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নবসনমল্লান র রা মাননর রান ম  

স কমীবৃন্দ,  

উপনস্থত নারী কমীবৃন্দ,  

সমর্বত সুনধমন্ডলী,  

                        আসসালামু আলাইকুম।  

 গার্ম েন্টস্ নের্ে কম েরত নারী কমীর্ের আবাসর্নর জন্য নননম েতব্য হ ার্েল ভবর্নর নভনিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠার্ন উপনস্থত 

সকলর্ক আনম শুর্ভচ্ছা জানাই।  

গার্ম েন্টস কমীর্ের নেন-রাত শ্রম, মানলকর্ের নবননর্য়াগ ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকার্রর নীনত স ায়তার নবননমর্য় হেে 

মূল্যবান ববর্েনেক মুদ্রা অজেন করর্ে। অর্ েনীনত সুদৃঢ়  র্চ্ছ। কম েসংস্থান  র্চ্ছ। োনরদ্রয হ্রাস পার্চ্ছ। নারীর ক্ষমতায়ন  র্চ্ছ। 

গার্ম েন্টস কমীর্ের প্রায় ৮০ েতাংেই নারী। তার্ের আবাসন ননর্য় ইর্তাপূর্ব ে হকউ ভার্বনন। আমরাই প্রর্ম তার্ের আবাসর্নর জন্য 

হ ার্েল ননম োণ প্রকে গ্র ণ কর্রনে।   

 এ প্রকর্ের প্রর্ম ভবর্ন প্রায় এক  াজার নারী কমীর ননরাপে ও উন্নত আবাসর্নর ব্যবস্থা  র্ব। তারা সাশ্রয়ী খরর্ে 

বসবার্সর সুর্ াগ পার্বন। ডাইননং-এ খাবার, নবনামূর্ল্য ফানন েোর, নেনকৎসা গ্র র্ণর জন্য ডাক্তার, হখলাধূলা, কমনরুমস  নেশুর্ের 

জন্য এখার্ন র্াকর্ব হড-হকয়ার সুনবধা।  

নিতীয় ভবন ননম োর্ণরও উর্যাগ হনয়া  র্য়র্ে। হসখার্ন এক  াজার্রর হবনে কমী একই সুর্ াগ-সুনবধা পার্বন। এোড়া 

আমরা গার্ম েন্টস কর্লানী ননম োর্ণর উর্যাগ ননর্য়নে। এর জন্য বাইপাইর্ল জনম ননধ োরণ করা  র্য়র্ে। হসখার্নও কর্য়ক  াজার 

গার্ম েন্টস্ শ্রনমর্কর উন্নত আবাসর্নর সুর্ াগ সৃনি  র্ব।  

সুনধবৃন্দ,  

আমরা এবার সরকার্রর োনয়ত্ব গ্র র্ণর পর গার্ম েন্টস খাতর্ক নবর্েষ গুরুত্ব হেই। এ খার্তর শ্রনমকর্ের ননম্নতম মজুরী 

২০১০ সার্ল ৮২ েতাংে বৃনি কর্রনে। প্রারন ক মজুরী ১৬ে টাকা হর্র্ক ৩  াজার টাকা পুনঃননধ োরণ কর্রনে। গার্ম েন্টস্এ হবতন, 

হবানাস, ওভারটাইম ভাতা প্রানি নননিত করা  র্য়র্ে।  

গার্ম েন্টস্ শ্রনমকর্ের হবতন-ভাতা আরও বৃনির লর্ক্ষয আমরা এখন ওর্য়জ হবাড ে গঠন করর্ত  ানচ্ছ। সাধারণতঃ ৫ বের 

বা তারও হবেী সময় পর মজুরী হবাড ে  য়। আমরা শ্রনমকর্ের স্বার্র্ ের কর্া নবর্বেনা কর্র নতন বের্রর মার্ায়ই তা গঠন করর্ত 

 ানচ্ছ। এর কাজ দ্রুত গনতর্ত এনগর্য় েলর্ে।  

আমরা নবনভন্ন নেোঞ্চর্ল ২৯টি শ্রম কল্যাণ হকন্দ্র প্রনতষ্ঠা কর্রনে। এর মাধ্যর্ম শ্রনমক নেক্ষা হকাস ে পনরোলনা, নবনামূর্ল্য 

প্রার্নমক নেনকৎসা হসবা ও ঔষধ সরবরা  এবং পনরবার পনরকেনা নবষর্য় পরামে ে প্রোন করা  র্চ্ছ।  

আমরা জাতীয় শ্রমনীনত এবং জাতীয় নেশুশ্রম ননরসন নীনত প্রণয়ন কর্রনে। শ্রনমকর্ের অবসর গ্র র্ণর বয়স ৫৭ হর্র্ক 

৬০ বের্র উন্নীত কর্রনে। শ্রনমক ও তার্ের পনরবার্রর কল্যার্ণ শ্রনমক কল্যাণ ফাউর্ন্ডেন আইন সংর্োধর্নর উর্যাগ ননর্য়নে। 

গার্ম েন্টস নেেস  সমগ্র নেেখার্তর আইন শৃঙ্খলার উন্নয়র্ন আমরা ইন্ডানিয়াল পুনলে ইউননট গঠন কর্রনে।  

গার্ম েন্টস্এর নারী কমীবৃন্দ,  

বাংলার্েে আওয়ামী লীগ  খনই সরকার গঠন কর্রর্ে নারীর্ের কল্যার্ণ কাজ কর্রর্ে। সব েকার্লর সব ের্শ্রষ্ঠ বাঙানল, 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু হেখ মুনজবুর র মান মুনক্তযুিকার্ল ক্ষনতগ্রসত্ম নারীর্ের পুনব োসন ও ক্ষমতায়র্নর লর্ক্ষয ১৯৭২ সার্ল ‘নারী 



পুনব োসন হবাড ে' গঠন কর্রন। আমরা জানতর নপতার পোঙ্ক অনুসরণ কর্র নারীর অর্ েনননতক, সামানজক ও রাজনননতক ক্ষমতায়ন 

নননিত করর্ত ননরলস কাজ কর্র  ানচ্ছ।  

আমরা প্রর্মবার্রর মত ে র অঞ্চর্ল কম েজীবী ল্যাকর্টটিং মাোর স ায়তা ত নবল কম েসূনে োলু কর্রনে। কম েজীবী 

নারীর্ের নেশু পনরে োর জন্য ৪৩টি নেশু নেবা ত্ন হকন্দ্র পনরোনলত  র্চ্ছ। প্রানিক নারী গার্ম েন্টস কমীর্ের েক্ষতা উন্নয়র্ন প্রনেক্ষণ 

হেওয়া  র্চ্ছ। নারীর্ের গার্ম েন্টস নডজাইর্নর পাোপানে হমামবানত বতরী, খায প্রনিয়াজাতকরণ, হমাবাইল হফান সানভ েনসং, হকয়ার 

নগনভং, নবউটিনফর্কেন, গার্ড েননং ইতযানে নবষর্য় প্রনেক্ষণ প্রোন করা  র্চ্ছ। প্রনেক্ষণ হের্ষ নবনভন্ন হের্ে োকুরীর সুর্ াগ সৃনি 

 র্চ্ছ। কম ের্ক্ষর্ে নারীর্ের  য়রানী হ্রাস, নারী শ্রনমকর্ের ননরাপে কম েপনরর্বে সৃনি ও নারীর নবরুর্ি সন ংসতা নবষর্য় সর্েতনতা 

বৃনির লর্ক্ষয প্রনেক্ষণ হেওয়া  র্চ্ছ।  

নারী নন োতন প্রনতর্রাধ কর্ে One Stop Crisis Centre - এর মাধ্যর্ম হসবা প্রোন করা  র্চ্ছ। মন লা ও 

নেশু নবষয়ক মন্ত্রণালয় নন োনতত মন লা ও নেশুর্ের পরামর্ে ের জন্য হ েলাইন োলু কর্রর্ে।  

‘েনরদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, নভনজনড কম েসূনে, কৃনষকার্জ ননর্য়ানজত প্রানিক নারী কমীর্ের ভাতাস  েনরদ্র ও 

অস ায় নারীর্ের জন্য সামানজক ননরাপিা হবিনীর খাতগুর্লার্ত বরাদ্দ বহুগুর্ণ বৃনি করা  র্য়র্ে। নারীর্ের জন্য সুনবধা হরর্খ 

জাতীয় বার্জট বতনর করা  র্য়র্ে।  

সুনধমন্ডলী,  

আমরা গার্ম েন্টস্ খার্তর উন্নয়র্নর জন্য কাজ কনর। আর একটি ম ল এ গুরুত্বপূণ ে খাতটি ধ্বংর্সর জন্য ষড় ন্ত্র কর্র। 

ওয়ানেংটন হপার্ে কলাম নলর্খ নজএসনপ বন্ধ কর্র হেয়ার জন্য বর্লন। গার্ম েন্টস্ নের্ের নবরুর্ি লনবে ননর্য়াগ কর্র। হের্ে 

শ্রনমকর্ের মর্ধ্য গুজব েনড়র্য় তার্েরর্ক হক্ষনপর্য় হতার্ল, কারখানায় আগুন হেয়ার হেিা োলায়। এই কুেিী ম ল  ার্ত নতুন 

হকার্না ষড় ন্ত্র করর্ত না পার্র হসনের্ক গার্ম েন্টসকমীস  সংনিি সকলর্ক সজাগ র্াকার আহ্বান জানাই।  

গার্ম েন্টস খার্ত  খনই হকান দুর্ েটনা  র্য়র্ে আমরা কালনবলম্ব না কর্র সমস্ত সামর্থ্ে নের্য় তা হমাকানবলা করার হেিা 

কর্রনে। সম্প্রনত সাভার্রর রানা প্লাজা দুর্ েটনায় উিার তৎপরতা ও পুনব োসন এর অনন্য উো রণ।  

আমরা রানা প্লাজায় ভবনধ্বর্স নন তর্ের পনরবার ও আ তর্েরর্ক ১৬ হকাটি টাকা স ায়তা নের্য়নে। আ তর্ের 

নেনকৎসার জন্য ২২টি  াসপাতার্ল প্রায় হেড় হকাটি টাকা প্রোন করা  র্য়র্ে। অসনাক্তকৃত নন তর্ের নডএনএ পরীক্ষা হেষ  র্ল 

তার্ের পনরবার্রর মার্েও  অর্ ে স ায়তা হেয়া  র্ব।  

সুনধবৃন্দ,  

আমরা হের্ের কৃনষ, স্বাস্থয, হ াগার্ াগ, নেক্ষা, তর্থ্-প্রযুনক্ত, অবকাঠার্মা উন্নয়নস  প্রনতটি হসক্টর্র গত সার্ড় োর বের্র 

ব্যাপক উন্নয়ন কর্রনে। ঢাকা-আনরো ম াসড়র্ক সাভার-নবীনগর অংে, ঢাকা-েট্টগ্রাম ম াসড়ক, জয়র্বেপুর-ময়মননসং  সড়ক 

এবং নবীনগর-েন্দ্রা সড়ক োরর্লর্ন উন্নীত কর্রনে। ঢাকা-আনরো ম াসড়র্ক ১১টি দুর্ েটনাপ্রবণ বাঁক প্রেস্ত ও সরলীকরণ করা 

 র্য়র্ে। ে ীে আ সান উল্লা  মাোর উড়াল হসতু, নমরপুর এয়ারর্পাট ে হরাড় ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস, কুনড়ল ফ্লাইওভার, 

 ানতর নেল প্রকেস  নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়র্নর ফর্ল ঢাকা ও এর আর্ে-পার্ের হ াগার্ াগ ব্যাবস্থায় আমূল পনরবতেন 

এর্সর্ে। ঢাকা-েট্টগ্রাম োর হলর্নর কাজও এনগর্য় েলর্ে।  

কৃনষ উৎপাের্ন আমরা ব্যাপক সাফল্য অজেন কর্রনে। কৃষর্কর জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট হখালার সুর্ াগ কর্র 

নের্য়নে। ৯৫ লার্খরও হবেী ব্যাংক একাউন্ট হখালা  র্য়র্ে। সার্রর োম নতন েফা হ্রাস করা  র্য়র্ে। হেে আজ খার্য প্রায় 

স্বয়ংসম্পূণ ে।  

সামানজক ননরাপিা হবিনীর বরাদ্দ বহুগুর্ণ বৃনি কর্রনে। বয়স্ক ভাতা, নবধবা ভাতা, স্বামী পনরতযক্তা ও দুঃস্থ ভাতা, পঙ্গু, 

প্রনতবন্ধী ও অস ায়র্ের জন্য ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, অসচ্ছল মুনক্তর্ ািার্ের জন্য সম্মানী, ভতুেনক মূর্ল্য হখালা বাজার্র 

খাযপণ্য নবনি, নভনজনড, নভনজএফ, হটে নরনলফ, কার্জর নবননমর্য় খায কম েসূেীর আওতায় খায স ায়তা, কম েসংস্থার্নর সুর্ াগ 

সৃনিস  ব্যাপক কম েসূনে বাস্তবানয়ত  র্চ্ছ। সারা হের্ে প্রায় ১৫  াজার কমুযননটি নিননক এবং স্বাস্থয হকন্দ্র স্থাপন করা  র্য়র্ে। 

প্রনতটি ইউননয়র্ন তর্থ্ হকন্দ্র ননম োণ করা  র্য়র্ে। প্রযুনক্ত নবর্ভে মুক্ত বাংলার্েে গড়র্ত আমরা বিপনরকর।  



বাংলার্েে নবর্ের ৫ম উচ্চ প্রবৃনি অজেনকারী হেে। নবর্ের নিতীয় বৃ িম বতনরর্পাোক রিাননকারক হেে। প্রবাসী 

আর্য়র নেক হর্র্ক ৭ম। আমার্ের গড় প্রবৃনি প্রায় সার্ড় েয় েতাংে। মার্ানপছু আয় ৬৩০ ডলার হর্র্ক ৯৫০ ডলার্র উন্নীত 

 র্য়র্ে। নরজাভ ে ১৬ নবনলয়ন ডলার্রর হবেী। আমার্ের কম েসংস্থান হবর্ড়র্ে। পাঁে হকাটি মানুষ ননম্ননবি হর্র্ক মধ্যনবর্ি উন্নীত 

 র্য়র্ে। প্রায় ১ হকাটি মানুর্ষর কম েসংস্থান  র্য়র্ে। আমরা সমুদ্র নবজয় কর্রনে। হের্ে-নবর্ের্ে প্রেংনসত  নচ্ছ। আিজোনতক 

পুরস্কার পানচ্ছ। বাংলার্েে আজ নবর্ের বুর্ক উন্নয়র্নর হরাল মর্ডল।  

সুনধমন্ডলী,  

আসুন হের্ের উন্নয়র্ন েলমত নননব ের্ের্ষ সকর্ল একতাবি  ই। উন্নয়র্নর ধারাবান কতা রক্ষা কনর। মুনক্তযুর্ির আেে ে, 

সংনবধান ও গণতন্ত্রর্ক সমুন্নত রানখ।  

গার্ম েন্টস শ্রনমকর্ের জীবন-মান উন্নয়র্ন সরকার্রর পাোপানে ব্যবসায়ী সংগঠনস  সংনিি সকলর্ক এনগর্য় আসার 

আহ্বান জানাই। সকলর্ক আবারও ধন্যবাে জাননর্য় আমার বক্তব্য এখার্নই হেষ করনে।  

হখাো  ার্ফজ।  

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলার্েে নেরজীবী হ াক।  

 


