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“ববদবের কলকারখানা এবং কর্মদষেত্রগদুলাদে বনরাপে ও রদনারর পবরদবে গড়ায় 
আরাদের কাজ করা চাবলদয় যাবার জন্য ভববষ্যদের আরও ভয়াবহ েরূ্মটনার জন্য 

আররা অদপষো করদে পাবরনা। ভাদলা কর্মপবরদবে সবার স্াদ্্মই; একটি বনরাপে বেল্প 
কারখানা রাদনই সসটি কর লাদভর একটি প্রবেষ্ান নয়”।

সগ রাইডার, ডাইদরক্টর সজনাদরল আইএলও 

ভূবরকা

এই এডদভাদকসী টুলটি সরেড ইউবনয়দনর সষেরো 
ববৃধি সংক্ান্ত অবভজ্ঞো ও উন্নয়দনর উপর বভবতি 
কদর আইএলও ACTRAV , আইএলও আরএরবজ 
সপ্রাগ্ার বাংলাদেে এবং ACTRAV েুবরদনর সহায়োয় 
তেবর করা হদয়দে যাদে কদর সপোগে বনরাপতিা ও 
স্াস্্য সংক্ান্ত ববষয়গদুলার প্রাবেষ্াবনক ও কাবরগরী 
বেকগদুলা েবতিোলী করা যায়। 

সাম্প্রবেক বেরগদুলাদে,  বাংলাদেদের আরএরবজ 
সসক্টর োজরীন ফ্যােদন আগনু এবং রানা প্াজা 
ধ্বদসর রটনাসহ  বহু সংখ্যক েরু্মটনার সম্খুীন 
হদয়দে, রানা প্াজা ধ্বদসর একটি রাত্র েরু্মটনা 
যা ১২০০ এরও সবেী শ্রবরকদের প্রাণ সকদড় 
বনদয়দে।এসব রটনা করমীদের বনরাপতিা সংক্ান্ত ববষয় 
এবং সদব্মাপবর বাংলাদেদের আর এর বজ সসক্টদর 
ববোল প্রভাব সফদলদে।

৪ সর ২০১৪ সাদল গহৃীে বাংলাদেে সরকাদরর 
(GoB) একটি সযৌ্ বত্রপষেীয় ববববৃের রাধ্যদর, 
আরএরবজ বেল্পগদুলাদে নীবেরালা, এডদভাদকবস 
সংক্ান্ত কাজ এবং সষেরো তেবর ও উন্নয়দনর 
প্রবক্য়াটিদক সম্প্রসারণ করা হদয়বেল। েদব এখনও 
অদনক কাজ বাকী রদয় সগদে।

আরএর বজদসক্টদর নারীদের বহৃোকার উপবস্বের 
উপর বভবতি কদর, সদচেনো ববৃধি এবং প্রচারণা 
চালাদনার প্রদচষ্ার সষেদত্র নারীদের নেুন প্রজন্মদক, 
যারা কর্মদষেদত্র এবং সরেড ইউবনয়ন সংক্ান্ত 
কায্মক্দরর রদধ্য োদঁের প্রা্বরক পেদষেপ গ্হণ 
করদে, োদঁের প্রবে ববদেষ গরুতু্ব বেদব। আররা 
চাই এই প্রবক্য়াটিদে নারীরা সম্তৃি সহাক এবং 
কর্মদষেদত্রর পবরদবে উন্নয়দন োরা োদের রোরে 
ব্যতি করকু যার রদধ্য রদয়দে তেবর সপাোক 
খাদে অকুদপোনাল সসফটি এন্ড সহল্ ্ (OSH) 
এর ববষয়টি। বাংলাদেদে ইউ এন বসদটেদরর অংে 
বহদসদব বাংলাদেে সরকারদক োর পাচঁ বের সরয়ােী 
পবরকল্পনা অজ্ম দন আর এর বজ বপ  সর্্মন কদর 
ববদেষে SDG লষে্যরাত্রা ৮ (বডদসন্ট ওয়াক্ম  এন্ড 
ইকদনাবরক সগ্া্)

এ্যাডদভাদকসী টুলটির প্রধান উদদেে্য হল এর 
OSH এর উপর শ্রবরকদের য্াযে সদচেনো 
সবৃষ্, প্রবেদরাধরলূক একটি সংষৃ্বে গদড় সোলা 
এবং কর্মদষেদত্র OSH কবরটি গদড় সোলার সষেদত্র 
ইউবনয়দনর অব্যাহে গরুতু্বপূণ্ম ভুবরকা ও োবয়ত্বদক 
েুদল ধরা। বনরাপে একটি কর্মদষেদত্র তেবরর সষেদত্র 
সরেড ইউবনয়দনর ভুবরকা সকন্দ্রববন্দুে রদয়দে। 



ইউবনয়দনর কর্মদষেত্রসরহূ

বনরাপে কর্মদষেত্র।

RMG সসক্টরঃ

 ■ ৩,৫০০ এর সবেী রপ্াবনরখুী আরএরবজ কারখানা

 ■ প্রায় ৪.৫ বরবলয়ন শ্রবরক

 ■ ৫৫% - ৬০% নারী করমী

রপ্ানী এবং সরেড ইউবনয়দনর উপবস্বে

 ■ (২০১৩-১৪) সরাট আরএরবজ রপ্াবন আয় ২৪.৫ বববলয়ন 
ইউএস ডলার।

 ■ জােীয় রপ্াবনর পবররাণ ৮০% 

 ■ ৩.৫%-৪% ফ্যাক্টবরদে ইউবনয়ন আদে। 

এক নজদর বাংলাদেদের আরএরবজ সসক্টর

উৎসঃ আইএলও আর এরবজ সপ্রাগ্ার 

২৮সে এবপ্রল ২০১৭ োবরদখ বাংলাদেদে জােীয় সপোগে স্াস্্য ও সসফটি বেবস পাবলে হয় 



সকস-টোবড ১: 
OSH প্রবেষেণ ফদলা- আপ পব্ম

আইএলও আরএরবজ সপ্রাগ্াদরর আওোয় প্রবেষেণ 

কর্মসচূীদে অংেগ্হদণর পর একটি ভাদলা কর্মপবরদবে 

তেবরর সষেদত্র এবং োদের বেষেনীয় ববষয়গদুলা অন্য 

করমীদের রাদে েবড়দয় সেবার সষেদত্র সরেড ইউবনয়নগদুলা 

আরও সবেী েৎপর ও প্রস্তুে হদয়দে। এই সকসটিদে ফদলা 

আপ সরেবনং এর ববষয়টি সেখাদনা হদয়দে।  

OSH ববষয়ক প্রবেষেদণর ফদলা- আপ কায্মক্রগদুলা হদব 

বনম্নরপূঃ 

১। কারখানা পয্মাদয়র ইউবনয়ন 

সনেৃবনৃ্দের সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য ববষয়ক প্রবেষেণ 

প্রোন করা; 

২। সসফটি কবরটিদে সরেড ইউবনয়ন প্রবেবনবধর বতিব্য 

েুদল ধরার ববষয়টি সরেড ইউবনয়নদক বনবচিে করদে 

হদব 

৩। অ-ইউবনয়নভুতি কারখানাগদুলাদে সসফটি কবরটির 

ব্যাপাদর শ্রবরকদের সদচেনো ববৃধির জন্য এবং OSH 

কবরটি গঠদনর ব্যাপাদর শ্রবরকদেরদক সাদপাট্ম  করার জন্য 

(প্রবে বেন রাস অন্তর) পয্মায়ক্দর ইউবনয়ন কায্মক্র 

গ্হণ করা; 

৪। প্রদয়াজদন আইনগে সহায়ো প্রোন এবং কারখানার 

বনরাপতিা ববষদয় সক্ো ও বাংলাদেে অ্যাকড্ম দক জানাদনা 

সহ কারখানার বনরাপতিা ববষয়ক সরস্যাসরহূ সরাধাদনর 

জন্য সবক্য় ভাদব কাজ করা।”

সরেড ইউবনয়ন প্রবেষেক বরজ রহরাদনর রদে “OSH 

ববষদয় সদচেনো ববৃধিদে ও বনরাপে সংসৃ্বে গদড় 

সোলার সষেদত্র আররা শ্রবরকদের কাে স্দক ভাদলা 

ফলাফল পাবছি, েদব এখনও অদনক বকেু করদে হদব। 

OSH সরদন চলা  এবং করমীদের জন্য বনরাপে কর্মদষেদত্র 

বনবচিে করার জন্য আররা সরকার ও শ্রবরকদের সাদ্ 

কাজ করদে প্রস্তুে”।  
 
উৎসঃ চায়না রহরান। আরএরবজবপ সপ্রাগ্ার।ঢাকা, রাচ্ম  ২০১৭।



ITCILO সষেরো ববৃধি সংক্ান্ত সাদপাদট্ম র অংে 
বহদসদব, আইএলও বাংলাদেে অবফদসর সাদ্ 
অংেীোবরদত্বর বভবতিদে, এবসটি ACTRAV, েুবরন 
সরেড ইউবনয়ন এবং শ্রবরক সংগঠনসরহূদক লষে্য  
কদর সবে বকেু সংখ্যক প্রবেষেণ প্রোন কদরদে এবং 
োদঁেরদক সপোগে স্াস্্য ও বনরাপতিা OSH উন্নীে 
করদণ সষের কদরদে।

উতি কায্মক্রগদুলা প্রবেশ্রুবেবধি এবং বনদববেে  
সরেড ইউবনয়বনটেদের রলু গ্রুপদক অন্তভু্মতি কদরদেঃ 
আরএরবজ সসক্টদর বনরাপতিা উন্নয়দনর জন্য ববদেষ 
কদর প্রবেদরাধরলূক কর্মকাদডের উপর সফাকাস করার 
সষেদত্র, শ্রবরক, সপুারভাইজার এবং র্যাদনজারগণ 
অন্তভু্মতি ্াদকন।

অবধকাংে রলূ গ্রুপগদুলা ন্যােনাল সকারবডদনেন 
কবরটি ফর ওয়াক্ম াস্ম’ এডুদকেন (এনবসবসডবলিউই) 

এবং ইন্ডাব্রি অল বাংলাদেে কাউবসিল (আইবববস) 
এর অধীনস্ত ইউবনয়নগদুলা স্দক এদসদে। ২০১৪ 
সাদল এই প্রকল্পটি েরু ুহওয়ার পর,  এনবসবসডবলিউই 
এবং আইবববস স্দক সরাট ৬৪ জন সকার সরেইনার 
উতি প্রবেষেণটিদে অংেগ্হণ কদরদেন, যাদের রদধ্য 
৩১ জন নারী প্রবেষেক রদয়দে। এসব সরেইনাররা 
এখন RMG কর্মদষেদত্র সবক্য়ভাদব য্াযে কর্মসচূী 
এবং সপ্রাগ্ার বাস্তবায়ন করদে।

এোড়াও, ইউবনয়দনর সাদ্ সযাগাদযাগ এবং োদঁের 
সসবাসরহূ উন্নীেকরদণর ববষদয় সষেরো ববৃধির 
একটি পদরাষে প্রভাব ্াকদে পাদর। এনবসবসডবলিউই 
এবং আইবববস স্দক আগে সকার গ্রুদপর সযাগ্য 
অবধকাংে সেস্যবনৃ্ ইউবনয়ন এবং প্রবেষ্ান পয্মাদয় 
ফদলা-আপ কর্মসচূী পবরচালনার জন্য আইএলও স্দক 
সহদযাবগোও সপদয়দে।

আরএরবজ সসক্টদর কর্ম পবরদবে উন্নয়দনর রাধ্যদর ইউবনয়দনর 
সষেরো ববৃধি

OSH  এর উপর সরেড 
 ইউবনয়দনর সষেরো উন্নয়ন বক পদয়ন্ট

প্রকৃে সবুবধাপ্রাপ্দের রদধ্য রদয়দে ২৩৫৫ NCCWE 
এবং IBC সেস্য  

রবহলাঃ ১৫৬০;

পরুষুঃ ৭৯০ জন সহদযাগী ইউবনয়ন সংগঠক 
 

২৬ জন নারী সনত্রী/সংগঠক, যার রদধ্য ১১ জন 
NCCWE স্দক এবং ১৫ জন IBC স্দক

আপবন যবে বাংলাদেদের আরএরবজ সসক্টর বা অন্য সয 
সকান সসক্টদর কর্মরে ্াদকন, োহদল আপনার আপনার 
বয়স বা সজন্ডার যাই সহাক না সকন, সরেড ইউবনয়দন 
সযাগোন করার অবধকার এবং সবআইবন তবষর্য ও 
হয়রাবন রতুিভাদব কাজ করার অবধকার সহ আপবন 

কর্মদষেদত্র সম্ান পাওয়ার অবধকারী।

উতি উপকরদণ উবলিবখে উোহরণ অনসুাদর,কর্মদষেদত্র 
সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য সংক্ান্ত ববষয়গদুলার উন্নয়ন 
এবং বাস্তবায়দনর সষেদত্র সরেড ইউবনয়ন হল রলূ্যবান 

অংেীোর।



এটি আরাদের েঢ়ৃ বববোস সয, উন্নয়ন অংেীোর এবং সরকাদরর 
সাদ্ একদত্র বরদল কাজ করদল আররা কর্মদষেদত্র প্রদয়াজনীয় 
সংস্ারগদুলা আনদে সষের হব এবং এরকর ব্যাপক পবররাণ  

েরু্মটনাসরহূ পনুরায় রটদব না”।

সালাউবদেন এ. সক. খান
সভাপবে বাংলাদেে এরপ্য়ারস’ সফডাদরেন

কর্মদষেদত্র সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য OSH ববষয়ক কায্মক্দরর 
উপর আদলাকপাে: সারাবজক অংেীোরদের রোরে

রানা প্াজা ধ্বদসর রটনা স্দক বেন বেদরর 
রদধ্য বাংলাদেদের আরএরবজ সসক্টদর এবং অন্যান্য 
বেল্প সসক্টদর বনরাপতিা ও কর্মদষেদত্রর সারবগ্ক 
পবরবস্বেসরদুহর, প্রদয়াদগর েুলনায় েেৃ্যরান অদনক 
উন্নয়ন হদয়দে। 

আইএলও এবং সারাবজক অংেীোররা এসব 
কর্মকাদডের প্রবে অদনক কর্মেৎপর এবং সহায়ক 
ভুবরকা সরদখদে। রাবলকগণ এখন বেুদে সপদরদেন 
সয, ফলপ্রস ূউৎপােনেীলো এবং প্রবেষ্াদনর সষুু্ 
পবরচালনার প্রা্বরক েে্ম হল, একটি বনরাপে ও 
স্াস্্যকর কর্মদষেত্র।

তবজ্ঞাবনক প্ররাণ এবং শ্রবরকদের উপলব্ী অনযুায়ী সেখা 
যায় সয, শ্রবরকদের সপোগে স্াস্্য ও বনরাপতিা সংক্ান্ত 
ববষয়গদুলা বনদয় সরেড ইউবনয়ন যখন  প্রবেবনবধত্ব 
কদর, েখন  শ্রবরকদের কর্ম পবরদবে োরা একাকী 
ববষয়গদুলা বনদয় সদচেন হদল সযরপূ ভাল হে োর 
সচদয় অবধকের ভাল হয়।টে্যানদফাড্ম  ইউবনভাবস্মটির 
একটি স্াধীন গদবষণায় সেখা সগদে সয, “খবনজ 

কায্মক্র পবরচালনার সষেদত্র ইউবনয়নবভবতিক কায্মক্র 
পূব্মাভাস সেয় সয, ১৮ স্দক ৩৩ েোংে পেন রদট 
আরােরলূক ষেদের কারদণ এবং ২৭ স্দক ৬৮ েোংে 

পেন রদট চরর েেু্মোর কারদণ।

উৎসঃ  Morantz A.,টোন্ডদফাড্ম  ইউবনভাবস্মটি,২০১১.

কারখানার বনরাপতিা উন্নয়দনর সয সকল প্রদয়াজনীয় 
পেদষেপ করদে হদব সস সম্দক্ম  রাবলক বা 
র্যাদনজারগণ বববভন্নভাদব শ্রবরকদের অববহে 
করদবন।ভাল জ্ঞান সম্ন্ন করমীদের অংেগ্হণ 
পাওয়াটা খবু সহজ হয়।

OSH এর উপর রনবনদব করা হদল সসটি শ্রবরক ও 
রাবলকদের রদধ্য সারাবজক আদলাচনার পবরদবে সবৃষ্ 
এবং বববাে প্রবেদরাদধ অবোন রাদখ।

পবলবস প্রবক্য়ার সকন্দ্রববন্দুে রদয়দে কায্মকরী 
সারাবজক আদলাচনা। একটি বববোসদযাগ্য OSH 
পবলবস প্রনয়ণ ও বাস্তবায়দন এর ভূবরকা অপবরহায্ম। 
একটি বনরাপতিা প্রবেদরাধরলূক ব্যবস্া 

বক পদয়ন্ট



ও স্াস্্য সংসৃ্বের ববষয়টি একসাদ্ ধারণ করার 
গরুতু্ব সরেড ইউবনয়ন বেুদে পাদর সযটি কর্মদষেদত্র 
সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য সংক্ান্ত পধিবেদক 
(OSH)  েবতিোলী কদর।

 ■ জােীয় সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য (OSH) 
ববষয়ক সপ্রাফাইল হাল নাগাে করা এবং উতি 
ববষদয় একটি জােীয় কর্ম পবরকল্পনা প্রনয়ন 
করা।

 ■ ৫৮৫ টি আরএরবজ কারখানা স্দক ৭৫০,০০০ 
-৮০০,০০০ জন শ্রবরকদেরদক সপোগে 
বনরাপতিা ও স্াস্্য ববষয়ক প্রবেষেণ প্রোদনর 
জন্য রাবলকদের সংগঠদনর সাদ্ কাজ করা।

 ■ এনবসবসডবলিউই এবং আইবববস স্দক রাটোর 
সরেইনারদের সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য সংক্ান্ত 
সষেরো ববৃধি ববষয়ক প্রবেষেণ প্রোন করা 
যারা উতি েষেো প্রায় ৩০০০ শ্রবরকদেরদক 
উতি ববষদয় েষে কদর েুলদব।

 ■ কারখানা পয্মাদয় সসফটি কবরটি চাল ুএবং 
কায্মকর করার জন্য একটি OSH বকট তেবর 
করা।

 ■ সেদে OSH ববষয়ক একটি সংসৃ্বে গদড় 
সোলার জন্য OSH সংক্ান্ত এডদভাদকবস ও 
আউট বরচ ক্যাদম্ইদনর ব্যবস্া করা।

 ■ অবধকের ভাল কাজ সংক্ান্ত কারখানাগদুলাদে 
OSH কবরটি প্রবেষ্ার জন্য সাদপাট্ম  করা।

 ■ নারী শ্রবরক সংক্ান্ত ইস্ুযগদুলা েুদল ধরা, 
সযরন- সযৌন প্রজনন স্াস্্য সংক্ান্ত অবধকার, 
সযৌন বনপীড়ন, OSH ববষয়ক একটি সজন্ডার 
বভবতিক পধিবে গ্হণ করা, সনেৃত্ব ও সযাগাদযাগ 
ববষয়ক েষেো।

 ■ বাংলাদেে ইসিটিটিউট অব সলবার টোবডজ 
(ববলস) এর রাধ্যদর NCCWE এবং IBC 
অধীনস্ত ইউবনয়নগদুলার সহদযাবগোয় কারখানা 
পয্মাদয়র ২৩৫৫ জন শ্রবরকদেরদক লষে্য কদর 
আউট বরচ প্রবেষেণ কায্মক্র প্রণয়ন করা।



সকস-টোবড ২: 
 OSH নীবেরালার পষেপাবেত্ব

সাবহো ৫ বের যাবে সসালার গারদরন্টস বলবরদটড 

নারক সকাম্াবনদে কাজ করদে। সসখানকার কারখানায় 

২৫০ জন শ্রবরক বনযতুি রদয়দে এবং োর রদধ্য 

২০৫ জনই নারী শ্রবরক। সস বাংলাদেে গাদর্মন্টস এবং 

ইন্ডাব্রিয়াল ওয়াক্ম াস্ম সফডাদরেদনর রাধ্যদর, আইএলও 

এবং ববলস কেৃ্মক অ্্মাবয়ে, কর্মদষেদত্র সপোগে বনরাপতিা 

ও স্াস্্য ববষয়ক প্রবেষেদণ অংেগ্হণ কদরবেল। উতি 

প্রবেষেণ স্দক সস বেদখদে সয, কারখানায় বনরাপে ্াকা 

এবং উপযতুি পবরদবদে কাজ করাটা হল শ্রবরকদের 

আইনগে অবধকার।

সাবহো বনদজ র্যানাজাদরর কাদে সসফটি কবরটির সেস্য 

োবলকা উপস্াপন কদরন এবং োদঁের সাদ্ উতি 

কবরটির ভূবরকা সম্দক্ম  আদলাচনা কদরন। অেঃপর, 

সাবহো এবং সসফটি কবরটির সেস্যগণ কারখানার 

রাবলদকর সাদ্ সেখা করদে যান এবং বনদম্নাতি ববষয়গদুলা 

সম্দক্ম  োদঁক অববহে কদরনঃ

 (১) সসফটি কবরটি বেনটি অবভদযাবজে ফ্যান প্রোন 

কদরদে এবং বেনটি নেুন ফ্যান প্রবেস্াবপে কদরদে, 

(২) কবরটি েবড়দয় বেটিদয় ্াকা োর গদুলাদক 

েরূীকরণ কদরদে এবং এখন সরবেনগদুলার সাদ্ বনডল 

গাড্ম  লাবগদয়দে, 

(৩) ববহরাগরদনর বসবঁড়দে একটি রষেক বা গাড্ম  

স্াপন করা হদয়দে।সাবহো আরএরবজ সসক্টদর আরও 

অদনক সসফটি কবরটি সেখদে চায়, কারণ সস রদন কদর 

সয, রাবলক এবং শ্রবরক উভদয়র জন্যই এটি লাভজনক।

সাবহো োর র্যাদনজারদক বদল সয, শ্রবরকরা যবে 

বনরাপদে কাজ কদর োহদল োরা অসসু্ হদব না। সস 

েঢ়ৃ ভাদব বববোস কদর সয, এটি উৎপােনেীলো বাড়াদব 

এবং করমীরা োদঁের কর্মদষেদত্র বনরাপে সবাধ করদব। 

শ্রবরকদের অবধকার এবং সম্াব্য ধর্মরট কায্মক্র সম্দক্ম  

সবে কদয়কটি আদলাচনার পদর, র্যাদনজার উতি সরস্যাটি 

সরাধাদনর পেদষেপ গ্হণ কদরন।  

উৎসঃ রবরয়ন, এফ, আরএরবজবপ সপ্রাগ্ার,ঢাকা, রাচ্ম  ২০১৭। 



সারদনর সাবরদেই ইউবনয়ন

বাংলাদেদে শ্রবরকদের অবধকার এবং স্া্্মসরহূ 
সরুবষেে এবং বনরাপে আদে ো বনবচিে করার 
জন্য সরেড ইউবনয়দনর ভূবরকা আদগর সচদয় এখন 
আদরা সবেী গরুতু্বপূণ্ম। সরেড ইউবনয়নসরহূ বনম্নবলবখে 
ববষয়গদুলার উপর োদঁের অগ্াবধকার বেদয়দেঃ

 ■ কর্ম পবরদবে উন্নয়ন, আইন এবং নীবেরালা 
প্রণয়দনর সষেদত্র ইনপটু প্রোন করা;

 ■ কর্মদষেদত্র নারী ও পরুষুদের উপর সবহংসো ও 
বনপীড়ন বন্ধ করা;

 ■ সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য ববষয়ক সদচেনো, 
েষেো এবং পধিবে উবন্নেকরন;

 ■ শ্রর পবরেে্মন এবং সপোগে বনরাপতিা ও 
স্াস্্য সম্বক্ম ে ববষয়গদুলা বনদয় রাবলক এবং 
শ্রবরক সংগঠদনর রদধ্য সরাসবর পারস্াবরক 
সযাগাদযাগ ববৃধি করা, এই েইুটি ববষয়ই হল 
সারাবজক অংেীোরদের রদধ্য অদপষোকৃে 
অেবক্ম ে ববষয় (সযরন- হরোল ও রজরুী 
ববৃধি সংক্ান্ত ববষয়সরহূ)

 ■ ষেবেগ্স্ শ্রবরকদের েষেো, পনুব্মাসন এবং 
সষেরো ববৃধি ববষয়ক প্রবেষেণসরদূহর উন্নয়ন;

 ■ নারী শ্রবরকদের অবধকার উন্নয়দন সযৌ্ 
েরকষাকবষ সহ সকল ধরদণর নীবেরালা এবং 

কর্মসচূীর সষেদত্র সজন্ডার ইস্ুযর রলূ ধারা।

সরেড ইউবনয়নগদুলা OSH সক োদের কায্মক্র ও 
োয় োবয়দত্বর সকন্দ্রববন্দুে সরদখদে। 

যবে োরা োদঁের কায্মক্রগদুলাদক সফাকাস করদে 
চায়, অবধকার বভবতিক, েষে এবং বাংলাদেে শ্রর 
আইন (২০০৬) ও শ্রর বববধরালা (২০১৬) -এর 
প্রদযাজ্য প্রববধান সরদূহর সাদ্ সংযতুি হদে চায় 
োহদল এটি অবে্যই অবধকার বভবতিক, েষে এবং 
সংযতুি হদব।

এগদুলা োড়াও, কর্মদষেদত্র সষেরো ববৃধি ববষয়ক 
প্রদচষ্াসরহূ ইউবনয়দনর সাদ্ সযাগাদযাদগর প্ সগুর 
করার সষেদত্র যদ্ষ্ প্রভাব রাদখ। রাচ্ম , ২০১৭ সাদল 
OSH সরেইনারদের সাষোৎকার অনসুাদর, OSH 
ববষয়ক প্রবেষেণ কায্মক্র েরুরু পর স্দক, প্র্র 
বাদরর জন্য, ১৩০০ জদনর সবেী শ্রবরক বনববন্ধে 
RMG  সরেড ইউবনয়ন সরদূহর সেস্য হদয়দে 
যাদের রদধ্য অবধকাংেই নারী। ইউবনয়দনর প্রচবলে 
কায্মক্রসরহূ ইউবনয়দক অন্যান্য সটেক- সহাল্ারদের 
সাদ্ সংযতুি হদে এবং োদেরদক সহদযাবগো 
করারও অনরুবে সেয়। উোহরণস্রপূ, গে ২৮ 
এবপ্রল ২০১৭ সাদল,  OSH বরবডয়া ক্যাদম্ইদনর 
অংে বহসাদব, ইউবনয়নসরহূ সারাবজক অংেীোর 
এবং সেুীল সরাদজর সাদ্ একদত্র সপোগে বনরাপতিা 
ও স্াস্্য বেবস উেযাপন কদরবেল।

OSH একটি ভাদলা বরকু্টদরন্ট এবং অগ্মানাইবজং টুল। এটি ব্যবতিগে 
পাোপাবে সারবষ্ক একটি টুল। শ্রবরকদের প্রধান প্রধান সরস্যা বক সসটি 
োদের কাদে জানদে চান এবং ইউবনয়ন োদেরদক কীভাদব সাহায্য করদে 

পাদর সসটি োদেরদক জানান  

বক পদয়ন্ট



সকস-টোবড ৩: 
কর্ম পবরদবে উন্নেকরণ

২০০৯ সাল স্দক আঞ্ ুবজসাস ফ্যােন বলবরদটড নারক 

সকাম্াবনদে কাজ করদে; সস আইএলও এবং ববলদসর 

সহদযাবগোয় বাংলাদেে গাদর্মন্টস এন্ড ইন্ডাব্রিয়াল 

ওয়াক্ম াস্ম সফডাদরেন কেৃ্মক  আদয়াবজে প্রবেষেদণ 

অংেগ্হণ কদরবেল। উতি প্রবেষেণটি সপোগে েঁুবক 

ও ববপবতিসরদূহর গরুতু্ব সম্দক্ম  আঞ্রু সদচেনো ববৃধি 

কদরবেল যাদে, সস কারখানার েরু্মটনাসরহূ এড়াদনার 

জন্য প্রবেদরাধরলূক ব্যবস্া গ্হদণর গরুতু্ব সম্দক্ম  অন্যান্য 

শ্রবরকদের সেখাদে পাদর এবং োদেরদক প্রবেবক্য়ােীল 

কদর েুলদে পাদর।

সসফটি কবরটি গঠদনর ব্যাপাদর আঞ্ ুকারখানার 

র্যাদনজাদরর সাদ্ ক্া বদল। সস শ্রবরকদের নার প্রোন 

কদর এবং সস নারী করমীদের োববর বভবতিদে একটি সফল 

চুবতি বনদয় আদলাচনা কদর। 

সসফটি কবরটি কারখানায় বনরাপে পানীয় জদলর ব্যবস্া 

কদরদে, পরুােন ফ্যানগদুলা সবরদয় নেুন ফ্যান লাবগদয়দে 

এবং কাদজর সরয় োপ সহনেীল করার জন্যআদরকটি 

নেুন এডজাটে ফ্যান লাবগদয়দে; োরা বসবঁড় এবং 

চলাচদলর রাস্তায় ্াকা কাটু্ম নগদুলা সবরদয়দে; 

োরা জররুী বনগ্মরন পদ্ একটি সরুষো গাড্ম  স্াপন 

কদরদে এবং জররুী বনগ্মরন সবসরয় সখালা রাখার ব্যবস্া 

কদরদে। বে্মরাদন আঞ্ ুবজসাস ফ্যাসন সরেড ইউবনয়দনর 

সভাপবে বকন্তু সস এখনও বববোস কদর সয, ফদলা- আপ 

প্রবেষেণ অব্যাহে রাখার প্রদয়াজনীয়ো আদে, ববদেষ 

কদর শ্রর আইদনর অধীদন বনরাপতিা ববষয়ক ববধান 

সরদূহর উপর।

উৎসঃ সরাোম্ে আঞ্ ুসবগর, বজসাস ফ্যােন বলবরদটড, রাচ্ম  
২০১৭।



আরও কী করা প্রদয়াজন

রাবলকদেরদক বনদয় এখনও বকেু চ্যাদলঞ্ ববে্যরান রদয়দে, যারা এই সভদব ভীে সয, 
যবে োদঁের কারখানায় ইউবনয়ন গঠন করা হয় োহদল উৎপােনেীলো কদর যাদব, 
েদব এর ববপরীেটা সে্য।আরাদেরদক এটি সেখাদে হদব সয, ইউবনয়ন ব্যবসার জন্য 
ভাল। এোড়াও, সংগঠদনর স্াধীনো এবং সযৌ্ েরকষাকবষ সোভন কাজ প্রবেষ্া এবং 

কারখানার উৎপােনেীলো ভাল হদয় সহায়ো কদর”। 
আলহাজ েকুুর রাহরেু 
সভাপবে JSL (জােীয় শ্রবরক লীগ)

OSH প্রবেষেকগণ কেৃ্মক প্রেতি রন্তব্য অনসুাদর, 
ভববষ্যদে সষেরো ববৃধিরলূক প্রবেষেণ কায্মক্র 
পবরচালনার সষেদত্র বনম্ন বলবখে ববষয়গদুলা অন্তভু্মতি 
করা উবচেঃ  

	 অবধক সেুরূপ্রসারী প্রবেষেণ, ববদেষ কদর 
কারখানা পয্মাদয় 

	 শ্রর আইন এবং আইনগে ববধানসরদূহর উপর 
ব্যাপক জ্ঞান।

	 বয়স্ শ্রবরকদের জবড়ে রাখার জন্য 
অংেগ্হণরলূক বেষেণ পধিবের ব্যবস্া করা, 
ববদেষ কদর েেৃ্যরান বেষেণ পধিবে (েবব 
এবং বভবডও)

	 উপরন্তু OSH এর সাদ্ সম্বক্ম ে উপকরণসরহূ 
সযগদুলা শ্রবরকদের অবধকার এবং বেল্প সম্ক্ম  
ববষয়ক আদলাচনাদক সরববিে কদর। 

একটি রাবটি- বডবসবপ্নাবর সসফটি এদজবসি প্রবেষ্ার 
কাজ চলদে যাদে ২০১৩-২০১৭ সাল পয্মন্ত অবজ্মে 
সযাগ্যো এবং েষেোসরহূ একটি একক এদজবস্ির 
অধীদন একবত্রে হদে পাদর এবং এটি সযন বেল্প 
বভবতিক উৎপােনদষেদত্র কাঠাদরাগে এবং অবনি 
বনরাপতিা সংক্ান্ত ববষয়টিদক র্যাদনজ করদে পাদর। 
আরএরবজ অনদুরাবেে ইউবনয়নগদুলার পদষে সাদপাট্ম  
করার জন্য, সারাবজক সংলাপ এবং বেল্প সম্ক্ম  
(SDIR)সংক্ান্ত আইএলও- এর নেুনকর্মসচূী 
শ্রবরকদের জন্য বরদসাস্ম সসন্টার প্রবেষ্া কদরদে, যা 
এডদভাদকবস, সষেরো ববৃধি, শ্রর ববদরাধ বনষ্পবতি 
এবং সযৌ্ েরকষাকবষর জন্য একটি সযৌ্ প্াটফর্ম। 

এ পয্মন্ত যেগদুলা ভাল কাজ অবজ্মে হদয়দে সসগদুলাদক 
একবত্রে করা এবং েীর্মদরয়ােী একটি সটকসই 
সরগদুলটবর সরেরওয়াক্ম  গঠন করাটাই হল রলূ কাজ। 
এটি করার রাধ্যদর, আররা বাংলাদেদের তেবর 
সপাোক বেদল্প কর্মরে শ্রবরকদের জন্য OSH ববষয়ক 
গরুতু্বপূণ্ম এবং ইবেবাচক পবরবে্মন তেবর করব।

OSH এর উপর সযসব সষেদত্র  ভববষ্যদে ইউবনয়নদক 
পেদষেপ বনদে হদব

১. েঁুবক সরহূ বচবনিেকরণ

২. ে্্য ও প্রবেষেণ

৩. কর্মদষেদত্রর বনরাপতিা সংক্ান্ত কবরটিদে অংেগ্হণ

৪. নানা ধরদণর কায্মক্র, রলূ্যায়ন ও ফদলা আদপর আদয়াজন করা

৫. শ্রবরকদের স্াস্্য, বনরাপতিা ও ভাদলারদন্র ববষয়টি সম্াদনর সাদ্ সেখার একটি সংসৃ্বে গদড় সোলা



 প্রদজদক্টর অধীদন সেদখ সেখার জন্য আইএলও আরএরবজ করমীদের জন্য প্রস্তুে কভার বচত্র

অবধক ে্্য এবং আইবডয়াসরহূ সযখাদন পাওয়া যাদব

রাচ্ম  ২০১৭ সাল স্দক প্রবেষেকগণ আইএলও এর 
ই- প্াটফদর্মর রাধ্যদর সষেরো ববৃধি ববষয়ক 
উপকরণসরহূ বনদম্নাতি ববষয়গদুলাসহ বাংলা ইংদরজীদে  
ব্যবহার করদে পারদবনঃ http://www.ilo.org/
dhaka/lang--en/index.htm 

 ■ শ্রর পবরেে্মন এবং সপোগে স্াস্্য ও বনরাপতিা 
ববষয়ক প্রকােনা, র্যানয়ুাল, আইনগে 
উপকরণ;

 ■ শ্রর পবরেে্মদনর রদধ্য সংগবে বনবচিে করার 
জন্য রানসম্ন্ন প্রবক্য়া এবং সরঞ্ারাবে;

 ■ শ্রর পবরেে্মন এবং সপোগে বনরাপতিা ও স্াস্্য 
ববষয়ক ভাল চচ্ম াসরহূ;

 ■ স্য়ং গদবষণা উপকরণসরহূ

শ্রবরকদের কর্মপবরদবে ও োদের অবধকার ববৃধিদে 
আইএলও বাংলাদেদে োর সহায়ো অব্যাহে রাখদে 
প্রস্তুে।

সইুদডন এবং সডনরাদক্ম র অ্্মায়দন পবরচাবলে 
আইএলও-এর সারাবজক সংলাপ সংক্ান্ত একটি নেুন 
উদে্যগ, যার উদদেে্য হল আগারী কদয়ক বেদর 
কর্মস্ল পয্মাদয় রাবলক এবং শ্রবরকদের রদধ্য সংলাপ 
প্রবক্য়া ও সম্ক্ম  উন্নয়দনর ব্যাপাদর সজার সেওয়া।

অন্যবেদক আইএলও আরএরবজ সপ্রাগ্ারটি কর্মদষেদত্র 
বনরাপতিা ববৃধি ও পবরচালনার ববষয়টি বনদয় োদের 
অব্যাহে কর্মকাদডের ববিেীয় পয্মাদয় প্রদবে করদে 
যাদছি।

এসব প্রদজদক্টর ব্যাপাদর ে্্য এবং সযসব উপকরণ 
তেবর করা হদয়দে সস সম্দক্ম  আরও ে্্য আপবন 
আইএলও ওদয়বসাইট এবং বাংলাদেদের আইএলও 
কাব্রি অবফদসর রাধ্যদর সপদে পাদরন।

ACTRAV- েুবরন বকেু ভাল উোহরণ সংগ্দহর 
জন্য  একটি ভাচু্ম য়াল সস্স তেবর কদরদে যা 
সরসারবয়ক চচ্ম াসরহূদক ধারণ কদর এবং বাংলাদেেী 
RMG সসক্টদর সারাবজক সংলাপ বাস্তবায়দন অবোন 
রাদখ।

http://www.ilo.org/dhaka/lang--en/index.htm  
http://www.ilo.org/dhaka/lang--en/index.htm  


উৎসঃ ইন্টারন্যােনাল সরেড ইউবনয়ন কনদফডাদরেন (ITUC)

সরেড ইউবনয়ন 
ব্যেীে OSH 
অজ্ম ন অসম্ব



তেবর সপাোক বেদল্প কর্মপবরদবে উন্নয়দনর পাোপাবে শ্রবরক অবধকার ও সারাবজক 
পয্মাদয়র আদলাচনার ববষয়সরহূ উন্নয়দন আইএলও এর কর্মকাডে যাদের বিারা 

সহায়োপষু্


