আপনার স্বাস্থ্য, আপনার নিরাপত্তা
শ্রমিকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

Bengali
সূচনা
এই তথ্যগুল�ো স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক করতৃ ্ পক্ষ (HSE) এবং শ্রমিক ইউনিয়ন সংস্থার
(TUC) কাছ থেকে প্রাপ্ত। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক করতৃ ্ পক্ষ স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক
আইনের প্রয়�োগ এবং প্রয়�োজনীয় উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা
এবং কল্যাণে কাজ করে শ্রমিক ইউনিয়ন সংস্থা 55 টি শ্রমিক ইউনিয়ন এর প্রতিনিধিত্ব করে
যাদের সদস্য সংখ্যা ছয় মিলিয়নেরও বেশী। কর্মক্ষেত্রে সততা এবং উপযুক্ত মানের জন্য এটি
প্রচারাভিযান চালায়।
যদি আপনি একজন চাকুরীজীবী হন (সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন, অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী), এই
তথ্যগুল�ো আপনাকে আপনার অধিকার, নিয়�োগকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা, আপনার
দায়িত্ব কী এবং সাহায্যের জন্য আপনি ক�োথায় যাবেন তা ব্যাখ্যা করে।
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আপনি যদি একজন অল্পবয়স্ক ব্যক্তি, শিক্ষানবিশ, ম�োবাইল কর্মী, গৃহকর্মী কিংবা অভিবাসী
কর্মী(এমনকি যুক্তরাজ্যে অনুমতি ব্যতিরেক কাজ করলেও)হন তবে এই তথ্যগুল�ো আপনার
ক্ষেত্রেও প্রয�োজ্য।
আপনি যদি অস্থায়ী, অনিয়মিত কিংবা এজেন্সি করতৃ ্ ক নিয়�োগপ্রাপ্ত কর্মী হন তবে আপনার
এজেন্সি, দলনেতা কিংবা ঠিকাদারকে আপনার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনার
সেবা ব্যবহারকারী ব্যবসা (যিনি আপনাকে ভাড়া করেছেন)-এর সাথে সহয�োগিতা এবং য�োগায�োগ
রক্ষা করে।
আপনি যদি একজন স্বেচ্ছাসেবক হন এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে আরও তথ্য জানতে চান
তবে www.hse.gov.uk/voluntary/index.htm. সাইট পরিদর্শন করুন।

আপনার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা
যেসবে আপনার অধিকার রয়েছে:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

যেখানে স্বাস্থ্য ঝুকি
ঁ ও নিরাপত্তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে কাজ করা;
কর্মক্ষেত্রে বিপদের আশংকা করলে কাজ বন্ধ রেখে স্থান ত্যাগ করা;
স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কি ত সমস্যা আপনার নিয়�োগকর্তাকে অবগত করা;
স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলে, নিজেকে বিপদমুক্ত রাখতে এইচএসই (HSE) কিংবা
স্থানীয় করতৃ ্ পক্ষের সাথে য�োগায�োগ করা;
শ্রমিক ইউনিয়নে য�োগদান করা এবং নিজে একজন নিরাপত্তা প্রতিনিধি হওয়া;
নিরাপত্তা প্রতিনিধি হলে অবসরে প্রশিক্ষণ নেয়া;
একাধারে ছয় ঘণ্টার বেশী কাজ করলে কমপক্ষে ২০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নেয়া এবং বছরে
একবার বেতন সহ ছু টিতে যাওয়া;
উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত টয়লেট, ওয়াশিং সুবিধাদি এবং পানীয় জল;
পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা
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আপনি অবশ্যই:

■■ আপনার নিজের এবং আপনার কাজ দ্বারা (অথবা কাজ ছাড়া) যারা প্রভাবিত হতে পারে

তাদেরও স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়ে যত্নবান হবেন;
■■ স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়ে অন্যদেরকে সহয�োগিতা করুন এবং যা কিছু আপনার স্বাস্থ্য,
নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য প্রদান করা হয়েছে সেসব নিয়ে হস্তক্ষেপ বা অপব্যবহার না করা;
■■ নিয়�োগকর্তার দেয়া কাজের ক�োন বস্তু ব্যবহারে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করুন।

নিয়�োগকর্তার দায়িত্ব
নিয়�োগকর্তার অবশ্য করণীয়:

■■ আপনাকে আপনার কাজ কিভাবে নিরাপদে করণীয় সে বিষয়ে বলা যা আপনি বুঝতে পারেন
এবং বর্তমান বা প্রস্তাবিত কাজের অনুশীলনের ফলে আপনার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ঝুকি
ঁ
সম্পর্কে বলা;
ঁ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যিনি এই জন্য দায়ী তা জানান�ো;
■■ কিভাবে ক�োন�ো ঝুকি
কর্মক্ষেত্রে
সবাইকে
বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিনিধিদের
■■
সাথে কর্মচারীদের আল�োচনা করা এবং কাজ করা;
■■ প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা সম্পর্কে আপনাকে জানান�ো এবং জরুরী প্রয়�োজনে আপনার
করণীয় সম্পর্কে বলা।
আপনার নিয়�োগকর্তা বিনা খরচে যা সরবরাহ করবে:

■■ আপনার কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করতে প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ;
ু া বা
■■ আপনার কাজের জন্য ক�োন সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা (যেমন প�োশাক, জত

বুট, চক্ষু এবং কান সুরক্ষা গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি) এবং এগুল�োর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত
করা।
ঁ থাকে তবে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান�ো;
■■ যদি কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে অসুস্থ হবার ঝুকি
■■ যদি আপনি রাতে কাজ করেন তবে কাজ শুরুর পূর্বে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান�ো।
ন�োট: যদি আপনি সত্যিকারভাবে স্ব-নিয়�োজিত হন তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিজে
করার, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান�োর এবং নিজের কাজের সময়
বিন্যস্ত করার দায়িত্ব আপনার নিজের।
আপনার নিয়�োগকর্তাকে অবশ্যই নিম্নে উল্লিখিত তথ্য সরবরাহ করতে হবে:

■■ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারপত্র (www.hse.gov.uk/pubns/books/lawposter.htm),

যা সবার নজরে পড়ে এমন জায়গায় টানিয়ে রাখতে হবে অথবা বিকল্প হিসেবে, পকেট কার্ডের
সমতু ল্য একটি কপি প্রতিটি কর্মীকে প্রদান করতে পারেন। তাতে সাহায্যের সময় য�োগায�োগ
করা যায় এমন ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা থাকতে হবে;
■■ তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতির বিবরণ;
■■ একটি হালনাগাদকৃত নিয়�োগকর্তার দায় Employers’ Liability বাধ্যতামূলক বীমা
(Compulsory Insurance) সনদ (www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf) যা সবার
নজরে পড়ে এমন জায়গায় টানিয়ে রাখা।
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যদি আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বিগ্ন
হ�োন তবে আপনি কি করবেন
পরামর্শের জন্য ভিজিট করুন www.hse.gov.uk/workers/index.htm, বা অভিয�োগ করার
জন্য ভিজিট করুন www.hse.gov.uk।
কর্মচারী অধিকারের জন্য ট্রেডস ইউনিয়নস কংগ্রেস Trades Unions Congress (TUC)-এর
workSMART ওয়েবসাইট ভিজিট করুন www.worksmart.org.uk, অথবা বিকল্প হিসেবে, পে
এন্ড ওয়ার্ক রাইটস হেল্পলাইন (Pay and Work Rights Helpline)-এর 0800 9172 368 নম্বরে
ফ�োন করুন।
বিভিন্ন ভাষায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য জানতে ভিজিট করুন
www.hse.gov.uk/migrantworkers/index.htm.
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ক�োন কারণে চাকুরী হারালে অ্যামপ্লয়মেন্ট ট্রাইবুনাল-এ অভিয�োগ
করতে সক্ষম হতে পারেন। পরামর্শের জন্য আপনার শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা স্থানীয় সিটিজেনস্
এডভাইস ব্যুর�োতে য�োগায�োগ করুন।

অতিরিক্ত তথ্য
স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যের জন্য কিংবা এই নির্দেশিকায় ক�োন অসঙ্গতি বা ভুল তথ্য
রিপ�োর্ট করার জন্য www.hse.gov.uk.পরিদর্শন করুন। আপনি অনলাইনে এইচএসই (HSE)
নির্দেশিকা দেখতে ও দাম দিয়ে প্রকাশনা কিনতে চাইলে ওয়েবসাইটে অর্ডার দিতে পারেন। স্বাস্থ্য
এবং নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকাশনাগুল�ো আপনি বইয়ের দ�োকান থেকেও কিনতে পারেন।
এই নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কার্যনির্বাহী করতৃ ্ ক প্রকাশিত। যদি বিশেষভাবে বলা না হয়
তাহলে, এই নির্দেশিকা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়, আপনি অন্য ক�োন পদক্ষেপও নিতে
পারেন। তবে আপনি যদি নির্দেশিকা অনুসরণ করেন তাহলে আপনি সাধারণত আপনি আইনের
মধ্যেই থাকবেন। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শকরা আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতে এবং
এটাকে নির্দে শনা হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন।
এই প্রচারপত্রটি এই ঠিকানায়ও পেতে পারেন www.hse.gov.uk/pubns/indg450B.htm.।
© ক্রাউন কপিরাইট এই তথ্য পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে বিস্তারিত তথ্যের জন্য
www.hse.gov.uk/copyright.htm ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন। প্রথম প্রকাশ 10/12.
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