“আপনন চাকনি করিন, আপনাি মায়না দেয় ঐ গিীব
কৃষক, আপানাি মায়না দেয় ঐ জনমি শ্রনমক,
আপনাি সংসাি চরল ঐ টাকায়, আনম গানিরে চনল ঐ
টাকায়। ওরেি সম্মান করি কথা বরলন, ওরেি ইজ্জে
করি কথা বরলন। ওিাই মানলক।” - বঙ্গবন্ধু
“এই স্বাধীনো েখনন আমাি কারে প্রকৃে স্বাধীনো
হরয় উঠরব, দেনেন বাংলাি কৃষক-মজুি ও দুঃখী
মানুরষি সকল দুঃরখি অবসান হরব।“- বঙ্গবন্ধু

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রধিষ্ঠায় জাধির
ধিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুধজবুর রহমাষের
ঐধিহাধিক অবদাে

“আমারেি চাষীিা হল সবরচরয় দ:খী ও ননে মানেে
এবং োরেি অবস্হাি উন্ননেি জরে আমারেি
উরযারগি নবিাট অংশ অবশ্যই োরেি দপেরন
ননরয়ানজে কিরে হরব।” - বঙ্গবন্ধু
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ভূ ধমকা
স্বাধীন বাাংলাদেদের মহান স্থপতি জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান আজীবন
শোতিি, বতিি, তনপীতিি, শমহনতি জনগদের অতধকার প্রতিষ্ঠার জনয সাংগ্রাম কদরদেন।
জাতির তপিা শেমন তেদলন ববিদমযর তবরুদে শসাচ্চার, শিমতন তিতন ‘েুুঃখী মানুদির
মুদখ হাতস শ াটাদনার’ জনয তেদলন েৃঢ় প্রিীজ্ঞ। ১৯৭৩ সাদল আলতজয়াদসে অনুতষ্ঠি
নযাম েীিে সদেলদন বঙ্গবন্ধু িাাঁর ভািদে বদলতেদলন, “তবশ্ব আজ েুই ভাদগ তবভক্ত,
একতেদক শোিক আর অনযতেদক শোতিি-আতম শোতিদির পদে।”
স্বাধীনিার জনয সুেীর্ে ঐতিহাতসক ও ধারাবাতহক সাংগ্রাম এবাং ৯ মাদসর মহান
মুতক্তেুদের অনযিম অঙ্গীকার শ্রতমক-কৃ িকসহ শমহনতি মানুদির শোিে মুতক্তর মাধযদম
একটি মেোোসম্পন্ন ও সামাতজক নযায়তভতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭২ সাদলর ১০
জানুয়াতর স্বদেে প্রিযাবিে দনর পর রাষ্ট্র পতরচালনার োতয়ত্বভার গ্রহে কদর বঙ্গবন্ধু
শ্রমজীবী মানুদির ভাদগযান্নয়দন নানামুখী পেদেপ গ্রহে কদরন।
ধেল্প-কারখানা ও বাধিজয প্রধিষ্ঠান জািীয়করি ও শ্রধমকষদর অধিকার
িুরক্ষা
১৯৭২ সাদলর ২৮ শ ব্রুয়াতর শর্াতিি রাষ্ট্রপতির ১৬নাং আদেে (চঙ-১৬)-এর
আওিায় অবাঙাতল িথা পাতকস্তাতন মাতলকানার প্রায় ৮৫ েিাাংে তেল্প-কারখানা ও
বাতেজয প্রতিষ্ঠান পতরিযক্ত শর্ািো করা হয় এবাং রাষ্ট্র শসগুদলার মাতলকানা গ্রহে
কদর।
এই ‘পতরিযক্ত সম্পতিগুদলা’ জািীয়করে আইদনর মাধযদম ‘রাষ্ট্রায়ি খাি’ তহদসদব
অতভতহি হয়। বঙ্গবন্ধু র সরকার স্বাধীনিার প্রথম প্রতিষ্ঠাবাতিেকীদি (২৬.০৩.১৯৭২এ) পাট, বস্ত্র, তচতনকল, বযাাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জািীয়করদের আইন পাস কদর।
জািীয়করে আইদনর আওিায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবাং ১৫টি তচতনকল
জািীয়করে করা হয়। জািীয় তবমান সাংস্থা ও জািীয় তেতপাং সাংস্থা ো পূদবেও
সরকাতর মাতলকানায় তেল আনুষ্ঠাতনকভাদব রাষ্ট্রায়ি খাদির অধীদন আনা হয়। এভাদব
১৫ শকাটি টাকা মূদলযর স্থায়ী সম্পে তবতেষ্ট পতরিযক্ত ও অনুপতস্থি মাতলকদের
তেল্পপ্রতিষ্ঠান ও ববদেতেক বাতেজয জািীয়করে করা হয়। তিতন পতরিযক্ত কলকারখানা
জািীয়করে কদর শেদের অথেনীতিদক েতক্তোলী এবাং শ্রতমকদের নযােয অতধকার
তনতিি কদরতেদলন।
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জািীয়করে কমেসূতচ বঙ্গবন্ধু র সরকার হঠাৎ কদরই গ্রহে কদরন তন। এটি তেল ’৭০এর তনবোচদনর সময় শর্াতিি আওয়ামী লীদগর তনবোচনী প্রতিশ্রুতি। িা োিা োত্রদের
১১-ে া োতবদিও শেদের পাট, বস্ত্র, তচতনকল ও বযাাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ
জািীয়করদের (৫নাং োতব) োতব অন্তভুে ক্ত তেল। এমনতক ১৯৫৪ সাদল েুক্তফ্রদের
শেওয়া ঐতিহাতসক ২১-ে া কমেসূতচদিও পাট তেল্প জািীয়করদের প্রতিশ্রুতি শেওয়া
হয়।
ঐধিহাধিক শম ধদবি উদযািন ও শ্রধমকষদর মজুধরর হার বৃধির শ ােিা প্রদান
শ্রতমকদের অতধকার ও োতবর প্রতি সোন শেতখদয় ১৯৭১ সাদল মহান মুতক্তেুদের
সময় মুতক্তদোোদের কযাদম্প শম তেবস পাতলি হয়৷ স্বাধীনিার পর শম তেবস রাষ্ট্রীয়
স্বীকৃ তি পায় এবাং জাতির তপিা শম তেবদস সরকাতর েু টি শর্ািো কদরন। বঙ্গবন্ধু র
োসনভার গ্রহদের সময় রাষ্ট্রীয় শকািাগাদর শে অথে তেল িা তেদয় প্রোসতনক
কমেকিে া-কমেচারীদের শবিন শেওয়া সম্ভব তেল না। িবুও সেয স্বাধীন শেদের
মানুদির আকাক্সোর পতরপূরক তহদসদব বঙ্গবন্ধু সরকাতর কমেকিে া-কমেচারীদের জনয
নিু ন শবিন কতমেন গঠন কদর ১০ স্তর তবতেষ্ট নিু ন শবিন শেল বাস্তবায়ন
কদরন। বঙ্গবন্ধু শ্রতমকদের নযােয অতধকার তনতিি করদি মজুতর কতমেন গঠন
কদরন। তিতন শ্রতমকদের জনযও নিু ন শবিন কাঠাদমা শর্ািো কদরন। ১৯৭২ সাদল
মহান শম তেবস উপলদেয তৎকালীন সরকার প্রধান হিসসসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর
রহমান জাতির উসেসযে ভাষণ দেন। ভািদে তিতন শ্রতমকদের মজুতরর হার বৃতে এবাং
েুদে েতিগ্রস্ত ও েুেেোগ্রস্ত শ্রতমকদের এডহক সাহােয প্রোদনর শর্ািো শেন।
আন্তজজাধিক শ্রম িংস্থা আইএলওর িদিয িদ অজজন
জাতির তপিা বন্ধবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান-এর উদেযাদগ বাাংলাদেে ১৯৭২ সদনর ২২
জুন আন্তজোতিক শ্রম সাংস্থার সেসয পে লাভ কদর। একই তেদন বাাংলাদেে আইএলওর
২৯টি কনদভনেন অনুসমথেন কদর। এটি একটি তবরল র্টনা এবাং শ্রমজীতব মানুদির
জীবনমান উন্নয়ন ও িাাঁদের অতধকার রোয় এক অননয স্বীকৃ তি। ২২/০৬/১৯৭২
িাতরদখ অনুসমথেনকৃ ি কনদভনেনসমূদহর মদধয ৫টি কনদভনেনই তেল আইএলও’র
শমৌতলক কনদভনেন। সবেপ্রথম ০৭-২৭ জুন, ১৯৭২ সমদয় অনুতষ্ঠি ৫৭িম আন্তজোতিক
শ্রম সদেলদন তত্রপেীয় বাাংলাদেে প্রতিতনতধেল অাংেগ্রহে কদর। জাতির তপিার
ঐকাতন্তক আগ্রদহ ১৯৭৩ সদনর ২৫ জুন ঢাকায় আইএলওর অত স স্থাপদনর মাধযদম
বাাংলাদেদে আইএলওর কােেক্রদমর োত্রা শুরু হয়। ১৯৭৩ সাদল বাাংলাদেে শেড
ইউতনয়ন শকন্দ্র তবশ্ব শেড ইউতনয়ন শকদন্দ্রর সেসয পে লাভ কদর৷
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শ্রমনীধি প্রিয়ন
স্বাধীনিাপূবেকাদল শেদে শকান কলযােমূখী শ্রমনীতি তেল না। িাই ইিস্তিুঃ তবতেপ্ত
তবতভন্ন সময় প্রেীি তবতধ-তবধাদনর তভতিদিই েীর্কে াল এদেদের শ্রমবলয় তনয়তিি
হদয়দে। স্বাধীনার পরপরই ১৯৭২ সাদলর ২৭ শসদেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রথম শ্রমনীতি
শর্ািো কদরন। শোিেহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লদেয িখন এ নীতি প্রেয়ন করা
হদয়তেল। শসই শ্রমনীতিদিই মাতলক-শ্রতমক সম্পকে উন্নয়ন, তেদল্প োতন্ত ও
উৎপােনেীলিা বৃতে, শ্রমজীবী মানুদির স্বাথে সুরো এবাং কলযাদের প্রতি শজার শেয়া
হদয়দে। িাোিা
রাষ্ট্রীয় শসক্টদরর সকল তেল্প কারখানায় তনদয়াতজি শ্রতমক
কমেচারীদের মজুরী ও আতথেক সুতবধাতে জািীয় মজুরী শবাডে এর সুপাতরেক্রদম প্রোন
করা হদব মদমেও এই শ্রমনীতিদি উদেখ করা হয়।
কৃধে ও অন্যান্য খাষি ধনষয়াধজি শ্রমজীবী মানুষের ভাষ্যান্নয়ষন কাযজ ক্রম
গ্রহি
বঙ্গবন্ধু সরকার আমদলর শুরুদিই সুেসহ কৃ িকদের সব বদকয়া খাজনা ও ২৫ তবর্া
পেেন্ত জতমর কর তচরতেদনর জনয তবদলাপ করা হয়। তনেোিনমূলক ইজারাোতর প্রথা
তবলুপ্ত করা হয়। কৃ িদকর কলযাদে ৭০ শকাটি টাকা বদকয়া সুে-খাজনা ও কর
মওকু
করা হয়। বঙ্গবন্ধু র সররকার প্রায় ১৬ শকাটি টাকার শটস্ট তরতল
জনসাধারদের মদধয তবিরে কদর। েতরদ্র্য চাতিদের ১০ শকাটি টাকার ঋে, ১ লাখ
৯০ হাজার টন সার, ২ লাখ মে বীজধান শেওয়া হয়। সমবাদয়র মাধযদম ৪ শকাটি
টাকা তবিরদের প্রকল্প চালু করা হয়। দল কৃ তি খাদি তনদয়াতজি শ্রমজীবী মানুদির
ভাদগযান্নয়দনর পথ সম্প্রসাতরি হয়।দসসময় শজদলদের মাদে মাে ধরার আধুতনক
সরঞ্জাম, নযােযমূদলয জাল শবানার সুিা ও শনৌকা তনমোদের জনয উপকরে তবিরে
করা হয়। স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধু িাাঁি তেল্পদক গুরুত্ব তেদয় িাাঁতিদের জনয রাং, সুিা
শথদক শুরু কদর িাাঁদির জনয ো ো প্রদয়াজনীয় সব উপকরে সহজলভয কদরন।
্িপ্রজািন্ত্রী বাংলাষদষের িংধবিাষন শ্রধমকষদর অধিকার প্রধিষ্ঠাকরি
শেেগঠদন বঙ্গবন্ধু র শনিৃ দত্বর একটি গুরুত্বপূেে ববতেষ্টয হদলা সাংতবধান প্রেয়ন করা
এবাং সংহেধাসন শ্রহিক োন্ধে নীহত গ্রিণ করা । গেপ্রজািিী বাাংলাদেদের সাংতবধান
স্বাধীন ও সাবেদভৌম বাাংলাদেে রাদষ্ট্রর সদবোচ্চ আইন। ১৯৭২ তিষ্টাদের ৪ঠা নদভম্বর
িাতরদখ বাাংলাদেদের জািীয় সাংসদে এই সাংতবধান গৃহীি হয় এবাং একই বেদরর
১৬ই তডদসম্বর অথোৎ বাাংলাদেদের তবজয় তেবদসর প্রথম বাতিেকী হদি এটি কােেকর
হয়।
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সাংতবধাদন জািীয় চার নীতির অনযিম নীতি তহদসদব ‘সমাজিি’ েুক্ত করা হয়।
োর মমোথে হদলা শোিেতবহীন সমাজ। জাতির তপিা সাংতবধাদন শমহনতি মানুদির
অতধকার প্রতিষ্ঠা কদরন।
সংবিধানন্র ১৪ অন্ুনেনে কৃষক ও শ্রবিনকর িুবির কথা িলা হনেনে: রাদষ্ট্রর
অনযিম শমৌতলক োতয়ত্ব হদব শমহনিী মানুিদক-কৃ িক ও শ্রতমদকর-এবাং জনগদের
অনগ্রসর অাংেসমূহদক সকল প্রকার শোিে হইদি মুতক্ত োন করা।
সংবিধানন্র ১৫(খ) অন্ুনেনে কিম ও িুজরীর অবধকার বন্বিত করা হনেনে: কদমের
অতধকার অথোৎ কদমের গুে ও পতরমাে তবদবচনা কদর েুতক্তসাংগি মজুরীর তবতনমদয়
কমেসাংস্থাদনর তনিয়িার অতধকার; েুতক্তসাংগি তবশ্রাম, তবদনােন ও অবকাদের
অতধকার।
সংবিধানন্র ৩৪ অন্ুনেনে জিরেবি-শ্রি বন্বষদ্ধ করা হনেনে: সকল প্রকার
জবরেতস্ত-শ্রম তনতিে; এবাং এই তবধান শকানভাদব লাংতর্ি হইদল িাহা আইনি:
েণ্ডনীয় অপরাধ বতলয়া গেয হইদব।
সংবিধানন্র ৪০ অন্ুনেনে পেশা িা িৃবির স্বাধীন্তা বন্বিত করা হনেনে: আইসনর
দ্বারা আসরাহিত োধাহনসষধ-সাসিসে দকান দিযা ো েৃহি-গ্রিসণর হকংো কারোর
ো েেেসায়-িহরচালনার জনে আইসনর দ্বারা দকান দ াগ্েতা হনধধাহরত িইয়া থাহকসল
অনুরূি দ াগ্েতাসম্পন্ন প্রসতেক নাগ্হরসকর দ দকান আইনসঙ্গত দিযা ো েৃহিগ্রিসণর এেং দ দকান আইনসঙ্গত কারোর ো েেেসায়-িহরচালনার অহধকার
থাহকসে।

ধেল্প শ্রধমক মজুধর কধমেন ্ঠন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান ১৯৭৩ সাদল সরকারী মাতলকানাধীন জািীয়করেকৃ ি
ও সরকার কিৃে ক অতধগ্রহেকৃ ি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমুদহ তনদয়াতজি শ্রতমকদের
মজুরী কতমেন গঠন কদরন। শ্রতমকদের জীবন ধারদের বযয় বৃতে ও সাংতিষ্ট নানাতবধ
কারদে শ্রতমকদের মজুতর কাঠাদমা ও প্রাতন্তক সুদোগ সুতবধা পুনতবেদবচনা করাই তেল
এই কতমেন গঠদনর মূল উদেেয। গঠিি মজুতর কতমেদনর প্রতিদবেদনর আদলাদক
বঙ্গবন্ধু ’র সরকার ১৯ তডদসম্বর ১৯৭৩ িাতরদখ তেল্প মিোলদয়র এনআইতড৩৭/৭৩/৯৫৮ নাং প্রজ্ঞাপদন পাবতলক শসক্টদরর তেল্প শ্রতমকদের প্রথম মজুরী কাঠাদমা
এবাং প্রাতন্তক সুতবধাতে শর্ািো কদর।
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বিবিন্ন পসক্টনরর ন্যযন্তি িজুবর বন্ধম ারণ
বঙ্গবন্ধু ’র সরকার ১৯৭২ সসনর নসভম্বসর েেহিিাহলকানাধীন িহরেিন ও ১৯৭৪
সাসল স’হিল এেং ১৯৭৫ সাসল হসসনিা িাউজ শ্রহিকসের জনে প্রথি োসরর িত
নযেনতি িজুহর দ াষণা কদর। এছাড়া, ১৯৭৫ সাসল হপ্রহটং দপ্রস শ্রহিকসের নযেনতি
িজুহর িুন:হনধধারণ করা িয়।
শ্রম িধরদপ্তর িুন্জ ঠন
১৯৭২ সাদল স্বাধীন শেদের উপদোগী কদর শ্রম ও
মিোলয় সৃতষ্ট করা হয়। বঙ্গবন্ধু র সরকাদরর আমদল
শ্রম পতরেপ্তরদক শঢদল সাজাদনা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪
ইউতনয়ন শরতজদেেন পতরেপ্তর শক একীভূ ি কদর শ্রম

সমাজ কলযােতবিয়ক একটি
শ্রতমকদের কলযাদে িৎকালীন
সাদল শ্রম পতরেপ্তর ও শেড
পতরেপ্তর পুনগেঠন কদরন।

নিু ন আইন প্রিয়ন ও ধবদযমান আইন িমূষহর বাস্তবায়ন
বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সাদল ‘সাংবােপত্র কমেচারী (চাকতরর েিে াবলী) আইন’ ও ‘তেশু
আইন’ প্রেয়ন কদরন। বতেেি তেশু আইদন শোতিি বা কাদজ লাগাদনা তেশুর শ্রদমর
ল শে বযতক্ত শভাগ করদব িাদক েুষ্কদমে সহায়িার জনয োয়ী কদর োতস্তর তবধান
রাখা হয়। এোিা বঙ্গবন্ধু সরকার মজুতর পতরদোধ, তেশুশ্রম শরাধ, মািৃ ত্বকালীন সুতবধা,
শ্রমজীবীদের েতিপূরে ও স্বাথে সাংরেেতবিয়ক আইনগুদলার বাস্তবায়ন শুরু কদরন।
শসসময় শেদের শ্রমজীবী মানুি োদি কদর জািীয় উৎপােন প্রতক্রয়ার সাদথ তনদজদক
অাংেীোর বদল ভাবদি পাদরন িার জনয রাষ্ট্রায়ি তেল্প-কারখানার পতরচালকদের
মদধয শ্রমজীবী মানুদির প্রতিতনতধত্ব সাংবতলি আইন প্রেয়দনর তনদেে ে জাতর করা হয়।
জািীয় শ্রম উিষদষ্টা শবার্জ ্ঠন
শ্রম শেদত্র সকল নীতি তবিয়ক আদলাচনায় শ্রতমক ও মাতলদকর অাংেগ্রহদের
প্রদয়াজনীয়িার গুরুত্ব অনুধাবন কদর বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৫ সাদলর শ ব্রুয়ারী মাদস
২১ সেসয তবতেষ্ট জািীয় শ্রম উপদেষ্টা শবাডে গঠন কদরন।
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LIST OF 29 ILO CONVENTIONS
RATIFIED BY BANGLADESH in 1972
[Date of Ratification: 22.06.1972]

Immediately after the independence, the
Government of the People’s Republic of
Bangladesh with the initiative of the Father
of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman ratified about 29 ILO conventions of
which 5 were core conventions including
C-87 and C-98, concerning right to organize
and collective bargaining to ensure and
uphold the workers right in Bangladesh.
Since then the Trade Union Movement has
got special momentum in Bangladesh. The
trend is still continuing.
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Fundamental/Core Conventions
Sl. No.

Name of the Convention

Convention No.

1.

Forced Labour Convention, 1930

29

2.

Freedom of Association & Protection of the
Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

87

3.

Right to Organize & Collective Bargaining
Convention, 1949.
Abolition of Forced Labour Convention, 1957
(No. 105)
Discrimination (Employment & Occupation)
Convention, 1958

98

4.
5.

105
111

Other Conventions
Sl. No.

Name of the Convention

Convention No.

6.

Hours of works (Industry) Convention, 1919

1

7.

Night Work (Women) Convention, 1919

4

8.

Night work of Young Persons (Industry)
Convention, 1919

6

9.

Right of Association (Agriculture) Convention,
1921

11

10.

Weekly Rest (Industry) Convention, 1919

14

11.

Minimum Age (Trimmers & Stokers)
Convention, 1921

15

12.

Medical Exam. of
Convention, 1921

13.

Workmen’s
Compensation
Diseases) Convention, 1925

Young

Persons

(sea)

16

(Occupational

18
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Sl. No.

Name of the Convention

Convention No.

14.

Equality of Treatment (Accident Compensation)
Convention,1925

19

15.

Inspection of Emigrants Convention, 1926

21

16.

Seamen’s Articles of Agreement Convention,
1926
Marking of Weight (Packages Transported by
vessels) Convention, 1929

22

18.

Protection Against Accident (Dockers) (revised)
Convention, 1932

32

19.

Underground work (women) Convention, 1935

45

20.

Minimum Age(Industry) (revised) Convention,
1937

59

21.

Final Articles Revision Convention, 1946

80

22.

Labour Inspection Convention, 1947

81

23.

Night Work (Women) convention (revised) 1948

89

24.

Night Work of Young Persons (Industry)
(revised) Convention, 1948

90

25.

Fee-charging Employment Agencies Convention
(revised) 1949

96

26.

Weekly Rest (commerce & offices) Convention,
1957

106

27.

Indigenous & Tribal Population Convention,
1957

107

28.

Final Articles Revision Convention, 1961

116

29.

Equality of Treatment
Convention, 1962

118

17.

(Social

Security)
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১৯৭২ সারলি ১লা দম জানেি
উরেরশ্য বঙ্গবন্ধুি ভাষণ
আমার তপ্রয় শ্রমজীবী ভাই ও শবাদনরা,
স্বাধীন বাাংলার মুক্ত মাটিদি এবারই সবেপ্রথম ঐতিহাতসক শম তেবস পাতলি হদে।
বাাংলার শমহনিী মানুি েৃঙ্খলমুক্ত পতরদবদে এই তেনটিদক শ্রোভদর স্মরে করার অতধকার
অজেন করদে, এজনয শেে ও জাতি আজ গতবেি। মহান শম তেবস শ্রমজীবী মানুদির
অতধকার আোদয়র এক জ্বলন্ত প্রিীক। সারা তবদশ্বর শোতিি বতিি নীতপতিি মানুদির
তবদেি কদর আজদকর এ তেনটি তবদেি িাৎপেেপূেে। বাাংলার শমহনিী মানুি, তবদেি
কদর শ্রতমক-কৃ িক-োত্র-েুবক োাঁরা সম্রাজযবােী শোিে, প্রতিতক্রয়ােীল চদক্রর জুলুম এবাং
ঔপতনদবতেক জাদলমদের তবরুদে লিাই কদর স্বাধীনিার ইতিহাস তলদখ শগদলন, িাাঁদের
িযাগ ও িীতিোর কথা বাাংলাদেদের মানুি শকানতেন ভু লদব না। িাাঁরা আর শকানতেন
আমাদের কাদে শকান োবী োওয়া তনদয় আসদবন না। তকন্তু এই লাদখা লাদখা েহীদের
নাম স্বেোেদর শলখা থাকদব এদেদের ইতিহাদস। েুগ েুগ ধদর বাাংলাদেদের মানুি শেে
গিার সাংগ্রাদম িাাঁদের কাে শথদক পাদব শপ্ররো। িাই আজদকর এই মহান তেদন আমার
শেদের শ্রমজীতব মানুিদেরদক আতম শোিেহীন বাাংলাদেে গদি শিালার জনয বতলষ্ঠ
ভূ তমকায় শনদম আসার আহ্বান জানাতে।
আমার প্রােতপ্রয় শেেবাসী
আপনারা অিীদি বারবার আমার ডাদক সািা তেদয় তনভীক সাংগ্রাদম কাাঁতপদয় পদিদেন।
আমার তবশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বাদন মদন প্রাদে এতগদয় আসদবন। অিীদি
আমরা একটি মমোতন্তক পুাঁতজবােী অথেননতিক বযবস্থার বাাঁধা পদি তগদয়তেলাম। গুটি
কদয়ক সুতবধাবােী বযতক্ত ও শগাষ্ঠী জািীয় সম্পে ও শ্রমজীবী মানুদির উৎপােন তনদজদের
কুতেগি কদর শরদখতেল। শেে আজ স্বাধীন। সম্পদের মাতলক জনগে। িাই শকান
শশ্রেীতবদেদির শভাগ লালসার জনয এবাং শলাভ চতরিাথে করার তনতমদি এই সম্পেদক
অপচয় করদি শেওয়া হদব না। আমাদের লেয হদে সমাজিি কাদয়ম করা। এই বযবস্থায়
শেদের সমুেয় উৎপাতেি ও প্রাকৃ তিক সম্পে কৃ িক শ্রতমক ও সবেদশ্রেীর মানুদির মদধয
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সুিমভাদব বেন করা হদব। েতেও বাধা অদনক, সমসযার শেি শনই, িবুও লেয অজেদনর
জনয আমাদের এতগদয় শেদিই হদব।
আমার সাংগ্রামী শেেবাসী
আপনারা জাদনন, আমাদের বিে মান জািীয় উৎপােন সাদি সাি শকাটি োতরদ্র্-পীতিি
মানুদির নূযনিম চাতহো শমটাদনার জনয পেোপ্ত নয়। েি েি বের ধদর আমরা একটা
তনকুষ্ট উপতনদবে এবাং তবদেেীদের বাজার তহদসদব লুতষ্ঠি হদয়তে। তবদেেীরা শেদের
অথেনীতিদক জনগদের প্রদয়াজদনর উপদোগী কদর গদি শিাদলতন। এরপদর ইয়াতহয়ার ববের
বসনযরা আমাদের অথেননতিক কাঠাদমা সম্পূেরূ
ে দপ ধ্বাংস কদর তেদয় শগদে। গেপ্রজািিী
বাাংলাদেে সরকার এক ভয়াবহ পতরতস্থতির মদধয এ শেদের অথেনীতিদক পুনুঃগেঠদনর
কাদজ হাি তেদয়দে। আমরা সমাজিাতিক অথেনীতির শগািাপিন, কদরতে। পাোপাতে েুুঃখী
জনগদের অভাবদমাচন ও েূেেো লার্দবর জনয আমাদের সাধযমি আশু সাহাদেযর বযবস্থা
করদি হদব। সুেসহ কৃ িকদের সমস্ত বদকয়া খাজনা ও পাঁতচে তবর্া পেেন্ত জতমর কর
তচরতেদনর জনয তবদলাপ করা হদয়দে। লবে উৎপােনদক আর আবগাতর শুল্ক তেদি হদব
না। তনেোিনমূলক ইজারাোরী প্রথা তবলুপ্ত করা হদয়দে। সরকার প্রায় শিাল শকাটি
টাকার শটস্ট তরতল জনসাধারদের মদধয তবিরে কদরদে। েতরদ্র্ চািীদের েে শকাটি
টাকার ডাকাতি ঋে, এক লাখ নব্বই হাজার টন সার, েু’লাখ মন বীজ ধান শেওয়া
হদয়দে। সমবাদয়র মাধযদম চার শকাটি টাকা তবিরে করা হদব। েুেতবধ্বস্ত ও েু ল র্র
পুনুঃতনমোে ও োত্র-তেেকদের সাহাদেযর জনয প্রায় েে শকাটি টাকা তেো প্রতিষ্ঠান
গুদলাদক শেয়ার বযবস্থা করা হদয়দে। মুতক্তসাংগ্রাদমর সময় েতিগ্রস্ত ২৮৭টি শরল শসিু র
মদধয ২৬২ টির এবাং ২৭৪টি সিক শসিু র মদধয ১৭০টির শমরামদির কাজ ইতিমদধযই
শেি করা হদয়দে। বাকীগুতলর কাজ বিোর আদগ শেি করার জনয আমাদের ইতঞ্জতনয়াররা
অতবরাম পতরশ্রম কদর চদলদেন। স্বাধীনিার প্রাক্কাদল বযাাংক, বীমা শথদম তগদয়তেল। েে
পতরচালদকর অভাব, খুচরা েিপাতি, কাাঁচামাল এবাং ওয়াতকে াং কযাতপটাদলর টানাটাতন
তেল্পজীবদন তনিয়িা এদন তেদয়তেল। েূনয হাদি সরকার বযাাংক, বীমা পূাঁতজতবতনদয়াগ
সাংস্থা এবাং তেল্প কারখানাতভতিক সতক্রয় করার োতয়ত্ব গ্রহে কদরদে। এই পতরতস্থতিদি
আমরা তবধ্বস্ত অথেনীতিদক সমাজিাতিক তভতিদি গদি শিালার তসোন্ত তনদয়তে। অিীদি
কতিপয় সুতবধাদভাগী শেদের সমুেয় সম্পদের তসাংহভাগ শভাগ করদিা। বিে মান বযবস্থার
চূ িান্ত পেোদয় কৃ িক, শ্রতমক, েতরদ্র্ ও বতিি শলাদকরা উপকৃ ি হদবন। এ জনযই সরকাদরর
উপর অিযন্ত গুরুির সদেও আমরা চলতি বৎসদরর োতব্বদে মাচে আমাদের অথেনীতির
কতিপয় গুরুত্বপূেে অঙ্গ, শেমন- বযাাংক, বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র ও তচতন তেল্প, আভযন্তরীন
শনৌ-পতরবহন ও ববদেতেক বাতেজযসহ তেল্প কারখানার একটা তবরাট অাংে জািীয়করে
কদরতে। পুরািন পুতজবােী পেতির দল সমাজিাতি পেতি কাদয়দমর পদথ এটা একটা
সুস্পষ্ট েুুঃসাহসীক পেদেপ। তনতেে ষ্ট লেয তনদয় আমরা এতগদয় চদলতে। সমাজিাতি
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অথেনীতি পুরাপুতরভাদব গদি শিালার কাজ আমাদের সামদন পদি রদয়দে। এখাদনই
শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূেে ভূ তমকা পালন করদি হদল, িাাঁদের ববপ্লতবক েৃতষ্টভঙ্গী গ্রহে করদি
হদব, আমরা এখন আর পুাঁতজপতি প্রভূ দের শভাদগর জনয সম্পে উৎপােন করদি োতে
না। এখন ো উৎপােন হদব িা শ্রতমক-কৃ িক এবাং বাাংলাদেদের সব মানুদির কলযাদে
লাগদব।
সমাজিদির েত্রুরা এই লেয অজেদন বাাঁধা এবাং জািীয়করে কমেসূতচর সা দলযর পদথ
অন্তরায় সৃতষ্ট করদি চায়। শ্রতমকরা সরকাদরর সদঙ্গ একদোদগ কাজ কদর সমাজিদির
েত্রুদের ধ্বাংস করদি পাদরন। তকন্তু এটা করদি হদল পুতাঁ জবােী অথেননতিক বযবস্থায়
শ্রতমকরা শে ভূ তমকা পালন কদরদেন, শস েৃতষ্টভঙ্গীর ও আচরদের আমল পতরবিে ন আনদি
হদব। িাাঁদের অবেযই উৎপােন বৃতে করদি হদব এবাং সম্পেদক রো করদি হদব। মদন
রাখদি হদব শে তেদল্পাৎপােদনর সু ল সমাদজর সকল শশ্রেীর মানুি তবদেি কদর
সাংখযাগতরষ্ঠ চািী ভাইদের শভাগ করদি তেদি হদব। সুিরাাং জািীয় স্বাদথের প্রতিকূল
োবী োওয়া শপদের মদনাভাব িযাগ করা েরকার। এক কথায় সমাজিাতিক েৃঙ্খলা
োিা সমাজিাতিক অথেনীতি কাদয়ম করা সম্ভব নয়।
ভাদয়রা আমার,
শ্রতমকরা োদি রাষ্ট্রায়ি তেদল্পর পতরচালনায় সতক্রয়ভাদব অাংেগ্রহে করদি পাদরন শসজনয
আতম ইতিমদধযই শ্রতমক শনিাদের সাদথ তেল্প-কারখানা পতরচালনায় শ্রতমকদের অাংেগ্রহদের
বযাপাদর একটি িীব্র প্রেয়দনর প্রদয়াজনীয়িা সম্পদকে আলাপ-আদলাচনা কদরতে। নিু ন
ভূ তমকা পালদনর জনয শ্রতমকদের শেমন িাাঁদের েৃতষ্টভতঙ্গ পাল্টাদি হদে শিমতন সরকাতর
প্রোসনদক নিু ন কদর শঢদল সাজাদনা েরকার। সমাজিাতিক সমাদজর প্রদয়াজনীয়িা
শমটাদনার জনয সরকাতর কমেচারীদের েৃতষ্টভতঙ্গর শমৌতলক পতরবিে দনর প্রদয়াজন রদয়দে।
সরকাদরর উচ্চ ও তনম্ন শবিনদভাগী কমেচারীদের শবিদনর শেদত্র শে তবরাট বযবধান
তেল িা কতমদয় আনার জনয শবিন কাঠাদমার পুনুঃতবেনযাস করার উদেদেয একটি জািীয়
শবিন কতমেন গঠন করার তসোন্ত গ্রহে করা হদয়দে। সরকারী চাকতরর এই নয়া
কাঠাদমাদি কমেচারীরার জািীয় পুনুঃগেঠন সতক্রয় ভূ তমকা পালন করদি পারদবন বদল
আো করা োদে। গি কদয়ক মাদস জনসাধারে শে সাহস ও বধেেযদর পতরচয় তেদয়দেন
শসজনয আতম িাদের অতভনন্দন জানাতে। শবকারত্ব ও অিযাবেযকীয় তজতনদসর েূমুেলয
আমাদেরদক তবপেেস্ত কদর িু দলদে। আতম আপনাদের আশ্বাস তেদি পাতর? আমরা
জনসাধারদের েুুঃখ েূেেো সম্পদকে সজাগ রদয়তে এবাং পতরকতল্পি উপাদয় এ সমসযার
শমাকাতবলার জনয অতবরাম কাজ কদর োতে।
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জনগদের জানা আদে, আমোনী কদম োওয়ায় এবাং উৎপােন বযাহি হওয়ায় বাজাদর
তজতনসপদত্রর অভাব হদয়দে। েুদে বন্দর শোগাদোগ বযবস্থা ও কারখানাগুতল েতিগ্রস্থ ও
তবকল হদয় োওয়ার দল আমরা তবদেি অসুতবধার সেুতখন হদয়তেলাম। তকেু সাংখযক
এদজে, অসৎ বযবসায়ী ও কাদলাবাজারীরা পেযদ্র্বয গুোমজাি কদর শবে খাতনকটা কৃ তত্রম
সাংকট সৃতষ্ট কদরতেল। তনিয প্রদয়াজনীয় দ্র্বযাতের সামতগ্রক চাতহো শমটাদনার জনয বযাপক
প্রদচষ্টা চালাদনা হদে। ইতিমদধয খােযেদিযর আমোতন উদেখদোগযভাদব বৃতে করা হদয়দে।
এতপ্রল মাদস প্রায় েু’লে চতেে হাজার টন খােয েসয তবদেে শথদক আনা হদয়দে। শম
মাস নাগাে আদরা তিন লে পচাতে টন খােযেসয আসদে। আমাদের প্রতিদবেী বন্ধু রাষ্ট্র
ভারি সাদি সাি লে টন এবাং জাতিসাংদর্র তবতভন্ন সেসয ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ আমাদের
প্রায় সাি লে টন খােযেসয শেবার আশ্বাস তেদয়দেন। এর দল খােয েদসযর োম
ক্রমান্বদয় কদম োদব আমার তবশ্বাস। খাবার শিল, শকদরাতসন প্রভৃ তি তনিয প্রদয়াজনীয়
দ্র্দবযর আমোনীর বযবস্থা করা হদয়দে। শমাটামুটিভাদব শোগাদোগ বযবস্থার উন্নতি এবাং
উৎপােন বৃতে শপদলই তজতনসপদত্রর োম আদরা কদম োদব।
আমার ভাই ও শবাদনরা,
আমাদের সমগ্র পতরকল্পনার গুরুত্বপূেে অাংদের মদধয রদয়দে বেন ও সরবরাহ বযবস্থার
পূনুঃতবনেযাস করা। ইতিমদধযই শবসরকারী তডলার, এদজে এবাং সাংতিষ্ট সকলদক সিে ক
কদর শেয়া হদয়দে শে, েতে িারা অসাধু ও সমাজ তবদরাধী কােেকলাপ বন্ধ না কদর
িাহদল িাদের সকল লাইদসন্স, পারতমট বাতিল কদর শেয়া হদব। আশু বযবস্থা তহদসদব
সরকার প্রতি ইউতনয়দন সমস্ত তেল্প প্রতিষ্ঠাদন সমবায় তভতিদি নযােযমূদলযর শোকান
শখালার পতরকল্পনা গ্রহে কদরদে। এর দল শবসরকারী বযতক্তদের বেদনর শেদত্র একদচটিয়া
কিৃে দত্বর অবসান র্টদব এবাং সরবরাদহর শেদত্র সামতরক স্বল্পিার সুদোদগ েুতক্তহীন মূলয
বৃতের সম্ভাবনা শরাধ হদব। এই পতরকল্পনা কােেকরী করার সাদথ সাদথ শবিদনর শলাকদের
জনয আমরা তকেু সাহাদেযর বযবস্থা কদরতে। আপনারা জাদনন, তজতনসপদত্রর োম না
কতমদয় শকবল শবিন বাতিদয় তেদলই জনসাধারদের অসুতবধা েূর হয় না। কাদজই মূলয
বৃতে সাংক্রান্ত পতরতস্থতি শমাকাতবলার জনয আমরা ইতিপূদবে বতেেি বযবস্থাতে গ্রহে কদরতে।
শসই সাদথ আমরা মদন কতর এই েূমূেদলযর বাজাদর টিদক থাকার সাংগ্রাদম তলপ্ত তনম্ন
আদয়র মানুদির কাদে তকেু আতথেক সাহােয শেয়া েরকার। আপনাদের সরকার স্বিুঃস্ফু িে
হদয় শেদের গরীব সরকারী কমেচারীদের জনয তকেু আতথেক সাহাদেযর বযবস্থা কদরদে।
স্বায়িোতসি ও অধে-স্বায়িোতসি প্রতিষ্ঠান, প্রাথতমক েু ল তেেক, পুতলে, জািীয়
রেীবাতহনী, বাাংলাদেে রাইদ লস, শেেরো বাতহনী, রাষ্ট্রায়ি ও সরকার পতরচাতলি তেল্প
ও বযবসা প্রতিষ্ঠাদনর সেসয ও শ্রতমকরা এই বািতি সাহােয পাদবন। আজ শথদক এটা
কােেকরী হদব এবাং আগামী পদহলা জুদনর শবিদনর সাদথ আপনারা এই বািতি টাকা
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শপদয় োদবন। শে সকল সরকারী কমেচারী প্রতি মাদস ৩৫৫ টাকা পেেন্ত মূল শবিন
পান িাাঁদের সামতয়ক তভতিদি সরকার এই হাদর পেেন্ত মাতসক ২৫ টাকা।
১। মাতসক শবিন ১২৫ টাকা পেেন্ত মাতসক টাকা ২৫ টাকা।
২। মাতসক শবিন ১২৬ টাকা শথদক ২২৫ টাকা পেেন্ত মাতসক ২০ টাকা। এই শশ্রেীভূ ক্ত
কমেচারীরা সবেতনম্ন মাতসক ১৫০ টাকা পাদবন।
৩।মাতসক শবিন ২২৬ টাকা শথদক ৩৩৫ টাকা পেেন্ত মাতসক ১৫ টাকা।
ক) এই শশ্রেীভূ ক্ত কমেচারীরা সবেতনম্ন ২৪৫ টাকা পাদবন।
খ) শে সকল কমেচারীরা মাতসক ৩৪৯ টাকা পেেন্ত শবিন পান িাাঁদের জনয মাতজেনাল
এডজাস্টদমে করা হদব।
শেসকল শবসামতরক কমেচারী প্রতিরো বরাে হদি শবিন পান বা োাঁরা ওয়াকে চাজেড,
এবাং কনটিনদজে কমেচারী, িাাঁদের শবলায়ও এই আদেে প্রদোজয হদব। এই সামতয়ক
সুতবধার শকান অাংেই শবিন তহদসদব গেয হদব না।
শেসকল শ্রতমক সরকাতর মাতলকানাধীন কদপোদরেন সাংস্থা ও কিৃে পে রাষ্ট্রায়ি ও সরকাতর
িোবধাদনর অতধন বযবসা ও তেল্প প্রতিষ্ঠান ইিযাতেদি তনেুক্ত আদেন ও মাতসক ৩৫৫
টাকা পেেন্ত শবিন পাদেন িাাঁদের সামতয়ক তভতিদি এই হাদর সাহােয মঞ্জুর করা হদয়দেুঃ
১।মাতসক শবিন ১২৫ টাকা পেেন্ত মাতসক টাকা ২৫ টাকা।
২।মাতসক শবিন ১২৬ টাকা শথদক ২২৫ টাকা পেেন্ত মাতসক ২০ টাকা। এই শশ্রেীভূ ক্ত
কমেচারীরা সবেতনম্ন মাতসক ১৫০ টাকা পাদবন।
৩।মাতসক শবিন ২২৬ টাকা শথদক ৩৫৫ টাকা পেেন্ত মাতসক ১৫ টাকা।
ক)এই শশ্রেীভূ ক্ত কমেচারীরা সবেতনম্ন ২৪৫ টাকা পাদবন।
খ) শে সকল কমেচারীরা মাতসক ৩৪৯ টাকা পেেন্ত শবিন পান িাাঁদের জনয মাতজেনাল
এডজাস্টদমে করা হদব।
এই সুতবধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বেলী ও ওয়াকে চাজেড, শ্রতমকরাও পাদবন।
সরকাদরর মাতলকানাধীন বা িোবধানকারী চা বাগাদনর শ্রতমকরা এই হাদর এসব
সামতয়ক সুতবধা শভাগ করদবন।
ক)েুই সেসযতবতেষ্ট অেে শ্রতমক পতরবার মাতসক অতিতরক্ত ২০ টাকা পাদবন।
খ)এক সেসযতবতেষ্ট অেে শ্রতমক পতরবার মাতসক অতিতরক্ত ১০ টাকা কদর পাদবন।
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আমার শোতিি ভাই ও শবাদনরা,
আতম তবশ্বাস কতর, এই পেদেপগুতল আপনাদের বিে মান েূেেোর তকেু টা লাগব করদব।
অবেয জনগদের ভতবিযি জীবদনর প্রকৃ ি মান উন্নয়ন এই শবিন বৃতের উপর
শকানক্রদমই তনভে রেীল নয়। শসটা িখতন সম্ভব হদয় উঠদব েখন আমাদের অথেনীতি
সম্পূেেভাদব পূনুঃগেঠিি এবাং কারখানাগুতল পুদরামাত্রায় চালু হদব। আমরা এ পেেন্ত শকান
নিু ন কদর, খাজনা ধােে কতর নাই। আপনারা শুদন অবাক হদবন শে, আপনাদের এই
শবিন বািাবার জনয সরকারদক প্রতি বের অতিতরক্ত ৩০ শথদক ৩৫ শকাটি টাকা
খরচ করদি হদব। কৃ িক সবেস্তদরর জনসাধারেদক সুতবধা শেয়ার জনয ইতিপূদবে প্রায় ৭০
শকাটি টাকার বদকয়া সুে খাজনা ও কর মা কদর শেওয়া হদয়দে। উৎপােন বৃতে
কদর আমরা এই র্াটতি পূরে করদি পাতর।
আমার গরীব শ্রতমক ভাই ও শবাদনরা,
আপনারা সমাজিাতিক অথেনীতি কাদয়দমর উপদোগী সতক্রয় ভূ তমকা গ্রহে করদেন।
আমাদেরদক পতরশ্রম করদি হদব, উৎপােদনর লেয অজেন করদি হদব। শেদের সম্পে
বাতিদয় আমরা জীবনোত্রার প্রকৃ ি মান উন্নয়ন করদল স ল হদব। আজদকর এই শম
তেবদস আসুন আমরা এই েপথ গ্রহে কতর শে, সমাজিাতিক অথেনীতি গদি শিালার
জনয আমরা অতবরাম সাংগ্রাম কদর োব। এ শেদের চািী-িাাঁিী কামার-কুদমার শ্রতমক
ও মজলুম জনিার জীবদন সুখ ও সমৃতে ত তরদয় আনার জনয আমরা কাজ করব।
আমার পাটিের সহকমীগে এবাং সরকার এ বযাপাদর সম্পূেে সজাগ শে, েুুঃদখর মধয তেদয়
আপনাদের তেন কাটদে। র্দর খাবার শনই, পরদন কাপি শনই, মাথা গুজবার জনয শনই
এিটু কু ঠাাঁই। ইয়াতহয়ার ববের শসনাবাতহনীর তনষ্ঠুর ধ্বাংসলীলা আপনাদের সবতকেু নষ্ট
কদর তেদয় শগদে। িদব আপনারা সম্পূেভ
ে াদব আশ্বস্ত থাকদি পাদরন শে, এই তবধ্বস্ত
বাাংলাদেেদক পূনুঃগেঠদনর জনয জনগদের সাহােয ও সহদোতগিা তনদয় আমরা আমাদের
সবেেতক্ত তনদয়াগ করব।
ইতিমদধয তকেু সাংখযক তবদেেী এদজে ও েুেৃতিকারী স্বাথোদন্বিী মহল মানুদির েুুঃখেূেেোর সুদোগ তনদয় মাদঠ নামার শচষ্টা করদে। এদের অিীদির কােেকলাপ আপনারা
জাদনন। আমার অনুদরাধ আপনারা এই সমরাজযবােী োলালদের সম্পদকে সিে ক থাকদবন।
তকেু তকেু েুেৃতিকারী জায়গায় জায়গায় োতন্ত েৃঙ্খলা নষ্ট করার জনয শচষ্টা করদে।
আপনারা িাদের উপর কদঠার েৃতষ্ট রাখদবন। সরকার িাাঁদের তবরুদে প্রদয়াজনীয় বযবস্থা
গ্রহে করদব।
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শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রধিষ্ঠায়
জাধির ধিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুধজবুর রহমাষনর ঐধিহাধিক অবদান
বঙ্গবন্ধু িরকার (১৯৭২-৭৫)

ভাদয়রা আমার,
আতম আপনাদের তমদথয প্রতিশ্রুতি তেব না। আপনারা জাদনন আতম একবার শকান
অঙ্গীকার করদল তনদজর প্রাদের তবতনমদয় হদলও শসটা পালন করদি শচষ্টা কতর। আতম
তবগিতেদন শে সকল প্রতিশ্রুতি তেদয়তেলাম শসগুতল পালদনর শচষ্টা কদরতে। তকন্তু আতম
আলাতেদনর আিেে প্রদ্বীপ হাদি তনদয় সরকাদরর োতয়ত্বভার গ্রহে কতরতন শে রািারাতি
সবতকেু ঠিকঠাক কদর শেব। সমৃতের পদথ শকান সাংতেপ্ত রাস্তা আমার জানা শনই।
েিােীর শোিদের পূঞ্জীভূ ি সমসযা আমাদের সামদন জদিা হদয় রদয়দে। এগুদলার
সমাধাদনর উদেদেয কদঠার পতরশ্রম ও আরও আত্মিযাদগর জনয প্রস্তুি থাকদি হদব।
িাহদলই আমরা আমাদের স্বদের শসানার বাাংলা গিার তভতি গদি শেদি পারব। আমাদের
ভতবিযৎ বাংেধদররা োতন্ত ও সমৃতের মদধয শসখাদন বসবাস করদি পারব। শখাো
আমাদের সহায় আদেন।
জয় বাাংলা।
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