
কমৰ্েক্ষে� 
উত্তাপজিনত অসু�তা

তথ্য েজেন িনন
সুরক্ষার চািহদা

উত্তাপজিনত অসু�তা এবং কমৰ্েক্ষে� ঝঁুিক �ােসর 
উপায় স�িকৰ্ ত তথ্য। েসায়াইপ ক�ন



উত্তাপজিনত অসু�তা কমৰ্েক্ষে� আউটেডার ও 
ইনেডার উভয় �কার কম�েদরই �ভািবত কের

উত্তাপজিনত অসু�তা কমৰ্েক্ষে� আউটেডার ও 
ইনেডার উভয় �কার কম�েদরই �ভািবত কের

তথ্য েজেন িনন: কম�েদর 
উত্তাপজিনত সমস্যা

• উত্তাপ �িতিদন কম�েদর মৃত� ্য ও 
অসু�তার কারণ হয়।

• উত্তাপজিনত অসু�তা আটকােনা 
যায়।

• িনেয়াগকতৰ্ ারা কম�েদর উত্তাপ 
স��ীয় িবপেদর স�ুখীন করেল 
তা েবআইিন।

• িবিভ� ইনেডার ও আউটেডার 
কােজ উত্তাপজিনত িবপদ েদখা 
েযেত পাের।



উত্তাপজিনত অসু�তা কমৰ্েক্ষে� আউটেডার ও 
ইনেডার উভয় �কার কম�েদরই �ভািবত কের

উত্তাপজিনত অসু�তা কমৰ্েক্ষে� আউটেডার ও 
ইনেডার উভয় �কার কম�েদরই �ভািবত কের

উত্তােপর ফেল অসু�তার 
েক্ষে� েবিশ ঝঁুিকপূণৰ্ িশ�

• কৃিষ,
• িনমৰ্াণ (িবেশষত রা�া 

েমরামত ও ছাদ ঢালাই),
• প্যােকজ েড�লভাির,
• েতল ও গ্যাস উেত্তালন

• েবকাির, রা�া, কাপড় কাচা,
• ৈবদিুতক সরঞ্জাম (িবেশষত 

বয়লার �ম),
• েলাহা ও ই�াত কল ও ঢালাই,
• তােপর গরম �ানীয় উৎেসর 

মাধ্যেম উৎপাদন, েযমন চ���,
• �দােম কাজ

ইনেডার ও আউটেডাের 
িবপজ্জনক উত্তােপ কাজ 
করেত হেত পাের এবং 
পির��িত �ক থাকেল 
এ� েকবল তাপ�বােহর 
সমেয়ই নয়, বরং েয েকােনা 
মরসুেমই হেত পাের।

উত্তাপজিনত অসু�তার 
কারণ িহসােব েয েপশাগত 
ঝঁুিক��ল থাকেত পাের, 
েস��ল হল ভারী শারীিরক 
��য়াকলাপ, পিরেবেশর 
উ� বা উত্ত� পির��িত, 
আবহাওয়ায় কম অভ্য� 
থাকা এবং এমন েপাশাক 
পরা েয��ল শরীেরর 
উ�তােক ধের রােখ।

আউটেডার েপশা

ইনেডার েপশা



উত্তাপজিনত অসু�তার সতক�করণ 
লক্ষণ��ল েজেন িনন

উত্তাপজিনত অসু�তার সতক�করণ 
লক্ষণ��ল েজেন িনন

উত্তাপজিনত অসু�তার 
লক্ষণ

• অজ্ঞান হওয়া, �ঝমুিন
• মাথায় য�ণা
• বিম-বিম ভাব, বিম
• েপিশেত িখ�চ�িন
• �ত �দ��ন
• দবুৰ্লতা, �্যা�
• হয় ��, লাল, গরম �ক, 

নাহেল ঘমৰ্া� �ক

উত্তাপ মৃত� ্যর কারণ হেত পাের
েকানও �� থাকেল 911 ন�ের েফান ক�ন



উত্তাপজিনত িবপদ��ল িচেন িননউত্তাপজিনত িবপদ��ল িচেন িনন

• আউটেডাের কাজ।
• ভারী শারীিরক কাজ।
• িনরাপত্তার জন্য েপাশাক 

ও সরঞ্জাম, েয��ল 
েবাঝার মেতা।

• ব� জায়গায় কাজ।
• ইনেডার কােজর গরম 

জায়গা- েযমন রা�াঘর, 
বয়লার �ম, ল�� বা 
�দােম কাজ।



উত্তাপজিনত অসু�তার জন্য ফা�ৰ্ এডউত্তাপজিনত অসু�তার জন্য ফা�ৰ্ এড

• কম�েক ত�লনামূলক ঠা�া জায়গায় িনেয় 
যান (ছায়া বা শীততাপ িনয়��ত)।

• তােদরেক তখনই ঠা�া ক�ন:

• কম�েক একা ছাড়েবন না, কারণ তঁার অব�া 
�ত আরও খারাপ হেত পাের।

• আপনার েকানও �� থাকেল, 9-1-1 ন�ের 
েফান ক�ন।

o তােদরেক ঠা�া জেল েডাবান ও তােত বরফ 
িদন, যিদ থােক।

o তােদর বাইেরর েপাশাক খুেল িদন, িবেশষত 
ভারী/�িতরক্ষামূলক উপকরণ।

o তােদর মাথা, ঘাড়, বুক, বগল ও কঁুচিকেত 
বরেফর প্যাক বা ঠা�া িভেজ েতায়ােল িদন।

o তােদর চারপােশ বাতােসর জন্য পাখা 
চালান।



িনেজেক ও সহকম�েদর উত্তাপজিনত 
অসু�তা েথেক সুর�ক্ষত রাখুন

িনেজেক ও সহকম�েদর উত্তাপজিনত 
অসু�তা েথেক সুর�ক্ষত রাখুন

িনেজেক হাইে�ট কের রাখুন- �চ�র জল খান 
(েসাডা, শ��বধৰ্ক পানীয় বা অ্যালেকাহল নয়)।

উত্তাপ েথেক দেূর িব�ােমর জন্য িবরিত িনন (ছায়া 
বা শীততাপ িনয়��ত �ান সেবৰ্াত্তম)।

উত্তােপর জন্য ট�িপ ও েপাশাক প�ন।

সহকম�েদর এেক অপেরর উপর উত্তাপজিনত 
অসু�তার লক্ষেণর জন্য নজর রাখা উিচত।

নত�ন বা �ফের আসা কম�েদর সহ্যক্ষমতা ৈতির 
করার জন্য ধীের-ধীের কাজ করেত িদন (তােদর 
সময় 20%/িদন বাড়ান)।

অন্যান্য িবষয়, েযমন কােজর মা�া, েপাশাক/ 
�িতরক্ষামূলক িগয়ার, আ�ৰ্ তা উত্তাপ সহ্য করার 
ক্ষমতােক কীভােব �ভািবত কের, তা বুেঝ িনন।



কম�রা কী করেত পােরনকম�রা কী করেত পােরন

1. উত্তাপজিনত অসু�তা ও েস�র �িতকার স�ে� জানুন।
2. আপনার কমৰ্�ােনর ঝঁুিক��ল ভালভােব বুেঝ িনন।
3. যা হেয়েছ, েস��ল নিথভ�� ক�ন।
4. এক� �া�্য ও িনরাপত্তা কিম� গঠন ক�ন।
5. যতজন কম�র স�ব, ততজেনর েযাগােযােগর তথ্য 

একি�ত ক�ন।
6. এেক অপেরর সে� কীভােব কথা বলেবন তা ��র কের 

িনন।
7. ব্যব�াপেকর কােছ আপনারেদর দ�ু��া কীভােব 

জানােবন, েস স�ে� পিরক�না কের েকৗশল ��র ক�ন।
8. ���পূণৰ্ িবষয়��ল একসােথ ��র ক�ন।
9. এক� েগা�� িহসােব আপনােদর িনেয়াগকতৰ্ ার কােছ েসই 

���পূণৰ্ িবষয়��ল কাযৰ্কর করার দািব জানান।

আরও জানুন



কমৰ্�ােনর দািবর মেডলকমৰ্�ােনর দািবর মেডল

• কম�েদর মতামতসহ ৈতির করা উিচত।
• এেত িনয়িমত জল খাওয়া, িব�াম েনওয়া ও ঠা�া 

হওয়ার জন্য কম�েদর সুেযাগ েদওয়ার িবধান থাকা 
উিচত।

• এেত উত্তােপ উপশেমর জন্য �েকৗশল ও �শাসিনক 
িনয়�ণ থাকা উিচত (েযমন িবরিতর জন্য এক� 
ছায়াময় জায়গা এবং/অথবা নত�ন কম� বা যঁারা দীঘৰ্ 
িবরিতর পের কােজ �ফরেছন, তঁােদর জন্য সতকৰ্ তা)।

• আপনার িনেয়াগকতৰ্ ার কােছ উত্তােপর েমাট �ভাব 
মূল্যায়েনর উপায় থাকা উিচত (তাপমা�া + কাজকমৰ্ 
+ আপনার িশ� অনুযায়ী অন্যান্য িবষয়)।

• সকল কম�, কমৰ্কতৰ্ া ও ব্যব�াপকেদর পিরক�না ও 
েস�র িবষয়ব� স�ে� �িশক্ষণ িন��ত ক�ন।

আপনার িনেয়াগকতৰ্ ার কােছ কম�েদর উত্তাপজিনত অসু�তা 
েথেক সুর�ক্ষত রাখার এক� �লিখত পিরক�না থাকা উিচত। 
পিরক�না:

আরও জানুন



অকুেপশনাল েসফ� অ্যা� েহলথ অ্যাডিমিনে�শন 
(OSHA) কম�েদর উ� তাপমা�াযু� পিরেবেশ 
সুর�ক্ষত রাখার জন্য এক� �েয়াগেযাগ্য মানদ� 
�াপন করেব বেল।

েয পদেক্ষপ��ল িনেত হেব, েস��লেত িবরিতর জন্য 
ঠা�া জায়গা, জেলর ব্যব�া, উত্তােপ কাজ করার 
সমেয় সীমাব�তা এবং উত্তাপজিনত অসু�তায় 
আ�া� কম�েদর জন্য জ�ির ব্যব�া থাকেব।

িনেয়াগকতৰ্ ােদর কম�েদরেক উত্তাপজিনত অসু�তা 
সৃ�কারী ঝঁুিক স�ে� �িশক্ষণ ও লক্ষণ��ল 
�িতকােরর জন্য যথাযথ পথ অবল�ন করার 
িনেদৰ্ িশকা েদওয়ার িনেদৰ্ শ েদয়।

অ্যাসানিসয়ন ভ্যালিডিভয়া িহট ইলেনস অ্যা� ফ্যাটা�ল� 
��েভনশন অ্যা� (Asuncion Valdivia Heat Illness and 
Fatality Prevention Act):

কংে�স (CONGRESS) ও OSHA-র কাছ 
েথেক িনরাপত্তা দািব ক�ন

কংে�স (CONGRESS) ও OSHA-র কাছ 
েথেক িনরাপত্তা দািব ক�ন

আরও জানুন



আরও তেথ্যর জন্য েদখুন

কম�রা অবশ্যই সবৰ্দা এক� 
উত্তােপর �ভাব �িতেরাধ ও 
�িতকার পিরক�না ৈতিরেত 

অংশ�হণ করেব।

সংখ্যা বাড়েল শ�� বােড়! একসােথ 
পদেক্ষপ িনন: আপনার সহকম�েদর সে� 
িনেয় িনেয়াগকতৰ্ ার কােছ সুরক্ষার দািব 

করেবন, একা নয়।


