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আর্ পয়লা মম। মহান মম দিবস। দবম্মের শ্রমর্ীবী মানুম্মের অদধকার আিাম্ময়র দিন। আদম বাংলাম্মিেসহ দবম্মের
অগদিি শ্রমর্ীবী মানুেম্মক মম দিবম্মসর শুম্মভচ্ছা র্ানাদচ্ছ এবং িাঁম্মির সম্মঙ্গ সংহদি প্রকাে করদি।
এদিম্মন আদম শ্রদ্ধার সম্মঙ্গ স্মরি করদি, সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাদল, র্াদির দপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুদর্বুর রহমানম্মক।
স্মরি করদি, ৩০ লাখ বীর েহীিম্মক, দু’লাখ সম্ভ্রম হারাম্মনা মা-মবানম্মক এবং েহীি র্ািীয় চার মনিাম্মক।
শ্রম্মমর উপযুক্ত মূল্য দনদিি করা, শ্রদমকম্মির মর্ জািা রক্ষা করা এবং বিদনক আট ঘণ্টা কার্ করার িাবীম্মি ১৮৮৬
সাম্মলর পয়লা মম শ্রদমম্মকরা দিনদিম্মনর সাধারি ধমজঘম্মটর ডাক মিয়। ৮ মম দেকাম্মগার মহ মাম্মকটজ মকায়াম্মর শ্রদমক সমাম্মবম্মে
গুদলবে জি করা হয়। বহু শ্রদমক মারা র্ায়। মসই মেম্মক সারাদবম্মে পয়লা মম ‘আন্তর্জাদিক শ্রদমক সংহদি’ দিবস দহম্মসম্মব পালন
করা হম্মচ্ছ।
র্াদির দপিা দিম্মলন মোদেি, মমহনদি মানুম্মের বন্ধু। দিদন আর্ীবন বদিি মানুম্মের অদধকার আিাম্ময়র র্ন্য
সংগ্রাম কম্মরম্মিন। দিদন বম্মলদিম্মলন, ‘দবে আর্ দু’ভাম্মগ দবভক্ত, একদিম্মক মোেক, আম্মরকদিম্মক মোদেি - আদম মোদেম্মির
পম্মক্ষ’।
১৯৪৭ এর পর পাদকস্তাম্মনর দুই অংম্মের মম্মে মর্ ববেম্য এবং পূব জ বাংলার মানুেম্মক মোেি শুরু করা হয়, বঙ্গবন্ধু
িার দবরুম্মদ্ধ প্রেম মসাচ্চার হন। বঙ্গবন্ধু সব সময়ই শ্রদমকম্মির মর্মন পাম্মে মপম্ময়ম্মিন, দিদনও িাঁম্মির পাম্মে মেম্মকম্মিন।
এর্ন্য স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধু পাদকস্তানীম্মির পদরিযক্ত কল-কারখানা, ব্াংক, বীমা র্ািীয়করি কম্মরন। শ্রদমকম্মির
স্বাে জ রক্ষার র্ন্য দবদভন্ন কমজূচদচ মনন। মুররী কদমেন গঠন কম্মরন। মম দিবম্মস সরকাদর ুটি  মঘােিা কম্মরন।
বাংলাম্মিে আওয়ামী লীগ র্খনই সরকাম্মর এম্মসম্মি, মখম্মট খাওয়া মানুম্মের অদধকার প্রদিদষ্ঠি হম্ময়ম্মি। দেল্প প্রদিষ্ঠাম্মন
োদন্ত, উৎপািন ও উন্নয়ন দনদিি কম্মরম্মি। উৎপািন ও উন্নয়ম্মন র্ারা প্রিযক্ষভাম্মব অবিান রাখম্মিন, মসই শ্রমর্ীবী মানুম্মের
স্বাে জরক্ষা ও কল্যাি দনদিি করা আমাম্মির সরকাম্মরর অন্যিম অঙ্গীকার।
দপ্রয় শ্রমর্ীবী ভাই-মবাম্মনরা,
সীদমি সম্পম্মির মম্মেও আমরা শ্রদমম্মকর কল্যাম্মি গি আট বিম্মর ব্াপক কমজূচদচ বাস্তবায়ন কম্মরদি। আমরা
মপাোক শ্রদমম্মকর মুরদর দিন িফা বাদিম্ময়দি। ন্যযনিম মুরদর ১৬০০ টাকা মেম্মক ৫৩০০ টাকায় উন্নীি কম্মরদি। শ্রদমকম্মির
র্ন্য মরেদনং প্রো চালু কম্মরদি। দেশু পদরচর্ জা মকন্দ্র, স্কুল, হাসপািাল, ডরদমটদর দনমজাি কম্মরদি।
রানা প্লার্ার মমজাদন্তক দূঘ জটনায় সরকাম্মরর পক্ষ মেম্মক দনহিম্মির পদরবারগুম্মলাম্মক আদে জক সহায়িা মিওয়া হম্ময়ম্মি।
শুধু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাি ও কল্যাি িহদবল মেম্মক ২২ মকাি  ৯৩ লক্ষ ৫৮ হার্ার ৭২০ টাকা অনুিান মিওয়া হম্ময়ম্মি। আহিম্মির
দচদকৎসার পাোপাদে িাঁম্মির পুনব জাসম্মনর ব্বিা মনওয়া হম্ময়ম্মি। দনহিম্মির মম্মে মস সময় র্াঁম্মির পদরচয় র্ানা র্ায়দন িাঁম্মির
দডএনএ পরীক্ষার মােম্মম সনাক্ত কম্মর পদরবারগুম্মলাম্মক সহায়িা মিওয়া হম্মচ্ছ।
দেল্প-কল-কারখানায় দূঘ জটনা কদমম্ময় আনম্মি আমরা দবদভন্ন পিম্মক্ষপ দনম্ময়দি। ভবন ও শ্রদমম্মকর দনরাপত্তা দনদিি
জ স দেল্প দবেয়ক মদন্ত্রসভা কদমি ’ গঠন করা হম্ময়ম্মি। আইএলও কনম্মভনেম্মনর আম্মলাম্মক আমরা শ্রম আইন
করম্মি ‘গাম্মমন্ট
২০০৬ সংম্মোধন কম্মরদি।

র্ািীয় শ্রমনীদি ২০১২ প্রিয়ন করা হম্ময়ম্মি। বাংলাম্মিে শ্রম আইন ২০০৬ এর দবদধমালা চূিান্ত করা হম্ময়ম্মি। আমরা
র্ািীয় মপোগি স্বািয ও মসইফি  নীদিমালা-২০১৩ প্রিয়ন কম্মরদি।
আমরা র্ািীয় িক্ষিা উন্নয়ন নীদি-২০১১ প্রিয়ন কম্মরদি। ‘র্ািীয় িক্ষিা উন্নয়ন কাউদিল’ গঠন করা হম্ময়ম্মি।
অভযন্তরীি ও বদহদব জম্মের চাদহিানুর্ায়ী আমরা িক্ষ শ্রমেদক্ত গম্মি তুলদি। দবদভন্ন মেম্মড কাদরগদর প্রদেক্ষি প্রিান করা হম্মচ্ছ।
এদেয়া ও ইউম্মরাপসহ মেপ্রাম্মচযর বন্ধুপ্রদিম মিেগুম্মলাম্মি সোনর্নক চুদক্তম্মি িক্ষ র্নেদক্ত রপ্তাদনর প্রম্মচষ্টা আমরা অব্াহি
মরম্মখদি।
দবদভন্ন দেল্প-কারখানায় কমপ্লাম্ময়ি দনদিি করার র্ন্য আমরা কল-কারখানা ও প্রদিষ্ঠান পদরিেজন পদরিপ্তরম্মক
অদধিপ্তম্মর উন্নীি কম্মরদি। এর র্নবল ৩১৪ মেম্মক ৯৯৩ র্ম্মন উন্নীি কম্মরদি। এ অদধিপ্তম্মরর পদরিেজম্মকর সংখ্যা এখন ৫৭৫
র্ন।
জ স দেম্মল্প কমপ্লাম্ময়ি ইসুযি ম্মক আমরা দবম্মেে গুরুত্ব দিম্ময়দি। এ দেম্মল্পর উন্নয়ম্মন আইএলও’র সহায়িায়
গাম্মমন্ট
দত্রপক্ষীয় র্ািীয় কমজপদরকল্পনা গ্রহি করা হম্ময়ম্মি। বুম্ময়ট, এযাম্মকাড জ ও এযালাম্ময়ি বিরী মপাোক দেল্প কারখানার ভবন, অদি
ও ববদুযদিক দনরাপত্তা ব্বিা পদরিেজন ও পর্ জাম্মলাচনা করম্মি।
৩ হার্ার ৭৮০ি  রপ্তাদনমুখী বিরী মপাোক দেম্মল্পর ভবন, অদি ও ববদুযদিক দনরাপত্তা র্াচাই সম্পন্ন কম্মরদি। এ কাম্মর্
সহায়িার র্ন্য সংদিষ্ট সবাইম্মক ধন্যবাি র্ানাদচ্ছ।
আমাম্মির সরকার শ্রমনীদি বাস্তবায়ন ও শ্রদমক কল্যাি দনদিি করম্মি বদ্ধপদরকর। র্ীবনধারম্মির ব্য়, মূল্যস্ফীদি
এবং প্রবৃদদ্ধর হাম্মরর সম্মঙ্গ সঙ্গদি মরম্মখ শ্রদমকম্মির ন্যযনিম মুররী দনধ জারি ও পুননদনধ জারি প্রদরিয়য়া আমরা চলমান রাখব।
এর্ন্য মুররী কদমেন ও সংদিষ্ট আইনসমূম্মহর বাস্তবায়ন দনদিি করা হম্মব।
দেল্প উন্নয়ম্মনর মূল চাদলকােদক্ত হল হৃদ্যিাপূি জ মাদলক-শ্রদমক সম্পজক। আর শ্রদমক সংগঠন হল এ সম্পম্মকরজ
চাদবকাঠি। ২০১৩ সাম্মল বাংলাম্মিম্মে শ্রম আইন সংম্মোধম্মনর মােম্মম আমরা শ্রদমক সংগঠন দনবন্ধন সহর্ির কম্মরদি।
এরফম্মল ২০১৩ সাম্মলর পর মেম্মক শুধু বিরী মপাোক দেম্মল্পর ৪৩০ি  নতুন শ্রদমক সংগঠন দনবন্ধন লাভ কম্মরম্মি।
মিম্মের প্রাদিষ্ঠাদনক-অপ্রাদিষ্ঠাদনক খাম্মি দনম্ময়াদর্ি শ্রদমক ও িাঁম্মির পদরবাম্মরর সিস্যম্মির কল্যািাম্মে জ শ্রদমক কল্যাি
িহদবল গম্মি মিালা হম্ময়ম্মি। ২০০৮ সাম্মল এ িহদবম্মল র্মা দিল মাত্র ৮ লাখ টাকা। বিজমাম্মন এ িহদবম্মল র্মাকৃি অম্মে জর
পদরমাি ২০০ মকাি  টাকার মবদে।
এ পর্ জন্ত শ্রদমক কল্যাি ফাউম্মন্ডেন িহদবল মেম্মক মাচ জ ২০১৭ পর্ জন্ত ৭৮৯ র্ন শ্রদমক ও শ্রদমম্মকর পদরবারম্মক প্রায় ৩
মকাি  ৬০ লক্ষ টাকার অদধক আদে জক সহায়িা/অনুিান প্রিান করা হম্ময়ম্মি।
দবম্মিেী দবদনম্ময়াম্মগ আকৃষ্ট করার র্ন্য ১০০ি  দবম্মেে অে জননদিক অিল প্রদিষ্ঠার কার্ এদগম্ময় চলম্মি। এম্মি এক
মকাি র মবদে মলাম্মকর কমজসংিান হম্মব। আদম মিেী-দবম্মিেী সকল দবদনম্ময়াগকারীম্মক র্ত্রিত্র দেল্প িাপন না কম্মর এই
অে জননদিক অিম্মল দবদনম্ময়াগ করম্মি অনুম্মরাধ র্ানাই।
সুদধবৃন্দ,
আমাম্মির র্নসংখ্যার অম্মধ জম্মকর মবদে নারী। দবদভন্ন মপোয় নারীরা িক্ষিার স্বাক্ষর রাখম্মিন। দবপুল সংখ্যক শ্রমর্ীবী
জ সসহ দবদভন্ন দেম্মল্প কার্ করম্মিন। আমাম্মির সরকার িাম্মির সমান মুরদর দনদিি কম্মরম্মি।
নারী গাম্মমন্ট
আমরা নারী শ্রদমকম্মির র্ন্য মিম্মের দবদভন্ন িাম্মন ডরদমটদর দনমজাি করদি। ইম্মিামম্মে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈেরিীম্মি
৩ি  ডরদমটরী কাম-মেদনং মসন্টার দনমজাি করা হম্ময়ম্মি।
শ্রম ও কমজসংিান মন্ত্রিালয় নারায়িগঞ্জ ও চট্টগ্রাম্মম আরও দু’ি  শ্রমর্ীবী মদহলা মহাম্মেল দনমজাম্মির পদরকল্পনা গ্রহি
কম্মরম্মি। দেল্প শ্রদমকম্মির ডরদমটরী দনমজাম্মির র্ন্য স্বল্প সুম্মি গৃহায়ন িহদবল মেম্মক ঋি মিওয়ার উম্মদ্যাগ মনওয়া হম্ময়ম্মি।
র্ািীয় আম্ময় অপ্রাদিষ্ঠাদনক খাম্মির অবিান ৩০ েিাংে, আর এ খাম্মি ৪৫ েিাংে শ্রদমম্মকর কমজসংিান হয়।
প্রাদিষ্ঠাদনক মক্ষম্মত্রর পাোপাদে অপ্রাদিষ্ঠাদনক মক্ষত্র, মর্মন গৃহকমজ, কুি র-দেল্প, িাঁি প্রভৃদি খাম্মি নারীর অবিাম্মনর র্োে জ
মূল্যায়ন করা হম্মব।
দেল্প-কল-কারখানাসহ দবদভন্ন মপোয় নারীর এদগম্ময় আসার এ ধারাম্মক আরও উৎসাদহি করম্মি আদম সকম্মলর প্রদি
আহ্বান র্ানাই।

আদম আো কদর, মেড ইউদনয়ম্মনর মনতৃবৃন্দ সব সময় দবচক্ষিিার সম্মঙ্গ র্ািীয় ও আন্তর্জাদিক পদরদিদি মূল্যায়ন
করম্মবন। মিম্মের দেল্পায়ন ও শ্রদমক অদধকার রক্ষায় বাস্তবদভদত্তক কমজূচদচ গ্রহি করম্মবন।
মিে-দবম্মিম্মে অম্মনক েির্ন্ত্র হম্মচ্ছ। কারও িাবার ঘুি  হম্মবন না। মম্মন রাখম্মবন, ব্দক্ত স্বাম্মে জর মচম্ময় র্ািীয় স্বাে জ
অম্মনক বি। আপদন মনিা। আপনার একি  ভুল দসদ্ধান্ত হার্ার হার্ার শ্রদমম্মকর দুি জো মডম্মক আনম্মি পাম্মর। মিম্মের ক্ষদি
করম্মি পাম্মর। সরকার সবসময়ই আপনাম্মির পাম্মে আম্মি। মকান সমস্যা হম্মল অবশ্যই আমরা আম্মলাচনার মােম্মম িার
সমাধান করম্মি পারব।
মম্মন রাখম্মি হম্মব, দেল্প ি ম্মক োকম্মলই মকবল আপনাম্মির কমজসংিান হম্মব। িাদরদ্র্য দূর হম্মব। মিম্মলম্মমম্ময়রা মলখাপিা
দেখম্মি পারম্মব। িাই দেম্মল্পর ক্ষদি হয় এমন মকান কাম্মর্ সম্পৃক্ত হম্মবন না।
পাোপাদে দেম্মল্পর মাদলকম্মির প্রদি আহ্বান, আপনারা শ্রম্মমর মর্ জািা এবং শ্রদমম্মকর ন্যায্য পাওনা দমি ম্ময় দিন।
মুনাফা অবশ্যই করম্মবন। িম্মব িা মর্ন মোেম্মি পদরিি না হয়। শ্রদমকম্মির বদিি কম্মর দেম্মল্পর উন্নয়ন হম্মব না। কারি শ্রদমক
হম্মচ্ছ কারখানার প্রাি।
আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ম্মনর লক্ষয দনম্ময় কার্ করদি। দেল্পায়ন হম্মচ্ছ এ রূপকল্প বাস্তবায়ম্মনর পূব জেিজ।
শ্রমঘন ক্ষুদ্র্, মাঝাদর ও কুি র দেম্মল্পর দবকাম্মের র্ন্য স্বল্পসুম্মি ঋি ও অে জায়ম্মনর ব্বিা আমরা অব্াহি মরম্মখদি। আমাম্মির এ
সকল কমজূচদচ বাস্তবায়ম্মনর ফম্মল মিম্মে দবপুল র্নম্মগাষ্ঠীর কমজসংিান হম্ময়ম্মি। িাদরদ্র্য হ্রাস মপম্ময়ম্মি। রিয়য়ক্ষমিা বৃদদ্ধ মপম্ময়ম্মি।
সকল বাধা অদিরিয়ম কম্মর বাংলাম্মিে এদগম্ময় র্াম্মচ্ছ।
আর্ম্মকর এ মহান দিম্মন আদম মাদলক-শ্রদমক সকলম্মক মিম্মের উন্নয়ম্মন দনর্ দনর্ অবিান মেম্মক আরও উম্মদ্যাগী
হম্মি আহ্বান র্ানাই। আসুন, আমরা দনর্ দনর্ কমজিম্মল োদন্ত, শৃঙ্খলা ও উন্নি কমজপদরম্মবে বর্ায় রাদখ।
মহান মম দিবম্মসর সংগ্রামী মচিনা মিে ও র্াদির কল্যাম্মি আমাম্মির আরও সুসংহি ও ঐকযবদ্ধ করুক - এটাই
আর্ম্মকর দিম্মন আমার প্রিযাো।
সবাইম্মক ধন্যবাি।
মখািা হাম্মফর্।
র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু
বাংলাম্মিে দচরর্ীবী মহাক।
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