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আপনাদদি সকলদক আরম আন্তরিক শুদভচ্ছা যানারচ্ছ। আওয়ামী লীগ শনতৃত্বাধীন সিকাি শ্রম ও কম মসংস্থাদনি 

শেদে এক জ্বপ্লারবক পরিবিমন সাধন কদিদে। আি এই সাফদেি কারিগি আপনািা। ভরবষ্যদি এই সাফদেি ধািাবারহকিা 

িোও আপনাদদি দারয়ত্ব। 

আয শম মাদসি ২৪ িারিখ। সব মকাদলি সব মদশ্রষ্ঠ বাঙারল, যারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুরযবুি িহমান স্বাধীনিাি পি 

এই মাদসি প্রথম রদন ১লা শম আন্তযমারিক শ্রম রদবসদক সিকারি ছুটিি রদন শ াষণা কদিন। এই শ াষনাি মধ্য রদদয় রিরনই 

মহান শম রদবসদক বাংলাদদদর্  শ্ররমক সংহরি রদবস রহদসদব সিকািী স্বীকৃরি প্রদান কদিরেদলন।  

১৯৭২ সাদল বঙ্গবন্ধুি সিকাদিি সময় বাংলাদদর্ আন্তযমারিক শ্রম সংস্থাি (আইএলও) সদস্যপদ লাভ কদি। একই 

বেদিি ২২ জুন বাংলাদদর্ ২৯টি আইএলও কনদভনর্ন অনুসমথ মন কদি, যা রবদেি একটি রবিল  টনা। পিবিীদি ১৯৯৮ 

সাদল ১টি এবং সব মদর্ষ ২০১৩ সাদল আিও ২টি কনদভনর্ন বাংলাদদর্ অনুসমথ মন কদিদে। আইএলও’ি ৩২টি কনদভনর্নই 

আওয়ামী লীগ সিকাদিি রবরভন্ন শময়াদকাদল অনুসমরথ মি হদয়দে। 

মহাদযাট সিকাদিি শনতৃত্বদানকািী বাংলাদদর্ আওয়ামী লীদগি রনব মািনী ইর্দিহাি ‘রদন বদদলি সনদ Vision-

2021’-এ বাংলাদদর্দক মধ্যম আদয়ি শদদর্ পরিণি কিাি অঙ্গীকাি িদয়দে। এদেদে শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালদয়ি 

গুরুত্বপূণ ম দারয়ত্ব িদয়দে। রদন বদদলি সনদদ আমাদদি অঙ্গীকাি অনুযায়ী কম মসংস্থান নীরিমালা, দারিদ্র্ৈ রবদমািন, শবকাি 

সমস্যা সমাধান, নাগরিক যীবনদক অথ মবহ কিাি উদেদর্ একটি সারব মক কম মসংস্থান নীরিমালা গ্রহণ কিা হদয়দে।  

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালদয়ি আওিায় ৬টি অরধদপ্তি-পরিদপ্তি : (১) কল কািখানা ও প্ররিষ্ঠান পরিদর্ মন অরধদপ্তি 

(২) শ্রম অরধদপ্তি (৩) রনম্নিম মজুিী শবার্ ম (৪) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও ৭টি শ্রম আদালি (৫) যািীয় দেিা উন্নয়ন 

কাউরিল সরিবালয় এবং (৬) বাংলাদদর্ শ্ররমক কোণ ফাউদের্ন আমাদদি এ কায মক্রম বাস্তবায়দন কায কদি যাদচ্ছ।  

   আইন ও    ন                           : 

যুদ্ধ রবধ্বস্ত শদদর্ যারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুরযবুি িহমান এি সিকাি শর্াষণহীন সমায প্ররিষ্ঠাি উদেদর্ ১৯৭২ 

সাদল শ্রমনীরি প্রণয়ন কদিরেদলন। ১৯৭৪ সাদল যারিি রপিা শ্রম পরিদপ্তি এবং শট্রর্ ইউরনয়ন শিরযদের্ন পরিদপ্তিদক 

একরেি কদি শ্রম পরিদপ্তি গঠন কদিন।  

িািই ধািাবারহকিায় বিমমান সিকাি বাংলাদদর্ শ্রম আইন-২০০৬ সংদর্াধদনি মাধ্যদম সমদয়াপদযাগী কদিদে। 

শ্ররমকদদি স্বাথ ম সংিেণ কদি ২০১৩ সাদলি জুলাই মাদস শ্রম আইন সংদর্াধন কিা হয়। 

শ্রম আইন সংদর্াধদনি পি এ পয মন্ত শদদর্ি গাদম মন্টস শসক্টদি ৩১৮টি শট্রর্ ইউরনয়ন শিরযদের্ন প্রদান কিা হদয়দে। 

বিমমাদন রবরভন্ন শসক্টদি এ পয মন্ত শমাট ৭,৪৬৭টি শিরযস্টার্ ম শট্রর্ ইউরনয়ন িদয়দে। 



 
 

যািীয় শ্রমনীরি ২০১২ প্রণয়ন কিা হদয়দে। শদদর্ি রর্ল্পায়ন, কমপ্লাদয়ি বাস্তবায়ন ও বরহিঃবারণযৈ প্ররিদযারগিায় 

টিদক থাকাি অরভপ্রাদয় সিকাি যািীয় শপর্াগি স্বাস্থৈ ও শসইফটি নীরিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন কদিদে।  

শদদর্ি ইরিহাদস প্রথমবাদিি মদিা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালদয়ি মন্ত্রীদক শিয়ািন কান কদি যািীয় রর্ল্প স্বাস্থৈ ও 

রনিাপত্তা কাউরিল গঠন কিা হয়। 

গৃহকদম মি সাদথ সংরিষ্ট রবপুল সংখ্যাক শ্রম শগাষ্ঠীদক শ্ররমক রহদসদব স্বীকৃরি প্রদান এবং িাদদি সুিো ও কোণ 

রনরিি কিাি পদদেপ শনয়া হদয়দে।  

সিকািী কম মকিমা-কম মিািীদদি িাকরিি বয়সসীমাি সাদথ সামঞ্জস্য শিদখ শবসিকািী শসক্টদিি শ্ররমকদদি অবসি 

গ্রহদণি বয়সসীমা ৫৭ শথদক ৬০ বেদি উন্নীি কিা হদয়দে।  

রর্শু শ্রম রনিসন নীরিমালা প্রণয়ন : 

রর্শুদদি স্বাস্থৈ, রনিাপত্তা রকংবা জ্নরিকিা হারনকি এমন ৩৮টি কাযদক রর্শুদদি যন্য ঝুঁরকপূণ ম রনধ মািণ কদি রর্শু 

শ্রম নীরিমালা ২০১০ প্রণয়ণ কিা হদয়দে। 

বাংলাদদদর্ ঝুঁরকপূণ ম কাদয রনদয়ারযি রর্শু শ্রম রনিসদনি যন্য শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় কতৃমক ইদিামদধ্য 

রিনটি পয মাদয় ৩টি প্রকল্প বাস্তবারয়ি হদয়দে। 

গাদম মন্টস কািখানায় রনিাপদ কম মপরিদবর্ রনরিি কিাি শেদে রবরভন্ন পদদেপ : 

জ্িরি শপার্াক রর্ল্পসহ সকল রর্ল্প কলকািখানা ও প্ররিষ্ঠান পরিদর্ মন পরিদপ্তিদক অরধদপ্তদি উন্নীি কিা হদয়দে। 

এই অরধদপ্তি কতৃমক ৩২টি পরিদর্ মন টীম এরপ্রল ২০১৫ পয মন্ত গাদম মন্টস কািখানাসহ শমাট ১৭ হাযাি ৯র্’ ৮০টি রর্ল্প কািখানা 

পরিদর্ মন কদিদে। 

অরি রনব মাপনসহ রনিাপদ কম মসংস্থান রনরিিকিদণ গৃহীি কম মপরিকল্পনা বাস্তবায়দনি যন্য ILO কতৃমক ২৪ দর্রমক 

৫ রমরলয়ন মারকমন র্লাদিি Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in 

Bangladesh র্ীষ মক একটি প্রকল্প গ্রহণ কিা হদয়দে। ইদিামদধ্য উক্ত প্রকদল্পি অধীদন National Initiative, 

ACCORD ও ALLIANCE এি মাধ্যদম সব মদমাট ২ হাযাি ৯র্’১১টি গাদম মন্টস কািখানা সদিযরমদন পরিদর্ মন কিা 

হদয়দে। শ্রম আইন লঙ্ঘদনি দাদয় শকান শকান প্ররিষ্ঠাদনি  রবরুদদ্ধ র্ারস্তমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ কিা হদয়দে। 

সমদয়াপদযাগী শ্রমমূে রনধ মািণ : 

আমাদদি সিকাি েমিায় এদস িাষ্ট্রায়ত্ত রর্ল্প প্ররিষ্ঠাদনি শ্ররমকদদি মজুরি কাঠাদমা রনধ মািদণি যন্য যািীয় মজুরি 

ও উৎপাদনর্ীলিা করমর্ন ২০১০ গঠন কদি।  

দু’ দফায় গাদম মন্টস শ্ররমকদদি মজুরি বৃরদ্ধ : 

২০০৯ সাদল আমাদদি সিকাি েমিায় এদস ২০১০ সাদল শদদর্ি শ্রম ন ও সব মারধক জ্বদদরর্ক মুদ্র্া অযমনকািী 

RMG শসক্টদিি শ্ররমকদদি রনম্নিম মজুিী ১৬৬২ টাকা শথদক ৮২ র্িাংর্ বৃরদ্ধ কদি ৩ হাযাি টাকা পুনিঃরনধ মািণ ও 

বাস্তবায়ন কদিদে। পিবিীদি ২০১৩ সাদল গাদম মন্টস শ্ররমকদদি রনম্নিম মজুিী  ৩ হাযাি টাকা শথদক ৭৭ র্িাংর্ বৃরদ্ধ কদি 

৫ হাযাি ৩র্’ টাকা পুনিঃরনধ মািণ কদিদে এবং এি বাস্তবায়ন রনরিি কিা হদয়দে।  

শ্ররমক কোণ শকদেি মাধ্যদম ১ লাখ ৪৪ হাযাি ৮র্’ ৫১ যনদক শসবা প্রদান : 

আমাদদি সিকাি শ্রমবান্ধব সিকাি। শ্ররমকদদি কোণ আমাদদি অন্যিম প্ররিজ্ঞা। শস লদেৈ শ্ররমকদদি কোদণ 

শদদর্ি রবরভন্ন রর্ল্পাঞ্চদল শমাট ২৯টি শ্রম কোণ শকে শসবা রদদয় যাদচ্ছ। এরপ্রল ২০১৫ পয মন্ত এ সব শকে শথদক শ্ররমক ও 

িাদদি পরিবাদিি শমাট ১ লাখ ৪৪ হাযাি ৮৫১যনদক রবরভন্ন পয মাদয় শসবা প্রদান কদিদে। গাদম মন্টস শ্ররমকদদি যন্য 

র্িদমটিী এবং রবদর্ষারয়ি হাসপািাল রনম মাদণি উদযাগ শনয়া হদয়দে। 

শ্ররমক প্ররর্েণ ও কোণ ফাউদের্ন গঠন : 

শ্রম অরধদপ্তদিি অধীন ঢাকা, িট্টগ্রাম, খুলনা ও িাযর্াহী রবভাগীয় র্হদি িািটি শ্রম ও রর্ল্প সর্ম্মরকি প্ররর্েণ 

শকদেি মাধ্যদম ২০০৯ শথদক অযাবরধ ৪টি প্ররর্েণ শকদে ৪৬৯টি প্ররর্েণ শকাদস মি মাধ্যদম ১২ হাযাি ৩৮৮ যনদক 

প্ররর্েণ প্রদান কিা হদয়দে।  

সিকাি শ্ররমক কোণ ফাউদের্ন প্ররিষ্ঠা কদিদে। বিমমাদন ফাউদের্দনি িহরবদল ১০৫ শকাটি টাকা যমা আদে।  



 
 

শ্ররমক কোণ িহরবদলি রবরনদয়াগকৃি অদথ মি লভৈাংর্ শথদকই িাযিীন গাদম মন্টদস অরিকাদে রনহি ১০৯ যন 

শ্ররমক, গি ৫ যানুয়ারি পিবিী ৯৩ রদদন শপদরাল শবামায় পুদে যাওয়া ৯৯ যন শ্ররমকসহ শমাট ৩২৫ যন শ্ররমকদক আরথ মক 

অনুদান প্রদান কিা হয়।  

িানা প্লাযা ট্রাদযরর্ সাফদেি সদঙ্গ শমাকাদবলা :  

িানা প্লাযা ট্রাদযরর্ি উদ্ধাি কাদয সিকাি শয দেিা ও সফলিাি পরিিয় রদদয়দে িা সমগ্র রবেব্যাপী ব্যাপক 

প্রসংরর্ি হদয়দে। িানা প্লাযাি ধ্বংসস্ত্তুদপি শভিি শথদক ২ হাযাি ৪ র্’ ৩৮ যন মানুষদক যীরবি উদ্ধাি কিা হদয়দে। 

সামরিক বারহনীি িত্ত্বাবধাদন পরিিারলি সিকাদিি প্রর্াসরনক উদযাদগি পার্াপারর্ সাধািণ যনগদণি স্বিস্ফূিম অংর্গ্রহদণ 

উদ্ধাি অরভযান িদল। উদ্ধাি অরভযান সাব মেরনক মরনটরিং কিদি রগদয় শসসময় আরম রদন-িাি শিাদখি পািা এক কিদি 

পারিরন।  

যুব প্ররর্েণ ও কম মসংস্থান: 

টানা রিিীয় শময়াদদ দারয়ত্ব পালনকাদল আমাদদি সিকাি ৮ লাখ ৪১ হাযাি ৯৮০ যন যুবকদক প্ররর্েণ প্রদান 

কদিদে, ২ লাখ   ৪০ হাযাি ২৬৯ যদনি আত্মকম মসংস্থান সৃরষ্টসহ ২৭ হাযাি ৪২৮ শকাটি টাকাি ঋণ রবিিণ কিা হদয়দে। 

কম মসংস্থান ব্যাংদকি মাধ্যদম রবনা যামানদি ঋণ প্রদান, ন্যার্নাল সারভ মস গ্যািারন্ট রিম, তৃনমূদল িথ্য শসবা কায মক্রম, একটি 

বারে একটি খামাি, কারিগরি রর্োি ব্যাপক প্রসাদিি মাধ্যদম আমিা ব্যাপক আত্মকম মসংস্থাদনি ব্যবস্থা কদিরে। 

শ্রম র্রক্ত িপ্তানী বৃরদ্ধ এবং উদল্লখদযাগ্য পরিমাণ শিরমদটি অযমন : 

২০০৯ সাদল বাংলাদদদর্ি শিরমদটি রেল ১০ দর্রমক ৭১ রবরলয়ন র্লাি। বাংলাদদর্ ব্যাংদকি রহদসদব পাঁি বেি 

পি ২০১৪ সাদল বাংলাদদদর্ি শিরমদটি আয় শবদে হয় ১৪ দর্রমক ৯৪ রবরলয়ন র্লাি। অন্যরদদক রবএনরপ শযাট সিকাদিি 

সময় অববধভাদব আোই লাখ শ্ররমক মালদয়রর্য়া যায়। এদি কদি ২০০৯ সাদল মালদয়রর্য়া বাংলাদদর্ শথদক যনর্রক্ত 

আমদারন বন্ধ কদি শদয়।  

আওয়ামী লীগ সিকাদিি অদনক শিষ্টাি পি ২০১২ সাদল পুনিায় মালদয়রর্য়াি শ্রমবাযািসহ রবরভন্ন শদদর্ শ্রম র্রক্ত 

িপ্তানীি দিযা নতুন কদি খুদল শদয়া সম্ভব হদয়দে। ‘রয টু রয’ প্ররক্রয়ায় যনর্রক্ত িপ্তানীি কািদণ রবদদর্ গমদনচ্ছুকদদি 

শভাগারন্ত অদনকাংদর্ লা ব হদয়দে। মদন িাখদি হদব-আমাদদি শদদর্ি মানুষ আয আি শবাঝা নয়, িািা শদদর্ি অপাি 

সম্ভাবনাময় মানব সর্ম্দ। 

সুরধবৃন্দ,  

বঙ্গবন্ধু শ্ররমক ও শ্রদমি ময মাদা প্ররিষ্ঠাি যন্য ১৯৭৫ সাদলি ২৬ মাি ম ঐরিহারসক শসাহিাওয়াদী উযাদন প্রদত্ত 

ভাষদণ কৃষক, শ্ররমক, রিক্সাওয়ালা ও শমহনরি যনিাদক শদদর্ি প্রকৃি মারলক অরভরহি কদি যথাযথ সম্মান শদয়াি আহ্বান 

যারনদয় বদলরেদলন, ‘ওিই পরিশ্রদমি পয়সায় শিামিা মাইদন পাও, ওিাই শবরর্ সম্মান পাদব, কািণ, ওিা রনদযিা কামাই 

কদি খায়’। 

আসুন আমিা আমাদদি সারব মক প্রদিষ্টা িািা যারিি রপিা বঙ্গবন্ধুি স্বদেি শসানাি বাংলা গদে তুরল। শদর্ গোি এ 

সংগ্রাদম আপামি যনসাধািদণি ও বাংলাদদদর্ি যয় অরনবায ম। মহান আল্লাহ িাব্বলু আলারমন আমাদদি সহায় শহান। 

শখাদা হাদফয 

যয় বাংলা, যয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদদর্ রিিযীবী শহাক। 

--- 


