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প োশোকশ্রমিকদের জন্য ন্তুন্ িজমুর প োর্ড  
নিজস্ব প্রনিবেদক 

১৪ জািযুানি ২০১৮, ১৯:৪৭ 

 তিনি প াশাকনশবেি শ্রনিক-কিমচািীবদি িজনুি োড়াবিাি জিয সিকাি িযযিিি িজনুি পোর্ম  
কবিবে। পোর্ম বক আগািী েয িাবসি িবযয শ্রনিকবদি িজনুি নিযমািণ কবি সু ানিশ নদবি েলা 
হবযবে। 

িাজযািীি সনচোলবয আজ পিােোি দ ুুবি আবযানজি এক সংোদ সবেলবি শ্রি ও কিমসংস্থাি 

প্রনিিন্ত্রী পিা. িনুজেলু হক প াশাকনশবেি জিয িযযিিি িজনুি পোবর্ম ি সদসযবদি িাি প াষণা 
কবিি। শ্রি িন্ত্রণালবযি  াঠাবিা এক সংোদ নেজ্ঞনিবি নেষযটি জািাবিা হয। 

প্রনিিন্ত্রী প াশাক খাবিি নিম্নিি িজনুি পোবর্ম ি জিয িানলকবদি  ক্ষ পেবক তিনি প াশাকনশবেি 

িানলকবদি সংগঠি নেনজএিইএি সভা নি পিা. নসনিকুি িহিাি এেং শ্রনিকবদি প্রনিনিনয নহবসবে 

জািীয শ্রনিক লীবগি িািীনেষযক সম্পাদক পেগি শািসুন্নাহাি ভযূঁ ইযাি িাি প াষণা কবিি। 

িন্ত্রণালয জািায, চাি সদসযনেনশষ্ট স্থাযী নিম্নিি িজনুি পোবর্ম ি পচযািিযাি হবেি নসনিযি পজলা 
জজ তসযদ আনিিলু ইসলাি। অিয সদসযিা হবলি িানলক বক্ষি প্রনিনিনয োংলাবদশ এিপ্লযাসম 
পের্াবিশবিি শ্রি উ বদষ্টা কাজী সাইেুিীি আহিদ, শ্রনিক বক্ষি প্রনিনিনয োংলাবদশ শ্রনিক 

লীবগি কার্মকিী সভা নি েজললু হক িনু্ট। নিিব ক্ষ প্রনিনিনয নহবসবে আবেি ঢাকা 
নেশ্বনেদযালবযি অযযা ক কািাল উনিি। 
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শ্রি প্রনিিন্ত্রী েবলি, িযযিিি িজনুি পোর্ম বক আগািী েয িাবসি িবযয শ্রনিকবদি িজনুি নিযমািণ 

কবি সু ানিশ নদবি েলা হবযবে। এই কনিটিি সু ানিবশি আবলাবক সিকাি আগািী নর্বসম্ববিি 

িবযয নিম্নিি িজনুি প াষণা কিবে। 
 

সংোদ সবেলবি ভািপ্রাি শ্রিসনচে আেবিাজা খাি, নেনজএিইএি সভা নি পিা. নসনিকুি িহিাি, 

েযেসাযীবদি শীষম সংগঠি এেনেনসনসআইবযি সাবেক সভা নি এ পক আজাদ, নেনজএিইএি 

সহসভা নি পিা. িানেি উনিি উ নস্থি নেবলি। 
সেমবশষ ২০১৩ সাবলি ১ নর্বসম্ববি তিনি প াশাকনশবে নিম্নিি িজনুি ৫ হাজাি ৩০০ কার্মকি হয। 
এি িবযয িযল িজনুি ৩ হাজাি টাকা, োনড় ভাড়া ১ হাজাি ২০০ টাকা এেং নচনকৎসা, র্ািাযাি ও 

খাদয ভািা ১ হাজাি ১০০ টাকা। ওই েেবিি নর্বসম্ববিি আবগ প াশাকশ্রনিকবদি নিম্নিি িজনুি 

নেল ৩ হাজাি টাকা। এবককটি িজনুিকাঠাবিা  াূঁচ েেবিি জিয গঠি কিা হয। 
 


