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স্কট ননাভা, ব্লনর্োহী পব্লিচালক,ওয়াকে াি িাইটস কনর্সার্টেয়াম
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সিংেকটর োরণসিূ হ

অথেনীব্লতর্ত কর্িানাভাইিাস মহামািীি প্রভার্ মাত্রাি ব্লেক নথর্ক
ব্লর্ াল ও পব্লিসর্িি ব্লেক নথর্ক বর্ব্লিক। ব্লর্র্িি ধনী নে গুর্লা
তার্েি শ্রব্লমকর্েি আয় ব্লনব্লিত কির্ত ও কর্পোর্ি নগুর্লার্ক
র্টব্লকর্য় িাখর্ত ট্রিব্ললয়ন ডলাি খিচ কির্ে। ব্লকন্তু একর্ট গুরুত্বপূ র্ে
প্রর্েি উত্তি এখনও অোনা ির্য় নের্ে —এই কর্পোর্ি নগুর্লাি
বর্ব্লিক সাপ্লাই নচইর্ন পব্লিশ্রমিত শ্রব্লমকর্েির্ক নক উদ্ধাি কির্র্?

বতব্লি নপা াকখার্তি সাপ্লাই নচইর্নি শ্রব্লমক ও তার্েি পব্লির্ার্িি
ব্লের্ক ননর্ম আসা ব্লর্পর্ের্য়ি নক্ষর্ত্র ব্লর্ব্লভন্ন গুরুতি কাির্ ভূব্লমকা
নির্খর্ে।

আমার্েি পব্লির্ধয় নপা াক ও েু তা বতব্লি কিা এই শ্রব্লমর্কিা ১1
নকাব্লভড-১৯ দ্বািা সৃ ষ্ট অথেননব্লতক ব্লর্পর্ের্য় সর্র্চর্য় নর্ ী ক্ষব্লতগ্রস্ত
হর্য়র্ে। সাপ্লাই নচইর্নি শ্রব্লমক ব্লহর্সর্র্ নর্ মানুর্েিা ক্ষব্লতগ্রস্ত
হর্র্ন, সামানয অথর্া নকান ক্ষব্লতপূ ির্ োড়াই চাকুব্লি হািার্র্ন,
সিংখযাি ব্লর্র্র্চনায় তািা ব্লর্ াল। ব্লনম্ন আর্য়ি নে গুর্লার্ত ১৫০
ব্লমব্ললয়র্নিও নর্ব্ল শ্রব্লমক ির্য়র্েন র্ািা উত্তি আর্মব্লিকা, ইউর্িাপ
এর্িং োপার্ন িপ্তাব্লনি েনয পর্য উৎপােন কর্ি র্ার্েন এর্িং ধনী
নে গুব্ললি নসর্া খার্তি চাকুব্লির্ত ির্য়র্েন আর্িা ে ব্লমব্ললয়ন
মানুে র্ািা বর্ব্লিক কর্পোর্ি নগুর্লাি সার্থ েব্লড়ত।২2
নপা াক, নটক্সটাইল ও েু তা বতব্লি ব্ল র্ে ৫০ ব্লমব্ললয়ন শ্রব্লমক৩3 কাে
কর্িন; এসর্ খার্ত শ্রব্লমকিা অে নর্তন পান এর্িং এর্েি অর্নর্কই
নািী শ্রব্লমক র্ািা পব্লির্ার্িি প্রধান উপােেনকািী। এর্েি মর্ধয খু র্
কম শ্রব্লমকই নকান ধির্নি সঞ্চয় িাখাি মত পাব্লিশ্রব্লমক পান।
উপিন্তু, েীর্েকাল অের্র্তর্ন চাকুব্লি কর্ি এর্েি অর্নর্কই ঋর্গ্রস্ত
হর্য় পর্ড়ন।
এই নলখার্ট (paper) নপা াক খার্তি উপি গুরুত্ব ব্লের্য় বতব্লি কিা
হর্য়র্ে, নর্ খাতর্ট নকাব্লভড-১৯ সিংকট দ্বািা সর্র্চর্য় নর্ ী
প্রভাব্লর্ত খাতগুব্ললি একর্ট হর্ত র্ার্ে। তর্র্ এখার্ন উপস্থাব্লপত
বিষয়গুল ো সর্ নসক্টর্িি েনযই র্র্থষ্ট পব্লিমার্র্ প্রর্র্ােয হর্ত
পার্ি।
১. আনা নকব্লল , “ নকাব্লভড-১৯ কাির্র্ কািখানা র্ন্ধ হওয়ায় ব্লনঃস্ব হওয়াি
মু র্খ নপা াক শ্রব্লমর্কিা,” েয োব্লডেয়ান পব্লত্রকা , মাচে ১৯ , ২০২০
https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2020/mar/19/g
arment-workers-facedestitution-as-covid-19-closes-factories.
2 ২. গুইলার্ম নডলার্টার্ি , “বর্ব্লিক সাপ্লাই নচইর্ন মর্োোপূ র্ে কাে: একর্ট
অভযন্তিীর্ ের্র্ের্া পর্োর্লাচনা,” আইএলও ওয়ািব্লকিং নপপাি নিং-৪৭,
অর্ক্টার্ি ২০১৯, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---inst/documents/publication/wcms_723274.pdf.
3 ৩. নপা াক, সু তা, নটক্সটাইল, নহাম নটক্সটাইল এর্িং েু তা উৎপােন খার্তি
সকল শ্রব্লমর্কি েনয কমী অব্লধকাি কনর্সার্টেয়ার্মি সম্ভার্যতান।
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•

মহোমোরী ঠেকোলে জোেীয় পর্যোলয় িযিসো-িোবিজয িন্ধ
কলর ধনী রোষ্ট্রগুল ো ঠপোশোলকর বিবিক চোবহদোর উপলর
এমনভোলি োগোম ঠেলন ধলরলে র্ো আলগ কখলনো ঠদখো
র্োয় বন। এলে কলর বিবভন্ন ব্র্যোন্ড ও খু চরো বিলেেোলদর
ঠর্ৌবিক প্রবেবেয়ো বে র্ে দ্রুে সম্ভি সোপ্লোই ঠচইলন
েোলদর উৎপোদন িন্ধ কলর ঠদয়ো।৪4

•

বর্ব্লিক সাপ্লাই নচইনর্ট এমনভার্র্ ব্লডোইন কিা
হর্য়র্ে র্ার্ত চুব্লির্দ্ধ কািখানা নথর্ক পর্য ব্লকর্ন
ননওয়াি র্যাপার্ি ব্র্যান্ডগুর্লাি নর্ র্াধযর্াধকতা থার্ক
তা নর্ন আিও ব্ল ব্লথল কিা হয়। উোহির্স্বরূপ,
কািখানাি সার্থ েব্লড়ত সির্িাহকািীিা কাপড় নকনা ও
নসলাই র্ার্ে শ্রব্লমকর্েি পাব্লিশ্রব্লমক ন াধ কিাসহ
উৎপাের্নি সাব্লর্েক খিচ র্হন কর্ি। ব্র্যান্ডগুর্লা
নপা াক নডব্ললভাব্লিি ৬০ অথর্া ৯০ ব্লেন পাি না হওয়া
পর্েন্ত মূলয পব্লির্ াধ কর্ি না। এি ের্ল র্খন র্াইর্িি
নকান র্টনায় সাপ্লাই নচইর্নি খিচ প্রভাব্লর্ত হয়, তখন
সির্িাহকািীর্েি উপি খির্চি সমস্ত োয় চাপার্নাি
উপায় ও স্বাধীনতা ব্র্যান্ডগুর্লাি ির্য়র্ে। এই মুহূর্তে হুট
কর্ি উৎপােন ননটওয়াকে েু র্ড় সির্িাহকািী
কািখানাগুর্লাি েয়ার্ে র্াব্লতল কর্ি ব্র্যান্ডগুব্লল এই
কাের্টই কির্ে।৫5 অর্নক নক্ষর্ত্র তািা খু র্ই র্ার্ে
উপার্য় ইব্লতমর্ধয উৎপাব্লেত অথর্া উৎপাের্ন থাকা
নপা ার্কি েয়ার্ে র্াব্লতল কির্ে ব্লকিংর্া এি মূলয

৪. টািা নডানাল্ডসন, “নকাব্লভড-১৯ এ বর্ব্লিক চাব্লহো কর্ম র্াওয়ায় H&M,
Zara উৎপােন র্ন্ধ কর্ির্ে,” নসাব্লসেিং োনোল, মাচে ১৮,২০২০,
https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/hm-zara-haltapparel-productioncoronavirus-store-closures-201104/.
5 ৫. টািা নডানাল্ডসন, “র্ািংলার্ের্ ১০০ ব্লমব্ললয়ন ডলার্িি ের্য়ার্ে র্াব্লতল
কর্ির্ে ব্র্যান্ডগুর্লা-হুমব্লকি মু র্খ কর্য়ক হাোি মানু র্েি চাকুব্লি,” নসািব্লসিং
োিনাল, মাচে ২০,২০২০ https://sourcingjournal.com/topics/
sourcing/coronavirus-bangladesh-factories-order-cancellations4

ওয়ার্কার রাইটস র্নসসার্টক য়াম

পব্লির্ াধ কির্ত অস্বীকাি কির্ে।৬6 এই েয়োলদশগুব র
উপলর বনভয র কলর সরিরোহকোরীরো ইলেোমলধয কোপড়,
শ্রবমক এিং আউেল লের জনয েোকো পবরলশোধ কলরলে।
র্বদ ব্র্যোন্ডগুল ো েয়োলদলশর েোকো পবরলশোধ করলে
রোবজ নো হয় েোহল সরিরোহকোরীরো আর এই েোকো েুল
আনলে পোরলি নো। অলনক ব্র্যোন্ড অবনিোর্য দুর্যেনোর
ফ োফ বহলসলি ঠদবখলয় েোলদর এইসি আচরিলক
বিধ প্রবেপন্ন করলে চোইলে, র্বদও সরিরোহকোরীলদর
সোলে েোলদর অলনক চুবিলেই একটি বিবিক স্বোস্থ্য
সংকলের কোরলি চুবি িোবে হওয়োর মে বকেু উপবস্থ্ে
ঠনই।৭7 ঠশষলমশ চুবিলে কী আলে ঠসেোর আর ঠকোন
গুরত্বই েোলক নো। মুবিলময় বকেু সরিরোহকোরী েোলদর
ঠেেোলদর নোলম মোম ো করলে সমেয, র্োলদর িযিসো
ঠকোন একবদন েোরো পু নদয খ করলে পোরলি িল মলন
কলর। েলি অবধকোংশ ঠেলে একজন সরিরোহকোরীর
মোম ো পবরচো নো করোর মলেো অেয ও সময় েোলক নো।
উলেখয, অলনক ব্র্যোলন্ডর বনজস্ব ‘দোবয়ত্বশী প্রস্থ্োন’
নীবে েোলক র্ো েোবিক ভোলি ঠকোন ঠনোটিশ েোড়োই চুবির
শলেয র িোইলর েয়োলদশ িোবে করোর বিপলে অিস্থ্োন
ঠনয়।৮8 েলি অনয সি ‘কলপযোলরে সোমোবজক দোবয়ত্ব’
নীবের মে এই মোপকোঠিগুল ো আসল ঐবিক এিং
ব্র্যোন্ডগুল ো েোলদর ইিো অনুর্োয়ী এগুল োলক এবড়লয়
ঠর্লে পোলর।

garmentworkers-201541/ মািক নর্ইন, “ব্লর্িেু র্ড় কর্িানা ভাইিার্সি
হুমব্লকি মু র্খ নপা াক শ্রব্লমকর্েি েীর্ন,” নকায়ািটে,মাচে ২০, ২০২০,
https://qz.com/1821511/coronavirus-threatens-jobs-of-garmentworkers-insoutheast-asia/ িার্চল কািনযান্সব্লক, “কর্িানা ভাইিার্সি
ব্লর্স্তার্ি চাকব্লি হািার্েন সাপ্লাই নচইন কমীিা,” নভাে ব্লর্ের্নস,মাচে
২০,২০২০, https://www.voguebusiness.com/sustainability/coronav
irus-causesclosures-and-layoffs-for-workers-bangladesh-india.
6 ৬. নাইমু ল কব্লিম, “কর্িানা ভাইিার্স েযা ন ব্র্যান্ডগুর্লাি অডোি র্াব্লতর্লি
কাির্র্ র্ািংলার্ের্ র্াড়র্ে চাকুব্লি হািার্নাি ভয়,” িয়টাসে, মাচে ১৯, ২০২০,
https://www.reuters.com/article/ushealth-coronavirusbangladesh-jobs-tr/job-cut-fearsas-fashion-brands-slash-ordersin-bangladesh-withcoronavirus-idUSKBN2163QJ;
েন এমন্ট, “লার্খা চাকুব্লি হুমব্লকর্ত নের্ল খু চিা ব্লর্র্েতািা এ ীয়
কািখানাগুর্লা নথর্ক েয়ার্ে র্াব্লতল কির্ে,” ওয়াল ব্লিট োনোল, মাচে
২৫,২০২০, https://www.wsj.com/articles/as-the-westshuttersstores-retailers-cancel-orders-from-asianfactories-11585134455.
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•

এই সিংকট ও ব্র্যান্ডগুর্লাি প্রব্লতব্লেয়া নর্ ধির্নি
অথেননব্লতক ব্লর্পর্েয় বতব্লি কর্ি তা সামাল নেয়াি মত
অথেননব্লতক সামথেয নর্ব্ল িভাে কািখানা মাব্ললর্কিই
থার্ক না।৯9 এই অিস্থ্োয় েয়োলদশ গিিোবেল র মুলখ
কোরখোনোর মোব করো র্ো করলে পোলর েো হ ঃ (১)
শ্রবমকলদর দ্রুে েোেোই করো এিং খু ি অল্প পবরমোলি
েোলদর েবেপূ রি ঠদয়ো; (২) ঠর্ েয়োলদশগুল ো িোবে
হয়বন ঠসগুল োর জনয স্বোস্থ্যঝুুঁ বক স্বলত্বও প্রলয়োজনীয়
সংখযক শ্রবমকলক উৎপোদলনর জনয প্রস্তুে রোখো।

•

র্ািা চাকুব্লি হািায় তার্েি েনয নর্ব্ল িভাে িপ্তাব্লনকািক
নের্ িই ব্লকেু আইনী সু িক্ষা ির্য়র্ে নর্মন সামব্লয়ক
র্িখার্স্তি নক্ষর্ত্র নর্তর্নি একটা অিং অর্যাহত িাখা,
চাকব্লিচুত কিাি েনয ব্লনব্লেেষ্ট পব্লিমার্ সময় নেওয়া
(severance) এর্িং ব্লকেু নক্ষর্ত্র নর্কাি র্ীমাি র্যর্স্থা
িাখা। সিকাি ব্লনর্ে এই সু র্র্াে-সু ব্লর্ধাগুর্লাি র্যর্স্থা
কর্ি না তর্র্ এই সু ব্লর্ধাগুর্লা িাখাি েনয মাব্ললকপক্ষ
অথর্া চাকব্লিোতার্েি োপ নেয়। ব্লকন্তু এই
আইর্নি প্রর্য়াে খু র্ই সামানয।
ঠর্খোলন ব্র্যোলন্ডর েয়োলদশ িোবে করোর কোরলি
কোরখোনো মোব ক অেিো চোকবরদোেোরো আবেযকভোলি চোলপ
পলড়ন এিং অলনকলেলে ঋলি বনমবিে েোলকন,
ঠসখোলন শ্রবমকলদর ঠিেন নো ঠদয়োর কোরি বহলসলি

৭. বভবক এম ইয়ং, “আপনোর কোরখোনোর েয়োলদশ িোবে বনলয় বচবিে?
আপনোর র্ো জোনো প্রলয়োজন,” ঠসোরবসং জোরনো , মোচয ২৩,২০২০,
https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/coronavirus-cancelfactoryproduction-orders-gary-wassner-hildun-anchinkearny201478/.
8 ৮. উোহির্র্ি েনয নেখু ন: PVH, “সাপ্লাই নচইর্ন কর্পোর্িট
নিসপনব্লসব্লর্ব্ললর্ট,” পৃ -১৪৩, https://responsibility.pvh.com/wpcontent/themes/twentynineteen/static-pages/static/resources/pvhcrsupplier-guidelines.pdf; GAP, “২০১৮ নলার্াল সাসর্টইব্লনব্লর্ব্ললর্ট
ব্লির্পাটে,” পৃ -৩০, https://www.gapincsustainability.com
/sites/default/files/Gap%20Inc%20Report%202018.pdf.
9 ৯. মািক আর্নি, “ক্ষমতাি একসার্থ কিাঃ ন াের্র্ি উৎস,শ্রব্লমক অব্লধকাি
এর্িং িানা প্লাোি পর্ি র্ািংলার্ের্ ভর্ন সু িক্ষা,” ের্র্ের্া প্রব্লতর্র্েন, নসন্টাি
েি নলার্াল ওয়াকে াসে িাইটস, মাচে ২২,২০১৮,
https://ler.la.psu.edu/gwr/documents/copy_of_CGWR2017Resea
rchReportBindingPower.pdf.
7

যে শ্রমমসর্রা আমাসের র্াপড় তৈমর র্সরন ৈাসের অর্ননমৈর্
ক
সুরক্ষা যর্ যেসে?

েোলদর অজু হোে ও েমেো ( আইলনর দুিয প্রলয়োলগর
কোরলি) দুইই েোলক।

েনসাধাির্র্ি েনয হস্তর্ক্ষপমূলক কমেকাণ্ড অপব্লিহার্ে।
এই কাির্র্ অর্পক্ষাকৃত ধনী নে গুর্লা র্যর্সা র্টব্লকর্য়
িাখাি প্রর্য়াের্ন িােস্ব উদ্দীপনা এর্িং অথেননব্লতক
সাহার্র্যি অভূতপূ র্ে প্রস্তুব্লত গ্রহর্ কির্ে। তর্র্
নর্ ীিভাে র্ৃ হৎ নপা াক িপ্তাব্লনকািী নের্ ি (চীন হর্লা
গুরুত্বপূ র্ে র্যাব্লতেম) এই ধির্নি সহর্র্াব্লেতা প্রোন
কিাি ের্নয পর্োপ্ত সিে ননই, উপিন্তু মহামািীি
তাৎক্ষব্লনক স্বাস্থযর্সর্াি খিচ সামলার্তই এিা ব্লর্পন্ন
হর্র্। এর্েি পর্ক্ষ নপা াক শ্রব্লমকর্েি একাব্লধক মার্সি
নর্তন নেয়া এর্িং হাোি হাোি ডু র্র্ত র্সা র্যর্সার্ক
পু নিায় প্রব্লতষ্ঠা কিা সম্ভর্ হর্র্ না। ব্লকেু নে নচষ্টা
কির্র্, ব্লকন্তু সাহার্র্যি পব্লিমান র্ৎসামানয এর্িং
স্বের্ময়ােী হওয়ায় তা র্র্থষ্ট হর্র্ না। সাপ্লাই নচইন
ব্লর্িাব্লয়ত হর্লও সামাব্লেক সহায়তা মাধযম ব্লর্িাব্লয়ত নয়।
অর্পক্ষাকৃত ধনী নের্ ি সিকাি এখন পর্েন্ত তার্েি
প্রব্লতষ্ঠার্ন বর্ব্লিক সাপ্লাই নচইর্নি স্বে আর্য়ি নের্ ি
শ্রব্লমকর্েির্ক অথেননব্লতক সাহার্র্যি আওতায় িার্খব্লন।

আর্িা লাখ লাখ নপা াক শ্রব্লমক ির্য়র্েন র্ািা
অনানুষ্ঠাব্লনকভার্র্ ব্লনর্য়ােকৃত এর্িং র্ার্েির্ক ক্ষর্স্থায়ী
শ্রব্লমর্কি নশ্রব্লর্র্ত নেলা হয় (কখর্না কখর্না আইর্নি
র্যতযয় র্র্টর্য়) এর্িং এি ের্ল তািা খু র্ সামানয সু র্র্াে
সু ব্লর্ধা পায় অথর্া কখর্না কখর্না সু ব্লর্ধা পাওয়াি
অব্লধকািই তার্েি থার্ক না।১০10
•

•

সু স্পষ্ট কাির্র্ই অর্নক শ্রব্লমকিা কার্ে নর্র্ত চাইর্র্ না
তর্র্ ভাতা োড়া কাে র্াে নেয়াি সামথেযও তার্েি ননই।
সিংেব্লমত হওয়া অথর্া র্াসাি কাউর্ক সিংেব্লমত কিাি
ভর্য় অথর্া অনয নকান কাির্ন শ্রব্লমকিা কাে না কির্ল
তািা তার্েি আইনেত সু িক্ষাি অব্লধকািও হািায়, র্ব্লে
না সিকাি তাৎক্ষব্লনকভার্র্ নকান কমেসূব্লচি মাধযর্ম
তার্েি েনয প্রর্য়ােনীয় ভাতাি র্যর্স্থা কর্িন। নর্সর্
কািখানার্ত র্ড় পব্লিসর্ি উৎপােন চলর্ে নসখার্ন
নর্ ীিভাে শ্রব্লমকিা স্বাস্থয ঝুুঁ ব্লক ব্লনর্য়ই কার্ে আসর্ত
র্াধয হর্র্ন। তর্থযি অপ্রতুলতা সর্েও একথা ব্লর্িাস
কিাি র্র্থষ্ট কাির্ ির্য়র্ে নর্ অর্নক কািখানা
মাব্ললর্কিাই শ্রব্লমকর্েি স্বাস্থয সু িক্ষাি েনয সামাব্লেক
দুিত্ব র্োয় িাখা, র্যাব্লিেত প্রব্লতিক্ষামূলক সিঞ্জাম
সির্িার্হি প্রর্য়ােনীয় পের্ক্ষপ গ্রহর্ন র্যথে
হর্য়র্েন।১১11 এি মাধযর্ম শ্রব্লমকিা ব্লর্পন্ন হর্ে নসই
সার্থ মহামািী ব্লনয়ন্ত্রর্র্ি র্ৃ হত্তি সামাব্লেক নচষ্টাও র্যথে
হর্ে।
নকাব্লভড-১৯ এি কাির্র্ ব্লর্ির্যাব্লপ নর্ সিংকট বতব্লি
হর্য়র্ে তাি কাির্র্ অথেননব্লতক এর্িং সামাব্লেক
ব্লর্পর্ের্য়ি সম্মু খীন নর্ন না হর্ত হয় তাি ের্নয

১০. উোহির্র্ি েনয নেখু ন: ব্লহউমযান িাইটস ওয়াচ, “ ‘দ্রুত কাে কর্িা
অথর্া নর্ি হর্য় র্াও’ কর্বাব্লডয়াি নপা াক ব্ল র্ে শ্রব্লমক অব্লধকার্িি লঙ্ঘন,”
মাচে ১১,২০১৫, https://www.hrw.org/report/2015/03/11/workfaster-or-getout/labor-rights-abuses-cambodias-garmentindustry; “ব্লর্িেু র্ড় মানেণ্ডহীন কমেসিংস্থান,” আন্তেোব্লতক শ্রম সিংস্থা,
২০১৬, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication /wcms_534326.pdf.
11 ১১. র্ািংলার্ের্ ি নপাব্ল ক শ্রব্লমক ইউব্লনয়ন ননতার্েি সার্থ ডব্লিউআিব্লস’ি
সিংলাপ।
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সাপ্লাই যর্ইন শ্রমিেকের ভয়ানে পমরণাি
এই সকল র্াস্তর্তা এক কঠিন পব্লিব্লস্থব্লতি আভাস নেয়, তা হর্লা
লক্ষাব্লধক শ্রব্লমক নামমাত্র ক্ষব্লতপূ ির্ র্া তা োড়াই সামব্লয়ক অথর্া
স্থায়ীভার্র্ র্িখাস্ত হর্র্। চিম োব্লিদ্র্য এড়ার্ত র্াকীর্েি একমাত্র
উপায় হর্র্ অব্লনিাপে কািখানার্ত কাে কির্ত র্াওয়া।
প্র িংসনীয়ভার্র্ নপা াক িপ্তাব্লনকািী ব্লকেু নের্ ি সিকাি
শ্রব্লমকর্েি স্বের্ময়ােী আয় সিংস্থান কিাি র্া কািখানাগুর্লার্ক
সামব্লয়কভার্র্ র্ন্ধ িাখাি নর্াের্া ব্লের্য়র্ে (নর্ ীি ভাে নক্ষর্ত্রই ২
সপ্তার্হি েনয) শ্রব্লমকর্েি নর্তর্নি র্ড় অিং র্িাদ্দ
নির্খ।১২12 দুভে ােযেনক হর্লা ২ সপ্তাহ ২ মাস হর্য় নের্ল

১২. ব্লিন নিাথস কযার্িইন, “লাইভ-িেঃ কর্িানা ভাইিাস কীভার্র্
সাপ্লাই নচইর্নি নপা াক শ্রব্লমকর্েি উপর্ি প্রভার্ নেলর্ে,” ২০২০,
https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-thecoronavirus-influencesworkers-in-supply-chains; “মাব্ললকর্েির্ক
শ্রব্লমকর্েি নর্তন পব্লির্ াধ কির্ত র্লা হর্য়র্ে,” ডন, মাচে ২৬,২০২০,
https://www.dawn.com/news/1543735/employerswagesasked-topay-workers-salaries; “কর্িানা ভাইিার্সি প্রভার্ঃ িপ্তাব্লনখার্তি ব্ল র্েি
েনয প্রধানমন্ত্রীি ৫০০০ নকার্ট টাকাি প্রর্র্ােনা নর্াের্া,” ব্লে নডইব্লল স্টাি, মাচে
২৫, ২০২০, thedailystar.net/coronavirus-deadly-new12

ওয়ার্কার রাইটস র্নসসার্টক য়াম

নর্ব্ল িভাে সিকাি এর্িং কািখানা মাব্ললক অথেননব্লতক কাির্র্ এই
র্যর্স্থা র্োয় িাখর্ত র্যথে হর্র্। দুভে ােযেনক হর্লা ২ সপ্তাহ ২ মাস
হর্য় নের্ল নর্ব্ল িভাে সিকাি এর্িং কািখানা মাব্ললক অথেননব্লতক
কাির্র্ এই র্যর্স্থা র্োয় িাখর্ত র্যথে হর্র্।
নপা ার্কি চাব্লহোি দ্রুত পতন নেখা ব্লের্ে এর্িং অর্নক ব্র্যান্ড
অথেননব্লতক চযার্লর্ঞ্জি মুর্খামুব্লখ হর্য়র্ে।১৩13 ব্র্যার্ন্ডি টাকা ধর্ি
িাখা এর্িং ব্লেব্লনসপত্র কব্লমর্য় আনা হর্লা অপ্রতযাব্ল ত এই
সিংকটকার্ল র্যর্সা িক্ষা কিাি একর্ট র্ুব্লিসঙ্গত প্রব্লতব্লেয়া। তর্ুও
েরুব্লি পব্লিব্লস্থব্লতর্ত োব্লয়ত্বপূ র্েভার্র্ কাে কিাি র্াধযর্াধকতার্ক
অস্বীকাি কিা র্ায় না। নপা াকব্ল র্ে ক্ষমতা সির্কে ি প্রভার্ কার্ে
লাব্লের্য় ব্র্যান্ডগুর্লা সিংকটকার্ল র্ার্তীয় নলাকসার্নি
নর্ ীিভােটা শ্রব্লমক এর্িং সাপ্লায়ার্িি উপি চাব্লপর্য় নেয়। একথা
মর্ন িাখা েিকাি নর্ ব্লর্ির্যাপী এ সকল ব্র্যান্ড এর্িং ব্লির্টইলাি ব্লকেু
নের্ ি দুর্েল ব্লনয়মকানুন ও সামাব্লেক সু িক্ষাি সু র্র্াে ব্লনর্য় র্ের্িি
পি র্েি লাভ কর্ির্ে। এর্িং অথেননব্লতকভার্র্ এোতীয় চযার্লঞ্জ
নমাকার্র্লায় তার্েি সাপ্লায়াির্েি তুলনায় তািা ভার্লা অর্স্থার্নই
ির্য়র্ে।

মেপেথ য় প্রমৈকরাধ: ব্র্যাকের োময়ত্ব এেিং
মেকের যেৌর্ প্রমৈমিয়া
সাপ্লাই নচইন শ্রব্লমকর্েি আসন্ন ব্লর্পর্েয় নমাকাব্লর্লাি েনয সমব্লন্বত
প্রয়ার্সি মাধযর্ম ব্লনর্ম্নাি দুর্ট ব্লনব্লিত কিা প্রর্য়ােনঃ (১) ব্র্যান্ড
এর্িং খু চিা ব্লর্র্েতার্েি ব্লনে ব্লনে মানেণ্ড অনুর্ায়ী ের্ার্ব্লেব্লহতা
ব্লনব্লিত কির্ত হর্র্, অথোৎ তািা ‘োব্লয়ত্ব ীল প্রস্থান’-এি মানেণ্ড
নমর্ন চলর্র্ এর্িং এটাও ব্লনব্লিত কির্র্ নর্ সির্িাহকািীিা নর্ন
অর্ যই আইনেতভার্র্ র্িাদ্দকৃত অথেননব্লতক সাহার্য সামব্লয়ক
এর্িং স্থায়ীভার্র্ র্িখাস্ত শ্রব্লমকর্েি প্রোন কর্ি, এর্িং (২)
আন্তেোব্লতক আব্লথেক প্রব্লতষ্ঠান, আন্তঃসিকািী সিংস্থা এর্িং/অথর্া ধনী
নের্ ি সিকাি সব্লম্মব্ললতভার্র্ সিংকটকালীন সমর্য় শ্রব্লমকর্েি আয়
র্োয় িাখর্ত সাহার্য কর্ি।

threat/news/pm-announcestk-5000cr-stimulus-package-exportorientedindustries-1885813.
13 ১৩. েন এমন্ট, “খু চিা ব্লর্র্েতািা অডোি র্াব্লতল কির্ে,” “টাইমলাইনকর্িানা ভাইিাস নর্ভার্র্ বর্ব্লিক নপাোক ব্ল র্েি উপর্ি প্রভার্ নেলর্ে,”
োস্ট স্টাইল,২০২০, https://www.juststyle.com/news/timeline-how-
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এই সিংকর্টি অথেননব্লতক ভাি সাপ্লাইয়াি এর্িং শ্রব্লমকর্েি উপি না
চাব্লপর্য় নসই োয়ভাি ব্লকভার্র্ ভাে কর্ি ননওয়া র্ায় নস র্যাপার্ি
ব্র্যান্ডগুর্লা আর্িা নযায়সঙ্গত পের্ক্ষপ গ্রহর্ কির্ত পার্ি। নর্সর্
পর্য প্রস্তুত হর্য়র্ে র্া প্রব্লেয়া চলর্ে, র্া িপ্তাব্লন কিাি ের্নয িাখা
হর্য়র্ে নসসর্ পর্র্যি নক্ষর্ত্র সাপ্লায়ািিা কীভার্র্ এই ক্ষব্লত পু ব্লের্য়
ননর্র্ তা ব্লনধোির্ না কর্িই অডোি র্াব্লতল কর্ি নেয়া নকার্না
োব্লয়ত্বপূ র্ে কাে নয়; চুব্লি অনু র্ায়ী উৎপাব্লেত পর্র্যি েনয
ব্র্যান্ডগুর্লাি নর্ মূলয নেয়াি কথা তা এব্লড়র্য় র্াওয়াটাও উব্লচত নয়।
ব্র্যান্ডগুর্লা ব্লনেস্ব অথেননব্লতক চযার্লঞ্জ নমাকার্র্লা কির্ে এটা
ঠিক, তর্র্ সিে র্ণ্টন আসর্ল গুরুত্ব নেয়াি র্যাপাি। ব্র্যান্ড তার্েি
সাপ্লায়াি ও শ্রব্লমকর্েি প্রব্লত োয় পব্লিপূ ির্র্ক অগ্রাব্লধকাি ব্লের্য় এই
সিংকর্টি মার্ঝও র্ব্লে সীব্লমত সিে এই ব্লের্ক র্িাদ্দ কর্ি, তাহর্ল
হয়র্তা ব্লকেু কািখানাি ব্লর্র্লাপ না হর্য় র্টর্ক থাকর্ত
পাির্র্। অনযব্লের্ক ব্র্যার্ন্ডিও সামথেয ির্য়র্ে আব্লথেকভার্র্ সক্ষম
এিকম সাপ্লায়াির্েি র্াধয কিা র্ার্ত তািা শ্রব্লমকর্েির্ক চুব্লি
অনুর্ায়ী আব্লথেক সু ব্লর্ধাগুর্লা প্রোন কর্ি।
ব্র্যান্ডগুর্লা র্ব্লে তার্েি নযায়সঙ্গত োয় ব্লকেু পব্লিমার্ন গ্রহর্ কর্ি,
তািপর্িও সব্লম্মব্ললত আন্তেোব্লতক প্রর্চষ্টায় একটা েনতহব্লর্র্লি
প্রর্য়ােন হর্র্ ঐসকল নের্ ি শ্রব্লমকর্েি েনয র্ািা একক প্রর্চষ্টায়
তার্েি শ্রব্লমকর্েি সাহার্য ব্লের্ত অক্ষম । এই ব্লর্ াল সিংকর্টি
মুহূর্তে সর্াই র্াুঁচাি উপায় খুুঁের্ে; এ সমর্য় সর্াি র্াুঁচাি সু র্র্াে
ব্লনব্লিত কিা কতে র্য। নকাব্লভড-১৯ স্বর্ের্ নর্ অথেননব্লতক ক্ষব্লতি
কাির্ হর্র্, তা ব্লনিসর্ন ধনী নে গুব্লল ত নকার্ট ডলার্িি প্রস্তুব্লত
ননয়া শুরু কির্র্।১৪14 র্ব্লে নসই সার্থ এি ক্ষুদ্র্ ভগ্ািং ব্লের্য়
আন্তেোব্লতক অথেননব্লতক অঙ্গীকাি িক্ষা কিা র্ায়, তা উৎপােন এর্িং
সাপ্লাই নচইন এি সার্থ েব্লড়ত লক্ষ লক্ষ শ্রব্লমক ও তার্েি পব্লির্াি,
এর্িং হাোি হাোি র্যর্সা র্টব্লকর্য় িাখাি নক্ষর্ত্র গুরুত্বপূ র্ে ভূবমকো
পালন কির্র্।
এই প্রকাি সাহার্য নর্ সকল তে সার্পর্ক্ষ প্রর্র্ােয:
•

নর্সর্ নের্ ি শ্রব্লমক তহব্লর্ল পার্র্ন, নসইসর্ নের্ ি
কাে নথর্ক পর্োপ্ত সামাব্লেক সু িক্ষা প্রব্লতষ্ঠাি প্রব্লতশ্রুব্লত
আোয় কির্ত হর্র্, র্ার্ত কর্ি সিংকট কর্ম আসর্ল

coronavirus-isimpacting-the-global-apparel-industry-freetoread_id138313.aspx.
14 ১৪. এব্লমব্লল নকার্েন ও ব্লনর্কালাস োর্দাস, “ ব্লদ্ব-েলীয় চুব্লিি পর্ি ২
ট্রিব্ললয়ন ডলার্িি প্রর্র্ােনা অনু র্মােন কির্লা ব্লসর্নট,” ব্লনউ ইয়িক টাইমস,
মাচে ২৬, ২০২০, https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/
coronavirus-senate-deal.html.

যে শ্রমমসর্রা আমাসের র্াপড় তৈমর র্সরন ৈাসের অর্ননমৈর্
ক
সুরক্ষা যর্ যেসে?

চাকুব্লি হািার্না নপা াক শ্রব্লমকর্েি আয় িক্ষা কিা র্ায়,
এর্িং
•

চুব্লিেতভার্র্ প্রর্র্ােয োয়র্দ্ধতা ব্র্যান্ডগুর্লা গ্রহর্
কির্র্, র্া র্াোি ব্লস্থব্লত ীল হওয়াি পি কার্েকি হর্র্,
এর্িং র্াি ব্লভতর্ি সাপ্লাইয়াির্েির্ক তািা নর্ অথে প্রোন
কর্ি তাি প্রব্লতেলন থাকর্র্।

েযর্থ সাপ্লাই যর্ইন িকডে আর নয়
সাপ্লাই নচইর্নি অপর্োপ্ত সু িক্ষাি কাির্র্ নকার্ট নকার্ট শ্রব্লমকর্ক
মহামাব্লিি েরুর্ সৃ ষ্ট ব্লর্ধ্বস্ত অথেনীব্লতি সমর্য় অিব্লক্ষত অর্স্থায়
নের্ল র্াওয়া নতুন ব্লকেু নয়। শ্রমেীর্ী মানুে, ইউব্লনয়ন, সু ীল
সমাে (নােব্লিক সব্লমব্লত) র্হুব্লেন ধর্িই র্র্ল চর্লর্েন নর্,
আন্তেোব্লতক সাপ্লাই নচইর্নি কাঠার্মাি ব্লভতর্িই ব্লনব্লহত ির্য়র্ে
শ্রব্লমকর্েি অিব্লক্ষত অর্স্থাি মূল কাির্। র্তে মার্ন ব্লর্েযমান
মর্ডলর্ক সিংজ্ঞাব্লয়ত কিা র্ায় এভার্র্:
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•

কািখানার্ক নর্ অথে পব্লির্ াধ কিা হয় তা ব্লের্য়
একব্লের্ক শ্রর্মি সঠিক মু লযায়ন কর্ি
শ্রব্লমকর্েি উপর্ু ি নর্তন হয় না, এর্িং অনযব্লের্ক
সিংকটকার্ল প্রর্য়ােনীয় ভাতা প্রোর্নি েনয নর্
অথে সঞ্চয় থাকা উব্লচৎ সাপ্লাইয়ািিা তা নথর্ক
র্ব্লঞ্চত হয়।

•

নেতা এর্িং সির্িাহকািীি মার্ঝ ক্ষমতাসির্কে ি
অসমতা এত ব্লর্ াল নর্ নেতািা খু র্ সহর্েই
অপ্রতযব্ল ত খির্চি নর্াঝা সাপ্লাইয়ার্িি উপি চাব্লপর্য়
ব্লের্য় লার্ভি র্ড় অিং ব্লনর্েিাই িাখর্ত পার্ি।

•

একব্লের্ক আইনেতভার্র্ পব্লিচাব্ললত মানর্াব্লধকাি
সিংস্থাি মাধযর্ম ব্র্যাদগুর্লাি ের্ার্ব্লেব্লহতা ব্লনব্লিত কিা
র্ার্ে না, অনযব্লের্ক সিংকট সমাধার্ন ঐব্লেক শ্রম
মানের্ণ্ডি উপি ব্লনভে ি কিা, র্া ব্লকনা শ্রব্লমকিা র্াস্তর্ায়ন
কির্ত পার্ি না।

র্তে মান সাপ্লাই নচইন কাঠার্মা ব্লকভার্র্ আসন্ন অথেননব্লতক
ব্লর্পর্েয়র্ক আর্িা র্াব্লড়র্য় তুর্লর্ে নসটা র্ু ঝর্ত পাির্ল নকাব্লভড১৯ এি দুর্র্োে অর্সার্নি পি নর্ নতুন সাপ্লাই নচইন বতব্লি হর্র্
তা আর্িা নযায়সঙ্গত, নর্ৌব্লিক, ব্লস্থব্লতস্থাপক হওয়াি সম্ভার্না
আর্ে।

ৈাৎক্ষমণে পেকক্ষকপর প্রকয়াজনীয়ৈা
ধনী নে গুর্লাি আইনপ্রর্য়নকািীিা নর্মন কর্ি খু র্ কম সমর্য়ি
মর্ধয ব্লর্ াল অথেননব্লতক সু িক্ষা বতব্লি কির্ে, নতমব্লন কর্ি কর্য়ক
সপ্তার্হি মার্ঝই সাপ্লাই নচইর্নি শ্রব্লমকর্েি িক্ষার্থে এমন
বনপু র্র্যি সার্থ কাঠার্মা বতব্লি কিা প্রর্য়ােন। সাপ্লাই নচইন
সীমার্ন্ত ন ে হর্য় র্ায় না; নতমব্লন অপ্রতযাব্ল ত দুর্র্োর্েি
সময় “আমিা এর্ক অপর্িি পার্ থাকর্র্া” নলাোর্নিও সীমার্ন্ত
নথর্ম থাকা উব্লচত নয়।

ওয়ার্কার রাইটস র্নসসার্টক য়াম

