
েখি �ম্ঘলষেলরে ন িোপত্া ও স্ালস্্যে (Workplace Safety 
and Health, WSH) প্রসগে আলস, তখি কহালটে ন েল্প �লঠাে 
ন িলে্ঘ ন ে�া কমলি েলে – ন বলেষ �লে এই সমে, েখি 
কহালটেগুলো ক�ান ভড-19 এে �ােলণ েেম ষেন তগ্রস্ত। 

ন মঃ তামােসি কেল্াোি,ু ক�াপোি্ঘ ন �ং’স কহালটলেে 
সহ�ান ে সুেষো পন েোে�, জান িলেলেি � ীভালব কহালটলেে 
মলধ্য WSH ন িেম ইন তবাে� উপালে োেু �েলত এবং এই 
�ঠিি পন েন স্ন তলত �ম মী ও অন তন েলেে ন িোপে (এবং সুস্) 
োখলত ন তন ি ন িলজ ভূন ম�া পােি �লেলেি। 

মহামার ীর েম় WSH পর িচালনা
�ম মী ও অন তন েলেে স্াস্্য ও ন িোপত্া ন িন চিত �েলত, 
ন মঃ কেল্াোিু SafeEntry ন েলে ওিাে কমাবাইে ক�ালি আসা 
আপলডলটে মাধ্যলম কহালটলেে সমস্ত �ম মীে েন তন বনধে িজে 
োলখি। এোড়াও করে�রুলম �ম মী সংখ্যা �ন মলে, অি্যাি্য েলেে 
সলগে োলত সেস্যো িা কমলে তাে জি্য �ম মীসংখ্যা স ীন মত 
�লে আলো ন �েু ন িোপত্াে ব্যবস্া �ো হলেলে।

এইসব সত�্ঘ তা ন �েু মািুলষে �ালে �লঠাে মলি হলেও, 
এগুলো �ম মী ও অন তন েলেে ন িোপত্া ন িন চিত �োে 
জি্য প্রলোজি ীে। ন মঃ কেল্াোিু কহালটলেে �ম মীলেে বলেি 
“কতামালেে নপ্রেজিলেে �ো ভালবা। তাো শুধু োে আপন ি কেি 
প্রন তন েি ন িোপলে বান ড়লত ন �েলত পালেি। এইসব সত�্ঘ তা 
মািলত অল্প সমে ন িি আে তালেে জি্য ন িোপলে ো�ুি।”

প্রযুত তির োবে ত নরাপবে োকা
উপেন্তু ক�াপোি্ঘ ন �ং’স কহালটে �ম মীবৃন্দ এবং অন তন েলেে 
উৎসাহ বজাে োখাে সমে তালেে সুেন ষেত োখাে জি্য 
ন বন ভন্ন উদ্াবি ী উপাে প্রলোে �লেলে। কহালটেটিে ভােু্ঘ োে 

ওো�্ঘ আউট অন তন েলেে মলধ্য জিনপ্রে হলে উলঠলে এবং কে 
গ্রুপ এটি োোি তাো �ম মীলেে মলধ্য �ন মউন িটিে অিুভূন ত 
জানেলে তুলেলে। 

এইসমলে, প্রধাি পন েোেি ব্যবস্া ও পন েেে্ঘ� পন েোেি 
ব্যবস্া, কোলবাটি� ভ্যা�ুোম ন লেিাে এবং �ালপ্ঘট পন েসাে এে 
মলতা বুন দ্ে ীপ্ত প্রেুন ক্, অলি� স্পে্ঘ কষেলরে মািুলষে সংস্পে্ঘ 
�ন মলে ন েলেলে, ।া কোলেে সংরিমলণে েঁুন � �মালছে এবং 
�ম্ঘলষেলরেে ন িোপত্াে উন্নন ত �েলে।

উপত থিি WSH ে্যেথিাগুত � েজা় রাখা
�ম মীো িতুি ব্যবস্া কমলি �াজ �ো�াে ীি, ন মঃ কেল্াোিু 
মান স� WSH প্রন েষেণ কসেলিে মাধ্যলম উপন স্ত WSH এে ব্যবস্া 
স�েল� স্মেণ �ন েলে কেি। 

এইসব WSH ব্যবস্াে মলধ্য েলেলে কতাষ� বহি �োে সমে 
নপলঠে আরাত এড়ালিাে সঠি� ক�ৌেে, েুর্ঘটিাবেত পা 
নপেলে পলে োওো এড়ালত কমলে শুষ্ক ও কতে বন জ্ঘত োখা, 
খালে্য ন বষন রিো এড়ালত ন �লেি পন েষ্কাে োখা, সঠি� উচ্চতাে 
মইলেে ব্যবহাে োলত �ম মীলেে মইলেে এ�বালে উপলে উঠলত 
িা হে এবং তাো েষেণালবষেণ বা কমোমলতে জােো ও অি্যাি্য 
কষেরেগুন ে সঠি�ভালব আট�ালত পালেি। 

ত নরাপত্ার েবগে সকাবনা আপে ন়  
ন মঃ কেল্াোিু ন বশ্াস �লেি কে ন িোপষোে কষেলরে ক�ালিা 
আপস হে িা। ন তন ি তঁাে েেল� বুন েলে বলেি, “েখি ক�ালিা 
ন িোপত্াে েঁুন � ঠি� �েলত হলব, তখি তা �রুি। েখি ন �েু 
বেোলত হলব, তখি তা বেোি। সমস্যা তুলে ধেলত, 5 ন মন িট 
সমে োগু� বা অে্ঘ খেে কহা�, োই কহা� িা ক�ি কসটা 
�েলতই হলব। আপিাে �াজ এ�টি জ ীবি বঁাোলত পালে।”

সকাত ভর-19 এর েম় ত নরাপত্া এেং 
স্াথি্য পত রচা�না এই েংস্করবণ

আমাবের ত �খুন!
আপিাে �ালে �ম্ঘলষেলরে 
ন িোপত্া এবং স্ালস্্যে মালি 
� ী তা আমালেে ন েলখ 
পাঠাি।

সকে  
স্াত র
েব্দজলব্দে ধঁাধাে অংে ন িলে 
পুেস্াে ন জতুি।

েম্পণূকে WSH 
কমকেেূত চ সম্ল�্ঘ  
আলো জািুি

P4

গুরুত্বপূণ্ঘ  ন বষেগুন ে 
এ� েেল�:

P3

129
টি সকাম্পাত ন
WSHCouncil-এে সম্ণূ্ঘ 
WSH �ম্ঘসূন েলত অংে 
ন িলেলে, 5,024 জি �ম মী 
সুন বধা পালছে।
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শ্রত মকবের জন্য েম্পূণকে  কমকেবষেবরে 
ত নরাপত্া এেং স্াথি্য
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সকে  
স্াত র

অংরগ্রহবণর জন্য নাম সেও়ার সরষ িাত রখ 30/06/2021.

পুলো িাম:

IC/FIN িম্বলেে কেষ 4 সংখ্যা:

হ্যান্ডল�াি িম্বে:

Address: 

ক�স স্ান ড 2
বৃষ্টিলত সা�াই �ম মী 
ে্যাম্ কেল� নপেলে 
পলে কেলে

ক�স স্ান ড 1
সা�াই �ম মী কলিালপ 
নপেলে উলটে পলে োে 
ও তাে মাোে আরাত 
োলে

ত নবচর ঠিকানা় আপনার এত ্রি পাঠান: 
Workplace Safety and Health Council 
Level 4, Ministry of Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

সঠি� উত্ে ন েলে পুেস্াে কজতাে সুলোে 
পাি!

েম্পণূকে WSH-এর 3টি প্রধান ত েষ় ক ী? 
3টি েব্দ খুঁলজ কসগুলোল� কোে �রুি।

ক র গ উ ে ে ফ র

� হ তন ঋ ঝ ফ ে র

স্া ফ কা রা য হ ি ধ

থি্য ে ভ জ প র ঠ ণ

প ি ঞ র ট ত্া ক ঞ

খ ঠ চ র ফ উ � চ

ঙ ন জ ধ ম ঋ এ জ

ট অ র ণ ে ই ও র

ক ী হব়ত ে�?

এ�জি সা�াই �ম মী বৃষ্টিলত ে্যালম্ কহঁলট োওোে সমে পা নপেলে পলে োি ও 
টান েে কমলে ো�াে মাোে আরাত পাি। এে �লে তাে মাোে নপেলিে ন েল� 
অলি�টা ক�লট োে। সা�াই �ম মীটি রিমে ক�ামাে েলে োি এবং মাো োি। 
এ�টি �লন্ডান মন িোলমে সুইন মং পুেগুন েে �ালে এ�টি আিলেটোড্ঘ  ে্যাম্ 
ন েে।

কারণ ক ী ত ে�?

• সা�াই �ম মী কে েটি পলে ন েে কসটিে নগ্রপ আঁলটাসঁালটা ন েে িা।
• ে্যালম্ে উপন েভাে ন ভলজ ও নপন ছেে ন েে।

এটি আটকাবি ক ী করা সযবি পারি?

• সব্ঘো সত�্ঘ  ো�ুি এবং কেোলে সত�্ঘ তা ন েহ্ন কেো আলে ন �িা কেখুি
• নপেলে পলে োওো এড়ালত সব্ঘো োবাে কসালেে জতুা বা োবাে বুট পরুি

ক ী হব়ত ে�?

স্কু লেে এ�জি সা�াই �ম মী রালসে কলিালপ হঁাটলত হঁাটলত নপেলে নেলে উলটে 
োি, কলিালপে মােখালি �ংন রিলটে কমলে ো�াে তাে মাোে আরাত োলে। 
ন তন ি আলে শু�লিা পাতা েঁাট ন েলে কলিালপে উপলে োো �লেন েলেি। কলিালপে 
উপলে কেখালি পাতাে োো ন েে কসখালি োওোে সমে েরু্ঘটিাটি রলট। সা�াই 
�ম মীটি আরাত পাওোে েইু ন েি পে মাো োি। 

কারণ ক ী ত ে�?

• রালসে কলিালপে উপলে োওোে সমে সা�াই �ম মী তাে ভােসাম্য হাোি
• তাে ন িোপত্া ন িন চিত �োে জি্য পে্ঘাপ্ত তোেন �ে ব্যবস্া �ো হেন ি।

এটি আটকাবি ক ী করা সযবি পারি?

• �ালজে জােোে �াজ �োে জি্য ক�ালিা ন িোপে উপাে ব্যবহাে �রুি
• পলে োওোে ন বপজ্জি� েঁুন � �মালত �ম্ঘলষেলরেে ন িোপে পদ্ন তগুন ে 

অিুসেণ �রুি
• আপিাে আলেপাে সম্ল�্ঘ  সত�্ঘ  ো�ুি ও সম্াব্য �ালজে ন বপে আলে 

ন �িা কেখুি (কেমি নপেলে োওো, কহঁােট খাওো ও পলে োওোে ন বপে)
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ক ীভাবে আমরা iWSH আবরা 
উন্নত ি করবি পাত র সেই েম্পবককে  
আপনার সকাবনা পরামরকে আবে? 
নিউজলেটালেে ক�ািটি আপিাে সবলেলে ভালো 
কেলেলে ও �ীভালব তা আলো ভালো �ো কেলত পালে তা 
আমালেে জািাি। এখালি আপিাে নেঠি পাঠাি:

The Editor, iWSH
Workplace Safety and Health Council
Level 4, Ministry of  
Manpower Services Centre
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

The Workplace Safety and Health (WSH) 
Council was established on 1 April 2008 
to raise WSH standards in Singapore. The 
Council comprises 18 leaders from the major 
industry sectors, the Government, unions and 
professionals from the legal, insurance and 
academic fields.

Publisher
Workplace Safety and Health Council

Address
Level 4, Ministry of  
Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means 
without the prior written permission of 
the publisher.

To subscribe to the iWSH newsletter, you can 
email to contact@wshc.sg or visit our website 
at www.wshc.sg/subscription

আমালেে পাঠ�লেে সলগে আপিাে অন ভজ্ঞতা 
কেোে �রুি। � ী হলেন েে, আপিাে � ী মলি হে 
ও � ীভালব েুর্ঘটিা প্রন তলোধ �ো কেলত পালে তা 
আমালেে জািাি। আপিাে েল্পটি মূে্যবাি হলব, 
�ােণ আমো প্রলত্যল� আপিাে অন ভজ্ঞতা কেল� 
ন েখলত পােব এবং আমালেে �ম্ঘলষেলরেে জি্য � ী 
� ী সন্াি �েলত হলব তা জািলত পােব।

এ�টি ন বজে ী ন েঠি ন িব্ঘােি �লে প্র�াে �ো 
হলব। ন বজে ী ন েঠিে কেখ� এ�টি $150 ভাউোে 
পালবি।

আপিাে পুলো িাম, ক�াম্ান িে িাম, ঠি�ািা, 
কোোলোে িম্বে এবং ওো�্ঘ  পােন মট িম্বে জািালত 
ভুেলবি িা। এখালি আপিাে ন েঠি পাঠাি:

The Editor, iWSH 
Workplace Safety  
and Health Council 
Level 4, Ministry  
of Manpower  
Services Centre  
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

ত নব়াগকিকে া এেং ত রও়ারকে  সেফার 
সকাম্পাত নগুব�ার জন্য আবরা ত নশ্চ়িা

দ্রুি ও েহজ সলেইম প্রত রি়া েকব�র সষেবরে েুত েধাজনক

কম মীবের জন্য েতধকেি েুরষো

আলো তলে্যে জি্য অিগু্রহ �লে www.mom.gov.sg কেখুি।আসুি এ�টি ন িোপে এবং স্াস্্য�ে �ম্ঘলষেলরেে জি্য এ�সালে 
�াজ �ন ে!

আপত ন ত ক কমকেবষেবরে 
েুরকেটনা সেবক জ ীত েি 
সকাবনা ে্যত তির েবগে 
োষোৎ কবরবেন?

কমকেবষেবরে আরাবির জন্য ষেত িপূরণ আইবনর (WORK INJURY COMPENSATION ACT, 
WICA) প্রধান পত রেিকে নেমূহ

আলে — আপন ি কে WIC পন েন স ন �লিলেি কসটি 
WICA কমলি েলে ন �িা কসই ন বষলে ন িন চিত িি

সে�াে দ্াো অিুলমান েত ক�বেমারে 
ন িধ্ঘান েত ন �েু WIC ন বমা সংস্া WIC পন েন স প্রোি 
�েলত পােলব

আলে — স্াে ী অষেমতাে োন ব মূে্যােলিে আলে 
�ম মীল� আরাত সম্ণূ্ঘ ন স্ন তে ীে িা হওো পে্ঘন্ত 
অবে্যই অলপষো �েলত হলব

ডাক্াে োন ব ন িষ্পত্ন ত ত্বোন বিত �েলত 
বত্ঘ মাি অষেমতা মূে্যােি �েলত পালেি

আলে — MOM ন �েু ধেলণে কলেইম প্রন রিো �লে এবং 
বান �টা WIC ন বমা সংস্াগুন ে �লে

WIC ন বমা সংস্াগুন ে সমস্ত কলেইলমে 
প্রন রিো �েলব। ন বমা সংস্াগুন ে কলেইম প্রন রিো �োে 
কষেলরে সংরাত হলে, MOM পে্ঘালোেিা �লে ন সদ্ান্ত কিলব  

আলে — েন ে আপন ি ক�ালিা �ােখািাে �ম্ঘেত িি-
ম্যািুোে �ম মী হি বা আপন ি প্রন ত মালস $1,600 এে 
কবন ে উপাজ্ঘি �লেি, তাহলে আপিাে ন িলোে�ত্ঘ া 
হেলতা আপিাে জি্য WIC ন বমা ন �িলবি িা

প্রন ত মালস $2,600 পে্ঘন্ত উপাজ্ঘি�াে ী 
সমস্ত িি-ম্যািুোে �ম মীলেে অবে্যই WIC ন বমাে 
আওতাভুক্ �েলত হলব

আলে — পন েন স বজ্ঘলিে �ােলণ আপন ি আপিাে 
WIC ন বমা পন েন স কেল� অে্ঘ পন েলোলধে সুন বধা 
পালবি িা

পলে - MOM অববধ বজ্ঘি প্রন তলোধ �েলত 
ন বমাে এ�টি প্রধাি ন িেম ও েত্ঘ াবে ী ন িধ্ঘােণ �েলব

আলে — োন বোেল� ষেন তপূেণ কপলত এমিন � মৃতু্য 
বা গুরুতে আরালতে কষেলরেও অবে্যই এ�টি কলেইম 
জমা ন েলত হলব

গুরুতে আরাত বা মৃতু্যে জি্য ক�ালিা 
কলেইম �োে েে�াে কিই। েুর্ঘটিাে ন বষলে জািালিাে 
পেই প্রন রিো শুরু হলে োলব

আলে — AME প্রমাণ �েলত পাটি্ঘো কপ ন লিপ কবতলিে 
েন সে িা কেখালত পােলে, ক�লস কেন ে হলব

�ম মীল� ষেন তপূেণ ন েলত আমো কসই 
ন েলল্পে কবতি সংরিান্ত তে্য ব্যবহাে �েব। MOM 
কপ ন লিপ সেবোহ �েলত ব্যে্ঘ হওোে পেৃ�ভালব 
ন িলোে�ত্ঘ াে সলগে ন বষেটি বুলে কিলব

আলে — মাো কেলে সলব্ঘাচ্চ ষেন তপূেণ ন েে 
($204,000) এবং সমূ্ণ্ঘভালব �ালজ অষেম হলে কেলে 
ষেন তপূেণ ন েে (PI) ($262,000)

সলব্ঘাচ্চ ষেন তপূেণ: মৃতু্য ($225,000); 
সমূ্ণ্ঘ  PI ($289,000)1  

1 1ো জািু 2020 অেবা তাে পলে হওো েুর্ঘটিাে জি্য প্রলোজ্য

আলে — আপিাে ভালো ন িোপত্াে কে�ড্ঘ  ো�লেও 
�ম নপ্রন মোম কেি িা

ভালো ন িোপত্াে কে�ড্ঘ  ো�া 
ক�াম্ান িগুলোে জি্য �ম মূলে্যে নপ্রন মোম

আলে — �ম্ঘলষেলরে েুর্ঘটিাে পলে আপিাল� হাে�া 
�াজ কেো হলে, ক�ালিা ন েন �ৎসা ন বষে� েুটিে 
মজুন ে োন ব �ো কেলতা িা

আপন ি হাে�া �ালজে জি্য কে মজুন ে 
পাি ও আপিাে মালসে েড় আে (AME) এে মলধ্য 
পাে্ঘ�্যটি ন হসাব �লে আপিাল� কেওো হলব2 

2 প্রেম 14 ন েলিে জি্য পুলো AME; তােপে েুর্ঘটিা কেল� 1 বেে পে্ঘন্ত 

েুই  তৃত ীোংে AME

আলে — ভুেবেতঃ, ন মে্যা বা ন বভ্ান ন্তমূে� তলে্যে 
�ােলণ প্রলেে কমাটা অলকেে ষেন তপূেণ এবং ন েন �ৎসা 
ব্যে পুিরুদ্াে �েলত পালেিন ি

সমূ্ণ্ঘ পন েলোধ �ো ষেন তপূেলণে জি্য 
আপন ি এখি অে্ঘ পুিরুদ্াে পাওো োইলত পালেি।

আলে — আপিাে আরাত মূে্যােি �োে জি্য অি্য 
ডাক্ালেে �ালে কেলত হলে, ন িলোে�ত্ঘ াে সম্মন তে 
প্রলোজি

পলে - েন ে আপিাে মলি হে কে, কে ডাক্াে 
ন েন �ৎসা �েলেি ন তন ি পে্ঘাপ্ত েত্ন বা মূে্যােি �েলেি 
িা, তাহলে আপন ি অি্য ডাক্ালেে �ালে মূে্যােলিে জি্য 
MOM-এে �ালে আলবেি �েলত পালেি
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