বাাংলাদেদের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের
সামাশজক ও পশরল্পেিগত কমপ্ল্যাল্পেন্স সহাশেকা
(হযান্ডবুক)
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মু খবন্ধ
দারিদ্র রিম াচন ও রিপু ল ক সম ংস্থান সৃ রিি জনয তৈরি পপাশাক রশল্প খামৈি িাইমি িপ্তারন পণ্য ও িাজাি িহু ূখীকিণ্ িাংলামদমশি অনযৈ প্রধান
একটি অগ্রারধকাি। চা ডা খাৈ, এিং এ খামৈি িৃ হত্তি ভ্যালু পচইমনি সামে সম্পৃ ক্ত সকল পণ্য উৎপাদনকািীগন তিরিক ভ্যালু পচইমন ভ্ামলা ভ্ামি
সংযু ক্ত হম়ে িাংলামদমশি িপ্তারন িহু ুখীকিণ্ ও ক সম ংস্থান সৃ রিি সমিমাত্ত সু মযাগ সৃ রি কিমৈ সক্ষ । চা ডা রশমল্পি ভ্যালু পচইমন সম্পৃ ক্ত সকল
পণ্য উৎপাদনকািীগণ্মক উপরস্থৈ এই সু মযাগ কামজ লাগামৈ হমল শুধু জাৈী়ে ন়ে তিরিক পযমাম়েি সা ারজক, পরিমিশগৈ এিং গুণ্গৈ ান
(ইএসরকউ) অজমন ও চচমা কিমৈ হমি।
সা ারজক, পরিমিশ এিং গুণ্গৈ (ইএসরকউ) তিরিক ান অজমমন িাংলামদমশি পজািামলা উমদযামগি সূ চনা রহমসমি চা ডা রশমল্পি সা ারজক ও
পরিমিশগৈ ক প্লাম়েন্স রিষম়ে তৈরি কিা এই হযান্ডিু ক একটি গুরুত্বপূ ণ্ম পদমক্ষপ। এমৈ সা ারজক এিং পরিমিশগৈ ক প্লাম়েন্স সংরিি গুরুত্বপূণ্ম
এিং জরুরি কিণ্ী়েস ূ হ এক জা়েগা়ে সরিমিরশৈ কমি সহমজ অনু সিণ্ পযাগয কমি উপস্থাপমনি পাশাপারশ রকভ্ামি ৈা অরজমৈ হমৈ পামি পসই
রিিিণ্ও সরিমিরশৈ হম়েমে। এটি ৈমেযি সহজলভ্য- সাধািণ্ উৎস রহমসমি কাজ কিমি, যামৈ এই পসক্টি প্রম়োজনী়ে জ্ঞান আহিণ্ কমি রনমজমদি
সক্ষ ৈা িৃ রিমৈ সমচি হমৈ পামি।
হযান্ডিু কটি তৈরি প্ররি়ো়ে রশল্প খাৈ সংরিি িারণ্রজযক সংগঠন যো পলদািগুডস এন্ড ফুটও়েযাি যানু ফযাকচািাসম এন্ড এক্সপাটমাস অযামসারসম়েশন অি
িাংলামদশ (এলএফএ এরি), িাংলামদশ টযানাসম এমসারসম়েশন (রিএটি), িাংলামদশ রফরনশড পলদাি পলদািগুডস অযান্ড ফুটও়েযাি এক্সমপাটমাসম
অযামসারসম়েশন (রিএফএলএলএফইএ) োডাও রিরভ্ি সংগঠন যো পসন্টাি অি এমক্সমলন্স ফি পলদাি রিল িাংলামদশ রলর মটড (রসওইএল)-এি
ৈা ৈ ও পিা শম গ্রহণ্ কিা হম়েমে যামৈ এটা চা ডা রশল্প খামৈি সা ারজক ও পরিমিশগৈ ক প্লাম়েন্স ামনাি়েমনি িাস্তি প্রম়োজন প টামৈ
পামি।
িলািাহুলয, এিক একটি হযান্ডিু ক হমে এই প্ররি়ো়ে সূ চনা াত্র। প্রকৃৈ পরিিৈম মনি জনয রশল্প প্ররৈষ্ঠানস ূ হমক এসি পক্ষমত্র উিরৈকমল্প িাস্তি
পদমক্ষপ গ্রহণ্ কিমৈ হমি যাি ফলশ্রুরৈমৈ ৈািা সনদ অজমন কিমৈ পামি, এিং ৈামক কামজ লারগম়ে িপ্তারন িাজাি সম্প্রসারিৈ ও তিরিক ভ্যালু
পচইমন যু ক্ত হম়ে এি সু ফল পভ্াগ কিমৈ পামিন।
রিরভ্ি পদশ, িাজাি এিং ব্র্যান্ড স ়ে স ়ে প্রম়োজন ৈ ৈামদি পরিমিশগৈ এিং সা ারজক ক প্লাম়েন্স ানদন্ড হালনাগাদ কমি োমক। সু ৈিাং, এ
ধিমনি পয-পকামনা প্রকাশনাি মৈাই হযান্ডিু কটি রন়ের ৈভ্ামি হালনাগাদ কিাি প্রম়োজন হমি। পাশাপারশ, হযান্ডিু কটি খাৈসংরিি অযামসারসম়েশন
স ূ মহি জনয ৈামদি সদসয প্ররৈষ্ঠানগুমলাি কারিৈ পসিা ৈো ক প্লাম়েন্স সংিান্ত হালনাগাদ ৈেয পযাগান রদম়ে পদশী়ে এিং তিমদরশক িাজামি
ৈামদি উপরস্থরৈ পজািদাি কিাি সু মযাগ সৃ রি কিমি।
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িাংলামদমশি চা ডা, চা ডাজাৈ পণ্য ও পাদুকা রশমল্পি সা ারজক ও পরিমিশগৈ ক প্লযাম়েন্স রিষ়েক হযান্ডিু কটি িারণ্জয ন্ত্রণ্াল়ে এিং রিিিযাংক
গ্রূপ -এি পযৌে সহমযারগৈা়ে প্রকারশৈ হম়েমে। এমৈ সরিরলৈভ্ামি অেমা়েন কমিমে রিিিযাংক গ্রূপ-এি 'পলটস ও়োকম পাটমনািরশপ পপ্রাগ্রা '
(যু ক্তিাজয সিকামিি রডপাটমম ন্ট ফি ইন্টািনযাশনাল পডমভ্লপম ন্ট/ ইউমক এইড এিং নিওম়ে, জা াম রন, অরি়ো সিকাি এিং অরি়োন
পডমভ্লপম ন্ট এমজরন্স এিং সু ইরডশ ইন্টািনযাশনাল পডমভ্লপম ন্ট পকাঅপামিশন এমজরন্স) এিং ইন্টািনযাশনাল রফনযান্স কমপমামিশন-এি
'িাংলামদশ ইনমভ্স্টম ন্ট ক্লাইম ট ফান্ড ২' (রডপাটমম ন্ট ফি ইন্টািনযাশনাল পডমভ্লপম ন্ট/ ইউ পক এইড ট্রাস্ট ফান্ড)। হযান্ডিু কটি প্রস্তুরৈি স ়ে
িাংলামদশ ও পদমশি িাইমি চা ডাজাৈ রশমল্পি সামে সম্পরকম ৈ রিরভ্ি িযরক্ত,

ন্ত্রণ্াল়ে ও সিকারি প্ররৈষ্ঠান, রশমল্পি সর রৈস ূ হ, ও অনযানয

প্ররৈষ্ঠামনি সহা়েৈা পন়ো হম়েমে।
হযান্ডিু কটি প্রস্তুৈ কিমৈ সারিমক রদকরনমদম শনা রদম়েমেন িারণ্জয ন্ত্রণ্ালম়েি অরৈরিক্ত সরচি এিং 'এক্সমপাটম কমম্পটিটভ্মনস ফি জিস' প্রকমল্পি
পরিচালক জনাি প াোঃ ওিা়েদুল আজ এি পনৈৃমত্ব গঠিৈ িারণ্জয ন্ত্রণ্াল়োধীন একটি পকাি কর টি। িাংলামদশ সিকামিি রশল্প ন্ত্রণ্াল়ে, শ্র ও
ক সম ংস্থান ন্ত্রণ্াল়ে এিং পরিমিশ অরধদপ্তি এি সহা়েৈাও হযান্ডিু কটি প্রণ়্েমন গুরুত্বপূ ণ্ম ভ্ূর কা পালন কমিমে।
চা ডাজাৈ রশমল্পি সামে সম্পরকম ৈ রিরভ্ি সংগঠন পয ন: পলদািগুডস এন্ড ফুটও়েযাি যানু ফযাকচািািস এন্ড এক্সমপাটমাসম এমসারসম়েশন (এল এফএ
এ রি) , িাংলামদশ টযানাসম এমসারসম়েশন (রিটিএ ) , িাংলামদশ রফরনশড পলদাি, পলদাি গুডস এন্ড ফুটও়েযাি এক্সমপাটমাসম এমসারসম়েশন (রিএফএলএল
এফইএ ) এিং রিরভ্ি গমিষণ্া প্ররৈষ্ঠামনি অিদানও এক্ষমত্র উমেখমযাগয।
হযান্ডিু কটি প্রণ়্েমন কারিগরি পিা শম প্রদান কমিমেন রিিিযাংক গ্রূপ-এি ে াস ফযামিাল, রলড ইমকামনার স্ট; াইমকল ওলারভ্ এং যান, রসরন়েি
ইমকামনার স্ট; পহাসনা পফিমদৌস সু র , প্রাইমভ্ট পসক্টি পেশারলস্ট এিং ৃ ণ্াল সিকাি, কারি পকাঅরডমমনটি, পলটস ও়োকম পাটমনািরশপ। পরিমশমষ,
এই হৎ উমদযামগি সামে জরডৈ সকল িযরক্ত এিং প্ররৈষ্ঠামনি প্ররৈ আন্তরিক কৃৈজ্ঞৈা এিং ধনযিাদ জ্ঞাপন কিরে।
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বাণী

রিগৈ দশমক িাংলামদমশি অেমনীরৈ উমেখমযাগয অগ্রগরৈ সাধন কমিমে । িাংলামদশ সিকামিি 'রভ্শন ২০২১' অনু যা়েী ২০২১ সামলি মধয ধয
আম়েি পদমশ উিীৈ হমৈ হমল এই অগ্রগরৈি ধািামক পটকসই এিং ত্বিারিৈ কিমৈ হমি । এই পপ্রক্ষাপমট, িারণ্জয ও তিমদরশক রিরনম়োমগি
গরৈশীল িৃ রিমক আশ্র়ে কমি তৈরি পপাশাক রশমল্পি িাইমি িপ্তারন িহু ু খীকিণ্ এিং নৈুন িাজাি সৃ রি আ ামদি িপ্তারন ু খী প্রিৃ রি-পকৌশমলি এক
গুরুত্বপূ ণ্ম অংশ । চা ডা, চা ডাজাৈ পণ্য এিং পাদুকারশল্প এমক্ষমত্র খু ি সম্ভিনা ়ে পসক্টিগুমলাি একটি । তৈরি পপাশাক রশমল্পি পমি চা ডাজাৈ
রশল্পই িৈম ামন িপ্তারন আম়ে রিৈী়ে সমিমাচ্চ অিদান িাখমে । এই রশল্প িৈম ামন ৫,৫৮,০০০ প্রৈযক্ষ ক সম ংস্থান এিং এি সহা়েক রশমল্প ৩০,০০০
পমিাক্ষ ক সম ংস্থান সৃ রস্ট কমিমে । চা ডাজাৈ রশল্পমক আমিা এরগম়ে রনম়ে পযমৈ ২০১৭ সামল সিকাি এমক 'প্রডাক্ট অফ রদ ই়োি' প াষণ্া কমিমে।
একরদমক পলািাল ভ্যালু পচইমন িাংলামদমশি চা ডাজাৈ রশমল্পি সংযু রক্তমক আমিা িযাপকৈি কিা প্রম়োজন; অপি রদমক প্রিৃ রিি সম্ভিনামক কামজ
লাগামনাি জমনয সা ারজক ও পরিমিশগৈ ান উি়েমনি পকামনা রিকল্প পনই ।
আর অৈযন্ত আনরিৈ পয িারণ্জয ন্ত্রণ্াল়ে এিং রিিিযাংক গ্রূপ-এি ফলপ্রসূ পযৌে উমদযামগ িাংলামদমশি চা ডাজাৈ রশমল্প সা ারজক ও পরিমিশগৈ
ামনাি়েমনি সহার়েকা রহসামি একটি হযান্ডিু ক প্রস্তুৈ কিা হম়েমে । ইংমিরজ ও িাংলা ভ্াষা়ে প্রকারশৈ হযান্ডিু কটি এই রশমল্পি সামে জরডৈ প্ররৈটি
কািখানাি সা ারজক এিং পরিমিশগৈ ামনাি়েমন অৈযন্ত সহা়েক হমি, এিং িপ্তারন িাজামি ভ্ামলাভ্ামি প্রমিমশি অনু কূল পক্ষত্র প্রস্তুৈ এিং এমক
পিগিান কিমৈ একটি শক্ত রভ্রত্ত প্রস্তুৈ কিমি িমল আ াি রিিাস ।
এই সু মযামগ আর চা ডাজাৈ রশমল্পি সর রৈ িা এমসারসম়েশনগুমলাি প্ররৈ এই হযান্ডিু কটিি সমিমাত্ত িযিহাি, প্রম়োজনী়ে হালনাগাদ কিণ্, এিং
ৈামদি সদসয প্ররৈষ্ঠানগুমলা রনমজমদি িযিসার়েক স্বামেমই যামৈ ক প্লাম়েন্স সংিান্ত রিষ়েগুমলা স াধামন উমদযাগী হ়ে - এই িযাপামি ৈামদি
উৎসারহৈ কিাি জমনয অনু মিাধ জানারে ।
আর আন্তরিকভ্ামি আশা কিরে এই প্রাগ্রসি প্রকাশনাটি আ ামদি চা ডা রশমল্প সা ারজক ও পরিমিশগৈভ্ামি একটি ক প্লাম়েন্ট ভ্যালু মচইন প্ররৈষ্ঠা়ে,
এিং ফলশ্রুরৈমৈ এই পসক্টমিি পটকসই প্রিৃ রিমৈ অিদান িাখমি ।

শুভাশীষ বসু
সচিব, বাচিজ্য মন্ত্রিালয়
গিপ্রজ্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

4

বাণী

তবশ্বব্াাংক গ্রূপ-এর প্রতিতিতি

িারণ্জয ন্ত্রণ্াল়ে এিং রিিিযাংক গ্রূপ-এি ফলপ্রসূ সহমযারগৈা়ে িাংলামদমশি চা ডা, চা ডাজাৈ পণ্য ও পাদুকা রশমল্পি সা ারজক ও পরিমিশগৈ
ক প্লযাম়েন্স সম্পমকম একটি হযান্ডিু কটি প্রকারশৈ হম়েমে পজমন আর অৈযন্ত আনরিৈ । তৈরি পপাশাক রশমল্পি িাইমি িপ্তারন িহু ু খীকিণ্ এিং
ক সম ংস্থান সৃ রস্টি পক্ষমত্র চা ডাজাৈ রশল্প অনযৈ একটি সম্ভিনা ়ে খাৈ । সা ারজক এিং পরিমিশগৈ ান-এি রিষম়ে পভ্াক্তা পযমাম়ে িযাপক
সমচৈনৈা তৈরি হও়ো়ে এই রশমল্পি সামে জরডৈ িাংলামদরশ উমদযাক্তামদিও ক প্লাম়েন্স ও গুণ্গৈ ামনাি়েমনি প্রমচিা অিযাহৈ িাখাি িযাপামি
ৈামদি িরধমৈ অঙ্গীকাি প্রদশমন কিমৈ হমি যামৈ ৈািা আন্তজমারৈক িাজামি অরধকৈি এিং পটকসই প্রমিশ রনরিৈ কিমৈ পামি ।
রিিিযাংক গ্রূপ 'এক্সমপাটম করম্পটিটিভ্মনস ফি জিস' এিং 'এনহযানরসং পসক্টি করম্পটিটিভ্মনস এন্ড এক্সমপাটম ডাইভ্ারসমরফমকশন' প্রকল্প দুমটাি াধযম
িাংলামদশ সিকািমক এই পক্ষমত্র সহমযারগৈা অিযাহৈ িাখমি । এই প্রকল্পস ূ হ পরিমিশগৈ , সা ারজক ও গুণ্গৈ ান উি়েমনি লমক্ষয চা ডা,
চা ডাজাৈ পণ্য ও পাদুকা রশল্প সহ উচ্চ সম্ভিনা ়ে খাৈস ূ মহ রিরনম়োগ, নীরৈ ও রিরধরিধান সংিামি সহা়েৈা প্রদান কিমি যামৈ তিরিক িাজামি
প্ররৈমযারগৈা সক্ষ ৈা িৃ রি পা়ে ।
আর রিিাস করি, চা ডাজাৈ রশমল্পি সামে জরডৈ িাংলামদমশি উমদযাক্তাগণ্ এই হযান্ডিু কটি পেমক উপকৃৈ হমিন এিং ক প্লাম়েন্স-এি উিরৈসাধমনি
জমনয এি সমিমাচ্চ িযিহাি রনরিৈ কিমিন । এি ফমল চা ডা, চা ডাজাৈ পণ্য এিং পাদুকাি জনয একটি রনভ্ম িমযাগয গন্তিয রহমসমি িাংলামদশমক
রিমশষভ্ামি পরিরচৈ কিাি পক্ষমত্র অিদান িাখমি ।
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সূশচপত্র
সারশি তাশিকা
শচত্র তাশিকা
নাম-সংল্পেপি তাশিকা
১.০ ভূশমকা
২.০ শ্রম মান
২.১
২.২
২.৩
২.৪
২.৫
২.৬
২.৭
২.৮
২.৯
২.১০

িাইল্পসন্স (অনুমশতপত্র) এেং অন্যান্য
জজারপূে বক শ্রম
সংগঠল্পনর স্বাধীনতা
সংগঠিত হওোর এেং জ ৌথ দরকষাকশষর অশধকার
সমান পাশরশ্রশমক
বেষম্য
ন্যূনতম েেস
স্বাভাশেক কমবসংস্থান
কমবঘণ্টা
মজুশর এেং সুশেধা

৩.০ জপিাগত শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
৩.৫
৩.৬
৩.৭
৩.৮
৩.৯
৩.১০
৩.১১
৩.১২
৩.১৩
৩.১৪

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি
ব পশরকেনা
জরুশর-অেস্থা ও েশহগমন
স্বাস্থয পরীো
আল্পিাক সরেরাহ
পশরস্কার-পশরচ্ছন্নতা ব্যেস্থাপনা
বেদুযশতক শনরাপত্তা
অশি শনরাপত্তা
ন্ত্রপাশত ব্যেহাল্পর শনরাপত্তা
ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম (শপশপই)
ো ়ুচিাচি
রাসা শনক (পদাথ ব ব্যেহার) ব্যেস্থাপনা
উচ্চিব্দ শনেন্ত্রি
প্রাথশমক শচশকৎসা সহােতা
প্রশিেি

৪.০ পশরল্পেিগত শনল্পদ বশিকা
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪

র হাইড ও শস্কন উৎপাদন
র হাইড ও শস্কন সংরেি
সংরেিাগার
শেমহাউজ
৪.৪.১ জসাশকং (পাশনল্পত চামড়া চুপসাল্পনা)
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৪.৪.২ জেশিং (মাংস দূরীকরি)
৪.৪.৩ িাইশমং (চুন িাগাল্পনা)
৪.৪.৪ শডিাইশমং এেং জেটিং (চুন ছাড়াল্পনা ও িেি এনজাইম হজমী প্রশিো)
৪.৪.৫ শিটিং (খণ্ডকরি ো পুরুত্ব কমাল্পনা)
৪.৫
প্রশিোজাতকরি কা বিম (ট্যাশনোড ব অপাল্পরিন)
৪.৫.১ শডশিশসং (চশে ব দূরীকরি)
৪.৫.২ শপকশিং (এশসড িাগাল্পনা)
৪.৫.৩ ট্যাশনং
৪.৫.৪ চামড়া এেং চামড়াজাত পণ্যসমূল্পহ জিাশমোম (VI) বতশর হওো এড়াল্পনার জকৌিি
৪.৫.৪.১ জিাশমোল্পমর (VI) কারল্পি োশহযক দূষি
৪.৫.৪.২ চামড়াজাত পল্পণ্যর মল্পে জিাশমোম (VI) বতশর
৪.৬
ট্যাশনং পরেতী কা বিম
৪.৭
শিশনশিং কা বিম (চূড়ান্ত ধাল্পপ প্রশিো করি)
৪.৮
পাদুকা উৎপাদন
৪.৯
েজবয ব্যেস্থাপনা
৪.৯.১ কঠিন েজবয ব্যেস্থাপনা
৪.৯.২ তরি েজবয ব্যেস্থাপনা
৪.১০ পাশন খরচ
৪.১১ িশি খরচ
ব
৪.১২ োয়ু শনগমন
৫.০ সমাশিসূচক মন্তব্য
৬.০ তথ্যসূত্র
৮.০ সংযুশি
৭.১

৭.২

শ্রম মান
৭.১.১ িাইল্পসন্স (অনুমশতপত্র) সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.১.১.১ অশিশনে বাপক ব্যেস্থার িাইল্পসন্স (অনুমশতপত্র) পাওোর প্রশি া
৭.১.১.২ জেড িাইল্পসন্স পাওোর প্রশিো
৭.১.১.৩ কারখানার নকিা পশরকেনা এেং সম্প্রসারল্পির নকিা পশরকেনা অনুল্পমাদন প্রশিো
৭.১.২ জজারপূে বক শ্রম শনরসন সংিান্ত শনল্প্দ বশিকা
৭.১.৩ সংগঠল্পনর স্বাধীনতা শনশিত করা সংিান্ত শনল্প্দ বশিকা
৭.১.৪ জ ৌথ দরকষাকশষ প্রশি া প্রেতবন শনল্পদ বশিকা
৭.১.৫ সমান পাশরশ্রশমক সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.১.৬ কমবল্পেল্পত্র বেষম্য সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.১.৭ সে বশনম্ন ে স সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.১.৮ শনেশমত শনল্পোল্পগ কমপ্ল্যাল্পেন্স শেষেক শনল্পদ বশিকা
৭.১.৯ কমবঘণ্টা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.১.১০ মজুরী ও অন্যান্য সুশেধা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
জপিাগত শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয (ওএসএইচ)
৭.২.১ স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটির জন্য শনল্পদ বশিকা
ব পশরকেনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.২ জরুরীঅেস্থা ও েশহগমন
৭.২.৩ আল্পিার ব্যেস্থাপনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.৪ মানসম্মত পশরস্কার-পশরচ্ছন্নতা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
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৭.৩

৭.২.৫ বেদুযশতক শনরাপত্তা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.৬ অশি শনরাপত্তা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.৭ জমশিন ( ন্ত্রপাশত) ব্যেহাল্পর শনরাপত্তা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.৮ ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম (শপশপই) সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.৯ ো ়ুচিাচি সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.১০ রাসা শনক ব্যেস্থাপনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.১১ উচ্চমাত্রার িব্দ ব্যেস্থাপনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.১২ প্রাথশমক শচশকৎসা সহােতা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.১৩ প্রশিেি সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
পশরল্পেিগত শনল্পদ বশিকা
৭.৩.১ েজবয ব্যেস্থাপনা

সারশি তাশিকা :
সারশি ১:
সারশি ২:
সারশি ৩:
সারশি ৪:
সারশি ৫:
সারশি ৬:
সারশি ৭:
সারশি ৮:
সারশি ৯:
সারশি ১০:
সারশি ১১:
সারশি ১২:
সারশি ১৩:
সারশি ১৪:
সারশি ১৫:
সারশি ১৬:
সারশি ১৭:
সারশি ১৮:
সারশি ১৯:
সারশি ২০:

শনরাপত্তা শেষেক কশমটিল্পত শ্রশমক-সদল্পের অনুপাত
আল্পিাক ব্যেস্থা এেং িশির সাশ্রেী ব্যেহার
েজবয ব্যেস্থাপনার প্রচশিত সল্পে বাত্তম প্রযুশি (শেএটি)
ব ব্যেস্থাপনা
পাশন শনগমন
ব মাত্রা
তরি েজবয পশরল্পিাধল্পনর পল্পর সরাসশর অপসারল্পনর জেল্পত্র প্রস্তাশেত শনগমন
ইটিশপল্পত কারখানাগুল্পিা জথল্পক তরি েজবয পল্পরােভল্পে শনষ্কািল্পনর মােল্পম জমাট জিাশমোম এেং সািিাইড
শনষ্কািল্পনর জেল্পত্র প্রস্তাশেত শনষ্কািন মাত্রা
শেএটি অনু ােী পাশন খরল্পচর মাত্রা
মাশসক রেিাল্পেেি জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)
আল্পিাক ব্যেস্থা রেিাল্পেেল্পি সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ এেং িল্পিা-আপ
শেদুযৎ রেিাল্পেেি জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)
অশি শনরাপত্তার সাধারি জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)
জমশিন ( ন্ত্রপাশত) ব্যেহাল্পর শনরাপত্তার সাধারি জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)
জমশিন ( ন্ত্রপাশত) রেিাল্পেেল্পির সম সূচি (োশষ বক পশরকেনা)
শপশপই মূল্যােন জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)
পশরল্পেশিত োয়ুর গুিগত মান
অসঙ্গত রাসােশনক দ্রব্যাশদ
উচ্চিব্দ স্তল্পরর মান (ইশসআর ১৯৯৭)
অনুল্পমাদনল্প াগ্য সহনীে মাত্রার িব্দ (ওএসএইচএ)
প্রাথশমক শচশকৎসা উপকরিসমূহ
প্রাথশমক শচশকৎসা (সরঞ্জাম) োক্স জচকশিস্ট (প বল্পেেি তাশিকা)

শচত্র তাশিকা :
শচত্র ১: প্রশিোজাতকরি প্রশি া- ইনপুট এেং আউটপুট
শচত্র ২: েজবয ব্যেস্থাপনা-িম জশ্রচিশেন্যাস
শচত্র ৩: ৫এস এেং কমবল্পেল্পত্রর পশরস্কার-পশরচ্ছন্নতা
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নাম-সংল্পেপি তাশিকা
শেএটি
শেএিএ
শেওশড
শেএসশসআই
বুল্পেট
শসএশডএস
শসশডএ
শসইটিশপ
শসওশে
শসওশড
শডশে(এ)
শডওই
ইশসএ
ইশপশে
ইটিশপ
ইটিআই
ইইউ
এিএিএ
এিডশিউএি
আইএিও
আইইউই
আইইউএিটিশসএস
এিশজইশড
এিডশিউশজ
এমএসশডএস
এমআরএসএি
ওএসএইচ
শপশস
শপশপই
রাজউক
আরইএশসএইচ
আরএসএি
এসশডএস
টিশসএমটিশে
টিশডএস
টিএনএ
শভওশস
ডশিউআরএশপ
জজডশডএইচশস
১.০ ভূশমকা

জেস্ট এল্পভেল্পিেি জটকল্পনািশজ (প্রিচলত সল্পে বাত্তম প্রযুশি)
োংিাল্পদি জিোর অযাক্ট (োংিাল্পদি শ্রম আইন)
োল্পোিশজকযাি অশক্সল্পজন শডমান্ড (জজে অশক্সল্পজন চাশহদা)
শেজল্পনস জসাশ্যাি কমপ্ল্যাল্পেন্স ইশনশিল্পেটিভ (ব্যেসাে সামাশজক কমপ্ল্যাল্পেন্স উল্পযাগ)
োংিাল্পদি ইউশনভাশস বটি অে ইশঞ্জশনোশরং অযান্ড জটকল্পনািশজ (োংিাল্পদি প্রল্পকৌিি
শেশ্বশেযািে)
জকাওপাল্পরিন অযাট ডাল্পচস শু ইন্সটিটিউট (জামবান পাদুকা ইন্সটিটিউট)
শচটাগং জডল্পভিপল্পমন্ট অথশরটি (চট্টিাম উন্নেন কর্তবপে)
জসন্ট্রাি এফ্লুল্পেন্ট শেটল্পমন্ট প্ল্যান্ট (ল্পকন্দ্রীে তরি েজবয জিাধনাগার)
কন্সটিটিউিন অে োংিাল্পদি (োংিাল্পদল্পির সংশেধান)
জকশমকযাি অশক্সল্পজন শডমান্ড (রাসােশনক অশক্সল্পজন চাশহদা)
শডআইএিই- শডপাট বল্পমন্ট অে ইন্সল্পপকিন ির িযাক্টশরস অযান্ড এস্টাশিিল্পমন্ট
শডপাট বল্পমন্ট অে এনভােরনল্পমন্ট (পশরল্পেি অশধদির)
এনভােরনল্পমন্টাি কনজারল্পেিন অযাক্ট (পশরল্পেি সংরেি আইন)
এক্সল্পপাট ব জপ্রাল্পমািন বুযল্পরা (রিাশন উন্নেন বুযল্পরা)
এফ্লুল্পেন্ট শেটল্পমন্ট প্ল্যান্ট (তরি েজবয সংল্পিাধনাগার)
এশথকাি জেশডং ইশনশিল্পেটিভ (জনশতক ব্যেসা পদল্পেপ)
ইউল্পরাশপোন ইউশনেন
জিোর জিোর এযাল্পসাশসল্পেিন
জিোর ওল্পেজ িাউল্পন্ডিন (ন্যায্য মজুরী িাউল্পন্ডিন)
ব
ইন্টারন্যািনাি জিোর অগানাইল্পজিন
(আন্তজবাশতক শ্রম সংস্থা)
ইন্টারন্যািনাি ইউশনেন অে এনভােরনল্পমন্ট কশমিন (পশরল্পেি কশমিল্পনর আন্তজবাশতক
ইউশনেন)
ইন্টারন্যািনাি ইউশনেন অে জিদার জটকল্পনািশজস্টস অযান্ড জকশমস্টস জসাসাইটিস (চামড়া
প্রযুশিশেদ ও রসােনশেদ জসাসাইটির আন্তজবাশতক ইউশনেন)
জিাকাি গভন বল্পমন্ট ইশঞ্জশনোশরং শডপাট বল্পমন্ট (স্থানীে সরকার প্রল্পকৌিি অশধদির)
জিদার ওোশকবং গ্রুপ
ম্যাল্পটশরোি জসিটি ডাটা শিট
ম্যানুিযাকচাশরং জরশিকল্পটড সােল্পস্টল্পন্সস শিস্ট (উৎপাদন প্রশিোে শনেশন্ত্রত উপাদান ব্যেহাল্পরর
তাশিকা)
অকুল্পপিনাি জসিটি অযান্ড জহিথ (ল্পপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয)
ব
পাটিশসল্পপিন
কশমটি (অংিিহিকারী কশমটি)
পাল্পস বানাি প্রল্পটশক্টভ ইকুইপল্পমন্ট (ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম)
রাজধানী উন্নেন কর্তবপে
জরশজল্পিিন, ইভালুল্পেিন, অল্পথারাইল্পজিন অযান্ড জরশিকিন অে জকশমকযািস (শনেন্ধন, মূল্যােন,
অনুল্পমাদন এেং রাসােশনক দ্রব্যাশদর শেশধশনল্পষধ)
জরশিল্পকড সােল্পস্টল্পন্সস শিস্ট (শনশষদ্ধ উপাদাল্পনর তাশিকা)
জসিটি ডাটা শিট (শনরাপত্তা সংিান্ত উপাত্ত)
থাল্পোোল্পনাশমল্পথি থ্যাল্পোল্পেনল্পজাথাোল্পজাি
জটকশনকযাি ডাটা শিট (প্রাযুশিক উপাত্ত কড়চা)
জেশনং শনডস এল্পসসল্পমন্ট (প্রশিেি প্রল্পোজল্পনর মূল্যােন)
ব
জভািাটাইি অগাশনক
কমপাউন্ড (উদ্বােী বজে শমশ্রপদাথ ব)
ওোর্ল্বওোইড জরস্পনশসেি এশিশডল্পটড জপ্রাডাকিন (শেশ্বব্যাপী দাশেত্বিীি স্বীকৃত উৎপাদন)
শজল্পরা শডসচাজব অে হযাজাড বাস জকশমকযািস (েশতকর রাসােশনল্পকর শূন্য শনগমবন মাত্র

চামড়া শিল্পে জপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয (ওএসএইচ) সহ সামাশজক ও পশরল্পেিগত কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর সাশে বক অেস্থা উন্নশতর জন্য
প্রল্পোজনীে শেষেসমূল্পহর উপর জজার জদওোর িল্পে এই হযান্ডবুক ো সহাশেকাটি বতশর করা হল্পেল্পছ। হযান্ডবুকটিল্পত স্থানী আইন,
আন্তজবাশতক শনেমকানুন এেং জকাম্পাশন জকাডসমূল্পহর একটি ব্যেহাশরক শনল্পদিবনা প্রদাল্পনর পািাপাশি কাঁচামাল্পির উৎপাদন জথল্পক
শুরু কল্পর চামডাজাত দ্রব্য উৎপাদন প বন্ত পুল্পরা সাপ্ল্াই জচইল্পনর সাল্পথ সম্পশকবত সকি ধরল্পির কমবকাণ্ড পশরচািনাে জাতী
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আইনকানুন ও আন্তজবাশতক পশরল্পেিগত এেং সামাশজক মানদণ্ডসমূহ জমল্পন চিার জন্য প্রল্পোজনীে পদল্পেপসমূহ আল্পিাচনা করা
হল্পেল্পছ।
২০১৬ সাল্পির নল্পভম্বর জথল্পক ২০১৭ সাল্পির মাচ বপ বন্ত োংিাল্পদল্পির চামড়া শিল্পের ভযালু জচইল্পনর উপর পশরচাশিত একটি সামশিক
শেল্পেষি এেং চামড়া শিল্পের সাল্পথ সম্পশকবত জাতীে ও আন্তজবাশতক আইনসমূল্পহর প বাল্পিাচনার উপর শভশত্ত কল্পর হযান্ডবুকটি বতশর
করা হল্পেল্পছ। এই শেল্পেষিটিল্পত সাপ্ল্াই জচইল্পনর শেশভন্ন ধাপ জ মন, কসাইখানা, র হাইডস ও শস্কন ব্যেসা, চামড়া কারখানা
(ট্যানাশর) এেং চামড়াজাত পাদুকা উৎপাদন, ইতযাশদ ধাল্পপ সামাশজক ও পশরল্পেিগত কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর প্রল্পোজনীেতার প্রশত নজর
জদো হল্পেল্পছ।
চামড়া শিল্পে উন্নত পশরল্পেিগত চচ বা ও প্রশিো শনশিত করল্পত হল্পি প বাি প্রযুশি জ্ঞান আেশ্যক। জপিাগত শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয
(ওএসএইচ) সম্পশকবত চযাল্পিঞ্জসমূহ জমাকাশেিা করল্পত োংিাল্পদি শ্রম আইন এেং োংিাল্পদল্পির সংশেধাল্পন শনদ বিনা রল্পেল্পছ।
ব্র্যান্ড এেং জিতারা জেশিরভাগ জেল্পত্রই কল্পপবাল্পরট আচরিশেশধ এেং অনুল্পনাল্পমাশদত রাসােশনক উপাদাল্পনর তাশিকার (ল্পরশিল্পক্টড
সােল্পস্টল্পন্সস শিস্ট) দ্বারা তাল্পদর প্রল্পোজনীেতার শদকগুল্পিা শচশিত কল্পর থাল্পক। একটি সামশিক পশরল্পেিগত শনল্পদ বশিকা োস্তোেল্পনর
দাশে তাল্পদর কাছ জথল্পক কদাশচৎ জদখা াে।
এই ম্যানুোিটি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শনল্পে ারা হাল্পত-নাল্পত কাজ কল্পরন তাল্পদর জন্য প্রস্তুত করা হল্পেল্পছ1। কমপ্ল্যাল্পেন্স মানা
হল্পচ্ছনা এমন জেত্রগুল্পিা অথ বাৎ জ সে জেল্পত্র উন্নেল্পনর সুল্প াগ রল্পেল্পছ জসই জেত্রগুল্পিা এখাল্পন শচশিত করা হল্পেল্পছ। এছাড়াও,
সামাশজক, পশরল্পেিগত এেং অথ বজনশতক প্রভাল্পের সাল্পথ সম্পকব জরল্পখ সংল্পিাধনমূিক কমবপশরকেনা তুল্পি ধরা হল্পেল্পছ। সাধারিত,
এই সুপাশরিমািা েিল্পত েতবমাল্পন প্রাপ্য সল্পে বাত্তম প্রযুশি (শেএটি), অভযন্তরীি শ্রম আইন এেং আন্তজবাশতক মানদণ্ড অনুসাল্পর
প্রিংসনীে কাজগুল্পিা বুঝাল্পনা হল্পচ্ছ। শ্রশমক এেং কারখানা ব্যেস্থাপক উভল্পের জন্যই সামাশজক, পশরল্পেিগত ও জটকসই
অথ বজনশতক কা বিল্পমর প্রাসশঙ্গকতার উপর গুরুত্ব আল্পরাপ করার জন্য সম্ভাব্য িাভািাভ তুল্পি ধরা হল্পেল্পছ। োস্তোেনল্প াগ্য ও
প্রাপ্যতা সাল্পপল্পে শেশভন্ন প্রশিোে প্রকৃত উপকাশরতা ো সঞ্চল্পের শদকগুল্পিা উদাহরি শদল্পে জদখাল্পনা হল্পেল্পছ।
শদও হযান্ডবুকটি অেশ্য মান্য ন এেং এটি কমপ্ল্যাল্পেন্স সংিান্ত প্রশতটি চযাল্পিঞ্জ জমাকাশেিার জন্য ল্পথি নে। তথাচি কল্পপবাল্পরট
এেং আন্তজবাশতক মানদল্পণ্ডর সাল্পথ সঙ্গশতপূি ব শসদ্ধান্ত জনও ার জন্য এটি একটি শনল্পদ বশিকা শহল্পসল্পে কাজ করল্পে। তল্পে, এই
সুপাশরিমািা োস্তোেল্পনর জন্য প্রযুশিগত শনল্পদ বশিকা এেং প্রশিেল্পির প্রল্পোজন হল্পত পাল্পর।

1

এই হযান্ডবুক ো সহাশেকাটি প্রকাশিত হওোর সমেকাি প বন্ত এখাল্পন প্রদত্ত সকি তথ্য শনর্ভবিভাদব উিস্থািদনর প্রদিষ্টা ননয়া হদয়দে । তথাশপ, জাতীে শ্রম আইন এেং পশরল্পেিগত
শেশধশনল্পষধসহ কল্পপবাল্পরট ও জাতীে মানদল্পণ্ডর হািনাগাদ তল্পথ্যর জন্য সংশেি ওল্পেেসাইট জদখুন।
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২.০ শ্রম শেষেক মানদণ্ড
কমবল্পেল্পত্র শ্রশমকল্পদর কল্যাি শনশিত করল্পত শ্রম শেষেক মানদণ্ড প্রল্পোজন। কমবল্পেল্পত্র শ্রশমকল্পদর অশধকার সংরেল্পি আইএিও
কর্তবক মূি সনদগুশি প্রধান দশিি শহল্পসল্পে কাজ কল্পর।
প্রশতষ্ঠাল্পনর মল্পে শ্রম শেষেক মানদণ্ড োস্তোেন করল্পত হল্পি শনধ বাশরত কতবব্য এেং দাশেত্ব েণ্টনসহ একটি থা থ প্রাশতষ্ঠাশনক
কাঠাল্পমা প্রল্পোজন।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

সামাশজক কমপ্ল্যাল্পেন্স
(ল্প মন শেএসশসআই,
ইটিআই,ডশিউআরএশপ,
ইতযাশদ) ও আচরিশেশধ
(ল্প মন, িাহক শেশধ)
োস্তো ল্পনর জন্য জকানও
কমবকতবা শনল্প াগ করা হ শন।

সামাশজক কমপ্ল্াল্পেল্পন্সর
দাশেল্পত্ব একজন কমবকতবা
শনল্পোগ করল্পত হল্পে।

সামাশজক কমপ্ল্াল্পেল্পন্সর
থা থ োস্তোেন এেং
প্রল্পোজনীেতা অনুসরি।

জভািা আচরিশেশধ

কমবকতবা শনল্পোল্পগর পল্পর
আচরিশেশধ োস্তোেন করল্পত
হল্পে।

সামাশজক কমপ্ল্াল্পেল্পন্সর
থা থ নীশরো
শনশিতকরি।

জকান প্রশতষ্ঠাল্পন ৫০০ এর
জেশি শ্রশমক শনযুি রল্পেল্পছ
শকন্তু কল্যাি কমবকতবা শনল্প াগ
করা হ নাই।

প্রল্প াজনী সংখ্যক কল্যাি
কমবকতবা শনল্প াগ করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিতকরি।

৫০০ এর জেশি কমবচারী রল্পেল্পছ
এমন কারখানাে অন্তত একজন
কল্যাি কমবকতবা শনল্প াগ করল্পত
হল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা, ২০১৫
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ

শ্রশমক ও ব্যেস্থাপনা
পষ বল্পদর মল্পে জ াগাল্প াগ
আল্পরা কা বকরী হল্পে।
শ্রশমকরা তাল্পদর ব্যশিগত
শেষল্প কথা েিার সুল্প াগ
পাল্পে।

২.১ িাইল্পসন্স (অনুমশতপত্র) এেং অন্যান্য
উৎপাদন খাল্পত ব্যেসা করার জন্য জেড িাইল্পসন্স, িা ার িাইল্পসন্সসহ অন্যান্য িাইল্পসন্স ো ভেন /কাঠাল্পমা পশরকেনা
োেতামূিক। িাইল্পসন্স এেং অন্যান্য অনুমশত পাও ার জন্য সংশেি সরকাশর কর্তবপল্পের কাল্পছ আল্পেদন করা সাল্পপল্পে সংশেি
সরকাশর কর্তবপে কর্তবক অনুল্পমাশদত হল্পে থাল্পক। জমোল্পদাত্তীল্পন বর আল্পগই সকি িাইল্পসন্স ও অনুমশত নোেন করা আেশ্যক।
শনধ বাশরত বেধ িাইল্পসন্স এেং অনুমশত ব্যতীত জকানও ব্যেসা ো উত্পাদন কা বিম পশরচািনা করা জাতী আইন িঙ্ঘন শহসাল্পে
গণ্য করা হ ।
িাইল্পসন্স প্রাশিল্পত শেযমান চযাল্পিঞ্জগুল্পিা জমাকাশেিা করার জন্য সুপাশরিমািা ও িাইল্পসল্পন্সর সুশেধাসমূহ শনল্পম্ন উল্পেখ করা হি:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
সমস্ত ইউশনট/ভেন/ল্পমল্পঝ
িা ার িাইল্পসল্পন্সর
আওতার্ভি ন ।

কারখানা চত্বল্পরর সমস্ত
ইউশনট, ভেন এেং জমল্পঝ
িাোর িাইল্পসল্পন্সর
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োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও শনে বাপি
আইন, ২০০৩

জশরমানা এেং মামিার ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিডশিউএ

ভেল্পনর নকিা এেং জমল্পঝর
পশরকেনা সরকাশর কর্তবপে
কর্তবক অনুল্পমাশদত নে।

আওতার্ভি হল্পেল্পছ শনশিত
করল্পত হল্পে।

উত্পাদল্পন প্রশতেন্ধকতা এেং
অচিােস্থার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।

জ সে ইউশনট /ভেন/ল্পমল্পঝ
এখনও িাোর িাইল্পসল্পন্সর
আওতাে আল্পসশন জসসে
ইউশনট /ভেন/ল্পমল্পঝর জন্য
িাোর িাইল্পসন্স জপল্পত
িাোর সাশভবস ও শসশভি
শডল্পিন্স কর্তবপল্পের শনকট
আল্পেদন করল্পত হল্পে।

ঋি আল্পেদল্পনর জেল্পত্র
প্রল্পোজনীে িাইল্পসন্স থাকল্পে।

সরকাশর কর্তবপে কর্তবক
অনুল্পমাশদত ভেন বতশর
নকিা এেং জমল্পঝর শেন্যাস
সরেরাহ করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
জশরমানা এেং মামিার ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।

ভেন বতশরর নকিার জন্য
রাজউক/এিশজইশড/
শসশডএ’র শনকট এেং জমল্পঝর
শেন্যাল্পসর জন্য "কারখানা
পশরদিবক" এর শনকট
অনুল্পমাদল্পনর জন্য আল্পেদন
করল্পত হল্পে।

কারখানার বেধ িাইল্পসন্স
জনই।

সমস্ত ইউশনট /ভেন/ল্পমল্পঝর
প বাি অশিশনে বাপক
সরঞ্জাল্পমর প্রাপ্যতা শনশিত
হল্পে।

োংিাল্পদল্পির সরকাশর
কর্তবপে কর্তবক আেশ্যক
আপনার বেধ িাইল্পসন্স
শনশিত করল্পত হল্পে।

উত্পাদল্পন প্রশতেন্ধকতা এেং
অচিােস্থার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫ (শেএনশেশস)
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ

ঋি আল্পেদল্পনর জেল্পত্র
প্রল্পোজনীে িাইল্পসন্স থাকল্পে।
শ্রশমল্পকর জীেল্পনর শনরাপত্তা
শনশিত হল্পে।
োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

অন্যান্য িাইল্পসল্পন্সর (ল্প মন,
িাোর িাইল্পসন্স, ইশপশে
কিকারখানা ও প্রশতষ্ঠান
িাইল্পসন্স, েল্পন্ডড
পশরদিবন অশধদিল্পর কারখানা অেযারহাউজ িাইল্পসন্স) জন্য
িাইল্পসল্পন্সর জন্য আল্পেদন
আল্পেদন করার সুল্প াগ পাল্পে।
করল্পত হল্পে।
জশরমানা এেং মামিার ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
উত্পাদল্পন প্রশতেন্ধকতা এেং
অচিােস্থার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ঋি আল্পেদল্পনর জেল্পত্র
প্রল্পোজনীে িাইল্পসন্স থাকল্পে।
শ্রশমকরা েীমা সুশেধা পাল্পে
( শদ থাল্পক)।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০০৬

োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

প্রশতটি কমবচারী ও শ্রশমল্পকর
জন্য জকান গ্রুপ েীমা ব্যেস্থা
জনই।

একটি গ্রুপ েীমা নীশতমািার
অধীল্পন প্রশতটি কমবচারী ও
শ্রশমকল্পক আওোতার্ভি
করল্পত হল্পে।
জ ল্পকানও স্বীকৃত েীমা
জকাম্পাশনর শনকট গ্রুপ েীমার
জন্য আল্পেদন করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম (সংল্পিাধন)
আইন, ২০১৩

মারাত্মক দুঘ বটনার জেল্পত্র
শনভবরিীিল্পদর জন্য আশথ বক
শনরাপত্তা শনশিত হল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
এিএিএ, ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

কমীরা গ্রুপ েীমা শস্কল্পম আকৃি
এেং অন্তর্ভবি থাকল্পে।
গ্রুপ েীমা শস্কম কমীল্পদর
সন্তুশি বৃশদ্ধ করল্পে।

বেধ জেড িাইল্পসন্স জনই।

োংিাল্পদল্পির সরকাশর
কর্তবপে কর্তবক আেশ্যক
আপনার বেধ জেড িাইল্পসন্স
শনশিত করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

জেড িাইল্পসল্পন্সর জন্য সংশেি
স্থানীে সরকার কর্তবপল্পের
শনকট আল্পেদন করল্পত হল্পে।

অন্যান্য িাইল্পসল্পন্সর (ল্প মন,
িযাক্টশর িাইল্পসন্স, িাোর
িাইল্পসন্স, েল্পন্ডড
অেযারহাউজ িাইল্পসন্স) জন্য
আল্পেদন করার সুল্প াগ পাল্পে।

স্থানীে সরকার অোল্পদি
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ

জশরমানা এেং মামিার ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
উত্পাদল্পন প্রশতেন্ধকতা এেং
অচিােস্থার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ঋি আল্পেদল্পনর জেল্পত্র
প্রল্পোজনীে িাইল্পসন্স থাকল্পে।
শ্রশমকরা েীমা সুশেধা পাল্পে
( শদ থাল্পক)।
*িাোর িাইল্পসন্স, কারখানা নকিা ও সম্প্রসারি পশরকেনা, এেং জেড িাইল্পসন্স জচকশিস্ট জপল্পত সংযুশি ৭.১.১ জদখুন।

২.২ জজারপূে বক শ্রম
আইএিও'র মল্পত, "জজারপূে বক শ্রম েিল্পত এমন জকান অেস্থা বুঝাে জ খাল্পন শন বাতন ো ভীশতপ্রদিবল্পনর মােল্পম, অথো অন্য জকান
সুক্ষ্ম মােম জ মন পুশঞ্জত ঋি, পশরচে পত্র আটল্পক রাখা ো অশভোসন কর্তবপল্পের শনকট কুৎসা রটাল্পনার হুমশক প্রদিবল্পনর মােল্পম
জকান ব্যশিল্পক কাজ করল্পত োে করা হে”।2
োংিাল্পদল্পির সংশেধাল্পনর ৩৪ নম্বর ধারা অনু া ী সকি ধরল্পনর জজারপূে বক শ্রম শনশষদ্ধ।
একটি প্রশতষ্ঠাল্পন অল্পনক প্রকাল্পরর জজারপূে বক শ্রম িে করা জ ল্পত পাল্পর: শনধ বাশরত পশরমাি কাজ না করাে শকংো জকাটা পূরি
করল্পত ব্যথ ব হওোে শ্রশমকল্পদর কমবল্পেত্র তযাগ করল্পত না জদওো; অথো শ্রশমকল্পদর ট ল্পিট ব্যেহার করল্পত না জদওো; অথো ঋি
শকংো জেতল্পনর শেপরীল্পত জনওো অশিম অথ ব পশরল্পিাল্পধর জন্য শ্রশমকল্পদর অল্পনক দীঘ ব সম ধল্পর কাজ করল্পত োে করা।
2

www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--eng/index.htm
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জজারপূে বক শ্রম জমাকাশেিা করল্পত করিীেসমূহ শনল্পম্ন তুল্পি ধরা হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
কমবঘণ্টার পল্পর জ জকান
সম চাইল্পিই কমীল্পদর
কারখানা চত্বর তযাগ করল্পত
জদওো হে না।

কমবঘণ্টার পল্পর জ জকান
সম কমীল্পদর কারখানা
চত্বর তযাগ করার স্বাধীনতা
শনশিত করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
কমবসংস্থান োছাই করার
স্বাধীনতা শনশিত হল্পে।
কমবঘণ্টার শেপরীল্পত প বাি
পশরমাি পাশরশ্রশমকসহ
শ্রশমকল্পদর কমবসংস্থান োছাই
করার স্বাধীনতা শনশিত হল্পি
উৎপাদনিীিতা বৃশদ্ধ পাল্পে।

প্রাসশঙ্গকতা
োংিাল্পদল্পির সংশেধান
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, আইএিও,
এিএিএ,
এিডশিউএি

কারখানাল্পক জেরদশস্তমূিক
ব্যেস্থা জারী রাখল্পত (ল্প মন,
নজরদাশর, দণ্ড) অথ ব খরচ
করল্পত হল্পে না।
জেরদশস্তর শেরুল্পদ্ধ ধমবঘট ও
শেল্পদ্রাহ না থাকল্পি কারখানার
আশথ বক েশত (ল্প মন,
উৎপাদন ও আে হ্রাস) হল্পে
না।
রাষ্ট্রীে হস্তল্পেপ (ল্প মন, ঘুষ,
দুনীশত, মুনািা ভাগ)
এড়াল্পনার জন্য কারখানাল্পক
অশতশরি অথ ব খরচ করল্পত
হল্পে না।
বদশনক শনধ বাশরত পশরমাি
উৎপাদন িেযমাত্রা পূরি না
হওো প বন্ত শ্রশমকল্পদর
কমবল্পেত্র তযাগ করল্পত না
জদওো।

কমবঘণ্টার পল্পর জ জকান
সমে শ্রশমকল্পদর কারখানা
তযাগ করার অশধকার শদল্পত
হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির সংশেধান

শেএসশসআই, ইটিআই,
চাকুরী োছাই করার স্বাধীনতা ডশিউআরএশপ, আইএিও,
শনশিত হল্পে।
এিএিএ,
এিডশিউএি

ওভারটাইম (অশতশরি কাজ)
অেশ্যই জস্বচ্ছামূিক হল্পত
হল্পে।
ত গুরুত্বপূি বই জহাক না জকন
কমবশদেল্পসর পল্পর কারখানা
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কমবঘণ্টার শেপরীল্পত প বাি
পশরমাি পাশরশ্রশমকসহ
শ্রশমকল্পদর চাকুরী োছাই
করার স্বাধীনতা শনশিত হল্পি
উৎপাদনিীিতা বৃশদ্ধ পাল্পে।

তযাগ করল্পত শ্রশমকল্পদর োধা
জদওো াল্পে না।

কারখানাল্পক জেরদশস্তমূিক
ব্যেস্থাে (ল্প মন, নজরদাশর,
দণ্ড) অথ ব খরচ করল্পত হল্পে
না।
জেরদশস্তর শেরুল্পদ্ধ ধমবঘট ও
শেল্পদ্রাহ না থাকল্পি কারখানার
আশথ বক েশত (ল্প মন,
উৎপাদন ও আে হ্রাস) হল্পে
না।
রাষ্ট্রীে হস্তল্পেপ (ল্প মন, ঘুষ,
দুনীশত, মুনািা ভাগ)
এড়াল্পনার জন্য কারখানাল্পক
অশতশরি অথ ব খরচ করল্পত
হল্পে না।

*ল্পজারপূে বক শ্রম শনোরল্পি করিীেসমূহ জদখল্পত সংযুশি ৭.১.২ জদখুন।

২.৩ সংগঠল্পনর স্বাধীনতা
শ্রশমকল্পদর স্বাথ ব সংরেি অথো উন্নেল্পনর িল্পে শনল্পজল্পদর ইচ্ছানু ােী ইউশন ন ো সংগঠন গঠন এেং জ াগদান করার অশধকার
রল্পেল্পছ। (আইএিও সনল্পদর ৮৭, ৯৮ ও ১৩৫ নম্বর ধারা এেং আইএিও সুপাশরিমািার ১৪৩ নম্বর ধারা, োংিাল্পদি শ্রম আইন
এেং োংিাল্পদল্পির সংশেধাল্পনর ৩৮ অনুল্পচ্ছদ)।
ইউশনেন ো সংগঠন গঠন ও জ াগদাল্পন জকানও পশরশস্থশতল্পতই শনল্পোগকতবা কর্তবক শ্রশমকল্পদর োধাপ্রদান ো িাশস্তমূিক ব্যেস্থা
িহি করা াল্পে না।
৫০ অথো তল্পতাশধক শ্রশমক শনল্পোশজত জকান প্রশতষ্ঠাল্পন একটি “অংিিহিকারী কশমটি” গঠন করল্পত হল্পে। এই কশমটি মাশিকপে
এেং শ্রশমকপে উভল্পের প্রশতশনশধ শনল্পে গঠিত হল্পে। শ্রশমকল্পদর প্রশতশনশধ অেশ্যই শ্রশমকল্পদর দ্বারা শনে বাশচত হল্পত হল্পে।
“অংিিহিকারী কশমটি” মাশিকপে এেং শ্রশমকপল্পের মল্পে পারস্পশরক আস্থা, জোঝাপড়া এেং সহল্প াশগতা বৃশদ্ধ করল্পত কাজ
করল্পে।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

বেধ এেং থা থভাল্পে
শনে বাশচত ইউশনেন ো শ্রশমক
প্রশতশনশধত্বিীি
অংিিহিকারী কশমটি জনই
ো অনুল্পমাশদত নে।

বেধ এেং থা থভাল্পে
শনে বাশচত ইউশনেন ো শ্রশমক
প্রশতশনশধত্ব ব্যেস্থা শনশিত
করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০০৬

শনে বাচন প্রশি া নশথর্ভি
করল্পত হল্পে।

সংগঠল্পনর স্বাধীনতা শনশিত
হল্পে।
শ্রশমক ও ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে জ াগাল্প াগ
শনশিত হল্পে।
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শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, আইএিও,
এিএিএ,
এিডশিউএি

পারস্পশরক শেল্পরাশধতাে না
শগল্পেই আল্পিাচনার মােল্পম
শেল্পরাধ শনষ্পশত্ত করা াল্পে।
শ্রশমক ও ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
আইশন োেোধকতা অনু ােী
অংিিহিকারী কশমটি গঠিত
হে না।

২০১৫ সাল্পির োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা অনু া ী অংিিহি
মূিক কশমটি গঠন করল্পত
হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
শ্রশমক এেং ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে বেধ
আপসরিা শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০১৫
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

শ্রশমক ও ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
অংিিহিকারী কশমটির
বেঠক শন শমত অনুশষ্ঠত হ
না।

অংিিহিকারী কশমটির
সদেগি প্রশত দুই মাল্পস
অন্ততঃ এক োর বেঠক
করল্পেন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
শ্রশমক এেং ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে আপসরিার
িিািি ধীল্পর ধীল্পর উন্নত
হল্পে।

বেঠক, আল্পিাচনা এেং
িিািি/ শসদ্ধান্তসমূহ
নশথর্ভি করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০১৫
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

অংিিহিকারী কশমটি শদ
শনেশমত বেঠক কল্পর তাহল্পি
শ্রশমক ও ব্যেস্থাপনা
শেভাল্পগর মল্পে আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

*সংগঠিত হোর স্বাধীনতা অজবন করার প্রল্পোজনীে সুপাশরিমািা জপল্পত সংযুশি ৭.১.৩ জদখুন।

২.৪ সংগঠিত হওোর এেং জ ৌথ দরকষাকশষর অশধকার
জ ৌথ দরকষাকশষ হল্পচ্ছ মজুরী, জপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয এেং অন্যান্য শেষল্পে কমীল্পদর স্বাথ ব প্রশতষ্ঠা ও সংরেি করার উল্পেল্পশ্য
শনল্পোগকতবা এেং শ্রশমক প্রশতশনশধল্পদর মল্পে একটি সমল্পঝাতা প্রশিো। প্রশতটি প্রশতষ্ঠাল্পন শনল্পোগকতবার সাল্পথ সমল্পঝাতার উল্পেল্পশ্য
শ্রশমকল্পদর স্বাধীন ও মুিভাল্পে সংগঠন করার অশধকার জদও া উশচত।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
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শ্রশমকল্পদর পে জথল্পক
কারখানা ব্যেস্থাপনা
কর্তবপল্পের সাল্পথ দাশেদাওো
(ল্প মন, মজুরী, স্বাস্থয ও
শনরাপত্তা সমো, ইতযাশদ)
শনল্পে জ ৌথ দরকষাকশষ ও
সমল্পঝাতা করার জন্য
ইউশন ন শকংো
অংিিহিকারী কশমটির
মল্পতা জকান শ্রশমক
প্রশতশনশধ জনই।

শ্রশমকল্পদর পে জথল্পক
কারখানা ব্যেস্থাপনা
কর্তবপল্পের সাল্পথ দাশেদাওো
শনল্পে, জ মন, মজুরী, স্বাস্থয ও
শনরাপত্তা এেং অন্যান্য শেষল্পে
দরকষাকশষ ও সমল্পঝাতা
করার জন্য ইউশন ন শকংো
শ্রশমক প্রশতশনশধ অনুল্পমাদন
করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
মজুরী এেং শনরাপত্তা ও
স্বাস্থয সমোসহ অন্যান্য
শেষল্পে শ্রশমকপে এেং
ব্যেস্থাপনা কর্তবপল্পের
মল্পে সমল্পঝাতা প্রশতশষ্ঠত
হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ডশিউআরএশপ,
ইটিআই, আইএিও,
এিএিএ,
এিডশিউএি

এককভাল্পে প্রল্পচিা না
কল্পর সমল্পঝাতাে জপৌুঁছল্পত
শনল্প াগকতবা এেং কমী
উভ ই জ ৌথভাল্পে কাজ
করল্পে।
জ ৌথ দরকষাকশষর
মােল্পম শনল্প াগকতবা এেং
কমবচারীল্পদর মল্পে
অল্পপোকৃত ভাি সম্পকব
গল্পড় ওল্পঠ।
শনল্প াগকতবা এেং কমবচারী
উভল্প রই স্বাথ ব সুরশেত
হে।
সরকাশর হস্তল্পেপ মুি
থাকা াে।

*ল্প ৌথ দরকষাকশষ প্রশিো প্রশতষ্ঠা করল্পত করিীেসমূহ জপল্পত সংযুশি ৭.১.৪ জদখুন।

২.৫ সমান পাশরশ্রশমক
শিঙ্গ, ধমব, জাশত, রাজজনশতক পশরশচশত ইতযাশদ শনশে বল্পিল্পষ শ্রশমকল্পদর সমপশরমাি কাল্পজর জন্য সমপশরমাি মজুরী পাওো উশচত।
জকান অেস্থাল্পতই একই পশরমাি কাল্পজর জন্য সমান মজুরী শনধ বাশরত ো প্রদান না করা িহিীে নে। এটা োংিাল্পদি শ্রম আইল্পনর
পশরপন্থী।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

জ মন, একই ধরল্পনর কাল্পজর একই মূল্পল্যর কাল্পজর জন্য
জন্য পুরুষ ও নারী
নারী ও পুরুষল্পক সমান মজুরী
শ্রশমকল্পদর সমান মজুরী
প্রদান করল্পত হল্পে।
প্রদান করা হে না।
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োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

একই মূল্পল্যর কাল্পজর জন্য
নারী ও পুরুল্পষর জন্য

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, আইএিও,
এিডশিউএি

সমান পাশরশ্রশমক শনশিত
হল্পে।
নারী ও পুরুল্পষর জন্য
একই মজুরী কাঠাল্পমা
জকাম্পাশনল্পক আইশন
জটিিতা মুি রাখল্পত
সাহায্য করল্পে।
নারী-পুরুষল্পক সমান
মজুরী প্রদান করল্পি
কমীল্পদর িি মল্পনােি ও
প্রশতশ্রুশত বৃশদ্ধ পাল্পে ার
িল্পি জকাম্পাশনর
উৎপাদনিীিতা বৃশদ্ধ
পাল্পে।
ন্যায্য মজুরী শনশিত
করল্পি উৎপাদনিীি নারী
শ্রশমল্পকরা শনল্পোশজত
প্রশতষ্ঠান জছল্পড় াওোর
সম্ভােনা কমল্পে।
জ সে জকাম্পাশন নারী ও
পুরুষল্পক সমান মজুশর জদে
কমী শনল্পোল্পগর সমে
তারা জমধােী ও দে কমী
জপল্পে থাল্পক।
কমী শনল্পোগ ও ধল্পর
রাখার জেল্পত্র সমান দে
(এেং মজুরীর) নারী ও
পুরুষ শ্রশমল্পকর মল্পে
োছাই করা জকাম্পাশনর
জন্য সহজ হে।
একটি স্বচ্ছ মজুরী কাঠাল্পমা
শনশিত করা জগল্পি কমীরা
শেশ্বাস করল্পে জ তারা
একটি ন্যায্য ও বেষম্যহীন
মজুরী পাল্পচ্ছ।
*সমান পাশরশ্রশমক ব্যেস্থা প্রশতষ্ঠা করল্পত প্রল্পোজনীে োস্তশেক প্রদল্পেপসমূহ জপল্পত সংযুশি ৭.১.৫ জদখুন।

২.৬ বেষম্য
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আইএিও সনদ নম্বর ১১১’জত বেষল্পম্যর সংজ্ঞা শহল্পসল্পে েিা হল্পেল্পছ, জাশত, েি ব, শিঙ্গ, ধমব, রাজজনশতক মতামত, জাশতগত মূি
ো সামাশজক পশরচল্পের উৎল্পসর শভশত্তল্পত জ জকাল্পনা প্রকাল্পরর জভদাল্পভদ, েজবন করা ো অিাশধকার জদওো া কমবসংস্থাল্পন ো
জপিাে সমান সুল্প াগ ও অশধকার পাওোর জেত্রল্পক নাকচ কল্পর ো েশতসাধন কল্পর।3 োংিাল্পদল্পির সংশেধাল্পন েিা হল্পেল্পছ সকি
নাগশরক আইল্পনর দৃশিল্পত সমান এেং আইল্পনর সমান আশ্রে িাল্পভর অশধকারী।
জাশত, ধমবশেশ্বাস, শিঙ্গ, মার্তত্ব পশরচে, রাজজনশতক সংশেিতা, জাশতগত উৎস ো শিঙ্গীে পশরচল্পের শভশত্তল্পত জকান প্রশতষ্ঠাল্পন
কমীল্পদরল্পক বেষম্য করা াল্পে না।
আইন অনুসাল্পর পল্পদান্নশত, প্রশিেি, প্রাশন্তক সুল্প াগসুশেধা ো জেতল্পনর সাল্পথ প্রদত্ত সুল্প াগসুশেধা এেং অন্য জ ল্পকাল্পনা সুশেধা জভাল্পগর
জেল্পত্র সকি কমীর সমান সুল্প াগ রল্প ল্পছ।
কমপ্ল্যাল্পেন্স
অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক
পদল্পেপসমূহ
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মানহাশনকর দণ্ড ও
আচরি।

মানহাশনকর জশরমানা
এেং আচরি অনুিীিন
েন্ধ করল্পত হল্পে।
জ ল্পকাল্পনা প্রকাল্পরর
েশতসাধল্পনর কারল্পি
শৃঙ্খিা প্রশিো
অনুসরি না কল্পর
শ্রশমকল্পদর জকান দণ্ড
ো জশরমানা করা াল্পে
না।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

বেষম্য, জ ৌন হ রাশন ও
শনন্দা মুি কমবল্পেত্র
শনশিত হল্পে।
কমবল্পেল্পত্র সম্পকব শনশেড়
হল্পে। দ্বন্দ্ব, ব্যঘাত ও
চাকশর জছল্পড় চল্পি
াওোর প্রেিতা হ্রাস
পাল্পে।
শ্রশমকল্পদর প্রশত
সম্মানজনক আচরি
করল্পি শ্রশমকল্পদর
মল্পনােি এেং জপ্ররিা
বৃশদ্ধ পাল্পে।
উত্পাদনিীিতা বৃশদ্ধ
পাল্পে।
আইশন জটিিতা এেং
ব্যে হ্রাস পাল্পে।
দাশ ত্বিীি শনল্প াগকতবা
শহল্পসল্পে কল্পপবাল্পরট
ভােমূশতব বৃশদ্ধ পাল্পে।
কমীল্পদর েহুমুখী দেতা
এেং অশভজ্ঞতা আল্পরা

3
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শেএসশসআই,
ইটিআই,
ডশিউআরএশপ

কা বকরভাল্পে ব্যেহার
করা াল্পে।
বেষম্যহীন কমবল্পেত্র
শেযমান থাকল্পি
ক্ল্যাল্পেন্ট ইশতোচক
প্রশতশিো ব্যি কল্পর া
োজাল্পর শেশ্বস্ততা সৃশি
কল্পর, ধারাোশহকতা ও
মুনািা বৃশদ্ধ কল্পর।
একটি বেষম্যহীন কমব পশরল্পেি বতশর করল্পত শনম্নশিশখত পদল্পেপ িহি করার পরামিব জদও া হি :
- বেষম্য শনোরল্পি নীশতমািা ও কা বপ্রিািী গল্পড় তুলুন।
- প বল্পেেি, নশথর্ভশি, আপল্পডট (হািনাগাদ) এেং শন ন্ত্রল্পির জন্য দাশেত্বিীি ব্যশি শনল্পোগ করুন।
- বেষম্য সম্পল্পকব আপনার সকি কমবচারীল্পক শিশেত করুন।
- কমীল্পদর এল্পক অপল্পরর শভন্নতাল্পক সম্মান করল্পত উত্সাশহত করুন।
- বেষল্পম্যর জ জকান অশভল্প াগ দ্রুত এেং জগাপনী ভাল্পে সমাধান করুন।
- কা বকাশরতা েজাে থাকল্পছ শকনা তার জন্য শনেশমত নীশতমািা প বাল্পিাচনা করুন।
*জেষম্যহীন কমব পশরল্পেি োস্তোেন করল্পত করিীেসমূহ সম্পল্পকব আল্পরা শেস্তাশরত তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.১.৬ জদখুন।

২.৭ ন্যযনতম েেস
োংিাল্পদি শ্রম আইন অনু া ী জকান শিশুল্পক কাল্পজ শনল্পোশজত করা াল্পে না। "শিশু অথ ব জচৌে েৎসর েেস পূি ব কল্পরন নাই এমন
জকান ব্যশি”।
োংিাল্পদি শ্রম আইল্পনর ৩৪ নম্বর ধারা জথল্পক ৪৪ নম্বর ধারা প বন্ত েশি বত শনশদ বি িতবােিী সাল্পপল্পে জকান শকল্পিারল্পক কমবল্পেল্পত্র
শনল্পোগ করা াল্পে। “শকল্পিার অথ ব জচৌে েৎসর েেস পূি ব কশরোল্পছন শকন্তু আঠার েৎসর েেস পূি ব কল্পরন নাই এমন জকান ব্যশি”।
চামড়াজাত পাদুকা কারখানা এেং চামড়া কারখানাে “শনকৃি ধরল্পনর শিশুশ্রম া, কমবল্পেল্পত্রর প্রকৃশত ো পশরল্পেল্পির কারল্পি
শিশুল্পদর স্বাস্থয, শনরাপত্তা ো বনশতকতা েশতিস্ত করল্পত পাল্পর (ঝশুঁ কপূি ব শিশু শ্রম শহল্পসল্পে গণ্য)”।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

প্রশতটি কমীর ব্যশিগত
িাইল্পি েেস াচাইকরল্পির
দশিি জনই।

কমীল্পদর ব্যশিগত িাইল্পি
ে স াচাইকরল্পির দশিি
রাখল্পত হল্পে। জ মন, কমীর
পশরশচশতপত্র ো পাসল্পপাট ব রাখা
জ ল্পত পাল্পর।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

ে স শনল্পে শেল্পরাল্পধর কারল্পি
শ্রশমকরা তাল্পদর চাকুরী হারাল্পে
না।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

পুনরাবৃশত্তমূিকভাল্পে
কারখানার কাল্পজ কম
েেসী শ্রশমক জদখা াে।

সে বশনম্ন ে ল্পসর শনল্পম্ন শিশুল্পদর
শনল্প াগ েন্ধ করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

জ সমস্ত কাজ এেং পশরল্পেি
প্রািেেস্কল্পদর জন্য শেপজ্জনক
শেল্পেশচত না হল্পিও শিশুল্পদর

প্রািে স্ক শ্রশমল্পকর দেতা ও
উৎপাদনিীিতা জেশি হল্পে
থাল্পক।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি
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জন্য শেপজ্জনক জসসে কাজ
এেং পশরল্পেি জথল্পক শিশুল্পদর
মুি রাখুন। জ মন, ভারী েস্তু,
রাশত্রকািীন কাজ, ভারী
ন্ত্রপাশত)।

শনন্মমাল্পনর কাল্পজ আটল্পক
থাকল্পি শিশুরা থা থ শিো
িহি জথল্পক েশঞ্চত হল্পে।

ন্যূনতম েেল্পসর শনল্পম্ন
শিশুল্পদরল্পক শনল্পোগ করল্পিও
তারা জ ন শিোর সুল্প াগ পাে
তা শনশিত করুন। বেধ েেল্পস
কাল্পজ শনল্পোশজত শিশুল্পদরল্পক
কাল্পজর পািাপাশি আনুষ্ঠাশনক
কাশরগশর ও বৃশত্তমূিক শিো ও
প্রশিেিল্পক (টিশভইটি)
উৎসাশহত করুন।
শকল্পিার শ্রশমকল্পদর জন্য
কমবঘণ্টা এেং কাল্পজর
শেল্পিষ িতবােিী প্রশতশষ্ঠত
হেশন।
শকল্পিার শ্রশমকরা অল্পনক
শেপজ্জনক ও ঝশুঁ কপূি ব
কাল্পজ শনল্পোশজত রল্পেল্পছ।
(ল্প মন, রাসােশনক
ব্যেহার, চামড়া ো
রাোল্পরর জুতার তশিল্পত
দ্রােক শভশত্তক (সিল্পভন্ট
জেইজড) আঠা শদল্পে আপার
(উপল্পরর অংি) িাগাল্পনা।

শকল্পিার শ্রশমকরা াল্পত একটি
সীশমত সমে কাজ কল্পর, জ মন
বদশনক স্বাভাশেক কল্পমব
সল্পে বাচ্চ ৫ ঘণ্টা এেং অশতশরি
কাল্পজর জেল্পত্র সল্পে বাচ্চ ১ ঘণ্টা
কাজ করল্পত পাল্পর।
আনুষ্ঠাশনক শেেরি ও
নীশতমািা প্রদান করল্পত হল্পে।
শকল্পিার শ্রশমকল্পদর
সুশেধাজনক কাল্পজ শনল্পোশজত
করুন া তাল্পদর স্বাস্থয,
ব্যশিগত উন্নেন ো শিোল্পক
েশতিস্ত কল্পর না।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শকল্পিার শ্রশমকরা তাল্পদর শিো শেএসশসআই, ইটিআই,
চাশিল্প াও ার সুল্প াগ পাল্পে। ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি
শকল্পিার শ্রশমকরা জকান প্রকার
শেপজ্জনক ও ঝশুঁ কপূি ব কাল্পজ
শনল্পোশজত না হল্পি তাল্পদর
স্বাস্থয এেং শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।

*কমবল্পেল্পত্র ন্যযনতম েেল্পসর আেশশ্যকতা পূরি করল্পত আল্পরা শেস্তাশরত তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.১.৭ জদখুন।

২.৮ শনেশমত কমবসংস্থান
শনেশমত কমবসংস্থান জাতী আইন এেং আন্তজবাশতক মানদণ্ড অনু া ী শনল্প াগকতবা এেং কমবচারীল্পদর মল্পে স্বীকৃত
কমবসংস্থানমূিক সম্পল্পকবর উপর আল্পিাকপাত কল্পর। শন শমত কমবসংস্থাল্পনর মল্পে চাকুরী চুশি, অন্যান্য প্রল্পোজনীে আইশন
নশথপত্র, ঠিকাদারল্পদর তদারশক এেং গৃহকমীল্পদর উপর প বল্পেেি (প্রল্প াজয জেল্পত্র) ইতযাশদ অন্তর্ভবি।
চাকুরী চুশিল্পত শনল্পম্নাি তথ্যসমূহ অন্তর্ভবি করল্পত হল্পে :
- কমবচারীর নাম
- কাল্পজর শিল্পরানাম
- কাজ শুরু করার তাশরখ
- কাল্পজর প্রকৃশত জ মন, খণ্ডকািীন, পূি বকািীন, অশনেশমত, বদশনক
- মজুরীর শেশভন্ন ভাগ সমূদহর শেেরিসহ জমাট মজুরী
- অশতশরি সমল্প র (প্রল্প াজয জেল্পত্র) মজুরী এেং প্রশত ঘণ্টা মজুরী
21

-

ছাঁটাই শকংো কাজ জছল্পড় জদওোর জেল্পত্র শনল্প াগকতবা এেং কমবচারী উভল্প র দ্বারা জনাটিি প্রদানপূে বক সমে।
অেসল্পরর সুল্প াগসুশেধা

এসে শেষে ছাড়াও শনম্নশিশখত কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতর শেষেগুল্পিার সমাধান শনশিত করল্পত হল্পে:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
সকি কমবচারীর জন্য পৃথক
ব্যশিগত নশথ জনই।

সকি কমবচারীর জন্য পৃথক
ব্যশিগত নশথ বতশর করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
কাল্পজর শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে। মারাত্মক দুঘ বটনার
জেল্পত্র শনভবরিীিল্পদর জন্য
আশথ বক শনরাপত্তা।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

ব্যশিগত নশথ ব্যেস্থা
থাকল্পি পল্পদান্নশত ো কাজ
জথল্পক ছাঁটাই প্রশিো সহজ
হল্পে।
ব্যশিগত নশথ থাকল্পি
প্রশিেি, অেকাি, ো দ্বন্দ্ব
ইতযাশদ প বল্পেেি করা
সহজ হল্পে।
সকি কমবচারীর জন্য
ব্যশিগত নশথ রল্পেল্পছ শকন্তু
তা অসম্পূি ব।

ব্যশিগত নশথল্পত শনল্পম্নাি
শেষেগুল্পিা অন্তর্ভবি করুন :

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

- কমবচারীর ছশে
- কমবচারীর স্বীকৃশতল্পত চাকুরী
চুশির অনুশিশপ

কাল্পজর শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।
মারাত্মক দুঘ বটনার জেল্পত্র
শনভবরিীিল্পদর জন্য
আশথ বক শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।

- সাশভবস েই
- ছশেসহ পশরচেপল্পত্রর
অনুশিশপ
- ছুটির জরকড ব
- ে স সংিান্ত প্রতযেনপত্র সহ
ব
শিটল্পনস সাটিশিল্পকট

ব্যশিগত নশথ ব্যেস্থা
থাকল্পি পল্পদান্নশত ো কাজ
জথল্পক ছাঁটাই প্রশিো সহজ
হল্পে।

- চাকুরীর আল্পেদনপত্র
- জীেনবৃত্তান্ত
ব
- সাটিশিল্পকটসমূল্পহর
অনুশিশপ
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ব্যশিগত নশথ থাকল্পি
প্রশিেি, অেকাি, ো দ্বন্দ্ব

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

ইতযাশদ প বল্পেেি করা
সহজ হল্পে।

সকি কমবচারীর সল্পঙ্গ
চাকুরী চুশি জনই।

গৃহ পশরচারকসহ সকি
কমবচারীর সল্পঙ্গ আনুষ্ঠাশনক
চাকুরী চুশি সম্পাদন করল্পত
হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

সকি কমবচারীল্পক চাকুরী চুশি
প্রদান করল্পত হল্পে।
চাকুরী চুশিল্পত প্রাসশঙ্গক
িতবােিী অন্তর্ভবি করল্পত হল্পে
(ল্প মন, জগাপনীেতা রোর
চুশি, কমবচারীর দাশেত্বসমূহ,
ছুটিকািীন ও অসুস্থতাকািীন
নীশতমািা, মাশিকানা চুশি,
দ্বন্দ্ব শনরসল্পনর প্রশিো,
ইতযাশদ)।

কাল্পজর শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

মারাত্মক দুঘ বটনার জেল্পত্র
শনভবরিীিল্পদর জন্য
আশথ বক শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।
চাকুরী চুশিল্পত অন্তর্ভবি
িতবােিীর কারল্পি কমবচারী
কর্তবক জকাম্পাশন তযাল্পগর
কারি হ্রাস পাল্পে।
চাকুরীর চুশি সে জচল্পে
ভাল্পিা ো দে শ্রশমকল্পদর
জকাম্পাশনর প্রশত আকৃি
করল্পে।
চাকুরী চুশি শ্রশমকল্পদর
কাল্পজর উপর অশধক
শনেন্ত্রল্পির সুল্প াগ সৃশি
কল্পর।

সকি কমবচারীর ছশেযুি
পশরচেপত্র জনই।

সকি কমবচারীল্পক ছশেযুি
পশরচেপত্র প্রদান করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
কাল্পজর শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।
দুঘ বটনার জেল্পত্র পশরচ
পাওো াল্পে।
পশরচেপত্রওোিা
কমবচারীরা জকাম্পাশনরই
অশেল্পচ্ছয অংি এেং
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

তারা জকাম্পাশন প্রাঙ্গল্পন
প্রল্পেিাশধকার থাকল্পে।
সকি কমবচারী
শনল্পজল্পদরল্পক একই
কাল্পজর অংি মল্পন করল্পে।
কমবচারীল্পদর জকাম্পাশনল্পত
প্রল্পেি ও প্রস্থান প বল্পেেি
করা াল্পে।
কমবচারীল্পদর জন্য সাশভবস
েই রাখা হ না।

উপ-ঠিকাদার (সােকনোক্টর) প বল্পেেি করা
হে না।

শনল্পম্নাি সাশভবল্পসর জরকড বসহ
সকি কমবচারীর জন্য সাশভবস
েই রাখল্পত হল্পে :
- েতবমান পদেী
- মজুরী/ল্পেতন
- মজুরী বৃশদ্ধ
- পল্পদান্নশত
- শৃঙ্খিা জরকড ব
(প্রল্প াজয জেল্পত্র)

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

সামাশজক কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং
কাল্পজর থা থ িতবােিী
শনশিত করল্পত সকি উপঠিকাদারল্পক প বল্পেেি করল্পত
হল্পে।

জিতা প্রদত্ত আচরিশেশধ
ো মানদণ্ড অনু ােী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

কাল্পজর শনরাপত্তা শনশিত
হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

কমবচারীল্পদর কাল্পজর
খশতোল্পনর স্বচ্ছতা
শনশিত করা হল্পে।

উপ-ঠিকাদাশর প্রশতষ্ঠাল্পন
দুঘ বটনার ঝশুঁ ক ব্যেস্থাপনা
শনশিত হল্পে।

জিতা প্রদত্ত আচরিশেশধ

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

গুিগতমান শনশিত হল্পে।

সমেমত সরেরাহ শনশিত
হল্পে।
*শনেশমত কল্পম ব প্রল্পোজনীে কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর জচকশিস্ট জপল্পত সংযুশি ৭.১.৮ জদখুন।

২.৯ কমবঘণ্টা
কমবঘণ্টা েিল্পত জাতী আইন, আইএিও সনদ এেং অন্যান্য আন্তজবাশতক মানদল্পণ্ড শনধ বাশরত শেধান বুঝাে। এর মল্পে রল্পেল্পছ
স্বাভাশেক কমবঘণ্টা, সািাশহক শেশ্রাল্পমর শদন, অশতশরি কাল্পজর কমবঘণ্টা এেং সরকাশর ছুটির শদন।
অতযশধক ওভারটাইল্পমর কারল্পি উৎপাদনিীিতা কল্পম াওোর েশতকর সম্পকবটি মাশিকপল্পের জন্য জোঝা জরুশর:
➢ অতযশধক ওভারটাইম শ্রশমল্পকর জন্য চাপ ও ক্ল্াশন্ত সৃশি কল্পর।
➢ অশতশরি স্থা ী চাপ মল্পনাল্প াগ নি কল্পর, কাল্পজ শনর্ভবিতা কমাে যার কারল্পি শনধ বাশরত সমল্পে কম উৎপাদন হে।
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➢ শনম্ন কমবেমতা েিল্পত বুঝাে শনম্ন উৎপাদনিীিতা এেং শনম্ন মান। এর সাল্পথ রল্পেল্পছ অশতশরি সংল্পিাধনমূিক কাজ,
অশতশরি ডাউনটাইম, কম উৎপাদন, অশধক দুঘ বটনা ও অসুস্থতা, এেং কমবল্পেল্পত্র অশধক অনুপশস্থশতর হার, া
পশরল্পিল্পষ কাঁচামাি ও উৎপাদন উপাদান, শ্রশমক, এেং শেদুযত, পাশন ইতযাশদর মাত্রাশতশরি খরচ বৃশদ্ধ কল্পর।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতর অেস্থাগুল্পিা এড়াল্পনার জন্য করিীেসমূহ এেং প্রশতদাল্পন জকাম্পাশনর িাভ শনল্পম্ন জদখাল্পনা হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

কমবশদেস শুরু হওো জথল্পক
জিষ হওো প বন্ত সমে গিনা
করল্পত সকি কমবচারীর জন্য
সমে শিশপেদ্ধ করার জকান
ব্যেস্থা জনই।

একটি থা থ সমে শিশপেদ্ধ
করার ব্যেস্থা োস্তোেন করুন।
জ খাল্পন সকি কমবচারীর
কমবশদেস শুরু হওো এেং জিষ
হওোর (প্রল্পেি ও োশহর
হওোর) সমে শিশপেদ্ধ থাকল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শ্রশমকল্পদর কাল্পজর সম
শিশপেদ্ধ থাকল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

গড় কমব ঘণ্টা এেং
োৎসশরক কমবঘণ্টার পশরমাি
আইল্পন উল্পেশখত
ওভারটাইমসহ প্রশত সিাল্পহ
সল্পে বাচ্চ ৬০ কমবঘণ্টা।

শনধ বাশরত কমবঘণ্টা অশতিম
করল্পেন না। এেং
ওভারটাইল্পমর জন্য ঘণ্টা
শহল্পসল্পে মূি জেতল্পনর শদ্বগুন
শদল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন পািন
করা হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শ্রশমকরা পশরশ্রান্ত থাকল্পে
না। কমবল্পেল্পত্র শনরাপত্তা ও
স্বাল্পস্থযর উপর জনশতোচক
প্রভাে পড়ল্পে না।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

অনুপশস্থশতর হার কমল্পে।
ওভারটাইম কম হল্পি
গুিগতমান ও
উৎপাদনিীিতা বৃশদ্ধ পাল্পে।
সংল্পিাধনমূিক কাজ এেং
োশতি হওোর হার কমল্পে।
ত্রুটিহীন পণ্য উৎপাদন
ব্যেসাে স্থাশেত্ব োড়াে।
ওভারটাইল্পমর জন্য
অশতশরি ব্যে েহন করল্পত
হল্পে না। মাথাশপছু ব্যে হ্রাস
পাল্পে।
একটানা ৬ কমব শদেল্পসর
পরও শ্রশমকরা ১ শদন ছুটি
পাল্পচ্ছ না।

একটানা ৬ কমব শদেল্পসর পর
সকি শ্রশমকল্পক ১ শদন ছুটি
প্রদান করুন।
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োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

পুনরুযল্পমর জন্য শ্রশমকরা
সমে পাল্পে। উৎপাদনিীিতা
েজাে থাকল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

অনুপশস্থশতর হার কমল্পে।
বনি-পািাে নারী
কমবচারীল্পদর শনল্পোশজত করা
াল্পে না। রাত ১০ টা জথল্পক
জভার ছেটার মল্পে নারী
কমবচারী শনল্পোগ করল্পত হল্পি
শেল্পিষ ব্যেস্থা শনশিত
করল্পত হল্পে।

রাত ১০ টা জথল্পক জভার ছেটার
মল্পে জকান নারী কমবচারী কাজ
করল্পি তার শনকট জথল্পক শিশখত
সম্মশত শনন।
রাত ১০ টা জথল্পক জভার ছেটার
মল্পে জকান নারী কমবচারী কাজ
করল্পি কমবস্থল্পি আসা- াওোর
জন্য শনরাপদ ব্যেস্থা করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন সম্মত
কমপ্ল্াল্পেন্স পািন।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

নারী কমবচারীল্পদর শনরাপত্তা
শনশিত হল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি

নারী কমবচারীরা শেশ্রাম
জনওোর অশধক সমে পাল্পে।
অসুস্থ হওো এেং
অনুপশস্থশতর হার কমল্পে।

*কমবঘণ্টার জন্য প্রল্পোজনীে কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর জচকশিস্ট জপল্পত সংযুশি ৭.১.৯ জদখুন।

২.১০ মজুরী এেং সুশেধাসমূহ
কমবচারীল্পদর প্রাপ্য মজুরী এেং সুশেধাসমূহ জাতী আইন দ্বারা স্বীকৃত। এর মল্পে অন্তর্ভবি রল্পেল্পছ অশতশরি সমে কাল্পজর জন্য
পাশরশ্রশমক, শেশভন্ন জসো, িাচুইটি, মার্তত্বকািীন সুশেধা, এেং মজুরী জথল্পক ঋি জকল্পট জনওো এেং ছুটির সুশেধা।
মজুরী হল্পত হল্পে :
- শ্রশমকল্পদর কাল্পছ জোধগম্য।
- মুদ্রাে ো ব্যাংক জিনল্পদল্পনর মােল্পম পশরল্পিাধ।
থাসমল্পে এেং শন শমত পশরল্পিাধ।
- সঠিক পশরমাি মজুরী
- চুশি অনু ােী মজুশর পশরল্পিাধ, অন্ততঃ ন্যযনতম ো শিে মজুরী পশরল্পিাধ করল্পত হল্পে।
- স্থানী ভাষাল্পত শিশখত জেতন শিল্পপর মােল্পম পশরল্পিাধ করল্পত হল্পে।
আপনার জকাম্পাশনল্পত মজুরী কাঠাল্পমা িঙ্ঘন প্রশতল্পরাধ করল্পত শনম্নশিশখত সুপাশরিমািা এেং সুশেধাসমূহ শেল্পেচনা করুন :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
আইন অনু ােী শ্রশমকল্পদর
ন্যযনতম মজুরী জদওো হে
না।

সকি শ্রশমকল্পক ন্যযনতম মজুরী োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
প্রদান শনশিত করুন।
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

কমবচারী কর্তবক জকাম্পাশন
তযাল্পগর হার কমল্পে এেং দে
জনেি েজাে থাকল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,

শ্রশমকরা অন্ততঃ ন্যযনতম
মজুরী পাল্পে।
ন্যযনতম মজুরীর শনল্পচ মজুরী
প্রদান করল্পি শ্রশমকল্পদর
মল্পনােি এেং উেীপনা হ্রাস
পাে।
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আইএিও, এিএিএ,
এিডশিউএি

আইন অনু ােী থাসমল্পে
মজুরী প্রদান করা হে না।

পরেতী মাল্পসর প্রথম ৭
কমবশদেল্পসর মল্পে মজুরী
পশরল্পিাধ করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শেিল্পম্ব জেতন প্রদাল্পনর
জশরমানা এড়াল্পনা াে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

থাসমল্পে মজুরী প্রদান উন্নত
এেং দে শ্রশমকল্পদর
জকাম্পাশনর প্রশত আকষ বি
কল্পর।
থাসমল্পে মজুরী প্রদান
করল্পি শনল্পোগকতবার আশথ বক
সেমতা প্রমাশিত হে।
থাসমল্পে মজুরী প্রদান
করল্পি শ্রশমকরা জকাম্পাশন
জছল্পড় াল্পে না।
শ্রশমকল্পদর দ্বারা সম্পন্ন
কমবঘণ্টার পশরমাি,
উৎপাদল্পনর পশরমাি (প্রশত
ইউশনট উৎপাদল্পনর মজুরীর
জেল্পত্র), মজুরীর পশরমাি,
সাশপ্ল্ল্পমন্ট/ল্পোনাস,
সুশেধাসমূহ, মজুরী জথল্পক
কতবন, ইতযাশদসহ সংশেি
শেষল্পের শেস্তাশরত তথ্যসহ
জপ শিপ জদওো হে না।

সম্পন্ন কমবঘণ্টার পশরমাি,
উৎপাদল্পনর পশরমাি, মজুরীর
পশরমাি, সুশেধাসমূহ, মজুরী
জথল্পক কতবন, ইতযাশদসহ
সংশেি শেষল্পের শেস্তাশরত
তথ্যসহ সকি শ্রশমকল্পক জপ
শিপ প্রদান করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫

শ্রশমকল্পদর শনকট সম্পন্ন
কমবঘণ্টার পশরমাি,
উৎপাদল্পনর পশরমাি, মজুরীর
পশরমাি, ওভারটাইল্পমর
মজুরীর পশরমাি, মজুরী
জথল্পক কতবন ো জোনাস
(প্রল্প াজয জেল্পত্র) ইতযাশদর
শেস্তাশরত তথ্য থাকল্পে।

সে বশনম্ন মজুরী জগল্পজট
প্রজ্ঞাপন, শেএসশসআই,
ইটিআই, ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

শ্রশমকল্পদর জন্য আশথ বক দণ্ড
ব্যেস্থা চালু রল্পেল্পছ (ল্পেতন
ন্যযনতম মজুরীর শনল্পচ চল্পি
াোর ঝশুঁ ক সৃশি হল্পে।)

শ্রম আইন না জমল্পন আশথ বক
দণ্ড আল্পরাপ করল্পেন না।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শ্রশমকরা শদ জাল্পনন জ তারা শেএসশসআই, ইটিআই,
আশথ বক দল্পণ্ডর মুল্পখামুশখ
ডশিউআরএশপ,
হল্পেন না তাহল্পি েরং ভীত না এিডশিউএি
হল্পে অনুপ্রাশিত হল্পেন।

সকি কমবচারীর জন্য
গ্রুপ েীমার অথ ব/শপ্রশমোম
সংশেশধেদ্ধ গ্রুপ েীমা
পশরল্পিাধ করুন।
বতশরল্পত শনল্পোগকতবা অেদান
রাখল্পছ না।
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োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫

সংশেশধেদ্ধ গ্রুপ েীমার অথ ব
পশরল্পিাধ করার জন্য
কমবচারীল্পদর শনল্পজল্পদর জেতন

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি

জথল্পক জকান অথ ব জকল্পট রাখল্পত
হল্পে না।
মারাত্মক দুঘ বটনার জেল্পত্র
শনভবরিীিল্পদর জন্য আশথ বক
শনরাপত্তা শনশিত হল্পে।
শ্রশমকল্পদর জন্য োশষ বক
ছুটির শনিেতা জনই ো জদো
হে না।

আইন অনু ােী োশষ বক ছুটি
শনশিত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

পুনরুযল্পমর জন্য শ্রশমকরা
সমে পাল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ

জকান শ্রশমক ছুটি না শনল্পি
তার শেশনমল্পে অথ ব পাল্পে।
গভবেতী ো নতুন মা হল্পেল্পছ
এমন নারী শ্রশমকল্পদর জন্য
মার্তত্বকািীন ছুটি ও
সুশেধাসমূহ শনশিত নে।

আইন অনু া ী মার্তত্বকািীন
ছুটি এেং সুশেধাসমূহ শনশিত
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

জ সে নারীরা মার্তত্বকািীন
ছুটিল্পত থাল্পক সন্তান জল্পন্মর
পর তারা কাল্পজ শিল্পর
াওোর জন্য অনুপ্রাশিত হে।
কমবচারী কর্তবক কমবস্থি
তযাল্পগর হার হ্রাস পাে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিএিএ, আইএিও,
এিডশিউএি

বেচল শ্রশমক জখাঁজার জন্য
জকাম্পাশনল্পক খরচ করল্পত হে
না।
প্রশতভাোন এেং দে নারী
শ্রশমকল্পদর জকাম্পাশন তযাগ
েন্ধ করা াে।
শ্রশমকল্পদর জন্য
ওভারটাইল্পমর মজুরী
শনশিত নে।

অনুপশস্থশতর জশরমানা মূি
জেতল্পনর পশরেল্পতব জমাট
জেতন জথল্পক কাটা হে।

ওভারটাইম মজুরী প্রদান
করুন, া মূি জেতল্পনর শদ্বগুি
হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
অশতশরি কাল্পজর জন্য
অশতশরি উপাজবন শনশিত
হল্পে।

অনুপশস্থশতর জশরমানা মূি
জেতন জথল্পক কতবন করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

28

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,
এিডশিউএি
োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫

জকান অশতশরি অথ ব কাটা
হল্পে না।

শেএসশসআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ,

*মজুরী এেং সুশেধা শেষেক কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর প্রল্পোজনীেতাসমূহ সম্পল্পকব আল্পরা তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.১.১০ জদখুন।

৩.০ জপিাগত শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয
জপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয (ওএসএইচ) কমবল্পেল্পত্র শ্রশমকল্পদর শনরাপত্তা, স্বাস্থয এেং কল্যাি শনশিত করার সল্পঙ্গ সংশেি।
জাশতসংল্পঘর মানোশধকার শেষ ক জঘাষিাপত্র (২৩ নম্বর ধারা, ১৯৮৪) অনুসাল্পর, "প্রল্পতযল্পকরই কাজ করার, অোল্পধ চাকুরী
শনে বাচল্পনর, কাল্পজর জন্য ন্যায্য এেং অনুকূি অেস্থা িাল্পভর অশধকার রল্পেল্পছ”।
এই অনুল্পচ্ছল্পদ, অন্যান্য শেষল্পের সাল্পথ, কমবস্থল্পি শ্রশমকল্পদর অশি শনরাপত্তা, বেদুযশতক ও ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তা, প্রাথশমক শচশকৎসা,
রাসা শনক ও ব্যশিগত শনরাপত্তা, ইতযাশদ আল্পিাচনা করা হল্পেল্পছ।
৩.১ স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি
োংিাল্পদি শ্রম (সংল্পিাধীত) আইন ২০১৩ অনু া ী, শদ জকান কারখানাে পঞ্চাি ো তার জেশি কমী শনল্পোশজত থাল্পক তল্পে একটি
স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি গঠন করল্পত হল্পে। স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটিল্পত ব্যেস্থাপনা কর্তবপে ও শ্রশমকল্পদর পে জথল্পক সমান
প্রশতশনশধত্ব থাকল্পত হল্পে। কশমটি স্বাস্থয এেং শনরাপত্তা সম্পশকবত সমোগুশির িমাগত উন্নশতর জন্য কাজ করল্পে।
শনল্পম্ন উল্পেশখত কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতর অেস্থাগুল্পিা শনশদ বি সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেল্পপর মােল্পম সমাধান করল্পত হল্পে:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
স্বাস্থয এেং শনরাপত্তা কশমটি
গঠিত হে শন।

আইন অনু ােী একটি স্বাস্থয ও
শনরাপত্তা কশমটি গঠন করুন।
প্রশত ৩ মাল্পস স্বাস্থয এেং
শনরাপত্তা কশমটির অন্ততঃ
একটি বেঠক শনশিত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি
ব্যেস্থাপনা শেভাগ ও
কমীল্পদর মল্পে জ াগাল্প াগ
উন্নত কল্পর, শনরাপদ কমব
পশরল্পেি বতশর কল্পর,
শনরাপত্তা সল্পচতনতা
োড়াে, এেং কমীল্পদর
মল্পনােি বৃশদ্ধ কল্পর।

সংশেি সকি জেল্পত্র ঝশুঁ ক ও
শনরাপত্তা ব্যেস্থাপনাসহ
প্রশিেল্পি এই কশমটি কাজ
করল্পে।

এটি প বল্পেেি ব্যেস্থা
িশিিািী কল্পর, উন্নত
ঝশুঁ ক ব্যেস্থাপনা বতশর
কল্পর।
ঝশুঁ ক আল্পগই সনাি করা
া এেং জকাল্পনা
অপ্রতযাশিত পশরশস্থশত
ঘটার পূল্পে বই পদল্পেপ
জনওো াে।
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োংিাল্পদি শ্রম (সংল্পিাধন)
আইন, ২০১৩
শেএসশসআই, এসএ৮০০০,
ইটিআই, ডশিউআরএশপ,
এিএিএ, এিডশিউএি,
ইতযাশদ।

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি
গঠল্পন আইনী
প্রল্পোজনীেতাসমূহ মানা
হল্পচ্ছ না।

স্বাস্থয এেং শনরাপত্তা কশমটি
স্থানী আইন অনু া ী গঠন
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

গঠন প্রশি াটি নশথর্ভি করুন।

শনরাপত্তা কশমটি গঠল্পনর জমৌশিক প্রল্প াজনী তাসমূহ শনম্নরূপ :
-

-

জ খাল্পন ৫০ ো তল্পতাশধক কমী শনেশমতভাল্পে শনল্পোশজত রল্পেল্পছ জসখাল্পন একটি শনরাপত্তা কশমটি গঠন করল্পত হল্পে।
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা, ২০১৫ কা বকর হওোর ৬ মাল্পসর মল্পে েতবমাল্পন শেযমান প্রশতষ্ঠানসমূল্পহ একটি শনরাপত্তা
কশমটি গঠন করল্পত হল্পে। োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা ২০১৫ কা বকর হওোর পল্পর জ সে নতুন প্রশতষ্ঠান উৎপাদন শুরু
কল্পরল্পছ োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা ২০১৫ কা বকর হওোর ৯ মাল্পসর মল্পে জসসে প্রশতষ্ঠাল্পন একটি শনরাপত্তা কশমটি
গঠন করল্পত হল্পে।
শনরাপত্তা কশমটিল্পত জমাট সদে সংখ্যা ৬ (ছে) জল্পনর কম এেং ১২ (োল্পরা) জল্পনর অশধক হল্পে না। সদেল্পদর
অনুপাত কমবচারীল্পদর সংখ্যা দ্বারা শনধ বাশরত হল্পে (শনল্পম্নর সারশি জদখুন):

সারশি ১: শনরাপত্তা কশমটিল্পত কমবচারী সংখ্যা-সদেসংখ্যার অনুপাত
শনল্পোশজত কমবচারীর সংখ্যা
শনরাপত্তা কশমটির সদে সংখ্যা
৫০-৫০০

৬

৫০১-১০০০

৮

১০০১-৩০০০

১০

৩০০১ – তদূর্ধ্ব

১২

*স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি গঠন সম্পল্পকব আল্পরা শনশদ বি তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.১ জদখুন।

ব পশরকেনা
৩.২ জরুরী অেস্থা ও েশহগমন
ব শনশিত করার জন্য প্রল্পোজনীে করিীেসমূহ এই অনুল্পচ্ছল্পদ
অশিকাণ্ড, ভূশমকম্প ো অনুরূপ জকান জরুরীঅেস্থাে শনরাপদ েশহগমন
আল্পিাশচত হল্পেল্পছ।
ব সংিান্ত পশরকেনাে শনল্পম্নাি কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর
চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা কারখানাগুল্পিাল্পত জরুরীঅেস্থা ও েশহগমন
অনুপশস্থশত জদখা াে। শনল্পম্ন উল্পেশখত সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপসমূহ িহি করল্পি শেযমান সমোগুল্পিা কা বকরভাল্পে সমাধান
হল্পে া অথ বনীশতল্পত উল্পেখল্প াগ্য অেদান রাখল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

ব পথ
সাধারি েশহগমন
স্পিভাল্পে শচশিত নে।

ব পথ স্পিভাল্পে
সকি েশহগমন
শচশিত করুন।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শনল্পদ বিনাযুি জমল্পঝ শচি,
তীরশচি, জরুরীঅেস্থাে

প বাি তীরশচল্পির ব্যেস্থা করুন
ও েজাে রাখুন, া

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
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ব পথ
শ্রশমকরা েশহগমন
এেং জরুরীঅেস্থাে
ব পথ
েশহগমন

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

ব শচি, ইতযাশদ
েশহগমন
অপ বাি।

ব
জরুরীঅেস্থাে েশহগমল্পনর
পথ
শনল্পদ বি করল্পে।

পশরষ্কারভাল্পে শচশিত
করল্পত পারল্পে।

শেএসশসআই, এিএিএ,
ইটিআই, এসএ৮০০০,
ডশিউআরএশপ,

গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেননাি হল্পি
এিডশিউএি, এিডশিউশজ
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদাল্পনর
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ব পথ ল্পথি প্রিস্ত
েশহগমন
এেং প্রশতেন্ধকতামুি নে।

ব পথ ১০০ জস.শম.
েশহগমন
প্রিস্ত রাখুন। ১০০ জস.শম. না
হল্পিও ৭৫ জস.শম. এর কম
হল্পত পারল্পে না।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
ব পথ
েশহগমন
প্রশতেন্ধকতামুি।
শ্রশমল্পকরা শনশিত থাকল্পে
জ জকান অেস্থাল্পতই
ব পল্পথ
েশহগমন
প্রশতেন্ধকতা থাকল্পে না।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫
শেএসশসআই, এিডশিউএি,
এসএ৮০০০, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ

গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদান
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ব শচি সুস্পিভাল্পে
েশহগমন
শচশিত নে।

জরুরীঅেস্থাে জধাঁো ো প্রচণ্ড
ব
শভল্পড়র মল্পেও জ ন েশহগমন
শচি দৃশ্যমান থাল্পক তার জন্য
ব শচি স্পিভাল্পে
েশহগমন
শচশিত করুন।
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োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
অশিকাণ্ড শকংো জধাঁোযুি
ব শচি
পশরল্পেল্পি েশহগমন
দূর জথল্পকও শ্রশমকল্পদর
ব পথ
শনকটস্থ েশহগমন
ুঁ জপল্পত সাহায্য করল্পে
খুল্পজ

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫
শেএসশসআই, এিডশিউএি,
এসএ৮০০০, ইটিআই,

গুরুতর েশতসাধন এেং
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
জীেনহাশন হল্পি
এিডশিউশজ
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদান
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ব শচিসমূহ স্বতন্ত্র
েশহগমন
শেদুযৎ সরেরাহ ব্যেস্থা দ্বারা
সংযুি নে।

ব শচল্পি স্বতন্ত্র শেদুযৎ
েশহগমন
সরেরাহ ব্যেস্থা শনশিত করুন
অথো একটি স্বতন্ত্র ব্যাটাশর
শনভবর আল্পিার ব্যেস্থা করুন।

স্থানী আইন অনু ােী
কমপ্ল্যাল্পেন্স।

অশি প্রশতল্পরাধ ও শনে বাপি
শেশধমািা, ২০১৪

জরুরীঅেস্থাে শেদুযৎ
শেভ্রাল্পটর জেল্পত্র ব্যাটাশর
অথো স্বতন্ত্র শেদুযৎ
সরেরাল্পহর কারল্পি
ব শচি দৃশ্যমান
েশহগমন
থাকল্পে।
ব পথ
কমবচারীরা েশহগমন
জদখল্পত ও সনাি করল্পত
পারল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।

প্রশত জমল্পঝ/শেভাল্পগ শনরাপদ
ব পশরকেনা জনই।
েশহগমন

প্রশত জমল্পঝ/শেভাল্পগ শনরাপদ
ব পশরকেনা িহি ও
েশহগমন
োস্তোেন করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
ব পথ, শনকটস্থ
েশহগমন
ব পথ,
জরুরীেশহগমন
অশিশনে বাপল্পির সরঞ্জাল্পমর
অেস্থান, অশিকাল্পণ্ডর
হুশিোশর সংল্পকত,
প্রাথশমক শচশকৎসা, শিঁশড়,
ইতযাশদ সম্পল্পকব
শ্রশমকল্পদর পশরষ্কার
শনল্পদ বিনা এেং জোঝাপড়া
থাকল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫
শেএসশসআই, এিডশিউএি,
এসএ৮০০০, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ
এিডশিউশজ

গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদান
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ব পথ
জরুরীেশহগমন
প্রশতেন্ধকতাযুি, তািা-েন্ধ
থাল্পক, এেং সহল্পজ ব্যেহার
করা াে না।

ব পথ সে বদা মুি,
জরুরীেশহগমন
জখািা এেং প্রশতেন্ধকতামুি
রাখুন। সহল্পজ ব্যেহার করা
শনশিত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
জরুরীঅেস্থাে শ্রশমকরা
সহল্পজ কারখানা তযাগ
করল্পত পারল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫
শেএসশসআই, এিডশিউএি,
এসএ৮০০০, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ

গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি
এিডশিউশজ
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদান
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
ব দরজা োইল্পর
জরুরীেশহগমন
জথল্পক জখািা াে না।

ব দরজা োইল্পর
জরুরীেশহগমন
জথল্পক জখািা রাখার ব্যেস্থা
রাখল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

দরজা জভতর জথল্পক
জখািার জচল্পে োইল্পর জথল্পক
শেএসশসআই, এিডশিউএি,
জখািা সহজ। এল্পত
এসএ৮০০০, ইটিআই,
শ্রশমকরা দ্রুত জমল্পঝ তযাগ
ডশিউআরএশপ, এিএিএ
করল্পত পাল্পর।
গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি
জকাম্পাশনর শেরুল্পদ্ধ আইশন
পদল্পেপ িহল্পির ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
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এিডশিউশজ

গুরুতর েশতসাধন এেং
জীেনহাশন হল্পি জকাম্পাশন
কর্তবক েশতপূরি প্রদান
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
তাৎেশিক শেদুযৎ সরেরাহ
ো স্বতন্ত্র ব্যাটাশর শনভবর
ইমাল্পজবশন্স িাইট জনই।

ইমাল্পজবশন্স িাইট স্থাপন করুন।
স্বতন্ত্র শেদুযৎ সরেরাহসহ
ইমাল্পজবশন্স িাইট স্থাপন করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
জরুরীঅেস্থাে শেদুযৎ
শেভ্রাট হল্পি ব্যাটাশর
ব্যাকআপযুি এমাল্পজবশন্স
িাইট থাকাে অন্ধকার
হল্পে াল্পে না।

অশি এেং উদ্বাসল্পনর জন্য
মহড়া ো অনুিীিন (িাোর
অযান্ড ইভাকুল্পেিন শিি)
আইশন োেোধকতা
অনু ােী পশরচাশিত হে না।

প্রশত ছ মাল্পস একোর িাোর
এেং ইোভকুল্পেিন শিি
পশরচািনা করুন। এটি স্বাস্থয
এেং শনরাপত্তা কশমটি দ্বারা
পশরচাশিত হ ।
িাোর অযান্ড শসশভি শডল্পিন্স
কর্তবপল্পের উপশস্থশত ও
সহা তা িা ার শিি
পশরচাশিত হল্পত পাল্পর।
িাোর অযান্ড ইভাকুল্পেিন শিি
পশরচািনা করার ১৫ শদন
আল্পগ কারখানার পশরদিবক
এেং িা ার অযান্ড শসশভি
শডল্পিন্স কর্তবপেল্পক অেগত
করুন।
সকি সংশেি পদ্ধশত ও
প্রশিো শিশপেদ্ধ করুন।

প্রশিশেত অশি শনে বাপি
কমীর সংখ্যা অপ বাি।

স্থানী আইন অনু া ী
প্রশিশেত অশি শনে বাপি কমীর
সংখ্যা বৃশদ্ধ করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

শেএসশসআই, এিডশিউএি,
এসএ৮০০০, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ
এিডশিউশজ

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫
এিডশিউশজ

ইভাকুল্পেিন শিি
সুপশরকশেত এেং
শনেশমত পশরচাশিত হল্পি
তা ইভাকুল্পেিন ব্যেস্থাে
জকান দুে বিতা থাকল্পি
সনাি করল্পে।

কাল্পজর অভযাস
ইভাকুল্পেিন ব্যেস্থার সাল্পথ
মাশনল্পে াল্পে।
ইভাকুল্পেিন পদ্ধশত
সম্পল্পকব নতুন কমবচারীরা
পশরশচত হওোর সুল্প াগ
পাল্পে।
োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
থা থ প্রশিেি জপল্পি
সনদপ্রাি অশি শনে বাপি
কমীরা অশিকাণ্ড হল্পি
অশধক কা বকরভাল্পে
ভূশমকা রাখল্পত পারল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

িল্পি, শনেন্ত্রল্পির োইল্পর
াওোর আল্পগই আগুন
শনেন্ত্রি করা াল্পে।
একটি কা বকর জরুরীঅেস্থা জমাকাশেিার ব্যেস্থাপনা গল্পড় তুিল্পত শনল্পম্নাি পাঁচটি ধাপ অনুসরি করা উশচত :
ধাপ ১: জরুরীঅেস্থা জমাকাশেিার নীশতমািা ও প্রশিোর প্রস্তুশত িহি করা
ধাপ ২: ঝশুঁ ক মূল্যা ন
ধাপ ৩: জরুরীঅেস্থা জমাকাশেিার পশরকেনার প্রস্তুশত
ধাপ ৪: সুপশরকশেত জরুরীঅেস্থা জমাকাশেিাে শিি (অনুিীিন)
ধাপ ৫: কমবচারী/শ্রশমকল্পদর সাল্পথ জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি
*প্রশত ধাল্পপর শেস্তাশরত েি বনা জপল্পত সংযুশি ৭.২.২ জদখুন।

৩.৩ স্বাস্থয পরীো
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা ২০১৫ অনু া ী শেপজ্জনক ও ঝশুঁ কপূি ব কাল্পজ শনল্পোশজত শ্রশমকল্পদর স্বাস্থয পরীো করল্পত হল্পে। স্বাস্থয
পরীো একজন শনেশন্ধত শচশকৎসল্পকর মােল্পম করল্পত হল্পে এেং শনল্প াগকতবা এই খরচ েহন করল্পেন।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

শেপজ্জনক ও ঝশুঁ কপূি ব কাল্পজ
শনল্পোশজত সকি শ্রশমল্পকর
স্বাস্থয পরীো করা হল্পচ্ছ না।

শনেশন্ধত শচশকৎসক কর্তবক
অন্ততঃ শেপজ্জনক ও ঝশুঁ কপূি ব
কাল্পজ শনল্পোশজত শ্রশমকল্পদর
স্বাস্থয পরীো করাল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

শ্রশমকল্পদর স্বাস্থয সমো
এেং ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি এেং
শনেশমত প বল্পেেল্পি
থাকল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

শ্রশমকল্পদর স্বাস্থয ও
কল্যাি শনশিত করা হল্পে।
৩.৪ আল্পিার ব্যেস্থা
অপ বাি আল্পিা শ্রশমকল্পদর স্বাস্থয এেং কাল্পজর প্রশত মল্পনাল্প াল্পগর মাত্রার উপর সরাসশর প্রভাে জিল্পি। িিস্বরূপ া সামশিক
উৎপাদনিীিতা এেং পল্পণ্যর গুিগতমানল্পক প্রভাশেত কল্পর। অতএে, প বাি এেং উপযুি আল্পিার ব্যেস্থা করা উশচত। সাধারিত:
প্রাকৃশতক আল্পিা ব্যেহার করা উশচত, তল্পে জেল্পত্রশেল্পিল্পষ কৃশত্রম আল্পিা ব্যেহার করা জশ্রে।
কারখানাগুশিল্পত সচরাচর শনল্পম্নাি কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর অভাে জদখা াে। এসে শেষল্পে সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ িহি করা দরকার :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
অপ বাি আল্পিা

প বাি এেং উপযুি আল্পিার
ব্যেস্থা করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্াল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

তটা সম্ভে প্রাকৃশতক আল্পিা
ব্যেহার করুন।

প বাি এেং উপযুি
আল্পিার ব্যেস্থা শ্রশমকল্পদর
জচাল্পখর ধকি কমাে এেং
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

মাথা ব্যথা এেং জচাল্পখর
সমোর ঝশুঁ ক হ্রাস কল্পর।
অনুপশস্থশত কল্পম াওোে
উত্পাদন প্রশি াে
জনশতোচক প্রভাে পড়ল্পে
না।
োশত এেং অন্যান্য উৎস
জথল্পক প্রাি আল্পিাক সরেরাহ
শনেশমত রেিাল্পেেল্পির
জন্য জকান ব্যেস্থা জনই।

প বাি আল্পিা শ্রশমকল্পদর
কাল্পজর প্রশত মল্পনাল্প াগ
বৃশদ্ধ কল্পর।

সকি প্রকার আল্পিাক সরেরাহ
রেিাল্পেেল্পির জন্য একটি
পদ্ধশত োস্তোেন করা
প্রল্পোজন।

উৎপাদল্পন প্রল্পোজনীে
ুঁ জপল্পত
উপকরি খুল্পজ
প বাি আল্পিা সাহায্য
কল্পর।

শেএসশসআই, এসএ৮০০০,
ইটিআই, ইটিআই,
ডশিউআরএশপ, এিএিএ,
এিডশিউএি, ইতযাশদ।

সংল্পিাধনমূিক কাজ এেং
োশতল্পির হার হ্রাস
পাওোে উৎপাদন খরচ
হ্রাস পাল্পে।
পণ্যমান উন্নত হল্পে।
শিড টাইম হ্রাস পাল্পে।
জরিাল্পরন্স অনু ােী শ্রশমকল্পদর কমবল্পেল্পত্র জমল্পঝ জথল্পক কমপল্পে ১ শমটার উচ্চতাে ৩৫০ িাল্পক্সর আল্পিার ব্যেস্থা থাকল্পত হল্পে।
শনল্পম্নর সারচিদত শসএিএি এেং প্রথাগত োশতর তুিনাে এিইশড োল্পের িশির দেতা তুল্পি ধরা হি :
সারশি ২ : আল্পিা এেং িশি দেতা
িশির দেতা
িাইট এশমটিং ডাল্প াড
(এিইশড)

সাধারি আল্পিার োে

শেদুযৎ সাশ্রেী োশত
(শসএিএি)

স্থাশেত্ব (গল্পড়)

৫০,০০০ ঘণ্টা

১,২০০ ঘণ্টা

৮,০০০ ঘণ্টা

ব্যেহৃত শেদুযৎ (ওোট)

৬ - ৮ ও াট

৬০ ও াট

১৩ - ১৫ ও াট

ব্যেহৃত শেদুযৎ
(শকল্পিাওোট)

৩২৯ শকল্পিাও াট/ েছর

৩,২৮৫ শকল্পিাও াট/ েছর

৭৬৫ শকল্পিাও াট/ েছর

লুল্পমন্স

৮০০

৮০০

৮০০

আল্পিা-সম্পশকবত খরল্পচর মাত্রা কমাল্পত হল্পি একটি কা বকর প বল্পেেি ব্যেস্থার মােল্পম শেশভন্ন শেভাল্পগ আল্পিাক ব্যেস্থা সঠিকভাল্পে
কাজ করল্পছ শকনা তা শনশিত করল্পত হল্পে। আল্পিাক ব্যেস্থা শন শমত রেিাল্পেেল্পির মােল্পম িাইল্পটর স্থাশেত্ব বৃশদ্ধ পাল্পে এেং
দীঘ ব সম ধল্পর অশধক পশরমাল্পি তা কা বেম থাকল্পে।
মাশসক রেিাল্পেেি, সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ এেং িল্পিাআল্পপর একটি সহজ জচকশিস্ট জপল্পত সংযুশি ৭.২.৩ জদখুন।
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৩.৫ কমবস্থি পশরপাটি রাখার কাজ
কমবচারীল্পদর স্বাস্থয এেং সামশিক দেতা অজবল্পন কমবস্থি পশরপাটি এেং পশরচ্ছন্ন রাখা একটি অতযন্ত গুরুত্বপূি ব ভূশমকা পািন কল্পর।
এটি জপ্রাডাকিন জোর, ট ল্পিট,পান করার পাশন এেং ব্যশিগত স্বাস্থযশেশধসহ সামশিক পশরচ্ছন্নতা জুল্পড় থাল্পক।
োংিাল্পদি শ্রম আইন অনু া ী, “প্রল্পতযক প্রশতষ্ঠানল্পক পশরষ্কার-পশরচ্ছন্ন রাশখল্পত হইল্পে এেং জকান নদ বমা, পােখানা ো অন্য জকান
জঞ্জাি হইল্পত উশিত দূশষত োষ্প হইল্পত মুি রাশখল্পত হইল্পে” এেং “...ধূিা-োশি ো জধাঁো ো অন্য জকান দূশষত েস্তু হইল্পত এমন
প্রকৃশতর ো এমন পশরমাল্পি শনগতব হে জ , উহাল্পত জসখাল্পন কমবরত শ্রশমকগল্পির পল্পে স্বাস্থযহাশন ো অস্বশস্তকর হওোর সম্ভােনা
থাল্পক, তাহা হইল্পি জকান কমব-কল্পে উহা াহাল্পত জশমল্পত না পাল্পর এেং শ্রশমল্পকর প্রশ্বাল্পসর সাল্পথ িরীল্পর প্রল্পেি কশরল্পত না পাল্পর
ইহার কা বকর ব্যেস্থা িহি কশরল্পত হইল্পে”।
গুরুতরভাল্পে উৎপাদনিীিতা হ্রাস কল্পর এমন শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতর শেষেসমূহ থা থভাল্পে সমাধান করা দরকার।
শনল্পম্ন জসগুল্পিা তুল্পি ধরা হি:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
উৎপাদন এিাকা পশরষ্কারপশরচ্ছন্ন ন ।

উৎপাদন এিাকা াল্পত
শনেশমত পশরষ্কার-পশরচ্ছন্ন
রাখা হে তা শনশিত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

একটি পশরষ্কার-পশরচ্ছন্ন ও
পশরপাটি উৎপাদন এিাকা
শনশিত হল্পি উপকরি জখাঁজার
সমে এেং ডাউনটাইম হ্রাস
পাে তাই কমবচারীল্পদর
কমবকুিিতা বৃশদ্ধ পাে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

এ জেল্পত্র ৫টি করিীে:
জশ্রিীকরি, শৃঙ্খিােদ্ধ করা,
পশরছন্ন রাখা, মানদন্ড ঠিক
করা, ধারাোশহকতা েজাে
(িাইভ-এস: সরট, জসট ইন
অড বার, িাইন, স্টযান্ডাড বাইজ,
উৎপাদনিীিতা বৃশদ্ধ পাে এেং
সাল্পস্টইন) রাখার জন্য প্রশিো
পল্পণ্যর গুিগত মান উন্নত হে।
শনশিত করুন।
ব
জরুরীঅেস্থাে দ্রুত েশহগমন
করা াে।

পুল্পরা কারখানা চত্বর, জমল্পঝ,
কমবস্থি, শেশ্রাম কে, এেং
অন্যান্য স্থানসমূহ পশরষ্কারপশরচ্ছন্ন রাখুন।
খাোর পাশন সরেরাহ করা
হে না।

উপযুি স্থাল্পন শ্রশমকল্পদর জন্য োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
ল্পথি এেং প বাি খাোর
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
পাশন সরেরাহ করুন।
প বাি খাোর পাশন সুশেধা
কমবচারীল্পদর পাশনশূন্যতা জথল্পক
সুরো করল্পে।

খাোর পাশনর গুিমান পরীো সরকার স্বীকৃত জকান প্রশতষ্ঠান
করা হে না।
কর্তবক শনেশমত খাোর
পাশনর গুিমান পরীো (ল্পভৌত,
রাসােশনক এেং জরাগজীোণু
সম্বন্ধীে) করুন।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

খাোর পাশনর গুিমান েজাে
থাকার কারল্পি পানাহাল্পরর
কাল্পজ তা ব্যেহার করা াল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

পাশনোশহত জরাগ প্রশতল্পরাধ
করা াল্পে।
পুরুষ ও নারী শ্রশমকল্পদর
জন্য অপ বাি জিৌচাগার।

আইশন োেোধকতা অনু ােী
পুরুষ ও নারী শ্রশমকল্পদর জন্য
জিৌচাগার সংখ্যা বৃশদ্ধ করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

প বাি জিৌচাগার থাকল্পি
শ্রশমকরা সহল্পজই ব্যেহার
করল্পত পারল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

প বাি জিৌচাগার থাকল্পি
স্বাস্থযসম্মত অেস্থা েজাে
থাকল্পে।
পুরুষ ও নারী কমবচারীল্পদর
জন্য পৃথক জিৌচাগার জনই।

জিৌচাগারগুল্পিা জনাংরা এেং
অস্বাস্থযকর।

পুরুষ ও নারী কমবচারীল্পদর
জন্য পৃথক জিৌচাগার ব্যেস্থা
করুন এেং পশরষ্কারভাল্পে
শচশিত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

সঠিক শচি দ্বারা পুরুষ এেং
নারী জিৌচাগার সহল্পজই সনাি
করা া ।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

প্রশতশদন জিৌচাগারগুল্পিা
পশরস্কার করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

জিৌচাগার সে বদা পশরষ্কারপশরচ্ছন্ন এেং স্বাস্থযসম্মত
রাখুন।

পশরষ্কার-পশরচ্ছন্ন এেং
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
স্বাস্থযসম্মত জিৌচাগার
২০১৫
সংিামক জরাল্পগর ঝশুঁ ক কমাে।

*কমবল্পেত্র পশরপাটি রাখার কাজ এেং ৫এস সম্পল্পকব আল্পরা তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.৪ জদখুন।

৩.৬ বেদুযশতক শনরাপত্তা
অশনরাপদ বেদুযশতক তার অশিকাণ্ড ঘটার েড় একটি কারি। অশিকাণ্ড ঘটা শন ন্ত্রি ও কমাল্পনার জন্য একটি থা থ এেং শনরাপদ
ব
ইনসুল্পিল্পটড বেদুযশতক তার ব্যেস্থা অতযন্ত গুরুত্বপূি ব। উদাহরিস্বরূপ, বেদুযশতক তার শনশদ বি সমে অন্তর অন্তর সাটিশিল্পকটধারী
ইল্পিকল্পেশিোন দ্বারা পরীো করল্পত হল্পে। আরও সুপাশরিমািা এেং এর সুশেধাসমূহ শনল্পম্ন জদও া হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

বেদুযশতক সরঞ্জামসমূহ
ঠিকঠাক ভাল্পে কাজ করল্পছ
না। উদাহরিস্বরূপ,
শডশিশেউিন জোড ব, শিউজ
েক্স, প্যাল্পনি, তার, সুইচ
ইতযাশদ।

এমন ব্যেস্থা গল্পড় তুলুন াল্পত
বেদুযশতক স্থাপনাসমূহ সশিে
অেস্থাে থাল্পক।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
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শনেশমত পরীোর পদ্ধশত,
প্রশিো এেং িিািি নশথেদ্ধ
করুন।
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বেদুযশতক সরঞ্জামসমূহ
সুরশেত থাকল্পি তশড়তাশহত
হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
থা থভাল্পে বেদুযশতক
সরঞ্জামসমূহ স্থাশপত হল্পি িট ব

সাশকবট জথল্পক অশিকাণ্ড ঘটা
হ্রাস পাল্পে।
অশিকাল্পণ্ডর জন্য সে জথল্পক
েড় কারি বেদুযশতক ঝশুঁ ক
শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে, এেং হ্রাস
পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিতঃ শেদুযৎ খরচ হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক সরঞ্জাম এেং তার
থা থভাল্পে স্থাশপত নে।

সকি বেদুযশতক সরঞ্জাম এেং োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
তার থা থভাল্পে স্থাপন করুন। কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
শনেশমত পরীোর পদ্ধশত,
প্রশিো এেং িিািি নশথেদ্ধ
করুন।
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বেদুযশতক সরঞ্জামসমূহ
সুরশেত থাকল্পি তশড়তাশহত
হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
থা থভাল্পে বেদুযশতক
সরঞ্জামসমূহ স্থাশপত হল্পি
িট বসাশকবট জথল্পক অশিকাণ্ড
ঘটা হ্রাস পাল্পে।
বেদুযশতক ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি
থাকল্পে, এেং হ্রাস পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিতঃ শেদুযৎ খরচ হ্রাস
পাল্পে।

বেদুযশতক তারগুল্পিা
বেদুযশতক শনরাপত্তা শনশিত
োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
থা থভাল্পে ইনসুল্পিিন করা করার জন্য বেদুযশতক তারগুশি কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
নে ো ইনসুল্পিিন জভল্পে
সঠিকভাল্পেই ইনসুল্পিিন করুন।
বেদুযশতক তার সুরশেত এেং
জগল্পছ।
থা থ ইনসুল্পিিন করা
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ইনসুল্পিিনগুল্পিা সম্পূি ব অেত
রাখুন। ভাো ইনসুল্পিিন
পশরেতবন করুন।
শনেশমত পরীোর পদ্ধশত,
প্রশিো এেং িিািি নশথেদ্ধ
করুন।

থাকল্পি তশড়তাশহত হওোর
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
বেদুযশতক তার থা থ
ইনসুল্পিিন করা থাকল্পি িট ব
সাশকবট জথল্পক অশিকাণ্ড ঘটা
হ্রাস পাল্পে।
বেদুযশতক ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি
থাকল্পে, এেং হ্রাস পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিত শেদুযৎ খরচ হ্রাস পাল্পে।

সংশেি কাল্পজর স্থাল্পন উচ্চ
জভাল্পেজ/শেপজ্জনক এেং
সতকবতামূিক শচি জনই।

সংশেি কাল্পজর স্থাল্পন উচ্চ
জভাল্পেজ/শেপজ্জনক এেং
সতকবতামূিক শচি শদন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

উচ্চ জভাল্পেজ/শেপজ্জনক
এিাকাে শুধুমাত্র অনুল্পমাশদত
এেং শেল্পিষভাল্পে প্রশিশেত
ব্যশিরাই কাজ করল্পে।
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দৃশ্যমান সতকবতামূিক শচি
বেদুযশতক সরঞ্জাল্পমর শেপদ
সম্পল্পকব সল্পচতন কল্পর এেং
তশড়তাশহত হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
কল্পর।
বেদুযশতক ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি
থাকল্পে, এেং হ্রাস পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিত, শেদুযৎ খরচ হ্রাস
পাল্পে।

শনেশমতভাল্পে বেদুযশতক
ইনসুল্পিিন এেং তার
পরীো করার জন্য

শনেশমতভাল্পে বেদুযশতক
ইনসুল্পিিন এেং তার পরীো
করার জন্য কারখানাে ব্যেস্থা
িহি করুন ও োস্তোেন করুন।
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কারখানাে জকান ব্যেস্থা
জনই।

শন শমত পরীো,
সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ এেং
িিািি নশথেদ্ধ করুন।

বেদুযশতক সরঞ্জাম এেং তার
শনেশমত এেং
প বােিশমকভাল্পে পরীো
করল্পি বেদুযশতক দুঘ বটনা
ঘটার কারিসমূহ (ল্প মন,
তশড়তাশহত) দ্রুত প্রশতল্পরাধ
করা াল্পে এেং প্রল্প াজয
জেল্পত্র সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ িহি করা াল্পে।

বেদুযশতক ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি
থাকল্পে, এেং হ্রাস পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিত, শেদুযৎ খরচ হ্রাস
পাল্পে।
সনদধারী ইল্পিশিশিোল্পনর
অভাে।

বেদুযশতক ইনসুল্পিিন এেং
োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
তাল্পরর রেিাল্পেেল্পির জন্য
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
একজন সনদধারী ইল্পিশেশি ান
সনদধারী ইল্পিশেশি ান দ্বারা
শনল্প াগ করুন।
বেদুযশতক সরঞ্জাম এেং তার
ইল্পিশিশিোনল্পক অেশ্যই
থা থভাল্পে পশরচাশিত ও
সরকার অনুল্পমাশদত জকান
রেিাল্পেেি হল্পে।
প্রশতষ্ঠান জথল্পক সনদধারী হল্পত
বেদুযশতক ঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি
হল্পে।
থাকল্পে, এেং হ্রাস পাল্পে।
দুঘ বটনাে মৃতুযল্পত আইশন
পদল্পেল্পপর জমাকাশেিা এেং
েশতপূরি জদওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
বেদুযশতক জিাড এেং শেতরি
ব্যেস্থা শনেন্ত্রল্পি থাকল্পে,
িিত, শেদুযৎ খরচ হ্রাস
পাল্পে।

*জেদুযশতক সরঞ্জাম রেিাল্পেেি সম্পশকবত শনল্পদ বশিকা জপল্পত সংযুশি ৭.২.৫ জদখুন।
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৩.৭ অশি শনরাপত্তা
কমবচারীল্পদর শনরাপত্তা শনশিত করার জেল্পত্র অশি শনরাপত্তা সেল্পচল্প গুরুত্বপূি ব শেষল্পের একটি। অশি শনরাপত্তা শনশিত করার জন্য
এেং অশিকাল্পণ্ডর ঝশুঁ ক কমাল্পনার জন্য প বাি ও উপযুি অশি শনল্পদ বিক এেং অশিকাণ্ড জমাকাশেিার সরঞ্জাম সরেরাহ করা, পরীো
করা এেং রেিাল্পেেি করা আেশ্যক।
শনল্পচর সারশিল্পত সংশেি কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতর অেস্থা তুল্পি ধরা হল্পেল্পছ এেং প্রল্পোজনীে সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ েি বনা করা
হল্পেল্পছ া শনল্প াগকতবা এেং কমবচারী উভ ল্পকই িাভোন করল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
পরীশেত অশি শনে বাপক ন্ত্র
এেং অশিকাণ্ড জমাকাশেিার
সরঞ্জাম অপ বাি।

িা ার িাইল্পসল্পন্স উশেশখত
সংখ্যক অশি শনে বাপক ন্ত্র
এেং অশি শনে বাপক সরঞ্জাল্পমর
ব্যেস্থা করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

প বাি, থা থ এেং কা বকরী
অশি শনে বাপক সরঞ্জাম থাকল্পি
অশিকাল্পণ্ড দ্রুত পদল্পেপ
জনওো াে। আগুন শনেন্ত্রল্পির
োইল্পর াওোর আল্পগই
শনে বাপি করা সম্ভে হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫

দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি আইন, ২০০৩
অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি শেশধমািা,
২০১৪

আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
সুনাম নি হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে া ভশেষ্যল্পত ব্যেসার
উপর জনশতোচক প্রভাে
জিিল্পত পারত।
অশি শনে বাপক ন্ত্র েসাল্পনা
হেশন এেং তার স্থান শচশিত
নে।

অশি শনে বাপক ন্ত্র েসাল্পত হল্পে
এেং জসগুল্পিা থা থভাল্পে
শচশিত করল্পত হল্পে।

অশি শনে বাপক ন্ত্রটি
প্রশতেন্ধকতামুি অেস্থাে
রাখা হেশন।

সকি অশি শনে বাপক ন্ত্র ও
সরঞ্জাল্পমর স্থানটি
প্রশতেন্ধকতামুি রাখুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

অশি শনে বাপক ল্পন্ত্রর অেস্থান
সহল্পজই সনাি করা াল্পে
এেং সহল্পজই ব্যেহারল্প াগ্য
হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫
অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি আইন, ২০০৩

প্রশিশেত অশি শনে বাপক কমী
অশি প্রশতল্পরাধ ও
অশি শনে বাপক ন্ত্রগুল্পিার ধরি
শনে বাপি শেশধমািা,
সহল্পজই সনাি করল্পত পাল্পর
২০১৪
এেং জকান ধরল্পির অশি কাল্পণ্ড
জকান ন্ত্র ব্যেহার করল্পত হল্পে
তা জাল্পন।
অশি শনে বাপক ন্ত্র রাখার
স্থানটি প্রশতেন্ধকতামুি
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থাকল্পি অশি কাল্পণ্ডর সমে
সহল্পজই তা ব্যেহার করা াে
এেং দ্রুত ও কা বকর পদল্পেপ
িহি করা াে।
দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
সুনাম নি হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে া ভশেষ্যল্পত ব্যেসার
উপর জনশতোচক প্রভাে
জিিল্পত পারত।
জকান কা বকর অশি হুশিোশর
সংল্পকত ব্যেস্থা জনই।

কা বকর অশি হুশিোশর
সংল্পকল্পতর ব্যেস্থা করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

অশি হুশিোশর সংল্পকত
ব্যেস্থাে স্বতন্ত্র শেদুযৎ সরেরাহ
শনশিত করুন। এল্পত স্বাভাশেক
শেদুযৎ শেভ্রাল্পটর সমল্পেও
হুশিোশর ব্যেস্থা চালু থাকল্পে।

কা বকর অশি হুশিোশর
সংল্পকল্পতর ব্যেস্থা থাকল্পি
কমবচারীরা দ্রুত জমল্পঝ তযাল্পগর
জন্য সতকবতা সংল্পকত পাল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম
শেশধমািা, ২০১৫

দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি আইন, ২০০৩
অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি শেশধমািা,
২০১৪

সুনাম নি হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে া ভশেষ্যল্পত ব্যেসার
উপর জনশতোচক প্রভাে
জিিল্পত পারত।
অশি হুশিোশর সংল্পকত
ব্যেস্থাে স্বতন্ত্র শেদুযৎ
সরেরাহ জনই।

অশি হুশিোশর সংল্পকত
ব্যেস্থাে স্বতন্ত্র শেদুযৎ সরেরাহ
করুন াল্পত স্বাভাশেক শেদুযৎ
সরেরাহ শেশচ্ছন্ন হল্পিও
হুশিোশর সংল্পকত কা বকর
থাকল্পত পাল্পর।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি আইন, ২০০৩

হুশিোশর সংল্পকত ব্যেস্থাে
স্বতন্ত্র শেদুযৎ সরেরাহ ো
ব্যাটাশর যুি থাল্পকি শেদুযৎ
শেশচ্ছন্ন হল্পিও হুশিোশর
সংল্পকত প্রদান চালু থাকল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি শেশধমািা,
২০১৪

দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
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আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
সুনাম নি হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে া ভশেষ্যল্পত ব্যেসার
উপর জনশতোচক প্রভাে
জিিল্পত পারত।
জধাঁ া এেং তাপ সনািকরি
ব্যেস্থা জনই।
জধাঁ া এেং তাপ সনািকরি
ব্যেস্থা অপ বাি।

িাোর িাইল্পসল্পন্সর শনল্পদ বিনা
অনু ােী সকি ভেন, জমল্পঝ
এেং শেভাল্পগ প বাি জধাঁ া এেং
তাপ সনািকরি ব্যেস্থা িহি
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি আইন, ২০০৩

জধাঁো এেং তাপ সনািকরি
ব্যেস্থা হঠাৎ জধাঁো এেং
অস্বাভাশেক উত্তাপ দ্রুত সনাি
করল্পত পাল্পর।

অশি প্রশতল্পরাধ ও
শনে বাপি শেশধমািা,
২০১৪।

েড় ধরল্পির দুঘ বটনা এড়াল্পত
দাশেত্বিীি ব্যশি দ্রুত
পশরশস্থশত মূল্যােন করল্পত
এেং প্রশতল্পরাধমূিক ব্যেস্থা
িহি করল্পত পারল্পে।
দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
সুনাম নি হওোর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে া ভশেষ্যল্পত ব্যেসার
উপর জনশতোচক প্রভাে
জিিল্পত পারত।
কারখানার বেধ অশি েীমা
জনই।

বেধ অশি েীমা িহি করুন।

বেধ অশি েীমা থাকল্পি
ব্যেস্থাপনা কর্তবপে েীমার
অথ ব দাশে করল্পত পারল্পে।
অশি েীমা থাকল্পি তার
মােল্পম অশিকাল্পণ্ড েেেশত
পুশষল্পে জনওো াল্পে এেং
দ্রুততম সমল্পে ব্যেসা
পশরচািনা শুরু করা াল্পে।

*সামশিক অশি শনরাপত্তা ব্যেস্থাপনা উন্নত করল্পত জমৌশিক শনল্পদ বিনা জপল্পত সংযুশি ৭.২.৬ জদখুন।

৩.৮ ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তা
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শ্রশমকল্পদর ব্যশিগত শনরাপত্তা শনশিত করল্পত ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তা শনশিত করা আেশ্যক। প বাি ও থা থ শনরাপত্তা জেিনী
ব্যেস্থা না থাকল্পি এেং শন শমত রেিাল্পেেি করা না হল্পি দুঘ বটনা ঘটার সম্ভােনা জেশি থাল্পক। ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তা প্রদান ও
রেিাল্পেেি করা শনল্প াগকতবার দাশ ত্ব।
ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তাে প্রশতেন্ধকতাসমূহ এেং তা জথল্পক পশরত্রাল্পি করিীে শনল্পম্ন েশি বত হল্প ল্পছ :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
ঘূি বােমান এেং চিন্ত
অংিযুি ন্ত্রপাশতর সাল্পথ
প বাি এেং থা থ শনরাপত্তা
জেিনী জদওো জনই।

ঘূি বােমান এেং চিন্ত অংিযুি
সকি ন্ত্রপাশতর সাল্পথ প বাি
এেং থা থ শনরাপত্তা জেিনী
শদন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
ঘূি বােমান এেং চিন্ত অংল্পি
শনরাপত্তা জেিনী প্রদান করল্পি
শ্রশমকল্পদর আহত হওোর
আিংকা হ্রাস পাল্পে।

প্রাসশঙ্গকতা
োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

আইশন পদল্পেপ জমাকাশেিা
এেং জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।
োষ্প েেিার সুরশেত নে।

োষ্প েেিার থা থভাল্পে
সুরশেত করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন, ২০০৬
েেিার আইন, ১৯২৩

শেল্পফারল্পির সমে একটি
সুরশেত োষ্প েেিার মারাত্মক
শেপ বল্পের ঝশুঁ ক হ্রাস করল্পত
পাল্পর।
ন্ত্রপাশতর শনেশমত
রেিাল্পেেি ন্ত্রপাশতর
কা বকাশরতা বৃশদ্ধ কল্পর।
জেকডাউন সমে হ্রাস পাল্পে।
উৎপাদন প্রশিো োধািস্ত হল্পে
না।
শিড টাইম হ্রাস পাল্পে।
েেিার অপাল্পরিন িাইল্পসন্স
জমোল্পদাত্তীি ব অথো
অকা বকর।
বেধ েেিার অপাল্পরিন
িাইল্পসন্স জনই।

শিে মন্ত্রিািল্পের শনেন্ত্রিাধীন
েেিার অশধদিল্পর েেিার
অপাল্পরিন িাইল্পসল্পন্সর জন্য
আল্পেদন করুন।
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োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
েেিার থা থভাল্পে শনধ বাশরত
কাজ করল্পে।

েেিার আইন, ১৯২৩

েেিার চািক প বািভাল্পে
জকান থা থ কর্তবপে কর্তবক
প্রশিশেত এেং সনদপ্রাি নে। পরীশেত/প্রতযশেত একজন
েেিার চািক (সেমতা সনদ
প্রাি) শনল্পোগ করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

েেিার আইন, ১৯২৩

একজন প্রশিশেত সেম ব্যশি
কর্তবক েেিার শনরাপত্তা এেং
শুধুমাত্র সিিভাল্পে উত্তীি ব হল্পিই কা বকাশরতা রেিাল্পেেি এেং
েেিার চািকল্পক শিে
পশরচাশিত হল্পে।
মন্ত্রিািল্পের শনেন্ত্রিাধীন েেিার
ন্ত্রপাশতর শনেশমত
অশধদির কর্তবক সেমতা
রেিাল্পেেি ন্ত্রপাশতর
ব
সাটিশিল্পকট
প্রদান করা হল্পে।
কা বকাশরতা বৃশদ্ধ কল্পর।
জেকডাউন সমে হ্রাস পাল্পে।
উৎপাদন প্রশিো োধািস্ত হল্পে
না।
শিড টাইম হ্রাস পাল্পে।

কারখানার বেধ জজনাল্পরটর
(শনজস্ব উল্পযাল্পগ শেদুযৎ
উৎপাদন) ব্যেহাল্পরর
িাইল্পসন্স জনই।

জজনাল্পরটর (শনজস্ব উল্পযাল্পগ
শেদুযৎ উৎপাদন) ব্যেহাল্পরর
িাইল্পসন্স জপল্পত থা থ
কর্তবপল্পের শনকট আল্পেদন
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
কারখানার একটি বেধ
জজনাল্পরটর অপাল্পরিন
িাইল্পসন্স থাকল্পে।

িাইল্পসন্সটি োংিাল্পদি এনাশজব
জরগুল্পিটরী কশমিন কর্তবক
প্রদান করা হল্পে।

োংিাল্পদি এনাশজব
জরগুল্পিটরী কশমিন আইন,
২০০৩

জজনাল্পরটর শনধ বাশরতভাল্পে কাজ
করল্পে।

* ন্ত্রপাশতর শনরাপত্তা শনশিত করল্পত আল্পরা শেস্তাশরত তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.৭ জদখুন।

৩.৯ ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম (শপশপই)
খন স্বাস্থয এেং শনরাপত্তার ঝশুঁ ক অন্য জকান উপাল্প সঠিকভাল্পে শনেন্ত্রি করা া না তখন ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম (শপশপই)
জিষ অেিম্বন শহসাল্পে ব্যেহার করা হ । শপশপই ব্যেহারকারীল্পক কমবল্পেল্পত্র স্বাস্থয ও শনরাপত্তা ঝশুঁ ক জথল্পক রো কল্পর। এল্পত রল্পেল্পছ
শনরাপত্তা জহিল্পমট, হাতল্পমাজা, জচাখ সুরো ব্যেস্থা (আই জপ্রাল্পটকিন), উচ্চ দৃশ্যমান জপািাক (হাই শভশজশেশিটি ক্ল্শথং), শ্বাস ন্ত্র
সুরো সামিী, ইতযাশদ।
কমবচারীল্পদর প বাি ও উপযুি ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম প্রদান এেং এসে ব্যেহাল্পর শন শমত সল্পচতনতামূিক প্রশিেি দান
শনল্পোগকতবার দাশেত্ব।
সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ িহল্পির মােল্পম কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতজশনত অেস্থার উন্নশত ঘটাল্পনার জন্য কারখানাগুল্পিাল্পত কা বকর
ব্যশিগত সুরো সামিী প্রদান করা দরকার া শনল্পোগকতবা এেং শ্রশমক উভল্পের জন্যই িাভোন হল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
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সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

শ্রশমকল্পদর জন্য প বাি ও
থা থ ব্যশিগত সুরো
সরঞ্জাম (শপশপই) প্রদান করা
হ না।

সম্ভে হল্পি ব্যশিগত সুরো
োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
সরঞ্জাম ব্যেহার না কল্পরই াল্পত কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
স্বাস্থয ঝশুঁ ক এড়াল্পনা াে জসই
প বাি ও থা থ ব্যশিগত
প্রল্পচিা করুন।
সুরো সরঞ্জাম কমবল্পেল্পত্র
ব্যেহারকারীর স্বাস্থয ও
শনরাপত্তা ঝশুঁ ক হ্রাস করল্পে।
শদ ঝশুঁ ক এড়াল্পনা সম্ভে না হে
তাহল্পি সকি শ্রশমকল্পক প বাি
দীঘ বল্পম াদী অসুস্থতা এেং
ও থা থ ব্যশিগত সুরো
মারাত্মক দুঘ বটনা হ্রাস পাল্পে।
সরঞ্জাম প্রদান করুন।
রাসােশনক পদাল্পথ বর মাল্পঝ
দীঘ বল্পমোল্পদ কাজ করার িল্পি
সৃি প্রশতকূি স্বাস্থয ঝশুঁ ক এেং
শচশকৎসা খরচ হ্রাস পাল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

অনুপশস্থশতর হার এেং
উৎপাদন প্রশিোর উপর এর
জনশতোচক প্রভাে হ্রাস পাল্পে।
মারাত্মক দুঘ বটনাে আইশন
পদল্পেপ জমাকাশেিা এেং
জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
সংশেি কমবস্থল্পি শ্রশমকরা
ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম
ব্যেহার করল্পছ না।

সম্ভে হল্পি ব্যশিগত সুরো
োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
সরঞ্জাম ব্যেহার না কল্পরই াল্পত কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।
স্বাস্থয ঝশুঁ ক এড়াল্পনা াে জসই
মশনটশরং ব্যেস্থা প্রল্পোজনীে
প্রল্পচিা করুন।
সমল্পে শ্রশমল্পকর ব্যশিগত
ুঁ
শদ ঝশক এড়াল্পনা সম্ভে না হে সুরো সরঞ্জাম ব্যেহার শনশিত
তাহল্পি সকি শ্রশমল্পকর সংশেি করল্পে।
কমবস্থল্পি থা থ ব্যশিগত
সংশেি কমবস্থল্পি শেভাগীে
সুরো সরঞ্জাম ব্যেহার শনশিত
কমবকতবা ো তদারক কমবকতবা
করল্পত মশনটশরং ব্যেস্থা িহি
ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম
করুন।
ব্যেহার করল্পি তা অনুসরিীে
শহল্পসল্পে কাজ করল্পে।
দীঘ বল্পম াদী অসুস্থতা এেং
মারাত্মক দুঘ বটনা হ্রাস পাল্পে।
রাসােশনক পদাল্পথ বর মাল্পঝ
দীঘ বল্পমোল্পদ কাজ করার িল্পি
সৃি প্রশতকূি স্বাস্থয ঝশুঁ ক এেং
শচশকৎসা খরচ হ্রাস পাল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

অনুপশস্থশতর হার এেং
উৎপাদন প্রশিোর উপর এর
জনশতোচক প্রভাে হ্রাস পাল্পে।
মারাত্মক দুঘ বটনাে আইশন
পদল্পেপ জমাকাশেিা এেং
জশরমানা প্রদাল্পনর ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম
থা থ ব্যেহাল্পরর জন্য
কারখানা কর্তবক জকান
প্রশিেি প্রদান করা হে না।

ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাল্পমর
কা বকাশরতা শনশিত করল্পত এর
থা থ ব্যেহার, শনেন্ত্রি এেং
সংরেল্পির উপর শনেশমত
শভশত্তল্পত প্রশিেি প্রদান করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্াল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
ব্যেহাল্পরর উপর শনেশমত এেং ২০১৫
প বােিশমক প্রশিেি
শ্রশমকল্পদর মল্পে এর
প্রল্পোজনীেতা ও সুিি সম্পল্পকব
সল্পচতনতা বৃশদ্ধ কল্পর।

*ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম ব্যেহাল্পরর শনল্পদ বশিকা এেং এর একটি মূল্যােন জচকশিল্পস্টর জন্য সংযুশি ৭.২.৮ জদখুন।

৩.১০ োয়ুচিাচি
সািিাইড, অযাল্পমাশন া এেং অন্যান্য বজে দ্রােল্পকর মল্পতা শেষাি পদাথ ব জথল্পক শনগতব পদাল্পথ বর জন্য কমবল্পেল্পত্র থা থ োয়ুচিাচি
অতযন্ত জরুশর। াশন্ত্রক কা বিল্পমর িল্পি উৎপাশদত জিদার ডাস্ট এেং রঁজল্পনর চূি ব’র (ডাইস্টাি) জন্যও শেল্পিষ োয়ুচিাচি ব্যেস্থা
ব েড় রকল্পমর সমো সৃশি করল্পত পাল্পর।
প্রল্পোজন। সািিাইড, থাল্পোিস, বজে দ্রােক এেং পচন প্রশিো জথল্পক সৃি দুগন্ধও
শনমবি োয়ু প্রোল্পহর জন্য প বাি োয়ু চিাচি ব্যেস্থা রাখল্পত হল্পে। উৎপাদন স্থল্পির তাপমাত্রা সহনীে মাত্রাে রাখল্পত হল্পে। শনল্পম্নর
সারশিল্পত শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত জথল্পক উত্তরল্পি করিীেসমূহ জদখাল্পনা হি া শ্রশমক ও কারখানা ব্যেস্থাপনা কর্তবপে
উভেই উপকৃত হল্পে:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনকাজসমূহ
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প্রাসশঙ্গকতা

কল্পের তাপমাত্রা
ধারাোশহকভাল্পে পশরমাপ
এেং মশনটর করা হ না।

শনেশমত শভশত্তল্পত তাপমাত্রা
মশনটর করার জন্য কাল্পজর
এিাকাে থাল্পমবাশমটার স্থাপন
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

তাপমাত্রা মশনটর করল্পি
উৎপাদন এিাকাে উচ্চ
তাপমাত্রার উপশস্থশত জটর
পাওো াে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

কল্পের তাপমাত্রা সেসমে
নশথর্ভি কল্পর রাখুন।
তাপমাত্রা সহনিীি প বাল্পে
রাখুন।

অশতশরি িযান, জখািা
জানািা এেং এক্সস্ট িযান
উচ্চ তাপমাত্রার অঞ্চল্পি
তাপমাত্রা সহনীে প বাল্পে
রাখল্পত সাহায্য কল্পর।
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উৎপাদন এিাকাে সে অথো কে তাপমাত্রা সহনীে প বাল্পে
শকছু কল্পের তাপমাত্রা
রাখল্পত এক্সস্ট িযান ব্যেহার
িহিল্প াগ্য প বাল্পে নাই।
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

তাপমাত্রা সহনীে প বাল্পে
থাকল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

অশতশরি ঘাল্পমর কারল্পি
শ্রশমকল্পদর পাশনশূন্যতার
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
কমবেমতা হ্রাসকারী মাথা
ব্যথাসহ অন্যান্য ঝশুঁ ক
ইতযাশদ হ্রাস পাল্পে।
শ্রশমল্পকর উৎপাদনেমতা
বৃশদ্ধ পাে।
ঘাল্পমর কারল্পি উৎপাদন
প্রশিোে জনশতোচক প্রভাে
পড়ল্পে না এেং িিতঃ পণ্য
োশতি হওোর ো পুনরাে
কাজ করার প্রল্পোজনীেতা
হ্রাস পাল্পে। ভাি মাল্পনর পণ্য
উৎপাশদত হল্পে এেং
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।
অসুস্থতা এেং অনুপশস্থশতর
হার হ্রাস পাল্পে।
উৎপাদন এিাকাে থা থ
োয়ু চিাচল্পির ব্যেস্থা জনই।

উৎপাদন এিাকাে োয়ু
চিাচল্পির ব্যেস্থা উন্নত করল্পত
প বাি োয়ু প্রোল্পহর ব্যেস্থা
করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

থা থ োয়ু চিাচি ব্যেস্থা
কল্পের তাপমাত্রা সহনিীি
রাল্পখ।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

অশতশরি ঘাল্পমর কারল্পি
শ্রশমকল্পদর পাশনশূন্যতা ো
মাথা ব্যথা হওোর স্বাস্থয
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
শ্রশমল্পকর উৎপাদনেমতা
বৃশদ্ধ পাে।
ঘাল্পমর কারল্পি উৎপাদন
প্রশিোে জনশতোচক প্রভাে
পড়ল্পে না এেং িিতঃ পণ্য
োশতি হওোর ো পুনরাে
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কাজ করার প্রল্পোজনীেতা
হ্রাস পাল্পে। ভাি মাল্পনর পণ্য
উৎপাশদত হল্পে এেং
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।
অসুস্থতা এেং অনুপশস্থশতর
হার হ্রাস পাল্পে।
*প বাি োয়ু চিাচি ব্যেস্থা এেং োয়ুর গুনাগুি উন্নত প্রল্পোজনীে আল্পরা তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.৯ জদখুন।

৩.১১ রাসা শনক (উপাদান ব্যেহার) ব্যেস্থাপনা
চামডা উত্পাদন প্রশি ার শেশভন্ন ধাল্পপ রাসােশনক দ্রব্যাশদর ব্যেহার প্রা ই শ্রশমকল্পদর স্বাস্থয এেং পশরল্পেল্পির উপর জনশতোচক
প্রভাে জিল্পি। একটি কা বকর রাসা শনক উপাদান ব্যেহার ব্যেস্থাপনা এই ধরল্পনর প্রশতকূি প্রভাল্পের সম্ভাব্য ঝশুঁ ক হ্রাস করল্পে।
একটি জটকসই রাসােশনক উপাদান ব্যেহার ব্যেস্থাপনার সাহাল্পয্য কারখানার রাসােশনক দ্রব্যাশদর থা থ সংরেি, রেিাল্পেেি,
ব (শডসল্পপাজাি) সহল্পজ শনশিত করল্পত পাল্পর।
স্থানান্তর এেং শনগমন
শনম্নশিশখত সুপাশরিমািা একটি সুষ্ঠ়ু ব্যেস্থাপনা পদ্ধশত িহি করল্পত সাহায্য করল্পে া শ্রশমক এেং ব্যেস্থাপনা কর্তবপে উভল্প র
জন্য উপকারী:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
সকি রাসােশনক দ্রব্যাচে
শনশদ বি তাশিকাে শিশপেদ্ধ
নাই।

সকি রাসােশনক দ্রব্যাশদ একটি উৎপাদন প্রশিোর শেশভন্ন
শনশদ বি তাশিকাে শিশপেদ্ধ
প বাল্পে ব্যেহৃত রাসােশনক
করুন।
দ্রব্যাশদ সম্পল্পকব একটি
সামশিক ধারিা থাকল্পে।

এিডশিউশজ,
জজডশডএইচশস

(আন্তজবাশতক) মানদল্পণ্ড
কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর মূল্যােন করল্পত
এটি শভশত্ত শহল্পসল্পে কাজ
করল্পে।
রাসােশনক দ্রব্যাশদ
সঠিকভাল্পে সংরশেত নে।

উৎপাদনকারী কর্তবক প্রদত্ত
ম্যাল্পটশরোি জসিটি ডাটা শিট
(এমএসশডএস) অনু ােী
রাসােশনক দ্রব্যাশদ সংরেি
করুন।

উপল্পচ ো গশড়ল্পে পড়ার
(শস্পল্পিজ) িল্পি রাসােশনক
দ্রব্য শমশশ্রত হল্পে তীে শেশিো
ঘটার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।

পৃথক পৃথক রাসােশনক দ্রব্যাশদ
পৃথক পৃথক ভাল্পে রাখুন।

মাটি দূষি, মানে স্বাস্থয ঝশুঁ ক
এেং পশরল্পেিগত েশত হ্রাস
পাল্পে।

সকি রাসােশনক দ্রব্য রাখল্পত
জসল্পকন্ডাশর কনল্পটইনল্পমন্ট
(সহােক পাত্র) ব্যেহার করুন।

থা থভাল্পে সংরেি এর িল্পি
রাসােশনক দ্রব্য দ্রুত ব্যেহাল্পরর
সুল্প াগ থাকল্পে।

50

এিডশিউশজ,
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েশতকর েজবয শনঃসরি কশমল্পে
আনা াল্পে।
রাসােশনক দ্রল্পব্য সঠিক ও
প বািভাল্পে জিল্পেি জদওো
জনই।

সহােক পাত্রসহ (ল্পসল্পকন্ডাশর
কনল্পটইনার) সকি পাল্পত্র
রাসােশনক দ্রল্পব্যর পশরশচশত,
সতকবতাোিী ো শেপজ্জনক
রাসােশনক দ্রব্য শনল্পদ বিক
শচিসহ জিল্পেি যুি করুন।

থা থ জিল্পেি যুি থাকল্পি
রাসােশনক দ্রব্য নাড়াচাড়া ও
সংরেল্পি স্বাস্থয ও পশরল্পেিগত
ঝশুঁ ক সম্পল্পকব শ্রশমকরা
সতকবতা েজাে রাখল্পে।

এিডশিউশজ, শসএশডএস,
জজডশডএইচশস, শডটক্স,
আরইএশসএইচ (শরচ)

প্ল্াশস্টল্পকর জোতল্পি
রাসােশনক দ্রব্য রাখা হে।

রাসা শনক দ্রব্য সংরেল্পি
উপযুি পাত্র ব্যেহার করুন।

রাসােশনক দ্রব্য সংরক্ষদি
উপযুি পাত্র ব্যেহার করল্পি
রাসােশনক শেশিো ঘটার ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।

এিডশিউশজ,
জজডশডএইচশস

রাসােশনক দ্রব্য স্থানান্তর ো
ব্যেহার করার সমে দুঘ বটনার
ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
েশতকর েজবয শনঃসরি কশমল্পে
আনা াল্পে।
রাসােশনক দ্রব্য সংরেি
কল্পে প বাি োয়ু চিাচল্পির
ব্যেস্থা জনই।

রাসােশনক দ্রব্য সংরেি কল্পে
প বাি োয়ু চিাচি এেং মাটি
সুরোর ব্যেস্থা (সল্পেি
প্রল্পটকিন) রাখুন (শেল্পিষতঃ
হযাল্পিাল্পজনযুি ও
হযাল্পিাল্পজনহীন বজে দ্রােক
এেং এ ধরল্পনর পদাথ ব
রল্পেল্পছ—এমন েল্পজবযর জন্য)।

জমল্পঝ ও কমবস্থল্পি রাসােশনক সহােক পাত্র (ল্পসল্পকন্ডাশর
দ্রব্য ছিল্পক পল্পড় অথো
কল্পন্টইনল্পমন্ট) ব্যেহার করল্পত
ছশড়ল্পে শছটিল্পে থাল্পক।
হল্পে।
সকি রাসােশনক দ্রল্পব্যর জন্য
এমএসশডএস বতশর করুন।
প্রল্পেিল্প াগ্য ও সহজিভয স্থাল্পন
সংরেি করুন।

শনরাপদ সংরেি শনশিত হল্পে। এিডশিউশজ,
জজডশডএইচশস
রাসােশনক দ্রব্য সংরেি কল্পে
প বাি োয়ু চিাচি ব্যেস্থা
থাকল্পি শ্রশমকরা কম সমল্পে
তা ব্যেহার করল্পত পারল্পে এেং
তাল্পদর স্বাল্পস্থযর উপর
জনশতোচক প্রভাে হ্রাস পাল্পে।

উপযুি ও প বািভাল্পে ছিল্পক
পড়া প্রশতল্পরাধ সরঞ্জাম (শস্পি
শপ্রল্পভনিন শকট) ব্যেহার
করল্পি রাসােশনক দ্রব্য শমশ্রি
হ্রাস পাল্পে।
তীে শেশিো ঘটার ঝশুঁ ক হ্রাস
পাল্পে।
শেল্পফারি এেং অশিকাল্পণ্ডর
মল্পতা েড় দুঘ বটনা এড়াল্পনা
াল্পে।
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ছিল্পক পড়া প্রশতল্পরাধ সরঞ্জাম
(শস্পি শপ্রল্পভনিন শকট)
ব্যেহার করল্পি রাসােশনক দ্রব্য
শ্রশমকল্পদর সরাসশর সংস্পল্পিব
আসল্পে না এেং মাটি দূষি হ্রাস
পাল্পে।
রাসা শনক দ্রব্য
সকি রাসােশনক দ্রল্পব্যর জন্য
নশথর্ভিকরি (এমএসশডএস) ম্যাল্পটশরোি জসইিটি ডাটা শিট
অসম্পূি ব এেং অপ বাি।
(এমএসশডএস) বতশর করুন
এেং থাস্থাল্পন সংরেি করুন।
নশথগুল্পিা োংিা ভাষাে শিখুন
এেং শ্রশমকল্পদর জন্য সহজ
প্রাশি শনশিত করুন।

রাসােশনক দ্রব্য র্ভিভাল্পে
এেং অদেভাল্পে ব্যেহার
করা হে। রাসােশনক দ্রল্পব্যর
অশতশরি ব্যেহার অশতশরি
েশতকর েজবয উৎপাদন
কল্পর।

রাসােশনক দ্রব্য সঠিকভাল্পে
এেং দেভাল্পে ব্যেহার করুন।

এিডশিউশজ,
সংরেি, স্থানান্তর, ব্যশিগত
জজডশডএইচশস
সুরো সামিী, স্বাস্থযঝশুঁ ক,
পশরল্পেিগত ঝশুঁ ক এেং শনষ্পশত্ত
প্রশিো সম্পল্পকব পশরষ্কার তথ্য জভািা আচরিশেশধ
থাকল্পে।
এমএসশডএস’এর তথ্য
দৃশ্যমানভাল্পে টাোল্পনা থাকল্পি
রাসােশনক দ্রব্য সংরেি,
নাড়াচাড়া, ব্যশিগত সুরো
সামিী, স্বাস্থযঝশুঁ ক, পশরল্পেিগত
ঝশুঁ ক এেং শনঃসরি সম্পল্পকব
শ্রশমকল্পদর মল্পে সল্পচতনতা ও
জোঝাপড়া বৃশদ্ধ পাল্পে।
রাসােশনক দ্রব্য িে খরচ হ্রাস
পাল্পে।
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।

রাসােশনক দ্রব্য ব্যেহাল্পরর জন্য েশতকর েল্পজবযর পশরমাি হ্রাস
রাসােশনক দ্রব্য সরেরাহকারীর পাল্পে।
পরামিব শনন।
েজবয অপসারন খরচ হ্রাস
পাল্পে।

জ সে রাসােশনক দ্রব্য এল্পক অপল্পরর সাল্পথ পাশিাপশি রাখার উপযুি নে জসসে রাসােশনক দ্রল্পব্যর একটি তাশিকা, জ সে রাসােশনক
দ্রব্য ব্যেহার করার এেং কশতপে জিতা জ সে রাসােশনক দ্রব্য ব্যেহার না করার পরামিব শদল্পেল্পছন জসসে রাসােশনক দ্রব্য সম্পল্পকব
শেস্তাশরত তথ্য এেং শকভাল্পে একটি কা বকরী রাসােশনক দ্রব্য ব্যেহার ব্যেস্থাপনা োস্তোেন করা াে জস সম্পল্পকব শেস্তাশরত তথ্য
সংযুশি ৭.২.১০ এ খুল্পুঁ জ পাল্পেন।

৩.১২ িব্দ দূষি ব্যেস্থাপনা
র্ধ্শন স্তর োংিাল্পদল্পির পশরল্পেি সংরেি শেশধমািা, ১৯৯৭ দ্বারা শনধ বাশরত িহিল্প াগ্য সীমার মল্পে রাখল্পত হল্পে।
কারখানা পশরদিবন জথল্পক শনম্নশিশখত প্রশতেন্ধকতাসমূহ পাও া শগল্প ল্পছ এেং িব্দ দূষি প্রশতল্পরাধ করার জন্য এসে
প্রশতেন্ধকতাসমূহ থা থভাল্পে সমাধান করল্পত হল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
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পাশরপাশশ্ববক র্ধ্শনস্তর, শেল্পিষ
কল্পর ট্যানাশর ন্ত্রপাশতর
পাশরপাশশ্ববক র্ধ্শনস্তর
িহিল্প াগ্য সীমার োইল্পর।

উৎস জথল্পক অশধক র্ধ্শনর
উৎপশত্ত শনোরি করল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

পুরাতন ন্ত্রপাশত রেিাল্পেেি
এেং প্রল্প াজয জেল্পত্র পশরেতবন
করল্পত হল্পে।

দীঘ ব জমোল্পদ শ্রশমল্পকর শ্রেি
েমতা েশতিস্ত হওোর ঝশুঁ ক
হ্রাস পাল্পে।

প্রশতর্ধ্শন এড়াল্পত ন্ত্রপাশত
চািাল্পনার গশত পশরেতবন করুন।

জগািল্প াগ এেং ভাইল্পেিন
সৃশি হ্রাস পাল্পে এেং শনেন্ত্রল্পি
থাকল্পে।

িব্দ উৎপাদনকারী ন্ত্রপাশত
এেং এর িল্পি ারা আিান্ত
হল্পত পাল্পর তার মল্পে তটা
সম্ভে দূরত্ব েজাে রাখুন।
কম্পি ছশড়ল্পে াওো
(োন্সশমিন অে ভাইল্পেিন)ল্পরাধ
করল্পত প বাি সুরো (িাইভ)
ব্যেহার করুন।
জকািাহি প্রশতেন্ধক (নল্পেজ
ব্যাশরোর) স্থাপন করুন।

োংিাল্পদল্পির পশরল্পেি
সংরেি শেশধমািা, ১৯৯৭

পীড়ল্পনর (মানশসক
চাপ/ল্পিস) একটি েড় কারি
জগািল্প াগ মাত্রা হ্রাস জপল্পি
দুঘ বটনার মাত্রা হ্রাস পাল্পে।
শ্রশমকরা আরও ভািভাল্পে
কাল্পজ মল্পনাল্প াগ শদল্পত
পারল্পে, উৎপাদনিীিতা এেং
পণ্যমান শনশিত হল্পে।

ব পথগুল্পিা জকািাহি মুি
শনগমন
রাখুন। (সাইল্পিন্স এক্সস্ট
আউটল্পিট)
র্ধ্শনস্তর সমেমত পরীো
এেং নশথর্ভি করা হে না।

সংশেি সকি এিাকাে র্ধ্শনস্তর
পশরমাপক স্থাপন করুন অথো
শনেশমত র্ধ্শনস্তর পশরমাপ
করুন।
বদশনক র্ধ্শনস্তর মাত্রা নশথর্ভি
রাখুন।
র্ধ্শনস্তর ৮০ জডশসল্পেল্পির(এ)
ঊল্পর্ধ্ব হল্পি থা থ ব্যশিগত
সুরো সামিী ব্যেহার করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন অনু া ী
কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির পশরল্পেি
সংরেি শেশধমািা, ১৯৯৭

র্ধ্শনর মাত্রা পশরমাপ করা
হল্পি জকািাহি মাত্রা
িহিল্প াগ্য সীমার মল্পে রাখা
ও শনেন্ত্রি করা াল্পে।

শেএসশসাই, ইটিাআই,
এিডশিউশজ

থা থ কা বিম িহি করল্পত
হল্পে জ মন: িব্দ প্রশতেন্ধক
স্থাপন, উচ্চ মাত্রার িব্দপ্রেি
কমবস্থি স্থানান্তর ও থা থ
ব্যশিগত সুরো সরঞ্জাম
প্রদান।
শ্রশমকরা আরও ভািভাল্পে
কাল্পজ মল্পনাল্প াগ শদল্পত
পারল্পে, উৎপাদনিীিতা এেং
পণ্যমান শনশিত হল্পে।
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দুঘ বটনার ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
* িব্দ দূষি মাত্রা শনেন্ত্রল্পির জন্য তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.১১ জদখুন।

৩.১৩ প্রাথশমক চিচকৎসা
কমবল্পেল্পত্র দুঘ বটনার শিকার ো অসুস্থ হল্পে পড়া কমীল্পক দ্রুত প বাি প্রাথশমক শচশকৎসা ো জরুরীশচশকৎসা প্রদান করা শনল্পোগকতবার
আেশশ্যক দাশেত্ব।
ুঁ পাওো াে া থা থভাল্পে সমাধান করল্পত হল্পে :
কারখানাল্পত শনল্পম্নাি কমপ্ল্যাল্পেন্স সমূল্পহর অভাে প্রােি খুল্পজ
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
প্রাথচিক শচশকৎসা সরঞ্জাম
(োক্স/শকট) প বাি পশরমাল্পি
জনই।

স্থানী আইন অনু া ী
প্রাথচিক শচশকৎসা সরঞ্জাল্পমর
ব্যেস্থা রাখুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

প্রশত ১৫০ জন শ্রশমল্পকর জন্য
অন্তত একটি প্রাথশমক
শচশকৎসা সরঞ্জামসমৃদ্ধ োক্স
রাখুন।

তাত্েশিক এেং দ্রুত ব্যেস্থা
িহি করা াল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

সংিমি এেং অন্যান্য
স্বাস্থযগত ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
উত্পাদন প্রশি া োধািস্ত
হল্পে না।
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।

প্রাথশমক শচশকৎসা োল্পক্স
প্রল্পোজনীে এেং প বাি
শচশকৎসা সামিী জনই।

আইশন োেোধকতা অনু ােী োংিাল্পদল্পির আইন
প্রাথশমক শচশকৎসা োল্পক্স প বাি অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
এেং থা থ সরঞ্জাম রাখুন।
শনশিত হল্পে।
থা থ ও উপযুি প্রাথশমক
শচশকত্সা সরঞ্জাম থাকল্পি
প্রাথশমক শচশকৎসা শনশিত
করা াল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

সংিমি এেং অন্যান্য
স্বাস্থযগত ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।
উত্পাদন প্রশি া োধািস্ত
হল্পে না।
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।
প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রাথশমক শচশকৎসা োল্পক্স
সরঞ্জামগুল্পিা জমোল্পদাত্তীি ব ো ব্যেহার উপল্প াগী সরঞ্জাম
ব্যেহারল্প াগ্য নে।
রাখুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

সংিমি এেং অন্যান্য
স্বাস্থযগত ঝশুঁ ক হ্রাস পাল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

উত্পাদন প্রশি া োধািস্ত
হল্পে না।
উৎপাদন খরচ হ্রাস পাল্পে।
প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রদানকারী প্রাথশমক
শচশকৎসা প্রদাল্পনর উপর ছে
মাল্পসর প্রশিেি পান নাই।

প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রদানকারীল্পক সরকার স্বীকৃত
জকান প্রশতষ্ঠান জথল্পক প্রাথশমক
শচশকৎসা প্রদাল্পনর উপর ছে
মাল্পসর প্রশিেিপ্রাি হল্পত হল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।

োংিাল্পদি শ্রম (সংল্পিাধন)
আইন, ২০১৩

প্রশিেিপ্রাি এেং
ব
সাটিশিল্পকটধারী
ব্যশি
কর্তবক প্রাথশমক শচশকৎসা
পশরচাশিত হল্পে।
থা থ ও কা বকর প্রাথশমক
শচশকৎসা ব্যেস্থা শনশিত
হল্পে।
শ্রশমকল্পদর জন্য দ্রুত
শচশকৎসা শনশিত করা
াল্পে।
দীঘ বল্পমোল্পদ শচশকৎসার
প্রল্পোজনীেতা হ্রাস করা
সম্ভে হল্পে।
চবকলাঙ্গ বা মৃত্যূর কারদি
আইচন িেদক্ষি নিাকাচবলা
বা জচরিানা প্রোদনর ঝচুঁ ক
হ্রাস িাদব।

প্রশিশেত প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রদানকারীর অভাে।

প্রশত ১৫০ জন শ্রশমল্পকর জন্য
একটি প্রাথশমক শচশকৎসা
(সরঞ্জাম) োক্স এেং একজন
প্রশিশেত প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রদানকারী শনল্পোগ করুন।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
প্রশিেিপ্রাি এেং
ব
সাটিশিল্পকটধারী
ব্যশি
কর্তবক প্রাথশমক শচশকৎসা
পশরচাশিত হল্পে।
থা থ ও কা বকর প্রাথশমক
শচশকৎসা ব্যেস্থা শনশিত
হল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬

ব
কমবস্থল্পি সাটিশিল্পকটধারী
প্রাথশমক শচশকৎসা
প্রদানকারী ব্যশি শনল্পোশজত
থাকল্পে।
শ্রশমকল্পদর জন্য দ্রুত
শচশকৎসা শনশিত করা
াল্পে।
দীঘ বল্পমোল্পদ শচশকৎসার
প্রল্পোজনীেতা হ্রাস করা
সম্ভে হল্পে।
চবকলাঙ্গ বা মৃত্যূর কারদি
আইচন িেদক্ষি নিাকাচবলা
বা জচরিানা প্রোদনর ঝচুঁ ক
হ্রাস িাদব।
শচশকৎসা কে জনই।

আইশন োেোধকতা অনু ােী
প বাি সরঞ্জাম ও
সুল্প াগসুশেধাসহ শচশকৎসা
কল্পের ব্যেস্থা করুন।
শে.দ্র.- জকান প্রশতষ্ঠাল্পন ৩০০
ো তল্পতাশধক শ্রশমক
শনল্পোশজত থাকল্পি আইন
অনু ােী জসখাল্পন একটি
শচশকৎসা কে থাকা আেশ্যক।

পূি বকািীন ডািার,
প্রশিেিপ্রাি সহকারী এেং
শচশকৎসা সহল্প াগী ো
জসশেকা শনল্পোশজত নাই।

একজন পূি বকািীন ডািার,
একজন প্রশিেিপ্রাি সহকারী
এেং শচশকৎসা সহল্প াগী ো
জসশেকা শনল্পোগ করুন।
শে.দ্র.- জকান প্রশতষ্ঠাল্পন ৩০০
ো তল্পতাশধক শ্রশমক
শনল্পোশজত থাকল্পি আইন
অনু ােী জসখাল্পন একটি
শচশকৎসা কে থাকা আেশ্যক।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
প বাি সরঞ্জাম ও
সুল্প াগসুশেধাসহ শচশকৎসা
কে থাকল্পে।

োংিাল্পদল্পির আইন
অনু া ী কমপ্ল্যাল্পেন্স
শনশিত হল্পে।
জপিাদার স্বাস্থযকমী পাও া
াল্পে।
জকান গুরুতর দুঘ বটনাে
জকেি প্রাথশমক শচশকৎসা
দ্বারা জমাকাশেিা করা সম্ভে
না হল্পিও দ্রুত ব্যেস্থা জনওো
াল্পে।
দীঘ বল্পমোল্পদ শচশকৎসার
প্রল্পোজনীেতা হ্রাস করা
সম্ভে হল্পে।
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োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

োংিাল্পদি শ্রম আইন,
২০০৬
োংিাল্পদি শ্রম শেশধমািা,
২০১৫

চবকলাঙ্গ বা মৃত্যূর কারদি
আইচন িেদক্ষি নিাকাচবলা
বা জচরিানা প্রোদনর ঝচুঁ ক
হ্রাস িাদব।
* কা বকর প্রাথশমক শচশকৎসা ব্যেস্থা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা জপল্পত সংযুশি ৭.২.১২ জদখুন।

৩.১৪ প্রশিেি
জকান প্রশতষ্ঠাল্পন শ্রম এেং সামাশজক মান প্রশতষ্ঠা করল্পত প্রশিেি ও সেমতা বৃশদ্ধকরি অন্যতম একটি গুরুত্বপূি ব উপাদান।
দেতা উন্নেন, স্বাস্থয ও শনরাপত্তাসহ শ্রশমকসংিান্ত অন্যান্য শেষল্পের উপর শনেশমত প্রশিেল্পির ব্যেস্থা করল্পত হল্পে। সকি প্রশিেি
জরকল্পড ব প্রশিেল্পির শেষ েস্তু, অংিিহিকারীল্পদর তাশিকা ও েচবসহ প্রদয়াজনীয় শেস্তাশরত তথ্য থাকা আেশ্যক।
প্রশিেল্পির িল্পি ব্যশিগত উন্নেন এেং জকাম্পাশনর উন্ন ন উভল্পের উপরই উল্পেখল্প াগ্য ইশতোচক প্রভাে সৃশি হে। আপনার
জকাম্পাচনদত একটি কা বকর এেং প্রিািীেদ্ধ প্রশিেি ব্যেস্থা োস্তোেন করল্পত শনল্পম্ন েশি বত করিীেসমূহ অনুসরি করুন :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
স্বাস্থয ও শনরাপত্তা সংিান্ত
শেষ গুশিল্পত কারখানাে
শন শমত প্রশিেল্পির ব্যেস্থা
করা হে না।

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা সংিান্ত
শেষ গুশিল্পত শন শমত
প্রশিেল্পির ব্যেস্থা করুন।

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা সংিান্ত
শেষ গুশিল্পত শন শমত
প্রশিেি পশরচাশিত হল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
এসএ৮০০, এিিএিএ,
ডশিউআরএশপ

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি
স্বাস্থয ও শনরাপত্তা শেষ ক
প্রশিেি প্রদান করল্পে।

শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয শেষল্প
সল্পচতনতা বৃশদ্ধ পাল্পে।

জভািা আচরিশেশধ

কমবল্পেল্পত্র সামশিক
শনরাপত্তার মান ধীল্পর ধীল্পর
উন্নত হল্পে।
কাল্পজর সাল্পথ সম্পশকবত
দুঘ বটনা হ্রাস পাল্পে।
মানেসম্পদ সল্পে বাত্তমভাল্পে
ব্যেহৃত হল্পে।
কমীল্পদর উৎপাদনিীিতা
বৃশদ্ধ পাল্পে।
দিগত কাজ এেং দিগত
উেীপনা বৃশদ্ধ পাল্পে।
প্রশতষ্ঠাল্পন জিখার সংস্কৃশত
এেং ধারাোশহক উন্নেন
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
প্রযুশিগত এেং অন্যান্য
দেতা উন্নত হল্পে।
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গৃহকমীল্পদর প্রশিেল্পির
আওতাে আনা হে না।

গৃহকমীল্পদর প্রশিেি
কমবসূচীর আওতাে আনার
ব্যেস্থা করুন।

স্বাস্থয ও শনরাপত্তা সংিান্ত
শেষ গুশিল্পত কমীল্পদর
শন শমত প্রশিেি প্রদান
করা হল্পে।

শেএসশসআই, ইটিআই,
এসএ৮০০, এিিএিএ,
ডশিউআরএশপ
জভািা আচরিশেশধ

শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয শেষল্প
কমীল্পদর সল্পচতনতা বৃশদ্ধ
পাল্পে।
কমীল্পদর কমবল্পেল্পত্র সামশিক
শনরাপত্তার মান ধীল্পর ধীল্পর
উন্নত হল্পে।
কমীল্পদর কাল্পজর সাল্পথ
সম্পশকবত দুঘ বটনা হ্রাস পাল্পে।
মানেসম্পদ সল্পে বাত্তমভাল্পে
ব্যেহৃত হল্পে।
কমীল্পদর উৎপাদনিীিতা
বৃশদ্ধ পাল্পে।
দিগত কাজ এেং দিগত
উেীপনা বৃশদ্ধ পাল্পে।
প্রশতষ্ঠাল্পন জিখার সংস্কৃশত
এেং ধারাোশহক উন্নেন
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
প্রযুশিগত এেং অন্যান্য
দেতা উন্নত হল্পে।
*প্রশিেল্পির উপর আল্পরা শেস্তাশরত তথ্য জপল্পত সংযুশি ৭.২.১৩ জদখুন।

৪.০ পশরল্পেিগত শনল্পদ বশিকা
সাপ্ল্াই জচইল্পন প বাি পশরল্পেিগত সতকবতার প্রল্পোজন িমিঃ বৃশদ্ধ পল্পচ্ছ। উৎপাদন প্রশিোর প্রশতটি স্তল্পর কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
জশনত শেষেগুল্পিা জথল্পক উত্তরল্পি চামড়া শিল্পের পশরল্পেিগত সেমতা বৃশদ্ধল্পত করিীে উৎকৃি চচ বার (গুড প্রাশক্টস) উদাহরিগুল্পিা
জদখাল্পনা হল্পেল্পছ। এসে করিীেসমূহ জ সেশকছুর সে বাঙ্গীন সমাধান শদল্পত পারল্পছ তা নে, এছাড়াও োংিাল্পদল্পির োস্তেতাে শকছু
জেল্পত্র এগুল্পিা প্রল্পোগল্প াগ্য নাও হল্পত পাল্পর, শেল্পিষ কল্পর জ সে জেল্পত্র শেল্পিষজ্ঞ জ্ঞান এেং শেশনল্পোগ দরকার হে। সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপসমূহল্পক প্রচশিত সল্পে বাত্তম প্রযুশি (শেএটি) শহল্পসল্পে শেল্পেচনা করা হল্পেল্পছ। এল্পেল্পত্র, পশরল্পেিোন্ধে প্রযুশি (শক্ল্ন
জটকনিশজ) েিল্পত বুঝাল্পে পশরল্পেিগতভাল্পে এেং অথ বজনশতকভাল্পে সল্পে বাত্তম ব্যেহারল্প াগ্য প্রযুশি, অথ বাৎ, প্রচশিত সল্পে বাত্তম প্রযুশি
া অতযশধক ব্যেেহুি নে।
এসে প্রযুশির জেি শকছু সীমােদ্ধতাও থাকল্পত পাল্পর। উদাহরিস্বরূপ, প্রযুশিগুল্পিা ব্যেহাল্পর অশধক দেতা, অশধক রাসােশনক দ্রব্য
এেং উচ্চ মাত্রার জ্বািানী ো শেদুযল্পতর প্রল্পোজন হল্পত পাল্পর। এছাড়াও এসল্পের পাশ্ববপ্রশতশিোও থাকল্পত পাল্পর। একই রকম িেয
শনল্পে কাজ কল্পর এমন একটি সংগঠন: জিদার ওোশকবং গ্রুপ (এিডশিউশজ) কর্তবক প্রতযশেত সনদ জপল্পত হল্পিও িশি ব্যেহার ো
পাশন খরল্পচর পশরমাি কমাল্পত হল্পে এেং েজবয ব্যেস্থাপনার উন্নেন ঘটাল্পত হল্পে। শদও তাল্পদর মানদণ্ড েজাে রাখল্পত সুশনশদ বি
ব্যেস্থা অনুসরল্পির আেশশ্যকতা জনই।
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িচরদবে সাংরক্ষি চবচিিালা ১৯৯৭ অনুসাদর িািড়াজাত িণ্য এবাং িাদুকা উৎিােন চেল্প কিলা-খ নেিীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যচেদক
এই চবচিিালাদত িািড়া প্রস্তুতকারক কারখানাদক (ট্যানাচর) লাল নেিীর অন্তর্ভুক্ত করা হদয়দে। উভয় নেিীর চেল্প কারখানা স্থািদনর
জন্য িচরদবেগত োড়িত্র সনদের িাোিাচে আরও চকছু নচথ প্রদয়াজন িদড়, নযিন: চেল্প প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা যািাইদয়র উির
প্রচতদবেন, নিদের চবন্যাস িচরকল্পনা (নল-আউট প্ল্ূান), তরল বজুূ নোিনাগাদরর (ইটিচি) নকো, স্থানীয় কর্তুিক্ষ কর্তুক
অনািচিিত্র, ইতূাচে।
আরও তল্পথ্যর জন্য সংযুশি ৭.২.১ জদখুন।
৪.১ র হাইড ও শস্কল্পনর উৎপাদন
মাংস উৎপাদল্পনর একটি উপজাত শহল্পসল্পে র হাইড ও শস্কন উৎপাদন হল্পে থাল্পক। চামড়া শিল্পে র হাইড ও শস্কন একটি নোেনল্প াগ্য
কাঁচামাি। োংিাল্পদল্পির জপ্রোপল্পট জ প্রশিোে গোশদ পশু এেং জমষজাতীে পশু পািন, জোই, এেং চামড়া ছাড়াল্পনা হে তা
পণ্যমান এেং পশরল্পেিগত কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর জন্য গুরুত্বপূি ব।
শনল্পম্নাি কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশতজশনত শেষেগুল্পিা সুশনশদ বিভাল্পে োংিাল্পদল্পির জপ্রোপল্পট খুেই প্রাসশঙ্গক। অন্যান্য অঞ্চল্পির
জপ্রোপল্পট জ সে সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপসমূহ প্রচশিত সল্পে বাত্তম প্রযুশি (শেএটি) শহল্পসল্পে শেল্পেশচত হে অনুরূপ সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ িহি কল্পরই সেসমে এখানকার সমো সমাধান করা াল্পে না :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

পশুপািল্পন ব্যেহৃত
কীটনািক দ্বারা কাঁচামাি
দূশষত হল্পে থাল্পক।

কাঁচামাি সরেরাহকারীর সাল্পথ
চুশি করল্পত হল্পে াল্পত হাইড
ও শস্কন কীটনািকমুি রাল্পখ।

কারখানার তরি েল্পজবয
কীটনািক শনষ্কািন শনোরি
করা াল্পে।

শেএটি

ব্যস্ত জমৌসুল্পম (ঈদ উি
আ হার সমল্পে) পশুর চামড়া
দ্রুত এেং অল্পপিাদারীভাল্পে
ছাড়াল্পনা হে ার কারল্পি
চামড়া জকল্পট াে।

সঠিকভাল্পে চামড়া ছাড়াল্পনার
উপর কসাইল্পদর প্রশিেি
কমবসূশচল্পত জ াগদান করাল্পত
হল্পে।

চামড়া ছাড়াল্পনার দেতা বৃশদ্ধ
পাল্পে। ট্যানাশরল্পত কাটা
চামড়া কম আসল্পে। চামড়ার
মান এেং রিাশন আে
উভল্পেই বৃশদ্ধ পাল্পে।

কসাইল্পদর স্থাশে শভশত্তল্পত
শনল্পোগ শদল্পত হল্পে।
ঈদ উি আ হাে পশু জোইল্পে
কসাইগিল্পক জকন্দ্রীেভাল্পে
স্থাশপত স্থাল্পন পশু জোই করল্পত
হল্পে।

হাল্পত চামড়া ছাড়াল্পনাে
চামড়ার (হাইড) গুিগতমান
হ্রাস পাে। ছুশর (ল্পে কাটস)
চামড়া অন্তঃত্বক অঞ্চল্পি
প্রল্পেি কল্পর (ল্পকাশরোম)
চামড়ার েশতসাধন কল্পর।

চামড়া (হাইড) ছাড়াল্পনার জন্য
চামড়া জটল্পন জতািার ন্ত্র
(ল্পমশিন পুিড হাইড) ব্যেহার
করল্পি চামড়াে (হাইড) কম
েশতসাধন হে।
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দ্রুততার সাল্পথ পশু জোই
এেং চামড়া ছাড়াল্পনার
তাশগদ অপসাশরত হল্পে।
জকন্দ্রীে কসাইখানা সুশেধা
থাকার িল্পি চামড়া ছাড়াল্পনা
ও সংরেল্পির কাজ
থা থভাল্পে পশরচািনার
জেল্পত্র আল্পরা ভাল্পিা শনেন্ত্রি
আসল্পে।
জটল্পন জতািা চামড়াে (পুিড
হাইড) কম কাটা থাল্পক এেং
উচ্চ মূল্য পাওো াে।
একটি পশুর চামড়া জ খাল্পন
হাল্পত ছাড়াল্পত ১৫ শমশনট
প বন্ত সমে িাল্পগ, জসখাল্পন

-

-

র হাইড অযান্ড শস্কন জকাথা
জথল্পক এল্পসল্পছ তার উৎস
িনাি করা াে না।

শে.দ্র.- শনরশেশচ্ছন্ন
শেদুযৎ সরেরাল্পহর
অভাে এেং অদে
ইশঞ্জশনোর শদল্পে
চামড়া জটল্পন জতািার
ন্ত্র স্থাপন করা
কিসাে হল্পে।
চামড়া জটল্পন জতািার
ন্ত্র আেশশ্যকভাল্পে
বেদুযশতক িশি
শদল্পেই পশরচাশিত
হল্পত হল্পে এমন নে।

একটি ইোর ট্যাগ ো কাল্পন
সংযুি শচল্পির মােল্পম পশুটি
জকান খামাল্পর পাশিত হল্পেল্পছ
তা িনাি করুন।
কসাইখানাে :
-

-

-

জিতার কাল্পছ
শেিল্পের পূল্পে ব সকি
চামড়াে জোইল্পের
তাশরখ, কসাইখানার
নাম, পশু পািনকারী
খামার, গুিগত ত্রুটি
উল্পেখসহ কাল্পনর
িশতকাে শচি শদন।
জোইল্পের সমল্পেই
চামড়াল্পত স্টযাম্প
যুি করুন া সল্পে বাচ্চ
শনরাপত্তা প্রদান
করল্পে।
পশুর জন্য
অেশতকর
রাসােশনক ব্যেহার
করুন।

চামড়া কারখানাে :
-

জিতার চাশহদা ও
চামড়ার শনশদ বিতা
অনু ােী চামড়া
িমানুসাল্পর সাজান।

শে.দ্র.-

এিডশিউশজ অনু ােী
চামড়া সনািকরল্পির
(ল্পেল্পসল্পেশিটি) সে
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জমশিন দ্বারা ছাড়াল্পত মাত্র
কল্পেক শমশনট সমল্পের
প্রল্পোজন হে।
চামড়া হািকা থাকল্পি
শনশদ বি শকছু ধরল্পনর চামড়া
উৎপাদন সহজ হল্পে (ল্প মন,
ভযাকুোম িাইং)

হাইড অযান্ড শস্কন জ খামাল্পর
উৎপাশদত হল্পেল্পছ তা িনাি
করা াল্পে।
হাইড অযান্ড শস্কল্পনর
কসাইখানা সনাি করা
াল্পে।
জিতারা তাল্পদর কাঁচামাি
জকান জােগা জথল্পক এল্পসল্পছ
তা জানল্পত পারল্পে া পশুর
কল্যাি এেং উপযুি পশু
পািল্পন উৎসাশহত করল্পে।
জ াগাল্প াল্পগর শৃঙ্খিা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
চামড়া কারখানা মাশিকল্পদর
তাল্পদর সাপ্ল্াই জচইল্পনর উপর
শনেন্ত্রি থাকল্পে।

এিডশিউশজ

-

-

জথল্পক উপযুি পদ্ধশত
হল্পচ্ছ চামড়াে স্টযাম্প
যুি করা।
োংিাল্পদি এটা
োস্তোেল্পনর জন্য
কাশরগশর সহােতা
প্রদান করল্পত পারল্পে
শকনা তা খশতল্পে
জদখল্পত হল্পে।
ব্যাপারীল্পদর কাছ
জথল্পক িে ো আধা
প্রশিোজাত
কাঁচামাি িল্পের
জচল্পে কসাইখানা
জথল্পক সরাসশর িে
করল্পি সনািকরল্পির
(ল্পেস) সুল্প াগ জেশি
থাল্পক।
কসাইখানাে
কাঁচামাি শকভাল্পে
আসল্পছ তা
সনািকরি শনশিত
করার জন্য পুল্পরা
প্রশিো নশথর্ভি
করুন।

৪.২ র হাইড অূান্ড শস্কন সংরেি
পচন জশনত েশত এড়াল্পনার জন্য হাইড এবাং শস্কন থা থভাল্পে সংরেি করল্পত হল্পে। স্বে জমোল্পদ হাইড এেং শস্কন শনল্পম্নািভাল্পে
সংরেি করা জ ল্পত পাল্পর :
- গুুঁল্পড়া েরি
- জরশিজাল্পরিল্পন সংরেি
- জীোণুনািক (োল্পোসাইডস্)
কারখানাে চামড়া ছাড়াল্পনা ও প্রশিোজাতকরল্পির মেেতী সমে ৫-৮ শদল্পনর জেশি না হল্পি কাঁচা হাইড এেং শস্কন গুুঁল্পড়া েরি,
েরি পাশন, ো শহমাগাল্পরর মােল্পম ঠান্ডা কল্পর রাখা াে। পশরেহি ও সংরেিকাল্পি িীতিীকরি তাপমাত্রা সে বদা ২ শডচি রাখল্পত
হল্পে। এভাল্পে িেল্পির ব্যেহার এড়াল্পনা াল্পে।
স্বেল্পমোদী সংরেল্পির জন্য শনল্পম্নাি পরামিবগুল্পিা শেল্পেচনা করল্পত হল্পে :
- কসাইখানা অেশ্যই ট্যানাশরর শনকল্পট হল্পত হল্পে াল্পত জোই করা এেং পরেতী প্রশিোর মেেতী সমে সে বশনম্ন সমল্পে
(কল্পেক ঘণ্টাে) নাশমল্পে আনা াে।
- িীতিীকরি পদ্ধশতল্পত হাইড এেং শস্কন তাৎেশিকভাল্পে প্রশিোজাত করল্পত হল্পে। পাশন ঝরার (শডহাইল্পিিন) সম্ভােনা
থাকল্পিও, ২ শডচি তাপমাত্রাে সংরেি করল্পি সল্পে বাচ্চ শতন সিাহ সংরেি করা জ ল্পত পাল্পর।
- অশতশরি সমল্পের (এক সিাল্পহর জেশি) জন্য হাইড (চামড়া) সংরেি করল্পত জগল্পি শেদুযৎ খরচ সাোতীত বৃশদ্ধ পাল্পে।
- শেতরল্পি (ল্পডশিভাশর) শেিম্ব হওোর ঝশুঁ ক থাকার জন্য শকছু জীোনু প্রশতল্পষধক উপাদান (cured material)
শদল্পত হল্পে।
- প্রশিোজাতকরল্পির পূল্পে ব স্বে সমল্পের জন্য আেতন অনু ােী গুিমাল্পনর সঙ্গশত জরল্পখ পৃথকীকরি করা কিসাে।
- কাঁচা চামড়া প্রশিোজাতকরল্পির সমল্পে অশধক জীোণুনািক দরকার পড়ল্পে।
শদ জকান কারল্পি োংিাল্পদল্পির জপ্রোপল্পট স্বেল্পমোদী সংরেি পদ্ধশত োস্তোেন সম্ভে না হে, তাহল্পি র হাইড ও শস্কন ট্যানাশর
মাশিক এেং ব্যেসােীল্পদর দীঘ বল্পমোদী সংরেি পদ্ধশত অনুসরি করার জন্য পরামিব জদওো হল্পচ্ছ :
- িেি শছটিল্পে জদওো
61

- িেিাি পাশনল্পত জভজাল্পনা
- শুষ্ককরি
- িেিযুি কল্পর শুষ্ককরি
শদও ধারাোশহক িেি ব্যেহাল্পরর কারল্পি মাটি েে ও ভূগভবস্থ পাশন দূষি হে, োংিাল্পদল্পি র হাইড ও শস্কন সংরেল্পির সেল্পথল্পক
প্রচশিত পদ্ধশত হল্পচ্ছ িেি শছটিল্পে জদওো। এ জেল্পত্র র হাইড ও শস্কন প্রশিোজাতকরি িেন দূষি হ্রাস করার সে জথল্পক উপযুি
সমাধান।
সংশেি জেল্পত্র শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী চচ বাসমূহ (প্রাশক্টস্) এেং শেকে সংরেল্পির জকৌিি শনল্পম্ন উল্পেখ করা হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
র হাইড ও শস্কন
অপ বািভাল্পে সংরেি
করা হে। িেি
শছটাল্পনাল্পত প্রােই শেিম্ব
করা হে।

চামড়া জথল্পক অশতশরি উপাদান ও
চশে ব অপসারি করুন। মেিা ও
অন্যান্য দূষি দূর করার জন্য চামড়া
থা থভাল্পে ধুল্পে শনন।

পাশনল্পত চামড়া চুপসাল্পত
(ল্পসাশকং) কম পশরমাল্পি
পাশন িাগল্পে।

শেএটি

চামড়া সংস্কার করল্পত
শদ পশরচ্ছন্ন সংরেি প্রযুশি, জ মন প্রশিোজাতকরি (ট্যাশনং)
িীতিীকরি, না থাল্পক তাহল্পি প বাি এেং সমাপক (শিশনশিং)
পশরমাল্পি িেি শছটিল্পে শদন
রাসােশনক দ্রব্য কম
(চামড়ার আনুমাশনক ওজল্পনর ৩০- িাগল্পে।
৫০ িতাংি)।
শনম্ন মাল্পনর কারল্পি োশতি
র হাইড ও শস্কন ব্যেসােীল্পদর
হওোর হার হ্রাস পাল্পে।
সমেমত এেং সঠিকভাল্পে
চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ
সংরেল্পির উপর প্রশিেি
পাল্পে। উৎপাদন খরচ হ্রাস
কমবসূশচল্পত অংি জনওো উশচত।
পাল্পে।
চামড়ার গুিমাল্পনর জন্য
ব্যেসােীরা থা থ
সংরেল্পির প্রল্পোজনীেতা
বুঝল্পত পারল্পে।

কাঁচা চামড়া থা থভাল্পে
িীতিীকরি করা হে না।

হাইড ও শস্কন িীতি করল্পত
শনল্পম্নাি পদ্ধশতগুল্পিা প্রল্পোগ করুন :
-

-

-

চামড়া ছাড়াল্পনার পল্পর
একটি পশরষ্কার
মাল্পে বিযুি জমল্পঝল্পত
চশে বযুি অংি শনল্পচর
শদল্পক শদল্পে হাইড ও শস্কন
ছশড়ল্পে শদন।
েরল্পির টুকল্পরা শদল্পে দ্রুত
হাইড ও শস্কন প্রশিোজাত
করুন।
গ্লাইকি শমশশ্রত িীতি
পাশন ও েরি পূি ব
ট্যাল্পের মল্পে হাইড ও
শস্কন শভশজল্পে শনন।
কাে বন ডাই অক্সাইল্পডর
তুষাল্পরর (ল্পনা) সাহাল্পয্য
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স্বে জমোল্পদর জন্য হাইড
অযান্ড শস্কন থা থভাল্পে
সংরেি করা হল্পে। জকান
েশতসাধন হল্পে না।
িেিাি তরি েজবয সৃশি
জরাধ করা াল্পে। শসি
(ল্পসাশকং) করার সমে
জকান িেি-দূষি হল্পে না।
িেি শমশশ্রত চামড়ার
(হাইড) জচল্পে তাজা
চামড়া(হাইড) চুপসাল্পত
(ল্পসাশকং) কম পাশনর
প্রল্পোজন হে।

শেএটি

হাইড ও শস্কন িীতি
করুন।
- জরশিজাল্পরিল্পনর মােল্পম
হাইড ও শস্কন িীতি
করুন।
চামড়া হুক শদল্পে টাশঙ্গল্পে রাখুন
াল্পত রি ঝল্পর পল্পড়।
সম্ভে হল্পি েরি পূি ব েড় পাল্পত্র
চামড়া সংরেি করুন।
শে.দ্র.-

-

হাইড ও শস্কল্পন প বাি
িেি জদওো হে না।

অথ বজনশতক শদক জথল্পক
এেং প্রযুশির অভাল্পে
সংরেল্পির এই পদ্ধশত
োংিাল্পদল্পি সম্ভে নাও
হল্পত পাল্পর।
েরি গল্পি াওো, পাশন
সৃশি হওো, জভজা
জােগাে ব্যাকল্পটশরো জন্ম
জনওোর সম্ভােনা থাকার
জন্য িীতিীকরল্পির
মােল্পম সংরেল্পির জচল্পে
েরল্পির মল্পে র হাইড ও
শস্কন সংরেি করা
সমোজনক।

িীতিীকরল্পির মল্পতা অল্পপোকৃত
পশরচ্ছন্ন প্রযুশির ব্যেস্থা না থাকল্পি
প বাি পশরমাল্পি িেি ব্যেহার করুন
(হাইল্পডর ওজল্পনর আনুমাশনক ৩০৫০ িতাংি)।
হাইড ও শস্কল্পন ১ জথল্পক ২ জস.শম.
পুরু িেল্পির প্রল্পিপ শদন।

হাইড অযান্ড শস্কল্পনর
শেএটি
সংরেি ও গুিমান শনশিত
হল্পে।
থাসমল্পে সংরেি করল্পি
ত্রুটি সংস্কার করল্পত
প্রশিোজাতকরি ও
সমাপক (tanning
and finishing)

রাসােশনক কম িাগল্পে।
হাইড এন্ড শস্কন তাৎেশিক সংরেি
করুন। জকান অেস্থাল্পতই জোইল্পের
পল্পর ২ ঘণ্টার জেশি শেিম্ব করল্পেন
না।
শে.দ্র.-

োতাল্পস শুষ্ক করা চামড়া
িেিমুি থাল্পক, তল্পে
পাশনল্পত চামড়া চুপসাল্পত
(ল্পসাশকং) েশি সমে জনে।
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-

-

জছাট চামড়া (শস্কন) ছাোে
শুকাল্পনাল্পত খরচ কম হে
এেং এটি পশরল্পেিোন্ধে
পদ্ধশত।
িেি শদল্পে ছাোে শুকাল্পনা
হল্পি সংরেল্পি িেল্পির
পশরমাি কম িাগল্পে।
েজবযপাশন জথল্পক িেি
শনষ্কািন আেশ্যক। তা না
করল্পি িেি পাশন
(brine) চেদয় িিন
নরািক ব্যবস্থা অনুসরি
নযাগ্য নয়।
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৪.৩ সংরেিাগার
নযসব নেদে গরম ও আদ্র ব পশরল্পেল্পি চামড়া উৎপাদন করা হে জসসে জদল্পির জন্য থা থ সংরেিাগার শেল্পিষভাল্পে প্রল্পোজনীে।
দুগন্ধব ছাড়াল্পনা এেং কাঁচামাল্পির েশত জরাধ করল্পত থা থ প্রশতকারমূিক পদল্পেপ জনওো জরুশর। সংরেল্পির পদ্ধশত অনু ােী র’
হাইড ও শস্কন জখািা ো ঠান্ডা জােগাে খড় শেছাল্পনা জমল্পঝল্পত রাখল্পত হল্পে। িেি শমশশ্রত হাইড ও শস্কল্পনর জন্য দরকার িীতি ও
শুষ্ক সংরেিাগার।
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ শনল্পম্ন শেস্তাশরত ভাল্পে আল্পিাচনা করা হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা
চামড়া সংিল্পহর পূল্পে ব
কসাইখানাে চামড়া িীতি
রাখার জকান ব্যেস্থা জনই।

িীতি সংরেিাগার স্থাপন
করুন।

তাজা চামড়া থা থভাল্পে
িীতিীকরি হল্পে।

কাে বন ডাই অক্সাইড দ্বারা
িীতিীকরি ব্যেস্থা িহি
করুন।

েজবয পাশনল্পত িেি শনঃসরি
প্রশতল্পরাধ হল্পে।

-

িীতিীকরি পদ্ধশত
স্বে জমোদী
পশরল্পেিোন্ধে
পদ্ধশত। সংরেল্পির
সমল্পের উপর
তাপমাত্রার পশরমাি
শনভবর কল্পর।
িীতিীকরল্পি শেদুযৎ
প্রল্পোজন হে।

ঠান্ডা করা হল্পিও স্তূপীকৃত
চামড়া উচ্চ তাপমাত্রা সৃশি
করল্পত পাল্পর া জথল্পক পচন
সৃশি হল্পত পাল্পর।

সম্ভে হল্পি েরিপূি ব েড় পাল্পত্র
চামড়া সংরেি করুন।

পশু জোইল্পের পূল্পে ব
শচশকৎসাে ো পরেতীল্পত র
হাইড ও শস্কন সংরেল্পি
জীোণুনািক (ল্প মন,
কীটনািক, ছত্রাকনািক)
ব্যেহার করা হে।

সকি জীোণুনািকই শেষাি
উপাদান। সম্ভে হল্পি র হাইড
ও শস্কন সংরেল্পি
জীোণুনািক ব্যেহার েন্ধ
করুন।

শেএটি

পাশনল্পত চামড়া চুপসাল্পনার
(ল্পসাশকং) সমে হ্রাস পাল্পে।

শে.দ্র.-

প্রাসশঙ্গকতা

কাে বন ডাই অক্সাইড গ্যাস
স্বাস্থয ও শনরাপত্তা ঝশুঁ ক সৃশি
কল্পর না।

হাইড ও শস্কন থা থভাল্পে শেএটি
সংরশেত হল্পে। িীতিীকরি
প্রশিো োধািস্ত হল্পে না।

অন্যথাে, চামড়া হুক শদল্পে
ঝশিল্পে রাখুন াল্পত তা ঠান্ডা
িেি এেং ব্যাকল্পটশরোহল্পত পাল্পর এেং এগুল্পিা িীতি নািক ব্যেহার এড়াল্পনা
সংরেিাগাল্পর সংরেি করুন। াল্পে।
সংরেল্পি জীোণুনািক
ব্যেহার েন্ধ হল্পে।

তরি েল্পজবয জীোণুনািক
শনঃসরি হ্রাস পাল্পে।

ইন্টারন্যািনাি ইউশনেন অে
এনভােরনল্পমন্ট কশমিন
(আইইউই) এেং
ইন্টারন্যািনাি ইউশনেন অে
জিদার জটকল্পনািশজস্টস অযান্ড
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জকশমস্টস জসাসাইটিস
(আইইউএিটিশসএস) কম
পশরল্পেি েশতকারক ও কম
শেষাি এশন্টল্পসপটিক ব্যেহার
করার পরামিব প্রদান কল্পরল্পছ
া কাঁচা ো িীতিীকৃত র
হাইড এেং শস্কন সংরেল্পির
সমে বৃশদ্ধ করল্পে। জটকসই
শপ্রজারল্পভটিল্পভর মল্পে রল্পেল্পছ
: টিশসএমটিশে (থাল্পো
সাোল্পনাশমথাইিল্পো,
জেনল্পজাথাোল্পজাি),
আইল্পসাথাোল্পজািন,
পটাশিোম ডাইশমথাইি
ডাইথাল্পোকাে বাল্পমট, জসাশডোম
জক্ল্ারাইট, জেন ািল্পকাশনোম
জক্ল্ারাইড, জসাশডোম জোরাইড
এেং জোশরক এশসড।
শে.দ্র.আইন ও কল্পপবাল্পরট
শেশধ পশরেতবল্পনর
সাল্পথ সাল্পথ তাি
শমশিল্পে শনেশমত
শভশত্তল্পত
এশন্টল্পসপটিক
ব্যেহাল্পর পশরেতবন
আনুন।
- ইউল্পরাপীে
ইউশনেনর্ভি
োজাল্পরর জন্য
ইউল্পরাপীে সংসদ
এেং ইউল্পরাপীে
ইউশনেন
কাউশন্সল্পির
জরগুল্পিিন (ইইউ)
নং- ৫২৮/২০১২
অনুল্পমাশদত
জীোণুনািক
ব্যেহার করুন।
িীতিীকরি প্রশিোে ২ শডশি
তাপমাত্রা েজাে রাখুন এেং
পশরেহি ো সংরেিকাল্পি এই
তাপমাত্রা জ ন োধািস্ত না হে
তা শনশিত করুন।
-

শে.দ্র.66

-

-

-

োংিাল্পদল্পির
অথ বজনশতক ো
অন্য কারল্পি র
হাইড ও শস্কন
পশরেহল্পির জন্য
জরশিজাল্পরিনযুি
গাশড়র ব্যেস্থা
করা সম্ভে নাও
হল্পত পাল্পর।
৩ ঘণ্টার জেশি
পশরেহি দূরল্পত্বর
জন্য জকান
িীতিীকরল্পির
প্রল্পোজন পড়ল্পে
না।
এর জথল্পক জেশি
সমল্পের জন্য
প্রল্পতযক পাল্পশ্বব
েরল্পির চটা
জদওো ঝাঁঝরযুি
(ল্পিটিস) োল্পক্স
হাইড সংরেি
করা জ ল্পত পাল্পর।
শকন্তু,
োংিাল্পদল্পির
জন্য এই পদ্ধশত
অথ বজনশতকভাল্পে
োস্তোেনল্প াগ্য
নে।

৪.৪ শেমহাউজ
শেমহাউল্পজ ট্যাশনং করার পূল্পে ব চামড়া পাশনল্পত চুপসাল্পনা (ল্পসাশকং), চুন িাগাল্পনা (িাইশমং), জিল্পগ থাকা অশতশরি মাংস ছাড়াল্পনা
(ল্পেশিং), পিম ছাড়াল্পনা (আনল্পহোশরং) ইতযাশদ করা হে। শেমহাউজ কা বিল্পমর সে জথল্পক েড় সমো হল্পচ্ছ প্রচুর পাশন ব্যে এেং
ব ও ব্যেস্থাপনা সম্পল্পকব আল্পিাচনা
প্রচুর পশরমাল্পি তরি ও কঠিন েজবয উৎপাদন। ৪.৯ এেং ৪.১০ পশরল্পচ্ছল্পদ তরি েজবয শনগমন
করা হল্পে।
৪.৪.১ পাশনল্পত চামড়া চুপসাল্পনা (ল্পসাশকং)
সংরশেত চামড়াে পাশনর পশরমাি শিশরল্পে আনার জন্য তাল্পদরল্পক পাশনল্পত চুপসাল্পনা হে। চামড়ার পরেতী প্রশিোজাতকরল্পির
জন্য মেিা, জগাের, রি এেং শপ্রজারল্পভটিভ, ইতযাশদ দূর করা হে। পাশনল্পত চুপসাল্পনার (ল্পসাশকং) প্রধান চযাল্পিঞ্জ হল্পচ্ছ পাশন
খরল্পচর পশরমাি কমাল্পনা, া শনল্পম্ন উল্পেখ করা হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ সুশেধা

প্রাসশঙ্গকতা

কাঁচা চামড়া মেিাযুি
থাল্পক।

পশরচ্ছন্ন ও জগােরমুি চামড়া
ব্যেহার করুন।

শেএটি

পাশন খরচ ২০০ িতাংি
জথল্পক ৩০০ িতাংি কমাল্পনা
াল্পে।

কসাইখানা ও কাঁচামাি
সরেরাহকারীর মল্পে
67

দীঘ বল্পমোদী সম্পকব স্থাপন
করুন।

জগাের েশতিস্ত হওো
কমাল্পে।
েজবয ও বজে অশক্সল্পজল্পনর
পশরমাি (শেওশড) হ্রাস করা
াল্পে।
পশরষ্কার চামড়াে মাংস
ছাড়াল্পনা সহজ ও সুন্দর হে।
চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।

িেিযুি চামড়া পাশনল্পত
চুপসাল্পনা হে।

তটা সম্ভে তাজা ও
িেিমুি চামড়া ব্যেহার
করুন।

পাশনল্পত চুপসাল্পনা প্রশিো
(ল্পসাশকং) জথল্পক জকান িেি
তরি েল্পজবয শমিল্পে না।

তটা সম্ভে িেল্পির ব্যেহার
কমান।

পাশনল্পত চুপসাল্পনার
(ল্পসাশকং) সমে হ্রাস পাল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

হাইড ও শস্কল্পনর গুিমান বৃশদ্ধ
পাল্পে। প্রশিোজাতকরি
সহজ হল্পে।

স্বেতম সমল্পে চামড়া
সরেরাহ শনশিত করুন।
অন্যথাে, তাপশনেশন্ত্রত
পশরেহি ও সংরেি ব্যেস্থা
শনশিত করুন।
জপ্রাটিন দূর করল্পত িেল্পির
পশরেল্পতব এনজাইম ব্যেহার
করুন।
র হাইড ও শস্কন জথল্পক
ভািভাল্পে িেি দূর করা হে
না।

িেিশেহীনভাল্পে চামড়া
প্রশিোজাতকরি সম্ভে না
হল্পি ন্ত্র দ্বারা ো হাত দ্বারা
চামড়া জথল্পক আিগা িেি
জঝল্পড় জিলুন।

জসাশকং প্রশিোে িেি
ব্যেহার হ্রাস পাল্পে, িল্পি
তরি েল্পজবযও িেল্পির
ব হ্রাস পাল্পে।
শনগমন
র হাইড ও শস্কন জথল্পক িেি
দূর করার প বাল্পেই িেি
ব সীমােদ্ধ থাকল্পে।
শনগমন

শে.দ্র.াশন্ত্রক উপাল্পে িেি
দূরীকরল্পি শনশদ বি সরঞ্জাম
(ল্প মন, াশন্ত্রক োি, িাম)
ব্যেহার করুন।
জ ল্পহতু নাড়াল্পনার (িাশমং)
সমে িেল্পির দানা ঘষ বল্পির
সৃশি কল্পর তাই াশন্ত্রক
উপাল্পে িেি দূরীকরল্পি
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শেএটি
এিডশিউশজ

চামড়ার গুিমাল্পন প্রভাে
পড়ল্পত পাল্পর।
একই িেি পুনরাে ব্যেহার
করার জেল্পত্র কঠিন পদাথ ব
ভাো ও দূর করার পল্পর
শপকশিং প বাে প বন্ত
সীমােদ্ধ রাখুন। এই িেল্পি
ব্যাকল্পটশরো ও বজে উপাদান
থাকাে শকউশরং এর জন্য
এই িেি পুনরাে ব্যেহার
করা াল্পে না।
নতুন িেি িল্পের জচল্পে িেি
পুনরুদ্ধাল্পরর খরচ জেশি হে।
িাইশমং এর পল্পর জেশিং
করা হে।

জকান প্রশিোজাত
কা বিল্পমর পূল্পে ব অথো
িেিযুি চামড়ার জসাশকং
এর পল্পরই তাৎেশিক শিন
জেশিং করুন।

িাইশমং ও আনল্পহোশরং
প্রশিোর পল্পর আর জেশিং
করা প্রল্পোজন হল্পে না।

শেএটি
এিডশিউশজ

চামড়াে রাসােশনক দ্রব্য দ্রুত
এেং সমানভাল্পে প্রল্পেি
কল্পর। রাসােশনক দ্রব্য
ব্যেহার ১০-২০ িতাংি
কল্পম াল্পে।

শে.দ্র.পাশনল্পত ধুল্পে অথো চুপশসল্পে
চামড়াে জিল্পগ থাকা জগাের
ও মেিা দূর করুন।

িাইম জেশিং জথল্পক শিন
জেশিং এ কম পশরমাল্পন
মাংস জের হে।

িাইশমং এর পল্পর একটি
উপযুি ন্ত্র শদল্পে জেশিং
করুন। জেশিং এর সমল্পে
জিড এমনভাল্পে ব্যেহার
করুন াল্পত পুনরাে আোর
জেশিং করার দরকার না
হে।

পাশন খরচ ১০-২০ িতাংি
হ্রাস পাল্পে।
আনল্পহোশরং ও িাইশমং এ
েজবয পাশন উৎপাদন হ্রাস
পাল্পে।

িাইশমং এর পল্পর পুনরাে
জেশিং হল্পি পশরল্পেল্পির
অশতশরি েশত হল্পে।
িাইম জেশিং এর জচল্পে শিন
জেশিং অশধক পচন প্রেি।
প্রচশিত পুরল্পনা পদ্ধশত
অনুসরি করা হে াল্পত
জেশি পাশনল্পত চুোল্পনার জন্য

শেযমান সরঞ্জাম সংস্কার
করুন। অথো স্বে পাশনল্পত
চুশেল্পে রাখার জন্য আধুশনক
ট্যানাশর ন্ত্র ব্যেহার করুন।

স্বে পাশনল্পত চুশেল্পে রাখার
পদ্ধশত (িট ব জোট) পাশনর
খরচ কমাল্পে।
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শেএটি
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ট্যাশনং িাল্পম প্রচুর পাশনর
দরকার হে।

স্বে সমে পাশনল্পত চুশেল্পে
রাখার পদ্ধশত (িট ব জোট)
হাইড ও শস্কল্পনর অনুপাল্পত
কম পাশন খরচ কল্পর।

উন্নত রাসােশনল্পকর ব্যেস্থা
করা জগল্পি অশেশিোিীি
রাসােশনক োশতল্পির
পশরমাি হ্রাস পাল্পে।

থা সম্ভে জপল্পডি এন্ড শপট
ো মাটিল্পত গতব ো জকান
গামিাে চামড়া চুোল্পনার
অশত পুরাতন পদ্ধশতটি
পশরহার করুন।

তরি েল্পজবযর পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।
পাশন গরম করল্পত ব্যেহৃত
শেদুযল্পতর পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।

শে.দ্র.-

সীশমত পাশনসহ
প্রল্পসস জভল্পসল্পির
ঘূি বল্পন ঘূি বােমান
ভর সমতি
হওোে জজারাল্পিা
গশতর িাইভ
দরকার হে।

-

স্বে পাশনল্পত
চুশেল্পে রাখার
পদ্ধশত (িট ব জোট)
োছুল্পরর চামড়ার
জন্য প্রল্প াজয নে।

৪.৪.২ মাংিি অংি ছাঁটা (ল্পেশিং)
এই ধাল্পপ হাইড ো শস্কল্পন জিল্পগ থাকা মাংস ও চশে ব জেঁল্পট জিিা হে। অশতশরি বজে উপাদান ল্পন্ত্রর মােল্পম জেঁল্পচ জিিা হে।
জেশিং প্রশিো জসাশকং এর পূল্পে ব অথো পল্পর, িাইশমং এর পল্পর ো শপকশিং এর পল্পরও সম্পন্ন করা াে (ল্প মন, জমল্পষর চামড়া)।
শিন জেশিং েিল্পত বুঝাে চুন জদওো ো জিাম ছাড়াল্পনার পূল্পে বই জিল্পগ থাকা মাংসি অংি ছাঁটা। িাইম জেশিং েিল্পত বুঝাে চুন
জদওো ও জিাম ছাড়াল্পনার পল্পর মাংসি অংি ছাঁটা।
শচশিত সমোগুল্পিা সমাধাল্পনর জন্য সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ শনল্পম্ন উল্পেখ করা হি া একই সাল্পথ পশরল্পেিোন্ধে ও কম খরচ
সাল্পপে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
পদল্পেপসমূহ
চুন জদওোর (িাইশমং) পল্পর
চামড়া জথল্পক মাংসি অংি
ছাঁটা (ল্পেশিং) হে।

পাশনল্পত চুোল্পনার (ল্পসাশকং)
পল্পর চামড়া জথল্পক মাংসি
অংি ছাঁটুন।

মাংসি অংি কম পশরমাল্পি
ছাঁটাই হল্পে।
চামড়াে রাসােশনক দ্রব্য দ্রুত
এেং সমানভাল্পে প্রল্পেি
কল্পর।

শে.দ্র.পশরচ্ছন্ন মাংসি অংি ছাঁটার
(শিন জেশিং) জন্য উপযুি
ন্ত্র দরকার হে াল্পত চুন

শেমহাউল্পজ রাসােশনক দ্রব্য
ব্যেহার ও পাশন খরচ ১০২০ িতাংি কল্পম াল্পে শদ
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জদওোর পল্পর আোর মাংসি
অংি ছাঁটাই করল্পত না হে।

মাংস ছাঁটাই প্রশিো পুনরাে
না করল্পত হে।
চুন প্রল্পোল্পগর মােল্পম পাশন
শনষ্কািন না কল্পরই অশধক
পশরমাল্পি চশে ব ছাড়াল্পনা
াল্পে। িযাটি এশসল্পডর
উপাদান হ্রাস পাল্পে। গুিমান
বৃশদ্ধ পাল্পে।

চামড়ার উপর শুষ্ক জগাের
থাকল্পি জিড শদল্পে কাটার
সমে চামড়া সহ জকল্পট াে
াল্পত চামড়ার েশত হে।

পাশনল্পত চুশেল্পে জিল্পগ থাকা
শুষ্ক জগাের দূর করুন।

পশরচ্ছন্ন উপাল্পে মাংসি
অংি ছাঁটাইল্পে জকান
েশতসাধন হল্পে না। ার
িল্পি চামড়ার উৎপাদন বৃশদ্ধ
পাল্পে।

পশু পািন কল্পর পশরচ্ছন্ন
চামড়া উৎপাদনকারী জথল্পক
চামড়া সংিহ করুন াল্পত
জগাের শমশ্রি কল্পম আল্পস।

৪.৪.৩ চুন িাগাল্পনা (িাইশমং)
চুন িাগাল্পনা ও জিাম ছাড়াল্পনা ধাল্পপ জিাম, েশহঃত্বক এেং তন্তুর (িাইশেি) অন্তর্ভবি জপ্রাটিন দূর করা হে। এই ধাল্পপ মাংসি অংি
ও চশে ব দূর করার জন্য চামড়াল্পক প্রস্তুত করা হে।
জিাম ছাড়াল্পনার ধাল্পপ শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী শেষেসমূল্পহর জন্য পশরচ্ছন্ন ও কা বকরী পদল্পেপসমূহ শনম্নরূপ :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
সুশেধা
প্রাসশঙ্গকতা
জিাম ছাড়াল্পনার ধাল্পপ চুন ও
সািিাইড জিাম নি কল্পর
জিল্পি।

জিাম সাশ্রেী প্রযুশি ব্যেহার
করুন এল্পত কল্পর ছাড়াল্পনা জিাম
পুনরাে ব্যেহার করা াল্পে।
জিাল্পমর জগাঁড়া াল্পত জথল্পক না
াে এেং সম্পূি ব জিাম জ ন
ছাড়াল্পনা হে তা শনশিত করুন।
নি হওোর আল্পগই জিাম সংিহ
করুন। চুন িাগাল্পনার ধাল্পপ খন
জিাম ছাড়াল্পনা হে তখন অথো
জিাম ছাড়াল্পনা প্রশিোর জিল্পষ
জিাম সংিহ করুন।
জসাশডোম সািিাইড ব্যেহার
হ্রাস কল্পর তার পশরেল্পতব
এনজাইম (ল্পিইনযুি চামড়ার
জন্য উপযুি নে) ো বজে
সািিার জ ৌগ (ল্প মন,
জমিাপল্পটাইথানি,
থাল্পোগ্লাইকি এশসডযুি িেি,
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তরি েজবয জথল্পক জিাম
আিাদা থাকল্পে।
কঠিন েজবয উৎপন্ন হল্পে া
পুনরাে সার শহল্পসল্পে
ব্যেহার করা াল্পে।
তরি েল্পজবয বজে পদাল্পথ বর
পশরমাি হ্রাস পাল্পে। জিাম
জিল্পি জদওোর পূল্পে ব জিাম
আিাদাভাল্পে সংিহ করল্পি
শমশশ্রত ট্যানাশরর তরি
েল্পজবয রাসােশনক
অশক্সল্পজল্পনর পশরমাি ১৫২০ িতাংি হ্রাস করা াল্পে
এেং নাইল্পোল্পজল্পনর
পশরমাি ২৫-৩০ িতাংি
হ্রাস পাল্পে।
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িমবামাইডাইন সািশিশনক
এশসড) ব্যেহার করুন।

েজবয ব্যেস্থাপনাে মেিা
কাদামাটি সৃশি হ্রাস পাল্পে।

শে.দ্র.-

েজবয তরল্পির জন্য
রাসােশনল্পকর ব্যেহার হ্রাস
পাল্পে।

-

জিাম ছাড়াল্পনাল্পত অজজে
সািিাইড ব্যেহার করা হে।

সািিাইড কম ব্যেহৃত
হওোে সািিাইল্পডর
ব
শনগমনও
কম হল্পে।

পশুর জিাম ছাড়াল্পনাল্পত বজে
সািিাইড জ ৌগ ো এনজাইম
ব্যেহার করুন।

অজজে জসাশডোম
সািিাইল্পডর পশরেল্পতব
এনজাইম ব্যেহৃত হল্পে।

শে.দ্র.-

চুন জদওো ও জিাম
ছাড়াল্পনাল্পত তরি েল্পজবয
ব
সািিাইড পদাথ ব শনগমন
হ্রাস পাল্পে।

-

চুন ছাড়াল্পনা (শডিাইশমং)
ধাল্পপ সািিাইড পদাথ ব
ভািভাল্পে অপসারি করা হে
না এেং একইসাল্পথ তা
োতাল্পস শেমুি করা হে।

জিাম ছাড়াল্পনার পুল্পরা
প্রশিোে
শসওশড/শেওড ‘র
(রাসােশনক ও বজে
অশক্সল্পজন) পশরমাি
বৃশদ্ধল্পত ভূশমকা রাল্পখ।

রঞ্জক (এশনশিন)
চামড়া উৎপাদল্পন
অশতশরি এনজাইম
ব্যেহার করা াল্পে
না।

চুোল্পনার প্রশিোে হাইল্পিাল্পজন
পার অক্সাইড ো জসাশডোম
জমটাোইসািিাইড জ াগ করুন।

োতাল্পস জকান সািিাইড
শেমুি হল্পে না।
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৪.৪.৪ িেি ছাড়াল্পনা ও জেটিং
িেি ছাড়াল্পনা প্রশিোর উল্পেশ্য হল্পচ্ছ ধীল্পর ধীল্পর শপএইচ কশমল্পে আনা, তাপমাত্রা বৃশদ্ধ করা এেং অশতশরি রাসােশনক পদাথ ব এেং
চামড়ার অপ্রল্পোজনীে উপাদান দূর করা। শদ চামড়া জিাম প্রশিোে প্রশিোজাত করা হে তল্পে জেটিং এনজাইম প্রশিোর
(শপকশিং/এশসড জ াগ) মােল্পম চামড়ার জিাল্পমর জগাড়া ও রে দূর করল্পত হে।
অযাল্পমাশনোম জ ৌগ ও অযাল্পমাশনোম িেি ব্যেহাল্পর পশরল্পেল্পি প্রভাে পল্পড় তাই শনল্পম্নাি সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ িহি করা
দরকার :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
উপকাশরতা
প্রাসশঙ্গকতা
চুন ছাড়াল্পনার ধাল্পপ
অযাল্পমাশনোম জ ৌগ ব্যেহার
করা হে।

চুন ছাড়াল্পনার ধাল্পপ
অযাল্পমাশনোম জ ৌগ ব্যেহার
েন্ধ করুন এেং এর পশরেল্পতব
চুন ছাড়াল্পনার অন্য জকান পদাথ ব
ব্যেহার করুন (ল্প মন, কাে বন
ডাই অক্সাইড)
শে.দ্র.72

গরু/মশহল্পের চামড়ার জন্য
কাে বন ডাই অক্সাইল্পডর
ব্যেহার তরি েল্পজবয
উল্পেখল্প াগ্য হাল্পর
অযাল্পমাশনোম জ ৌগ (ল্প মন,
অযাল্পমাশনোকযাি,
নাইল্পোল্পজন) হ্রাস করল্পে।
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১.৫ শমশিশমটাল্পরর
জেশি পুরু উপাদাল্পনর
জন্য কাজ করল্পে
না।
- োয়ুমণ্ডল্পি অশতশরি
কাে বন ডাই অক্সাইড
শেমুি হল্পে।
অযাল্পমাশনোম িেল্পির পশরেল্পতব
দুে বি বজে এশসড ব্যেহার করা
জ ল্পত পাল্পর।
-

চুন ছাড়াল্পনার ধাল্পপ
অযাল্পমাশনোম িেি ব্যেহার
করা হে।

শে.দ্র.-

চুন ছাড়াল্পনার ধাল্পপ গ্যাসীে
অযাল্পমাশনো শনঃসরি হ্রাস
পাল্পে।

তরি েল্পজবয নাইল্পোল্পজন
ব হ্রাস পাল্পে।
শনগমন
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োতাল্পস কম সািিার জ ৌগ
ও দুগন্ধব ছড়াল্পে।

এসে উপাদান
ব্যেহার রাসােশনক
অশক্সল্পজন চাশহদা
বৃশদ্ধ করল্পে।
- অযাল্পমাশনোম িেি
ব্যেহার করা চুন
ছাড়াল্পনার জচল্পে
অযাল্পমাশনোম
ব্যতীত চুন ছাড়াল্পনা
অশতশরি ব্যে
সাল্পপে হল্পত পাল্পর।
শদ অযাল্পমাশনোম িেি
ব্যেহার পশরহার করা না াে
তাহল্পি োয়ু চিাচি ব্যেস্থা
এমন ভাল্পে করুন াল্পত
অযাল্পমাশনো গ্যাস োতাল্পস
শনঃসরি না হল্পত পাল্পর।
-

োতাল্পস দুগন্ধব ছড়াল্পনা রুখল্পত
পূে ব সতকবতা অেিম্বন করুন।
৪.৪.৫ চামড়া জকল্পট ভাগ করা (শিশিটিং)
শিটিং-এর উল্পেশ্য হল্পচ্ছ একটি শনশদ বি পুরুল্পত্ব হাইড ো শস্কন উৎপাদন করা। চামড়া জিন স্তর ও মাংসি স্তল্পর ভাগ করা হে। এই
প্রশিো চুন িাগাল্পনা অেস্থাে ো পাকা (ল্পটনড) অেস্থাে করা জ ল্পত পাল্পর। এই প্রশিোর জন্য শনম্নশিশখত পদল্পেপসমূহ িহি করা
প্রল্পোজন :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

উপকাশরতা

প্রাসশঙ্গকতা

ট্যাশনং করার পল্পর চামড়া
শেভি করা হে।

কাটা অপ্রল্পোজনীে অংি
(শিট) শদ শেশি করার
উল্পেশ্য না থাল্পক তাহল্পি চামড়া
শেভি করার প্রশিো
প্রশিোজাতকরল্পির (চুন
িাগাল্পনা) পূল্পে ব করুন।

জিাশমোম ব্যেহার হ্রাস
পাল্পে।

শেএটি
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জিাশমোমোহী কঠিন েল্পজবযর
পশরমাি হ্রাস পাল্পে।

শে.দ্র.ট্যাশনং-এর পল্পর চামড়া শেভি
করার জচল্পে এই প্রশিোে
অশধক পিম চাঁচা দরকার হে।

অপ্রশিোজাত উপজাত
খাল্পযর পাত্র বতশরল্পত (ল্প মন,
সস) অথো আঠা বতশরল্পত
ব্যেহার করা াল্পে।
কম জােগা িাগল্পে।
পরেতী ধাল্পপর জন্য
রাসােশনক ব্যেহার হ্রাস
পাল্পে।
চামড়ার পুরুত্ব হ্রাস পাওোে
প্রশিোজাতকরল্পি সমে কম
িাগল্পে।
শেভি অপ্রল্পোজনীে অংি
(শিট) ও জিন স্তর
পৃথকভাল্পে প্রশিোজাত করা
াল্পে।

৪.৫ ট্যাশনোড ব কা বিম
শেশ্বব্যাপী ৮০ িতাংল্পির জেশি চামড়া জিাশমোম (৩) িেি দ্বারা প্রশিোজত করা হে। পশরল্পেিগত েশত হ্রাস করল্পত
প্রশিোজাতকরি পদ্ধশত ও মানদল্পণ্ডর উন্নশতসাধন করল্পত হল্পে। শনম্নশিশখত ধাপসমূল্পহ জ সে কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী অেস্থাসমূহ
শচশিত হল্পেল্পছ পশরল্পেিগত সেমতা বৃশদ্ধর জন্য জসগুল্পিার থা থ সংল্পিাধনীমূিক পদল্পেপ তুল্পি ধরা হল্পেল্পছ।
৪.৫.১ চশে ব দূরীকরি (শডশিশসং)
জমষ জাতীে পশুল্পত প্রচুর প্রাকৃশতক চশে ব থাকার কারল্পি এ জাতীে পশুর চামড়া প্রশিোজাতকরল্পি চশে ব দূর করা শেল্পিষভাল্পে
গুরুত্বপূি ব। চামড়াে চশে ব থাকার কারল্পি প্রশিোজাতকরল্পি শেশভন্ন উপাদান ও রল্পের চামড়াে সমানভভাল্পে ঢুকল্পত পাল্পর না।
জিাশমোম িেি চশে বর সাল্পথ শেশিো কল্পর অদ্রেিীে জিাশমোম সাোন বতশর করল্পত পাল্পর া দূর করা কিসাে। জিাম ট্যাশনংএর পূল্পে বই চশে ব দূর করল্পত হল্পে।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

চশে ব দূর করল্পত
হযাল্পিাল্পজনযুি দ্রােক
(ল্প মন, জটোল্পক্ল্াল্পরাইশথন,
জক্ল্াল্পরাল্পেনশজন,
জহক্সাল্পক্ল্াল্পরাল্পেনশজন) ব্যেহার
করা হে।

হযাল্পিাল্পজনমুি দ্রােক ব্যেহার উদ্বােী বজে শমশশ্রত পদাথ ব
করুন, জ মন শিশনোর
শনঃসরি হ্রাস পাল্পে।
এিকাইি পশিগ্লাইকি ইথার,
কাল্পে বাজাইল্পিট, এিকাইি ইথার
সািল্পিট, এেং এিকাইি
সািল্পিট।
-

াল্পত ছিল্পক পল্পড় না
াে দ্রােকসমূহ
সতকবভাল্পে সংরেি,
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-

নাড়াচাড়া ও পশরেহি
করুন।
জ মন, চশে ব দূর করি
েদ্ধ চি ন্ত্র (ল্পক্ল্াজড
সাইল্পকি শডশিশজং
জমশিন) ব্যেহার,
দ্রােক পুনব্যবেহার,
শনঃসরি উপিম,
এেং মাটি সুরো
ইতযাশদ
প্রশতকারমূিক ব্যেস্থা
িহি করুন।

আেন শনরল্পপে উপাদান দ্বারা
চশে ব দূরীকরল্পির জিীে ব্যেস্থা
প্রশতষ্ঠা করুন।
চশে ব দূরীকরল্পি জিীে
ব্যেস্থাে কারখানাে এনশপই
(ল্পনানাইিল্পিনি
ইল্পথাশক্সল্পিট) শভশত্তক
সারিযাকট্যান্ট ব্যেহার করা
হে।

অযািকাইিল্পিনি
ইল্পথাশক্সল্পিল্পটর পশরেল্পতব
ইল্পথাশক্সল্পিটযুি অযািল্পকাহি
ব্যেহার করুন।
জনানাইিল্পিনি ও
জনানাইিল্পিনি ইল্পথাশক্সল্পিল্পটর
পশরেল্পতব এশিল্পিটিক
পশিইল্পথাশক্সল্পিট ব্যেহার করুন।
শে.দ্র.-

উদ্বােী বজে পদাল্পথ বর
শনঃসরি পশরহার করা াল্পে।
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এশিল্পিটিক পশিইল্পথাশক্সল্পিট
োেেীে ও অোেেীে উভে
পশরল্পেল্পি েসোসকারী
জীোণু র্ধ্ংসকারক।
তরি েল্পজবয রাসােশনক
অশক্সল্পজন শনঃসরি হ্রাস
পাল্পে।

জিনা উৎপন্ন হওোর
কারল্পি এশিল্পিটিক
পশিইল্পথাশক্সল্পিট
একটি শনশদ বি সীমার
মল্পে ব্যেহার করল্পত
হল্পে।
- চশে ব দূরীকরল্পির
জিীে পদ্ধশতল্পত ঘন
পদাথ ব ভােল্পত এেং
চশে ব ও সারিযাকট্যান্ট
শমশ্রি পৃথক করল্পত
পাশন সংল্পেষল্পি
তুিনামূিক জেশি
িশি ব্যেহার করল্পত
হে।
দ্রােক পুনরুদ্ধারসহ (সিল্পভন্ট
জিীে পদ্ধশতল্পত চশে ব
শরকভাশর) েদ্ধ লুল্পপ চশে ব দূর
দূরীকরল্পির জচল্পে এই পদ্ধশত
করুন।
কম তাপমাত্রাে ও কম িশি
ব্যেহার কল্পর োস্তোেন করা
াে।
-

জমল্পষর চশে ব দূরীকরল্পি
কারখানাগুল্পিা শেপুি পশরমাি
পাশন খরচ কল্পর।
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শনষ্কািল্পনর জন্য ডাইশমথাইি
ইথার ব্যেহার করুন।

চশে ব দূর করল্পত জকান
সারিযাকট্যান্ট প্রল্পোজন হল্পে
না।
পাশন ব্যেহাল্পরর প্রল্পোজন
পড়ল্পে না। িিত েজবয
তরিও উৎপন্ন হল্পে না।

৪.৫.২ শপকশিং (এশসড জ াগকরি)
খশনজ ও উশিজ (শমনাল্পরি ও জভশজল্পটেি) ট্যাশনং শুরু করার পূল্পে ব চামড়ার শপএইচ মাত্রা হ্রাস করল্পত এই ধাল্পপ এশসড জ াগ করা
হে। এই ধাল্পপ চামড়া জীোণুমুি করা হে, জেটিং কা বিম সমাি করা হে এেং প্রশিোজাতকরি উপাদান চামড়াে ভািভাল্পে
ব ও
প্রল্পেি করাল্পনা হে। শনল্পম্নাি পদল্পেপসমূহ িহল্পির মােল্পম কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী শেষেমূহল্পক জকেিমাত্র িেি শনগমন
হাইল্পিাল্পজন সািিাইড শনঃসরল্পির মল্পেই সীমােদ্ধ রাখা াল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

উপকাশরতা

িেি দ্বারা শপকশিং করাে
ব
েজবয পাশনল্পত িেি শনগমল্পনর
পশরমাি বৃশদ্ধ কল্পর।

িেিমুি পদ্ধশত প্রল্পোগ করুন।

জক্ল্ারাইড ও সািল্পিট িেি
শনষ্কািন হ্রাস পাল্পে।

চুন ছাড়াল্পনা ও োর দূর
করার ধাল্পপ হাইল্পিাল্পজন
সািিাইড শনঃসরি হে।

অে পশরমাল্পি অশক্সডাইশজং
জ ৌগ ব্যেহার করুন, জ মন
হাইল্পিাল্পজন পার অক্সাইড ো
জসাশডোম োই সািিাইট।

োতাল্পস হাইল্পিাল্পজন
সািিাইল্পডর শনঃসরি হ্রাস
পাল্পে।

প্রাসশঙ্গকতা

তীে দুগন্ধব দূষি হ্রাস পাল্পে।

চুন ছাড়াল্পনা ও োর দূর করার
পূল্পে ব সািিাইড দূর করার জন্য
জধাোর প্রশিোর উন্নশত সাধন
করুন।
৪.৫.৩ ট্যাশনং
এই ধাল্পপ ট্যাশনং উপাদান শদল্পে জকািাল্পজন তন্তু শস্থশতিীি করা হে াল্পত চামড়ার পচন েন্ধ হে। ট্যাশনং-এর শেশভন্ন পদ্ধশত রল্পেল্পছ,
জ মন খশনজ (ল্পিাশমোম) ও উশিজ্জ ট্যাশনং। সে জথল্পক প্রচশিতগুল্পিার মল্পে রল্পেল্পছ শসনল্পথটিক ট্যাশনং, অযাল্পর্ল্হাইড ও বতি
ট্যাশনং। জ ল্পহতু োংিাল্পদল্পি অশধকাংি চামড়াই জিাশমোম (৩) িেি ব্যেহার কল্পর করা হে তাই শনল্পম্নর সংল্পিাধনমূিক
পদল্পেপসমূহ শেল্পেচনা করা প্রল্পোজন :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
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জিাশমোম োল্পদ অন্য জকান
উদাপান দ্বারা অপ বাি প্রাকট্যাশনং করার কারল্পি

ট্যাশনং উপাদাল্পনর সঠিক
(ল্প মন, অযালুশমশনোম িেি,
পশিঅযাশিল্পিট যুি

জিাশমোম িহল্পির মাত্রা
উন্নত হল্পে এেং জিাশমোম
উপাদান ব্যেহার হ্রাস পাল্পে।

এিডশিউশজ
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জিাশমোল্পমর পশরমাি
অল্পনক জেশি।

অযালুশমশনোম,
গ্লুটারঅযাশর্ল্হাইডজাত,
শসনল্পথটিক, টাইল্পটশনোম
িেি, আঠাল্পিা োশি
(শসশিকা)) ব্যেহার চামড়ার
আদিব গুি ধল্পর রাল্পখ।

জিাশমোমোহী কঠিন েজবয
কম উৎপন্ন হল্পে।
কম পাশন খরচ হল্পে।

চামড়া শেভিকরি ও চাঁচা
জথল্পক পাওো উপজাত
জিাশমোমমুি থাকল্পে। া
শে.দ্র.পুনঃব্যেহার করা,
- অযালুশমশনোম
পুনব্যবেহার করা এেং েজবয
উচ্চ দ্রেিীে পদাথ ব শনগমন
ব তরাশিত করল্পে।
এেং তাই
জিাশমোল্পমর
জিাশমোমমুি প্রাক-ট্যাশনং
জচল্পে জেশি
চামড়ার গুিমান (ল্প মন,
পশরল্পেি
জিল্পনর অল্পভযতা/ল্পিন
েশতকারক।
টাইটল্পনস) উন্নত কল্পর।
- গ্লুটারঅযাশর্ল্হাইড
দ্বারা প্রাক-ট্যাশনং গ্লুটারঅযাশর্ল্হাইড পশরল্পেি
করল্পি
েশতকারক নে।
জিাশমোল্পমর
জচল্পে অশধক
পশরমাল্পির
ছত্রাকনািক
ব্যেহাল্পরর
প্রল্পোজন হে।
- গ্লুটারঅযাশর্ল্হাইড
দ্বারা প্রাক-ট্যাশনং
করল্পি পরেতী
ধাল্পপ শসনল্পথটিক
ট্যাশনং ো উশিজ
ট্যাশনং উপাদান
দ্বারা ট্যাশনং
করল্পত হে।
- ওল্পেট-ল্পহাোইট
পদ্ধশতর ট্যাশনং
প্রশিোকরি সমে
এেং রসােশনক
উপাদাল্পনর খরচ
োশড়ল্পে জদে।
প্রশিো সংশেি পশরমাপক
(ল্প মন, শপএইচ, েট,
তাপমাত্রা, সমে, িাম,
ইতযাশদ) সল্পে বাচ্চ প বাল্পে
জনওোর জচিা করুন।
প্রশিোজাতকৃত চামড়ার
জিাশমোম উপাদান জসখাল্পনই
পশরমাপ করুন।

77

প্রচশিত জিাশমোম ট্যাশনং
জেশি পাশন ব্যেহার করা হে
া দুে বি সহনেমতার সৃশি
কল্পর।

িট ব েট পাশন খরচ কমাল্পে।
পাশন ব্যেহার কমাল্পনার জন্য
জছাট েট জিাশমোম
শেযমান ন্ত্রপাশত সংস্কার
করুন অথো আধুশনক ট্যানাশর উপাদান কশমল্পে জিল্পি এেং
একটি উচ্চ জিাশমোম
ন্ত্র ব্যেহার করুন।
সমাল্পেি ঘটাে। জিাশমোম
- িট ব জোট-এ
উল্পত্তািন উল্পেখল্প াগ্য হাল্পর
তুিনামূিকভাল্পে
উন্নত হে।
হাইড ও শস্কল্পনর
জন্য কম পাশন
তরি েল্পজবযর পশরমাি হ্রাস
ব্যেহার হে।
পাল্পে।
থাসম্ভে প্যাল্পডি ও কূপ
ব্যেহার পশরহার করুন।
জিাশমোম কম শনগতব হল্পি
মেিা কাদামাটিল্পত
শে.দ্র.জিাশমোল্পমর পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।
- সীশমত পাশনসহ
প্রল্পসস জভল্পসল্পির
ঘূি বল্পন ঘূি বােমান
ভর অসমতি
হওোে জজারাল্পিা
গশতর িাইভ
দরকার হে।
স্বে পাশন ব্যেেহার
পদ্ধশত োছুল্পরর
চামড়ার জন্য
প্রল্পোগল্প াগ্য নে।
একটি জিাশমোম জিাধন
ইউশনট স্থাপন করুন জ খাল্পন
জিাশমোম জমাল্পনা াল্পে,
পৃথক করা াল্পে এেং
পুনব্যবেহার করা াল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

-

জিাধন না কল্পরই জিাশমোম
শনগতব করা হে।

অনোেনল্প াগ্য উশিজ কষ
ব্যেহার করা হে।

উদ্ধারকৃত জিাশমোম
সািল্পিট দ্বারা জিাশমোম
ট্যাশনং িেি ৩৫ িতাংি
প বন্ত প্রশতস্থাশপত হল্পত
পাল্পর। েজবয পাশনল্পত
ব হ্রাস
জিাশমোম শনগমন
পাল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

জিাশমোমযুি কাদা অন্য
জকান শিল্পে কাঁচামাি শহল্পসল্পে
ব্যেহার করুন।
কাদাে জিাশমোল্পমর
পশরমাি হ্রাস পাল্পে।
শে.দ্র.ব
পশরল্পেল্পি জিাশমোম শনগমন
- সম্ভাব্য পাশ্বব
হ্রাস পাল্পে।
প্রশতশিো শহল্পসল্পে
দৃঢ়তা হ্রাস জপল্পত
পাল্পর ও রল্পের
উজ্জ্বিতা কল্পম
জ ল্পত পাল্পর।
কুইোল্পচা (ল্প মন জিপাই এর শুধুমাত্র নোেনল্প াগ্য উশিজ শেএটি
পাতা) ছাড়া অন্য গাছ জথল্পক কষ ব্যেহার করা হল্পে।
উৎপন্ন উশিজ কষ ব্যেহার
করুন।
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চামড়া চাঁচা জথল্পক শেপুি
পশরমাি মুশন্ডত জঞ্জাি
(shavings) উৎপন্ন
হে।

থা থভাল্পে শেভি করল্পি
মুণ্ডন বতশর কম হল্পে।

মুণ্ডন কম ছশড়ল্পে াল্পে।

শুষ্ক পদ্ধশতল্পত চামড়া চাঁচল্পি
ধুল্পিা (dust) সংিহ ব্যেস্থা
প্রল্পোজন।

শেএটি

শুষ্ক চাঁচার সমে কম ধুল্পিা
বতশর হল্পে।

৪.৫.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পল্পণ্য জিাশমোম (৬) সৃশি এড়াল্পনার জকৌিি
জারি শেশিোর (অশক্সল্পডিন) ধাল্পপ জিাশমোম বতশর হে। শেশ্বব্যাপী ৮০ িতাংল্পির উপল্পর চামড়া জিাশমোম দ্বারা প্রশিোজাত
করা হে া েশতকারক নে শেল্পেচনা করা হে। শনশদ বি পশরশস্থশতল্পত জিাশমোম (৩) জারি শেশিোর মােল্পম জিাশমোম (৬) এ
পশরিত হে। জিাশমোম (৬) অযািাশজব সৃশিকারী ও ত্বল্পক ফুসকুশড় বতশর কল্পর। এমনশক জিাশমোম (৬) যুি শকছু জ ৌগ শনঃশ্বাসপ্রশ্বাল্পসর সাল্পথ শভতল্পর জগল্পি কযানসার সৃশির কারি হল্পত পাল্পর।
উৎপাদল্পনর শনম্নশিশখত ধাপসমূল্পহ জিাশমোম (৬) সৃশি হল্পত পাল্পর :
- চামড়া উৎপাদন প্রশিোে
- চামড়াজাত পণ্য/পাদুকা উৎপাদন প্রশিোে
- চামড়াজাত পণ্য গুদামজাত ো পশরেহল্পির সমে
ইইউ অোল্পদি ৩০১/২০১৪ অনু ােী জ সে চামড়া ও চামড়াজাত পল্পণ্যর শুষ্ক ওজল্পনর প্রশত জকশজ চামড়াে ৩ শমশিিাম ো তার
জেশি জিাশমোম (৬) থাকল্পে তা ইউল্পরাপীে োজাল্পর শনশষদ্ধ জঘাশষত হল্পেল্পছ। ইএন আইএসও ১৭০৭৫ অনু ােী এই সীমা শনশধ বারি
করা হল্পেল্পছ এেং এটা পণ্য বতশর জথল্পক শুরু কল্পর ব্যেহার প বন্ত এই সীমা েজাে রাখল্পত হল্পে।
জিাশমোম (৬) সৃশিল্পত শনম্নশিশখত কারিগুল্পিা থাকল্পত পাল্পর :
-

উচ্চমাত্রার শপএইচ মান
বজে পদাল্পথ বর জারি, িমেধ বমান তাপমাত্রাে অশক্সল্পজল্পনর উপশস্থশত
আল্পিা
সংরেিকাল্পি শনম্ন আল্পপশেক োয়ু আদ্র বতা (৩৫ িতাংল্পির শনল্পচ)
শেটল্পমন্ট পরেতী ধাল্পপ তাপীেকরি
অশতল্পেগুনী শেশকরি
নানাশেধ অগঠিত (পশিআনোচুল্পরল্পটড) তরি-চশে ব (উদাহরিস্বরূপ, প্রাকৃশতক তরি-চশে ব, জ মন মাল্পছর জতি) শদ
ল্পথি শস্থশতস্থাপক (স্টযাশেিাইল্পজিন) না হওোর কারল্পি জারি শেশিো জথল্পক প বািভাল্পে সুরশেত না হে
উচ্চ চশে ব যুি চামড়ার (ল্প মন, জমল্পষর চামড়া) চশে ব থা থভাল্পে দূর না করল্পি

জিাশমোম (৬) সৃশি প্রশতল্পরাল্পধ শনম্নশিশখত পদাথ ব ও পদ্ধশত কা বকরী হল্পত পাল্পর :
- শরট্যাশনং-এ কম পশরমাল্পি উশিজ উপাদান ব্যেহার করুন (১-৩% কাছাকাশছ)
- শনশিেকরল্পি (শনউোিাইল্পজিন) থাসম্ভে কম রাসােশনক উপাদান ব্যেহার করুন
জিাশমোম (৬) দ্বারা দুই ধরল্পনর দূষি সৃশি হে :
- জিাশমোম দ্বারা েশহঃস্থ দূষি
- চামড়া ও চামড়াজাত পল্পণ্য জিাশমোম (৬) সৃশি হওো
৪.৫.৪.১ জিাশমোম দ্বারা েশহঃস্থ দূষি
জিাশমোম (৬) দ্বারা চামড়াজাত পণ্য োশহযকভাল্পে দূশষত হল্পত পাল্পর :
- দূশষত ট্যাশনং িেি
o দূশষত জিাশমোম উপাদান নতুন উৎপাশদত পণ্য জথল্পক জিাশমোম (৬) েহন কল্পর থাকল্পত পাল্পর
o দূশষত জিাশমোম উপাদান জিাশমোম (৩) পুনরুদ্ধার প্রশিো জথল্পক জাত জিাশমোম (৬) েহন কল্পর থাকল্পত
পাল্পর
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-

-

o ট্যাশনং প্রশিোে ব্যেহৃত জকান দূশষত তরি জিাশমোম (৬) োহনকারী হল্পত পাল্পর
জিাশমোমোহী রঞ্জক
o শস.আই. ৭৭৬০০ হলুদ রঞ্জক ৩৪
o শস.আই. ৭৭৬০৩ হলুদ রঞ্জক ৩৪
o শস.আই. ৭৭৬০৫ িাি রঞ্জক ১০৪
দূশষত পাশন ো দূশষত চমব সংস্কার নি ো সরঞ্জাম

কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক
পদল্পেপসমূহ

উপকাশরতা

প্রাসশঙ্গকতা

দূশষত নি ো সরঞ্জাল্পমর
মােল্পম চামড়া জিাশমোম
(৬) দ্বারা দূশষত হল্পচ্ছ।

শনরাপদ উৎস জথল্পক
পরীশেত পণ্য ো রাসােশনক
ব্যেহার করুন।

জিাশমোম (৬) দ্বারা েশহঃস্থ
পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
াল্পে।

এিডশিউশজ

অল্পনকশদন আল্পগর মজুদ
করা রাসােশনক ব্যেহার
পশরহার করুন; ব্যেহাল্পরর
আল্পগ তাশরখ জদল্পখ শনন।

শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরাই
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।

উৎপাদনকারী জথল্পক
জিাশমোমমুি রাসােশনক
সংিহ শনশিত করুন।

চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।
কারখানার প্রশত আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

জ সে জিাশমোম ট্যাশনং
উপাদান আপশন শনল্পজই
পুনরাে ব্যেহাল্পরর জন্য
শনষ্কাি কল্পরল্পছন তা
জিাশমোম (৬) মুি শকনা
তা প্রাথশমক পরীো কল্পর
শনশিত না হল্পে ব্যেহার
করল্পেন না।
জ সে জকাম্পাশন পুনরাে
ব্যেহারল্প াগ্য জিাশমোম
ট্যাশনং উপাদাল্পন জিাশমোম
(৬) জনই শনশিত কল্পর
তাল্পদর জথল্পক পুনরাে
ব্যেহারল্প াগ্য জিাশমোম
উপাদান ব্যেহার করুন।
জিাশমোম (৬) োহী জকান
রঞ্জক ব্যেহার পশরহার
করুন।
ট্যাশনং নি ও সরঞ্জাম
ভািভাল্পে পশরষ্কার করুন।
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ন্ত্রপাশত, নি ো সরঞ্জাম
জধাোর কাল্পজ জিাশমোম
(৬) দূশষত পাশন ব্যেহার
করল্পেন না।
ট্যাশনং প্রশিোে জিাশমোম
(৬) দ্বারা দূশষত পাশন
ব্যেহার পশরহার করুন।
৪.৫.৪.২ চামড়াজাত পল্পণ্য জিাশমোম (৬) সৃশি
শেশভন্ন পশরশস্থশতল্পতই জিাশমোম (৬) সৃশি হল্পত পাল্পর। জারিকারী রাসােশনক ব্যেহার ও শপএইচ শনেন্ত্রল্পির জন্য শনশদ বি জ্ঞান
থাকা আেশ্যক ার কারল্পি জিাশমোম (৬) সৃশি হল্পত পাল্পর।
চামড়াজাত পল্পণ্য জিাশমোম (৬) সৃশি এড়াল্পনার জন্য শনম্নশিশখত সুপাশরিগুল্পিা শনল্পদ বশিকা শহল্পসল্পে কাজ করল্পত পাল্পর :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা
প্রাসশঙ্গকতা
শেমহাউল্পজ জিাশমোম (৬)
সৃশি হে।

প্রশিোজাতকরল্পির প্রশতটি
পল্পে ব শপএইল্পচর মান পরীো
করুন।

জিাশমোম (৬) দ্বারা েশহঃস্থ
পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
াল্পে।

স্বাভাশেকভাল্পে জথল্পক াওো
অেশিি চশে ব পুনরাে াল্পত
জারি ঘটাল্পত না পাল্পর জস
জন্য ল্পথিমাত্রাে তা দূর
করুন ।

শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরারই
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।

চশে ব দূরীকরল্পি
হযাল্পিাল্পজনযুি উপাদান
ব্যেহার করল্পেন না।

কারখানার প্রশত আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।

জারিেম উপাদান জ মন,
পারঅক্সাইড, পারল্পমঙ্গাল্পনট
অথো পারল্পোল্পরট, পশরহার
করুন। শদ এসে উপাদান
ব্যেহার করল্পতই হে তাহল্পি
তা আল্পোশডন-স্টাচ ব কাগজ
দ্বারা জারি ঘটাল্পনার
সেমতা পরীো করুন, এেং
শদ প্রল্পোজন হে,
জিাশমোম জ াগ করার পূল্পে ব
জারি ঘটাল্পনার সেমতা হ্রাস
করার জন্য প্রল্পোজনীে
উপাদান ব্যেহার করুন।
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জিীে চশে ব দূরীকরি উপাদান
ব্যেহার করুন।
অযাল্পমাশনো ও অযাল্পমাশনোম
িেল্পির অশত ব্যেহার
পশরহার করুন।
চুন িাগাল্পনা চামড়া চুন
িাগাল্পনা ও কযািশসোম
দূরীকরল্পির পল্পর ভািভাল্পে
ধুল্পে শনন।
ট্যাশনং এর সমে জিাশমোম
(৬) সৃশি হে।

সনদধাপ্রাি উৎপাদনকারীর
জিাশমোম (৬) দ্বারা েশহঃস্থ
কাছ জথল্পক জিাম ট্যাশনং দ্রব্য পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
সংিহ করুন।
াল্পে।
প্রশিোর প্রল্পতযক ধাল্পপ
শপএইচ মান পরীো করুন।

শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরাই
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।

শপএইচ-৮ এর উপল্পর
অতযশধক শপএইচ পশরহার
করুন।

চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।
কারখানার প্রশত আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

তটা সম্ভে ঘনীভূত জিাম
ট্যাশনং উপাদান ব্যেহার
শনশিত করুন।
ট্যাশনং নল্পির তরি পুনারাে
ব্যেহাল্পরর প্রল্পোজন পড়ল্পি
তার শপএইচ মান শনি বে
করুন; এটা অেশ্যই শপএইচ৪ এর কম হল্পত হল্পে।
আপনার শনল্পজর োনাল্পনা
পুনরাে ব্যেহারল্প াগ্য জিাম
ট্যাশনং উপাদাল্পন জিাশমোম
(৬) আল্পছ শকনা তা পরীো
না কল্পরই ব্যেহার করল্পেন
না। (ল্প মন, ইএন আইএসও
১৯০৭১)
জ সে জকাম্পাশন পুনরাে
ব্যেহার জ াগ্য জিাশমোম
ট্যাশনং উপাদাল্পন জিাশমোম
(৬) জনই শনশিত কল্পর
তাল্পদর জথল্পক পুনরাে
ব্যেহাল্পর জ াগ্য জিাশমোম

82

শেএটি
এিডশিউশজ

ট্যাশনং উপাদান ব্যেহার
করুন।
ট্যাশনং পরেতী কা বিল্পম
জিাশমোম (৬) সৃশি হে।

প্রশিোর প্রল্পতযক ধাল্পপ
শপএইচ মান পরীো করুন।

জিাশমোম (৫) দ্বারা েশহঃস্থ
পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
াল্পে।

প্রিশমত করার উপাদান ো
োিার পদাথ ব দ্বারা ৮ শপএইচ শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরাই
মান পশরহার করুন।
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।
উশিজ্জ ট্যাশনং উপাদান দ্বারা
পুনঃপ্রশিোজাত করুন;
চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।
সংরেিকাল্পি এটা
কারখানার প্রশত আস্থা
জিাশমোম (৬) সৃশি জরাধ
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।
করল্পে।
জজার খাটিল্পে জধৌত করা
পশরহার করুন;
প্রশিোজাল্পতর জধৌতকরি
উপাদান শহল্পসল্পে পারঅক্সাইড
এেং পটাশিোম
পারল্পমঙ্গাল্পনট (KMnO4)
ব্যেহার করল্পেন না।
জিাশমোম (৬) োহী রঞ্জক
ব্যেহার করল্পেন না।
শুশদ্ধকরি ো রঞ্জনকরল্পির
সমে অযাল্পমাশনো ো
অযাল্পমাশনোম িেি ব্যেহার
পশরহার করুন; পশরেল্পতব
শেশেি শসনল্পথটিক ব্যেহার
করুন।
িাল্পস্টর (চামড়া) শপএইচ
মান ৫ এর শনল্পচ হল্পত হল্পে;
আদিব মান ৩.৫-৪ শপএইচ
শুষ্ককরল্পির সমে সরাসশর
সূল্প বর আল্পিা ও উচ্চ
তাপমাত্রা জথল্পক দূল্পর রাখুন।
উচ্চ আনোচুল্পরল্পটড
(অপশরগঠিত) িযাটি
এশসডযুি চশে ব তরি ব্যেহার
করল্পেন না, জ মন, মাল্পছর
জতি। চশে ব তরি োছাইল্পের
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সমে আল্পোশডল্পনর পশরমাি
তটা সম্ভে কম হল্পি উত্তম।
জারি কা বিল্পমর সাল্পথ চশে ব
তরি ব্যেহার করুন।
সনদধারী উৎপাদনকারী
জথল্পক শসনল্পথটিক চশে ব তরি
ো গিাল্পনা পশিমার সংিহ
করুন।
সমাপনী (শিশনশিং) ধাল্পপ
জিাশমোম (৬) সৃশি হে।

শনভবরল্প াগ্য প্রশতষ্ঠান কর্তবক
সনদধারী উৎপাদক জথল্পক
রাসােশনক সংিহ করুন।

জিাশমোম (৬) দ্বারা েশহঃস্থ
পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
াল্পে।

োরীে আঠাল্পিা আেরি
জদওো শিশনশিং (সমাপনী
ধাল্পপ) উপাদান ব্যেহার
করল্পেন না।

শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরাই
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।
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চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।

জিাশমোম (৬) যুি রঞ্জক
ব্যেহার করল্পেন না।

কারখানার প্রশত আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

উপযুি শিশনশিং (সমাপনী
ধাল্পপ) উপাদান ব্যেহার
করুন, া জারি শেল্পরাধী
বেশিিযযুি।
চূড়ান্ত শিশনশিং এ উচ্চ
তাপমাত্রা পশরহার করুন।
জসশম শিশনিড, শিশনিড
চামড়া এেং চামড়াজাত
পল্পণ্য জিাশমোম (৬) সৃশি
হে।

পুল্পরা প্রশিোে ছাত্রাক সৃশি
হওো জরাধ করুন।

জিাশমোম (৬) দ্বারা েশহঃস্থ
পশরল্পেি দূষি পশরহার করা
াল্পে।

পশরেহল্পন অযাল্পমাশনো
োতাসযুি কনল্পটইনার
ব্যেহার করল্পেন না।
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শ্রশমক এেং জিতা কাল্পরাই
কযানসার হওোর ঝশুঁ ক
থাকল্পে না।

েশধ বত সংরেল্পি চামড়াে
জিাশমোম (৬) এর উপাদান
আল্পছ শকনা তা পরীো
করুন।

চামড়ার গুিমান বৃশদ্ধ পাল্পে।
কারখানার প্রশত আস্থা
প্রশতশষ্ঠত হল্পে।

একটি অভযন্তরীি গুিাগুি ব্যেস্থাপনা প্রশতষ্ঠার পরামিব জদওো হল্পচ্ছ এেং এসে পদল্পেপ প্রাশতষ্ঠাশনকভাল্পে শদল্পত এেং োস্তোেন
করল্পত র্ততীে জকান স্বাধীন পে (ল্প মন, এিডশিউশজ) কর্তবক প্রযুশিগত শনরীো করুন।
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৪.৬ ট্যাশনং পরেতী কা বিম
চামড়া প্রশিোজাতকরি পরেতী কা বিল্পম চামড়ার বেশিল্পিয শকছু পশরেতবন আনা হে (ল্প মন, পাশন প্রশতল্পরাধী, জতি প্রশতল্পরাধী,
গ্যাস প্রল্পেিল্প াগ্যতা, আগুল্পনর আঁচ প্রশতল্পরাধী, তশড়তাশহত প্রশতল্পরাধী (anti-electrostatic), ইতযাশদ)। শরট্যাশনং ো িাস্ট
প্রশিোকরি ও িযাটশিকাশরং ধাল্পপ প্রচুর তরি েজবয শনগতব হে। জিাশমোম শরট্যাশনং করল্পি তরি েল্পজবয জিাশমোম থাকার
সম্ভােনা রল্পেল্পছ।
শিশনিড চামড়া উৎপাদন হে মূিত ট্যাশনং পরেতী কা বিম জথল্পক এেং এটি শেল্পিষভাল্পে মূল্য সংল্প াজল্পনর সাল্পথ সম্পশকবত।
কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী শেষেসমূহ থা থ সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ দ্বারা সমাধান করল্পত হল্পে:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা
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প্রচুর পশরমাল্পি
পুনঃপ্রশিোজাতকরি
উপাদান েজবয পাশনল্পত শনগতব
হে।

রাসােশনক েজবয ও
পশরল্পেিগত দূষি হ্রাস
করল্পত প্রশিোজাত পরেতী
কা বিল্পম প্রশিোকরি
পশরমাপক (ল্প মন,
রাসােশনক উপাদান,
শেশিোর সমে, শপএইচ, ও
তাপমাত্রা) সল্পে বাত্তম মাত্রার
করুন।

শেএটি

পুনঃপ্রশিোজাল্পতর
রাসােশনক সল্পে বাচ্চ প বাল্পে
অপসাশরত হল্পে।

এিডশিউশজ

েজবয পাশনল্পত
পুনঃপ্রশিোজাল্পতর উপাদান
ব হ্রাস পাল্পে।
শনগমন
শসওশড (রাসােশনক
অশক্সল্পজন চাশহদা) হ্রাস
পাল্পে।
জ ল্পহতু তরি েজবয ও
পশরল্পেি দূষল্পির পশরমাি
হ্রাস পাল্পে, আশথ বক খরচও
হ্রাস পাল্পে।

েজবয পাশনল্পত প্রচুর ধাতে
পদাথ ব পাওো াে।

চামড়ার পৃষ্ঠল্পদি চাঁচার সমে েজবয পাশনল্পত ধাতে পশরমাি
ওল্পেজ অেযার (wedge
হ্রাস পাল্পে।
wire) পদ বা শদল্পে জিাম
অংি আবৃত রাখুন।

শেএটি
এিডশিউশজ

উচ্চ শনল্পস্তজকরি জিাম
প্রশিোজাতকরি পদ্ধশত
প্রল্পোগ করুন।
প্রশিোজাতকরি পরেতী
কা বিল্পমর পূল্পে ব চামড়াল্পক
শথতু হল্পত ল্পথি সমে শদন।
রঞ্জল্পকর স্থাশেত্ব দুে বি

সল্পে বাচ্চ পশরমাি রঞ্জক
উল্পত্তািন শনশিত হল্পে।

প্রশিোকরি পশরমাপক
(ল্প মন, রাসােশনক উপাদান,
শেশিো সমে, শপএইচ, ও
তাপমাত্রা) সল্পে বাত্তম মাত্রার
করুন।

রঞ্জল্পকর উচ্চ শনজীেতা
ব্যেেহুি রঞ্জক নি হওো
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রঞ্জন তীক্ষ্ণতা বৃশদ্ধ করল্পত
রঞ্জক সহােক (ল্প মন,
উভধমী পশিমার) ব্যেহার
করুন।

এেং েজবয পাশনল্পত রঞ্জল্পকর
পশরমাি হ্রাস কল্পর।

উচ্চ তাপমাত্রাে (৬০ শডিী)
এেং স্বে পাশনল্পত রঞ্জক
শেন্যাস কা বিম পশরচািনা
কল্পর রঞ্জক শেন্যাস উন্নত
করুন।
শনম্ন শপএইচ মাল্পন (৩.৫)
কা বিম জিষ করুন শকন্তু
চামড়ার মে শদল্পে
জিাশমোল্পমর পশরস্রুত হওো
জরাধ করুন।
েজবয পাশনল্পত প্রচুর পশরমাল্পি
তরি-চশে ব শনগতব হে।

চশে ব তরল্পির সল্পে বাচ্চ
উল্পত্তািন শনশিত হল্পে।

প্রশিোকরি পশরমাপক
(ল্প মন, রাসােশনক উপাদান,
শেশিো সমে, শপএইচ, ও
তাপমাত্রা) সল্পে বাত্তম মাত্রার
করুন।

শেএটি
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চশে ব তরল্পির উচ্চ শনজীেতা
রাসােশনক অশক্সল্পজন চাশহদা
হ্রাস করল্পে।

তরি-চশে বর শনজীেতা উন্নত
করল্পত রঞ্জক সহােক
(ল্প মন, উভধমী পশিমার)
ব্যেহার করুন।
জিাশমোম (৬) সৃশিকারী
অযাল্পমাশনোম চামড়াে
প্রল্পেিক উপাদান শহল্পসল্পে
ব্যেহৃত হে।

ব হ্রাস
নাইল্পোল্পজন শনগমন
পশরহার করা াল্পে।

অন্য জকান খাদ পূি বকারী
উপাদান দ্বারা অযাশমল্পনা
ব্যেহার পশরহার করুন।
অন্য জকান রঞ্জক উপাদান
দ্বারা অযাল্পমাশনো
প্রশতস্থাশপত করুন।
সঠিকভাল্পে প্রিশমত
(neutralize) কল্পর
চামড়াে রঞ্জন ঢুকাল্পনা উন্নত
করুন। প্রিশমত করার
উপযুি িেি (ল্প মন,
জসাশডোম োইকাে বল্পনট,
জসাশডোম িরল্পমট,
জসাশডোম অযাশসল্পটট,
জোরাক্স, প্রিমন শসনল্পথটিক)
ব্যেহার করুন।
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গুুঁল্পড়া রঞ্জল্পকর ব্যেহাল্পরর
িল্পি প্রচুর পশরমাল্পি উড়ন্ত
েস্তুকিা োতাল্পস অেমুি
হে।

তরি রঞ্জক এেং জ সে
রঞ্জক কম পশরমাল্পি েস্তুকিা
বতশর কল্পর জসসে রঞ্জক
ব্যেহার করুন।

োতাল্পস উড়ন্ত েস্তুকিার
পশরমাি হ্রাস পাল্পে ো জরাধ
হল্পে।

শেএটি
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কমবস্থল্পি রঞ্জক পদাথ ব
নাড়াচাড়ার সমে ধূিা
শনঃসরি হ্রাস পাল্পে।

স্বেংকৃত রঞ্জক িাগাল্পনার
পদ্ধশত তরি রঞ্জক ব্যেহার
উন্নত কল্পর।
রঞ্জক সরেরাহকারীর কাছ
জথল্পক কমপ্ল্যাল্পেল্পন্সর জন্য
প্রল্পোজনীে ধূিাোশি
সম্পশকবত সুশনশদ বি
ব
সাটিশিল্পকট
সংিহ করুন।
শে.দ্র.-

-

-

-

তরি রঞ্জক
ব্যেহার করল্পি
রঞ্জক (এেং পাশন)
পশরেহল্পি িশি
খরল্পচর পশরমাি
বৃশদ্ধ পাে।
শেযমান
রঞ্জনকরি ব্যেস্থা
জথল্পক তরি
রঞ্জনকরল্পির শদল্পক
পশরেশতবত হল্পত
হল্পে।
গুড়া রঞ্জল্পকর
পশরেল্পতব তরি
রঞ্জক ব্যেহার
জেশি ব্যেসাল্পপে।
দীঘ বকািীন
মজুল্পতর কারল্পি
রঞ্জল্পকর স্থাশেত্ব
েশতিস্ত হল্পত
পাল্পর।

৪.৭ শিশনশিং (চূড়ান্ত) কা বিম
চূড়ান্ত কা বিল্পম প্রযুশি ব্যেহার দ্বারা চামড়ার োশহযক রূপ উন্নত করা হে এেং চামড়ার পৃষ্ঠল্পদল্পি একটি আচ্ছাদন জদওো হে।
এমনশক নতুন রাসােশনক ও প্রযুশিগত শেিদ জকৌিি দ্বারা প্রাকৃশতকভাল্পে েশতিস্ত চামড়াও উচ্চ গুিসম্পন্ন চামড়াে পশরিত করা
াে। শেমহাউজ ও ট্যাশনং কা বিল্পম ব্যাপক পশরমাি পাশন ও িশি খরল্পচ পশরল্পেিগত প্রভাে সৃশি হে, অন্যশদল্পক চূড়ান্তকরি
প্রশিোর পশরল্পেিগত প্রভাে প্রধানত রাসােশনক ব্যেহার দ্বারা শনধ বাশরত।
চূড়ান্তকরি প্রশিোে শেযমান প্রশতেন্ধকতাসমূহ সমাধাল্পনর জকৌিি শনল্পম্ন েশি বত হি :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা

87

প্রাসশঙ্গকতা

শমশিং ও পাশিি (োশিং)
করার প্রশিোে ধুল্পিাআেজবনা ঠিকভাল্পে সংিহ
করা হে না।

ধুল্পিা-আেজবনা সংিল্পহর
ব্যেস্থা শনন।

ধুল্পিা-আেজবনা সঠিকভাল্পে
সংিহ ও শনগতব করা হল্পে।

শেএটি

বজে দ্রােক শভশত্তক আচ্ছাদন
উপাদান (ল্প মন, শেউটাইি
অযাশসল্পটট, ইথাইি
অযাশসল্পটট, অযাশসল্পটান,
শমথাইি আইল্পসাশেউটাইি
শকল্পটান, শমথাইি ইথাইি
শকল্পটান, ) ব্যেহার করা হে।

জিীে সৃি আচ্ছাদন উপাদান
ব্যেহার করুন। জ মন,
পাশনল্পত দ্রেিীে োশি বি।

ব হ্রাস
বজে দ্রােক শনগমন
পাল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

উদ্বােী বজে জ ৌগ (শভওশস)
শনঃসরি আংশিক ো সম্পূি ব
হ্রাস পাল্পে।

উন্নত পদ্ধশত ব্যেহার করুন।
জ মন, আধুশনক জে প্রযুশি
এেং জরািার আচ্ছাদন।
জে করার স্থাল্পন ধুল্পিাআেজবনা ও এল্পরাসি দূর
করল্পত শূন্যস্থাল্পন শসি মাজন
ন্ত্র স্থাপন করুন।

জে করার জােগাটি জঘরা না
থাকাে জে ছশড়ল্পে পল্পড় া
শ্রশমল্পকর স্বাল্পস্থযর জন্য
েশতকর।

চামড়া জে করা পশরহার
কল্পর এর পশরেল্পতব পদ বা দ্বারা
আচ্ছাদন (curtain
coating) ো জরািার
আচ্ছাদন (roller
coating) করুন।

োতাল্পস বজে দ্রােক
শনঃসরল্পির হার হ্রাস পাল্পে।

পদ বা দ্বারা আচ্ছাদন :

আচ্ছাদন উপাদান
কা বকরভাল্পে প্রল্পোগ হল্পে।

োতাল্পস েজবয ও বজে দ্রােক
শনঃসরল্পির পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।

এই পদ্ধশতল্পত
চামড়াে একটি
তরি পদ বা জদওো
হে।
জরািার আচ্ছাদন :
-

-

ধূমাশেত ও কঠিন েস্তুকিা
ব জরাধ হে।
শনগমন

পাথুল্পর (grit)
জরািার চামড়ার
পৃষ্ঠল্পদল্পি জঘারাল্পনা
হে।

শে.দ্র.-

-

এই পদ্ধশত রশঞ্জত,
ো রশঞ্জত সদৃি ো
আধা রশঞ্জত
চামড়ার জেল্পত্র
প্রল্পোগল্প াগ্য নে।
খুে পাতিা
চামড়ার জেল্পত্র
এটা প্রল্পোগল্প াগ্য
নে।
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-

এই পদ্ধশতল্পত
অেশ্যই নতুন
ন্ত্রপাশত িে
করল্পত হল্পে।

৪.৮ পাদুকা উৎপাদন
চামড়ার সেল্পচল্পে েড় োজার হল্পচ্ছ পাদুকা। তল্পে, পাদুকা উৎপাদল্পন জিাশমোম দ্বারা প্রশিোজাত চামড়া ো দ্রােক জাতীে
রাসােশনল্পকর মল্পতা উপাদান ব্যেহার করা হে া মানুল্পষর স্বাস্থয ও পশরল্পেিল্পক েশতিস্ত করল্পত পাল্পর। জকান্ প্রকাল্পরর জুতা
(ল্প মন, োচ্চাল্পদর জুতা, জসিটি জুতা, জখিাধুিার জুতা, ইতযাশদ) উৎপাদন করা হল্পে তার উপর উৎপাদন প্রশিো এেং উপাদান
শনভবর কল্পর, ার জন্য প্রল্পোজন শভন্ন শভন্ন পদ্ধশত ও আঠাল্পিা পদাথ ব।
এইধাল্পপ কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী অেস্থা খুে জেশি না থাকল্পিও, জ গুল্পিা রল্পেল্পছ তা গুরুত্বপূি ব :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপুশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা
োয়ুমণ্ডল্পি োষ্পীভূত হওো
দ্রােক জাতীে আঠা জুতার
তশি ও উপল্পরর অংি জজাড়া
িাগাল্পত ব্যেহৃত হে।

দ্রােক জাতীে আঠার
পশরেল্পতব পাশন দ্বারা বতশর
আঠা ো গরম জিীে পদাথ ব
ব্যেহার করল্পি শনঃসরি
সে বশনম্ন হল্পে।
-

-

পাশন শভশত্তক আঠা
গুদামজাত, পশরেহি ও
ব্যেহাল্পরর জেল্পত্র প্রজ্বশিত
হোর ঝশুঁ ক কমাে।
উদ্বােী বজে জ ৌগ শনঃসরি
হ্রাস পাল্পে।

পাশন দ্বারা বতশর
আঠা উদ্বােী বজে
জ ৌগমুি।
পশিইস্টার,
পশিঅযামাইড,
এেং শভনাইি
অযাশসল্পটট দ্বারা
বতশর গরম গিীে
দ্রেল্পি উদ্বােী বজে
জ ৌগ কম থাল্পক ো
একদম থাল্পক না।

পাশনশভশত্তক আঠা েশতকর
েজবয উৎপাদন কল্পর না।

শে.দ্র.-

-

পাশন শভশত্তক আঠা
ব্যেহার করল্পি
কে তাপমাত্রাে
শুষ্ককরল্পির জন্য
অশধক সমে
প্রল্পোজন হে।
শুধুমাত্র শনম্ন
তাপমাত্রাে স্থাশেত্ব
শনশিত কল্পর।
পাশন শভশত্তক আঠা
ব্যেহার করল্পি
প্রথল্পম েন্ধন িি
না হল্পিও
পরেতীল্পত
শুকাল্পনার পল্পর
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প্রাসশঙ্গকতা
শেএটি

িি েন্ধন বতশর
হে।
জুতার তশিল্পত আঠা
িাগাল্পনার পশরেল্পতব সূচ
প্রল্পোল্পগর মােল্পম আঠা
প্রল্পেি করান (injection
molding) া উদ্বােী বজে
জ ৌগমুি প্রশিো।
শদ দ্রােক শভশত্তক আঠা
পশরহার করা না াে :
-

-

-

-

-

তটা সম্ভে উদ্বােী
পদাথ বোহী পাত্র েন্ধ
রাখুন।
শকছু প্রকাল্পরর
জুতার (হশরল্পির
চামড়ার জুতা)
জেিাে জুতার
তশি ও সুকতশি
হাত দ্বারা জসিাই
কল্পর শদন।
উদ্বােী বজে জ ৌগ
কমাল্পনার ব্যেস্থা
িহি করুন।
উদ্বােী বজে জ ৌগ
র্ধ্ংস করল্পত বজে
পশরস্রােি পদ্ধশত
ব্যেহার করুন।
দ্রােক র্ধ্ংস করার
জন্য জারি
শেশিো (তাপীে,
অনুঘটক দ্বারা,
প্ল্াজমা ো
অশতল্পেগুনী জারি)
ব্যেহার করুন।

হাত দ্বারা পশরচাশিত কাটার কশম্পউটার দ্বারা পশরচাশিত স্বেংশিে কাটার ন্ত্র
ন্ত্র (cutting machine) স্বেংশিে কাটার ন্ত্র ব্যেহার কাঁচামাল্পির েজবয উৎপাদন
ব্যেহাল্পরর িল্পি প্রচুর
করুন।
হ্রাস কল্পর।
পশরমাল্পি েজবয সৃশি হে।
জুতার তশি ও উপল্পরর
অংল্পির নকিা এখনও হাল্পত
করা হে।

জুতার তশির নকিা ও
উৎপাদন কশম্পউটাল্পরর
সহােতাে করুন। (শসএশড/
শসএএম)

শেএটি

শসএশড/ শসএএম সিটওেযার শেএটি
ব্যেহার করল্পি কাঁচামাল্পির
েজবয সে বশনম্ন প বাল্পের হে।
শসএশড/শসএএম এ জ ল্পহতু
নকিা জমাছা ো পুনরাে
আঁকার মােল্পম পশরেতবন
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করা াে তাই এল্পত সমে
োঁল্পচ।
িারীশরক নমুনার
(physical
prototypes) উপর শভশত্ত

কল্পর সুকতশি (inholes)
বতশর করা হে।

কশম্পউটার শভশত্তক নকিা
টুল্পির (শডশজটাইজার,
সিটওেযার) সাহাল্পয্য
সুকতশির নকিা শনমবাি
করুন।

সুকতশি বতশরর কাঁচামাি
সঞ্চে হল্পে।

িশি ব্যেহার হ্রাস পাল্পে।

দ্রােক জাতীে রাসােশনক
পাশন শভশত্তক চূড়ান্তকরি
শদল্পে জুতার পৃষ্ঠল্পদি সংস্কার রাসােশনক ব্যেহার করুন।
করা হে।
জ মন, পাশিি, শিম, জমাম,
পশরসাধন (dressing),
োশন বি।
তশি বতশরল্পত প্যাল্পনি/েড়
মাল্পপর দ্রব্য (panel
goods) ব্যেহার করা
হে, াল্পত আঠা িাগাল্পনার
সমে মেিা আটল্পক থাল্পক।

শেএটি

পূে ব জথল্পকই পশরমাপ কল্পর
রাখল্পি মেিা, শনগতব েস্তু
ইতযাশদ হ্রাস পাে।

জুতার পৃষ্ঠল্পদি পাশন শভশত্তক
চূড়ান্তকরি রাসােশনক দ্বারা
সংস্কার হল্পে।

শেএটি

মেিা জিল্পগ থাকা হ্রাস
পাল্পে।

শেএটি

ব হ্রাস পাল্পে।
দ্রােক শনগমন
িশি সশঞ্চত হল্পে।

৪.৯ েজবয ব্যেস্থাপনা
চামড়া প্রশিোজাতকরি প্রশিোে (শচত্র-১ এ শচশত্রত) জ াগান শহল্পসল্পে কাঁচামাি, িশি, এেং রাসােশনক দ্রল্পব্যর প্রল্পোজন হে।
পশরল্পেল্পির উপর এই প্রশিোে একটি শেরূপ প্রভাে সৃশি হে। েজবয পাশন’র হাইড ও শস্কন প্রশিোজাতকরল্পি ব্যেহৃত রাসােশনক
জথল্পক সৃি দূষক েহন কল্পর। মাংসি অংি ছাঁটাই, চামড়া চবভিকরি অথো মুণ্ডন (ল্পিশভং) ইতযাশদ প্রশিোে প্রচুর পশরমাল্পি সৃি
কঠিন েজবয জিাধন ছাড়াই শনগতব হল্পি সৃি গ্যাস োতাল্পস অেমুি হওোে তা পশরল্পেল্পির জন্য অতযন্ত েশতকর।
দুগন্ধব এড়াল্পত এেং একই অশনেশন্ত্রত ও অসংল্পিাশধত েজবয জথল্পক োয়ুমণ্ডি, পাশন ও মাটি দূষি প্রশতল্পরাধ করল্পত জটকসই চচ বা শুরু
করা এেং চামড়া শিল্পে পশরচ্ছন্ন প্রযুশি স্থাপন করা দরকার। (৪.১ জথল্পক ৪.৮ জদখুন)।
চামড়া প্রশিোজাতকরল্পির পুল্পরা সমে জুল্পড়ই তরি েজবয, কঠিন েজবয এেং গ্যাস শনগতব হে। পশরচ্ছন্ন প্রযুশি, শুধুমাত্র জিষ-ধাল্পপর
সমাধান, জ মন, জকন্দ্রীে তরি েজবয জিাধন জকন্দ্র (শসইটিশপ) দ্বারা এসল্পের অল্পনকটাই জরাধ করা, সংল্পিাধন করা এেং দূর করা
সম্ভে।
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শচত্রঃ ১- প্রশিোজাতকরি প্রশিো- উৎপাদন ও উৎপাদ ( ইনপুট্স এন্ড আউটপুট্স )

চামড়া প্রশিোজাতকরি প্রশিোর জটিিতার মল্পে রল্পেল্পছ শেশভন্ন প্রকার উৎপাদল্পনর উপাদান ব্যেহার এেং শেশভন্ন প্রকার উৎপাদ
ও উপজাত উৎপাদন হওো। জ সে উৎপাদ ও উপজাত উৎপন্ন হে তার জন্য একটি প বাি ও থা থ সংল্পিাধন ব্যেস্থা জরুরী।
উৎপন্ন শেশভন্ন প্রকার কঠিন ও তরি েজবয, উপজাত শহল্পসল্পে এল্পদর ব্যেহার, এেং পল্পর রল্পে াওো েল্পজবযর পশরমাি হ্রাস করার
জন্য প্রল্পোজনীে পদল্পেপসমূহ ৩ নম্বার সারশিল্পত জদখাল্পনা হি। েজবয পুনঃপ্রশিোজাতকরল্পির জচল্পে েজবয পুনরাে ব্যেহার করা
িাভজনক, া অন্য জ জকাল্পনা ব্যেস্থা জথল্পকই জশ্রে।
সারশন ৩: েজবয ব্যেস্থাপনার প্রাচশিত সল্পে বাত্তম প্রযুশি (শেএটি) (ল্পেস্ট এল্পভইল্পিেি জটকল্পনািশজ)
েজবয

উপজাত শহল্পসল্পে
ব্যেহার

জিাধন কল্পর
পুনঃব্যেহার

পুনঃপ্রশিোজাতকরি

অন্যান্য উৎপাদন

জিাম ও পিম

পূরিকারী উপাদান
(শিশিং
ম্যাল্পটশরোি)

জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট

সার

িশি উৎপাদন
(ল্প মন, অোয়ুজীেী
পচন ঘটিল্পে
োল্পোগ্যাস উৎপাদন)

চামড়া িাগাল্পনার আঠা

িশি উৎপাদন

চামড়া িাগাল্পনার আঠা

শেকে ফুল্পেি
উৎপাদন

কাঁচা ছাঁটাই
চুন ছাঁটাই

জকািাল্পজন উৎপাদন

(ল্পটকশনকযাি) শসশরি
আঠা, চশে ব, জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট
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মাংসি অংি

অপ্রশিোজাত শিট

সল্পসজ জকশসং এর
জন্য আরও
প্রশিোকরি

চশে ব, জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট

চামড়া িাগাল্পনার আঠা

িশি উৎপাদন
(ল্প মন, শেকে
ফুল্পেি উৎপাদন,
অোয়ুজীেী পচন
ঘটিল্পে োল্পোগ্যাস
উৎপাদ)

(ল্পটকশনকযাি) শসশরি
আঠা, জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট

চামড়া িাগাল্পনার আঠা

িশি উৎপাদন
(ল্প মন, অোয়ুজীেী
পচন ঘটিল্পে
োল্পোগ্যাস উৎপাদ)

জকািাল্পজন উৎপাদন
কুকুল্পরর খাোর
ট্যান শিট ও ছাঁটাই
খন্ড

প্রশিোজাত মুণ্ডন

চামড়াজাত জছাট
পণ্য বতশরর জন্য
উপযুি

অপ্রশিোজাত ছাঁটাই
খন্ড জথল্পক চামড়ার
িাইোরল্পোড ব

জকািাল্পজন উৎপাদন

জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট
চামড়ার িাইোরল্পোড ব

িশি উৎপাদন

িশি উৎপাদন

জপ্রাটিন
হাইল্পিািাইল্পসট
চশে ব, বতি পদাথ ব ও
জতি

পণ্য োজার

িশি উৎপাদন
(ল্প মন, শেকে
ফুল্পেি উৎপাদন,
অোয়ুজীেী পচন
ঘটিল্পে োল্পোগ্যাস
উৎপাদ)

েজবয পাশন জিাধন
জথল্পক কদ বম

ল্যান্ডল্পস্কশপং

িশি উৎপাদন
(ল্প মন, শেকে
ফুল্পেি উৎপাদন,
অোয়ুজীেীর পচন
ঘটিল্পে োল্পোগ্যাস
উৎপাদ)

কৃশষ
েজবযভূমী বতশরর
উপাদান

শে.দ্র.- শনশদ বি েল্পজবযর পরেতী প্রশিোজাতকরি রাসােশনক দ্বারা কতটা দূশষত তার উপর শনভবর কল্পর।
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জ সে বজে উপাদান রাসােশনক দ্বারা দূশষত হেশন জসসে উপাদান পুনরুদ্ধার করা জগল্পি অথ বজনশতক ও পশরল্পেিগত সুশেধা অজবন
করা সম্ভে। চশে ব, জপ্রাটিন, এেং অন্যান্য কাঁচামাল্পির পরেতী পুনরুদ্ধার ও প্রশিোজাতকরল্পির জন্য অন্য শিল্পের সাল্পথ সহল্প াশগতা
সম্পকব দরকার। উপজাত শহল্পসল্পে আর ব্যেহার করা না জগল্পি একটি উপযুি েজবয অপসারন ব্যেস্থা থাকা দরকার।
চামড়া, আরও শনশদ বিভাল্পে, চামড়া প্রশিোজাতকরি প্রশিোর েজবয পশরল্পেল্পির জন্য েশতকর এেং এজন্য েজবযভূশমল্পত এল্পদর
ব শনশষদ্ধ। অন্যান্য অেশিিাংি, জ মন রাসােশনক অথো চূড়ান্তকরি প্রশিোর কাদা, পশরল্পিাধন করল্পত হল্পে এেং থা থ
শনগমন
উপাল্পে শনগতব হল্পে।
েজবয ব্যেস্থাপনা অনুিম (hierarchy) (শচত্র : ২ জদখুন ) অনুসাল্পর উপল্পর েশি বত েজবয ব্যেস্থাপনা ধাপগুল্পিার (চচ বাগুল্পিা)
অিাশধকার শনধ বারি করা জ ল্পত পাল্পর। শনম্নশিশখত মূিনীশতগুল্পিা প্রল্প াজয :
তটা সম্ভে েজবয উৎপাদন হ্রাস ো পশরহার করুন।
- েজবয উৎপাদন পশরহার করা সম্ভে না হল্পি, তটা সম্ভে হ্রাস, পুনঃব্যেহার এেং পুনরুদ্ধার করুন।
- েজবয পুনঃব্যেহার ো পুনরুদ্ধার করা সম্ভে না হল্পি, েজবয জিাধন করুন, ো র্ধ্ংস করুন অথো পশরল্পেিগত পশরশমত
উপাল্পে শনগতব করুন।
ব
- েজবয শনগতকরল্পির
পশরমাি সীমােদ্ধ রাখুন।
অতঃপর :
- পুনঃপ্রশিোকরি ো পুনঃব্যেহাল্পরর জচল্পে প্রশতল্পরাধ উত্তম
- জিাধল্পনর জচল্পে পুনঃপ্রশিোকরি ো পুনঃব্যেহার উত্তম
ব
- শনগগতকরল্পির
জচল্পে জিাধন উত্তম

শচত্র: ২- েজবয ব্যেস্থাপনা অিাশধকার শভশত্তল্পত িমশেন্যাস

৪.৯.১ কঠিন েজবয ব্যেস্থাপনা
কসাইখানা, হাইড ও শস্কন সরেরাহকারী, চামড়া কারখানা, এেং পাদুকা উৎপাদন কারখানা শেশভন্ন প্রকার কঠিন েজবয সৃশি কল্পর
থাল্পক। কারখানা প্রশিো জথল্পক সৃি অেশিিাংি হল্পত পাল্পর উপজাত, অেশতকর েজবয ো েশতকর েজবয। র হাইড ও শস্কন
সরেরাহকারী, কারখানা ও পাদুকা উৎপাদন কারখানা কর্তবক সৃি কঠিন েল্পজবযর মল্পে রল্পেল্পছ প্রশতকারী িেি, জিাম, পশুর ছাঁটাই,
চামড়া ছাঁটাই, বজে পদাথ বোহী কাদা, জিাশমোম ও সািিার জ ৌগ, এেং পশরতযি রাসােশনক পাত্র।
শনল্পম্ন শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী অেস্থাসমূহ থা থ সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ িহল্পির মােল্পম সমাধান করল্পত হল্পে :
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা
প্রাসশঙ্গকতা
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েজবয ব্যেস্থাপনা নীশতমািা
জনই।

প্রশত ইউশনল্পট সৃি েল্পজবযর
পশরমাি প বল্পেেি করার
জকান ব্যেস্থা জনই।

েশতকর ও অেশতকর েজবয
শচশিতকরি, সংিহ,
ব
সংরেি এেং শনগতকরি
শেষল্পে শিশখত শনল্পদ বশিকা
বতশর করুন। (পশরশিি ৭.৩.১
জদখুন)

একটি শেশধসম্মত েজবয
ব্যেস্থাপনা পদ্ধশত থাকল্পে।

প্রশত ইউশনট চামড়া
উৎপাদল্পন সৃি দুইটি প্রধান
েজবয শনেশমত শভশত্তল্পত শনি বে
করুন।

েজবয সৃশির পশরমাি
প বল্পেেি করা হল্পে।

েশতকর ও অেশতকর েজবয
স্ব স্ব উপযুি উপাল্পে জিাশধত
হল্পে।

অতযশধক পশরমাল্পি েজবয সৃি
না হওো শনশিত হল্পে।

শনশদ বি প বাল্পের জচল্পে জেশি
েজবয উৎপাদন হল্পি শনধ বাশরত
পদ্ধশত োস্তোেন করল্পত
হল্পে।
সাধারি কসাইখানাে জকান
বজে েজবয জথল্পক তরি েজবয
েজবয ব্যেস্থাপনা ব্যেস্থা জনই। পৃথক করুন।

সকি েজবয ও উপজাত
থা থভাল্পে ব্যেহার ো
ব হল্পে।
শনগমন

মাংস, ত্বক ছাঁটাই ধুল্পিা,
জিাম, হাশি, খুর, ইতযাশদ
আবৃত করুন। উেম্ব চািনী
নদ বমাে যুি করুন।
পুনঃব্যেহাল্পরর জন্য রি
সংিহ করুন। শদ এটা
করার ইচ্ছা না থাল্পক একটি
স্বতন্ত্র কূল্পপ রি জিিল্পত
হল্পে। েজবয পাশনল্পত জিিা
াল্পে না।
নদ বমাে চশে ব ছাঁকশন স্থাপন
করুন এেং চশে ব শনেশমত
শভশত্তল্পত সশরল্পে জিলুন।
কৃশষল্পত সার শহল্পসল্পে বজে
েজবয ব্যেহার করুন।
পশুর জ সে উপজাত অন্য
জকান কাল্পজ ব্যেহৃত হল্পে না
তা জথল্পক োল্পোগ্যাস বতশর
করুন (ল্প মন, নাশড়র্ভশুঁ ড়,
পাকস্থিীর উপাদান, চশে ব)
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এেং তাপীে িশি চাশহদা
পূরি করুন।
র হাইড ও শস্কন
সরেরাহকারীরা জক্ল্ারাইড ও
নাইল্পোল্পজন সমৃদ্ধ িেিযুি
চামড়া জথল্পক শনগতব তরি
নদ বমাে জিল্পি।

াশন্ত্রক উপাল্পে ো হাত শদল্পে
জঝল্পড় হাইড ও শস্কল্পনর
পৃষ্ঠল্পদল্পি ঢুল্পক থাকা প্রচুর
পশরমাি িেি দূর করুন।

চামড়া চুপসাল্পনা েজবয
পাশনল্পত জমাট দ্রেীভূত কঠিন
পদাল্পথ বর (টিশডএস) পশরমাি
হ্রাস পাল্পে।

শেএটি

বজেসার শহল্পসল্পে ো মাটি
বজে েজবয পুনঃপ্রশিোজাত
শেশুদ্ধকারক শহল্পসল্পে ো িশি ো পুনঃব্যেহার করা হল্পে।
উৎপাদল্পন অোয়ুজীেী পাচক
শহল্পসল্পে কাদা
পুনঃপ্রশিোজাত কল্পর
ব্যেহার করুন।

শেএটি

িেি পুনরুদ্ধার হল্পি শনেীজন
ও শুষ্ক করার জন্য তাপ শদল্পে
জিাধন করুন।
শে.দ্র.-

-

বজে েজবয ত্রতত্রভাল্পে
খািাস করা হে।

তাপ-প্রল্পোগ
জিাধন িশি
ব্যেহার বৃশদ্ধ
করল্পে।
িেি সংল্পিাধন
করল্পত পৃথক
সংরেিাগার
প্রল্পোজন।

মাটি ও ভূ-গভবস্থ পাশনর উপর
সম্ভাব্য প্রভাে ও দূষি
থা থভাল্পে পরীো কল্পর
বজেসার শহল্পসল্পে ো কৃশষল্পত
কাদা ব্যেহার করুন।
চুন িাগাল্পনা ও জিাম
ছাড়াল্পনা প্রশিো জথল্পক
উৎপন্ন চুন ও সািিাইডযুি
জিাম পুনরুদ্ধার করা হে।

অন্য জকান কাল্পজ ব্যেহার
করার জন্য অন্য সে েজবয
জথল্পক জিাম পৃথক করুন।

জিাম পুনরুদ্ধার হল্পে এেং
পূি বকারী উপদান ো সার
শহল্পসল্পে পুনঃব্যেহার করা
হল্পে।

শেএটি

জিাশমোম অক্সাইড
(Cr2O3) যুি ওল্পেট ব্লু
মুণ্ডন এেং ছাঁটাই ধুল্পিা,
শসনল্পথটিক ও রঞ্জক
ত্রতত্রভাল্পে জিিা হে ো

পুনরুদ্ধার এেং
পুনঃপ্রশিোজাতকরি
অল্প াগ্য েজবয ও কাদা েশতর
মাত্রার উপর শভশত্ত কল্পর
থা থ উপাল্পে শনগতব করুন।

ওল্পেট ব্লু মুণ্ডন এেং ছাঁটাই
ধুল্পিা পুনঃপ্রশিোজাত ো
পুনঃব্যেহৃত হল্পে। চামড়া
জোড ব হাইল্পিািাইশসল্পস

শেএটি
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পুশড়ল্পে জিিা হে ো জছাট
অম্ল উপাদান শনঃসরি
চামড়াজাত পণ্য উৎপাদল্পকর পশরহার করল্পত শিে ব্যেস্থার
কাল্পছ শেিে করা হে।
সল্পে বাত্তম পদ্ধশত অনুসাল্পর
ভস্মীকরি সম্পন্ন করল্পত
হল্পে।

ব্যেহৃত হল্পে অথো
থা থভাল্পে শনগতব হল্পে।

েশতকারক েজবয অেশতকর
েজবয জথল্পক পৃথক করা হে
না।

েশতকর েজবয সঠিকভাল্পে
অেশতকর েজবয জথল্পক
পৃথকীকৃত হল্পে।

েশতরকাক েজবয অেশতকর
েজবয জথল্পক পৃথক করুন।
েজবয শচশিত করুন, পৃথক
করুন, এেং তরি উপাদান
শচি যুি পাল্পত্র শেশভন্ন প্রকার
েজবয রাখুন।
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চামড়াজাত পণ্য উৎপাদল্পন শনল্পম্ন উল্পেশখত কারিগুল্পিা কঠিন েজবয উৎপাদল্পন প্রভাে রাল্পখ :
- শনম্নমাল্পনর চামড়া জকল্পট াওোর সম্ভােনা জেশি থাল্পক, স্বাভাশেল্পকর জচল্পে ৫ পল্পেন্ট জেশি
- চামড়ার প্রকার (ল্পিন, শিট, পাল্পির, জপট, ইতযাশদ); শিট যুি চামড়াে স্বাভাশেল্পকর জচল্পে ১০ জােগাে জেশি জকল্পট
াওোর সম্ভােনা থাল্পক।
- চামড়ার আেতন ও আকার (ল্পমষ, গোশদ পশু ইতযাশদ)
- কাটাে শনল্পোশজত ব্যশির সেমতা
o জকল্পট াওোর মাত্রা ২৫ জথল্পক ৬০ িতাংি হল্পত পাল্পর।
- চামড়া জ কাল্পট তাল্পক প্রদত্ত প্রল্পিাদনা
অনুপযুি উপাল্পে কঠিন েজবয শনগতব করার সমাধান শহসাল্পে শনল্পম্ন উল্পেশখত পদল্পেপগুল্পিা সাহায্য করল্পে :
-

পশু ছাঁটাইকৃত অব্যেহৃত অংি শনশদ বি শেশধশনল্পষধ আল্পরাল্পপর আওতাে থাকল্পত পাল্পর। কমবস্থল্পিই েজবয সংরেি করল্পি
ব উপদ্রে সৃশি হে। এর জন্য শনশদ বি িাইল্পসল্পন্সর প্রল্পোজন হল্পত পাল্পর।
দুগল্পন্ধর
চামড়ার জক্ল্দ, জিাশমোম ও সািিাইডমুি হল্পি তা পুনঃপ্রশিোজাত কল্পর মাটি শেশুদ্ধকারক শহল্পসল্পে শেিে করা
াল্পে।
দুগন্ধব ও জপাকার উপদ্রে এড়াল্পত জড় পদাথ ব দ্বারা দ্রুত চামড়ার জক্ল্দ জেল্পক জিলুন।
দীঘ ব সমল্পের জন্য কমবস্থল্পি েজবয সংরেি পশরহার করুন।
তটা সম্ভে েশতকর পদাল্পথ বর পাত্র, জ মন খাশি িাম, পুনঃব্যেহাল্পরর জন্য শেিেকারীর কাল্পছ শিশরল্পে শদন।
কারখানাে েজবয পশরল্পিাধল্পনর সকি শদক শেল্পেচনাে জরল্পখ একটি েজবয ব্যেস্থাপনা পশরকেনা বতশর ও োস্তোেন
করুন।
জ খাল্পন সম্ভে, কাঁচামাি পুনঃব্যেহার এেং েজবয পুনরুদ্ধাল্পরর জচল্পে েজবয হ্রাস করাল্পক অিাশধকার শদন।
কারখানাে েজবয পশরল্পিাধন করুন, জ মন কাদার পাশন শনষ্কািন, সশন্নল্পেশিত করা, সংস্কার কল্পর রূপান্তর করা ( উশচ্ছি
খাোর বতশর করল্পত শুষ্ককরি ও চূি বকরি), অোয়ুজীেী পাঁচন, সার বতশর করা এেং তাপীে পশরল্পিাধন।

েজবয ব্যেস্থাপনার শেস্তাশরত নমুনা জপল্পত সংযুশি ৭.৩.১ জদখুন।
৪.৯.২ তরি েজবয পশরল্পিাধন
েজবয পাশন সে জথল্পক জেশি উৎপন্ন হে শেমাহাউল্পজ শসি প্রশিোকরি, ট্যাশনং, এেং ট্যাশনং পরেতী কা বিল্পম। অল্পিাশধত েজবয
পাশনল্পত প্রচুর পশরমাল্পি রাসােশনক এেং বজেরাসােশনক অশক্সল্পজন চাশহদার (শসওশড, শেওশড) উপাদান, িেি, এেং
প্রশিোজাতকরি রাসােশনক থাল্পক। জকন্দ্রীে তরি েজবয জিাধন প্ল্যাল্পন্ট শনষ্কািল্পনর পূল্পে ব কারখানাল্পতই তরি েজবয পশরল্পিাধন করা
দরকার।
চামড়া শিল্পের প্রশতল্প াশগতা সেমতা বৃশদ্ধ করল্পত শনল্পম্ন শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী অেস্থাসমূহ থা থ সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ
িহল্পির মােল্পম সমাধান করল্পত হল্পে :
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কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপুশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ উপকাশরতা

প্রাসঙ্গশকতা

তরি েজবয জিাধন না কল্পরই
নদ বমাে জিিা হে।

নতুন চামড়া শিে নগরীল্পত
তরি েজবয
শনজস্ব/সামশিক/ল্পপৌর তরি
েজবয জিাধন প্ল্যাল্পন্ট শনষ্কািন
করুন।

শেএটি

পাশনল্পত তরি েল্পজবযর
ব পশরহার
সরাসশর শনগমন
হল্পে।

এিডশিউশজ

তরি েজবয এমনভাল্পে
পশরল্পিাশধত হল্পে াল্পত তারা
পশরল্পেল্পি অেমুি হল্পত না
পাল্পর।

প্রশত কারখানাে প্রাথশমক
পশরল্পিাধন ব্যেস্থা স্থাপন
করুন।
শে.দ্র.কারখানা কর্তবক প্রাথশমক
(ল্পভৌত ও রাসােশনক)
পশরল্পিাধন সমাি হল্পে।
শসইটিশপ কর্তবক চূড়ান্ত
(জজশেক) সংল্পিাধন সমাি
হল্পে।
কঠিন ও বজে উপাদান
াশন্ত্রক উপাল্পে থা থভাল্পে
পশরল্পিাশধত হে না।

জমাটা কঠিন েজবয ও অন্যান্য
ককবি উপাদান (ল্প মন,
চামড়ার টুকরা, চামড়া তন্তু)
আবৃত করুন।

অপশরল্পিাশধত তরি েজবয
শেএটি
জথল্পক কঠিন েজবয পৃথক করা
এিডশিউশজ
হল্পে।
শসওশড হ্রাস পাল্পে।

চশে ব, জতি ও জতি-চশে ব
আবৃত করুন।

জক্ল্দ হ্রাস পাল্পে।

শথশতল্পে কঠিন েজবয দূর
করুন।
তরি েল্পজবয োশতিকৃত
ুঁ পাওো াে
কঠিন েস্তু খুল্পজ
ব প্রশিোল্পক কঠিন
া শনগমন
কল্পর তুল্পি।

তরি দিা জথল্পক কাদা
জমাকল্পর আিাদা করুন।

েজবয পাশনল্পত োশতিকৃত
কঠিন েস্তু হ্রাস পাল্পে।

কাদার আেতন কমাল্পনার
জন্য এর জথল্পক পাশন
শনষ্কািন করুন।

কাদা পাশনর পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

একটি প বাি তরি েজবয পশরল্পিাধন ব্যেস্থা শেশভন্ন কিা জকৌিল্পির সমিল্পে গঠিত হে া কারখানার শভতল্পর ও কারখানার োইল্পর
দুই ো শতন ধাল্পপ োস্তোেন করা াে। েজবয তরল্পি শনঃসরি কা বকরভাল্পে জিাধন করল্পত সারশি : ৪ এ শেএটি জদখাল্পনা হি :
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সারশি ৪ : পাশনল্পত েজবয শনঃসরি পশরল্পিাধন
জকৌিি
েি বনা
াশন্ত্রক পশরল্পিাধন

প্রল্প াজযতা

জমাটা কঠিন েস্তু আবৃত করা, চশে ব, জতি স্বাভাশেকভাল্পে কারখানার শভতল্পর ও
ও জতি-চশে বল্পত আচ্ছাদন জদওো এেং
োইল্পর পশরল্পিাধল্পনর জন্য প্রল্প াজয।
জশমল্পে কঠিন েস্তু দূরীকরি।

জভৌত-রাসােশনক পশরল্পিাধন

সািিাইড জারি এেং/ো ছাঁকন,
ঘনীকরি কল্পর এেং জথাকা জেঁল্পধ
োশতিকৃত কঠিন েস্তু দূরীকরি।
অযািকাইি (ল্প মন, কযািশসোম
হাইল্পিাক্সাইড, ম্যাগল্পনশসোম অক্সাইড,
জসাশডোম কাে বল্পনট, জসাশডোম
হাইল্পিাক্সাইড, জসাশডোম অযালুশমল্পনট)
ব্যেহার কল্পর শপএইচ মাত্রা ৮ ো তার
জেশি োশড়ল্পে জিাশমোম জমাকরি।

স্বাভাশেকভাল্পে কারখানার শভতল্পর ও
োইল্পর পশরল্পিাধল্পনর জন্য প্রল্প াজয।

বজশেক জিাধন

জশমল্পে ো ভাশসল্পে োশতিকৃত কঠিন
েস্তু দূরীকরিসহ োয়ু পূি বকরল্পির
মােল্পম োয়ুজীেী বজশেক েজবয পাশন
পশরল্পিাধন করুন।

স্বাভাশেকভাল্পে কারখানার শভতল্পর ও
োইল্পর পশরল্পিাধল্পনর জন্য প্রল্প াজয।

বজশেক নাইল্পোল্পজন অপসারি

অযাল্পমাশনোকযাি নাইল্পোল্পজন জ ৌগল্পক
নাইশেশিল্পকিন কল্পর নাইল্পেল্পট পশরিত
করুন। পরেতীল্পত নাইল্পেট হ্রাস কল্পর
গ্যাসীে নাইল্পোল্পজল্পন পশরিত করুন।

পাশনল্পত সরাসশর শনষ্কািন ব্যেস্থা যুি
প্ল্যাল্পন্টর জন্য প্রল্প াজয।
শেযমান প্ল্যাল্পন্ট োস্তোেন কিসাে
জ খাল্পন জােগার পশরমাি কম।

উৎস : জ ৌথ গল্পেষিা জকন্দ্র ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২২৬

তরি েজবয পশরল্পিাধল্পনর পল্পর সরাসশর শনষ্কািল্পনর জেিাে, ২০১৩ সাল্পি ইউল্পরাপীে কশমিল্পনর পল্পে জ ৌথ গল্পেষিা জকন্দ্র
(ইন্সটিটিউট ির প্রল্পস্পশক্টভ জটকল্পনািশজকাি স্টাশডজ, জটকসই উৎপাদন ও জভাগ ইউশনট (sustainable production
and consumption unit), ইউল্পরাপীে আইশপশপশস বুযল্পরা দ্বারা শনধ বাশরত শনঃসরি মাত্রার মান (ল্পরিাল্পরন্স জভলু) সারশি৫ এ জদখাল্পনা হি :
সারশি ৫: তরি েজবয পশরল্পিাধল্পনর পল্পর সরাসশর শনঃসরল্পির জেিাে প্রস্তাশেত শনঃসরি মাত্রা
পশরমাপক
শনঃসরি মাত্রা
শমশিিাম/শিটার
(মাশসক গড় মান)
শসওশড

২০০-৫০০ (১)
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শেওশড

১৫-২৫

োশতিকৃত কঠিন েস্তু

<৩৫

অযাল্পমাশনোকযাি নাইল্পোল্পজন NH4-N (নাইল্পোল্পজন
রূল্পপ)

<১০

জমাট জিাশমোম (ল্পিাশমোম রূল্পপ)

<০.৩-১

সািিাইড (সািিার রূল্পপ)

<১

(১) শসওশড ইনল্পিট কনল্পসল্পন্ট্রিল্পনর জন্য উচ্চ সীমা ≥ ৮০০০ শমশিিাম/শিটার
উৎস : জ ৌথ গল্পেষিা জকন্দ্র ২০১৩

কারখানার শভতল্পর ও োইল্পর জিাশমোম পাতন োস্তোেন করা জগল্পি েজবয পাশনল্পত জিাশমোল্পমর উপাদান হ্রাস করা াল্পে (সারশি
৪-এ বজে-রাসােশনক পশরল্পিাধন জদখুন)। জিাশমোম পাতন এেং সািিাইড জারি প্রল্পোগ কল্পর কারখানা জথল্পক তরি েজবয
ব করার মােল্পম জমাট জিাশমোম ও সািিাইড শনঃসরি হ্রাস করা াল্পে। পৃথকীকৃত,
জিাধনাগাল্পর েজবয পাশন পল্পরােভাল্পে শনগমন
ঘনীভূত জিাশমোম েহন করার ব্যেস্থাে উভে জেল্পত্রই জিাশমোম পাতল্পনর কা বকাশরতা উচ্চ প বাল্পের।
শেএটি অনুসাল্পর শনম্নশিশখত শনঃসরি মাত্রা প্রস্তাে করা হল্পচ্ছ :
ব করার মােল্পম প্রস্তাশেত জমাট জিাশমোম ও সািিাইড
সারশি ৬: কারখানা জথল্পক ইটিশপল্পত পল্পরােভাল্পে তরি েজবয শনগমন
শনঃসরি মাত্রা
পশরমাপক
শনঃসরি মাত্রা
শমশিিাম/শিটার
(মাশসক গড় মান)
জমাট জিাশমোম

<০.৩-১

সািিাইড (সািিার শহল্পসল্পে)

<১

উৎস : জ ৌথ গল্পেষিা জকন্দ্র ২০১৩

৪.১০ পাশন ব্যেহারজশনত খরচ
েজবয পাশনর পশরমাি হ্রাস করল্পত কা বকরী পাশন ব্যেস্থাপনা প্রল্পোজন। ইশতমল্পে শেমহাউজ ও ট্যাশনং ধাল্পপ প্রস্তাশেত কা বিল্পমর
সাল্পথ সাল্পথ, পশরচ্ছন্নতামূিক কমবকান্ড এেং পাশন খরল্পচর কা বকাশরতা পশরমাপ করা পাশন খরল্পচর পশরমাি উল্পেখল্প াগ্যভাল্পে হ্রাস
করল্পত পাল্পর।
পাশন ব্যেহাল্পর উন্নশত করা জগল্পি তা প্রােিই িশি খরল্পচ িাভজনক অেস্থা সৃশি কল্পর। অেগশতর জন্য উল্পেখ করশছ জ , শকছু শেষে
ইশতমল্পেই উল্পেখ করা সল্পেও, আমরা পাশন ও িশি খরল্পচর উপল্পর আিাদা অোে জরল্পখশছ। জ ল্পহতু জিদার ওোশকবং গ্রুপ
(এিডশিউশজ) অনুসাল্পর পাশন খরল্পচর পশরমাি হ্রাস করা অন্যতম একটা োেোধকতা, সকি কা বিম ো সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপ
এই িেয অজবল্পনর সাল্পথ সম্পশকবত।
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপুশস্থশত

সংল্পিাধনমূিক
পদল্পেপসমূহ

উপকাশরতা
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প্রাসশঙ্গকতা

প্রশিোকরল্পি পাশনর
পশরমাি শনেন্ত্রি করা হে
না। পাশন অকা বকরভাল্পে
ব্যেহার করা হে।

চিমান পাশন অপচে হ্রাস
করুন।

পাশন ব্যেহাল্পরর পশরমাি
কা বকরভাল্পে শনেশন্ত্রত হল্পে।
পাশনর অপচে জরাধ হল্পে।

উপল্পচ পড়া পাত্র পশরহার
করুন।
অশেরত চিমান পাইপ
অপসারি করুন।
ঘনঘন জমল্পঝ ও িাম
পশরষ্কার করা পশরহার করুন।

শেএটি
এিডশিউশজ

জ ল্পহতু প্রশিোকরি ব্যেস্থা
(পাশন ব্যেহার, রাসােশনক
ব্যেহার, শপএইচ, এেং
তাপমাত্রা) শনেন্ত্রল্পির মল্পে
তাই পণ্য মান উন্নত হল্পে।

জো শমটাল্পরর মল্পতা
প্রাযুশিক ন্ত্রপাশত (প্রশত
শেভাল্পগ) এেং একটি
স্বেংশিে পাশন োিার
ব্যেস্থা স্থাপন করুন।
পশরষ্কার করার কাল্পজ
শনল্পোশজত ব্যশিল্পদর জন্য
একটি আচরন শেশধমািা
বতশর করুন।
প্রশতকারমূিক ও
সংল্পিাধনমূিক রেিাল্পেেি
কা বিম প্রশতষ্ঠা করুন।
কা বকরভাল্পে পাশন
ব্যেহাল্পরর উপর শ্রশমকল্পদর
প্রশিেি শদন।
শসিকরি প্রশিো চিমান
পাশন প্রোহ দ্বারা করা হে,
এখাল্পন সে জথল্পক জেশি পাশন
খরচ কল্পর।

চিমান পাশন প্রোল্পহর
পশরেল্পতব (ধাল্পপ ধাল্পপ
জধৌতকরি) ব্যাচ ওোশিং
ব্যেহার করুন। অথ বাৎ, পাল্পত্র
প্রল্পোজনীে পশরমাি পশরছন্ন
পাশন ব্যেহার করুন এেং
প্রল্পোজন হল্পি পাল্পত্রর মল্পে
জেউ সৃশি করুন।

ব্যাচ ওোশিংএ পাশনর
শনেশন্ত্রত ব্যেহার হে।

শেএটি
এিডশিউশজ

৫০ িতাংল্পির জেশি পাশন
সঞ্চে করা াে।
চূড়ান্ত পল্পণ্য সঙ্গশত বৃশদ্ধ
পাে।
তরি েল্পজবযর পশরমাি হ্রাস
পাল্পে।

শেযমান ন্ত্রপাশত স্বে পাশন
ব্যেহার জকৌিি োস্তোেল্পন
অনুল্পপাযুি।

অে পাশন ব্যেহার করার
জন্য শেযমান ন্ত্রপাশত
সংস্কার করুন।

পাশন খরচ ও প্রশিোকরল্পির
সমে উল্পেখল্প াগ্যহাল্পর হ্রাস
পাল্পে।
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শেএটি
এিডশিউশজ

শে.দ্র.-

ন্ত্রপাশত থা থভাল্পে
রেিাল্পেেি করা হে না।
নল্পি শছদ্র থাল্পক এেং
প্রশিোকরি পাল্পত্র পাশন
অপচে হে।

াশন্ত্রক কা বিম ও উচ্চ
কা বকরী ঘনীভেল্পনর জন্য
অে পাশনর িাম ও
রাসােশনক উপাদান ব্যেহার
জছাট পাল্পত্র রাখা
হ্রাস পাল্পে।
জ ল্পত পাল্পর।
চামড়ার উপর
ঘষ বি ও াশন্ত্রক
চাপ বৃশদ্ধ পাল্পে।

ন্ত্রপাশত, পাম্প, নি
পুঙ্খানুপুঙ্খভাল্পে
রেিাল্পেেি করুন এেং শছদ্র
আল্পছ শকনা তা পরীো
করুন। তাপোহী তরি এেং
রাসােশনক ব্যেহার ব্যেস্থা
পরীো করুন।

ন্ত্রপাশত থা থভাল্পে
রেিাল্পেেি করা হল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

পাশন ও িশি েে হ্রাস পাল্পে
ো জরাধ হল্পে।

ল্পন্ত্রর জটিি অংি, জ মন
পাম্প, ভািভ, জিল্পভি
জসটার, চাপ ও প্রোহ শনেন্ত্রি
রেিাল্পেেি করুন।
উৎপাদন প্রশিো থা থ
সংগঠিত না হওোে পাশন ও
িশি অপচে হে।

উৎপাদন প্রশিোর
ধাপসমূল্পহর মাল্পঝ সম্পকব
সৃশি করুন এেং ধাপসমূহ
সম্পল্পকব পুঙ্খানুপুঙ্খ ও
সামশিকভাল্পে অেগত থাকুন
াল্পত সম্পদ অপচে না হে।

উৎপাদন প্রশিোর
ধাপসমূল্পহর মল্পে সম্পকব
সৃশি হল্পে।

এিডশিউশজ

পাশন ও িশি ব্যেহার
প বল্পেশেত হল্পে এেং
িিতঃ থা থভাল্পে ব্যেহৃত
হল্পে।

পাশন ও িশি ব্যেহার
প বল্পেেি করুন।
অদেভাল্পে পাশন খরচ করা
হে।

শেএটি

জসশডল্পমল্পন্টটল্পর ট্যাশনং ও
রঞ্জন প্রশিো জথল্পক পাশন
পশরল্পিাধন করুন এেং চুন
িাগাল্পনা িাল্পম চামড়া চুোল্পত
এেং চুন িাগাল্পনাল্পত ব্যেহার
করুন এেং চুন িাগাল্পনার
পল্পর জধৌতকরল্পির পাশন
শহল্পসল্পে ব্যেহার করুন।

চামড়া চুোল্পনা ও চুন
িাগাল্পনা কা বিল্পম েজবয
পাশন সৃশি হওো হ্রাস পাল্পে।
চামড়া চুোল্পনা ও চুন
িাগাল্পনা কা বিল্পম নতুন
পাশন ব্যেহার ৬০ িতাংি
হাল্পর হ্রাস করা াল্পে।
জমাট পাশন ব্যেহার ২০
িতাংি হ্রাস করা াল্পে।
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শেএটি
এিডশিউশজ

ব্যেহৃত উপাদান ও
রাসােশনক সম্বল্পন্ধ জ্ঞান বৃশদ্ধ
করুন।

ধারাোশহকভাল্পে প্রল্পতযক
স্বতন্ত্র ধাল্পপ উৎপাদন
উপাদান ও উৎপাদ
প বল্পেেি করুন।

সম্পদ, পাশন ও িশি আরও
কা বকরভাল্পে ব্যেহৃত হল্পে।

শেএটি
এিডশিউশজ

পুল্পরা প্রশিোে এেং সাল্পথ
প্রল্পতযক স্বতন্ত্র ধাল্পপ
উৎপাদল্পনর উপাদান এেং
উৎপাল্পদর পশরমাি শনধ বারি
করুন।
উৎপাদল্পনর উপকরি শহসাে
রাখার ব্যেস্থা করুন াল্পত
কাঁচামাি, রাসােশনক, রঞ্জন
এেং সহােক উপকরল্পির
শহসাে থাকল্পে।
ইউল্পরাপীে চামড়া কারখানাে শচশিত শেএটি অনু ােী, গোশদ পশুর চামড়া প্রশিোজাতকরল্পির জন্য পাশন ব্যেহাল্পরর মাত্রা
শনম্নশিশখত সীমার মল্পে থাকল্পত হল্পে :
প্রশিোকরল্পির ধাপ

প্রশত টন কাঁচা চামড়াে(১) পাশন ব্যেহার (প্রশত m³/t)
িেি জ াগ করার আল্পগর চামড়া

িেি জ াগ করার পল্পরর চামড়া

কাঁচা চামড়া জথল্পক ওল্পেট ব্লু/ল্পহাোইট

১০ জথল্পক ১৫

১৩ জথল্পক ১৮

প্রশিোজাতকরি পরেতী ধাপ ও চূড়ান্তকরি
(শিশনশিং)

৬ জথল্পক ১০

৬ জথল্পক ১০

জমাট

১৬ জথল্পক ২৫

১৯ জথল্পক ২৮

(১) মাশসক গড় মান। জমল্পষর চামড়া প্রশিোজাতকরি এেং উশিজ প্রশিোজাতকরল্পি আরও অশধক পশরমাল্পি পাশন দরকার হে।
উৎস : জ ৌথ গল্পেষিা জকন্দ্র ২০১৩

৪.১১ িশির ব্যেহার
চামড়া খাল্পত িশি ব্যেহাল্পরর কা বকাশরতা একটা প্রধান চযাল্পিঞ্জ। কারখানাে চামড়া উত্তি করল্পত এেং শুষ্ক করল্পত বেদুযশতক ও
তাপীে িশি িশির প্রধান উৎস। কসাইখানা এখনও ন্ত্র শনভবর করা হে নাই। তাই পশু জোইল্পে শেদুযৎ ব্যেহার করা হে না।
িশির চড়া মূল্পল্যর জন্য পুল্পরা চামড়া শিল্পেই (ল্পভলু জচইন) নোেনল্প াগ্য িশির উৎস জখাঁজা এেং িশি সঞ্চে প্রশিো উন্নত করল্পত
কা বকরভাল্পে িশি ব্যেহারকারী ন্ত্রপাশত ব্যেহাল্পর শেশনল্পোগ করা আেশ্যক।
পশরষ্কার-পশরচ্ছন্নতার কাল্পজ ব্যেহৃত িশি খরল্পচর পশরমাি হ্রাস করল্পত পাল্পর। জিদার ওোশকবং গ্রুপ (এিডশিউশজ) কর্তবক িশি
ব্যেহার কশমল্পে আনার োেোধকতা পূরি করল্পত শনল্পম্নর পদল্পেপগুশি প্রাসশঙ্গক :
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সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ

পুরল্পনা কােদাে চামড়া
অে পাশনর পদ্ধশতর জন্য
চুোল্পনাল্পত এেং প্রশিোকরি শেযমান ন্ত্রপাশত সংস্কার
িাল্পম প্রচশিত জেশি পাশনল্পত করুন অথো আধুশনক
চুোল্পনাে রাসােশনক ও িশি ন্ত্রপাশত ব্যেহার করুন।
জেশি দরকার হে।
- হাইড ও শস্কল্পনর
অনুপাল্পত কম পাশন
প্রল্পোজন হে।
সম্ভে হল্পি প্যাল্পডি এেং শপট
পশরহার করুন।

উপকাশরতা

প্রাসশঙ্গকতা

সীশমত আকাল্পর প্রশিোজাত
করল্পি এেং কম
প্রশিোজাতকরি পাশন
ব্যেহার সম্ভে হল্পি িশি
ব্যেহার হ্রাস পাল্পে।

শেএটি

িশি ব্যেহার হ্রাস পাল্পে।

শেএটি

এিডশিউশজ

শে.দ্র.-

-

প্রশিোজাত তরি জথল্পক
িশি অপচে হে।

সীশমত পশরমাি
পাশনোহী
প্রশিোকরি
পাল্পত্রর ঘূি বল্পন
অশধক পশরমাল্পি
েশিষ্ঠ
শগোরওোিা
ল্পন্ত্রর দরকার হে
কারি ঘূি বনরত েস্তু
উচুশনচু।
জমল্পষর চামড়ার
প্রশিোজাতকরল্পি
অে পাশনর ব্যেহার
করা াল্পে না।

পুনরুদ্ধার ব্যেস্থাসহ শহট
পাম্প স্থাপন করুন এেং
শনল্পম্নাি উৎস জথল্পক েশহ বগত
েজবয-তাপ ব্যেহার করুন :
-

-

এিডশিউশজ

েজবয
প্রশিোজাতকরল্পি
ব্যেহৃত পাশন
শূন্য শুষ্কােন জথল্পক
প্রাি ঘনীভূত পদাথ ব
উচ্চেমতাে
শুষ্কােন
প্রশিোজাত উদ্বােী
পাশন
শুষ্কােন
প্রশিোজাত উতি
োয়ু
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োতাল্পস উচ্চ আদ্র বকারী
উপাদান

োতাল্পস উচ্চ আদ্র বকারী
উপাদান দূর করুন।

শুষ্ককরল্পি কম িশি খরচ
হল্পে।

শেএটি

কারখানাে েেিার
শেশেিভাল্পে ছড়াল্পনা থাল্পক।

েড় জকন্দ্রীে েেিার অশধক
কা বকরী হল্পে।

িশি সঞ্চে হল্পে।

শেএটি

জমাট িশি খরল্পচর ৪৫
িতাংিই খরচ হে
শুষ্ককরল্পি।

কম তাপমাত্রাে শুষ্ককরি
এেং ভযাকুোম শুষ্ককরি
ব্যেস্থাে চামড়া উৎপাদল্পনর
স্থান উন্নত কল্পর।

িশি সঞ্চে হল্পে।

শেএটি

িশির জন্য আশথ বক খরচ
হ্রাস পাল্পে।

এিডশিউশজ

িশি সঞ্চে হল্পে।

শেএটি

এিডশিউশজ

এিডশিউশজ

শুষ্ককরল্পির সমে তাপমাত্রা
ও আদ্র বতা শনেন্ত্রি করুন।
শুষ্ককরল্পির পূল্পে ব াশন্ত্রক
উপাল্পে সল্পে বাচ্চ প বাল্পে পাশন
শনষ্কািন করুন।
পুনরাে উত্তি করল্পত িশি
অপচে জরাধ করল্পত শুষ্ককরি
ন্ত্রপাশত অশেরত শিোিীি
রাখুন।
নিগুল্পিা পৃথক করা নে।

নিগুল্পিা পৃথক করুন।

এিডশিউশজ
রাসােশনক উপকরি
সঠিকভাল্পে পশরমাপ করা
হে না এেং অপ বাি
সরঞ্জাল্পমর কারল্পি অন্যান্য
পশরমাপও থা থভাল্পে
শনেন্ত্রি করা াে না।

তাপমাত্রা শনেন্ত্রি, রাসােশনক রাসােশনক ব্যেহার সঠিক
জ াগ, সংরেল্পির সমে
হল্পে।
অথো শুষ্ককরল্পি তরি পদাথ ব
পশরমাপ করল্পত উন্নত
পশরমাপ সরঞ্জাম ব্যেহার
িশি সঞ্চে হল্পে।
করুন।

এিডশিউশজ

উৎপাদন প্রশিো
থা থভাল্পে সংগঠন করা
হে না।

উৎপাদল্পন প্রশিোসমূহ
সল্পে বাত্তম করুন।

িশি ব্যেহার হ্রাস পাল্পে।

এিডশিউশজ

ন্ত্রপাশত জথল্পক উৎপন্ন গরম
োয়ু ব্যেহার করা হে না।

গরম োয়ু জথল্পক তাপ
পুনরুদ্ধার ব্যেস্থা স্থাপন
করুন।

তাপ অপচে হ্রাস পাল্পে ো
জরাধ হল্পে। িশি ব্যেহার
হ্রাস পাল্পে।

এিডশিউশজ
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ব
৪.১২ োয়ু শনগমন
োয়ুল্পত প্রধানত শনগতব হল্পে থাল্পক :
- শসিকরি প্রশিো এেং তরি েজবয জিাধন জথল্পক গ্যাসীে শনঃসরি
- শুষ্ক শিশনশিং জথল্পক উৎপন্ন ছাঁটাই
- জমল্পষর চামড়া জথল্পক চশে ব দূরীকরি এেং চামড়াে আচ্ছাদন জদওো জথল্পক উৎপন্ন দ্রােক োষ্প
উদ্বােী বেশিল্পিযর কারল্পি সাধারিত বজে দ্রােক োতাল্পস শনঃসশরত হে। এসে পদাথ ব েজবয পাশনল্পতও শমিল্পত পাল্পর। বজে দ্রােকযুি
কঠিন েজবয েশতকর েজবয শহল্পসল্পে শেল্পেশচত হে।
ব তাশিকা
চামড়া উৎপাদন এেং চামড়াজাত পাদুকা উৎপাদল্পনর মল্পতা উৎপাদন শিল্পে সকি সুল্প াগ-সুশেধার জন্য একটি োয়ু শনগমন
বর
বতশর করুন জ খাল্পন শনঃসশরত পদাল্পথ ধরি ও শনঃসরি উৎল্পসর উপর তথ্য থাকল্পে। এই ব্যেস্থাে শনেন্ত্রল্পির জন্য ন্ত্র স্থাপন করা
জ ল্পত পাল্পর।
শচশিত কমপ্ল্যাল্পেন্স পশরপন্থী অেস্থা এেং তার জন্য থা থ সংল্পিাধনমূিক পদল্পেল্পপর উপল্পর শেস্তাশরত তথ্য শনল্পম্ন তুল্পি ধরা হি:
কমপ্ল্যাল্পেন্স অনুপশস্থশত
সংল্পিাধনমূিক পদল্পেপসমূহ
উপকাশরতা
প্রাসশঙ্গকতা
চামড়া উৎপাদন প্রশিোে
বজে দ্রােক ব্যেহার করা
হে া োতাল্পস শভওশস
শনঃসরি কল্পর।

পাশন শনভবর ব্যেস্থা িহি করুন।

শভওশস শনঃসরি হ্রাস
পাল্পে।

শেএটি

উপিম করার কা বকরী
জকৌিি শনশিত করুন
(ল্প মন, শসিকরি,
জিাষি, বজে-পশরস্রােি,
ভস্মীকরি)
হযাল্পিাল্পজনযুি বজে জ ৌগোহী
বজে দ্রােক ব্যেহার পশরহার
করুন।

হযাল্পিাল্পজনযুি ওল্পজান
িাসকারী পদাথ ব হ্রাস পাল্পে
ো অপসাশরত হল্পে।

শেএটি

পশরেল্পতব পাশন শনভবর
ব্যেস্থা ব্যেহার করুন।
হযাল্পিাল্পজন দ্বারা প্রাক জিাধল্পনর
শেকে :

উদ্বােী বজে জ ৌগ (শভওশস)
োতাল্পস অেমুি হল্পে না।

পাশন শনভবর ব্যেস্থা িহল্পির মােল্পম
বজে দ্রােক পশরহার করা সম্ভে না
হল্পি, মনুষ্য স্বাস্থয ও পশরল্পেল্পির
উপর কম েশতকর প্রভাে জিল্পি
এমন বজে দ্রােক ব্যেহার করুন।
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-

হযাল্পিাল্পজনযুি বজে
জ ৌগোহী বজে দ্রােক
ব্যেহার করা হে।
হযাল্পিাল্পজন যুি থাকল্পি
উপকরিসমূহ িি েন্ধল্পন
আেদ্ধ থাল্পক।

-

-

-

প্রাকপশরল্পিাধল্পন প্ল্াজমা
প্রযুশি ব্যেহার করুন।
পশরল্পিাধন কাল্পি
ওল্পজান ও নাইল্পোল্পজন
উৎপন্ন এেং এগুল্পিাও
পশরল্পিাধন করল্পত হল্পে।
অশতল্পেগুনী রশি দ্বারা
পশরল্পিাধন করুন।
হযাল্পিাল্পজনযুি করার
প্রশিোে ব্যেহৃত ৬৫৭০ িতাংি দ্রােক দূর
করা সম্ভে।
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অযাল্পমাশনো ও হাইল্পিাল্পজন
সািিাইল্পডর কারল্পি দুগন্ধব
উপদ্রে সৃশি হে।

উচ্চ ঘনীভেন শসিকরি এেং শনম্ন দুগন্ধব উপদ্রে হ্রাস পাল্পে।
ঘনীভেল্পনর জন্য বজে পশরস্রােল্পনর
মল্পতা উপিল্পমর প্রযুশি প্রল্পোগ
করুন।

শেএটি

রাসােশনক প্রশিো (ল্প মন,
শমশিং, োশিং, জস্টশকং)
ো গুল্পড়া রাসােশনক
ব্যেহার প্রশিো জথল্পক
উৎপন্ন েস্তুকিা োতাল্পস
শনগতব হে।

ধূিা মেিা শনেন্ত্রি করুন এেং
উড়ন্ত পদাথ ব শনঃসরি জরাধ করল্পত:

শেএটি

-

-

-

জমল্পষর চশে ব ছাড়াল্পত উদ্বােী
হযাল্পিাল্পজল্পনল্পটড
হাইল্পিাকাে বন (ল্প মন,
জটোল্পক্ল্াল্পরাইল্পথন,
জক্ল্াল্পরাল্পেনশজন,
জহক্সাল্পক্ল্াল্পরাল্পেনশজন)
ব্যেহার করা হে।

উৎপন্ন হওোর
জােগাল্পতই ধূিা মেিা
শনেন্ত্রি করুন। (ল্প মন,
দ্রেিীে প্যাল্পকটসামিী)
গ্রুশপং কা বিম এেং
ধূিা মেিা সৃশিকারী
াশন্ত্রক কা বিম একই
স্থাল্পন করা হে।
ধূিা মেিা সংিল্পহর
থা থ ব্যেস্থা িহি
করুন। (ল্প মন,
শসিকরি, ব্যাগ
পশরস্রােি, ঘূি বোয়ু)

হযাল্পিাল্পজনমুি দ্রােক ব্যেহার
করুন, জ মন শিশনোর অযািকাইি
পশিগ্লাইকি ইথার, কাল্পে বাশক্সল্পিট,
অযািকাইি ইথার সািল্পিট এেং
অযািকাইি সািল্পিট।
উপল্পচ পল্পড় দ্রােক শমল্পি
াওো জরাধ করল্পত
দ্রােক সল্পচতনভাল্পে
সংরেি, নাড়াচাড়া
এেং পশরেহি করুন।
- প্রশতকারমূিক ব্যেস্থা
িহি করুন, জ মন চশে ব
ছাড়াল্পনার েদ্ধ ঘূি বন ন্ত্র,
দ্রােক
পুনঃপ্রশিোজাতকরি,
শনঃসরি হ্রাসকরি
(ল্প মন, সশিে কাে বন
পশরস্রােি), এেং মাটি
সুরো।
চশে ব ছাড়াল্পনার জন্য আেনশেহীন
সারিযাকট্যান্টযুি জিীে ব্যেস্থা
িহি করুন।
-

শনরাপত্তার জন্য কমবস্থল্পি প বাি
োয়ু চিাচি ব্যেস্থা শনশিত করুন।
107

কমবস্থল্পির শনরাপত্তা
শনশিত হল্পে।
োতাল্পস েস্তুকিা শনঃসরি
হ্রাস পাল্পে।

উদ্বােী বজে জ ৌগ (শভওশস) শেএটি
োতাল্পস অেমুি হল্পে না।
এিডশিউশজ

৫.০ সমাপনী মন্তব্য
এই হযান্ডবুক ো সহাশেকার শেধানগুশিল্পত সল্পে বাত্তম প্রচশিত প্রযুশি (শেএটি) ব্যেহার কল্পর ন্যন্যতম সামাশজক ও শ্রম মান, এেং
সুষ্টু পশরল্পেিগত চবষয়গুদলা তুল্পি ধরা হল্পেল্পছ। নকাম্পাচনগুদলার জন্য সুিাচরে হদলা এই ন্যূনতি িানেণ্ডগুদলা অচতক্রি কদর
কদর যাওয়ার; চবদেষতঃ এ জদন্য নয শেএটি িচরবতুনেীল। তল্পে, োংিাল্পদল্পির জপ্রোপল্পট এতটা উন্নেন ঘটাল্পনা সম্ভে নাও হল্পত
পাল্পর, উদাহরিস্বরূপ, পশরল্পেিগত সেমতা অজুদনর জদন্য সে বাধুশনক প্রযুশি ব্যবহার। অতএে, প্রশতকারমূিক জকৌিি িহল্পির
মােল্পম মানে স্বাল্পস্থযর সুরো এেং পশরল্পেল্পির উপর েশতকর প্রভাে কমাল্পনার জন্য সুপাশরি করা হল্পচ্ছ। আিা করা হল্পচ্ছ, এই
হযান্ডবুক ব্যেহারকারী জকাম্পাশনগুল্পিা জাতীে আইন ও শেশধশেধান জমল্পন চিল্পেন। শদ জাতী মানদণ্ড আন্তজবাশতক মানদল্পণ্ডর
শনল্পচ অেস্থান কল্পর তাহল্পি জ টা সল্পে বাচ্চ সুরো নেদব জসটা প্রল্পোগ করার পরামিব জদওো হল্পচ্ছ। সকি কারখানাল্পত জাতী ও
আন্তজবাশতকভাল্পে সম্মত মানদণ্ডসমূহ জমল্পন চিার জন্য কায ুকর শনেন্ত্রি ব্যেস্থা শনশিত করা দরকার। জিতা এেং
সরেরাহকারীর দাশ ত্ব হল্পচ্ছ মানদণ্ডসমূল্পহর পশরেতবন ও জাতীে শেশধশেধাল্পনর সাল্পথ সম্ভাব্য বেসাদৃশ্য সম্পল্পকব অেগত থাকা
এবাং এসব চবষদয় িরস্পদরর সাদথ প্রচতচনয়ত নযাগাদযাগ রক্ষা করা।
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৭.০ সংযুশি
৭.১ শ্রম মান
৭.১.১ িাইল্পসল্পন্সর জন্য শনল্পদ বশিকা
৭.১.১.১ িাোর িাইল্পসন্স পাওোর প্রশি া
িাোর িাইল্পসন্স জপল্পত আল্পেদন করার জন্য শনল্পচর ধাপগুশি অনুসরি করুন:
- োকাে “িা ার সাশভবস ও শসশভি শডল্পিন্স”র প্রধান কা বািে জথল্পক আল্পেদনপত্র সংিহ করুন।
- আল্পেদনপত্রটি পূরি করুন
- আল্পেদন পল্পত্রর সাল্পথ আনুষশঙ্গক নশথপত্র যুি করুন
ব
o জমমল্পরন্ডাম অে এযাল্পসাশসল্পেিন এেং আটিল্পকিস
অে এযাল্পসাশসল্পেিল্পনর সাল্পথ কম্পাশনর শনেন্ধন
ব
সাটিশিল্পকল্পটর সতযাশেত অনুশিশপ
o ভেল্পনর নকিা/পশরকেনা
o শমউশনশসপািটি/শসটি কল্পপবাল্পরিন/ইউশনেন পশরষদ কর্তবক প্রতযেনপত্র
o সম্পশত্ত ভাড়াে চাশিত হল্পি তার চুশিপত্র
- সহােক নশথপত্রসহ আল্পেদনপত্র জমা শদন
- িা ার সাশভবস এেং শসশভি শডল্পিন্স ইন্সল্পপক্টর দ্বারা পশরদিবন
- পশরদিবল্পনর পল্পর, একটি চাশহদা পত্র জাশর করা হ াল্পত একটি শনশদ বি শি প্রদান করল্পত েিা হে। অসম্পূি বতা শচশিত
করা হে এেং আল্পেদনকারীল্পক তা সমাধান করল্পত সমে জেঁল্পধ জদওো হে।
- শেযমান অসম্পূি বতা সমাধান করা হল্পেল্পছ শকনা এেং অশিশনে বাপক সরঞ্জামগুশি স্থাশপত হল্প ল্পছ শকনা তা াচাই
করল্পত কারখানা পুনঃপশরদিবন করা হে।
- িা ার িাইল্পসন্স জাশর করা হ
৭.১.১.২ জেড িাইল্পসন্স পাওোর পদ্ধশত
এই প্রশি াটি স্থানীে সরকার কর্তবপে দ্বারা পশরচাশিত হে, থা শসটি কল্পপবাল্পরিন অথো ইউশনেন পশরষদ। িাইল্পসন্সটি
িাইল্পসন্সধারীর নাল্পম জাশর করা হ এেং িাইল্পসন্সটি হস্তান্তরল্প াগ্য নে। জেড িাইল্পসল্পন্সর আল্পেদনপল্পত্র উল্পেশখত তাশিকার্ভি জ
জকাল্পনা ব্যাংল্পক শনধ বাশরত জেড িাইল্পসন্স শি জমা শদল্পত হল্পে।
জেড িাইল্পসল্পন্সর জন্য প্রল্পোজনীে নশথপত্র :
- ভাড়ার চুশির সতযাশেত অনুশিশপ
- জহাশর্ল্ং ট্যাক্স পশরল্পিাধ রশিল্পদর অনুশিশপ
- িাোর িাইল্পসল্পন্সর অনুশিশপ
- ১৫০ টাকা মূল্যামান অ-শেচাশরক (নন-জুশডশসোি) স্টযাল্পম্প কর্তবপল্পের শেশধমািা এেং শেশধশনল্পষধ জমল্পন চিার
জঘাষিা।
- পাসল্পপাট ব সাইল্পজর এক কশপ ছশে
ব এেং শনেন্ধন সনদ (শিশমল্পটড জকাম্পাশনর জেল্পত্র)
- জমল্পমারান্ডাম অে আটিল্পকি
৭.১.১.৩ কারখানার নকিা পশরকেনা এেং সম্প্রসারি (এক্সল্পটনিন) নকিা পশরকেনা অনুল্পমাদল্পনর পদ্ধশত
-

জকান গৃহ, ভেন ো চত্বর কারখানা শহল্পসল্পে ব্যেহাল্পরর পূল্পে ব মহাপশরদিবক অথো তাঁর দ্বারা অন্য জকান দাশেত্বপ্রাি
ব্যশির শনকট জথল্পক শিশখত অনুল্পমাদন শনল্পত হল্পে। তল্পে িতব থাল্পক জ , মহাপশরদিবক ো তাঁর দ্বারা দাশেত্বপ্রাি জকান
কমবকতবা স্থান পশরদিবন না কল্পরই জকান অনুল্পমাদন জাশর করল্পেন না।
উপ-শেধান (১)-এর অধীল্পন অনুল্পমাদন পাওোর জন্য সকি আল্পেদনপত্র আল্পেদনপত্র-৭৬ অনু া ী হল্পত হল্পে এেং
শনম্নশিশখত নশথপত্রসহ জমা শদল্পত হল্পে, থা :
o উৎপাদল্পনর শেশভন্ন জো চাট বসহ সংশেি শেবৃশত।
o অযাল্পমাশনো ো নীি শপ্রল্পন্ট (ব্লু-শপ্রন্ট) নকিা পশরকেনার দুইটি জসট, ার মল্পে অন্তর্ভবি থাকল্পে:
ব (ল্পিন) সহ স্থান পশরকেনা;
▪ কারখানার অেস্থান এেং প্রল্পেি ও শনগমন
▪ শেশভন্ন ভেল্পন উপল্পর ওঠার ব্যেস্থা ো শেভাগ জথল্পক চিাচল্পির শিঁশড়, োয়ুচিাচি, ন্ত্রপাশত
েসাল্পনার জােগা, জভাজন কল্পের অেস্থান, টেল্পিট ইতযাশদ এেং অশিকাদণ্ডর সমে প্রস্থান এেং
প্রল্পেিপথ পশরকেনা;
o স্থানী ো থা থ কর্তবপে কর্তবক অনুল্পমাশদত কারখানা ভেল্পনর নকিা পশরকেনা; এেং
o মহাপশরদিবল্পকর চাশহদা অনু া ী প্রাসশঙ্গক অন্যান্য তথ্য।
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-

-

উপ-শেধান ২ অনু ােী, মহাপশরদিবক শদ সন্তুি হন, তাহল্পি শতশন আল্পেদনকারীল্পক জমাকৃত নকিা পশরকেনাটির
একটি অনুশিশপ জিরত পাঠাল্পেন এেং শদ শতশন অন্য জকান িতব আল্পরাপ কল্পরন, তল্পে জস-সে িতব সাল্পপল্পে, শতশন
কারখানার নকিা পশরকেনা িতব সাল্পপল্পে অনুল্পমাদন করল্পেন অথো নকিা পশরকেনা সম্প্রসারি, পশরেতবন ো
সংল্পিাধন করল্পেন অথো নকিা পশরকেনা অনুদিাদল্পনর জন্য অন্যান্য শেিদ তথ্য জানল্পত চাইল্পত পাল্পরন।
মহাপশরদিবল্পকর শিশখত অনুমশত ব্যতীত, অনুল্পমাশদত নকিা পশরকেনাে জকান পশরেতবন আনা াল্পে না।
শদ কারখানা ভেন ইল্পটর বতশর হে ো একাশধক তিা শেশিি হে, তাহল্পি আল্পেদনপল্পত্রর সাল্পথ সরকার স্বীকৃত জকান
শেল্পিষ কর্তবপে কর্তবক ভেনটির প্রতযশেত কাঠাল্পমাগত নকিা, মাটি পরীো, এেং জকান স্বীকৃত প্রল্পকৌিিী সংস্থা
ব
কর্তবক ভেন শনমবাল্পির সাটিশিল্পকট
জথল্পক মাটি পরীো এেং ভেন শনমবাল্পির জন্য অনুল্পমাদন প্রদান করল্পত হল্পে।

৭.১.২ জজারপূে বক শ্রম জরাল্পধ শনল্প্দ বশিকা
জজারপূে বক শ্রম েল্পন্ধ শনম্নশিশখত োস্তে পদল্পেপসমূহ িহি করা জ ল্পত পাল্পর :
- জজারপূে বক শ্রম ো কারাগার শ্রম শনশষদ্ধ করল্পত জকাম্পাশনল্পক একটি নীশতমািা ও পদ্ধশত শনধ বারি করল্পত হল্পে। (শনল্পচর
নমুনা নীশতমািা জদখুন)
- জকাম্পাশনল্পক কমীশনল্পোল্পগর নীশতমািা বতশর করল্পত হল্পে এেং িশিিািী কমী শনল্পোগ প্রশিো োস্তোেন করল্পত হল্পে।
(চনদির নমুনা নীশতমািা জদখুন) ।
- নীশতমািা ও প্রশিো থা থভাল্পে োস্তোশেত হল্পেল্পছ শকনা তা তদারশক, নশথর্ভি, হািনাগাদ, এেং শনেন্ত্রল্পির জন্য
জকাম্পাশনল্পক দাশ ত্বিীি কমবকতবা শনল্প াগ করল্পত হল্পে।
- জকাম্পাচনদক শনশিত করল্পত হল্পে াল্পত নীশতমািাটি প্রশিেি এেং অভযন্তরীি সভাে কা বকরভাল্পে আল্পিাশচত হে
এেং নীশতমািাটি োংিা ভাষাে প্রকাশিত হে।
জজারপূে বক শ্রম শনশষদ্ধকরল্পির জন্য প্রল্পোজনীে নীশতমািা এেং প্রশিো শনম্নরূপ হল্পত পাল্পর :
নীশতমািা
- জকাম্পাশন চুশিশভশত্তক, েন্ড ো অন্য উপাল্পে জজারপূে বক ো জস্বচ্ছাহীন শ্রম ব্যেহার কল্পর না। শুধু তাই নে, জকাম্পাশন
েল্পন্ডড, জজারপূে বক অথো োেতামূিক কারা শ্রম (শপ্রজন জিোর) জকান অেস্থাল্পতই ব্যেহার সমথ বন কল্পর না।
- অপ্রল্পোজনীেভাল্পে শ্রশমল্পকর চিাল্পিরাে হস্তল্পেপ করা ো অন্য জকান উপাল্পে জকান ব্যশি কর্তবক জকান শ্রশমকল্পক োে
করাল্পক জকাম্পাশন শনশষদ্ধ জঘাষিা কল্পর।
- জকাম্পাশনল্পত শনল্পোল্পগর সমে অথো কাজ করাকািীন জকাম্পাশন জকান শ্রশমকল্পক জকান নশথর মূি কশপ চাইল্পে না।
কা বপ্রিািী
সাধারি
- শনল্পোল্পগর আল্পেদনপত্র সংরেি করুন। কাল্পজর চুশিল্পত উল্পেখ করুন আল্পেদনকারী জস্বচ্ছাে কাজ জচল্পেল্পছন এেং জকান
হুমশক অথো িাশস্তর অধীল্পন জনই। প্রল্পতযক আল্পেদনকারী কর্তবক তা স্বাের করুন এেং সংরেি করুন।
- শনরাপত্তা কমবকতবার কাল্পজর ধরন শনধ বাশরত হল্পত হল্পে। কাজ অেশ্যই সম্পশত্ত অথো ব্যশির সুরোর সাধারি শনরাপত্তা
কা বিল্পমর মল্পে সীশমত থাকল্পে।
শদ প্রল্প াজন হ তল্পে াচাইল্পের জন্য মূি নশথ জকাম্পাশন কমবচারীর কাছ জথল্পক শনল্পত পারল্পে এেং াচাইল্পের পল্পরই
মূি নশথ কমবচারীর শনকট জিরত শদল্পত হল্পে।
- আল্পেদনকারীর সাোৎকাল্পরর সম , সম্ভাব্য প্রাথীল্পক জানাল্পত হল্পে জ , জকাম্পাশনল্পত জ াগদাল্পনর জন্য জকান
োেোধকতা জনই এেং শতশন শদ শনল্পজই ইচ্ছানু ােী জকাম্পাচন তযাগ করল্পত চান তাহল্পি জ াগদানপল্পত্র উল্পেশখত
িতবানু ােী জকাম্পাশন তযাগ করল্পত পারল্পেন।
- ব্যেস্থাপক, প্রিাসন এেং কমপ্ল্াল্পেন্স শেভাগল্পক শনশিত করল্পত হল্পে অশতশরি সমে কাল্পজর (ওটি) জন্য শনজ শনজ
শেভাগীে প্রধান কর্তবক কমীরা জকান চাপ অথো হুমশকর সম্ম়ুখীন নন।
- জকাম্পাশনর জকান কমবচারী শদ জকাম্পাশন তযাগ করল্পত চাে, তাহল্পি জকান জেআইশন হস্তল্পেপ ো হুমশকর কারল্পি
কমবচারী জকাম্পাশন তযাগ করল্পছ শকনা তা শনশিত হল্পত কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং দাশেত্বপ্রাি ব্যশি কমবচারীল্পক জকাম্পাশন
তযাল্পগর কারি সম্পল্পকব শজল্পজ্ঞস করল্পেন।
- ব্যেস্থাপক, প্রিাসন এেং কমপ্ল্াল্প ন্স সকি শেভাগীে প্রধানল্পক জস্বচ্ছাহীন ো জজারপূে বক শ্রম জরাল্পধ জকাম্পাশনর
নীশতমািা এেং কা বিম সম্পল্পকব প্রশিেি প্রদান করল্পে।
- সুশেধামল্পতা জােগাে একটি অশভল্প াগ োক্স স্থাশপত হল্পে। জকান কমবচারী শদ জকান ব্যাপাল্পর অশভল্প াগ করল্পত চান
জসল্পেল্পত্র শতশন জ ন তার পশরচে জগাপন জরল্পখ অশভল্প াগ দাল্পের করল্পত পাল্পরন। পরেতীল্পত অশভল্প াগটি জকাম্পাশন
অনুসন্ধান করল্পে এেং সমাধান করল্পে।
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-

ব্যেস্থাপক, প্রিাসন ও কমপ্ল্যাল্পেন্স-এ কমবরত ব্যশিগি শনশিত করল্পেন জ শেশভন্ন কশমটির মল্পনানীত সদেল্পদর
মােল্পম কমীল্পদর এেং মাশিকল্পদর মল্পে ধারাোশহক জ াগাল্প াগ হল্পচ্ছ। কা বকরী সংল্পিাধনীমূিক ো প্রশতকারমূিক
পদল্পেপ িহল্পির জন্য কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং দাশেত্বপ্রাি ব্যশি ব্যেস্থাপনা শেভাল্পগর সাল্পথ চিমান শ্রশমক সংশেি ব্যাপার
সরাসশর প বল্পেেি করল্পেন।

দাশেত্ব এেং কর্তবপে
- নীশতমািা োস্তোেল্পনর জন্য ব্যেস্থাপক, প্রিাসন ও কমপ্ল্যাল্পেন্স শেভাগ দাশেত্বপ্রাি।
দাশেত্ব
-

জজারপূে বক শ্রম জরাল্পধ জকাম্পাশনর নীশতমািা সম্পল্পকব সংশেি তদারক কমবকতবা ও শ্রশমকল্পদর অেগতকরি।
নীশতমািাটি সম্পল্পকব শ্রশমকরা জ ন অেগত থাল্পক এেং বুঝল্পত পাল্পর তার জন্য শমটিং ও প্রশিেি আল্পোজন।

জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি
- প্রল্পোজল্পন প্রশতষ্ঠাল্পনর ব্যেস্থাপনা পশরচািক ঊর্ধ্বতন ব্যেস্থাপনা কর্তবপেল্পক শেষেটি শনল্পজ অেশহত করল্পেন এেং তা
শনরসল্পন প্রল্পোজনীে পদল্পেপ িহি করল্পেন; দাশেত্বপ্রাি ব্যশিগি াল্পত আইল্পনর হািনাগাদকৃত ভাষ্য অনু ােী
কমপ্ল্াল্পেন্স পশরপািন শনশিত করল্পত পাল্পর তার জন্য ব্যেস্থাপক, প্রিাসক ও কমপ্ল্াল্পেন্স শেভাগ সদেল্পদর প্রশিেল্পির
ব্যেস্থা করল্পেন।
- প্রশিেি ডকুল্পমন্ট অনু ােী প্রশিেল্পির নশথপত্র সংরেি করল্পত হল্পে।
শনল্পোল্পগর সমে নীশতমািা ও প্রশিো শনধ বারল্পির জন্য শনম্নশিশখত শনল্পদ বশিকা শেল্পেচনা করা াে :
উল্পেশ্য
- কারখানার শনল্পোগ নীশতমািার উল্পেশ্য হল্পচ্ছ দেতা ও কমবকুিিতা অজবল্পনর মােল্পম কারখানাে শনল্পেশজতল্পদর জমধা
শেকশিত করা াল্পত সংশেি জসক্টল্পর জনর্তল্পত্বর অেস্থাল্পনর জপৌুঁছাল্পনার িেয আজবন করা াে।
কমব পশরশধ
- শনল্পোগ নীশতমািার উল্পেশ্য হল্পচ্ছ জকাম্পাশনর ব্যেসােীক উল্পেশ্য ও িেয অজবল্পনর জন্য অভযন্তরীি ও েশহঃস্থ উৎস
জথল্পক সল্পে বাত্তম প্রশতভা শনল্পোগ করা।
অভযন্তরীি শনল্পোগ
- নতুন শূন্যপদ
- প্রশতস্থাপন
দাশেত্ব
-

শনল্পোগ চাশহদা : মানেসম্পদ প্রধান/শেভাগীে প্রধান
নতুন শূন্যপদ অনুল্পমাদন : শনে বাহী পশরচািক/মানেসম্পদ প্রধান

মূি নীশতমািা
- জনাটিি জোল্পড ব অভযন্তরীি শূন্যপল্পদর জনাটিি টাোল্পত হল্পে।
- জ ল্পকাল্পনা শূন্যপল্পদর জন্য জ াগ্য কমবচারী আল্পেদন করল্পত পারল্পে।
- মানেসম্পদ শেভাল্পগ সকি আল্পেদন ইল্পমইল্পি অথো হাল্পত হাল্পত পাঠাল্পত হল্পে।
- সম্ভাব্য আল্পেদনকারীর ব্যশিগত পশরশচশতর তথ্যভাণ্ডার সংশেি মানেসম্পদ/এইচওশড শেভাল্পগ হস্তান্তর হল্পে।
- অভযন্তরীি উপযুি প্রাথী পাওো না জগল্পি, েশহঃস্থ উৎস জথল্পক শনল্পোগ করা াল্পে।
- শনে বাচন প্রশিোে থাকল্পে (১) প্যাল্পনি সাোৎকার, (২) সংশেি জেল্পত্র সেমতা াচাই, (৩) দেতা পরীো।
- প্যাল্পনি কর্তবক গৃহীত শসদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
েশহঃস্থ উৎস জথল্পক শনল্পোগ
দাশেত্ব
- শনল্পোগ চাশহদা : মানেসম্পদ প্রধান/শেভাগীে প্রধান
- নতুন শূন্যপদ অনুল্পমাদন : শনে বাহী পশরচািক/মানেসম্পদ প্রধান
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কমবসংস্থাল্পনর জন্য শনল্পোগ
- কারখানার (AAA) কমবসংস্থান এেং অন্যান্য সংশেি কা বিল্পমর জেল্পত্র োংিাল্পদি শ্রম আইন ো প্রাসশঙ্গক জাতী
আইন জমল্পন চিল্পে। কমবচারী শনল্প াল্পগর সম কারখানাটি শনম্নশিশখত নীশতমািা োস্তোেন করল্পে। জকাম্পাচন
জকেিমাত্র ১৮ েছল্পরর জেশি েেস্ক এেং জদল্পির আইন অনু ােী প্রািে স্ক শ্রশমকল্পক শনল্প াগ করল্পে। জকাম্পাচন
জজারপূে বক শ্রম ব্যেহার করল্পে না এেং জকান শ্রশমল্পকর কাছ জথল্পক ভে জদশখল্পে কাজ আদাে করল্পে না অথো এমন
জকান কাজ করাল্পে না জ -কাজ শ্রশমক জস্বচ্ছা করল্পে না।
দাশেত্ব
-

আমরা সকি শ্রশমল্পকর জন্য সমান সুল্প াগ প্রদান কশর এেং কাল্পরা সল্পঙ্গ শনল্পোল্পগর জেল্পত্র ো অন্য জকান কা বিল্পম
বেষম্য কশর না।
ব্যেস্থাপনা প্রশতশনশধ শহসাল্পে এইচআর/এইচওশডর প্রশতশনশধর জনর্তল্পত্ব একটি শনল্পোগ কশমটির মােল্পম আমরা কমবচারী
শনল্পোগ কল্পর থাশক। অভযন্তরীি ো েশহঃস্থ জকান প্রভাে দ্বারাই কশমটি প্রভাশেত ো পেপাতদুি নে।
শিোগত জ াগ্যতা, অশভজ্ঞতা, দেতা প্রদিবন এেং সেমতা (শনল্প াল্পগর সম োেতামূিক পরীো), েেল্পসর সেমতা
প্রমাি, িারীশরক ও মানশসক সুস্বাল্পস্থযর উপর শভশত্ত কল্পর শনল্পোগ করা হল্পে।
জদল্পির জসরা মানে সম্পদ শনল্পোগ করার জন্য জকাম্পাশন সশিে জচিা চািাল্পে।

নশথর্ভিকরি
- শনল্পোল্পগর শেজ্ঞাপন ব্যেস্থাপনা কর্তবপে কর্তবক থা শেল্পেশচত একটি জনেহুি এিাকা ো সংোদপল্পত্র ো কারখানার
সামল্পন প্রচার করল্পত হল্পে। শেজ্ঞাপল্পন কাল্পজর শনশদ বি পদ এেং প্রল্প াজনী অশভজ্ঞতা এেং জ াগ্যতা উল্পেখ থাকল্পে।
- প্রাথীর জন্য জরিাল্পরন্স প্রদান করল্পত সাধারি কমবচারী এেং তদারক কমবকতবাল্পদর উত্সাশহত করল্পত হল্পে।
- অতযন্ত দে ও জজযষ্ঠ ব্যেস্থাপনা স্তল্পরর কমবকতবা শনল্পোল্পগর জন্য ব্যেস্থাপনা শেভাগ সংোদপত্র ও ইন্টারল্পনল্পট একটি
শেজ্ঞাপন প্রচার করল্পে।
- প্রাথীর জ াগ্যতা শনে বাচন করার জন্য থা থ জমৌশখক অথো শিশখত অথো প্রাকটিকূাি পরীো জনওো হল্পে।
- শনল্পোল্পগর সম প্রাথীল্পক শনল্পম্নাি নশথপত্র অেশ্যই প্রদান করল্পত হল্পে :
o পাসল্পপাট ব সাইল্পজর ৩ কশপ ছশেসহ জীেনবৃত্তান্ত।
o শসটি করল্পপাল্পরিন/ল্পপৌরসভা অথো ইউশন ন পশরষদ জচ ারম্যান শনকট হল্পত জাতী তার প্রতযেনপত্র।
o আল্পেদল্পনর তাশরখ হল্পত ১৮ েছর ো তার জেশি উল্পেশখত েেস প্রতযেনপত্র। ১৮ েছল্পরর শনল্পচ অল্প াগ্য েল্পি
শেল্পেশচত হল্পে। শদও কমবঘণ্টা ও কাল্পজর িরদনর উপর শভশত্ত কল্পর োংিাল্পদি শ্রম আইন ১৮ েছল্পরর শনল্পচ
শনল্পোগ সমথ বন কল্পর, কারখানা ব্যেস্থাপনা শেভাগ সে বশনম্ন েেস ১৮ রাখার ব্যাপাল্পর েদ্ধপশরকর া জকান
শেশধশনল্পষধ ছাড়াই শনল্পোল্পগর জন্য উত্তম। একজন প্রতযশেত ডািার কর্তবক শনল্পোগ-শেল্পেচয প্রাথীর িারীশরক
ও মানশসক পরীো করাল্পত হল্পে এেং এসে পরীোর ইশতোচক িিািল্পির উপর শনল্পোগ শনভবর করল্পে।
(েেস অেশ্যই শনি বে করল্পত হল্পে)
ব
o প্রল্প াজযল্পেল্পত্র শিোগত এেং অশভজ্ঞতা সাটিশিল্পকট।
- কাল্পজর জন্য দােীকৃত মানদণ্ড পূরি করার পল্পর শেল্পেচযপ্রাথীল্পক শনল্পোগপত্র জদওো হল্পে।
৭.১.৩ সংগঠল্পনর স্বাধীনতা শনশিত করা সম্পশকবত শনল্পদ বশিকা
-

জকাম্পাশনল্পত সংগঠল্পনর স্বাধীনতার জন্য একটি নীশতমািা শনধ বারি থাকা প্রল্পোজন। (শনল্পম্নর উদাহরি জদখুন)
নীশতমািা সঠিকভাল্পে োস্তোশেত হল্পচ্ছ শকনা তা তদারশক করা, নশথর্ভি করা, হািনাগাদ করা, এেং শনেন্ত্রি করার
জন্য জকাম্পাশনল্পক দাশেত্বপূি ব কমবকতবা শনল্পোগ করল্পত হল্পে।
শ্রশমকল্পদর অশধকার সম্পল্পকব ব্যেস্থাপনা কমবকতবা ও কমবচারীল্পদর জন্য জকাম্পাশনল্পক শিক্ষামূিক কমবসূশচ পশরচািনা
করল্পত হল্পে।
জকাম্পাশনল্পক শনশিত করল্পত হল্পে জ কমবচারী প্রশতশনশধরা কমবচারীল্পদর দ্বারা শনে বাশচত।
ইউশন ন প্রশতশনশধল্পদর শনরল্পপেভাল্পে কাজ করা উশচত। কা বকরীভাল্পে তাল্পদর সদে ও ইউশনেনেশহভূবত কমবচারীল্পদর
স্বাথ ব তুল্পি ধরা উশচত। ইউশনেল্পনর মােল্পম জ ৌথ দরকষাকশষ করা াে।
সভার সমল্পের ব্যাপাল্পর জকাম্পাশনল্পক পশরপক্বতা জদখাল্পত হল্পে (সম্পৃিতা ও প্রশতশনশধসহ কমবচারী তাশিকা)।

সংগঠল্পনর স্বাধীনতা এেং জ ৌথ দরকষাকশষ শনশিত করার জন্য শনম্নশিশখত নীশতমািা ও কা বপ্রিািী নমুনা শহল্পসল্পে জদো হি:

114

নীশতমািা
- কমবচারীল্পদর সংগঠল্পনর স্বাধীনতা ও জ ৌথ দরকষাকশষর আইনত অশধকার চচ বা করার অশধকারল্পক জকাম্পাশন স্বীকৃত
জদে ও সম্মান কল্পর।
- আইন সঙ্গত অশধকাল্পরর প্রশত সম্মান প্রদিবন কল্পর এেং জ ৌথ দরকষাকশষল্পত অংি জনওো জকান কমবচারীর প্রশত
জকাম্পাশন বেষম্য প্রদিবন কল্পর না। অল্পনক ধরল্পনর বেষল্পম্যর মল্পে রল্পেল্পছ :
o মজুরী জশরমানা
o স্থশগতাল্পদি
o ছাঁটাই
- জ সে প্রাথী পূল্পে ব সংগঠল্পনর স্বাধীনতা ো জ ৌথ দরকষাকশষর আইনত অশধকার চচ বা কল্পরল্পছ তাল্পদর প্রশত জকাম্পাশন
জকান বেষম্য প্রদিবন কল্পর না।
কা বপ্রিািী
সাধারি
- জকাম্পাশন কমবচারীল্পদর কাল্পজর শেরশতর সমে চিাল্পিরাে জকান হস্তল্পেপ করল্পে না, শদ না তার চিাল্পিরা অন্য জকান
কমবচারীর কাল্পজ োধা সৃশি কল্পর।
- স্বাভাশেক শনরাপত্তার কারি ব্যতীত অন্য জকান কারল্পি জকাম্পাশন তার কমবচারীল্পদর জকাম্পাশনর চত্বর তযাগ করল্পত
অনুমশত জদে।
- জকাম্পাশন কমবচারীল্পক জ ৌথ দরকষাকশষর উল্পেল্পশ্য স্বাধীন সংগঠন করা ো না করার অশধকার স্বীকৃশত জদে।
- জকাম্পাশনল্পত একটি শ্রশমক অংিিহিমূিক কশমটি (ডশিউশপশস) রল্পেল্পছ জ খাল্পন ব্যেস্থাপনা শেভাগ এেং কমবচারীল্পদর
উভে পল্পের প্রশতশনশধত্ব রল্পেল্পছ।
- ব্যেস্থাপনা শেভাগ তাল্পদর প্রশতশনশধ শনে বাচন কল্পর; শ্রশমকরা তাল্পদর প্রশতশনশধ শনে বাচন কল্পর।
- কারখানার জকৌিিগত স্থাল্পন ডশিউশপশস’র সদেল্পদর ছশে টাোল্পনা রল্পেল্পছ।
- প্রশত এক মাস ো দুই মাস অন্তর ডশিউশপশস একোর সভাে শমশিত হে।
- ডশিউশপশস’র সভার কা বশেেরিী জনাটিি জোল্পড ব প্রদিবন করল্পত হল্পে।
- এছাড়াও, সুপাশরি োক্স সুশেধাজনক স্থাল্পন স্থাপন করল্পত হল্পে; শদ জকানও কমবচারী জকানও অশভল্প াগ করল্পত চা ,
শতশন তার পশরচ উল্পেখ না কল্পরই সুপাশরি োক্স ব্যেহার করল্পত পাল্পরন।
দাশেত্ব এেং কর্তবপে
- উপল্পরাি নীশতমািা এেং কা বপ্রিািী োস্তোেন এেং জ াগাল্প াল্পগর দাশেত্ব পািন করল্পেন কমপ্ল্যাল্পেন্স ব্যেস্থাপক।
দাশেত্ব
-

নীশতমািা সম্পল্পকব কমবচারীল্পদর থা থভাল্পে অেশহত করা হল্পেল্পছ এেং তারা জসগুল্পিা বুঝল্পত জপল্পরল্পছন।

জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি
- নতুন ো সংল্পিাশধত আইন সম্পল্পকব কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত করার জন্য কমপ্ল্যাল্পেন্স ও অপরাপর কমবকতবাল্পক প্রশিেি
প্রদান করল্পে।
- প্রশিেি নশথ অনু া ী প্রশিেি জরকড বগুশি রেিাল্পেেি করা হ ।
৭.১.৪ জ ৌথ দরকষাকশষ প্রশিোর সূচনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
-

-

প্রস্তুশত : একটি সমল্পঝাতাকারী দি গঠন করুন এেং ইউশন ন এেং শনল্প াগকতবা উভ পে জথল্পকই প্রশতশনশধ শনে বাচন
করুন। উভ পেল্পকই সমল্পঝাতা করা এেং শ্রম আইন সম্পল্পকব দে হল্পত হল্পে।
আল্পিাচনা : জ ৌথ দরকষাকশষর জন্য দুই পে একটি নীশতল্পত একমত হল্পে।
প্রস্তােনা : শেল্পেচয সমোটি সম্পল্পকব উভে পেই সুচনা েিব্য, মতামত এেং সম্ভাব্য সমাধান প্রদান করল্পে।
দরকষাকশষ : প্রস্তােনা অনুসাল্পর উভেপে সম্ভাব্য সমল্পঝাতা শনল্প আল্পিাচনা করল্পে, একটি চুশি বতশরর জন্য
দরকষাকশষ কল্পর া উভ পল্পের জন্য িহিল্প াগ্য। এটি একটি "খসডা" চুশি হল্পে, া আইনত োেতামূিক ন । শকন্তু
একটি চূডান্ত জ ৌথ দরকষাকশষর চুশিল্পত আসার জন্য এটি একটি মাইিিিক।
চূড়ান্ত চুশি : উভে পল্পের মল্পে একটি চুশি করা হল্পে জগল্পি, এটা শিশপেদ্ধ করল্পত হল্পে, উভেপে দ্বারা স্বাের
করাল্পত হল্পে এেং কা বকর করল্পত হল্পে।
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জ ৌথ দরকষাকশষ প্রশিো উন্নত করল্পত আল্পরা পদল্পেপসমূহ :
- প্রস্তােনা দ্বারা সমল্পঝাতা প্রশিো শুরু করুন, দােী দ্বারা নে।
- সমল্পঝাতার পূল্পে বই জকান প্রস্তােনার পল্পে ো শেপল্পে প্রকাশ্য অেস্থান জনওো পশরহার করুন।
- দরকষাকশষর জন্য সমল্পঝাতাকারীল্পক থা থ কর্তবত্ব প্রদান করুন।
- সমল্পঝাতা শুরু করা এেং সমল্পঝাতা প্রশিো এশগল্পে জনওোর জেল্পত্র অপ্রল্প াজনী শেিম্ব এশডল্প চলুন।
- তথ্য এেং যুশি প্রদান করার ওপর জজার শদন।
ুঁ জের করার সুল্প াগ োডাল্পনার জন্য ল্পথি পশরমাি প্রস্তােনা প্রদান করুন।
- সমল্পঝাতা খুল্পজ
- সমল্পঝাতা করল্পত প্রস্তুত থাকুন।
- িিািি ধীল্পর ধীল্পর জপল্পত প্রস্তুত থাকুন।
- সুষ্ঠ়ু আচরি অব্যাহত রাখুন এেং প্রাসশঙ্গক শেষেগুশির উপর আল্পিাচনা জকন্দ্রীভূত রাখুন।
৭.১.৫ সমান পাশরশ্রশমক সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
মজুরী বেষম্য পশরহার করল্পত তদারক কমবকতবা ও ব্যেস্থাপকল্পদর প্রশিেি প্রদান করুন
- শনল্পোগকতবাল্পক শনশিত করল্পত হল্পে জ , সকি তদারক কমবকতবা ও ব্যেস্থাপক শকভাল্পে মজুরী বেষম্য পশরহার করা
াে তার উপর থা থ প্রশিেি জপল্পেল্পছন এেং বেধ ও বেষম্যহীন কারল্পির উপর শভশত্ত কল্পর শনল্পোগ সংিান্ত শসদ্ধান্ত
শনল্পেল্পছন।
দেতা এেং কমবেমতার উপর শভশত্ত কল্পর শসদ্ধান্ত শনন
- শনল্প াগকতবা, তদারক কমবকতবা এেং মানেসম্পদ ব্যেস্থাপকল্পদর শনশিত করল্পত হল্পে জ , পল্পদান্নশত, জেতন বৃশদ্ধ,
জোনাস, ইতযাশদসহ সকি শনল্পোগ সংিান্ত শসদ্ধান্ত বেধ এেং বেষম্যহীন শেষে, জ মন দেতা, জমধা, সেমতা,
ইতযাশদর উপর শভশত্ত কল্পর জনওো হল্পে। জকান কমবচারীর সুরশেত জশ্রচির সদে হওো জকান শসদ্ধাল্পন্তর শভশত্ত হল্পত
পাল্পর না। শিঙ্গ, জাশত, জাতী তা উত্স ো অন্য জকানও সুরশেত জশ্রিীর সদে হোর উপর শভশত্ত কল্পর শনল্প াগকতবা
মজুশরর বেষম্য করল্পেন না।
সমোনু ােী ও কা বকর কমবেমতার মুল্যােন
- শনল্পোগকতবার উশচত কমবচারীল্পক তার োশষ বক ো শদ্ব-োশষ বক সম্পাশদত কাল্পজর মূল্যােন প্রদান করা। এটা করদত হল্পি,
শনল্পোগকতবাল্পক অেশ্যই তার প্রতযািা পশরষ্কারভাল্পে তুল্পি ধরল্পত হল্পে এেং কমবচারীল্পদর জদখাল্পেন জ তারা এগুল্পিা
পূরি করল্পছ শক করল্পছ না।
৭.১.৬ কমবল্পেল্পত্র বেষম্য সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
- জকান কাল্পজর জন্য শনল্প াগ শুরু করার পূল্পে ব জ াগ্যতা ও পূে বিল্পতবর একটি তাশিকা বতশর করুন। এই জপিাদার
মাপকাঠির উপর শভশত্ত কল্পর প্রাথীতা শেচার করুন। শদ আপশন মল্পন কল্পরন জ আপনার জকান সহকমী তাল্পদর
পছন্দগুল্পিাল্পত বেষম্যমূিক আচরি করল্পছ, তাহল্পি প্রাথীল্পদর নাম ো মুখ না জদল্পখই শেচার করার জন্য র্ততী জকান
পেল্পক অনুল্পরাধ করুন।
- নতুন শনল্প াল্পগর (শডচির উপর শভশত্ত কল্পর) জন্য সমান জেতন শনধ বারি করুন া শনল্পে জকান সমল্পঝাতা করা াল্পে না।
এটা জেতন প্রস্তাে করার জেল্পত্র বেষম্য েন্ধ করল্পে এেং নারীরা জ জেতন শেষল্পে সমল্পঝাতা করার জেল্পত্র অশধক
শদ্বধািস্ত থাল্পক জস শেষেটি শেল্পেচনাে আনা হল্পে।
- কমবল্পেল্পত্র হ রাশন এেং বেষম্যমূিক আচরি শচশিতকরি নীশতমািা গল্পড তুলুন। এটি সোর দৃশিল্পগাচরস্থাল্পন টাশঙ্গল্পে
রাখুন এেং এটি আপনার কমবচারী হযান্ডবুল্পক সংল্প াজন করুন। অশভল্প াগ সংিান্ত দাশ ল্পত্ব একটি মানে সম্পদ
ব্যেস্থাপক শনল্পোগ শদন।
- খুে গুরুত্ব সহকাল্পর অশভল্প াগ িহি করুন। "এত সংল্পেদনিীি হও া েন্ধ করুন" কাউল্পক এভাল্পে েিা াল্পে না।
- জ ল্পকাল্পনা অশভল্প াগ গুরুত্বসহকাল্পর িহি করুন। কমবল্পেল্পত্র জকউ শদ হেরাশনর শিকার হন তাহল্পি তাল্পক সংল্পেদনিীি
না হওোর কথা েিা াল্পে না।
- বেষম্য ো হ রাশন সম্পল্পকব কমবচারীল্পদর প্রশিেি প্রদান করুন। এল্পত প্রতীেমান হে জ বেষল্পম্যর ব্যপাল্পর জকাম্পাশনল্পত
শূন্য সহনিীিতা নীশত শেযমান। শকভাল্পে অশভল্প াগ এেং িাশস্তমূিক ব্যেস্থা পশরচািনা করা হল্পে তা জঘাষিা করুন।
- প্রশিেল্পির শেষল্পের মল্পে থাকল্পে শিঙ্গ, জাশত, িাশররীক, ধমব, এেং েেস ইতযাশদ।
আল্পরা জ সে পদল্পেপ শেল্পেচনা করল্পত হল্পে:
- শ্রম পশরদিবকল্পক মূিত অকা বকর জদখা াে। কারখানার কমব পশরল্পেি প বল্পেেি করার জন্য সরকারল্পক চাপ প্রল্পোগ
করুন। বেষম্যহীন কমব পশরল্পেি বতশর করল্পত “ভাি কাজ”/ “ভাি কারখানা” জাতীে কমবসূচী িহল্পির মােল্পম র্ততীে
পে দ্বারা প বল্পেেি করাল্পনা জ ল্পত পাল্পর।
- জিখার আিল্পহর প্রশত আরও সহনিীি জহান এেং শনরীেি জথল্পক আরও তথ্য প্রদাল্পনর জন্য অনুল্পরাধ করুন।
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o অশডল্পটর সাল্পথ শনেম িঙ্ঘল্পনর শেষেটি যুি করুন াল্পত অশডট কা বিম জথল্পক প্রাি অশভজ্ঞতা অনানুষ্ঠাশনক
ভাল্পে কারখানাল্পক প্রল্পোজনীে পরামিব প্রদাল্পন কাল্পজ িাগাল্পনা াে।
o শনরীেক দ্বারা কারখানা পশরদিবল্পনর পূল্পে ব আপনার শনল্পজর শ্রশমকল্পদর জকান হুমশক শদল্পেন না ো শকছু
শিশখল্পে শনল্পেন না।
o অল্পঘাশষত পশরদিবল্পন আিহ প্রকাি করুন এেং জিখার জন্য ইচ্ছা প্রকাি করুন।
-

শ্রম অশধকার িঙ্ঘন সম্পল্পকব শরল্পপাট ব জপল্পত স্থানীে নাগশরক সমাল্পজর (শসএসও) সাল্পথ সরাসশর জ াগাল্প াগ রো করুন।
o কারখানার প্রশতল্পেদনগুল্পিা শ্রশমকল্পদর শনকট এেং ইউশন নসমূল্পহর শনকট সহজিভয করুন, াল্পত তারা
শেল্পেচয কারখানার কমব পশরল্পেি সঠিকভাল্পে প্রশতল্পেদল্পন উল্পঠ এল্পসল্পছ শকনা াচাই করল্পত পাল্পর।
o োল্পন্ডর জন্য একটি ডাটাল্পেজ বতশর করুন জ খাল্পন প বােিল্পম কারখানার উন্নশতর প্রশি া সম্পল্পকব তথ্য
সশন্নল্পেশিত হল্পে।

৭.১.৭ সে বশনম্ন ে সসংিান্ত শনল্পদ বশিকা
শিশুশ্রম সম্পশকবত জাতীে আইন প বাল্পিাচনা করুন
- শিশু শ্রল্পমর উপর জাতীে শেশধশেধান, শনল্পোল্পগর সে বশনম্ন েেস এেং শিশুল্পদর জন্য শেপজ্জনক শ্রল্পমর তাশিকা সংিান্ত
তথ্য শ্রম মন্ত্রিািল্প র ওল্প েসাইট জথল্পক সংিহ করুন।
- শ্রম মন্ত্রিাি এেং স্থানী সরকার কর্তবপে জথল্পক শিশুশ্রম সম্পল্পকব জাতী নীশতমািা ও কমবসূশচ সম্পল্পকব তথ্য সংিহ
করুন।
- শিশুশ্রম শেষল্পে জিতাল্পদর শনশদ বি োেোধকতা সম্পল্পকব তল্পথ্যর জন্য আপনার শনল্প াগকারীল্পদর জাতীে সংগঠন ো
জেড অযাল্পসাশসল্প িল্পনর সাল্পথ পরামিব করুন।
- আইএিও’র কা বািে ো আইএিও’র ওল্প েসাইট জথল্পক শিশুশ্রম শেষল্পে আইএিও শেল্পিষজ্ঞল্পদর তথ্য সংিহ করুন।
আপনার জিতাল্পদর োেোধকতা পূরি করুন
- শিেশেশধ, স্থানী আইন ো আন্তজবাশতক মানদণ্ড জমল্পন চলুন- জ টা শিশুল্পদর জন্য সল্পে বাচ্চ সুরো প্রদান কল্পর।
- শকল্পিারল্পদর পশরচ্ছন্ন পশরল্পেল্পি কাজ করা শনশিত করুন (ল্প মন উপযুি জেতন, চাকশরর চুশি, কমবঘণ্টা, ইতযাশদ)।
শনম্নশিশখত পদ্ধশত প্রল্পোগ কল্পর আপনার কমবচারীল্পদর েেস পরীো করুন :
- শনল্প াল্পগর পূল্পে ব জমশডল্পকি পরীো;
- একাশধক শিশখত দশিি এেং হিিনামা;
- খুে জছাট মল্পন হে এমন কমবচারী এেং আল্পেদনকারীল্পদর সংল্পেদনিীিতার সাল্পথ সাোত্কার িহি করুন;
ব
- সে বশনম্ন ে ল্পসর ঊল্পর্ধ্ব ারা তাল্পদর সে বল্পিষ োেতামূিক স্কুি সাটিশিল্পকট;
ব
- হািকা কাল্পজ ারা শনল্পোশজত থাকল্পে তাল্পদর জন্য স্কুল্পি ভশতব হওোর সাটিশিল্পকট
শেপজ্জনক কাজ শচশিত করুন
- শেপজ্জনক কাল্পজর তাশিকাটি সংিহ করুন। আপনার প্রশতষ্ঠাল্পনর জন্য প্রাসশঙ্গক আইনসমূল্পহর প্রল্পোগ সম্বল্পন্ধ আপনার
ধারিা শদ পশরষ্কার না থাল্পক তাহল্পি আপশন জাতীে প বাল্পের শনল্পোগকতবাল্পদর সংগঠন এেং শ্রম পশরদিবল্পকর সাল্পথ
পরামিব করুন।
- শেপজ্জনক কাল্পজর তাশিকা পাওো না নগদল আপশন আইএিও ওল্প েসাইট, শচশকৎসা কমী ো শনরাপত্তা ও স্বাস্থয
শেল্পিষজ্ঞগল্পির সাল্পথ পরামিব করল্পত পাল্পরন। শিশুশ্রম শনরসন সনদ, ১৯৯৯ (নম্বর ১৮২) এর সম্পূরক অংল্পি
আইএিও’র সুপাশরল্পি ১৯০-এ চনদে ুচেকা িাওয়া যাদব।
- আপনার কমবল্পেল্পত্র শেপজ্জনক কাজ বুঝল্পত আপনার জনেল্পির সাল্পথ পরামিব করুন।
- কমবল্পেল্পত্র শেপদ শনধ বারল্পির জন্য কমবল্পেল্পত্র শনরাপত্তা এেং স্বাল্পস্থযর ঝশুঁ কর মূল্যা ন করার জচিা করুন।
কমবস্থল্পি ঝশুঁ ক মূল্যােন করুন
- কমবল্পেল্পত্রর চারপাি পশরদিবন কল্পর শেপদসমূহ সনাি করুন, শ্রশমকল্পদর মতামত জনওোর জচিা করুন।
- কারা েশতিস্ত হল্পত পাল্পর এেং শকভাল্পে হল্পত পাল্পর তা সনাি করুন। (উদাহরিস্বরূপ, জ সে শ্রশমক কারখানাে
অশতশরি ঝশুঁ ক শনল্পে ন্ত্রপাশত পশরচািনার কাজ কল্পর তারা ফুসফুল্পসর জরাগ হওোর ঝশুঁ কল্পত থাল্পক এেং ধূিাোশিল্পত
কযান্সার সৃশি করল্পত পাল্পর।
- ঝশুঁ কসমূহ শচশিত কল্পর জসগুল্পিার মূল্যােন করুন এেং শনরাপত্তা ও স্বাস্থযঝশুঁ ক শনেন্ত্রল্পি পদল্পেপ সংিান্ত শসদ্ধান্ত িহি
করুন। ইশতমল্পেই শেযমান ঝশুঁ কসমূল্পহর তাশিকা করুন এেং োস্তেসম্মত ও অজবনল্প াগ্য পদল্পেল্পপর উপর দৃশি শনেদ্ধ
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করুন। (উদাহরিস্বরূপ, ধূিামেিা শনেশমত ঝাড়ু জদওো; জধাো-ল্পমাছার ব্যেস্থা করুন; ধূিামেিা জথল্পক সুরোর মুল্পখাি
প্রদান করুন; প্রশিেল্পির ব্যেস্থা করুন)।
প্রশতটি পদল্পেপ োস্তোেল্পনর জন্য শ শন দাশেত্বপ্রাি তার নাম এেং জ শদল্পনর মল্পে এটা সম্পাদন করল্পত হল্পে জসই
তাশরখ নশথর্ভি করুন। পদল্পেপসমূল্পহর মল্পে গুরুত্ব বুল্পঝ অিাশধকার শদন।
ঝশুঁ ক মূল্যােন নশথর্ভি করুন, প বল্পেেি ও প বাল্পিাচনা করুন। প্রল্পোজন হল্পি সংস্কার করুন।

শেপজ্জনক কাজ জথল্পক শিশুল্পদর অব্যাহশত শদন।
সে বশনম্ন েেল্পসর শনল্পচ শিশুল্পদর কমবঘণ্টা হ্রাস করুন।
৭.১.৮ শনেশমত কমবচারীল্পদর শেষল্পে কমপ্ল্যাল্পেন্স শনল্পদ বশিকা
শিে শেশধমািা, স্থানী আইন ো আন্তজবাশতক মানদণ্ড জমল্পন চিল্পত শনম্নশিশখত নশথগুশির প্রাশি শনশিত করুন :
- কমবচারীল্পক কাল্পজর চুশির একটি মূি কশপ প্রদান করুন এেং তার ব্যশিগত িাইল্পি এটির একটি িল্পটাকশপ রাখুন।
- সকি কমবচারীল্পক ছশেযুি পশরচেপত্র প্রদান করুন।
- সকি কমবচারীর জন্য সাশভবস বুক রাখুন।
- সকি কমবচারীর জন্য ব্যশিগত িাইি রাখুন।
- সমস্ত কমীল্পদর জন্য সাশভবস েই রাখুন।
- সাশভবস বুল্পক কমবসংস্থাল্পনর পূে বাপর তথ্য অথ বাৎ, পল্পদান্নশত জরকড ব, মজুরী বৃশদ্ধ, ছুটি, িাশস্তমূিক ব্যেস্থা ( শদ থাল্পক)
হািনাগাদ করুন।
৭.১.৯ কমবঘণ্টা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
কমবঘণ্টা সংিান্ত শেশধশনল্পষল্পধর সাল্পথ সামঞ্জে েজাে রাখল্পত মূি নশথপত্রগুল্পিা হল্পচ্ছ :
- কমবঘণ্টা এেং অশতশরি কাল্পজর সমে সংিান্ত নীশতমািা এেং পদ্ধশত (একটি নমুনা নীশতমািা শনল্পম্ন েশি বত হি)
- প্রল্পেি এেং জের হওোর জরকড ব /সম কাড ব
- শপস-ল্পরট জরকড ব
- মজুরী জরকড ব
- জেতন রশিদ
- উৎপাদন জরকড ব
শনল্পম্ন কমবঘণ্টা সম্পশকবত একটি নমুনা নীশতমািা ও পদ্ধশত জদওো হি :
নীশতমািা
- জকাম্পাশন সকি সম্ভাব্যকমবচারীল্পক চাকুশরল্পত শনল্পোগ জদওোর সমে তাল্পদরল্পক আইনত শক পশরমাি, অথ বাৎ শনেশমত
ও ওভারটাইম উভে জেল্পত্রই বদশনক, সািাশহক ও মাশসক সল্পে বাচ্চ কত কমবঘণ্টা এেং সল্পে বাচ্চ একটানা কত শদন কাজ
করল্পত হল্পে জস সংিান্ত নীশতমািা ও পদ্ধশত এেং আইনগত সীমােদ্ধতা জাশনল্পে জদল্পে।
- প্রশতশদল্পনর কমবঘণ্টা এেং প্রশত সিাল্পহ কাল্পজর শদন সংখ্যা জ ন আইন শনধ বাশরত সীমা অশতিম না কল্পর তা
জকাম্পাশনল্পক শনশিত করল্পত হল্পে।
- একটানা প্রশত ছ কমব শদেল্পসর পর জকাম্পাশন একশদন ছুটি প্রদান করল্পে।
- জকাম্পাশন ৮ ঘণ্টার শনেশমত কমব শদেস পািন করল্পত হল্পে।
- জকাম্পাশনল্পত জরকড ব রাখার একটি সংগঠিত ব্যেস্থা রাখল্পত হল্পে।
- জকাম্পাশন শনেশমত ওভারটাইম োেোধকতা শনধ বারি কল্পরল্পছ, সল্পে বাচ্চ ২ ঘণ্টা প্রশতশদন।
- জকানও পশরশস্থশতল্পতই জকাম্পাশন সিাল্পহ ৬ শদল্পনর জেশি কাজ ো ২ ঘণ্টার জেশি ওভারটাইম অনুল্পমাদন করল্পে না।
- জকাম্পাশন কমবচারীল্পদর আইন ও চুশি অনু ােী শেশ্রাম িহি করল্পত সুল্প াগ জদল্পে এেং তারা আশথ বক সুশেধা পাল্পচ্ছ
শকনা তা শচশিত করল্পে।
- জকাম্পাশন িশনোর জথল্পক বৃহস্পশতবার প বন্ত স্বাভাশেক কমব সিাহ শনধ বারি কল্পরল্পে এেং শুিোরল্পক ছুটি জঘাষিা
করল্পে।
- োংিাল্পদি শ্রম আইন এেং সরকাশর জগল্পজট শেজ্ঞশির শহসাে অনু া ী জকাম্পাশন ছুটি জঘাষিা করল্পে।
পদ্ধশত
-

স্বাভাশেক কমবঘণ্টা
o জকাম্পাশন শনম্নশিশখত কমবঘণ্টা েজাে রাখল্পে :
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▪িশনোর জথল্পক বৃহস্পশতোর : সকাি ০৮ টা জথল্পক সন্ধযা ০৭টা। (২ঘণ্টা ওভারটাইমসহ)
▪িাঞ্চ ও প্রাথ বনার জন্য এক ঘণ্টা শেরশত। (দুপুর ১.০০ টা জথল্পক ২.০০ টা)
▪ সকি সম্ভাব্যকমবচারীল্পক চাকুশরল্পত শনল্পোগ জদওোর সমে কমবঘণ্টা এেং শেশ্রাম সংিান্ত আইনগত
োেোধকতা এেং জকাম্পাশনর প্রতযািা সম্পল্পকব অেগত করার দাশেত্ব কমপ্ল্যাল্পেন্স ব্যেস্থাপক ও
কমপ্ল্যাল্পেন্স কমবকতবার।
▪ স্বাভাশেক পশরশস্থশতল্পত জকান শ্রশমকল্পক জ ন বদশনক ৮ ঘণ্টা ো সিাল্পহ ৪৮ ঘণ্টার জেশি কাজ
করল্পত না হে নসটা কমপ্ল্যাল্পেন্স কমবকতবা অথো শেভাগীে প্রধান শনশিত করল্পেন।
ওভারটাইম ঘণ্টা
o িশনোর – বৃহস্পশতোর : শেকাি ৫ টা-সন্ধযা ৭ টা (সল্পে বাচ্চ ২ ঘণ্টা)
ওভারটাইম কাজ :
o খন জকান শেভাল্পগর প্রধান উৎপাদন/চািান িেযমাত্রা পূরল্পির জন্য ওভারটাইল্পম উৎপাদন করার প্রল্প াজন
অনুভে কল্পরন, তখন শতশন জকান্ জকান্ কমবচারী ওভারটাইম কাজ করল্পে, ওভারটাইল্পমর ব্যাশিকাি,
ওভারটাইল্পম শক শক কা বিম সম্পাদন করা হল্পে ইতযাশদ উল্পেখসহ ওভারটাইম শিট পূরি করল্পে এেং
অনুল্পমাদল্পনর জন্য ব্যেস্থাপনা পশরচািল্পকর কাল্পছ পাঠাল্পে।
o ব্যেস্থাপক, প্রিাসন এেং কমপ্ল্যাল্পেন্স সমেসূশচল্পত শনধ বাশরত প্রল্পতযক কমীর সমে াচাই করল্পে।
ওভারটাইম কাল্পজর আশথ বক প্রশতদান :
o কমপ্ল্যাল্পেন্স ও কমবকতবাগিল্পক শনশিত করল্পত হল্পে জ , ওভারটাইল্পম কাজ করার জন্য জকান কমবচারী তার
মাশসক মূি জেতন হাল্পরর শদ্বগুি মজুরী পাে।
কমবচারীরা জস্বচ্ছাে ওভারটাইল্পম কাজ কল্পর
o জ সে কমবচারী সাধারিত ওভারটাইম কাজ কল্পর তারা জস্বচ্ছাে একাজ করল্পছন শকনা কমপ্ল্যাল্পেন্স ও
কমবকতবাগি তা প বল্পেেি করল্পেন।

দাশেত্ব এেং কর্তবত্ব
- ব্যেস্থাপনা পশরচািক, ব্যেস্থাপক, প্রিাসন, কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং এইচআর এই নীশতমািা োস্তোেল্পনর জন্য দােেদ্ধ।
দাশেত্ব
-

-

শনল্পোগ প্রশিোর জন্য সকি দাশেত্বপ্রাি ব্যশি ও অন্যান্য সংশেি ব্যশিসহ কমবকতবাগি এেং কমপ্ল্যাল্পেন্স-এর সাল্পথ
সংশেি সকল্পি সম্ভাব্য কমবচারীল্পক চাকুশরল্পত শনল্পোগ জদওোর সমে তাল্পদরল্পক আইনত শক পশরমাি, অথ বাৎ শনেশমত
ও ওভারটাইম উভে জেল্পত্রই বদশনক, সািাশহক ও মাশসক সল্পে বাচ্চ কত কমবঘণ্টা এেং সল্পে বাচ্চ একটানা কত শদন কাজ
করল্পত হল্পে জস সংিান্ত নীশতমািা ও পদ্ধশত এেং আইনগত সীমােদ্ধতা জাশনল্পে জদল্পেন।
আইনত সল্পে বাচ্চ স্বাভাশেক ও ওভারটাইম কমবঘণ্টা এেং শেশ্রাল্পমর শদন সম্পল্পকব জকাম্পাশনর কমবচারী এেং ব্যেস্থাপনা
কমবকতবাল্পদর মার্তভাষাে তথ্য প্রদান করার জন্য কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং কমবকতবাগি দােেদ্ধ।
কারখানাে সকি কা বিম সম্পাদন শনশিত করার চচ বা এেং কমবচারীল্পদর জ ন বদশনক, সািাশহক ো মাশসক স্বাভাশেক
ও ওভারটাইম কমবঘণ্টার জচল্পে জেশি কাজ করল্পত না হে তার জন্য জ াগাল্প াগ, প্রল্পোগ ও প বল্পেেি করার জন্য
কমপ্ল্যাল্পেন্স ও কমবকতবাগি দােেদ্ধ।

জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি
- কমপ্ল্যাল্পেন্স সংিান্ত আইল্পনর হািনাগাদ তথ্য সম্পল্পকব দাশেত্বপ্রাি ব্যশিল্পদর কমপ্ল্যাল্পেন্স ও অন্যান্য কমবকতবাগি
প্রশিেি প্রদান করল্পেন।
- প্রশিেি নশথ অনু া ী প্রশিেি জরকড বগুশি রেিাল্পেেি করল্পত হল্পে।
৭.১.১০ মজুরী ও অন্যান্য সুশেধা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
মজুরী ও সুশেধাসংিান্ত আইচন োেোধকতা পূরি করার জন্য শনম্নশিশখত পদল্পেপসমূহ িহি করল্পত হল্পে :
- মজুরী এেং অন্যান্য সুশেধাসংিান্ত একটি নীশতমািা বতশর করুন (শনল্পম্নর নমুনা নীশতমািা জদখুন)।
- সে বশনম্ন মজুরী, ওভারটাইম পাশরল্পতাশষক এেং সামাশজক সুশেধাসমূহ সকল্পির জোধগম্য হে এমনভাল্পে প্রদিবন করল্পত
হল্পে।
- এই ব্যেস্থা প বল্পেেি করল্পত একজন দাশ ত্বিীি ব্যশি শনল্পোগ করুন।
- অন্তত ১ েছল্পরর জন্য জেতন জরকড ব বতশর করুন ও রাখুন।
- োংিা ভাষাে সমস্ত শহসােসহ মজুরী রশিদ জাশর করুন।
- মজুরী প্রদাল্পনর ধরন (নগদ ো জচক) এেং শভশত্ত (মাশসক, ঘণ্টাপ্রশত, শপস দর) শনধ বারি করুন।
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শনম্নশিশখত নশথগুশি সহজিভয করুন :
- মজুরী এেং অন্যান্য সুশেধাসংিান্ত নীশতমািা এেং পদ্ধশত
- জেতন জরকড ব
- োংিা ভাষাে জেতন রশিদ
- প্রশত শপস মজুরী জরকড ব
শদ অন্য জকান সুশেধা থাল্পক তার জরকড ব (গ্রুপ েীমা, প্রশভল্পডন্ট িান্ড)
- ছুটির জরকড ব।
মজুরী ও অন্যান্য সুশেধাসংিান্ত একটি নমুনা নীশতমািা :
নীশতমািা
- জকাম্পাশন সকি শ্রশমক ও কমবচারীল্পক োেতামূিক সকি মজুরী, ভাতা এেং অন্যান্য সুশেধাসহ স্থানীে আইন দ্বারা
শনধ বাশরত সে বশনম্ন আশথ বক সুশেধা প্রদান করল্পে।
- জকাম্পাশন অদে শ্রশমকল্পদর স্থানী আইন দ্বারা শনধ বাশরত সে বশনম্ন মজুরীর শনল্পচ মজুরী প্রদান করল্পে না।
- জকাম্পাশন কমবচারীল্পদর মার্তভাষাে আইনগত সে বশনম্ন মজুরী, ওভারটাইম মজুরী, অন্যান্য সুশেধা প্রিাশি এেং
অশতশরি অথ ব প্রদাল্পনর তথ্য প্রকাি করল্পে।
পদ্ধশত
সাধারি
- কমবকতবাবৃন্ধ কমপ্ল্যাল্পেন্স এেং শহসাে শেভাগ এই নীশতমািা অনু ােী কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত করল্পেন।
- জকাম্পাচন শনশিত করল্পে জ উচ্চ পদস্থ জথল্পক অধীনস্থ প বন্ত িাশস্তস্বরূপ জকান কমবচারীর জেতন জকল্পট রাখা হল্পে না।
জেতন
-

জকাম্পাশন শনশিত করল্পে জ স্থানীে আইন ও শনশদ বি তিশসি শভশত্তক একটি থা থ পদ্ধশত অনু ােী সকি কমবচারীর
জেতন প্রদান করা হে।

জেতন প্রদাল্পনর শদন
- মাল্পসর ৭তম কা ব শদেল্পসর মল্পে জেতন প্রদান করা হল্পে। এই জেতল্পন থাকল্পে পূে বেতী মাল্পসর সকি কাল্পজর মজুরী ও
আে।
- জেতন পশরল্পিাল্পধর শদল্পনই ওভারটাইল্পমর মজুরী প্রদান করা হল্পে।
শদ জেতন প্রদাল্পনর শনধ বাশরত শদন জকান সরকাশর ছুটির শদল্পন পল্পড় তাহল্পি কমবচারীল্পদর পরেতী প্রথম কা বশদেল্পস
জেতন প্রদান করল্পত হল্পে।
- কমবচারীল্পদর জেতল্পনর মল্পে আইন শনধ বাশরত সকি ভাতা অন্তর্ভবি থাকল্পে।
ওভার টাইম
- ওভারটাইম কাজ সম্পাদন হল্পেল্পছ তা শনশিত করা হল্পে এেং ওভার টাইল্পমর কাল্পজর জন্য মজুরী হল্পে মূি মজুরীর
শদ্বগুি হাল্পর।
দাশেত্ব এেং কর্তবত্ব
- এই নীশতমািা োস্তো ল্পনর জন্য ব্যেস্থাপক, প্রিাসন ও কমপ্ল্যাল্পেন্স, শহসাে ব্যেস্থাপক দােেদ্ধ থাকল্পেন।
দাশেত্ব
-

সে বশনম্ন মজুরী, ওভারটাইম মজুরী, আইনগত োেতামূিক সুশেধাসমূহ এেং অশতশরি পাশরশ্রশমক সংিান্ত নীশতমািা
সম্পল্পকব কমবচারীল্পদর অেগত করুন।
নীশতমািা সঠিকভাল্পে অেগত এেং জোঝার জন্য প্রশিক্ষদির ব্যেস্থা করুন।

জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি
- কমপ্ল্যাল্পেন্স সংিান্ত আইল্পনর হািনাগাদ অেস্থা সম্পল্পকব দাশেত্বপ্রাি ব্যশিল্পদর প্রল্পোজন সাল্পপল্পে কমপ্ল্যাল্পেন্স
ব্যেস্থাপক ও কমবকতবাগি প্রশিেি প্রদান করল্পে।
- প্রশিেি নশথ অনু া ী প্রশিেি জরকড বগুশি রেিাল্পেেি করল্পত হল্পে।
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৭.২ জপিাগত শনরাপত্তা এেং স্বাস্থয (ওএসএইচ)
৭.২.১ স্বাস্থয ও শনরাপত্তা কশমটি সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
শনরাপত্তা কশমটি গঠন করল্পত প্রল্পোজনীে পদল্পেপসমূহ :
- শনরাপত্তা কশমটির প্রশতশনশধল্পত্ব মাশিক ও ব্যেস্থাপনা পে এেং শ্রশমকপে জথল্পক সমান প্রশতশনশধত্ব থাকা উশচত।
- শনরাপত্তা কশমটি াল্পদর শনল্পে গঠিত হল্পে :
o একজন সভাপশত
o একজন সহ-সভাপশত
o একজন সদে সশচে এেং
o কশমটির অন্যান্য সদে।
o কশমটির প্রথম সভা সদেগি সে বসম্মত শসদ্ধান্তিল্পম একজন সদে সশচে শনে বাচন করল্পেন।
- কশমটির প্রথম সভাে সকি সদে সে বসম্মশতিল্পম একজন সদে সশচে শনে বাচন করল্পেন।
- কশমটি তার সদেল্পদর উপর জপিাগত স্বাস্থয ও শনরাপত্তা সম্পশকবত শেশভন্ন শেভাগ/িাখার দাশেত্ব অপবি করল্পে।
- কশমটি তার সভাপশত মল্পনানেন করল্পে। কারখানার মাশিক অথো ব্যেস্থাপনা পশরচািক কশমটিল্পত তাল্পদর প্রশতশনশধ
মল্পনানেন করল্পে। জ ৌথ দরকষাকশষ কমবকতবা (শসশেএ) অথো অংিিহিকারী কশমটির শ্রশমক প্রশতশনশধগল্পির মল্পে
দরকষাকশষর মােল্পম সহ-সভাপশত ও শ্রশমক পল্পের প্রশতশনশধগি মল্পনানীত হল্পে।
- জ ৌথ দরকষাকশষর জন্য প্রশতশনশধগি প্রশত িাখা, শেভাগ, জমল্পঝ, জস্টার, এেং ইউশনট জথল্পক পৃথক পৃথক শ্রশমক
প্রশতশনশধ মল্পনানীত করল্পে। তারপর, মল্পনানীত/শনে বাশচত প্রশতশনশধগি শনরাপত্তা কশমটিল্পত অন্তর্ভবি হল্পেন।
শদ জকান কারখানা/প্রশতষ্ঠাল্পন জ ৌথ দরকষাকশষর জন্য প্রশতশনশধ না থাল্পক তাহল্পি কশমটিল্পত শ্রশমকল্পদর পে জথল্পক
প্রশতশনশধগি শনরাপত্তা কশমটির জন্য শেশভন্ন িাখা, শেভাগ, জমল্পঝ, জস্টার ও ইউশনল্পট শনল্পোশজত শ্রশমকল্পদর জথল্পক
অংিিহিকারী কশমটির শ্রশমক প্রশতশনশধগিল্পক মল্পনানীত করল্পে।
- শ্রশমক প্রশতশনশধ মল্পনান ল্পনর ৭ শদল্পনর মল্পে, মাশিকল্পক তার প্রশতশনশধল্পক মল্পনানীত করল্পত হল্পে। এই ধরল্পনর
মল্পনান ল্পনর ১৫ শদল্পনর মল্পে সহ-সভাপশত এেং অন্যান্য সদেল্পদর সাল্পথ আল্পিাচনা কল্পর সভাপশত শনরাপত্তা কশমটির
প্রথম সভা আহ্বান করল্পেন।
- প্রথম সভা অনুষ্ঠাল্পনর ১০ শদল্পনর মল্পে সভাপশত শনরাপত্তা কশমটি গঠল্পনর শেষেটি শিশখতভাল্পে মহাপশরদিবকল্পক
অেশহত করল্পেন।
শদ জকান প্রশতষ্ঠাল্পন কমপল্পে এক-র্ততী াংি নারীশ্রশমক থাল্পক, তাহল্পি নারী শ্রশমকল্পদর কমপল্পে এক-র্ততী াংি
প্রশতশনশধ মল্পনানীত হল্পত হল্পে।
শনরাপত্তা কশমটিল্পত পদ শূন্য হওো এেং শূন্যপদ পূরি:
- কশমটি গঠল্পনর পল্পর পদতযাগ, অেসর, চাকশর চল্পি াওো, সদল্পের মৃতুযর কারল্পি শদ জকান সদে পদ শূন্য জঘাষিা
হে তাহল্পি শনরাপত্তা কশমটির সদেল্পদর সে বশনম্ন দুই র্ততীোংল্পির সমথ বন শনল্পে শূন্য পদ পূরি করা াল্পে।
- িতব থাল্পক জ , শ্রশমক প্রশতশনশধ শ্রশমকল্পদর পে জথল্পক মল্পনানীত হল্পে এেং মাশিল্পকর প্রশতশনশধ মাশিক দ্বারা
মল্পনানীত হল্পে।
- শনরাপত্তা কশমটিল্পত জকান পশরেতবন ঘটল্পি মহাপশরদিবক ো তার দ্বারা দাশেত্বপ্রাি পশরদিবকল্পক অেগত করল্পত হল্পে।
শনরাপত্তা কশমটির জমোদ
- শনরাপত্তা কশমটির জমোদ হল্পে শনরাপত্তা কশমটির প্রথম সভার তাশরখ হল্পত ২ েছর।
শেল্পিষ শেধান
- ৫০(পঞ্চাি) জল্পনরও কম শ্রশমক কমবরত আল্পছ এমন কারখানা, শিে ইউশনট ো প্রশতষ্ঠান জপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয
শনশিত করার জন্য এই শেশধমািাটি অনুসরি করল্পত পারল্পে।
ব পশরকেনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
৭.২.২ জরুরী অেস্থা ও েশহগমন
ব পশরকেনা োস্তো ল্পনর জন্য শনল্পম্নাি পদল্পেপ িহি করল্পত হল্পে :
জরুরী অেস্থা ও েশহগমন
নীশতমািা এেং কা বপ্রিািী বতশর করুন
১

জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনার উল্পেশ্য এেং িেযঃ
121

-

উল্পেশ্য
o প্রশতল্পরাধমূিক ব্যেস্থার মােল্পম দুঘ বটনা কমাল্পনা।
o কা বকর জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা সরঞ্জাম এেং কা বপ্রিািীর মােল্পম দুঘ বটনার আকার সীশমত করার ব্যেস্থা
করা।
o বড়, অপ্রতযাশিত দুঘ বটনার শেরুল্পদ্ধ সুরোর জন্য েীমার ব্যেস্থা করুন।

-

িেয
o প্রাথশমক িেয- মানুষ: গুরুতর আঘাত জথল্পক সুরো এেং জীেন হাশন প্রশতল্পরাধ করা
o শদ্বতীে িেয- সম্পশত্ত: সম্পশত্তর েশত জরাধ করা
o র্ততী িেয- কা বিম: ব্যেসা কা বিম সুরো করা

২
৩
৪
৫

অশি শনরাপত্তা সংিান্ত আইশন োেোধকতা জমল্পন চিা।
কা বকাশরতা শনশিত করার জন্য জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা ব্যেস্থার উপর ধারাোশহক নজরদাশর এেং প বাল্পিাচনা
ধারাোশহক ও িমাগত উন্নশতর জন্য িেয শনধ বারি
নীশতমািা এেং কা বপ্রিািীর প বা িশমক প বাল্পিাচনা।

ঝশুঁ ক মূল্যােন করুন
একটি কা বকর জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনা গল্পড় তুিোর জেল্পত্র ঝশুঁ ক মূল্যা ন সেল্পচল্প গুরুত্বপূি ব শদকগুল্পিার একটি।
ঝশুঁ ক মূল্যা ন পশরচািনা করল্পত শনম্নশিশখত পদল্পেপগুশি িহি করল্পত হল্পে :
- কারখানাে ঘটল্পত পাল্পর এমন সম্ভাব্য জরুরী অেস্থার ধরন, উদাহরিস্বরূপ :
o অশিকাণ্ড
o েন্যা ো পাশন জোকা
o ভূশমকম্প
o েড রাসা শনক িাটি
o ে িার শেল্পফারি
o গ্যাস পাইপ িাইন, ইতযাশদর মল্পে শছদ্র
- জরুরী অেস্থা সৃশি করল্পত পাল্পর এমন শেপদগুশি শচশিত করুন
o ঝশুঁ কপূি ব সম্ভাব্য উত্স (ভূশমকম্প এেং েন্যা ছাডা)
o মানুল্পষর জন্য সম্ভাব্য ঝশুঁ কগুশি শচশিত করুন
o িারীশরক প্রশতেন্ধকতা, শকল্পিারশ্রশমক, গভবেতী নারী, শিশুল্পদর (শিশু িািনকারী জকল্পন্দ্র) শেল্পিষ শেল্পেচনাে
রাখুন।
- সম্ভাব্য শেপদগুশি মূল্যা ন, অপসারি এেং প্রিমল্পনর ব্যেস্থা করুন :
o সম্ভাব্য শেপদ এেং জকান জরুরী অেস্থা ঘটার সম্ভােনা মূল্যােন করুন।
o মূল্যা ল্পনর উপর শভশত্ত কল্পর ঘটনার সম্ভাব্য তীেতা শেল্পেষি করুন।
o তীেতার অিাশধকার শভশত্তল্পত ঝশুঁ ক কমাল্পত প্রশতল্পরাধমূিক ব্যেস্থা িহি করুন।
o হতাহল্পতর সংখ্যা কমাল্পত সতকবতা ব্যেস্থা প্রদান।
জরুরী অেস্থা জমাকাশেিার জন্য পশরকেনা প্রস্তুত করুন:
জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনার উল্পেশ্য হল্পচ্ছ জ ল্পকাল্পনা জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা করা এেং এটা শনশিত করা জ জরুরী
অেস্থাে শক করল্পত হল্পে তা কমবচারীরা জাল্পন এেং শনরাপল্পদ জের হল্পে আসল্পত পাল্পর। ঝশুঁ ক মূল্যােল্পনর িিািল্পির উপর শভশত্ত
কল্পর জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনা প্রস্তুত করল্পত হল্পে।
একটি কা বকর জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনাে অন্তর্ভবি করা উশচত :
-

জরুরী অেস্থাে জ সে শনশদ বি দাশেত্ব ও কতবব্য পািন করল্পত হল্পে তা েণ্টন করুন।
জকান্ জরুরী অেস্থাে শকভাল্পে মানুষল্পক সতকব করল্পত হল্পে।
জরুরী অেস্থাে উৎপাদন ব্যেস্থাপনা/কমবচারীল্পদর (অথ বাৎ তদারক কমবকতবা, িাইন প্রধান) শক করল্পত হল্পে।
জের হল্পে আসার পল্পর জিাকজন জকাথাে শমশিত হল্পে এেং পুল্পরা চত্বর জথল্পক সে জিাকজন জের হল্পেল্পছ শকনা তা
াচাই করার পদ্ধশত।
ব পথ শচশিত করা এেং শকভাল্পে জিাকজন েশহগমন
ব পথ সহল্পজ খুল্পজ
ুঁ জপল্পত পাল্পর এেং শনরাপল্পদ জের
প্রধান েশহগমন
হল্পত পাল্পর তা’ শচশিত করুন।
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ব পথ শদ ব্যেহার না করা াে জসল্পেল্পত্র জের হওোর জন্য সম্ভাব্য পশরকেনা প্রিেন করুন।
এক ো অশধক েশহগমন
ব পশরকেনা (ল্প খাল্পন শকছু এিাকা খাশি করা হল্পে এেং অন্য এিাকা সতকব করা হল্পে, পূে বেতী
প বােিশমক েশহগমন
এিাকা খাশি হওোর পল্পর এই এিাকা খাশি করা হল্পে)।
চত্বর জথল্পক জের হল্পে আসা জিাকজল্পনর জন্য পশরকেনা করুন।

সুপশরকশেত অনুিীিল্পনর ব্যেস্থা করুন:
একটি সুপশরকশেত ও োস্তোশেত অনুিীিন জ ভাল্পে সাহায্য করল্পে :
ব জকৌিল্পির মল্পে শেযমান দুে বিতা এেং িাঁক সনাি এেং শচশিত করা।
- েশহগমন
ব প্রশিো প বাল্পিাচনা এেং প্রল্পোজনীে সংল্পিাধন করুন।
- েশহগমন
- জরুরী অেস্থাে দাশেত্ব পািল্পনর জন্য দাশেত্বিীি ব্যশি শনল্প াগ করুন।
- শ্রশমক এেং জরুরী অেস্থাে উদ্ধারকারী দি উভল্প র জন্য প্রল্প াজনী প্রশিেল্পির ব্যেস্থা করুন।
ব প্রশিোর সাল্পথ নতুন কমবচারীল্পদর পশরশচত করুন।
- েশহগমন
জ াগাল্প াগ এেং প্রশিেি:
একটি কা বকর জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা পশরকেনা োস্তোেন করল্পত, শ্রশমক এেং কমবচারীল্পদর প্রশতষ্ঠাল্পনর জরুরী অেস্থা
জমাকাশেিার প্রশি া সম্পল্পকব সল্পচতন থাকল্পত হল্পে। প্রশিো জথল্পক গুরুত্বপূি ব অংি শিশখতভাল্পে টাোল্পনা এেং শনেশমত ও
প বােিশমক প্রশিেল্পির মােল্পম জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা প্রশিো জানাল্পত হল্পে। শেভাগ অনুসাল্পর প্রশিেি পশরচাশিত হল্পত পাল্পর;
প্রশিেল্পির শেষ েস্তুল্পত অন্তত শনম্নশিশখত শেষেগুশি অন্তর্ভবি করা উশচত :
- জরুরী অেস্থা শক?
- আমরা জকান িরদনর জরুরী অেস্থা শনল্প কাজ করশছ?
- কীভাল্পে আমরা জরুরী অেস্থা জমাকাশেিা করল্পো?
- জরুরী অেস্থার সম্ভাব্য উৎস শক শক?
- জকান অপ্রতযাশিত পশরশস্থশত জদখা শদল্পি কাল্পক শরল্পপাট ব করল্পত হল্পে?
ব পশরকেনা উল্পেশ্য ও িেয শক শক?
- েশহগমন
৭.২.৩ আল্পিাক শনল্পদ বশিকা
সারচি ৮: িাচসক রক্ষিাদবক্ষি নিকচলস্ট
শেভাগ/িাখা

জচশকং পশরমাপক

তাশরখ

দাশেত্বপ্রাি
ব্যশির
স্বাের

ধূিা ও মেিা
কমব পশরল্পেি
লুল্পমন
শেদুযত পশরোশহ তার
আিগা সংল্প াগ
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দাশেত্বপ্রাি ব্যশি
কর্তবক াচাইকৃত
(রেিাল্পেেি
শেভাগ)

সারচি ৯ : আদলাক ব্যবস্থা রক্ষিাদবক্ষি সাংক্রান্ত সাংদোিনীমূলক িেদক্ষিসমূহ ও ফদলাআি
িাখা
তাশরখ
জচশকং
পশরমাপক

হযাঁ

না

জনই

সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ

সম্পাদল্পনর
সমেসীমা

দাশেত্বপ্রাি

ম বাদা

শেল্পিষ দ্রিব্য
(প্রল্প াজয জেল্পত্র)

ধূিা ও মেিা
কমব পশরল্পেি
লুল্পমন
শেদুযত পশরোশহ
তার
আিগা সংল্প াগ
দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

৭.২.৪ পশরস্কার পশরচ্ছন্নতা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
পশরষ্কার এেং স্বাস্থযসম্মত কমবল্পেত্র শনরাপদ হ । পশরচ্ছন্ন কমবল্পেল্পত্র শেপদ দূর করল্পত পাল্পর।
অপশরচ্ছন্ন গৃহস্থাশি দুঘ বটনার কারি হল্পত পাল্পর কারি :
- জমল্পঝ, শিঁশড এেং মাচার উপর আিগা েস্তু পল্পড় থাকা
- জকান পড়ন্ত েস্তু দ্বারা আঘাত পাওো
- জতিযুি, শভজা ো মেিা পৃল্পষ্ঠ আছাড় খাওো
- জের হল্পে থাকা জপল্পরক, তার ো ইস্পাত জকািাে হাত অথো িরীল্পরর অন্য জকান অংল্পির চামড়া জকল্পট াওো, শছদ্র
হওো, অথো শেচ্ছন্ন হওো
পশরচ্ছন্ন কাল্পজর গুরুত্ব :
- জরুরী অেস্থা দ্রুত জমাকাশেিা করা াে
- হঠাৎ শেপদ ঘটার ঝশুঁ ক হ্রাস কল্পর
- জরুরী অেস্থাে শনরাপদ এেং দ্রুত জের হওো াে
- দাহয পদাল্পথ বর পশরমাি হ্রাস কল্পর
কা বকর পশরচ্ছন্নতা ব্যেস্থা একটি চিমান বদশনক কা বিম; দুঘ বটনা জরাল্পধ মাল্পঝমল্পে পশরস্কার করাই প বাি নে।
৫এস হল্পচ্ছ ৫টি প বা অনু া ী কমবল্পেত্র সংগঠিত করার একটি পদ্ধশত া জাপাশন পশরভাষা জথল্পক (ল্পসইশর, জসইল্পটান, জসইল্পসা,
জসইল্পকটসু, শিটসুল্পক) নামকরি করা হল্পেল্পছ া োংিাে অথ ব দাঁড়াে িম, িমানুসাল্পর সাজাল্পনা, ঔজ্বল্য, মানসম্মত করা, জটকসই।
৫এস হল্পচ্ছ মানসম্মত কা বিম পদ্ধশত া কা বকর, পশরচ্ছন্ন এেং শনরাপদ কমবস্থি শনশিত কল্পর।
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•জ সে েস্তু ব্যেহার করা হে না জসগুল্পিা অপসারি করুন এেং অন্য
জকাথাও মজুদ রাখুন

োছাই

•বদশনক শভশত্তল্পত শেশভন্ন শজশনস সাজান াল্পত তাল্পদর সহল্পজ ব্যেহার ও
সংরেি করা াে

িমানুসাল্পর সাজাল্পনা

•শনশিত করুন জ সেশকছু পশরচ্ছন্ন এেং ঠিকভাল্পে কাজ করল্পছ

ঔজ্বল্য

•সাজাল্পনা, শেন্যাস এেং চকচল্পক রাখার জন্য একটি রুটিন বতশর করুন

মানসম্মত করা

•এমন একটি সংস্কৃশত বতশর করুন জ খাল্পন এসে ধাপ জমল্পন চিা হে

জটকসই
শচত্র ৩: ৫এস এেং পশরচ্ছন্নতা

৭.২.৫ বেদুযশতক শনরাপত্তা সম্পশকবত শনল্পদ বশিকা
বেদুযশতক িট বসাশকবট কারখানাে অশিকাল্পণ্ডর মূি কারিগুল্পিার একটি। অশি দুঘ বটনার ঝশুঁ ক কমাল্পত বেদুযশতক তার এেং স্থাপনাসমূহ
শন শমত াচাই করা খুেই গুরুত্বপূি ব। বেদুযশতক শনরাপত্তার একটি কা বকর এেং শৃঙ্খিােদ্ধ প বল্পেেল্পির জন্য শনম্নশিশখত
পদল্পেপসমূহ অনুসরি করা উশচত:
- রেিাল্পেেি শেভাগ ো প্রতযশ ত ইল্পিশিশি ানল্পক দাশেত্ব ও কতবব্য প্রদান করুন।
- বেদুযশতক তার এেং স্থাপনাসমূহ পরীোর জন্য শেভাগ অনু া ী জচকশিস্ট বতশর এেং োস্তো ন করুন।
- কা বিম এেং কারখানার আকাল্পরর উপর শনভবর কল্পর জচশকং সািাশহক ো দুই সািাহ অন্তর সম্পন্ন হল্পত পাল্পর।
- বেদুযশতকস্থাপনার সাল্পথ সম্পশকবত জকান শেপদ জদখা শদল্পি াল্পত দ্রুত ব্যেস্থা িহি করা াে তার জন্য সংল্পিাধনমূিক
পদল্পেপ িহি ও োস্তো ন করুন।
পশরমাপল্পকর একটি উদাহরি শনল্পচ জদওো হি া াচাই করল্পত হল্পে।
সারচি ১০ : ববদুূচতক রক্ষিাদবক্ষি নিকচলস্ট
িাখা
তাশরখ
হযাঁ
জচশকং পশরমাপক

না

জনই

সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ

বেদুযশতক সুইচ োধাহীন
ব্যেহার করা াে না ো
অনাবৃত?
বেদুযশতক স্থাপনা এত উপল্পর
স্থাপন করা জ জিড জখািা াে
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সম্পাদল্পনর
সমেসীমা

দাশেত্বপ্রাি

ম বাদা

শেল্পিষ
দ্রিব্য

না ো জটশেল্পির উপর
আিগাভাল্পে পল্পড় আল্পছ
বেদুযশতক স্থাপনা তার
চারপাল্পির জকান শকছুল্পক জ ন
তশড়তাশেত করল্পত না পাল্পর?
প্রল্পোজনীে জােগাে উচ্চ
জভাল্পেজ/শেপজ্জনক শচি
রল্পেল্পছ, জ মন, প্রধান শেদুযৎ
সংল্প াল্পগর শনকট, অথো প্রধান
শিউজ েল্পক্সর শনকট।
বেদুযশতক সংল্প াল্পগর োক্স,
বেদুযশতক
সুইচশগোর/জেদুযশতক শনেন্ত্রি
কে এেং শিউজ োক্স অশি
শনল্পরাধক উপকরি দ্বারা বতশর,
তািােদ্ধ করা াে, এেং
শুধুমাত্র েমতাপ্রাি ব্যশি
কর্তবক নাগািল্প াগ্য।
বেদুযশতক স্থাপনাসমূহ শস্থর ও
শনরাপদভাল্পে স্থাশপত হল্পেল্পছ,
াল্পত জসগুল্পিা পল্পড় না াে ো
কারও িরীর ো অঙ্গপ্রতযঙ্গ
তাল্পত জিল্পগ না াে।
শেদুযৎ সল্পকট, সুইচ, োশত
ইতযাশদ ঠিকভাল্পে কাজ কল্পর
এেং সল্পন্তাষজনক রল্পেল্পছ।
দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

৭.২.৬ অশি শনরাপত্তা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
শনম্নশিশখত শনল্পদ বশিকাগুল্পিা অশি শনরাপত্তা ব্যেস্থাপনা উন্নশতর জন্য সহা ক :
১ প্রশতষ্ঠাল্পনর সকি স্তল্পরর জন্য শনশদ বি ভূশমকা এেং দাশ ত্ব শনধ বারি করুন।
২ প্রশতকূি অেস্থার জন্য পদল্পেপ শনন।
৩ অশি শনরাপত্তা শনশিতকরল্পি ব্যেস্থাপনা ও তদারক কমবকতবাল্পদর সশি ভাল্পে জশডত করার জন্য তাল্পদরল্পক দােেদ্ধ
করল্পত একটি প্রশিো োস্তোেন করুন।
৪ শনরাপত্তা সেমতার প্রল্পিাদনা প্রদান করুন এেং িাশস্তমূিক ব্যেস্থা প্রেতবন করুন।
৫ শনশিত করুন জ , শনরাপত্তা কশমটির সকি সদে তাল্পদর শনশদ বি ভূশমকা এেং দাশ ত্বগুশি জোল্পঝ, তাল্পদর একটি
শনধ বাশরত সনদ রল্পেল্পছ এেং সঠিকভাল্পে কাজ করল্পছ।
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৬ অশি শনরাপত্তা সম্পল্পকব কমবচারীরা াল্পত পরামিব প্রদান করল্পত পাল্পর, উল্পদ্বগ প্রকাি করল্পত পাল্পর ও সমো শচশিত
করল্পত পাল্পর তার জন্য েহুমুখী পথ জখািা রাখুন।
৭ সমেমত, শনরল্পপে, সামশিক ও কা বকরী তদন্ত হল্পচ্ছ শকনা তা শনশিত করল্পত একটি তদন্ত ব্যেস্থা োস্তবােন করুন।
শনম্নশিশখত জচকশিস্ট অশি শনরাপত্তা শনশিত করার জন্য একটি উদাহরি শহসাল্পে কাজ করল্পে:
সারচি ১১ : সািারি অচি চনরািিা নিকচলস্ট
িাখা
তাশরখ
হযাঁ
জচশকং পশরমাপক

না

জনই

সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ

ব পথ সকি
সকি েশহগমন
িরদনর োধামুি
ব পথ শনশদ বি শচি
সকি েশহগমন
দ্বারা শচশিত করা
ব োশহর
সকি জরুরী েশহগমন
জথল্পক জখািা াে
জরুরী শিঁশড় এেং পথ ঠিকঠাক
অেস্থাে রল্পেল্পছ এেং সকি
োধামুি
কা বকরী অশি সতকবতা ব্যেস্থা
স্থাশপত হল্পেল্পছ, াল্পত রল্পেল্পছ
জস্মাক জসন্সর এেং অযািামব ন্ত্র
জগািল্প াগপূি ব জােগাে জ খাল্পন
কমবচারীরা কাল্পন সুরো পদ্ধশত
ব্যেহার কল্পর জসখাল্পন দৃশ্যমান
েযাি িাইট অযািামব রল্পেল্পছ
উৎপাদন এিাকাে জচাল্পখর
ব প্ল্ট
সীমানার মল্পেই েশহগমন
রল্পেল্পছ
ব প্রশিো
জরুরী েশহগমন
সম্পল্পকব কমবস্থল্পির সকি ব্যশি
অেগত আল্পছন
ব তািােদ্ধ ো
জরুরী েশহগমন
অেরুদ্ধ নে
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জরুরী অেস্থা শনল্পদ বিকারী োশত
কা বকরী অেস্থাে রল্পেল্পছ
দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

৭.২.৭ ন্ত্রপাশত শনরাপত্তা সম্পশকবত শনল্পদ বশিকা
একটি কা বকর ন্ত্রপাশত শনরাপত্তা ব্যেস্থাপনার জন্য ধারাোশহক প বল্পেেি ব্যেস্থা প্রল্প াজন া শনশিত কল্পর সকি ন্ত্রপাশত
থা থ শনরাপত্তা জেিনী দ্বারা সুরশেত রল্পেল্পছ এেং শন শমতভাল্পে রেিাল্পেেি করা হ ।
একটি ধারাোশহক প বল্পেেি ব্যেস্থা গল্পড় তুিল্পত এেং োস্তো ন করল্পত শনম্নশিশখত পদল্পেপগুল্পিা সহা ক ভূশমকা রাখল্পে:
- একটি ন্ত্রপাশত শনরাপত্তা জচকশিস্ট এেং একটি প বােিশমক ন্ত্রপাশত রেিাল্পেেল্পির সম সূচি বতশর করুন এেং তা
োস্তো ন করুন (সারশি ১২ এেং সারশি ১৩ জদখুন)।
সারচি ১২ : সািারি যন্ত্রিাচত চনরািিা নিকচলস্ট
িাখা
তাশরখ
হযাঁ
জচশকং পশরমাপক

না

জনই

সংল্পিাধনীমূিক
পদল্পেপ

ন্ত্রপাশত শনরাপত্তা শনশিত করা
হল্পেল্পছ ( শেদুযৎ সংল্প াগ,
ন্ত্রপাশত জেিনী, সুইি, েন্ধনী,
ইতযাশদ)
জরুরী অেস্থাে সুইচ েন্ধ করার
ন্ত্র স্থাশপত হল্পেল্পছ এেং
কা বকর রল্পেল্পছ া াশন্ত্রক
জগািল্প াল্পগর সমে শেপদ
প্রশতল্পরাধ কল্পর
শেপজ্জনক ন্ত্রপাশতল্পত দৃশ্যমান
শচি জদওো রল্পেল্পছ া
ব্যশিল্পক সুরোমূিক জপািাক
পরল্পত শনল্পদ বি কল্পর
সংশেি ন্ত্রপাশতর সাল্পথ
পশরচািনা করার শনল্পদ বশিকা
জদওো রল্পেছ
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জখম এড়াল্পনার জন্য
সুরোমূিক ন্ত্র জেশিত থাল্পক
(ল্প মন, আই গাড ব/শিঙ্গার
গাড ব/শনল্পডি গাড ব/ িাইভ জেে
জসিটি কভার/ল্পভশন্টল্পিটর
গাড ব/হযান্ড গাড ব/)

জজনাল্পরটর ও েেিার সুরশেত
এেং উৎপাদন এিাকাে
অেশস্থত নে
োষ্প েেিাল্পরর জন্য শনরাপত্তা
শেশধমািা এেং পশরচািনা
শনল্পদ বশিকা দৃশ্যমান রল্পেল্পছ
প্রল্পতযক োষ্প েেিাল্পর উচ্চ চাপ
প্রিমন ভািভ শনরাপত্তা রল্পেল্পছ
এেং থা থভাল্পে কা বকরী
অেস্থাে রল্পেল্পছ
উচ্চ চাপ োষ্প শডশিশেউিন
জনটওোকব ঠিকঠাক অেস্থাে
রল্পেল্পছ (শছদ্র করা)
এটা শক শনশিত হল্পেল্পছ জ ,
উচ্চ চাপ শনরাপত্তা ভািভ,
অস্থােী শভশত্তল্পত স্থাশপত শছদ্র
অথো পাইপ, অথো অন্য জকান
শেপল্পদর সম্ভাব্য উৎল্পসর
সশন্নকল্পট শ্রশমকরা কাজ কল্পর
না?
দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

সারচি ১৩ : যন্ত্রিাচত রক্ষিাদবক্ষি সিয় তাচলকা
ন্ত্র

জানু

জিব্রু

মাচ ব

এশপ্র

জম

জুন
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জুিা

আগ

জসল্পে

অল্পক্টা

নল্পভ

শডল্পস

দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের
-

অনুল্পমাশদত

সংশেি শেভাগ, জ মন রেিাল্পেেি শেভাল্পগর দাশেত্বপ্রাি ব্যশির উপর কতবব্য ও দাশেত্ব অপবি করুন।

৭.২.৮ ব্যশিগত সুরোমূিক সরঞ্জাম (শপশপআই) সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
কমবল্পেল্পত্র শপশপই ব্যেহাল্পরর জেল্পত্র শনল্পম্নাি শনল্পদ বশিকা সহােক ভূশমকা রাখল্পে :
- শপশপই জিষ অেিম্বন শহসাল্পে ব্যেহার করা উশচত, খন স্বাস্থয এেং শনরাপত্তার ঝশুঁ ক অন্যান্য উপাল্প প বািরূল্পপ
শন ন্ত্রি করা াল্পে না।
- শপশপই ব্যেহার করার আল্পগ থা থভাল্পে পরীো করা আেশ্যক এেং অেশ্যই ব্যেহাল্পরর উল্পেল্পশ্যর জন্য উপযুি হল্পত
হল্পে।
- শপশপইর রেিাল্পেেি এেং থা থ সংরেি গুরুত্বপূি ব।
- শপশপই শনরাপল্পদ ব্যেহাল্পরর জন্য শনল্পদ বশিকা ও প্রশিেি প্রদান করল্পত হল্পে।
- প্রল্পোজনীে শপশপই াচাই করার সল্পে বাত্তম উপাে হল্পচ্ছ রাসােশনক উপকরল্পির ম্যাল্পটশরোি জসিটি ডাটা শিট
(এমএসশডএস) ো জসিটি ডাটা শিট (এসশডএস) -এ প্রদত্ত শনল্পদ বশিকা অনুসরি করা।
- ৮ম অোে এমএসশডএস/এসশডএস-এ জকান শনশদ বি রাসােশনক উপকরল্পির জন্য প্রল্পোজনীে শপশপই সংিান্ত তথ্য
জদওো রল্পেল্পছ।
- রাসা ন প্রস্তুতকারী, সরেরাহকারী ো স্থানী প্রশতশনশধ প্রল্পোজনীে শপশপই সংিান্ত তথ্য সরেরাহ করল্পত পাল্পরন।
- শপশপইর প্রল্প াজনী তা অনুধােন করল্পত রাসা শনল্পকর সংখ্যার প্রাথশমক মূল্যা ন প্রল্প াজন।
- প্রাথশমক মূল্যা ন শনম্নশিশখত উপাল্পে পশরচািনা করা উশচত :
o রাসা শনক তাশিকা াচাই এেং হািনাগাদ করুন
o উৎপাদল্পন ব্যেহৃত রাসা শনল্পকর সংখ্যার তাশিকা বতশর করুন
o এমএসশডএস/এসশডএস-এ উল্পেশখত প্রল্প াজনী শপশপই'র শনশদ বিটা াচাই করুন
o রাসা শনক উপকরি শনল্পে কাজ কল্পর এমন কমবচারীল্পদর সংখ্যা তাশিকার্ভি করুন
o প্রল্প াজনীে শপশপই’র ধরন এেং মাল্পনর শহসাে করুন।
শনম্নশিশখত জচকশিস্ট ব্যশিগত সুরোমূিক সরঞ্জাম (শপশপই) এর প্রল্প াজনী তা মূল্যা ন করল্পত সহা তা করল্পে :
সারচি ১৪ : চিচিই মূল্যায়ন নিকচলস্ট
িাখা
তাশরখ
ব্যেহৃত
রাসােশনল্পকর
নাম

শপশপর’র
ধরন ও
শেেরিী
হযাঁ

না

কমবচারীর
নাম

জনই
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প্রল্পোজনীে
পশরমাি

সরেরাহকারীর
শেেরি

ম বাদা

শেল্পিষ
দ্রিব্য

দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

৭.২.৯ োয়ুচিাচি সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
শ্রশমকল্পদর স্বাল্পস্থযর উপর অপ বাি োয়ু চিাচল্পি জনশতোচক প্রভাে জিল্পি এেং তাল্পদর উৎপাদনিীিতাল্পক সরাসশর প্রভাশেত কল্পর।
চামড়া প্রশিোজাত ও চামড়াজাত পাদুকা শিল্পে, অকা বকর োয়ু চিাচি রাসােশনক উপকরল্পির উপর দীঘ বল্পমোদী প্রভাে জিল্পি।
োয়ু চিাচি সঠিকভাল্পে মূল্যােন করল্পত অভযন্তরীি োয়ুর গুিাগুি পরীো করার জন্য পরামিব জদওো হল্পচ্ছ। সরকার স্বীকৃত
জ ল্পকাল্পনা প্রশতষ্ঠান কর্তবক পরীো করা জ ল্পত পাল্পর, জ মন োংিাল্পদি প্রল্পকৌিি শেশ্বশেযািে (বুল্পেট), পশরল্পেি অশধদির, অথো
অন্য জকান র্ততীে পরীেি কর্তবপে (অথ বাৎ, টিইউশভ, এসশজএস, আইটিএস, ইতযাশদ)।
কারখানার সে শেভাল্পগ েছল্পর অন্তত একোর োয়ুপরীো করা উশচত। পাশরপাশশ্ববক ো ়ু মাল্পনর পশরমাপক পশরল্পেিগত সংরেি
শেশধমািা ১৯৯৭- ২০০৫ এ সাংদোচিত, ২ নাম্বার চেচিউদল েশি বত হল্পেল্পছ।
োয়ু গুিাগুি পশরমাপক

মানদণ্ড

গড় সমে

কাে বন মল্পনা অক্সাইড (CO)

১০ শম.শি. /শম৩

৮ ঘণ্টা

৪০ শম.শি. /শম৩

১ ঘণ্টা

সীসা (Pb)

০.৫ শম.শি. /শম৩

োশষ বক গড়

নাইল্পোল্পজন অক্সাইড (NOx)

১০০ শম.শি. /শম৩

োশষ বক গড়

উড়ন্ত েস্তুকিা (এসশপএম)

২০০ শম.শি. /শম৩

৮ ঘণ্টা

সািিার ডাই অক্সাইড (SO2)

৮০ শম.শি. /শম৩

োশষ বক গড়

৩৬৫ শম.শি. /শম৩

২৪ ঘণ্টা

উৎস : http://www.doe.gov.bd

পরীোর িিািল্পির উপর শভশত্ত কল্পর োয়ুর গুিাগুি এেং োয়ু চিাচি ব্যেস্থা উন্নত করার জন্য ব্যেস্থাপনা শেভাগ থা থ ও োস্তে
পদল্পেপ িহি করল্পত পাল্পর, জ মন :
- ো ়ু দূষল্পির সকি উত্স অপসারি করুন: এিাকাটি শেশচ্ছন্ন করুন।
- জধাঁ া এেং গন্ধ জের করার জন্য অশতশরি এক্সহস্ট িযান িাগান।
- প্রিাসশনক পদল্পেপ শনন, জ মন অশধক ো ়ু প্রোল্পহর জন্য কাল্পজর সম কাল্পি আরও জানািা জখািা রাখুন।
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-

প বাি ও থা থ ব্যশিগত সুরোমূিক সরঞ্জাম সরেরাহ করুন।

৭.২.১০ রাসােশনক উপাদান ব্যেস্থাপনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
একটি কা বকর রাসা শনক উপাদান ব্যেহার ব্যেস্থাপনা োস্তো ন করার জন্য শনম্নশিশখত জেত্রগুশি শেল্পেচনা করুন :
হািনাগাদ (আপ-টু-ল্পডট) রাসােশনক উপকরি তাশিকা
- তাশিকাল্পত সকি রঞ্জন এেং রাসা শনক উপকরি অন্তর্ভবি করা আেশ্যক। উদাহরিস্বরূপ নমুনা, পশরষ্কার করার
রাসা শনক,পরীোগাল্পর ব্যেহৃত রাসােশনক ইতযাশদ।
- একটি সামশিক রাসা শনক তাশিকাে শনম্নশিশখত তথ্য অন্তর্ভবি করা উশচত :
১.পণ্য নাম
২. পণ্য নাম্বার
৩. প্রস্তুতকারক
৪. প্রস্তুতকারল্পকর ঠিকানা
৫. প্রস্তুতকারল্পকর জ াগাল্প াগ শেেরি
৬. স্থানী প্রশতশনশধ/সরেরাহকারী নাম
৭. স্থানী প্রশতশনশধ/সরেরাহকারী ঠিকানা
৮. স্থানী প্রশতশনশধ/সরেরাহকারী জ াগাল্প াগ শেেরি
৯. ব্যেহাল্পরর এিাকা।
১০. কা বিম (উপকরল্পির কা বিম শক)
১১. আরএসএি/এমআরএসএি/আরইএশসএইচ, ইতযাশদ শনশিতকরি
১২. শনশিতকরি জরিাল্পরন্স (প্রস্তুতকারল্পকর স্বল্পঘাশষত পত্র, রাসােশনক পরীোর িিািি, ইতযাশদ)
১৪. এমএসশডএস/এসশডএস এর সহজিভযতা
১৫. এমএসশডএল্পসর তাশরখ
১৬. মন্তব্য
- একটি সামশিক রাসা শনক তাশিকা প্রস্তুত করল্পত শনম্নশিশখত শেভাগগুল্পিা জথল্পক প্রশতশনশধযুি রাখা প্রল্পোজন :
o িীষ ব ব্যেস্থাপনা কর্তবপে
o সংিহকারী শেভাগ
o উৎপাদন
o রাসা শনক গুদাম
o রেিাল্পেেি শেভাগ
o পরীোগার
রাসােশনক এেং রঞ্জক সংিহ
শেশ্বস্ত ও সুখ্যাশতপূি ব সরেরাহকারীল্পদর কাছ জথল্পক রঞ্জক ও রাসা শনক দ্রব্য সংিল্পহর জন্য সে বদা পরামিব জদও া হ । জকান রঞ্জক
ও রাসা শনক দ্রব্যাশদ সংিহ করার আল্পগ শনম্নশিশখত প্রশ্নগুশি শেল্পেচনা করা উশচত:
- সে জথল্পক কম শেপজ্জনক জকান রাসােশনক দ্রব্য োজাল্পর পাওো াে া ব্যেহার করা াে?
- সে বশনম্ন শক পশরমাি প্রল্প াজন?
- রাসা শনক কীভাল্পে সংরেি করা উশচত?
- রাসা শনকটি শক ইশতমল্পেই তাশিকাে রল্পেল্পছ?
- রাসা শনকটি সংরেি করার জন্য সংরেিাগার শক প্রস্তুত?
- রাসােশনকটি ব্যেহার করার জন্য শক কমবচারীল্পদর প্রশিেি প্রদান করা হল্পেল্পছ?
খন জকান রং এেং রাসা শনক সাংিহ করা হ তখন শনম্নশিশখত নশথগুশি চাওো ো পরীো করা উশচত :
- সরেরাহকারীর স্বল্পঘাষিাপত্র মানদণ্ডসম্মত শকনা (শজশডএইচশস, আরইএচসএইি, ব্র্যাল্পন্ডর আরএসএি/এমআরএসএি,
ইতযাশদ)
o সংরশেত উপকরল্পির তাশিকাে সাধারিত এমন পদাথ বগুল্পিার উল্পেখ থাল্পক া আইনানুগ উপাল্পে না হল্পিও
শ্রশমক, জভািা ো পশরল্পেল্পির জন্য শেপজ্জনক শহসাল্পে শচশিত করা হল্প ল্পছ।
▪ উৎপাদন প্রশিোে ব্যেহার শনশষদ্ধ উপকরি তাশিকাে (এিআরএসএল) রদয়দে এিন সব রাসা শনক
া উৎপাদল্পন ইচ্ছাকৃতভাল্পে ব্যেহার করা াল্পে না।
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▪ শনেশন্ত্রত উপকরি তাশিকাে (আরএসএি) রদয়দে চূডান্ত পল্পণ্য প্রশতটি রাসা শনল্পকর অেশিিাংি
শহল্পসল্পে কতটুকু থাকল্পত পারল্পে তার সল্পে বাচ্চ সীমা। এই সীমাগুশির সাল্পথ কমপ্ল্যাল্পেন্স শনশিত
করার জন্য প্রাথশমক সরেরাহকারীর অেশ্যই একটি শডউ শডশিল্পজন্স প্রশসশডউর থাকল্পত হল্পে।

-

o পাদুকাল্পত সংরশেত উপকরল্পির শসএশডএস তাশিকা এমন সে উপকরি বুঝাে া ব্যেহার শনশষদ্ধ ো অশত
অে মাত্রাে ব্যেহার করা াে। শসএশডএস জামবাশন পাদুকা প্রস্তুতকারক ও খুচরা শেল্পিতাল্পদর একটি
পদল্পেপ ার উল্পেশ্য হল্পচ্ছ পাদুকা ও অন্যান্য চামড়াজাত পল্পণ্য শেপজ্জনক উপকরি পশরহার করা। সে বল্পিষ
শসএশডএস আরএসএি http://www.cads-shoes.com/Dokumente.html জত পাওো াল্পে।
o নাইক আরএসএি http://www.nikeincchemistry.com/restricted-substance-list/এ
পাওো াল্পে।
o জজডশডএইচশস এমআরএসএি
http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/MRSL_v1_1.pdf এ পাওো াল্পে।
প্রস্তুতকারল্পকর ইশতোচক তাশিকা ( শদ পাওো াে)
ব
স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান কর্তবক একটি সাটিশিল্পকট
(ব্লুসাইন, ইতযাশদ)
র্ততীে পে কর্তবক পরীোর িিািি (স্বীকৃত পরীোগার জথল্পক)
জসিটি জডটা শিট (এসশডএস)
জটকশনকযাি জডটা শিট (টিশডএস)

রসােন সংরেিাগার, আনা-ল্পনো এেং অপসারি
সংরেিাগার সংিান্ত জমৌশিক শনল্পদ বশিকা :
- এসশডএস-এ প্রদত্ত শনল্পদ বশিকা অনু া ী িশিিািী করা উশচত
- এসশডএস’র শনল্পদ বিনা অনু া ী সংরেিাগাল্পরর তাপমাত্রা েজা রাখুন
- রাসা শনক দ্রব্য সরাসশর সূ বাল্পিাক জথল্পক দূল্পর রাখুন এেং তাল্পদর জখািা জা গা রাখল্পেন না
- একসাল্পথ রাখা াল্পে এমন রাসােশনক পৃথক পৃথক রাখুন
- দাহয রাসা শনক এেং শেষাি রাসা শনক পৃথকভাল্পে সংরেি করুন
- শসি ও শুষ্ক রাসা শনক পৃথক রাখুন
- শেল্পিষ সংরেিব্যেস্থা পরীো করুন (ল্প মন তাপমাত্রা, আল্পপশেক আদ্র বতা, সীশমত জিিি িাইি)
আনা-ল্পনো সংিান্ত জমৌশিক শনল্পদ বশিকা :
- ব্যেহাল্পরর পূল্পে ব রাসা শনক সনাি করুন
- রসা শনক ব্যেহাল্পরর পূল্পে ব শেপদ সম্পল্পকব প বাল্পিাচনা এেং ধারিা িহি করুন (এমএসশডএস/ল্পিল্পেি)
- একজন অনুল্পমাশদত ব্যশি কর্তবক কমবচারীল্পক রাসা শনক পদাথ ব শেতরি করা উশচত
- শুধুমাত্র অে পশরমাল্পি শেতরি করুন
- সকি রাসা শনক শেতরল্পির জরকড ব রাখা উশচত
- কমবল্পেল্পত্র রাসা শনক পদাথ বগুশিল্পক জছাট জছাট ট্যাংল্পক সংরেি করা উশচত া দৃশ্যত শচশিত এেং েশতিস্ত হল্পত না
পাল্পর।
- অপসারল্পনর পশরমাি সে বশনম্ন মাত্রাে রাখার জন্য তটুকু প্রল্পোজন ঠিক ততটুকু বতশর করুন।
অপসারি সংিান্ত জমৌশিক শনল্পদ বশিকা :
- রাসােশনক এমন ভাল্পে অপসারন করা উশচত াল্পত তা পশরল্পেি (ল্প মন মাটি, পাশন ইতযাশদ) দূশষত করল্পত না পাল্পর।
শনম্নশিশখত তাশিকার (সারশি ১৬) রাসা শনকগুল্পিা এল্পক অপল্পরর সাল্পথ পািাপশি রাখার জ াগ্য নে এেং তাই এল্পদরল্পক একসল্পঙ্গ
সংরেি করা উশচত ন । অনুরূপ রাসা শনক একসল্পঙ্গ ও অন্যান্য রাসা শনক জথল্পক আিাদা রাখুন াল্পত শমল্পি শগল্পে শেশিো
করল্পত না পাল্পর।
সারচি ১৬ : সহাবস্থান নযাগ্য নয় এিন রাসায়চনক
রাসােশনক গ্রুপ
অযাল্পসটিক এশসড

সহােস্থানল্প াগ্য নে এমন রাসােশনক
অযািল্পডহাইড, োর, কাে বল্পনট, হাইল্পিাঅক্সাইড, ধাতু, অশক্সডাইজার,
পারঅক্সাইড, িসল্পিট, জাইশিন
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অযাল্পমাশনো
কযািশসোম অক্সাইড
কাে বন জটোল্পক্ল্ারাইড
জিাশমক এশসড
দাহয তরি
িরম্যাশর্ল্হাইড

হাইল্পিাল্পজন পার অক্সাইড
হাইল্পিাল্পজন সািিাইড
হাইল্পপাল্পক্ল্ারাইট
অক্সাশিক এশসড
পটাশিোম পার ম্যাঙ্গাল্পনট
সািশিউশরক এশসড

এশসড, অযািল্পডহাইড, অযামাইড, হযাল্পিাল্পজন, ভারী ধাতু, অশক্সডাইজার,
প্ল্যাশস্টক, সািিার
এশসড, ইথানি, জোশরন, বজে পদাথ ব
জেনল্পজাআইি পারঅক্সাইড, ইশথশিন, জোশরন, ধাতু, অশক্সল্পজন, প্ল্যাশস্টক,
শসল্পিন্স
হাইল্পিাল্পজন, মাকবাশর, বজে পদাথ ব, িসিরাস, নাইশেক এশসড, জসাশডোম পার
অক্সাইড, হযাল্পিাল্পজন
অযাল্পমাশনোম নাইল্পেট, জিাশমক এশসড, হাইল্পিাল্পজন পারঅক্সাইড, নাইশেক
এশসড, জসাশডোম পারঅক্সাইড, হযাল্পিাল্পজন
িং অক্সডাইশজং এল্পজন্ট, কস্টক, িং অযািকাইি, আইল্পসাসাোল্পনট,
অযানহাইিাইড, অক্সাইড, ও বজে এশসড। িরম্যাশর্ল্হাইড হাইল্পিাল্পক্ল্াশরক
এশসল্পডর সাল্পথ শেশিো কল্পর কারশসল্পনাল্পজন, শেস জক্ল্াল্পরাশমল্পথি ইথার উৎপন্ন
কল্পর। িরম্যাশর্ল্হাইড নাইল্পোল্পজন ডাইঅক্সাইড, নাইল্পোশমল্পথন, পারল্পক্ল্াশরক
এশসড ও এশনশিল্পনর অথো পারঅশক্সিরশমক এশসল্পডর সাল্পথ শেশিো কল্পর
শেল্পফারক িব্দ উৎপন্ন কল্পর। িরম্যাশর্ল্হাইড িং অক্সডাইজাল্পরর সাল্পথ
শেল্পফারক শেশিো ঘটাে
অযাশসট্যাশর্ল্হাইড, এশসটিক এশসড, এশসল্পটান, অযািল্পকাহি, কাল্পে বাশক্সশিক
এশসড, উল্পত্তজনা প্রেি পদাথ ব, ধাতু, নাইশেক এশসড, বজে জ ৌগ, িসিরাস,
সািশিউশরক এশসড, জসাশডোম, এশনশিন
অযাশসট্যাশর্ল্হাইড, ধাতু, অক্সডাইজার, জসাশডোম
এশসড, সশিে কাে বন
অক্সডাইজার, শসিভার, জসাশডোম জক্ল্ারাইট
জেনজাশর্ল্হাইড, ইশথশিন গ্লাইকি, গ্লাইল্পসরি, সািশিউশরক এশসড
পটাশিোম জক্ল্াল্পরট¸ পটাশিোম পার জক্ল্াল্পরট¸ পটাশিোম পার ম্যাঙ্গাল্পনট

উৎস: http://www.roadmaptozero.com

৭.২.১১ র্ধ্শি ো িব্দ ব্যেস্থাপনা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
িল্পব্দর মাত্রা ব্যেস্থাপনার জন্য েছল্পর অন্ততঃ একোর িব্দ মূল্যা ন পরীো করার পরামিব জদও া হল্পচ্ছ। পরীোর িিািল্পির উপর
শনভবর কল্পর িব্দ মাত্রা শন ন্ত্রি ও ব্যেস্থাপনার জন্য কারখানা থা থ পদল্পেপ শনল্পত পাল্পর। িব্দ স্তর শন ন্ত্রল্পির সম্ভাব্য উপা সমূহ
হি:
- িব্দপ্রেি এিাকা ো ন্ত্র (ল্পজনাল্পরটর, ে িার, ইতযাশদ) পৃথক করা।
- জকান ন্ত্র ো প্রশিো দ্বারা উৎপন্ন িব্দ প্রল্পকৌিিগত ো প্রাযুশিকগত শনেন্ত্রল্পির মােল্পম উৎল্পসই কশমল্পে জিিা াে।
- িব্দ কমাল্পত পদ বা, জেিনী, পশরল্পেিনী এেং িব্দ জিাষি সামিী ব্যেহার করুন।
- িান্তকমবস্থি বতশর করার জন্য কমবস্থল্পির শডজাইন পশরেতবন করুন।
- জগািল্প াগপূি ব এিাকা জিাকজল্পনর অেস্থাল্পনর সম সীশমত করুন।
- ব্যশিগত সুরোমূিক সরঞ্জাম প্রদান (ইোর প্ল্াগ, ইোর িামস ইতযাশদ) করুন।
সারশি ১৭ এেং সারশি ১৮ জত িব্দ স্তল্পরর মান এেং িহিল্প াগ্যিব্দ স্তর জদখুন।
সারচি ১৭ : িহিদযাগ্য েব্দস্তদরর িানেণ্ড (ইচসআর ১৯৯৭)
িশমক
জডশসল্পেি ইউশনল্পট শনধ বাশরত মান
নাম্বার
এিাকার ধরন
শদন

রাশত্র

(সকাি ৬ টা জথল্পক রাত ৯ টা)

(রাত ৯ টা জথল্পক জভার ৬
টা)

ক

নীরে এিাকা

৪৫

৩৫

খ

আোশসক এিাকা

৫০

৪০
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গ

শমশ্র এিাকা (প্রধানতঃ আোশসক,
এেং একইসাল্পথ োশিশজযক ও শিে
উল্পেশ্যও ব্যেহৃত হে)

৬০

৫০

ঘ

োশিশজযক এিাকা

৭০

৬০

ে

শিে এিাকা

৭৫

৭০

শে.দ্র.
হাসপাতাি, শিো প্রশতষ্ঠান অথো সরকার জঘাশষত নীরে এিাকা শেল্পিষ জকান প্রশতষ্ঠান ো স্থাপনার ১০০ শমটার এিাকার
মল্পে ানোহল্পনর হন ব ো অন্য জকান প্রচণ্ড শসগনাি এেং উচ্চ িব্দ শনশষদ্ধ।
উৎস : http://www.doe.gov.bd

সারচি ১৮ : িহিদযাগ্য েব্দস্তর (ওএসএইিএ)
িশমক
নাম্বার

ঘণ্টাে বদশনক ব্যাশিকাি

সল্পে বাচ্চ িব্দ স্তর (ল্পডশসল্পেি)

১

৮

৯০

২

৬

৯২

৩

৪

৯৫

৪

৩

৯৭

৫

২

১০০

৬

১.৫

১০২

৭

১

১০৫

৮

০.৫

১১০

৯

০.২৫

১১৫

উৎস : http://www.osha.gov
৭.২.১২ প্রাথশমক শচশকত্সা সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
একটি কা বকরী প্রাথশমক শচশকৎসা ব্যেস্থাপনার জন্য শনম্নশিশখত শনল্পদ বশিকা অনুসরি করুন :
- প্রাথশমক শচশকৎসা ব্যেস্থাপনা এেং শকভাল্পে গুরুতর অসুস্থতা এেং মানশসক আঘাত জমাকাশেিা করল্পেন তার জন্য
পশরষ্কার কা বপ্রিািী শনধ বারি করুন।
ব
- সাটিশিল্পকটধারী
প্রাথশমক শচশকৎসা প্রদানকারীল্পক কতবব্য ও দাশেত্ব প্রদান করুন শ শন প্রাথশমক শচশকৎসা সরঞ্জাম
রেিাল্পেেি করল্পেন।
ব
- সাটিশিল্পকটধারী
প্রাথশমক শচশকৎসা প্রদানকারীর অনুপশস্থশতল্পত অন্য জকউ জ ন দাশেত্ব িহি করল্পত পাল্পর তার জন্য
ব
সাটিশিল্পকটধারী
প্রাথশমক শচশকৎসা প্রদানকারীর পািাপাশি প্রশত শেভাগ জথল্পক শকছু সংখ্যক কমবচারীল্পক প্রাথশমক
শচশকৎসা ব্যেস্থাপনার উপর প্রশিেি প্রদান করুন। অভযন্তরীি প্রাথশমক শচশকৎসা ব্যেস্থাপনার উপর প্রশিেি অেশ্যই
ব
সাটিশিল্পকটধারী
ডািার ো শচশকৎসা পশরচািক দ্বারা পশরচাশিত হল্পত হল্পে।
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-

-

শেপজ্জনক কমবস্থল্পি শনল্পোশজত কমবচারীল্পদর শেল্পিষ প্রশিেি প্রদান করল্পত হল্পে, জ মন রাসােশনক ব্যেহার করা।
ব
প্রশিেিসুশচ একজন সাটিশিল্পকটধারী
ডািার কর্তবক বতশর হল্পত হল্পে এেং সুশচ বতশরর সমল্পে এমএসশডএস এ
উল্পেশখত প্রাথশমক শচশকৎসা পদল্পেপসমূহ শেল্পেচনাে রাখল্পত হল্পে। চতুথ ব অোল্পে এমএসশডএস এ প্রাথশমক শচশকৎসা
পদল্পেপ েশি বত হল্পেল্পছ।
শদও সকি কারখানার জন্য এযাম্ব়ুল্পিন্স কে অথো স্বাস্থয জসো জকন্দ্র রাখা প্রল্পোজনীে নে, শনকটস্থ হাসপাতাল্পির
সাল্পথ একটা চুশি থাকা ভাি াল্পত দুঘ বটনাকাল্পি জকান ব্যশিল্পক দ্রুত হাসপাতাল্পি শনল্পে াওো াে।
জরুরী অেস্থার জ াগাল্প াগ শেেরি টাশঙ্গল্পে রাখুন। জ মন, প্রল্পেি ও জের হওোর পল্পথ, জনাটিি জোল্পড ব, শনরাপত্তা
শেভাল্পগ, াল্পত এগুল্পিা সহল্পজ দৃশ্যমান থাল্পক।

সারশি ১৯ এ প্রাথশমক শচশকৎসা সুশচ জদখাল্পনা হল্পেল্পছ া আইনতঃ দরকাশর।
সারচি ১৯ : প্রাথচিক চিচকৎসা সািিী
িশমক
নাম্বার
সুশচ

১০-৫০
কমবচারী

৫০ এর অশধক
কমবচারী

পশরমাি

পশরমাি

১

জছাট জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ

১২

২৪

২

শডজইনল্পিল্পক্টড কটল্পনর প্যাল্পকট, ০.৫ আউন্স ওজল্পনর

৬

১২

৩

মাঝারী সাইল্পজর শডজইনল্পিল্পক্টড ব্যাল্পন্ডজ

৬

১২

৪

েড় সাইল্পজর জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ

৬

১২

৫

েড় সাইল্পজর জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ া আগুল্পন দগ্ধ হল্পি ব্যেহৃত হল্পে

৬

১২

৬

শহশেসি ো জহক্সাসল্পির জোতি

১ (২ আউন্স)

দরকার জনই

৭

জরকটিিাইড শস্পশরল্পটর জোতি

১ (২ আউন্স)

১ (৪ আউন্স)

৮

রি থামাল্পনার সরঞ্জাম জ মন, টারশনল্পকট

৯

আঠাল্পিা প্ল্াস্টাল্পরর জরাি

১

দরকার জনই

১০

কাঁশচ

১

১

১১

এনািল্পজশসক ও এন্টাশসড জাতীে ট্যােল্পিট, দগ্ধ স্থাল্পন িাগাল্পনার মিম,
জচাল্পখর মিম সাজবাশরর জন্য উপযুি এশন্টল্পসপটিক

১২

খাোর োিাইল্পনর প্যাল্পকট

৬

১২

১৩

প্রাথশমক শচশকৎসা সংিান্ত শিিল্পিট

১

১

১৪

জরািার ব্যাল্পন্ডজ, ৪ ইঞ্চ প্রস্থ

দরকার জনই

১২

১৫

জরািার ব্যাল্পন্ডজ, ২ ইঞ্চ প্রস্থ

দরকার জনই

১২

১৬

শত্রর্ভজাকৃশত ব্যাল্পন্ডজ

দরকার জনই

৬

১৭

অযািল্পকাহশিক সশিউিল্পনর জোতি, ২% আল্পোশডনযুি

দরকার জনই

১ (৪ আউন্স)
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১৮

জসিটি শপল্পনর প্যাল্পকট

দরকার জনই

২

১৯

োি অথো কাল্পঠর টুকরা, া হাড় জভল্পে জগল্পি ব্যেহৃত হল্পে

দরকার জনই

১২

উৎস: http://www.mole.gov.bd/site/view/legislative_information/Acts-%E2%80%8D&-Rules
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সারচি ২০ : প্রাথচিক চিচকৎসা সরঞ্জাি বাক্স নিকচলস্ট
িাখা
প্রাথশমক
শচশকৎসা োক্স
নাম্বার
ার কর্তবক
পরীশেত
তাশরখ
িশমক নাম্বার

প্রল্পোজনীে উপকরি রল্পেল্পছ

হযাঁ

১

জছাট জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ

২

শডজইনল্পিল্পক্টড কটল্পনর প্যাল্পকট, ০.৫ আউন্স ওজল্পনর

৩

মাঝারী সাইল্পজর শডজইনল্পিল্পক্টড ব্যাল্পন্ডজ

৪

েড় সাইল্পজর জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ

৫

েড় সাইল্পজর জস্টরাইি ব্যাল্পন্ডজ া আগুল্পন দগ্ধ হল্পি ব্যেহৃত
হল্পে

৬

শহশেসি ো জহক্সাসল্পির জোতি

৭

জরকটিিাইড শস্পশরল্পটর জোতি

৮

রি থামাল্পনার সরঞ্জাম জ মন, টারশনল্পকট

৯

আঁঠাল্পিা প্ল্াস্টাল্পরর জরাি

১০

কাঁশচ

১১

এনািল্পজশসক ও এন্টাশসড জাতীে ট্যােল্পিট, দগ্ধ স্থাল্পন
িাগাল্পনার মিম, জচাল্পখর মিম সাজবাশরর জন্য উপযুি
এশন্টল্পসপটিক

১২

খাোর োিাইল্পনর প্যাল্পকট

১৩

প্রাথশমক শচশকৎসা সংিান্ত শিিল্পিট

১৪

জরািার ব্যাল্পন্ডজ, ৪ ইঞ্চ প্রস্থ

১৫

জরািার ব্যাল্পন্ডজ, ২ ইঞ্চ প্রস্থ

১৬

শত্রর্ভজাকৃশত ব্যাল্পন্ডজ

১৭

অযািল্পকাহশিক সশিউিল্পনর জোতি, ২% আল্পোশডনযুি
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না

শদ না থাল্পক, তাহল্পি শক
পদল্পেপ শনল্পত হল্পে?

১৮

জসিটি শপল্পনর প্যাল্পকট

১৯

োঁি অথো কাল্পঠর টুকরা, া হাড় জভল্পে জগল্পি ব্যেহৃত হল্পে
হযাঁ

অশতশরি প্রশ্ন

না

শদ না থাল্পক, তাহল্পি শক
পদল্পেপ শনল্পত হল্পে?

প্রাথশমক শচশকৎসা সরঞ্জাম ঠিকঠাক রল্পেল্পছ?
জমোদ উত্তীল্পি বর তাশরখ এখনও োশক আল্পছ?

দাশেত্বপ্রাি ব্যশির স্বাের

অনুল্পমাশদত

াচাইকৃত

৭.২.১৩ প্রশিেি সংিান্ত শনল্পদ বশিকা
কল্পপবাল্পরট স্বাল্পথ বর জন্য প্রশিেি গুরুত্বপূি ব। পণ্য মান, কমবচারীর উৎসাহ এেং সেমতা, কা বকাশরতা এেং মুনািা, ইতযাশদর উপর
কা বকর প্রশিেল্পির প্রভাে রল্পেল্পছ। কারখানাে একটি কা বকর প্রশিেি পশরকেনা ও োস্তোেন করল্পত হল্পি কারখানাল্পক একটি
প্রশিেি প্রল্পোজনীেতা মূল্যােন (টিএনএ) পশরচািনা করল্পত হল্পে :
-

জ্ঞান, দেতা এেং মল্পনাভাল্পের শেযমান এেং প্রল্প াজনীে মাত্রার মল্পে পাথ বকয শচশিত করুন
প্রশিেল্পির সাধারি শেষ েস্তু শক হও া উশচত তা শচশিত করুন
উপযুি প্রশিেি পশরকেনা বতশর করুন
উপযুি এেং কা বকর প্রশিেি শনশিত করুন
প্রশতষ্ঠাল্পনর প্রশিেি িেয এেং উল্পেশ্য অজবন করুন

প্রশিেি প্রল্পোজনীেতা মূল্যা ন (টিএনএ)
একটি প্রশিেি প্রল্পোজনীেতা মূল্যা ন (টিএনএ) পশরচািনা করল্পত শনল্পচর পদল্পেপগুশি অনুসরি করুন :
- প্রশিেল্পির প্রল্পোজনীেতার খসডা রূপল্পরখা প্রস্তুত করুন
- জশরপ পশরচািনা
ব
- আপনার টাল্পগটকৃত
গ্রুল্পপর জন্য একটি প্রশ্নমািা প্রস্তুত করুন
- টাল্পগটব গ্রুল্পপর সাোৎকার
- তথ্য শেল্পেষি করুন
- প্রশিেিসূশচ প্রস্তুত করুন
- উপযুি প্রশিেক শনে বাচন করুন
প্রশতষ্ঠাল্পনর উল্পেশ্য ও িেয পূরল্পির জন্য টিএনএর উপর শভশত্ত কল্পর অভযন্তরীি প্রশিেি পশরচাশিত হল্পে। কা বকাশরতা োড়াল্পনার
জন্য অভযন্তরীি প্রশিেি শেশভন্ন প্রশিেি মশডউল্পির মােল্পম পশরচাশিত হল্পে। সম্ভাব্য প্রশিেি মশডউিগুল্পিা শনল্পম্ন েশি বত :
- নতুন জ াগদানকারী কমবচারীল্পদর জন্য প্রশিেি
- কাজশভশত্তক োস্তশেক প্রশিেি
- সাধারি সামাশজক কমপ্ল্যাল্পেন্স সংিান্ত প্রশিেি
- জপিাগত শনরাপত্তা ও স্বাস্থয (ওএসএইচ) সংিান্ত শেল্পিষ প্রশিেি
- কমীল্পদর অশধকার এেং দাশ ত্ব শেষল্পে প্রশিেি
- সাধারি পশরল্পেিগত কমপ্ল্যাল্পেন্স সংিান্ত প্রশিেি
মশডউি এেং শেষে চাশহদা ও প্রল্পোজনীেতা অনুসাল্পর শনধ বাশরত হল্পত পাল্পর। সংশেি চাশহদার উপর শভশত্ত কল্পর নতুন প্রশিেি
মশডউি িহি করা হল্পে।
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৭.৩ পশরল্পেিগত শনল্পদ বশিকা
৭.৩.১ পশরল্পেিগত ছাড়পত্র
পশরল্পেিগত ছাড়পল্পত্রর জন্য আল্পেদল্পনর প্রশিো পশরল্পেি সংরেি শেশধমািা ১৯৯৭ এর ৭ নম্বর অনুল্পচ্ছল্পদ শনধ বারি করা রল্পেল্পছ,
পৃষ্ঠা: ৪-৮ (োংিা সংস্করি)।
৭। িচরদবেগত োড়িত্র প্রোদনর িদ্ধচত।- (১) িচরদবেগত োড়িত্র প্রোদনর চনচিদি চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকল্পসমূদহর স্থান এবাং
িচরদবদের উির সৃষ্ট ি প্রভাব চবদবিনায় চনদম্ন বচি ুত িারটি নেিীদত ভাগ করা হদব, যথা:
ক) সবুজ;
খ) কিলা-ক;
গ) কিলা-খ; এবাং
ঘ) লাল।
(২) উি-চবচি (১) এ বচি ুত নেিীসমূদহর অন্তর্ভুক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকল্পসমূদহর চববরি তফচসল-১ এ প্রোন করা হদয়দে।
(৩) সবুজ নেিীর্ভক্ত চবদ্যিান সকল চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকল্প এবাং প্রস্তাচবত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র িচরদবেগত োড়িত্র
প্রোন করা হদব।
(৪) কিলা-ক, কিলা-খ এবাং লাল নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র সব ু প্রথি এলাকা বা অবস্থানগত োড়িত্র এবাং
তারির িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করা হদব:
যচে নকান চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর আদবেনক্রদি এবাং িহািচরিালক যচে উিযুক্ত িদন কদরন, তা’হদল চতচন উক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান
বা প্রকল্পদক অবস্থানগত োড়িত্র প্রোন ব্যচতদরদক সরাসচর িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করদত িারদবন।
(৫) িচরদবেগত োড়িদত্রর জন্য সাংচিষ্ট চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর উদদ্যাক্তা তফচসল-১৩ নত বচি ুত চফ সহ ফরি-৩ এর িাধ্যদি
অচিেপ্তদরর সাংচিষ্ট চবভাগীয় কিুকতুার চনকট আদবেন করদবন।
(৬) উি-চবচি (৫)- এ উদেচখত আদবেনিদত্রর সচহত চনদম্ন বচি ুত কাগজিত্র সাংযুক্ত করদত হদব, যথা:(ক) সবুজ নেিীর নক্ষদত্র:
(১) চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর সািারি তথ্যাবলী;
(২) কাঁিািালসহ উৎিন্ন িদণ্যর যথাযথ চববরি; এবাং
(৩) স্থানীয় কর্তুিদক্ষর অনািচিিত্র;
(খ) কিলা-ক নেিীর নক্ষদত্র:
(১) চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর সািারি তথ্যাবলী;
(২) কাঁিািালসহ উৎিন্ন িদণ্যর যথাযথ চববরি;
(৩) স্থানীয় কর্তুিদক্ষর অনািচিিত্র;
(৪) প্রদসস নলা িায়ািাি;
(৫) নল আউট প্ল্যান (বজুূ িচরদোিনাগাদরর অবস্থান চনদে ুে পূব ুক);
ু ব্যবস্থা;
(৬) বজুূ চনগিন
(৭) স্থানান্তর, পুনব ুাসন িচরকল্পনার রূিদরখা (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
(৮) প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
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(গ) কিলা-খ নেিীর নক্ষদত্র:
(১) চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সিীক্ষা প্রচতদবেন (নকবল প্রস্তাচবত চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(২) প্রাথচিক িচরদবেগত সিীক্ষা (Initial Environmental Examination) প্রচতদবেন, যার সাদথ সাংচিষ্ট চেল্প প্রচতষ্ঠান
বা প্রকদল্পর প্রদসস নলা িায়ািাি, নল আউট প্ল্যান (বজুূ িচরদোিনাগাদরর অবস্থান চনদে ুচেত), বজুূ িচরদোিনাগার (Effluent
Treatment Plan) এর নকো সাংযুক্ত থাকদব (নকবল প্রস্তাচবত চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(৩) িচরদবেগত ব্যবস্থািনা িচরকল্পনা (Environmental Management Plan EMP= ইএিচি) প্রচতদবেন, যার সাদথ
সাংচিষ্ট চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর প্রদসস নলা িায়ািাি, নল-আউট প্ল্যান (বজুূ িচরদোিনাগাদরর অবস্থান চনদে ুে পূব ুক), বজুূ
িচরদোিনাগাদরর নকোসহ এর কায ুকাচরতা সম্পচকুত তথ্যাচে সাংযুক্ত থাকদব (নকবল চবদ্যিান চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র
প্রদযাজূ);
(৪) স্থানীয় কর্তুিদক্ষর অনািচিিত্র; এবাং
(৫) িচরদবেগত চবরূি প্রচতচক্রয়া নিাকাচবলা সাংক্রান্ত জরুরী িচরকল্পনাসহ দূষদির প্রদকাি হ্রাসকরি িচরকল্পনা;
(৬) স্থানান্তর, পুনব ুাসন িচরকল্পনার রূিদরখা (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
(৭) প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
(ঘ) লাল নেিীর নক্ষদত্র:
(১) চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সিীক্ষা প্রচতদবেন (নকবল প্রস্তাচবত চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(২) চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর প্রাথচিক িচরদবেগত সিীক্ষা প্রচতদবেন (আইই), এবাং একই সাদথ ইচসআর ’৯৭-এ (পশরল্পেি
সংরেি শেশধমািা ১৯৯৭) শনল্পদ বশিত িচরদবেগত প্রভাব চনরূিদির জন্য প্রিীত কায ুিচরচি ও সংশেি চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর
প্রদসস নলা িায়ািাি সাংযুক্ত থাকদব; অথবা, িচরদবে অচিেপ্তর কর্তুক ইদতাপূদব ু অনুদিাচেত কায ুিচরচির চভচিদত প্রিীত
িচরদবেগত প্রভাব চনরূিি প্রচতদবেন, যার সাদথ সাংচিষ্ট চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নল আউট প্ল্ূান (বজুূ িচরদোিনাগাদরর
অবস্থান চনদে ুচেত), বজুূ িচরদোিনাগাদরর নকোসহ সিয়সূিী, প্রদসস নলা িায়ািাি সাংযুক্ত থাকদব (নকবল প্রস্তাচবত চেল্প
প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(৩) িচরদবেগত ব্যবস্থািনা িচরকল্পনা প্রচতদবেন (ইচিএি), যার সাদথ সাংচিষ্ট চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর প্রদসস নলা িায়ািাি,
নল আউট প্ল্ূান (বজুূ িচরদোিনাগাদরর অবস্থান চনদে ুে পূব ুক), বজুূ িচরদোিনাগাদরর নকোসহ এর কায ুকাচরতা সম্পচকুত
তথ্যাচে সাংযুক্ত থাকদব (নকবল চবদ্যিান চেল্প প্রচতষ্ঠান বা প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(৪) স্থানীয় কর্তুিদক্ষর অনািচিিত্র;
(৫) িচরদবেগত চবরূি প্রচতচক্রয়া নিাকাচবলা সাংক্রান্ত জরুরী িচরকল্পনা সহ দূষদির প্রদকাি হ্রাসকরি িচরকল্পনা;
(৬) স্থানান্তর, পুনব ুাসন িচরকল্পনার রূিদরখা (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
(৭) প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রদযাজূ নক্ষদত্র);
(৭) উি-চবচি (৬) এ উদেচখত কাগজিত্রসহ উি-চবচি (৫) এর অিীন আদবেনিত্র িাবার ির সবুজ নেিীভূক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও
প্রকদল্পর নক্ষদত্র িদনর কায ু চেবদসর িদধ্য সাংচিষ্ট উদদ্যাক্তা বরাবদর িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করা হদব, অথবা যথাযথ কারি
উদেখ পূব ুক আদবেন বাচতল করা হদব।
(৮) উি-চবচি (৬) এ উদেচখত কাগজিত্রসহ উি-চবচি (৫) এর অিীন আদবেনিত্র িাবার ির কিলা-ক নেিীর্ভক্ত প্রস্তাচবত চেল্প
প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র চতচরে কায ুচেবস এবাং কিলা-খ ও লাল নেিীর্ভক্ত প্রস্তাচবত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র ষাট
কায ুচেবদসর িদধ্য সাংচিষ্ট উদদ্যাক্তা বরাবদর অবস্থানগত োড়িত্র প্রোন করা হদব, অথবা, যথাযথ কারি উদেখ পূব ুক আদবেন
বাচতল করা হদব।
(৯) উি-চবচি (৮) এ উদেচখত অবস্থানগত োড়িত্র িাবার ির উদদ্যাক্তা(ক) ভূচি উন্নয়ন ও অবকাঠাদিাগত উন্নয়ন কায ুক্রি িহি করদত িারদবন;
(খ) ইটিচি সহ অিরাির যন্ত্রিাচত স্থািন করদত িারদবন (নকবল কিলা-ক এবাং কিলা-খ নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর
নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
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(গ) িারা (ক ) এবাং (খ ) নত উদেচখত কায ুাবলী সম্পন্ন হওয়ার ির তা অবচহত কদর িচরদবেগত োড়িদত্রর জন্য আদবেন
করদবন, িচরদবেগত োড়িত্র ব্যচতদরদক গ্যাস সাংদযাগ িহি করদত িারদবন না এবাং চেল্প প্রচতষ্ঠাদনর নক্ষদত্র িরীক্ষামূলক
উৎিােন ও অন্যান্য নক্ষদত্র প্রকল্প িালু করদত িারদবন না (নকবল কিলা-ক এবাং কিলা-খ নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর
নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(ঘ) আইইই প্রচতদবেদন উদেচখত কায ুিচরচির চভচিত ইআইএ প্রচতদবেন প্রিয়ন কদর ইটিচি’র নকোসহ সিয়সূিী চনি ুাচরত
সিদয়র িদধ্য অচিেপ্তদরর অনুদিােদনর জন্য নিে করদব (নকবল লাল নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র প্রদযাজূ);
(১০) উি-চবচি (৯) এর িারা (চস) এর অিীন আদবেন িাবার ির কিলা-ক নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র িদনর
কায ুচেবস এবাং কিলা-খ নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র চতচরে কায ুচেবদসর িদধ্য সাংচিষ্ট উদদ্যাক্তা বরাবদর
িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করা হদব, অথবা যথাযথ কারি উদেখপূব ুক আদবেন বাচতল করা হদব।
(১১) উি-চবচি (৯) এর িারা (গ) এর অিীন আদবেন িাবার ির লাল নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র ষাট কায ুচেবদসর
িদধ্য ইটিচি’র নকোসহ সিয়সূিী এবাং ইআইএ প্রচতদবেন অনুদিােন করা হদব, অথবা যথাযথ কারি উদেখপূব ুক আদবেন বাচতল
করা হদব।
(১২) উি-চবচি (১১) এর অিীন ইআইএ অনুদিাচেত হওয়ার ির উদদ্যাক্তা -(ক) যন্ত্রিাচত আিোনীর জন্য এল/চস খুলদত িারদবন, যাদত ইটিচি সাংচিষ্ট যন্ত্রিাচত অন্তর্ভুক্ত থাকদব; এবাং
(খ) ইটিচি স্থািন নেদষ িচরদবেগত োড়িদত্রর জন্য আদবেন করদবন, িচরদবেগত োড়িত্র ব্যচতদরদক গ্যাস সাংদযাগ িহি
করদত িারদবন না এবাং চেল্প প্রচতষ্ঠাদনর নক্ষদত্র িরীক্ষামূলক উৎিােন ও অন্যান্য নক্ষদত্র প্রকল্প িালু করদত িারদবন না।
(১৩) উি-চবচি (১২) এর িারা (ক) এর অিীন আদবেন িাবার ির লাল নেিীর্ভক্ত চেল্প প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র চতচরে
কায ুচেবদসর িদধ্য সাংচিষ্ট উদদ্যাক্তা বরাবদর িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করা হদব অথবা যথাযথ কারি উদেখপূব ুক আদবেন
বাচতল করা হদব।
(১৪) উি-চবচি (৬) এ উদেচখত কাগজিত্রসহ উি-চবচি (৫) এর অিীন আদবেন িত্র িাবার ির কিলা-ক নেিীর্ভক্ত চবদ্যিান চেল্প
প্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র চতচরে কায ুচেবস এবাং কিলা-খ ও লাল নেিীর্ভক্ত চবদ্যিান চেল্পপ্রচতষ্ঠান ও প্রকদল্পর নক্ষদত্র ষাট
কায ুচেবদসর িদধ্য সাংচিষ্ট উদদ্যাক্তা বরাবদর িচরদবেগত োড়িত্র প্রোন করা হদব, অথবা, যথাযথ কারি উদেখপূব ুক আদবেন
বাচতল করা হদব।
৭.৩.২ েজবয ব্যেস্থাপনা
েজবয ব্যেস্থাপনা নীশতমািার জন্য শনম্নশিশখত শনল্পদ বশিকাসমূহ একটি উদাহরি শহল্পসল্পে কাজ করল্পে। এসে শনল্পদ বশিকা োস্তোেন
করল্পি পশরল্পেিগত ও অথ বজনশতক উপাকাশরতা পাওো াল্পে :
েজবয ব্যেস্থাপনা কমবপশরকেনা
গঠন, উৎস, শক িরদনর েজবয বতশর হল্পচ্ছ, উৎপল্পন্নর হার, অথো স্থানীে শেশধমািা অনু ােী েজবযসমূহ শচশিত করুন। েজবয ব্যস্থাপনার
কা বকর কমবপশরকেনা ও োস্তোেল্পন শনল্পম্নর শেষেসমূহ অন্তর্ভবি হওো উশচত :
- সম্ভাব্য েল্পজবযর পশরমাি, দূষি প্রশতল্পরাল্পধর সুল্প াগ, এেং প্রল্পোজনীে পদল্পেপ, সংরেি, এেং শনিমল্পির জন্য
অেকাঠাল্পমা শচশিত করল্পত সরঞ্জাম সংস্কার এেং প্রশিো পশরেতবল্পনর সমল্পে েল্পজবযর উৎস প বাল্পিাচনা করুন।
- শেযমান েজবয প্রশিো ও প্রোহ সম্পল্পকব তথ্য ও উপাত্ত সংিহ। একইসাল্পথ ধরন, পশরমাি, এেং সম্ভাব্য ব্যেহার/দূষি
অনু ােী েজবয প্রোহ শচশিত করুন।
- ঝশুঁ ক মূল্যােল্পনর উপর শভশত্ত কল্পর অিাশধকার ঠিক করা জ খাল্পন েজবয উৎপন্ন ও ব্যেস্থাপনাকািীন সম্ভাব্য ইএইচএস
ঝশুঁ ক এেং পশরল্পেিসম্মত উপাল্পে েজবয ব্যেস্থাপনার অেকাঠাল্পমা শেল্পেচনাে রাখা হল্পে।
- েজবয উৎপাদল্পনর উৎস হ্রাস করা এেং একই সাল্পথ পুনঃব্যেহার ও পুনঃপ্রশিোজাতকরল্পির সুল্প াগ শচশিত করা।
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েজবয শনোরি
শনম্নশিশখত শিো-ল্পকৌিি অেিম্বল্পনর মােল্পম েজবয উৎপাদল্পনর পশরমাি এেং সংশেি েশত হ্রাস করার জন্য কা বপ্রিািী িহি ও
পশরচািনা করল্পত হল্পে :
- কম েশতকর ো কম শেষাি উপকরি দ্বারা কাঁচামাি ও উৎপাদন উপকরি প্রশতস্থাশপত করুন, অথো জসসে উপাদান
ব্যেহার করুন া কম েজবয সৃশি কল্পর।
- এমন উৎপাদন প্রশিো পশরচািনা করুন া উপকরিসমূহল্পক কা বকরভাল্পে রূপান্তর কল্পর, া উৎপাদল্পনর পশরমাি োশড়ল্পে
জদে। এছাড়াও উৎপাদন প্রশিো, কা বিম পশরশস্থশত, এেং শনেন্ত্রল্পির প্রশিোর নকিা সংস্কার করুন।
- পশরচ্ছন্ন ও উত্তম পশরচািন ব্যেস্থা প্রেতবন করুন। এছাড়াও, গুদাম শনেন্ত্রি কল্পর জমোদউত্তীি ব, দূশষত, েশতিস্ত ো আর
ব্যেহৃত হওো সুল্প াগ জনই এমন উপকরি জথল্পক সৃি েজবয হ্রাস করল্পে।
- সংিহ করার সমে এমন চুশি অেিম্বন করুন াল্পত ব্যেহারল্প াগ্য উপকরি জ মন, কনল্পটইনার, ইতযাশদ শিশরল্পে জদওোর
সুল্প াগ থাকল্পে াল্পত অশতশরি সংিহ করা না হে।
- েশতকর েজবয ব্যেস্থাপনার জন্য কল্পঠারভাল্পে েশতকর েজবয পৃথক করুন তাহল্পি েশতকর েজবয অেশতকর েল্পজবযর সাল্পথ
শমশশ্রত হওোর সুল্প াগ পাল্পে না।
েজবয পুনঃপ্রশিোজাতকরি এেং পুনঃব্যেহার
জমাট েল্পজবযর একটি উল্পেখল্প াগ্য অংি পুনঃপ্রশিোজাতকরি এেং পুনঃব্যেহার প্রশিো োস্তোেল্পনর মােল্পম হ্রাস করা সম্ভে।
শনল্পম্ন উল্পেশখত শেষেগুল্পিা শেল্পেচনা করল্পত হল্পে :
- েজবয সৃশি প্রশিো মূল্যােন করুন এেং পুনঃপ্রশিোজাতকরিল্প াগ্য সম্ভাব্য উপাদান শচশিত করুন।
- জ সে পণ্য কারখানাে উৎপাদল্পন ো শিে কা বিল্পম নতুন কল্পর ব্যেহার করা াল্পে তা শচশিত করুন এেং পুনঃপ্রশিোজাত
করুন।
- কারখানার আল্পিপাল্পির এিাকাে অন্য শিে উৎপাদন কা বিল্পমর মােল্পম পুনঃপ্রশিোজাতকরল্পির জন্য েশহঃস্থ োজার
অনুসন্ধান করুন।
- পুনঃপ্রশিোজাতকরল্পির উল্পেশ্য শনধ বারি করুন এেং েজবয সৃশি ও পুনঃপ্রশিোজাতকরি হার প বল্পেেল্পি রাখুন।
- উল্পেশ্যসমূহ অজবন করল্পত কমবচারীল্পদর প্রশিেি ও প্রল্পিাদনা প্রদান করুন।
েজবয পশরল্পিাধন ও অপসারি :
েজবয শনে বাপল্পি সে রকল্পমর পদ্ধশত (হ্রাসকরি, পুনঃব্যেহার, পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রশিোজাতকরি পদল্পেপ) প্রল্পোগ করার পল্পরও শদ
েজবয সৃশি হল্পে থাল্পক তাহল্পি মানুষ ও পশরল্পেল্পির উপর সম্ভাব্য প্রভাে এশড়ল্পে েজবয পশরল্পিাধন কল্পর শনিমি করল্পত হল্পে। েল্পজবযর
ধরন এেং স্থানীে শেশধশনল্পষল্পধর সাল্পথ শনধ বাশরত ব্যেস্থাপনা কা বিম সামঞ্জেপূি ব হল্পত হল্পে। শনম্নশিশখত কল্পেকটি শেষে এল্পত
অন্তর্ভবি হল্পত পাল্পর :
- কারখানাে ো কারখানার োইল্পর চূড়ান্ত েজবয শনষ্পশত্তল্পক (অথ বাৎ, নগর/ল্পকন্দ্রীে তরি েজবয সংল্পিাধনাগার) অেশতকর
করার জন্য বজশেক, রাসােশনক, অথো জভৌত পশরল্পিাধন করল্পত হল্পে।
- অনুল্পমাশদত পদ্ধশতল্পত পশরল্পিাধন ো শনষ্পশত্ত করুন া েজবয ধারল্পনর জন্য পশরকশেত। উদাহরিসরূপ : অেশতকর বজে
েজবযল্পক সাল্পর পশরিত করা, থা থভাল্পে পশরকশেত; অনুল্পমাশদত এেং পশরচাশিত েজবযভূমী অথো স্ব স্ব েল্পজবযর জন্য
গঠিত ভস্মীকরি ন্ত্র; শনরাপদভাল্পে চূড়ান্ত েজবয শনষ্পশত্ত অন্যান্য পদ্ধশত জ মন বজশেকউপসম।
েশতকর েজবয ব্যেস্থাপনা
েশতকর েজবয অেশতকর েজবয জথল্পক আিাদা করল্পত হল্পে। উপল্পর উল্পেশখত সাধারি েজবয ব্যেস্থাপনা কা বিম দ্বারা শদ েশতকর
েজবয সৃশি জরাধ করা সম্ভে না হে তাহল্পি এই েল্পজবযর কারল্পি স্বাস্থয, শনরাপত্তা এেং পশরল্পেল্পির উপর েশতকর প্রভাে জিিা জরাধ
করার প্রল্পচিা করল্পত হল্পে। এর জন্য শনল্পম্ন আরও শকছু অশতশরি নীশতমািা প্রদান করা হি :
- জকান েশতকর েজবয উৎপাদন হল্পি এর পুল্পরা জীেনচি জুল্পড় সম্ভাব্য জনশতোচক প্রভাে এেং ঝশুঁ কর ধারিা িহি করা।
- েশতকর েজবয নাড়াচাড়া, পশরল্পিাধন ও শনিমল্পি শনল্পোশজত ঠিকাদার প্রশতষ্ঠানল্পক খ্যাতনামা এেং বেধ এন্টারপ্রাইজ
হল্পত হল্পে জ টি সংশেি শনেন্ত্রি এল্পজশন্স কর্তবক লাইল্পসন্স প্রাি এেং েজবয ব্যেস্থাপনাে আন্তজবাশতক উত্তম শিে চচ বা অনুসরি
কল্পর।
- স্থানীে ও আন্তজবাশতক শেশধশনল্পষল্পধর সাল্পথ সামঞ্জেপূি ব হল্পত হল্পে।
সাধারি েজবয পশরল্পিাধন ও শনষ্পশত্ত সংিান্ত পরামল্পিবর পািাপাশি েশতকর েজবয সংিান্ত শনম্নশিশখত শেষেগুশি শেল্পেচনা করল্পত
হল্পে :
- দে োশিশজযক ো সরকার কর্তবক পশরচাশিত েজবয শনিমি ঠিকাদাল্পরর অনুপশস্থশতল্পত জ সে ব্যেস্থা িহি করল্পত হল্পে:
o কারখানাে েজবয পশরল্পিাধন ো পুনঃপ্রশিোজাতকরি ব্যেস্থা স্থাপন করুন।
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o এমন ব্যেস্থা গল্পড় তুলুন াল্পত কারখানাে দীঘ ব সমল্পের জন্য পশরল্পেিসম্মত উপাল্পে েজবয সংরেি করা াল্পে
অথো েশহঃস্থ োশিশজযক জকান ঠিকাদার পাওোর আগ প বন্ত েজবয সংরেল্পির জন্য একটি শেকে জােগা
শনধ বারি করুন।
েজবয সংরেি
েজবয এমনভাল্পে সংরেি করল্পত হল্পে াল্পত সহােস্থানল্প াগ্য নে এমন েজবয শমল্পি না াে এেং কনল্পটইনাল্পর জ ন জকান শছদ্র অথো
িাটি না থাল্পক তা প বল্পেেি করল্পত হল্পে। সহােস্থানল্প াগ্য নে এমন েল্পজবযর মল্পে জ পশরমাি িাঁকা জােগা হল্পে, জ মন জদোি
অথো প্রশতেন্ধক, তার উদাহরিসহ শনল্পম্ন অন্যান্য শেষে তুল্পি ধরা হি :
- সূ বাল্পিাক, োতাস এেং বৃশিপাত জথল্পক দূল্পর েদ্ধ কনল্পটইনাল্পর সংরেি করুন।
- জ েজবয সংরেি করা হল্পে তার সাল্পথ সামঞ্জে জরল্পখ জসল্পকন্ডাশর কনল্পটইনল্পমন্ট ব্যেস্থা ব্যেহার করুন াল্পত েজবয
পশরল্পেল্পি অেমুি হল্পত না পাল্পর।
- ২২০ শিটাল্পরর জেশি তরি েজবয সংরেি করল্পত হল্পি জসল্পকন্ডাশর কনল্পটইনল্পমন্ট ব্যেহার করল্পত হল্পে।
- জসল্পকন্ডাশর কনল্পটইনল্পমল্পন্টর আেতন হল্পে সে ব বৃহৎ সংরেি কনল্পটইনাল্পরর কমপল্পে ১১০ িতাংি অথো জমাট সংরেি
সেমতার ২৫ িতাংি (ল্প টা সে জথল্পক েড়)
- জ খাল্পন উদ্বােী েজবয সংরেি করা হল্পে জসখাল্পন প বাি োয়ু চিাচল্পির ব্যেস্থা রাখুন।
েশতকর েজবয ব্যেস্থপনা এেং সংরেল্পি শনল্পোশজত কমবচারীল্পদর শনশদ বি প্রশিেি প্রল্পোজন।
- রাসােশনক উপাদান সংরেল্পির জেল্পত্র জকান্ রসােল্পনর পািাপাশি জকান্ রসােসন রাখা শনরাপদ (কমপাটিশেশিটি) জসই
সম্পশকবত প্রল্পোজনীে তথ্য কমবচারীল্পদর প্রদান করুন, জ মন প্রল্পতযক কনল্পটইনাল্পর রাখা েজবয শচশিত করল্পত জিল্পেি যুি
করা।
ারা উপযুি প্রশিেি জপল্পেল্পছ শুধুমাত্র তাল্পদরল্পকই েশতকর েজবয সংরেল্পির এিাকাে প্রল্পেল্পির অনুমশত শদন।
- েশতকর েজবয সংরেল্পির এিাকা পশরষ্কারভাল্পে শচশিত (ল্পিল্পেি) করুন এেং সীমানা শনল্পদ বি করুন া একটি ম্যাপ ো
কারখানার পশরকেনাে নশথর্ভি হল্পে।
- েজবয সংরেল্পির এিাকার প বােিশমক পশরদিবন করুন এেং আশেষ্কৃত তথ্য উপাত্ত নশথর্ভি করুন।
- দুঘ বটনার কারল্পি কনল্পটইনার জিল্পট ো পল্পড় জগল্পি তা জমাকাশেিা করা ও জরুরী অেস্থার পশরকেনা প্রস্তুত ও োস্তোেন
করুন।
- েশতকর েজবয সংরেল্পি ভূগভবস্থ ট্যাে ো ভূগভবস্থ পাইপ িাইন পশরহার করুন।
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