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সভাপিতর িচ�ঠ 

  

েট�টাইল, গােম ��স এবং েপাশাক িশে� �িমকেদর সাধারন ে�ড ইউিনয়েনর �িত �িমকেদর সমথ �ন  
আমােদর সং�ােক শ��শালী কের। এর সােথ সােথ উৎপাদন ���য়ার সােথ জিড়ত প��েলার (�িমক 

ও মািলক) মেধ� এক�ট ভারসাম�পূণ � স�েক�র অবকাঠােমার মেধ� �িমকেদর অিধকার র�া এবং 

উ�য়েনর েয িমশন আমােদর আেছ, তার �িত �িমকেদর আ�াও আমােদর এই সংগঠনেক শ�� 
েযাগায়। ইউিনয়ন েপাশাক উৎপাদনকারীেদর বা�বতােক হ� মিকর মুেখ না েফেল সবসময় �িমকেদর 

অিধকার িন��ত করার মাধ�েম এই ভারসাম� অজ�েনর েচ�া কের, যােত �িমকেদর কােজর �ািয়� 

িন��ত করা যায়।    
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এইভােব, ইউিনয়ন- এই খােতর বহ�  �িমেকর �িতিনিধ িহসােব – এর �িত�ার পর েথেক িবিভ� েযৗথ চ� �� 

�া�র করার পাশাপািশ ২০১৩ সাল েথেক িবভাগীয় চ� ��র িবষেয় আেলাচনার জন� কাজ কের এেসেছ। 

এই চ� ���িলর ল�� হেলা �িমকেদর সুেযাগ সুিবধা উ�ত করা এবং তােদর চাকিরর সুর�া িন��ত করা, 
এবং েসইসােথ মািলকেদর সােথ সুষম স�ক� ৈতির করা। অিভবাসী, শরণাথ� এবং জড�ানীয় �িমকেদর 

জন� এক�ট সমি�ত চ� ��ও গহৃীত হেয়েছ। সব িমিলেয়, এই চ� ���িলেক ে�ড ইউিনয়েনর এক�ট 

গঠনমূলক মাইলফলক িহসােব িবেবচনা করা হয়, এবং আমরা আশা কির েয, আমােদর সামা�জক 

অংশীদারেদর সমথ �েনর সাহােয� এ ধরেনর অজ�ন অব�াহত থাকেব।  
 
একইসােথ, ইউিনয়ন�ট তার সম� অিভবাসী এবং জড�ানীয় সদস�েদর িনেয় গব � কের, যার ৭৬ শতাংশ 
অিভবাসী �িমক। এর েপছেন কারণ হেলা, এই ইউিনয়ন �ম ও সামা�জক সরু�া আইন�িলেত 

সংেশাধন আনার জন� কাজ কেরেছ, যােত এ�ট অিভবাসী �িমকেদর �িতিনিধ� করেত পাের এবং 

আইেনর েচােখ যােত জড�ানীয়  এবং অিভবাসী �িমক উভেয় সমান িহেসেব িবেবিচত হয়, েসজন�ও এই 

ইউিনয়ন কাজ কেরেছ। ইউিনয়ন, অিভবাসী কম�েদর কম ��েল েযেয় ইউিনয়েনর সােথ তােদর পিরিচত 

করার জন� �িশ�ণ কম �শালার আেয়াজন করেত সবসময় আ�হী। আমরা আশা কির েয, এই জাতীয় 

কম �শালার আেয়াজন এবং সেচতনতা ব�ৃ�র �চারণা অব�াহত থাকেব, কারণ এ�েলা অিভবাসী 
কম�েদরেক তােদর অিধকার এবং কত�ব� স�েক� অবিহত করার জন� ব�ব�ত এক�ট �ধান 
সর�াম/েকৗশল। অিধক�, ইউিনয়ন�ট এই েস�ের �চ�র সংখ�ক মিহলা কম�র �িতিনিধ� িনেয় গব � 

কের, যা এই ইউিনয়েনর সদস�পেদর ৭০ শতাংেশরও েবিশ। এ�ট ইউিনয়নেক মিহলা কম�েদর জন� সব 

ধরেনর সিহংসতা বা হয়রািনমু� উপযু� কােজর পিরেবশ িন��ত করার জন� আইনী সংেশাধেনর 
আ�ান জািনেয়  �েচ�া চালােনার জন� অনু�ািণত কের। এই িভি� েথেকই, এবং এই েস�ের মিহলােদর 

অংশ�হণ বাড়ােনার �য়ােসর অংশ িহসােব এই ইউিনয়ন �ম আইন এবং িবভাগীয় েযৗথ দরকষাকিষ 
চ� ��র মেধ� এক�ট ধারা যু� করার জন� আ�হী হেয়িছল, যার আওতায় সকল হয়রািনমূলক আচরণেক 

অপরাধ িহসােব িবেবচনা করা হয়। আমরা সবসময় আমােদর সামা�জক অংশীদারেদর কাছ েথেক  সকল 

ধরেণর হয়রািন �িতেরােধ িবেশষ �িশ�েণর আেয়াজন করা, িশ�া পাঠ��ম উ�য়ন এবং সেচতনতা 
ব�ৃ�র �চারণায় সহায়তা পাওয়ার আশা কির। এছাড়াও, ইউিনয়ন  সবসময় মিহলােদর অংশ�হণেক 

অনু�ািণত করার জন� ৈতির এই অবকাঠােমার মেধ� কম �ে�ে� িশ�য� পিরেষবা এবং কম �জীবী 
মিহলােদর জন� ভাতা িন��ত করার েচ�া কের। আমােদর ইউিনয়ন সবসময় �িমকেদর অিধকাের 

গিব �ত িব�াসী হেলও এই খােত িবিনেয়াগকারী সং�া�িলেক েকানভােবই বাধা�� কের না, এবং এ�ট 
গােম ��স মািলকেদর উৎপাদন ও ইউ�টিল�ট ব�য় �াস করার দািবর ব�াপাের সব �দা তােদর পােশ 
দািঁড়েয়েছ এবং তােদরেক িবিভ� রফতািন বাজাের �েবেশ এবং তােদর উৎপাদন ব�ৃ�েত সহায়তা 
কেরেছ। 
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েট�টাইল, গােম ��স এবং েপাশাক িশ� �িমকেদর সাধারণ ে�ড ইউিনয়ন িব�াস কের েয, �িমকরা 
উৎপাদন ও িবকােশর এক�ট ���পূণ � ��। এই কারেণ, আমােদর কায �িনব �াহী কিম�ট সারা েদেশ ছিড়েয় 

িছ�টেয় থাকা কম ��েল কম�েদর কােছ েপৗ�ছােনার ল�� ি�র কেরেছ এবং এই ল�� অজ�েনর জন� এক�ট 
পিরক�না ৈতির কেরেছ। আমরা েযন �িমকেদর জন� কম �শালা এবং �িশ�ণ কম �সূচীর আেয়াজন 

করেত পাির, েসজন� আমরা আমােদর অংশীদারেদর কাছ েথেক  সহায়তা পাওয়ার আশা রািখ, যােত 
ে�ড ইউিনয়ন এবং এর �েচ�ায় �া�িরত িবভাগীয় েযৗথ চ� ���েলার সােথ আমরা তােদর পিরিচত 
করেত পাির এবং স�াব� সেব �া� সংখ�ক �িমকেদর কােছ আমােদর বাত�া েপৗ�েছ িদেত পাির।   

                                                          ফাতহা�াহ আল-ওমরানী  
                                                          সভাপিত, �িমক সাধারণ ে�ড ইউিনয়ন, 

                                                          েট�টাইল, গােম ��স এবং েপাশাক িশ�, জড�ান 

ভূিমকা 
 
জড�ােনর েপাশাক িশ� েদেশর শীষ ��ানীয় র�ানী িশ��িলর মেধ� এক�ট। ২০২০ সােল েপাশাক ও 

সংি�� পেণ�র র�ানীর মূল� িছল ১.৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলােররও েবিশ, যা জড�ােনর েমাট র�ািনর �ায় 

২২ শতাংশ িছল। এই েস�ের বত�মােন ৮০ �টরও েবিশ র�ানীমুখী েপাশাক কারখানা চালু রেয়েছ, েযখােন 

৬৬,০০০-এর েবিশ �িমক িনযু� রেয়েছ, যার মেধ� �ায় ৭৫ শতাংশ অিভবাসী এবং ৭৩ শতাংশ মিহলা 
�িমক।  

১৯৫৪ সােল �িত�ার পর েথেক েট�টাইল, গােম ��স এবং েপাশাক িশ�/ জড�ান (েজ�ট�জিসইউ)-এর 
�িমকেদর সাধারণ ে�ড ইউিনয়ন এই েস�ের �িমকেদর অিধকার র�া এবং অ�গিতর জন� কাজ 
কেরেছ। কেয়ক দশক ধের, েদশব�াপী গােম ��স �িমকেদর িনযু� করার �মতা অজ�েনর মাধেম 

েজ�ট�জিসইউ (JTGCU) জড�ােনর বহৃ�ম �িমকেদর এক�ট �িত�ােন পিরণত হেয়েছ। বত�মােন, 

জড�ানীয় এবং অিভবাসীসহ ে�ড ইউিনয়েনর �ায় ২০,০০০ �িমক সদস�পদ রেয়েছ। এর অেনক�েলা 

উে�খেযাগ� সাফেল�র মেধ� এক�ট হে�, এ�ট জড�ােনর িতন�ট বড় েপাশাক িশ� অ�েলর সব�েলােত 
এর শাখা �িত�া কেরেছ, এবং পাশাপািশ ৬১�ট কারখানা-পয �ােয়র ইউিনয়ন কিম�ট �িত�া কেরেছ। 

অিভবাসী কম� সংগঠকেদর সংগঠেনর মাধ�েম েজ�ট�জিসইউ ভাষার েসইসব বাধা�িল কা�টেয় িবিভ� 
জাতীয়তার �বাসী �িমকেদর সােথ কায �করভােব সংযু� হওয়ার দ�তা ৈতির কেরেছ, েয বাধা�েলা 
জড�ােন েপাশাক �িমকেদর কায �করভােব সংগ�ঠত করার দ�তা দীঘ �সময় ধের বাধা�� কেরিছল। 

েজ�ট�জিসইউ জড�ােন িশ� স�ক� উ�য়েনও অ�ণী ভূিমকা পালন কেরেছ। আজ, এই েপাশাক িশ� 

েদশ�টর একমা� অথ �ৈনিতক ে��, যার এক�ট িবস্তৃত িবভাগীয় েযৗথ দরকষাকিষ চ� �� (িসিবএ) রেয়েছ, 

যার িবধান�িল বা�বায়ন সং�া� ে�ে� এক�ট িনয়মতাি�ক কলােকৗশল িনধ �ারণ কেরেছ।  



 

4 
 

েযেহত�  নত�ন কায �িনব �াহী কিম�ট ২০২১-২০২৬ েময়ােদ েজ�ট�জিসইউ-এর েনতৃ� �হণ কেরেছ, এই  
সাংগঠিনক েকৗশল ইউিনয়েনর অজ�নসমহূেক আরও বািড়েয় েতালার এবং নত�নভােব তার কাজেক 
স�সারেণর ে�ে� এিগেয় যাওয়ার পথেক �শ� করেত কাজ করেব। ���পূণ � িবষয় হে�, 

েজ�ট�জিসইউ-এর িবস্তৃিতর সােথ সােথ জদ�ােনর েপাশাক িশে� এর ভূিমকাও িবকিশত হে�। ে�ড 

ইউিনয়ন তার কায ��েমর এক�ট নত�ন ধােপ �েবশ করেছ, েযখােন তারা আরও েবিশ �িমক এবং 

িবভাগীয় িসিবএ বা�বায়েনর সােথ স�িক�ত দািয়� পালেন কাজ করেব। ইউিনয়ন এই পয �ােয় �েবশ 

করার সােথ সােথ সাধারণ ে�ড েজ�ট�জিসইউ-এর জন� এমন এক�ট জড�ানীয় েপাশাক িশ� �িত�ার 

ল�� বা�বায়েনর উে�েশ� েকৗশলগত প�া অবল�ন করা জ�ির হেয় পেড়েছ, েযখােন �িত�ট 
�িমেকর ন�ায� মজিুর লােভর, এবং এক�ট িনরাপদ ও �া��কর পিরেবেশ কাজ করার ন�ায়স�ত 

অিধকার থাকেব। 
 
সাংগঠিনক দশ �ন/ল��  
 
 

সাংগঠিনক  িমশন 

 

এমন এক�ট জড�ানীয়  েপাশাক  িশ�  �িত�া করা, েযখােন �িত�ট  �িমেকর  

ন�ায�  মজ ুির  লােভর , এবং এক�ট িনরাপদ ও  � া� �কর  পিরেবেশ  কাজ  করার  
ন�ায়স�ত  অিধকার  থাকেব। 

জড�ােন গােম ��স �িমকেদর  অিধকার  এবং � াথ � র�া এবং এ�েলােক  সামেন 
এিগেয়  িনেয়  যাওয়া। 
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েকৗশলগত উে�শ� 
 
 



 

6 
 

 
 
   
িল� সমতা �চার: এক�ট �স-কা�টং েকৗশলগত িবষয় 

 

জড�ােনর র�াতানীমুখী েপাশাক িশে� মিহলারা ৭০ শতাংেশরও েবিশ �মশ�� িদেয় থােক। যিদও এই 

খাত�ট মিহলােদর জন� অেনক কম �সং�ােনর সুেযাগ সৃ�� কেরেছ, তবুও চলমান িল� ৈবষম� উে�েগর 

জড�ােন গােম ��স
�িমকেদর

অিধকার ও �াথ �
র�া এবং

এ�েলােক সামেন
এিগেয় িনেয় যাওয়া

১.গােম ��স কম�েদর
সােথ েযাগােযাগ এবং

স�ক� উ�য়ন

৩.ইউিনয়েনর
পিরচালনা এবং

সাংগঠিনক দ�তােক
শ��শালী করা

২.জড�ােনর েপাশাক
িশে� িশ� স�ক�

উ�য়ন
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এক�ট বড় িবষয় হেয় দািঁড়েয়েছ। �থমত, মিহলা েপাশাক �িমকরা কারখানায় �� েবতেন কাজ কের 

থােকন, েযখােন পু�ষেদর ত�লনামূলকভােব েবশী েবতেনর ত�াবধায়ক পেদ রাখা হয়। এছাড়াও, 

জড�ােনর �ায় ১৮ শতাংশ েপাশাক �িমক বেলেছন েয, েযৗন হয়রািন তােদর কম �ে�ে� এক�ট বড় 

সমস�া। েপাশাক িশ�ে�ে� বহৃৎ সংখ�ক মিহলা �িমক এবং তােদরেক েযসব চ�ােলে�র মুেখামুিখ হেত 

হয়, তা মাথায় েরেখ জড�ানীয় েপাশাক িশে� িল� ৈবষম� দরূীকরণেক দীঘ �িদন ধেরই েজ�ট�জিসইউ 
িবেশষ �াধান� িদেয় এেসেছ, এবং আগামী পাচঁ বছরও তাই করেব। জড�ােন মিহলা েপাশাক �িমকেদর 

সমতা অজ�েনর জন� স�ব� হওয়া এই েকৗশেলর এক�ট মূল �স-কা�টং িবষয়। েজ�ট�জিসইউর 

২০২১-২০২৬ েকৗশল িবিভ� সাফল� এবং ��য়াকলােপর মাধ�েম জড�ানীয় েপাশাক িশে� িল� সমতা 
ত� েল ধরেত চায়। পুেরা িবষয়�ট িনেচ আেলাচনা করা হেয়েছ এবং ♁ �তীক �ারা িচি�ত করা হেয়েছ ।  

 
• েকৗশলগত উে�শ�-১: গােম ��স কম�েদর সােথ েযাগােযাগ এবং স�ক� উ�য়ন  

 
o েজ�ট�জিসইউর সদস�পেদ নারীেদর আনুপািতকভােব �িতিনিধ� করা হে� িকনা, তা 

সনা� করার জন� িল�িভি�ক সদস�পদ সং�া� তথ� লােভর অনমুিত পাওয়া এক�ট 
���পূণ � �থম পদে�প, তেব ে�ড ইউিনয়ন বত�মােন এই তথ� সং�হ কের না। এই 

েকৗশেলর ফলাফল ১.১.১ এই তথ� সং�েহর কােজ িনয়�জত। 
o এই েকৗশেলর গঠন উপাদান ১.২ চািহদািভি�ক �িমক সনা� এবং সরবরাহ করার সােথ 

জিড়ত। েকান পিরেষবা�িল সরবরাহ করেত হেব, তা িচি�ত করার ে�ে� মিহলা েপাশাক 

�িমকেদর েযসব িল�-িনিদ�� চািহদা থাকেত পাের, েস�েলােক িবেশষ িবেবচনায় রাখা 
হেব। 

 
 

• েকৗশলগত উে�শ�-৩: ইউিনয়েনর পিরচালনা এবং সাংগঠিনক দ�তা শ��শালী করা  
 

o এই েকৗশেলর গঠন উপাদান ৩.১ আ�জ�ািতক গণতাি�ক ে�ড ইউিনয়ন আে�ালেনর 

নীিত অনুসাের েজ�ট�জিসইউেত ে�ড ইউিনয়ন গণত�েক েজারদার করার সােথ জিড়ত। 

o এই গঠন উপাদান�ট ে�ড ইউিনয়ন িনব �াচেন িবিবধ �িমেকর অংশ�হণ এবং �িতিনিধ� 
িন��ত কররা িবষয়�টেক িবেশষ িবেবচনায় রাখেব, েযখােন �ধুমা� মিহলা �িমকেদর 
জন� আলাদা এক�ট গঠন উপাদান থাকেব। 

o এই েকৗশেলর গঠন উপাদান ৩.২ েজ�ট�জিসইউর সাধারণ পিরষেদর ভূিমকা বাড়ােনার 

জন� কাজ কের। এই েকৗশল িবিভ� ইউিনয়ন কাঠােমা এবং ��য়াকলােপ মিহলা �িমকরা 

আনুপািতকভােব �িতিনিধ� করেত পারেছ িকনা, তা িন��ত করার সােথ জিড়ত। 
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o এই েকৗশেলর গঠন উপাদান ৩.৩ এবং ৩.৪ এর ল�� েজ�জ�টিসইউেত মিহলােদর 
উপকিম�টর ভূিমকা েজারদার করা। এটা �থমবােরর মেতা িল� সমতা িনেয় 

েজ�ট�জিসইউ-এর খসড়া িববিৃত ��ত করেব, যা কায �িনব �াহী কিম�টেত গহৃীত হেব এবং 

ে�ড ইউিনয়েনর সদস�েদর মেধ� �চার করা হেব। 
 
েকৗশলগত উে�শ�-১: গােম ��স কম�েদর সােথ েযাগােযাগ এবং স�েক�র উ�য়ন  

 
�িমকেদর এবং অন�ান� ে�কেহা�ারেদর সােথ কায �কর েযাগােযাগ এবং স�ক� উ�য়ন �িমক �াথ �েক 
কায �করভােব উপ�াপন এবং এই ে�ে� �ম পিরি�িত পয �েব�েণর �মতাসহ েজ�ট�জিসইউ-এর িবিভ� 

কাজ স�াদেনর দ�তার মূল চািবকা�ঠ। গােম ��স কম�েদর সােথ বহৃৎ পিরসের সংযু� থাকা এবং 

তােদর সােথ শ��শালী চ�ােনেলর মাধ�েম েযাগােযাগ �াপন সদস� আকৃ� করা এবং তােদর ধের রাখার  
ে�ে� ইউিনয়েনর �মতা ব�ৃ� করেব। 
 
েপাশাক িশ� কম�েদর সােথ েযাগােযােগর মাধ�েম ইউিনয়েনর দ�তার উ�য়েনর েবশ কেয়ক�ট সুেযাগ 
িচি�ত করা হেয়েছঃ  

১. ে�ড ইউিনয়েনর েযাগােযাগ উ�য়নিভি�ক ��য়াকলােপর ে�� আরও িবস্তৃত করা এবং 
এেদর বা�বায়ন সা�য় করার জন� িড�জটাল েযাগােযাগ ও সামা�জক গণমাধ�মেক কােজ 
লাগােনা   
২. ইউিনয়েনর েযাগােযাগ অবকাঠােমােক েজারদার করা 
৩. ইউিনয়ন�টর কায ��ম স�েক� কম সেচতন েপাশাক �িমক, িবেশষ কের অ� েলখাপড়া 
জানা এবং েসইসােথ জড�ানীয় �িমকেদর সােথ েযাগােযাগ �াপেনর উপের �র� েদয়া।  

৪. গােম ��স �িমকেদর �েয়াজনীয় পিরেষবা�িল িচি�ত করা এবং েস�েলা �দােনর ব�ব�া 
করা। 

 
গঠন উপাদান ১.১: ে�ড ইউিনয়েনর জন� এক�ট িবস্তৃত/িবশদ েযাগােযাগ অবকাঠােমা ৈতরী 
করা 
এই অবকাঠােমােত থাকেবঃ  

• ে�ড ইউিনয়েনর িড�জটাল েযাগােযাগ �মতা েজারদার করা 
• ইউিনয়ন সদস�পদ এবং েযাগােযােগর তথ� স�িক�ত গােম ��স কম�েদর এক�ট কায �করী, 

িল�িভি�ক েডটােবস/তথ�ভা�ার ৈতির এবং সংর�ণ করা  
• ইউিনয়েনর �িশ�ণ কম �সূিচর িবস্তৃিত ও কায �কািরতা বাড়ােনা 

 
উপাদান ১.২: �িমক পিরেষবা সরবরােহর জন� ইউিনয়েনর স�মতা উ�য়ন করা 
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এই উপাদান�ট চািহদািভি�ক �িমক পিরেষবা�েলা সনা� এবং তা �দােনর ব�ব�া করার মাধ�েম  
�িমকেদরেক ইউিনয়েন অংশ�হণ করেত এবং এর কায ��েমর সােথ যু� হেত উত্সািহত করেব। 
 

েকৗশলগত উে�শ� ১-এর জন� �ধান ফলাফল   

♁ ওিপ-
১.১.১.  

ে�ড ইউিনয়েনর জন� এক�ট েযাগােযাগ েকৗশল উ�য়ন এবং বা�বায়ন 

♁ ও িপ-
১.২.১. 

৩-৫ জন কম�র চািহদািভি�ক পিরেষবা সনা�করণ, যা েজ�ট�জিসইউ �দান 
করেব 

♁ ও িপ-
১.২.২. 

ে�ড ইউিনয়ন সদস�েদর জন� দু�ট নত�ন েজ�ট�জিসইউ পিরেষবা �িত�া  

 
েকৗশলগত উে�শ�-১ এর জন� মূল দ�তা িনধ �ারণ সূচক   
 

েকিপআই 

-১.১.১  
গােম ��স �িমক, িবেশষত জড�ানীয় এবং অ� িশি�ত �িমকেদর মেধ� 
েজ�ট�জিসইউ এবং এর কায ��ম স�িক�ত সেচতনতার �র 

েকিপআই 

-১.১.২ 
েজ�ট�জিসইউ-এর কারখানা পয �ােয়র কিম�ট সদস�েদর মেধ� িসিবএ এবং 
অিভেযাগ িনরসন ���য়া স�েক� �ান 

েকিপআই 

-১.১.৩ 

েজ�ট�জিসইউ েসাশ�াল িমিডয়া ��াটফম ��িলর িবস্তৃিত  

েকিপআই 

-১.১.৪ 

েজ�ট�জিসইউ েসাশ�াল িমিডয়া ��াটফম ��িলর সােথ যু�তা  

েকিপআই 
-১.২.১ 

েজ�ট�জিসইউ �িমক পিরেষবার স��য় সুিবধােভাগীর সংখ�া 

েকিপআই 

-১.২.২ 

েজ�ট�জিসইউ �িমক পিরেষবার স��য় সুিবধােভাগীর সংখ�ার বািষ �ক বৃ�� 

 
 

েকৗশলগত উে�শ� ২: জড�ােনর েপাশাক িশে� িশ� স�ক�েক এিগেয় িনেয় যাওয়া  
  
জড�ােন গােম ��স �িমকেদর অিধকার র�া এবং এেদর অ�গিতর পাশাপািশ খাত�টেত �ম িবেরাধ 
ব�ব�াপনার ে�ে� এক�ট কায �করী িশ� স�ক� ব�ব�া অত�� ���পূণ �। আর তাই, জড�ােনর েপাশাক 

িশে� িশ� স�েক�র উ�য়নেক েকৗশলগত �াধান� িহেসেব িবেবচনা করা েজ�ট�জিসইউর জন� 
���পূণ �।  
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গত এক দশক ধের, েজ�ট�জিসইউ জড�ােনর েপাশাক িশে� িশ� স�ক� ব�ব�ােক এিগেয় েনওয়ার 

ে�ে� অ�ণী ভূিমকা পালন কেরেছ।  তবুও, এই ব�ব�ায় �িমকেদর মতামতেক শ��শালী করার এবং 

এর সামি�ক দ�তা উ�য়েনর যেথ� সুেযাগ রেয়েছ। খাত�টর িশ� স�ক� ব�ব�া আরও িবকােশর েবশ 

কেয়ক�ট সুেযাগ িচি�ত করা হেয়েছ: 

১. েযৗথ দরকষাকিষ ���য়ায় �িমকেদর আরও েবিশ স��ৃ করা 
২. �িমকেদর অিভেযােগর নিথপ� ৈতির ও েস�েলা সমাধােনর জন� ে�ড ইউিনয়েনর 
প�িত�িল উ�ত করা 
৩. েজ�ট�জিসইউ-এর কম �ে�� সং�া� সমস�া স�েক� তথ� সং�হ প�িতেক েজারদার করা 

 
গঠন উপাদান ২.১: েযৗথ দরকষাকিষ ���য়া�িলেত কম�েদর অংশ�হণ বাড়ােনা 
এই উপাদান�ট িসিবএ আেলাচনার িবিভ� সমেয় �ারি�ক পয �ােয় সম� ইউিনয়ন সদস�েদর অংশ�হণ 
বাড়ােত এক�ট আনু�ািনক পরামশ � ���য়ার উ�য়ন ও বা�বায়েনর সােথ জিড়ত থাকেব। 
 
গঠন উপাদান ২.২: কম�েদর অিভেযাগ প�িত শ��শালী এবং কায �কর করা 
এই উপাদান�ট িবভাগীয় িসিবএ-এর িবধান�িলর সােথ সাম�স�পূণ � এক�ট ইউিনয়ন অিভেযাগ িনরসন 
কলােকৗশল উ�য়ন ও বা�বায়েনর পাশাপািশ িসিবএ ব�ব�াপনা কিম�ট গঠন ও এবং গােম ��স খােত িশ� 
স�ক� েযৗথ পিরষদেক স��য়করেণর সােথ জিড়ত থাকেব। 
 
গঠন উপাদান ২.৩: কম �ে�ে�র সমস�া�িল সনা� করার ে�ে� ইউিনয়েনর স�মতা উ�য়ন  

এই উপাদান�ট েজ�ট�জিসইউ কতৃ�ক গােম ��স কম�েদর অিভেযােগর নিথপ� ৈতির এবং এই খােতর িশ� 
স�িক�ত কােজর তথ� সং�হেক উ�ত করার সােথ জিড়ত। 

 
েকৗশলগত উে�শ� ২-এর জন� �ধান ফলাফল   
 

ও িপ -
২.১.১ 

�িত দফা িসিবএ আেলাচনার আেগ এক�ট আনু�ািনক �িমক পরামশ � ���য়া 
উ�য়ন ও বা�বায়ন 

ও িপ -
২.২.১ 

েস�রাল িসিবএ-এর িবধান�িলর সােথ সাম�স�পূণ � এক�ট িব�ািরত অিভেযাগ 
���য়া উ�য়ন এবং বা�বায়ন 

ও িপ -
২.২.২ 

িসিবএ পিরচালনা কিম�ট �িত�া ও স��য়করণ 

ও িপ -
২.২.৩ 

গােম ��স েস�র িশ� স�ক� েযৗথ পিরষদ স��য়করণ 

ও িপ - গােম ��স �িমকেদর অিভেযাগ নিথভ�� করার জন� এক�ট িবস্তৃত ���য়ার 
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২.৩.১ উ�য়ন  
ও িপ -
২.৩.২ 

গােম ��স িশে� িশ� স�িক�ত কায �কলােপর নিথপ� স�িলত এক�ট 
তথ�ভা�ােরর উ�য়ন এবং এেক সম�ৃ করা, েযখােন বা�েব মাঠ পয �ােয় সংঘ�টত 
�ত� ধম �ঘট, এ�েলােত অংশ�হণকারী �িমেকর সংখ�া এবং �িত�ট ধম �ঘেটর 
সময়কাল স�েক� পথৃকভােব তথ� সরবরাহ করা হয় 

 
েকৗশলগত উে�শ� ২-এর জন� মূল দ�তা িনধ �ারণ সূচক  
 

েকিপআই 
-২.০.১ 

জড�ানীয় েপাশাক িশে� বািষ �ক ধম �ঘেটর সংখ�া 

েকিপআই 
-২.০.২ 

জড�ানীয় েপাশাক িশে� ধম �ঘেট অংশ েনওয়া েপাশাক �িমকেদর বািষ �ক সংখ�া 

েকিপআই 
-২.০.৩ 

জড�ানীয় েপাশাক িশে� কােজর িবরিতর িদেনর সংখ�া  

েকিপআই 
-২.০.৪ 

জড�ানীয় েপাশাক িশে� সংঘ�টত সামি�ক বড় ধম �ঘেটর সংখ�া  

েকিপআই 
-২.০.৫ 

জড�ােনর �ম আইন অনুসাের েজ�ট�জিসইউ কতৃ�ক �া� �িমক অিভেযােগর 
কত শতাংশ সমাধান করা হেয়েছ 

েকিপআই 
-২.১.১ 

গােম ��স �িমক, িবেশষত জড�ােনর �িমকেদর পাশাপািশ েছাট �ঠকাদার এবং 
�ু� কারখানার �িমকেদর মেধ� িসিবএ এবং এর িবষয়ব� স�েক� সেচতনতার 
�র 

 
েকৗশলগত উে�শ� ৩: ইউিনয়েনর পিরচালনা এবং সাংগঠিনক �মতা েজারদার করণ 

 
জড�ানীয়  েপাশাক িশে� েজ�ট�জিসইউর ভূিমকা িবকিশত হে�। আরও েবিশ কম �চারী এবং েস�রাল  

িসিবএ বা�বায়েনর সােথ স�িক�ত বিধ �ত দািয়�সহ যখন এ�ট পিরচালনার নত�ন এক�ট ধােপ �েবশ 
কের, তখন ে�ড ইউিনয়েনর �ািত�ািনক কাঠােমা�টেকও তার পিরবিত�ত ভূিমকার সােথ তাল িমিলেয় 
িবকিশত করা অপিরহায � হেয় পেড়। ে�ড ইউিনয়েনর পিরচালনা ও সাংগঠিনক স�মতা েজারদার কের 

েজ�ট�জিসইউ আরও ি�িতশীল �ািত�ািনক িভি� �িত�া করেব, যার উপের এ�ট ভিবষ�ত সাফেল�র  

িভি� ৈতির করেত পারেব।   

এছাড়াও, েজ�ট�জিসইউ আিথ �কভােব �িনভ�র এবং েটকসই হেল �িমকেদর �াথ � র�ার �িতিনিধ� 

করেত সবেচেয় ভােলাভােব স�ম হেব। সা�িতক বছর�িলেত, সদস�পেদর পাওনা েথেক রাজ� 

কমােনা ে�ড ইউিনয়েনর জন� এক�ট চ�ােলে� পিরণত হেয়েছ। আর তাই, সং�ার আিথ �ক ভিবষ�ত 

সুরি�ত করা েজ�ট�জিসইউ-এর জন� এক�ট েকৗশলগত �াধান� হেয় দািঁড়েয়েছ। 
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গঠন উপাদান ৩.১: ে�ড ইউিনয়ন গণত�েক শ��শালী করার জন� এক�ট িবস্তৃত েকৗশল 

উ�য়ন  
এই উপাদান�ট সকল পয �ােয়র ইউিনয়ন িনব �াচেন �াথ� িহসােব অংশ�হন এবং েভাটদানসহ �িমকেদর 
অংশ�হণেক উত্সািহত করেব। এ�ট িবিবধ �িমেকর অংশ�হণ এবং �িতিনিধ� িন��ত করার িবষয়�ট 

িবেশষ িবেবচনায় রাখেব, েযখােন মিহলা �িমক, অিভবাসী �িমক এবং �িতিনিধ�হীন েপশাসমূেহর 
অ�ভ� �� �িমকেদর জন� আলাদা ধারা/গঠন উপাদান থাকেব।   
 
গঠন উপাদান ৩.২: ইউিনয়েনর সাধারণ পিরষেদর ভূিমকা বৃ�� করণ 

এই উপাদান�টর উে�শ� সাধারন সমােবেশর বািষ �ক সভার সােথ ে�ড ইউিনয়ন সদস�েদর যু� হওয়া 
এবং ইউিনয়ন সদস�েদর ইউিনয়ন কায ��ম পয �েব�ণ ও তদারিকেত তােদর ভূিমকা পালন করার জন� 
�েয়াজনীয় তথ� লােভর অনুমিত রেয়েছ িকনা, তা িন��ত করা। 
 
 
 
গঠন উপাদান ৩.৩: ইউিনয়ন কিম�টসমূহ পিরচালনা  
এই উপাদান�ট েভাটদান, �াথ�তার শত�, গঠনমালা, েময়াদ সীমা, িস�া� �হেণর প�িত, অিভেযাগ 
িনরসন প�িত এবং ৈবঠেকর সময়সূচী স�িক�ত িবষয়�িল সহ ে�ড ইউিনয়েনর কিম�ট গঠন ও কায � 
পিরচালনার জন� আনু�ািনক উপিবিধর খসড়া ৈতরীর সােথ স��ৃ থাকেব। 
 
গঠন উপাদান ৩.৪: ইউিনয়েনর সভাপিতর কােজ সহায়তার জন� িবষয়িভি�ক উপকিম�ট গঠন  

এই কিম�ট�িল মিহলা কিম�টর চলমান কােজর পাশাপািশ এক�ট েযাগােযাগ ও �চার উপকিম�ট এবং 
এক�ট িশ� স�ক� উপকিম�টও গঠন করেব। 
 
গঠন উপাদান ৩.৫: অ�ল পয �ােয় অিভবাসী �িমক কিম�ট�িল স��য় করণ 

এই উপাদান�ট েজ�ট�জিসইউেত অিভবাসী �িমকেদর �িতিনিধ�েক েজারদার করার সােথ সােথ অ�ল 
পয �ােয় অিভবাসী �িমক কিম�ট �িত�ার পূব �বত� উেদ�াগ�ট পুনরায় স��য় করার সােথ জিড়ত থাকেব, 

যা েকািভড-১৯ মহামারী �ারা ব�াহত হেয়িছল। 

 
গঠন উপাদান ৩.৬: ইউিনয়েনর জন� এক�ট িবস্তৃত বেকয়া আদােয়র েকৗশল উ�য়ন এবং 
বা�বায়ন 
এই েকৗশল�ট ইউিনয়েনর সদস�পদ বাড়ােনার কায ��েম জিড়ত থাকার পাশাপািশ দ�তার সােথ 
সদস�পেদর বেকয়া েথেক রাজ� বরাে�র পিরক�নাও করেব। 
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গঠন উপাদান ৩.৭: এক�ট পয �েব�ণ এবং মূল�ায়ন অবকাঠােমা উ�য়ন এবং বা�বায়ন  
এই উপাদান�ট ইউিনয়েনর েনতা এবং সদস�েদরেক ইউিনয়েনর কায ��েমর �ভাব মূল�ায়েনর সুেযাগ 
ৈতির কের েদয়ার জন� এক�ট পয �েব�ণ এবং মূল�ায়ন অবকাঠােমা উ�য়ন ও বা�বায়েনর সােথ জিড়ত 
থাকেব। 
 
 
 
 

েকৗশলগত উে�শ� ৩-এর জন� �ধান ফলাফল   
 

♁ ওিপ -
৩.১.১ 

ে�ড ইউিনয়ন গণত�েক েজারদার করার েকৗশল উ�য়ন ও বা�বায়ন 

♁ ওিপ -
৩.২.১ 

ইউিনয়েনর সদস�েদর �িতিনিধেদর উপি�িতেত অনু��ত বািষ �ক সাধারণ 
অিধেবশন সভা  

♁ ওিপ -
৩.৩.১ 

কারখানা-পয �ােয়র ে�ড ইউিনয়ন কিম�ট, অ�ল-পয �ােয়র অিভবাসী �িমক ে�ড 
ইউিনয়ন কিম�ট এবং কায �িনব �াহী কিম�টর উপকিম�ট গঠন ও কায � স�াদেনর 
জন� সাধারণ পিরষদ কতৃ�ক আনু�ািনক উপধারার খসড়া ��ত এবং �হণ 

 ওিপ -
৩.৪.১ 

এক�ট েযাগােযাগ এবং �চার উপকিম�ট এবং এক�ট িশ� স�িক�ত উপকিম�ট 
�িত�া 

 ওিপ -
৩.৪.২ 

সম� উপকিম�টর জন� অনু��ত মািসক সভা এবং ��তকৃত ৈ�মািসক 
অ�গিতর �িতেবদন  

♁ ওিপ -
৩.৪.৩ 

মিহলােদর উপ-কিম�ট �ণীত িল� সমতার িবষেয় েজ�ট�জিসইউ-এর িববৃিত, যা 
ে�ড ইউিনয়েনর কায �িনব �াহী কিম�ট �ারা গৃহীত এবং ইউিনয়ন সদস�েদর কােছ 
�চািরত 

 ওিপ -
৩.৫.১ 

িতন�ট িশ� অ�েলর সব�েলার জন� িনব �ািচত অ�ল-পয �ােয়র অিভবাসী �িমক 
কিম�ট 

 ওিপ -
৩.৫.২ 

সম� অ�ল-পয �ােয়র �িমক কিম�টর জন� অনু��ত মািসক সভা  

ওিপ -
৩.৬.১ 

ে�ড ইউিনয়েনর জন� বেকয়া আদােয়র েকৗশল উ�য়ন এবং বা�বায়ন 

 ওিপ -
৩.৭.১ 

ফলাফল িভি�ক িদকিনেদ�শনা সহ �ধান কায �কািরতার �াট� (এসএমএআর�ট)   
সূচকযু� েজ�ট�জিসইউ েকৗশলগত পিরক�না ২০২১-২০২৬ এর জন� এক�ট 
পয �েব�ণ এবং মূল�ায়ন অবকাঠােমার উ�য়ন ও বা�বায়ন। 

ওিপ -
৩.৭.২ 

েকৗশলগত পিরক�নার মূল দ�তা সূচক�িলর পয �ােলাচনা (যা ২০২৩ সােল 
পিরচািলত হেব)   
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েকৗশলগত উে�শ� ৩-এর জন� মূল দ�তা িনধ �ারণ সূচক 
 

েকিপআই 
-৩.১.১ 

কারখানা ও জাতীয় পয �ােয় ইউিনয়ন িনব �াচেনর �িতেযািগতা 

েকিপআই 
-৩.১.২ 

কারখানা ও জাতীয় পয �ােয়র ইউিনয়ন িনব �াচেন েভাটারেদর েভােটর সংখ�া  

েকিপআই 
-৩.২.১ 

সাধারণ পিরষেদ �িতিনিধ� করা েপাশাক �িমকেদর অনুপাত 

েকিপআই 
-৩.২.২ 

িল�, জাতীয়তা এবং েপশা অনুযায়ী সাধারণ পিরষেদ অংশ�হণকারীেদর 
�িতিনিধ� 

েকিপআই 
-৩.৫.১ 

�বাসী েপাশাক �িমকেদর মেধ� ে�ড ইউিনয়ন এবং এর কায ��ম স�েক� 
সেচতনতার �র 

েকিপআই 
-৩.৬.১ 

সদস�পেদর পাওনা েথেক েজ�ট�জিসইউেয়র বািষ �ক আয় 

েকিপআই 
-৩.৬.২ 

পাওনা পিরেশািধত েজ�ট�জিসইউ সদস�েদর সংখ�া 

েকিপআই 
-৩.৬.৩ 

পাওনা পিরেশািধত েজ�ট�জিসইউ সদস�েদর বািষ �ক বৃ��র শতকরা হার  
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	o এই কৌশলের গঠন উপাদান ৩.৩ এবং ৩.৪ এর লক্ষ্য জেজিটিসিইউতে মহিলাদের উপকমিটির ভূমিকা জোরদার করা। এটা প্রথমবারের মতো লিঙ্গ সমতা নিয়ে জেটিজিসিইউ-এর খসড়া বিবৃতি প্রস্তুত করবে, যা কার্যনির্বাহী কমিটিতে গৃহীত হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে প্রচার ক...
	কৌশলগত উদ্দেশ্য-১: গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্কের উন্নয়ন
	শ্রমিকদের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং সম্পর্ক উন্নয়ন শ্রমিক স্বার্থকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন এবং এই ক্ষেত্রে শ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাসহ জেটিজিসিইউ-এর বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের দক্ষতার মূল চাবিকাঠি। গার্মেন্টস কর্মীদের সাথ...
	পোশাক শিল্প কর্মীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ইউনিয়নের দক্ষতার উন্নয়নের বেশ কয়েকটি সুযোগ চিহ্নিত করা হয়েছেঃ
	১. ট্রেড ইউনিয়নের যোগাযোগ উন্নয়নভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করা এবং এদের বাস্তবায়ন সাশ্রয় করার জন্য ডিজিটাল যোগাযোগ ও সামাজিক গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো
	২. ইউনিয়নের যোগাযোগ অবকাঠামোকে জোরদার করা
	৩. ইউনিয়নটির কার্যক্রম সম্পর্কে কম সচেতন পোশাক শ্রমিক, বিশেষ করে অল্প লেখাপড়া জানা এবং সেইসাথে জর্ডানীয় শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উপরে গুরত্ব দেয়া।
	৪. গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলো প্রদানের ব্যবস্থা করা।
	গঠন উপাদান ১.১: ট্রেড ইউনিয়নের জন্য একটি বিস্তৃত/বিশদ যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরী করা
	এই অবকাঠামোতে থাকবেঃ
	 ট্রেড ইউনিয়নের ডিজিটাল যোগাযোগ ক্ষমতা জোরদার করা
	 ইউনিয়ন সদস্যপদ এবং যোগাযোগের তথ্য সম্পর্কিত গার্মেন্টস কর্মীদের একটি কার্যকরী, লিঙ্গভিত্তিক ডেটাবেস/তথ্যভাণ্ডার তৈরি এবং সংরক্ষণ করা
	 ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিস্তৃতি ও কার্যকারিতা বাড়ানো
	উপাদান ১.২: শ্রমিক পরিষেবা সরবরাহের জন্য ইউনিয়নের সক্ষমতা উন্নয়ন করা
	এই উপাদানটি চাহিদাভিত্তিক শ্রমিক পরিষেবাগুলো সনাক্ত এবং তা প্রদানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে  শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করতে এবং এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে উত্সাহিত করবে।
	কৌশলগত উদ্দেশ্য ১-এর জন্য প্রধান ফলাফল
	কৌশলগত উদ্দেশ্য-১ এর জন্য মূল দক্ষতা নির্ধারণ সূচক
	কৌশলগত উদ্দেশ্য ২: জর্ডানের পোশাক শিল্পে শিল্প সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
	জর্ডানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং এদের অগ্রগতির পাশাপাশি খাতটিতে শ্রম বিরোধ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই, জর্ডানের পোশাক শিল্পে শিল্প সম্পর্কের উন্নয়নকে কৌশলগত প্রাধান্য হিসেবে বিব...
	গত এক দশক ধরে, জেটিজিসিইউ জর্ডানের পোশাক শিল্পে শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।  তবুও, এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মতামতকে শক্তিশালী করার এবং এর সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। খাতটির শিল্প সম্পর্ক ...
	১. যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করা
	২. শ্রমিকদের অভিযোগের নথিপত্র তৈরি ও সেগুলো সমাধানের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের পদ্ধতিগুলি উন্নত করা
	৩. জেটিজিসিইউ-এর কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিকে জোরদার করা
	গঠন উপাদান ২.১: যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়াগুলিতে কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো
	এই উপাদানটি সিবিএ আলোচনার বিভিন্ন সময়ে প্রারম্ভিক পর্যায়ে সমস্ত ইউনিয়ন সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়াতে একটি আনুষ্ঠানিক পরামর্শ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত থাকবে।
	গঠন উপাদান ২.২: কর্মীদের অভিযোগ পদ্ধতি শক্তিশালী এবং কার্যকর করা
	এই উপাদানটি বিভাগীয় সিবিএ-এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইউনিয়ন অভিযোগ নিরসন কলাকৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সিবিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও এবং গার্মেন্টস খাতে শিল্প সম্পর্ক যৌথ পরিষদকে সক্রিয়করণের সাথে জড়িত থাকবে।
	গঠন উপাদান ২.৩: কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সক্ষমতা উন্নয়ন
	এই উপাদানটি জেটিজিসিইউ কর্তৃক গার্মেন্টস কর্মীদের অভিযোগের নথিপত্র তৈরি এবং এই খাতের শিল্প সম্পর্কিত কাজের তথ্য সংগ্রহকে উন্নত করার সাথে জড়িত।
	কৌশলগত উদ্দেশ্য ২-এর জন্য প্রধান ফলাফল
	কৌশলগত উদ্দেশ্য ২-এর জন্য মূল দক্ষতা নির্ধারণ সূচক
	কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩: ইউনিয়নের পরিচালনা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা জোরদার করণ
	জর্ডানীয়  পোশাক শিল্পে জেটিজিসিইউর ভূমিকা বিকশিত হচ্ছে। আরও বেশি কর্মচারী এবং সেক্টরাল  সিবিএ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত বর্ধিত দায়িত্বসহ যখন এটি পরিচালনার নতুন একটি ধাপে প্রবেশ করে, তখন ট্রেড ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিকেও তার পরিবর্তিত ভূমিকা...
	এছাড়াও, জেটিজিসিইউ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং টেকসই হলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে সবচেয়ে ভালোভাবে সক্ষম হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সদস্যপদের পাওনা থেকে রাজস্ব কমানো ট্রেড ইউনিয়নের জন্য একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। আর তাই, সংস্থার আর্থি...
	গঠন উপাদান ৩.১: ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য একটি বিস্তৃত কৌশল উন্নয়ন
	এই উপাদানটি সকল পর্যায়ের ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহন এবং ভোটদানসহ শ্রমিকদের অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করবে। এটি বিবিধ শ্রমিকের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখবে, যেখানে মহিলা শ্রমিক, অভিবাসী শ্রমিক এবং প্রতিনি...
	গঠন উপাদান ৩.২: ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদের ভূমিকা বৃদ্ধি করণ
	এই উপাদানটির উদ্দেশ্য সাধারন সমাবেশের বার্ষিক সভার সাথে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের যুক্ত হওয়া এবং ইউনিয়ন সদস্যদের ইউনিয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকিতে তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লাভের অনুমতি রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা।
	গঠন উপাদান ৩.৩: ইউনিয়ন কমিটিসমূহ পরিচালনা
	এই উপাদানটি ভোটদান, প্রার্থীতার শর্ত, গঠনমালা, মেয়াদ সীমা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি এবং বৈঠকের সময়সূচী সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ ট্রেড ইউনিয়নের কমিটি গঠন ও কার্য পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক উপবিধির খসড়া তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।
	গঠন উপাদান ৩.৪: ইউনিয়নের সভাপতির কাজে সহায়তার জন্য বিষয়ভিত্তিক উপকমিটি গঠন
	এই কমিটিগুলি মহিলা কমিটির চলমান কাজের পাশাপাশি একটি যোগাযোগ ও প্রচার উপকমিটি এবং একটি শিল্প সম্পর্ক উপকমিটিও গঠন করবে।
	গঠন উপাদান ৩.৫: অঞ্চল পর্যায়ে অভিবাসী শ্রমিক কমিটিগুলি সক্রিয় করণ
	এই উপাদানটি জেটিজিসিইউতে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকে জোরদার করার সাথে সাথে অঞ্চল পর্যায়ে অভিবাসী শ্রমিক কমিটি প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী উদ্যোগটি পুনরায় সক্রিয় করার সাথে জড়িত থাকবে, যা কোভিড-১৯ মহামারী দ্বারা ব্যাহত হয়েছিল।
	গঠন উপাদান ৩.৬: ইউনিয়নের জন্য একটি বিস্তৃত বকেয়া আদায়ের কৌশল উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন
	এই কৌশলটি ইউনিয়নের সদস্যপদ বাড়ানোর কার্যক্রমে জড়িত থাকার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে সদস্যপদের বকেয়া থেকে রাজস্ব বরাদ্দের পরিকল্পনাও করবে।
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