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

�মজীবী মান�ুষর িবপ�তার বত�মান ��ি�ত�ক সাম�ন �র�খ উপ�রা�
িশ�রানা�ম ২৮/১১/২০১৮ তািরখ নাগিরক ম��র উ�দ�া�গ একিট জ�ির
আ�লাচনাসভা অনিু�ত হয় “AWBSRU GUEST HOUSE” এ। উ� সভায়
উপি�ত িছ�লন িবিভ� ��ড ইউিনয়ন �নতৃ�, মানবািধকার কম�,
�সলসকম� আ��াল�নর �নতৃ�, অধ�াপক, গ�বষক, �িমকসহ সমা�জর
িবিভ� ��রর ব�ি�বগ�। �ফু� চ�বত�র সভাপিত�� আন�ুািনকভা�ব
সভার কাজ �� হয় দপুরু ২ �টায়। সভার ���তই আ�লাচ� সভার
অন�তম আ�ায়ক ��সনিজৎ ম�ুখাপাধ�ায় বত�মান পিরি�িত�ত িবপ�
�মজীবী মান�ুষর জন� সব���রর মান�ুষর এিগ�য়আসার আ�ান রা�খন।
িব�শষতঃ �মজীবী�দর �া�থ�লা� হওয়া আইন�িল যা�ত যথাযথভা�ব
কায�কর করা যায় �সই ল�� জন�চতনা গ�ড় �তালার ডাক �দন। যার
অন�তম হািতয়ার হ�ত পা�র অ�ল ও �পশািভি�ক ���সমী�া।
িমনাখাঁর দ�ৃা��ক এ���� আমরা কা�জ লাগা�ত পাির ব�ল িতিন মত
�দন।

নাগিরকম��র স�াদক নব দ� জানান �য, ইিতপ�ূব��পশাগত
অস�ুতা িন�য় ‛জাতীয় মানবািধকার কিমশন’ জািন�য়িছল, কারখানা
মািলক �কা�না ম�তই দায় এড়া�ত পা�র না। �যখা�ন কারখানার মািলকানা
িনি�ত নয়, �স���� �ম আই�নর যথাযথ ��য়া�গর দায় ও অিধকার
�দা�নর দািয়� সংি�� রা�জ�র সরকার�কই িন�ত হ�ব। ভার�ত সব�চ�য়
�বিশ মানষু কারখানার দঘু�টনায় মারা �গ�লও, �বিশরভাগ মানষু �স
স��ক�অবিহত নয়! �িমক�দর অথ��নিতক দািব িন�য় কথা উঠ�লও,
তা�দর কম�পির�ব�শর দদু�শার কথা �ায় অনা�লািচত র�য় যায়। ��ড
ইউিনয়ন �িলও এর দায় এড়া�ত পা�র না। তাই আমরা যিদ এই িবষ�য়
���সমী�া কর�ত পাির ও তার �িত�বদন �তির ক�র যথাযথ�া�ন
অিভ�যাগ জানা�ত পাির, তাহ�ল িনি�তভা�বই �মজীবী আ��াল�ন এক
নত�ন মা�া য�ু হ�ব।

�সলস কম� আ��াল�নর �নতা আিশসকুসমু �ঘাষ, উ�
আ�লাচনায় �বশিকছ����পণূ�িবষ�য়আ�লাকপাত ক�রন। এ�িল হল–

১. আমা�দর ল�� িক �ধমুা� পি�মব� না সম� ভার�তর �মজীবী
মানষু?

২. যিদ আমরা সারা ভার�তর ��ি��তও িদ�ক তাহ�লও বল�ত হয়,
�মজীবী মান�ুষর িবপ�তা চর�ম। এ���ছ ��ড ইউিনয়ন �িলর



ভ�িমকাও ���র ম�ুখ। �যখা�ন �িমক�দর ‛�রািট-কাপড়া-মকা�নর’ লড়াই
আজ আঘাত�া� হ��, �সখা�ন কম�পির�বশ িন�য় ভাবনা িক একট�
কিঠন হ�য় যা�� না?

৩. আমা�দর ��চ�া�ক সফল কর�ত আমরা িক বড় ��ড ইউিনয়ন এর
িদ�ক যা�বা নািক বহৃ�রআ��াল�নর অংশ হ�য় এ�গা�বা?

৪. িবিভ� রা�জ�র �মজীবী�দর ত�লনামলূক পিরি�িত�কও আমা�দর
মাথায় রাখা দরকার।

৫. মানবািধকার কিমশন এ���� আমা�দর একটা হািতয়ার হ�ত পা�র।
��ড ইউিনয়ন�কও পা�শ থাক�ত হ�ব।

�িমক সং�াম কিমিটর �নতা, কমল �তওয়ারী ম�ন ক�রন, এই
িবষ�য় আ�রা গভীর ও দীঘ��ময়াদী আ�লাচনা ��য়াজন। িতিন ব�লন, এই
িবষয়িট িন�য় একিট সারািদন ব�াপী একিট আ�লাচনাসভার আ�য়াজন
করা �য�ত পা�র। আস� জানয়ুাির মা�সর ��ািবত ধম�ঘ�ট �পশাগত
অস�ুতার কথা �তালা হ�য়�ছ। �িমকরাই �� ত�ল�ছ ��ড ইউিনয়ন
আিথ�ক িবষয়��লা িন�য় যতটা ভািবত �সই ত�লনায় জীব�নর অন�ান�
িদক �িল িন�য় �তমন একটা ভািবত নয়। এই শনূ��ান �িল ভরাট কর�ত
িবিভ� সংগঠন�ক এিগ�য় আস�ত হ�ব। ‛অ�াস�বস�টািসস’ �ক সাম�ন
�র�খ তা�দর আ��াল�নর সাফল��কও িতিন ত��ল ধ�রন। �স���ম,
উ�ঠআ�স কাপড় ও চম�িশ�� �পশাগত অস�ুতার িবষয়িটও।

অধ�াপক সব�সাচী চ��াপাধ�ায় ব�লন, আ��ালনটা কার িব���
হ�ব �সটা িঠক করা দরকার। মািলক �ক তা িন�য়ও িক� �� িচ� �থ�ক
যায়। আইন��লা�ক আ�গ জান�ত হ�ব, প�র জানা�ত হ�ব। ��ড
ইউিনয়ন�ক আমা�দর সাহায� কর�ত হ�ব, আমা�দর তা�দর সাহায�ও
িন�ত হ�ব।

��ড ইউিনয়ন �নতা, িদবাকর ভ�াচায�ব�লন, স�চতনতা বিৃ�র
ল��� ��য়াজনীয় িশিবর করা �য�ত পা�র। অজয়কুমার িসং একজন
�ত�� চটকল �িমক ��প জানান অ�নকসময়ই অন�া�য়র িব��� ��ড
ইউিনয়ন মখু �খা�ল না। ৬৫-৭০% �িমক �পশাগত অস�ুতায় ভ�গ�ছ।
মা�ঠ �ন�ম কাজ করার অভাব �থ�ক যা��। গ�বষক শ�� কাহারও এই
িবষ�য়র ওপরআ�লাকপাত ক�রন।

গ�বিষকা অনরুাধা চ�বত� ম�ন ক�রন, �িমক�দর জীবনযাপন
�ণালীরও বদল ঘট�ছ। এই ���াপট�কও আমা�দর মাথায় রাখা
দরকার। �ধমুা� কম��ল নয়, �িমক�দর বাস�া�ন িগ�য়ও আমা�দর



�দখ�ত হ�ব। এটা�ক �ধ �ুিমক সমস�া িহ�স�ব না �দ�খ বহৃ�র সমা�জ
এর �ভাব িক পড়�ছ �সটাও আমা�দর �দখ�ত হ�ব। এছাড়াও, সভায়
উপি�ত অন�ান� ��ড ইউিনয়ন �নতৃব�ৃ ও িবিশ� ব�ি�ব�গ�র ম�ধ�
�দবদাস ব���াপাধ�ায়, অনাথব�ু �দ, তপন সাহা, �দীপ রায় �মখুরা
তাঁ�দর মলূ�বান মতামত রা�খন।আ�লাচনায় উ�ঠ আ�স �িমক�দর �া��
ও �পশাগত অস�ুতা স�িক�ত ই এস আই এর ত�থ�র িভি��ত �য
আ��ালন হ�য়িছল তার স�ূ ধ�রও আমরা পরবত� পদ���পর �প�রখা
�তির কর�ত পাির।

আ�লাচনার �শষ পয�া�য়, সভার অন�তম আ�ায়ক নব দ� উ�ঠ
আসা িবিভ� ��া�বর একটা িনয�াস ত��ল ধ�রন এইভা�ব–

১. িবষয়টা সক�লর সাম�ন উ��ু থাক�লা।

২. আইন ��য়াগ না করার জন� সরকার দায়ী করা আমা�দর
সাংিবধািনক অিধকার।

৩. �ভ�ব দরকার �িমক আ��ালন �কন পি�মব��র �থ�ক ঝাড়খ��
�বিশ শি�শালী।

৪. �িমক�দর বি� �থ�ক সমী�া �� কর�ত হ�ব।

৫. �া� তথ� �িলর িভি��ত �িত�বদন �তির কর�ত হ�ব।

৬. ম�ন রাখ�ত হ�ব, �িমক দাবী �ধ �ুিমক�দর নয়, এ�িল সামািজক
তথা মানবািধকা�রর দাবী।

৭. �ধমুা� কলকারখানার ম�ধ� আ�লাচনা সীমাব� না �র�খ,
�পশািভি�ক সমী�া িব�শষ জ�ির।


