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চট্টগ্রাম বন্দর বযবহারকারী শ্রমমক-কমম চারী লীগ ররমি নং-২৭৪৭ (মিমবএ)
এর িাধারণ িভায় মাননীয় রময়র আ ি ম নামির উদ্দীন
নযায়িঙ্গত দাবী বাস্তবায়ননর িনয শ্রমমকনদর ঐকয প্রনয়ািন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, সিরেে অনযানয িন্দরেে তু লনায়
চট্টগ্রাম িন্দে এে িক্ষমতা ৯৮ তম স্থান প্রেরক উরতােন ঘটিরয় িতপ মারন ৭৬ তম স্থারন এরিরি। চট্টগ্রাম
িন্দরেে এই িক্ষমতা িৃসিে প্র্িরন শ্রসমক কমপচােীরেে ভূ সমকাই মূখয। প্রময়ে শ্রসমকরেে ঐকয েতযাশা
করে িরলন, নযায়িঙ্গত োিী িাস্তিায়রনে জনয শ্রসমকরেে ঐকয েরয়াজন। মামলা, প্রমাকদ্দমা িা
আরন্দালন-িংগ্রাম মূখয সিষয় নয়। শ্রসমক ঐকযিি োকরল িকল অসিকাে আোয় কো িম্ভি। জনাি
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, চট্টগ্রাম িন্দে িচল োকরল প্রেশও িচল োকরি। ারেে প্রেশরেম আরি,
তাো সনরজরেে ক্ষসত কেরত ্ারে না। একটি স্বােপারেষী মহল কসত্য় শ্রসমক-কমপচােীরক ্ূসজিঁ করে
সিভ্রাসি িৃসিে অ্েয়ারি সলি। তাো চট্টগ্রাম িন্দরেে িুনাম ও িুখযাসত এিং প্রেরশে অেপনীসতে েিান
চাসলকা শসি চট্টগ্রাম িন্দেরক েশ্নসিি কোে অ্েয়াি চাসলরয় প্রেরশে ভািমূসতপ ক্ষু ন্ন কেরি। এ িেরনে
প্রেশরেম সিিসজপত কারজ াো সলি তারেে সিষরয় শ্রসমক কমপচােীরেে িজাগ ও িরচতন োকরত হরি।
সতসন িরলন, প্রনতৃ ত্বরক িযসিে স্বারেপ নয়, শ্রসমকরশ্রণী, প্রেশ ও জাসতে স্বারেপ সনরয়াসজত োখরত হরি।
েিঙ্গক্ররম প্রময়ে িরলন, ‘িন্দে শ্রসমকরেে িযিহাে করে ভাগয ্সেিতপ রনে প্রকান অসভলাষ অসতরত
আমাে সিল না, িতপ মারন প্রনই, ভসিষযরতও োকরি না। অরনক িন্ধুে ্ে অসতক্রম করে িতপ মান
অিস্থারন আসি। আমাে িিসকিু ে প্র্িরন জাসতে জনরকে কনযা, িাংলাে েিানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ
হাসিনা। তসেন প্রিিঁরচ োকি প্রেশ ও আেরশপে স্বােপরক োিানয সেরয় কাজ করে াি’। াো সনরজরেে
স্বারেপ িেকাে, প্রেশ ও েরলে স্বােপ সিিজপন প্রেয় তারেে চসেত্র িম্পরকপ আমারেে িকলরক িজাগ ও

িরচতন োকরত হরি। সতসন শ্রসমক প্রনতৃ রত্ব আসিনরেে উরদ্দরশয িরলন, ঐকযিি োকরল অিম্ভিরক জয়
কো িম্ভি হরি। চট্টগ্রাম িন্দে কতৃপ ্ক্ষ তারেে সনয়ম অনু ায়ী চট্টগ্রাম িন্দে িযিহােকােী শ্রসমককমপচােী লীগ প্রেসজ নং ২৭৪৭-প্রক শ্রম শাখায় িং ুি করে েরয়াজনীয় িুর াগ-িুসিিা সনসিত কেরত
িািয হরি। প্রময়ে িরলন, ডক শ্রসমক, মারচপন্টি শ্রসমক, িীসভরডাসেং স্টাফ, লযাসিং-আনলযাসিং শ্রসমক ও
উন্সমযান িা প্রক্রন অ্ারেটে শ্রসমকরেে িসিসলত এ িংগঠরনে ্ারশ প্রেরক িকল িেরনে িহর াসগতা
অিযাহত োখা হরি। ৪ এসেল ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে িকারল নগেীে সনমতলা সিমান চত্বরে ডক শ্রসমক,
মারচপন্টি শ্রসমক, িীসভরডাসেং স্টাফ, লযাসিং-আনলযাসিং শ্রসমক ও উন্সমযান িা প্রক্রন অ্ারেটে
শ্রসমকরেে িসিসলত িংগঠন চট্টগ্রাম িন্দে িযিহােকােী শ্রসমক-কমপচােী লীগ প্রেসজ নং -২৭৪৭ (সিসিএ)
এে সিশাল িািােণ িভায় েিান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ িি কো িরলন। িািােণ িভাটি সিশাল
শ্রসমক িমারিরশ রূ্ লাভ করে। িংগঠরনে িভা্সত প্রমা. মীে নওশাে এে িভা্সতরত্ব অনুসিত
িািােণ িভায় সিরশষ অসতসে সিরলন জাতীয় শ্রসমক লীগ প্রকন্দ্রীয় কসমটিে ুগ্ম িািােণ িম্পােক িফে
আলী, চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রেিা প্রশখ মাহমুে ইিহাক, জাতীয় শ্রসমক লীগ চট্টগ্রাম
মহানগে শাখাে িভা্সত িখসতয়াে উসদ্দন খান, অত্র সিসিএ’ে িািােণ িম্পােক প্রমা. আলমগীে।
সিসিএ’ে

ুগ্ম িম্পােক আিু িক্কে প্রচৌিুেী ও হাজী প্রমা. নাসিে এে উ্স্থা্নায় অনুসিত িািােণ

িভায় অনযানযরেে মরিয িিিয োরখন কা পকেী িভা্সত প্রমা. কামাল, সিসনয়ে িহ িভা্সত নুরুল
আিিাে, নুরুল আসমন ভূ ইয়া, প্রমা. েুলাল সময়া, হাজী আইয়ুি প্রোভাষ, িহ িভা্সত আিেুল গফু ে,
হুমায়ুন কসিে, জসহরুল ইিলাম,

ুগ্ম িম্পােক উৎ্ল সিোি, শহীেুল্লাহ, আসমনুল ইিলাম, িহ

িম্পােক আল িারতন, জারন আলম, ইসলয়াি আলম, নুে কসেম, িাংগঠসনক িম্পােক প্রিারহল প্রচৌিুেী,
ুগ্ম িাংগঠসনক িম্পােক আলমাি উসদ্দন, প্রমা. নাসিে, অেপ িম্পােক আলী আকিে, েিে িম্পােক
প্রমা. প্রিসলম, ুগ্ম েিে িম্পােক েসফকুল ইিলাম, শ্রম ও িেিয কলযান িম্পােক প্রমা. জারহে, ুগ্ম শ্রম ও
িেিয কলযান িম্পােক শসফকুল ইিলাম, প্রমা. প্রলাকমান, শাহ আলম, আিুল কারিম, আিেুল মসতন,
সেোরুল আলম ও আিুল প্রহারিন। িািােণ িভায় িংগঠরনে ্ক্ষ প্রেরক শ্রসমকরেে োিী িমূহ উতা্ন
করেন িংগঠরনে িািােণ িম্পােক প্রমা. আলমগীে। সতসন তারেে োিীরত ইসত্ূরিপ িম্পাসেত চু সি এিং
িন্দে কতৃপ ্রক্ষে িাকুপ লাে প্রমাতারিক িন্দরেে িসহ:প্রনাঙ্গরে ডক শ্রসমক, িীসভরডাসেং স্টাফ
সনরয়াগকেণ, শ্রসমক কমপচােীরেে ওয়াসেশ সনরয়ারগে সিষয়টি িাস্তিায়নকেণ, েসভরডন্ট ফারেে টাকা
্সেরশাি কেন, প্রক্রন অ্ারেটেরেে িন্দরেে শ্রম শাখায় অিভূপ িকেণ, প্রজনারেল কারগপা িারেপ কমপেত
ডক শ্রসমকরেে টসনজ সভসতরত মজুেী সনিপােন, এনসিটি ও সিসিটি িারেপ লযাসিং আনলযাসিং শ্রসমকরেে
৩ সশফট চালু কেণ, মারচপন্ট শ্রসমকরেে কমপঘন্টা সনিপােন, এলসিটি ও সিসিটি িারেপ ডক শ্রসমক

সনর াগকেণ, িন্দে অভযিরে িকল শ্রসমক কমপচােীরেে জনয প্রশৌচাগাে িুসিিা এিং সিশুি খািাে
্াসনে িযিস্থাকেণ, সিসিএ’ে জনয িন্দে কতৃপ ্রক্ষে জায়গায় অসফি কা পালয় িোদ্দ কোে
সিষয়গুরলা প্রময়ে িোিরে উ্স্থা্ন করেন। প্রময়ে নযায়িঙ্গত োিী িাস্তিায়রন িন্দে কতৃপ ্রক্ষে িারে
িমেয় িািন কেরি িরল শ্রসমকরেে আেস্থ করেন।
৪ এসেল ২০১৭ সি.
মাননীয় প্রময়ে এে িারে মতসিসনময় কেরলন
সেক্সা চালক ও মাসলক শ্রসমক লীগ এে প্রনতৃ িৃন্দ
৪ এসেল ২০১৭ সি. মঙ্গলিাে, সিরকরল চসিক প্রক সি আিেুচ িতাে সমলনায়তরন সেক্সা চালক ও মাসলক
শ্রসমক লীগ এে প্রনতৃ িৃরন্দে িারে মতসিসনময়কারল চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলরিন, চট্টগ্রাম নগেীে ান চলাচল স্বাভাসিক োখাে লরক্ষয এিং ানজট সনেিরন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীরত সিেযমান ্যারডল চাসলত সেক্সাে েকৃ ত িংখযা সনণপরয় জসে্
্সেচালনা কেরি। বিি এিং অবিি সেক্সাে িঠিক িংখযা সনিপােরনে ্ে মযাসজরেরটে মািযরম প্রমািাইল
প্রকাটপ ্সেচালনা কো হরি। প্রমািাইল প্রকারটপে মািযরম নগেীরত অবিি সেক্সা চলাচল িন্ধ কো হরি।
মতসিসনময়কারল সেক্সা চালক ও মাসলক শ্রসমক লীগ এে িভা্সত প্রমা. েসফক এিং িািােন িম্পােক
স্ব্ন সিোি প্রময়ে িোিরে একটি স্মােকসলস্ হস্তািে করেন। তাো স্মােকসলস্রত অবিি সেক্সা
চলাচল িন্ধ কোে জনয প্রময়রেে হস্তরক্ষ্ কামনা করেন। মতসিসনময় িভায় চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে ৩৩ নং ওয়াডপ কাউসন্সলে হািান মুোে সিপ্লি,িসচি প্রমা. আিুল প্রহারিন, েিান োজস্ব
কমপকতপ া ড.মুহিে মুস্তাসফজুে েহমান, সেক্সা চালক ও মাসলক শ্রসমক লীগ এে উেয়ন িড়ুয়া, েসিত
্াসলত, প্রমা. জাহাঙ্গীে সময়া, সিপ্লি িুত্র িে, িালাউসদ্দন প্রিাহাগ, সলটন িে, েুলাল চন্দ্র লাল, জসহে,
আিেুল আসজজ, আিেুল মসতন, নজরুল সময়া িহ অনযো উ্সস্থত সিরলন।
িংিােোতা
প্রমা. আিেুে েসহম
জনিংর াগ কমপকতপ া

