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শ্রম আইনে প্রস্তাবিত সংন াধনের আন ানে মতামত ও সুপাবর
০৬ অক্টোবর ২০১৮, ১২:১১ আপক্েট: ০৬ অক্টোবর ২০১৮, ১২:৪৯
প্রিন্ট সংস্করণ

গত ১৭ সসক্েম্বর ২০১৮, িথম আক্ োর আক্ োজক্ে ও বোং োক্েশ প্র গযো এইে অযোন্ড সোপ্রভক্ি সস ট্রোক্ের
(ব্লোে) সহক্ োপ্রগতো ‘শ্রম আইক্ে িস্তোপ্রবত সংক্শোধক্ের আক্ োক্ে মতোমত ও সুপোপ্ররশ’ শীর্ে
ি সগো ক্টপ্রব
ববঠে অেুষ্ঠিত হ । অেুিোক্ে উপপ্রিত আক্ োচেক্ের বক্তবয সংপ্রিপ্ত আেোক্র এই সরোড়পক্ে ছোপো হক্ ো।
আন াচোয় সুপাবর
■ শ্রমসংরোন্ত মোম োর প্রবচোরিক্রর ো প্রবেল্প প্রবক্রোধ প্রেষ্পপ্রি (এপ্রেআর) পদ্ধপ্রত অন্তভভক্ত
ি েরক্ত হক্ব
■ িপ্রতপূরক্ণর সব ো আইএ ওর প্রেক্েিশেো অেুসরণ েরক্ত হক্ব
■ সট্রে ইউপ্রে েক্ে স্বোধীেভোক্ব েোজ েরোর সুক্ োগ সেও ো িক্ োজে
■ আইক্ের মোধযক্ম শ্রপ্রমক্ের চোেপ্ররর প্রেশ্চ তো িেোে েরো জরুপ্রর

■ শ্রম আেো ক্ত প্রবচোরেো সশর্
ি
হও োর জেয সম প্রেপ্রেিষ্ট েক্র প্রেক্ত হক্ব
■ স ৌে হ রোপ্রে বক্ে সুস্পষ্ট প্রেেপ্রেক্েিশেো থোেো িক্ োজে
■ শ্রপ্রমক্ের সুপ্রবধোক্থ শ্রমঘে
ি
এ োেো শ্রম আেো ক্তর সংখ্যো বৃক্রদ্ধ েরো েরেোর
■ েমক্িক্ে
ি
স ক্েোক্েো িেোর হ রোপ্রের জেয সুপ্রেপ্রেিষ্ট শোক্রস্তর প্রবধোে েরো জরুপ্রর
■ শ্রপ্রমেক্ের জেয েুঘটেো
ি
প্রবমোর বযবিো েরো স ক্ত পোক্র
আন াচো- আব্দু োইয়ুম
সরেোর শ্রম আইে সংক্শোধক্ের উক্েযোগ প্রেক্ ক্ছ। িস্তোবেো প্রশশুশ্রমক্ে প্রেপ্রর্দ্ধ েরো হক্ ক্ছ। জপ্ররমোেোর
বযবিো আক্ছ। ১৪ বছক্রর প্রেক্চ স ক্েোক্েো ব সী প্রশশুক্ে েোক্জ প্রেক্ োগ প্রেক্ত প্রেক্র্ধ েরো হক্ ক্ছ।
এসবই ভোক্ ো উক্েযোগ, তক্ব িস্তোপ্রবত সংক্শোধেীর সবশ প্রেছভ প্রবর্ক্ আরও েোজ েরোর সুক্ োগ আক্ছ। শ্রম
আইক্ের েো ের
ি বযবহোক্রর সিক্ে সেোে উক্েযোগ গ্রহণ েরো ো , তো আজক্ের আক্ োচেোর প্রবর্ । এখ্ে
এ প্রবর্ক্ ব্লোক্ের পি সথক্ে আক্ োচেো েরক্বে সমো. বরেত আ ী।

সমো. বরেত আ ী
মমা. িরেত আ ী
সম্প্রপ্রত মপ্রিপপ্ররর্ক্ে পোস হও ো শ্রম আইক্ের খ্সড়ো আরও প্রেছভ গুরুত্বপূণ প্রি বর্ প্রবক্বচেো েরো স ক্ত
পোক্র। শ্রম ও শ্রপ্রমক্ের সক্ে জপ্রড়ত চোরষ্ঠট প্রবর্ ক্ে সেন্দ্র েক্র ব্লোে পরোমশ িেোে
ি
েক্রক্ছ।
এগুক্ ো হক্ ো শ্রপ্রমক্ের সংজ্ঞো প্রেধোরণ,
ি
িপ্রতপূরণ, শ্রমপ্রবর্ ে মোম ো-সমোেদ্দমোর প্রবচোরিক্রর ো
এপ্রেআরক্ে (প্রবেল্প প্রবক্রোধ প্রেষ্পপ্রি) অন্তভভক্ত
ি েরো ও স ৌে হ রোপ্রে প্রেরসক্ের জেয মহোমোেয হোইক্েোক্টি র
স রো রক্ ক্ছ, তো শ্রম আইক্ে ুক্ত েরো।
শ্রপ্রমক্ের সংজ্ঞো তেোরপ্রে েমেতি
ি োক্ে শ্রপ্রমে প্রহক্সক্ব গণয েরো হক্ে েো। ২০১৩ সোক্ শ্রম আইে
সংক্শোধক্ের আক্গ তেোরপ্রে েমেতি
ি োক্ে শ্রপ্রমে প্রহক্সক্ব গণয েরো হক্তো। তেোরপ্রে েমেতি
ি োর েোক্জর
িেৃপ্রত অেু ো ী প্রতপ্রেও এেজে শ্রপ্রমে।
িপ্রতপূরক্ণর সিক্ে মৃত শ্রপ্রমক্ের সব ো ২ োখ্ ও িো ীভোক্ব অিম শ্রপ্রমক্ের জেয ২ োখ্ ৫০ হোজোর
টোেো িেোক্ের িস্তোব েরো হক্ ক্ছ। এর আক্গ ১ োখ্ ও ১ োখ্ ২৫ হোজোর টোেোর প্রবধোে েরো হক্ প্রছ । তক্ব
আক্গ সথক্েই িপ্রতপূরণ প্রেধোরণ
ি েক্র রোখ্ো উপ্রচত ে । বরং িপ্রতপূরণ প্রবক্বচেো েরোর সিক্ে এেষ্ঠট
েূযেতম মোেেণ্ড থোেো উপ্রচত। এ সিক্ে আন্তজিোপ্রতে শ্রম সংিো (আইএ ও), মোরোত্মে েুঘটেো
ি
আইে
১৮৫৫ সোক্ র উচ্চ আেো ক্তর প্রবপ্রভন্ন েক্রজর অেুসরণ েরো স ক্ত পোক্র। েমিক্ে
ি
েুঘটেো
ি
এেজে
শ্রপ্রমক্ের মৃতভযবরক্ণ ২০ োখ্ এবং িো ীভোক্ব অিম বযক্রক্তক্ে ২৫ োখ্ টোেো িপ্রতপূরণ িেোে েরো উপ্রচত।
মৃত শ্রপ্রমক্ের সিক্ে অবসর ও অবসরেো ীে সুক্ োগ-সুপ্রবধোগুক্ ো প্রবক্বচেো েরো উপ্রচত। অিম শ্রপ্রমক্ের
সিক্ে প্রচপ্রেৎসোর খ্রচ প্রবক্বচেো থোেক্ত হক্ব।

আবোর অিো ীভোক্ব িপ্রতগ্রস্ত শ্রপ্রমক্ের সিক্ে প্রচপ্রেৎসোর খ্রচ ও েোজ সথক্ে প্রবরত থোেো সমক্ র সম্ভোবয
মজুপ্রর প্রবক্বচেো েরো েরেোর। মৃত বো িো ীভোক্ব িপ্রতগ্রস্ত শ্রপ্রমক্ের পপ্ররবোর সথক্ে এেজে সেসযক্ে
স োগযতো অেু ো ী েোক্জর সুক্ োগ সেও ো। িপ্রতপূরণ সম্পূণভোক্ব
ি
েো সেও ো প ন্ত
ি সবক্শর্
ি
মজুপ্রর িেোে
েরক্ত হক্ব।
২০১৩ সোক্ রোেো প্লোজো ঘটেোর মোম ো মহোমোেয হোইক্েোটি প্রবভোক্গর প্রেক্েিশেো িপ্রতপূরক্ণর পপ্ররমোণ
প্রেধোরক্ণ
ি
সুপোপ্ররশ িেোক্ের জেয গষ্ঠঠত েপ্রমষ্ঠট আইএ ও েেক্ভেশে ও সপইে অযোন্ড সোফোপ্ররংক্ র প্রবর্ক্
প্রবক্বচেো েক্রপ্রছক্ ে। প্রেও রোেো প্লোজো মোম ো আজ প ন্ত
ি প্রেষ্পপ্রি হ প্রে। প্রেন্তু ইেোেীং সবশ প্রেছভ
মোম ো েুঘটেোর
ি
প্রশেোর বযক্রক্তর আ , েুক্ভিোগ ও অেযোেয প্রবর্ প্রবক্বচেো সরক্খ্ মোম োর িপ্রতপূরণ
প্রেধোরণ
ি েরো হক্ে।
সোংবোপ্রেে সমোজোক্ে হক্ের মোম ো মহোমোেয আপ্রপ প্রবভোগ ১ সেোষ্ঠট ৭১ োখ্ টোেো িপ্রতপূরণ সেও োর
রো প্রেক্ ক্ছে। শ্রম আেো ক্তর সংখ্যোর তভ েো মোম োর পপ্ররমোণ অক্েে সবপ্রশ। বোং োক্েক্শ এখ্ে প ন্ত
ি
৭ষ্ঠট শ্রম আেো ত ও ১ষ্ঠট আপ্রপ ট্রোইবুযেো রক্ ক্ছ।
শ্রম আইে অেু ো ী শ্রম আেো ক্তর প্রবচোরিক্রর ো সফৌজেোপ্রর েো প্রব
ি প্রধর সংপ্রিপ্ত প্রবচোর পদ্ধপ্রত এবং
সেও োপ্রে েো প্রব
ি প্রধ িক্ োজয। বতিমোক্ে শ্রম আেো ক্ত ১৭ হোজোর ১২১ষ্ঠট মোম ো চ মোে। শ্রম আইক্ের ২১৪
ধোরো আরও এেষ্ঠট ধোরো প্রহক্সক্ব প্রবেল্প প্রবক্রোধ প্রেষ্পপ্রির প্রবর্ ষ্ঠট অন্তভভক্ত
ি েরো স ক্ত পোক্র। তোহক্
অক্েে মোম ো দ্রুত প্রেষ্পপ্রি হও োর সুক্ োগ পোক্ব।
েমক্িক্ে
ি
স ৌে হ রোপ্রে বক্ের জেয মহোমোেয হোইক্েোক্টি র স রো , তো শ্রম আইক্ে অন্তভভক্ত
ি েরক্ত হক্ব।

খ্ন্দেোর সগো োম সমো োক্েম সহোক্সে
খন্দোর ম া াম মমায়ানেম ম ানসে
বতিমোক্ে বোং োক্েশ স্বক্ল্পোন্নত সেক্শর তোপ্র েো সথক্ে সবর হক্ আসক্ছ। এ জে্ আমোক্ের এেটো িস্তুপ্রত
থোেো েরেোর। েোরণ, মধযম আক্ র সেক্শ পপ্ররণত হক্ আন্তজিোপ্রতেভোক্ব বোং োক্েক্শর ওপর েজর রোখ্ো
হক্ব। সেক্শর আইেেোেুে েী প োক্ি রক্ ক্ছ, সেমে মোেপ্রছ ইতযোপ্রে প্রবর্ প্রবক্বচেো েরো হক্ব।
সমসযো হক্ ো, শ্রম আইে ব ক্ত আমরো সেব সপোশোেপ্রশক্ল্পর সক্ে সম্পৃক্ত প্রবপ্রধপ্রেক্র্ধগুক্ ো প্রচন্তো েপ্রর।
এ মোেপ্রসেতো সথক্ে সবর হক্ আসক্ত হক্ব। সপোশোেপ্রশক্ল্পর বোইক্রও শ্রক্মর বড় খ্োত রক্ ক্ছ। এগুক্ ো
আমোক্ের প্রবক্বচেো রোখ্ো উপ্রচত।
প্রশল্পশ্রপ্রমেক্ের সিক্ে ব ো হক্ থোক্ে, ১৪ সথক্ে ১৮ বছর ব সীরো হো েো েোজ েরক্ত পোরক্ব। প্রেন্তু সেখ্ো
ো , তোক্ের প্রেক্ এেজে পপ্ররণত শ্রপ্রমক্ের েোজ েরোক্েো হক্ে। এ প্রবর্ক্ িশোসক্ের েড়ো েজরেোপ্রর
থোেো েরেোর। তক্ব বতিমোক্ে প্রশশুশ্রপ্রমক্ের ব স ১২ সথক্ে ১৪ বছর েরো হক্ ক্ছ। এষ্ঠট এেষ্ঠট ভোক্ ো প্রেে।
িপ্রতপূরক্ণর সিক্ে ২০ োখ্ টোেো িেোে শোরীপ্ররে ও মোেপ্রসে সভোগোপ্রন্তর প্রবর্ গুক্ ো প্রবক্বচেো ধরো
হক্ ক্ছ। এ সিক্ে রোেো প্লোজো েুঘটেো
ি
িপ্রতপূরণ িেোক্ের সিক্ে এেটো মোেেণ্ড রক্ ক্ছ। শ্রপ্রমেক্ের
জেয েুঘটেো
ি
প্রবমোর বযবিো েরো স ক্ত পোক্র।

শ্রপ্রমেক্ের মোম ো প্রেষ্পপ্রি েরোর সিক্ে শ্রম আেো তক্ে আরও সক্রর হক্ত হক্ব। শ্রম আেো ক্ত
প্রবচোক্রর সিক্ে সম প্রেপ্রেিষ্ট েরো স ক্ত পোক্র। সম প্রেপ্রেিষ্ট েক্র প্রেক্ প্রবচোরিক্রর ো প্রব প্রম্বত হও োর
আশঙ্কো থোেক্ব েো। শ্রমঘে এ োেোগুক্ োক্ত আেো ক্তর সংখ্যো বোড়োক্েো সগক্ শ্রপ্রমক্ের আেো ক্ত আসক্ত
সুপ্রবধো হক্তো। অক্েে সম আেো ক্ত আসোর প্রবপ্রভন্ন সভোগোপ্রন্তর েথো প্রচন্তো েক্র অক্েে শ্রপ্রমে আইক্ের
আশ্র গ্রহক্ণ প্রবরত থোক্েে।
সেোক্েো সেোক্েো সম েোক্জর চোপ বৃক্রদ্ধ েক্র সেও ো হক্ে। এ জেয স ৌে হ রোপ্রে ও অসেোচরণ—এই েুষ্ঠট
প্রবর্ ক্ে আ োেো েক্র প্রবক্বচেো েরক্ত হক্ব।
িস্তোপ্রবত সংক্শোপ্রধত শ্রম আইে বোস্তবো ক্ের পর শ্রক্মর প্রবপ্রভন্ন খ্োক্তর ওপর সমীিো েক্র সেখ্ো উপ্রচত। এ
আইে েো েক্রর
ি
ফক্ সেোে খ্োক্ত েী ধরক্ের পপ্ররবতিে হস ো, েোরও সমসযো হক্ে প্রে েো বো ইতযোপ্রে প্রবর্
সমীিো েক্র সেখ্ো িক্ োজে।

েোমরুে েোহোর
োমরুে ো ার
িস্তোপ্রবত শ্রম আইক্ে ‘অশ্লী ’ ও ‘অভদ্রতোজপ্রেত’ শব্দগুক্ ো মুক্ছ সফ োর অেুক্রোধ জোেোক্রে।
েমক্িেক্ে
ি
পপ্ররক্বশবোেব ও েোরীবোেব শব্দগুক্ ো অন্তভভক্ত
ি েরোর জেয অেুক্রোধ েরপ্রছ।
স ৌে প্রে োতে
ি
বো হ রোপ্রে িপ্রতক্রোক্ধ মহোমোেয হোইক্েোক্টি র প্রেক্েিশেো পপ্ররষ্কোর ও বযবহোক্রোপক্ োগী। সসটো
অন্তভভক্ত
ি েরো স ক্ত পোক্র। তোহক্ েোরীক্ের ববর্ময প্রেরসক্ে োরো েোজ েরক্ছ, সসটো সহজ হক্
োক্ব।
উন্ন ে-সহক্ োগী িপ্রতিোক্ের প্রবরুক্দ্ধ ভোবমূপ্রত ি িুণ্ে েরোর অপ্রভক্ োগ েরো হ । এটো প্রেন্দেী ।
প্র েববর্মযপ্রভপ্রিে সপ্রহংসতো প্রেরসক্ে সক্চতেতো বৃক্রদ্ধ এবং শ্রপ্রমেক্ের অপ্রধেোর আেোক্ এেক্রজওগুক্ ো
গুরুত্বপূণ ভূ
ি প্রমেো রোক্খ্।
সম্প্রপ্রত সজোগ সেো োপ্র শক্ের মোধযক্ম এেটো েোজ শুরু েরো হক্ ক্ছ, স খ্োক্ে ব্র্যোে, ব্লোে, ক্ররপ্রে োে
ৃ
এইে, এসএেপ্রভ এবং েোরীপি এেক্ে েোজ েরক্ছ। এর উক্দ্দশয হক্ ো সুশঙ্খ
েমপপ্র
ি রক্বশ সৃষ্ঠষ্টর সিক্ে
মোপ্র ে-শ্রপ্রমে উভক্ র এেষ্ঠট উপো সবর েরো।
এ সিক্ে মহোমোেয হোইক্েোক্টি র রো এেষ্ঠট বড় সহো । এর েো ের
ি বযবহোর েরক্ত পোরক্ অক্েে সমসযো
প্রে িক্ণর মক্ধয চক্ আসক্ব। এটো উন্ন েক্ে গপ্রতশী েরক্ব এবং উভ পিক্ে োভবোে েরক্ব।
প্রেও এটো প্রেক্ আইে বতপ্ররর িক্রর ো শুরু হক্ ক্ছ। আইক্ের খ্সড়ো হক্ ক্ছ। এখ্োে সথক্ে স প্রেক্েিশেো
আসক্ব, তো প্রেক্ েতৃপ
ি িক্ে প্রেক্ েোজ েরোর এেটো সিে বতপ্রর হক্ব।
সম্প্রপ্রত সজোগ সেো োপ্র শক্ের উক্েযোক্গ এেটো প্রভপ্রি জপ্ররপ হক্ ক্ছ। সসখ্োক্ে ৬৪ শতোংশ মোেুর্ বক্ ক্ছে,
িপ্রতক্রোধমূ ে এেষ্ঠট আইক্ের েথো তোাঁরো শুক্েক্ছে। স্পষ্ট সেোক্েো ধোরণো সেই। এ জেয আইক্ে এটো

অন্তভভক্ত
ি হক্ েো বদ্ধতো সৃষ্ঠষ্ট হক্ব, সব সিে েোরীবোেব হক্ব। সোমপ্রগ্রে শ্রপ্রমেক্ের উন্ন ক্ে ভূ প্রমেো রোখ্ক্ব
এবং মোপ্র েপি থোথ উপে
ি
ৃ ত হক্ব।
সন্তোেক্ে সে-সে োর সসন্টোক্র রোখ্োর বযবিো েরো হক্ মোক্ রো প্রেছভটো হক্ ও েোক্জ মক্েোক্ োগ প্রেক্ত
পোরক্বে।

ও োক্জেু ইস োম খ্োে
ওয়ানেদু ইস াম খাে
বতপ্রর সপোশোে বোং োক্েক্শর রমবধমোে
ি
ও অেযতম গুরুত্বপূণ এেষ্ঠ
ি
ট খ্োত। প্রেন্তু েুুঃক্খ্র প্রবর্ , সসখ্োক্েও
প্রবপ্রভন্ন প্রেে প্রেক্ সংেট রক্ ক্ছ। শ্রম আইে ও অেয আইেগুক্ ো মোেো হক্ে েো। আইে মোেো হক্ সংেট
সৃষ্ঠষ্ট হক্তো েো।
বোং োক্েক্শর শ্রম আইে প্রে আইএ ও েেক্ভেশে সমক্ে অবোধ সট্রে ইউপ্রে ে প্রেক্রশ্চত েরত, তোহক্
শ্রপ্রমে ও মোপ্র ে উভক্ র স্বোথ রপ্র
ি িত হক্তো। ইউপ্রে ে গঠক্ের জেয িক্ োজেী সমথেি এবোক্রর
সংক্শোধেীক্ত ৩০ শতোংক্শর পপ্ররবক্তি ২০ শতোংক্শ প্রেক্ আসো হক্ ক্ছ। এটো আইএ ও েেক্ভেশে
পপ্ররপন্থী। সেোক্েো ধরক্ের শতোংশ রোখ্ো োক্ব েো। এেসম সেোক্েো শতোংশ েো থোেক্ ও সেোক্েো েোরখ্োেো
প্রতেটো ইউপ্রে ক্ের সবপ্রশ প্রছ েো। শতোংশ েক্র বেপ্রতে অবিোেক্ে জ োঞ্জপ্র সেও ো ষ্ঠঠে ে । এটো বে
েক্র সেও ো উপ্রচত।
শ্রম আইে আইএ ওর সচতেোপ্রবক্রোধী হক্ ও সেোক্েো প্রবর্ক্ প্রিপিী বো ক্রেপিী আক্ োচেো েক্র সমসযো
সমোধোক্ের েথো ব ো হক্ ক্ছ। এটো ভোক্ ো প্রেে। প্রেন্তু সট্রে ইউপ্রে ে েরক্ত েো প্রেক্ মধযিতো েরক্ব সে? ৪
হোজোর সপোশোে েোরখ্োেোর ৭০০ সট্রে ইউপ্রে ক্ের সবপ্রশর ভোগই প্রেক্রি । এেজে শ্রপ্রমে সট্রে ইউপ্রে ক্ের
সক্ে ুক্ত হক্ মোপ্র ে তোাঁক্ে চোেপ্ররচভযত েক্রে। এ সিক্ে স বোর প্রেপোটি ক্মন্ট ও েোরখ্োেো পপ্ররেশক্ের
ি
ভূ প্রমেো থোেক্ত হক্ব।
বেবে্ধু সশখ্ মুক্রজবুর রহমোে আইএ ও েেক্ভেশক্ের পক্ি প্রছক্ ে। ২০০৮ সোক্ র প্রেবোচক্ে
ি
আও োমী
ীক্গর প্রেবোচেী
ি
ইশক্তহোক্র আইএ ও েেক্ভেশে অেু ো ী শ্রম আইে পপ্ররবতিে েরোর েথো উক্েখ্ প্রছ ।
১০ বছর আক্গ িচপ্র ত িপ্রতপূরণ ১ োখ্ টোেোক্ে বতিমোক্ে ২ োখ্ টোেো েরো হক্ ক্ছ। তক্ব মুদ্রোস্ফীপ্রতর
প্রবর্ ষ্ঠট প্রচন্তো েরক্ এটো সেোক্েো িপ্রতপূরণই ে ।
ব্লোে েতৃে
ি ২০ োখ্ টোেো িপ্রতপূরক্ণর িস্তোব সেও ো হক্ ক্ছ। তক্ব এটোও ষ্ঠঠে ে । িপ্রতপূরক্ণর সব ো
শ্রপ্রমক্ের সক্ে মোপ্র ক্েরও োভ-িপ্রতর প্রবপ্রভন্ন প্রেে প্রবক্বচেো েক্র আপ্রথে
ি প্রবর্ ষ্ঠট প্রেধোরণ
ি েরো উপ্রচত। এ
সিক্ে এেজে শ্রপ্রমে েত বছর সক্রর ভোক্ব শ্রম প্রেক্ত পোরক্বে, সসটো প্রবক্বচেো েরো উপ্রচত। এক্ত
জীবক্ের মূ য সেও ো েো সগক্ ও েযো য িপ্রতপূরণ িেোে েরো উপ্রচত। ইপ্রপক্জক্ের জেয আ োেো সেোক্েো
আইক্ের িক্ োজে সেই। সোরো সেক্শর সব শ্রপ্রমক্ের প্রবর্ এ আইক্ের আওতো প্রবক্বচেো েরক্ত হক্ব।
প্রবক্ভে েরো উপ্রচত হক্ব েো। এে সেক্শর শ্রপ্রমক্ের জেয েুই ধরক্ের আইে সতো হক্ত পোক্র েো।

শ্রমঘণ্টোর সিক্ে আন্তজিোপ্রতে প্রে ম অেু ো ী আট ঘণ্টোক্ে অপপ্ররবপ্রতত
ি রোখ্ক্ত হক্ব। প্রেক্শোরক্ের (১৪১৮ বছর) প্রেক্ হো েো েোজ েরোর পপ্ররবক্তি ভোরী েোজ েরোক্ েী শোক্রস্ত হক্ব, তো সুপ্রেপ্রেিষ্ট েক্র ব ো হ প্রে।
এটো স্পষ্ট হও ো েরেোর।
মোতৃত্বেো ীে ছভষ্ঠটর সিক্ে সরেোপ্রর চোেপ্ররর সিক্ে ছ মোস এবং সবসরেোপ্রর চোেপ্ররর সিক্ে চোর মোস। এ
ববর্ময েো রোখ্োই ভোক্ ো। অসেোচরক্ণর জেয শ্রপ্রমক্ের বক্ে ো সবতে িেোে েরো হ েো এবং চোেপ্ররচভযত
েরো হ । এটো ষ্ঠঠে ে । অপরোক্ধর জেয শোক্রস্ত সেও ো হক্ব। তক্ব বসে ো সবতে প্রেক্ত হক্ব। তো ছোড়ো
মোপ্র ক্ের উপ্রচত খ্ে-তখ্ে শ্রপ্রমেক্ে চোেপ্ররচভযত েরো সথক্ে প্রবরত থোেো।

হোপ্রমেো সহোক্সে
াবমদা ম ানসে
শ্রম আইে সংক্শোধক্ের আক্ োচেো হক্ে। আইে সংক্শোধক্ের আক্গ সব পক্ির সক্ে আক্ োচেো েো েরক্
অক্েে ত্রুষ্ঠট সথক্ে স ক্ত পোক্র। ইপ্রতমক্ধযই প্রবপ্রভন্ন মহ সথক্ে ত্রুষ্ঠট থোেোর অপ্রভক্ োগ েরো
হক্ ক্ছ।এেজে শ্রপ্রমক্ের মৃতভযর পর িপ্রতপূরণ প্রহক্সক্ব মোে ২ োখ্ টোেো সেোক্েোভোক্বই হক্ত পোক্র েো। ২
োখ্ টোেো মোক্ে প্রতে সথক্ে ছ মোক্সর খ্রচ।
রোেো প্লোজোর েুঘটেো
ি
এেজে শ্রপ্রমক্ের িপ্রতপূরক্ণ ২১ োখ্ টোেো ধরো হক্ প্রছ । বতিমোে সংক্শোধেীক্ত
এটো প্রবক্বচেো েরো উপ্রচত। িমতোবোেক্ের ভক্ সবপ্রেছভ সমক্ে প্রেক্ শ্রপ্রমক্েরো সেোথো
োক্বে? এ জেয
আইক্ের সংক্শোধক্ে আইএ ওর সক্ে সোমঞ্জসয রোখ্ো উপ্রচত।
হোইক্েোক্টি র প্রসদ্ধোন্ত অেু ো ী স ৌে হ রোপ্রের প্রবর্ক্ িপ্রতষ্ঠট েোরখ্োেো এেষ্ঠট েক্র েপ্রমষ্ঠট হক্ব। এ ধরক্ের
েপ্রমষ্ঠট এখ্ক্েো হ প্রে। েোরখ্োেো েোরো তত্ত্বোবধোে েক্রে, আমরো জোপ্রে েো। এগুক্ ো সংক্শোধেীক্ত থোেো
উপ্রচত। মোতৃত্বেো ীে ছভষ্ঠট চোর মোস সথক্ে ছ মোস েরো উপ্রচত।
আবোর েোরী শ্রপ্রমক্ের গভিধোরক্ণর েথো জোেোজোপ্রে হক্ তোাঁক্ে চোেপ্ররচভযত েরো হ । এ প্রবর্ গুক্ ো আইক্ের
আওতো আেো উপ্রচত। গৃহেমীক্ের প্রবর্ ষ্ঠট আইক্ে উক্েখ্ েরো হ প্রে। অেোেুিোপ্রেে খ্োক্ত োাঁরো েোজ
েরক্ছে, তোাঁক্ের প্রবর্ গুক্ োও এপ্রড়ক্
োও ো হক্ ক্ছ। এসব প্রবর্ সংক্শোধেীক্ত সেও ো উপ্রচত।

আবু সহোসোইে
আিু ম াসাইে
২০০৬ সোক্ র আইে সংক্শোধে হক্ত হক্ত আজ এ জো গো এক্স েোাঁপ্রড়ক্ ক্ছ। তক্ব আইেষ্ঠট সবজেীে
ি
েরো
িক্ োজে। ‘আইেষ্ঠট এক্ের জেয িক্ োজয, এক্ের জেয িক্ োজয ে ’—এটো সেমে েথো? এ আইে মোে
১০-১২ শতোংশ মোেুর্ক্ে আইপ্রে সুরিো সে । তোহক্ আইেষ্ঠট েোর জেয েরো হক্ ক্ছ?
তো ছোড়ো এষ্ঠট সংপ্রবধোক্ের সক্ে সোংঘপ্রর্ে।
ি সংপ্রবধোক্ে উক্েখ্ রক্ ক্ছ, সব েোগপ্ররে ভ হীেভোক্ব সংগঠে
েরোর অপ্রধেোর রোখ্ক্বে। তোহক্ অবোধ সংগঠে েরো োক্ব েো, এমে আইে সেে? সংপ্রবধোক্ের পপ্ররপন্থী
সেোক্েো আইে েরো োক্ব েো। আইএ ও েেক্ভেশক্ের ৮৭ েম্বক্র অবোধ সংগঠে েরোর েথো ব ো হক্ ক্ছ।
এষ্ঠট মোেক্ত হক্ব।
অসেোচরণ সতো মোপ্র ক্েরোও েরক্ত পোক্রে। তোর জেয আইপ্রে প্রবধোে সেই সেে? সংক্শোধেীর সিক্ে এসব
প্রবর্ প্রবক্বচেো েরো েরেোর। সেব শ্রপ্রমক্ের পক্ি আইে েরোর িক্ োজে সেই। তক্ব এমে আইে েরক্ত
হক্ব, স ে মোপ্র ে-শ্রপ্রমে উভ পক্ির স্বোথ রপ্র
ি িত হ , উৎপোেেশী তো বৃক্রদ্ধ পো এবং শোপ্রন্ত বজো
থোক্ে। স খ্োক্ে মোপ্র েও জ োভ েরক্বে, শ্রপ্রমেও সন্তুষ্ট থোেক্বে।
সরেোর েতৃে
ি এেজে সহ পোক্রর সবতে প্রেধোরণ
ি েক্র সেও ো হ । পরবতী সমক্ মোপ্র ক্েরো সহ পোর
রোখ্ক্ত চোে েো। এই অপ্রে ম সেে? এগুক্ ো বে েরোর জেয প্রবক্শর্ েজর সেও ো উপ্রচত।

সমো. ইসরোপ্রফ আ ম
মমা. ইসরাবি আ ম
আমরো বতিমোক্ে এমে এেটো পপ্ররপ্রিপ্রতক্ত এক্স েোাঁপ্রড়ক্ প্রছ, স খ্োক্ে আইে সংক্শোধক্ের প্রবর্ক্ সেোক্েো প্রেছভ
ব ো ঝুাঁ প্রেপূণ।ি তক্ব শ্রম িপ্রতমিী িপ্রতেূ পপ্ররপ্রিপ্রতক্তও সংক্শোধক্ের সচষ্টো অবযোহত সরক্খ্ক্ছে, ো
িশংসেী ।
িেৃতপক্ি সমোজ ও পপ্ররপ্রিপ্রত অেু ো ী আইে পপ্ররবতিে েরো হ । ২০১৩ সোক্ শ্রম আইক্ে প্রবশো

সংক্শোধেী আেো হ । প্রেও েু-এেষ্ঠট জো গো মোপ্র েপক্ির চোক্প আমোক্ের সপছক্ে আসক্ত হক্ ক্ছ।
স ক্েোক্েো িপ্রতিোক্ে এেটো সট্রই ইউপ্রে েই ক্থষ্ট। প্রতেটো বো চোরটো হক্ সগক্ প্রবশৃঙ্খ োর সৃষ্ঠষ্ট হ । ফক্
শ্রপ্রমক্েরোই িপ্রতগ্রস্ত হে। আইক্ের মক্ধয শতোংশ সবাঁক্ধ প্রেক্ ত্রুষ্ঠট রোখ্োর েরেোর সেই। মিী মক্হোে েো
চোইক্ প্রতেটোর সবপ্রশ সট্রে ইউপ্রে ে রোখ্োর েরেোর হক্ব েো। এমেপ্রে এেটো সট্রে ইউপ্রে েও হক্ত পক্র।
এভোক্ব আইএ ওর েোক্ছও িশংপ্রসত হক্ত পোপ্রর।
সরেোপ্রর ও সবসরেোপ্রর চোেপ্ররক্ত ছ ও চোর মোস মোতৃত্বেো ীে ছভষ্ঠটর বযবিো এেষ্ঠট েৃশযমোে ববর্ময। এষ্ঠট
বে হও ো েরেোর। গভিবতী েোরীর চোেপ্ররর প্রেশ্চ তো থোেো উপ্রচত। সপোশোেপ্রশক্ল্পর পপ্ররক্বশ আক্গর
তভ েো উন্নত হক্ ক্ছ। তক্ব এে রুক্ম পোাঁচ-ছ জে থোেো ও োইে ধক্র সগোস েরো, রোন্নো েরো—এগুক্ োর
সমোধোে েরক্ত হক্ব।
আমরো েরপ্রমটপ্রর েরোর জেয অেুক্রোধ েক্রপ্রছ োম। প্রেন্তু সসটো হ প্রে। মোে ২ শতোংশ সুক্ে ঋণ সেও োর
িস্তোব সেও ো হক্ প্রছ । এেজে মোপ্র েও ঋণ গ্রহণ েরক্ত আক্সেপ্রে। সরেোর সপোশোেপ্রশক্ল্প প্রবপ্রভন্ন
সহক্ োপ্রগতো সেক্ব। সরেোর চোইক্ িপ্রতষ্ঠট সপোশোেপ্রশক্ল্প েরপ্রমটপ্রর থোেো বোধযতোমূ ে েরক্ত পোক্র।
সব আইেই ভোক্ ো, প্রে েো ের
ি েরো হ । সব আইেই খ্োরোপ, প্রে সসটো বোস্তবোপ্র ত েো হ । আইে আক্ছ,
প্রেন্তু সট্রে ইউপ্রে ক্ে প্রেবোচে
ি সেই। গোক্ র সজোক্র েুই-প্রতে সম োক্ে িমতো েখ্ েক্র রোখ্ো হ । সট্রে
ইউপ্রে ক্ের চচিো বো প্রেবোচক্ের
ি
বযবিো েো থোেক্ সট্রে ইউপ্রে ে রোখ্োর েরেোর েী? এ জেয আইক্ের
বোস্তবো ে েরেোর।
িপ্রতপূরক্ণর সিক্ে সবপ্রে
ি ম্ন ২ োখ্ টোেো ধরো হক্ ক্ছ। তক্ব সেউ চোইক্ আরও টোেো িেোে েরক্ত পোরক্ব।
প্রে এর সবপ্রশ েরো হ , তোহক্ সছোটখ্োক্টো েোরখ্োেোর মোপ্র ক্েরো প্রেরুৎসোপ্রহত হক্ত পোক্রে। বোং োক্েক্শর
আথসোমোক্র
ি
জে সিিোপক্ট িপ্রতপূরক্ণর প্রবর্ ষ্ঠট ষ্ঠঠেই আক্ছ।
ধমঘক্টর
ি
বযোপোক্র ২০৯, ২১০ ও ২১১ ধোরো বোস্তবো ে েরো জরুপ্রর। সড়ে পপ্ররবহেশ্রপ্রমক্েরো প্রবেো েোরক্ণ
ধমঘট
ি আহ্বোে েক্রে। এটো ষ্ঠঠে ে । ধমঘট
ি েোেোর এেটো সুপ্রেপ্রেিষ্ট িক্রর ো রক্ ক্ছ। সসটো অেুসরণ েরক্ত
হক্ব। অক্েে শ্রপ্রমেক্েতো এসব প্রে মেোেুে সম্পক্েি সক্চতে েে।
সট্রে ইউপ্রে েক্ে সক্রর েরক্ত হক্ব। মোপ্র ক্ের েথো পপ্ররচোপ্র ত সট্রে ইউপ্রে ে সেোক্েো েোক্জ আসক্ত
পোক্র েো। এষ্ঠট এেষ্ঠট স্বোধীে িপ্রতিোে হও ো উপ্রচত। তোহক্ শ্রম আইক্ের সফ তো আসক্ব।
জপ্ররমোেোর প্রবর্ ষ্ঠট আরও বোড়োক্েো উপ্রচত। েোরণ, সেখ্ো ো , এেষ্ঠট মোম ো প্রতে-চোর বছর ধক্র চ োর পর
জপ্ররমোেো হ মোে পোাঁচ হোজোর টোেো। এষ্ঠট অপরোধিবণতোক্ে বোপ্রড়ক্ সে । এর সংক্শোধে েরো উপ্রচত।

প্রবচোরপপ্রত সমো. প্রেজোমু হে

বিচারপবত মমা. বেোমু
ে
ৃ
ব্লোে েতে
ি িস্তোপ্রবত চোরষ্ঠট গুরুত্বপূণ প্রি বর্ প্রেক্ আক্ োচেো হক্ে। অতীক্ত প্রবপ্রভন্ন সম এবং ২০১৩
সোক্ র সংক্শোধেীক্ত ব্লোে গুরুত্বপূণ ভূ
ি প্রমেো পো ে েক্রক্ছ। আজসের সগো ক্টপ্রবক্ সরেোক্রর েুজে
গুরুত্বপূণ বযক্র
ি ক্ত উপপ্রিত রক্ ক্ছে। তোাঁরো প্রশশু ও শ্রপ্রমেক্ের প্রবর্ গুক্ ো প্রবক্বচেো েরক্ সংক্শোধেীষ্ঠট
পূণতো
ি পোক্ব।
এেজে শ্রপ্রমক্ের মৃতভযর পর ২ োখ্ টোেো িপ্রতপূরণ অক্েে েম হক্
ো । তক্ব এটো সতয স সছোট
েোরখ্োেোর অক্েে মোপ্র ক্ের পক্ি ২ োখ্ টোেো েষ্ঠঠে হক্
োক্ব। তোরপরও ২ োখ্ টোেো খ্ুবই েম। টোেোর
পপ্ররমোণ আরও বোড়োক্েো উপ্রচত। ব্লোে ২০ োখ্ টোেো িপ্রতপূরক্ণর িস্তোব েক্রক্ছ। এটো সক্ন্তোর্জেে হক্ত
পোক্র।
েোরখ্োেোগুক্ োক্ত স ৌে হ রোপ্রে স ক্গই থোক্ে। তক্ব এটো েক্ম এক্সক্ছ। আরও েক্ম আসুে, এটোই
িতযোপ্রশত। েমক্িক্ে
ি
স ৌে হ রোপ্রের স্পষ্ট সংজ্ঞো এবং এর শোক্রস্তর প্রবধোে রোখ্ো েরেোর। এক্ত েমক্িক্ে
ি
েোরীক্ের প্রেরোপিো বৃক্রদ্ধ পোক্ব। সেশ অথবেপ্র
ি তেভোক্ব এপ্রগক্
োক্ব। শ্রপ্রমক্ের শ্রক্মর িপ্রত সেোে িেশেি
েরক্ত হক্ব। এ ছোড়ো শ্রমসংরোন্ত মোম োর প্রবচোরিক্রর ো প্রবেল্প প্রবক্রোধ প্রেষ্পপ্রি পদ্ধপ্রত ুক্ত েরক্ত হক্ব।

সমো. সোমছভেোমোে ভূাঁ ই ো
মমা. সামছুোমাে ভূঁ ইয়া
২০০৬ সো সথক্ে চোরবোর শ্রম আইক্ে সংক্শোধেী আেো হক্ ক্ছ, োর সবপ্রশর ভোগ সট্রে ইউপ্রে ক্ের সক্ে
সম্পৃক্ত। আইে এেবোর েরোর পর পপ্ররপ্রিপ্রত অেু ো ী পপ্ররবতিে আেো হ । শ্রপ্রমেক্ের প্রেরোপিোর প্রবর্ক্
আমোক্ের সেোক্েো িমতোই সেই। তক্ব আমরো মোম ো েরক্ত পোপ্রর।
মোম ো জপ্ররমোেো অেোেোক্ সজ সেও োর প্রবর্ আক্ছ। প্রেন্তু জপ্ররমোেোর সিক্ে সবপ্রে
ি ম্ন অক্থরি পপ্ররমোণ
উক্েখ্ সেই। ফক্ মোপ্র ক্েরো অল্প জপ্ররমোেো প্রেক্ পোর সপক্
োে।
বোং োক্েক্শর শ্রম আইক্ে জপ্ররমোেো প্রেধোরক্ণর
ি
সিক্ে ভ্রোমযমোণ আেো ক্তর বযবিো সেই। এ বযবিো থোেক্
তোৎিপ্রণেভোক্ব প্রেছভ সমসযোর সমোধোে হক্তো।
আমরো িথক্ম আক্ োচেোর মোধযক্ম সমসযো সমোধোক্ের সচষ্টো েপ্রর। পক্র সমোধোে েো হক্ মোম োর আশ্র
প্রেই। ঈক্ের সম অক্েে শ্রপ্রমক্ের বক্ে ো সবতে েো প্রেক্ মোপ্র ে পোপ্র ক্
োে। এ ধরক্ের প্রবর্ সমোধোে
েরোর িমতো আমোক্ের সেই। তখ্ে আমরো প্রবক্রজএমইএ ও প্রবক্েএমইএর িোরি হই। তোরো এসব সমসযো
সমোধোে েক্র।
আমোক্ের এেটো আইে আক্ছ, ধোরো ১২৪(ে)। সছোট েোরখ্োেো বযক্রক্তগতভোক্ব সেোক্েো শ্রপ্রমেক্ে সবতে
প্রেক্ত সেপ্রর েরক্ ওই আইে িক্ োজয হক্ব। প্রেন্তু গণহোক্র সবোর সবতে প্রেক্ত সেপ্রর েরক্ এই আইে
িক্ োজয হক্ব েো। সংক্শোধেীক্ত এসব প্রবর্ আসো উপ্রচত। সট্রে ইউপ্রে ে-সংরোন্ত সেোক্েো প্রবর্ আমোক্ের

এখ্প্রত োক্রর মক্ধয পক্ড় েো।
প্রেক্শোর শ্রপ্রমেক্ে প্রেক্ ভোরী েোজ েরোক্েো হক্ এবং শোক্রস্তর প্রবধোে উক্েখ্ েো থোেক্ ৩০৭ ধোরো অেু ো ী
প্রবচোর হক্ব। সসখ্োক্ে ২৫ হোজোর টোেো জপ্ররমোেোও হক্ত পোক্র।
অসেোচরক্ণর প্রবর্ ষ্ঠট সেব শ্রপ্রমক্ের সব ো েরো হক্ ক্ছ। তক্ব মোপ্র েক্ের প্রবর্ক্ ১৯৫ ধোরোক্ত অসৎ
শ্রম আচরক্ণর েথো উক্েখ্ রক্ ক্ছ। এর মোধযক্ম মোপ্র েক্ে আেো ক্ত সোজো সেও োর প্রবধোে রক্ ক্ছ।

সমো. মুক্রজবু হে
মমা. মুজেিু
ে
স ক্েোক্েো আইে চ মোে। তক্ব সমক্ র িক্ োজক্ে আইক্ে সংক্শোধে বো পপ্ররবতিে আেো হ । েোউক্ে বোধয
েক্র ে , বরং ঐেমক্তযর প্রভপ্রিক্ত আইে িণ ক্ের জেয েুই বছর ধক্র েোজ েরপ্রছ।
শ্রম মিণো ক্ র উক্েযোক্গ জোতী ক্রেপিী পরোমশে
ি পপ্ররর্ক্ের সক্ে আক্ োচেো েক্র ঐেমক্তযর
প্রভপ্রিক্ত ৪৯ষ্ঠট প্রবর্ক্ সংক্শোধে আেো হক্ ক্ছ, োর সব শ্রপ্রমক্ের পক্ি।
আইএ ওর সহক্ োপ্রগতো গোজীপুক্র সহোক্ে ভোড়ো েক্র েুই প্রেে আক্ োচেো েক্রও এেমক্ত সপৌৌঁছোক্ত
পোপ্ররপ্রে। পক্র ৯ সেক্সযর েপ্রমষ্ঠট েক্র ৪৯ষ্ঠট প্রবর্ক্ এেমত হক্ প্রছ।
সেক্শ সট্রে ইউপ্রে ক্ের সুি চচিো সেই। সট্রে ইউপ্রে ে েরোর সিক্ে সেোক্েো বোধো েো থোেক্ সেক্শ অক্েে
সট্রে ইউপ্রে ে গক্ড় উঠক্ব। সেউ েোরও সেতৃত্ব মোেক্ত চোইক্ব েো এবং প্রবশৃঙ্খ ো সেখ্ো সেক্ব।
খ্ু েো এেষ্ঠটর সবপ্রশ সট্রে ইউপ্রে ে হ প্রে। েোরণ, সরেোর অেুমপ্রত প্রেক্ে েো। তক্ব আক্বেেপে
আসক্ছ। ঢোেো শহক্র সট্রে ইউপ্রে ক্ের সংখ্যো েপ্রমক্ সেও ো মোপ্রেে
ি রোষ্ট্রেূক্তর েোক্ছ অপ্রভক্ োগ েরো
হক্ প্রছ । সরেোর সেোে প্রেক্ে োক্ব?
বতিমোক্ে বোং োক্েক্শ ৯ হোজোর ৫০০ প্রেবপ্রেত সট্রে ইউপ্রে ে রক্ ক্ছ। সপোশোে খ্োক্ত ২০১৩ সো প ন্ত
ি এ
সংখ্যো প্রছ মোে ১২০। অক্েক্ে শুধু প্রেক্জর স্বোথ উদ্ধোক্রর
ি
জেয সট্রে ইউপ্রে ক্ের সক্ে সম্পৃক্ত হে।
ইউক্রোক্প সট্রে ইউপ্রে ে েোরখ্োেোপ্রভপ্রিে ে । এক্েে খ্োক্তর জেয এক্েেষ্ঠট েক্র সট্রে ইউপ্রে ে চো ু
রক্ ক্ছ। সসটো প্রচন্তো েরক্ সপোশোে খ্োক্ত এেষ্ঠট ও স েোক্র এেষ্ঠট সট্রে ইউপ্রে ে থোেক্ব। প্রেন্তু আমরো প্রে
সস রেম সংস্কৃপ্রত চো ু েরক্ত পোরব?
মোতৃত্বেো ীে ছভষ্ঠট সেেোর যোন্ডক্সর মক্তো সেক্শ মোে প্রতে মোস। বোং োক্েক্শ ছ মোস। প্রেন্তু েুই সেক্শর
আথসোমোক্র
ি
জে অবিোর মক্ধয েত পোথেয!
ি
সবসরেোপ্রর খ্োক্ত আক্গ মোতৃত্বেো ীে ছভষ্ঠটর বযবিো প্রছ প্রেন্তু
সেোক্েো ধরক্ের সুক্ োগ-সুপ্রবধো িেোে েরো হক্তো েো।
এবোক্রর আইক্ে মোক্ র সুপ্রবধো অেু ো ী চোর মোক্সর ছভষ্ঠটসহ সবতে িেোে েরক্ত হক্ব। সেোক্েো মোপ্র ে এটো
েরক্ত েো চোইক্ আইেগত বযবিো গ্রহণ েরো হক্ব।
সেন্দ্রী ফোন্ড গঠে েরোর ফক্ ইেসুযক্রক্ের টোেো শ্রপ্রমক্েরো এখ্ে েোপ্রব েরো মোে সপক্
োে। প্রবপ্রভন্ন
উন্ন ে-সহক্ োগী িপ্রতিোে প্রবক্েশ সথক্ে ফোন্ড প্রেক্ আক্স। সসটো সেোে খ্োক্ত বয েরো হক্ে, তো

সরেোরক্ে অবগত েরক্ত হক্ব।
শ্রম আেো ক্তর রো ৬০ প্রেক্ের মক্ধয প্রেক্ত হক্ব। েো হক্ আরও ৬০ প্রেে আেো ত বয েরক্ত পোরক্বে।
তো-ও েো হক্ উপ ুক্ত েোরণ সেপ্রখ্ক্ ৬০-৯০ প্রেে সম প্রেক্ত পোরক্বে। এর মক্ধয মোম োর রো প্রেক্ত হক্ব।
এটো বোধযতোমূ ে েরোর জেয আইে েরো হক্ে।
ক্রেপিী পরোমশে
ি পপ্ররর্েও আইক্ে আেো হক্ ক্ছ। বোং োক্েক্শর আথসোমোক্র
ি
জে সিিোপক্ট এেজে
শ্রপ্রমক্ের িপ্রতপূরণ ২০ োখ্ টোেো বোস্তবসেত ে । আমরো শতভোগ বোপ্রড়ক্ ১ োখ্ সথক্ে ২ োক্খ্ উন্নীত
েক্রপ্রছ। সেন্দ্রী ফোন্ড সথক্ে ৩ োখ্ টোেো সেও োর বযবিো েরো হক্ ক্ছ। উৎসব ভোতো িেোক্ের আইে েরো
হক্ ক্ছ, ো মূ সবতক্ের সমোে হক্ব।
শ্রপ্রমেক্ের সুপ্রবধোক্থ ঢোেোর
ি
েোরো ণগঞ্জ ও চট্টগ্রোক্মর েো ুরঘোক্ট আবোপ্রসে ভবে প্রেমোক্ণর
ি
উক্েযোগ
প্রেক্ প্রছ। েোরো ণগক্ঞ্জর চোর্োঢ়ো ১০০ সবক্ের সপশোগত সরোক্গর জেয ৪০০ সেোষ্ঠট টোেো বযক্ হোসপোতো
প্রেমোণ
ি েরো হক্ে। স ৌে হ রোপ্রে িপ্রতক্রোক্ধ হোইক্েোক্টি র রো শ্রম আইক্ে েো আেক্ ও হক্ব। তক্ব প্রবপ্রধক্ত
আেো স ক্ত পোক্র।
আব্দু োইয়ুম
শ্রপ্রমে আক্ন্দো ক্ের হ ক্তো েুব ি তো আক্ছ, প্রেন্তু শ্রপ্রমক্েরো স অক্েে সম প্রবপ্রভন্ন েোরখ্োেো েম মজুপ্রর
ও িপ্রতেূ শক্তি েোজ েরক্ত বোধয হে, সসটোও সতয।
আক্ োচেো এসব প্রবর্ক্ েক্ েষ্ঠট সুপ্রেপ্রেিষ্ট সংক্শোধক্ের পরোমশ এক্সক্ছ।
ি
েতৃপ
ি ি এসব প্রবর্ গুরুক্ত্বর
সক্ে প্রবক্বচেো েরক্ব বক্ আশো েপ্রর। আক্ োচেো অংশগ্রহক্ণর জেয িথম আক্ োর পি সথক্ে সবোইক্ে
ধেযবোে ও েৃতজ্ঞতো।
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