আওয়ার ভয়য়স
আর্ায়ের কথা ফনউেয়লটার
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ফিচার

আর্ায়ের কথা:
সিলর্া বলয়র্ আসয়ল ফক

কারখানায় প্রফিক্ষণ বৃফি

হবাঝায়?

কা
N

রখানা বযবস্থাপক এবং অ্যালায়য়ন্স কর্মকর্ম াবৃয়ের সহয় াগীর্ায় প্রয়েক্ট টির্ প্রফিক্ষকরা সারা
বাংলায়েয়ির কারখানােুয়ে ফকভায়ব অ্যালায়য়ন্স ওয়াকমার হহল্পলাইন বযবহার করয়র্ হয় হস
ফবষয়ক শ্রফর্কয়ের প্রফিক্ষণ প্রোন করয়ে ।“আওয়ার ভয়য়স” অ্থবা বাংলায় আর্ায়ের কথা
হহল্পলাইন র্যায়নোরয়ের েনয ফবেয়নস ইফিফলয়েন্স টু লস ফহসায়ব বযবহৃর্ হয়ে এবং এটি শ্রফর্কয়ের
েনয এর্ন একটি হ াগায় াগ র্াধ্যর্

ার র্াধ্যয়র্ র্ারা ফনরাপত্তা এবং অ্নযানয উয়েয়গর ফবষয়গুয়লা

আর্ায়ক প্রায়ই ফেয়েস করা হয়
আর্ায়ের কথা হহল্পলাইন হথয়ক
কর্গুয়লা কল আর্রা আিা করয়র্
পাফর ।
ফে আয়েৌ হকায়না কল না আয়স

ফরয়পাটম করয়র্ পারয়বন। এই হ াগায় াগ র্াধ্যর্টি খুব সাধ্ারণ হর্াবাইল হিান হটকনয়লাফের ওপর

র্াহয়ল আর্রা ফক এই উপসংহায়র

ফভফত্ত কয়র প্রফর্ফির্।

উপনীর্ হয়র্ পাফর হ
কারখানাগুয়লায়র্ হর্ায়টও হকায়না সর্সযা
হনই এবং শ্রফর্করাও হকায়না ফবষয়
ফনয়য় হর্ায়টও উফেগ্ন নয়?নাফক
অ্নযভায়ব বলয়র্ হগয়ল এটা বলা
হ

ায়

হকায়না কল না আসা র্ায়ন

শ্রফর্করা আর্ায়ের কথার সয়ে পফরফচর্
নয় ফকংবা র্ারা হহল্পলাইয়ন হিান
ফেয়র্ হর্ায়টও স্বফি হবাধ্ কয়রন না ।
আর ফে প্রচু র কল আয়স র্াহয়ল ফক
হসয়ক্ষয়ে আর্রা ফক ভাবয়বা?র্াহয়ল আর্রা
ফক ধ্য়র হনয়বা হ কারখানাগুয়লা অ্েস্র
সর্সযায় েেম ফরর্?নাফক আর্রা এটা ধ্য়র
ফনয়র্ পাফর হ হহল্পলাইয়নর প্রফর্ শ্রফর্কয়ের
অ্গাধ্ আত্নফবশ্বাস রয়য়য়ে এবং কারখানার
বযবস্থাপকরা শ্রফর্কয়ের এই সর্ি উয়েয়গর
ফবষয়গুয়লা র্ু য়ল ধ্রার ফবষয়টিয়ক স্বাগর্
োফনয়য়য়েন ।
বস্তুর্ প্রচু র কল আসা র্ায়নই সিল
হওয়া নয় । সিলর্া হয়লা শ্রফর্করা
কর্গুয়লা সর্সযার কথা োফনয়য়য়ে এবং

ফু লকক প্রকিক্ষক, মু ঞ্জকি বেগম, কলড বেইনারিি কনকট আমারেি কথা পকিচয় ককিরয় কেরেন ।

কর্গুয়লা সর্সযার সর্াধ্ান একটি
উপরন্ত িু লফক কর্ৃক আয়য়াফের্ শ্রফর্কয়ের প্রফিক্ষণ পফরচালনার েনয ৬৩ েন ফলড হেইনার এবং
২৪৮ েন ফপয়ার হেইনার েুলাইয়য়র হিয়ষ আর্ায়ের কথা সংক্রান্ত একটি সংফক্ষপ্ত ধ্ারণা গ্রহন
সম্পন্ন কয়রয়ে । প্রয়র্যকটি হসিয়ন হহল্পলাইয়নর উয়েিয এবং ফকভায়ব হহল্পলাইন বযবহার করয়র্ হয়
হস ফবষয়টি বণমনা করা হয়য়য়ে । পরীক্ষার্ূলক এই প্রয়েয়ক্ট বযপক পফরসয়র সয়চর্নর্া সৃফির লয়ক্ষয
ফলড হেইনাররা প্রফিক্ষণ প্রোন করয়েন ৪েন ফপয়ার হেইনারয়ের

ারা আর্ায়ের কথা ফবষয়ক

প্রফিক্ষণ প্রোন করয়বন ২৫ েন শ্রফর্য়কর একটি গ্রুপয়ক । আর্ায়ের কথা প্রয়র্যক কারখানায় েফেয়য়
হেয়ার এই পিফর্
পরবফর্ম পৃিায় হেখুন

সুফনফেম ি সর্য়য়র হভর্র করা সম্ভব
হয়য়য়ে

অ্থবা অ্ফভয় ায়গর সর্াধ্ায়ন

সবাই সন্তুি ফকনা ।
পরবর্ী পৃিায় হেখুন

প্রথর্ পৃিার পর

হবি

কা মকফর

অ্নযানয

ফহয়সয়ব

সার্ঞ্জসযপূণ,ম

হ র্ন

হরসপনফসফবফলটির
এই

প্রর্াফনর্

কারখানা-ফভফত্তক

প্রফক্রয়ার

হয়য়য়ে

ফবেয়নস

ির

এইচইআর(HER)
িয়ল

এবং

উয়েযায়গর

সয়ে
হসািাল

প্রয়েক্ট

কারখানার

।

অ্ভযন্তরীন

প্রফিক্ষয়ণর কারয়ণ ৯০% শ্রফর্ক আর্ায়ের কথা
সম্পয়কম সয়চর্ন হয়র্ হপয়রয়ে ।

প্রথর্ পার্ার পর

সারা ফবয়শ্বর হহল্পলাইয়নর অ্ফভের্া হথয়ক
এই প্রর্ীফর্ েয়েয়ে হ

শ্রফর্কয়ের আস্থাই

হয়লা সিলর্ার সবয়চয়য় বে র্াপকাঠি ।
ফে শ্রফর্কয়ের গভীর আস্থা হথয়ক থায়ক
র্াহয়ল র্ারা র্ায়ের ফনরাপত্তা এবং
অ্নযানয উয়েগ সংক্রান্ত ফবষয়য় হহল্পলাইন
বযবহার করয়র্ পারয়ব । আর আস্থা কয়র্
হগয়ল হহল্পলাইয়নর বযবহার হয়ব কর্ ।

“আর্ায়ের ফনয়েয়ের অ্ফভের্া হথয়ক আর্রা
লাভবান হয়র্ হপয়রফে এবং অ্যালায়য়ন্স হসিটি
স্টািয়ের কাে হথয়ক আর্রা ফিখয়র্ হপয়রফে হ
আর্ায়ের

কথা

পফরফচফর্করয়ণ

হকান

প্রফক্রয়া

অ্বলম্বন করয়র্ হয়ব এবং আর্রা র্য়ন করফে এই
প্রফক্রয়া
বেল্পলাইন প্রকিক্ষণ বিরে শ্রকমকিা আমারেি কথা কাডড (বেখারন বোগারোগ নম্বি
বেয়া আরে) গ্রেন কিরেন ।.

হবি

কা মকফর

হয়ব”,

বয়লয়েন

এফিফকউটিভ ফডয়রক্টর এবং িু লফকর প্রফর্িার্া

হ

সর্ি শ্রফর্করা আর্ায়ের কথায় হিান

কয়রন র্খন র্ারা ফক অ্ফভের্া লাভ
কয়রন আর্রা র্া ফেয়েস কফর । আর
হহল্পলাইন ফবষয়ক শ্রফর্কয়ের উপলফি হবি
গুরুত্বপূণম একটি ফবষয় ।

- ডাগ কান
ফিয়ার ভয়য়স

সুরাইয়া হক ।আর্রা অ্ফভনয় এবং পারস্পফরক অ্ংিগ্রহনর্ূলক ফিখন পিফর্ বযবহার করফে হ ন শ্রফর্করা
বুঝয়র্ পায়র হ

আর্ায়ের কথা র্ায়ের েনয কর্টু কু প্রয়য়ােনীয় একটি ফবষয় ।

আর্রা হক?
আওয়ার ভয়য়স অ্থবা বাংলায় আর্ায়ের কথা ফর্নটি সহয় াগী প্রয়েক্ট পাটমনায়রর এক চর্ৎকার
অ্ংশুোফরত্ব- ফিয়ার ভয়য়স , কান গ্রুয়পর (Chan Group) এর একটি প্রয়েক্ট

া হট লাইন

পফরচালনা কয়র থায়ক এবং সরবরাহকাফরয়ের হভর্র ফববাে ফর্র্াংসার হকৌিল গঠন কয়র থায়ক;
িু লফক, একটি স্বনার্ধ্নয সুফিল সর্াে সংগঠন

া বাংলায়েয়ির শ্রফর্ক এবং শ্রফর্ক পফরবায়রর

েীবনর্ান উন্নয়য়ন কাে কয়র থায়ক; এবং গুড ওয়ার্ল্ম সলুযিন (ফে ডফিউ এস), একটি
অ্লাভেনক সংগঠণ

া গুরুত্বপূণম হাফর্য়ার - হলবার ফলংক -

া ১০০,০০০ েন শ্রফর্য়কর

কায়ে হপৌৌঁয়ে হগয়ে । প্রয়র্যকটি অ্ংফিোরই র্ায়ের বহু বেয়রর অ্ফভের্ায়ক কায়ে লাফগয়য় একটি
নর্ুন, সবময়চা র্ান সম্পন্ন কারখানাগুয়লার েনয হলবার কম্প্লায়য়ন্স হপ্রাগ্রার্ গঠন করয়ে ।

টির্ পফরফচফর্
হুর্ায়রা রহর্ান েুন র্ায়স বাংলায়েয়ির েনয অ্ন্তবমর্ীকালী প্রকল্প পফরচালক ফহয়সয়ব এই প্রয়েক্ট
টিয়র্ হ াগোন কয়রন । হুর্ায়রা িু লফকর একেন অ্র্যন্ত গুরুত্বপূণম হেিয কর্মকর্ম া । সংফক্ষপ্ত
সর্য়য়র র্য়ধ্যই ফর্ফন হহল্পলাইয়ন র্াৎপ মপূণম সহায়র্া প্রোন কয়রন এর সয়ে সং ুক্ত কয়রন
সাংগঠফনক হচর্না এবং হহল্পলাইন টির্ হক উেীপ্ত কয়রন নর্ুনভায়ব । একটি উোহরণ ফেয়য়
বলা

ায়, কারখানা বযবস্থাপকয়ের সম্পৃক্ত কয়র অ্যালায়য়ন্স কর্মকর্ম ায়ের আন্তফরক সহয় াগীর্া

ফনয়য় পুয়রা আগি র্ায়সর েনয কারখানা প্রফিক্ষণ অ্নুসূফচ তর্ফর সম্ভব হয়য়য়ে র্ারই প্রয়চিার
কারয়ণ ।
আরও

র্য়থয

হপয়র্

হেখুন

http://www.bangladeshworkersafety.org/

programs/worker-helplineঅ্থবাআর্ায়ের
afbws.org.

সায়থ হ াগায় াগ করুন workerhelpline@

হুমায়িা িেমান, ফু লককি অন্তেডর্তীকালীন বেল্পলাইন প্ররেক্ট কডরিক্টি, বেল্পলাইন কেেয়ক সরচর্তনর্তা
প্রকিক্ষরণি কােড কাকির্তা মূ লযায়রনি েনয একেন কল বিকডড কিা েবে ।

এ র্ায়স প্রাপ্ত র্থযসর্ূহ

প্রাপ্ত গুরুত্বপূণম র্থযসর্ূহ:

রদরন করলে সংখযা

প্ররত সপ্তারে কল রেরসরভে সংখযা- জু লাই ২০১৪
২৬

১৫
২৬

• েু লাই মারস আমারেি কথাি আওর্তাভু ক্ত েরয়রে বমাট ৪টি
কািখানাি ১২,০০০ েন শ্রকমক ।

২০
১০

# কিকসভকৃর্ত কল
Received

কলই এরসরে অকফস চলাকাকলন সমরয় ।

#কিকসভকৃর্ত কল
Received

• এ মারস বমাট ৭৬ টি কল এরসরে বেল্পলাইরন । বেকিিভাগ
১৩

১২

১০

৫

১

০

০
েু ন ২৯

েু লাই ৬

েু লাই ২০

িার্ত ১২টা

েু লাই ২৭

বভাি ৫ টা

সকাল ১০টা

কেকাল ৩টা

িার্ত ৮টা

করলি সময়

সপ্তারেি র্তাকিখ

বকৌর্তু েল বথরক বে আসরলই বেলপলাইন কাে করি ককনা
ককিংো এটা ককভারে কাে করি ।
অকিকািংি কলািই আমারেি কথা প্রকর্তকনকিরেি

েু লাই ১৩

শ্রেনী অনু সারে রের ার্টকৃত সমসযা

শ্রেনী অনু সারে কল
অ-েরুকি: শ্রকমক
১৫%

১৮

টেষ্ট কল

সাধােণ অনু সন্ধান

• েু লাই মারসি বেকিি ভাগ কলই এরসরে শ্রকমকরেি

সারথ কথা েরলন এেিং বডরমাগ্রাকফক র্তথয প্রোন করিন ,

অসম্পূ র্ণ কল

৫

োইরোক, অনযিা আমারেি কথা প্রকিক্ষরণি সময় বটষ্ট
অ-জরুরে
েরমক

কল কেরসরে কল করিন

পরিবহন

০

সািািণ অনু সন্ধান ৮৫%

• চািেন শ্রকমক অেরুকি সমসযা কনরয় কিরপাটড

৪

১০
# কিরপাটডকৃর্ত ইসূ য

করিন বেগুরলা র্তারেি পকিেেন সিংক্রান্ত

কলাে শ্রপ্রা াইল

অকনয়ম ।
রলঙ্গ

বয়স

নািী ২২%

কারখানা বযবস্থাপকয়ের এ ফবষয়টি অ্বফহর্
করা হয়য়য়ে ।

১৯ -২৯
১৫%

• বে সমস্ত শ্রকমকরেি কেরেস কিা েরয়রে বের্তািা
আমারেি কথাি সারথ বোগারোগ কিরর্ত ইেু ক ককনা
র্তািা সোই ইকর্তোচক উত্তি প্রোন করিরে । ককেু
শ্রকমকরেি এই প্রশ্ন কেরেস কিাি আরগই লাইন
বকরট োয় ।

অপ্রকাকির্ত ৮৫%

পৃ রুে
৭৮%

কােখানাে শ্রময়াদ ( বছরে )

শ্রেল্পলাইন শ্রেরক শ্র ান শ্র রত ইচ্ছু ক

• আমারেি কথা কলারিি বেকিিভাগই পু রুে । েু লাই
মারস সেড রমাট কলািরেি ৭৮% পু রুে ।
হহল্পলাইন বযবহার সংক্রান্ত আরও র্থয হপয়র্
পায়ির ফচেটি হেখু ন ।

৩-৭ েেি
৭%

<১ েেি
৪%

অপ্রকাকির্ত
৭৪%

েযাাঁ
১০০%

১-২ েেি
১১%
>৭ েেি
৪%

আজ র্ট ন্ত অগ্রগরত
Trained
শ্রেল্পলাইরনে আওতাভুক্ত

Calls
কল

Scheduled
Next
Month
েবতী মারসে কমট
তারলকা

# workers: 11,112

##
calls
received:
রেরসভক
ৃ ত কল: ৭76৬

## workers:
েরমক: ৩ ৯ 39,979
,৯৭৯

# factories: 4

# factories: 4

11
## factories:
কােখানা: ১১

# েরমক: ১২,৩৪৭
# কােখানা: ৪

# কােখানা: ৪

২০

প্র ফু ক্ত সংক্রান্ত সংক্রান্ত সংফক্ষপ্ত ফববৃফর্

বে

ি কয়য়ক র্ায়সর প্রস্তুফর্র পর আর্ায়ের কথা প্লাটিরর্ েুলাই র্ায়স

হ

সর্ি শ্রফর্ক আর্ায়ের কথায় হিান ফেয়য়য়ে র্ারা একটি অ্য়টায়র্য়টড

র্ার প্রথর্ বযায়চর শ্রফর্কয়ের েনয হিান কয়লর প্রফক্রয়াকরণ করয়ে । এই

হটিট র্যায়সে (এসএর্এস) হপয়য় থায়ক । র্যায়সয়ে র্ায়ের হক হহল্পলাইয়ন

প্লাটিরর্ শ্রফর্কয়ের হিান কয়লর হক্ষয়ে একটি ইফর্বাচক অ্ফভের্া প্রোন

হ াগায় ায়গর েনয ধ্নযবাে োনায়না হয় এবং এটাও োনায়না হয় হ

একেন

কয়রয়ে— ৮০% এরও হবফি শ্রফর্ক োফনয়য়য়েন র্ায়ের হহল্পলাইন অ্ফভের্া

আর্ায়ের কথা প্রফর্ফনফধ্ আপনার সর্সযাটি হেখয়েন(

ফে হকায়না সর্সযা

“ভায়লা” – এবং আর্ায়ের কথা প্রফর্ফনফধ্ এই ইিারয়িয়স সহয়েই কলারয়ের

হথয়ক থায়ক ) । এই হোো্ট্ট ফকন্তু অ্থমবহ প্লাটিরর্ “হিাফেং েযা লুয়পর”

কল ধ্রয়র্ পায়র এবং কলারয়ের র্থয হরকডম করয়র্ পায়র । এই প্লাটিরর্

ফেয়ক প্রথর্ ধ্াপ অ্গ্রসর হয়র্ হপয়রয়ে –

া আর্ায়ের কথার ওপর আস্থা

তবেুযফর্ক হগায়লায় াগ থাক সয়েও এবং ঈয়ের েু টিয়র্ ক্রর্বধ্মর্ান হর্াবাইল

অ্েময়নর েনয অ্পফরহা ম । আর এই উয়েয়িযই অ্য়টায়র্য়টড ভয়য়স সায়ভম এই

অ্পায়রটয়রর সংখযা বৃফি পাওয়া সয়েও প্রায় ির্ভাগ কল ফরফসভ হয়য়য়ে ।

প্লাটিরয়র্র সয়ে অ্েীভূ র্ করা হয়ব হ খায়ন হাোর হাোর শ্রফর্ক র্ায়ের
নার্ হগাপন হরয়খ আর্ায়ের কথা সাফভমস সংক্রান্ত ফিডবযাক ফেয়র্ পারয়ব

আগার্ীর পরীকল্পনা:
কর্ম সূ ফচ র্ূ লযায়ন
র্ফনটফরং এবং র্ূলযায়ন আর্ায়ের কথার অ্র্যন্ত গুরুত্বপূণম একটি অ্ংি, ফবয়িষ
কয়র পরীক্ষার্ূলক প্রকল্প চলাকাফলন সর্য় । হহল্পলাইনয়ক সহায়র্ার েনয
র্যায়নোর এবং শ্রফর্কয়ের হভর্র আস্থা অ্েময়নর লয়ক্ষয প্রয়েক্ট টির্ নানান
ধ্রয়ণর হপ্রাগ্রায়র্টিক অ্যায়প্রায়চর কা মকাফরর্া এবং ভযালু পরীক্ষা ফনরীক্ষা কয়র

• সাধ্ারণ শ্রফর্কয়ের হহল্পলাইন সংক্রান্ত োন

াচাইয়য়র লয়ক্ষয র্ায়েরয়ক

হরনডর্ হিান হেয়া হয়ে; এবং

• ফপয়ার হেইফনং হিষ করার পর শ্রফর্কয়ের োন ও সয়চর্নর্া
াচাইয়য়র েনয িু লফক স্টািরা কারখানা পফরেিমন করয়ে ।

হেখয়ে ।
শ্রফর্ক প্রফিক্ষয়ণর েনয বর্ম র্ায়ন ফর্ন ধ্রয়ণর অ্যায়সসয়র্ি হের্ওয়াকম হায়র্

ফবয়েষয়নর পর, প্রচু র সংখযক কারখানায় আর্ায়ের কথা সম্প্রসারয়ণর েনয

হনয়া হয়য়য়ে:

র্ূলযায়ন পিফর্র িলািলগুয়লায়ক কায়ে লাগায়র্ হয়ব ।

• ফলড এবং ফপয়ার হেইনারয়ের হহল্পলাইন সংক্রান্ত োন

াচাইয়য়র লয়ক্ষয

র্ায়েরয়ক হরনডর্ হিান হেয়া হয়ে;

ফবটিআই হসফলয়েিন পয়য়ি, প্লট ৩

& ৫,

হরাড নং ১১৩ / A, গুলিান- ২,

ঢাকা ১২১২, বাংলায়েি Worker Helpline @afbws. org

