
মহান মম দিবস  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

মেখ হাদসনা  

শুক্রবার, ১ মম ২০০৯, ১৮ ববোখ ১৪১৬, ওসমানী স্মৃদি দমলনায়িন, ঢাকা  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

সম্মাদনি সভাপদি  

উপদিি সহকমীবৃন্দ,  

শ্রদমক ও মাদলক সংগঠননর প্রদিদনদধবৃন্দ,  

দবনিেী দমেন ও সংিার প্রদিদনদধবৃন্দ,  

সমনবি সুদধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

‘শ্রদমক মাদলক ঐকয গদি, দিন বিনলর মেষ্টা কদর' এই মলাগান দননয় উদ্যাদপি মহান মম দিবনস বাংলানিেসহ দবনের 

শ্রমজীবী মানুনষর প্রদি জানাদি আন্তদরক শুনভিা।  

আত্মিযাগ ছািা, আনন্দালন ছািা মকান অদধকার আিায় হয় না। আজ মেনক ১২৩ বছর আনগ ১৮৮৬ সানল এইদিনন 

শ্রদমকনির ন্যায্য অদধকার আিায় করনি দগনয় আনমদরকার দেকানগা েহনরর মহ মানকেনে মে বীর শ্রদমনকরা জীবন দবসজেন 

দিনয়দছনলন িাঁনির স্মৃদির প্রদি শ্রদ্ধা জানাদি।  

আদম শ্রদ্ধার সনে স্মরণ করদছ দবদভন্ন সমনয় বাংলানিেসহ পৃদেবীর দবদভন্ন িানন োঁরা শ্রদমকনির অদধকার আিানয়র 

আনন্দালনন েহীি হনয়নছন িাঁনিরনক।  

এনিনের শ্রমজীবী মানুনষর অদধকার আিানয়র সনে সব েকানলর সব েনশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদির জনক বেবন্ধু মেখ মুদজবুর 

রহমান -এর নাম ওিপ্রনিাভানব দমনে আনছ। দিদন শ্রমজীবী মানুষনক ভালবাসনিন, শ্রদ্ধা করনিন। আজ এই মহান দিনন আদম 

িাঁর স্মৃদির প্রদি শ্রদ্ধা জানাদি।  

সুদধমন্ডলী,  

আমরা দবোস কদর কৃদষ ও দেল্পসহ অে েননদিক উন্নয়ননর মাধ্যনমই মকবল একটি মিনের ও মিনের মানুনষর জীবনমান 

উন্নয়ন সম্ভব। আর এ মেনে সবনেনয় গুরুত্বপূণ ে ভূদমকা পালন কনর োনক কৃষক ও শ্রদমক ভাইনয়রা। আমরা দেল্পায়ন ও 

কম েসংিান সৃদষ্টর মাধ্যনম অে েননদিক উন্নয়ন ঘোনি োই। একইসনে শ্রমজীবী ও মমহনিী মানুনষর সদিযকানরর কল্যাণ দনদিি 

করনি োই।  

আদম দবোস কদর, উৎপািনন ও উন্নয়নন োঁরা প্রিযেভানব অবিান রাখনছন, মসই শ্রমজীবী মানুনষর ন্যায্য বারাে ে রো ও 

প্রকৃি কল্যাণ দনদিি করনি না পারনল প্রদিনোদগিামূলক এ দবনে দবনেষ কনর, বিেমান দবেমন্দা মমাকানবলায় উন্নয়ননর োকা 

সেল রাখা সম্ভব নয়।   

সুদধবৃন্দ,  

বারাধীনিার পর যুদ্ধ-দবধ্বস্ত মিনের অে েনীদিনক সেল করনি এবং শ্রদমকনির বারাে ে মাোয় মরনখ জাদির জনক বেবন্ধু 

পদরিযক্ত দমল-কারখানা, ব্াংক, বীমা জািীয়করণ কনরদছনলন। হাজার হাজার শ্রদমনকর কম েসংিান কনর দিনয়দছনলন।  

 ১৯৭৫ সানলর ১৫ই আগস্ট জাদির জনকনক হিযার পর পরবিী সরকারগুনলা মস সব দমল-কারখানা দননয় কী কনরনছ িা 

আপনারা সবই জাননন। দবরাষ্ট্রীয়করনণর নানম মস সব দমল-কারখানা লুেপাে করা হনয়নছ। দবগি মজাে-সরকানরর আমনল মিনের 

সবনেনয় বৃহত্তম কারখানা আিমজী পােকল বন্ধ কনর দিনয় হাজার হাজার শ্রদমকনক পনে বদসনয় মিওয়া হয়।  



আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই শ্রদমকনির বারাে ে মিনখ আসনছ। মলাকসাননর অজুহানি আমরা মকান দমলকারখানা বন্ধ 

কনর মিইদন। আপনারা জাননন, আমানির দবগি োসনমানল আমরা মবে কনয়কটি দেল্প-কারখানা শ্রদমকনির মনধ্য অংেীিাদরনত্বর 

দভদত্তনি দলজ দিনয়দছলাম।  

এবার িাদয়ত্ব মনওয়ার পরও আমরা বন্ধ দমল-কারখানা োলুর উনদ্যাগ দননয়দছ। ইনিামনধ্য মজাে সরকানরর আমনল বন্ধ 

কনর মিওয়া েট্টগ্রাম মকদমকযাল কমনেক্স োলুর উনদ্যাগ আমরা দননয়দছ।  

আমার নতুন দেল্প নীদি মঘাষণা করনি োদি। মসখানন মবসরকাদর পে োনয় দেল্প িাপননক ব্াপকভানব উৎসাদহি করা 

হনব। পাোপাদে, লাভজনক মকান দেল্প প্রদিষ্ঠান োনি োলু োনক মসই ব্বিা দননবা।  

জরুদরদভদত্তনি মরলওনয়নি জনবল দননয়াগ প্রদক্রয়া েলনছ। নতুন ইদিন এর ব্বিাসহ মরল দেল্প ও শ্রদমকনির কল্যানণ 

কাজ েলনছ। মরলওনয়নি নতুন প্রাণ সঞ্চার করনি োই।  

জনগনণর োিায়াি ব্বিার গুরুত্ব অনুভব কনর মরলওনয়র সকল বন্ধ োখা-লাইন োলু, ঢাকার োনজে দনরসননর জন্য 

মননানরল িাপন, রাজধানীদভদত্তক নতুন মেন োলুসহ দবদভন্ন ব্বিা মনওয়া হনি। এরফনল কম েসংিাননর মেমন সুনোগ সৃদষ্ট হনব, 

মিমদন মানুনষর দুনভ োগ কমনব।  

সমনবি সুদধমন্ডলী,  

আমানির সরকানরর বয়স ৪ মাস এখনও পূরণ হয়দন। আপনারা জাননন, িাদয়ত্ব মনওয়ার পর পরই আমানিরনক নানা 

প্রদিকূলিা মমাকানবলা করনি হনয়নছ।  

সাি বছনরর ভঙ্গুর অে েনীদি, অভযন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পদরদিদির অবনদি, জেীবাি, দবে মন্দা পদরদিদি এবং 

সনব োপদর দপলখানা োনজদি আমরা দৃঢ়িার সানে মমাকানবলা কনর েনলদছ।  

দবে মন্দা পদরদিদি মমাকানবলার জন্য আমরা উচ্চ পে োনয়র োস্কনফাস ে গঠন কনরদছ এবং ইনিামনধ্যই প্রায় সানি ৩ 

হাজার' মকাটি োকার প্যানকজ মঘাষণা কনরদছ। আগামী বানজনে আমরা কৃদষ, দেল্পসহ উৎপািন খানি োনি সব োদধক প্রবৃদদ্ধ 

অদজেি হয় মস ব্বিা রাখদছ।  

আমানির মিনে প্রচুর মবকার রনয়নছ। আমরা দনব োেনী ইেনিহানর অেীকার কনরদছ আগামী ৫ বছনর প্রদিটি পদরবার 

মেনক োনি অন্তি: একজন মলানকর কম েসংিান হয় িার ব্বিা ক'রব।  

আমরা মস লনেয কাজ কনর োদি। এব্াপানর আদম মাদলক, শ্রদমকসহ সকনলর সহনোদগিা োদি। সবার সহনোদগিায় 

আমরা এ অেীকার বাস্তবায়ন করনবা ইনোআল্লাহ্।  

উপদিি সুদধমন্ডলী,  

সরকানরর সীদমি সম্পনির মনধ্যও আমরা দেল্পায়ন ও অগ্রোোর অন্যিম দনয়ামক শ্রদমক মশ্রণীর কল্যানণ ব্াপক 

কম েসূদে হানি দননয়দছ। এগুনলার উনল্লখনোগ্য কনয়কটি হ'লঃ  

 কৃষনকর জন্য সানরর ভতুেদক বৃদদ্ধ এবং দবিরণ সহদজকরণ;  

 মসনের প্রনয়াজনন দিনজল জ্বালাদনর মূল্য কমাননা;  

 িে জনেদক্ত বিরীর সুনোগ বৃদদ্ধ, োনি কাদরগরী প্রদেেণ দননয় প্রদি ঘর মেনক অন্তি: একজননর 

কম েসংিাননর সুনোগ সৃদষ্ট হয়;  

 শ্রদমকনির জন্য মরেদনং প্রো োলু করা। ১৬ োকায় োল মিওয়ার ব্বিা মনওয়া হনয়নছ।  

আদম গি সপ্তানহ মসৌদি আরব সফর কনর এলাম। আপনারা জাননন, দবগি এক বছনরর মবদে সময় ধনর মসনিনে 

বাংলানিে মেনক শ্রদমক মনওয়া বন্ধ দছল। আকামা অে োৎ ওয়াকে পারদমে পদরবিেন করা মেি না। আদম মহামান্য বািোর সনে 

আনলােনা কনর মস সব সমস্যার সমাধান কনর এনসদছ।  

আমানির শ্রমমন্ত্রী মালনয়দেয়া সফর কনর মসখানকার শ্রদমক দননয়াগ সমস্যার দনরসন কনর এনসনছন। এছািা, আমরা 

দবনিনে বাংলানিনের শ্রদমকনির আনরা মবেী কনর োকুদরর ব্বিা করার উনদ্যাগ দননয়দছ।  



শ্রদমকনির বারানে ে আমরা দবদভন্ন আইননর সংস্কানরর উনদ্যাগ দননয়দছ। ‘বাংলানিে শ্রম আইন-২০০৬' মক শ্রদমক-মাদলক 

ও সরকানরর অদভমি দননয় আরও শ্রম-বান্ধব ও দেল্প-বান্ধব করার জন্য আমরা ইনিামনধ্য পিনেপ দননয়দছ। জনবারাে ে পদরপন্থী 

অধ্যানিেসমূহ পরীো কনর ইনিামনধ্য আমরা মসগুনলা বাদিনলর ব্বিা দননয়দছ।       

ব্বসায়ী, দেল্পপদি ও শ্রদমক ভাইনয়রা,  

সরকানরর পে মেনক আপনানির সকনলর কানছ আমার দননবিন - আপনারা শৃঙ্খলা বজায় মরনখ দনজ দনজ মেনে 

সিিা, দনষ্ঠা ও আন্তদরকিার সানে িাদয়ত্ব পালন করুন। িীব্র প্রদিনোদগিামূলক দবনে সুনানমর সানে আমানির এদগনয় োওয়ার 

পেনক সুগম করুন। বিেমান দবে মন্দার সমস্যানক সম্ভাবনায় পদরণি করনি ইদিবােক ভূদমকা রাখনি সহায়িা করুন।  

আমানির জনসংখ্যার প্রায় অনধ েকই হনি নারী। বাংলানিনে বিেমানন দবদভন্ন মপোয় মদহলারা িাঁনির িেিা মিদখনয় 

এদগনয় আসনছন। িাঁনির এদগনয় আসার এ ধারানক বারাগি জানানি হনব। মকবল বাইনর প্রাদিষ্ঠাদনক মেনে নারীর অবিাননক 

মূল্যায়ন করনল হনব না। অপ্রাদিষ্ঠাদনক মেনে, পল্লী উন্নয়নন, পাদরবাদরক ও সামাদজক বন্ধন ধনর রাখনি, এমনদক মদহলানির ঘর 

সংসানরর কাজনক েোে ে মূল্যায়ন করনি হনব।  

আমানির মিনে একক দেল্প মসক্টর দহসানব মেনহতু গানম েন্টস মসক্টনর এখনও উনল্লখনোগ্য সংখ্যক মদহলা শ্রদমক কাজ 

কনর- িাই আদম গানম েন্টস মাদলকনির স্মরণ কদরনয় দিনি োই- এনক মিা দবে মন্দার প্রভাব, িার উপর মানে মনধ্য দবদভন্ন 

প্রদিদষ্ঠি গানম েন্টস কারখানায় সৃষ্ট শ্রম অসনমত্মানষর কারনণ মিনে দবনিনে এর দবরূপ প্রভাব পিনছ।  

গানম েন্টস দেনল্প কমোনয়ন্স ইসুযটিনক সনব োচ্চ গুরুত্ব দিনি হনব। ভাল উনদ্যাক্তানক সরকার পৃষ্ঠনপাষকিা করনবই- এ 

দনিয়িা আদম আপনানিরনক দিনি োই। গানম েন্টস মাদলকগণ আরও উনদ্যাগী এবং শ্রদমকনির প্রদি আনরা মানদবক আেরণ 

করনবন বনল আদম আো কদর।  

উপদিি সুদধমন্ডলী,  

প্রকৃি উন্নয়ন ও অগ্রগদির প্রনয়াজনন িে জনেদক্ত গনি মিালার মকান দবকল্প মনই। অভযন্তরীণ ও বদহদব েনের 

োদহিানুোয়ী দবদভন্ন মেনি কাদরগরী প্রদেেণ প্রিাননর মাধ্যনম িে জনেদক্ত গনি তুলনি সরকার অগ্রাদধকার দভদত্তনি মিনের 

সব েে অবকাঠানমাগি সকল সুনোগ সুদবধা বৃদদ্ধ করনছ। এদেয়া ও ইউনরাপসহ মধ্যপ্রানেযর বন্ধুপ্রিীম সকল মিনে সম্মানজনক 

চুদক্তনি উপযুক্ত জনেদক্ত রপ্তাদনর সকল প্রনেষ্টা আমরা অব্াহি মরনখদছ।  

মিনের আে ে-সামাদজক উন্নয়নন দেল্পায়ন ও কম েসংিান মেমন জরুদর, মিমদন প্রদিষ্ঠানন মাদলক-শ্রদমনকর মানে 

মসৌহাদ্যেপূণ ে ও পারস্পদরক শ্রদ্ধানবানধর সম্পকে িাপন এবং িা বজায় রাখা আরও মবদে জরুদর। দেল্পায়ন, কম েসংিান, শ্রম কল্যাণ 

ও উৎপািন বৃদদ্ধ এ োনরর সমন্বনয়ই আমরা আমানির ভাগ্য পদরবিেন করনি, দিন বিনলর লনেয মপৌৌঁছনি োই।  

দপ্রয় মেি ইউদনয়ন কমী ভাইনয়রা,  

দেনল্প িায়ী োদন্ত প্রদিষ্ঠা ও সুসম্পকে িাপনন মাদলনকর পাোপাদে প্রদিষ্ঠাননর শ্রদমক ও িানির প্রদিদনদধত্বকারী মেি 

ইউদনয়ন সংগঠননর ভূদমকা খুবই গুরুত্বপূণ ে। আমানির মিনে শ্রদমক আনন্দালননর মগৌরনবাজ্জ্বল ইদিহাস রনয়নছ। মহান মুদক্তযুনদ্ধ 

মকাটি জনিার সানে শ্রদমক সম্প্রিানয়র অবিানও শ্রদ্ধাভনর স্মরণ কদর। আদম দবোস কদর , সৎ ও মোগ্য মনতৃত্বই শ্রদমকনিরনক 

সঠিকপনে পদরোদলি করনি সেম। আজনকর এ মহান দিনন মেি ইউদনয়ননর িাদয়ত্বেীল মনতৃবৃন্দনক আদম দবেেণিার সানে 

জািীয় ও আন্তজোদিক পদরদিদি মূল্যায়ন কনর দেল্পায়ন ও শ্রদমক অদধকার অজেনন আরও বাস্তবদভদত্তক কম েসূদে গ্রহনণর আহবান 

জানাদি।  

গি ১২ এদপ্রল আদম দেল্প মন্ত্রণালনয় দগনয়দছ। আদম মসখানন মঘাষণা দিনয় এনসদছলাম শ্রদমকনির অবসনরর বয়সসীমা 

৫৭ মেনক ৬০ বৎসনর উন্নীি করা হনব এবং শ্রদমকনির কল্যানণও দবনেষ ব্বিা মনওয়া হনব।  

সুদধবৃন্দ,  

আমানির মিনের মানুনষর োদহিা খুবই কম। অন্ন, বস্ত্র, বাসিাননর মমৌদলক োদহিা পূরণ হনলই এনিনের মানুষ সন্তুষ্ট 

োনক। িানির এই মমৌদলক োদহিা পূরনণ আমরা সংকল্পবদ্ধ।  



আমার দৃঢ় প্রিযাো, মিেবাসীর অকুণ্ঠ সমে েন ও সদক্রয় সহনোদগিায় আমরা জবাবদিদহিামূলক ও ন্যায়দভদত্তক 

রাষ্ট্রব্বিা এবং ববষম্য ও বঞ্চনাহীন সমাজ প্রদিষ্ঠায় কাদিি লনেয মপৌৌঁছনি পারব। আমরা বাংলানিনের বারাধীনিার ৫০িম 

বষ েপূদিেনক লেয কনর ২০২১ সানলর মনধ্য সকল মেনে আধুদনক দিদজোল বাংলানিে গিার প্রদিশ্রুদি ব্ক্ত কনরদছ।  

একটি প্রগদিেীল ও আধুদনক গণিাদন্ত্রক রাষ্ট্র প্রদিষ্ঠায় গণমানুনষর মে প্রিযাো, দেে লে েহীনির রনক্ত লাদলি মহান 

মুদক্তযুনদ্ধর মে বারপ্ন-িার সদিযকার বাস্তবায়নন আমানির সরকার িল-মি দনদব েনেনষ সকলনক দননয় একনোনগ কাজ করনি োয়।  

মহান মম দিবনসর সংগ্রামী মেিনা মিে ও জাদির কল্যানণ আমানিরনক আবারও সুসংহি ও ঐকযবদ্ধ করুক- এোই 

আজনকর দিনন আমার একান্ত কামনা।  

মখািা হানফজ  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু,  

বাংলানিে দেরজীবী মহাক।  

 


