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তৃতীে বার্ষকর্ী প্রর্তয়বেন 
সেয়েম্বর ২০১৬ 

বাাংলায়েশ স াশার্ র্শল্প শ্রর্ির্য়ের 
েুরক্ষা এবাং ক্ষিতােন 



র্প্রে েহর্িীবৃন্দ 

২০১৩ োয়ল সে িূলনীর্তর ও র র্ির্ি র্য়র অ্যালায়েন্স গঠিত হয়েয়ে তা হয়লা র্িকয়ক্ষয়ে র্নরা ে 
 র্রয়বয়শ র্াজ র্রা প্রয়তযর্ শ্রর্িয়র্র সিৌর্লর্ অ্র্ির্ার । অ্যালায়েন্স েেেয সর্াম্পার্ন র্তৃক র্ গঠিত 
বাাংলায়েয়শর ইর্তহায়ে এটি এর্টি অ্নযতি উচ্চার্িলাষী এবাং তাৎ েক ূর্ক র্নরা িা র্িকেূর্ি ো প্রর্তষ্ঠার 
 র সেয়র্ ৩ বেয়ররও সবর্শ েিে অ্র্তক্রি র্য়রয়ে । অ্োংখ্য িযায়লঞ্জ োর্া েয়েও, এই োংস্কার র্াজ 
জীবনয়র্ র্নরা ে র্য়রয়ে এবাং র্নরা ে র্য়রয়ে বাাংলায়েশ স াশার্ র্শল্প খ্াতয়র্ ।  

র্ারখ্ানা  র্রেশকন এবাং োংস্কার র্াজ সেয়র্ শুরু র্য়র আিায়ের র্নরা িা প্রর্শক্ষর্ এবাং ২৪ ঘন্টা সেবা োনর্ার্র 
এবাং সগা নীেতা রক্ষার্ার্র সহল্পলাইন েহ আিায়ের সে র্য় ার প্রয়িষ্টা রয়েয়ে, তা এর্টি র্বষেই প্রিান র্য়র সে 
আিায়ের অ্াংশীোররা র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ অ্র্ির্তরও র্নরা ে র্য়র গয়ে তুলয়েন, লক্ষ লক্ষ শ্রর্িয়র্র ক্ষিতােন র্য়রয়েন 
েিগ্র স াশার্ র্শয়ল্প বয র্  র্রবতক ন এয়নয়েন, এবাং েবয়িয়ে গুরুত্ব ূর্ক র্বষে হয়লা জীবন রক্ষা র্রয়েন । 

র্র্ন্তু র্াজ েম্পন্ধ র্রয়ত আিায়ের এখ্নও অ্য়নর্  ে  ার্ে র্েয়ত হয়ব – আিরা েবকাত্নর্ 
সিষ্টা র্রর্ে সেন  াাঁি বের সশয়ষ আিরা আিায়ের এই উচ্চার্িলাষী লক্ষ অ্জক ন র্নর্িত র্রয়ত  ার্র ।  

আিরা সেয়হতু িতুেক বয়ষক  ো কন র্রর্ে, সেয়হতু অ্যালায়েয়ন্সর র্ারখ্ানা এবাং শ্রর্ির্য়ের েয়ে িলিান র্ােকক্রি, 
োিয়নর র্েনগুয়লাে আিায়ের লক্ষযেিূহ এবাং সর্ান সর্ান র্বষে অ্গ্রার্ির্ার  ায়ব, এবাং আিরা প্রশ্নাতীতিায়ব 
সে র্নরা ে র্শল্প সরয়খ্ সেয়ত িাই তা র্নর্িত র্রয়ত আিায়ের র্র্  র্রর্ল্পনা-োর অ্নযতি গুরুত্ব ূর্ক র্বষে হয়লা 
শ্রর্িয়র্র র্নরা িা – এই েি� র্বষে আ নায়ের অ্বর্হত র্রয়ত স য়র আর্ি অ্তয� আনর্ন্দত ।  

র্বনীত 

িাননীে অ্যায়লন ও’সর্ন টশার 
স্বতন্ত্র েিা র্ত 

েিা র্তর বাতক া 
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১. অ্যার্য়ডক র েয়� সৌে এবাং অ্যার্য়ডক র েয়� িুর্িব� র্ারখ্ানা েহ অ্যালায়েয়ন্সর েি� র্ারখ্ানা  র্রেশকন অ্ন্তিুক ি ।  
২. আিায়ের িুর্ি অ্নেুায়র অ্যার্য়ডক র র্িকেূর্ির অ্র্ধয়ন অ্যালায়েয়ন্সর সে েি� র্ারখ্ানা CAP েম্পন্ধ র্য়রয়ে সেগুয়লা অ্ন্তিুক ি ।  
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র্িকয়ক্ষয়ে র্নরা িা : 
এর্টি সিৌর্লর্ িানবার্ির্ার  

র্নরা িা োংস্কায়র তারা প্রর্তশ্রুতবদ্ধ এবাং এ বযা ায়র 
তায়ের েহয়োগীতা এবাং অ্েকােন অ্বযাহত রয়েয়ে । 

িলিান র্ারখ্ানা  র্রেশকন স্বত� অ্যায়েেয়িন্ট ফািক র্তৃক র্  র্রিার্লত এই েি�  র্রেশকয়ন 

জীর্বর্া অ্জক ন র্রয়ত র্গয়ে সর্ায়না গায়িকন্ট শ্রর্িয়র্রই প্রাপ্ত তেয েিূহ োংয়শাির্ন র্িক র্রর্ল্পনা(CAPs)-এর অ্ন্তিূক ি 

জীবয়নর ঝুাঁ র্র্ সনো উর্িৎ নে । অ্যালায়েন্স এই র্রা হয়েয়ে সেখ্ায়ন প্রয়তযর্টি র্ারখ্ানার জনয  র্রেশকন 
নীর্তয়র্ সিৌর্লর্ নীর্ত বয়লই িয়ন র্য়র- এবাং এ প্রর্ক্রো িলার্ার্লন েিে প্রর্তটি র্নরা িা েিেযা র্ির্িত
র্ারয়র্ই অ্যালায়েন্স েেেয সর্াম্পার্নগুয়লা এর্র্েত র্য়র র্িক  র্রর্ল্পনা প্রোন র্রা হয়েয়ে । 
হয়েয়ে, োরা বাাংলায়েয়শ ততর্র স াশার্ র্শল্প র্ারখ্ানার  

প্রর্তটি র্ারখ্ানার জনয এই র্তনটি  র্রেশকন প্রর্তয়বেন 

-অ্র্ি, িবন এবাং তবেযূর্তর্ – র্র ূনকিায়ব আিায়ের 

অ্যালায়েয়ন্সর সে প্রাের্ির্ লক্ষয রয়েয়ে তা  ূরর্  ওয়েব োইয়ট স াস্ট র্রা হয়েয়ে । র্ারখ্ানার িার্লর্রা 

অ্বযাহত রয়েয়ে এটা র্নর্িত র্রয়ত সে অ্যালায়েন্স-  র্রেশকয়নর ফলাফল র্ারখ্ানার শ্রর্ির্ প্রর্তর্নর্িয়ের
অ্র্িিূি র্ারখ্ানাগুয়লায়ত র্িকরত ১.২ র্ির্লেন নারী এবাং র্ারখ্ানার সেড ইউর্নেনয়র্ অ্বর্হত র্রয়বন সেন 

 ুরুষ সেন র্নরা িা ঝুাঁ র্র্িুি র্িক  র্রয়বশ  াে ।  প্রয়তযর্টি শ্রর্ির্ েম্ভাবয ঝুাঁ র্র্ েম্পয়র্ক  েয়িতন হয়ত 

সেিন, অ্যালায়েন্স েেেয সর্াম্পার্নগুয়লার জনয  র্য  ায়র এবাং ঝুাঁ র্র্ প্রশির্ত র্রার  েয়ক্ষ  র্নয়ত  ায়র । 

উৎ ােনর্ারী েি� র্ারখ্ানাগুয়লায়ত এর্টি র্য়ঠার অ্র্ি, 
িবন এবাং তবেযূর্তর্ প্রাের্ির্  র্রেশকন েম্পন্ধ হয়েয়ে ।  
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তার্লর্ািূি হয়ত অ্বশযই এর্ই প্রর্ক্রো অ্নুেরর্  

অ্যালায়েন্স েেেয সর্াম্পার্নগুয়লার জনয  র্য উৎ ােনর্ারী র্রয়ত হয়ব ।  র্রয়শয়ষ, ের্ে সর্ায়না র্ারখ্ানা নতুন িবন 
র্ারখ্ানাগুয়লায়ত ২০১৩ োয়লর জলুাই-এ আরম্ভরৃ্ত  র্র-     অ্েবা সলার র্ারখ্ানা র্হয়েয়ব বযবহার র্রয়ত িাে তাহয়ল 

েশকন র্াজ অ্যালায়েয়ন্সর প্রেি বেয়রই েম্পন্ধ হে । এই উি িবন বা সলায়রর িবন র্নিকান - ূবক নর্শা আিায়ের 
েিে সেয়র্ই েি� নতুন র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ প্রাের্ির্  র্র- টিয়ির অ্নুয়িােয়নর জনয অ্বশযই স শ র্রয়ত হয়ব এবাং 
েশকয়নর আওতািূি র্রা হে সেগুয়লা অ্যালায়েন্স র্িপ্লায়েন্ট েম্প্রোরর্ েম্পন্ধ হয়ল অ্বশযই নতুনিায়ব  র্রেশকন র্রায়ত হয়ব । 

বিষয়ানুসারে প্রাথবিক পবেদর্শরন বিবিত আইরেি যা সংস্কাে কেরত হরি 
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শ্রর্ির্য়ের জনয র্নরা ে র্য়র সতালা । অ্যালায়েয়ন্সর ের্ল 

এবাং তায়ের েয়ে বযবোর্ের্ েম্পর্ক  স্তর্গত র্রা হয়ব ।  

র্ারখ্ানাগুয়লার েয়ে র্াজ র্রা- ো জীবয়নর র্নরা িার জনয 
অ্তযন্ত গুরুত্ব ূর্ক, ের্েও তা র্ারখ্ানাগুয়লার জনয অ্তযন্ত বযােবহুল 

এ োবত  েকন্ত েম্পন্ধরৃ্ত োংস্কার োংস্কার 

োিাই  র্রেশকন অ্যালায়েয়ন্সর র্ায়জর িূল লক্ষয হয়লা র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ 

কা
রখ্

ানা
র 
সং
খ্যা

 

আরতিতি ১ আরতিতি ২ আরতিতি ৩     কযাপ  সম্পন্ন িবয়নর র্বি এবাং র্লাি িজবুতর্রর্ এবাং র্রাংর্লার র্েয়স্টি স্তা ন । 

ের্ক্রে র্ারখ্ানাে তাৎ েক ূর্ক োংস্কার র্াজ এর্গয়ে িলয়ে । 
৫৭১ এবাং সে েি� র্ারখ্ানা োংস্কার র্ায়জ অ্র্নচ্ছরু্ অ্েবা 

৪৬৬ বযেক সেগুয়লায়র্ আিায়ের তার্লর্া সেয়র্ বাে সেো হয়ব ।

োংর্ট ূনক সিরািত র্াজগুয়লায়র্ অ্গ্রার্ির্ার প্রোন  ূবকর্ োংর্ট ূনক সিরািত র্াজগুয়লায়র্ অ্গ্রার্ির্ার প্রোন  ূবকর্োংর্ট ূনক সিরািত র্াজগুয়লায়র্ অ্গ্রার্ির্ার প্রোন  ূবকর্
২৯৫ আিায়ের বতক িান িয়নার্নয়বয়শর র্বষে হয়লা অ্তযার্ির্

৩০ এবাং েিে োয় ক্ষ োর সিতর অ্ন্তিূক ি রয়েয়ে ফাোর সডার স্তা ন, 
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র্াজ সবশ সজার গর্তয়ত এর্গয়ে িলয়ে - র্নরা িা
উন্ধেয়ন এবাং সটর্েই র্নরা ে র্িক র্রয়বশ ততর্রয়ত 
প্রয়োজন প্রর্তশ্রুর্ত, প্রয়িষ্টা এবাং েিন্বে । সে সর্ায়না 
র্ারখ্ানার সক্ষয়েই োংস্কার প্রর্ক্রো লক্ষয র্নিকারর্,
অ্গ্রগর্ত হালনাগাের্রর্, সোগায়োয়গর িািযিেিূহ এবাং 
অ্নলে প্রয়িষ্টার এর্টি েিন্বে ।  

র্নরা ে র্ারখ্ানা রক্ষর্ায়বক্ষয়র্র জনয এবাং িবন,
অ্র্ি ও তবেযূর্তর্ িানেন্ড বজাে রাখ্য়ত, র্ার-
িার্লর্ ও িযায়নজয়িয়ন্টর েঢ়ৃ প্রর্তশ্রুতবদ্ধ হওো

োংস্কার র্ায়জ আয়লার্ াত আবশযর্, এবাং প্রয়োজন শ্রর্ির্য়ের প্রর্শক্ষর্ ও ক্ষিতােন
বযার্বলন ওোর্শাং র্লর্িয়টড সেন তারা জরুর্র িুহুয়তক  র্নয়জয়ের রক্ষা র্রয়ত 
গায়িকন্ট ফযাক্টর্রগুয়লায়ত র্নরা িা সজারোরর্রয়র্র  ায়র ।  

র্বজয়নে রুটিন অ্নুোয়র স াশার্ র্ারখ্ানাগুয়লায়ত
 র্রবতক ন আেয়বই –েন্ত্র ার্ত সিয়ে সগয়ল নতুন েরঞ্জাি
স্তা ন র্রা হয়ব,  র্য গুোিজাত র্রা হয়ব র্িন্ধিায়ব । 
এবাং োংস্কার  র্রেশকন েম্পন্ধ হবার  র েি� অ্যালায়েন্স
র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ র্নরা িা রক্ষর্ায়বক্ষর্ অ্বযাহত রাখ্য়ত 
হয়ব । নয়িম্বয়রর অ্িঃ তয়নর  য়র, অ্যালায়েন্স

সেিন, অ্যালায়েয়ন্সর  র্রেশকর্ এবাং প্রয়র্ৌশলীবৃন্দ বযার্বলন টিি বযার্বলন ওোর্শাং িযায়নজয়িয়ন্টর েয়ে এর্টি
ওোর্শাং র্ারখ্ানা িবন র্নরা িা েিেযা েিািায়ন র্তটুকু সগালয়টর্বল তব র্ র্য়রন সেন তারা িবয়নর
অ্গ্রগর্ত লাি র্য়রয়ে তা িূলযােন র্রয়ত ২০১৫ োয়লর  ুনঃোংস্কার শ্রর্ির্য়ের জনয র্তটা র্ব জ্জনর্ তা উ লর্ি
সি এবাং জয়ুন ে’ুবার  র্রেশকন র্য়রয়ে । ওই েিে  র্রয়ত  ায়রন । এই র্িটিাংয়ের  র, বযার্বলন ওোর্শাংয়ের 

োংস্কার র্ায়জর ৬৭% সেয়র্ ৯৮%  েকন্ত অ্গ্রগর্ত লাি িযায়নজয়িন্ট র্ারখ্ানাে র্ফয়র র্গয়ে নতুন ফযাক্টর্র 

র্য়রর্েয়লা, র্র্ন্তু নয়িম্বয়রর তৃতীে োিাই  র্রেশকয়ন সল-আউট অ্নুোয়র প্রয়োজনীে র্নরা িা র্বষের্ হালনাগাে
োংস্কার র্ায়জর ৯০% অ্বনর্ত  র্রলর্ক্ষত হে র্ারখ্ানা র্য়রন । র্ডয়েম্বর ২০১৫ CAP েম্পন্ধর্রর্ োিাই  র্রেশকয়নর 

র্তৃক র্ অ্িযন্তরীর্ অ্বর্া ায়িা  র্রবতক য়নর র্ারয়র্ ।  েিে, অ্যালায়েন্স র্নর্িত র্য়রন সে বযার্বলন ওোর্শাং 
েয়েষ্ট  র্রিান র্যা  (CAP)েম্পন্ধ র্য়রয়ে । এবাং
বতক িায়ন এই র্ারখ্ানা অ্যালায়েয়ন্সর ের্ক্রে র্ারখ্ানা
র্হয়েয়ব র্াজ র্রয়ে । 
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(আরর্ির্ি)-এর িািযয়ি আিায়ের র্ারখ্ানাগুয়লায়ত িূলযােন 
অ্বযাহত রয়েয়ে, এই েি�  র্রেশকয়ন অ্যালায়েন্স প্রয়র্ৗশলীরা 
র্ারখ্ানার CAP -এর অ্গ্রগর্ত িূলযােন র্য়রন এবাং আিায়ের 

র্নর্িত র্য়রন । আজ  েকন্ত অ্যালায়েন্স র্ারখ্ানারগুয়লার েয়বকায়চ্চা 
অ্গ্রার্ির্ার প্রাপ্ত সিরািত র্ায়জর ৫৫% র্াজ েম্পন্ধ হয়েয়ে ।  

র্যা -এ উয়�র্খ্ত েি� আইয়টিগুয়লা েখ্ন র্ারখ্ানা েম্পন্ধ 

েয়েষ্ট র্িপ্লায়েন্ট বয়ল র্বয়বিনা র্য়র । োইয়হার্, 
র্বয়ের অ্নযানয ের্ল র্িকয়ক্ষয়ের িতই, র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ 
শুিুিাে র্নরা ে র্রাই আিায়ের লক্ষয নে –এটিয়র্ অ্বশযই 
এর্টি অ্বযাহত োোে  র্রর্ত র্রয়ত হয়ব এবাং 
র্নরা িা র্নর্িতর্রয়র্ র্ারখ্ানা, িযায়নজয়িন্ট এবাং শ্রর্ির্য়ের 
ের্ির্লতিায়ব েঢ়ৃ প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ হয়ত হয়ব । উৎ ােন 
েরঞ্জািগুয়লায়র্ অ্বশযই  রীক্ষা র্য়র সেখ্য়ত হয়ব । বহু 
বযবহায়র জরাজীর্ক তারেিূহ বেয়ল সফলয়ত হয়ব ।  
িার্র েরঞ্জািার্ের িার ের্ে েু ার্রশরৃ্ত িারবহন-েক্ষিতা 
অ্র্তক্রি র্য়র সফয়ল তাহয়ল সেগুয়লা সলায়র রাখ্া োয়বনা । 

বর্হগকিন  ে অ্বশযই  র্রস্কার রাখ্য়ত হয়ব এবাং হাইয়েন্ট, সমার্ 

অ্যালািক অ্বশযই েিল োর্য়ব । র্নরা িা োংসৃ্কর্তর প্রর্ত এই েঢ়ৃ 
প্রর্তশ্রুর্ত র্নরা ে র্িকয়ক্ষে েৃর্ষ্ট র্রয়ব এবাং বাাংলায়েশ ততর্র স াশার্ 
র্শয়ল্পর েম্ভাবয উন্ধেয়ন অ্বোন রাখ্য়ব ।  

িবয়ন লাইটিাং প্রয়টর্শন র্েয়স্টি স্তা ন

স্ট্রার্িারাল র্েয়স্টি সেন র্ডেয়েে, সেটলয়িন্ট এবাং র্শফটিাং 
র্ি হে এবাং র্লাি ও সেোয়ল সেন ফাটল না োয়র্ 

সবর্শ অ্গ্রার্ির্ার প্রাপ্ত আইয়টয়ির নিুনা িাঝার্র/র্ি অ্গ্রার্ির্ার প্রাপ্ত আইয়টয়ির নিুনা 

প্রয়োজনীে েরঞ্জািার্ে এবাং র্নরা িা োংয়র্ত র্িিগুয়লা
রুয়ি লার্গয়ে র্েয়ত হয়ব

এর্িট এনয়লাজারগুয়লা সরয়টড ফাোর-য়রর্জয়স্টন্স 
বযার্রোরেুি হয়ত হয়ব 

প্রর্তটি িবয়নর অ্কুয় র্ন্স োটিক র্ফয়র্ট ইেুয র্রয়ত হয়ব
এবাং ফাইয়ল রাখ্য়ত হয়ব ।

স্তু  িিু হয়ত হয়ব 
বর্হগকিন  ে প্রর্তব�র্তা অ্েবা িালািায়লর  ফাোর র্ড াটক য়িন্ট র্প্র-প্লযার্নাং েম্পন্ধ র্রয়ত হয়ব

সেন তা র্ারখ্ানার িবয়নর েন্ত্র ার্ত এবাং িার
বহয়ন েক্ষি হে 

অ্বর্া ায়িার র্লািগুয়লার র্হয়েব এিন হয়ত হয়ব  শতক ানেুায়র সলার সলাড প্লযান স াষ্ট র্রয়ত হয়ব

 েকায়লািনার জনয র্বোেয়োগয অ্বর্া ায়িা র্ডজাইন ডকুয়িন্ট
োর্য়ত হয়ব এবাং অ্ন-োইয়ট রাখ্য়ত হয়ব । 

বহুিুর্খ্ অ্ন-োইট সরর্ির্ডয়েিন সির্রর্ফয়র্শন র্ির্জট বিবর্ -অগ্রাবিকাে প্রাপ্ত আইরেি 

র্য়র সফয়ল, সেগুয়লা অ্র্ফর্েোল র্যা  সলাজার সির্রর্ফয়র্শন ৪১% 

র্ির্জট-এ োিাই র্রা হয়ের্েয়লা, তখ্ন অ্যালায়েন্স সেগুয়লায়র্ ৫৫% 

োংস্কার র্ায়জর শতক াবলী েঠির্িায়ব েম্পন্ধ হয়চ্ছ র্র্না তা ৪% 

সম্পন্ন  
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তার্লর্াে র্নয়জয়ের  ুর্রাে অ্ন্তিূক ি র্রয়ত িাে তায়ের 
অ্বশযই নতুন র্য়র  র্রেশকন র্রায়ত হয়ব, এবাং তাৎ েক- 
 ূর্ক অ্গ্রগর্ত প্রেশকন র্রয়ত হয়ব, এবাং তায়ের এটা প্রিান 
র্রয়ত হয়ব সে সবর্শ অ্গ্রার্ির্ার প্রাপ্ত আইটিগুয়লার 
সিরািত র্াজ জলুাই ২০১৮এর িয়িয েম্পন্ধ র্য়রত হয়ব। 
স্তর্গয়তর তার্রয়খ্র  র র্তনিাে েিে অ্র্তবাহর্ত হয়ে 
সগয়ল অ্যালায়েন্স  ুনঃআয়বেন গ্রহন র্রয়বনা । এোবত 
 েকন্ত োংস্কার র্ায়জ অ্গ্রগর্ত প্রেশকয়ন বযেক হওোে 
৯৭টি র্ারখ্ানায়র্ স্তর্গত র্রা হয়েয়ে ।   

 রািশক অ্নুোয়র অ্যালায়েন্স োংস্কার র্ায়জ র্ারখ্ানার 

স্তর্গত র্ারখ্ানা অ্গ্রগর্ত িূলযােয়নর জনয র্বয়শষ প্রর্ক্রোর হালনাগাে 

অ্যালায়েন্স স্পষ্টিায়ব জানায়ত িাে সে, সর্ায়না র্ার- র্য়রয়ে । সে েি� র্ারখ্ানা িায়লা অ্গ্রগর্ত লাি র্য়রয়ে
খ্ানা ের্ে প্রয়োজনীে সিরািত র্ায়জ অ্েবা অ্যালায়েন্স র্র্ন্তু তায়ের র্নেন্ত্রয়র্র বাইয়র এিন সর্ায়না র্ারর্বশতঃ
প্রর্শক্ষয়র্ এবাং শ্রর্ির্ ক্ষিতােন র্িকেূর্িয়ত অ্াংশগ্রহয়ন তায়ের অ্গ্রগর্ত ের্ে বািাগ্র� হে তাহয়ল অ্যালায়েন্স উি
অ্র্নহা প্রর্াশ র্য়র তাহয়ল উি র্ারখ্ানার েয়ে র্ারখ্ানায়র্ ের্ন্ডত র্রয়বনা, সেিন প্রয়োজনীে র্নরা িা 

অ্যালায়েন্স সর্ায়নািায়বই আয় াষ র্রয়বনা । সে েি� েরঞ্জাি আিোর্নয়ত র্বলম্ব । এোোও আিায়ের োংয়শার্িত 

র্ারখ্ানা  েকাপ্ত োংস্কার র্ায়জ অ্গ্রগর্ত প্রেশকয়ন অ্র্নচ্ছরু্ প্রর্ক্রো র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ র্যা -এ উয়ের্খ্ত তুলনািূলর্িায়ব 

অ্েবা অ্েিেক সে েি� র্ারখ্ানার েয়ে বযবোর্ের্             োিারর্ এবাং র্ি ঝুাঁ র্র্ ূর্ক র্বষেগুয়লায়ত িয়নার্নয়বশ র্রার 

িুর্ি স্তর্গত র্রা হয়ব, র্র্েু বযর্তক্রি বযতীত –এবাং              র্রবয়তক  জীবয়নর জনয অ্তযন্ত ঝুাঁ র্র্ ূর্ক এিন 

স্তর্গত র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ অ্যালায়েন্স র্িপ্লায়েন্ট তার্লর্া গুরুতর র্নরা িা ইেূযগুয়লায়ত অ্র্ির্ িয়নার্নয়বশ র্রার
সেয়র্ বাে সেো হয়ব । োরা অ্যালায়েন্স র্িপ্লায়েন্ট জনয উৎোর্হত র্য়র ।  

অ্যালায়েন্স আিায়ের ওয়েবোইয়ট প্রর্তটি র্ারখ্ানার 
সরর্ির্ডয়েশন স্টযাটাে স াষ্ট র্য়র োয়র্, সেখ্ায়ন 
র্ারখ্ানা অ্ন েযার্-এ আয়ে নার্র্ সেখ্ায়ন হ�য়ক্ষয় র 
প্রয়োজন রয়েয়ে, সেিন োংস্কায়রর শতক াবলী স্পষ্টর্রর্ 
অ্েবা র্ডজাইন ডকুয়িন্ট র্বষয়ে সটর্র্নর্াল  েকায়লািনাে 
েহােতা প্রোন র্রা । ের্েও আিরা র্নের্িতিায়ব 
েি� র্ারখ্ানার েয়ে এ র্বষয়ে েম্পৃি রয়ের্ে, 
তার য়রও সে েি� র্ারখ্ানাগুয়লায়ত হ�য়ক্ষ  প্রয়োজন 
সে েি� র্ারখ্ানাগুয়লায়ত বযর্িগতিায়ব সগাল ৈবঠয়র্র 

এ-য়েশীে  র্রিালর্ সজিে এফ ির্রোটিক র র্নয়েকশনাে িািযয়ি আরও সবর্শ গুরুত্ব প্রোন র্রা হে এবাং আিায়ের
এবাং র্ারখ্ানার িার্লর্, বাাংলায়েশ গায়িকন্ট িযানুফযার্- সটর্র্নর্াল স্টাফয়ের োয়ে বািার্বঘ্নগুয়লা আয়লািনা এবাং
িারারে এন্ড এিয় াটক ারে অ্যায়োর্েয়েশন(র্বর্জএিইএ),          র্ারখ্ানা সেন অ্ন েযার্-এ র্ফয়র সেয়ত  ায়র সে বযা ায়র
নযাশনাল ফাোর প্রয়টর্শন অ্যায়োর্েয়েশন(এনএফর্ এ), েহােতার জনয র্িটিাং র্রা হে । সে েি� র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ 

বাাংলায়েশ অ্যার্ডক  অ্ন ফাোর এন্ড র্বর্ডাং সেফটি োংর্ট ূর্ক বয়ল র্বয়বিনা র্রা হে সেগুয়লা এেয়র্য়লশন, স্তর্গত
(অ্যার্ডক ) এবাং অ্নযানয গুরুত্ব ূর্ক সস্টার্য়হাডারয়ের এবাং র্ারখ্ানা তার্লর্া সেয়র্ বাে  য়ে োে ।  
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অ্যালায়েন্স ফর বাাংলায়েশ ওোর্ক ার সেফটি বার্ষকর্ী প্রর্তয়বেন * সেয়েম্বর ২০১৬ ৯ 

 



শ্রর্ির্ প্রর্শক্ষর্ 

সে েি� র্শল্প প্রর্ত�ায়ন উ�- 
ক্ষিতা েম্পন্ধ তবেযূর্তর্ েন্ত্র ার্ত 
এবাং সফর্�র্ রয়েয়ে সে েি� 
প্রর্তষ্টায়ন েবেিেই অ্র্ির্ায়ন্ডর 
ঝুাঁ র্র্ োর্য়বই । বাাংলায়েয়শর  

স াশার্ র্ারখ্ানাগুয়লায়র্ র্নরা ে র্য়র গয়ে সতালার আিরা ১.২ র্ির্লেয়নরও সবর্শ শ্রর্ির্য়র্ প্রাের্ির্ অ্র্ি 

র্বষেটি অ্যালায়েয়ন্সর র্ায়জর সর্�র্বন্দয়ুত অ্বস্তান র্নরা িা র্বষের্ প্রর্শক্ষর্ প্রোন র্য়রর্ে । এ োবত  েকন্ত 

র্রয়ে । স াশার্ র্শল্পখ্ায়তর র্নরা িা োংসৃ্কর্তয়ত  র্র- প্রাে ৮০০,০০০ এরও সবর্শ শ্রর্ির্য়র্ অ্যালায়েন্স প্রর্শক্ষর্প্রাপ্ত 
বতক ন আনয়ত অ্যালায়েন্স োর্বকর্  েয়ক্ষ  গ্রহন র্য়রয়ে- প্রর্শক্ষর্ জটুি দ্বারা প্রর্শক্ষর্ প্রোন র্রা হয়েয়ে এটা র্নর্িত 
র্ারখ্ানা োংস্কার র্ায়জর েয়ে প্রর্শক্ষর্, ক্ষিতােন এবাং র্রয়ত সে র্ায়জ সোগোনর্ার্র ের্ল শ্রর্িয়র্রা সেন এই 
জরুর্র িুহুয়তক  র্নয়জয়ের েুরক্ষা র্বষের্ র্শক্ষাোয়নর িত প্রর্শক্ষর্টি  াে এবাং  ুরাতন শ্রর্ির্রা সেন র্নয়জয়ের 
েুেরূপ্রোর্র প্রয়িষ্টার র্িলব�ন র্রা হয়েয়ে ।  আরও িায়লািায়ব ঝার্লয়ে র্নয়ত  ায়র ।  

এরর্ি বযা র্ শ্রর্ির্ র্নরা িা 
প্রর্শক্ষয়র্র উয়েযাগ এর আয়গ 

বাাংলায়েয়শ র্খ্নই সনো হের্ন- 

এবাং আিায়ের র্নরা িা র্িকেূর্ি 

সে ফলাফল অ্জক ন র্য়রয়ে তায়ত 
সেখ্া োে আিায়ের শ্রর্ির্ র্নরা িা 

ঘন ঘন সলাডয়শর্ডাং, েীর্িত  ার্নর অ্তযন্ত গুরুত্ব ূর্ক ।  

িা , েবুকল অ্বর্া ায়িা, িোনর্ োর্ফর্ জযাি ইতযার্ে অ্যালায়েয়ন্সর প্রাের্ির্ অ্র্ি র্নরা িা প্রর্শক্ষয়র্র আয়গ এবাং 
র্ারয়র্ ফাোর োর্িক য়ের প্রয়িষ্টা বযেক হয়ত  ায়র, োর  য়র সটিাে র্বের্বেযালে এর্টি গয়বষর্া  র্রিালনা র্য়র 
র্ারয়র্ েম্ভাবয ঝুাঁ র্র্ র্নরূ য়ন এবাং র্ব ে সিার্ায়বলার  সেখ্ায়ন সেখ্া োে এই প্রর্শক্ষয়র্ অ্াংশগ্রহনর্ারী শ্রর্ির্য়ের 
েক্ষতা েহ শ্রর্ির্য়ের ক্ষিতােন র্রা আবশযর্, েুতারাাং, সিতর অ্র্ি র্নরা িা র্বষের্ েয়িতনতা নাটর্র্েিায়ব 
র্ারখ্ানার র্নরা িা র্িকেূর্ি ের্তযর্ারিায়ব র্ােকর্র  বৃর্দ্ধ স য়েয়ে । আযালায়েন্স েম্ভাবয অ্াংর্শদ্বারয়ের েয়ে 
র্রা েম্ভব হয়বনা ের্ে না অ্র্ি প্রর্তরক্ষা, প্রর্তয়রাি  র্াজ র্রয়ে আরও িানেম্পন্ধ র্ার্রকুলাি ততর্র র্রয়ত এবাং 
এবাং িবন তযায়গর েক্ষতা র্বষয়ে েি� শ্রর্ির্য়র্ ২০১৮ োয়ল অ্যালায়েয়ন্সর সিোে সশষ হওোর  য়রও অ্যালায়েন্স 
বযা র্ এবাং সটর্েই প্রর্শক্ষর্ প্রোন না র্রা হে ।  র্িপ্লায়েন্ট র্ারখ্ানাগুয়লায়ত প্রর্শক্ষর্ র্িকেূর্ি সেন অ্বযাহত োয়র্ ।  

শ্রতেক ক্ষেিায়ন একটি 
একটি যেৌতিক অতিকার 

প্রাের্ির্ অ্র্ি র্নরা িা র্বষয়ে আিরা  
১.২ র্ির্লেন শ্রর্ির্য়র্ প্রর্শক্ষর্ র্েয়ের্ে ।  
আজ  েকন্ত প্রাে ৮০০,০০০ জন শ্রর্ির্ 
প্রাের্ির্ অ্র্ি র্নরা িা র্বষয়ে  ুর্ঃপ্রর্শক্ষর্  

িত এর্টি সেয়শ সেখ্ায়ন গ্রহন র্য়রয়ে ।  উন্ধেয়ন এই প্রর্শক্ষয়র্র িূর্ির্া 
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প্রবর্ক্ষরে  আর াকপাত উ র্ায়র এয়ের্েয়লা । এর্প্রয়লর ২৫ তার্রয়খ্ ১২টা ১১  
 র্ির্নয়ট, এই েি� র্ের্র্উর্রটি গাডক  এবাং নাো র্িয়প্লয়ির 

শ্রর্ির্ র্নরা িা এবাং ক্ষিতােন প্রয়িষ্টার িািযয়ি, হাজার হাজার শ্রর্ির্ সন ায়ল োংঘটিত ৭.৮ িাোর
অ্যালায়েন্স লক্ষয র্য়রয়ে সে র্ের্র্উর্রটি গাডক  জরুর্র িূর্ির্য়ম্পর র্ম্পন অ্নুিব র্য়রর্েয়লা । এই েিে  

িুহুয়তক  গুরুত্ব ূর্ক সনতৃয়ত্বর িূর্ির্া  ালন র্রয়ত  ায়র- র্ের্র্উর্রটি গাডক রা অ্যালায়েয়ন্সর প্রর্শক্ষয়র্র প্রয়োগ র্য়রন ।  

সে র্বষেটিয়ত ইর্ত ূয়বক র্খ্নই তারা প্রর্শক্ষর্  াের্ন । তারা শ্রর্ির্য়ের আতাংর্র্ত হওো সেয়র্ র্বরত র্য়রন, 
২০১৪ োয়ল অ্যালায়েন্স অ্র্ি প্রর্তয়রায়ি শ্রর্ির্য়ের দ্রুত এবাং  াাঁি হাজায়ররও সবর্শ শ্রর্িয়র্র িূর্ির্ম্প সশয়ষ 

এবাং র্নরা য়ে িবনতযায়গ েহােতার জনয, জরুর্র েুস্তযিায়ব এবাং র্নরা য়ে িবন তযায়গ র্নর্িত র্য়রন ।  

িুহুয়তক  – র্র্েু বযার্তক্রি বযতীত- েম্পে রক্ষার সিয়ে র্ের্র্উর্রটি গাডক রা জায়নন জরুর্র িুহুয়তক র উদ্ভব
জীবন রক্ষাে উয়েযার্গ হওোর জনয েক্ষতা েহ হয়ল র্র্ র্রয়ত হয়ব । জীবন রক্ষার্ারী এই িূর্ির্াে
র্ের্র্উর্রটি গাডক  প্রর্শক্ষর্ র্িকেূর্ি িালু র্য়র । অ্বোন রাখ্য়ত স য়র তারা অ্যালায়েন্স র্ারখ্ানা র্নরা িা 

 প্রর্শক্ষয়র্র প্রশোংো র্য়রয়েন ।  

এর্প্রল ২০১৫-এ এই প্রর্শক্ষর্ র্বয়শষ র্য়র নাো র্িয়প্লি এ  েকন্ত প্রাে ২৩,০০০ গাডক  এই প্রর্শক্ষর্ গ্রহন র্য়রয়ে
-অ্যালায়েন্স অ্র্িিূি গ্রু  অ্ব্ ফযাক্টর্রজ-এ র্িকরত এবাং এখ্ন তারা জায়ন র্ারখ্ানাে আগুন লাগয়ল র্র্ র্রয়ত
৮০ জয়নরও সবর্শ র্ের্র্উর্রটি গাডক য়ের জনয সবশ হয়ব এবাং র্র্ র্রয়ত হয়বনা ।  

অ্যালায়েন্স ফর বাাংলায়েশ ওোর্ক ার সেফটি বার্ষকর্ী প্রর্তয়বেন * সেয়েম্বর ২০১৬ ১১  

 



শ্রবিক বহল্প াইন সহল্পলাইয়ন র্রয় াটক  র্য়র োয়র্ । েপ্তায়হ ৭ র্েন র্েনরাত 

র্েয়লানা ।  

প্রাে র্তন বের আয়গ অ্যালায়েন্স র্েনরাত ২৪ ঘন্টা ২৪ ঘন্টা িালু সহল্পলাইয়নর অ্ ায়রটররা র্ল গ্রহন,
সেবাোনর্ার্র এবাং সগা নীেতা রক্ষার্ার্র শ্রর্ির্ সহল্প- গৃহীত তেয র্ারখ্ানা িযায়নজয়িন্ট, অ্যালায়েন্স সনতৃবৃন্দ  

লাইন – ‘আিায়ের র্ো’ অ্েবা ‘আওোর িয়েে’ িাল ু এবাং স্তানীে ফাোর র্িয়গড এবাং অ্নযানয প্রয়োজনীে 
র্য়রয়ে সেখ্ায়ন শ্রর্ির্রা র্নয়জয়ের নাি  র্রিে সগা ন জােগাে দ্রুত অ্বর্হতর্রয়র্ েক্ষি । গৃহীত অ্য়নর্ 
সরয়খ্ র্নরা য়ে র্িকয়ক্ষয়ের র্নরা িা এবাং অ্নযানয উয়দ্বয়গর র্লই জরুর্র র্নরা িা েিেযার েয়ে েম্পর্ক েুি নে । 

র্বষেেিূহ তাৎক্ষর্নর্িায়ব র্রয় াটক  র্রয়ত  ারয়বন ।  -এ সেয়র্ই সবাঝা োে শ্রর্ির্রা এই িািযিয়র্ তায়ের 
নানার্বি উয়দ্বয়গর র্বষে জানায়ত র্তটা বযা র্িায়ব 

সেই েিে সেয়র্, ৮০২টি ফযাক্টর্র সহল্পলাইন র্বষের্ বযবহার র্রয়েন । অ্যালায়েন্স শ্রর্ির্ সহল্পলাইন 
প্রর্শক্ষর্ গ্রহন র্য়রয়ে, এবাং সেই েি� র্ারখ্ানার প্রয়টার্লয়র্ উ য়োগী এবাং েম্প্রোরর্ র্য়রয়ে সেয়হতু
শ্রর্ির্য়ের র্নর্ট সেয়র্ এ োবত  েকন্ত সিাট ৮৮,১৮৮ অ্যালায়েন্স বর্হিূক ত র্ারখ্ানার শ্রর্ির্রাও এই সহল্পলাইন
টি সফান এয়েয়ে- অ্েবা গয়ে প্রর্তিায়ে র্ল এয়েয়ে বযবহার র্রয়ে – েুতারাাং এ সেয়র্ সে র্শক্ষা লাি
৪,২০০টি ।৪ এ িরয়র্র প্রর্শক্ষর্ র্িকেূর্ি বাাংলায়েয়শ এই র্রা োে তা হয়লা এই িয়ডল েি� র্শল্প র্ারখ্ানাে
প্রেি এবাং এই সহল্পলাইন শ্রর্ির্য়ের জনয এর্টি র্ব�� েম্প্রোরর্ র্রা োে । 
অ্বলম্বন র্হয়েয়ব প্রিার্নত হয়েয়ে, ো ইর্ত ূয়বক র্খ্নই  

অ্েবা অ্নযােিায়ব সবতন র্তক ন ইতযার্ে েিেযা র্নয়ে 

এোোও সহল্পলাইন অ্য়নর্গুয়লা র্ারখ্ানাে োংস্কার প্রর্ক্রো
সহল্পলাইন েরাের্র শ্রর্ির্য়ের ক্ষিতােন র্য়র োয়র্ সজারোরর্রয়র্ োহােয র্য়রয়ে । র্ারখ্ানার র্নরা িা
এবাং শ্রর্ির্রা এখ্ায়ন তায়ের নাি  র্রিে সগা ন সরয়খ্ র্বষের্ েিেযা র্নয়ে সহল্পলাইয়নর িািযয়ি সে র্রয় াটক গুয়লা
অ্যালায়েয়ন্স তায়ের জরুর্র এবাং অ্নযানয উয়দ্বয়গর র্বষে হয়েয়ে তার র্ির্িয়ত তেন্ত হয়েয়ে এবাং োিাইয়ের  র 
গুয়লা অ্বর্হত র্রয়ত  ায়র । অ্যালায়েন্স এবাং অ্যালায়েন্স সেগুয়লায়র্ দ্রুত র্ারখ্ানা র্যা -এর অ্ন্তিুক ি র্রা হয়েয়ে 
বর্হিূক ত উিে র্ারখ্ানা সেয়র্ই র্ারখ্ানাে অ্েবা  এবাং োংস্কার র্াজ েম্পন্ধ না হওো  েকন্ত েযার্র্াং র্রা
র্ারখ্ানার আয়শ ায়শর অ্র্ির্ান্ড, িূর্ির্য়ম্প ক্ষেক্ষর্ত হয়েয়ে এবাং র্নরা িার র্বষেগুয়লা তুয়ল িরা হয়েয়ে ।  

৬৭৪(১৪%) 

বহল্প াইন ক  : একটি সােসংরক্ষপ 
অ-জরুতর : অ- তনরাপত্তা 

২৭৬ (৬%)  

 

জরুতর: অতনরাপত্তা 

৪টি যসটেম্বর ১, ২০১৬ অনুসাটর 

অ্যালায়েন্স ফর বাাংলায়েশ ওোর্ক ার সেফটি বার্ষকর্ী প্রর্তয়বেন * সেয়েম্বর ২০১৬ ১২  

 



আিায়ের র্োে আো প্রয়তযর্টি র্ল গুরুত্ব ূর্ক, সর্ান
েিেযা র্নয়ে র্ল র্য়রয়ে সেটি বে র্ো নে । বাবর্ল 
হয়লন অ্যালায়েয়ন্সর র্ের্নের সজনায়রল িযায়নজার ফর
ওোর্ক ার ইি াওোরয়িন্ট, োাঁর োর্েত্ব হয়লা র্ারখ্ানা 
শ্রর্ির্য়ের েহােতা র্নর্িতর্রর্ ।  

র্রয়ত  ায়র, এবাং র্র্িায়ব সহল্পলাইন বযবহার র্রয়ত হে
তা অ্র্িনয়ের িািযয়ি শ্রর্ির্য়ের সেখ্ায়না হয়েয়ে, প্রয়তযর্টি
শ্রর্ির্য়র্ সহল্পলাইন র্াডক  সেো হয়েয়ে সেখ্ায়ন সহল্পলাইয়নর 
নম্বর সেো আয়ে, শ্রর্ির্রা সফান র্রয়লই েিেযার 
বযা ায়র েিািান  ায়বন । 

জলুাই ২০১৪-এ প্রর্তষ্ঠার  র সেয়র্, এ োবত 
 েকন্ত ৯০,০০০টি র্ল এয়েয়ে । “বতক িায়ন র্ারখ্ানাগুয়লায়ত 

 ক্ষিতােন র্বষের্ সবাি এবাং উ লর্ির উন্ধেন ঘয়টয়ে, 
 োর অ্নযতি এর্টি র্ারর্ ‘আিায়ের র্ো’ সেখ্ায়ন শ্রর্ির্রা

 অ্র্ির্ারপ্রাপ্ত হয়েয়ে এবাং সর্ায়নারর্ি িেিীর্ত োোই র্রয় াটক   

র্ািরুয়ন্ধো বাবর্লর িয়ত, অ্যালায়েন্স ওোর্ক ার সহল্পলাইন র্রয়ত  ায়র,” বয়লয়েন বাবর্ল ।  

প্রর্তটি র্ল বাবর্ল এবাং তার টিি র্তৃক র্ তেন্ত
র্রা হয়ে োয়র্, োরা র্েদ্ধান্ত সনন আনুষ্ঠার্নর্ সহল্পলাইয়নর
প্রয়টার্য়লর র্ির্িয়ত র্র্িায়ব র্বষেগুয়লা েিািান র্রয়বন । 
গুরুতর র্নরা িা েিেযাগুয়লা তাৎক্ষর্নর্িায়ব অ্যালায়েয়ন্সর
সটর্র্নর্াল র্বয়শষজ্ঞয়ের অ্বর্হত র্রয়ত  ায়রন োরা র্বষেটি 

অ্যালায়েন্স প্রাের্ির্ অ্র্ি র্নরা িা র্বষের্ প্রর্শক্ষর্ তৎক্ষর্াৎ তেন্ত র্য়র এর্টি র্ােকর্র েিািান র্নর্িত র্য়রন । 
র্িকেূর্ির িািযয়ি শ্রর্ির্য়ের সহল্পলাইয়নর োয়ে  র্রিে অ্নযানয সক্ষয়ে বাবর্ল অ্েবা তাাঁর টিয়ির অ্নয সে সর্উ 

র্র্রয়ে সেো হয়েয়ে । এই প্রর্শক্ষয়র্র েিে সহল্পলাইনয়র্ েিেযা েিািায়নর জনয ওই র্ারখ্ানাে েয়রজর্িয়ন র্গয়ে
উ স্তা ন র্রা হয়েয়ে অ্নযতি এর্টি সোগায়োগ িািযি র্ারখ্ানার িার্লর্ এবাং িযায়নজারয়ের োয়ে র্ো বয়লন ।
র্হয়েয়ব, সেখ্ায়ন শ্রর্ির্রা র্নরা িা র্বষের্ েিেযা র্রয় াটক   

সে েি� নারী এবাং  ুরুষ স াশার্ র্শল্পখ্াত সেয়র্ জীর্বর্া
অ্জক ন র্রয়েন তায়ের িুহুয়তক র সনাটিয়শ েহােতা প্রোয়নর 
জনয প্রস্তুত টিয়ির োর্েত্ব র্নয়ত  ারা ের্তযই অ্তযন্ত 
আনন্দোের্, বয়লয়েন বাবর্ল । “আর্ি এ োর্েত্ব
স য়ে অ্তযন্ত গর্বকত” । 

অ্যালায়েন্স ফর বাাংলায়েশ ওোর্ক ার সেফটি বার্ষকর্ী প্রর্তয়বেন * সেয়েম্বর ২০১৬ ১৩ 

 



আগুন:র্ব জ্জনর্ (র্ারখ্ানা) 

স্পার্র্ক াং/শটক োর্র্ক ট 

অ্বয়হর্লত অ্েবা সখ্ালা তবেযূর্তর্ তার 
অ্ববি োবর্নোর্ক্টাং 

আগুন: ের্ক্রে(র্ারখ্ানা) 

অ্বর্া ায়িাগত: বীি, সেোল এবাং র্লায়ি ফাটল 
অ্বর্া ায়িাগত: সেোল অ্েবা জানালার ঝাাঁকুর্ন 
তালাব� অ্েবা ব� বর্হগকিন  ে 

অ্নযানয 

 

 
 

 

১৯(৬%)  

জরুর্র: র্নরা িা েিেযা ১৩(৪%)  
 ১(<১%) 

বহল্প াইরন আর াকপাত জয়ুনর প্রেি র্েয়র্, শার্িি* অ্যালায়েন্স অ্ ায়রটয়রর র্ায়ে
োতশহাো যসাটয়োর সফান র্য়র জানায়লন সে, তার েু ারিাইজর সবানায়ের

অ্যালায়েন্স সহল্পলাইন এিনিায়ব  র্রর্ল্পনা র্রা হয়েয়ে এর্টি অ্াংশ আত্নোৎ র্রার ষেেন্ত্র র্রয়েন ো ৪৫ জন
সেন র্ারখ্ানার আগুন,ববেযূর্তর্ এবাং িবয়নর র্নরা িা শ্রর্িয়র্র সিতর র্বতরর্ র্রার র্ো । েু ারিাইজর 
েিেযা র্নয়ে শ্রর্ির্রা েরাের্র র্রয় াটক  র্রয়ত  ায়র । শ্রর্ির্য়ের বয়লয়ে সে, সে সেয়হতু এই গ্রুয় র র্ো উত্থা ন
েি� অ্যালায়েন্স র্ারখ্ানাে িালু সহল্পলাইন বতক িায়ন র্য়রয়ে েুতারাাং এর্টি র্বয়শষ “র্ফ” তার  াওনা । 

জবাবর্ের্হতার, শ্রর্িয়র্র েিেযা তুয়ল িরার এবাং  শার্িি এবাং তার র্লারয়ের  র্ায়না হয়েয়ে এবাং েু ারিাইজর 

নানার্বি েিেযা েিািায়নর এর্টি হার্তোর র্হয়েয়ব র্বয়শষ েুর্বিা আোয়ের িক্রান্ত র্রয়ে । এই র্ল
বযবহৃত হয়চ্ছ ো বাাংলায়েশ ততর্র স াশার্ র্শল্পখ্ায়ত  াওোর  র, অ্যালায়েন্স টিি তৎক্ষর্াৎ র্ারখ্ানা
প্রিাব সফলয়ে । সহল্পলাইয়নর শুরু সেয়র্ই, শ্রর্ির্রা িযায়নজায়রর েয়ে সোগায়োগ র্য়রন এবাং র্বষেটি তেন্ত
র্বর্িন্ধ রর্য়ির অ্র্িয়োগ জানায়ত সহল্পলাইন বযবহার র্য়র েোেে বযবস্তা সনোর জনয অ্নুয়রাি র্য়রন ।
র্রয়ে- োর অ্য়নর্ অ্র্িয়োগই র্নরা িা োংক্রান্ত র্য়ের্র্েয়নর িয়িযই েু ারিাইজরয়র্ তার  ে সেয়র্ বরখ্া�
নে ।  র্রা হে এবাং শ্রর্ির্য়ের েম্পূর্ক সবানাে প্রোন র্রা
 হে ।  

*য়গা নীেতা বজাে রাখ্ার স্বায়েক নাি  র্রবতক ন র্রা হয়েয়ে । 
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 র্রবতক ন আয়ের্ন, এবাং িযায়নজয়িন্ট “প্রিায়নর

বহল্প াইরনে সফ তাে গল্প অ্িায়ব” সর্ায়না  েয়ক্ষ  সনের্ন । োর্েোর
অরুবনিা বপােশ সওয়যাে ব বিরেড র্ল  াওোর  র অ্যালায়েন্স র্ারখ্ানার িার্লয়র্র েয়ে 

ততর্র স াশার্ র্শল্পখ্ায়তর এর্টি বৃহৎ অ্াংশই নারী সোগায়োগ র্য়র এবাং র্ারখ্ানার িযায়নজয়িন্টয়র্ শ্রর্িয়র্র
শ্রর্ির্, এবাং সেৌন ও র্লে তবষিযিূলর্ ের্হাংেতা র্বষের্ েয়ে েু ারিাইজর র্র্ িরয়র্র আিরর্ র্য়র সে বযা ায়র 

সর্ায়না েিেযা র্রয় াটক  র্রার জনয র্নরা ে এবাং ির্নটর র্রার অ্নুয়রাি জানান এবাং তার আিরর্ ের্ে 

সগা নীেতা রক্ষার্ারী সর্ায়না োর্িক ে বলয়ত সগয়ল সনই । অ্নার্ার্িত হে তাহয়ল তার র্বরুয়দ্ধ বযবস্তা সনোর 

েুতারাাং, সহল্পলাইন িালু র্রার ফয়ল অ্বয়শয়ষ নারীরা জনয অ্নুয়রাি র্য়রন । িযায়নজয়িন্ট অ্যালায়েয়ন্সর অ্নুয়রায়ি 

অ্র্িয়োগ র্রার এবাং র্নেকাতনর্ারীর র্বরুয়দ্ধ বযবস্তা োো র্েয়ে প্রেয়ি তায়র্ তার  ে সেয়র্ ের্রয়ে সেন
সনোর িয়তা র্ব�� এবাং সগা নীেতা রক্ষার্ারী এর্টি এবাং তেন্ত র্য়রন । িযায়নজয়িন্ট েখ্ন তার েবূকযবহায়রর
হার্তোর স য়লন ।  বযা ায়র র্নর্িত হন তখ্ন তায়র্ িাকুর্রিূযত র্রা হে ।

সগা নীেতা রক্ষার্ার্র সহল্পলাইয়নর র্ারয়র্ োর্েো
সেিন, োর্েো* নাি সগা ন র্য়র র্রয় াটক  র্রয়লন সে সেৌন হেরার্নিূলর্ র্বষে র্রয় াটক  র্রয়ত েক্ষি 
তার েু ারিাইজর প্রর্তর্নেতই সিয়েয়ের র্বিতর্রিায়ব হয়েয়েন এবাং তার েহর্িীয়ের জনয এর্টি র্নরা ে 
স্পশক র্য়র োয়র্ন । োর্েো জানান সে, র্তর্ন এবাং র্িক  র্রয়বশ ততর্র র্রয়ত স য়রয়েন । 
তার েহর্িীরা বহুবার এ র্বষয়ে র্ারখ্ানার িযায়নজারয়র্ 
জার্নয়েয়েন, র্র্ন্তু েু ারিাইজয়রর আিরয়র্র সর্ায়না  

*য়গা নীেতা বজাে রাখ্ার স্বায়েক নাি  র্রবতক ন র্রা হয়েয়ে 
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শ্রবিক ক্ষবতপূেে শ্রর্ির্ এবাং িযায়নজয়িন্ট উিে প্রর্তর্নর্ি র্নয়েই 

অ্যালায়েয়ন্সর েি� র্ারখ্ানাে োংস্কার র্াজ খ্ুব  সেফটি র্র্িটি গঠিত, এবাং উ র্বর্ির শতক ানুোয়র প্রর্ত 

িায়লািায়ব িলয়ে । অ্যালায়েয়ন্সর োংস্কার র্ায়জর র্তন িায়ে অ্ন্ততঃ এর্বার র্িটিাং র্রয়ব । তারা 

র্ারয়র্ িাকুর্রিূযত শ্রর্িয়র্র ক্ষর্ত ূরর্ প্রোন র্রা হয়ে র্িকয়ক্ষয়ের ঝুাঁ র্র্, েঘুকটনা, বযর্িগত েুরক্ষা েরঞ্জাি, 

োয়র্ । র্ারখ্ানাে ব� হয়ে সগয়ল অ্েবা োংস্কার  জরুর্র িুহুয়তক  োো প্রোন, সরাগ জীবানু এবাং স্বাস্তযর্বর্ি 

র্ায়জর র্ারয়র্ র্ারখ্ানা ব� োর্য়ল শ্রর্ির্য়ের ৪ েহ র্ারখ্ানার স শাগত স্বাস্তয এবাং র্নরা িা েিেযা 

িায়ের ক্ষর্ত ূরর্ অ্যালায়েন্স এবাং র্ারখ্ানার িার্লর্ ির্নটয়রর োর্েত্ব  ালন র্রয়ব । সেফটি র্র্িটির  

এর্য়ে প্রোন র্য়র োয়র্ । আিরা এ োবত  েকন্ত প্রর্তর্নর্িরা সনতৃত্ব প্রোয়ন, সোগায়োয়গ এবাং আ ে-
সিাট ৬,৬৭৬ জন শ্রর্ির্য়র্ ক্ষর্ত ূরর্ প্রোন র্য়রর্ে । আয়লািনাে েক্ষতা অ্জক য়ন প্রর্শক্ষর্ প্রাপ্ত, এবাং েখ্ন সর্ায়না

ঝুাঁ র্র্য়ত র্ারখ্ানার সনতৃবৃয়ন্দর হ�য়ক্ষ  প্রয়োজন হে  
শ্রবিক অংর্গ্রহন তখ্ন গুরুত্বানুোয়র েিেযাগুয়লা র্ির্িত র্য়র সে র্বষের্

র্দ্বতীে বেয়র, আন্তজক ার্তর্ শ্রি োংস্তযার সবটার ওোর্ক   রািশক প্রোয়নর োর্েত্ব সেফটি র্র্িটির । এই প্রর্শক্ষর্  
সপ্রাগ্রায়ির েয়ে অ্যালায়েন্স ১৬টি র্ারখ্ানাে  রীক্ষািূলর্ উ র্রর্ –প্রাের্ির্ অ্র্ি র্নরা িা প্রর্শক্ষর্ এবাং র্রয়িশার 
িায়ব গর্তার্ন্ত্রর্িায়ব র্নবকার্িত সেফটি র্র্িটি িালুর প্রর্শক্ষর্ উ র্রর্ েহ – অ্তযন্ত র্ােকর্র্র প্রর্শক্ষর্ টুল 

উয়েযাগ গ্রহন র্য়রয়ে । আিরা স্বতন্ত্রিায়ব আরও ৪০টিরও র্হয়েয়ব বযবহৃত হয়েয়ে, এবাং অ্যালায়েন্স র্িকেুর্ির বাইয়রর 
সবর্শ র্ারখ্ানাে র্র্িটি িালু র্য়রর্ে, আিায়ের লক্ষয হয়লা অ্য়নর্ র্ারখ্ানা সেয়র্ এটার জনয অ্নুয়রাি এয়েয়ে 
২০১৮ োয়লর িয়িয অ্র্ির্াাংশ র্ারখ্ানাে সেফটি র্র্িটি এবাং তায়ের এগুয়লা প্রোনও র্রা হয়েয়ে ।  
িালু র্রা ।   

 

*য়গা নীেতা বজাে রাখ্ার স্বায়েক নাি  র্রবতক ন র্রা হয়েয়ে ।  

 

 



রূ র্োর সফান  াওোর  র অ্যালায়েয়ন্সর এর্টি সটর্র্নর্াল
টিি তেয়ন্তর জনয র্ারখ্ানাে োন এবাং সেখ্ায়ন প্রয়র্ৌশলীরা 
সেোয়ল ফাটল সেখ্য়ত  ান ো রূ র্োর উয়দ্বয়গর 

শ্রবিক ক্ষবতপূেে  বিষরয় আর াকপাত েোেকতা প্রিান র্য়র, এবাং অ্যালায়েন্স  রািশক সেে সে
আেিানা অযাপারে স ব বিরেড েরর্ার এটি তেন্ত র্রয়ব । তেয়ন্তর  র েরর্ার 

বাাংলায়েয়শর শ্রর্ির্ এবাং নাগর্রর্রা েবেিেই প্রারৃ্র্তর্ র্ারখ্ানাটি এর্ ে�ায়হর জনয ব� র্য়র সেে ।  

েয়ুেকায়গর সিতর োয়র্ন । তার িয়িয অ্নযতি হয়লা র্ারখ্ানার িার্লর্য়ের েয়ে সেৌেিায়ব অ্যালায়েন্স শ্রর্ির্য়ের
িূর্ির্ম্প এবাং শর্িশার্ল ঝে । েখ্ন প্রারৃ্র্তর্ েয়ুেকাগ ওই োতর্েয়নর িুজরু্র প্রোন র্য়র । শ্রর্ির্য়ের ক্ষিতােয়নর 

আঘাত হায়ন তখ্ন অ্যালায়েন্স সহল্পলাইন শ্রর্ির্য়ের জনয র্ারয়র্ রূ র্ো এই সক্ষয়ে  েয়ক্ষ  র্নয়ত স য়রর্েয়লা বয়লই
গুরুত্ব ূনক প্লাটফরি র্হয়েয়ব র্াজ র্য়র োরা র্ায়জ র্ফয়র বাাংলায়েশ েরর্ার দ্রুত  েয়ক্ষ  র্নয়ত স য়রর্েয়লা এবাং 

র্গয়ে তায়ের র্ারখ্ানার িবয়নর নানান ঝুাঁ র্র্ র্ির্িত র্ারখ্ানার িার্লর্ এবাং অ্যালায়েন্স শ্রর্ির্য়ের ক্ষর্ত ূরর্
র্য়রন । ২০১৫ োয়লর এর্প্রয়ল ঢার্াে এর্টি শর্িশার্ল র্নর্িত র্য়রয়ে – এর্টি েম্ভাবয েযায়জর্ড  র্রর্ত
িূর্ির্ম্প এবাং িূর্ির্য়ম্পাির িূর্ম্পয়নর  র রূ র্ো* হয়েয়ে র্িক র্রয়বশ র্নরা ের্রর্ র্নিেতাে ের্য়লর 

নাির্ এর্ শ্রর্ির্ সহল্পলাইয়ন সফান র্য়র জানান সে অ্াংশগ্রহয়নর এর্টি িিৎর্ার েষৃ্টায়ন্ত ।  

িূর্ির্য়ম্পর  র র্তর্ন র্ারখ্ানাে র্ায়জ সফরত সেয়ত  

র্নরা ে সবাি র্রয়েন না ।  
 

*য়গা নীেতা বজাে রাখ্ার স্বায়েক নাি  র্রবতক ন র্রা হয়েয়ে 
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িৃতূযর হার । ২০১২ োয়ল ২৫০টি গায়িকন্ট ফযাক্টর্রয়ত  
অ্র্ি েঘুকটনা হয়ের্েয়লা – অ্েকাৎ গয়ে প্রর্ত েপ্তায়হ ৫টি 
র্য়র অ্র্ি েঘুকটনা – এবাং এয়ত িৃতূয হয়ের্েয়লা ১১৫ জয়নর। 
গত বের এিরয়র্র অ্র্ি েঘুকটনা ঘয়টয়ে িাে ৩০টি এবাং 
সর্ায়না প্রানহানী ঘয়টর্ন । এ সেয়র্ই সবাঝা োে েঘুকটনা 
এবাং হতাহয়তর হার তাৎ েক ূর্কিায়ব হ্রাে স য়েয়ে ।  

িাে র্তন বেয়র, র্য়ঠার র্নরা িা িানে� বা�বােয়ন, অ্েবা অ্যালায়েন্স র্িপ্লায়েন্ট োপ্লাোর তার্লর্া সেয়র্ 
র্নেন্ত্রর্ েক্ষিতা ততর্রয়ত, শ্রর্ির্ ক্ষিতােয়ন এবাং  বাে  য়ে োয়ব । আিরা বতক িায়ন শ্রর্ির্ ক্ষিতােয়নর  
র্ারখ্ানাগুয়লায়ত োংস্কার র্ায়জ বাাংলায়েয়শর েবয়িয়ে উয়েযাগগুয়লায়র্ – অ্যালায়েন্স প্রর্শক্ষর্ র্িকেূর্ি, সেইফটি 
গুরুত্ব ূর্ক র্শয়ল্প নতুন র্নরা িা োংসৃ্কর্ত ততর্র হয়েয়ে । র্র্িটি এবাং ওোর্ক ার সহল্পলাইন – আরও শি র্ির্ির 
আিায়ের র্ায়জর শুরু সেয়র্ োংস্কার র্ায়জ আিায়ের ও র প্রর্তষ্ঠা র্রয়ত র্াজ র্য়র োর্চ্ছ সেন এই 
অ্গ্রগর্ত অ্র্বিল গর্তয়ত এর্গয়ে িয়লয়ে এবাং সেই উয়েযাগয়র্ অ্েকবনর্তর্ েহােতা প্রোন, স শাগত  
েয়ে নাটর্র্েিায়ব হ্রাে স য়েয়ে অ্র্ি েঘুকটনা এবাং বযবস্তা না এবাং এর র্বর্াশ ও েম্প্রোরর্ অ্বযাহত োয়র্ । 
।  

বাাংলায়ের্শ স াশার্ রপ্তার্নর ক্রিবিকিান তবর্ের্ 
িার্হোর র্ারয়র্ অ্যালায়েন্স তার প্রর্তশ্রুর্ত এবাং প্রয়িষ্টা 
অ্বযাহত সরয়খ্য়ে সেন বাাংলায়েয়শ এর্টি ইর্তবাির্ এবাং 
সটর্েই  র্রবতক ন োর্িত হে । োিয়ন অ্য়নর্ িযায়লঞ্জ োর্া 
েয়েও, গত র্তন বেয়র অ্যালায়েন্স র্ারখ্ানাগুয়লায়ত শ্রর্ির্ 
র্নরা িার তাৎ েক ূর্ক অ্গ্রগর্ত োর্িত হয়েয়ে ো ির্বষযয়ত 

জীবয়নর র্নরা িার জনয অ্তযন্ত ঝুাঁ র্র্ ূর্ক েিেযাগুয়লা স াশার্ র্শয়ল্পর লক্ষ লক্ষ শ্রর্িয়র্র জনয অ্যালায়েন্স এর্টি 
েিািান র্রা আিায়ের প্রাের্ির্ লক্ষয, এবাং জলুাই  র্নরা ে র্িক  র্রয়বশ ততর্র র্রয়ব বয়ল আিায়ের সে 
২০১৮-এর সিতর েি� অ্যালায়েন্স ফযাক্টর্র হে উ�- েঢ়ৃ র্বোে তায়র্ আরও সজারোর র্য়র ।  
অ্গ্রার্ির্ার প্রাপ্ত সিরািত র্াজ েম্পন্ধ র্রয়ব  

সােটন িাকাটনা 
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িাননীে অ্যায়লন ও’সর্ন টশার 
সবাডক  সিোর
র্েোন র্যার্ড
িাইে সপ্রর্েয়ডন্ট, সলাবাল সরে নর্েবল সোর্েকাং, র্িএফ র্য় কায়রশন 

এড জনষ্টন
ইনর্ডয় ন্ডন্ট সরে নর্েবল সোর্েকাং প্রয়ফশনাল 

জযান েিওয়েবার 
িাইে সপ্রর্েয়ডন্ট, সরে নর্েবল সোর্েকাং,ওোল-িাটক  সস্টারে, ইনর্য় কায়রশন 

র্েিন েুলতানা
সিোর, িযার্ ইউয়র্

িুহািে রুর্ি আর্ল 
োয়বর্ িযায়নর্জাং র্ডয়রক্টর অ্ব িযার্ ইন্টারপ্রাইজ 
এন্ড ইনয়িস্টয়িন্ট 

অ্যার্রয়েলা এন্ড অ্যায়োর্েয়েট ইন্টারনযাশনাল 
বন ওোেক 
র্ানার্ডোন টাোর র্য় কায়রশন, র্লর্িয়টড 
র্াটার’ে ইনর্য় কায়রশন 
র্ে র্িয়েন সপ্লে র্রয়টইল সস্টারে ইনর্য় কায়রশন 

জাোন্ট টাইগার
হাডেন’ে সব সর্াম্পার্ন 
আইএফর্জ র্য় কায়রশন 

র্ে জাস্ট গ্রু  
সর্ট সস্পড এন্ড সর্াম্পার্ন 
সর্াল র্ড াটক য়িন্ট সস্টার 
এল. এল. র্বন র্য় কায়রশন 
এি র্হোর্র এন্ড সর্াম্পার্ন ইনর্য় কায়রশন 

নডক স্ট্রি ইনর্য় কায়রশন 

র্েোেক সহার্ডাং র্য় কায়রশন 
টায়গকট র্য় কায়রশন 
র্ে ওেযার হাউে গ্রু  
র্িএফ র্য় কায়রশন 

  র্রিালনা  ষকে 

র্স্টয়র্া সহালয়েল র্য় কায়রশন ত ন সিৌিুর্র
িুট অ্ব র্ে লুি প্রর্তষ্ঠাতা, স্কোর সটিটাইল র্লর্িয়টড, োয়বর্ েিা র্ত, ঢার্া 
গযা  ইনর্য় কায়রশন সিয়ো র্লটান সিম্বার অ্ব র্িােক এন্ড ইন্ডার্ি ।  

ইন্ট্রায়ডয়র্া অ্যা ায়রল আইর্রন সর্ায়েরশী
সজর্ে স র্ন িাইে সপ্রর্েয়ডন্ট, সপ্রাডাক্ট সেফটি সর্াোর্লটি অ্যােুয়রন্স এন্ড 
জডক ার্ে ইন্টারপ্রাইজ, ইনর্য় কায়রশন সোশাল র্িপ্লায়েন্স, টারয়গট । 

িযার্র্ে ডানা র্িোর 
নাইন ওয়েস্ট অ্যায়োর্েয়েট সজনায়রল র্াউর্ন্সল, র্লগাল, গযা  

 াবর্লর্ লর্োং সর্াম্পার্ন উপরদষ্টা পষশদ 

ওোল-িাটক  সস্টারে, ইনর্য় কায়রশন র্রর্ ডার্লকাং
ওোইএি ইনর্য় কায়রশন এর্ির্র্উটিি র্ডয়রক্টর, গিয়িন্ট এন্ড  াবর্লর্ অ্যায়ফোরে, 

(র্ল এন্ড ফুাং (য়ের্ডাং) র্লর্িয়টড ।  

সিাহািে হায়তি
িাইে সপ্রর্েয়ডন্ট, বাাংলায়েশ র্নটওেযার িযানুফযার্িারারে এন্ড 
এিয় াটক ারে অ্যায়োর্েয়েশন(র্বয়র্এিইএ) 

িযার্ 
র্ানার্ডোন অ্যা ায়রল সফডায়রশন 
নযাশনাল র্রয়টইল ফাউয়ন্ডশন 
র্রয়টইল র্াউর্ন্সল অ্ব র্ানাডা 

ো অ্যালায়েয়ন্সর অ্য়নর্ েেেয সর্াম্পার্নর োয়ে বযবো র্য়র 
এবাং উ য়েষ্টা র্হয়েয়ব র্াজ র্য়র । 

সহরযাগী সংস্থযা ডযান র্লর্িযান
আয়ির্রর্ান অ্যা ায়রল এন্ড ফুটওেযার অ্যায়োর্েয়েশন র্ের্নের সফয়লা, বাই াটিক োন  র্লর্ে সেন্টার

র্রয়টইল ইন্ডার্ি র্লডারে অ্যায়োর্েয়েশন র্ির্েো অ্িৃত খ্ান
ইউনাইয়টড সস্টটে ফযাশন ইন্ডার্ি অ্যায়োর্েয়েশন র্ডয়রর্টর অ্ব সেশ গায়িকন্টে র্লর্িয়টড এন্ড র্ডয়রর্টর অ্ব বাাংলায়েশ 
র্ল এন্ড ফুাং, হাংর্াং র্ির্ির্ এর্টি প্রিান সোর্েকাং সর্াম্পার্ন গায়িকন্ট িযানফুযার্িারারে এন্ড এিয় াটক ারে অ্যায়োর্েয়েশন (র্বর্জএিইএ) 

নযার্ন্স নডক
োয়বর্ র্র্িশনার, ইউএে র্নর্জিার সপ্রাডাক্ট সেফটি 
র্র্িশন (র্ের্ এের্ড) 

অযািাটয়ন্স সদসয যকাম্পাতন এৈং 
সহায়ক সংস্থ্যা 
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িরু্জবর রহিান
প্রয়ফের, বাাংলায়েশ ইউর্নিারর্েটি অ্ব ইর্ঞ্জর্নোর্রাং এন্ড 
সটর্নলর্জ(বয়ুেট) 

অ্যায়ির্েে সেফার্রোন
সপ্রর্েয়ডন্ট এন্ড র্েইও,ডর্িউআরএর্  

জযার্ি সতরর্জ 
র্ার্ন্ট্র র্ডয়রক্টর, সর্োর বাাংলায়েশ 

সিলার্ন িারর্বোর 
এর্ির্র্উটিি র্ডয়রক্টর, ইন্সটিটিউট ফর ওয়িন, র্ ে এন্ড র্ের্র্উর্রটি 
জজক টাউন ইউর্নিারর্েটি 

বিাডশ  ব িাে কবিটি 

সিেবাহ উর্িন আহয়িে
সপ্রর্েয়ডন্ট, জাতীে শ্রর্ির্ সজাট(য়জএেয়জ) 

ের্ফউর্িন আহয়িে
সজনায়রল সেয়ক্রটার্র, জাতীে শ্রর্ির্ সফডায়রশন বাাংলায়েশ  
(য়জএেএফর্ব) 

নাইিলু আহোন জয়ুেল 
সজনায়রল সেয়ক্রটার্র, জাতীে শ্রর্ির্ সজাট, বাাংলায়েশ(য়জএেয়জর্ব) 

ওোয়জেলু ইেলাি খ্ান
সজনায়রল সেয়ক্রটার্র, বাাংলায়েশ সেড ইউর্নেন সর্ন্দ্র 

র্েরাজলু ইেলাি রর্ন
সপ্রর্েয়ডন্ট বাাংলায়েশ নযাশনাল গায়িকন্ট ওোর্ক ারে 
এিপ্লর্ে লীগ(র্বএনর্জডর্িউইএল) 

বযাগারযারগে তথয 
োিারর্ তেয
www.banglad shwo sa y.o g 
in o@a bws.o g 

গনিািযয়ি সোগায়োগ
dia@a bws.o g 

ঢার্া অ্র্ফে
র্জি ির্রোটিক ,র্ার্ন্ট্র র্ডয়রক্টর
র্বটিআই সের্লয়িশন  য়েন্ট-য়লয়িল ৬
প্লট-৩ এবাং ৫, সরাড নাং: ১১৩/এ, গুলশান-২
ঢার্া-১২১২, বাাংলায়েশ 
সফান: +৮৮০ ০২ ৯৮৬১৫০১-৩ 
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