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পাটকল িমকেদর ৯৬ ঘ া ধমঘট 

লনা-ঢাকা-না:গ -নরিসংদীসহ সারােদেশ িমকেদর িবে াভ-অবেরাধ 
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িবে র সবেচেয় বড় টিমল আমদজী পাটকল ব  হেয় গেছ অেনক আেগই। এখন লনা, নারায়ণগ , নরিসংদী ও ঢাকার ডমরায় হােতেগানা 
িক  রা ায়  পাটকল েক রেয়েছ। িক  স পাটকল েলার িমকেদর ঃখ- দশার সীমা পিরসীমা নই। বতমান ে র বাজাের িমকরা 
য পিরমাণ টাকা ‘স াহ’ পান তা িদেয় ন আনেত পা া রায় অব া। সটাও ক মেতা জােট না। স ােহর পর স াহ এবং মােসর পর মাস 

‘স াহ’ না পাওয়ায় মানিবকভােব িবপযয়কর অব ায় পেড় গেছন সারােদেশর পাটকেল কমরত হাজার হাজার িমক। বা  হেয়ই তারা 
রাজপেথ নামেত বা  হেয়েছন।  
বেকয়া বতন পিরেশাধ ও ম ির কিমশন বা বায়নসহ ৯ দফা দািব আদােয়র লে  পাটকল িমকরা ৯৬ ঘ া ধমঘট, িবে াভ ও সড়ক 
অবেরাধ কম িচ িদেয়েছ। গতকাল সামবার সকাল ৬টা থেক রা ায়  পাটকেলর উৎপাদন ব  ও সকাল ৮টা থেক রাজপথ- রলপেথ অবেরাধ 
কের এ ধমঘট  কের আে ালনরত পাটকল িমকরা। রা ায়  পাটকল িসিবএ-নন িসিবএ ও পাটকল িমক লীেগর উে ােগ এ ধমঘট  
হেয়েছ। এর আেগও ’দফা পাটকেলর উৎপাদন ব  এবং সড়কপথ- রলপেথ অবেরাধ কের আে ালন কেরিছেলা িমকরা। কম িচর অংশ 
িহেসেব সকােল িবে াভ িমিছলও কেরেছ িমেলর িমকরা। আজ ম লবার সকােল িমকেদর কম র ২৪ ঘ া অিত ম কেরেছ।  
সাধারণ িমকেদর সংগ ত করেত ৯ দফা দািব কথা বেলেছন আে ালেন ন দানকারী িমকরা। িনয়িমত সা ািহক ম ির ও বতন দান, 
সরকার ঘািষত জাতীয় ম ির, উৎপাদন শীলতা কিমশন-২০১৫ বা বায়ন, অবসর া  িমক-কমচারীেদর িপএফ- া ই  ও ত িমকেদর 
বীমার বেকয়া দান, সটআপ অ যায়ী িমক-কমচারীেদর িনেয়াগ ও ায়ী করা, পাট মৗ েম পাট কনার জ  েয়াজনীয় অথবরা  করা 
এবং উৎপাদন ি র লে  িমল েলােক পযায় েম িবএমআরই করা। কােনাও রকেম সরকারেক যিদ টািমেনশন ও বরখা  িমকেদর কােজ 

নবহাল করার দািব বা বায়েন রািজ করােনা যায় তাহেল অ  দািব রণ না হেলও পাটকেল িমক আে ালন থেম যােব বেল মেন করেছন 
সরকােরর সংি রা। িবষয়  চ করেত পের সরকােরর নীিতিনধারকরা চলমান পাটকল িমকেদর আে ালেন  িদে ন না। 
ম রী কিমশন বা বায়নসহ ৯ দফা দািব আদােয়র লে  পাটকল িমকেদর ডাকা ৯৬ ঘ ার ধমঘট পালন করেছ নরিসংদীর ইউএমিস ট 
িমলস ও ঘাড়াশােলর বাংলােদশ ট িমলেসর িমকরা। ৯৬ ঘ ার ধমঘেটর থম িদন সকাল ৯টা থেক বলা ১২টা পয  নরিসংদীর 
সা রপাড়া-কামারগ ও আ িলক সড়েক টায়ার ািলেয় িমকরা সড়ক অবেরাধ কের রােখ। এছাড়া ইউএমিস ট িমেলর সামেন জামতলা 
পৗর িমক মে  অব ান ধমঘট কের িবে াভ-সমােবশ কেরেছ পাটকল িমকরা। অ িদেক লনার রা ায়  নয়  পাটকেল িমকেদর ৯৬ 

ঘ ার ধমঘট  হেয়েছ। লনার খািলশ ের সমােবশ কের িবে াভ কেরেছ িমকরা। সড়ক ও রলপথ অবেরাধ কের তারা। লনায় ১২ 
এি ল থেক পাটকল িমকেদর ১০ িদেনর আে ালন  হয়। এর অংশ িহেসেব ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এি ল িবেজএমিসর ২২ পাটকেল ৯৬ ঘ া 
ধমঘট ও সকাল ৮টা থেক র ১২টা পয  রাজপথ রলপথ অবেরাধ কম িচ পালন করেব আে ালনকারীরা। বেকয়া বতন পিরেশাধ ও 
ম রী কিমশন গঠনসহ ৯ দফা দািবেত সারােদেশর মেতা চ ােমও আিমন ট িমেলর িমকরা সড়ক অবেরাধ কের িবে াভ করেছ। সই 
সােথ ক ীয় কম িচর অংশ িহেসেব ব িনধািরত ৯৬ ঘ ার কমিবরিতও  কেরেছ তারা। এর অংশ িহেসেব সকাল থেক নগরীর অি েজন 
মােড় িমক কমচারীরা জাট েধ সড়েক টায়ার ািলেয় িবে াভ  কের। স সময় নািজরহাট-চ াম রলপথ অবেরাধ কের িব  
িমকরা। এর আেগ একই দািবেত গত ২ এি ল ৭২ ঘ ার ধমঘট এবং রাজপথ- রলপথ অবেরাধসহ কম িচ পালন কেরিছল দেশর িবিভ  

রা ায়  পাটকেলর িমকরা।  
রা ায়  ি েস  টিমেলর িসিবএর সাধারণ স াদক সাহরাব হােসন বেলন, বেকয়া কতন ও ম ির কিমশন বা বায়নসহ ৯ দফা দািবেত 

িমকেদর ৯৬ ঘ ার ধমঘট  হেয়েছ। দািব মানা না পয  আমরা এ কম িচ চািলেয় যােবা। 
বাংলােদশ পাটকল িমক লীেগর লনা-যেশার অ েলর আ ায়ক মা. রাদ হােসন বেলন, গতকাল সামবার থেক ১৮ এি ল পয  পাটকেল 
৯৬ ঘ া পাটকল ধমঘট এবং এ সময় িতিদন সকাল ৮টা থেক র ১২টা পয  ৪ ঘ া কের সড়ক ও রলপথ অবেরাধ করা হেব। এরপর 
িবরিত িদেয় আগামী ২৫ এি ল গটসভা এবং ২৭, ২৮ ও ২৯ এি ল ৭২ ঘ ার পাটকল ধমঘটসহ িতিদন সকাল ৭টা থেক র ১টা পয  ৬ 
ঘ া কের সড়ক ও রলপথ অবেরাধ কম িচ পালন করা হেব। লনা অ েলর রা ায়  খািলশ র, দৗলত র, ি েস , া নাম, ার, ই ান, 
আলীম, জেজআই ও কােপ ং মাট ৯  ট িমেলর ায় ৩৩ হাজার িমক রেয়েছ। তােদর ৬ থেক ১০ স ােহর ম ির বেকয়া রেয়েছ। 
আিথক স েটর কারেণ তােদর িনয়িমত ম ির দান করা স ব হে  না। 
অথ ম ণালেয় ে  জানা গেছ, সরকার িবেজএমিসেক ২০১২ সােল ১০৬ কা  ৯২ লাখ টাকা, ২০১৩ সােল ১৩৮ কা  ৩১ লাখ টাকা, ২০১৪ 



সােল ৬১ কা  ৯৭ লাখ টাকা, ২০১৫ সােল ৮০ কা  ০৬ লাখ টাকা, ২০১৬ সােল ৪৮ কা  ৯৫ লাখ টাকা, ২০১৭ সােল ৬৯ কা  ২১ লাখ 
টাকা (সামিয়ক), ২০১৮ সােল ১০৯ কা  ৮৩ লাখ টাকা (সংেশািধত) ভ িক বাবদ িদেয়েছ। গত ৬ এি ল ঢাকায় িবেজএমিসর নীিত-
িনধারকেদর সে  বঠক কেরেছন পাটকল িমকেদর নতারা। ওই বঠেক সরকাির পাটকেল কমরত িমকেদর দািব রেণর ব া না 
হওয়ায় তারা আবারও আে ালেনর ঘাষণা িদেয়েছন। গত ১ এি ল থেক রলপথ ও রাজপথ অবেরাধ কের িমক আে ালেন উ াল হেয় উেঠ 
লনাসহ পাটকল অ িষত িশ া ল। ৯ দফা দািবেত ধমঘট পালনসহ রাজপথ- রলপথ অবেরাধ কম িচ পালন কেরেছ লনা ও যেশােরর 

রা ায়  ৯  পাটকেলর িমকরা। গত ২ এি ল ম লবার সকাল থেক এ অ েলর রা ায়  ৯  পাটকেল টানা ৭২ ঘ ার িমক ধমঘট  
হয়। অবেরােধর ফেল লনা-যেশার মহাসড়ক, ন ন রা া মাড় থেক সানাডা া বাস া  সড়ক, িবআইিডিস সড়েক যানবাহন চলাচল াহত 
হেয়েছ। রল চলাচলও ব  িছল। এ সময় িমকরা িবে াভ িমিছল, টায়াের আ ন ািলেয় িবে াভ-সমােবশ করেছ। িমকেদর আে ালেন 
সড়ক ও রলপথ অবেরাধ থাকায় মহাসড়েকর যা ীরা পেড়িছেলন চরম েভােগ।  
ধমঘট চলাকােল িমেলর ধান ফটেকর সামেন িমেলর িসিবএ সভাপিত ইউ ফ িময়ার সভাপিতে  িবে াভ কম িচেত ব  রােখন 
বাংলােদশ রা ায়  পাটকল িসিবএ নন-িসিবএ সি িলত পিরষেদর ক ীয় কিম র  আ ায়ক ও বাংলােদশ টিমেলর িসিবএ সাধারণ 
স াদক আ া ামান, িসিবএ সহ-সভাপিত দেলায়ার হােসন, সােহব আলী,  স াদক হা ন অর রিশদ খ। 
চ াম েরা জানায়, ৯ দফা দািবেত নগরীর আিমন ট িমল িমকরা রাজপথ- রলপথ অবেরাধ কের। সকাল আটটা থেক ১২টা পয  
অবেরাধ চলাকােল নগরীর একাংেশ তী  যানজট ি  হয়। আটকা পেড় শত শত যানবাহন। এ সময় িমকরা টায়ার, কাঠ ািলেয় সড়েক 
অব ান নন। রললাইেনও বেস পেড় অেনক িমক। এর ফেল চ াম িব িব ালেয়র শাটল ন আটকা পেড়। সড়ক অবেরােধর কারেণ 
েভােগ পেড় রাদ র থেক অি েজন েটর যানবাহেনর চালক ও যা ীরা। বােয়িজদ থানার ভার া  কমকতা (ওিস) মা. আতাউর রহমান 

খ কার জানান, ১২টা নাগাদ িমকরা সড়ক ও রলপথ ছেড় চেল যাওয়ার পর পিরি িত াভািবক হয়। 
লনা েরা জানায়, নয় দফা দািবেত অিনিদ কােলর ধমঘট ও িতিদন চার ঘ া কের রাজপথ- রলপথ অবেরাধ কম িচ  কেরেছন লনার 

রা ায়  পাটকল িমকরা। সামবার সকাল ৮টা থেক লনা অ েলর রা ায়  ৯  পাটকেল িমক ধমঘট  হেয়েছ। িমকরা ন ন রা া 
মােড় অব ান িনেয় লনা-যেশার মহাসড়ক, ন ন রা া মাড় থেক সানাডা া বাস া  সড়ক, িবআইিডিস সড়ক ও রলপথ অবেরাধ কের 
রেখেছন। এছাড়া তারা িবে াভ িমিছল, টায়াের আ ন ািলেয় িবে াভ দশন ও সমােবশ করেছন। 
িমক আে ালেন লনার িশ া ল উ াল হেয় উেঠেছ। সড়ক অবেরাধ থাকায় মহাসড়েকর যা ীরা পেড়েছন চরম েভােগ। বেকয়া ম ির 

পিরেশাধ এবং ম ির কিমশন বা বায়নসহ ৯ দফা দািবেত বাংলােদশ পাটকল িমক লীেগর ডােক লনার ি েস , া নাম, খািলশ র, 
দৗলত র, ার, ই ান, আিলম এবং যেশােরর জেজআই ও কােপ ং ট িমল িমকরা এ আে ালন কম িচ পালন করেছন। আে ালনরত 
িমক নতারা বেলন, সরকার ঘািষত জাতীয় ম ির ও উৎপাদনশীলতা কিমশন-২০১৫ পািরশ বা বায়ন, অবসর া  িমক কমচারীেদর 

িপএফ া ই  ও ত িমেকর বীমার বেকয়া দান, টািমেনশন, বরখা  িমকেদর কােজ নঃবহাল, িমক-কমচারীেদর িনেয়াগ ও ায়ী 
করা, পাট মৗ েম পাট েয়র অথ বরা , উৎপাদন ি র লে  িমল েলােক পযায় েম িবএমআরই করাসহ নয় দফা বা বায়েন আ াস 
িদেয়িছেলন। িক  দািব েলা এখনও বা বায়ন না হওয়ায় আমরা রাজপেথ আবার নামেত বা  হেয়িছ। 
পাটকল িমক নতা সাহরাব হােসন জানান, িমকরা ৭ থেক ৯ স ােহর ম ির না পাওয়ায় মানেবতর জীবনযাপন করেছন। তারা তােদর 
স ানেদর লখাপড়ার খরচ, ঘর ভাড়া িদেত পারেছন না। এ অব ায় বা  হেয়ই তারা আে ালেন নেমেছন। িমক নতারা জানান, ৬ এি ল 
ঢাকায় িবেজএমিস কমকতােদর সে  িমক লীগ নতােদর বঠক অ ি ত হয়। থম দফা বঠক ফল  না হওয়ায় িবেকেল আবারও 
িবেজএমিস চয়ার ানসহ অ েদর িনেয় ছাট পিরসের বঠক করা হয়। িক  সখােনও দািব মেন নয়ার কােনা িস া  তারা িদেত পােরনিন। 
সরকার টাকা িদেল িমকেদর বেকয়া ম ির দয়া হেব বেল জানান কমকতারা। িক  কেব নাগাদ ওই টাকা পাওয়া যােব তা িনি ত নয়। যার 
কারেণ তারা আবারও আে ালেন নেমেছন। 
বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (িবেজএমিস)  জানায়, লনা েলর রা ায়  ৯  পাটকেলর িমক-কমচারী ও কমকতােদর ৬৪ স ােহর 
বতন ও ম ির ৪৪ কা  ২০ লাখ টাকা বেকয়া রেয়েছ। এর মে   কমকতা-কমচারীেদর িতন মােসর বতন বেকয়া রেয়েছ ১২ কা  ৩৮ 

লাখ ৪৮ হাজার টাকা। িমকেদর ম ির বেকয়া রেয়েছ ৩১ কা  ১৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। 

 


