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Disclaimer: The official version of the “Handbook for Factories” remains the
one provided in English. The below translation is provided for your information only.
Please beware that its updates may not be as regular notably for the questions list.

ICS উপস্থাপনা
ICS সাাংগঠলনক কাঠামমা
পপাশাক উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন, বাজার, স্তবননাদন, আসবাবপত্র স্তনমমাণ, স্থাবর সামগ্রী বা স্তিক্সচার উৎপাদন, সরঞ্জাম, স্তবস্তিন্ন
অ্যাপ্লানয়ন্স উৎপাদন এবং খাদয সামগ্রী সংক্রান্ত স্তবিাগগুস্তি সস্তিস্তিত কনর সামাস্তজক ও পস্তরনবশগত অ্স্তিট করবার জনয ICS একটি
বহুমুখী উনদযাগ যার িক্ষ্য হি লবশ্ববযাপী পণ্য সরবরামহর য াগাম াগ বযবস্থা বরাবর কমম স্থমির পলরমবশগুলির উন্নয়ন
ঘটামনা। ICS সদসযরা পযৌথ িানব উনদযাগ স্তননয় তানদরনক পযসব প্লান্ট পণয সরবরাহ কনর পসখানন এবং ICS তথযিাণ্ডানর পরস্পনরর
মনযয সাযারণ পযসব কারখানা আনে পসখানন এক অ্স্তিট করবার কাঠানমানক পরস্পর িাগািাস্তগ কনর ততস্তর কনর স্তননয়নে। এই ICSএর অ্িযন্তরীণ তথযিাণ্ডানর, ICS-এর সদসযরা তানদর িিািিগুস্তি, অ্স্তিট করার সানথ সম্পস্তকমত সমি নস্তথপত্র (অ্স্তিট করার
প্রশ্নপত্র, কারখানার পপ্রািাইি, সংনশাযন করার কমমসূচী সংক্রান্ত পস্তরকল্পনা, ইতযাস্তদ) অ্স্তিটকৃ ত কারখানাগুস্তিনত পযসব সদসযরা
কাজ করনেন পকবিমাত্র তানদরনক পশয়ার কনরন। ICS এর সদসয পকাম্পাস্তনগুস্তিনক সাযারণ হাস্ততয়ারগুস্তি স্তননয় পরস্পর সহনযাস্তগতা
করনত সক্ষ্ম কনর পতানি পযন তারা তানদর অ্স্তিটগুস্তি পরস্পনরর কানে পবাযগময হনত পানর, পযটা ‘অ্স্তিট করার ক্লাস্তন্তকর’ কাজ
কস্তমনয় স্তদনত পানর এবং জ্ঞান ও সনবমাত্তম কানজর অ্িযাস পরস্পর িাগািাস্তগ করা যায়। ICS পকাননা তথযসম্পদ পাওয়ার মঞ্চ নয়
কারণ সংস্তিষ্ট খুচনরা স্তবনক্রতারা ও ব্র্যান্ডগুস্তি তথযসম্পদ পকবি পসই সব কারখানাগুস্তির পথনকই পপনত পারনবন যার সানথ
ইস্ততমনযযই তারা যুক্ত আনেন।
ICS-এর খুচনরা স্তবনক্রতা সদসয ও ব্র্যান্ডগুস্তির তাস্তিকা পাওয়া পযনত পানর এই ICS ওনয়বসাইট পথনক www.ics-asso.org.
ICS-এর সাধারণ্ পদ্ধলতসমূহ
স্তবশ্ববযাপী সরবরাহ করার পযাগানযাগ বযবস্থাগুস্তি বরাবর উন্নততর স্বচ্ছতা ও দাস্তয়ত্বনবায অ্জমননর উপায় হি যথাযথ পস্তরশ্রম করা।
সামাস্তজক ও পস্তরনবশগত অ্স্তিটগুস্তির পাশাপাস্তশ একটি সস্তিস্তিত মানস্তসকতার পাশাপাস্তশ কারখানাগুস্তির সানথ ঘস্তনষ্ঠ পারস্পস্তরক
সহনযাস্তগতায় সংনশাযনমূিক কমমপস্তরকল্পনাসমূহ পনওয়া হনি পসগুস্তি স্তমস্তিত িানব সুস্থায়ী যরননর সমৃদ্ধতর সরবরাহ করার
পযাগানযাগ বযবস্থা বযবস্তস্থত করায় িূ স্তমকা রাখনত পানর।
ICS বযবস্থার মূি খুটি
ুঁ হি ICS অ্স্তিট করার স্তরনপানটমর প্রশ্নপত্রসমূহ পযগুস্তিনক 60টির পবশী পদনশ বযবহার করা হয়। ICS এর
কাযমকিাপসমূহ এক সাযারণ পদ্ধস্ততর স্তিস্তত্তনত গনে উনঠনে পযটা সমি ICS সদসযরা প্রনয়াগ কনরনেন এবং ব্র্যান্ডগুস্তির দ্বারা অ্স্তিট
করার প্রস্তক্রয়া এিানব এক সম্পূণম স্তনয়ন্ত্রণ সুস্তনস্তিত করা পগনে।
▪

খুচনরা স্তবনক্রতা সদসযরা ও ব্র্যান্ডগুস্তি বাযযতামূিক িানব ICS অ্স্তিট প্রনয়াগ ও বযবস্তস্থত কনরন। অ্স্তিট আরম্ভ করার কাজ
হি সদসযনদর অ্স্তযকারিু ক্ত বযাপার, পযটা ICS বযবহার করার উপনর এক সম্পূণম স্তনয়ন্ত্রণ সুস্তনস্তিত কনর. এর উনেশয হি
অ্স্তিট করার প্রস্তক্রয়ার স্তনরনপক্ষ্তা সুস্তনস্তিত করা।
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▪

ICS অ্স্তিটগুস্তি পকবিমাত্র পকাননা তৃ তীয় পনক্ষ্র মাযযনম করাননা হয় যারা ICS-দ্বারা মানযতা প্রাপ্ত পকান

অ্স্তিট করার পকাম্পাস্তন হনয় থানক।
▪

যখন কারখানাগুস্তিনত পকাননা গুরুতর স্তবস্তযিনের ঘটনা স্তচস্তিত হয় ICS সদসযরা তখন সাযারণ নজরদারী করার
স্তনয়মাবিী পরস্পর পশয়ার কনর থানকন।

▪

সংখযাগস্তরষ্ঠ ICS অ্স্তিটগুস্তি আংস্তশক িানব পঘাস্তিত হয় বা আনদৌ পঘাস্তিত হয় না।

আমামদর তৃ ণ্মূি িমরর অাংশীদারগণ্
ICS সংখযাতাস্তিক সূচক ও তু িনামূিক স্তবনিিণ সহ ICS সদসযনদর পরস্পর সহনযাস্তগতামূিক মতামত ও মূিযায়ননর মাযযনম অ্স্তিট
করার গুণমাননর উপনর নজরদাস্তর কনর।
অনুম োদিত দনরীক্ষো সংস্থোস ূমের সম্পূর্ ণ তোদিকো জোনমত, আ োমির এই বোদেিক ওমেবসোইটটট পদরির্নণ করুন:

https://ics-asso.org/audit-companies/

ICS আদশম আচরণ্লবলধ
প্রনতযক ICS সদসযগণ তানদর সরবরাহকারীনদরনক অ্নুনরায কনরন পযন তারা ICS আদশম আচরণস্তবস্তয পমনন চনিন পযটা সদসযটির
স্তনজস্ব স্তবিাস্তরত আদশম আচরণস্তবস্তযর সানথও সস্তিস্তিত কনর পনওয়া পযনত পানর. এই আচরণস্তবস্তযনত স্বাক্ষ্র কনর, পণয
সরবরাহকারীরা এটা সুস্তনস্তিত কনরন এবং এর প্রস্তত প্রস্ততশ্রুস্ততবদ্ধ হন পয তানদর পাশাপাস্তশ তানদর স্তননজনদর সাবকন্ট্রাক্টার ও
অ্ংশীদাররাও এর প্রস্তত সিান পদখানবন: পরস্পর িাগািাস্তগ কনর দাস্তয়ত্ব পািন করাটাই হি এই যারণাটির মূি বক্তবয।
▪

ICS আদশম আচরণস্তবস্তয বাংিা, স্তহস্তি, স্তচনা িািা, ইংরাস্তজ, িরাস্তস, পস্পনীয় ও তু কম িািায় পাওয়া যানচ্ছ।

▪

ICS আদশম আচরণস্তবস্তযটি সরাসস্তর পমৌস্তিক মানবাস্তযকার স্তবিয়ক আন্তজমাস্ততক সনিিন, আন্তজমাস্ততক পমৌস্তিক শ্রম
মানদণ্ডসমূহ, প্রাসস্তেক আন্তজমাস্ততক শ্রম মানদণ্ডসমূহ, বহুজাস্ততক স্তশনল্পানদযাগ সংক্রান্ত OECD স্তননদম শনামা এবং প্রাসস্তেক
জাতীয় এবং/অ্থবা স্থানীয় আইননর উনেখ কনর। নস্তথপত্রগুস্তির সম্পূণম তাস্তিকা পস্তরস্তশষ্ট অ্ংনশ উনেস্তখত হনয়নে।

▪

আদশম আচরণস্তবস্তযটি ICS-এর সামাস্তজক অ্স্তিট করার প্রশ্নপত্রগুস্তির 9টি অ্যযানয় আনিাস্তচত হনয়নে।
➢ অ্যযায় 0 - পস্তরচািন বযবস্থা, স্বচ্ছতা ও অ্নুসন্ধাননযাগযতা
➢ অ্যযায় 1 - নূযনতম বয়স, স্তশশু শ্রম ও যুবা শ্রস্তমকগণ
➢ অ্যযায় 2 - বলপূ ববক শ্রম
➢ অ্যযায় 3 - ববষময
➢ অ্যযায় 4 - শাস্তিমূিক বযবস্থাসমূহ, পহনস্থা করা ও অ্পবযবহার করা
➢ অ্যযায় 5 - সংগঠিত হবার স্বাযীনতা ও অভিয

োগ পপশ করার প্রস্তক্রয়া

➢ অ্যযায় 6 - কমমঘণ্টা ও অ্স্ততস্তরক্ত কমমঘণ্টা
➢ অ্যযায় 7 - পবতন ও সুস্তবযাসমূহ
➢ অ্যযায় 8 - স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তা

ICS– কারখানাগুলির জনয পু লিকা– Rev.2/2020

3

কারখানাগুলির জনয পুলিকা
ICS-এর সামালজক দায়বদ্ধতাসমূহ

তথ্য আদান-প্রদান প্রলিয়া
তথ্য ভাগাভালগ করা ও যগাপনীয়তা
ICS তথযিাণ্ডানরর মাযযনম পসই একই কারখানার সানথ পযসব ICS সদসযরা সংযুক্ত আনেন তারা অ্স্তিট করার িিািি ও নস্তথপত্র
পদওয়া পনওয়া করনত পারনবন। ICS-এর অ্স্তিট করার িিািিগুস্তি পগাপনীয় এবং পযসব ICS সদসযরা অ্স্তিটকৃ ত কারখানার সানথ
যুক্ত নয় তারা পসগুস্তি বযবহার করনত পারনবন না। ICS সদসযরা অ্বশযই তানদর সরবরাহকারীনদরনক এবং ICS তথযিাণ্ডানর থাকা
সংস্তিষ্ট কারখানাগুস্তিনক উনেখ করনবন পযন অ্স্তিটকৃ ত তথয ও িিািিগুস্তির নাগাি তারা পপনত পানরন। ICS সদসযরা এক সাযারণ
পদ্ধস্তত ও স্তবস্তিন্ন হাস্ততয়ার িাগািাস্তগ কনর বযবহার কনরন পযটা তথয সম্পদ গ্রহনণর জনয বযবহার করা যানব না বরং কারখানাগুস্তি
সামাস্তজক দায়বদ্ধতা পমনন চিনে স্তকনা পকবি তার উপনর নজর রাখার জনয বযবহার করা পযনত পানর।
সরবরাহকারীর বা কারখানার সামথ্ যিনমদন করা ICS-এর অলিটকৃত নলথ্পত্রগুলি
ICS-এর অ্স্তিটকৃ ত স্তরনপাটম সরবরাহকারী বা কারখানার সানথ পিননদন করা যানব না পযন তথযর পগাপনীয়তা স্তনরাপনদ রাখা যায়
পযটা কমীরা অ্স্তিটরনক জাস্তননয় পথনক থাকনত পানরন। কারখানাটি স্তনম্নস্তিস্তখত নস্তথপত্র গ্রহণ করনবন:
•

কারখানার যপ্রাফাইি হয় ICS সদসযটি বা অ্স্তিটকারী পকাম্পাস্তনটি কারখানার কানে অ্স্তিট করার আনগ পাঠিনয় পদয়।
কারখানাটিনক অ্বশযই কারখানার পপ্রািাইিটা পূরণ কনর অ্স্তিট করার আনগ পসই ICS সদসযটির কানে বা অ্স্তিটকারী
পকাম্পাস্তননক পাঠিনয় স্তদনত হনব। কারখানার পস্তরচািকমণ্ডিী অ্স্তিট শুরু করবার স্তমটিং-এর আনগ কারখানাটির
পপ্রািাইিটির তবযকরণ কনর পননবন।

▪

সংস্থানটির পস্তরচািকমণ্ডিী কামরলিভ অযাকশন প্ল্যান (CAP) বা সংনশাযন করার কমমপস্তরকল্পনাটি অ্স্তিট সমাপ্ত
করার স্তমটিং-এ স্থানীয় িািায় স্বাক্ষ্র কস্তরনয় পননবন। অ্স্তিট করার সময় পযসব স্তবস্তযিনের ঘটনাগুস্তিনক স্তচস্তিত করা
পগনে এবং তানদর সংস্তিষ্ট সুপাস্তরশকৃ ত সংনশাযনমূিক কাযমকিাপগুস্তির সম্পনকম CAP-পত স্তরনপাটম করা হনয় থানক।

▪

সামালর ও কমেে (SOC) বা স্তবিয়বস্তুর সংস্তক্ষ্প্তসার যানত অ্স্তিটকৃ ত প্রনতযকটি অ্যযানয়র পরটিং ও স্তবশ্বাস্তয়ত পরটিং
(একটা স্তচঠি ও শতকরা হার) পদওয়া থানক, পসটা পসই কারখানানক পাঠিনয় পদওয়া হয়।

ICS অলিট
ICS অলিট করার বযলি
কমমস্থনি অ্স্তিট করার সামস্তগ্রক উনেশয হি ICS আদশম আচরণস্তবস্তয, স্থানীয় স্তনয়মাবিী এবং আন্তজমাস্ততক মানদণ্ডগুস্তি অ্নুসানর
সংস্থানটির স্তবস্তযস্তননিয পািননর মাত্রার মূিযায়ন করার পাশাপাস্তশ প্রনয়াজনীয় সংনশাযনমূিক কাযমকিাপগুস্তি এবং এর যারাবাস্তহক
উন্নয়ননর সুনযাগগুস্তিনক স্তচস্তিত করা। ICS অ্স্তিট পসই সংস্থানটিনত অ্স্তিটকারীরা পযসব সবনচনয় িানিা কাযমকিাপ পদনখনেন
পসটারও স্তরনপাটম কনরন।
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সশরীযর ICS অ্স্তিট করার সময় যতটা

এিাকা কিার করা হয় তার মনযয আনে:

•

উৎপাদন করার এিাকাসমূহ, এবং

•

সঞ্চয় করার এিাকাসমূহ, এবং

•

যস্তদ পতমন স্তকেু থানক তাহনি কমমচারীনদর থাকবার ও খাওয়ার এিাকাসমূহ, এবং

•

উৎপাদন করার এিাকার কাোকাস্তে থাকা সমি সংস্তিষ্ট স্তবস্তডং।

পযসব স্তবস্তডং এক সানথ িাগািাস্তগ কনর বযবহার করা হয়, পসখানন অ্স্তিটররা সমি স্তবস্তডং-এ যানবন পকননা একসানথ িাগািাস্তগ
কনর বযবহার করা পস্তরসরগুস্তি ঝুুঁ স্তকর উৎস হনয় থাকনত পানর।

ICS অলিট করার প্রলিয়া
ICS অ্স্তিট করার প্রস্তক্রয়াটির েয়টি যাপ আনে:

সূ চনা মিটিং

নমিপত্রের িূ ল্যায়ন
িূ ল্যায়ন

কিম চারী ও
পমরচাল্কিণ্ডল্ীত্রদর
ল্ীত্রদর
সাক্ষাৎকারসিূ হ
িূ হ

সিংস্থাত্রনর এল্াকায়
এল্াকায় ঘু রত্রে
ঘু রত্রে যাওয়া

বন্ধ করার আত্রের
আত্রের মিটিং

সিামি মিটিং

অ্স্তিটকারীরা হনিন অ্স্তিট করবার জনয দাস্তয়ত্বপ্রাপ্ত বযস্তক্ত। প্রকৃ ত অ্স্তিট করার কাজ এই যারাবাস্তহকতা অ্নুসানর হনতও পানর
আবার নাও হনত পানর। অ্বশয, পযসমি যাপগুস্তি নীনচ বণমনা করা হনয়নে পসগুস্তিনক অ্স্তিট করার সময় পূরণ করনত হনব। যস্তদ
সংস্থানটির অ্বস্থা সম্পনকম সম্পূণম যারণা গঠননর সমথমনন আরও স্তকেু যাপ বা নস্তথপত্র দরকার হয়, তাহনি অ্স্তিটরটি সংস্থাননর কানে
অ্স্ততস্তরক্ত স্তকেু তথয জানাননার অ্নুনরায করনত পানরন। অ্স্তিট করার জনয প্রনয়াজনীয় সময় সংক্রান্ত েক পথনক সংস্থানটির
আকানরর উপর স্তনিম র কনর কত স্তদন সময় িাগনত পানর পসটা জানা যায় (অ্নুগ্রহ কনর 'পদ্ধস্তত' সংক্রান্ত স্তবিাগটি পদখুন)।

লবলধভমের লবষয়সমূহ লচলিতকরণ্:
▪

পবশীরিাগ ICS প্রশ্নপত্রর মূিযায়ন করা হয় স্থানীয় আইস্তন প্রনয়াজনীয়তার কথা মাথায় পরনখ।

▪

অ্ননকগুস্তি প্রনশ্নর মূিযায়ন করা হয় ICS প্রনয়াজনীয়তার স্তিস্তত্তনত।

▪

অ্বশয, পযখানন স্থানীয় আইন ICS-এর প্রনয়াজনীয়তা অ্নুসানর গঠিত প্রামাণয প্রশ্নপনত্রর পচনয় কনঠার হয়, খানন সংস্থাননর
কাযমকিানপর মূিযায়ন করা হয় স্থানীয় আইন অ্নুসানর।

▪

পযসব স্তবস্তযিনের ঘটনা সহনজই ও দ্রুত সমাযান করা পযনত পানর (পযমন আপদকািীন যাতায়ানতর পনথ থাকা পকাননা
স্তজস্তনস), পসই স্তবস্তযিের কথা অ্স্তিটকারীগণ স্তরনপাটম করনবন স্তকন্তু যস্তদ পতমন দরকার হয়, তাহনি সংনশাযনমূিক
কমমপস্তরকল্পনানয় এটার উনেখ কনর পদনবন পয স্তবস্তযিের সমসযা সানথসানথই সংনশাযন কনর পনওয়া হনয়নে।
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▪

যস্তদ অ্স্তিটকারীগণ এটা সুস্তনস্তিত না করনত পানরন পয স্তবস্তযিনের সমসযার পুনরাপুস্তর সমাযান করা

হনয়নে স্তকনা, তাহনি তারা তানদর স্তরনপানটম স্তবস্তযিের ঘটনা পদখা পগনে বনি স্তরনপাটম করনবন।
সূচনা সিা
•

উপলস্থত বযলিগণ্: অ্স্তিটরগণ, সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিী এবং শ্রস্তমক সংগঠননর প্রস্ততস্তনস্তযগণ।

•

উমেশয: অ্স্তিটনদরনক পস্তরচয় কস্তরনয় পদওয়া, অ্স্তিট করবার সুনযানগর মূিযায়ন করা, পযসব অ্স্তিট করবার
প্রস্তক্রয়া পনওয়া হনব পসগুস্তিনক বযাখযা কনর পদওয়া, পযসব পক্ষ্ জস্তেনয় আনে তানদরনক স্তচস্তিত করার পাশাপাস্তশ
অ্স্তিট করবার জনয প্রনয়াজনীয় সময় সম্পনকম অ্নুমান করা। অ্স্তিটরনদরনক সংস্থাননর প্রস্ততস্তনস্তযনদর অ্নুমস্তত
পদওয়া উস্তচত পযন তারা েস্তব তু িনত পানরন। েস্তবগুস্তি অ্স্তিট স্তরনপানটমর নস্তথপত্রগুস্তির সানথ সস্তিস্তিত কনর
পদওয়া উস্তচত এবং পকবি ICS সদসয গ্রাহকনদর সানথ পসগুস্তি পিননদন করা উস্তচত। পযসব েস্তব পতািা হনব
পসগুস্তিনক পগাপনীয় তথয বনি মনন করনত হনব।

•

সাংস্থান যথ্মক প্রাি লবজ্ঞলি: সংস্থানটি অ্স্তিটরনদর জানানব পয বতম মানন চিমান অ্স্তিট কানজর সমান্তরানি আর
অ্নয পকাননা সাক্ষ্াৎকার বা অ্স্তিট কাজ (সামাস্তজক অ্স্তিট, তদন্ত ইতযাস্তদ) হনয়নে স্তকনা।

নস্তথিু ক্তকরনণর মূিযায়ন
•

উমেশয: অ্স্তিটররা সংস্থাননর মজুস্তর পদবার পরকিমসমূহ, টাইম কািমসমূহ, স্তননয়াগ সংক্রান্ত চু স্তক্তসমূহ ও সুরক্ষ্া
বযবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তশক্ষ্নণর স্তরনপাটমসমূহর নস্তথপত্র ও পরকনিমর মূিযায়ন করনবন পযন স্তবস্তযস্তননিনযর প্রস্তত আনুগতয
স্তনস্তিত করা, স্তবস্তযিের ঘটনানক স্তচস্তিত করা এবং যস্তদ পকাননা খুব িানিা কাজ করার অ্িযাস জানা যায় তাহনি
পসটার স্তরনপাটম করা যায়।

•

অলিট করবার লদমন সাংস্থানমক য সব নলথ্পত্র প্রস্তুত করমত হমব তার তালিকা: অ্নুগ্রহ কনর বতম মান
পুস্তিকার পস্তরস্তশষ্ট 1 পদখুন। সংস্থানটিনক পচষ্টা করনত হনব পযন অ্স্তিটরনদরনক তাস্তিকািু ক্ত নস্তথপত্রর অ্ন্তত
স্তবগত 12 মাস আনগর কাগজ প্রদান করা যায়।

কমমচারী ও পস্তরচািকমণ্ডিীনদর সাক্ষ্াৎকারসমূহ
•

উপলস্থত বযলিগণ্: অ্স্তিটরগণ পস্তরচািকমণ্ডিীর পযমন স্তহউমযান স্তরনসাসম মযাননজার, EHS মযাননজার এবং
কমমচারীনদর সাক্ষ্াৎকারগুস্তি পননবন। কাজ করার পস্তরনবনশর মূিযায়ন করার পাশাপাস্তশ পবতন, কাজ করার
সময়, চু স্তক্তর যরন, মজুস্তর পকনট পনওয়া ও সামাস্তজক সুস্তবযাগুস্তির স্তবিনয় মূিযায়ন করার জনয।কমমচারীনদর
সাক্ষ্াৎকারগুস্তি বযস্তক্তগত িানব স্তননত হনব পযন পস্তরচািকমণ্ডিীর কমীরা পসখানন উপস্তস্থত না থানকন।
সাক্ষ্াৎকারগুস্তি আিাদা আিাদা িানব এবং পগাষ্ঠীবদ্ধ িানব স্তননত হনব এবং তার মনযয স্তবস্তিন্ন যরননর
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কমমচারীনদর পশ্রণী অ্ন্তিুম ক্ত থাকনত হনব (পযমন, স্থায়ী, সামস্তয়ক, পূণমসমনয়র, আংস্তশক সমনয়র, যুবা বয়সী,
পস্তরযায়ী শ্রস্তমকগণ ইতযাস্তদ)। সাক্ষ্াৎকারগুস্তির নমুনা সংগ্রহ স্তবিনয় অ্স্ততস্তরক্ত তথয পপনত হনি, অ্নুগ্রহ কনর
বতম মান পুস্তিকার পদ্ধস্তত সংক্রান্ত স্তবিাগ পদখুন।

সংস্থাননর এিাকায় ঘুরনত যাওয়া

•

উপলস্থত বযলিগণ্: অ্স্তিটরগণ ও সংস্থাননর প্রস্ততস্তনস্তযরা যারা অ্স্তিটরনদর সানথ সানথ থানকন।

•

উমেশয: স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তার পস্তরস্তস্থস্ততর মূিযায়ন করনত আর অ্নযানয যরননর কাজ করার অ্িযাস পযমনবক্ষ্ণ
করনত, অ্স্তিটররা শ্রস্তমকরা পযখানন কাজ করনেন তার মযয স্তদনয় পহনট পযনত বা ওয়াকথ্রু করনত চাইনত পানরন
পযমন উৎপাদন করার পমনঝ, গুদাম ঘর, রাসায়স্তনক দ্রবয সঞ্চনয়র ইউস্তনটগুস্তি, স্তবশ্রামাগারসমূহ, স্তচস্তকৎসািয়,
কযাস্তন্টন, িরস্তমটস্তরসমূহ এবং আরও অ্ননক জায়গা স্তদনয় এটা হনত পানর।

•

অলিটরমদর মূিযায়ন ও

াচাইকরণ্: অ্স্তিটররা সংস্থাননর নস্তথপত্রগুস্তির মূিযায়ন করনবন (টযাগ,

পরস্তজস্টার খাতা যাচাই করা, ইতযাস্তদ) তনব তারা

স্তননজ হানত যাচাই করমত চাইমতও পামরন য টা

সাংস্থামনর কমম চারীমদর সহম ালগতায় করামনা উলচত হমব।

•

লবলভন্ন ছলব যতািা হয় বাইনরর স্তদনক (সংস্থাননর পগনট, স্তবস্তডংগুস্তিনত নাম ইতযাস্তদনত), পিতনরর স্তদনক (এর
কাজ করার পমনঝগুস্তি, ইতযাস্তদনত), কযাস্তন্টনন, গুদানম আর িরস্তমটস্তরনত ওয়াকথ্রু করার সময়

বন্ধ করার আনগর স্তমটিং
•

উপলস্থত বযলিগণ্: পকবি অ্স্তিটরগণ

•

উমেশয: সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিীর সানথ সমাস্তপ্ত স্তমটিং হবার জনয প্রস্তুস্তত পনওয়া।

•

উপলস্থত বযলিগণ্: অ্স্তিটরগণ, সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিী এবং শ্রস্তমক সংগঠননর প্রস্ততস্তনস্তযগণ।

•

উমেশয: অ্স্তিনটর অ্নুসন্ধান ও তার িিািি উপস্থাপন করা ও পসই স্তননয় আনিাচনা করা, প্রশ্নাবিীর উত্তর

সমাস্তপ্ত স্তমটিং

পদওয়া ও বযাখযা পদওয়া, পযসব ঘটনা পযমনবক্ষ্ণ করা পগি পসই সম্পনকম একমত হওয়া সংস্থাননর
পস্তরচািকমণ্ডিীনক এমন এক সুনযাগ কনর পদওয়া পযন তারা তানদর পািটা যুস্তক্ত হাস্তজর করনত পানরন, এটা
সুস্তনস্তিত করা পযন সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিী আইস্তন ও স্তবস্তযিেগুস্তির স্তবিনয় আচরণস্তবস্তযর বক্তনবযর স্তিস্তত্তটা
বুঝনত পানরন।
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•

ফিাফি: সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিী বযবস্থা গ্রহণ করনত ও স্তবস্তযিেগুস্তির সমসযার সমাযান

করনত রাস্তজ হওয়া উস্তচত। কানরস্তক্টি অ্যাকশন প্লযান (CAP) বা সংনশাযনমূিক কাযমপস্তরকল্পনায় পযসব
স্তবস্তযিেগুস্তি ঘনটনে বনি স্তচস্তিত করা পগনে তার এক স্পষ্ট স্তববরণ পদওয়া থাকনব। প্রনতযকটা স্তবস্তযিের জনয
একটা স্তনস্তদমষ্ট তাস্তরনখর িক্ষ্যমাত্রা এবং CAP-র অ্স্তন্তম তাস্তরখ (অ্থমাৎ অ্স্তন্তম কাজ সম্পন্ন করবার তাস্তরনখর
িক্ষ্যমাত্রা) স্তনযমারণ করনত হনব পযটা CAPপত স্পষ্ট িানব বিা থাকনত হনব। CAPটা কমম স্থমি প্রকাশ করমত
হমব স্থানীয় ভাষায় এবাং যসটার সম্পমকম সাংস্থামনর পলরচািকমণ্ডিীর প্রলতলনলধ, শ্রলমকমদর
সাংগঠমনর প্রলতলনলধ এবাং প্রধান অলিটমরর সম্মলত যপমত হমব। CAPটার একটা প্রস্ততস্তিস্তপ সংস্থানটিনত
রাখা থাকনব। CAPটার একটা ইংরাস্তজ সংস্করণ পরবতীকানি অ্স্তিটররা কমমস্থনির বাইনরর জনয প্রকাশ করনবন।
ICS সদসযটি উিয় সংস্করণ গ্রহণ করনবন (স্থানীয় িািার ও ইংরাস্তজর)। ইাংরালজ ভাষায় যিখা CAPটি চূ ড়ান্ত
অনুমমাদন পাওয়ার জনয ICS সদসযটি ববধতা প্রদান করমবন।
•

সাংস্থান যথ্মক প্রাি লবজ্ঞলি: সংস্থানটি অ্স্তিটরনদরনক এটা জাস্তননয় পদনবন পয অ্নয পকাননা সাক্ষ্াৎকার বা
অ্স্তিট বতম মান অ্স্তিনটর পাশাপাস্তশ চািাননা হনয়নে স্তকনা (যস্তদ এটা সূচনা স্তমটিং-এর সময় না জানাননা হনয় থানক
এবং যস্তদ অ্স্তিট কাজ পবশ স্তকেু স্তদন যনর চািাননা হনয় থানক)।

ICS অলিট করার লবষয়বস্তু
ICS অ্স্তিট করার প্রশ্নপত্র 9টি অ্যযায় স্তননয় গনে পতািা হয় পযগুস্তিনক স্তকেু উপাংনশ স্তবিক্ত করা হয় এবং এমন স্তকেু প্রশ্ন আনে
পযগুস্তিনক পস্তরস্তশষ্ট 3-এ বণমনা করা হনয়নে।

পদ্ধলত
ICS অলিট করার লবলভন্ন ধরন
ICS সদসযরা স্তসদ্ধান্ত পনন পয পরবতী প্রস্তক্রয়ার কাযমকিাপ কখন শুরু করা পযনত পানর বা আনরকবার সময়সীমার মনযযই অ্স্তিট
করাননা পযনত পানর পযটা ICS স্তনযমারণ কনরন এবং পসটা নীনচ বণমনা করা হনয়নে। ICS অলিট কাজ যকামনা শাংসাপত্র বা
সাটিমলফমকট না অথ্বা যকামনা যিমবি বা লচলিতকরণ্ প্রলিয়াও না। ICS অ্স্তিট করার উনেশয হি পকাননা কারখানার

সামাস্তজক বাযযবাযকতার মূিযায়ন করা এবং পযমনবক্ষ্ণ কনর পাওয়া স্তবস্তযিে করার ঘটনার এবং একটা স্তনস্তদমষ্ট তাস্তরনখ হওয়া
সনবমাত্তম কাজ করার অ্িযানসর মূিযায়ন করা।
ICS অ্স্তিট করার 3টি যরন আনে:
-

প্রাথস্তমক অ্স্তিট: এটা এমন এক যরননর অ্স্তিট পযটা পকাননা কারখানায় প্রথম বার করা হয়। প্রাথস্তমক অ্স্তিট করার
জনয যতটা সময় িাগনত পানর পসটা কারখানাটির আকানরর উপনর স্তনিম র কনর ঠিক করা যায়।

-

পরবতী অ্স্তিট: এটা এমন এক যরননর অ্স্তিট পযটা চািাননা হয় পকাননা পূবমবতী মূিযায়ননর (প্রাথস্তমক, পরবতী কানির
অ্স্তিট বা পুনবমার অ্স্তিট করা) সময় উনেস্তখত সমাস্তপ্তর উপনর কাযমকর িানব নজর রাখার জনয। এটা ICS-এর
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পূবমবতী অ্স্তিনটর বা পুনবমার অ্স্তিট করাননার কাজ সম্পূণম হবার পনর 12 মাস পথনক পদস্তর কনর শুরু করা উস্তচত
হনব না (অ্স্তিট করার বযবস্থাপনা করার জনয অ্স্ততস্তরক্ত 4 সপ্তাহ অ্নুনমাদন করা পযনত পানর)। পরবতী অ্স্তিট কানজর
জনয প্রনয়াজনীয় সময় হি কমপনক্ষ্ 1 মানব স্তদবস, মূিযায়ন করার জনয স্তনযমাস্তরত সংস্থাননর আকার পযমনই পহাক না
পকন।
-

পুনবমার অ্স্তিট: এটা এমন এক যরননর অ্স্তিট পযটা চািাননা হয় পকাননা পূবমবতী মূিযায়ননর (প্রাথস্তমক, পরবতী কানির
অ্স্তিট বা পুনবমার অ্স্তিট করা) সময় উনেস্তখত সমাস্তপ্তর উপনর কাযমকর িানব নজর রাখার জনয। এটা ICS-এর
পূবমবতী অ্স্তিনটর বা পুনবমার অ্স্তিট করাননার কাজ সম্পূণম হবার পনর 24 মাস পথনক পদস্তর কনর শুরু করা উস্তচত হনব
না। পুনবমার অ্স্তিট করার জনয যতটা সময় িাগনত পানর পসটা কারখানাটির আকানরর উপনর স্তনিম র কনর ঠিক করা
যায়।

ICS প্রস্তক্রয়াটি ICS সদসযনদরনক প্রাথস্তমক অ্স্তিনটর স্তিস্তত্তনত পরবতী অ্স্তিট বা পুনবমার অ্স্তিট শুরু করনত পদয় পকান ICS সদসয
পূবমবতী অ্স্তিট করার অ্নুনরায কনরস্তেি না কনরস্তেি তানত স্তকেু এনস যায় না। ICS সদসযরা প্রাথস্তমক অ্স্তিট যারা কনরস্তেনিন
তানদর বানদ অ্নয পকাননা এক অ্স্তিট িামমনক পেি করনত পানরন (পকবি ICS-অ্নুনমাস্তদত অ্স্তিট িামমগুস্তি ICS অ্স্তিট করনত
পানর)।

ICS অলিট যঘাষণ্া করার লবলভন্ন ধরন
ICS প্রস্তক্রয়া অ্নুনমাদন পদয় পযন আধা-যঘালষত অলিট নূযনতম দুই সপ্তাহ পস্তরসনরর মনযয হয় অ্থবা পুমরাপুলর যঘাষণ্া লবহীন
অ্স্তিট কাজ হয়। তানদর যতটা পস্তরশ্রমসাযয প্রস্তক্রয়া স্তননত হনব তার উপনর স্তনিম র কনর, ICS সদসযরা অ্স্তিট পঘািণা করার যরন
পকমন হনব এবং পকান ICS-মানযতাপ্রাপ্ত অ্স্তিট িামম পকমন হনব পসটা স্তনবমাচন কনরন।
▪

আযা-পঘাস্তিত অ্স্তিনটর পক্ষ্নত্র: কারখানাটিনক ICS-মানযতাপ্রাপ্ত অ্স্তিট িামমগুস্তির মনযয পকান একটা িামম জাস্তননয় পদনবন
পয কারখানানত একজন ICS সদনসযর তরি পথনক একটা ICS অ্স্তিট করা হনব। অ্স্তিট িামমটি কারখানাটিনক সূচীত করনবন
পয নূযনতম দুই সপ্তানহর সময় পযমানয়র জনয (কতটা সময় িাগনব পসটা ICS সদসযটি ঠিক কনর পদনবন) অ্স্তিট করা হনব।
কারখানাটি ঠিক পকান তাস্তরনখ পস্তরকল্পনা করা হনয়নে পসটা অ্স্তিট হবার আনগ জাননত পারনব না। কারখানাটি ICS
কারখানার পপ্রািাইিটা পূরণ কনর অ্স্তিট করার আনগ পসই অ্স্তিট িামমনক পসটা পাঠিনয় পদনব।

▪

অ্নঘাস্তিত অ্স্তিট করার পক্ষ্নত্র: কারখানাটিনক ICS অ্স্তিট সম্পনকম জানাননা হনব না।

অলিট করবার জনয প্রময়াজনীয় সময়
পরবতী অ্স্তিট করার জনয প্রনয়াজনীয় সময় সবমদা 1 মানব স্তদবস হয় এবং প্রাথস্তমক অ্স্তিট ও পুনবমার অ্স্তিট করার সময় 1 পথনক
4 মানব স্তদবস হনয় থানক পযমন স্তনম্নস্তিস্তখত স্লাইস্তিং পস্কনি পদখাননা হনয়নে:
সাংস্থামনর শ্রলমক ও কমম চারীমদর
সাংখযা
150 পযমন্ত
ICS– কারখানাগুলির জনয পু লিকা– Rev.2/2020
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151 - 500
501-1200
1201 পথনক পবশী

2
3
4

কমম চারীমদর সাক্ষাৎকামরর নমুনার আকার
অ্স্তিটকৃ ত কারখানানত থাকা শ্রস্তমক ও কমমচারীনদর সংখযার উপনর স্তনিম র কনর (পযমনটা কারখানার পপ্রািাইনি বিা আনে), 8 পথনক
32জন কমমচারী যারা মূি কাযমকিাপ ও পদমযমাদাগুস্তির প্রস্ততস্তনস্তযত্ব কনরন তানদর সাক্ষ্াৎকার পনওয়া হনব। সাক্ষ্াৎকার পনওয়া
কমমচারীনদর মনযয, প্রায় 2/3 জননর সাক্ষ্াৎকার পনওয়া হনব যার মননানযানগর পকন্দ্র হনব 3 পথনক 4 জন কমমচারীনদর পগাষ্ঠী যানদর
প্রায় 30 স্তমস্তনট যনর সাক্ষ্াৎকার পনওয়া হনব আর 1/3 জননক আিাদা আিাদা িানব প্রায় 15 স্তমস্তনট যনর সাক্ষ্াৎকার পনওয়া হনব।
এইসব সাক্ষ্াৎকানরর সময় পযসব তথয পাওয়া যানব পসগুস্তিনক অ্স্তিটরগণ ও ICS সদসযরা সুস্তনস্তিত করনবন। প্রধানত
কমম চারীমদর তথ্যর লনরাপত্তা বজার রাখার জনযই ICS অলিটকৃত লরমপাটম পুমরাপুলর যশয়ার করা হয় না।
সাংস্থামনর শ্রলমক ও কমম চারীমদর
সাংখযা

সাক্ষাৎকার গ্রহমণ্র
সাংখযা

150 পযমন্ত
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151 - 500
501-1200
1201-3200
3200 পথনক পবশী

13
20
32
1%

নলথ্পমত্রর নমুনার আকার
পযসব নস্তথপত্র পরীক্ষ্া করা হনব পসগুস্তির নমুনার আকার স্তনযমারণ করার সময়ও উপনরর স্লাইস্তিং পস্কি প্রনযাজয: 3টি স্তনবমাস্তচত
মানসর মযয পথনক প্রনতযক স্তনবমাস্তচত কমমচারীনদর জনয এক পসট নস্তথপত্রনক স্তবনিিণ করা উস্তচত পযটা স্তবস্তিন্ন সময় পযমানয় স্তনযমারণ
করনবন পসই অ্স্তিটরগণ পযন বতম মান/পূবব
ম তী মানসর, উচ্চ ও স্তনম্ন উৎপাদন পযমানয়র পথনক পসটা স্তনবমাচন করা যায়।

ICS অলিট করার লবলভন্ন যরটিাং
ICS িাবি যরটিাং বযবস্থা
ICS সামাস্তজক অ্স্তিট িাবি পরটিং বযবস্থার উপনর স্তনিম র কনর গঠিত হনয়নে পযটানত একটা শতকরা মাত্রা (0-100%) আর একটা
অ্ক্ষ্র থানক (A, B, C, D, E), উদাহরণস্বরূপ: স্তবশ্বাস্তয়ত অ্স্তিট পরটিং 90% B, 60% C ইতযাস্তদ িানব প্রকাশ করা পযনত পানর। শতকরা
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হার কারখানাটির স্তবস্তযস্তননিনযর প্রস্তত মানযতা পদওয়ার স্তিগ্রীনক সূচীত কনর এবং অ্ক্ষ্রটি সংকটপ্রবণতার মাত্রা
সূচীত কনর পযটা প্রযান প্রযান স্তবস্তযিেগুস্তিনক সংজ্ঞাস্তয়ত কনর।
ICS পরটিং বযবস্থা একটি প্রারস্তম্ভক েনকর স্তিস্তত্তনত গনে উনঠনে পযটা পযসব সংকটজনক স্তবস্তযিেগুস্তির ঘটনা জানা পগনে তার সানথ
পজাে পবুঁনয গনে উনঠনে যার জনয দ্রুত মননানযাগ পদওয়া ও প্রস্ততস্তক্রয়া করা দরকার হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যস্তদ পকাননা সতকম করার
স্তবজ্ঞস্তপ্ত পদওয়া হয়, তাহনি সংস্থানটির পরটিং 85% E পিখা হনত পানর : সংস্থানটি মূিত সামাস্তজক িানব নমনীয় হয় স্তকন্তু একটা
প্রযান সমসযা স্তচস্তিত করা হনয়নে এবং একটা সতকম করার স্তবজ্ঞস্তপ্ত জাস্তর করা হয় (অ্থাৎ একটা আপদকািীন প্রস্থাননর দরজা
তািাবন্ধ থানক)। ICS অ্স্তিট বযবস্থা এমন িানব গঠিত হনয়নে পযন পসটা কারখানাটির স্তবশ্বাস্তয়ত ির স্তরনপাটম করা যায় এবং একই
সমনয় স্পষ্টত গুরুতর স্তবস্তযিেগুস্তির ঘটনা নজনর আনা যায়।
অ্স্তিনটর প্রস্ততটি অ্যযায়নক নীনচর মনতা কনর আরও স্তকেু উপস্তবিানগ িাগ করা পযনত পানর:
•

যরট বযলতমরমক তথ্য জানামনার মমতা লবলভন্ন প্রশ্ন প্রনযাজয স্থানীয় আইন ও সংস্থাননর স্তনস্তদমষ্ট তথয সম্পনকম ;

•

যরট প্রদত্ত লবলধলনমষমধর প্রলত মানযতা যদবার মমতা লবলভন্ন প্রশ্ন: অ্ননকগুস্তি প্রশ্ন সমানিাচনামূিক আর
তাই এগুস্তি সামস্তগ্রক িিািনির উপনর এক উন্নততর গুরুত্ব বহন কনর;

•

সমামিাচনামূিক প্রশ্নগুলির কারমণ্ সতকম করার লবজ্ঞলি জারী করা হয় (অ্নুগ্রহ কনর নীনচর
উপস্তবিানগর উনেখ করুন পযটা সতকম করার স্তবজ্ঞস্তপ্তগুস্তির সানথ সম্পস্তকমত);

•

সবমচময় ভামিা কা ম কিাপ পযগুস্তিনক অ্স্তিটরা সূস্তচত কনরনেন পযনক্ষ্নত্র সংস্থাননর কাযমকিাপ আইস্তন
বাযযবাযকতার সীমার পচনয়ও িানিা হয়। সবনচনয় িানিা কাযমকিানপর স্তবিনয় অ্স্তিট করার প্রশ্নপনত্র স্তরনপাটম করা
হয় স্তকন্তু পসটা সংস্থাননর সামস্তগ্রক পরটিংনক প্রিাস্তবত কনর না।

অ্স্তিট করার সমি পরট করা প্রশ্নগুস্তি একই যুস্তক্ত পরম্পরা বযবহার কনর স্তনমমাণ করা হয় ‘হযাুঁ’ সম্পূণম মানযতানক সূচীত কনর আর
‘না’ স্তবস্তযিের ঘটনানক স্তরনপাটম কনর। প্রনতযক প্রনশ্নর পরটিং স্বয়ংস্তক্রয় িানব ICS সামাস্তজক অ্স্তিট বযবস্থায় গণনা করা হয়।
অধযায় অনুসামর অলিটকৃত ফিাফিগুলির একটি সারসাংমক্ষপ
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িক্ষ্ণীয়: বাুঁ স্তদনকর িম্ভ পথনক সতকম করার স্তবজ্ঞস্তপ্ত (AN)-গুস্তির কথা জানা যায় পযটা প্রস্ততটা অ্যযানয় সূত্রপাত
হয়। ‘হযাুঁ’ সতকম করার স্তবজ্ঞস্তপ্ত থাকার ঘটনানক সূচীত কনর।
সতকম করার লবজ্ঞলিসমূহ
যখন পকান জ্ঞাত গুরুতর স্তবস্তযিের ঘটনা ঘটার িনি অ্স্তিটরনদর দ্বারা সতকম করার স্তবজ্ঞস্তপ্তগুস্তির সূত্রপাত হয় যার জনয ICS
সদসযনদর দ্রুত মননানযাগ পদবার দরকার হয় কারণ পসগুস্তি:
•

শ্রস্তমকনদর স্তনরাপত্তা হুমস্তকর মুনখ পনর, বা

•

আগুননর কারনণ জীবনহাস্তন বা অ্েহাস্তনর কারণ হয় বা কারণ হনত পানর এবং সীস্তমত িানব মূিযায়ন করার ও অ্স্তিস্তনবমাপনণর
প্রনচষ্টার উপানয়র অ্নুপস্তস্থস্তত থানক, বা

•

জাস্তিয়াস্ততর কারনণ অ্স্তিট করার িিািিগুস্তিনক প্রিাস্তবত করনত পানর, বা

•

উৎপাদন প্রস্তক্রয়া স্তবিনয় অ্স্বচ্ছতা থাকনি বা ICS সদসযর জনয পণয উৎপাদন করার সময় বাস্তে পথনক কাজ করবার মনতা
শ্রস্তমকনদর স্তদনয় কাজ কস্তরনয় পনওয়ার ঘটনা ঘটনি, বা

•

স্তশশু শ্রনমর ঘটনা ঘটনি, অ্পবযবহার ও পহনস্থা করা হনি, মজুস্তর আটনক রাখবার ঘটনা ঘটনি, পবআইস্তন ও অ্স্ততস্তরক্ত মাত্রায়
শাস্তিমূিক বযবস্থা পনওয়া হনি, আইন অ্নুসানর প্রনদয় নূযনতম মজুস্তর না পদওয়া হনি এবং অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কাজ করনি
পকাননা মজুস্তর না পদওয়া হনি।

প্রমবশালধকামর অস্বীকৃলত জানামিেঃ
ICS-এর সামাস্তজক অ্স্তিট করনত হনি সংস্থানটির উস্তচত পযন অ্স্তিটরনদরনক সংস্থাননর স্তবস্তডং-এর মনযয প্রনবশ করনত পদওয়া হয়।
অ্বশয এমন ঘটনাও ঘনট যখন সংস্থানটি অ্স্তিটরনদরনক তানদর পস্তরসনর বা পস্তরসনরর পকাননা অ্ংনশ ঢু কনত পদয় না। এমন পক্ষ্নত্র,
স্তনম্নস্তিস্তখত প্রস্তক্রয়া প্রনযাজয হয়:
•

অ্স্তিটরনদর দিটি সাক্ষ্াৎ করার উনেশয ও অ্স্তিট করবার প্রস্তক্রয়া সংস্থানটির প্রস্ততস্তনস্তযনক বা তানদর সানথ পযাগানযাগকারী
বযস্তক্তনক বযাখযা কনরন।

•

অ্স্তিটরগণ সমি পস্তরস্তস্থস্ততর স্তবিাস্তরত স্তববরণ স্তিনখ রানখন পযন পসটা ICS সদসযটিনক স্তরনপাটম করা যায়।

•

সংস্থাননর পথনক যস্তদ প্রনবশ করনত বাযা পদওয়ার ঘটনা হয়, পসই সংস্থাননর পস্তরচািকমণ্ডিী তার পিন্ডার/গ্রাহনকর সানথ
পযাগানযাগ করনত পানরন পযন ICS সামাস্তজক অ্স্তিট করাননার তবযতা ও গুরুত্ব যাচাই কনর পনওয়া যায়।

•

যস্তদ উপনরর প্রনচষ্টা বযথম হয় আর সংস্থানটি অ্স্তিটরনদরনক পস্তরসনরর মনযয ঢু কনত না পদন, তাহনি ICS সদসযনদরনক
অ্স্তিটররা সানথ সানথ একটা প্রনবশ করনত স্তদনত অ্স্বীকার করার স্তবজ্ঞস্তপ্ত পাঠিনয় পদন। অ্স্তিটটি তাই "প্রনবশ করনত স্তদনত
অ্স্বীকার" বনি পশ্রণীস্তবিাগ করা হয়।

ICS– কারখানাগুলির জনয পু লিকা– Rev.2/2020

12

কারখানাগুলির জনয পুলিকা
ICS-এর সামালজক দায়বদ্ধতাসমূহ

পলরলশষ্ট 1: নলথ্ভু িকরমণ্র মূিযায়ন
ধরন

নলথ্
বযবসা করার িাইনসন্স
স্তবমা পস্তিস্তস/স্তবস্তিন্ন সাটিমস্তিনকট (স্তবস্তডং-এর)
স্তবস্তডং-এর অ্স্তি স্তনরাপত্তা সাটিমস্তিনকট

কা ম কিাপ করার িাইমসন্স

টযাক্স পরস্তজনেশন নম্বর
স্তবস্তডং-এর কাঠানমার স্তনরাপত্তা সাটিমস্তিনকট / আইন সিত িানব ঘর ততস্তরর সাটিমস্তিনকট
বাস্তে ততস্তর অ্নুনমাদন করার পস্তরকল্পনা / বাস্তে ততস্তরর সাটিমস্তিনকট
বাস্তের রূপনরখা সংক্রান্ত পস্তরকল্পনা
কমমচারীনদর জনয পুস্তিকা
স্তননয়াগ সহাস্তয়কাসমূহ / নীস্তত / স্তবজ্ঞাপন
শাস্তিমূিক বযবস্থাপনাসহ কারখানার স্তনয়মাবিী

সাংস্থামনর লনয়মাবিী

িরস্তমটস্তরর স্তনয়মাবিী (যস্তদ প্রনযাজয হয়)
পনদান্নস্ততর বযবস্থা / নস্তথপত্র
অ্স্তিনযাগ জানাননার প্রস্তক্রয়া ও বযবস্থাপনাসমূহ
সংগঠননর তাস্তিকা
পক্ষ্পাস্ততত্ব স্তবনরাযী নীস্তত (যস্তদ প্রনযাজয হয়)
স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তা সংক্রান্ত নীস্তত
অ্স্তি সংনযাগ সম্ভাবনা অ্নুসন্ধান স্তরনপাটম
অ্স্তি স্তনবমাপণ প্রস্ততনরায অ্নুশীিন কমমসূচী ও পরকিমসমূহ এবং অ্স্তি সংনযাগ মূিযায়ন পস্তরকল্পনা ও
প্রস্তক্রয়া
প্রাথস্তমক স্তচস্তকৎসার সাটিমস্তিনকট
বয়িারগুস্তির পরস্তজস্টার ও বাস্তিমক তদন্ত সাটিমস্তিনকট।
চানপর মনযয থাকা পাত্রগুস্তির পরস্তজস্টার ও বাস্তিমক তদন্ত সাটিমস্তিনকট।
পমস্তশন রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ / পমরামত করার পস্তরকল্পনা ও পরকিমসমূহ

স্বাস্থয ও লনরাপত্তা

স্তবনশি সরঞ্জাম চািনাকারীর অ্নুমস্ততপত্র / সাটিমস্তিনকট (ইনিস্তিস্তশয়ানসহ)
দুঘমটনা ও আঘাত সংক্রান্ত পরস্তজস্টার ও পরকিমসমূহ/ পুনবমার দুঘমটনা এোননার উপায়সমূহ
অ্স্তিস্তনবমাপণ সরঞ্জানমর তাস্তিকা ও তদন্ত করার নস্তথপত্র
প্রস্তশক্ষ্ণ নস্তথপত্র (পপশাগত স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তামূিক বযবস্থা সহ)
অ্স্তি স্তনবমাপক অ্স্তিসানরর সাটিমস্তিনকট
এস্তিনিটর, িকম স্তিিট, অ্নযানয স্তবনশি যন্ত্রাংনশর পরস্তজস্টার ও বাস্তিমক তদন্ত সাটিমস্তিনকট
স্তবদুযৎ উৎপাদন যনন্ত্রর যাচাইকরণ স্তরনপাটম
ককম শ শব্দ ও উষ্ণতার উপনর নজরদাস্তর
স্তনয়স্তমত পানীয় জনির যাচাইকরণ ও সাটিমস্তিনকটসমূহ
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স্তবনশি সরঞ্জাম পরস্তজনেশন / বাস্তিমক পরীক্ষ্ার পরকিম
তবদুযস্ততক সরঞ্জাম িাগাননা স্তবিয়ক তদন্ত পরকিমসমূহ
পস্তরনবনশর

অ্নুমস্ততপত্র,

দূিণ

সংক্রান্ত

অ্নুমস্ততপত্রসমূহ,

পস্তরনবশ

সংক্রান্ত

আইস্তন

এবং

কমমচারীনদর

স্বাস্থয

পরস্তজোরসমূহ।
রান্নাঘর/কযাস্তন্টননর

স্বাস্থযস্তবস্তয

সংক্রান্ত

আইস্তন

সাটিমস্তিনকট

সংক্রান্ত সাটিমস্তিনকট
িাক্তার বা নাসমনদর গুণমান সম্পন্ন হবার সাটিমস্তিনকট (সংস্থাননর আকানরর উপনর
স্তনিম র কনর ও আইস্তন বাযযবাযকতা থাকনি)
রাসায়স্তনক পদাথম নাোচাো করার মনতা অ্স্তযকারপ্রাপ্ত অ্পানরটরনদর তাস্তিকা
রাসায়স্তনক পদানথমর তাস্তিকা + MSDS (যস্তদ উপিব্ধ হয় তাহনি ক্ষ্স্ততকারক সামগ্রীর
তাস্তিকাসহ)
স্তনয়স্তমত ক্ষ্স্ততকারক প্রাণী হতযা করবার পরকিম
পপশাগত স্বাস্থয যাচাইকরণ (যস্তদ আইস্তন িানব প্রনয়াজনীয় হয়)
কমমচারীনদর তাস্তিকা
কমীনদর িাইিসমূহ
ID কািমগুস্তির প্রস্ততস্তিস্তপ
প্রনবশ করার সময়কার ও বাস্তিমক স্বাস্থয পরীক্ষ্ার স্তরনপাটমসমূহ (যস্তদ আইস্তন িানব
প্রনয়াজনীয় হয়)
অ্প্রাপ্তবয়স্ক শ্রস্তমকনদর তাস্তিকা এবং প্রনযাজয কমমসূচীসমূহ
শ্রম চু স্তক্তসমুহ (সমি কমমচারী) স্তনরাপত্তা কমী ও সামস্তয়ক িানব স্তনযুক্ত শ্রস্তমকরা সহ
(সংস্থাননর সানথ পকাননা রকনমর সম্পকম

পথনক থাকনি পসটা সহ সমি শ্রস্তমকনদর

সামস্তগ্রক তাস্তিকা)
আইস্তন আনুষ্ঠাস্তনক নূযনতম মজুস্তর সংক্রান্ত নস্তথপত্র
শাস্তিমূিক বযবস্থার পরকিমসমূহ
কমম চারীমদর নলথ্পত্রসমূহ

েু টির জনয অ্নুনরায করার স্তবজ্ঞস্তপ্তসমূহ
পরস্তজনেশন করার পরকিমসমূহ
স্তপস পরট স্তহসানব উৎপাদন করবার পরকিমসমূহ
স্তবস্তিন্ন টাইম কািম বা উপস্তস্থস্তত সংক্রান্ত পরকিম (1 বের)
সমস্তিত কাজ করার সময় বযবস্থার অ্নুনমাদন / অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কাজ করার
সমনয়র সম্প্রসারনণর আনবদনপত্র সহ অ্নুমস্ততপত্র
সামাস্তজক

স্তবমার

পপনমন্ট,

সামাস্তজক

স্তবমার

নানমর

তাস্তিকা,

সামাস্তজক

স্তবমার

নস্তথিু ক্তকরণ সাটিমস্তিনকট/স্তবমা করার অ্নুমস্ততপত্র
যাচাইকরণ হনয়নে বনি কমমচারীনদর স্বাক্ষ্রসহ মজুস্তরর তাস্তিকা
স্তবস্তিন্ন পপ স্তস্লপ (1 বেনরর পপ-পরাি জানমাি) শ্রস্তমকনদর আর পপনমন্ট নস্তথিু ক্তকারীনক
প্রদত্ত
শ্রস্তমকনদর কস্তমটির পরকিমসমূহ
কানিস্তক্টি বানগমস্তনং এস্তগ্রনমন্ট (CBA) বা পযৌথ দরকিাকস্তির চু স্তক্তপত্র
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স্তবস্তিন্ন ইউস্তনয়ন

/ শ্রস্তমকনদর প্রস্ততস্তনস্তযনদর সানথ হওয়া স্তমটিং-এর স্তিস্তখত স্তববরণী

শ্রস্তমক ইউস্তনয়ন / শ্রস্তমকনদর প্রস্ততস্তনস্তযনদর স্তনবমাচন করবার প্রমাণপত্র
অ্নুপ্রনবশকারী ও পস্তরযায়ী ও এনজস্তন্সর কমমচারীনদর জনয কাজ করবার িাইনসন্স
সাব-কন্ট্রাক্টরনদর তাস্তিকা
অনযানয কমীবালহনী

সাব-কন্ট্রাক্টরনদর সামাস্তজক দাস্তয়ত্বগুস্তি পািন করা উপনর নজরদাস্তর করার নস্তথপত্রসমূহ
ঘনরায়া কাজ করার শ্রস্তমকনদর নানমর তাস্তিকা / তানদর উপনর নজরদাস্তর করার
নস্তথপত্রসমূহ

পলরচািন বযবস্থা

সামাস্তজক দায়বদ্ধতার নীস্তত / পস্তরচািন বযবস্থা / পযমায়ক্রস্তমক অ্িযন্তরীণ অ্স্তিট করার
পরকিমসমূহ
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পলরলশষ্ট 2: শব্দমকাষ
সাংজ্ঞা

পলরভাষা
লশক্ষানলবলশ / প্রলশক্ষণ্ গ্রহণ্
কমম সূচী

শ্রস্তমক িাো করবার ও স্তশক্ষ্ানস্তবশ স্তননয়াগ করার শতম াবিী, পযমন, স্তশক্ষ্ানস্তবস্তশর স্তস্কম যস্তদ
আইন সিত হয়, কাজ করার সময়, চু স্তক্তসমূহ, কাজ করার যরন, স্তশক্ষ্কনদর নজরদারী,
ইতযাস্তদ। স্তশক্ষ্ানস্তবশ / প্রস্তশক্ষ্ণ গ্রহণকারীর বয়স 18 বের হনত পানর।
সনবমাত্তম কাযমকিাপ বিনত এমন এক স্তবিয় পবাঝায় পযটা অ্স্তিটরা অ্নুিব কনরন পয
স্তবিাগীয় মানদনণ্ডর ও প্রনযাজয আইননর ঊনবম থাকা বযাপার পযখানন সাইটটি অ্স্তিট করা
হনয়স্তেি।

সমবম াত্তম কা ম কিাপ

স্তরনপাটমটি পকাননা সনবমাত্তম কাযমকিাপ পযমনবক্ষ্ণ করনি পসটার প্রস্ততও দৃস্তষ্ট আকিমণ করনব।
সনবমাত্তম কাযমকিাপ এমন সব এিাকার পস্তরনপ্রস্তক্ষ্নত উনেখ করা হয় পযখানন সাইটটি অ্স্ততস্তরক্ত
সুস্তবযাসমূহ বা পস্তরচািনার স্তবিয়সমূহ এক স্তবনশি কাযমকর উপানয় নূযনতম মাননর পচনয় পবশী
িানিা িানব কাজ করনে।

লশশুর ত্ন যনবার
সুলবধাসমূহ

সংস্থাননর মনযয পকাননা ঘর আিাদা কনর রাখা আনে পযখানন যারা কাজ করনে না পতমন
স্তশশুরা থাকনত পানর।
ILO-র প্রচস্তিত নীস্তত 182 অ্নুসানর, শতম াটি এমন সমি বযস্তক্তর জনয প্রনযাজয হনব যানদর বয়স

লশশু

18 বেনরর কম। যুবা শ্রস্তমকরা তবু বাচ্চাই তনব স্থানীয় আই অ্নুসানর 15 পথনক 18 বের বয়স
হনি তানদরনক কাজ করার জনয অ্স্তযকার প্রদান করা পযনত পানর। - The Convention on the
rights of the child এবং Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) .
স্তশশু শ্রম বিনত বাচ্চানদর স্তদনয় করাননা এমন যরননর কাজ পবাঝায় পযগুস্তি আস্তথমক িানব

লশশু শ্রম

পশািণ করার মনতা বা স্তবপজ্জনক বা স্তশশুনদর স্তশক্ষ্ার পনক্ষ্ প্রস্ততবন্ধক, বা স্তশশুটির স্বাস্থয বা
শারীস্তরক, মানস্তসক, আযযাস্তিক, তনস্ততক, বা সামাস্তজক স্তবকানশর পনক্ষ্ ক্ষ্স্ততকারক হয়।
আইস্তন সংজ্ঞা অ্নুসানর কমমচারীনদর মযমাদা। পশ্রণীস্তবিানগর উদাহরণগুস্তি পবতনগত, কানজর

যশ্রণ্ীলবভাগ

ঘণ্টা, অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর দায়মুক্ত, প্রস্তশক্ষ্ণ গ্রহণকারী, স্তশক্ষ্ানস্তবস্তশ, সামস্তয়ক সমনয়র
কমী, আংস্তশক সমনয়র কমী, এবং অ্ন্তরীণ পরনখ করা যরননর হনত পানর।
পযৌথ দর কিাকস্তি বিনত পবাঝায় এক যরননর পস্বচ্ছামূিক প্রস্তক্রয়া বা কাযমকিাপনক যার
মাযযনম কমমচারী ও শ্রস্তমকরা আনিাচনা ও মতামত স্তবস্তনময় কনর তানদর মনযয সম্পকম গুস্তি
পকমন হনব পসটা স্তনযমারণ কনর, স্তবনশি কনর কাজ করবার শতম াবিী এবং স্তননয়াগকারী ও শ্রস্তমক

য ৌথ্ দর কষাকলষ

ও তানদর সংগঠনগুস্তির মনযয সম্পকম নক স্তনয়ন্ত্রণ কনর। পযৌথ দর কিাকস্তিনত অ্ংশগ্রহণকারীরা
হনিন স্তননয়াগকারীগণ স্তননজরাই বা তানদর সংগঠন, এবং পেি ইউস্তনয়নগুস্তি বা, পসটা না
থাকনি, তানদর স্বাযীন অ্বস্থায় দাস্তয়ত্বপ্রাপ্ত প্রস্ততস্তনস্তযগণ । - Collective Bargaining

Convention, 1981 (No. 154).
যগাপনীয় ভামব অলভম াগ

পয বযস্তক্তটি অ্স্তিনযাগ করনেন তার সানথ সরাসস্তর সংস্তিষ্ট বযস্তক্ত অ্স্তিনযাগ করনত পানরন না
কারণ পযাগানযানগর পদ্ধস্তত এমন হয় পযন পসই বযস্তক্তটিনক স্তচস্তিত করনত না পারা যায়, পযমন,
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জানামনার প্রলিয়া

তৃ তীয় পনক্ষ্র হটিাইন, এমন ড্রপ বক্স পযখানন পকাননা রকনমর নজরদাস্তর পনই, আস্থািাজন
বযস্তক্ত পয পগাপনীয়তা বজায় রাখবার দাস্তয়ত্বপ্রাপ্ত হনয়নেন। নামপস্তরচয়হীন অ্স্তিনযানগর
প্রস্ততস্তক্রয়া এমন জায়গায় টাস্তননয় পদওয়া উস্তচত পযন সমি কমমচারী পসখানন পদখনত পানরন।
এমন এক সত্তা (পযমন., পকান বযস্তক্ত, পকাম্পাস্তন) যানক পকাননা সংস্থান সরাসস্তর কমমচারীর মনতা
সম্পকম প্রস্ততষ্ঠা না কনর িাো কনর পযন পকাননা পস্তরনিবা বা কাজ সম্পূণম করা যায়। একজন
ঠিকাদার সরাসস্তর সংস্থানটির পকাননা কমমচারী না। ঠিকাদারনদর উদাহরণ হি ঠিকায় কাজ
করা ইনিকস্তেস্তশয়ানরা, রক্ষ্ণানবক্ষ্ণকারী, কযাস্তন্টন, পস্তরষ্কার করাননার কাজ করা পিাক ও
স্তনরাপত্তাকমী, যানদরনক এক একজন বযস্তক্ত স্তহসানব বা পকাননা পকাম্পাস্তনর মাযযনম ঠিকায়
িাগাননা পযনত পানর।

কন্ট্রাির বা ঠিকাদার

ঠিকাদারমদর মমধয সামলয়ক ভামব এমজলন্সর লন ুি কমম চারী অন্তভুম ি হমত পামরন
য খামন একজন শ্রলমকমক সামলয়ক ভামব কাজ করামনার জনয এমজলন্সর দ্বারা
লনময়াগ করা হয় আর তারপর তামক তার কাজ করার জনয কারখানায় (এবাং
কারখানার তত্ত্বাবধামন) পাঠিময় যদওয়া হয়। এমন মমন করা হয় য সামলয়ক কাজ
করামনার এমজলন্সর শ্রলমক ও কারখানার মমধয যকামনা চাকলরর সম্পকম যনই , লদও
সামলয়ক কাজ করামনার এমজলন্সর শ্রলমমকর প্রলত কারখানার লকছু আইলন
বাধযবাধকতা থ্াকমত পামর, লবমশষত স্বাস্থয ও লনরাপত্তা লবষময়। প্রাসলেক শ্রম
চু লিটি সীলমত সমময়র জনয হয় বা যময়াদ যশষ হওয়ার লবষময় লনলদম ষ্ট লকছু বা যসটা
চিমত থ্াকমব লকনা যসই লনময় যকামনা গযারালে যদওয়া থ্ামক না।

লবলভন্ন ধরমনর মজুলর
লবময়াজন

মজুস্তরর পথনক পয পয পস্তরমাণ টাকা পকনট পনওয়া হয় তানক বনি, এটা কমমচারীনদর পমাট
পরাজগার এবং তারা আসনি যত টাকা পান তার মনযয পাথমকযনক পবাঝায়।
মানুনির সানথ আিাদা আিাদা িানব বা কম পেি করার মনতা আচরণ করা যার কারণ এমন

লনময়ামগর যক্ষমত্র বৈষম্য

পকাননা স্তবনশিত্ব যার সানথ তানদর পযাগযতা বা কাজটির প্রনয়াজনীয়তার সানথ পকাননা সম্পকম
পনই। - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
সমান পস্তরমাণ কানজর জনয সমান পবতন পদবার নীস্তত বিনত পবাঝাননা হয় পয পাস্তরশ্রস্তমনকর

সমান কামজ সমান যবতন

পরট ও যরন পকাননা যরননর পক্ষ্পাস্ততত্বর স্তিস্তত্তনত ঠিক করা হনব না -উপনরর তাস্তিকা পদখুনবরং পয কাজ করা হনয়নে তার বািব মূিযায়ননর স্তিস্তত্তনত করা হনব। কত বের যনর স্তশক্ষ্া গ্রহণ
কনরনেন এবং কাজ করার অ্স্তিজ্ঞতার স্তিস্তত্তনত পাস্তরশ্রস্তমনকর তবিময থাকাটা গ্রহণনযাগয।

জরুরী বলহগম মন দরজা

জরুরী বলহগম মন রািা

আপদকািীন যবমরামনার

পস্তরসর খাস্তি কনর পবর হবার পস্তরকল্পনায় পয পবনরাননা দরজা বা জানিানক স্তচস্তিত করা
হনয়নে।
একটা একটানা ও বাযা মুক্ত রািা পযটা স্তদনয় পকাননা স্তবস্তডং বা কাঠানমা-র পযনকাননা এিাকা
পথনক পকাননা সবমসাযারনণর যাতায়ানতর পনথ (অ্থমাৎ একস্তত্রত হবার এিাকায়) আসা যায়
খাস্তি কনর পবনরাননার জনয প্লনটর পস্তরকল্পনা অ্নুসানর স্তবস্তডং খাস্তি কনর স্তদনত বযবহৃত স্তসুঁস্তে।
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লসিঁলড়
আপদকািীন যবমরামনার
জানিা

পস্তরসর খাস্তি কনর পবর হবার পস্তরকল্পনায় পয জানিাগুস্তিনক স্তচস্তিত করা হনয়নে।
পকাননা স্তননয়াগকারী ও কমমচারী পকাননা চাকস্তরর জনয পযসব শতম পমনন স্তননত রাস্তজ হনয়নেন।

লনময়াগ করার শতমাবিী

চাকস্তর করার শতম গুস্তির মনযয থানক মজুস্তর, প্রাপয সুস্তবযাসমূহ, কাজ করার সময়, কানজর
দাস্তয়ত্বসমূহ, এবং পযমনবক্ষ্ণাযীনন থাকবার পময়াদ।
অ্স্তিট করাননার আনগ সংস্থানটি পয প্রশ্নপত্রর উত্তর সম্পূণম কনর রানখ পযখানন অ্স্তিট

কারখানার যপ্রাফাইি

পকাম্পাস্তনটির পযসব তথয অ্স্তিট করাননার প্রস্তুস্তত পনবার জনয দরকার হয়। সংস্থানটির
পপ্রািাইনির মনযয আনে কমীবাস্তহনীর পপ্রািাইি, সংস্থাননর আকার, উৎপাদননর প্রস্তক্রয়াগুস্তি
ইতযাস্তদ।
পয প্রস্তক্রয়ায় স্থানীয় আইন, আন্তজমাস্ততক মানদণ্ড বা গ্রাহনকর আদশম আচরণস্তবস্তযর

লমথ্যাচার

বাযযবাযকতা পমনন চিা হনচ্ছ এমন মনন হবার মনতা কনর প্রতাস্তরত করার জনয নস্তথপত্রগুস্তিনক
ততস্তর করা, মানানসই করা, বা নকি করা হয়। পযমন স্তমথযা স্তবজননস িাইনসন্স।

লবমদশী অলভবাসী

এমন কমমচারী পয স্তননয়াগ পাবার পদনশ অ্নয পকাননা পদশ পথনক এনসনে এবং যার কানে স্তননয়াগ
পাবার পদনশর পাসনপাটম পনই।
সংগঠিত হবার স্বাযীনতা বিনত স্তননয়াগকারী ও শ্রস্তমকনদর স্বাযীন িানব ও পস্বচ্ছায় স্তননজনদর

সাংগঠিত হবার স্বাধীনতা

পেি মনতা পকাননা সংগঠন প্রস্ততষ্ঠা করার এবং তানত পযাগ পদবার অ্স্তযকানরর প্রস্তত সিান
প্রদশমন করা পবাঝায় পযটা বাইনরর কানরা হিনক্ষ্প ও নজরদাস্তর মুক্ত থানক। - Freedom of
Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)

অলভম াগ

অলভম াগ জানামনার প্রলিয়া

একজন অ্স্তিনযাগকারীর এমন পকাননা স্তবিয় সম্পনকম বয়ান পযটানক িু ি ও অ্নযায় বনি মনন
করা হয়।
আনুষ্ঠাস্তনক িানব অ্স্তিনযাগ গ্রহণ, মূিযায়ন ও সমাযান করার পথ।
একজন ঘনরায়া শ্রস্তমক হনিন এমন একজন বযস্তক্ত স্তযস্তন এক অ্পস্তরবতম নশীি পরনট পাস্তরশ্রস্তমনকর

ঘমরায়া শ্রলমক

স্তবস্তনমনয় (এটা স্তপস পরট হনত পানর) স্তননজর বাস্তেনত পথনক সংস্থানটির জনয কাজ কনরন এবং
সংস্থানটি তার উৎপন্ন পণয বা পস্তরনিবার অ্স্তন্তম পক্রতা হন না। - Home Work Convention,
1996 (No. 177)

আমিাচয কমম চারীরা য
ভাষা যবামেন
সাংখযাগলরষ্ঠ কমম চারীরা য
ভাষা যবামেন

কমমচারীরা পয স্থানীয় িািা(গুস্তি)-পত কথা বনিন বা স্তরনপাটম কনরন।

50%-এর পবশী কমমচারীরা পয স্থানীয় িািা(গুস্তি)-পত কথা বনিন বা স্তরনপাটম কনরন।
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অ্ববয উপানয় নস্তথপনত্র এমন িানব তথয পস্তরবতম ন করা পযন স্তননজর স্বাথম স্তসস্তদ্ধ হয়। পযমন
কারচু লপ করা

সময় সংক্রান্ত পরকিমগুস্তিনত কারচু স্তপ করা পযন অ্স্ততস্তরক্ত সময় যনর কাজ করাননার
শ্রমসময়নক িুকাননা যায়।

অলভবাসী শ্রলমকগণ্

শ্রম করমছ না এমন লশশুরা

অ্িযন্তরীণ ও স্তবনদশী শ্রস্তমকনদরনক পবাঝায় যারা তানদর আসি বাস্তের (পদনশর পিতনরর বা
স্তবনদনশর) পথনক কমমস্থনির পকান নতু ন বাস্তেনত চনি এনসনেন। - Migrant Workers
(Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)
18 বেনরর কম বয়নসর বযস্তক্ত যারা সংস্থানন পস্তরসনর আনে স্তকন্তু সংস্থান যানদরনক পকাননা
কাজ করাননার জনয স্তননয়াগ কনরস্তন।
স্থানীয় কতৃম পক্ষ্গুস্তির তরি পথনক জাস্তর করা নস্তথ পযটা সংস্থাননক একটা পূবমস্তনযমাস্তরত সময়

অলতলরি সমময়র কাজ
করবার ছাড়

পযমানয়র মনযয (পযমন প্রস্তত মানস) আইস্তন সীমার পচনয় পবশী সময় যনর কাজ করানত অ্নুমস্তত
পদয় এই শতম সানপনক্ষ্ পয যতটা সময় যনর কাজ করা হনব পসটা পযন সমগ্র োনের পযমায় জুনে
(পযমন 6 মাস, 1 বের ইতযাস্তদ) গে অ্নুনমাস্তদত কাজ করার সমনয়র সমান বা তার পথনক কম
হয়।

স্থায়ী প্রলতবন্ধক

সরাননা যাবার মনতা নয় এমন পমস্তশন, সামগ্রী ইতযাস্তদ যা জস্তমর সানথ আটনক আনে যার জনয
পকাথাও প্রনবশ করা বাযা প্রাপ্ত হয়।
এক গুচ্ছ কাযমনীস্তত বা স্তনয়মাবিী এবং মানদণ্ড যা স্তিস্তখত িানব প্রদত্ত আনে যানক সংস্থানটি

নীলত

এবং/অ্থবা এর কমমচারীরা পমনন চিনবন।
কমমচারীনদর এইসব নস্তথপত্র পাবার অ্বায সুনযাগ থাকা উস্তচত এবং এইসব নস্তথপত্র পাবার জনয

পুনরুদ্ধামরর সম্ভাবনা

তানদরনক পকাননা স্তদ্বতীয় পনক্ষ্র মযয স্তদনয় পযনত হয় না। কমমচারীটির সব সময় নস্তথপত্রগুস্তি
বযস্তক্তগত িানব নাগাি পাবার সুনযাগ আনে (পযমন একটা তািা িাগাননা বাক্স পযটার চাস্তব
কমমচারীটির কানে আনে আর পস 24/7 পসটার নাগাি পপনত পানর)।
শ্রস্তমক বাস্তহনী স্তহসানব পযখানন পজি বিীনদর বযবহার করা হয়। পজিখানার শ্রম বযবস্থাপনায়,

বলিশ্রম

কারাবিীনদরনক সংস্থানন স্তননয় আসা হনত পানর, বা কারাগানরই মনযযই উৎপাদন করা হনত
পানর।

প্রলিয়া

এক পযমায়ক্রস্তমক কাজ যা এক স্তনস্তদমষ্ট ক্রমপযমানয় বা পদ্ধস্ততনত করা হয়।
একটা স্তনস্তদমষ্ট পস্তরমাণ কাজ (পযমন পনণযর সংখযা) পযটা একটা স্তনস্তদমষ্ট সময় পযমানয়র মনযয

যকাটা

একজন কমমচারী বা অ্ননক কমমচারীনক স্তনমমাণ, উৎপাদন, সমনবত করনত, এবং/অ্থবা কাজ
করার জনয করনত হয়।
অ্স্তিটকৃ ত কারখানার স্তনযুক্ত পকাম্পাস্তন(গুস্তি) যারা পুনরাপুস্তর বা আংস্তশক িানব হয় উৎপাদন

বযাক-আপ সাবকন্ট্রািার

প্রস্তক্রয়া(গুস্তি) বা স্তকনবার অ্িমারগুস্তি দাস্তয়ত্ব গ্রহণ কনর পযটা অ্বশযই সংস্থাননর পস্তরসনরর
মনযয থাকা কমমস্থনির পথনকই সামিানত হনব।
অ্স্তিটকৃ ত কারখানার স্তনযুক্ত পকাম্পাস্তন(গুস্তি) যারা পুনরাপুস্তর বা আংস্তশক িানব হয় উৎপাদন
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প্রস্তক্রয়া(গুস্তি) বা স্তকনবার অ্িমারগুস্তি দাস্তয়ত্ব গ্রহণ কনর পযটা কারখানার পপ্রািাইনি সংস্থাননর
পস্তরসনরর মনযয থাকা কমমস্থনির পথনকই সামিানত হনব বনি পঘািণা করা আনে।
বযাক-আপ সাবকন্ট্রাক্টারনদরনক দুনটা পশ্রণীনত িাগ করা হয়:
- প্রস্তক্রয়ার সাবকন্ট্রাক্টরগণ: পযসব সাবকন্ট্রাক্টরগণ উৎপাদন প্রস্তক্রয়া(গুস্তি)-র দাস্তয়ত্ব আংস্তশক
িানব স্তননত জস্তেত হনয়নেন। উদাহরণ স্বরূপ পপাশাক স্তশল্প: সুনতাকাটা, রঙ করা, োপাননা,
নকশা করা, পযানকট করা, ইতযাস্তদ।
- যারণক্ষ্মতা বাোনত সহায়ক সাবকন্ট্রাক্টরগণ: পযসব সাবকন্ট্রাক্টরনদরনক বযবহার কনর
অ্স্তিটকৃ ত কারখানা বােস্তত উৎপাদন করার বা স্তকনবার অ্িমার পদওয়া হয় (পযটা অ্স্তিটকৃ ত
কারখানানক প্রথনম দাস্তয়ত্ব পদওয়া হনয়স্তেি)।
উপকরণগুস্তির উৎপাদনকারীনদরনক কারখানার সরবরাহকারী স্তহসানব গণয করা হয়।
উদাহরণ স্বরূপ, এমন সব পকাম্পাস্তন(গুস্তি) যানদরনক একটি কারখানা পথনক এমন যরননর
উপকরণ প্রদান করার জনয স্তননয়াগ করা হনয়নে তানদরনক সরবরাহকারী (এোো আরও
অ্ননক রকনমর হনত পানর) বনি স্তচস্তিত করনত হনব: সুনতা, কাটু ন, টযাগ, পিনবি, কাপে,
স্তজপার, পবাতাম, িাইস্তনং, পস্তিবযাগ... যস্তদ না ICS সদসয, এনক আিাদা িানব উনেখ করা
থানকন, কারখানার সরবরাহকারীনদরনক সাবকন্ট্রাক্ট পদওয়া সম্পস্তকমত স্তবিনয় প্রশ্ন করার জনয
অ্ন্তিুম ক্ত করা হনব না।

দক্ষ শ্রলমক

একজন দক্ষ্ শ্রস্তমনকর স্তবনশি যরননর ক্ষ্মতা, অ্স্তিজ্ঞতা অ্থবা/এবং পকাননা স্তবনশি কাজ
করার মত প্রস্তশক্ষ্ণ। আনে। এটা আযা-দক্ষ্ ও খুবই দক্ষ্ শ্রস্তমক স্তমস্তিনয় স্তননয় হনত পানর।
এমন এক সত্তা পয সংস্থানটিনক পণয বা পস্তরনিবা সরবরাহ কনর।
উপকরণগুস্তির উৎপাদনকারীনদরনক কারখানার সরবরাহকারী স্তহসানব গণয করা হয়।
উদাহরণ স্বরূপ, এমন সব পকাম্পাস্তন(গুস্তি) যানদরনক একটি কারখানা পথনক এমন যরননর

সরবরাহকারী

উপকরণ প্রদান করার জনয স্তননয়াগ করা হনয়নে তানদরনক সরবরাহকারী (এোো আরও
অ্ননক রকনমর হনত পানর) বনি স্তচস্তিত করনত হনব: সুনতা, কাটু ন, টযাগ, পিনবি, কাপে,
স্তজপার, পবাতাম, িাইস্তনং, পস্তিবযাগ... যস্তদ না ICS সদসয, এনক আিাদা িানব উনেখ করা
থানকন, কারখানার সরবরাহকারীনদরনক সাবকন্ট্রাক্ট পদওয়া সম্পস্তকমত স্তবিনয় প্রশ্ন করার জনয
অ্ন্তিুম ক্ত করা হনব না।

সামলয়ক প্রলতবন্ধক

বহননযাগয সামগ্রীগুস্তি, জমা কনর রাখা বাক্স, ইতযাস্তদর জনয নাগাি পাওয়া যানচ্ছ না।

লত্রমুখী কায়দা

স্তত্রমুখী কায়দাগুস্তি হি পযমনবক্ষ্ণ, নস্তথিু ক্তকরণ, মূিযায়ন, স্তবস্তিন্ন সাক্ষ্াৎকার।

অদক্ষ শ্রলমক

অ্দক্ষ্ শ্রস্তমকরা এমন মানুি যানদর পকাননা স্তনস্তদমষ্ট কাজ করার দক্ষ্তা পনই।

শ্রলমক

শ্রস্তমকনদর মনযয আনেন কমমচারীগণ এবং স্তননয়াগকারীগণ, আবার পয বযস্তক্ত যার স্তননজর কাজ
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যাই থাক না পকন পকাননা এক বযবসাস্তয়ক উনদযানগর জনয কাজ করনেন।
য সব শ্রলমকমদর লনময় অলিট করার সুম াগ আমছ তারা সবাই হমিন কারখানাটির
একটা চাকলর প্রাি শ্রলমক তামদর লনময়ামগর চু লি য মনই যহাক না যকন (স্থায়ী
শ্রলমক, সামলয়ক সমময়র শ্রলমক, ঠিকাদার, লশক্ষানলবশ ...)।
কমমচারী বিনত এমন সব শ্রস্তমকনদরনক পবাঝায় যারা এমন যরননর কাজ কনরন যানক বিা হয়
স্তননয়াগপ্রাপ্ত পবতনিু ক চাকস্তরর কাজ।
পযসব স্তননয়াগকারীরা এমন কমী যারা, তানদর স্তননজনদর জনয কাজ করনেন বা এক বা
একাস্তযক অ্ংশীদানরর সানথ স্তমস্তিত িানব তানদর জনয তানদর বযবসানয় কমমচারী(গণ) স্তহসানব
কাজ করনেন ।
শ্রলমকমদর সাংগঠন

এমন পযনকাননা শ্রস্তমকনদর সংগঠন যারা শ্রস্তমকনদর স্বাথম এস্তগনয় স্তননয় পযনত এবং শ্রস্তমকনদর
স্বাথম সুরস্তক্ষ্ত রাখনত কানজর পস্তরনবশ ও স্তননয়াগ করার শতম অ্নুকূি করার জনয কাজ কনরন।
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পলরলশষ্ট 3: ICS সামালজক অলিট লবষয়ক প্রশ্নাবিী
ICS প্রশ্নগুস্তি সবার একই রকনমর পরট হয় না এবং পরট স্বয়ংস্তক্রয় িানব ICS বযবস্থার সাহানযয গণনা করা হয়।

Chapter 0: MANAGEMENT SYSTEM, TRANSPARENCY AND TRACEABILITY
Have all of the reviewed documents been found free from any manipulation or falsification?
Does the information in the Factory Profile match the information reviewed during the audit?
Have requested documents been provided for review?
Have requested documents been found valid?
Has the factory set up a mechanism to remain up‐to‐date with applicable and related social compliance legal
requirements?
Is a person of the management designated to coordinate social compliance in the facility?
Has the factory documented its objectives and action plan to address the main social impacts?
Has the facility established policies in the areas of child labor, forced labor, discrimination, disciplinary practices,
harassment, abuse, freedom of association, work hours and overtime, remuneration and benefits, health and safety
and anti-bribery?
Are legally required labor-related notices posted in language(s) understood by concerned workers?
Does the facility have a documented system to annually review and modify facility's policies?
Does the facility train workers and contractors on the facility's policies and legal requirements in the areas of labor and
health and safety?
Does the facility have management personnel to implement the facility's policies and legal requirements in the areas
of labor and health and safety?
Are workers aware of their employment terms?
Does the facility provide workers with a written document that outlines the employment terms including occupational
health and safety information in accordance with local law?
Is the written document that outlines the employment terms in a language understood by each respective worker?
Does the facility use workers via recruitment agencies?
Are workers classified (e.g. apprentices, independent contractors, temporary workers) in accordance with local law?
Are worker probation periods in accordance with local law?

Does the facility maintain documentation that indicates workers' eligibility to work in accordance with local law?
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Is termination of employment executed in accordance with local law?
Does the facility maintain termination records?
Does the facility use back-up and/or processes subcontractors?
Do the statements provided by the factory in the “products and the production processes” section of the Factory
profile seem to be accurate and reflect the reality during the factory visit?
Are applicable standards (e.g. legal, ICS Code of Conduct) communicated to facility's suppliers, subcontractors and
contractors?
Does the facility use homeworkers?
Is client informed of homeworker use?
Is the facility in possession of legally required permits related to the employment of homeworkers?
Does the facility maintain legally required records for homeworkers?
Does the facility monitor homeworker use?
Does the facility use migrant workers?
Are labor contracts of migrant workers in accordance with local law?

অধযায় 0 : পলরচািন বযবস্থা, স্বচ্ছতা ও অনুসন্ধানম াগযতা
সমি মূিযায়নকৃ ত নস্তথপত্রগুস্তি স্তক পকাননা রকনমর কারচু স্তপ বা জাস্তিয়াস্তত পথনক মুক্ত বনি পাওয়া পগনে?
কারখানার পপ্রািাইনির তথয অ্স্তিট করাননার সময় মূিযায়ন কনর প্রাপ্ত তথযর সানথ স্তমিনে স্তক?
মূিযায়ন করার জনয পযসব নস্তথপত্র স্তদনত অ্নুনরায করা হনয়স্তেি পসগুস্তি পদওয়া হনয়নে স্তক ?
সংস্থানটি স্তক স্তশশু শ্রম, পবগার শ্রম, পক্ষ্পাস্ততত্ব, শাস্তিমূিক বযবস্থা গ্রহনণর কাযমকিাপ, পহনস্থা, অ্পবযবহার, সংগঠিত হবার
স্বাযীনতা, কাজ করার সময়, এবং অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কাজ, পাস্তরশ্রস্তমক ও প্রাপয সুস্তবযাসমূহ, স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তা এবং ঘুি
পদওয়া প্রিৃ স্তত স্তবিনয় নীস্তত স্তনযমারণ কনরনে?
আইন অ্নুসানর প্রনয়াজনীয় শ্রম-সম্পস্তকমত স্তবজ্ঞস্তপ্তগুস্তি স্তক সংস্তিষ্ট কমমচারীনদর পবাযগময িািা(গুস্তি)-পত প্রকাশ করা হয়?
সংস্থানটির নীস্ততগুস্তি স্তক বাস্তিমক িানব মূিযায়ন ও স্তবকস্তশত করার মনতা পকাননা নস্তথিু ক্তকরণ বযবস্থা আনে?
সংস্থানটি কমমচারীনদর ও ঠিকাদারনদরনক সংস্থাননর শ্রম এবং স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তা স্তবিয়ক নীস্তত ও আইস্তন প্রনয়াজনীয়তাগুস্তির
স্তবিনয় প্রস্তশস্তক্ষ্ত কনর?
সংস্থানটির স্তক পস্তরচািকমণ্ডিীর পকাননা বযস্তক্তনক শ্রম এবং স্বাস্থয ও স্তনরাপত্তা স্তবিনয় সংস্থাননর নীস্ততগুস্তি ও আইস্তন
প্রনয়াজনীয়তাগুস্তি প্রনয়ানগর জনয স্তননয়াগ কনরনে?
অ্নুনরায কনর পাওয়া নস্তথপত্রগুস্তিনক স্তক তবয বনি জানা পগনে?
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কমমচারীরা স্তক তানদর স্তননয়াগ করার শতম াবিী সম্পনকম সনচতন আনেন ?
সংস্থানটি স্তক কমমচারীনদর পকাননা স্তিস্তখত নস্তথপত্র পদয় পযখানন স্তননয়ানগর শতম াবিী সহ পপশাগত স্বাস্থয ও স্তন রাপত্তা সংক্রান্ত
তনথযর রূপনরখা স্থানীয় আইন অ্নুসানর প্রদান করা হনয়নে?
পয নস্তথপনত্র স্তননয়ানগর শতম াবিী রূপনরখা পদওয়া হনয়নে পসটা স্তক প্রনতযক কমমচারীর পবাযগময িািায় পদওয়া হনয়নে?
কমমচারীনদরনক স্থানীয় আইন অ্নুসানর পশ্রণীস্তবিক্ত করা হয় (পযমন স্তশক্ষ্ানস্তবশ, স্বাযীন ঠিকাদার, সামস্তয়ক সমনয়র শ্রস্তমক)?
কমমচারীনদর পযমনবক্ষ্ণাস্তযনন রাখবার পময়াদ স্তক স্থানীয় আইন পমনন করা হয়?
সংস্থানটি স্তক এমন নস্তথপত্র বজায় রানখ যা পথনক স্থানীয় আইন অ্নুসানর কমমচারীনদর কাজ করার পযাগযতামান সূস্তচত হনত
পানর?
চাকস্তর পথনক স্তনবৃত্ত করার ঘটনা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর প্রনয়াগ করা হনয়নে?
সংস্থানটি স্তক চাকস্তর পথনক স্তনবৃত্ত করা সংক্রান্ত পরকিমগুস্তি বজায় রানখ?
সংস্থানটি স্তক বযাক-আপ রানখ এবং/অ্থবা সাবকন্ট্রাক্টারনদরনক প্রস্তক্রয়ার মনযয রানখ?

"উৎপাদন ও উৎপাদন প্রস্তক্রয়াসমূহ" সম্পনকম কারখানাটি স্তননজর পপ্রািাইনি পয স্তববৃস্তত স্তদনয়নে পসটা স্তক সঠিক ও কারখানা
ভ্রমনণর সময় অ্স্তিটরনদর পনক্ষ্ তা স্তক দৃস্তষ্টগময স্তেি?
প্রনযাজয মানদণ্ডগুস্তি (নযমন আইস্তন, ICS-এর আদশম আচরণস্তবস্তয) স্তক সংস্থাননর সরবরাহকারীনদরনক, সাবকন্ট্রাক্টরনক ও
কনোক্টরনক জানাননা হনয়নে?
সংস্থানটি ঘনরায়া শ্রস্তমকনদর বযবহার কনর?
গ্রাহকনক স্তক ঘনরায়া শ্রস্তমনকর বযবহার সম্পনকম জানাননা হনয়নে?
সংস্থানটির কানে স্তক ঘনরায়া শ্রস্তমকনদর স্তননয়াগ করার মনতা পকান আইন অ্নুসানর প্রনয়াজনীয় অ্নুমস্ততপত্রগুস্তি আনে?
সংস্থানটি স্তক আইস্তন িানব প্রনয়াজনীয় ঘনরায়া শ্রস্তমকনদর নস্তথপত্রগুস্তি বজায় রানখ?
সংস্থানটি ঘনরায়া শ্রস্তমনকর বযবহানরর উপনর নজরদারী কনর?
সংস্থানটি স্তক অ্স্তিবাস্তসত শ্রস্তমকনদরনক বযবহার কনর?
অলভবালসত শ্রলমকমদর শ্রম চু লিগুলি লক স্থানীয় আইন অনুসামর করা হয়?

Chapter 1: MINIMUM AGE, CHILD LABOUR AND YOUNG WORKERS
Does the facility currently employ only workers above the age of 15 or the legal working age?
Does the facility only employ workers who were above the age of 15 or the legal working age at the time of hire?
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Is the facility free from non-working children (under the age of 15 or legal working age)?
If any, are they located in the child care room?
Does the facility request legal documentation to verify worker’s age at the time of hire?
Does the facility keep copies of age documentation?
Are identified apprenticeship / traineeship programs in accordance with local law?
Are working conditions (e.g., type of work, tasks, working hours) for young workers (under the age of 18) in
accordance with local law?
Are legally required medical tests before and during employment conducted for young workers (under the age of 18)?
Does the facility maintain records (e.g., permits, licenses, parental consent forms, and other documents) related to the
employment of apprentices, trainees and young workers (under the age of 18) in accordance with local law?

অধযায় 1: নূযনতম বয়স, লশশু শ্রম ও ুবা শ্রলমকগণ্
সংস্থানটি স্তক বতম মানন পকবি 15 বেনরর পবশী বয়নসর শ্রস্তমকনদর বা আইস্তন তবযতা থাকা বয়নসর শ্রস্তমকনদর স্তননয়াগ কনরন?
সংস্থানটি স্তক পকবি এমন শ্রস্তমকনদর স্তননয়াগ কনরন যানদর বয়স 15 বেনরর পবশী অ্থবা স্তননয়াগ করার সময় যা তবয
িানব কাজ করার বয়নসর পথনক পবশী?
সংস্থানটি স্তক কাজ করনে না এমন স্তশশুনদর পথনক মুক্ত (যানদর বয়স 15 বেনরর বা আইস্তন িানব কাজ করার মনতা
বয়নসর পচনয় কম)?
যস্তদ পতমন পকউ পথনক থানক, তারা স্তক স্তশশুনদর যত্ন পনবার ঘনর থানক?
স্তননয়াগ করার সময় সংস্থানটি স্তক কমমচারীনদর বয়স যাচাই করার জনয আইস্তন নস্তথপত্র পদবার অ্নুনরায কনর?
সংস্থানটি স্তক বয়স জানার নস্তথপনত্রর প্রস্ততস্তিস্তপগুস্তি পরনখ পদয়?
সুস্তচস্তিত স্তশক্ষ্ানস্তবস্তশ / প্রস্তশক্ষ্ণদান কমমসূচীগুস্তি স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর করা হয়?
যুবা বয়সী শ্রস্তমকনদর জনয (18 বের বয়নসর কম বয়সী) কাজ করার পস্তরনবশগুস্তি (পযমন, কানজর যরন, দাস্তয়ত্বসমূহ, কাজ
করার সময়) স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর হয়?
যুবা বয়সী শ্রস্তমকনদর (18 বের বয়নসর কম বয়সী) স্তননয়াগ করার আনগ ও স্তননয়াগ করার সময় স্তক আইস্তন িানব
প্রনয়াজনীয় িাক্তাস্তর পরীক্ষ্া করাননা হয়?
সংস্থানটি স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর স্তশক্ষ্ানস্তবশ, প্রস্তশক্ষ্ণ গ্রহণকারী ও যুবা শ্রস্তমকনদর (18 বেনরর কম বয়সী) স্তননয়াগ
করার সময় পরকিমগুস্তি (পযমন, অ্নুমস্ততপত্রসমূহ, িাইনসন্সসমূহ, অ্স্তিিাবকনদর অ্নুমস্তত পদবার িমমগুস্তি ও অ্নযানয নস্তথপত্র)
বজায় রানখ?
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Chapter 2: FORCED LABOUR
Is there objective evidence that facility does not retain any document (e.g. passport, work permit, birth certification,
official ID card, driver's license) without written agreement and without the possibility to recover them?
Does the facility avoid withholding wages during the employment relationship?
Are workers free of any cost associated with worker recruitment and placement?
Are workers guaranteed freedom of movement during working hours?
Are workers guaranteed freedom of movement after working hours?
Are workers free from daily production quota requirements prior to leaving the facility?
Is overtime voluntary?
Are workers informed about and understand overtime obligations prior to employment and prior to working the
overtime shift?
Are workers free to resign from their current employment in accordance with local law?
Is the facility free from any prisoner employment?
Are the prisoners employed in conditions respecting ILO conventions C29 and C105 on forced labor?

অধযায় 2: যবগার শ্রম
এমন পকাননা বািব প্রমাণ আনে স্তক যার পথনক মনন হয় পয সংস্থানটি স্তিস্তখত চু স্তক্ত োো ও তানদরনক স্তিস্তরনয় পনবার
সম্ভাবনা োো পকাননা নস্তথপত্র (নযমন পাসনপাটম, কাজ করার অ্নুমস্ততপত্র, জন্ম সাটিমস্তিনকট, সরকাস্তর ID কািম, ড্রাইিানরর
িাইনসন্স) স্তননজর কানে রানখ না?
সংস্থানটি স্তক স্তননয়াগ করার সম্পকম স্তনমমানণর সময় মজুস্তর আটনক রাখা এস্তেনয় চিনত চায়?
কমমচারীরা স্তক স্তনযুক্ত হওয়া ও পকাথাও স্থাস্তপত হবার সানথ সংস্তিষ্ট খরচ বহন পথনক মুক্ত ?
কমমচারীনদর স্তক কাজ করার সময় পকাথাও যাতায়াত করার স্বাযীনতা পাবার গযারাস্তন্ট পদওয়া হয়?
কমমচারীনদরনক স্তক কাজ করার সমনয়র পনর পকাথাও যাতায়াত করার স্বাযীনতা পাবার গযারাস্তন্ট পদওয়া হয়?
কমমচারীরা স্তক সংস্থানটি পেনে যাবার আনগ তদস্তনক উৎপাদন করার পকাটা পূরণ করার প্রনয়াজনীয়তা পথনক মুক্ত থানকন?
অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কাজ করা স্তক পস্বচ্ছামূিক?
কমমচারীনদরনক স্তক স্তননয়াগ করার আনগ এবং অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র স্তশিনট কাজ করার আনগ অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কাজ করার
বাযযবাযকতা স্তবিনয় বুঝনত পারার মনতা কনর জানাননা হয় ?
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স্থানীয় আইন অ্নুসানর কমমচারীরা স্তক তানদর বতম মান চাকস্তর পথনক স্তনবৃত্ত হবার মনতা স্বাযীনতা পান?
সংস্থানটি পকাননা কারাবিীনক স্তননয়াগ করা পথনক মুক্ত?
কারাবিীনদরনক স্তক এমন শতম াবিী পমনন স্তননয়াগ করা হনয়নে যা পবগার শ্রম সম্পনকম ILO সনিিননর C29 ও and C105-র
প্রস্তত সিান প্রদশমন কনর?

Chapter 3: DISCRIMINATION
Are workers free from discrimination in terms of hiring, compensation, access to training, promotion, termination, or
retirement?
Does the facility maintain procedures to prohibit and prevent discriminatory practices?
Do workers receive equal pay for equal work according to their respective experience and seniority?
Are workers hired and maintained in employment regardless of pregnancy status?
Does the facility follow provisions on women's employment terms during pregnancy, maternity leave and return from
maternity leave in accordance with local law?
Do workers have equal opportunities to work overtime in accordance with local law?

অধযায় 3: পক্ষপালতত্ব
কমমচারীরা স্তক স্তননয়াগ করা, ক্ষ্স্ততপূরণ পদওয়া, প্রস্তশক্ষ্ণ পাবার সুনযাগ, পনদান্নস্তত, োুঁটাই বা পসবা স্তনবৃত্ত হওয়া স্তবিনয়
পক্ষ্পাস্ততত্ব মুক্ত আচরণ পান?
সংস্থানটি স্তক এমন সব প্রস্তক্রয়া বজায় রানখ যা পক্ষ্পাস্ততত্বমূিক আচরণ প্রস্ততবস্তন্ধত এবং প্রস্ততনরায কনর?
িাো করা/স্তননয়াগ করার প্রস্তক্রয়া স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর পকাননা রকনমর পক্ষ্পাস্ততত্বমূিক পরীক্ষ্া (পযমন িাক্তাস্তর,
স্বািাস্তবক প্রবণতা) পথনক মুক্ত?
কমমচারীরা স্তক তানদর স্তনজস্ব অ্স্তিজ্ঞতা ও বস্তরষ্ঠতা অ্নুসানর সমান কানজর জনয সমান মজুস্তর পান?
কমমচারীনদরনক স্তক তানদর গিম াবস্থার পস্তরস্তস্থস্তত পযমনই পহাক না পকন িাো করা ও বজায় রাখা হয়?
সংস্থানটি স্তক গিম াবস্থায়, মাতৃ ত্বকািীন েু টির সময় এবং মাতৃ ত্বকািীন েু টি পথনক স্তিরবার সময় স্থানীয় আইন অ্নুসানর
মস্তহিানদর স্তননয়াগ করার শতম াবিী পমনন চনিন?
কমমচারীনদর স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর সমান িানব অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র জনয কাজ করার সুনযাগ থানক?
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Chapter 4: DISCIPLINARY PRACTICES, HARASSEMENT AND ABUSE
Are workers free from any form of harassment, mental, physical and/or verbal abuse, and corporal punishment?
Are disciplinary measures implemented by the facility legal and non-excessive?
Does the disciplinary procedure comply with local law?
Does management staff receive training on implementing disciplinary procedures?
Does the facility keep records of implemented disciplinary actions?
Are facility's security practices non abusive?

অধযায় 4: লবলভন্ন শালিমূিক কা ম কিাপ, যহনস্থা করা ও অপবযবহার করা
কমমচারীরা স্তক পকাননা রকনমর পহনস্থা, মানস্তসক, শারীস্তরক এবং/অ্থবা কনঠার শারীস্তরক শাস্তি পাওয়া পথনক মুক্ত ?
সংস্থান পযসব শাস্তিমূিক বযবস্থা প্রনয়াগ কনর পসগুস্তি স্তক তবয এবং বাোবাস্তে রকনমর না?
শাস্তি পদবার প্রস্তক্রয়া স্তক স্থানীয় আইন পমনন চনি?
পস্তরচািকমণ্ডিীর কমীরা স্তক শাস্তিমূিক প্রস্তক্রয়াগুস্তি প্রনয়াগ সম্পনকম প্রস্তশক্ষ্ণ পান?
সংস্থানটি স্তক শাস্তিমূিক বযবস্থা প্রনয়ানগর পরকিম বজায় রানখ?
সংস্থানটির স্তনরাপত্তা বজায় রাখার কাযমকিাপ স্তক অ্পমানজনক হয় না?
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Chapter 5: FREEDOM OF ASSOCIATION AND GRIEVANCE MECHANISMS
Are workers free to associate and collectively bargain?
Are workers free to form/join independent trade unions?
Where the ability to associate and collectively bargain are legally restricted, do workers have access to alternative
means?
Are worker representatives elected without interference by the facility and as required by law?
Are there regular meetings between worker representatives and management as required by law?
Are the meetings' minutes recorded and communicated to the workers?
Are workers free from discrimination on the basis of trade union affiliation or non-affiliation in terms of hiring,
compensation, access to training, promotion, termination, or retirement?
Does the facility have a procedure by which workers can freely and confidentially raise grievances to management?
Does the facility record and track reported grievances?
Does the facility communicate the grievance review progress to workers and individuals responsible for reviewing
reported grievances?

অধযায় 5 : সাংগঠিত হবার স্বাধীনতা এবাং অলভম াগ জানামনার প্রলিয়াসমূহ
কমমচারীরা স্তক সস্তিস্তিত হবার এবং পযৌথ িানব দর কিাকস্তি করার স্বাযীনতা পান?
কমমচারীরা স্তক স্বাযীন পেি ইউস্তনয়ন গঠন/নযাগ দান করার স্বাযীনতা পান?
সস্তিস্তিত হওয়া ও পযৌথ িানব দর কিাকস্তি করা পযখানন আইস্তন িানব সীস্তমত, পসখানন কমমচারীনদর স্তক পকাননা স্তবকল্প পথ
পখািা আনে?
শ্রস্তমকনদর প্রস্ততস্তনস্তযরা স্তক আইননর প্রনয়াজনীয়তা অ্নুসানর সংস্থাননর হিনক্ষ্প োো স্তনবমাস্তচত হন?
আইননর প্রনয়াজনীয়তা অ্নুসানর শ্রস্তমকনদর প্রস্ততস্তনস্তয ও পস্তরচািকমণ্ডিীনদর মনযয স্তক স্তনয়স্তমত স্তমটিং হয়?
স্তমটিং-এর বণমনামূিক স্তববরণ স্তক পরকিম করা হয় এবং কমমচারীনদর কানে জাস্তননয় পদওয়া হয়?
কমমচারীরা স্তক পেি ইউস্তনয়ননর সাস্তন্নযযর স্তিস্তত্তনত বা সাস্তন্নযয না থাকার স্তিস্তত্তনত স্তনযুক্ত হবার সময়, ক্ষ্স্ততপূরণ, প্রস্তশক্ষ্ণ
পাবার সুনযাগ পাওয়া, পনদান্নস্তত, োুঁটাই, বা পসবা স্তনবৃত্ত হবার বযাপানর পক্ষ্পাস্ততত্ব মুক্ত আনেন ?
সংস্থানটিনত স্তক এমন প্রস্তক্রয়া আনে যার সাহানযয কমমচারীরা স্বাযীন ও পগাপনীয় িানব পস্তরচািকমণ্ডিীর কানে অ্স্তিনযাগ
জানানত পানরন?
সংস্থানটি স্তক স্তরনপাটম করা অ্স্তিনযাগগুস্তির পরকিম রানখ এবং তার িিািনির উপনর নজর রানখ?
সংস্থানটি স্তক অ্স্তিনযাগ মূিযায়ননর প্রগস্তত কতটা হি পসটা কমমচারীনদরনক এবং যারা স্তরনপাটমকৃ ত অ্স্তিনযাগগুস্তির মূিযায়ন
করার জনয দাস্তয়ত্বপ্রাপ্ত তানদরনক অ্বগত কনর?
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Chapter 6: WORKING HOURS AND OVERTIME

Are workers working regular working hours (daily, weekly, monthly, yearly, other) in accordance with local law?
Are workers working regular hours in compliance with ILO standards?
Does the facility maintain time records (e.g. time cards)?
Are time records accurate?
Are overtime hours tracked separately?
Are workers working overtime hours (daily, weekly, monthly, yearly, other) in accordance with local law?
Are workers working overtime in compliance with ILO standards?
Does the facility have an overtime waiver?
Is facility's overtime waiver legal?
Does the facility maintain the overtime hours within the limits of the overtime waiver (if any)?
Do workers receive rest breaks during the day in accordance with local law?
Do workers receive days off according to the local law?
Do workers receive at least 1 day off (24 consecutive hours) within 7 days period according to the ILO convention?
Please indicate the maximum number of consecutive days worked in the facility?
How many times has this situation occurred within the last 12 month-period?

অধযায় 6 : কামজর সময় এবাং অলতলরি কামজর সময়
কমীরা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর স্তনয়স্তমত কানজর সমনয় (বদস্তনক, সাপ্তাস্তহক, মাস্তসক, অ্নযানয) কাজ করনেন ?
কমীরা স্তক ILO মান অ্নুসানর স্তনয়স্তমত সমনয় কাজ করনেন ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটিনত স্তক সমনয়র স্তববরণী (নযমন টাইম কািম) রাখা হয় ?
সমনয়র স্তববরণীগুস্তি স্তক সঠিক?
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অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সময় স্তক আিাদািানব িক্ষ্য করা হয়?
কমীরা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সমনয় (বদস্তনক, সাপ্তাস্তহক, মাস্তসক, অ্নযানয) কাজ করনেন?
কমীরা স্তক ILO মান অ্নুসানর অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সমনয় কাজ করনেন?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটিনত স্তক অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সময় পস্তরতযাগ-স্তববৃস্তত (ওিারটাইম ওনয়িার) আনে?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটির অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সময় পস্তরতযাগ-স্তববৃস্তত(ওিারটাইম ওনয়িার)স্তক আইনসিত?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সময় পস্তরতযাগ-স্তববৃস্তত(ওিারটাইম ওনয়িার) -র (যস্তদ তা পথনক থানক, তাহনি)
সীমার মনযয অ্স্ততস্তরক্ত কানজর সময় বজায় রানখ?
কমীরা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর স্তবশ্রানমর জনয স্তবরস্তত পান?
কমীরা স্তক 7 স্তদননর পময়ানদ কমপনক্ষ্ 1স্তদন (24টি ক্রস্তমক ঘন্টা) েু টি পান?

Chapter 7: REMUNERATION AND BENEFITS
Is the legal minimum wage guaranteed to workers in accordance with local law?
Does the facility maintain payroll records?
Are payroll records maintained in accordance with local law?
Is the payment method in accordance with local law?
Is the time and frequency of payment in accordance with local law?
If the time and frequency of payment is not compliant, are workers paid within the next deadline for payment?
Are apprentices / trainees paid wages in accordance with local law?
Are new workers during probation period paid wages in accordance with local law?
Does the facility provide workers (for all workers including contractors) with an understandable wage slips that, at
minimum, include regular and overtime hours worked, regular and overtime pay, and deductions in accordance with
local law ?
Are workers paid for "down time" in accordance with local law?
Does the facility use piece rate workers?
Does the facility maintain production records if piece rate workers are present?
Is overtime paid?
Is overtime paid at a legal premium rate?
Is overtime paid for piece rate workers and for identified classification of workers or contractors?
Is overtime paid for piece rate workers and for identified classification of workers or contractors at a legal premium
rate?
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Do workers receive benefits (e.g. parental leave, annual leave) in accordance with local law?
Are workers covered by the legal social insurances?
Do workers benefit from the payments done by the facility for the legal social insurances (either through public or
private system)?
Are public holidays paid in accordance with local law?
Is maternity leave paid in accordance with local law?
Do workers receive additional remuneration (e.g., bonuses, incentives, allowances) in accordance with local law?
Are deductions in compliance with local law?

অধযায় 7 : যবতন এবাং সুলবধা
কমীনদর কানে প্রস্ততশ্রুত আইনসিত নূযনতম পাস্তরশ্রস্তমক স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটিনত স্তক পপ-পরানির স্তহসাব রাখা হয়?
পপ-পরানির স্তহসাব স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী রাখা হয়?
অ্থমপ্রদাননর পদ্ধস্ততটি স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী?
অ্থমপ্রদাননর সময় এবং হার স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী ?
স্তশক্ষ্ানবীশ/প্রস্তশক্ষ্ণাথীনদর স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী পাস্তরশ্রস্তমক পদওয়া হয়?
স্তশক্ষ্ানস্তবশী কানি নতু ন কমীনদর স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী পাস্তরশ্রস্তমক পদওয়া হয়?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটিনত স্তক কমীনদর (ঠিকাদার সনমত সব কমী) স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী সহজনবাযয পাস্তরশ্রস্তমনকর রস্তসদ (ওনয়জ
স্তস্লপ) পদওয়া হয়, যানত কমপনক্ষ্,

স্তনয়স্তমত এবং অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কৃ ত কাজ, স্তনয়স্তমত এবং অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর জনয

প্রদত্ত অ্থম এবং স্তবনয়াজন বা বাদ অ্ন্তগমত থানক?
কমীনদর স্তক "যন্ত্রপাস্তত কাজ না করার সময় (িাউনটাইম)"- এর জনয স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী অ্থম প্রদান করা হয়?
যস্তদ উৎপাদননর পস্তরমাণ অ্নুযায়ী স্তনযমাস্তরত মূিয (স্তপস পরট) বতম মান থানক, তাহনি প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক উৎপাদননর স্তহসাব
রানখ?
অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর জনয স্তক অ্থমপ্রদান করা হয়?
অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর জনয স্তক আইনসিত আদশম পাস্তরশ্রস্তমনকর উপনর অ্স্ততস্তরক্ত অ্নথমর হানর (স্তপ্রস্তময়াম পরট) অ্থমপ্রদান
করা হয়?
উৎপাদননর পস্তরমাণ অ্নুযায়ী স্তনযমাস্তরত মূনিযর শ্রস্তমক(স্তপস পরট ওয়াকম ার)নদর জনয এবং কমী বা ঠিকাদারনদর স্তচস্তিত
পশ্রস্তণস্তবিানগর জনয স্তক অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর (ওিারটাইম) অ্থম প্রদান করা হয়?
উৎপাদননর পস্তরমাণ অ্নুযায়ী স্তনযমাস্তরত মূনিযর শ্রস্তমক(স্তপস পরট ওয়াকম ার)নদর জনয এবং কমী বা ঠিকাদারনদর স্তচস্তিত
পশ্রস্তণস্তবিানগর জনয স্তক অ্স্ততস্তরক্ত সমনয়র কানজর (ওিারটাইম) জনয আইনসিত আদশম পাস্তরশ্রস্তমনকর উপনর অ্স্ততস্তরক্ত অ্নথমর
হানর (স্তপ্রস্তময়াম পরট) অ্থম প্রদান করা হয়?
কমীরা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর সুস্তবযা (নযমন স্তপতৃ ত্বকািীন েু টি, বাস্তিমক েু টি) পান?
কমীরা স্তক আইনসিত সামাস্তজক বীমার আওতািু ক্ত?
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আইনসিত সামাস্তজক বীমার (হয় সরকাস্তর বা পবসরকাস্তর বযবস্থা) জনয প্রস্তক্রয়া বযবস্থার দ্বারা প্রদত্ত অ্নথমর পথনক কমীরা স্তক
সুস্তবযা পান?
সবমজনীন েু টির স্তদননর পক্ষ্নত্র স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর অ্থম প্রদান করা হয়?
মাতৃ ত্বকািীন েু টিনত স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর অ্থম প্রদান করা হয়?
কমীরা স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর পবতননর অ্স্ততস্তরক্ত (নযমন পবানাস উৎসাহমূিক িাতা বা ইননসনটিি, িাতা)পান?
স্তবনয়াজন বা বাদ স্তক স্থানীয় আইন অ্নুসানর হয় ?

Chapter 8: HEALTH AND SAFETY
Does the facility have non-expired documentation of compliance with building safety requirements issued by local
authority in accordance with local law?
Does the facility have non-expired fire safety documentation issued by the local fire authority in accordance with local
law?
Does the facility operate in a building matching the authorized purpose?
Does the number of floors in the existing building match with the original number of floors on the building plan or
certificate?
Does the facility have documentation of safety inspections for the building and the machineries issued by any third-party
(government and/or private third-party) in accordance with local law?
Does the facility have documentation of safety inspections for the mobile equipment issued by any third-party
(government and/or private third-party) according to local law?
Does the facility conduct a risk assessment at least once per year to identify health and safety risks that include fire
safety?
Does the facility record and track preventive or corrective action in response to risk assessments?
Does the facility have a Health and Safety Committee that addresses safety of machinery/ equipment; personal
protective equipment (PPE); hazardous, flammable and combustible materials; and fire safety?
Is the health and safety committee comprised of management and worker representatives?
Does the Health and Safety Committee meet periodically?
Are Health and Safety Committee meetings documented?
Does the facility conduct internal inspections/ audits for health and safety?
Does the facility conduct health and safety training for new workers?
Does the facility conduct health and safety training for existing workers?
Are health and safety trainings documented?
Does health and safety training include, at minimum: general workplace safety, fire safety, evacuation procedures,
handling of machinery and equipment, handling of hazardous, flammable and combustible materials (where applicable),
use of PPE and accident prevention?
Does the facility have trained fire team?
Is emergency response personnel trained, at minimum, on: notification of workers in event of fire or emergency,
reporting fire or emergency to local authority, use of fire extinguishers, evacuation procedures, and first aid?
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Does the facility conduct fire drills on a regular basis (if not defined by law, at least once per year) for all floors and
shifts?
Are fire drills documented with, at minimum: date, announced/ unannounced, number of participants, and time it took
to evacuate?
Does the facility document occurrence and cause of workplace accidents?
Does the facility report workplace accidents to local authorities?
Does the facility post emergency contact information on every floor?
Is there an evacuation plot plan posted on every floor of the facility?
Is the evacuation plot plan in a language understood by workers?
Can fire department vehicles and fire fighters access the facility?
Are there at least two emergency exits on every floor of the facility?
If there are less than two emergency exits on every floor, does the number of emergency exits comply with local
requirements?
Are emergency exits located on each side of the working area?
If the facility is located above the ground floor or occupies multiple floors, are there at least two sets of stairs to use as
emergency exit paths ?
Are emergency exit paths designated with visible path markings ?
Are emergency exit paths accessible and unobstructed?
If the emergency exit paths are inaccessible and/or obstructed, is the blockage temporary?
Are emergency exits designated with visible signs?
Are emergency exits unobstructed and unlocked?
Do emergency exit doors comply with local requirements?
When the emergency exit doors do not comply with legal requirements, has the facility implemented measures to
ensure workers’ security and ability to exit the production site in case of emergency?
Are emergency exit windows in compliance with local law?
Do emergency exit stairs have handrails or guards and are in compliance with local law?
Are emergency exit paths, exits and stairs lit?
Is emergency lighting and all emergency equipment connected to a secondary power source?
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Do emergency paths lead towards emergency exits and therefore away from the building?
Is the assembly point or public way unobstructed and located away from the facility?
Is there a fire alarm present at the facility?
If there is a manual fire alarm present at the facility, is it designated or clearly visible?
If there is a manual fire alarm, is it unobstructed?
If there is no fire alarm, has the facility implemented other types of alerts according to local law?
If there is a fire alarm, is it audible and different from lunch/ break bell?
Does the facility have notification lighting in areas where noise levels are above ambient?
Are there fire extinguishers on every floor of the facility?
Are fire extinguishers present along emergency exit path?
Are fire extinguishers designated, clearly visible and accessible?
Do fire extinguishers comply with legal requirements?
Are fire extinguishers inspected by facility personnel according to local law?
Are fire extinguishers inspected by specialized companies on a regular basis (if not defined by law, at least once per
year)?
Are there smoke or fire detectors in the facility according to local law?
If there are smoke detectors or fire detectors present at the facility, does the facility conduct their inspections every
month and legally required inspections?
Are there fully functional fire hydrants or sprinklers in the facility according to local law?
If there is a fire hydrant or sprinkler system in place at the facility, is it inspected, tested and maintained every three
months and according to legally required inspections (confirming they are in good working order)?
Can facility management point to a water source, be it private or municipal, that supplies water for fire hydrant, hose
pipe or sprinkler system?
Are electrical panels, wires and outlets protected?
Are electrical panels labeled?
Are electrical panels, wires and outlets inspected regularly by certified staff (if not defined by law, at least once per
year)?
In case of the presence of a generator in the facility or its vicinity, is it in a confined area away from working areas in
accordance with the local law?
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Are production equipment and machinery safe to use?
Do all production machinery have an emergency switch off button and easily accessible?
Are materials labeled as hazardous, flammable or combustible stored away from sources of ignition?
Are materials labeled as hazardous, flammable or combustible stored in separated dedicated storage room(s) away from
production area?
Does the facility maintain a Material Safety Data Sheet (MSDS) in a language understood by workers, available and
accessible to all workers close to the areas where chemicals are used and stored?
Are workers working with materials labeled hazardous, flammable or combustible familiar with the Material Safety Data
Sheet (MSDS) at the facility?
Are all the chemical containers labeled with the name in local language and the corresponding hazard symbol (for
hazardous chemicals)?
Does the factory maintain a reliable and complete chemical inventory with the following basic information: area of use,
chemical name, CAS Numbers of the chemical components, chemical supplier, MSDS availability and quantities stored?
Does the facility maintain an inventory of the waste types and quantities generated on-site?
Does the facility separate hazardous wastes from non-hazardous waste streams?
According to the local regulation for waste (including sludge) handling, storage, treatment or disposal, is a waste
management procedure in place for waste collection and temporary storage?
Does the facility make sure that the workers who handle wastes are aware and are trained to the requirements on
waste management (segregation, storage, labeling and disposal)?
In case of hazardous, flammable or combustible materials use, is the eye wash station accessible and unobstructed?
Is there an eye wash station located within 6 meters of the chemical storage area and connected to a water source?
Where necessary, do workers have access to personal protective equipment (PPE) free of charge?
Is use of personal protective equipment (PPE) required and enforced by facility management?
Do workers have access to gender-specific, clean and private toilet facilities?
Are all washing and toilet areas equipped with soap?
Do toilet facilities have washing installations with running water?
Do workers have access to potable water?
If the facility provides a food preparation, eating area or canteen for workers, is the area clean?
Is there a valid first aid kit present in every working area?
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Does the facility provide a care room for workers?
Does the facility have a signed agreement with an emergency unit in the vicinity of the facility in case of a serious
accident?
Does the facility have sufficient trained workers to administer medical care?
If legally required, does the facility provide a child care room for workers?

অধযায় 8 : স্বাস্থয এবাং লনরাপত্তা
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কানে স্তক স্থানীয় কতৃম পক্ষ্ দ্বারা জারী করা িবননর স্তনরাপত্তা আবশযকতা অ্নুযায়ী বতম মানন কাযমকর নস্তথপত্র
আনে?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কানে স্তক স্থানীয় অ্স্তিস্তবিয়ক কতৃম পক্ষ্ দ্বারা জারী করা বতম মানন কাযমকর অ্স্তি স্তনরাপত্তা নস্তথপত্র আনে?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক অ্নুনমাস্তদত িনক্ষ্যর সানথ মানানসই িবনন বা বাস্তেনত কাযম সম্পাদন কনর?
স্তবদযমান বাস্তে বা িবননর তিা (নলার) - র সংখযা স্তক িবন বা বাস্তের পস্তরকল্পনা বা সাটিমস্তিনকনটর প্রকৃ ত তিা
(নলার) - র সংখযা সানথ পমনি?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কানে স্তক পকাননা তৃ তীয়পক্ষ্ (সরকার এবং/অ্থবা পবসরকাস্তর তৃ তীয়পক্ষ্) দ্বারা জারী করা িবন এবং
যন্ত্রপাস্ততর জনয স্তনরাপত্তা পস্তরদশমননর নস্তথপত্র আনে?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক অ্স্তিস্তবিয়ক স্তনরাপত্তা সনমত স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তা স্তচস্তিত করনত প্রস্ততবেনর কমপনক্ষ্ একবার ঝুুঁ স্তক
মূিযায়ননর প্রস্তক্রয়া পস্তরচািনা কনর?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক ঝুুঁ স্তক মূিযায়ননর পস্তরনপ্রস্তক্ষ্নত সুরক্ষ্ামূিক অ্থবা সংনশাযনমূিক বযবস্থার স্তহসাব রানখ এবং নজর রানখ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটির স্তক পকাননা স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তা কস্তমটি আনে যা

যন্ত্রপাস্তত /সরঞ্জানমর স্তনরাপত্তা; বযস্তক্তগত সুরক্ষ্া

সরঞ্জাম(স্তপস্তপই); স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয বা সহজদাহয বস্তু; এবং অ্স্তিস্তবিয়ক স্তনরাপত্তা পদখানশানা কনর?
স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তা কস্তমটি স্তক পস্তরচািন কতৃম পক্ষ্ (মযাননজনমন্ট) ও কমীনদর প্রস্ততস্তনস্তযনদর স্তননয় গঠিত?
স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তা কস্তমটি স্তক স্তনস্তদমষ্ট সময় অ্ন্তর সস্তিস্তিত হয়?
স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তা কস্তমটির তবঠক স্তক স্তিস্তপবদ্ধ করা হয়?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তার জনয অ্িযন্তরীণ পস্তরদশমন/অ্স্তিট পস্তরচািনা কনর?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক নতু ন কমীনদর জনয স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তার প্রস্তশক্ষ্ণ পদয়?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক স্তবদযমান কমীনদর জনয স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তার প্রস্তশক্ষ্ণ পদয়?
স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তার প্রস্তশক্ষ্ণ স্তক স্তিস্তপবদ্ধ করা হয়?
স্বাস্থয এবং স্তনরাপত্তার প্রস্তশক্ষ্নণর মনযয স্তক কমপনক্ষ্: কমমস্থনির স্তনরাপত্তা, অ্স্তিকানণ্ড স্তনরাপত্তামূিক পবস্তরনয় যাওয়ার পদ্ধস্তত,
যন্ত্রপাস্তত এবং সরঞ্জাম চািানা করা, স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয এবং সহজদাহয বস্তু (নযখানন প্রনযাজয), স্তপস্তপই এবং দুঘমটনা
প্রস্ততনরাযনকর বযবহার অ্ন্তগমত?
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প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটির স্তক প্রস্তশস্তক্ষ্ত অ্স্তিকাণ্ড-স্তবিয়ক দি আনে?
আপতকািীন প্রস্ততস্তক্রয়া কমীদি স্তক, কমপনক্ষ্: আগুন িাগার বা পকাননা আপতকািীন ঘটনার পক্ষ্নত্র কমীনদর জানাননা, আগুন
িাগার বা পকাননা আপতকািীন ঘটনা স্থানীয় কতৃম পক্ষ্ জানাননা, অ্স্তিস্তনবমাপক যনন্ত্রর বযবহার, স্থান খাস্তি করার প্রস্তক্রয়া এবং
প্রাথস্তমক স্তচস্তকৎসার স্তবিনয় প্রস্তশস্তক্ষ্ত?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক স্তনয়স্তমত স্তিস্তত্তনত (যস্তদ আইন দ্বারা স্তনস্তদমষ্ট না হয়, তাহনি কমপনক্ষ্ প্রস্ততবেনর একবার)সব তিা এবং
স্তশিনটর পক্ষ্নত্র আগুন িাগনি স্তনরাপনদ বাস্তে পথনক পবস্তরনয় যাওয়ার পদ্ধস্তত বা িায়ার স্তড্রি পস্তরচািনা কনর?
িায়ার স্তড্রিগুস্তিনত স্তক কমপনক্ষ্ এইগুস্তি সহ স্তিস্তপবদ্ধ করা হয়: তাস্তরখ, পঘাস্তিত/ অ্নঘাস্তিত, অ্ংশগ্রহণকারীর সংখযা, এবং স্থান খাস্তি
করনত যতটা সময় পিনগনে?
আবশযক তাস্তরখ রীস্তত : স্তদস্তদ/মামা/বববব
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক কমমস্থনি দুঘমটনার কারণ এবং ঘটনাটি স্তিস্তপবদ্ধ কনর?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক কমমস্থনি দুঘমটনার স্তবিনয় স্থানীয় কতৃম পক্ষ্নক জানায়?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি স্তক প্রস্ততটি তিায় আপতকািীন পযাগানযানগর তথয পদখার জনয পরনখনে?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটির প্রস্ততটি তিায় স্তক স্থান খাস্তি করার স্তচত্র-পস্তরকল্পনাটি পদখার জনয রাখা আনে?
স্থান খাস্তি করার স্তচত্র-পস্তরকল্পনাটি এমন িািায় আনে যা কমীরা বুঝনত পানরন?
দমকনির গাস্তে এবং দমকি কমীরা স্তক প্রস্তক্রয়া বযবস্থার চত্বনর প্রনবশ করনত পানরন?
স্থানীয় আইন অ্নুসানর, প্রস্তক্রয়া বযবস্থার প্রস্ততটি তিায় স্তক কমপনক্ষ্ একটি বা তার পবস্তশ অ্প্রযান আপতকািীন প্রস্থান পথ
আনেI?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক কানজর জায়গার সবস্তদনকই আনে?
যস্তদ প্রস্তক্রয়া বযবস্থাটি একতিার উপনর হয় অ্থবা অ্ননকগুস্তি তিা জুনে থানক, পসনক্ষ্নত্র আপতকািীন প্রস্থান পথ স্তহসানব
বযবহার করার জনয কমপনক্ষ্ একনজাো স্তসস্তুঁ ে পসখানন আনে?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক দৃশযমান পথ স্তচি সনমত স্তননদম শ করা আনে ?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক সহজগময এবং বাযা-হীন?
দৃশযমান স্তচিগুস্তি স্তদনয় স্তক আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তচস্তিত?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক বাযা-হীন এবং তািাস্তবহীন?
আপতকািীন প্রস্থান দরজাগুস্তি স্তক স্থানীয় আবশযকতাগুস্তি পমনন চনি?
পযনক্ষ্নত্র আপতকািীন প্রস্থান দরজাগুস্তি স্থানীয় আবশযকতাগুস্তি পমনন চনি না, পসনক্ষ্নত্র আপতকািীন ঘটনার পক্ষ্নত্র কমীনদর
স্তনরাপত্তা এবং উৎপাদন স্থি পথনক পবস্তরনয় পযনত পারা স্তনস্তিত করনত পকাননা উপায় স্তক প্রস্তক্রয়া বযবস্থা গ্রহণ কনরনে?
আপতকািীন প্রস্থান জানািাগুস্তি স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী?
আপতকািীন প্রস্থাননর স্তসুঁস্তেগুস্তি স্তক হাতি বা সুরক্ষ্া যুক্ত?
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আপতকািীন প্রস্থাননর পথ, দ্বার এবং স্তসুঁস্তেনত আনিা আনে?
আপতকািীন আনিার বযবস্থা স্তক অ্প্রযান বা পসনকন্ডাস্তর স্তবদুযৎশস্তক্তর উৎনসর সানথ যুক্ত?
আপতকািীন পথটি স্তক আপতকািীন প্রস্থাননর দ্বানরর স্তদনক চাস্তিত কনর এবং কানজই িবন পথনক দূনর যাওয়া যায়?
আপতকািীন অ্বস্থায় সমনবত হওয়ার স্থানটি বা জনসাযারনণর পথটি স্তক বাযা-হীন এবং প্রস্তক্রয়া বযবস্থা পথনক দূনর
অ্বস্তস্থত?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় স্তক আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট

আনে?

হিচাস্তিত আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় আনে স্তক, এটা স্তক স্তচস্তিত বা স্পষ্টিানব পদখা যায়?
পসখানন হিচাস্তিত আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট থাকনি পসটা স্তক বাযা-হীন?
আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট

স্তক পশানা যায় এবং পসটা স্তক মযযািনিাজন / স্তবরস্ততর ঘস্তন্টর পথনক আিাদা?

পয এিাকায় শব্দ মাত্রা চারপানশর আওয়ানজর পথনক ওপনর থানক পসখানকার জনয প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় আনিাযুক্ত স্তবজ্ঞস্তপ্ত আনে স্তক?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার প্রনতযক তনি স্তক অ্স্তি স্তনবমাপক যন্ত্র আনে?
আপতকািীন প্রস্থান পথ বরাবর স্তক অ্স্তিস্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি স্তবদযমান?
অ্স্তিস্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি স্তক স্তচস্তিত বা স্পষ্টিানব পদখা যায় এবং সহনজ পাওয়া যায়?
অ্স্তিস্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি স্তক আইস্তন আবশযকতাগুস্তি পমনন চনি?
স্থানীয় আইন অ্নুসানর স্তনয়স্তমত স্তিস্তত্তনত স্তক প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কমীর দ্বারা অ্স্তিস্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি খুুঁটিনয় পদখা হয়?
স্থানীয় আইন অ্নুসানর প্রস্তত বেনর স্তক স্তবনশিজ্ঞ পকাম্পাস্তনর দ্বারা অ্স্তিস্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি খুুঁটিনয় পদখা হয়?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় স্তক পযাুঁয়া সনাক্তকারী যন্ত্র বা আগুন সনাক্তকারী যন্ত্র স্তবদযমান, প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক প্রস্ততমানস পসগুস্তি খুুঁটিনয়
পদখার আনয়াজন কনর?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় আগুন পনিাননার জনির কি বা জি পেটাননার বযবস্থা প্রস্তুত আনে স্তক , তা স্তক প্রস্তত স্ততন মানস খুুঁটিনয় পদখা,
পরীক্ষ্া এবং রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ করা হয় (পসগুস্তি িািিানব কাজ করনে তা সুস্তনস্তিত কনর )?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় আগুন পনিাননার জনির কি, পহাস পাইপ বা জি পেটাননার বযবস্থা প্রস্তুত আনে স্তক, প্রস্তক্রয়া বযবস্থায় স্তক
কানজর জায়গায় জনির টযাংক, জিাযার বা সাকশন টযাংকও আনে?
তবদুযস্ততক পযাননি, স্তবদুযনতর তার এবং আউটনিটগুস্তি সুরস্তক্ষ্ত স্তক?
তবদুযস্ততক পযাননিগুস্তি স্তক পিনবি িাগাননা থানক?
তবদুযস্ততক পযাননি, স্তবদুযনতর তার এবং আউটনিটগুস্তি স্তক প্রস্তত েয় মানস একজন স্বীকৃ স্ততপ্রাপ্ত কমী খুুঁটিনয় পদনখন?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার চত্বনর বা তার পাশ্বমবতী স্থানন পজনানরটর বতম মান থাকার পক্ষ্নত্র, পসটি স্তক স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী কাজ
এিাকার পথনক দূনর একটি অ্বরুদ্ধস্থানন রাখা হয় ?
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উৎপাদন সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাস্ততগুস্তিনত ওপনর স্তনরাপত্তামূিক সতকম তা (নসিটি গািম) পদওয়া আনে স্তক?
সমি উৎপাদন যন্ত্রপাস্ততনত জরুরী অ্বস্থায় বন্ধ করার সুযইচ বা পবাতাম আনে এবং এগুস্তি স্তক সহনজই নাগানির মনযয থানক?
উপকরণগুস্তি স্তক স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয বা সহজদাহয হওয়ার কারনণ স্তবনফারক পদানথমর উৎস পথনক দূনর রাখার পিনবি যুক্ত?
উপকরণগুস্তি স্তক স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয বা সহজদাহয হওয়ার কারনণ উৎপাদন স্থান পথনক দূনর রাখার পিনবি যুক্ত?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক কমীনদর বুঝনত সুস্তবযা হয় এমন িািায় একটি উপকরণ স্তনরাপত্তা পিটা স্তশট(এমএসস্তিএস)রানখ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থানত স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয বা সহজদানহযর পিনবি যুক্ত উপকরণ স্তদনয় কাজ কনরন পয কমীরা তাুঁরা স্তক উপাকরণ
স্তনরাপত্তা পিটা স্তশট(এমএসস্তিএস)- এর সানথ পস্তরস্তচত?
উপকরণগুস্তি স্তক পিনবি পদওয়া বানক্স/পকৌনটায় রাখা হয়?
কানজর স্থানন বযবহৃত এবং সংরক্ষ্ণকৃ ত সব রাসায়স্তননকর একটি স্তবিাস্তরত তাস্তিকা প্রস্তক্রয়া বযবস্থা রানখ স্তক ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক কানজর স্থানন উৎপন্ন বজময পদানথমর যরণ এবং পস্তরমানণর তাস্তিকা রানখ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক স্তবপজ্জনক-নয় এমন বজময পদানথমর যারা পথনক স্তবপজ্জনক বজময পদাথমনক আিাদা কনর?
স্থানীয় প্রস্তবযান অ্নুযায়ী বজময পদাথম (কাদা সহ) নাোচাো করা, জমা করা, বযবহার বা অ্পসারণ করার জনয বজময
পদানথমর সংগ্রহ এবং অ্স্থায়ীিানব জমা রাখার একটি বজময বযবস্থাপনা পদ্ধস্তত স্তক আনে ?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক স্তনস্তিত কনর পয, শ্রস্তমক যাুঁরা বজময পদাথম নাোচাো কনরন তাুঁরা এবং বজমযপদাথম বযবস্থাপনা (আিাদা
করা, সংগ্রহ করা, পিনবি িাগাননা এবং অ্পসারণ করা) সংক্রান্ত প্রনয়াজনীয়তাগুস্তি সম্পনকম সনচতন এবং প্রস্তশক্ষ্ণপ্রাপ্ত?
স্তবপজ্জনক, অ্স্তিদাহয বা সহজদাহয বস্তু বযবহানরর পক্ষ্নত্র পচাখ পযাওয়ার জায়গা স্তক নাগানির মনযয থানক এবং বাযা-হীন?
পচাখ পযাওয়ার জায়গা স্তক রাসায়স্তনক সংগ্রহস্থনির 6 স্তমটানরর মনযয অ্বস্তস্থত এবং জনির উৎনসর সনে যুক্ত?
পযখানন প্রনয়াজন, কমমচারীরা স্তক বযস্তক্তগত সুরক্ষ্া সরঞ্জাম(স্তপস্তপই) স্তবনামূনিয পপনত পানর?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থার বযবস্থাপনা দ্বারা স্তক বযস্তক্তগত সুরক্ষ্া সরঞ্জাম(স্তপস্তপই)- এর বযবহারনক আবশযক ও বিবৎ করা হয়?
কমমচারীরা স্তক স্তিে-স্তনস্তদমষ্ট, পস্তরষ্কার এবং বযস্তক্তগত পশৌচািয় সুস্তবযাগুস্তি পপনত পানরন?
সমি পযাওয়ার স্থান এবং পশৌচািনয় স্তক সাবাননর বযবস্থা থানক?
পশৌচািনয় স্তক কনির জি সহ পযাওয়ার যন্ত্র বসাননা আনে?
কমমচারীরা স্তক পানীয় জি পপনত পানরন?
যস্তদ প্রস্তক্রয়া বযবস্থা কমমচারীনদর জনয খাদয ততরী করার, খাবার খাওয়ার জায়গা অ্থবা কযানটিননর বনিাবি কনর পদয়,
পসই জায়গাটি স্তক পস্তরষ্কার?
প্রস্ততটি কানজর জায়গায় স্তক কাযমকর প্রাথস্তমক স্তচস্তকৎসার সরঞ্জাম থানক?
প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক কমমচারীনদর জনয শুশ্রূিা কনক্ষ্র বনিাবি কনর?
গুরুতর দুঘমটনার পক্ষ্নত্র,প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কাোকাস্তে এমানজমস্তন্স ইউস্তননটর সানথ প্রস্তক্রয়া বযবস্থার স্তক চু স্তক্ত স্বাক্ষ্স্তরত হনয়নে?
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স্তচস্তকৎসা বযবস্থায় তদারস্তকর জনয প্রস্তক্রয়া বযবস্থার স্তক পযমাপ্ত প্রস্তশস্তক্ষ্ত কমী আনে?
আইস্তন প্রনয়াজনন, প্রস্তক্রয়া বযবস্থা স্তক কমমচারীনদর জনয স্তশশু পস্তরচযমা কক্ষ্ প্রদান কনর?

Dormitories
What are the general conditions of the dormitory?
Are rooms/ sleeping areas separated by gender?
Do workers have access to gender-specific clean and private toilet facilities at the dormitory?
Do workers have access to gender-specific private shower facilities at the dormitory?
Do workers have access to potable water at the dormitory?
Are workers free to enter and leave the dormitories at any time?
Does the facility conduct fire drills on a regular basis (if not defined by law, at least once per year) for all floors of the
dormitory?
Are fire drills documented with, at minimum: date, announced/ unannounced, number of participants, and time it took
to evacuate?
Is the dormitory located outside the production building / warehouse?
Is the dormitory not located next to hazardous material storage or production building where hazardous work is
performed?
Is there an evacuation plot plan posted on every floor of the dormitory?
Are there at least two emergency exits on every floor of the facility?
If there are less than two emergency exits on every floor, does the number of emergency exits comply with local
requirements?
Are emergency exits located on each side of the dormitory?
Are emergency exit paths accessible and unobstructed?
If the emergency exit paths are inaccessible and/or obstructed, is the blockage temporary?
Are emergency exits designated with visible signs?
Are emergency exits unobstructed and unlocked?
Do emergency exit doors comply with local requirements?
When the emergency exit doors do not comply with legal requirements, has the facility implemented measures to
ensure workers’ security and ability to exit the production site in case of emergency?
Are emergency exit windows in compliance with local law?
Do emergency exit stairs have handrails or guards?
Are emergency exit paths, exits and stairs lit?
Do emergency paths lead towards emergency exits and therefore away from the building?
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Is the assembly point or public way unobstructed and located away from the facility?
Is there a fire alarm present at the dormitory?
If there is a manual fire alarm present at the dormitory, is it designated or clearly visible near exits, unobstructed and
audible?
Are there fire extinguishers on every floor of the dormitory?
Are fire extinguishers present along emergency exit path?
Are fire extinguishers accessible?
Are fire extinguishers inspected by facility personnel according to local law?
Are fire extinguishers inspected by specialized companies on a regular basis (if not defined by law, at least once per
year)?
Is there a first aid kit available at the dormitory?

িরমমটলরজ বা কমী-আবাসসমূহ
কমী-আবানসর সাযারণ শতম গুস্তি স্তক স্তক?
ঘর/পশাওয়ার জায়গা স্তক স্তিে অ্নুযায়ী পৃথক?
কমী-আবানস কমমচারীরা স্তক স্তিে-স্তনস্তদমষ্ট পস্তরষ্কার এবং বযস্তক্তগত পশৌচািনয়র সুস্তবযাগুস্তি পপনত পানরন?
কমমচারীরা স্তক কমী-আবানস স্তিে-স্তনস্তদমষ্ট বযস্তক্তগত শাওয়ানর স্নাননর সুস্তবযাগুস্তি পপনত পানরন?
কমমচারীরা স্তক কমী-আবানস পানীয় জি পপনত পানরন?
পযনকান সমনয় কমী-আবানস প্রনবশ করা এবং পবস্তরনয় যাওয়ার পক্ষ্নত্র কমমচারীরা স্তক স্বাযীন?
আগুন িাগনি স্তনরাপনদ বাস্তে পথনক পবস্তরনয় যাওয়ার পদ্ধস্তত বা িায়ার স্তড্রি স্তক কমী-আবানসর সবকটি গৃহতনির জনয আনয়াজন করা?
িায়ার স্তড্রিগুস্তিনত স্তক কমপনক্ষ্ এইগুস্তি সহ স্তিস্তপবদ্ধ করা হয়: তাস্তরখ, পঘাস্তিত/ অ্নঘাস্তিত,

অ্ংশগ্রহণকারীর সংখযা, এবং স্থান খাস্তি

করনত যতটা সময় পিনগনে?
কমী-আবাস স্থান স্তক উৎপাদন িবন/গুদানমর বাইনর অ্বস্তস্থত?
পযখানন স্তবপজ্জনক উপাদান গুদামজাত করা হয় বা উৎপাদন িবন পযখানন স্তবপজ্জনক কাজগুস্তি সম্পাদন করা হয় তার
কাোকাস্তে স্তক আবাস স্থান অ্বস্তস্থত নয় ?
কমী-আবানসর প্রস্ততটি তনি স্তক স্থান খাস্তি করার স্তচত্র-পস্তরকল্পনাটি পদখার জনয রাখা আনে?
স্থানীয় আইন অ্নুযায়ী কমী-আবানসর প্রস্ততটি তনি বা তার অ্স্তযক স্থানন স্তক কমপনক্ষ্ একটি অ্প্রযান আপতকািীন প্রস্থান পথ থানক?
কমী-আবানসর প্রস্ততটি পানশ স্তক আপতকািীন প্রস্থান পথ আনে?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক সহজগময এবং বাযা-হীন?
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দৃশযমান স্তচিগুস্তি স্তদনয় স্তক আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তচস্তিত?
আপতকািীন প্রস্থান পথগুস্তি স্তক বাযা-হীন এবং তািাস্তবহীন?
আপতকািীন প্রস্থান দরজাগুস্তি স্তক স্থানীয় আবশযকতাগুস্তি পমনন চনি?
আপতকািীন প্রস্থান দরজাগুস্তির স্তক পানশ কবজা িাগাননা?
আপতকািীন প্রস্থান জানািাগুস্তি স্তক স্থানীয় আবশযকতাগুস্তি পমনন চনি?
আপতকািীন প্রস্থাননর স্তসুঁস্তেগুস্তি স্তক হাতি বা সুরক্ষ্া যুক্ত?
আপতকািীন প্রস্থাননর পথ, দ্বার এবং স্তসুঁস্তেনত আনিা আনে?
জরুরী বস্তহগমমন পথ স্তক আপতকািীন প্রস্থাননর দ্বানরর স্তদনক চাস্তিত কনর এবং কানজই িবন পথনক দূনর যাওয়া যায়?
আপতকািীন অ্বস্থায় সমনবত হওয়ার স্থানটি বা জনসাযারনণর পথটি স্তক বাযা-হীন এবং প্রস্তক্রয়া বযবস্থা পথনক দূনর
অ্বস্তস্থত?
আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট কমী-আবানস আনে স্তক?
হিচাস্তিত আগুন িাগার স্তবপদ ঘস্তন্ট কমী-আবানস আনে স্তক, এটা স্তকপ্রস্থাননর দ্বানরর কাোকাস্তে স্তচস্তিত বা স্পষ্টিানব পদখা
যায়, এটা স্তক বাযা-হীন এবং পশানা যায়?
কমী-আবানসর প্রস্ততটি তিায় স্তক অ্স্তি স্তনবমাপক যন্ত্র আনে?
আপতকািীন প্রস্থান পথ বরাবর স্তক অ্স্তি স্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি স্তবদযমান?
অ্স্তি স্তনবমাপকগুস্তি স্তক সহনজ পাওয়া যায়?
প্রস্তত মানস স্তক প্রস্তক্রয়া বযবস্থার কমীর দ্বারা অ্স্তি স্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি খুুঁটিনয় পদখা হয়?
প্রস্তত বেনর স্তক স্তবনশিজ্ঞ পকাম্পাস্তনর দ্বারা অ্স্তি স্তনবমাপক যন্ত্রগুস্তি খুুঁটিনয় পদখা হয়?
কমী-আবানসপ্রাথস্তমক স্তচস্তকৎসার সরঞ্জাম স্তক িিয?
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