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অনুষ্ঠাদের িভাপমত, 

িহকিীবৃন্দ, 
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  আিিালামু আলাইকুি। 

‘শ্রিজীবী িানুষ ও তাঁদের পমরবাদরর িেস্যদের িদে আমথ যক িহায়তার চেক মবতরণ’ অনুষ্ঠাদে উপমিত শ্রিজীবী     

ভাই-চবাে ও পমরবাদরর িেস্যবৃন্দিহ িকলদক আন্তমরক শুদভচ্ছা জাোমচ্ছ। 

আমি গভীর শ্রদ্ধার িদে স্মরণ করমি িব যকাদলর িব যদশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বেবন্ধু চশখ মুমজবুর রহিােদক। 

মর্মে আজীবে বমিত, চিহেমত িানুদষর অমধকার আোদয়র জন্য িাংগ্রাি কদরদিে।  

স্মরণ করমি জাতীয় োর-চেতাদক, িহাে মুমিযুদদ্ধর মিশ লাখ শমহে এবাং মের্ যামততা দুই লাখ িা-চবােদক।  

বাাংলাদেশ আওয়ািী লীগ র্খেই িরকাদর এদিদি চিহেমত, শ্রিজীবী চখদে খাওয়া িানুদষর অমধকার প্রমতমষ্ঠত 

হদয়দি। মশল্প প্রমতষ্ঠাদে শামন্ত, উৎপােে ও উন্নয়ে মেমিত কদরদি। উৎপােে ও উন্নয়দে র্াঁরা প্রতযক্ষভাদব অবোে রাখদিে, 

চিই শ্রিজীবী িানুদষর স্বাথ যরক্ষা ও কল্যাণ মেমিত করাই আিাদের অন্যতি লক্ষয। 

চেদশর মবমভন্ন খাদত কি যরত শ্রমিকদের কল্যাণ মেমিত করার জন্য আিরা ‘বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশে 

তহমবল’ গঠে কমর। আিরা শ্রমিকদের জন্য ন্যযেতি িজুমর বৃমদ্ধ, শ্রমিকদের জীবে-িাে উন্নয়ে, মেমকৎিা ও প্রমশক্ষণিহ 

মবমভন্ন বাস্তবমুখী ও চেকিই কার্ যক্রি গ্রহণ কদরমি। এিকল কার্ যক্রি বাস্তবায়দের ফদল শ্রমিকগদণর েক্ষতা উন্নয়ে, শামন্তপূণ য 

মশল্প-িম্পকয ও মেরাপে কি যপমরদবশ সৃমির পাশাপামশ উৎপােেশীলতা বৃমদ্ধ পাদব বদল আমি িদে কমর।  

সুমধিেলী,  

১৯৭৩ িাদল ১৫ই মিদিম্বর জামতর উদেদে চেওয়া ভাষদণ বেবন্ধু বদলমিদলে,‘‘আমি চর্ সুখী ও চশাষণমুি 

বাাংলাদেদশর স্বপ্ন চেদখমি, িাংগ্রাি কদরমি এবাং দুুঃখ ও মের্ যাতে বরণ কদরমি চিই বাাংলাদেশ এখেও আিার স্বপ্নই রদয় 

চগদি। গরীব কৃষক ও শ্রমিদকর মুদখ র্তমেে হামি ো ফুেদব ততমেে আিার িদে শামন্ত োই। এই স্বাধীেতা আিার কাদি 

তখমে প্রকৃত স্বাধীেতা হদয় উঠদব চর্মেে বাাংলাদেদশ কৃষক, িজুর ও দুুঃখী িানুদষর িকল দুুঃদখর অবিাে হদব।’’ 

চশাষণহীে িিাজ প্রমতষ্ঠার উদেদে মতমে ১৯৭২ িাদল শ্রিেীমত প্রণয়ে কদরে। যুদ্ধমবধ্বস্ত চেদশর অথ যেীমতদক 

শমিশালী করার লদক্ষয মতমে পমরতযি কল-কারখাো জাতীয়করদণর পাশাপামশ শ্রমিকদের ন্যায্য অমধকার মেমিত কদরে। 

িজুমর কমিশে গঠে কদরে। চি মেবদি িরকামর ছুটি চ াষণা কদরে।  

জামতর মপতার আেশ য অনুিরণ কদর আিরা চেদশর শ্রিজীবী িানুদষর জীবে-িাে উন্নয়ে ও কল্যাদণ কাজ কদর 

র্ামচ্ছ। আিরা ‘বাাংলাদেশ শ্রি আইে ২০০৬’ যুদগাপদর্াগী কদর ‘বাাংলাদেশ শ্রি (িাংদশাধে) আইে ২০১৩’ এবাং ‘বাাংলাদেশ 

শ্রি মবমধিালা-২০১৫’ প্রণয়ে কদরমি। মবএেমপ-জািাত চজাে আিদল বন্ধ হদয় র্াওয়া কল-কারখাো োলু কদরমি। 

‘বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশে (িাংদশাধে) আইে ২০১৩’ ও এর মবমধিালা প্রণয়ে কমর। এই আইদের 

আওতায় আিরা প্রামতষ্ঠামেক ও অপ্রামতষ্ঠামেক খাদত কি যরত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষা এবাং তাঁদের িন্তােদের সুমশক্ষা 

মেমিত করার লদক্ষয ‘বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশে তহমবল’ গঠে কদরমি।  

আিরা ২০০৯ িাদল িরকার গঠদের পর এ তহমবদলর মিমতর পমরিাণ ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার োকা চথদক বৃমদ্ধ কদর প্রায় 

২০০ চকাটি োকায় উন্নীত কদরমি। ব্যবিা প্রমতষ্ঠাে ও চকাম্পামে মুোফা এ তহমবদলর প্রধাে উৎি। 

এ তহমবল চথদক মবমভন্নখাদত কি যরত ১ হাজাদররও চবমশ শ্রমিকদক প্রায় িাদে ৫ চকাটি োকা কল্যাণ, চগামষ্ঠবীিার 

মপ্রমিয়াি ও মশক্ষা বৃমি প্রোে করা হদয়দি।  



 

এ তহমবল চথদক প্রামতষ্ঠামেক-অপ্রামতষ্ঠামেক চর্ চকাে খাদত মেদয়ামজত শ্রমিক ভাই-চবাে তাঁদের িন্তাদের 

উচ্চমশক্ষার জন্য িরকামর চিমিদকল কদলজ অথবা িরকামর কৃমষ, প্রদকৌশল বা প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় অথবা িরকামর অন্যান্য 

মবশ্বমবদ্যালদয় পোর জন্য ৩ লক্ষ োকা, চকাে শ্রমিক ভাই-চবাে কি যরত অবিায় দু যেোজমেত কারদে িায়ীভাদব অক্ষি হদল 

অথবা মৃত্যযবরণ করদল ২ লক্ষ োকা, জরুমর মেমকৎিা ব্যয় মেব যাদহর জন্য অেমধক ৫০ হাজার োকা, দুরাদরাগ্য ব্যামধর 

মেমকৎিার জন্য অেমধক ১  লক্ষ োকা পর্ যন্ত আমথ যক িহায়তা পাদবে।  

আিরা এ পর্ যন্ত ৯৬৬ জে শ্রমিক ও শ্রমিক পমরবারদক প্রায় ৫ চকাটি োকা আমথ যক িহায়তা প্রোে করা হদয়দি। 

এ িাো অপ্রামতষ্ঠামেক খাদত কি যরত িমহলা শ্রমিদকরা িাতৃত্বকালীে এই তহমবল চথদক অথ য িহায়তা মেদত 

পারদবে।  

শ্রমিক ভাই-চবাদেরা এ তহমবল চথদক অথ য প্রামির র্াবতীয় মেয়ি-কানুে শ্রি ও কি যিাংিাে িন্ত্রণালদয়র িাংমিি 

মবভাগ/চজলা পর্ যাদয়র অমফি ও িন্ত্রণালদয়র ওদয়বিাইে চথদক জােদত পারদবে।  

আজ এই তহমবল চথদক ৬০ জে শ্রিজীবী িানুষ ও তাঁদের পমরবাদরর িেস্যদের িদে আমথ যক িহায়তার চেক 

মবতরণ করা হদলা। 

সুমধিেলী,  

আিরা চপাশাক মশল্পিহ ৩৮টি মশল্পখাদতর শ্রমিকদের জন্য ন্যযেতি িজুমর চ াষণা কদরমি। শ্রি ে গাদি যন্টি মশল্প 

চিক্টদরর শ্রমিকদের ন্যযেতি িজুমর ১৬০০ োকা চথদক বৃমদ্ধ কদর ৫ হাজার ৩ শত োকায় উন্নীত করা হদয়দি।  

শ্রি আইে িাংদশাধে কদর আিরা রিামেমুখী গাদি যন্টি মশদল্পর কি যরত শ্রমিক-কি যোরীদের িামব যক কল্যাদণ 

প্রথিবাদরর িত একটি চকন্দ্রীয় তহমবল গঠে কদরমি। প্রমতটি কার্ যাদেদশর মবপরীদত প্রাি চিাে অদথ যর ০.০৩ শতাাংশ ব্যাাংমকাং 

েযাদেদলর িােদি িরািমর এ তহমবদল জিা হদচ্ছ। িরকার, িামলক ও শ্রমিক পদক্ষর িিন্বদয় চকন্দ্রীয় তহমবল পমরোলো 

চবাি য গঠে করা হদয়দি। চকন্দ্রীয় তহমবদল জুলাই ২০১৬ চথদক এ পর্ যন্ত প্রায় ৪০ চকাটি োকা জিা হদয়দি।  

মবপুল িাংখ্যক শ্রিজীবী োরী গাদি যেেিিহ মবমভন্ন মশদল্প কাজ করদিে। আিরা তাঁদের িিাে িজুমর মেমিত 

কদরমি।  

আিরা োরী শ্রমিকদের জন্য চেদশর মবমভন্ন িাদে িরমিেমর মেি যাণ করমি। ইদতািদে ঢাকা, েট্টগ্রাি ও ঈশ্বরেীদত 

৩টি িরমিেমর কাি-চেমোং চিন্টার মেি যাণ করা হদয়দি। মশশু পমরের্ যা চকন্দ্র, স্কুল, হািপাতাল মেি যাণ কদরমি। 

আিরা জাতীয় মশশু শ্রি মেরিে েীমত, জাতীয় চপশাগত স্বািয ও চিইফটি েীমতিালা প্রণয়ে কদরমি, গৃহকিী সুরক্ষা 

ও কল্যাণ েীমত প্রণয়ে কদরমি।  

৫৪৯ লাখ োকা ব্যদয় ৬২টি ো বাগাদে কি যরত িমহলা শ্রমিকদের স্বািয ও প্রজেে স্বািযদিবািহ মবমভন্ন মবষদয় 

িদেতেতা বৃমদ্ধর কার্ যক্রি েলিাে রদয়দি।  

সুমধবৃন্দ, 

চপশাগত েক্ষতা ও িাদোন্নয়দের জন্য প্রমশক্ষদণর চকাে মবকল্প চেই। প্রমশক্ষদণর জন্য ২০১৫ িাদল জাি যাে িরকার, 

শ্রি ও কি যিাংিাে িন্ত্রণালয় এবাং আইএলও এর িদে চুমি স্বাক্ষমরত হয়। গত ২ বিদর প্রায় ১২০ জে শ্রমিক, িামলক ও 

িরকাদরর প্রমতমেমধদক জাি যামে, কদম্বামিয়া এবাং িালদয়মশয়ায় প্রমশক্ষণ প্রোে করা হদয়দি।  

মিপক্ষীয় চুমির িােদি িরকার প্রমশক্ষদণর পাশাপামশ চেদশর িকল শ্রমিদকর জীবে-িাে উন্নত, অোকামিত 

দু যেো ও শ্রি িম্পমকযত চরাদগর মেমকৎিার ব্যবিা করদি। প্রমশক্ষণ, পুেুঃপ্রমশক্ষণ, িািামজক পুেব যািে, এিেমক প্রদয়াজদে 

িম্পূণ য অক্ষি ব্যমিদক চর্ে চপেশে প্রোে করা র্ায় চি মবষয় মেদয়ও আিরা কাজ করমি। 

চর্দকাে শ্রমিক দু যেোর কারদণ বা চপশাগত চরাগ-ব্যামধর কারদণ মৃত্যযবরণ করদল বা কি যক্ষিতা হারাদল তাঁদেরদক 

উপযুি ক্ষমতপূরদণর মবধাে বাাংলাদেশ শ্রি আইদে রদয়দি। তদব বে ধরদণর দু যেোয় ক্ষমতপূরদণর চক্ষদি মবপুল অদথ যর 

প্রদয়াজে হয়। বতমর চপাশাক মশদল্পর িাম্প্রমতক  েোয় আিরা তা উপলমি কদরমি। এ অবিা চথদক উিরদণর উপায় হদলা 

েী য চিয়ােী ও চেকিই এিপ্লয়দিন্ট ইেজুমর স্কীি োলু করা। এ লদক্ষয আিরা কাজ শুরু কদরমি। এদক্ষদি জাি যাে িরকার ও 

আইএলও আিাদের আমথ যক ও কামরগমর িহায়তা প্রোে করদি।  

ইদতািদে িরকার, িামলক ও শ্রমিক পদক্ষর প্রমতমেমধগণ জাি যামের এিপ্লয়দিন্ট ইেজুমর মস্কি িদরজমিদে পমরেশ যে 

কদর বাস্তব অমভজ্ঞতা অজযে কদরদি।  



 

আশা করমি, এই অমভজ্ঞতার আদলাদক আিরা আিাদের চেদশর উপদর্াগী এিপ্লয়দিন্ট ইেজুমর স্কীি গদে ত্যলদত 

িক্ষি হব। র্ার িােদি শ্রমিকদের উপযুি ক্ষমতপূরণ প্রোে িহজ হদব। এ মবষদয় আমি িামলক-শ্রমিক িাংগঠেিমূদহর 

িমক্রয় অাংশগ্রহণ কািো করমি।  

সুমধিেলী, 

 মশল্প কারখাোয় কি যরত শ্রমিকগণ প্রায়ই চপশাগত চরাগ-ব্যামধ ও কি যদক্ষদি দু যেোর মশকার হে। সুমেমকৎিা চথদক 

বমিত হে। তাঁদের সুস্বািয ও উন্নত মেমকৎিা মেমিত করদত পাবমলক-প্রাইদভে পাে যোরশীদপর আওতায় চেদশ প্রথিবাদরর 

িত আিরা অকুদপশোল মিমজি হািপাতাল মেি যাদণর উদদ্যাগ মেদয়মি।  

হািপাতাদলর ৩৩ শতাাংশ শয্যা মশল্প কারখাোয় কি যরত শ্রমিকদের জন্য মরজাভ য থাকদব এবাং শ্রমিক ভাই-চবাদেরা 

কি খরদে এ হািপাতাদল চপশাগত চরাগ-ব্যামধর মেমকৎিা মেদত পারদবে।  

আিাদের চেশ উন্নয়দের পদথ এমগদয় র্াদচ্ছ। অথ যনেমতক উন্নয়দের িদে উপযুি ও মেরাপে কি য পমরদবশ, উপযুি 

িজুমরদত িবার জন্য উৎপােেমুখী কি যিাংিাে মেমিত করাই আিাদের লক্ষয। এ জন্য প্রদয়াজে আিাদের িমিমলত প্রদেিা। 

শ্রমিকদের ন্যায্য অমধকার প্রোদে িামলদকর অগ্রণী ভূমিকা পালে করদত হদব। অন্যমেদক চর্ কারখাোয় কাদজর 

িােদি শ্রমিকগণ জীমবকা মেব যাহ করদিে চিই কারখাোও র্াদত টিদক থাদক এবাং ভাদলাভাদব েদল তার োময়ত্বও শ্রমিকদের 

মেদত হদব। তদবই আিরা শ্রমিক, িামলক ও িরকাদরর িিমন্বত প্রয়াদি সুখী ও িমৃদ্ধ বাাংলাদেশ গদে ত্যলদত িক্ষি হব। 

িকলদক ধন্যবাে।  

চখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ মেরজীবী চহাক। 

... 


