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শ্রমজীবী মানুষের জীবন রক্ষায় শ্রমমক মনরাপত্তা 
ফ ারাষমর আহবান 

মার্চ  ২৪, ২০২০, ৩:৫২ অপরাহ্ণ 

 

‘লকডাউন’ তথা ঘরর থাকাই এ মুহূরতচ  কররানা ভাইরাস সংক্রমণ থথরক দরূর থাকার একমাত্র উপায়। 
থস কাররণ শ্রমজীবীরদরও ঘরর থাকা বাঞ্জনীয়। শ্রমজীবীরাই থদরের অথচনীততর র্াকা সর্ল রারেÑ ফরল 
তারদর জনয অতবলরে করয়কটি স্তরর তর্ন্তাভাবনা করার দরকার। তবরেষ করর একটা তবষয় মরন 
রাো জরুতর থে, ‘তদন আতন তদন োই’ অবস্থায় ঘরর থাকা মারন না থেরয় থাকা। ফরল কররানা 
পতরতস্থতত োরত থকাটি থকাটি শ্রমজীবী পতরবাররক দতুভচ ক্ষাবস্থার তদরক থেরল না থদয় থস উরদযাগ এেতন 
তনরত হরব। এরক্ষরত্র সবচারে তর্ন্তা কররত হরব তদনমজরুরদর তবষয়। 

জাতীয় স্বারথচ সকরলর ঘরর অবস্থারনর থক্ষরত্র শ্রমজীবী মানুরষর জীবন রক্ষায় আমারদর আহবান 

– প্ররতযক শ্রমজীবীরক স্থানীয় সরকাররর অতফরস থরতজরেেরনর তভতিরত দ ুমারসর জনয থরেন বা 
সমপতরমাণ আতথচক সহায়তা থদয়া; 
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সাপ্তাতহক ও মাতসক তভতিরত োরা কাজ কররন: 
– তারদর অন্তত ৬০ তদরনর থবতরনর তনশ্চয়তা তদরয় কমচস্থল থথরক বাতিরত োওয়ার তনরদচে তদরত 
হরব; 

– কররানা ভাইরারসর ঝুুঁ তক/প্ররকাপ তবরবর্নায় আগামী ৩০ এতপ্রল ২০২০ তাতরে পেচন্ত থকান শ্রতমকরক 
কমচস্থরল উপতস্থত থাকরত বাধ্য না করা, প্ররয়াজরন অবস্থার গুরুত্ব তবরবর্নায় মজরুীসহ সাধ্ারণ ছুটি 
থঘাষণা কররত হরব; 

– সাধ্ারণ ছুটিরত োবার সমরয় প্ররতযক শ্রতমকরক অেীম মজরুী প্রদান, বযতিগত তনরাপিা তবষয়ক 
সরর্তনতা ও তনরাপিা সরঞ্জামাতদ (মাস্ক, গ্লাভস্, সযাতনটাইজার) সরবরাহ কররত হরব; 

– সাধ্ারণ ছুটিরত থাকাকালীন সমরয় প্ররতযক শ্রতমক থেন তনজ তনজ তনরাপিার স্বারথচ তারদর বতচ মান 
বাসায় অবস্থান করর তদতবষরয় পরামেচ প্রদান করা ও তনয়তমত তদারতক করা; 
– শুধ্ুমাত্র অনুপতস্থততর কাররণ থকান শ্রতমরকর মজরুী কতচ ন করা োরব না বরং আগামী ৩০ এতপ্রল 
২০২০ পেচন্ত সকল শ্রতমরকর মজরুী তনতশ্চত কররত হরব; 

– আগামী ৩০ এতপ্রল ২০২০ পেচন্ত থকান শ্রতমকরক র্াকুরীরূ্যত করা োরব না। 

এছািা থেসব প্রবাসী থদরে আসরছন- তারদর েথােথ পরীক্ষা-তনরীক্ষা, তর্তকৎসা ও প্ররয়াজরন 
পুনবচাসরনর লরক্ষয আতথচক সহায়তা তনতশ্চত কররত হরব। 

এরকম সকল কমচসূতর্র সম্পদ থোগানদাতা ও গযারান্টর হরত হরব রাষ্ট্ররক। অথচাৎ রাষ্ট্ররকই 
তদনমজরুধ্মী থপোজীবীরদর থরেন বা আতথচক সহায়তার সরাসতর দাতয়ত্ব তনরত হরব এবং মজতুরতভতিক 
শ্রমজীবীরদর থবতরনর তবষরয়ও উরদযািারদর রারষ্ট্রর তরফ থথরক সহায়তা তদরত হরব। প্রাততষ্ঠাতনক 
পেচারয়র সমে পতরতস্থতত তত্রপক্ষীয় মতনটতরং থসরলর অধ্ীরন তত্ত্বাবধ্ারনর জনয কলকারোনা ও প্রততষ্ঠান 
পতরদেচন অতধ্দপ্তররর পক্ষ থথরক একটি টাস্ক থফাসচ গেন করর গৃহীত পদরক্ষপসমূরহর পূণচাঙ্গ বাস্তবায়ন 
তনতশ্চত কররত হরব। 

শ্রতমক কলযাণ ফাউরেেন, রাষ্ট্রীয় মাতলকানাধ্ীন প্রততষ্ঠানসমূরহর সহরোতগতা এবং প্ররয়াজরন 
জাতীয়তভতিক বি বি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ থথরক অথচ প্রতযাহার করর আপাতত এইসকল কমচসূতর্ 
বাস্তবায়ন করা দরকার। মরন রােরত হরব থে থদে এেন র্রম জরুতর অবস্থায় ররয়রছ। মানুষ না 
বাুঁর্রল বৃহৎ প্রকল্পগুরলার থকান অথচ থনই। ফরল আরগ মানুষ বাুঁর্ারত হরব। 
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শ্রমমকষের ২ মাষের ফরশন ফেয়ার আহবান 
শ্রমমক মনরাপত্তা ফ ারাষমর 

তনজস্ব প্রততরবদক প্রকাতেত: মার্চ  ২৪, ২০২০, ০৪:৪৬ তপএম 

 

কররানা উদু্ভত পতরতস্থততরত শ্রমজীবী মানুরষর জীবন রক্ষায় প্ররতযক শ্রমজীবীরক স্থানীয় সরকাররর 
অতফরস থরতজরেেরনর তভতিরত দ’ুমারসর জনয থরেন বা সমপতরমাণ আতথচক সহায়তা থদয়ার আহবান 
জাতনরয়রছ শ্রতমক তনরাপিা থফারাম। 

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ ) তবকারল সংস্থাটির আহবায়ক হাতমদা থহারসন স্বাক্ষতরত এক থপ্রস তবজ্ঞতপ্তরত এই 
আহবান জানারনা হয়। 

এরত বলা হয়, ‘লকডাউন’ তথা ঘরর থাকাই এ মুহূরতচ  কররানাভাইরাস সংক্রমণ থথরক দরূর থাকার 
একমাত্র উপায়। থস কাররণ শ্রমজীবীরদরও ঘরর থাকা বাঞ্জনীয়। 

শ্রমজীবীরাই থদরের অথচনীততর র্াকা সর্ল রারে ফরল তারদর জনয অতবলরে করয়কটি স্তরর 
তর্ন্তাভাবনা করা দরকার। তবরেষ করর একটা তবষয় মরন রাো জরুতর থে, ‘তদন আতন তদন োই’ 
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অবস্থায় ঘরর থাকা মারন না থেরয় থাকা। ফরল কররানা পতরতস্থতত োরত থকাটি থকাটি শ্রমজীবী 
পতরবাররক দতুভচ রক্ষর অবস্থার তদরক থেরল না থদয় থস উরদযাগ এেতন তনরত হরব। 

এরত আররা বলা হয়, সাপ্তাতহক ও মাতসক তভতিরত োরা কাজ কররন তারদর অন্তত ৬০ তদরনর 
থবতরনর তনশ্চয়তা তদরয় কমচস্থল থথরক বাতিরত োওয়ার তনরদচে তদরত হরব; 

কররানাভাইরারসর ঝুুঁ তক/প্ররকাপ তবরবর্নায় আগামী ৩০ এতপ্রল ২০২০ তাতরে পেচন্ত থকারনা শ্রতমকরক 
কমচস্থরল উপতস্থত থাকরত বাধ্য না করা, প্ররয়াজরন অবস্থার গুরুত্ব তবরবর্নায় মজতুরসহ সাধ্ারণ ছুটি 

থঘাষণা কররত হরব; 

- সাধ্ারণ ছুটিরত োবার সমরয় প্ররতযক শ্রতমকরক অেীম মজতুর প্রদান, বযতিগত তনরাপিা তবষয়ক 
সরর্তনতা ও তনরাপিা সরঞ্জামাতদ (মাস্ক, গ্লাভস্, সযাতনটাইজার) সরবরাহ কররত হরব, সাধ্ারণ ছুটিরত 
থাকাকালীন সমরয় প্ররতযক শ্রতমক থেন তনজ তনজ তনরাপিার স্বারথচ তারদর বতচ মান বাসায় অবস্থান 
করর তদতবষরয় পরামেচ প্রদান করা ও তনয়তমত তদারতক কররত হরব। 

একইসরঙ্গ শুধ্ুমাত্র অনুপতস্থততর কাররণ থকারনা শ্রতমরকর মজতুর কতচ ন করা োরব না বরং আগামী 
৩০ এতপ্রল ২০২০ পেচন্ত সকল শ্রতমরকর মজতুর তনতশ্চত কররত হরব ও আগামী ৩০ এতপ্রল ২০২০ 
পেচন্ত থকারনা শ্রতমকরক র্াকতররূ্যত না করার আহবান জানারনা হয়। 

এছািা  এছািা থেসব প্রবাসী থদরে আসরছন- তারদর েথােথ পরীক্ষা-তনরীক্ষা, তর্তকৎসা ও প্ররয়াজরন 
পুনবচাসরনর লরক্ষয আতথচক সহায়তা তনতশ্চত কররত হরব। 

এরত আররা বলা হয়, এই রকম সকল কমচসূতর্র সম্পদ থোগানদাতা ও গযারান্টর হরত হরব রাষ্ট্ররক। 
অথচাৎ রাষ্ট্ররকই তদনমজরুধ্মী থপোজীবীরদর থরেন বা আতথচক সহায়তার সরাসতর দাতয়ত্ব তনরত হরব 

এবং মজতুরতভতিক শ্রমজীবীরদর থবতরনর তবষরয়ও উরদযািারদর রারষ্ট্রর তরফ থথরক সহায়তা তদরত 
হরব। প্রাততষ্ঠাতনক পেচারয়র সমে পতরতস্থতত তত্রপক্ষীয় মতনটতরং থসরলর অধ্ীরন তত্ত্বাবধ্ারনর জনয 
কলকারোনা ও প্রততষ্ঠান পতরদেচন অতধ্দপ্তররর পক্ষ থথরক একটি টাস্ক থফাসচ গেন করর গৃহীত 
পদরক্ষপসমূরহর পূণচাঙ্গ বাস্তবায়ন তনতশ্চত কররত হরব। 

 

 

 


