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রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের তিন বছর পূতিি  উপলসে  
যুক্তরাসের রােদিূ মার্িা বাতনিকাসের বক্তবয 

 
তিন বছর আসে রানা প্লাজা ভবনটি ধ্বসে পসে, এর তনসে োপা পসে অেতিি শ্রতমক।  আর এই 

ঘেনা বাাংলাসদসর্র তিতর পপার্াক খাসির প্রতি তবসের দতৃি আকর্িি কসর।  একতদসন বাাংলাসদর্ হারায় ১১ 

র্’রও পবতর্ প্রাি এবাং ঐতদন যারা পবেঁসে তেসয়তছসলা িাসদর জীবন োংগ্রাম অবযাহি থাসক।  অসনসকই 

হাতরসয়সছ িাসদর তপ্রয়জনসক।  অসনসক আহি হসয়সছ আজীবসনর জনয।  আজসকর এই বর্িপূতিি সি 

আমরা িাসদর দুুঃসখর োসথ একাত্মিা প্রকার্ করতছ। 

রানা প্লাজার দুুঃখজনক ভবন ধ্বে আমাসদর েকসলর ওপর একটি দাতয়ত্ব অপিি কসরসছ -- েরকাতর 

কমিকিি া, শ্রতমক, কারখানা মাতলক এবাং পভাক্তা তহোসব আমাসদর েতিলি দাতয়ত্ব একটি তনরাপদ 

কমিপতরসবর্ তিতর করার ও এই তবর্য়টি তনতিি করা পযন শ্রতমকসদরও বলার অতিকার থাসক।  

েি তিন বছর িসর ৩৬র্’রও পবতর্ কারখানার তনরাপত্তা বযবস্থা পতরদর্িন করা হসয়সছ 

এবাং ৩৯টি ঝুেঁ তকপিূি কারখানা বন্ধ কসর পদয়া হসয়সছ। তবসের পয পকাসনা প্রান্ত পথসক মানুর্রা 

কারখানার তনরাপত্তাজতনি িথয পপসি পাসরন ওসয়বোইসের এই ঠিকানায় -- 

http://database.dife.gov.bd/factories।  শ্রম ও কমিোংস্থান মন্ত্রিালয় ২র্’রও পবতর্ পতরদর্িক 

তনসয়াে তদসয়সছ এবাং িাসদরসক প্রতর্েি তদসয়সছ।  এছাোও একটি পোলমকু্ত পহল্প লাইন োল ুকসরসছ 

যার নম্বর হল -- ০৮০০-৪৪৫০০০।  হাজারও কারখানা িাসদর কমিস্থসলর তনরাপত্তা বযবস্থা 

উন্নয়সনর জনয পদসেপ তনসয়সছ এবাং ৩১টি কারখানা েমূ্পিিরূসপ পুনেিঠন করা হসয়সছ।         

এই েকল তকছুই েমৎকার অজি ন যা জীবন রো করসি পাসর। 

আমরা আরও বিশ্বাস কবর যে শ্রবমকদের য ারাদ া ও শবিশা ী মিামি প্রদান খুবই গুরুত্বপূিি 

পযখাসন িারা বলসি পারসব “আমরা এমন পেসে যাওয়া পদয়াল-যুক্ত ভবসন কাজ করব না, এবাং 
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িাসদর পেই মিামি পযন পর্ানা হয় এবাং েিান করা হয়।  বাাংলাসদর্ েরকারও ইতিমসিয র্ি 

র্ি নিুন ইউতনয়সনর তনবন্ধন তদসয়সছ।  আমরা শ্রতমকসদর প্রতি আহ্বান জানাই পযন িারা 

েিিাতন্ত্রকভাসব িাসদর তনরাপত্তা ও স্বাস্থয কতমটির প্রতিতনতি তনবিােন কসরন যাসি িাসদর তনরাপত্তা 

বযবস্থা অবযাহি থাসক। 

রানা প্লাজা ভবন িবসের ঘেনায় যারা প্রাি হাতরসয়সছন িাসদর জনয, িাসদর পতরবাসরর 

জনয এবাং এই ঘেনায় যারা আহি হসয়সছন আেুন আজসক আমরা এক মুহূিি  েময় তনসয় িাসদর 

কথা স্মরি কতর।  বাাংলাসদসর্র শ্রতমক, মাতলকপে এবাং েরকাসরর োসথ একোসথ কাজ করার জনয 

আেুন আমরা ভতবর্যসির প্রতি আমাসদর প্রতিশ্রুতিসক পুনবিযক্ত কতর পযন এই িরসনর দুুঃখজনক 

ঘেনা ভতবর্যসি আর না ঘসে।  একটি উন্নিির ও অতিকির উজ্জীতবি তিতর পপার্াক খাি 

তনমিাসি এবাং শ্রতমসকর অতিকার ও তনরাপত্তার োসথ োেলয পয ওিসপ্রািভাসব জতেি পে জনযও 

আমাসদর একসে কাজ করসি হসব। 
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