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 চতুথর্ ৈ�মািসক েহ�লাইন িশেরানাম 
২০১৮ সােলর িডেস�েরর েশষ পযর্� আমােদর কথা েহ�লাইন বয্বহােরর সুিবধা 
েপৗঁেছেছ ১,০৩২িট কারখানার ১৫,০৩,৪৬৭ জন �িমেকর িনকট। বছেরর চতুথর্ 
ৈ�মািসেক, �িমকরা ১,৫২৬িট বা�বিভি�ক সমসয্া িনেয় েহ�লাইেন েফান 
কেরিছল যার মেধয্ ৩০১িট েফান িছল িনরাপ�া িবষয়ক।

সারা েদশ জুেড় সহজলভয্ েটাল ি� ন�ের েফান েদয়া �িমকেদর সংখয্া বৃি� 
অবয্াহত রেয়েছ এবং ই�ােরি�ভ ভেয়স েরসপ� (আইিভআর) ও েহ�লাইন 
কলারেদর েভতর পিরচািলত জিরপ অনুযায়ী �িমকরা েহ�লাইন বয্বহাের 
অতয্� স��। 

আমেদর কথা েহ�লাইন ১লা জুলাই, ২০১৮ ঢাকায় ফুলিকর সদরদ�ের 
�ানা�িরত হেয় পুনরায় নুতন কের কাজ শুরু কের যা েহ�লাইেনর উ�য়েনর 
েক্ষে� উে�খেযাগয্ মাইলফলক এবং বাংলােদেশর ৈতরী েপাশাক িশ�খােত 
যুগা�কারী পিরবতর্ন এেনেছ।

েহ�লাইেন িরেপাটর্কৃত বা�বিভি�ক সমসয্া 

েক�িব�ু: ৈতরী েপাশাক 
িশ� খােত স�ূণর্ েসবা �দান 
করার জনয্ েহ�লাইন ��ত

জুলাই মােস ফুলিকর ঢাকা সদর দফতের 
েহ�লাইন কাযর্�ম সফলভােব শুরু 
হওয়ার পর, পরবতর্ী পদেক্ষপ িহেসেব 
েহ�লাইন ওেয়বসাইট 
www.amaderkothahelpline.net 
চালু কেরেছ যা িকনা বাংলা এবং ইংেরিজ 
দুই ভাষােতই পাওয়া যায় এবং একই 
সােথ সামািজক মাধয্ম িল�ডইন ও 
েফসবুেকও এর উপি�িত ৈতির করেছ।
এই িনউজ েলটােরর সম� উপা� ও 
সামি�ক কেলর তথয্ এখন আমােদর 
কথা ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়। 
আ�হীপক্ষ অনলাইন কল ডাটা পিরদশর্েনর 
মাধয্েম মািসক েফােনর পিরমান, কলার 
এর ে�াফাইল এবং ে�ণীিবভাগ অনুযায়ী 
সমসয্াগুিল িচি�ত করেত পারেব। 
ওেয়বসাইেট েহ�লাইন অিফসারেদর 
একিট তািলকাও রেয়েছ।

চািহদা অনুযায়ী এই িনউজ
েলটােরর সম� উপা� ও 
সামি�ক কেলর তথয্ এখন 
আমােদর কথা ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যায়।

চািহদা অনুযায়ী এই িনউজ
েলটােরর সম� উপা� ও 
সামি�ক কেলর তথয্ এখন 
আমােদর কথা ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যায়।
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২০১৮ এর ৈ�মািসেক �া� গুরু�পূণর্ তথয্ 

অনুস�ােন �া� মূল তথয্সমূহ:

○ অে�াবর েথেক িডেস�র পযর্� এই ৈ�মািসেক 
আমােদর কথা েহ�লাইেন েমাট েফান এেসেছ 
১৩,৫১৭িট এবং এই যাবৎ পযর্� েমাট েফান 
এেসেছ ২,৬২,১৪৬িট। জাতীয় িনবর্াচন ও ছুিটর 
কারেণ কারখানা ব� থাকায় িডেস�র মােস 
েফান কম িছল।

○ এই ৈ�মািসেক সবেচেয় েবিশ েফান এেসেছ 
সকাল ১১ টা েথেক িবেকল ৪ টা পযর্�, যা 
পূবর্বতর্ী ৈ�মািসেকর সে� সাম�সয্পূণর্ এবং 
েহ�লাইন (িরে�শার) �িশক্ষেণর কারেণ �চুর 
েট� েফান এেসিছল।

○ এই ৈ�মািসেক আমােদর কথা েহ�লাইেন েমাট 
৩০১িট িনরাপ�া িবষয়ক েফান এেসেছ যার 
মেধয্ ৩৭িট িছল জরুরী এবং ২৬৪িট িছল 
অ-জরুরী। িনরাপ�া িবষয়ক সবেচেয় েবিশ েয 
িবষেয় েফান এেসেছ তা হেলা কারখানার 
বাইেরর আগুন, অপযর্া� সুিবধািদ, এবং 
কারখানার িভতেরর আগুন।

○ িমসড কল অথবা েট� কল বয্তীত এই 
ৈ�মািসেক েমাট েফােনর ২৮% িছল সাধারণ 
অনুস�ানমূলক। অনুস�ানমূলক েফােনর 
অিধকাংশই িছেলা েহ�লাইন সহায়তার সক্ষমতা 
এবং �ম আইন সং�া�।

○ এই ৈ�মািসেক অয্ালােয়� কারখানা �িমকেদর 
িনকট েথেক আমােদর কথা েহ�লাইেন 
বা�বিভি�ক েমাট েফান এেসেছ ১,৫২৬িট। 
িরেপাটর্কৃত িবষয়গুিলর েবিশরভাগই িছল 
ক্ষিতপূরণ, চাকুরী েথেক অবসান এবং 
কারখানার বাইেরর অি�কা� সং�া�।
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অনুস�ােন �া� মূল তথয্সমূহ 
অবয্াহত: 

○ এই িতন মােস অয্ালােয়� কারখানা �িমকেদর 
িনকট েথেক �া� বা�বিভি�ক সমসয্াগুিলর 
মেধয্ ৮২% সমাধান হেয়েছ। অবিশ� সমসয্াগুেলা 
সমাধান না হওয়ার কারণ হেলা �িমকরা 
সহায়তা িনেত চায়িন অথবা সমসয্ািট সমাধােনর 
জনয্ উ� �িমেকর সে� েহ�লাইন বা 
অয্ালােয়� েযাগােযাগ করেত পােরিন।

○ এই ৈ�মািসেক ৯৩% �িমক তােদর পিরচয় 
�কাশ কের েহ�লাইেন বা�বিভি�ক সমসয্া 
িরেপাটর্ কেরিছল এবং ৮২% �িমক তােদর নাম 
কারখানার কােছ �কােশর অনুমিত িদেয়িছেলা।

○ েহ�লাইন �িশক্ষণ েপেয়েছ এমন ১,০৩২িট 
কারখানার মেধয্ ২৩৯িট কারখানার (২৩%) 
�িমকরা অে�াবর েথেক িডেস�র ২০১৮ এর 
মেধয্ েহ�লাইেন েফান কেরেছ। েহ�লাইন চালু 
হওয়া ১৪৫িট কারখানার ১৪% �িমক এই িতন 
মােস বা�বিভি�ক িবষয় িরেপাটর্ কেরেছ।

○ এই ৈ�মািসেক অয্ালােয়� বিহভুর্ত ১৯৪িট 
কারখানা েথেক �িমকরা েহ�লাইেন েফান 
কেরিছল। যার েবিশরভাগই িছল ক্ষিতপূরণ এবং 
tচাকুিরচুয্ত সং�া�।

○ এই ৈ�মািসেক অয্ালােয়� অ�ভুর্� কারখানার 
�িমকেদর কাছ েথেক আসা িরেপােটর্র ৯৯% 
সমসয্ার সমাধান িডেস�েরর েশষ নাগাদ স�� 
করা হেয়েছ। অবিশ� অ-সমাধানকৃত সমসয্া 
সমাধােনর জনয্ অয্ালােয়� ে�ােটাকল অনুযায়ী 
স�� হওয়ার �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

েনাট: 
�িমকেদর েদয়া তথয্ কারখানাগুেলা কতৃর্ক 
যাচাই েশেষ অয্ালােয়�েক েফানগুেলার উপা� 
সরবরাহ করা হেয় থােক যােত অয্ালােয়� সদসয্ 
েকা�ািনেদর েসই উপা� িবতরণ করেত পাের।

২০১৮ এর ৈ�মািসেক �া� গুরু�পূণর্ তথয্ 

কল �দানকারী এলােয়� কারখানার সংখয্া- মািসক

সমসয্া সমাধান:  অে�াবর- িডেস�র

   বয্ি�গত তথয্ �দােন ই�ুক:  অে�াবর- িডেস�র  

কলার ে�াফাইল:  অে�াবর- িডেস�র
িল�

কারখানার েময়াদ (বছের)

আজ পযর্� অ�গিত- (জুলাই ২০১৪ েথেক এখন পযর্�)

েমাট কল বা�বিভি�ক  সমসয্া েহ�লাইন চালু হওয়া কারখানা

কল �দােনর সময় �িমকেদর অব�ান

কারখানার েভতের
২০%

কারখানার বাইের
৮০%

অিন�ুক
২৮%

> ১ বছর 
২৪%

৩-৭ বছর 
২৪%

১-২ বছর
১৭%

৭ বছর 
৬%

মিহলা
৩৩% ১৫- ১৮

০%
১৯-২৯
৮৭%

৩০-৩৯
১১%

০%

অিন�ুক 
২%
        >৪০        পুরুষ

৬৭%

বয়স

েহ�লাইন এ নাম �কােশ ই�ুক কারখানায় নাম �কােশ ই�ুক

জানু ' ১৮            মাচর্' ১৮                েম' ১৮               জুলাই ' ১৮          েসে�' ১৮               নেভ' ১৮

# 
ক
ার
খা

না
সমূ

হ 

৪০০

৩০০

২০০

১০০

   ০

৩৯৩ ৩৭৯ ৩৮৩

২৭২
২৯৬ 

৩১৭ ৩১৪

৩৩২৩৩৪     
৩৬২৩৫২

 ৪১৪

েয েকােনা কল বা�বিভি�ক  ইসুয্ অ- বা�বিভি�ক কল

সমাধান
তথয্ েচেয় অনুেরােধর �িত েহ�লাইন এর সারা �দান
কারখানা  �িত
বিহরাগত �িত�ান/ েরফােরল �িত
সদসয্ েকা�ািন �িত
সমাধান: এলােয়� �িত

সমাধােন অিন�ুক পািটর্         �িমকরা সাহােযয্র জনয্ পুনরায় েযাগােযাগ কের িন

পুনরায় েযাগােযােগ অসমথর্       অপযর্া� ডকুেমে�শন / অৈবধ দািব
এলােয়�- বিহভূর্ত কারখানা

৫০%

৫০%

০%

০%

২৩%
৭%
২%

১০০%
সমসয্ার শতকরা হার

৭% ১৮%

৯৩% ৮২%
অিন�ুক ই�ুক

কল �হণ  ২৬২,১৪৬                            এলােয়� ৬৩৩২                                        �িমক ১,৫০৩, ৪৬৭

কল �দান ১০৮,০২৩                           এলােয়� বিহভূর্ত ৭৬৯                                   কারখানা ১,০৩২



[hotline number here]

[hotline number here]

আমরা েক? 

আওয়ার ভেয়স বা বাংলায় আমােদর কথা িতনিট 
সহেযাগী �েজ� পাটর্নােরর এক চমৎকার অংশীদাির�- 
ি�য়ার ভেয়স,  কান �েপর একিট �ক� যা হটলাইন 
পিরচালনা কের এবং সরবরাহকারীেদর েভতর িববাদ 
মীমাংসার েকৗশল গঠন কের থােক; ফুলিক একিট 
স�ািনত সুশীল সমাজ সংগঠন যা বাংলােদেশ �িমক ও 
তােদর পিরবােরর জীবনমান উ�য়েন কাজ কের যাে�; 
এবং এিলেভট (েলবারিলে�র মূল েকা�ািন), একিট 
শীষর্�ানীয় বয্বসা ঝঁুিক এবং �ািয়� সমাধান �দানকারী 
�িত�ান। �িতিট অংশীদারই তােদর অেনক বছেরর 
অিভজ্ঞতােক কােজ লািগেয় কারখানাগুেলার জনয্ একিট 
সেবর্া� মানস�� নতুন েলবার কম�ােয়� গঠন কেরেছ।

অিভেযাগ প�িতর উদাহরণ এবং আমােদর কথার অতীেতর 
সং�রণ।

এই সমেয় আমােদর কথার মূল লক্ষয্ িছল �িমকেদর সমসয্া 
িচি�তকরন এবং সমাধান কের �িমক অসে�াষ কমােনা। 
�িতিদনই �িমকরা েছাট বড় অেনক িবষয়ই েহ�লাইেন 
েফান কের জানায়। উদাহরণ �রূপ:

○ ে�াডাকশন ময্ােনজার (উৎপাদন বয্ব�াপক) েরেগ িগেয় একজন 
সুপারভাইজােরর মুেখ দুইবার আঘাত কের। েহ�লাইেনর মাধয্েম 
ে�াডাকশন ময্ােনজার (উৎপাদন বয্ব�াপক) এর িবরুে� শাি�মূলক 
বয্ব�া �হণ করা হয়। 

○ একজন �িমক েফান িদেয় জানায় েয, কারখানার িনয়ম অমানয্ কের 
অনয্ একজন �িমক টয়েলেট ধূমপান করেছ যা তােদর জনয্ 
ঝুঁিকপূণর্। েহ�লাইেনর মাধয্েম কারখানা কতৃর্পক্ষ ধূমপায়ী বয্াি�েক 
িকছুিদেনর জনয্ বরখা� কের, েসই সােথ �িমকেদর িনরাপ�া িবষয়ক
�িশক্ষণ েদয়ার বয্ব�া কের।

○ একজন িনরাপ�া কমর্ী েহ�লাইেন জানায় েয, তােদর বয্বহৃত 
িসিকউিরিট েপা� এর িসঁিড়িট ঝুঁিকপূণর্। েহ�লাইেনর হ�েক্ষেপর 
মাধয্েম কারখানা কতৃর্পক্ষ িসঁিড়িট েমরামত কের এেত কের িনরাপ�া 
কমর্ীেদর িসঁিড় বয্বহােরর ঝুঁিক কেম।

○ একজন কমর্ী ছােদর ফাটেলর কারেণ িবি�ং এর িভতের পািন পড়ার 
িবষয়িট েহ�লাইেন জানােনার পর েহ�লাইন ছােদর ফাটল িঠক হেয় 
যাওয়া এবং ছােদর েদয়ালিট িনরাপদ হওয়া পযর্� িবষয়িট পযর্েবক্ষন 
কের। 

○ েবশ িকছু �িমক েহ�লাইেন েফান িদেয় জািনেয়িছল েয, জরুির 
সরবরাহ কােজর জনয্ তােদরেক অেনক েবিশ সময় ধের কারখানােত 
ওভারটাইম করেত হে� এবং এেত কের অেনক �িমক অসু� হেয় 
পড়েছ। েহ�লাইন সমসয্ািট েবশ কেয়কজন �িমেকর সােথ �স েচক 
কের এবং সমসয্ািটর সতয্তা েপেয় �ত কারখানা কতৃর্পেক্ষর সােথ 
কথা বেল সমাধােনর জনয্। কারখানা কতৃর্পক্ষ সমসয্ািট সমাধান কের 
এবং �িমকেদর অিতির� ওভারটাইম কিমেয় েদয়। েসইিদনই 
েহ�লাইন  অিভেযাগকারী �িমকেদর সােথ আবার কথা 
বেল সমসয্া সমাধােনর িবষয়িট  িনি�ত কের।

েক�িব�ুেত েহ�লাইন (�থম পাতার পর): েক�িব�ুেত েহ�লাইন (�থম পাতার পর): 

○ একজন �িমক ি�ম পাইপ িছ� হেয় উৎপাদন কেক্ষর মাঝখােন 
পািন পড়ার িবষয়িট েহ�লাইেন জানায়। েহ�লাইন সােথ সােথই 
কারখানা বয্ব�াপেকর সােথ েযাগােযাগ কের িবষয়িট তােদর  অবিহত 
কের এবং পরবতর্ী িদেনই কারখানা কতৃর্পক্ষ ি�ম পাইেপর িছ�িট 
েমরামত কের।

এই সং�রণিট আমােদর কথা েহ�লাইন পিরসংখয্ান চূড়া� টয্ািল িচি�ত কের অয্ালােয়� ফর বাংলােদশ 
ওয়াকর্ার েসইফিট েময়াদকােল। “অয্ালােয়� ফর বাংলােদশ ওয়াকর্ার েসইফিট” �িত�ানিট ব� হওয়ার 
পেরও, আমােদর কথা ��ত রেয়েছ ৈতরী েপাশাক িশ�খােতর সম� কারখানা �িমকেদর েসবা �দান করার 
জনয্। েহ�লাইন েসবা এবং কারখানাগুেলােত েহ�লাইন �িশক্ষেণর জনয্ কারখানা কতৃর্পক্ষ ও েযেকােনা 
�য্া� আমােদর এই ওেয়বসাইেট- info@amaderkothahelpline.net েযাগােযােগর জনয্ অনুেরাধ করা 
হেলা।


