
 

কররোনোর মহোমোরী: গোরম েন্ট শিল্প এই সংকরের 

সময় কী কররে পোরর? 

ড.  রোরেি ভেদো  

ভকোররোনোেোইরোস একটে আন্তেেোশেক শিপর্ েয়। আধুশনক ইশেহোরস সম্ভিে মোনি সেযেো এরেো  

িড় আকস্মিক শিপর্ েরয়র  সমু্মখীন হয়শন|  এই েোইরোরসর শিশ্বিযোপী ছশড়রয় পড়ো মোনুষরক 

শনম েমেোরি  শিস্মিে করররছ |  শনিঃসরেরহ  এই েোইরোরসর শিপর্ েয়কর প্রেোি শিশ্বিযোপী। 

শিশেন্ন ভদরি এই সংক্রমণ শেন্ন শেন্ন মোত্রো ভপরয়রছ । শসঙ্গোপুররর মেন করয়কটে িযশেক্রম ভদি 

ছোড়ো, অনযোনয  ভদিগুশি এই সংক্রমণ ভেরক ভরহোই পোরি নো । 

এই মোনশিক সঙ্করের অে েননশেক প্রেোি অনুধোিন করো খুিই দুষ্কর। এই শিশ্বিযোপী শিপুি 

অে েননশেক সঙ্করে র্োরো সিরেরয় বেশী ক্ষশেগ্রস্ত হরয়রছ,  গোরম েন্ট শিল্প েোরদর মরধয অনযেম। 

মোশকেন র্ুক্তরোষ্ট্র এিং ইউররোপ,  র্ো শিশ্বিযোপী ফ্যোিন ব্র্যোন্ড এিং খুেরো শিরক্রেোরদর  প্রধোন 

গ্রোহক িোেোর , ভসখোরন শিশ্ব শিখযোে িড় িড় ফ্যোিন সংস্থোগুশিরক  শিক্রয় িন্ধ কররে  হরয়রছ । 

অরনক সংস্থোন আরগ ভেরক তেরী করো গোরম েরন্টর ভডশিেোশরও স্থশগে ভররখরছ র্ো ভিিীর েোগ 

এশিয়োর  শিশেন্ন িেরর এিং ফ্যোক্টশররে অরপক্ষোরে | 

ভকোরনো সরেরহর অিকোি ভনই ভর্ এটে  িক্ষ িক্ষ  গোরম েরন্টর শ্রশমকরদর এিং  স্বল্প িোে করো 

িযিসযোগুশির উপর ধ্বংসোত্মক প্রেোি ভফ্িরি।  শিস্মেএমইএর অনুমোন অনুসোরর, ৮ এশপ্রি অিশধ 

৩.০৮ শিশিয়ন মোশকেন ডিোর মূরিযর েোিোন ইরেোমরধয িোশেি িো স্থশগে করো হরয়রছ, র্োর মরধয 

১১১৯ কোরখোনো এিং ২.২১ শমশিয়ন শ্রশমক েশড়ে। েোররের শেরুপুরর কোরখোনোগুশি ২২ ভি মোেে 

ভেরক িন্ধ হরয় ভগরছ। কোরখোনোর মোশিকরো শ্রশমকরদর পুররো ভিেন ভদওয়োর প্রশেশ্রুশে 

শদরয়রছন। েোেীয় িকডোউন হওয়োর কোররণ অনযোনয েোরেীয় কোরখোনোগুশিরক ২৫ ভি মোেে 

ভেরক িন্ধ করো হরয়রছ। শময়োনমোররও ইশেমরধয শকছু শিল্পকোরখোনো িন্ধ হরয়রছএিং অনযোনয 

ভপোিোক উৎপোদনকোরী ভদিগুশির শেত্রও খুি একেো িযশেক্রম নয়। 

একেো সেয ভর্ আমরো সকরি একসোরে এই সমসযোয় ররয়শছ এিং প্ররেযরকই ক্ষশেগ্রস্থ হস্মি িো 

হি। এর মরধয ব্র্যোন্ড, খুেরো শিরক্রেো, আমদোশনকোরক, ভসোশস েং সংস্থো, ভপোিোক উৎপোদক, 

সোিকন্ট্রোক্টর এিং সিরেরয় গুরুত্বপূণ েেোরি শ্রশমকরো েশড়ে। েরি, আমোরদর অিিযই িুঝরে 

হরি ভর্ দুরর্ েোরগর সোরে িড়োই করোর ক্ষমেো সিোর একরকম নয়। আমরো র্শদ একসোরে কোে 

কররে পোশর এিং এরক অপররক সোহোর্য কররে পোশর েরি এই মহোমোরীটের েীব্র্েো হ্রোস করো 

ভর্রে পোরর। ভর্মনটে িিো হয় ভর্   - েোগ করর শনরি দুিঃখ করম আর আনে িোরড়।   



 
েোররের িস্ত্রশিল্প মন্ত্রী িৃশে ইরোশন শিশ্বিযোপী ভপোিোক ভক্রেোরদর শিপরমন্ট িোশেি নো করোর েনয 

আরিদন েোশনরয়বেন। শেশন িরিরছন, "আসুন, শিশ্বরক ভদখোই ভর্ আমরো সহোনুেূশে শনরয় 

িোশণেয কররে  পোশর| 

শিস্মেএমইএর সেোপশে ড. রুিোনো হক ও ভক্রেোরদর কোরছ এই দুরর্ েোরগর সমরয়  িোংিোরদিী  শিল্প 

প্রশেষ্ঠোনগুরিোরক পশরেযোগ নো করোর জনয আন্তরিক আরিদন করররছন। 

এখন  শনরের অন্তররর ডোরক সোড়ো ভদওয়োর এিং সহোনুেূশেপূণ ে আেরণ করোর সময়। এই 

আরিদনগুশি  সোরো পৃশেিীরে শমশডয়োরক আকশষ েে করররছ এিং সম্ভিে এরে ফ্ি পোওয়ো ভগরছ | 

সংিোদ প্রশেরিদন অনুসোরর, ৩১ ভি মোরেের মরধয, এইেএন্ডএম, ইস্মন্ডরেক্স, এমএন্ডএস, শকআশি , 

শপশেএইে এিং েোরগ েে সহ ছয়টে শিরক্রেোরো শনস্মিে করররছন ভর্ েোরো ইশেমরধয উে্পোশদে 

এিং উে্পোদরনর অধীরন র্ো অডেোর আরছ েো ক্রয় কররিন । 

আন্তেেোশেক ভক্রেোরদর কোরছ আরিদনগুশি ভর্রহেু শকছু ফ্িোফ্ি ভদখোরনো শুরু করররছ এিং 

অনয ভক্রেোরদর উপররও েোপ সৃটি কররছ,, আশম  আরিোকপোে কররে েোই ইন্ডোটি শকেোরি  

স্বোস্থয শিষয়ক উরেরগর সমোধোন এিং শ্রশমকরদর সহরর্োশগেো কররে পোরর| 

মানবিক বিক থেকক, আমাথির থ াশাক বশল্প বনকমাক্ত উকিযাগগুক া বনক়েক েঃ 

- এইেএন্ডএম, শসএন্ডএ, গযোপ  এিং অনযোনয শিরক্রেোরো শনরেরদর সোপ্লোই ভেইরনর 

মোধযরম শপ.শপ.ই ব োগোন রিচ্ছে 

- শ্রীিঙ্কোয় ব্র্যোস্মন্ডক্স এিং েোররে আইশকআ স্বোস্থয পশরকোঠোরমোরক সহোয়েো করোর েনয 

েোরদর শনেস্ব েোয়গোরক ভকোয়োররন্টোইন ভসন্টোর শহরসরি িযিহোররর েনয প্রস্তোি 

শদরয়রছন।  

- শরিোরয়ন্স একটে কররোনেোইরোস হোসপোেোি স্থোপন করররছ 

- অশনেো ভডোঙরগ্রর  মরেো িীষ েস্থোনীয় শডেোইনোররো কোশরগর এিং ভছোে শিরক্রেোরদর 

সুরক্ষোয় গুরুত্বপূণ ে অিদোন ভররখরছন। আরমোশন, েোস েোরে এিং আরও অরনক 

আন্তেেোশেক শডেোইনোররো ক্ষশেগ্রস্থরদর সহোয়েোর েনয েহশিরি অনুদোন শদরিন 

- এিং আরও অরনক িক্ষণীয় উরদযোগ ররয়রছ 

এই সমস্ত ভেিোর প্রিংসো করো দরকোর এিং ভর্রহেু এটে একটে শিিোি েযোরিঞ্জ েোই শিশ্বিযোপী 

আরও হোেোবিো উরদযোরগর  প্ররয়োেন। 

এখোরন আমোর শকছু শেন্তোেোিনো ররয়রছ র্ো ভপোিোক উৎপোদন শিরল্পর সদসযরো শিরিেনো কররে 

পোররন। এগুশি ভপোিোক প্রস্তুেকোরীরদর েনয আিোদোেোরি উপস্থোপন করো হরয়রছ র্োরো এখনও 

েোরদর ভদরির ঝুুঁ শক উপিশি করর / সরকোরি রনচ্ছিেচ্ছশি উপি শনেের করর কোরখোনোগুশি 

পশরেোিনো কররছন এিং র্োরো সেকেেোমূিক িযিস্থো শহসোরি কোরখোনোগুশি িন্ধ করর শদরয়রছন।  

https://youtu.be/DKnShHXO7WM
https://youtu.be/DKnShHXO7WM
https://www.youtube.com/watch?v=LmhbW9DO4os#action=share
http://colombotimes.net/brandix-ceo-gives-his-factory-in-the-ep-for-quarantine-services/?fbclid=IwAR3ZE3v00kSWACBl2w7iqsIOloAUjAF7va76E0SMoEus6vp46HQ0vDG_AsA
https://in.apparelresources.com/business-news/retail/ikea-hyderabad-builds-covid-19-quarantine-centre-india/
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/coronavirus-concerns-anita-dongre-sets-up-rs-1-5-cr-medial-fund-as-sudden-lockdown-hurts-artisans-vendors/articleshow/74775695.cms?from=mdr
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/fashion-designers-donating-fight-against-coronavirus-versace-armani-gucci-lvmh-1203536624/


 
থে কারখানাগুব  এখনও কাজ করক  তারা কী করকত  াকর?  

- কর্মীচ্ছিি জনয সোর্মোজজক িিূত্ব সম্পরকেত পিোর্মশ ে অনুসিণ করুন (এই ভক্ষরত্র শোিীরিক 

িিূত্ব িিো ভর্রে পোরর )। 

- ফ্যাক্টবরর বিবিন্ন থোগাকোকগর  ন্থা বিক়ে কমীকির কোে করোর সময় এিং  

ফ্যোক্টশর, িোসো িো পোড়োয় র্োেোয়োরের সময় সেকেেো অিিম্বন সম্পরকে  সকেতন করুন।   

এটে ভকিি আপনোর শ্রশমকরদরই নয়, পুররো সম্প্রদোয়রকও সহোয়েো কররি। এর েনয  

"ভডইশি স্টোর" এ প্রকোশিে সমীেো শসরোরের একটে শনিন্ধন -  " অযোন ইশনশিয়োি গোইড 

ফ্র ফ্যোক্টশর ওয়োকেোর"  কোরখোনো শ্রশমকরদর েনয একটে প্রোেশমক শনরদেশিকো শহরসরি 

িযিহোর করো ভর্রে পোরর। 

- আ বন মাস্ক এিং প্রবতরক্ষামূ ক থ াশাক উৎ ািন করকত  াকরন। এগুশি 

অরনক ভক্রেোরোই খুুঁেরছন।  ডোি্িুএইেও  এর ভেশসশফ্রকিন িযিহোর করো ভর্রে 

পোরর।  হোসপোেোরির গোউনগুশির েনয এএএমআইরয়র শনরদেশিকো কোর্ েকর হরে পোরর 

িো আপনোর েোেীয় স্টযোন্ডোডেগুশির  সন্ধোন কররে পোররন। কররোনো মোহোমোরীর   শিরুরে 

িড়োই এর সমু্মখীন স্বোস্থয শিেোরগর কম েেোরীরদর  রক্ষোর ভক্ষরত্র এটে একটে দুদেোন্ত অিদোন 

হরি। 

- কমীকির প্রবশক্ষকের জনয সম়েটি িযিহার করুন: আপশন র্শদ সোমগ্রীর ঘোেশের 

কোররণ সিগুশি িোইন পুররো সময় েোিোরে সক্ষম নো হন েরি অনুগ্রহ করর শিশেন্ন শিষরয় 

কমীরদর প্রশিক্ষণ ভদওয়োর েনয এই উপর্ুক্ত সময়টে িযিহোর করুন র্ো করোর সময় 

আপশন আরগ পোনশন। 

- কার্ যত লকডাউনের জেয কমীকির  প্রস্তুত করুে। শ্রশমকরো কীভোচ্ছে লক ডোউন / 

ভ্রর্মণ রেরিরনচ্ছেচ্ছিি সর্ময় জীেন োপন কিচ্ছত পোরর বস সম্পচ্ছকে আপনোি প্ররশক্ষক / 

পরিচোলকিো  তোচ্ছিি গোইড কিচ্ছত পোিচ্ছল তোিো প্রচুি উপকোি পোচ্ছেন।  িোশড় র্োওয়োর 

েনয একসোরে প্রেুর সংখযক ভিোরকর ভ্রমণ করো খুি শিপদেনক হরে পোরর| 

- আপনোি কর্মীচ্ছিি জনয একটি বেল্পলোইন ততরি করুন। তোচ্ছিি  রি বকোনও সেোয়তোি 

প্রচ্ছয়োজন েয়   তোেচ্ছল  োচ্ছত তোিো ব  বকোনও সর্ময় সেোয়তো বপচ্ছত পোচ্ছি। বেশ কচ্ছয়কটি 

সংস্থো তো কচ্ছিচ্ছে। উিোেিণস্বরূপ   শ্রীলঙ্কোর এর্ম  এ  এস। 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/initial-guideline-factory-workers-1883101
https://www.thedailystar.net/opinion/news/initial-guideline-factory-workers-1883101
https://www.halyardhealth.com/media/538845/Guide-to-Gown-Guidelines.pdf


 

 

   



 

 

বতযমানে বন্ধ থাকা কারখাোগুলল কী করনত পানর? 

- থহা়োিসঅ্যা  গূ্র  ততরী করুন, র্শদ আরগ ভেরকই তেরী নো করো েোরক । স্থোনীয় 

েোষোয় আপনোর কমীরদর েনয স্বোস্থয সম্পশকেে সটঠক পরোমি ে প্রেোররর েনয 

ভহোয়োেসঅযোপ গ্রূরপর িযিহোর কররে পোররন|  মরন রোখরিন েোরশদরক প্রেুর গুেি / 

কল্পকোশহনী েিরছ। েরসোরর্োগয িযস্মক্তরদর সোরে ভছোে ভছোে গ্রূপ তেরী করর সমন্বয় করুন 

র্োরে পশরেোিনো কররে সহে হয় | 

- সরকানরর স্বাস্থ্য কতত ৃকক্ষর লেনদযশ অেুসরণ করনত তানদর অেুপ্রালণত করুে। 

অচ্ছনচ্ছকই আরিগপ্রিণেোরি  কোজ কিচ্ছত পোচ্ছি এেং রনচ্ছজি ও অচ্ছনযি জীেনচ্ছক রেপচ্ছি 

বেলচ্ছত পোচ্ছি। 

- মানবসক সহকোবগতা প্রিান করুন : আপনোর কমীরো খুিই করির মরধয েোকরিন এিং 

েোরো হয়রেো মোনশসক েোরি এই পশরশস্থশে সোমোি ভদওয়োর অিস্থোয় নোও েোকরে পোরর। 

েোরদর মোনশসক েোরি সোহোর্য করুন র্োরে েোরো শনরেরদর পশরেোিনো কররে পোররন । 

এর েনয আপনোর এইে আর েীম সোহোর্য কররে পোরর িো িোইরর ভেরকও সোহোর্য শনরে 

পোররন। 

- থহল্প  াইনগুব  সক্রি়ে করুন র্োরে অসুশিধোয় েোকো আপনোর ভিোরকরো পরোমি ে ভপরে 

পোরর। মরনোিি িৃস্মের েনয ইশেিোেকেোর উদোহরণ শদন এিং গল্প ভিয়োর করুন। 

- বকিাকি আবেকৃ আবেকৃ ো  সাম াকত হকি থস সম্পকক ৃ গাইড করুন :  এই সময় 

মোরোত্মক আশে েক েোপ ভদখো ভদরি। এই ভক্ষরত্র শক করণীয় এিং শক করণীয় নয় সম্পশকেে 



 
টেপস শদন র্োরে আপনোর কমীরো র্েেো সম্ভি আশে েক সঙ্করের মধয শদরয় শনরেরদর 

পশরেোিনো কররে পোরর  

- স্বল্পকা ীন দরুলশক্ষে পদ্ধলতনত সসশে শুরু করুে -  আেরণগে িক্ষতো িৃস্মের েনয 

জরু্ম / গুগল েযোঙ্গআউি, স্কোইপ  প্ল্যোিেচ্ছর্ম েি র্মোিযচ্ছর্ম ভিশনং করো ভর্রে পোরর । আর্মিো 

প্রোয়শই প্ররশক্ষচ্ছণি জনয এই অযোরপ্ল্চ্ছকশনগুরল েযেেোি করি। 

আশো করি এি র্মচ্ছিয রকেু রচন্তো আপনোি কোচ্ছজ আসচ্ছে। রশল্পটি কীভোচ্ছে আিও অেিোন 

িোখচ্ছত পোচ্ছি েচ্ছল আপরন র্মচ্ছন কচ্ছিন বস সম্পচ্ছকে আপনোি রচন্তোভোেনো শুনরে পোররি 

আশম কৃেজ্ঞ েোকরিো  

একটে শিষয় শনস্মিে, আমরো দৃঢ়সংকরল্পর সোরে একসোরে  হোে ভমিোরি এই সঙ্করের মুহুরে ে 

আমরো প্রেুর দুরেেোগ হ্রোস কররে পোশর এিং করয়কটে মুরখর হোশস ভফ্োেোরে পোশর।  আসুন 

আমরো আমোরদর সোপ্লোই ভেইরনর  সিরেরয় অসুরশক্ষে এিং সিরেরয় মূিযিোন ভখরিোয়োড়, 

ভপোিোক শ্রশমকরদর সমে েন করোর েনয একসোরে কোে কশর! 

 

সলখক সম্পনকয : 

ডিঃ রোরেি ভেদো, মযোরনস্মেং শডররক্টর , রোরেি ভেদো কনসোশটং, ভপোিোক শিরল্প শেন দিরকরও 

ভিশি অিদোন সহ একটে িীষ েস্থোনীয় পরোমি েদোেো, গরিষক এিং শিক্ষক । ওনোর খযোশে েোুঁর ভিখো 

িই ’মযোরনস্মেং ভপ্রোডোশক্টশেটে ইন এপোররি ইন্ডোশি‘এিং র্োরে  সিোরই েয় হয় এমন  েোরি 

সোপ্লোই  ভেইনরক  অনুপ্রোশণে করর  পোরফ্রমযোন্স উন্নশে করোর  েনয | শেশন আন্তেেোশেক 

িোশণেয ভকন্দ্র- ভেরনেো, আন্তেেোশেক শ্রম সংস্থো (আইএিও), ইশিআরশড, শসশিআই-

ভনদোরিযোন্ডস, এশিয়োন  উৎপোদনিীিেো সংস্থো-েোপোন এিং ভিি করয়কটে সরকোরী সংস্থোর 

পরোমি েদোেো।  

তোাঁি সংস্থো, িোচ্ছজশ বভিো কনসোশটং আন্তজেোরতক ব্র্যোন্ড, বপোশোক প্রস্তুতকোিক, রশল্প সরর্মরত এেং 

উন্নয়ন সংস্থোি রেশ্বস্ত অংশীিোি রেসোচ্ছে আত্মপ্রকোশ কচ্ছিচ্ছে। আিরেরস গঠচ্ছনি আচ্ছগ রতরন 

ভোিচ্ছতি নযোশনোল ইনরিটিউি অে েযোশন বিকচ্ছনোলজজচ্ছত েযোশন প্র ুজি রেভোচ্ছগি অিযোপক 

ও বচয়োিপোিসন রেচ্ছলন।  

ওনোরক Drbheda@rajeshbheda.com ভে ভর্োগোরর্োগ করো ভর্রে পোরর| 
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