
বিন�োদ�মলূক অ�ুষ্োন� 
সরুবষিত শ্রিনের জ�্য 
বিশ্বমোন�র মোপকোঠি



সুরক্ষিত শ্রবণ হল�ো ক্িছু আচরণ ও অভ্োলসর সোহোল্্ িোলে শ�োেোর ষিক্ত 
েো িলর সংগীত উপলভোগ িরো। িোরণ এই ষিক্ত অপূরণীয়।
সুরক্ষিত শ্রবণ বক্িরতোলি প্রক্তলরোি িরলত পোলর!

সুরবষিত শ্রিে বক ?

ক্বলেোদেমূ�ি অেুষ্োলের জোয়গোগুক্�লত অং�গ্রহণিোরীলদর শ্রবলণর 
ষিক্তর ঝঁুক্ি িমোলেোর জে্ ক্বশ্ব স্োস্্ সংস্ো প্রমোণ-ক্ভক্তিি ক্িছু সুপোক্র� 
ততক্র িলরলছ।
অক্তক্রক্ত আওয়োলজর িোরলণ িোলে িম শ�োেোর ঘটেো শবল়ে চল�লছ, এর 
পক্রলপ্রক্ষিলত এই সুপোক্র�গুক্� ততরী িরো হলয়লছ।

ছয়টি সূচি ঠিি িরো হলয়লছ শ্গুক্� েোইটক্োব, ক্িল্োলেি, বোর, িেসোট্ট  
এবং উৎসলবর মলতো স্োেগুক্�লত প্রল্োজ্।

বিন�োদ�মূলক অ�ুষ্োন� সুরবষিত শ্রিনের জ�্য বিশ্বমোন�র 
মোপকোঠি বক?

বিন�োদ�মূলক অ�ুষ্োন�র 
স্ো�গুবলনত সুরবষিত শ্রিে 
বিষয়টি কক� গুরুত্বপূে্ণ?

বিন�োদ�মূলক অ�ুষ্োন�র জোয়গোগুনলোনত 
বক ভোনি সুরবষিত শ্রিে মোপকোঠি ি্যিহোর 
করো যোয় ?

সরকোর
আইে বো েীক্ত প্রণয়ে িলর শসগুক্� পো�লের ক্দলি 
েজরদোক্র িরলত পোলর এবং পো�োপোক্� সুরক্ষিত শ্রবলণর 
ক্বষলয় সলচতেতো ততরী িরলত পোলর।

বিন�োদ�মূলক স্ো� এিং অ�ুষ্োন�র মোবলক/ 
কম্ণকত্ণ ো, বিল্প সবমবত
শস্চ্োয় এই আন্তজ্ট োক্তি মোে গ্রহণ এবং প্রলয়োগ িরলত 
পোলর। 

সঙ্গীতজ্ঞ এিং অ্যোকুস্টিক ইবজিব�য়োরনদর জ�্য বিষিো 
প্রবতষ্ো�
প্রলয়োজে, ্ুক্ক্ত, সুক্বিো এবং তবক্�ষ্্গুক্�র িেো মোেোয় 
শরলে ক্েরোপদ শ্রবলণর উপর এিটি মক্িউ� অন্তভু্ট ক্ত 
িরো।

বিন�োদ�মূলক স্ো� এিং অ�ুষ্োন� সুরবষিত 
শ্রিে মোপকোঠি প্রনয়োগ করোর সুবিধোগুবল কগী 
কগী?

সরকোর
িোলে িম শ�োেো এিটি ক্রমবি্টমোে ক্বশ্বব্োপী জেস্োস্্ 
সমস্ো
এর প্রক্তলরোি শ�োেোর ষিক্ত জক্েত বো়েক্ত ্লনের 
প্রলয়োজেীয়তো িমোলত, জীবলের মোে উন্নত িরলত এবং 
উৎপোদে�ী�তো বো়েোলত সোহো্্ িরলব।

বিন�োদ�মূলক স্ো� এিং অ�ুষ্োন�র মোবলক/ 
কম্ণকত্ণ ো, বিল্প সবমবত
উপলভোক্তোর শ্রবণ স্োস্্ এবং তোর উন্নতমোলের শ�োেোর 
অক্ভজ্ঞতো ক্বলেোদে ক্�লপের জে্ আরেথিিভোলব �োভজেি, 
িোরণ শশ্রোতোর শ্রবণ ষিমতোর সোলে এই ক্�পে অঙ্োক্ঙ্ভোলব 
জক়্েত।

ধ্বব�বিদ, ইবজিব�য়োর, সঙ্গীতজ্ঞ, ইনভন্ট সংগঠক এিং 
অ�্যো�্যরো
এটি শশ্রোতো এবং ্োরো এই িরলণর স্োলে এবং ইলভলটের 
জে্ িোজ িলরে তোলদর শ্রবলণর ষিক্তর ঝঁুক্ি িক্মলয় 
শদলব।

১১০ ককোটি
্ুবো অসুরক্ষিত শ�োেোর অভ্োলসর 
িোরলণ আজ বক্িরতোর মুলে।

৪০%
১২-৩৫ বছর বয়সী উচ্চ ও মি্ 
আলয়র শদল� বসবোসিোরী ব্ক্ক্ত 
ক্বলেোদেম�ূি মলচে ষিক্তির 
�ব্দমোত্োর সম্েুীে ।

শজোরোল�ো 
আওয়োলজর দরুণ 
িোলে িম শ�োেোর 
ষিক্ত ক্চরস্োয়ী 

১. িব্দমোত্ো কিঁনধ কদওয়ো
শশ্রোতোলদর িোলছ �ব্দ ্োলত 
শ্রুক্তমিুর, ক্েরোপদজেি এবং 
উপলভোগ্ হয় তোর জে্ সলব্টোচ্চ
১০০ dB LAeq ১৫ ক্মক্েলটর*
সীমো আলরোপ িরো। 

* L Aeq ১৫ ক্মক্েট হ� পলেলরো ক্মক্েট িলর পক্রমোপ িরো গ়ে �ব্দমোত্ো 

৪. ি্যবতিগত শ্রিে 
সুরবষিত রোখোর ি্যিস্ো  
শশ্রোতো ও িম্টচোরীলদর জে্ 
ক্েলদ্ট �োব�ী সহ সুরক্ষিত শ্রবণ 
সরঞ্োম ্েো ইয়োরপ্োগ রোেোর 
ব্বস্ো।

২. িব্দমোত্ো পয্ণনিষিে 
করো 
অেুষ্োে চ�োিো�ীে �ব্দ 
পক্রমোপি ্ন্ত্র ও প্রক্�ক্ষিত 
িমীমী লদর সোহোল্্ �ব্দমোত্োর 
উপর েজর রোেো। 

৫. িোন্ত অঞ্চনলর ি্যিস্ো 
রোখো 
�োন্ত অচে� শশ্রোতোলদর িোেলি 
ক্বশ্রোলমর সুল্োগ ক্দলয় শ্রবলণর 
ষিক্তর ঝঁুক্ি িক্মলয় শদয়।

৩. অ�ুষ্ো�মনঞ্চ 
িব্দযন্রের ষিমতোর 
উপযুতি ি্যিহোনরর বদনক 
�জর রোখো। 
অেুষ্োেমলচে �ব্দ্লন্ত্রর 
ব্বহোর এমে ভোলব িরো উক্চত 
্োলত �ব্দগুক্� সিল�র পলষি 
শ্রুক্তমিুর, ক্েরোপদ এবং 
উপলভোগ্ হয়। 

৬. প্রবিষিে ও তন্্যর 
ি্যিস্ো 
ক্ি ভোলব শ্রবণলি সুরক্ষিত 
রোেো ্োয় তোর ব্বহোক্রি ক্দি 
ক্েলয় শ্রবণ ক্বষলয় িম্টচোরী ও 
শশ্রোতোলদর সলচতে িরো।

 বিন�োদ�মূলক অ�ুষ্ো� স্ো�গুবলর জ�্য সুরবষিত শ্রিে মোপকোঠির ছয়টি ধোপ রনয়নছ। 

১০০ dB L Aeq ১৫ ক্মক্েট
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সুরবষিত শ্রিে মোপকোঠি বিষনয় সনেত�তো গন়ে কতোলো এিং সরকোর, 
সংগঠক িো পবরেোলক এিং বিন�োদ� মূলক অ�ুষ্োন� যুতি কমগীমী রো যোনত 
কসটোনক িোস্তনি প্রনয়োগ কনর তোর জ�্য �োগবরক সমোজ অগ্রেগী ভূবমকো 
পোল� করনত পোনর।

বিন�োদ�মূলক অ�ুষ্োন�র জোয়গোগুবলনত শ্রিে সুরবষিত 
রোখোর জ�্য আপব� বক করনত পোনর�?

জগীি�ভর শু�নত হনল যত্ন ব�নয় শু�ু�
ব�রোপনদ কিো�োর ি্যিস্ো করু�


