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জ্ঞানীর জ্ঞান, মবজ্ঞাকনর অতযাশ্চার্ য আমবষ্কার, িি য সািকের আকনােলমি, িনীর িন পর্াদ্ধার যুকদ্ধ জেলাভ সবমেছুই শ্রিলি। 

িানুষ জীবন িারকের জন্য পর্সব োজ েকর থাকে তাকে শ্রি বকল। শ্রমিেই হকলা সেল উন্নেন ও উৎোদকনর চামবোঠি। শ্রকির চামহদা 

মচরন্তন মনরলস শ্রি মদকেই এই সভযতা ততমর। শ্রকির মূল্য অেমরসীি। মেন্তু এ সিাকজ র্ারা শ্রি পদন তারা মে র্থার্থভাকব পস মুল্য 

োন? এ প্রশ্ন মচরন্তন। সভযতার সৃমিলগ্ন পথকেই শ্রিজীবীর বমিত হওোর আশঙ্কা পথকেই পেকছ। শ্রিজীবীর র্থার্থ প্রাপ্যতা এবং 

অমিোর মনমশ্চকত এ উেিহাকদকশ বৃটিশ শাসন আিকলই শ্রিদপ্তর প্রমতষ্ঠা েরা হে। 

 

বৃকেনসহ ইউকরােীে পদশগুকলাকত হাজার বছর িকর চকল আসা পলািহষ যে এবং মনকৃিতি মনর্ যাতন প্রথা কৃতদাস প্রথার 

দেদকে ক্ষত, ১৮৮৬ সাকলর িামেযন যুক্তরাকের মশোকো শহকরর পহ িাকেযকে তদমনে আেঘণ্টা োকজর দামবকত শ্রমিেকদর আত্মতযাে, 

ফলশ্রুমতকত প্রথি মবশ্বযুদ্ধ েরবতী সিকে শ্রমিেকদর উন্নমত, তাকদর সুকর্াে-সুমবিা ও অমিোর মনমশ্চত েরার লকক্ষয ভাস যাই চুমক্ত 

অনুর্ােী ১৯১৯ সাকলর ১১ এমপ্রল আন্তজযামতে শ্রি সংস্থা-আইএলও েঠিত হে। প্রথি মবশ্বযুদ্ধ পূব যবতী সিকে ভারত উেিহাকদকশ পতিন 

পোন শ্রি অসকন্তাষ না থােকলও মবশ্বযুদ্ধ েরবতীকত শ্রি সম্পমেযত সুসম্পেয রক্ষা, শ্রি অমিোর এবং শ্রমিেকদর েল্যাে মনমশ্চত েরকত 

ভারত সরোর প্রাথমিেভাকব ১৯২০ সাকল পলবার ব্যযকরা েঠন েকর। র্া আজ শ্রি অমিদপ্তর মহকসকব পূে যতা পেকেকছ। এে’শ বছর 

পেমরকে এ অমিদপ্তর আজ শ্রিজীবী পিহনমত িানুকষর আশ্রেস্থল, আস্থার জােো।  

 

বৃটিশ শাসনািকলর িাঝািামঝ সিকে অমবভক্ত ভারকত শুধু শ্রমিকের েল্যাোকথ য শ্রি প্রশাসকনর সূত্রোত ঘকে। পলবার ব্যযকরা 

পথকে ১৯৩১ সাকল পজনাকরল মিোে যকিন্ট অভ পলবার নািেরে েরা হে। ১৯৩৫ সাকল নতুন সংমবিাকনর আওতাে পলবার মিোে যকিকন্টর 

সৃমি ও শ্রি প্রশাসকনর মবোশ ঘকে। মশল্প প্রমতষ্ঠানসমূকহ শ্রি েল্যাে, সািামজে মনরােত্তার িকে প্রমভকিন্ট ফান্ড, শ্রমিকের ক্ষমতপূরে, 

স্বাস্থয বীিা, বাি যেযজমনত অবসর, পেি ইউমনেন এসেল মবষেগুকলা শ্রি আইন প্রাকদমশে সরোকরর অমিভুক্ত হে। মশল্প শ্রমিে ও 

িমহলাকদর িকে দুরত্ব েিাকত ভারত সরোর ১৯৪১ এবং ৪২ সাকল শ্রমিে-িামলে প্রমতমনমিকদর সাকথ আকলাচনার পপ্রমক্ষকত িামলে-

শ্রমিে ও সরোমর প্রমতমনমিকত্বর িািকে মত্রেক্ষীে আকলাচনার প্রকোজনীেতা অনুভব েকর। পস অনুর্ােী ১৯৪২ সাকলর আেস্ট িাকস 

েনকভনশন অনুমষ্ঠত হে। েরবতীকত ১৯৪৬ সাকলর অকটাবর িাকস অনুমষ্ঠত প্রাকদমশে শ্রি িন্ত্রীকদর েনফাকরকে শ্রি পক্ষকত্র দ্রুত অগ্রেমত 

অজযকনর লকক্ষয শ্রিআইন পেন্দ্রীে সরোকরর অমিভুক্ত হে। ১৯৪৭ সাকল ভারত মবভমক্তর ের ১৯৬২ সাল ের্ যন্ত শ্রি প্রশাসন পেন্দ্রীে 

মবষে মহকসকব েমরেমেত মছল। ১৯৬২ সাকলর শাসনতন্ত্র অনুর্ােী তা প্রাকদমশে মবষকে রূোন্তমরত হে এবং পলবার েমিশনাকরর েদসহ 

তাঁর দপ্তর সৃমি েরা হে। ১৯৬৯ সাকল তৎোলীন োমেস্তান সরোকরর শ্রিনীমত এবং এোরভাইস িাশ যাল নূর খাকনর মরকোকে যর মভমত্তকত 

১৯৭০ সাকলর িাচ য িাকস পূব য োমেস্তাকন পলবার এন্ড পসাস্যাল ওকেলকফোর মিোে যকিন্টকে মতনভাকে ভাে েরা হে। এই মতনভাকে মছল 

শ্রি সম্পেয েমরদপ্তর, েলোরখানা ও প্রমতষ্ঠান েমরদপ্তর এবং পেি ইউমনেন পরমজস্টাকরর অমফস। েরবতীকত পেি ইউমনেন 

পরমজস্টারকে শ্রি েমরদপ্তকরর সাকথ এেমত্রেরে েরা হে। সব পশষ বতযিান সরোকরর সিকে প্রিানিন্ত্রী পশখ হামসনার ঐোমন্তে 

প্রকচিাে ২০১৭ সাকল শ্রি েমরদপ্তরকে ‘শ্রি অমিদপ্তর’ েরা হে। সরোকরর নানামুমখ ইমতবাচে েদকক্ষকের ফকল এ অমিদপ্তকরর 

সক্ষিতা পবকেকছ বহুগুে। 

  

শ্রম অধিদপ্তরেে গঠন, ক্রমধিকাশ, ব্যধপ্ত সিধমরে দদখরে পাই এ অধিদপ্তরেে প্রাণ শ্রমজীিী দমহনধে মানুষ। আে 

শেিষী এ প্রধেষ্ঠারনে মূেকাজ হরে শ্রমজীিী মানুরষে অধিকাে ধনধিে করে োরদে মুরখ হাধস দ াটারনা। শেিছে িরে 

ইধেহারসে িাঁরক িাঁরক োজননধেক পট পধেিেতরনে সারে সারে শ্রম অধিদপ্তে হরে উরঠরছ শ্রমজীিীরদে আশ্রেস্থে। শ্রম 

অধিদপ্তে োজননধেক দনতৃরেে কারছ দপরেরছ সাহায্য-সহর াধগো, অনুরপ্রেণা, সাহস এিং সমে তন। শ্রমজীিী দমহনধে এসি 

মানুষরক আপন করে অনন্য নধজে সৃধি করেরছন জাধেে ধপো িঙ্গিন্ধু দশখ মুধজবুে েহমান। জামতর মেতা আজীবন সংগ্রাি 

েকরকছন তবষকের মবরুকদ্ধ, আর দুুঃখী িানুকষর মুকখ হামস পফাোকনার জন্য মছকলন দৃঢ় প্রমতজ্ঞ। ১৯৭৫ সাকলর ২৬পশ িাচ য পসাহরাওোদী 

উদ্যাকন িহান স্বািীনতা মদবকসর ভাষকে বঙ্গবন্ধু চােমরজীবীকদর উকেকে বকলমছকলন, "আেমন চােমর েকরন আেনার িােনা পদে ঐ 

েমরব কৃষে, আেনার িােনা পদে ঐ েরীব শ্রমিে। আেনার সংসার চকল ঐ োোে, আমি োমে চমল ঐ োোে। ওকদর সম্মান েকর 

েথা বলুন, ওকদর ইজ্জত েকর েথা বলুন, ওরাই িামলে" শ্রিজীবী পিহনমত িানুকষর প্রমত েতো োন, েতো দরদ, েতো িিত্বকবাি 

থােকল এেজন রােনােে তাঁর পদকশর েমরব শ্রিজীবীকদর পদকশর িামলে বকল পঘাষো মদকত োকরন। মতমন বকলন, “শ্রমিে ভাইকেরা, 

আমি শ্রমিে প্রমতষ্ঠান েকরমছ। আেনাকদর প্রমতমনমি ইন্ডামি মিোে যকিন্ট, পলবার মিোে যকিকন্টর শ্রমিে প্রমতমনমি বকস এেো প্লান 

েরকত হকব। পসই প্লান অনুর্ােী মে েকর আিরা বাঁচকত োমর তার বকদাবস্ত েরকত হকব”। িহান স্বািীনতা লাকভর েকরই জামতর মেতা 

নবপ্রেীত সংমবিাকন শ্রিজীবী পিহনমত িানুকষর অমিোকরর মবষে সুদৃঢ়েরে েকরন। 

 

 শুধু তাই নে ঢাো মবশ্বমবদ্যালকের অেেনোকল চতুথ য পশ্রমের েি যচারীরা তাকদর দামব-দাওো আদাকে িি যঘে পঘাষো েরকল 

পস আকদালকন সংহমত প্রোশ েরাে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সাকলর ২৬ িাচ য বমহষ্কৃত হন। মতমন অন্যাকের সাকথ আকোশ েকরনমন এবং ছাত্রত্ব 

মফমরকে পননমন। চতুথ য পশ্রমের েি যচারীকদর জন্য এিন তযাে ইমতহাকস মবরল। ১৯৭২ সাকল জামতর মেতার ঐোমন্তে প্রকচিাে বাংলাকদশ 

আন্তজযামতে শ্রি সংস্থা (আইএলও) এর সদস্যেদ  লাভ েকর। বাংলাকদশ ১৯৭২ সাকলর ২২ জুন আইএলমসকত ৬টি পোর-েনকভনশনসহ  



-২- 

২৯টি েনকভনশন অনুসিথ যন েকর। আইএলও এর ইমতহাকস এিন ঘেনা আর েখকনা ঘকেমন। এর  আকেও বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সাকলর ১৬ 

পসকেম্বর পোোমলশন সরোকরর মশল্প, বামেজয, শ্রি িন্ত্রীরই দামেত্বভার গ্রহে েকরন। ইমতহাকসর পদদীপ্যিান এসব ঘেনা শ্রি 

অমিদপ্তকরর অহংোকররই এে এেটি োলে।  

 

প্রমতষ্ঠার ের  পথকেই শ্রি অমিদপ্তর িাংোরদশ শ্রম আইন অনু ােী দেড ইউধনেন দেধজরেশন প্রদান ও কা তক্রম 

মনেন্ত্রকে োজ েরকছ। আরিদরনে দপ্রধিরে দেড ইউধনেন এে গঠনেন্ত্র , নাম ও ঠিকানা পধেিেতন, ইউধনেন সংধিি ধিধিন্ন 

দধেরেে সেযাধেে কধপ প্রদান, ধনিন্ধরনে প্রেযেন কধপ প্রদান, ধশল্প,কেকােখানা, িাধণধজযক প্রধেষ্ঠান, সমুদ্র ও স্থে িন্দে, 

পধেিহণ দসক্টেসহ প্রাধেষ্ঠাধনক ও অপ্রধেষ্ঠাধনক দসক্টরেে শ্রম ধিরোি ধনম্পধি , সাধেসকােক ধহরসরি ধশরল্প উৎপাদন অব্যাহে 

োখা, িাধণধজযক প্রধেষ্ঠান ও িন্দেসমূরহে কা তক্রম এিং পধেিহণ দসক্টরেে শৃঙ্খো িজাে োখাসহ সাধি তক শ্রম পধেধস্থধে 

স্বািাধিক দেরখ দদরশে অে তননধেক উন্নেরন গুরুেপূণ ত ভূধমকা োখরছ। ধশল্প, কেকােখানা ও িাধণধজযক প্রধেষ্ঠারন অংশগ্রহণকােী 

কধমটি গঠন ও কা তািধে েত্ত্বািিান, দ ৌে দেকষাকধষ প্রধেধনধি (ধসধিএ) ধনি তােণ, দেড ইউধনেরনে কা তকেী কধমটিে ধনি তাচন 

েত্ত্বািিান, ধনম্নেম মজুধে দিারড তে মাধ্যরম সকে দসক্টরেে শ্রধমকরদে মজুধে ধনি তােণ ও িাস্তিােন করে োরক। দদরশে দদধনক 

শ্রম পধেধস্থধে প তরিিণ কো ও স্থানীে প্রশাসন এবং ঊদ্ধযতন  ের্তযেক্ষ বরাবর প্রধেরিদন দপ্রেণ করে োরক। শ্রম অধিদপ্তে 

সিরচরে গুরুেপূণ ত দ  কাজটি করে োরক ো হরে অসৎ শ্রম আচেণ ও এধি ইউধনেন ধডসধক্রধমরনশন ধিষরে মাধেক িা শ্রধমক 

অধির াগ এিং শ্রম অধিকাে সংক্রান্ত অধির াগ েদন্তপূি তক ধনষ্পধি কো।  

 

বতযিান সরোকরর সিকে ২০১৭ সাকল শ্রি েমরদপ্তরকে ‘শ্রি অমিদপ্তর’ েরার ের মিমজোল বাংলাকদকশর বকদৌলকত 

কম তরিরে স্বেো, জিািধদধহ ও গধেশীেো আনেরনে েরিয দেড ইউধনেন দেধজরেশন, োইরসন্স প্রদান ও নিােন সংক্রান্ত অনোইন 

কা তক্রম চালু কো হরেরছ। শ্রধমক ও োে পধেিারেে সদস্যরদে স্বাস্থযরসিা সহজীকেরণে জন্য ‘শ্রধমরকে স্বাস্থয কো’ নারম একটি 

দমািাইে অযাপ চালু েরা হকেকছ। মবমভন্ন অংশীজকনর অমভকর্াে মনষ্পমত্তর লকক্ষয পহল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু েরা হকেকছ।  শ্রম 

অধিদপ্তরেে মাধ্যরম ধডরসম্বে ২০২১ প তন্ত ৮ হাজাে ৮১৪টি দেড ইউধনেন, ৩৩টি জােীে ধিধিক দ ডারেশন, ১৮৭টি দসক্টেধিধিক 

দ ডারেশরনে দেধজরেশন প্রদান, ৬৯৯টি ধশল্প প্রধেষ্ঠারন অংশগ্রহণকােী কধমটি গঠন কো হরেরছ। এছাড়া মানিসম্পদ উন্নেনকরল্প ১৪ 

হাজাে ৪৯৪ জনরক প্রধশিণ, ৬২ হাজাে ৯৯৪ জনরক ধিনামূরে পধেিাে পধেকল্পনা দসিা এিং ১ েি ৫৩ হাজাে ১৯১ জনরক 

ধিরনাদনমূেক দসিা প্রদান কো হে। েকরানা প্রাদুভ যাবোলীন শ্রমিেকদর স্বাস্থযকসবা প্রদাকনর জন্য শ্রি অমিদপ্তকরর শ্রি েল্যাে পেকন্দ্রর 

মচমেৎসেকদর িােকি ৭৯ হাজার ৬৯৮ জন শ্রমিেকে পেমলকিমিমসন পসবা এবং ১ লাখ ৩৯ হাজার ১৭৭ জন শ্রমিেকে মবনামূকল্য 

স্বাস্থযকসবা প্রদান েরা হকেকছ। শ্রিজীবী িানুষ র্াকত সহকজ আদালকত আইকনর আশ্রে মনকত োকর পসজন্য সারাকদকশ মবদ্যিান ৭টি শ্রম 

আদােরেে সারে আরো ০৩ টি শ্রম আদােে (ধসরেট, িধেশাে ও েংপুে) প্রমতষ্ঠা েরা হকেকছ। সি দশষ গে ৮ ধডরসম্বে প্রিানমন্ত্রী 

দশখ হাধসনা নােী শ্রধমকরদে আিাসন সুধিিা প্রদারনে জন্য নাোেণগরেে িন্দে এিং চট্টগ্রারমে কালুেঘারট এক হাজাে ৭’শ শয্যা 

ধিধশি দুটি ডেরমটধে এিং ৬টি শ্রম কোণ দকরেে নতুন িিরনে উরবািন করেন। 

 

বৃটিশ ভারকতর পলবার ব্যযকরা শতবছর পেমরকে আজ পূে যাঙ্গ অবেকব শ্রি অমিদপ্তর। পবকেকছ েকলবর, েি যেমরমি, োকে 

পলকেকছ উন্নেকনর পছাঁো। অমিদপ্তরটি পেকেকছ রাজিানীর মবজে স্মরেীকত সুউচ্চ শ্রি ভবন। এ অমিদপ্তকরর আোিী েকেে বছকরর 

েমরেল্পনাে রকেকছ োজীপুকরর েঙ্গীকত বঙ্গবন্ধু জাতীে শ্রি ইনমস্টটিউে, িমতমঝকল পলবার ওকেলকফোর োওোর, পতজোঁওকে 

ন্যাশনাল পলবার হাসোতাল, পদকশর মবমভন্ন পজলাে মশকল্পর উৎোদনশীলতা বৃমদ্ধকত মেমছকে েো যুবসিাজকে দক্ষ শ্রমিকে রূোন্তর 

প্রেল্প। েমরেল্পনাে পনো এসেল প্রেল্প বাস্তবামেত হকল শ্রি অমিদপ্তকরর পসবার বকদৌলকত শ্রিজীবী িানুষগুকলা সিাকজর অন্যকদর 

সাকথ োঁি মিমলকে ২০৪১ সাকলর িকে পদশকে উন্নত-সমৃদ্ধ পদকশর ের্ যাকে মনকত বকো অবদান রাখকত োরকব বকল আিাকদর প্রতযাশা।      

# 

                                                                      

পলখে: জনসংকর্াে েি যেতযা, শ্রি ও েি যসংস্থান িন্ত্রোলে। 

১১.০৪.২০২২         মেআইমি মফচার 

 


