ভবলউম ৪, নম্বর ৩ | িতিীে ত্রৈমাবসক

িতিীে ত্রৈমাবসক ২০১৭ হেল্পলাইন বিয়রানাম

হেল্পলাইন হে সব ববষয়ে হ াকাস করয়ে:

আমরা বকভায়ব জানব হে কখন
শ্রবময়কর উয়েয়ের সমাধান েে?

প্রবি মায়স হেল্পলাইয়ন প্রাে ৪০০টিরও হববি
কল আয়স, সুিারাাং এই প্রশ্ন জােয়িই পায়র:
“শ্রবমক কিতক
ৃ
উত্থাবপি সমসযার সমাধান
আমরা বকভায়ব কয়র থাবক?”

বনরাপত্তা সমসযা

২০১৪

ববষেটি েবি অবি এবাং ভবন সাংক্রান্ত েে িােয়ল
এর উত্তর সেয়জই হিো োে – এর সমাধান
ববয়িষজ্ঞ বিয়ে বিয়লই েয়ে োে । প্রবিবিি
অযালায়েন্স প্রয়কৌিবলরা উত্থাবপি গুরুির
বরয়পায়িৃ র বভবত্তয়ি সয়রজবময়ন পবরিিনৃ কয়র
হিয়খন হে কারখানা বনরাপি আয়ে বকনা । হেমন,
শ্রবমকরা অয়নক সমে বরয়পািৃ কয়র থায়কন হে
হিোয়ল
ািল হিখা হেয়ে ো হিমন একিা
ঝুুঁ বকপূর্ নে
ৃ
। োইয়োক, বনরাপত্তা ববয়িষজ্ঞ িখন
কারখানা পবরিিনৃ কয়র বনধারর্
ৃ করয়বন আসয়লই
এই ািল ঝুুঁ বকপূর্ বকনা
ৃ
।

১৩

২০১৫

২০১৬

১১৮২

১৫৩২

১০১০
১১৫৪
২০১৭

১৩৭০
১৪২৯
১৪৮৮

বাস্তববভবত্তক

অ-বনরাপত্তা সমসযা:
বকন্তু অ-বনরাপত্তা সমসযার হিয়ৈ বক?
োইয়োক, সবয়িষ
ৃ
ত্রৈমাবসয়ক ১,৪৪৮৮ টি
হিষ পতষ্ঠাো হিখুন

প্রবি মায়স কল গ্রেয়নর সাংখযা

জুলাই

হথয়ক হসয়েম্বর এই বিন মায়স

আমায়ির কথাে হমাি হ ান এয়সয়ে ২৪,১৮০
টি । এ োবি পেন্ত
ৃ হমাি হ ান এয়সয়ে

’১৬

১৬৮,৮৯২টি ।

বিয়নর হবলা কল গ্রেয়নর সাংখযা – জুলাই - হসয়েম্বর

বরবসভকতি কল

এই ত্রৈমাবসয়ক সবয়েয়ে হববি কল এয়সয়ে
সকাল ১১িা হথয়ক ববয়কল ৪িা পেন্ত,
ৃ ো
েি বিন মায়সর প্রবনিার সয়ে সেবিপূর্ ৃ
এবাং প্রেু র পবরমান হিস্ট কল আসার
কারর্ েয়লা বরয়েিার প্রবিির্ ।

’১৭

৯িা

প্রবি মায়স বরয়পািৃ কতি বাস্তববভবত্তক ইসূয

এই ত্রৈমাবসয়ক আমায়ির কথাে হমাি
বনরাপত্তা ববষেক কল এয়সয়ে ৩৭৫টি । িার
হভির জরুবর েয়লা ৮৫টি এবাং অ-জরুবর
েয়লা ২৯০টি । বনরাপত্তা ববষেক সবয়েয়ে
হববি হে ববষয়ে বরয়পািৃ েয়েয়ে িা েয়লা
আগুন এবাং ববপজ্জনক আগুন (উভেই
কারখানার হভিয়র এবাং বাইয়র বেয়লা); এবাং
অপোপ্ত
ৃ সুববধাবি ।

’১৬

হশ্রনী অনুসায়র সমসযা সমূে
জুলাই-য়সয়েম্বর

বমসড কল অথবা হিস্ট কল বযিীি এই
ত্রৈমাবসয়ক হমাি কয়লর ৩০% বেয়লা
সাধারর্
অনুসন্ধানমূলক
কল
।
অনুসন্ধানমূলক কয়লর অবধকাাংিই বেয়ল
হেল্পলাইন সোেিার সিমিা এবাং শ্রম
আইন সাংক্রান্ত ।

’১৭

মাবসক

সাধারর্ অনুসন্ধান

শ্রেনী অনুসারে বাস্তবভিভিক প্রধান ৫টি সমসযা: জুলাই-শ্রসরেম্বে

• এই বিন মায়স অযালায়েন্স কারখানার
শ্রবমকয়ির বনকি হথয়ক আমায়ির কথা
হেল্পলাইয়ন হমাি বাস্তববভবত্তক হ ান এয়সয়ে
১,৪৮৮টি ।
বরয়পািৃ কতি
ইসুযগুয়লার
হববিরভােই
বেয়লা
িবিপূরর্,
োকুবরেূ যিকরর্, কারখানার বাইয়র অবিকান্ড
এবাং সাংক্রান্ত ।

২

৪১৪

৩৯০

৪০০

৪২০ ৪২৩

৪১৪

৪১৬

৩৯৯

৪০৩

৩৩৮

# কারখানা

এই বিন মায়স অযালায়েন্স কারখানার শ্রবমক
কিতক
ৃ
বরয়পািৃকতি বাস্তববভবিিক ইসূযর ৬৬%
সমাধান েয়েয়ে । হে সমসযাগুয়লার সমাধান
েেবন হসগুয়লার কারর্ েয়লা শ্রবমকরা সমাধায়ন
সোেিা োেবন অথবা সমসযাটি সমাধায়নর জনয
উক্ত শ্রবমকয়ির সয়ে হেল্পলাইন স্টা রা অথবা
অযালায়েন্স স্টা রা পুনরাে হোোয়োে করয়ি
সিম েনবন ।

৪৩৭
৪২১
৩৫৯

৩২৭

২০০

০
হসয়েম্বর’১৬

নয়ভম্বর’১৬

জানুোরী’১৭

মােৃ’১৭

হম’১৭

জুলাই’১৭

িথয হেয়ে অনুয়রায়ধর প্রবি হেল্পলাইয়নর সাড়া প্রিান

২৯%

ববেরােি পাটিৃ প্রবি/ হর ায়রল প্রবি

১২%

সমাধান: অযালায়েন্স প্রবি

৯১%
শ্রবমক,
োরা
এই
ত্রৈমাবসয়ক
বাস্তববভবত্তক সমসযা বনয়ে হেল্পলাইয়ন বরয়পািৃ
কয়রবেয়লন িারা হেল্পলাইয়ন িায়ির নাম
পবরেে প্রকায়ি ইচ্ছুক এবাং ৮৭% শ্রবমক
িায়ির কারখানাে নাম প্রকাি ইচ্ছুক বেয়লন
।

২০%

কারখানা প্রবি

সমাধান

সমাধারন অভনচ্ছক
ু পাটিি

৫%

শ্রবমকরা সাোয়েযর জনয পুনরাে হোোয়োে কয়রবন

২১%
৮%

অ-পোপ্ত
ৃ ডকুয়ময়েিন/অববধ িাবব

পুনোয় শ্র াগার ারগ অসমর্ ি

হসয়েম্বর’১৭

৫%

অযালায়েন্স-ববেভূ ি
ৃ কারখানা

০%

৫০%

৯%

হেল্পলাইন প্রবিির্ প্রাপ্ত ৯৩৩টি কারখানার
হভির হমাি ৫৮৬টি কারখানার শ্রবমক
(৬৩%) ২০১৭ সায়লর জুলাই হথয়ক হসয়েম্বর
পেন্ত
ৃ আমায়ির কথা হেল্পলাইয়ন হ ান প্রিান
কয়রয়ে । হেল্পলাইন োলু েওো ৩৬৮টি
কারখানার (৩৯%) শ্রবমক এই বিন মায়স
বাস্তববভবত্তক ববষয়ে বরয়পািৃ কয়রয়ে ।

১৩%

৯১%

৮৭%
অবনচ্ছু ক

ইচ্ছু ক

নারী
৩৩%

%

এই ত্রৈমাবসয়ক অযালায়েন্স-ববেভূ ি
ৃ
১৫০টি
কারখানা হথয়ক হেল্পলাইয়ন হ ান এয়সয়ে ।
হববিরভাে
হ ানই
িবিপূরর্
এবাং
োকুবরেূ যিকরর্ সাংক্রান্ত ।

পুরুষ
৬৭%

ববররে

<১বের

৩৭%

২৫%

>৭বের

১-২ বের

4%

অবনচ্ছুক
২%

কারখানার হভিয়র
৩১%

কারখানার বাইয়র
৬৭%

১৬%

•

শ্রবমকয়ির হিো িথয কারখানাগুয়লা কিত ক
ৃ
োোই হিয়ষ
অযালায়েন্সয়ক কয়লর উপাত্ত সরবরাে করা েয়ে থায়ক হেন
অযালায়েন্স সিসয হকাম্পাবনয়ির হসই উপাত্ত সমূে ববিরর্ করয়ি
পায়র ।

৩-৭বের

১৭%

অবনচ্ছু ক

এই
ত্রৈমাবসয়ক
অযালায়েন্স
কারখানার
শ্রবমকয়ির বনকি হথয়ক আসা সমস্ত বরয়পায়িৃ র
৮৮% সমসযার সমাধান হসয়েম্বয়রর হিষ নাোি
সম্পন্ন করা েয়েয়ে । অববিষ্ট অ-সমাধানকতি
ইসূয সমাধায়নর জনয অযালায়েন্স হপ্রায়িাকল
অনুসায়রর প্রক্রক্রোধীন রয়েয়ে ।

শ্রনাি

১০০%

সমসযার িিকরা োর

শ্রমাি কল

বাস্তবভিভিক সমসযা

# কল গ্রহন:১৬৮,৮৯২

অযালারয়ন্স কােখানা :১২,৬৭৮

শ্রহল্পলাই্ন চালু হওয়া কােখানা

# েভমক:১,৩৬৯,৮৮৬

# কল প্রদান :৭১,৬২৮

অযালারয়ন্স -বভহিভ ত
ি কােখানা:১,৪৪৯

# কােখানা: ৯৩৩

হেল্পলাইন হে সব ববষয়ে হ াকাস করয়ে
প্রথম পতষ্ঠার পর হথয়ক

আমরা হক ?
আওোর ভয়েস অথবা বাাংলাে আমায়ির কথা
বিনটি সেয়োেী প্রয়জক্ট পািৃ নায়রর এক
েমৎকার অাংবিোবরত্ব – বিোর ভয়েস, কান
েররুয়পর(Chan Group) একটি প্রয়জক্ট ো
েিলাইন
পবরোলনা
কয়র
থায়ক
এবাং
সরবরােকাবরয়ির হভির বববাি বমমাাংসার
হকৌিল েঠন কয়র থায়ক;
ু লবক, একটি
সম্মাবনি সুবিল সমাজ সাংেঠন ো বাাংলায়িয়ির
শ্রবমক এবাং শ্রবমকয়ির পবরবায়রর জীবনমান
উন্নেয়ন কাজ কয়র থায়ক; এবাং গুড ওোর্ল্ৃ
সলুিনস (ক্রজডবিউএস), একটি অলাভজনক
সাংেঠন ো গুরুত্বপূর্ ৃ োবিোর – হলবার
বলাংক- ো ১০০,০০০ জন শ্রবময়কর কায়ে
হপৌৌঁয়ে হেয়ে । প্রয়িযকটি অাংবিিারই িায়ির
বেু বেয়রর অবভজ্ঞিায়ক কায়জ লাবেয়ে একটি
নিু ন, সবয়চা
ৃ
মান সম্পন্ন কারখানাগুয়লার
জনয হলবার কম্পরলায়েন্স হপ্রাগ্রাম েঠন কয়রয়ে
।

বাস্তববভবত্তক কয়লর হভির ১,১১৩ টি কল ( ৭৫%) বেয়লা মজুবর, িবিপুরর্, বনোিন
ৃ
োকুবরেূ যিকরর্ এবাং অনযানয অ-বনরাপত্তামূলক সমসযা ববষেক । এসব হিয়ৈ হক
বা কারা উত্থাবপি সমসযা সমাধায়নর বসদ্ধান্ত হনয়বন ।
আমায়ির কথা প্রক্রক্রোর মূল হকন্দ্রববন্দুয়ি রয়েয়ে শ্রবমকয়ির িতটষ্টয়কান । উত্থাবপি
অ-বনরাপত্তা সমসযা কারখানার মযায়নজয়মেয়ক অববেি করা েে োয়ির সুয়োে
রয়েয়ে এ ধরয়নর সমসযাে সাড়া প্রিায়নর । েখন কারখানার মযায়নজয়মে সমসযা
সমাধায়ন হকায়না পিয়িপ গ্রেন কয়রন িখন হেল্পলাইন অব সার হসই শ্রবময়কর
কায়ে হ ান কয়র পুনরাে জানয়ি োন হে েতেীি পিয়িয়পর কারয়ন িার সমসযার
সমাধান েয়েয়ে বকনা অথবা এই পিয়িয়প বিবন সন্তুষ্ট বকনা । েখন শ্রবমক বনক্রিি
কয়রন হে িাুঁর সমসযা সমাধান েয়েয়ে, িখন হেল্পলাইন অব সার এই সমসযাটিয়ক
“কারখানা প্রবি” সমাধানকতি বেয়সয়ব হরকডৃ কয়রন, োর অথ ৃ েয়লা কারখানা হে
পিয়িপ গ্রেন কয়রয়ে িা শ্রবমকয়ির বনকি সটঠক বয়ল প্রিীেমান । এই ধরয়র্র
কয়লর সমাধায়নর উিােরর্ েয়লা শ্রবমকয়ির েখন ভু লভায়ব োকুবরেূ যি করা েে এবাং
িারা েখন িায়ির োকুবর হ রি োন, এোড়াও রয়েয়ে হমৌবখক বনোিন,
ৃ
মজুবর,
ওভারিাইম না হিো ইিযাবি ।

হর ায়রল; িথযমূলক কল
বকেু বকেু হিয়ৈ শ্রবমকরা থাডৃপাটিৃর সমসযার উয়েখ কয়রন, হেমন শ্রবমকরা কখনও
কখনও কারখানার বাইয়রর অবিকান্ড সম্পয়কৃ বরয়পািৃ কয়রন । িখন স্থানীে াোর
বেয়েডয়ক ববষেটি অববেি করা েে । আমরা এই বরয়পািৃটিয়ক “সমাপ্ত” বেয়সয়ব িখনই
হ াষর্া কবর েখন াোর বেয়েড পিয়িপ গ্রেন কয়র এবাং আগুন বনবভয়ে হ য়ল ।
েখন কলাররা মজুবরর োর অথবা শ্রম আইয়নর নানাববধ হমৌবলক ববষেগুয়লা জানয়ি
হেয়ে হ ান কয়রন িখন এই সমসযার সমাবপ্ত হ াষর্া করা েে েখন শ্রবমকরা িায়ির
প্রয়োজনীে িথয হপয়ে োন ।
বকেু বকেু হিয়ৈ, শ্রবমকরা বরয়পািৃ করয়লও পরবিীয়ি েখন সমসযা সমাধান েয়েয়ে বকনা
জানয়ি হেয়ে উক্ত শ্রবমক হক হ ান করা েে িখন িায়ির অয়নক সমে পাওো োেনা ।
হেয়েিু আমরা ইবিময়ধযই সমসযাটি বক িা জাবন হসয়েিু আমরা ওই একই কারখানার অনয
শ্রবমকয়ক হ ান বিয়ে োোই কয়র হিবখ হে আসয়ল সমসযাটি এখনও প্রাসবেক বকনা । ১৫
বিন পর, েবি সমসযাটি োোই করা না োে এবাং অবভয়োেকারীয়ক েবি িখনও না পাওো
োে িােয়ল সমসযাটিয়ক “সমাপ্ত” বেয়সয়ব হ াষর্া করা েে । িয়ব অবিযই, অবভয়োেকারী
েবি পুনরাে হ ান কয়রন িােয়ল সমসযাটি বনয়ে আবার কাজ করা েে ।
অনযানয হিয়ৈ, শ্রবমকরা হেল্পলাইন স্টা য়ির বনকি িায়ির বকেু উয়েে প্রকাি কয়রন
বকন্তু সুবনবিৃষ্ট হকায়না সমাধান োন না । এই কলগুয়লার “সমাবপ্ত” হ াষর্া করা েে এিা
বনক্রিি েওোর পর হে পিয়িপ গ্রেয়নর জনয কলার হকায়না অনুয়রাধ কয়রনবন এবাং েখন
হিখা োে হে শ্রবমকরা হকায়না সোেিা োন না ।
সুিারাাং, শ্রবময়কর সমসযা সমাধান েয়েয়ে বকনা িা হক বনধারর্
ৃ কয়রন? সবয়িয়ষ বলয়ি
েে, এটি বনধারর্
ৃ
কয়রন শ্রবমকরা অথবা হকায়না থাডৃপাটিৃ হেমন স্থানীে াোর বেয়েড
োরা শ্রবমকয়ির পয়ি কাজ কয়র িারা ।
আিা কবর, আওোর ভয়েয়সর এই সাংখযাটি হবি িথযবেুল । অনুগ্রেপূবক
ৃ আপনায়ির
হকায়না প্রশ্ন থাকয়ল আমায়ির অবিযই অববেি করয়বন ।

ডাে েযান, আমায়ির কথা প্রয়জক্ট মযায়নজার ।

ববটিআই হসবলয়েিন পয়েে , প্লি ৩ এবাং ৫, হরাড নম্বর ১১৩/এ
গুলিান -২, ঢাকা ১২১২, বাাংলায়িি
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