
আওয়ার ভয়য়স
   আমায়ের কথা নিউজয়েটার 

 ভনেউম ৪, িম্বর ১ | প্রথম  ত্রৈমানসক ২০১৭

মার্চ  ২০১৭ এর শেষ িাগাে পর্চন্ত আমায়ের কথা শেল্পোইি ব্যব্োয়রর সুনব্ধা 
শপ ৌঁয়েয়ে ৮৬২ টি কারখািার ১,২৮৩,৫৭৩ জি শ্রনময়কর নিকট । এ ব্েয়রর
প্রথম নিি মায়স, ১,৩৭০টি ব্াস্তব্নভনিক সমসযা নিয়য় অ্যাোয়য়ন্স কারখািার
শ্রনমকরা শেল্পোইয়ি শ াি নেয়য়য়ে র্ার শভির ৫০৮টি শ াি নেয়ো নিরাপিা 

সব্ সময়য়র মিই, আপিারা আপিায়ের ভাব্িা এব্ং পরামেচ জািায়ি
পায়রি এই ঠিকািায় । 

শেল্পোইি শ াকাস:
কয়মচ আমায়ের কথা 

নিরাপত্তা সর্বাগ্রে 
সংক্রান্ত । সারা শেে জুয়ে সেজেভয শটাে নি িম্বয়র কে প্রোিকারী েয় িো নব্নেষ্ট একটি কারখািার 
শ্রনময়কর সংখযা বৃ্নি অ্ব্যােি রয়য়য়ে, এব্ং ইন্টায়রকটিভ ভয়য়স শরসপন্স শ্রনমকরা শেল্পোইয়ি জরুনর নভনিয়ি
(আইনভআর) এব্ং শেল্পোইি কোরয়ের শভির পনরর্ানেি জনরপ অ্িুর্ায়ী শ াি কয়র জািায়েি শর্ িায়ের ভব্ি
শ্রনমকরা শেল্পোইি ব্যব্োয়র অ্িযন্ত সন্তুষ্ট । কাৌঁপয়ে । ওই সময় গ্রাউন্ড শলায়রর 

শমরামি কাজ র্েনেয়ো এব্ং ভব্ি 
কাৌঁপার কারণ নেয়ো এটাই ।  

কারখািায় পনরেেচক পাঠিয়য় জািা
শগে শর্ কারখািার মযায়িজয়মন্ট 

সঠিক অ্স্থায়ী সায়পায়টচ র ব্যব্স্থা কয়রনি । 

ব্ন্ধ করা েয় এব্ং মযায়িজয়মন্টয়ক
কিস্ট্রাকেি কাজ শুরুর পূয়ব্চ কোয়ম
সায়পায়টচ র ব্যব্স্থা করয়ি ব্ো েয়। নিরাপিা
সাব্ধািিা অ্ব্েম্বি পূব্চক কাজ শুরু করা

শ্রনমক পর্চয়ব্ক্ষয়ণর ভূনমকা:

নরয়পায়টচ র সব্গুয়ো সনিযকার অ্য়থচ নিরাপিা
ঝুৌঁ নক সম্পন্ন িয় । শর্মি শেয়ায়ের  াটে 
গুয়ো েয়ি সঠিকভায়ব্ নর্নিি করা েয়য়য়ে
নকন্তু শেষ পর্চন্ত শেখা র্ায় এটি ভব্য়ির
অ্ব্কাঠায়মাগি নিরাপিার জিয আয়ে  
ঝুৌঁ নকপূণচ িয় । শ্রনমকয়ের এই পর্চয়ব্ক্ষণ
শথয়ক কারখািাগুয়ো নক নেক্ষাোভ করয়ি

নিরাপিা নিয়য় অ্িযন্ত উনিগ্ন শব্াধ কয়র; 

শর্ ভুনমকা িা িায়ের এই অ্ব্যােি 

নিিীয়ি, শকািটি প্রকৃি ঝুৌঁ নকপূণচ এব্ং

শেষ পৃষ্ঠায় শেখুন 

ত্রৈমানসক-১ ২০১৭ োইোইটস 

শ্রনমকয়ের কাে শথয়ক নিরাপিা নব্ষয়ক

অ্যাোয়য়য়ন্সর অ্িুয়রায়ধ কিস্ট্রাকেি কাজ

১৫৩২ পায়র? প্রথমি, শ্রনমকরা িায়ের কমচস্থয়ের

২০১৪   ১৩২

২০১৫

েয় এব্ং এই শকয়সর এখায়িই পনরসমানি ঘয়ট। 

১০১০ নিরাপে কমচপনরয়ব্ে ব্জায় রাখয়ি শ্রনমকয়ের

কন্সট্রাকেি কায়জর সময় কোয়মর জিয

১১৫৪ শর্াগায়র্াগ শথয়ক সেয়জই উপেনি করা র্ায়।

২০১৬ ১১৮২

২০১৭ ১৩৭০ শকািটি িয় িা পাথচকয করার শটকনিকাে
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• জািয়ুারী শথয়ক মার্চ  এই নিি মায়স
আমায়ের কথায় শমাট শ াি এয়সয়ে
১৭,৪৮৪ টি । এ র্াব্ি পর্চন্ত শমাট
শ াি এয়সয়ে ৫১,১৮৪ টি ।

• এই ত্রৈমানসয়ক আমায়ের কথায় শমাট
ব্াস্তব্নভনিক কে এয়সয়ে ৫০৮টি ।
িার শভির জরুনর েয়ো ১৫২টি
এব্ং অ্-জরুনর েয়ো ৩৫৬টি ।
নিরাপিা নব্ষয়ক সব্য়র্য়য় শব্নে শর্
নব্ষয়য় নরয়পাটচ  েয়য়য়ে িা েয়ো
আগুি এব্ং নব্পজ্জিক আগুি
(প্রাথনমকভায়ব্ শর্গুয়ো কারখািার
ব্াইয়র সংগঠিি েয়য়নেয়ো);
কারখািার নব্ম, কোম এব্ং
শেয়ায়ে  াটে; এব্ং কারখািার
শভিয়র অ্নগ্নকান্ড ।

• এই নিি মায়স অ্যাোয়য়ন্স কারখািার
শ্রনমকয়ের নিকট শথয়ক আমায়ের কথা
শেল্পোইয়ি শমাট ব্াস্তব্নভনিক শ াি এয়সয়ে
১,৩৭০টি । নরয়পাটচ কৃি ইসুযগুয়োর
শব্নেরভাগই নেয়ো ক্ষনিপূরণ, কারখািার
ব্াইয়র অ্নগ্নকান্ড এব্ং শম নখক নির্চািি
সংক্রান্ত ।
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প্রথম ত্রৈমানসক ২০১৭ এর অিসুন্ধাগ্রি প্রাপ্ত তথয 

• এই ত্রৈমানসয়ক সব্য়র্য়য় শব্নে কে
এয়সয়ে সকাে ১১টা শথয়ক নব্য়কে
৪টা পর্চন্ত, র্া গি নিি মায়সর
প্রব্িিার সয়ে সেনিপূণচ এব্ং প্ররু্র
পনরমাি শটস্ট কে আসার কারণ
েয়ো নরয়িোর প্রনেক্ষণ ।

• নমসড কে অ্থব্া শটস্ট কে ব্যিীি
এই মায়সর শমাট কয়ের ৩৩% নেয়ো
সাধারণ অ্িসুন্ধািমেূক কে ।
অ্িসুন্ধািমেূক কয়ের অ্নধকাংেই নেয়ে
শেল্পোইি সোয়িার সক্ষমিা এব্ং শ্রম
আইি সংক্রান্ত ।



পুনরায় শ াগায াযগ অসমর্থ 

 

• এই নিি মায়স অ্যাোয়য়ন্স কারখািার শ্রনমক
কিৃচ ক নরয়পাটচ কৃি ব্াস্তব্নভনিিক ইসূযর
৫৯% সমাধাি েয়য়য়ে । শর্ সমসযাগুয়োর
সমাধাি েয়নি শসগুয়োর কারণ েয়ো
শ্রনমকরা সমাধায়ি সোয়িা র্ায়নি অ্থব্া
সমসযাটি সমাধায়ির জিয উক্ত শ্রনমকয়ের
সয়ে শেল্পোইি স্টা রা অ্থব্া অ্যাোয়য়ন্স
স্টা রা পুিরায় শর্াগায়র্াগ করয়ি সক্ষম
েিনি ।

 এই ত্রৈমানসয়ক অ্যাোয়য়ন্স-ব্নেভূচ ি 
১৭৩টি কারখািা শথয়ক শেল্পোইয়ি শ াি 
এয়সয়ে । শব্নেরভাগ শ ািই ক্ষনিপূরণ 
এব্ং র্াকুনররূ্যিকরণ সংক্রান্ত ।

• এই ত্রৈমানসয়ক অ্যাোয়য়ন্স কারখািার
শ্রনমকয়ের নিকট শথয়ক আসা সমস্ত
নরয়পায়টচ র ৯৭% সমসযার সমাধাি
মায়র্চ র শেষ িাগাে সম্পন্ন করা
েয়য়য়ে । অ্ব্নেষ্ট অ্-সমাধািকৃি
ইসূয সমাধায়ির জিয অ্যাোয়য়ন্স
শপ্রায়টাকে অ্িসুায়রর প্রনক্রয়াধীি
রয়য়য়ে ।

শিাট:

প্রথম ত্রৈমানসক ২০১৭ এর অিসুন্ধাগ্রি প্রাপ্ত তথয 

 কলার শরাফাইল –জানুয়ারী -মার্থ

 ললঙ্গ 

কারখানার শময়াে (বছযর) কল রোযনর সময় শ্রলমকযের অবস্থান 

 আজ প থন্ত অগ্রগলত ( জুলাই ২০১৪ শর্যক এ  াবত প থন্ত ) 

শহল্পলাইযন নাম রকাযে ইচু্ছক  

      বযালিগত তর্য রোযন ইচু্ছক: জানুয়ারী - মার্থ

 কল গ্রহন: ১২৬,৯৭৩ : 

 কারখানা: ৮৬২

 

 

কারখানায় নাম রকাযে ইচু্ছক

সমসযা সমাধান – জানুয়ারী -মার্থ
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• ৯২% শ্রনমক, র্ারা এই ত্রৈমানসয়ক
ব্াস্তব্নভনিক সমসযা নিয়য় শেল্পোইয়ি
নরয়পাটচ  কয়রনেয়েি িারা শেল্পোইয়ি
িায়ের িাম পনরর্য় প্রকায়ে ইচ্ছকু
এব্ং৮২% শ্রনমক িায়ের কারখািায়
িাম প্রকাে ইচ্ছকু নেয়েি ।

· শেল্পোইি প্রনেক্ষণ প্রাি ৮৬২টি
কারখািার শভির শমাট ৫৯০টি কারখািার 
শ্রনমক (৬৮%) ২০১৭ সায়ের জািয়ুারী 
শথয়ক মার্চ  পর্চন্ত আমায়ের কথা শেল্পোইয়ি 
শ াি প্রোি কয়রয়ে । শেল্পোইি র্াে ুেওয়া 
৩৩৭টি কারখািার (৩৯%) শ্রনমক এই 
নিি মায়স ব্াস্তব্নভনি নব্ষয়য় নরয়পাটচ  
কয়রয়ে । 



 বিটিআই  সেবিব্রেশন  পব্রেন্ট , প্লট ৩ এিং ৫, স োড নং ১১৩/A,  

গুিশোন-২ ,  ঢোকো  -১২১২ ,  ি োংি োব্রেশ  
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আমরা শক? 

আওয়ার ভয়য়স অ্থব্া ব্াংোয় আমায়ের কথা নিিটি সেয়র্াগী প্রয়জক্ট 
পাটচ িায়রর এক র্মৎকার অ্ংনেিানরত্ব – নিয়ার ভয়য়স, কাি গ্রুয়পর(Chan 

Group) একটি প্রয়জক্ট র্া েটোইি পনরর্ােিা কয়র থায়ক এব্ং 
সরব্রােকানরয়ের শভির নব্ব্াে নমমাংসার শক েে গঠি কয়র থায়ক;  ুেনক, 

একটি সম্মানিি সুনেে সমাজ সংগঠি র্া ব্াংোয়েয়ের শ্রনমক এব্ং শ্রনমকয়ের 
পনরব্ায়রর জীব্িমাি উন্নয়য়ি কাজ কয়র থায়ক; এব্ং গুড ওয়ার্ল্চ  সেেুিস 
(নজডনিউএস), একটি অ্োভজিক সংগঠি র্া গুরুত্বপূণচ োনিয়ার – শেব্ার 
নেংক- র্া ১০০,০০০ জি শ্রনময়কর কায়ে শপ ৌঁয়ে শগয়ে । প্রয়িযকটি 
অ্ংনেোরই িায়ের ব্হু ব্েয়রর অ্নভজ্ঞিায়ক কায়জ োনগয়য় একটি িিুি, 

সব্চয়চা মাি সম্পন্ন কারখািাগুয়োর জিয শেব্ার কম্প্লায়য়ন্স শপ্রাগ্রাম গঠি 
কয়রয়ে ।  

 f

শেল্পোইিয়ক ব্যব্োর করয়ি পায়র উয়িগ প্রকায়ের একটি নিকাে-
ঘর নেয়সয়ব্ । শেল্পোইি এব্ং অ্যাোয়য়য়ন্সর স্টা রা নব্য়েষজ্ঞ এব্ং 

প্রিযানয়ি পনরেেচক শপ্ররণ পূব্চক শ্রনমকয়ের নরয়পায়টচ র নভনিয়ি প্রকৃিপয়ক্ষ 
কিটুকু নিরাপিা ব্ৃনি করয়ি েয়ব্ এব্ং নিরাপিা সংক্রান্ত শকািটি
শকািটি র্থার্থ শর্াগায়র্াগ (য়র্মি কারখািার মযায়িজয়মন্ট কিৃচ ক
শর্াগায়র্াগ)িার শভির পাথচকয নিরূপি কয়র । র্নেও শেষ পর্চন্ত
শেখা র্ায় নরয়পাটচ কৃি ইসূয ঝুৌঁ নকপূণচ িয় । িৃিীয়ি, মযায়িজয়মন্ট 

নিরাপিা নিনিি করয়ি সব্সময় নক নক পেয়ক্ষপ নিয়চ্ছ িা
নিনিি করয়ি পায়র । নিরাপিা উন্নয়য়ির জিয রুটিি মান ক 

নরয়পাটচ করণ এব্ং নিরাপিা আরও শজারোরকরয়ণর জিয এটি 

একটি প্রয়য়াজিীয় শক েে । নরয়পাটচ কৃি ঝুৌঁ নকগুয়ো র্ার্াইয়য়র পর 

ঝুৌঁ নকপূণচ েউক ব্া িা েউক, িযায়সেি উয়িগ প্রকাে শর্াগায়র্াগ 

ব্যব্স্থায়ক আরও শব্নে নকভায়ব্ কার্চকর করা র্ায় িা বু্ঝয়ি 
সোয়িা কয়র ।  

সনমনি করার স্বাধীিিা 

ত্রব্ধ শট্রড ইউনিয়ি কমচকান্ড র্ানেয়য় শর্য়ি ব্াধা প্রোি করা েয়য়য়ে 

এমি অ্য়িক নরয়পাটচ  শেল্পোইয়ি এয়সয়ে, র্া গি কয়য়ক মায়স  

আরএমনজ শসক্টয়র শট্রড ইউনিয়ি কমচকায়ন্ডর প্রনি ময়িায়র্াগ বৃ্নির 

সয়ে সেনিপূণচ । এ ধরয়ির শক্ষয়ৈ মযায়িজয়মন্ট এব্ং শক্রিায়ের 

িৎক্ষণাৎ নব্ষয়গুয়ো অ্ব্নেি করা েয় । শর্ি োনয়ত্বপ্রাি পাটিচ
শ্রনমকয়ের পনরয়প্রনক্ষয়ি এব্ং প্রয়জার্য আইি ও শক্রিায়ের েিচ াব্েী 
অ্িুসরণ নব্ষয়ক সমূ্পণচরূয়প সয়র্িি েয়ি পায়র ।  

েক্ষিা শ্রনমকয়ের অ্ব্েযই থাকার কথা িয় । শ্রনমকরা  সংব্াে মাধযয়ম 

শেল্পোইি ক্রমেই আগ্রয়ের নব্ষয় েয়য় উঠয়ে, ব্াংোয়েয়ের 

নব্নভন্ন গণমাধযম এব্ং অ্যাোয়য়ন্স সেসয শকাম্পানির নভনডও  

কনমচগণ শেল্পোইি নব্ষয়ক ব্যাপক সয়র্িিিা ত্রিনর করয়ি  

অ্িযন্ত আগ্রেী । অ্যাোয়য়য়ন্সর ত্রিনরকৃি একটি নভনডও র্া
শেল্পোইি এব্ং অ্যাোয়য়য়ন্সর অ্িযািয নব্ষয়য় একজি শ্রনময়কর
েৃনষ্টয়কাি শথয়ক ব্ণচিা করা েয়য়য়ে িা এখি অ্যাোয়য়ন্স
ওয়য়ব্সাইট-এ পাওয়া র্ায়চ্ছ ।  

কারখািার মযায়িজাররা োভব্াি েয়চ্ছি 

সম্প্রনি কারখািার মযায়িজারয়ের সায়থ অ্িুনিি একটি 

নিরাপিা শসনমিায়র শেল্পোইি মযায়িজারয়ের নিকট কিটা 
মূেযব্াি শস নব্ষয়য় শেল্পোইি শব্ে প্রেংনসি েয়য়য়ে ।  

শ্রনমকয়ের জিয শেল্পোইি ব্যব্োর সুনব্ধা আমার কারখািায় 

একটি নিরপে কমচপনরয়ব্ে ব্জায় রাখয়ি এব্ং আমায়ের 
 যাক্টনর শর্ কমপ্লায়য়ন্ট িা নিনিি করয়ি আমায়ের মযায়িজয়মন্ট 

টিম শক সোয়িা করয়ে”, ব্য়েয়েি অ্ংেগ্রেিকারীয়ের একজি । 
িথয আোি প্রোি, সমসযা নব্ষয়ক সয়র্িিিা ত্রিনর এব্ং  

অ্িুপ্রানিি শ্রনমকয়ের সোয়িা প্রোি এগুয়ো শেল্পোইয়ির গুরুত্ব-
পূণচ অ্ব্োি ব্য়ে উয়েখ করা েয়য়য়ে । শকউ শকউ অ্ব্েয এমি অ্নভ- 

শর্াগ কয়রয়েি শর্ শেল্পোইি শুধুমাৈ িুচ্ছ নব্ষয় নরয়পাটচ  করার জিয
ব্যব্হৃি েয়চ্ছ । নকন্তু িা সয়েও সানব্চকভায়ব্ শেল্পোইয়ির প্রনি 
সমথচি অ্য়িক শব্নে ।   

হেল্পলাইি হ াকাস 
রর্ম পৃষ্ঠার পর 




