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বেকয়া  মজিুর  পিরেশাধ,  মজিুর  কিমশন  বাsবায়ন,  পাবিলক  pাiেভট  পাটর্ নারিশপ  (িপিপিপ)  বািতল,
aবসরpাp  িমক-কমর্চারী  o  কমর্কতর্ ােদর  িপeফ  gয্াচুiিটর  টাকা  pদান,  িমকেদর  সাpািহক  মজিুর
িনয়িমত পিরেশাধ, পাট েমৗসুেম পাট kেয়র aথর্ বরাdসহ 11 দফা দািবেত রা ায়t পাটকল িমকরা
গতকাল  েসামবার  েদেশর  িবিভn  sােন  িবেkাভ  o  ভুখা  িমিছল  কের।  eিদেক  ধুমাt  খুলনা-যেশার
a েলর 9িট পাটকেল 11 সpােহ পাটকল িমক-কমর্চারীেদর বেকয়া পেড়েছ 55 েকািট টাকা। eর ফেল
তারা দীঘর্িদন ধের মানেবতর জীবন-যাপন করেছন। eিবষেয় iেtফাক aিফস o pিতিনিধেদর পাঠােনা
খবর। 
খুলনা :11 দফা দািবেত িসিবe-নন িসিবe সংgাম পিরষেদর ডাকা ছয় িদেনর কমর্সূিচর pথম িদেন
গতকাল েসামবার সকােল নগরীর খািলশপুর িবআiিডিস সড়েক ভুখা িমিছল েবর কের খুলনায় রা ায়t
পাটকল িমকরা। eছাড়া পূবর্ কমর্সূিচ aনযুায়ী িমকরা s s িমলেগেট              সভা কের। েগট সভায়
বkৃতা কেরন বাংলােদশ পাটকল িসিবe-নন িসিবe সংgাম পিরষেদর আhায়ক সরদার আbুল হািমদ, যুg
আhায়ক সাহানা শারিমন, সংgাম পিরষদ েনতা মায়ুন কিবর খান,  মরুাদ েহােসন, আবু দাuদ, দীন
েমাহাmদ, েবlাল মিlক, আbুল মাnান, কাuসার আলী মধৃা,  েমা. হািনফ pমুখ। পের পাটকল িমকরা
থালা-বাসন  হােত  িনেয়  নগরীর  খািলশপুর  িশlা েল  ভুখা  িমিছল  েবর  কের।  ভুখা  িমিছলিট  খািলশপুর
িবআiিডিস সড়ক pদিkণ কের নতুন রাsা হেয় s s িমল েগেট িগেয় েশষ হয়। e সময় িমক েনতৃবৃn
aিবলেm পাটকল িমকেদর বেকয়া মজিুর পিরেশাধ, মজিুর কিমশন বাsবায়নসহ 11 দফা েমেন েনoয়ার
দািব জানান। eর আেগ গত শিনবার খুলনা-যেশার a েলর রা ায়t 9িট পাটকেলর িমকরা আলাদা
েগট সভা  o িবেkাভ সমােবশ েথেক  বেকয়া  মজিুর পিরেশাধ  o মজিুর  কিমশন বাsবায়নসহ  11 দফা
দািবেত ছয় িদেনর আেnালন কমর্সূিচ েঘাষণা কের।
eিদেক বাংলােদশ পাটকল করেপােরশেনর (িবেজeমিস) েজানাল মােনজার মানািজ রহমান বেলন, খুলনা-
যেশার a েলর রা ায়t 9িট পাটকেলর িমক-কমর্কতর্ া o কমর্চারীেদর 11 সpােহর pায় 55 েকািট টাকা
বেকয়া পেড়েছ। eর মেধয্ 10 েকািট টাকা কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর eবং িমকেদর বেকয়া রেয়েছ 44 েকািট
টাকা।
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