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গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি
এক ঝলকে:

129

টি ক�োম্পানি

ক�োভিড-19 এর সময় নিরাপত্তা এবং
স্বাস্থ্য পরিচালনা
যখন কর্মক্ষেত্রে ন িরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের (Workplace Safety
and Health, WSH) প্রসঙ্গ আসে, তখন হ�োটেল শিল্প কঠ�োর
ন ির্দেশিকা মেনে চলে – বিশেষ করে এই সময়, যখন
হ�োটেলগুল�ো ক�োভিড-19 এর কারণে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।
মিঃ তামালসন চেল্লাগানু, ক�োপথার্ন কিং’স হ�োটেলের
সহকারি সু রক্ষা পরিচালক, জান িয়েছেন ক ীভাবে হ�োটেলের
মধ্যে WSH ন িয়ম ইতিবাচক উপায়ে চালু করতে এবং এই
কঠিন পরিস্থিতিতে কর্ মী ও অতিথিদের ন িরাপদ (এবং সু স্থ)
রাখতে তিন ি ন িজে ভূ মিকা পালন করেছেন।
মহামার ীর সময় WSH পর িচালনা
কর্ মী ও অতিথিদের স্বাস্থ্য ও ন িরাপত্তা ন িশ্ চিত করতে,
মিঃ চেল্লাগানু SafeEntry দিয়ে ওনার ম�োবাইল ফ�োনে আসা
আপডেটের মাধ্যমে হ�োটেলের সমস্ত কর্ মীর গতিবিধির নজর
রাখেন। এছাড়াও ব্রেকরুমে কর্ মী সংখ্যা কমিয়ে, অন্যান্য দলের
সঙ্গে যাতে সদস্যরা না মেশে তার জন্য কর্ মীসংখ্যা স ীমিত
করে আর�ো কিছু ন িরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এইসব সতর্ক তা কিছু মানুষের কাছে কঠ�োর মনে হলেও,
এগুল�ো কর্ মী ও অতিথিদের ন িরাপত্তা ন িশ্ চিত করার
জন্য প্রয়�োজন ীয়। মিঃ চেল্লাগানু হ�োটেলের কর্ মীদের বলেন
“ত�োমাদের প্রিয়জনদের কথা ভাব�ো। তারা শুধু চায় আপন ি যেন
প্রতিদিন ন িরাপদে বাড়িতে ফিরতে পারেন। এইসব সতর্ক তা
মানতে অল্প সময় ন িন আর তাদের জন্য ন িরাপদে থাকুন।”
প্রযু ক্ তির সাথে নিরাপদে থাকা
উপরন্তু ক�োপথার্ন কিং’স হ�োটেল কর্ মীবৃ ন্দ এবং অতিথিদের
উৎসাহ বজায় রাখার সময় তাদের সু রক্ষি ত রাখার জন্য
বিভিন্ন উদ্ভাবন ী উপায় প্রয়োগ করেছে। হ�োটেলটির ভার্চুয়াল

ওয়ার্ক আউট অতিথিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং যে
গ্রুপ এটি চালান তারা কর্ মীদের মধ্যে কমিউন িটির অনু ভূতি
জাগিয়ে তু লেছে।
এইসময়ে, প্রধান পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিদর্শক পরিচালন
ব্যবস্থা, র�োব�োটিক ভ্যাকু য়াম ক্লিনার এবং কার্পেট পলিসার এর
মত�ো বুদ্ধিদ ীপ্ত প্রযু ক্তি, অনেক স্পর্শ ক্ষেত্রে মানুষের সংস্পর্শ
কমিয়ে দিয়েছে, ।া র�োগের সংক্রমণের ঝুঁকি কমাচ্ছে এবং
কর্মক্ষেত্রের ন িরাপত্তার উন্নতি করছে।
উপস্ থিত WSH ব্যবস্থাগুলি বজায় রাখা
কর্ মীরা নতু ন ব্যবস্থা মেনে কাজ করাকাল ীন, মিঃ চেল্লাগানু
মাসিক WSH প্রশিক্ষণ সেশনের মাধ্যমে উপস্থিত WSH এর ব্যবস্থা
সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।
এইসব WSH ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ত�োষক বহন করার সময়
পিঠের আঘাত এড়ান�োর সঠিক ক�ৌশল, দুর্ঘ টনাবশত পা
পিছলে পরে যাওয়া এড়াতে মেঝে শুষ্ক ও তেল বর্জি ত রাখা,
খাদ্যে বিষক্ রিয়া এড়াতে কিচেন পরিষ্কার রাখা, সঠিক উচ্চতার
মইয়ের ব্যবহার যাতে কর্ মীদের মইয়ের একবারে উপরে উঠতে
না হয় এবং তারা রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জায়গা ও অন্যান্য
ক্ষেত্রগুলি সঠিকভাবে আটকাতে পারেন।
নিরাপত্তার সঙ্গে ক�োন�ো আপস নয়
মিঃ চেল্লাগানু বিশ্বাস করেন যে ন িরাপক্ষার ক্ষেত্রে ক�োন�ো
আপস হয় না। তিন ি তাঁর দলকে বু ঝিয় ে বলেন, “যখন ক�োন�ো
ন িরাপত্তার ঝুঁ কি ঠিক করতে হবে, তখন তা করুন। যখন কিছু
বদলাতে হবে, তখন তা বদলান। সমস্যা তু লে ধরতে, 5 মিন িট
সময় লাগুক বা অর্থ খরচ হ�োক, যাই হ�োক না কেন সেটা
করতেই হবে। আপনার কাজ একটি জ ীবন বাঁচাতে পারে।”

WSHCouncil-এর সম্পূর্ণ
WSH কর্মসূচিতে অংশ
ন িয়েছে, 5,024 জন কর্ মী
সুবিধা পাচ্ছে।

এই সংস্ক র ণে
P2
সম্পূর্ণ WSH
কর্মসূচি সম্পর্কে
আর�ো জানুন

P3
কেস
স্টাডি

শব্দজব্দের ধাঁধায় অংশ ন িয়ে
পুরস্কার জিতু ন।

P4
আমাদের লিখুন!

আপনার কাছে কর্মক্ষেত্রে
ন িরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের মানে
ক ী তা আমাদের লিখে
পাঠান।

শ্রমিকদের জন্য সম্পূর্ণ কর্মক্ষেত্রে
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য
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সম্পূর্ণ WSH-এর 3টি প্রধান বিষয় ক ী?
3টি শব্দ খুঁজে সেগুল�োকে গ�োল করুন।
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সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জেতার সুয�োগ
পান!
অংশগ্রহণের জন্য নাম দেওয়ার শেষ তারিখ 30/06/2021.

পুর�ো নাম:
IC/FIN নম্বরের শেষ 4 সংখ্যা:
হ্যান্ডফ�োন নম্বর:
Address:

নিচের ঠিকানায় আপনার এন্ট ্রি পাঠান:
Workplace Safety and Health Council
Level 4, Ministry of Manpower Services Centre
1500 Bendemeer Road
Singapore 339946

কেস স্টাডি 1

কেস স্টাডি 2

সাফাই কর্ মী স্লোপে
পিছলে উল্টে পরে যায়
ও তার মাথায় আঘাত
লাগে

বৃষ্টিতে সাফাই কর্ মী
ব়্যাম্প থেকে পিছলে
পরে গেছে

ক ী হয়েছিল?

ক ী হয়েছিল?

স্কু লের একজন সাফাই কর্ মী ঘাসের স্লোপে হাঁটতে হাঁটতে পিছলে গিয়ে উল্টে
যান, স্লোপের মাঝখানে কংক্ রিটের মেঝে থাকায় তার মাথায় আঘাত লাগে।
তিন ি আগে শুকন�ো পাতা ঝাঁট দিয়ে স্লোপের উপরে গাদা করেছিলেন। স্লোপের
উপরে যেখানে পাতার গাদা ছিল সেখানে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাফাই
কর্ মীটি আঘাত পাওয়ার দুই দিন পর মারা যান।

একজন সাফাই কর্ মী বৃষ্টিতে ব়্যাম্পে হেঁ টে যাওয়ার সময় পা পিছলে পরে যান ও
টালির মেঝে থাকায় মাথায় আঘাত পান। এর ফলে তার মাথার পিছনের দিকে
অনেকটা কেটে যায়। সাফাই কর্ মীটি ক্রমশ ক�োমায় চলে যান এবং মারা যান।
একটি কন্ডোমিন িয়ামের সুইমিং পুলগুলির কাছে একটি আনশেল্টার্ড ব়্যাম্প
ছিল।

কারণ ক ী ছিল?

কারণ ক ী ছিল?

• ঘাসের স্লোপের উপরে যাওয়ার সময় সাফাই কর্ মী তার ভারসাম্য হারান

• সাফাই কর্ মী যে চটি পরে ছিল সেটির গ্রিপ আঁ ট�োসাঁট�ো ছিল না।

• তার ন িরাপত্তা ন িশ্ চিত করার জন্য পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা করা হয়ন ি।

• ব়্যাম্পের উপরিভাগ ভিজে ও পিচ্ছিল ছিল।

এটি আটকাতে ক ী করা যেতে পারত?

এটি আটকাতে ক ী করা যেতে পারত?

• কাজের জায়গায় কাজ করার জন্য ক�োন�ো ন িরাপদ উপায় ব্যবহার করুন

• সর্বদা সতর্ক থাকুন এবং দেয়ালে সতর্ক তা চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখুন

• পরে যাওয়ার বিপজ্জনক ঝুঁকি কমাতে কর্মক্ষেত্রের ন িরাপদ পদ্ধতিগুলি
অনুসরণ করুন

• পিছলে পরে যাওয়া এড়াতে সর্বদা রাবার স�োলের জুতা বা রাবার বুট পরুন

• আপনার আশেপাশ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন ও সম্ভাব্য কাজের বিপদ আছে
কিনা দেখুন (যেমন পিছলে যাওয়া, হ�োঁচট খাওয়া ও পরে যাওয়ার বিপদ)
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আপনি কি কর্মক্ষেত্রে
দুর্ঘ ট না থেকে জ ীবিত
ক�োন�ো ব্যক্ তির সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেছেন?

কর্মক্ষেত্রে আঘাতের জন্য ক্ষত িপূ রণ আইনের (WORK INJURY COMPENSATION ACT,
WICA) প্রধান পরিবর্ত নসমূ হ
নিয়োগকর্তা এবং রিওয়ার্ড সেফার
ক�োম্পানিগুল�োর জন্য আর�ো নিশ্চয়তা
1

আগে — আপন ি যে WIC পলিসি কিনেছেন সেটি
WICA মেনে চলে কিনা সেই বিষয়ে ন িশ্ চিত নন

কর্ মীদের জন্য বর্ধিত সুরক্ষা
1

আপনার পুর�ো নাম, ক�োম্পান ির নাম, ঠিকানা,
য�োগায�োগ নম্বর এবং ওয়ার্ক পারমিট নম্বর জানাতে
ভু লবেন না। এখানে আপনার চিঠি পাঠান:

প্রতি মাসে $2,600 পর্যন্ত উপার্জনকার ী
সমস্ত নন-ম্যানুয়াল কর্ মীদের অবশ্যই WIC বিমার
আওতাভু ক্ত করতে হবে

সরকার দ্বারা অনুম�োদিত কেবলমাত্র
ন ির্ধারিত কিছু WIC বিমা সংস্থা WIC পলিসি প্রদান
করতে পারবে
আগে — পলিসি বর্জনের কারণে আপন ি আপনার
WIC বিমা পলিসি থেকে অর্থ পরিশ�োধের সুবিধা
পাবেন না

একটি বিজয় ী চিঠি ন ির্বাচন করে প্রকাশ করা
হবে। বিজয় ী চিঠির লেখক একটি $150 ভাউচার
পাবেন।

পরে

পরে

2

আগে — যদি আপন ি ক�োন�ো কারখানার কর্মরত ননম্যানুয়াল কর্ মী হন বা আপন ি প্রতি মাসে $1,600 এর
বেশি উপার্জন করেন, তাহলে আপনার ন িয়োগকর্তা
হয়ত�ো আপনার জন্য WIC বিমা কিনবেন না

আমাদের পাঠকদের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা
শেয়ার করুন। ক ী হয়েছিল, আপনার ক ী মনে হয়
ও ক ীভাবে দুর্ঘটনা প্রতির�োধ করা যেতে পারে তা
আমাদের জানান। আপনার গল্পটি মূল্যবান হবে,
কারণ আমরা প্রত্যেকে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে
শিখতে পারব এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রের জন্য ক ী
ক ী সন্ধান করতে হবে তা জানতে পারব।

2

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

আগে — মারা গেলে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূ রণ ছিল
($204,000) এবং সম্পূর্ণভাবে কাজে অক্ষম হয়ে গেলে
ক্ষতিপূ রণ ছিল (PI) ($262,000)
পরে

সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ: মৃত্যু ($225,000);
সম্পূর্ণ PI ($289,000)1

পরে

পরে - MOM অবৈধ বর্জন প্রতির�োধ করতে
বিমার একটি প্রধান ন িয়ম ও শর্তাবল ী ন ির্ধারণ করবে
3

আগে — আপনার ভাল�ো ন িরাপত্তার রেকর্ড থাকলেও
কম প্রিমিয়াম দেন না

1

3

পরে

ভাল�ো ন িরাপত্তার রেকর্ড থাকা
ক�োম্পান িগুল�োর জন্য কম মূল্যের প্রিমিয়াম

1লা জানু 2020 অথবা তার পরে হওয়া দুর্ঘটনার জন্য প্রয�োজ্য

আগে — কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পরে আপনাকে হালকা
কাজ দেয়া হলে, ক�োন�ো চিকিৎসা বিষয়ক ছু টির
মজুরি দাবি করা যেত�ো না
পরে

আপন ি হালকা কাজের জন্য যে মজুরি
পান ও আপনার মাসের গড় আয় (AME) এর মধ্যে
পার্থক্যটি হিসাব করে আপনাকে দেওয়া হবে2
2

প্রথম 14 দিনের জন্য পুর�ো AME; তারপর দুর্ঘটনা থেকে 1 বছর পর্যন্ত

দুই তৃ ত ীয়াংশ AME

4

আগে — ভু লবশতঃ, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের
কারণে প্রদেয় ম�োটা অঙ্কের ক্ষতিপূ রণ এবং চিকিৎসা
ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে পারেনন ি

4

আগে — আপনার আঘাত মূল্যায়ন করার জন্য অন্য
ডাক্তারের কাছে যেতে হলে, ন িয়�োগকর্তার সম্মতির
প্রয়�োজন
পরে

পরে - যদি আপনার মনে হয় যে, যে ডাক্তার
চিকিৎসা করছেন তিন ি পর্যাপ্ত যত্ন বা মূল্যায়ন করছেন
না, তাহলে আপন ি অন্য ডাক্তারের কাছে মূল্যায়নের জন্য
MOM-এর কাছে আবেদন করতে পারেন

পরে

সম্পূর্ণ পরিশ�োধ করা ক্ষতিপূ রণের জন্য
আপন ি এখন অর্থ পুনরুদ্ধার পাওয়া চাইতে পারেন।

দ্রুত ও সহজ ক্লেইম প্রক্ রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক
1

আগে — স্থায়ী অক্ষমতার দাবি মূল্যায়নের আগে
কর্ মীকে আঘাত সম্পূর্ণ স্থিতিশ ীল না হওয়া পর্যন্ত
অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে

3

পরে

পরে

WIC বিমা সংস্থাগুলি সমস্ত ক্লেইমের
প্রক্ রিয়া করবে। বিমা সংস্থাগুলি ক্লেইম প্রক্ রিয়া করার
ক্ষেত্রে সংঘাত হলে, MOM পর্যাল�োচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে

ডাক্তার দাবি ন িষ্পত্ তি ত্বরান্ বিত করতে
বর্ত মান অক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারেন
2

আগে — দাবিদারকে ক্ষতিপূ রণ পেতে এমনকি মৃ ত্যু
বা গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রেও অবশ্যই একটি ক্লেইম
জমা দিতে হবে
পরে

গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর জন্য ক�োন�ো
ক্লেইম করার দরকার নেই। দুর্ঘটনার বিষয়ে জানান�োর
পরই প্রক্ রিয়া শুরু হয়ে যাবে

আসুন একটি ন িরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্রের জন্য একসাথে
কাজ করি!

আগে — MOM কিছু ধরণের ক্লেইম প্রক্ রিয়া করে এবং
বাকিটা WIC বিমা সংস্থাগুলি করে

4

আগে — AME প্রমাণ করতে পার্টিরা পে স্ লিপ বেতনের
রসিদ না দেখাতে পারলে, কেসে দেরি হবে
পরে

কর্ মীকে ক্ষতিপূরণ দিতে আমরা সেই
শিল্পের বেতন সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করব। MOM
পে স্ লিপ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পৃথকভাবে
ন িয়োগকর্তার সঙ্গে বিষয়টি বুঝে নেবে
আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.mom.gov.sg দেখুন।

ক ীভাবে আমরা iWSH আর�ো
উন্নত ি করতে পারি সেই সম্পর্কে
আপনার ক�োন�ো পরামর্শ আছে?
নিউজলেটারের ক�োনটি আপনার সবচেয়ে ভাল�ো
লেগেছে ও কীভাবে তা আর�ো ভাল�ো করা যেতে পারে তা
আমাদের জানান। এখানে আপনার চিঠি পাঠান:

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