
Building resilience during and 

after the COVID-19 pandemic  
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সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ: প োশোক প্রস্তুতকোরকদের জন্য   স্বাভাবিক অিস্থা বিবিয়ে আনাি সক্ষমতা 

ততিীি  ক্ষন্দেেক্ষশকো । 

 
ক্ষন্দেেক্ষশকো 

গুদ োদত 

তোক্ষ কো এিং  
ছক অন্তরু্েক্ত 

রদেদে 

 

ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ োদত আদে: 

  প োশোক কোরখোন্োর জন্য প্রোসক্ষিক ক্ষিষেসমূহ সম্পদকে ক্ষন্দেেশন্ো যো 

িযিসোর স্বোর্োক্ষিক অিস্থো ক্ষিক্ষরদে আন্োর সিমতো  উন্নত করদি। 

 প োশোক কোরখোন্ো এিং  ক্ষরচো কদের জন্য প্রস্তোিন্ো এিং ধোরোিোক্ষহক 
ক্ষন্দেেশন্োি ী । 

 ক্ষিষেগুদ োর মদধয রদেদেেঃ অর্ ে  ক্ষরচো ন্ো, িযে হ্রোস, আদের ক্ষিকল্প উৎস 

সন্ধোন্ করো, আ ন্োর শ্রক্ষমকদের সোদর্ পযোগোদযোগ িো তর্য আেোন্ প্রেোন্ 

িযিস্থো ,  অন্ োইন্ পযোগোদযোগ  দ্ধক্ষত স্থো ন্ করো এিং  সুরিো ও 

কম েেিতোর জন্য আ ন্োর কোরখোন্ো সংগঠিত করো।  

 পযসি র্োষোে  োওেো যোদি:  িোং ো, চীন্ো, ইংদরজজ  ,খেমার এিং র্োই  

                           

 

ককাবভড-১৯ মহামািী এিং এবিোি ক ািাক কািখানা   

খকাভিড-১৯ মহামারীর িদ  এক্ষশেোর প োশোক ক্ষশদল্প মোরোত্মক প্রর্োি  দেদে। এই প্রর্োি কমোদত  

প োশোক প্রস্তুতুকোরকদের িযিসোে   স্বোর্োক্ষিক অিস্থো ক্ষিক্ষরদে আন্োর সিমতো উন্নত করো এিং 

েীর্ ে পমেোেী প্রর্োদির জন্য  প্রস্তুক্ষত পন্েো  প্রদেোজন্। প োশোকক্ষশদল্পর জরুরী প্রদেোজদন্র পপ্রক্ষিদত, 

আইএ ও পকোক্ষর্ড-১৯ সংকদের সমে িযিসো কোয েক্রম  ক্ষরচো ন্োর জন্য প োশোক কোরখোন্োর 

 ক্ষরচো কদের জন্য েেঠে ক্ষন্দেেক্ষশকো ততক্ষর কদরদে।  
 

 

খকাভিড-১৯ মহামারীর সংকটের সময় কারোনার কার্ যক্রম ভরচালনা করা এবং স্বািাভবক অবস্থা ভিভরটয় আনার সক্ষমতা 

ততরীর জনয এভিয়ায় খ ািাক কারোনার  জনয আইএলও ছয়টে  দটক্ষ  ভবভিষ্ট একটে ক্রম ভনটদযভিকা প্রদান কটরটছ।  

 

ককাবভড-১৯ মহামািীি সমে এিং  িিতীকায়ে স্বাভাবিক 

অিস্থা বিবিয়ে আনাি সক্ষমতা ততিীি জনয ক ািাক 

কািখানাি জনয বনয়দেবিকা   
 

COVID-19 guide & action checklist 

   
   For garment factories & managers  

Building resilience during and 

after the COVID-19 pandemic  
 

খকাভিড-১৯ মহামারীর সময় এবং  রবতী 

কাটল স্বািাভবক অবস্থা ভিভরটয় আনার 

সক্ষমতা ততরীG 

খকাভিড-১৯ ক্ষন্দেেক্ষশকো এবং  দটক্ষ  সমূটহর 

তাভলকা   

   প োশোক কারোনা ও  ভরচালকটদর জনয 
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 প্রোর্ক্ষমকর্ো
পি ক্ষিতীে 

সোক্ষর এিং 

সোি-

কন্ট্রোক্ষটং  

কোরখোন্োর 

জন্য 

 ক্ষরকক্ষল্পত   

 

 

   
 

প োশোক কোরখোনোগুল োর জনয ছয়টি ননলদেনশকো  

সোধোরণ এিং সহদজই িোস্তিোেন্দযোগয প্রস্তোিন্ো, তোক্ষ কো এিং অক্ষতক্ষরক্ত পেম্পদ ে সহ এই           

ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ ো কোরখোন্োর ক্ষি য েে পমোকোক্ষি োর সিমতো িোেোদত  েদি  ক্ষন্দত সোহোযয করদি।    

ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ ো প্রোর্ক্ষমকর্োদি ক্ষিতীে সোক্ষর এিং সোি-কন্্েুোক্ষটং কোরখোন্োর জন্য  ক্ষরকল্পন্ো করো 

হদেদে।    

ক্ষন্ম্নক্ষ ক্ষখত েেঠে ক্ষন্দেেক্ষশকো  িতেমোদন্ প্রো য : 

 

আ নাি অর্ ে  বিচােনাাঃ সংকটের এই সমটয় আ নার কারোনাটক আরও 

িাটলা িাটব  ভরচালনা করটত আ নার অটথ যর খর্াগাটনর প্রভতলক্ষ রােুন।     

িযে হ্রাসাঃ আ নার কারোনা  ভরচালনাে আভথ যক তারলয এবং অটথ যর 

খর্াগাটনর চা  কমাটত বযয় হ্রাস করুন্।  

আলয়র নিকল্প উৎস সন্ধোনঃ আ ন্োর কোরখোন্ো মহোমোরীর এই প্রর্োদি পযন্ 

ঠেদক র্োকদত  োদর  তো ক্ষন্জিত করদত ন্তুন্ আদের উৎস সন্ধোন্ করুন্।    

অন োইন চো  ঃ একঠে অন্ োইন্ পযোগোদযোগ  দ্ধক্ষত প্রক্ষতষ্োেঃ আ ন্োর 

কোরখোন্োর প্রচোর এিং পক্রতোদের সোদর্ পযোগোদযোদগর সুক্ষিধোদর্ ে একঠে অন্ োইন্ 

পযোগোদযোগ  দ্ধক্ষত স্থো ন্ করুন্।  

দক্ষতোর জনয আ নোর কোরখোনো সংগটিত করো   আরও র্োদ ো সুরিো 

িযিস্থো করো  এিং এর  ক্ষরচো ন্ো কম েেিতো উন্নত করদত আ ন্োর কোরখোন্োদক 

 ুন্: ক্ষিন্যোস  করুন্।  

আ নোর কর্মীলদর সোলে প োগোল োগঃ সংকদের সমে আরও সংদিেন্শী  

এিং উৎ োেন্শী  কোরখোন্োর  ক্ষরদিশ ততরী করোর জন্য র্োদ োর্োদি 

অর্যন্তরীণ পযোগোদযোগ িো তর্য আেোন্ প্রেোন্ িযিস্থো িজোে রোখনু্। 

 

কোরখোন্োগুদ োদক উ দরর তোক্ষ কো অন্সুোদর ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ ো  েোর জন্য সু োক্ষরশ করো হদে। 

ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ ো িোং ো,চীন্ো ইংদরজজ এিং  খেমার  র্োষোে  োওেো যোদি।    

 

 

 
েোিী  ক্ষরতযোগেঃ কোয েক্রম  ুন্রোে শুরু করোর  দূি ে, শ্রক্ষমকরো পযন্ ক্ষন্রো দে কোদজ ক্ষিরদত  োদর কোরখোন্োর 

 ক্ষরচো কদের তো ক্ষন্জিত করো গুরুত্ব ূণ ে। এই ক্ষিষদে আরও পিশী ক্ষন্দেেশন্োর জন্য কোরখোন্োগুদ ো আইএ ও 

এর ক্ষন্ম্নক্ষ ক্ষখত ক্ষন্দেেক্ষশকোগুদ ো পেখদত  োদরন্;          

 িোং োদেদশর কোরখোন্োগুদ োর জন্য পকোক্ষর্ড-১৯  ক্ষরচো ন্োর ক্ষন্দেেক্ষশকো   িোং োদেদশর িোইদরর 

কোরখোন্োর সোদর্ও সম্পক্ষকেত)  

 ক্ষন্রো দে কোদজ ক্ষিরুন্েঃ পকোক্ষর্ড-১৯ প্রক্ষতদরোদধ ক্ষন্দেোগকোরীদের জন্য ক্ষন্দেেক্ষশকো  

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

সুইদডন্ সরকোদরর অর্ েোেদন্ ,  আইএ ও এন্টোরপ্রোইজ ক্ষড োেেদমন্ট, ক্ষডদসন্ট ওেোকে ইন্ েো 

গোদম েন্ট  পসটর সোপ্লোই পচইন্ ইন্ এক্ষশেো প্রকদল্পর জন্য , পকোক্ষর্ড-১৯ স্বোর্োক্ষিক অিস্থো 

ক্ষিক্ষরদে আন্োর িযিসোক্ষেক সিমতো ততরীর  ক্ষন্দেেক্ষশকো ততরী কদরদে।             

পকোক্ষর্ড-১৯ মহোমোরীর সমে কোয েক্রম  ক্ষরচো ন্ো করোর জন্য এই সংক্রোন্ত 

আদরো পিশী তর্য/সহোেতো  প দত পেখুন্;  

 ilo.org/covid19 

Decent Work Technical Support Team for East 
and South-East Asia and the Pacific 
United Nations Building, 10th Floor 

Rajdamnern Nok Avenue, 

Bangkok 10200, Thailand 

Tel.: 662 288 1234 Fax. 662 288 3058 

Email: BANGKOK@ilo.org 

http://ilo.org/covid19
mailto:BANGKOK@ilo.org

