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টযাম্পাদ া ফদেলস স্টলস্টমদটড
বাস্টশর স্টববৃস্টত

ারখানার প্রাণঘাতী অস্টি াণ্ড স্টবষদে

মববৃমি। ১০ ফসয়েম্বর ২০১৬
টঙ্গীর টযাম্পায়কা য়েলস মলমিয়টড কারখানার অমিকায়ে এখন পর্যন্ত প্রাে ২৫ জন শ্রমিয়কর িৃিুয এবং ৭০ জন
শ্রমিয়কর আহি হওোর ঘটনাে বাংলায়েশ শ্রি ইনমিটিউট (বামশ) মনন্দা, ফষাভ ও ফশাক প্রকাশ করয়ে। অিীয়ি
এ ধরয়নর েুুঃখজনক ঘটনার জনয োেীয়ের েৃষ্টান্তিূলক শামি না ফেওো এবং শ্রমিকয়ের প্রমি সরকার ও কারখানা
কিৃয পয়ষর অবয়হলায়ক এ ঘটনার িূল কারণ বয়ল িয়ন কয়র বামশ।
সংবােিাধযয়ি সূয়ে জানা ফেয়ে, ঈয়ে েু টি ফেওোর কথা বয়ল
হমিল। এিন অিানমবক ও েুুঃসহ পমরমিমি শুধু কারখানার
ফেে প্রাণঘািী েুঘযটনার। িাোড়া ফেয়শর প্রচমলি শ্রি আইন
অমিমরক্ত সিে খাটায়নার সাহস রায়খন, িাও আিয়ল ফনওো

শ্রমিকয়ের েি মিনমেন ধয়র অমবরি কাজ করায়না
পমরয়বশয়কই অমনরাপে কয়র ফিায়ল এবং সুয়র্াে কয়র
অিানয কয়র একজন মনয়োজক কী কয়র শ্রমিকয়ের
প্রয়োজন।

আজয়কর এ েুঘযটনাে এটাই প্রিামণি হয়েয়ে ফর্, শ্রমিকয়ের জনয সুষ্ঠু ও মনরাপে কিযিল মনমিি করা মনয়ে র্ি
ফিাড়য়জাড় হয়েয়ে, িা ফকবল কথায়িই, কায়জ নে। হিাশার বযাপার এই ফর্, এখন পর্যন্ত মকেু ফপাশাক ও বস্ত্রখায়ির
কারখানাে আগুন ও ভবন মনরাপত্তা মনমিি করয়ি র্ৎসািানয কারখানা পমরেশযন হয়েয়ে। মকন্তু ফেয়শর হাজার
হাজার কলকারখানা রয়ে ফেয়ে আওিার বাইয়র।
সম্প্রমি কিযিল মনরাপে করয়ি শুধু অমিকাে বা ভবন ধস ফেকায়না মনয়ে আয়লাচনা বা উয়েযাে ফেখা র্ায়ি।
অথচ আেশয কিযিয়লর জনয প্রয়োজনীে অনযানয শিয ফর্িন ফেড ইউমনেন চচযার অবাধ স্বাধীনিা, পেলা সপ্তায়হ
িজুমর-ফবানাস লাভ, জবরেমিিূলক কাজ করায়না বন্ধ করা, মশশুশ্রি মনিূযল, কিযিয়ল ববষিয েূরীকরণ ইিযামে মনয়ে
অগ্রেমি ফনই বলয়লই চয়ল। বামশ িয়ন কয়র, এসব শিয মনমিি করার সয়ঙ্গ কিযিলয়ক মনরাপে করার মনমবড় সম্পকয
রয়েয়ে।
েি মিন বেয়র প্রাে ডজনখায়নক েুঘযটনাে ফেড় হাজায়রর ফবমশ শ্রমিয়কর প্রাণ হারায়নার পর আবার এিন একটি
প্রাণঘািী ও িিযামন্তক েুঘযটনা ঘটার অথয হয়লা শি মবয়ষাভ-আয়লাচনা-প্রচার শ্রমিকয়ের মনরাপে ও ফশাভন কিযিল
মনমিয়ি কার্যি বযথয হয়েয়ে।
র্খন পর্যন্ত মনরাপে কিযিল মনমিি করা না র্াে; িখন পর্যন্ত শ্রমিক সংেেন, সরকার, িামলকপষ, সাহার্য সংিা বা
শ্রি ইনমিটিউটগুয়লার কৃ মিত্ব জামহর করা ফর্িন সায়জ না, ফিিমন িায়ের কাজও ু মরয়ে র্াে না। বরং নিু ন
উেযয়ি পারস্পমরক সহয়র্ামেিাে পমরকমিি উপায়ে কাজ করার অবশযকিা ফেখা ফেে।
বামশ আশা কয়র ঘটনার জনয োেীয়ের মবরুয়ে র্থাসম্ভব দ্রুি শামিিূলক বযবিা মনমিি করা হয়ব; কিযিল হয়ব
মনরাপে ও ফশাভন র্ায়ি এিন েুঘযটনা আর না ঘয়ট; ষমিগ্রি শ্রমিয়করা িায়ের র্থার্থ ষমিপূরণ ফপয়ি ফহনিা বা
আিলািামিক জটিলিার মশকার হয়ব না এবং শ্রমিক পুনবযাসন বা েুঘযটনা এড়ায়ি ফর্য়কায়না প্রকি হয়ব েীঘযয়িোেী।
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