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আমারের কথা রনউজরলটার
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ফিচার

আমারের কথা:

মযারনজার এবং শ্ররমকরের
পারস্পররক আস্থা অ্জত রন
সমথত করর স্টতালা

পরিকল্পনা থেকক শুরু ককি বাস্তবায়ন পর্য ন্ত:
প্রধান মাইলফলক অর্যন ককিকে অযালাকয়ন্স শ্ররমক থেল্পলাইন

মাসে

র পর মাস ধরর চলা পররকল্পনা এবং স্টেকর াল্ডাররের সম্পৃক্ততায়, অ্যালারয়ন্স শ্ররমক

A

স্ট ল্পলাইন আমারের কথা বাস্তব রূপ লাভ করররে এবং বতত মারন তার কার্তক্রম চারলরয় র্ারে ।
আমারের কথা সারা বাংলারেশ জুরে শ্ররমকরের জনয একটি রনরাপে এবং রনভতররর্াগ্য স্টর্াগ্ারর্াগ্
মাধযম । আমারের কথা স্টর্ সমস্ত তথয সংগ্র

মা

একটি রবজরনস ইনটিরলরজন্স টু ল র রসরব বযবহৃত

করর থারক স্টসগুরলা কারখানা বযবস্থাপাকরের জনয
রয় থারক র্া জীবন ও সম্পে রক্ষায় স ায়ক

ভূ রমকা পালন করর । আমারের কথা খুব সাধারণ স্টমাবাইল স্ট ান স্টটকরনারলারজর বযব াররর ওপর
রনভতরশীল ।
এই

পররকল্পনার

সময়

আমারের

টিম স্টবশ করয়কটি রবষরয়র প্ররত
েৃরিপাত

করররেরলা,রর্মন

অ্পাররশনাল

প্ররটারকাল

গ্ঠন,

প্ররশক্ষণ উপকরণ ততরর, স্ট ল্পলাইন
প্ররতরনরধ

ঢাকায় এফিল ২০১৪ োলল আমালের কথা টিম ফমটিিং-এর উলবাধফিলে িলেক্ট টিলমর কফেপয়
েেলেের েলে ডউগ কাি এবিং টম রাউে ।

আমারের কথা রনরয় শলাপরামশত

রনরয়াগ্োন

এবং

স্টটরলর ারন

অ্বকাঠারমা

এই

মযানু যাকচারার

টিম

গ্ঠন

।
এবং

কারখানার মযারনজাররা সঙ্গত কাররনই এই
ভয়টি স্টপরয় থারকন স্টর্ তাদের কারখানার
ব্যাপাদর উদেশ্যপ্রদনালেতভাদব্ ককাদনা
লমথ্যা অলভদ াগ আনা হদত পাদর এব্ং
কহল্পিাইনদক এ ধরদের লমথ্যা তথ্য কেয়া
হদত পাদর ।
অলভদ াগ

লে এই সব্ লমথ্যা

থ্া থ্ সতকক তার সলহত

াচাই কদর কেখা না হয় তাহদি
অনযায়ভাদব্ এর প্রভাব্ কারখানার

অ্যালারয়ন্স সেসয স্টকাম্পারনর সেসয

ব্যব্সাকাএ ক্ষলতগ্রস্ত করদব্ ।

স্টকাম্পারনর

একইভাদব্, শ্রলমকরাও ভ য় পাদেন ক

চার োর

প্ররত

অ্তযত

র্ত্নশীল রেরলা ।

মযাদনজার হয়ত শ্রলমকদের কহল্পিাইদনর

রয়রে রবরজএমই-এর সারথ স্ট ব্রুয়ারী ২০১৪ সারল, অ্যালারয়ন্স

সেসয স্টকাম্পারন প্ররতরনরধরের সারথ ঢাকায় ২০১৪ সারলর স্ট ব্রুয়ারী এবং এরপ্ররল এবং রনউইয়রকত
মাচত

সারা রবরেই সাপ্লাই স্টচইনগুরলারত শ্ররমক
এবং মযারনজাররের স্টভতর পারস্পররক আস্থা
অ্জত রনর পরররবশ সৃরি করা একটি চযারলঞ্জ
।রবরশষ করর বাংলারেরশর স্টক্ষত্র এই রবষয়টি
অ্তীব সতয । স্টর্খারন শ্ররমক অ্সরতাষ
এবং রনরাপিা রবপর্তয় উরিজনা আরও
বারেরয় রেরয়রে । এরকম একটি স্টপ্রক্ষাপরট
স্ট ল্পলাইন প্ররতষ্ঠা করা রবরাট একটি চযারলঞ্জ
রয় োোরত পারর ।

২০১৪ সারল অ্যালারয়ন্স সেসয স্টকাম্পারনর সারথ । এই পররকল্পনা পরবত আমারের টিম

অ্যালারয়ন্স কমতকতত াবৃরের এবং অ্যালারয়ন্স স্ট ল্পলাইন সাব করমটির রনকট স্টথরক মূলযবান মতামত
গ্র ন করর ।

ব্যব্হারদক ভাদিা কচাদখ কেখদব্ন না, তা
ত ই সতয অলভদ াগ কহাক না ককদনা ।
শ্রলমকরা ভ য় পাদেন ক

কহল্পিাইদন

অলভদ াদগর কারদে তাদের হুমলক ধামলক
কেয়া হদত পাদর এমন লক তাদের চাকলর
কখায়াও ক দত পাদর ।

(৬ মারসর)পরীক্ষামূলক এই প্রকরল্প ৫০ টি কারখানারক অ্ংশগ্র রনর জনয বাোই করা

য় । এই

এই উ ভয়সংকটাব্স্থা কাটিদয় ওঠার জনয

সবগুরলা কারখানাই সাভার, গ্ারজপুর এবং ঢাকা শ রর অ্বরস্থত এরা কমপরক্ষ এরকর অ্রধক

,আমাদের কথ্া কারখানা মযাদনজারদের

অ্যালারয়ন্স সেসয স্টকাম্পারনর জনয পণয উৎপােন করর থারক । অ্যালারয়ন্স ঢাকা-রভরিক একটি

সাদথ্ কাজ করদব্ ক ন তারা এই নতু ন

একক অ্যালারয়ন্স

স্টকাম্পারনর প্ররতরনরধর বযবস্থা করর র্া আমারের কথা টিম, পাইলট

িঁ ারজা কররব ।
এবং অ্নযানয অ্যালারয়ন্স সেসযরের স্টভতর রলয়
৩ এরপাতায় স্টেখুন

যাক্টরর

নীলত গ্রহন করদত সক্ষম হন
৩এর পাতায় কেখুন

প্রযু ক্তি সংক্রান্ত সংক্তিপ্ত ক্তিিৃ ক্তি

আ

মাদের

কথ্া

বযব াররর্াগ্য,

স্টটকরনারলারজ

প্লাট ররমর

ভরয়সওভার

ইন্টাররনট

সারভতস(এসএমএস)

ওপর

এবং
প্ররতরষ্ঠত

স্টপ্রাটকল

এবং

ইন্টারররক্টভ

রনভতররর্াগ্যভারব
।

এই

(রভওআইরপ),
ভরয়স

স্টরসপন্স

রিজাইনকৃত

প্লাট ররম

ররয়রে

শটত

মযারসজ

(আইরভআর)রর্ন

কলাররা রবরাম ীনভারব কল কররত পাররন ।
এর

আগামীর পলরকল্পনা
আগামী কদয়ক মাস,

আমাদের টিম কারখানা পলরেশ্কন কদর কারখানা

মযাদনজার এব্ং শ্রলমকদের সদে আমাদের কথ্ার পলরচয় কলরদয় কেদব্।৫০টি
কারখানায় পরীক্ষামূিকভাদব্ আমাদের কথ্া চািু করার পর আমাদের িক্ষয
হদিা আমাদের কথ্ার দ্রুত সম্প্রসারে করা ।

রল কলাররা বাংলারেরশর স্টর্ প্রারতই

থ্াকুন না ককদনা তারা আমাদের

কারখানার মযাদনজারদের আমাদের

কথ্া প্রলতলনলধর সদে সপ্তাদহ ৭ লেন

কথ্ার সদে পলরচয় কলরদয় কেব্ার

লেনরাত

পর তাদের সদে পলরকল্পনা কদর

২৪

ঘন্টার

ক

ককাদনা

সময়ই কি করদত সক্ষম হদব্ন,এবং

কারখানার

আমারের প্ররতরনরধরা কলার সারথ

প্রলশ্ক্ষে

স্টর্াগ্ারর্াগ্

কারখানার প্রডাকশ্ন

কররত

সক্ষম

রবন

ভরয়স,রটক্সটএবং/অ্থবাআইরভআর-

কহল্পিাইদনর

স্টপর মাধযরম।কলাররের সমস্ত কল
করা

রব

এবং

এনরক্রপরটি

িাটারবরজ

রাখা

এবং

রব

ো ,

অ্যালারয়ন্স

প্রদজক্ট

স্টসগুরলা

স্টসভ

করর

আমারের

কথা

ো

এবং

শুরু

করা

শ্রলমকদের
হদব্

াদত

তটা সম্ভব্

কম লব্লিত হয় । কারখানগুদিাদত

চারলত“কােমাররসটিসর কশন”জরী
ধারণ

অভযন্তদর

প্রোন

সংব্াে

টিম
পদ্ধ

ছলিদয়

প্রলশ্ক্ষকদের
লত

লেদত
প্রলশ্ক্ষে

ব্যব্হার

করদব্।

পাশাপারশ বৃ ির স্টলাবাল স্ট ল্পলাইন
টিম ওরয়ব-স্টবজি গ্রার ক ইউজার
ইন্টারর স

(রজইউআই)

এর

মাধযরম এই িাটারবরজ প্ররবশ কররত
পাররবন।
কল ইনটেক প্রক্তক্রয়া সংক্রান্ত প্রক্তিিণ গ্রহন করটেন একজন আমাটের কথা প্রক্তিক্তনক্তি

সারভতস আউরটজ-এর সময় স্টর্ন স্টকারনা প্রকার িাউনটাইম না ঘরট তা

আমাদের কথ্া প্রলতলনলধরা শ্রলমকদের কদির জব্াব্ প্রোন করদব্ সকাি

রনরিত কররত প্লাট ররম অ্রতররক্ত বযবস্থা স্টনয়া

রয়রে । মারিপল ওয়াকত

৮:০০ কথ্দক রাত ১০ টা প কন্ত কমকলেব্দস এব্ং সাপ্তালহক ছু টির লেনগুদিাদত

স্টেশন, সাভতার, পাওয়ার বযাক-আপ এবং সারভতস স্টপ্রাভাইিার এই সব রকেু

। একজন আমাদের কথ্া প্রলতলনলধ কমকঘন্টা কশ্দষ্ জরুলর প্রদয়াজদন “অন-

এখারন সংর্ুক্ত করা

কদি” থ্াকদব্ন। এই পুদরা পরীক্ষামূিক প্রলিয়ায় প্রদজক্ট টিম ক

রয়রে । ঢাকার স্টক্ষরত্র এ ধররণর বযবস্থা স্টনয়াটা

অলভজ্ঞতা

জরুরর স্টকননা ঢাকায় পাওয়ার আউরটজ এবং স্টটরলর ান স্টর্াগ্ারর্ারগ্ প্রায়শই

িাভ করদব্ তা কথ্দক তারা এই উদেযাদগর সদে খাপ খাওয়াদনার জনয

রবঘ্ন ঘরট ।

প্রদয়াজনীয় লশ্ক্ষা গ্রহন করদব্।

ব্তক মাদন প্লাটফদমক লতনজন আমাদের কথ্া প্রলতলনলধ একই সাদথ্ কাজ করদছন
।

াইদহাক, এর ক

ব্যান্ডউইথ্ রদয়দছ তাদত ভলব্ষ্যদত এরকম আরও ২০

টির মদতা চািাদিা সম্ভব্ হদব্ । আমরা মদন কলর আমাদের কথ্া প্র ুলি
সমদয়র সাদথ্ সাদথ্ পলরব্তক ন হওয়া উলচৎ এব্ং এটি এমনভাএ লডজাইন করা
হদয়দছ ক ন নতুন মলডউদির সদে এটিদক সহদজই খাপ খাওয়াদনা
সহদজই এটিদক সম্প্রসারে করা

ায় ।

ায় এব্ং

আজদক

আমাদের

এই

অব্স্থাদন

কপ দৌঁ ছ

কেব্ার

জনয

অংলশ্দ্বারদের ধনযব্াে

আরও বেশি তথ্য বেতত বেখু ন:
http://www.bangladeshworkersafety.org/
programs/worker-helplineঅথ্ো ইতেল করুন এই
ঠিকানায়: WorkerHelpline@afbws.org.

সমস্ত

প্রথম পৃ ষ্ঠার পর থথটক

আমরা কক?

প্রথম পািার পর

আওয়ার ভদয়স অথ্ব্া ব্াংিায় আমাদের কথ্া লতনটি সহদ াগী প্রদজক্ট পাটকনাদরর এক চমৎকার
অ্ংরশোররত্ব-রিয়ার ভরয়স, কান গ্রুরপর (Chan

Group)একটি প্ররজক্ট র্া

টলাইন পররচালনা

করর থারক এবং সরবরা কারীরের স্টভতর রববাে রমমাংসার স্টকৌশল গ্ঠন করর থারক;
একটি

স্বনামধনয

সুরশল

সমাজ

সংগ্ঠন

র্া

বাংলারেরশর

শ্ররমক

এবং

শ্ররমকরের

ু লরক,

পররবাররর

া কহল্পিাইদনর জনয সহায়ক হদয়
উঠদব্

এব্ং

শ্রলমকদের
ক

সংগ্ঠন র্া গুরুত্বপূণত

ব্যব্স্থা

সম্পন্ন কারখানাগুরলার জনয স্টলবার কম্প্লারয়ন্স স্টপ্রাগ্রাম গ্ঠন করররে ।

মযাদনজার
ভয়ভীলত

প্রলতশ্রুলত

জীবনমান উন্নয়রন কাজ করর থারক;এবং গুি ওয়াল্ডত সলুযশনস(রজিরিউএস), একটি অ্লাভজনক
প্ররতযকটি অ্ংরশোররই তারের বহু বেররর অ্রভজ্ঞতারক কারজ লারগ্রয় একটি নতুন,সবতরচা মান

ক

ছািাই কহল্পিাইন ব্যব্হাদর কারখানার
করদব্

ারতয়ার-স্টলবার রলংক-র্া ১০০,০০০ জন শ্ররমরকর কারে স্টপৌিঁরে স্টগ্রে ।

সমস্ত

ককাদনারকম

তাদের

প্রদজক্ট পাটকনারদের সাদথ্ শ্িাপরামশ্ক কদর রাখা হদয়দছ । ব্াংিাদেশ্ শ্রলমকদের জনয রক্ষাকব্চ
ততলরর প্রদচষ্টায় ররয়রেন স্টর্ সমস্ত স্টেকর াল্ডাররা তারের রনকট আমারের কথার স্টর্ আেশত স্টপৌিঁরে

লব্রুদদ্ধ

তা

িঙ্ঘন

শ্ালস্তমূিক

গ্রহন করা হদব্ । এবং

একই সারথ কারখানার মযারনজাররা
এই স্টভরব স্বরস্ত স্টপরত পাররন স্টর্
স্ট ল্পলাইরনর

আমাদের কথ্া-এই নামটি ব্াংিাদেশ্ অযািাদয়ন্স কমককতক াব্ৃন্দ, ফু িলক, ব্াংিাদেদশ্ আমাদের এনলজও

রদয়দছ

মাধযরম

আরনত

অ্রভরর্ারগ্র সতযতা র্াচাইরয়র সুরর্াগ্
তারের ররয়রে ।
স্টর্র তু পরীক্ষামূলক পবত স্টথরক আমরা
রশক্ষা গ্র ন করররে এবং রনরজরের

রেরয়রে তা সবার কারে স্টপৌিঁরে রেরত আমরা আমারের স্টলারগ্া রনরয় এখন সম্পূণতরূরপ প্রস্তুত ।

রবকরশত করররে স্টসর তু অ্যালারয়ন্স সেসয

টিম পরররচরত

এবং মযারনজাররের কথা অ্তযত গুরুরত্বর

ফু িলক এলিলকউটিভ লডদরক্টর এব্ং অদশ্াকা কফদিা,সুরাইয়া হক-এর লনদেক শ্না অনুসাদর ফু িলক এই

পারস্পররক অ্রভজ্ঞতারক কারজ লারগ্রয়

স্টকাম্পারনর সরঙ্গ সরঙ্গ প্ররজক্ট টিম শ্ররমক
সরঙ্গ শুরন থাকরব- স্টর্রনা আমারের

প্রদজক্ট টিদম ব্যব্স্থাপনা,প্রলশ্ক্ষে এব্ং শ্রবরণ অ্তযত েক্ষ এবং স্টপশাোর বযরক্তবগ্তরক রনরয়াগ্োন
করর । তািঁরা কারখানাগুরলারত স্ট ল্পলাইন পরররচরতকররণ এবং শ্ররমকরের কাে স্টথরক স্ট ান করলর

আমারের প্ররচিারক আরও কার্তকর করার
মাধযরম আমরা কমতরক্ষরত্র আস্থা অ্জত রনর
পরররবশ ততরর কররত পারর ।

জবাব প্রোরন োয়বদ্ধ থাকরবন ।
আমাদের কথ্ায় প্রদজক্ট মযাদনজার লহদসদব্ োলয়ত্ব কেয়া হদয়দছ কমাহাম্মে রাদশ্েুি ইসিামদক, রাদশ্ে এর পুদব্ক কাজ করদতন ঢাকার ব্ৃটিশ্ হাই
কলমশ্দন একজন কনসুিার অযালসদেন্ট লহদসদব্ । হাই কলমশ্দন তািঁর বযপক অ্রভজ্ঞতার কাররণ স্টেরশর অ্ভযতরর প্রাতযার ক স্ট ল্পলাইন স্টর্াগ্ারর্ারগ্র
স্টক্ষরত্র রতরন একজন আেশত বযরক্তত্ব র রসরব রবরবরচত । রতরন লন্ডন সাউথ বযাংক রবেরবেযালয় স্টথরক এমরবএ করররেন ।
সাঈো আদয়শ্া কালনজ, আ ররাজা খাতুন এবং স্টোেুল মজুমোর আমারের কথায় রনরয়াগ্প্রাপ্ত

ন । এই রতনজন

সরকারী এবং স্টবসরকারী উভয়

স্টসক্টররর অ্রভজ্ঞতারক কারজ লাগ্ান এবং স্টসই সরঙ্গ একটি শরক্তশালী স্টর্াগ্ারর্াগ্ এবং আতঃবযারক্ত েক্ষতায় এই অ্রভজ্ঞতারক কারজ লাগ্ান । তািঁরা
র্থাক্ররম র নযান্স, এিু রকশন এবং ইরত াস এই সব রবষরয় উচতর রিগ্রীপ্রাপ্ত । সাদো আ ররাজ এবং স্টোেুল স্ট ল্পলাইন প্ররতরনরধ, কারখানা
িঁ ারজা কররন ।
বযবস্থাপক এবং শ্ররমকরের মরধয রলয়
আমাদের কথ্া টিদমর অনযানয সেসয সম্পদকক জানদত পারদব্ন পরব্তী লনউজদিটারগুদিাদত!

লব্টিআই কসলিদেশ্ন পদয়ন্ট, প্লট ৩& ৫,করাড নম্বর
১১৩/A,গুিশ্ান-২,ঢাকা ১২১২ Worker

Helpline@afbws. org

