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পাটকে শ্রমেকলের অমিমেি ষ্টকালের ধেিঘট অবলরাধ 
আজ মেলক  

মেেরায় এক সপ্তালের বলকয়া েজমুর পাওয়ার পর কেিসূমি প্রত্যাোর 

 

বকেয়া মজুরিসহ রবরিন্ন দারবকে দদকেি সব সিোরি পাটেল শ্ররমেকদি ডাো অরিরদ িষ্টোকলি ধম িঘট আজ দসামবাি 

দেকে শুরু হকে। োিা দিল ও সড়ে পে অবকিাকধি দঘাষণাও রদকয়কে। এরদকে ঢাোি দডমিাি িাষ্ট্রায়ত্ত েরিম ও লরেফ 

বাওয়ািী জুট রমকলি শ্ররমেিা গেোল িরববাি এে সপ্তাকহি বকেয়া মজুরি দপকয়কে। বারে মজুরিও োিা ঈকদি আকগ 

পাকব বকল স্থািীয় সংসদ সদস্য (এমরপ) োকদি আশ্বস্ত েকিকেি। এি পিই োিা েম িসূরি প্রেযাহাকিি দঘাষণা রদকয়কে। 

বাংলাকদে পাটেল শ্ররমে লীকগি সিাপরে এবং খুলিাি প্লাটিিাম জুট রমকলি শ্ররমে সদ িাি দমাোহাি উরিি োকলি েণ্ঠকে 

বকলি, ‘োল 

(আজ) দেকে দদকেি সব েটি পাটেকলি শ্ররমেিা অরিরদ িষ্টোকলি জন্য েম িরবিরেকে যাকব। রবকেল ৪টা দেকে সন্ধ্যা ৭টা 

পয িন্ত দিল ও সড়ে পে অবকিাধ েিা হকব।’ 

রিজম্ব প্ররেকবদে, খুলিা জািাি, বাংলাকদে পাটেল শ্ররমে লীগ খুলিা-যকোি অঞ্চকলি আহ্বায়ে ও রিকসন্ট জুট রমকলি 

রসরবএ সিাপরে দমা. মুিাদ দহাকসি োকলি েণ্ঠকে বকলি, ‘োল (কসামবাি) সোল দেে দদকেি সব সিোরি পাটেকল 

অরিরদ িষ্টোকলি ধম িঘট শুরু হকব। পাোপারে রবকেল ৪টা দেকে সন্ধ্যা ৭টা পয িন্ত সড়ে ও দিলপে অবকিাধ েম িসূরি পারলে 

হকব। দারব আদায় িা হওয়া পয িন্ত এ েম িসূরি িলকব।’ 

গেোল িরববািও যোিীরে েম িরবিরে এবং সড়ে ও দিলপে অবকিাধ েম িসূরি পারলে হকয়কে। রবকেল ৪টা দেকে সন্ধ্যা 

৭টা পয িন্ত খারলেপুকিি িতুি িাস্তাি দমাকড় শ্ররমেিা সড়ে ও পাকেই দিলপে অবকিাধ েকি। সড়কেই োিা সমাকবে, 

িামাজ আদায় ও ইফোরি েকিকে। 

বকেয়া মজুরি, মজুরি েরমেি, গ্র্যাচুইটি, প্ররিকডন্ট ফান্ড, বদরল শ্ররমেকদি স্থায়ীেিণসহ ৯ দফা দারবকে গে ৫ দম সন্ধ্যা 

দেকে রবকজএমরস (বাংলাকদে জুট রমলস েিকপাকিেি) খুলিা অঞ্চকলি শ্ররমেিা উৎপাদি বন্ধ্ দিকখকে। ৭ দম দেকে 

সড়ে অবকিাধ েম িসূরি পালি েিকে। রবকজএমরস খুলিা অঞ্চকলি খারলেপুকিি প্লাটিিাম, রিকসন্ট, খারলেপুি, দদৌলেপুি 

ও স্টাি; আটিা রেল্প এলাোি আরলম ও ইস্টাি ি এবং িওয়াপাড়া এলাোি দজকজআই ও োকপ িটিং জুট রমকলি শ্ররমেিা এ 

েম িসূরিকে অংে রিকে।  

পাট খাকে প্রকয়াজিীয় অে ি বিাি, বকেয়া মজুরি-দবেি পরিকোধ, জােীয় মজুরি ও উৎপাদিেীলো েরমেকিি দিাকয়দাদ 

২০১৫ োয িেি, অবসিপ্রাপ্ত শ্ররমে-েম িিািীকদি রপএফ-গ্র্যাচুইটিি অে ি পরিকোধ, িােরিচুযে শ্ররমে-েম িিািীকদি পুিব িহাল, 

সব রমকল দসটআকপি অনুকূকল শ্ররমে-েম িিািীকদি শূন্য পকদি রবপিীকে রিকয়াগ ও স্থায়ীসহ ৯ দফা দারবকে হঠাৎ েকিই 

গে ৫ দম দুপুি দেকে একে একে খুলিা অঞ্চকলি িাষ্ট্রায়ত্ত ৯টি পাটেকলি উৎপাদি বন্ধ্ েকি দদয় শ্ররমেিা। 



এি আকগ ২, ৩ ও ৪ এরপ্রল দদকেি সব পাটেকল এেকযাকগ ৭২ ঘণ্টা ধম িঘট এবং িাি ঘণ্টা েকি িাজপে ও  দিলপে 
অবকিাধ েম িসূরি পালি েকি রবক্ষুব্ধ শ্ররমেিা। ১৫ এরপ্রল ৯৬ ঘণ্টাি ধম িঘকটি েম িসূরি শুরু হকল রবকজএমরস দিয়ািম্যাি ও 

শ্রম প্ররেমন্ত্রীি সকে পাটেল শ্ররমে দিোকদি সমক াোি রিরত্তকে শ্ররমেিা েম িসূরি প্রেযাহাি েকি োকজ দযাগ দদয়। রেন্তু 

প্ররেশ্রুরে অনুযায়ী মজুরি িা পাওয়ায় শ্ররমেিা আবাি রবক্ষুব্ধ হকয় িাস্তায় িাকম। 

দডমিায় এে সপ্তাকহি বকেয়া দপল শ্ররমেিা, েম িসূরি প্রেযাহাি রসরিিগঞ্জ (িািায়ণগঞ্জ) প্ররেরিরধ জািাি, ঢাোি দডমিাি 

িাষ্ট্রায়ত্ত েরিম জুট রমল ও লরেফ বাওয়ািী জুট রমকলি শ্ররমেিা গেোল এে সপ্তাকহি বকেয়া মজুরি দপকয়কে। স্থািীয় 

এমরপ (ঢাো-৫) দমা. হারববুি িহমাি দমাল্লাি আশ্বাকস পাটেল শ্ররমেিা োকদি ডাো অবকিাধ তুকল দিওয়াি পি দুপকিি 

মকেই োিা এ বকেয়া মজুরি পায়। এি আকগ েরিবাি রবকেকল এমরপি ডাকে শ্ররমেিা যাি যাি রমকল রফকি যায় এবং 

গেোল সোল দেকেই যোিীরে উৎপাদি শুরু েকি। 

েরিম জুট রমকলি রসরবএ সিাপরে আয়ে আলী বকলি, ‘স্থািীয় এমরপ হারববুি িহমাি দমাল্লাি োে দেকে ঈকদি আকগই 

বকেয়া মজুরি পরিকোকধি আশ্বাস পাওয়া দগকে। এ আশ্বাস দপকয় আমিা ধম িঘট ও অবকিাধ েম িসূরি প্রেযাহাি েকিরে। এি 

পিও শ্ররমেিা ধম িঘকট দগকল আমাকদি েিাি রেছু দিই।’ 

লরেফ বাওয়ািী জুট রমকলি রসরবএ সিাপরে দমাহাম্মদ আলী বকলি, ‘আমিা ঈকদি আকগ দোকিা েম িসূরি পালি েিব িা। 

স্থািীয় এমরপি োে দেকে মজুরি পরিকোকধি আশ্বাকস আমিা এ রসিান্ত রিকয়রে।’ 

দডমিায় পাটেল শ্ররমেকদি ডাো লাগাোি অবকিাধ েম িসূরি িলাোকল েরিবাি রবকেকল ঘটিাস্থকল আকসি এমরপ হারববুি 

িহমাি দমাল্লা। এ সময় রডএসরসরসি ৬৯ িম্বি ওয়াড ি োউরিলিসহ স্থািীয় দিোকদি উপরস্থরেকে শ্ররমেকদি োিখািায় 

রফরিকয় দিওয়া হয়। পকি উিয় রমকল রগকয় মহাব্যবস্থাপেকদি সকে েো বকল শ্ররমেকদি সব বকেয়া ঈকদি আকগই 

পরিকোধ েিাি আশ্বাস দদি এমরপ। রেরি শ্ররমেকদি উকিকে োাঁি বক্তকব্য রিকজকে শ্ররমে দিো রহকসকব দঘাষণা েকিি। 

আি শ্ররমেকদি দযকোকিা রবপকদ রেরি সকে আকেি বকল আশ্বস্ত েকিি। রেরি বকলি, ‘আরম এমরপ হকলও এখকিা 

আপিাকদিই দিো। ১৯৭২ সাকল িাষ্ট্রায়ত্ত েরিম জুট রমকল জােীয় শ্ররমে লীকগি পকে শ্ররমেকদি প্রেযে দিাকট রিব িারিে 

হকয় আরম শ্ররমেকদি িাকযান্নয়কি প্রেম রসরবএ প্ররেষ্ঠা েরি। পকি বাংলাকদে জােীয় শ্ররমে লীকগি যুগ্ম সাধািণ সম্পাদে 

রহকসকব দারয়ত্ব পালি েরি দীঘ ি সময়।’ 

েরিম জুট রমকলি মহাব্যবস্থাপে দমা. িরফকুল ইসলাম বকলি, ‘শ্ররমেিা সোকল রিপ পাওয়াি পি দুপুি ১২টাি মকে এে 

সপ্তাকহি বকেয়া মজুরি দপকয়কে। আগামী বৃহস্পরেবাি আকিে সপ্তাকহিটা পাকব। বারে েয় সপ্তাকহি বকেয়া মজুরি ঈকদি 

আকগই পরিকোধ েিা হকব। আি িলরে মজুরি সপ্তাহরিরত্তে দপকয় যাকব শ্ররমেিা।’ 

মহাব্যবস্থাপে আকিা বকলি, ‘সাধািণে ঈকদি আকগই শ্ররমেকদি বকেয়া দোকিা মজুরি পরিকোধ বারে োকে িা। ো োড়া 

শ্ররমেকদি মজুরি েরমেি ও বকেয়া মজুরিসহ ৯ দফা দারবি ফাইল ইরেমকে অে ি মন্ত্রণালকয় প্ররিয়াধীি িকয়কে। আি 

প্রধািমন্ত্রী দেখ হারসিাি রিকদ িকে এ সমস্যাি দ্রুে সমাধাি হকে পাকি বকল সংরিষ্ট ঊর্ধ্িেি ের্তিপে দেকে আমিা রিকদ িেিা 

দপকয়রে।’ 

  

 


