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জ্ োশোক শ্রতিকবদর নিুন িযতুর কোঠোবিো তনবে সতিেোলবে সংেোদ সবেলবন শ্রি প্রতিিন্ত্রী িতুযেলু হক িুন্ন ু

টেয়ের রপ্তোবি আয়ের প্রধোি খোত ততবর ট োেোক বেয়ের শ্রবমকয়ের িযূিতম মজবুর 
আ  হোজোর  োকো বিধধোরণ কয়রয়ে সরকোর। 

এবি প্রোে ৪০ লোখ শ্রতিবকর িযতুর এখনকোর জ্িবে ৫১ শিোংশ জ্েবেবে। সেববশষ ২০১৩ সোবলর ১ 
তিবসম্বর ৫ হোযোর ৩০০ টোকো নযেনিি িযতুর তনর্বোরণ কবর জ্দওেোর  র জ্সই হোবর জ্েিন 
 োতিবলন শ্রতিকরো। 

এেোর শ্রতিক সংগঠনগুবলো নযেনিি িযতুর ১৬ হোযোর টোকো তনর্বোরবণর দোতে কবরতেবলন। এর 
তে রীবি জ্ োশোক তশল্প িোতলকরো প্রস্তোে কবরন ৬ হোযোর ৩৬০ টোকো। গবেষণো সংস্থো তসত তি 
নযেনিি িযতুর ১০ হোযোর টোকো করোর  বে িি যোতনবেতেল। 

জ্ োশোক শ্রতিকবদর িযতুর  ুনিযবলেোেবন  োাঁি েের  র গি যোনুেোতরবি সরকোর িযতুর জ্েোিব  গঠবনর 
 র জ্েোবিব র সদসেরো দফোে দফোে বেঠক কবর িোতলক ও শ্রতিক প্রতিতনতর্বদর তনবে। 
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সেববশষ েৃহস্পতিেোর ঢোকোর জ্িো খোনো সেবক িযতুর জ্েোবিব র কোর্বোলবে সেববশষ বেঠক হে। এর র 
িযতুর জ্েোবিব র সদসেবদর তনবে সতিেোলবে এক সংেোদ সবেলবন নিুন িযতুর কোঠোবিোর জ্ োষণো জ্দন 
শ্রি প্রতিিন্ত্রী িতুযেুল হক িুন্ন।ু 

জ্ োষণো অনুর্োেী, জ্ োশোক শ্রতিকবদর নযেনিি িযতুর হবে ৮ হোযোর টোকো। এর িবর্ে জ্েতসক ৪ 
হোযোর ১০০ টোকো; েোতে ভোেো ২০৫০ টোকো; তিতকৎসো ভোিো ৬০০ টোকো; র্োিোেোি ভোিো ৩৫০ 
টোকো; খোদে ভোিো ৯০০ টোকো। 

 

প্রতিিন্ত্রী েবলন, “আ োিি নযেনিি িযতুর জ্ োষণো করো হবল। অনেোনে শ্রতিকবদর জ্েিন-কোঠোবিো 
 বর জ্ োষণো করো হবে।” 

আগোিী তিবসম্ববর প্রজ্ঞো ন যোতরর  র জ্েবক নিুন জ্েিন কোর্বকর হবে েবল যোনোন প্রতিিন্ত্রী। 

সংেোদ সবেলবন প্রতিিন্ত্রীর সবে তেবলন  বর িযতুর জ্েোবিব র জ্িেোরিেোন বসেদ আতিনুল ইসলোি, 

জ্েোবিব র তনরব ে সদসে কোিোল উতিন, জ্েোবিব  িোতলকবদর প্রতিতনতর্ তেতযএিইএর সভো তি তসতিকুর 
রহিোন, শ্রতিকবদর প্রতিতনতর্ শ্রতিক লীবগর িতহলো তেষেক সম্পোদক জ্েগি শোিসুন্নোহোর ভয ইেো। 

আওেোিী লীবগর শ্রতিক সংগঠন যোিীে শ্রতিক লীবগর সভো তি ফযলুল হক িনু্টও সংেোদ সবেলবন 
তেবলন। 

নিুন িযতুর কোঠোবিো িোতলক-শ্রতিক উভে  ে জ্িবন জ্নবে েবল প্রতিিন্ত্রী িুন্ন ুআশো প্রকোশ করবলও 
এই িবর্ে আ তি এবসবে েোি তি শ্রতিক সংগঠনগুবলোর  ে জ্েবক। 

তেকোল ৩টোে িযতুর জ্েোিব  র্খন জ্িো খোনোর কোর্বোলবে সভো করতেল, িখনই ভেবনর তনবি তেবেোভ 
করতেল গোবিবন্ট শ্রতিক জ্েি ইউতনেন জ্কন্দ্র, শ্রতিক সংহতিসহ তেতভন্ন সংগঠবনর জ্নিো-কিীরো। 

সোবে ৪টোর তদবক সভো জ্শষ কবর র্খন িযতুর জ্েোবিব র সদসেরো সতিেোলবে র্োতিবলন, িখন তেেুব্ধ 
কবেকশ যন জ্লোগোন তদতিবলন- ‘১৬ হোযোর টোকোর কবি নযেনিি িযতুর িোনে নো’। 

েিিোসীন আওেোিী লীগ সিেবক শ্রতিক জ্নিোরো িযতুর জ্েোবিব র জ্ োষণো জ্িবন তনবলও অতর্কোংশ 
শ্রতিক সংগঠন এই িযতুর প্রিেোখেোন কবর আবদোলন িোতলবে র্োওেোর জ্ োষণো তদবেবে। 

বিতর জ্ োশোক শ্রতিকবদর নিুন িযতুর কোঠোবিো তনর্বোরবণ দশৃেি রোষ্ট্রোেি তশল্প কোরখোনোর শ্রতিকবদর 
নিুন িযতুর কোঠোবিো অনুসরণ কবরবে সরকোর। 

সম্প্রতি শ্রি প্রতিিন্ত্রী িুন্ন ুরোষ্ট্রোেি তশল্প কোরখোনোর শ্রতিকবদর নযেনিি িযতুর শিভোগ েোতেবে 
৮৩০০ টোকো করোর প্রস্তোে সংসবদ জ্িোবলন। েিব িোবন এই শ্রতিকবদর নযেনিি িযতুর ৪ হোযোর ১৫০ 
টোকো। 
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জ্ োশোক শ্রতিকবদর সেবতনম্ন িযতুর ৮০০০ টোকো 
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বিতর জ্ োশোক তশবল্প কিবরি শ্রতিকবদর যনে ৮ হোযোর টোকো সেবতনম্ন িযতুর তনর্বোরণ করো হবেবে। 
এর িবর্ে িযল িযতুর ৪ হোযোর ১০০ টোকো। েোতেভোেো ২০৫০ টোকো, তিতকৎসো ভোিো ৬০০ টোকো, 
র্োিোেোি ভোিো ৬৫০ টোকো এেং খোদে ভোিো ৯০০ টোকো র্বর সেবতনম্ন িযতুর তনর্বোরণ করো হে। 
িযতুর জ্েোিব  আগোিী তিবসম্বর জ্েবক নিুন কোঠোবিো েোস্তেোেবনর  তরকল্পনো করবে। এ লবেে 
তশগতগরই শ্রি ও কিবসংস্থোন িন্ত্রণোলে জ্েবক জ্েিন জ্স্কল িযেোন্ত কবর প্রজ্ঞো ন যোতর করো হবে েবল 
যোতনবেবেন শ্রি ও কিবসংস্থোন প্রতিিন্ত্রী িতুযেুল হক িুন্ন।ু প্রসেি, েিব িোবন এ খোবি সেবতনম্ন িযতুর 
৫ হোযোর ৩০০ টোকো। নিুন িযতুর কোঠোবিোে ২ হোযোর ৭০০ টোকো েতৃি করো হবেবে। 

এর আবগ েৃহস্পতিেোর  যেবব োতষি তনম্নিি িযতুর জ্েোবিব র বেঠক অনুতষ্ঠি হে। জ্েোিব  গঠবনর  র 
িযতুর  র্বোবলোিনোে এটি তেল  ঞ্চি বেঠক। এতদন তেকোল সোবে ৩টোে বেঠক শুরু হবে িবল সোবে 
৪টো  র্বন্ত। জ্েোবিব র জ্িেোরিেোন বসেদ আতিনুল ইসলোবির সভো তিবে অনুতষ্ঠি এক  ণ্টোেেো ী দর-
কষোকতষর এই বেঠবকই িোতলক ও শ্রতিক বের সেতিবি িযতুর তনর্বোরবণর এই তসিোন্ত জ্নেো হে। 
িবে দোতেেশীল সযত্রগুবলো যোতনবেবে, অনেোনেেোবরর িবিো এেোর িযতুর তনর্বোরবণর তেষবেও 
প্রর্োনিন্ত্রীবক হস্তবে  করবি হবেবে। িযলি প্রর্োনিন্ত্রীর তনবদবশনোবক আিবল তনবেই শ্রতিকবদর িযতুর 
েোতেবে তনর্বোরণ করো হবেবে। িবে এই তসিোবন্ত এখনও শ্রতিক  বের অ রোংশ একিি হবি 
 োবরতন। িোরো ১৬ হোযোর টোকো নযেনিি িযতুরর দোতে অেুণ্ণ জ্রবখবে। 

িযতুর জ্েোবিব র এই বেঠবক জ্ োশোক খোবির িোতলক বের প্রতিতনতর্ তসতিকুর রহিোন, শ্রতিক বের 
প্রতিতনতর্ শোিেুন্নোহোর ভযাঁ ইেো, শ্রতিক বের স্থোেী প্রতিতনতর্ ফযললু হক, িোতলক বের স্থোেী প্রতিতনতর্ 
কোযী সোইফুতিন ও তনরব ে প্রতিতনতর্ ঢোতে তশেক অর্েো ক ি. কোিোল উিীন প্রিুখ উ তস্থি 
তেবলন। 

এতদবক বেঠক জ্শবষ তেকোল জ্ ৌবন ৫টোর তদবক জ্েোিব  সদসেরো তসিোবন্তর তেষে যোনোবি শ্রি ও 
কিবসংস্থোন িন্ত্রণোলবে দোতেেপ্রোপ্ত প্রতিিন্ত্রী িুতযেুল হক িুন্নরু কোবে র্োন।  বর শ্রি প্রতিিন্ত্রী 
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শ্রতিকবদর সেবতনম্ন িযতুর তনর্বোরবণর তেষেটি জ্ োষণো কবরন। তিতন েবলন, বেবদতশক িুদ্রোর ৮৪ 
শিোংশই আবস বিতর জ্ োশোক খোি জ্েবক। িোতলক ও শ্রতিক বের কেো শুবন প্রর্োনিন্ত্রী সষুু্ঠ 
সিোর্োন তদবেবেন। প্রতিিন্ত্রী েবলন, শ্রতিকেোন্ধে প্রর্োনিন্ত্রী সেতদক তেবেিনো কবরই এই তসিোন্ত 
তদবেবেন। 

িযতুর জ্েোবিব র জ্িেোরিেোন বসেদ আতিনুল ইসলোি েবলন, িযতুর  র্বোবলোিনো সংক্রোন্ত ৩ জ্সবেম্বর 
অনুতষ্ঠি িিুেব বেঠবক শ্রতিক ও িোতলক বের জ্দেো িযতুর প্রস্তোবের েেের্োন কতিবে আনোর কেো 
েলো হে। ৫ি বেঠবক িোরো দ’ু েই এই সবন্তোষযনক অেস্থোন ৮০০০ টোকো তনর্বোরবণ সেতি 
তদবেবেন। এর আবগ গি ১৬ যলুোই জ্েোবিব র িৃিীে সভোে িোতলক ে নিুন কোঠোবিোে তনম্নিি 
িযতুর প্রস্তোে কবর ৬ হোযোর ৩৬০ টোকো। আর শ্রতিক বের প্রস্তোে তেল ১২ হোযোর ২০ টোকো। 

িবে দোতেেশীল একোতর্ক সযত্র যোনোে, ৫ি বেঠবক িোতলক ে িোবদর আবগর ৬ হোযোর ৩৬০ টোকো 
জ্েবক ৬৪০ টোকো েোতেবে ৭০০০ টোকো তনর্বোরবণর প্রস্তোে জ্দে। আর শ্রতিক ে আবগর প্রস্তোে ১২ 
হোযোর ২০ টোকো জ্েবক ২০ টোকো কতিবে ১২ হোযোর টোকো তনর্বোরবণর কেো যোনোে। এ  তরতস্থতিবি 
িযতুর জ্েোবিব  িোতলক ও শ্রতিক বের প্রতিতনতর্রো প্রর্োনিন্ত্রীর কোবে র্োওেোর তসিোন্ত জ্নন। বেঠবক 
জ্েবকই শ্রি প্রতিিন্ত্রী প্রর্োনিন্ত্রীর সবে কেো েবলন।  বর প্রর্োনিন্ত্রী জ্শখ হোতসনো দু’ েবকই িোবদর 
অেস্থোন জ্েবক েোে তদবে ির্েেিী অেস্থোন ৮০০০ টোকো করোর সু োতরশ করবল জ্েোিব  সদসেরো 
সেবসেিভোবে জ্িবন জ্নে। 

শ্রি আইন অনুর্োেী, প্রতি ৫ েের  র  র িযতুর কোঠোবিো  র্বোবলোিনো করবি হে। সেববশষ ২০১৩ 
সোবলর তিবসম্ববর িযতুর কোঠোবিো  ুনিযবলেোেন কবর নিুন িযতুর জ্ োষণো জ্দেো হবেতেল। ওই সিে 
নযেনিি িযতুর ৫ হোযোর ৩০০ টোকো তনর্বোরণ কবর জ্গবযট প্রকোশ করো হে। জ্স তহসোবে, আগোিী 
তিবসম্ববর নিুন িযতুর কোঠোবিো েোস্তেোেবনর তেষবে আইতন েোর্েেোর্কিো রবেবে। 

এ প্রসবে িযতুর জ্েোবিব  িোতলক বের প্রতিতনতর্ ও তেতযএিইএ সভো তি জ্িো. তসতিকুর রহিোন 
যোনোন, প্রজ্ঞো ন র্খনই জ্হোক। এই নিুন িযতুর কোঠোবিো আগোিী তিবসম্বর জ্েবকই কোর্বকর করো 
হবে। 

বিতর জ্ োশোক খোবি কোয কবরন প্রোে ৩৬ লোখ শ্রতিক। ১৯৯৪ সোবল শ্রতিকবদর তনম্নিি িযতুর 
তেল ৯৩০ টোকো। ২০০৬ সোবল জ্সটি েৃতি কবর ১ হোযোর ৬৬২ টোকো ৫০  েসো করো হে। ২০১০ 
সোবলর িযতুর জ্েোবিব  শ্রতিকবদর তনম্নিি িযতুর করো হে ৩ হোযোর টোকো। এতদবক িযতুর জ্েোবিব র 
বেঠক িলোকোবল অনেোনে তদবনর িবিো েৃহস্পতিেোরও তনম্নিি িযতুর জ্েোিব  কোর্বোলবে তেবেোভ 
জ্দতখবেবে কবেকটি শ্রতিক সংগঠন। ১৬ হোযোর টোকো জ্েিবনর দোতেবি এসে সংগঠবনর জ্নিোরো 
এখনও অটল। গোবিবন্ট শ্রতিক জ্েি ইউতনেন জ্কন্দ্র ও গোবিবন্টস শ্রতিক কিবিোরী ্কে  তরষদ নোবির 
দ’ুটি সংগঠবনর জ্নিোরো তেবেোবভ অংশ তনবে েবলন, িোবের েোযোবরর িবিো িযতুর তনবে এখন 
দরদোি কষো হবি। জ্েোবিব র জ্িেোরিেোন েবলবেন দইু  েবকই েোে তদবি। জ্েোবিব  জ্েবক তিতন এটো 
েলবি  োবরন নো। 

 


