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িাশরখ:

বিষয়: কদরানা ভাইরাি (দকাশভড-১৯) িাংক্রমদের শবদ্যমান শরশিশিদি শবশিক শশল্পনগরীিমূদে স্বািয-শবশি িশি ালন কদর
উৎ ােন অব্যােি রাখা
উ র্য ুক্ত শবষদের আদলাদক জানাদনা যাদে যয, কদরানা ভাইরাি (দকাশভড-১৯) িাংক্রমদের োর শেন শেন বৃশি াদে। কদরানা
ভাইরাি (দকাশভড-১৯) িাংক্রমদের শবদ্যমান শরশিশি যমাকাদবলাে শনদে বশে ুি কায ুক্রম গ্রেে করদি েদব।
১. কদরানা ভাইরাি (দকাশভড-১৯) িাংক্রমদের শবদ্যমান শরশিশিদি িিানমন্ত্রী কায ুালে কর্তুক ১৮ েফা শনদে ুশনা
িশি ালন কদর শবশিক শশল্পনগরীর কায ুক্রম অব্যােি রাখদি েদব;
২. শবশিক শশল্পনগরীর জন্য অনুিরেীে স্বািয ও শনরা ত্তা যিাদ াকল িশি ালন কদর শনিয িদোজনীে ণ্য, কদরানা
িশিদরািকমূলক ণ্য, কৃশষ ও কৃশষজাি ণ্য এবাং ঔষি িামগ্রীিে অন্যান্য ণ্য উৎ ােন আব্যােি রাখদি েদব;
২. জরুশর যিবাে শনদোশজি কারখানাছাড়া শবশিক শশল্পনগরীর শশল্পকারখানািমূে ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা শরৈালনা
করদি েদব। গভুবিী/অসুি/বেি ৫৫ উিু কমুকিুা/কমুৈারীর বাশড়দি অবিান কদর কমুিম্পােদনর ব্যবিা করদি েদব
এবাং যবিন ভািাশে িোন শনশিি করদি েদব;
৩. অবকাঠাদমাগি সুশবিা অনুযােী কারখানা শভিদরই কমীদের আবািদনর ব্যবিা শনশিি করদি েদব। যযিব
শশল্পকারখানাে আবািদনর সুশবিা যনই যিিব কারখানার কমীগে যিদুর িম্ভব শশল্পনগরীর আদশ াদশ অবিান করদব
এবাং স্বািযশবশি যমদন শশল্পনগরী/কারখানা িদবশ শনশিি করদব;
৪. শবশিক শশল্পনগরীর জন্য অনুিরেীে স্বািয ও শনরা ত্তা যিাদ াকলিমূে শনেশমি িশি ালন করদছ শকনা িা মশন শরাং
করার জন্য কারখান য ুাদে, শশল্পনগরী য ুাদে এবাং শবশিক িিান কায ুালে েদি গঠিি যকন্দ্রীে মশন শরাং কশমটি
শনেশমি মশন শরাং কায ুক্রম শরৈালনা করদব।
কদরানা ভাইরাি (দকাশভড-১৯) িাংক্রমদের শবদ্যমান শরশিশিদি স্বািযশবশি িশি ালন কদর শবশিক শশল্পনগরীর
শশল্পকারখানািমূদে উৎ ােন অব্যােি রাখদি বশে ুি কায ুক্রম গ্রেে করদি অনুদরাি করা েল।
িাংর্যশক্ত:
১। িিানমন্ত্রী কায ুালে কর্তুক ১৮ েফা শনদে ুশনা
২। শবশিক শশল্পনগরীর জন্য অনুিরেীে স্বািয ও শনরা ত্তা যিাদ াকলিমূে

(দমাোঃদমাশিাক োিান এনশডশি )
যৈোরম্যান (অশিশরক্ত িশৈব), শবশিক
যফান:০২-৯৫৬৫৬১২

শবিরে: (যজষ্ঠিার ক্রমানুিাদর নে) (কায ুাদথ)ু
০১। আঞ্চশলক শরৈালক, আঞ্চশলক কায ুালে, শবশিক, ঢাকা/ৈট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশােী
(শবশিক শশল্পনগরীিমূদে স্বািয-শবশি িশি ালদনর শবষেটি শনেশমিভাদব মশন শরাং কদর শবশিক িিান কায ুালদে িথ্য যিরদের জন্য)

০২। শবশিক যজলা কায ুালে (িকল)
০৩। শবশিক শশল্পনগরী কমুকিুা (িকল)
অনুশলশ (যজষ্ঠিার ক্রমানুিাদর নে): িেে অবগশি ও িদোজনীে ব্যবিা গ্রেদের জন্য
০১। িশৈব, শশল্প মন্ত্রোলে, মশিশিল, ঢাকা
০২। শবভাগীে কশমশনার, ঢাকা/ৈট্টগ্রাম/রাজশােী/খুলনা/বশরশাল/শিদল /রাংপুর/মেমনশিাংে
০৩। শরৈালক, শবশিক (িকল)
০৪। যজলা িশািক (িকল)
০৫। যকন্দ্রীে িভা শি/িািারে িম্পােক, শবশিক শশল্পনগরী, শশল্প মাশলক িশমশি
০৬। আইশিটি যিল িিান, শবশিক, ঢাকা (ওদেব িাইদ িৈাদরর জন্য)
০৭। িভা শি, শশল্প মাশলক িশমশি, শবশিক শশল্পনগরী (িকল)।

িশ� ম�ণালয়

বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশন (িবিসক)

কেরানা পিরি�িতেত িবিসক িশ�নগরীসমূেহ
অনুসরণীয় �া�্য ও িনরাপ�া �েটাকলসমূহ

�েবশ �েটাকল
�া�্য সুর�া
ও িচিকৎসা িবিধ

উ�ম চচৰ্া

িবষয়াবলী
মিনটিরং

ছুিট/েবতন
ভাতািদ

জীবানুমু�করণ

সামািজক
দরূ �

১. �েবশ �েটাকল
িবিসক িশ�নগরীেত �েবশ
*
*
*

িবিসক িশ�নগরীেত অপিরিচত/িশ�নগরীর সােথ স�কৰ্হীন �ি�বগৰ্ এবং যানবাহেনর
�েবশ িনয়ি�ত থাকেব;
িশ�নগরীেত �েবেশর সময় মা� পিরধান কের �েবশ করেত হেব ;
অতয্ািধক ঝুঁিকপূণ ৰ্ ও সং�িমত এলাকা েথেক আগত �ি� ও যানবাহন জীবাণুমু� কের
িশ�নগরীেত �েবশ িনি�ত করেব।

িশ� কারখানায় �েবশ
*
*
*
*
*
*
*
*
*

একমুখী �ব�াপনায় সামািজক দূর� েমেন কারখানায় �েবশ িনি�ত করেব;
কারখানার বাইের পযৰ্া� �া� �ািনটাইজার/�া� ওয়ােশর �ব�া িনি�ত করেব;
কমৰ্ীেদর �াে�ল/জুতা জীবানুমু� কের কারখানার বাইের িনিদ� �ােন রাখার �ব�া
করেব;
থামৰ্াল �য্ানার মা�েম কমৰ্ীেদর শরীেরর তাপমা�া পরী�ার �ব�া করেব;
�িতিদন কারখানায় �েবেশর পূেবৰ্ই �র, কািশ, �াসক�, ডায়িরয়া আেছ িকনা তা িনি�ত হেব;
েলািডং-আনেলািডং এবং ৈদিনক িভি�ক �িমকেদর অ�া� কমৰ্ীেদর হেত আলাদা রাখার
�ব�া করেব;
কারখানায় �েবেশর পরপরই গািড়গুেলা জীবাণুমু� করেত হেব;
েডিলভাির যানবাহেনর চালকেদরেক তােদর িনজ িনজ যানবাহেন অব�ান িনি�ত করেব;
কারখানায় �েবেশর পর কমৰ্ীেদরেক কেরানা িবষয়ক েসফিট ি�িফং িদেব।

২. জীবানুমু�করণ
*
*
*
*
*
*
*

কারখানার �েবশপথ, অিফস রুম, িমিটং রুম, বারা�া, িসিড়, িলফট, েগাডাউন,
েলািডং-আনেলািডং �ান, যানবাহনসহ কারখানার েয জায়গাগুেলা েবিশ �শৰ্ করা হয় েযমন
দরজা-জানালার হাতল, �া�েরইল ইতয্ািদ িনয়িমত পির�ার ও জীবাণুমু� রাখেত হেব;
িদন েশেষ েমিশনগুেলা জীবাণুমু� করেত হেব;
�েতয্ক িশফেটর পরপরই েকি�েনর েটিবল-েচয়ারসহ খাবার এলাকা জীবাণুমু� রাখেত হেব;
�েতয্কবার টয়েলট �বহােরর পর জীবাণুমু� করেত হেব;
যারা জীবাণুমু�করেণর কােজ িনেয়ািজত থাকেবন তারা যথাযথভােব িপিপই, মা� ও
�া� ে�াভস পিরধান কের �া�য্িবিধ েমেন কাজ করেবন;
িপিপই, মা� ও �া� ে�াভস যথাযথভােব িবন� হেয়েছ িকনা তা িনি�ত করেব;
িপিপই সর�ামািদ, সাবান, টয়েলট েপপার, জীবাণুনাশক যেথ� পিরমােণ মজুদ রাখার
িবষয়িট িন�ত করেব।

৩. সামািজক দরূ �
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

সামািজক দূর� বজায় রাখেত িনধৰ্ািরত সমেয়র ১ ঘ�া আেগ ও পের কারখানা েখালা ও
ব� করেত হেব;
সবৰ্ে�ে� শারীিরক দূর� নূ�তম ০৩ (িতন) ফুট বজায় রাখেত হেব। �েয়াজেন দূর�
বজায় রাখার িনেদ ৰ্শনার জ� েপা�ার �বহার করুন অথবা েমেঝেত ০৩ ফুট দূরে�র
িনেদ ৰ্শক িচ� �বহার করুন;
িবভাগ অনুযায়ী কােজর সময় িভ� করুন;
বতৰ্মান পিরি�িতেত এক েসকশেনর কমৰ্ীেক অ� েসকশেন বদিল পিরহার করুন;
িশফিটং এর সময় জীবাণুমু�করেণর সুিবধার জ� ১ ঘ�া কােজ িবরিত িদন;
দুপুেরর খাবােরর জ� কারখানার িভতেরই েসকশন অনুযায়ী িবরিত িদেয় খাবােরর �ান
িনধৰ্ারণ করুন;
কারখানায় িমিটং আেয়াজেনর পিরবেতৰ্ িভিডও কনফােরে�র মা�েম িমিটং করার
�াধা� িদন;
কারখানায় �েবশ/বািহর হওয়ার জ� একমুখী চলাচেলর �ব�া করেত হেব;
সামািজক দূর� িনি�ত করেত কারখানায় িনয়িমত ফায়ার ি�ল স�� করুন;
কারখানায় িভিজটর �েবশ িনয়ি�ত থাকেব;
যিদ সুেযাগ থােক কারখানা এলাকার িভতেরই জনবেলর আবাসন �ব�া করুন েযখােন
শারীিরক দূর� (নূয্নতম িতন ফুট) বজায় েরেখ অব�ান করা যায়। �েয়াজন েবােধ তাবু
টাঙােনা, েমক িশফট এ আবাসেনর �ব�া করা েযেত পাের;
আবাসন �ব�া কারখানা এলাকার স�ব না হেল যাতায়ােতর জ� যানবাহেনর �ব�া
করুন এবং যাতায়ােতর সময় যানবাহেন পার�ািরক নূয্নতম িতন ফুট শারীিরক দূর�
বজায়সহ অ�া� িনেদ ৰ্শনা অনুসরণ করুন;
প� পিরবহেনর সােথ সংি�� �াইভারেদরেক গািড়র িভতেরই অব�ান িনি�ত করুন;
সামািজক দূর� িনি�তকরেণ কারখানায় িনজ� মিনটিরং �ব�া গেড় তুলুন।

৪. �া�্য সুর�া ও িচিকৎসা িবিধ
*
*
*
*
*
*
*
*
*

�িমক ও কমৰ্চারীেদর সাবৰ্�িণক �া�য্েসবা িনি�ত করেত �াথিমক িচিকৎসার �াব�া রাখুন;
�েয়াজনমত কমৰ্ীেদর িপিপই (�েযাজয্ ে�ে�), মা� ও �া� ে�াভস সরবরাহ করুন;
কেরানা �িতেরাধ িবষেয় সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা করুন;
�িমেকরা �া�য্ িবিধ েমেন কাজ করেছ িকনা তা িনয়িমত মিনটিরং করুন;
দৃ�মান একািধক �ােন ছিবসহ �া�য্ সুর�া িনেদ ৰ্শনা ঝুিলেয় রাখুন;
অসু�য্ �ি�েক তাৎ�িণকভােব আইেসােলশেন েরেখ জরুির িভি�েত িনকট� �া�য্ েকে�
পাঠােনর �ব�া করুন;
েকান কমৰ্ীর মে� কেরানার উপসগৰ্ েদখা িদেল সােথ সােথ কতৃৰ্ প�েক অবিহত করুন;
েকান কমৰ্ীর মে� কেরানা সং�িমত হেল তার িচিকৎসার �ব�াসহ অ�েদরেক কেরানা
েট� এবং েকায়ােরি�ন িনি�ত করুন;
কারখানার িভতের �াকৃিতক বায়ু চলাচেলর জ� এ�জ� ফয্ান চালু রাখেত হেব এবং
িদেনর আেলার সবৰ্ািধক �বহার িনি�ত করেত হেব।

৫. ছুিট/েবতন ভাতািদ
*
*
*
*
*

েকান �িমেকর মে� কেরানা উপসগৰ্ েদখা িদেল শাি�মূলক �ব�া �হন করা হেব না
এবং সেবতেন ছুিট েদয়া হেব এ িবষয়িট কারখানা মািলকপ� �িমকেদরেক আ��
করেব;
যিদ েকান �িমেকর পিরবােরর সদে�র মােঝ কেরানা সং�মেনর উপসগৰ্ ধরা পেড়,
তেব েসই �িমকেক বাসায় থাকার জ� েজারােলাভােব উৎসািহত করেত হেব;
�িমকেদর মে� যারা উপসগৰ্ েদখা েদয়ায় েসলফ আইেসােলশেন থাকেবন বেল বাসায়
িফের েগেছন এবং যােদর পিরবাের েকান সদে�র মে� উপসগৰ্ েদখা িদেয়েছ, তােদরেক
সেবতেন ছুিট েদয়ার িবষয়িট িবেবচনায় রাখুন;
িনয়িমতভােব �িমক/কমৰ্চারীেদর েবতন ভাতািত পিরেশাধ করুন;
বতৰ্মান পিরি�িতেত গুরুতর কারণ �িতত �িমক/কমৰ্চারীেদরেক চাকিরচূয্ত করা েথেক
িবরত থাকুন।

িনয়িমত অনুশীলন কর�ন
বজৰ্নীয়
করণীয়

* যথাযথ �ি�য়ায় ২০ েসেক� সময় িনেয় হাত *
ধুেয় িনন অথবা �ািনটাইজার িদেয় হাত
পির�ার করুন;
*
* কমৰ্ে�ে� মা� পিরধান করুন এবং রুমাল/
িটসুয্ সােথ রাখুন;
*
* যখনই কাঁিশ অথবা হাঁিচ আসেব, তখিন িটসুয্ *
অথবা বাহু (হাত নয়) �বহার কের মুখ ও
নাক েডেক রাখুন এবং িটসুয্ �বহােরর পর *
তা যথাযথ �ােন েফলুন পরবতৰ্ীেত আপনার
হাত ধুেয় েফলুন;
*
* হাত �বহার না কের কনুই অথবা পা �বহার
কের দরজা খুলুন;
* বািড়েত আলাদাভােব েতায়ােল, খাওয়ার পা�,
পািন পােনর �াস, িবছানা ইতয্ািদ �বহার
করুন;
* �েয়াজনীয় �া�য্িবিধ েমেন িনতয্�েয়াজনীয়
প� ও ঔষধপ� ২ স�ােহর জ� সংর�ণ
করুন;
* েযখােনই স�ব ৩ ফুট দূর� বজায় রাখুন;
* শরীেরর েরাগ �িতেরাধ �মতা বৃি�র জ�
�িতিদন সুষম খা� �হণসহ পিরিমত ঘুম ও
িনয়িমত �ায়ােমর অভয্াস গেড় তুলুন;
* কেরানার উপসগৰ্ েদখা মা�ই কতৃৰ্ প�েক
অবগত করুন এবং কমপে� ১৪ িদন বাসায়
অব�ান িনি�ত করুন;

হাত না ধুেয় েচােখ, নােক ও মুেখ হাত
েদয়া যােবনা;
করমদ ৰ্ন বা েকালাকুিল করা েথেক িবরত
থাকুন;
অে�র �বহাযৰ্ িজিনস �শৰ্ করা যােব না;
কারখানার িভতর বা বািহের সভা
সমােবশ করা েথেক িবরত থাকুন;
কারখানার িভতর বা বািহের অযথা আ�া
েদয়া যােবনা;
যিদ আপিন অথবা আপনার পিরবােরর
েকান সদে�র মে� েকািভড-১৯
সং�মেণর উপসগৰ্ (�র ও �ায়ী শুকনা
কাঁিশ) েদখা যায়, তাহেল আপিন কােজ
আসেবন না এবং ঊ�ৰ্তন কাউেক
জািনেয় রাখেবন। একা� �েয়াজন না
হেল বাসা েথেক েবর হেবন না এবং
অিতিথেদর বাসায় �েবেশর অনুমিত
িদেবন না।

৬. মিনটিরং
*

কেরানাকালীন সমেয় কারখানাসমূহ িনয়িমত উপেরা� গাইডলাইন েমেন চলেছ িকনা তা
মিনটিরং করার জ� িবিভ� পযৰ্ােয় মিনটিরং িটম গঠন করেত হেব:
ক. িশ� নগরী পযৰ্ােয়- িবিসক েজলা �ধান/িশ�নগরী কমৰ্কতৰ্ার েনতৃে� �ানীয় �া�য্
িবভােগর �িতিনিধ, িবিসক িশ�মািলক সিমিত, েচ�ার, নািসব/�িমক �িতিনিধসহ
অ�া� �ি�বেগৰ্র সম�েয় গিঠত হেব;
খ. কারখানা পযৰ্ােয়- বৃহৎ িশ�গুেলার ে�ে� কারখানা পযৰ্ােয় িশ�মািলকগণ িনজ উে�ােগ
মািলক-�িমক �িতিনিধ, সংি�� িবিসক িশ� নগরীর �িতিনিধ ও অ�া� উপযু�
�ি�বেগৰ্র সম�েয় মিনটিরং িটম গঠন করেব;
গ. িবিসক �ধান কাযৰ্ালেয় কেরানা �িতেরােধ দািয়�রত িবিভ� সরকারী দ�র, িশ�-বািণজয্
এেসািসেয়শন এর �িতিনিধ ও অ�া� উপযু� �ি�বেগৰ্র সম�েয় মিনটিরং িটম গঠন
করেব;

*

িশ�নগরী কমৰ্কতৰ্া ও বিণ ৰ্ত মিনটিরং কিমিট (�েযাজয্ মেত) সাবৰ্�িণক
িশ�মািলক/িশ�মািলক সিমিতর �িতিনিধ, �িমক �িতিনিধ, পুিলশ/িশ�পুিলশ, �ানীয়
�া�য্ িবভাগসহ েজলা �শাসেনর সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ েরেখ সািবৰ্ক পিরি�িত অবিহত
রাখেবন এবং িনয়িমত ত�/�িতেবদন �ধান কাযৰ্ালেয় ে�রণ করেবন;

*

িশ�নগরী কমৰ্কতৰ্া িশ�নগরীর মূল ফটেক নেভল কেরানা ভাইরাস �িতেরাধ িবষয়ক
সেচতনতামূলক �ানার �াপনসহ মািলক সিমিতর সহায়তায় িনরাপ�া �ব�া েজারদার
করেব এবং �ানাের জরুির েযাগােযােগর জ� িবিভ� গুরু�পূণ ৰ্ দ�র ও �ি�বেগৰ্র
নাম/েফান নং �দান করেব;

*

WHO, ILO, িশ�ম�ণালয়,

�া�য্ম�ণালয়, ও �মম�ণালয়সহ সরকােরর সবৰ্েশষ
িনেদ ৰ্শনা িশ�নগরী কমৰ্কতৰ্া িবিসক িশ�মািলক সিমিতর মা�েম িশ�মািলকেদর অবিহত
করেবন;

*

িশ�নগরী কমৰ্কতৰ্া িনয়িমতভােব িশ�নগরীর িশ�ইউিনট সং�া� যাবতীয় ত� সং�হ
কের যথাযথ কতৃৰ্ পে�র িনকট ে�রণ করেব।

বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশন (িবিসক)

