ভরলউম ৫, নম্বর ১

েথম ত্রত্রমারসক হহল্পলাইন রিড়রানাম

২০১৪ কিউ৩

সাড়ে চার বছর আড়ে, ভয়াবহ রানা
প্লাজা দূর্টনার
ঘ
পররড়েরিড়ে আমাড়দর
কথা হহল্পলাইন চালু হয় । েখন হথড়ক,
োয় ১৮,০০০ কড়লর োয় ২৫% কল রছড়লা
রনরাপত্তা সমসযা রবষয়ক, এর হভের
অড়নক সমসযা রছড়লা হেগুড়লার জনয
োৎিরনক পদড়িপ গ্রহড়নর েড়য়াজন
রছড়লা, হেমন, অরেমাত্রায় উত্তপ্ত হড়য় ওঠা
হমরিন অথবা কারখানার হদয়াড়ল ফাটল ।
অরিকাাংি কলই এড়সড়ছ অ-রনরাপত্তা
রবষয়ক হেমন মজুরর পররড়িাি না করা,
হয়রারন অথবা খুবই অস্বাভারবক িরড়নর
একটট হকড়সর কথা বলা হেড়ে পাড়র ো এই
ত্রত্রমারসড়ক হহল্পলাইড়ন ররড়পাটঘ হড়য়ড়ছ ো
হড়লা রিশু অপহরণ ।

১৩২

২০১৫ কিউ ১

২০১৬ কিউ ১

ফ োিোস রিশু অপহরণ :
হকড়স হহল্পলাইড়নর
হস্তড়িপ

১১৮২
১৫৩২

১০১০
১১৫৪
২০১৭ কিউ১

১৩৭০
১৪২৯
১৪৮৮
১৮৬৪

২০১৮ কিউ ১

১৬৭২
হিষ পৃষ্ঠায় হদখুন

২০১৮ এর েথম ত্রত্রমারসড়ক োপ্ত গুরুত্বপূণ েথয
ঘ
:

জানুয়ারী হথড়ক মাচঘ এই রেন
মাড়স আমাড়দর কথায় হমাট হফান
এড়সড়ছ ২০,৯০৮ টট । এ োবে
পেন্ত
ঘ হমাট হফান এড়সড়ছ ২১৬,১৯৫ টট
।

# েৃহীে কল

প্রকি মোসস গৃহীি িল

কিসনে ফেলো গৃহীি িল: জোনুযোেী- মোর্চ

এই ত্রত্রমারসড়ক সবড়চড়য় হবরি
কল এড়সড়ছ সকাল ১১টা হথড়ক
রবড়কল ৪টা পেন্ত
ঘ ,ো েে রেন
মাড়সর েবনোর সড়ে সেরেপূণ ঘ
এবাং েচুর পররমান হটস্ট কল
আসার কারণ হড়লা ররড়েিার
েরিিণ ।

প্রকি মোসস কেস োিচ িৃি েোস্তেকিিি ইসযয

এই ত্রত্রমারসড়ক আমাড়দর কথায় হমাট
বাস্তবরভরত্তক কল এড়সড়ছ ৫৮২টট । োর
হভের জরুরর হড়লা ১১৪টট এবাং অজরুরর হড়লা ৪৬৮টট । রনরাপত্তা রবষয়ক
সবড়চড়য় হবরি হে রবষড়য় ররড়পাটঘ হড়য়ড়ছ
ো হড়লা কারখানার হভেড়র আগুন
অপোপ্ত
ঘ সুরবিারদ এবাং কারখানার বাইড়র
আগুন ।

রমসড কল অথবা হটস্ট কল বযেীে
এই মাড়সর হমাট কড়লর ২৮ %রছড়লা
সািারণ অনুসন্ধানমূলক কল ।
অনুসন্ধানমূলক কড়লর অরিকাাংিই
রছড়লা হহল্পলাইন সহায়োর সিমো
এবাং শ্রম আইন সাংক্রান্ত ।

ফেনী অনুসোসে সমসযো
জোনুযোেী-মোর্চ

মোকসি

জরুরর:রনরাপত্তা

জরুরর:অ-রনরাপত্তা

অ-জরুরর:রনরাপত্তা

অ-জরুরর: অ-রনরাপত্তা

সািারণ অনুসন্ধান

ফেনী অনুসোসে প্রধোন ৫টি েোস্তেকিকিি ইসযয

· এই রেন মাড়স অযালাড়য়ন্স
কারখানার শ্ররমকড়দর রনকট হথড়ক
আমাড়দর কথা হহল্পলাইড়ন হমাট
বাস্তবরভরত্তক হফান এড়সড়ছ ১,৬৭২টট
। ররড়পাটঘ কৃে ইসুযগুড়লার
হবরিরভােই রছড়লা িরেপূরণ ,
চাকুররচু যেকরণকারখানার বাইড়র
অরিকান্ড সাংক্রান্ত ।

২

২০১৮ এর েথম ত্রত্রমারসড়ক োপ্ত গুরুত্বপূণ েথয
ঘ
:

িল প্রিোনিোেী অযোলোসযন্স িোেখোনো -মোকসি

· এই রেন মাড়স অযালাড়য়ন্স কারখানার
শ্ররমক কেৃক
ঘ ররড়পাটঘকৃে বাস্তবরভরেেক
ইসূযর ৭৯ %সমািান হড়য়ড়ছ । হে
সমসযাগুড়লার সমািান হয়রন হসগুড়লার
কারণ হড়লা শ্ররমকরা সমািাড়ন সহায়ো
চায়রন অথবা সমসযাটট সমািাড়নর জনয উক্ত
শ্ররমকড়দর সড়ে হহল্পলাইন স্টাফরা অথবা
অযালাড়য়ন্স স্টাফরা পুনরায় হোোড়োে
করড়ে সিম হনরন ।

৯৫ %শ্ররমক ,োরা এই ত্রত্রমারসড়ক
বাস্তবরভরত্তক সমসযা রনড়য় হহল্পলাইড়ন
ররড়পাটঘ কড়ররছড়লন োরা হহল্পলাইড়ন
োড়দর নাম পররচয় েকাড়ি ইচ্ছুক
এবাং৮০ %শ্ররমক োড়দর কারখানায়
নাম েকাি ইচ্ছুক রছড়লন ।
· হহল্পলাইন েরিিণ োপ্ত ৯৯০টট
কারখানার হভের হমাট ২৪৫টট
কারখানার শ্ররমক( ২৫ )%২০১৮
সাড়লর জানুয়ারী হথড়ক মাচঘ পেন্ত
ঘ
আমাড়দর কথা হহল্পলাইড়ন হফান েদান
কড়রড়ছ । হহল্পলাইন চালু হওয়া ১৭৪টট
কারখানার( ১৮ )%শ্ররমক এই রেন
মাড়স বাস্তবরভরত্ত রবষড়য় ররড়পাটঘ
কড়রড়ছ ।
· এই ত্রত্রমারসড়ক অযালাড়য়ন্স-বরহভূ ে
ঘ
২০৪টট কারখানা হথড়ক হহল্পলাইড়ন
হফান এড়সড়ছ । হবরিরভাে হফানই
িরেপূরণ এবাং চাকুররচূ যেকরণ
সাংক্রান্ত ।

সমসযো সমোধোন : জোনুযোেী-মোর্চ

ুনেোয ফ োগোস োসগ অসমর্ চ

অপোপ্ত
ঘ ডকুড়মড়েিন/অববি দারব

১%

অযালাড়য়ন্স-বরহভূ ে
ঘ কারখানা

৩%

েযোক্তিগি ির্য প্রিোসন ইচ্ছি
ু : জোনুযোেী-মোর্চ

ফহল্পলোইসন নোম প্রিোসে ইচ্ছি
ু

িলোে ফপ্রো

িোেখোনোয নোম প্রিোসে ইচ্ছি
ু

োইল: জোনুযোেী-মোর্চ

কলঙ্গ

েযস

িোেখোনোে ফমযোি (েছসে)

িল প্রিোসনে সময েকমসিে অেস্থোন

এই ত্রত্রমারসড়ক অযালাড়য়ন্স
কারখানার শ্ররমকড়দর রনকট হথড়ক
আসা সমস্ত ররড়পাড়টঘর ৯৬ %সমসযার
সমািান মাড়চঘর হিষ নাোদ সম্পন্ন
করা হড়য়ড়ছ । অবরিষ্ট অসমািানকৃে ইসূয সমািাড়নর জনয
অযালাড়য়ন্স হোড়টাকল অনুসাড়রর
েক্রক্রয়ািীন রড়য়ড়ছ ।
ফনোি
শ্ররমকড়দর হদয়া েথয কারখানাগুড়লা কেৃক
ঘ োচাই
হিড়ষ অযালাড়য়ন্সড়ক কড়লর উপাত্ত সরবরাহ করা
হড়য় থাড়ক হেন অযালাড়য়ন্স সদসয হকাম্পারনড়দর
হসই উপাত্ত সমূহ রবেরণ করড়ে পাড়র ।

আজ

ন্ত
চ অগ্রগকি ( জুলোই ২০১৪ ফর্সি

:

ফ

োিোসস ফহল্পলোইন

েথম পাোর পর

আমরা হক?
আওয়ার ভড়য়স অথবা বাাংলায় আমাড়দর কথা রেনটট
সহড়োেী
েড়জক্ট
পাটঘ নাড়রর
এক
চমৎকার
অাংরিদ্বাররত্ব – রিয়ার ভড়য়স, কান েররুড়পর(Chan
Group) একটট েড়জক্ট ো হটলাইন পররচালনা কড়র
থাড়ক এবাং সরবরাহকাররড়দর হভের রববাদ রমমাাংসার
হকৌিল েঠন কড়র থাড়ক; ফুলরক, একটট সম্মারনে
সুরিল সমাজ সাংেঠন ো বাাংলাড়দড়ির শ্ররমক এবাং
শ্ররমকড়দর পররবাড়রর জীবনমান উন্নয়ড়ন কাজ কড়র
থাড়ক; এবাং এরলড়ভট, হলবাররলাংড়কর একটট নেু ন পযাড়রে
হকাম্পারন, একটট িীষস্থানীয়
ঘ
রবজড়নজ ররস্ক এবাং
সাসড়টইরনরবরলটট হোভাইডর । েড়েযকটট অাংরিদারই
োড়দর বহু বছড়রর অরভজ্ঞোড়ক কাড়জ লারেড়য়
একটট নেু ন, সবড়চা
ঘ
মান সম্পন্ন কারখানাগুড়লার
জনয হলবার কম্পরলাড়য়ন্স হোগ্রাম েঠন কড়রড়ছ ।

নেু ন বছড়রর শুরুড়েই, হহল্পলাইড়ন আশ্চে ঘ িরড়নর
এক কল আড়স, এক বযক্রক্ত কল কড়র জানাড়লন হে
োর পাাঁচ মাস বড়য়রস রিশু ঢাকার কাছাকারছ রিল্প
এলাকা োক্রজপুর হথড়ক চুরর হড়য় হেড়ছ । হলাকটট োর
রিশুড়ক মররয়া হড়য় হখাাঁজার জনয স্থানীয় পুরলি এবাং
েণমািযমড়ক রবষয়টট অবরহে কড়রন । এরপর োর
সব উড়দযাে েখন বযথ ঘ হড়লা েখন রেরন ফুলরক,
আমাড়দর কথা হহল্পলাইড়ন হোোড়োে করড়লন,
ফুলরক হড়লা বাাংলাড়দড়ির আমাড়দর কথা
হহল্পলাইড়নর একটট েিান অাংরিদার, রিশু অরিকার
রিায় োর অেযন্ত সুনাম রড়য়ড়ছ । হহল্পলাইন টটম
সড়ে সড়ে পদড়িপ গ্রহড়ন ঝাাঁরপড়য় পড়ে, েথড়ম
োরা জােীয় হহল্প হডড়স্কর সড়ে হোোড়োে কড়র,
এরপর েরেৎ ফললাড়ভর জনয োরা পড়রর রদনই
ইউরনড়সফ, অপরাড়জয় বাাংলাড়দি, োক্রজপুর রলেযাল
অরফস এবাং হজলা জজ হকাটঘ , রারপড অযাকিন
বযাড়টরলয়াল এবাং ক্রক্ররমনাল ইনড়ভরস্টড়েিন
রডপাটঘ ড়মে সহ সরকাড়রর রবরভন্ন সাংস্থযার সড়ে
হোোড়োে কড়রন ।
অড়নকগুড়লা সাংস্থযার সহড়োেীোয় এবাং কলার এবাং
ফুলরকর হজার েড়চষ্টায় অবড়িড়ষ সমসযার সমািান
হড়য়রছড়লা । হফবররুয়ারী ১৬ োররড়খ – োয় হদে
মাড়সরও হবরি সমড়য়র পর – পুরলি বুযড়রা অব
ইনড়ভরস্টড়েিন রিশুটর রপোড়ক জানায় হে োরা
রিশুটটড়ক অপহরণকাররর হাে হথড়ক উদ্ধার কড়রড়ছ
এবাং অপহরণকাররড়দর কাস্টরডড়ে হনয়া হড়য়ড়ছ ।
শুনারন উত্থাপন েক্রক্রয়ায় রদক রনড়দঘিনা েদাড়নর
জনয এবাং সন্তানড়ক পুনরায় রফড়র পাওয়ার জনয
েরবেঘ রপো হহল্পলাইন এবাং ফুলরকড়ক িনযবাদ
জানান এবাং হহল্পলাইন হকসটটর এখাড়নই সমারপ্ত
র্টায় ।
েরেবাড়রর মেই, আমরা আপনার মন্তবয এবাং পরামিড়ক
ঘ
স্বােে জানাই workerhep ne a bws.org.
-ডাে চযান
আমাড়দর কথা েড়জক্ট রডড়রক্টর

কারখানায় আমাড়দর কথা রবষয়ক েথয েচার
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