
দ ৌলতপুর জুট মিল পুনরায় চালুর কার্ যক্রি উদ্বাধন  

 

ভাষণ  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

 

দেখ হামিনা  

 

িামকযট হাউজ িাঠ, খুলনা, বৃহস্পমতবার, ১১ িাঘ ১৪১৯, ২৪ জানুয়ামর ২০১৩  

 

   

মবিমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

অনুষ্ঠাদ্নর িভাপমত,  

িহকিীবৃন্দ,  

সুমধিন্ডলী,  

মপ্রয় কৃষক-শ্রমিক ভাই ও দবাদ্নরা।  

আিিালামু আলাইকুি।  

             

দ ৌলতপুর জুট মিল পুনরায় চালু উপলদ্ে আজদ্কর অনুষ্ঠাদ্ন উপমিত িবাইদ্ক আমি আন্তমরক শুদ্ভচ্ছা জানামচ্ছ।  

আজ খুলনাবািীর জন্য একটি আনদ্ন্দর ম ন।  ীঘ য  ে বছর পর দ ৌলতপুর জুট মিল আবার চালু হদ্ত র্াদ্চ্ছ।  

খুলনার অর্ যননমতক কি যকান্ড পাট মেল্পদ্ক মঘদ্র গদ্ে উদ্ঠমছল। মবগত িরকার এখানকার মপপলস্ এবং দ ৌলতপুর জুট 

মিল বন্দ কদ্র ম দ্য় এ অঞ্চদ্লর উন্নয়দ্নর পর্ বন্ধ কদ্র দ য়।  

েত েত শ্রমিকদ্ক পদ্র্ বিায়। পাটচাষীদ্ র পাদ্টর ন্যায্যমূল্য পাওয়া দর্দ্ক বমঞ্চত কদ্র। আিরা তাই মপপলি জুট 

মিদ্লর পর দ ৌলতপুর জুট মিল চালু করার মিদ্ধান্ত দনই।  

আজদ্ক দ ৌলতপুর জুট মিল চালুর ফদ্ল খুলনা এলাকায় কদ্য়ক হাজার শ্রমিদ্কর কি যিংিান হদ্ব। তাঁদ্ র পমরবার 

ভালভাদ্ব বাঁচার অমধকার মফদ্র পাদ্ব। পাটচাষীরা তাঁদ্ র পাদ্টর ন্যায্যমূল্য পাদ্ব। আিরা এদ্ক এদ্ক অন্যান্য বন্ধ মিলগুদ্লা চালু 

করার ব্যবিা দনব।  

সুমধবৃন্দ,  

িদ্য স্বাধীন বাংলাদ্ দ্ের অর্ যনীমতদ্ক সুদৃঢ় মভমির উপর  াঁে করার লদ্েে িব যকাদ্লর িব যদ্শ্রষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা 

বঙ্গবন্ধু দেখ মুমজবুর রহিান িিস্ত পাটকল রাষ্ট্রায়ত্ব কদ্রন। দি িিয় মবদ্জএিমি'র মনয়ন্ত্রদ্ণ ৮২টি জুট মিদ্ল কদ্য়ক লাখ 

শ্রমিদ্কর কি যিংিাদ্নর সুদ্র্াগ সৃমি হয়।  

পাটকল শ্রমিদ্করা মিল িামলকদ্ র দোষণ মনপীেন দর্দ্ক মুমি পান। িকল প্রকার সুদ্র্াগ সুমবধািহ িজুমরর মনশ্চয়তা 

হয়। কৃষক ভাইদ্য়রা তাদ্ র উৎপাম ত পাদ্টর ন্যায্যমূল্য পান।  

মকন্তু ১৯৭৫ িাদ্ল বঙ্গবন্ধুদ্ক িপমরবাদ্র হতোর পর দ দ্ের অগ্রগমত িমবর হদ্য় পদ্ে। বাংলার কৃষক-শ্রমিদ্কর ভাদ্ে 

দনদ্ি আদ্ি এক চরি অন্ধকার। বঙ্গবন্ধুদ্ক হতোর পর  াতাদ্গাষ্ঠীর পরািদ্ে য েিতািীনরা েিতার িিন  পাকাদ্পাি করার 

জন্য মবরাষ্ট্রীয়করণ নীমত গ্রহণ কদ্র। এদ্ক এদ্ক পাট কলগুদ্লাদ্ক মবরাষ্ট্রীয়করণ কদ্র। বন্ধ হদ্য় র্ায় অদ্নক পাটকল।  

মবগত মবএনমপ-জািাত দজাট িরকার মবদ্ের বৃহিি পাটকল বাংলাদ্ দ্ের গব য আ িজী জুট মিল ২০০১ িাদ্ল বন্ধ কদ্র 

দ য়। হাজার হাজার শ্রমিক কি যচামর রাতারামত দবকার হদ্য় র্ায়। আজও দিখানকার বাতাি ভারী হদ্য় আদ্ছ এদ্ র কান্না আর 

হাহাকাদ্র।  



আ িজীিহ মবমভন্ন মিদ্লর অিংখ্য শ্রমিক মভোবৃমিিহ নানা িানদ্বতর ও অিানমবক দপোয় নািদ্ত বাধ্য হদ্য়দ্ছ।  

মপ্রয় ভাই ও দবাদ্নরা,  

এদ্ দ্ের লাখ লাখ কৃষক-শ্রমিদ্কর দু যোর কর্া মচন্তা কদ্র আমি বদ্লমছলাি িহান আল্লাহতায়ালা আিাদ্ক সুদ্র্াগ ম দ্ল 

আমি বন্ধ পাটকলগুদ্লা আবার চালু করব। পাটমেল্পদ্ক আবার তার হৃত দগৌরব মফমরদ্য় দ ব। পাটচাষী ও পাট শ্রমিদ্কর মুদ্খ হামি 

দফাটাব, বঙ্গবন্ধুর স্বদ্ের বাস্তবায়ন করব।  

আিাদ্ র মনব যাচনী ওয়া াও মছল তাই। দ ে পমরচালনার  াময়ত্ব মনদ্য় গত ৪ বছদ্র আিরা পাটমেল্পদ্ক মনদ্জর পাদ্য় 

 াঁোদ্ত িব যাত্মক িহদ্র্ামগতা কদ্রমছ। বন্ধ পাটকলগুদ্লা পুনরায় চালু করার জন্য প্রদ্য়াজনীয় কার্ যক্রি হাদ্ত মনদ্য়মছ।  

 াতারা অদ্নক িিয় অদ্র্ৌমিকভাদ্ব অদ্নক মকছু চামপদ্য় ম দ্ত চায়। মকন্তু আিার কাদ্ছ িবার আদ্গ আিার দ দ্ের 

িানুদ্ষর স্বার্ য বে। দ দ্ের এবং দ দ্ের িানুদ্ষর স্বার্ য রোর জন্য আমি দর্ দকান তোগ স্বীকাদ্র প্রস্ত্িত।  

২০১১ িাদ্লর ৫ই িাচ য আমি খুলনার মপপলস্ জুট মিলস্ খামলেপুর জুট মিলস্ মলমিদ্টড নাদ্ি পুনরায় চালু কমর। একই 

বছর ৬ এমপ্রল মিরাজগদ্ের কওিী জুট মিলস্ জাতীয় জুট মিল নাদ্ি পুনরায় চালু করা হয়।  

এরফদ্ল ৬ হাজার ১১৭ জন দলাদ্কর কি যিংিাদ্নর সুদ্র্াগ সৃমি হদ্য়দ্ছ। তাঁদ্ র িদ্ধ্য িমহলা শ্রমিদ্কর িংখ্যা ৪৬৫ জন। 

আজ এই দ ৌলতপুল জুট মিল চালুর িাধ্যদ্ি আরও প্রায় ১২০০ দলাদ্কর কি যিংিান সৃমি হল।  

এছাো মবদ্জএিমি'র চালু মিলগুদ্লাদ্ত ২০০৭ িাদ্ল চাকুমরচ্যেত ৩ হাজার ২৬ জন শ্রমিকদ্ক পুনঃমনদ্য়াগ, ৩ হাজার 

২৩০ জন ব লী শ্রমিকদ্ক িায়ীকরণ ও ২১ হাজার ৭০০ শ্রমিকদ্ক দ মনক িজুমর মভমিদ্ত মনদ্য়াগ দ ওয়া হদ্য়দ্ছ। পােপামে ১ 

হজার ৮১১ জন কি যকতযা-কি যচামরদ্ক নতুনভাদ্ব মনদ্য়াগ দ ওয়া হদ্য়দ্ছ।  

প্রতেে ও পদ্রােভাদ্ব দ দ্ের প্রায় এক-তৃতীয়াংে িানুষ পাট ও পাট মেদ্ল্পর উপর মনভ যরেীল। িারাদ্ দ্ের লাখ লাখ 

পাটচাষীর উৎপাম ত পাদ্টর মবক্রয় ও ন্যায্যমূল্য প্রামি মনমশ্চত করার লদ্েে মবদ্জএিমি িারাদ্ দ্ে ১৭৪টি পাট ক্রয় দকন্দ্র খুদ্লদ্ছ।  

আিরা পাদ্টর ন্যায্যমূল্য মনমশ্চত কদ্রমছ। ফদ্ল চাষীরা পাট উৎপা দ্ন উৎিামহত হদ্চ্ছন। পাটকলগুদ্লার হাজার হাজার 

শ্রমিক আজ খুেী। দজাট িরকাদ্রর আিদ্লর িিস্ত বদ্কয়া দ না পাওনা পমরদ্োধ কদ্র দ ওয়া হদ্য়দ্ছ।  

পাদ্টর মজনি মিদ্কাদ্য়ন্স বা জীবন রহস্য আমবষ্কাদ্রর ফদ্ল পাদ্টর অমিত িম্ভাবনার বার খুদ্ল মগদ্য়দ্ছ। পাদ্টর এই 

অমিত িম্ভাবনাদ্ক বাস্তবাময়ত করদ্ত িরকার িব ধরদ্ণর পদ্ে পাটজাত দিােদ্কর বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ দগদ্জট 

আকাদ্র প্রকাে কদ্রদ্ছ। Golden Fibre পাটদ্ক এবার Diamond Fibre-এ রূপান্তমরত করদ্ত হদ্ব।  

মপ্রয় শ্রমিকবৃন্দ,  

আিরা পাটকলগুদ্লা চালু কদ্র ম মচ্ছ। মকন্তু এটা ভালভাদ্ব পমরচালনার  াময়ত্ব আপনাদ্ র। পাটকলগুদ্লাদ্ক লাভজনক 

প্রমতষ্ঠাদ্ন পমরণত না করদ্ত পারদ্ল এগুদ্লা ভতুমকয ম দ্য় চালু রাখা িম্ভব হদ্ব না।   

আমি জানদ্ত দপদ্রমছ দ ৌলতপুর জুট মিল বদ্ন্ধর অন্যতি কারণ িানীয় দলাকদ্ র দ ৌরাত্ম, লুটপাট ও অনবধ হস্তদ্েপ। 

আমি স্পি কদ্র বদ্ল ম দ্ত চাই, মিল পমরচামলত হদ্ব মিদ্লর মনয়ি অনুর্ায়ী। এখাদ্ন দকান প্রকার অনবধ হস্তদ্েপ িহে করা হদ্ব 

না।  

আিরা কর্ায় মবোি কমর না, কাদ্জ মবোি কমর। কৃমষ, মেল্প, মেোিহ প্রমতটি দেদ্ে আিরা গুণগত পমরবতযন আনার 

দচিা করমছ। জনগণ আিাদ্ র কাদ্জর সুফল ইদ্তািদ্ধ্য দপদ্ত শুরু কদ্রদ্ছ।  

আিরা মবগত চার বছদ্র দ েদ্ক খাদ্দ্য স্বয়ং-িম্পূণ য কদ্রমছ। মজমনিপদ্ের  াি িাধারণ িানুদ্ষর ক্রয় েিতার িদ্ধ্য 

মনদ্য় এদ্িমছ। িানুদ্ষর আয়-দরাজগার দবদ্েদ্ছ। িার্ামপছু আয় দবদ্ে হদ্য়দ্ছ ৮৫০ ডলার। ৮০ লাখ িানুদ্ষর কি যিংিান হদ্য়দ্ছ।  

মবদুেদ্তর উৎপা ন ৩২০০ দিগাওয়াট দর্দ্ক বৃমদ্ধ দপদ্য় প্রায় ৬৫০০ দিগাওয়াদ্ট উন্নীত হদ্য়দ্ছ। প্রায় ৫দকাটি িানুষ 

 মরদ্রিীিার উপদ্র উদ্ঠ িধ্যমবি দশ্রণীদ্ত উন্নীত হদ্য়দ্ছ।    

বাংলাদ্ ে আজ মবদ্ের  রবাদ্র িম্ভাবনার দ ে মহদ্িদ্ব মচমিত। আিরা দর্ মডমজটাল বাংলাদ্ দ্ের রূপদ্রখা ম দ্য়মছ তা 

বাস্তবায়দ্নর পদ্র্।  

কদ্য়কম ন আদ্গ দ দ্ের ইউমনয়ন তথ্য দিবা দকন্দ্র দর্দ্ক িালদ্য়মেয়া দর্দ্ত ইচ্ছুক শ্রমিদ্করা মনবন্ধন কদ্রদ্ছন। টাকা 

পয়িা খরচ কদ্র ঢাকায় মকংবা েহদ্র আিদ্ত হয়মন। এটাই হদ্চ্ছ মডমজটাল বাংলাদ্ দ্ের সুফল।  



মেো খাদ্ত ব্যাপক উন্নয়ন হদ্য়দ্ছ। বছদ্রর প্রর্ি ম দ্নই মেোর্ীদ্ র হাদ্ত আিরা ২৭ দকাটি রমঙন বই তুদ্ল ম দ্য়মছ।  

মপ্রয় শ্রমিক ভাই ও দবাদ্নরা,  

আপনারা মনশ্চই আপনাদ্ র ভালিন্দ বুঝদ্বন। কারা মিল বন্ধ কদ্রদ্ছ, কারা দ দ্ের পাটমেল্প ধ্বংি কদ্রদ্ছ, কারা 

আপনাদ্ র দপদ্ট লামর্ দিদ্রদ্ছ, আপনাদ্ র পদ্র্ বমিদ্য়দ্ছ, দিটা ভুদ্ল দগদ্ল চলদ্ব না।  

এদ্ র  াঁতভাঙ্গা জবাব ম দ্ত হদ্ব। িদ্ন রাখদ্বন েক্ররা ষের্ন্ত্র করদ্ব, মিদ্লর উৎপা ন ব্যাহত করদ্ত দচিা করদ্ব, 

শ্রমিদ্ক শ্রমিদ্ক দকান্দল বাধাদ্ব, ধি যঘট, হরতাল কদ্র উৎপা দ্নর চাকা বন্ধ করদ্ব। এদ্ রদ্ক েি হাদ্ত প্রমতহত করদ্ত হদ্ব। দর্ 

দকান মকছুর মবমনিদ্য় উৎপা দ্নর চাকা িচল রাখদ্ত হদ্ব।    

িবাইদ্ক ধন্যবা  জামনদ্য় আমি দ ৌলতপুর জুট মিল পুনরায় চালুর কার্ যক্রি-এর শুভ উদ্বাধন দঘাষণা করমছ।  

দখা া হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্ ে মচরজীবী দহাক। 


