
িবপ� �মজীবীর মানবািধকারঃ জীব�নর ��য়াজ�ন, জীিবকার জন�

২৫ �ম, ২০০৯ তািরখটা অ�ন�কর �িৃত�তই আজও টাটকা, িব�শষত স�ুরব�নর
মান�ুষর কা�ছ। ভয়�র আয়লার দাপ�ট �সিদন িছ�িভ� হ�য় িগ�য়িছল িব�ীণ�
অ��লর মান�ুষর জনজীবন। যার দগদ�গ �ত আজও বহন ক�র চ�ল�ছ হতভাগ�
�সইসকল মান�ুষরা। এরকমই এক আয়লা িব�� �াম িমনাখাঁ।আয়লা িব�� এই
�া�মর ন�ুন ভরা মািট�ত আর চাষবাস হয় না। তাই বাধ� হ�য় জীবন জীিবকার
তািগ�দ দালা�লর হাত ধ�র �া�মর �ায় ২০০ জন মানষু �যাগ �দয় আসান�সা�লর
পাথরখাদা�নর কা�জ, যা�দর �বিশরভা�গরই বয়স ২০-৩৫ বছর। িক� বছর ঘরু�ত
না ঘরু�তই তারা মারা�ক অস�ু হ�য় প�ড়। আর িকছ�িদ�নর ম�ধ�ই ওরা বঝু�ত
পা�র কাজ করার �মতা আর তা�দর �নই। গা�য় �র, �মাগত মখু িদ�য় র� উঠ�ত
থা�ক। �া�ম িফ�র এ�স ডা�া�রর কা�ছ তারা জান�ত পা�র, তারা এক ভয়�র
মারণ�রা�গর িশকার যার নাম ‛িসিল�কািসস’। আর িকছ�িদ�নর ম�ধ�ই মতৃ�� ও�দর
�াস কর�ত �� ক�র। অথ�হীন, িনর�, অসহায় এই মানষু�দর পা�শ দাঁড়ায় ক�য়কিট
���া�সবী সং�া ও জাতীয় মানবািধকার কিমশন। িক� মতৃ��র িমিছল আটকা�ত
তারা ব�থ�হয়। �শাসন সব �জ�নও িনিব�কার হ�য় থা�ক, আদাল�ত চল�ত থা�ক
জন�াথ�মামলা। আর িমনাখাঁর �াম জ�ুড় ব�য় চ�ল িবলা�পর হাহাকার। সরকার
দায়সারা �গা�ছর তদ�� জানায় িসিল�কািসস �রা�গ আ�া� �িমক�দর
কারখানারই �কা�না অি�� �নই। তাই এর দায় �কানভা�বই সরকার �ন�ব না।
বলাবা�ল�, �ধমুা� �পশাগত �রা�গ আ�া� এই িমনাখাঁর �িমকরাই নয়, সম�
রাজ� তথা �দ�শর িবিভ� ���� কম�রত সংগিঠত, অসংগিঠত িকংবা সংগিঠত
����র অসংগিঠত –সব���রর �মজীবী মানষুই আজ িবপ�। �পশাগত স�ুযাগ
সিুবধা �তা ব�টই, এমনিক ন�ায� আইনগত সরু�ার বম��থ�কও তারা বি�ত। �স�ত
উ��খ� �য, সিু�ম �কা�ট�র িন�দ��শ, জাতীয় মানবািধকার কিমশনও সম� রাজ�
সরকার�ক িন�দ�শ িদ�য়�ছ �পশাগত �রা�গ আ�া� �িমক ও তার পিরবা�রর
দায়ভার সরকার�কই িন�ত হ�ব। কারণ এটা �কান দয়ার দান নয়, এিট
মানবািধকা�রর সা�থই য�ু। তাই খািনকটা বাধ� হ�য়ই িমনাখাঁর আ�া� আটিট
�িমক পিরবার�ক �িতপরূণ িদ�ত বাধ� হয় রাজ� সরকার। যিদও তথ� বল�ছ,
িমনাখাঁয় �পশাগত অস�ুতায় ম�ৃতর সংখ�া ২৪ জন এবং আ�া� �িম�কর সংখ�া
১৮৯। িক� �স��র যবিনকাপাত এখা�নই নয়। আস�ল িমনাখাঁর দ�ৃা� আমা�দর
সাম�ন ত��ল িদ�য় �গ�ছ অ�নক��লা ��-

�থমত, আপাত উ�য়�নর তলায় পি�মব��র �িমক�দর বা�ব িচ�টা িঠক �কমন?

ি�তীয়ত, �মআই�নর অিধকার িক কাগ�জ কল�মই সীমাব� নয়?

তৃতীয়ত, ��ড ইউিনয়�নর আ��ালন িক �কবল আিথ�ক িবষ�য়র ম�ধ�ই সীমাব�
থাক�ব?

চত�থ�ত, �পশাগত �রা�গর দ�ৃা� িক আ�রা একবার ভাব�ত বাধ� কর�ছ না �য,



�মজীবী মান�ুষর আ��াল�নর পিরিধ�ত পির�বশ ভাবনা কতটা জ�ির? িব�শষতঃ
কারখানার অভ���র �া�� সরু�া িবিধ মান�ত বাধ� করার জন� �িমক সংগঠ�নর
উ�দ�াগ িকছ�আ�ছ িক?

প�মত, রা�জ�র অভ���রর পিরযায়ী �িমক�দর পিরি�িত যিদ এইরকম হয়, তাহ�ল
রা�জ�র বাই�র কম�রত �িমক�দর দদু�শা কী আ�রা ভয়াবহ?

স�ব�াপির, �য যিু��ত িমনাখাঁর �মজীবীরা �িতপরূণ �প�ত পা�রন, অন�ান� ����র
�মজীবীরা তা পা�বন না �কন?

�মজীবী ও পির�বশ দইু'ই আজ িবপ�। মহামান� সিু�ম �কাট�পির�বশ িবষয়ক
একিট মামলায় রায় দা�নর সময় উ��খ ক�র, �কা�না মািলক �মজীবী মানষু�ক
সিঠক �বতন �দান �থ�ক �যমন িবরত থাক�ত পা�র না, িঠক �তমনই পির�বশ
িবষয়ক আইন কায�কর না ক�র কারখানা চালা�ত পা�রন না। িক� আমরা সক�লই
জািন বা�ব কী বল�ছ। তাই বত�মান পিরি�িত দািব কর�ছ �মজীবী মান�ুষর
আ��াল�ন পির�বশ ভাবনার অ�ভ��ি� ও তা�দর পির�বশ �চতনার উ��ষ। সময়
এ�স�ছ �ভ�ব �দখার, প�থ নামার।

উপ�রা�, পিরি�িতর �মাকািবলায় �ভবিু� স�� সকল মানষু�ক পা�শ �প�ত
নাগিরক ম��র উ�দ�া�গ আগামী ২৮/১১/২০১৮, বধুবার, দপুরু ২�টায় একিট িব�শষ
আ�লাচনাসভার আ�য়াজন করা হ�য়�ছ। উ� সভায় সকল�কই সাদর আম�ণ
জানা�না হ��।

আ�লাচনাসভা

িশ�রানামঃ ‛িবপ� �মজীবন, িবপ� মানবািধকার’

উ�দ�া�াঃ নাগিরক ম�

�ানঃ AWBSRU GUEST HOUSE, ৮৫ িব, রাজা রা�জ�লাল িম� �রাড,

কিলকাতা-৭০০০৮৫ (রাস�মলা মা�ঠর িবপরী�ত)

তািরখঃ ২৮/১১/২০১৮

সময়ঃ দপুরু ২ �টা

�যাগা�যাগঃ ৯৮৩১৩১৮২৬৫ /৭৮৯০০২১৮৯০

ধন�বাদসহ,

নাগিরক ম��র প� �থ�ক

নব দ� ও ��সনিজৎ ম�ুখাপাধ�ায়




