
হেল্পলাইনের পরীক্ষামলূক পর্যায় শীঘ্রই হশষ েনে র্ানে 

বিনেষণ, পরামশয, সক্ষমো বেমযাে এিং আইনের উন্নয়ে েনলা 
আমানের পরিেী পেনক্ষপ 

 অনটািনরর হশষ োগাে অযালানয়ন্স হেল্পলাইে পবরবিেকরনণর কাজ প্রায় হশনষর বেনক িনল এনসনে ।  প্রায় ৫০টি 
কারখাোয় পরীক্ষামূলকভানি এই কার্যক্রম শুরু েনয়বেনলা । মযানেজাররা একটি সমবিে পবরবিবেকরণ অবিনিশনে  

অংশগ্রেে কনরবেনলে এিং শ্রবমকরা  কখে এিং বকভানি হেল্পলাইে িযিোর করনে েয় হস বিষয়ক প্রবশক্ষণ গ্রেে 

কনরে । অযালানয়ন্স কমযকেয া, অযালানয়ন্স সেসয হকাম্পবের প্রবেবেবিনের সেনর্াগীোয় ফুলবকর হেেৃনে এই  

অবিনিশে অেুবিে েয় । প্রনেযকটি শ্রবমক প্রবশক্ষনণর অংশ বেনসনি সুস্পষ্ট হর্াগানর্াগ েম্বর সে একটি হেল্পলাইে  

 কার্য  গ্রেে কনরে ।  

পরীক্ষামূলক কারখাোগুনলা োড়াও হর্ সমস্ত কারখাোগুনলা বিেীয় পর্যানয় অবি বেরাপত্তা বিষয়ক প্রবশক্ষণ গ্রেে 

কনরনে হেল্পলাইে হসগুনলানে অনটািনর হেল্পলাইে পবরবিবেকরনণর কাজ কনর র্ানি । িেনরর হশষ োগাে, সারা 

িাংলানেশ জনুড় প্রায় ২৫০টিরও হিবশ তেবর হপাশাক কারখাোর শ্রবমক অযালানয়ন্স শ্রবমক হেল্পলাইে িযািোর 

করনে সক্ষম েনিে ।  
 

      আওয়ার ভনয়স 
       আমানের কথা বেউজনলটার 

                                        ভবলউম ১, েম্বর ৫ | েনভম্বর ২০১৪ 

হর্নেেু কনলর সংখযা িৃবি পানে, 

হসনেেু সেসয হকাম্পাবে এিং 
কারখাোগুনলা বকভানি  
হেল্পলাইনের েথয  
িযিোর করনি? 

অিকাঠানমাগে অখন্ডো, িন্ধ িলািল পথ, একটি 

োলািি িবেগযমে পথ এিং একটি অবিকান্ড র্া হুমবক েনয় 

উনঠবেনলা পার্শ্যিেী একটি ওয়যারোউনসর জেয, আর অনটাির 

মানস আমরা শ্রবমকনের বেকট হথনক এই সমস্ত 

বেরাপত্তা সংবেষ্ট হফােগুনলাই হপনয়বে । এিং প্রনেযকটি 

হক্ষনক্রই হেল্পলাইে কমযকেয ারা বরনপাটয কৃে এই সমস্ত সমসযা, 
সামনের মাসগুনলানে, হেল্পলাইে প্রনজট টিম প্রাথবমক ফলাফলগুনলা বিনেষণ করনি, হেকনোল্ডানের সনে পরামশয কারখাোর িযিস্থাপক এিং অযালানয়ন্সনক অিবেে 
করনি, কল বেয়ন্ত্রণ সক্ষমো উন্নয়ে করনি এিং পবরিলে বিবি পবরমাজয নের জেয সুপাবরশ প্রোে করনি ।  কনরে । (এই মানসর প্রাপ্ত েথযািবল হেখুে ) 
  

 

বেরাপত্তা সংক্রান্ত েয় এমে অনেক বিষয় বেনয় আমানের  

বেকট হফাে আসনে । একটি উোেরণ হেয়া র্াক, জনেক এক 

োরী শ্রবমক সন্ধার অন্ধকানর কারখাো হথনক িাবড় হফরার পনথ  

পথ োবরনয় হফনলে এিং বেরাপত্তা বেনয় উবিি েনয়  

পনড়ে । োর আনশপানশ থাকা এক হোকাবের সোয়ো বেনয়  
আমরা োর প্রকৃে অিস্থা জােনে হপনরবেলাম । আমরা 

কারখাো মযানেজার হক বিষয়টি জাোনল বেবে েৎক্ষোৎ 

িেয মানে আমানের কথা হেল্পলাইনে  
প্রনেযকবেেই হফাে আসনে, এখে গুরুেপূণয প্রশ্ন েনলা: 

েথযগুনলানক কানজ লাগানিে? আমানের কথায় আমরা 
সনিমাত্র প্রনশ্নর উত্তর হেয়া শুরু কনরবে । বেনে আমানের 

 বকেু অবগ্রম ভািো েুনল িরা েনলা: 
 
 

বফ িা র  আমানের কথা: 

 জুলাই –অনটািনর হেল্পলাইনের িযিোর 

জুলাই     আগষ্ট সেপ্টেম্বর    অপ্টটোবর             নপ্টেম্বর
      (প্রত্যাশিত্) 

১৬০ 

৪০ 

০ 

  ২০০  ৪০০k বেনয় বেরাপনে িাবড় হপ ৌঁনে বেনয় আনসে ।  

৩৫০k  
৩০০k 

১২০ 
২৫০k 

কারখাো, ব্র্যান্ড, এিং বরনটইলাররা গুরুেপূণয  
২০০k পবরিযেে আেয়নে বকভানি হেল্পলাইে হথনক প্রাপ্ত  

৮০ ১৫০k 

  ১০০k 

৫০k 

০k 

=২০ টি কারখানা = ৫০,০০০ শ্রশিক োর কানে একজেনক পাঠিনয় হেে বর্বে োনক পাোরা 

জুলাই        আগষ্ট        সেপ্টেম্বর অপ্টটাবর নপ্টেম্বর 
                  হশনষর পাোয় হেখুে 

(প্রত্যাশিত্) 



হিবশরভাগই শ্রবমক বেরাপত্তা সংক্রান্ত । একটি েরু্যটো 

অিকাঠানমাগে অখন্ডো এিং িবেয গমে পনথ িািা এ সংক্রান্ত  

• অনটািনর হেল্পলাইে িযিোর িৃবি হপনয় বিগুে েয়, 

আমানের কথার সানথ পবরবিে েয়বে এমে সি কারখাোর শ্রবমকরাও 

ঈনের েুটিনে কারখাো িন্ধ থাকা স্বনেও আজ পর্যন্ত আমানের  

. 

অিযােে রনয়নে ।  এর হভের অন্তভুয ক্ত রনয়নে হেল্পলাইে  

সম্পনকয  েথয অথিা পাবরিাবরক হকানো সমসযা,   

হর্মে স্বাস্থয বিষয়ক । 
 

• শ্রবমকরা সািারণে কারখাোর িাইনর হথনক হফাে হেে,  

রাে ১২ টা বিনকল ৪ টা পর্যন্ত এ িরনণর কল সিনিনয় হিবশ 

আনস । হসনেম্বনরর হিনয় এ মানস োরী কলানরর সংখযা সিনিনয়  

হিবশ । োবর কলানরর সংখযা হসনেম্বনর ২২% িৃবি হপনয় এ মানস  

বগনয় োবড়নয়নে ৩২%-এ  

কারখাোগুনলা েথয র্ািাই হশনষ এিং হস অেুসানর সাড়া প্রোে হশনষ  
অযালানয়নন্সনক কনলর বিস্তাবরে উপাত্ত সরিারাে করা েনয়নে হর্ে  
অযালানয়ন্স সেসয হকাম্পাবেগুনলা হসই উপাত্তগুনলা হপনয় থানক ।  

অেুসন্ধানে প্রাপ্ত এ মানসর েথযসমূে 

০% 

নোরর 
৩২% 

পুরুষ 

 কলোর সরোফোইল- অপ্টটোবর 

অরকোরিত 
৪৪% 

৫% 

২২% 

 ৬৮% 
>৪০ ৩০-৩৯ অরকোরিত

 
১৫% ৩৯% 

১৯-২৯ ৩-৭বছর 
৩৬% ১৫% 

১-২ বছর 

>৭ বছর               <১ বছর 
১১% ১৩% 

অরকোরিত 
হোট: শ্রবমকনের হেয়া েথয র্ািাইনয়র সুনর্াগ কারখাোগুনলার রনয়নে, 

২৫% 

কোরখোনোর সেতপ্টর               কোরখোনোর বোইপ্টর 
৯% ৬৬% 

•    সিনিনয় হিবশ কল আনস সািারণ অেুসন্ধােমূলক কল র্া এখনো 
রলঙ্গ বয়ে

 
           কোরখোনোর সেয়োদ (বছপ্টর ) 

কল রদোপ্টনর েেয় শ্ররেপ্টকর অবস্থোন 

পবরমানে রনয়নে ।  ০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫  

কথায় র্ে হফাে এনসনে োর হভের এটিই সনিযাচ্চ ।   
জরুরর: শ্ররেক

 

•    এই মানস হমাট ১৩২ টি িাস্তিবভবত্তক সমসযা হেল্পলাইে 
জরুরর: রনরোপত্তো

 
শোক্ত কনর । োর হভের সিনিনয় কমে ইসূয েনে জরুরর: ররতপ্টিোধেূলক িোরি 
কারখাোয় শাবস্তমূলক িযিস্থা, হর্মে হম বখক বের্যােে ।  অজরুরর: শ্ররেক 
শ্রবমকনের ক্ষবেপুণ প্রোনের অবভনর্াগও ভানলা অজরুরর: রনরোপত্তো 

শ্ররেক অেপ্টতোষ ৫ 
িোরিেূলক বযবস্থো – িোরররীক রনর্যোতন ৩ 
ঘুষ ১ 
স্বোস্থয - অনযোনয ১ 
সর্ৌন রনর্যোতন/ হয়রোরন ১ 
কোরখোনোয় খোদয েরবরোহ ১০ 
অবকোঠোপ্টেো ৬ 
বন্ধ বরহয গেন পথ ১ 
আগুন (েরিয় - কোরখোনো) ১ 
আগুন (রবপজ্জনক - কোরখোনো) ১ 
সহল্পলোইপ্টনর বযবহোর – ররতপ্টিোধেূলক িোরি ১ 

অরেপ্টর্োগ - ক্ষরতপূরণ ২৩ 
িোরিেূলক বযবস্থো -চোকররচূযতকরণ ১৮ 
িোরিেূলক বযবস্থো – সেৌরখক রনর্যোতন ১২ 
আগুন (েরিয় – কোরখোনো বরহেুয ত) ২ 

আজ পর্যত অগ্রগরত 

সহল্পলোইপ্টনর আওতোেুক্তকরণ কল নপ্টেম্বপ্টরর সিষ নোগোদ পর্যত রতযোরিত কপ্টলর েংখযো 
হেল্পলাইে সম্পনকয  আরও েথয হপনে অেুগ্রেপূিযক # শ্ররেক: ১৬৫,৯১৩ # রররেেকৃত কপ্টলর েংখযো: ৩,০৭৬ # শ্ররেক: ৩৯৭,১৫০ 
পানশর বিত্রটি হেখুে ।  # কোরখোনো: ১৪২ (১৫৪**) # কল রদোপ্টনর েংখযো: ১,৮০১ # কোরখোনো: ১৭১ 

সেপ্টেম্বর ২৭ অপ্টটোবর ৪ অপ্টটোবর ১১ অপ্টটোবর ১৮ অপ্টটোবর ২৫ 
০ 

৬০০ 

#
 ক

ল
 রর

রে
প্টে

র 
েং

খয
ো 

২৬২ 

৬৯২ 

৬৬ 
২০০    ঈপ্টের ছুটি 

 েকোল ৮টো       েকোল ১১টো      দুপুর ২টো রবপ্টকল ৫টো     রোত ৮টো 
কপ্টলর েেয় 

হেল্পলাইে সম্পনকয  শুনেনেে এিং এই সাবভয স িযিোর কনরনেে । 
০ 

৮৮% 

 ২০০ 
১% ২% ০% 

৯% 
#

  
  
 রর

রে
ে

কৃ
ত

 ক
ল
 

এিং প্রনেযকটি সমসযার সমািাে কনরে । রদপ্টনর সবলো কপ্টলর েংখযো সশ্রনী অনুেোপ্টর েেেযো- অপ্টটোবর 

করা েয় এিং অযালানয়ন্স দ্রুে বিষয়গুনলা েেন্ত কনর হেনখ 
জুলোই  আগস্ট                      সেপ্টেম্বর          অপ্টটোবর েপ্তাপ্টের ত্াশরখ 

  এিং অেযােয জরুবর ইসূযগুনলা অযালানয়ন্সনক অিবেে ০ 

বেরাপত্তা ইসূয বেনয়ও আমানের কথায় হফাে আনস । এই সমস্ত  
৫০০

 

বেনলা কারখাোয় অস্বাস্থযকর পাবে পাে করার সনে সংবেষ্ট । অবিকান্ড,  
১০০০ ৪০০ 

•     ৩১ টি জরুবর সমসযা এই মানস হেল্প লাইনে বরনপাটয  করা েনয়নে ।   ১৫০০ ৬৩২ 

সর
ক

প্টড
যর

 ে
ংখ

যো 
 

অেুসন্ধানে প্রাপ্ত েনথয র্া রনয়নে: ররত েোপ্টে কল রররেপ্টের েংখযো  ররত েপ্তোপ্টহ কল রররেপ্টের েংখযো- অপ্টটোবর 

* েোধোরণ অনুেন্ধোপ্টনর জনয অথবো েুয়ো েেেযো েংিোত সর্ েেি কল করো হপ্টয়প্টছ সরোফোইল উপোত্ত সেগুপ্টলোর অতেুয ক্ত নয় 

জরুরর:শ্ররেক 
জরুরর: রনরোপত্তো  
জরুরর: ররতপ্টিোধেূলক িোরি 

১৪২ টি কারখাোয় ১৬৫,০০০+ শ্রবমক হেল্পলাইে িযিোর করনে ।  ১০০ 
অজরুরর:শ্ররেক 
অজরুরর : রনরোপত্তো 

েোধোরণ অনুেন্ধোন 

**আেোপ্টদর কথো সহল্পলোইন ররিক্ষণ গ্রহন কপ্টররন এেন ১২টি কোরখোনো সথপ্টক সহল্পলোইপ্টন সফোন এপ্টেপ্টছ ।  

•  অনটািনর হেল্পলাইনে হমাট ১,৬৫২ টি কল আনস ।  সশ্রনী অনুেেোপ্টর ররপ্টপোটয কৃত রতনটি েেেযো- অপ্টটোবর            ররপ্টপোটয কৃত ইেূয- ১২৩ 

অনযোনয 
১৬% 

অরকোরিত 
৪% 

সডরডপ্টকপ্টটড ররিক্ষণ         ইরিপ্টগ্রপ্টটড ররিক্ষণ 
৬৪% ১৫% 

          সহল্পলোইন ররিক্ষণ পদ্ধরত রহপ্টেপ্টব কলোর 



প্রবে মানস আমরা একটি বিনশষ সমসযার প্রবে অথিা আমানের কথার সনে শ্রবমকনের আনলািোয়  
হর্ সি মজাোর প্রিণোগুনলা আমরা হপনয় থাবক হসগুনলার প্রবে বেবিড় মনোনর্াগ প্রোে কনর থাবক ।  
এ মানসর বিষয় েনলা: শাবস্তমূলক িযিস্থা 

অনটািনর শাবস্তমূলক িযিস্থা সংক্রান্ত হমাট ৩৩ টি সমসযা বেনয় হেল্পলাইনে হফাে এনসনে । এ সমসযাগুনলানক  
বেেটি প্রিাে হশ্রেীনে ভাগ করা র্ায়: 

কমযিাবরনের িাকবরিূযেকরণ: ঈনের েুটি হথনক বফনর এনস অনেক শ্রবমক হেনখে হর্ কারখাোয়  
োনের আর িাকবর োই । অেযরা োনের কারখাোনক ো জাবেনয় েুটি বেনয়বেনলে (হর্মে পাবরিাবরক 
জরুবর কারনণ, অসুস্থোর কারনণ ইেযাবে )এিং হস কারনণ িাকবর োবরনয়নেে । বকেু বকেু হক্ষনত্র আমানের  
কথা শ্রবমকনের সনে কারখাোর কমযকেয ানের হর্াগানর্াগ কবরনয় হেয় এই বিষয়টি সমািানের জেয 
অথিা োনের পারশ্রবমক সঠিকভানি পবরনশানির জেয ।  
 

হম বখক বের্যােে 
অনেক শ্রবমক অবভনর্াগ কনরে হর্ কানজর 

ভাষায় গাবলগালানজর বশকার েে । অন্তেঃ 
একটি হক্ষনত্র একজে শ্রবমক এ কারনণ  

করা েনল োরা সনে সনে িযিস্থা হেে ।  
 

 

 িোরররীক রনর্যোতন 

বেেটি হফাে আনস আমানের কথায়, োনের 
সুপারভাইজাররা োনের েয় থাপ্পড় হমনরনেে 
েয়ে বপটিনয়নেে । শ্রবমকরা হফাে হেিার  

সমািাে কনর ।  
 

 

 

. 

সমসযা র্াই হোক ো কনো, আমানের কথার আইে অেুসানর শ্রবমকনের োম পবরিয় হগাপে রাখা েয় ।  
এিং হেল্পলাইনের এই আইেও রনয়নে হেল্পলাইে েেনন্তর ফলাফল অথিা োনের পক্ষ হথনক হর্ কনথাপকথে 
েয় ো শ্রবমকনের আিার অিবেে করনি ।  
. 

চোকররচূযতকরণ সেৌরখক 
রনর্যোতন 

িোরররীক 
রনর্যোতন 

০ 

সানথ সানথ অযালানয়ন্স কারখাো ৫ 

অনটািনর শাবররীক বের্যােনের র্টো বিষয়ক  ১০ 

 
১৫

 

িাকবর হেনড় িনল র্াে । আমানের কথা ২০ 

#
 ে

েে
যোে

েূহ
 

িযিস্থাপকনের সানথ হর্াগনর্াগ কনর বিষয়টি 
৩
 

১২ 

হথনক কারখাো িযিস্থাপকনের অিবেে ১৮ 

সময় োনের অথিা োনের সেকবমযরা বিবশ্র     িোরিেূলক  
  িযিস্থা সমসযা 

ফুলরক ররিক্ষক কোরখোনোর শ্ররেকপ্টদর  আেোপ্টদর কথো বযবহোর 
.রবষয়ক রনপ্টদয িনো রদোন করপ্টছন 

একটি বেবিড় পর্যনিক্ষণ: শাবস্তমূলক িযিস্থা আমানের কথা: 
পরীক্ষামূলক পিয িলনে 

                ররিক্ষণ অরধপ্টবিপ্টন শ্ররেকরো আেোপ্টদর কথো সহল্পলোইন কোডয  
            রদিযন করপ্টছন 

স্পট সচক-এ শ্ররেকরো রনরিত করপ্টছন সর্ তোরো আেোপ্টদর 
কথো সহল্পলোইন কোডয  সপপ্টয়প্টছন . 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 রবটিআই সেরলপ্টেিন পপ্টয়ি, প্লট ৩এবং ৫, সরোড ১১৩/এ, 
                      গুলিোন  -২ , ঢোকো  -১২১২, বোংলোপ্টদি 

WorkerHelpl ine@afbws.org 

বিেযমাে সমসযাগুনলা উপলবি করা: হেল্পলাইনের সমস্ত উপাত্ত বেনয় র্বে হেখা র্ায় 

হর্ প্রনেযক মানসর সমসযাগুনলা একই িরনণর োেনল কারখাো এিং 

পানরে এিং কারখাোগুনলানক এই িনল উৎসাে প্রোে করনিে হর্ 

কারখাোগুনলা এই বিজনেস টুলস হথনক োোভানি উপকৃে েনিে ।  
 
হজারানলা সমসযাগুনলার পর্যানলািো: প্রনেযকটি বেউজনলটানর উনেবখে একটি 
একক গুরুেপূণয বিষয়নক গভীরভানি বিনেষণ করা (হেখুে:একটি বেবিড় পর্যনিক্ষণ) 

একটি একক সমসযানক গভীরভানি বিনেষণ করনল েয়ে শ্রবমকনের উবিি েওয়ার 

কারণ বক হস বিষয়ক একটি গভীর অন্তেবৃষ্ট লাভ করা হর্নে পানর 

সংস্কার কাজনক সমথযে প্রোে: র্খে সংস্কার কাজনক সমথযে প্রোনের জেয কল  
করা েয়, েখে কারখাো এিং সেসয হকাম্পাবে দ্রুে সাড়া প্রোে পূিযক 

একই সানথ সমসযার সমািাে এিং র্টোর পূেরািৃবত্ত হরানির  

উনেনশয দ্রুে সাড়া প্রোে করনে পানরে ।  

প্রেঙ্গ উপলশি করণ: একজে শ্রবমনকর একটি সমসযার ইবেিািক সমািাে 
হেয়া মানে এই েয় হর্ কারখাোর সমস্ত শ্রবমনকর সমসযা সমািাে েনয় হগনে, 

হর্মে একটি উোেরণ হেয়া র্াক, র্খে একজে শ্রবমক োর ওভার 
টাইম সমসযা বেনয় বরনপাটয  করনলে এিং এটির সমািাে হেয়া েনলা । 
আমরা এই সাফনলযর জেয কৃেজ্ঞ বকন্তু একই সানথ কারখাোয় কানজর 

অবভজ্ঞো র্ানের আনে োরা িলনে পারনিে ওভারটাইম শুিুমাত্র একজে 

শ্রবমনকর সমসযার কারণ েনে পানরো । র্খে অবেবরক্ত কমযর্ন্টা  

বেনয় বরনপাটয  করা েয় েখে কারখাো আর হক্রোরা এই অবেবরক্ত কমযর্ন্টা  

বেনয় িযাপকভানি পরীক্ষা বেবরক্ষা করনে পানরে ।  
 

আমরা আশা করবে শ্রবমকরা র্ে হিবশ হেল্পলাইনের আওোভুক্ত েনি  
েে হিবশ কনলর সংখযা িাড়নি । হকানো সনেে োই হর্ কারখাো, ব্র্যন্ড 

এিং বরনটইলাররা এই েথয র্বে িযিোর করনে পানরে োেনল 

োটবকয়ভানি এর িযিোর িৃবি পানি ।  

-আমানের কথা হেল্পলাইে প্রনজট টিম 

আওয়ার ভনয়স অথিা িাংলায় আমানের কথা বেেটি সেনর্াগী  
প্রনজট পাটয োনরর এক িমৎকার অংবশিাবরে – বিয়ার ভনয়স, কাে 

গ্রুনপর (Chan Group) একটি প্রনজট র্া েট লাইে পবরিালো সেসয হকাম্পাবেগুনলা েয়ে এই সমসযাগুনলার মূল কারণসমূে মূনলাৎপাটে 
কনর থানক এিং সরিরােকাবরনের হভের বিিাে বমমাংসার হক শল করনে অবগ্রম েস্তনক্ষনপর আগ্রে প্রকাশ করনে পানরে । হেল্পলাইনের উপাত্ত 
গঠে কনর থানক, এিং গুর্ ওয়াল্ডয  সলশুেস (বজর্বিউএস), একটি গুনলা েয়ে সংস্কানরর জেয অথিা ওভারটাইনমর সক্ষমো িৃবিনে হকাে 

অলাভজেক সংগঠে র্ার গুরুেপূণয োবেয়ার – হলিার বলংক- র্া বিষয়টিনক গুরুে বেনে েনি হস বিষনয় সোয়ো করনে পানর ।   

১০০,০০০ জে শ্রবমনকর কানে হপ ৌঁনে হগনে । প্রনেযকটি অংবশিারই সমসযা অেুমাে করা: বকেু সমসযা আনে হর্গুনলা হম সুমবভবত্তক, হর্মে ঈনের  
োনের িহু িেনরর অবভজ্ঞোনক কানজ লাবগনয় একটি েেুে  সময় ঈেনক হিাোসনক বর্নর শ্রবমকনের উবিি েনে হেখা র্ায়(ভবলউম ১,  

সিযনচ্চা মাে সম্পন্ন কারখাোগুনলার জেয হলিার কম্প্লানয়ন্স হপ্রাগ্রাম ইসূয ৪ হেখুে )এই সমসযাগুনলা আনগ হথনকই অেুমাে কনর বেনয় পরিেী  
গঠে কনরনে । ঈনের আনগই এগুনলার সমািাে করা হর্নে পানর । 

 হেল্পলাইে িযিোরনক সমথযে প্রোে: সেসয হকাম্পাবেগুনলা হেল্পলাইনের উপাত্ত 

 বেনয় কারখাোগুনলানক হেল্পলাইে িযিোর বিষয়ক সমথযে প্রোে করনে 

আমরা হক?  প্রথম পৃিার পর 

  আমানের কথা সংক্রান্ত েথয কারখাোয় প্রিার করা েনে 


