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সূচনা  

 অন্তর্ভ কু্ত    

কাজের তালিকা  

এই ননর্দেশনায়ঃ   

 ককালর্ড-১৯ এবং অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদাজনর  

গুরুত্ব। 

 একটি র্াি  কারখানা পলরচািনা পদ্ধলত এবং কর্সু্থি । 

 র্াি ক াগাজ াগ বযবস্থা বোয়  রাখার রূ্ি  পদজেপসরূ্হ। 

                           
 
 
 

 

 

 

 

১.  ক ানিড-১৯ এবং অিযন্তরীণ ক াগার্ াগ বা তথ্য আদান প্রদার্নর 

গুরুত্ব 

ককালর্ড-১৯ সঙ্কজির ফজি  শ্রমিকদের সাজথ্ দ্রতু এবং লনয়লর্ত ক াগাজ াগ বা তথ্য 

আদান প্রদান করা  আপনার েনয লবজেষ গুরুত্বপূণ ু হজয় উজেজে। ।  এই অলনশ্চিয়তার 

সর্জয়, র্ানুষ  তাজদর স্বাস্থয, র্লবষযত বা কর্জুেজের পলরবতনু লনজয় লচলন্তত হজত পাজর।  

আপলন কদখজত পাজবন ক    র্ানুষ স্বার্ালবজকর কচজয় কবলে চাজপ বা লবপ সু্ত অবস্থায় আজে 

এবং এসর্য় সহজেই র্ভি তথ্য প্রচার হয়।  দুবিু অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান 

প্রদান বযবস্থার ফজি অদেতা  দুশ্চিন্তা এবং  উজেগ ততরী হয়   া আপনার  বযবসায় 

কনলতবাচকর্াজব প্রর্ালবত করজত পাজর। 

এই লনজদুেনাটি ককালর্ড-১৯ র্হার্ারী চিাকািীন সর্জয় এবং এর পরবতী সর্জয় কারখানার পলরজবে আজরা সংজবদনেীি 

এবং উৎপাদনেীি করার েনয একটি র্াি অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান বযবস্থা  স্থাপন  করজত এবং তা 

বোয় রাখজত কারখানার পলরচািকজদর সহায়তা করজব। 

ককোমিড-১৯ িহোিোরীর সিয় এবং পরবর্তী 

কোদে স্বোিোমবক অবস্থো মিমরদয় আনোর 

সক্ষির্তো তর্তরী। 

 
ককালর্ড-১৯ লনজদুলেকা এবং পদজেপ  

সরু্জহর তালিকা 

   

কপাোক কারখানা ও পলরচািকজদর েনয 

 

আপনার শ্রমিকদের সার্থ্ ক াগার্ াগ  রুন 
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 শ্রমিকদের সাজথ্  আপনার লনয়লর্ত ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদাজনর  পাোপালে,  
এিা  র্তোদের  েনয গুরুত্বপূণ ু ক  তারা ক ন আপনার সাজথ্ তথ্য আদান প্রদান করজত 

স্বাচ্ছন্দ্যজবাধ এবং লনরাপদ কবাধ কজর। আপনার  শ্রমিকদের উজেগ এবং পরার্েগুুজিা 

সর্য় র্ত বুজে পলরলস্থলতটি কত দ্রতু এবং কা কুরর্াজব সার্িাজত পারজবন তার উপর 

একটি বড় প্রর্াব কফজি।  এটি আপনাজক কোি কোি সর্সযাগুলি বড় হওয়ার আজগই 

কসগুজিা সর্াধান করজত সহায়তা করজব। 

ককালর্ড-১৯ র্হার্ারীর সর্য় এবং এর পরবতী সর্জয় আপনার  শ্রমিকদের সাজথ্ র্াি 

ক াগাজ াগ বোয় রাখজি    

 কর্সু্থি আজরা লনরাপদ রাখার বযবস্থা করা  ায়। 
 গুেব বা র্ভি তথ্য েলড়জয় পরা লনয়ন্ত্রজণ সহায়তা করা  ায়। 
 র্ভি কবাোবুশ্চে এবং লবজরাধ কর্াজনার বযবস্থা করা  াজব। 
 কোরখোনোয় কেসকে পমরবর্ততন আনো প্রদয়োজন হদর্ত পোদর এবং এর সম্ভোবয 

কোরণ সম্পদকত শ্রমিকদের / পমরচোেকদের কবোঝোর সক্ষির্তো  ব ৃ্দ্ধি করো ।  

 ককালর্ড-১৯ লনজয় কাে করার সর্য় শ্রলর্ক এবং পলরচািকজদর র্জধয একশ্চেত 

এবং প্রলতজ্ঞাবদ্ধ হজয় কাে করার ধারণা প্রদান কজর । 
 উৎপাদজনর র্ান ও কর্ ু দেতা বৃশ্চদ্ধ করা  ায়। । 

  
 

 ২.   একটি কারখানা পলরচািনার  র্াি পদ্ধলত এবং কর্সু্থি     
র্াি অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদজনর বযবস্থা ককবির্াে বতরু্ান সংকি 

কর্াকালবিা করার  েনযই গুরুত্বপূণ ু নয়   একই সাজথ্  এটি আপনার বযবসাজক 

পলরবলততু পলরলস্থলতজত দ্রতু সাড়া লদজত এবং দীর্জুর্য়াদী পলরচািনা পদ্ধলত  উন্নত 

করজতও সহায়তা করজত পাজর। এর র্জধয িানওুর্ার হ্রাস, উৎপাদন বৃশ্চদ্ধ এবং 

উৎপাদন র্ান উন্নয়ন  অন্তর্ভ কু্ত রজয়জে- এগুজিা সবই কারখানার বযবসার েনয র্াি 

ফিাফি লনজয় আজস।     

এোড়াও  কারখানার পলরচািক এবং শ্রলর্কজদর র্জধয র্াি লে-রু্খী ক াগাজ াগ বা তথ্য 

আদান প্রদান বযবস্থা কর্সু্থজি আরও র্াি কাজের পলরজবে ততরী করজত উৎসাহ 

কদয়ার  এবং সম্পক ুউন্নত  করার কা কুর উপায়। 

র্াি অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান বযবস্থা স্থাপন করা এবং বোয় 

বতেমান সং ট 

কমা ানবলা  রা এবং 

পনরবনতেত 

পনরনিনতর্ত দ্রতু 

সাড়া কদয়ার জনয    

জনয  গুরুত্বপূণ ে 
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রাখার প্রধান সুলবধাসরূ্হ :  

 

 

 

 

         
 

 

 
 

 

 

  ৩.   াজ শুরুর জনয প্রস্তুনত গ্রহণ      

 

ক জহতভ  আর্রা আপনার কারখানার কা কু্রর্ পলরচািনার েনয র্াি তথ্য আদান প্রদান 

বযবস্থা চািু রাখার রূ্ি সুলবধাগুলি প ুাজিাচনা কজরলে,  লনম্নলিলখত পদজেপগুলি 

ককালর্ড-১৯ র্হার্ারী চিাকািীন এবং পরবতী সর্জয় আপনার কারখানার অর্যন্তরীণ 

ক াগাজ াগ বযবস্থা উন্নত করজত সহায়তা করজত পাজর। 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

র্হার্ারীজত দ্রতু 

সহায়তা 

উৎপাদজনর র্াজনর 

উন্নয়ন 

িান ু ওর্ার 

কর্াজনা 

লনরাপদ  তথ্য 

সর্ৃদ্ধ কর্সু্থি 

উৎপাদন বৃশ্চদ্ধ 
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০১ 
ক ান ক ান বযক্তির  সার্থ্ ক াগার্ াগ বা তথ্য আদান প্রদান  রর্ত হর্ব 

তা ননর্ োরণ  রুন   
ক  সকি গুরুত্বপূণ ু বযশ্চক্ত এবং অঙ্গসংগেন কক তথ্য োনাজনা উলচত তাজদর তালিকা ততলর 

করুন। 

০২ ন  নবষর্য় ক াগার্ াগ বা  তথ্য আদান প্রদান   রর্বন তা ননর্ োরণ  রুন  
 আপনার িলেযত বযশ্চক্তজদর ক  তথ্যগুজিা োনাজনা প্রজয়ােন তা লনধ ুারণ করুন।  

০৩ আপনন ন িার্ব ক াগার্ াগ বা তথ্য প্রদান   রর্বন তা ননর্ োরণ  রুন  
 তথ্য োনাজনার েননয  েনয উপ ুক্ত র্াধযর্ বযবহার করুন। 

০৪ ননক্তিত  রুন আপনন সঠি িার্ব তথ্য আদান প্রদান  র্রর্েন 

সৎ  ধীর লস্থর এবং সস্পষ্টর্াজব তথ্য  আদান প্রদান করুন। 

০৫ আপনার সহায়তা সম্পর্ ে তথ্য জানান   
আপনার  শ্রমিকদের প্রজয়ােজনর প্রলত র্জনাজ াগী এবং দালয়ত্বেীি  হন। 

০৬ পরবতী নবষয় সম্পর্ ে কখাোঁজ খবর রাখুন  এবং প্রস্তুনত গ্রহণ  রুন  
 দীর্জুর্য়াদী ক াগাজ াগ বা তথ্য  আদান প্রদান  বযবস্থা  উন্নত করুন ও বোয় রাখুন  । 

ককোমিড-১৯ িহোিোরীর সিয় এবং পরবর্তী কোদে 

স্বোিোমবক অবস্থো মিমরদয় আনোর সক্ষির্তো তর্তরী। 

 

কর্সু্থজি ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান 

বযবস্থা উন্নত করার েনয কপাোক 

কারখানাগুজিা  ৬ টি পদজেপ লনজত পাজর। 

 



 
 

১। ককান ককান বযশ্চক্তর  সাজথ্ ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান করজত হজব তা লনধ ুারণ করুন   

আপনার অর্যন্তরীণ ক াগাজ াগ  বা তথ্য  আদান প্রদান   বযবস্থা উন্নত করার প্রথ্র্ পদজেপটি হজিা কারখানায় কাজদর  সাজথ্ ক াগাজ াগ বা 

তথ্য আদান প্রদান করজত হজব তা লবজবচনা করা।  কপাোক কারখানার সাধারণ  অংেীদারজদর র্জধয  লবলর্ন্ন শ্রলর্ক দি   সাহা যকারী, নদুর্া 

পলরষ্কারক, পলরেন্নতা কর্ী  রা াঁধুলন, পলরচািক)    একই সাজথ্  কর্সু্থজির কলর্টি ক র্ন সুরো কলর্টি, শ্রলর্কজদর প্রলতলনলধ এবং ইউলনয়ন 

অন্তর্ভ কু্ত রজয়জে। 

          কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয সর্য়কাি   াচাই করুন 

 

এই সংকি চিাকািীন সর্জয় অংেীদারজদর ককান ককান দজির  সাজথ্ অপনাজক 

ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান  করজত হজব তার একটি তালিকা ততলর করুন. 



 

 

   
স্বল্প কর্য়াদী  



 

প্রলতটি  আিাদা আিাদা দজির উপর এসব তথ্য  লকর্াজব প্রর্াব কফজি  তা 

লবজবচনা করুন  র্লহিা, গর্বুতী র্লহিা, অলর্বাসী এবং প্রলতবন্ধী বযশ্চক্তরা)।  

 

 
 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

২। লক লবষজয় ক াগাজ াগ বা তথ্য প্রদান  করজবন তা লনধ ুারণ করুন 

লেতীয়ত, ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান করার সর্য় আপনার ককান ধরজনর তথ্য প্রজয়ােন তা সম্পজক ুআপনার পলরষ্কার ধারণা রজয়জে 

তা লনশ্চিত করুন। ককালর্ড-১৯ সংকি কথ্জক সৃষ্ট পলরবতজুনর কারজণ আপনার কারখানায় ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান করার েনয 

আপনাজক অজনক কবলে নতভন তথ্য বযবহার করজত হজব। আপনাজক লকেভ  লবষয় সম্পজক ুআপনার শ্রমিকদের োনাজনার প্রজয়ােন  হজত 

পাজর কসগুজিার র্জধয রজয়জে:  

 স্বাস্থযকর পদজেপ   জ র্ন  হাত কধায়া, র্জুখাে পরা ইতযালদ) সম্পলকতু পরার্ে ু এবং কর্সু্থজি সার্াশ্চেক-দরূত্ব বোয় রাখার 

অর্যাস ততলর করা। 

 শ্রমিক বা তাজদর পলরবাজরর সদসযরা অসুস্থ হজি কী করজত হজব তার লনয়র্ সম্পজক ুোনাজনা।  

 ক  সকি শ্রলর্ক ককালর্ড-১৯  এ আক্রান্ত বা ককালর্ড -১৯ এর র্জতা িেণ রজয়জে তাকদর  েনয ককান ধরজনর েভ টির সলুবধা 

রজয়জে  এবং শ্রলর্করা লকর্াজব এই সুলবধাগুজিা কপজত পাজর  কস সম্পজক ুতাজদর োনাজত হজব।  

 লকর্াজব কারখানা েীবাণুর্ুক্ত করা হজচ্ছ তা সম্পজক ুশ্রমিকদের োনাজনা। 
 নতভন গ্রাহক, ক্রয় আজদে এবং সর্য়সীর্া সম্পজক ুশ্রমিকদের োনাজনা। 

কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয সর্য়সীর্া   াচাই করুন 

      

আপনাজক ককান লবষজয় ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান করজত হজব তা লনধ ুারণ 

করুন, ক র্ন কারখানার লনয়জর্ সার্লয়ক পলরবতনু, সার্াশ্চেক দরূজত্বর বযবস্থা বা 

নতভন ক্রয় আজদে। 
 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

আপলন ক  সকি লবষজয় তথ্য আদান প্রদান  করজেন তা সটেক লকনা কস সম্পজক ু

আজগই লনশ্চিত কহান। আপলন লক োজনন ক  আপলন  া বিজেন তা সতয, বা এটি 

একটি গুেব লকনা? 

 

 
 

 

 

স্বল্প কর্য়াদী 



 

আপনার তথ্যসর্হূ সকিজক োনাজনার  েনয প্রসনতভত লকনা তা লনশ্চিত করুন। 

 লদ আপলন নতভন লনয়র্ বা নীলতর্ািা চািু করার পলরকল্পনা কজর থ্াজকন তাহজি 

সবলকেভ  প্রসনতভত  আজে লকনা তা কদখুন?  উদাহরণস্বরূপ, আপলন  লদ হাত 

কধায়ার পদ্ধলতর লবষজয় একটি নতভন নীলতর্ািা কর্াষণা করার পলরকল্পনা কজর 

থ্াজকন  তজব লনশ্চিত হজয় লনন ক ন আপনার প ুাপ্ত পলরর্াণ সাবান এবং 

কবলসজনর বযবস্থা আজে    াজত আপনার নীলতর্ািাটি কর্াষণা করার পর আপলন 

তাৎেলণকর্াজব এটি  বাস্তবায়ন করজত পাজরন। 

 

 
 

 

 
 

 

স্বল্প কর্য়াদী  



 

আপনার ক াগাজ াগ বা তজথ্য আদান প্রদান শ্রমিকদের উপর লক ধরজণর  প্রর্াব 

কফিজে তা  লবজবচনা করুন। তাজদর ককান ধরজনর প্রশ্ন বা সর্সযা থ্াকজত পাজর 

কস সম্পজক ুলচন্তা করজত পাজরন। সশ্চক্রয় থ্াকুন  াজত আপলন তাজদর উত্তর 

কদওয়ার েনয প্রসনতভত থ্াকজত পাজরন।  

 

 
 

 

 

স্বল্প কর্য়াদী 



 

বড় ধরজনর কর্াষণার কেজে, ক র্ন কারখানার কা কু্রর্ সার্লয়কর্াজব কজর্ 

 াওয়া, আপলন অর্যন্তরীণর্াজব কারখানার লবলর্ন্ন লবর্াজগর কাে কথ্জক তাজদর 

প্রলতশ্চক্রয়াগুলি আজগ কথ্জকই কেজন লনজত পাজরন। এটি আপনাজক শ্রমিকদের 

দৃটষ্টর্লঙ্গ সম্পজক ুআজরা র্াির্াজব বেুজত সহায়তা করজব এবং তাজদর েনয  

 
 

 

 

 

স্বল্প কর্য়াদী 



 

                    পদর্েপগুর্লা  া ে র  রা:  ারখানার তানল া 

পদক্ষেপগুলি কার্যকর করা: কারখানার চেকলিস: Factory checklist    
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উপ কু্ত তথ্য প্রদান করজত  আপনাজক সাহা য  করজব। 

৩। আপলন লকর্াজব ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান  করজবন তা লনধ ুারণ করুন 

র্তথ্য গ্রহণকোরীর জনয উপেুক্ত উপোদয় র্তথ্য প্রেোন করোর উপর মনিতর কদর কোে তকর কেোগোদেোগ বো র্তথ্য প্রেোন বযবস্থো  এবং আপমন কে র্তথ্যটি র্তোদক জোনোদর্ত চোন র্তো 

জোনোদনোর জনয এটিই  সটিক পিমর্ত । 

কারখানায়  তথ্য আদান  প্রদজনর  সাধারণ পদ্ধলতর র্জধয প্রতীক, কনাটিে কবাড,ু লেোর্ূিক কপাস্টার, িাইন সর্া, কর্সু্থি কলর্টি, কবতন-

রলেজদর সাজথ্ কদয়া  কর্াষণাপে, অনানুষ্ঠালনক আজিাচনা, পোবমেক এদেস (মপএ) মসদেি, চোরপোদে কহদি কহেঁদি জোনোদনো , শ্রলর্ক ইউলনয়ন 

এবং প্রলেেণ ও কর্েুািা অন্তর্ভ কু্ত রজয়জে। 

      কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয সর্য়সীর্া   াচাই করুন 

      

আপনার কারখানার লবলর্ন্ন দজির  কিাকজক  তথ্য  প্রদাজনর  েনয ককান ধরজণর 

র্াধযর্ সবজচজয় র্াি তা সতকতুার সাজথ্ লবজবচনা করুন। এর র্জধয অন্তর্ভ কু্ত 

রজয়জে গর্বুতী র্লহিা, অলর্বাসী এবং প্রলতবন্ধী বযশ্চক্ত  াজদর ক াগাজ াগ বা  তথ্য 

প্রদাজনর েনয  আিাদা র্াধযর্ প্রজয়ােন হজত পাজর। উদাহরণ স্বরূপ  
 

 তথ্য গ্রহণকারীরা লক আপনার র্াষা বিজত পাজর? তারা লক পড়জত 

পাজর?  

 তাজদর লক লেশু  ত্ন বা পলরবহন সংক্রান্ত ককান সর্সযা হজব?  

 কাজের বাইজর লক তাজদর অনয ককান বাধযবাধকতা রজয়জে ক  কারজণ  

আপনার তথ্য  গ্রহণ করজত পাজর লকনা তা প্রর্ালবত করজত পাজর? 

 



 
 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

লনশ্চিত করুন ক    আপলন আপনার শ্রমিকদের তথ্য আদান প্রদানর েনয এর্ন 

র্াধযজর্র বযবস্থা কজরজেন  ার োরা তারা প্রলতশ্চক্রয়া োনাজত পাজর, প্রশ্ন শ্চেজ্ঞাসা 

করজত পাজর বা তাজদর উজেগগুজিা আপনার কাজে প্রকাে করজত পাজর। 



 
 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

তথ্য প্রদাজনর নতভন র্াধযর্গুজিা েশ্চক্তোিী বা প্রলতটষ্ঠত করুন। এর র্জধয 

শ্রলর্কজদর  কলর্টি, পরার্ে ু বাক্স, লনয়লর্ত সর্া, লপএ লসজস্টর্ এর র্াধযজর্ 

কর্াষণা   কপাস্টার এবং আরও অজনক লকেভ  অন্তর্ভ কু্ত থ্াকজত পাজর।  

 

 
 

 

 
র্ধয কর্য়াদী 
 



 

৪। লনশ্চিত করুন আপলন সটেকর্াজব তথ্য প্রদান কজরজেন 

শ্রমিকদের তথ্য প্রদাজনর সর্য় , আপনাজক স্পষ্ট োন্ত এবং স্বচ্ছ হজত হজব। শ্রমিকদের সাজথ্ আপনার আস্থা ততলর এবং লে-র্ুখী তথ্য আদান প্রদাজনর  বযবস্থার উন্নলত 

করজত হজব। এখোদন আপনোদক র্তথ্য আেোন প্রেোদনর সিয় শ্রমিকদের ির্তোির্ত কখোেো িন মনদয় শুনদর্ত হদব ।  

 

         কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয সর্য়সীর্া   াচাই করুন 

       

সৎ এবং স্পষ্টর্াজব আপনাজক তথ্য আদান প্রদান করজত হজব। লকেভ  কদজে, 

শ্রমিকদের সার্জন র্াথ্া লনচভ  না হজয়  াওয়ার লবষয়িা গুরুত্বপূণ ু । এটি র্াথ্ায় 

করজখ,  তিা পাজরন স্বচ্ছ হওয়ার কচষ্টা করুন। সমূ্পণ ু সতয নয় এর্ন ককান 

লববৃলত বা প্রলতেনরুলত কদজবন না। 
 



 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

োন্ত থ্কুন এবং তধ ু ধারন করুন। ককান সঙ্কজির সর্য়, আপনাজক শ্রমিকদের 

কাজে এর্ন বাতাু লদজত হজব  া তাজদর র্ন খারাপ কজর লদজত পাজর। তাজদর সাজথ্ 

রাগ না করার কচষ্টা করুন এবং  লদ এর্ন র্জি তজব আপলত্তকর বা অর্দ্র র্াষা 

বযবহার করা বা আচরণ করা এলড়জয় চিুন। 

 

 

 
 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী  



 

ক াগাজ াগ বা তথ্য আদান প্রদান লে-র্ুখী হওয়া উলচত। আপনার শ্রমিকরা 

আপনার সাজথ্ লক লবষজয় কথ্া বিজে তা র্াির্াজব কোনার েনয সর্য় লনন। 

 

 

 

 
স্বল্প কর্য়াদী 



 

লকর্াজব আপলন তথ্য আদান প্রদান করজবন কসলদজক কখয়াি রাখজবন ,কথ্া বিার 

সর্য় দৃটষ্ট সংজ াগ করুন, দ্রতু কথ্া বিজবন না এবং আপনার োরীলরক র্াষার 

প্রলত কখয়াি রাখুন। 

 

= 

 
 

 
স্বল্প কর্য়াদী 
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৫। আপনার সহায়তা সম্পলকতু   তথ্য োনান 

র্জন রাখজবন ক    আপনার কা কু্রর্গুজিার র্াধযজর্ও একর্াজব  তথ্য আদান প্রদান হজয় থ্াজক।  ককালর্ড-১৯ র্হার্ারীটি আপনার 

কারখানার পাোপালে আপনার শ্রলর্কজদর বযশ্চক্তগত েীবজনও র্ারাত্মক েলত করজত পাজর। এখন পারস্পলরক লনর্রুেীিতা   লবাাস 

ততলর করা এবং একসাজথ্ সংকি কাটিজয় উোর সর্য়।  

কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয সর্য়সীর্া   াচাই করুন 

      
   তথ্য আদান প্রদাজনর লবলর্ন্ন র্াধযজর্র োরা শ্রলর্কজদর উজেজগর কথ্া কোনার 

েনয আপনাজক সহজে পাওয়া  াজব  তা সবাইজক অবলহত করুন। এর র্জধয 

রজয়জে শ্রলর্কজদর লবদযর্ান অলর্জ াগ দালখি প্রশ্চক্রয়ার লনয়জর্র কথ্া র্জন 

কলরজয় কদওয়া, র্ন্তজবযর বক্সগুজিা লনয়লর্ত প ুাজিাচনা করা এবং শ্রলর্ক 

প্রলতলনলধজদর সাজথ্ লনয়লর্ত কদখা করা। 
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এই সঙ্কজির সর্জয় শ্রলর্কজদর সহায়তা করার আপনার প্রলতেনরুলত পুনরায় 

লনশ্চিত করার েনয হোদর্ত মবমে করোর কোগজ, কনাটিে কবাড,ু কপাস্টার, িাইন সর্া, 

কর্সু্থজির কলর্টি, কবতন-রলেজদর সাজথ্  সং কু্ত  কর্াষণা  কজথ্াপকথ্ন  লপএ 

লসজস্টর্, ইউলনয়ন এবং অনযানয র্াধযর্গুজিা  বযবহার করুন। 
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আপনার শ্রলর্কজদর উজেগগুজিার প্রলত ইলতবাচকর্াজব সাড়া লদন এবং  থ্া থ্ 

বযবস্থা গ্রহণ করুন। 
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৬। পরবতী লবষয়গুজিা সম্পজক ুোনুন এবং প্রসনতভ লত গ্রহণ করুন 

পলরজেজষ, এই সংকি চিাকািীন সর্জয় এবং এর পরবতী সর্জয়ও লবলর্ন্ন লবষয় সম্পজক ুোনার  কচষ্টা করুন। ককালর্ড-১৯ র্হার্ারীর 

প্রর্াব আপনার প্রলতষ্ঠাজনর ইলতহাজস অতভিনীয় হজত পাজর, তজব র্লবষযজতর সঙ্কজির েুাঁ লক কথ্জক  াজব, তাই লবপ য়ু কর্াকালবিার   

দীর্জুর্য়াদী সের্তা ততলর করার েনয বতরু্ান অলর্জ্ঞতা কথ্জক লেো কনয়া প্রজয়ােন। 

কা কু্রর্ 

 

সহজে বাস্তবায়নজ াগয  সর্য়সীর্া   াচাই করুন 

     

ককালর্ড-১৯ প্রাদুর্াুজবর সর্য় এবং এর পজর ককান ধরজণর তথ্য র্াজি র্াজব 

োনাজনা হজয়জে এবং ককান গুজিার কেজে আজরা র্াজিা করা ক ত তা লিজখ 

রাখুন । 
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কারখানার েনয লবপ য়ু কর্াকালবিা করার সের্তার একটি ককৌেি এবং 

পলরকল্পনা ততলর করুন। লনশ্চিত করুন ক ন  এই নলথ্পেটি ততলর করার সর্য় 

আপলন তথ্য আদান প্রদাজনর লবষয়টি  লবজবচনা কজরজেন এবং ককালর্ড-১৯ এর 

সর্য় আপলন ক  পলরলস্থলতর সম্মুখীন হজয়লেজিন তা কথ্জক আপলন  া লেজখজেন 

কসগুজিা অন্তর্ভ কু্ত করুন। 
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আইএিও এন্টারপ্রাইে লবর্াগ   সুইজডন সরকাজরর অথ্ ুায়জন   নডর্সন্ট ওয়া ে 

ইন দা গার্ম েন্ট  কসক্টর সাপ্লাই কচইন ইন এনশয়া প্রকজল্পর েনয এই 

লনজদুলেকাটি ততলর কজরজে।  

ককালর্ড-১৯ র্হার্ারীর সর্য় কা কু্রর্ পলরচািনা করার েনয আজরা 

লনজদুেনাবিী এবং তথ্য কপজত  কদখুন;  

 ilo.org/covid19 

 

Decent Work Technical Support Team for East 
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Bangkok 10200, Thailand 

Tel.: 662 288 1234 Fax. 662 288 3058 
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