
এই অিলাইি প্রশিক্ষণ পেিরি অংিগ্রহণ�ারীরা শিম্নশলশিি প্রশ্নগুরলার উত্র পারবি:

 � শনরাপত্তা কশমটি কী এেং এর আইশন োধ্যোধক্াসমূহ কী?

 � একটি শনরাপত্তা কশমটি শকভালে গঠন করল্ হলে, এেং শকভালে সদস্য শনেদিাচন করল্ হলে?

 � একটি শনরাপত্তা কশমটির ভূশমকা ও দাশয়ত্বসমূহ কী কী?

 � একটি শনরাপত্তা কশমটি শকভালে কাজ কলর?

প্রশিক্ষলণর পলর ইটিআই কশমটিগুলোলক পরামিদিমূেক সহায়্াও প্রদান করলে। ইটিআই এর 
সহায়্া কশমটিগুলোলক প্রদত্ত কমদিপশরকল্পনা েক ে্যেহার কলর োশষদিক কমদিপশরকল্পনার একটি 
রূপলরিা ত্শরল্ সাহায্য করল্ পালর। কশমটির সে সদলস্যর সমিশ্ পাওয়ার পলর ্দারশক ও 
জোেশদশহ্া সহজ্র করল্ এই কমদিপশরকল্পনাটি উর্দি্ন ে্যেস্াপনা ক্ৃদি পলক্ষর সালে যিয়ার 
করা যালে।

ইটিআই-এর সহোযেো ও সহোয� উপ�রণসেূহ

ফ্যাটিশরর যসইফটি কশমটিগুলোর সক্ষম্া আলরা যজারদার করার জন্য, ইটিআই োংো 
(োংোলদি) ভাষায় একটি শলিপচাটদি ত্শর কলরলে। এটির েক্ষ্য হলো কারিানায় কশমটির ন্্ন 
সদস্যলদর শিক্ষা ও অন্তভ্দি শক্তলক আলরা সহজ কলর য্াো৷ এটিলক স্ীকৃ্ োশহ্যক সংস্াগুলোর 
প্রদত্ত আনুঠিাশনক প্রশিক্ষলণর পািাপাশি একটি সহায়ক উপকরণ শহলসলে ে্যেহার করা উশচ্। 
আদিদি যক্ষলরে এই শলিপচাটদিটি িাউনলোি কলর, যটকসই ও উচ্চ-মালনর কাগলজ শপ্রন্ট কলর, কশমটির 
কালে হািদি  কশপ যরফালরন্স পলয়ন্ট শহলসলে যরলি যদয়া উশচ্। 

এই শলিপচাটদি ে্যেহালরর উপায় সম্পলকদি  কশমটির সদস্যলদর প্রশিক্ষণ যদয়ার জন্য ইটিআই শ্ন-
ঘণ্ার একটি অনোইন প্রশিক্ষণ যসিন ত্শর কলরলে।

েোংলোবদবশর আইনী ভে্োন

োংোলদলির শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রশ্টি কারিানায় 
এেং কমপলক্ষ ৫০ জন কমদিচারী রলয়লে এমন শিল্প 
স্াপনায় একটি যসইফটি কশমটি োকা োধ্য্ামূেক। 
কশমটির অলধদিক সংি্যক সদস্য অেি্যই শ্রশমকলদর 
অেো ইউশনয়নগুলোর প্রশ্শনশধত্ব করল্ হলে এেং 
োশক অলধদিক অংি ে্যেস্াপনা ক্ৃদি পক্ষ শনলয় গঠি্ 
হলে। কশমটির আকার কারিানায় কমদির্ শ্রশমকলদর 
সংি্যার উপর শনভদি র করলে। যমাট সদস্য সংি্যা েয় 
জলনর কম অেো ১২ জলনর যেশি হল্ পারলে না। 
প্রশ্ শ্নমালস কমপলক্ষ একোর কশমটির তেঠক 
আলয়াজন করল্ হলে, শকন্তু জরুশর প্রলয়াজন যদিা 
শদলে সংশক্ষপ্ত সমলয়র যনাটিলিও তেঠলকর আলয়াজন 
করা যালে।

যসইফটি কশমটির জন্য োংোলদলির কেকারিানা ও 
প্রশ্ঠিান পশরদিদিন অশধদপ্তর (শিআইএফই) এর আইন 
ও নীশ্মাো সম্পলকদি  আলরা ্ে্য এিালন পাওয়া যালে।

কসইফটি �ভেটির জনযে ভনবদ্ভশ�ো

শ্রশমক ও ে্যেস্াপনা ক্ৃদি পলক্ষর জন্য যপিাগ্ স্াস্্য ও 
শনরাপত্তা (ওএইচএস) সংক্রান্ত শেষলয় সহলযাশগ্ার 
উলদেলি্য একটি যফারাম প্রদান করার মাধ্যলম কমদিস্লের 
অেস্া উন্ন্ করার যক্ষলরে যসইফটি কশমটি একটি 
গুরুত্বপূণদি ভূশমকা পােন করল্ পালর।

কাযদিকর যসইফটি কশমটিগুলোর শনম্নশেশি্ গুরুত্বপূণদি 
যক্ষরেগুলোর শদলক মলনালযাগ যদয়া উশচ্:

1

2
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ঝঁুশক িনাক্তকরণ, মূে্যায়ন, ও শনয়ন্ত্রণ।

দুঘদিটনা/ঘটনার ্দন্ত।

ওএইচএস পশরকল্পনা ও প্রশিক্ষণ।

শ্রশমক, সুপারভাইজার, ও ম্যালনজারলদর 
মলধ্য স্াস্্য ও শনরাপত্তা শেষলয় সলচ্ন্া 
োডাল্ পালর।

এেং কমদিস্লের পশরলেি শনরাপদ ও 
স্াস্্যসমি্ করার জন্য যকৌিেসমূহ 
প্রণয়ন করল্ পালর।

আঘা্ ও অসুস্্া প্রশ্লরালধ সাহায্য 
করল্ পালর।

এ�টি �ো�্�র �ভেটি �ো �রবে পোবর:
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পপিাগি স্াস্থ্য ও 
শিরাপত্া এবং 

প�াশিড-১৯ প্রশিররাধ

ক�োভিড-১৯ প্ভেবরো্ সংক্োন্ত 
সহোযেো

োংোলদলির ত্শর যপািাক 
কারিানার জন্য ইটিআই-এর 
যকাশভি-১৯ শেষয়ক শিিন 
উপকরণসমুহ

এই শনলদদি শিকা এেং এল্ উশলিশি্ প্রশিক্ষণ মশিউেটি যুক্তরালজ্যর ফলরন, কমনওলয়েে এন্ড যিলভেপলমন্ট অশফস (এফশসশিও)-এর অেদিায়লন ভােনালরেে সাপ্াই যচইনস ফ্যাশসশেটি 
(শভএসশসএফ) নামক উলদ্যালগর অধীলন ত্শর করা হলয়লে। যকাশভি-১৯ এর ে্যাপালর দ্রু্ সাডাদালনর এই উলদ্যাগটি ে্যেস্াপনা করলে মট ম্যাকলিানাল্ড শেশমলটি। এই ফ্যাশসশেটি 
োংোলদি, ইশেওশপয়া, ঘানা, যকশনয়া, শময়ানমার, ্াঞ্াশনয়া, ও শজম্ােুলয়র ১০০ এরও যেশি সরেরাহকারীলক সহায়্াকারী যুক্তরালজ্যর এেং আন্তজদিাশ্ক ২০টি িুচরা শেলক্র্া ও ব্্যান্ড, 
এেং সা্টি অোভজনক সংস্ার সালে অংিীদাশরত্ব গলড ্্লেলে৷ এটি প্র্্যক্ষ ও পলরাক্ষভালে প্রায় দি োি নারী ও পুরুষলক অেদিননশ্ক, সামাশজক, স্াস্্যগ্ সুশেধা প্রদান করলে।

https://www.ethicaltrade.org/programmes/covid-19-outbreak-resource-pack-rmg-suppliers-bangladesh
https://www.ethicaltrade.org/programmes/covid-19-outbreak-resource-pack-rmg-suppliers-bangladesh
https://www.ethicaltrade.org/programmes/covid-19-outbreak-resource-pack-rmg-suppliers-bangladesh
https://dife.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dife.portal.gov.bd/publications/006ad2dc_dd7b_46e3_a865_671a1d508b1e/4 Safty Community_English V8.pdf#:~:text=Establishing%20Safety%20Committee%20is%20made%20mandatory%20according%20to,assist%20in%20setting-up%20Safety%20Committee%20%28easy%20set-up%20guide%29.

