority” পসক্টর ত�ক্সক্ি wPwýZ কক্রক্ে 

এিং এর পপ্রতষেক্ি “িািগীয় প্াতস্ক তরল্প উন্নয়ন নগীতিমালা-২০২০” (National 

Plastic Industry Development Policy 2020-) প্রণয়ন কক্রক্ে। এ নগীতিমালার 

উক্দিরথ্য প্াতস্ক পসক্টক্রর ১৫% িৃতধি সমুন্নি রাখা, প্াতস্ক তরক্ল্পর তিকারক্ক ত্বরাতনি 

কক্র ২০২৬ সাক্লর মক্িথ্য প্াতস্ক সামগ্রগীর িািার আতর �ািার পকাতি ও ২০৩০ সাক্লর 

মক্িথ্য প্াতস্ক সামগ্রগীর িািার একলষে ষাি �ািার পকাতি িাকাক্ি উন্নগীি করা। এোড়াও 

নিুন কম্শসংস্ান সৃতষ্ ও িাতষ্শক তিতডতপ উন্নয়ক্ন প্াতস্ক পসক্টক্রর ভূতমকা িৃতধি করা। 

একথা অনস্গীকায্শ পয, আমাক্দর বদনতদিন িগীিন প্াতস্ক্কর উপর মারাত্মকভাক্ি তনভ্শররগীল 

এিং পকাতভড-১৯ পতরতস্তিক্ি এই মারো আরও িৃতধি পপক্য়ক্ে। ESDO-এর িথথ্যমক্ি, 

পকাতভড-১৯ এর শুরুক্ি ২০২০ সাক্লর এতপ্রল মাক্স পদক্র ৪৫.৫ পকাতি সাতি্শকথ্যাল মাস্, 

১২১.৬ পকাতি পতলতথন �থ্যান্ড গ্াভস, ১৮.৯ পকাতি সাতি্শকথ্যাল �থ্যান্ড গ্াভস, ১৪৪.৯ পকাতি 

ড. হমাঃ ইয়াজের আরাফাত খাি

স�ক্যাগগী অিথ্যাপক

পকতমক্কৌরল তিভাগ

িুক্য়ি, ঢাকা-১০০০
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পতলতথন িথ্যাগ ও ৪.৯ পকাতি �থ্যান্ড সথ্যাতনিাইিার এর পিািল িথ্যিহৃি �ক্য়ক্ে। এ সকল পণথ্য সািারণি একিার িথ্যি�ার 

কক্রই পফক্ল পদয়া �য় যার ফক্ল শুিু এই এক মাক্সই িথ্যিহৃি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর পতরমাণ ১৪,১৬৫ িন। ২০২০ সাক্লর এতপ্রল 

মাক্স একিার িথ্যিহৃি উৎপাতদি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর পতরমাণ তচরে-১ এ পদখাক্না �ক্য়ক্ে। সক্ি্শাচ্ িথ্যিহৃি পণথ্য পতলতথন িথ্যাগ 

যা পমাি উৎপাতদি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর প্রায় ৪১%।   

িাংলাক্দক্র প্রতিতদন পমাি উৎপাতদি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর পতরমাণ ২২৫০ িন যার মক্িথ্য ৫৭০ িন প্াতস্ক িি্শথ্য পতরক্িক্র পফক্ল 

পদয়া �য় পকান রকম িথ্যিস্াপনা োড়াই । পদক্র প্াতস্ক তরক্ল্পর উন্নতির পারাপাতর প্াতস্ক িি্শথ্য িথ্যিস্াপনায় পিমন উন্নতি 

�য়তন। ২০১০ সাক্ল তনয়ন্ত্রণ�গীনভাক্ি িথ্যিহৃি প্াতস্ক িি্শথ্য এর পতরমাণ অনুসাক্র ১৯২ পদক্রর মক্িথ্য িাংলাক্দক্রর অিস্ান 

তেল দরম। পদক্র উৎপাতদি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর ৩৫-৩৮% তরসাইকথ্যাল করা �য় (সূরেঃ waste concern)। িাতক ৬২-৬৫% 

এর মক্িথ্য ৪০% পফলা �য় লথ্যান্ডতফক্লর তনি্শাতরি স্াক্ন এিং িাতক অংর পকান রকম তনয়ন্ত্রণ োড়াই পতরক্িক্র পফলা �য় যা 

মারাত্মক পতরক্িরগি ও স্াস্থ্যঝুঁতকর কারণ �ক্ি পাক্র। 

২০২০ সাক্লর এতপ্রক্ল উৎপাতদি প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর পতরমাণজচত্র ১

সূরেঃ ESDO report, May 2020
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Polymer Types Monomer Solvent Others

1 
PET Ethylene glycol

Dimethyl 
terephthalate 

Dichloro- methane zinc oxide, by-product: 
Methanol 

2 

HDPE Ethylene Toluene
Cyclohexane 
N-hexane, Heptane 
Gasoline,
Chlorobenzne
isooctane

Chromium (IV) oxide 
Silica
Titanium tetrachloride
Triethylaluminium 

3 

PVC Vinyl chloride Polyvinyl alcohol 2,2 azobisisobutyronitrile
Ammonium persulphate 
Benyl butyl phthalate
Dibutyl phthalate
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Cadmium 

4 
LDPE Ethylene Benzene

Ethanol
Methanol 

Benzoyl peroxide
Di-tert-butyl peroxide
2,2 azobisisobutyronitrile

5 

PS Styrene Ethyl benzene 2,2 azobisisobutyronitrile
Benzoyl peroxide
p-benzoquinone 
Potassium persulphate 

6 
ABS Acrylonitrile 

1,3 butadiene
Styrene

-- Tert butyl perbenzonate
Ammonium oleate 

7 
PC Bisphenol A

Phosgene 
(carbonyl chloride) 

Dichloro- methane Pyridine, zinc oxide, 
by-product:phenol 

প্াতস্ক মূলি তিতভন্ন পতলমার পরতিন ও অথ্যাতডতিভস এর সমন্বক্য় প্রস্তুি করা �ক্য় থাক্ক (পিতিল-১)। এোড়া প্াতস্ক 

উৎপাদন প্রতরিয়ায় িথ্যিহৃি �য় তিতভন্ন িরক্নর রাসায়তনক, সলক্ভন্ট ও কথ্যািাতলষ্। অতিকাংর পষেক্রেই এ সকল রাসায়তনক 

তিতরিয়া অসম্পূণ্শ পথক্ক যায়। ফক্ল  প্াতস্ক উৎপাদন, িথ্যি�ার, তরসাইকথ্যাল ও িি্শথ্য িথ্যিস্াপনার প্রতিতি স্তক্র এ সকল 

পকতমকথ্যাক্লর তনঃসরণ �ক্ি পাক্র। িাই প্াতস্ক বিতরক্ি িথ্যিহৃি পকতমকথ্যাক্লর তনঃসরণ পতরক্ির, ইক্কাতসক্স্ম এিং 

স্াক্স্থ্যর িনথ্য মারাত্মক ষেতিকর ও ঝুঁতকপূণ্শ। 

এোড়া প্াতস্ক উৎপাদক্ন িথ্যিহৃি তিতভন্ন রাসায়তনক পির তিষাক্ত এিং ভয়াি� দা�থ্য। প্াতস্ক তরল্প কারখানায় িথ্যিহৃি 

তিষাক্ত ও উবিায়গী সলক্ভন্ট (প�ক্ক্সন, িলুইন, পিনতিন, িাইতলন, তমথানল) এর উপতস্তি কম্শক্ষেক্রের পতরক্িরক্ক দূতষি 

করক্ি পাক্র। বোস-প্রবোস ও চামড়ায় পরাষক্ণর মািথ্যক্ম এ সকল রাসায়তনক পদাথ্শ মানি পদক্� প্রক্ির করক্ি পাক্র। িাই 

তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি করক্ি, ষেতিকর রাসায়তনক্কর উপতস্তি সতঠকভাক্ি তনরুপণ করা িরুতর। িাোড়া এসকল 

দা�থ্য রাসায়তনক এর সতঠক িথ্যিস্াপনা তনতচিি করক্ি না পারক্ল পয পকান সময় �িক্ি পাক্র ভয়াি� অতনি-দু�্শিনা তকংিা 

List of monomer and other chemicals used in production of plasticsTable 1
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২৮ এটরিল ২০২১
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তিক্্ারক্ণর �িনা। ২০১৬ সাক্লর পসক্টেম্বক্র, গািগীপুক্রর িতঙ্ক্ি অিতস্ি িাম্পাক্কা ফক্য়ল তলঃ এর ভয়াি� তিক্্ারণ 

ও অতনি-দু�্শিনায় মারা যায় ৪০ িন শ্রতমক ও  ৩ িন পথযারেগী। ১২৫ িন অতনিতনি্শাপক কম্শগীর ৩৬ �ন্টার পচষ্ায় আগুন 

পনভাক্না সম্ি �য়। কারখানাতিক্ি তিপুল পতরমাণ প্াতস্ক বিতরর কাঁচামাল, সলক্ভন্ট ও দা�থ্য পদাথ্শ মিুদ থাকায় আগুন 

পনভাক্না তেল পির কতঠন। প্াতস্ক বিতরক্ি িথ্যিহৃি পতলমার পরতিন  সািারণ িাপমারোয় তিপজ্নক না �ক্লও, আগুক্নর 

সংস্পক্র্শ এক্ল স�ক্ি িা িরল দা�থ্য পদাক্থ্শ পতরণি �য়। 

রািিানগী ঢাকার আক্রপাক্র এমনতক আিাতসক এলাকার তভিক্র গক্ড় উক্ঠক্ে অক্নক  পোি পোি প্াতস্ক কারখানা। পযখাক্ন 

পনই  তনরাপদ কম্শপতরক্ির, পয্শাপ্ত  অতনিতনরাপত্া িথ্যিস্া এিং পকতমকথ্যাল পসইফতি তিষক্য় দষেিা ও সক্চিনিা। িাই অতনি-

দু�্শিনা এখাক্ন অস্াভাতিক নয়। ২০১৯ সাক্লর তডক্সম্বক্র ঢাকার পকরানগীগক্ঞ্জর আিাতসক এলাকায় অিতস্ি প্রাইম পপি 

এথ্যান্ড প্াতস্ক কারখানায় ভয়াি� অতনিকাক্ন্ড ২২ িন শ্রতমক মারা যায় ও আ�ি �য় আক্রা অক্নক্ক। অতনিকাক্ন্ড অক্নক 

শ্রতমক কারখানার মক্িথ্য আিকা পক্ড় এিং মারাত্মকভাক্ি অতনিদগ্ধ �য়। িাোড়া প্াতস্ক বিতরক্ি িথ্যিহৃি অক্নক কাঁচামাল 

ও পতলমার পরতিন আগুক্ন পুড়ক্ল তিষাক্ত পিাঁয়া সৃতষ্ �য়। এই তিষাক্ত পিাঁয়ায় থাক্ক তিতভন্ন িরক্নর ষেতিকর রাসায়তনক 

পদাক্থ্শর (এতসিাতল্�াইড, পিনিন, ফসতিন, স্াইতরন, িলুইন ও িাইতলন ইিথ্যাতদ) উপতস্তি, যা মানি পদক্�র িনথ্য অিথ্যন্ 

ঝুঁতকপূণ্শ। দু�্শিনা প্রতিক্রাি ও তনরাপদ কম্শপতরক্ির তনতচিি করক্ি, এ সকল কারাখানা তচতনিি করা, আিাতসক এলাকা 

পথক্ক তনরাপদ তরল্প অচিক্ল স্ানান্তরি করা এিং রাসায়তনক তনরাপত্া িথ্যিস্ার তনতচিি করক্ি তনয়ন্ত্রক সংস্াগুক্লার 

কায্শকতর পদক্ষেপ গ্র�ণ অিগীি িরুতর। 

প্াতস্ক সামগ্রগী অক্নকিাই তনত্রিয় িরক্নর এিং পচনরগীল নয়। িাই তনয়ন্ত্রণ�গীন প্াতস্ক িি্শথ্য পতরক্ির ও মানি স্াক্স্থ্যর 

িক্নথ্য হুমতকস্রুপ। প্রতিতদন তিপুল পতরমাণ প্াতস্ক িি্শথ্য পতরক্িক্র পফক্ল পদয়া �য়। শুিু ঢাকাক্ি উৎপাতদি প্াতস্ক 

িক্ি্শথ্যর পতরমাণ ৫৫০ িন। তনয়ন্ত্রণ�গীন প্াতস্ক িি্শথ্য পতরক্িক্র পফলায় র�ক্র একিু িৃতষ্ক্ি পদখা পদয় িলািধিিা। প্াতস্ক 

িি্শথ্য পতরক্ির পথক্ক তিতভন্ন ষেতিকর রাসায়তনক পরাষণ কক্র পনয় যা অিক্রক্ষ নদগী িা সাগক্রর পাতনক্ি তগক্য় দূষণ সৃতষ্ 

কক্র। আিার পতরক্িক্র তিতভন্ন তিতরিয়া ও রোন্সফরক্মরক্নর মািথ্যক্ম প্াতস্ক িি্শথ্য পথক্ক বিতর �য় মাইক্রিা-প্াতস্ক (৫ 

মাইক্রিা তমিার পথক্ক পোি)। নদগীর পাতন, সাগক্রর পাতন, খািার পাতন ও তিতভন্ন খাদথ্যদ্রক্িথ্যর মক্িথ্য এই মাইক্রিা-প্াতস্ক  

এর উপতস্তি সনাক্ত �ক্য়ক্ে। 

পকরানগীগঞ্জ প্াতস্ক কারখানায় আগুন, তডক্সম্বর, ২০১৯জচত্র ২

সূরেঃ The Finance Today
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Toxic Additives Uses Health Effects Plastic Type

Bisphenol A Plasticizers can liner Mimics 
oestrogen, Ovarian
disorder

Polyvinyl chloride 
(PVC),
Polycarbonate (PC)

Phthalates Plasticizers artificial fragrances 
Interference with 
testosterone,
sperm motility

Polystyrene (PS),
Polyvinyl chloride 
(PVC).

Persistent Organic
Pollutants (POPs)

Pesticides, flame 
retardants

Possible neurological 
and
reproductive damage

All plastics

Dioxins Formed during low 
temperature
combustion of PVC

Carcinogen, interferes 
with
testosterone

All plastics

Polycyclic aromatic
Hydrocarbon (PAHs)

Use in making 
pesticides

Developmental and 
reproductive
toxicity

All plastics

Polychlorinated 
biphenyls (PCBs)

Dielectrics in electrical 
equipment

Interferes with thyroid 
hormone

All plastics

Styrene monomer Breakdown product Carcinogen, can form 
DNA adducts

Polystyrene

Nonylphenol Anti-static, anti-fog, 
surfactant (in
detergents)

Mimics oestrogen PVC

মানুক্ষর একিা সরল তিবোস পয, প্াতস্ক সামগ্রগী খুি একিা ষেতিকর নয় অথিা এর িথ্যি�াক্র পকান স্াস্থ্যঝুঁতক পনই। অথচ 

প্াতস্ক্ক িথ্যিহৃি তিষাক্ত রাসায়তনক, মাইক্রিা-প্াতস্ক ও এক্ি পরাতষি ষেতিকর রাসায়তনক পদাথ্শ তিতভন্ন মািথ্যম �ক্য় 

(বোস-প্রবোস, খাদথ্যদ্রিথ্য, মাে-মাংস ও পাতনর মািথ্যক্ম) মানি পদক্� প্রক্ির করক্ি পাক্র (পিতিল-০২)। 

িাই প্াতস্ক এর পতরক্িরগি ও স্াস্থ্যঝুঁতক তিক্িচনায় পরক্খ উন্নয়ন নগীতিমালা প্রণয়ন করা িরুতর। িাংলাক্দক্র ২০০২ 

সাক্ল পতলতথন িথ্যাগ তনতষধি �ক্লও, এ পক্ণথ্যর িথ্যি�ার পিক্ড়ক্ে িহুগুক্ণ। িাই উপযুক্ত নগীতিমালা প্রণয়ন ও িার সতঠক 

প্রক্য়াগ তনতচিি করক্ি না পারক্ল প্াতস্ক পসক্টক্রর এই উন্নয়ন পিকসই �ক্ি না। সগীতমি প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাকু্শলার 

ইক্কাক্নাতম তিক্িচনায় পরক্খ প্াতস্ক পসক্টক্রর উন্নয়ক্নর পিকসই রুপক্রখা প্রণয়ন করক্ি �ক্ি। তরডাকরন, তরইউি, 

তরসাইকথ্যাল ও সতঠক িি্শথ্য িথ্যিস্াপনা তিষক্য় সক্ি্শাচ্ গুরুত্ব তদক্ি �ক্ি। প্াতস্ক তরক্ল্পর পিকসই উন্নয়ক্ন প্াতস্ক পক্ণথ্যর 

সাকু্শলাতরতি িৃতধির পকান তিকল্প পনই। 

প্াতস্ক তরক্ল্পর উন্নয়ক্নর পারাপাতর, প্রস্তুিকারকক্দর পক্ণথ্যর গুণগি মান, ষেতিকর রাসায়তনক এর িথ্যি�ার এিং এর 

পতরক্িরগি ও স্াস্থ্যঝুঁতক তিক্িচনায় তনক্ি �ক্ি।  প্াতস্ক পণথ্য বিতরক্ি িথ্যিহৃি সকল রাসায়তনক্কর তিিরণ, স্াস্থ্যঝুঁতক 

সম্পতক্শি িথথ্য, সিক্শিা ও প্রক্য়ািনগীয় তনক্দ্শরনা উক্ল্খ করক্ি �ক্ি।  তনয়ন্ত্রক সংস্াক্ক প্াতস্ক সামগ্রগীর উৎপাদন, 

িথ্যি�ার ও িক্ি্শথ্যর সতঠক িথথ্য তনরূপণ করক্ি �ক্ি। প্াতস্ক িক্ি্শথ্যর তনয়ন্ত্রণ ও সতঠক িি্শথ্য িথ্যিস্াপনার মািথ্যক্ম মাইক্রিা-

প্াতস্ক্কর উৎপতত্ ও ষেতিকর রাসায়তনক্কর পতরক্িক্র তনঃসরণ কমাক্না সম্ি। 

Harmful chemical that may release from plastic wastesTable 2
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এোড়া প্াতস্ক পক্ণথ্যর পতরক্িরগি ও স্াস্থ্যঝুঁতক সম্পক্ক্শ িনসক্চিনিা বিতরক্ি সরকার, NGO, পসাসথ্যাল তমতডয়া, 

ইক্লক্ট্াতনক/তপ্রন্ট তমতডয়া গুরুত্বপূণ্শ ভতূমকা পালন করক্ি পাক্র। তনরাপদ রাসায়তনক িথ্যিস্াপনা ও দষে িনিল বিতরক্ি 

তরষো ও গক্িষণা খাক্ি গুরুত্ব তদক্ি �ক্ি। ষেতিকর রাসায়তনক্কর তিকল্প, িাক্য়া-প্াতস্ক বিতর ও পিকসই িি্শথ্যিথ্যিস্াপনা 

ইিথ্যাতদ খাক্ির গক্িষণায় তিতনক্য়াগ করক্ি �ক্ি। 

তরল্প কারখানা গুক্লাক্ি তনরাপদ কম্শপতরক্ির ও দু�্শিনা প্রতিক্রাক্ি প্রক্য়ািনগীয় িথ্যিস্া তনতচিি করক্ি তনয়ন্ত্রক সংস্াক্ক 

কায্শকতর পদক্ষেপ গ্র�ণ করক্ি �ক্ি।  দু�্শিনার সতঠক তিক্লিষণ, প্রকৃি কারণগুক্লা অনুসন্ান, প্রক্য়ািনগীয় সুপাতররমালা 

প্রণয়ন ও তিিরক্নর িথ্যিস্া করক্ি �ক্ি যাক্ি একই রকম দু�্শিনার পুনরািৃতত্ না �য়। 

িি্শমাক্ন প্াতস্ক পণথ্য সামগ্রগী আমাক্দর বদনতদিন িগীিক্ন িহুল িথ্যিহৃি ও অতি প্রক্য়ািনগীয় একতি তিষয় �ক্য় দাঁতড়ক্য়ক্ে। 

িাই পতরক্িরগি ও স্াস্থ্যঝুঁতক তিক্িচনায় বদনতদিন িথ্যিহৃি এ সকল পণথ্য উৎপাদক্ন ষেতিকর রাসায়তনক্কর িথ্যি�ার 

সতঠকভাক্ি মতনির করা দরকার। পয সকল প্াতস্ক পণথ্য সরাসতর খাদথ্যদ্রিথ্য, পানগীয় ও িাচ্াক্দর সংস্পক্র্শ আক্স, পসগুক্লা 

উৎপাদক্ন ষেতিকর রাসায়তনক্কর িথ্যি�ার িন্ করক্ি �ক্ি। এ িথ্যাপাক্র সরকাক্রর তনয়ন্ত্রণ সংস্াগুক্লাক্ক অগ্রণগী ভূতমকা 

পালন করক্ি �ক্ি। 
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Ensuring Occupational Safety and 
Health (OSH) in Bangladesh’s RMG 
sector in the time of COVID-19 

Since emerging as a global crisis in early 2020, the COVID-19 pandemic has 

had profound impacts on Bangladesh’s ready-made garment (RMG) sector. The 

pandemic has affected nearly every aspect of this sector, from the risk of transmission 

of the virus in factories, to heightened occupational safety and health (OSH) needs 

to mitigate the spread of the virus. Shifts to new forms of working arrangements, 

such as virtual learning, have, for example, presented many opportunities for the 

sector but the factory floors remain vulnerable to potential OSH risks including 

psychosocial risks and violence in particular.

The pandemic has forced the industry to redefine the fundamental aspects of OSH and 

deploy new resources to control the spread of COVID-19 in workplaces. Although 

factories took steps towards minimising the risks of COVID-19 infection, in some 

cases, occupational safety and health measures were implemented inconsistently as 

there has been a substantial lack of understanding of the crisis. 

This year’s World Day for Safety and Health at Work comes during a ‘second wave’ 

of the COVID-19 pandemic in Bangladesh and around the world. How we protect 

the workers will clearly dictate how resilient Bangladesh’s RMG businesses will be, 

as this pandemic evolves.

Supporting OSH measures for a sustainable recovery from COVID-19

Seven years into its existence, Better Work Bangladesh (BWB), a joint programme of 

the International Labour Organization (ILO) and International Finance Corporation 

(IFC), has a significant and long-lasting impact on Occupational Safety and Health 

in Bangladesh’s garment industry. Our partner factories have been demonstrating the 

commitment and capacity to maintain continuous improvement in OSH conditions 

by taking ownership of the improvement process. 

Anne-Laure Henry-Greard
Programme Manager
Better Work Bangladesh
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As garment factories resumed operating at full scale, Better Work Bangladesh has shifted its focus to helping the 

industry maintain its path to recovery from the disruption caused by COVID-19. 

With workplace health and safety remaining the highest priority in our support to the industry, Better Work’s approach 

to COVID-19 recovery has been based on the application of international labour standards, improvement in working 

conditions, industrial safety and social dialogue.

Before the onset of the crisis, BWB started preparing short and long-term plans to support affiliated factories. Interventions 

particularly focused on COVID-19 response and the continuity of our factory services remotely to help factories cope 

with this entirely changed reality. Our initial response focused on helping our partners adapt their OSH efforts by:

n Installing handwashing facilities and making sure the workers and employees wash their hands at regular interval; 

n Conducting awareness sessions for management, in-house doctors, welfare officers, participation committee 

(PC) members, safety Committee members and workers to make them aware of individual and collective 

responsibility to protect them and others; 

n Cleaning and disinfecting of the workplace to prevent the spread of COVID-19; 

n Ensuring mass circulation of safety guidance (in local language) and engaging Safety Committees to develop 

action plans; 

n Providing practical advice and legal guidance to respond to unexpected compliance issues resulting from the 

COVID-19 pandemic.

Taking into account the national regulations and realities, our approach prioritised mitigating the health and economic 

impacts of COVID-19 on productivity, factories and workers. 

Based on those priorities, Better Work released a number of guidances including the COVID-19 Management 

Guidance document, HR Guidelines and the Transitions and Retrenchments Guidelines to help factories reduce the 

risk of coronavirus and take practical measures to navigate the disruptions caused by the crisis.

Launched in July 2020, the RMG Learning Hub continues to harmonise the ILO’s response to COVID-19 in the 

RMG industry, supported by the national stakeholders including the BGMEA, BKMEA and the Workers Resource 

Centre (WRC).

Better Work Bangladesh has also partnered with the German Government-supported Vision Zero Fund (VZF) to 

support occupational safety and health (OSH)-oriented actions in the RMG industry to strengthen the national efforts 

for facilitating a safe continuation of work during the COVID-19. Under this initiative, BWB is implementing a series 

of initiatives to strengthen the capacity of the in-house clinics and raise awareness of COVID-19 among workers and 

factory management. To improve industry capacity for mitigating COVID-19 risks in the workplace, PPE will be 

provided to healthcare workers, pregnant and lactating mothers. 

In collaboration with the Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready-

Made Garment Industry (SDIR) Project of the ILO, we are also carrying out a robust advocacy campaign targeting 

the RMG workers and their employers in Gazipur to raise awareness of personal and occupational health and safety 

measures against COVID-19. 

We have been working with different stakeholders including the Ministry of Labour & Employment (MoLE) and the 

Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) on a national level to find solutions and foster 

sustainable improvements in the garment industry. We are delighted to partner with DIFE to observe the World Day 

for Safety and Health at Work this year to further reinforce our collective efforts for improving OSH in Bangladesh’s 

ready-made garment (RMG) sector.

In line with the ILO’s slogan for this year’s World Day for Safety and Health at Work, our efforts continue to focus 

on leveraging the elements of an OSH system as set out in the Promotional Framework for Occupational Safety and 

Health Convention, 2006 (No. 187).  

On this day, let us reflect on the progress made in Occupational Safety and Health Management in Bangladesh’s RMG 

sector over the years and adjust priorities to ensure a safer workplace for all women and men working in this sector.
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Embassy of Denmark: 
contribution to improvement of 
OSH in Bangladesh

The Embassy of Denmark believes in safe, healthy and harmonious workplaces 

as a key to a stable Labour Market, which again is the foundation for stability and 

economic growth.

Related to DIFE (Department for Inspection of factories and Establishments), the 

flagship project is “Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh 

through the Strengthening of Labour Authorities” (Strategic Sector Corporation, 

SSC). 

The SSC project is funded by DANIDA. It is a Government to Government 

cooperation between the Ministry of Labour in Bangladesh & the Ministry of 

Employment in Denmark. Implementation is handled by DWEA (the Danish Labour 

Inspection) in close cooperation with the Danish Embassy and DIFE. Main focus is 

capacity building of DIFE. 

One of the key strengths of the SSC project is that the core concept is cooperation 

between staff in similar organisations (the National Labour Inspection). The effect 

of this common ground and common work sphere creates a good starting point for 

learning.

The turning point is the education of “Master trainers” within 7 different topics. 

Many activities have been initiated thanks to these master trainers: DIFE2DIFE 

training (training of peers), National Guidelines on Labour Inspection, Targeted 

Inspections, Advise how to anchor knowledge in DIFE and as a side effect:  long 

(2 year master) or short trainings (OSH, Management, High level exposure) in 

Denmark.

Søren Asbjørn Albertsen
Sector Counsellor
Royal Danish Embassy
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During 2020 Covid-19 has been the unexpected occurrence that for some months swept all other challenges of the 

labour market aside. Donors - incl. SSC - have all contributed to a safe return to work, when the work places opened 

after the lock down. The SSC project has donated masks and gloves to the DIFE district offices.

Brush up courses for Master Trainers and other trainings have been accomplished during COVID 19, but all parties 

are looking forward to a normalization of things and return to more efficient and personal training.

Overall, the SSC supports MoLE’s (EU /ILO) roadmap related to the “GSP+” negotiation – this also goes for the 

DIFE Roadmap – originally developed in cooperation with ILO. 

Apart from the SSC project Denmark is supporting “Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial 

Relations”, SDIR, that is being implemented by ILO. It aims at creating tools, institutions and understanding that 

supports negotiation as a means of conflict resolution and it builds on the tripartite system that enables the three 

parties: employers organisations – unions and government to maintain a constructive social dialogue to find common 

solutions in a win-win-win scenario. 

The three main objectives of SDIR are: 1. Improved social dialogue and grievance handling, 2. Mechanisms for 

conciliation and arbitration and 3. Organisational capacity to prevent and resolve disputes.

The project “Network to Integrate Productivity and Occupational Safety and Health improvements” (NIPOSH) is 

implemented jointly by AUST and BGMEA with University of Southern Denmark as an external consultant. It 

covers:

Recruitment and selection of 20-30 RMG factories for a network. These factorise are then being instructed and 

frequently guided to introduce LEAN management with a strong OSH component in their production. In 2022 results 

in terms of both productivity and Osh improvements will be measured and communicated. As a side effect BGMEA 

staff is following the process in order to be able to take over some or all of this kind of activity from 2022. The project 

builds on convincing research results 2015-2020 by AUST and SDU.

On top of the above mentioned projects, Denmark is also supporting two research studies on audits and inspections 

in factories a. what works and what does not - and why and b. overall impact of audits/inspections. 

The Danish Embassy’s cooperation with MoLE/ DIFE is being coordinating with likeminded partners from donors 

and international organisations. This has recently resulted in frequent coordination meetings in a formal set up led 

by MoLE
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Health and Safety in 
Workplace

Mohammad Abbas Uddin (Shiyak), PhD, CText FTI
Assistant Professor and Head
Department of Dyes and Chemical Engineering
Bangladesh University of Textiles

Workplace safety is about preventing injury and illness of employees and 
visitors in a workplace. Ensuring a safe workplace is important for moral, legal 
and financial reasons. According to an International Labour Organisation 
(ILO) estimates, approximately 2.3 million workers die every year from 
work—related injuries and diseases. An additional 160 million workers 
suffer from non-fatal work-related diseases and 313 million from non-fatal 
injuries per year. The economic cost is more—than 4 per-cent of the world’s 
annual GDP is lost as a consequence of work-related injuries and diseases.1 

Thus A safe and healthy work environment is essential for business success 
as it creates a positive image to its stakeholders, increases job satisfaction and 
reduces healthcare costs.

In this article, we will look around the major concept of health and safety in 
the workplace.

1.1 Space
Space is one critical issue for every-day movement and work. Every room 
where people work should have sufficient floor area, height and unoccupied 
space for purposes of health and safety. 

1 https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/osh/lang--en/index.htm
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1.2 Personal risk assessment
Risk assessments should be conducted for each task that may have a level of risk.  Generally, managers are 
responsible for assessing workplace risk. The hazards and risks must be explained to everyone working in 
the factory. Risk assessment should be conducted every month/once in every three months (Bangladesh 
Labour Rules 2015, Schedule 4 (4)).

There is a five-step process to follow
n Identify the Hazards and the Risk

n Decide who could be harmed

n Establish control measures

n Record findings and inform people who may be harmed; employee awareness program, training 
etc.

n Review regularly or after an incident

1.3 Slips, trips and falls
Slips happen when there is not enough friction between feet and the surface of the walk. Common causes of 
slips include wet or oily floors, spills, loose or unchored mats, and flooring that lacks traction. (e.g. polished 
tiles).

Trips happen when anyone’s foot strikes an object or bumpy and causes imbalance. Workers trip due to a 
variety of reasons; such as uneven flooring, poor lighting, trailing cables, wrinkled carpeting or rugs.
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1.4 Personal protective equipment (PPE)
PPE helps to protect users against health or safety risks in the workplace. It includes items such as safety 
helmets, gloves, mask, face shield, respirator, high-visibility clothing, safety footwear and safety harnesses.

PPE is the last line of defense against residual hazards after all practical measures have been taken to remove 
or reduce them. 
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1.5 Chemical safety
Chemicals with the potential to cause harm are termed Hazardous Chemicals or Dangerous Chemicals. 
A person who is responsible for chemicals and also managers in the store will determine which hazardous 
chemicals are present in the workplace. The risks from exposure to these chemicals need to be assessed and 
controls should be put in place to limit exposure to hazardous chemicals.

1.6 Electrical safety
Many accidents at work involving electric shock or burns happen in Bangladesh. Electric shocks can result 
in death, known as electrocution. The sudden muscular contraction during the shock can result in injuries 
from, for example, falling. Electric current flowing through the body can cause deep burns. 

Arcing and overheating can cause fire or explosion by igniting flammable materials. This can cause death, 
injury and considerable financial loss. 

The risk of electric shock is greater in areas that are wet or damp.
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1.7 Occupational noise exposure
Noise at the workplace can cause hearing damage 
that is temporary or permanent. This can be 
hearing loss that is gradual because of exposure 
to noise over time, such as in Generator. Also, 
damage can have caused by sudden, extremely 
loud noises. According to Bangladesh Noise 
pollution (Control & Regulation) rule 2000 (3(1) 
& 4(1)), noise level should not exceed 75 dB (A) 
Leq. (daytime) and 70 dB (A) Leq. at night time 
in any industrial area. 

1.8 Working at height
Falls from height are responsible for many serious 
and fatal injuries. Falls above 2 meters are likely 
to lead to serious injury. Activities that involve 
working at height include ladders, scaffolds and 
platforms, roof work, working over tanks and 
pits, or on top of vehicles or trailers. 

1.9 Emergency preparedness
Knowing what to do in case of an emergency 
is essential in any place of work. The manager 
must ensure that emergency preparedness plans 
are in place and—adequate.    Emergencies could 
be due to medical, fire, chemical or natural 
disaster. Proper training and mock drills should 
be carried out on regular basis.

1.10 Machinery safety
There are many different types of machines and 
equipment used in a factory. They can range from 
the smaller hand held equipment such as power 
tools to washing machines, dryers, straightener. 
All of these machines are potentially dangerous 
and have caused many accidents in workplaces.
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Acknowledgement: Phil Proctor, RCB
Photo courtesy: Reed Consultancy, Bangladesh customercare@reedconsultingbd.org 

 

Conclusion
It is expected that the workplace has to be safe for the most important part of the workplace – Employee. A 
safe employee is a happy employee, and it is a collective responsibility to make the workplace better.
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wbivc` Kg©cwi‡ek cÖ‡Z¨K 
kÖwg‡Ki AvBbMZ AwaKvi

AvjgMxi kvgmyj Avjvwgb
†cÖwm‡W›U, win¨ve

†Kvb †`‡ki A_©‰bwZK mg„w×i g~j PvwjKv kw³ n‡jv `ÿ Rbej| Avi Drcv`‡bi 
¸iæZ¡c~Y© Dcv`vb n‡jv my¯’ kÖwgK| Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨‡mev I wbivcËv myweav cÖwZwU 
kÖwgK-Kg©Pvixi AvBbMZ AwaKvi| cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡bi gvwj‡Ki ̂ bwZK I AvBbMZ 
KZ©e¨ n‡jv kÖwgK‡`i GKwU wbivc` I ¯^v¯’¨m¤§Z Kg©cwi‡ek cÖ`vb Kiv Ges Zvi 
Abykxjb wbwðZ Kiv|   

wkívq‡bi gva¨‡g A_©‰bwZK cÖe„w× wbwðZKi‡Yi cvkvcvwk kÖwg‡Ki mvwe©K 
Kj¨v‡Y KvR Ki‡Q miKvi| Av_©mvgvwRK †¶‡Î Dbœq‡bi gvcKvwV‡Z `ye©vi MwZ‡Z 
GwM‡q Pj‡Q evsjv‡`k| G‡`‡ki AwaKvsk bvMwi‡Ki Rxeb-RxweKvi gv‡bi 
cwieZ©b G‡m‡Q| evsjv‡`k AvR AeKvVv‡gvMZ w`K w`‡qI mg„w×i c‡_| Avi 
AeKvVv‡gvMZ mg„w×i †ÿ‡Î miKv‡ii mv‡_ eo mn‡hvMx wn‡m‡e KvR K‡i‡Q 
Avevmb wk‡íi GKgvÎ cÖwZôvb wi‡qj G‡÷U G¨vÛ nvDwRs G‡mvwm‡qkb Ae 
evsjv‡`k (win¨ve)| GQvov miKv‡ii ivR¯^ Avq, Kg©ms¯’vb, wewfbœ cÖKvi wjs‡KR 
wkí cÖmv‡ii gva¨‡g mgMÖ wbgv©Y LvZ RvZxq A_©‰bwZK cÖe„w×‡Z 15 kZvsk Ae`vb 
†i‡L Avm‡Q| wKš‘ `ytLRbK n‡jI mZ¨ †h, Avgiv Avgv‡`i †`‡ki kÖwgK‡`i 
†ckvMZ ̄ ^v¯’¨ I wbivcËv cy‡ivcywifv‡e wbwðZ Ki‡Z mÿg nBwb| G †ÿ‡Î gvwjK-
kÖwgK Df‡qi `vq i‡q‡Q| wbivcËv DcKiY e¨env‡i kÖwgK‡`i i‡q‡Q D`vmxbZv| 
Avi wb‡qvMKvix KZ…©c‡ÿi i‡q‡Q h_vh_ gwbUwis Gi Afve|  

Avgv‡`i Avevmb wk‡í kÖwgK‡`i wbivcËv I cÖwkÿ‡Yi K_v we‡ePbv K‡i Avgiv 
win¨ve Gi cÿ †_‡K GKwU †Uªwbs BÝwUwUDU cÖwZôv K‡iwQ| †mLv‡b GB †m±‡ii 
kÖwgK‡`i wewfbœ wel‡q cÖwkÿY †`Iqv n‡”Q| Avi mevi Av‡M cÖwkÿY †`Iqv nq 
wbivcËv wel‡q| 
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mviv wek¦ GLb GK µvwšÍKvj AwZµg Ki‡Q| K‡ivbv fvBivm  (†KvwfW-19) Gi Kvi‡Y e¨vcK gvby‡li cÖvYnvbx 
n‡”Q| _g‡K †M‡Q A_©bxwZ| evsjv‡`‡ki cÖvq 90% gvbyl KvR K‡i AcÖvwZôvwbK Lv‡Z| †gvU RbmsL¨vi cÖvq 
c‡b‡iv kZvsk gvby‡li gv_vwcQz ˆ`wbK Mo Avq 500 UvKvi Kg| K‡ivbv fvBiv‡mi we¯Ívi †ivaK‡í miKvi 
jKWvD‡bi g‡Zv K‡Vvi c`‡ÿc wb‡q‡Q| RbmsL¨vi GKwU wekvj Ask Zv‡`i cwievi Pvjv‡Z ˆ`wbK gRywii Dci 
wbf©ikxj nIqvq e¨w³ I cvwievwiK ch©v‡q AviI wech©q e‡q Avmvi Avk¼v Dwo‡q †`qv hvq bv| evsjv‡`‡ki g‡Zv 
Dbœqbkxj †`k¸‡jv‡Z `xN©‡gqv`x jKWvDb eRvq _vK‡j Kg©nxbZv I `vwi`ªZv jvMvgnxb nv‡i evo‡Z cv‡i, Gi 
mv‡_ evo‡Z cv‡i AbvnviRwbZ g„Zz¨i msL¨vI| A_©bxwZRwbZ g„Zz¨i msL¨v Kgv‡Z n‡j ¯^v¯’¨wewa †g‡b KvR Kivi 
my‡hvM w`‡Z n‡e| 

G K‡ivbv fvBivmRwbZ gnvgvixKv‡j mvgvwRK ̀ ~iZ¡ eRvq †i‡L wKfv‡e A_©bxwZi PvKv mPj ivLv hvq? evsjv‡`‡ki 
g‡Zv Dbœqbkxj †`‡k wK ai‡Yi Rb¯^v¯’¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv DwPZ? Gme wel‡q mswkøó we‡klÁ‡`i civgk© wb‡Z 
cv‡i miKvi| 

K‡ivbv fvBivmRwbZ gnvgvix †_‡K iÿv †c‡Z n‡j Kg©‡ÿ‡Î mevB‡K gv¯‹ e¨env‡ii Af¨vm M‡o Zzj‡Z n‡e| 
¯^v¯’wewa †g‡b kvixwiK `~iZ¡ eRvq ivL‡Z n‡e| mKj kÖwg‡Ki Rb¨ ch©vß cvwb, mvevb I mvaviY m¨vwb‡Ukb myweav 
wbwðZ Kiv, RxevYybvkK mieivn Kiv Ges Gi e¨envi wbwðZ Kiv GKvšÍ Riæwi| Avwg wek¦vm Kwi, miKvwi 
†emiKvwi Askx`vwi‡Z¡i gva¨‡g G msKU KvwU‡q Avgiv GwM‡q †h‡Z cvi‡ev| mPj _vK‡e evsjv‡`‡ki A_©bxwZ|   

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq Gi mvwe©K e¨e¯’vcbvq KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M weMZ mg‡qi 
b¨vq GeviI cvwjZ n‡Z hv‡”Q RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv w`em| RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv w`em-
2021 mdj †nvK| wi‡qj G‡÷U G¨vÛ nvDwRs G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k (win¨ve) Gi cÿ †_‡K mevB‡K RvbvB 
ï‡f”Qv I Awfb›`b |
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Importance of comprehensive Occupational 
Health and Safety Management System in 
Ready-Made Garments Sector in Bangladesh

When we talk about prevention on Occupation Health and Safety (OHS), 
our key guiding document is Bangladesh Labour Act 2006, and there are 
specific chapters and clauses on OHS. Bangladesh Government has taken 
huge initiatives after Rana Plaza tragedy in 2013 which includes developing 
national tripartite plan of action on fire safety and structural integrity, 
amendment of Bangladesh Labour Act in 2013 and subsequently the Labour 
Rules in 2015, formation of Accord and Alliance as part of buyers and brands 
initiatives, initiatives from the associations BGMEA, BKMEA, Employers 
Federation and so on. Formation of safety committee is every factory is one 
of the significant achievements including electrical, fire and building safety by 
the Accord and Alliance. All roads pointed to the same destination to ensure 
safer and healthy workplace for workers through preventing workplace 
incidents. 

However, despite the obligations, when we see the implementation of OHS 
intervention at factory, it is somehow fragmented and there are ample 
of opportunities to make the intervention more comprehensive through 
avoiding fragmentation of delivering interventions. Sustainability of any 
activities is crucial now a days and from this perspective, the continual 
improvement concept is essentially needed. 

Continual Improvement can be defined as never ending process as the 
complexity of processes of any industries is unique and it is not static rather 
it is more dynamic and hence the Plan, Do, Check, Act concept needs to be 
continued as to make any initiative sustainable.   

Mohammad Firoz Alam
Senior Technical Advisor
Employment Injury Protection Scheme (EIPS) Project
GIZ
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The critical question remains, have all the improvements in the infrastructure, utility, and detection/
protection systems represented the best performance level of OHS Management System, ensuring protection 
of workers in the RMG and Textile factories? Implementing comprehensive OHS management system could 
be the best solution for the industry and followings are the key ingredients could be considered.  

Top Management Commitment:
At the factory level, prioritization of assignments largely depends upon the approval of the Top Management. 
Therefore, level of commitment to effective implementation of OSH Management System from the factory 
level Top Management remains vital and the starting point of sustainability of OSH Management System. 

The 3 elements that take priority at factory level are – production, deadline, and profitability. OSH 
management priorities get pushed back if there is a conflict between the 3 KPIs of factory performance and 
the imperatives of good OSH Management. 

This needs to be overcome substantially with high motivation and commitment of the top management 
so that when there is a conflict arises between production priorities and OSH priorities, the later should 
prevail. 

Just a single announcement of top management can create big differences as the positive intention of top 
management having trickle down effects amongst the rest of the workforces. To make the OHS interventions 
sustainable, the top management have numerous roles to play which includes resources allocation 
including human resources, financial resources, and other logistics. At the same time, determining roles, 
responsibilities and authorities are key responsibilities of top management. 

Continuation of Risk Assessment:
Risk Assessment is heart of OHS Management System, following the steps starts from 1. Identifying 
hazard 2. Determining the risk associated with identified hazard 3. Assessing the Probability and Severity 
4. Evaluating risk level (combination of probability and severity) 5. Finally determining the controlling 
measures. The whole process of risk assessment gives the opportunities of consultation and participation 
of workers which really foster the ownership of workers towards the development of OHS implementation. 
Once health and safety condition of an establishment is identified, then question comes, how should it be 
controlled, and to control the identified risks, hierarchy of control measured to be followed.

Ref: William Edwards Deming
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Conducting risk assessment is one of the key responsibilities of Safety Committee and hence the members 
of safety committee must be trained on how to conduct risk assessment and follow up the implementation 
of determined control measures. At the same time, risk assessment is the most important activities for any 
establishment with regards to maintaining health and safety activities. 

Now a days, most of the Buyers and Brands have incorporated the necessity of conducting risk assessment 
on OHS into their Code of Conduct (CoC). Maintaining risk assessment at workplace, fulfilling the legal 
requirements and at the same time other requirements which related to buyer’s CoC and requirements of 
their associations.

Functional Safety Committee:
Bangladesh Labour Rules 2015 has outlined the role of a Safety Committee in elaboration. If we look closely 
at the Schedule 4 of Bangladesh Labour Rule 2015, we will find that the safety committee has been made the 
Focal Point of all safety related processes in the factory including risk assessment on OHS. However, there 
are plenty of scope to make the safety committee more functional though building capacity of members and 
engaging them as per their responsibilities stipulates in the Bangladesh Labour Rules 2015.

Provision of Safety Officer: There is no legal requirement so far, to have a Safety Officer in the factory. 
However, this position is a critical one. A well-qualified, competent Safety Officer can play a great role in 
ensuring effectiveness of OSH Management in the factories. The existing Fire Safety Officer is not the safety 
officer that will have a major role in sustaining the OSH Management System in the factories. To foster the 
knowledge on safety and health at work, a competent national institute should be established to supply the 
industries with personnel with proper qualification. 

Physically remove 
the hazard

Replace the 
hazard

Isolate people from 
the hazard

Change the way 
people work

Protect the worker with 
Personal Protective Equipment

Hierarchy of Controls
Elimination

Substitution

Engineering 
Controls

Administrative 
Controls

PPE

Most 
effective

Least 
effective

Ref: NIOSH’s Hierarchy of Controls infographic
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Competence of Fire Safety Officer:
Fire has caused the largest number of casualties in the RMG factories of Bangladesh and in the future, fire 
and explosion will remain the number 1 cause of casualties in the RMG industries of Bangladesh. Therefore, 
the competency of Fire Safety Officer, in whose hand lie the availability and reliability of the entire Fire 
Safety System, needs to be more competent than what they are. 

Role of Doctors and Medical Team:
Doctors can play a very good role in the factory for making OSH Management sustainable in the RMG and 
Leather Industry. They are directly involved with the OSH performance of the factory, by way of attending 
patient with injury or with health complaints. They have good insight in the health hazards (biological, 
chemical, ergonomic etc.) as well as they receive the initial information of any injury or ill-health. They 
can diagnose the root causes of injury and ill-health and provide prudent inputs for prevention of such 
accidents. Therefore, they should be brought out of the present confined role of attending patients and 
issuing medicine and given bigger responsibilities. 

Incident Recording and Reporting:
As part of legal requirements every company must record their incidents and report to the Department 
of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) in a regular interval and as part of effective OHS 
management system, it is recommended to have regular practice of recording incidents. Based on the 
prevalence of incidents, management needs to implement programs and activities and check the effectiveness 
of implemented programs, and if it works, then it should be maintained as regular intervention. 

Establishing Internal Auditing System:
As part of continual improvement of OHS activities, every establishment must establish the internal auditing 
system with competent internal auditor. The internal auditing team can make internal audit program in 
advance for a particular year. While developing the internal audit program, the team can follow the risk-
based approach, meaning the process having more risk, will be given proportionately more frequent audits.

Concluding Remark:
The above points are identified during implementation of OHS intervention at the ready-made garments 
and textile section in Bangladesh, however these are not the exhaustive list of activities, however, the 
implementation fully depends on the innovation, creativity, and style of management.

Effective implementation of OHS Management system can bring positive changes of any companies and 
the benefit comprised of declining of medical costs, reduce compensation for injury resulting partial or 
permanent disability. It can reduce property damage and reduce cost of emergency services. Most importantly 
it gives the confidence that, the legal requirements are fulfilled and creating OHS culture and eventually the 
organization implementing effective OHS management system can create brand image and goodwill.
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কররািাকালগীি সমরয় হপশাগত 
স্াস্থ্য ও জিরাপত্ার গুরুত্ব

মামুি অর রজশদ
িথথ্য কম্শকি্শা 
িাংলাক্দর ইনতস্তিউি অি পলিার স্াতডি-তিলস

িি্শমাক্ন তিবেিথ্যাপগী চলক্ে পকাতভড-১৯ িা কক্রানা ভাইরাক্সর প্রাদুভ্শাি, যার পঢউ এক্স 

পপৌঁক্েক্ে িাংলাক্দক্রও। প্রভাি পড়ক্ে মানুক্ষর িগীিন-িগীতিকা, স্াস্থ্য, তচতকৎসা, তরল্প-

উৎপাদন, অথ্শনগীতিস� সকল তকেুর ওপর। এর ফক্ল সি পথক্ক পিতর ষেতিগ্রস্ত �ক্য়ক্ে 

শ্রমিগীিগী মানুষ। সামতগ্রক শ্রমিািার সংকক্ির মিথ্য তদক্য় যাক্ছে এিং অথ্শননতিক কম্শকান্ড 

অক্নকাংক্রই তস্ততমি �ক্য় পক্ড়ক্ে। কারখানা িন্ �ক্ছে, শ্রতমক চাকুতর �ারাক্ছে, িাসস্ান 

পথক্ক তিিাতড়ি �ক্ছে, অক্নক পষেক্রে কারখানায় উৎপাদন িথ্যিস্া চলমান থাকক্লও 

শ্রতমক্কর যথাযথ স্াস্থ্য তনরাপত্া তনতচিি করা �য়তন, কম্শ�গীন অিস্ায় রক্য়ক্ে অক্নক 

প্রাতিষ্াতনক খাক্ির শ্রতমক এিং তিকল্প কম্শসংস্াক্নর সুক্যাগ সগীতমি �ক্য় আসক্ে। ফক্ল 

এই সকল স্ল্প আক্য়র মানুক্ষর িগীিন কািক্ে চরম ঝুঁতকক্ি ও অতনচিয়িায়। একই সাক্থ 

ঝুঁতকক্ি রক্য়ক্ে পকাতভড-১৯ এর সম্মুখ পযাধিা স্াস্থ্যকম্শগী, ডাক্তার, নাস্শ, আইনরৃঙ্খলা 

িাত�নগীর সদসথ্য এিং িরুতর পসিা প্রদানকারগী সংস্ার সদসথ্যিৃদিরাও।

মারাত্মক সংরিমণ ঝুঁতকর মক্িথ্যও িি্শমাক্ন িরুতর পসিা ও চাত�দা পূরক্ণ বিতর পপারাক 

তরল্প শ্রতমক, চা শ্রতমক, পতরি�ন শ্রতমক, ময়লা ও িি্শথ্য তনষ্ারনকম্শগী, গণমািথ্যমকম্শগী, 

আইনরৃঙ্খলা রষোকারগী িাত�নগী, স্াস্থ্যকম্শগী, িথ্যাংতকং এিং আতথ্শক খাক্ি তনক্য়াতিি 

কম্শগীস� কক্য়ক তমতলয়ন শ্রতমক ও কম্শচারগীক্ক কাি করক্ি �ক্ছে। এোড়াও িরুতর পসিা 

চাতলক্য় যাওয়ার লক্ষেথ্য পদক্রর তিতভন্ন অচিক্ল স্ানগীয়ভাক্ি খাদথ্য সরিরা� ও উৎপাদক্ন 

তনক্য়াতিি কম্শগীগণ, মুতদ ও কাঁচামাল সরিরা�কারগীগণ, পিসরকাতর তনরাপত্াকম্শগীগণ এ 

মু�ূক্ি্শ অপয্শাপ্ত তনরাপত্া ও স্াস্থ্য ঝুঁতকর মক্িথ্যও িাক্দর কাি চাতলক্য় যাক্ছেন। এক্দর 

অক্নক্করই কম্শক্ষেক্রে আসা-যাওয়ার পক্থ িা কম্শস্ক্ল কক্রানাভাইরাক্স আরিান্ �িার 

আরঙ্া রক্য়ক্ে। কক্রানা সংরিমণকালগীন সমক্য় িাই তিরাল এ িনক্গাষ্গীর পপরাগি 

স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করক্ি �ক্ি।
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অনথ্যতদক্ক পকাতভড-১৯ এর কারক্ণ লাখ লাখ মানুক্ষর নিুনভাক্ি দাতরদ্রথ্যসগীমার নগীক্চ পনক্ম যাওয়ার আরঙ্া বিতর �ক্য়ক্ে। 

উক্ল্খক্যাগথ্য সংখথ্যক শ্রতমকক্ক দতরদ্রথ্য ত�ক্সক্ি তিক্িচনা না করায় সরকার কিৃ্শক প�াতষি তিতভন্ন প্রক্ণাদনা ও সুরষো পথ্যাক্কি 

পথক্ক িারা িতচিি। এোড়া অতি সম্প্রতি সরকার প�াতষি িাক্িক্ি শ্রতমক্কর িগীিনমান উন্নয়ন এিং িগীতিকার সুরষোয় 

গৃ�গীি কম্শসূতচসমূক্� িরাদি সক্ন্াষিনক নয়। এ পতরতস্তিক্ি সামক্নর তদনগুক্লাক্ি শ্রমিগীিগী মানুষ আরও গভগীরভাক্ি 

অথ্শননতিক, সামাতিক এিং মানতিক সংকক্ি পড়ক্ি যাক্ছে িক্ল আরঙ্া করা �ক্ছে। এমিািস্ায়, শ্রমিগীিগী মানুষ, সম্মুখ 

পযাধিা ও পসিা প্রদানকারগীক্দর উপর পকাতভড-১৯ এর প্রভাি এিং সংতলিষ্ অংরগীিক্নর করণগীয় তনি্শারণ করা এখন সমক্য়র 

দািগী। 

কম্শক্ষেক্রে পপরাগি স্াস্থ্য খুিই গুরুত্বপূণ্শ একতি তিষয়। কক্রানার নিুন পতরক্প্রতষেি, নিুন অিস্ার মিথ্য তদক্য় শ্রতমকক্দর 

কাি করক্ি �ক্ছে। শ্রমিগীিগী মানুষ িাক্দর িগীিন-িগীতিকা রষোয় কাি করক্ে। অক্নক্কই সরকাক্রর তনক্দ্শর পমািাক্িক িাতড় 

পথক্ক কাি করক্েন তকন্তু তিপুল সংখথ্যক শ্রমিগীিগী মানকু্ষর পয কাি পস কাি ভ্শাচুয়াতল করা সম্ি �য় না। আর পস কাি 

করক্ি তগক্য় অক্নক্ক িাইক্র যাক্ছেন। যারা পখক্ি খাওয়া সািারণ মানুষ, শ্রমিগীিগী মানুষ এিং প্রিথ্যষে পসিাপ্রদানকারগী িথ্যতক্ত 

আক্েন যাক্দর পকান প্রকাক্রর পূি্শ প্রস্তুতি তেল না িারাই আরিাক্ন্র তরকার �ক্য়ক্েন। 

তিলস প্রিথ্যষেভাক্ি পকাতভড-১৯ এর শুরু পথক্কই স�ক্যাতগিা করার পারাপাতর পক্রাষেভাক্িও স�ক্যাতগিার িনথ্য কাি 

কক্র যাক্ছে। পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তিষক্য় সক্চিনিা িৃতধিক্ি চট্টগ্রাক্ম তিলস এর উক্দথ্যাক্গ প্রতি িের তডক্সম্বর 

মাক্স পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া পমলার আক্য়ািন করা �য়। ২০২০ সাক্ল আক্য়াতিি পমলায় ১৮তি সরকাতর পিসরকাতর 

প্রতিষ্ান, এনতিও, িািগীয় পরেড ইউতনয়ন পফডাক্ররনসমূ� স্ স্ স্ক্ল শ্রতমকক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার উপর 

নানা উপকরণ এিং প্রকারনা প্রদর্শন এিং তিিরণ কক্র। পমলা পথক্ক শ্রতমকরা িাক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার তিষক্য় 

সক্চিনিামূলক তদক তনক্দ্শরনাস� দু�্শিনা পথক্ক রষোর তিতভন্ন পকৌরল সতচরে পিক্ন থাক্কন। এোড়া পরেড ইউতনয়ন পনিৃিৃদি 

পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার তিষক্য় সমথ্যক িারণা পপক্য় থাক্কন। 

কক্রানাকালগীন সমক্য় তিলস এর উক্দথ্যাক্গ “পকাতভড-১৯ পতরতস্তিক্ি শ্রতমক, সম্মুখক্যাধিা ও পসিা প্রদানকারগীক্দর পপরাগি 

স্াস্থ্য ও তনরাপত্া” তিষয়ক একতি ওক্য়তিনাক্রর আক্য়ািন কক্র। পসখাক্ন সরকাতর, পিসরকাতর, নাগতরক সমাি, পরেড 

ইউতনয়ন ও মানিাতিকার সংগঠক্নর প্রতিতনতিরা পকাতভড-১৯ ম�ামারগী সমক্য় শ্রতমক, সম্মুখক্যাধিা ও িরুতর পসিা 

প্রদানকারগীক্দর সুরষোর উক্দিক্রথ্য পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া নগীতি পয্শাক্লাচনা কক্র িাক্ি ম�ামারগী পতরতস্তিক্ি শ্রতমক 

ও কম্শক্ষেক্রের িনথ্য করণগীয় তিষয়গুক্লা পুণতি্শক্িচনা ও প্রক্য়ািনগীয় সুপাতরর সংক্যািক্নর আক্লাক্ক একতি িািগীয় 

কম্শপতরকল্পনা প্রণয়ন করা প্রক্য়ািন িক্ল অতভমি িথ্যক্ত কক্রন। 

িাংলাক্দর ইনতস্তিউি অি পলিার স্াতডি- তিলস এর সংিাদপরে িতরপ অনুযায়গী ২০১৫ পথক্ক ২০২০ এ েয় িেক্র 

কম্শক্ষেক্রে দু�্শিনায় �িা�ক্ির সংখথ্যা ৮ �ািার ৮ িন শ্রতমক। এর মক্িথ্য তন�ি শ্রতমক্কর সংখথ্যা ৪ �ািার ৭৯৫, আ�ি 

৩ �ািার ২১৩ িন। শুিুমারে ২০২০ সাক্ল কম্শক্ষেক্রে দু�্শিনায় ৭২৯ শ্রতমক তন�ি এিং ৪৩৩ িন আ�ি �ক্য়ক্েন। খাি 

অনুযায়গী সিক্চক্য় পিতর ৩৪৮ িন শ্রতমক্কর মৃিুথ্য �য় পতরি�ন খাক্ি। তবিিগীয় সক্ি্শাচ্ ৮৪ িন শ্রতমক্কর মৃিুথ্য �য় তনম্শাণ 

খাক্ি।

শ্রতমকরা িাক্দর িগীতিকার িনথ্য কাক্ি যায়। িাক্দর কম্শস্ক্লর তনরাপত্া এিং পকাতভড-১৯ পথক্ক মুতক্ত পাওয়ার িনথ্য 

সক্চিনিা প্রক্য়ািন। সরকার শ্রতমকক্দর িগীতিকার িনথ্য এিং অথ্শনগীতি সচল রাখক্ি সি তরল্প কারখানা খুক্ল তদক্য়ক্ে। 

িাক্দর িনথ্য স্াস্থ্য পতলতসও কক্রক্ে তকন্তু যাক্দর কম্শচারগী িাক্দর িনথ্য তক করক্ি তক িথ্যিস্া তনক্ি পস িথ্যিস্া তক মাতলকপষে 

তনক্য়ক্ে তকনা এিং ফথ্যাক্টতর আইক্নর পষেক্রে তকভাক্ি িা কাি করক্ি পসিা তিক্িচথ্য তিষয়। 

যতদ পকান শ্রতমক্কর পকাতভড-১৯ পতিতিভ �য় িা�ক্ল িাক্ক আইক্সাক্লরক্ন পকাথায় পাঠাক্ি, এিা তক ফথ্যাক্টতর দাতয়ত্ব তনক্ি 

নাতক সরকাতর পয িথ্যিস্াপনা আক্ে পসখাক্ন যাক্ি এ তিষয়গুক্লা তঠক করা প্রক্য়ািন। এোড়াও শ্রতমক্কর পতরিাক্রর পদখাক্রানার 

তিষয়তিও উক্ঠ আক্স। সরকাতর কম্শকি্শা-কম্শচারগীক্দর পযভাক্ি িগীমার আওিায় আনা �ক্য়ক্ে, পসভাক্ি শ্রতমকক্দরও িগীমা তনতচিি 

করা যায় তকনা িা সকল পষেক্ক তিক্িচনা করক্ি �ক্ি।
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শ্রতমক শুিু এক পশ্রণগীর নয়, প্রাতিষ্াতনক ও অপ্রাতিষ্াতনক তমক্ল তিতভন্ন িরক্ণর শ্রতমক রক্য়ক্েন। অক্নক শ্রতমক কাি 

�াতরক্য়ক্ে। িারা গ্রাক্ম চক্ল পগক্েন, শ্রতমকরা এখন মুতদর পদাকাতন করক্ে, তঠকাদাতর কাি শুরু কক্রক্ে। শ্রমিগীিগী মানুক্ষরও 

ভাক্লাভাক্ি পিঁক্চ থাকার অতিকার আক্ে। শ্রতমকক্দর মক্িথ্য সক্চিনিা িাড়াক্ি িাক্দরক্ক স্াস্থ্যতিতি পমক্ন চলার িনথ্য 

প্রতরষেণ তদক্ি �ক্ি এিং সক্চিনা িৃতধিমূলক প্রচারনা কায্শরিক্ম অংর গ্র�ণ করক্ি উবিুধি করক্ি �ক্ি। 

কম্শক্ষেক্রে শ্রতমকক্দর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করার িনথ্য আইন আক্ে। িক্ি মাতলক, শ্রতমকস� সংতলিষ্ সিাইক্ক 

সক্চিন করা না পগক্ল পকিল আইন তদক্য় তকেু �ক্ি না। আইন আক্ে, নগীতি আক্ে তকন্তু িাস্তিায়ন পনই। শ্রতমকক্দর সুরষো 

তনতচিি করক্ি আইক্নর সতঠক িাস্তিায়ন করক্ি �ক্ি। এক্ষেক্রে কারখানার তনরাপত্া কতমতিক্ক রতক্তরালগী করা পগক্ল 

অক্নকিা সুফল পাওয়া সম্ি।

পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া িথ্যয় পয পকাক্না খরচ নয়, িরং তিতনক্য়াগ- এতি িাংলাক্দক্রর তরল্প কারখানা মাতলকক্দর এ 

উপলতব্ করক্ি �ক্ি। িাংলাক্দক্র িি্শমাক্ন স্ায়গী-অস্ায়গী ও পোি-িড় তমক্ল প্রায় ৮০ লাক্খর মক্িা তিতভন্ন িরক্নর প্রতিষ্ান 

রক্য়ক্ে। িক্ি সি প্রতিষ্ান শ্রম মন্ত্রণালক্য়র অিগীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর নিরদাতরক্ি পনই। 

যতদও সাম্প্রতিক সমক্য় কক্য়কতি খাক্ি পতরদর্শন িথ্যিস্া শুরু কক্রক্ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর। পযসি 

প্রতিষ্াক্ন তডআইএফই-এর নিরদাতর পনই, পসখানকার শ্রতমক্করা অক্নক সময় ঝুঁতকর মক্িথ্যই পপরাগি দাতয়ত্ব পালন 

করক্ে।

কম্শক্ষেক্রে দু�্শিনা পরাক্ি সকলক্ক একসাক্থ কাি করক্ি �ক্ি। ঝুঁতকপূণ্শ কাক্ির পষেক্রে শ্রতমকক্দর তনরাপত্া সরঞ্জাম িথ্যি�াক্র 

সক্চিনিা িাড়াক্ি �ক্ি। দু�্শিনাগুক্লার কারণ পির কক্র প্রক্য়ািনগীয় িথ্যিস্া গ্র�ণ করক্ি �ক্ি। এ সংকি পথক্ক উত্রক্ণর 

িনথ্য সরকার এিং তিতভন্ন অতিদপ্তর, মন্ত্রণালয়, পরেড ইউতনয়ন, মাতলক, এনতিও সক্ি্শাপতর সকলক্ক একসাক্থ কাি করক্ি 

�ক্ি। িা�ক্লই সকক্লর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করা সম্ি �ক্ি।
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কররািা পজরজস্জত, হপশাগত স্াস্থ্য ও জিরাপত্া 

হসইফজি এন্ড রাইিস হসাসাইজি (এসআরএস)

কক্রানা ম�ামারগী স্ক্্বেও তিগি ২০২০ সাক্ল ৩৭৩ তি কম্শক্ষেরে দু�্শিনায় ৪৩৩ িন 

শ্রতমক তন�ি �ক্য়ক্ে। কক্রানা ভাইরাক্স প্রথম তদক্ক মৃিুথ্য ও সংরিমক্ণর �ার িৃতধি 

পাওয়ায় গি িের ২৬ মাচ্শ পথক্ক ৪ এতপ্রল এিং সংরিমণ না কমায় সাি দফায় েুতি 

িাতড়ক্য় িানা ৬৬ তদন িক্ন্র পর ১৩ িুন পখালা �ক্য়তেল পদক্রর সি সরকাতর-পিসরকাতর 

অতফস, পুঁতিিািারস� অনথ্যানথ্য আতথ্শক প্রতিষ্ান। এই সময় শ্রতমকক্দর পকাক্না কাি না 

থাকায় িারা অপতরসগীম দুক্ভ্শাক্গ তদনাতিপাি কক্রক্েন। সাউথ এতরয়ান পনিওয়াক্শ অন 

ইক্কাক্নাতমক মক্ডতলং (সাক্নম) এর গক্িষণা অনুযায়গী প্রায় ৬ তমতলয়ন িথ্যতক্ত কাি 

�াতরক্য়ক্েন। কম্শক্ষেক্রে স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার পারাপাতর কক্রানা পথক্ক সুরষোও এখন 

িরুতর �ক্য় পক্ড়ক্ে। কক্রানা পতরতস্তিক্ি পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্ার সাক্থ সাক্থ 

কক্রানা সুরষোও শ্রমিগীতি মানুক্ষর অতিকার।  

কররািাকারল জবজভন্ খাত
হপাশাক খাত

পপারাক তরক্ল্প কক্রানা শুরু পথক্ক তিতভন্ন তসধিান্�গীনিা লষেথ্য করা পগক্ে। কারখানা িন্ 

এিং পখালা তিষক্য় শ্রতমকরা পভাগাতন্র তরকার �ক্য়ক্েন। শ্রতমক োঁিাই এিং তিতভন্ন 

পোি পোি কারখানা িন্ �ক্য় যাওয়ায় শ্রতমকরা দুক্ভ্শাক্গর তরকার �ক্য়ক্ে। শ্রম তিষয়ক 

গণমািথ্যম  (শ্রতমক আওয়াি) সূরে দািগী কক্রক্ে, ২০২০ এর িুলাই এ ১৯৩ তি কারখানায় 

প্রায় সাক্ড় চাররি শ্রতমক কক্রানা ভাইরাক্স আরিান্ �ক্য়তেল। যার মক্িথ্য মৃিুথ্যিরণ 

কক্রক্ে ৬ িন। িাংলাক্দর ইন্সতস্তিউি অি পলিার স্াতডি  (তিলস) ২৭ আগষ্ এক 

সংিাদ সক্ম্মলক্ন িানায়, ম�ামারগীকাক্ল তিতভন্ন সমক্য় পপারাক খাক্ি প্রায় ৩ লষে শ্রতমক 

পিকার �ক্য়ক্ে এিং পল-অফ �ক্য়ক্ে প্রায় দুই �ািার কারখানা।
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িথ্যািাজর

ঢাকার �ািাতরিাগ পথক্ক সাভাক্র িথ্যানাতর স্ানান্ক্রর প্রতরিয়ায় ২০১৭ সাল পথক্ক তিতভন্ন পয্শাক্য় োঁিাই চলতেল। কক্রানা 

ভাইরাস িাক্ি নিুনভাক্ি পযাগ �ক্য়ক্ে। চামড়া তরল্প িাংলাক্দক্রর তবিিগীয় গুরুত্বপূণ্শ রপ্তাতনমুখগী খাি। কক্রানাকাক্ল প্রায় 

৩ পথক্ক ৪ রি শ্রতমক কাি �াতরক্য়ক্ে। 

জিমষোণ

তনম্শাণ খাক্ির শ্রতমকরা কক্রানাকালগীন সমক্য় সগীমা�গীন দুক্ভ্শাক্গর তরকার �ক্য়ক্ে। সরকার প�াতষি লকডাউক্ন রািিানগী 

ঢাকাস� পদক্রর িড়িড় র�রগুক্লাক্ি তনম্শাণ কাি িন্ তেল। এই সমক্য় িারা অনা�াক্র অি্শা�াক্র তদন কাতিক্য়ক্েন, ঋণ, 

পদাকান পথক্ক িাকগী কক্রক্েন এিং িাতড় ভাড়া তদক্ি পাক্রন তন। পিতররভাগ শ্রতমক র�র পেক্ড় গ্রাক্ম পযক্ি িািথ্য �ক্য়ক্েন। 

পসখাক্নও এলাকািাসগীর িাঁিার সম্মুখগীন �ক্য়ক্েন। র�র পথক্ক গ্রাক্ম কক্রানা েতড়ক্য় পড়ার ভক্য় িাক্দরক্ক গ্রাক্ম ঢুকক্ি 

িাঁিা পদয়া �ক্য়ক্ে। তিতভন্ন খাক্ির শ্রতমকক্দর রষোয় সরকার প্রক্ণাদনা পথ্যাক্কি প�াষণা করক্লও তনম্শাণ খাি পসই সুতিিা 

পায়তন। লকডাউন পরিি্শগীক্ি কম পতরসক্র কাি শুরু �ক্লও মিুরগী কম ও কাক্ির স্ল্পিা রক্য়ক্ে। (সূরে: বদতনক সমকাল, 

৭ মাচ্শ ২০২১)।  

কমষেরক্ত্র দুরষেিিার সংজক্প্ত প�ষোরলাচিা 

পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া প্রতিতি শ্রতমক্কর অতিকার। ২০০৯ সাল পথক্ক পসইফতি এন্ড রাইিস পসাসাইতি (এসআরএস) 

পদক্রর কম্শ-পতরক্িক্রর মান উন্নয়ক্ন এিং শ্রতমক্কর পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্াস� শ্রমক্ষেক্রের অনথ্যানথ্য অতিকার তনক্য় কাি 

করক্ে। প্রতিিের কম্শক্ষেক্রে তিতভন্ন দু�্শিনায় শ্রতমক্কর মিৃুথ্য রগীষ্শক একতি প্রতিক্িদন প্রকার করা �য়। তিগি ২০২০ সাক্লর 

কম্শক্ষেক্রে মৃিুথ্যর কারণ পয্শাক্লাচনা কক্র পদখা যায় পয সড়ক দু�্শিনায় ১৭৭ িন; তিদুথ্যৎস্পৃষ্ �ক্য় ৯৬ িন; োদ, মাঁচা ও 

উপর পথক্ক পক্ড় ৪৫ িন; রক্ত িা ভারগী তকেুর আ�াক্ি ৩৬ িন; তরিি, ভিন, োদ, মাতি ও পদয়াল ধ্বক্স ১৯ িন; আগুক্ন 

পুক্ড় ১৮ িন; িজ্রপাক্ি ১১ িন; তিতভন্ন তিক্্ারক্ণ ১২ িন ; তিষাক্ত গথ্যাক্স আরিান্ �ক্য় ১০ িন; পাতনক্ি ডুক্ি ৯ িন 

শ্রতমক প্রাণ �াতরক্য়ক্েন এিং িাক্দর পতরিার �াতরক্য়ক্ে একমারে উপাি্শনষেম িথ্যতক্তক্ক।

হসক্টর বয়লার, 
জসজলন্ডার 

এবং 
অিথ্যািথ্য 

জবর্ারণ

ভবি, 
োদ ও 
হদয়াল 
ধস

শক্ বা 
ভারগী 
জকেুর 
আরাত

পাজিরত 
ডুরব

মাজি ও 
পা�াড় 
ধস

জবদুথ্যৎস্ৃষ্ট 
�রয়

উচুস্াি/
গাে/রিা-
ক হররক 

পরড়

আগুরি 
পুরড়

বজ্রপারত সড়ক 
দুরষেিিা

জব্াক্ 
গথ্যারস 
আক্রান্ত 

�রয়

হমাি

কৃতষ ৫ ১১ ১৬

তনম্শাণ ৮ ১১ ৫০ ৩৫ ৪ ১০ ১১৮

উৎপাদন ৬ ১ ১৪ ১ ৭ ৪ ১২ ৪৫

পসিা ৬ ১১ ৯ ৯ ৩৪ ৬ ৬ ৫ ৮৬

পতরি�ন ১৬৮ ১৬৮

সবষেরমাি ১২ ৯ ৩৬ ৯ ১০ ৯৬ ৪৫ ১৮ ১১ ১৭৭ ৪৩৩

হসক্টরজভজত্ক কমষেরক্রত্র মৃতুথ্যর কারণ ২০২০

কম্শক্ষেরে দু�্শিনার িথথ্য পথক্ক পদখা যাক্ছে, সি পথক্ক পিতর শ্রতমক তন�ি �ক্য়ক্ে পতরি�ন খাক্ি যার সংখথ্যা পমাি ১৬৮ িন, 

এর পরই রক্য়ক্ে তনম্শাণ খাি এই খাক্ি তন�ি ১১৮ িন, পসিা খাক্ি পযমন- ওয়াক্শরপ, গথ্যাস, তিদুথ্যৎ সরিরা� প্রতিষ্ান 

ইিথ্যাতদ) ৮৬ িন, কল-কারখানা ও অনথ্যানথ্য উৎপাদনরগীল প্রতিষ্াক্ন ৪৫ িন এিং কৃতষ খাক্ি এই সংখথ্যা ১৬ িন। 
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জবগত পাঁচ বেররর কমষেরক্ত্র দুরষেিিায় জি�ত শ্রজমরকর সংখথ্যা জি্রূপ:

বের জি�ত শ্রজমরকর সংখথ্যা

২০১৬ ৩৮২

২০১৭ ৪৩৭

২০১৮ ৫৯৩

২০১৯ ৫৭২

২০২০ ৪৩৩

উপক্রর িথথ্য পথক্ক পদখা যাক্ছে কম্শক্ষেরে দু�্শিনা কক্মতন িরং িৃতধি পপক্য়ক্ে। কক্রানা ম�ামারগী সক্্বেও ২০২০ সাক্ল এর 

পতরমাণ ৪৩৩ িন। পতরি�ন খাি এিং তনম্শাণ খাক্ি তন�ক্ির সংখথ্যা অতিক।

সংিাদপক্রের তভতত্ক্ি িতরপ পতরচালনা কক্র প্রতি িের পসইফতি এন্ড রাইিস পসাসাইতি একতি প্রতিক্িদন প্রকার কক্র 

থাক্ক। কম্শক্ষেরে দু�্শিনায় প্রতি িের শ্রতমক তন�ি �য় এিং পসই সাক্থ িার পতরিার �ারায় সংসার চালাক্নার একমারে 

িথ্যতক্তক্ক। অতনয়তন্ত্রি পতরি�ন িথ্যিস্া, তনম্শাণ কাক্ি িথ্যতক্তগি 

সুরষো সরঞ্জাম এর অপ্রিুলিা, আইন প্রক্য়াক্গ িাঁিা ইিথ্যাতদ 

কারক্ণ দু�্শিনা �ক্িই যাক্ছে। িাোড়া যরেিরে কল-কারখানা 

গক্ড় উঠায় দু�্শিনায় শুিু শ্রতমক নয় সািারণ িনগণও আরিান্ 

�ক্ছে। এসি দু�্শিনা প্রতি�ি করক্ি সংতলিষ্ কিৃ্শপষেক্ক 

নিরদারগী িাড়াক্ি �ক্ি।

তিদুথ্যৎস্পৃক্ষ্ মৃিুথ্যর �ার অক্নক পিতর। অতিকাংর তিদুথ্যৎস্পৃক্ষ্র 

�িনা �ক্ি তনরাপত্া সামগ্রগী িথ্যি�ার না কক্র তিদুথ্যক্ির লাইক্ন 

সংক্যাগ পদয়ার সময়, মির চালু করক্ি তগক্য়, মাথার উপর 

িক্য় যাওয়া তিদুথ্যক্ির লাইক্নর তনক্চ কাি করক্ি তগক্য় িা 

তনম্শাণ সাইক্ি পলা�ার রড তনক্য় কাি করার সময় রতক্তরালগী 

তিদুথ্যক্ির লাইক্ন পলা�ার রড স্পর্শ করার ফক্ল।  

োদ, মাঁচা ও উপর পথক্ক পক্ড় মৃিুথ্যর পষেক্রে িথ্যতক্তগি সুরষো 

সামগ্রগী িথ্যি�ার না করা উক্ল্খক্যাগথ্য। কম্শক্ষেক্রে পপরাগি 

স্াস্থ্য ও তনরাপত্া অিগীি িরুতর। কক্রানার কারক্ণ দগী�্শ সময় 

শ্রমিগীিগীরা পকাক্না কাক্ি যুক্ত তেল না, সিতকেুর পষেক্রে এক 

িরক্নর অচল অিস্া তিরাি কক্রক্ে, তকন্তু িা সক্্বেও কম্শ-

দু�্শিনায় মৃিুথ্যর সংখথ্যা কক্মতন। 

কররািাকারল হপশাগত স্াস্থ্য ও জিরাপত্া

কক্রানাকাক্ল শ্রমিগীিগীর কক্রানা সুরষো পযমন িরুতর পিমতন পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্াও িরুতর। পদক্রর অথ্শনগীতির 

চাকা সচল রাখক্ি শ্রমিগীিগীর পকাক্না তিকল্প পনই। পসই শ্রমিগীিগীর িগীিন মান উন্নয়ক্ন পয পকাক্না িথ্যয়ক্ক রা্রেগীয় তিতনক্য়াগ 

ত�ক্সক্ি তিক্িচনা কক্র িাক্িি িরাদিস� প্রক্য়ািনগীয় িথ্যিস্া গ্র�ণ করক্ি �ক্ি।কল-কারখানায় শ্রমিগীিগীক্দর স্াস্থ্য সুরষোয় 

আইন অনুযায়গী িথ্যিস্া গ্র�ণ করক্ি �ক্ি। কক্রানাকালক্ক মাথায় পরক্খ স্াস্থ্য ও তনরাপত্া পিারদার করক্ি �ক্ি। কম্শস্ল 

স্াস্থ্যসম্মি এিং পতরছেন্ন রাখা; তনম্শল িায়ু চলাচল িথ্যিস্া, পয্শাপ্ত আক্লা ও আরামদায়ক িাপমারো থাকা; প্রক্িথ্যক শ্রতমক্কর 

মাক্ঝ ১.৫ তমিার দুরত্ব রাখা; তিশুধি খািার পাতনর িথ্যিস্া রাখা; অতিতরক্ত গরম পতরক্িক্র কম্শকালগীন সমক্য় খাওয়ার 

সথ্যালাইক্নর সুতিিা রাখা; নারগী ও পুরুক্ষর িনথ্য আলাদা স্াস্থ্যসম্মি পরৌচাগার ও �াি-মুখ পিায়ার িথ্যিস্া তনতচিি করা।



84 স্মরণিকা

তনরাপত্ার পষেক্রে তনরাপদ ভিন, যন্ত্রপাতি ও বিদুথ্যতিক িথ্যিস্া তনতচিিকরণ, অতনি দু�্শিনার পষেক্রে তনরাপক্দ পির �ওয়ার 

িথ্যিস্া; তিকল্প তসঁতড়, প্রতিিন্কিামুক্ত চলাচক্লর পথ, উন্মুক্ত পগইি/দরিা এিং আগুন পনভাক্নার সরঞ্জাম রাখা; 

অতনিকান্ডকাক্ল করণগীয় সম্পক্ক্শ প্রতরষেণ ও ম�ড়ার িথ্যিস্া করা; বদতনক তনরাপত্ার িনথ্য ঝুঁতক অনুযায়গী িথ্যতক্তগি সুরষো 

সামগ্রগীর িথ্যিস্া রাখা; সকল যন্ত্রপাতি িথ্যি�াক্র তনরাপত্ার িথ্যিস্া রাখা; তিপজ্নক চালনা ও রাসায়তনক িথ্যি�াক্র সম্ািথ্য 

তিপক্দর পষেক্রে সিক্শিামূলক তনক্দ্শতরকা কাক্ির স্াক্ন িাংলায় পতরষ্ারভাক্ি প্রদর্শন করা।

কাি করাকালগীন অিস্ায় পকাক্না শ্রতমক আ�ি িা তন�ি �ক্ল মাতলক পসই শ্রতমক িা িার পপাষথ্যক্ক ষেতিপূরণ তদক্ি িািথ্য 

থাকক্িন। মাতলক্কর অিক্�লার কারক্ণ দু�্শিনা �িক্ল ষেতিপূরক্ণর পতরমাণ তবিগুন �ক্ি।

কক্রানা সুরষো তনতচিক্ি কাক্ির স্াক্ন �াি পিায়ার িথ্যিস্া, প্রক্য়ািক্নর অতিতরক্ত মাস্ রাখা তনতচিি করক্ি �ক্ি। এই 

ভাইরাস পথক্ক শ্রমিগীিগীক্দর রষো করক্ি পচাক্খ পক্ড় এমন স্াক্ন এিং কাক্ির প্রতিতি প্াক্র িাংলায় তনক্দ্শরনা িাতঙক্য় 

রাখক্ি �ক্ি। 

কররািাকালগীি সমরয় এসআরএস’র গৃ�গীত পদরক্প ও 
চলমাি কা�ষেক্রম

এসআএরএস কম্শক্ষেক্রে স্াস্থ্য ও তনরাপত্া মান উন্নয়ন, গক্িষণা, 

প্রতরষেণ, পসতমনার, কম্শক্ষেরে দু�্শিনায় ষেতিপূরণ আদাক্য় 

তিনামূক্লথ্য আইনগী স�ায়িা, এথ্যাডক্ভাক্কতস, মানতিক স�ায়িা এিং 

অনুরূপ িরক্নর পসিার মািথ্যক্ম িি্শমান অিস্ার উন্নয়ন করার 

লক্ষেথ্য কাি করক্ে। পপারাকখাি ও তনম্শাণ খাক্ির শ্রতমকক্দর 

স্াস্থ্য ও তনরাপত্া এিং শ্রম আইন তিষক্য় দষেিা িৃতধিক্ি প্রতরষেণ 

ও আক্লাচনা সভার আক্য়ািন কক্রক্ে। কক্রানাকালগীন সমক্য় 

সািারণ েুতি থাকক্লও শ্রতমকক্দর কথা তচন্া কক্র তিতভন্ন কায্শরিম 

গ্র�ণ কক্রক্ে। এই সমক্য় শ্রতমকক্দর কাি না থাকায় বদনতদিন িথ্যয় 

চালাক্না কতঠন �ক্য় পরায় িাক্দর স�ক্যাতগিার িনথ্য এসআএরএস 

মানতিক স�ায়িা প্রদাক্নর তসন্ান্ পনয়। সরাসতর প্রকক্ল্পর সাক্থ 

যুক্ত ৬৪৭ শ্রতমক ও িাক্দর পতরিাক্রর িনথ্য খাদথ্য ও পতরছেন্নিা 

সামগ্রগী প্রদান করা �ক্য়ক্ে। মানতসকভাক্ি তিপয্শস্ত শ্রতমকক্দরক্ক 

মুক্ঠাক্ফাক্নর মািথ্যক্ম মানতসক স্াস্থ্য পসিা প্রদান করা �ক্য়ক্ে।
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এসআরএস কক্রানাকালগীন সমক্য় স্াস্থ্য তিতি পমক্ন তিতভন্ন কায্শরিম পতরচালনা কক্রক্ে এিং িি্শমাক্ন করক্ে। পপারাক 

খাক্ি কাি �ারাক্না শ্রতমকক্দর অথ্শ স�ায়িা প্রদান করক্ে। ঢাকা র�ক্র কম্শ �ারাক্না ৬০০ পপারাক শ্রতমকক্ক ৫,০০০ িাকা 

কক্র প্রদান করক্ে এিং ৩৬০তি পতরিারক্ক পতরছেন্নিা সামগ্রগী প্রদান করক্ে। তিতভন্ন পপারাক কারখানায় নারগী শ্রতমকক্দরক্ক 

মানতসক স্াস্থ্য পসিা প্রদান করা �ক্ছে। িােড়া তিতভন্ন পপারাক কারখানার পসইফতি কতমতি সদসথ্যক্দর কারখানার ঝুঁতক 

তনরুপক্ণর উপর প্রতরষেণ প্রদান করা �ক্ছে। 

এসআরএস কক্রানা প্রতিক্রাক্ি সক্চিনিামূলক কথ্যাক্ম্পইন পতরচালনা কক্রক্ে। শ্রমিগীিগী মানুক্ষর মক্িথ্য সক্চিনিা িৃতধিক্ি 

তলফক্লি তিতল করা �ক্য়ক্ে।  

সুপাজরশ 

n কম্শক্ষেক্রে পপরাগি স্াস্থ্য ও তনরাপত্া তনতচিি করা;

n কক্রানা সক্চিনিা িৃতধি করা;

n ম�ামারগীকালগীন সমক্য় সামাতিক তনরাপত্া পিষ্নগীর আওিায় শ্রতমকক্দর অন্ভূ্শক্ত করা;

n শ্রমিগীিগীক্দর িনথ্য আপদকালগীন ি�তিল গঠন করা;

n শ্রমিগীিগী ও পপরািগীিগীক্দর িনথ্য িািগীয় সি্শিনগীন পপনরন তস্ম চালু করা;

n পররতনং এর িথ্যিস্া করা;

n তচতকৎসার িনথ্য �াসপািাক্ল ভতি্শ ও আনুসতঙ্ক সুতিিা ও তচতকৎসা তনতচিি করা;

n সকল শ্রমিগীিগীক্দরক্ক সাস্থ্য িগীমার আওিায় আনা;

n প্রক্িথ্যক �াসপািাক্ল শ্রতমকক্দর িনথ্য তিক্রষ িথ্যিস্া ও পসিার সময় তনি্শারণ করা;

n কক্রানা আরিান্ শ্রতমকক্দর তিনামূক্লথ্য তচতকৎসা তনতচিি করা।

কক্রানা পতরতস্তিক্ি শ্রমিগীিগীরা খুিই ষেতিগ্রস্ত । অক্নক শ্রতমক কাি �াতরক্য়ক্েন আিার অক্নক্কর মিুরগী কক্ম তগক্য়ক্ে। 

পরাভন কম্শপতরক্ির গড়ক্ি সরকার িধি পতরকর। তকন্তু কক্রানা সংরিমন এই গতিক্ক কতমক্য় তদক্য়ক্ে। িারপরও পপরাগি 

স্াস্থ্য ও তনরাপত্ায় প্রতিিাক্রর মক্িা িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিক্সর আক্য়ািন করক্ে। এসআরএস িািগীয় 

পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তদিক্স কক্রানামুক্ত পরাভন কম্শপতরক্ির গড়ার আরা িথ্যক্ত করক্ে।
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AcÖvwZôvwbK Lv‡Z wb‡qvwRZ 
kÖwgK‡`i †ckvMZ ¯^v¯’¨ I 
wbivcËv cwiw¯’wZ wPÎ I KiYxq

G Avi †PŠayix wicb 
wbe©vnx cwiPvjK
evsjv‡`k AKz‡ckbvj †nj_ †mBdwU GÛ Gbfvqib‡g›U dvD‡Ûkb (Iwk)  

evsjv‡`‡ki A_©bxwZ GK mgq wQj g~jZ K…wl wbf©i| †`‡ki cÖvq 75 kZvsk 
Rb‡Mvôx cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿfv‡e K…wli Dci wbf©ikxj wQ‡jv| wkívq‡bi mv‡_ cvjøv 
w`‡q K…wl †_‡K wk‡í iƒcvšÍi cÖwµqvi ga¨ w`‡qB µgk eo n‡”Q †`‡ki A_©bxwZ| 
Dbœq‡bi avivevwnKZvq wRwWwc cÖe„w×i nvi µgk DaŸ©gyLx| evsjv‡`k cwimsL¨vb 
ey¨‡ivi (weweGm) P~ovšÍ wnmve Abyhvqx 2018-2019 A_©-eQ‡i †gvU †`kR 
Drcv`b ev wRwWwcÕi cÖe„w× AwR©Z n‡q‡Q 8.15 kZvsk| kÖgkw³i wmsnfvMB 
GL‡bv AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ _vKvq †`‡ki cÖe„w×i G AMÖhvÎv kÖgevRv‡i 
¸YMZ cwieZ©b Avbq‡b †Zgb †Kv‡bv D‡jøL‡hvM¨ Ae`vb ivL‡Z cvi‡Q bv|   

AvšÍR©vwZK kÖg ms¯’vi (AvBGjI) ÔIqvì© Ggcøq‡g›U †mvk¨vj AvDUjyK †U«Ûm 
2018Õ cÖwZ‡e`b Abyhvqx, `w¶Y I `w¶Y-c~e© Gwkqvq AcÖvwZôvwbK Kg©ms¯’v‡b 
kxl© †`k¸‡jvi g‡a¨ evsjv‡`k Ab¨Zg| cÖwZ‡e`b Abyhvqx, `w¶Y I `w¶Y-
c~e© Gwkqvi †`k¸‡jv‡Z AcÖvwZôvwbK kÖgevRvi µgvš^‡q eo n‡”Q, hv `vwi`ª¨ 
`~ixKi‡Yi †ÿ‡Î cÖwZeÜK n‡q `vov‡”Q| evsjv‡`k, fviZ, K‡¤^vwWqv I †bcv‡j 
cÖvq 87 kZvsk kÖwgKB AcÖvwZôvwbK Lv‡Z wb‡qvwRZ| 

me©‡kl kÖg-kw³ Rwi‡cI AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©ms¯’v‡bi mv¤cÖwZK cwiw¯’wZi 
cÖwZdjb †`Lv †M‡Q| evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡ivi (weweGm) kÖgkw³ Rwic 
2016-17 Abyhvqx †`‡ki †gvU Kg©ms¯’v‡bi 85.1 kZvskB GL‡bv AcÖvwZôvwbK 
Lv‡Z wb‡qvwRZ, 2015-16 A_©eQ‡i hv wQ‡jv 86.2 kZvsk| weweG‡mi kÖg-kw³ 
Rwic Abyhvqx, 1999-2000 mv‡j AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©ms¯’v‡bi nvi wQj 75 
kZvsk Ges 2013 mv‡j  wQ‡jv 87.4 kZvsk| cwimsL¨vb we‡køl‡Y †`Lv hvq, 
2013 mv‡j AcÖvwZôvwbK kÖwg‡Ki msL¨v wQj 5 †KvwU 8 jvL| 2016-17 A_©eQ‡i 
Zv †e‡o n‡q‡Q 6 †KvwU 8 jvL 28 nvRvi| AcÖvwZôvwbK Lv‡Z cyiæl kÖwg‡Ki 
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msL¨v wKQyUv n«vm †c‡jI †e‡o‡Q bvix kÖwg‡Ki msL¨v| me©‡kl kÖg-kw³ Rwi‡c (2016-17) G Lv‡Z bvix kÖwg‡Ki 
msL¨v †e‡o `vuwo‡q‡Q 1 †KvwU 71 jvL 21 nvRv‡i| Rwi‡ci LvZwfwËK AcÖvwZôvwbK Kg©ms¯’v‡bi Z_¨ Abyhvqx, K…
wl Lv‡Z Kg©ms¯’v‡bi 95 `kwgK 4 kZvskB AcÖvwZôvwbK| Ab¨w`‡K, wkí Lv‡Zi 10.1 kZvsk cÖvwZôvwbK n‡jI 
evwK 89.9 kZvskB AcÖvwZôvwbK| 

evsjv‡`‡k AcÖvwZôvwbK kÖwgK‡`i LvZwfwËK msL¨v :

LvZ 
MÖvg kni evsjv‡`k

cÖvwZôvwbK AcÖvwZôvwbK †gvU cÖvwZôvwbK AcÖvwZôvwbK †gvU cÖvwZôvwbK AcÖvwZôvwbK †gvU

K…wl 1015 21684 22699 129 1864 1994 1145 23548 24693

wkí 702 6740 7442 553 4429 4982 1256 11168 12424

†mev 3526 10218 13744 3167 6800 9967 6693 17018 23711

†gvU 5244 38641 43885 3850 13093 16943 9094 51734 60828

m~Î : evsjv‡`k kÖg kw³ Rwic (2016-2017)

evsjv‡`‡ki RbmsL¨vi A‡a©K bvix n‡jI †`‡ki A_©bxwZ Ges kÖg-kw³‡Z Zvi cÖwZdjb †bB| kÖg-kw³‡Z bvixi 
AskMÖnY 2015-16 A_©eQ‡i 35.5 kZvsk †_‡K †e‡o 2016-17 A_©eQ‡i n‡q‡Q 36.3 kZvsk| AwaKš‘ we‡k¦i 
kÖg-kw³i Zzjbvq G nvi GL‡bv A‡bK Kg| AvšÍR©vwZK kÖg ms¯’vi Z_¨ Abyhvqx eZ©gvb we‡k¦ kÖg-kw³‡Z bvixi 
AskMÖnY 52 kZvsk| 

evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb AvBb, 2006-Gi msÁv Abyhvqx ÔAcÖvwZôvwbK LvZÕ A_© ÔGBiƒc †emiKvwi LvZ 
†hLv‡b Kg©iZ kÖwg‡Ki Kv‡Ri ev PvKzixi kZ©, BZ¨vw` we`¨gvb kÖg AvBb I Z`vaxb cÖYxZ wewa-weav‡bi AvIZvq 
wba©vwiZ wKsev wbqwš¿Z b‡n Ges †hLv‡b Kg©iZ kÖwgK‡`i msMwVZ nIqvi my‡hvM AZ¨šÍ mxwgZ|Õ

evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡i K…wl, wbg©vY, grm¨, PvZvj wk‡í wb‡qvwRZ i‡q‡Qb AmsL¨ AcÖvwZôvwbK kÖwgK| kÖg-kw³ 
Rwic Abyhvqx †`‡ki †gvU kÖgkw³i 40.6 kZvsk K…wl Kv‡R wb‡qvwRZ| K…wl mswkøó Lv‡Z w`bgRyi I wbqwgZ 
wb‡qvMK…Z Kg©xi nvi h_vµ‡g 18.14 kZvsk I 13.92 kZvsk| webv gRywi‡Z cvwievwiK kÖ‡g wb‡qvwR‡Zi nvi 
21.73 kZvsk| AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi g‡a¨ PvZvj wkí Ab¨Zg| miKvwi cwimsL¨vb Abyhvqx, †`‡k †gvU ivBm 
wg‡ji msL¨v 16 nvRvi 350wU| G¸‡jvi g‡a¨ 381wU A‡Uvg¨vwUK (¯^qswµq), 283wU †mwg-A‡UvivBm wgj I 15 
nvRvi 686wU nvmwKs wgj (†QvU ivBm wgj)| PvZvj ev Pvj Kj wk‡í wb‡qvwRZ kÖwg‡Ki mwVK cwimsL¨vb cvIqv 
hvqwb| AvbygvwbK wnmv‡e G msL¨v cÖvq Pvi jvL| Gi g‡a¨ cÖvq 3 jvL bvix kÖwgK Ges evwK 1 jvL cyiæl| 

AcÖvwZôvwbK kÖwgKiv cÖwZwbqZ b¨vh¨ gRywi, †kvfb Kg©cwi‡ek Ges †ckvMZ ¯^v¯’¨-wbivcËv †_‡K ewÂZ n‡”Qb| 
†`‡ki cÖvwZôvwbK Lv‡Zi D‡jøL‡hvM¨ kÖwgK †hLv‡b GL‡bv wb‡qvMcÎ I cwiPqcÎ cÖvwß †_‡K ewÂZ, †mLv‡b 
AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi kÖwgK‡`i wb‡qvMcÎ cÖvwß †Zv KíbvZxZ| g~j †eZb Qvov Ab¨vb¨ myweav G‡Kev‡i ¯^í I 
Awba©vwiZ| gRywi‡Z bvix-cyiæl ˆelg¨ cÖKU hv Avgv‡`i mvsweavwbK wb‡`©kbvi my¯úó j•Nb| msweav‡bi Aby‡”Q`-
14-G ejv n‡q‡Q, Ôiv‡ó«i Ab¨Zg †gŠwjK `vwqZ¡ nB‡e †gnbwZ gvbyl‡K; K…lK I kÖwg‡Ki Ges RbM‡Yi AbMÖmi 
Askmg~n‡K mKj cÖKvi †kvlY nB‡Z gyw³ `vb Kiv|Õ 

kÖwgK-Kg©Pvix‡`i †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv Drcv`‡bi c~e©kZ©| wb‡qvMcÎ, Kg©NÈv, gRyixi g‡Zv †ckvMZ ¯^v¯’¨ 
I wbivcËv GKwU †gŠwjK AwaKvi| wKš‘ †`‡ki AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi kÖwgKiv †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv m¤ú‡K© 
GL‡bv Am‡PZb| d‡j cÖwZeQi G Lv‡Z †ckvMZ `yN©Ubvq D‡jøL‡hvM¨ msL¨K kÖwgK gviv hvq| Avevi †ckvMZ 
Amy¯’Zvi wkKvi n‡q A‡bK kÖwgK nZvnZ nq, hvi †Kv‡bv mwVK cwimsL¨vb †bB| 
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GB nZvn‡Zi KviY¸‡jvi g‡a¨ wbg©vY Kv‡R Dci †_‡K c‡o hvIqv, cwienb `yN©Ubv, we`y¨r¯ú„ó nIqv, AwMœKvÐ, 
we‡ùviY, f~wg I †`qvj am, ÿwZKi M¨vm wbtmiYRwbZ welwµqv, fvix e¯‘ Dci †_‡K cov ev fvix e¯‘i bx‡P Pvcv 
cov, f~-M‡f© Awbivc` KvR, eRªcvZ, †bŠKvWzwe BZ¨vw` D‡jøL‡hvM¨| 

cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK Dfq Lv‡Z bvixi kÖwgK wn‡m‡e wbhy³ nIqvi aviv µgea©gvb n‡jI AcÖvwZôvwbK 
Lv‡ZB Zv‡`i msL¨v †ewk| wewfbœ cÖwZeÜKZv D‡c¶v K‡i Zviv Aw¯ÍZ¡ i¶vq eva¨ n‡q wbR D‡`¨v‡M Kg©ms¯’vb 
†e‡Q wb‡”Q| kÖg-kw³ Rwic 2013 Abyhvqx, †`‡ki kÖgevRv‡i n¯Íwkí Ges mswkøó Kv‡R wb‡qvwRZ kÖwg‡Ki msL¨v 
1 †KvwU 4 jvL 30 nvRvi 345 Rb, hvi g‡a¨ †nvg‡eBRW/M„n-wfwËK kÖwgK 20 jÿvwaK, hviv N‡i e‡m †`‡ki 
†U·UvBj I Mv‡g©›Um mvcøvB †PB‡b ißvwbgyLx ˆZwi †cvkv‡Ki wewfbœ KvR K‡i _v‡Kb, hv‡`i cÖvq mevB bvix| 
eZ©gv‡b wek¦e¨vcx cÖvq 10 †KvwU †nvg‡eBRW kÖwgK i‡q‡Q, hvi g‡a¨ 50 kZvs‡kiB Ae¯’vb evsjv‡`kmn `w¶Y 
Gwkqvi †`k¸‡jv‡Z| G‡`i 80 kZvskB Avevi bvix| kÖwgK wn‡m‡e Zv‡`i ¯^xK…wZmn †ckvMZ ¯^v¯’¨-wbivcËv Ges 
†kvfb Kg©cwi‡ek Dbœq‡b gvwjKcÿ I ¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i D‡`¨v‡Mi Afve cwijwÿZ nq|   

miKvi 2018 mv‡j evsjv‡`k kÖg AvBb 2006 ms‡kvab K‡i| g~jZ Mv‡g©›Um wkí †ÿÎ‡K cÖvavb¨ w`‡q GB 
ms‡kvabx Avbv nq| BD‡ivcxq BDwbqb Ges AvBGjI-i civg‡k© †UªW BDwbqb wbeÜ‡bi cÖwµqv mnRZi Kiv, 
†iwR‡÷ªkb †c‡Z nqivwb ̀ ~i K‡i ̄ ^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kiv BZ¨vw` wel‡q ms‡kvabx‡Z bgbxqZv Avbv nq|  
GQvovI †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv e¨e¯’vi Dbœq‡b wKQz cwieZ©b mvwaZ nq| 

jÿYxq welq n‡”Q, Gme D‡`¨v‡Mi mewKQzB ˆZwi †cvkvK wkí Ges cÖvwZôvwbK Lv‡Zi kÖwgK‡`i K_v †f‡e Kiv 
n‡q‡Q| ˆZwi †cvkvK ißvwbKviK‡`i msMVb wewRGgBG-i Z_¨ Abyhvqx mviv‡`‡k cÖvq mv‡o 4 nvRvi Mv‡g©›Um 
KviLvbvq KvR K‡ib †gvU 40 jvL kÖwgK| Ab¨w`‡K Mv‡g©›Um mvcøvB †PB‡b hy³ i‡q‡Q 20 jv‡LiI †ewk †nvg‡eBRW 
kÖwgK, hv‡`i wb‡q Kv‡iv †Kv‡bv gv_v e¨_v †bB|       

ïay †nvg †eBRW kÖwgK bq, †`‡ki I‡q÷wcKvi‡`i Ae¯’v AviI †kvPbxq| XvKv bMixi eR©¨ e¨e¯’vcbv, cwi”QbœZv 
I cwi‡ek msiÿ‡Y GB kÖwgK‡`i e¨vcK Ae`vb _vK‡jI mswkøó gn‡ji fvebvq Zviv Abycw¯’Z| XvKv wmwU 
K‡c©v‡ik‡bi ̀ ywU eR©¨ msiÿYvMv‡i gqjv Kzov‡bv I msMÖ‡ni Kv‡R wb‡qvwRZ K‡qK nvRvi I‡q÷wcKv‡ii †ckvMZ 
¯^v¯’¨ I wbivcËv Ges mvgvwRK myiÿvi `vq Gwo‡q hv‡”Q mswkøó mKj cÿ| nKvi I M„n Kg©x‡`ii e¨vcv‡iI GKB 
iKg nZvkvi wPÎ jÿ¨Yxq| I‡q÷wcKvi, nKvi Ges †nvg‡eBRW kÖwgKmn AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi Ab¨vb¨ kÖwgK‡`i 
kÖg AvB‡b h_vh_fv‡e msÁvwqZ Kiv I kÖwgK wn‡m‡e AšÍfz©w³ mg‡qi `vwe| 

miKv‡ii cÿ †_‡K D‡jøL‡hvM¨ †Kv‡bv mnvqZv QvovB bvbv evav-wecwË AwZµg K‡i µgvš^‡q †ek K‡qKwU 
AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi weKvk mvwaZ n‡”Q| wek¦evRv‡i cÖwZ‡hvwMZvg~jK Ae¯’v‡b †cŠuQ‡Z n‡j Gme LvZ‡K w`‡Z n‡e 
cÖvwZôvwbK wfwË|  D‡`¨v³v‡`i cÖ‡qvRbxq cÖ‡Yv`bvi cvkvcvwk Aek¨B kÖwgK‡`i me iKg AwaKvi Ges †ckvMZ 
¯^v¯’¨-wbivcËv wbwðZ Ki‡Z n‡e me©v‡MÖ|

AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi kÖwgK‡`i Av‡iKwU eo mgm¨v n‡jv †gŠmygx †eKviZ¡| AwaKvsk †¶‡ÎB Gme kÖwgK Pzw³ 
wfwË‡Z KvR K‡i weavq KvR _vKv bv _vKvi Ici wbf©i K‡i Zv‡`i gRywi cÖvwß| Gme kÖwg‡Ki Rb¨ mviv eQ‡ii 
Av‡qi wbðqZv cÖ`v‡bi e¨e¯’v Kiv Riæwi|

evsjv‡`k miKvi cÖYxZ RvZxq kÖgbxwZ, 2012-†Z AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ kÖwgK‡`i e¨vcv‡i ejv n‡q‡Q - 
Ò†`‡ki †gvU kÖg-kw³i D‡jøL‡hvM¨ msL¨K kÖwgK AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ| hvi g‡a¨ i‡q‡Q- K…wl, wbg©vY, 
M„nKg©x, M„n-wfwËK kÖwgK, PvZvj, BUfvUv, M¨v‡iR, ¯’j I †bŠe›`i, cwienb LvZ, AvmevecÎ ˆZwi, mÕwgj, 
KvVwg¯¿x, SvjvB, A‡Uv‡gvevBj, †`vKvb, †nv‡Uj-†i‡¯Íviuv, grm¨ I Mevw` Lvgvi, †cvwëª, c¨v‡KwRs, †KwgK¨vj 
KviLvbv, cøvw÷K KviLvbv, Jla wkí, ¯^wb‡qvwRZ BZ¨vw` ai‡bi ÿz`ª I gvSvix LvZ| GB e¨vcK msL¨K kÖgRxex 
gvby‡li AwaKvi I Kj¨vY wbwðZ Kiv miKv‡ii ¸iæZ¡c~Y© `vwqZ¡| G jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ 
wecyj Rb‡Mvôxi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ miKvi cÖ‡qvR‡b GKwU we‡kl AvBb cÖYq‡bi e¨e¯’v MÖnY Ki‡e| Ó  
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RvZxq Kg©ms¯’vb bxwZ-2020 (Lmov) Gi 8.2 avivq ejv n‡q‡Q †h, ÒAmsMwVZ  Drcv`b Lv‡Z (Unorgansied 
Manufacturing  Sector) gvb m¤úbœ/ †kvfb Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM evov‡bv (Enhancement) Ges msMwVZ I 
AmsMwVZ Dfq cÖKvi Drcv`b †m±‡i Kgx©‡`i Dchy³ Avq/gRyix, Kg©cwi‡ek I mvgvwRK wbivcËv wbwðZ Kivi 
Rb¨ BwZevPK c`‡ÿc MÖnb Kiv n‡e|Ó 

Avkvi K_v n‡”Q †h, miKvi B‡Zvg‡a¨ kÖg AvBb, 2006 (ms‡kvwaZ 2018) cybivq ms‡kva‡bi D‡`¨vM MÖnY 
K‡i‡Qb, hv wbtm‡›`‡n cÖksmvi `vex iv‡L| 

Avgiv miKv‡ii wbKU webxZ Aby‡iva RvbvB †h, miKvi hv‡Z †nvg‡eBRW kÖwgK, I‡q÷ wcKvi, nKvi I K…wl 
kÖwgKmn mKj AcÖvwZôvwbK kÖwg‡Ki AwaKvi m~iÿv, mvgvwRK wbivcËv wbwðZKiY I Zvu‡`i h_vh_ Kj¨v‡Yi K_v 
†f‡e mswkøó AvBb I wewa-weavb ms‡kvab K‡i  kÖg AvB‡b Zuv‡`i ÒkÖwgKÓ wn‡m‡e ¯^xK…wZ cÖ`vb Kivi h_vh_ 
D‡`¨vM MÖnY K‡ib| 

Pjgvb †KvwfW-19 gnvgvwi mgqKv‡j, evsjv‡`‡ki A-cÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ wecyj Rb‡Mvôxi KvR nviv‡bv, 
Avw_©Kfv‡e bZzb K‡i AfveMÖ¯Í nIqv, cvwievwiK mwnsmZv I `ytL-`y`©kv e„w×, cvwievwiK we‡”Q` I mvgvwRK 
wbivcËvi NvUwZi wPÎ mgv‡Ri mKj ¯Íi‡K we‡kl fv‡e fvwe‡q Zz‡j‡Q|

AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi mKj kÖwg‡Ki wb‡qvMcÎ, b¨vh¨ gRywi, Kg©NÈv wbw`©ó Kiv, ¯^í e¨‡q Avevm‡bi e¨e¯’v Kiv 
AZ¨vek¨K| Zvu‡`i Rb¨ Dchy³ cwi‡ek m„wó, Kg©¯’‡j †ckvMZ wbivcËv I ̄ ^v¯’¨‡mev Ges mvgvwRK wbivcËv wbwðZ 
Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡¶c wb‡Z n‡e GLbB| 

kÖgevRv‡i AcÖvwZôvwbK kÖwgK gv‡bB cwiPqcÎ I wb‡qvMcÎwenxb kÖwgK hv‡`i b~¨bZg gRywi wba©vwiZ bq| Kv‡Ri 
wbðqZv, †kvfb KvR, b~¨bZg gRywi Ges AemiKvjxb mvgvwRK wbivcËv QvovB hv‡`i w`b Kv‡U wbZvšÍ AwbðqZvq| 
†`‡ki 6 †KvwUi AwaK AcÖvwZôvwbK kÖwgK‡K AwbðqZvq †i‡L A_©bxwZi †UKmB Dbœqb Am¤¢e| GKw`‡K †eKviZ¡ 
Ab¨w`‡K AcÖvwZôvwbK Lv‡Z kÖg cÖevn `y‡UvB †`‡ki A_©bxwZi f½yi `kv cÖgvY K‡i|  

2030 mv‡ji g‡a¨ †UKmB Dbœqb jÿ¨ bs 8 AR©‡bi wbwg‡Ë AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ mKj kÖgRxwe Rb‡Mvôxi 
AvBbx AwaKvi wbwðZKiY, AcÖvwZôvwbK Lv‡Z wewfbœ †ckvq Kg©iZ mKj kÖwgK‡`i kÖg AvB‡bi AvB‡bi AvIZvq 
wb‡q Avmv, Kg© cwi‡ek Dbœqb Ges mvgvwRK myiÿv wbwðZKiY AZ¨vek¨K| GRb¨ cÖ‡qvRb AcÖvwZôvwbK LvZ 
msµvšÍ GKwU UvBg evDÛ b¨vkbvj G¨vKkb cø¨vb |

g‡b ivL‡Z n‡e, AcÖvwZôvwbK kÖwgK‡`i AwaKvi, †kvfb Kg©cwi‡ek, †ckvMZ ¯^v¯’¨-wbivcËv I mvgvwRK myiÿv 
wbwðZ Ki‡Z cvi‡j A_©bxwZi wPÎ cv‡ë †`Iqv m¤¢e| G Rb¨ cÖ‡qvRb mswkøó bxwZ-wba©viK‡`i h_vh_ Ges Kvh©Ki 
D‡`¨vM Ges Gi Avï ev¯Íevqb|     
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†UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡b 
Kg©‡ÿ‡Î hyev kÖwgK‡`i ¯^v¯’¨SzuwK 
wbim‡bi GLbB mgq

†ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv kÖwgK‡`i GKwU ¸iæZ¡c~Y© AwaKvi| AvšÍR©vwZK kÖg 
ms¯’vi wn‡me Abyhvqx Kg©‡ÿ‡Î ̀ yN©Ubv A_ev †ckvMZ †iv‡Mi Kvi‡Y mviv c„w_ex‡Z 
cÖwZ 15 †m‡K‡Û 1 Rb kÖwgK gviv hvq| GKB Kvi‡Y cÖwZw`b g„Zz¨eiY K‡i 
6,300 Rb Ges mviv eQ‡i g„‡Zi msL¨v 23 jÿ| wKš‘ Kg©‡ÿ‡Î kÖwg‡Ki wbivcËv 
e¨e¯’v wbwðZ Kiv Ges †ckvMZ †ivM cÖwZ‡iva ev cÖwZKv‡ii gva¨‡g G ai‡bi 
AbvKvw•ÿZ Ges AgvbweK g„Zz¨i msL¨v Kgv‡bv m¤¢e|

evsjv‡`k GwM‡q hv‡”Q| B‡Zvg‡a¨B Avgiv Dbœqbkxj †`k †_‡K ga¨g Av‡qi 
†`‡k cwiYZ n‡qwQ| ev¯Íe we‡ePbv‡ZB Avgv‡`i wkívqb cÖwµqv‡K GwM‡q wb‡q 
†h‡Z n‡e| †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡b `ªæZ `vwi`ª¨ we‡gvP‡bi gva¨‡g mg„w× 
wbwðZ Kivi †ÿ‡ÎI GL‡bv wkívqb cÖwµqvi weKí ˆZwi nqwb| hw`I ¯^vaxbZvi 
50 eQ‡iI wkívqb cÖwµqvq kÖwgK †Kej gRywiwbf©i| Drcv`b cÖwµqvq kÖwg‡Ki 
b¨vh¨ wnm¨v GL‡bv cÖwZwôZ nqwb| wbwðZ Kiv hvqwb kÖwg‡Ki †ckvMZ ¯^v¯’¨ I 
myiÿv|

K‡ivbv AwZgvixi GK eQi AwZµvšÍ n‡jI kÖgRxex gvbyl GL‡bv Lye GKUv ¯^v¯’¨ 
m‡PZb e‡j `„k¨gvb bq| AwaKvsk kÖwgK Kg©‡ÿ‡Î cÖZ¨veZ©b Ki‡jI ¯^v¯’¨wewa 
†g‡b Kg©KvÐ cwiPvjbv Ki‡Qb bv| gvwjKivI KviLvbvq ¯^v¯’¨ I myiÿv wbwðZ 
Ki‡Z †Kvb D‡`¨vM MÖnY Ki‡Qb bv| ZvQvov AvšÍR©vwZK kÖgms¯’v KZ…©K Kg©‡ÿ‡Î 
cÖZ¨veZ©bKvix kÖwgK‡`i ¯^v¯’¨ I myiÿvq GKwU MvBWjvBb cÖYqb Ki‡jI gvwjK-
kÖwgK G wel‡q Lye GKUv m‡PZb bq| d‡j GKw`‡K K‡ivbv AwZgvix‡Z KviLvbv 
eÜ n‡q Kv‡Ri my‡hvM eÜ n‡q hv‡”Q Ab¨w`‡K ¯^v¯’¨SzuwKi Kvi‡Y kÖgRxex gvbyl 
Av‡iv `yt¯’Zvi w`‡K avweZ n‡”Q| †ckvMZ ¯^v¯’¨ I myiÿv wel‡q m‡PZbZvB cv‡i 
GB wØgvwÎK msKU `~i K‡i GKwU my¯’avivi Drcv`bkxjZv wbwðZ Ki‡Z|

bBgyj Avnmvb Ry‡qj
mvaviY m¤úv`K
RvZxq kÖwgK †RvU-evsjv‡`k
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evsjv‡`k kÖg AvBb 2006 Gi 5g, 6ô I 7g Aa¨v‡q Kg©‡ÿ‡Î kÖwg‡Ki wbivcËv I myiÿvi weavb ivLv n‡q‡Q| 
2013 mv‡j kÖwg‡Ki †ckvMZ ¯^v¯’¨ I myiÿvi Rb¨ RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I †mBdwU bxwZgvjv ˆZwi Kiv n‡q‡Q| G 
QvovI Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨ I wbivcËv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q ÒRvZxq wkí, ¯^v¯’¨ I †mBdwU KvDwÝj| 
AvBGjI Kb‡fbkb 155 (Kg©‡ÿ‡Î ¯^v¯’¨ I wbivcËv) Zuv‡`i Abymg_©bKvix †`k¸‡jvi g‡a¨ kÖwgK I gvwjK 
msMVb¸‡jvi mv‡_ mg‡SvZv K‡i RvZxq bxwZ cÖYqb Ges ev¯Íevq‡bi K_v ejv n‡q‡Q| G bxwZi g~j D‡Ïk¨ 
n‡jv Kg©‡ÿ‡Î `yN©Ubvi SzuwK Kwg‡q Avbv Ges we`¨gvb Kg©cwi‡ek DbœZ Kiv| wKš‘ ev¯Í‡e Kg©‡ÿ‡Î we‡kl K‡i 
AcÖvwZôvwbK wkíLv‡Z kÖwgK‡`i myiÿvi D‡jøL‡hvM¨ †Kv‡bv c`‡ÿc `„k¨gvb bq|

evsjv‡`‡ki †gvU kÖg kw³ 6 †KvwU 25 jÿ, hvi 86.2% n‡”Q AcÖvwZôvwbK kÖwgK| evsjv‡`‡k †gvU hyev kÖgkw³ 
(15 eQi n‡Z 29 eQi) 2 †KvwU 5 jÿ, hvi 1 †KvwU 37 jÿ cyiæl Ges 71 jÿ n‡”Q bvix kÖwgK| AcÖvwZôvwbK 
Lv‡Z wb‡qvwRZ kÖwgK‡`i †ckvMZ ¯^v¯’¨ wbivcËv I myiÿv GKwU ¯úk©KvZi Bmy¨ n‡jI cÖwZôvb¸‡jv‡Z Avgiv 
†Kvb Kvh©Ki D‡`¨vM †`L‡Z cvB bv| A_P µgweKvkgvb GB kÖg‡Mvôx cÖwZwbqZ GKwU A¯^v¯’¨Ki Ges AiwÿZ 
Kg©cwi‡e‡ki ga¨ w`‡q KvR K‡i hv‡”Q| GgbwK A‡bK cÖwZôv‡b kÖwgK‡`i cqtwb®‹vkb e¨e¯’vcbv I weï× Lvevi 
e¨e¯’vI †bB| d‡j kÖwgK‡`i wewfbœ AmyLwemyL †`Lv hvq Ges Drcv`b Kvh©µg ÿwZMÖ¯Í nq| †UKmB Dbœqb 
jÿ¨gvÎv AR©‡b me‡P‡q Kg©ÿg GB wekvj hyev kÖwgK‡`i Uv‡M©U K‡i Avgv‡`i AvMvwg w`‡bi Drcv`b cwiKíbv 
MÖnY Ki‡Z n‡e| Ab¨_vq `ªæZ `vwi`ª¨ we‡gvPb-Gi †køvMvb e¨_© n‡Z cv‡i|

kÖg AvBb -2006 G Awbivc` I A¯^v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv kÖwgK‡`i e¨w³MZ ¯^v¯’¨myiÿv miÄvg mieiv‡ni 
K_v D‡jøL _vK‡jI AcÖvwZôvwbK Lv‡Z kÖwgK‡`i mieiv‡ni ixwZ Avgv‡`i †`‡k Lye GKUv †bB| A_P wek¦evRv‡i 
wU‡K _vK‡Z PvB‡j Drcv`bkxjZv evov‡Z n‡e, Avi GB Drcv`bkxjZv evov‡bvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Drcv`b cÖwµqvi 
mv‡_ m¤ú„³ kÖwgK‡`i ¯^v¯’¨ wbivcËv I myiÿv| evsjv‡`‡ki kÖwgK msMVb¸‡jvi cvkvcvwk RvZxq kÖwgK †RvU-
evsjv‡`k g‡b K‡i Pjgvb Dbœq‡b GB cÖevn a‡i ivL‡Z n‡e| mv‡_ mv‡_ D³ Kg©cÖ_v Ges †kvfb Kg©cwi‡ek 
wbwðZ Kivi Rb¨ me ai‡bi Aby‡gv`b‡hvM¨ cÖqvm ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY I ev¯Íevqb wbwðZ Ki‡Z n‡e| GB 
D‡`¨vM MÖnY Ges ev¯Íevqb wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb mw¤§wjZ Kg©cwiKíbv| kÖwgK‡`i †kvfb Kg©‡ÿÎ Ges ¯^v¯’¨ 
myiÿv wbwðZ Kiv miKvi, gvwjK, kÖwgK Ges kÖwgK msMVb mK‡ji `vwqZ¡| Avgiv g‡b Kwi evsjv‡`k‡K Av‡iv 
DbœZ †`k wn‡m‡e cÖwZwôZ Ki‡Z PvB‡j Drcv`bkxjZv evov‡Z n‡e, Avi kÖwgK‡K Awbivc` Ges ¯^v¯’¨SzuwKi g‡a¨ 
†i‡L †Kvbfv‡eB Drcv`bkxjZv evov‡bv m¤¢e bq| we‡kl K‡i kÖgevRv‡i cÖwZeQi †h wekvj hyev kÖwgKiv AšÍfz©³ 
n‡”Q †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡bi Rb¨ `ªæZ `vwi`ª¨ we‡gvPbÑGB †køvMvb ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Kg©‡ÿ‡Î GKwU 
mnbkxj I wbivc` ¯^v¯’¨ Ges wbicËvi cwi‡ek wbwðZ Kivi Rb¨ miKvi, gvwjK, kÖwgK Ges kÖwgK msMVb¸‡jvi 
D‡`¨vM MÖn‡Yi GLbB mgq|

RvZxq †ckvMZ ¯^v¯’¨ I wbivcËv w`em 2021 mdj †nvK|
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Background:
In February 2021, The Committee for Development Policy of the United Nations 

(UN CDP) put forward its recommendation for the graduation of Bangladesh from 

the Least Developed Country (LDC) status. Bangladesh will be given a transition 

period until 2026 to develop measures and infrastructures both physical and social 

to support the graduation. 

While it is evident that the government is very much focused on developing the 

road infrastructure to support trade and growth but with regards to human capital 

development work has been ongoing since 2015. In 2015 the cabinet division 

approved the National Social Security Strategy (NSSS). The NSSS has focused 

on the consolidation of the social assistance programmes in Bangladesh. It was 

a foregone conclusion regarding the imminent middle-income status and the 

subsequent graduation from the LDC status for Bangladesh. Taking the inevitable 

into consideration, the NSSS had already prescribed schemes for the working 

population of Bangladesh. With the developments, there will be more Bangladeshis 

working in the formal sector than before and the rate of formalization will also pick 

up. With the existing and new formal workforce, the traditional protection measures 

will not be sufficient and adequate. The NSSS, therefore, suggested contributory 

schemes covering the areas of a workplace accident, maternity, unemployment, 

health and pension. 
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The strategy is in line with the ILO’s social protection staircase. The model suggests that with the rising income 

countries should move towards mandatory social security schemes. 

An Employment Injury Insurance (EII): The starting point of contributory schemes:
Social security is the protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health 

care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work 

injury, maternity or loss of a  breadwinner. (Facts on Social Security, ILO). Social security programmes are typically 

financed through co-contributions from the employers and employees except for an Employment Injury Insurance 

scheme. These contributory schemes fall under the ambit of social insurance whereby the benefits are mandated 

by law and the contribution is based on the risk pooling approach. For any country to embark on introducing such 

schemes, an Employment Injury Insurance scheme is usually the starting point since the scheme is relatively cheap 

to finance. 

Sequence of introducing contributory schemesFigure 2

4

3

2

1

Unemployment

Pension

Health insurance (including maternity)

Employment Injury

Social Protection Staircase as defined by the ILOFigure 1

Voluntary insurance

Mandatory social insurance/social security 
benefits of guaranteed levels for contributors

THE FLOOR:
Four essential guarantees

1. Access to 
essential health 

care for all

2. Income 
security 
Children

3. Assistance 
Unemployed, 

underemployed & poor

4. Income 
security Elderly 

& disabled 

high

low

low highIndividual/household income

Level of 
protection



94 স্মরণিকা

In case of Bangladesh, there are existing measures by which an employee when faced with workplace accident or 

occupational disease are entitled to certain benefits. All employees as defined by the Bangladesh Labour Act 2006 

are entitled to lumpsum amounts in case of death and permanent disability. In case of prolonged time away from 

work due to injury and occupational diseases (temporary disability), there is a provision of financial compensation 

for up to two years. In both instances the amounts are to be paid by the employer. Further to this the owners have to 

subscribe group insurance as well as pay into either the Bangladesh Labour Welfare Foundation fund or the Central 

Fund (depend on business type). 

The employer is also mandated to pay/arrange for medical treatment due to injury and occupational diseases. The 

medical treatment is to be provided until the employee has recovered. 

The limitation of the current system is the fragmentation of the financing i.e. the employer having to pay at three 

different avenues for the same issue and the notable exclusion of rehabilitation measures for injured workers. Further 

to this, the employer’s financial burden remains unchecked in case of a large-scale accident and also in individual 

cases, the payments to employees or their dependents depend on the financial health of the establishment. For the 

employees, the lumpsum nature of the payments does not actually compensate for the loss. 

Average contribution rate is less than 1 percent the worker’s salary, and EII is the only logical evolution of the 

current system. An EII ensures that compensation due to workplace injuries and occupational diseases are paid using 

a globally accepted standard, ILO convention 121, but also ensures that appropriate rehabilitation measures are in 

place. An EII closes the loop by considering prevention activities. 

In terms of affordability of the scheme, it has been stressed that the employers are already paying into various pockets 

therefore consolidation of these payments into one single basket will allow for smooth financing of the schemes. This 

approach eradicates the limitations of the current schemes and promotes equity and solidarity. 

In terms of regional practices with regards to the implementation of an EII, Bangladesh is one of the few countries 

which does not have any form of social security let alone an EII. 

Country comparison -social security penetration. Source: ILOFigure 3
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From the above figure, it is quite evident that- all countries irrespective of the financial state has the means of 

establishing a social security system. As illustrated in figure 2, an EII is usually the starting point for a social security 

reform. 

The curious case of COVID 19 and the resilience of the existing system:
The COVID 19 pandemic has made the situation more vulnerable. Even the mature states have faced difficulty in 

containing the effects of the pandemic. Bangladesh’s approach has been to inject funds into the economy in the form 

of stimulus packages and provide food assistance to the vulnerable. On the issues that the economy faced by that of 

lay offs and termination of employment contracts. Overnight many employees were left without jobs. Employers were 

given soft loans for the provision of wages to their employees. With no existing schemes covering the employers with 

social security benefits, the government faced hurdles in gathering and verifying data for the intended beneficiaries. 

Further to this, fresh funds had to be allocated for the payments. 

A social security scheme helps government systems to be shock responsive. Shock responsive refers to systems that 

can handle risks posed to a large number of households at once.  In times of such risks, existing schemes have usually 

five options to tackle with them:

An existing scheme would have allowed for ‘Piggybacking’ to provide unemployment benefits to the employees who 

have lost their jobs. 

The trial on Employment Injury Scheme (EIS): 
Considering the certain constraints, Bangladesh may start its EII development with a trial of the scheme. Under 

the trial, the Ready-Made Garment sector may be covered and workers from the sectors may also receive a 

financial benefit as per the international standard for death and permanent disability due to workplace injuries and 

occupational diseases. As a seed funding, international brands, who are sourcing from Bangladesh, can contribute 

during the trial period and after the end of the trial, the costs will be borne by employers. 

Typology of options for shock responsive adaptation. Source OPMLFigure 4
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Data or the lack of it- Challenges going forward:
In the case of employment injury insurance, data related to the enterprises, the employees, accidents and occupational 

diseases are, in some cases, hard to come by or lacking altogether.

On the side of health and safety, which is the foundation of an EII, except certain industrial sectors, there is a lack of 

safety culture. Formalization of employment and mainstreaming of safety culture should go hand in hand. 

On the rehabilitation front, it should be noted that the country overall lacks the infrastructure for an all-inclusive 

society. Even if the on-going labour act mandates the employers to provide rehabilitation services, there is still a 

general lack of support services in the country that will create an enabling environment for the employers to fulfill 

their mandate. 

With regards to national capacities in administering such schemes, there is a wide area of improvement. Capacities 

need to be developed both in the government as well as in the private sector. Skills such as actuarial calculation, 

investment of social security funds, information technology and others need to be enhanced to set the foundation for 

the future.

Conclusion:
Bangladesh now at crossroads between a developing nation and a developed one. For the country to move forward 

on to the later, social security schemes, along with the ongoing social assistance programmes, need to be developed. 

An EII poses to be the most viable option for the country to start the reform. With the looming trial on EIS, there 

is sufficient headwind to implement a nationwide EII scheme that not only benefits the employees but also the 

employers. Along with this, the country must look at addressing the challenges related to data, capacities, OSH 

culture and rehabilitation to fulfill its ambition. 
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শ্রম ও কমষেসংস্াি মন্তণালয় এবং 

কলকারখািা ও রিজতষ্ঠাি পজরদশষেি

অজধদপ্তররর উরলেখর�াগথ্য 

কা�ষেক্ররমর জকেু জস্রজচত্র
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িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মাক্নর স্ক্দর প্রিথ্যািি্শন তদিস উপলক্ষে আক্লাচনা সভা (২৮.০১.২১)
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িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মাক্নর িন্মতদন ও িািগীয় তরশু তদিস উপলক্ষে পকক কাক্িন শ্রম ও কম্শসংস্ান 

মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ (১৭.০৩.২১)
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িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মাক্নর িন্ম রিিাতষ্শকগী উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্র 

‘িঙ্িন্ু কন্শার’ উক্বিািন কক্রন শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ 

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ কিৃ্শক তসল্ক, িথ্যানাতর, তসরাতমক, গ্াস, 

িা�াি তরসাইতক্ং এিং রপ্তানগীমুখগী চামড়ািাি দ্রিথ্য ও পাদুকা পসক্টরক্ক তরশুশ্রম মুক্ত প�াষণা করা �য় (৪.০২.২১)
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মুতিিিষ্শ উপলক্ষে আক্য়াতিি আিৃতত্ প্রতিক্যাতগিায় প্রথম স্ান অতিকারকারগী আতনরা আনিুম আিৃতত্র �াক্ি সনদপরে 

ও প্রাইিিন্ড িুক্ল পদন শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ (১৭.০৩.২১)

স্ািগীনিার ম�ান স্পতি িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মান-এর ৪৫ িম রা�াদি িাতষ্শকগী এিং িািগীয়

পরাক তদিস উপলক্ষে আক্লাচনা সভা ও পদায়া মা�তফল। (১৫.৮.২০)
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ডাইফ উপম�াপতরদর্শকক্দর িনথ্য আক্য়াতিি প্রতরষেক্ণ “রিাইতসস মথ্যাক্নিক্মন্ট অথ্যান্ড আি্শ অি পনক্গাতসক্য়রন” তিষয়ক

পসরন পতরচালনা কক্রন শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র সতচি িনাি পক, এম, আব্ুস সালাম। (২৪.০১.২০২১)

শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র সতচি িনাি পক, এম, আব্ুস সালাম-এর তনকি পথক্ক ২০১৯-২০২০ অথ্শিেক্রর শুধিাচার

পুরস্ার গ্র�ণ করক্েন ডাইফ যুগ্মম�াপতরদর্শক (প্ররাসন ও উন্নয়ন) ডাঃ বসয়দ আিুল এ�সান (২৭.৭.২০)
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িািগীয় পপরাগি স্াস্থ্য ও পসইফতি তিষয়ক িািগীয় কম্শপতরকল্পনা প্রণয়ন সংরিান্ কম্শরালা।

কক্রানা ভাইরাস সংরিমক্ণ উদ্ূি সমসথ্যা পমাকাক্িলায় তরল্প কলকারখানার শ্রম পতরতস্তি সম্পক্ক্শ আক্য়াতিি আক্লাচনা 

সভায় সভাপতিত্ব কক্রন শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালক্য়র মাননগীয় প্রতিমন্ত্রগী পিগম মন্নুিান সুতফয়ান, এমতপ (২১.০৩.২০)
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নিতনযুক্ত ম�াপতরদর্শক িনাি পমা: নাতসর উতদিন আ�ক্মদক্ক ফুক্লল শুক্ভছো প্রদান করক্েন কলকারখানা ও প্রতিষ্ান 

পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর পদস্ কম্শকি্শাগণ (৩০.০৩.২১)

িাতির তপিা িঙ্িন্ু পরখ মুতিিুর র�মাক্নর িন্মতদন ও িািগীয় তরশু তদিস উপলক্ষে আক্লাচনা সভা ও পদায়া মা�তফল 

(১৭.০৩.২১)
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‘কম্শক্ষেক্রে পকাতভড-১৯ প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র পপরাগি সুরষো ও স্াস্থ্য তিষয়ক তনক্দ্শতরকা’-এর পমাড়ক উক্ন্মাচন অনুষ্ান 

(০৮.১০.২০)

“DIFE Reform Roadmap Review Workshop”-রগীষ্শক কম্শরালায় শ্রম ও কম্শসংস্ান মন্ত্রণালয় এিং 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর পদস্ কম্শকি্শািৃদি। (৩০.০৯.২০)
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ম�াপতরদর্শক িনাি পমা: নাতসর উতদিন আ�ক্মদ-এর সভাপতিক্ত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর স্াফ 

তমতিং অনুতষ্ি �য়। (২৩.০৩.২১)

ম�াপতরদর্শক িনাি পমা: নাতসর উতদিন আ�ক্মদ-এর সভাপতিক্ত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর সমন্বয় 

সভা অনুতষ্ি �য়। (২৯.০৩.২১)
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কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর প্রিান কায্শালক্য় অনুতষ্ি ইন�াউি প্রতরষেক্ণর একতি পসরন পতরচালনা 

কক্রন ম�াপতরদর্শক িনাি পমা: নাতসর উতদিন আ�ক্মদ। (৩১.০৩.২১)

পিন্ডার তভতত্ক সত�ংসিা তিষয়ক TOT (Training of Trainers) প্রতরষেণ পরক্ষ ডাইক্ফর ম�াপতরদর্শক (প্রাক্তন) 

িনাি তরিনাথ রায় এিং প্রতরষেণাথ্শগীগণ (৩.০৯,২০)
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ডাইফ প্রিান কায্শালক্য় গািগীপুরস্ ঝরণা ফথ্যারন-এর মাতলক ও শ্রতমকপক্ষের সক্ঙ্ শ্রম অসক্ন্াষ তনরসন

তিষয়ক সভা (০৩.০৩.২০)

উন্নয়ন স�ক্যাগগী রা্রে ও সংস্ার প্রতিতনতিগণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্র স্াতপি ‘িঙ্িন্ু কন্শার’ 

পতরদর্শন কক্রন (১৩.০১.২০)
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কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তক্রর পতরদর্শকক্দর িনথ্য আক্য়াতিি ‘অথ্যাতক্সক্ডন্ট তপ্রক্ভনরন’-রগীষ্শক প্রতরষেক্ণর 

একতি পসরন পতরচালনা কক্রন পডতনর অথ্যাম্বাতসর পদস্ কম্শকি্শা তম. সক্রন আলিাি্শক্সন। (৩১.০৭.১৯)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ান পতরদর্শন অতিদপ্তর, উপম�াপতরদর্শক্কর কায্শালয়, নরতসংতদ কিৃ্শক প্রাণ পডইতর কারখানা 

পতরদর্শন। (২৩.১২.২০)
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উপম�াপতরদর্শক্কর কায্শালয়, তদনািপুর, কিৃ্শক পকাতভড-১৯ প্রতিক্রাি ও প্রতিকাক্র পমসাস্শ সুতপ্রয় িুি তমক্ল তিক্রষ 

পতরদর্শন। (১২.০৪.২০২১)






