
পাটকল িমকেদর জ  ১৬৯ কািট টাকা ছাড়
কািশত: ২৮ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ পাটকল িমকেদর বতন ও ভাতার জ  জ রী িবেবচনায় ১৬৯ কািট ১৪ লাখ টাকা বরা
দয়া হেয়েছ। সামবার অথ ম ণালয় এ বরাে র অথ ছাড় কেরেছ। এ অথ িমকেদর এ াকাউে ট চেকর মাধ েম

পিরেশাধ করা এবং বতন-ভাতা ছাড়া এ অথ অ েকান খােত ব বহার করা যােব না বেল শত দয়া হেয়েছ। এিদেক
সাধারণ িমকরা বলেছ, ঈেদর আেগ অথ বরা  করায় সরকারেক ধ বাদ। তেব এটা যন ধু সা ¡না না হয়। তারা
বলেছ, নয় দফা দািব আদােয়র জ  িমকরা য আে ালন করিছেলন তার মেধ  কবল একিট দািব পরূণ হেয়েছ।
মজুির কিমশনসহ বািক ৮ দফা দািব পরূণ না হওয়ায় িমকরা এখনও হতাশ।

এিদেক, অথ বরা  সে  অথ ম ণালেয়র প  থেক বলা হেয়েছ, আপতকালীন জ রী িবেবচনা এবং আস
ঈদ-উল-িফতর উপলে  িমকেদর বেকয়াসহ মজিুর ও উৎসব ভাতা পিরেশােধর জ ই এ বরা  দয়া হেয়েছ।
বেকয়া বতন, মজুির ও উৎসব ভাতার দািবেত বশ িকছু  িদন ধেরই দেশর িবিভ  ােন পাটকল িমেকরা
আে ালন কের আসেছন। এর পিরে ি েত সামবার এই বরা  এেলা।

অথ ম ণালেয়র অথ বরা  সং া  িচিঠেত ছয় দফা িনেদশনা দয়া হেয়েছ। িচিঠেত বলা হেয়েছ, বরা  দয়া অথ
িবেজএমিসর কারখানা েলার জ  য খােত দয়া হেয়েছ, এর বাইের অ  কান খােত দয়া যােব না। আর িনিদ
ব াংেকর এ াকাউ ট প- চেকর মাধ েম তা িদেত হেব।

িচিঠর শত অ যায়ী, বরা  দয়া অথ ব েয়র সাত িদেনর মেধ  িমলিভি ক িমকেদর তািলকাসহ িব ািরত িববরণী
অথ িবভােগ পাঠােত হেব। বরা  দয়া অথ ব েয় সরকারী িবিধিবধান মানার জ ও বলা হেয়েছ। আর এর ব ত য়
হেল সংি  কতৃপ  দায়ী থাকেব বেলও সাবধান কের দয়া হেয়েছ। আর এ জ  ব  ও পাট ম ণালয় িবেজএমিস
ও অথ িবভােগর মেধ  া র করা শত েলা মেন চলার কথা রণ কিরেয় দয়া হেয়েছ।

তেব য অথ বরা  হেলা, তা ‘পিরচালন ঋণ’ িহেসেব গণ  করা হেব বেল িচিঠেত জানােনা হয়। আগামী ২০ বছের ৫
শতাংশ েদ িত ছয় মােসর িকি েত এ অথ পিরেশাধ করেত হেব। আর এ জ  অথ িবভােগর সে  িবেজএমিসেক
একিট ঋণ চিু  করেত হেব বেলও জানােনা হেয়েছ। িচিঠেত শেষ রণ কিরেয় দয়া হেয়েছ, বরা  দয়া অথ
কবল  িমকেদর  বেকয়াসহ  মজুির  এবং  উৎসব  ভাতা  িহেসেব  পিরেশাধ  করেত  হেব।  লাকসানী  িত ান

িবেজএমিসর (বাংলােদশ জুট িমল কেপােরশন) ওপর আ ার অভােবই এই িত ােনর কােছ িমকেদর বতন ও
ভাতা িদেত ভরসা পায়িন সরকার। আর স জ  িমকেদর মজুিরর টাকা িবেজএমিসর কােছ দয়া হেব না, সরকারী
কাষাগার থেক  সরাসির িমকেদর িনজ  এ াকাউে ট  জমা  দয়া  হেব  বেল  িকছুিদন আেগ িস া  িনেয়িছল

সরকার।

স ত, বেকয়া বতন, মজুির ও উৎসব ভাতার দািবেত খুলনাসহ দেশর িবিভ  ােন পাটকল িমেকরা আে ালন
কের  আসিছেলন।  গত  ৫  থেক  খুলনা-যেশার  অ েলর  নয়িট  পাটকেল  কমিবরিত   হেয়  ১৩  ম  থেক
সারােদেশর ২৬িট রা ায়  পাটকেল এ কমিবরিত ছিড়েয় পেড়। এর আেগ গত ২১ ম ম লবার িতনিট শেত
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পাটকল িমকেদর চলমান আে ালন এক স ােহর জ  িগত করা হয়। ওইিদনই স ায় িমকরা কােজ যাগ
দন। পরবতীেত খুলনার জলা শাসন, িবেজএমিস ও িমকেদর ি প ীয় বঠেক টানা ১৫ িদেনর আে ালন
িগত করা হয়।
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