ংশলোধিত শ্রম আইন পো
জ্জেষ্ঠ প্রধতশেদক ধেধিধনউজ জ্ োশেধিশ োর ি কম
Published: 2018-10-24 22:27:09.0 BdST Updated: 2018-10-24 22:27:09.0 BdST

জ্েি ইউধনেন করো এেং িমম ঘ িোকোর লতম ধকছু ো ধলধি কশর শ্রম আইশনর ংশলোিনী জোতীে ংশদ পো শেশছ।

আশগ জ্েি ইউধনেন করোর জনে ৩০ লতোংল শ্রধমশকর অনুশমোদন প্রশেোজন ধছ। এখন তো
কধমশে ২০ লতোংল করো শেশছ। আশগ িমম ঘ িোকোর জনে দুই-তৃ তীেোংল দশের মত গ্রশের
ধেিোন ধছ। এখন জ্ ো কধমশে ৫১ লতোংল করো শেশছ।
ংশদ েুিেোশরর অধিশেলশন শ্রম ও কমম ংস্থোন প্রধতমন্ত্রী মুধজেু ক ‘েোংোশদল শ্রম
(ংশলোিন) ধে-২০১৮’ পোশর জনে উত্থোপন কশরন। ধেশর ওপর জ্দওেো জনমত যোচোই,
েোছোই কধমটিশত পোঠোশনো ও ংশলোিনী প্রস্তোেগুশো ধনস্পধি জ্লশ কণ্ঠশ োশ তো পো ে।
নতু ন ংশলোিনীশত েো শেশছ, শ্রধমকশক প্রে–পরেতী আ প্তো পযম ন্ত কোশজ অনুপধস্থত
িোকোর অনুমধত ধদশত শে। এই ধেিোশন আরও েো শেশছ, প্রূধতকেোে ছু টিশত যোওেোর
আশগ জ্কোশনো নোরী শ্রধমশকর গ ম পোত ঘ শ ধতধন প্রূধতকেোে ুধেিো পোশেন নো। তশে
স্বোস্থেগত কোরশে ছু টির প্রশেোজন শ ধতধন তো জ্ োগ করশত পোরশেন।
নতু ন আইন অনুযোেী, শ্রধমশকরো প্রধত প্তোশ কোরখোনো ও ধলশের জ্েশে একধদন এেং জ্দোকোন ও
প্রধতষ্ঠোশনর জ্েশে জ্দড় ধদন ছু টি পোশেন। জ্কোশনো শ্রধমকশক জ্কোশনো উৎে েো ছু টির ধদশন কোজ
করশত েো যোশে। তশে এ জনে তোশক এক ধদশনর ধেকে ছু টি ও দুই ধদশনর েধতপূরেমূক
মজুধর ধদশত শে।
আইশন েো শেশছ, ২৫ জশনর জ্েধল শ্রধমক আশছন এমন প্রধতষ্ঠোশন শ্রধমকশদর আনো খোেোর
খোওেো এেং ধেশ্রোশমর জোেগো রোখো এেং পোধনর েেেস্থো রোখশত শে। খোেোর কে যশিষ্ট
আশোধকত এেং েোতো চোচশর েেেস্থো িোকশত শে, পধরষ্কোর-পধরচ্ছন্ন ও নীে তোপমোেোে
রেেোশেেে করশত শে।
আইশন েো শেশছ, মোমো দোশের করোর তোধরখ জ্িশক ৬০ধদশনর মশিে শ্রম আদোশতর রোে,
ধদ্ধোন্ত েো জ্রোশেদোদ ধদশত শে। এ ো ম্ভে নো শ উপযুক্ত কোরে ধশখ আদোত আরও ৯০
ধদন মে েোড়োশত পোরশেন।
েোংোশদল ধলশু একোশিধম ধেও ংশদর েুিেোশরর অধিশেলশন পো ে।
মধো ও ধলশু ধেেক প্রধতমন্ত্রী জ্মশর আ শরোজ চু মধক ধেটি পোশর জনে উত্থোপশনর
কশরন।

