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The purpose of 40 suggested guidelines is to provide a 

proven approach to implementing and maintaining 

health and safety programs in the laboratories. This is 

designed for use by workers, as well as by managers 

and supervisors who are responsible for directing, 

managing, coordinating and auditing safety and health 

programs. This guideline maybe used by instructors to 

train as well. 

 

 

 

পরীক্ষাগারর নিরাপত্তা নিরদে নিকা 

 

একটি নিরাপদ গরেষণাগাররর জিয ৪০ টি পরামিে.. 

 



ল্যােররটনর সেফটি ইিনিটিউট…    

  

পরীক্ষাগারর নিরাপত্তা নিরদে নিকা 

একটি নিরাপদ গরেষণাগাররর জিয ৪০ টি পরামিে.. 

 

িূিযতম েযয় গ্রহি জিয প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ: 

১) একটি নল্নিত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পনররেি নেষয়ক িীনত নেেনৃত (HS &E)          ।  

২) কমেচারী, েযেস্থ্াপিা, অিষুদ, কমী এেং নিক্ষার্থীরদর নিরয় একটি নেভাগীয় HS &E কনমটি  ঠ  করুি      
স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পনররেি নেষয়ক েমেযা গুরল্া নিরয় নিয়নমত আরল্াচিা করা যায়।  

৩) েকল্ িতুি কমেচারী এেং নিক্ষার্থীরদর মরযয স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পনররেি নেষয়ক যারণা উন্নত করুি। 

৪) কমেচারী এেং নিক্ষার্থীরদর তারদর নিরজরদর এেং অিযািয েকরল্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রনত যত্নিীল্ হরয় 

উঠার     উত্োনহত করুি। 

৫) নিরাপত্তা কমেেূনচর নকছু নদরকর  প্রনত েকল্ কমেচারী এেং নিক্ষার্থীরদর নিযুক্ত করুি এেং তারদর প্ররতযকরক 
নিনদেষ্ট দানয়ত্ব নদি।  

৬) নিরাপত্তা কাযেকানরতার জিয কমেচারী এেং নিক্ষার্থীরদর েনুেযা প্রদাি। 

৭) েে কমেচারী যর্থাযর্থ নিরাপত্তা পুনিকা পড়া প্ররয়াজি। নিক্ষার্থীরদর প্রনতষ্ঠাি এর পরীক্ষাগার নিরাপত্তা নিয়ম পড়া  

প্ররয়াজি। উভয় গ্রুপ,এক নেেনৃতরত োইি কররে সয তারা তাই কররত সপরররছি,নেষয়েস্তু েরুজরছি এেং পদ্ধনত ও 

রীনত অিেুরণ কররত েম্মত আরছি।  

নেভাগীয় কাযোল্রয় ফাইরল্ এই নেেনৃত রািুি। 

৮) ঝুুঁ নকপূণে পনরনস্থ্নত এেং অনিরাপদ অিিুীল্ি েিাক্ত এেং েংরিাযি এর     পযোেতৃ্ত, অপ্রচানরত ল্যােররটনর 

পনরদিেি েঞ্চাল্ি করুি।কমেচারী এেং নিক্ষার্থীরদর নিযুক্ত করুি কৃনিম OSHA পনরদরিরি।  



৯) নেজ্ঞাি নিক্ষা, আপিার কাজ, এেং আপিার জীেরির অনেরেদয ও গুরুত্বপূণে অংিগুরল্ারত নকভারে নিরাপদ র্থাকা 
যায় তার নিক্ষা গ্রহি করুি।  

১০) ল্যােররটনর নিরাপত্তা পনরদিেি ও নদক ফল্াফল্ নিরয় আরল্াচিা করার জিয েে নিক্ষার্থী এেং কমীরদর জিয নিয়নমত 

নেভাগীয় নিরাপত্তা েভার আরয়াজি করুি। 

১১)দরুযোগ ো েম্ভােয দরুযোগ  নিরয় গরেষণা পনরচাল্িার  েময়, নিরজরক এই প্রশ্নগুরল্া নজজ্ঞাো করুি: 

 নক নক নেপদ হরত পারর? 

এ                   র                     র   ? 

আনম নকভারে তারদর েরে সমাকারেল্া কররো? 

নেপদ এর ঝুুঁ নক কমারিার জিয নেচক্ষণ চচে া, প্রনতরক্ষামলূ্ক েনুেযা এেং প্ররয়াজিীয় যন্ত্রপানত নক নক? 

১২)            (    ) ,    র    র            র   র    ও         এ       র    র          এ      

         র        ।  

১৩) স্বাস্থ্য এেং নিরাপত্তা নেষয় নেরেচিার অন্তভুে ক্ত কররত প্ররতযক গরেষণা পূেেেতী আরল্াচিা প্ররয়াজি। 

১৪) েনেহীি সকাি গরেষণা চাল্ারিার অিমুনত সদয়া অিনুচত যনদ িা তা নেপদমকু্ত হয়। 

১৫) সকারিা গরেষণাগারর একা কাজ ও িাফ েদেয এর পূরেে জ্ঞাি ছাড়া কাজ নিরষয। 

১৬) গরেষণাগার অনতক্রম করর সমাটরগানড় ও গৃরহ নিরাপত্তা কমেেূনচ োড়াি।   

১৭) প্রনত গরেষণাগারর অনিদাহয তরল্ শুযুমাি েেেনিম্ন পনরমারণ েযােহাররর অিমুনত নদি। 

১৮) গরেষণাগারর যূমপাি, িাদয এেং পািীয় নিনষদ্ধ।  

১৯) িাদয রাোয়নিক নহমাগারর েংরক্ষরির অিমুনুত সদয়া যারে িা।   

২০) নকছু েঙ্কট সযমি অনি, নেরফারণ, নেষনক্রয়া, রাোয়নিক নছটরক ো োষ্প নরনল্জ, বেদযুনতক িক, রক্তপাত এেং 
েযনক্তগত দষূণ সমাকারেল্ার জিয প্ররয়াজি পনরকল্পিা ও মহড়ার নেকাি।    

২১) েকল্ কাযেরক্ষরি ভাল্ গৃহস্থ্ানল্ অিিুীল্ি প্ররয়াজি। 

২২)  ফায়ার োনভে ে, পুনল্ি নেভাগ,  স্থ্ািীয় এম্বুরল্ন্স এর সফাি িম্বর প্রদিেি করুি। 

২৩)   র   এর         এ     র      র    । আল্াদাভারে জ্বাল্ািী এেং জারক েঞ্চয় করুি। 

২৪) রাোয়নিক দ্রেয অপ্ররয়াজিীয় পনরমারণ ক্রয় এড়ারত রাোয়নিক দ্রেযতানল্কা েহাল্ রািুি। 



২৫) নেরিষ নেপদ অনভনহত কররত েতকে তা েংরকত েযেহার করুি। 

২৬)        র   র                      র      .......             র                 এ        

                             র   হ । 

    হ               র          র  র               র      । 

 

েীনমত েযয় গ্রহরির জিয প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ: 

২৭) দাপ্তনরক োরজরটর একটি অংি নিরাপত্তার জিয  েরাদ্দ করুি। 

২৮)পরীক্ষাগারর এেং রাোয়নিক দ্রেয পনরোনহত হয় এমি এল্াকায় েে েমরয় উপযুক্ত সচারির েুরক্ষার োেস্থ্া 
আেিযক। 

২৯) নিরাপত্তা চিমা,          র        ,       রক্ষার ঢাল্, গ্লাভে, ল্যারের সকাট, এেং     র ও র      - 

েযনক্তগত প্রনতরক্ষামলূ্ক যন্ত্রপানত পযোপ্ত েরেরাহ প্রদাি। 

৩০) প্রনতটি পরীক্ষাগারর অনি নিেোপক যন্ত্র , নিরাপত্তা ঝরিা, সচাি সযায়ার      র  , প্রার্থনমক নচনকত্োর   র   , 

অনি কম্বল্ এেং যূম্র আেরণী েরেরাহ করুি এেং প্রনত মারে সেগুরল্ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুি। 

৩১) েে ভযাকুয়াম পাম্প এর উপর ঢাকিা এেং েে করেে গযাে নেনল্ন্ডার নিরাপরদ রািুি। 

৩২) প্রার্থনমক নচনকত্ো েরঞ্জাম   এর        র র হ এেং েঠিক োেহারনেনয নিনিত করুি।  

৩৩) অনিদাহয রাোয়নিক দ্রেয েঞ্চরয়র জিয অদাহয আল্মানর নিনিতকরণ।   

৩৪) একটি সকন্দ্রস্থ্  নেভাগীয় নিরাপত্তা গ্রন্থাগার েজায় রািিু। 

৩৫) রাোয়নিক সরনিজাররটর নভতর সর্থরক েে  র  র বেদযুনতক েংরযাগ েরারিা এেং সচৌম্বক েন্ধিী  প্ররয়াজি।  

৩৬) েে বেদযুনতক েরঞ্জাম উপর গ্রাউরন্ডড প্লাগ প্ররয়াজি এেং সযিারি যর্থাযর্থ সেিারি গ্রাউন্ড ফল্ট ইন্টারপটার 

(GFI এর) ইিিল্ করুি। 

৩৭) রাোয়নিক উপাদারির িাম, প্রকৃনত এেং নেপনত্ত নডগ্রী, যর্থাযর্থ েতকে তা, এেং যাররকর জিয দায়ী েযনক্তর িাম 

সদিা যায় এমি ভারে সল্রেল্ করা উনচত।  

৩৮)এ        র       করাউনচত         র                                      র            র  
                    র  র          র           র     র     । 

 



৩৯) নেপজ্জিক েজে য এর আইিী, নিরাপদ এেং োস্তুতানন্ত্রকভারে গ্রহণরযাগয নিষ্পনত্ত জিয একটি েযেস্থ্ার নেকাি। 

৪০) রাোয়নিক পদারর্থের নিরাপদ, পযোপ্ত স্থ্ািযুক্ত, ভাল্ োয়ু চল্াচরল্র েংগ্রহস্থ্ল্ প্রদাি। 

__________________________________________________________________________ 

 

Additional information on safety operations: 

 

 "Safety in School Science Labs", Clair Wood, 1994, Kaufman & Associates, 101 Oak Street, 

Wellesley, MA 02482 

  (All are available from LSI): 

 "The Laboratory Safety Pocket Handbook", 1996, Genium Publisher, One Genium Plaza, 

Schnectady, NY. 

   "Safety in Academic Chemistry Laboratories", ACS, 1155 Sixteenth Street NW, Washington, 

DC 20036. 

   “Handbook of Chemical Health and Safety”, Oxford University Press, NY.  

 "Handbook of Laboratory Safety", 5th Edition, CRC Press, 2000 Corporate Boulevard NW, 

Boca Raton, FL 33431. 

   "Fire Protection Guide on Hazardous Materials", National Fire Protection Association, 

Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. 

   "Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Disposal of Hazardous Chemicals", 3nd 
Edition, 2011. 

 
 "Biosafety in the Laboratory", National Academy Press, 2101 Constitution Avenue, NW,   

Washington, DC 20418. 

 "Learning by Accident", Volumes 1-3, 1997-2000, The Laboratory Safety Institute, Natick, 

MA 01760. 

 



আনম একজি হরত চাই .... 

েদেয … 

আমারদর        হ     -এর নতিটি নেষয়, অনডও নভজযু়াল্ ঋণ ল্াইরেনর েযেহার, প্রকািিার উপর ১০% ছাড়, 

আমারদর ২৪ ঘন্টা, নি েম্বরন্ধ হট ল্াইি. 

 েযনক্তগত, এক েছর  $৫0.00 

 েযনক্তগত, দইু েছর $৮0.00 

 েযনক্তগত, পাুঁচ েছর $২00.00 

 প্রানতষ্ঠানিক                  $২00.00  

(পাুঁচ েদেয মরিািীত) 

        $২৫.00 

 

Subscriber to Speaking of Safety 

এক েছর (নতিটি নেষয়) 

        $১৫.00 

 মানকে ি যুক্তরাষ্ট্র $২৫.00 

 কািাডা, সমনিরকা $৩0.00 

 পররাষ্ট্র $৩৫.00   

 

দইু েছর (ছয় নেষয়) 

 

        $২৫.00 

 মানকে ি যুক্তরাষ্ট্র $৪০.00 

 কািাডা, সমনিরকা $৫০.00 

 পররাষ্ট্র $৬০.00 

 

(Rates subject to change without notice) 

LSI এর েনু্ধ ... 

 েনু্ধ $১০ – $৪৯ 

 েহকমী $৫০ – $৯৯ 

 েহরযাগী $১০০ - $৪৯৯ 

 পৃষ্ঠরপাষক $৫০০ - $৯৯৯ 

 মানল্ক $১০০ – $৯৯৯৯ 

      $১০০০০ অর্থো এর ঊর্ধ্ে 
 



নেজ্ঞাি নিরাপত্তার েম্বরন্ধ আরও তরর্থযর জিয, আপিার নেজ্ঞাি নিরাপত্তার সিটওয়াকে  সযাগারযাগ করুি ... 

192 Worcester Road, Natick, MA 01760 
Phone: 508-647-1900   
Fax: 508-647-0062 
Email: info@labsafety.org 
Website: www.labsafety.org 
 

 
 
েংনক্ষপ্ত ইনতহাে......  
 
ডাও রাোয়নিক সকাম্পানির জিয কাজ করার েময় আনম ল্যারের নিরাপত্তা েম্পরকে  যা নিরিনছল্াম সেগুরল্া সু্কল্, 

করল্জ ও নেশ্বনেদযাল্রয়র োরর্থ ভাগ করার একটি প্রয়াে হল্ ল্যােররটনর নিরাপত্তা নিরদেিােল্ী"। ১৯৭৬ োরল্ ডাও 
সকাম্পানি ২০০০ টি করল্জ এেং নেশ্বনেদযাল্রয়র রোয়ি নেভারগ এর কনপ পাঠিরয়রছ এেং ২৫০,০০০টিপুিরায় কনপ 
এর জিয অিরুরায সপরয়রছ! 

১৯৮৬ োরল্,  ডাও রাোয়নিক সকাম্পানির  েহায়তায় আনম এই নিরদেিােল্ী এর একটি েংস্করণ সের কনর।  

সকাম্পানিটি সর্থরক ১০,০০০ উচ্চ নেদযাল্রয় এই েংস্কররণ পাঠারিা হয়। তারপর সর্থরক, এর নেনভন্ন যররির  নতি ল্াি 

কনপ নেতরণ এেং পুিমুেদ্রণ করা হরয়রছ।   

নফিার োরয়ন্স এডুরকিিএর জিয এই েছর, আনম নিরদে নিকাটি েংরিাযি করর, একটি িতুি ৪ ররের "ল্যােররটনর 

নিরাপত্তা নিরদেিােল্ী" নেনল্পি বতনর কররনছ।যার পাুঁচ হাজার কনপ নেতরণ করা হরে।  এই েংস্করণটি নিনমেত 

হরয়নছল্ প্রনতষ্ঠািটির িতুি িাম এেং িতুি ল্ক্ষয উদযাপি কররত। 

ল্যােররটনর সেফটি ইিনিটিউট, পরীক্ষাগার নিরাপত্তা আরও উন্নত করার জিয এই পরামিে প্রিােগুরল্া করর কারি 
আমরা নেশ্বাে কনর সয  েহজাত নেপদ এেং নকভারে নিরাপদ র্থাকা যায় তা েম্পরকে  জ্ঞাি র্থাকা নেজ্ঞাি 

নিক্ষা, কাজ, এেং জীেরির একটি অনেরেদয ও গুরুত্বপূণে অংি। 

ল্যােররটনর সেফটি ইিনিটিউট সর্থরক ১০ ডল্ার মরূল্য ২00-৫00 িব্দনেনিষ্ট "ল্যাে সেফটি গাইড ল্াইি" এর একটি 

প্রোনরত েংস্করণ পাওয়া যারে যারত প্রনতটি নিরদেিােল্ীর নেিানরত আরল্াচিা করা হরয়রছ। নিরদেিােল্ীগুরল্া 
একটি ২'x৩' চার রো সপািাররর মরযযও পাওয়া যারে ১০ ডল্ার মরূল্য।  

েকল্ অিরুরায নপ্ররপইরড হরত হরে এেং ৮% নিনপং এেং হযান্ডনল্ং এর  ($ ৫.00 েেেনিম্ন) অন্তভুে ক্ত করা উনচত। 

 

http://www.labsafety.org/


ল্যােররটনর সেফটি ইিনিটিউট েম্বরন্ধ নকছু তর্থয...  

 
LSI প্রনতনষ্ঠত কররনছল্ ডঃ সজমে এ কাউফমাি, ১৯৭৮ োল্, ল্যােররটনর নিরাপত্তা ওয়াকে িপ িাম, উচ্চ মাযযনমক 
নেদযাল্রয়র নেজ্ঞাি নিক্ষকরদর জিয নিরাপত্তা প্রনিক্ষণ প্রদাি নহোরে। তারপর সর্থরক, আররা প্রায় ৩৫,000 নেজ্ঞাি 

নিক্ষক এেং নেজ্ঞািীরা উপনস্থ্ত হরয়রছ পৃনর্থেীেযাপী অিনুষ্ঠত LSI এর নেনভন্ন সপ্রাগ্রারম।  

আজ, LSI  পনরণত হরয়রছ  একটি "নেজ্ঞাি েুরক্ষা জিয জাতীয় সকন্দ্র" নহোরে। েকল্ নিক্ষা িরর এমিনক  
নচনকৎোনেদযা,েরকানর, এেং নিল্প পরীক্ষাগারর নিক্ষাগত েহায়তায় বেনচিয আিার জিয ইিনিটিউটটি নেনভন্ন  
সপ্রাগ্রাম এেং সেোর প্রিাে নদরে। 

১. ল্যারের সমৌনল্ক নিরাপত্তাগুরল্ার উপর , নিরাপত্তা সপ্রাগ্রাম উন্নয়ি এেং নেরিষ নেষরয়র উপর সল্কচার, সেনমিার, 

িটে  সকােে এেং েভা। 

২.  হ        , পনরদিেি, এেং নিয়ন্ত্রক েম্মনত এেং নিরাপত্তা সপ্রাগ্রাম উন্নয়রির পরামিে। 

৩. সরফাররন্স েইরয়র একটি ঋণ ল্াইরেনর এেং ১৫০ অংিনেনিষ্ট ঋণ গ্রন্থাগাররর অনডও নভজযু়াল্ উপকরণ । 

৪. ল্যাে নিরাপত্তা নিরদেিােল্ী এেং, আমারদর        হ     েহ নিরাপত্তানেষয়ক আরল্াচিা, একটি  

গ্রন্থপনঞ্জ,অিযািয প্রকািিা, এেং নেরিষ নেষরয়র উপর প্রনতরেদি (e.g., "Teacher Indemnification", "State 

Grants for Safety Training", and "There's No Safety In Numbers")। 

৫. রোয়ি নেভারগর মরযয দঘুেটিা এেং আঘারতর উপর জাতীয় েমীক্ষা। 

৬. একটি "দইু নদরির নভনডও েংনক্ষপ্ত সকােে", একটি "এক নদরির অনডও সেনমিার" এেং অিযািয ল্যারের নিরাপত্তা 
নমনডয়া এেং েরঞ্জাম। 

৭. ল্যােররটনর নিরাপত্তা গরেষণা প্রকল্প েমর্থেি করর কু্ষদ্র অিমুনত। 

৮. েদরেযর ল্যারের নিরাপত্তা প্ররশ্নর উত্তর। 

৯. স্বাযীি গরেষণা ও নেশ্রাম সিওয়ার েুরযাগ। 

১০. একটি ইন্টাররিট ওরয়েোইট ও আরল্াচিা দল্ (Labsafety-L)। 

১১. অনযকাংি প্রকািকরদর সর্থরক পরীক্ষাগার এেং সপিাগত নিরাপত্তা েই নেক্রয়। 

 

LSI েমনর্থেত যারদর মহৎ অেদাি দ্বারা তারা হরল্ি   আমারদর েদেেনৃ্দ, েনু্ধগণ এেং প্রানতষ্ঠানিক 

পৃষ্ঠরপাষকগিঃ আরমনরকাি সকনমকযাল্ সোোইটি, কযারোট করপোররিি, কযাররানল্িা বজনেক োপ্লাই, সডা রাোয়নিক, 

ইরল্যাে গ্রুপ, নফিার নেজ্ঞাি নিক্ষা, নফিার বেজ্ঞানিক, Flinn বেজ্ঞানিক, HONEYWELL, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য 



জাতীয় নিরাপত্তা কাউনন্সল্ ফাউরন্ডিি, এনেএে এর উত্তর পূরেে নেভাগ, ওনল্ি নরোচে , PFIZER, সপাল্াররয়ড, এেং 
ইউনিয়ি কারোইড। 

ল্যােররটনর সেফটি ইিনিটিউট েমর্থেি করুি এর েদেয ো গ্রাহক হরয়। এেং, একটি কর শুল্কমকু্ত অেদারির মাযযরম 

েনু্ধ হরয় উঠুি। LSI একটি 501(C)3 অোনণনজযক নিক্ষামলূ্ক প্রনতষ্ঠাি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


