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আে ালেনর শাি  ঢালাও ছাটঁাই!
সাভার-আ িলয়ার গােমে ট ঝলুেছ িমক ছাটঁাইেয়র নািটশ

ফাইল ছিব

সাভােরর িনট এিশয়া কারখানার এক িমক কােলর ক েক যখন চাকির হারােনার কথা বলিছেলন, তােঁক
দখাি ল একই সে  হতাশ ও আতি ত। িনেজর নাম কাশ করেতও রািজ হনিন সদ  সামিয়ক বরখা

হওয়া  এই িমক। চাকির খায়ােনার সকালিটর  িৃতচারণা  কের িতিন  বেলন,  “অিফেস গেল আমােক
অিফেসর গেট আটেক দওয়া  হয় এবং দািঁড়েয় থাকেত বলা  হয়। তখন আমার সােথ আেরা কেয়কজন
িছল। পের আমােক িকছু টাকা িদেয় কাডিট রেখ িদেয় বেল, ‘চেল যাও। আর কখেনা কারখানায় আসবা
না।’” একই ধরেনর অিভ তার কথা জানান সাভােরর আেরক কারখানা এআর িজে র অ  এক িমক।
িতিন বেলন,  ‘ ধু  ছাটঁাই নয়, আমােদর নােম মামলাও কেরেছ কারখানার মািলক। পুিলশ বািড়েত িগেয়
িগেয় খুঁজেছ।’

চলিত মােসর েত িটমু  নতনু মজিুর ঘাষণার দািবেত আে ালনকারী হাজােরা িমক এভােবই চাকির
থেক বরখা  িকংবা হয়রািনর িশকার হে  বেল তথ  িমলেছ। তির পাশাক িমকরা শাি পূণভােব কােজ

িফরেলও িবিভ  কারখানায় িমক ছাটঁাইেয়র নািটশ ঝুলেছ বেল দািব িমক নতােদর। একজন নতা দািব

আে ালেনর | Kaler Kantho http://www.kalerkantho.com/home/printnews/732115/2019-01-31

1 of 3 1/31/2019 10:37 AM



কেরন, এই পয  সাভার-আ িলয়ার ১২ থেক ১৫িট তির পাশাক কারখানায় ায় দড় হাজার িমকেক
এই ছাটঁাই ি য়ায় কাজ থেক িবরত রাখা  হেয়েছ। অেনক কারখানার গেট ঝলুেছ ছাটঁাইেয়র নািটশ।
কােনা কােনা সূ  মেত, ছাটঁাই বা মামলার িশকার িমেকর সংখ া সাত হাজােররও বিশ। িশ  পুিলশ ও
িমক  সংগঠন  এবং  পাশাক  খােতর  শীষ  সংগঠন  তির  পাশাক  ত  ও  র ািনকারকেদর  সংগঠন

িবিজএমইএ সূ ও এমন ঘটনার সত তা িনি ত করেছ। এমনিক আেরা ছাটঁাই এবং কারখানা ব  হওয়ার
আশ া করেছ খাতসংি রা। গত ম লবার ফরািস সংবাদ সং া এএফিপর এক িতেবদেনও বলা  হয়,
মজিুর িনেয় আে ালেনর পর বাংলােদেশর পাশাক খােতর পাচঁ হাজােরর বিশ িমক তােদর কম ল থেক
বিহ ার হেয়েছ। দেশর িমক নতােদর দািব এই সংখ া সাত হাজােররও বিশ। তারঁা বলেছন, মািলকরা

িমকেদর ঠকােত এই কৃি ম সংকট তির করেতই দমন-পীড়ন-িনযাতন ও ছাটঁাই করেছন। মািলকরাও
অ ীকার করেছন না ঘটনা, তেব তারঁা বলেছন, ছাটঁাই নয়, সামিয়ক বরখা  করা হে ।

আ িলয়ার কাঠগড়া এলাকার এআর িজ  িডউসােরর জনােরল ম ােনজার র াক িলটন কােলর ক েক
বেলন,  ‘আমরা িমকেদর ছাটঁাই কিরিন। আমরা তােদর সামিয়ক বরখা  কেরিছ। এখন পয  আমােদর

িত ােন মাট ১৪৫ জনেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। সই সােথ িমকেদর কােছ ডাকেযােগ কারণ
দশােনার নািটশও পাঠােনা হেয়েছ। এই নািটেশর উ র পাওয়ার পর কান িমক কাজ করেত পারেব তা
িস া  নওয়া হেব এবং আইিনভােব য িস া  হেব আমরা স িস া ই  হণ করব।’

সাভার ও আ িলয়া থানা সূে  জানা গেছ, এখন পয  ১১িট পাশাক করাখানা িমকেদর িব ে  ১১িট
মামলা কেরেছ। এসব মামলায় এখন পয  ৪০ জেনর মেতা আটক রেয়েছ।

সাভার মেডল থানার ওিস আ লু আউয়াল বেলন, কােনা িনরপরাধ িমকেক ার করা হয়িন, হেবও না।
কারখানা ভাঙচরু বা অ  কােনা তর অপরাধ করেল কাউেক ছাড় দওয়া হেব না।

গােম টস িমক ড ইউিনয়ন কে র সাধারণ স াদক জিল তালকুদার কােলর ক েক বেলন, মািলকরা
জুজরু  ভয়  দখাে ন।  মজিুর  না  বাড়ােত  এই দমন-পীড়ন,  ছাটঁাই  ও  িনযাতন  করেছন।  িতিন  জানান,
ম লবার পয  পাচঁ  হাজােরর বিশ িমকেক ছাটঁাই কেরেছন মািলকরা। রাজধানীর লামান  ফ াশন ও
লাপা গােম ট ব  কের দওয়ার পায়ঁতারা করা হে । অথচ অ িদেক মািলকেদর র ািন আয় বাড়েছ, বড়

বড় কারখানার সংখ াও বাড়েছ। িসএম (কািটং ও মিকং) কমােত না পারেলও িমকেদর মজিুর কম িদেত
িনযাতন ও হয়রািন করা হে ।

এিদেক রাজধানীর কাকরাইেলর ইয়লক গােমে টর অপােরটর িরনা আকতার কােলর ক েক বেলন, সরকার
ঘািষত নূ নতম মজিুর কাঠােমা  অ সাের একজন হলপােরর বতন আট হাজার টাকা  হেলও িতিন গত

িডেস র মােস অিতির  কােজর মজিুরসহ মাট বতন পেয়েছন মা  সাত হাজার টাকা। সরকােরর ঘািষত
মজিুর দওয়ার দািব জানােল মািলক তােঁক চাকির থেক বর কের দওয়ার মিক িদে ন।

রামপুরার লামান ফ াশেন কাজ কেরন চায়না আকতার। িতিন জানান, সরকার ঘািষত নতনু মজিুর কাঠােমা
অ সাের বতন দন না কারখানার মািলক। নতনু কাঠােমােত মজিুর দািব করেল মািলক কারখানা ব  কের
দওয়ার মিক িদে ন িনয়িমত।

িমক অিধকার িনেয় সি য় সংগঠন ই ডাি  অল বাংলােদেশর (আইিবিস) সাধারণ স াদক সালাউি ন
পন কােলর ক েক বেলন, নূ নতম মজিুর কাঠােমা িনেয় আে ালেনর পর িমকরা কারখানায় িফের যেত

চাইেলও তা পারেছ না। অেনক কারখানার ফটেক িগেয় দেখ, তােদর ছিবসহ চাকিরচু ত কমীেদর তািলকা
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টািঙেয় িদেয়েছ কতৃপ । পাশাপািশ আে ালেনর সময় িতসাধেনর অিভেযােগ সাভার ও আ িলয়া থানায়
িবিভ  কারখানার প  থেক মামলা দােয়র করা হেয়েছ। মামলা েলায় আসািম করা হেয়েছ হাজার হাজার

িমকেক।

নতনু মজুির পাশাকিশ  খােত বড় চাপ সৃি  কেরেছ মত িদেয় তির পাশাক খােতর শীষ সংগঠন তির
পাশাক ত ও র ািনকারেদর সংগঠন িবিজএমইএ সভাপিত মা. িসি র রহমান গতকাল কােলর ক েক

বেলন, সংেশািধত নতনু মজিুর কাঠােমা অ সাের মজিুর দওয়ার স মতা নই অেনক পাশাক কারখানার
মািলকেদর। ফেল মািলকরা িবিভ  আগাম সতক পদে প িনে ন, মজিুর িনেয় যন সামেন ম অসে াষ
তির না হয়। এর ফেল কারখানা থেক অিতির  িমক কিমেয় কারখানা ব  কের দওয়াসহ িমক ছাটঁাই

করেত বাধ  হে ন। তেব সবাইেক ম আইন মেনই তা করেত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

মামলার তথ  িদেয় গােম ট িমক ড ইউিনয়ন কে র ক ীয় কিমিটর সাংগঠিনক স াদক এবং সাভার-
আ িলয়া আ িলক কিমিটর সাধারণ স াদক খাই ল মামুন িম টু ( ক এম িম টু) কােলর ক েক বেলেছন,
কারখানায় ভাঙচরুসহ মারিপট কের িতসাধন,  চিুর ও ভয়ভীিত দখােনার অিভেযােগ জা য়ািরর ি তীয়
স ােহ বশ িকছ ুকারখানা মািলক িমকেদর িব ে  মামলা কেরন।

িবিভ  িমক সংগঠেনর নতােদর দওয়া তথ  মেত, গােম ট িমক ড ইউিনয়ন কে র ক ীয় কিমিটর
দ র স াদক ও উ রা আ িলক কিমিটর সভাপিত িমক নতা জয়নাল আেবদীন, উ রা আ িলক নতা
মা দ, সাজসুহ ৪০-৫০ জন িমক ার হেয়েছ। এর মেধ  সাভার-আ িলয়ায় ার হেয়েছ ২০-২৫
জন।  হাজার  হাজার  িমক  ার  অতে  আেছ।  িবিভ  িমক  সংগঠেনর  অেনক  নতা  পুিলেশর
নজরদািরেত আেছন বেলও অিভেযাগ করা হে ।
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