িবলউম ৩, নম্বর ১

প্রথম ত্রৈমাবসক ২০১৬ োইলাইি
মার্চ ২০১৬ এর শেষ নাগাদ পর্ন্ত
চ আমাদদর কথা শেল্পলাইন ব্যব্োদরর সুবব্ধা শপ ৌঁদেদে
৬৯২ টি কারখানার ৯৩৭,২৪১ জন শ্রবমদকর বনকি । এ ব্েদরর প্রথম বিন মাদস, ১,১৮৩টি
ব্াস্তব্বিবিক সমসযা বনদে অ্যালাদেন্স কারখানার শ্রবমকরা শেল্পলাইদন শ ান বদদেদে র্ার
শিির ৩৫০টি শ ান বেদলা বনরাপিা সংক্রান্ত । সারা শদে জুদে সেজলিয শিাল বি নম্বদর
কল প্রদানকারী শ্রবমদকর সংখযা ব্ৃদ্ধি অ্ব্যােি রদেদে ।
কারখানাে শেল্পলাইন ব্াস্তব্ােদনর পর্াপ্তিা
চ
মূলযােদন সাইি পবরদেনচ অ্ব্যােি রদেদে ।
ওোন-অ্ন-ইন্টারবিউ, শ াকাস গরুপ আদলার্না এব্ং ইন্টাদরকটিি িদেস শরসপন্স
আ আইবিআর সাদিচ র্ালু করা েদেদে এব্ং শেল্পলাইদনর প্রবি শ্রবমকদদর এব্ং মযাদনজদমদন্টর
দৃটিিবি বব্ষেক িাদলা লা ল পাওো শগদে । শেল্পলাইন ব্যব্োদর শ্রবমক সন্তুটির োর
অ্িযন্ত উচ্চ, ৮৩% ।
সব্ সমদের মিই, আপনারা আপনাদদর িাব্না এব্ং পরামে জানাদি
চ
পাদরন এই টিকানাে
workerhelpline@afbws.org

হেল্পলাইন শির ানাম
শ্রশমকরে
েৃষ্টিরে
সম্পােরক
মন্তব্য: আমাদদর কথার
সব্দেষ
চ
সংস্করণ (িবলউম ২, নম্বর ৭)-এর
এই কলাদম একজন ব্াোদরর দৃটিদকান িু দল
ধরা েদেবেদলা শর্খাদন বিবন ঐ শকাম্পাবনর
শসাোল কমপ্লাদেন্স শপ্রাগ্রাম ইন ব্াংলাদদে
এর
পবরদপ্রবিদি
আমাদদর
কথা
শেল্পলাইদনর সুবব্ধা ব্ণনা
চ কদরবেদলন । এই
সংখযাে, ২১০৬ সাদলর প্রথম ত্রৈমাসবক শর্
সমস্ত শ্রবমদকরা শেল্পলাইন ব্যব্োর
কদরদেন িাদদর অ্বিজ্ঞিা িু দল ধরা েদেদে
। শ্রবমকদদর অ্বিজ্ঞিাগুদলা সংগ্রে করা
েদেদে শেল্পলাইন স্টা
কিৃক
চ সংগৃেীি
উপাি শথদক এব্ং শ্রবমকদদর ব্যদ্ধিগি
সািাৎকার শথদক । িাদদর অ্বিজ্ঞিার
সটিক ব্ণনা
চ িু দল ধরদি এখাদন িাদদর নাম
পবরব্িচন করা েদেদে ।

শিে ব্াথরুরম হেয়ারল একষ্টি
ঝারমলাপূর্ ফািরল
ণ
সন্ধান
হপরয়শিরলন

২০১৪

অ্যালাদেদন্সর িব্ন বনরাপিা মূলযােন
শেদষ,রবেদ পুুষদদর ব্াথুদম োদ এব্ং
সংর্ুি শদোদলর মাঝখাদন ১৫-২০ ু ি লম্বা
একটি ািল শদখদি পান । কারখানার সাদপািচ
স্ট্রাকর্ার শরদরাব টিং এব্ং শজারদারকরদণর
অ্বধকাংে কাজ ইবিমদধযই সম্পন্ন েদে
বগদেবেদলা । রবেদ ািলটিদক ঝুুঁ বকপূণ মদন
চ
কদর উবিগ্ন েদেবেদলন ।

1
1
1
২০১৫

১৮১

.
“
১০

১৯৮
২০১৬

রবেদদর কাে শথদক শেল্পলাইন শ ান পাওোর
পর শেল্পলাইন অ্ব সার সদি সদি অ্যালাদেন্স
.স্টা দক অ্ব্বেি কদরন বর্বন সদি সদি
কারখানার সদি শর্াগাদর্াগ কদরন ।

জানুোরী শথদক মার্চ এই বিন মাদস আমাদদর
কথাে শমাি শ ান এদসদে ২২,৬০১ টি ।
র্াব্ি পর্ন্ত
চ শমাি শ ান এদসদে ৫৯,৮৭৮ টি ।

এ

এই ত্রৈমাবসদক সব্দর্দে শব্বে কল এদসদে
সকাল ১১িা শথদক বব্দকল ৪িা পর্ন্ত
চ ,র্া
গি বিন মাদসর প্রব্নিার সদি সিবিপূণ চ
এব্ং প্রর্ু র পবরমান শিস্ট কল আসার কারণ
েদলা শেল্পলাইন প্রবেিণ ।

.

•

এই

ত্রৈমাবসদক

আমাদদর

কথাে

শমাি

ব্াস্তব্বিবিক কল এদসদে ৩৫০টি । িার
শিির জুবর েদলা ৭৩টি এব্ং অ্-জুবর
েদলা ২৭৭টি । বনরাপিা বব্ষেক সব্দর্দে
শব্বে শর্ বব্ষদে বরদপািচ েদেদে িা েদলা
সদ্ধক্রে আগুন এব্ং অ্পর্াপ্ত
চ সুবব্ধাবদ।

বমসড কল অ্থব্া শিস্ট কল ব্যিীি এই
মাদসর শমাি কদলর ৩৬ %বেদলা সাধারণ
অ্নুসন্ধানমূলক কল । অ্নুসন্ধানমূলক কদলর
অ্বধকাংেই
বেদল
শেল্পলাইন
সোেিার
সিমিা এব্ং শ্রম আইন সংক্রান্ত ।

জুবর : প্রবিদোধ

এই

বিন

মাদস

অ্যালাদেন্স

কারখানার

শ্রবমকদদর
বনকি
শথদক
আমাদদর
কথা
শেল্পলাইদন শমাি ব্াস্তব্বিবিক শ ান এদসদে
১,১৮৩টি । বরদপািচ কৃি ইসুযগুদলার শব্বেরিাগই
বেদলা িবিপূরণ ,কারখানার ব্াইদর অ্বগ্নকান্ড
এব্ং শম বখক বনর্ািন
চ
সংক্রান্ত ।

১

এই

বিন

মাদস

অ্যালাদেন্স

কারখানার

শ্রবমক কিৃক
চ
বরদপািচ কৃি ব্াস্তব্বিবিিক
ইসূযর ৬৩ %সমাধান েদেদে । ৩৭% সমসযার
সমাধান
েেবন
শসগুদলার
কারণ
েদলা
শ্রবমকরা সমাধাদন সোেিা র্ােবন অ্থব্া
সমসযাটি সমাধাদনর জনয উি শ্রবমকদদর
সদি শেল্পলাইন স্টা রা অ্থব্া অ্যালাদেন্স
স্টা রা পুনরাে শর্াগাদর্াগ করদি সিম
েনবন ।

•

৯৪

%শ্রবমক

,র্ারা

এই

ত্রৈমাবসদক

ব্াস্তব্বিবিক সমসযা বনদে শেল্পলাইদন বরদপািচ
কদরবেদলন িারা শেল্পলাইদন িাদদর নাম
পবরর্ে প্রকাদে ইচ্ছুক এব্ং৬৮ %শ্রবমক
িাদদর কারখানাে নাম প্রকাে ইচ্ছুক বেদলন

সমাধাদন অ্বনচ্ছু ক পাটিচ
পুনরাো শর্াগাদর্াগ অ্সমথ চ

।
শেল্পলাইন প্রবেিণ প্রাপ্ত ৬৯২টি কারখানার
শিির শমাি ৪৬৫টি কারখানার শ্রবমক( ৬৭ )%
২০১৬

সাদলর

জানুোরী

শথদক

মার্চ

পর্ন্ত
চ

আমাদদর কথা শেল্পলাইদন শ ান প্রদান কদরদে

।

শেল্পলাইন

(৩৬

র্ালু

)%শ্রবমক

েওো

এই

২৫০টি

কারখানার

মাদস

ব্াস্তব্বিবি

বিন

বব্ষদে বরদপািচ কদরদে ।

অ্বনচ্ছু ক

এই

ত্রৈমাবসদক

অ্যালাদেন্স-ব্বেিূ ি
চ

ইচ্ছু ক

১৩৮টি

কারখানা শথদক শেল্পলাইদন শ ান এদসদে ।
শব্বেরিাগ শ ানই
িবিপূরণ
এব্ং
কারখানা
নীবিমালা সংক্রান্ত ।

এই

ত্রৈমাবসদক

অ্যালাদেন্স

কারখানার

শ্রবমকদদর বনকি শথদক আসা সমস্ত
বরদপাদিচ র ৯০ %সমসযার সমাধান মাদর্চর
শেষ নাগাদ সম্পন্ন করা েদেদে । অ্ব্বেি
অ্-সমাধানকৃি
ইসূয
সমাধাদনর
জনয
অ্যালাদেন্স
শপ্রাদিাকল
অ্নুসাদরর
প্রদ্ধক্রোধীন রদেদে ।
কল গ্রেন:
কারখানা: ৬৯২

হনাি:
শ্রবমকদদর শদো িথয কারখানাগুদলা
র্ার্াই শেদষ অ্যালাদেন্সদক কদলর
সরব্রাে করা েদে থাদক শর্ন অ্যালাদেন্স
শকাম্পাবনদদর শসই উপাি সমূে বব্িরণ
পাদর ।

:

কিৃক
চ
উপাি
সদসয
করদি

•গ্রাদ

িূ ো এব্ং“ শনা কযাদিগবর ”কল উদেখ শনই, শুধুমাৈ কল গ্রেন এব্ং বদদনর শব্লা কল গ্রেদনর সংখযা ব্যািীি ।

•অ্যালাদেন্স ব্বেিু ি
চ কারখানা শথদক কল গৃেীি েদেদে । শর্মন এই বিন মাদস ১৭৩টি কারখানা শথদক শ ান এদসদে শর্গুদলা অ্যালাদেন্স
িাবলকািু ি নে । এই সমস্ত কল উপদরাি গ্রাদ র কল প্রদাদনর সমদের গ্রা , কারখানা গ্রা

এব্ং কল িবলউম গ্রাদ র অ্ন্তিু ি
চ করা

েদেদে ।•প্রবি মাদস ব্াস্তব্বিবিক কদলর সংখযা বনউজদলিার ইবিোদসর সদি নাও বমলদি পাদর । শকননা সমসযার শশ্রনী বব্নযস্তকরণ
সমদের সাদথ সাদথ পবরব্বিচি েদেদে ।
•শেল্পলাইন র্ালু েওো কারখানারগুদলার # শ্রবমক এব্ং # কারখানা বব্ষেক িথয অ্যালাদেন্স কিৃ ক প্রদদে

৩

শেল্পলাইদনর মাধযদম শ্রবমক
সন্তুটির আইবিআর সাদিচ
মাদর্চ র োলনাগাদ
শেল্পলাইন শপ্রাদজক্ট টিম ব্িচমাদন শ্রবমকদদর শিির পবরর্াবলি শেল্পলাইন
সযাটিসব কেন সাদিচ-এর নে মাদসর উপাি মূলযােদন সিম । এই মাবসক,
শগাপনীে, ইন্টাদরকটিি িদেস শরসপন্স আআইবিআর জবরপ শেল্পলাইন
ব্যব্োরকারী শ্রবমকদদর অ্বিজ্ঞিা মূলযােন কদর র্ারা ব্াস্তব্বিবিক সমসযা অ্থব্া
সাধারণ অ্নুসন্ধাদনর জনয আমাদদর কথা শেল্পলাইদন শ ান শদে । গি নে মাদসর
জবরদপর লা দলর োইলাইি বনদে শদো েদলা:

• গি নে মাদস শ্রবমকদদর বনকি শথদক ৫৪১টি শেল্পলাইন সযাটিসব কেন সাদিচ
সংগ্রে করা েদেদে

• আমরা ধারাব্াবেকিাদব্ শদখবে শ্রবমকদদর শিির সাো প্রদাদনর োর ~২০%
র্ারা শমাব্াইল শ াদনর মাধযদম অ্দিাদমদিড সাদিচ গ্রেন কদরদে ।

শেল্পলাইদনর জনয শ্রবমকদদর ইবিব্ার্ক ব ডব্যাক
• জবরদপর প্রবি সাো প্রদানকারীরা শেল্পলাইদনর প্রবি সাবব্ক
চ ইবিব্ার্ক দৃটিিবি
প্রদান অ্ব্যােি শরদখদে

• প্রবি ১০ জদনর মদধয ৮ জন শ্রবমক িাদদর শেল্পলাইন অ্বিজ্ঞিাে সন্তুি,
এব্ং প্রবি ১০ জদনর মদধয ৯ জন শ্রবমক িবব্ষযদি শেল্পলাইন ব্যব্োর করদব্ন
এব্ং/অ্থব্া িাদদর সেকমীদদর ব্যব্োদরর জনয সুপাবরে করদব্ন ।

• শ্রবমকদদর শেল্পলাইন ব্যব্োদরর অ্বিজ্ঞিাে সন্তুি েওো অ্নযানয শ্রবমকদদর
বনকি দৃিান্ত েদে ওিার জনয একটিই প্রধান র্াবলকা েদ্ধি

• ৮৮% শ্রবমক র্ারা শেল্পলাইন ব্যব্োর কদর সন্তুি েদেদেন িারা অ্নযদদর
শেল্পলাইন ব্যব্োদর সুপাবরে করদব্ন, ৫১% অ্সন্তুি শেল্পলাইন ব্যব্োরকারী
শ্রবমকও একই কথা ব্দলদেন ।

• শেল্পলাইদনর সেজ ব্যব্োর ব্যব্োরকারীদদর সন্তুটিদি খুব্ েদ্ধিোবল অ্ব্যােি
র্াবলকােদ্ধি বেদসদব্ কাজ করদে

• শেল্পলাইন ব্যব্োরকাবরদদর অ্বিজ্ঞিার পবরদপ্রবিদি অ্নযানয েদ্ধিোলী
প্রিাব্ক বেদসদব্ অ্ন্তিু ি
চ রদেদে ‘দ্রুি শেল্পলাইন প্রবিবনবধর সদি সংদর্াগ
পাওো’ এব্ং “সমসযা বনদে শেল্পলাইন প্রবিবনবধর সদি আদলার্নাে স্বদ্ধস্ত শব্াধ
করা’ । র্াইদোক, এই সমস্ত যাক্টর সাবব্ক
চ ব্যব্োরকাবরদদর সন্তুটির সদি
শেল্পলাইদনর সেজ ব্যব্োদরর মদধয সম্পকচর্ুি নে ।

শ্রবমক সন্তুটি ব্নাম শেল্পলাইদনর সেজ ব্যব্োর

সন্তুি

অসন্তুি

২০১৬ সাদলর প্রথম ত্রৈমাবসদক, কদলর প্রবি সাো প্রদান করা োোও
কারখানাে মূলযােন করাও শেল্পলাইন টিদমর একটি প্রধান কাজ বেদলা
। এই সমস্ত েবব্দি, শ্রবমকদদর শেল্পলাইন বব্ষেক দৃ টিিবি দ্ধজদজ্ঞস
করা েদেবেদলা এব্ং বকিাদব্ শেল্পলাইন ব্যব্োর করদি িা েে িা
প্রদেনচ করদি ব্লা েদেবেদলা

৪

হেল্পলাইন শির ানাম:
আমরা শক?
আওোর িদেস অ্থব্া ব্াংলাে আমাদদর কথা
বিনটি সেদর্াগী প্রদজক্ট পািচ নাদরর এক র্মৎকার
অ্ংবেিাবরত্ব – বিোর িদেস, কান গরুদপর Chan
Group) একটি প্রদজক্ট র্া েিলাইন পবরর্ালনা
কদর থাদক এব্ং সরব্রােকাবরদদর শিির বব্ব্াদ
বমমাংসার শক েল গিন কদর থাদক; ু লবক,
একটি সম্মাবনি সুবেল সমাজ সংগিন র্া
ব্াংলাদদদের শ্রবমক এব্ং শ্রবমকদদর পবরব্াদরর
জীব্নমান উন্নেদন কাজ কদর থাদক; এব্ং গুড
ওোর্ল্চ
সলুেনস
দ্ধজডবিউএসআ,
একটি
অ্লািজনক সংগিন র্া গুুত্বপূণ চ োবিোর –
শলব্ার বলংক -র্া ১০০,০০০ জন শ্রবমদকর কাদে
শপ ৌঁদে শগদে । প্রদিযকটি অ্ংবেদারই িাদদর ব্েু
ব্েদরর অ্বিজ্ঞিাদক কাদজ লাবগদে একটি নিু ন,
সব্দচ্চা
চ
মান সম্পন্ন কারখানাগুদলার জনয শলব্ার
কম্পরলাদেন্স শপ্রাগ্রাম গিন কদরদে ।

প্রদক েলী বনদ্ধিি করদলন শর্ ািলটি ঝুুঁ বকপূণ নে
চ
। অ্যালাদেদন্সর অ্নুদরাদধ, এই
সংব্াদটি কারখানার সমস্ত শ্রবমকদদর বনকি পাব্বলক অ্যাদেস বসদস্টদমর মাধযদম
শপ ৌঁদে শদো েে ।
রবেদ এর আদগ কখনও শেল্পলাইদন শ ান কদরনবন । বিবন শেল্পলাইদন কল করদি
উৎসােী েদেবেদলন শকননা বিবন বনিবি বেদলন না শর্ অ্িযন্তরীন শর্াগাদর্াগ
মাধযদম বিবন এ ব্যাপাদর দ্রুি সাো পাদব্ন । বিবন শদদখদেন, কারখানার মযাদনজদমন্ট
সম্প্রবি শব্ে সাো প্রদান করদে, র্া শ্রবমকদদর জনয স্বদ্ধস্তদােক ।
নাশস এব্ং শেনা ব্ন্ধ আইলস এব্ং বিদ্ধি বসবের সন্ধান শপদেবেদলন
নাবসর বনেবমি যাবেক স্পুল , এব্ং ব্ন্ধ ব্বেগমন
চ পথ শদখদি শপদিন এব্ং অ্নয বিনজন
শ্রবমক এই অ্ব্স্থা শদখদি শপদিন বনর্িলার গুদাম িদর । বদনা, অ্নয একটি কারখানার
একজন সুইবেং অ্পাদরির, বিবনও একই অ্বিজ্ঞিার মুদখামুবখ েদেবেদলন । বিবন শদখদি
শপদেবেদলন ৫ম িলার বসবের বনকি যাবেক স্তুপ কদর রাখা, শর্বদক বদদে র্াওো আসা
করা কটিন ।
“ কা খানায় যশে হকারনা েুর্িনা
ণ র্রি,” নাশসর মন্তব্য, োেরল আমারে
পরে দ্রে
ু ভব্ন েযাগ ক া খুব্ কষ্টিন েরয় পড়রব্ । আম া আমারে কাজ
ভব্রন ব্াইর ক রে পাশ ,শকন্তু মযারনজরমন্ট আমারে হভের কাজ ক রে
ব্াধ্য কর হযখারন সব্ত্রই
ণ ফযাশিক হ ারল িড়ািশড়” ।
নাবসর এব্ং বদনা একই দৃটিিবি প্রকাে কদরদেন – িাদদর মযাদনজদমন্ট শেল্পলাইদন কল
করার পর এব্ং অ্যালাদেন্স স্টাদ র েস্তদিদপর পর খুব্ িাদলািাদব্ সাো প্রদান কদরদেন
। উিে শিদৈই যাবেক সবরদে শ লা েদেদে । নাবসদরর গুদাম এব্ং বদনার বসবে এখন
পবরস্কার এব্ং ব্বেগমন
চ সেজ েদে শগদে ।
ইকব্াল বরদপািচ কদরবেদলন “অ্বগ্নকান্ড বব্ষদে!”
ঢাকার ব্াইদরর একটি কারখানাে ওোবেং বডবিেদনর ািচ শলাদর সকাল ১১: ৩০ এর বদদক
আগুন লাদগ । আগুন লাগার পর পরই শেল্পলাইদন ইকব্াল শ ান কদরন, ইকব্াল কাোকাবে
একজােগাে িখন কাজ করবেদলন ।
“ আবম াোর বেদগদডর নম্বর খুদুঁ জ পাদ্ধচ্ছলাম না, বকন্তু আমার কাদে শেল্পলাইদনর
নম্বর বেদলা”, ব্লবেদলন ইকব্াল । “এখন প্রবি মাদস আমাদদর কারখানাে াোর দ্ধেল
েে, এব্ং কারখানা মযাদনজদমন্ট অ্বগ্ন প্রবি প্রবিদরাদধ অ্িযন্ত আন্তবরক” ।

এই শকদস শদখা শগদে, াোর বেদগড এই বব্ষদে আদগই অ্ব্বেি েদেবেদলা । বকন্তু
শেল্পলাইদন শ ান বদদে এই ব্ােবি বনিেিার কারদণ, ব্ােবি সুরিার কারদন ইকব্াল
স্বদ্ধস্তদব্াধ কদরবেদলন । এই অ্বগ্নকাদন্ড শকউ আেি েনবন ব্া কারখানার শকাদনা িেিবি
েেবন ।

উবিগ্নিা শর্ বব্ষদেই শোক না শকন, শদোদল ািল, ব্ন্ধ আইলস অ্থব্া াোর বেদগদডর
নম্বর না থাকা, শ্রবমকরা শেল্পলাইদন িাদদর উদিগ জাবনদে র্াদচ্ছন অ্ব্যােিিাদব্ এব্ং
শেল্পলাইন কাজ করদে শ্রবমকদদর বনরাপিা সুরিাকাবর বেদসদব্ ।
f
f

বব্টিআই শসবলদেেন পদেন্ট, প্লি ৩ এব্ং ৫, শরাড নং ১১৩?এ
গুলোন -২, ঢাকা ১২১২, ব্াংলাদদে
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