২৯ আগস্ট ২০২০
বিগত ২৭ আগস্ট ২০২০ইং তাবিখে িাংলাখেশ ইনবস্টটিউি অি ললিাি স্টাবিজ (বিলস্) কততক
ৃ
আখ াজজত সংিাে সখেলখন উপস্থাবপত িক্তিয গণমাধ্যখম প্রকাবশত হ , যা আমাখেি নজখি
আখস।
সংিাে সখেলখন বিলস্ কততক
ৃ উপস্থাবপত িক্তিয সমূহ সংগঠনটিি ননবতক লেউবল াখেি
পবিচা ক িলখল অতয যজক্ত হখি না।
সংিাে বিজ্ঞবিটি বিখেষখণ লেো যা এি অবধ্কাংশ তথ্য অসতয ও মনগডা এিং উখেশয
প্রখণাবেতভাখি তখথ্যি ভযল িযােযা বিখেষণ কিা হখ খে। সংিাে সখেলনটিখত জনাি
বিজও ানুল ইসলাখমি একটি মূল প্রিদ্ধ উপস্থাপন কিা হ এিং বিখেষখন লেো যা লয বিলস্
এি লপ্রস বিজ্ঞবি’টিি অবধ্কাংশ তথ্য এই মূল প্রিদ্ধ লথ্খক লন া হখ খে, তখি তখথ্যি ভযল
িযােযা ও উপস্থাপনাি মাধ্যখম বশল্প ও জনসাধ্ািখনি মখধ্য একটি অখহতয ক আতঙ্ক নতবিি
অপপ্র াস কিা হখ খে, যা কখিানাকালীন পবিবস্থবতখত আমাখেি অথ্ননবতক
ৃ
পুনরুদ্ধাখিি
প্রখচষ্টাখক লকানভাখিই সমথ্ন/
ৃ সহা তা কখি না, িিং স্পষ্টতই লকান েূিবভসবিি ইবিত িহন
কখি। অনযথ্া এধ্িখনি বমথ্যাচাি ও অপপ্রচাখিি লপেখন লকান যুজক্তসিত িযােযা োাঁড কিাখনা
েূরুহ।
বনখেি বিখেষণগুখলাি মাধ্যখম আমাখেি এই ধ্ািনাটি স্পষ্টীকিণ কিা হলঃ
১। সম কাল সংক্রান্ত বিভ্রািঃ
মূল প্রিিটি ২০ জুলাই ২০২০ ইং তাবিখে িচনা কিা হখ খে িখল উখেে আখে, লযোখন সংিাে
বিজ্ঞবিটি ২৭ আগষ্ট তাবিখে কিা হ , যা মূলত: মূল প্রিখিি বভবিখত কিা হ িখল প্রবত মান
হখ খে।
২।তখথ্যি অসতয িযােযা:
ক) মূল প্রিখিি ২৫ নং স্লাইখি িলা হখ খে লয, “Half the respondents say over three lakh
RMG workers will lose jobs” অথ্াৎ
ৃ সমীক্ষা অংশগ্রহনকািীখেি মখধ্য অখধ্ক
ৃ এই মখম ৃ
আশঙ্কা প্রকাশ কখিখেন লয ৩ লক্ষাবধ্ক লপাশাক শ্রবমখকি চাকুিীচযযবত ঘিখত পাখি।৩
লক্ষাবধ্ক শ্রবমক চাকুিী হাবিখ খেন িখল িলা হ বন। আিাি মূল প্রিখিি ১৫ নং স্লাইখি িলা
হখ খে লয, “BGMEA press release (6 June) mentioned that in two months (April and
May), 348 factories closed down. Closure of 348 factories would imply that 324,684
workers may have lost their jobs” অথ্াৎ
ৃ ৬ জুন তাবিখে বিজজএমইএ’ি এক লপ্রস বিজ্ঞবিি
উে্ধ্তবত বেখ িলা হখ খে লয এবপ্রল/লম মাখস ৩৪৮টি লপাশাক কািোনা িি হখ খে, লযোখন
৩২৪,৬৮৪ জন শ্রবমক চাকুিী হাবিখ খেন িখল অনুমান কিা হখ খে। এরুপ অনুমাখনি বভবি
হল CPD এি একটি গখিষণা লযোখন কািোনা প্রবত শ্রবমক সংেযা ৯৩৩ উখেে আখে। বিলস্
এি লপ্রস বিজ্ঞবিখত উখেে কিা হখ খে লয, “কখিানাকালীন সংকখি এই োখত লিকাি হখ খে

প্রা ৩ লক্ষ ২৪ হাজাি ৬৮৪ জন শ্রবমক”। মূল প্রিখিি অনুমান বনভৃি তথ্য এিং সমীক্ষাি
৫০% অংশগ্রহনকািীি মতামতখক একটি িাস্তিতা/ Fact বহখসখি প্রবতটিত কিাি অপখচষ্টাখক
লকান পযাখৃ ি অপিাধ্ বহখসখি গণয কিা উবচত, কততপ
ৃ খক্ষি বনকি আমাখেি লসই প্রশ্ন িইল।
ে) বিলস্ এি সংিাে বিজ্ঞবিখত িলা হখ খে লয, “িি ও ললঅফ িখ খে প্রা ১ হাজাি ৯১৫টি
কািেঅনা”। তখি মূল প্রিখিি ১৫ নং স্লাইখি িলা হখ খে “Remaining 1926 are operating at
much less than full capacity” অথ্াৎ
ৃ ১৯২৬টি কািোনা তাাঁখেি পূণ সক্ষমতাি
ৃ
অখনক কম
সক্ষমতা চলখে। অথ্াৎ
ৃ এসকল কািোনা চালু আখে। তাহখল ১৯১৫টি কািোনাি বহসািটি
িক্তখিয বকভাখি আসল। ৩৪৮টি কািোনা যবে ৩২৪,৬৮৪ জন কমহীন
ৃ
হ , তখি ১৯১৫টি
কািোনা িি/ লল-অফ হখল এই চাকিীচযযবতি সংেযা কখ কগুন লিবশ হও াি কথ্া বেল, লসই
বহসািটি আনা হল না লকন? বিজজএমইএ’ি বহসাি অনুযা ী িিানীমূেী নতিী লপাশাকোখত চালু
কািোনাি সংেযা প্রা ৩০০০টি, লসই বহখসখি ১৯১৫ কািোনা িি/লল-অফ হখ যাও া মাখন
আমাখেি বশখল্পি অখধ্খকিও
ৃ
লিবশ িি হখ যাও া। একথ্া সবতয লয, কখিানা মহামাবিি আখগ
লথ্খকই নানামূেী চযাখলখে জজৃবিত লপাশাকোত। কখিানাি আঘাত হানাি পি লথ্খক েীঘ সম
ৃ
স্থবিি বেল বশখল্পি চাকা, লক্রতািা ৩ বিবল ন িলাখিি অবধ্ক ক্র াখেশ িাবতল কখিখেন,
তেুপবি শ্রবমখকি লিতন-লিানাস সহ অনযানয িয বনিাহ
ৃ কখি লযখত হখ খে বশল্পখক। এরূপ
িহযমূেী চাখপ বশল্প প্রবতিান টিখক থ্াকাি কথ্া ন । তখি মাননী প্রধ্ানমন্ত্রীি সহা তা ,
সিকাখিি ঐকাবন্তক প্রখচষ্টা এিং লপাশাক বশল্প মাবলকখেি নধ্যযৃ ও সাহবসকতাি ফখল বশল্পটি
ঘুখি োাঁডাখত শুরু কখিখে। আমিা েতশযত একটি িড বিপয ৃ এডাখত সক্ষম হখ বে। বিজজএমইএ
কততক
ৃ পবিচাবলত সাম্প্রবতক এক জবিপ অনুযা ী কখিানাি পি এ যািত ৯০টি কািোনা িি
হখ খে এিং ২৩টি কািোনা বকেয শ্রবমক োাঁিাই কখিখে। এই লমাি ১১৩টি কািোনাি লমাি
োাঁিাইকতত শ্রবমখকি সংেযা প্রা ৫১,৫০০ জন।
গ) সংিাে বিজ্ঞবিখত িলা হখ খে “৮৭টি কািোনা শ্রবমক োাঁিাই হখ খে সাখড ২৬ হাজাি”।
আিাি বলবেত িক্তখিয িলা হখ খে “ইন্ডাটিঅল িাংলাখেশ কাউজিল আইবিবস’ি মখত লমাি
৮৭টি কািোনা প্রা ১২ হাজাি শ্রবমক োাঁিাই কিা হ ”। আমাখেি প্রশ্ন ৮৭টি কািোনা
োাঁিাইখ ি লকান তথ্যটি সতয?
ঘ) সংিাে বিজ্ঞবি ও মূল প্রিখি লয সকল তথ্য ও বিখেষণ উপস্থাপন কিা হখ খে তাি
Methodology িা গখিষণা প্রণালী বক বেল লস সম্পখকৃ লকান ধ্ািণা লে া হ বন। এই সমীক্ষা
লমাি কতজন অংশগ্রহনকািী বেল, তাাঁখেি পবিচ ও সংবেষ্টতা সম্পখকৃ লকান তথ্য লমখলবন।
গখিষণা িা গখিষণা প্রবতখিেন প্রকাখশি ননূযতম মানেন্ড অনুসিণ না কখি এ ধ্িখনি তথ্য
পবিখিশন কিা এিং লেখশি অথ্নীবতি
ৃ
মূখল আঘাত হানাি অপপ্র াস সহজ ভাখি লমখন লন াি
লকান উপা লনই। আমিা বিষ টি পূণািভাখি
ৃ
তেন্ত কখি লেোি জনয যথ্াযথ্ কততপ
ৃ খক্ষি েতটষ্ট
আকষণৃ কিবে।
৩। োাঁিাই সংক্রান্ত বিতকৃঃ
লকাবভি-১৯ মহামাবি লকান স্বাভাবিক পবিবস্থবত ন । লযোখন আন্তজৃাবতক িাবণজয প্রা স্থবিি।
ক্র াখেখশি লকান পূিাভাস/
ৃ
বনশ্চ তা লনই, লসোখন পতবথ্িীি বিবভন্ন লেখশি িহযজাবতক
লকাম্পাবনগুখলাও কমী োাঁিাই কিখে। অখনক লক্রতা প্রবতিান লেউবল া লঘাবষত হখ খে, ফখল
কমহীন
ৃ
হখ খে িহয মানুষ। িাংলাখেশও এই সকল িাস্তিতাি িাইখি ন । তাহখল আমাখেি

এোখন লল-অফ/ োাঁিাইখক লকন অননবতক কমকান্ড
ৃ
বহখসখি প্রবতিা কিাি লচষ্টা কিা হ তা
লিাধ্গময ন । লকান বশল্প প্রবতিান চা না তাি শ্রবমক োাঁিাই কিখত, উৎপােন সক্ষমতা
কমাখত। এোখন লয বিষ টি লেো প্রখ াজন তা হল লল-অফ/ োাঁিাই গুখলা আইন লমখন কিা
হখে বক না।
৪। মূল প্রিখিি ১৫ নং স্লাইখি িলা হখ খে লয, “Remaining 1926 are operating at much less
than full capacity; which means some in those factories may have lost their jobs” অথ্াৎ
ৃ
১৯২৬টি কািোনাি সক্ষমতাি চাইখতও কম হাখি চলখে, যাি ফখল এসকল কািোনা
শ্রবমখকি চাকুিীচযবতযি ঘিনা ঘখিখে। বিষ টি বকেযিা হখলও িাস্তি, তখি জীিন ও জীবিকাি
সবিক্ষখন আমিা যেন আপ্রান লচষ্টা কিবেলাম কমসংস্থান
ৃ
সুিক্ষা ও কািোনাি চাকা সচল
কিাি, তেনও এসকল প্রবতিান কািোনা চালু কিাি বসদ্ধাখন্তি লঘাি বিখিাবধ্তা কিবেল। এেন
তাাঁিা আশঙ্কা কিখেন উৎপান সক্ষমতাি বনখচ কািোনা চলখল বকেয শ্রবমক লিকি হখি, আি
তেন তাাঁিা বশল্প প্রবতিান বনিাপখে েুখল লে াি পখক্ষ অিস্থান লনন নাই। তাাঁখেি মূল অিস্থান বক
লসটিই আসখল পবিস্কাি না।
৫। ইনবস্টটিউি অি ললিাি স্টাবিস, বিলস্ তথ্া শ্রবমক সংগঠনগুখলাি োব ে বক?
সংিাে বিজ্ঞবিখত উখেে কিা হখ খে লয, “শ্রবমকখেি সুিক্ষা সিকাি এক তিফ লথ্খক লহল্প
লাইন, বিজজএমইএ এিং বিখকএমইএ’ি তিফ লথ্খক স্বাস্থয লসিাি উখেযাগ গ্রহন কিা হখলও এই
বিশাল শ্রমখগাটিি তয লনা তা যৎসামানয”। আমাখেি প্রশ্ন হখে আমাখেি এই যৎসামানয
প্রখচষ্টাি পাশাপাবশ শ্রবমক সংগঠনগুখলাও লকন এবগখ আসখে না, লকন শুধ্ুমাত্র তািা সংিাে
সখেলন কখি তাাঁখেি ো এডাখত চাইখেন? শ্রবমকখেি এই েূবেৃ খন বক সংিাে সখেলন ও
বশল্পখক লোষাখিাপ কিা োডা তাাঁখেি কিাি আি বকেযই লনই।
৬। এোডাও সংিাে সখেলখনি বলবেত িক্তখিয উখেে কিা হখ খে লয, “িেি িেি প্রিতজদ্ধি হাি
উর্ধ্মূৃ েী হখলও লপাশাক শ্রবমকখেি জীিনমান উন্ন খনি হাি বনেমূেী। তাি অনযতম প্রধ্ান
কািন হল আমাখেি জাতী উন্ন খনি সাখথ্ লপাশাক শ্রবমকখেি মজুিী সামজ্ঞসযপূণ ন
ৃ ”, এ
বিষখ লকান বিস্তাবিত িযােযা আখসবন। তখি বিগত ১০ িেখিি বহসাি বিখেষখন লেো যা লয,
লযোখন িাংলাখেখশি মানুখষি মাথ্াবপেয আ ৮৪৬ িলাি লথ্খক িতজদ্ধ লপখ ২০৬৪ িলাি
হখ খে, অথ্াৎ
ৃ মাথ্াবপেয গড আ ১০ িেখি িতজদ্ধ লপখ খে ১৪৫%, লসোখন বিগত ১০ িেখি
লপাশাক শ্রবমকখেি বনেতম মজুিী িতজদ্ধ লপখ খে ৩৮১% (১৬৬২.৫০ িাকা লথ্খক ৮০০০
িাকা)।
সাবিক
ৃ বিখেষখন সংিাে বিজ্ঞবি ও বলবেত িক্তিযটি আমাখেি কাখে সম্পূণরূখপ
ৃ
উখেশয
প্রখণাবেত মখন হখ খে। যাি মাধ্যখম সাধ্ািন মানুখষি মখন লেখশি প্রধ্ান িিানী আ
অজৃনকািী বশল্প সম্পখকৃ লনবতিাচক মখনাভাি নতবি এিং কখিানাখিাি সমখ ঘুখি োাঁডাখনাি
প্রখচষ্টাখক বিবিত কিাি অপপ্রখচষ্টা িখল আমিা মখন কবি। আমিা বিলস্ এি এখহন কমকাখন্ডি
ৃ
তীব্র বনন্দা জানাই।

