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�য�া�ডর  
িক�া�র েক�েন� বলপূবরক  �  া�া করেব ন�, েস কোিা, িশ��নিবশ, �ূচেলক���� িকংব� অনয েক�েন� ে নীর  ি�ক েহ�ক ন� েকন। কন�য�ার 
িবোশী  ি�কোর চ�কিরর েয�গয্�র প�ির ি�েকর জনয প�ওন� অথর সহ িনো�েগর জনয া�াী থ�কেব। 
সং�� 

 বলপূবকর   �  া�া হল েয ক�জ েক�েন� শ�ি�র ভো কর� হেই ব� েক�েন� বযি� েয ক�েজর জনয িনেজেক স্ঃ�েণ�িা্ হো উতসগর 
কেরিন। এ  িনা� কোিা এবং �ুচেলক� �া�  ি�কোর ে�ে� �েয�জয। 

 জির��ন�র হু�িকর �েধয  েে অপর�ধ স�িকর ্ অনুে��ান সহ িবিভ� ধরেনর া�ন �ূলক নীি্র ��র� শ�সন েয�ন ৈািহক  ঘ�ে্র ভা 
োখ�েন�। 

 �ুচেলক� �া�  � হল  ি�ক এবং ্�োর পিরব�র িনিার্ স�োর �েধয  �া�েনর ��র� ঋণ পিরেশ�ধ কের;  ি�ক ঋণ পিরেশ�ধ ন� হওা� পযর্  
চ�কির ে�ডে্ প�েরন�। 

 চ�কিরর েয�গয্�র প�ির ি�ক হল েস  সকল প�ির ি�ক এবং �ূলয য� চ�কির, িনযু�ক�রী সং�� /��পন সং��্ বযবস�র খরচ�িা, িভস�, ���য 
পরী��, ক�েজর অনু�ি্প�, এবং ক�েজর নিথভুি�করণ িফ। 

 িবোিশ  ি�ক হল েস  সকল উতপ�ান িভি�ক  ি�ক য�োর ক�েজর জ�াগ� েথেক য�োর জ�্ীা্� অথব� জে�র উতস�ল  ল�া� ্�োর 
সর�সির অথব� ্ৃ্ীা েক�েন� পে�র ��ধযে�, িক�া�েরর� িনযু� কের। 

 োশীা ক�� ্�র� , য�োর হা সর�সির অথব� ্ৃ্ীা েক�েন� পে�র ��ধযে� ভ�ড� কর� হা এবং িক�া�েরর ��র� িনযুি� হা এবং য�োর 
জ�্ীা্� এবং জ��ল, েয োেশ িক�া�েরর সুেয�গ সুিবধ�/ক�েজর জ�াগ�  েে িক েস  রক�। 

 বশযক্� 
1. একজন িনো�গক র্ � িহস�েব এি স�ূনর ক�য�ােরর া�িা� েয ি্িন ্�র ক�রচ�রীর স�েথ িক রক� ক�েজর স�কর  র�খেবন। ক�য�ার োেশর 

�েয�জয   ন ে�েন চলেবন অথব� এ  েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর  ে�েন চলেবন। 
2. কোিা  ি�ক 

কন�য�ার অবশয  কোিা  ি�কোর বযবহ�র করেবন� অথব� কোিাোর অধীনচুি�র ক�েজ বযবহ�র করেব ন�। এি েযেক�েন� উপ�া�ন, পণয্বয 
উতপ�ান করে্ বযবহ�র কর� চলেবন�। 

3. িশ��নবীশ অথব� �চুেলক����  ি�ক 

a. কন�য�ার এ�ন েক�েন� িনো�গ প�ি্ অথব� চ�কিরে্ অংশ �হণ করেব ন� য�ে্ েক�েন� বযি�েক ক�েজর জ�াগ�া েক�েন�রক� �ূচেলক� 
িাে্ হা। 

b. নিথপে�র ধ�রণ 
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i. ক�রচ�রীোর �ো�জনীা নিথপ� জ�� র�খ� অথব� �ূল পিরচাপে�র ক�গজগুিল (েয�ন ��ন অথব� বসব�েসর অনু�ি্প�) িনো�গক র্ �র 
িনকট জ��র�খ�র �ো�জন হেবন�। 

ii. নিথপে�র িনর�পা িজ��। ক�রচ�রীর অনুের�েধ, কন�য�ার পিরচা নিথ িনর�পো র�খ�র বযব�� করে্ প�ের। কন�য�ার ক�রচ�রীর 
অনুের�েধ ঐ নিথগিুল অবশয  েযেক�েন� স�ো েক�েন� ব�ধ�িনেষধ ে�ড�  ্�েক োখে্ োেব এবং েফর্ োেব। গিই্ পিরচা নিথ 
িনর�পো র�খ�র জনয এবং েস  নিথগুিল েফর্ োব�র জনয ক�রচ�রী এবং কন�য�ার ক্ৃরক অবশয  ����নয এবং স��ির্ হে্ হেব । 

c. েব্ন ন� ক�ট� – চ�কিরর প�ির ি�ক। কন�য�ার চ�কিরর েয�গয্�, ্তসহ  বিশযক িভস�, ���য পরী��,চ�কিরর েরিজি�করণ, ক�েজর 
অনু�ি্প�,অথব� সাসয িনো�েগর ��ধয�/��পন সং��্ বযবস�র প�ির ি�ক-এর স�েথ জিড্ �ূলয অথব� প�িরক ি�ক, েব্ন েথেক হাে্� 
ক�টেবন� (স�জ�ব�র উপকরণ, করসং�হ, গিই্  ��ন্, জ�ি�না�র অথব� অনযরক� এর বােল)। োখনু : কে�নেসশন অয�া েবিনিফটস 
েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর । 

d. �িশ�ণ চুি�র িনোর িশক� 

িন�িলিখ্ সীি�্ পিরি�ি্ে্, কন�য�ার েস  সকল ক�রচ�রীেক চ� ে্ প�ের,য�র� �া� চুি� েশষ হব�র  েগ  যিা ে�ই�া চ�কির ্য�গ 
কের ্�হেল েস বয�প�ের �িশ�েণর বযা পুিষো িাে্ চুি�ব� হে্ বিহঃ� ক��নীর �িশ�ণ���: 

i. চুি�ি পিরচ�লন ােলর �েধয সীি�্। এ  ধরেণর চুি� উতপ�ােন িনয�ু  ি�কস�ূহ অথব� ্��বধ�ােকর সে� হেবন�; 

ii. এ  চুি�ি ে�ই��ূলক; যিা ক�রচ�রী �িশ�ণ িনে্ র�িজ ন� হা, ক�রচ�রীর চ�কিরে্ েক�েন� �ি্কর �ভ�ব পরেবন�; 

iii. বিহঃ� �িশ�ণ ক��নীর চ�িহা� অনুস�ের �কৃ্ �িশ�েণর বযা; 

iv. �িশ�ণ শুরু হব�র  েগ এ  বযোর বয�প�ের িলিখ্ঙ�েব অনু�ি্ েনওা� হা; এবংএ  চুি� োেশর   েনর অনুে��িা্।  
4. ��ন�্রেণর ��ধীন্� 

a. কন�য�ার অবশয  ্�র ক�রচ�রীোর ক�েজর স�া ্�োর িচি�্ ক�েজর এল�ক�া অব�েধ িবচরেণর এবং প�নীা জল এবং েশৗচ�লোর বযব�� 
করেব। ক�রচ�রীর� অবশয  খ�ব�র স�া অথব� ক�েজর েশেষ এ  সুেয�গ সুিবধ� েভ�গ করেব। 

b. ঐ কন�য�ারগেনর য�োর ক�রচ�রীোর জনয েযৗথ শান�লা  েে, ্�োর ক�রচ�রীোর িনর�প�� এবং �ো�জেন ক�িফর উ নীি্র বয�প�ের 
জ�ন�ে্ হেব। ক�িফর উ যুি�যু� হেব এবং ক�রচ�রীোর যেথ্ িব �� কর�র স�া িাে্ হেব এবং অবসর স�ো বযি�গ্ ক�জ কর�র অনু�ি্ 
িাে্ হেব। ক�িফর উ েযখ�েন জ�ির  েে, জ�্ীা ক�রচ�রী এবং িবোশী ক�রচ�রীর �ি্ স��নভ�েব �েয�জয হেব। 

5. “িবোিশ ক�রচ�িরোর” জনয িবেশষ বযব�� 

্াপুির উপের িলিখ্ সকল অবশযপূরণীা শ র্গুিলে্ যখন কন�য�ার িবোশী  ি�কোর ভ�ড� কেরেে েস  স�া কন�য�ার কী করেব: 

a. িবোশী  ি�ক িনো�গনীি্। িবোশী  ি�কোর �ি্ নয�যয বযবহ�েরর িলিখ্ ক�রনীি্ থ�কে্ হেব। ক�রনীি্ে্ ক� পে� িনরেপ� 
বযবহ�েরর �ো�জনীা্� থ�কেব,চ�করীর েয�গয্�র প�ির ি�ক িাে্ হেব,পিরবহেনর প�ির ি�ক িাে্ হেব, �োেশ েফর্ প�ঠ�েন� এবং োেশর 
  েনর অধীন েয েক�েন� �ো�জন পূরণ করে্ হেব। কন�য�ার অবশয  ্�র িবোশী  ি�ক ক�রনীি্েক, িবোশী  ি�ক ক�রচ�রীর স�েথ 
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ক�যকর র ভ�েব সংেয�গ করেব য�ে্ ্�র� এ  ক�রনীি্ে্ অ্ভুর � ্�োর অিধক�েরর বয�প�ের সেচ্ন থ�েক। এবং কন�য�ার ্�র 
ক��ব�ৃেক িবোশী  ি�ক ক�রনীি্র ব��ব�ােনর জনয এবং এবয�প�ের ্�োর ভূি�ক� ও া�িা� প�লেনর �িশ�ণ োেব। 
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b. িনরেপ� বযবহ�রর এ  সকল ক�রচ�রীরর স�েথ িনরেপ� বযবহ�র করে্ হেব এবং জ�্ীা ক�রচ�রীোর ে�ে� েয শ র্ �বলী �েয�জয এোর ে�ে�ও 
এক  রক� হে্ হেব ্তসহ �ি্পূরণ, অবক�শএবং অনুপি�ি্ হওা�র ে�ে� এবং েক�েন� িনো�গ ক র্ �  ব�সন �া�ন কেরেে েস ে�ে�, শুধু 
োেশর   েনর েযখ�েন িভ� সুিবধ�র �ের�জন েস ে�ে� ে�ড� (উা�হরণ �রূপ স���িজক িনর�প��র িবষো সুিবধ�র জনয অথর �া�ন)। 

 

 েয�ন কন�য�ার েক ক�েজর জ�াগ�া এ�ন একজন স��াস�ধক িনয�ু করে্ উতস�িহ্ কর� হোেে, িযিন িবোশী 
 ি�ক এবং িনো�গ ক র্ � উভোর ভ�ষ�ে্  কথ� বেলন । 

 

c. ক�রচ�রীর ভ�ষ�ে্  িনি�্ভ�েব সকল চ�কির স�িকর ্ িবষা এবং িনর�প��র �িশ�ণ পিরচ�লন করে্ হেব। 

d. ক�রচ�রীর েয�গয্�র প�ির ি�ক �া�ন 

i. িনে� েয�ন োখ�েন� হোেে েসি ে�ড�, চ�করীর সিহ্ জিড্ েয�গয্�র প�ির ি�ক েস�জ�সিুজ �া�েনর জনয অনুে��িা্ (েয োশ ে�রণ 
অথব� �হন কের ্�র ��র�), ্তসহ বযবস� কর�র �ূলয িহস�েব িনযু�ক�রী সং��র িফ । এ  ধরেনর স��নী, স�জ�েন�র উপকরেণর 
োৗলে্, কর সং�েহর, গিই্  ��নে্র জনয, জ�ি�না�র অথব� অনয িকেুর িবকে� েব্ন েথেক ক�ট� হেব ন� । োখনু: কে�নেসশন 
অয�া েবিনিফটস েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর । 

ii. েযখ�েন ��ধয�েক েস�জ�সিুজ েব্ন োওা� এবং অনয�নয িনো�গ সং��্ েয�গয্�র অথর অ�ী� োওা� স�ব না অথব� উপের উি�িখ্ যিা 
েক�েন� অথর িবোশী  ি�ক ��র�   িন ভ�েব েপে্ হা, ্�হেল কন�য�ার ক�রচ�রীেক েস  সকল অথর েয গুিল োওা� হোেে ্�র নিথপে�র 
রিসা োেখ বযা স�ূণর ভ�েব পিরেশ�ধ করেব। ক�রচ�রীর িন���্� োেশ েপৗঁেেন�র এক ��েসর �েধয এ  ধরেনর অথর পিরেশ�ধ করে্ হেব 
যিান� িক�া�েরর এ  বযা পিরেশ�ধ ন� করে্ েক�েন� ৈবধ এবং য�চনেয�গয যুি� থ�েক। 

e. য�্�া�ে্র জনয অথর �া�ন। ্াপুির চ�কিরর েয�গয্�/িনযুি� করেণর িফ য� ওপের উে�খ কর� হোেে , যখন কন�য�ার অনয োশ েথেক 
িবোশী  ি�ক ভ�ড� কেরেে , েসে�ে� কন�য�ার িব��েনর ভ�ড�/য�্�া�ে্র �ূলয �া�ন করে্ া�াব�। �োশ�িভ�ুখী য�্�া�্ স�িকর ্ 
বযা –এর অথর য�  ি্�েধয োেশর �েধয ৈবধ কে�রর নিথপ� সহ োওা� হোেে ্�  র োব�র �ো�জন েন । 

f. ভ�ড� কর�র এেজ�ী স�ূহ। কন�য�ার োেশর   ন অনুয�াী (েযখ�েন �েয�জয) অনুে��িা্/্�িলক�ভু� ভ�ড� কর�র ��ধয�েক বযবহ�র 
করেব।  

g. �োেশ ে�রণ 

i. উপর� িন���্� োেশর েক�েন�   িন �ো�জেন, এবং োেশর উতসর বয�প�ের েক�েন� িবোশী  ি�কেক ক�জ েশষ হব�র পের �োেশ 
প�ঠ�েন�র   িন �ো�জেন, অথব� চ�কিরর স��ি�র যথ�স�া পূেবর কন�য�ার িবোশী ভ�ড� কর�  ি�ক অথব� অনয োশ েথেক িনযু� 
কর�  ি�ক-এর িফের য�ওা�র জনয ব�াু অথব� �ল পেথর য�্�া�ে্র িিকট োেব। কন�য�ার এি ক�রচ�রীর চ�কিরর চুি�র িনরেপ� 
শ র্  িহস�েব ক�জ করেব। 
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ii.  ক�রচ�রীেক �োেশ েফর্ প�ঠ�েন�র জনয অথর �া�ন �েয�জয না েয ে�ে� ক�রচ�রীর: 

(1) অৈবধ কযকর ল�েপর জনয চ�কির স��� হোেে; 

(2) োেশর �েধয অনয ৈবধ চ�কির িনোেে; অথব� 

(3) চুি�র শ র্  েশষ হব�র  েগ  ে�ই�কৃ্ চ�কিরর স��ি� ঘিোেে। 

(4) কন�য�ার এখনও অবশয  োেশ িফের য�ব�র জনয অথর োেব, িক� ক�রচ�রী চ�কিরর চুি� েশষ হব�র  েগ  যিা ক�জ েেেড 
োা ক�রণ: 
 কন�য�ার চ�কিরর চুি�র গুরু�পূণর শ র্  ভ� কের, অথব�  
 ক�রচ�রীর �ি্ গ�িলগ�ল�জ কর�র জনয ও ্�েক হার�িন কর�র অিভেয�েগ যিা স�া �ে্� �ি্ক�র কর� ন� কর� হা (োখনু 

নন-িডসি�ি�েনটির ি�টে�� অয�া হয�র�সে�� অয�া অয�িবউজ  জ নট টল�েরেটড েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর স)।  
 

 চ�কিরর চুি� েশষ হব�র  েগ যিা েক�েন� িবেশষ পিরি�ি্ ঘেট েয�ন গুরু্র অস�ুয্� অথব� প�িরব�িরক অনয েক�েন� 

 পতক�লীন পিরি�ি্র সিৃ্ হা ্�হেল কন�য�ার োেশ িফের য�ব�র জনয িব��েনর ভ�ড� োেব। 

 

h. চ�কিরর িবোশী  ি�ক চুি� 

উপের উ�, িবোশী  ি�ক েক িনযু� কর�র স�ো, চ�কিরর চুি� সং��্ স�ধ�রণ �ো�জেন (োখনু “েরগুল�র এ��াে��  জ ে��ভ� েডড” 
েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর ): 

i. িনো�গক র্ �র ��র� িলিখ্,চ�কিরর চুি�র শ র্ �বলী, েযগুিল েরখ� ��র� িচি�্ কর�  েে, েসগুিল ্�োর �োশ েথেক বিহগর�েনর  েগ 
্�েক অবশয  বয�খয� করে্ হেব। এ  বয�খয�র �ই্� থ�কেব এবং ক�রচ�রী েযন বুঝে্ প�ের। এিে্ চ�কিরর পিরেবশ এবং চ�কির 
স��� হওা�র ক�রণ যু� থ�কেব।  

ii. চ�কিরর চুি� এ  ভ�েব িলখে্ হেব য�ে্   িন ভ�েব ��হক োেশ �ো�গ কর� য�া এবং েসি ক�রচ�রীর ভ�ষ�ে্ িলখে্ হেব। 

iii. ক�রচ�রী ্�র োেশর ব� ের য�ব�র  েগ েযন চ�কিরর চুি�র একি অনুিলিপ প�া। 

i. অৈবধ ক�রচ�রী। কন�য�ার ��হক োেশর �েধয েক�েন� অৈবধ িবোশী  ি�ক েক িাো ক�জ কর�ে্ প�রেবন�। ওপেরর 4g পয�র���ফ 
অনুয�াী েক�েন� অৈবধ িবোশী  ি�ক েক যিা কন�য�ার েজেনশুেন ভ�ড�কের অথব� অপয��র িনো�গরীি্ে্ ভ�ড� কের ্�হেল ্�র� 
�্য�ব�সন করে্ স�� হেব। 

j. ��পক োেশ িবোিশ ক�রচ�ির ভ�ড� কর�।  ক�য�ার িনি�্ করেব েয ��পক োেশর েভ্ের ভ�ড� কর� িবোিশ ক�রচ�িরর ক�জ কর�র 
  িন অনুে��ান  েে।  ক�েজর িভস�র পিরব র্ েনর ব� ক�েজর অনুে��ােনর ক�গজ-পে�র জনয হওা� খরেচর জনয ক�য�ার া�াী 
থ�কেব।  ক�য�ার, অনেুইা 4g অনুস�ের, �্য�পরেনর া�াীত্ব েনেব।  
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েযসব ে�ে� সিুনিার্ভ�েব েক�নও সপু�িরশকৃ্ প�ি্ শন�� কর� হোেে, েসগিুল ে�ড়� এ  েক�ড িলড�রিশপ �য�া�ডর  শধু�ু�� নযূন্� �য�া�ডর  সিুনিার্ কের – 

কন�য�ারোর অবশয  �েয�জয সবরক� সেবর�া   নগ্  বশযক্� ে�েন চলে্ হেব এবং ক�জকে�রর িনজ� প�ি্ িবক�েশর জনয ্�োর সবরা� উতস�িহ্ কর� 

হা য� ্�োর ক��োর অিধক্র িনর�প�� �া�ন কের। 
 

্্বয: 

• ILO Convention No. 29, Concerning Forced Labor (1930) 

• ILO Convention No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1999).  
• ILO Convention No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) 
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�যচাচডর  
আ িশযক িশ�চ য়মচি�া জনয ক�যচাীাা কমর্ চারীো  বয় 16  থ চ তচা ে শর হীত হী । 18  ছীাা নরী্ কম�ীো েকচন �কচা 
ি প�নক কীমর িনয�ু কাচ যচী  নচ।  
য়ং�চ 

 াচি�কচলরন কচজ। েেীশা আইন  নযুচবর য়ং�চা   তরমচীন,   শযই যিে নচ েকচীনচ “ি ীশষ পিাি�িতা” �চাচ  
  য়মিথরত হব, (ওবচিকর ংরআওবচয়ররআারন রএী�িয়ভরেকচডরিলডচািশপর�যচাচডর  -এা য়ং�চ েেখনু) াচি�কচলরন কচজ  
  হীলচ েয েকচীনচ কচজ েয চ পীুাচ  থ চ িকছু চ কাচ হব ি ীকল 10 চ েথীক য়কচল 5 চ পযরঅ এই য়মীবা মীধয।  

    �চ� ব� কমর্ চার হীলচ েয়ই কমর্ চার যচা  বয় েেীশা আইন  নয়ুচীা �িতি�ত নূযনতম আইনচনগু কচীজা  বয় 
    থ চ এই �যচাচীডর া �ীবচজন  নয়ুচীা নূযনতম  বীয়ারকম। 

আ শযকতচ 
1. একজন িনীবচগকতর চ িহয়চী  এি য়�ূনর ক�যচাীাা েচিব� েয িতিন তচা কমর্ চারা য়চীথ িক াকম কচীজা য়�কর  াচখী ন। 

কন�চক চা �ীযচজয েেীশা আইন েমীন ্লী ন  থ চ এই েকচড িলডচািশপ �যচাচডর  েমীন ্লী ন। 
2. নূযনতম  বীয়া �ীবচজনরবতচ: 

a. নূযনতম উ�  বীয়া মচ�চ চ Nike এ ং  থ চ তচা  অভুর� েকচ�চনর �চাচ �চিপত হী  এ ং েয়ি �ীযচজয হী  িকছু ি ীশষ  য য়চিবক 
�িত�চন এ ং েেীশা ে�ী�। 

b. ক�যচাা যথচযথ মচন  য়�ে িয়য়ী ীমার য �চ এ ং �িতপচলন কাী ন এ ং এ ি ষীব িনি�অ হী ন েয, কচীজ আী েনকচারা  বয় 
   নূযনতম  বীয়া �ীবচজন  নুয়চীা হীবীছ। এই িনবম এৱং ারিতা মীধয  অভুর� আীছ একি িলিখত িনীবচগ পিলিয়, িনীবচগকচারীো 
   �িশ�ণ এ ং িনীবচীগা য়মব  বীয়া �মচণপ� েয চ িনীবচীগা য়মীব �ীবচজন হী ।  

3.  বীয়া �মচণপ� 

কচীজ িনযু� কা চা আীগ কন�চক চা “ বীয়া �মচণপ�” েেখীত ্চইী ন যচা মীধয  অভুর� থচকী  জ� পিা্বপ�, পিা চীাা  ই, 
 যচি�গত নিথকাণ (ID) কচডর , �চইভচা লচইীয়� এ ং েভচ  োিজী�শন কচডর । যতিেন িন রচি্ত  যচি�ি এই েকচ�চিনীত কচজ কাী ন ততিেন 
এই নিথপী�া �িতিলিপ একি ফচইীল থচকী । 

a. এি য়�ূনরাূীপ ক�যচাীাা েচিব� েয  বীয়া �মচণপ� িহয়চী  কমর্ চার েয য়  কচগজপ� িেীবীছন েয়গুিল য়িকরএ ং য়�ূনর িক নচ েয় চ 
যচ্চই কা চা জনয �ীবচজনরব য়   য �চ �হণ কাচ। েয য়  ে�ী�  বীয়া �মচণপ� িক ি �চয়ীযচগয নব  থ চ পচওবচ যচী� নচ েয়ী�ী� 
কমর্ চারা  বয় যচ্চই কা চা জনয ক�যচাাীক  নয প�িত �হণ কাীত হী । েযমন ধাুন ‘�ুল য়চির িফীকী া’  িফিয়বচল �যচ�ড 
�িতিলিপ  থ চ �চনরব য়াকচার �িতিনিধ �চাচ এিফীডিফ  কাচ �মচণপ�। 

b. েযীহতু  বীয়া �মচণপ� থু  য়হীজই জচল কাচ যচব  থ চ পিা তরন কাচ যচব, েকচ�চিনা  িড া একথচ  লীতই পচীান েয এী�ী� 
একজন য়াকচা- নুীমচিেত ি ীশষ� ডচ�চা �চাচ কমর্ চারা একি শচারিাক পার�চ কাচ হী  তচা  বীয়া য়িক িহয়চ  চ জচন চা 
জনয। এই পার�চা ফলচফীলা নিথ চ উপীাচ�  নযচনয  বীয়া �মচণপী�া েয েকচীনচ একিা য়চীথ য়ংযু� কীা িেীত হী । 
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4.  �চ� ব� কমর্ চার িনীবচীগা �িতি ধচন  

a. েেীশা আইন  থ চ এই �যচাচীডর া �িতীাচধক িনীেরশীক  মচনয কীা যিে েকচীনচ  �চ� ব� কমর্ চার খুীঁজ পচওবচ যচব তচহীল এ চ 
ক�যচাীাা েচিব� েয িতিন এা �িতি ধচীনা িনবম এ ং কচযর�ণচলর ৈতিা,রনিথভু�,রা�ণচী �ণ কাী নরএ ংরকম�ীো ওর নযচনয 
আ�হকচার েগচ�রীো কচীছ েয়িরয়িকভচী রজচনচী ন। 

b. এই ধাীণা িনবম এ ং কচযর�ণচলরা মীধয, যিে েেখচ যচব েয েকচীনচ ক�যচাীাা কচীছ  �চ� ব� কমর্ চার আীছ তচহীল কম�া িনাচপ�চা 
কথচ মচথচব োীখ এ ং িনমরচনকচার েেীশা আইীনা ্চিহেচ  নুয়চীা কন�চক া এই িনী� রউি�িখত  য �চগুিল িনীত পচীান: 
i. কচীজা ে�� েথীক  �চ� ব� কমর্ চারীক য়িাীব েেী ন।  
ii. েয়ই  �চ� ব� কমর্ চারি যতিেন নচ 16  ছা হী�  থ চ নূযনতম আইন  নুয়চীা  বয় হী�, েীু চা মীধয েয চ ে শর, েয়ই 

 বয় র  িধ পযরচ� আিথরক  নরুেচন এ ং  নযচনয য়চহচযয কন�চক চাীক িেীত হী  যচীত েয় �ুীল পডচীশচনচ চ ্চিলীব েযীত পচীা  থ চ 
েকচীনচ  িৃ�মূলক �িশ�ণ িশি ীা কচজ িশখীত পচীা। 

iii. যিে  �চ� ব� েছীলি  চ েমীবি তচীো �ুীলা  থ চ  িৃ�মূলক �িশ�ণ িশি ীা ভিতরকাণ এ ং িনবিমত �চীয়া য়িক �মচণপ� 
েেখচীত পচীা তচহীল কন�চক চাীক েয়ই  �চ� ব� কমর্ চারিীক তচা �ুীলা পডচীশচনচ  থ চ �িশ�ণ িশি ীাা িশ�চ েশষ নচ হওবচ 
  িধ  থ চ 16  ছা  থ চ নূযনতম আইিন কচীজা  বয় নচ হওবচ   িধ �চথিমক মচইীন চ িেীব েযীত হী । 

iv. যখন  �চ� ব� কমর্ চারিা 16  ছা  বয় হী   থ চ আইীন উি�িখত নূযনতম কচীজা  বয় হী , েয চই ে শর হী  েয় চই য়িক 
মচণ িহয়চী  পিাগিনত হী , তখন েছীলিীক  চ েমীবিীক পুন রচা কচীজ িনবু� কা চা য়ুীযচগ কন�চক চাীক িেীত হী । 

v. যিে  �চ� বয়র কমর্ চারি িনীজা ই�চনুয়চীা �ুীল েযীত নচ ্চব  থ চ  িৃ�মূলক �িশ�ণ িশি ীা েযচগেচন নচ কাীত ্চন তচহীল  
েয়ই েছীলি  চ েমীবি ক�যচাীাা েথীক েকচীনচ াকীমা আিথরক  নেুচন পচওবচা য়�চ নচ হচাচী । এই িয়�চঅি   শযই নিথ � 
কাীত হী ৷ 

c. এমন হীত পচীা েয কন�চক চা এ ং  িড া েজুীন েযৗথভচী  েকচীনচ  িতিা�  থ চ আলচেচ �িতী েনকচার  য �চ �হণ কাীলন েয চ েয়ই 
পিাী�ি�ীত এ ং কমর্ চারিা পী� যথচযথ। 

5. ি প�নক পিাি�িত েথীক  � বিয় কমর্ চারীো া�চ কাচ 

a. েয য়  কমর্ চারা 18  ছীাা নরী্  বয় তচীো েকচীনচ ি প�নক পিাি�িতা য়�খুরন হীত কন�চক চা েেী ন নচ, েয়ইয়  পিাি�িত কচীজা 
এলচকচা মীধযও হীত পচীা  চ  চইীাও হীত পচীা এ ং ি ীশষ কীা েয়ই কিন পিাি�িত যচ কমর্ চারা শারা, িনাচপ�চ  থ চ মচনিয়ক  ল 
�িত�� কাী ।  

b. কচজ চ িক কতখচিন ি প�নক েয় চ ি্ি�ত কা চা একি প�িত ক�যচাীাা কচীছ থচকী । েযমন ি প�নক েকিমকচীলা য়চীথ  থ চ 
কচছচকচিছ কচজ কাচ িকং চ ি পেয়ংকল েকচীনচ য� িনীব কচজ কাচ  থ চ য়চাচাচত  যচপর কচজ কাচ  থ চ েয়ই য়  কচজ কাচ েযগুিল 
েেীশা আইন  নুয়চীা ি প�নক কচজ িহয়চী  ি্ি�ত হীবীছ। 

 
েযয়  ে�ী� য়ুিনিের্ভচী  েকচনও য়ুপচিাশকৃত প�িত শনচ� কাচ হীবীছ, েয়গুিল ছচড়চ এই েকচড িলডচািশপ �যচাচডর  শুধুমচ� নূযনতম �যচাচডর  য়ুিনিের্ 
কীা – কন�যচাাীো   শযই �ীযচজয য় াকম য়ী রচ� আইনগত আ শযকতচ েমীন ্লীত হী  এ ং কচজকীমরা িনজ� প�িত ি কচীশা জনয তচীো 
য় রেচ উতয়চিহত কাচ হব যচ তচীো কম�ীো  িধকতা িনাচপ�চ �েচন কীা। 
�্ য: 

• ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) 

• ILO Convention No. 182, Elimination of the Worst Forms of Child Labour Convention (1999) 
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�য্া্ডড  
ক�য্কশে�� কমডচ্�ী�্, ত্েদ� ভ্ড্� �ক্�, ম্ইেন,ে�্েম্শন ব্ শ্ি�� িবষেয়, িূ�, জ্িত, ধমড, বয়স, �িতব�কত্, েযৗন-পছ�, েভড ্বব্, 
ৈবব্িহক অবব্, জ্তীয়ত্, �্জৈনিতক মত, ে�ড ইউিনয়ন সদসযত্, স্ম্িজক ব্ নতৃ্ি�ক ব্ েদেশ� আইন �্�্ সু�ি�ত অনয েক্েন্ িবিত েভেদ 
েক্েন্ ৈবষময কে� ন্।  
সং�্ 

 ক্েূ্ ত্িূক্ভুি� হূ িনেয্েে অ�ীক্� ব্ আইেন� �্�্ সু�ি�ত িবষেয অথব্ কমড স�কড  হীন শেতড� িভি�েত জি�ম্ন্� উে�েশয কম� ব্ 
স�্বয কম�েদ� ত্িূক্ ��ত, ��ণ্েব�ণ, বযবহ্� ক�্ এবং/অথব্ েয্ে্েয্েে� ত্িূক্ ক�্। 

আবশযকত্ 
1. একজন িনেয়্েকতড ্ িহস্েব এি স�মনড ক�য্াে�� দ্িয়� েয িতিন ত্� কমডচ্�ী� স্েথ িক �কম ক্েজ� স�কড  �্খেবন।  কন�্া�  

েদেশ� �েয্জয্আইন্েমেন চূেবন অথব্ এই েক্ড ূীড্�িশপ �য্া্ডড  েমেন চূেবন। 
 
2. ৈবষমযে�্ধী নীিত 

a. ৈবষেময� িব�ুে� ক�য্াে�� ক্েছ একি িূিখত কমডপপ্ থ্ক্ আবিশযক। 

b. অ-ৈবষমযসমচক পিূিস� মেধয অ�ত এই িবিধেুিূ থ্কেব: 

i. উপে�্� �য্া্ডড  এবং উতপ্দক েদেশ� �েয্জয আইেন� স্েথ সংেিত ে�েখ কমডে�েে েক্েন্ ৈবষমযসমচক আচ�ণ হেব ন্ এই সং�্� 
একি উি�;  

ii. ৈবষেময� �িতে�্েধ আভয��ীণ ে�্ভ/ন্িূশেক ব�েবয� ম্ধযেম েপশ ক�ব্� প�িত (�ীডম অফ অয্েস্িসেয়শন অয্া ক্েূিাভ 
ব্�েেিনং েক্ড িূড্�িশপ �য্া্েডড �) ে�্ভ সং�্� িনেদডশশ্ এে�েে �স��েম উে�খ ক�েত হেব; এবং 

iii. একি উি� েযশ্ বূেছ েয যিদ েক্েন্ কমডচ্�ী ৈবষমযসমচক বযবহ্ে�� জনয ন্িূশ জ্ন্য় উধডতন কতৃপে�� ক্েছ ত্হেূ ত্� জনয 
ত্েক েক্েন্ শ্ি� েদওয়্ য্েব ন্ ব্ ত্� উপ� েক্েন্�কম �িতেশ্ধ েনওয়্ য্েব ন্।  

c. েয্ে্েয্ে। ক�য্া�েক অ-ৈবষমযসমচক সম� নীিত ত্� �িমকেদ�েক জ্ন্েত হেব য্েত �িমক�্ ত্েদ� অিধক্� স�েকড  সেচতন হন এবং 
এই ধ�েণ� ৈবষময েথেক পি�ে্ণ প্ন। ক্যডক� েয্ে্েয্ে বযবব্� মেধয অ�ভুড� হয়: 

 নতুন িনযুে��্ওি�েয়ে�শন �িশ�ণ; 
 ত�্বধ্য়ক/পি�চ্ূন্�িশ�ণ; 
 কমডচ্�ী িনেয়্ে িব�ি� েব্ডড  অথব্ অনয্নয ব্েন এই পিূিসশ্েক শ্ি�েয় �্খ্ য্েত সম� কমডচ্�ী�্ সহেজ েসশ্ পডেত প্ে�। 
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অ-ৈবষময CLS – প�ৃ্ 2        03.15.10 

 যিদ েদেশ� আইেন এি উি�িখত ন্ও থ্েক, ক�য্া�েক �িতব�ী �িমকেদ� ে�েে েম্শ্মিু ভ�ম্েন� 
থ্কব্� বযবব্ কে� িদেত হেব এবং এ� মেধয অ�ভুড� হেব েশৗচ্ে্ে� য্ওয়্� সুবযবব্ এবং অনয্নয 
ক্�খ্ন্� বযবব্� সু�েয়্ে। 

 

d. কম�্�িশ�ণ। েয সব কম�ব�ৃ এই অ-ৈবষমযসমচক পিূিসশ্েক ক্েজ �ুপ্�ি�ত ক�েবন এবং চ্ূু ক�েবন ত্েদ� ভম িমক্ এবং দ্িয়� 
স�েকড  ক�য্া� ত্েদ� �িশ�ণ েদেবন। 

3. অ-ৈবষমযমমূ ক কম�িনেয়্ে প�িত 

a. কম�িনেয়্ে সং�্� িবেশষ নীিত� উপ� িভি� কে� িনেয়্েে� সব িস�্� �হণ ক�্ হেব। উদ্হ�ণ��মপ: কম�� িশ�্েত েয্েযত্, ক্েজ� 
দ�ত্, �মত্, উতপ্দন �মত্ এবং ত্� ক্েজ� স্িবডক স্ফূয। 

b. �্জৈনিতক অবব্ন, ে�ড ইউিনয়্েন কম�� িক অবব্ন অথব্ অনয েয েক্েন্ আইন �্�্ সু�ি�ত অবব্ন অথব্ ক্জ বিহভুড ত পি�িবিত�্
ক্�েণ্“ক্েূ্ ত্িূক্ ভুি�” ক�্্িনিষ�।  

c. েক্েন্ িনিদড্ িবভ্েে� জনয মেন্নীত কম� সং�্� েয আইন উতপ্দক েদেশ আেছ ক�য্া�েক েসই আইেন স�িত�্পন ক�েত হেব। 
উদ্হ�ণ িহস্েব, এ� মেধয অ�ভুড � হেত প্ে� শ্�ীি�ক �িতব�ী, অিভ� বয্ি� এবং অ�্�বয়� কমডচ্�ীেদ� ে�েে আইন েয িবেশষ 
প�প্তমমূক ব্ িবেশষ আচ�ণ েদখ্ে�ন েসই আইনেুিূ ।  

 যিদ েদেশ� আইেন এি উি�িখত ন্ও থ্েক, ক�য্া�েক �িতব�ী �িমকেদ� ে�েে েম্শ্মিু ভ�ম্েন� থ্কব্� বযবব্ 
কে� িদেত হেব এবং এ� মেধয অ�ভুড � হেব েশৗচ্ে্ে� য্ওয়্� সুবযবব্ এবং অনয্নয ক্�খ্ন্� বযবব্� সু�েয়্ে।  

d. সম্ন ক্েজ� জনয সম্ন েবতন। মিহূ্ এবং পু�ুষ �িমক দজুেনই সম ম্েপ� ক্েজ� জনয সম্ন েবতন প্েবন, ত্েদ� ক্েজ� ম্ন 
সম্নভ্েব মমূয্য়ণ ক�্ হেব এবং েক্েন্ খ্িূ পদ থ্কেূ ত্েদ� দজুনেকই সম্ন সুেয্ে েদওয়্ হেব। 

e. প�প্িত� এবং ঘুষ। ক্�খ্ন্ পি�চ্ূন কতৃপ� েক্েন্ ক্েজ� ব্ িবেশষ বযবহ্ে�� িবিনমেয় েক্েন্ উপহ্�, শ্ক্ ব্ অনয েক্েন্ 
ধ�েণ� সুেয্ে কমডচ্�ী ব্ ভিবষযত কমডচ্�ী� ক্ছ েথেক �হণ ক�েবন ন্। 

4. ন্�ী অিধক্�  

a. িন�্পদ ক্জ। স�্নস�ব্ ম্েয়� ে�েে েভড ্বব্, �সব এবং ত্� শু�ষ্� জনয ক�য্া�েক যথ্যথ এবং িন�্পদ ব্সেয্েযব্েন� বযবব্ 
ক�েত হেব। েভড ্বব্� মিহূ্েদ� জনয েদেশ� আইেন েযশ্ উি�িখত আেছ েসই ক্েজ� সময় এবং িবিধিনেষধ ক�য্া�েক েমেন িনেত হেব 
এবং পি��মস্েপ� ক্জ এবং অিতি�� সময় ক্জ ক�ব্� েথেক েভড বতী ম্েক িকভ্েব ��্ ক�্ য্য় ত্� জনয সব�কম বযবব্ �হণ 
ক�েত হেব এবং েসশ্ েসইভ্েবই ক�েত হেব েযভ্েব একজন ূ্ইেস��্� ড্�্� প�্মশড িদেয়েছন। 

b. েভড ্বব্ প�ী�্। েভড ্বব্ প�ী�্ ক্েজ� েক্েন্ শতড  ব্ িনয়ম িহস্েব ধ্যড হেব ন্ এবং েসশ্ কম�েদ�্ক্ছ্েথেক্চ্ওয়্্হেব্ন্। ে��্ 
েভড বব্ প�ী�্� সুিবধ্ েদওয়্ হেব িক� েসশ্ কম�� অনুে�্েধই ক�্ হেব এবং এই ধ�েণ� �িতি অনুে�্ধেকই নিথভু� ক�েত হেব। 
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c. জ�িনয়�ণ। ক�য্া� েক্েন্ কম�েক েভড িনে�্ধক ওষুধ ব্ প�িত বযবহ্� ক�েত ব্ধয ক�েত প্�েবন ন্ ব্ চ্প সিৃ্ ক�েত 
প্�েবন ন্। 

d. �সমিত-ছুি। েদেশ� আইন অনুয্য়ী অথব্ Nike-এ� কে�নেসশন অয্া েবেনিফশস েক্ড ূীড্�িশপ �য্া্ডড  অনুস্ে� েযশ্ই েবশী হেব, 
েভড বতী মিহূ্ কম� �সমিত-ছুি েপেত প্ে�ন।  

েযসব ে�েে সিুনিদড্ভ্েব েক্নও সপু্ি�শকৃত প�িত শন্� ক�্ হেয়েছ, েসেিুূ ছ্ড়্ এই েক্ড িূড্�িশপ �য্া্ডড  শধুমু্ে নমযনতম �য্া্ডড  সিুনিদড্ কে� – 

কন�য্া�েদ� অবশযই �েয্জয সব�কম সেবড্ া আইনেত আবশযকত্ েমেন চূেত হেব এবং ক্জকেমড� িনজ� প�িত িবক্েশ� জনয ত্েদ� সবডদ্ উতস্িহত ক�্ 

হয় য্ ত্েদ� কম�েদ� অিধকত� িন�্প�্ �দ্ন কে�। 
 
�্বয: 

• ILO Convention No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal 
Value (1951) 

• ILO Convention No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958).  
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�যাাাডড  
��ঠকারী েদেশর আইেনর �ারা অনেুমাদেনর সােপে� ক�যাার কমড্ ারীেদর সংঘিঠ হওযার �াধীনঠা এবং সি�িলঠ দাবী 
আদােযর অিধকারেক মানয এবং স�ান কের। এর অ�ভুড্ হল েকানও রকম িন�হ, অনিধকার্ ড্ া বা �িঠিহংসা ছাড়াই িনেজর 
পছ�মঠ ে�ড ইউিনয়ন এবং অনযানয কমড্ ারীেদর সংগঠন িনমডাা ও ঠােঠ েযাগদােনর অিধকার। 
সং�া 

 সরল িব�ােস দরকষাকিষ হল ্ুি্ পিরাঠ করার সদইইা সহ িনযিমঠ সা�াত এবং আেলা্না। 
 কােলা ঠািলকাভুি্ হল িনেযােগ অ�ীকার বা আইেনর �ারা সরুি�ঠ িবষেয অথবা কমড স�কড  হীন িজিনেসর উে�েশয কম�  

বা স�াবয কম�েদর ঠািলকা ��ঠ, র�াােব�া, বযবহার করা এবং/অথবা েযাগােযােগর ঠািলকা করা। 
 এই েকাড িলডারিশপ �যাাডড ােডর মধয িদেয ইউিনযন বা ে�ড ইউিনযেনর উে�খযগিুল অনযানয �িমক সংগঠেনও আেরািপঠ 

হয যা �েযাজয হেঠও পাের। 
আবশযকঠা 
1. এ কজন িনেয়াগকঠড া িহসােব এি স�ূনড ক�যাােরর দািয়� েয িঠিন ঠার কমড্ ারীর সােথ িক রকম কােজর স�কড  

রাখেবন। ক�যাার েদেশর �েযাজয আইন েমেন ্লেবন অথবা এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  েমেন ্লেবন। 
2. �াধীনভােব সংগিঠ হওযার অিধকার  

a. েসই েদশ েযখােন েদশীয আইন, কমড্ ারীেদর িনেজেদর পছ� অনসুাের েকান �কার হযরািন, হ�ে�প বা 
�িঠেশাধমূলক কাযডকলাপ ছাড়াই ঠােদর িনেজেদর পছ� অনসুাের ে�ড ইউিনযন এবং অনয �িমক সংগঠন ঠঠরী 
করা এবং েযাগদান করার এবং সি�িলঠভােব দািব আদােযর অিধকারেক মানযঠা েদয, ক�যাার েদশীয আইন 
এবং এই েকাড িলডারিশপ �যাাােডড র �েযাজনীযঠাগিুল েমেন ্লেব। এইসকল অিধকারগিুল ঘটনা্ে� ্াকির বরখা� 
সহ ্াকিরর পযডাযকাল ধের রি�ঠ হয। 

b. কমড্ ারীেদর িনেজেদর পছ� অনসুাের ে�ড ইউিনযন এবং অনয �িমক সংগঠেন েযাগদান করা বা না করার অিধকার 
রেযেছ। 

c. েযখােন েদশীয আইন উে�খেযাগযভােব সংঘিঠ হওযার �াধীনঠােক খবড কের, েসখােন ক�যাার এককভােব বা 
সমি�গঠভােব িবক� উপােয ঠার কমড্ ারীেদর সিুবধা �দান করেব এবং কমড্ ারীেদর ঠােদর অিভেযােগর িন�ি�  
করেব এবং কেমডর অব�া এবং িনযিু্র শঠড  স�িকড ঠ ঠােদর অিধকারেক সরুি�ঠ করেব। সবড িনন রূেপ, এর  
অথড একি কাযডকরী অিভেযাগ �ি�যা থাকা (িনেনর 6 নং অনেুইদি েদখনু)।  
  
 এ ছাড়াও, আইেনর সে�ািদঠ সীমার মেধয ক�যাাররা ঠােদর কমড্ ারীেদর �াধীনভােব  

�িমক কিমি গেড় েঠালার জনয উউসািহঠ কের।  
 

d. ইউিনয়েনর পাওনা। ইউিনযেনর বেকযা, ্াদঁা, জিরমানা বা অনয েকান মূলয, কমড্ ারীর বযি্গঠভােব ইইা  
�কাশ এবং িলিখঠ স�িঠ ছাড়া ক�যাার কমড্ ারীেদর মজরুী েথেক বাদ েদেব না, যিদ না েসি একি  
মু্  আেপাস িমমাংসায এবং ঠবধ সি�িলঠ দািবদাওযা আদােযর ্ুি্েঠ উে�িখঠ থােক অথবা আইেনর  
�ারা �েযাজয হেয থােক। 
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e. েদশীয আইন অথবা ক�যাার ও ইউিনযেনর মেধয পার�িরক ্ুি্র �ারা �িঠি�ঠ শঠড াবলীর অধীেন 

ইউিনযেনর �িঠিনিধেদর ঠােদর সদসযেদর সমথডন থাকেঠ হেব।  
 

  ক�যাার একি উ�ম অনশুীলন রূেপ কমড্ ারী ইউিনযেনর �িঠিনিধেদর মজরুী সহ উপযু্  কমড-িবরিঠ 
�দান করেব যােঠ অিভেযােগর বযব�া এবং সদসযেদর �িঠিনিধ� করার নযায ঠােদর কঠডবযগিুল পালন 
করেঠ পাের, এবং �েযাজনীয েসই সকল �েযাজনীয সিুবধা �দান করেব যােঠ �িঠিনিধরা ঠােদর 
কাজকমড কাযডকরীরূেপ ্ালােঠ স�ম হয। সিুবধাসমূহ এবং কমড-িবরিঠর মেধয উপযু্ ঠা পিরবিঠডঠ হেঠ 
পাের যা িনভড র করেব �িঠিনিধ� করা কমড্ ারীেদর সংখযা, �িঠিনিধ� করা �িমকেদর সংখযা, সি�িলঠ 
্ুি্র ধারা ইঠযািদর উপর। 
 

3. হ�ে�পমু্   
a. কমড্ ারীেদর ঠােদর ইউিনযন এবং িনেযাগকঠড ার �ারা ে�ড ইউিনযেনর উপর কঠৃড � �িঠ�া বা �সার, অথড�দান 

বা িনয�োর কাযডকলাপ সহ ক�াােরর হ�ে�প ছাড়াই েনঠা এবং �িঠিনিধেদর িনবডা্ন করার অিধকার রেযেছ। 
b. েদশীয আইেনর সিহঠ স�িঠ রাখেঠ যিদ েকাথাও একি একক ইউিনযন কমড্ ারীেদর �িঠিনিধ� কের ঠাহেল ক�যাার 

অনয আেরকি কমড্ ারীেদর �িঠিনিধ�কারী সংঘটন ঠঠরী করেঠ কমড্ ারীেদর �ভািবঠ বা হ�ে�প উউসািহঠ করেব না। 
অপর আেরকি ইউিনযন �িঠি�ঠ না কের একি ইউিনযনেক সমথডন কের সংঘিঠ হওযার �াধীনঠার 
অিধকাের ক�যাার হ�ে�প করেব না।  

4. হয়রািন এবং �িঠেশাধ �হািনিষ� 
a. ক�যাার, কম�েদর ভীিঠ �দশডন করেঠ বা আইনস�ঠ ও শাি�পূাডভােব সংগিঠ হওয়ার �াধীনঠার অিধকার 

অনশুীলন ঠউসহ �িমক সংেঘর সভা, সংগঠেনর কাজ পির্ালনা, জমােয়ঠ এবং আইনস�ঠ ধমডঘট করার ঠবধ 
�মঠা েদয় এমন েকানও ি�য়াকলাপ �িঠেরাধ, এেঠ বাধা �দান বা ভ� করেঠ েকানও মেঠই হুমিক েদেব না 
বা িহংসা �েয়াগ করেব না বা পিুলশ বা সামিরক বািহনী উপি�ঠ করেব না। 

b. েকানও কম� বা স�াবয কম� সংঘ গঠেনর অিধকােরর অনশুীলন সহ েকানও কম� বা �িমক সংেঘ সদসযঠা বা 
আইনস�ঠ �িমক সংেঘ অংশ�হা বা সংেঘর কমডকাোর অনযানয �াধীনঠার কারো ছাঁটাই, ঠবষময, হয়রািন, 
ভীিঠ �দশডন বা �িঠেশাধ �হোর িবেব্নাধীন হেঠ পারেব না। 

c. কােলা ঠািলকাভুি্৷ �িমক সংেঘর সদসযঠা বা আইনস�ঠ সংগঠেনর কমডকাো অংশ�হোর িভি�েঠ কােলা 
ঠািলকাভুি্র মেঠা �াধীনভােব সংগিঠ হওয়ার অিধকােরর িবর�ুা্রা করেঠ “কােলাঠািলকাগিুলর” বযবহার 
করা কেঠারভােব িনিষ�। 

d. েদেশর আইন েযখােন েকানও িনিদড� পদািধকারী (েযমন সংগঠেনর �িঠ�াঠা সদসয বা বঠডমােন সংগঠেনর 
কাযডিনবডাহী সদসয) কম�র �িঠিনিধ সহ কম�েদর বা �িমক �িঠিনিধেদর েকানও িনিদড� সাংগঠিনক ি�য়াকলাপ 
(েযমন সংগঠন ঠঠির) জিড়ঠ হেঠ কম� বা �িমকেক িবেশষ সরু�া �দান কের েসখােন ক�যাার ঠার সম� 
শঠড েমেন ্লেব।  

e. ক�যাার কম�েদর আইনস�ঠ ধমডঘট সংগিঠ করেঠ বা অংশ িনেঠ েকানও অনেুমাদন আেরাপ করেব না৷ 
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f. েয সব কম�েদর অৈনিঠকভােব বরখা�, পদাবনিঠ করা হেয়েছ বা যারা অনযথায় সংগিঠ ঠবষেমযর কারো 
কােজর অিধকার এবং সিুবধািদ হারােনার �িঠ েভাগ কের, ঠারা েদেশর আইন অনসুাের, হারােনা সম� অিধকার 
এবং সিুবধার পনুর�ুার ঠউসহ যিদ কম� মেন কের ঠেব সম মজিুর ও েজ�যঠার িভি�েঠ সমঠুল কােজ পনুবডহাল 
হওয়ার অিধকার �া�। 

g. কম�রা এবং ঠােদর �ম সংেঘর �িঠিনিধরা পির্ালকবেগডর কােছ েকানও �িঠেশাধ ছাড়াই সি�িলঠ দরকষাকিষর 
্ুি্র অনসুরা সংি�� সমসযাগিুল উে�ালেন স�ম হেব। 

5. সি�িলঠ দরকষাকিষ। 
a. ক�যাার মু্ ভােব সি�িলঠ দরকষাকিষেঠ যু্  হেঠ সংগিঠ কম�র অিধকার শনা্ করেব। 
b. ক�যাার সরল িব�ােস দরকষাকিষ করেব। 
c. ক�যাার, ্ুি্র জনয সময়কােলর জনয েয েকানও �া�িরঠ সি�িলঠ দরকষাকিষর স�িঠর শঠডগিুল সরল 

িব�ােসর সােথ েমেন ্লেব। 
d. েদেশর আইন েযে�ে� িকছু িনিদড� �িমক সংঘ (গিুল) েক দরকষাকিষর অননয এেজজ িহসােব িনিদড� কেরেছ, 

েসে�ে� ক�যাােরর অনয েকানও কম�র েগা�ী বা সং�াগিুলর সােথ েকানও ঠবধ দরকষাকিষর ্ুি্ �ারা কভার 
করা িবষয়গিুলেঠ সি�িলঠ দরকষাকিষেঠ যু্  হওয়ার �েয়াজন েনই। 

 

 ��ািবঠ স�ু অনশুীলন িহসােব েযে�ে� সি�িলঠ দরকষাকিষর ্ুি্ েযখােন বঠডমান রেযেছ,  
েসে�ে� ক�যাারেক ্ুি্র আওঠাধীন সকল কমড্ ারীেদর ্ুি্র �িঠিলিপ �া� করােঠ  
উউসািহঠ করা হয়। 

 
 

6. কাযডকর অিভেযােগর �ি�য়া  
ক�যাার এমন একি কাযডকর অিভেযােগর �ি�য়া �িঠ�া করেব যা কম�েদর কােজর অব�া এবং িনেয়ােগর িবিধ এবং 
শঠড াবলী স�েকড  উে�েগর জবাব েদেব৷ অিভেযােগর িনিদড� �ি�য়া কারখানা িবেশেষ ঠার আকার, �ানীয় আইন, সং�ৃিঠ 
ইঠযািদর িভি�েঠ পথৃক হেব৷ ঠেব সাধারাভােব, একি কাযডকর অিভেযােগর �ি�য়ােঠ িননিলিখঠগিুল থাকেব: 
a. একি িলিখঠ অিভেযােগর নীিঠ ও �েয়ােগর প�িঠ৷ নীিঠিেঠ অবশযই এগিুল থাকেব। 

i. কম�েদর উে�গ উ�াপন এবং ঠা পির্ালনবেগডর কােছ জানােনার জনয একািধক উপায়৷ উদাহরা�রূপ: 
অিভেযাগ/পরামশড জমা েদওয়ার বাা; ঠ�াবধায়ক/দেলর েনঠা; মানব স�দ িবভাগ/কাউে�লর; �িমক সংঘ/ 
কম�র �িঠিনিধগা; “ওেপন েডার বা মু্  �ার” নীিঠ; সং�ার “হটলাইন”; ঠৃঠীয়-প�, কমড্ ারীেদর কিমি, 
পির্ালনবগড এবং কম�র �িঠিনিধেদর মেধয সভা ইঠযািদ; এবং 

ii. কম� যিদ �িঠেশােধর ভয় বযঠীঠ এি ্ায়, ঠেব েদেশর আইেনর �েয়াজনীয়ঠাগিুলর িবেব্নাধীেন উে�গগিুল 
েগাপনীয়ঠার সােথ (বা অ�াঠপির্য় িহসােব) উ�াপেনর �মঠা৷  
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b. কম�েদর কােছ অিভেযােগর নীিঠর কাযডকরভােব �াঠ করা যােঠ কম�রা অিভেযােগর �ি�য়া এবং ঠােদর উে�গ 
উ�াপেনর অিধকার স�েকড  �াঠ থােক। 

 
 

c. অিভেযােগর �িঠি�য়া জানােনার জনয দািয়��া� কম�েদর নীিঠ স�েকড  এবং ঠােদর ভূিমকা এবং দািয়�গিুল 
স�েকড  �িশ�া; এবং 

d. কম�র কােছ সময়মেঠা �িঠি�য়া েদওয়া হেয়েছ ঠা িনি�ঠ করেঠ নিথব� করা এবং অিভেযাগগিুল নজরদাির 
করার একি উপায়। 

 

 ক�যাারেক স�ু অনশুীলন িহসােব িননিলিখঠগিুল করেঠও উউসািহঠ করা হেই: 

 অিভেযােগর �ি�য়ার মাধযেম কম�েদর উ�ািপঠ বহৃ�র/সামি�ক সমসযাগিুল শনা্ করা এবং ঠােঠ 
�িঠি�য়া েদওয়ার পিরক�না র্না; 

 েযখােন উপযু্  হেব েসে�ে� কম� �িঠিনিধেদর এবং কম�েক অিভেযােগর সমাধােনর অংশ�হো  
জিড়ঠ করা; 

 আিপল করার (িবেশষঠ শাি�মলূক বযব�া বা বরখাে�র ে��গিুলেঠ)একি �ি�য়া সরবরাহ করা; এবং 
 কমড�ােন কমড্ ারীর �িঠিনিধ স�েকড  িবশদ িববরা ে�রা করা। 

 

7. �িশ�া 
কমড্ ারীর কম� �িশ�া অনশুীলনগিুলর অংশ িহসােব (েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  �েয়াগ েদখনু), এই অিধকারগিুল 
অব�ােনর িভি�েঠ পথৃক হেঠ পাের ঠা �ীকার কের সকল কম�র এই মানেকর সােথ স�িকড ঠ অিধকারগিুল স�েকড  
�িশ�া �হা করা উি্ঠ। 

 

 As a recommended good practice, where appropriate the contractor is encouraged to consider 
using third-parties such as the ILO or NGOs to provide freedom of association training to its 
employees. 

 

েযসব ে�ে� সিুনিদড�ভােব েকানও সপুািরশকৃঠ প�িঠ শনা্ করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শধুমুা� 
নূযনঠম �যাাাডড  সিুনিদড� কের – কন�যাারেদর অবশযই �েযাজয সবরকম সেবডাা আইনগঠ আবশযকঠা েমেন ্লেঠ হেব এবং 
কাজকেমডর িনজ� প�িঠ িবকােশর জনয ঠােদর সবডদা উউসািহঠ করা হয় যা ঠােদর কম�েদর অিধকঠর িনরাপ�া �দান কের। 

��বয: 
• ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (1948) 

 
• ILO Convention No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) 
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• ILO Convention No. 135. Workers Representatives Convention (1971) 
 
• Universal Declaration of Human Rights (1948)(Articles 20(1) and (2) and 23(4)). 
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�যাাাডড  
সিক সমেয় মজিুর �দান কন�যাােরর কমড্ াররেদর েদশরয় আইন অনুযায়র অ�ত নূযনতম আবশযক মজিুর িক সমেয় �দান করা হেব এবং 
আইনগতভােব িনধডািরত সুিবধা �দান করা হেব, যার অ�ভুড্ হল ছুি এবং অনুপিবিতর জনয ছুি এবং কমডজরবেনর েশেষ �দ� আইনস�ত অথড।  
মাইেন েথেক শাি��রূপ টাকা কাটা হেব না।  
আবশযকতা 
1. একজন িনেয়াগকতড া িহসােব এি স�ূনড ক�যাােরর দািয়� েয িতিন তার কমড্ াররর সােথ িক রকম কােজর স�কড  রাখেবন।  ক�যাার েদেশর 

�েযাজয আইন েমেন ্লেবন অথবা এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  েমেন ্লেবন। 

2. সাধারণ েবতন বযববা 

a. কন�াকটর এি �রকার কেরন েয জরবেনর নূযনতম ্ািহদা েমটােনার জনয েবতন খুবই জরুির এবং এর মেধয অ�ভুড্ আেছ িকছু িনজ�, 
�াধরন েরাজগার।  

b. আর যিদ েকােনা সুিবধা নাও পান, কমড্ ারররা �েযাজয আইন আনুসািরক নূযনতম েবতন অবশযই পােবন। 

c. েবতন এবং অনযানয সুেযাগসুিবধা িনয়িমত এবং সময়মেতা কমড্ াররেদর েদওয়া হেব। এই �িতপূরণটােক সিকভােব ি্ি�ত করা হেব এবং 
েবতন িহসােব যথাযথ সরকারর িবেশষ�েদর জানােনা হেব েদেশ �েযাজয আইন অনুসাের। েযমন ধরুন, কত ঘ�া কমড্ াররি কাজ 
কেরেছন েসটা কখেনাই অযালাওেয়য় িহসােব পিরগিনত হেব না অথবা অনয েকােনা ধরেণর েপেম� িহসােব ধাযড হেব না যােত আইন 
আনুসািরক টযাা েদওয়াটা উেপ�া করা যায় অথবা �েয়াজনরয় টাকা েবতন েথেক বাদ েদওয়া যায়।   

d. �িতপূরণ যখন েদওয়া হেব েসটা সরাসির টাকা জমা েদওয়ার মাধযেমই েদওয়া হেব, ে্েক অথবা কযােশ, েযটা কমড্ াররর পে� সুিবধাজনক 
বেল মেন হেব। 

 

 বা�নরয় ররিত বেল সুপািরশ করা হে�: 

 যখন একজন কমড্ ারর নগদ টাকায় েবতন �হণ কেরন, তখন ক�যাােরর উি্ত তােক িদেয় �রকৃিতপে� সই 
কিরেয় েনওয়া েয েস িকভােব েবতন েপেয়েছ।  

 ক�যাারেদর উি্ত িনরাপদ ফমডাল েসিভংস অযাকাউ� এবং �াথিমক অথড্ নিতক পিরেষবায় কমড্ াররেক 

অযাোস েদওয়া এবং/ অথবা েস িবষেয় তথয েদওয়া। 
 

e. যিদ এটা েদখা যায় েয কমড্ াররেক তার েরাজগার করা েবতন িক মেতা েদওয়া হয়িন, এবং এর সােথ যু্  হেয়েছ �াথিমক েবতেনর এবং 
অথবা অিতির্ কােজর জনয িনধডািরত টাকার ভুলভাল গণনা প�িত তাহেল কন�াকটর এর জনয দায়র হেবন এবং তােকই ভুল গণনার 
জনয েবতেনর েসই অংশটা অথবা এক বছেরর েবতন কমড্ াররেক িদেত হেব।  েদেশর আইন অনুসাের পুরাতন েবতেনর এই দায়ব�তা আেরা 
েবেড যােব।  
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3. িবেয়াগ 

a. �থমত শাি�মূলক উপায় িহসােব েবতন েথেক টাকা িবেয়াগ করা যােব না এবং জিডত কমড্ াররর িলিখত অনুমিত ছাডা উতপাদক েদেশর 
আইেনর অ�ভুড্ নয় এমন েকােনা িবেয়াগ করেত পারেবন না।  কমড্ াররর কাজ স�াদন ররিত অথবা বযবহািরক কারেণ যিদ েকােনা 
অসুিবধার সিৃ� হ য় তাহেল কাজ স�াদন পির্ালন প�িত �ারা েসির বযববা করা হেব যার মেধয অ�ভুড্ আেছ কাউেয়িলং, সাবধান 
বাণর এবং িনয়িমত �িশ�ণ। 

b. কন�াকটর িবেব্নামূলক েবানাস, েযি কমড্ াররর বা কারখানার কমড�মতার উপর িনভড রশরল, েসটা িনয়�ণ কেরন বা না েদন তাহেল 
েসে�ে� এই পিলিস েকােনারকম হ�ে�প করেবন না।  

c. কারখানায় কাজ করা ্লাকালরন েয সব য�পািতর �েয়াজন হেব তার জনয �িমকেক েকােনা খর্ িদেত হেব না।  েদেশর আইন অনুসাের যিদ 
কাজ ্লাকালরন এটা েদখা যায় েয ক�যাােরর য�পািত েকােনা �িমক হািরেয় েফেলেছন বা ন� কেরেছন তাহেল তােকই তার আিথডক 
দায়ব�তা �রকার করেত হেব। 

d. ্াকররেত েযাগযতার পাির�িমক।  েবতন েথেক ক�যাার েকােনা খর্ েকেট িনেত পারেবন না েযমন ্াকররেত িনবডা্নেযাগযতার সােথ জিডত 
েকােনা খর্ েযমন িভসা, শাররিরক পরর�া, কেমড িনেয়াগ হওযার জনয তািলকাভু্করণ অথবা কােজর অনুমিতপে�র পাির�িমক। 

e. ইউিনয়েনর পাওনা।  ক�যাার কমড্ াররর েবতন েথেক ইউিনয়ােনর সদসয ফর, ্াঁদা, জিরমানা অথবা েযেকােনা ধরেণর মূলযায়ণ েকেট 
িনেত পারেবন না �িমেকর অনুমিত অথবা িলিখত স�িত ছাডা। েসটা একমা� করা যােব তখনই যখন আইনিস� েযৗথ ্ুি্েত েসটা 
উি�িখত থাকেব। 

f. �িমেকর ে��া�েণািদত ্ুি্র িলিখত ডকেমে�শন বা �ামাণয ক�যাােরর কােছ থাকা িবেশষ �েয়াজন যােত েবতন েথেক িবিভ� কারেণ টাকা 
িবেয়াগ করবার যিদ দরকার হয় যিদও েসটা করার েকােনা আইনর বাধযবাধকতা না থােক- েসটা ক�যাার করেত পােরন, েযমন অিতির্ 
সুিবধা�দাণ, বরমা এবং েকােনা ভােলা েসিভংস ে�া�াম। 

g. েবতন েথেক েকেট েনওয়া টাকার পিরমাণ েযটা আইেনর �েয়াজেন করা হে� না অথবা েযটা �িমেকর �ই�ায় করা হে� তারই উপকােরর কথা 
মাথায় েরেখ েসটা েযন �িমেকর নূযনতম েবতেমর মা�া �াস না কের। 

4. অবসর�হণ/বরখা� তহিবল অথবা অথড    

a. �িমক যখন কারখানা েথেক অবসর েনেবন বা েকােনা কারেণ তােক বরখা� করা হেব তখন ক�যাার তােক আইন অনুসাের সম� টাকা েদেবন 
েযমন সামািজক িনরাপ�া, কমডহরনতা, অবসর�হণ অথবা বরখা� অথড (েযটােক কখেনা বলা হয় �িভেড� ফাা) এবং িতিন যা টাকা 
িদ েয়েছন তার একি অখড্ নিতক েরকডড  িতিন তার কােছ রাখেবন যােত েয টাকা িতিন িদেয়েছন তার পূণড িববরণ তার কােছ পাওয়া যায়। 

b. ক�যাার একি কাযড�ণালর �হণ করেবন যার মাধযেম সম� ধরেণর কমড পিরসমাি�র িস�া� �হণ করা হেব এবং একজন �িমেকর েয েয 
বেকয়া টাকা পাওনা আেছ েসগুিল েদওয়ার িস�া� েনেবন এবং এ সবিকছুই হেব েদেশর আইন অনুসাের। কােজর পিরসমাি�র সােথ সােথ 
ক�যাার �িমকেক সম� টাকা িদেয় েদেবন। 

5. িপস েরট এবং েকাটা 
  
িপস েরট অথবা েকাটা টােগডেটর কথা মাথায় না েরেখ ক�যাারেক এ িবষেয় িনি�ত হেত হেব েয �েতযক �িমক যত ঘ�া কাজ কেরেছন েযই 
ঘ�ার উপর িভি� কের নযূনতম েবতনটা অ�ত যােত পান এবং েদেশর আইন অনসুাের েযন তােক েবতন েদওয়া হয়। 
 



েবতন সময় মেতা েদওয়া হয় NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  
 

 
 
�িতপূরণ সময়মেতা েদওয়া হয় CLS – পৃ�া 3        03.15.10 

6. �েবশানাির এবং �িশ�ণ �া� অববায় �িমেকর পাির�িমক 

a. ক�যাার �িমকেক েসই �েবশানাির পাির�িমক েদেবন না েযটা আইন অনুসাের নুযনতম পাির�িমেকর েথেকও কম। 

b. �িশ�ণ পযডায় েয পাির�িমক েদওয়া হেব অথবা েকােনা অযাে�নিসিশপ ে�া�ােম েয পাির�িমক েদওয়া হেব েসটা েদেশর আইন অনুসােরই েদওয়া 
হেব এবং Nike-এর েরগুলার এম�য়েমে�র ইজ ে�াভাইেডড েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  অনুযায়র। 

7. েপ ডকযেমে�শন— 

a. কােজ েযাগ েদওয়ার পূেবড �েতযক �িমকেক একি িলিখত এবং েবাঝবার পে� উপযু্ তথয েদওয়া হেব যার মেধয তার কােজর বযাি�কাল এবং 
শতড  েদওয়া থাকেব এবং পাির�িমক এবং অনযানয িক সুিবধা তােক েদওয়া হেব েসই সব তথয িলিখত থাকেব। 

b. েপ ি�প।  যতিদন �িমকি কাজ করেবন ততিদন তােক �েতযকবার পাির�িমক েদওয়ার সময় একি ছাপােনা পাির�িমক তথয স�িলত 

িববরণ ক�যাারেক িদেত হেব েযটা বানরয় ভাষায় েলখা থাকেব। পাির�িমক িববরেণ এই তথযগুিল অ�ভুড্ থাকা জরুির: 

 পাির�িমক সময়পবড এবং েবতন েদওয়ার তািরখ; 

 যত ঘ�া শর ি্মক �াতযািহক এবং ওভারটাইম কাজ কেরেছন; 

 দরঘড ঘ�া কােজর জনয �িতপূরণ মূলয; 

 �াতযািহক এবং ওভারটাইম সািবডক পাির�িমক; 
 সম� অিতির্ �িতপূরণ েযমন বযাি্গত অথবা দলগত েবানাস; এবং 

 বরমা এবং অথবা অনযানয আইন �িস� অথড িবেয়াগ। 

 

 যিদ �িমক েকােনা অিতির্ সুিবধা েযমন যাতায়াত এবং খাবােরর জনয টাকা ক�যাােরর কাছ েথেক িনেয় থােকন 
তাহেল ক�যাার েসটা েবতন িববরেণ েদখােত পােরন। 

 

c. �িমেক �িশ�ণ েদওয়া হেব যােত েস েবতন েদওযার প�িতটা বুঝেত পােরন। 

 

 একি �থািস� ভােলা ররিত িহসােব েযখােন স�ব হেব ক�যাারেক িনরাপদ েসিভংস অযাকাউ�/অথড্ নিতক ে�াডাা 
স�ে� �িমকেক অবগত করেত হেব এবং/অথবা এর সােথ সােথ কম�েক অথডনরিত িশ�া স�্ােরর �িশ�েণর সােথ 
�িমেকর যােত েযাগােযাগ ঘেট েসটা েদখেত হেব। 

 

8. ছুি ও অনুপিবিতর নরিত ও প�িত  

a. আইেনর �ারা �দ� ছুি, অসবুতার কারেন ছুি, মাতৃে�র ছুি, জরুির পািরবািরক কারেন ছুি এবং েদশরয় আইনানুসাের �েযাজয ছুির 
স�কড , ক�যাােরর িলিখত নরিত ও প�িত থাকেত হেব। েয সব কমড্ ারর ছুির ররিত পিরক�না রুপায়ণ ঘটােনায় িবেশষ দািয়� পালন 
কেরেছন তােদর ভূিমকা এবং দািয়� স�ে� ক�যাার তােদরেক �িশ�ণ েদেবন। 
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b. ক�যাার সম� আইন আনুসািরক ছুি �িমকেক েদেবন এবং েদেশর আইেনর িবরু�া্ারণ না কের িকছু িবেশষ অিতির্ �েয়াজন স�েকড  
িনেজর স �িত �কাশ করেবন েযমন: 

i. অসবুতার কারেণ ছুি েদেশর আইন অনুসাের ক�যাার �িমকেক অসবুতার কারেণ ছুি ম�রু করেবন 

 সুপািরশ করা সু-ররিত িহসােব, যিদ এটা েদেশর আইন আনুসািরক নাও হয়, �েতযক �িমকেক অসুবতা অথবা 
আঘাতজিনত অসবুতার েথেক সুব হওয়ার জনয িকছু ছুি ম�রু করেত হেব যিদ েসটা সরকার অনুিদত েকােনা 
ি্িকতসক িবধান েদন। যিদ এই িবষয় িনেয় েকােনা িবতেকড র সিৃ� হয় তাহেল ক�যাার তার িনেজর পয়সা খর্"কের"
ি�তরয়"অিভমত"�হণ"করেবন"একজন"িবক�"িশি�ত"ি্িকতসেকর"কাছ"েথেক। 

 

ii. বািষডক ছুি।  েয সব েদেশ বািষডক ছুি আইন �ারা �রকৃত নয়, েসে�ে� �িমেকর �িতপূরণ এবং সুেযােগর একি অ� িহসােব 
ক�যাার বািষডক ছুি অনুেমাদন করেবন। 

iii. �সূিত-ছুি।  যিদও েদেশর আইেন এটা উি�িখত েনই, স�ানস�বা মিহলা কমড্ ারররা েবতনহরন �সূিত-ছুি পােবন। 
িকছু অননযসাধারণ বযবসািয়ক পিরিবিতেত েযমন ছাঁটাই ছাডা �সূিত-ছুি েভাগ করা মিহলা কম�রা কােজ আবার েযাগদান 
করেত পােরন এবং েসে�ে� তারা ছুিেত যাওয়ার পূেবড েয ররিত এবং িনয়েম িতিন কাজ কেরেছন েসই একই িনয়ম তার ে�ে� 
ধাযড করা হেব এবং এই ছুির কারেণ তােক েকােনা রকম ৈবষমযমূলক বযবহার েপেত হেব না এবং তার কােজর �িবনতার ে�ে� 
এই ছুি েকােনা �িতর সিৃ� করেব না। 

iv. েময়�ুয়াল ছুি।  যিদ েদেশর আইন �ারা এই সুেযাগ মিহলােদর �রকৃত হয় তাহেল েময়�ুয়াল ছুির বা�নরয়তা যা্াই করবার জনয 
েকােনা শাররিরক পরর�া করবার দরকার েনই। 

 

9. কারখানা ব� এবং �িমক ছাটঁাই 
যিদ হঠাত কের েকােনা পিরেসবা ব� কের িদেত হয় অথবা বযবসািয়ক পিরেবশ পনুগডঠেনর �েয়াজেন িকছু কম� ছাঁটাই করেত হয় তাহেল 
ক�যাােরর এই উপায়গিুল অবল�ন করা উি্ত েযমন: 

a. িব�ি�।  �কাশ এই  পিরিবিতেত িক যতখািন স�ব ততখািন আেগই �িমকেক, েযখােন �েযাজয �িমক �িতিনিধেক এবং সংি�� সরকারর 
আিধকািরকেক পূবড িব�ি� িদেয় েদেবন এবং এর সােথ সােথ ছাঁটাই স�েকড  �েয়াজনরয় সম� তথযও িদেয় েদেবন। 

i. �েয়াজনরয় তেথযর মেধয অ�ভুড্ থাকেব কারখানা হঠাত ব� অথবা কম� ছাঁটাই সং�া� সংি�� তথয, কতজন �িমক এবং েকান 
ে�ণরর �িমকেক কাজ েথেক ছাঁটাই করা হেব এবং এই ছাঁটাই পবডটা িক কতিদন বলবত থাকেব। 

ii. নূযনতম ে�ে�, ক�যাার এই িব�ি� েদেবন অথবা িব�ি�র পিরবেতড  পাির�িমক েদেবন (েযমন ধরুন ৩০ িদেনর িব�ি�র বদেল 
৩০ িদেনর পাির�িমক েদেবন) এবং েদেশর আইন অনুসাের তথযও েদেবন। 

b. বরখা�-ভাতা 

i. েদেশর আইন অনুসাের �িমক ছাঁটাই হওয়ার পূেবড েয েয পাওনার েস অিধকারর েসই সব পাওনা েযমন বরখা�-ভাতা, সামািজক 
িনরাপ�া এবং অনযানয িবে�দ সুেযাগসুিবধা তােক িদেয় িদেত হেব। 
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ii. পাওনা িমিেয় েদওয়া।  আইন অনসুাের বরখাে�র টাকা অথবা অনযানয সুেযাগ পাওয়ার শতড  িহসােব সবুতার িববিৃত িদেত হেব না, 
তার �াপয বরখাে�র টাকা অথবা অনযানয সুিবধা পাওয়ার জনয কমড্ াররেক েকােনা িববিৃতেত সই করােনার দরকার ক�যাােরর 
েনই। অিতির্ কমড পিরসমাি�র জনয ক�যাার শতড  িনধডািরত করেবন যার মাধযেম �িমেকর মেনর ই�ানুসাের তার কাজ 
এবং সুেযাগসুিবধা িনধডািরত হেব এবং েসই কমড পিরসমাি�র কথাটা যিদ �িমক েমেন েনন তাহেল সব সুেযাগ সুিবধা তােক �দান 
করা হেব। 

c. েযৗথ আদান�দান ্ুি্।  যিদ বরথা� হওয়া �িমক একি ে�ড ইউিনয়ানেক অথবা কম� সংগঠনেক �িতিনিধ� কেরন তাহেল ক�যাারেক 
সম� �াসি�ক িব�ি� পরামশড, বরখাে�র জনয অনুিদত অথড, আউটে�সেম� অথবা েযৗথ আদান�দান ্ুি্ অনুসাের অনযানয সুিবধা 
যা েদওয়ার কথা িছল অথবা ে�ড ইউিনয়ানগুিল এবং কম� �িতিনিধেদর সােথ ্ুি্ অনুসাের ক�যাারেক রািজ হেত হেব। 

 

 এ িবষেয় েদেশর আইন স�ে� আেরা িলশদ ভােব জানেত এবং বরখা� /আউটে�সেম� সুেযাগসুিবধা সং�া� অিতির্ ্ুি্র 
িবষেয জানেত েয েকােনা তৃতরয় �াধরন বযি্র সােথ ক�যাার েযাগােযাগ বাপন করেত পােরন। 

 

 

 

 যিদ কারখানা ব� হেয় যায় অথবা কম� ছাটঁাইেয়র �েয়াজন পেড, তাহেল েদেশর বতডমান আইন অথবা েযৗথ ্ুি্েত যা আেছ তার 
অিতির্, ক�যাারেক উতসািহত করা হয় সরাসির সরকারর অথবা েব-সরকারর �িত�ান েযমন NGO অথবা তৃতরয় েকােনা 

বযাি্ বা �িত�ােনর সােথ িমেল আেরা িকছু েদওয়ার জনয। 

 পরামশড।  এই আেলা্না সভার হেলা একি সুেযাগ যার মাধযেম �িমক এবং তার �িতিনিধ, দজুেনর মেধয িযিন �েযাজয, 
ছাঁটাই এবং বরখাে�র িবষয় িনেয় েদখা করেবন এবং কথা বলেবন এবং িক উপােয় এর �েকাপটােক িকছুটা �াস করা 
যায় েস িবষেয় আেলা্না করেবন এবং কমড্ াররর উপর বরখাে�র �ভাবটা যােত যতসামানয পেড েসিদেক িবেশষ ল�য 
রাখেবন। 

 বদিল।  যিদ পাওয়া যায় তাহেল েসই  েদেশর মেধয অবিবত অনয েকােনা কমডে�ে� েমাটামিু একই মাইেনর �িত�িতেত 
কমড্ াররেক ব দিল করবার সুেযগ থাকেব। 

 আেবদন প�িত।  এটা হেলা এ কি প�িত যার মাধযেম ছাঁটাই পেবড �িমকেক েসই সুেযাগ েদওয়া হেব যার মাধযেম েস উ�র 
িদেত পাের, তার িবরেু� েয অিভেযাগ উেঠেছ েসটা অ�রকার করেত পাের অথবা আেবদন করেত পাের। 

 আউটে�সেম�/পুনরায় �িশ�েণ সহায়তা।  এর মেধয অ�ভুড ্ থাকেব “জব বযাা” ৈতরর করবার পিরক�না অথবা 
পা�ডবত� েকােনা একই ধরেণর কারখানায় িকংবা একই স�দােয়র িভতের পুনরায় কাজ েজাগাড কের েদওয়ার জনয 
�িম কেক সাহাযয করা, একি উপায় গঠন করা যার মাধযেম �িমক অনযানয উপযু্ কােজর তথয জানেত পারেবন, 
এবং বানরয় িমিডয়ার মাধযেম পয়সা খর্া কের িব�াপন েদওয়া যােত অনযানয স�াবয কারখানা মািলকরা �থেমই এই 
সব �িত�ব �িমকেক নতুন কের কােজ েযাগ েদওয়ার সুেযাগ িদেত পােরন। 
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 অিতির্ অথড্ নিতক সহায়তার মেধয অ�ভুড্ আেছ অিতির্ বরখা�-ভাতা, অনয কাজ খুেঁজ েনওয়ার জনয অিতির্ 
ছুি বরা� করা, পুনরায় �িশি�ত করােনার জনয অথড্ নিতক সহাযতা, েকাঅেপেরিভ মাইে�া-এ�ার�াইজ �েজোর 
জনয অথড িদেয সাহাযয এবং অথবা �া�রতা �িশ�ণ। 

 ি্িকতসা সুিবধা হেলা আইন �ারা �রকৃত পিরেসবার সােথ অ�ভুড ্ অিতির্ িকছু পিরেসবা যার মেধয আেছ স�ানস�বা 
মােয়র জনয অিতির্ িকছু সহায়তা এবং েযই সব �িমেকর িবেশষ েকােনা শাররিরক েকােনা অসুিবধা আেছ তােদর 
অববােনর পিরে�ি�েত সমমােনর পিরেসবা েদওয়া। 

 সরকারর সহায়তা পাওয়ার ে�ে� সহেযাগরতা করা।  এর মেধয অ�ভুড ্ আেছ িনেজর অিধকার স�েকড  �িমকেক সে্তন 
করা এবং �েয়াজনরয় বানরয় সরকারর এেজয়রর সােথ সংেযাগবাপন করা।  েযমন ধরনু, কারখানার িভতের বা কাছাকািছ 
েকােনা সিুবধাজনক পিরেবেশ সরকারর এেজয়র এবং উপযু্ NGO ইতযািদর মাধযেম একি অিধেবশন সংগঠন করা যার 
মাধযেম �িমকেক তথয েদওয়া স�ব হেব এবং সরকারর সহায়তা পাওয়ার জনয এবং সরকারর �িশ�ণ িশিবের েযাগদান 
করবার জনয েয ফমড ভরেত হয় েস বযাপাের সাহাযয করবার জনয। 

 

 

েযসব ে�ে� সিুনিদড�ভােব েকানও সপুািরশকৃত প�িত শনা্ করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শধুমুা� নযূনতম �যাাাডড  সিুনিদড� কের – 

কন�যাারেদর অবশযই �েযাজয সবরকম সেবডাা আইনগত আবশযকতা েমেন ্লেত হেব এবং কাজকেমডর িনজ� প�িত িবকােশর জনয তােদর সবডদা উতসািহত করা 

হয় যা তােদর কম�েদর অিধকতর িনরাপ�া �দান কের। 
��বয: 

• ILO Convention No. 158, Termination of Employment Convention (1982). 



        
 

 

হয়রািন/অতযাাার সহয করা হেব না 
  

NIKE  েকাড িলডারিশপ �যাাাডড
  

�যাাাডড  
ক�যাােরর কমডাাররেের সে� স�ান এবং মযডাোর সােথ বযবহার করা হয়। ক�যাার েকােনারকম শাররিরক, েযৗন, মানিসক অথবা েমৗিখক ভােব 
কম�েক হয়রািন কেরন না বা অতযাাার কেরন না অথবা েকউ েসটা করুক তাও সহয কেরন না। 
সং�া 
 শাররিরক িনযডাতন এর মেধয অ�ভুড্ হে� শাররিরক িনয়মানুবিতডতার বযবহার অথবা আশ�া (এর জনয িনিেড্ আেছ ৈেিহক সাজা)। 
 মানিসক এবং েমৗিখক অতযাাার এর মেধয অ�ভুড্ আেছ িাতকার, ভয় �েশডন অথবা কম�েের ল�য কের অ�াবয ভাষা বযবহার অথবা 

কম�র আ�স�ান েক ন্ করবার উে�েশয কথা বযবহার করা বা েসই রকম কাজ করা। 
 েযৗন েহন�া অথবা অতযাাারর মেধয অ�ভুড্ হয়: 

o অযািাত েযৗন ভাষা �েয়াগ, যার মেধয অ�ভুড্ আেছ কাররু েেহ, তার োহারা অথবা েযৗন কাজকমড সং�া� েকােনা  
ক-ম�বয করা এবং েযৗন উে�শয িনেয় এিগেয় আসা িকংবা ��াব করা। 

o অ�তযািশত শাররিরক িনযডাতন েযমন আ�মণ, বাধা েেওয়া অথবা ালােফরায় �িতব�কতার সিৃ্ করা অথবা শাররিরক 
হ�ে�প। 

o পছ�মেতা কােজর সময় সুেযাগ েেওয়া অথবা একি  েযৗন স�েকড র িবিনমেয় ভােলা পিরেষবার �িত�িত েেওয়া। 
o যিে �িমক েযৗন সংসেগড রািজ না হন তাহেল তার পিরে�ি�েত তার �িত �িতজনক আারণ করা। 

আবশযকতা 
1. এ কজন িনেয়াগকতড া িহসােব এি স�নূড ক�যাােরর োিয়� েয িতিন তার কমডাাররর সােথ িক রকম কােজর স�কড  রাখেবন। ক�যাার 

েেেশর �েযাজয আইন েমেন ালেবন অথবা এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  েমেন ালেবন। 
2. হয়রািন করা এবং অতযাাােরর ে�ে� নরিত 

a. হয়রািন এবং অতযাাারর িবরুে� ক�যাােরর কােছ একি িলিখত কমডপপা থাকা আবিশযক। 
b. এই হয়রািন এবং অতযাাারর মেধয অ�ভুড্ থাকেব: 

i. উপেরা্ �যাাাডড  এবং উতপািেত েেেশর �েযাজয আইন অনুসাের হয় রািন এবং অতযাাার �িতেরাধ করবার জনয একি উি্;  
ii. হয়রািন এবং অতযাাারকর বযবহােরর জনয আভয�ররণ ে�াভ/নািলশেক ব্েবযর মাধযেম েপশ করবার প�িত (�রডম অফ অযােসািসেয়শন 

অযাা কােলিাভ বারেগিনং েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  -এর) ে�াভ সং�া� িনেেডশটা এে�ে� �স��েম উে�খ করেত হেব;  
iii. একি উি্ েযটা বলেছ েয আপি�কর বযবহােরর জনয েকা�ািনর আইন িবেশষ�রা াাকরর েথেক বরখা� কের িেেত পােরন অথবা  

কম� কতডবযপালেন গািফলিত েেিখেয়েছন েসটাও �মাণ করেত পােরন; এবং 
iv. একি উি্ েযটা বলেছ েয েকােনা কম� যিে ভােলা উে�েশয হয়রািন অথবা আপি�কর বযবহােরর জনয অিভেযাগ কেরন তাহেল তােক এই 

কারেণ েকােনা শাি� েেওয়া যােব না অথবা তার উপর েকােনা �িতেশাধ েনওয়া যােব না। 

3. েযাগােযাগ। ক�যাারেক তার হয়রািন এবং অতযাাার সং�া� সম� নরিত তার �িমকেেরেক জানােত হেব যােত �িমকরা তােের অিধকার স�েকড  
সোতন হন এবং এই ধরেণর অতযাাার এবং হয়রািন েথেক পির�াণ পান। কাযডকর েযাগােযাগ বযব�ার মেধয অ�ভুড্ হয়: 

I. নতুন িনযুে্র ওিরেয়ে�শন �িশ�ণ; 
 

II. ত�াবধায়ক/পিরাালন �িশ�ণ; 
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III. কমডাারর িনেয়াগ িব�ি� েবাডড  অথবা অনযানয �ােন এই পিলিসটােক টাি�েয় রাখা যােত সম� কমডাারররা সহেজ েসটা পডেত পাের।  

d.  কম� �িশ�ণ। েয সব কম�ব�ৃ এই হয়রািন এবং অতযাাারর উে�েশয �কািশত পিলিসটােক কােজ রুপা�িরত করেবন এবং াাল ু
করেবন তােের ভূিমকা এবং োিয়� স�েকড  ক�যাার তােের �িশ�ণ েেেবন। 

 
4. িনরাপ�ায় িনযু্  বযি্ 

 ক�যাার সবড সমেয়র জনয অন-সাইট িনরাপ�ার�র িনেয়াগ করেত পােরন অথবা েকােনা বাইেরর পিরেষবাোনকারর সং�ার মাধযেম িনরাপ�া 
র�র িনেয়াগ করেত পােরন। এেের একটা কাজ হেলা িনয়িমত এবং সংকটময় পিরি�িতেত কাজ করা এবং তার মাধযেম �িমেকর উ� মােনর 
সরু�া এবং িনরাপ�া িনি�ত করা এবং এছাডাও এরা �িমেকর আ�স�ান যােত বজায় থােক তার জনয সব রকম বযব�া �হণ কেরন।  
এর মেধয অ�ভুড্ আেছ িনে� উি�িখত �েয়াজনরয় পপাগিুল। 
a. িলিখত নরিত। ক�যাােরর কােছ সব সময় একি িলখত পিলিস থাকেব যার মেধয আেছ তার আকৃিত সং�া� সম� াািহো, বযি্গত 

বযবহার, োিয়� এবং �ানরয় আইন স�েকড  তার �ান। িনেজেের ভূিমকা এবং োিয়� স�ে�ও িনরাপ�া কম�েের �িশ�ণ েেওয়া হেব। 
b. শি্ �েয়াগ। সম� কমডাারর এবং অিতিথেের ে�ে� সমান ভ�তা এবং স�ান েেিখেয িনরাপ�া র�র তার � িতিেনকার োিয়� পালন করেবন। 

যিে েকােনা িবেশষ পিরি�িতেত আ� িনরাপ�ার কারেণ শি্ �েয়া গ করেত েসই বযিত�মর পিরি�িত (অথডাা   তারা বা কম�রা হঠাত েকােনা 
িভষণ িবপেের স�খুরন হেয়েছন) ছাডা �িতিেনকার কােজ েকােনারকম শি্ �েয়াগ িনরাপ�া র�র করেত পারেবন না। এই সরিমত 
পিরি�িতেত শি্ �েয়াগটা পিরি�িতর সােথ সমানুপািতক হেত হেব এবং েসটা েেেশর আইেনর পিরসরমার মেধয থাকেত হেব।  

c. সংকটকাল পিরাালন। েকােনা সংকটময় পিরি�িতর উেদ�ক হেল েসথােন যিে েকােনা বযি্ বা স�ি�র উপর েকােনা েবআইিন বল�েয়াগ বা 
স�াবনাময় মারো�ার আভাস িাি�ত করা যায়, েসে�ে� িনরাপ�া র�র সে� সে� ক�যাােরর পিরাালন কিমিেক জানােবন। এই ধরেণর 
িবপেজনক পিরি�িতর কথা নিথব� করা িবেশষ �েয়াজন। 

d. অ� বযবহার। েকােনা ধরেণর অ� িনেয় েঘারােফরা করা এেকবােরই উপযু্ নয়, অবশযই উতপািেত েেেশর পিরি�িত যিে এমন হয়  
েয েসখােন মারো�া �ায়শই ঘেট থােক তাহেল েসই িবেশষ ে�ে� কম�েের এবং স�ি�র িনরাপ�ার কথা েভেব অ� বযবহার করা 

�েয়াজন। েসে�ে� ক�যাার অথবা েয িনরাপ�া পিরেষবা সং�া কম� িনেয়াগ কেরেছন তারা অ� িকভােব বযবহার করেত হয় বা 
পিরায়ডা করেত হয় েস িবষেয় িনরা প�া কম�েক �িশ�ণ েেেবন। েকােনা বযি্গত অ� ক�যাােরর �েয়াজেন েকােনা সময় কারখানার 
মেধয আনা িনিষ�। 

e. কমডাারর ত�ািশ। েকােনা াুির-াামািরর অথবা আইনিবরু� েকােনা সাবধানতা অবল�ন করবার জনয যিে �েতযক কম�েক ত�ািশ করা 
�েয়াজন বেল মেন করা হয় তাহেল ক�যাার �থেম �ানরয় কম� সংগঠন অথবা �েযাজয সরকারর এেজ�রর সােথ কথা বলেবন িক িকভােব 
ত�ািশ াালােনা যায় েস িবষেয়। কম� ত�ািশর মেধয অ�ভুড্ আেছ, “পযাট ডাউ�” এবং হাত বযাগ খুেল েেখােনা ইতযািে এবং এটা সব 
কম�র ে�ে�ই করেত হেব েকা�ািনেত তার অব�ান যাই েহাক না েকন। েকােনা েখালা জায়গায় কম� ত�ািশ করেত হেব এবং েকােনা শাররিরক 
ত�ািশ (েযমন “পযাট ডাউন”) িনরাপ�া র�র �ারা করেত হেব এবং কম� যিে পুরুষ হন তাহেল পুরুষ অথবা যিে মিহলা হন তাহেল মিহলা 
িনরাপ�ার�র �ারা করেত হেব এবং বযি্র �িত যেথ্ স�ান েেিখেয়ই পরর�া করেত হেব। 

f. ডরিমটির। ডরিমটিরর িনরাপ�া কম�রা িনি�ত করেবন েয সম� কমডাারর এবং পুরুষ এবং মিহলা কমডাাররেক পথৃক ভােব অন-সাইট 
িনরাপ�া েেওয়া হেব। যিে কাফুড  জাির করা থােক, েসটার একটা যিু্সংগত কারণ আেছ এবং এই কাফুড টা বলবত করার িপছেন িক িক 
ভূিমকা িনরাপ�া র�রেের আেছ েসটা কম�েের জানােত হেব। 

g. �িশ�ণ। ক�যাােরর িলিখত িনরাপ�া পিলিস এবং হয়রািন এবং অতযাাার পিলিসর উপর িভি� কের সম� িনরাপ�া কম�েেরেক �িশ�ণ 
েেওয়া হেব। কাজ-িভি�ক সম� �িশ�ণ নিথভু্ করা হেব। 
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5. নিথপ� েরেখ েেওয়া 

ক�যাারেক হয়রািন এবং অতযাাার সং�া� েকােনা নািলেশর িলিখত নিথ সাবধােন রাখেত হেব এবং যিে Nike বা তার মেনানরত অিডটার 
েেখবার আ�হ �কাশ কেরন তাহেল তােেরেক সে� সে� েসটা েেখােত হেব। 

 

েযসব ে�ে� সিুনিেড্ভােব েকানও সপুািরশকৃত প�িত শনা্ করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শধুমুা� নযূনতম 
�যাাাডড  সিুনিেড্ কের – কন�যাারেের অবশযই �েযাজয সবরকম সেবডা� আইনগত আবশযকতা েমেন ালেত হেব এবং কাজকেমডর িনজ� 
প�িত িবকােশর জনয তােের সবডো উতসািহত করা হয় যা তােের কম�েের অিধকতর িনরাপ�া �োন কের। 
 



 

 

মা�ািতির� কােজর ঘ�া  নয় 

�িমতমান 

িকাাােরর কমমরা �িত  সােে ৬০ ঘ�া অথবা উত্াানকারর  ােের  আন অননু ায়র অননেমািাত িনয়িমত  বব  ওাররাআম ঘ�া,   ান’ য়র মেধয  ুয 
কম, তার অিতির�  ময় কাজ করেব না.  ু  কান  ওাররাআেমর কা্জ  �িতর িওি�েত  �ািাত েেব  বব  র জনয অিতির� মজনির ্িরেোধ করা 

েেব. কমমোরেক �িত  াতিােনর  ময়-কােল কম্ে�  কাধাের ২৪ ঘ�ার িব�াম করেত  া য়া েেব. 

 ব�া 

 অ াধারণ ্িরি�িত  েে� িকাাােরর িনয়য়েণর বাআের  মন ্িরি�িত  ুযেক  াধারণত “ �ণূর িনয়য়ণ বিেওনর ত” িে ােব ধরা েয়. �াকৃিতক 

ঘরনা ( ুমন অি�কা�, বনযা, ওূিমক� অথবা অনযানয �াকৃিতক িব্ুরয়), ৈবিরতা, অথবা গণ  ে�ালন,  বব অ্িরোুর আউযিলয  ুমন 

িবানযেতর  রবরােে িবব বা বযথরতা  র অরওনর � থােক. 

 অ াধারণ কমর ্িরি�িত  েে�  ক ধরেনর অ াধারণ ্িরি�িত  বব �াওািবক কাজকমর ্িরচালনার বাআের অকি�ত ্িরি�িতর  কয  ন� 
বযিততম,  ুমন অ্িরোুর মালামাল  রবরাে করেত Nike কতৃরক িনেয়ািজত  কান  রবরােকাররর অ�তযািেত বযথরতা অথবা অনযানয ্িরি�িত 

 ু িবষেয় Nike অথবা Nike  েেুাগরোর  �িত রেয়েছ. ুয়্ািত ন� ে য়া,  িক ্িরক�নার বযথরতা, অনযানয  ততাোর ্ণয উত্াােনর 

 �িকর ত বযব ািয়ক িবষয় অথবা িকাাােরর  �ৃ বা িকাাােরর িনরয়ণাধরন  কান ্িরি�িত  র অরওনর � নয়. 

 ঘ�ািওি�ক কমম  েে�   আ কমম,  ুমন উত্াান �িতয়ার �িমক, ুাোরেক  ােের  আন অননু ায়র ঘ�ািওি�েত ্াির�িমক িােত েয়  

(অ-ম কুেুাগয কমম). বযব�া্না কমম অথবা  ােের  আন-অননেমািাত,  বতনিওি�ক অনযানয কমম ঘ�ািওি�ক কমমর অরওনর � নয়. 

  ওাররাআম  বলেত  ােের  আন অননু ায়র িনয়িমত �ম ঘ�ার অিতির� কাজেক  বাঝায়. 

বাধযবাধকতা 

1. িনেয়াগাাতা িে ােব, তাোর কমমোর  ােথ িনেয়াগ  বতার  �েকর র জনয, িকাাার াায়র থাকেব. িকাাার  ােের �েুাজয  �েতর  আন বা  আ 

‘ কাড িলডারিে্ �যা�াডর ’ ( কাড  নতৃে�র �িমতমান)  মেন চলেব. 

2. িনয়িমত কােজর ঘ�া 

a.  মেয়র িে াব (রাআম িকি্ব) বযব�া. িাাকার অবেযআ  কয ্ুরাস  ময় িে াব বযব�া বজায় রারেব,  ুয  িকওােব, ুথা মেয়, 

ঘ�ািওি�ক কমমর ৈািনক কমর-ঘ�া  রকডর  করেব.  রােন ুথা ময় বলেত িেে�র  েগ বা ্েরর ১৫ িমিনেরর মেধয  ময়েক  বাঝায়. 

 মেয়র িে াব বযব�া উওয়, কােজর েনরন  বব  েেষর  ময়  রকডর  করার জনয বযবোর করেত েেব. উওু, িনয়িমত  বব  ওাররাআেমর 

 ময় অবেযআ  কআ ািলেল,  বব  কআ  ােথ  কআ বযব�ার মাধযেম  রকডর  করেত েেব.  আ  মেয়র িে াব বযব�া  ারা িচিিত  কল কমর 

ঘ�ার িওি�েত ঘ�ািওি�ক �িমেকর মজনির িে াব করেত েেব. 

b. িনওনর লতা, িনওর রেরলতা  বব ��তা িনি�ত করার জনয  াধারণত  মেয়র িে াবর�ণ বযব�া ুািয়ক অথবা আেলকলিনক েেত েেব.  ু  কান 

অ-ুািয়ক অথবা আেলকলিনকিওি�ক বযব�া (উাারেণ �রন্ , োেত- লরা রাআম কাডর ) Nike অথবা Nike  েেুাগর  ারা অবেযআ 

অননেমািাত েেত েেব. 



 

 
 

মা�ািতির� কােজর ঘ�া নয় ি . ল.  . – ্াতা 2         07.29.10 

মা�ািতির� কােজর ঘ�া  নয় 
3.  ওাররাআম/কােজর ঘ�ার  রমা 

a. িকাাার কােজর ঘ�া  বব  ওাররাআম কাজ করার ঘ�া  বতার  ােের  আেনর বাধযবাধকতা অননু ায়র ৈািনক,  াসািেক  বব বািষরক  রমা 

অবেযআ  মেন চলেব. 

b. অিতির� োর.  ওাররাআম অবেযআ  মন  কয নযূনতম োের ্িরেোধ করেত েেব ুা  ােের  আেনর উর রমার  মান অথবা কমমর 

ঘ�ািওি�ক মলূ  বতেনর ১২৫%.  

c.  ওাররাআম ে  বরেমার কােজর ঘ�া “অ াধারণ ্িরি�িত”র(িনেচ  ারনন) ুৗি�কতা বযতরত, �িত  সােে অবেযআ ৬০ ঘ�া অথবা  ােের 

 আেনর  রমা,  আ ান’ য়র মেধয  ুয কম, তার অিধক েেব না. 

d. �ানরয়  ওাররাআম ্ারিমর.  ােের  আন ুিা িকাাারেক তাোর কমমোর জনয িনয়িমত  মেয়র বাআের অিতির� ঘ�া কাজ করার 

অননমিতর  েবান করেত  ায়, তােেল িকাাার  েবান করেত ্াের  বব    ধরেনর ্ারিমর বযবোর করেত ্াের, ুিা: 

i.   আ ্ারিমর  ােের  আন অননু ায়র  ব�ে করা েেয় থােক,  বব  ্ৗর বা তার উ্েরর ্ুরায়  থেক  া য়া েয়; 

ii. কমর�েল  র �িতিলি্ রাবগােনা েু; 

iii. অিতির�  ওাররাআেমর কাজ ঐি�ক িওি�েত  �ািাত েেব  বব 

iv. “অ াধারণ ্িরি�িত” (িনেচ  ারনন)বযতরত,  সােে  বরেমার কােজর ঘ�া ৬০- র অিধক েেব না. 

e. অ াধারণ ্িরি�িত 

i. অ াধারণ ্িরি�িতর  রিমত অব�ায়,  বব  ুরােন  ােের  আন অননেমাান  ায়,  সােে  মার কােজর ঘ�া ৬০ ঘ�ার  বিে েেত 

্াের ুিা: 

(a.) িকাাার অনিতিবলেে Nike অথবা Nike  েেুাগরেক তা অবিেত কের  বব তাোর  গাম িলিরত অননেমাান  ব�ে কের; 

(b.) িকাাার অিতির�  ওাররাআেমর চািোা নযূনতম ্ুরােয় রারার ুনি� বগত ্াে�্ �েণ কের,  বব অ াধারণ ্িরি�িত 

 মাকািবলার জনয �েয়াজনরয়  রমার মেধযআ  ুন অিতির�  ওারাআেমর কাজ  রিমত থােক  বব; 

(c.)  ু  কান  ওাররাআেমর কাজ ঐি�ক. 

ii. Nike অথবা Nike  েেুাগর “অ াধারণ ্িরি�িত”র াাবরর অধরেন অিতির�  ওাররাআেমর অননেরাধ ঘরনা- থেক-ঘরনার িওি�েত 

্ুরােলাচনা করেব  বব  আ বযিততেমর অধরেন অিতির�  ওাররাআেমর ্ুরায়  বব  ময়াা িনধরারণ করেব, ুিা   রন্  েয়. 

iii. অ াধারণ ্িরি�িতর কারেণ অিতির� ঘ�ার জনয অননেরােধর অননেমাান Nike অথবা Nike  েেুাগর কতৃরক,  বুন্� অ াধারণ 

্িরি�িতর �িতেবােনর ুমর বযবোর কের িলি্বপ করা েেব,  ুযর  কয �িতিলি্ িকাাার অবেযআ  বর�ণ করেব. 

4. ছনযর িান (িব�ােমর িান) 

a. কােজর মােঝ িবরিত  বব িব�ােমর িান  বতার  ােের  আন  বব �িবধােনর  কল বাধযবাধকতা িকাাার অবেযআ  মেন চলেব. 
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b. “অ াধারণ ্িরি�িত”(উ্ের  ারনন)বযতরত অথবা “বােলর নরিতমালা”(িনেচ  ারনন) অননু ায়র, কমমোরেক �িত  াত িােন  কবার কম্ে� 

িবরামেরন ২৪ ঘ�ার িব�াম (িব�াম িাব ) িনেত  া য়া েেব. 

 

  ন্ ািরেকৃত  কয ওাল  র য়াজ েে�, ুরনআ  �ব, িব�ােমর িাব য ঐ  সােের  কয িােন ে য়া উিচত,  
ুােত কমম তার িব�ােমর িাবে র ্িরক�না করেত ্াের. 

c. বােলর নরিতমালা 

i.  কয কাররানা িব�ােমর িাব  বাল করেত ্াের ুিা: 

 তা  ােের  আন অননু ায়র েয়; 

 কমমোরেক কম্ে� ২৪ ঘ�ার  গাম িব�িস  া য়া েয়; 

 �েুাজয  লড আউিনয়ন বা কমমোর �িতিনিধোর  ােথ ্রামের করা েয়; 

 বািলর িাব যর কারেণ কমমেক  ুন  সােে ৬০ ঘ�ার  বিে (অথবা তার কম ুিা �ানরয়  আেনর চািোা   রকম েয়) 

কাজ না করেত েয়. 

ii. িব�ােমর িাব  ুিা ২৪ ঘ�ার কম  মেয়র িব�িসেত ্িরবতর ন করা েয়, তােেল   -িােনর কােজর জনয কমমেক অবেযআ 

 ওাররাআেমর োের মজনির ্িরেোধ করেত েেব  বব কমম অবেযআ  ��ায় কাজ করেব. 

iii. �িতয  ােের  নিনিার� “বােলর” নরিতমালা, কমমোর অিতির� চািোা  বব  নর�া িােয় বা�বািয়ত েেত ্াের. 

5.  ওাররাআেমর ঘ�া  �িতিওি�ক 

a. িকাাার  ওাররাআেমর ঘ�ার ঐি�কতা  �িকর ত  ােের বাধযবাধকতা অবেযআ  মেন চলেব. 

b.  ু- ােের  আেন বাধযতামলূক  ওাররাআম অননেমািাত,   রােন কমমোরেক িনেয়াগ করার  ময়  আ  ওাররাআম কাজ করার বাধযবাধকতা 

 �েকর  অবিেত করার ্র, কমমেক অবেযআ  �িত িােত েেব. 

c. ুিা বাধযতামলূক  ওাররাআেমর �েয়াজন েয়, ুরনআ  �ব, কমরোরেক কম্ে� ২৪ ঘ�ার  গাম িব�িস িােত েেব. 

d.  কান �ানরয়  ওাররাআেমর ্ারিমেরর অধরেন  ু- কান অিতির�  ওাররাআেমর ঘ�ার কাজ, ুিা তা “অ াধারণ ্িরি�িত” অথবা “বািল 

ঘ�ার”  �ে�, ২৪ ঘ�ার কম িব�িস িােয় করােনা েয়, তেব তা অবেযআ ঐি�ক েেত েেব. 

 

  ন্ ািরেকৃত  র য়াজ িে ােব,  ��ায়  ওাররাআম কাজ করার অননেরাধ জািনেয়, িকাাারেক তাোর অিতির� কােজর 
ঘ�ার চািোা  মরােনার �েচ�া চালােনার জনয উত ািেত করা েে�. 

 

 ুরােন  ন্ ািরেকৃত  র য়াজ িে ােব  নিনিার�ওােব িচিিত করা েেয়েছ,   রােন বযতরত,  আ ‘ কাড িলডারিে্ �যা�াডর ’  বরিনন মান িনধরারণ কের  ায় মা�, -
িকাাার অবেযআ  ু  কান �েুাজয উরতর  আিন বাধযবাধকতা  মেন চলেব  বব তাোর কমমোরেক  েরা  বিে  নর�া  ায়  তমন িনজ�  র য়াজ গেড়  তালা 

অবযােত রারার জনয িকাাারোরেক উত ািেত করা েে�.



 

 
 

মা�ািতির� কােজর ঘ�া নয় ি . ল.  . – ্াতা 4         07.29.10 

মা�ািতির� কােজর ঘ�া  নয় 
 

অ াধারণ ্িরি�িতর �িতেবােনর ুমর 
 
 
তািরর:  
 
কাররানার িববরণ:   
(অব�ান;   াি রব/িব.আউ; কমমর  বরযা, বতরমান  রযব) 

 
 
 
 
 
“অ াধারণ ্িরি�িতর” বণরনা;অিতির� ঘ�ার  ুৗি�কতা: 
 
 
 
 
 
 
 
অননেমািাত অিতির� ঘ�ার  ময়াাকাল/ রমা ( বি�� কমমর  বরযা ে): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
অ াধারণ ্িরি�িতর কারণ/ ূ�: মাধােনর বযব�া; ওিবষযেত ঘ�া  রিমত রারার ্াে�্: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
অননেমাানকারর: 

 



 

 

িনয়িমত চাকির 

�িমতমান 
েদেশর আইন ও রীিত অনযুায়ী �ািপত �ীকৃত িনেয়াগ-স�েকর র িিিিেত কাা স�াদন করা  েে. িকাদার Nike ো Nike স েযাগী েকান পণয 

উতপাদেনর ানয েকান �কােরর োিার কাোর েযে�ার আরয় েনেে না. 

সং�া 

 ��কালীন চুি�. েদেশ েকান �চিলত সং�ার অনপুি�িতেত, ��কালীন চুি�  ে� ১ েছর ো তার কম েময়ােদর চুি�. 

 অ�ায়ী কম�  ে� ে�াডাকশন লাইেনর কম� িযিন িকাদােরর  লাকায় কাা কেরন, িক� তৃতীয় েকান প�, েযমন 
চাকরীদাতা সং�া তার েযে�া কের  েং েেতন েদয়.  

 েযাপক লংঘন  ে� কারখানার েিতের সের� লংঘন  েং/অথো  কি েযে�াগত েযথরতােক েো ায় যা কম�েদর িেরাি 

অংশেক েনিতোচকিােে �িািেত কের. 

োধযোধকতা 

1. িনেয়াগদাতা ি সােে তােদর কম�েদর সােথ িনেয়াগ সং�া� স�েকর র ানয িকাদার দায়ী থাকেে. িকাদার েদেশর �েযাায েরেতর আইন ো  ই 
েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  েকাড েনতৃেৃর �িমতমান েমেন চলেে. 

2. িনে�ন 
কমরচারীেদর নথীিু�করেণর ে�ে� ককযা্র েদেশর আইিন �েয়াানীয়তাগিুল েমেন চলেে।. 

3. িনেয়ােগর চুি� 

a. িকাদার িনেয়ােগর চুি�র েযে ার স�িকর ত েদেশর আইেনর চাি দা েমেন চলেে, কম�র িলিখত চুি�র চাি দা,  কই সােথ,   ধরেনর 
িনেয়ােগর চুি�র েময়াদকাল, সময়সীমা  েং/অথো নোয়ন  র অ�িুর � থাকেে. 

b. িকাদার িনেয়ােগর চুি�নামায় শতর ােলীর রপুেরখা, যিদ েথেক থােক, স�ণূরিােে অেশযই েযাখযা করেে,  েং তা কম�র িাষােত েলখা থাকেে. 

c. েযখােন িনেয়ােগর চুি� েযেবত  েে, েসখােন কম�েক িনেয়াগ চুি�র  কি �িতিলিপ কম�র িনোর িাষােত, চুি� স�াদেনর আেগই িদেত  েে. 

4. অ�ায়ী কম�  েং ��কালীন চুি�র েযে ার 

a. অ�ায়ী (শধু ুচুি�র মাধযেম রিমক) ো �� ো িনধরািরত েময়াদী চুি�র অতযািধক েযে াের মাধযেম, িকাদার িনয়িমত িনেয়াগ উ�ুত রম 
ো সামািাক িনরাপিা আইেনর দািয়ৃ  াােত পারেে না. 

b. অ�ায়ী কম�র েযে ার, েযখােন আইনগতিােে অনেুমািদত, শধুমুা� েমৗসুমী কাা ো চাা েমৗসমুী উতপাদন চাি দা েমিােনার ানয উতপাদন 
কাো েযে ার করেত  েে, অথো ��কালীন শনূযপদ ো  ক েছেরর কম কম� চাি দা েমিােনার ানয েযে ার করা যােে. 

c. অ�ায়ী উতপাদন কম� ো ��েময়াদী চুি�র মা�ািতির� সসােয েযে ােরর উদা রেণর অ�িুর�  ে�: 

i.  কি অেযা ত চাকরীর চাি দা েমিােনার ানয  ক েছেরর েেিশ অ�ায়ী কম�র েযাপক েযে ার; 

ii. ��কালীন চুি�র নোয়েনর েযাপক েযে ার, েযখােন েসই েরওয়াা কম�র চাকিরচুিতযর িাতা, েসাশযাল িসিকউিরির েময়াদকাল, ইতযািদর 

পূণর �াপযতােক অ�ীকার কের;  েং 
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িনয়িমত চাকির 
iii. েযখােন ে�াডাকশন লাইেনর ১৫%- র েেিশ কম�ই অ�ায়ী অথো ��-েময়াদকালীন চুি�র. 

d.  ই  লাকায় িনেয়ােগর আইন  েং েরওয়াা ািল,  েং েদশ-েথেক-েদেশ েযপকিােে তারতময ঘেি.  ই �িমতমােনর �েয়াগ েদশ-েথেক-েদশ 
িিিিেত িনধরারণ করা  েে. 

5. িশ�ানেীশ কমরসিূচ 

a. সাধারণ িনময় ি সােে, েয-সকল �ােন “�িশ�ণ েেতন” অথো “িশ�ানেীশ কমরসিূচেত” অংশ� েণর ফেল েেতন, িনয়িমত কম�েদর সিুেধা 
ো েেতেনর েচেয় কম  য়, েস সকল ে�ে� তা অনুেমািদত নয়. 

b. েযিত�ম ি সােে,   ধরেনর কমরসিূচ েদশ-েথেক-েদশ িিিিেত অনেুমািদত  েত পাের, যিদ কমরসিূচ: 

i. েদেশর আইেন েথেক থােক  েং আইন েমেন চেল. 

ii. �িশ�ণাথ�েদরেক কমর দ�তা িদেয় উপকৃত করার ানয �ণীত  েয় থােক  েং িনয়িমত চাকরীর পেথ  িগেয় িনেয় যায়. 

iii. কমরসিূচেত �িশ�ণাথ�র অংশ� েণর সময়সীমা সীিমত থােক, (সাধারণত ৬ মােসর অিধক নয়); 

iv. �িশ�ণাথ�েদরেক চূাা� পেণযর উতপাদেনর ানয আইনগত নযূনতম মািুর যা তার েচেয় েেিশ  াের েেতন েদওয়া  য়; েং 

v. িনেয়াগ সং�া� কারেণ উ�ুত রম ো সামািাক িনরাপিা আইন  েং �িেধােনর অধীেন িকাদারেরর কতর েয  িােয় যাওয়ার উে েশয 

 ই কমরসিূচ েযেবত  ে� না. 

6. োিার কাোর েযে�া িনিষ� 

a. আচরণ িেিধ  েং েকাড েনতৃেৃর �িমতমান েমেন চলা িনি�ত করার ানয িকাদার Nike �যাা ো Nike স েযাগী পণয উতপাদন করার 

ানয েকান �কার োিার কাোর েযে�া করেে না.  র অথর  ল, কম�রা িনয়িমত কমর�েলর োইের েকাথাও েকান Nike �যাা ো Nike 

স েযাগীর উতপাদন কাা পিরচালনা করেে না. 

b. অনযানয ে�তােদর ানয (Nike নয় অথো Nike নয়  মন স েযাগীেদর পেণযর ানয), যখন োিার কাোর েযে�া করা  য়, েসে�ে� 

িকাদার অেশযই তার েযে�া কাযরকর কের েসখােত সমথর  েে েয, েস কী িােে িনি�ত কেরেছ েয v �যাা অথো Nike স েযাগী পেণযর 

উতপাদেনর ানয ই�াকৃতিােে ো অিন�াকৃতিােে, োিার কাা করা  ে� না. 

 
 

েযখােন সপুািরশকৃত েরওয়াা ি সােে সিুনিদর্িােে িচিিত করা  েয়েছ েসখােন েযতীত  ই েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  সেরিনব মান িনধরারণ কের েদয় মা�, -িকাদার 
অেশযই েয েকান �েযাায উ তর আইিন োধযোধকতা েমেন চলেে  েং তােদর কম�েদরেক আেরা েেিশ সরু�া েদয় েতমন িনা� েরওয়াা গো েতালা অেযা ত রাখার 

ানয িকাদারেদরেক উতসাি ত করা  ে�. 
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�যাাাডর  
Nike-ক সা�থ িবজ�নস ককাক একি শতর  িহসা�ব, কন�যাাক এই নরিত এবং সহ�যাগর েকাড লরডাকিশপ �যাাাডর গুিল ��য়াগ এবং সং�যাজন কক�ব, 
িক েযভা�ব এক িবজ�নস অনুশরল�নক অ�গরত ��যাজয আই�ন আকও িবশেভা�ব বররনা ককা হ�য়�ছ, এবং কন�যাাক তা যা্াই ও পকর��রক জনয 
োিখল কক�ব। ক�যাা�ক এই িবিধ সকল বহৃত কমর্ �ল তাক সকল কমর্ াকর�েক তা�েক িনজ� ভাষায ে�কর কক�ব; এই িবিধ এবং েে�শক আই�নক 
উ��খ অনুসা�ক কমর্ াকর�েক অিধকাক ও োয স��কর  �িশি�ত কক�ব; এবং Nike �যা�াড অথবা Nike অনু�মািেত পরয উতপাে�ন েকান �কাক 
সাব-ক�া�াক স�িত সুিনি�ত কক�ব। 
সং�া 

 তথয বা তথযািে ছাপা�না, িলিখত বা ৈবেযুিতন সংকি�ত। এি�ত অ�ভুর্, িক� এ�তই সরিমত নয় এমন িজিনস হ��, েককডর , িক�পাটর , 
িব�ি�, অিভ�যাগ, কি�উটাক ফাইল, বযি্গত ফাইল, েপ েকাল ও সময় কাখাক েককডর , ই�মল ও অনযানয অনুকূপতা। 

আবশযকতা 
1. এ কজন িন�য়াগকতর া িহসা�ব এি স�ূনর ক�যাা�কক োিয়� েয িতিন তাক কমর্ াকরক সা�থ িক ককম কা�জক স�কর  কাখ�বন। ক�যাাক েে�শক 

��যাজয আইন েম�ন ্ল�বন অথবা এই েকাড িলডাকিশপ �যাাাডর  েম�ন ্ল�বন। 

2. েকাড এবং েকাড িলডাকিশপ �াাা�ডর ক ��য়াগনরিত 

a. Nike ও Nike স�ো�য়ক েকাড অফ কাাা (েকাড) আক িলডাকিশপ �াাাডর  েকাড (CLSs) ��যাজয, Nike বা Nike স�ো�য়ক িজিনস 
��ত কক�ছ এমন ক�যাাক ও সাব ক�যাাক�েক জনয। 

b. কম� সং�া� সম� ��যাজয েে�শক আই�নক ধাকা ও Nike’স েহলথ ও েসফি েকাড আক পিক�বশ �াাাডর  আক CLSs আইনগত ভা�ব 

ক�াা�কক যায়গায় কাজ কক�ছ এমন েয েকা�না বযি্ক জনয ��যাজয। 

c. েেশরয় আই�নক উ� কম�ক িনিক�খ েকাড আক CLSs �াাাডর  উতপাে�নক কম��েক জনয ��যাজয, েসই বািডক ম�ধয েযখা�ন Nike বা Nike 

স�ো�য়ক ব� উতপােন ককা হয়। তৃতরয় পাির  বা অনযানয ্াককরকত বা ক�া�াক ও উতপােন লাইন কম�কাও এ�ত অ�ভুর্। 

d. লাই�স�িস ও এ�জ�। লাই�স�িস ও এ�জ� েকাড, CLSs ও েেশরয় আইন মান�ব Nike বা Nike স�ো�য়ক �া�াড ে�াডাা ৈতিকক 
সময় এবং �িত�িতব� হ�ব েয তাকা Nike বা Nike স�ো�য়ক �া�াড ে�াডাা ও অনযানয েককাকর লাই�স�িস ও মযানুয়াল /এ�জ� নরিত 
পালন কক�ব। 

3. ক�াাট�কক বযবসা প�িত�ত �যাাা�ডর ক রকযসাধন 

a. অবশযই ক�যাাক কম��েক জনয শতর  ও িনয়মাবলর �হর কক�বন, নূযনতমভা�ব েে�শক িবপেমু্ অিধকা�কক �া�থর ও আ�রজািতক �ম ও 
সামািজক িবপেমু্ শতর  ও িনয়মাবলর অনুসা�ক। 

b. নরিত ও �ি�য়া। ক�যাাক�ক কম��েক জনয িলিখত ও পিক্ািলত ও সবর িেক েথ�ক সিক েককডর  কাখ�ত হ�ব, যথা ভিতর  বা ��বশন, ভাডা 
ককা, িনয়মানুবত�তা, ছাটাইককর বা সমাি�ক �ি�য়াক সময়।  
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কাযরককরককর CLS – প�ৃা 2        03.15.10 

 ক�যাাক সিক পিক্ালনায় অনু�করাক জনয িনয়িমত পযরা�লা্না প�িত, �ি�য়া ও তাক ��য়াগকক�রক মধয িে�য় 
সং�াক ঘটা�না হ�ব। 

c. ক�যাাক মানিবক েকৗশ�লক মধয িে�য় শাসনকা�যরক োয়ব�তা সম� কম��েক ম�ধয সমানভা�ব নযা� কক�ব। 

d. সিকভা�ব িনয়ম নরিত ্ালনাক জনয ও �ি�য়াকক�রক - েযমন ভাডা ককা, ��ভে না ককা, অিভ�যাগ ককাক িসস�টম, �িতপূকর, 
হয়কািন বা অপমান, কা�জক সম�য়ক জনয েয়া ক�ক ��যাজয CLS েেখনু। 

 

4. পিকেশরন ও �িতিবধান  

a. ক�যাাক অিডট হওয়াক সময় সম� তথয িে�য় সহ�যািগতা কক�ব, Nike-েক বা নাই�কক স�িত�া� তৃতরয় পাির  অিডটাক�ক, যাকা আ�েশ 
অনুসা�ক েকা�ডক মান, CLS ��য়াজনরয়তা এছাডাও েেশরয় �যু্ আইন বা িব�ি� লাগু আ�ছ িকনা তা িমিল�য় েেখ�বন। 

b. িনকর��রক জনয জমা েেওয়াক ম�ধয অ�ভুর্ থাক�ব: 

i. ক�াা�কক উতপাে�নক ্া�ন এবং েযখা�ন সম� �াসি�ক তথযািে ক�য়�ছ, েসখা�ন অিডটক�ক শাকরিককভা�ব উপি�ত থাক�ত িে�ত 
হ�ব । যিে ��য়াজন হয় তাহ�ল তাকা র ্া�নক কা�জক পিক�বশ েেখ�বন, যাক ম�ধয েসই সব যায়গা অ�ভুর্ েযগুিল�ত সাধাকনত 
িভিজটক�েক ��বশ কক�ত েেওয়া হয় না, িনকপ�া বা বুি�গত স�ি�ক কাক�ন। 

ii. অিনয়ি�িকতভা�ব ক�াা�কক কম��েক সা�থ সহজতকভা�ব েগাপনরয় আলাপ আ�লা্না ককাক সুিবধা। অিনয়ি�িকতভা�ব 
ক�াা�কক কম��েক সা�থ সহজতকভা�ব েগাপনরয় আলাপ আ�লা্না কক�ত পাক�বন। ক�যাাক এই অিডট িবষয়ক ��� 
কম��েক ‘েকা্’ কক�ত পাক�বন না বা কম��েক অিড�টক িবষয় অনিধকাক ��বশ কক�ত পাক�বন না; এবং 

iii. স�ূরর তথযািে ��ত কাখ�ত হ�ব যা CLSs েম�ন ককা হ�য়�ছ বা অনযথা েেশরয় আইন �রয়ন বা েকাড বুিঝ�য় িে�ত হ�ব। 
c. নিথপ� ধাকর 

i. ক�যাাক�ক সম� তথযািে েকাড বা েেশরয় লাগু আইনানুসা�ক পালন কক�ত হ�ব যা CLSs িব�শষভা�ব তথযিে ি্ি�তকক�র ��য়াজন 
হ�ব। েসই সকল তথযািে ক�াা�কক আয়��ক ম�ধযই থাক�ব ও তা খুব সহ�জই ি্ি�ত বা সহজলভয ভা�ব Nike বা Nike-এক 
অিডটক েেখ�ত পাক�বন। 

ii. সবরিনন িবগত 12 মা�সক তথযািে ক�র কক�ত হ�ব বা েেশরয় আইনানুসা�ক েযি স�বরা� সময় ��য়াজনরয়। 

d. ��তা। ক�যাাক�ক CLSs বা েকাড �বতর �নক িবষ�য় স�ূরর �� হ�ত হ�ব (েখালাখিুল ও স�)। তথযিেগু�লা �াথিমক বা অিবকৃত অব্ায় 
কাখ�ত হ�ব। তথযািে িবকৃত ককা বা তাক অনুপি্িত বা�নরয় নয়। উোহকর�কূপ ক�যাাক অিডটক�ক “ডবল বুক” বা িমথযা ও ভুলপ�থক 
তথয �েশর�ন িবকত থাক�বন। 

e. ক�র। ক�যাাক অিড�টক সময় অসহ�যাগরতাক েকান িবষয় ি্ি�ত কক�বন না। অনযথায় কা�জক ্ুি্ েথ�ক িবকত বা অডর াক কমা�না হ�ব বা 
স�বপক বি�ত হ�বন। 



কাযরককরককর NIKE েকাড িলডাকিশপ �যাাাডর  
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5. অৈবধ সাব-ক�যাাক িনিষ� 

ক�যাাক িলিখত বা পূবর িনধরািকত অনমুিত ছাডা Nike বা Nike জাত তৃতরয় পাির  �বয ছাডা েকানককম সাব ক�াা উতপােন কক�ত পাক�বন না। 



কাযরককরককর NIKE েকাড িলডাকিশপ �যাাাডর  
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6. েযাগা�যাগ ও �িশ�র। 

a. ক�যাাক�ক গুকু�পূরর কা�জক ্া�ন এই েকাড লাগা�ত হ�ব, কম��েক ভাষা (গুিল) অনসুা�ক তা লাগা�ত হ�ব। 

b. কম� ওিক�য়��শন ও �িশ�র। ক�যাাক �� ধাকরা তাক নতুন কম��ক কা�জ েযাগো�নক সময় েে�বন, যাক ম�ধয কম�ক িনয়ম, সিুবধা ও অনযানয 
অিধকাক ও মানিবক নরিত, িশ� নরিত, সংগঠ�নক �াধরনতা, �া্য ও সুক�া। সম�য়ক সা�থ সা�থ িনয়িমত ে�িনং, িনিের্ নরিত ও �রয়ন 
সং�শাধন কক�ত হ�ব। 

b. কা�জক জায়গায় িনয়ম, নরিত ও অনুশরল�নক মাধয�ম কম��েক সা�থ তা�েক িনজ� ভাষায় তা বুিঝ�য় িে�ত হ�ব। 

c. ত�াবধায়ক (সপুাকভাইজাক) �িশ�র। ক�যাাক�ক আস� কক�ত হ�ব তাক সপুাকভাইজককা েে�শক আইন েকাড ও CLS �াাাটর  অনুসা�ক। 

d. ে�িনং-এক তথয । ক�যাাক�ক ে�িনং-ক তথয িবষয় (গুিল), তািকখ (গুিল), ও উপি্িতক নাম (গুিল) –এক িববকর কাখ�ত হ�ব।  
 

েযসব ে��� সিুনিের্ভা�ব েকানও সপুািকশকৃত প�িত শনা্ ককা হ�য়�ছ, েসগিুল ছাড়া এই েকাড িলডাকিশপ �যাাাডর  শধুমুা� নযূনতম �যাাাডর  সিুনিের্ ক�ক – 

কন�যাাক�েক অবশযই ��যাজয সবককম স�বরা� আইনগত আবশযকতা েম�ন ্ল�ত হ�ব এবং কাজক�মরক িনজ� প�িত িবকা�শক জনয তা�েক সবরো উতসািহত ককা 

হয় যা তা�েক কম��েক অিধকতক িনকাপ�া �োন ক�ক। 



েপশাগত �া�য মযাােনামম  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  
 

 

�যাাাডড  
mieivnKvixi 1Tকান করার নেয  কক িেরাপা, পির��, �া�য্সত �াে  াাে করাে  েব কান করার নেয, কাানর ্া� ্�কড ্যু  ো কাানর ্মম  ঘা 

অথো 1TmieivnKvix‡`i 1Tকাানর নামগাম িেিভ� কানকামডর  ল�ররপ  ঘা ায ডঘো া ওািদক কিত ‡iva করাত  ামানেীম পাাকপ �দণ করাে। ্কল কম�র িেরাপ�া া 

�া�য ্বংাা েকাো ্সােয য্ঝ িক িেিডারণ,  িতারাি  েব তাাত দ�াকপ করার নেয 1TmieivnKvixM‡Yi 1Tকাাছ িেিভ� ি্া�ম থাকাত দাে। 

 শারীিরক  েব মােি্ক �াা�যর য্ঝ িক  া্ করাত  েব ্ামািনক কলযাাণর  িংমা  েব প�িতগযিলর িেকাশ  েব  ামাগ৷ 

াািম�  
েলাাকশে মযাােনার অেশয্ �া�য পিরিালো প�িতগযিল িেকিশত,  ামাগ  েব অেয্ তৃ দা� তা িেি�ত করােে৷ 

HSE  িতিেিি অেশয্ �া�য পিরিালোর  ামানেীমতাগযিল  িতিা, রকণ  েব পিরিালো করােে৷ 

মযাােনার  েব ্যপারভা্নাররা অেশয্ ্কল কম�  িশিকত  েব �া�য পিরিালোর  ামানেীমতাগযিলর  িত অেযগামী তা িেি�ত করােে৷ 

কম�াার �া�য মযাােনামামর  ামানেগযিলর অেযগামী দাত দাে৷ 

আেশযকতা 
1. য্ ঝ িক মরলযামে— িতক কমডাকা� োিাডক িভি�াত ্�ািাত য্ঝ িক মরলযামাের ডকযামম রারাত দাে ্াাত েরযেতম িে িলিরত িোমগযিল থাকাে: 

a. কম�াার নেয েপশাগত  েব অ-েপশাগত �া�য্�িকড ত য্ঝ িক শোু করা৷ 

b. ে�াারন ঘযাাগযিলর ্াাথ ্�িকড ত য্ঝ িকর মরলযামে করা৷ 

c. �াা�যর য্ঝ িকগযিল  া্ করাত শোু করা  েব িেম�াণর প�িতগযিল  ামাগ করা (ে্মে টকা করাণর ে া�াম, িরমপাে ে� করার ে া�াম)৷ 

2. েীিত া প�িত্মরদ—  িতক া তার �াা�যর য্ঝ িক  া্ া wbg©~j করাত প�িতগযিল  ামাগ করাত দাে ্াাত অেশয্ কমপাক িে িলিরতগযিল অাভযড ু থাকাে: 

a. ি�িেক্ (U1000 U র েেিশ কম� থাকা ্ম� েলাাকশাে  ামানেীম): 

 �া�য ্াের ্ম� কম� েপশাগত  েব আপপকালীে াাযাির e¨envi ্�াকড   িশিকত দামা  িিত৷ 

 েরাগী ভিতড , িিিকপ্া, পিরেদণ  েব িড্িাানড র প�িতগযিল অেশয্ থাকাত দাে৷ 

 িিিকপ্া  েব ততােিাাের ্ররামগযিলর েযেদার, রকণাােকণ পরীকা  েব ংমাাে৷ 

 ্বংমণ ো েছাঝমাাি েরাাগর কারাণ অেযপি�ত থাকা েরাগীাার কাান ি ার আ্া৷ 

 ্ম� ্বংািমত েরাাগর িিিকপ্া৷ 

 ্বংমণ িেম�ণ  েব দাাত ্থা্থ ্ররাম (ে্মে, নীোণযিেদীে া�াো, ি্িপআর  িতারািী মযারাশ, অাঘাা�ভ, েযেদাারর পর ে াল োামা ্রঝি  েব 

কত�াে ে্লা্ামর িকঘ্)৷ 

  িত U1000U কম� িপছয েরযেতম  কক েযিুগত িেছাো৷ 

 ্াি�ক োমযিলািালর েযে�া ে্রাাে ্ে্মম U21 েথাক 27U িডি� ে্লি্মা্ (U70-80U  াারেদা্ঘ) েনাম রারাত ্কম  মে  কক mgwšẐ ি�িেক ৷ 

 �া�যকরী েযে�া মােকগযিলর  িত াঢ়ৃ ্বল�৷ 
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b. �া�য ততােিাে: 

 য্ ঝ িক মরলযামাের  লা ালর িভি�াত  কক কাকাামা্যু  �া�য ততােিাে ে া�াম৷ 

 ততােিাে ে া�াামর  লা লাক িো�াাণর  কক েযে�া  েব ্বাশািেী পাাকপ  েব িিিকপ্া েযে�ার  কক িোাড িশকা ্রেরাদ করা৷ 

 িে্যিুর ্কল �র ( াক-িোমাগ, েে্লা্ে পরীকা,  াক-অযা্া্োমম, অ্য�তা পরেত�)-  কম�াার ্ািারণ �াা�যর মরলযামে৷ 

  কনে ে্াগয িিিকপ্ক, েপশাগত �া�য্ে েপশাাার ো াক কতৃডপক অেশয্ �া�য ততােিাে প্ডাালািো করােে৷ 

  েণতা শোুকরণ  েব �াা�যর  িাারর িংমাকলাাপর পিরককোর নেয েপশাগত �াা�যর েডঘা অেশয্ প্ডাালািো করাত দাে৷ 

c. �া�য  িার: কম�াালর ্ামি�ক �াা�যর য্ঝ িক  া্ করার  পাম িদ্াাে  িতারািমরলক েযে�াগযিল অেশয্ �দণ করাত দাে (ে্মে:- িরমপাে ে� করা, 

মিদলাাার শারীিরক DbœwZi Rb¨ মাা্র িংমাকলাপ, wU‡Ubvm f¨vw·‡bmb, †ncvUvBwUm B, f¨vw·‡bmb ্তযািা) 

d.  িতক কম�র তার িেন� �া�য িিিকপ্া েরকডড গযিলাত cÖ‡ekvwaKvi _vK‡e৷ 

3.  িশকণ— ্কল কম� অেশয্ শারীিরক  অেব মােি্ক �া�য  েব ্ামািনক কলযাাণর ্াাথ ্�িকড ত তথয  েব/অথো  িশকণ পাা� তা িেি�ত করাত দাে৷  

�া�য ্াের কম�গণ: তারা ্া ্রেরাদ করাছ তার নেয অেশয্ ্াের �ারর mb`avix  িশকণ পাােে৷ 

4. ডকযামামশে—  

Uে�িেব/  িশকণU েরকডড :  িতক কমডাকা� অেশয্  েরযেতম 3 েছারর নেয Uে�িেব/  িশকণU েরকডড  রারাত দাে। 

িিিকপ্া েরকডড :  িতক কমডাকা� অেশয্  েগাপে  েব ্যরিকত িিিকপ্া েরকডড  রারাত দাে, েরযেতম িাকিরর েমমাা া তারপার U30U েছর প্ডা। শযিযমা� আ্েগত 

আেশযকতা েযতীত, কম�র িলিরত ্সিত ছাড়া তার িিিকপ্া েরকডড   কাশ করা দাে ো। 

 ঘোর েরকডড :  িতক কমডাকা� অেশয্  েরযেতম 5 েছারর নেয িেিভ�  ঘোর েরকডড  রারাত দাে। 

অেযােয েরকডড :  

a. weivRgvb য্ ঝ িক মরলযামে। 

b. µgvRg miÄvg েরযেতম 3 েছারর নেয রকণাােকণ ৷ 

 

 

ে্্ে েকা� ্যিেিাড্ভাাে েকাো ্যপািরশকৃত প�িত শোু করা দামাছ, ে্গযিল ছাড়া  ্ েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শযিযমা� 

েরযেতম �যাাাডড  ্যিেিাড্ কার – mieivnKvixM‡Yi অেশয্  া্ানয ্েরকম ্ােডার আ্েগত আেশযকতা েমাে িলাত দাে  েব 

কানকামডর িেন� প�িত িেকাাশর নেয তাাার ্েডাা  প্ািদত করা দম ্া তাাার কম�াার অিিকতর িেরাপ�া  াাে কার। 

�্েয: 

  া্ানয রাাীম া �ােীম আ্ে  েব িেিিিোাি। 

 Nike ESH দযাােযক, পিৃা U9-6 

 

 

  



sাsয্করী বয্বsা  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvix‡`i কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 কমর্েkেt sাsয্করী বয্বsা জিনত কারেণ ঝঁুিকর সmাবনা কম করার জনয্ pিkয়া eবং কাযর্pনালী udাবন eবং বাsবায়ন। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয sাsয্করী বয্বsা নীিত udািবত, বাsবািয়ত eবং aনসুিরত হেc। 

HSE pিতিনিধ aবশয্i sাsয্করী বয্বsা নীিত eবং পdিত pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা িনি ত করেবন েয কমর্চারীরা pিশিkত eবং sাsয্করী বয্বsা নীিত eবং পdিতর আবশয্কতার pিত িব s থাকেছন। 

কমর্চারীরা aবশয্i sাsয্করী বয্বsা নীিত o পdিতর আবশয্কতা গিুলর pিত িব s থাকেবন। 

সংjা  
sাsয্করী বয্বsা হেc বেজর্ য্র িবপেদর সে  মানেুষর সংsশর্ েরাধ করার মাধয্েম sাsয্ unয়েনর eকিট sাsয্কর uপায়।  িবপদ হেত পাের; েরােগর িফিজকয্াল, 
মাiেkাবায়লিজকয্াল, বায়লিজকয্াল aথবা কয্ািমেকল eেজn। েয বজর্ য্গিুল sাsয্ সমসয্ার সিৃ  করেত পাের েসগিুল হেc মানষু eবং পশরু মল, কিঠন বজর্ য্, গাহর্sয্ বজর্ য্ জল, 
িশlজাত বজর্ য্, eবং কৃিষজাত বজর্ য্। 

আবশয্কতা  

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt sাsয্করী বয্বsা সmাদন জিনত ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ aবশয্i রাখেত হেব যােত 

নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. sাsয্করী বয্বsার সে  সmকর্ যkু িবপেদর শণাkকরণ। 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক কম করার জনয্ িনয়ntন পdিতর শনাkকরণ eবং বাsবায়ন (েযমন, বায়ুচলন, পির ার cwi”QbœZv)। 

2. নীিত eবং পdিত – েযখােন কমর্চারী eবং mieivnKvixরা কাজ কেরন েসi সমs a লেক sাsয্করী বয্বsা সkাn িবপদ েথেক মkু রাখার জনয্ pিতিট কমর্sেল 

aবশয্i বাsবািয়ত পdিত থাকেত হেব। নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল বজায় রাখেত হেব: 

a. কমর্sেলর সমs a লেক পির ার, শু  eবং েমরামিতর জনয্ uপযkু aবsায় রাখেত হেব। 

b. pেতয্িk কমর্sলেক eমনভােব িনমর্াণ eবং রkণােবkণ করেত হেব যােত তীkদn pাণীরা, েপাকামাকড় aথবা aনয্ানয্ কীট পতে র pেবশ েরাধ করা যায়। 

c. যখন কােজর ফেল আd aবsার সিৃ  হয় তখন আd AvenvIqv েথেক রkার জনয্ বয্বsা করেত হেব। 

d. জ াল eবং AveR©bv eকিট িছd েরাধী, a-েশাষনkম পােt জমা করেত হেব যা pিতিদন খািল করা হয়। 

e. ছl েক পড়া (িsল) সে  সে  পির ার করেত হেব eবং বজর্ য্ aবশয্i যথাযথ ভােব পিরতয্াগ করেত হেব (িভেজ েমেঝর জনয্ সতকর্ িচh বয্বহার করা 

DwPr)। 
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f. িনmিলিখত aনপুােতর uপর িভিt কের pিত িলে র জনয্ পযর্াp সংখয্ার পথৃক েশৗচালেয়র বয্বsা করেত হেব: 

কমর্চারীর সংখয্া েশৗচালেয়র নূয্নতম সংখয্া 

1 েথেক 15     1 

16 েথেক 36     2 

36 েথেক 55     3 

56 েথেক 80     4 

81 েথেক 110     5 

111 েথেক 150     6 

150 eর aিধক   pিত aিতিরk 40 জন কমর্চারীর জনয্ 1 িট িফkচার 

 

g. pিতিট েশৗচালেয় পযর্াp বায়ু চলাচল eবং সংলg িন াশন পাiপ থাকেত হেব। 

h. pিতিট েশৗচালয় কমপেk pিতিদন পির ার eবং দষূণমkু করেত হেব। 

i. সমs কােজর জায়গায় oয়াশেবিসেনর সে  সাবােনর বয্বsা করেত হেব। 

j. pিতিট oয়াশেবিসেনর পােশ sতnt েপপার টাoেয়লস, eয়ার েbায়ারস, aথবা GKUvbv পির ার কাপেড়র টাoেয়েলর GKwU বয্বsা রাখেত হেব। 

3. pিশkণ – কমর্চারীেদর aবশয্i sাsয্করী বয্বsা সmেকর্ তথয্ pদান করেত হেব। 

4. ডkয্েমেnশন—   

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।    

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

 

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম 

sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র 

িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 9-15 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix  কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixiM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 সকল কম েক িনরাপদ পানীয় জল সহেজ eবং dত সরবরাহ করেত পdিত ৈতির করেত eবং pেয়াগ করেত হেব৷ 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার িনি ত করেব েয পািনর গণুাগণু সংkাn পdিতগিুল ৈতির হেয়েছ ,pযkু হেয়েছ eবং aনসুরণ করা হেয়েছ৷ 
HSEpিতিনিধ পািনর গণুাগণু সংkাn pিkয়া eবং পdিতগিুল সmাদন ,রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেব৷ 
ময্ােনজার eবং সপুারভাiজার িনি ত করেব েয কম রা পািনর গণুাগণু সংkাn pিkয়া eবং পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং েসগিুল পালন কের৷ 
কম রা পািনর গণুাগণু সংkাn pিkয়া eবং পdিতগিুল aবশয্i পালন করেব৷ 
সংjা 

 my‡cq পািন হল পান করার েযাগয্ পির ার eবং sাস্হয্কর পািন৷ 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কারখানায় বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. কমর্েkেtর পানীয় জল সংkিমত করেত পাের eমন সmাবয্ িবপদগিুল শনাk করা৷ 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. সংkিমত পানীয় জেলর সmাবনা কমােত িনয়ntণ পdিত শনাk করা  ( uদাহরণsরূপ নমনুাকরণ ,পিরেশাধন)৷ 

2. নীিত eবং পdিত—pিতিট বয্বsােত পািনর গণুাগণু সংkাn পdিতগিুল pযkু হেত হেব ,যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. সকল কম র জনয্ পানীয়  ( বহনেযাগয্) জেলর বয্বsা থাকেত হেব৷ 

b. my‡cq পািনর uত্স িনিদর্ রূেপ িচিhত করেত হেব৷ 

c. পািনর িডসেপিnং iuিনটগিুল িবপjনক কমর্ পিরেবশ েথেক aবd রখেত হেব৷ 

d. pিতিট পানীেয়র েপয়ালা aথবা কেnনােরর জনয্ পিরশdু স য় eবং পির ার করার জয়গা৷ 

e. খাবার psত করার পূেবর্ aবশয্i my‡cq পািন ফুিটেয় িনেত হেব aথবা সংkমণমkু করেত হেব৷ 

f. KviLvbvq পানীয় জেলর uেত্সর সংkমণ aথবা সংkমেণর সmাবনার জনয্ িলিখত pিতিkয়ার পdিত৷ 
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g. পািনর নমনুাকরণ কাযর্kম: hviv পানীয় জেলর জনয্ মািটর িনেচর  ( kেয়া)   ev gvwUi uপিরতেলর পািন e¨envi K‡i, eমন pিতিট বয্বsােত eকিট পািনর 

গণুাগণু নমনুাকরণ কাযর্kম থাকেত হেব৷ নূয্নতম ,িনmিলিখত pেয়াজনীয়তাগিুল থাকেতi হেব: 

 জনসংখয্ার uপর িনভর্ র কের নমনুাকরেণর সংখয্া: 

জনসংখয্া  নূয্নতম নমনুা/ৈtমািসক(pিত তৃতীয় মাস) 
25 েথেক 999        1 

1000 েথেক 4999        10 

5,000 †_‡K 9999         15 

10,000 েথেক 19,999            20 

> 20,000         50 

 বয্ােkিরয়া eবং িনঃসংkমেণর পিরgহেণর মাtা: 

- িফকয্াল কেয়লফমর্   =0.0 ৷ 

- িজয়ািডর্ য়া লয্ামিবলা িসs-eর99.9  % িনিskয়তা ,ভাiরােসর99.9 % িনিskয়তা৷ 

- িসেsেম pিব  আবািসক িনঃসংkমেকর ঘনt 0.2 িমিলgা/িল েথেক কম হoয়া চলেব না৷ 

- pিত মােস নমনুার  95 শতাংেশ ,পিরমাপ করা েমাট েkািরন ,সংযkু েkািরন aথবা েkািরন ডাiakাiড থাকেতi হেব৷ 

3. ে িনং /cÖwk¶Y —  

পািনর গণুাগণু সmেকর্ ধারণা: মািটর িনেচর  ( kেয়া) পািন aথবা মািট uপিরতেলর পািন বয্বহার হেc eমন `dZ‡ii সকল কম েক েসখানকার পািনর গণুাগেুণর 

sয্াnাডর্ গিুল eবং পdিতগিুল সmেকর্ ধারণামূলক cÖwk¶Y িদেত হেব৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল cÖwk¶Y e amভুর্k থাকেব: 

 েযেকােনা পানীয় জল সmিকর্ ত aসsুতা ,যার জনয্ pথিমক িচিকত্সা aথবা ডাkাির সাহাযয্ pেয়াজন ,তার জনয্ িরেপাটর্  পdিত৷ 

 aসsুতার িরেপাটর্  পdিত৷ 

পািনর গণুাগণু সmেকর্ cÖwk¶Y: েকােনা `dZ‡i পািনর গণুাগেুণর রkণােবkেণর dািয়েt থাকা সকল কম েক ,পানীয় জেল সংkমণ হেল তার তাত্kিনক pিতিkয়ার cÖwk¶Y 

িদেত হেব৷ 

4. ডkয্েমেnশন—  

cÖwk¶Y েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ cÖwk¶Y েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o Zvi cieZ©x 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর েরকডর্  রাখেত হেব: 

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ পািনর িবে ষণাtক গণুাগণু পরীkা৷ 
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েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 9-18 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরপূ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 ডরিমটির/kªgwbevm¸wj পিরচালনা eবং রkণােবkেণর ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত pিkয়া o পdিতগিুলর িবকাশ eবং pেয়াগ৷ 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার ডরিমটির /kªgwbevm পিরচালনা পdিতগিুল িবকিশত, pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc তা aবশয্i িনি ত করেবন৷ 

HSE pিতিনিধ ডরিমটির /kªgwbevm ময্ােনজেমেnর pেয়াজনগিুল সmাদন, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেব৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজার িনি ত করেব েয কম রা ডরিমটির ময্ােনজেমেnর pেয়াজনগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং েসগিুলর aনগুামী৷ 

কম েদর kªgwbevm ময্ােনজেমেnর pেয়াজনগিুলর aনগুামী হেত হেব৷ 

সংjা 

 kªgwbevm হ'ল eকিট থাকার বয্বsা েযখােন eকিট ঘের েবশ কেয়কিট িস ল িবছানা থােক, pায়শi pাiেভিস খবু সামানয্ বা থােক না; pায়শi ভাগাভািগ কের 

‡Mvm‡ji বয্বsা থােক৷ 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কারখানায় বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. kªgwbevm Pvjbv Ges i¶bv‡e¶‡bi কাযর্গিুলর সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিকগিুলর শনাkকরণ৷ 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক hাস করেত (uদাহরণsরূপ VvÛv I Mi‡gi e¨e ’̄v, AwMœmyi¶v, wbivcËv iতয্ািদ) পdিতগিুল শনাkকরণ eবং pেয়াগ৷ 

2. নীিত eবং পdিতসমূহ— pিতিট Kg©̄ ’‡j aবশয্i Avevm ev kªgwbevm পিরচালনা করার জনয্ পdিতগিুল pেয়াগ করেত হেব, যার মেধয্ কমপেk িনmিলিখতগিুল 

থাকেব: 

a. সাধারণ: 

 হাuিজং aবশয্i কাঠােমাগতভােব শিkশালী, ‡givgZ Kiv, পির ার, িনরাপদ eবং uপাদানগিুলর িবরেুd বসবাসকারীেদর িনরাপদ সরুkা সরবরাহ করেব৷ 

 হাuিজংেয় আগনু, িচিকত্সা eবং পুিলস eেজিnগিুল সহ sানীয় জররুী pিতিkয়াকারী বয্িkর েথেক aবশয্i যথাযথ pিতিkয়া থাকেব৷ 

 pিতিট বসবােসর েktেত আবািসক িপছু aবশয্i কমপেk 4 eM©wgUv‡ii জায়গা তত্সহ pিতিট sতnt বয্িkর জনয্ বয্িkগত কােজর জনয্ েগাপনীয় 

েsােরেজর বয্বsা করেত হেব৷ 

 পযর্াp আেলাকবয্বsা eবং িবদযু্েতর পিরেষবাগিুল সমs বসবােসর েkেt সরবরাহ করেত হেব৷ 

 সয্ািনটির সংgেহর বয্বsা eবং আবজর্ না েফলার বয্বsা aবশয্i রাখেত হেব৷ 

b. িsিপং েকায়াটর্ াসর্: 

 sতnt িবছানা, খাট বা বা  (েকানo িতনিট sরীয় বাে র aনমুিত েনi) aবশয্i pিত আবািসকেক িদেত হেব৷ 

 Kg©̄ ’j dারা সরবরািহত েয েকানo িবছানা aবশয্i সাফ eবং পিরcn হেত হেব৷ 

 পুরষু o মিহলােদর জনয্ aবশয্i পথৃক েশাoয়ার বয্বsা সরবরাহ করেত হেব৷ 

c. sানাগার eবং েশৗচাগার: 
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 pিত 15 জন আবািসক িপছু eকিট েশৗচালয় aনপুােত েশৗচালয় বয্বsা aবশয্i িদেত হেব৷ 

 pিতিট থাকার জায়গার 50 িমটােরর মেধয্ েশৗচালয় বয্বsা aবশয্i থাকেব৷ 

 েশৗচালয় বয্বsািট পরুষু eবং মিহলােদর জনয্ আলাদা করেত eবং িচিhত করেত হেব৷ 

 েশৗচালয় বয্বsাগিুল aবশয্i pিতিদন সাফ eবং জীবাণমুkু করেত হেব৷ 

 সমs sােনর eবং †avqvর জায়গাগিুল েpশারযkু eবং গরম o ঠাnা my‡cq Rj সরবরাহ করেব৷ 

 sােনর eবং কাচার জায়গািট থাকার জায়গার 50 িমটােরর মেধয্ aবশয্i রাখেত হেব৷ 

 sােনর েফায়ারািট aবশয্i 1 িমটার দরূেt রাখেত হেব eবং pিত 15 জন আবািসক িপছু eকিট েফায়ারার aনপুােত রাখেত হেব৷ 

 পথৃক েধায়ার বয্বsা eবং øv‡bi বয্বsা পুরষু eবং মিহলােদর জনয্ আলাদা কের িদেত হেব eবং তা িচিhত কের িদেত হেব৷ 

 sান eবং oয়াশরেুমর েমেঝগিুল adবণীয় uপাদান িদেয় ৈতির হেত eবং েরাজ সাফ করেত হেব৷ 

d. খাবার eবং রাnা-বাnা জায়গা aবশয্i িদেত হেব৷ 

e. aিg সরুkা eবং pাথিমক িচিকত্সা: 

 আপত্কালীন েkেt পদেkেপর পিরকlনাগিুল aবশয্i িনরাপদ েলােকশেন পুেরা sানিট জেুড় রাখেত হেব যােত আপত্কালীন েkেt wbM©g‡bi c×wZ¸wj 

িবsািরতভােব anভুর্k থাকেব৷ 

 pিতিট বসবােসর েkt েথেক 30 িমটােরর েবিশ দেূর না েরেখ psত নাগােলর েলােকশেন আগনু িনবর্াপেনর যntপািত রাখেত হেব৷ 

 pিতিট তেল কমপেk দ'ুিট †ei nqvi পথ s  িচিhত কের রাখেত হেব৷ 

 বািষর্ক আগেুনর gnov¸wj aবশয্i নিথবd করেত হেব৷. 

 pাথিমক িচিকত্সার িকটস aবশয্i সরবরাহ করেত হেব eবং 50 জন আবািসক িপছু 1 িট িকট নাগােলর মেধয্ eবং সবসমেয় বয্বহােরর uপেযাগী িহসােব 

রাখেত হেব৷   

 ঝঁুিকপূণর্ রাসায়িনকগিুল aবশয্i wbwÏ©ó জায়গায় রাখেত হেব৷ 

3. ে িনং/ pিশkণ — kªgwbevm আবািসকেদর েকানo আপত্কালীন পিরিsিতর ফলsরপূ ঝঁুিক সmেকর্ তথয্ eবং pিশkণ aবশয্i িদেত হেব৷  ে িনংe aবশয্i কমপেk 

িনmিলিখতগিুল anভুর্k থাকেব: 

 আপত্কালীন েkেt Kg© পিরকlনা৷ 

 aিg িনবর্াপক যেntর eবং pাথিমক িচিকত্সার uপকরেণর aবsানিট Rvbv eবং েসগিুল বয্বহােরর jান৷ 

4. ডkয্েমেnশন—  

ে িনং/ pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর েরকডর্  রাখেত হেব: 

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ aিg িনবর্াপেনর gnov৷ 
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sাsয্ CLS – পৃ া 3            04.14.10 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 9-1 

 Nike “aিg সরুkা পিরচালনা” েgাবাল sয্াnাডর্  

 Nike “আপত্কালীন পদেkপ” েgাবাল sয্াnাডর্  

 

 

 

  

 



কয্ািnন ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 
mieivnKvixi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 
সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 িনরাপদ, পির ার o sাsয্কর রাnা-বাnা o খাoয়ার জায়গা চািলেয় o তা রkণােবkণ কের ঝঁুিক কমােনা বা aপসারেণর জনয্ pিkয়া o পdিত ৈতির 
eবং কাযর্করী Kiv। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত খাদয্ পিরেষবা পdিত ৈতির করা যায়, কাযর্করী করা যায় o তা পালন করা হয়। 
HSE pিতিনিধ খাদয্ পিরেষবা Avek¨K পdিত ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 
ময্ােনজার o সপুারভাiজার িনি ত করেবন যােত কম রা খাদয্ পিরেষবা সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o তার জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন কেরন। 
কম েদর খাদয্ পিরেষবা Avek¨K পdিত পালন করেত হেব। 

আবশয্কতা  
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন-pিতিট কারখানায় বািষর্ক ভােব ঝঁুিক মূলয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নযূ্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. িবপেদর িচিhতকরণ (খাদয্ dারা সংkিমত eবং রসiুঘেরর িনরাপtা সংkাn িবপদগিুল সহ)। 
b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মূলয্ায়ন। 
c. ঝঁুিক কমােত িনয়ntণমলূক পদেkেপর িচিhতকরণ o তা কাযর্করী করা।  

2. নীিত o পdিতগিুল-pিতিট কারখানায় খাদয্ পিরেষবা সংkাn ঝঁুিক Kgv‡bv A_ev aপসারেণর জনয্ পdিত সমহূ কাযর্করী করা uিচত, যােত নযূ্নতম িনmিলিখত 
িবষয়গিুল থাকেব:    

a. খাদয্ পিরেষবা কম রা: 
 anত eকবার বািষর্কভােব িচিকত্সক dারা পরীkা o mb` avix হেব যােত িনি ত হoয়া যায় েয তােদর েকােনা সংkিমত হেত পাের eমন 

aসখু েনi। 
 সংkিমত হয় eমন aসখু সmেn তােদর বঝুেত হেব eবং েসi msµgY ঝঁুিক যােত কমােনা যায় েসi পdিত পালন করেত হেব। 
 রাnা-বাnার সময় o খাবার পিরেবশেনর সময় aবশয্i তােদর েহয়ারেনট, দsানা o aয্াpন পড়েত হেব। 
 খােদয্র সংsেশর্ আসার আেগ pিতিট খাদয্ পিরেষবা কম েক তােদর হাত ভােলা কের ধেুত o তা জীবাণমুkু করেত হেব। 

b. রাnা-বাnা o খাoয়ার জায়গাগিুল: 
 পির ার o জীবাণ ুমkু থাকেত হেব। 
 ন  হoয়ার মেতা খাদয্বs সংরkণ করেত যntচািলত িহমায়ন বয্বsা থাকেত হেব যা 5 িডিg েসলিসয়ােসর কম তাপমাtা রাখেত পাের। 
 eমন oয়াশেবিসন থাকেত হেব েযখােন গরম o ঠা া দiু রকম পািনi লভয্ হয়। 
 রাnা-বাnা, পিরেবশন o খাoয়ার বাসনপt pিতবার বয্বহােরর পর ধেুয় o জীবাণমুkু কের রাখেত হেব। 
 েটিবেলর uপর o কাunার pিতবার বয্বহােরর পর ধেুয় o জীবাণমুkু কের রাখেত হেব। 
 রসiুঘর i ঁদরু o েপাকা মkু রাখেত হেব। 
 জ াল o বজর্ য্ পদাথর্ িলক-েরাধী, a-েশাষণেযাগয্ পােt জমা করেত হেব যা pিতিদন পির ার করা হেব। 
 রাnার েতল পয়ঃpণালী বা বিৃ র জেলর bvলীেত ঢালা চলেব না। 
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c. বাথরমুগিুল: 
 বাথরেুম যাoয়ার পর pিতিট খাদয্ পিরেষবা কম েক তােদর হাত ভােলা কের ধেুত o তা জীবাণমুkু করেত হেব। 
 বাথরেুম যাoয়ার পর হাত ধেুত হেব – ei মেমর্ সাiন লাগােত হেব। 

d. খাদয্ বািহত বা সংkিমত েরাগ েদখা িদেল তার েমাকািবলা েকমনভােব করেত হেব েসi সংkাn পdিত থাকেত হেব। 
ে িনং – খাদয্ পিরেষবা কম েদর সিঠকভােব খাদয্ িনেয় কাজ না করার িবপদ সmেকর্  aবশয্i তথয্ o ে িনং িদেত হেব।  ei ে িনংe anভুর্k থাকেব: 

 ঝঁুিক মূলয্ায়ন o পdিতর পযর্ােলাচনা। 
 খাদয্বsর িনরাপtা eবং স েয়র শতর্গিুল। 
 বয্িkগত sাsয্িবিধ। 
 খাদয্ বািহত aসখু eবং সংkিমত aসখু সmেকর্  সেচতনতা। 
 রসiুঘেরর িনরাপtা িবিধ। 

3. ডkয্েমেnশন-  

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নযূ্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n।  শধুমুাt 
আiনগত আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।    

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 
aনয্ানয্ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i weivRgvb ঝঁুিকর মূলয্ায়ন করেত হেব। 

 
েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নযূ্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – 
mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত 
করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 
 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 9-11 



িশশ ুযt েফিসিলিট ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixvi  কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 wkï‡`i সে  RwoZ Kv‡R aথবা িশশরু hZœ ‡K‡› ª̀i ঝঁুিক কমােনা বা aপসারেণর জনয্ pিkয়া o পdিত ৈতির eবং কাযর্করী করনু। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার িনি ত করেব েয িশশরু যt কাযর্pণালীগিুল ৈতির হেয়েছ, pযkু হেয়েছ eবং aনসুরণ করা হেয়েছ৷ 

HSE pিতিনিধ িশশরু যt পdিত ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার িনি ত করেবন যােত Kg©xiv িশশরু যt সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o তার জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন কেরন। 

কম রা িশশরু যেtর জনয্ pেয়াজনীয় pিkয়া o পdিত পালন করেবন। 

আবশয্কতা  
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কারখানােত িশশরু যt েকেndর জনয্ eবং িশশেুদর সে  কাজ করার জনয্ (েযমন ফুটবল sুল, aনয্ানয্ aনু ান iতয্ািদ) বািষর্ক eকিট ঝঁুিক মূলয্ায়ন 

করেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. িশশ ুসরুkার pিতিট সmাবয্ িবপদেক িচিhত করেত হেব। 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক কমােনার জনয্ `iKvix পদেkপ mg~n wPwýZ KiY (েযমন, pাথিমক িচিকত্সা/CPR, িবপদমkু েখলার sান)।  

2. নীিত o পdিতসমূহ-pিতিট কারখানা িশশ ুhZœ পdিত aবশয্i পালন করেব।  ei পdিতেত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল Aek¨B anভুর্k থাকেব:    

a. িশশেুদর সােথ কাজ করা: 

 iেভn পিরচালেকরা sানীয় িবিধর সে  পিরিচত থাকেবন। 

 pাথিমক িচিকত্সা/CPR-e pিশিkত বয্িkেক uপিsত থাকেত হেব। 

 িশশেুদর pাথিমক িচিকত্সা/িচিকত্সা বা িশশেুদর যাতায়ােতর জনয্ গািড়/বােসর বা aনয্ানয্ েযাগােযােগর মাধয্েমর জনয্ aিভভাবেকর িলিখত সmিতপt েসi 

sােন jvMv‡bv থাকেব বা pেযাজয্ হেব। 

 বাবা-মা/aিভভাবেকর েযাগােযােগর তথয্ aবশয্i ফাiেল রাখেত হেব। 

 রােত েকান িশশরু সােথ কাজ aথবা িশশরু সােথ সরাসির েকািচং-e যkু থাকেল (েযমন ফুটবল sুল), চাকিরর আেগ িskিনং করেত হেব। 

 সংি  aিভভাবক বা aনেুমািদত বয্িkর কােছ িশশেুদর ছুিটর সমেয় হsাnর করা। 

b. িশশরু যt েকndগিুল: 

 িবিlংিটর sানীয় AvBbvbymv‡i eবং/aথবা যথাযথ Nike মােনর েভতর েযিট ucতম মান হেব, েসিটর শতর্গিুল েমটােত হেব। 

 সমs utp sানেক pশিমত করেত হেব যােত িশশরুা তার সংsেশর্ না Avm‡Z cv‡i। 

 সমs ৈবদযু্িতK িনগর্মপথগিুল hv wkï‡`i bvMv‡ji g‡a¨ c‡i কভার িদেয় আটকােত হেব, hv‡Z Ae¨eüZ Ae ’̄vq wkïiv Zvi ms¯ú‡k© bv Av‡m| 

 ফায়ার েpস aবশয্i আটকােত হেব। 

 oষধু, িবষ o aনয্ানয্ িবপদজনক বs চািব েদoয়া কয্ািবেনেট সংরkণ করেত হেব। 

 সবর্দা েকndিটেক পির ার পিরcn রাখেত হেব। 
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 uপিsত িশশেুদর িনেয় মািসক aিg psােনর মহড়া িদেত হেব। 

 বাiেরর েখলার জায়গা িবপদমkু, সরুিkত o জেলর েখালা sান বা িপট েঘরা বা বn কের রাখেত হেব। 

 পান করা যায় eমন পািনর বয্বsা রাখেত হেব।  সকেল e¨envi কের eমন পািনর কাপ বা বাসন িনিষd। 

 িশশেুদর েশৗচাগাের বয্ব ত ঠাnা o গরম পািন েযন 110 F (43 C) aিতkম না কের। 

 েশৗচালয় বয্বsায় িশশেুদর হাত েধায়ার বয্বsাসহ পির ার পিরcn রাখেত হেব।  15িট িশশরু pিত েযন eকিট টয়েলট o েবিসন থােক। 

 আলাদাভােব পির ার িkব, কট বা ময্াট (িশশেুদর বয়স o agগিত aনসুাের)o পির ার িলেনেনর বয্বsা রাখেত হেব।  সnয্ােবলার সরুkার জনয্ পুর ু

oয়াটারpফ ময্াটেরেসর বয্বsা রাখেত হেব।  িkব, কট বা ময্াট-eর েভতের কমপেk 3 ফুট (0.9 wg) জায়গা রাখেত হেব। 

 েয সব কারখানাi wkï‡K‡›`ª 60িটর েবিশ িশï _v‡K, †mLv‡b সবর্kেণর জনয্ cÖwkw¶Z cwiPvjK uপিsত থাকেব। 

 িশশেুদর sাsয্ েরকডর্  তােদর িটকাকরণ, oষধু gহণ, েছাঁয়ােচ aসখু, aবেহলার pমাণ বা A¯^vfvweK kত, i¶Yv‡e¶b Ki‡Z n‡e| েকানরকম aবেহলার 

দৃ াn বা A¯̂vfvweK kত হেল সরুkা ময্ােনজারেক জানােত হেব।  

3. ে িনং/ cÖwk¶b — wkï‡`i mv‡_ KvR K‡i Ggb cÖwZwU Kg©x‡K cÖwk¶b w`‡Z n‡e, যার মেধয্ িনmিলিখত নূয্নতম িবষয়গিুল anভুর্k হেব: 

 ঝঁুিক মূলয্ায়েণর পযর্ােলাচনা। 

 িশশেুদর সে  কাজ করার ে  আচরণ। 

 িলিখত পdিত সমূহ। 

4. ডkয্েমেnশন—   

ে িনং/ cÖwk¶b েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কারখানােক pিতিট িশশরু েগাপনীয় o সরুিkত বতর্মান িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : 

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. বতর্মান কম র িskিনং েরকডর্ । 

c. বতর্মান বাবা-মা/aিভভাবেকর সে  েযাগােযােগর তথয্। 

d. নূয্নতম 3 বছেরর ফায়ার ি েলর েরকডর্ । 
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েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 িব মােনর Nike-র “aিg সরুkা ময্ােনজেমn”। 

 িব মােনর Nike-র “আপত্কালীন পিরিsিতর কাযর্pণালী o পিরকlনা”। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 9-21 
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�যাাাডর  

mieivnKvix কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�যসস� �ান  াান কর্ব  বব কাজ করার জনয, কা্জর স্� স�কর্যু  বা কা্জর সমম  ঘা 

অথবা mieivnKvixM‡Yi কা্জর জামগাম িবিভ� কাজক্মরর  ল�ররপ  ঘা ায রঘনা া ওািদক েি� ‡iva কর্�  ্মাজনীম পা্েপ �দণ কর্ব।  সকল কম�র িনরাপ�া 
া �া�য সবংাা েকানা সসাবয য্ঝ িক িনধরারণ,  ি�্রাধ  বব �া্� দ�্েপ করার জনয mieivnKvixM‡Yi

 কা্জর পির্ব্শর সা্থ স�িকর� য্ঝ িক �াস বা িনমর রল কর্�  িংমা  বব প�ি�গযিল িবকাশ া  ্মাগ৷   ই �যাাা্ডর  ্িউি�� িবিভ� �বশযক�া অথবা 

 াসি�ক �ানীম �ইন া িবিধিন্ষধগযিলর ম্ধয ে্ক অ্পোকা � ক্কার দ্ব, mieivnKvixMY‡K অবশযই েসক েম্ন নল্� দ্ব। 

 কা্ছ িবিভ� িস্�ম থাক্� দ্ব। 

াািম�সমরদ 

েলা্কশন মযা্নজার কমর্ ে্�র পির্বশগ� নীি�  বব প�ি�গযিল িবকাশ দ্ম্ছ,  ্মাগ দ্ম্ছ  বব অনযসা� দ্� �া অবশযই িনি�� কর্বন৷ 

HSE  ি�িনিধ অবশযই কমর্ ে্�র পির্বশগ� নীি�  বব প�ি�গযিল  ি��া, রেণ  বব পিরনালনা কর্বন৷ 

মযা্নজার  বব সযপারভাইজাররা কম�রা কমর্ ে্�র পির্বশগ� নীি�  বব প�ি�গযিলর  ্মাজনীম�া স�্কর  িশিে�  বব  র  ্মাজনীম�াগযিলর  ি� াাঢ়সবল� �া অবশযই 
িনি�� কর্বন৷ 

কম�গণ অবশযই কমর্ ে্�র পির্বশগ� নীি�  বব প�ি�গযিলর  ্মাজনীম�াগযিলর  ি� াাঢ় সবল� থাক্বন৷ 

�বশযক�া 

1. সাধারণ ক�রবয—  ি�ক া �র  ি�ক কম�্ক  মন  কক পির্বশ সরবরাদ কর্ব ্া কম� বা মা�য য বা গযরয�র শারীিরক েি�  ঘাম বা  ঘা্নার কারণ দম  মন 

�ীকা � য্ঝ িকগযিল েথ্ক মযু   কক কা্জর পির্বশ ্পি�� কর্ব৷ 

2. কমর�ান—  ি�ক া �্র কম�্ার  বব mieivnKvixM‡Yi েকানা �া�য, সযরো  বব কলযা্ণর য্ঝ িক ছাড়াই কা্র স�াান করার জনয অবশযই প্রাা কা্জর জামগা 

সরবরাদ কর্ব৷  ি�ক া �্র অবশযই কমপ্ে কম� বা mieivnKvix  িপছয 11  ন িমঘার (37  ন  য ঘ) সরবরাদ কর্ব৷ (গণনার জনয, 3 

িম (10 য ঘ) র বড়  র্ক 3িম (10 য ঘ

3. দা্সিকিপব—  ি�ক া �র কম�  বব mieivnKvix  ে্�া্ন কাজ বা hvIqv Avmv ক্র েসক য্ঝ িক মযু  রা�া্ক অবশযই িনি�� কর্ব৷ নরযন�ম িননিলি�� 

িবষমগযিল বজাম রা�্� দ্ব:  

) িদসা্ব েগানা ্িনr )  

a. কা্জর সম� জামগা পির�ার, শযক্না  বব ভা্লাভা্ব সারাই ক্র রা�া৷ 

b. দাঝঘার পথক েথ্ক ‡nvuPU LvIqvq য্ঝ িকগযিল  বব অনযানয বাধাগযিল ার্ র রা�যন৷ 

c. সম� ওবাযযি�ক পযা্নল, েনা� েধাামা  বব �া্নর জামগাগযিল  বব অনযানয �পতকালীন ইকযইপ্মে েথ্ক নরযন�ম 0.9 িম (3 য ঘ) ি�মা্র� রা�যন৷ 

d. ে�া্রজ অ�লগযিল সবরাা গযিছ্ম রা�যন৷ িসিলব বা Av¸b wbfv‡bvi w¯cÖsK¬v©m েথ্ক েমকিরমালগযিল 45 েসিম (18ইি�

e. নল্ক পড়্ল �া স্� স্� পির�ার কর্� দ্ব  বব বজর য ্থা্থভা্ব ে ল্� দ্ব (েভজা েম্্ থাক্ল স�কর�ার িন� িা্� দ্ব)৷ 

) র ম্ধয জমা ক্র রা�া ্া্ব না ( র 

ম্ধয ে্ক কম)৷ 

f. সকল জানালা  বব ারজর �� �লগযিল ভাঙা েথ্ক অবশযই  ি�্রাধ কর্� দ্ব৷ ে্�া্ন েলা্ক্ার �� ারজা  বব িবভাগগযিলর ম্ধয িা্ম েদঝ্ঘ ্াামার 

য্ঝ িক র্ম্ছ েসক অবশযই িনি�� রা�্� দ্ব৷ 

4. িন�াশন —  ি�ক া �্র �গযন  বব অনযানয �পতকালীন অব�া েথ্ক িনরাপ্া †ei nIqvi ্পাম অবশযই রা�্� দ্ব৷: নরযন�ম িননিলি�� িবষমগযিল বজাম 

রা�্� দ্ব:  

a.  �া্নর পথগযিল সি��  বব িনি�� করযন ্া্� িনরাপ্া পালা্নার পথক ভয ল না দম৷ 

b. িনরাপ্া েব্রা্নার ্পাম নম  মন সকল ারজা  বব পযা্স্জর পথগযিল " �ান েনই" িদসা্ব িনি�� করযন৷ েশষ দ্ম ্াামা পথগযিল  বব িনরাপ্া েব্রা্নার 

রা�াম ্াম না  মন পথ 16.67 িম (50

c. িবি�ব্মর সকল অবশ েথ্ক  �া্নর পথগযিল মযু   বব বাধাদীন রা�যন৷ েকানা ারজা বা পযা্সজ পালা্� বাধা িা্� লক করা বা �ঘকা্না না থা্ক৷ 

  য ঘ)  র েন্ম াী র দ্ব না৷ 
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d.  �ানগযিল  মনভা্ব সি�� করযন ্া্�  ি�ক কমর�ান েথ্ক কমপ্ে াযক পাথক পথ (্া্� িবি�ব, কাকা্মা, িবভাগ বা অ�ল অাভযরু থাক্� পা্র) �গযন 

বা অনযানয �পতকালীন অব�াম অবরয� থাকা  �া্নর পথ Gi িবক� পালা্নার ্পাম সরবরাদ ক্র৷  

5. লাইকব—  ি�ক া �র িনরাপা কা্জর অব�ার জনয প্রাা �্লার বযব�া সরবরাদ কর্ব৷ 

6. িসঝিড়  বব িসঝিড়র পথ —  ি�ক া �র ্পর  বব নী্নর িসঝিড়র জনয অবশযই  কক িনরাপা পথ সরবরাদ কর্ব৷  ক কমপ্ে  গযিল সরবরাদ কর্ব:  

a. �যাাাডর  েরিলব (4ক ধাপ বা �রা েবিশ)৷ 

b. নরযন�ম 0.56 িম  � (22 ইি�

c. িপছল েরাধী �ল সদ ধরার দা�ল৷ 

)৷ 

d. িসঝিড়র ে্ েকানা ্��াম ধা্পর সমান ্��া  বব  �৷ 

7. েমকিরমাল েলািডব, �ন্লািডব  বব msi¶Y:  

য্ঝ িক মরলযামন—  ি�ক া �্র েমকিরমাল েলািডব, �ন্লািডব  বব msi¶Y /¸`vgRvZKi‡Yi সা্থ স�িকর� অবশযই  কক নিথব� য্ঝ িক মরলযামন থাক্ব৷ 

য্ঝ িক মরলযাম্ন কমপ্ে  গযিল অাভযরু থাক্ব:  

a. েমকিরমাল েলািডব, �ন্লািডব  বব ে�া্রজ স�িকর� সকল য্ঝ িকগযিলর শনাুকরণ৷ 

b. শনাু করা সমসযাগযিলর সা্থ জিড়� য্ঝ িকগযিলর মরলযামন৷ 

c. য্ঝ িকগযিল িনমর রল বা �াস কর্� িনম�্ণর ্পামগযিল শনাুকরণ (্াাদরণ�ররপ িনরীেণ,  র্গানিমকস, i¨vwKs ইন�্লশনস) 

8. নীি�  বব প�ি�গযিল—  ি�ক েলা্কশ্ন অবশযই  ্মা্গর নীি�  বব প�ি� থাক্� দ্ব ্া ্পক্ল েলািডব/ড্কর িনরাপ�া  বব i¨vwKs িস্�্মর সা্থ কাজ 

করাগযিল স�্� ্্উ� কর্ব৷  

a. েলািডব বা �ন্লািডব কা্র শযরযর �্গ গাড়ীর অপিরকি��  �ান �ঘকা্� বযব�াসমরদ৷ 

b. িব্জাড় ে�লারগযিল ি�র �্ছ �া িনি�� করার বযব�াগযিল৷ 

c. ে�লারগযিলর wbix¶b (্�ন পাামার্যু  েমাঘর বযবদার করা দম)৷ 

d. ্পক্ল/ড্ক েলাড করা না দ্ল গাডর  োামা৷ 

e. েমকিরমালগযিলর িনরাপা জমা করা (্��া, �াড়াই)৷ 

f.  ি�ক i¨vwKs ইন�্লশন অবশযই  কক অননয শনাুকর্নর সব�যা  বব িনরাপা বা সবরািধক ামািকর ব েলাড অবশযই  াশরন কর্ব৷ 

g. েকবলমা�  িশিে� কম� বা ে্াগয mieivnvKvixiv  ন�যন i¨vwKs ইন�্লশন, সারাই সব্শাধন বা অপসারণ কর্ব৷ 

h. i¨vwKs ইন�্লশ্নর  কক বািষরক �াা অবশযই  কজন ে্াগয বযিু �ারা স�ািা� কর্� দ্ব (ে্�া্ন i¨vwKs েথ্ক েকানা েি� বা � া্�র য্ঝ িক kbv³ 

থা্ক)৷ 

i. সম� েমকিরমাল স�্মর বযব�া কাকা্মাগ� েি� স্� স্� Rvbv‡Z n‡e  বব wVK কর্� দ্ব৷ 

9.  িশেণ— কম�গণ অবশযই  িশেণ পা্ব ্া্� কমপ্ে িননিলি�� অাভযরু থাক্ব:  

 সাধারণ ্�  বব কমর�া্নর সযরোর �নরণ৷ 

 মযানযমাল সাম�ী পিরনালনার সা্থ স�িকর �  র্গানিমকস  বব বযাক সযরো৷ 

 i¨vwKsi িনরাপা i¶‡Yi েম�া৷ 

Comment [SD1]: Its corrupted. So I am not able 
to understand the change made. 
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10. নিথব�করণ:  িশে্ণর েরকডর :  ি�ক া �্র অবশযই কমপ্ে 3 বছ্রর জনয  িশে্ণর েরকডর  রেণ কর্� দ্ব৷  ি�ক কমর্ ে্� অবশযই নরযন�ম 5 বছ্রর 
জনয িবিভ�  ঘনার েরকডর  রা�্� দ্ব। 

 

ে্সব েে্� সযিনিার্ভা্ব েকানা সযপািরশকা � প�ি� শনাু করা দ্ম্ছ, েসগযিল ছাড়া  ই েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  শযধযমা� নরযন�ম �যাাাডর  সযিনিার্ ক্র – 

mieivnKvixM‡Yi অবশযই  ্্াজয সবরকম স্বরা� �ইনগ� �বশযক�া েম্ন নল্� দ্ব  বব কাজক্মরর িনজ� প�ি� িবকা্শর জনয �া্ার সবরাা ্তসািদ� করা দম 

্া �া্ার কম�্ার অিধক�র িনরাপ�া  াান ক্র। 

�্বয: 

  ্্াজয রাাীম া �ানীম �ইন  বব িবিধিন্ষধ। 

 Nike ESH দযাাবযক, পা�া 
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HSE কিমিট   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 pিতিট দফতেরর sাsয্, সরুkা eবং পিরেবশগত aবsার unিত করেত েহল্থ, েসফিট aয্াn eনভায়রনেমn (eiচeসi) কিমিটর িবকাশ eবং pেয়াগ৷ 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয eকিট eiচeসi কিমিট pিতি ত আেছ eবং eiচeসi কিমিটর পdিতগিুল pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc৷ 

HSE pিতিনিধ aবশয্i eiচeসi কিমিট pিত া, রkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজরগণ aবশয্i িনি ত করেবন েয কম রা eiচeসi কিমিটর পdিতগিুল সmেকর্ pিশিkত eবং eর pেয়াজনীয়তাগিুলর pিত দঢ়ৃ সংলg৷ 

কম গণ aবশয্i eiচeসi কিমিটর পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তার pিত দঢ়ৃ সংলg হেবন৷ 

সংjা  
পিরচালক pিতিনিধ কারখানার মেধয্ বির  (শীষর্) পিরচালন কতৃর্ পেkর pিতিনিধt কেরন eবং িতিন ময্ােনজার, সপুারভাiজর বা েকানo িবভাগীয় aবsােন থাকেত পােরন 

িযিন ফয্াkর িkয়াকলাপগিুল পিরচালনা, নজরদাির, মূলয্ায়ন eবং সমnয় কেরন৷ 

কম দেলর pিতিনিধ হ'ল eকিট a-পিরচালকীয় পিজশন িযিন আদশর্গতভােব Drcvw`Z পেণয্র কােজ িনযkু িমেকর কেমর্র pিত দায়বd৷ 

আবশয্কতা                                                                                                                                                                                   
1. নীিত eবং পdিতসমহূ— pিতিট দফতের eiচeসi/ HSE কিমিটগিুলর জনয্ aবশয্i pেয়াগ হoয়া পdিতগিুল থাকেব যা aবশয্i কমপেk 

wbgœwjwLZ¸wj কভার করেব: 

a. pিতিট দফতের aবশয্i eiচeসi/ HSE  কিমিট pিত া করেত হেব৷. 

b. কিমিটেত aবশয্i কমপেk 2 জন সদসয্ সমিnত হেব, যিদ েলােকশনিটেত 20 জন বা তার কম সংখয্ক eবং েলাক থােক eবং কমপেk 4 

জন সদসয্ যিদ েলােকশনিটেত 20 জেনর েবিশ েলাক থােক৷ 

c. পিরচালন কতৃর্ পk eবং কম  pিতিনিধর pায় সমসংখয্ক সদসয্ িনেয় গিঠত হেব৷ 

d. কিমিটর সদসয্রা g~j Kvh©µ‡gi cÖwZwbwaZ¡ Ki‡eb| 

e. aবশয্i েচয়ারপাসর্ন বা সভাপিত িনবর্াচন করেবন৷ 

f. কিমিটর সদসয্রা সদসয্ িহসােব aবশয্i wbqš¿i eক বছেরর েময়াদ পূরণ করেবন৷ 

g. কিমিটর সভাগিুল ৈtমািসক িনরীkেণর মাসগিুল বয্তীত aবশয্i cÖwZ মােস eকবার আেয়ািজত হেব৷ 

h. কিমিটগিুল aবশয্i সভা েথেক সভার কাযর্িববরণী রkণ করেবন৷ সভািটর কাযর্িববরণী aবশয্i লভয্ সকল কম েক জানােনা হেব৷ সদসয্েদর eiচeসi সmিকর্ ত 
পরামশর্গিুলেত aনমুিত িদেত কিমিট aবশয্i eকিট বয্বsা pিত া করেব৷ 

i. পিরচালন কতৃর্পk পরবত  সভার আেগ, বা 30 িদেনর মেধয্ েযিট আেগ হেব েসিটর েkেt সমs eiচeসi কিমিটর psােবর aবশয্i pিতিkয়া জানােব৷ 

j. কিমিটিট aবশয্i সকল eiচeসi সmিকর্ ত ঘটনা তত্সহ আঘােতর মেতা দঘুর্টনা, aসsুতা, মতুৃয্, রাসায়িনক চলেক পড়া eবং aিgকােnর তদেnর পdিতগিুল 
pিত া করেব৷ (eিটর aথর্ ei নয় েয কিমিটর তদেnর আেয়াজন করেব)৷ 

k. কিমিটিট aবশয্i সকল eiচeসi/ HSE  সmিকর্ ত ঘটনা তত্সহ আঘােতর মেতা দঘুর্টনা, aসsুতা, মতুৃয্, রাসায়িনক চলেক পড়া eবং 
aিgকােnর তদেnর পdিতগিুল pিত া করেব৷ (eিটর aথর্ ei নয় েয কিমিটর তদেnর আেয়াজন করেব)৷ 
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l. eiচeসi কিমিট aবশয্i বছের eকবার eiচeসi কিমিট pিkয়া মূলয্ায়ন করেব eবং pিkয়ািট আরo েবিশ দk eবং কাযর্কর করার জনয্ 

pেয়াজন aনসুাের সংেশাধন eবং/aথবা unিত করেব৷ 

2. eiচeসi কিমিট/HSE  mfvi Av‡jvP¨ welqvw`— িনmিলিখত িবষয়গিুল pিতিট কিমিট সভাকালীন aবশয্i কভার করেত হেব: 

a. িবগত মােসর সিkয় পদেkপ েনoয়া িবষয়গিুল৷ 

b. কমর্sােনর সরুkার িনরীkেণর বাকী থাকা সমসয্াগিুল৷ 

c. পযর্ােলাচনার ঘটনাগিুল৷ 

d. কম র পরামেশর্র পযর্ােলাচনাগিুল৷ 

3. ৈtমিসক কমর্sােনর সরুkার িনরীkণসমহূ — HSE কিমিট aবশয্i ৈtমািসক কমর্sােনর িনরীkণ হেয়েছ তা িনি ত করেব৷  নূয্নতম িনmিলিখত 
িবষয়গিুল বজায় রাখেত হেব: 

a. িনরীkেণর ফলাফলগিুল নিথবd করা৷ 

b. কমর্sােন কীভােব িবপjনক eবং a-িনরাপদ aনশুীলনগিুল িনমূর্ল করা যায় তার পরামশর্৷ 

c. সm ূণর্ না হoয়া aবিধ aননসুরণ নজরদাির৷ 

4. pিশkণ— সকল HSE কিমিট সদসয্েক িনmিলিখত িবষেয় pিশিkত হেত হেব:  

 HSE কিমিটর uেdশয্ eবং িkয়াকলাপ৷ 

 HSE কিমিটর পdিতগিুল৷ 

 HSE কিমিটর সভাগিুল আেয়াজেনর পdিতগিুল৷ 

 কীভােব সকল িনয়ামক eবং Nike HSE মানকগিুল যা িনিদর্  দফতের pেয়াগ হয় তা AvqZ¡ করেবন৷ 

 কমর্sােন িবপjনকতা শনাkকরণ৷ 

 কাযর্কর দঘুর্টনা eবং ঘটনার তদেnর আেয়াজন৷ 

5. ডkয্েমেnশন  

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. HSE কিমিটর সভাগিুলর কাযর্িববরণী eaবং কমর্sােনর সরুkার িনরীkণ কমপেk 3 বছেরর জনয্৷ 
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েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 1-12  



েপশাগত সং�শর সীমা   NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  
 

 

�যাাাডর  

mieivnKvixi কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�যসসত �ান  াান কররে  েং কাজ করার জনয, কারজর সর� স�কর্যু  ো কারজর সমম  ঘা 

অথো mieivnKvixi কারজর জামগাম িেিভ� কাজকরমরর  ল�ররপ  ঘা ায রঘনা া ওািদক কিত ‡iva কররত  রমাজনীম পারকপ �দণ কররে।  সকল কম�র িনরাপ�া া 

�া�য সংংাা েকানা সসােয য্ঝ িক িনিরারণ,  িতররাি  েং তারত দ�রকপ করার জনয mieivnKvixi

 কম�র শারীিরক ,ওজিেক  েং ivmvqwbK ª̀‡e¨i সং�রশর আসার সারথ স�কর ্যু  য্ঝ িক �াস ো িনমর রল কররত  িংমা ো প�িতগযিলর িেকাশ  েং  রমাগ৷  

কম�র �ার�যর সযরকাগযিলর �রর সং�শর েজাম রাখা৷ (†ckvMZ mshyw³ Kwg‡q wb‡æ wb‡ ©̀wkZ (OEL) wjwg‡Ui g‡a¨ Avb‡Z n‡e ev Kgc‡¶ ’̄vbxq I 

Avš—R©vwZK m½vbyhvqx Ki‡Z n‡e)৷  |  ই �যাাারডর  উর�খ করা িেিভ� আেশযকতা অথো  াসি�ক �ানীম আইন া িেিিিনরষিগযিলর মরিয ে্ক 

অরপকাকৃত করঠার দরে ,কন�যাাররক অেশযই েসক েমরন চলরত দরে। 

াািম�  

েলারকশন মযারনজার িনি�ত কররে ে্ েপশাগত সং্যিু সং�রশর আসার সীমা ওতির দরমরছ , ্যু  দরমরছ  েং অনযসৃত দরমরছ৷ 

HSE িতিনিিরার  ই �যাাারডর র জনয  িংমা  েং প�িতগযিল অেশযই  িত�া ,রকণারেকণ  েং পিরচালনা কররত দরে৷ 

কম�র  িশকণ পাম  েং  ই মানরকর জনয ে া�াম  েং প�িতগযিলর  রমাজনীমতাগযিল েমরন চলরছ তা পিরচালক  েং সযপারভাইজাররার অেশযই িনি�ত কররত দরে৷ 

কম�রার অেশযই েপশাগত সং্যিু সং�রশর আসার সীমার �যাাাডর  ে া�াম  েং প�িতগযিলর  রমাজনীমতার সারথ াঢ়ৃসংল� থাকরত দরে৷ 

সং�া 

 অভযারীণ োতারসর মান েলরত িেি�ংরমর িভতররর োতারসর অে�া ততসদ েিাঝমা ,িররলা ,অযািসরডর েিাঝমা ,কমাশা ,ওজিেক ে�  েং গযাস  েং e ‘̄ , িংমা  েং 

অযাাারমরের রাসামিনরকর অে�ারক েো্াম৷ 

 োরমালিজকযাল িেপা দ’ল  কক জীো  াণ �ারা ো িনরজই  কক োতাসোদী ওজে েছাঝমারচ সাম�ী (োরমা অযাররাসল িদসারো পিরিচত)৷  সািারণ োরমা-
অযাররাসরলর মরিয ররমরছ েযাককিরমা ,ছ�াক ,েমা�স ,িমি�উ ,িররলার েপাকা ,ে�ার ,েলিজারনিলমা  েং  য রলর পরাগররণয৷ 

 রাসামিনক য্ঝ িক দ’ল উপাাান ো Dcv`v‡bi wgkªb কৃি�ম উপাাানগযিলর সংিম�ণ , G‡`i কম�রার পরক দািনকারক gvbv nq৷ 

 েভৗিতক য্ঝ িক দ’ল অিনরাপা অে�া ্া আ াত , অসয�তা  েং মতৃয য অেিি  ঘারত পারর (উাাদরণ�ররপ োিািেদীন ্� ,উঝচয রত কাজ করা ,ওোযযিতক য্ঝ িক ,তাপ ,

েকালাদল ,িপছল  েং  াঝরার য্ঝ িকগযিল)৷ 

আেশযকতা 

1. য্ঝ িক মরলযামন— িতক  িংমার জনয  েং/অথো কমর েকর� , কক তথযসম�ৃ োিষরক য্ঝ িক মরলযামন রাখরত দরে ,্ারত নরযনতম িন�িলিখত িেষমগযিল থাকরে: 

a. প�িত  েং/অথো কমররকর�র সারথ স�কর ্যু  য্ঝ িকগযিল শনাুকরণ (ততসদ রাসামিনক ,শারীিরক  েং ওজিেক য্ঝ িক)৷ 

b. য্ঝ িকর সারথ স�িকরত সমসযাগযিলর মরলযামন (ততসদ উপলভয  OEL গযিলর সারথ তয লনার নমযনা , রমাজনীম িদসারে িনিরািরত) 

c. য্ঝ িক �াস কররত (উাাদরণ�ররপ �ানীম িনগরমণ ,োতাস চলাচল ,পিররেরশর নজরাাির ইতযািা) প�িতগযিল শনাুকরণ ৷ 

2. নীিত  েং প�িতসমরদ —  িতক U Kg©̄ ’‡jU  িতক প�িত  েং/অথো কারজর েকর� য্ঝ িক কমারত ো িন�তম কররত অেশযই প�িতগযিল  রমাগ দরত দরে ্ারত অেশযই 

কমপরক িন�িলিখতগযিল থাকরে: 

a. য্ঝ িকগযিল েরাি: 

 সকল েমকিরমাল , িংমা  েং সর�ামগযিল ্ারত কম�রার সং�শররক  ভািেত কররত পারর  মন প�িতগযিলর অনযরমাারনর নিথে�  িংমা৷ 

 কম য্ঝ িকপরণর ো য্ঝ িকিেদীন েমকিরমাল ো  িংমার িেক� e¨envi৷ 

b. সকল েছাঝমারচগযিলর জনয সং�রশর আসার মরলযামন (ে্মন নমযনা) (ততসদ ওজিেক)৷ 

c. সং�রশর আসা স�িকরত �া�যজিনত সমসযার সসােনা িনিরারন কররত কম�র অিভর্াগগযিল  েং অনযপি�িতর েরকডর  প্রারলাচনা৷ 
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d. mieivnKvixiv অেশযই অনযমিত া� সং�রশরর সীমার জনয সেরািিক  িতররািমরলক �ীকৃত িেিি ো সরচতনতার �যাাাডর  ্া তারার োরশর আইন ো �া�য 

স�িকরত  রমাজনীমতা ,ায আরমিরকান কন াররে অ  গভনররমমাল ইাাি�মাল দাইিজিন�স  )ACGIH( , ে�সরদা� িলিমঘ ভযালযজ  )TLVs( , ইউ স 

অকরপশনাল েস ক অযাা েদলথ অযাডিমিনর�শন  )OSHA ( েক অনযসরণ কররে ৷  িনেরািচত �যাাাডর ক অেশযই কম�রক করমরর পিররেশ সেরািিক সীমার সযরকা 

 াান কররে৷ 

e. সংংমণ সং�রশর আসার সীমা নীরচ েজাম রাখার we‡ePbvq, ইিনজিনমািরং িনম�নগযিলরক (ে্মন �ানীম িনগরমন ো সািারণ োতাস চলাচল) e¨w³MZ 

cÖwZi¶v miÄvg োামার আরগ অেশযই cÖvavb¨ িারত দরে৷  কখন োামা দরে:  

 �ানীম িনগরমন  তযকভারে োইরর ো পিলউশন কর�াল ইকইপরমম  / hš¿vw`েত  w`‡Z n‡e৷ 

 োইররর  HVAC (িদকং ,েভিমরলশন  েং  মার কিাশিনং) োতাস �দণ করর  েং অনযানয িনগরমনগযিল সসােয সংংমণ(ে্মন িনগরমরনর োতাস ,
েমাঘর েভিদকযারলর িনগরমণ ে্খারন সং�রদর জনয �ািপত দম)  -  র আরশপারশ অেশযই রাখা উিচত দরে না৷ 

f. সং�রশরর িনম�ণ hš¿vw` অেশযই কা্রকর উপারম ,তাারিককৃত  েং রিকত রাখরত দরে৷ 

g. ওজে য্ঝ িকগযিলর জনয িচিকতসার পিরক�না (ে্মন েলিজারনিলমা ,েমা�) (hLb AMÖnYxq —̄‡i weivRgvb _v‡K)|  

3.  িশকণ :পিরচালন কতৃর পক সদ সকল কম� ,সযপারভাইজাির াভারসাইঘ ো েপশাগত সং্ যিু আসার সরাসির সসােনা  _v‡K Zv‡`i অেশযই সং�রশর আসার  িশকণ  াথিমক 

াািম� াান ো ততপরেত�কারল েছরর  কোর িারত দরে৷  নরযনতম িন�িলিখত িেষমগযিলর ে�িনং িারত দরে: 

  র্াজয িেিি া প�িতসমরদ। 

 কম�র সং�রশর আসার সািারণ েযাখযা৷ 

 সং�রশর আসার উপামসমরদ (ে্মন ,�ারসর সারথ ,েশাষণ ,উ�যু  জখম �ান)৷ 

 ে্ KvR¸wji Øviv সং�রশর NU‡Z পারর৷ 

 িন্�রণর প�িত  েং সীমাে�তাগযিল৷ 

 e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi ্থা্থ েযেদার  েং অে�ান৷ 

 িচিকতসা জিনত সযরকা েডঘা িশঘ েো্া  েং সরচতনতা৷ 

ে্ কম�রার কাজ সং�রশর আসা িনম�ণ hš¿vw`i পিরচালনা  েং i¶Yv‡e¶‡b RwoZ তারা অেশযই  িশকণ পারে ্ারত কমপরক  গযিল অাভযরু থাকরে: 

 HVAC িসর�ম  েং �ানীম িনগরমরনর hš¿vw`i জনয পিরচালনাগত  েং রকণারেকরণর িনিার্ প�িত৷ 

 e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi েযেদার। 

Comment [SD1]: Corrupted character. So cannot 
follow the change. 
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4. ডকযরমরমশন  

 কারছ িেিভ� িসর�ম থাকরত দরে। 

ে�িনং েরকডর : কম�রার ে�িনং েরকডর  অেশযই নরযনতম 3 

িচিকতসা েরকডর : ্িা  র্াজয দম তরে  িতক কমররকর� অেশযই েগাপন  েং সযরিকত িচিকতসা েরকডর  রাখরত দরে ,কম�র নরযনতম চাকিরর েমমাা া তারপরর 30 

েছর প্রা। শযিযমা� আইনগত আেশযকতা েযতীত ,কম�র িলিখত সসিত ছাড়া তার িচিকতসা েরকডর   কাশ করা দরে না।  

 ঘনার েরকডর : সম�  ঘনার েরকডর  অেশযই নরযনতম 5 েছররর জনয রাখরত দরে। 

অনযানয েরকডর  

a. weivRgvb য্ঝ িক মরলযামন। 

b. কমপরক 3 েছররর জনয তাারিকমরলক  েং েমনরঘরনে েরকডর গযিল৷ 

c. কমপরক 5 েছররর জনয নমযনার পরীকাগারর িের�ষরণর  লা ল৷ 

 

 

ে্সে েকর� সযিনিার্ভারে েকানা সযপািরশকৃত প�িত শনাু করা দরমরছ, েসগযিল ছাড়া  ই েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  শযিযমা� 

নরযনতম �যাাাডর  সযিনিার্ করর – mieivnKvix‡`i অেশযই  র্াজয সেরকম সরেরার আইনগত আেশযকতা েমরন চলরত দরে  েং 

কাজকরমরর িনজ� প�িত িেকারশর জনয তারার সেরাা উতসািদত করা দম ্া তারার কম�রার অিিকতর িনরাপ�া  াান করর। 

�্েয: 

  র্াজয রাাীম া �ানীম আইন  েং িেিিিনরষি। 

 Nike “িেপ�নক ে�” েকাড িলডারিশপ �যাাাডর । 

Nike "পারসরানাল ে ারঘিাভ ইকইপরমম" েকাড িলডারিশপ �যাাাডর । 

 Nike ESH দযাােযক, প�ৃা 5-39 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 
সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 শারীিরক kিত aথবা pিতবnকতা েদখা িদেত পাের eধরেনর কমর্sেলর িবপদ েথেক কমর্চারী eবং mieivnKvix‡`i রkা করার জনয্ eকিট  e¨w³MZ 

cÖwZi¶vi miÄvg (PPE) েpাgাম udাবন eবং বাsবায়ন করেত হেব।  ei sয্াnােডর্  uিlিখত িবিভn আবশয্কতা aথবা pাসি ক sানীয় আiন o 

িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvix‡K aবশয্i েসিট েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয PPE েpাgাম udািবত, বাsবািয়ত eবং aনসুিরত হেc। 

HSE pিতিনিধ aবশয্i PPE েpাgাম pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা িনি ত করেবন েয কমর্চারীরা pিশিkত eবং PPE েpাgােমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেছন। 

কমর্চারীেদর aবশয্i PPE েpাgােমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেত হেব। 

সংjা 

 e¨w³MZ cÖwZi¶vi miÄvg হেc শরীের েশাষণ aথবা শারীিরক সংsেশর্র মাধয্েম হoয়া শারীিরক kিত েথেক সরুkা pদান করার জনয্ েচাখ, মখু, মাথা, eবং 
হাত পােয়র সরুkা uপকরণ, সরুkা েপাষাক, সরুkা ঢাল eবং েব িন। 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. কাজ eবং তােদর সmাবয্ িবপদ শণাkকরণ েযগিুলর জনয্ পারেসানয্াল েpােটকিটভ ikiপেমn pেয়াজন পড়েত পাের। 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. িনয়ntন pিkয়ার শণাkকরণ eবং ev¯—evq‡b pথেম iি িনয়ািরং িনয়ntণ িবেবচনা করেত হেব, িdতীয়ত pশাসিনক িনয়ntণ, eবং সবেশেষ পারেসানয্াল pেটকিটভ 

ikiপেমেnর বয্বহার।  

2. নীিত eবং পdিত – pিতিট কমর্sেল Aek¨B e¨w³MZ cÖwZi¶vi miÄvg (PPE) বয্বহােরর মাধয্েম শািররীক kিতর ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ 

কাযর্pণালী বাsবািয়ত করেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেত হেব: 

a. mieivnKvix aবশয্i বতর্মােন uপলভয্ PPE uপকরণ গিুলর uপেযািগতা িবচার করেবন, eবং যিদ pেয়াজন হয়, নতুন aথবা aিতিরk uপকরেণর িনবর্াচন 
করেবন যা িবপেদর িবরেুd নূয্নতম আবশয্কতা েথেক আরo েবিশ সরুkা pদান করেব।  েযখােন eকসে  বহুিবধ িবপেদর মেধয্ cÖ`k‡bi সmাবনা আেছ, েসখােন 
aবশয্i pেতয্কিট িবপেদর সেবর্াc মাtার িবরেুd যথাযথ সরুkা pদান করেত হেব aথবা েকনার জনয্ সপুািরশ করেত হেব। 

b. PPE যথাযথ বয্বহারিবিধ aনসুরন কের পিরধান করা হয় eবং aিতিরk ঝঁুিকর pভাব েফেল না। 

c. সমs e¨w³MZ সরুkা েপাষাক eবং uপকরণ aবশয্i কাজ aনযুািয় সরুিkত পিরকlনার eবং িনমর্ােনর হেত হেব eবং aবশয্i eকিট sাsয্কর eবং 

wbf©i‡hvM¨ পিরেবেশ eর রkণােবkণ করেত হেব।  সরুkা েপাষাক eবং uপকরেণর সামgী েযগিুল NIOSH (নয্াশনয্াল iনিsিটuট ফর akয্েপশনয্াল েসফিট 

en েহলথ) ANSI (আেমিরকান নয্াশনয্াল sয্াnাডর্  iনিsিটuট) aথবা ‡`‡ki pেযাজয্ মাণদে র সােথ িমলেব eকমাt েসiগিুলi বয্বহােরর জনয্ সংgহ বা 

gহণ করা েযেত পাের।  নতুন েকনা PPE গিুল িনmিলিখত রূেপ aবশয্i নবীকৃত ANSI aথবা ‡`‡ki মাণদেnর (েযখােন) aনরুপূ হেত হেব: 
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 েচাখ eবং মেুখর সরুkা: 

- েচােখর kিত pিতেরাধ দািব কের েয, সমs বয্ািk যারা েচােখর িবপদ থাকা a েল থাকেত পােরন তারা সরুিkত েচােখ পরার uপকরণ 

পিরধান করেবন।  eর মেধয্ কমর্চারী, দশর্নাথ , গেবষক, থাডর্  পািটর্  aথবা aনয্ানয্ যারা েচােখর িবপদ থাকা a ল িহসােব িচিhত a ল িদেয় 

যাতায়াত কেরন anভুর্k থাকেবন।  ei সব বয্ািkেদর সরুkা pদান করার জনয্, mieivnKvix aবশয্i যেথ  পিরমান গg l স eবং/aথবা 

pািsক আi pেটkর সংgহ করেবন যা যতদরু সmব aিধকতম সরুkা pদান করেব।  যিদ ei সব বয্ািkরা িনেজেদর gাস পিরধান কেরন, 
তাহেল েসগিুলর uপর পিরধান করার জনয্ সিুবধাজনক েচােখর সরুkা uপকরণ aবশয্i pদান করেত হেব। 

- যখন কমর্চারীরা uড়n বs, গিলত ধাতু, eিসড aথবা কি ক তরল, রাসায়িনক তরল, গয্স বা বাs, বােয়া-eেরােসাল, aথবা সmাবয্ 
kিতকারক আেলাক িবিকরণ জিনত িবপেদর সামেন unkু থােকন তখন aবশয্i uপেযাগী সরুkা uপকরণ বয্বহার করেত হেব। 

- িবপjনক পিরেবেশ কnয্াk েলn বয্বহারকারীেদর aবশয্i uপযkু েচােখর eবং মেুখর সরুkা uপকরনo পরেত হেব। 

- uড়n বsর েথেক যখন িবপেদর সmাবনা থােক তখন সাiড pেটkর aবশয্i বয্বহার করেত হেব। 

- েযখােন রাসায়িনক িছটেক পড়ার িবপদ থােক েসখােন গg l স eবং মেুখর ঢাকা aবশয্i বয্বহার করেত হেব। 

- মেুখর ঢাকা aবশয্i eকমাt েচােখর pাথিমক সরুkা uপকরেণর (সরুkা gাস eবং গg l স) uপর পরেত হেব। 

- কমর্চারী যারা ডাkােরর পরামশর্ মত েলn বয্বহার কেরন, তােদর জনয্ েচােখর সরুkা uপকরণিট aবশয্i েলn বসােনার জনয্ aনkুল 
িডজাiেনর হেত হেব aথবা েলেnর uপের যথাযথ ভােব িফট হেত হেব। 

- আেলাক িবিকরেনর িবরেুd সরুkার জনয্ aবশয্i uপযkু িফlার েলn যkু uপকরণ বয্বহার করেত হেব।  রি ন eবং ধসুর েলn মাti 
িফlার েলn নয় যিদনা তােদর িফlার েলn বেল িচিhত aথবা িনিদর্  করা না থােক। 

 মাথার সরুkা: 

- মাথার সরুkা aবশয্i সরবরাহ করেত হেব, eবং িনমর্াণকাযর্ eবং aনয্ানয্ িবিবধ কােজর সে  যkু কমর্চারী eবং mieivnKvixেদর তা 

বয্বহার করেত হেব।   

- িনমর্াণsল েযখােন পতনশীল aথবা িsর বs aথবা ৈবদযু্িতক শেকর েথেক িবপেদর সmাবনা রেয়েছ েসখােন iি িনয়ার, পিরদশর্ক, eবং 
দশর্নাথ েদর মাথার সরুkাo পিরধান করা আবশয্ক।   

- ধারােলা বsর আঘােত মাথার tক েকেট যাoয়া েথেক রkা করার জনয্ বাm কয্াপস/sাল গাডর্  aবশয্i সরবরাহ o পিরধান করেত হেব।  
যিদo, eগিুলেক aবশয্i েসফিট কয্াপ/হয্াট eর িবকl িহসােব পিরধান করা যােবনা কারন eগিুল পতনশীল বsর uc সংঘাত শিk o েভদন 
kমতার িবরেুd সরুkা িদেত পারেবনা। 

 পােয়র সরুkা: 

- যখন পয্ােকেজ, বs, েমিশেনর ভাির aংশ, যা পেড় েযেত পাের তা বহন aথবা হয্াnিলং করেত হয়; eবং aনয্নয্ কাজকমর্ েযখােন বs পােয় 
পেড় েযেত পাের, তখন েসফিট শযু্ aথবা সংঘাত েরািধ বটু পিরধান করা আবশয্ক।    

- িsড াক (ময্ানয়ুাল েমেটিরেয়লস হয্াnলং কার)eর সে  জিড়ত কাজকেমর্র জনয্ aথবা aনয্ানয্ কাজকমর্ েযখােন বs বা uপকরণ 

কমর্চারীেদর পােয় গিড়েয় পড়ার সmাবনা আেছ েসখােন সংkচন েরাধী েসফিট শযু্ aথবা বটু পিরধান করা আবশয্ক।   

- েযখােন কাজ করার সময় ধারােলা বs েযমন েপেরক, তার, টয্াক, sুk, বড় েsপল aথবা ধাতুর জ ােলর uপর পা পেড় কমর্চারীেদর পােয় 

আঘাত লাগেত পাের েসখােন পাংচার েরাধী েসফিট শযু্ aথবা বটু পিরধান করা আবশয্ক। 

 হােতর সরুkা: 

- যখন রাসায়িনক e¯‘, েকেট যাoয়া, kত, ছেড় যাoয়া, পাংচার, েপাড়া eবং kিতকারক চুড়াn তাপ েথেক িবপেদর সmাবনা থােক তখন 
uপেযাগী gাভ্ স পিরধান করা আবশয্ক।  
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- gাভ্ স িনবর্াচন aবশয্i gাভ্ েসর কাযর্ সmাদেনর ৈবিশ , পিরিsিত, বয্বহােরর সময়কাল, eবং িবদয্মান িবপেদর uপর িভিt কের করেত হেব।  
eকi ধরেনর gাভ্ স সব পিরিsিতেত কাজ করেবনা।   

 tেকর সরুkা (gাভ্ স ছাড়া): 

- tেকর সরুkা aবশয্i পিরধান করেত হেব যখন শরীের রাসায়িনক িছটেক পড়ার সmাবনা থােক, যখন evZv‡m দিূষত পদাথর্ থাকেত পাের যা 

tেকর kিত করেত পাের aথবা tক dারা েশািষত হেত পাের, aথবা যখন কমর্চারীর বাiেরর েপাষােক দিূষত পদাথর্ েথেক েযেত পাের।  েঢেক 
রাখার পিরমান, শরীেরর কতটুk aংশ unkু থাকার সmাবনা তার uপর িনভর্ র কের।  েছাট িনয়িntত pিkয়ার জনয্, eকিট eয্াpন যেথ  

হেত পাের; মাথার uপেরর কােজর জনয্, eকিট সmূণর্ শরীেরর কাভারaল আবশয্ক হেত পাের।   

d. kিতgs PPE র িরেপাটর্  eবং পিরবতর্ন pিkয়া। 

e. পির ার, কমর্পেযাগী aবsায় রkণােবkণ করা হেয়েছ eবং যথাযথ ভােব সংরkণ করা হেয়েছ। 

f. eমpয়ার িবনামূেলয্ pদান eবং েমরামত কিরেয়েছন। 

g. নূয্নতম ‰ÎgvwmK পিরদশর্ন করা হেয়েছ। 

3. pিশkণ- pাথিমক `vwqZ¡ aপর্েনর সময় pিশkেনর বয্বsা করা হেব eবং তারপর েথেক নূয্নতম বছের eকবার। Aek¨B নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর ে িনং/ 
pিশkণ িদেত হেব: 

 কী eবং কখন PPE আবশয্ক eবং PPE র সীমাবdতা। 

 PPE র যথাযথ বয্বহার eবং যt, রkণােবkণ, বয্বহাযর্য্ জীবনকাল eবং পিরতয্াগ। 

 েকােনা কমর্চারীর যিদ PPE পিরধান করা আবশয্ক হয় তােক aবশয্i PPE র যথাযথ বয্বহার eবং যেtর pিশkণ িনেত হেব।  mieivnKvix‡K 

pেয়াজন মত, কমর্চারীেদর aবশয্i িনিদর্  সময় anর পুনp র্িশkণ pদান করেত হেব।  নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল জানার জনয্ pেতয্ক কমর্চারীেক 
aবশয্i pিশিkত হেত হেবঃ 

- কখন eবং েকন PPE আবশয্ক। 

- কী ai‡bi পােসর্ানয্াল েpােটকিটভ ikiপেমn দরকাির। 

- পােসর্ানয্াল PPE কীভােব পিরধান, েখালা, বয্বহােরাপেযাগী করা যায়। 

- PPE র সীমাবdতা। 

- PPE র যথাযথ বয্বহার eবং যt, রkণােবkণ, বয্বহাযর্য্ জীবনকাল eবং পিরতয্াগ। 

- লয্াবেরটরী eবং িমিkং কমর্চারীেদর সবর্সাধারেনর জনয্ unkু a েল (হলoেয়স, eিলেভটর, খাoয়ার sান, িব ামগহৃ, aিফস iতয্ািদ) 
pেবেশর পূেবর্ aবশয্i gাভ্ স eবং লয্াব েকাট খুেল েফলার িনেদর্শ িদেত হেব।  িবপেদর সmাবনাযkু সামgী aথবা mieivnKvix‡K পিরবহেনর 

সময় aবশয্i েসেকnাির কেnনার বয্বহার করেত হেব। 

- pেতয্ক কমর্চারীেক PPE বয্বহােরর আবশয্কতা যkু কােজর aনমুিত েদoয়ার পূেবর্ যথাযথ PPE বয্বহােরর সkমতা eবং pিশkণ েয 
সmূণর্ বঝুেত েপেরেছন তা aবশয্i pদশর্ন করেত হেব। 

 যখন নতুন uপকরণ aথবা পdিত pবতর্ন করা হেব যা নতুন aথবা aিতিরk িবপেদর সিৃ  করেত পাের তখন aবশয্i কমর্sেলর পুনমূর্লয্ায়ন 
করােত হেব। 

 দঘূর্টনা েরকডর্  aবশয্i পযর্ােলাচনা eবং যিদ oয়ােরেnড হয় তাহেল পূেবর্ িনবর্ািচত PPE র uপেযাগীতা পনুমূর্লয্ায়ন করেত হেব। 

 যখন ফয্াkির ময্ােনজেমেnর eটা িব াস করার যেথ  কারন থাকেব েয েকােনা kিতgs কমর্চারী যােক pিশkণ েদoয়া হেয়েছ িকn যথাযথ PPE 
বয্বহােরর pেয়াজনীয় দkতা eবং jয্ান তার েনi, তখন ময্ােনজার/সপুারভাiজার েক aবশয্i েসi কমর্চারীেক পুনp র্িশkণ িদেত হেব। 
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 যখন কমর্sল aথবা PPE র পিরবতর্ন সািধত হয় যােত আেগর pিশkন aথর্হীন হেয় পেড়, aথবা যখন kিতgs কমর্চারীর jয্ান বা aিপর্ত 
e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg (PPE) বয্বহােরর েkেt aপযর্াpতা েদখা যায়, তখনo পুনp র্িশkন আবশয্ক হেয় পেড়। 

4. bw_cÎ 

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং/ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 3 বছেরর Z`viKxর েরকডর্ । 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম 

sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvix‡`i aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র 

িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 7-1 

 



সন সংkাn সরুkা  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

sয্াnাডর্   

mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvix কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ সংkাn 

েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 িনয়িntত রাসায়িনক oভার-ekেপাজার যা তােদর সন pণালীেক kিতgs করেত পাের তা েথেক কমর্চারী eবং mieivnKvix‡`i রkা করার জনয্ eকিট সন 

সরুkা কাযর্kম udাবন eবং বাsবায়ন করেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয সন সরুkা কাযর্kম udািবত, বাsবািয়ত eবং aনসুিরত হেc। 

HSE pিতিনিধ aবশয্i সন সরুkা কাযর্kম pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা িনি ত করেবন েয কমর্চারীরা pিশিkত eবং সন সরুkা কাযর্kেমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেছন। 

কমর্চারীেদর aবশয্i সন সরুkা কাযর্kেমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেত হেব। 

সংjা 
 evqy weï×Kvix েরs িপেরটর হেc eকিট বায়ু weï×Kvix ফাiলার, কারি জ aথবা কয্ািনsার যkু eকিট াস p াস gহেণর সহায়ক যnt যা চারিদেকর বাতাস েক 

বায়ু িবশdুকারী uপাদােনর মেধয্ িদেয় pবািহত কের িনিদর্  বায়ু দিূষতকারী পদাথর্ েক aপসারণ কের। 

 eসাiনড pেটকশন ফয্াkর (APF) হেc কমর্sেল সন সরুkার মাtা যা Kg©Pvix‡`i eকিট েরসিপেরটর aথবা ে ণীবd েরসিপেরটর pদান করেব বেল আশা করা 

যায় যখন িনেয়াগকাির ei ধারা মেত সিুনিদর্  িনয়িমত, pভাবশালী সন সরুkা কাযর্kম sাপন কেরন । 

 eয্াটমিsয়ার সাpািয়ং েরসিপেরটর হেc eকিট েরসিপেরটর যা েরসিপেরটর বয্বহারকারীেক চারপােশর evZv‡mi েথেক sাধীন eকিট Drm েথেক াস gহেণর জনয্ 

বাতাস সরবরাহ কের, eবং eেত সাpাiড-eয়ার েরসিপেরটর (SARS) eবং েসলফ কনেটiনড েbিথং eয্াপােরটাস (SCBA) iuিনট anভুর্ k আেছ। 

 কয্ািনsার aথবা কারি জ হেc eকিট িফlার, সরেবn, aথবা কয্াটািলs aথবা ei সকল বsর সংিম ন যkু eকিট পাt, যা ei পােtর মেধয্ িদেয় pবািহত 

বাতাস েথেক িনিদর্  দষূণ aপসারণ কের। 

 িফট ফয্াkর হেc eকিট িবেশষ েরসিপেরটর eকজন িনিদর্  বয্ািkর কােছ মানানসi হয় িকনা তার পিরমাণগত িবচার, eবং েরসিপেরটর যখন পরা হয় তখন 

চারপােশর বাতােস aবিsত eকিট পদােথর্র ঘনেtর সে  েরসিপরেটেরর িভতের পদাথর্িটর ঘনেtর aনপুােতর ৈবিশ সূচক ভােব িবচার কের। 

 িফট েটs হেc েকােনা বয্ািkর কােছ eকিট েরসিপেরটর মানানসi িকনা তা গনুগতভােব aথবা পিরমানগতভােব মলূয্ায়েনর জনয্ eকিট pথার বয্বহার।  

(েকায়ািলেটিটভ িফট েটs (QLFT) eবং েকায়ািnেটিটভ িফট েটs (QNFT) o েদখুন)। 

 েকায়ািলেটিটভ িফট েটs (QLFT) হেc eকিট েরসিপেরটর িফেটর যথাথর্তা মলূয্ায়েনর জনয্ eকিট পাস/েফল িফট েটs যা েরs eেজেnর pিত বয্িkর pিতিkয়ার 

uপর িনভর্ র কের। 

 েকায়ািnেটিটভ িফট েটs (QNFT) হেc েরসিপেরটেরর িছেdর পিরমান সংখয্াগতভােব পিরমােপর dারা েরসিপেরটেরর িফেটর যথাথর্তা মলূয্ায়ন। েরসিপেরটেরর Rb¨ 

eকিট QNFT আবশয্ক যােক aবশয্i 10 েথেক েবিশ িফট ফয্াkর aজর্ ন করেত হেব। 

 iuন-েনলসন ময্ােথেমিটকয্াল মেডল eকিট বণর্নামূলক মেডল যা েরসিপেরটর কারি েজর েশাষন kমতা eবং েbক  সমেয়র মানদn গণনা করার জনয্ পরীkামলূক 

তথয্ বয্বহার কের। 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt Aek¨B বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. কাজ eবং তােদর সmাবয্ িবপদ শণাkকরণ েযগিুলর জনয্ াস যেntর সরুkার pেয়াজন পড়েত পাের। 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. িনয়ntন pিkয়ার শণাkকরণ eবং ev̄ —evq‡b pথেম iি িনয়ািরং িনয়ntণ িবেবচনা করেত হেব, িdতীয়ত pশাসিনক িনয়ntণ, eবং সবেশেষ সন সরুkার বয্বহার।  
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2. নীিত eবং পdিত – pিতিট কমর্sল েযখােন কারি জ aথবা সরবরাহকৃত eয়ার েরসিপেরটর বয্ব ত হয় েসখােন aবশয্i াস জিনত aবsার ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম 

করার পdিত udাবন eবং বাsবায়ন করেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেত হেব: 

a. িবপjনক দিূষত বাতােস ekেপাজার /Abve„ZKib কম করার জনয্ কমর্চারীেদর যিদ েরসিপেরটর বয্বহার করেত হয়, তাহেল mieivnKvix‡`i aবশয্i কমর্sল-

িনিদর্  পdিতর সাহােযয্ eকিট িলিখত সন জিনত সরুkা কমর্সূচীর udাবন eবং বাsবায়ন করেত হেব।  পিরকlনায় িনmিলিখত িবষয়গিুল anভুর্ k থাকেত 

হেব: 

 কাযর্kম েদখােশানা করার জনয্ eকজন েযাগয্ কাযর্kম pশাসক িনেয়াজন। 

 সন সংkাn সরুkার pেয়াজিনয়তা িনরূপেনর জনয্ কােজর দায়ভােরর মূলয্ায়ন: 

- কমর্েkt েযখােন কমর্চারী kিতকারক মাtার ধূলা, গয্াস বাs, েsp িমs, kয়াশা, েধাঁয়া, বাs aথবা েতজkীয় সামgীর dারা দষূীত বাতােস 

াস gহণ করেত হেত পাের, েসi কমর্েktেক aবশয্i সন সkাn সরুkার pেয়াজ়ন থাকা সmাবয্ পিরিsিত িহসােব শণাk করেত হেব। 

 েরসিপেরটর ধারণ করার জনয্ wPwKrmv মূলয্ায়ন আবশয্কতা eবং েযাগয্তা িনণর্য়। 

b. েরসিপেরটর িনবর্াচন: 

 mieivnKvix েক aবশয্i নয্াশনয্াল iনিsিটuট ফর akপয্াশনয্াল েসফিট en েহলথ (NIOS) dারা pমানীত eকিট েরসিপেরটর িনবর্াচন করেত হেব 
যা aবশয্i েসিটর pমানপেtর শেতর্র সে  সmত হেয় বয্বহার করেত হেব। 

 mieivnKvix েক aবশয্i কমর্sেল সন সkাn িবপেদর শনাkকরণ eবং মূলয্ায়ন করেত হেব, eর সােথ কমর্চারীেদর ekেপাজােরর eকিট gহণেযাগয্ 
পিরমাপ eবং দিূষত পদােথর্র কয্ািমেকল িsিত eবং িফিজকয্াল আকােরর শণাkকরণo করেত হেব। 

 যখন ekেপাজার শণাkকরণ aথবা gহণেযাগয্ ভােব পিরমাপ করা যােবনা, তখন বাতাবরন েক aবশয্i iিমিডেয়টিল েড ারাস টু লাiফ aর েহলথ 
(IDLH) বেল ধের েনoয়া হেব। 

c. িচিকত্সা মূলয্ায়ন: 

 িফট েটিsং eবং বয্বহােরর পূেবর্ কমর্চারীর েরসিপেরটর বয্বহােরর সkমতা িনণর্য় করার জনয্ mieivnKvix েক aবশয্i eকিট wPwKrmv মূলয্ায়েনর 
বয্বsা করেত হেব। 

 wPwKrmv p াবলী aথবা pাথিমক wPwKrmv পরীkা যা wPwKrmv p াবলীর মত eকi তথয্ pাp কের, বয্বহার কের wPwKrmv মূলয্ায়ন করার জনয্ 
mieivnKvix েক eকজন িফিজিশয়ান aথবা লাiেসnড/সািটর্ ফাiড েহলথ েকয়ার pেফশনয্াল (PLHCP) েক aবশয্i শণাk করেত হেব। 

 mieivnKvix েক aবশয্i PLHCP র কাছ েথেক েরসিপেরটর বয্বহার করার বয্াপাের কমর্চারীর সkমতা সংkাn eকিট িলিখত সপুািরশ pাp করেত 
হেব। 

 িকছু িবেশষ পিরিsিতেত aিতিরk wPwKrmv মূলয্ায়েনর pেয়াজন হয়, েযমন: 

- কমর্চারী যখন েরসিপেরটর বয্বহােরর সkমতা সংkাn wPwKrmv সে ত aথবা লkন িরেপাটর্  কের। 

- PLHCP, েpাgাম eডিমিনেsটর, aথবা সপুারভাiজার যখন পুনমূর্লয্ায়েনর সপুািরশ কেরন। 

- েরসিপেরটর কাযর্kম েথেক pাp তথয্ েসi সে  িফট েটিsং eর সময় করা পযর্েবkণ eবং কাযর্kম মূলয্ায়ন েথেক যিদ েকােনা pেয়াজন 

wb‡`©wkZ nq| 

- কমর্sল পিরিsিতেত হoয়া েকােনা পিরবতর্ন যা uেlখেযাগয্ ভােব েকােনা কমর্চারীর uপর িফিজoলিজকয্াল চাপ বিৃd করেত পাের। 

- wPwKrmv aবsােনর evrmwiK পযর্ােলাচনার pেয়াজন nq bv। 

d. িফট েটিsং: 

 সমs কমর্চারী যারা িনেগিটভ aথবা পিজিটভ েpসার টাiট-িফিটং েফস িপস েরসিপেরটর বয্বহার করেছন তােদর aবশয্i যথাযথ েকায়ািলেটিটভ িফট 
েটs (QLFT) aথবা েকায়ািnেটিটভ িফট েটs (QNFT) পাস করেত হেব। 

 pথমবার বয্বহােরর পূেবর্, যখনi eকিট িভn েরসিপেরটর েফস িপস বয্বহার করা হেব, eবং তারপর েথেক নূয্নতম বছের eকবার িফট েটিsং 
pেয়াজন। 
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e. েরসিপেরটেরর রkণােবkণ eবং যt: 

 িনmিলিখত aবকােশ েরসিপেরটর েক aবশয্i পির ার eবং RxevYygy³ করেত হেব: 

- eকেচিটয়া বয্বহােরর েরসিপেরটর গিুলর েkেt eকিট sাsয্কর aবsা রkা করার জনয্ যখন pেয়াজন পড়েব তখনi। 

- যখন eকািধক কমর্চারীেক বয্বহােরর জনয্ েদoয়া হয় তখন িভn িভn বয্িkর বয্বহাের পূেবর্। 

- আপrকালীন বয্বহােরর েরসিপেরটর eবং েয সব েরসিপেরটর িফট েটিsং eবং pিশkেণ বয্বহার করা হয় েসগিুলর েkেt pেতয্ক বয্বহাের 

পের। 

f. িফlার, কারি জ eবং কয্ািনsার শণাkকরণ: 

 কমর্sেল বয্ব ত সমs িফlার, কারি জ eবং কয্ািনsার aবশয্i NIOS aনেুমাদন েলেবল সহ েলেবলযkু eবং কালার েকােডড হেত হেব। 

 েলেবলিট aবশয্i েখালা যােবনা eবং aবশয্i পাঠেযাগয্ থাকেত হেব। 

 কারি জগিুল aবশয্i েয পিরেবেশ েসগিুল বয্বহার করা হেc তার সে  মানানসi হেত হেব। 

g. পিরবতর্ন সূচী: 

 িফlার, কারি জ eবং কয্ািনsারগিুল aবশয্i দিূষত পদােথর্র pকার eবং তার সে  সmকর্ যkু ekেপাজােরর/ Abve„ZKi‡bi কথা িবেবচনা কের 
ৈতরী eকিট পূবর্িনধর্ািরত সূচীর uপর িভিt কের তদারিক eবং পিরবতর্ন করেত হেব। 

 পিরবতর্ন সূচী হয় পরীkামলূক aথবা িবে ষণাtক pিkয়া, িনমর্াতার সপুািরশ aথবা ময্ােথেমিটকয্াল মেডল (েযমন, iuন-েনলসন ময্ােথেমিটকয্াল 
মেডল) বয্বহার কের িনধর্ারণ করা েযেত পাের। 

3. pিশkণ- 

সন সংkাn সরুkা pিশkণ pাথিমক দায়ভার aপর্েনর সময় eবং সমs কমর্চারী যােদর সরুিkত ভােব কাজ করার জনয্ েরসিপেরটর পিরধান করেত হয় তােদর জনয্ 

বছের নূয্নতম eকবার আেয়াজন করা হেব। নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনংe amভুর্k থাকেব: 

 েরসিপেরটর পরা eবং েখালার সিঠক পdিত (সীল পরীkা pিkয়া সহ)। 

 সিঠক ভােব পির ার eবং সংরkণ করা। 

 েযখােন pেযাজয্ েসখােন কােটর্ জ pিতsাপন পdিতগিুল৷ 

 েরসিপেরটর েকন আবশয্ক eবং কীভােব aনপুযkু িফট, বয্বহার aথবা রkণােবkণ েরসিপেরটর সীমাবdতা eবং েরসিপেরটের kমতার সরুkা 
pভােবর সে  আেপাস কের। 

 েরসিপেরটেরর kমতা eবং সীমাবdতা। 

 আপrকালীন aবsায় বয্বহার। 

 wPwKrmvkv ¿̄ সংkাn সংেকত eবং লkেণর শণাkকরণ যা কাযর্করী বয্বহার েরাধ aথবা সীমািয়ত করেত পাের। 

 ei মানদেnর সাধারন আবশয্কতা। 

 evrmwiK ভােব পুনp র্িশkন pেয়াজন eবং যখন:  

- কমর্sেলর aবsার পিরবতর্ন, নতুন ধরেনর েরসিপেরটর বয্বহার করা হয়। 

- কমর্চারীেদর jয্ান  eবং বয্বহােরর েkেt aপটুতা eর pেয়াজন সংেকত কের। 

 কাযর্kম মূলয্ায়ন- mieivnKvix aবশয্i কাযর্kেমর যথাযথ বয্বহার িনি ত করার জনয্ যখন pেয়াজন কমর্sেলর মলূয্ায়েনর বয্বsা করেবন, eবং 
যথাযথ বয্বহার িনি ত করার জনয্ কমর্চারীেদর সে  আেলাচনা করেবন। 
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4. bw_cÎ 

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. weivRgvb িফট েটs েরকডর্  (শধুমুাt েরসিপেরটেরর জনয্)। 

c. নূয্নতম 3 বছেরর iনেsকশন েরকডর্ । 

d. wPwKrmv মূলয্ায়েনর েরকডর্  aবশয্i রাখেত হেব eবং uপলভয্ রাখেত হেব। 

e. িফট েটেsর েরকডর্  aবশয্i pিতি ত করেত হেব eবং পরবত  িফট েটs না হoয়া পযর্n মজদু রাখেত হেব। 

f. বতর্মান কাযর্kেমর eকিট িলিখত কিপ aবশয্i মজদু রাখেত হেব। 

g. mieivnKvix‡`i aবশয্i সমs েরকডর্  পূণর্ িনেয়াগকাল পযর্n মজদু রাখেত হেব।   

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম 

sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvix‡`i aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র 

িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 7-11 

 



িহট েsস ময্ােনজেমn   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix  কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvix কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।  সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 কেমর্র পিরেবশ ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত pিkয়া o পdিতগিুলর িবকাশ eবং pেয়াগ৷  ei sয্াnােডর্  uিlিখত 

িবিভn আবশয্কতা aথবা pাসি ক sানীয় আiন o িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvix‡K aবশয্i েসিট েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi sয্াnাডর্  eবং পdিতগিুল িবকাশ হেয়েছ, pেয়াগ হেয়েছ eবং aনসুতৃ হেc তা aবশয্i িনি ত করেবন৷ 

HSE pিতিনিধ aবশয্i ZvcRwbZ KóKi cwiw ’̄wZi sয্াnাডর্  eবং পdিতগিুল pিত া, রkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা কম রা ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi sয্াnাডর্  eবং পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং eর pেয়াজনীয়তাগিুলর pিত দঢ়ৃসংলg 
তা aবশয্i িনি ত করেবন৷ 

কম গণ aবশয্i ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi sয্াnাডর্  eবং পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা pিত দঢ়ৃ সংলg থাকেবন৷ 

সংjা 
 ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZ হ'ল িবিবধ িচিকত্সাজিনত পিরিsিত েযমন ZvcRwbZ Pig cwikªvwš—, ZvcRwbZ kয্াm (েপশীেত বয্থা বা sয্াসমস) eবং িহট েsাক যা গরম 

জায়গায় কাজ করার ফেল হয় তার সাধারণ নাম৷ 

 Af¨ —̄KiY হ'ল তােপ কাজ করার জনয্ শরীেরর মািনেয় েনoয়া৷ 

আবশয্কতা 
1. নীিত eবং পdিতসমহূ— pিতিট দফতের Zv‡ci ফেল হoয়া aসsুতা eবং আঘােতর সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত pেয়াগ হoয়া পdিতগিুল aবশয্i 

থাকেত হেব যােত কমপেk িনmিলিখতগিুল anভুর্k থাকেব: 

a. eকিট িলিখত ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZ pিতেরাধ েpাgাম িবকাশ o pেয়াগ যােত eগিুল anভুর্k করেত হেব: 

 েpাgােমর দািয়tগিুল িনিদর্  করা৷ 

 েpাgামিট কখন pেয়াগ হেব তা িনধর্ারণ করা৷ 

 ঝঁুিক িনমূর্ল বা hাস করেত বয্ব ত uপায়গিুলর িনয়ntণ ৈতির৷ 

 সরুkামূলক েপাশাক িনবর্াচন eবং িবতরণ৷ 

 ঝঁুিক িনমূর্ল বা hাস করেত কমর্ aনশুীলনগিুল িনধর্ারণ যােত eগিুল থাকেব: 

- িশফট চলাকালীন pেয়াজন aনসুাের জল পুনঃপূরণ৷ 

- pিতরkামলূক পুনরdুার সময়কালগিুলর জনয্ সকল সমেয় কম েদর Qvqv‡Z cÖ‡ekMg¨Zv৷ 

- সmাবয্ Zv‡ci aসsুতার লkণগিুলেত pিতিkয়া৷ 

- আপত্কালীন িচিকত্সার cwi‡ek¸wji  জনয্ েযাগােযােগর বয্বsাসমূহ৷ 

 pিশkেণর pেয়াজনীয়তাগিুল৷ 

b. েযখােন ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi সmাবনা রেয়েছ eমন কমর্sান eবং কােজর দািয়tpদানগিুল শনাkকরণ৷ 



িহট েsস ময্ােনজেমn   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 
 

সরুkা CLS – পৃ া 2 

04.14.10 

c. আরামদায়ক eবং িনরাপদ কােজর তাপমাtার পিরিsিত সরবরাহ করনু৷  কােজর তাপমাtার সীমা হ'ল: 

 বেস কাজ: 16º েস (60º ফা) - 30º েস (86º ফা)৷ 

 ৈদিহক পির েমর কাজ: 13º েস (55º ফা) - 27º েস (81º ফা)৷ 

 কােজর তাপমাtার সীমা যিদ বজায় রাখেত পারা না যায়, িহট েsেসর pভাবগিুল িনmতম করেত iি িনয়ািরং, pশাসকীয় িনয়ntণসমূহ eবং/aথবা 

পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn aনসুরণ সহ Zvc/ঠাnার েsস পdিতগিুল aবশয্i pেয়াগ করেত হেব: 

- my‡cq পানীয় জল যা pিতিট কম েক pিত ঘnায় eক েকায়াটর্ ার পিরমাণ িদেত সkম তার বয্বsা করা৷  তাপমাtা যখন 30º েস (86º 

ফা) ছািড়েয় যায় তখন জল ঠাnা করেত বরফ িদেত হেব৷ 

- কম েদর সাধারণ িনয়ম িহসােব পুেরা িশ  চলাকালীন aবশয্i ছায়ায় cÖ‡ekvwaKvi  থাকেব, েসখােন আcাদন েদoয়ার মেতা যেথ  জাযগা 

aবশয্i রাখা uিচত, যা েয েকানo সময় েকানo িশে র েমাট কম  সংখয্ার 25%†K RvqMv w`‡Z cv‡i ৷ 

- ছায়া pদােনর জনয্ যিদ েকানo গাড়ীর aভয্nর aংশ বয্বহার করা হয় তেব eিট aবশয্i শীততাপিনয়িntত হেত হেব৷ 

- ধাতব েsােরজ েশডগিুল eবং aনয্ানয্ আuট-িবিlং "েশড" wnmv‡e KvR K‡ibv hw`bv eগিুল েখালা বাতােস ছায়ার তুলনায়, eকিট ঠাnা 

পিরেবশ সরবরাহ কের৷  েযমন, eগিুল aবশয্i যািntকভােব বাতাস চলাচেলর uপযkু বা বাতাস চলাচেলর Rb¨ unkু হেত হেব৷ 

- েশড aবশয্i eকিট সমেয়র কাঠােমার মেধয্ cÖ‡ek‡hvM¨ হেত হেব eবং তা 200 িমটার `~i‡Z¡ বা হাঁটা পেথ 5 িমিনেটর েবিশ হেব না৷ 

- িpেভিnভ িরকভাির িপিরয়ড (িপআরিপ)র সংsানগিুল৷  যিদ েকানo কম  মেন কেরন েয তাপ েথেক িব াম gহেণর দরকার আেছ বা যিদ 

েকানo কম র Zv‡ci d‡j aসsুতার লkণগিুল েদখা েদয় তেব eকিট িপআরিপর pেয়াজন৷ 

2. ে িনং—  

সকল কম : সপুারভাiজাির নয় eবং সপুারভাiজাির uভয়েকi eগিুল সmেকর্ Aek¨B pিশিkত হেত হেব: 

 তাপজিনত aসsুতার সােথ সmিকর্ ত পিরেবশগত eবং বয্িkগত ঝঁুিকর ফয্াkরগিুল৷ 

 কম র তাপজিনত aসsুতার মানকগিুলর সােথ েমেন চলার পdিতসমূহ৷ 

 পানীয় জেলর গরুtু৷ 

 aিভেযাজেনর গরুtু, eিট কীভােব িবকািশত হয় eবং িনেয়াগকতর্ া পdিত¸wj wKfv‡e uেlখ কেরন৷ 

  নন-সপুারভাiজাির কম েদরo eগিুল সmেকর্ pিশkণ েদoয়া uিচত: 

 wZwb Zvc/Mi‡g KvR Kivii c‡¶ Af¨ —̄ bb Ges Zvi kixi Lvc LvB‡q bv ‡bqv Aewa Zvi AviI Nb Nb weiwZ cÖ‡qvRb Zv mycvifvBRvi‡K Rvbv‡bv hv 

mvaviYZ 4-14 w`b wb‡q _v‡K| 

 al পিরমােণ জল খাoয়া, pিত ঘnায় 3 েথেক 4, 8 আun কাপ৷ 

 ছায়াযkু a েল িব াম gহণ eবং Zvc েথেক wbivgq nIqvq জনয্ সময় েদoয়া৷ 

 aতয্n utােপর সময় aয্ালেকাহল eবং K¨vw›U‡bi বয্বহার eড়ােনা বা িনয়িntত করা, কারণ uভয়i শরীরেক শকুেনা কের েতােল৷ 

 েস বা aনয্ েকানo কম  তndাcn, গা গলুােনা, দবুর্ল বা kাn েবাধ করেল তা সপুারভাiজারেক জানােনা eবং wbivgq nIqvq জনয্ পযর্াp সময় 
gহণ৷  তদিতিরk সমসয্ািট চলেত থাকেল িচিকত্সার বয্বsা চাoয়া৷ 

 uপযkু েপাশাক, সানিskন eবং টুিপ পড়া৷ 

 সহকম র িদেক মেনােযাগ দান eবং ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZi েকানo লkেণর িদেক নজর রাখা, িনেয়াগকতর্ ােক সরাসির বা সপুারভাiজােরর 

মাধয্েম aবিহত করা৷  "Aš—i½" m¤úK©¸wj কম েদর eেক aপরেক নজের রাখা িনি ত করার েkেt কাযর্কর৷ 

 সmাবয্ Zvc জিনত aসsুতার লkণগিুলর pিত pিতিkয়া জানােনার পdিতসমূহ তত্সহ জররুী িচিকত্সা পিরেষবা pেয়াজন হেল সরবরাহ করা হেব৷ 
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 আপত্কালীন পিরেষবাগিুলর সােথ কীভােব েযাগােযাগ করা হেব, কম রা যােত আপত্কালীন িচিকত্সা পিরেষবােত েপৗঁছােত পাের েসখােন কীভােব 

কম েদর িনেয় যাoয়া হেব৷  কাছাকািছ হাসপাতাল বা আপত্কালীন hZœ¯’‡ji বয্বsা কােজর েপািsংগিুলেত পির ারভােব িচিhত থাকেত হেব৷ 

 কােজর জায়গা েথেক আপত্কালীন িচিকতসা পিরেষবাগিুলেত যাoয়ার পির ার eবং সংিkp িনেদর্ িশকা সরবরােহর পdিতসমূহ৷  কম েদর জায়গিটর 
েলােকশন পির ারভােব িচিhত করা সহ রাsার মানিচেt aয্ােkস থাক uিচত যােত আপত্কালীন aবsার pিতিkয়াকারীেদর কােছ িনেদর্ িশকািট েদoয়া 
েযেত পাের৷ 

 িরে শার pিশkণ বা "েটiলেগট সভা" থাকেব েযখােন Zv‡ci ফেল aসsুতার সংিkp সরুkা aনsুারক থাকেব৷ eগিুল pায়শi িবেশষত uc 
তাপমাtার সময় আেয়ািজত হেত হেব৷  

সপুারভাiজাির কম েদর eগিুল সmেকর্o pিশিkত করেত হেব:: 

 ZvcRwbZ KóKi cwiw¯’wZ েরগেুলশনগিুল aনসুতৃ হেc তা িনি ত করেত সপুারভাiজােরর দািয়tসমহূ৷ 

 েকানo কম র যখন সmাবয্ িহেটর লkণগিুল েদখা েদয় তখন সপুারভাiজােরর aবশয্ কতর্বয্ কী৷ 

 আপত্কালীন wPwKrmv পিরেষবাগিুল pেয়াজনীয় হেল কীভােব েসগিুল েদoয়া uিচত৷ 

 আপত্কালীন পিরেষবা সরবরাহকারীেদর কীভােব েযাগােযাগ করেত হেব৷ 

 যিদ pেয়াজন হয় েস েkেt কীভােব কম েদর eমন েকানo জায়গায় িনেয় যাoয়া হেব েযখান েথেক জররুী িচিকত্সা পিরেষবায় েপৗঁছােনা যায়৷ 

 আপত্কালীন েkেt, আপত্কালীন aবsার pিতিkয়াকারীর pেয়াজন মত কীভােব কমর্sােন যাoয়ার পির ার eবং সংিkp িনেদর্ িশকা সরবরাহ করা 
হেব৷ 

3. নিথবdকরণ—  

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

 

 

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – wVKv`vi‡`i‡K aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 5-1 

 



র� বািহত পযাাোােজ (অসখু)  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  
 

 

�যাাাডড  
mieivnKvix 1T কাে করার েজয  কক িজরাপা, পির��, �া�যসসত �াজ  াাজ করাব  বব কাে করার েজয, কাাের সা� স�কড ্�ু বা কাাের সসম  ঘা 

অেবা 1TmieivnKvixM‡Yi1T কাাের োমগাম িবিভ� কােকাসডর  ল�ররপ  ঘা া ুডঘজা া ওািহক কিত ‡iva করাত  ামােজীম পাাকপ �হণ করাব। সকল কস�র িজরাপ�া া 
�া�য সবংাা েকাজা সসাবয ্ুঝ িক িজিডারণ,  িতারাি  বব তাাত হ�াকপ করার েজয 1TmieivnKvixM‡Yi1T কাাছ িবিভ� িসা�স োকাত হাব। 

 কাে করাত িগাম র�বািহত সবংসাণর সব�াশড  সার ্ুঝ িক কসাাজা বা অপসারাণর েজয  িংমা া পপিত ওতির  বব কা্ডকরী করজু। 

াািম�  

েলাাকশজ সযাাজোর িজি�ত করাবজ ্াাত র� বািহত পযাাোােজ স�া� পপিত ওতির করা ্াম, কা্ডকরী করা ্াম া তা পালজ করা হম। 

HSE  িতিজিি ্ুঝ িক সরলযামজ, িলিখত পপিত, ে�িজব, েরকডড  সবরকণ  বব বািষডক প্ডাালালজা ওতির করাবজ, তা পালজ করা হা� িকজা োখাবজ া তা পিরলালজা করাবজ। 

সযাাজোর া সপুারভাাোর িজি�ত করাবজ ্াাত কস�রা র� বািহত পযাাোােজ সবংাা  িংমা া পপিতাত  িশিকত োাকজ েসা সবংাা  ামােজীম িাপগিুল পালজ 

কারজ। 

কস�রা র� বািহত পযাাোাোজর েজয  ামােজীম  িংমা া পপিত পালজ করাবজ। 

সব�া 

 র� বািহত পযাাোােজ হল কু�ািতকু� েীবাণুগিুল ্া সাজাুষর রা� োাক  বব েসগিুল েরাগ  ঘাম।   া েীবাণুগিুলাত অাভুড� োাক - েহপাঘাাকস িব ভাারাস 
(HBV)  বব িহউসাজ ািসউাজাাডি িশামি� ভাারাস (HIV) াতযািা, িক� তাাার তািলকা  খাাজা সীিসত জম। 

 বশযকতা 

1. ্ুঝ িক সরলযামজ- িতক কারখাজাম র� বািহত পযাাোাোজর ্ুঝ িক সরলযামজ করাাত হাব া তা িলিপবপ রাখাত হাব, ্াাত জরযজতস িজনিলিখত িবষমগিুল োকাব: 

a. কাে করাত িগাম র� বািহত সবংসাণর সব�াশড  সার িবপাগিুল িলিিত করাত হাব (্াাত অাভুড� হাব বযি�, কাে  বব কাে করাত িগাম ে্ ে্ েকা� 

সব�াশড  সা সসব েসগাুলা)। 

b. †ckvMZ Abve„ZKi‡bi wec‡`i mv‡_ mswkó SuywK¸wj g~j¨vqb। 

c.  ামােজীম িজম�ণসরলক পাাকাপর িলিিতকরণ ্াাত সব�াশড  সার ্ুঝ িক কসাাজা বা অপসারণ করা ্াম। 

2.  জীিত া পপিতগিুল -  িতক কারখাজাম েপশাগত কারাণ সব্িু�  ঘার ্ুঝ িক কসাাজা অেবা অপসারণ করার েজয পপিত সসরহ cÖ‡qvMK…Z োকা উিলত, ্াাত 

জরযজতস িজনিলিখত িবষমগিুল োকাব: 

a. i³ Ges Ab¨vb¨ m¤¢ve¨ msµg‡bi m‡½ ms¯úk© Gwo‡q Pjv (সস� োহরসাকা সবংিসত িহসাাব োখুজ)। 

b. সসাবয র� বািহত পযাাোাোজর Øviv msµwgZ  Dc‡Pcov wbM©g‡bi সব�াশড  সার পর হাত েিামার বযব�া া েীবাণুস�ু করার সিুবিা me mgq cȪ ‘Z োকাত 

হাব। 

c. পাাসডাজাল ে াাঘককভ া াপাসপ(PPE) লভয োকাত হাব (উাাহরণ�ররপ িডসাপাাোবল �াভস, CPR গাডড  াতযািা)। 

d. তী� িেিজসপ� ে াল োামার েজয পা� োকাত হাব (ে্সজ কাঝল, ে�ড, েসলাাামর সরঝল াতযািা)। 

e. ে্ সব ্�, পণয অেবা িেিজস র� বািহত পযাাোােজ �ারা সবংিসত হামাছ বাল সাজ হম তাাার েজয, ব� করা ্াম  সজ, “ওেব-সবংসণ-িবপা” েলাবল 

করা বযাগ া পা� োকাত হাব। 
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f.  া্ােয eR©̈  ে লা  াজসাত সবংিসত িেিজসপ� wbivcËvi mv‡_ ে াল িাাত হাব।  

3. িলিকতসা  ামােজীমতা -  িতক কারখাজাম েপশাগত কারাণ সব্িু�  ঘার ্ুঝ িক কসাাজা অেবা অপসারণ করার েজয িলিকতসা পপিত সসরহ োকা উিলত।  িলিকতসা 
পপিতাত জরযজতস িজনিলিখত িবষমগিুল অাভুড� োকাব: 

a. িলিকতসাগত wUKv`vb Kg©m~Px Ges ch©v‡jvPbv GKRb লাাাস� া� িলিকতসক Øviv অেবা Zvi ZZ¡veav‡b A_ev jvB‡mÝvcÖvß †ckv`vi ¯v̂¯’̈  cwiPh©̈ v Kvixi Øviv 

A_ev ZZ¡veav‡b Ki‡Z n‡e Ges webvg~‡j¨|  

b. ে্ সব কস�াার েপশাগত কারাণ সব্িু�  ঘার সসাবজা  াছ তাাার সবাাাক েহপাঘাাকস িব ককা োামা  বব িসিরে ককাকরণ w`‡Z n‡e। 

c. ে্ সব কস�রা সব�াশড  াসিছালজ তাাার সব�শড-পরবত� সরলযামজ  বব c~Y:g~j¨vqb িলিকতসা করাাত হাব। 

d.  ংাা কস�াার িলিকতসা সবংাা  লা ল/সতাসাতর  কক কিপ Zvi wPwKrmvi  15 িাাজর সািয w`‡q w`‡Z n‡e। 

4. ে�িজব – ে্ সব কস�রা কাাের েজয র� বািহত পযাাোাোজর িশকার হজ, তাাারাক িজামাাগর সসাম  বব তারপর অাত বছার  কবার কার র� বািহত পযাাোােজ 

স�া� ে�িজব োামা হাব। ে�িজবাম িজনিলিখত জরযজতস িবষমগিুল োকাব: 

  া্ােয িবিি া পপিতসসরহ। 

 র�বািহত অসাুখর সািারণ বযাখযা। 

 সব্িু�  ঘার উপামগিুল (ে্সজ িজঃ�াস  ঃ�াাসর সা�, েখালা কত েোক)। 

 ে্ কােগিুলর কারাণ সব�াশড  সা সসব। 

 িজম�ণসরলক পাাকপগিুল া তার সীসাবপতা। 

 পাাসডাজাল ে াাঘককভ া াপাসাপর সিক বযবহার া েসগিুলর সিক অব�াজ। 

 িলিকতসাগত া সব�াশড  সার cieZ©x পপিত সসরহ। 

 সাাজ া েলাবল সসরহ। 

 সবংিসত পণয, ্� া িেিজসপ� ে াল োামার পপিত সসরহ। 

5. ড যাসাপশজ-   

ে�িজব/ cÖwk¶b েরকডড :  িতক কসডাকা� অবশযা জরযজতস 3 বছারর েজয ে�িজব /cÖwk¶b েরকডড  রাখাত হাব। 

িলিকতসা েরকডড :  িতক কারখাজাাক েগাপজীম া সরুিকত িলিকতসা েরকডড  রাখাত হাব জরযজতস কাাের সসমসীসা া তারপর U30 U বছর প্ডা।  াজত বািযতাসরলক 

েক� বযতীত কস�র িলিখত া পিররার সসিত ছাড়া িলিকতসা েরকডড   কাশ করা হাব জা। িজনিলিখত িলিকতসা েরকাডড  জরযজতস ্া োকাত হাব েসগিুল হল: 

a. েহপাঘাাকস িব ককা োামা হামাছ িকজা তার েরকডড , ্িা জা োামা হাম োাক তাব ে��াম তযাাগর িলি রাখাবজ। 

b. সব�াশড  সার পর সরলযামজ  বব তার c~Y:g~j¨vqb 1T 1Tর bw_ । 

 ঘজার েরকডড :  িতক কসডাকা� অবশযা জরযজতস 5 বছারর েজয িবিভ�  ঘজার েরকডড  রাখাত হাব। 



র� বািহত পযাাোােজ (অসখু)  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  

 
 
সরুকা CLS – প�ৃা 3 

04.14.10 

অজযাজয েরকডড :  িতক কসডাকা� অবশযা weivRgvb ্ুঝ িকর সরলযামজ করাত হাব। 

 

 

 

ে্সব েকা� সিুজিাড্ভাাব েকাজা সপুািরশকৃত পপিত শজা� করা হামাছ, েসগিুল ছাড়া  া েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শিুসুা� 

জরযজতস �যাাাডড  সিুজিাড্ কার – mieivnKvix‡`i অবশযা  া্ােয সবরকস সাবডার  াজগত  বশযকতা েসাজ ললাত হাব  বব 

কােকাসডর িজে� পপিত িবকাাশর েজয তাাার সবডাা উতসািহত করা হম ্া তাাার কস�াার অিিকতর িজরাপ�া  াাজ কার। 

�্বয: 

  া্ােয রাাীম া �াজীম  াজ  বব িবিিিজাষি। 

 Nike ESH হযাাবকু, প�ৃা U5-32 
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�যাাাডড  
1TmieivnKvix কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�য্স� �ান  াান কররে  েব কাজ করার জনয, কারজর ্র� ্�কড ্যু  ো কারজর ্মম  ঘা  অো 

mieivnKvixM‡Yi কারজর জামগাম িেিভ� কাজকরমডর  ল�ররপ  ঘা ায ডঘনা া ওািদক �ি� ‡iva করর�  রমাজনীম পার�প �দণ কররে। ্কল কম�র িনরাপ�া া �া�য 

্ব�া� েকানা ্�ােয  যু িক িননডারণ,  ি�ররান  েব �ার� দ�র�প করার জনয mieivnKvixM‡Yi কারছ িেিভ� ি্র�ম অাকর� দরে। 

 েমিশরনর  বশগযিলর ‡givg‡Zi ্ারঅ ্�কড ্যু    ার�র  যু িক  া্ ো িনমরডল করর�  ি�মা ো প�ি�গযিলর িেকাশ  েব  রমাগ৷ 

াািম�  
েলারকশন মযারনজার িনিি� কররে ে্ েমিশন র�রণর কা্ড ণালীগযিল ও�ির দরমরছ,  ্যু  দরমরছ  েব  নয্ রণ করা দরমরছ৷ 

HSE  ি�িনিনরক  েশয্ েমিশন র�রণর প�ি�গযিল  ি�তা, র�ণ  েব পিরচালনা করর� দরে৷ 

মযারনজার  েব ্যপারভা্জাররক ্কল কম� েমিশন র�রণর প�ি�গযিলর ্ারঅ  িশি��  েব  রমাজনীম�াগযিলর  ি� াঢ়ৃ ্বল� �া িনিি� করর� দরে৷ 

কম�রার  েশয্ েমিশন র�ণ প�ি�গযিলর  রমাজনীম�াগযিলর  ি� াঢ়ৃ ্বল� অাকর� দরে৷ 

্ব�া 
  িলরভঘর দ'ল  কক উর�ালক ্� ে্খারন  কক পাঘা�ন ো খাুচা অারক,  ক িেিিবরমর  কক �ল েঅরক  র  কক �রল মানযা ো ্াম�ী ্াি�কভারে উব ভারে 

াঠারনা ো নামারনা দম৷ 

 লক উঘ/ ঘযাগ উঘ (LOTO) েলর� কম�রার   �যািশ� শিুেযম ো েমিশনাির ো ্�পাি�র ্রচনা ো পিররাো ো র�ণারে�ণ ি�মাকলারপর ্মম  যু িক্ িল� 

শিুর wegyw³ েঅরক িনরাপ�া িার�  কক িনিাডর  নযশীলনী  েব প�ি�গযিলরক েো াম৷ 

 েমিশন র�ণ দ'ল  পাররঘর ো  নযানয কম�রক েমিশরনর   রল ্নরগািমব িনপ পরমে,  রণডামমান  বশ উউ� ভ�ােরশা  েব  ারকড র মর�া  যু িকগযিল েঅরক র�া 

করার প�ি�৷ র�ণ প�ি�গযিলর উাাদরণ দ'ল োনা ্িৃর, ঘয দযাা িিিপব িডভা্্, ্োরলক  ভৃি�.. 

 েশযক�া 
1.  যু িক মরলযামন—  ি�ক Kg©̄ ’‡j  েশয্ নিঅে� েমিশন র�ণ  যু িক মরলযামন ্�াানা অাকর� দরে ্ার� কমপর�  গযিল  �ভযড ু অাকরে:  

a. চলমান েমিশরনর  বশগযিলর ্ারঅ ্�িকড �  যু িকগযিলর জনয ্ম� েমিশন  েব ্�পাি�র ্মী�া 

b. িেিভ� িেপ�নক পিরি�ি�র ্র� ্�কড ্যু   যু িকর মরলযামন। 

c.  যু িক  া্ করর� (উাাদরণ�ররপ Abp evav, ্োরলক, ỳB nv‡Z িনম�ণ) িনম�রণর প�ি�গযিল শনাুকরণ  েব  রমাগ৷  

2. নীি�  েব প�ি�্মরদ —  ি�ক Kg©̄ ’‡j চলমান ্র�র  বশগযিল েঅরক   ার�র  যু িক কমার� ো িনমরডল করর�  েশয্  রমাগ দা্া প�ি�গযিল অাকর� দরে ্ার� 

 েশয্ কমপর� িননিলিখ�গযিল অাকরে:  

a. ন�য ন  েব/ো ্বরশািন� ্�পাি�রক  অরম িনমরডল  েব �ারপরর  যু িকর িেরযর� ্যর�ার িেরেচনা করর মরলযামন৷ 

b. র�ণগযিল  েশয্ ভাল কা্ডকর  ে�াম  েব িনরাপ�া ্দকারর অাকর� দরে৷ 

c. র�ণগযিল ে্ন  েশয্  ি�িরু  যু িক ও�ির না করর৷ 

d. Aek¨B  যান  েব  নযানয  রণডামমান ্� hv wKbv কারজর জামগার উপরর U2.1 িমঘার (7  য ঘU)  র কম াররর� i‡q‡Q †m¸‡jv  েব  েশযU্ 1.25 ে্িম 

(0.5 U ্ি ) র কম ারপিনবরম রি��  ে�াম অাকর� দরে৷ 

e.  রণডামমান  বশগযিল ্দ ্�গযিল  েশয্ �মবি�ম ে� েমকািনজরমর ্ারঅ ্োরলকড  েব  ে� অাকর� দরে৷ 

f. েমিশন ো ্�পাি� ে্গযিল েযেদাররর ্মম চলর� ো নউর� পারর �া ্যরি�� করা৷ 

g. ্কল র�ণ ্র�র োত্িরক �াারিক৷ 

h. র�ণমরলক েমনরঘরন�  েব লক উঘ/ ঘযাগ উরঘর  রমাজনীম�াগযিল পররণকারী ‡givgZ করা৷ 
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3.  িলরভঘর,  ্কযারলঘর  েব ্ররাম উর�ালন—  

 যু িক মরলযামন:  ি�ক Kg©̄ ’‡j  িলরভঘর,  ্কযারলঘর  েব ্ররাম উর�ালরনর জনয  েশয্ নিঅে�  যু িক মযলযামন ্�ািা� অাকর� দরে ্ার�  গযিল কমপর� 

 �ভযড ু অাকরে: 

a.  িলরভঘর,  ্কযারলঘর  েব ্ররাম উর�ালরনর পিরচালনা  েব র�রণর ্ারঅ ্�িকড �  যু িকগযিল শনাুকরণ 

b. িেিভ� িেপ�নক পিরি�ি�র ্র� ্�কড ্যু   যু িকর মরলযামন। 

c. �দণর্াগয �র (ে্মন ্োরলক্, cÖwZ‡ivag~jK i¶Yv‡e¶b)  েিন  যু িক  া্ করর� িনম�রণর প�ি�গযিলর শনাুকরণ  েব  রমাগ৷ 

ে া�াম:  ি�ক Kg©̄ ’‡j  েশয্  িলরভঘর,  ্কযারলঘর  েব ্ররাম উর�ালরনর জনয প�ি�গযিল  রমাগ করর� দরে ্ার� কমপর� িননিলিখ�গযিল  �ভযড ু অাকরে: 

a. IR‡bi িনরাপা উর�ালন িচি�� করযন৷ ্�ক ্িা মানযরার েযেদাররর উরউরশয না দম �রে ে্ভারে িচি�� করযন৷ 

b. েযেদারকারী  েব পারশ াাুউারনা কম�রার   ার�র  যু িক োনা িার�  ে�ান ো ’̄vcb করা৷ 

c. ্োরলক, োনা  েব ্যর�া ্�পাি�গযিলর   া�  উার� উপ্যু  েযে�া  েশয্ ্অা্অভারে ¯’vcb  েব কা্ডকর  রছ৷ 

d. cÖwZ‡ivag~jK i¶Yv‡e¶b িনমিম� করা দম৷ 

e. ‡givgZ  েব র�রণর ি�মাকলাপ লক উঘ/ ঘযাগ উরঘর  রমাজনীম�াগযিলর ্ারঅ াঢ়ৃ ্বল�৷ 

f. ্�পাি�কর পিরচালন  র্াগয দরল  রেশ  ঘকার� োনা াান  েব েযেব� িচ�্মরদ৷ 

g.  পতকালীন ্মরম  িলরভঘর,  ্কযারলঘর  েব miÄv‡gi D‡Ëvj‡Ki েযেদাররক উরবখ করর প�ি�্মরদ৷ 

h. �ানীম  ্রনর ্ারঅ ্�ি�পরণড  মন েযেনারন �ৃ�ীম পর�র �াারিক  েব mb`KiY৷ 

i. ে্ েকানা াভাররদড োনার কমপর� U2.1U িমঘার (7  য ঘ) ch©š— উব  evav  প্ারণ৷ 

4.  িশ�ণ— চলমান েমিশনািরর ্ারঅ কাজ কররন  মন কম�রার  াঅিমক িনরমারগর ্ারঅ ্ারঅ  েশয্ ্যর�া  িশ�ণ িার� দরে৷ নরযন�ম িননিলিখ� িোমগযিল  িশ�ণ 

   �ভযড ু অাকরে: 

 েমিশরনর  যু িক্মরদ৷ 

 িনরাপা পিরচালনা প�ি�্মরদ৷ 

 েমিশরনর র�াগযিল  েব ে্গযিলর ্অা্অ েযেদার ্�িকড � �অয৷ 

 র�ণ gy³, �ি���, পিরচালন র্াগয ো  নযানয  িনivপা  ে�া অাকরল িে�ি�কররণর প�ি�্মরদ৷ 

5. ডকযরমরেশন  

Uেিিনব/  িশ�ণU েরকডড :  ি�ক কমডর�র�  েশয্ নরযন�ম 3 েছররর জনয Uেিিনব/  িশ�ণ েরকডড U রাখর� দরে। 

 ঘনার েরকডড :  ি�ক কমডর�র�  েশয্ নরযন�মU 5U েছররর জনয িেিভ�  ঘনার েরকডড  রাখর� দরে। 

 নযানয েরকডড :  

a. weivRgvb  যু িক মরলযামন। 

b. ্�পাি�কর জীেরনর জনয ন�য ন  েব ্বরশািন� ্�পাি�কর মরলযামরনর েরকডড ৷ 

c. �াারিক  েব র�রণর েরকডড গযিল  েশয্ কমপর� 3 েছররর জনয রাখর� দরে৷ 

d. ্�পাি�র জীেনকারলর ‡givg‡Zi েরকডড ৷ 
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ে্্ে ে�র� ্যিনিাডরভারে েকানা ্যপািরশকৃ� প�ি� শনাু করা দরমরছ, ে্গযিল ছাউা  ্ েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শযনযমা� 

নরযন�ম �যাাাডড  ্যিনিাডর করর – 1TmieivnKvix‡`i1T  েশয্  র্াজয ্েরকম ্রেডার  ্নগ�  েশযক�া েমরন চলর� দরে  েব 

কাজকরমডর িনজ� প�ি� িেকারশর জনয �ারার ্েডাা উত্ািদ� করা দম ্া �ারার কম�রার  িনক�র িনরাপ�া  াান করর। 

�রেয: 

  র্াজয রাাীম া �ানীম  ্ন  েব িেিনিনরান। 

 Nike “িেপ�নক  নািজড  িনম�ণ” েকাড িলডারিশপ �যাাাডড । 

 Nike ESH দযাােযক, পতৃা U8-16 

 



 আপrকালীন  Kvh©vejx  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  
 

 

�যাাাডড  
1TmieinKvix কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�য্স� �ান  াান কররে  েব কাজ করার জনয, কারজর ্র� ্�কড ্যু  ো কারজর ্সম  ঘা  অো 

mieinKvixM‡Yi কারজর জামগাম িেিভ� কাজকরসডর  ল�ররপ  ঘা ায ডঘনা া ওািদক কি� ‡iva করর�  রমাজনীম পারকপ �দণ কররে। ্কল কস�র িনরাপ�া া �া�য 

্ব�া� েকানা ্�ােয  যু িক িননডারণ,  ি�ররান  েব �ার� দ�রকপ করার জনয mieinKvixM‡Yi কারছ িেিভ� ি্র�স অাকর� 1Tদরে। 

 ্�ােয  ঘনা ্া আপ�কালীন  ে�া ও�রী করর� পারর �ার পরেড �ি�র জনয  ি�মা  েব প�ি� ও�ির করর�  েব  রমাগ করর� দরে৷ 

াািম�  
েলারকশন সযারনজার িনি�� কররে ে্ আপrকালীন  যাকশন  েব পিরক�না নীি�  েব প�ি�গযিল ও�ির দরমরছ , ্যু  দরমরছ  েব  নয্ রণ করা দরমরছ৷  
HSE ি�িনিন আপrকালীন  যাকশন  েব পিরক�না নীি�  েব প�ি�গযিল ্�াান ,রকণারেকণ  েব পিরচালনা কররে৷ 
সযারনজার  েব ্যপারভাইজার িনি�� কররে ে্ কস�রা আপrকালীন  যাকশন  েব পিরক�না নীি�  েব প�ি�গযিলর  রমাজনীম�া ্�রকড  িশিক�  েব ে্গযিল পালন 
করর৷  
কস�রা আপrকালীন  যাকশন  েব পিরক�না নীি�  েব প�ি�গযিল  েশযই পালন কররে৷ 
আেশযক�া 
1.  যু িক সরলযামন— ি�ক U Kg©̄ ’‡jU আপrকালীন পিরি�ি�র জনয ্�ািা�  কক �অয্স�ৃ োিষডক  যু িক সরলযামন রাখর� দরে ,্ার� নরযন�স িন�িলিখ� িেষমগযিল অাকরে:  

a. আপrকালীন  ে�া ও�রী করর� পারর  সন  ঘনা শনাু করা৷ (উাাদরণ�ররপ ,আগযন ,েোসা�� ,্াসািজক �� ,োময ারষণ ,পাচার/গযস করা ,েনযা ,্যনািস ,

ভর িসক� ,�য ান ,িচিকত্া ,ই�যািা)৷ 

b.  ি�ক আপrকালীন পিরি�ি�র ্র� ্বি��  যু িকগযিলর প্ডারলাচনা করা৷ 

c.  যু িক কসার�  অো  প্ারণ করর� িনম�ণ প�ি� শনাু করা  ( উাাদরণ�ররপ ,আপrকালীন �যান ,ে�িনব , যালাসড ি্র�স ,িনম�ণ েক� ,ই�যািা)।  

2. নীি�  েব প�ি�— ি�ক Kg©̄ ’‡j জনয িলিখ� আপrকালীন  যাকশন  েব পিরক�না প�ি� ও�ির  েব  রমাগ করর� দরে৷ নরযন�স ,প�ি�র� িন�িলিখ� িেষমগযিল 

 �ভযড ু অাকরে: 

a. �যান ্�িকড � �ািম� ্সর�  ি�িরু �অয  অো েযাখযার জনয ে্ ্কল েযিুর ্র� ে্াগার্াগ করর� দরে �ারার নাস  েব পাস্ডাাা৷ 

b. আপrকালীন েযিু�রার ভর িসকা  েব াািম�(wb‡ ©̀k  েব িনম�ন ্দ)৷ 

c. আপrকালীন ন�ররর েপাি�ব ্দ আপ�কালীন পিরি�ি�র িররপারঘড র উপাম৷ 

d. িনগডসন প�ি�  েব েপা� করা �যান  ( িনগডসন  রমাজন  রকস আপ�কালীন পিরি�ি�র জনয)৷ 

e. িনগডসরনর আরগ গযরয�পরণড ্াি�ক উপকরণ  অো ি�মাকরসডর জনয ে্ কস�রা েঅরক ্ারেন �ারার শনাু করা  েব ্যেযে�া করা৷ 

f.  ি�ে�ী েযিুরক ্দাম�া করার জনয শনাু করা  েব ্যেযে�া করা৷ 

g. উ�ারকা্ড  েব িচিকত্ার াািম�৷ 

h. ্কল কস�র জনয ্যেযে�া৷ 

i. আপrকালীন  ে�া ্�রকড কস�রার ্রিচ� করর� ে্াগার্াগ  ি�মা৷ (Kv‡R cÖZ¨veZ©b, evwo hvIqv BZ¨vw`)| 

j.  ি� কস�র জনয োিষডক িনগডসন ি�ল৷ 

k. োিষডক আপrকালীন Kvh©vejx  েব পিরক�না কা্ড�স প্ডারলাচনা |  
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3. ে াষণা/ যালাসড ি্র�স— ি�ক Kg©̄ ’‡ji  জনয e¨e¯’v করর� দরে৷ নরযন�স ,ি্র�রস িন�িলিখ� িেষমগযিল  �ভযড ু অাকরে: 

a.  ি�ক প�ি�র জনয  যাকশন িনর� প্ডাা ্�ক�করণ৷ 

b. পিররেি�� উ� শ�  েব আরলার �ররা েোনগসয ে াষণা/ যালাসড৷ 

c. ্য��  েব পিরিচ� ে াষণা/ যালাসড৷ 

d. ে াষণা/ যালাসড ি্র�স ্ি�ম করার উপাম৷ 

e. পরীকা করার ্সম  অো েসরাস�  অো রকণারেকরণর ্সম েযা�ী� ি্র�স ্েডাা কসডকস অাকরে৷ 

f. ে্াগয েযিু �ারা োিষডক  েব প্ডােিৃ�ক পরীকা  েব রকণারেকণ করর� দরে৷ 

4. ে�িনব— ি� কস�রক Aek¨B  াঅিসকভারে  েব পিরক�না পিরেি�ড� দরল ে�িনব িার� দরে  েব নরযন�স িন�িলিখ� িেষমগযিল Aek¨B  �ভযড ু দরে: 

 আপrকালীন প�ি�। 

 িনগডসন পঅ  েব প�ি�৷ 

 িকভারে আপrকালীন পিরি�ি�র িররপাঘড  করর� দরে৷ 

 ে াষণা/ যালাসড ি্র�স ্ি�ম করা৷ 

আপrকালীন েযিু: আপrকালীন পিরি�ি�র জনয  ি�িরু ভর িসকা  েব াািম� াা ্কল কস�রক িেরশষভারে �ারার াািম� ্�রকড Aek¨B োিষডক  িশকণ িার� 

দরে৷ 

5. ডকযরসরমশন—  

ে�িনব েরকডড :  ি�ক কসডরকর�  েশযই নরযন�স 3 েছররর জনয ে�িনব েরকডড  রাখর� দরে।  

 ঘনার েরকডড :  ি�ক কসডরকর�  েশযই নরযন�স 5 েছররর জনয িেিভ�  ঘনার েরকডড  রাখর� দরে। 

 নযানয েরকডড : 

a. weivRgvb  যু িক সরলযামন। 

b. নরযন�স 3 েছররর জনয িনগডসন ি�রলর �অয৷ 

c. নরযন�স 3 েছররর জনয ে াষণা/ যালাসড ি্র�স পরীকা  েব রকণারেকরণর �অযােলী৷ 

d. weivRgvb আপrকালীন পিরক�না৷ 

 

 

ে্্ে েকর� ্যিনিাড�ভারে েকানা ্যপািরশকৃ� প�ি� শনাু করা দরমরছ, ে্গযিল ছাড়া  ই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শযনযসা� নরযন�স �যাাাডড  ্যিনিাড� করর – 
mieivnKvix‡`i  েশযই  র্াজয ্েরকস ্রেডা� আইনগ� আেশযক�া েসরন চলর� দরে  েব কাজকরসডর িনজ� প�ি� িেকারশর জনয �ারার ্েডাা উত্ািদ� করা দম 

্া �ারার কস�রার  িনক�র িনরাপ�া  াান করর। 

��েয: 

  র্াজয রাাীম া �ানীম আইন  েব িেিনিনরষন। 

 Nike“  ি� িনরাপ�া সযারনজরসম ”েকাড লীডারিশপ �যাাাডড ৷ 
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kত/aসsুতা ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্   

mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixi  কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।  সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 ঘটনার িরেপাটর্  করা eবং আঘাত eবং aসsুতা পিরচালনার pিkয়া eবং পdিতগিুল িবকাশ eবং pেয়াগ করা৷  ei sয্াnােডর্  uিlিখত িবিভn আবশয্কতা 

aথবা pাসি ক sানীয় আiন o িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvix‡K aবশয্i েসিট েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  

েলােকশন ময্ােনজারেক aবশয্i িনি ত করেত হেব েয eকিট kত o aসsুতা ময্ােনজেমn েpাgাম িবকিশত ,pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc৷ 

HSEpিতিনিধেদর আঘাত eবং aসsুতা পিরচালনা েpাgাম eবং পdিতগিুল aবশয্i pিত া ,রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেত হেব৷ 

কম র pিশিkত eবং আঘাত eবং aসsুতা পিরচালনার েpাgাম eবং পdিতগিুলর সােথ দঢ়ৃ সংলg তা পিরচালক eবং সপুারভাiজারেদর aবশয্i িনি ত করেত হেব৷ 

কম েদর aবশয্i আঘাত eবং aসsুতা পিরচালনা েpাgাম eবং পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তার সােথ দঢ়ৃসংলg থাকেত হেব৷ 

সংjা 

 কাযর্ সmিকর্ ত আঘাত eবং aসsুতা হ'ল কমর্sােন eমন eকিট ঘটনা বা পিরিsিতর সংsেশর্ আসা যার ফেল েকানo আঘাত বা aসsুতা ঘেটেছ বা পূেবর্ িবদয্মান 

েকানo আঘাত বা aসsুতােক আরo বািড়েয় তুেলেছ৷ 

 A‡íi Rb¨ েবেঁচ যাoয়া eমন eকিট aপিরকিlত ঘটনা যার ফলsরূপ েকানo আঘাত ,aসsুতা বা kিত ঘেট িন তেব তা হoয়ার সmাবনা িছল৷ 

আবশয্কতা 

1. নীিত eবং পdিতসমহূ— pিতিট দফতরেক আঘাত বা aসsুত পিরচালনা করার জনয্ পdিতগিুল pেয়াগ করেত হেব ,যার মেধয্ কমপেk িনmিলিখতগিুল থাকেব: 

a. সকল ঘটনা  ) কাযর্ সmিকর্ ত আঘাত ,aসsুতা ,দঘুর্টনা যার ফেল সmিtর হািন বা েবেঁচ যাoয়ার মেতা ঘটনা (aবশয্i সে  সে  পিরচালন কতৃর্ পkেক জানােত 

হেব৷ 

b. মতুৃয্ বা গরুতুর আঘােতর মেতা সকল ঘটনা  ( েযমন েয ঘটনার ফলsরূপ আkাnেক  24 ঘnার জনয্ হাসপাতােল েযেত হয় ,sায়ী a িবকৃিত ,েদেহর েকানo 

aংেশর হািন বা দিৃ  শিk ন  iতয্ািদ  ) ঘটনা ঘটার  8 ঘnার মেধয্ aবশয্i  ,.Inc Nike pিতিনিধেদর জানােত হেব৷ 

c. ঘটনার তদেnর pিতেবদন aবশয্i  48 ঘnার মেধয্ েলােকশন ময্ােনজেমেn জমা িদেত হেব৷ pিতেবদেন কমপেk িনmিলিখতগিুল anভুর্k থাকেব: 

 সাiট েলােকশেনর নাম৷ 

 িনিদর্  েলােকশন eবং ঘটনার সময়৷ 

 সmিকর্ ত pকৃত ঘটনা eবং সাkীর তথয্৷ 

 মতৃ বা হাসপাতােল ভিতর্ হoয়া কম র নাম eবং সংখয্া৷ 

 েযাগােযােগর বয্িk eবং েফান নmর৷ 

 ঘটনার সmূণর্ িববরণ eবং তা ঘটার সকল কারণ৷ 

 পুনবর্ার NUbv †iva Kivi জনয্ সংেশাধনীমূলক cÖ‡qvRbxq পদেkপ ৷ 

d. আঘাত/aসsুতা পিরচালনা: 

 ঘটনার েগাপনীয়তা৷ 

 আহত কম  েযমন মজরুী ,িচিকত্সা সংkাn িবিধিনেষধ iতয্ািদর সােথ েযাগােযাগ৷ 

 কমর্ সংsানগিুলেত িফের আসা ততসহ কােজর িবিধিনেষধ eবং sানাnরেণর কাজ৷ 
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 েকানo কােজর িবিধিনেষধ বলবত করা৷ 
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2. েরকডর্ রkণ —pিতিট দফতরেক কাযর্ সmিকর্ ত সমs আঘাত eবং aসsুতার যার ফলsরূপ ,মতুৃয্ ,হাসপাতােল ভিতর্ , কমর্িদবস ন  ,pাথিমক িচিকত্সা ছাড়াo েমিডকয্াল 

িচিকত্সা ,কােজ বদিল বা সমািp বা েচতনার kিত anভুর্k রেয়েছ তার eকিট েরকডর্  aবশয্i রাখেত হেব: 

a. pিতিট ঘটনােক তথয্ পাoয়ার  6 িট কমর্িদবেসর মেধয্ নিথবd করেত হেব৷ 

b. কম  বা mieivnKvixi নাম৷ 

c. আঘাত বা aসsুতার তািরখ৷ 

d. আঘাত বা aসsুতািট েকাথায় ঘেটেছ৷ 

e. দঘুর্টনার সাধারণ িববরণ৷ 

f. আঘাত বা aসsুতার কারেণ সীমাবd w`‡bi (K¨v‡jÛvi w`em) সংখয্া৷ 

g. আঘাত বা aসsুতার কারেণ কাজ েথেক দেূর থাকা w`‡bi (K¨v‡jÛvi w`em)   সংখয্া৷ 

h. আঘাত/aসsুতার বািষর্ক সারাংশ কম েদর cÖ‡ekMg¨ sােন aবশয্i েপাs করেত হেব৷  eর মেধয্ aবশয্i থাকেব: 

 আঘাত বা aসsুতার ঘটনার েমাট সংখয্া৷ 

 মতুৃয্র েমাট সংখয্া৷ 

 কাজ েথেক দেূর থাকা েমাট িদেনর সংখয্া৷ 

 সীমাবd কমর্ গিত-িবিধ বা কােজ বদিলর েমাট সংখয্া৷ 

 ঘটনার হার ,যা িনmিলিখত uপােয় গণনা করা হয়: 

- কাজ েথেক দেূর থাকা িদেনর েমাট সংখয্া+কােজ বদিল বা সীমাবdতার ঘটনার েমাট সংখয্া  200,000 x সকল কম  dারা কাজ করা েমাট 

ঘnার সংখয্া   = েমাট ঘটনার হার৷ 

i. eছাড়াo ,pিতিট Kg©¯’‡j aবশয্i pিতিট A‡íi Rb¨ েবেঁচ যাoয়ার ঘটনা কয্াপচার করেব ,নজর রাখেব eবং সারাংশ ৈতির করেব৷     

 A‡íi Rb¨ েবেঁচ যাoয়ার ঘটনা িবে ষণ করার পেk msL¨vq কম ,তুলনামলূকভােব সহজ eবং সমাধান সহজতর৷  
 পিরসংখয্ানগত িবে ষণ ;pবণতা aধয্য়েনর জনয্ পযর্াp েডটা কয্াপচার কের৷ 
 সফল  HSE েpাgােমর জনয্,'কম র aংশgহেণর ' সেুযাগ eকিট েমৗিলক pেয়াজনীয়তা সরবরাহ কের৷ eিট আচরেণর পিরবতর্ন ,দািয়t aংশীদাির ,

সেচতনতা eবং DÏxcK iতয্ািদ bxwZ¸‡jv সমিnতK‡i৷ 
 কমর্sােন aনয্তম েমৗিলক সমসয্াগিুলর মেধয্ eকিট েবেঁচ যাoয়ার ঘটনা িরেপাটর্  করা pতয্k বা apতয্kভােবi েহাক eকিট oেপন কালচােরর েচ া 

eবং ৈতির করা েযখােন pেতয্েক দািয়t সহকাের ভাগ েনয় eবং aবদান রােখ৷ েবেঁচ যাoয়ার ঘটনার pিতেবদন eকিট িনরাপদ কেমর্র পিরেবশ 
গেড় তুলেত কম েদর মেধয্ সmকর্ বাড়ােত eবং দলগত কােযর্ uত্সাহ িদেত pদিশর্ত হয়৷ 

3. ে িনং—   

আঘাত eবং aসsুতার pিতেবদন: কম েদর aবশয্i েলােকশেন আঘাত eবং aসsুতার পিরচালনা বয্বsায় pিশিkত হেত হেব৷  নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনংe 

amভুর্k থাকেব: 

 কােজর সােথ সmিকর্ ত েকানo আঘাত বা aসsুতা বা েবেঁচ যাoয়ার ঘটনা গরুtু িনিবর্েশেষ সে  সে  pিতেবদন করেত হেব৷ 

 েকানo আঘাত বা aসsুতা যা Zv‡`i সাধারণ কাযর্ পালেনর kমতােক pভািবত কের েস সmিকর্ ত তেথয্র েযাগােযাগ৷   

আঘাত eবং aসsুতা পিরচালনা: পিরচালক eবং সপুারভাiজাররা aবশয্i েলােকশেন আঘাত eবং aসsুতা eবং A‡íi Rb¨ েবেঁচ যাoয়ার পিরচালনা েpাgাম সmিকর্ ত 

aিতিরk pিশkণ aবশয্i পােব৷ aিতিরk pিশkেণ aবশয্i কমপেk eগিুল থাকেব৷  

 দঘুর্টনা বা েবেঁচ যাoয়ার ঘটনার িরেপাটর্  করা৷ 

 দঘুর্টনা বা েবেঁচ যাoয়ার ঘটনার তদn/মূল কারেণর িবে ষণ করা৷ 
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 েগাপনীয়তা বজায় রাখা৷ 

 কম , িচিকত্সা কম  eবং aনয্ানয্ েsকেহাlারেদর সােথ েযাগােযাগ৷ 

 আঘাত/aসsুতার পের কম র কােজ িফের আসা৷ 

4. নিথবdকরণ—    

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। িচিকত্সা সmিকর্ ত 

েরকডর্ গিুল আiেনর pেয়াজন বয্তীত কম র িলিখত সmিত ছাড়া pকাশ করা যােব না৷ 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : আঘাত বা aসsুতার লগগিুল েয বছেরর তার পের আরo 5 বছর aবশয্i রkণ করেত হেব৷ 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান 

কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 1-15 

 Nike ঘটনা/দঘুর্টনা pিতেবদেনর ফমর্ 

 Nike  ¶Z/Amy¯’Zv লগ ফমর্ 

 



aিg সরুkা ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্   
 

 

sয্াnাডর্  

mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 দফতের aিg সরুkা িবপেদর সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত pিkয়া eবং পdিতগিুল িবকাশ eবং pেয়াগ৷ 

দািয়t 

েলােকশন ময্ােনজার aিg সরুkা পdিতগিুল িবকািশত, pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc তা aবশয্i িনি ত করেবন৷ 

HSE pিতিনিধ aবশয্i aিg সরুkার পdিতগিুল pিত া, রkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা aবশয্i িনি ত করেবন েয কম রা aিg সরুkার পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং eগিুলর pিত দঢ়ৃ সংলg৷ 

কম  aিg সরুkার পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তার pিত দঢ়ৃ সংলg তা িনি ত করেবন৷ 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন— pিতিট দফতের aবশয্i aিg সরুkার eকিট নিথবd ঝঁুিক মলূয্ায়ন থাকেব যােত aবশয্i িনmিলিখত welq¸wj anভুর্k থাকেব: 

a. দহনশীল eবং সহজদাধয্ সামgীগিুল (েযমন eo ai‡bi aিgকােnর িবপjনকতার তািলকা eবং aিgকােnর uত্স) র স য় eবং বয্বহার শনাkকরণ৷ 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক (েযমন দমকেলর যntপািত, pিশkণ, দহনশীলগিুলর িনরাপেদ msi¶Y iতয্ািদ) hাস করেত িনয়ntেণর uপায়গিুল (েযমন দমকেলর যntপািত, pিশkণ, 

দহনশীলগিুলর িনরাপেদ msi¶Y iতয্ািদ) িচিhতকরণ eবং pেয়াগ৷  

2. নীিত eবং পdিতসমূহ— pিতিট দফতের aবশয্i aিg সরুkার pেয়াগ হoয়া পdিতগিুল থাকেত হেব যােত কমপেk িনmিলিখতগিুল aবশয্i থাকেব: 

a. aিgকাn েরাধ: 

 দহনশীল eবং সহজদাহয্ সামgীগিুলর msi¶b নূয্নতম করা৷ 

 দহনশীল সামgীগিুলেক eকিট aনেুমািদত কয্ািবেনেট msi¶b ৷ 

 ধূমপােনর নীিতর pেয়াগ (aথর্াত েকবল িনিদর্  a েলi ধূমপান)৷ 

 ৈবদযু্িতক যntপািত িনরাপদ eবং কমর্পেযাগী aবsায় রিkত আেছ তা িনি ত করা৷ 

b. aিg সরুkা: 

 সমs aিg সরুkার েলােকশন নিথবd থাকেত হেব৷ 

 যথাযথ aিg শনাkকারী eবং সতকর্ তার বয্বsা কাযর্কর থাকেত হেব৷ 

 িspংkার িসেsমগিুল (েযখােন pেযাজয্) eবং পdিতগিুল যখন েসগিুল পিরবিতর্ত হয়৷ 

 a লিটেত pতয্ািশত aিgকােnর pকােরর পেk uপযkু দমকেলর যntপািত সরবরাহ করা৷ 

 দমকেলর যntপািত সহেজi হােতর নাগােল eবং সহেজ বয্বহাযর্৷ 

 দমকেলর যntপািত িচh dার iি ত করা৷ 

 aিg িনবর্াপকগিুল eবং েহাসগিুল pিত মােস দশৃয্ত িনরীkণ করা৷ 

 সমs aিg িনবর্াপক যntপািতর জনয্ িনরীkণ eবং রkণােবkেণর পিরকlনা৷ 



aিg সরুkা ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্   
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c. aিg সাবধানতা: 

 পযর্াp সংখয্ার আপত্কালীন পথ eবং েবেরাবার রাsা pতীক dারা িচিhত যা কম েদর আপত্কালীন aবsায় dত পালােনার uপায় েদয়৷ 

 আপত্কালীন পথ eবং েবেরাবার রাsা সবর্দা পির ার রাখা uিচত৷ আপত্কালীন েবেরাবার রাsা িনয়িমত কােজর সময় তালামkু eবং িনরাপদ sােনর 
িদেক েখালা রাখা uিচত৷ 

 আপত্কালীন পথ eবং েবেরাবার রাsা েদিখেয় িনেদর্ িশকা েপাs থাকা uিচত৷ 

 আপত্কালীন আেলাক থাকা, পরীিkত eবং রিkত হoয়া uিচত৷ 

d. আপত্কালীন সমেয় দমকেলর যntপািত বয্বহার করেত পাের eমন কম রা aবশয্i দমকল িবপjনকতা eবং েকৗশলগিুল সmেকর্ aবশয্i িনেদর্ িশত থাকেব৷ 

3. pিশkণ— সকল কম  pাথিমক িনেয়াগ eবং তারপের বছের anত eকবার aবশয্i aিg সরুkার pিশkণ পােব৷  নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল pিশkণ e amভুর্k 

থাকেব: 

 aিgকােnর িবপjনকতা৷ 

 আপত্কালীন রাsা eবং েবেরাবার পথ৷ 

 ভূিমকা eবং দািয়t৷ 

দমকল: েয কম েদর আগনু েনভােনার aিতিরk দািয়t রেয়েছ তারা aবশয্o uপেরাkিট ছাড়াo aবশয্i বািষর্ক ে িনং পােব৷  নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনংe 

amভুর্k থাকেব: 

 দমকেলর যntপািতর যথাযথ বয্বহার o eগিুলর ভূিমকা৷ 

 aিgিনবর্াপেণর েকৗশল৷ 

 আগনু েনভােনার e¨w³MZ cÖwZi¶Y hš¿vw`| 

 aিতিরk ভূিমকা eবং দািয়tসমূহ৷ 

4. নিথবdকরণ—  

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : 

a. weivRgvb aিg িনরাপtার ঝঁুিক মলুয্ায়ন৷ 

b. aিg সরুkার যntপািতর বতর্মান েলােকশন৷ 

c. িনরীkণ eবং রkণােবkেণর েরকডর্ গিুল aবশয্i কমপেk 3 বছেরর জনয্ রাখেত হেব৷ 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – 

mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় 

যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike “AvcrKvjxb Kvh©vw`” েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্ । 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 6-4 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরপূ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 pাথিমক িচিকrসা বা aনয্ wPwKrmvi pেয়াজেন েরসপn/pিতিkয়া করার pিkয়া eবং পdিতগিুলর িবকাশ eবং pেয়াগ৷ 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i pাথিমক wPwKrmvi পdিতগিুল িবকিশত, pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc তা িনি ত করেবন৷ 

HSE pিতিনিধগণ aবশয্i pাথিমক wPwKrmvi পdিতগিুল pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা aবশয্i িনি ত করেবন েয কম রা pাথিমক wPwKrmvi পdিতগিুল সmেকর্ pিশিkত eবং eর pেয়াজনীয়তাগিুলর সােথ দঢ়ৃ সংলg৷ 

কম রা েকানo কােজর সােথ সmিকর্ ত ঘটনা যার জনয্ pাথিমক িচিকত্সা pেয়াজন েস সmেকর্ পিরচালন কতৃর্ পেkর কােছ aবশয্i pিতেবদন করেবন৷ 

সংjা 

 pাথিমক িচিকত্সা হ'ল আহত বা aসsু বয্িkর uপর েপশাদার িচিকত্সা যt pািpর পূেবর্ যিদ pেয়াজন হয় তেব eকিট pেয়াগ হoয়া িচিকত্সা৷ 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মলুয্ায়ন—pিতিট কারখানায় ঝঁুিক মলূয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. েয িবপদ o েলােকশেনর জনয্ ঘটনা ঘটেত পাের েসগিুলর শনাkকরণ৷ 

b. ঝঁুিকর সােথ সmিকর্ ত wec`¸wji মূলয্ায়ন (eেত রেয়েছ pিতিট েলােকশেন কম র সংখয্া)৷ 

c. ঝঁুিক hাস করার জনয্ িনয়ntেণর পdিতগিুলর শনাkকরণ (েযমন: pাথিমক িচিকt◌্সার সর াম, বয্িk eবং সর াম)৷ 

2.  নীিত eবং পdিতসমূহ— pিতিট Kg©̄ ’‡j pাথিমক wPwKrmv করার জনয্ পdিতগিুল pেয়াগ করেত হেব, যার মেধয্ কমপেk িনmিলিখতগিুল থাকেব: 

a. ‡h‡Kvb Ri“ix Ae¯’vq wPwKrmv e¨e¯’v wb‡Z cv‡i Ggb e¨w³ ev m¤ú‡`i cÖvc¨Zv (wfZ‡i ev evwn‡i)| 

b. pিতিট েটিলেফােনi cv‡k aবশয্i s  কের জররুী েটিলেফান নmর রাখেত হেব৷ 

c. েলােকশন eবং িচিকত্সা সিুবধাগিুল eবং জররুী পিরেষবাগিুলর uপলভয্তা৷ 

d. pাথিমক িচিকত্সা eবং িচিকত্সার েরকডর্  aবশয্i রkণ করেত হেব৷ 

3. pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়াকারী-pিতিট দফতের mb`cÖvß pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়াকারীেক aবশয্i িনmিলিখত pেয়াজনীয়তাগিুল পূরণ করেত হেব: 

a. Kg©¯’‡j কম েদর সংখয্া eবং ঝঁুিকগিুল কভার করেত পযর্াp সংখয্ার pিশিkত pিতিkয়াকারী৷ 

b. কম েদর mb`cÖvß pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়াকারীেদর নাম, েলােকশন eবং েযাগােযােগর তথয্ জানােনা৷ 

c. pাথিমক িচিকত্সা mb`cÎ¸wji রkণ pেয়াজনীয়৷ 

4. pাথিমক িচিকত্সা সামgী-pিতিট Kg©̄ ’‡j aবশয্i pাথিমক িচিকত্সার সামgীগিুল (েযমন pাথিমক িচিকত্সার িকটস, GBwW, েsচার iতয্ািদ) ঝঁুিকর িভিtেত লভয্৷ 

pাথিমক িচিকত্সা িকেট কমপেk eiগিুল থাকেব৷ 

a. জীবাণমুkু aয্াডেহিসভ বয্ােnজগিুল (িবিভn আকাের)৷ 

b. aয্াবজরেবn কমেpস৷ 
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c. জীবাণমুkু আi পয্াডস৷ 

d. িtেকাণ বয্ােnজ৷ 

e. পুেড় যাoয়ার িচিকত্সা৷ 

f. cwiZ¨vM করার uপযkু, দsানা৷ 

g. pাথিমক িচিকত্সার বাk eবং hš¿cvwZ¸wji দশৃয্মান িচh৷ 

h. সামgীগিুলর নূয্নতম pেয়াজনীয়তাগিুল পূরণ করার জনয্ মািসক তদারিক eবং পুনঃপূরণ 

5. েচাখ েধাoয়া eবং শরীর ােশর hš¿cvwZ — যখন েচােখর, মেুখর বা েদেহর রাসায়িনেকর সংsেশর্ আসার সmাবনা থােক, েচাখ েধাoয়া বা েদহ েধাoয়ার সর ােমর 

pেয়াজন হয়, hš¿wU aবশয্i কমপেk িনmিলিখত pেয়াজনীয়তাগিুল পূরণ করেব: 

a. জলিট aবশয্i পির ার হেব (পানেযাগয্)৷ 

b. জেলর েবগিট eমন থাকা uিচত যােত েকানo আঘাত না ঘেট৷ 

c. নূয্নতম pবােহর হার: 15 িমিনেট কমপেk 1.5 িল৷ 

d. েকানo েজারেলা েpােজকশন নয়৷ 

e. বাতাসবাহী সংkমণ েঠকােত িছdগিুল ঢাকা৷ 

f. িনয়ntেণর ভালভিট সহেজi পাoয়া যায় eবং সিkয় করেল বn না করা aবিধ েযন েস aবsায় থােক eমন হেত হেব৷ 

g. িবপjনক e ‘̄i 30িম (100 ফুট) eর মেধয্ Aew ’̄Z৷ 

h. uc দশৃয্মান িচেhর মাধয্েম aয্ােkসেযাগয্ eবং শনাkেযাগয্৷ 

i. জেলর িছdগিুল ভূিম েথেক 83.8 েসিম (33 iি ) eবং 114.3 (45 েসিম) র মেধয্ aবিsত থাকেব৷ 

j. s-সংিমি ত iuিনট যােত pবািহত তরেলর eকিট ধারক সমিnত eবং eিট kয় পায় না eমন uপাদােন eিট ৈতির হেত হেব৷ pবািহত তরলিট aবশয্i 

বাতাসবাহী সংkামকগিুল েথেক সরুিkত হেত হেব৷  

K. iuিনটগিুলেত জেলর তাপমাtা aবশয্io 15 eবং 35 েসিnেgড (60 েথেক 90° ফােরনহাiট) রাখেত হেব৷ 

l. সমs যntপািত eবং নলগিুল aবশয্i িহমািয়ত হoয়া েথেক সরুিkত রাখেত হেব৷ 

m pাmড েচাখ েধাoয়ার iuিনটগিুল লাiন ধেুত aবশয্i সpােহ eকবার সিkয় করেত হেব eবং যথাযথ িkয়াকলাপগিুল যাচাi করেত হেব৷ s-সংিমি ত iuিনটগিুল 

uত্পাদেকর েsিসিফেকশন aনসুাের aবশয্i পরীিkত হেত হেব৷ 

pিশkণ— সকল কম  aবশয্i Kg©̄ ’‡ji pাথিমক িচিকত্সা pিkয়া eবং পdিতগিুলর pিশkণ gহণ করেত হেব৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনং/ pিশkণ e amভুর্k 

থাকেব: 

 েকানo ঘটনার েkেt pাথিমক িচিকত্সা বা aনয্ানয্ িচিকত্সা সmিকর্ ত সহায়তার জনয্, কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব৷ 

 কমর্ েkেt pাথিমক িচিকত্সার bw_¸‡jvi েলােকশন৷ 

 েকানo কাযর্ সmিকর্ ত ঘটনা যার জনয্ pাথিমক িচিকত্সা বা aনয্ানয্ িচিকত্সার সহায়তার pেয়াজন হেল তার pিতেবদন৷ 

 আপত্কালীন েচাখ েধায়ার বয্বsা বা েদহ েধাoয়ার iuিনটগিুলর যথাযথ বয্বহার hw` wec`RbK e ‘̄i ms¯ú©‡ki Kvi‡b †PvL, gyL ev kix‡i †Kvb 

AvNv‡Zi NUbv nq| 

pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়াকারী:  সকল pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়াকারীেক aবশয্i aিতিরk pিশkণ েপেত হেব৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনংe amভুর্k থাকেব: 

 pাথিমক িচিকত্সার mb`cÎ৷ 
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 Kg©̄ ’j wfwËK পdিতসমূহ যােত pাথিমক িচিকত্সার pিতিkয়া, রkবািহত পয্ােথািজনস eবং ঘটনার pিতেবদন anভুর্k থাকেব৷ 

6. নিথবd—   

ে িনং/ pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর েরকডর্  রাখেত হেব: 

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. pাথিমক িচিকত্সার িকটস eবং েচাখ েধাoয়া/েদহ েধাoয়ার iuিনটগিুল Z`viwK †iKW©̧ wj কমপেk 1 বছেরর জনয্ থাকেব৷ 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike “রk বািহত পয্ােথােজন” েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্ ৷ 

 Nike “kত o aসsুতা ময্ােনজেমn িসেsম” েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্ ৷ 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 6-18 

 



ৈবদযু্ িK সরু�া  NIKE েকাড ্লডার্শপ �যাাাডড  
 

 

�যাাাডড  
mieivnKvix1T কাজ করার জনয  কক ্নরাপদ, প্র��, �া�যসসি �ান  দান কররব  বব কাজ করার জনয, কারজর সর� স�কড ্ুু  বা কারজর সসম  ঘা 

অথবা 1TmieivnKvix‡`i1T কারজর জামগাম ্ব্ভ� কাজকরসডর  ল�ররপ  ঘা দ ুডঘনা া ৈদ্দক �্ি ‡iva কররি  রমাজনীম পদর�প �দণ কররব। সকল কস�র ্নরাপ�া া 

�া�য সবংাা েকানা সসাবয ্ুঝ ্ক ্নিডারণ,  ্িররাি  বব িারি দ�র�প করার জনয 1TmieivnKvixM‡Yi1T কারছ ্ব্ভ� ্সর�স থাকরি দরব। 

 ৈবদযু্ িK ্বপরদর ে�র� ্ুঝ ্ক কসারি অথবা অপসারণ কররি  ্ংমা  বব প�্ি ৈি্র কররি  বব  রমাগ কররি দরব৷ 

দা্ ম�  
েলারকশন সযারনজার ্ন্�ি কররব ে্ ৈবদযু্ িK ্নরাপ�া কা্ডংস প�্িগু্ ল ৈি্র দরমরছ , ্ুু  দরমরছ  বব অনসুরণ করা দরমরছ৷ 

HSE ্ি্ন্ি ৈবদযু্ িK ্নরাপ�া কা্ডংরসর জনয ্ুঝ ্ক সরলযামণ ,্ল্খি প�্ি ,ে�্নব ,েরকডড  সবর�ণ  বব বা্ষডক প্ডারলাানা স�াদন ,র�ণারব�ণ  বব প্রাালনা 
কররব৷ সযারনজার  বব সপুারভাইজার ্ন্�ি কররব ে্ কস�রা ্নরাপদ ৈবদযু্ িK প�্ি স�্কড ি  রমাজনীমিা স�রকড  ্শ্�ি  বব েসগু্ ল পালন করর৷ 

কস�রা ৈবদযু্ িK ্নরাপ�া প�্ি স�্কড ি  রমাজনীমিাগু্ ল অবশযই পালন কররব৷ 

আবশযকিা 
1. ্ুঝ ্ক সরলযামন— ্িক Kg©̄ ’‡j  ্িক ৈবদযু্ িK কারজর জনয স�া্ দি  কক িথযসস�ৃ ্ুঝ ্ক সরলযামন থাকরি দরব ,্ারি নরযনিস ্ন�্ল্খি ্বষমগু্ ল থাকরব: 

a. ৈবদযু্ িK কাজ  বব সব্�� ্বপদগু্ ল শনাু করা৷ 

b. ্ব্ভ� ্বপ�নক প্র্�্ির সর� স�কড ্ুু  ্ুঝ ্কর সরলযামন। 

c. ্ুঝ ্ক কসারি অথবা অপসারণ কররি ্নম�ন প�্ি(উদাদরণ�ররপ ,e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg ,কসডপ�্ি ,ে�্নব ,্নরাপরদ কাজ করার অভযাস ,ইিযা্দ)৷ 

2.  নী্ি  বব প�্ি— ্িক Kg©̄ ’‡j ৈবদযু্িন ্বপরদর ে�র� ্ুঝ ্ক কসারি অথবা অপসারণ কররি  ্ুু  প�্ি থাকরি দরব৷ ্ব্ভ� প�্ির অিীরন নরযনিস 

্ন�্ল্খি ্বষমগু্ ল থাকরি দরব: 

a. সািারণ ৈবদযু্িK ্নরাপ�া: 

 েকবলসা�  ্শ�াণ া�  বব অনসু্ি া� কস�রাই ৈবদযু্িK উপকরণ ‡givgZ কররি পররব৷ 

 শ্ুশালী ৈবদযু্িK সা্কড ঘ ্নরম কসডরি বয্ুরক অবশযই ্থা্থ ে্াগযিাস��  বব  িররণর কাজ করার জনয ্বরশষভারব অনসু্ি া� দরি দরব৷ 

 ৈবদযু্িন ্ড্�্বউশান অ�ল দ ুডঘনাজ্নি �্ির েথরক অবশযই প্রর্�ি দরি দরব(উদাদরণ�ররপ ,্বরশষভারব প্রক্�ি  র ,্রথ� গাডড  েপা� 

 বব েররলর বযবদার ,ইিযা্দ)৷ 

 ৈবদযু্িন ্ড্�্বউশারনর  রর  রবশ েকবল অনসু্ি া� কস�রদর সরিযই সীসাব� থাকরব৷ 

 সকল ৈবদযু্িK ্ড্�্বউশান পযারনল ,ে�কার ,সইুা  বব জাবশন ব� আ�ড প্ররবশ েথরক স�রণডভারব অব�  বব সরু্�ি দরি দরব৷ 

 ্নম্�ি উপকরণ শনাু করার জনয সকল ৈবদযু্িK ্নম�ন ্�রি েলরবল লাগারি দরব৷ 

 সকল ্ড্�্বউশান পযারনরলর জনয  0.9 ্সঘার  )3( ্ ঘ (জামগা থাকরি দরব৷ 

 সকল িারকালীরক িারদর স�রণড ৈদর ডয সস্থডি দরি দরব৷ েকারনা িারকালীরি অৈবদযু্িK সবর্াজন ্ন্ষ�৷ 

 সকল ৈবদযু্িK ামা্রব  বব িার ভাল অব�াম থাকরি দরব(েকারনা উ�ুু সা্কড ঘ থাকরব না)৷ 

  �রঘনশন কডড  েকবলসা� অসদামীরররপ বযবদার করা ্ারব৷ 

 আ�ড প্ররবরশর জনয  Ground Fault Circuit Interruption )GFCI (  দান কররি দরব৷ 

 সাইঘ ্ন্দড� ৈবদযু্ িK ্নরাপ�া নী্ি উপলভয দরি দরব৷ 
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b. ৈবদযু্িন ্নরী�ণ: 

 Kg©̄ ’‡j  কক ্নরী�ণ  বব পরী�ার অনসুরাী অবশযই থাকরি দরব৷  ই ্নরী�রণর পুনরাবৃ্ �র সবখযা �ানীম রা�ীম ্ব্ি ,উপকররণর িরন ,ে্ 
প্ররবরশ  ক বযববি দর�  বব বযবদাররর পুনরাবৃ্ �র উপর ্নভড রশীল৷ 

 নিুন  বব weivRgvb বযব�ারি সখুয প্রবিডনগু্ ল েকাড  বব �যাাারডড র সর� mvgÄm¨c~Y© ্কনা িা অবশযই ্নরী�ণ কররি দরব৷ 

 ৈবদযু্ িK ( NvUwZi/Î“wUi অ�া্ িকার  বব সিক করার  ্ংমা �াপন কররি দরব)৷ 

c. সরু�া উপকরণ(শ্ুশালী সা্কড রঘ কাজ করার জনয :)  

 ্ুঝ ্ক সরলযামরনর  রমাজন অনু্ ামী ৈবদযু্ িK-অনসুি সরু�া জরুিা/বঘু  বব গগল পড়রি দরব৷ 

 ৈবদযু্ িK করজর জনয বযববি সকল ্�পা্ ি সিকভারব অারীি দরি দরব৷ 

 ৈবদযু্ িK উপর্াগী  ররর সকল ্ড্�্বউশান পযারনরলর সাসরন ৈবদযু্ িK-অনসুি সযাকব লাগারি দরব৷ 

3. ে�্নব —সকল কস�রক ৈবদযু্িK ্নরাপ�া নী্ি  বব ৈবদযু্িK NvUwZi জনয ্ররপারঘড র প�্িগু্ লরি  ্শ্�ি দরি দরব৷  

ৈবদযু্িন ্নরাপ�া: ে্রকারনা ৈবদযু্িK ্সর�স অথবা লাইভ সা্কড ঘ ্নরম কসডরি েকারনা ে্াগযিা া� বয্ুরক ,নরযনিস ,্ন�্ল্খি সাইঘ ্ন্দড�  রমাজনীমিাগু্ লরি 

 ্শ্�ি দরি দরব: 

 িারদর করসডর প্ররবরশর সর� সব্�� ্বপদগু্ ল োনা৷ 

 সিক প�্ি  বব সরু�া  দানকারী উপকররণর বযবদার৷ 

 শ্ুশালী ৈবদযু্িK সা্কড ঘ  বব উপকরণ ্নরাপরদ লক করা  বব ঘযাগ করার প�্ি৷ 

 e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi ্�  বব র�ণারব�ণ৷ 

4. ডকযরসরমশন—  

ে�্নব েরকডড :  ্িক কসডর�র� অবশযই নরযনিস 3 বছররর জনয ে�্নব েরকডড  রাখরি দরব। 

 ঘনার েরকডড : ৈবদযু্ িন �ি  বব অস�ুিার েরকডড  নরযনিস 5 বছররর জনয রাখরি দরব৷ 

অনযানয েরকডড :  

a. weivRgvb ্ুঝ ্ক সরলযামন 

b. উপকরণ অথবা বযব�ার স�রণড আমুক†লi ্নরী�ণ েরকডড  রাখরি দরব৷ 

 

 

ে্সব ে�র� সু্ ন্দড�ভারব েকানা সপুা্রশকৃি প�্ি শনাু করা দরমরছ, েসগু্ ল ছাড়া  ই েকাড ্লডার্শপ �যাাাডড  শিুসুা� নরযনিস �যাাাডড  সু্ ন্দড� করর – 
wVKv`viM‡Yi অবশযই  র্াজয সবরকস সরবডার আইনগি আবশযকিা েসরন ালরি দরব  বব কাজকরসডর ্নজ� প�্ি ্বকারশর জনয িারদর সবডদা উ সা্দি করা দম ্া 

িারদর কস�রদর অ্িকির ্নরাপ�া  দান করর। 

��বয: 

  র্াজয রাাীম া �ানীম আইন  বব ্ব্ি্নরষি। 

 Nike “্বপ�নক  না্জড  ্নম�ণ” েকাড ্লডার্শপ �যাাাডড । 

 Nike ESH দযাাবকু, প�ৃা 8-31 



িবপদজনক শিkর িনয়ntণ   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরপূ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 িবপদজনক শিkর িনয়ntেণ যntপািতর লক আuট/টয্াগআuট (LOTO) করেত pিkয়া o পdিত ৈতির o কাযর্করী করনু। 

 দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার িনি ত করেব েয LOTO কাযর্pণালীগিুল ৈতির হেয়েছ, pযkু হেয়েছ eবং aনসুরণ করা হেয়েছ৷ 

HSE pিতিনিধ LOTO-র pিkয়া o পdিত ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার িনি ত করেবন যােত কম রা LOTO pিkয়া সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o েসগিুলর জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন কেরন। 

কম রা LOTO-র জনয্ pেয়াজনীয় pিkয়া o পdিত পালন করেবন। 

সংjা 

 িবপদজনক শিk হল যntাংেশর সংরিkত বা aবিশ  শিk যা nVvr চাল ুহেয় বা সি ত eনািজর্ র cÖK‡íi মাধয্েম kিতসাধন ঘটােত পাের।  যার মেধয্ রেয়েছ 

ৈবদযু্িতক শিk, তাপ শিk, রাসায়িনক শিk, যািntক চলন, সি ত eনািজর্ । 

 লকআuট/টয্াগআuট (LOTO) িনিদর্  pিkয়ার মাধয্েম aবাি ত েকান শিkর বা যnt o যntাংেশর চাল ুহoয়ার িবরেুd কম র রkা কবচ, বা যnt o যntাংেশর 

সািভর্ স বা েদখাশেুনার সময় িবপদjনক শিk েথেক রkা কের। 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কারখানায় বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব:: 

a. সাজসর াম িচিhত করেত হেব, িবিভn কাজ (েযমন sাপন করা, রkনােবkন, পিরদশর্ন, পিরsার বা যntাংেশর সারােনা বা সাজসর াম) eবং আনসুি ক 

িবপjনক kw³i Drm িচিhত করেত হেব। 

b. িবপদজনক শিkর সে  সংি  ঝঁুিকগিুল। 

c. িনয়ntণমূলক পদেkেপর িচিhতকরণ যােত ঝঁুিক কমােনা বা aপসারণ করা যায়(uদাহরণsরূপ LOTO pিkয়া)।  

2. নীিত eবং পdিত—pিতিট কারখানায় িবপদজনক শিkর েkেt ঝঁুিক কমােত aথবা aপসারণ করেত Aek¨B pযkু পdিত থাকেত হেব৷  িবিভn পdিতর aধীেন 

Aek¨B নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেত হেব: 

a. hš¿ wfwËK LOTO পdিতর মাধয্েম hš¿vw`i G‡Ki AwaK শিk uত্সেক নিথভুk করেত হেব। 

b. বয্িk িবেশেষ লক, িক o টয্ােগর জনয্ বেnাবs কের কেnাল িডভাiেসর শিk সরুিkত করেত হেব।  শধুমুাt েয সকল কমর্চারীরা লক o টয্াগ লাগােব তারাi 

তা মkু করেত পারেব। 

c. যntপািত িনিkয়করণ o c„_KiY: 

 যািntক িসেsেমর iি ন বা েমাটর সংেযাগ িবিcn বা eÜ K‡i w`‡Z হেব। 

 ৈবদযু্িতক সািকর্ ট সংেযাগ িবিcn বা লক আuেটর মাধয্েম wbw®ŒqKiY। 

 জল, বা  বা বায় ুdারা চািলত িসেsেম গয্াস বা তরল Gi aviv বn করেত হেব। 

 মাধয্াকষর্েনর চলেনর িবরেুd যntাংশেক evav w`‡Z হেব। 

d. িসেsম wbw®Œq করার পর সি ত eনািজর্ র aপচয় বn করেত হেব: 

 েpসার েভেসল, টয্াঙস বা aয্াkমেুলটরস েথেক গয্াস বা তরল িনkমণ, যতkণ aবিd aভয্nরীণ চাপ বায়ুমnলীয় চােপর সমান হয় (কম  o 
পিরেবশ সরুkার িদক িবেবচনা কের)। 
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 কয্াপািসটরেক gাuিnং কের Pvh©gy³ করেত হেব। 

 pসািরত বা স ু িচত িspং-েক েরাধ বা wegy³ করেত হেব। 

 িসেsম m¤ú~Y© বn বা c„_Kকরণ করার gva¨‡g শিk pেয়ােগর aপচয়েক বn করেত হেব। 

e. যntপািত িনিkয়করণ o c„_KKi‡Yi যাচাi। 

f. যntপািত পুনরায় সিkয়করণ: 

 লক খুেল, সরুিkত েসফ sাটর্  আপ কের c~Yivq mwµqKiv Ki‡Z হেব hLb কম  িবপদ িবn ুaিতkম করেব। 

 যখন LOTO িডভাiস asায়ীভােব মkু করা হেব বা যntাংেশর sান বা সর াম সরােনা হেব তখন কমর্চারীেদর AekB যথাযথ সরুkা e¨e ’̄v gহণ 
করেত হেব। 

 eকবার কাজ সmূণর্ হoয়ার পর সর াম চলেত শরু ুকরেল কম েদর তা েঘাষণা করেত হেব। 

 সর াম পুনরায় সিkয় হoয়ার পর িনরাপদভােব চলার জনয্ তা পযর্েবkেণ রাখেত হেব। 

g. ïayটয্াগ বয্বহার করনু যখন Avi †Kvb ai‡bi c„_KKiY m¤¢e হেc না। 

h. eকািধক কম  থাকেল িনিkয়করেণর সময় G‡Ki AwaK লকআuট সর াম o পdিত বয্বহার করেত হেব। 

i. GKgvÎ †jv‡Kkb g¨v‡bRv‡ii AbygwZµ‡g †Rvi c~e©K Zvjv wegy³ Kiv hv‡e hLb wbwðZ nIqv hv‡e †h hš¿vw` wbivc` Ges Kg©xiv wec` mxgvi evB‡i|  

3. িনরীkণ - pিতিট কারখানায় বািষর্ক িলিখত িনরীkণ পdিত থাকেত হেব LOTO pিkয়া সmেn o তােত anভুর্k করেত হেব সমs কম , mieivnKvix I Dc-

mieivnKvix‡`i  

pিশkণ – কম েদর িনmিলিখত িবষেয় LOTO সmেn সেচতনতার pিশkণ িদেত হেব:   

LOTO-েত anভুর্k কম েদর সmূণর্ pিশkণ িদেত হেব।  কম েদর বািষর্কভােব পুনp র্িশkণ gহণ করেত হেব।  িনmিলিখত িবষয়গিুলর pিশkণ িদেত হেব: 

 সমs শিk uত্সেক েকাথায়, কী o কীভােব িনিkয় করা হেব। 

 কেnাল সর ােম লক eবং U¨v‡Mi e¨envi। 

 িনিkয়করণ যাচাi করেত হেব। 

 সরুিkত sাটর্  করা o পুনরায় সিkয়করণ পdিত। 

 িবপদ িচিhতকরণ o তার wbqš¿Y। 

4. ডkয্েমেnশন  

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং/ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : িবপদজনক শিkর সে  সংsেশর্ আসার সমs ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব।  eiসব েরকডর্  aবশয্i নযূ্নতম 5 বছেরর জনয্ রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. pিতিট কারখানােক weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়েণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

b. pিতিট কারখানােক নূয্নতম 3 বছেরর িনরীkেণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixMY‡`i aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 
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d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 8-10 

 

 



aয্াসেবসটস NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvix কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ সংkাn 

েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 aয্াসেবসটস যkু বs (aয্াসেবসটস কেnিনং miÄvg aথবা ACM) িচিhত করেত o তা পিরচালনা করেত pিkয়া o পdিত ৈতির o কাযর্করী Ki‡Z n‡e। 

দািয়t 

েলােকশন ময্ােনজার িনি ত করেবন যােত জানা aথবা সেnহ হেc eমন ACM-eর েkেt িচিhতকরণ, পিরচালন o তার Dcw¯’wZ‡Z কাজ করার পdিত ৈতির করা যায়, 
কাযর্করী করা যায় o তা পালন করা হয়। 

HSE pিতিনিধ ACM-eর pিkয়া o পdিত ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার িনি ত করেবন যােত কম রা ACM সংkাn pিkয়া o পdিতেত pিশিkত থােকন o তার জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন কেরন। 

কম রা ACM-eর জনয্ pেয়াজনীয় pিkয়া o পdিত পালন করেবন। 

সংjা 

 aয্াসেবসটস eকিট sাভািবক খিনজ পদাথর্ যােত লmা সর ুফাiবার থােক। ei ফাiবারগিুল খবুi িবপjনক eবং যিদ েসগিুল িনঃ ােসর সে  শরীেরর িভতের যায় তেব 

তা ফুসফুেসর কয্াnােরর সmাবনা বািড়েয় েতােল। mieivnKvix‡`i  aয্াসেবসটস যkু বs (ACM) িনেয় কাজ করেত eবং তার রkণােবkণ করেত িনিদর্  িনেদর্ িশকা 

o পdিত ৈতির করেত হেব যােত সমs কম , mieivnKvix, পিরদশর্ক o েভnরেদর aয্াসেবসটস েথেক udূত সmাবয্ sােsয্র kিত েথেক eড়ােনা যায়।  ei নীিত 

pেযাজয্ হেব mieivnKvix‡`i দখেল েয সব িবিlং বা কাঠােমা থাকেত তােদর uপেরo। ei নীিত pেযাজয্ হেব রিুটন কােজর uপর, েয সমেয় eকজন কম  

aয্াসেবsেসর সংsেশর্ আসেত পাের, eবং তা ছাড়াo যখন aয্াসেবসটস যkু বs েমরামিত করেত aথবা সরােত যায় তখনo। 

 aয্াসেবসটস যkু বs (aয্াসেবসটস কেnিনং েমিটিরয়াল aথবা ACM) হল eমন িকছু বs যােত oজন aনপুােত 1%-eর েবিশ aয্াসেবসটস থােক। aয্াসেবসটস েয 

েয খিনজ পদাথর্রূেপ থাকেত পাের, েসগিুল হল েkািসেডালাiট, aয্ােমাসাiট, kাiেসালাiট, aয্ানেথাফাilাiট, ে েমালাiট eবং aয্ািkেনালাiট।  

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন-pিতিট কারখানায় ACM সংkাn ঝঁুিক মূলয্ায়ন করােত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. িবেশষj বয্িk dারা ÁvbZt aথবা সেnহ হেc eমন ACM-eর sান, পিরমাণ, pকার, aবsা o সংি  িবপদগিুলর িচিhতকরণ। 

b. ACM সংkাn ঝঁুিকগিুলর মূলয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক কমােত িনয়ntণমূলক পদেkেপর িচিhতকরণ (uদাহরণsরূপ েলেবিলং, pেবশ িনয়ntণ, িনরীkণ)। 

2.  নীিত o পdিতগিুল – েয েকােনা কারখানা, েযখােন ÁvbZt aথবা সেnহ হেc eমন ACM Av‡Q তােদর aবশয্i েসi িবষেয় পdিত কাযর্করী করা uিচত, যােত 

নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. ACM থাকার কারেণ o তার সংি  sাsয্ wec` m¤ú‡K© আkাn কম েদর সে  েযাগােযাগ। 

b. ACM েলেবল করা যােত anভুর্k হেব: িবপদ, aয্াসেবসটস আেছ eবং সতকর্ তা। 

c. ACM িনেয় কাজ কের eমন সমs বয্িkেদর েkেt পারিমট-টু-oয়াকর্ । 

d. েকবল মাt pিশিkত o েযাগয্ বয্িkেদর িদেয় কাজ সmn করেত হেব। 

e. ACM িনেয় কাজ করার সময় e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg, iি িনয়ািরং কেnাল, হাuসকীিপংেয়র আবশয্কতা, আটক o পির ার করার যntপািতর সিুবধা থাকেত 

হেব। 

f. ACM-েক sানীয় আiন েমেন uপযkু sােন েফেল িদেত হেব। 
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g. ÁvbZ aথবা সেnহ হেc eমন ACM-eর aবsা িনণর্য় করেত ৈtমািসক িনরীkণ। 

h. ACM িনেয় কাজ কের eমন বয্িkেদর িচিকত্সা সমীkা করােত হেব। 

3. ে িনং-   

aয্াসেবসটস সেচতনতা: জানা aথবা সেnহ হেc eমন ACM িনেয় েয সব কম রা কাজ কেরন তােদর বািষর্কভােব cÖwk¶Y িদেত হেব। িনmিলিখত িবষয়গিুলর 

cÖwk¶Y িদেত হেব: 

 ACM-eর pাথিমক িচিhতকরণ। 

 ACM-eর সে  সংি  sােsয্র িবপদগিুল। 

 েয সব কােজর কারেণ aয্াসেবসটস ফাiবার িনগর্িমত হয়। 

 ACM ন  হেল কীভােব িবjিপত করেত হেব। 

 েকােনা sােনর জনয্ িনিদর্  ACM নীিত o পdিতগিুল। 

ACM রkণােবkণকারী কম রা: েয সমs কম রা সরাসির ACM-eর সংsেশর্ আেসন, েযমন রkণােবkণ aথবা মজদুদারী কম গণ, তাঁেদর িনmিলিখত aিতিরk 

cÖwk¶Y বািষর্কভােব িদেত হেব: 

 কীভােব ACM-eর kিত eড়ােনা যােব। 

 e¨w³MZ cÖwZi¶Y miÄvg বয্বহার করনু, েসগিুল িঠকঠাক লাগান, তার সীমাবdতা েমেন চলনু o েসগিুলর যt িনন। 

 ACM-eর রkণােবkেণর পdিত সমূহ। 

 ACM-eর ন  হoয়ার eবং খারাপ হoয়ার যায়গাগিুলর িচh। 

 ফাiবার ছিড়েয় পড়েল তা কীভােব েমাকািবলা করেবন। 

4. ডkয্েমেnশন-    

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কারখানােক নূয্নতম 3 বছেরর কম  ে িনংেয়র েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pেযাজয্ হেল pিতিট কারখানােক েগাপনীয় o সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব নূয্নতম কােজর সময়সীমা o ZvicieZ©x 30 বছর পযর্n। শধুমুাt 

আiনগত আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : ACM সংkাn সমs ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। eiসব েরকডর্  aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : 

a. বতর্মােনর ACM –eর ঝঁুিক মূলয্ায়ন o ACM ZvwjKv। 

b. রkণােবkণ, েমরামিত o বািতেলর েরকডর্  (পারিমট o লয্াবেরটির িরেপাটর্  সহ) রাখেত হেব সmূণর্ সময়সীমার জনয্ o ZvicieZ©x 30 বছর পযর্n। 

c. জানা aথবা সেnহ হেc eমন ACM-eর েkেt ৈtমািসক িনরীkেণর েরকডর্  নূয্নতম 3 বছর রাখেত হেব। 
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েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম sয্াnাডর্  সুিনিদর্  কের – 
mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত 

করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 5-35 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvixi কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 বd sােন pেবেশর ঝঁুিক কমােনা বা aপসারেণর জনয্ pিkয়া o পdিত ৈতির eবং কাযর্করী করনু। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত বd sােন pেবশ সংkাn পdিত we&KwkZ, cÖ‡qvM Ges m¤úv`b Kiv n‡”Q| 

HSE pিতিনিধ সবসমেয় বd sােন pেবেশর পdিত o pিkয়া ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত কম রা বd sােন pেবশ সংkাn pিkয়া o পdিতেত pিশিkত থােকন o বd sােন pেবেশর জনয্ pেয়াজনীয় 
ধাপগিুল পালন কেরন। 

কম রা সবসমেয় বd sােন pেবেশর জনয্ pেয়াজনীয় pিkয়া o পdিত পালন করেবন। 

সংjা 
 বd sান eমন eকিট sান যা eকিট কম  েঢাকার জনয্ যেথ , েসখােন pেবশ o psােনর পথ সংকীণর্ eবং েসiখােন েকােনা ভােবi দীঘর্ সমেয়র জনয্ েকােনা কম র 

পেk থাকা সmব নয় (েযমন ময্ানেহাল, পয়ঃpণালী, টােনল, বয়লার, েsােরজ টয্া , িপট iতয্ািদ)। 

O যিদ িনmিলিখত eক বা eকািধক ৈবিশ য্গিুল eকিট বd sােনর থােক তেব তা েসখােন pেবশ করেত eকিট পারিমট (aনমুিত)-র pেয়াজন হয়: 

 িবপদজনক আবহoয়ার সmাবনা থাকেল;  
 যিদ তােত eমন েকােনা বs থােক েযখােন কম িটর ডুেব যাoয়ার সmাবনা থােক;  
 যিদ aভয্nরীণভােব eমন থােক যােত কম িট আটেক পড়েত পােরন aথবা তাঁর aতয্িধক uেtজনা ঘটেত পাের েযমন িভতর িদেক ঢুেক 

আসা ‡`qvj¸wj aথবা েমেঝ যা kমশ সর ুহেয় আেস; aথবা  
 যিদ aনয্ েকােনা sীকৃত sােsয্র িবপদ থােক। 

O eকিট পারিমট-pেয়াজনীয় নয় বd sান হল েসi sান েযখােন g„Zz¨ ঘটার aথবা ¸i“Zi শারীিরক kিত হoয়ার সmাবনা থােক না, eবং যােত 

েকােনা পিরেবশগত kিত হoয়ার aথবা তার সmাবনা থােক না।  

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন-pিতিট কারখানার বd sােনর ঝঁুিক aবশয্i মূলয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. সমs বd sােনর িচিhতকরণ o তার সে  সংি  িবপদগিুল। 

b. pিতিট িবপেদর সে  সংি  ঝঁুিকগিুল। 

c. ঝঁুিক কমােনা বা aপসারণ করার জনয্ িনয়ntণমূলক পদেkপগিুল (েযমন pেবেশর পdিত, পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn, েযাগােযাগ, ে িনং iতয্ািদ)। 

2. নীিত o পdিতগিুল – pিতিট কারখানায় বd sােন কাজ করার জনয্ িলিখত পdিত সমূহ cÖ‡qvMK…Z nIqv DwPZ, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. পারিমট pেয়াজন eমন বd sানগিুলর েkেt: 

 েয সব বd sােনর ঝঁুিক মূলয্ায়েণর সমেয় েদখা েগেছ েয েসগিুলেত মাঝাির েথেক uc ঝঁুিক আেছ েসখােন pেবেশর জনয্ পারিমট aবশয্i থাকেত 
হেব। 

 aননেুমািদত কম েদর পারিমট-pেয়াজনীয় বd sােন েঢাকা েথেক িবরত রাখেত হেব। 

 pিতিট pেবশ পেথ সতক করণ সাiন লাগােত হেব। েসi সাiেন িনmিলিখত কথাগিুল থাকেত হেব: 

“িবপদজনক - পারিমট pেয়াজন বd sান, pেবশ করেবন না”। 

b. পারিমট-pেয়াজন বd sােনর pেবশকারী, pেবশকারীর সপুারভাiজার o aয্ােটনেডnেদর দািয়tসমহূ। 
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c. pেবশ পারিমেটর জনয্ পূরণীয় শতর্গিুল: 

 বd sােনর নাম। 

 pেবেশর কারণ, তািরখ eবং কােজর সময়সীমা o তার মেধয্ anভূর্k থাকেব pেবশ েশেষর তািরখ o সময়। 

 aনেুমািদত pেবশকারী, pেবশকারী aয্ােটনেডn o pেবশ সপুারভাiজারেদর তািলকা। 

 সমs বd sােনর সে  সংি  িবপদগিুল o তােদর কীভােব িনয়ntণ করেত হেব। 

 আলাদাকরণ পdিত সমূহ। 

 sীকৃত pেবেশর শতর্গিুল। 

 pেয়াজনীয় পিরেবশ পরীkা o তার িনরীkণ সংkাn ফলাফল। 

 udার o আপত্কালীন বয্বsা সমূহ। 

 pেবশকারী o aয্ােটনেডnেদর মেধয্ েযাগােযােগর পdিত সমূহ। 

 pেয়াজনীয় pেবেশর যntপািত (েযমন াiপড o ের , েদহ-বnনী)। 

 aনয্ানয্ পারিমেটর িববরণ সমূহ (uদাহরণsরপূ হট oয়াকর্)। 

d. সব িনরীkণ o পরীkার যntগিুলর বািষর্ক কয্ািলেbশন o pাক-pেবশ কয্ািলেbশন। 

e. pিতিট কারখানায় বািষর্ক নিথ থাকেত হেব বd sােন pেবেশর pিkয়া সmেn o তােত anভুর্k করেত হেব সমs কম , mieivnKvix o uপ-mieivnKvix। 

f. পারিমট pেয়াজন েনi eমন বd sান িহসােব েকােনা বd sানেক িচিhত করার শতর্ াবলী।  

 িনি ত করনু েয বd sানিটেত েকােনা িবপদজনক পিরেবশ aথবা তা হoয়ার সmাবনা েনi। 

 িনি ত করনু েয বd sানিটেত eমন েকােনা িবপদ েনi যা মতুৃয্ aথবা গরুতুর শারীিরক kিত করেত পাের। eর মেধয্ anভুর্k হেব েয েকােনা 
sীকৃত sাsয্ aথবা িনরাপtার িবপদগিুল, েযমন কিঠন aথবা তরল পদােথর্ ডুেব যাoয়া, iেলিkক শক aথবা নড়াচড়া করেছ eমন aংশগিুলেত 
আঘাত পাoয়া। 

 িবপদ aপসারণ করেত pেবশ করেত হেল েসi বd sানিটেক পারিমট-pেয়াজন বd sান িহসােব েদখেত হেব যতkণ না িবপদগিুল সmূণর্ aপসািরত 
হেc। 

 যিদ বd sােনর বয্বহার aথবা তার গঠেন পিরবতর্ন pেবশকারীেদর িবপদ বািড়েয় েতােল তেব েসi বd sানিটেক পারিমট-pেয়াজন েনi েথেক 

পারিমট-pেয়াজন বd sােন িচিhত করনু। 

3. ে িনং/ pিশkণ – েয সব কম রা বd sােন কাজ কেরন (uদাহরণsরূপ pেবশকারী, aয্ােটনেডn, সপুারভাiজার, udারকারী দল) তােদরেক ে িনং/ pিশkণ  েদoয়া 

হেব িনেয়ােগর সমেয় eবং তারপর anত বছের eকবার কের। ei ে িনংe anভুর্k থাকেব: 

 বd sােন pেবেশর িবপদ o তা িনয়ntণকারী পদেkপ। 

 pেবশ পারিমট। 

 সমs যntপািতর বয্বহার। 

 েযাগােযাগ। 

 udার o আপত্কালীন বয্বsা সমূহ। 
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4. ডkয্েমেnশন  

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : বd sােনর সmেকর্ সমs ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। eiসব েরকডর্  aবশয্i নূয্নতম 5বছেরর জনয্ রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 1 বছেরর বd sােনর পারিমট। 

c. নূয্নতম 3 বছেরর যntপািতর কয্ািলেbশন িনরীkেণর তথয্। 

d. নূয্নতম 3 বছেরর িনরীkেণর তথয্। 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 4-53 

 



কnয্াkর সরুkা  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 mieivnKvix  o Dc-mieivnKvixM‡Yi   কাজ সmেn sাsয্, িনরাপtা o পিরেবশ সংkাn ঝঁুিক কমােনা বা aপসারেণর জনয্ pিkয়া o পdিত ৈতির eবং 

কাযর্করী Ki‡Z n‡e| 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত কnয্াkর সরুkা পdিত ৈতির করা যায়, কাযর্করী করা যায় o তা পালন করা হয়। 

HSE pিতিনিধ কnয্াkর সরুkা েpাgাম ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

িঠকাদােরর দািয়tpাp বয্িk সবসমেয় িনি ত করেবন যােত সংি  িঠকাদােররা o সংি  কম রা িঠকাদার িনরাপtা সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o েসi জনয্ 
pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন কেরন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত সংি  িঠকাদােরর দািয়tpাp বয্িk o সংি  কম রা িঠকাদার িনরাপtা সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o 
েসi জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন করেছন। 

িঠকাদার o কম রা সবসময় mieivnKvix  সরুkা েpাgােমর জনয্ pেয়াজনীয় pিkয়া o পdিত পালন করেবন। 

সংjা 
 িঠকাদােরর দািয়tpাp বয্িk হেলন েসi বয্িk িযিন pেজেkর কােজ mieivnKvix  o uপ-mieivnvKix  সে  সমnয় সাধন কেরন। 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন-pিতিট কারখানায় aবশয্i wjwLZ ভােব ঝঁুিক মূলয্ায়ন করােত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. কাজ o েসi সে  সংি  িবপদগিুলেক mieivnKvix  aথবা uপ-mieivnKvix  হােত েদoয়া েযেত পাের। 

b. pিতিট তািলকাভুk িবপেদর সে  সংি  ঝঁুিকগিুল। 

c. িনয়ntণমূলক পদেkেপর িচিhতকরণ যােত ঝঁুিক কমােনা বা aপসারণ করা যায়। 

2. েযাগয্তা – pিতিট কারখানায় mieivnKvix  A_ev  uপ- mieivnKvix‡`i   েযাগয্তা পরীkার বয্বsা থাকেত হেব, তােদর েkেt যারা যntপািত aথবা কারখানা 

রkণােবkেণর সে  যkু aথবা যারা “কম” Gi AwaK ঝঁুিকপূণর্ কাজ করেছ।  েযাগয্তা পরীkা পdিতেত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল anভুর্k থাকেব: 

a. pিতিট িঠকাদার eকিট pাক-েযাগয্তা ফমর্ পূরণ করেবন েযখােন থাকেব: 

 পূেবর্র HSE কােজর খিতয়ান। 

 নূয্নতম লায়ািবিলিট iনসযু্েরn (ঘটনািপছু 10 লk মািকর্ ন ডলার/সবর্েমাট 20 লk মািকর্ ন ডলার সপুািরশ করা হেc)। 

 pেযাজয্ িনরাপtা কাযর্kম o তার pিশkণ। 

b. mieivnKvix‡`i  aনেুমাদন aথবা aননেুমাদেনর pিkয়া। 

c. েযাগয্ mieivnKvix‡`i  িলিখত তািলকা। 

d. তািলকাভুk েযাগয্ mieivnKvix‡`i  বািষর্ক মূলয্ায়ন। 

3. pাক-কাজ পযর্ােলাচনা/pিশkণ – pিতিট কারখানােত িঠকাদার o uপ-িঠকাদারেদর pাক-কােজর পযর্ােলাচনা o pিশkণ িদেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল 

anভুর্k থাকেব: 

a. কারখানা সmেn pিশkণ যােত anভুর্k হেব আপাত্কালীন বিহগর্মণ, সতক করণ েচনা eবং আপত্কালীন পিরিsিতেত কী করেত হেব তার pিশkণ। 
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b. mieivnKvix /uপ- mieivnKvix‡`i  pেয়াজনীয় pিশkণ eবং mb‡`i যাচাi করার pিkয়া। 

c. েসi sােন িনেয় আসা েয েকােনা রাসায়িনক সmেn েমিটিরয়াল েসফিট ডাটা িশট (MSDS) যাচাi করা। 

d. েসi sােন আনা যntগিুল খিতেয় েদখা যােত তারা সিঠক aবsায় থােক o তারা সমs িনয়ম েমেন চেল। 

e. সমs pেযাজয্ HSE িনয়ম eবং কারখানার HSE নীিত o পdিতগিুল পালন করা হেc িকনা তার পযর্ােলাচনা। 

f. সাধারকণ িনরাপtা িনয়মগিুল পযর্াৱেলাচনা করা। 

g. হাuসকীিপং, পির ার করা o জ াল েফলা bxwZ| 

h. ঘটনা িরেপাটর্  করা। 

i. পালন না করেল তার Rb¨ uপযkু পদেkপ gহণ করা। 

4. িনরীkণ – pিতিট কারখানােত িঠকাদার o uপ-িঠকাদারেদর কােজর িনরীkেণর বয্বsা থাকেত হেব। কােজর ঝঁুিকর uপর িনভর্ র কের িনরীkেণর sর িনিদর্  করা 

হেব। 

5. পালন না করেল uপযkু বয্বsা gহণ – pিতিট কারখানায় mieivnKvix‡`i  dারা নীিত o পdিত না পালন করেল uপযkু বয্বsা gহেণর pিkয়া থাকেত হেব। 

6. ে িনং —সমs সংি  ময্ােনজার, সপুারভাiজার o কম েদর mieivnKvix  সরুkা েpাgােমর পdিত সমূেহ pিশিkত করেত হেব। 

7. ডkয্েমেnশন-   

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কারখানােক নূয্নতম 3 বছেরর ে িনং o pাক-চাকির পযর্ােলাচনা/pিশkেণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

েযাগয্তার েরকডর্  

a. pিতিট কারখানােক weivRgvb pাক-েযাগয্তা/েযাগয্তা ফেমর্র েরকডর্  রাখেত হেব। 

b. pিতিট কারখানােক weivRgvb pাক-েযাগয্তা/েযাগয্তা ফেমর্র মূলয্ায়েণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্  

c. pিতিট কারখানােক mieivnKvixi  কােজর weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়েণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

d. pিতিট কারখানােক নূয্নতম 3 বছেরর িনরীkেণর েরকডর্  রাখেত হেব। 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 4-52 



এরেগানিমক  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডর   
 

 

�যাাাডর  
mieivnKvix1T কাজ করার জনয একক িনরাপা, পির��, �া�য্স� �ান  াান করেে এেব কাজ করার জনয, কােজর ্ে� ্�কর ্যু  ো কােজর ্মম  ঘা 

অথো 1TmieivnKvix‡`i1T কােজর জামগাম িেিভ� কাজকেমরর  ল�ররপ  ঘা ায রঘনা া ওািদক কি� ‡iva করে�  েমাজনীম পােকপ �দণ করেে। ্কল কম�র িনরাপ�া া 

�া�য ্বংাা েকানা ্সােয য্ঝ িক িনিরারণ,  ি�েরাি এেব �াে� দ�েকপ করার জনয 1TmieivnKvix‡`i1T কােছ িেিভ� ি্ে�ম থাকে� দেে। 

 এরেগানিমক িেপোর েকে� য্ ঝ িক কমাে� অথো অপ্ারণ করে�  িংমা এেব প�ি� ও�ির করে� এেব  েমাগ করে� দেে৷ 

াািম�  
েলােকশন মযােনজার িনি�� করেে ে্ এরেগানিমক কা্ রংম প�ি�গযিল ও�ির দেমেছ , ্যু  দেমেছ এেব অনয্ রণ করা দেমেছ৷  
HSE ি�িনিি এরেগানিমক নীি� এেব প�ি�র জনয য্ ঝ িক মরলযামণ ,িলিখ� প�ি� ,ে�িনব ,েরকডর  ্বরকণ এেব োিষরক প্রােলাানা ্�াান ,রকণােেকণ এেব পিরাালনা 
করেে৷ 
মযােনজার এেব ্যপারভাইজার িনি�� করেে ে্ কম�রা এরেগানিমক প�ি� ্�িকর �  েমাজনীম�া ্�েকর   িশিক� এেব ে্গযিল পালন কের৷ 
কম�রা এরেগানিমক প�ি� ্�িকর �  েমাজনীম�াগযিল অেশযই পালন করেে৷ 
্ব�া 
 এরেগানিমক্ দল উপকরণ এেব প�ি�র পিরক�নার মািযেম ,্ারা কাজ করেে ে্ই্ে েযিুর জনয কাজ Dchy³ করা৷ 

আেশযক�া 

1. য্ ঝ িক মরলযামন— ি�ক U Kg©̄ ’‡jU  ি�ক কােজর জনয ্�ািা� একক �থয্ ম�ৃ য্ ঝ িক মরলযামন থাকে� দেে ,্াে� নরযন�ম িন�িলিখ� িেষমগযিল থাকেে: 

a. কাজ এেব ্বি�� িেপাগযিল শনাু করা৷ 

b. িেিভ� িেপ�নক পিরি�ি�র ্ে� ্�কর ্যু  য্ঝ িকর মরলযামন। 

c. য্ ঝ িক কমাে� িনম�ণ্মরদ শনাু করা(উাাদরণ�ররপ ,কা্রেক� পিরক�না ,কা্র অে�রন)৷ 

2.  নীি� এেব প�ি�— ি�ক Kg© ’̄‡j এরেগানিমক িেপা ্�িকর �  ্যু  প�ি� থাকে� দেে৷ িেিভ� প�ি�র অিীেন নরযন�ম িন�িলিখ� িেষমগযিল Aek¨B থাকে� দেে: 

a. musculoskeletal disorders )MSDs( , �াোর আভা্ এেব লকণ ,এেব  MSD িেপোর ্�েকর �� িরেপাঘর  করা৷ 

b. কম�োর ্বি�� করার  িংমা ্াে� এরেগানিমক্ ্বংাা প্রােিৃ�ক কেথাপকথন অাভযর ু এেব এরেগানিমেকর িেষেম কম�োর ম�ামে�র প্রােলাানা৷ 

c. এরেগানিমক িেপা অথো কে�র গি� কৃি�র িরেপােঘর র মািযেম এরেগানিমক ্ম্যা ্মিােনর  িংমা৷ 

d. পযনরােিৃ�ক গি�িেিির জনয ,গি�িেিির িেরি� অথো পিরে�র েনর ্যে্াগ cÖ̀ vb৷ 

e. cÖ‡Z¨‡Ki কি�উঘার ামাকর ে�শেনর মরলযামন৷ 

f. উপকরণ এেব  িংমার পিরক�নাম এরেগানিমক্ অাভযর ু করা৷ 

3. ে�িনব—এরেগানিমক ্বংাা িেপা আেছ এমন কােজ িন্যু  ্কল েযিুেক Aek¨B  িশকণ িাে� দেে৷ িন�িলিখ� িেষমগযিলর Aek¨B ে�িনব Aš—©f~³ _vK‡e: 

 �াভািেক  MSD এেব �াোর অvভা্ এেব লকণ৷ 

 MSD এেব �াোর অভা্ এেব লকণ �� িরেপাঘর  করার গযরয� এেব �াোর �� িরেপাঘর  না করার ক ল৷ 

 িকভােে কমরেকে�  MSD এেব �াোর অভা্ এেব লকণ িরেপাঘর  করা উিা�৷ 

 MSD িেপোর ্ে� ্বি�� য্ ঝ িক উতপাাকগযিলর  কার ,কাজ এেব কােজর গি�িেিি৷ 

 য্ ঝ িক উতপাাকগযিল িনমররল করে� েযেব� প�ি� ,্�পাি� অথো উপকরণ৷ 

 Kg©̄ ’j wfwËK এরেগানিমক্ কা্রংেমর িেেশষ�৷ 
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4. ডকযেমেমশন  

ে�িনব েরকডর :  ি�ক কমরেকে� অেশযই নরযন�ম 3 েছেরর জনয ে�িনব েরকডর  রাখে� দেে। 

িািকত্া েরকডর :  ি�ক কমরেকে� অেশযই েগাপন এেব ্যরিক� িািকত্া েরকডর  রাখে� দেে, নরযন�ম াাকিরর েমমাা া �ারপের U30U েছর প্রা। শযিযমা� আইনগ� 

আেশযক�া েয�ী�, কম�র িলিখ� ্সি� ছাড়া �ার িািকত্া েরকডর   কাশ করা দেে না।  

 ঘনার েরকডর : এরেগানিমক ক� এেব অ্য��ার েরকডর  নরযন�ম 5 েছেরর জনয রাখে� দেে৷ 

অনযানয েরকডর : weivRgvb য্ ঝ িক মরলযামন এেব  ি�ক এরেগানিমক ামাকর ে�শেনর মরলযামন৷ 

 

ে্্ে েকে� ্যিনিার�ভােে েকানা ্যপািরশকৃ� প�ি� শনাু করা দেমেছ, ে্গযিল ছাড়া এই েকাড িলডারিশপ �যাাাডর  শযিযমা� নরযন�ম �যাাাডর  ্যিনিার� কের – 
mieivnKvixMY‡K অেশযই  ে্াজয ্েরকম ্েেরার আইনগ� আেশযক�া েমেন ালে� দেে এেব কাজকেমরর িনজ� প�ি� িেকােশর জনয �াোর ্েরাা উত্ািদ� করা দম 

্া �াোর কম�োর অিিক�র িনরাপ�া  াান কের। 

��েয: 

  ে্াজয রাাীম া �ানীম আইন এেব িেিিিনেষি। 

 Nike “ ইনজযির/ইলেন্ মযােনজেমম ” েকাড লীডারিশপ �যাাাডর ৷ 

 Nike ESH দযাােযক, প�ৃা 5-15 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix  কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরপূ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn e¨e¯’v থাকেত হেব। 

 pিতিট কমর্sের aথবা সকল কমর্sের পতন সংিs  িবপেদর েkেt ঝঁুিক কমােত aথবা aপসারণ করেত পdিত ৈতির করেত eবং pেয়াগ করেত হেব eবং পতনশীল বsর 

জনয্ আটেক পরার েথেক কম  eবং কnাকটরেদর সরুিkত করেত হেব৷ 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার িনি ত করেব েয পতন েথেক সরুkার পdিতগিুল ৈতির হেয়েছ ,pযkু হেয়েছ eবং aনসুরণ করা হেয়েছ৷ 

HSEpিতিনিধ পতন েথেক সরুkার পdিতগিুল সmাদন ,রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেব৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজার িনি ত করেব েয কম রা পতন েথেক সরুkার পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং েসগিুল পালন কের৷ 

কম রা পতন েথেক সরুkার পdিতর pেয়াজনীয়তাগিুল aবশয্i পালন করেব৷ 

সংjা 
 পতন েথেক সরুkা িসেsম হল ,aবাধ পতন থামােত পরsর সংযkু eকািধক ,AbygwZcÖvß  িনরপtা uপকরেণর aংশ েযমন েদহ-বnনী ,aঘাত সহনশীল আংটাoলা 

দিড় ,গিত কমােনার যnt ,ভািটর্ কাল লাiফলাiন eবং aয্া েরজ -eর বয্বহার৷ 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মলূয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt সmািদত eকিট তথয্সমdৃ পতন সংkাn ঝঁুিক মূলয্ায়ন aবশয্i রাখেত হেব ,যােত নযূ্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল Aš—f©~³ থাকেব: 

a. েকােনা কম  aথবা বsর পেড় যাoয়ার ঝঁুিক aেছ eমন কাজ শনাk করা৷ 

b. uঁচু জায়গায় কাজ করার সে  সংি  ঝঁুিকগিুলর পযর্ােলাচনা করা৷ 

c. ঝঁুিক কমােত aথবা aপসারণ করেত িনয়ntণ পdিত শনাk করা৷ 

2.  নীিত eবং পdিত—pিতিট কমর্েkেt পতন aথবা পতনশীল বsর জনয্ আটেক পরার ঝঁুিক কমােনার aথবা aপসারণ করার পdিত pেয়াগ করেত হেব ,যােত নূয্নতম 
িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. 1.8িমটার (6 ফুট )aথবা aিধক েযেকােনা aসরুিkত ucতার জনয্ সm ুণর্ েদহ -বnনী লাগেব৷ 

b. pিতবার বয্বহােরর আেগ eবং পের পতন েথেক সরুkা uপকরণ িনরীkণ করেত হেব৷ 

c. cZb †_‡K myi¶v DcKi‡bi gvwmK wbix¶Y| 

d. পতন েথেক সরুkা uপকরণ সিঠকভােব রkণােবkণ ,পিরsার eবং msi¶Y করা৷ 

e. পতন েথেক সরুkা uপকরেণর সিঠক বয্বহার৷ 

f. যntপািত eবং uপাদান সিঠকভােব বয্বহার ,স য় eবং সরুিkত করা৷ 

g. পেড় যাoয়া aথবা পতনশীল বsর ঝঁুিক আেছ eমন জায়গায় সীিমত pেবশািধকার৷ 

h. আঘাতpাp কম েক সিরেয় িনেয় যাoয়ার জনয্ িলিপবd AvcrKvjxb পdিত৷ 

i. মi-eর িনরাপtা: 

 iনেভnির৷ 
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 িনরাপদ বয্বহার৷ 

 িনরীkেণর pেয়াজনীয়তা৷ 

j.  2.1িম)  7ফুট aেপkা বড় aনঢ় মiেত aবশয্i 2.1 িম)  7ফুট মiেক িঘের eকিট খাঁচা থাকেত হেব৷ 

k. aয্ােkস uপকরেণর, িনরাপদ বয্বহার ,রkণােবkণ eবং িনরীkণ৷( uদাহরণsরূপ ,মানষু ,কাঁিচ ,ভাসমান িল  ,ভারা/মাচা scaffolding)  

l. েমেঝ eবং েদoয়ােলর ফাঁক: 

 gvbyl 1.2 িমটােরর (4 ফুট)(aিধক ucতা েথেক পড়েত পাের eরকম েযেকােনা জা গা ,েয পােশ পাটাতেনর pেবশdার ,িসিঁড় aথবা aনঢ় মi 

আেছ েসi পাশ বয্াতীত সকল িদক ,aবশয্i sয্াnাডর্  েরিলং eবং ‘েটা েবাডর্ ’  ( sয্াnাডর্  েরিলেঙ টপ েরল ,িমড েরল eবং েপাs থােক () িদেয় েঘরা 

থাকেত হেব৷ 

 েযখােন েদoয়াল aথবা েমেঝর ফাঁক িদেয় uপাদান aথবা uপকরণ পড়ার সmাবয্ িবপদ আেছ েসখােন ফাঁকিট aবশয্i ‘েটা গাডর্ ’ aথবা ঢাকা পদর্া 
িদেয় সরুিkত করেত হেব৷ 

3. pিশkণ —সংি  সকল কম েক pথিমক িনেয়ােগর সময় eবং তারপর বছের কমপেk eকবার পতন িনবারণ েকৗশেলর pিশkণ িদেত হেব৷ নযূ্নতম িনmিলিখত 

িবষয়গিুলর pিশkণ িদেত হেব: 

 যার পতেনর িবপেদর সmাবনা আেছ৷ 

 িকভােব িবপদ িচনেত eবং hাস কেরেত হেব৷ 

 কমর্েkেt পতেনর িবপেদর pকৃিত৷ 

 িসেsম রkণােবkেণর eবং িনরীkেণর সিঠক পdিত৷ 

 পতন েথেক সরুkার বয্বহার eবং পিরচালনা৷ 

 পতন েথেক সরুkা যntাংেশর জনয্ সবর্ািধক ভােরর সীমা৷ 

মi -eর িনরাপtা: সংি  সকল কম েক িনরাপদ বয্বহার eবং িনরীkেণর pেয়াজনীয়তা anভুর্k কের মi-eর িনরাপtার pিশkণ িদেত হেব৷ 

4. bw_KiY  

ে িনং/pিশkণ  েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : 

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. িনরীkণ ফমর্ পতন েথেক সরুkা eবং মi নযূ্নতম 3 বছেরর জনয্ সংরkণ করেত হেব৷ 
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েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixiM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 7-19 

 

 



েমনেটেন� সরু�া   NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  
 

 

�যাাাডড  
1TmieivnKvix কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�যসস� �ান  াান করেে  েব কাজ করার জনয, কােজর সে� স�কড ্ুু  ো কােজর সমম  টা  অো 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জামগাম িেিভ� কাজকেমডর  ল�ররপ  টা া ুডটনা া ওািদক �ি� ‡iva করে�  েমাজনীম পাে�প �দণ করেে।  সকল কম�র িনরাপ�া া 

�া�য সবংাা েকানা সসােয ্ুঝ িক িনিডারণ,  ি�েরাি  েব �াে� দ�ে�প করার জনয mieivnKvixM‡Yi কােছ িেিভ� িসে�ম অাকে� দেে। 

 ্�পাি�র েযঅড�া ো েমনেটেন�  েব ‡givg‡Zi িংমাকলােপর সােঅ স�িকড � ্ুঝ িকগিুলর সবংেশড ্সার ্ুঝ িক কমাে� ো িনমরডল করে�  িংমা  েব পংি�র 

িেকাশ  েব  েমাগ৷ 

াািম�  
েলােকশন মযােনজার েমনেটেন�/i¶Yv‡e¶b সরু�া নীি�  েব পংি�গিুল িেকািশ�,  েমাগ  েব  নসু�ৃ দে� �া  েশয্ িনিি� করেেন৷ 

HSE  ি�িনিি  েশয্ i¶Yv‡e¶b সরু�া পংি�গিুল  ি��া, র�ণােে�ণ  েব পিরচালনা করেেন৷ 

েমনেটেন�  ি�িনিি  েশয্ i¶Yv‡e¶b সরু�া নীি� া পংি�গিুল  ি��া, র�ণােে�ণ  েব পিরচালনা করেেন৷ 

মযােনজার  েব সপুারভা্জাররা  েশয্ িনিি� করেেন ে্ কম�রা েমনেটেন� সরু�া নীি� া পংি�গিুল স�েকড   িশি��  েব  র  েমাজনীম�াগিুলর সােঅ াৃৃ  সবলল৷ 

কম�োর েমনেটেন� সরু�া নীি�  েব পংি�গিুলর  েমাজনীম�াগিুলর  ি�  েশয্ াৃৃ  সবলল অাকে� দেে৷ 

সব�া 
 দট ামাকড  দ'ল ে্ েকানা ্ালা্, কাটা, �া্িাব ো উ�ুু ্গেুনর িশখা, ংাকড  ো  নযানয  ্লেনর উে সর সােঅ ্ুু  িংমাকলাপ ্া েিাঝমা ো ্গেুনর কারণ 

দে� পাের ো ্া শনাুকরেণর িসে�মগিুলর m~ÎcvZ করে� পাের৷ 

্েশযক�া 
1. ্ুঝ িক মরলযামন— ি�ক Kg©̄ ’‡j র�ণােে�েণর জনয  েশয্  কক নিঅেং ্ুঝ িক মরলযামন স�াানা অাকে� দেে ্ার মেিয কমপে� িননিলিখ�গিুল  াভুডু অাকেে: 

a. েমনেটেন�  েব ‡givg‡Zi কা্ডগিুলর সােঅ স�িকড � ্ুঝ িকগিুলর শনাুকরণ৷ 

b. শনাু দামা ্ুঝ িকগিুলর মরলযামন৷ 

c. ্ুঝ িক �াস ো িনমরডল করে� িনম�েণর উপামগিুলর শনাুকরণ (ে্মন e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg, দট ামাকড  পারিমট)৷ 

2. নীি�সমরদ  েব পংি�গিুল —  ি�ক Kg©̄ ’‡j  েশয্  েমাগ দামা র�ণােে�েণর পংি�গিুল অাকে� দেে৷  পংি�গিুলর মেিয কমপে�  গিুল  েশয্ অাকেে: 

a. কমডশালাগিুলে�  কক ভাল  েব পির�� কমডপে্াগী  ে�া েজাম রেমেছ৷ 

b. সম� সর�াম  েব ্�পাি�েক  েশয্ িনরাপা  েব ্অা্অ কা্ড�ম  ে�াম অাকে� দেে৷ 

c. উ পাােকর সর�াম মযানমুােল, cÖ‡ekMg¨Zv৷ 

d. e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg সরেরািদ� ্েছ  েব েযেব� দে�৷ 

e. র�ণমরলক র�ণােে�ণ  েব ‡givg‡Zi িসে�েমর মেিয  াভুডু করে� দেমেছ: 

 িনিডারণ  েব  �ািিকার  াান৷ 

 স�� দামা কাে্ডর, িেশা৷ 

 �ািরখ  েব কা্ডক েক স�� কেরেছ৷ 

 ্�পাি�র  ি�ক  বশ ো ্�পাি�র র�ণােে�ণ/‡givg‡Zi েরকডড ৷ 

f. ্খন্ দট ামাকড   মন  কক   েল করা দম ্া েস্ কা্ডক করার পে� উপ্ুু  নম  েব  ্লনে্াগয  েব িেেোরণে্াগয সাম�ী মুু , ‡mLv‡b সরু�া 

পংি�গিুল  েব দট ামাকড  পারিমট িসে�ম  ে্াজয ৷দট ামাকড  পারিমেট  েশয্ অাকেে: 
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 দট ামােকড র েলােকশন  েব  কৃি�৷ 

 কােজর সমম  েব সমমকাল৷ 

 কাজ শরুরু ্েগ, চলার সমম  েব েশষ করার সমম সােিান�াগিুল  েল�ন৷ 

 সপুারভা্জার  েব ��� েযিু, ে্ কা্ড পিরচালনা করেছ৷ 

 e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi  েমাজনীম�া৷ 

 ামকেলর ্�পাি�র  েমাজনীম�া৷ 

 পারিমেট �া�র করে� পাের  মন  নেুমািা� েযিুর �ািলকা৷ 

3. ে�িনব/  িশ�ণ —  

র�ণােে�ণ কম�োর:  েশয্  িশ�ণ cv‡e ্ার মেিয িননিলিখ�গিুল  েশয্ অাকেে: 

 েমনেটেন� সরু�া ে া�ামগিুলর িনিাড্  েমাজনীম�াগিুল৷ 

 সর�ামগিুল েযেদার, স ম  েব র�ণােে�ণ৷ 

  ি�েরািমরলক র�ণােে�েণর ্�পাি� া সর�ামগিুলর  েমাজনীম�া৷ 

দট ামাকড   নেুমািা� কম�গণ:  েশয্ োিষডক ে�িনব েপে� পাের ্ার মেিয িননিলিখ�গিুল  েশয্ অাকেে: 

 দট ামাকড  পারিমট িসে�ম  েব পংি�সমরদ৷ 

 ্�পাি�র েযেদার (� সদ ামকেলর সর�াম)৷ 

4. ডকযেমেমশন  

Uে�িনব/  িশ�ণU েরকডড :  ি�ক কমডে�ে�  েশয্ নরযন�ম 3 েছেরর জনয U িশ�ণ Uেরকডড  রাখে� দেে। 

 নযানয েরকডড : 

a. weivRgvb ্ুঝ িক মরলযামন। 

b. কমপে� 3 েছেরর জনয র�ণমরলক েমনেটেন� েরকডড গিুল৷ 

c. ্�পাি�র জীেনকােলর ‡givg‡Zi েরকডড ৷ 

d. দট ামােকড র কমপে� 3 েছেরর  নমুি�৷ 

 

ে্সে ে�ে� সিুনিাড্ভােে েকানা সপুািরশকৃ� পংি� শনাু করা দেমেছ, েসগিুল ছাড়া  ্ েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শিুমুা� 

নরযন�ম �যাাাডড  সিুনিাড্ কের – 1TmieivnKvixMY‡K1T  েশয্  ে্াজয সেরকম সেেডার ্্নগ� ্েশযক�া েমেন চলে� দেে  েব 

কাজকেমডর িনজ� পংি� িেকােশর জনয �াোর সেডাা উ সািদ� করা দম ্া �াোর কম�োর  িিক�র িনরাপ�া  াান কের। 

�্েয: 

  ে্াজয রাাীম া �ানীম ্্ন  েব িেিিিনেষি। 

 Nike “িেপ�নক ে�” েকাড িলডারিশপ �যাাাডড । 

 Nike “ওেUাযুি�ক U সরু�া” েকাড িলডারিশপ �যাাাডড । 
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 Nike “িেপ�নক  নািজড  িনম�ণ” েকাড িলডারিশপ �যাাাডড । 

 Nike ESH দযাােকু, প�ৃা U4-23 



েপশাগত �িন সংযিু�  NIKE েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  

 

�যাাাডড  
1TmieivnKvix কাজ করার জনয  কক িনরাপা, পির��, �া�যসসত �ান  াান কররে  েং কাজ করার জনয, কারজর সর� স�কড য�ু ো কারজর সসম  ঘা  অো 

mieivnKvix কারজর জামগাম িেিভ� কাজকরসডর  ল�ররপ  ঘা া ুডঘনা া ওািদক কিত ‡iva কররত  রমাজনীম পারকপ �দণ কররে। সকল কস�র িনরাপ�া া �া�য 

সং�া� েকানা স�ােয  ুুিক িননডারণ,  িতররান  েং তারত দ�রকপ করার জনয mieinKvixi কারছ িেিভ� িসর�স অাকরত দরে। 

 কস�রার  েং mieivnKvix‡`i �েন কসতার কিত কররত পারর  সন �িন সংযিু� �াস কররত  েং/ অো তারার সরুিকত কররত  কক �িন সংযিু� 

ে া�াস িেকাশ  েং  রমাগ৷ 

াািম�  
েলারকশন সযারনজার  েশয্ �িন সংযিু� ে া�াসক িেকাশ,  রমাগ  েং  নসুতৃ দর� তা িনি�ত কররেন৷ 

HSE  িতিনিন  েশয্  কক �িন সংযিু� ে া�াস  িত�া, রকণ  েং পিরচালনা কররেন৷ 

সযারনজার  েং সপুারভা্জাররার কস�রা  িশিকত  েং �িন সংযিু� ে া�াস  রমাজনীমতাগিুলর  িত াঢ়ৃ সংল� তা  েশয্ িনি�ত কররত দরে৷ 

কস�রার �িন সংযিু� ে া�াস  রমাজনীমতাগিুলর  িত াঢ়ৃ সংল� অাকা িনি�ত কররত দরে৷ 

আেশযকতা 
1.  ুুিক সরলযামন— িতক কাররানাম  ুুিক সরলযামন করারত দরে া তা িলিপেপ রাররত দরে, যারত নরযনতস িননিলিরত িেবমগিুল অাকরে: 

a. উ� েকালাদরলর  �ল শনা� কররত  কক েকালারদারলর সরলযামন আরমাজন করা৷ উ� েকালাদল  �লগিুল 85 েডিসরেল ো তার েেিশ িদসারে িচি�ত করা৷ 

b. উ� েকালাদরলর সারঅ স�িকড ত  ুুিকগিুলর সরলযামন (উাাদরণ�ররপ �েন কসতার কিত, সরনাসংরযাগ দারারনা  েং  ি� সংরকত শনুরত না পাামা) করা৷ 

c. কসপরক U85U েডিসরেরলর েচরম কস েকালাদরলর সং�রশড আসা কসারত সরলযামন করা৷ 

 cÖ‡KŠkjx িনম�ণগিুল  অস  েং েসরা িেক� িদসারে িেরেিচত করা উিচত৷ 

 পারসডানাল ে ারঘককভ ্কয্পরসে সেডরশব িেক� িদসারে িেরেচনা করা উিচত৷  

2. নীিত  েং পপিতসসরদ—  িতক া তরর শনা�কৃত েকালাদরলর �র 85 েডিসরেরলর উপর দরল �েন কসতার কিতর  ুুিক কস কররত ো িনসরডল কররত কসপরক 

িননিলিরত িেবমগিুল কভার কররত দরে: 

a. েকালাদরলর উপর নজরাাির েযরারন য� ো উতপাারনর  ি�মাম উর�ররযাগয পিরেতডন দরমরছ৷ 

b. wbw`©ó kãgvÎvi Rb¨ wba©vwiZ kªeY¶gZvi m¶gZvq g~j¨vqb| 

c.  রমাজনীম েক�গিুলরত �েন কসতার সরুকার উপলভযতা  েং েযেদার৷ 

d. িচি�ত করা েকালাদরলর �ররর কাযডকািরতা িননডািরত কররত �েন কসতার সরুকার সরলযামন৷ 

3. �েণ পরীকা—  িতক া তরর আ�া� কস�রার জনয  েশয্  কক �েণ পরীকা ে া�াস অাকরত দরে যার সরনয কসপরক িননিলিরতগিুল অাকরে: 

a. কস�রার কাছ েঅরক েকানা েযম েনামা নম৷ 

b. েকান mb`avix ‡ckv`vi wPwKrmK �ারা আরমািজত দরত দরে৷ 

c. পরীকা ( িডা�াস)ক  াঅিসকভারে  েং োতসিরক িভি�রত আরমািজত দরে৷ 

d. আ�া� কস�রার  র  লা ল িে�ািপত কররত দরে৷ 

e.  রলা আপ/সংরশাননীসরলক েযে�া  নসুরণ কররত দরে েযরারন �েরণ েকানা পিরেতডন mb`avix ‡ckv`vi wPwKrmK �ারা শনা� দরত দরে৷ 
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4.  িশকণ— যরন েকানা া তররর সকল কস�র  াঅিসক াািম�  াারনর সসম িদমািরং কনজাররভশন ে া�াস অারক েস সসম  িশকণ িারত দরে  েং কসপরক  কেছর 

পরর আোর িারত দরে৷ নরযনতস িননিলিরত িেবমগিুলর  িশকণ িারত দরে: 

 �েরণ শর�র  ভাে৷ 

 �েণ সরুকাকারীর উর�শয৷ 

 িেিেন  কাররর সিুেনা,  সিুেনা  েং সরনারযাগ াান৷ 

 িনেডাচন, ি কং, েযেদার  েং যয স�িকড ত িনরাড িশকা৷ 

  িডারসি�ক পরীকা  েং পরীকা পপিতর  কক েযারযা৷ 

5. ডকযরসরেশন  

Uে�িনং/ cÖwk¶YU েরকডড :  িতক কসডরকর�  েশয্ নরযনতস 3 েছররর জনয ে�িনং/ cÖwk¶Y েরকডড  রাররত দরে। 

িচিকতসা েরকডড :  িতক কসডরকর�  েশয্ েগাপন  েং সরুিকত িচিকতসা েরকডড  রাররত দরে, নরযনতস চাকিরর েসমাা া তারপরর U30U েছর পযড�। শনুসুা� আ্নগত 

আেশযকতা েযতীত, কস�র িলিরত সসিত ছাড়া তার িচিকতসা েরকডড   কাশ করা দরে না।  

 ঘনার েরকডড :  িতক কসডরকর�  েশয্ নরযনতস 5 েছররর জনয িেিভ�  ঘনার েরকডড  রাররত দরে। 

 নযানয েরকডড  

a. weivRgvb  ুুিক সরলযামন। 

b. েকালাদল সরলযামরনর পিরসাপগিুল কসপরকU 5U েছররর জনয েররর িারত দরে৷ 

 

েযসে েকর� সিুনিাড্ভারে েকানা সপুািরশকৃত পপিত শনা� করা দরমরছ, েসগিুল ছাড়া  ্ েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শনুসুা� 

নরযনতস �যাাাডড  সিুনিাড্ করর – mieivnKvixMY‡`i  েশয্  রযাজয সেরকস সরেডা� আ্নগত আেশযকতা েসরন চলরত দরে  েং 

কাজকরসডর িনজ� পপিত িেকারশর জনয তারার সেডাা উতসািদত করা দম যা তারার কস�রার  িনকতর িনরাপ�া  াান করর। 

�্েয: 

  রযাজয রাাীম া �ানীম আ্ন  েং িেিনিনরবন। 

 Nike ESH দযাােকু, প�ৃা U5-7 
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sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvix কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।  সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 আেয়ানাiিজং eবং নন আেয়ানাiিজং েরিডেয়শন urেসর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ pিkয়া eবং কাযর্pণালী udাবন eবং বাsবায়ন। 

ei sয্াnােডর্  uিlিখত িবিভn আবশয্কতা aথবা pাসি ক sানীয় আiন o িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvixেক aবশয্i েসিট 

েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয েরিডেয়শন সরুkা কাযর্kম udািবত, বাsবািয়ত eবং aনসুিরত হেc। 

HSE pিতিনিধ aবশয্i েরিডেয়শন সরুkা কাযর্kম pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা িনি ত করেবন েয কমর্চারীরা pিশিkত eবং েরিডেয়শন সরুkা কাযর্kেমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেছন। 

কমর্চারীেদর aবশয্i েরিডেয়শন সরুkা কাযর্kেমর আবশয্কতার pিত িব s থাকেত হেব। 

সংjা 
 আেয়ানাiিজং েরিডেয়শন হেc aনরু কয্ািমেকল বn ভ  aথবা পরমান ুেথেক দঢ়ৃভােব বd iেলক নেক িবিcn করার জনয্ যেথ  eনাজ  সহ iেলেkাময্াগেনিটক oেয়ভ 

eবং/aথবা পারিটkেলট েরিডেয়শন dারা িবিকিরত eনাজ /kw³। uদাহরণ sরপূ: ek-ের, আলফা eবং িবটা িবিকরণকারী, eবং গামা িবিকরণ। 

 েরিডo ি েকােয়িn (RF) েরিডেয়শন হেc 300 kHz eবং 100 GHz ি েকােয়িnর মধয্বত  নন আয়নাiিজং েরিডেয়শন। তাপজিনত pভাব (থামর্াল eেফk) হেc 

sােsর মূখয্ িবপদ।  uদাহরণ, িশlেkেt Kvh©µ‡g িহট িসলারস eবং হাi ি েকােয়িn oেয়lারস eর বয্বহার। 

 iেলk ি ক en ময্াg েনিটক িফl (EMF) েরিডেয়শন হেc েকােনা ৈবদযু্িতক যেntর চারপােশর ৈবদযু্িতক eবং েচৗmক শিk।  গেবষনায় পাoয়া েগেছ েয uc মাtার 

EMF েথেক sােs pভাব পড়ার সmাবনা আেছ। 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. েরিডেয়শেনর urস eবং তার সে  সmকর্ যkু িবপেদর শনাkকরণ। 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. aনাবতৃকরেণর ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ pেয়াজনীয় িনয়ntন পdিতর শনাkকরণ (েযমন, তদারিক, পাহারা, বয্ািkগত সরুkা uপকরণ)। 

2. নীিত eবং পdিত – pিতিট কমর্sেল aবশয্i শািররীক kিতর ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ বাsবািয়ত পdিত থাকেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল 

থাকেত হেব: 

a. oভার ekেপাজার/ aনাবতৃকরণ েরাধ করার জনয্ েরিডেয়শন urস গিুলেত aবশয্i পিরকিlত pহরা eবং inারলক থাকেত হেব। 

b. েকান বয্িkর বাrসিরক েপশাগত েরিডেয়শন ekেপাজার pিত বছর 3 REM eর েবিশ হেত পারেবনা। 

c. শধুমুাt aনেুমািদত বয্িkেদর জনয্ a লিট সীমাবd করেত হেব। 

d. েরিডেয়শন a লগিুলেত সাiেনজ eবং েপািsং বয্বsা। 

e. uc ekেপাজার কমর্চারীেদর জনয্ েমিডেকল নজরদারী aথবা িনয়ntণ আবশয্কতা aনযুািয়। 

f. kিতgs urেসর pিত pিতিkয়া। 
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g. েরিডেয়শন urেস কাজ করার aথবা হয্াnিলং eর জনয্ কাযর্ িভিtক পdিত। 

h. আপrকালীন পdিত। 

i. psতকারীেদর সপুািরশ aনযুািয় েরিডেয়িটং uপকরেণর রkণােবkণ eবং kমা ণ। 

j. কােজর মহড়া যা েরিডেয়শন ekেপাজার Kwg‡q Av‡b| 

3. বাrসিরক পযর্ােলাচনা – pিতিট কমর্sেল িনmিলিখত িবষয়গিুল anভুর্k করার জনয্ েরিডেয়শন কাযর্kেমর eকিট বাrসিরক পযর্ােলাচনার (aথবা নতুন uপকরণ pািp, 

aপসারন, aথবা গরুtুপূণর্ পিরবতর্ েনর েkেt) বয্বsা aবশয্i করেত হেব: 

a. পdিত 

b. েরিডেয়শন সােভর্ 

c. inারলক 

d. িলেকj  

e. ডিসেম ী (যিদ pেয়াজন হয়) 

f. কমর্চারী মূলয্ায়ন 

4. pিশkণ-   

েরিডেয়শন সরুkা সেচতনতা: pারিmক িনেয়াজেনর সময় pভািবত কামর্চারীেদর m‡PZbZvi —̄‡ii pিশkণ aবশয্i gহণ করেত হেব। নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর 

ে িনং/ pিশkণ িদেত হেব: 

 েরিডেয়শেনর pভাব। 

 েয সিুনিদর্  িবপদগিুলর সামেন কমর্চারীরা পড়েত পােরন eবং কীভােব ei িবপদগিুল িনয়ntণ করা যায়। 

 কাজকেমর্র িনরাপদ পdিত। 

 আপrকালীন পdিত। 

েরিডেয়শন সরুkা:  কমর্চারী যারা সরাসির েরিডেয়শন urেস কাজ কেরন তােদর aবশয্i pাথিমক pিশkণ eবং তারপর েথেক pিত বছর pিশkন gহণ করেত হেব। 

নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর ে িনং িদেত হেব: 

 কমর্sেল weivRgvb েরিডেয়শেনর pকার, 

 কমর্sেল িsত েরিডেয়শন urেস ekেপাজােরর ফেল সmাবয্ িবপদ। 

 ekেপাজােরর মাtা eবং eর ফলsরপু ঝঁুিক। 

 িবপদ মূলয্ায়েনর ফলাফল। 

 কাজকেমর্র িনরাপদ পdিত। 

 আপrকালীন পdিত। 

5. ডkয্েমেnশন—   

ে িনং/ pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং/ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্  
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a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ বাrসিরক পযর্ােলাচনা। 

c. নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ পরীkামূলক সর ামগিুলর কয্ািলেbশন েরকডর্ ৷ 

d. uপকরেণর সmূণর্ জীবনকােলর জনয্ রkণােবkণ েরকডর্ । 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম 

sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixiM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র 

িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 5-23 

 

 



য্ািফক o েভিহকল ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 পাoয়ারড েমাটর েভিহকল eবং পথচারীেদর যাতায়ত িkয়ার সে  সmকর্ যkু ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ pিkয়া eবং কাযর্pণালী udাবন eবং 

বাsবায়ন।  ei sয্াnােডর্  uিlিখত িবিভn আবশয্কতা aথবা pাসি ক sানীয় আiন o িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvix েক 

aবশয্i েসিট েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয পাoয়ারড েমাটর েভিহকল েpাgাম (PMV) পdিত udািবত, বাsবািয়ত eবং aনসুিরত হেc। 

HSE pিতিনিধ aবশয্i PMV পdিত, pিশkণ eবং pিতেরাধক রkণােবkণ pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা িনি ত করেবন েয কমর্চারীরা pিশিkত eবং PMV পdিতর আবশয্কতার pিত িব s থাকেছন। 

কামর্চারীরা aবশয্i PMV পdিত eবং pিশkেণর আবশয্কতা গিুলর pিত িব s থাকেবন। 

সংjা 
 পাoয়ারড েমাটর েভিহকল (PMV) হেc েকােনা চলমান পাoয়ার চািলত যান যা েকােনা বsর sপ aথবা সািরবd বs বহন, ধাkা, টানা, েতালার জনয্ বয্ব ত 

হয়। সাধারনত eেদর ফকর্ িলফটস, পয্ােলট াকস, য্াkরস, pয্াটফমর্ িলফট াকস, েমােটারাiজড হয্াn াকস, রাiডার াকস, ফকর্ াকস eবং িলফট াকস িহেসেব 

জানা যায়। 

আবশয্কতা 
1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt সmািদত PMV ঝঁুিক মূলয্ায়েনর ডkয্েমn রাখেত হেব যােত িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. সমs PMV's eবং তার সে  সmকর্ যkু িবপেদর শণাkকরণ। 

b. PMV র সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মূলয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ িনয়ntণ পdিতর শণাkকরণ।  

2. নীিত eবং পdিত – pিতিট কমর্sেল aবশয্i পাoয়ারড েমাটর েভিহকল েpাgাম বাsবায়ন করেত হেব, যােত নূয্নতম, িনmিলিখত িবষয়গিুল anভুর্k থাকেত হেব: 

a. েভিহকল সরুkা আবশয্কতা: 

 দশৃয্ত িচিhত বহন kমতা। 

 িনয়ntণ pণালী। 

 mতকর্ তা pণালী (েযমন, লাiট, aয্ালামর্ aথবা হনর্)। 

 হাi িলফট a েল পতনশীল বsর েথেক সরুkা। 

 সরুিkত িkয়া পdিত eবং আচরন। 

b. িনিদর্  সময় anর pিতেরাধক রkণােবkণ (িলফট াক ikiপেমেnর eবং আনষুি ক uপকরেণর েকােনা িবিধসmত পিরদশর্ণ সহ)। 

 tিটযkু uপকরেণর Zvr¶wbK pতয্াহার eবং েমরামত। 

 েমরামত aবশয্i eকজন েযাগয্ বয্ািk dারাi eকমাt করােত হেব। 

c. সরুিkত কমর্পেযাগী aবsা িনি ত করার জনয্ pাক-বয্বহার পিরদশর্ণ। 

d. িলিখত সরুিkত পিরচালনা িবিধ। 
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e. পথচারী eবং PMV’র পথৃকীকরণ। 

f. সমs ঘটনা eবং pায় িবচুয্িতর িরেপাটর্ । 

g. বয্াটারী চািজর্ ং eবং িরিফিলং a লেক aবশয্i িনরাপদ eবং সরুিkত হেত হেব: 

 চাজর্ ারেক aবশয্i uপাদান েথেক িনরাপদ, আcািদত eবং সরুিkত রাখেত হেব। 

 100 dzU (30wg) eর মেধয্ ধূমপাণ িনেষধ। 

 যথাযথ পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn eবং িsল েরসপn uপকরণ। 

 েচাখ েধায়া/sান করার সিুবধা uপলভয্। 

h. PMV’র িনরাপদ ভােব চলার জনয্ গহৃ পিরচালন বয্বsা aবশয্i aনেুমাদন করেত হেব। 

3. ািফক ময্ােনজেমn – pিতিট কমর্sেল aবশয্i ািফক ময্ােনজেমেnর কাযর্pণালী বাsবায়ন করেত হেব, যােত সমs েমাটর চািলত য্াnেপােটর্ শেনর জনয্ নূয্নতম, 

িনmিলিখত িবষয়গিুল anভুর্k থাকেত হেব: 

a. গাড়ী েঘারােনার pেয়াজনীয়তা িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ েযখােন সmব oয়ান-oেয় Pjvi c‡_i কথা িবেবচনা। 

b. েভিহকল িরভাসর্ করার জনয্ সরুkা (A_©vr িরভািসর্ং aয্ালামর্, sটার iতয্ািদ) 

c. িনধর্ািরত sােন sীড িলিমট। 

d. bাin sেট কনেভk আয়নার বয্বহার (িযিদ bাin sট িনমূর্ল করা সmব না হয়)। 

e. ekটানর্য্াল লাiিটং সংsাপন eবং রkণােবkণ। 

f. পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn (A_©vr হাi িভিজিবিলিট জয্ােকটস, cÖwZi¶Y RyZv iতয্ািদ) 

g. িনধর্ািরত sােন াiিভং িনয়ম। 

h. ekটানর্য্াল াiভারস িনয়ntণ (A_©vr সাiট িনয়ম, ধূমপান eবং aেপkা আেয়াজন)। 

i. েভিহকল aবশয্i ভাল কমর্পেযাগী aবsায় থাকেত হেব (A_©vr লাiট, েbকস, টায়ার iতয্ািদর যথাযথ রkণােবkণ)। 

j. েলািডং eবং আনেলািডং eর সময় াiভার eবং কমর্চারীেদর সরুkা। 

k. কমর্sেল pেবেশর সময় কমর্চারীেদর সরুkা। 

l. সমs াiভারেক pদt েভিহকল pকােরর জনয্ হয় ফয্াkরী সািটর্ িফেকশন েpাgাম eবং/ aথবা সরকাির িমuিনিসপয্ািলিট aথবা eেজিn েযখােন েথেক pেযাজয্ 

লাiেসnpাp হেত হেব। 

4. য্ানেপােটর্ শন সরুkা pচার কাযর্kম – pেতয্ক কমর্sেল কমর্চারীেদর কমর্sেলর িভতের eবং বাiের uভয় েkেti যাতায়াত সmিকর্ ত ঘটনা িনমূর্ল aথবা কম করার জনয্ িনিমর্ত 

সরুkা মহড়ার বাsবায়ন eবং িশkা o pিশkণ কাযর্kম aবশয্i বাsবািয়ত করেত হেব।  কাযর্kেম িনmিলিখত িবষয়গিুলর সংsান থাকেত হেব: 

a. িসট েবl eবং েহl েমেটর বয্বহার। 

b. কমর্sল eলাকায় েঢাকা eবং বাiের েবেরােনার সময় পথচারীেদর সরুkা।  

c. গিত িনয়ntণ। 

d. িশশ ুেক pেবেশ evav। 

e. পাণ করা eবং াiিভং। 

f. লাiেসিnং eবং বীমা। 
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5. wPwKrmv মূলয্ায়ন – সমs পাoয়ারড েমােটার েভিহকল চালক েক পাoয়ারড েমােটার েভিহকল wbivc` ভােব চালােনার জনয্ শািররীক ভােব সkম হেত হেব। 

6. - 

পাoয়ারড েমােটার েভিহকল সািটর্ ফাiড াiভার: কমর্চারীেদর aবশয্i েস sােনর পাoয়ারড েমােটার েভিহকল কাযর্kম সmেকর্ pিশkণ eবং সািটর্ িফেকশন gহণ করেত হেব। 

eকজন চালক েক িনয়িমত eবং কড়া নজরদারী ছাড়া PMV বয্বহােরর aনমুিত ‡doয়ার আেগ সমs pিশkণ eবং মূলয্ায়ন aবশয্i েশষ করেত হেব। িনmিলিখত িবষয়গিুলর 

ে িনং/ pিশkণ িদেত হেব: 

 pেতয্ক ধরেনর চািলত PMV র জনয্ যথাযত িনেদর্শ eবং বাsিবক দkতা (pিশkেকর dারা pদশর্ন eবং pিশkাথ  dারা সmাদন)। 

 sান িবেশেষর িনয়ম eবং পdিত। 

 পিরদশর্ণ, েমরামত eবং রkণােবkণ। 

 কমর্sেল চালেকর ‡hvM¨Zvর মূলয্ায়ন। 

 uেlিখত আবশয্কতার সে  aসmত হoয়া eবং/aথবা aপবয্বহােরর জনয্ সািটর্ িফেকশন pতয্াহার নীিত। 

িরে শার pিশkণ:—  িনmিলিখত েকােনা eকিট ঘটেল pাসি ক িবষেয় িরে শার pিশkণ aবশয্i pদান করেত হেব: 

 লkয্ করা েগল েয চালক aসরুিkত ভােব েভিহকলিট চালনা করেছন। 

 চালক eকিট দঘূর্টনায় জিড়েয় পড়েল aথবা aেlর জনয্ েকােনা ঘটনার হাত েথেক রkা েপেল। 

 চালক eকিট মূলয্ায়ন েপেয়েছন, যা pমাণ কের েয িতিন সরুিkত ভােব েভিহকল চালনা করেছন না। 

 চালক েক িভn ধরেনর PMV চালনা করার জনয্ িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ। 

 নীিত, পdিত aথবা কমর্sেলর aবsার eমন ভােব পিরবতর্ন হেয়েছ েয তা PMVর িনরাপদ ভােব চলা েক pভািবত করেত পাের। 

 pিত 3 বছের eকবার, িরে শার pিশkণ eবং pিতিট PMV চালেকর ‡hvM¨Zv মূলয্ায়েনর আেয়াজন করা হেব। 

pিশkক: pিশkণ aবশয্i ময্ােনজেমn aনেুমািদত pিশkেকর িনকট তদারিকর মেধয্ আেয়াজন করেত হেব। pিশkেকর aবশয্i পাoয়ারড েমােটার েভিহকল যােত তারা 

pিশkক হoয়ার জনয্ pিশkণ েদন েসিট সmেকর্ যেথ  jয্ান eবং দkতা থাকেত হেব। 

7. ডkয্েমেnশন  

ে িনং/ pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং eবং াiভার মূলয্ায়ন েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। শধুমুাt আiনগত 

আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. পূবর্ বয্ব ত পিরদশর্ণ ফমর্ aবশয্i 3 মােসর জনয্ বজায় রাখেত হেব। 

c. পাoয়ারড েমােটার েভিহকেলর জীবn কাল পযর্n রkণােবkণ eবং েমরামিতর েরকডর্  aবশয্i রাখেত হেব। 

d. থাডর্  পািটর্ (3rd party) পিরদশর্ণ িরেপাটর্ , েযখােন pেযাজয্। 

 

 

 



য্ািফক o েভিহকল ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
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04.14.10 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম 

sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র 

িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের।  

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 8-1 



LASER সরুkা   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  

mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixM‡Yi কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব। সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 LASERগিুলেত েপশাগত সংযিুk ঝঁুিক কমােত বা িনমূর্ল করেত pিkয়া eবং পdিতগিুলর িবকাশ eবং pেয়াগ৷ 

দািয়t  

েলােকশন ময্ােনজার LASER সরুkা পdিতগিুল, িবকাশ, pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc তা aবশয্i িনি ত করেবন৷ 

HSE pিতিনিধগণ aবশয্i LASER সরুkা পdিতগিুল pিত া, রkণােবkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

পিরচালক eবং সপুারভাiজাররা LASER সরুkা েpাgােমর pেয়াজনীয়তা aনসুাের Kg©xiv cÖwkw¶Z I cvjb Kiv, wbwðZ Ki‡eb| 

কম গণ aবশয্i LASER সরুkা েpাgােমর pেয়াজনীয় cÖwµ…qv I c×wZ cvjb Ki‡eb| 

সংjা 

 LASER (লাiট aয্ািম্pিফেকশন বাi িsমেুলেটড eিমশন aফ েরিডেয়শন) হ'ল eমন eকিট যnt যা শিkশালী সংকীণর্ রি  বা আেলাক uত্পn কের, eিট সাধারণ 

আেলােকর েথেক আলাদা, eিট মেনাkিমক (eকিট বেণর্র), সংগিঠত eবং িদকযkু৷ LASER aয্ািpেকশেনর D`vni‡bi g‡a¨ anভুর্k হ'ল: ধাতু কাটা, েমিডকয্াল 

aপােরশন, পিরমােপর বয্বsা eবং িবেনাদেনর জনয্ আেলাক নকশা ৈতির৷ 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মলুয্ায়ন— pিতিট কারখানায় ঝঁুিক মূলয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব:: 

a. LASERগিুল eবং eর সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিকগিুল শনাkকরণ eবং ে িণবdকরণ৷ 

b. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

c. ঝঁুিক hাস করার জনয্ িনয়ntেণর পdিতগিুলর শনাkকরণ (েযমন: নজরদাির করা, বয্িkগত সরুkা সর াম)৷ 

2.  নীিত eবং পdিতসমূহ—pিতিট দফতর aবশয্i েলজাের Abve„ZKi‡bর ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত পdিতগিুল pেয়াগ করেবন যােত কমপেk িনmিলিখতগিুল থাকেব: 

a. রি র সংsেশর্ আসা েঠকােত LASERেক বাধা eবং inারলক সহ নকশাকৃত হেত হেব৷ 

b. a লিটেত েকবল aনেুমািদত বয্িkর pেবেশর, aিধকার দান৷ 

c. LASER েktগিুলেত, sাkর eবং েপািsংস৷ 

d. যথাযথ বয্িkগত সরুkা সর াম৷ 

e. LASERগিুল পিরচালনা বা সােথ কাজ করার জনয্ eকিট িলিখত িনিদর্  Kg© পdিতগিুল৷ 

f. আপrকালীন পdিত। 

g. LASER িসেsমগিুল aবশয্i কয্ািলেbেটড eবং uত্পাদেকর পরামশর্ aনসুাের পরীিkত হেত হেব৷ 

h. LASER িসেsেমর সমs mgm¨v পিরচালনার আেগ aবশয্i সংেশাধন কের িনেত হেব৷ 



LASER সরুkা   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
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3. ে িনং/ pিশkণ — 

LASER সরুkা সেচতনতা: pভািবত কম রা pাথিমক sের aবশয্i সেচতনতা sেরর pিশkণ পােবন৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর ে িনং/ pিশkণ িদেত হেব: 

 LASER েরিডেয়শেনর pভাবগিুল eবং িনিদর্  ঝঁুিকগিুল যার সংsেশর্ কম রা আসেত পােরন eবং েসi ঝঁুিকগিুল কীভােব িনয়ntণ করা যায়৷ 

 কাজকেমর্র িনরাপদ পdিত। 

 আপত্কালীন পdিতসমূহ৷ 

LASER সরুkা: aনেুমািদত কম গণ aবশয্i pাথিমকভােব eবং তত্পরবত কােল বাত্সিরক িভিtেত pিশkণ পােবন৷ নযূ্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর pিশkণ/ে িনং িদেত 

হেব: 

 দফতের uপিsত/ weivRgvb েলজােরর pকার৷ 

 দফতের uপিsত/ weivRgvb েলজােরর সংsশর্জিনত সmাবয্ ঝঁুিক৷ 

 ekেপাজােরর মাtা eবং eর ফলsরপু ঝঁুিক। 

 ঝঁুিক মূলায়েনর ফলাফল৷ 

 কাজকেমর্র িনরাপদ পdিত। 

 আপত্কালীন পdিত। 

4. নিথবdকরণ—   

pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o Zvi cieZ©x 30 বছর পযর্n। শধুমুাt 

আiনগত আবশয্কতা বয্তীত, কম র িলিখত সmিত ছাড়া তার িচিকত্সা েরকডর্  pকাশ করা হেব না।  

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ পরীkামূলক সর ামগিুলর কয্ািলেbশন েরকডর্ ৷ 

c. সর ােমর /hš¿cvিতর জীবেনর রkণােবkেণর েরকডর্ ৷ 

 

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 



নয্ােনােমিটিরয়াল ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix কাজ করার জনয্ eকিট িনরাপদ, পিরcn, sাsয্সmত sান pদান করেব eবং কাজ করার জনয্, কােজর সে  সmকর্ যkু বা কােজর সময় ঘটা aথবা 

mieivnKvixর কােজর জায়গায় িবিভn কাজকেমর্র ফলsরূপ ঘটা দঘুর্টনা o ৈদিহক kিত ‡iva করেত pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।  সকল কম র িনরাপtা o sাsয্ 

সংkাn েকানo সmাবয্ ঝঁুিক িনধর্ারণ, pিতেরাধ eবং তােত হsেkপ করার জনয্ mieivnKvixM‡Yi কােছ িবিভn িসেsম থাকেত হেব। 

 Nike বতর্মােন aয্াপােরল, ফুটoয়য্ার eবং ikয্iপেমn েpাডাk লাiেন নয্ােনােমিটিরয়ােলর বয্বহার সীমাবd কেরেছ৷ mieivnKvixi dারা বয্ব ত নয্ােনােমিটিরয়াল 

Nike-eর েরিsকেটড সাবেsn িলs (RSL) eবং সােsেনবল েকিমিs গাiডলাiেনর মেধয্ েনাট করা pেয়াজনীয়তাগিুলেক aবশয্i পূরণ করেত হেব৷   

 aনেুমাদেনর পের mieivnKvixরা নয্ােনাপািটর্ েকল, আlা ফাiল পািটর্ েকল eবং নয্ােনাaয্ােরাসলস eর বয্বহার, uত্পাদন eবং ন  করার সােথ সmিকর্ ত সmাবয্ 

সংsশর্ েথেক কম  eবং mieivnKvix‡K  সরুিkত করেত aবশয্i eকিট নয্ােনােমিটিরয়াল েpাgাম িবকাশ eবং pেয়াগ করেব৷  ei sয্াnােডর্  uিlিখত িবিভn 

আবশয্কতা aথবা pাসি ক sানীয় আiন o িবিধিনেষধগিুলর মেধয্ েযিট aেপkাকৃত কেঠার হেব, mieivnKvix‡K aবশয্i েসিট েমেন চলেত হেব। 

দািয়t  
েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয নয্ােনা েমিটিরয়াল েpাgামিট িবকািশত, pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc৷ 

HSE pিতিনিধ aবশয্i নয্ােনােমিটিরয়াল েpাgাম pিত া, রkণ eবং পিরচালনা করেবন৷  তারা aবশয্i (1) কীভােব নয্ােনােটকেনালিজ েপশাগত sােsয্ pভাব েফলেত 
পাের তা বঝুেবন eবং (2) নয্ােনােমিটিরয়াল িনেয় িনরাপtার সােথ কাজ করার েকৗশল রচনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজাররা aবশয্i িনি ত করেবন েয কম রা নয্ােনা েমেটিরয়াল ময্ােনজেমn sয্াnােডর্ র pেয়াজনীয়তাগিুল সmেকর্ pিশিkত eবং দঢ়ৃ সংলg রেয়েছন৷  

কম রা aবশয্i নয্ােনা েমেটিরয়াল ময্ােনজেমn sয্াnােডর্ র pেয়াজনীয়তাগিুলর সােথ দঢ়ৃ সংলg রেয়েছন৷ 

সংjা 

 নয্ােনাপািটর্ েকলগিুল হ'ল েসi kুd পদাথর্ েযগিুলর বয্াস 1 েথেক 100 eনeেমর মেধয্৷ নয্ােনাপািটর্ েকলগিুল েকানo গয্ােস িমি ত িহসােব (নয্ােনাaয্ােরাসল িহসােব), 

তরেল (েকালেয়ড বা নয্ােনা-হাiে াসল িহসােব) িমি ত িহসােব বা েকানo ময্াি েk eেmড িহসােব (নয্ােনাকেmািজট িহসােব)৷  

 আlা ফাiন পািটর্ েকলস হ'ল eমন eকিট শb যা িচরাচিরতভােব aয্ােরাসল গেবষণা eবং েপশাগত eবং পিরেবশগত sাsয্ কিমuিনিটগিুল বাতাসবাহী 100 eনeম 

বয্ােসর েচেয় কম মােপর আদশর্ পিটর্ েকলেক বণর্না করেত বয্ব ত হেয় আসেছ৷ 

 uত্পn নয্ােনাপািটর্ েকলগিুল icাকৃতভােব psত করা হয়, aনয্িদেক ঘটনাচেk আসা নয্ােনােsল বা আlা ফাiল পািটর্ েকলগিুল হ'ল রাসায়িনক সংেযাগ eবং বা ীভবেনর 

pিkয়ার uপজাত uত্পাদন৷  

 নয্ােনাaয্ােরাসল হ'ল গয্ােস থাকা নয্ােনাপািটর্ েকলগিুলর সংgহ৷ পািটর্ েকলগিুল নয্ােনাপািটর্ েকলগিুলর sতnt নয্ােনাপািটর্ েকল িহসােব বা eকিtত িহসােব (eিgেগট বা 

aয্ােgািমেরটস) uপিsত থাকেত পাের৷  

 নয্ােনািমটার হ'ল eক িমটােরর eক'শ েকািট ভােগর eক ভাগ৷ 

 কাবর্ন-িভিtক নয্ােনােমিটিরয়াল েবিশরভাগ েkেt কাবর্ন, সাধারণভােব ফাঁকা েগাল, eিলপসেয়ড বা নেলর মেতা আকার gহণকারী uপাদােন গিঠত৷ েগালাকার বা 

eিলপসেয়ডাল pকােরর কাবর্ন েমিটিরয়ালগিুল ফুলােরেনস িহসােব uেlিখত হয়৷ েচাঙাকৃিতগিুল হ'ল নয্ােনািটuব৷ 

 ধাতু িভিtক নয্ােনােমিটিরয়ালগিুলর মেধয্ রেয়েছ নয্ােনািksাল, েকায়াnাম ডটস, aনঘুটক uপাদান, পাতলা িফl eবং নয্ােনাoয়য্ার৷ 

 HEPA িফlারগিুল বলেত েবাঝায় হাi eিফিশেয়িn পািটর্ kেলট বাতােসর িফlার৷ ei ধরেণর বাতােসর িফlারগিুল 0.3u\m বয্ােসর বাতাসবাহী পািটর্ েকলগিুলর মেধয্ 

কমপেk 99.97% aপসারণ করেত পাের৷ ei িফlারগিুল eেলােমেলাভােব সিjত তnর ময্াট dারা গিঠত৷ ei পািটর্ েকলগিুল আটক, iমপয্াকশন eবং বয্াপেনর 

pিkয়ায় িফlাের ধরা পেড়৷ 

 িsল িকট হ'ল েspর েবাতল, eেত জল eবং dবণীয় েমাছার সামgী থােক যা কাবর্ন-িভিtক নয্ােনােমিটিরয়ালগিুল সংkািমত পৃ েদশ পির ার করার কােজ বয্বহার 

করা হয়৷ 



নয্ােনােমিটিরয়াল ময্ােনজেমn  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 
 

সরুkা CLS – পৃ া 2 

04.14.10 

 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কারখানায় ঝঁুিক মলূয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. জানা বা সেnহভাজন নয্েনােমিটিরয়াল েযৗগ তত্সহ সmিকর্ ত MSDS-eর iনেভnির৷ 

b. কাযর্গিুলর eবং তার সmাবয্ ঝঁুিকগিুলর শনাkকরণ যার জনয্ িনয়ntেণর pেয়াজন৷ 

c. িবিভn িবপjনক পিরিsিতর সে  সmকর্ যkু ঝঁুিকর মলূয্ায়ন। 

d. pথেম iিন্জিনয়ািরং িনয়ntন, তারপের pশাসকীয় িনয়ntণ eবং পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn সবার েশেষ িবেবচনা কের িনয়ntেণর uপায়গিুলর শনাkকরণ eবং 

pেয়াগ৷ 

2.  নীিতগিুল eবং পdিতসমূহ —pিতিট দফতের iিন্জিনয়ািরং িনয়ntনগিুল, oয়াকর্ পািটর্ েকল তত্সহ পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn eবং পযর্াp বজর্ য্ ময্ােনজেমn িনয়ntণ 

সহ শারীিরক েচাট ঝঁুিক hাস বা িনমূর্ল করেত aবশয্i পdিতগিুল pেয়াগ করেত হেব যােত aবশয্i কমপেk িনmিলিখতগিুল anভুর্k থাকেব: 

a. iিন্জিনয়ািরং িনয়ntনসমূহ: 

 uত্স eনেkাজার (aথর্াত কম েক uত্পাদেনর uত্স েথেক পথৃক করা) eবং sানীয় িনগর্মেনর বায়ুচলাচেলর বয্বsা বাতাসবাহী নয্ােনাপািটর্ েকল 
কয্াপচার করার েkেt কাযর্কর যা বাতােস নয্ােনাপািটর্ েকল েমাশন eবং আচরণ িহসােব পিরিচত৷  

 হাi-eিফিশেয়িn পািটর্ kেলট eয়ার (HEPA) িফlার ধূিল সংgহ িসেsেম েযখােন নয্ােনাপািটর্ েকলগিুল uপিsত েসখােন বয্বহার করা uিচত৷ 

 বাতাস চলাচেলর বয্বsা আেমিরকান কনফােরn aফ গভনর্েমnাল inািsয়াল হাiিজিনsেদর dারা psািবত uপায়গিুল বয্বহার কের নকশাকৃত, 
পরীিkত eবং রিkত৷ 

b. Kv‡Ri gnড়া: 

 কােজর জায়গাগিুল pিতিট কােজর িশে র (কমপেk) েশেষ HEPA-িফlারযkু ভয্াkয়াম িkনার বা েভজা েমাছার পdিতগিুলর মেধয্ েয েকানo eকিট 
uপােয় পির ার করেত হেব৷ শকুেনা েমাছা বা েজার বাতাস িদেয় কােজর জায়গা পির ার করা uিচত নয়৷ পির ার করার কাজিট eমনভােব করেত 
হেব যা কম েক বেজর্ য্র সংsেষর্ না আেন৷  

 নয্ােনােমিটিরয়াল িনেয় কাজ করার সময় কােজর জায়গায় খাবার বা পানীয় স য় বা gহণ করা uিচত নয়৷  

 হাত-েধায়ার বয্বsা করা uিচত eবং কম েদর খাoয়া, ধমূপান, বা কােজর জায়গা তয্াগ করার আেগ তা বয্বহার করেত uত্সািহত করা uিচত৷  

 েপাশাক বা tেকর মেধয্ নয্ােনাপািটর্ েকল িনেয় যাoয়ার মাধয্েম aনয্ানয্ aংেশ (বািড়েত িনেয় যাoয়া সহ) aনবধানত সংkমণ eড়ােত sান বা 
েপাশাক পিরবতর্ েনর সিুবধার বয্বsা করা uিচত৷  

 কমর্sােন NIOSH aনেুমািদত 10 eর কম নয় eমন সরুkা বয্বsা সহ নয্ােনাপািটর্ েকল েরাধী দsানা eবং াসgহেণর সরুkা িবদয্মান যথাযথ 

পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn (PPE) র মূলয্ায়ন eবং িনবর্াচন৷ 

 িনয়ntেণর uপায়গিুল যথাযথভােব কাজ করেছ eবং কম রা যথাযথ e¨vw³MZ pিতyi¶v miÄvg পােc তা িনি ত করেত সংsেশর্ আসার wbqgvbyhvqx 

মূলয্ায়ন৷ 

c. বজর্ য্ ময্ােনজেমn: 

 নয্ােনাপািটর্ েকল পাuডার eবং চলেক পড়া তরল পির ার করার কােজ পাuডারগিুল মছুেত িভজা কাপড় বয্বহার কের eবং udায়ী েমিটিরয়াল/তরল 
য্াপ pেয়াগ কের aবশয্i HEPA-িফlাডর্  ভয্াkয়াম িkনাসর্, িভজা পাuডার ঢালা anভুর্k করেত হেব৷  

 সাবান বা িkিনং aেয়ল িদেয় িভজা পির ােরর পdিতগিুলর agািধকার িদেত হেব৷ পির ার করার কাপড় যথাযথভােব ন  করেত হেব৷ সংkািমত 
কাপড় শকুােনা বা পুনরায় বয্বহার করার ফেল পািটর্ েকলগিুল পুনরায় ছিড়েয় পেড়৷ বািণিজয্কভােব লভয্ িভজা বা iেলেkাsয্ািটক মাiেkা ফাiবার 
িkিনং কাপড়গিুল বাতােস ছিড়েয় পড়ােক নূয্নতম কের পৃ েদশ েথেক পািটর্ েকল সরােনার কােজ কাযর্কর৷  
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 eনােজর্ িটক সাফ করার পdিতগিুল েযমন শকুেনা েমাছা বা েpিষত বাতাস বয্বহার eড়ােনা uিচত বা HEPA িফlারগিুলেত ধরা পড়েব eমন 
পির ােরর িkয়াকলােপর dারা পািটর্ েকলগিুল সাসেপn করার িন য়তা থাকেল েকবল বয্বহার করা uিচত৷   যিদ ভয্াkয়াম িkিনং করা হয, eটা 

েদখেত হেব েয HEPA িফlারগিুল িঠক মত লাগােনা আেছ eবং বয্াগ o িফlার Drcv`‡Ki সপুািরশ aনযুায়ী পাlােনা হেc। 

 বজর্ য্ uপাদান পিরচালনা eবং ন  করার কাজিট sানীয় আiন aনসুরণ কের eবং Nike ঝঁুিক যkু eবং কিঠন বজর্ য্ েকাড িলডারিশপ sয্াnােডর্ র 
pিত দঢ়ৃ সংলg েথেক সmাদন করা uিচত৷ 

3. pিশkণ—  

PPE: pিশkণ pাথিমক দািয়t pদােনর সময় eবং তত্পরবত কােল বছের eকবার আেয়াজন করা uিচত৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুলর ে িনং/ pিশkণ িদেত হেব: 

 কী eবং কখন PPE আবশয্ক eবং PPEর সীমাবdতা৷ 

 PPEর যথাযথ বয্বহার eবং যt রkণােবkণ বয্বহাযর্য্ জীবনকাল eবং পিরতয্াগ৷ 

েরসিপেরটির সরুkার pিশkণ: যােদর িনরাপেদ, তােদর কাজ করার জনয্ েরসিপেরটর পিরধান করেত হয় eমন সকল কম েক pাথিমক দািয়tpদােনর সময় pিশkণ 

আেয়ািজত হয় eবং কমপেk বছের eকবার pিশkণ aনিু ত হয়৷ নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল ে িনংe amভুর্k থাকেব: 

 েরসিপেরটর পরা eবং েখালার সিঠক পdিত সীল পরীkা pিkয়া সহ৷ সিঠক ভােব পির ার eবং সংরkণ করা। 

 েযখােন pেযাজয্ েসখােন কােটর্ জ pিতsাপন পdিতগিুল৷ 

4. নিথবdকরণ—  

ে িনং/ pিশkণ েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ pিশkণ েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  

a. weivRgvb ঝঁুিক মূলয্ায়ন। 

b. weivRgvb িফট েটs েরকডর্  (শধুমুাt েরসিপেরটেরর জনয্)। 

c. নূয্নতম 3 বছেরর iনেsকশন েরকডর্ । 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের  mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike কেপর্ােরট নয্ােনাpযিুk* েমিটিরয়ালস িনেদর্ িশকা – Nike RSL & সােsেনবল েকিমিs গাiডলাiন 

 Nike পােসর্ানাল েpােটকিটভ ikiপেমn েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্ ৷ 

 Nike ঝঁুিক eবং কিঠন বজর্ য্ েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্ ৷ 
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�য্া্ডড  

mieivnKvix ব্ত্াির  েগডমে, কিে/ বপ�েক বনড য এবং নল  েগডমাের মত �ায্নয আইেগত আবশযকত্গগ ল েমাে চল্র ম্ধযাম ম্েগাষর �্�য ও প রাবশাক অবশযই 

িগর �ত র্খাব। mieivnKvix প রাবাশর উপর  ব ভ� ক্নকামডর � তক্রক �ভ্ব  েব্রণ করাত যগ �পূণড পদা�প �হণ করাব এবং িবডদ্ প রাবাশর ক্যডক্ রত্র 

উ� ত বধ্াের �য়্ি করাব। 

 প রচ্লে্র ি্াথ ি� কড ত ঝগঁ  কগগ ল AcmviY করাত ev কম্াত েহলথ, েিফি অয্া এেভ্য়রোমম (HSE) প রচ্লে্  িা�মির  বক্শ এবং �ায়্গ৷ 

দ  ্য়�  

েল্াকশে ময্ােন্র  

a. একি ক্যডকর HSE প রচ্লে্ বযব�্i KZ©e¨, `vwqZ¡ I  কতৃড�গগ লাক িং�্ য়ত কার৷ 

b. েক্েও ক্যডকর HSE প রচ্লে্ বযব�্র নেয �ায়্নেীয় DcKiYগগ ল (ততিহ প রচ্লে কতৃডপা�র � ত ে ধগণ) িরবর্হ কার৷ 

c. HSE প রচ্লে্ বযব�্ি � ত �ত, �ায্গ এবং র �ত হয় ত্র  ে�য়ত্ দ্ে কার৷ 

HSE� ত ে ধগণ অবশযই HSE প রচ্লে্ বযব�্ � ত�্, র�ণ্াব�ণ এবং েনর র্খাবে৷ 

কম�র্ � শ �ত এবং HSE প রচ্লে্ বযব�্র �ায়্নেীয়ত্র � ত দঢ়ৃিংল� ত্ প রচ্লকগণ এবং ত�্বধ্য়ক্গণ অবশযই  ে �ত করাবে৷ 

কম�গণ অবশযই HSE প রচ্লে্ বযব�্র �ায়্নেীয়ত্র � ত দঢ়ৃিংল� থ্কাবে৷ 

আবশযকত্ 

1. েী ত এবং প� তিমূহ — � তি Kg©̄ ’‡j

a. উা�াশযর � তাবদে৷ 

 অবশযই একি  ল খত HSE েী ত থ্কাত হাব এবং ত্ েল া্কশে ময া্েন্র কতৃডক �্� রত হাত হাব৷ েী তিাত অবশযই কমপা� 

এগগ ল থ্কাব: 

b. ি� কড ত HSE  ব ধ েয়মগগ ল এবং অেয্েয �ায্নয �ায়্নেীয়ত্গগ ল অেগি্ার ব র� ময্ােনামামর ক্ছ েথাক � ত� ত৷ 

c. অ বর্ম  বক্াশর � ত� ত৷ 

d. HSE ল�যগগ ল  েধড্ রণ এবং প রম্াপর নেয ে�মওয়্কড ৷ 

e. েী তি অবশযই ে থব�, র �ত এবং � ত দগ'বছার একব্র পযড্ াল্ চত হাত হাব৷ 

f. িকল কম�াদর এবং নেি্ধ্রাণর ি্াথ েয্গ্ায্গ৷ 

g. ব র� েল্াকশে ময্ােন্র ব্ েনে্ারল ময্ােন্র �্র্ �্� রত৷ 

2. �্�য, িগর�্ এবং প রাবাশর েকৗশল — � তি Kg©̄ ’j অবশযই একি  ল খত HSE েকৗশলগত প রক�ে্ র্খাত হাব য্াত  ে� ল খত HSE ল�যগগ ল থ্কাব: 

a. weKv‡ki Rb¨, D”P SuywK (ঝগঁ  ক মগলয্য়ে Abymv‡i), আইেী এবং অেয্েয �ায়্নেীয়ত্গগ ল, �যগ �গত  বক�, আ থডক, প রচ্লেগত এবং বযবি্ য়ক 

cÖ‡qvRbxqZv এবং ে�কাহ্�্রাদর মত্মত  বাব চত হাব৷ 

b. SMART (ে� ি ফক, েমন্ারবল, অয্ চাভবল,  রয়্ ল �ক অয্া ে্ইম ব্উা) ল�যিমহূ৷ প রক�েগগ ল Kg©̄ ’j নেয ি্ম �ক বযবি্ য়ক প রক�ে্র ি্াথ 

একীকৃত ব্ পথৃক হাত প্ার৷ 

c. �ায়্াগর নেয gvwj‡Ki Dc‡i `vwqZ¡  ে হত৷ 

3. ে থ  েয়�ণ—� তি Kg©̄ ’‡j িকল HSE ি� কড ত ে থর  েয়�াণর নেয অবশযই একি  বক শত এবং �ায়্গ হওয়্ প� ত থ্কাত হাব: 

a. ে থগগ ল ৈবধ�ত্ রখ িহ (পযড্ াল্চে্র Rb¨)৷ 

b. �ায়্নে অেগি্ার weivRgvb ch©v‡jvwPZ ে থগগ ল cvIqv hv‡e৷ 
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c. ে থগগ ল কমপা� � ত দগ'বছার ব্ যখে েক্েও উা�খায্গয প রবতডে কর্ হয় তখে একব্র অেগাম্ দত বয � �্র্ পযড্ াল্ চত করাত হাব৷ 

 

d. অে্ক্ �ত বযবহ্র ের্ধ করাত বতডম্াে ব্ তল ে থগগ ল �ত বযবহ্ারর পায়ম েথাক ির্াত হাব৷ 

4.  েরী�ণ—� তি Kg© ’̄‡j HSE প রচ্লে বযব�্র িকল  দকগগ লর মলূয্য়ে করাত অবশযই দফতারর ি্ম �ক ঝগঁ  কর উপর  েভড র কার �ায়্গK…Z হওয়্ িময় বযবধ্ে  েভড র 

 েরী�াণর প� ত থ্কাত হাব৷ 

5. অেেগিরণ—� তি Kg©̄ ’‡j অবশযই HSE  িা�ামর েক্েও  দক অেেগিরণ হাল ত্ শে্�, অ�  ্ধক্র, তদ� এবং িম্ধ্ে কর্র নেয  বক শত এবং �ায়্গ হওয়্ প� তগগ ল 

থ্কাত হাব৷ প� তিমাূহর মাধয কমপা� এইগগ ল থ্কাব: 

a.  �য়্কল্পগগ লর নেয দ্ য়� �দ্াের প� তিমহূ৷ 

b. অেেগিরণ িম্ধ্ে এবং ের্াধর নেয �ায়্নেীয়  �য়্কল্াপর  ববরণ৷ 

c. গহৃীত পদা�পগগ ল †h Zvwi‡Li g‡a¨ অবশযই ি�ণূড করাত হাব৷ 

d. ি�ূণড কর্র ত্ রখ৷ 

6. প রচ্লে্ পযড্ াল্চে্— � তি দফতার অবশযই HSE প রচ্লে বযব�্র ব  ্ষডক পযড্ াল্চে্র নেয  বক শত এবং �ায়্গ হওয়্ প� তগগ ল থ্কাত হাব৷ প রচ্লে পযড্ াল্চে্র 

প� তগগ ল অবশযই কমপা� বছার একব্র আায়্নে করাত হাব এবং এাত  ে� ল খতগগ ল অ�ভগড � থ্কাব: 

a. HSE েকৗশলগত প রচ্লে্গগ লর তগ লে্য় অ�গ ত৷ 

b. ভূ মক্ এবং দ্ য়�৷ 

c. � �য়্ এবং প� তগগ লর �ায়্গ৷ 

d. HSE েী তর পযড্ াল্চে্ (� ত দগ’বছার)৷ 

e. েক্েও  েরী�াণর ফল্ফল, ��্ব, অেেগিরণ এবং িংাশ্ ধত এবং র�ণমলূক পদা�পগগ লর পযড্ াল্চে্৷ 

f. প্রফরময্া েম �া�র পযড্ াল্চে্৷ 

g.  িা�ামর উপযগ�ত্, পযড্ াত্ এবং ক্যডক্ রত্র মলূয্য়ে৷ 

7. ক মউ োকশে— � তি Kg©̄ ’‡j কম�াদর HSE ি�াকড অবশযই যথ্যথভ া্ব �্ত র্খাত হাব৷  কমপা� ত া্দর অবশযই  ে� ল খতগগ ল Rvbv‡Z n‡e: 

a. কম�াদর HSE তথয ন্ে্াত একি �্�য এবং িগর�্ ি� কড ত  ব� া ‡evW© ব্ ওায়বি্ইে৷ 

b. িকল কম�াক ম্ িক HSE তথয ন্ে্াে্৷ 

8. � শ�ণ— � তি দফতর অবশযই HSE � শ�াণর �ায়্নেীয়ত্গগ লাক শে্� করাব hv প রচ্লে বযব�্র ক্যডকর  �য়্কল্পগগ লাক  ে �ত করাব৷ ততিহ, িকল কম�াক 

অবশযই HSE প রচ্লে বযব�্র � তি  ল খত প� ত অেগি া্র � শ �ত হাত হাব৷ 



HSE ময া্েনামম� িিােম   NIKE েক্ড  লড্র শপ �য্া্ডড  

 
 
প রাবশ�CLS – পৃ�্�3  04.14.10 

9. ডকামামশে —   

ে� েং েরকডড : � তি কমডা�াে অবশযই েযূেতম 3 বছারর নেয ে� েং েরকডড  র্খাত হাব। 

অেয্েয েরকডড :  

a. HSE েী তর weivRgvb ক প৷ 

b. weivRgvb HSE েকৗশলগত প রক�ে্৷ 

c. weivRgvb � শ�ণ প রক�ে্৷ 

d. কমপা� 3 বছারর নেয অভয�রীণ  েরী�াণর েরকডড ৷ 

e. কমপা� 3 বছারর অেেগিরাণর েরকডড ৷ 

f. কমপা� 3

 

 বছারর প রচ্লে পযড্ াল্চে্র েরকডড  এবং ি� কড ত ে থিমহূ৷ 

 

েযিব ে�াে িগ ে দড্ভ্াব েক্েও িগপ্ রশকৃত প� ত শে্� কর্ হায়াছ, েিগগ ল ছ্ড়্ এই েক্ড  লড্র শপ �য্া্ডড  শগধগম্ে 

েূযেতম �য্া্ডড  িগ ে দড্ কার – mieivnKvix‡`i অবশযই �ায্নয িবরকম িাবড্ া আইেগত আবশযকত্ েমাে চলাত হাব এবং 

ক্নকামডর  েন� প� ত  বক্াশর নেয ত্াদর িবডদ্ উতি্ হত কর্ হয় য্ ত্াদর কম�াদর অ ধকতর  ের্প�্ �দ্ে কার। 

�্বয: 

 �ায্নয র্�ীয় ও �্েীয় আইে এবং  ব ধ োষধ। 

 NOS; আকষডণীয় ধ্রণ্ এবং দশডে 

 Nike ESH হয্াবগক, পৃ�্ 

 

1-1 

 



বাতােস িনগর্মণ  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 

sয্াnাডর্  
mieivnKvix বাতােসর িনগর্মন, কিঠন/িবপjনক বজর্ য্ eবং জল িনগর্মেনর মত pেযাজয্ আiনগত আবশয্কতাগিুল েমেন চলার মাধয্েম মানেুষর sাsয্ o পিরেবশেক aবশয্i 

সরুিkত রাখেব। mieivnKvix পিরেবেশর uপর িবিভn কাজকেমর্র kিতকারক pভাব িনবারণ করেত যিুkপূণর্ পদেkপ gহণ করেব eবং সবর্দা পিরেবেশর কাযর্কািরতার 

unিতিবধােনর pয়াস করেব। 

 বায়ুদষূণ কমােত নীিত o পdিত ৈতির eবং তা কাযর্করী Kib। 

দািয়t  

েলােকশন ময্ােনজার সবসমেয় িনি ত করেবন বাতােস িনগর্মণ সংkাn পdিত কাযর্করী করা o তা পালন করা। 

HSE pিতিনিধ সবসমেয় বাতােস িনগর্মণ কাযর্kম ৈতির করেবন, তা পালন করা হেc িকনা েদখেবন o তা পিরচালনা করেবন। 

ময্ােনজার o সপুারভাiজার সবসমেয় িনি ত করেবন যােত কম রা বাতােস িনগর্মণ সংkাn পdিতেত pিশিkত থােকন o বাতােসর িনগর্মেণর জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন 
কেরন। 

কম রা সবসমেয় বাতােস িনগর্মণ pিkয়া o পdিতর জনয্ pেয়াজনীয় ধাপগিুল পালন করেবন। 

সংjা 

 বাতােস িনগর্মেণর uত্সগিুল –েত anভুর্k হেব েধাঁয়া, বা , ধেুলা, iতয্ািদ – A_©vr েসi সবগিুল যা eকিট কারখানা uত্পাদন কের eবং যা বায়ুম েল িনগর্িমত হয় 

o মানষু A_ev পিরেবেশর kিত করেত পাের। 

 দষূণ েরাধী যntগিুল েয েকােনা যnt হেত পাের যা eকিট কারখানা পিরেবেশ দষূণীয় পদাথর্ িনগর্মণ Kgv‡Z বয্বহার কের (েযমন skাবার, oয়াটার বাথ iতয্ািদ)। 

 দষূণীয় পদাথর্ সাধারণত েসi সব পদাথর্ হয় যা পিরেবেশ িনগর্িমত হয় o েকােনা uপাদােনর uপেযাগীতায় kpভাব সিৃ  কের। 

 uত্স েসiখােন থােক েযখান েথেক evqy িনগর্িমত হয় (uদাহরণsরপূ েপn রেুমর েভেnেলশন িসেsম, ায়ার েভn, বয়লার ekহs iতয্ািদ)। 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন-pিতিট কারখানায় বািষর্ক ভােব ঝঁুিক মূলয্ায়ন করােত হেব o তা িলিপবd রাখেত হেব, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. sািনক evqyi িনগর্মণ Dr‡mi িচিhতকরণ। eেত থাকেত হেব uেত্সর sান o দষূণীয় c`v‡_©i pকার। 

b. দষূণীয় পদােথর্র িনগর্িমত পিরমাণ মাপেত হেব। pেযাজয্ sানীয় আiেনর সে  তােদর পিরমাণ তূলনা Ki‡Z n‡e। 

c. বায়ু দষূণ িনয়ntণ পদেkপগিুলর িচিhতকরণ (uদাহরণsরপূ বায়ু দষূণ যntগিুল, পdিতগিুল o তােত unিত সাধন)। 

2. নীিত o পdিতগিুল-pিতিট কারখানায় বায়ু দষূণ কমােনা aথবা aপসারণ করার জনয্ পdিত সমূহ থাকা uিচত, যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. sানীয় আiন o িনয়ম েমেন, pিতিট কারখানার বাতােসর িনগর্মণ সংkাn pেয়াজনীয় পারিমট, েরিজেsশন eবং/aথবা aনমুিত থাকেত হেব। 

b. েভিnেলশন, বায়ু দষূণ িনয়ntণ eবং ekহs বয্বsা (A_©vr িফuম হুড, েsp বথু)গিুল বািষর্ক কাযর্কািরতা মূলয্ায়ন করােত হেব, যােত তােদর Kvh©KvwiZv সmেকর্ 

পির ার ধারণা থােক। 

c. বািষর্ক ভােব পরীkা করােত হেব যােত িনি ত করা যায় েয বাতােস িনগর্মণ পারিমট aথবা aনেুমািদত sেরi আেছ। 

d. বাতােসর িনগর্মণ সmেn ঘটনার িরেপাটর্  করা o েসi ঘটনার তদn করার পdিত থাকেত হেব। 



বাতােস িনগর্মণ  NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  

 
 
পিরেবশ CLS – পৃ া 2           04.14.10 

3. ে িনং – কম েদর িনmিলিখত িবষেয় সেচতনতার ে িনং িদেত হেব: 

 বাতােসর িনগর্মেণর uত্সsান, ekহs েভn, o aনয্ানয্ pেযাজয্ দষূণ েরাধী যntপািত যা আেছ। 

 যিদ েভিnেলশন aথবা দষূণেরাধী যnt কাজ না কের তেব তার জনয্ uপযkু cÖwZwµqv বয্বsা _vKv। 

বাতােসর িনগর্মণ রkণােবkণ: েয সব কম রা দষূণ েরাধী যntপািত িবে ষণ কেরন o তার রkণােবkণ কেরন তােদরেক েসগিুল চালনা করার িনিদর্  শতর্  o পdিত সmেn 
ে িনং িদেত হেব। 

4. ডkয্েমেnশন-   

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

ঘটনার েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নূয্নতম 3 বছেরর জনয্ িবিভn ঘটনার েরকডর্  রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ :  pিতিট কমর্েkেt aবশয্i weivRgvb ঝঁুিকর মূলয্ায়ন করেত হেব। 

 

 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt নূয্নতম sয্াnাডর্  সুিনিদর্  কের – 
mieivnKvixM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত 

করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 2-1  

 



িবপjনক বs   NIKE েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  
 

 

sয্াnাডর্  

mieivnKvix  বাতােসর িনগর্মন, কিঠন/িবপjনক বজর্ য্ eবং জল িনগর্মেনর মত pেযাজয্ আiনগত আবশয্কতাগিুল েমেন চলার মাধয্েম মানেুষর sাsয্ o পিরেবশেক aবশয্i 

সরুিkত রাখেব। mieivnKvix পিরেবেশর uপর িবিভn কাজকেমর্র kিতকারক pভাব িনবারণ করেত যিুkপূণর্ পদেkপ gহণ করেব eবং সবর্দা পিরেবেশর কাযর্কািরতার 

unিতিবধােনর pয়াস করেব। 

 িবপjনক বs স য় ,পিরবহণ eবং বয্বহােরর pিkয়া eবং পdিতগিুল িবকাশ eবং pেয়াগ৷  ei pিkয়া o পdিতগিুলর লkয্ হ'ল মানেুষর sাsয্ eবং 

পিরেবেশর uপর ঝঁুিক িনmতম করা৷ 

দািয়t  

েলােকশন ময্ােনজার aবশয্i িনি ত করেবন েয িবপjনক বsর পdিতগিুল িবকাশ ,pেয়াগ eবং aনসুতৃ হেc৷ 

HSEpিতিনিধ aবশয্i িবপjনক বs pিkয়া eবং পdিতগিুল pিত া ,রkণ eবং পিরচালনা করেবন৷ 

ময্ােনজার eবং সপুারভাiজারগণ aবশয্i কম েদর িবপjনক বs pিkয়া o পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ pিশিkত eবং দঢ়ৃ সংলg তা িনি ত করেব৷ 

কম গণ িবপjনক বsর pিkয়া eবং পdিতগিুলর pেয়াজনীয়তার pিত দঢ়ৃ সংলg তা িনি ত করেব৷ 

সংjা 

 িবপjনক বs হ'ল েয েকানo uপাদান বা সামgী যা বয্বহার ,স য় eবং পিরবহেণর সময় sাsয্ ,সরুkা ,পিরেবশ eবং সmিtর কােছ ঝঁুিক িহসােব uপিsত হয়৷ 

ei শbিটেত িবপjনক বs eবং িবপjনক বজর্ য্ anভুর্k আেছ৷ 

আবশয্কতা 

1. ঝঁুিক মূলয্ায়ন—pিতিট কমর্েkেt বািষর্ক িভিtেত সmািদত ঝঁুিক মূলয্ায়েনর bw_ রাখেত হেব যােত নূয্নতম িনmিলিখত িবষয়গিুল থাকেব: 

a. সmাবয্ সকল িবপjনক বs শনাk করার eকিট সমীkা৷ 

b. pকার ,ধরণ (েযমন াসgহণ ,tেকর সংsেশর্ আসা ,িভতের gহণ iতয্ািদ)eবং সংsেশর্ আসার সময়কাল৷ 

c. বয্ব ত uপাদােনর পিরমাণ eবং েলােকশন৷ 

d. gহণীয় pিতরkামলূক বয্বsা (aথর্াত ,বাতাস চলাচল ,e¨w³MZ cÖwZi¶v hš¿vw` , জররুী sান বা েচাখ েধাoয়ার বয্বsা)৷ 

2. নীিত o পdিতসমূহ— pিতিট দফতর aবশয্i িবপjনক বsর সােথ সmিকর্ ত ঝঁুিকগিুল hাস বা িনমূর্ল করেত পdিতগিুল pেয়াগ করেব যা কমপেk িনmিলিখতগিুল 

aবশয্i কভার করেব: 

a. সমs িবপjনক বsর জনয্ েমিটিরয়াল েসফিট েডটা িশটস (eমeসিডeস) aবশয্i থাকেত হেব৷ েমিটিরয়াল েসফিট েডটা িশট বয্তীত সাiেট েকানo িবপjনক 

বsর aনমুিত েদoয়া হেব না৷ eমeসিডeস-িট েযখােন িবপjনক বs বয্ব ত o সি ত হয় eমন সকল জায়গায় থাকেত হেব৷ 

b. সকল িবপjনক বs aবশয্i eকিট uপযkু ধারেক eবং িবপjনকতার তথয্ েলেবলযkু aবsায় থাকেত হেব৷ ধারকিট aবশয্i িনmিলিখতগিুল হেব: 

 ভাল aবsায়৷ 

 িবষয়বsর সােথ সাম সয্পূণর্৷ 

 কম েদর ভাষােত পঠনেযাগয্ eবং ভাল aবsায় েলেবলযkু৷ 

 যখন বয্বহার হেc না eমন সময়গিুলেত বn থাকা৷ 

 সমs pাথিমক jলনশীল ধারক aবশয্i বাধা eবং জিমেত/েpািথত থাকেত হেব৷ 

 ফাঁকা ধারকগিুল aবশয্i েলেবলযkু eবং স েয়র েkেtর pেয়াজনীয়তা aনসুাের iw¶Z হেত হেব৷ 
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c. স েয়র/ i¶Y েkেtর pেয়াজনীয়তা: 

 স েয়র েktগিুল aবশয্i সরুিkত eবং ঢাকা থাকেত হেব৷ 

 ধারকগিুল aবশয্i aেভদয্ তেল স য় করেত হেব৷ 

 স েয়র েktগিুলেত aবশয্i পযর্াp বাতাস চলাচেলর বয্বsা eবং আপত্কালীন েচাখ েধাoয়া eবং sােনর বয্বsা থাকেত হেব৷ 

 ei েktগিুলেত খাoয়া ,ধূমপান eবং পােনর aনমুিত েনi৷ 

 েযখােন সামgী  208.2 িলটার  55( গয্ালন  )- eর েবিশ েসখােন েসেকnাির ধারকিট aবশয্i বহৃtম ধারেকর আয়তেন  %110 হেত হেব৷ 

 ধারকগিুলর মােঝ aবশয্i পযর্াp ফাঁকা জায়গা রাখেত হেব৷ 

 ধারকগিুল spীকৃত কের রাখা যােব না৷ 

 aসাম সয্পূণর্ সামgীগিুল aবশয্i পথৃকভােব রাখেত হেব৷ 

 দহনশীল eবং সহজদাহয্ সামgীগিুল aবশয্i jলেনর uত্স েথেক দেূর রাখেত হেব৷ 

d. স ু িচত গয্াস িসিলnার aবশয্i িনmিলিখত aনরুপূ হেব: 

 খাঁড়া কের eবং পেড় যাoয়া েথেক বাধা িদেয় রাখেত হেব৷ 

 গয্াস eবং সmিকর্ ত সামgীগিুল শনাk করেত েলেবলযkু৷ 

 আগেুনর uত্স ,kয়কারী পিরেবশ eবং চরম আবহাoয়া েথেক দেূর রkণ৷ 

 ফাঁকা eবং ভিতর্ িসিলnারগিুল aবশয্i যথাযথভােব eবং আলাদা কের েলেবলযkু হেত হেব৷ 

e. িবপjনক বs sানাnর: 

 jলনশীল সামgীর ধারকগিুল aবশয্i বাধা eবং জিমেত/েpািথত রাখেত হেব৷ 

 ি প ে   / পয্ানগিুল aবশয্i পিরহাযর্ ধারকগিুলেত sাপন করেত হেব৷ 

 পিরহােরর কাযর্িট aবশয্i apেবশয্ তেল সংঘিটত হেত হেব৷ 

 িছd িদেয় পড়েল বা চলেক পড়েল তা aবশয্i সে  সে  পির ার করেত হেব৷ 

f. েযখােন িবপjনক বsগিুল বয্বহার o সি ত হেc েসখােন eকিট নিথবd চলেক পড়ার pিতিkয়ার পিরকlনা eবং hš¿vw` aবশয্i রাখেত হেব৷ 

3. pিশkণ— িবপjনক বs িনেয় কাজ করা কম েদর aবশয্i বছের eকবার eবং িবপjনক ,pিkয়া বা পdিতগিুলর পিরবতর্ন হেল pিশkণ িদেত হেব৷ ei pিশkণ e 

anভুর্k থাকেব: 

 ৈবিশ য্সমূহ eবং িবপjনক বsর ঝঁুিক৷ 

 েমিটিরয়াল সরুkা েডটা িশটস৷ 

 wPwýZKiY৷ 

চলেক পড়ার pিতিkয়ার পিরকlনা: চলেক পড়ার pিতিkয়ার কােজর দািয়tpাp কম গণ aবশয্i বািষর্ক চলেক পড়ার pিতিkয়ার pিশkণ পােব৷ 

4. নিথবdকরণ—   

ে িনং েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i নযূ্নতম 3 বছেরর জনয্ ে িনং েরকডর্  রাখেত হেব। 

িচিকত্সা েরকডর্ : pিতিট কমর্েkেt aবশয্i েগাপন eবং সরুিkত িচিকত্সা েরকডর্  রাখেত হেব, নূয্নতম চাকিরর েময়াদ o তারপের 30 বছর পযর্n। আiন aনসুাের pেয়াজন না 

হেল কম র বিণর্ত িলিখত সmিত বয্তীত িচিকত্সাজিনত েরকডর্ গিুল pকাশ করা হেব না৷ 

ঘটনার েরকডর্ : েরকডর্ গিুল aবশয্i িবপjনক বsর সােথ জিড়ত সকল ঘটনার জনয্ রাখেত হেব৷ eiসব েরকডর্  aবশয্i নূয্নতম 5 বছেরর জনয্ রাখেত হেব। 

aনয্ানয্ েরকডর্ : 
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a. weivRgvb িবপjনক বsর ZvwjKv৷ 

b. সমs িবপjনক বsর জনয্ weivRgvb  MSDS ৷ 

c. সংরkণাগারভুk  MSDS- eর রাসায়িনক বয্বহােরর কাল তত্সহ 30 বছর৷ 

d. িবপjনক বsগিুলর সােথ যkু eমন সকল কােজর জনয্ weivRgvb ঝঁুিকর মূলয্ায়ন৷ 

e. weivRgvb চলেক পড়ার pিতিkয়ার পিরকlনা৷ 

েযসব েkেt সিুনিদর্ ভােব েকানo সপুািরশকৃত পdিত শনাk করা হেয়েছ, েসগিুল ছাড়া ei েকাড িলডারিশপ sয্াnাডর্  শধুমুাt 

নূয্নতম sয্াnাডর্  সিুনিদর্  কের – mieivnKvixiM‡Yi aবশয্i pেযাজয্ সবরকম সেবর্াc আiনগত আবশয্কতা েমেন চলেত হেব eবং 

কাজকেমর্র িনজs পdিত িবকােশর জনয্ তােদর সবর্দা uত্সািহত করা হয় যা তােদর কম েদর aিধকতর িনরাপtা pদান কের। 

d বয্: 

 pেযাজয্ রা ীয় o sানীয় আiন eবং িবিধিনেষধ। 

 Nike ESH হয্াnবকু, পৃ া 3-1 
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�্াাাডর  
mieivnKvix  বাতােসর িনগর্ ন, কিন/িবপ�নক বজর ্ ্বএ জল িনগর্ েনর ্ত মে াজ্ জযনগত জবশ্কতাগি্ল ে্েন েলার ্াা্ে্ ্ান্ে র নাে্   পিরেবশেক রবশ্য 

স্রি�ত রাখেব। mieivnKvix পিরেবেশর উপর িবিভ� কাজকে্রর �িতকারক মভাব িনবারর করেত  ্ি�পূরর পপে�প  �র করেব ্বএ সবরপা পিরেবেশর কা রকািরতার 

উ�িতিবাােনর ময়াস করেব। 

 ্ানে্ র নাে্ ্বএ পিরেবেশর মিত ঝঁ্িকগি্ল ক্ােত িবপ�নক বজর ্ e¨e ’̄vcbvi জন্ ননিত ্বএ পপিতগ্িল িবকাশ ্বএ মেয়াগগ 

পািয়�  
েলােকশন ্্ােনজারেক িবপ�নক বজর ্ ্্ােনজে্মর পপিতগি্ল িবকািশত, মেয়াগ ্বএ রনস্তৃ �ে� তা রবশ্য িনিিত করেত �েবগ 

HSE মিতিনিা রবশ্য িবপ�নক বজর ্ পপিতগি্ল মিত�া, র�র ্বএ পিরোলনা করেবগ 

্্ােনজার ্বএ সপ্ারভাযজারগর রবশ্য ক্মেপর িবপ�নক বজর ্ মি য়া  পপিতগি্লর মেয়াজননয়তা স�েকর  মিশি�ত ্বএ পৃৃ  সএলল তা িনিিত করেবগ 

ক্ম িবপ�নক বেজর ্র মি য়া ্বএ পপিতগি্লর মেয়াজননয়তার মিত পৃৃ  সএলল তা িনিিত করেবগ  

সএ�া 

 িবপ�নক বজর ্ �'ল ্্ন ্ক মকার বজর ্ বা বেজর ্র সএি্সর  ার  াা া ব্বোপনা, স�য়, োনা�র বা ন� না করেল ্ানে্ র নাে্, জনিবত মারন বা পিরেবেশর 

�িতর স�াবনা াােকগ 

জবশ্কতা 
1. ঝঁ্িক ্লূ্ায়ন—মিতি ক্রে�ে� বাি রক িভিিেত স�ািপত ঝঁ্িক ্লূ্ায়েনর bw_ রাখেত �েব  ােত নূ্নত্ িননিলিখত িব য়গি্ল াাকেব: 

a. স্� িবপ�নক বজর ্ ত স� সকল বেজর ্র মবা�  া স�াব্ প�নশনল, �য়কারন, িব া� বা ্ানে্ র নাে্   পিরেবেশর পে� িবপপ ি�সােব মতনয়্ান �য় তা 

শনা� করাগ 

b. উ প� বেজর ্র পির্ার ্বএ পিরেবশ   ্ানে্ র উপর মভাব িনারারর করাগ 

c. র�র্লূক ে  ব্বোগি্ল গ�ৃনত �য় তা মেয়াগ করা (ে ্ন বায়ে্লােল, e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg, জপ কালনন োা য়া বা েোখ োা য়ার জায়গাগ) 

2. ননিত   পপিতস্ূ�—মিত ্ােস 100 েকিজ (220 পাউা) বা তার েবিশ বজর ্ উ প� কের ্্ন মিতি পিতের িবপ�নক বেজর ্র সাো স�িকরত ঝঁ্িক  াস বা 

িন্ূ রল করেত পপিতগ্িল রবশ্য মেয়াগ করেত �েব  া ক্পে� িননিলিখতগি্ল কভার করেব: 

a. োননয় জযন   িবিা রনস্াের িবপ�নক বজর ্ উ প�, স�য় ্বএ cwiZ¨vM করার মেয়াজননয় সকল রন্্ িত  �রগ 

b. িবপ�নক বজর ্ রবশ্য  ি্� স�ত স্য় সন্ার ্ো্ cwiZ¨vM করেত �েবগ 

c. লাযেস�মা� ্বএ রন্্িতমা� িবপ�নক বজর ্ পিরব�রকারন, ি�টে্ম ্বএ cwiZ¨vM করার myweavhy³ cÖwZôvb ব্ব�ার করন্গ 

d. িবপ�নক বজর ্ স�েয়র /¸`vgRvZ KiY ে�ে�র মেয়াজননয়তাস্ূ�: 

 ¸`vgRvZKi‡Yi ে��গি্ল রবশ্য সর্ি�ত �েত �েবগ 

 ¸`vgRvZKi‡Yi ে��গি্লেত রবশ্য প রা� বাতাস েলােেলর ব্বো ্বএ cÖ‡ek‡hvM¨  জরর্ন েোখ োা য়ার ব্বো াাকােত �েবগ 

 খাবার  �র, াূ্ পান বা পান করা েলেব না তার িনেপরশ সসিলত মতনক রবশ্য রাখেত �েবগ 

 িবপ�নক বজর ্ স�েয়র ে��গ্িল রবশ্য ্াকা াাকেত �েবগ 

 ে খােন ে্াট াারেকর জয়তন 55 গ্ালেনর েবিশ (208 িলটার) েসখােন েসেকাাির াারকি রবশ্য বৃ�ি্ াারেকর জয়তেনর 110% �েত 

�েবগ  

 েলেক পড়ার ব্বো �েরর যই্যপে্ম ত স� মেয়াজননয় e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄvg (PPE) রবশ্য িবপ�নক বজর ্ স�েয়র ে��গি্লেত রবিেত 

�েত �েবগ 

 প�নশনল ্বএ স�জপা�্ বজর ্গ্িল রবশ্য  লেনর উ স োেক পেূর রাখেত �েবগ 
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 র-সা্�স্ বজর ্গি্ল রবশ্য জলাপা রাখেত �েবগ 

 াারকগি্লর ্ােঝ রবশ্য প রা� িাঁকা জায়গা রাখেত �েবগ 

 াারকগি্ল ��নকৃত কের রাখা  ােব নাগ  

 িবপ�নক বজর ্ ¸`vgRvZKi‡Yi র�ল রবশ্য র-িবপ�নক বজর ্ োেক জলাপা কের রাখেত �েবগ 

e. িবপ�নক বজর ্ স�েয়র/¸`vgRvZKi‡Yi াারেকর মেয়াজননয়তাস্ূ�: 

 াারকগি্ল রবশ্য রেভপ্ তেল স�য় করেত �েবগ 

 াারকগি্ল ্বএ বজর ্ রবশ্য সা্�স্পূরর �েত �েবগ 

 াারকগি্ল রবশ্য ভাল রবোয় াাকেত �েবগ 

 সকল াারক রবশ্য পিররারভােব িবপ�নক বজর ্ ি�সােব েলেবল ্� াাকেত �েব ্বএ বজর ্ শনা�করর ্বএ িবপপগি্ল র�ভ্র� াাকেবগ 

 ্াকনাগি্ল বজর ্ োনা�েরর স্য় বােপ সবরপা বা কের রাখেত �েবগ 

f. ্কি বজর ্  াস ্বএ সবরিননকরর েমা া্ নিাবপ ্বএ মেয়াগ করাগ 

g. িবপ�নক বজর ্ ¸`vgRvZKi‡Yi ে��গি্লেত সা�াি�ক িনরন�র জেয়াজন ্বএ নিাবপ করাগ 

h. িবপ�নক বজর ্ ন� করার েরকডর  র�র (ত স� বেজর ্র বররনা, পির্ার, cwiZ¨vM করার তািরখ, পপিত ্বএ cwiZ¨vM করার োন)গ 

i.  mieivnKvix পািয়�পরূর পিরেবেশর রনশ্নলন ব্ব�ার কের বজর ্ cwiZ¨vM করা িনিিত করেত পায়বপগ  ্য রনশ্নলনি রজরন করেত,  mieivnKvix‡K রবশ্য 

লাযেস�মা�/রন্্ িতমা� (Nike �ারা রন্্ িতর িবেবেনাানেন) বজর ্ পিরব�নকারন ্বএ cwiZ¨vM করার সি্বাাগ্িলর ব্ব�ার িনিিত করেবনগ  mieivnKvix 

বজর ্ cwiZ¨vM করার সি্বাার রনশ্নলনি পিরেবশ পিরোলনা রনশ্নলনগ্িলর মিত পায়বপ িকনা িনিিত করেত রবশ্য স�্ �েবন (উপা�ররনরপূ, বজর ্গি্ল 

জি্ বা জেল েিলার রন্্ িত না েপ য়া, বেজর ্র উপজাত ে ্ন যনিসিনেরটর রায, িলেকট বা রিনয়ি�ত  ালােনা)র রন্প �্ eR©̈ )গ 

j. Nike ব্ববত বজর ্ ্্ােনজে্ম, স�য়, োনা�র, ি�টে্ম ্বএ cwiZ¨M করার সি্বাাগ্িলর প রােলােনা করার রিাকার র�র কেরগ  তপিতির�, Nike-র 

mieivnKvix‡K  Nike-েক গৃ�নত eR©̈  cwiZ¨M করার পপিতগি্লর নিাবপ  াোয িপেত বলেত পােরগ   

3. মিশ�র— মাাি্ক পািয়�মপােনর স্য় ্বএ তারপের ক্পে� বরের ্কবার সকল মভািবত ক্মর জন্ িবপ�নক বজর ্ স�েকর  মিশ�েরর জেয়াজন করা �েবগ  ্য 

মিশ�ের িবপ�নক বেজর ্র মেয়াজননয়তাগ্িলর োনা�র, ¸`vgRvZKiY ্বএ cwiZ¨vM করা রবশ্য র�ভ্র� াাকেবগ 

4. ডই ে্ ে্মশন—  

ে�িনএ েরকডর : মিতি ক্রে�ে� রবশ্য নূ্ নত্ 3 বরেরর জন্ ে�িনএ েরকডর  রাখেত �েব। 

িেিক সা েরকডর : মিতি ক্রে�ে� রবশ্য েগাপন ্বএ সর্ি�ত িেিক সা েরকডর  রাখেত �েব, নূ্ নত্ োকিরর ে্ য়াপ   ZvicieZ©x U30U বরর প র�।  জযন রনস্াের মেয়াজন 

না �েল ক্মর বিররত িলিখত স�িত ব্তনত িেিক সাজিনত েরকডর গি্ল মকাশ করা �েব নাগ 

ঘটনার েরকডর : মিতি ক্রে�ে� রবশ্য নূ্ নত্ 5 বরেরর জন্ িবিভ� ঘটনার েরকডর  রাখেত �েব। 

রন্ান্ েরকডর :  

a. weivRgvb ঝঁ্িক ্ূল্ায়ন ্বএ মেয়াজননয় রন্্ িতস্ূ�গ 

b. ক্পে� 1 বরেরর িনরন�রগ 

c. cwiZ¨vM/বািতল করার ক্পে� 5 বরেরর েরকডর গ 
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ে সব ে�ে� স্িনিপর�ভােব েকান  স্পািরশকৃত পপিত শনা� করা �েয়ের, েসগ্িল রাড়া ্য েকাড িলডারিশপ �্াাাডর  শা্্্া� 

নূ্নত্ �্াাাডর  স্িনিপর� কের – mieivnKvixM‡Yi রবশ্য মে াজ্ সবরক্ সেবরার জযনগত জবশ্কতা ে্েন েলেত �েব ্বএ 

কাজকে্রর িনজন পপিত িবকােশর জন্ তােপর সবরপা উ সাি�ত করা �য়  া তােপর ক্মেপর রিাকতর িনরাপিা মপান কের। 

��ব্: 

 মে াজ্ রাানয়   োননয় জযন ্বএ িবিািনে া। 

 Nike “িবপ�নক ব�” েকাড িলডারিশপ �্াাাডর । 

 Nike ESH �্াাবক্, প�ৃা U2-9 
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�রাাাডজ  
mieivnKvixন াতােসরনিঠগজ্ ঠ,নকিঠ/ি প�ঠকন বজ রন্ এনবলনিঠগজ্ েঠরন্তনমে াবরনজযঠগতনজ শরকতাগি্লনে্েঠনেলারন্াারে্ন্াঠে্ রননােরন নপিরে শেকনর শরযন

সর্ি�তনরাখে ।নmieivnKvixনপিরে েশরনউপরনি িভ�নকাবকে্জরন�িতকারকনমভা নিঠ াররনকরেতন ি্িপূরজনপপে�পন �রনকরে ন্ এনস জপানপিরে েশরনকা জকািরতারন

উ�িতি াােঠরনময়াসনকরে ।ন

 কিঠন বজ রনক্নকরারন্ এন র োপঠারনমিরয়ান্ এনকা জমরাল্নউাা ঠন্ এন াব ায়ঠ।ন

পািয়�  
েলােকশঠন্রােঠবারনর শরযনিঠিিতনকরে ঠনে নকিঠন বজ রনক্নকরারন্ এন র োপঠারনমিরয়ান্ এনকা জমরাল্নউাাি ত,ন াব ািয়তন্ এনরঠস্িরতন�ে�।ন

HSEনমিতিঠিানর শরযনকিঠন েবজ ররনবঠরনমিরয়ান্ এনকা জমরাল্রনমিতীা,নর�রাে �রন্ এনপিরোলঠানকরে ঠ।ন

্রােঠবারন্ এনসপ্ারভাযবার’রানর শরযনিঠিিতনকরে ঠনে নক্জোর্রানমিশ�রনিঠে�ঠন্ এনকিঠন েবজ ররনমিরয়ান্ এনকা জমরাল্রনজ শরকতানে্েঠনেলেনঠ।ন

ক্জোর্রানর শরযনকিঠন েবজ ররনরনমিরয়ান্ এনকা জমরাল্রনজ শরকতানগি্লরনমিতনি িবন�াকে ঠ।ন 

সএ�া 
 কিঠন বজ রন�ে�নেকাঠন নরন র �ারন্ এনে্রা্িতন্ এন নরনউrপাপেঠরনস্য়নউ rপ�ন ািতলনসা্ ্।ননি প�ঠকন বজ রন্যনসএ�ারনর ভ্জিনঠয়।ননকিঠন েবজ ররন

উপা�রেররন্োরনখাপরন্ এনউেউাঠ/ াগােঠরন বজ র,নকাগব,নকাডজ ে াডজ ,নকাপড়,নো্ড়া,ন নরনে্াড়ক,নকাঁেন্ এনাাত নপা� নর ভ্জি।ন

 ি্িঠ্াযেবশঠন�ে�নউrসেেলন বজ রনিঠ াররন্ এন�াসনকরা;নপ্ঠরায়ন র �ারন(্কনর� ান্কযনরক্নকােবরনবঠরন ননর� ানসা্ ্রনপ্ঠরায়ন র �ার);নপ্ঠর�্ারন

( বজ রনসা্ ্নে�েকন্ঠািবজ নপ্ঠর�্ার);নপ্ঠমিরয়ান(কিঠন বজ রেকন র �ারনকেরনেকাঠনঠত্ঠনউrপ��ে ররনউrপাপঠ);নসারনউrপাপঠ।ন

জ শরকতা 
1. ঝঁ্িকন্লূরায়ঠ—মিতিনক্জে�ে�

a. কিঠন েবজ ররন�রাািলএ,ন্বত্,নোঠা রঠ,ন্ এনপিরতরােগরনসেেনস কজ  ি্ননাের,নসর্�ান্ এনপিরে েশরনি পপনশরািকরর।ন

নকিঠন েবজ ররনবঠরন াি জকনিভিভেতনস ািপতনঝঁ্িকন্লূরায়েঠরনডকরে্েনরাখেতন�ে ন ােতনঠরূঠত্নিঠ িলিখতনি  য়গি্লন�াকে :ন

b. ি িভ�নি প�ঠকনপিরিেিতরনসেেনস কজ  ি্নঝঁ্িকরন্লূরায়ঠ।ন

c. ঝঁ্িকনক্নকরারনিঠয়�ঠনপ�িতরনশরািকররন(উপা�ররননরপ্,নি  ি্কররন(েসি েগশঠ),নপােসজাঠালনেমােেকিভনযকযপে্ে,নি্িঠ্াযেবশঠনযতরািপ)।নন

d. কিঠন বজ রনমাাাঠরপর রান(�ায়ারারিকজ )নরঠস্ররনকরেতন�ে :ন

i. নউrসনিঠ ারঠন(েসাসজনিরডাানশঠ)ন

ii. যঠ-�াউসনপ্ঠমিরয়াকররন

iii. ে�াজনডনলপ্নপঠ্মিরয়াকররন

iv. Nikeন�ননসরনডনকা জর্ন

v. ডাউঠনসাযি�এন

vi. ্ঠািবজ নপ্ঠর�্ারন

vii. লরাািিলন

viii. পািয়�পরূজনভভ্কররন
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2. ঠ্িতন্ এনপ�িতন–নমিতিনক্জেেলনর শরযনকা জমরাল্নউাা ঠন্ এন াব ায়ঠনকরেতন�ে ,ন ােতনঠরূঠত্,নিঠ িলিখতনি  য়গি্লনর ভ্জিন�াকেতন�ে :ন

a. কিঠন েবজ ররনস্বনম াে�রন্কিনযঠেভননেোিরন(তািলকা)।নন েবজ ররনমকার,নউrপাপেঠরনপির্াঠ,নপ্ঠমিরয়ানি ক�ন্ এন্া�া,ন্ এনপিরতরাগনেেলরনঠা্ন্ এন

র োঠনর শরযনযঠেভননেোিরেতনর ভ্জিন�াকেতন�ে ।ন

b. কিঠন বজ রনি্িঠ্াযেবশঠনকা জর্।ননম�ে্ন বজ রনিঠ ারঠনতারপরন বজ রন�াসনেকনমা�ি্কতানিপেতন�ে ।ন

c.  বজ রগি্লেকনপ্ঠরায়ন র �ারে াগর,নপ্ঠর�্ারে াগর,নপ্ঠমিরয়াে াগরন্ এনর-প্ঠমিরয়াে াগরনি ভােগনি ভিনকরেতন�ে ।ননমেতরকিনি ভােগরন েবজ ররনবঠরনর শরযন

পির�ার,নিঠেয়ািবতনপ�ৃকনপ�ৃকনপাে�রন র োনকরেতন�ে ।ন

d. ি প�ঠকন্ এনকিঠন বজ রনর শরযনপ�ৃকনকরেতন�ে ।ন

e. কিঠন বজ রন্বত্নোঠিনর শরযনসর্ি�তন্ এন াকান�াকেতন�ে ,ন্ এনতারনেপ য়ালগি্লনরেভপরন�েতন�ে ।ন

f. �রাােপােজ ন্ এনিডিনেপাসালনেকা াঠ্গি্লেকনকিঠন বজ রনোঠা রঠন্ এনপিরতরােগরনবঠরনলাযেসাানডনর� ানরঠে্্ািপতন�েতন�ে ।ন

g. কিঠন বজ রনপিরতরােগরনেরকডজ নর শরযনরাখেতন�ে ।ন

h. কিঠন বজ রনরকেেলন�ািলেয়নেপ য়ান ানপিরতরাগনকরান্ক্া�নতখঠযনরঠে্্াপঠনকরান�ে ন খঠন �া�জনেরগে্লেিরন্েবিারনরঠে্্াপঠন্ এন্কিনপারি্েন

�াকে ।ন

3. মিশ�র-ননন

কিঠন বজ রনসেেতঠতা:ননমেতরকনক্জোর্েকনর শরযনসেেতঠতানমিশ�রনিঠেতন�ে ।ননিঠ িলিখতনি  য়গি্লরনUে�িঠএ/নমিশ�রUনিপেতন�ে :ন

 স্বনকিঠন বজ রনম াে�রন রজঠা।ন

  বজ রনি্িঠ্াযেবশেঠরনসাাারঠনেকেশল।ন

কিঠন বজ রন্রােঠবে্ে:ননে স নক্জোর্নকিঠন বজ রন�রাািলএন্রনসেেনবিড়ত,নে ্ঠনর�রাে �রন্ এনত�া াাঠনক্জোর্,নতােপরনউপেরন িরজতনমিশ�র,নেসযসেেন

িঠ িলিখতনমিশ�রগি্ল নিঠেতন�ে :ন

  �া �ন�রাািলএ,ন্বত্ন্ এনপিরতরাগনেকেশলন্ এনপ�িত।ন

 কিঠন বজ রনি্িঠ্াযেবশেঠরনবঠরনসি্ঠিপজননিরয়ানপ�িত।ন

 পােসজাঠালনেমােেকিভনযকযপে্েেরন র �ার।ন

4. ডকরে্েেশঠ—ননন

Uে�িঠএ/নমিশ�রUনেরকডজ :নক্�েপরনUে�িঠএ/নমিশ�রUনেরকডজ নর শরযনঠরূঠত্ন3ন নরনসল্ভনরাখেতন�ে ।ন

ঘেঠারনেরকডজ :নস্বনঘেঠারনেরকডজ নর শরযনঠরূঠত্ন5ন নেররনবঠরনরাখেতন�ে ।ন

রঠরাঠরনেরকডজ :নন

a. UweivRgvbUনকিঠন বজ রনঝঁ্িকন্লূরায়ঠ।ন

b. জ শরকনেরগে্লেিরনপারি্ে।ন

c. ঠরূঠত্ন5ন নেররনবঠরনকিঠন বজ রনUপিরতরাগUনডকরে্েেশঠ।নন

 

ে স নে�ে�নসি্ঠিপজনভাে নেকাঠ নসপ্ািরশকৃতনপ�িতনশঠািনকরান�েয়েন,নেসগি্লননাড়ান্যনেকাডনিলডারিশপন�রাাাডজ নশা্্্ া�নঠূরঠত্ন

�রাাাডজ নসি্ঠিপজননকেরন–নmieivnKvixM‡Yiনর শরযনমে াবরনস রক্নসে জাানজযঠগতনজ শরকতানে্েঠনেলেতন�ে ন্ এনকাবকে্জরন

িঠবননপ�িতনি কােশরনবঠরনতােপরনস জপানউতসাি�তনকরান�য়ন ানতােপরনক্�েপরনরিাকতরনিঠরাপভানমপাঠনকের। 
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�ন র: 

 মে াবরনরাা্য়ন নোঠ্য়নজযঠন্ এনি িািঠে া। 

 Nikeন“ি প�ঠকন বজ র”নেকাডনিলডারিশপন�রাাাডজ । 

 Nike ESH �রাা ্ক,নপীৃান2-20 

 Nike SME ্ঠভায়রঠে্েেলনসািনেেযেঠি িলিন রােেব্  
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�্াাাডর  
mieivnKvixযবাতােসরযিনগর্ ন,যকিন/িবপ�নকযবজর ্য্বএযজলযিনগর্ েনরয্তযমে াজ্যজযনগতযজবশ্কতাগি্লযে্েনযেলারয্াা্ে্য্ান্ে রযনাে্য যপিরেবশেকযরবশ্যয

স্রি�তযরাখেব।যmieivnKvixযপিরেবেশরযউপরযিবিভ�যকাজকে্ররয�িতকারকযমভাবযিনবাররযকরেতয ি্িপূররযপপে�পয �রযকরেবয্বএযসবরপাযপিরেবেশরযকা রকািরতারয

উ�িতিবাােনরযময়াসযকরেব।য

 বজর ্যজলযিনিাশনয্বএযব্বোপনারযমি য়ায্বএযকা রমরাল�যউলাবনয্বএযবাংবায়ন।যয্যয�্াাােডর যউিউিখতযিবিভ�যজবশ্কতাযরাবাযমাসিাকযোন�য়যজযনয

 যিবিািনে াগি্লরয্ো্যে যযরেপ�াকা তযকেকারয�েব,যmieivnKvix‡Kযরবশ্যযেসযযে্েনযেলেতয�েব।য

পািয়�  
েলােকশনয্্ােনজারযরবশ্যযিনিিতযকরেবনযে যবজর ্যজলযিনিাশনয্বএযব্বোপনারযমি য়ায্বএযকা রমরাল�যউলািবত,যবাংবািয়তয্বএযরনস্িরতয�ে�।য

HSEযমিতিনিাযবজর ্যজলযকা র ্যমিততা,যর�রােব�রয্বএযপিরোলনাযকরেবন।য

্্ােনজারয্বএযসপ্ারভাযজার’রাযরবশ্যযিনিিতযকরেবনযে যক্রোর�রাযমিশ�রযিনে�নয্বএযবজর ্যজলযমি য়ায্বএযকা রমরাল�রযজবশ্কতাযে্েনযেলেেন।য

ক্রোর�রাযরবশ্যযবজর ্যজলযমি য়ায্বএযকা রমরাল�রযজবশ্কতাযগি্লরযমিতযরনগ্া্�যাাকেবন।য

সএ�া 
 বজর ্যজলয�ে�যিশ�জাত,যস্ািননািরয্বএযবািিরযজলয ি্যব্ব্তযজলয্বএযজল-বাি�তযকিনযিনন্ন।য

 িশ�জাতযবজর ্যজলয�ে�যিশ�জাতযরাবাযবািনিজ্কযমি য়াযোেকযিনগরতযবজর ্যজল।য

 স্ািননািরযবজর ্যজলয�ে�যস্ািননািরযস্িবাা,যে ্নযনয়েলন,যিস�,যশা য়ার,যল��যযত্ািপযোেকযিনগরতযবজর ্যজল।য

 বািিরযজলয�ে�যেকােনাযঝেড়রযস্য়য� য়াযবািিরযজল।য

 পিলউশনযকে�ালযযকযপে্ময�ে�যেকােনাযউপকররযবাযমি য়ায াযেূড়া�যিনিাশেনরযপেূবরযবজর ্যজলেকযপিরেশাানযকের।যয্যযমি য়ায়যর�ভ্রিযজেে,যিফিজক্ালয

পিরেশাানয(ে ্ন-যেতল/জলযAvjv`vKiY),যরাসায়িনকযপিরে াানয(ে ্ন-যPHযিনউ�্ালাযেজশন)য্বএযবায়লিজক্ালযপিরেশাানয(ে ্নয–য্েরনরস)য

 �াজয�ে�যকিন,যমায়কিন,যরাবাযতরলযরবিশতাএশয াযবজর ্যজলযপিরেশাানযমি য়ারযস্য়যরপসািরতয�য়।যযেসপযযকযন্াএকযোেকযরপসািরতযব� য�ােজযর�ভ্রিয

াােক।যয

জবশ্কতা 
1. ঝঁ্িকয্লূ্ায়ন—মিতযযক্রে�ে�যবাি রকযিভিিেতযবজর ্যজেলরযজন্যসজািপতযঝঁ্িকয্ূল্ায়েনরযbw_যরাখেতয�েবয ােতযনূ্ নত্যিননিলিখতযিব য়গি্লযাাকেব:য

a. িশ�জাতযবজর ্যজল,যস্ািননািরযবজর ্যজলয্বএযবািিরযজলযস�যস্ংযবজর ্যজলযিনিাশনয্বএযতারযসোযজিড়তযনাে্,যসর্�ায্বএযপিরেবেশরযিবপেপরযশনািকরর।যয

যনেভনেনািরেতযরবশ্যযবজর ্যিনিাশনযেল,যিনিাশনযDrm,যমকারয্বএযিনিাশেনরযপির্ানযর�ভ্রিযাাকেতয�েব।য

b. স�াব্যবজর ্যজলযিনিসশেনরযসোযসজকর ি্যঝঁ্িকরয্লূ্ায়ন।য

c. পিরেবেশরযঝঁ্িকযক্যকরারযজন্যিনয়য়নযপপিতরযশনািকররয(ে ্ন,যমিশ�র,যপিরপশরন,যজলযপিরেশাান)।য

2. ন�িতয্বএযপপিতয–যমিতযযক্রেেলযরবশ্যযবজর ্যজলযব্বোপনারযকা রমরাল�যবাংবায়নযকরেতয�েব,য ােতযনূ্ নত্,যিননিলিখতযিব য়গি্লযর�ভ্রিযাাকেতয�েব:য

a. ে যস্ংযমি য়ায্বএযউপকররয াযবজর ্যজলযিনিাশেনযব্ব্তয�েবযেসগি্লেকযসএোপনযরাবাযউপকরেররযসএেশাােনরযপেূবরয্লূ্ায়নয্বএযরন্ে্াপনযকরােতয�েব।য

b. স্ংযপিলউশনযকে�ালযযকযপে্েমরয্কযযযনেভেযেনািরয ােতযিবে� রা�কযপর��ারযফলাফলযর�ভ্রিযাাকেবয াযস্ংযমে াজ্যিনয়্,য্ানপায্বএযপারি্েনরয

জবশ্কতারযসোযসসিতযমপশরনযকের।যযযনেভেযেনািরগি্লযরবশ্যযevrmwiKযিভিিেতযপ রােলােনাযকরেতয�েব।য

c. ’̄vbxq AvBbvbyhvqx cÖ‡qvRbxqZv¸wj/gvÎv¸wj  g~j-WWTP.যGi ’̄v‡b cÖ̀ wk©Z n‡e|যয

d. বজর ্যজেলরযপির্ানযক্যকরারযজন্যজলযপন্বর্ ব�ারয্বএযি্িন্াযেজশনযমেেিা।য

e. স্ংযমেয়াজন�য়যিনিাশনযপারি্নযcÖvwß।য
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পিরেবশযCLSয–যপাতায104.14.10 

f. mieivnKvixযরবশ্যযমে াজ্য্ানপোরযসোযস্ানতাযমপশরেনরযজন্য্কযযরনে্্ািপতযিবে� রা�কযপির�াগারয্বএযমি য়াযব্ব�ারযকেরযপিরেবেশযিনিাশনয

েেলরযেূড়া�যবজর ্যজলেকযপর��াগােরযিবে� েররযব্বোযকরেতয�েব।যযবেেরযনূ্ নত্য্কবার,যন্ন্াযসএ �য্বএযপর��ারযব্বোযরবশ্যযকরেতয�েব।যযNike,য

Inc.যমিতিনিারয�ারাযরনে্রাায ে্যপ রােলােনারযজন্যmieivnKvixেকযরবশ্যযবজর ্যজলযিবে� েররযডক্ে্েমশনযরাখেতয�েব।যযয

g. ~̀lY wbqš¿K hš¿vw`‡Kযেকযরবশ্যযবজর ্যজেলরযপিূ তযপপাোররযপে�যউপ ি্য�েতয�েব।য

h. পিলউশনযকে�ালযমি য়ায়যেকােনাভােবযযপান�য়যজল,যকিলএয য়ানারযরাবাযবািিরযজলযিপেয়যপাতলাযকরাযেলেবনা।যযপাতলাযকরায ~̀lY wbqš¿‡biয্কযয া�্য

মি য়াযনয়।য

i. ন্ন্াযসএ �যরবশ্যয‰ÎgvwmKযিভিিেতযকরেতয�েবয্বএয্েতযন্ন্াযসএ ে�রযোন,যন্ন্াযসএ ে�রযপপিত,যক�যক�যপিূ তযপপাারযপর��াযকরায�েয়েেযতায

র�ভ্রিযাাকেতয�েব।য

j. সএেশাানযব্বোযস�,য্কযযরসািতযিরেপানর যমি য়া।য

k. ~̀lY wbqš¿K hš¿vw`রযজন্য্কযযপিরপশরনয্বএযর�রােব�রযসিূে।য

l. ে যেকােনাযজ্ায�ােজরযজন্য্কযযন্ন্াযসএ �য্বএযপিরত্াগযকা র ্।যযিবেশ ভােবয্যসবযব্ব�ােররযরনে্্াপনযস�য্কযযেরগে্লনিরযপারি্নযোড়া,য

িশ�জাতযরাবাযমি য়াজাতয�াজযেকযপেনযসার,যফাযর লাযজারযিফলযে্েনিরয়ালযরাবাযরন্যেকােনাযভােবযজি্েতযমেয়াগযকরায ােবনা।য

m. পিূ তযজলযিনিাশনযেলযরবশ্যযসবেেেয়যকােেরযপখিলকা তযকাকাে্াযরাবাযবাসোনযোেকযনূ্ নত্য100যি্নারযপেূরযাাকেতয�েব।য

3. মিশ�রয–যস্ংযমভািবতযক্রোর�েকযবাি রকযিভিিেতযবজর ্যজলযসেেতনতাযমিশ�রয �রযকরেতয�েব।যযিননিলিখতযিব য়গি্লরযে�িনএযিপেতয�েব:য

 বজর ্যজলযিনিাশেনরযমকার,যিনিাশনযেলয্বএযDrm।য

 ~̀lY wbqš¿b hš¿vw`যসজেকর যসাাারনয�্ান।য

 পিরেবেশযরিনয়িয়তযভােবযিনিাশেনরযমভাব।য

রনে্্ািপতযক্রোর�য ারাযবজর ্যজলযপিরেশাানয্বএ/রাবাযন্ন্াযসএ ে�রযসোযজিড়তযতােপরযউপেরযবিররতয্কযযমিশ�েররযসোযিননিলিখতযমিশ�রয �রযকরেতয

�েব।য

 রসএগিতয্বএযসএেশাানযব্বোযস�য াা াযন্্নাযসএ �যেককশলয্বএযপপিত।য

 র�রােব�রযস�,যমে াজ্য ~̀lY wbqš¿Y hš¿vw`iযজন্যিবেশ যি য়াযপপিত।য

 e¨w³MZ cÖwZi¶v hš¿vw`i e¨envi।য

4. ডক ে্ ে্মশন—যযয

মিশ�রযেরকডর :যক্�েপরযমিশ�রযেরকডর যরবশ্যযনূ্ নত্য3যবেরযসল্ভযরাখেতয�েব।য

ঘননারযেরকডর :যস্ংযঘননারযেরকডর যরবশ্যযনূ্ নত্যU5যUবেেররযজন্যরাখেতয�েব।য

রন্ান্যেরকডর :যয

a. weiRvgvbযবজর ্যজলযঝঁ্িকয্লূ্ায়নয্বএযিনিাশনয য ~̀lY wbqš¿Y hš¿vw`i ZvwjKv।য

b. weiRvgvbযবজর ্যজলযিনিাশনযপারি্ন।য

c. নূ্ নত্য3 বেেররযজন্য ~̀lY wbqš¿b hš¿vw`যপিরপশরন।য

d. উপকরেররযজ�বেযকালযপ র�য ~̀lY wbqš¿b hš¿vw`র র�রােব�রয্বএযে্রা্িতরযেরকডর ।য

e. বজর ্যজেলরযপর��াগােরযিবে� েররযফলাফলযনূ্ নত্যU5যUবেেররযজন্যোিলেয়যে েতয�েবযরাবাযরিতযসাািতকযফলাফলযরাখেতয�েব।য

f. জ্ায�ােজরযপিরত্াগযbw_যরবশ্যযনূ্ নত্যU5য Uবেেররযজন্যোিলেয়যে েতয�েব।য
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ে সবযে�ে�যস্িনিপরিভােবযেকান যসপ্ািরশকা তযপপিতযশনািযকরায�েয়েে,যেসগ্িলযোড়ায্যযেকাডযিলডারিশপয�্াাাডর যশা্্্া�যনূ্নত্য

�্াাাডর যস্িনিপরিযকেরয–যmieivnKvixM‡Yiযরবশ্যযমে াজ্যসবরক্যসেবরাাযজযনগতযজবশ্কতাযে্েনযেলেতয�েবয্বএযকাজকে্ররয

িনজনযপপিতযিবকােশরযজন্যতােপরযসবরপাযউতসাি�তযকরায�য়য াযতােপরযক্�েপরযরিাকতরযিনরাপিাযমপানযকের। 

�িব্: 

 মে াজ্যরাা�য়য যোন�য়যজযনয্বএযিবিািনে া। 

 Nike ESH �্াাব্ক,য Uপাতায2-16 

 BSR;  য়ানারযেকায়ািলযযগাযডলাযনসয্াযেনি�এয�্াাাডর স 
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mieivnKvix বাতােসর িনগড্ ন, কিন/িবপ�নক বজড য ্বএ জল িনগড্ েনর ্ত মে াজয জযনগত জবশযকতাগ্িল ে্েন েলার 

্াধযে্ ্ান্েের  াায ্ পিরেবশেক কবশযয সর্িুত রা েব। mieivnKvix পিরেবেশর উপর িবিভ� কাজকে্ডর ুিতকারক 

মভাব িনবারণ করেত  ্ি�পূণড পপেুপ  �ণ করেব ্বএ সবডপা পিরেবেশর কা ডকািরতার উ�িতিবধােনর মরাস করেব। 

 েপে�ািলরা্ কথবা িবপ�নক পপাথড ধারণকারর ্াার উপেরর ্বএ ্াার িনেের ে�ােরজ টযাা মণালরর সের জি�ত 
ঝঁ্িক ক্ করার জনয মিিরা ্বএ কা ডমণালর উ াবন ্বএ বাববারন। 

পাির�  
েলােকশন ্যােনজার কবশযয িনিিত করেবন ে  ে�ােরজ টযাা কা ডি্ বাববািরত ্বএ কনস্িরত �ে । 

HSE মিতিনিধ ে�ােরজ টযাা কা ডি্ মিতিা, রুণােবুণ ্বএ পিরোলনা করেবন। 

্যােনজার ্বএ সপ্ারভাযজাররা িনিিত করেবন ে  ক্ডোরররা মিশিুত ্বএ ে�ােরজ টযাা কা ডিে্র মেরাজন ে্েন েলেলন। 

ক্ডোরররা কবশযয ে�ােরজ টযাা মিিরা ্বএ কা ডমণালর মেরাজনররতার োি�পা ে্েন েলেবন। 

সএ�া 
 ্াার উপেরর ে�ােরজ টযাএক �ে  U55 গযালন (208 িলটার) U েথেক েবিশ ধারণ ু্তা  ্� ্কা ক-াানা�রে াগয 

ধারক  া েপে�ািলরা্ কথবা িবপ�নক সা্ র ্জত্ করার জনয বযব�ার করা �র ্বএ  া স ূণড ভূি্ পৃি েথেক উপের 

কবিাত। 

 ্াার িনেের ে�ােরজ টযাা �ে  ্কা টযাা  া েপে�ািলরা্ কথবা িবপ�নক সা্ র ্জত্ করার জনয বযব�ার করা �র 

 ার U10% U কথবা তার েথেক েবিশ কাঠাে্া (্াার িনেের পাযপ স�) ভূি্পেৃির িনেে কবিাত। 

জবশযকতা 
1. ঝঁ্িক ্ূলযারন—মিতা ক্ডেুে� বািেডক িভিিেত স ািপত ঝঁ্িক ্ূলযারেনর bw_ রা েত �েব  ােত নূযনত্ িননিলি ত িবেরগি্ল 

থাকেব: 

a. স্ব ্াার উপেরর ্বএ ্াার িনেের ে�ােরজ টযাএক ্বএ তােপর মেতযকার সের জি�ত িবপেপর তািলকা।  

মেতযকা টযাএেকর মকার (শািরররক গঠন), কবাান, জকার, বরস ্বএ কভয�রা সসাবয স্ব রাসারিনক উপাপােনর 

ফপড ্য তািলকার কবশযয ক�ভ্ড� থাকেত �েব। 

b. ে�ােরজ টযাএেকর সের স কড  �্ ঝঁ্িকর ্ূলযারন। 

c. িনর�ন প�িতর শনা�করণ ্বএ বাববারন (উপা�রণ  রপ্, পিরোলনার কারপা কানন্, লল েক প�া শনা� করার 

উপকরণ (ি�ল িডেটক শন যকযযপে্ে)্বএ ~̀lY wbqš¿b hš¿vw`)। 

2. নরিত ্বএ প�িত – মিতা ক্ডােল ্াার উপেরর ্বএ ্াার িনেের ে�ােরজ টযাএেকর  াায, সর্ুা ্বএ পিরেবেশর উপর 

মভাব িন্ূডল কথবা ক্ করার জনয কবশযয ্কা বাববািরত প�িত থাকেত �েব,  ােত নূযনত্, িননিলি ত িবেরগ্িল 

কবশযয ক�ভ্ড � থাকেত �েব: 
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a. ্াার উপের ে�ােরজ টযাএকগি্লেত কবশযয: 

 তােপর কভয�রা উপাপােনর ্বএ তা স কড  ্� িবপেপর বণডনা কের েলেবল লাগান থাকেত �েব। 

 সবেেের ব� টযাএেকর জরতেনর U110% U ধারণু্তা  ্� জেরকা কমাধান ধারক (েসেকাারর কন েটযন ে্ে) 

থাকেত �েব। 

 পঘূডটনা জিনত ুিতর িবরে্� স্রুা মপান করার জনয  থাাােন সর্ুা েবেনর থাকেত �েব। 

 টযাএক ্বএ তার সের স কড  ্� উপকরণ ভাল কবাার জেল ্বএ েকােনা ুিত কথবা িলেের সসাবনা েপ াে  না 

্টা  াোয করার জনয ডকযে্েেড সা াি�ক পিরপশডণ করেত �েব। 

 ্জত্ সা্ র ধারণ করার উপ ্� গঠন থাকেত �েব। 
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b. ্াার িনেের ে�ােরজ টযাএকগি্ল কবশযয: 

 ্জত্ সা্ র ধারণ করার উপ ্� গঠন থাকেত �েব। 

  থাাােন ্ক বা কিধক িননিলি ত কা ডরত িলে কেেেন মণালর থাকেত �েব। 

- ক�বডতত তপারিকর সের কমধান ধারণ বযবাা (েসেকাাির কন েটযন ে্ে) থাকেত �েব। 

-  রএিির টযাএক পির্াপ মণালর। 

- েভপার ্িনটিরএ। 

- ্াার িনেের জল/ ্াার িনেে তপারিক। 

- পিরসএ যান তািলকার সা্মসযিবধান (�যাাি�কযাল যনেভেোির িরকন িসিলেরশন) 

 ্াার িনেের ুর েথেক স্রিুত থাকেত �েব। 

  থাাােন ্ক বা কিধক িননিলি ত কা ডরত ্ভারিফল সর্ুা  � থাকেত �েব: 

-  রএিির eÜ Kiv hš¿। 

- ্ভারিফল কযালা্ড। 

- ে�াট ভালভ ে্কািনজ্। 

 বাrসিরক ডকযে্েেড সএ�িত পররুা (যেেি া েটি�এ) মা  করেত �েব। 

c. নত্ন উপকরণ িন্ডান বা সএাাপন কথবা িবপয্ান েকান উপকরণ, স্ে াগস্িবধা কথবা প�িতর সএেশাধেনর পর স্ব 

ে�ােরজ টযাএক তািলকাগ্িল কবশযয �াল নাগাপ করেত �েব। বলের নূযনত্ ্কবার তািলকাগ্িল প ডােলােনা করেত �েব। 

d. মিতা টযাএেকর পােশ ডকযে্েেড উrপ�েবয বানা�রন প�িত (মডা� �যাাফার মিসিড্র) াািপত থাকেত �েব। 

e. ডকযে্েেড ি�ল েরস পা প�িত ্বএ Zv‡`i সরবরা� থাকেত �েব। 

3. মিশুণ – পিরোলনা, রুণােবুণ ্বএ/কথবা ক্ডােলর ে�ােরজ টযাএক েথেক উrপ�েবয াানা�রেনর জনয পাির�মা  ক্ডোরর 

্বএ/কথবা mieivnKvixেপর কবশযয িননিলি ত মিেুণ িনেত �েব। 

 টযাএক মণালর ্বএ স কড  ্� উপকরণ/পাযিপএ পিরপশডণ প�িত। 

 উrপ�েবয াানা�রন প�িত। 

 লল েক প�া (ি�ল) কথবা কনযানয টযাএক মণালরর বযথডতার মিতিিরা প�িত। 
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4. ডকযে্েেশন—   

ে�িনএ/ মিশুণ েরকডড : মিতা ক্ডেুে� কবশযয নূযনত্ 3 বলেরর জনয মিশুণ েরকডড  রা েত �েব। 

ঘটনার েরকডড : মিতা ক্ডেুে� কবশযয নূযনত্ 5 বলেরর জনয িবিভ� ঘটনার েরকডড  রা েত �েব। 

কনযানয েরকডড :  

a. নূযনত্ 1 বলেরর জনয সা াি�ক পিরপশডণ ল  োিলের ে েত �েব। 

b. weivRgvb ঝঁ্িক ্ূলযারন ্বএ যন েভন টির। 

c. ্াার িনেের ে�ােরজ টযাএেকর বাrসিরক সএ�িত পররুা (যন েটি া েট�) ে  স্র প ড� ্টা কােজ থাকেব ্বএ তার 

পের্ U30U বলর প ড� োিলের ে েত �েব। 

 
ে সব েুে� স্িনিপডেভােব েকান্ সপ্ািরশকৃত প�িত শনা� করা �েরেল, েসগ্িল লা�া ্য েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শধ্্্া� নূযনত্ 

�যাাাডড  স্িনিপডে কের – mieivnKvixi কবশযয মে াজয সবরক্ সেবডাা জযনগত জবশযকতা ে্েন েলেত �েব ্বএ কাজকে্ডর 

িনজ  প�িত িবকােশর জনয তােপর সবডপা উতসাি�ত করা �র  া তােপর ক্তেপর কিধকতর িনরাপিা মপান কের। 

েেবয: 

 মে াজয রাারর ্ াানরর জযন ্বএ িবিধিনেেধ। 

 Nike ESH �যাাব্ক, পৃিা U2-22, 2-26 
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�যাাাডড  
mieivnKvix বাতােসর িনগড্ ন, কিন/িবপ�নক বজড য ্বএ জল িনগড্ েনর ্ত মে াজয জইনগত জবশযকতাগি্ল ে্েন েলার ্াাযে্ ্ানে্ র নােয   পিরেবশেক রবশযই 

সর্ি�ত রাখেব। mieivnKvix পিরেবেশর উপর িবিভ� কাজকে্ডর �িতকারক মভাব িনবারর করেত  ি্িপূরড পপে�প  �র করেব ্বএ সবডপা পিরেবেশর কা ডকািরতার 

উ�িতিবাােনর ময়াস করেব। 

 POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) জিনত কারের ক্ডোরর ্বএ পিরেবেশর �িতর সসাবনা ক্ করার জনয মি�য়া ্বএ কা ডমনালর উীাবন ্বএ 

বা�বায়ন। 

পািয়�  
েলােকশন ্যােনজার রবশযই িনি�ত করেবন ে  PCB র উপিেিতেত কাজ করার, শরাি করার ্বএ িনয়�ন করার কা ডমরালর উীািবত, বা�বািয়ত ্বএ রনস্িরত �ে�। 

HSE মিতিনিা রবশযই PCB র জনয মি�য়া ্বএ কা ডমরালরর মিত�া, র�রােব�র ্বএ পিরোলনা করেবন। 

্যােনজার ্বএ সপ্ারভাইজার’রা রবশযই িনি�ত করেবন ে  ক্ডোরররা মিশ�র িনে�ন ্বএ PCBর মি�য়া ্বএ কা ডমরালরর মেয়াজন ে্েন েলেছন। 

ক্ডোরররা রবশযই PCB র মি�য়া ্বএ কা ডমরালরর মেয়াজনরয়তা গি্লর মিত AbyMZ থাকেবন। 

সএ�া 
 Polychlorinated biphenyls (PCBs) �ে� িসন েথিক ররগযােনাে�ািরন ে েেগর ্কি েগা�র  া রপা�য ্বএ িেিতশরল।  ্ইগি্ল ৈবপয্িতক উপকরর (�যাাফ্ডার, 

কযাপািসটর, লাইট বযালা�), �াই�িলক �্ইড, ে�্ িরটারেড�স , েপই�, কািল, করটনাশক ্বএ সার েফস েকািএ ্  লযা� ্বএ লি্লকযা� ি�সােব বযাপক ভােব বযব্ত 

�য়।  PCB পিরেবেশর সে� ি্েশ  ায়না ্বএ বনযজরবন   ্ানে্ র জনয ে্চাড় ভােব িব াি। 

জবশযকতা 
1. ঝঁ্িক ্লূযায়ন—মিতি ক্ডে�ে� PCB র জনয বাি ডক িভিভেত স ািপত ঝঁ্িক ্লূযায়েনর bw_ Aek¨B রাখেত �েব  ােত নযূনত্ িননিলিখত িব য়গি্ল থাকেব: 

a. PCB াাররকারর উপকরর ্বএ mvgMÖxi সােভড  ্বএ পপরকরর। 

b. PCB াাররকারর উপকরেরর রবোেনর শনািকরর ্বএ তা স��রয় িবপপ। 

c. PCB র সে� স কড  ি্ ঝঁ্িকর ্লূযায়ন। 

d. ঝঁ্িক ক্ করার জনয িনয়�ন বযবোর kbv³KiY (উপা�রর নরপ্, েলেবিলএ, মেবশ িনয়�ন, পিরপশডর, র-PCB  ি্ ব�র �ারা মিতোপন)। 

2. নরিত ্বএ প�িত – েকােনা ক্ডেল ে খােন 50 ppm েথেক েবিশ গাঢ়ে�র PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ র রেয়েছ ( িপ গাঢ়� জানা না  ায়, 

তা�েল 50 

a. PCB াাররকারর স্� উপকরর রথবা সা্ রর গােয় িননিলিখত েলেবল লাগােত �েব:  

ppm ্র েবিশ বেল াের িনেত �েব) েসখােন রবশযই েসই প�িত বা�বািয়ত করেত �েব  ােত, নযূনত্, িননিলিখত িব য়গি্ল থাকেব:  

িবপপ- ্েত PCB জেছ। 

b. PCB াাররকারর উপকরর থাকা র�েল মেবশািাকার শা্ ্রনে্্ািপত বযািিেপর ্োয mxgve× করা �েব। 

c. PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ রর সে� কাজ করার স্য় e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi সিক বযব�ােরর বযবো থাকেত �েব। 

d. বছের নযূনত্ ্কবার PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ রর রবো  াোই করার জনয পিরপশডন করেত �েব। 

e. PCB াাররকারর উপকরর েথেক েকানারেনর ছল েক পচা (ি�ল) মিতেরাা করার জনয িলিখত ছল েক পচার মিতি�য়া (ি�ল েরস পা) কা ডমরালর থাকেত 

�েব। 

f. ে  পির্ান PCB সা্ি  ্জত্ জেছ তার জনয ছল েক পচা পির�ার করার সা্ি   েথ� পির্ােন উপলভয থাকেত �েব। 

g. স্� PCB পিূ ত সা্ি  ে গি্ল পিরতযাগ করা �য়িন রথবা প্নরায় বযব�ােরর জনয পূবডিনাডািরত করা জেছ েসগি্ল প ূরে্ােন করেত �েব। 
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h. স্� PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ র ে গি্ল পিরতযাগ করার জনয সিরেয় েন য়া �েয়েছ েসগি্ল রবশযই িব ি্ করেত �েব ্বএ ্্ন রনে্্ািপত 

পিরতযাগ েেল পাাােত �েব  া PCB বজড য  �েরর জনয রনে্্ািপত। 

3. মিশ�র – ক্ডোরর  ারা কােজর স্য় PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ রর সএ�েশড জসেত পােরন, ে ্ন র�রােব�র রথবা ত�াবাান ক্ডোরর, তােপর 

মিশ�র িনেত �েব  ােত িননিলিখত িব য়গি্ল রবশযই রড়ভ্ডি থাকেব: 

 PCB জিনত নােয ্বএ পিরেবেশর িবপপ। 

 PCB াাররকারর উপকরর রথবা রনযানয সা্ রর রবোন। 

 PCB াাররকারর উপকরর েথেক িছ� পেথ তরল িনগড্ ন িনয়�ন করা ্বএ ছলেক পচার মিতি�য়া (ি�ল েরস পা)। 

 e¨w³MZ cÖwZi¶v miÄv‡gi বযব�ার, সএে াজন, সর্াব�তা ্বএ  �। 

 PCB াাররকারর উপকরেরর উপ ি্ পিরতযাগ মি�য়া, ে ্ন, লাইট বযালা�। 

 PCB াাররকারর উপকরর ্বএ সা্ রর র�রােব�র কা ডমরালর। 

4. ড যে্ে�শন—   

ে�িনএ/ cÖwk¶b েরকডড : ক্�েপর cÖwk¶b েরকডড  রবশযই নযূনত্ 3 বছর সল্ভ রাখেত �েব। 

ঘটনার েরকডড : PCB র সে� জিচত স্� ঘটনার েরকডড  রবশযই রাখেত �েব।  ্ইসব েরকডড  রবশযই নযূনত্ 5 বছেরর জনয রাখেত �েব। 

রনযানয েরকডড :  

a. weiRvgvb PCB ঝঁ্িক ্লূযায়ন। 

b. PCB াাররকারর উপকরর রথবা সা্ রর পিরপশডন নযূনত্ 3 বছর রাখেত �েব। 

c. PCB বজড য রথবা ~̀lY †gvPb DcKi‡bi রপসারর ্বএ পিরতযােগর ড যে্� নযূনত্ 5 বছর রাখেত �েব। 

 

ে সব ে�ে� সি্নিপড�ভােব েকান  সপ্ািরশকৃত প�িত শনাি করা �েয়েছ, েসগি্ল ছাচা ্ই েকাড িলডারিশপ �যাাাডড  শা্্্ া� নযূনত্ �যাাাডড  সি্নিপড� কের – 

mieivnKvixM‡Yi রবশযই মে াজয সবরক্ সেবডাা জইনগত জবশযকতা ে্েন েলেত �েব ্বএ কাজকে্ডর িনজন প�িত িবকােশর জনয তােপর সবডপা উতসাি�ত করা �য়  া 

তােপর ক্�েপর রিাকতর িনরাপভা মপান কের। 

��বয: 

 মে াজয রাারয়   োনরয় জইন ্বএ িবিািনে া। 

 Nike ESH �যাাবক্, প�ৃা 2-14 
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	 প্রতি U1000U কর্মী পিছু ন্যূনতম একটি ব্যক্তিগত বিছানা৷
	 যান্ত্রিক বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা যেখানে সবসময় U21 থেকে 27U ডিগ্রি সেলসিয়াস (U70-80U ফারেনহাইট) বজায় রাখতে সক্ষম এমন একটি mgwš^Z ক্লিনিক ৷
	 স্বাস্থ্যকরী ব্যবস্থা মানকগুলির প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন৷
	b.  স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান:
	 ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি কাঠামোযুক্ত স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান প্রোগ্রাম৷
	 তত্ত্বাবধান প্রোগ্রামের ফলাফলকে বিশ্লেষণের একটি ব্যবস্থা এবং সংশোধনী পদক্ষেপ এবং চিকিত্সা ব্যবস্থার একটি নির্দেশিকা সরবরাহ করা৷
	 নিযুক্তির সকল স্তর (প্রাক-নিয়োগ, বেসলাইন পরীক্ষা, প্রাক-অ্যাসাইনমেন্ট, অসুস্থতা পরবর্তী)-এ কর্মীদের সাধারণ স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন৷
	 একজন যোগ্য চিকিত্সক, পেশাগত স্বাস্থ্যযত্ন পেশাদার বা দক্ষ কর্তৃপক্ষ অবশ্যই স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা করবেন৷
	 প্রবণতা শনাক্তকরণ এবং স্বাস্থ্যের প্রচারের ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্যের ডেটা অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে৷
	c. স্বাস্থ্য প্রচার: কর্মীদলের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করার উপায় হিসাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে (যেমন:- ধূমপান বন্ধ করা, মহিলাদের শারীরিক DbœwZi Rb¨ মাসের ক্রিয়াকলাপ, wU‡Ubvm f¨vw ‡bmb, †ncvUvBwUm B, f¨vw ‡bmb ইত্যাদি)
	d. প্রতিটি কর্মীর তার নিজস্ব স্বাস্থ্য চিকিত্সা রেকর্ডগুলিতে cÖ‡ekvwaKvi _vK‡e৷
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. µgvRg miÄvg ন্যূনতম 3 বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U9-6

	11 Sanitation
	12 DrinkingWater
	13 DormitoryManagement
	14 CanteenManagement
	15 ChildCareFacilityManagement
	16 GeneralWorkEnvironment
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্বসমূহ
	আবশ্যকতা
	a. কাজের সমস্ত জায়গা পরিষ্কার, শুকনো এবং ভালোভাবে সারাই করে রাখা৷
	b. হাঁটার পথটি থেকে ‡nvuPU LvIqvq ঝুঁকিগুলি এবং অন্যান্য বাধাগুলি দূরে রাখুন৷
	c. সমস্ত বৈদ্যুতিক প্যানেল, চোখ ধোওয়া এবং স্নানের জায়গাগুলি এবং অন্যান্য আপত্কালীন ইক্যুইপমেন্ট থেকে ন্যূনতম 0.9 মি (3ফুট) ক্লিয়ারেন্স রাখুন৷
	d. স্টোরেজ অঞ্চলগুলি সর্বদা গুছিয়ে রাখুন৷ সিলিং বা Av¸b wbfv‡bvi w¯cÖsKv©m থেকে মেটিরিয়ালগুলি U45 সেমি (18ইঞ্চিU) র মধ্যে জমা করে রাখা যাবে না (এর মধ্যে যেটি কম)৷
	e. চলকে পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করতে হবে এবং বর্জ্য যথাযথভাবে ফেলতে হবে (ভেজা মেঝে থাকলে সতর্কতার চিহ্ন দিতে হবে)৷
	f. সকল জানালা এবং দরজর স্বচ্ছ তলগুলি ভাঙা থেকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে৷ যেখানে লোকেদের স্বচ্ছ দরজা এবং বিভাগগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে সেটি অবশ্যই চিহ্নিত রাখতে হবে৷
	a. প্রস্থানের পথগুলি সজ্জিত এবং চিহ্নিত করুন যাতে নিরাপদে পালানোর পথটি ভুল না হয়৷
	b. নিরাপদে বেরোনোর উপায় নয় এমন সকল দরজা এবং প্যাসেজের পথগুলি "প্রস্থান নেই" হিসাবে চিহ্নিত করুন৷ শেষ হয়ে যাওয়া পথগুলি এবং নিরাপদে বেরোনোর রাস্তায় যায় না এমন পথ U16.67 মি (50U ফুট) এর চেয়ে দীর্ঘ হবে না৷
	c. বিল্ডিংয়ের সকল অংশ থেকে প্রস্থানের পথগুলি মুক্ত এবং বাধাহীন রাখুন৷ কোনও দরজা বা প্যাসেজ পালাতে বাধা দিতে লক করা বা আটকানো না থাকে৷
	d. প্রস্থানগুলি এমনভাবে সজ্জিত করুন যাতে প্রতিটি কর্মস্থান থেকে কমপক্ষে দুটি পৃথক পথ (যাতে বিল্ডিং, কাঠামো, বিভাগ বা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে) আগুন বা অন্যান্য আপত্কালীন অবস্থায় অবরুদ্ধ থাকা প্রস্থানের পথ Gi বিকল্প পালানোর উপায় সরবরাহ করে৷
	a. স্ট্যান্ডার্ড রেলিং (4টি ধাপ বা আরও বেশি)৷
	b. ন্যূনতম U0.56 মি প্রস্থ (22 ইঞ্চিU)৷
	c. পিছল রোধী তল সহ ধরার হাতল৷
	d. সিঁড়ির যে কোনও উচ্চতায় ধাপের সমান উচ্চতা এবং প্রস্থ৷
	a. মেটিরিয়াল লোডিং, আনলোডিং এবং স্টোরেজ সম্পর্কিত সকল ঝুঁকিগুলির শনাক্তকরণ৷
	b. শনাক্ত করা সমস্যাগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলির মূল্যায়ন৷
	c. ঝুঁকিগুলি নির্মূল বা হ্রাস করতে নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি শনাক্তকরণ (উদাহরণস্বরূপ নিরীক্ষণ, এরগোনমিকস, i¨vwKs ইনস্টলেশনস)
	a. লোডিং বা আনলোডিং কার্য শুরুর আগে গাড়ীর অপরিকল্পিত প্রস্থান আটকাতে ব্যবস্থাসমূহ৷
	b. বিজোড় ট্রেলারগুলি স্থির আছে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থাগুলি৷
	c. ট্রেলারগুলির wbixb (যখন পাওয়ারযুক্ত মোটর ব্যবহার করা হয়)৷
	d. উপকূলে/ডকে লোড করা না হলে গার্ড দেওয়া৷
	e. মেটিরিয়ালগুলির নিরাপদ জমা করা (উচ্চতা, খাড়াই)৷
	f. প্রতিটি i¨vwKs  ইনস্টলেশন অবশ্যই একটি অনন্য শনাক্তকরনের সংখ্যা এবং নিরাপদ বা সর্বাধিক ওয়ার্কিং লোড অবশ্যই প্রদর্শন করবে৷
	g. কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত কর্মী বা যোগ্য mieivnvKvixiv  নতুন i¨vwKs ইনস্টলেশন, সারাই সংশোধন বা অপসারণ করবে৷
	h. i¨vwKs ইনস্টলেশনের একটি বার্ষিক তদন্ত অবশ্যই একজন যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত করতে হবে (যেখানে i¨vwKs থেকে কোনও ক্ষতি বা আঘাতের ঝুঁকি kbv³ থাকে)৷
	i. সমস্ত মেটিরিয়াল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কাঠামোগত ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গে Rvbv‡Z n‡e এবং wVK করতে হবে৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U4-1

	17 HSECommittee
	18 OccupationalExposureLimits.asd
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার নিশ্চিত করবে যে পেশাগত সংযুক্তি সংস্পর্শে আসার সীমা তৈরি হয়েছে, প্রযুক্ত হয়েছে এবং অনুসৃত হয়েছে৷
	HSEপ্রতিনিধিদের এই স্ট্যান্ডার্ডের জন্য প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলি অবশ্যই প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করতে হবে৷
	কর্মীর প্রশিক্ষণ পায় এবং এই মানকের জন্য প্রোগ্রাম এবং পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলছে তা পরিচালক এবং সুপারভাইজারদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে৷
	কর্মীদের অবশ্যই পেশাগত সংযুক্তি সংস্পর্শে আসার সীমার স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম এবং পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তার সাথে দৃঢ়সংলগ্ন থাকতে হবে৷
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. পদ্ধতি এবং/অথবা কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকিগুলি শনাক্তকরণ (তত্সহ রাসায়নিক, শারীরিক এবং জৈবিক ঝুঁকি(৷
	b. ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মূল্যায়ন (তত্সহ উপলভ্য OEL গুলির সাথে তুলনার নমুনা, প্রয়োজনীয় হিসাবে নির্ধারিত(
	c. ঝুঁকি হ্রাস করতে (উদাহরণস্বরূপ স্থানীয় নির্গমণ, বাতাস চলাচল, পরিবেশের নজরদারি ইত্যাদি( পদ্ধতিগুলি শনাক্তকরণ ৷
	a. ঝুঁকিগুলি রোধ:
	b. সকল ছোঁয়াচেগুলির জন্য সংস্পর্শে আসার মূল্যায়ন (যেমন নমুনা) (তত্সহ জৈবিক(৷
	c. সংস্পর্শে আসা সম্পর্কিত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সম্ভাবনা নির্ধারন করতে কর্মীর অভিযোগগুলি এবং অনুপস্থিতির রেকর্ড পর্যালোচনা৷
	d. mieivnKvixiv  অবশ্যই অনুমতিপ্রাপ্ত সংস্পর্শের সীমার জন্য সর্বাধিক প্রতিরোধমূলক স্বীকৃত বিধি বা সচেতনতার স্ট্যান্ডার্ড যা তাদের দেশের আইন বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা, দ্য আমেরিকান কনফারেন্স অফ গভর্নমেন্টাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিনিস্টস (ACGIH), থ্রেস�
	e. সংক্রমণ সংস্পর্শে আসার সীমা নীচে বজায় রাখার we‡ePbvq, ইন্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রনগুলিকে (যেমন স্থানীয় নির্গমন বা সাধারণ বাতাস চলাচল( e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg দেওয়ার আগে অবশ্যই cÖvavb¨ দিতে হবে৷  কখন দেওয়া হবে:
	f. সংস্পর্শের নিয়ন্ত্রণ hš¿vw` অবশ্যই কার্যকর উপায়ে, তদারকিকৃত এবং রক্ষিত রাখতে হবে৷
	g. জৈব ঝুঁকিগুলির জন্য চিকিত্সার পরিকল্পনা (যেমন লেজিওনেলিয়া, মোল্ড( (hLb AMÖnYxq¯—‡i weivRgvb _v‡K)|
	ঘটনার রেকর্ড: সমস্ত ঘটনার রেকর্ড অবশ্যই ন্যূনতম 5 বছরের জন্য রাখতে হবে।
	অন্যান্য রেকর্ড
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. কমপক্ষে 3 বছরের জন্য তদারকিমূলক এবং মেনটেনেন্স রেকর্ডগুলি৷
	c. কমপক্ষে 5 বছরের জন্য নমুনার পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের ফলাফল৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvix‡`i অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের ...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক বস্তু” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা 5-39
	 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs)

	19 PersonalProtectiveEquipment
	20 RespiratoryProtection
	21 HeatStressManagement
	22 BloodbornePathogens(Disease)
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. কাজ করতে গিয়ে রক্ত বাহিত সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার বিপদগুলি চিহ্নিত করতে হবে (যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে ব্যক্তি, কাজ এবং কাজ করতে গিয়ে যে যে ক্ষেত্রে সংস্পর্শে আসা সম্ভব সেগুলো)।
	b. †ckvMZ Abve„ZKi‡bi wec‡`i mv‡_ mswkó SuywK¸wj g~j¨vqb।
	c. প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের চিহ্নিতকরণ যাতে সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি কমানো বা অপসারণ করা যায়।
	a. i³ Ges Ab¨vb¨ m¤¢ve¨ msµg‡bi m‡½ ms¯úk© Gwo‡q Pjv (সমস্ত দেহরসকেই সংক্রমিত হিসাবে দেখুন)।
	b. সম্ভাব্য রক্ত বাহিত প্যাথোজেনের Øviv msµwgZ  Dc‡Pcov wbM©g‡bi সংস্পর্শে আসার পর হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও জীবাণুমুক্ত করার সুবিধা me mgq cÖ¯‘Z থাকতে হবে।
	c. পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট(PPE) লভ্য থাকতে হবে (উদাহরণস্বরূপ ডিসপোজেবেল গ্লাভস, CPR গার্ড ইত্যাদি)।
	d. তীক্ষ্ণ জিনিসপত্র ফেলে দেওয়ার জন্য পাত্র থাকতে হবে (যেমন কাঁচ, ব্লেড, সেলাইয়ের সূঁচ ইত্যাদি)।
	e. যে সব যন্ত্র, পণ্য অথবা জিনিস রক্ত বাহিত প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে বলে মনে হয় তাদের জন্য, বন্ধ করা যায় এমন, “জৈব-সংক্রমণ-বিপদ” লেবেল করা ব্যাগ ও পাত্র থাকতে হবে।
	f. প্রযোজ্য eR©¨ ফেলা আইনমতে সংক্রমিত জিনিসপত্র wbivcËvi mv‡_ ফেলে দিতে হবে।
	a. চিকিত্সাগত wUKv`vb Kg©m~Px Ges ch©v‡jvPbv GKRb লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিত্সক Øviv অথবা Zvi ZZ¡veav‡b A_ev jvB‡mÝvcÖvß †ckv`vi ¯^v¯’¨ cwiPh©¨v Kvixi Øviv A_ev ZZ¡veav‡b Ki‡Z n‡e Ges webvg~‡j¨|
	b. যে সব কর্মীদের পেশাগত কারণে সংযুক্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে তাদের সবাইকে হেপাটাইটিস বি টিকা দেওয়া এবং সিরিজ টিকাকরণ w`‡Z n‡e।
	c. যে সব কর্মীরা সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের সংস্পর্শ-পরবর্তী মূল্যায়ন এবং c~Y:g~j¨vqb চিকিত্সা করাতে হবে।
	d. আক্রান্ত কর্মীদের চিকিত্সা সংক্রান্ত ফলাফল/মতামতের একটি কপি Zvi wPwKrmvi  15 দিনের মধ্যে w`‡q w`‡Z n‡e।
	a. হেপাটাইটিস বি টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা তার রেকর্ড, যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে স্বেচ্ছায় ত্যাগের চিঠি রাখবেন।
	b. সংস্পর্শে আসার পর মূল্যায়ন এবং তার c~Y:g~j¨vqb 1Tএ1Tর bw_ ।
	ঘটনার রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যূনতম 5 বছরের জন্য বিভিন্ন ঘটনার রেকর্ড রাখতে হবে।
	অন্যান্য রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই weivRgvb ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে হবে।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvix‡`i অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের ...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U5-32

	23 MachineGuarding
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. চলমান মেশিনের অংশগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলির জন্য সমস্ত মেশিন এবং যন্ত্রপাতির সমীক্ষা
	b. বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. ঝুঁকি হ্রাস করতে (উদাহরণস্বরূপ Abp evav, ইন্টারলক, `yB nv‡Z নিয়ন্ত্রণ) নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি শনাক্তকরণ এবং প্রয়োগ৷
	a. নতুন এবং/বা সংশোধিত যন্ত্রপাতিকে প্রথমে নির্মূল এবং তারপরে ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষার বিবেচনা করে মূল্যায়ন৷
	b. রক্ষণগুলি অবশ্যই ভাল কার্যকর অবস্থায় এবং নিরাপত্তা সহকারে থাকতে হবে৷
	c. রক্ষণগুলি যেন অবশ্যই অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি না করে৷
	d. Aek¨B ফ্যান এবং অন্যান্য ঘূর্ণায়মান যন্ত্র hv wKbv কাজের জায়গার উপরে U2.1 মিটার (7 ফুটU) এর কম দূরত্বে i‡q‡Q †m¸‡jv এবং অবশ্যUই 1.25 সেমি (0.5U ইঞ্চি) র কম ওপেনিংয়ে রক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে৷
	e. ঘূর্ণায়মান অংশগুলি সহ যন্ত্রগুলি অবশ্যই স্বয়ংক্রিয় বন্ধ মেকানিজমের সাথে ইন্টারলকড এবং আবদ্ধ থাকতে হবে৷
	f. মেশিন বা যন্ত্রপাতি যেগুলি ব্যবহারের সময় চলতে বা নড়তে পারে তা সুরক্ষিত করা৷
	g. সকল রক্ষণ যন্ত্রের বাত্সরিক তদারকি৷
	h. রক্ষণমূলক মেনটেনেন্স এবং লকআউট/ ট্যাগআউটের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণকারী ‡givgZ করা৷
	a. এলিভেটর, এসক্যালেটর এবং সরঞ্জাম উত্তোলনের পরিচালনা এবং রক্ষণের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি শনাক্তকরণ
	b. বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. গ্রহণযোগ্য স্তর (যেমন ইন্টারলকস, cÖwZ‡ivag~jK iYv‡eb) অবধি ঝুঁকি হ্রাস করতে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলির শনাক্তকরণ এবং প্রয়োগ৷
	a. IR‡bi নিরাপদ উত্তোলন চিহ্নিত করুন৷ যন্ত্রটি যদি মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে না হয় তবে সেভাবে চিহ্নিত করুন৷
	b. ব্যবহারকারী এবং পাশে দাঁড়ানো কর্মীদের আঘাতের ঝুঁকি বাধা দিতে অবস্থান বা ¯’vcb করা৷
	c. ইন্টারলক, বাধা এবং সুরক্ষা যন্ত্রপাতিগুলির আঘাত এড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই যথাযথভাবে ¯’vcb এবং কার্যকর আছে৷
	d. cÖwZ‡ivag~jK iYv‡eb নিয়মিত করা হয়৷
	e. ‡givgZ এবং রক্ষণের ক্রিয়াকলাপ লকআউট/ ট্যাগআউটের প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে দৃঢ় সংলগ্ন৷
	f. যন্ত্রপাতিটির পরিচালন অযোগ্য হলে প্রবেশ আটকাতে বাধা দান এবং ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ৷
	g. আপত্কালীন সময়ে এলিভেটর, এসক্যালেটর এবং miÄv‡gi D‡Ëvj‡Ki ব্যবহারকে উল্লেখ করে পদ্ধতিসমূহ৷
	h. স্থানীয় আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন ব্যবধানে তৃতীয় পক্ষের তদারকি এবং mb`KiY৷
	i. যে কোনও ওভারহেড বাধার কমপক্ষে U2.1U মিটার (7 ফুট) ch©š— উল্লম্ব evav অপসারণ৷
	ঘটনার রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যূনতমU 5U বছরের জন্য বিভিন্ন ঘটনার রেকর্ড রাখতে হবে।
	অন্যান্য রেকর্ড:
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. যন্ত্রপাতিটির জীবনের জন্য নতুন এবং সংশোধিত যন্ত্রপাতিটির মূল্যায়নের রেকর্ড৷
	c. তদারকি এবং রক্ষণের রেকর্ডগুলি অবশ্যই কমপক্ষে 3 বছরের জন্য রাখতে হবে৷
	d. যন্ত্রপাতির জীবনকালের ‡givg‡Zi রেকর্ড৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – 1TmieivnKvix‡`i1T অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক এনার্জি নিয়ন্ত্রণ” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U8-16

	24 EmergencyAction
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	আবশ্যকতা
	a. আপrকালীন অবস্থা তৈরী করতে পারে এমন ঘটনা শনাক্ত করা৷ )উদাহরণস্বরূপ, আগুন, বোমাতঙ্ক, সামাজিক দ্বন্দ্ব, বায়ু দূষণ, পাচার/গুম করা, বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্প, তুফান, চিকিত্সা, ইত্যাদি(৷
	b. প্রতিটি আপrকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির পর্যালোচনা করা৷
	c. ঝুঁকি কমাতে অথবা অপসারণ করতে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শনাক্ত করা )উদাহরণস্বরূপ, আপrকালীন প্ল্যান, ট্রেনিং, অ্যালার্ম সিস্টেম, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ইত্যাদি(।
	a. প্ল্যান সম্পর্কিত দ্বায়িত্ব সমন্ধে অতিরিক্ত তথ্য অথবা ব্যাখ্যার জন্য যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাদের নাম এবং পদমর্যাদা৷
	b. আপrকালীন ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব)wb‡`©k এবং নিয়ন্ত্রন সহ(৷
	c. আপrকালীন নম্বরের পোষ্টিং সহ আপতকালীন পরিস্থিতির রিপোর্টের উপায়৷
	d. নির্গমন পদ্ধতি এবং পোষ্ট করা প্ল্যান )নির্গমন প্রয়োজন এরকম আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য(৷
	e. নির্গমনের আগে গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক উপকরণ অথবা ক্রিয়াকর্মের জন্য যে কর্মীরা থেকে যাবেন তাদের শনাক্ত করা এবং সুব্যবস্থা করা৷
	f. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য শনাক্ত করা এবং সুব্যবস্থা করা৷
	g. উদ্ধারকার্য এবং চিকিত্সার দায়িত্ব৷
	h. সকল কর্মীর জন্য সুব্যবস্থা৷
	i. আপrকালীন অবস্থা সম্পর্কে কর্মীদের সূচিত করতে যোগাযোগ প্রক্রিয়া৷ (Kv‡R cÖZ¨veZ©b, evwo hvIqv BZ¨vw`)|
	j. প্রতি কর্মীর জন্য বার্ষিক নির্গমন ড্রিল৷
	k. বার্ষিক আপrকালীন Kvh©vejx এবং পরিকল্পনা কার্যক্রম পর্যালোচনা|
	a. প্রতিটি পদ্ধতির জন্য অ্যাকশন নিতে পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ৷
	b. পরিবেষ্টিত উচ্চ শব্দ এবং আলোর স্তরেও বোধগম্য ঘোষণা/অ্যালার্ম৷
	c. সুস্পষ্ট এবং পরিচিত ঘোষণা/অ্যালার্ম৷
	d. ঘোষণা/অ্যালার্ম সিস্টেম সক্রিয় করার উপায়৷
	e. পরীক্ষা করার সময় অথবা মেরামত অথবা রক্ষণাবেক্ষণের সময় ব্যাতীত সিস্টেম সর্বদা কর্মক্ষম থাকবে৷
	f. যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বার্ষিক এবং পর্যাবৃত্তিক পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে৷
	ঘটনার রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যূনতম 5 বছরের জন্য বিভিন্ন ঘটনার রেকর্ড রাখতে হবে।
	অন্যান্য রেকর্ড:
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. ন্যূনতম 3 বছরের জন্য নির্গমন ড্রিলের তথ্য৷
	c. ন্যূনতম 3 বছরের জন্য ঘোষণা/অ্যালার্ম সিস্টেম পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের তথ্যাবলী৷
	d. weivRgvb আপrকালীন পরিকল্পনা৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvix‡`i অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের ...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike“অগ্নি নিরাপত্তা ম্যানেজমেন্ট” কোড লীডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড৷
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা 6-1

	25 InjuryIllnessSystemManagement
	26 FireSafetyManagement
	27 MedicalServicesANDFirstAid
	28 ElectricalSafety
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার নিশ্চিত করবে যে বৈদ্যুতিK নিরাপত্তা কার্যক্রম পদ্ধতিগুলি তৈরি হয়েছে, প্রযুক্ত হয়েছে এবং অনুসরণ করা হয়েছে৷
	HSEপ্রতিনিধি বৈদ্যুতিK নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ণ, লিখিত পদ্ধতি, ট্রেনিং, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং বার্ষিক পর্যালোচনা সম্পাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবে৷ ম্যানেজার এবং সুপারভাইজার নিশ্চিত করবে যে কর্মীরা নিরাপদ বৈদ্যুতিK পদ্ধতি সম্পর্কিত...
	কর্মীরা বৈদ্যুতিK নিরাপত্তা পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তাগুলি অবশ্যই পালন করবে৷
	আবশ্যকতা
	a. বৈদ্যুতিK কাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিপদগুলি শনাক্ত করা৷
	b. বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. ঝুঁকি কমাতে অথবা অপসারণ করতে নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি(উদাহরণস্বরূপ, e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg, কর্মপদ্ধতি, ট্রেনিং, নিরাপদে কাজ করার অভ্যাস, ইত্যাদি)৷
	a. সাধারণ বৈদ্যুতিK নিরাপত্তা:
	b.  বৈদ্যুতিন নিরীক্ষণ:
	c. সুরক্ষা উপকরণ)শক্তিশালী সার্কিটে কাজ করার জন্য:(
	অন্যান্য রেকর্ড:
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন
	b. উপকরণ অথবা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আয়ুক†লi নিরীক্ষণ রেকর্ড রাখতে হবে৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – wVKv`viM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের নি...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক এনার্জি নিয়ন্ত্রণ” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা 8-31

	29 ControlofHazardousEnergy
	30 Asbestos
	31 ConfinedSpacesProtection
	32 ContractorSafety
	33 Ergonomics
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার নিশ্চিত করবে যে এরগোনমিক কার্যক্রম পদ্ধতিগুলি তৈরি হয়েছে, প্রযুক্ত হয়েছে এবং অনুসরণ করা হয়েছে৷
	HSEপ্রতিনিধি এরগোনমিক নীতি এবং পদ্ধতির জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ণ, লিখিত পদ্ধতি, ট্রেনিং, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং বার্ষিক পর্যালোচনা সম্পাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবে৷
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজার নিশ্চিত করবে যে কর্মীরা এরগোনমিক পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং সেগুলি পালন করে৷
	কর্মীরা এরগোনমিক পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তাগুলি অবশ্যই পালন করবে৷
	সংজ্ঞা
	a. কাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিপদগুলি শনাক্ত করা৷
	b. বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. ঝুঁকি কমাতে নিয়ন্ত্রণসমূহ শনাক্ত করা(উদাহরণস্বরূপ, কার্যক্ষেত্র পরিকল্পনা, কার্য অবর্তন)৷
	a. musculoskeletal disorders (MSDs), তাদের আভাস এবং লক্ষণ, এবং MSD বিপদের সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট করা৷
	b. কর্মীদের সংস্লিষ্ট করার প্রক্রিয়া যাতে এরগোনমিকস সংক্রান্ত পর্যাবৃত্তিক কথোপকথন অন্তর্ভুক্ত এবং এরগোনমিকের বিষয়ে কর্মীদের মতামতের পর্যালোচনা৷
	c. এরগোনমিক বিপদ অথবা ক্ষতের গতিপ্রকৃতির রিপোর্টের মাধ্যমে এরগোনমিক সমস্যা সমধানের প্রক্রিয়া৷
	d. পুনরাবৃত্তিক গতিবিধির জন্য, গতিবিধির বিরতি অথবা পরিবর্তনের সুযোগ cÖ`vb৷
	e. cÖ‡Z¨‡Ki কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশনের মূল্যায়ন৷
	f. উপকরণ এবং প্রক্রিয়ার পরিকল্পনায় এরগোনমিকস অন্তর্ভুক্ত করা৷
	চিকিত্সা রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই গোপন এবং সুরক্ষিত চিকিত্সা রেকর্ড রাখতে হবে, ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ ও তারপরে U30U বছর পর্যন্ত। শুধুমাত্র আইনগত আবশ্যকতা ব্যতীত, কর্মীর লিখিত সম্মতি ছাড়া তার চিকিত্সা রেকর্ড প্রকাশ করা হবে না।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixMY‡K অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “ইনজুরি/ইলনেস ম্যানেজমেন্ট” কোড লীডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড৷
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা 5-15

	34 FallProtection
	35 MaintenanceSafety
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার মেনটেনেন্স/iYv‡eb সুরক্ষা নীতি এবং পদ্ধতিগুলি বিকাশিত, প্রয়োগ এবং অনুসৃত হচ্ছে তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন৷
	HSE প্রতিনিধি অবশ্যই iYv‡eb সুরক্ষা পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন৷
	মেনটেনেন্স প্রতিনিধি অবশ্যই iYv‡eb সুরক্ষা নীতি ও পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন৷
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজাররা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে কর্মীরা মেনটেনেন্স সুরক্ষা নীতি ও পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং এর প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে দৃঢ় সংলগ্ন৷
	কর্মীদের মেনটেনেন্স সুরক্ষা নীতি এবং পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতি অবশ্যই দৃঢ় সংলগ্ন থাকতে হবে৷
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. মেনটেনেন্স এবং ‡givg‡Zi কার্যগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলির শনাক্তকরণ৷
	b. শনাক্ত হওয়া ঝুঁকিগুলির মূল্যায়ন৷
	c. ঝুঁকি হ্রাস বা নির্মূল করতে নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির শনাক্তকরণ (যেমন e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg, হট ওয়ার্ক পারমিট)৷
	a. কর্মশালাগুলিতে একটি ভাল এবং পরিচ্ছন্ন কর্মপযোগী অবস্থা বজায় রয়েছে৷
	b. সমস্ত সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিকে অবশ্যই নিরাপদ এবং যথাযথ কার্যক্ষম অবস্থায় থাকতে হবে৷
	c. উত্পাদকের সরঞ্জাম ম্যানুয়ালে, cÖ‡ekMg¨Zv৷
	d. e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg সরবরাহিত আছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে৷
	e. রক্ষণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ‡givg‡Zi সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে:
	f. যখনই হট ওয়ার্ক এমন একটি অঞ্চলে করা হয় যা সেই কার্যটি করার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং প্রজ্জ্বলনযোগ্য এবং বিস্ফোরণযোগ্য সামগ্রী মুক্ত, ‡mLv‡b সুরক্ষা পদ্ধতিগুলি এবং হট ওয়ার্ক পারমিট সিস্টেম প্রযোজ্য ৷হট ওয়ার্ক পারমিটে অবশ্যই থাকবে:
	অন্যান্য রেকর্ড:
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. কমপক্ষে 3 বছরের জন্য রক্ষণমূলক মেনটেনেন্স রেকর্ডগুলি৷
	c. যন্ত্রপাতির জীবনকালের ‡givg‡Zi রেকর্ড৷
	d. হট ওয়ার্কের কমপক্ষে 3 বছরের অনুমতি৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – 1TmieivnKvixMY‡K1T অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক বস্তু” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike “বৈUদ্যুতিকU সুরক্ষা” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike “বিপজ্জনক এনার্জি নিয়ন্ত্রণ” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U4-23

	36 OccupationalNoiseExposure
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার অবশ্যই ধ্বনি সংযুক্তি প্রোগ্রামটি বিকাশ, প্রয়োগ এবং অনুসৃত হচ্ছে তা নিশ্চিত করবেন৷
	HSE প্রতিনিধি অবশ্যই একটি ধ্বনি সংযুক্তি প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা, রক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন৷
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজারদের কর্মীরা প্রশিক্ষিত এবং ধ্বনি সংযুক্তি প্রোগ্রাম প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে৷
	কর্মীদের ধ্বনি সংযুক্তি প্রোগ্রাম প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন থাকা নিশ্চিত করতে হবে৷
	আবশ্যকতা
	a. উচ্চ কোলাহলের অঞ্চল শনাক্ত করতে একটি কোলাহোলের মূল্যায়ন আয়োজন করা৷ উচ্চ কোলাহল অঞ্চলগুলি 85 ডেসিবেল বা তার বেশি হিসাবে চিহ্নিত করা৷
	b. উচ্চ কোলাহলের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলির মূল্যায়ন (উদাহরণস্বরূপ শ্রবন ক্ষমতার ক্ষতি, মনোসংযোগ হারানো এবং অগ্নি সংকেত শুনতে না পাওয়া) করা৷
	c. কমপক্ষে U85U ডেসিবেলের চেয়ে কম কোলাহলের সংস্পর্শে আসা কমাতে মূল্যায়ন করা৷
	a. কোলাহলের উপর নজরদারি যেখানে যন্ত্র বা উত্পাদনের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে৷
	b. wbw`©ó kãgvÎvi Rb¨ wba©vwiZ kªeYgZvi mgZvq g~j¨vqb|
	c. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে শ্রবন ক্ষমতার সুরক্ষার উপলভ্যতা এবং ব্যবহার৷
	d. চিহ্নিত করা কোলাহলের স্তরের কার্যকারিতা নির্ধারিত করতে শ্রবন ক্ষমতার সুরক্ষার মূল্যায়ন৷
	a. কর্মীদের কাছ থেকে কোনও ব্যয় নেওয়া নয়৷
	b. কোন mb`avix ‡ckv`vi wPwKrmK দ্বারা আয়োজিত হতে হবে৷
	c. পরীক্ষা (অডিওগ্রাম)টি প্রাথমিকভাবে এবং বাত্সরিক ভিত্তিতে আয়োজিত হবে৷
	d. আক্রান্ত কর্মীদের এর ফলাফল বিজ্ঞাপিত করতে হবে৷
	e. ফলো আপ/সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে যেখানে শ্রবণে কোনও পরিবর্তন mb`avix ‡ckv`vi wPwKrmK দ্বারা শনাক্ত হতে হবে৷
	চিকিত্সা রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই গোপন এবং সুরক্ষিত চিকিত্সা রেকর্ড রাখতে হবে, ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ ও তারপরে U30U বছর পর্যন্ত। শুধুমাত্র আইনগত আবশ্যকতা ব্যতীত, কর্মীর লিখিত সম্মতি ছাড়া তার চিকিত্সা রেকর্ড প্রকাশ করা হবে না।
	ঘটনার রেকর্ড: প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যূনতম 5 বছরের জন্য বিভিন্ন ঘটনার রেকর্ড রাখতে হবে।
	অন্যান্য রেকর্ড
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. কোলাহল মূল্যায়নের পরিমাপগুলি কমপক্ষেU 5U বছরের জন্য রেখে দিতে হবে৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixMY‡`i অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মে...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U5-7

	37 Radiation
	38 TrafficVehicleMgmt
	39 LaserSafety
	40 NanomaterialManagementRSL
	41 HSEManagementSystem
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার
	a. একটি কার্যকর HSE পরিচালনা ব্যবস্থাi KZ©e¨, `vwqZ¡ I  কর্তৃত্বগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে৷
	b. কোনও কার্যকর HSE পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় DcKiYগুলি (তত্সহ পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ) সরবরাহ করে৷
	c. HSE পরিচালনা ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত, প্রযোগ এবং রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা দান করে৷
	HSEপ্রতিনিধিগণ অবশ্যই HSE পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজর রাখবেন৷
	কর্মীরা প্রশিক্ষিত এবং HSE পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন তা পরিচালকগণ এবং তত্ত্বাবধায়কাগণ অবশ্যই নিশ্চিত করবেন৷
	কর্মীগণ অবশ্যই HSE পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন থাকবেন৷
	আবশ্যকতা
	a. উদ্দেশ্যের প্রতিবেদন৷
	b. সম্পর্কিত HSE বিধিনিয়মগুলি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুসারে বরিষ্ঠ ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি৷
	c. অবিরাম বিকাশের প্রতিশ্রুতি৷
	d. HSE লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ এবং পরিমাপের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক৷
	e. নীতিটি অবশ্যই নথিবদ্ধ, রক্ষিত এবং প্রতি দু'বছরে একবার পর্যালোচিত হতে হবে৷
	f. সকল কর্মীদের এবং জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ৷
	g. বরিষ্ঠ লোকেশন ম্যানেজার বা জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা স্বাক্ষরিত৷
	a. weKv‡ki Rb¨, D”P SuywK (ঝুঁকি মুল্যায়ন Abymv‡i), আইনী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাগুলি, প্রযুক্তিগত বিকল্প, আর্থিক, পরিচালনগত এবং ব্যবসায়িক cÖ‡qvRbxqZv এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিবেচিত হবে৷
	b. SMART (স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল, রিয়ালিস্টিক অ্যান্ড টাইম বাউন্ড) লক্ষ্যসমূহ৷ পরিকল্পনগুলি Kg©¯’j জন্য সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সাথে একীকৃত বা পৃথক হতে পারে৷
	c. প্রয়োগের জন্য gvwj‡Ki Dc‡i `vwqZ¡ নিহিত৷
	a. নথিগুলি বৈধ তারিখ সহ (পর্যালোচনার Rb¨)৷
	b. প্রয়োজন অনুসারে weivRgvb ch©v‡jvwPZ নথিগুলি cvIqv hv‡e৷
	c. নথিগুলি কমপক্ষে প্রতি দু'বছরে বা যখন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় তখন একবার অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা পর্যালোচিত করতে হবে৷
	d. অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার রোধ করতে বর্তমানে বাতিল নথিগুলি দ্রুত ব্যবহারের পয়েন্ট থেকে সরাতে হবে৷
	a. ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য দায়িত্ব প্রদানের পদ্ধতিসমূহ৷
	b. অননুসরণ সমাধান এবং রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের বিবরণ৷
	c. গৃহীত পদক্ষেপগুলি †h Zvwi‡Li g‡a¨ অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে৷
	d. সম্পূর্ণ করার তারিখ৷
	a. HSE কৌশলগত পরিচালনাগুলির তুলনায় অগ্রগতি৷
	b. ভূমিকা এবং দায়িত্ব৷
	c. প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ৷
	d. HSE নীতির পর্যালোচনা (প্রতি দু’বছরে)৷
	e. কোনও নিরীক্ষণের ফলাফল, প্রস্তাব, অননুসরণ এবং সংশোধিত এবং রক্ষণমূলক পদক্ষেপগুলির পর্যালোচনা৷
	f. পারফরম্যান্স মেট্রিক্সের পর্যালোচনা৷
	g. সিস্টেমের উপযুক্ততা, পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতার মূল্যায়ন৷
	a. কর্মীদের HSE তথ্য জানাতে একটি স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ‡evW© বা ওয়েবসাইট৷
	b. সকল কর্মীকে মাসিক HSE তথ্য জানানো৷
	a. HSE নীতির weivRgvb কপি৷
	b. weivRgvb HSE কৌশলগত পরিকল্পনা৷
	c. weivRgvb প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা৷
	d. কমপক্ষে 3 বছরের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের রেকর্ড৷
	e. কমপক্ষে 3 বছরের অননুসরণের রেকর্ড৷
	f. কমপক্ষেU 3U বছরের পরিচালন পর্যালোচনার রেকর্ড এবং সম্পর্কিত নথিসমূহ৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvix‡`i অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের ...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 NOS; আকর্ষণীয় ধারণা এবং দর্শন
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U1-1
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	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজারকে বিপজ্জনক বর্জ্য ম্যানেজমেন্টর পদ্ধতিগুলি বিকাশিত, প্রয়োগ এবং অনুসৃত হচ্ছে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে৷
	HSE প্রতিনিধি অবশ্যই বিপজ্জনক বর্জ্য পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণ এবং পরিচালনা করবে৷
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজারগণ অবশ্যই কর্মীদের বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়া ওপদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং দৃঢ় সংলগ্ন তা নিশ্চিত করবে৷
	কর্মী বিপজ্জনক বর্জ্যের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন তা নিশ্চিত করবে৷
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. সমস্ত বিপজ্জনক বর্জ্য তত্সহ সকল বর্জ্যের প্রবাহ যা সম্ভাব্য দহনশীল, ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে বিপদ হিসাবে প্রতীয়মান হয় তা শনাক্ত করা৷
	b. উত্পন্ন বর্জ্যের পরিমাণ এবং পরিবেশ ও মানুষের উপর প্রভাব নির্ধারণ করা৷
	c. রক্ষণমূলক যে ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয় তা প্রয়োগ করা (যেমন বায়ুচলাচল, e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg, আপত্কালীন ধোওয়া বা চোখ ধোওয়ার জায়গা৷)
	a. স্থানীয় আইন ও বিধি অনুসারে বিপজ্জনক বর্জ্য উত্পন্ন, সঞ্চয় এবং cwiZ¨vM করার প্রয়োজনীয় সকল অনুমতি গ্রহণ৷
	b. বিপজ্জনক বর্জ্য অবশ্যই যুক্তি সম্মত সময় সীমার মধ্যে cwiZ¨vM করতে হবে৷
	c. লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং অনুমতিপ্রাপ্ত বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহণকারী, ট্রিটমেন্ট এবং cwiZ¨vM করার myweavhy³ cÖwZôvb ব্যবহার করুন৷
	d. বিপজ্জনক বর্জ্য সঞ্চয়ের /¸`vgRvZ KiY ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাসমূহ:
	 ¸`vgRvZKi‡Yi ক্ষেত্রগুলি অবশ্যই সুরক্ষিত হতে হবে৷
	 ¸`vgRvZKi‡Yi ক্ষেত্রগুলিতে অবশ্যই পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা এবং cÖ‡ek‡hvM¨  জরুরী চোখ ধোওয়ার ব্যবস্থা থাকাতে হবে৷
	 খাবার গ্রহণ, ধূমপান বা পান করা চলবে না তার নির্দেশ সম্বলিত প্রতীক অবশ্যই রাখতে হবে৷
	 বিপজ্জনক বর্জ্য সঞ্চয়ের ক্ষেত্রগুলি অবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে৷
	 যেখানে মোট ধারকের আয়তন 55 গ্যালনের বেশি (208 লিটার) সেখানে সেকেন্ডারি ধারকটি অবশ্যই বৃহত্তম ধারকের আয়তনের 110% হতে হবে৷
	 চলকে পড়ার ব্যবস্থাগ্রহণের ইক্যুইপমেন্ট তত্সহ প্রয়োজনীয় e¨w³MZ cÖwZiv miÄvg (PPE) অবশ্যই বিপজ্জনক বর্জ্য সঞ্চয়ের ক্ষেত্রগুলিতে অবস্থিত হতে হবে৷
	 দহনশীল এবং সহজদাহ্য বর্জ্যগুলি অবশ্যই জ্বলনের উত্স থেকে দূরে রাখতে হবে৷
	 অ-সামঞ্জস্য বর্জ্যগুলি অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে৷
	 ধারকগুলির মাঝে অবশ্যই পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে৷
	 ধারকগুলি স্তুপ্তীকৃত করে রাখা যাবে না৷
	 বিপজ্জনক বর্জ্য ¸`vgRvZKi‡Yi অঞ্চল অবশ্যই অ-বিপজ্জনক বর্জ্য থেকে আলাদা করে রাখতে হবে৷
	e. বিপজ্জনক বর্জ্য সঞ্চয়ের/¸`vgRvZKi‡Yi ধারকের প্রয়োজনীয়তাসমূহ:
	 ধারকগুলি অবশ্যই অভেদ্য তলে সঞ্চয় করতে হবে৷
	 ধারকগুলি এবং বর্জ্য অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে৷
	 ধারকগুলি অবশ্যই ভাল অবস্থায় থাকতে হবে৷
	 সকল ধারক অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বিপজ্জনক বর্জ্য হিসাবে লেবেলযুক্ত থাকতে হবে এবং বর্জ্য শনাক্তকরণ এবং বিপদগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে৷
	 ঢাকনাগুলি বর্জ্য স্থানান্তরের সময় বাদে সর্বদা বন্ধ করে রাখতে হবে৷
	f. একটি বর্জ্য হ্রাস এবং সর্বনিম্নকরণ প্রোগ্রাম নথিবদ্ধ এবং প্রয়োগ করা৷
	g. বিপজ্জনক বর্জ্য ¸`vgRvZKi‡Yi ক্ষেত্রগুলিতে সাপ্তাহিক নিরীক্ষণ আয়োজন এবং নথিবদ্ধ করা৷
	h. বিপজ্জনক বর্জ্য নষ্ট করার রেকর্ড রক্ষণ (তত্সহ বর্জ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, cwiZ¨vM করার তারিখ, পদ্ধতি এবং cwiZ¨vM করার স্থান)৷
	i.  mieivnKvix দায়িত্বপূর্ণ পরিবেশের অনুশীলন ব্যবহার করে বর্জ্য cwiZ¨vM করা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ৷  এই অনুশীলনটি অর্জন করতে,  mieivnKvix‡K অবশ্যই লাইসেন্সপ্রাপ্ত/অনুমতিপ্রাপ্ত (Nike দ্বারা অনুমতির বিবেচনাধীনে) বর্জ্য পরিবহনকারী এবং cwiZ¨vM করার সুবিধাগুলির �
	j. Nike ব্যবহৃত বর্জ্য ম্যানেজমেন্ট, সঞ্চয়, স্থানান্তর, ট্রিটমেন্ট এবং cwiZ¨M করার সুবিধাগুলির পর্যালোচনা করার অধিকার রক্ষণ করে৷  তদতিরিক্ত, Nike-র mieivnKvix‡K  Nike-কে গৃহীত eR©¨ cwiZ¨M করার পদ্ধতিগুলির নথিবদ্ধ যাচাই দিতে বলতে পারে৷
	a. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় অনুমতিসমূহ৷
	b. কমপক্ষে 1 বছরের নিরীক্ষণ৷
	c. cwiZ¨vM/বাতিল করার কমপক্ষে 5 বছরের রেকর্ড৷
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক বস্তু” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U2-9

	45 SolidWaste
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে কঠিন বর্জ্য কম করার এবং ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালী উদ্ভাবিত, বাস্তবায়িত এবং অনুসরিত হচ্ছে।
	HSE প্রতিনিধি অবশ্যই কঠিন বর্জ্যের জন্য প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন।
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজার’রা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর আবশ্যকতা মেনে চলছেন।
	কর্মচারীরা অবশ্যই কঠিন বর্জ্যের র প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর আবশ্যকতা গুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. কঠিন বর্জ্যের হ্যান্ডলিং, মজুত, স্থানান্তরন, এবং পরিত্যাগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিপদ শণাক্তকরণ।
	b. বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. ঝুঁকি কম করার নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির শণাক্তকরণ (উদাহরণ স্বরুপ, বিযুক্তকরণ (সেগ্রিগেশন), পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট, মিনিমাইজেশন ইত্যাদি)।
	d. কঠিন বর্জ্য প্রাধান্যপরম্পরা (হায়ারারর্কি) অনুসরণ করতে হবে:
	i.  উrস নিবারন (সোর্স রিডাক্শন)
	ii. ইন-হাউস পুনপ্রক্রিয়াকরণ
	iii. ক্লোজ্ড্লুপ পুনপ্রক্রিয়াকরণ
	iv. Nike স্পন্সর্ড্কার্যক্রম
	v. ডাউন সাইক্লিং
	vi. এনার্জি পুনরুদ্ধার
	vii. ল্যান্ডফিল
	viii. দায়িত্বপূর্ণ ভস্মীকরণ
	a. কঠিন বর্জ্যের সমস্ত প্রবাহের একটি ইনভেন্টোরি (তালিকা)।  বর্জ্যের প্রকার, উrপাদনের পরিমান, পুনপ্রক্রিয়া বিকল্প এবং মাত্রা, এবং পরিত্যাগ স্থলের নাম এবং অবস্থান অবশ্যই ইনভেন্টোরিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
	b. কঠিন বর্জ্য মিনিমাইজেশন কার্যক্রম।  প্রথমে বর্জ্য নিবারন তারপর বর্জ্য হ্রাস কে প্রাথমিকতা দিতে হবে।
	c. বর্জ্যগুলিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, পুনরুদ্ধারযোগ্য, পুনপ্রক্রিয়াযোগ্য এবং অ-পুনপ্রক্রিয়াযোগ্য বিভাগে বিভক্ত করতে হবে।  প্রত্যেকটি বিভাগের বর্জ্যের জন্য অবশ্যই পরিষ্কার, নিয়োজিত পৃথক পৃথক পাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
	d. বিপজ্জনক এবং কঠিন বর্জ্য অবশ্যই পৃথক করতে হবে।
	e. কঠিন বর্জ্য মজুত স্থানটি অবশ্যই সুরক্ষিত এবং ঢাকা থাকতে হবে, এবং তার দেওয়ালগুলি অভেদ্য হতে হবে।
	f. ট্র্যান্সপোর্ট এবং ডিস্পোসাল কোম্পানীগুলিকে কঠিন বর্জ্য স্থানান্তরন এবং পরিত্যাগের জন্য লাইসেন্স্ড অথবা অনুমোদিত হতে হবে।
	g. কঠিন বর্জ্য পরিত্যাগের রেকর্ড অবশ্যই রাখতে হবে।
	h. কঠিন বর্জ্য অকুস্থলে জ্বালিয়ে দেওয়া বা পরিত্যাগ করা একমাত্র তখনই অনুমোদন করা হবে যখন যথার্থ রেগুলেটরি এজেন্সির অনুমোদন এবং একটি পারমিট থাকবে।
	 সমস্ত কঠিন বর্জ্য প্রবাহের বর্ণনা।
	 বর্জ্য মিনিমাইজেশনের সাধারন কৌশল।
	 যথাযথ হ্যান্ডলিং, মজুত এবং পরিত্যাগ কৌশল এবং পদ্ধতি।
	 কঠিন বর্জ্য মিনিমাইজেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া পদ্ধতি।
	 পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টের ব্যবহার।
	a. UweivRgvbU কঠিন বর্জ্য ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. আবশ্যক রেগুলেটরি পারমিট।
	c. ন্যূনতম 5 বছরের জন্য কঠিন বর্জ্য Uপরিত্যাগU ডক্যুমেন্টেশন।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike “বিপজ্জনক বর্জ্য” কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা 2-20
	 Nike SME এনভায়রনমেন্টেল সাস্টেইনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজী

	46 Wastewater
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে বর্জ্য জল নিষ্কাশন এবং ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালী উদ্ভাবিত, বাস্তবায়িত এবং অনুসরিত হচ্ছে।
	HSE প্রতিনিধি বর্জ্য জল কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন।
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজার’রা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং বর্জ্য জল প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর আবশ্যকতা মেনে চলছেন।
	কর্মচারীরা অবশ্যই বর্জ্য জল প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর আবশ্যকতা গুলির প্রতি অনুগামী থাকবেন।
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. শিল্পজাত বর্জ্য জল, স্যানিটারি বর্জ্য জল এবং বৃষ্টির জল সহ সমস্ত বর্জ্য জল নিষ্কাশন এবং তার সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিপদের শনাক্তকরণ।  ইনভেনটোরিতে অবশ্যই বর্জ্য নিষ্কাশন স্থল, নিষ্কাশন Drm, প্রকার এবং নিষ্কাশনের পরিমান অন্তর্ভুক্ত থাক
	b. সম্ভাব্য বর্জ্য জল নিষ্কসশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. পরিবেশের ঝুঁকি কম করার জন্য নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির শনাক্তকরণ (যেমন, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, জল পরিশোধন)।
	a. যে সমস্ত প্রক্রিয়া এবং উপকরণ যা বর্জ্য জল নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হবে সেগুলিকে সংস্থাপন অথবা উপকরণের সংশোধনের পূর্বে মূল্যায়ন এবং অনুমোদন করাতে হবে।
	b. সমস্ত পলিউশন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টের একটি ইনভেন্টোরি যাতে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষার ফলাফল অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা সমস্ত প্রযোজ্য নিয়ম, মানদন্ড এবং পারমিটের আবশ্যকতার সঙ্গে সম্মতি প্রদর্শন করে।  ইনভেন্টোরিগুলি অবশ্যই evrmwiK ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে হবে।
	c. ¯’vbxq AvBbvbyhvqx cÖ‡qvRbxqZv¸wj/gvÎv¸wj  g~j-WWTP. Gi ¯’v‡b cÖ`wk©Z n‡e|
	d. বর্জ্য জলের পরিমান কম করার জন্য জল পুনর্ব্যবহার এবং মিনিমাইজেশন প্রচেষ্টা।
	e. সমস্ত প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন পারমিট cÖvwß।
	f. mieivnKvix অবশ্যই প্রযোজ্য মানদন্ডের সঙ্গে সমানতা প্রদর্শনের জন্য একটি অনুমোদিত বিশ্লেষণাত্মক পরিক্ষাগার এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পরিবেশে নিষ্কাশন স্থলের চূড়ান্ত বর্জ্য জলকে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করতে হবে।  বছরে ন্যূনতম একবার, নমুনা সংগ্রহ এব�
	g. `~lY wbqš¿K hš¿vw`‡K কে অবশ্যই বর্জ্য জলের দূষিত পদার্থের পক্ষে উপযুক্ত হতে হবে।
	h. পলিউশন কন্ট্রোল প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই পানীয় জল, কুলিং ওয়াটার অথবা বৃষ্টির জল দিয়ে পাতলা করা চলবেনা।  পাতলা করা `~lY wbqš¿‡bi একটি গ্রাহ্য প্রক্রিয়া নয়।
	i. নমুনা সংগ্রহ অবশ্যই ‰ÎgvwmK ভিত্তিতে করতে হবে এবং এতে নমুনা সংগ্রহের স্থান, নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি, কী কী দূষিত পদার্থ পরীক্ষা করা হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
	j. সংশোধন ব্যবস্থা সহ, একটি অসঙ্গতি রিপোর্ট প্রক্রিয়া।
	k. `~lY wbqš¿K hš¿vw`র জন্য একটি পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সূচি।
	l. যে কোনো জমা স্লাজের জন্য একটি নমুনা সংগ্রহ এবং পরিত্যাগ কার্যক্রম।  বিশেষভাবে এইসব ব্যবহারের অনুমোদন সহ একটি রেগুলেটরি পারমিট ছাড়া, শিল্পজাত অথবা প্রক্রিয়াজাত স্লাজ কে পচন সার, ফার্টিলাইজার ফিল মেটেরিয়াল অথবা অন্য কোনো ভাবে জমিতে প্রয়োগ করা যাবেনা।
	m. দূষিত জল নিষ্কাশন স্থল অবশ্যই সবচেয়ে কাছের দখলিকৃত কাঠামো অথবা বাসস্থান থেকে ন্যূনতম 100 মিটার দূরে থাকতে হবে।
	 বর্জ্য জল নিষ্কাশনের প্রকার, নিষ্কাশন স্থল এবং Drm।
	 `~lY wbqš¿b hš¿vw` সম্পর্কে সাধারন জ্ঞ্যান।
	 পরিবেশে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে নিষ্কাশনের প্রভাব।
	অনুমোদিত কর্মচারী যারা বর্জ্য জল পরিশোধন এবং/অথবা নমুনা সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত তাদের উপরে বর্ণিত একই প্রশিক্ষণের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
	 অসংগতি এবং সংশোধন ব্যবস্থা সহ যথাযথ নমুনা সংগ্রহ কৌশল এবং পদ্ধতি।
	 রক্ষণাবেক্ষণ সহ, প্রযোজ্য `~lY wbqš¿Y hš¿vw`i জন্য বিশেষ ক্রিয়া পদ্ধতি।
	 e¨w³MZ cÖwZiv hš¿vw`i e¨envi।
	a. weiRvgvb বর্জ্য জল ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিষ্কাশন ও `~lY wbqš¿Y hš¿vw`i ZvwjKv।
	b. weiRvgvb বর্জ্য জল নিষ্কাশন পারমিট।
	c. ন্যূনতম 3 বছরের জন্য `~lY wbqš¿b hš¿vw` পরিদর্শন।
	d. উপকরণের জীবন্কাল পর্যন্ত `~lY wbqš¿b hš¿vw`র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির রেকর্ড।
	e. বর্জ্য জলের পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের ফলাফল ন্যূনতম U5 Uবছরের জন্য চালিয়ে যেতে হবে অথবা অতি সাম্প্রতিক ফলাফল রাখতে হবে।
	f. জমা স্লাজের পরিত্যাগ bw_ অবশ্যই ন্যূনতম U5 Uবছরের জন্য চালিয়ে যেতে হবে।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, Uপৃষ্ঠা 2-16
	 BSR; ওয়াটার কোয়ালিটি গাইডলাইনস এন্ড টেস্টিং স্ট্যান্ডার্ডস

	47 StorageTanks
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে স্টোরেজ ট্যাঙ্ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত এবং অনুসরিত হচ্ছে।
	HSE প্রতিনিধি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন।
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজাররা নিশ্চিত করবেন যে কর্মচারীরা প্রশিক্ষিত এবং স্টোরেজ ট্যাঙ্ক কার্যক্রমের প্রয়োজন মেনে চলছেন।
	কর্মচারীরা অবশ্যই স্টোরেজ ট্যাঙ্ক প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালী প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মেনে চলবেন।
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. সমস্ত মাটির উপরের এবং মাটির নিচের স্টোরেজ ট্যাংক এবং তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত বিপদের তালিকা।  প্রত্যেকটি ট্যাংকের প্রকার (শারিরীক গঠন), অবস্থান, আকার, বয়স এবং অভ্যন্তরস্থ সম্ভাব্য সমস্ত রাসায়নিক উপাদানের ফর্দ এই তালিকায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
	b. স্টোরেজ ট্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	c. নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির শনাক্তকরণ এবং বাস্তবায়ন (উদাহরণ স্বরুপ, পরিচালনার কায়দা কানুন, ছল্কে পড়া শনাক্ত করার উপকরণ (স্পিল ডিটেক্শন ইক্যুইপমেন্ট)এবং `~lY wbqš¿b hš¿vw`)।
	a. মাটির উপরে স্টোরেজ ট্যাংকগুলিতে অবশ্যই:
	 তাদের অভ্যন্তরস্থ উপাদানের এবং তা সম্পর্কযুক্ত বিপদের বর্ণনা করে লেবেল লাগান থাকতে হবে।
	 সবচেয়ে বড় ট্যাংকের আয়তনের U110%U ধারণক্ষমতা যুক্ত আরেকটি অপ্রাধান ধারক (সেকেন্ডারী কন্টেইন্মেন্ট) থাকতে হবে।
	 দূর্ঘটনা জনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য যথাস্থানে সুরক্ষা বেষ্টনী থাকতে হবে।
	 ট্যাংক এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপকরণ ভাল অবস্থায় আছে এবং কোনো ক্ষতি অথবা ছিদ্রের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে না এটা যাচাই করার জন্য ডক্যুমেন্টেড সাপ্তাহিক পরিদর্শণ করতে হবে।
	 মজুত সামগ্রী ধারণ করার উপযুক্ত গঠন থাকতে হবে।
	b.  মাটির নিচের স্টোরেজ ট্যাংকগুলি অবশ্যই:
	 মজুত সামগ্রী ধারণ করার উপযুক্ত গঠন থাকতে হবে।
	 যথাস্থানে এক বা অধিক নিম্নলিখিত কার্যরত ছিদ্র অন্বেষন প্রণালী থাকতে হবে।
	- অন্তর্বর্তী তদারকির সঙ্গে অপ্রধান ধারণ ব্যবস্থা (সেকেন্ডারি কন্টেইন্মেন্ট) থাকতে হবে।
	- স্বয়ংক্রিয় ট্যাংক পরিমাপ প্রণালী।
	- ভেপার মনিটরিং।
	- মাটির নিচের জল/ মাটির নিচে তদারকি।
	- পরিসংখ্যান তালিকার সামঞ্জস্যবিধান (স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেন্টোরি রিকন্সিলিয়েশন)
	 মাটির নিচের ক্ষয় থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।
	 যথাস্থানে এক বা অধিক নিম্নলিখিত কার্যরত ওভারফিল্সুরক্ষা যন্ত্র থাকতে হবে:
	- স্বয়ংক্রিয় eÜ Kiv hš¿।
	- ওভারফিল অ্যালার্ম।
	- ফ্লোট ভাল্ভ মেকানিজম।
	 বাrসরিক ডক্যুমেন্টেড সংহতি পরীক্ষা (ইন্টেগ্রিটি টেস্টিং) প্রাপ্ত করতে হবে।
	c. নতুন উপকরণ নির্মান বা সংস্থাপন অথবা বিদ্যমান কোন উপকরণ, সুযোগসুবিধা অথবা পদ্ধতির সংশোধনের পর সমস্ত স্টোরেজ ট্যাংক তালিকাগুলি অবশ্যই হাল্নাগাদ করতে হবে। বছরে ন্যূনতম একবার তালিকাগুলি পর্যালোচনা করতে হবে।
	d. প্রতিটি ট্যাংকের পাশে ডক্যুমেন্টেড উrপন্নদ্রব্য স্তানান্তরন পদ্ধতি (প্রডাক্ট ট্র্যান্সফার প্রসিডিওর) স্থাপিত থাকতে হবে।
	e. ডক্যুমেন্টেড স্পিল রেস্পন্স পদ্ধতি এবং Zv‡`i সরবরাহ থাকতে হবে।
	 ট্যাংক প্রণালী এবং সম্পর্কযুক্ত উপকরণ/পাইপিং পরিদর্শণ পদ্ধতি।
	 উrপন্নদ্রব্য স্থানান্তরন পদ্ধতি।
	 ছল্কে পড়া (স্পিল) অথবা অন্যান্য ট্যাংক প্রণালীর ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি।
	a. ন্যূনতম 1 বছরের জন্য সাপ্তাহিক পরিদর্শণ লগ্চালিয়ে যেতে হবে।
	b. weivRgvb ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ইন্ভেন্টরি।
	c. মাটির নিচের স্টোরেজ ট্যাংকের বাrসরিক সংহতি পরীক্ষা (ইন্টেগ্রিটি টেস্ট) যে সময় পর্যন্ত এটা কাজে থাকবে এবং তার পরেও U30U বছর পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের নি...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
	 Nike ESH হ্যান্ডবুক, পৃষ্ঠা U2-22, 2-26

	48 PolychlorinatedBiphenyls
	স্ট্যান্ডার্ড
	দায়িত্ব
	লোকেশন ম্যানেজার অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে PCB র উপস্থিতিতে কাজ করার, শণাক্ত করার এবং নিয়ন্ত্রন করার কার্যপ্রণালী উদ্ভাবিত, বাস্তবায়িত এবং অনুসরিত হচ্ছে।
	HSE প্রতিনিধি অবশ্যই PCB র জন্য প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবেন।
	ম্যানেজার এবং সুপারভাইজার’রা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং PCBর প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর প্রয়োজন মেনে চলছেন।
	কর্মচারীরা অবশ্যই PCB র প্রক্রিয়া এবং কার্যপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা গুলির প্রতি AbyMZ থাকবেন।
	সংজ্ঞা
	আবশ্যকতা
	a. PCB ধারণকারী উপকরণ এবং mvgMÖxi সার্ভে এবং পঞ্জীকরণ।
	b. PCB ধারণকারী উপকরণের অবস্থানের শনাক্তকরণ এবং তা সম্বন্ধীয় বিপদ।
	c. PCB র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন।
	d. ঝুঁকি কম করার জন্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার kbv³KiY (উদাহরণ স্বরুপ, লেবেলিং, প্রবেশ নিয়ন্ত্রন, পরিদর্শণ, অ-PCB যুক্ত বস্তুর দ্বারা প্রতিস্থাপন)।
	a. PCB ধারণকারী সমস্ত উপকরণ অথবা সামগ্রীর গায়ে নিম্নলিখিত লেবেল লাগাতে হবে:
	বিপদ- এতে PCB আছে।
	b. PCB ধারণকারী উপকরণ থাকা অঞ্চলে প্রবেশাধিকার শুধু অনুমোদিত ব্যাক্তিদের মধ্যে mxgve× করা হবে।
	c. PCB ধারণকারী উপকরণ অথবা সামগ্রীর সঙ্গে কাজ করার সময় e¨w³MZ cÖwZiv miÄv‡gi সঠিক ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
	d. বছরে ন্যূনতম একবার PCB ধারণকারী উপকরণ অথবা সামগ্রীর অবস্থা যাচাই করার জন্য পরিদর্শন করতে হবে।
	e. PCB ধারণকারী উপকরণ থেকে কোনধরনের ছল্কে পড়া (স্পিল) প্রতিরোধ করার জন্য লিখিত ছল্কে পড়ার প্রতিক্রিয়া (স্পিল্রেস্পন্স) কার্যপ্রণালী থাকতে হবে।
	f. যে পরিমান PCB সামগ্রি মজুত আছে তার জন্য ছল্কে পড়া পরিস্কার করার সামগ্রি যথেষ্ট পরিমানে উপলভ্য থাকতে হবে।
	g. সমস্ত PCB দূষিত সামগ্রি যেগুলি পরিত্যাগ করা হয়নি অথবা পুনরায় ব্যবহারের জন্য পূর্বনির্ধারিত করা আছে সেগুলি দূষণমোচন করতে হবে।
	h. সমস্ত PCB ধারণকারী উপকরণ অথবা সামগ্রী যেগুলি পরিত্যাগ করার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলি অবশ্যই বিযুক্ত করতে হবে এবং এমন অনুমোদিত পরিত্যাগ স্থলে পাঠাতে হবে যা PCB বর্জ্য গ্রহণের জন্য অনুমোদিত।
	 PCB জনিত স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের বিপদ।
	 PCB ধারণকারী উপকরণ অথবা অন্যান্য সামগ্রীর অবস্থান।
	 PCB ধারণকারী উপকরণ থেকে ছিদ্র পথে তরল নির্গমন নিয়ন্ত্রন করা এবং ছলকে পড়ার প্রতিক্রিয়া (স্পিল্রেস্পন্স)।
	 e¨w³MZ cÖwZiv miÄv‡gi ব্যবহার, সংযোজন, সীমাবদ্ধতা এবং যত্ন।
	 PCB ধারণকারী উপকরণের উপযুক্ত পরিত্যাগ প্রক্রিয়া, যেমন, লাইট ব্যালাস্ট।
	 PCB ধারণকারী উপকরণ এবং সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যপ্রণালী।
	a. weiRvgvb PCB ঝুঁকি মূল্যায়ন।
	b. PCB ধারণকারী উপকরণ অথবা সামগ্রীর পরিদর্শন ন্যূনতম 3 বছর রাখতে হবে।
	c. PCB বর্জ্য অথবা `~lY †gvPb DcKi‡bi অপসারণ এবং পরিত্যাগের ডক্যুমেন্ট ন্যূনতম 5 বছর রাখতে হবে।
	যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সুপারিশকৃত পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এই কোড লিডারশিপ স্ট্যান্ডার্ড শুধুমাত্র ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করে – mieivnKvixM‡Yi অবশ্যই প্রযোজ্য সবরকম সর্বোচ্চ আইনগত আবশ্যকতা মেনে চলতে হবে এবং কাজকর্মের...
	দ্রষ্টব্য:
	 প্রযোজ্য রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন এবং বিধিনিষেধ।
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