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শ্রমিকের পুমিকেবা মিমিতেরকে িামিেকের এমিকে আোর আহবাি জামিকেকেি শ্রি ও েিমেংস্থাি প্রমতিন্ত্রী
ববিি িন্নুজাি সুমিোি।
মতমি আজ খুিিা িহািিরীর এেটি বহাকেকি শ্রমিেকের পুমিকেবা প্রামি মিমিতেরকে আঞ্চমিে উদ্বুদ্ধেরে
েভাে প্রধাি অমতমির বক্তৃতাে এ আহবাি জািাি।
শ্রি প্রমতিন্ত্রী বকিি, শ্রমিেরা পুমিের খাবার গ্রহে েকর সুস্থ বিকে েকিম মিকেমজত িােকি োরখািার
উৎপােি বৃমদ্ধ পাকব। শ্রিজীবী িানুকের হাকতই উন্নেকির চামবোঠি। সুেি খাদ্য উৎপােিও তাকের হাকতই।
প্রমতিন্ত্রী ১৯৭২ োকি বাংিাকেকের েংমবধাকি ১৮(১) অনুকেকে পুমির মবেেটি েংযুমক্তর জন্য জামতর মপতা
বঙ্গবন্ধু বেখ মুমজবুর রহিািকে শ্রদ্ধার োকি স্বরে েকরি। প্রমতিন্ত্রী শ্রমিকের পুমিকেবা মিমিতেরকে
োরখািা ও প্রমত্াি অমধেির এবং শ্রি অমধেিকরর েিমেতমািেকে িামিে ও শ্রমিেকের মিকে আন্তমরেতার
োকি ভূমিো রাখার মিকে মে বেি।
েভাে মবকেে অমতমির বক্তৃতাে খুিিা মেটি েকপমাকরেকির বিের তালুেোর আব্দুি খাকিে বকিি,
োরখািাে উৎপােি বৃমদ্ধর স্বাকি ম িামিেিেকে োরখািার সুন্দর পমরকবে, শ্রমিকের পুমিের খাবার,
স্বাস্থযেম্মত েযামিকির ব্যবস্থা গ্রহে েরকত হকব। পুমিিাি বজাে বরকখ স্বাস্থযেম্মত পমরকবে মিমিকত বে
বোি েিমসূমচকত মেটি েকপমাকরেি েহকোমিতা েরকব বকি মতমি আশ্বাে বেি।
অনু্াকি জািাকিা হে, শ্রমিকের পুমিকেবা মিমিকত েরোকরর োকি ববেরোমর েংস্থা বলাবাি অযািাকেন্স
ির ইিপ্রুভ মিউকেেি-বিইি ২০১৮ োি বিকে েিক াতা চুমক্তর িাধ্যকি শ্রি ও েিমেংস্থাি িন্ত্রোিকের
অধীি েিোরখািা ও প্রমত্াি পমরেেমি অমধেিকরর োকি োজ েরকে। মবশ্ব স্বাস্থয েংস্থার িকত শ্রমিকের
পে মাি পুমি প্রামি জাতীে উৎপােি ২০ েতাংে বামিকে মেকত পাকর। শ্রমিকের স্বাস্থযকেবা, পুমিিাি বজাে
রাখকত এে ডিার মবমিকোকি ১৬ ডিার মূকের উৎপােি বৃমদ্ধ পাে বকি উকেখ েরা হে।
খুিিার বজিা প্রোেে বিাহাম্মে বহিাি বহাকেকির েভাপমতকে মবভািীে েমিেিার বিািঃ ইেিাইি বহাকেি,
বিইি বাংিাকেকের োমি মডকরক্টর ড. রুোবা খন্দোর, স্বাস্থয অমধেিরর েহাোরী পমরচািে ডা. িঞ্জুরুি
বিাকেমে, েিোরখািা ও প্রমত্াি পমরেেমি অমধেিকরর যুগ্ম িহাপমরেেমে ডা. বিাস্তামিজুর রহিাি এবং
খুিিা মবভািীে শ্রি েিকরর পমরচািে বিািঃ মিজানুর রহিাি বক্তৃতা েকরি। অনু্াকি মূি প্রবন্ধ উপস্থাপি
েকরি বিইি বাংিাকেকের বপ্রাগ্রাি ম্যাকিজার খন্দোর িমিরুজ্জািাি মবপুি।
েভাে েিোরখািা ও প্রমত্াি েির এবং শ্রি অমধেিকরর েিমেতমারা, মবমভন্ন বেক্টকরর িামিে প্রমতমিমধ
এবং শ্রমিে প্রমতমিমধরা অংেগ্রহে েকরি। শ্রি িন্ত্রোিে এবং ববেরোমর উন্নেি েংস্থা বিইি বাংিাকেে
বেৌিভাকব এ েভার আকোজি েকর।
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