
তৈযী পোলোক শল্প কোযোখোনোয অশি ও বফন শনযোত্তো ংক্রোন্ত শিক্ষী জোৈী কভ মশযকল্পনোাঃ 

 

শফগৈ ২৪/১১/২০১২ ৈোশযখখ ৈোজযীন পযোন্স শরাঃ-এ অশিকোখে ১১২ জন শ্রশভক শনৈ ও অখনক শ্রশভক আৈ 

ওোয য পেখয তৈযী পোলোক শল্প কোযোখোনো অশি শনযোত্তো শনশিৈ কযোয রখক্ষয ২৪/০৩/২০১৩ ৈোশযখখ 

যকোয, ভোশরক ও শ্রশভক ক্ষ শিশরৈবোখফ “তৈযী পোলোক শল্প কোযোখোনো অশি শনযোত্তো” ংক্রোন্ত একটি 

শিক্ষী কভ মশযকল্পনো গ্রণ কখয। অৈাঃয ২৪/০৪/২০১৩ ৈোশযখখ যোনো প্লোজো ধ্বখ ১১২৯ জন শ্রশভক শনৈ ও 

প্রো ২০০০ শ্রশভক আৈ ওোয য কভ মশযকল্পনোটিখৈ বফন শনযোত্তো ংক্রোন্ত কভ মকোে শিখফ কযো  মো 

২৫/০৭/২০১৩ শিক্ষী শবশত্তখৈ স্বোক্ষশযৈ । উক্ত কভ মশযকল্পনো কশৈ প্রোশনক, শফেভোন আইন 

যুখগোখমোগীকযণ, এফং প্রশক্ষণ ও চখৈনৈোমূরক কভ মকোে ফোস্তফোখনয জন্য শচশিৈ কযো খখে। অৈাঃয 

শফশবি আন্তজমোশৈক পপোযোখভ পেখয তৈযী পোলোক শল্প কোযোখোনোয অশি ও বফন শনযত্তো শনশিৈ কযোয রখক্ষয 

যকোয প্রশৈশ্রুশৈ ব্যক্ত কখয। উক্ত কভ মশযকল্পনো ও প্রশৈশ্রুশৈ ফোস্তফোখন শিক্ষী উখযোগ ফোস্তফোখন 

আন্তজমোশৈক শ্রভ ংস্থো একটি প্রকখল্পয ভোধ্যখভ খমোশগৈো কযখে। শ্রভ ও কভ মংস্থোন ভন্ত্রণোর, ফোশণজয 

ভন্ত্রণোর ও পোোয োশব মখয ভোধ্যখভ শচশিৈ কভ মকোে ফোস্তফোনোধীন যখখে।  

 

এ উখযোগ ফোস্তফোখনয রখক্ষয ফোংরোখে প্রখকৌর শফশ্বশফযোর (বুখট)-এয ভোধ্যখভ ১৩৫৫টি কোযখোনোয তৈযী 

পোলোক শল্প কোযখোনোয কোঠোখভোগৈ, অশি ও তফদ্যযশৈক শনযোত্তো মূল্যোখনয জন্য উখযোগ পনওো । ইশৈভখধ্য 

ৈোযো ৯২৪টি কোযখোনো মুল্যোন ম্পি কখযখে। জোৈী উখযোখগয োোোশ ইউখযোী পক্রৈো পজোট ংস্থো 

Accord on Fire And Building Safety in Bangladesh (Accord) ও উত্তয আখভশযকোন পক্রৈো পজোট 

ংস্থো Alliance for Bangladesh Worker Safety (Alliance)  ৈাঁখেয পজোটভুক্ত পক্রৈো প্রশৈষ্ঠোখনয জন্য 

পোলোক যফযোকোযী কোযখোনোমূখয কোঠোখভোগৈ, অশি ও তফদ্যযশৈক শনযোত্তো মূল্যোন কোজ শুরু কখয।  

Accord শযে মখনয জন্য শনধ মোশযৈ ১৫৩০টি কোযখোনোয ভখধ্য ১১০৩টি কোযখোনো শযে মন ম্পি কখযখে। 

অন্যশেখক Alliance শযে মখনয জন্য শনধ মোশযৈ ৫৮৪টি কোযখোনোয ফগুখরোয শযে মন কখযখে। জোনুোশয/২০১৫ 

পেখক দ্যটি পফযকোযী প্রশৈষ্ঠোন এ কোখজ যুক্ত খখে। জোৈী উখযোখগয োোোশ ইউখযোী পেমূখয 

পক্রৈোখজোট Accord ও নে ম আখভশযকোন পেমূখয পক্রৈোখজোট Alliance তৈযী পোলোক কোযখোনোয অশি 

ও বফন শনযোত্তো মোচোই  পোগৈ  স্বোস্থয  ও  শনযোত্তো শফলক প্রশক্ষণ শযচোরনোয কভ মসূচী গ্রণ কখযখে।  

 

Accord, Alliance & BUET মোচোইখ পভোট --- কোযখোনো ম্পূণ মবোখফ ফন্ধ কযো যোখোয এফং --- 

কোযখোনো আংশকবোখফ ফখন্ধয সুোশয কখযখে। অফশষ্ট == কোযখোনো পকোন শনযোত্তো ঝুশকপূণ ম শচশিৈ শন। 

ঝুশকপূণ ম কোযোখোনোয ৈকযো োয --- মো আন্তজমোশৈকবোখফ স্বীকৃৈ ঝুশকপূণ ম ভোিোয পচখখ  কভ।  

 



Accord, Alliance & BUET কর্তমক কোযখোনো ফখন্ধয সুোশয পুনমূ মল্যোখনয জন্য একটি Review 

Panel গঠন কযো খখে। এ প্যোখনর Accord, Alliance এফং  BUET -এয সুোশযখ কোযখোনো ফখন্ধয 

পুনমূ মল্যোন কোখজ শনখোশজৈ। করকোযখোনো ও প্রশৈষ্ঠোন শযে মন অশধেপ্তখযয ভোশযে মক (অশৈশযক্ত শচফ) এ 

প্যোখনখরয আহ্বোক। এ প্যোখনখরয অন্যোন্ম েস্যগণ খরন বুখখটয দ্য’জন প্রখকৌরী, Accord এফং 

Alliance পেখক একজন কখয প্রখকৌরী, ভোশরক ক্ষ পেখক শফশজএভইএ ও শফখকএভইএ-এয একজন কখয 

প্রশৈশনশধ এফং শ্রশভক ক্ষ পেখক National Coordination Council for Workers’ Education 

(NCCWE) এফং Industrial Bangladesh Council -এয একজন কখয প্রশৈশনশধ। 

 

Accord, Alliance & BUET পেখক কোযখোনো ফখন্ধয সুোশয ম মোখরোচনোয জন্য Review Panel 

ইখৈোভখধ্য ৮৪ টি কোযখোনো শযে মন কখযখে। শযেশ মৈ কোযখোনোগুখরোয ভখধ্য বফন শনযোত্তোয শফল শফখফচনো 

কখয ৩২টি কোযখোনো ম্পূণ ম এফং ২১টি কোযখোনো আংশক ফন্ধ কযো খখে এফং ৩১টি কোযখোনো চরভোন। 

Review Panel  এয সুোশযখ আংশক ফন্ধ ২১টি এফং চরভোন ৩১টি পভোট ৫২টি কোযখোনোয Assessment 

Report এ DEA কযোয জন্য সুোশয কযো খখে। ইখৈোভখধ্য এ কর কোযখোনোয ভখধ্য ৪টি কোযখোনো 

DEA ম্পূণ ম কখযখে, ৯টি কোযখোনো DEA চরভোন এফং ৩৯টি কোযখোনো কর্তমক DEA কযোয উখযোগ গৃীৈ 

শন। 

Accord, Alliance & BUET পমফ কোযখোনো Assessment কযখে পফ কোযখোনোয বফন 

শনযোত্তো শনশিৈ কযোয জন্য কোযখোনো কর্তমক্ষ কর্তমক Corrective Action Plan (CAP) গ্রণ কযো খে। 

Accord এফং Alliance ৈোখেয প্রখকৌরীগখণয োৈো কর Assessment ম্পিকৃৈ 

কোযখোনোয CAP ফোস্তফোখনয উখযোগ শনখখে। বুখট কর্তমক মোচোইকৃৈ কোযখোনোয CAP প্রণন ও এ কর 

কোম মক্রভ মেোমে শযফীক্ষণ ও ৈেযকীয জন্য বফন শনযোত্তো ম্পশকমৈ একটি এফং তফত্যযশৈক ও অশি শনযোত্তো 

ম্পশকমৈ দ্যটি টোস্কপপো ম গঠন কযো খখে। এ প্রশক্রোটি চরভোন। 

Accord, Alliance & BUET কর্তমক Assessment কৃৈ কোযখোনোগুখরোয ৈথ্য 

www.dife.gov.bd পৈ শনশভৈ বোখফ টঢ়লড়ধপ কযো খে। ইখৈোভখধ্য Accord এয ২৮২টি,  

Alliance এয ১০২ টি & BUET এয ১৪৮টি পভোট ৫৩২টি কোযখোনোয Summary Assessment 

Report Upload  কযো খখে। 

http://www.dife.gov.bd/

