
িসিপিডর পযর্েবkণ

েদেশর pধান রpািনখাত ৈতির েপাশাকিশেlর িমকেদর সাmpিতক aসেnােষর pধান কারণ
িহেসেব মজিুর কাঠােমা িনধর্ারেণ tিটপূণর্ pিkয়ােক িচিhত কেরেছ েবসরকাির গেবষণা pিত ান
েসnার ফর পিলিস ডায়ালগ-িসিপিড। eর সে  িমকেদর কােছ মজিুর বাড়ার সিঠক তথয্
েপৗঁছােনার েkেto ঘাটিত খুেঁজ েপেয়েছ িসিপিড।

গতকাল রাজধানীর bয্াক েসnাের ‘েপাশাক খােত সাmpিতক মজিুর িবতকর্  : কী িশখলাম?’
শীষর্ক সংলােপ িনেজেদর পযর্েবkণ তুেল ধের সংsািট। e ধরেনর সমসয্া eড়ােত িকছু সুপািরশo
তুেল ধেরেছ িসিপিড। ei aনু ােন pধান aিতিথ িছেলন বািণজয্মntী িটপু মনুিশ। েদশবেরণয্
aথর্নীিতিবদ aধয্াপক েরহমান েসাবহােনর সভাপিতেt eেত স ালক িছেলন িসিপিডর িবেশষ 
েফেলা ড.  েদবিpয় ভ াচাযর্। আরo বkবয্ েদন eফিবিসিসআi  সভাপিত শিফuল iসলাম
মিহuিdন, িবিজeমie সভাপিত িসিdkর রহমান, শিহদলু আিজম, মুমীনরু রহমান, িমক েনতা
মnু েঘাষ, বাবুল আকতার, কাজী ল আিমন, নু ল iসলাম। সংলােপ িনেজেদর পযর্েবkণ
তুেল ধের িসিপিড বেলেছ, নতুন েবতন কাঠােমা েঘাষণার আেগ o পেরর িবিভn ধােপর কােজ
tিটপূণর্ pিkয়া aবলmন করায় িমকেদর মেধয্ aিsরতা ছিড়েয় পেড়। মজিুর বিৃdর েkেt
েgডিভিtক তারতময্ সৃি  হoয়ায় িমকেদর মােঝ a ল o েgডেভেদ িম  uপলিbর জn েদয়।
নতুন মজিুর সmেকর্  িমকেদর পূবর্ ধারণা েদoয়ার েকােনা uেদয্াগ aিধকাংশ মািলকi েননিন।
আবার eেকক কারখানায় eেককভােব মজিুর বাsবায়ন ঘেটেছ, aেনক কারখানা নতুন কাঠােমা
aনসুরণ  কের  মজিুর  বাড়ায়িন।  িসিপিডর  সুপািরেশ  বলা  হয়-  মজিুরর  পিরবতর্ ন  িবষেয়
বয্বsাপনা কতৃর্ পk o িমকেদর মােঝ সেচতনতা বাড়ােনা দরকার। ভিবষয্েত মজিুর বিৃdর
uেদয্ােগর সময় সংি  পk েলার সে  আরo েবিশ মতিবিনময় করেত হেব। নারী িমকেদর
তােদর েgড, মজিুর o aনয্ানয্ আিথর্ক iসুয্ েলা আরo ভােলা কের বুিঝেয় েদoয়া uিচত।
িমক o বয্বsাপনা কতৃর্ পেkর মেধয্ আরo কাযর্কর েযাগােযাগ sাপন করা।  মজিুর আেnালেনর

পর িমকেদর নতুন কের হয়রািন েথেক িবরত থাকা। িবেশষ কের বােয়ােমি ক ডাটােবেজ
কাuেক েনিতবাচক তািলকায় পাঠােনার আেগ িtপkীয় কিমিট িদেয় পযর্ােলাচনা করা uিচত।
বািণজয্মntী িটপু মনুিশ িসিপিডর সুপািরশ েলার pশংসা কের বেলন, ভিবষয্েত ei সুপািরশ eকিট
‘গাiডলাiন’ িহেসেব ভূিমকা রাখেব। মািলকপkেকo গিড়মিস না কের নতুন মজিুর কাঠােমা
বাsবায়েনর আhান জািনেয় মntী বেলন, 2/1 জন মািলেকর জনয্ েযন ei েসkেরর বদনাম না
হয়। যারা কারখানার িভতের ঝােমলা কেরেছ, তােদর েযন ধরা হয়। কারণ শত শত িমক
েযখােন িবেkাভ কেরেছ, েসখােন দ-ুচারজন কারখানার কােচ িঢল ছুেড়েছ।
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eফিবিসিসআi সভাপিত শিফuল iসলাম মিহuিdন মজিুর কাঠােমায় েgেডর সংখয্া কিমেয় আনার
oপর t েদন। িবিজeমie সভাপিত িসিdkর রহমান বেলন, েপাশাক িশেl সরকার pেণাদনা
বাড়ােনার কথািটo সিঠক নয়।
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