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[Company address]

মানসম্মত কমঘেদ্ধতত

পেশাগত দুর্ঘ টনা তদন্ত
১. কমমক্ষেক্ষে দুর্ মটনা
কমঘক্ষেক্ষে দুর্ঘটনা ব্যব্স্থােনা শ্রম েতিদশঘন কার্ঘক্রক্ষমি এক গুরুত্বেূ র্ঘ স্থান দখল কক্ষি িক্ষেক্ষে এব্ং এক্ষক অতিদপ্তক্ষিি অনযতম
অগ্রাতিকািপ্রাপ্ত তব্ষে তিক্ষসক্ষব্ গর্য কিা িে। শ্রম আইক্ষন পেশাগত পসইফটি ও স্বাস্থয সংক্রান্ত র্াব্তীে তব্িান মূ লত কমঘক্ষেেক্ষক তনিােদ
ও ঝুুঁ তকমু ক্ত কিা, দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাতিক্ষক পিাি কিা এব্ং শ্রতমক্ষকি সু স্বাস্থয তনতিত কিাি লক্ষেয প্রর্ীত িক্ষেক্ষে। কমঘক্ষেক্ষে সংর্টিত
দুর্ঘটনাি সঠিক কাির্ তনর্ঘক্ষেি মািযক্ষম ভতব্ষযক্ষত অনু রূে তব্ষক্ষেি েু নিাব্ৃ তি পিািকক্ষে প্রততক্ষিাি ও প্রততকািমূ লক কার্ঘকি ব্যব্স্থা গ্রির্
কিাি লক্ষেযই মূ লত দুর্ঘটনাি তদন্ত কার্ঘক্রম েতিচালনা কিা িক্ষে থাক্ষক। একটি দুর্ঘটনাি সু ষ্ঠু তদক্ষন্তি মািযক্ষম তনক্ষনাক্ত উক্ষেশযসমূ ি
ব্াস্তব্াতেত িক্ষে থাক্ষক:
(ক) দুর্ঘটনাি প্রকৃত কাির্ তচতিত কক্ষি প্রক্ষোজনীে র্াতিক, কাতিগতি ব্া িাসােতনক উৎকষঘ সািন এব্ং শ্রতমকক্ষদি প্রতশের্ ও
সু ষ্ঠু তদািতকি মািযক্ষম ভতব্ষযক্ষত অনু রূে দুর্ঘটনাি েু নিাব্ৃ তি পিাি কিা;
(খ) পর্ তনেম, িীতত ব্া েদ্ধততি েতিব্তঘ ন ব্া তব্চুযততি কািক্ষর্ দুর্ঘটনাটি র্ক্ষটক্ষে তা তচতিত কিা (েদ্ধতত তব্ক্ষেষর্);
(গ) শ্রতমক ও তত্ত্বাব্িােকক্ষদি তনতদঘ ষ্ট তব্েদ সম্পক্ষকঘ সক্ষচতন কিা এব্ং দুর্ঘটনা প্রততক্ষিাক্ষি মক্ষনাক্ষর্াগী কিা; এব্ং
(র্) তনতদঘ ষ্ট দুর্ঘটনাি আইনগত দাে তনরূের্ কিা।

২. দুর্ মটনা সম্পক্ষকম অবতিত িওয়ার মাধ্যম
২.১.

প্রততষ্ঠাক্ষন সংর্টিত দুর্ঘটনাি প্রকৃতত ও মাো অনু র্ােী েতিদশঘকসি তব্তভন্ন কতৃঘেেক্ষক অব্তিত কিাি জনয মাতলকেক্ষেি উেি
শ্রম আইক্ষন পর্ অব্শযোলনীে তব্িান িক্ষেক্ষে প্রিানত তাি মািযক্ষম েতিদশঘন কতৃঘেে এতব্ষক্ষে প্রাথতমক তথয পেক্ষে থাক্ষকন।
দুর্ঘটনাি প্রকৃতত অনু র্ােী তনক্ষনাক্ত প্রতক্রো ও সমক্ষেি মক্ষিয েতিদশঘকগর্ এতব্ষক্ষে অব্তিত িক্ষে থাক্ষকন :
1

ক্রমিক
নং
০১

দুর্ঘ টনার প্রকৃমত
মািাত্মক
দুর্ঘটনা

(Fatal)

েমরণমত
মৃ তুয

মরপোর্ঘং পেেলাইন

িাধ্যি

তাৎেতর্কভাক্ষব্



েিব্তী দুই কমঘতদব্ক্ষসি মক্ষিয 


০২

গুরুতি (Serious) ২০ তদক্ষনি অতিক তাৎেতর্কভাক্ষব্
অনু েতস্থতত
দুর্ঘটনা



পফান, ফযাক্স, ই-পমইল ব্া তব্ক্ষশষ ব্ািক
মািফত
ফিম নং-২৭
অনলাইক্ষন LIMA’ি মািযক্ষম
পফান, ফযাক্স, ই-পমইল ব্া তব্ক্ষশষ ব্ািক
মািফত

শ্রম আইক্ষনি িািা ৮০ ও ৮১ এব্ং তব্তিমালাি তব্তি-৬৯,৭০ ও ৭১ অনু োেী প্রততষ্ঠান কতৃঘ েক্ষেি উেি আক্ষিাতেত তিক্ষোটঘ প্রদাক্ষনি তনক্ষদঘ শনামূলক তব্িান দুর্ঘটনাি তব্ষক্ষে েতিদশঘন
কতৃঘ েক্ষেি অব্তিত িওোি প্রিান উৎস।
1

1

ক্রমিক
নং

০৩
০৪

দুর্ঘ টনার প্রকৃমত

েমরণমত

মরপোর্ঘং পেেলাইন

িাধ্যি

েিব্তী দুই কমঘ তদব্ক্ষসি 
মক্ষিয


ফিম নং-২৭
অনলাইক্ষন LIMA’ি মািযক্ষম



ফিম নং-২৭
অনলাইক্ষন LIMA’ি মািযক্ষম
ফিম নং-২৭(খ)
অনলাইক্ষন LIMA’ি মািযক্ষম

সামানয (minor) ২ তদন িক্ষত ২০ ৭ তদক্ষনি মক্ষিয
তদন অনু েতস্থতত
দুর্ঘটনা,
তব্েজ্জনক র্টনা
৩ কমঘ তদব্ক্ষসি মক্ষিয
তব্ক্ষফাির্,
অতিকাণ্ড,
ভব্নিস, পমতশক্ষন
তব্ের্ঘক্ষেি র্টনা,
পকাক্ষনা
তকন্তু
োড়া িতািত





২.২ তব্তভন্ন সংব্াদ মািযম, ইক্ষলক্ট্রতনক তমতিো, সামাতজক পর্াগাক্ষর্াগ মািযম ও তনজস্ব সূ ক্ষেি মািযক্ষমও েতিদশঘক দুর্ঘটনাি তব্ষক্ষে অব্তিত
িক্ষত োক্ষিন।

৩. দুর্ মটনাস্থক্ষের প্রকৃত ধারণা গ্রিণ
১.৩

েতিদশঘক দুর্ঘটনা সম্পক্ষকঘ প্রাথতমক তথয সংগ্রি ও প্রক্ষোজনীে ব্যতক্তগত সু িো সামগ্রীসি তনক্ষজক্ষক প্রস্তুত কিক্ষব্ন।

৩.২

দুর্ঘটনাি প্রকৃত তচে অনু িাব্ক্ষনি জক্ষনয েতিদশঘক দুর্ঘটনাি স্থান সক্ষিজতমন েতিদশঘন কিক্ষব্ন ।

৩.৩

েতিদশঘক র্াক্ষত দুর্ঘটনা সম্পক্ষকঘ প্রকৃত িাির্া োন পসজনয কািখানা কতৃঘেেক্ষক দুর্ঘটনাস্থলটি েতিদশঘক কতৃঘক েতিদশঘক্ষনি জক্ষনয

2

অতব্কৃত িাখক্ষত ব্লক্ষব্ন।
৩.৪

তনিােিা ব্া উদ্ধািকাক্ষজি জক্ষনয দুর্ঘটনাস্থক্ষলি অতব্কৃত রূে সংিতেত না থাকক্ষল েতিদশঘক দুর্ঘটনাি সমে উেতস্থত ব্যতক্তব্ক্ষগঘি
সিােতাে দুর্ঘটনাকালীন দৃশযেট পব্াঝাি পচষ্টা কিক্ষব্ন, র্াক্ষত দুর্ঘটনা েূ ব্ঘব্তী ও েিব্তী অব্স্থাি িাির্া োওো র্াে।

৩.৫

েতিদশঘক প্রক্ষোজনক্ষব্াক্ষি দুর্ঘটনাে িতািক্ষতি তথয োওোি জনয দুর্ঘটনাস্থক্ষলি আক্ষশোক্ষশি থানাে তকংব্া িাসোতাক্ষল পখাুঁজ
পনক্ষব্ন।

৩.৬

2

েতিদশঘক ঊর্ধ্ঘতন কতৃঘেেক্ষক দুর্ঘটনা সম্পক্ষকঘ অব্তিত কিক্ষব্ন।

শ্রম তব্তি ৭২ অনুসাক্ষি।

2

৪ পতরদর্মক কর্তক
ম দুর্ মটনার তদন্ত বা অনুসন্ধান পদ্ধতত
৪.১

দুর্ঘটনা র্টাি েি সম্ভাব্য দ্রুততম সমক্ষেি মক্ষিয েতিদশঘক দুর্ঘটনাস্থল সক্ষিজতমক্ষন েতিদশঘন কিক্ষব্ন। েতিদশঘনকাক্ষল শ্রম েতিদশঘক
–
(ক)

দুর্ঘটনাস্থক্ষল দুর্ঘটনা েিব্তী অতব্কৃত দৃশযেট সতকঘ তাি সাক্ষথ ের্ঘক্ষব্ের্ কিক্ষব্ন এব্ং দুর্ঘটনাি েূ ব্ঘব্তী অব্স্থা সম্পক্ষকঘ
িাির্া পনক্ষব্ন;

৪.২

(খ)

দুর্ঘটনা সম্পতকঘ ত দতললেে ও দুর্ঘটনাস্থক্ষলি েতব্ িাির্ কিক্ষব্ন ; এব্ং

(গ)

দুর্ঘটনা কব্তলত আিত ব্যতক্তব্গঘ ও উেতস্থত অনযানয সােীগক্ষর্ি সােয গ্রির্ ও তলতেব্দ্ধ কিক্ষব্ন।

সােয গ্রির্কাক্ষল পদাষী সাব্যস্ত িওোি আশঙ্কাে পকানরূে তব্ভ্রাতন্তকি তথয পদো িক্ষে তকনা- পস তব্ষক্ষে েতিদশঘক সতকঘ থাকক্ষব্ন
এব্ং প্রক্ষোজক্ষন োল্টা পর্ৌতক্তক প্রশ্ন ব্া র্াচাই-ব্াোই (cross-check) কিক্ষব্ন; সম্ভাব্য পেক্ষে তভতিও ফু ক্ষটজ েিীো কক্ষি
দুর্ঘটনাি প্রকৃত কাির্ ও দাে-দাতেত্ব তনরূের্ কিক্ষব্ন;

৪.৩

েতিদশঘক র্িাংক্ষশি ত্রুটিজতনত কািক্ষর্ সংর্টিত দুর্ঘটনাে (পর্মন: ভাঙ্গা িাতব্ অংশ , তশকল/তাি তেুঁক্ষড় র্াওো, ইতযাতদ) ব্স্তুি
ব্াতিযক ের্ঘক্ষব্ের্, গুর্গত মান েিীো এব্ং প্রক্ষোজক্ষন কাতিগতি ও তব্ক্ষশষজ্ঞ সিােতা গ্রির্ কিক্ষব্ন (পর্মন ব্স্তুি আনু ব্ীেতর্ক
েিীো, নমু না র্াচাই ব্া িাসােতনক তব্ক্ষেষর্);

৪.৪

েতিদশঘক র্ি ব্া র্িাংশ ব্যব্িাি তব্তি ও ব্যতক্তগত সু িো র্িোতত ব্যব্িাক্ষি পকান প্রকাি ত্রুটি তেল তকনা তা তনর্ঘে কিক্ষব্ন;

৪.৫

েতিদশঘক দুর্ঘটনাে আিত ও তনিত ব্যতক্তগক্ষর্ি নাম, ঠিকানা, েদব্ী এব্ং প্রক্ষোজক্ষন তনকটস্থ আত্মীেক্ষদি সাক্ষথ পর্াগাক্ষর্াক্ষগি
ঠিকানা (পফান নম্বিসি) তাতলকা প্রস্তুত কিক্ষব্ন ;

৪.৬

েতিদশঘক পকাক্ষনা কাঠাক্ষমা, ভব্ন ব্া র্ক্ষিি তব্ের্ঘক্ষে নকশা, তনমঘার্ নকশা ব্া র্ি স্থােনাি ও িাসােতনক তব্ষেগুক্ষলা েিীো ও
ের্ঘাক্ষলাচনা কিক্ষব্ন, প্রক্ষোজক্ষন তব্ক্ষশষজ্ঞ সিােতা পনক্ষব্ন;

৪.৭

েতিদশঘক অদৃশযমান িাসােতনক তব্তক্রোি ফক্ষল সংর্টিত দুর্ঘটনাি প্রকৃত কাির্ তনর্ঘক্ষে ব্স্তুি নমু নাি লযাব্ক্ষিটতি পটস্ট কতিক্ষে
তব্ক্ষশষজ্ঞ মতামত গ্রির্ কিক্ষব্ন;

৪.৮

েতিদশঘক দুর্ঘটনাি দাে-দাতেত্ব তনরূের্ কিক্ষব্ন, এব্ং

৪.৯

ভতব্ষযক্ষত অনু রূে দুর্ঘটনা প্রততক্ষিাক্ষিি উোে উদ্ভাব্ন ও েিামশঘ প্রদান কিক্ষব্ন।

৪.১০ দুর্ঘটনাি তদক্ষন্ত শ্রম েতিদশঘক তনক্ষনাক্ত প্রশ্নসমূক্ষিি উিি জানক্ষব্ন:
(ক) দুর্ঘটনাটিক্ষত পক ব্া কািা িতািত িক্ষেক্ষে ?
(খ) তক র্ক্ষটক্ষে এব্ং এি তনোমক উোদান কী কী তেল ?
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(গ) দুর্ঘটনাটি কখন র্ক্ষটক্ষে?
(র্) দুর্ঘটনাটি পকাথাে র্ক্ষটক্ষে?
(ঙ) দুর্ঘটনাটি তকভাক্ষব্ র্ক্ষটক্ষে?
(চ) তকভাক্ষব্ অনু রূে দুর্ঘটনাি েু নিাব্ৃ তি পিাি কিা র্াে ?

৫. পতরদর্মক্ষকর জক্ষে তদন্ত সম্পতকমত তবক্ষর্ষ ককৌর্ে
৫.১

েতিদশঘক দুর্ঘটনাি তদন্তকাক্ষল দুর্ঘটনাস্থক্ষলি তচে কযাক্ষমিাে িাির্ কিক্ষব্ন;

৫.২

সংতেষ্ট পমতশক্ষনি আকাি-আেতক্ষনি নকশা অঙ্কন কিক্ষব্ন;

৫.৩

কমঘস্থল োড়াও প্রক্ষোজক্ষন িাসোতাল, ব্াসা ব্া অব্স্থানস্থক্ষল তগক্ষে দ্রুত আিত ব্যতক্তব্ক্ষগঘি সােয গ্রির্

কিক্ষব্ন এব্ং সকল

সােীি ব্ক্তব্য তলতেব্দ্ধ কক্ষি তাক্ষত তাক্ষদি স্বােি গ্রির্ কিক্ষব্ন;
৫.৪

সােীগক্ষর্ি নাম, ব্েস, পেশা এব্ং দুর্ঘটনাি সমে ও তাতিখ তলতেব্দ্ধ কিক্ষব্ন;

৫.৫

প্রক্ষোজক্ষন দুর্ঘটনাে েততগ্রস্ত ব্স্তুি নমু না সংগ্রি কিক্ষব্ন;

৫.৬

েতিদশঘক তদন্ত কার্ঘক্রক্ষম সংক্ষর্াজনী-১: দুর্ঘটনাি তদন্ত পচকতলস্ট অনু র্ােী প্রক্ষোজনীে সকল তথয সংগ্রি কিক্ষব্ন।

৬. দুর্ মটনার কারণ তনণ ময় ও পরবতী করণীয়
৬.১

দুর্ঘটনাি কাির্ তনর্ঘক্ষেি পেক্ষে েতিদশঘক তেমাতেক লেয তনক্ষে কাজ কিক্ষব্ন। পর্মন:
(ক) দুর্ঘটনাি তাৎেতর্ক কাির্ তনর্ঘে কিক্ষব্ন (পর্মন- তািটি তেুঁক্ষড়ক্ষে, কাির্ এটি েক্ষে তগক্ষেতেল, অথব্া তািটিি ভাি ব্িন
েমতাি তুলনাে পব্তশ ওজন চাোক্ষনা িক্ষেতেল; অথব্া তসুঁতড়ক্ষত পলাকটি েক্ষড় তগক্ষেতেল, কাির্ এি একটি িাে ভাঙ্গা তেল);
(খ) কািক্ষর্ি অস্পষ্টতা থাকক্ষল সম্ভাব্য মূ ল কাির্ তনর্ঘে কিক্ষব্ন (পর্মন- ব্েসজতনত দুব্ঘলতা তনক্ষে িাক্ষতি োলাে কাজ কিক্ষত
তগক্ষে সৃ ষ্ট ক্লাতন্ত ও অব্সাদ পসই ব্যতক্তি আক্রান্ত িওোি কাির্ );
(গ) আইনগত তব্তি তব্িান প্রততোলক্ষন ব্যথঘতাি পকাক্ষনা কাির্ িক্ষেক্ষে তকনা- তা তনর্ঘে কিক্ষব্ন।

৬.২

তদক্ষন্তি মািযক্ষম প্রকৃত র্টনা জানাি েি েতিদশঘক প্রাসতঙ্গক তব্ষেগুতল তুক্ষল িক্ষি একটি স্পষ্ট প্রততক্ষব্দন প্রস্তুত কিক্ষব্ন
(সংক্ষর্াজনী-২:

দুর্ঘটনাি তদন্ত প্রততক্ষব্দন) এব্ং েিব্তী কির্ীে তস্থি কিক্ষব্ন। এক্ষেক্ষে তদন্তকািী েতিদশঘক তনক্ষনাক্ত পর্ পকান

একটি তসদ্ধান্ত গ্রির্ কিক্ষব্ন:
(ক) সু স্পষ্টভাক্ষব্ আইক্ষনি তব্িান ভক্ষঙ্গি জক্ষনয দুর্ঘটনাটি র্ক্ষটক্ষে- এমন তসদ্ধাক্ষন্তি পেক্ষে তাৎেতর্কভাক্ষব্ একটি অতভক্ষর্াগেে
প্রস্তুত কিক্ষব্ন এব্ং আইন ও প্রশাসতনক তনক্ষদঘ শানু র্ােী ব্যব্স্থা গ্রির্ কিক্ষব্ন;
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(খ) মাতলক ব্া শ্রতমক্ষকি অজ্ঞতা ব্া অসতকঘ তাই দুর্ঘটনাি জক্ষনয দােী- এরূে পেক্ষে েতিদশঘক তনিােিা সম্পতকঘ ত সতকঘ তামূ লক
ব্যব্স্থা তব্ষক্ষে েিামশঘ প্রদান কিক্ষব্ন;
(গ) দুর্ঘটনাটি র্ক্ষটক্ষে স্পষ্টত: শ্রতমক্ষকি শািীতিক অব্স্থাি কািক্ষর্ এব্ং প্রততষ্ঠাক্ষনি পকান তকেু ই এি সাক্ষথ সম্পৃ ক্ত নে- এরূে
পেক্ষে েতিদশঘক ভতব্ষযক্ষত সতকঘ তা অব্লম্বক্ষনি েিামশঘ প্রদান কিক্ষব্ন;
(র্) দুর্ঘটনাটি এমন পকাক্ষনা কািক্ষর্ র্ক্ষটক্ষে র্া সিাসতি আইক্ষনি আওতাে আক্ষস না- এরূে পেক্ষে েতিদশঘক দুর্ঘটনাস্থক্ষল
তাৎেতর্ক পকাক্ষনা প্রততক্ষিািমূ লক ব্যব্স্থা গ্রির্ কিক্ষব্ন তকংব্া তব্ক্ষশষ প্রতক্রো ব্া র্ি ব্া িাসােতনক েদাথঘ ব্যব্িাি তনতষদ্ধ কিক্ষব্ন
এব্ং জরুিী তভতিক্ষত কার্ঘকি েদক্ষেে গ্রিক্ষর্ি জনয তব্ষেটি পর্াগয কতৃঘেক্ষেি দৃতষ্টক্ষত আনক্ষব্ন।
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সংপ াজনী ১: দুর্ঘ টনা তদন্ত পেকমলস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংোক্ষদর্ সরকার
কেকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরদর্মন অতধদপ্তর
www.dife.gov.bd

দুর্ মটনা তদন্ত কেকতেস্ট
১। তদক্ষন্তর তাতরখ ও সময় :
২। ক) প্রততষ্ঠান/কারখানার নাম

: -----------------------------------------------------------------

খ) c~Y© WvK wVKvbv

: -----------------------------------------------------------------WvKNi : ---------------------------------- _vbv : --------------------†Rjv

: ------------------------------------------------------------------

৩। e¨e¯’vcbv KZ©„c‡ÿi Z_¨:
µwgK
bs

নাম ও পদবী
(১)

wcZvi bvg
(২)

gvZvi bvg
(৩)

c`ex
(৪)

কমাবাইে নাং

‡dvb ও B-‡gBj

1|
2|
3|

৪। cÖavb Kvh©vjq

: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ।

৫। ক) কারখানার ধরন (কসক্টর): ----------------------------------------------------------খ) প্রধান উৎপাদন পণ্য/ কসবা ও উৎপাদন প্রতিয়া: ………………………..
গ) ব্যবহৃত কাোমাে: …………………………………………..
৬। করতজক্ষের্ন:
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নাং

কর্তমপক্ষের নাম

১

কেকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরদর্মন অতধদপ্তর

২

কেড োইক্ষসন্স

৩

ফায়ার োইক্ষসন্স

৪

ববদুযততক সেমতা

৫

বয়োর োইক্ষসন্স

৬

পতরক্ষবর্ ছাড়

৭

গ্যাস সাংক্ষ াগ অনুক্ষমাদন

৮

তবক্ষফারক োইক্ষসন্স

োইক্ষসন্স নম্বর

তাতরখ

নবায়ন

৭। শ্রতমক সাংিান্ত তথ্য:

নাং তনক্ষয়াক্ষগর ধরন
১

সরাসতর

২

ঠিকাদাতর

পুরুষ শ্রতমক

নারী শ্রতমক

তকক্ষর্ার

কমাট

৮। জনবে সরবরািকারী ঠিকাদাক্ষরর তথ্য:

৯। দুর্ মটনার তদন উপতস্থত শ্রতমক্ষকর সাংখ্যা: পুরুষ:……….+মতিো:…….=ক্ষমাট:……..

১০। ভবন সাংিান্ত তথ্য:

মাতেক্ষকর নাম ও পতরতেতত: …………………………….
ভবক্ষনর ধরন ও তোর সাংখ্যা: …………………………..
অোে: …………………………………………
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কযাটাগতর

১১।

ক. দুর্ মটনার তাতরখ ও সময় : …………
খ. কারখানায় কাজ শুরুর সময়: ………….
গ. KvR ïiæ I `yN©Ubvi mg‡qi g‡a¨ cv_©K¨: ............................

১২। ক. দুর্ মটনার স্থান/র্াখা/তবভাগ:
খ. দুর্ মটনার ধরন (ফরম-২৭(ক)অনু ায়ী সামাে/গুরুতর/মারাত্মক বা মৃত্যয):
গ. দুর্ মটনায় অেমতার ধারণ (ফরম-২৭(ক)অনু ায়ী অঙ্গিাতন/আর্াক্ষতর স্থান):
র্. দুর্ মটনার ধরক্ষনর কশ্রণীতবভাগ (ফরম-২৭(ক)অনু ায়ী):
ঙ. দুর্ মটনার সিায়ক বস্তু (ফরম-২৭(ক)অনু ায়ী):১৩। দুর্ মটনায় আিত/তনিত ব্যতির তথ্য:
নাং

bvg ও c`ex

wcZvi bvg:
মাতার নাম:

PvKzix‡Z
‡hvM`v‡bi
ZvwiL

১
২
৩
৪

১৪। প্রাথতমক তচতকৎসা সংক্রান্ত তথয:

ক) Wv³v‡ii bvgt
খ) wPwKrmvi aiY:
গ) nvmcvZvj/wK¬wb‡Ki bvg:

Y/N
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আিত/
তনিত/
সাংতিষ্ট

বয়স
তেঙ্গ

‡eZb

১৫। দুর্ মটনা তকভাক্ষব র্ক্ষটক্ষছ (সাংতেপ্ত তববরণ)?

১৬। ক. দুর্ মটনার স্থাক্ষন কী কাজ িতিে?

খ. কমমক্ষেক্ষে ককান অস্বাভাতবকতা/ তভন্ন অবস্থা তছে তকনা?

গ. দুর্ মটনা প্রততক্ষরাধ ব্যবস্থা তছে তকনা? থাকক্ষে তা ব্যবিার করা িত তকনা?

১৭। দুর্ মটনা কবতেত ব্যতি/ব্যতিগক্ষণর দুর্ মটনার ঝতুঁ ক জানা তছে তক? জানা থাকক্ষে তনয়ন্ত্রণ করা ায়তন
ককন?

১৮। দুর্ মটনায় সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠান ও কমমক্ষেে (Work station) ব্যবস্থাপনার প্রভাব রক্ষয়ক্ষছ তকনা?

১৯। রেণাক্ষবেণ ও পতরষ্কার-পতরিন্নতা প মাপ্ত তছে তকনা? (না থাকক্ষে, ককন প মাপ্ত নয়?)

২০। সাংতিষ্ট ব্যতি/ব্যতিগণ দে ও উপযুি তকনা?
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২১। কমমক্ষেক্ষের কেআউট দুর্ মটনায় প্রভাব কফক্ষেক্ষছ তকনা?

২৩। ককান তজতনস (বস্তু/ দ্রব্য/ পদাথ ম) এর প্রকৃতত বা আকৃতত দুর্ মটনায় প্রভাব কফক্ষেক্ষছ তকনা?

২৪। সরঞ্জাম ব্যবিাক্ষর অসুতবধা দুর্ মটনায় প্রভাব কফক্ষেক্ষছ তকনা?
২৫। প মাপ্ত সুরো সরঞ্জাম তছে তকনা?

২৬। অে ককান তবষয় দুর্ মটনাটিক্ষক প্রভাতবত কক্ষরক্ষছ?

২৭। দুর্ মটনার কারণসমূি:
১) তাৎেতণক কারণ :

২) অন্ততন মতিত কারণ :

৩) মূে কারণ:

২৮। সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাক্ষন একই ধরক্ষনর দুর্ মটনা অে ককাথাও র্টার সম্ভাবনা আক্ষছ কী? থাকক্ষে ককাথায়?

২৯। ক) কারখানা/প্রততষ্ঠানটি ইততপূক্ষব ম পতরদর্মন করা িক্ষয়তছে তক? তদ িক্ষয় থাক্ষক, সব মক্ষর্ষ পতরদর্মক্ষনর

তাতরখ কত?

খ) তনরাপত্তা তবষয়ক ককান েঙ্ঘন তছে তকনা? তেখুন
10

গ) তেতিত োংর্নসমূি কর্তপম ে কর্তক
ম সাংক্ষর্াধন করা িক্ষয়তছে তকনা?

র্) তেতিত েঙ্ঘনসমূি সাংক্ষর্াধন না করা িক্ষয় থাকক্ষে, কর্তপম ক্ষের তবরুক্ষদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ করা
িক্ষয়তছে তকনা?

৩০। প্রততষ্ঠানটিক্ষত আক্ষগ ককান দুর্ মটনা র্ক্ষটতছে? (তববরণ)

৩১। cÖZ¨ÿ`kx© e¨w³i সােয:

সােযদানকারী

নাং
১

মন্তব্য

bvg ও c`ex:
তপতার নাম:
মাতার নাম:
পতরেয়পে নাং:
বয়স :

২

৩
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স্বাের

৩২। সুপাতরর্:

তদক্ষন্তর সময় উপতস্থত ব্যবস্থাপনা কর্তপম ে:
নাম ও পদবী

স্বাের ও তসেক্ষমাির

১
২
৩

তদন্ত কতমটির পক্ষে:
নাম ও পদতব:
স্বাের ও তসেক্ষমাির
তদন্ত কতমটির সদস্যবৃন্দ:
নাম ও পদবী

স্বাের

১
২
৩
৪
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সংপ াজনী ২: দুর্ঘ টনা তদন্ত প্রমতপেদন

`yN©Ubvi Z`šÍ cÖwZ‡e`b

1.

K) Z`šÍKvix Kg©KZ©vi bvg I c`ex:
L) Z`‡šÍi ZvwiL I mgq:
গ) তদক্ষন্তর সময় উপতস্থত ব্যবস্থাপনা কর্তপক্ষের bvg I c`ex:

2.

KviLvbv/cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv:

3.

KviLvbv/cÖwZôv‡bi cÖavb Kvh©vj‡qi wVKvbv (‡dvb bg¦i I B-‡gBjmn):

4.

e¨e¯’vcbv KZ©„c‡ÿi Z_¨:
µwg
K
bs
1|

নাম

wcZvi bvg gvZvi bvg

c`ex

কমাবাইে নাং

‡dvb ও B-‡gBj

2|
3|
৫.

ক) e¨emv /‡mevi ধরন:
খ) প্রধান উৎপাদন পণ্য/ কসবা ও উৎপাদন প্রতিয়া:
গ) ব্যবহৃত কাোমাে:

৬.

করতজক্ষের্ন:
নাং

কর্তমপক্ষের নাম

১

কেকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরদর্মন অতধদপ্তর

২

কেড োইক্ষসন্স

৩

ফায়ার োইক্ষসন্স

৪

ববদুযততক সেমতা

৫

বয়োর োইক্ষসন্স

৬

পতরক্ষবর্ ছাড়পে

৭

গ্যাস সাংক্ষ াগ অনুক্ষমাদন

৮

তবক্ষফারক োইক্ষসন্স

োইক্ষসন্স নম্বর
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তাতরখ

নবায়ন

কযাটাগতর

৭.

ক) শ্রতমক সাংিান্ত তথ্য:

নাং

তনক্ষয়াক্ষগর ধরন

১

সরাসতর

২

ঠিকাদাতর

পুরুষ শ্রতমক

নারী শ্রতমক

খ) জনবে সরবরািকারী ঠিকাদাক্ষরর তথ্য:

৮.

K) `yN©Ubvi ZvwiL I mgq:
L) KvR ïiæ I `yN©Ubvi mg‡qi g‡a¨ cv_©K¨:

৯. `yN©Ubvi mswÿß eY©bv (KviY I djvdjmn):
ক. mswÿß eY©bv:

খ. djvdj:

গ. দুর্ মটনার কারণসমূি:
১) তাৎেতণক কারণ :

২) অন্ততন মতিত কারণ :

৩) মূে কারণ:
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তকক্ষর্ার শ্রতমক

কমাট

ক. দুর্ মটনা সাংর্ঠক্ষনর স্থান/র্াখা/তবভাগ:

১০.

খ. দুর্ মটনার ধরন (ফরম-২৭(ক)অনু ায়ী সামাে/গুরুতর/মারাত্মক বা মৃত্যয):

গ. দুর্ মটনায় অেমতার ধারণ (ফরম-২৭(ক) অনু ায়ী অঙ্গিাতন/আর্াক্ষতর স্থান):

র্. দুর্ মটনার ধরক্ষণর কশ্রণীতবভাগ (ফরম-২৭(ক) অনু ায়ী):

ঙ. দুর্ মটনার সিায়ক বস্তু (ফরম-২৭(ক) অনু ায়ী):

১১.

cÖZ¨ÿ`kx© e¨w³‡`i ¯^vÿ¨:

নাং
প্রতযেদর্ী
১ K) bvg
L) wcZvi bvg:
M) c`ex:
N) eqm:
O) wj½:
P) Ae¯’vb:

১২.

K) `yN©Ubvi w`‡b Kg©iZ kÖwgK msL¨v:
নাং
পুরুষ
মতিো

মন্তব্য

তকক্ষর্ার/ প্রততবন্ধী/
অোে

L) দুর্ ঘটনা কবলিত e¨w³‡`i msL¨v:
নাং
অবস্থা/েতত
পুরুষ
১
২
৩

মতিো

অসুস্থ
আিত
তনিত
গ) `yN©Ubvq অসুস্থ/ আিত/ তনিত e¨w³/ e¨w³‡`i Z_¨:
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কমাট

তকক্ষর্ার/
প্রততবন্ধী/অোে

মন্তব্য

কমাট

