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টাকা ব  কের দয়া হেব ॥ আে ালেনর নােম যসব ছা  িবপেথ যােব সসব 
ভািস র - জাতীয় িমক লীেগর কাউি ল উে াধনীেত ধানম ী 

উ ািন িদেয় ছা েদর িবপেথ নয়া আর খেরাচক কথা বলা কউ মেন িনেত পাের না 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা বেলেছন, উ ািন িদেয় ছা েদর িবপেথ নয়া আর খেরাচক 
কথা বলা এটা কখনও কউ মেন িনেত পাের না। তা যিদ করেত হয় তেব িনেজেদর বতন িনেজেদর িদেত হেব। িনেজেদর খরচ 
িনেজরা চালােব। সরকার সব টাকা ব  কের দেব। সরকার কন খরচ করেব, সটাও িচ া করেত হেব। কথায় বেল, ‘ াধীনতা ভাল 
তেব বালেকর জ  নেহ’। এটাও মাথায় রাখেত হেব। পাবিলক িব িব ালেয় সরকার কান ব া িনেত পারেব না- এমনটা হেত 
পাের না। শিনবার রাজধানীর ঐিতহািসক সাহরাওয়াদ  উ ােন জাতীয় িমক লীেগর েয়াদশ ি  বািষক ক ীয় সে লেন ধান 
অিতিথর ব ে  িবিভ  পাবিলক িব িব ালেয়র আে ালনরত িশ াথ , িশ ক ও শাসেনর উে েশ এমন কড়া সতকবাতা 
উ ারণ কেরন ধানম ী। িণঝড় ‘ ল েল’ যন য় িত না হয় সজ  দশবাসীর দায়া চেয় ধানম ী বেলন, িণঝড় 
মাকােবলা ও মা ষেক র ার জ  সব রকম িত সরকােরর রেয়েছ। এমনিক ঝড় পরবত  াণ কায ম যােত চালােনা যায় স 
ব াও আমরা িনেয়িছ।  

িমক লীগেক িমকেদর ক ােণ কাজ করার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, িমকেদর ক ােণ আমরা সবসময় আ িরক ও সটা 
য কান ণীই হাক না কন। মা ষেক আমরা মা ষ িহেসেব গ  কির। তােদর েমর মযাদা িদই। তাই আিম আশাকির, 

আমােদর িমক লীগ উপ  িমক লীগ িহেসেব গেড় উঠেব। িমক ণীর ক ােণ তারা কাজ করেব। তারা তা কের যাে । 
আগামীেতও সে লেনর মা েম ন ন য কিম  আসেব, এই িমক ণীর ক ােণ তারা কাজ করেবন। িমকেদর উ ত ভিব ত 
িনি ত করেত সরকার সব ধরেনর কাজ কের যাে ।  া িতক েযাগ মাকােবলায় বাংলােদেশর যেথ  পারদিশতা অজেনর কথা 
উে খ কের ধানম ী আরও বেলন, া িতক েযাগ মাকােবলায় আমরা ইেতামে  যেথ  পার মতা অজন কেরিছ। 
জনসাধারেণর জানমাল র ার জ  ব া িনি  এবং েযাগ মাকােবলার জ  ইেতামে  আমরা া  ফা  কের এই া িতক 
েযাগ এবং িব  উ ায়ন থেক বাংলােদশ যন র া পায় সই কম চী বা বায়ন কের যাি । আিম মেন কির, িথবীেত 

বাংলােদশই মেন হয় একমা  দশ, যখােন এই ব া নয়া হেয়েছ। 

জাতীয় িমক লীেগর ক ীয় সে লন িঘের বণাঢ  সােজ সি ত করা হয় গাটা সাহরাওয়াদ  উ ান। চরম বরী আবহাওয়া, িঁড় 
িঁড় ি  এবং িণঝড় ‘ ল ল’-এর কারেণ  বরী আবহাওয়ার মে ই ক ীয় কিম সহ সারােদশ থেক িমক লীেগর ায় ১৬ 

হাজার কাউি লর ও ডিলেগট অংশ নন সে লেন। তেব িণঝড় ল েলর কারেণ বিরশাল িবভােগর অেনক কাউি লর ও 
ডিলেগটস কাউি েল উপি ত হেত পােরনিন বেল ম  থেক জানােনা হয়। 

সকাল পৗেন এগােরাটায় ধানম ী সে লন েল উপি ত হেল িমক লীেগর ক ীয় নতারা তােক াগত জানান। এ সময় জাতীয় 
স ীেতর তােল তােল ধানম ী শখ হািসনা জাতীয় পতাকা ও িমক লীেগর সভাপিত র আলী সংগঠেনর পতাকা উে ালন 
কেরন। মে র পােশ জলা সভাপিত ও সাধারণ স াদকরা িনজ িনজ জলার সাংগঠিনক পতাকা উে ালন কেরন। এরপর শাি র 

তীক পায়রা ও ব ন উিড়েয় সে লন উে াধন কেরন ধানম ী। এরপর দেশর িবিশ  গণস ীত িশ ী ফিকর আলমগীেরর 
ন ে  িশ ীরা ব ব  ও িমকেদর িনেয় লখা গান পিরেবশন কেরন।  

জাতীয় িমক লীেগর সভাপিত র মাহ েদর সভাপিতে  ও সাধারণ স াদক িসরা ল ইসলােমর পিরচালনায় সে লেন িবেশষ 
অিতিথর ব  রােখন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ও স ম ী ওবায় ল কােদর, ম িতম ী জান িফয়ান, আওয়ামী 
লীেগর ম ও জনশি  স াদক হািব র রহমান িসরাজ, আ জািতক ম সং ার (আইএলও) কাি  িডের র েমা জাহােনস 
পউ য়ােন, আ জািতক ড ইউিনয়ন কনেফডােরশেনর এিশয়া ািসিফেকর (আই ইউিস-এিপ) জনােরল সে টাির শাভা 
ইওিশদা এবং দি ণ এিশয় আ িলক ড ইউিনয়ন কাউি েলর সাধারণ স াদক ল ণ বাহা র বাসেনত ব  রােখন। শাক 

াব পাঠ কেরন িমক লীেগর সাধারণ স াদক িসরা ল ইসলাম। পের ি তীয় অিধেবশেন িমক লীেগর আগামী িতন বছেরর 



জ  ন ন কিম  িনবাচন করা হয়। িমক নতা ফজ ল হক ম  সভাপিত ও সাধারণ স াদক ক এম আযম খস  িনবািচত 
হেয়েছন। কাযকরী সভাপিত করা হেয়েছ মা া আ ল কালাম আযাদেক।  

িমক লীেগর সে লেনর উে াধন কের শখ হািসনা দীঘ ব ে  িমকেদর জ  তার িপতা ব ব র নয়া নানা পদে েপর কথা 
েল ধেরন। িমকেদর জ  তার সরকােরর িবিভ  কম চীর কথা উে খ করার পাশাপািশ দেশর িবিভ  ােন পাবিলক 

িব িব ালেয় চলমান আে ালন ও তার সমােলাচনা কেরন িতিন। এ সময় পাবিলক িবশ^িব ালয় েলােক সতক কের িতিন 
বেলন, াধীনতা ভাল, তেব তা বালেকর জ  নেহ। 

বাংলােদেশর মেতা কম েয় উ িশ া িথবীর কাথাও নই উে খ কের ধানম ী বেলন, টাকা িদে  সরকার। সরকােরর দয়া 
টাকায় ইউিসিজেত দয়া হয়। সখান থেক সব িশ েকর বতন ভাতা বা অ  সবিক  িশ করা পাে ন। একজন িশ াথ  মােস 
কত টাকা খরচ কেরন? বড় জার দড় শ’ টাকা। িক  এই টাকায় িক উ  িশ া হয়? বসরকারী িব িব ালেয় দ ন িত 
সিম াের কত টাকা লােগ আর আমােদর পাবিলক িব িব ালেয় কত লােগ? পাবিলক িব িব ালেয় এই য দড় থেক ই লাখ 

টাকা খরচ হয় িত িশ াথ েদর পছেন। আর ইি িনয়ািরং বা মিডক াল িকংবা কািরগিরেত আরও বিশ টাকা খরচ হয়। স টাকা 
ক যাগান দয়? যাগান দয় সরকার। সব টাকা সরকার দয়। কারণ সখােন লা থাকেব, উপ  িশ া পােব এবং িনেজেদর 

জীবন রভােব গেড় লেব। আমরা সটাই চাই। 

িতিন বেলন, আমরা দিখ অেনেক  েলেছন, পাবিলক িব িব ালয় নািক আমরা িঝ না। যারা কথা বলেছন  তারাই 
বােঝন। িব লা ি  কেরন যারা তারাই বােঝন। পড়ােশানা ন  কের াইক (ধমঘট) কের িদেনর পর িদন কমঘ া ন  

করেবন, যারা ছেলেমেয়েদর লখাপড়া াহত করেবন তারাই বােঝন। আর আমরা ঝব না। এটা তা হয় না। অথ দেব সরকার, 
সব রকম উ য়ন ক  সরকার করেব। সটা িনেত ব ভাল লাগেব আর সরকার সখােন কান ব া িনেত পারেব না, এটা কখনও 
হেত পাের না। তাই আিম বলব, এই রকম বালক লভ কথাবাতা না বলাই ভাল। বরং ছেলেমেয়রা লখাপড়া করেব তােদর সই 
সময় যন ন  না হয়। উপ  সমেয় ভাল রজা  করেব সটাই আমরা চাই।  

শখ হািসনা বেলন, উ ািন িদেয় ছা েদর িবপেথ নয়া আর এখােন খেরাচক কথাবাতা বলা এটা কউ কখেনা মেন িনেত পাের 
না। আর যিদ সটা করেত হয় তাহেল িনেজেদর অথ িনেজরা যাগান িদেত হেব। িনেজেদর বতন িনেজেদর জাগাড় করেত হেব। 
িনেজেদর খরচ িনেজরা চালােব। সরকার সব টাকা ব  কের দেব। কারণ ায় শািসত িত ান পাবিলক িব িব ালয়, টাকা 
পাবিলক দেব, সরকার কন খরচ করেব? সটাও তােদর িচ া করেত হেব তারা কানটা করেব।  

অিভেযােগর ের ধানম ী আরও বেলন, ইদানীং দখা যাে  কথা নই, বাতা নই ব া নয়ার পেরও অেহ ক অিভেযাগ তােল। 
সটা সত  হাক, না িম া অিভেযাগ? আমােদর আইেন আেছ কউ যিদ কারও িব ে  কান িম া অিভেযাগ আেন আর তা যিদ 
মািণত না হয় তাহেল অিভেযাগকারীর সাজা হেব। কােজই যারা কথা বলেছন আইন ভাল কের দেখ নেবন। িক  পাকা পাকা 

কথা িন, এজ  আমরা এই ধরেনর কথা বলেত বা  হই। আমরাও তা িব িব ালেয়র ছা ী িছলাম, পড়ােশানা কেরই এেসিছ। 
এটাও তােদর েল গেল চলেব না।  

িমকেদর ভা  পিরবতেন ব ব র হীত িবিভ  পদে েপর কথা েল ধের শখ হািসনা বেলন, জািতর িপতা ষক িমক 
সরকারী বসরকারী, সামিরক- বসামিরক সবাইেক একি ত কের জাতীয় ঐেক র ডাক িদেয়িছেলন। ত অথৈনিতক ি  লােভর 
জ  িতিন য াটফম গেড়িছেলন তাই িছল বাংলােদশ ষক িমক আওয়ামী লীগ। যােক অেনেকই বেল বাকশাল। িতিন বেলন, 

াধীনতার পর ব ব  ব  িশ  কারখানা েলার মািলক যারা পািক ানী িছেলন সসব কারখানা জাতীয়করণ কের নরায় চা  
কেরিছেলন। ৮২ শতাংশ মা ষ তখন দাির সীমার িনেচ বসবাস করেতন। িমক ণীর ভা  বদেল িবিভ  কম চী হণ 
কেরিছেলন ব ব । বাংলােদেশর অথনীিত িষর ওপর িনভরশীল। ষক িমক মহনিত মা েষর জ  কাজ কেরিছেলন িতিন। 
ি ে র পর িব  দশ গেড় েল বাংলােদশেক যখন অথৈনিতক অ গিতর িদেক িনেয় যাি েলন তখন নানা ধরেনর ষড়য  

ও চ াে র িশকার হি ল বাংলােদশ।  

ধানম ী বেলন, ত অথৈনিতক ি , দাির  িবেমাচন, গণত  সংহত এবং বাংলােদেশর মা েষর ভােটর অিধকার িনি ত 
করা এ সব ল  সামেন িনেয় ব ব  সব দল, মত, সরকারী- বসরকারী, সামিরকসহ সব িত ানসহ সবাইেক একি ত কের এক  
জাতীয় ঐেক র ডাক িদেয়িছেলন। িতিন বেলন, স সময় বাংলােদশ ত এিগেয় যাি ল। ি  িছল সােতর ওপের। বাংলােদশ 



ে া ত দেশর কাতাের চেল িগেয়িছল। আমােদর ভা  স সমেয়ই এেলা চরম আঘাত। চা েরর ১৫ আগ  জািতর িপতােক 
সপিরবাের হত া করা হেলা। আমরা ’ বান িবেদেশ িছলাম বেল েচ িগেয়িছলাম। ব ব র সই পিরক না যিদ চা  হেতা তাহেল 
আমােদর এত িপিছেয় থাকেত হেতা না। ’৭৫ পরবত  দীঘ ২১ এবং ২০০১ পরবত  ৮ এই ২৯ বছর দেশর মা ষ শাষণ-ব নার 
িশকার হেয়েছ, একমা  আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর দেশর মা ষ উ য়ন ও অ গিত দেখেছ, তার ফল ভাগ করেছ। টানা 

তীয়বােরর মেতা ভাট িদেয় আওয়ামী লীগেক দশ পিরচালনার েযাগ দয়ার জ  দশবাসীর িত ত তা জািনেয় ধানম ী 
বেলন, সরকােরর ধারাবািহকতা আেছ বেল মা ষ উ য়েনর ফলটা পাে । মা ষ উ ত জীবেনর  দখেছ। িশ ায়ন এিগেয় 
যাে । ি ে র চতনায় বাংলােদশ আজ সব িদক থেক এিগেয় যাে । ষক- িমক- মহনিত মা েষর উ িতই সরকােরর নীিত 
উে খ কের িতিন বেলন, িমক সমােজর ভাে া য়েন আওয়ামী লীগ যখনই মতায় এেসেছ তখনই কাজ কেরেছ। কাজ কের 
যােব। এসময় িতিন বতমান সরকােরর সময় করা িশ ম িনরসন নীিতমালা ’১০, বাংলােদশ ম নীিতমালা ’১২, গােম স 

িমকেদর জ  ১৭০ কা  টাকার বীমার কথাও উে খ কেরন।  শখ হািসনা বেলন, ২০০৯ সােল িমকেদর সবিন¤œ ম ির িছল 
মা  ১৬শ’ টাকা। বতমান সরকার মতায় এেস পযায় েম ম ির ৩৮৪ ভাগ বািড়েয় সবিন¤œ ম ির ৮ হাজার টাকায় উ ীত কের। 

িথবীর অেনক উ ত দশও িমকেদর বতন এত পিরমাণ বতন বাড়ােত পােরিন। িতিন বেলন, ৪২ স েরর িমকেদর জ  
বতন ি  করা হেয়েছ। িমকেদর জ  রশিনং ব া চা  হেয়েছ। ীিতর সে  সাম  রেখ িতবছর িমকেদর জ  ৫ 

শতাংশ হাের বতন ি র ব া করা হেয়েছ। ১০ টাকায় ৫০ লাখ মা ষেক চাল দয়ার ব া করা হেয়েছ। বাসী িমকেদর 
জ  বাসী ক াণ াংক িত া কেরিছ। গােম স িশ  থেক  কের সব ে  আমরা িশ েণর ব া কেরিছ। 

গত এক দশেক য পিরবতন হেয়েছ চা রপরবত  সমেয় এমন উ য়ন আর হয়িন উে খ কের আওয়ামী লীগ সভাপিত বেলন, এ 
সমেয়  সামিরক  হেয়েছ। তােদর িব ে  এখন যারা অেনক বড় বড় কথা বলেছন, তখন তােদর কান কথা বলেত িনিন। 
বরং তােদর পদেলহন করেত দেখিছ। এটা হেলা বা ব। আমরা সরকাের এেস িমকেদর অবসেরর বয়সসীমা ৫৭ থেক বািড়েয় 
৬০ বছর কেরিছ। ধানম ী বেলন, আমরা অথনীিত  িষর মে  সীমাব  রািখিন, িশ ায়েনর িদেক এিগেয় যাি । িমক 
সমােজর ভাে া য়েন কাজ কের যাি । আওয়ামী লীগ যখনই মতায় এেসেছ িমকেদর ভাে া য়ন হেয়েছ। িমক, মহনিত 
মা ষ, খেট খাওয়া মা েষর জীবনমান উ য়ন করা এবং তােদর পিরবােরর উ ত ভিব ত িনি েতর জ  আওয়ামী লীগ সরকার 
কাজ করেছ। আমরা এটাই করেত চাই। এই নীিত িনেয়ই আমরা দশ পিরচালনা কির। সরকার ধান বেলন, বাসীেদর জ  বাসী 
ক াণ াংক কেরিছ। িমকরা যােত াংক থেক ঋণ িনেয় িবেদশ যেত ও পিরেশাধ করেত পাের সজ ই এই াংক। কােজই 
অ েরাধ থাকেব আমােদর য ৫ হাজার ২৭৫  িডিজটাল স ার আেছ তার মা েম রিজে শন কের কাথায় িক কাজ করেত 
যাে ন, কত টাকা বতন পােবন- সই ত  িনেয়ই িবেদেশ যাওয়া উিচত। িমক সবা বাড়ােত ড ইউিনয়ন রিজে শন 
সহজীকরণ করা হেয়েছ উে খ কের ধানম ী বেলন, ইেতামে  িমক পিরদশেনর একটা িবষয় রেয়েছ আ জািতকভােব। এজ  

িমক পিরদশন এ াপ তির করা হেয়েছ। এর কায ম ও হেয়েছ। এ ােপ অনলাইেনর মা েম যােত পিরদশন কের িমেকর 
ক ােণ কাজ করা যায়। অথাৎ িডিজটাল প িত বহােরর মা েম িমকেদর ক াণ সাধন।আওয়ামী লীগ সরকার িমকবা ব 
হওয়ায় দেশ ড ইউিনয়েনর সং া বেড়েছ উে খ কের ধানম ী বেলন, আমােদর হীত পদে েপর ফেল ’১৩ সােল যখােন 
তির পাশাক খােত ড ইউিনয়েনর সং া িছল মা  ৮২, সখােন আজ ৮৮২ ড ইউিনয়ন হেয়েছ। তাছাড়া সম  স ের 

আমােদর ড ইউিনয়েনর সং া ৮ হাজার ৩৪। জািন না িথবীর উ ত দেশও এেতা েলা ড ইউিনয়ন আেছ িক না। এ সময় 
িতিন জানান, রাজধানীর িবজয়নগের ২৫ তলা ম ভবন িনমাণ করেছ সরকার। শী ই এ  উে াধন করা হেব। 

 


