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মহাসমােবশ অনুষ্িঠত

শ্রিমকেদর

বার্তা সংস্থা িপপ, পাবনা : বাংলােদশ িবিড় শ্রিমক েফডােরশেনর
দািবর প্রিত একাত্বতা েঘাষণা কের বক্তারা বেলেছন, “িবিড়
শ্রিমকেদর আেগর অবস্থা আর এখনকার অবস্থা অেনক পার্থক্য। যারা
েসবা কেরন, ভিবষ্যৎ প্রজন্মেক িবকাশ ঘটানার প্রেচষ্টা কেরন,
সংসােরর হাল পিরচালনা কেরন; আজ িবিড় শ্রিমেকর েসই মা েবানরা
চরমভােব বঞ্িচত হচ্েছন।

বক্তারা বেলন ১০০০ শলা িবিড় ৈতির কের মাত্র মজুির পান ৩০ টাকা ।
এটা বাস্তবতার বিহবর্ভূত। িবিড় িশল্েপর মািলকরা েকািট েকািট টাকা
অর্জন কের অন্য খােত ইনেভস্ট করেছন আর শ্রিমকরা হচ্েছ বঞ্িচত; এট
েমেন েনয়া যায় না।

িতিন িসগােরট ও িবিড়র দ্ৈবতনীিত পিরহার কের শ্রিমকেদরেক মজুির
বৃদ্িধর আহব্বান জানােনা হয়।

েসামবার (১৯ অক্েটাবর) পাবনার ‘েদােয়ল কিমউিনিট েসন্টাের’ পাবনা
েজলার িবিড় মজদুর ইউিনয়েনর উদ্েযােগ মহাসমােবেশ অনুষ্িঠত হয়।
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সভাপিতত্েব িবেশষ অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন পাবনা সদর উপেজলা
েচয়ারম্যান েমাশােরাফ েহােসন।

বাংলােদশ িবিড় শ্রিমক েফডােরশেনর সভাপিত এমেক বাঙালী, েফডারশেনর
কার্যকরী সভাপিত আমীন উদ্িদন িবএসিস, েফডারশেনর সাধারণ সম্পাদক
আব্দুর রহমান, পাবনা েজলা িবিড় িশল্প মািলক সিমিতির সাধারণ

সম্পাদক রােশদুল ইসলাম রােসল, েজলা মজদুর িবিড় ইউিনয়েনর উপেদষ্টা
মুিজবর রহমান।
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েজলাসহ
পার্শ্ববর্তী েজলার েফডােরশন’র েনতৃবৃন্েদর মধ্েয বক্ত্যব্য
রােখন েগালাম হাসনাত লাভলু, ভারপ্রাপ্ত েজলা সাধারণ সম্পাদক
প্রদীপ সাহা, েমাহাম্মদ আব্দুল্লাহ, দুলাল েহােসন, লুৎফর রহমান,
রূপািল েবিব, চুমিক খাতুন প্রমুখ।

“আমােদর িবিড়র বাজার িসগােরেটর হােত চেল েযেত েদব না”, “অনলাইেন
কমদামী িনর্ভর লাইেসন্স বন্ধ করেত হেব” ইত্যািদ সম্বিলত েফস্টুন
িদেয় টানােনা হয় সমােবশ স্থেল।

প্রধান অিতিথ সামসুল হক টুকু এমিপ বেলন, এনিবআেরর কারেন িবিড়
িশল্প ধ্বংস হচ্েছ। আমােদর েকান কথায় কর্ণপাত করেছন না। আেমিরকা
ব্িরিটশ েটাব্যােকা েকাম্পানীর সােথ েযাগসােযাস কের িবিড় িশল্পেক
ধ্বংস কের িদচ্েছ এ েচয়ারম্যান।

িতিন িবিড়র ট্যাক্স বািতল করার আহবান জানান। েচয়ারম্যানেক আমােদর
িবিড়র ট্যাক্স বন্ধ করেত হেব।

অন্যান্য বক্তারা হঁিশয়াির উচ্চারণ কের বেলন, আগামী এক মােসর
মধ্েয আমােদর দাবী না মানেল আমরা অবেরাধ করেবা। সারা েদেশর
যানবাহন চলাচল বন্ধ কের েদব। বক্তারা তােদর দুঃখ দুর্দশার কথা
তুেল ধের বক্তব্য রােখন।

