
শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসসনা  

বাংলাদেে সসিবালয়, ঢাকা, রসববার, ০৪ ফাল্গুন ১৪২০, ১৬ শফব্রুয়াসর ২০১৪  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সপ্রয় সহকমী,  

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালদয়র কম মকর্মা ও কম মিাসরবৃন্দ,  

উপসস্থর্ সুসধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আপনাদের সবাইদক আন্তসরক শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ।   

শফব্রুয়াসর মাস মহান ভাষা আদন্দালদনর মাস। আসম স্মরণ করসি ভাষা েহীেদের। স্মরণ করসি ভাষা আদন্দালদনর 

অন্যর্ম প্রবক্তা সব মকাদলর সব মদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসর্র সপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানদক।  

আমাদের সরকাদরর মূল লক্ষ্য হদচ্ছ ক্ষুধা ও োসরদ্র্যমুু্ক্ত উন্নর্-সমৃদ্ধ বাংলাদেে গদে শর্ালা। এ লদক্ষ্য আমরা 

২০০৯-২০১৩ শময়াদে সকলদক্ষ্দে ব্যাপক উন্নয়ন কম মসূসি বাস্তবায়ন কদরসি।  শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ও র্ার ব্যসর্ক্রম 

নয়। গর্ শময়াদে শেসব উন্নয়ন কম মসূসি এবং প্রকদের কাজ অসমাপ্ত বা বাস্তবায়নাধীন রদয়দি, শসসব কম মসূসি ও প্রকদের 

কাজ সনধ মাসরর্ সমদয় সম্পন্ন করদর্ হদব।  

বর্মমান ষষ্ঠ পঞ্চবাসষ মক পসরকেনা ২০১৫ সাদলর মদে বাস্তবায়ন শেষ হদল সপ্তম পঞ্চবাসষ মক পসরকেনা প্রণয়ন করা 

হদব। আমরা আো কসর, শপ্রসক্ষ্র্ পসরকেনা বাস্তবাসয়র্ হদল ২০২১ সাদলর মদে মাথাসপছু গে আয় বর্মমাদনর ১ হাজার ৪৪ 

ডলার শথদক শবদে ১ হাজার ৫০০ ডলাদর উন্নীর্ হদব। প্রবৃসদ্ধর হার শবদে ১০ ের্াংদে উন্নীর্ হদব এবং োসরদদ্র্যর হার বর্মমান 

২৬ ের্াংে শথদক কদম হদব ১৩ ের্াংে।  

এ লক্ষ্য অসজমর্ হদল ২০২১ সাদলর মদে বাংলাদেে এক ম মেম আদয়র শেদে পসরণর্ হদব। বাংলাদেেদক ক্ষুধা , 

োসরদ্র্য ও সনরক্ষ্রর্ামুক্ত এক ম সমৃদ্ধোলী শেদে পসরণর্ করার লক্ষ্য অজমদন আমরা সংকেবদ্ধ। এ উদেশ্যদক সামদন শরদখ 

সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাগদক কম মপসরকেনা ও প্রদয়াজনীয় কাে মক্রম গ্রহদণর সেক সনদে মে শেওয়া হদয়দি।  

সরকাদরর অন্যর্ম োসয়ত্ব হল শ্রমসংসিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আোলদর্র মাধদম শ্রমদক্ষ্দে সুসবিার সনসির্ 

করা এবং শ্রসমকদের জন্য ন্যযনর্ম মজুসর বাস্তবায়নসহ র্াঁদের কল্যাণ সনসির্ করা। শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়দক এসব 

সবষদয় কাে মকর ব্যবস্থা গ্রহণ করদর্ হদব।  

আমরা শ্রসমকদের জীবনমান উন্নয়দন শবর্ন ও মজুসর বৃসদ্ধর সবষয় ম সবসময়ই সহানুভূসর্র সাদথ সবদবিনা কদরসি। 

২০১০ সাদল গাদম মন্টস সেদের শ্রসমকদের শবর্ন ৮২ ের্াংে বৃসদ্ধ কদর ১৬৬২ টাকা শথদক ৩০২৪ টাকা করা হয়। ২০১৩ সাদল 

আবার ৭৭ ের্াংে বৃসদ্ধ কদর ন্যযনর্ম মজুসর ৫৩০০ টাকা সনধ মারণ ও বাস্তবায়ন করা হদয়দি।  

বাংলাদেে শ্রম আইন ২০০৬ এর আওর্ায় শ াসষর্ শমাট ৪২ ম শবসরকাসর সেেখাদর্র মদে এ পে মন্ত ৩৫ ম খাদর্র 

শ্রসমকদের জন্য সনম্নর্ম মজুসর পুনঃসনধ মারণ বা শ াষণা করা হদয়দি।  

আমরা শ্রসমকদের েক্ষ্র্া বৃসদ্ধ, প্রসেক্ষ্ণ এবং শ্রসমক-মাসলক সম্পকম উন্নয়দন প্রাসর্ষ্ঠাসনক কাঠাদমা েসক্তোলী করার 

উপর শজার সেদয়সি। এজন্য শেদের ৪ ম সেে সম্পকম সেক্ষ্ায়র্দনর মােদম শ্রসমক, শ্রসমক শনতৃবৃন্দ, মাসলক প্রসর্সনসধ ও শ্রম 

সংসিষ্ট অন্যান্য প্রসর্সনসধদেরদক সবসভন্ন সবষদয় প্রসেক্ষ্ণ শেওয়া হদচ্ছ।  

বর্মমান সরকার সেশুশ্রম সনরসদন বদ্ধপসরকর। এ লদক্ষ্য ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমরা শপাোকসেে খার্ শথদক 

সম্পূণ মভাদব সেশুশ্রম প্রর্যাহার কদরসিলাম। সেশুশ্রম সনরসদনর কাে মক্রম এখনও অব্যাহর্ রদয়দি। বর্মমাদন শেদের ১৪ ম 

শজলায় প্রায় ৫০ হাজার সেশুদক েক্ষ্র্া উন্নয়ন সবষদয় প্রসেক্ষ্ণ শেওয়া হদচ্ছ।  



শেদের অদধ মক জনেসক্ত নারী। র্াঁদের ক্ষ্মর্ায়ন না হদল উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য উত্তরাঞ্চদল েসরদ্র্ মসহলাদের 

প্রসেক্ষ্ণ সেদয় র্াঁদের কম মসংস্থাদনর সসদ্ধান্ত শনওয়া হদয়দি। সবশ্বব্যাংদকর সহায়র্ায় ঢাকা, িট্টগ্রাম, ঈশ্বরেী এবং 

নীলফামারীর উত্তরা ইসপদজড এলাকায় ৪ ম প্রসেক্ষ্ণ শকন্দ্র ও ডরসমটসর সনম মাদণর কাজ িলদি।  

এ প্রকদের মােদম উত্তরাঞ্চদলর ১৪ হাজার ৪০০ জন যুবা মসহলার ইসপদজদডর শপাোক কারখানায় কম মসংস্থান হদব।  

শেদের জনেসক্তর েক্ষ্র্া উন্নয়দনর জন্য ইদর্ামদে National Skill Development Council 

গঠন করা হদয়দি। এর মােদম সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাদগর সাদথ সমম্বয় কদর সমগ্র শেদের জন্য সমসির্ভাদব কাসরগসর 

প্রসেক্ষ্ণ ও সবসভন্ন শপোগর্ প্রসেক্ষ্দণর কাসরকুলাম প্রণয়ন করা হদচ্ছ।  

এ প্রসেক্ষ্ণ িালু হদল শেদে এবং সবদেদে এক ম মানসম্মর্ শ্রম েক্ষ্র্ার স্বীকৃসর্ পাওয়া োদব। সবদেষ কদর 

বসহসব মদশ্বর শ্রমবাজাদর বাংলাদেদের শ্রসমকদের শ্রমমান েথােথভাদব মূল্যাসয়র্ হদব ও মজুসর অদনকাংদে বৃসদ্ধ পাদব।  

গাদম মন্টস সেেখাদর্ সস্থসর্েীল পসরদবে বজায় রাখা এবং সনরাপে কম মপসরদবে সনসির্ করা সবষদয় সনয়সমর্ভাদব 

পে মাদলািনা ও সেক-সনদে মেনার জন্য শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রীর শনতৃদত্ব ‘‘গাদম মন্টস সেে সবষয়ক মসন্ত্রসভা কসম ম'' গঠন করা 

হদয়দি।  

সরকার েী মদময়ােী কাে মক্রদমর আওর্ায় মুন্সীগঞ্জ শজলার গজাসরয়া উপদজলার বাউসসয়া এলাকায় এক ম ‘গাদম মন্টস 

সেেপল্লী' স্থাপদনর উদযাগ সনদয়দি। এ ম বাস্তবাসয়র্ হদল অপসরকসের্  ও ‘নন কমপ্লাদয়ন্স' শপাোক কারখানা  হ্রাস পাদব 

এবং এ সেদে অসি ও অন্যান্য দু মটনা কদম আসদব।   

দু মটনা শরাদধ ভবন ও অসি সনরাপত্তার জন্য ILO এর সহায়র্ায় শ্রসমক, মাসলক ও শ্রম মন্ত্রণালদয়র শেৌথ উদযাদগ 

তর্সর শপাোকসেদে অসি-সনরাপত্তা সংক্রান্ত এক ম সেপক্ষ্ীয় জার্ীয় কম মপসরকেনা গ্রহণ করা হদয়দি। এদর্ ILO 

কাসরগসরসহ সাসব মক সহদোসগর্া প্রোন করদি।  

আমাদের রপ্তাসনপদের গুণগর্ মান এবং উৎপােনদক্ষ্ে ও পসরদবে সবশ্বমাদনর পে মাদয় উন্নীর্ করার লদক্ষ্য ILO-

এর সহদোসগর্ায় Better Work Programme বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ।  

এিাো, বাংলাদেদের সিংসেসেদে শ্রমমান উন্নয়দনর লদক্ষ্য ILO-এর মােদম প্রকে বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। 

World Fish-এর মােদম অপর এক ম প্রকদের অধীদন এ খাদর্র শ্রসমকদের সদির্নর্ামূলক প্রসেক্ষ্ণ কাে মক্রম িলদি।  

সরকার শ্রসমক-মাসলক আইনগর্ সম্পকম সহায়র্া প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ১২ ম নতুন আইন ও নীসর্ প্রণয়ন এবং 

সবযমান আইন সংদোধন ও অনুদমােন কদরদি। এর মদে উদল্লখদোগ্য হলঃ শ্রম আইন, ২০০৬ সংদোধন, জার্ীয় শ্রমনীসর্ 

২০১২ প্রণয়ন, সেশুশ্রম সনরসন নীসর্ ২০১০ প্রণয়ন, জার্ীয় শপোগর্ স্বাস্থয ও শসইফ ম নীসর্মালা ২০১২ প্রণয়ন, জার্ীয় 

েক্ষ্র্া উন্নয়ন নীসর্ ২০১১ প্রণয়ন, শবসরকাসর খাদর্ কম মরর্ শ্রসমকদের অবসদরর বয়সসীমা বৃসদ্ধ, িট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র্বন্দর 

কতৃমপদক্ষ্র শেড ইউসনয়ন সংসিষ্ট আইন সংদোধন, শ্রম কল্যাণ ফাউদেেন আইন, ২০০৬ সংদোধন ও সবসধমালা প্রণয়ন, 

ব্যসক্তমাসলকাধীন শবসরকারী সেক পসরবহন শ্রসমক কল্যাণ র্হসবল সবসধমালা ২০১২ প্রণয়ন।  

আমাদের সরকার শ্রমবান্ধব সরকার। শ্রসমকদের কল্যাণ সনসির্ করা আমাদের অন্যর্ম লক্ষ্য। শ্রসমকদের সাসব মক 

কল্যাণ সনসির্ করদর্ শেদের সবসভন্ন সেোঞ্চদল শমাট ৩০ ম শ্রম কল্যাণদকন্দ্র শসবা সেদয় োদচ্ছ। এসব শকদন্দ্রর মােদম 

শ্রসমকদের অসধকার ও কর্মব্য সম্পদকম সদির্নর্ামূলক প্রসেক্ষ্ণ, সবনামূদল্য প্রাথসমক সিসকৎসাদসবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন 

স্বাস্থযসেক্ষ্া ও শসবা প্রোন, পসরবার কল্যাণ ও পসরবার পসরকেনা সবষদয় পরামে ম ও উপকরণ সরবরাহ, শখলাধুলা ইর্যাসে 

সুসবধা প্রোন করা হদচ্ছ।  

শেদের ১৬৫ ম িা বাগাদন কম মরর্ কম মিাসর ও শ্রসমকদের কল্যাদণ শ্রম অসধেপ্তদরর অধীদন িা-সেে শ্রসমক কল্যাণ 

ফাে এর কাে মক্রম পসরিাসলর্ হদচ্ছ। বর্মমাদন মাসলক ও শ্রসমকদের িাঁো ও লভযাংে সমসলদয় এ ফাে প্রায় ২০৬ শকা ম টাকায় 

উন্নীর্ হদয়দি। উপকারদভাগীর সংখ্যা লক্ষ্াসধক।  

প্রাসর্ষ্ঠাসনক ও অপ্রাসর্ষ্ঠাসনক খাদর্ সনদয়াসজর্ শ্রসমকদের কল্যাণ সাধদনর জন্য শ্রসমক কল্যাণ ফাউদেেন প্রসর্সষ্ঠর্ 

হদয়দি। বর্মমাদন ফাউদেেদনর র্হসবদল প্রায় ৬ শকা ম টাকা জমা আদি। এিাো, অপ্রাসর্ষ্ঠাসনক খাদর্ কম মরর্ সনম মাণ 

শ্রসমকদের জন্য এক ম গ্রুপবীমা সিম িালু করা হদয়দি। োর ৬৬% অথ ম কল্যাণ র্হসবল শথদক শেওয়া হদচ্ছ।   

সুসধবৃন্দ,  



আমরা শ্রমজীবীসহ সকল মানুদষর ভাদগ্যর সসর্যকার গুণগর্ পসরবর্মন শেখদর্ িাই। শস লদক্ষ্য শ্রমজীবী মানুদষর 

ভাগ্য পসরবর্মদন র্াঁদের শমৌসলক িাসহো পূরণ, MDG এর লক্ষ্যমাো অনুোয়ী স্বে সমদয়র মদে োসরদ্র্য সবদমািন, নারীর 

ক্ষ্মর্ায়ন, যুব সমাদজর কম মসংস্থান সৃসষ্টর কাজ অব্যাহর্ আদি।  

গৃহকমী সুরক্ষ্া ও কল্যাণ নীসর্মালা প্রণয়ন এবং সেশুদের জন্য জার্ীয় সসএসআর নীসর্মালা প্রণয়দনর কাজ িলদি। 

শ্রসমক কম মিারীদের শেডসভসত্তক প্রসেক্ষ্ণ ও শ্রদমর উৎপােনেীলর্া বৃসদ্ধর ব্যবস্থার পাোপাসে র্াঁদের শেড ইউসনয়ন অসধকার 

সনসির্ করা হদব।  

এিাো, শপাোকসেদের ন্যযনর্ম মজুসর কাে মকর এবং কম মপসরদবে ও শ্রসমকদের সনরাপত্তা সনসির্ করা হদব। সেদের 

সনরাপত্তা ও োসন্ত প্রসর্ষ্ঠাদক সবদেষ গুরুত্ব শেওয়া হদচ্ছ। সকল সেে শ্রসমক, হর্-েসরদ্র্, গ্রামীণ কৃসষ শ্রসমক এবং প্রাসন্তক 

জনদগাসষ্ঠর জন্য শরেসনং প্রথা িালু করা হদব।  

আমাদের এসব কম মকাদের উদেশ্য হদচ্ছ দুঃখী-শমহনসর্ মানুদষর ভাদগ্যান্নয়ন। আমাদের এ প্রদিষ্টা অবশ্যই সফল ও 

সাথ মক হদব বদল আসম দৃঢ়ভাদব সবশ্বাস কসর।  

এজন্য আপনাদের োসয়ত্ব অপসরসীম। সরকাসর কম মসূসি সঠিকভাদব বাস্তবায়ন না হদল আমাদের উদেশ্য সফল হদব 

না। সাধারণ মানুষ ক্ষ্সর্গ্রস্ত হদব।  

কাদজই আপনাদের কাদি অনুদরাধ সর্র্া এবং আন্তসরকর্ার সাদথ োসয়ত্ব পালন করুন। োসয়ত্ব পালদন শকান ধরদণর 

গাফলসর্ আমরা সহয করব না।  

আসুন আমরা আমাদের সাসব মক প্রদিষ্টা দ্বারা জাসর্র সপর্া বঙ্গবন্ধুর স্বদের শসানার বাংলা গদে তুসল। মহান আল্লাহ 

আমাদের সহায় শহান।  

  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদেে সিরজীবী শহাক।  

 


