
শ্রমিক হেল্পলাইনে হেয়া হ ানে সাধারণত 

শ্রমিকনের মিেযিাে এিং সুমিমেত 

উনেগগুনলার প্রমত লে ঘনে । হেিে 

মেরাপত্তা ,েযােয ক্ষমতপুরণ ,অথিা 

েয়রামেিূলক সিসযা । োর কারনণ ,

হেল্পলাইেনক অনেক সিয় শ্রমিকনের 

উনেনগর িযানরামিোর মেনসনি হেখা েয় ।  

 

প্রতযামিত 

উোেরণ মেনসনি িলা োয় ,২০১৫ সানলর 

এমপ্রনল েখে িাংলানেনি ভূমিকম্প আঘাত 

কনরমিনলা ,তখে আিানের কথা হেল্পলাইনে 

অজস্র হ াে কল এনসমিনলা   ( একমেনেই ২৬টে 

কারখাো হথনক ৮১টে কল এনসমিনলা   ) ো 

িূলত মেরাপত্তা মেনয় শ্রমিকনের িযাপক 

উমেগ্নতারই প্রমত লে । েখে ২০১৬ সানলর 

িরৎ কানল সারা িাংলানেি জনুে আরএিজজ 

হসক্টনর শ্রমিক অনসান্তষ শুরু েনয় হগনলা তখে 

এক ডজনেরও হিমি শ্রমিক িাত্র এক সপ্তানে 

তানের শ্রি-সংক্রান্ত সিসযা মিষয়ক মরনপােট 

কনরনি হেল্প লাইনে । ২০১৭ সানলর মেতীয় 

প্রামন্তনক ,সাইনলাে হিারার প্রিল িাতাস এিং 

িৃটিপানতর কারনণ ক্ষমতগ্রস্ত েয় উপকূলিতী 

অঞ্চলসিূে ,তখে ৩০টে কারখাোর ৬৬ জে 

শ্রমিক তানের মেরাপত্তা এিং তানের পমরিানরর 

মেরাপত্তায় উমেগ্ন েনয় হেল্পলাইনে মরনপােট কনরে 

।  

এই সিস্ত কলসিূে প্রতযামিত মিেযিাে 

পমরমিমতর প্রমত লে ,এিং এটে প্রমতমেমধত্ব 

কনর উনেগসিূে মরনপােট করার একটে কাে টকর 

সুিযিিার ।  

হেল্পলাইনের আনরকটে গুরুত্বপূণ ট আিিযকতা হে 

শুধুিাত্র প্রতযামিত কনলর কারনণই তা েয়, এটে 

আনরকটে প্রনয়াজেীয়তাও রনয়নি: মকিু সিসযা 

মরনপােট করা েনয় থানক ো েয়ত সি টজেমিমেত েয়, 

হতিে একো আনলামিত েয় মকংিা েয়ত তথযসিৃদ্ধ 

েয়, মকন্তু শ্রমিকনের জেয েনথি ক্ষমতর কারণ েনত 

পানর ।  

হিষ পষৃ্ঠায় হেখুে 

দ্বিতীয় ত্রৈমাদ্বিক হেল্পলাইন দ্বির ানাম 
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হ াকারি হেল্পলাইন:  

হেল্পলাইন হেরক আম া দ্বক 

আিা কর রত পাদ্ব  
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অ-জরুমর: মেরাপত্তা অ-জরুমর:অমেরাপত্তা 

২ 

 এমপ্রল হথনক জেু এই মতে িানস 
আিানের কথায় হিাে হ াে এনসনি 

১৭,৭৩৯ টে । এ োিত পে টন্ত হিাে 

হ াে এনসনি ১৪৪,৭১২ টে ।  

 

 এই ত্রত্রিামসনক আিানের কথায় হিাে 

িাস্তিমভমত্তক কল এনসনি ৪৪৯টে । তার হভতর 

জরুমর েনলা ৬৭টে এিং অ-জরুমর েনলা 

৩৮২টে । মেরাপত্তা মিষয়ক সিনিনয় হিমি হে 

মিষনয় মরনপােট েনয়নি তা েনলা আগুে এিং 

মিপজ্জেক আগুে  ( প্রাথমিকভানি হেগুনলা 

কারখাোর িাইনর সংগটিত েনয়মিনলা;  অপে টাপ্ত 

সুমিধামে; হপিাগত স্বািয ঝুুঁ মক ।  

 মিসড কল অথিা হেস্ট কল িযতীত 

এই িানসর হিাে কনলর ২৯% মিনলা 

সাধারণ অেুসন্ধােিূলক কল । 

অেুসন্ধােিূলক কনলর অমধকাংিই মিনল 

হেল্পলাইে সোয়তার সক্ষিতা এিং শ্রি 

আইে সংক্রান্ত ।   

               

 

 

 

 

 

    

  

  

 

    

  

 
      

 

 

 
 

      

 
 

   

 

                          

 

 

· এই ত্রত্রিামসনক সিনিনয় হিমি কল এনসনি 
সকাল ১১ো হথনক মিনকল ৪ো পে টন্ত ,ো 

গত মতে িানসর প্রিেতার সনে সেমতপূণ ট 

এিং প্রিুর পমরিাে হেস্ট কল আসার কারণ 

েনলা মরনেিার প্রমিক্ষণ ।     

 

 

· এই মতে িানস অযালানয়ন্স কারখাোর 
শ্রমিকনের মেকে হথনক আিানের কথা 

হেল্পলাইনে হিাে িাস্তিমভমত্তক হ াে 

এনসনি ১,৪২৯টে । মরনপােটকৃত 

ইসুযগুনলার হিমিরভাগই মিনলা ক্ষমতপূরণ ,

কারখাোর িাইনর অমগ্নকান্ড এিং হিৌমখক 

মেে টাতে সংক্রান্ত ।  



      

 

 

  
          

  

পুেরায় হোগানোনগ 

অসিথ ট 

  

 

 

 

সিসযা সিাধাে: এমপ্রল-জেু 






 •গ্রান  ভূয়া এিং “হো কযানেগমর” কল উনেখ হেই, শুধুিাত্র কল গ্রেে এিং মেনের হিলা কল গ্রেনের সংখযা িযাতীত ।  

•অযালানয়ন্স িমেভুটত কারখাো হথনক কল গৃেীত েনয়নি । হেিে এই মতে িানস ১৩৭টে কারখাো হথনক হ াে এনসনি 

হেগুনলা অযালানয়ন্স তামলকাভুক্ত েয় । এই সিস্ত কল উপনরাক্ত গ্রান র কল প্রোনের সিনয়র গ্রা , কারখাো গ্রা  এিং 

কল ভমলউি গ্রান র অন্তভুটক্ত করা েনয়নি । 

•প্রমত িানস িাস্তিমভমত্তক কনলর সংখযা মেউজনলোর ইমতোনসর সনে োও মিলনত পানর  । হকেো সিসযার হশ্রেী 

মিেযস্তকরণ সিনয়র সানথ সানথ পমরিমতটত েনয়নি ।  

•হেল্পলাইে  িালু েওয়া কারখাোরগুনলার # শ্রমিক এিং # কারখাো মিষয়ক তথয অযালানয়ন্স কতৃক প্রনেয় । 

 এই মতে িানস অযালানয়ন্স কারখাোর শ্রমিক 
কতৃটক মরনপােটকৃত িাস্তিমভমততক ইসূযর ৬১ %

সিাধাে েনয়নি । হে সিসযাগুনলার সিাধাে েয়মে 

হসগুনলার কারণ েনলা শ্রমিকরা সিাধানে সোয়তা 

িায়মে অথিা সিসযাটে সিাধানের জেয উক্ত 

শ্রমিকনের সনে হেল্পলাইে স্টা রা অথিা 

অযালানয়ন্স স্টা রা পুেরায় হোগানোগ করনত 

সক্ষি েেমে ।  

 ৯২ % শ্রমিক ,োরা এই ত্রত্রিামসনক 

িাস্তিমভমত্তক সিসযা মেনয় হেল্পলাইনে মরনপােট 

কনরমিনলে তারা হেল্পলাইনে তানের োি পমরিয় 

প্রকানি ইচু্ছক এিং ৮৫ %শ্রমিক তানের 

কারখাোয় োি প্রকাি ইচু্ছক মিনলে ।  

এই ত্রত্রিামসনক অযালানয়ন্স-িমেভূটত 

১৩৭টে কারখাো হথনক হেল্পলাইনে হ াে 

এনসনি । হিমিরভাগ হ ােই ক্ষমতপূরণ 

এিং িাকুমরিূযতকরণ সংক্রান্ত । 

 এই ত্রত্রিামসনক অযালানয়ন্স কারখাোর 
শ্রমিকনের মেকে হথনক আসা সিস্ত 

মরনপানেটর ৯৭ %সিসযার সিাধাে িানিটর 

হিষ োগাে সম্পন্ন করা েনয়নি । অিমিি 

অ-সিাধােকৃত ইসূয সিাধানের জেয 

অযালানয়ন্স হপ্রানোকল অেুসানরর 

প্রজক্রয়াধীে রনয়নি ।  

হনাট: 

শ্রমিকনের হেয়া তথয কারখাোগুনলা কতৃটক োিাই হিনষ 

অযালানয়ন্সনক কনলর উপাত্ত সরিরাে করা েনয় থানক 

হেে অযালানয়ন্স সেসয হকাম্পামেনের হসই উপাত্ত সিূে 

মিতরণ করনত পানর ।  

 কলার হপ্রা াইল:এমপ্রল-জেু 

 

           

      

 
 

 

 মলে  

কারখাোর হিয়াে (িিনর) কল প্রোনের সিয় শ্রমিকনের অিিাে 

 আজ পে টন্ত অগ্রগমত (জলুাই ২০১৪ হথনক ) 

 

 

 

 

 
হেল্পলাইনে োি প্রকানি ইচু্ছক 

 িযজক্তগত তথয প্রোনে ইচু্ছক -এমপ্রল-জেু 

কারখাোয় োি প্রকানি ইচু্ছক

 

৩ 

 

· হেল্পলাইে প্রমিক্ষণ প্রাপ্ত ৯০০টে 

কারখাোর হভতর হিাে ৫৭৫টে কারখাোর 

শ্রমিক (৬৪%) ২০১৭ সানলর এমপ্রল এিং জেু 

পে টন্ত আিানের কথা হেল্পলাইনে হ াে 

প্রোে কনরনি । হেল্পলাইে িাল ু েওয়া 

৩৫৪টে কারখাোর (৩৯%)শ্রমিক এই মতে 

িানস িাস্তিমভমত্তক মিষনয় মরনপােট কনরনি 

।  



মিটেআই হসমলনেিে পনয়ন্ট,  প্লে ৩এিং ৫, হরাড েম্বর ১১৩/এ ,  

গুলিাে ২, ঢাকা ১২১২, িাংলানেি  

Worke rHe lp l ine @afbws .o rg 

আমরা েক? 

আওয়ার ভনয়স অথিা িাংলায় আিানের 

কথা মতেটে সেনোগী প্রনজক্ট পােটোনরর 

এক িিৎকার অংমিোমরত্ব  – মলয়ার ভনয়স, 

কাে গররুনপর)Chan Group) একটে 

প্রনজক্ট ো েেলাইে পমরিালো কনর থানক 

এিং সরিরােকামরনের হভতর মিিাে 

মিিাংসার হকৌিল গিে কনর থানক;  ুলমক, 

একটে সম্মামেত সুমিল সিাজ সংগিে ো 

িাংলানেনির শ্রমিক এিং শ্রমিকনের 

পমরিানরর জীিেিাে উন্নয়নে কাজ কনর 

থানক; এিং গুড ওয়ার্ল্ট সলুিেস 

)জজডমিউএস(, একটে অলাভজেক 

সংগিে ো গুরুত্বপূণ ট োমতয়ার  – হলিার 

মলংক - ো ১০০,০০০ জে শ্রমিনকর কানি 

হপৌৌঁনি হগনি । প্রনতযকটে অংমিোরই 

তানের িেু িিনরর অমভজ্ঞতানক কানজ 

লামগনয় একটে েতুে, সি টনচা িাে সম্পন্ন 

কারখাোগুনলার জেয হলিার কম্পরলানয়ন্স 

হপ্রাগ্রাি গিে কনরনি ।  

 

২০১৭ সানলর মেতীয় ত্রত্রিামসনক প্রায় ১২টেওর হিমি, িন্ধ অথিা তালািদ্ধ িমেগ টিে 

পথ মিষয়ক সিসযার কথা শ্রমিকরা হেল্পলাইনে মরনপােট কনরনি । এই ধরনের 

সিসযা েতক্ষে ো িে ধরনণর মিপে টনয়র সটৃি ো কনর ততক্ষে পে টন্ত িে সিসযা 

মেনসনি মিমিত েয় ো । মকিু মকিু হক্ষনত্র, মরনপােটকৃত এই ধরনণর সিসযা 

িযানেজনিন্ট খুি দ্রতু সিাধাে কনর হ নলে । আিার মকিু হক্ষনত্র, শ্রমিকরা তানের 

হ ানে এগুনলার িমি তুনল রানখে তানের ঝুুঁ মকর প্রকৃমত এিং িাত্রা হিাঝানোর জেয 

। সিনক্ষনত্রই, দ্রতু এিং মেরাপনে শ্রমিকনের ভিে তযাগ করা হে অতযন্ত জরুমর 

তা এখে প্রিামেত ।  

একইভানি, মেম্নিানের খািার পামের সিসযা সিসিয় সিয়িত িযানেজনিন্ট 

অথিা সংমিি েযানন্ডর েজনর আনসো ।  ২০১৭ সানলর মেতীয় ত্রত্রিামসনক  

মেম্নিানের খািার পামের কারনে শ্রমিকরা অসুিয েনয় পনেনি এিে অনেকগুনলা 

ঘেো ঘনেনি । এিং মকিু মকিু হক্ষনত্র, কারখাোর হলারগুনলানত খািার পামের 

অভানির কারনণ মডোইনেিে েিার ঝুুঁ মক থানক । এই সি সিসযা এ োিত পে টন্ত 

সনন্তাষজেকভানি িযানেজনিন্ট এিং শ্রমিকনের কথা অেুসানর সিাধাে েনয়নি 

এিং হকসগুনলা সিাপ্ত েনয়নি ।  

 

                                                       আম া দ্বক দ্বিখলাম 

হেল্পলাইন        হ াকাি 

প্রথি পৃিার পর হথনক 

আিানের কথা মিষয়ক তথয কারখাোয় প্রিার করা েনচ্ছ              অমভেয় এিং হেল্পলাইে েম্বর সম্বমলত কাডট মেনয় শ্রমিকনের হেখানো েরনচ্ছ মকভানি আিানের কথা   হেল্পলাইে িযিোর করনত েয় 

 

 

আিানের কথায় কল হেয়া (  অথিা অেয হে হকানো হেল্পলাইনে) শ্রমিকনের 

সি টজেমিমেত উনেগগুনলার প্রমত লে আিা করা হেনতই পানর । হসই সনে একটে 

ভানলা কাে টকমর হেল্পলাইে শ্রমিকনের জেয তাৎতক্ষমেক, এিং সিসিয় হিানখ পনেো 

অথি, হেগুনলা মেরাপত্তার জেয এিং কি টনক্ষনত্রর জেয ভয়াভয় েুিমক েনয় ওনি এিে 

মিষয়গুনলা মরনপােট করার সনুোগ সৃটি কনর ।  

আিরা আিা করনিা, আপোরা এই ত্রত্রিামসনকর  লা ল এিং মিনিষণ পে টানলািো 

কনর লাভিাে েনয়নিে,  এিং আপোর িতািতনক আিরা স্বাগত জাোই ।  

ডাগ িযাে, আিানের কথা প্রনজক্ট মডনরক্টর 

 


