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িবলেসর িতেবদন

াফ িরেপাটার ॥  কান কার ছুিট ছাড়াই কাজ করেত হয় পিরবহন িমকেদর। দেশর ৯০ শতাংেশর বিশ
পিরবহন িমক সা ািহক ছুিট পান না। ৯৮ ভাগ িমক সরকারী ছুিটর িদেনও কাজ কেরন। বাংলােদশ ইনি িটউট
অব লবার ািডেজর (িবলস) এক গেবষণা িতেবদেন এ তথ  উেঠ এেসেছ।

শিনবার রাজধানীেত জাতীয় স ােব  ‘আইএলও কনেভনশন-১-এর শতবষ পূিত  এবং  বাংলােদেশ কমঘ ার
বতমান পিরি িত’ শীষক এক আেলাচনা অ ােন এই গেবষণার ফলাফল তুেল ধরা হয়।

িবলেসর তথ  িবভােগর উপপিরচালক ইউ ফ আল মামনু জানান, িনরাপ াকমী, পিরবহন খাত, হােটল- র রাঁ,
ির- রািলং িমল ও হাসপাতাল-ডায়াগনি ক স টার এ পাঁচিট চিলত বসরকারী খােতর িমকেদর ওপর গেবষণা
চালােনা হেয়েছ।

িতেবদেন বলা হয়, ায় ৫০ শতাংশ িমক দিনক ১৫ ঘ ার বিশ কাজ কেরন। ২০ শতাংশ পিরবহন িমক
কান কমিবরিত ছাড়াই কাজ কেরন। ৯০ শতাংেশর বিশ পিরবহন িমেকর সা ািহক ছুিট নই। ৯৮ শতাংশ িমক

সরকারী ছুিটর িদেনও কাজ কেরন। দূরপা ার পিরবহন চালকরা যন ৫ ঘ ার বিশ একটানা গািড় না চালান, তা
িনি ত করেত ধানম ী শখ হািসনা য িনেদশনা িদেয়িছেলন, তার িতফলন পাওয়া যায়িন িবলেসর গেবষণা

িতেবদেন।

িতেবদেন বলা হয়, ায় এক-চতুথাংশ িনরাপ াকমী দিনক ১৫ ঘ ার বিশ কাজ কেরন। ৫০ শতাংশ কমী কান
কমিবরিত পান না। ায় ৬৬ শতাংশ িনরাপ াকমীর সা ািহক ছুিট িনধািরত নই। সরকারী ছুিটর িদেন কাজ কেরন
৮৬ শতাংশ কমী। িবলেসর িতেবদন বলেছ, হােটল ও র রাঁয় কাজ করা ায় ৯৮ শতাংশ িমক ৮ ঘ ার বিশ
কাজ কেরন। ায় ১৪ শতাংশ িমক ১৩ থেক ১৪ ঘ ার বিশ কাজ কেরন। কমিবরিত ছাড়া কাজ কেরন ২৬
শতাংশ িমক। ৮০ শতাংেশর বিশ িমেকর কান সা ািহক ছুিট নই।

ির- রািলং খােত ৯২ শতাংশ িমক ৮ ঘ ার বিশ কাজ কেরন। ায় ১৬ শতাংশ দিনক ১৫ ঘ া বা তার বিশ
সময় কাজ কেরন। ৯৬ শতাংশ িমকেক দিনক একািধক িশফেট কাজ করেত দখা যায়। এছাড়াও ৪৪ শতাংশ

িমক দিনক গেড় িট কারখানায় কাজ কেরন। ির- রািলং খােতর এক-তৃতীয়াংেশর বিশ িমকেক দিনক গেড়
িতনিট কারখানায় কাজ করেত দখা গেছ বেলও গেবষণা িতেবদেন উে খ করা হয়।

িবলেসর মহাসিচব নজ ল ইসলাম খান বেলন, ‘১৯৭২ সােল বাংলােদশ আইএলও’র সদ  হেলও এতিদেনও
আইএলও কনেভনশন বা বায়ন করেছ না। ম আইন থাকেলও তার যথাযথ বা বায়ন হে  না। এসব িবষয়

ে র সে  িবেবচনায় িনেয় সরকারেক কাজ করার পরামশ দন এই রাজৈনিতক নতা।
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িবলেসর অ ােনর ধান অিতিথ কলকারখানা ও িত ান অিধদফতেরর মহাপিরচালক িশবনাথ রায় বেলন, দেশ
পাঁচ কািট ৮৭ লাখ িমেকর জ  ম আইেনর সব ধারা আমরা পিরপণূ করেত পািরিন। িমকেদর বিশ কাজ
করােল তার জ  ায  মজুির পিরেশাধ করেত হেব।

আেলাচনা সভায় আরও উপি ত িছেলন রাজশাহী িব িবদ ালেয়র বাংলােদশ ািডেজর অধ াপক জািকর হােসন,
ীমেকােটর আইনজীবী এ ক এম নািসম, িবলেসর ভাইস চয়ারম ান রু মাহমদু, ই ডাি  অব বাংলােদশ

কাউি েলর মহাসিচব সালাউি ন পন মুখ।
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