
 আওয়ার ভয়য়স 
 আমায়ের কথা নিউজয়েটার

     ভনেউম ২, িম্বর ৭ | চতুথথ ত্রৈমানসক ২০১৫ 

শুধুমাৈ, অ্যাোয়য়ন্স কারখািায় সংগঠিত ইসযযগুয়ো দেখায়িা হয়ো ।  

২০১৫ সায়ের শুরুর নেয়ক, আমায়ের কথা দহল্পোইি ২৮৭টি কারখািায় চাে ুনিয়ো; 
ওই বিয়রর দেয়ের নেয়ক এই সংখযা িাটনকয়ভায়ব বনৃি দেয়য় োনিয়য়য়ি ৫৩৫-এ,
ফয়ে দহল্পোইি সুনবধার আওতায় এয়সয়ি ৬৪০,৯০০ জি শ্রনমক । বাস্তবনভনিক 

৩,০০০টি কে সহ সবথয়মাট কে এয়সনিয়ো ২৬,৭২৩টি । এনিয়ের ২৫ তানরয়খ দিোয়ের

দগাখথায় েনিোেী ভয নমকম্প সংঘটিত হওয়ার ের কয়ের সংখযা নবেুে েনরমায়ি
বনৃি দেয়য়নিয়ো । ৫৪টি কারখািা দথয়ক জরুনর কে এয়সনিয়ো ৮৩টি । বাংোয়েয়ের
এরকম ক্রানিকানেি সময়য় জরুনর নিরােিা নবেয়ক উয়েগগুয়ো নচনিতকরয়ে  

দহল্পোইি সহায়ক ভয নমকা রাখয়ত দেয়রনিয়ো ।  

শ্রনমকয়ের জিয দহল্পোইি সানভথ য়স িধাি দে উন্নয়ি ঘয়ট তা হয়ো সারায়েে জয়ুি
আমায়ের কথা িম্বরয়ক দটাে নি িম্বয়র েনরেত করা । শ্রনমকরা এখি নবিা খরয়চ
তায়ের দমাবাইে দথয়ক দহল্পোইয়ি দফাি করয়ত োয়রি ।  

কারখািায় দহল্পোইি বাস্তবায়য়ির েেথাপ্ততা মযেযায়ি করার জিয সাইট েনরেেথি শুরু 

হয় । সরাসনর সাক্ষাৎকার গ্রহি, দফাকাস গ্রুে আয়োচিা এবং ইন্টায়রকটিভ ভয়য়স
দরসেন্স (আইনভআর) জনরে েনরচােিা করা হয়ে এবং দহল্পোইয়ির িনত শ্রনমক 

এবং মযায়িজয়ময়ন্টর ময়িাভাব সম্পয়কথ  েনরস্কার তথয োওয়া োয়ব । এই মযেযায়ি
২০১৬ সাে েেথি অ্বযাহত থাকয়ব । 

সব সময়য়র মতই, আমরা আেিায়ের ভাবিা েরামেথ জািয়ত আগ্রহী। আেিারা আমায়ের
সয়ে দোগায়োগ করয়ত োয়রি: work rh lplin @afbw org এই ঠিকািায় । 

সম্পােকীয় দিাট: এই সংস্করয়ে, মারকুস 
চাং, ভাইস দিনসয়েন্ট, দসাোে দরসেিনসনবনেট 

এন্ড দভন্ডর কমপ্লায়য়ন্স অ্যাট নে নচেয়েি দপ্লস, 
‘আমায়ের কথা’ দহল্পোইি সম্পয়কথ  একটি  
ইনতবাচক অ্নভমত িকাে কয়রয়িি । ২০১৪ 
সায়ে দহল্পোইি চাে ুহওয়ার িথম নেয়কর
কারখািাগুয়োর ময়ধয নচেয়েি দপ্লয়সর জিয 
েেয উৎোেিকারী কারখািাগুয়ো অ্িযতম ।  

 

আমায়ের কথা দহল্পোইয়ির ভয নমকা: 
একজি দক্রতার অ্নভমত 
নেয়খয়িি মাকুথ স চাং 

নচয়েি দপ্লস-এ,আমায়ের সামানজক োনয়ত্বেীেতার
দে কমথসযনচ রয়য়য়ি তা কারখািাগুয়োর শ্রনমকয়ের 

দকন্দ্র কয়রই গয়ি দতাো হয়য়য়ি । আমায়ের
িয়চষ্টার মযে নবেয়ই হয়ো শ্রনমকয়ের কথা দোিা 
এবং তায়ের উয়েয়গর নবেয়গুয়ো উেেনি করা। 
। অ্যাোয়য়ন্স ফর বাংোয়েে ওয়াকথ ার দসফটির 

সেসয নহয়সয়ব আমরা ‘আমায়ের কথা’
দহল্পোইিয়ক সম্পযেথরূয়ে সমথথি কনর দকিিা  

শ্রনমকয়ের উয়েগ এবং অ্নভজ্ঞতা জািায়িার জিয 

দহল্পোইয়ির মাধযয়ম উত্থানেত ভবি, অ্নি এবং 
ত্রবেযুনতক নিরােিা নবেয়ক সমসযা নিয়য় 

অ্যাোয়য়ন্স আেকোত কয়রনিয়ো, তখি আমরা 
দেয়খনি দে শ্রনমকরা অ্িযািয গুরুতর সমসযা 
জািায়তও দহল্পোইি বযবহার করয়ি ।  

শ্রনমকয়ের এই অ্নতনরি নফেবযায়কর কারয়ে 

নবনভন্ন সমসযা নবেয়ক তথয োওয়া োয়, দেমি, 

অ্নতনরি ওভারটাইম, নবেয়ম্ব মজুনুর েনরয়োধ, 
এবং অ্িাকানিত োনস্তিোি রীনত । আমরা 
আমায়ের সামানজক োনয়ত্বেীেতা কমথসযনচর মাধযয়ম 

দে তথয সংগ্রহ করতাম তার েনরেযরক তথয

২০১৫ হাইলাইট 

দহল্পোইয়ি নরয়োটথ কৃত বাস্তবনভনিক তথয 

জেুাই   আগষ্ট   দসয়েম্বর অ্য়টাবর  িয়ভম্বর  নেয়সম্বর জািয়ুানর দফব্রুয়ারী  মাচথ     এনিে    দম     জিু    জেুাই   আগস্ট  দসয়েম্বর অ্য়টাবর  িয়ভম্বর নেয়সম্বর

১৫০ 

৪ ৫ এর পাতা দেখুন 

১০০
 ৯৯ 

১২৩      ১২৮ ১২৪ 

 

 

  নহয়সয়ব আমরা এই তথযগুয়োয়ক গেয করনি- 

 ১৮১ 

  এটি একটি গুরুত্বেযেথ মাধযম ।  

 

 
   

 

 ১৯৮ 

 

দহল্পোইি নেয়রািাম:  

জনিক দক্রতার অ্নভমত 

 

mailto:workerhelpline@afbws.org


সকাে ১১টা দথয়ক নবয়কে ৪টা েেথি, সম্ভবত 

 অ্যাোয়য়ন্স কারখািার শ্রনমকয়ের নিকট দথয়ক 

দহল্পোইয়ি এই ত্রৈমানসয়ক ৬৯৮টি বাস্তবনভনিক 

সমসযা নিয়য় দফাি এয়সয়ি । সবয়চয়য় দবনে 

নরয়োটথ কৃত নবেয়গুয়ো ক্ষনতেুরে, কারখািা 
বনহভযথ ত অ্নিকান্ড এবং দমৌনখক নিেথাতি 

সংক্রাি ।  

দভতর ২২টি নিয়ো জরুনর এবং ১২১টি নিয়ো 

অ্নিকান্ড । উনেি শ্রনমকরা আগুি 

 নমস কে এবং দটস্ট কে বযাতীত এই  

ত্রৈমানসয়ক দমাট সমসযার ৩৩% নিয়ো 
সাধারে অ্িসুন্ধািমযেক কে । অ্নধকাংে  

কেই নিয়ো কারখািার িীনতমাো এবং 

 

দেখা মাৈই দহল্পোইিয়ক দফাি নেয়য়য়ি  

অ্-জরুনর । নিরােিা সমসযার অ্নধকাংে 

দশ্রিী অ্িসুায়র সমসযা

        
 

দহল্পোইয়ির সহায়তার সামথথতা সংক্রাি ।  

   
  

  
  
 

     
  

  
 

        
এই সময় সবয়চয়য় দবনে দফাি এয়সয়ি ।  

িয়ভম্বর এবং নেয়সম্বয়রর েযিঃিনেক্ষের কারয়ে 

 এই ত্রৈমানসয়ক সবয়চয়য় দবনে কে এয়সয়ি  

 

    নেয়ির দবোয় গৃহীত কে: অ্য়টাবর - নেয়সম্বর
গৃহীত হয়য়য়ি ২৭৫১০টি ।  

       

 এই ত্রৈমানসয়ক জেুাই দথয়ক দসয়েম্বর 

 

রয়য়য়ি :  

৬,৬৫৬টি, এবং এোবত দমাট কে                               

েেথি আমায়ের কথায় দফাি এয়সয়ি 
 

    

   
 

         

গুরুত্বেযেথ অ্িুসন্ধায়ি িনত মায়স গৃহীত কে

দশ্রেী অ্িসুায়র িধাি ৫টি বাস্তবনভনিক সমসযা: জেুাই – দসয়েম্বর     বাস্তবনভনিক সমসযা - ৬৯৮

         

 

 

 

 

        

       
      

িনত মায়স নরয়োটথ কৃত বাস্তবনভনিক সমসযা

এবং দহল্পোইি সব দক্ষয়ৈই স্থািীয় ফায়ার 
     

      

কেই (৬৫%) নিয়ো কারখািা বনহভযথ ত  

নিরােিা সমসযা নরয়োটথ  করা হয়য়য়ি, োর 

 আমায়ের কথায় এই ত্রৈমানসয়ক ১৪৩টি  

ফায়ার নিয়গেয়ক অ্বনহত কয়রয়ি ।    

   

 



১-২ বছর 

>৭বছর 
৫% 

অননচু্ছক <১ বছর ৩-৭ বছর 

২৭% ১৫% ২৯% 

২৩%
কারখানার বাইরর 

৭৯% 

অননচু্ছক কারখানার দেতরর 
৩% ১৮% 

কারখানার মেয়াদ (বছরর) কল প্রদারনর সেয় শ্রমেরকর অবস্থান 

অননচু্ছক ইচু্ছক 

বযমিগত তথ্য প্রকারে ইচু্ছক : অরটাবর - মিরসম্বর 

সোধান 

চাপ প্ররয়ারগ বযথ্থতা 

কারখানা প্রনত ২৮% 

২২% 

সেসয দকাম্পানন প্রনত ০% 

সোধারন ইচু্ছক পার্টথ          শ্রনিক কততৃ ক সহায়তা না চাওয়া ২০% 

অপরৃ্াপ্ত প্রিানানে/দূবৃল অনেরর্াগ ১৭% 

০% ২০% ৪০% ৬০% ৮০% ১০০% 

ইসযযর শতকরা হার 

অযালারয়ন্স বনহেযৃ ত কারখানা ২% 

গুরুত্বেযেথ অ্িুসন্ধায়ি
রয়য়য়ি: 

 এই ত্রৈমানসয়ক শ্রনমক কতৃক নরয়োটথ কৃত ইসযযর ৬১% 

সমাধাি হয়য়য়ি । ৩৯% সমসযার সমাধাি করা 
সম্ভব হয়নি দকিিা শ্রনমকরা এইসব নবেয়য় সমাধাি 

 এই ত্রৈমানসয়ক বাস্তবনভনিক সমসযা নিয়য় দফাি
িোিকানর ৯৫% শ্রনমক দহল্পোইয়ি তায়ের িাম 

িকায়ে ইেকু নিয়েি, নকন্তু শুধু মাৈ ৭৬% 

শ্রনমক তায়ের িাম কারখািায় িকায়ে ইেকু  

নিয়েি ।  

 দহল্পোইয়ির িনেক্ষে োওয়া অ্যাোয়য়য়ন্সর ৫৩৫টি
কারখািার দভতর ২০১৫ সায়ের অ্য়টাবর দথয়ক 

দহল্পোইয়ি দফাি নেয়য়য়ি । এই সমস্ত কারখািার 

দভতর ১৫১টি কারখািার (২৮%) শ্রনমকরা এই 
ত্রৈমানসয়ক বাস্তবনভনিক দফাি িোি কয়রয়ি ।  

কারখািার শ্রনমকরা দহল্পোইয়ি দফাি নেয়য়য়ি । 
এক চতুথথাংয়েরও দবনে কে এয়সয়ি সাধারে  

অ্িসুন্ধািমযেক, নকন্তু অ্নধকাংে কেই নিয়ো 
বাস্তবনভনিক জরুনর এবং অ্-জরুনর নবেয়ক 

দফাি ।  

 একটি জরুনর ইসযয বযনতত এই নতিমায়স 
নরয়োটথ কৃত সমস্ত ইসযযই নেয়সম্বয়রর দভতর 

সমাধাি নিস্পন্ন হয়য়য়ি । অ্বনেনষ্ট একটি 

অ্-সমাধািকৃত ইসযয হয়ো কারখািার দভতয়রর 

দিাট: 
শ্রনমকয়ের দেয়া তথয োচাইয়য়র সুয়োগ কারখািাগুয়োর রয়য়য়ি, 
কারখািাগুয়ো তথয োচাই দেয়ে অ্যাোয়য়ন্সয়ক কয়ের উোি সরবরাহ
কয়র দেি অ্যাোয়য়ন্স সেসয দকাম্পানি দসই উোিসমযহ দেয়য় থায়ক । 

একই সমসযা নিয়য় কয়য়কবার দফাি িোি সবথয়মাট দফাি িোয়ির
িম্বয়র িনতফনেত হয়ত োয়র । 

নারী 

পুরুষ 
৭৩% 

কলার মপ্রাফাইল: অরটাবর - মিরসম্বর 

২৭% >৪০ 
৪% 

৩০-৩৯ 
১৯% 

১৯-২৯ অননচু্ছক 
৭০% 7% 

 এই ত্রৈমানসয়ক ১০৭টি অ্যাোয়য়ন্স বনহভুথ ত মলঙ্গ বয়স 

অ্নিকান্ড সংক্রাি একটি িযান্ড নরয়োটথ  ।  আজ পর্থন্ত অগ্রগমত ( জুলাই ২০১৪ মথ্রক )

মনাট: 

“ সাধারে অ্িুসন্ধাি”, “ভয য়া কে”, দকায়িা দশ্রিীভযি িয়” এমি ধরয়ের সমসযাগুয়ো গ্রায়ফ অ্িভযথ ি করা হয়নি । শুধু মাৈ নরনসভকৃত কে এবং নেয়ির দবো কে িোয়ির সময় এবং 
এবং দেখায়ি অ্িযািয নববরে রয়য়য়ি দসগুয়ো গ্রায়ফ উয়েখ আয়ি 

 • অ্যাোয়য়ন্স বনহভযথ ত কারখািা দথয়ক কে গৃনহত হয়য়য়ি । দেমি , অ্যাোয়য়ন্স রখািার নকউ-৪ এর তানেকাভযি িয় এমি ১০৭ টি কারখািা
দথয়ক কে গৃনহত হয় । এই কেগুয়ো কেভনেউয়ম, কে টাইয়ম এবং কে গ্রায়ফর কারখািার সংখযার দভতর অ্িভুথ ি করা হয়য়য়ি নকন্তু এগুয়ো ইসযয অ্থবা কোর দিাফাইে নচয়ৈ অ্িভযথ ি করা হয়নি ।
• #অ্যাোয়য়ন্স শ্রনমক এবং # অ্যাোয়য়ন্স কারখািার সংখযা দেখায়ি দহল্পোইি চােু করা হয়য়য়ি- এ নবেয়য় অ্যাোয়য়ন্স দে তথয িোি কয়রয়ি তার নভনিয়ত উয়েখ করা হয়য়য়ি ।

৯৫% 

# কল গ্রহন: ৩৭,২৭৭ অযালারয়ন্স কারখানা: ৩,৫০৭ # শ্রমেক : ৬৪০,৯০০ 

# কল প্রদান : ২৬,২৭৭ অযালারয়ন্স বমহরু্থ ত কারখানা: ৩৭৫ # কারখানা: ৫৩৫ 

মোট কল বাস্তবমর্মিক ইসয য মহল্পলাইন চালু হওয়া কারখানা 

উি শ্রনমকয়ের সায়থ েুিরায় দোগায়োগ করয়ত 
নিরসম্বর’১৪ জানুয়ারী’১৫ দেব্রুয়ারী’১৫ িাচৃ’১৫ এনপ্রল’১৫    দি’১৫   জুন’১৫  জুলাই’১৫ আগষ্ট’১৫ দসরেম্বর’১৫ অরটাবর’১৫ নরেম্বর’১৫ নিরসম্বর’১৫ 

চািনি নকংবা দহল্পোইি এবং/অ্থবা অ্যাোয়য়ন্স ০ 

১০০ 

২০০ 

#
 ক

ার
খা

না
সি

যহ 

২৩৬ 

১৪৩ 

১৩৪ ১৩৪ 

১৬২
১৪৯ 

৯৭ 

১২৮
১৩১

১৩৮ 

১৭০ 

১৭৪ 

১২০ 

কল প্রদানকারী অযালারয়ন্স কারখানার সংখযা: োমসক 

সক্ষম হিনি ।  
দে দকায়িা কে বাস্তবনভনিক কে অ্-বাস্তবনভনিক কে 

৭৬% 

নেয়সম্বর েেথি ২৫৫টি কারখািার(৪৮%) শ্রনমকরা ৫%
২৪% 

মহল্পলাইরন নাে প্রকারে ইচু্ছক কারখানায় নাে প্রকারে ইচু্ছক 

তথ্য দচরয় অনুররারের প্রনত দহল্পলাইরনর সাড়া প্রোন ১১% 

সেসযা সোধান: অরটাবর- মিরসম্বর 

৩ 



দহল্পোইি বযবহায়র শ্রনমকয়ের সন্তুনষ্ট 

৪ 

বাস্তবনভনিক ইসযয অ্থবা অ্িসুন্ধািমযেক কে করয়ত দে সমস্ত শ্রনমক 

আমায়ের কথা দহল্পোইয়ি দফাি কয়র থায়কি তায়ের অ্নভজ্ঞতা নক তা 

ফোফে সবথয়েে ত্রৈমানসয়কর অ্িসুন্ধািসমযয়হ দোগ করা হয়য়য়ি, এবং 
োওয়া দগয়ি নিম্ননেনখত নবেয়গুয়ো: 

· ২৫৫টি “দহল্পোইি সন্তুনষ্ট” জনরে গত ৬ মায়স শ্রনমকয়ের নিকট
দথয়ক সংগ্রহ করা হয়য়য়ি । 

· এই সংখযাটি দে সমস্ত শ্রনময়কর কায়ি এই জনরেটি োঠায়িা হয়য়নিয়ো 
এমি দমাট শ্রনময়কর ২০%, দহল্পোইয়ি োরা বাস্তবনভনিক অ্থবা 
অ্িসুন্ধািমযেক কে কয়রনিয়ো এই সংখযাটি তায়ের িনতনিনধত্ব কয়র। 

· িনত েেজয়ির দভতর আটজি শ্রনমক দহল্পোইি নিয়য় সন্তুষ্ট, এবং 
এবং িনত েে জয়ি িয় জি শ্রনমক দহল্পোইি েুিরায় বযবহার 

করয়ব অ্থবা অ্িয শ্রনমকয়ক বযবহার করার েরামেথ দেয়ব ।  

দহল্পোইয়ির বযবহার শ্রনমকয়ের অ্তযি সন্তুষ্ট কয়রয়ি বয়েই িতীয়মাি, 
দকিিা সন্তুষ্ট শ্রনময়কর িনত েে জয়ি িয় জি জানিয়য়য়ি দে  

জানিয়য়য়ি ।  

· দহল্পোইি বযবহায়রর অ্নভজ্ঞতায় সন্তুষ্ট শ্রনমক অ্িযািযয়ের সুোনরে 

করার দক্ষয়ৈ একটি িধাি চােক নহয়সয়ব কাজ করয়ি- ৮৭% সন্তুষ্ট 

শ্রনমক অ্িযয়ের সুোনরে করয়ত “ভীেে ইেকু”, এবং ৫৫% 

অ্সন্তুষ্ট শ্রনমক একই কথা জানিয়য়য়ি ।  

 

· জনরয়ে অ্ংেগ্রহিকারীয়ের দভতর দহল্পোইি নবেয়ক সানবথক ইনতবাচক · সমসযা সমাধাি এবং েুিরাবনৃি দহল্পোইি বযবহারকানরয়ের সন্তুনষ্ট 

েনৃষ্টভনে রয়য়য়ি ।  অ্জথ য়ি েতটা িভাব দফেয়ব বয়ে ধারো করা হয়য়নিয়ো ততটা িভাব
দফয়েনি বয়ে ময়ি হয়ে । এ দথয়ক ময়ি হয় দে শ্রনমকরা হয়ত উেেনি 

কয়রয়ি দে দহল্পোইি অ্নফসাররা সমসযা নিরসয়ি দকায়িা গযারানন্ট নেয়ত 

োয়রিা, নকন্তু তারেয়রও তারা দহল্পোইয়ির িেংসা কয়রয়ি ।  

· েটুি ফযাটয়রর দভতর, সমসযা েুেরাবনৃি িা হওয়ার নবেয়টি ময়ি 

হয় দহল্পোইি বযবহারকানরয়ের সন্তুনষ্ট অ্জথ য়ি দবে গুরুত্বেযেথ ভয নমকা 
দরয়খয়ি; ৪৮% সন্তুষ্ট শ্রনমক জানিয়য়য়ি দে দফাি িোয়ির ের  

তায়ের সসমযার েুিরাবনৃি হয়নি, এমিনক অ্সন্তুষ্ট ৩১% শ্রনমকও 

একই কথা জানিয়য়য়ি ।  

· জনরয়ে অ্ংেগ্রহিকারীয়ের দভতর দে নবেুে (৮৪% েুরুে, ১৬% িারী)  

ত্রেনেক োথথকয তা সনতযই উয়েগজিক, েনেও দহল্পোইয়ি দফাি িোিকানর 

শ্রনমকয়ের েুরুে এবং িারীর অ্িেুাত ৭:৩, নকন্তু কারখািায় কমথরত 

শ্রনমকয়ের েুরুে এবং িারীর অ্িেুাত ঠিক নবেরীত: ৩০% েুরুে 

এবং ৭০% িারী । িারীরা দেি েুরুেয়ের মতই দেয়কায়িা সমসযা নরয়োটথ  
· এিািাও, এমিনক দহল্পোইি বযবহায়র অ্সন্তুষ্ট শ্রনমকরাও করয়ত োয়র এই নবেয়য় তায়ের ক্ষমতায়ি (িনেক্ষে, ইতযানের 

(৭৬%) জানিয়য়য়ি তারা েুিরায় দহল্পোইি বযবহার  মাধযয়ম ) করার দচষ্টা চেয়ি ।  

করয়ব ।   

(আইনভআর) জনরে েনরচােিা করয়ি, আর এ নবেয়য় নবস্তানরত বেথিা
জািয়ত দহল্পোইি িয়জট টিম িনত মায়স ইন্টায়রনটভ ভয়য়স দরসেন্স   কঠিন 

   শ্রনমক সন্তুনষ্ট বিাম দহল্পোইি বযবহায়র স্বােন্দ্য 

রয়য়য়ি আয়গর ত্রৈমানসক নিউজয়েটায়র । গত নতিমায়সর জনরয়ের    

৮৯%  ৮% ৬১% ৯%  ৬৪%  ১৪%

সন্তুষ্ট     অসন্তুষ্ট 

দহল্পোইি বযবহার করা খুবই সহজ, এবং অ্সন্তুষ্ট শ্রনময়কর িনত 

েে জয়ি িয় জি শ্রনমক(সন্তুষ্ট এবং অ্সন্তুষ্ট উভয়) একই কথা ৪৮% ১৪%   ৪৭%

০% ২০% ৪০% ৬০% ৮০% ১০০% 

দহল্পোইি কোরয়ের েতকরা হার 

দহল্পলাইন নবষয়ক শ্রনিকরের ইনতবাচক প্রনতনিয়া 

  

মহল্পলাইন বযবহার করর সন্তুষ্ট  

র্মবষ্যরত মহল্পলাইন আবারও বযবহার কররব  সিযার পুনরাবত নি  সিসযা

সহকেীরদর মহল্পলাইন বযবহাররর পরােেথ* মদরব  
*োরা খুব দবনে এবং দমাটামুটি েরামেথ নেয়ত োয়র তায়ের িনতনিনধত্ব করয়ি ।  

 



                    নবটিআই দসনলরেশন পরয়ন্ট , প্লট ৩এবং ৫, দরাি নং ১১৩/A, 
                   গুলশান ২, ঢাকা- ১২১২, বাংলারেশ 

WorkerHelpl ine@afbws.org 

আমরা দক? 

আওয়ার ভয়য়স অ্থবা বাংোয় আমায়ের কথা নতিটি সহয়োগী িয়জট োটথ িায়রর  

এক চমৎকার অ্ংনেোনরত্ব – নিয়ার ভয়য়স, কাি গ্রুয়ের(Chan Group) একটি 

িয়জট ো হট োইি েনরচােিা কয়র থায়ক এবং সরবরাহকানরয়ের দভতর নববাে  

নমমাংসার দকৌেে গঠি কয়র থায়ক; ফুেনক: একটি স্বিামধিয সুনেে সমাজ শ্রনমক 

এবং তায়ের েনরবায়রর জীবি মাি উন্নয়য়ি কাজ কয়র থায়ক; এবং গুে ওয়ার্ল্থ   

সেযযেিস(নজ েনিউএস )একটি অ্োভজিক সংগঠি োর গুরুত্বেযেথ হানতয়ার-দেবার 

এবং আমায়ের দভন্ডর দকাে অ্ব্ কন্ডাট অ্িসুায়র 

কারখািাগুয়োর দে সমস্ত িি-কমপ্লায়য়ন্ট নবেয়গুয়ো 
রয়য়য়ি তা জািার দক্ষয়ৈ এগুয়ো অ্তযি তথয বহুে ।  

আমরা দেয়খনি ‘আমায়ের কথা’ দহল্পোইি ‘বাস্তব  

সময়য়’ সতকথ তা িোিকানর েিনত নহয়সয়ব কাজ 

কাজ কয়র থায়ক । একটা উোহরে দেয়া োক, 

একজি শ্রনমক দফাি কয়র জািায়েি দে একজি 

সুোরভাইজার অ্িাকানিত োনস্তিোি রীনতর িয়য়াগ 

কয়র থায়কি । ধিযবাে দহল্পোইিয়ক দে এই সমসযাটির 

নেংক- ো ১০০,০০০ জি শ্রনময়কর কায়ি দেৌৌঁয়ি দগয়ি । িয়তযকটি অ্ংনেোরই                                বযাোয়র দ্রুত েেয়ক্ষে দিয়া হয় এবং কারখািা 
তায়ের বহু বিয়রর অ্নভজ্ঞতায়ক কায়জ োনগয়য় একটি িতুি সয়বথাচ্চ মাি সম্পন্ন                             সুোরভাইজয়রর বযাোয়র হস্তয়ক্ষে করয়ত সক্ষম হয় । 

সম্পন্ন কারখািাগুয়োর জিয দেবার কম্প্লায়য়ন্স দিাগ্রাম গঠি কয়রয়ি ।                     শ্রনমকয়ের নফেবযাক বযবহার কয়র কারখািা সুোরভাইজর       
দের জিয বযােক েনরসয়র িনেক্ষয়ের বযবস্থা কয়র দেি       
ভনবেযয়ত এই ধরয়ের ঘটিার েুিরাবনৃি িা হয় । 

দহল্পোইি দকবেমাৈ শ্রনমকয়ের উয়েগ জািায়িারই একটি
মাধযম িয়, নকভায়ব গঠিমযেকভায়ব সমসযা উেস্থােি 

করয়ত হয় দস নবেয়ক উেেনি অ্জথ য়িও শ্রনমকয়ের 

সহায়তা কয়র থায়ক । অ্যাোয়য়ন্স কতৃক িয়েয় িনেক্ষয়ে 

শ্রনমকয়ের দেখায়িা হয় নকভায়ব মযায়িজয়ময়ন্টর সয়ে 

গঠিমযেকভায়ব কথা বেয়ত হয় । সমসযা উত্থােি  

করয়ত দেখা – এবং মতামত িোয়ি আত্ননবশ্বাস গয়ি 

দতাো – শ্রনমক মযায়িজয়ময়ন্টর দভতর েনিোেী 
সম্পকথ  গয়ি দতাোর একটি গুরুত্বেযেথ 
েেয়ক্ষে ।  

 

অ্যাোয়য়ন্স ফর বাংোয়েে ওয়াকথ ার দসফটির 

এমি একটি উয়েযাগ ো বাংোয়েে দোেক নেল্প 

কারখািাগুয়োয়ত ভবি, অ্নি এবং নবেযুয়তর ময়তা 
গুরুত্বেযেথ ইসযযগুয়োর দক্ষয়ৈ তাৎেেথেযেথ অ্গ্রগনত 

োভ কয়রয়ি । নেল্প সম্পকথ  উন্নয়য়ির দক্ষয়ৈ 

আমায়ের কথা দহল্পোইি অ্যাোয়য়য়ন্সর জিয একটি 

ইনতবাচক বািনত েনি নহয়সয়ব কাজ কয়র -এবং 
সানবথকভায়ব শ্রনমকয়ের ক্ষমতায়িয়ক দজারোর কয়র । 

-মাকুথ স চাং, 
ভাইস দিনসয়েন্ট, দসাোে দরসেনন্সনবনেটি এন্ড 

দভন্ডর কমপ্লায়য়ন্স, 
নে নচয়েি দপ্লস ।  

িথম োতার ের দথয়ক 

দহল্পোইি নেয়রািাম: 




