কui মরার জন কােজ যায় না
sাs o সুরkা সংkাn িকছু মৗিলক িবষয়
• আপনার eক ড iuিনয়েন যাগ দoয়ার aিধকার রেয়েছ।
• সi ড iuিনয়ন র আপনার sাs o সুরkা বজায় রাখার ব বsা করা uিচত।
• সুরkা সংkাn uেdগগুিল তু েল ধরার জন আপনােক কান ভােবi বরখাs বা শািspদান করা uিচত নয়।
• আপনার সােথ কাজ করা ড iuিনয়ন কমীরা আপনার মািলেকর চেয় বশী আপনােক সুরিkত রাখেব, যিদ আপনারা
eকসােথ সুরkার ব াপাের কাজ কেরন।
• pথেমi যাগােযাগ করার জন eকজন সুরkা িবেশষj: যমন eকজন ম ােনজার, বা পরাম শদাতা বা তথাকিথত
"িবেশষj"-eর বদেল eকজন ড iuিনয়ন সুরkা pিতিনিধেক বেছ নoয়া ভাল হেব।
• আপিন সmবত: কখেনাi eকজন aিফিসয়াল inেপkেরর দখা পােবন না।
• আপিন যিদ eকজন aিফিসয়াল inেপkেরর দখা পান, দু: খর সােথ বলেত হেc য, e হেত পাের কারণ হয় তা কu
মারা িগেয়েছন বা eক খুবi িবপjনক ঘটনা ঘেটেছ।
• আপনার সুরkার জন , আপিন কখেনা আপনার কােছ িবপjনক মেন হেc eরকম িকছু করেবন না, যা করার pিশkণ
আপনার নi - সমs uেlখেযাগ সমস ার ব াপাের আপনার তথ , িনেদশাবলী eবং pিশkণ পাoয়ার aিধকার রেয়েছ।
• আপনার যিদ মেন হয় কান িকছু িবপjনক eবং যার ফেল আপনার বা aন কােরা মারাtক আঘাত বা মৃতু হেত পাের,
সেkেt তা আপিন করেবন না, যতkণ না আপিন, eবং সmবত: eকজন pিশিkত sাs o সুরkা pিতিনিধ, সn হেcন
য, pেয়াগকৃ ত িনরাপদ কার ধারাগুিল ঝুঁ িকগুিলেক িনয়ntেণর মেধ িনেয় eেসেছ ।
যাচাi না কের, য কাজগুিল করেবন না তার uদাহরণগুিল:
• uঁচুেত aিনরাপদভােব কাজ করা।
• eসেবsস o সmাব ভােব eসেবsসযুk িজিনসগুিল িনেয় কাজ করা।
• aিনরাপদ/খারাপভােব রkণােবিkত/ন বা t যুk uপকরণ িনেয় করা কানিকছু ।
• আগুেনর ঝুঁ িক থাকা কানিকছু ।
• িবষাk রাসায়িনক িনেয় কাজ করা।
• িবদু তািয়ত হেয় যাoয়ার ঝঁ িকযুk কান পিরিsিত। .
• পিরবহণ: কার, ভ ান, ভারী মালবহণকারী যান, ডাmার, িবেশষj pাn।
ei তািলকা যেথ নয়।

