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ভাষণ  
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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

অনুষ্ঠালনর সভাপদি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

আইএলও সহ দবদভন্ন দবলিেী দমেন ও সংস্থার প্রদিদনদধবৃন্দ,  

শ্রদমক মনতৃবৃন্দ,  

উপদস্থি সুদধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।   

পয়লা মম দবলের শ্রমর্ীবী মানুলষর সংহদি প্রকালের দিন। অদধকার প্রদিষ্ঠার দিন। এই দিলন বাংলালিে সহ দবলের 

সকল শ্রমর্ীবী মানুষলক আন্তদরক শুলভচ্ছা ও অদভনন্দন র্ানাদচ্ছ।  

আর্ মেলক ১২৫ বছর আলগ ১৮৮৬ সালল দনলর্লির ন্যায্য অদধকার আিালয়র ললযে মেসব শ্রদমক র্ীবন দবসর্জন 

দিলয়লছন, আদম িাঁলির স্মরণ করদছ।  

মহান মুদিযুদ্ধসহ বাংলালিলের সকল গণিাদন্ত্রক আলন্দালন-সংগ্রালম এবং পৃদেবীর দবদভন্ন স্থালন শ্রদমক আলন্দাললন মে 

সকল শ্রদমক েহীি হলয়লছন, িাঁলির প্রদি র্ানাই গভীর শ্রদ্ধা।  

১৮৬৯ সাললর দিলসম্বলর যুিরালের দিলালিলদিয়ায় নয় র্ন িদর্জ দবলের শ্রমর্ীবী সমার্লক ঐকেবদ্ধ করলি প্রেম 

শ্রদমক সংগঠন গলে তুললন। িারা বিদনক আট ঘণ্টা কার্, দেশু শ্রম বন্ধ, সমমজুদর দনদিি করা ইিোদি িাদবলি শ্রদমকলির 

সংগঠিি কলরন।  

১৮৮৪ সাললর অলটাবলর মিিালরেন অব অগ জানাইর্ি মেি এন্ড মলবার ইউদনয়নস সদেদলিভালব মঘাষণা মিয় মে ১ মম, 

১৮৮৬ মেলক আট ঘণ্টা কম জদিবস হলব। এ িাদব আিালয় যুিরালের শ্রদমক ইউদনয়ন পয়লা মম মেলক দিনদিলনর সাধারণ 

হরিাললর িাক মিয়। মঘাষণা অনুোয়ী পয়লা মম মেলক দনউইয়কজ, দেকালগা সহ বে বে দেল্প নগরীগুললালি শ্রদমকরা আলন্দালন-

দবলযাভ কলর। তৃিীয় দিন পুদললের গুদললি চার র্ন হরিাল সমে জক মারা োন। এর প্রদিবালি পরদিন ৪ মম মহমালকজট মকায়ালর 

এক সমালবে আহবান করা হয়। সমালবলে মবামা দনলযপ ও গুদলবষ জলণর িলল বহু শ্রদমক দনহি হয়। এর মলে আট র্ন পুদলেও 

প্রাণ হারান। এই ঘটনায় দবেব্যাপী দনন্দার ঝে উলঠ। শ্রমর্ীবী সমার্ দবলযালভ মিলট পলে। পয়লা মম মক শ্রদমকলির অদধকার 

রযার দিন দহলসলব পাললনর দসদ্ধান্ত হয়।  

১৮৮৯ সাল মেলক দিবসটি দবেব্যাপী শ্রদমকলির অদধকার দিবস দহলসলব পাদলি হলয় আসলছ। দবলের শ্রমর্ীবী মানুলষর 

সালে ঐকে ও সংহদি প্রকাে কলর বাংলালিেও েোলোগ্য মে জািার সালে দিবসটি উিোপন কলর আসলছ। দিবসটির এবালরর 

প্রদিপাদ্য ‘শ্রদমক মাদলক সম্প্রীদি, বিলল োলব মিলের অে জনীদি'।  

সুদধমন্ডলী,  

বাংলালিলের স্বাধীনিা সংগ্রালমর অন্যিম লযে দছল মমহনদি মানুলষর ভালগ্যান্নয়ন। আওয়ামী লীলগর ৬-িিা এবং ১১-

িিায় কৃষক, শ্রদমক সহ মপোর্ীবীলির অদধকালরর িাদব করা হয়।  

সব জকাললর সব জলশ্রষ্ঠ বাঙাদল র্াদির দপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুদর্বুর রহমালনর মনতৃলে ও দনলি জলে মিে  স্বাধীন হওয়ার পর 

প্রণীি সংদবধালন শ্রমর্ীবী মানুলষর অদধকার দনদিি করা হয়।  



পদবত্র সংদবধালনর ১৪ অনুলচ্ছলি কৃষক ও শ্রদমক িো মমহনদি মানুষলক মোষণমুি করার অঙ্গীকার করা হয়। ১৯ 

অনুলচ্ছলি সামাদর্ক ও অে জননদিক অসাম্য দবললাপ, সম্পলির সুষ্ঠু বণ্টন এবং সব জত্র উন্নয়লনর সমান স্তর দনদিি করার কো বলা 

হয়।  

স্বাধীনিার পর র্াদির দপিার মনতৃলে যুদ্ধদবধ্বস্ত বাংলালিে গোর কালর্ শ্রদমকরাও অবিান রালখন। র্াদির দবদভন্ন 

ক্রাদন্তললে শ্রদমক ভাই-মবালনরাই সবার আলগ এদগলয় এলসলছন। িালির এই অকুলিাভয় ভূদমকার প্রদি আদম শ্রদ্ধা র্ানাই। 

র্াদির দপিাই প্রেম মহান মম দিবসলক শ্রদমক সংহদি দিবস দহলসলব মঘাষণা মিন। দিবসটিলক সরকাদর ছুটি মঘাষণা 

কলরন। বঙ্গবন্ধুই শ্রম অদধিপ্তরলক মেলল সার্ান। দিটিে আমলল প্রণীি মজুদর পদরলোধ, দেশু শ্রম মরাধ, মাতৃেকালীন সুদবধা, 

শ্রমর্ীবীলির যদিপূরণ ও স্বাে জ সংরযণ দবষয়ক আইনগুললার বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ১৯৭৪ সালল দেশু আইন প্রণয়ন করা হয়।  

দপ্রয় শ্রদমক ভাই ও মবালনরা,  

র্াদির দপিা দছললন শ্রদমলকর অকৃদত্রম বন্ধু। দিদন শ্রদমকলির স্বাে জ মাোয় মরলখই স্বাধীনিার পর পদরিেি দমল-

কারখানা, ব্যাংক, বীমা র্ািীয়করণ কলরন। ব্যাপক উন্নয়ন কম জকান্ড হালি মনন। এলি হার্ার হার্ার শ্রদমলকর কম জসংস্থান হয়। 

মিলের অে জনীদির চাকা সচল হলি শুরু কলর। দকন্তু ঘািকরা মিলের এ অগ্রগদি োদমলয় মিয়। ১৯৭৫ সাললর ১৫ই আগস্ট হিো 

করা হয় র্াদির দপিালক।  

পরবিী সরকারগুললা শ্রদমকলির কল্যাণ দচন্তা কলরদন। সরকাদর খালির দমল-কারখানাগুললা দবরােীয়করলণর নালম পাদনর 

িালম দবদক্র কলর মিয়। মিলে মনলম আলস দুঃোসন।  

দবএনদপ-র্ামাি মর্াট সরকার আিমর্ী পাটকল বন্ধ কলর মিয়। হার্ার হার্ার শ্রদমক চাকুদর হারায়। আিমর্ীর 

অদস্তেটুকুও এখন মনই। লুটপাট করা হয় রাোয়ে দেল্প প্রদিষ্ঠানগুললার সম্পি। আর্ আমরা পালটর র্ন্ম রহস্য আদবকার কলরদছ। 

বন্ধ পাটকলগুললা এলক এলক চালু করদছ। শ্রদমকলির মুলখ আবার হাদস ফুটলি শুরু কলরলছ। আমরা কোয় নয়, কালর্ দবোস কদর।  

সুদধবৃন্দ,  

বাংলালিে আওয়ামী লীগ শ্রদমক-কৃষক-মমহনদি মানুলষর িল। আমরা েখনই মিে পদরচালনার িাদয়ে মপলয়দছ িখনই 

শ্রদমলকর ভাগ্য বিললর র্ন্য কার্ কলরদছ। আমরা মলাকসালনর অজুহালি মকান দমল-কারখানা বন্ধ কদরদন।  

গি মময়ালি আমরা মবে কলয়কটি দেল্প-কারখানা শ্রদমকলির মলে অংেীিাদরলের দভদিলি দলর্ দিলয়দছ। এর 

অলনকগুললাই আর্ লাভর্নকভালব চললছ।  

আমরা শ্রম আইনলক কাে জকর কলরদছ। বাংলালিে আন্তর্জাদিক শ্রম সংস্থার কনলভনেন সহ শ্রম সংক্রান্ত মিদত্রেটি 

কনলভনেন এবং র্াদিসংঘ দেশু অদধকার অনুসমে জন কলরলছ।  

দেশু শ্রম দনরসন নীদি, ২০১০ প্রণয়ন করা হলয়লছ। ঝুঁদকপূণ জ শ্রমসহ সকল ধরলনর দেশু শ্রম হলি দেশুলির প্রিোহার কলর 

িালির র্ীবলনর অে জপূণ জ পদরবিজন সাধনই এ নীদির মূল লযে। সরকার, মাদলক ও  শ্রদমক পলযর সদেদলি প্রলচষ্টায় 

বিদরলপাষাক দেল্প মেলক দেশু শ্রম বন্ধ করা সম্ভব হলয়লছ। এলি আন্তর্জাদিক অঙ্গলন বাংলালিলের ভাবমূদিজ উজ্জ্বল হলয়লছ। মিলের 

বিদরলপাষাক রিিাদনর সুলোগ বৃদদ্ধ মপলয়লছ।  

আমরা শ্রদমকলির অবসর গ্রহলণর বয়সসীমা ৫৭ বছর মেলক ৬০ বছলর উন্নীি কলরদছ। গালম জন্টস খালির শ্রদমকলির 

ন্যেনিম মজুদর ১ হার্ার ৬৬২ টাকা মেলক বাদেলয় ৩ হার্ার টাকা কলরদছ। অন্যান্য মসটলরও দনম্নিম মজুদর দনদিি করা 

হলয়লছ।  

কম জর্ীবী নারীলির দনরাপিা দনদিি করা হলয়লছ। কম জস্থলল হয়রাদন বলন্ধ পিলযপ মনওয়া হলয়লছ। কম জলযলত্র নারী-পুরুষ 

ববষম্য দনরুৎসাদহি করা হলচ্ছ।  

কলকারখানায় োদন্তপূণ জ পদরলবে দনদিি করার ললযে ক্রাইদসস ম্যালনর্লমন্ট মকার কদমটি গঠন করা হলয়লছ। রাোয়ে 

কলকারখানায় শ্রদমকলির মবিন কাঠালমা দনধ জারলণর র্ন্য র্ািীয় মজুদর ও উৎপািনেীলিা কদমেন কার্ করলছ।  

শ্রদমকলির কল্যালণ শ্রদমক কল্যাণ িাউলন্ডেন আইন কাে জকর কলরদছ। মিলে বা প্রবালস োকা কালল মকান শ্রদমক মকালনা 

দঘ জটনায় মৃতুেবরণ করলল বা আহি হলল িালক আদে জকভালব সাহায্য করা হয়। দেল্প এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রযার র্ন্য দেল্প 



পুদলে গঠন করা হলয়লছ। মপোগি স্বাস্থে ও দনরাপিা নীদি প্রণয়ণ করা হলচ্ছ। গৃহকমী সুরযা ও কল্যাণ নীদি বাস্তবায়লনর উলদ্যাগ 

মনওয়া হলচ্ছ।  

দপ্রয় শ্রমর্ীবী ভাই ও মবালনরা,  

আমালির রলয়লছ শ্রদমক আলন্দাললনর মগৌরলবাজ্জ্বল ইদিহাস। মসই ইদিহাসলক ধারণ কলর  সৎ ও মোগ্য মনতৃেই 

শ্রদমকলিরলক সঠিক পলে পদরচাদলি করলি পালর। আমালির সকল কালর্ মিেলপ্রমলক অগ্রাদধকার দিলি হলব।  

আর্লকর এ মহান দিলন সকল মেি ইউদনয়লনর সোদনি মনতৃবৃলন্দর প্রদি আমার আহবান, আপনারা দবচযণিার সালে 

র্ািীয় ও আন্তর্জাদিক পদরদস্থদি মূল্যায়ন করুন। মিলের দেল্পায়ন ও শ্রদমক অদধকার অর্জলন বাস্তবমুদখ পিলযপ গ্রহণ করুন। 

মিলের উন্নয়লন বরারলরর মি সরকালরর পালে োলকন। দেল্প, কল-কারখানা টিলক োকলল শ্রদমক বাঁচলব, মিে বাঁচলব। আসুন, 

আমরা মিলের স্বালে জ, শ্রদমলকর স্বালে জ সকলল দমলল ঐকেবদ্ধভালব কার্ কদর।  

কৃদষ, দেল্প বা মসবাখাি মেখালনই মহাক শ্রদমকলির কম জদনষ্ঠার ওপরই উৎপািনেীলিা দনভ জর কলর। আপনারা উৎপািন 

বাোলল লাভ মবদে হলব। মাদলকরাও িখন মবিন-মবানাস বাোলি উৎসাদহি হলবন। িাই উৎপািনেীলিা বাোলনার মন দনলয় 

প্রদিদিলনর কার্ শুরু করুন। দনলর্লির িযিা বাোলনার প্রদি মলনালোগ মিন। এই দবজ্ঞালনর যুলগ শুধু কাদয়ক পদরশ্রম দিলয় টিলক 

োকা োলব না।  

এক িসলী র্দমলক দ-িসলী, দ-িসলীলক দিন-িসলী র্দমলি রূপান্তদরি করলি হলব। এক ইদি র্দমও োলি অনাবািী 

না োলক িা দনদিি করলি হলব। এলি আপদন, আপনার পদরবার, সমার্ ও মিে সবাই উপকৃি হলব।  

র্নেদি রিিাদনলিও দিন দিন িয শ্রদমলকর চাদহিা বােলছ। িাই নতুন নতুন জ্ঞান ও অদভজ্ঞিা অর্জন করলি হলব। 

িযিা অর্জন করলি হলব।  

সরকার দবদভন্ন মপোয় কাদরগদর িযিা অর্জলনর ললযে প্রদেযণ প্রদিষ্ঠান গলে তুলললছ। দেল্প-কারখানাগুললালক 

আন্তর্জাদিক কমপ্লালয়ন্স অনুসরলণ উবুদ্ধ করা হলচ্ছ।  

প্রবাসীলির কল্যালণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চালু করা হলয়লছ। দবলিলে গমলনচ্ছুরা এ ব্যাংক মেলক কম সুলি ঋণ দনলয় 

দবলিলে মেলি পারলবন। চাকুদর কলর ঋলণর টাকা পদরলোধ করলবন। স্বাচ্ছলন্দে মরদমলটন্স পাঠালনার ললযে ই-ব্যাংদকং চালু করা 

হলয়লছ।   

সুদধবৃন্দ,  

আমরা এর মলেই ২৪টি দবদেৎ মকন্দ্র দনম জাণ কলরদছ। ১৪০০ মমগাওয়াট দবদেৎ র্ািীয় গ্রীলি যুি হলয়লছ। ২৯টি দবদেৎ 

মকন্দ্র দনম জাণাধীন আলছ। আলরা ৩১টির িরপত্র প্রদক্রয়াধীন আলছ।  

দবে বার্ালর জ্বালাদন মিললর িাম বৃদদ্ধ অব্যাহি রলয়লছ। িলল খাদ্যপলের মূল্য মবলে চলললছ। আমরা ভতুজদক দিলয়, শুল্ক 

কদমলয়, মদনটদরং মর্ারিার কলর িাম স্বাভাদবক রাখার মচষ্টা করদছ। দনম্নআয়লভাগীলির র্ন্য ওএমএস, মিয়ার প্রাইস কাি জ, মরেন 

পদ্ধদি চালু কলরদছ।  

িদরদ্র র্নলগাষ্ঠীলক দভদর্দি, দভদর্এি, দস্থ ভািা সহ ৮২টি খালি সহায়িা মিয়া হলচ্ছ।   

আমরা দবদনলয়ালগর উিম পদরলবে সৃদষ্ট কলরদছ। মিদে-দবলিদে দবদনলয়াগ আকষ জণলক আমরা অগ্রাদধকার দিদচ্ছ।  

সালরর িাম দিন িিা কমালনা হলয়লছ। মসলচ ভতুজদক মিওয়া হলচ্ছ। চলদি অে জবছলর প্রায় ৬ হার্ার মকাটি টাকা ভতুজদক 

মিয়া হলচ্ছ। সহর্ েলিজ ১২ হার্ার মকাটি টাকা কৃদষ ঋণ মিয়া হলচ্ছ।  

এর িলল কৃদষ উৎপািন বােলছ। কৃষকরা পলের ন্যায্যমূল্য পালচ্ছন। কৃদষদভদিক দেল্প গলে উঠলছ। নতুন কম জসংস্থান সৃদষ্ট 

হলচ্ছ। গ্রামীণ অে জনীদি চাঙ্গা হলচ্ছ।  

র্নগলণর আয় বােলছ। ক্রয়যমিা বােলছ। বােলছ র্ীবন-মান। দই বছলর মাোদপছু আয় ৬৬০ িলার মেলক ৭৮০ িলালর 

উন্নীি হলয়লছ।  

সুদধমন্ডলী,  

মকালনা মাদলকই শ্রদমকলক অখুেী মরলখ টিলক োকলি পালর না। িাই শ্রদমলকর কল্যাণ দচন্তা মাদলকলকই করলি হলব। 

শ্রদমলকর মুলখ হাদস মিাটালি পারলল দিনলেলষ সবাই লাভবান হয়। মিে এদগলয় োয়।  



সুদধবৃন্দ,  

বাংলালিে অে জননদিকভালব একটি অিেন্ত সম্ভাবনাময় মিে। এটি বাস্তলব রূপ দিলি শ্রদমক-মাদলক ঐকে ও সম্প্রীদি 

অপদরহাে জ। আসুন, শ্রদমক-মাদলক-সরকার ঐকেবদ্ধ হলয় উৎপািন বৃদদ্ধলি মলনাদনলবে কদর। সব জকাললর সব জলশ্রষ্ঠ বাঙাদল র্াদির 

দপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুদর্বুর রহমালনর স্বপ্ন পূরলণ সুখী-সমৃদ্ধ মসানার বাংলা গলে তুদল।  মেখালন ক্ষুধা ও িাদরদ্রে োকলব না। 

আত্মমে জািােীল র্াদি দহলসলব বাংলালিে হলব একটি উন্নি, আধুদনক, অসাম্প্রিাদয়ক, োদন্তপূণ জ রাে। এটাই মহাক আমালির সবার 

অঙ্গীকার। উপদস্থি সকললক ধন্যবাি র্াদনলয় এবং মম দিবস মমলার শুভ উলবাধন মঘাষণা কলর আমার বিব্য মেষ করদছ।  

মখািা হালির্  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু,  

বাংলালিে দচরর্ীবী মহাক।  

...... 


