
ই

হেল্পলাইন ৫০ টি কারখানায় পরীক্ষামলূক কার্যক্রম সমাপ্ত করররে 

অতিতরক্ত কারখানাগুরলারি অযালারয়ন্সর অতি তনরাপত্তা প্রতিক্ষরের 
অংি তেরসরে হেল্পলাইন পতরতিতিকররের কাজ অেযােি ররয়রে 

৫০ টি কারখানায় আমারের কথা হেল্পলাইরনর পরীক্ষামলূক পেয েিয মারন হিষ, এখন শুরু 

েরয়রে মলূযায়ন কার্যক্রম । প্রথমতেককার ফলাফল ইতিোিক । প্রিুর সংখযক শ্রতমরকর  
সাক্ষাৎকার হনয়া েরয়রে এেং হেখা হেরে হর্ িারা হেল্পলাইন সম্পরকয  জারনন, নম্বর সে 
হেল্পলাইরনর কার্য  হপরয়রেন এেং িারা হোরেন হেল্পলাইরনর কার্য  তকভারে েযেোর কররি 

েয় ।  

হেল্পলাইন প্ররজক্ট টিম েিয মারন গুরুত্ব প্রোন কররে কল েযেস্থাপনা উন্নয়রনর ওপর, এেং  
তররপার্য  ও িেরের কার্যকাতরিা েতৃির লরক্ষয তকভারে কল েযান্ডতলং প্রতক্রয়ারক পতরমাজয ন 

অযালারয়রন্সর অতি তনরাপত্তা প্রতিক্ষে টিম অতি তনরাপত্তা প্রতিক্ষরের অংি তেরসরে সারা নরভম্বর  
জরুে হেল্পলাইন পতরতিতিকরে অেযােি রারখ । ২০১৪ সারলর হিরষর তেরক অযালারয়ন্স িার 
তিিীয় পরেযর প্রতিক্ষরে ২৫০টিরও হেতি কারখানায় অতি তনরাপত্তা তেষয়ক প্রতিক্ষে প্রোরনর 

একটি লক্ষয তনর্যারে করররে । 

    আওয়ার ভরয়স 

  আমারের কথা তনউজরলর্ার  

                                           ভতলউম ১, নম্বর ৬ | তর্রসম্বর ২০১৪ 

আমারের কথা: 
সফলিা এেং 
পরীক্ষামূলক পরেযর 
িযারলঞ্জসমেূ 

আমারের কথা হেল্পলাইরনর জনয এ েেরটি  
তেরলা অিযে ঘর্নােহুল একটি েের । একটি 

প্রারতিক পতরিালনা তেতর্ তর্জাইন করার 

পর আমরা আমারের কার্যক্রম শুরু কররতেলাম 
জুলাই-এ । শ্রতমকরের হফান োরন সোয়িা 
করার লরক্ষয আমরা একটি প্রর্ুতক্তেি অেকাঠারমা 
েঠন কররতেলাম হর্ন শ্রতমকরা িারের সমসযার  

কথা জানারি পারর এেং আমরা িারের সারথ 

করা র্ায় হস তেষয়টি পরীক্ষা তনরীক্ষা করর হেখরে ।  পুনরায় হর্াোরর্াে কররি পাতর । তকভারে 
হেল্পলাইন েযেোর কররি েয় হস তেষয়ক আমরা 

োজার োজার শ্রতমকরক প্রতিক্ষে তেরয়তে । 
আমারের কল েযান্ডতলং টিম োজার োজার হর্ষ্ট 

কল এেং িি িি োস্তেতভতত্তক তনরাপত্তা এেং 

অনযানয তেষয়ক কল গ্রেন করররে । গুরুত্বপূেয 
তেষয় েরলা আমরা সময় মরিা শ্রতমক কিৃয ক 

মযারনজার এেং অযালারয়ন্সরক সরেরাে কররতে 

র্া শ্রতমকরের জনয একটি তনরাপে এেং 

অতর্কিরও মানতেক কমযপতররেি 

কারখানায় হেল্পলাইন প্রতিষ্টার েযাপারর 

অতনো প্রকাি করর; আমরা আিা কররো 

হেল্পলাইন কমযস্থল সম্পরকয  মযারনজরমন্টরক 

েঠনমূলক র্ারো প্রোন করর । শ্রতমক 

র্ারো প্রোন করর । শ্রতমক এেং  
মযারনজরমরন্টর আস্থা অজয ন কররি আমারের 

 তফ িা র  

জলুাই –নরভম্বরর হেল্পলাইরনর েযেোর িোক্তকৃি সমসযা সংক্রাে িথয কারখানা 

জুলাই        আগস্ট        সেপ্টেম্বর অপ্টটাবর  নপ্টেম্বর       নপ্টেম্বর 
  প্রত্যাশিত্ 

২৮০ 

২৪০ 

পতরিালনার প্রথম ৫ মারস আমারের িলার 

১২০ 

৪০ 

= ২০টি কারখানা = ৫০,০০০ শ্রশিক 

জুলাই         আগস্ট      সেপ্টেম্বর অপ্টটাবর    নপ্টেম্বর     নপ্টেম্বর  
    প্রত্যাশিত্ 

৫০০k 

৪৫০k তিতর করররে । 
৪০০k 

পথ অির্া মসৃন তেরলানা, স্বল্প সংখযক 
২০০ 

৩৫০k কতিপয় কারখানা িারের  

১৬০ 
৩০০k 

২৫০k িারের এই মরনাভাে িীঘ্রই েূর েরে ।  

২০০k 

৮০ ১৫০k এেং মযারনজরমন্টরক একটি েঠনমূলক 

১০০k 

৫০k প্রতিক্ষরের প্রারতিক প্রতক্রয়ার 

০ ০k           হিরষর  পািায় হেখুন 



কাজ িলাকাতলন সময় কারখানার অখন্ডিা 

করর সুরাো কররে ।  

েযেোর করররে ।  
• নরভম্বরর আজ পর্যে আমারের কথায় হমার্  

কল এরসরে ২,৯২৪ টি ।  
 

• এমারসর অযালারয়ন্স কারখানা হথরক োস্তে সমসযা 

সেরিরয় হেতি গুরুত্বপূেয তেরলা কারখানার োইররর 
আগুন র্রার ঘর্না, হর্মন ওয়যারোউস, োজর 
এেং েসি োতের আরিপারি । শ্রতমকরের 
িাকতরিূযিকরে সংক্রাে তররপার্য ও এরসরে অরনক ।  
 

• আমারের কথার অতর্কাংি কল তেরলা শ্রতমক এেং 
মযারনজার কিৃয ক করা হর্স্ট কল, িারা আমারের 
কথা সম্পরকয  জানার পর তকভারে আমারের কথা 
পতরিাতলি েরয় থারক িা আরও ভারলাভারে হোোর 
জনয এই হর্স্ট কল গুরলা করর ।  

• তেেি মারসর কল প্রেেিা হেখরল হোো র্ায় হর্  
শ্রতমকরা কারখানার োইরর হথরক কল কররিই হেতি 
পেন্দ করর । সেরিরয় হেতি কল আরস েপুুর 
১২র্া হথরক তেরকল ৪ র্া পর্যে । অরক্টােররর 

িথয র্ািাই হিরষ এেং হস অনুসারর সাো প্রোন হিরষ অযালারয়ন্সরক করলর  

হেল্পলাইন সম্পরকয  আরও িথয হপরি পারির তিত্রগুরলা 
হেখুন 

অনসুন্ধারন প্রাপ্ত এমারসর িথযসমেূ 

৮৯% 

২% 

নারী 
৩০% 

পুরুষ 
৭০% 

কলার সপ্রাফাইল - নপ্টেম্বর 

২% 

৩০-৩৯ 
২০% 

অংশগ্রহনন 
২৩% 

১৯-২৯ 
৫৫% 

>৭বছর 

 ৩-৭ বছর 
৩৪% 

১-২ বছর
 

হনার্: শ্রতমকরের হেয়া িথয র্ািাইরয়র সুরর্াে কারখানাগুরলার ররয়রে, কারখানাগুরলা 
২৯%

 

৫% <১বছর      অংশগ্রহনন অননচু্ছক 
মরিা নরভম্বররও নাতর কলার তেরলা ৩০% ।  

১৫% ১৮% 

কারখানার বাইনর 
৭৩% 

অংশগ্রহনন অননচু্ছক  কারখানার অভ্যন্তনর 
১৭% ১০% 

নিঙ্গ বয়স 

কারখানার মেয়াদ (বছনর ) কি প্রদাননর সেয় শ্রনেনকর অবস্থান 

০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ২৫ 
 # নরনপার্ট কৃত ইসযয 

জরুনর: ননরাপত্তা 

জরুনর: অননরাপত্তা 

   অ-জরুশর 
অ-ননরাপত্তা 

চাকুনরচয যতকরণ 
মেৌনখক ননর্টাতন 
ক্ষনতপযরণ-পানরশ্রনেক 

অবকাঠানো ৪ 
তািাবদ্ধ বনহর্টেন পথ ২ 
সনিয় আগুন (কারখানার বাইনর) ২৩ 

তেষয়ক হমার্ হফান এরসরে ১২৮ টি । এর হভির অজরুনর: ননরাপত্তা                 অপর্টাপ্ত সুনবধা/স্বাস্থয ৩ 
মপশার্ত ননরাপত্তা ঝুুঁ নক ৩ 
শানররীক ননর্টাতন ৫ 
শ্রনেক অসনন্তাষ/ধেটঘর্ ১ 

২২ 
২০ 

১১ 

হসই উপাত্তগুরলা হপরয় থারক ।  আজ পর্যন্ত অগ্রগশত্ 

ননভ্ম্বর ১ ননভ্ম্বর ৮ ননভ্ম্বর ১৫ ননভ্ম্বর ২২ ননভ্ম্বর ২৯ 
০ 

সমসযা তেরলা শ্রতমকরের তনরাপত্তা সংক্রাে ।  ৪০০ 

#
 নর

নস
ভ্

কৃ
ত

 ক
ি
  

৮০০ ৭৪০ 
•   নরভম্বরর হমার্ ১২ টি জরুতর সমসযা আমারের ৬৬১ ৬৬৫ ৬৫৮ 

  প্রতি সপ্তারে কল তরতসরভর সংখযা -নরভম্বর 

       সকাি ৮র্া    সকাি ১১র্া   দুপুর ২র্া     নবকাি ৫র্া         রাত ৮র্া 
কনির সেয় 

০ 

েতেভূয ি কারখানার শ্রতমকরাও হেল্পলাইন  
১০০

 

শ্রতমক হেল্পলাইন েযেোর কররে । ৫৯টি অযালারয়ন্স ২০০ 

•   েিয মারন ২৫১ টি কারখানায় ৪৫০, ০০ জরনরও হেতি 
৩০০

 

#
 নর

নস
ভ্

কৃ
ত

 ক
ি
 

করা েরয়রে এেং অযালারয়ন্স তেষয়রগুারলা িেে নদননর মবিা কনির সংখযা- ননভ্ম্বর মশ্রনী অনুসানর সেসযা - ননভ্ম্বর 
এই সমস্ত এেং অনযানয সমসযা অযালারয়রন্স তররপার্য  জুিাই আর্স্ট মসনেম্বর অনটাবর ননভ্ম্বর সপ্তানহর তানরখ 
এেং কারখানার েন্ধ েতেেযমন পথ তনরয় উরিে ।  ০k 

এর হভির অেভুয ক্ত তেরলা কারখানার সংস্কার 
১k ২০০ 

২০০ 

কথায় তররপার্য  করা েরয়রে, িার হভির েয়টি ২k 

৬০০

 

৩k 

#
 নর

নস
ভ্

কৃ
ত

 ক
ি

  

অনুসন্ধারন প্রাপ্ত িথযসমূে                        প্রতি মারস কল তরতসরভর সংখযা 

তেস্তাতরি উপাত্ত সরেরাে করা েরয়রে হর্ন অযালারয়ন্স সেসয হকাম্পাতনগুরলা * “সাধারণ অনুসন্ধাননর” জনয “কযানর্র্নর ছাড়া” অথবা ভু্য়া সেসযা সংিান্ত মর্ সেস্ত কি করা হনয়নছ কিার মপ্রাফাইি উপাত্ত মসগুনিার অন্তভু্ট ক্ত নয় । 

২% 
৬% জরুনর: ননরাপত্তা 

অজরুনর: ননরাপত্তা 
জরুনর: অননরাপত্তা 
অজরুনর: অননরাপত্তা 
সাধারণ অনুসন্ধান 
অনযানয 

মহল্পিাইন অযািানয়ন্স বনহভু্ট ত ৫৯ টি কারখানা মথনক মফান নরনসভ্ কনর । এই কি গুনিা ওপনরর কি ভ্নিউে গ্রানফ অন্তভু্ট ক্ত করা হনয়নছ নকন্তু কিার মপ্রাফাইি 
নচনে অন্তভু্ট ক্ত করা হয়নন. 

মশ্রনী অনুসানর নরনপার্ট কৃত প্রধান ৩টি সেসযা- ননভ্ম্বর         নরনপার্ট কৃত ইসুয - ১২৮ 

র্নদ শতকরা হার মদয়া না থানক, তাহনি মশ্রনীভ্ার্ মোর্ ইসযযর ২% এর প্রনতনননধত্ব 
কনর ।  

১৫-১৮ 
>৪০ 

১% 

 # শ্রতমক:৪৫৬,৯৭০ 

 
হেল্পলাইরনর আওিাভুক্ত 

    #কারখানা:২৫১ 

কল 
 # তরতসভকৃি করলর সংখযা:৬০০০ 

 # কল প্রদাপ্টনর েংখযা:৩,২৫৬ 



আমারের কথার িার মারসর পরীক্ষামলূক পরেয আমরা এর প্রেেিাগুরলা তনতেেভারে পর্যরেক্ষে করর হেরখতে । জলুাই হথরক অরক্টাের পর্যে হেল্পলাইরন 
র্িগুরলা কল এরসরে এই তেরেষরে িার সেগুরলাই পর্যারলািনা করা েরয়রে, এর হভির অযালারয়ন্স এেং অযালারয়ন্স েতেভুয ি উভয় কারখানার 
শ্রতমকরা হফান হেয় । পরীক্ষামলূক পরেয ১৪২ টি কারখানার ৬১৫,০০০ জরনরও হেতি শ্রতমক হেল্পলাইরনর আওিাভুক্ত েয় । 

কল ভতলউম 
• পরীক্ষামলূক পরেয হেল্পলাইন ৩,০৭৬ টি কল 

গ্রেন করর, এেং কারখানায়, শ্রতমকরের 

সমসযাগুরলা িেরের জনয অতিতরক্ত ১৮,০০ 
কল করর আমারের কথা । প্রতিটি োস্তে- 
তভতত্তক সমসযার হকস হিষ েোর আে 
পর্যে হেল্পলাইন স্টাফরা েরে িারটি 

 

• পরীক্ষামলূক পরেয করলর সংখযা প্রতিমারসই 
৮০% োরর েতৃি হপরয়রে । এর আংতিক  
কারে েরলা পরীক্ষামলূক পরেযর হিষ অরর্যক 
সমরয় প্রিুর সংখযক কারখানায় আমারের 

প্রথম তেরক হর্ সমস্ত কারখানায় আমারের 

হথরক আসা করলর সংখযা পরীক্ষামূলক 
পুররা পেয জরুে একই রকম 
তেরলা ।  
 

• পরীক্ষামলূক পরেয শ্রতমকরের কল করার পযার্ানয প্রায় একই রকম তেরলা । শ্রতমকরের হভির সার্ারেি তেরনর হেলা কল করার প্রেেিা লক্ষয 
করা র্ায়, সেরিরয় হেতি কল আরস েপুুরর এেং তেরকল িারর্ায় । এেং কারখানার োইরর হথরকও কল করার প্রেেিা লক্ষয করা র্ায় ।  

• হেল্পলাইন অযালারয়ন্স েতেভুয ি কারখানার শ্রতমকরের কাে হথরকও কল গ্রেন করররে । হর্মন অরক্টােরর ৩১টি অযালারয়ন্স েতেভুয ি কারখানার 
শ্রতমক আমারের কথা েযেোর কররন । এর অথয এই োোয় হর্ শ্রতমকরা কারখানার োইরর িারের পতরতিিরের সারথ আমারের কথা তনরয়  
আলাপ আরলািনা কররে অথো িাকতর পতরেিয ন কররও আমারের কথা তনরেয তিকা কার্য টি িারা িারের সরে হররখ তেরে ।   
 

• অনযতেরক, পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সমরয় হর্ সমস্ত কারখানাগুরলারি আমারের কথা িালু েরয়তেরলা হস সমস্ত কারখানার হেিতকেু কারখানা  
হথরক আমারের কথা হকারনা হফান কল গ্রেন কররতন ।এ সমস্ত কারখানা হথরক হকন হকারনা হফান আরসতন হস তেষরয় মলূযায়ন িলরে ।  
আমারের কথা তনরেয তিকা কার্য  তেিররে অথো শ্রতমকরের আমারের কথা কার্য  সরে রাখরি মযারনজমন্ট োর্া প্রোন করররে তকনা হস তেষরয় 
হেল্পলাইন র্রথষ্ট সরিিন ররয়রে । এই সমস্ত সমসযা এেং োস্তোয়ন সংক্রাে অনযানয িযারলঞ্জসমেূ িোক্তকরে এেং সমার্ারনর জনয হেল্পলাইন 
টিম কারখানা েযেস্থাপক এেং অযালারয়রন্সর সরে কাজ করর র্ারে ।  

তররপার্য কৃি ইসূযসমূে 
• পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় আমারের কথায় হমার্ ২৫৫ টি োস্তে সমসযাতভতত্তক কল এরসরে । তররপার্য কৃি সমসযার সংখযা জলুাই মারস 

তেরলা ৪ এেং অরক্টােরর এই সংখযা োোয় ১২৩ ।  
• আমারের কথার প্রাথতমক মযারন্ডর্ তেরলা শ্রতমকরের কাে হথরক তনরাপত্তা সংক্রাে সমসযা তেষয়ক কল গ্রেন; পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় 

 আমারের কথায় এরকম ৪০টি হফান আরস । জরুতর তনরাপত্তা সমসযা তেষয়ক হফান অরনক সময় এক সরে আসরিা, এক সরে অরনক  
 শ্রতমক একই সমসযা তনরয় হফান তেরিন । পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় সেরিরয় উরেখরর্ােয তররপার্য কৃি সমসযা তেরলা কারখানার েতূষি  

জুিাই ১২     জুিাই ২৬ আর্স্ট ৯ আর্স্ট ২৩ মসনেম্বর ৬ মসনেম্বর ২০  অনটাবর ৪        অনটাবর ১৮ 
েপ্তাপ্টের ত্াশরখ 

০ 

কথা িালু েরয়তেরলা হস সমস্ত কারখানা ১০০ 

কথা িালু েরয়তেরলা । িরে এই পরেযর  
২০০০

 

৩০০ 

৪০০ 

অতিতরক্ত কল প্রোন করররেন ।  
৫০০

 

৬০০ 

কারে এেং হস্টকরোল্ডাররের কারে তররপার্য কৃি 
৭০০
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  প্রতি সপ্তারে কল তরতসরভর সংখযা 

 পনরর পৃষ্টা মদখুন 

হনার্: তররপার্য কৃি ইসুযসমেূ হেল্পলাইন পরীক্ষামলূক পরেয পতরেিয ন করর থারক এেং এটি তনভয র করর োস্ততেক তররপার্য কৃি ইসূযর ওপর  এেং পরীক্ষামলূক পেয হথরক আমরা র্া জানরি পাতর 
িার ওপর । নিুন করলর হশ্রনীতেনযাস কার্যকর করা েরয়রে নরভম্বরর এেং এটি েযেহৃি েরে সামরনর তেনগুরলায় ।  

একটি তনতেে পর্যরেক্ষে: পরীক্ষামলূক পরেযর প্রেেিাসমেূ এেং গুরুত্বপূেয িথযােতল 



পাতন পান, র্ার ফরল কারখানায় অরনক শ্রতমক মারাত্নক  
অসুস্থয েরয় পরেন । অযালারয়ন্স স্টাফ কারখানার মযারনজরমরন্টর  

পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় অ-তনরাপত্তা ইসূয তনরয় হমার্ 
হফান আরস ২১৫টি । িার হভির সেরিরয় হেতি হর্ তেষরয় হফান আরস  িা েরলা ক্ষতিপূরে প্রোন তেষয়ক, অনযায়ভারে শ্রতমকরের  
িাকুতরিূযিকরে এেং কমযস্থরল শ্রতমকরের হমৌতখক তনর্যািন তেষয়ক ।  

 হেল্পলাইন েযেোরকাতর 
• পরীক্ষামলূক পরেয হেল্পলাইরন হফান প্রোনকাতরর প্রতি তিনজরনর একজন তেরলন নারী শ্রতমক । িরে এটিরক নারী পুরুরষর সঠিক অনপুাি তেরসরে 

র্রা র্ায়না হকননা নারী শ্রতমরকর েরয় পুরুষরা হফান তেরয়রেন এমন অরনক উোেরে আরে । হমাোইল হফান েযেোরকাতর নারী শ্রতমরকর সংখযা 
েয়ি কম তকংো নারী শ্রতমকরির হভির হফারনর েযেোর অির্া প্রিতলি নয়, এটিও একটি অনযিম কারে েরি পারর ।  

• নারী েনাম পুরুষ কিৃক তররপার্য কৃি সমসযার র্ররের হভির পতরসংখযানেি হকারনা পাথযকয হনই । ক্ষতিপুরে, শ্রতমকরের িাকতরিূযিকরে এেং 
কমযস্থরল শ্রতমককরের হমৌতখক তনর্যািন এই তিনটি প্রর্ান ইসূয তনরয় নারী পুরুষ উভয়ই হফান তেরয়রেন । হর্রমাগ্রাতফক িথয প্রোরন অতনেকু 
নারী পুরুরষর অনপুাি প্রায়ই একই ।  

• প্রতি েইুজন কলাররর একজন হেল্পলাইরন হর্রমাগ্রাতফক িথয প্রোরন ইেকু, হর্মন 
িারের েয়স, নাম, কারখানা িোক্তকাতর নম্বর এেং হকান জায়ো হথরক হফান 
তেরে এইসে িথয । পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় পর্যে এই প্রেেিা প্রায়  
একই রকম তেরলা ।  

হের কথার সারথ হর্াোরর্াে কররন । পরীক্ষামলূক পরেয র্িগুরলা শ্রতমক আমারের 

খানার কাউরক অেতেি করররেন । কারখানায় র্ারা হেতিতেন র্ােি কাজ করর- 
হেন িারা কারখানায় আেি নিুনরের িুলনায় এই প্রতক্রয়াটি হেতি হমরন িরলরেন 
। িরে মজার েযপার েল, শ্রতমকরা তনরাপত্তা েতেভুয ি তেষরয়র হিরয়  তনরাপত্তা 
সংক্রাে তেষরয় এই অভযেরীে মযাকাতনজম এতেরয় সরাসতর হেল্পলাইরন হফান তেরয়   
থারকন । শ্রতমকরা আমারের কথায় হর্স্টকল এেং সার্ারে অনসুন্ধানমলূক কল  

. 

•পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় হর্স্ট কল তেরসরে হফান তেরয়তেরলন এরকম  
৩০ জরনরও হেতি শ্রতমক পুনরায় হফান তেরয়তেরলন োস্তে সমসযা তররপার্য   
করার জনয । 

হর্ সমস্ত কারখানাগুরলারি পরীক্ষামলূক পেয িলরে হসগুরলারি সতক্রয়ভারে হপাস্ট- 
লাঞ্চ মলূযায়ন িাতলরয় র্ারে আমারের কথা । সরাসতর সাক্ষাৎকার গ্রেন এেং 
স্বয়ংতক্রয় হফান-তভতত্তক সাক্ষাৎকার (ইন্টাররকটিভ ভরয়স হরসপন্স হর্কনলতজ  
েযেোর করর)র্া তর্জাইন করা েরয়রে শ্রতমক এেং মযারনজাররা আমারের কথা 
সংক্রাে তক অতভজ্ঞিা লাভ করররে হস সম্পরকয  আরও হেতি করর জানরি, এই 
েটুি পিতিরি মলূযায়ন িলরে । এই সমস্ত মলূযায়ন েরি উপাত্ত সংগ্রে করা েরয়রে 
এেং উপাত্ত সংগ্রে অেযােি থাকরে র্া তেেযমান হেল্পলাইন প্রতিক্ষে, কল গ্রেন 
এেং তররপাটিয ং প্ররর্াকল উন্নয়রন সোয়িা কররে ।  

প্রথি বযবোর: 

অভ্যন্তরীন মেকাননজে 

মহল্পিাইন অপ্রকানশত 

পাতরোতরক সমসযা তনরয় আমারের কথায় হফান হেন । ০%     ৫%
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সরে এই সমসযাটি তনরয় হর্াোরর্াে কররন এেং খাবার পানন ২৫% 
শ্রতমকরের জনয তেশুি পাতন ও হমতর্রকল সাতভয স তনতিি অবকাঠানোর্ত অখন্ডতা ১৫% 
কররন । পরীক্ষামলূক পেয িলাকাতলন সময় বন্ধ বনহর্টেন পথ ১৩% 
কারখানার অেকাঠারমােি অখন্ডিা এেং েতেেযমন পথ আগুন (সনিয় –কারখানার বাইনর) ১৩% 
তনরয়ও সমসযা তেরলা । অনভ্নর্ার্- কারখানার পনরনস্থনত ১৩% 

•   তনরাপত্তা তেষয়ক সমসযা োোও অরনক শ্রতমক শ্রম এেং 
শানররীক আঘাত ৩%

 

   স্বাস্থয এেং তনরাপত্তা তেষয়ক প্রর্ান তিনটি সমসযা 

অভযেরীে 
   তগ্ররভন্স মযাকা তনজরমর  

েযেোর  •অরনক শ্রতমক প্রথরম িারের কারখানার তগ্ররভন্স হমকাতনজম েযেোররর পর আমা- 

ননরাপত্তা অ-ননরাপত্তা 

০% 

২০%  

৬০% তেরয় এর প্ররয়াজনীয়িা েেুরি হপরররেন । 

১০০% কথায় হফান তেরয়রেন িার হভির ৪০% শ্রতমক ওই তেষয়টি প্রথরম িারের কার- 
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 পাইলর্ ফযাক্টতরর ১০% শ্রতমকরক প্রতিক্ষে হেয়ার হর্ লক্ষয ফুলতক 
তনর্যারে কররতেরলা ফুলতক হস লক্ষয অতিক্রম কররি হপরররে । 
(এরপর তলর্ হেইনার/তপয়ার োেোতক শ্রতমকরের প্রতিক্ষে প্রোন কররন) 

কল গ্রেন, কল তেরেষে এেং তররপাটিয ংরয়র জনয গুর্ ওয়াল্ডয  সলূযিন  
একটি েযেোতরক এেং কার্যকতর হর্কনলতজ প্লার্ফরম েঠন ও তেের্যন 
এেং হেল্পলাইন ও অনযানয সমসযা সংক্রাে জতররপর জনয গুর্ ওয়াল্ডয  

হর্কনলতজর েযেোর শুরু করর ।  
 
তিয়ার ভরয়স হলাোল প্ররজক্টটিরমর সমন্বয় এেং সমথযন প্রোন করর, 
েহু েেররর অতভজ্ঞিা কারজ লাতেরয় োংলারেি এেং অনযানয হেরির  
কারখানার শ্রতমক এেং মযারনজাররের হভির আস্থা েরে হিারল তিয়ার 
ভরয়স । শ্রতমকরের সরেযাচ্চ সুরক্ষা প্রোরন তক করা হর্রি পারর হস 
তেষরয় প্ররিযকটি টিম সতিতলিভারে অেোন হররখরে ।  
 
আমারের কথা হেল্পলাইন পতরিালনা কররি তেরয় সেরিরয় গুরুত্বপূেয 
হকান তজতনসটি আমরা তিখরি হপররতে? 
 

উত্তর খুে সার্ারে ।  
 

সমসযার কথা জানারনার জনয শ্রতমকরের হর্ সুরর্াে সৃতষ্ট করর হেয়া 

েরয়রে িার একটি অেতনযতেি মূলযই হর্ হকেল ররয়রে িা নয়,  

োংলারেি তিতর হপািাক তিরল্পর তনরাপত্তা এেং অনযনয পতরতস্থতি উন্নয়রনও 
এর একটি োস্ততেক প্রভাে ররয়রে ।  

 

র্উে কযান, তিয়ার ভরয়স 

আওয়ার ভরয়স অথো োংলায় আমারের কথা তিনটি সেরর্ােী পতরমাজয ন কররি েরয়তেরলা । আমারের প্রর্ুতক্ত অেকাঠামারক আরও 
প্ররজক্ট পার্য নাররর এক িমৎকার অংতিিাতরত্ব- তিয়ার ভরয়স, েতর্যিকরে কররি েরয়তেরলা হকননা তনরতেতেন্ন তেেযূৎ সংরর্াে না থাকা 
কান গ্রুরপর (Chan Group) একটি প্ররজক্ট র্া ের্ লাইন পতর- োংলারেরির একটি সার্ারে ঘর্না ।  

িালনা করর থারক এেং সরেরােকাতররের হভির তেোে তমমাংসার 
হকৌিল েঠন করর থারক; ফুলতক, একটি স্বনামর্নয সুতিল সমাজ 
সংেঠন র্া োংলারেরির শ্রতমক এেং শ্রতমকরের পতরোররর জীেন 
মান উন্নয়রন কাজ করর থারক; এেং গুর্ ওয়াল্ডয  সলযূিনস (তজ  এেং শ্রতমকরের করলর জোে তেরি ফুলতক হেল্পলাইন প্রতিতনতর্ টিম  

র্তিউএস ) একটি অলাভজনক সংেঠন র্ার গুরুত্বপূেয োতিয়ার েঠন করর ।  
-হলোর তলংক- র্া ১০০,০০০ জন শ্রতমরকর কারে হপৌৌঁরে হেরে । 
প্ররিযকটি অংতিিারই িারের েহু েেররর অতভজ্ঞিারক কারজ 
লাতেরয় একটি নিুন সরেযাচ্চ মান সম্পন্ন কারখানাগুরলার জনয 
হলোর কম্প্লারয়ন্স হপ্রাগ্রাম েঠন করররে সলূযিন িাৎপর্যপুেযভারে িার ইন্টাররকটিভ ভরয়স তরকেতনিন 

আমরা হক?         প্রথম পৃষ্ঠার পর 

         কারখানাগুরলারি আমারের কথা সংক্রাে িথয প্রিার 


