আওয়ার ভণয়স

আমাণের কো ফনউজণলোর

ভফলউম ১, নম্বর ৩ | হসণেম্বর ২০১৪

ফিচার

আমাণের কো:
জনমণন এর প্রভাব্

হেল্পলাইন সম্প্রসারণের সাণে সাণে
এর ব্যব্োর ব্ৃফি পাণে
কণলর

সংখ্যা

ব্ৃ ফি

পাণে

। ঈণের

মানু ণষর জনয একটি ফব্ণিষ পােণ কয
ততফর করণতই হেল্পলাইণনর জন্ম ।

ছু টির পর িু লফক পূেণমাত্রায় কাজ কণর যাণে,

আনুমাফনক ৫০,০০০ নতুন শ্রফমক আগস্ট মাণস আমাণের কো হেল্পলাইণনর আওতাভু ক্ত

এমনফক এই শুরুর মাসগুণলাণত
আমাণের কোয় হয সমস্ত কলগুণলা

েণয়ণছ ।

এণসণছ হসগুণলার পফরসংখ্যানমূ ল ক

হেল্পলাইন ব্যব্োরকারী শ্রফমণকর সংখ্যা ব্াড়ণছ, আমাণের কোয় হেস্ট কণলর সংখ্যা

ফব্ণেষে হেণক অণনক ফকছু হিখ্ার

এব্ং ব্াস্তব্ কণলর সংখ্যা উভয়ই ব্ৃফি পাণে । এ মাণস কল ফরফসভ েণয়ণছ হমাে
৪৭৬ টি ।

আণছ ( এই মাণসর অনু স ন্ধাণন প্রাত
তেয সমূ ে হেখ্ু ন ) । তণব্ ফিকুণয়ফি
এব্ং কযাণেগফর অনু সাণর কল ফব্ণেষে
করাো হযমন গুরুত্বপূ েণ হতমফন ওই
সমস্ত কল শ্রফমক এব্ং কারখ্ানার

জুলাই হসণেম্বণর হেল্পলাইন ব্যব্োরকাফরর সংখ্যা

ওপর ফক প্রভাব্ হিণল এব্ং ফক
পােণ কয ততফর কণর তা ফব্ণেষে

৪০

করাোও গুরুত্বপূ েণ ।

১০০k

প্রেম ফনরাপত্তা ফব্ষয়ক কলটি আণস

৮০k

আগষ্টর হিণষর ফেণকর এক সকাণল ।

৩০

স্থানীয় একটি হোকাণন আগুন
িণরফছণলা- হোকানটি কারখ্ানার

৬০k

আণিপাণি ফছণলানা । একজন শ্রফমক

২০

হয ওই এলাকায় ব্সব্াস করণতা হস

৪০k
১০

২০k

০

০k
জু লাই

আগস্ট

সেপ্টেম্বর(প্রত্যাশিত্)

ওই অফিকান্ড হেণখ্ আমাণের কোয়
হিান ফেণয়ফছণলা । হস সম্প্রফত
আমাণের কো প্রফিক্ষে ফনণয়ফছণলা
এব্ং একে আমাণের কো কার্ণ
হপণয়ফছণলা । পু ফলি এব্ং অফি কতৃণ পক্ষ
জু লাই

আগস্ট

সেপ্টেম্বর(প্রত্যাশিত্)

সময় মণতা সাড়া প্রোন কণরফছল,
আগুন ঠিকভাণব্ হনভাণনা েণয়ফছণলা

=৩টি কারখানা

=২০,০০০ শ্রমিক

এব্ং

হকাণনা েতােণতর

ঘণেফন ।

ঘেনা

যফেও কলটি কারখ্ানার

ফনরাপত্তা সংক্রান্ত ফছণলানা ফকন্তু

টিম প্রফিক্ষে । হেল্পলাইণনর কাযণক্রম ব্ৃফির সণে সণে হেল্পলাইন প্রফতফনফিণের েক্ষতা
ব্ৃফির প্রণয়াজনীতাও ব্ৃফি হপণয়ণছ । একটি স্বনামিনয কল হসন্টাণরর িু লোইম এব্ং
হপিাোর হেইফনং স্টািণের সণে আমাণের কো টিণমর সেসযরা হযাগাণযাগ েক্ষতা এব্ং
টিম গঠন সংক্রান্ত ফব্ষয়ক েুফেনব্যাফপ অফিণব্িন কণরন । আমাণের কো এই প্রফিক্ষে
অতযন্ত ভাণলাভাণব্ গ্রেন কণর ।
পরব্তী পৃষ্ঠায় হেখ্ুন

আমরা অতযন্ত আনফিত হয আমাণের
কো শ্রফমকণের হভতর আস্থা ততফর
করণত হপণরণছ ।
হেল্পলাইন শ্রফমকণের উণেণগর কো
হিাণন এব্ং তাণের
হিণষর পৃ ষ্ঠায় হেখ্ু ন

প্রেম পৃষ্ঠার পর

“এই

প্রফিক্ষে

হব্ি

ভাণলা

আমাণের

জনয

ফেণয়ণছ,”

কাণজ

ব্ণলণছন আমাণের কোর একজন
সেসয

িু লফকর

িারজানা

কমণক তণ া

লফতি,

ফযফন

এই

প্রফিক্ষণে অংিগ্রেন কণরফছণলন ।

“যফেও আমরা ফব্ষয়গুণলা জাফন
তব্ুও এগুণলা সঠিকভাণব্ প্রণয়াগ
করা

কঠিন

আমাণের

েণয়

হযণতা এব্ং

প্রাতযাফেক

রুটিণন

সমসযার সৃফষ্ট করণত পারণতা ।
এই

প্রফিক্ষে

আমার

হপিাগত

এব্ং ব্যফক্তগত জীব্নণক আরও
সেজ কণর তুলণব্ । ”
অেূর ভফব্ষযণত আমাণের কো
টিম

আরও

অফতফরক্ত

প্রফিক্ষে

গ্রেন করার অণপক্ষায় আণছ ।
ফু লশি প্রশিক্ষি খাশিজা ত্ু ল কুবরা, এিটি িারখানায় আমাপ্টির িথা পশরশিত্িরপ্টের সনত্ৃ ত্ব প্রিান িরপ্টেন ।

আগামীর পফরকল্পনা: নতু ন প্রফক্রয়ার মািযণম দ্রুত হেল্পলাইন সম্প্রসারে
পরীক্ষামূলক

পব্ণ

চলাকাফলন

সময়

আমরা শ্রফমকণের কাণছ আমাণের কো
হেল্পলাইন

পফরফচতকরণের

উদ্ভাব্নীমূল ক
ফনয়ফমতভাণব্

নতু ন

প্রফক্রয়ার
কণর

নতু ন

অনুসন্ধান

যাফে

।

একটি

প্রফক্রয়া েণলা ফলর্ হেইনার এব্ং ফপয়ার
হেইনারণের
ফকভাণব্
কারখ্ানার

ফিক্ষা
আমাণের

প্রোন

করা

কো

শ্রফমকণের

হয

ফব্ষয়টি

ফনকে

পফরচয়

কফরণয় হেণব্ । এ হক্ষণত্র িু ফলক ১০%
শ্রফমকণক

হেল্পলাইন

প্রফিক্ষে

প্রোন

ফব্ষয়ক
করণছ

সরাসফর
।

হছাে

কারখ্ানাগুণলাণত িু লফক সরাসফর ১০০%
শ্রফমক এব্ং কমণচাফরণক প্রফিক্ষে প্রোন
করণছ এব্ং আগস্ট মাস হেণক আমাণের
কো

ফব্ষয়ক

আমাণের কো প্রফতফনফিণের জনয প্রফিক্ষে অফিণব্িন

প্রফিক্ষে

অযালাণয়ি মাস্টার হেইনার কতৃণক পফরচাফলত অফি ফনরাপত্তা ফব্ষয়ক প্রফিক্ষণের হভতর অন্তভুণ ক্ত করা েণব্ । হেল্পলাইন দ্রুত সম্প্রসারণে
এই তৃ তীয় প্রফক্রয়াটি আমাণের কো টিণমর জনয অনযতম একটি পরক্ষামূলক প্রফক্রয়া েণব্ ।

এ মাণসর অনুসন্ধাণন প্রাত তেযসমূে
প্রাত গুরুত্বপূেণ তণেযর মণিয রণয়ণছ:
• এ মাণস হমাে ৪৭৬টি কল আমাণের কোয়

২৪৭

৪০০

২০০

জুলাই মাণসর মতই হব্ফিরভাগ কলই

শ্রফমক অেব্া কারখ্ানা মযাণনজার কতৃ ক করা
ফকনা/অেব্া হেল্পলাইন প্রফতফনফিণের আমাণের কো

৩০০

রিকপডটি স্ংখ্ুো

হেস্ট কল হয আসণলই হেল্পলাইন কাযণকর

১০০

• চার জন শ্রফমক ফনরাপত্তা সমসযা ফনণয় হিান কণরন

১৩৬

১০০

২০০

সংক্রান্ত সািারে প্রশ্ন ফজণেস করা ।

৬৯

১৩

০

১১

আগস্ট ৩
০

জু লাই

আগস্ট ১০

আগস্ট ১৭

আগস্ট

আগস্ট ২৪

আগস্ট ৩১

েপ্তাপ্টের ত্াশরখ

শ্রশ্রনী অনু সারর কল- আগস্ট

মদরনর শ্রবলা কল -আগস্ট

৪০

অ-জরুমর শ্রমিক ৭%
অজরুমরমনরাপত্তা
১%

# িল শরশে েপ্টয়প্টে
Received

।তার হভতর েুটি হিান ফছণলা অফিকান্ড ফব্ষয়ক ।
একজন শ্রফমক তাণের ব্াফড়র কাণছর একটি অফিকান্ড
ফব্ষয়ক হিান হেন-তাণের ফনকে িায়ার ফর্পােণণমণন্টর
হিান নম্বর ফছণলানা ফকন্তু আমাণের কো কার্ণ ফছণলা
। আণরকজন শ্রফমক তাণের কারখ্ানার হস্টার রুণমর
ঝুুঁ ফকপূেণ তব্েুযফতক তার এব্ং ভাো
ইণলকফেক হব্ার্ণ ফব্ষয়ক হিান হেন ।

#িল শরশে েপ্টয়প্টে
Received

এণসণছ ।

রমে সপ্তারে কল মরমসরর্র সংখযা - আগস্ট

রমে িারস কল মরমসরর্র সংখযা
৫০০

২০

• আগস্ট মাণস শ্রফমক সমসযা সংক্রান্ত হিান আণস হমাে

সাধারণ অনু সন্ধান
৯২%
০
রাত্ ১২টা

েিাল ১০টা

শবিাল ৩টা

রাত্ ৮টা

অ-জরুরি -রনিো ত্তো

শ্রেনী অনু সারে রের ার্টকৃত চােটি প্রধান সমসযা- আগস্ট

অ-জরুরি- শ্ররমক

• অণনক শ্রফমক হিান হেন হয তারা ঈেণক সামণন হরণখ্

স ার ৫টা

িপ্টলর েময়

Labor
Safety

২৫ টি । সব্ণচণয় কমন ইসুযগুণলা ফছণলা ক্ষফতপুরে
প্রোন ফব্ষয়ক । ফব্ণিষ কণর হব্ফিরভাগই অফভণযাগ
কণরন হয তাণের ঈে হব্ানাস হেয়া েয়ফন হব্ি ফকছু
শ্রফমক হেল্পলাইণন হিান হেন অব্সর সুফব্িা ফব্ষয়ক
কারখ্ানার নীফতমালা ফক তা জানণত হচণয়

আগুন (রি জ্জনক)

১

আগুন ( স্রিয়-কোিোখ্োনোি িোইপি )

১

শোরিিীক হতোহত
অরিপ োগ- অনুোনু

১
১
৭

অরিপ োগ – ক্ষরত য িণ রিষয়ক
শোরিমূ লক িুিস্থো - চোকরিচযুতকিণ
অরিপ োগ- রজোিজিরিমূ লরক এিং িোধ্ুতোমূ লক শ্রম
Compulsory
অরিপ োগ - কমটঘন্টো labor

অফতফরক্ত সময় কাজ করণছন কারে এণত তারা ঈণের
সময় ছু টি পাণব্ন । যাইণোক ফকছু শ্রফমক এই ব্যব্স্থা
পছি করণছন না এব্ং তারা অফতফরক্ত সময় কাজ
করণত চাণেন না ।

৬
৩
৩
০

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

# রিপ োর্টকৃত ইস্য ু

কলার হপ্রািাইল
মলঙ্গ

বয়স

নারী ৩৩%

•

আমাণের কো প্রফিক্ষে পায়ফন এমন কারখ্ানা
হেণকও শ্রফমকরা হিান করণছ । এই শ্রফমকরা
প্রফিক্ষণের কো তাণের ব্ন্ধু এব্ং পফরব্াণরর
হলাকজনণের কাছ হেণক শুণনণছ ।

অপ্রিাশিত্
২২%

৩০-৩৯
৭%

পু রুষ ৬৭%

কারখানার শ্রিয়াদ (বছরর

১৯-২৯
৫৬%

>৪০
৭%

১৫-১৮
৭%

শ্রেল্প লাইরনর সরঙ্গ শ্র াগার াগ কররে ইচ্ছু ক

>৭ বের
৪%

• এ মাণস যারা আমাণের কোয় হিান ফেণয়ণছ

তাণের হভতর গত মাণসর তু লনায় নারীণের
সংখ্যা হব্ফি । গত মাণস ফছণলা ২২% যা আগস্ট
মাণস ব্ৃফি হপণয় েণয়ণছ ৩৩% ।

হেল্পলাইনের ব্যব্োর সম্পনকে আ রও জােনে চিত্রটি হেখু ে

<১বের
১৯%

অপ্রিাশিত্ ৩০%
েযাাঁ

১-২ বের
১৫%
৩-৭ বের
৩৩%
*”সাধারণ অনু সন্ধারনর” জনয শ্র সিস্ত কল করা েরয়রছ কলার শ্ররাফাইল উপাত্ত শ্রসগুরলার অন্তর্ুক্ত নয়

১০০%

আজ প ু ন্ত অগ্রগমে

শ্রেল্পলাইরনর আওোর্ুক্ত

কল

পরবেী িারসর জনয োমলকার্ুক্ত েরয়রছ

# শ্রমিক: ৬২, ৩ ৮২

# কল মরমসর্ েরয়রছ:৫ ৫ ২

# শ্রমিক: ৯৮,৪৯৮

# কারখানা: ১৯

# কারখানা: ১৫

# কারখানা: ৩০

৮

প্রেম পৃষ্ঠার পর

আমরা হক?
আওয়ার ভণয়স অেব্া ব্াংলায় আমাণের কো ফতনটি সেণযাগী প্রণজক্ট পােণনাণরর
এক চমৎকার অংফিোফরত্ব – ফিয়ার ভণয়স, কান গ্রুণপর(Chan Group) একটি
প্রণজক্ট যা েেলাইন পফরচালনা কণর োণক এব্ং সরব্রােকাফরণের হভতর ফব্ব্াে
ফমমাংসার হকৌিল গঠন কণর োণক; িু লফক, একটি সম্মাফনত সুফিল সমাজ সংগঠন
যা ব্াংলাণেণির শ্রফমক এব্ং শ্রফমকণের পফরব্াণরর জীব্নমান উন্নয়ণন কাজ কণর
োণক; এব্ং গুর্ ওয়ার্ল্ণ সলুিনস (ফজর্ফিউএস), একটি অলাভজনক সংগঠন যা
গুরুত্বপূেণ োফতয়ার ১০০ যা -হলব্ার ফলংক –,০০০ জন শ্রফমণকর কাণছ হপৌুঁণছ
হগণছ । প্রণতযকটি অংফিোরই তাণের ব্হু ব্ছণরর অফভেতাণক কাণজ লাফগণয়
একটি নতু ন, সব্ণণচা মান সম্পন্ন কারখ্ানাগুণলার জনয হলব্ার কম্প্লাণয়ি হপ্রাগ্রাম
গঠন কণরণছ ।

হেল্পলাইন শ্রফমকণের উণেণগর কো হিাণন
এব্ং তাণের সমসযার কো ফসিান্ত
ফি্িণারকণের কাণছ সঠিকভাণব্ হপৌুঁণছ হেয়
এব্ং সময়মত তা আব্ার িণলা-আপ কণর
যার কারণে শ্রফমকণের ওপর হেল্পলাইণনর
একটি প্রভাব্ ইফতমণিযই পণড়ণছ ।
আগণস্টর মাঝামাফঝ সময়, একজন হমণয়
শ্রফমক অফতফরক্ত কাণজর সময় ফনণয়
অফভণযাগ কণরন, ফব্ণিষ কণর গ্রীণের
গরণমর ফেনগুণলায় । হেল্পলাইণনর
হপ্রাণোকল অনুসাণর, আমরা মযাণনজণমন্টণক
সঠিক পিফতণত ফরণপােণ কণরফছ । হসফেন
সন্ধায় হসই নারী শ্রফমক পুনরায় হিান
কণর আমাণের কাণছ জানণত চাইণলন
আমরা মযাণনজণমন্ট হক তার সমসযার
কো জাফনণয়ফছ ফকনা । আমরা তাণক
জানালাম েযাুঁ জাফনণয়ফছ । সন্ধা ৭ োর
ফেণক ফতফন জানাণলন হয লাইন ব্ন্ধ কণর
হেয়া েণয়ণছ এব্ং তাণের ব্াফড় চণল হযণত
ব্লা েণয়ণছ । যফেও কখ্নও কখ্নও
কারখ্ানার হপ্রার্াকিন লক্ষ পূরণের জনয
অফতফরক্ত কাণজর প্রণয়াজন পণড় তব্ুও
আমরা আনফিত হয এরকম একটি হক্ষণত্র
একজন শ্রফমণকর উণেগ হক কারখ্ানা
ব্যব্স্থাপকরা হব্ি গুরুত্বসেকাণর ফনণত
হপণরণছন এব্ং তারা হপ্রার্াকিন
লক্ষযপুরে এব্ং শ্রফমকণের চাফেোর হভতর
একটি সেনীয় সমন্বয় করণত সক্ষম
েণয়ণছন । আমরা ভফব্ষযণত শ্রফমকণের
ওপর আমাণের কোর প্রভাব্ ফনণয়
আপনাণের সামণন আসণব্া ।
- র্াগ কান
ফিয়ার ভণয়স

কারখাোয় আমানের কথা সম্পচকে ে েথয প্রিার
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