প্রধানমন্ত্রীর সময় াপয় াগী পদয়েয়প গায়মেন্টসসহ সকল শিল্প সসক্টর ভাল অবস্থা রয় য়ে
- শ্রম প্রশিমন্ত্রী
ঢাকা, ২২ অয়ক্টাবরঃ
শ্রম ও কমেসংস্থান প্রশিমন্ত্রী সবগম মন্নুজান সুশি ান বয়লয়েন কয়রানা মহামারীর শুরুয়িই প্রধানমন্ত্রী
সিখ হাশসনার সময় াপয় াগী এবং দৃঢ় পদয়েয়পর িয়ল গায়মেন্টসসহ সকল শিল্প সসক্টর ভাল অবস্থা রয় য়ে।
সারা শবয়ের অর্ েননশিক স্থশবরিার ময়েও আমায়দর রপ্তানী আ বৃশি পায়ে।
শিশন আজ রাজধানীর একটি সহায়েয়ল আরএমশজ শবষ ক শিপেী পরামিে পশরষদ (টিশসশস) এর
৭ম সভা সভাপশির বক্তৃিা এ সব কর্া বয়লন।
শ্রম প্রশিমন্ত্রী বয়লন, কয়রানাকালীন প্রধানমন্ত্রী ৩১ দিার আয়লায়ক মাশলক-শ্রশমকয়দর সহয় াশগিা
স্বাস্থয সুরো শনশিি কয়র রপ্তাশনমূশখ শিল্প-কারখানা প্রয় াজনী উৎপাদন অব্যাহি রাখা শবয়ের উন্নি
সদিগুয়লার শজশিশপ ঋণাত্মক হয়লও আমায়দর শজশিশপর হার ইশিবাচক রয় য়ে। শিশন বয়লন, কয়রানা
সংক্রময়ণর শুরুয়িই শ্রমজীবী সমহনশি মানুয়ষর কর্া প্রর্ম ভায়বন। গায়মেন্টস শিয়ল্পর জন্য ১০ হাজার ৫'ি
সকাটি োকার প্রয়নাদনা প্যায়কজ স াষণা কয়রন। এ সম আমরা মাশলক-শ্রশমকয়দর শনয় বার বার বয়স
নানান সমস্যা শনরসয়নর উয়যাগ গ্রহণ কয়রশে। শিশন বয়লন, কয়রানা সমাকায়বলা ও অর্ েননশিক পূণরুিায়র
সরকার এ প েন্ত এক লাখ ১১ হাজার ১৩৭ সকাটি োকার সমাে ২০টি প্যায়কজ স াষণা কয়রয়ে। সরকায়রর
এসব পদয়েয়পর িয়ল এশপ্রল মায়স সকাশভে-১৯ এর কারয়ণ তিশর সপািাক রপ্তাশন হ মাি ৩৭ সকাটি মাশকেন
িলার সসখায়ন গি জুলাই মায়স তিশর সপািাক রপ্তাশন হয় য়ে ৩২৪ সকাটি মাশকেন িলার।
সভা জানায়না হ , সরকার রপ্তাশনমূশখ তিশর সপািাক, চামড়াজাি পণ্য ও পাদুকা শিয়ল্পর কমেহীন
হয় পড়া ও দুস্থ শ্রশমকয়দর জন্য সামাশজক সুরো কা েক্রম বাস্তবা ন নীশিমালা অনুয়মাদন কয়রয়ে।
কা েক্রমটি বাস্তবা য়ন বাংলায়দি সরকায়রর পািাপাশি উন্ন ন সহয় াগী ইউয়রাশপ ান ইউশন ন ও সিিায়রল
জামোন সরকার অর্ ো ন করয়ব।
সভা মন্ত্রণালয় র সশচব সক এম আব্দুস সালাম, অশিশরক্ত সশচব ি. সমাঃ সরজাউল হক, শ্রম
অশধদপ্তয়রর মহাপশরচালক এয়কএম শমজানুর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র মহাপশরচালক সমা. নজরুল
ইসলাম, শবয়কএমইএ এর সহ-সভাপশি সমায়িেদ সায়রা ার সসায়হল, িজয়ল িামীম এহসান, শবশজএমইএ এর
পশরচালক এ এন এম সাইফুশিন, জািী শ্রশমক লীগ সভাপশি সমা. িজলুল হক মন্টু, জািী শ্রশমক সজাে
এর সজনায়রল সসয়ক্রোশর নাইমুল আহসান জুয় ল, সশিশলি গায়মেন্টস শ্রশমক সিিায়রিন এর সভাপশি
নাজমা আক্তারসহ শবশভন্ন মন্ত্রণাল , সংস্থার প্রশিশনশধবৃন্দ অংিগ্রহণ কয়রন।
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