ক োভিড ১৯ মোনভি

সং টে গোটমন্টস
ে
শ্রভম টের সহোয়তো

রো ব্র্যান্ডকের েোভয়ত্ব

এপ্রিল ২০২০
১. ক োভিড ১৯ এর

োরণে গোণমন্টস
ে
শ্রভম ণের মোনভি

সং ট

অভতমোভর ক োভিড ১৯ ভিশ্বজনীন ও িযোপ । এভিয়োর গোটমন্টস
ে
শ্রভম রো, যোরো পৃভিিীর পভরটেয় িস্ত্র উৎপোেন
অভতমোভরটত তোটের অিস্থো কিোচনীয়। এই িয়ঙ্কর ভিপযটয়
ে গোটমন্টস
ে
শ্রভম রো টেট
সংক্রমটের ঝুঁ ভ

ভনটয়। এই শ্রভম রো লোিজন

ভিশ্ব ফ্যোিন ভিটে সোরো িের

েোভরদ্র্য ভনটয়। এই সং টে তোটের পোটি েোুঁড়োটনো ও সহমভমতো
ে জ্ঞোপন
ইউভনয়নগুভলর সোটি ক্রমোগত

োজ

রটয়টেন েোভরদ্র্য আর ক োভিড

োজ

টরন অিচ তোরো কিুঁটচ িোট ন

রো ব্র্যোন্ডগুভলর ননভত

এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স (AFWA) এভিয়োর গোটমন্টস
ে
প্রস্তুত োর

টর,

তেিয।

কেিগুভলর শ্রভম

সংগঠন িো কেড

টর চটলটে, যোর ফ্টল শ্রভম টের কেটে এই সং টের মোেো

তেূর তো

সহটজই িঝটত পোটর। আমরো জোভন এই সং টের গিীরতো। শ্রভম টের পভরিোর আজ েেোতে, গৃহহীন। আর যোরো
অসস্থ, তোটের ভচভ ৎসোর সটযোটগর স্বেতো। শ্রভম টের অটনট ই পভরযোয়, তোটের

োটে সহোয়তো কপ ৌঁেোয় নো।

তোই, এই শ্রভম টের জনয প্রটয়োজন িহুমখী এিং স্বে ও েীর্টময়োভে
ে
পভর েনো ও হস্তটেটপর। ভিভিন্ন কেটির
শ্রভম রো ও কেড ইউভনয়নগুভল এই সং েট
২. গোণমন্টস
ে
শ্রভম ণের মোনভি

কমো োভিলোর জনয েোভিপে নতভর

সং ণট ব্র্যোন্ডণের েোভিত্ব ও

টরটে।

র্েিয

গোটমন্টস
ে
শ্রভম টের দ্বোরো উৎপোভেত হয় ভিটশ্বর ফ্যোিন সোমগ্রী। ভিশ্বটজোড়ো এই ভিটের শ্রভম টের

লযোে ও সরেো

ভনেোরে
ে
ও প্রেোটনর কেটে গুরুত্বপূে েিূ ভম ো আটে ফ্যোিনভিটের ব্র্যোন্ডটের আর ভরটেলোরটের। এ ই সোটি এই
েোভয়ত্ব িতেোয় সর োর আর সোপ্লোয়োর
িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
তোরো কয

োরখোনোগুটলোর ওপটরও। িতেমোটন এই ভিটের পেয উৎপোেন ও

প্রক্রক্রয়োয় (Supply Chain) যক্ত আটেন চোর ক োটে শ্রভম , যোর মটেয ৬০% এভিয়োয়।

টঠন পভরভস্থভতর মটেয ভেনযোপন

পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
িহুমোক্রে । ব্র্যোন্ডগুভলই হটে আসটল মোভল

রটেন, তো কিট

তোটের িোইটর আনো ব্র্যোন্ডটের অিিযপোলনীয়

প্রক্রক্রয়োর প্রভত ব্র্যোন্ডটের েোভয়ত্ব ও

তেিয এ

তেিয।

েীর্ভেটনর
ে
ভিষয় এিং

এিং ভিটশ্ব এই ভিটের পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র

প্রক্রক্রয়োর কেটে ভসদ্ধোন্ত ভনটয় িোট

ব্র্যোন্ডগুভলই। এই সোপ্লোই কচইনগুভল খি

কেওয়ো সময়সীমোর মটেয তোটেরট

উৎপোেন সম্পন্ন

ম েোটম উৎপোেন

টর এিং ব্র্যোন্ডটের

রটত হয়। ফ্টল, ব্র্যোন্ডটের ক োন েোয়-েোভয়ত্ব িো ঝুঁ ভ

ভনটত

হয় নো। সোেোরেিোটি ক োন রোটের আয়টে িো টল ব্র্যোন্ডটের এই েোভয়ত্ব ভনটত হত। ব্র্যোন্ডরো এই েোভয়ত্ব ও ঝুঁ ভ
চোলোন

টর ভেটত পোটর পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র

কেখভে কয আন্তজেোভত

শ্রম সংগঠন, OECD এিং শ্রভম

পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র

প্রক্রক্রয়োর উপটর। এতেসটেও, আমরো

আটদোলটনর পে কিট

প্রক্রক্রয়োর েোয়-েোভয়ত্ব ও ঝুঁ ভ

আওয়োজ উটঠটে কয ব্র্যোন্ডটের

ভনটত হটি।

িতেমোন সং টের সমটয় আমোটের

োটে পভরস্কোর কয ভিশ্ব পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র

সংস্কোর প্রটয়োজন। সোটি সোটি পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
ব্র্যোন্ডটের গ্রহে

প্রক্রক্রয়োর েোয়-েোভয়ত্ব ও ঝুঁ ভ

রটত হটি।

২৩কি মোচে, ২০২০ এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স এ
ক োভিড ১৯ এর প্রিোটির ফ্টল কয মোনভি
ভনভেে ষ্ট েোটের (Relief) িযিস্থো

ভলভখত ভিিৃভতটত িটলভেল গোটমন্টস
ে
শ্রভম টের উপটর

সং ে নতভর হটয়টে, ব্র্যোন্ডটের পে কিট

রো উভচত। এই মহুটতে আমোটের েোভি ভ

তোর প্রভতক্রক্রয়ো ভহটসটি দ্রুত

তোর ভিস্তোভরত প্রস্তোি কেওয়ো হল।

৩. এই মুহুণর্ে ত্রোে সহোির্ো ভহণসণি পেয উৎপোেন ও িোজোরজোর্ রণের সোমভি
জনয ব্র্যোন্ডগুভিণ
তোৎেভে

প্রক্রক্রয়োর

প্রক্রিিোর শ্রভম ণের

কমোট িোভষ ে কসোভসংে (Total Annual Sourcing) এর ২% এই খোণর্ খরচ

োরটে এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়টন্সর প্রস্তোি কয ভিভিন্ন

রণর্ হণি

োরটে সোসটপনিন অফ্ ওয়োট র
ে

ফ্টল (কযমন ক োয়োরোন্টোইন, অডেোর িোভতল, প্রিৃ ভত) শ্রভম টের মজভরর কয েভত হটয়টে কস ভিষটয় দ্রুত িযিস্থো ভনটত
হটি। িতেমোটন পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
প্রটচষ্টোট

ব্র্যোন্ডটের সমিনে

সটিোচ্চ
ে আর ঝুঁ ভ

োঠোটমোয় সর োর আর সোপ্লোয়োরটের

রটত হটি এিং েোভয়ত্ব ভনটত হটি। ভিশ্বটজোড়ো িযিসো

রো এই ব্র্যোন্ডগুভলর মনোফ্ো

নূযনতম।

এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স আটরো প্রস্তোি
উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
প্রিভমত

প্রক্রক্রয়োর

রোর জনয ব্র্যোন্ডরো এ

রটে কয ক োভিড ১৯ এর

োরটে মোনভি

সং টে েভতগ্রস্ত পেয

প্রক্রক্রয়োর শ্রভম টের (যোটের মটেয অভে োংিই নোরী) েটিেোগট

আংভি

োলীন েোে সহোয়তোর (Supply Chain Relief Contribution িো SRC) িযিস্থো

এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স এই এ

োলীন সহোয়তোর জনয এমন এ

রটি ব্র্যোন্ডটের কমোে িযিসোর পভরমোে ও এভিয়োর সোপ্লোয়োর

পদ্ধভতর

রু ।

িো িলটে, যো ভনিের

োরখোনোগুটলোর েোনওিোটরর
ে
িতোংটির ভহটসটি।

জন ২০২০ অিভে গটড় শ্রভম টের মজভর নষ্ট হটয়টে ৬০ ভেটনর। এই ভহটসি েটর আমোটের প্রস্তোি কয সোপ্লোয়োর
োরখোনোগুভলর প্রভতটে শ্রভম টের জনয ব্র্যোন্ডটের এ
িযিসোভয়

োলীন েোে সহোয়তো (SRC)

রো উভচত যো তোটের েোভয়ত্বপূে ে

োযক্রটমর
ে
মটেয পটড়।

শ্রভম টের মজভরর িতেমোন তিয অনযোয়ী আমোটের প্রস্তোি ব্র্যোন্ডগুভল ভিগত ১২ মোটস তোরো কয কমোে পভরমোে কসোভসংে
টরটে, তোর ২% েোে সহোয়তো (SRC)
ব্র্যোন্ডটের
কয
শ্রভম

োে কিট

সোপ্লোয়োটরর

রু । এই েোে সহোয়তোর এমন এ

োটে যোটি এিং সরোসভর শ্রভম টের

টঠন সমসযোর মটখ পটড়টেন শ্রভম রো, ব্র্যোন্ডগুভল তোটের সোপ্লোয়োর
তোটের সমসযোর নূযনতম অিচ গুরুত্বপূে সমোেোন
ে

এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স ভিটশ্বর শ্রভম

োটে তো কপ ৌঁেোটি। ক োভিড ১৯-র

োরটে

োরখোনোগুভলটত এই সহোয়তো ভেটল প্রটতয

রটত পোরটি।
তেিয ও িোেযিোে তোর প্রভত কযন সম্মোন জোনোয় এিং

সোপ্লোয়োরটের অডেোর কেওয়োর কেটে তোটের প্রভতশ্রুভত কযন িঙ্গ নো

টর। SRC েোে সহোয়তো মোে। তো প্রভতস্থোপন

তেিয ও িোেযিোে তোট । কযট োনিোটিই অডেোর িোভতল

অডেোটরর জনয অটিরে পভরমোে

কযখোটন সহোয়তো

সংগঠন, মোনিোভে োর সংগঠনসমূহ ও সোপ্লোয়োরটের েোভির প্রভত

সমিনে জোনোয়। তোটের েোভি হল – ব্র্যোন্ডরো তোটের
রটত পোরটি নো ব্র্যোন্ডটের

োঠোটমো কহো

রো যোটি নো, িতেমোন ও কেয়

মোটনো যোটি নো। েোে সহোয়তো কেওয়োর নোটম হট র পোওনো কেওয়ো িন্ধ

রো যোটি

নো।
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৪. ব্র্যোন্ডগুভির সহোির্ো শ্রভম ণের
িহু সর োর এই সমটয় িযিসোভয়
প্রক্রক্রয়ো নতভর

োণে কপ ৌঁেণনো ভনক্রির্

রো

স্বোি ে ও জনসোেোরটের স্বোি ে উিয়ট

রটে। এই সং টের কমো োভিলো

রিোর জনয আন্তজেোভত

মোিোয় করটখ নীভত ভনেোরে
ে
ও আইনগত
আভি ে সংস্থোগুটলোর সহোয়তোর সম্ভোিনো

খভতটয় কেখো হটে। এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স আগোমী সমটয় গোটমন্টস
ে
উৎপোে
সর োর ও সোপ্লোয়োরটের
আমরো ব্র্যোন্ডটের

তেিয ও িোেযিোে তোর ওপর নজর রোখটে।

োটে আটিেন রোখভে কয এ

তোর পটি তোরো অগ্রসর কহো
অপ্রতু লতো অভতক্রম

এভিয়োর কেিগুটলোর

োলীন েোে সহোয়তো (SRC), যো আমরো ইভতমটেয সংজ্ঞোভয়ত

যো এই সমটয় অতযন্ত প্রটয়োজনীয়। এর ফ্টল িহু কেটির শ্রভম রো তোটের আভি ে

রটত পোরটি।

এই সং টের সমটয় উটমোভচত হটয়টে ফ্যোিন ব্র্যোন্ড দ্বোরো পেয উৎপোেন ও িোজোরজোত রটের সোমভগ্র
অসোময। এভিয়োন কলোর ওটয়জ অযোলোটয়ন্স প্রস্তোি


অভিলটে এ

প্রক্রক্রয়োয়

রটে প্রভতটে ব্র্যোন্ড

োলীন েোে সহোয়তো (SRC)র কর্োষেো

রটত হটি, যো হটি ভিগত ১২ মোটসর কমোে কসোভসংে (Total

Annual Sourcing) এর ২% এিং তো ভেটত হটি সোপ্লোয়োর


টরভে,

োরখোনোগুটলোর শ্রভম টের।

AFWA ও প্রভত কেটির তোর সেসয ইউভনয়টনর ও অযোলোটয়টন্সর সোটি যক্ত কহোন, সোপ্লোয়োরটের সোটি এ টে
োজ

টর যোটত এ

োলীন েোে সহোয়তো

(SRC) প্রভতটে উপযক্ত শ্রভম টের

োটে কপ ৌঁেটনো

যোয়।

ভনম্নভলভখত ইউভনয়নগুটলো এটত সম্মভত ভেটয়টে
Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU)
Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (CCAWDU)
Garment Labour Union (GLU), India
Karnataka Garment Workers Union (KOOGU), India
Garment and Allied Workers Union (GAWU), India
Hosiery Workers Unity Centre (HWUC), India
Mill Mazdoor Panchayat (MMP), India
Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU), India
Serikat Pekerja Nasional (SPN), Indonesia
Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Teksil, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), Indonesia
Gabungan Serikat Buruh Indonesia(GSBI)
Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI)
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92)
National Trade Union Federation (NTUF), Pakistan
The Ceylon Mercantile, Industrial and General Workers' Union (CMU), Sri Lanka
Textile, Garment and Clothing Workers Union (TGCWU), Sri Lanka
Dabindu Collective Union, Sri Lanka
National Union of Seafarers of Sri Lanka (NUSS)
United Labour Federation (ULF) Sri Lanka
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