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বাাংলাদেদের তৈরী প াোক শেদের জন্য পরশিশিদ়েেন্ পকা-অশিিদন্েন্ পেল (আরশেশে)
বাাংিাদেদেি প্রপাোক রেল্পখাদে রিিাপত্তা আিও প্রজািোি কিদে প্রিরেরিদ়েেি প্রকা-অরিিদিেি প্রসি (আিরসরস) িােক একটি
সাংস্কািকাজ সেন্ব়ে প্রকদেি উদবাধি হদ়েদে আজ প্রিাববাি, ১৪ প্রে ২০১৭ । িযােিাি ইরিরেদ়েটিভ-এি অধীিস্থ গাদেিন্টস
কািখািাগুদিাদে সাংস্কাি কাজ েোিরক কিদব আিরসরস ।
আিরসরসদে কেী রহদসদব থাকদবি রি়েন্ত্রক সাংস্থাগুদিা প্রেেি কিকািখািা ও েরেষ্ঠাি পরিেেিি অরধেপ্তি (িাইফ), ফা়োি
সারভি স ও রসরভি রিদফন্স অরধেপ্তি, িাজধািী উন্ন়েি কেতি পদেি (িাজউক), গণপূেি অরধেপ্তি, ববেযযরেক উপদেষ্টা ও েধাি
রবেযযৎ পরিেেিক এি েপ্তি এবাং চট্টগ্রাে উন্ন়েি কেতি পে (রসরিএ)–ি েরেরিরধিা । োথরেকভাদব সাংস্কাি কােিক্রে রিিীেি
কিদে োদেি েেযরিগে সহা়েো প্রেদবি প্রবসিকারি খাদেি েদকৌেিীিা ।
বাাংিাদেে সিকাি, রবরজএেইএ ও রবদকএেই-এি সহদোরগো়ে, প্রেি ইউরি়েি ও আন্তজিারেক প্রক্রোদেি সাদথ আদিাচিা সাদপদে
এবাং আন্তজিারেক শ্রে সাংস্থা (আইএিও)-এি েেযরিগে সহা়েো়ে আিরসরস েরেরষ্ঠে হদ়েদে । কািািা, প্রিোিিযান্ডস এবাং
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েযিিাজয এি অথিা়েদি ভূ রেকা প্রিদখদে।
আিরসরসি উদবাধিী অিযষ্ঠাদি শ্রে ও কেিসাংস্থাি েরেেন্ত্রী প্রোোঃ েযরজবযি হক বদিি, “বাাংিাদেে সিকাি প্রপাোক রেদল্প রিদ়োরজে
কেীদেি রিিাপত্তা সযরিরিে কিদে েরেশ্রুরেবদ্ধ । সকি প্রপাোক কািখািাি সাংস্কাি কাজ দ্রুে সম্পন্ন কিদে হদব এবাং এই
িদেয প্রপৌৌঁোদে প্রিরেরিদ়েেি প্রকা-অরিিদিেি প্রসি (আিরসরস) গুরুত্বপূণি অবোি িাখদব ।“
োথরেকভাদব আিরসরস ১২৯৩টি কািখািা রিদ়ে কাজ কিদব। েদব িেয ি কািখািা স্থারপে হদি এবাং ো িযােিাি ইরিরেদ়েটিভএি অন্তভযি ি হদি, অথবা প্রকাদিা কািখািা অিয েযটি পরিেেিিকািী প্রজাট অযাকিি বা অযািাদ়েন্স প্রথদক প্রবরিদ়ে আসদি এই
সাংখযাি পরিবেি ি হদব । আিরসরসি উদেেয হদিা কািখািাি রিিাপত্তা পরিেেিি এবাং িাইদসরন্সাং-এি জিয একটি েীর্িদে়োেী,
সেরন্বে পদ্ধরে রিধিািণ ও বাস্তবা়েি কিা । ক্রোন্বদ়ে আিরসরস একটি ও়োি স্টপ প্রসবাদকদে রূপান্তরিে হদব প্রেখাি প্রথদক
কািখািাি স্থাপিা, অরি, ববেযযরেক এবাং প্রভাগেখি সাংক্রান্ত অিযেরেপত্র সাংগ্রহ কিা োদব । এোড়াও আিরসরস প্রেেী়ে রি়েন্ত্রক
সাংস্থাগুদিাি েেো এবাং োদেি েদধয সহদোরগো বতরদ্ধ কিদে অবোি িাখদব ।
বাাংিাদেদে আন্তজিারেক শ্রে সাংস্থাি (আইএিও) কারি রিদিক্টি শ্রীরিবাস প্রিরি বদিি, “বেিী প্রপাোক কািখািাগুদিাদে রিিাপে
কেিপরিদবে রিরিে কিদে আিরসরস একটি েধাি পদক্ষেপ । এটি একটি বাস্তবসম্মে েদচষ্টা োি োধযদে রিিাপত্তা সাংক্রান্ত
সাংস্কাি কাদজি একটি োরেষ্ঠারিক কাঠাদো বেিী হদব এবাং েীর্ি প্রে়োদে সকি রেল্পখাে এি বািা উপকত ে হদব ।“
২০১৩ সাদিি এরেদি িািা প্লাজা ধদসি প্রেোপদট বাাংিাদেদেি সকি িপ্তারিেযখী গাদেিন্টস কািখািাি কাঠাদোগে, অরি এবাং
ববেযযরেক রিিাপত্তা বযবস্থা পরিেেিি অরবিদে অগ্রারধকাি পা়ে । বাাংিাদেে অযাকিি অি ফা়োি অযান্ড রবরডাং প্রসফটি (অযাকিি)
ও অযািাদ়েন্স ফি বাাংিাদেে ও়োকি াি প্রসফটি (অযািাদ়েন্স) িােক েযইটি প্রক্রোদজাট ২২৩০টি কািখািা পরিেেিি কদি প্রেখাি
প্রথদক োদেি সেসযিা বেিী প্রপাোক সাংগ্রহ কদি থাদক । অবরেষ্ট ১৫৪৯টি কািখািাি েূিযা়েি কিা হ়ে আন্তজিারেক শ্রে সাংস্থা
(আইএিও) বািা সেরথিে একটি জােী়ে উদেযাগ (িযােিাি ইরিরেদ়েটিভ)-এি োধযদে । (এি েদধয রকেয কািখািা ইরেেদধয
বন্ধ হদ়ে প্রগদে; আিরসরস কাজ কিদব বেি োদি সরক্র়ে ১২৯৩টি কািখািা রিদ়ে ।)
পযাি পযারসরফক প্রসািািগাৌঁও প্রহাদটদি আিরসরসি উদবাধিী অিযষ্ঠাদি উপরস্থে রেদিি শ্রে ও কেিসাংস্থাি েন্ত্রণািদ়েি েরেেন্ত্রী প্রোোঃ
েযরজবযি হক; শ্রে ও কেিসাংস্থাি েন্ত্রণািদ়েি সরচব রেকাইি রেপাি; কািািাি হাইকরেেিাি প্রবদিাইট রপদ়েদি িািারে; প্রিোিিযাদন্ডি
িাষ্ট্রেূে রিওরি কুদ়েরিদি়োি; বাাংিাদেে এেপ্ল়োসি প্রফিাদিেদিি (রবইএফ) সভাপরে সািাউরেি কাদেে খাি; বেরি প্রপাোক
েস্তুেকািক ও িপ্তারিকািক সরেরেি (রবরজএেইএ) সভাপরে রসরেকুি িহোি; বাাংিাদেে রিটও়েযাি েযািযফযাকচািাসি অযান্ড
এক্সদপাটিাসি অযাদসারসদ়েেদিি (রবদকএেইএ) সহসভাপরে এ এইচ আসিাে সারি; িযােিাি প্রকা-অরিিদিেি করেটি ফি ও়োকি াসি
এিয দকেদিি (এিরসরসিরিউই) েহাসরচব আরেকুি ইসিাে; ইন্ডারিঅি বাাংিাদেে কাউরন্সদিি (আইরবরস) েহাসরচব কুেয বউেীি
আহদেে এবাং কিকািখািা ও েরেষ্ঠাি পরিেেিি অরধেপ্তদিি েহাপরিেেিক প্রো. োেসযজ্জাোি ভূৌঁ ই়ো ।
আিরসরসি কােিাি়ে ঢাকাি কািও়োি বাজাদি েগরে ইন্সযযদিন্স রিরেদটি ভবদি অবরস্থে ।
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