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বযাংলযাযেযির অি্থিীথি তিথর ট্�যািযাক থিযপের উ�র ব্যা�কভযাযব থিভ্থ রিীল। থকন্তু প্রচুর সংখ্যা়ে অেক্ষ শ্রথিক, সক্ষিিযার ট্চয়ে ট্বথি উৎ�যােি লক্ষ্ 
এবং বযাজযাযরর চযাথলকযািথতিসিূহ উৎ�যােযির চযা� বযাথ়িয়েযে, িজুরী কথিয়েযে এবং ঝঁুথক�ূর্থ কি্থ�থরযবি সৃষ্টিযি অবেযাি ট্রযখযে। থিক্ষযা ও অথিকযার 
সযচিিিযার অভযাযবর সযাযি চযাকথরর থিরযা�ত্যাহীিিযা, শ্রথিক প্রথিথিথিযবের অভযাব এবং ট্জন্যারথভথত্ক সথহংসিযার থবষ়েগুযলযা অথবযছেে্ভযাযব যুতি হয়ে 
শ্রথিযকর কিযা বলযার অথিকযাযরর ট্ক্ষযরে প্রিযাি প্রথিবন্ধকিযাগুযলযা তিথর কযরযে।

এই ট্প্রক্ষযা�যে জয়েন্ট এথিক্যাল ট্রেথিং ইথিথিয়েটিভ ২০১৫ সযাল ট্িযক সযািযাথজক সংলযা� কি্থসূথচ বযাস্তবযা়েি করযে। এ�য্থন্ত এথিক্যাল ট্রেথিং 
ইথিথিয়েটিভ (ইটিআই)-এর ১৮ টি সেস্ ব্যাযন্র �র্ সরবরযাহকযারী ৭৭টি কযারখযািযা়ে এই কি্থসূথচ বযাস্তবযা়েি করযা হয়েযে। এই কি্থসূথচর লক্ষ্ হযছে 
প্রথিক্ষযরর িি্থেয়ে ব্বস্যা�ক, সু�যারভযাইজযার এবং থিব্থযাথচি শ্রথিক প্রথিথিথিযের বযাংলযাযেযির শ্রি আইি এবং কথিটির প্রথিথিথি থহযসযব িযাযের 
দ্যাথ়েবে ও কি্থব্ সম্পযক্থ  স্বছেির িযাররযা ট্ে়েযা। ট্সই সযাযি ট্যযাগযাযযযাগ েক্ষিযাসহ কি্থস্যলর থবথভন্ন থবষয়ে অথভযযযাগ প্রেযাি ও গ্রহযরর েক্ষিযা বৃথধি করযা।

কযায্থকর ট্রেি ইউথি়েযির অিু�থস্থিযি (িযারে ৭.২% তিথর ট্�যািযাক শ্রথিক ইউথি়েযি অংিগ্রহর কযরি), অংিগ্রহরকযারী কথিটি  ব্বস্যা�ক ও শ্রথিক 
প্রথিথিথিযের িযি্ প্রযাসথগিক থবষয়ে আযলযাচিযার একটি প্যােফরি থহযসযব কযাজ কযর। �ঞ্যাি জযির ট্বথি শ্রথিক কযাজ কযরি, এরকি কযারখযািযা়ে 
অংিগ্রহরকযারী কথিটি গঠযির আইিগি বযাি্বযািকিযা রয়েযে। অংিগ্রহরকযারী কথিটির ট্যযহিু সথমিথলি েরকষযাকথষর চুথতি করযার িযিযা েরকষযাকথষ 
করযার  ক্ষিিযা ট্িই, ট্সজযি্ এেযা ট্রেি ইউথি়েযির থবকপে ি়ে। িবুও, সীিযাবধিিযা িযাকযা সযবেও, অংিগ্রহরকযারী কথিটিযক সচল/ কযায্থকর করযা ট্গযল 
ট্সেযা কি্থস্যল ট্যযাগযাযযযাযগর িূর্িযা �ূরর করযার ট্ক্ষযরে এবং �যারস্পথরক আস্যার �থরযবি সৃষ্টিযি, এিিথক সফলভযাযব শ্রি অসযন্তযাষ কিযাযিযার ট্ক্ষযরে 
ভূথিকযা রযাখযি �যাযর।

সযািযাথজক সংলযা� �থরচযালিযার জি্ অংিগ্রহরকযারী কথিটির েক্ষিযা উন্ন়েযি সহযা়েিযা করযার অংি থহযসযব এই কি্থসূথচর �ক্ষ ট্িযক সভযার 
কযায্থথববররীর একটি েক প্রেযাি করযা হয়েযে এবং সংথলিষ্ট কথিটির সেস্যের কযায্থকর কযায্থথববররী িথিবধি করযার উ�র প্রথিক্ষর প্রেযাি করযা হয়েযে। 
সভযার কযায্থথববররী ট্যযহিু সভযার আযলযাথচি থবষয়ের, গৃহীি �েযক্ষয�র এবং সম্যাব্ দ্ন্দ্ব থিরসযির থলথখি েথলল, কযায্থথবররীগুযলযা কি্থস্যলর 
থবথভন্ন�যক্ষর িযি্ সংলযায�র অগ্রগথি �থরিযায�র ট্ক্ষযরে ভথবষ্ৎ ট্রফযাযরন্স থহযসযব ভূথিকযা �যালি কযর। সভযার কযায্থথববররীর জি্ একটি ভযাযলযা েক 
ব্বহযার করযল এবং থববররীগুযলযা ভযাযলযাভযাযব ট্লখযা হযল ট্সগুযলযা থিি্থযাথরি কররী়েসিূযহর ভথবষ্ৎ ট্রফযাযরন্স থহযসযব কযাজ কযর  এবং কি্থযক্ষযরে 
�রবিীতী  ট্যযাগযাযযযাযগর ট্ক্ষযরে সহযা়েক ভূথিকযা �যালি কযর।
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ইটিআই হক্�া সািাত্ক সং�াপ (এসতি) কি্যসূতির সূিনাকারী একটি সহক্রাতিিািূ�ক উক্দযাক্ির 
অংশ, রা তিতর থপাশাক (আরএিত্) খাক্ির তেতবিক সাপ্াই থিইক্নর কি্যস্থ�-তভততিক সিাধানগুক্�ার 
সাক্ে সম্পৃক্ত হওযার ্নয তনম্ন আক্যর শ্রতিকক্দর ষেিিাযন কক্র োক্ক। এসে কার্যক্রক্ির �ষেয হক্�া 
শ্রতিক ও েযেস্থাপনা কি্্যপক্ষের িক্ধয সং�াক্প উন্নতি ঘটাক্না এেং তনক্্ক্দর িাতহদার প্রতিতনতধত্ব করা 
ও অতধকার আদাক্য শ্রতিকক্দর সষেিিা িক়্ে থিা�া।

ইটিআই হযলযা সযািযাথজক সংলযা� (এসথি) কি্থসূথচর 
সূচিযাকযারী একটি সহযযযাথগিযািূলক উযে্যাযগর অংি, 
যযা তিথর ট্�যািযাক (আরএিথজ) খযাযির তবথবিক সযাপ্যাই 
ট্চইযির কি্থস্ল-থভথত্ক সিযািযািগুযলযার সযাযি সম্পৃতি 
হও়েযার জি্ থিম্ন আয়ের শ্রথিকযের ক্ষিিযা়েি কযর 
িযাযক। এসব কযায্থক্রযির লক্ষ্ হযলযা শ্রথিক ও ব্বস্যা�িযা 
কিৃ্থ�যক্ষর িযি্ সংলযায� উন্নথি ঘেযাযিযা এবং থিযজযের 
চযাথহেযার প্রথিথিথিবে করযা ও অথিকযার আেযায়ে শ্রথিকযের 
সক্ষিিযা গয়ি ট্িযালযা।

বযাংলযাযেযি তিথর ট্�যািযাক খযাযি প্রযা়ে ৪৫ লক্ষ িযািুষ 
কি্থরি, যযার ৬০% িযারী। এই খযাযির থবকযাি ৩৬ লক্ষ 
িযারীর জি্ সিযাযজ একটি িিুি উৎ�যােিিীল ভূথিকযা 
�যালযির প্্যােফি্থ গয়ি থেয়ে থিম্ন-আয়ের �থরবযারগুযলযার 
জি্ বযা়িথি আয়ের �ি কযর থেয়েযে। এই খযাি ট্েযির 
থজথিথ�’র ১০% এর ট্বথি আ়ে কযর এবং তবযেথিক 
িুদ্যা আয়ের ট্ক্ষযরে ৮৪% অবেযাি রযাযখ।  এর আকযার ও 
প্রভযাব থবযবচিযা়ে শ্রথিক অথিকযাযরর প্রথি সমিযাি এবং 
খযািটির ট্েকসই সিৃথধি থিথচিি করযি সুস্ থিপে-সম্পক্থ  
উৎসযাথহি করযা অ�থরহযায্থ।

শ্রথিক ও কযারখযািযার ব্বস্যা�িযা কিৃ্থ�যক্ষর িযি্ 
সংলযায�র সংসৃ্থি গয়ি ট্িযালযা এবং তিথর ট্�যািযাক 
খযাযির শ্রথিকযের অথিকযার সংক্রযান্ত সযািযারর থকেু 
সিস্যা সম্পযক্থ  সযচিিিযা বৃথধির িযাি্যি উন্নি থিপে-

সম্পক্থ  গয়ি ট্িযালযা সহজির করযি ইটিআই বযাংলযাযেি 
ঢযাকযার ৭৭টি তিথর ট্�যািযাক কযারখযািযা়ে সক্ষিিযা গয়ি 
ট্িযালযার কযায্থক্রি �থরচযালিযা কযরযে। ইউযকএইি 
থিযরক্ট, ট্িযারযাি, এইচএসথবথস এবং িযাথিিযা এই 
কযায্থক্রযি অি্থযা়েি কযরযে। এই কযায্থক্রযির িযি্ 
অংিগ্রহরকযারী কথিটি (থ�থস) গঠি এবং প্রযি্ক 
কযারখযািযা়ে অংিগ্রহরকযারী কথিটির প্রথিথিথিযের 
গরিযাথ্রিক উ�যায়ে থিব্থযাথচি হও়েযার প্রথক্র়েযা়ে সহযা়েিযা 
করযা হয়েযে। একই সযাযি সু�যারভযাইজযার, অংিগ্রহরকযারী 
কথিটির শ্রথিক প্রথিথিথিযের এবং, থবযিষ কযর, িযারী 
শ্রথিক প্রথিথিথিযের প্রথিক্ষর প্রেযাি করযা হয়েযে। প্রযি্ক 
অংিগ্রহরকযারী কথিটির অরজজিি অগ্রগথিযি সহযা়েিযা ও 
�য্থযবক্ষর করযার জি্ অংিগ্রহর কথিটি সভযার একটি 
কযায্থথববররী েক প্রর়েি ও বযাস্তবযা়েি করযা অন্তভু্থ তি 
রয়েযে।

সংলযায�র িযাি্যি শ্রথিকযের স্বযাি্থসংথলিষ্ট থবষয়ে 
ট্েিেরবযার ও সিস্যা থিষ্পথত্ করযার ট্ক্ষযরে 
অংিগ্রহরকযারী কথিটির সক্ষিিযার উন্নথি ঘযেযে থকিযা 
িযা িূল্যা়েি করযি, এবং কযারখযািযার অংিগ্রহরকযারী 
কথিটিগুযলযার িযি্ গুরগি ট্কযাযিযা �যাি্থক্ রয়েযে থকিযা 
অিবযা ট্কি রয়েযে িযা িূল্যা়েি করযি �রযািি্থকযের 
একটি েল ২৮টি অংিগ্রহরকযারী কযারখযািযার ২০১৯ 
সযাযলর জুি ট্িযক ২০২১ সযাযলর জুি �য্থন্ত েুই বেযরর 
২৪৯টি সভযার কযায্থথববররী �য্থযাযলযাচিযা কযরযে।

1 Islam, M.S. Ready-made garments exports earning and its contribution to economic growth in Bangladesh. GeoJournal (2020). https://doi.org/10.1007/s10708-019-10131-0
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িক্েষণা পদ্ধতি

িি্ থবথিি়ে, উত্যাথ�ি সিস্যা এবং 
শ্রথিক ও ব্বস্যা�িযা কিৃ্থ�যক্ষর িযি্ 
আযলযাচিযার িযাি্যি ট্িও়েযা থসধিযান্তগুযলযা 
িুযল িরযার িযাি্যি, সভযার কযায্থথববররী 
ট্যযকযাযিযা কি্থস্যলর সযািযাথজক সংলযায�র 
িযাযির থচরে িুযল িরযি �যাযর। ২০২১ সযাযলর 
জযািু়েযাথরযি, ইটিআই িযার সযািযাথজক 
সংলযা� কি্থসূথচর অংি থহযসযব একটি 
িিুি “আেি্থ” কযায্থথববররী েক চযালু 
কযর। একটি থিরেজিষ্ট কযাঠযাযিযা প্রেযাযির 
িযাি্যি, িিুি েকটির লক্ষ্ থেল �ূব্থবিীতী  
সভযার কযায্থথববররীগুযলযার েযকর তবথিষ্ট্, 
িযারযাবযাথহকিযার অভযাব বযা িযি্র অভযাব েূর 
করযা, যযা কযারখযািযাগুযলযার িযি্ সযািযাথজক 
সংলযা� এবং থসধিযান্ত গ্রহযরর প্রথক্র়েযাসিূহ 
�য্থযবক্ষযরর কযাজযক বযািযাগ্রস্ত করথেল। 
ইটিআই’র সু�যাথরিকৃি েক ব্বহযার কযর 
থলথখি সভযার কযায্থথববররীর �যািযা�যাথি 
�ূযব্থর েযকর সভযার কযায্থথববররীগুযলযার 
একটি িুলিযািূলক �য্থযাযলযাচিযার থভথত্যি 
এই থবযলিষর করযা হয়েযে। এই থবযলিষযরর 
জি্ ট্কযাযিযা সযাক্ষযািকযার বযা জথর� 
�থরচযালিযা করযা হ়েথি; িযব স্যািী়ে ট্প্রক্ষযা�ে 
ট্বযাঝযার থবষ়েটি থিথচিি করযি ইটিআই 
বযাংলযাযেযির �রযািি্থ ট্িও়েযা হয়েযে।



উক্লেখক্রািয ফ�াফ�

সািাত্ক সং�াক্পর সহাযক 
অনুশী�নগুক্�া গ্রহক্ণর ্নয 
কারখানাগুক্�া রাত্ আক্ে। 

একটি তনরদজিষ্ট কার্যতেেরণী েক 
েযেহার সািাত্ক সং�াক্পর 
অতধকির স্পষ্ট তিত্র িুক্� ধক্র। 

�াযাচ িযাযসর কি সিয়ের িযি্, ২৮টি অংিগ্রহরকযারী 
কযারখযািযার িযি্ ২৭টি ইটিআই এর িিুি কযায্থথববররী 
েক গ্রহর কযরযে। যথেও থবযলিষযর ট্েখযা যযা়ে ট্য এই 
কযারখযািযাগুযলযার িযি্ িযারে েিটি কযারখযািযা এই েক 
সঠিকভযাযব ব্বহযার করযে, অথিকযাংি কযারখযািযার 
অপেসিয়ের িযি্ ও েৃঢ়িযার সযাযি এটি গ্রহর করযােযা 
সযািযাথজক সংলযা� সহজির করযার জি্ প্রচথলি রীথি 
�থরবি্থি কযর িিুি উ�যা়ে অবলম্বি করযার ইছেযা থিযে্থ ি 
কযর। এই েক ব্বহযাযরর সযািথগ্রক প্রথক্র়েযা এখযিযা বুযঝ 
উঠযি িযা �যারযা ১৭টি কযারখযািযার অথিকির প্রথিক্ষর 
প্রেযাি করযল িযারযা উ�কৃি হযব। এযক্ষযরে প্রথিক্ষরটি 
অিলযাইযি িযা হয়ে সরযাসথর প্রেযাি করযল ভযাযলযা হযব।

�ুযরযাযিযা েক ব্বহযার কযর ট্লখযা সভযার কযায্থথববররী 
সিস্যা সিযািযাি সম্পরকজিি থববরর �থর�ূর্থভযাযব িযারর 
করযি ব্ি্থ হ়ে। সরবরযাহকযারী কযারখযািযাগুযলযাযি 
উত্যাথ�ি সিস্যাবলী িেযারথকর ট্ক্ষযরে আযগ ট্য 
অসুথবিযা থেল ট্স সম্পযক্থ  ইটিআই ও সেস্ ব্্যান্গুযলযা 
উভয়েই উথদ্গ্ন থেযলযা। অংিগ্রহরকযারী কযারখযািযাগুযলযার 
অযি্থযকর ট্বথি অংযির (৬০%) িিুি েক ব্বহযার কযর 
তিথর সভযার কযায্থথববররীযি সুস্পষ্ট উন্নথি ট্েখযা ট্গযে। 
িিুি কযায্থথববররীযি সিস্যা সম্পরকজিি থববরযরর িযি্ 
সম্পন্ন হও়েযা আযলযাচিযার সযারসংযক্ষ� িযাযক, সিস্যার 
অবস্যার কিযা উযলেখ করযা হ়ে, এবং/অিবযা কী সিযািযাযি 
ট্�ৌ ােযাযিযা হয়েযে িযার উযলেখ িযাযক। এসব কযায্থথববররী 
থবযলিষযর আযরযা ট্েখযা যযা়ে ট্য সিস্যাবলীর অযি্থযকর 
ট্বথি (৫১%) সিযািযাি করযা হয়েযে। িিুি েযক থলথখি 
কযায্থথববররী ট্যযহিু আযলযাথচি সিস্যাগুযলযা িেযারক 
করযার ট্ক্ষযরে সক্ষিিযা তিথর কযর, ট্সযহিু সিস্যা 
সিযািযাযির হযারও হ়েযিযা বযা়িযা়ে।

60%
REVEAL CLEAR 
IMPROVEMENT

ISSUES BEEN
RESOLVED

51%
OF PARTICIPATING 

FACTORIES ADOPTED 
ETI’S NEW MM TEMPLATE

96.4%
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১৬টি কারখানার অতধকাংশ সিসযা 
উত্াপন করা হক্যক্ে এেং থসগুক্�া 
সিাধান করা হক্যক্ে।

পরািক্শ্যর িাধযক্ি তসদ্ধান্ত গ্রহণকারী 
কারখানাগুক্�া সিসযা সিাধাক্নর 
থষেক্ত্র অক্পষোক্ি ভাক্�া করক্ে। 

সভযার কযায্থথববররী থবযলিষর ট্িযক ট্েখযা যযা়ে ট্য ১৬টি 
কযারখযািযাযি উত্যাথ�ি সিস্যাবলীর িযি্ ৯৫% 
এর ট্বথি সফলভযাযব সিযািযাি করযা হয়েযে।  ট্সই 
সি়েকযাযলর িযি্ িযারর করযা সকল সিস্যার প্রযা়ে ৭০% 
(৩৬৮টির িযি্ ২৫৭টি) একই গ্ররুয�র িযাথলকযািযািীি 
কযারখযািযা ট্িযক উত্যাথ�ি হয়েযে। এসব কযারখযািযা়ে 
সযািযাথজক সংলযা� অথিক কযায্থকর হয়েযে বযল িযাররযা 
করযা যযা়ে। এই সম্যাবিযা আযরযা ট্বথি িযি হ়ে যখি 
আিরযা থবযবচিযা়ে থিই ট্য এই ১৬টি কযারখযািযা শ্রথিকযের 
অংিগ্রহর কথিটির প্রথিক্ষর প্রিি সম্পন্ন কযরথেল; 
ট্সকযারযর অি্ ১২টি কযারখযািযার িুলিযা়ে সযািযাথজক 
সংলযা� অিুিীলি করযার জি্ ট্বথি সি়ে ট্�য়ে উ�কৃি 
হয়েযে।

সভযার কযায্থথববররী থবযলিষর ট্িযক থিিটি সংলযা� 
প্রথক্র়েযা থচথনিি করযা হয়েযে ট্যগুযলযা থবথভন্ন কযারখযািযার 
অংিগ্রহরকযারী কথিটি সিস্যা সিযািযাযির জি্ ব্বহযার 
কযরযে। এই থিিটি প্রথক্র়েযা হযছে - অথিকির �রযািি্থিূলক 
সংলযায�র প্রবরিযা; অয�ক্ষযাকৃি কি �রযািি্থিূলক 
সংলযায�র প্রবরিযা; সিযািভযাযব উভ়ে িরযির সংলযায�র 
প্রবরিযা। অথিকযাংি সিস্যা উত্যা�ি ও সিযািযাি করযা 
কযারখযািযাগুযলযা “অথিকির �রযািি্থিূলক” সংলযা� প্রথক্র়েযা 
গ্রহর কযরথেল অি্থেযক “অয�ক্ষযাকৃি কি �রযািি্থিূলক” 
সংলযা� গ্রহর করযা কযারখযািযাগুযলযা অংিগ্রহরকযারী কথিটির 
তবঠযক থিয়ে আসযা সব সিস্যার এক চিুি্থযাংি সিযািযাি 
করযি ট্�যরযে। আযরকটি থবষ়ে উযলেখ করযা ট্যযি �যাযর, 
ট্যসব কযারখযািযা়ে সিযািযাি সম্পযক্থ  �রযািি্থ করযার সম্যাবিযা 
ট্বথি িযাযক, ট্সখযাযি শ্রথিকরযা সিস্যার কিযা উত্যা�ি করযি 
ট্বথি উৎসযাহ ট্বযাি কযর।

OF ISSUES SUCCESSFULLY R
ESO

LV
ED95%

ISSUES RESOLVED

LESS CONSULTATIVE DIALOGUE

MORE CONSULTATIVE DIALOGUE
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শ্রতিকক্দর িূ� উক্বেিগুক্�া একই 
রক্য থিক্ে, সভায একই ধরক্নর 
সিসযা োরোর আক্�ািনা হয। 

শ্রতিক প্রতিতনতধক্দর বোরা 
উত্াতপি সিসযাে�ীর ি়ে 
সংখযা অক্নক কি। 

থবথভন্ন সভযার কযায্থথববররীযি শ্রথিকরযা একই িরযির 
উযদ্যগর কিযা জযািযাযছেি: উত্যাথ�ি সিস্যাবলীর 
অযি্থযকর ট্বথি (৫১%) কি্থস্যলর সুথবিযা সম্পরকজিি, আর 
এক-চিুি্থযাংি (২৫%) হযলযা েুটি সম্পরকজিি। অি্যাি্ 
সিস্যার িযি্ ট্কযাথভি-১৯ এর সিয়ে আরিজিক (১৬%) 
ও স্বযাস্্ (৮%) সিস্যা অন্তভু্থ তি রয়েযে। এসব উযদ্গ 
ট্িযক যযাও়েযা এবং ট্িৌথলক অথিকযাযরর সযাযি সম্পরকজিি 
সিস্যাগুযলযার �ুিরযাবৃথত্ ঘেযা, সিস্যা সিযািযাযির 
কযায্থকযাথরিযা ও স্যাথ়েবেযক প্রশ্নথবধি কযর।

সভযার কযায্থথববররী থবযলিষর ট্িযক এটি সুস্পষ্ট 
ট্য অংিগ্রহরকযারী কথিটি শ্রথিক প্রথিথিথিযের 
দ্যারযা উত্যাথ�ি অিি্ সিস্যার গ়ি সংখ্যা প্রথি 
অংিগ্রহরকযারী কথিটির সভযা়ে েুইটির ট্চয়ে কি। িযব 
একিযা বলযি হ়ে ট্য, প্রযি্ক অংিগ্রহরকযারী কথিটির 
সভযা়ে উত্যাথ�ি ট্িযাে সিস্যার সংখ্যাও অযিক কি। 
শুিু একটি কযারখযািযা়ে অংিগ্রহরকযারী কথিটির প্রথি 
সভযা়ে গয়ি �াযাচটির ট্বথি সিস্যা উত্যা�ি করযা হয়েযে। 
অংিগ্রহরকযারী কযারখযািযাগুযলযার অযি্থযকর ট্বথিযি 
(৬১%) প্রথি সভযা়ে গয়ি ১-৩টি সিস্যা উত্যাথ�ি হয়েযে, 
ট্যখযাযি প্রযা়ে এক িৃিী়েযাংযি (২৯%) একটির কি সিস্যা 
উত্যাথ�ি হয়েযে।

AVERAGE 1 TO 3 ISSUES
61%

AVERAGE LESS THAN 1

29%
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থেতশ সংখযক সিসযা উত্াপনকারী 
কারখানাগুক্�াক্ি নারী শ্রতিক 
সম্রকজিি সিসযাে�ী উত্াপক্নর 
সম্ােনা থেতশ োক্ক।

�য্থযাযলযাচিযাকৃি সভযার কযায্থথববররীগুযলযা ট্িযক ট্েখযা যযা়ে 
ট্য ১২টি কযারখযািযা সুথিরেজিষ্টভযাযব িযারী শ্রথিকযের কিযা 
উযলেখ কযর ১৫টি সিস্যা উত্যা�ি কযরযে। উত্যাথ�ি 
সিস্যাবলীর িরযির িযি্ ট্কযাযিযা �যাি্থক্ �যাও়েযা যযা়েথি 
- সবগুযলযাই কি্থস্যলর সুথবিযা ও স্বযাস্্ সম্পরকজিি থেল। 
িযব, উতি সিস্যাবলী উত্যা�িকযারী ১২টি কযারখযািযা 
িথিবধি সিস্যাবলীর প্রযা়ে অযি্থক সংখ্ক (৩৬৮টির 
িযি্ ১৬৭টি) উত্যা�ি কযরযে। সম্বি অথিক সংখ্ক 
সিস্যার কিযা উত্যা�িকযারী কযারখযািযাগুযলযা িযারী 
শ্রথিকযের উ�র প্রভযাব ট্ফযল এিি সিস্যার কিযা সযািযি 
থিয়ে আসযা ও আযলযাচিযা করযার িযিযা উন্ুতি িযািথসকিযা 
রযাযখ।

অংশগ্রহণকারী কতিটির নারী সদসযরা 
সািাত্ক সং�াক্প সতক্রয ভূতিকা 
রাখক্েন। 

সভযার কযায্থথববররীগুযলযা ট্িযক ট্েখযা যযা়ে ট্য ২৮টি 
কযারখযািযার সবগুযলযাযি অংিগ্রহরকযারী কথিটির িযি্ 
িথতিিযালী ট্জন্যার-ভযারসযাি্ রয়েযে (িযারী ৪৩%, 
�ুররুষ ৫৭%)। এই সিয়ের িযি্ এসব কযারখযািযা়ে 
উত্যাথ�ি সিস্যাবলীর প্রযা়ে অযি্থক (৪৬%) সম্পযক্থ  
১০টি কযারখযািযার অংিগ্রহরকযারী কথিটির িযারী সেস্রযা 
উথিযা�ি কযরযেি। এই কি্থসূথচ ট্িযক প্রযাপ্ত প্রথিক্ষর 
িযারী শ্রথিকযের অংিগ্রহরকযারী কথিটির থিব্থযাচযি অংি 
থিযি উৎসযাথহি কযর িযাকযি �যাযর এবং সিস্যা সম্পযক্থ  
আও়েযাজ ট্িযালযার জি্ িযাযের েক্ষিযা ও আত্মথববিযাসও 
বৃথধি কযর িযাকযি �যাযর।

PARTICIPATION COMMITEE BREAKDOWN
ACROSS 28 FACTORIES

43% FEMALE57% MALE

OF ISSUES RAISED 
BY WOMEN PCWRs
IN 10 FACTORIES46%
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উপসংহার/ সুপাতরশ

এটি স্পষ্ট থর অংশগ্রহণকারী কারখানাগুক্�া 
এই কি্যসূতির িধয তদক্য সািাত্ক সং�াপ 
সহ্ির করার থষেক্ত্র অগ্রিতি অ ্্য ন কক্রক্ে।

এখি ৭৭টির ট্বথি কযারখযািযা অংিগ্রহরকযারী 
কথিটি গঠি কযরযে, যযা একটি থিরেজিষ্ট কযাঠযাযিযা 
তিথর কযর শ্রথিক ও সু�যারভযাইজযার কিৃ্থক সিস্যার 
কিযা উত্যা�ি ও উযদ্গ সম্পযক্থ  জযািযাযিযা সহজ 
কযরযে। ট্যখযাযি প্রিিথেযক অংিগ্রহরকযারী 
কথিটির িযি্ সিস্যা সিযািযাযির হথেি রযাখযা 
কঠিি থেল, ট্সখযাযি একটি িিুি েক বযাস্তবযা়েি 
এবং অংিগ্রহরকযারী কথিটির সেস্যের ও 
সু�যারভযাইজযারযের প্রথিক্ষর ট্ে়েযার ফযল 
থকেু সংখ্ক অংিগ্রহরকযারী কথিটির সভযার 
কযায্থথববররী ট্িযক অথিকির সুস্পষ্ট থববরর 
ট্�যি ট্েখযা ট্গযে, যযা ট্িযক ইটিআই ও ব্্যান্গুযলযা 
সিস্যার অগ্রগথি িেযারথক করযি �যাযর। সবগুযলযা 
অংিগ্রহরকযারী কথিটি সযািযাথজক সংলযায�র 
িযাি্যি কযায্থকরভযাযব শ্রথিকযের সিস্যা উত্যা�ি, 
হথেি রযাখযা ও সিযািযাি করযি �যারযার আযগ আযরযা 
কযাজ বযাথক রয়ে ট্গযে।

সভযার কযায্থথববররীযি সিস্যার থববরর 
থকভযাযব িযারর ও থলথ�বধি করযি হযব 
এবং উত্যাথ�ি সিস্যা ট্রকি্থ , হথেি 
রযাখযা ও সিযািযাি করযার জি্ থকভযাযব 
একটি েক ব্বহযার করযি হযব।

অংিগ্রহরকযারী কথিটির িযি্ প্রযাসথগিক 
ও তবথচরে্�ূর্থ সিস্যাসিূহ উত্যা�ি 
করযার গুররুবেসহ অংিগ্রহরকযারী 
কথিটির প্রথিথিথিযের ভূথিকযা ও 
েযাথ়েবেসিূহ।

গরিযাথ্রিক সযািযাথজক সংলযা� সহজির 
করযা এবং এযি অংিগ্রহর করযা।

প্রথিষ্ঠিি বযা সম্যাব্ সকল অংিগ্রহরকযারী 
কথিটি প্রথিথিথিযের অথিকির সক্ষিিযা 
গয়ি িুলযি হযব এবং প্রথিক্ষর থেযি হযব। 
প্রথিক্ষযর ট্য থবষ়েগুযলযা িযাকযি হযব:

কযারখযািযাগুযলযাযক ট্েকসই সিযািযাি তিথরর 
ট্ক্ষযরে অংিগ্রহরকযারী কথিটি ব্বস্যা কযাযজ 
লযাগযাযি সযাহযায্ করযার জি্ অংিগ্রহরকযারী 
কথিটিগুযলযাযি বযারবযার উত্যাথ�ি 
সিস্যাগুযলযার অথিকির থবযলিষর ও ট্সগুযলযার 

এই খযাযি ট্জন্যার-সিিযা আযরযা সহজির 
করযি িযারী শ্রথিকযের অংিগ্রহরকযারী 
কথিটির সেস্ থহযসযব অংিগ্রহযরর জি্ 
অব্যাহি ক্ষিিযা়েি এবং প্রথিক্ষর প্রেযাযির 
থবষ়েগুযলযাযক অগ্রযাথিকযার থেযি হযব।

সিস্যা সিযািযাযি েক্ষিযার থবষয়ে কযারখযািযা, 
ব্্যান্সিূহ ও ইটিআই এর দ্যারযা থি়েথিি 
িেযারথকর ব্বস্যা করযি হযব যযাযি ট্যসব 
কযারখযািযা়ে সিস্যা সিযািযাযর হযার কি ট্সগুযলযা 
কযাথখিি অগ্রগথি সযািি করযি �যাযর।

আিাক্দর তেক্লেষক্ণর তভততিক্ি কারখানার 
অংশগ্রহণকারী কতিটিগুক্�াক্ক সািক্ন এতিক্য 
থনযার ্নয তনক্ি তকেু সুপাতরশ করা হক্�া:

1

2

4

3

সারসংক্ষেপ প্রতিক্েদন – অংিগ্রহর কথিটির সভযার 
কযায্থথববররী ট্িযক অরজজিি থিক্ষযা 9



্ক্যন্ট এতেকযা� থরেতিং ইতনতশক্যটিভ োং�াক্দশ


