শ্রব্লমক িহায়তা সকন্দ্র (ডব্লিউআরব্লি)

ওয়ার্ক়ার্ক রিসর়্ার্ক সর্ন্ট়াি ব়া শ্ররির্ র্হ়াযত়া সর্ন্দ্র (ডরিউআিরর্) ন়াির্ প্ররতষ্ঠ়ানটি গঠিত হসযসে দুটি সনতৃত্বস্থ়ানীয শ্ররির্
র্ংগঠন - নয়াশন়াল সর়্াঅরডকসনশন র্রিটি ফি ওয়ার্ক়ার্ক এডু সর্শন (এনরর্রর্ডরিউই) এবং ইন্ড়ারিঅল ব়াংল়াসেশ র়্াউরিল
(আইরবরর্) এি স ৌথ উসেয়াসগ । ডরিউআিরর্ি লক্ষ্য ব়াংল়াসেসশি ততরি স ়াশ়ার্ রশল্পখ়াসত (আিএিরি) স সেড
ইউরনযনগুসল়া র়্াি র্িসে ত়াসেি র্ক্ষ্িত়া বৃ রি ়াসত ত়াি়া আসি়া র়্া কর্িভ়াসব ত়াসেি র়্া কক্রি রিচ়ালন়া র্িসত ়াসি
এবং ইউরনযন র্ের্যসেি উন্নত সর্ব়া প্রে়ান র্িসত ়াসি ।
রবগত র্সযর্ েশসর্ ব়াংল়াসেসশি ততরি স ়াশ়ার্ রশল্পখ়াত দ্রুত রবর্রশত হসযসে এবং বতক ি়াসন এই সর্ক্টসি আনু ি়ারনর্ ৪০
লক্ষ্ শ্ররির্ র়্াি র্িসে । তসব এই প্রবৃ রিি র়্াসথ ত়াল রিরলসয র্িক রিসবশ এবং শ্রি অরির়্াসিি অনু রূ উন্নরত হযরন ।
এই চয়াসলঞ্জ সি়ার়্াসবল়ায ভূরির়্া ি়াখসত সেড ইউরনযনগুসল়াসর্ শরিশ়ালী, স্ব়ািীন, গণত়ারির্, র়্া কর্ি এবং স শ়াে়াি
হসত হসব । এই িিসনি ইউরনযন শ্ররির্সেি র্ংগঠিত হসত, স ৌথ েির্ষ়ার্রষসত এবং শ্রি রবসি়াি র্ি়াি়াসন ভ়াসল়া র্হ়াযত়া
রেসত ়ািসব। এি ফসল র্িক রিসবশ এবং র্িকসক্ষ্সেি রনি়া ত্ত়া বৃ রি হসব এবং বযবর়্ায উৎ ়ােনশীলত়া ও রস্থরতশীলত়া
বি়ায থ়ার্সব ।

ডব্লিউআরব্লি প্রদত্ত সিবািমূ হ
ডরিউআিরর্ শ্ররির্ অরির়্াি, রবসি়াি িীি়াংর়্া, অরভস ়াগ ও অনু স ়াগ রনষ্পরত্ত, েির্ষ়ার্রষ, স ৌথ েির্ষ়ার্রষ চুক্তিনামা
সম্পাদন এবং এ র্র্ল রবষসয প্রচ়াি, র্সচতনত়া ততরি ও র্ক্ষ্িত়া বৃ রি র্হ রবরভন্ন সর্ব়া প্রে়ান র্িসব ।
আইব্লি পরামর্শ
শ্রি র্ংক্র়ান্ত অরভস ়াগ এবং শ্রি রবসি়াি রনষ্পরত্তসত র্হ়াযত়াি িনয ডরিউআিরর্ি এর্টি য়াি়ারলগ়াল টীি সেড ইউরনযন
এবং সফড়াসিশনগুসল়াসর্ আইরন ি়ািশক প্রে়ান র্িসব ।
ব্লবশর্ষজ্ঞ পরামর্শ
ডরিউআিরর্ সেড ইউরনযন গঠন ও রিচ়ালন়া, েির্ষ়ার্রষ ও স ৌথ েির্ষ়ার্রষ চুক্তিনামা সম্পাদন, অরভস ়াগ বা রবসি়াি
রনষ্পরত্ত এবং স শ়াগত রনি়া ত্ত়া ও স্ব়াস্থয রবষসয রবসশষজ্ঞ ি়ািশক রেসয থ়ার্সব ।

কল সিন্টার/গ্রাহক সিবা
ডরিউআিরর্ রিচ়ারলত র্ল সর্ন্ট়াসি সফ়ান র্সি সেড ইউরনযন র্ের্যি়া র্িক রিসবশ র্ম্পরর্কত রবষয স িন িিু রি ও েু টি,
এে়াড়়াও অর্ৎ শ্রি আচিণ এবং ে়াাঁট়াই এি িসত়া র্ির্য়া র্ম্পসর্ক অরভস ়াগ র্িসত ়ািসবন ।
প্রব্লর্ক্ষণ এবং প্রিার
সেড ইউরনযন এবং সফড়াসিশনগুসল়াি স শ়াে়ারিত্ব বৃ রিি িনয ডরিউআিরর্ ইউরনযন র্ের্য এবং শ্ররির্সেি প্ররশক্ষ্ণ
প্রে়ান র্িসব। ব়াংল়াসেশ শ্রি আইন, ইউরনযন গঠন ও রিচ়ালন়া, স ৌথ েির্ষ়ার্রষ এবং অরভস ়াগ রনষ্পরত্ত র্ম্পরর্কত
রবষযগুসল়াি উ ি র়্ািখ়ান়া

ক়াসয শ্ররির্ ও র্ম্ভ়াবয র্ংগঠর্সেি প্ররশক্ষ্সণি িনয ডরিউআিরর্ ি়াস্ট়াি সেইন়াি ব়া েক্ষ্

প্ররশক্ষ্র্ রনসয়াগ রেসব । ডরিউআিরর্ ইউরনযন র্ের্যসেি তথয র্ম্বরলত এর্টি র্িরিত ড়াট়াসবর্ও ততরি র্িসব ।
িারী সিতৃশের প্রব্লত িমর্শ ি
সেড ইউরনযসন ন়ািীসেি র্রক্রয অংশগ্রহণসর্ র্িথকন র্ি়া এবং শ্রি র্ম্পর্ক, র়্াংগঠরনর্ দক্ষতা ও স শ়াগত রনি়া ত্ত়া ও
স্ব়াস্থয রবষসয ত়াসেি েক্ষ্ত়া বৃ রি র্ি়া ডরিউআিরর্ি এর্টি লক্ষ্য ।
গশবষণা
ডরিউআিরর্ সেড ইউরনযন গঠন, স ৌথ েির্ষ়ার্রষ এবং শ্রি রবসি়াি র্ংক্র়ান্ত গুরুত্ব ূ ণক রবষযগুসল়াি উ ি গসবষণ়া
রিচ়ালন়া র্িসব ।

টঙ্গীশত ডব্লিউআরব্লি
ডরিউআিরর্ অরফর্টি টঙ্গীসত অবরস্থত । শ্রক্তমকদদর এবং সেড ইউরনযসনি িনয প্ররশক্ষ্ণ, র্ভ়া এবং র্সেলন ডরিউআিরর্
প্র়াঙ্গসন আসয়ািন র্ি়া ়াসব ।

ডব্লিউআরব্লির ঠিকািা :
১তল়া, সর্ন়া র্লয়ান ব়ারণরিযর্ র্িসেক্স, েট # ৯ , ির্ # এফ, স ়াস্ট অরফর্-টঙ্গী
সফ়ান:
ইসিইল: workers.resource.centre@gmail.com

ডরিউআিরর্ আন্তিক়ারতর্ শ্রি র্ংস্থ়া (আইএলও)-এি "ব়াংল়াসেসশি ততরি স ়াশ়ার্ রশসল্প র়্াি়ারির্ স ়াগ়াস ়াগ এবং র্ু ষি
রশল্প র্ম্পর্ক" প্রর্সল্পি র্হ়াযত়ায প্ররতরষ্ঠত হসযসে । প্রর্ল্পটিি অথক়াযন র্িসে র্ু ইসডন এবং সডনি়ার্ক র্ির়্াি ।

