
সংবাদ, ববশ্লেষণ, এবং ঘটনা অধ্যয়ন 
আমাশ্লদর নতুন ত্রৈমাবসক সংবাদ প্রজ্ঞবির এই নতুন প্রকরশ্লণ থাকশ্লে হেল্পলাইন 
অংবিদারশ্লদর জনয হেল্পলাইন সংবাদ, ববশ্লেষণ, এবং সংবিি ঘটনা অধ্যয়ন ।   
বনরাপত্তা ও কারখানার অনযানয সমসযা ববষয়ক পূববজ্ঞান লাভ এবং হস অনুসাশ্লর 
পদশ্লিপ গ্রেশ্লনর হিশ্লৈ এটি একটি োবতয়ার বেশ্লসশ্লব কাজ করশ্লব ।  

হেল্পলাইন বিশ্লরানাশ্লম (সাইডবার: পৃষ্ঠা ১-এ হদখুন )রশ্লয়শ্লে গুরুত্বপূণব উন্নয়শ্লন 
স্বচ্ছতা আনয়শ্লনর জনয আমাশ্লদর কথা হেল্পলাইন প্রশ্লজক্টটিশ্লমর োলনাগাদ । বিতীয় 
ত্রৈমাবসক ২০১৫-এর অনুসন্ধাশ্লন প্রাি তথযসমূশ্লে রশ্লয়শ্লে (হদখুন পৃষ্ঠা ২)- 
গৃেীত কল সমূশ্লের গভীর ববেষণ । একটি বনববড় পর্বশ্লবিশ্লণ রশ্লয়শ্লে হনপাশ্ললর 
ভূবমকশ্লে সৃষ্ট জরুবর বনরাপত্তা ববষয়ক সমসযার রিপ োর্ট  (হদখুন পৃষ্ঠা ৫), এ  
হিশ্লৈ পরীিা কশ্লর হদখা েশ্লয়শ্লে হর্ হেল্পলাইনশ্লক বকভাশ্লব প্রাকৃবতক দুশ্লর্বাশ্লগর 
সময় বযবোর করা েশ্লয়শ্লে এবং রশ্লয়শ্লে বনরাপত্তা ববষয়ক সমসযা সংক্রান্ত অনযানয 
ঘটনা অধ্যয়ন । জবোবরিরিতো এবং রিপ োর্ট কিপেি জন্য কপেি শ্রেন্ীরবভোপেি 
পবরবতব ন (পৃষ্ঠা ৪)কশ্ললর হেনীববভাশ্লগর জনয পরীিামূলক পশ্লববর অবভজ্ঞতার 
বভবত্তশ্লত নতুন প্রশ্লটাকশ্ললর খসড়া কশ্লরশ্লে । পবরশ্লিশ্লষ আমাশ্লদর কথা প্রকশ্লল্পর 

  আওয়ার ভশ্লয়স 
 আমাশ্লদর কথা সংবাদ প্রজ্ঞবি 

           ভবলউম ২, নম্বর ৫ | বিতীয় ত্রৈমাবসক ২০১৫ 

কর মুক্ত নম্বর চালু েশ্লয় হগশ্লে । েবমকশ্লদর জনয হেল্পলাইন  
সাবভব শ্লসর এটি একটি গুরুত্বপূণব অজব ন, সারা হদিবযাবপ বতব মাশ্লন  
বাংলাশ্লদি হটবলকম হকাোবনর অবধ্কাংিই হর্মন এয়ারশ্লটল 
বাংলাবলংক, বসটিশ্লসল, বজবপ এবং রবব আমাশ্লদর কথার এই 
নম্বরটির করমুক্ত সুববধ্া প্রদান কশ্লরশ্লে । হর্ সমস্ত েবমকরা 
এই সমস্ত হকাোবনর নম্বর বযবোর কশ্লরন তারা এখন আমাশ্লদর 
  কথায় ববনামূশ্ললয হ ান বদশ্লত পারশ্লবন । েবমকরা আশ্লগর 
হেল্পলাইন নম্বশ্লরও হ ান বদশ্লত পারশ্লবন এবং এ হিশ্লৈ 

েবমকরা হ ান হদবার পর হেল্পলাইন অব সাররা েবমকশ্লদর 
 বনকট কল বযাক করশ্লবন হর্ন এশ্লত েবমকশ্লদর খরচ কম েয় । 
এই মাইল লক অজব ন হেল্পলাইন প্রশ্লজক্ট টিম, অযালাশ্লয়ন্স কমবকতব া, 

সরকাবর সংস্থা এবং অংিগ্রেনকাবর হটবলকম কোবনগুশ্ললার 

একটি সবিবলত প্রশ্লচষ্টা ।  

 

অংবিদারশ্লদর সেশ্লকব  আরও হববি তথয জানশ্লত পারশ্লবন পৃষ্ঠা ৬-এ ।  রাবৈকালীন সাবভব স উন্নয়ন: েবমকরা হেল্পলাইশ্লন বদনরাত ২৪ ঘন্টাই  
 হ ান কশ্লর থাশ্লকন । রাবৈকালীন হসবা প্রদাশ্লনর জনয হেল্পলাইন 

অব সাররা এখন বদন রাত ২৪ ঘন্টা অযালাশ্লয়ন্স অব শ্লস বশ্লসন ।  শ্লল  
হেল্পলাইন “প্রকৃত সমশ্লয়” কল উপাত্ত সংগ্রশ্লে সিম এবং হর্ সমস্ত 
েবমকরা গভীর রাশ্লত অথবা হভার হবলা হকাশ্লনা গুরুতর উশ্লিশ্লগর কথা 
বরশ্লপাটব  কশ্লরন হস সমস্ত েবমকশ্লদর হেল্পলাইন আরও হববি বনভব রশ্লর্াগয  

 

পবরমাবজব ত কল হেবনববভাগ এবং প্রশ্লটাকল 
হেল্পলাইন কশ্ললর হেনীববভাগশ্লক তথয প্রচার এবং তদন্ত, সংস্কার 
ও র্াচাইশ্লয়র সশ্লে সেৃক্ত সকল পাটিব র জনয স্পষ্ট বনশ্লদবিনা 
সেকাশ্লর পবরবতব ন করা েশ্লয়শ্লে । এই সমন্ববত প্রবক্রয়ার 
 লা ল সংক্রান্ত আশ্লরা হববি তথয হপশ্লত হদখনু 
বর াইন্ড প্রশ্লটাকল, পৃষ্ঠা ৪ ।  
 
 

বি তী য়  ত্রৈ মা বস ক 
২০১৫ : ো ই লা ই ট স  

    হেল্পলাইশ্লন বাস্তববভবত্তক সমসযা বরশ্লপাটব করণ 

শুধ্ু মাৈ অযালাশ্লয়ন্স কারখানার সমসযাগুশ্ললা এখাশ্লন হদখাশ্লনা েশ্লয়শ্লে । 

জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর      অপ্টটাবর    নপ্টেম্বর   ডিপ্টেম্বর    জানুয়াডর  সেব্রুয়াডর     মার্চ   এডিল  সম  জুন ।  
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হসবা প্রদাশ্লন সিম ।  

৩১৩  

হেল্পলাইন বিশ্লরানাম 
বিশ্লরানামসমূে 



রশ্লয়শ্লে: 
• এবপ্রল হথশ্লক জুন পর্বন্ত আমাশ্লদর 
কথায় হমাট হ ান এশ্লসশ্লে 
৬,৩৪০ টি, আজ পর্বন্ত সববশ্লমাট 
গৃবেত কশ্ললর সংখযা ২০,৮৫৪ টি ।  
 

বদশ্লনর হবলা, বপক আওয়ার বেশ্ললা 
দুপুর একটায়, কল সংখযা বেশ্ললা 

প্রবিিণ হিশ্লষ হেল্পলাইশ্লন হটষ্ট কল 

সৃষ্ট বকেু জরুবর সমসযাও 

 
• এই বতন মাশ্লস ২৭০টি বনরাপত্তা 
ববষয়ক সমসযা বরশ্লপাটব  করা 
েশ্লয়বেশ্ললা । র্ার হভতর ১৪৪ টি 

টি বেশ্ললা অ-জরুবর । এই বতন মাশ্লস 
সবশ্লচশ্লয় সাধ্ারণ হর্ ইসূযগুশ্ললা বরশ্লপাটব  
করা েশ্লয়শ্লে তা েশ্ললা ভূবমকশ্লের 
কারশ্লণ হদয়াল অথবা জানালার 
কেন এবং অবকাঠাশ্লমাগত 
ঝুুঁ বক সংক্রান্ত উশ্লিগ । অযালাশ্লয়ন্স 
কারখানা গুশ্ললার জনয, সব 
ধ্রশ্লণর অবকাঠাশ্লমাগত ঝুুঁ বক ববষয়ক 
উশ্লিগ সমূে সমাধ্াশ্লনর েপযয অযালাশ্লয়ন্স 
হটকবনকাল/ ইবজজবনয়ার কতৃব ক মূলযায়ন 
করা েশ্লয়শ্লে, অনযানয বনরাপত্তা ইসূযর 
হভতর বেশ্ললা - র্বদও অ-জরুবর, 
কারখানা ববেভুব ত অবিকান্ড । এ 
ধ্রশ্লণর উশ্লিশ্লগর হিশ্লৈ, হেল্পলাইন 

• এই বতন মাশ্লস অযালাশ্লয়ন্স কারখানাগুশ্ললার 
েবমকশ্লদর বনকট হথশ্লক ৮৭২টি 
বাস্তব বভবত্তক সমসযামূলক হ ান 
এশ্লসবেশ্ললা হেল্পলাইশ্লন, এর হভতর সবশ্লচশ্লয় 
সাধ্ারণ হর্ ববষয়টি বরশ্লপাটব  করা  
েশ্লয়বেশ্ললা তা েশ্ললা িবতপূরণ, কারখানা 
ববেভূব ত অবিকান্ড এবং হমৌবখক বনর্বাতন । 

• এই বতন মাশ্লস বরশ্লপাটব কৃত সমসযার 
২৪% বরশ্লপাটব  বেশ্ললা সাধ্ারণ অনুসন্ধানমূলক, 
বমসড কল অথবা হটস্টকল বযবতত । 
এই সব কশ্ললর হববিরভাগই বেশ্ললা হেল্পলাইন 
ববষয়ক অনুসন্ধান এবং কারখানার 
বনতীমালা সংক্রান্ত ।  

বিতীয় ত্রৈমাবসক ২০১৫-এর অনুসন্ধাশ্লন প্রাি তথযসমূে 

বদশ্লয়বেশ্ললন এবং অযালাশ্লয়ন্স মযাশ্লনজশ্লমন্টশ্লক ডিসেম্বর’১৪ জানুয়ারী ‘১৫ ফেব্রুয়ারী’১৫       মার্চ ’১৫ এডিল’১৫ ফম’১৫ জুন’১৫ 
তা জানশ্লত কলারশ্লদর কাশ্লে পুনরায় হ ান ০% 

৫০% 

১০০% 
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 হ
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০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ 
# ডরস ার্চ কৃত ইেযূ 

জরুডর: 
ডনরা ত্তা 

অ-জরুরু: 
ডনরা ত্তা 

জরুডর: 
অ-ডনরা ত্তা 

অ-জরুডর: 
অ-ডনরা ত্তা 

ক্ষডত যরণ -েুডিধাডি 
ক্ষডত যরণ -  াডরশ্রডমক 
ফমৌডিক ডনর্চাতন 
র্াকডরর্য ূতকরণ 
কমচঘন্টা 

ফিয়াল অথিা জানালার কম্পন ৫৯ 
অিকাঠাসমা ৪৯ 
তালািদ্ধ/িন্ধ িডহর্চমন  থ ৬ 
আগুন - েডিয়(কারিানা) ৫ 
ডিম কলাম অথিা ফিয়াসল োর্ল ২ 
আগুন - েডিয়(কারিানার িাইসর) ৭৬ 
ফ শার্ত ডনরা ত্তা ঝুুঁ ডক ১৫ 
অ র্চাপ্ত েুডিধাডি/স্বাস্থ্ূডিডধ ১১ 
আগুন- ডি জ্জনক (কারিানার িাইসর ) ৮ 
 র্চাপ্ত িাওয়ার  াডনর অভাি ৫ 
শাডররীক ডনর্চাতন ১২ 
শ্রডমক অেসতাষ/ধমচঘর্ ৮ 
ঘুষ অথিা দুনীডত ৪ 
ফজারজিডিমযলক শ্রম ১ 
ফর্ৌন ডনর্চাতন/হয়রাডন ১ 

১৯৩ 
১৫৪ 

৬৭ 
৫৬ 

৩৬ 

১১% ৫৩% 

কশ্লরবেশ্ললন এবং সমসযা সমাধ্ান েশ্লয়শ্লে বকনা ১০% 
অব সাররা স্থানীয়  ায়ার বিশ্লগডশ্লক অববেত ২% 

২৪% 

এডিল -জুন মাডেক 
            ফশ্রনী অনুোসর িািিডভডত্তক েমেূা 

বরশ্লপাটব  কশ্লরবেশ্ললন ।  রাত ১২র্া ফভার ৩র্া েকাল ৬র্া েকাল ৯র্া দু ুর ১২র্া ডিসকল ৩র্া েন্ধা ৬র্া রাত ৯র্া রাত ১২র্া 
েবমকরা আমাশ্লদর কথা হেল্পলাইশ্লন ০ 

বদশ্লয়শ্লেন, এোড়াও হনপাশ্ললর ভূবমকশ্লে  ২০০ 

৫৬৬ টি । এর মূল কারণ েশ্ললা েবমকরা ৪০০ 

#
 ডর
ডে
ভ
কৃ
ত

 ক
ল
 

• এই বতন মাশ্লস হববিরভাগ হ ানই এশ্লসশ্লে ডিসনর ফিলা কল গ্রহসনর েংিূা : এডিল- জুন 

জুলাই’১৪ ফেসেম্বর’১৪ নসভম্বর’১৪ জানুয়ারী’১৫ মার্চ ’১৫ ফম’১৫ 

১K 

২K 

গুরুত্বপূণব তথযসমূশ্লে ৩K 

#
 ডর
ডে
ভ
কৃ
ত

 ক
ল
 

১,৬৩৪ ১,৬৮১ 
২,০৪১ ২,১৩৭ 

২,১৬২ 

০K      ৭৬ 
৪৭৬ 

২,৯২৪ 
২,১৮৫ ২,২৭৯ 

২,৩৮৭ 

৮৭২ 

     িডত মাসে কল ডরডেসভর েংিূা 

সেনী অনুোপ্টর ডরপ্ট ার্চ কৃত ৫টি বাস্তবডেডিক েমেযা: এডিল -জুন               িািিডভডত্তক েমেূা- ৮৭২ 

জুলাই’১৪ ফেসেম্বর’১৪ নসভম্বর’১৪ জানুয়ারী’১৫ মার্চ ’১৫ ফম’১৫ 

বেশ্ললা অতযন্ত জরুবর এবং ১২৬ ২০০ 

৩০০ 

#
 ডর
স 
ার্চ
কৃ
ত

 ে
মে
ূা ২০৬ 

৩৫১ 

০ ৪ 

১০০ ১১৬ 

২৩৮ 

২৯ 

৯৯ 
১২৩ ১২৮ ১৮৬

 

২৯৭ 
২৮৩ 

             িডত মাসে ডরস ার্চ কৃত িািিডভডত্তক েমেূা 

ববষয়গুশ্ললা অববেত কশ্লরবেশ্ললন ।   জরুডর: ডনরা ত্তা জরুডর: অ-ডনরা ত্তা জরুডর: ভয়ভীডত িিশচন 
অ-জরুডর: অ-ডনরা ত্তা োধারণ অনুেন্ধান 



গুরুত্বপূণব তথযসমূে: 
 

বরশ্লপাটব  কশ্লরশ্লেন র্ারা তাশ্লদর ৯০% 
েবমকই হেল্পলাইশ্লন তাশ্লদর নাম প্রকাশ্লি 
স্বাচ্ছন্দ হবাধ্ কশ্লরশ্লেন, বকন্তু মাৈ ৭২% 

প্রকাশ্লির অনুমবত বদশ্লয়শ্লেন ।  
 

হেল্পলাইন চালু েশ্লয়শ্লে, হসখাশ্লন ৩৭৩(৯৮%)জন  

কশ্লরশ্লেন, হর্খাশ্লন ২২৯ (৬০%)জন  
বনর্ুক্ত েবমক হ ান কশ্লরশ্লেন বাস্তব 

 

• এই বতন মাশ্লস ৯৭ টি অযালাশ্লয়ন্স ববেভূব ত 
কারখানা হথশ্লক হেল্পলাইশ্লন হ ান এশ্লসশ্লে ।  
অশ্লনশ্লকই হ ান বদশ্লয়শ্লেন এটা জানশ্লত 
হর্ হেল্পলাইন বকভাশ্লব কাজ কশ্লর,  
বকন্তু এক তৃতীয়াংি হ ান বদশ্লয়শ্লেন  

• এই বতন মাশ্লস বরশ্লপাটব কৃত জরুবর সমসযার 
৯৭% সমসযা জুশ্লনর হভতর সমাধ্ান 
সমপন্ন করা েশ্লয়শ্লে । অববিষ্ট 
অবমমাংবসত হকসগুবল সমাধ্াশ্লনর পশ্লথ 
রশ্লয়শ্লে এবং অববলশ্লম্ব সমাধ্ান 
েশ্লয় র্াশ্লব ।  

সনার্: েবমকশ্লদর হদয়া তথয র্াচাইশ্লয়র 
সুশ্লর্াগ কারখানাগুশ্ললার রশ্লয়শ্লে, কারখানাগুশ্ললা 
তথয র্াচাই হিশ্লষ এবং হস অনুসাশ্লর সাড়া 
প্রদান হিশ্লষ অযালাশ্লয়ন্সশ্লক কশ্ললর ববস্তাবরত 
উপাত্ত সরবরাে কশ্লরশ্লে হর্ন অযালাশ্লয়ন্স সদসয 
হকাোবনগুশ্ললা হসই উপাত্তসমূে হপশ্লয় থাশ্লক । 

একই সমসযা বনশ্লয় কশ্লয়কবার হ ান প্রদান 
সববশ্লমাট হ ান প্রদাশ্লনর নম্বশ্লর প্রবত বলত 

৭৩% 

বাস্তববভবত্তক জরুবর এবং অ-জরুবর কলার ফিাোইল: এডিল -জুন 

নারী >৪০ 
২৭% ১% 

৩০-৩৯ 
 ুরুষ ২০% 

১৯-২৯ অডনচু্ছক 
৪৫% ৩৪% 

২৯% 

১-২ িছর 
২১% 

>৭িছর 
৩ 

<১িছর ৩-৭ িছর 
অডনচু্ছক ১৫% ৩২% 

কারিানার িাডহসর 
৭৫% 

অডনচু্ছক কারিানার অভূতসর 
৫% ২০% 

ববষয় বনশ্লয় । ডলঙ্গ িয়ে 

কারিানার ফময়াি (িছসর) কল িিাসনর েময় শ্রডমসকর অিস্থ্ান 

 
আজ  র্চত অগ্রর্ডত

 

ফহল্পলাইন র্ালু আসছ এমন কারিানা েিচসমার্ কল 
# শ্রডমক: ৬৭৩,৫৯৭ #কল গ্রহন: ২০,৮৫৪ 

ফনার্: 
“সাধারণ অনুসন্ধান” “ভূয়া কল” “ককাননা কেনীভূক্ত নয়” এমন ধরনণর সমসযাগুনলা গ্রানে অন্তভূূক্ত করা হয়নন । শুধু মাত্র নরনসভকৃত কল এবং নিননর কবলা কল প্রিাননর সময় এবং কেখানন অনযানয নববরণ রনয়নে কসগুনলা গ্রানে উনেখ 

করা হনয়নে ।  
অযালানয়ন্স বনহভূূত কারখানা কেনক কল গৃনহত হনয়নে । কেমন, অযালানয়ন্স কারখানার নকউ-২ এর তানলকাভূক্ত নয় এমন ৯৭ টি কারখানা কেনক কল গৃনহত হয় । এই কলগুনলা কলভনলউনম, কল টাইনম এবং কল গ্রাসের কারিানার েংিূার 

কভতর অন্তভূুক্ত করা হনয়নে নকন্তু এগুনলা ইসূয অেবা কলার কপ্রাোইল নিনত্র অন্তভূূক্ত করা হয়নন ।  
অযালানয়ন্স কারখানার কনলর শতকরা হার ২০১৫ সানলর ৬৫৪টি কারখানার ওপর নভনি কনর করা হনয়নে ।  
প্রনত মানসর বাস্তবনভনিক  সমসযার গ্রাে সমনয়র সানে সানে ইসূয পনরবতূননর কারনণ হয়ত সংবাি প্রজ্ঞনির  ইনতহানসর সনে সামঞ্জসযপূণূ নয় ।  

অূালাসয়ন্স কারিানা: ২,০৬০ 
েশ্লত পাশ্লর । # কলিিান: ১৫,৭১৪ অূালাসয়ন্স িডহভুচ ত কারিানা: ২০৬ # কারিানা: ৩৭৯ 

 

িািিডভডত্তক ইেযূ (ডিসেম্বর ২০১৪ ফথসক) 

• বডশ্লসম্বর ২০১৪ হথশ্লক জুন ২০১৫ পর্বন্ত ডিসেম্বর’১৪ জানুয়ারী,১৫ ফেব্রুয়ারী’১৫ মার্চ ’১৫ এডিল’১৫ ফম’১৫ জুন’১৫ 
০ 

েবমক তাশ্লদর নাম কারখানায়  ৫০ 

১০০ 

১৫০ 

#
 ক
ার
িা
না
 

১৪৯ 
১২৮ ১৭৪ 

১৬২ 

• এই বতন মাশ্লস বাস্তববভবত্তক সমসযা  ১৩১ ১৩৮ 
১৩৪

 

কল িিানকারী অূালাসয়ন্স কারিানার েংিূা - মাডেক 

৯০% 

১০% 

অযালাশ্লয়শ্লন্সর হর্ সমস্ত কারখানাগুশ্ললাশ্লত ফর্ ফকাসনা কল িািিডভডত্তক কল অ-িািিডভডত্তক কল 

অডনচু্ছক ইচু্ছক 

৭২% 

বভবত্তক সমসযা ববষয়ক ।  ২৮% 

ফহল্পলাইসন নাম জাডনসয়সছ কারিানাসক নাম জাডনসয়সছ 
বনর্ুক্ত েবমক হর্ হকাশ্লনা ইসূযশ্লত হ ান িূডির্ত তথূ জানাসত আগ্রহী – এডিল - জুন 

পৃষ্ঠা ৩ 



অবভজ্ঞতার মাধ্যশ্লম  
হিখা 
ঘটনা অধ্যয়ন 
ঘটনা অধ্যয়নগুশ্ললা আমাশ্লদর কথা হেল্পলাইন 
অব সারশ্লদর প্রবতশ্লদশ্লনর অবভজ্ঞতা তুশ্লল ধ্শ্লর,  
র্ারা েবমকশ্লদর বনকট হথশ্লক প্রবতবদন কল গ্রেন  
করশ্লেন এবং েবমকশ্লদর সমসযা সমাধ্াশ্লন বক  
গুরুত্বপূণব পদশ্লিপ হনয়া েশ্লচ্ছ তা ধ্ারণ করশ্লেন।  
বনশ্লে এবপ্রল ১ এবং জনু ৩০, ২০১৫- এর  
হভতর ঘশ্লট র্াওয়া দশু্লটা ঘটনার বববরণ তুশ্লল  
ধ্রা েশ্ললা । 

ঘটনা অধ্যয়ন: সববাশ্লগ্র বনরাপত্তা 
আমাশ্লদর কথা হেল্পলাইশ্লনর বনকট প্রধ্ানতম  
গুরুত্বপূণব ববষয় েশ্ললা বনরাপত্তা সমসযা । একটি  
ঘটনার কথা ধ্রা র্াক,হর্খাশ্লন একজন েবমক 
ওয়যারোউশ্লসর একটি বন্ধ ববেগবমন পশ্লথর বযাপাশ্লর 
হেল্পলাইশ্লন বরশ্লপাটব  কশ্লরবেশ্ললন। এই েবমক, 
হকায়াবলটি ইন্সশ্লপক্টর, লিয কশ্লরন হর্ ওয়াকব  
হষ্টিশ্লনর বনশ্লচ এবং ববেগবমন পশ্লথ র্াবার  
রাস্তাগুশ্ললাশ্লত  যাবিক স্তুপ কশ্লর রাখা । জরুবর 
মহুুশ্লতব  ওই জায়গা হথশ্লক হবর েওয়া কঠিন েশ্লয় 
পড়শ্লব। ওই েবমক মযাশ্লনজশ্লমন্টশ্লক প্রস্তাব কশ্লরবেশ্ললন 
হর্শ্লনা হকায়াবলটি পবরদিবন বাইশ্লর করা েয়, 
বকন্তু প্রস্তাব প্রতযাখযাত েশ্লয়বেশ্ললা ।  

হেল্পলাইন কমবকতব ারা ববষয়টির গুরুত্ব উপলবি 
কশ্লর অযালাশ্লয়ন্স কমবকতব া এবং কারখানার  
মযাশ্লনজশ্লমন্টশ্লক অববেত কশ্লরন । কারখানার  
মযাশ্লনজশ্লমন্ট ববষয়টি তদন্ত কশ্লর হদখশ্লত এবং 
সমাধ্ান করশ্লত প্রবতশ্রুবত প্রদান কশ্লরন । হেল্প- 
লাইন অব সার েবমকশ্লক সংবিি বনশ্লদবিনা হদন । 

কশ্লয়কবদন পর, হেল্পলাই্ন অব সার ওই েবমকশ্লক 
হ ান বদশ্লয়বেশ্ললন এটা র্াচাই করার জনয হর্ 
এশ্ললাশ্লমশ্ললা কশ্লর রাখা  যাবিশ্লকর স্তুপ এখন বক 
অবস্থায় আশ্লে এবং বতবন জানশ্লত পাশ্লরন হর্ 
পবরবস্থবত আশ্লগর মশ্লতাই আশ্লে । ববষয়টি  
অযালাশ্লয়ন্সশ্লক অববেত করা েশ্লল অযালাশ্লয়ন্স 
তৎিনাৎ মযাশ্লনজশ্লমন্টশ্লক হ ান হদয় । হবি 
কশ্লয়কবার েস্তশ্লিপ করার পরও পবরবস্থবতর 
হকাশ্লনা পবরবতব ন ঘশ্লটনা । এরপর হবি কশ্লয়কজন্  
উধ্বতন মযাশ্লনজশ্লমশ্লন্টর সশ্লে হর্াগাশ্লর্াগ করা েয়। 
পবরশ্লিশ্লষ, কারখানার হজনাশ্লরল মযাশ্লনজার স্বচশ্লি 
পবরবস্থবত হদখশ্লত ওয়যারোউস পবরদিবন কশ্লরন ।  
বতবন ওয়যারোউস মযাশ্লনজারশ্লক তাতিবনক ববষয় 
টি স্থায়ী সমাধ্াশ্লনর জনয বনশ্লদবিনা হদন । এই 
সমসযা হেল্পলাইশ্লন পুনরায় বরশ্লপাটব  করা েয়বন ।  

হেল্পলাইন এবং অযালাশ্লয়ন্স হথশ্লক বারবার হ ান 
হদবার কারশ্লণ এবং হজনাশ্লরল মযাশ্লনজার  
ববষয়টিশ্লত মশ্লনাশ্লর্াগ হদবার কারশ্লণ অবশ্লিশ্লষ 
এই বনরাপত্তা ববষয়ক উশ্লিশ্লগর একটি স ল 
সমাধ্ান সম্ভব েয় ।  

ঘটনা অধ্যয়ন: অবকাঠাশ্লমাগত উশ্লিগ 
েবমকশ্লদর উশ্লিগ সব সময়ই গুরুত্বপূণব এবং এমন  
বক হিষ পর্বন্ত ঘটনা সতয বশ্লল প্রতীয়মান না 
েশ্ললও তার উশ্লিগ হক অতযন্ত গুরুত্ব সেকাশ্লর 
বনশ্লত েশ্লব । নাম প্রকাশ্লি অবনচ্ছকু একজন   
েবমশ্লকর কথা ধ্রা র্াক, বর্বন তার কারখানার 
৫ম তলায়  াটল রশ্লয়শ্লে বশ্লল বরশ্লপাটব  কশ্লরবেশ্ললন।   

হেল্পলাইশ্লন বরশ্লপাটব  করার পর েবমক তার নাম 
প্রকাি কশ্লরনবন । এর পর অশ্লনকবার হ ান  
কশ্লরও তাশ্লক পাওয়া র্ায়বন । হেল্পলাইন স্টা রা 
ওই কারখানার একই জায়গার েবমকশ্লদর হ ান 
কশ্লরন র্াশ্লদর নম্বর সংগ্রে করা েশ্লয়বেশ্ললা েবমক 
হেল্পলাইন প্রবিিশ্লণর সময় । অনযানয েবমকরা  
জানান হর্ হদয়াশ্লল হচাশ্লখ পড়ার মশ্লতা একটি 
 াটল রশ্লয়শ্লে বকন্তু তাশ্লদর মযাশ্লনজশ্লমন্ট তাশ্লদর 
এই বশ্লল আশ্বস্ত কশ্লরশ্লে হর্ এই  াটল ভবশ্লনর 
জনয হমাশ্লটও ঝুুঁ বকপূণব নয় । অযালাশ্লয়ন্স কমবকতব া 
হদর ববষয়টি অববেত করা েশ্লল, আযালাশ্লয়ন্স  
হটকবনকযাল টিম কারখানা পবরদবিন কশ্লরন এবং 
অবভশ্লর্াশ্লগর সতযতা বনরূপন কশ্লরন । পবরশ্লিশ্লষ 
তারা এই বসদ্ধাশ্লন্ত উপনীত েন হর্ এই  াটল 
হমাশ্লটও ঝুুঁ বকপূণব নয় হকননা এই  াটল হলাড 
ববয়াবরং স্ট্রাকচাশ্লরর ওপর বেশ্ললানা ।  
 
 
 

জবাববদবেতা এবং বরশ্লপাটব করশ্লণর জনয 
কশ্ললর হেনীববভাশ্লগর 
পবরবতব ন । 
হেল্পলাইশ্লনর পরীিামূলক পবব ২০১৪-এর  
অবভজ্ঞতার আশ্ললাশ্লক হেল্পলাইন কশ্ললর হেনীববভাগ 
হক পবরবতব ন করা েশ্লয়শ্লে এবং তদন্ত, সংস্কার 
ও েবমক কতৃব ক বরশ্লপাটব কৃত উশ্লিগসমেূ র্াচাইশ্লয়র 
লশ্লিয সকল পশ্লির জনয স্পষ্ট বনশ্লদবিনা সেকাশ্লর 
এই পবরবতব ন করা েশ্লয়শ্লে । সংশ্লিাধ্শ্লনর এই 
প্রবক্রয়াটি হেল্পলাইন, অযালাশ্লয়ন্স কমবকতব া এবং 
অযালাশ্লয়ন্স ওয়াকব ার হেল্পলাইন ওয়াবকব ং গ্রুশ্লপর 
একটি সবিবলত প্রশ্লচষ্টা । সংশ্লিাবধ্ত এই কল 
গ্রুশ্লপর হেনীববভাগ বনেরূপ: 
 
 

জরুবর বনরাপত্তা সমসযা: কারখানার অভযন্তরীণ 
ববষশ্লয় েবমকশ্লদর হর্ বরশ্লপাটব গুশ্ললা েতােত এবং  
সম্ভাবয হুমবকর সশ্লে সেৃক্ত তা এই হেনীশ্লত 
পশ্লড় । এর হভতর অন্তভুব ক্ত রশ্লয়শ্লে ভবন এবং 
/অথবা অবি বনরাপত্তা হর্মন কারখানার আগুন, 
কারখানার হভতশ্লর অবিকাশ্লন্ডর ঝুুঁ বক, কারখানার 
তালাবদ্ধ অথবা বন্ধ ববেগবমন দরজা, ববম 
কলাম  অথবা হদয়াশ্লল  াটল, এবং হদয়াল 
অথবা জানালার ঝাুঁকুবন ।  
 
 

অ-জরুবর বনরাপত্তা সমসযা: বনরাপত্তা সংক্রান্ত 
েবমকশ্লদর হর্ সমস্ত বরশ্লপাটব  র্া (১) আসন্ন  
িয়িবত /েতােশ্লতর সশ্লে সেৃক্ত নয় অথবা 
(২) হর্ সমস্ত বরশ্লপাটব  কারখানা ববেভূব ত 
(হকননা হসগুশ্ললা অযালাশ্লয়শ্লন্সর আওতাভূক্ত নয়) 
কারখানার বাইশ্লরর ববষয় বনশ্লয় েবমকশ্লদর   
উশ্লিশ্লগর হিশ্লৈ সমসযাগুশ্ললার বযাপাশ্লর তাৎিবনক 
পদশ্লিপ হনয়া েয় তশ্লব তা র্থার্থ কতৃব পিশ্লক 
অববেত করা েয় । এই ইসূযসমশূ্লের মশ্লধ্য  
রশ্লয়শ্লে সবক্রয় আগুন (কারখানার বাইশ্লর), 
বস্টশ্ললর িয়প্রাবি, হপিাগত বনরাপত্তা ঝুুঁ বক, এবং 
অপর্বাি স্বাস্থয সংক্রান্ত সুববধ্াবদ/স্বাস্থযবববধ্ ।  
 
 

জরুবর অ-বনরাপত্তা সংক্রান্ত সমসযা: েবমকশ্লদর 
হর্ বরশ্লপাটব গুশ্ললা তাৎিবনক পদশ্লিপ হনয়ার  
প্রশ্লয়াজন পশ্লড় বকন্তু হসগুশ্ললা ভবন এবং অবি 
কাশ্লন্ডর সশ্লে সরাসবর সেৃক্ত নয় । জরুবর 
অ-বনরাপত্তা সংক্রান্ত বতন ভাশ্লগ ববভক্ত: 

• হেনী ক: গুরুতর অ-বনরাপত্তা ববষয়ক 
েবমক সমসযা হর্মন িাবররীক বনর্বাতন, 
হর্ৌন েয়রাবন, মচুশ্ললকার বযবোর, চুবক্ত- 
বভবত্তক অথবা ববন্দ েবমক, বিশু েম, এক 
মাশ্লসরও অবধ্ক সময় ধ্শ্লর পাবরেবমক না 
হদয়া অথবা চলাচশ্লল বাধ্া বনশ্লষধ্ । 

• হেনী খ: গুরুতর অ-বনরাপত্তা সংক্রান্ত  
সমসযা হর্মন িারীবরক বনর্বাতন, হর্ৌন 
েয়রাবন, নবথপৈ আটশ্লক রাখা, মারামাবর, 
ধ্মবঘট, গুরুতর কমব ববরবত, এবং সবমবত 
গঠশ্লনর অবধ্কার লঙ্ঘন ।  
 

• হেনী গ: ভয়ভীবত প্রদিবন অথবা সততার 
সমসযা হর্মন অযালাশ্লয়শ্লন্সর ত্রনবতক অথবা 
স্বচ্ছতা ববষয়ক নীবতমালার সম্ভযাবয লঙ্ঘন 
অথবা েবমকশ্লদর হেল্পলাইন বযবোশ্লর বাধ্া 
প্রিোন্ করা । এই হেনীর অন্তভুব ক্ত ববষয়  
গুশ্ললা েশ্ললা ঘুষ অথবা দনুীবত ববষয়ক 
বরশ্লপাটব , অননশু্লমাবদত সাবকন্ট্রাবক্টং এবং 
হেল্পলাইন বযবোশ্লর ভয়ভীবত প্রদিবন ।  
 

অ-জরুবর অ-বনরাপত্তা ইসূয: হর্ সমস্ত বরশ্লপাটব  
চাকুবরর সশ্লে সেকব র্ুক্ত হসগুশ্ললা এই হেনীভুক্ত, 
হর্মন িবতপুরণ, পদাবনবত, ত্রবষময, কারখানায় 
প্রশ্লদয় খাদয/পাবনয়, কমবঘন্টা, চাকুবরচূযতকরণ, 
এবং হমৌবখক বনর্বাতন ।  
 

এই সমস্ত কশ্ললর হেনীববভাগগুশ্ললা সেশ্লকব  জানশ্লত 
অথবাৎ বকভাশ্লব তথয প্রচাবরত েয় অথবা তদশ্লন্ত, 
সংস্কাশ্লর এবং েবমক কতৃব ক বরশ্লপাটব কৃত উশ্লিগ 
সমেূ র্াচাইশ্লয় এই সব তথয বক ভূবমকা পালন 
কশ্লর – এসব জানশ্লত হর্াগাশ্লর্াগ করুন : 
workerhelpline@afbws.org. 

পৃষ্ঠা ৪ 



২৫ এবপ্রল হনপাশ্ললর হগাখবায় িবক্তিাবল ভূবমকশ্লের প্রচন্ড 
আঘাত ৪০০ মাইল দশূ্লর অববস্থত বাংলাশ্লদিশ্লকও কাুঁবপশ্লয় হতাশ্লল 
এবং এই ভূবমকশ্লের কারশ্লণ আমাশ্লদর কথা হেল্পলাইশ্লর প্রচুর 
পবরমান হ ান আসশ্লত শুরু কশ্লর । বস্তুত, এবপ্রল ২৫ হথশ্লক 
হম ১২ তাবরখ পর্বন্ত অথবাৎ সববশ্লিষ িবক্তিালী ভূবমকেশ্লত্তার 
ভূকেন অনভূুত েওয়ার আগ পর্বন্ত আমাশ্লদর কথায় ৫৪ টি 
কারখানা হথশ্লক ৮৩ টি জরুবর হ ান আশ্লস । এর হভতর 
~৮৫% কল আশ্লস অযালাশ্লয়ন্স কারখানা হথশ্লক আর অববিষ্ট 
~১৫% কল আশ্লস অযালাশ্লয়ন্স ববেভূব ত কারখানা হথশ্লক র্া 
হেল্পলাইশ্লনর বযাপক ববসৃ্তবতর প্রমান ।  
 
ভূবমকে এবং ভূবমকেশ্লত্তার ভূকেশ্লনর সময় হেল্পলাইশ্লনর  
েবমশ্লকরা জরুবর বনরাপত্তা ইসূযশ্লত প্রচুর পবরমান কল প্রদান 
কশ্লরন । জরুবর বনরাপত্তা ইসূযগুশ্ললাশ্লত বেশ্ললা ভবশ্লন  াটল  
অথবা অনযানয অবকাঠাশ্লমাগত ববকৃবত (৫৫টি দষৃ্টান্ত রশ্লয়শ্লে), 
বন্ধ ববেগবমন পথ অথবা ববেগবমন পশ্লথর বযাপাশ্লর বববধ্বনশ্লষধ্। 
(৩টি দষৃ্টান্ত রশ্লয়শ্লে) । অশ্লনক েবমক বহুমবুখ ববষয় বনশ্লয় 
তাশ্লদর উশ্লিগ প্রকাি কশ্লরন ।  

ববকৃবত ঘশ্লটবন এবং ববেগবমন পথ বন্ধ েয়বন, বকন্তু এই 
ঘটনা পাবরপাবশ্ববক ববষশ্লয়র প্রবত েবমকশ্লদর আরও হববি  
সশ্লচতন কশ্লর হতাশ্লল । সব হিশ্লৈই, হেল্পলাইন সশ্লববাচ্চ গুরুত্ব 
বদশ্লয়শ্লে েবমকশ্লদর বনরাপত্তার ববষয়টিশ্লক এবং অযালাশ্লয়ন্স ও  
কারখানা বযবস্থাপকশ্লদর ববষয়গুশ্ললা তৎিণাৎ অববেত করা 
েয় । 

অযালাশ্লয়ন্স হটকবনকাল টিম হসগুশ্ললার অবধ্কাংি কারখানাশ্লত 

সমস্ত বরশ্লপাটব  করা েশ্লয়শ্লে, অযালাশ্লয়ন্স নন-হটকবনকযাল টিম শ্রে 

অবিযই ববেগবমন পথ হখালা রাশ্লখন । অযালাশ্লয়শ্লন্সর আওতাভুক্ত 
নয় এমন কারখানাগুশ্ললা হথশ্লকও হ ান এশ্লসশ্লে এবং এ হিশ্লৈ 
ববষয়গুশ্ললা  শ্ললা-আপ করার জনয অযাকডব  অথবা বডআইএ ই 
হক অববেত করা েশ্লয়শ্লে ।  

হেল্পলাইন কতৃব ক সংগৃেীত উপাত্ত কারখানা মযাশ্লনজার এবং 

 

একটি বনববড় পর্বশ্লবিণ: হনপাশ্ললর 
ভূবমকশ্লে সৃষ্ট জরুবর বনরাপত্তা 
সমসযা ।  

 

ভূবমকে সংক্রান্ত কল এবং সাড়া প্রদান 

২৫ এবপ্রল ২০১৫ 
প্রথম কলটি আশ্লস দপুরু ১২:৩৩-এ, ভূবমকে তখনও চলবেশ্ললা ।  
কারখানার ভবন কাুঁপবেশ্ললা এবং েবমকরা ভবন হথশ্লক হবর েবার 
হচষ্টা করবেশ্ললা । ঘন্টাখাশ্লনশ্লকর হভতর ৯টি অযালাশ্লয়ন্স কারখানা 
হথশ্লক ১০টি কল আশ্লস এবং বদশ্লনর হিশ্লষ ২৬ টি কারখানা হথশ্লক 
হমাট কল আশ্লস ৩২টি । ১৮ জন কলার বরশ্লপাটব  কশ্লরন হর্ তারা 
কারখানা ভবশ্লন  াটল হদখশ্লত হপশ্লয়শ্লেন । একজন কলার  
বরশ্লপাটব  কশ্লরন হর্ একটি ববেগবমন দরজা বন্ধ । অযালাশ্লয়ন্স 
ইবজজনয়াবরং টিম পবরদিবন হিশ্লষ এই কারখানাগুশ্ললার একটির 
ববষশ্লয় বডআইএ ই হক অববেত করা েয় ।  

২৬ এবপ্রল ২০১৫ 
কল প্রদাশ্লনর পবরমান বরৃি অবযােত । ২৩টি কারখানা হথশ্লক ১০  
ঘন্টায় বৈিটি কল আশ্লস হেল্পলাইশ্লন । ১৮ জন েবমক বরশ্লপাটব  কশ্লরন  
হর্ তাশ্লদর কারখানা ভবশ্লন  াটল হদখা বদশ্লয়শ্লে এবং ১২ জন েবমক  
ভূবমকশ্লে ভবন কেশ্লনর অবভজ্ঞতার কথা জানান । অযালাশ্লয়ন্স  

র্বদও ভূবমকশ্লের কারশ্লণ হকাশ্লনা প্রকার অবকাঠাশ্লমাগত  ইবজজবনয়াবরং টিশ্লমর মলূযায়ন হিশ্লষ দশু্লটা কারখানার ববষশ্লয় 

২৭ এবপ্রল ২০১৫ 
১২ টি কারখানা হথশ্লক ১২ ঘন্টায় হমাট ১৭ টি কল আশ্লস হেল্পলাইশ্লন । 
১৬ জন েবমক বরশ্লপাটব  কশ্লরন  াটল ববষশ্লয় এবং একজন েবমক বরশ্লপাটব  
কশ্লরন ভবশ্লনর কেন ববষশ্লয় । সবগুশ্ললা কারখানাই পরবতীশ্লত পবরদিবন 
কশ্লর অযালাশ্লয়শ্লন্সর হটকবনকযাল অথবা নন হটকবনকযাল টিম, মলূযায়ন  

র্তগুশ্ললা অবকাঠাশ্লমাগত ববকৃবত হেল্পলাইশ্লন বরশ্লপাটব  করা েশ্লয়শ্লে  হিশ্লষ তারা কারখানাগুশ্ললাশ্লক বনরাপদ বশ্লল গনয কশ্লরন ।   

মলূযায়ন কাজ সেন্ন কশ্লরশ্লে । হর্ সব হিশ্লৈ কারখানার ২৯ এবপ্রল ২০১৫ 
অপাশ্লরিন প্রশ্ন ববদ্ধ হসগুশ্ললার বযাপাশ্লর বডপাটব শ্লমন্ট অব একজন্ েরিক কোিখোন্োভবপন্ি ফোর্ে রবষয়ক রিপ োর্ট  কপি ।  
ইন্সশ্লপকিন  র  যাক্টবরজ এন্ড এসটাবিিশ্লমন্ট (বডআইএ ই) অ্যোেোপয়ন্স শ্রর্করন্কোে টিি কোিখোন্ো  রিির্টন্ কপিন্ এবং  
হক অববেত করা েশ্লয়শ্লে । বাধ্াগ্রস্ত ববেগবমন পথ সেশ্লকব  হর্ কোিখোন্ো ভবন্ রন্িো ি শ্রিখপত  োন্ ।  

সব কারখানা পবরদিবন কশ্লরশ্লে এবং প্রাকৃবতক দশু্লর্বাগ ও অনযানয ৩০ এরপ্রে ২০১৫ 
দঘুবটনার সময় ভবনতযাশ্লগ েবমকশ্লদর বাধ্া না হদয়ার বযাপাশ্লর শ্রিল্পেোইন্ টিপি একজন্ েরিক কোিখোন্োি ভবপন্ একটি ফোর্ে 
তাশ্লদর হর্ বাধ্যবাধ্কতা হস ববষশ্লয় কারখানা েবমকশ্লদর স্মরণ আপে বপে জোন্োন্ । অ্যোেোপয়ন্স  পি জোন্োয় শ্রে শ্রেোড রবয়োরিংপয়ি 
কবরশ্লয় হদন । হর্খাশ্লন ববেগবমন দরজার বযাপাশ্লর বরশ্লপাটব  করা ও ি শ্রকোপন্ো ফোর্ে শ্রন্ই এবং েরিকপিি রন্কর্ এই েুেংবোিটি 
েশ্লয়শ্লে হসখাশ্লন কারখানাশ্লক অববেত করা েশ্লয়শ্লে হর্ন তারা                    প্রিোপন্ি জন্য কোিখোন্ো বযবস্থো কপিি উ পির্ শ্রিন্ ।  

১২শ্রি ২০১৫ 
ভয়ঙ্কি ভূরিকপেি প্রভোব শ্রফি বোংেোপিপর্ এপে আঘোত কপি ।   
িজুন্ েরিক িপুর্ো রভন্ন কোিখোন্ো শ্রেপক জরুরি রন্িো ত্তো রবষয়ক 

পবরশ্লিশ্লষ, হেল্পলাইন বাংলাশ্লদশ্লির এই কঠিন দুুঃসমশ্লয় জরুবর েিেযো রিপ োর্ট  কপিন্ েো তোৎযরন্ক অ্যোেোপয়ন্স এবং কোিখোন্ো 
বনরাপত্তা ববষয়ক উশ্লিগ বচবিতকরশ্লণ অবদান রাখশ্লত হপশ্লরশ্লে ।  বযবস্থো কপিি িেূযোয়পন্ি েপে েেৃক্ত ।  

অযালাশ্লয়ন্স সদসযশ্লদর জনয সোয়ক ভূবমকা পালন কশ্লরশ্লে,  শ্রিোর্ ৩টি কোিখোন্োপক  েটোপেোচন্োি জন্য রডআইএফই শ্রক অ্বরিত  
কারখানার বনরাপদ কমবপবরশ্লবি ত্রতবরশ্লত অবদান রাখশ্লে ।  কিো িয় । অ্ন্যগুপেোপক রন্িো ি বপে েন্য কিো িয় ।  

পৃষ্ঠা ৫ 

বডআইএ ই হক অববেত করা েয় ।   

কালানুক্রমিক হাইলাইটস 



 

                  ডিটিআই  ফেডলসেশন   সয়ন্ট, প্লর্ ৩এিং ৫, ফরাি নং ১১৩/A, 
                   গুলশান  ২, ঢাকা-  ১২১২, িাংলাসিশ 

WorkerHelpl ine@afbws.org 

আমরা হক? 

আওয়ার ভশ্লয়স অথবা বাংলায় আমাশ্লদর কথা বতনটি সেশ্লর্াগী প্রশ্লজক্ট পাটব নাশ্লরর এক চমৎকার অংবিিাবরত্ব – বিয়ার ভশ্লয়স, কান গ্রুশ্লপর 
(Chan Group) একটি প্রশ্লজক্ট র্া েট লাইন পবরচালনা কশ্লর থাশ্লক এবং সরবরােকাবরশ্লদর হভতর বববাদ বমমাংসার হকৌিল গঠন কশ্লর থাশ্লক; 
 ুলবক: একটি স্বনামধ্নয সুবিল সমাজ েবমক এবং তাশ্লদর পবরবাশ্লরর জীবন মান উন্নয়শ্লন কাজ কশ্লর থাশ্লক; এবং গুড ওয়ার্ল্ব  সলযূিনস (বজ  

ডবিউএস )একটি অলাভজনক সংগঠন র্ার গুরুত্বপূণব োবতয়ার-হলবার বলংক- র্া ১০০,০০০ জন েবমশ্লকর কাশ্লে হপৌুঁশ্লে হগশ্লে । প্রশ্লতযকটি 
অংবিিারই তাশ্লদর বহু বেশ্লরর অবভজ্ঞতাশ্লক কাশ্লজ লাবগশ্লয় একটি নতুন সশ্লববাচ্চ মান সেন্ন কারখানাগুশ্ললার জনয হলবার কম্প্লাশ্লয়ন্স হপ্রাগ্রাম   
গঠন কশ্লরশ্লে । 

             কারখানায় আমাশ্লদর কথা সংক্রান্ত তথয প্রচার 

 


