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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

অনুষ্ঠাক্ষ্নর সভাপদি,  

সহকমীবৃন্দ,  

শ্রমজীবী ভাই-মবাক্ষ্নরা,  

দেল্প মাদলকবৃন্দ,  

উপদিি সুদধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজ মহান মম দিবস। আজ দবক্ষ্ের শ্রমজীবী মানুক্ষ্ষর অদধকার প্রদিষ্ঠার দিন। সংহদি প্রকাক্ষ্ের দিন। মখক্ষ্ে খাওয়া 

মানুক্ষ্ষর সামাদজক ও অর্ থননদিক অজথন উিযাপক্ষ্নর দিন।  

দিবসটি উপলক্ষ্যে আক্ষ্য়াদজি আক্ষ্লাচনা সভা ও মমলার উক্ষ্বাধনী অনুষ্ঠাক্ষ্ন উপদিি সকলক্ষ্ক আমার আন্তদরক শুক্ষ্ভচ্ছা 

জানাদচ্ছ। মিে-দবক্ষ্িক্ষ্ের সকল শ্রমজীবী মানুষক্ষ্ক আন্তদরক অদভনন্দন জানাদচ্ছ।  

বাংলাক্ষ্িক্ষ্ের স্বাধীনিা সংগ্রাম, মুদিযুদ্ধ ও দবদভন্ন গণিাদন্ত্রক আক্ষ্ন্দালক্ষ্ন আত্মহুদি মিয়া সকল শ্রদমক্ষ্কর অবিানক্ষ্ক 

আদম শ্রদ্ধার সাক্ষ্র্ স্মরণ করদি।  

সুদধমন্ডলী,  

আজক্ষ্কর দিবসটি মিক্ষ্ের আরও দিন সহস্রাদধক শ্রদমক ভাই-মবান উিযাপন করার কর্া দিল। িারাও আজ হাসক্ষ্িা, 

মখলক্ষ্িা। নতুন মপাোক পক্ষ্র র োলীক্ষ্ি অংে দনি। সভা-সমাক্ষ্বক্ষ্ে মযাগ দিি। দকন্তু িাক্ষ্ির অক্ষ্নক্ষ্ক আজ পৃদর্বী মিক্ষ্ে চক্ষ্ল মগক্ষ্ি। 

অক্ষ্নক্ষ্ক হাসপািাক্ষ্লর মবক্ষ্ে যন্ত্রণায় কািরাক্ষ্চ্ছ। অক্ষ্নক্ষ্ক চরম আিঙ্ক দনক্ষ্য় মেঁক্ষ্চ আক্ষ্িন। যদিও এর জন্য িারা মকউই িায়ী নয়। 

এ মানদবক দবপয থক্ষ্য় মগাো জাদি আজ মোকাহি।  

আদম দনহিক্ষ্ির আত্মার মাগদিরাি কামনা করদি। আহিক্ষ্ির প্রদি গভীর সমক্ষ্বিনা জানাদচ্ছ। আহি ও দনহি 

পদরবাক্ষ্রর প্রদি আন্তদরক সহানুভূদি জানাদচ্ছ।  

সকল মস্বচ্ছাক্ষ্সবক ও উদ্ধারকমী যারা দনক্ষ্জর জীবন বাদজ মরক্ষ্খ আোই হাজার শ্রদমক্ষ্কর জীবন রযা কক্ষ্রক্ষ্িন িাক্ষ্িরক্ষ্ক 

আন্তদরক ধন্যবাি জানাদচ্ছ। দবক্ষ্ের ইদিহাক্ষ্স এ ধরক্ষ্ণর উদ্ধাক্ষ্রর উিাহরণ দবরল।  

আমরা আহি প্রদিটি মানুষক্ষ্ক দচদকৎসা মসবা দিদচ্ছ। মারাত্মক আহিক্ষ্ির উন্নি দচদকৎসা দনদিি কক্ষ্রদি। দনহি ও 

আহিক্ষ্ির পদরবাক্ষ্রর পুনব থাসক্ষ্নর উক্ষ্যাগ দনক্ষ্য়দি। এ ধরক্ষ্ণর ঘেনার পুনরাবৃদি মরাধ ও দুঘ থেনা মমাকাক্ষ্বলায় স্বল্প, মধ্য ও 

িীঘ থক্ষ্ময়ািী পদরকল্পনা গ্রহণ কক্ষ্রদি। এগুক্ষ্লা বাস্তবায়ক্ষ্ন দেল্পমাদলকসহ সংদেস্নষ্ট সকক্ষ্লর প্রদি আহবান জানাই।  

আমরা আর শ্রদমক্ষ্কর কান্না মিখক্ষ্ি চাই না। মিে অর্ থননদিক ও সামাদজকভাক্ষ্ব এদগক্ষ্য় যাক্ষ্চ্ছ। সবার আয়-মরাজগার 

বােক্ষ্ি। অবিার উন্নদি হক্ষ্চ্ছ। এর প্রদিিলন শ্রদমক্ষ্কর মুক্ষ্খও মিখক্ষ্ি চাই। িারা আনক্ষ্ন্দর সাক্ষ্র্ কাক্ষ্জ আসক্ষ্ব। আবার দনদি থষ্ট 



সময় মেক্ষ্ষ হাদসমুক্ষ্খ বােী যাক্ষ্ব। মাস মেক্ষ্ষ ন্যায্য মজুরী পাক্ষ্ব। শ্রম আইন ও আইএলও কনক্ষ্ভনেন অনুযায়ী অন্যান্য ভািা ও 

সুক্ষ্যাগ-সুদবধা পাক্ষ্ব।  

সুদধবৃন্দ,  

বিদনক আে ঘণ্টা কাজ, দেশু শ্রম বন্ধ, জাদি-ধম থ-বণ থ দনদব থক্ষ্েক্ষ্ষ সমমজুরী দনদিি করার িাবীক্ষ্ি শ্রদমকরা ১৮৬৯ সাক্ষ্ল 

প্রর্ম যুিরাক্ষ্ের দিলাক্ষ্েলাদিয়ায় আক্ষ্ন্দালন শুরু কক্ষ্র। দবদভন্ন েহক্ষ্রর শ্রদমকরা আক্ষ্ন্দালক্ষ্ন একাত্মিা প্রকাে কক্ষ্র। িাবী আিাক্ষ্য় 

১৮৮৬ সাক্ষ্লর পয়লা মম যুিরাক্ষ্ের শ্রদমকরা দিন দিক্ষ্নর সাধারণ ধম থঘক্ষ্ের োক মিয়। তৃিীয় দিন দেকাক্ষ্গাক্ষ্ি পুদলক্ষ্ের গুদলক্ষ্ি 

৪ জন শ্রদমক দনহি হয়। এর প্রদিবাক্ষ্ি পরদিন দেকাক্ষ্গার মহমাক্ষ্কথে মকায়াক্ষ্র এক সমাক্ষ্বে অনুদষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাক্ষ্নর মেষ পয থাক্ষ্য় 

মসখাক্ষ্ন মবামা দবক্ষ্ফারণ ঘক্ষ্ে। এক পয থাক্ষ্য় পুদলে গুদলবষ থণ কক্ষ্র। এক্ষ্ি বহু শ্রদমক দনহি হয়। এই ঘেনায় দবেব্যাপী দনন্দার ঝে 

উক্ষ্ে। শ্রমজীবী মানুষ দবক্ষ্যাক্ষ্ভ মিক্ষ্ে পক্ষ্ে। িারপর মর্ক্ষ্ক পয়লা মম ‘‘আন্তজথাদিক শ্রদমক সংহদি'' দিবস দহক্ষ্সক্ষ্ব দবেব্যাপী 

পাদলি হক্ষ্চ্ছ।  

সুদধমন্ডলী,  

সব থকাক্ষ্লর সব থক্ষ্শ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদির দপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুদজবুর রহমান মিক্ষ্ের শ্রদমক-কৃষক-মমহনদি মানুক্ষ্ষর অদধকার 

আিাক্ষ্য়র জন্য পাদকস্তানী োসন-মোষক্ষ্ণর দবরুক্ষ্দ্ধ ২৪ বির আক্ষ্ন্দালন-সংগ্রাম কক্ষ্রক্ষ্িন। মজল-জুলুম-অিোচার-দনয থািন সহে 

কক্ষ্রক্ষ্িন। শ্রদমকক্ষ্ির অদধকার দবষক্ষ্য় সক্ষ্চিনিা বৃদদ্ধক্ষ্ি দিদন স্বাধীনিার পর পরই মম দিবস সরকারী ছুটি মঘাষণা কক্ষ্রন।  

জাদির দপিা সংদবধাক্ষ্নর ১৪ ও ১৯ অনুক্ষ্চ্ছক্ষ্ি মমহনদি মানুক্ষ্ষর অদধকার প্রদিষ্ঠা কক্ষ্রন। দিদন শ্রম অদধিপ্তরক্ষ্ক মঢক্ষ্ল 

সাজান। বন্ধ ও পদরিেি দমল-কারখানা জািীয়করণ কক্ষ্র পুনরায় চালু কক্ষ্রন। মজুরী কদমেন গেন কক্ষ্রন। দেল্প প্রযুদি উন্নয়ক্ষ্ন 

উক্ষ্যাগ মনন। হাজার হাজার শ্রদমক্ষ্কর কম থসংিান হয়।  

জাদির দপিার পিাঙ্ক অনুসরণ কক্ষ্র বিথমান সরকার দেল্প ও শ্রদমক্ষ্কর সাদব থক উন্নয়ক্ষ্ন ব্যাপক কম থসূচী বাস্তবায়ন 

কক্ষ্রক্ষ্ি।  

আমাক্ষ্ির এবাক্ষ্রর মম দিবক্ষ্সর প্রদিপায হক্ষ্চ্ছ - দনরাপি কম থপদরক্ষ্বে, এদগক্ষ্য় যাক্ষ্ব বাংলাক্ষ্িে। এটি অিেন্ত 

সমক্ষ্য়াপক্ষ্যাগী হক্ষ্য়ক্ষ্ি। রপ্তানীমুখী দেল্পসহ সব দেক্ষ্ল্প সাদব থক কমপ্লাক্ষ্য়ন্স দনদিি করক্ষ্ি হক্ষ্ব। এজন্য দেল্প উক্ষ্যািাক্ষ্ির আরও 

িৎপর হওয়ার আহবান জানাই।  

সুদধমন্ডলী,  

শ্রদমক-বান্ধব সরকার দহক্ষ্সক্ষ্ব আমরা শ্রম আইন সংক্ষ্োধক্ষ্নর উক্ষ্যাগ দনক্ষ্য়দি। এক্ষ্ি শ্রদমকক্ষ্ির ইউদনয়ন করা সংক্রান্ত 

মবেদকছু সুদবধা অন্তর্ভ থি করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। মপাোক কারখানায় মেে ইউদনয়ন ও অংেগ্রহণমূলক কদমটি করার সুক্ষ্যাগ র্াকক্ষ্ি। জািীয় 

শ্রম নীদি প্রণয়ন করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। দেশুশ্রম বক্ষ্ন্ধ জািীয় দেশুশ্রম দনরসন নীদি প্রণয়ন করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। সব ধরক্ষ্ণর ঝুঁদকপূণ থ শ্রম মর্ক্ষ্ক 

দেশুক্ষ্ির প্রিোহার করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি।  

আমরা সরকার গেক্ষ্নর পরপরই জািীয় মজুরী ও উৎপািনেীলিা কদমেন গেন কদর। কদমেক্ষ্নর সুপাদরক্ষ্ের দভদিক্ষ্ি 

শ্রদমকক্ষ্ির মজুদর ও ভািা বৃদদ্ধ করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। শ্রদমকক্ষ্ির অবসর গ্রহক্ষ্ণর বয়সসীমা ৫৭ বির মর্ক্ষ্ক ৬০ বিক্ষ্র উন্নীি করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

গাক্ষ্ম থন্টস শ্রদমকক্ষ্ির ন্যেনিম মজুদর প্রায় দবগুণ বাদেক্ষ্য় ৩ হাজার োকায় দনধ থারণ করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় নারী শ্রদমকক্ষ্ির 

আবাসক্ষ্নর ব্যবিা করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি।  

দিয়ানব্বইক্ষ্য়র সরকাক্ষ্রর সময় আমরা রাোয়ি খাক্ষ্ির কক্ষ্য়কটি দেল্প শ্রদমকক্ষ্ির মক্ষ্ধ্য অংেীিাদরক্ষ্ের দভদিক্ষ্ি দলজ 

মিই। এগুক্ষ্লা এখন লাভজনকভাক্ষ্ব চলক্ষ্ি। এবার আমরা খুলনার দপপলস জুে দমলস ও দসরাজগক্ষ্ের কওমী জুে দমল চালু 

কক্ষ্রদি। শ্রদমকক্ষ্ির মুক্ষ্খ হাদস ফুক্ষ্েক্ষ্ি।  

আমরা দবক্ষ্িক্ষ্ে শ্রদমক মপ্ররক্ষ্ণর লক্ষ্যে প্রদেযক্ষ্ণর ব্যবিা কক্ষ্রদি। সরকার টু সরকার দভদিক্ষ্ি শ্রদমক রপ্তাদন শুরু হক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

এক্ষ্ি শ্রদমক কম ব্যক্ষ্য় দবক্ষ্িক্ষ্ে মযক্ষ্ি পারক্ষ্িন। মবিন ও সুক্ষ্যাগ-সুদবধাও মবেী পাক্ষ্চ্ছন। মরদমক্ষ্েন্স প্রাদপ্ত ১৪ দবদলয়ন েলার 

িাদেক্ষ্য় মগক্ষ্ি।  

প্রবাক্ষ্স নারী শ্রদমক মপ্ররক্ষ্ণর লক্ষ্যে নারী প্রদেযণ ইনদিটিউে চালু করা হক্ষ্য়ক্ষ্ি। প্রদেদযি নারীরা এখন সুদনদি থষ্ট চাকুরী 

দনক্ষ্য় দবক্ষ্িক্ষ্ে মযক্ষ্ি পারক্ষ্িন। গি বির সক্ষ্ব থাচ্চ ৩৭ হাজার ৩০০ নারী শ্রদমক দবক্ষ্িক্ষ্ে মগক্ষ্ি।  



আমরা প্রবাসীক্ষ্ির কল্যাক্ষ্ণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চালু কক্ষ্রদি। দবক্ষ্িক্ষ্ে গমক্ষ্নচ্ছুকরা এ ব্যাংক মর্ক্ষ্ক ঋণ দনক্ষ্য় যাওয়ার 

খরচ মমোক্ষ্ি পারক্ষ্িন। ইক্ষ্চ্ছমক্ষ্িা ঋণ পদরক্ষ্োধ করক্ষ্ি পারক্ষ্িন। মিক্ষ্ে দিক্ষ্র দবদনক্ষ্য়াক্ষ্গর জন্য ঋণ দনক্ষ্ি পারক্ষ্িন।  

বিথমান সরকাক্ষ্রর সময় প্রায় এক মকাটি মানুক্ষ্ষর কম থসংিান হক্ষ্য়ক্ষ্ি। মিেী-দবক্ষ্িেী দবদনক্ষ্য়াগ বৃদদ্ধ মপক্ষ্য়ক্ষ্ি। িাই দেল্প 

শ্রদমক্ষ্কর চাদহিা মবক্ষ্েক্ষ্ি। এই চাদহিার সাক্ষ্র্ দনক্ষ্জক্ষ্ির উপযুি কক্ষ্র গক্ষ্ে মিালার জন্য শ্রদমকক্ষ্ির প্রদি আহবান জানাই।  

দপ্রয় শ্রদমক ভাই-মবাক্ষ্নরা,  

আপনারা দেল্প, কৃদষ ও মসবাখাক্ষ্ির প্রাণেদি। আপনাক্ষ্ির দনষ্ঠা ও কম থস্পৃহার ওপরই মিক্ষ্ের অর্ থননদিক অগ্রগদি 

অক্ষ্নকাংক্ষ্ে দনভ থরেীল। মকাক্ষ্না দমথ্যা প্রক্ষ্রাচনায় দবভ্রান্ত হক্ষ্বন না। ভাংচুর কক্ষ্র, অদিরিা সৃদষ্ট কক্ষ্র, কারখানা বন্ধ রাখক্ষ্ল শুধু 

মাদলক যদিগ্রস্ত হক্ষ্ব িা-ই নয়। এক্ষ্ি মিক্ষ্ের প্রবৃদদ্ধ হ্রাস পাক্ষ্ব। আপনাক্ষ্ির কম থসংিাক্ষ্নর সুক্ষ্যাগ কক্ষ্ম আসক্ষ্ব। আবার িাদরক্ষ্যের 

সাক্ষ্র্ যুদ্ধ করক্ষ্ি হক্ষ্ব। িাই দেল্পক্ষ্ক রযা করার িাদয়ে আপনাক্ষ্ির। পাোপাদে বদহরাগি ষেযন্ত্রকারীক্ষ্ির দচদিি কক্ষ্র আইন 

প্রক্ষ্য়াগকারী সংিার হাক্ষ্ি তুক্ষ্ল দিন। আমরা দেল্প পুদলে ইউদনে গেন কক্ষ্রদি। িাক্ষ্ির সহায়িা দনন।  

দেল্প মাদলকক্ষ্ির প্রদি অনুক্ষ্রাধ, শ্রদমকক্ষ্ির সক্ষ্ব থাচ্চ দনরাপিা দনদিি করুন। িাক্ষ্ির ন্যায্য মবিন-ভািা ও অন্যান্য 

অদধকার দনদিি করুন।  

সুদধমন্ডলী,  

বাংলাক্ষ্িে অর্ থননদিক ও সামাদজকভাক্ষ্ব দ্রুি এদগক্ষ্য় যাক্ষ্চ্ছ। বাংলাক্ষ্িে এখন উন্নয়নেীল দবক্ষ্ের জন্য উন্নয়ক্ষ্নর মরাল 

মক্ষ্েল। অগ্রযাত্রার এ ধারা অব্যাহি মরক্ষ্খ আমরা সমৃদ্ধ ও োদন্তপূণ থ বাংলাক্ষ্িে গক্ষ্ে তুলক্ষ্ি চাই। এর মধ্য দিক্ষ্য় আমরা জাদির 

দপিার স্বক্ষ্ের মসানার বাংলা প্রদিষ্ঠা করক্ষ্ি চাই।  

জাদির এ লযে অজথক্ষ্ন কৃষক, শ্রদমক, মমহনদি মানুষসহ সকল শ্রমজীবীক্ষ্ক অগ্রণী ভূদমকা পালক্ষ্নর আহবান জানাই। 

এভাক্ষ্বই আমরা মম দিবসক্ষ্ক অর্ থবহ কক্ষ্র তুলক্ষ্বা।  

এ আো ব্যি কক্ষ্র আদম মম দিবস মমলার শুভ উক্ষ্বাধন মঘাষণা করদি।  

সবাইক্ষ্ক ধন্যবাি।  

মখািা হাক্ষ্িজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাক্ষ্িে দচরজীবী মহাক। 


