
ফ োকোসে ফেল্পলোইন 

কর্ মসেসের উন্নত পররসেসের 

ের্র্ মসন শ্ররর্ক প্ররতরনরিরো 

ফেল্পলোইন েযেেোসর ফ োগদোন 

কসরসেন  

 

চারটি উল্লেখল্ল াগ্য ক্ষেল্লে ,কর্ মল্লেল্লের সর্সযা 

সর্াধাল্লে সহায়তার লল্লেয চতুর্ ম ত্রের্াসসক 

২০১৭ সাল্ললর আর্াল্লের কর্া ক্ষহল্পলাইল্লের সল্লে 

ক্ষ াগ্াল্ল াগ্ কল্লরল্লেে ।  

অংেগ্রেনকোরী করর্টি অনুসরোি কসরসেন 

আরও ফেরে প্ররেেসের জনয 

অংশগ্রহেকারী কসর্টির একজে সেসয 

ক্ষহল্পলাইল্লে এই বল্লল ক্ষ াে সেল্লয়ল্লেে ক্ষ  কারখাোর 

ক্ষ  প্রসশেণ ক্ষকন্দ্র রল্লয়ল্লে তা কারখাোর 

শ্রসর্কল্লের ক্ষপ্রাডাকশে ক্ষলাল্লর কাজ করার র্ত 

 ল্লর্ষ্ট প্রসশেণ ক্ষেয়ো ।  ার কারল্লণ অল্লেক 

শ্রসর্ক লাইল্লে কাজ শুরুর অল্প সকেুসেল্লের র্ল্লধযই 

চাকসর হারাল্লে ।  

চতুর্ ম পষৃ্ঠায় েখুে

 চতুর্ ম  ত্রের্োরেক   ২০১৭  ফেল্পলোইন   রেসরোনোর্ 
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    ফেল্পলোইসনর েস্তসেসপর পর ,

প্ররেেকরো এখন প্ররেেসে আরও 

ফেরে ের্য় রদসেন ,ফ খোসন তোসদর 

দেতো উন্নয়সনর ওপর আরও ফেরে 

ফজোর ফদয়ো েসে ।  



# সরল্লপািমকৃত ইসযয 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

জরুসর: সেরাপত্তা 

অ-জরুসর:সেরাপত্তা 

জরুসর:অ-সেরাপত্তা 

অ:জরুসর: অ-সেরাপত্তা 

সাধারণ অেুসন্ধাে 

২ 

অল্লটাবর ক্ষর্ল্লক সডল্লসম্বর এই সতে র্াল্লস 

আর্াল্লের কর্ায় ক্ষর্াি ক্ষ াে এল্লসল্লে ২৬,৩৯৫ টি 

। এ  াবত প মন্ত ক্ষর্াি ক্ষ াে এল্লসল্লে ১৯৫,২৮৭ টি 

।   

 

 এই ত্রের্াসসল্লক সবল্লচল্লয় ক্ষবসশ কল এল্লসল্লে 

সকাল ১১িা ক্ষর্ল্লক সবল্লকল ৪িা প মন্ত,  া 

গ্ত সতে র্াল্লসর প্রবেতার সল্লে সেসতপযণ ম 

এবং প্রচুর পসরর্াে ক্ষিস্ট কল আসার কারণ 

হল্ললা সরল্লেশার প্রসশেণ ।    

 এই ত্রের্াসসল্লক আর্াল্লের কর্ায় ক্ষর্াি 

বাস্তবসভসত্তক কল এল্লসল্লে ৪৮৯টি । তার ক্ষভতর 

জরুসর হল্ললা ৭০টি এবং অ-জরুসর হল্ললা ৪১৯টি 

। সেরাপত্তা সবষয়ক সবল্লচল্লয় ক্ষবসশ ক্ষ  সবষল্লয় 

সরল্লপািম হল্লয়ল্লে তা হল্ললা আগুে  ককারখাোর 

ক্ষভতল্লর এবং বাইল্লর),অপ মাপ্ত সুসবধাসে; এবং 

কারখাোর বাইল্লর সবপজ্জেক আগুে ।   

 সর্সড কল অর্বা ক্ষিস্ট কল বযতীত এই 

র্াল্লসর ক্ষর্াি কল্ললর ২৭% সেল্ললা সাধারণ 

অেুসন্ধাের্যলক কল । অেুসন্ধাের্যলক কল্ললর 

অসধকাংশই সেল্লল ক্ষহল্পলাইে সহায়তার 

সের্তা এবং শ্রর্ আইে সংক্রান্ত ।   

 এই সতে র্াল্লস অযালাল্লয়ন্স কারখাোর 

শ্রসর্কল্লের সেকি ক্ষর্ল্লক আর্াল্লের কর্া 

ক্ষহল্পলাইল্লে ক্ষর্াি বাস্তবসভসত্তক ক্ষ াে এল্লসল্লে 

১,৮৬৪টি । সরল্লপািমকৃত ইসুযগুল্ললার 

ক্ষবসশরভাগ্ই সেল্ললা েসতপযরণ, চাকুসরচয যতকরণ 

এবং কারখাোর বাইল্লর অসিকান্ড সংক্রান্ত ।  

 

 

         

 

 

 

 

 

 
      

         

 

  

 

 
    

 
      

 

 

  
  

      

    

 

  

 



অসেেুক ইেুক 

  

ের্োিোসন অরনেুক পোটিম  

পুনরোয় ফ োগোস োসগ অের্র্ ম 

 এই সতে র্াল্লস অযালাল্লয়ন্স কারখাোর শ্রসর্ক কতৃমক 

সরল্লপািমকৃত বাস্তবসভসততক ইসযযর ৭৩% সর্াধাে 

হল্লয়ল্লে । ক্ষ  সর্সযাগুল্ললার সর্াধাে হয়সে ক্ষসগুল্ললার 

কারণ হল্ললা শ্রসর্করা সর্াধাল্লে সহায়তা চায়সে অর্বা 

সর্সযাটি সর্াধাল্লের জেয উক্ত শ্রসর্কল্লের সল্লে 

ক্ষহল্পলাইে স্টা রা অর্বা অযালাল্লয়ন্স স্টা রা পুেরায় 

ক্ষ াগ্াল্ল াগ্ করল্লত সের্ হেসে ।  

 ৯৩% শ্রসর্ক,  ারা এই ত্রের্াসসল্লক বাস্তবসভসত্তক 
সর্সযা সেল্লয় ক্ষহল্পলাইল্লে সরল্লপািম কল্লরসেল্ললে তারা 

ক্ষহল্পলাইল্লে তাল্লের োর্ পসরচয় প্রকাল্লশ ইেুক 

এবং৮২% শ্রসর্ক তাল্লের কারখাোয় োর্ প্রকাশ 

ইেুক সেল্ললে ।  

ক্ষহল্পলাইে প্রসশেণ প্রাপ্ত ৯৫৪টি কারখাোর ক্ষভতর 

ক্ষর্াি ৪৪২টি কারখাোর শ্রসর্ক (৪৬%) ২০১৭ 

সাল্ললর অল্লটাবর ক্ষর্ল্লক সডল্লসম্বর প মন্ত আর্াল্লের 

কর্া ক্ষহল্পলাইল্লে ক্ষ াে প্রোে কল্লরল্লে । ক্ষহল্পলাইে 

চাল ুহওয়া ২২৩টি কারখাোর (২৩%) শ্রসর্ক এই 

সতে র্াল্লস বাস্তবসভসত্ত সবষল্লয় সরল্লপািম কল্লরল্লে ।  

 এই ত্রের্াসসল্লক অযালাল্লয়ন্স-বসহভয মত ১৮০টি 

কারখাো ক্ষর্ল্লক ক্ষহল্পলাইল্লে ক্ষ াে এল্লসল্লে । 

ক্ষবসশরভাগ্ ক্ষ ােই েসতপযরণ এবং 

চাকুসরচয যতকরণ সংক্রান্ত । 

ফনোি: 
শ্রসর্কল্লের ক্ষেয়া তর্য কারখাোগুল্ললা কতৃমক  াচাই ক্ষশল্লষ 

অযালাল্লয়ন্সল্লক কল্ললর উপাত্ত সরবরাহ করা হল্লয় র্াল্লক 

ক্ষ ে অযালাল্লয়ন্স সেসয ক্ষকাম্পাসেল্লের ক্ষসই উপাত্ত সর্যহ 

সবতরণ করল্লত পাল্লর ।  

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
      

          

  

 

     
 

   
 

  

 

 
 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

গ্রাল্ল  ভযয়া এবং “ক্ষো কযাল্লিগ্সর” কল উল্লেখ ক্ষেই, শুধুর্াে কল গ্রহে এবং সেল্লের ক্ষবলা কল গ্রহল্লের সংখযা বযাতীত ।  

•অযালাল্লয়ন্স বসহভুমত কারখাো ক্ষর্ল্লক কল গৃ্হীত হল্লয়ল্লে । ক্ষ র্ে এই সতে র্াল্লস ১৮০টি কারখাো ক্ষর্ল্লক ক্ষ াে এল্লসল্লে ক্ষ গুল্ললা 

অযালাল্লয়ন্স তাসলকাভুক্ত েয় । এই সর্স্ত কল উপল্লরাক্ত গ্রাল্ল র কল প্রোল্লের সর্ল্লয়র গ্রা , কারখাো গ্রা  এবং কল ভসলউর্ 

গ্রাল্ল র অন্তভুমক্ত করা হল্লয়ল্লে । 

•প্রসত র্াল্লস বাস্তবসভসত্তক কল্ললর সংখযা সেউজল্ললিার ইসতহাল্লসর সল্লে োও সর্লল্লত পাল্লর  । ক্ষকেো সর্সযার ক্ষশ্রেী সবেযস্তকরণ 

সর্ল্লয়র সাল্লর্ সাল্লর্ পসরবসতমত হল্লয়ল্লে ।  

•ক্ষহল্পলাইে  চালু হওয়া কারখাোরগুল্ললার # শ্রসর্ক এবং # কারখাো সবষয়ক তর্য অযালাল্লয়ন্স কতৃক প্রল্লেয় । 

 

·এই ত্রের্াসসল্লক অযালাল্লয়ন্স কারখাোর শ্রসর্কল্লের 

সেকি ক্ষর্ল্লক আসা সর্স্ত সরল্লপাল্লিমর ৯৭% সর্সযার 

সর্াধাে সডল্লসম্বল্লরর ক্ষশষ োগ্াে সম্পন্ন করা 

হল্লয়ল্লে । অবসশষ্ট অ-সর্াধােকৃত ইসযয সর্াধাল্লের 

জেয অযালাল্লয়ন্স ক্ষপ্রাল্লিাকল অেুসাল্লরর প্রক্রক্রয়াধীে 

রল্লয়ল্লে ।  



· সহোর োাঁল্লেস, ভাইস ক্ষপ্রসসল্লডন্ট  র ওয়াকমার ইেল্লগ্জল্লর্ন্ট এি 

ক্ষলবারসলঙ্ক বাই এসলল্লভি,  ক্ষসাশাল ক্ষরসপেসসসবসলটি কসর্টি অব্ েযা 

আল্লর্সরকাে অযাপাল্লরল এন্ড  ুিওয়যার অযাল্লসাসসল্লয়শে (এএএ এ)  

এবং সরল্লিইল ইন্ডাটি সলডারস অযাল্লসাসসল্লয়শে (আরআইএলএ)-এর 

একটি সভায় শ্রসর্কল্লের উল্লেগ্ সচসিতকরণ এবং সর্াধাে সবষয়ক 

অগ্রগ্সতর হালোগ্াে তুল্লল ধল্লরল্লেে । আর্াল্লের কর্া ক্ষহল্পলাইেল্লক 

উপস্থাপে করা হল্লয়ল্লে একটি র্ল্লডল ক্ষপ্রাগ্রার্ সহল্লসল্লব এবং 

ইল্লোসভশে ইে সসএসআর -এর উোহরণ সহল্লসল্লব । উত্তর 

আল্লর্সরকার সেসয ক্ষকাম্পাসেগুল্ললার ৫০ জল্লেরও ক্ষবসশ প্রসতসেসধ 

সেউইয়ল্লকম অেুটষ্ঠত এই অসধল্লবশল্লে উপসস্থত সেল্ললে ।  

 

·  ক্ষবর্ হল্জর্যাে ,  সডল্লরটর অব ওয়াকমার ইেল্লগ্জল্লর্ন্ট অযাি 

ক্ষলবারসলঙ্ক বাই এসলল্লভি, ক্ষজল্লেভার ইউএে সবজল্লেস এন্ড সহউর্যাে 

রাইিস ক্ষ ারাল্লর্ আর্াল্লের কর্া ক্ষহল্পলাইে সেল্লয় র্ন্তবয কল্লরে । এ বের 

ক্ষ ারাল্লর্ র্ােবাসধকার লঙ্ঘল্লের ঘিো প্রসতকাল্লরর উপায় সেল্লয় 

আল্ললাকপাত করা হল্লয়ল্লে । শ্রসর্কল্লের অসধকার ক্ষজারোল্লরর লল্লেয 

প্র ুক্রক্তর ভয সর্কা সক এই সবষয়ক আল্ললাচো পযাল্লেল্লল ক্ষবর্ তা াঁর র্ন্তবয 

কল্লরে ।  

 
 

 ল্লল সেম্নর্াল্লের প্রসশেণপ্রাপ্ত শ্রসর্কল্লের জেয বযাপারটি অতযন্ত 

েুসব মষহ হল্লয় উঠল্লে এবং কারখাোর র্যাল্লেজল্লর্ন্ট অকা মকর হল্লয় 

উঠল্লে । অংশগ্রহেকারী কসর্টি সেসয ,স সে োর্ প্রকাল্লশ 

অসেেুক ,আশা প্রকাশ কল্লরসেল্ললে ক্ষ  ,শ্রসর্করা ক্ষ ে লাইল্লে 

কাজ শুরুর আল্লগ্ প্রল্লয়াজেীয় েেতা অজমে কল্লর ক্ষস সবষল্লয় 

র্যাল্লেজল্লর্ন্ট আরও ক্ষবসশ সর্য় ক্ষেল্লব । ক্ষহল্পলাইল্লের হস্তল্লেল্লপর 

পর ,প্রসশেকরা এখে প্রসশেল্লণ আরও ক্ষবসশ সর্য় সেল্লেে ,

ক্ষ খাল্লে তাল্লের েেতা উন্নয়ল্লের ওপর আরও ক্ষবসশ ক্ষজার ক্ষেয়া 

হল্লে । অংশগ্রহেকারী কসর্টি সেসয সেক্রিত কল্লরল্লেে ক্ষ  

সর্সযাটি সর্াধাে হল্লয়ল্লে এবং কসর্টি এল্লত সন্তুষ্ট এবং ক্ষকস 

সর্াপ্ত করা হল্লয়ল্লে ।  

দগু মন্ধ রেষসয় ফেই টি করর্টির ররসপোিম 

ক্ষসই টি কসর্টির একজে সেসয আর্াল্লের কর্া ক্ষহল্পলাইল্লে 

খাবার পাসেল্লত েুগ্ মল্লন্ধর কর্া বল্লল ক্ষহল্পলাইল্লে ক্ষ াে সেল্লয়ল্লেে । 

র্যাল্লেজল্লর্ন্টল্লক এ সবষল্লয় আল্লগ্ও অবসহত করা হল্লয়ল্লে সকন্তু তা 

সল্লেও সর্সযাটি সর্াধাে হল্লয়সেল্ললাো । র্যাল্লেজল্লর্ন্ট 

জাসেল্লয়সেল্ললা ক্ষ  ,পাসের গুণাগুণ পরীো করা হল্লয়ল্লে এবং 

খাবার পাসেল্লত ক্ষকাল্লো সর্সযা ক্ষেই ।

তারপল্লরও শ্রসর্করা পাসেল্লত েুগ্ মল্লন্ধর কর্া সরল্লপািম কল্লরই  াক্রেল্ললে । 

ঘিাোর পুেরাবৃসত্তর কারল্লণ র্যাল্লেজল্লর্ন্ট সেতীয়বাল্লরর র্ত পাসে 

পরীো কল্লরে এবং পরীোয় ক্ষেখা ক্ষগ্ল েুগ্ মন্ধ আল্লসল্লল পাসেল্লত েয় ,

েুগ্ মন্ধ পাসে খাবার পাল্লে  – এই সর্সযা পাসে খাবার পাে ভাল্ললাভাল্লব 

ধুল্লয় পসরস্কার করল্লল সহল্লজই সর্াধাে করা ক্ষ ত । র্যাল্লেজল্লর্ন্ট 

প্রসতশ্রুসত সেল্লয়ল্লেে ক্ষ  তারা এই পসরসস্থসতর ক্ষ ে পুেরাবসৃত্ত ো হয় ক্ষস 

সবষল্লয় তারা র্সেিসরং অবযাহত রাখল্লবে ,এবং ক্ষকসটির এখাল্লেই 

সর্াসপ্ত ঘল্লি । 

অংেগ্রেন করর্টি চোইল্ড ফকয়োসরর জনয পরোর্ে ম ফদন 

অংশগ্রহে কসর্টির একজে সেসয ,স সে োর্ প্রকাল্লশ 

অসেেুক,ক্ষহল্পলাইল্লে ক্ষ াে সেল্লয় জাোে ক্ষ  ,শ্রসর্করা কারখাোয় 

একটি পযণ মাে চাইল্ড ক্ষকয়াল্লরর োসব করল্লেে ।  শ্রসর্কল্লের এই োসব 

 খে র্যাল্লেজল্লর্ন্ট ক্ষক অবসহত করা হল্লয়সেল্ললা তখে তারা 

জাসেল্লয়সেল্ললা ক্ষ  কারখাোয় ইসতর্ল্লধয একটি ক্ষড-ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার 

রল্লয়ল্লে । সকন্তু শ্রসর্ক প্রসতসেসধর বণ মোর্ল্লত ,ক্ষড ক্ষকয়ার ক্ষকবল ৪/৫ 

জে সশশুর ধারণ ের্তা সম্পন্ন এবং তাল্লের  ত্ন ক্ষেয়ার ক্ষকউ ক্ষেই । 

সুতারাং ক্ষকউ তার সশশুল্লক সেল্লের ক্ষবলা বুল্লকর েুধ পাে করাল্লোর জেয 

তার সশশুল্লক ক্ষড ক্ষকয়াল্লর সেল্লয় আসল্লত পাল্লরে ো । 

ফ োকোসে ফেল্পলোইন 
প্রর্র্ পষৃ্ঠার পর 

ক্ষশষ পৃষ্ঠা ক্ষেখুে 

·  

  

ডাচ েযতাবাল্লসর প্রসতসেসধল্লের সল্লে এক ত্রবঠল্লক,  ুলসক সসইও সুরাইয়া 

হক এবং ডাগ্ চযাে স্টা ল্লের সেকি ত্রতসর ক্ষপাশাক খাল্লত ক্ষিাল সে 

লাইল্লের ক্রর্বধ মর্াে সহজলভযতা এবং সপ্তাল্লহ ৭সেে সেেরাত ২৪ ঘন্টা 

ক্ষহল্পলাইে পসরচালো সবষয়ক সংসেপ্ত বণ মো কল্লরে ।  

 



সবটিআই ক্ষসসলল্লেশে পল্লয়ন্ট, প্লি ৩ এবং ৫, ক্ষরাড েম্বর ১১৩/এ 

গুলশাে  ২ ,  ঢাকা  ১২১২ ,  বাংলাল্লেশ  

Worke rHe lp l ine @afbws .o rg 

আর্রা ক্ষক? 

আওয়ার ভল্লয়স অর্বা বাংলায় আর্াল্লের কর্া সতেটি 

সহল্ল াগ্ী প্রল্লজট পািমোল্লরর এক চর্ৎকার অংসশোসরত্ব 

– সিয়ার ভল্লয়স, কাে গ্্রুল্লপর(Chan Group) একটি 

প্রল্লজট  া হিলাইে পসরচালো কল্লর র্াল্লক এবং 

সরবরাহকাসরল্লের ক্ষভতর সববাে সর্র্াংসার ক্ষকৌশল গ্ঠে 

কল্লর র্াল্লক;  ুলসক, একটি সম্মাসেত সুসশল সর্াজ 

সংগ্ঠে  া বাংলাল্লেল্লশর শ্রসর্ক এবং শ্রসর্কল্লের 

পসরবাল্লরর জীবের্াে উন্নয়ল্লে কাজ কল্লর র্াল্লক; এবং 

গুড ওয়াল্ডম সলুশেস (ক্রজডসিউএস), একটি 

অলাভজেক সংগ্ঠে  া গুরুত্বপযণ ম হাসতয়ার – ক্ষলবার 

সলংক-  া ১০০,০০০ জে শ্রসর্ল্লকর কাল্লে ক্ষপৌৌঁল্লে ক্ষগ্ল্লে 

। প্রল্লতযকটি অংসশোরই তাল্লের বহু বেল্লরর অসভজ্ঞতাল্লক 

কাল্লজ লাসগ্ল্লয় একটি েতুে, সব মল্লচা র্াে সম্পন্ন 

কারখাোগুল্ললার জেয ক্ষলবার কম্্পলাল্লয়ন্স ক্ষপ্রাগ্রার্ গ্ঠে 

কল্লরল্লে ।  

 

র্যাল্লেজল্লর্ন্ট ক্ষহল্পলাইে ক্ষক জাসেল্লয়ল্লে ক্ষ  তারা একটি বড় চাইল্ড 

ক্ষকয়ার ক্ষসন্টার ত্রতসর করল্লেে  ার কাজ ক্ষশষ হল্লত আরও ১৮ র্াস 

সর্য় লাগ্ল্লব । অংশগ্রহে কসর্টির পে ক্ষর্ল্লক ক্ষহল্পলাইে 

র্যাল্লেজল্লর্ন্ট ক্ষক এই র্ল্লর্ ম অেুল্লরাধ জাসেল্লয়ল্লে ক্ষ  র্যাল্লেজল্লর্ন্ট 

ক্ষ ে সুপারসভশে সসুবধা সহ  ত দ্রতু সম্ভব পুণ মাে ক্ষহল্পলাইে প্রসতষ্ঠা  

সম্পন্ন কল্লর । 

রেরনয়র ইউরনয়ন েদেয শ্ররর্সকর অরিস োগ ররসপোিম কসরসেন 

ক্ষহল্পলাইল্লের কাজ সক তা অেুসন্ধাে করার পর একজে ইউসেয়ে ক্ষেতা, 

একটি গ্াল্লর্ মন্ট ক্ষসটল্লরর সযাম্পল সবভাল্লগ্র একজে শ্রসর্কল্লক চাকুসরচয যত 

করার ক্ষ  হুর্সক ক্ষেয়া হল্লয়ল্লে ক্ষস সবষল্লয় ক্ষহল্পলাইল্লে সরল্লপািম কল্লরে । পল্লর 

উক্ত শ্রসর্কল্লক কারখাোর ওয়াসশং ক্ষসকশল্লে চাকুসর স সরল্লয় ক্ষেয়া হয়; 

তারপল্লরও র্যােল্লজল্লর্ন্ট তাল্লক চাকুসরচয যত কল্লর। ইউসেয়ে সলডার 

ক্ষহল্পলাইেল্লক বল্ললে ক্ষহল্পলাইে ক্ষ ে শ্রসর্কল্লক চাকুসর স ল্লর ক্ষপল্লত সহায়তা 

কল্লর ( অন্ততঃ ক্ষ ে পুণ মাে েসতপুরণ পায়) ।  এরপর ক্ষহল্পলাইে সংসিষ্ট 

র্যাল্লেজল্লর্ন্ট ক্ষক সবষয়টি অবসহত কল্লরে, র্যাল্লেজল্লর্ন্ট ,ইউসেয়ে ,

েসতগ্রস্ত শ্রসর্ক এবং ক্ষহল্পলাইল্লের ক্ষভতর আল্ললাচোর পর উক্ত শ্রসর্ক 

তার চাকসরটি স ল্লর পাে এবং এখাল্লেই ক্ষকসটি সর্াপ্ত করা হয় । 

ক্ষ  উোহরণগুল্ললা ক্ষেয়া হল্ললা এরকর্ আরও ১,৮০০টি বাস্তবসভসত্তক সর্সযা 

২০১৭ সাল্ললর গ্ত ত্রের্াসসল্লক ক্ষহল্পলাইল্লে সরল্লপািম করা হল্লয়ল্লে, এবং এ 

ক্ষর্ল্লকই এিাই প্রর্াসেত হয় ক্ষ  শ্রসর্ক এবং তাল্লের প্রসতসেসধরা ক্ষহল্পলাইেল্লক 

উল্লেগ্ জাোল্লোর এবং সর্াধাল্লের একটি র্াধযর্ সহল্লসল্লব ক্ষেখল্লেে । সব 

সর্ল্লয়র র্ত, আর্রা আপোর র্ন্তবয এবং পরার্শ মল্লক স্বাগ্ত জাোই: 

workerhelpline@afbws.org 

 ডাগ্ চযাে, আর্াল্লের কর্া প্রল্লজট সডল্লরটর 

ফ োকোসে ফেল্পলোইন 
চার পষৃ্ঠার পর ক্ষর্ল্লক
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