আমাদের কথা নিউজদেটার
ভনেউম ২, িম্বর ৬

বহল্পলাইন রিজিানাে
পরিকল্পনা, প্রজেক্ট টিজেি সাের্থ বৃরিকিণ এবং ৬,০০০এিও ববরি কল-এ রিনিাত
২৪ ঘন্টা সাড়া প্রিান(বাস্তবরিরিক প্রায় ৭৫০টিিও ববরি কল সহ) আোজিি
কর্ায় েুলাই, আগস্ট, এবং বসজেম্বি োজসি অনযতে গুরুত্বপূণথ কেথকান্ড রহজসজব
রিরিত হজয় আজে ।
তৃ তীয় ত্রৈোরসক ২০১৫ অনুসন্ধান ( বিখুন পৃষ্টা ২ এবং ৩)-এি পািাপারি,
এই সংস্কিণ-এ শ্ররেকিা বহল্পলাইজন তাজিি উজেজগি রবষয়গুজলা (জিখুন পৃষ্ঠা ৬)
রিজপার্থ কিাি পি শ্ররেকিা সজতাষেনক ফলাফল পান রকনা বস রবষজয় রনয়রেত
বে েরিপ পরিিালনা কিা হয় তাি ওপি গুরুত্বাজিাপ কিা হজয়জে । এই েরিজপ
ইন্টাজিকটিি িজয়স বিসপন্স ( আইরিআি ) বর্কনলরে বযবহাি কজি শ্ররেকজিি
বোবাইল বর্জক তর্য সংগ্রহ কিা হজয়জে, ো বহল্পলাইজনি সম্ভাবয বকান বকান
বেজৈ উন্নরত কিা সম্ভব বস রবষয়ক একটি অতিৃরষ্ট প্রিান কজিজে ।
ঘর্না অধ্যয়নগুজলা শ্ররেক কতৃথ ক রিজপার্থকৃ ত সেসযায় এবং সেসযা সোধ্াজনি
প্ররিয়ায় একটি অতিৃরষ্ট প্রিান কজি (জিখুন পৃষ্ঠা ৪ এবং ৫ ) । আোজিি
কর্া প্রজেক্ট পার্থনাি সম্পরকথত তর্য পাজবন পৃষ্ঠা ৭-এ ।
পরিজিজষ, আেিা আপনাজিি িাবনা ও েতােত প্রতযািা কিরে, আপনািা
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এই ঠিকানায় রলখজত পাজিন ।

বহল্পলাইন সম্প্রসািণ । বহল্পলাইন পরিিালনাি
প্রর্ে বেজি, আোজিি কর্া বহল্পলাইন প্রায়
৩০০ টিিও ববরি কািখানাি শ্ররেকজিি
রনকর্ বপ ৌঁজে বগজে । েুলাই ২০১৬ এি
বিষ নাগাি, আিা কিা হজে অযালাজয়জন্সি
িতিাগ কািখানায় বহল্পলাইন সুরবধ্া বপ ৌঁজে
োজব, এই কােথিে শুরু হজব এই িিজত ।
অযালাজয়ন্স োস্টাি বেইনািজিি বহল্পলাইন
প্ররিেণ প্রিান কিা হজব, োিা এিপি
কািখানা প্ররতরনরধ্জিি এই প্ররিেণ প্রিান
কিজবন । (এবং কািখানা প্ররতরনরধ্িা
শ্ররেকজিি এই প্ররিেণ প্রিান কিজবন। উজেিয
হজলা সেস্ত শ্ররেক বর্ালরি নম্বি সম্বরলত একটি
কজি কার্থ পাজবন এবং বসই সজে রনজিথ িনাবলী
পাজবন বেন তািা রনিাপিা এবং অনযানয
উজেজগি রবষয়গুজলা রিজপার্থ কিজত পাজি ।
রিজিিাি প্ররিেণ পরিকল্পনা : অরিজ্ঞ
বহল্পলাইন বেইরনং টিে বহল্পলাইন রবষয়ক
অতঃিৃরষ্টলাি কিাি েনয এবং এজত বে
েযাজনেজেন্ট এবং শ্ররেক উিয়পেই লািবান
হজবন বস কর্া স্মিণ করিজয় রিজত এই িিজত
বাোইকৃ ত রকেু কািখানা পরিিিথন শুরু
কিজবন । এই পরিিিথজনি অংি রহজস
ফু লরক েযাজনেজেজন্টি সজে সাোৎ কিজবন,
শ্ররেকজিি সজে সিা কজি একটি অরর্ও রর্স্ক
রবতিণ কিজবন, ো কািখানাি শ্ররেকজিি
আোজিি কর্া স্মিণ করিজয় রিজত কািখানাি
প্রিাি োধ্যজে সম্প্রিাি কিা হজব ।

১৮১

শ্ররেক েরিপ পরিিালনা : গুর্ওয়ার্ল্থ
১২৩

সলুযিন ইন্টাজিকটিি িজয়স বিসপন্স

১২৮ ১২৪

(আইরিআি) বোবাইল প্রেুরি বযবহাি কজি
অযালাজয়ন্স, এি সিসয বকাম্পারন এবং সংরিষ্ট
কািখানাি সুরবধ্াি েনয শ্ররেকজিি েতােত
রনজত েরিপ পরিিালনা কজি ।
জু লাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অপ্টটাবর নপ্টেম্বর ডিপ্টেম্বর জানু য়ারী সেব্রুয়ারী মার্চ এডিল

সম

জু ন

জু লাই আগস্ট সেপ্টেম্বর
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:
এই ত্রৈোরসজক েুলাই বর্জক বসজেম্বি
পেথত আোজিি কর্ায় বফান এজসজে
৬,৬৫৬টি, এবং এোবত বোর্ কল
গৃহীত হজয়জে ২৭,৫১০ টি ।
শ্ররেকিা ববরিিিাগ কল রিজতা িুপুজি
খাবাি সেয়, সবজিজয় ববরি কল এজসজে
িুপুি একর্ায়, ৫৮৫ টি । এি কািণ রহজসজব
বলা বেজত পাজি বর্স্ট কল, বহল্পলাইন প্ররিেণ
িলাকারলন অর্বা বিজষ এই কলগুজলা বিয়া
হজয় র্াজক । এোড়াও শ্ররেকিা বফান বিবাি
েনয িুপুজিি সেয়র্াজক কাজে লাগায় ।
এ সপ্তাজহ ৫৪ টি রনিাপিা ইসূয আোজিি
কর্ায় রিজপার্থ কিা হজয়জে । োি
বিতি ৫টি রেজলা েরুরি এবং ৪৯টি
টি রেজলা অ-েরুরি । অরধ্কাংি সেসযাই
রেজলা কািখানাি বাইজিি অরিকান্ড
সম্পজকথ । শ্ররেকিা অরিকান্ড বিজখ
বহল্পলাইজন বফান বিন এবং বহল্পলাইন
সব বেজৈই স্থানীয় ফায়াি রিজগজর্ি সজে
বোগাজোগ কজি ।
এই ত্রৈোরসজক অযালাজয়ন্স কািখানাি
শ্ররেকিা বোর্ ৭৪৮ টি বাস্তবরিরিক
সেসযা বহল্পলাইজন রিজপার্থ কজি । সবজিজয়
ববরি রিজপার্থকৃ ত সেসযাগুজলা েরতপূিণ,
িাকুরিিূ যতকিণ এবং বে রখক রনেথাতন
সংিাত ।
রেসর্ কল এবং বর্স্ট কল বযতীত এই
ত্রৈোরসজক রিজপার্থকৃ ত সেসযাি ২৮%
রেজলা সাধ্ািণ অনসন্ধানেূলক । এই
সেস্ত কজলি অরধ্কাংিই রেজলা বহল্পলাইন
এবং কািখানা পরলরস সংিাত ।
এই ত্রৈোরসজক সেসযা রিজপার্থকািী শ্ররেজকি
৯৪% বহল্পলাইজন তাজিি নাে পরিিয়
প্রকাজি ইেুক, রকন্তু োৈ ৮০% শ্ররেক
তাজিি নাে পরিিয় কািখানায়
প্রকাি কিজত ইেুক ।

জরুনর: নিরাপত্তা

জরুনর: অ-নিরাপত্তা

জরুনর: ভয়ভীনি প্রের্শি

অ-জরুনর: নিরাপত্তা

অ-জরুনর: অ-নিরাপত্তা

সাধারণ অিুসন্ধাি
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প্ররিেণ প্রাপ্ত ৩৮৫টি অযালাজয়ন্স কািখানাি
েজধ্য ৩০৫ টি কািখানাি শ্ররেকিা বহল্পলাইজন
বফান রিজয়জে । বাস্তবরিরিক সেসযা রনজয়
রিজপার্থ কজিজে ২০৩ টি কািখানাি শ্ররেক ।
রর্জসম্বি ২০১৪ বর্জক আে পেথত
সংগ্রহকৃ ত উপাজিি রিরিজত এটি
বিখাজনা হজলা ।
এই ত্রৈোরসজক অযালাজয়ন্স বরহিুথ ত ৮৯টি
কািখানাি শ্ররেকিা বহল্পলাইজন বফান রিজয়জেন ।
বোর্ােুটি এক িতু র্থাংি বফান রেজলা সাধ্ািণ
অনুসন্ধানেূলক । রকন্তু অরধ্কাংিই রেজলা
বাস্তবরিরিক েরুরি এবং অ-েরুরি রবষয়ক ।

বযনিগি িথয প্রোদির ইচ্ছু ক : জু োই - থসদেম্বর
থহল্পোইদি িাম প্রকাদর্ ইচ্ছু ক

এই ত্রৈোরসজক ৯২% রিজপার্থকৃ ত েরুরি সেসযা
বসজেম্বজিি বিষ নাগাি সোধ্ান এবং রনষ্পন্ন
কিা হজয়জে । স্বল্পসংখযক অসোধ্ানকৃ ত অবরিষ্ট
েরুরি ইসূযগুজলাি েজধ্য একোৈ একটি বযতীত
আি সবই অ-রনিাপিা রবষয়ক ো অজক্টাবজি
শুরুি রিজক সোধ্ান সম্পন্ন হজব ।

কারখািায় িাম প্রকাদর্ ইচ্ছু ক

কোর থপ্রাফাইে – জু োই- থসদেম্বর
নেঙ্গ

শ্ররেকজিি বিয়া তর্য োিাইজয়ি সুজোগ
কািখানাগুজলাি িজয়জে, কািখানাগুজলা তর্য োিাই
বিজষ এবং বস অনুসাজি সাড়া প্রিান বিজষ
অযালাজয়ন্সজক কজলি উপাি সিবিাহ কজি

কারখািার থময়াে (বছদর)

কে প্রোদির সময় শ্রনমদকর অবস্থাি

%

বেন অযালাজয়ন্স সিসয
বকাম্পারনগুজলা বসই উপািসেূহ বপজয় র্াজক
একই সেসযা রনজয় কজয়কবাি বফান প্রিান

আজ পর্শন্ত অগ্রগনি ( জু োই ২০১৪ থথদক )

সবথজোর্ বফান প্রিাজনি নম্বজি প্ররতফরলত
হজত পাজি ।
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আওয়াি িজয়স-এ পরিসংখযানগত উপাি
এবং রবজিষণেূলক উপস্থাপনা োড়াও, আেিা
ঘর্না অধ্যয়জনি োধ্যজে কেথজেজৈ আোজিি
কর্া বহল্পলাইজনি বযবহাি শ্ররেকজিি ওপি
রক রক প্রিাব বফলজে বস রবষজয়ি ওপি
আজলাকপাত কিাি বিষ্টা কিরে ।

রনিাপিা সেসযা: ত্রতরি বপািাক রিল্পখাজত
রনিাপিা ত্রুটিেরনত বে ঝুৌঁ রক িজয়জে বস
বযাপাজি শ্ররেকিা বেন তাজিি উজেজগি কর্া
োনাজত পাজি বসই লজেয ‘আোজিি কর্া’
প্ররতরষ্টত হওয়াি পি বর্জকই রনিাপিা সেসযাটি
’আোজিি কর্াি’ রনকর্ সবথাধ্ক গুরুত্বপূণথ
একটি রবষয় । ঘর্না অধ্যয়জন, রনিাপিাসংিাত গৃহীত কলগুজলাি উিাহিণ ২০১৫

েরিও ওই নািী শ্ররেক তাৌঁি সুপািিাইেিজক
.রবষয়টি োরনজয়রেজলন । রবষয়টি অযালাজয়ন্স
কেথকতথ াজিি অবরহত কিা হজলা । এই কািখানাটি অযাকজর্থিও কািখানা এবং এ-জেজৈ
অযাকর্থ- সংরিষ্ট রনিাপিা রবজিষজ্ঞ রনরিত
কিজলন বে ওই ফার্ল বোজর্ও ঝুৌঁ রকপূণথ নয়,
বকননা ওই বিয়ালটি বকাজনা িাি বহন কজি
না । েযাজনেজেন্টজক বজল বিয়া হজলা তািা
বেন ফার্জলি ওপি প্লাষ্টাি কজি বিন ।
বহল্পলাইন অরফসাি ওই শ্ররেকজক বফান কজি
এই সংবািটি োনাজলন । ঘন্টাখাজনক পি,
শ্ররেকটি বহল্পলাইজন বফান কজি োনাজলন বে
েযাজনেজেন্ট ওই ফার্ল বেিােত কিজে ।
এই ঘর্নাি এখাজনই সোরপ্ত ঘর্জলা ।

অরিকাজন্ডি সেয় অযালােথ না বাোি আিও
একটি ঘর্না:
অরিকাজন্ডি সেয় বকাজনা অযালােথ না বাোি

ফায়াি অযালােথ বাজেরন এবং শ্ররেকজিি
বপ্রার্াকিন কে তযাজগ বাধ্াগ্রস্ত কিা
হজয়জে । রবষয়টি ততেণাৎ অযালাজয়ন্স
কেথকতথ াজিি অবরহত কিা হয় ।
েযাজনেজেজন্টি বিবয অনুসাজি, ফায়াি বর্াি
স্থাপজনি সেয় ফায়াি অযালােথ হয়ত
সংজোগরবহীন রেজলা এবং শ্ররেকজিি িবনতযাজগ
বকন বাধ্াগ্রস্ত কিা হজয়রেজলা বস বযাপাজি
তািা স্পষ্ট বযাখযা রিজত পাজিনরন ।
কািখানাি েযাজনেজেন্ট রবষয়টিি পুঙ্খনাপুঙ্খ
তিত কিজবন বজল প্ররতশ্রুরত রিজয়জেন ।
অযালাজয়ন্স কেথকতথ াজিি রনরিত কিা হয়
বে ফায়াি অযালােথ সরিয় এবং শ্ররেকজিি
িবনতযাজগ বকাজনা বাধ্া বনই । ঘর্নাি
সোরপ্ত এখাজনই ।

একেন শ্ররেক অরিকাজন্ডি একটি ঘর্না
বফান কজি োনাজলন বে, সকাল প্রায়
১১র্াি রিজক পযারকং বসকিজন ফযান বর্জক
ইজলকরেকাল স্পাজকথি কািজণ আগুন ধ্জি
োয় । রকন্তু বকাজনা আগুন অর্বা বধ্ায়াি
অযালােথ বাজেরন । অযালাজয়ন্স কেথকতথ াজিি
রবষয়টি ততেনাৎ অবরহত কিা হয় ।
আগুন সজে সজে রনরিজয় বফলা হজয়রেজলা
রকন্তু রনিাপিা রবজিষজ্ঞিা বসখাজন
রগজয় বিজখরেজলন বে ফায়াি অযালােথ একটি
কাপড় রিজয় আবৃত । ববি রকেু ত্রবিূযরতক
ত্রুটিও বসখাজন ধ্িা পজড় এবং বসগুজলাি
কািজণই অরতরিি তাপ সৃরষ্ট হজয় আগুন
ধ্জি োয় । এই ঘর্নাি পরিজপ্ররেজত
অযালাজয়ন্স কেথকতথ ািা স্পর্ বিজক রগজয়
কােথকি ফায়াি রর্জর্কিন রসজস্টে বিখজত
পান এবং ঘর্নাি পরিসোরপ্ত এখাজনই ঘজর্ ।

তালাবি বরহগথেন পজর্ি ঘর্না:
বিয়াজল ফার্জলি ঘর্না:
“কািখানাি ওপি তলাি একটি বিয়াজলি
বকাজনা বযবস্থা বনয়া হয়রন” এই বজল
একেন শ্ররেক বফান রিজলন ।

4

অরনিাপিা সেসযা: অ-রনিাপিা সেসযা
রনজয় আজগি েতই বহল্পলাইন অরফসািজিি
রনকর্ বফান আসা অবযাহত িজয়জে । এই

এি তৃ তীয় ত্রৈোরসজক রবিষণ কিা হজয়জে ।

ঘর্না: একেন রসউরয়ং অপাজির্ি বফান
কজি োনাজলন বে, রিজনি শুরুি রিজক
বোর্খাজর্া এক অরিকাজন্ডি সেয় বকাজনা

েযাজনেজেন্টজক রবষয়টি োনাজনা হজল তািা
এই বজল েবাব বিন বে এই সেয় তাজিি
পেথাপ্ত রনিাপিা প্রহিী র্াজকন না এবং
শ্ররেকজিি েনয অনয িুটি েরুরি বরহগথেন
পর্ বখালা র্াজক । কািখানাটি অরতরিি
রনিাপিা বযবস্থা গ্রহজন একেত বপাষণ কজি
এবং িাজত অরতরিি রনিাপিা প্রহিী
বোতাজয়ন কিজব বেন সেস্ত েরুরি বরহগথেন
পর্ বখালা িাখা োয় । বহল্পলাইন অরফসাি
পজি ববি কজয়কেন শ্ররেকজক বফান রিজয়
রনরিত হন বে বতথ োজন বরহগথেন পর্
তালাবি অবস্থায় িাখা হয়না । ঘর্না
এখাজনই পরিসোরপ্ত ঘজর্ ।

েননক রনটিং বসকিজনি একেন শ্ররেক
রিজপার্থ কজিন বে েরুরি বরহগথেন পজর্ি
িিো িাত ৮র্া বর্জক সকাল ৮র্া পেথত
বন্ধ র্াজক । অযালাজয়ন্স কেথকতথ াজিি সজে
সজে রবষয়টি অবরহত কিা হয় ।

ইসূযজত আেিা সাম্প্ররতক োসগুজলাজত েযাজনোিিা বে সেস্ত রূঢ়, আিেণাত্বক অর্বা
অবোননাকি কর্া বজলজেন বস রবষয়গুজলা
রবজিষণ কিা হজব । এই সেস্ত ঘর্নায়,
বহল্পলাইন অরফসাি কািখানাি েযাজনেজেজন্টি
রনকর্ ইরতবািকিাজব শ্ররেকজিি উজেজগি
কর্া বপ ৌঁজে রিজত সেে হজয়রেজলন । রনজিি
ঘর্না অধ্যয়জন রকেু বে রখক রনেথাতজনি
রিজপাজর্থি উিাহিণ রবজিষণ কিা হজব ।
পযারকং রর্পার্থজেন্ট শ্ররেজকি
ঘর্না:
একেন শ্ররেক বফান কজি োনাজলন বে
তাি েযাজনোি তাজক এবং অনযানয শ্ররেকজিি
গারলগালাে কজিজেন । এই রবষয়টি কািখানাি
কেপ্লাজয়ন্স েযাজনোিজক অবরহত কিা হয়,
রেরন রবষয়টিজক অতযত গুরুজত্বি সজে বনন
এবং ের্াের্ বযবস্থা বনজবন বজল োনান ।
োি সম্পজকথ এই অরিজোগ শ্ররেজকিা
কজিরেজলা পিবতী কজয়করিজন তািা
তাি আিিণ পেথজবেণ কজি বিজখরেজলা
বে খািাপ আিিণ কিা ওই েযাজনোজিি
বযবহাি রিন রিন উন্নরত হজয়রেজলা ।
এবং ঘর্নাি পরিসোরপ্ত এখাজনই ঘজর্ । 



সুইং অপাজির্জিি ঘর্না:

অরতবারহত হওয়াি পি বসই শ্ররেক

একেন শ্ররেক বফান কজি োনাজলন বে

বফান রিজয় োনান বে েযাজনোজিি আিিণ

একেন বলাি েযাজনোি রনয়রেত গারলগালাে
কজিন । এই সংবাি বিানাি পি বহল্পলাইন
কািখানাি সংরিষ্ট বযরিি সজে বোগাজোগ

একর্ু ও পাল্টায়রন, এবং কািখানা ঈজিি
েু টিজত বন্ধ হজয় োয় । ঈজিি পি

কিজত রতনবাজিি েত বযর্থ হজয়রেজলন ।
পজি অযালাজয়ন্স কেথকতথ াি সহায়তায়

আবািও কািখানায় বফান বিন -এবাি

বহল্পলাইন কেথকতথ া আজিকেন কািখানা
েযাজনোজিি সজে বোগাজোগ কিজত সেে

েযাজনোজিি িাকরি িজল বগজে তাি খািাপ

হন রেরন ওই সেয় কািখানাি বাইজি
রেজলন । রকন্তু রফজি আসাি পি বযাপািটি

িাকরিজত বহাল কিা হয়রন । এই

কািখানা পূনিায় িালু হজল শ্ররেকটি
রতরন োনাজলন বে ওই িুবথযবহািকারি
আিিজণি কািজন এবং তাজক পূণিায়
এই ঘর্নাি সোরপ্ত ঘজর্ এখাজনই ।

বিখজবন বজল প্ররতশ্রুরত বিন । বহল্পলাইন
অরফসাি েখন ওই শ্ররেকজক ঘর্নাি
অগ্রগরত োনাি েনয বফান বিন তখন
তাি পরিবাজিি অনয একেন সিসয বফান
ধ্জি বজলন বে রতরন ওই সুইং অপাজির্িজক
বাসায় রফজি এজল বফান রিজত বলজবন ।
এিপি সুইং অপাজির্ি বাসায় রফজি এজল

রিো গ্রহন:
শ্ররেকিা রনয়রেতিাজব রনিাপিা এবং
অনযনয সেসযা রনজয় অবযাহতিাজব রিজপার্থ
কজি োজে, এবং বস সেস্ত রবষয় েযাজনেজেজন্টি

বহল্পলাইন রিজিানাে
প্রর্ে পৃষ্ঠাি পি বর্জক:
একটি েরিজপি োধ্যজে, আোজিি কর্া
বহল্পলাইন বযবহািকারি শ্ররেকজিি
সন্তুরষ্টি োৈা পরিোপ কিা হজয়জে ।
আজিকটি েরিজপি োধ্যজে বহল্পলাইন
প্রজেক্ট টিে শ্ররেকজিি বহল্পলাইন
বযবহাজিি ধ্িণ এবং তাজিি
এই সেস্ত আইরিআি েরিপ একজৈ
সকল পাটিথজকই শ্ররেকজিি উজেজগি
রবষয়টি বুঝজত এবং বস অনুোয়ী সাড়া
প্রিাজন সহায়তা কজিজে । আগােী িিৎ
পেথত এই েরিপ অবযাহত র্াকজব ।
বহল্পলাইন অরফসািজিি েনয প্ররিেণ:
বহল্পলাইন অরফসািজিি প্ররিেজণি

বহল্পলাইজন বফান রিজয় িারয়ত্বিত অরফসািজক
বফান বিন । রতরন োনান বে, বতথ োজন

সজে রনয়রেত বোগাজোগ কিা হজয়জে ।

বিতি অতিূথ ি িজয়জে কেথজেজৈি
বে রলক কেপ্লাজয়ন্স রবষয়ক জ্ঞাজনি

িুবথযবহািকারি ওই েযাজনোজিি আিিণ
সজতাষেনক এবং এই ঘর্নাি এখাজনই

বে রখক রনেথাতন রবষয়ক রিজপার্থ খুব

েজতা গুরুত্বপূণথ রবষয়, এবং
িজয়জে রকিাজব বহল্পলাইন

সোরপ্ত ঘজর্ ।

প্রজেক্ট পার্থনাজিি অরিজ্ঞতা হজলা বে,

সাধ্ািণ রবষয় রেজলা । আোজিি কর্া
বে সেস্ত শ্ররেকিা কেথজেজৈি িয়িীরত
ককথি িাষা বর্জক েুি তািা েযাজনেজেজন্টি
সজে সম্ভাবয রনিাপিা ঝুৌঁ রক এবং অনযানয
রবষয় রনজয় আিও িাজলািাজব বোগাজোগ

কাটিং বসকিন শ্ররেজকি ঘর্না:

স্থাপজন সেে হজয় ওজে । এবং এি ফজল
কািখানা হজয় ওজে আিও রনিাপি এবং

একেন শ্ররেক বফান রিজয় োনান বে

আিও সম্মানেনক ো সকজলি েনয

েযাজনোি ইনিাজেথি িাষা বযবহাি অতযত
খািাপ এবং অোরেথত । ববি রকেু রিন

রহতকি ।

সফর্ওয়যাি বযবহাি কজি
সঠিকিাজব তর্য ধ্ািণ কিা োয় ।
এোড়া নাে বগাপন বিজখও
রকিাজব প্রজয়ােনীয় এবং অরিজোগয
তর্য সংগ্রজহ িাখা োয় । অংিগ্রহনকািী সেস্ত কেথকতথ াজিি পাি কিাি
েনয একটি কজোি পিীোয় অংি
রনজত হয় ।

কািখানা পরিিিথনকািী প্রজেক্ট টিে এবং নািী প্ররতরনরধ্ত্বকািী িল ।
প্রজেক্ট পার্থনাি বর্জক বেযষ্ঠ প্ররতরনরধ্বৃন্দ েুলাই-এ বাংলাজিি ঢাকা-রিরিক কেথকতথ াজিি সজে একটি বহল্পলাইন
পরিকল্পনা সিায় উপরস্থত হন এবং পরিিিথন কজিন একটি কািখানা ও সিকাি পরিিারলত এজেরন্স ো সরহংসতাি
রিকাি নািীজিি রনজয় কাে কজি র্াজক ।

(বাে বর্জক র্ান) সুিাইয়া হক (ফু লরক ) এবং র্াগ িযান (রিয়াি িজয়স) নযািনাল বহল্পলাইন বসন্টাি ফি িাজয়াজলন্স এজগজনস্ট ওজেন এন্ড রিলজেন পরিিিথন কজিন এই প্ররতষ্টাজনি উজিযাগ সম্পজকথ োনজত । এই বসন্টািটি
সরহংসতাি রিকাি বযরিজিি পিােিথ এবং রিরকৎসা সহায়তা কজি র্াজক । ২) রিজপার্থ আপজর্র্ এবং কল হযান্ডরলং বপ্রাজর্াকল রবষয়ক প্ররিেণ প্রাপ্ত বহল্পলাইন অরফসাি ৩)প্রজেক্ট টিে কতৃথ ক পরিিিথনকৃ ত একটি কািখানাি
শ্ররেক রকিাজব আোজিি কর্ায় বফান কিজত হয় তা প্রিিথন কিজেন ।

একটি রনরবড় পেথজবেণ:
বহল্পলাইন বযবহাজি শ্ররেকজিি সন্তুরষ্ট রবষয়ক আইরিআি েরিপ ।
বে সেস্ত শ্ররেকিা আোজিি কর্ায় বাস্তবরিরিক সেসযা রনজয় বফান কজিন

শ্ররেকজিি (১৫)% বিতি ৭০% শ্ররেক িারব কজিজেন বে তাজিি সেসযা

তাজিি বহল্পলাইন-অরিজ্ঞতা রনজয় প্ররতরিয়া োনজত প্রশ্ন কিা হজয় র্াজক ।

গুজলাি সোধ্ান হয়রন, এবং

প্ররত োজস এই েরিপটি পরিিারলত হজয় র্াজক ইন্টাজিরক্টি িজয়স বিসপন্স

পুনিাবৃরি হজয়জে । এ বর্জক ববাঝা োয় এই সেস্ত িলিারি অসন্তুরষ্টি সৃরষ্ট

(আইরিআি)-এি োধ্যজে বেখাজন বাতথ া সিাসরি তাজিি বোবাইল বফাজন

কজিরন, বেজহতু “অসোরধ্ত” সেসযা সেূজহি কািজণ প্রায় িািিাজগি এক িাগ

বপ্রিণ কিা হয় । এই েরিপটি ঐরেক, নাে-পরিিয় বগাপন িাখা হয় এবং

শ্ররেক বহল্পলাইজনি প্ররত অসন্তুষ্ট । ফযক্টিসেূজহি েজধ্য পািস্পরিক সম্পকথ

শ্ররেকিা স্বাধ্ীনিাজব উিি প্রিান কিজত পাজিন । এজত িজয়জে বহুরনবথািরন

রবষজয় আিও স্পষ্ট হজত সহায়তা কিজব িরবষযজত প্রাপ্ত উপাি সেূহ ।

৫০% শ্ররেক িারব কজিজেন বে তাজিি সেসযাি

প্রশ্নজিাি, িজয়স-জিকজর্থর্ প্রশ্ন বেখাজন শ্ররেকিা তাজিি বর্রলজফান রক-পযাজর্ি
োধ্যজে উিি রিজত পাজিন । েরিজপি উিিগুজলা বহল্পলাইন-পরিিালনা
উন্নয়জন বযবহৃত হয়, পািাপারি রবিযোন অনুিীলনজক ত্রবধ্তা িান কজি ।
আোজিি কর্া টিে গত রতন োজস শ্ররেকজিি কাে বর্জক ১০০টিিও ববরি
“বহল্পলাইন সন্তুরষ্ট” েরিপ সংগ্রহ কজিন । এই সংখযা েুলাই বর্জক বাস্তবরিরিক
সেসযা রনজয় বহল্পলাইজন বফান প্রিানকািী সবথজোর্ শ্ররেজকি

~২০% এি প্ররতরনরধ্ত্ব

কজি । েরিজপি ফলাফল রনজে প্রিান কিা হজলা ।

অরতরিি অতিৃরষ্ট
রনিাপিা এবং েরুরি অ-রনিাপিা সেসযা রনজয় রিজপার্থ কিা সেস্ত অযালাজয়ন্স
কািখানাি শ্ররেক োরনজয়জে বে তাজিি সেসযা সোধ্ান হজয়জে এবং তািা
িরবষযজত পুনিায় বহল্পলাইন বযবহাি কিজব বজল োরনজয়জে ।
প্রায় ৪ িাজগি একিাজগিও ববরি শ্ররেক (২৭%) োরনজয়জে বে তািা রেধ্াগ্রস্ত
রেজলন অর্বা কািখানায় রকিাজব রিজপার্থ কিজত হয় বস রবষজয় রনরিত রেজলন

শ্ররেক সন্তুরষ্ট

না । এ বর্জক ববাঝা োয় বে বহল্পলাইন এক ধ্িজনি শুনযস্থান পুিণ কিজে

েরিজপ অংিগ্রহনকািী শ্ররেজকিা বহল্পলাইন বযবহাজি সন্তুষ্ট । প্ররত িিেজন আর্

প্রতীয়োন হয় বে কািখানাগুজলা রবজিাধ্ রেোংসাি প্ররিয়াি উন্নয়ন ঘর্াজত

েন শ্ররেক বহল্পলাইন বযবহাজি সন্তুরষ্ট প্রকাি কজিজেন, এবং প্ররত িিেজন নয়
েন শ্ররেক এটি পুনিায় বযবহাি কিজবন এবং/অর্বা অনয শ্ররেকজিি বযবহাজি
সুপারিি কিজবন ।

এবং অবজহরলত শ্ররেকজিি কর্া বলাি অরধ্কাি প্রিান কিজে । এবং এর্াও
পাজি ।
এই সেস্ত েরিজপ অংিগ্রহনকািী নািী পুরুজষি অনুপাত (৮০% পুরুষ, ২০%
নািী ) বহল্পলাইন কলািজিি অনুপাজতি (~৭০% পুরুষ, ~৩০% নািী )
প্ররতরনরধ্ত্ব কজি । োই বহাক না বকন, গুরুত্বপূণথ উজেখজোগয রবষয় হজলা
বহল্পলাইন কলািজিি বিতি এই ত্রলরেক পেপাত কািখানাি শ্ররেকজিি ত্রলরেক
অনুপাজতি সঠিক প্ররতফলন নয়, বকননা কািখানায় ৬০% নািী শ্ররেক
এবং ৪০% পুরুষ শ্ররেক । সম্প্ররত আেিা এই ত্রলরেক তািতজেযি কািণ(সেূহ)

সেল্পলাইন কলাপ্টরর শতকরা োর
২০%

অনুসন্ধান কিরে, বেজহতু আোজিি িু ড়াত লেয হজলা বহল্পলাইন বযবহািকািীজিি
৪০%

োিা সুপারিি কিজব বা কিজত ইেুক তাজিি উপস্থাপন কিা হজয়জে

বিতি নািীজিি সংখযা বৃরিকিণ ।

শ্ররেক কািখানাি কতৃথ পজেি
রনকর্ সিাসরি সেসযা োনাজত রেধ্াগ্রস্ত
অর্বা অরনরিত রেজলন ।

শ্ররেক সন্তুরষ্টি িালকবৃন্দ
বহল্পলাইন বযবহাজি শ্ররেকজিি বে অরিজ্ঞতা হজয়জে তাজত শ্ররেকিা অতযত সন্তুষ্ট,

বহল্পলাইন টিে এই োরসক েরিপ এবং প্ররতজবিন ফলাফল ত্রৈোরসক রনউে-

প্ররত িিেন শ্ররেজকি আর্েনই আোজিি কর্ায় তাজিি সন্তুরষ্টি কর্া োরনজয়-

বলর্াজি প্রিাি অবযাহত িাখজব । বর্ইর্াজসর্ (dataset) বৃরিি সজে সজে এই

বেন । এবং তািা এর্াও োরনজয়জেন বে তািা বহল্পলাইন অরফসািজিি সজে

এই সেস্ত েরিজপ প্রাপ্ত তর্যসেূজহি পরিসংখযানগত গুরুত্বও বৃরি পাজব, এোড়াও

আজলািনা কজি খুব িাজলা স্বরস্ত অনুিব কজিজেন । তািা অরফসািজিি কেথ-

শ্ররেকজিি রনকর্ বহল্পলাইনজক রকিাজব আিও ববরি উপকারি কজি বতালা োয়

তৎপিতাি এবং বহল্পলাইন বযবহাি বকেন সহে তাি উেরসত প্রিংসা কজিজেন ।

বস রবষয়ক আোজিি উপলরি বৃরি পাজব ।

সেসযা সোধ্াজন এবং পুনিাবৃৃ্িেয় ঘর্নাসেূজহি প্ররত শ্ররেকজিি উপলরি শ্ররেকবিি েজন বহল্পলাইজনি প্ররত অসজতাষ সৃরষ্টজত গুরুত্বপূণথ িূ রেকা িাজখ । অসন্তুষ্ট
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আেিা বক?
আওয়াি িজয়স অর্বা বাংলায় আোজিি কর্া রতনটি সহজোগী প্রজেক্ট পার্থনাজিি এক িেৎকাি অংরিোরিত্ব – রিয়াি িজয়স, কান গ্রুজপি
(Chan Group) একটি প্রজেক্ট ো হর্ লাইন পরিিালনা কজি র্াজক এবং সিবিাহকারিজিি বিতি রববাি রেোংসাি বক িল গেন কজি র্াজক;
ফু লরক: একটি স্বনােধ্নয সুরিল সোে শ্ররেক এবং তাজিি পরিবাজিি েীবন োন উন্নয়জন কাে কজি র্াজক; এবং গুর্ ওয়ার্ল্থ সলূযিনস (রে
র্রিউএস )একটি অলািেনক সংগেন োি গুরুত্বপূণথ হারতয়াি-বলবাি রলংক- ো ১০০,০০০ েন শ্ররেজকি কাজে বপ ৌঁজে বগজে । প্রজতযকটি
অংরিোিই তাজিি বহু বেজিি অরিজ্ঞতাজক কাজে লারগজয় একটি নতু ন সজবথাচ্চ োন সম্পন্ন কািখানাগুজলাি েনয বলবাি কম্প্লাজয়ন্স বপ্রাগ্রাে
গেন কজিজে ।
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নবটিআই থসনেদের্ি পদয়ন্ট, প্লট ৩এবং ৫, থরাড িং ১১৩/A,
গুের্াি ২, ঢাকা- ১২১২, বাংোদের্
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