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      ভূতিকো 
এই ওয়োককশলপ েোং োলদশ, ভোরি, িো বীপ, সনপো , পোতকস্তোন ও শ্রী ংকোর সরকোর, িোত ক পে এেং শ্রতিকলদর 

সংগঠন সথলক প্রতিতনতিগন অংশ সনন  োরো সশোভন কোজ এেং এ সংক্রোন্ত সুল োগ ও চযোল ঞ্জসিূহ, এ সক  

সিসযো সিোিোলন সরকোর এেং সোিোজজক অংশীদোরলদর সনয়ো পদলেলপর পোশোপোতশ পয়ঃতনষ্কোশন িোলি এেং 

সশোভন কোজ সম্পতককি েোিো দরূীকরলণ আইএ ও, সরকোর এেং সোিোজজক অংশীদোরগন স  ক োলকৌশ  প্রণয়ন 

করলি পোলর এেং সুল োলগর সৃটষ্ট করলি পোলর িো তনলয় আল োচনো কলরলেন। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি 

কিীলদর জনয আইএ ওর সনয়ো পদলেলপর অংশ তহলসলে এই ওয়োককশপটে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত 

কিীলদর স্বোস্থয, তনরোপত্তো এেং ি কোদো তনজিলি বেতিক আলদো লনর (global advocacy for health, safety and 
dignity of workers in sanitation) উপর আলয়োজন করো হয়।  

তিনটে িূ  প্রশ্নলক সকন্দ্র কলর এই ওয়োককশলপর আলয়োজন করো হয় এেং তেতভন্ন সদলশর অংশগ্রহনকোরীগন 

সোিোরন অতিলেশলন আল োচনোর জনয একটে সংতেপ্ত প্রতিলেদলনর িসড়ো চূড়োন্ত করোর পূলে ক এই তিনটে তেষয় 

তনলয় জোিীয় প কোলয় দ ীয় আল োচনো কলরন। আইএ ও, সরকোরসিূহ এেং সোিোজজক অংশীদোরলদর জনয 

েোস্তেোয়নল োগয সপুোতরশ প্রণয়লনর  লেয এই অতিলেশন সিূলহর আলয়োজন করো হয়। 

ওয়োককশলপর পতরতি এেং উলেশয 
সেিিো েৃজির এই ওয়োককশলপর উলেশয তে  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর কোলজর পতরলেশ উন্নয়লন 

এেং সোিোজজক সং োলপ িোলদর অংশগ্রহলনর  লেয সিন্বয়িো েজৃির পোশোপোতশ এ সংক্রোন্ত জোিীয় অথেো উপ-

আঞ্চত ক নীতিিো ো/সকৌশ পত্র প্রণয়লনর জনয অংশীদোরলদর সজক্রয় করো এেং িোলদর স ৌথ পদলেপ গ্রহলনর 

জনয িোরনো প্রদোন করো।   

এই ওয়োককশলপ “পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিী” ে লি িোলদর সেোঝোলে  োরো সশৌচোগোর পতরষ্কোর কলর 

থোলকন অথেো েযোঙ্ক/তপে িোত  কলর থোলকন, নদকিো ও িযনলহো  পতরষ্কোর কলর থোলকন , পয়ঃেজকয পতরেহন কলরন 

পয়ঃপতরলশোিোনোগোলর কোজ কলর থোলকন। এ তেষলয়র উপর আইএ ও একটে েযকগ্রোউন্ড সনোে প্রকোশ কলরলে।  

  

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/projects/database/details/676?pgrid=1#grid
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/projects/database/details/676?pgrid=1#grid
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      প্রথি তদনঃ ১১ অলটোের ২০২১ 

উলবোিনী সসশন 
সজলনভোয় অেতস্থি আইএ ও’র সসলটোরো  পত তসজ তিপোেকলিলের পতরচো ক তিস এনিট ভযি নিউর 

অংশগ্রহনকোরীলদর স্বোগি জোনোন এেং সিোলজ অতি প্রলয়োজনীয় জনলসেো প্রদোলন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত 

কিীলদর ভুতিকোর উপর গুরুত্বআলরোপ কলরন। তকন্তু এ সক  কিী আঘোি, িৃিুয, ক ঙ্ক, বেষিয এেং অপ কোপ্ত 

এেং অতনরোপদ কি ক পতরলেশসহ সশোভন কোজ সম্পতককি তেতভন্ন চযোল লঞ্জর িুলিোিতুি হলয় থোলকন।  তিতন 

সোিোজজক অংশীদোরলদর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তনদোরুন দুলভকোলগর প্রতি নজর সদয়োর এেং এই 

িোলি সশোভন কোলজর প্রসোলর েযপক পদলেপ গ্রহলনর আহেোন জোনোন। তিতন প্রিযে কলরলেন স  সকোতভি-১৯ 

অতিিোরী শ্রি েোজোলর পূে ক হলি তেদযিোন অলনক সিসযোলক উলন্মোতচি কলরলে এেং আইএ ও িোর সহল োগীলদর 

তনলয় পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিতুি হওয়ো চযোল ঞ্জসিূহ তনরসলন কোজ কলরলে এেং 

সোম্প্রতিক সিলয় এ সক  কিীরো দীঘ ক প্রিীতেি িলনোল োগ আকষ কণ করলি সেি হলয়লে এেং আইএ ও ২০১৯ 

সোল  তেি স্বোস্থয সংস্থো, তেি েযোংক, ওয়োেোর এইি এেং এসএনতভলক সোলথ তনলয় পতরচোত ি প্রোথতিক িূ যোয়লন 

অংশ তনলি সপলর গতে কি।   

আইএ ও তিিতিউটে-নয়োতদল্লীর পতরচো ক তিস ডাগর্মার ওয়াল্টার সিোলজ গুরুত্বপূণ ক জনলসেো প্রদোলন 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অেদোনলক স্বীকৃতি প্রদোন কলরন। িোলদর ভুতিকোর কোরলন পয়ঃতনষ্কোশন 

সসেোর েযেস্থোপনো সুদরভোলে পতরচোত ি হলে। িলে দতেন এতশয়োর পতরলপ্রতেলি অলনলকই সকোন িরলনর সরুেো 

সরঞ্জোি েোড়োই িোলদর কোজ সম্পোদন করলেন এেং এর ফল  িোরো িোরোত্মক আঘোি এিনতক িৃিুযর িুলিোিতুি 

হলেন। এেোড়ো, পয়ঃতনষ্কোশন কোজলক তঘলর থোকো ক ঙ্কলক ভু ল  চ লে নো। এ সক  কিী প্রদত্ত সসেো অতি 

জরুরী এিনতক সেকসই উন্নয়ন  েযিোত্রোর (এসতিজজ) ৬ এেং ৮ নং  লেযর সোলথ সম্পৃক্ত থোকোর পরও এ 

অঞ্চল  িোলদর ক যোলণর তেষলয় গভীর উলবগ রলয় তগলয়লে।  

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো িোলদর কোলজর অস্থোয়ী িরলনর কোরলন েযোপক অথ কননতিক তনরোপত্তোহীনিোর 

িুলিোিতুি হলয় থোলক  ো দতেন এতশয়োর সদশসিূলহ পতরচোত ি এিললোইলিে এন্ড স েোর সফোরস সংক্রোন্ত 

জতরলপর িলথয প্রতিফত ি হলয়লে। সেশীরভোগ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সকোন সোিোজজক তনরোপত্তো 

সনই। দতেন এতশয়োর সেশীরভোগ সদলশর সরকোরসিূহ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সিসযোগুল োলক 

স্বীকৃতি তদলয়লে এেং স্থোস্থয ঝুুঁ তক ও ক ঙ্ক হলি সরুেোর জনয আইন এেং নীতিিো ো প্রণয়ন কলরলে। দতেন 

এতশয়োর সেশীরভোগ সদশ অ োতিক উপোলয় শুকনো সশৌচোগোর পতরষ্কোর করো, তপে িোত  করো, নদকিো পতরষ্কোর করো 

এেং এ জোিীয় অনযোনয কোজ আইতনভোলে অথেো প্রশোসতনকভোলে তনতষি কলরলে তকন্তু এরপরও অ োতিক উপোলয় 

েজকয সংগ্রলহর কোজ রলয় তগলয়লে। ভোরলির সরকোর সস সদশলক উনু্মক্ত ি িযোগ িুক্ত, পতরষ্কোর এেং জীেোণিুুক্ত 

করলি সসোয়োচ ভোরি তিশন হোলি সনয়। সোিজজক তেচোর এেং কি কসংস্থোন তেষয়ক িিণো য় অ োতিক উপোলয় 

কোজ করো পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর পনুে কোসন, সোিোজজক তনরোপত্তো প্রদোন এেং জীতেকো তনলয় কোজ 

করলে। একই ভোলে দতেন এতশয়োর সেশীরভোগ সদলশ এ সংক্রোন্ত আইতন কোঠোলিো রলয়লে।  

অ োতিক উপোলয় পতরচোত ি েতিকর পয়ঃতনষ্কোশলনর কোজ তেদযিোন থোকোর সপেলনর কোরন িুুঁলজ সের করো তে  

একটে চযোল ঞ্জ। কি কপন্থো পতরেিকলন এেং েতিকর এেং অস্বোস্থযকর কি ক পতরলেশ দরূ করলি িোৎেতনক 

পদলেপ গ্রহলনর প্রলয়োজনীয়িো তে । শুিুিোত্র অ োতিকিো সথলক সের হওয়োর সচষ্টো নো কলর পয়ঃতনষ্কোশলনর 

সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জীেন ও জীতেকোলক সরুেো প্রদোন এেং িোলদর জনয একটে তনরোপদ এেং স্বোস্থযকর কি ক 

পতরলেশ তনজিি করোর তেষয়টেলক অগ্রোতিকোর সদয়ো উতচি।   

তিতন আশো প্রকোশ কলরন স  অংশগ্রহনকোরীগন একটে িোনে সকজন্দ্রক পনুরুিোর প্রলচষ্টোর বেতিক আহেোন 

(Global Call to Action for a Human-centred Recovery) এেং কলি কর ভতেষযৎ তনি কোরলণ আইএ ওর শিেষ ক 

আহেোলনর (ILO Centenary Declaration for the Future of Work) িোিযলি অনপু্রোতণি হলেন স িোলন িোনুলষর 

সোিথ কযলক সকন্দ্র কলর তেতনলয়োগ েৃজি, কি ক সংক্রোন্ত প্রতিষ্ঠোনসিূলহ তেতনলয়োগ েজৃি এেং সশোভন ও সেকসই কোলজ 

তেতনলয়োগ েজৃির প্রলয়োজনীয়িোর উপর গুরুত্বআলরোপ করো হলয়লে।  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806092.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
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েযকগ্রোউন্ড সনোলের উপস্থোপনো  

েযোকগ্রোউন্ড সনোেটেলি সশোভন কোলজর সপ্রেোপলে দতেন এতশয়োয় (েোং োলদশ, ভোরি, িো বীপ, সনপো , 

পোতকস্তোন এেং শ্রী ঙ্কোয়) পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অেস্থোর তনরীেো করো হলয়লে। এই সপপোলর 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিী তহলসলে অন্তভুকক্ত করো হলয়লে  োরো সসপটেক তপে এেং েযোঙ্ক িোত  কলরন, ি  

সথলক উৎপোতদি স্লোজ পতরেহন কলরন, নদকিোর রেনোলেেন কলরন এেং সশোিোনোগোলর কোজ কলর থোলকন। এই 

দত ল  আন্তজকোতিক শ্রি সংস্থোর (আইএ ও)’র সসই সক  প্রোসতিক দত  োতদর সংতেপ্তসোর অন্তভুকক্ত করো হলয়লে 

স িোলন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সশোভন কোজ তনজিি করলি প্রিোন চযোল ঞ্জসিূহ 

সিোকোলে ো করোর তভতত্ত িুুঁলজ পোওয়ো স লি পোলর।  

এই সপপোলর সদিো  োয় স , সিোে কিীলদর িিয িু নোিূ কভোলে িেু কি শিোংশই পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত 

কোজ কলর থোলকন। সকোন সকোন সদলশ ৬০ েেলরর সেশী েয়লসর কিীরো অনযলদর িু নোয় অ োতিক উপোলয় 

পয়ঃতনষ্কোশলনর কোজ কলর থোলকন আেোর তেতভন্ন সদলশ িতহ োলদর অংশগ্রহলন তভন্নিো পতর তেি হলয়লে।   

স্থোয়ীভোলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো অস্থোয়ী কিীলদর সচলয় প্রোয় তিনগুন অতিক িজরুী সপলয় থোলকন 

এেং অস্থোয়ী কিীলদর িজরুী িুেই তনম্ন এেং িোলদর চো ুঁদোেোজজর তশকোর হওয়োর প্রেণিো অতিক। অ োতিক উপোলয় 

তপে িোত  কলরন এিন কিীলদর েযোজক্তগি সুরেো সরঞ্জোি (তপতপই) পতরিোন করলি সদিো  োয়তন কোরন হয় সসসে 

জজতনলসর দোি অলনক সেশী অথেো সসগুল ো আরোিদোয়ক নয়, অথেো সসসক  কিীরো তপতপই পতরিোন করোর 

সুফ  সম্পলকক অেগি তেল ন নো। এর ফল , অ োতিক উপোলয় কোজ করো কিীরো িোনুলষর ি সহ সশৌচোগোলরর 

তপলে পোওয়ো  োয় এিন তেতভন্ন তেতভন্ন েস্তুর স িনঃ সযোতনেোতর সোিগ্রী, িোরোল ো েস্ত এেং অনযোনয কটঠন েলজকযর 

সংস্পলশ ক আলসন  োর ফল  িোরো আঘোিপ্রোপ্ত এেং অসুস্থ হন, সকলে  োওয়োর ফল  সংক্রিলনর তশকোর হন এেং 

িল  থোলক এিন পরজীেীর িোিযলি সরোগোক্রোন্ত হওয়োর পোশোপোতশ ত্বক এেং িোসিলির অসুলি ভুলগ থোলকন।   

সপপোলর সদিো  োয় স  সরকোতর অথেো সেসরকোতর উভয় িোলিই পয়ঃতনষ্কোশলনর কোজটে এলকেোলরই অস্থোয়ী 

স িোলন সকোন চুজক্ত করো হয় নো এেং কিীলদর সকোন সোিোজজক তনরোপত্তো প্রদোন করো হয় নো। সরকোতর িোলির 

িু নোয় সেসরকোতর িোলি তনলয়োগ প্রোপ্ত পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সংিযো সেশী এেং এ সলেও 

সরকোতরভোলে তনলয়োগপ্রোপ্ত এ সক  কিীলদর সকোন সোিোজজক সুরেোর ঘোেতি রলয়লে।  

তনম্ন সগোলত্রর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো এই সপশো সথলক সলর তগলয় তেকল্প জীতেকো অলন্বষলণর সচষ্টো 

করল  িোলদর প্রতিহি করো হয় অনযতদলক তনম্ন সগোলত্রর কিীরো চোলয়র সদোকোন অথেো অলেোতরকশো চোত লয় 

জীতেকো তনে কোলহর সচষ্টো করল  উচ্চ সগোলত্রর কিীরো িোলদর েোিো প্রদোন কলরন। তনজ উলদযোলগ কোজ করো 

কলয়কজন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীরো অপিোনজনক পতরতস্থতির সম্মুিীন হওয়োর কথো জোনোন স িনঃ 

সকোন সকোন েোতড়র িোত ক পোতন পোন করলি চোইল  িোলদর পোতন তদলি অস্বীকৃতি জোনোন এেং িোলদর েোকো সদয়োর 

সিয় েোকো িোটেলি রোিো হয় স লনো িোলদর সোলথ সেো ুঁয়ো নো  োলগ।  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সোলথ 

বেষিয সোংসৃ্কতিক এেং িিীয় িোরনোর সোলথ তকেুেো হল ও সম্পকৃ্ত। সেতশরভোগ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত 

কিীরো সদলশর প্রদোন িলি কর অনসুোরী স িনঃ ভোরি ও সনপোল  তহদরুো, েোং োলদশ ও আফগোতনস্তোলন িসুত িরো 

এেং শ্রী ঙ্কোয় সেৌিরো। সকোন সকোন সদলশ েণ ক িলি কর সংঘষ ক প্রিীয়িোন হলয়লে স িনঃ তহদরুো  োরো এক সিয় 

অসৃ্পশয তেল ন িোরো তশি, সেৌি এেং তিস্টোন িলি ক িি কোন্ততরি হলয়লেন এেং এ সক  িোনুলষর িোিযলি ভোরি, 

সনপো , পোতকস্তোন, শ্রী ঙ্কো এেং েোং োলদলশর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর একটে েড় অংশ গটঠি 

হলয়লে। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তশেো প্রদোলনর সেলত্রও েযপক িোরিিয পতর তেি হয়।  

এ অঞ্চল র সেশীরভোগ সদশ আইএ ও’র আেটে সিৌত ক কনলভনশন অনুলিোদন করল ও অনযোনয অলনক সদশ 

এই ওয়োককশলপর সোলথ সংতিষ্ট অনযোনয কনলভনশনগুল ো অনুলিোদন কলরতন তকন্তু সোিোরনভোলে প্রলয়োলগর জনয 

িোরো আইন প্রণয়ন কলরলে। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর প্রতি িলনোল োলগর অভোে একটে চযোল ঞ্জ 

তহলসলে রলয়ই তগলয়লে।  

ভোরি সভো করোর স্বোিীনিো এেং জিোলয়ি হওয়োর অতিকোর সরুেো সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৪৮ (৮৭ িং   [  

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] এেং জিোলয়ি হওয়ো 

এেং স ৌথ দরকষোকতষর অতিকোর সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৪৯ (৯৮ িং   [Right to Organise and Collective 

Bargaining Convention, 1949 (No. 98)] অনুলিোদন কলরতন এেং এ সংক্রোন্ত সকোন আইন প্রণয়ন কলরতন।  
আফগোতনস্তোন সজোরপূে কক শ্রি, সভো করোর অতিকোর এেং জিোলয়ি হওয়োর অতিকোর সম্পতককি আইন 

প্রণয়ন করল ও ে পূে কক শ্রি সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৩০ (২৯ িং   Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 
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সভো করোর স্বোিীনিো এেং জিোলয়ি হওয়োর অতিকোর সরুেো সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৪৮ (৮৭ িং   [ the Freedom 

of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] এেং  জিোলয়ি হওয়ো এেং 

স ৌথ দরকষোকতষর অতিকোর সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৪৯ (৯৮ িং   [Right to Organise and Collective Bargaining 

Convention, 1949 (No. 98)] অনুলিোদন কলরতন। েোং োলদশ নুনযিি িজরুী সংক্রোন্ত আইন প্রণয়ন করল ও 

সে কতনম্ন েয়স সংক্রোন্ত কনলভনশন ১৯৭৩ (১৩৮ িং   [Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)] অনুলিোদন 
কলরতন এেং তনকৃষ্ট তশশুশ্রি সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৯৯ (১৮২ িং   [Worst Forms of Child Labour Convention, 

1999 (No. 182)] অনুলিোদন সলেও আইলন রুপোন্তর কলরতন। িো বীপ সভো করোর স্বোিীনিো এেং জিোলয়ি 

হওয়োর অতিকোর সরুেো সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৪৮ (৮৭ িং   [Freedom of Association and Protection of the 

Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] এেং জিোলয়ি হওয়ো এেং স ৌথ দরকষোকতষর অতিকোর সংক্রোন্ত 

কনলভনশন, ১৯৪৯ (৯৮ িং   [Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)] আইলন 

রুপোন্তর কলরতন। সনপো  সভো করোর স্বোিীনিো এেং জিোলয়ি হওয়োর অতিকোর সরুেো সংক্রোন্ত কনলভনশন, 

১৯৪৮ (৮৭ িং    [Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] 
অনুলিোদন কলরতন।   

 

প্রিোন আল োচয তেষয়ঃ চযোল ঞ্জ সিোকোলে ো করো  

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো প্রিোন ঝুুঁ তকসিূহ কী কী, পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ 

সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো ঝুুঁ তক প্রশিলন এেং িোরনোগি ঘোেতি সিেোলি তগলয় 

অংশগ্রহনকোরীগন কী িরলনর চযোল ঞ্জ এেং সুল োলগর িুলিোিুতি হলয়লেন?   

পযলন  আল োচনোঃ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সমৃ্পক্ত কিীলদর জনয পদলেপ  
পয়ঃতনস্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয পদলেপ সংক্রোন্ত প্রিোন কোতরগরী উপলদষ্টো আইএ ও, 

িতিউএইচও, তেি েযোংক, এেং ওয়োেোর এইি ও এসএনতভর িি আন্তজকোতিক সেসরকোতর উন্নয়ন সংস্থো কিৃকক 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয গৃহীি পদলেলপর উপর একটে উপস্থোপনো সপশ কলরন। এই 

পদলেলপর আওিোয় ২০১৯ সোল  একটে প্রোথতিক তনরীেো করো হয় স টে পয়ঃতনষ্কোশনকোরী কিীলদর স্বোস্থয, 

তনরোপত্তো এেং আত্মি কোদো তনজিলি পতরচোত ি বেতিক আলদো লন (Global Advocacy for Health, Safety and 

Dignity of Workers in Sanitation) তিনটে  েয তস্থর কলরঃ    

ক) রোজননতিক অগ্রোতিকোরঃ জোিীয় এেং স্থোনীয় প কোলয় সরকোতর এেং সুশী  সিোলজর রোজননতিক 

আল োচযসূচীলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অতিকোরসিূলহর অন্তভুকজক্তলি সিথ কন প্রদোন।    

ি) িতিউএএসএইচ এেং শ্রি িোিলক উৎসোহ প্রদোনঃ িতিউএএসএইচ এেং শ্রি িোলির েোস্তেোয়ন অিীন এেং 

প কলেেলণ থোকো কি কসূচীসিূলহর িূ িোরোয় পয়ঃতনষ্কোশনকোরীলদর অতিকোরলক তনলয় আসো।    

গ) িোরনোগি ঘোেতি পূরণ করোঃ িোরনোগি ঘোেতি পরূণ কলর এিন গলেষণোিূ ক কি ককোণ্ড এেং তেষয়োতদ সক 

সিথ কন স োগোলনো।  

১৪ টে কি ককোণ্ড এই পদলেলপর অন্তভুকক্ত তে   োর িলিয রলয়লেঃ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর উপর 

আইএ ও দতেন এতশয়ো আলয়োজজি ওয়োককশপ; জোিীয় এেং বেতিক প কোলয় প্রতিশ্রুতি; পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ 

সম্পকৃ্ত কিীলদর সংগঠনলক শজক্তশো ী করো; নগলরর পয়ঃতনষ্কোশন প্রকলল্প তেি েযোংলকর তেতনলয়োগ; তেতভন্ন 

অনুষ্ঠোলন িথয প্রদোন; কলেে তনি কোণ এেং তেিরন করো; অস্থোয়ী পয়ঃতনষ্কোশনকোরী কিীলদর সোলথ সহল োতগিো 

েৃজি; গলেষণোর তেষয় প্রণয়ন করো; প্রলণোদনোতভতত্তক গলেষণো পতরচো নো করো; প্রজক্রয়ো, তদকতনলদকশনো এেং স্থোনীয় 

তেতিিো োসিূহ পুনতে কলেচনো করো; প্র ুজক্তগি উদ্ভোেনসিূহ পনুতে কলেচনো করো; িথয সংগ্রহ সংক্রোন্ত সচকত স্ট বিতর 

করো; পতরিোপ করো এেং স্বোস্থয সম্পতককি িথয প্রস্তুি করো এেং একটে অন োইন লোেফি ক প্রস্তুি করো। এই 

পদলেপ হো োনোগোদকরলনর পদলেলপর িলিয রলয়লে কি ককোণ্ডসিূহ েোস্তেোয়লনর অগ্রগতি; পয়ঃ তনষ্কোশলনর 

সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তনলয় গলেষণোর তেষয়েস্ত প্রস্তুি করো এেং স্নোিলকোত্তর এেং তপএইচতি প কোলয় গলেষণো 

আরম্ভ। স িনঃ এই পদলেলপর আওিোয় িোনজোতনয়ো, সকতনয়ো, জোতিয়ো, েরুতকলনো ফোলসো, নোইলজতরয়ো, ভোরি, 

েোং োলদশ এেং সনপোল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তনলয় গটঠি সংগঠন (স িনঃ ইউতনয়ন, সকো-

অপোলরটেভ, এলসোতসলয়শন ইিযোতদ) এেং ইতিিলিযই এ সক  কিীলদর তনলয় কোজ করো সংগঠলনর কোে সথলক 

প্রস্তোে আহেোন করো হলয়লে।     
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পযোলন  আল োচনোঃ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সনয়ো পদলেপ  

এই পদলেপটে তকভোলে আই এ ওর সংতিষ্টলদর কোলজ আসলি পোলর এেং আইএ ও সংতিষ্টরো তকভোলে এই 

পদলেপ েোস্তেোয়লন সহল োতগিো করলি পোলর? 
ওয়োেোর এইলির িলি সেশীরভোগ সদলশ কি কসংস্থোন তেলেচনোয় স্থোনীয় কিৃকপলের এই িোলির আকোর সম্পলকক 

সকোন িোরনো সনই। এই ঘোেতির িোিযলি সেোিলগোিয হয় স  এই িোি কিেো অেলহত ি। িোরনোগি ঘোেতি সিেোলি 

পদলেপ সনয়ো হলয়লে  ো তকনো শুিিুোত্র তনলয়োগকোরীলদর িোলদর কিীলদর সিসযোগুল ো েঝুলি অথেো কিীলদর 

সংগটঠি করলি সহোয়িো করলে নো েরং স্থোনীয় কিৃকপেলক এই িোলি িথযতনভকর তেতিিো ো ও নীতিিো ো প্রণয়লন 

সোহো য করলে। এই তেষয়টে তনজ তনজ জোিীয় আল োচযসূচীলি অন্তভুকক্ত করলি স্থোনীয় কিৃকপে এেং কিীলদর 

এক সোলথ কোজ করো জরুরী।    

তেিেযোংক পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয একটে প্রিোন এেং গলেষণো তনভকর অন োইন 

িথযভোণ্ডোলরর লযোেফি ক বিতরর কোজ করতে । লোেফি কটে তে  একটে আল োচনোর সফোরোি। িথয ভোণ্ডোর তহলসলে 

লযোেফি কটে সকল র জনয উনু্মক্ত তে  এেং পয়ঃতনষ্কোশন সম্পলকক এিোলন িথয জিো সদয়ো স লিো। তেতভন্ন 

স োকো লয় উত্তি চচকোগুল ো তনলয় একটে তদক তনলদকশনো িথয ভোণ্ডোলর অন্তভুকজক্তর জনয তেি েযোংক ও এসএনতভ 

একসোলথ কোজ করতে । অনযোনয পদলেপসিূহ তে  কি কলেলত্র স্বোস্থয, তনরোপত্তো, এেং কিীলদর ি কোদো সংক্রোন্ত 

কোতরগতর উদ্ভোেন সম্পতককি; কিীলদর সহল োতগিোর জনয স্থোনীয় প্রতেতিিো ো, তদকতনলদকশনো এেং এেং প্রজক্রয়ো 

সংক্রোন্ত; এেং স্বোস্থযগি প্রিোণোতদ সম্পতককি।    

এসএনতভ পয়ঃতনষ্কোশন সংক্রোন্ত িলথযর েযোপক অনুপতস্থতিলি উলবগ প্রকোশ কলর। পদলেপ টে তে  তেতভন্ন 

উদয়িোন প্র জুক্তলক একত্র কলর কি কলেলত্রর তেতভন্ন ঝুুঁ তক শনোক্ত করো এেং সস সক  প্র ুজক্তর েযেহোলরর িোিযলি 

ঝুুঁ তক হ্রোস করো। তেগি পো ুঁচ েেলর এসএনতভ সিোতে োইলজশন এেং সনেওয়োতককং এর সেলত্র পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ 

সম্পকৃ্ত কিীলদর তনলয় বেঠলকর আলয়োজন কলরলে। 

পযোলন  আল োচনোয় অংশ সনয়ো সস ফ-এিললোইি উইলিন এলসোতসলয়শন (এসইিতিউএ)’র একজন প্রতিতনতি 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর তনলয় সলচিনিো েজৃিলক স্বোগি জোনোন। এ সক  কিীলদর ি কোদো তনলয় 

কথো ে ল  “িোনুলষর িোিযলি িযনলহো  পতরষ্কোর’ করোর িোরনোলক পতরেিকন করো উতচি। আিতুনক প্র জুক্তর 

উদ্ভোেলনর  ুলগ অ োতিক উপোলয় েজকয অপরোসন চ লি পোলর নো। জ েোয় ু পতরেিকলন গুরুত্বপূণ ক ভূতিকো 

পো নকোরী পয়ঃতনষ্কোশনকোরীগন সকোন িরলনর প্রলণোদনো এেং সোিোজজক তনরোপত্তো েোড়োই চুজক্ততভতত্তক কোজ কলর 

থোলকন। এসইিতিউএ অ োতিক উপোলয় েজকয অপরোসলনর কোজ সরোেে তদলয় পতরচো নো করলি একটে পোই ে 

প্রকল্প গ্রহলনর প্রস্তোে সপশ কলর।  

তপতপই’র নকশো পয়ঃতনষ্কোশলনর কোলজর িরন অনু োয়ী তনতদকষ্ট হওয়ো উতচি এেং এলি অেশযই অজিলজন িোস্ক 

থোকলি হলে। আগোিী প্রজলন্মর পয়ঃতনষ্কোশনকোরী কথো তেলেচনো করো উতচি  োরো আতথ কক অভোলের কোরলন 

তেদযো লয় স লি পোরলে নো অথেো তেদযো লয় সগল  বেষলিযর তশকোর হলে।  এ সক  তশশুলদর দেিো েজৃি করল  

এেং িোলদর িোন উন্নয়ন করল  শ্রি েোজোলর িোলদর অংশগ্রহন েৃজি পোলে। শহলরর সম্প্রসোরন এেং জনসংিযো 

েৃজির সোলথ সোলথ পতরকতল্পি পতরেিকন, কো ককর শহর সংক্রোন্ত পতরকল্পনোর প্রতি গুরুত্ব আলরোপ করো উতচি এেং 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সতুেিোলথ ক প্র জুক্ত উদ্ভোেন করো উতচি।    

জোিীয় প কোলয় আল োচনোর সংতেপ্তসোর 

ভোরি 

অংশগ্রহনকোরীগন প্রিযে কলরন স  ভোরলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো স  সক  সিসযোর সম্মুিীন 

সসগুল ো অলনকেোই ঐতিহোতসক এেং তিনটে ভোলগ সংক ন করো স লি পোলরঃ 

১। সিসযোর দোয়ভোরঃ এর অথ ক হলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সম্মুিীন হওয়ো সিসযোগুল োর দোয়ভোর 

কোর? এটে কী সকলন্দ্র (লফিোলর  সরকোর  নোতক রোজয প কোলয়? অংশগ্রহনকোরীগন িলন কলরন পয়ঃতনষ্কোশন 

রোলজযর উপর েিকোয়। ভোরলি সকন্দ্র সথলক নীতিিো ো এেং আইন সম্পলকক তদকতনলদকশনো সদয়ো হয়  ো পরেিীলি 

রোজয প কোলয় েোস্তেোয়ন করো হলয় থোলক তকন্তু সেশীরভোগ সেলত্র চযোল ঞ্জ রলয়  োয় তেতভন্ন রোজয  িন এ সক  

নীতিিো ো এেং আইলনর েযোিযো ও প্রলয়োগ কলর থোলক।   
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২। স্থোয়ীত্বঃ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো চযোল ঞ্জগুল ো এেং সিসযো সিোিোলন সেকসই 

সিোিোলনর তদলক নজর সদয়ো প্রলয়োজন এেং সশোভন কোলজর প্রসোলর সসেো হলি পোলর সল্পলিয়োদী অথেো 

দীঘ কলিয়োদী সকোন অজকন। তেতভন্ন পতরসংিযোনগি সুত্র সথলক জোনো  োয় স  প্রতি তিন সথলক পো ুঁচ তদলন একজন 

পয়ঃতনষ্কোশনকোরী কিী িৃিুযেরন কলর। এর ফল  দীঘ ক সিয়োদী অজকনলক সোিলন সরলি এলগোলনো অপতরহো ক এেং 

সসই সোলথ সদলশর উতচি দীঘ ক সিয়োদী সিোিোন প্রণয়ন করো। 

৩। সিয়সীিোঃ স্থোতয়ত্ব এেং সল্প সিয়োদী অজকলনর সোলথ সংতিষ্ট হল ও িোৎেতনক, সল্প সিয়োদী এেং দীঘ ক সিয়োদী 

সকৌশল র সোলথ সিয়সীিোর সম্পকক রলয়লে। স িনঃ তপতপই সম্পতককি তেষয়সিূহ তনকে ভতেষযলি সিোিোন করো 

উতচি।      

অংশগ্রহণকোরীগন তিনটে িূ  তেষয় উপস্থোপন কলরনঃ 

১। ভোরলি সোিোজজক এেং অথ কননতিক উভয়ভোলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো সগোত্র েযেস্থোর ি োতনলি 

অেস্থোন কলরন। ঐতিহোতসকভোলে িোলদর িলিয পয়ঃতনষ্কোশলনর কোজ করোর তেিোসটে ঢুতকলয় সদয়ো হয়। চযোল ঞ্জ 

তে  তকভোলে িোলদর এই িোরনো পতরেিকন করো  োয় স লনো িোরো েঝুলি পোলরন স  অনযোনয জীতেকোর সন্ধোন করো 

িোলদর সোংতেিোতনক অতিকোর।  

২। ভোরলি পয়ঃতনষ্কোশন কোলজর িলিয রলয়লে ি  ও স্লোজ িোত  করো, পতরষ্কোর করো এেং পতরেহন করো িলে উক্ত 

েলজকযর পতরলশোিন নয়। সুিরোং, এই পয়ঃতনষ্কোশলনর পুলরো প্রজক্রয়োর একটে েড় অংশলক  োতিক করো উতচি। 

 োতিকিোর সেলত্র পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর পুনরোয় দে করলি হলে এেং িোলদর অনয সপশোয় 

স্থোনোন্তর করলি হলে।  

৩। সটঠক পয়ঃতনষ্কোশন প্রজক্রয়ো েোস্তেোয়লনর সেলত্র জেোেতদতহিোঃ  তদ পতরষ্কোরভোলে সেোিগিয হয় স  সিসযোর 

জনয দোয়ী সক িলে িো এই িোলি সশোভন কোলজর অপ্রিু িোর জনয দোয়ী সক িো েঝুলি সোহো য করলে।  

েোং োলদশ 

েোং োলদলশ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো চযোল ঞ্জসিূলহর িলিয রলয়লেঃ  

১।  োতিকিোর অভোে-পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীরো অ োতিক উপোলয় িোলদর কোজ কলর। 

২। শোরীতরক আঘোি এিনতক িৃিুযর ঝুুঁ তক।  

৩। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর তেষোক্ত গযোলসর িলিয কোজ করো এেং িুলিোিতুি হওয়ো।  

৪। সংকীণ ক স্থোলন সীতিি েোয়ু চ োচ  েযেস্থোর িলিয কোজ করো।    

েোং োলদলশর অংশগ্রহনকোরীগলণর িলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িুলিোিতুি হওয়ো ঝুুঁ তক তনরসলন 

চযোল ঞ্জসিূলহর িলিয রলয়লেঃ  

১। সদলশর তেদযিোন আইলন অন্তভুকজক্তর সেলত্র অপ্রিু িো 

২। তশেো গ্রহলনর সুল োলগর অভোে 

৩। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িলিয অতশেোর অতিক হোর  

৪। সোিোজজক তনরোপত্তোর অভোে 

৫। সিোজ আলরোতপি ক ঙ্ক  

৬।পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িলিয অতি দতরদ্রিো  

স  সক  তেষলয় িোরনোগি ঘোেতি রলয়লেঃ  

১। চোকতর এেং কোলজর শিকোে ী সম্পলকক প কোপ্ত িথয নো থোকো  

২। কি কলেলত্র ওএসএইচসহ তেতভন্ন তেষলয় সকোন তদকতনলদকশনো নো থোকো   
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৩। এ িোলি প্রতশেণ এেং দেিোর অভোে  

সনপো  

অংশগ্রহনকোরীগলনর িলি সনপোল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিতুি হওয়ো ঝুুঁ তকর িলিয 

রলয়লেঃ  

১। অনোনুষ্ঠোতনকিো  

২। বেষিয  

৩। সোিোজজক তনরোপত্তোর অভোে  

৪। ক ঙ্ক আলরোপ  

অংশগ্রহনকোরীগলনর িলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো ঝুুঁ তক তনরসলন 

চযোল ঞ্জসিূলহর িলিয রলয়লেঃ   

১। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সুরেো প্রদোনকোরী আইলনর অপ্রিু িো  

২। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িলিয অতি দোতরদ্রিো  

৩। ননুযিি িজরুী নো থোকো  

৪। অনোনুষ্ঠোতনকিো এেং ইউতনয়লন স োগদোলনর ফল  চোকতর হোরোলনোর আশংকোর কোরলন ইউতনয়লনর িোিযলি 

প্রতিতনতিলত্বর অভোে।   

সনপোল র সেলত্র িোরনোর ঘোেতির িলিয রলয়লে চোকতর এেং কোলজর পতরলেশ সম্পলকক প্রোপ্ত িলথযর ঘোেতি এেং 

এই িোলির আনুষ্ঠোতনকিো পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর কোলজর পতরলেলশর উন্নতির সুল োগ এলন 

তদলে।  

পোতকস্তোন 
পোতকস্তোলন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরোঃ  

১। ননুযিি িজরুীর সচলয় কি সেিন সপলয় থোলকন 

২। চুজক্তলি কোজ কলরন এেং সশোষলণর তশকোর হলয় থোলকন  

৩। সকোন িরলনর সরুেো সরঞ্জোি েোড়োই কোজ কলর থোলকন  

৪। কি করি অেস্থোয় তেষোক্ত গযোলস িৃিুযেরন কলরন  

৫। সোিোজজক তনরোপত্তোর অভোে  

৬। প্রতশেলণর অভোে  

৭। কি কলেলত্র দঘু কেনোর সেলত্র েতিপরূলণর অপ্রিু িো  

অনযোনয ঝুুঁ তকসিূলহর িলিয রলয়লে এই িোলির অতি অনোনুষ্ঠোতনক বেতশষ্ট। অংশগ্রহনকোরীগন ওএসএইচ 

সম্পতককি কনলভনশনসিূহ অনুলিোদলনর সেলত্র এেং পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর প্রতশেলণর জনয 

একটে ওএসএইচ প্রতশেণ িযনয়ুো  প্রণয়লনর সেলত্র কোজ করোর সুল োগ আলে েল  িলন কলরন। িোরো এই 

িোিলক আনুষ্ঠোতনকরলনর পোশোপোতশ এই িোিলক আিতুনক প্র ুজক্ত গ্রহন ও প্রলয়োলগর িোিযলি  োতিক করোর উপর 

গুরুত্ব আলরোপ কলরন।  

অংশগ্রহনকোরীগন িলন কলরন িলথযর ঘোেতি এেং পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয প্রতশেণ 

িযনয়ুো  প্রণয়ন প্রভৃতি তেষয়সিূহ িোরনোর ঘোেতি কিোলি সহোয়ক হলি পোলর।    
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িো বীপ 

িো বীলপ পয়ঃতনষ্কোশলনর কোজ তনি কোতরি রলয়লে শুিুিোত্র তেলদশী এেং অনেি অতভেোসীলদর জনয  োলদর 

সেশীরভোগই পুরুষ। অতভেোসী হওয়োর কোরলন িোরো স্থোনীয়লদর তেলবলষর সম্মিুীন হলয় থোলকন। িোলদর নুনযিি 

িজরুীর সচলয় কি সেিন সদয়ো হয়, িোরো সংগটঠি নন এেং অলনকেোই অতনয়তিি। সোিোজজক তনরপত্তোর 

অভোলের পোশোপোতশ িোলদর কোজলক সরুেো এেং তনয়িলনর জনয শোসন প্রজক্রয়ো এেং আইলনর ঘোেতি রলয়লে।  

িো বীলপ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো ঝুুঁ তক তনরসলন অংশগ্রহণকোরীগন স  সক  

চযোল লঞ্জর িুলিোিুতি হলয়লেন সসগুল োর িলিয রলয়লেঃ  

১। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর কোলে অতভেোসন সংক্রোন্ত  থো থ কোগজপত্র নো থোকো 

২। তনতদকষ্ট সগোষ্ঠী সকজন্দ্রক শোসন েযেস্থোর অপ্রিু িো 

৩। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সুরেো প্রদোনকোরী আইলনর সল্পিো  

পয়ঃতনষ্কোশন িোলি সশোভন কোজ তনজিি করলি প্রলয়োজনীয় পদলেপসিূলহর িলিয রলয়লে এই িোলির 

আনুষ্ঠোতনকরন,  থো থ সশুোসলনর েযেস্থো গলড় সিো ো, পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর স্বীকৃি প্রদোন এেং 

সিোলজ একীভূি করলি অনেি অতভেোসীলদর বেিকরন এেং প কলেেণ েযেস্থো শজক্তশো ীকরন। পয়ঃতনষ্কোশন 

িোলি কি করি এ সক  অতভেোসী কিীলদর অতিকোর সুরেো এেং প্রসোলর অংশগ্রহণকোরীগন িো বীপ সরকোলরর 

প্রতি তনরোপদ কি কস্থ  এেং স্বোস্থয সংক্রোন্ত কনলভনশলনর জনয প্রলিোশনো  সেিওয়োকক, ২০০৬ (১৮৭ 

িং  [Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)], তনরোপদ 
কি কস্থ  এেং স্বোস্থয সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৮১ (১৫৫ িং   [ Occupational Safety and Health Convention, 
1981 (No. 155)], অতভেোসী শ্রতিক (সম্পরূক তেিোন  সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৭৫ (১৪৩ িং  [  Migrant 

Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)] এেং চোকুতরর জনয অতভেোসন সংক্রোন্ত 
কনলভনশন (সংলশোতিি  ১৯৪৯ (৯৭ নং  [Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 
97)] অনুলিোদন এেং প্রলয়োলগর আহেোন জোনোন। 

পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর চোকতরর অেস্থো, তশেোগি স োগযিো, প্রতশেলণর প কোয় এেং কোলজর 

পতরলেশ সম্পলকক জোনলি িোরনোগি ঘোেতি তে  একটে চযোল ঞ্জ। িোরো সুপোতরশ কলরন সলচিনিো েজৃিিূ ক 

কো কক্রি এেং প কলেেণ ও পতরদশ কন েযেস্থো শজক্তশো ীকরন এই ঘোেতি পরুলন সহোয়ক হলি পোলর।   

আল োচনো 

এই অঞ্চল  চযোল ঞ্জসিূহ, আঘোি এেং সংক্রিলনর ঝুুঁ তক, সিোজ আলরোতপি ক ঙ্ক এেং তেজেন্নিো, অতশেো এেং 

দতরদ্রিো তেলেচনো করল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অেস্থো একই রকি। এ সক  পয়ঃতনষ্কোশলনর 

সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো  োরো তকনো একটে অিযন্ত গুরুত্বপণূ ক সসেো প্রদোন করলে তকন্তু িোরো নুনযিি িজরুী এেং 

সোিোজজক সরুেো হলি েজঞ্চি িোলদর জীেনিোলনর উন্নয়লনর জনয সশোভন কোজ সংক্রোন্ত েযোপক প্রচোরনো অিযন্ত 

গুরুত্বপণূ ক। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর প্রলয়োজন এেং স্বোথ ক সংতিষ্ট তেষয়গুল ো সম্পলকক সোড়ো প্রদোলনর 

জনয পয়ঃতনষ্কোশন িোিলক সরকোলরর অিীলন রোিো উতচি এেং এিোলন দীঘ কলিয়োদী তেতনলয়োলগর প্রলয়োজনীয়িো 

রলয়লে।   

স  সক  তেষলয়র উপর পরেিীলি কোজ করো হলে  

পতরলশলষ অংশগ্রহণকোরীগন এই উপ-অঞ্চল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো ঝুুঁ তক এেং 

চযোল ঞ্জসিূলহর সংতেপ্তসোর িুল  িলরনঃ    

১। অনোনুষ্ঠোতনকিো  

২। েযজক্তগি সুরেো সরঞ্জোলির ( তপতপই  অপ্রিু িো  

৩। প কোপ্ত আইন এেং আইলনর প্রলয়োলগর অভোে 

৪। শোরীতরক আঘোি এেং অসুস্থিোর ঝুুঁ তক  

৫। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তেকল্প জীতেকোর অভোে  

৬। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর শ্রতিক তহলসলে অন্তভুকক্ত নো করো  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242
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৭। সোিোজজক তনরোপত্তোর অভোে 

৮। দোতরদ্রিো এেং অতশেোর উচ্চহোর 

৯। সিোজ আলরোতপি ক ঙ্ক এেং বেষিয  

১০। ইউতনয়লনর িোিযলি উপস্থোতপি হলি নো পোরো  

১১। সিসযো এেং জেোেতদতহিোর দোয়ভোর নো সনয়ো  

১২। ক্ষণস্থায়ী হস্তলেপ  

তবিীয় তদনঃ ১২ অলটোের ২০২১ 

পযলন  আল োচনোঃ আইএ ও’র অতভজ্ঞিোঃ আইএ ও কী কী উপকোতর এেং প্রোসতিক 

অতভজ্ঞিো অজকন কলরলে? 

কি কলেলত্র সিৌত ক নীতিিো ো এেং অতিকোরসিূলহর উপর আইএ ওর দতেন এতশয়ো সংক্রোন্ত সশোভন কোজ 

সংক্রোন্ত দল র (তিিতিউটে) তেলশষজ্ঞ সশোভন কোলজর প্রসোলর আইএ ওর বেতিক ভুতিকো এেং এর িোন তনণ কোয়ক 

িোনদলণ্ডর উপর গুরুত্ব আলরোপ কলরন। তিতন এ িোলি সংতিষ্ট তেতভন্ন কনলভনশলনর পোশোপোতশ কি কলেলত্র 

সিৌত ক নীতিিো ো এেং অতিকোলরর উপর আইএ ওর সঘোষণোয় উলল্লযতিি চোরটে স্তলম্ভর প্রসতিকিোর উপর 

গুরুত্ব আলরোপ কলরন।     

১। তশশু শ্রিঃ কো ককরভোলে তশশু শ্রি তে ুপ্ত করো  

২। সজোরপেূ কক শ্রিঃ সক  প্রকোর সজোরপূে কক শ্রি তনিূ ক  করো  

৩। সিোলেশ করোর স্বোিীনিো এেং স ৌথ দর কষোকতষ করোর অতিকোর  

তিতন েযোিযো কলরন স  এই িোি তেতভন্ন িরলনর (জোতি, িি ক, সজন্ডোর, অতভেোসলনর অেস্থো, জোতিগি পতরচয়) 

বেষলিযর িোিযলি জজকতরি এেং কি কলেলত্র বেষলিযর এই সিসযো তনরসলন আইএ ও েযোপক পদলেপ গ্রহন 

কলরলে। বেষলিযর িোরনোটে িোনে উন্নয়লনর সোলথ সম্পকৃ্ত এেং িোনুলষর ি কোদো এেং অনেষিয সম্পতককি 

আন্তজকোতিক দত  োতদর সোলথ িোপ িোওয়োলনোর জনয সস সক  বেষিয সটৃষ্টকোরী এেং তেলশষ সপশোর তেলশষ সশ্রণীর 

িোনুষলদর সকোণঠোসো কলর রোিো আইনসিূহ েোতি  েো হো নোগোদ করো উতচি।  

তিতন উলল্লযি কলরন সূচক এেং সলচিনিো সটৃষ্টর িোিযলি সজোরপূে কক শ্রি তনরসলন আইএ ও েযোপক পদলেপ 

গ্রহন কলরলে। তিতন  েয কলরন অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রহ করোর িি তকেু সপশো সজোরপেূ কক শ্রলির  আইতন 

সংজ্ঞোর আওিোয় নো আসল ও এসে সপশোর সোিোজজক কোঠোলিো তভন্ন সপ্রেোপলের েোিকো তদলয় থোলক। উদোহরন 

স্বরূপ ে ো  োয় অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রহকোরীলদর অনয সকোন তেকল্প নো থোকোয় সোিোজজকভোলে এই সপশোয় 

থোকলি েোিয করো হয়-িোলদর শ্রি েোজোলর অন্তভুকক্ত করো হয়নো। অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রহকোরীগলনর কোলজর 

সোিোজজক সপ্রেোপে িোলদর সজোরপেূ কক শ্রলির দটুে উপোদোন অথ কোৎ অতনেো এেং শোজস্তর হুিতকলক সিলন তনলি 

েোিয কলর। এিনটে ে োই  োয় স  অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রহকোরীগনলদর িোলদর সোিোজজক অেস্থোলনর কোরলন 

এেং তেকল্প জীতেকোর সচষ্টোর কোরলন সম্মুিীন হওয়ো বেষিয ও সিোজ আলরোতপি ক লঙ্কর কোরলন এই সপশোয় 

কোজ করলি েোিয করো হয়।     

তিতন েল ন এই িোলি তশশু শ্রি তেদযিোন আলে। তশশুলদর তশেোর িোিযলি তেকল্প সুল োগ প্রদোন করো হয় নো েরং 

িোরো স লনো িোলদর িো েোেোর সপশো চোত লয় স লি পোলর সসজনয িোলদর প্রস্তুি করো হয়। অলনক কো  আলগ সথলকই 

তশশু শ্রিলক অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রলহর িি অেিোননোকর সপশোলক তচরস্থোয়ী করোর হোতিয়োর তহলসলে 

েযেহোর করো হয়। তশশুলদর িোনতসকভোলে এেং শোরীতরকভোলে অ োতিক উপোলয় েজকয সংগ্রহলক িোলদর তনয়তি 

এেং সপশো তহলসলে েরন করোর জনয প্রস্তুি করো হয়। আইএ ও তশশু শ্রি তনিূ কল র পোশোপোতশ এ রকি সপশোলক 

প্রজলন্মর পর প্রজন্ম চক্রোকোলর স্থোয়ী নো করলি কোজ কলরলে।   
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ওএসএইচ এেং তিিতিউটের শ্রি পতরদশ কন সংক্রোন্ত তেলশষজ্ঞ পয়ঃতনস্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত তেতভন্ন ঝুুঁ তকর 

পোশোপোতশ ক যোনকর সতুেিোতদর অপ্রিু িো, দীঘ ক কি ক ঘণ্টো এেং সতহংসিো ও হয়রোতনর িি ঘেনোর উপর (স িনঃ 

শোরীতরক, বজতেক, রোসোয়তনক এেং িোনোনসই) গুরুত্ব আলরোপ কলরন।   

িোরিলি কি কপন্থো এেং কি কপ্রজক্রয়োর উন্নতি করো জরুরী তে । এ জনয সনয়ো পদলেলপর িলিয থোকলি পোরলিো 

তনরোপদ কি কপন্থো এেং েযেহোরেোন্ধে নদকিো পতরস্কোরক  লির েযেহোর, কিীলদর তেনোিুল য প কোপ্ত েযোজক্তগি সরুেো 

সরঞ্জোি (তপতপই) সরেরোহ করো, প্রলয়োজনীয় সোিোজজক তনরোপত্তোিূ ক েযেস্থো গ্রহলনর পোশোপোতশ অংশগ্রহনিূ ক 

প্রতশেলণর েযেস্থো করো। তিতন তফকো  স্লোজ েযেস্থোপনো (এফএসএি)’এ ওএসএইচ’র তকেু ইতিেোচক চচকোলক 

অন্তভুকজক্তর উপর গুরুত্ব আলরোপ কলরন স গুল োর িলিয রলয়লেঃ ঝুুঁ তক তচতিি করো, সলচিনিো েৃজি, প্রতশেণ, 

রোসোয়তনলকর েযেহোর, কি কলেলত্র দঘু কেনোর সরকিক রোিো এেং স্থোনীয় সরকোলরর আল োচযসূচীলি কি কলেলত্র স্বোস্থয 

ও তনরোপত্তোর তেষয়টে অন্তভুকক্ত করো। তিতন আলরো িলন কলরন পয়ঃতনষ্কোশন েযেস্থোলক তনরোপদ এেং দে করলি 

এই িোলি আতেভূকি প্র জুক্তসিূহ অ োতিক উপোলয় পয়ঃ েজকয অপরোসন প্রজক্রয়োলক িীলর িীলর প্রতিস্থোপন করলে।     

তিতন সিতন্বি জোিীয়/রোষ্ট্রীয় ওএসএইচ কি কসূচীলি অন্তভুকজক্তর জনয তকেু অগ্রোতিকোরিূ ক তেষয়োে ী তচতিি  

কলরন স িনঃ আইন এেং তেতিিো ো, প্রলয়োগ এেং পতরদশ কন, কি কলেলত্র ওএসএইচ কতিটে, েুদ্র েযেসো 

প্রতিষ্ঠোন/অনোনুষ্ঠোতনকিো এেং দুঘ কেনো/সরোগ সংক্রোন্ত প্রতিলেদলনর েযেস্থো। তিতন ওএসএইচ সংক্রোন্ত আইএ ও 

কনলভনশলনর উলল্লযি কলরন তেলশষ কলর তনরোপদ কি কস্থ  এেং স্বোস্থয সংক্রোন্ত কনলভনশন, ১৯৮১ (১৫৫ িং   

[Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)], কি কলেলত্র স্বোস্থযলসেো সংক্রোন্ত কনলভনশন 

১৯৮৫(১৬১ নং  [Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)], এেং তনরোপদ কি কস্থ  এেং 

স্বোস্থয সংক্রোন্ত কনলভনশলনর জনয প্রলিোশনো  সেিওয়োকক, ২০০৬ (১৮৭ িং   [Promotional Framework for 

OSH Convention, 2006 (No. 187)]  

তিিতিউটে সথলক আগি িোত কপলের কি ককোণ্ড সংক্রোন্ত তেলশষজ্ঞ  েয কলরন স  িোত ক পলের অলনক 

সংগঠলনর সোলথ পয়ঃতনষ্কোশন িোলির তনলয়োগদোিোলদর সকোন স োগোল োগ তে  নো। এই িোলির তেতভন্ন চযোল ঞ্জগুল ো 

স িনঃ অদৃশযিো, ওএসএইচ সম্পৃক্ত চযোল ঞ্জ, সিোজ আলরোতপি ক ঙ্ক এেং বেষিয সম্পলকক ঐকযিি তে । 

সকোন সকোন সেলত্র পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িুলিোিুতি হওয়ো সিসযোগুল ো তে  জটে  এেং 

ঐতিহোতসক স গুল োর সকোন দ্রুি সিোিোন সম্ভে তে  নো েরং সিসযোগুল ো তনরসলন প্রলয়োজন তে  দীঘ কলিয়োদী 

সেকসই সিোিোন।     

সদশসিূলহর তনজস্ব আইলনর প্রলয়োগ তে  অনযিি একটে চযোল ঞ্জ। উদোহরন তহলসলে ে ো  োয় ভোরলি তনতদকষ্ট 

আইনসিূলহর প্রলয়োগ েযোপক তে  নো এেং সকোন সকোন সোিোজজক অংশীদোর (শ্রতিক এেং তনলয়োগদোিোলদর 

সংগঠনসিূহ) এ সক  আইলনর উপতস্থতির তেষলয় অেগি তে  নো। তিতন আলরো েল ন আইলনর সরুেোর 

অনুপতস্থতি িোলনই অনোনুষ্ঠোতনকিো নয়। সকোন সকোন সদলশর আইন তে  তকন্তু সসসক  আইলনর িোিযলি কিীরো 

সকোন সতুেিো সপলয় থোলক নো। তিতন সুপোতরশ কলরন কিীলদর তেদযিোন আইনসিূহ সম্পলকক অেগি করলি 

সলচিনিোিূ ক কো কক্রি অিযন্ত গুরুত্বপণূ ক তে ।  

শ্রতিকলদর কি ককোণ্ড সংক্রোন্ত আইএ ও (নয়োতদল্লী-তসও) তেলশষজ্ঞ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর 

েিিোয়লনর উপর গুরুত্ব আলরোপ কলরন স লনো িোরো কথো ে লি পোলর, স ৌথ দরকষোকতষলি িোলদর অতিকোরলক 

সুরতেি করলি পোলর এেং তনলজলদর সরুতেি রোিলি পোলর। পয়ঃতনষ্কোশন িোলি সেি ইউতনয়ন এেং শ্রতিক 

সংগঠনগুল োর অজস্তত্ব অনোনুষ্ঠোতনকিো, সোিোজজক তেজেন্নিো এেং বেষলিযর কোরলন প্রোয় তে  নো ে ল ই চল ।    

প্রিোন আল োচয তেষয়: উত্তি চচকো সিূলহর স্বপলে 

এ সক  ঝুুঁ তক এেং চযোল ঞ্জগুল ো সিোকোলে োয় সরকোর এেং সোিোজজক অংশীদোরগন কী পদলেপ 

গ্রহন কলরলে? 

জোিীয় প কোলয় আল োচনোর সংতেপ্তসোর 

ভোরি 

ভোরলির অংশগ্রহনকোরীগন এই িলি ক একিি হন স  চুজক্ততভতত্তক কিীলদরএেং পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত 

কিীলদর একইভোলে িূ যোয়ন করো উতচি এেং সেসরকোতরকরলনর ফল  অতনিয়িো েজৃি সপলয়লে। অংশগ্রহনকোরীগন স্বীকোর 

কলরন স  কিীলদর অতিকোর সুরেোয় এেং সশোভন কোজ তনজিলি ইউতনয়নসিূহ তকেু পদলেপ গ্রহন কলরলে তেলশষ কলর 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312306:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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সকোতভি-১৯ অতিিোরীর সিয় এেং এ কোরলন এ সক  কিীলদর দুদকশো আল োর িুি সদলিলে। এই িোিলক আনুষ্ঠোতনকরলনর 

জনয একটে দোেীও করো হলয়তে । সশোভন কোজ সম্পতককি প্রচোরনোয় সেি ইউতনয়নসিহূ সেসিয় সজক্রয় তে ।   

েোং োলদশ 

সরকোর সেশ তকেু আইতন সংস্কোলরর পদলেপ গ্রহন কলর স গুল োর িলিয রলয়লে পোতন সরেরোহ এেং 

সুলয়লরজ কিৃকপে আইন ১৯৯৬ প্রণয়ন  োর িোিযলি সুলয়লরজ েযেস্থোর তনি কোণ এেং রেনোলেেন তনজিি 

হলয়লে ; তসটে কলপ কোলরশন আইন ২০০৯ েজকয েযেস্থোপনোর িদোরতক করলে। ২০১৭ সোল র নলভিলর স্থোনীয় 

সরকোর তেভোগ একটে প্রোতিষ্ঠোতনক তনয়িক অেকোঠোলিো প্রণয়ন কলর স টে উন্নি পয়ঃতনষ্কোশন সসেো 

প্রদোলনর জনয স্থোনীয় সরকোরলক একটে পতরষ্কোর তদকতনলদকশনো তদলয় আসলে।  

িোত কপে সথলক আগি অংশগ্রহনকোরীগন  েয কলরন স  পয়ঃতনষ্কোশন িোি সংক্রোন্ত িেু সেশী িথয সনই 

এেং এই িোলির তদলক তেলশষ িলনোল োগ সদয়ো হয়তন। এর ফল  তপতপই েযেহোলরর িি তকেু সংলেদনশী  তেষয় 

েযতিি িোত ক পলের আর সকোন তেষলয় সজক্রয় পদলেপ সনয়োর তে  নো।  

েোং োলদলশর অংশগ্রহনকোরীগন এই িোলি তেদযিোন তনম্ন িজরুীর প্রতি আল োকপোি কলরন এেং সরকোরসিূহলক 

আহেোন জোনোন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সিৌত ক নীতিিো ো এেং কি কলেলত্র অতিকোরসিলূহর অতিকির 

সুরেোয় পদলেপ গ্রহন করোর জনয। সরকোলরর উতচি এ সক  কিীলদর সোিোজজক তনরোপত্তো প্রদোন করো এেং তেতি এেং 

প্রতেতিসিূহ সংস্কোর করো তেলশষ কলর স গুল ো চুজক্ত তভতত্তক কোজ এেং আউে সসোরতসং সংতিষ্ট।   

সনপো  

সনপোল  কিীলদর অতিকোর সরুেোয় সোংতেিোতনক তেতি রলয়লে। শ্রি পতরদশ কলনর িোিযলি শ্রি আইন সশোভন কোজ 

তনজিি করলে। সদশটে একটে জোিীয় ওএসএইচ নীতিিো ো প্রণয়ন কলরলে এেং পয়ঃতনষ্কোশনসহ সেগুল ো 

িোিলক এটের আওিোয় আনো হলয়লে িলে এটে অনস্বীকো ক স  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয 

চযোল ঞ্জগুল ো সিোকোলে োয় সদশটের তকেু আইন এেং প্রতেিোন সংলশোিন অথেো হো নোগোদ করো উতচি।    

পোতকস্তোন 

পোতকস্তোলন কলঠোর ষ্টযোণ্ডোিক অপোলরটেং প্রলসতিউলরর িোিযলি হোসপোিো সহ ঔষি তশল্প পয়ঃতনষ্কোশন সংক্রোন্ত 

কি কসূচী প্রণয়ন কলরলে। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর িৃিীয় পলের িোিযলি ভোড়ো করো হয় এেং িোলদর 

সোিোজজক তনরোপত্তো প্রদোন করো হয়। সরকোতর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয রলয়লে স ৌথ দর 

কষোকতষিূ ক চুজক্ত এেং ইউতনয়লনর িোিযলি িোরো তনরোপত্তো এেং স্বোস্থযসহ কি কলেলত্রর পতরতস্থতি তনলয় আল োচনো 

কলর থোলক। আনুষ্ঠোতনক িোলির তনলয়োগকোরীগন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তপতপই এেং অনযোনয সুতেিোতদ 

প্রদোলনর জনয পদলেপ গ্রহন কলরলে। অনযোনয সোিোজজক অংশীদোরলদর সহোয়িোয় কিীলদর স্বোস্থয এেং তনরোপত্তো তেষলয় 

প্রতশেণ প্রদোন করো হয়।   

িো বীপ 
িো বীলপ তনলয়োগকোরী সংস্থোসিহূ পতরেনিোর উপর তকেু সলচিনিোিূ ক কি কসূচী এেং ওয়োককশপ পতরচো নো কলরলে। 

েৃহত্তর িো বীলপ পয়ঃতনষ্কোশন িোলির সুরেোর জনয সরকোর শ্রি আইন এেং তনয়িক অেকোঠোলিো সংলশোিলনর পদলেপ 

গ্রহন করল ও এটে অনস্বীকো ক স  দুলরর বীপসিহূ  থো থ েজকয েযেস্থোপনো নো থোকোর কোরলন শ্রি িোনদণ্ড প্রণয়ন এেং 

প্রলয়োলগর সেলত্র তপতেলয় আলে।  থো থ পয়ঃতনষ্কোশন েযেস্থো তনজিলি সরকোলরর নীতিিো ো রলয়লে।  সরকোর পয়ঃ তনষ্কোশলনর 

সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অন্তভুকক্ত কলর েীিো নীতিিো ো প্রণয়ন করতে । এই িোলি কোজ করো িূ  সকোম্পোতনগুল ো অপোলরশনো  

প্রলসতিউর এেং িোনদণ্ড প্রণয়ন কলরলে এেং তনরোপত্তো নীতিিো োর উপর কিীলদর সোে কেতণক প্রতশেণ প্রদোন করো হয়। 

সরকোর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সে কতনম্ন িজরুী তনি কোরলণ এেং সোিোজজক তনরোপত্তো তনজিলি কোজ 

করতে ।  

অংশগ্রহনকোরীগন পয়ঃ তনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর েরন কলর সনয়োর সেলত্র িোনুলষর িনিোনতসকিো পতরেিকলনর 

প্রলয়োজনীয়িোর উপর এেং এ সক  কিীলদর িোলদর প্রোপয সম্মোন প্রদশ কলনর উপর  গুরুত্ব আলরোপ কলরন।      

আল োচনো 

অংশগ্রহনকোরীগন প্রিযে কলরন স  সকোন সকোন সদলশ শ্রি আইন সক সকোি এেং প্রতেতির িোিযলি প্রতিস্থোপন করো হলয়লে 

এেং এর ফল  কিীরো সশোষলণর তশকোর হলয়লেন। অতিক অতশেোর কোরলন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সেশীরভোগ 

তেদযিোন শ্রি আইন সম্পলকক অেতহি তেল ন নো। সলচিনিোি ূক কি কসূতচলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর 

অন্তভুকক্ত কলর সংগটঠি করোর জনয সেি ইউতনয়নসিহূলক এতগলয় আসোর প্রলয়োজন তে ।   
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সোিোরণি সেশীরভোগ সদলশরই তনজস্ব শ্রি আইন রলয়লে এেং তকেু তকেু সরকোর পয়ঃ তনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয 

কি কসূচী প্রণয়লন কোজ আরম্ভ কলরলে। সকোন সকোন সদলশ কিীলদর তেদযিোন আইন সেোঝোর সেলত্র অতশেোর অতিক হোর 

একটে েড় চযোল ঞ্জ তহলসলে সদিো সদয়।    

 

স  সক  তেষলয়র উপর পরেিীলি কোজ করো হলে 
আল োচনোর সপ্রতেলি স  সক  তেষলয়র উপর পরেিীলি কোজ করো হলে সসসলের িলিয রলয়লেঃ 

১। চোকতরর অস্থোয়ীত্ব এেং অতনিয়িো 

২। েযোজক্তগি সুরেো সরঞ্জোি ( তপতপই ’র অপ্রিু িো  

৩। শোরীতরক আঘোি এেং অসুস্থিোর ঝুুঁ তক 

৪। সোিোজজক সুরেোর অভোে   

৫। সিোজ অতপ কি ক ঙ্ক এেং বেষিয  

৬। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর কোজলক স্বীকৃি নো সদয়ো 

৭। তনতদকষ্ট আইলনর অপ্রিু িো এেং তেদযিোন আইলনর অসি প্রলয়োগ  

৮। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর তেকল্প জীতেকোর অভোে  

৯। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর শ্রতিকলদর িলিয অন্তভুকক্ত নো করো  

১০। দোতরদ্রিো এেং অতশেোর েযপকিো  

১১। সজন্ডোর এেং অনযোনয তেষয় স িনঃ অতভপ্রয়োলনর অেস্থো এেং জোতি, েণ ক’র উপর তভতত্ত কলর করো বেষলিযর প্রতি 

িলনোল োলগর অভোে  

১২। ইউতনয়লনর িোিযলি প্রতিতনতিলত্বর অভোে  

১৩। সিসযো এেং জেোেতদতহিোর দোয় নো সনয়ো  

১৪।  হস্তলেপ  

১৫। জ্ঞোলনর অভোে এেং িলথযর অপ্রিু িো    
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      িৃিীয় তদনঃ ১৩ অলটোের ২০২১ 
তদলনর কো কক্রি আরম্ভ হয় তেি সশৌচোগোর তদেস উপ লেয ২০১৬ সোল  তনতি কি একটে প্রচোরনোিূ ক তভতিও 

প্রদশ কলনর িোিযলি স িোলন আইএ ও’র িহোপতরচো ক শ্রতিকলদর জনয তনরোপদ এেং তেশুি পোতনর 

প্রলয়োজনীয়িোর পোশোপোতশ কি কলেলত্রর পতরলেলশর উন্নয়লনর উপর গুরুত্ব আলরোপ কলরন। তিতন সেকসই উন্নয়ন 

 েযিোত্রো অজকলনর সেলত্র তেশুি পোতনর িূ  ভুতিকোর উপর গুরুত্ব আলরোপ কলরন এেং িোনসম্পন্ন কোলজর 

সুল োগ সটৃষ্টর সোলথ পোতনর প্রোপযিো এেং সেকসই েযেস্থোপনোর পতরষ্কোর স োগসূলত্রর উপর আল োকপোি কলরন। 

তিতন  েয কলরলেন স  পোতনর সোলথ সম্পৃক্ত  ে  ে শ্রতিকলদর সকোন স্বীকৃতি প্রদোন করো হয়তন এেং িোরো 

নূযনিি শ্রি অতিকোরসিূলহর িোিযলি সুরতেি নন।    

প্রিোন আল োচয তেষয়ঃ আগোিীর জনয পতরকল্পনো প্রণয়নঃ  

এই িোলি সুল োগ সৃটষ্টর জনয এেং চযোল ঞ্জসিূহ সিোকোলে োয় আইএ ও, সরকোরসিূহ এেং সোিোজজক 

অংশীদোরগন কী িরলনর সকৌশ  গ্রহন করলি পোলর? 

উনু্মক্ত আল োচনো 

উনু্মক্ত আল োচনো চ োকোল  অংশগ্রহনকোরীগন তনলম্নোক্ত সকৌশ সিূহ প্রস্তোে কলরঃ  

১। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয সশোভন কোজ সটৃষ্টলি প্রচোরনো চো োলনো এেং িোলদর কোজলক এসতিজজ ৮’র 

সোলথ সম্পৃক্ত করো  

২। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীরো স  সে সিসযোর সমু্মিীন হলে সসগুল ো জতরপ করো  

৩। সলচিনিোিূ ক কি ককোণ্ড পতরচো নো করো  

৪। সরকোরসিূহলক পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয সতুনতদকষ্ট আইন প্রণয়ন করো  

৫। এ তেষলয়র উপর িি তেতনিলয়র জনয সহোয়োেসঅযোলপ গ্রুপ সৃটষ্ট করো  

৬। এসতিজজ ৬ (পোতন এেং পয়ঃতনষ্কোশন , এসতিজজ ৮ ( লশোভন কোজ এেং অথ কননতিক প্রেৃজি  এেং এসতিজজ ১১ (  সেকসই 

শহরসিূহ  সক সম্পকৃ্ত করো  

৭। শ্রতিকলদর আইন সিলূহর তেষলয় সলচিন করলি আলরো গলেষণো করো  

৮। িোনুলষর িলনোভোে পতরেিকলন িথয েযেহোর করো 

৯। এই িোিলক আনুষ্ঠোতনক করোর জনয প্রচোরনো চো োলনো   

১০। শ্রতিকলদর সংগটঠি হলি উৎসোতহি করলি এেং সিথ কন স োগোলি দীঘ কলিয়োদী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করো। সংগটঠি করো 

একটে দীঘ কলিয়োদী প্রজক্রয়ো এেং এ জনয উপলদষ্টোগলনর দীঘ কলিয়োদী প্রতিশ্রুতির প্রলয়োজন  ো তকনো শ্রতিকলদর সোলথ তনলয় 

েোস্তেোয়ন করলি হলে  

১১। জোিীয় প কোলয় সকো-অরতিলনশন কতিটে স্থোপন করো  

১২। শ্রতিকলদর জনয সহল্প োইন চো ু করো  

১৩। সেসরকোতরকরলনর (তপএসআই  ফ োফল র উপর গলেষণো করো  

১৪। েয়ল ে সুতেিো প্রদোলনর ফ োফল র উপর গলেষণো করো  

১৫। আন্তজকোতিক িোনদণ্ড েজোয় রোিলি এেং উন্নি চচকো েজোয় রোিলি সেোে সকোম্পোতনগুল োলক উৎসোতহি করো  

১৬। শ্রি েোজোলর অংশগ্রহণ েৃজি করলি শ্রতিকলদর দেিো উন্নয়ন করো  

১৭। এ সক  সসেো সম্পতককি  োেিীয় দোতয়ত্ব গ্রহলনর জনয সরকোলরর কোলে দোেী সপশ করো  

১৮। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সোিোজজকভোলে হোনীকর নোি পতরেিকন কলর সৃটষ্টশী  এেং সোিোজজকভোলে 

গ্রহনল োগয নোি প্রদোন করো (ল িন ব্রোজজল  ে ো হলয় থোলক “িয় ো সংগ্রহকোরী”    
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১৯। সরকোরলক তপতপই এেং সপোশোক সরেরোহ করলি হলে  

২০। সু্ক সিূলহ পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সেকসই স্থোয়ীস্ত্ব এেং প্রোকৃতিক সুরেোর দূি তহলসলে তনলয়  োওয়ো  

২১। কৃতষর িি সজোে গঠন করো   

২২। প্রতশেলনর সলু োগ সহজ ভয করো 

২৩। সকোতভি-১৯’র সপ্রেোপলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অেস্থোর উপর গলেষণো করো  

২৪। নোরী পয়ঃতনষ্কোশন কিীলদর সেিিো েজৃি করো  

জোিীয় প কোলয় আল োচনোর সংতেপ্তসোর 

জোিীয় প কোলয় দ গি আল োচনোর পর সদশসিূহ এই িোলি সুল োগ সৃটষ্টলি এেং সশোভন কোজ সংক্রোন্ত ঘোেতি 

তনরসলন তনজ তনজ সদশ তভতত্তক সতুনতদকষ্ট সকৌশল র প্রস্তোেনো সপশ কলর 

ভোরি 
ভোরলির অংশগ্রহনকোরীগন তনম্নত তিি সকৌশ সিূহ তচতিি কলরঃ  

১। সেসরকোতরকরলনর সকৌশ সিূহ পুনতে কলেচনো করো  

২। েজকয হলি িুনোফো  োলভর প্রলচষ্টো তনরুৎসোতহি করলি প্রচোর সেগিোন করো  

৩। চুজক্ততভতত্তক এেং তনয়তিি শ্রতিকলদর িলিয সিিো তনজিি করো  

৪। আইনলক সকোলির িোিযলি প্রতিস্থোপলনর প্রেণিোলক প্রতিলরোি করো 

েোং োলদশ 

েোং োলদলশর অংশগ্রহনকোরীগন তনম্নত তিি সকৌশ সিূহ তচতিি কলরঃ : 

১। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত শ্রতিকলদর  জনয নীতিিো ো প্রণয়ন এেং েোস্তেোয়ন করো এেং সসই সোলথ অগ্রোতিকোর সপলি 

পোলর এিন তেষয়গুল ো তচতিি করো স লনো িোলদর জনয সশোভন কোজ তনজিি করো  োয়  

২। সদলশর আইনসিলূহর  থো থ েোস্তেোয়লন সকৌশ  প্রণয়ন করো  

৩। সোিোজজক অংশীদোরলদর পরোিশ ক গ্রহলন পদলেপ গ্রহন করো  

৪। আন্তজকোতিক অংশীদোরলদর সোলথ স োগোল োগ স্থোপন করো  

৫। সদলশর আইন এেং প্রতেিোনসিূহ হো নোগোদ করো 

৬। িোনদণ্ডসিূহ েোস্তেোয়ন করো  

৭। শ্রি পতরদশ কন েযেস্থো শজক্তশো ীকরলন পদলেপ গ্রহন করো  

৮। তেতভন্ন তিতিয়োয় প্রচোরনোিূ ক কি ককোণ্ড পতরচো নো করো  

৯। কি কলেলত্র ঝুুঁ তকসিূহ তচতিি করো  

১০। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত শ্রতিকলদর প্রতশেণ প্রদোন  

১১। তনরোপদ উপোলয় স্লোজ পতরেহন এেং িজদু করলি পদলেপ গ্রহন করো  

১২। দুঘ কেনো এেং িৃিুযর তহসোে রোিো  

১৩। কি কলেলত্র ওএসএইচ কতিটে প্রতিষ্ঠো করো   

১৪। সরকোলরর দোেীসিহূ পূরণ করো 

১৫। ওএসএইচ গোইি োইন অনুসরন করো  

১৬। শ্রতিকলদর তপতপই প্রদোন করো 



15 
 

১৭। ওএসএইচ সম্পতককি প্রতশেণ এেং প্রচোরনোয় অংশগ্রহন করো 

সনপো  

সনপোল র অংশগ্রহনকোরীগন তনম্নত তিি সকৌশ সিূহ তচতিি কলরঃ  

১। এই িোলির কোঠোলিো এেং চযোল ঞ্জসিূহ সেোঝোর জনয গলেষণো করো  

২। আইএ ও’র সহোয়িোয় পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর সংগটঠি করো  

৩। ওএসএইচ সম্পতককি জোিীয় িোনদণ্ড প্রণয়ন করো  

৪। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলক তচতিি করো এেং স্বীকৃতি প্রদোন করো  

৫। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয সতুনতদকষ্ট গোইি োইন প্রণয়ন করো  

৬। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিী, িোলদর তনলয়োগকিকো এেং সরকোলরর িলিয সোিোজজক সং োলপর আলয়োজন করো  

৭। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয তনরোপদ কোলজর শিকোে ী তনজিি করো  

৮। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর প্রতশেণ প্রদোন করো  

৯। কি কলেলত্র দুঘ কেনো সম্পলকক সরকোরলক অেতহি করো  

১০। কি কস্থল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সিৌত ক নীতি এেং অতিকোর সিূহ তনজিি করো  

১১। প্রতশেলণ অংশগ্রহন করো 

অংশগ্রহনকোরীগন আইএ ও প্রতি এই িলি ক আহেোন জোনোয় স ঃ 

১। সলে কোত্তি চচকোসিহূ সম্পলকক িোরনো  োলভর জনয একটে উপ আঞ্চত ক জ্ঞোনতভতত্তক লোেফি ক সটৃষ্ট করলি হলে  

২। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সোিোজজক তনরোপত্তো িরোতন্বি করলি হলে  

৩। সেিিো বিতরসহ আইএ ও’র তেতভন্ন নীতিিো োসিূহ েোস্তেোয়লন সহল োতগিো করলি হলে  

পোতকস্তোন 

পোতকস্তোলনর অংশগ্রহনকোরীগন তনম্নত তিি সকৌশ সিূহ তচতিি কলরঃ  

১। প্রোলদতশক প কোলয় পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয তনতদকষ্ট আইন প্রণয়ন করো 

২। সেসরকোতর িোলি কি করি শ্রতিকলদর জিোলয়ি হেোর অতিকোরলক সরুেো প্রদোন করো  

৩। পয়ঃতনষ্কোশন সংক্রোন্ত একটে সুতনতদকষ্ট আইএ ও কনলভনশন প্রণয়ন করো   

িো বীপ 

িো বীলপর অংশগ্রহনকোরীগন পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয প্রতশেণ এেং তশেো কো কক্রি 

প্রণয়ন সংক্রোন্ত সকৌশ  তচতিি কলর। 
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      উপ-অঞ্চল  পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর জনয সুল োগ সৃটষ্টলি 

এেং চযোল ঞ্জ সিোকোলে োয় প্রিোন সকৌশ সিূহ 
ওয়োককশপ চ োকো ীন তনম্নত তিি প্রস্তোেনো অংশগ্রহণকোরীগন ভতেষযলির কি কপন্থোর অংশ তহলসলে প্রণয়ন কলর 

স টের সংতেপ্তসোর তনলম্ন প্রদোন করো হ ঃ  

১। সরকোরসিূলহর উতচি পয়ঃতনষ্কোশলনর সম্পণূ ক দোতয়ত্ব গ্রহন করো  

২। সরকোরসিূহ এেং তনলয়োগকোরীলদর উতচি কিীলদর তেনোিুল য প কোপ্ত পতরিোলন তপতপই এেং সপোশোক সরেরোহ 

করো  

৩। অংশগ্রহনকোরীলদর উতচি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর সশোভন কোলজর জনয প্রচোরনো চো োলনো 

এেং এ তেষয়টেলক পোতন এেং পয়ঃতনষ্কোশন সংক্রোন্ত এসতিজজ ৬, সশোভন কোজ এেং অথ কননতিক প্রেজৃি সংক্রোন্ত 

এসতিজজ ৮ এেং সেকসই শহর সংক্রোন্ত এসতিজজ ১১’র সোলথ সম্পৃক্ত করো  

৪। পয়ঃতনষ্কোশন িোলির আনষু্ঠোতনকরন এেং সপশোদোতরলত্বর জনয প্রচোরনো চো োলনো 

৫। কিীলদর সংগটঠি করলি উৎসোহ এেং সিথ কন প্রদোলন দীঘ ক সিয়োদী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন  

৬। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর কোলজর পতরলেশ সেসরকোতরকরলনর ফ োফল র উপর গলেষণো 

পতরচো নো করো 

৭। সকোতভি-১৯’র সপ্রেোপলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর সোতে কক অেস্থোর উপর গলেষণো পতরচো নো 

করো 

৮। শ্রি েোজোলর পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর অংশগ্রহন েজৃি করলি িোলদর দেিো েজৃি করো 

৯। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পকৃ্ত কিীলদর জনয সোিোজজকভোলে হোনীকর নোি পতরেিকন কলর সটৃষ্টশী  এেং সোিোজজকভোলে 

গ্রহনল োগয নোি প্রদোন করো স িনঃ ব্রোজজল  ে ো হলয় থোলক “িয় ো সংগ্রহকোরী”  

১০। পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর স্থোয়ীস্ত্ব এেং প্রোকৃতিক সুরেোর দূি তহলসলে তনলয়োগ প্রদোন করো এেং তেতভন্ন 

উনু্মক্ত স্থোলন স িন তেদযো লয় িোলদর কথো ে োর সলু োগ কলর সদয়ো 

১১। সজোে গলড় িু ি পোতন এেং পয়ঃতনষ্কোশন, জনস্বোস্থয এেং িোদয চলক্রর িলিয সংল োগ সটৃষ্ট করো।   

১২। উপ-আঞ্চত ক প কোলয় িথয এেং জ্ঞোলনর আদোন প্রদোন করো  
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      সিোপনী েক্তেয 
পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পতককি কিীলদর িিোিি আন্তজকোতিক এেং আঞ্চত ক প কোলয় প্রতিফত ি করলি তভতত্ত 

তহলসলে কোজ করো আইএ ও, িতিউএইচও, িতিউতে, ওয়োেোর এইি এেং এসএনভসহ তেতভন্ন আন্তজকোতিক সংস্থো 

প্রদত্ত সহল োতগিো অেযোহি রোিোর, তেতভন্ন সদলশর িলিয িলথযর আদোন প্রদোন এেং তেতভন্ন সদলশ সংতিষ্ট পলের 

িোিযলি সহল োতগিো প্রদোলনর আহেোন জোতনলয় দতেন এতশয়ো তেষয়ক আইএ ওর তিিতিউটের উপ পতরচো ক 

জনোে সানতানস সাসানক ওয়োককশলপর সিোতপ্ত সঘোষণো কলরন।  

উন্নয়লনর সপ্রেোপলে এ সক  তেষলয়র তদলক িোকোল  সদিো  োয় স  পতরলেশগি সপ্রেোপলে পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ 

সম্পকৃ্ত কিীলদর ভূতিকো তেলেচনো করো প্রলয়োজনীয় তে । এ চক্র ভোংলি পয়ঃতনষ্কোশলনর সোলথ সম্পৃক্ত কিীলদর 

সন্তোলনরো স লনো এই ক ঙ্ক উত্তরোতিকোর নো কলর সসটের সিোতপ্ত ঘেোলনো প্রলয়োজন তে । সুিরোং, শ্রি সংক্রোন্ত 

তেষলয় আল োচনো সীিোেি নো কলর ভতেষযৎ প্রজলন্মর জনয তশেোর তেষয়টে তেলেচনো করো উতচি এেং িোলদর জনয 

একটে সহোয়ক পতরলেশ তনজিি করো জরুরী স লনো িোরো তেকল্প চোকতরর সুল োগ অলন্বষণ করলি পোলর। 

সকৌশ গিভোলে এ িোলি সশোভন কোলজর ঘোেতি পরূলণ সল্প সিয়োদী অজকন এেং দীঘ কলিয়োদী সিোিোন তেলেচনো 

করোর প্রলয়োজন তে । সল্প সিয়োদী অজকনসিূহ প্রণয়লনর পোশোপোতশ দীঘ ক সিয়োদী সিোিোন অজকন করলি উভয় 

আতিক তেলেচনো করোর প্রলয়োজন তে । তিতন স্বীকোর কলরন এ সেলত্র সেলচলয় কটঠন কোজ তে  সিোলজ 

পয়ঃতনষ্কোশন সংক্রোন্ত িলনোভোে এেং িোরনোর পতরেিকন করো। তিতন অংশগ্রহনকোরীগনলক সহল োগীলদর সোলথ 

আইএ ওর স োগোল োগ অেযোহি থোকোর তেষলয় আিস্ত কলরন এেং আশো কলরন আগোিী েেরগুল োলি এই 

কি কসূচীলি আল োতচি তেষয়সিূহ এেং নীতিিো োসিূহ সদশসিূলহ েোস্তেোয়ন করো হলে। 
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     পতরতশষ্টঃ ওয়োককশলপ অংশগ্রহনকোরী েযোজক্তেলগ কর িোত কো 
িার্ম  পেবী উপানি সংস্থা  

জনোে সিোঃ হুিোয়ুন কতের  
 ুগ্ম সতচে, শ্রি ও 

কি কসংস্থোন 

িিনো য়  

সরকোতর 

প্রতিতনতি 
েোং োলদশ 

জনোে সিোঃ কোির্ু  হোসোন  
সিপটুে ইন্সলপটর 

সজনোলর  

(তনরোপত্তো)  

সরকোতর 

প্রতিতনতি 
েোং োলদশ 

তিস িোতরয়োি আতরফো 
অথ কননতিক উন্নয়ন 

তেষয়ক িিনো য়  
সরকোতর 

প্রতিতনতি 
িো বীপ 

তিস আতনিোথ নোশতি ফোজজ   
অথ কননতিক উন্নয়ন 

তেষয়ক িিনো য় 
সরকোতর 

প্রতিতনতি 
িো বীপ 

জনোে সুজোন সজোজজজ ু
তসতনয়র কোরিোনো 

পতরদশ কক  
সরকোতর 

প্রতিতনতি 
সনপো  

জনোে উলিশ  োদে 
তসতনয়র তেভোগীয় 

প্রলকৌশ ী  
সরকোতর 

প্রতিতনতি 
সনপো  

তিস শোলয়স্তো গু  
সসকশন অতফসোর, 

ওতপএইচআরতি 

িিনো য়  

সরকোতর 

প্রতিতনতি পোতকস্তোন 

জনোে ফোরুক আহলিদ  

েোং োলদশ 

এিললোয়োরস 

সফিোলরশন 

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি  

েোং োলদশ এিললোইয়োরস 

সফিোলরশন 

জনোে িুহোম্মোদ হোতেেরু রহিোন  

তসতনয়র আইন 

কি ককিকো, েোং োলদশ 

এিললোইয়োরস 

সফিোলরশন  

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি  

েোং োলদশ এিললোইয়োরস 

সফিোলরশন 

তিস নোিোশো পযলে  তসইও 

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 

ইজন্ডয়ো সযতনলেশন 

সকোয়োত শন, অ  ইজন্ডয়ো 

অরগোনোইলজশন অফ 

এিললোইয়োরস(এআইওই) 

জনোে আদনোন হোত ি 

িহোসতচে, নযশনো  

সফিোলরশন অফ 

িো তদতভয়োন 

এিললোইয়োরস  

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 

নযশনো  সফিোলরশন অফ 

িো তদতভয়োন 

এিললোইয়োরস  

তিস শোহীদো িোতরয়োি সিোহোলিদ  

ভোইস সপ্রতসলিে, 

নযশনো  

সফিোলরশন অফ 

িো তদতভয়োন 

এিললোইয়োরস  

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 
নযশনো  সফিোলরশন অফ 

িো তদতভয়োন 

এিললোইয়োরস 

জনোে হোসনো রোি পোলণ্ড  

সফিোলরশন অফ 

সনপোত স সচিোরস 

অফ কিোস ক এন্ড 

ইন্ডোতি 

(এফএনতসতসআই) 

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 
সফিোলরশন অফ সনপোত স 

সচিোরস অফ কিোস ক এন্ড 

ইন্ডোতি (এফএনতসতসআই) 
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 জনোে জোতক আহলিদ িোন  
এিললোইয়োরস 
সফিোলরশন অফ 

পোতকস্তোন (ইএফতপ) 

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 

এিললোইয়োরস সফিোলরশন 

অফ পোতকস্তোন (ইএফতপ)  

জনোে ভোজজরো ইলল্ললপো ো  
এিললোইয়োরস 
সফিোলরশন অফ 

তস ন (ইএফতস) 

িোত ক 

পলের 

প্রতিতনতি 

এিললোইয়োরস সফিোলরশন 

অফ তস ন (ইএফতস) 

জনোে ফজ ুর রোহিোন 
ঢোকো ওয়োসো 

জোিীয়িোেোদী 

এিললোইস ইউতনয়ন 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি 

ঢোকো ওয়োসো জোিীয়িোেোদী 

এিললোইস ইউতনয়ন  

জনোে জোম্ম ুআনোদ সপ্রতসলিে 
শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

নোগপরু তিউতনতসপো  

কলপ কোলরশন এিললোইস 

ইউতনয়ন 

তিস রীিো নোনোভোটে এসইিতিউএ ইজন্ডয়ো 
শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  
এসইিতিউএ ইজন্ডয়ো 

জনোে িোনোত লেন শোহ 
ভোইস সপ্রতসলিে 

এসইিতিউএ ইজন্ডয়ো 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  
এসইিতিউএ ইজন্ডয়ো 

জনোে আতদ  শরীফ িহোসতচে 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

ইজন্ডয়োন নযশনো  

তিউতনতসপো  এন্ড স োকো  

েতিস ওয়োককোস ক 

সফিোলরশন  

জনোে রোি প্রোসোদ পউলি  
স োকো  স লভ  

এিললোইজ ইউতনয়ন 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

স োকো  স লভ  

এিললোইজ ইউতনয়ন  

জনোে নোর েোহোদরু শোহ 
সপ্রতসলিে শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

স োকো  স লভ  

এিললোইজ ইউতনয়ন  

জনোে আব্দ ু রোহিোন আতস 
সপ্রতসলিে শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

পোেত ক সসটর এিললোইজ 

সফিোলরশন অফ 

পোতকস্তোন  

জনোে রতশদ িোন 
স েোর সফিোলরশন 

অথতরটেজ, 

পোতকস্তোন 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

স েোর সফিোলরশন 

অথতরটেজ, পোতকস্তোন  

জনোে সিতভি েলয়স 
উপ সোিোরন 

সম্পোদক 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

পোেত ক সোতভকলসস 

ইেোরনযোশনো   

জনোে কোন্নোন রোিোন 
দতেন এতশয়ো 

তেষয়ক উপ-

আঞ্চত ক সতচে 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

পোেত ক সোতভকলসস 

ইেোরনযোশনো   

জনোে সগোিলসন িহোলদোস  
কযলম্পইন সকো-

অরতিলনের 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

পোেত ক সোতভকলসস 

ইেোরনযোশনো   

তিস দোতরয়ো তসেোতরও 
স্থোনীয় এেং 

আঞ্চত ক সরকোতর 

কি ককিকো  

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

পোেত ক সোতভকলসস 

ইেোরনযোশনো   

তিস সসোতনয়ো িোতরয়ো তদয়োস 

েজকয তেলশষজ্ঞ  
 
 
  

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

উইলিন ইন ইনফরিো  

এিললোয়লিেঃ 

সলোেো োইজজং এন্ড 

অগ কোনোইজজং 

(িতিউআইইজজও) 
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জনোে কতের আলরোরো 

উইলিন ইন 

ইনফরিো  

এিললোয়লিেঃ 

সলোেো োইজজং এন্ড 

অগ কোনোইজজং 

(িতিউআইইজজও) 

শ্রতিক 

পলের 

প্রতিতনতি  

উইলিন ইন ইনফরিো  

এিললোয়লিেঃ 

সলোেো োইজজং এন্ড 

অগ কোনোইজজং 

(িতিউআইইজজও) 

জনোে রোজজে িুনোনকোতি 

িোতি-কোনটে 

সপ্রোগ্রোি িযলনজোর, 

আরেোন সযতনলেশন 

সপ্রোগ্রোি 

আন্তজকোতিক 

সংস্থো  

সনদোর যোন্ডস 

সিলভ পলিে 

অগ কোনোইলজশন (এসএনতভ) 

তিস এত ে ভযন ত উর 
পতরচো ক 

এসইতসটেওআর 
সতচেো য় আইএ ও-সজলনভো 

তিস িোগিোর ওয়োেোর 
পতরচো ক তিলসে 

ওয়োকক টেি 
সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে সোলিোতস সোসোতক 
উপ-পতরচো ক 

তিলসে ওয়োকক টেি 
সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে অত ভোর ত য়োং সসটর সস্পশোত ষ্ট সতচেো য় আইএ ও-সজলনভো 

জনোে কোল কোস আর কোতরয়ন-সক্রসলপো সসটর সস্পশোত ষ্ট সতচেো য় আইএ ও-সজলনভো 

জনোে সিতভি কোপইয়ো সসটর সস্পশোত ষ্ট সতচেো য় আইএ ও-সজলনভো 

জনোে িোলহর সিোহোম্মদ  
সসটর সকো 

অরতিলনের 
সতচেো য় আইএ ও-সজলনভো 

জনোে সু িোন আহলম্মদ ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে রেীন্দ্র সপইতরস ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে শোহোেজুেন িোন  ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

তিস তদেযো ভোরিো ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে েো ো তসংহোিস্কোন্থোকুিোর ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে আসতি িসু্থোফো ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে সুজন সজোজজজ ু ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে রোজজ িুজিোেো হোয়দোর  ফযতসত লেের সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে সুলয়োতশ কোওয়োকোতি 
তনরোপদ স্বোস্থয এেং 

কি কপতরলেশ তেষয়ক 

তেলশষজ্ঞ  

সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 

জনোে ইনসোফ তনজোি 

কি কলেলত্র সিৌত ক 

নীতিিো ো এেং 

অতিকোর সম্পতককি 

তেলশষজ্ঞ 

সতচেো য় আইএ ও-নয়োতদল্লী 
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