
শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন গঠিত ককন্দ্রীে তহবিল (আরএমবি) কেয়ক  

মৃত্যু/প ত্বিবনত কারয়ণ শ্রবমকয়ের অনুকূয়ল প্রয়েে  বতপূরয়ণর কেক প্রোন অনুষ্ঠান 

     

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

কেখ হাবসনা 

োপলা, প্রধানমন্ত্রী কার্ মালে, ঢাকা, রবিিার, ১২ ভাদ্র ১৪২৪, ২৭ আগস্ট ২০১৭ 

বিসবম  বহর রা   বনর রাবহম 

সম্মাবনত সভাপবত, 

সহকমীবৃন্দ, 

ততবর কপাোক ও িস্ত্র বেল্প মাবলকগণ, 

বেল্প-িাবণিু অঙ্গয়নর অন্যান্য প্রবতবনবধবৃন্দ, 

বিয়েেী কেতা ও বিবনয়োগকারীগণ, 

ও উপবস্থত সুবধম লী। 

আসসালামু আলাইকুম।  

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন গঠিত ককন্দ্রীে তহবিল (আরএমবি) কেয়ক মৃত্যু/  ত্বিবনত কারয়ণ 

শ্রবমকয়ের অনুকূয়ল প্রয়েে  বতপূরয়ণর কেক প্রোন েীর্ মক অনুষ্ঠায়ন উপবস্থত সিাইয়ক আ বরক শুয়ভচ্ছা ও অবভনন্দন 

িানাবচ্ছ। 

কোয়কর এই মায়স আবম গভীর শ্রদ্ধার সয়ঙ্গ স্মরণ করবি হািার িিয়রর কশ্রষ্ঠ িাঙাবল, িাংলায়েয়ের মহান স্থপবত 

িাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কেখ মুবিবুর রহমানয়ক। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সায়ল বনহত সকল েহীেয়ের আত্মার মাগবিরাত কামনা 

করবি। 

আবম ৩রা নয়ভম্বর ১৯৭৫ সায়ল ঢাকা ককন্দ্রীে কারাগায়র নৃেংেভায়ি হতুাকৃত োর িাতীে কনতার আত্মার 

মাগবিরাত কামনা করবি। কসইসয়ঙ্গ আবম ৩০ লাখ েহীে, র্ায়ের আত্মতুাগ এিং ২ লাখ মা-কিান, র্ারা আমায়ের স্বাধীনতা 

যুদ্ধকায়ল পাবক  নী হানাোর িাবহনী ও তায়ের এয়েেীে কোসর দ্বারা বনর্ মাবতত হয়েয়িন, তায়ের প্রবত গভীর শ্রদ্ধা বনয়িেন 

করবি।  

আি প্রেমিায়রর ময়তা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন গঠিত ককন্দ্রীে তহবিল কেয়ক মৃত্যু/পঙ্গুত্বিবনত 

কারয়ণ ২৩৪ িন শ্রবময়কর অনুকূয়ল কেক প্রোন করা হয়চ্ছ। আবম উয়যাক্তায়ের ধন্যিাে িানাই এিন্য কর্ তারা রপ্তাবন মূয়ের 

০.০৩% হায়র এ ককন্দ্রীে তহবিয়ল রাখয়িন।  

আবম ময়ন কবর, বিবিএমইএ ও বিয়কএমইএ এর সেস্য িাড়াও কর্ সকল প্রবতষ্ঠান কপাোক রপ্তাবন কয়র, তায়েরয়কও 

ককন্দ্রীে তহবিয়লর আওতাে আনয়ত হয়ি এিং রপ্তাবন করয়ত হয়ল তায়েরয়ক বিবিএমইএ অেিা বিয়কএমইএ’র সেস্য হয়ত 

হয়ি। বির্েটি পর্ মায়লােনা করার িন্য িাবণিু মন্ত্রণালেয়ক বনয়ে মে বেবচ্ছ।  

সুবধম লী,  

িাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কেখ মুবিি স্বপ্ন কেয়খবিয়লন কসানার িাংলার। আমরাও িাবতর িনয়কর কেখায়না পে ধয়র 

ক্ষুধা, োবরদ্রুমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত বিবিটাল িাংলায়েে গয়ড় কতালার লক্ষ্ুয়ক সাময়ন করয়খ ২০২১ সায়লর রূপকল্প ক ার্ণা 

কয়রবি। এই রূপকল্প অনুর্ােী ২০২১ সায়লর ময়ে িাংলায়েেয়ক মেম আয়ের কেয়ে ও ২০৪১ সাল নাগাে উন্নত কেয়ে পবরণত 

করা হয়ি। এ ল   অিময়ন আমরা বেল্পােন এিং কম মসংস্থায়নর সুয়র্াগ সৃবি করার উপর কিার বেয়েবি।  

অতীয়ত র্খন আমরা সরকায়র বিলাম, তখনও আমরা ব্যিসা-িাবণয়িুর উন্নেন, বেল্পােনয়ক প্রধান এয়িন্ডা বহয়সয়ি 

বনয়ে কাি কয়রবিলাম। ১৯৯৬-২০০১ কমোয়ে আমরা রপ্তাবনমুখী ততবর কপাোক বেয়ল্পর উন্নেয়ন অয়নকগুয়লা সময়োপয়র্াগী 

িা িসম্মত পেয়ক্ষ্প গ্রহণ কয়রবিলাম।  

২০০৯-১৩ কমোয়েও কেয়ের অে মননবতক উন্নেন বিয়ের্ কয়র সাবি মক ব্যিসাবেক কাঠায়মার উন্নবত সাধয়ণর িন্য কিে 

বকছু পেয়ক্ষ্প গ্রহণ কবর। শ্রবমক কোয়ণও আমরা কিে বকছু কাি কয়রবি। প্রেমিায়রর ময়তা গায়ম মন্টস মবহলা শ্রবমকসহ 

কম মিীবি েবরদ্র োকয়টটিং মা’কের িন্য ভাতা প্রোয়নর ব্যিস্থা কয়রবি।  



 

বেয়ল্পর স্বায়ে ম প্রেমিায়রর ময়তা কেয়ে বেল্প পুবলে গঠন কয়র বেয়েবিলাম আমরাই, র্ার সুবিধা আপনারা এখন পর্ ম  

কভাগ করয়িন। আমার সরকার বিবিএমইএ’কক C.O. ইসুু করার ক্ষ্মতাও প্রোন কয়রয়িন। কপাোক বেয়ল্পর স্বায়ে ম 

BGMEA University of Fashion and Technology (BUFT) এর চূড়া  অনুয়মােন বেয়েয়ি আমার সরকার। 

২০১৪ সায়ল তৃতীে কমোয়ে সরকার গঠন করার পর কেয়ক এপর্ ম  কপাোক বেয়ল্পর স্বায়ে ম কিে বকছু প   প গ্রহণ 

কয়রবি। কপাোক শ্রবমকয়ের মজুবর ৩ হািার টাকা কেয়ক বৃবদ্ধ কয়র ৫ হািার ৩ে টাকা কয়রবি।  

েলবত অে ম িিয়র িায়িট প্র  িনাে এ বেয়ল্পর িন্য অবগ্রম আেকর ১.০০ েতাংে ক ার্ণা কয়রও পরিতীয়ত তা 

কবময়ে পূয়ি মর হার ০.৭০ েতাংে িহাল করয়খবি। ততবর কপাোক বেয়ল্প সবুি কারখানার      আেকয়রর হার ২০ েতাংে 

কেয়ক হ্রাস কয়র ১০ েতাংে এিং অন্যয়ের   কে ২০ েতাংয়ের পবরিয়তম ১২ েতাংে বনধ মারণ কয়রবি। বনরাপে কম মপবরয়িে 

সৃবির      রপ্তাবনমুখী কপাোক বেয়ল্প বপ্র-কিবিয়কয়টি বিবডং এর কাঁোমাল ও অবি-বনি মাপক র্ন্ত্রপাবতর আমোবন শুল্ক হ্রাস 

কয়র ৫% করা হয়েয়ি। েট্টগ্রামসহ সকল স্থল ও কনৌিন্দয়র মালামাল আমোবন-রপ্তাবনর কায়ি ২৪  ন্টা কািমস কিেন কখালা 

রাখার ব্যিস্থা কয়রবি। 

মাবলক-শ্রবমক সম্পকম উন্নেয়ন ব্যাপক প   প বনয়েবি। শ্রবমক-মাবলক কসৌহাযমপূর্ণ্ম সম্পকম স্থাপন, শ্রবমকয়ের 

আইনগত অবধকার বনবিতকরণ এিং শ্রম কোয়ণ িহুবিধ কম মসূবে, কর্মন - শ্রমকোণ িাউয়ন্ডেন এিং রিতাবনমুখী বেয়ল্প 

কম মরত শ্রবমকয়ের িন্য কোণ তহবিল গঠন কয়রবি। কলকারখানার কম মপবরয়িে উন্নেন ও বনরাপত্তা বনবিত করার      

কল-কারখানা ও প্রবতষ্ঠান পবরেে মন অবধেপ্তরয়ক েবক্তোলী কয়রবি।  

শ্রম আইন সংয়োধন ও শ্রম বিবধমালা িারীর মােয়ম শ্রবমকয়ের অবধকার সংর     ব্যিস্থা করা হয়েয়ি। বে   ও 

ে তা উন্নেয়নর      আমার সরকার িহুবিধ কম মসূবে িা িােন করয়ি। কপাোক বেয়ল্পর উয়যাক্তারা র্ায়ত ২ েতাংে সুয়ে 

ঋণ বনয়ে শ্রবমকয়ের িন্য বনিস্ব িবময়ত িরবমটরী স্থাপন করয়ত পায়রন, কস ব্যিস্থাও কয়র বেয়েবি। এসিই কয়রবি বেয়ল্পর 

স্বায়ে ম। 

আবম বিবিএমইএ’কক ধন্যিাে িানাই এিন্য কর্, তারা শ্রবমকয়ের কোয়ণ অয়নকগুয়লা যুগা কারী প   প গ্রহণ 

কয়রয়িন। সেস্যভুক্ত কারখানাগুয়লায়ত  প িীমা িােতামূলককরণ, শ্রবমকয়ের স্বাস্থুয়সিা প্রোয়নর িন্য হাসপাতাল বনম মাণ, 

বিবিএমইএ এর বনিস্ব েপ্তয়র কেি ইউবনেন সংো  পরামে মক কসল কখালা, ে  মানিসম্পে ততবর সিই বিবিএমইএ’র 

প্রেংসনীে উয়যাগ। বনিস্ব উয়যায়গ এই কািগুয়লা করা অন্যান্য বেয়ল্পর িন্য অনুকরণীে দৃিা  িয়ট। 

উয়যাক্তায়ের এই কািগুয়লা আরও কিগিান করার িন্যই আমার সরকায়রর প  কেয়ক েতভাগ রপ্তাবনখায়তর 

শ্রবমকয়ের কোয়ণ শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন ককন্দ্রীে তহবিল গঠন করা হয়েয়ি। এ তহবিল কেয়ক ককান শ্রবমক ক       

দূ মটনািবনত/কপোগত করায়গ আো  হয়ে মৃত্যুির  করয়ল/স্থােী অ মতা  টয়ল সং  ি সুবিধায়ভাগী অেিা র্োর্ে 

উত্তরাবধকা     ৩ ল  টাকা অনুোন কেওো হয়ি।  

আিার, ককান সুবিধায়ভাগী োকুবররত অিস্থাে অসুস্থ হয়ে িা ক        িাইয়র ককান দূ মটনাে মৃত্যুির  অেিা 

স্থােীভায়ি অ ম হয়ে কগয়ল ২ ল  টাকা অনুোন প্রোন করা হয়ি। এ তহবিল কেয়ক অসুস্থ সুবিধায়ভাগীয়ের বেবকৎসার ব্যিস্থা 

করা িা আবে মক অনুোন প্রোন এিং সুবিধায়ভাগীয়ের পবরিায়রর কমধািী সেস্যয়ক বে  র িন্য বৃবত্ত প্রোন, সামাবিক 

বনরাপত্তামূলক সুবিধা বহয়সয়ি বিয়ের্াবেত হাসপাতাল স্থাপয়নরও ব্যিস্থা রাখা হয়েয়ি।  

তািাড়া, শ্রবমকয়েরয়ক িাটায়িইয়ির আওতাে না এয়ন কোণ তহবিল হয়ত আবে মক সহােতা প্রোন করা হয়ল বিবভন্ন 

ধরয়নর িটিলতার উদ্ভি হয়ত পায়র। তাই, আবম বিবিএমইএ ও বিয়কএমইএ’কক িাটায়িইি এর কাি অবত  ত সম্পন্ন করার 

িন্য অনুয়রাধ করবি। 

সুবধম লী, 

২০২১ সায়লর ময়ে িাংলায়েেয়ক অিশ্যই মেম আয়ের কেয়ে উন্নীত করার িন্য আমরা কাি কয়র র্াবচ্ছ। এয়ক্ষ্য়ে 

কপাোক বেল্প অতু  গু ত্বপূণ ম ভূবমকা পালন করয়ত পায়র। ২০২১ সায়লর রূপকল্প িা িােয়ন বেয়ল্প অগ্রাবধকার বভবত্তয়ত পর্ মাপ্ত 

পবরমায়ণ বনরবিবচ্ছন্নভায়ি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরিরাহ প্রয়োিন হয়ি। আপনারা কেয়খয়িন ইবতময়েই আমার সরকার বিদ্যুৎ 

উৎপােন  মতা ১৫ হািার কমগাওোয়ট উন্নীত কয়রয়ি, র্ার সুিল কভাগ করয়ি কেেিাসী।  



 

জ্বালানীখায়ত আরও কাি করার পবরকল্পনা বনয়েয়ি সরকার। একটি েী ময়মোবে জ্বালানী নীবত আমায়ের প্রয়োিন। 

ইনোআ  হ, আমায়ের এই কমোয়েই এটি আমরা সম্পন্ন করয়িা। Special Economic Zone-গুয়লা প্রবতষ্ঠার কাি শু  

হয়ে কগয়ি। ৪ কলনবিবেি ঢাকা-েট্টগ্রাম মহাসড়কয়ক ৬ কলয়ন রূপা র করার কািটি আমায়ের পবরকল্পনাে রয়েয়ি। 

সুবধম লী, 

 ততবর কপাোকসহ আমায়ের কিবেরভাগ পর্ণ্ স্বল্পমূয়ের িাঁয়ে আটয়ক আয়ি। আমায়ের এই অিস্থা কেয়ক কিবরয়ে 

আসয়ত হয়ি। আমায়ের প্রবতয়র্াবগতামূলক সুবিধাগুয়লায়ক উন্নততর উৎপােনেীলতার উপর বভবত্ত কয়র পুনবি মন্যাস করয়ত 

হয়ি। একই সয়ঙ্গ আমায়ের বেখয়ত হয়ি বক কয়র িতমমান পর্ণ্সামগ্রীয়ত অবধক মূে সংয়র্ািন করা র্াে। র্ায়ত কয়র ততবর 

কপাোকসহ          আমরা ভায়লা মূে কপয়ত পাবর। পয়র্ণ্র োবহো বৃবদ্ধ এিং িািার সম্প্রসারয়ণ িতমমান সরকার বিবভন্ন 

প্রয়নােনামূলক কম মসূবে হায়ত বনয়েয়ি। তয়ি       শুধু প্রয়নােনাই র্য়েি নে।  

 আমায়ের মূলধন ও প্রযুবক্তয়ত কিবে বিবনয়োগ ও মানিসম্পে উন্নেন করয়ত হয়ি। আমায়ের আরও কিবে কয়র বে   

করয়ত হয়ি, আরও উন্নতমায়নর পর্ণ্ বকভায়ি িািারিাত করয়ত পাবর। 

 ভবিষ্যৎ অে মনীবত এিং কম মসংস্থায়নর িন্য পয়র্ণ্র তিবেেু এিং পয়র্ণ্র িািার সম্প্রসারয়ণর গু ত্ব অনস্বীকার্ ম।  ত 

পবরিতমনেীল বিয়ে উদ্ভািন েবক্ত, সৃিনেীলতা এিং কািমাইিি উৎপােয়নর  মতার উপর বনভ মর কয়র ভবিষ্যয়তর িন্য 

আমায়ের প্রস্ত্ত্তত হয়ত হয়ি। তখনই ককিল বিেব্যাপী পর্ণ্ ও কসিার ‘সা  ই কেইন’-এ আমরা বনয়িয়ের টিবকয়ে রাখয়ত 

পারয়িা। 

 পবরয়েয়র্, আিয়ক ককন্দ্রীে তহবিল কেয়ক শ্রবমকয়ের হায়ত কেক ত্যয়ল কেওোর মােয়ম শ্রবমক কোয়ণ আমরা 

আরও একধাপ এবগয়ে কগলাম। এটি বেয়ল্পর িন্য এক শুভ সূেনা। আগামীয়ত শ্রবমক ভাই-কিানয়ের িন্য আরও বকছু করার 

পবরকল্পনা আমায়ের সরকায়রর রয়েয়ি।  

সকয়লর সবম্মবলত প্রয়েিাে িঙ্গিন্ধুর ‘কসানার িাংলা’ গয়ড় ত্যলয়িা, ইনোআ  হ। 

আপনায়ের সিাইয়ক আিারও ধন্যিাে।  

কখাো হায়িি। 

িে িাংলা, িে িঙ্গিন্ধু 

িাংলায়েে বেরিীিী কহাক 

... 


