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ট োশোক বশল্প শ্রবমকয়ের একটি অংশ টেখোয়ি ১৬ হোজোর  োকো িযূ িতম মজবুরর 
েোবিয়ত আয়দোলি করয়ে, মোবলকরো টেখোয়ি বেয়ত চোি ৬ হোজোর ৩৬০  োকো। 

প োশোক শ্রনিকবদর জিয িিুি িজনুর কোঠোবিো নির্ধোরবে গঠিি িজনুর পেোবডধ র িৃিীয় সভোয় 
পসোিেোর গোবিধন্ট িোনিকবদর প্রনিনিনর্ নিবসবে নেনজএিইএর সভো নি নসনিকুর রিিোি এই প্রস্তোে 
িুবি র্বরি। 

িজনুর পেোবডধ  শ্রনিক প্রনিনিনর্ নিসোবে থোকো জোিীয় শ্রনিক িীবগর িনিিো নেষয়ক সম্পোদক 
শোিসুন্নোিোর ভযূঁ ইয়ো িযযিিি িজনুর েোনিবয় ১২ িোজোর ২০ টোকো করোর প্রস্তোে নদবিও আবদোিবি 
থোকো শ্রনিক সংগঠিগুবিো িো প্রিযোখ্যোি কবরবে। 

  

ঢোকোর পসগুিেোনগচোয় িজনুর পেোবডধ র কোর্ধোিবয় র্খ্ি এই সভো চিনেি, প োশোক শ্রনিকবদর কবয়কটি সংগঠবির 
কিীরো িখ্ি েোইবর অেস্থোি কিধসযনচ  োিি করনেবিি। 

২০১৩ সোবির ১ নডবসম্বর নিি িোজোর টোকো িযি পেিি র্বর প োশোক শ্রনিকবদর জিয সেবশষ ৫ 
িোজোর ৩০০ টোকো িযযিিি িজনুর নির্ধোরে কবর সরকোর।  বরর েের জোিয়ুোনর পথবক ওই পেিি 
প বি শুরু কবরি শ্রনিকরো। 
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 োূঁচ েের প নরবয় এবস িিুি িজনুর কোঠোবিো নির্ধোরবের জিয শ্রি িন্ত্রেোিয় গি ১৪ জোিুয়োনর 
স্থোয়ী িজনুর পেোডধ   ুিগধঠি কবর পদয়। 

নেনজএিইএর সভো নি নসনিকুর রিিোি িোনিক  বের প্রনিনিনর্ এেং জোিীয় শ্রনিক িীবগর িনিিো 
নেষয়ক সম্পোদক শোিসুন্নোিোর ভযূঁ ইয়ো শ্রনিক প্রনিনিনর্ নিসোবে এই পেোবডধ  রবয়বেি। 

গোবিধন্ট িোনিকবদর প্রস্তোে িুবি র্বর নসনিকুর রিিোি সভোয় েবিি, “শ্রনিকবদর জিয আিরো আ োিি 
িযযিিি িজনুর ৬ িোজোর ৩৬০ টোকো করোর প্রস্তোে করনে। এ নেষয়টি চযিোন্ত িবি এর ও র নভনি 
কবর অিযোিয পেবডর িজনুর ঠিক করো িবে।” 

শ্রনিক ও িোনিক দইু  বের ‘স্বোথধ ও েোস্তেিো’ িোথোয় পরবখ্ই এ িজনুর প্রস্তোে করো িবয়বে েবি 
দোনে কবরি প োশোক নশবের েযেসোয়ীবদর শীষধ সংগঠবির এই পিিো। 

নসনিকুর রিিোি দোনে কবরি, িযিযস্ফীনির  োশো োনশ শ্রনিবকর প্রবয়োজিীয়িো এেং িোনিবকর সেিিো 
নেবেচিোয় কবরই িোবদর এই প্রস্তোে। 

  

অিযনদবক শ্রনিক প্রনিনিনর্ নিসোবে শোিসুন্নোিোর ভযূঁ ইয়ো ১২ িোজোর ২০ টোকো িযযিিি িজনুরর প্রস্তোে িুবি র্বর 
েবিি, এখ্োবি িোনসক িযি িজনুর র্রো িবয়বে ৭০৫০ টোকো। 

এেোিো েোনি ভোিো েোেদ ২৮২০ টোকো, নচনকৎসো ভোিো এক িোজোর টোকো, র্োিোয়োি ভোিো ৫০০ 
টোকো এেং টিনিি ভোিো ৬৫০ টোকো র্রো িবয়বে শ্রনিক প্রনিনিনর্র প্রস্তোবে। 

শোিসুন্নোিোর েবিি, “েোংিোবদবশ সে প োশোক কোরখ্োিোর সেিিো এক রকি িয়। ভোবিো িোবির 
প োশোক কোরখ্োিো েো ‘এ’ কযোটোগনরর প োশোক কোরখ্োিো রবয়বে ৩০ শিোংশ। এর েোইবর ‘নে’ 

কযোটোগনর ও ‘নস’ কযোটোগনরর নেনভন্ন কোরখ্োিো রবয়বে।” 

নেনভন্ন শ্রনিক সংগঠি পর্খ্োবি পেোডধ  গঠবির আবগ পথবকই ১০ িোজোর টোকো িযি পেিি র্বর পিোট 
১৬ িোজোর টোকো িযযিিি িজনুরর দোনেবি আবদোিি কবর আসবে, পসখ্োবি শ্রনিক প্রনিনিনর্ পকি ১২ 
িোজোর টোকোর প্রস্তোে নদবেি- িো জোিবি চোি সোংেোনদকরো। 

জেোবে সরকোরসিথধক এই শ্রনিক সংগঠবির পিত্রী েবিি, “আনি নিবজ একটো শ্রনিক সংগঠবির সবে 
র্ুক্ত, আেোর একটো রোজনিনিক দবির সবে র্ুক্ত। সে নদক নেবেচিো কবর এই িজনুর প্রস্তোে 
কবরনে।” 

নিনি েবিি, “পর্ িজনুরর প্রস্তোে পদওয়ো িবয়বে, িো ভোবিোভোবে জীেি র্ো বির জিয পিোবটও র্বথষ্ট 
িয়। িেওু আিোবদর আশঙ্কো, এর পচবয় পেনশ িজনুরর নদবক পগবি অবিক কোরখ্োিোয় েোূঁটোইবয়র 
ঘটিো ঘটবে, শ্রনিকরো কিধিীি িবয়  িবে।” 



িজনুর পেোবডধ র পচয়োরিযোি সসয়দ আনিিুি ইসিোি সভোয় েবিি, “দইু  বের প্রস্তোে র্োচোই-েোেোই 
কবর অনি দ্রুি নসদ্ধোন্ত পিওয়ো িবে। এ নিবয় নকেু নরসোচধ -গবেষেোর প্রবয়োজি আবে। আগোিী নিি 
িোবসর িবর্য িজনুরর নেষবয় চযিোন্ত পিওয়ো সম্ভে িবে।” 

িজনুর পঘোষেোর আবগ নিয়ি অিুর্োয়ী নকেু কোরখ্োিো সবরজনিি ঘুবর পদখ্বেি িজনুর পেোবডধ র 
সদসযরো। নকন্তু িিুি িজনুর কোঠোবিো পঘোষেোর জিয সরকোবরর পেূঁবর্ পদওয়ো েয় িোস সিয় এ 
িোবসই পশষ িবে।  

েোনক কোজ পশষ করোর জিয িজনুর পেোডধ  শ্রি িন্ত্রেোিবয়র কোবে নিি িোস সিয় েোিোবিোর 
আবেদি করবে েবি জোিোি আনিিুি ইসিোি। 

প্রস্তোি প্রতূোখূোি শ্রবমক েংগঠিগুয়লোর 

  

িজনুর পেোবডধ  শ্রনিক প্রনিনিনর্র ১২ িোজোর টোকো িযযিিি িজনুরর প্রস্তোে প্রিযোখ্োি কবরবে ১৬ িোজোর টোকো 
িযযিিি িজনুরর দোনেবি আবদোিিরি নেভন্ন সংগঠি। 

িজনুর পেোবডধ র কোর্ধোিবয়র েোইবর গোবিধন্টস শ্রনিক পেড ইউনিয়ি পকবের অেস্থোি কিধসযনচবি 
সংগঠবির সোর্োরে সম্পোদক জনি িোিুকদোর েবিি, “িোনিকবদর আজ্ঞোেি শ্রনিক প্রনিনিনর্বদর এই 
প্রস্তোে আিরো প্রিযোখ্যোি করনে। ১৬ িোজোর টোকো িযযিিি িজনুরর দোনে  যরে িো করো িবি ২০১০ 
সোবির িি সোরোবদবশ িীব্র আবদোিি গবি পিোিো িবে।” 

গোবিধন্টস শ্রনিক সংিনির সভো নি িোসনিিো আকিোর েবিি, সরকোবরর ‘ েবদর’ শ্রনিক প্রনিনিনর্র 
সবে িোনিক  বের ‘ষির্বন্ত্রর’ অংশ নিবসবে ওই িজনুর প্রস্তোে করো িবয়বে। 

“শ্রনিক প্রনিনিনর্ িবয় উনি পকি আবগ ১৬ িোজোর টোকোর কথো েবি এখ্ি ১২ িোজোর টোকোয় পিবি 
এবসবেি আিরো পসটো জোিবি চোই। আসবি এরো পকউ শ্রনিবকর  বে কোজ কবরি িো। শ্রনিক 
প্রনিনিনর্ সরকোরবক পিোষে কবর কোজ করবেি, আর সরকোর প োশোক িোনিকবদর কথো িি 
চিবেি।” 

ভনেষযবি িিুি কিধসযনচ নদবয় কোরখ্োিো অর্ুযনষি এিোকোয় আবদোিি গবি পিোিো িবে েবি হূঁনশয়োর 
কবরি এ কিধসযনচবি অংশ পিওয়ো শ্রনিক সংগঠবির পিিোরো। 

গোবিধন্ট শ্রনিক পেড ইউনিয়ি পকবের সভো নি িনু্ট পঘোবষর সভো নিববে  এেং র্ু্ম  সোর্োরে সম্পোদক 
ইকেোি পিোবসবির  নরচোিিোয় এ কিধসযনচবি কোজী রুহি আনিি, সোবদকুর রিিোি শোিীি, খ্োইরুি 
িোিুি নিনু্ট েক্তেয পদি। 

 


