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৭ ভা ধদয অনাাদয- অধৃাাদয থাকায য  ধ াঁকদ ত-ধ াঁকদ ত 'করযানী স্পি স্পনিং  স্পভর ' ক্ষ থদক অনযায় বাদ ফ  ছাাঁটাই ওয়া 
অস্থায়ী-শ্রস্পভকযা ক্ষ গস্পছদরা কাযখানায কততৃক্ষ ে য কাদছ  ক্ষ ে দ টন স্পদদত। ান ব স্পতয ফদদর কাদর জ টদরা 
ভযাদনজদভদ েয গুন্ডাদ দয াদত ফাাঁ আয  যদে য ফাস্পি। দু জন শ্রস্পভদক য ভাথা পাটদ রা , াদত-াদয়-স্পদে ক্ষ  াট ক্ষ র 
আযও অন্তত  ১ ০  জন।  এদ তও ক্ষ ল নয় । নতিং  বাদ ফ ক্ষ টাদ নায য আফায  তাদ দযই  ক্ষ ফ কদয়কজদনয নাদভ 
থানায় এপআ ইআয কযদ রা  কততৃে ... শ্রস্পভকযা নাস্পক ক্ষ কাম্প াস্পনয কযা- ফাক্স ক্ষ বদ ে টাকা র ে কযায  জনয 
কাযখানায় ঢ দকস্পছর!  

গত স্পেদ ম্বয ২০১ ০-এয স্পি তীয় প্তা ক্ষ থদক স্পফনা ক্ষ নাস্পটদ  , অনযায় বাদ ফ 'করযানী স্পি স্পনিং  স্পভর 'এয প্রায় দু ই-
তাস্পধক অস্থায়ী শ্রস্পভকদক কাজ ক্ষ থদক ছাাঁটাই কদয কততৃে। ক্ষ ই শু রু। তখন ক্ষ থদকই  অস্পযীভ দাস্পযদেয দে  
রিাই কদয , ব খা ক্ষ দট  কাজ স্পপদয াফায  রিাই  ারাদে  অস্থায়ী শ্রস্পভকযা ।  রস্পত ফছদযয জা ন য়াযী 
ভাদ কাযখানা ক্ষ গদ ট '২৪ ঘোয প্রস্পতকী গণ- অনন' কভৃূ ী গ্রণ কযা  য়। তাদ ত কাজ না  ওয়ায় ভা ৃ 
ভাদয ২৯ তাস্পযখ ক্ষ গদ টয  াভদন 'অস্পনস্পদৃষ্টকারীন অনদন' ফদন  াযজন শ্রস্পভক। অনদনয ঞ্চভ 
স্পদন ওযভর ক্ষ থদক স্পনদ দৃ ক্ষ দয় করযানীয ক্ষ ে স্পট ক্ষরফায কস্পভনায অনন প্রতযা ায কযায অন দযাধ কদযন; দে  
প্রস্পতশ্রুস্পত ক্ষ দন, কদয়ক স্পদদনয ভদধযই  স্পফলয়স্পট স্পভভািংা কযায জনয করকাতায় নফভাকযদ ণ  স্পিাস্পে ক বফেক োকা 
দফ। স্পরস্পখত প্রস্পতশ্রুস্পত াওয়ায য অনন প্রতযাায কদয স্পনস্পদৃষ্ট স্পদদন  নফভাকযদ ণ াস্পজয ন  শ্রস্পভকযা। স্পকন্তু 
বফেদক কততৃে  ে ফ ভাদয ! কাযী-শ্রভকস্পভনায আশ্বা ক্ষ দন ...  াভদন ক্ষ বাট  ... যকাস্পয অস্পপাযযা ফযস্ত ... 

ক্ষ বাদ টয য-যই আফায বফেক োকা দ ফ । শ্রস্পভকযা খাস্পর াদত স্পপদয আদ  । তাযয ক্ষ বাট  এদ রা । ক্ষ বাট  
ক্ষ গর। যকায ওল্টাদরা । নত ন যকায বতযী দরা । 'স্পযফতনৃ'-এয ক্ষ জায়াদয ক্ষ বদ  ক্ষ গর স্পিভফে । স্পযফতনৃ 
দরা যা ইটাদ ।ৃ স্পযফতনৃ দরা স্পফধানবায় । স্পযফতনৃ দরা ভন্ত্রীদ দয ক্ষ  য়াদযও । স্পকন্তু শ্রস্পভকদদয  ক্ষ ািা কাদর 
ক্ষ কাদনা স্পযফতনৃ এদ রা না! এভস্পন কদয আা-স্পনযাায় দু রদ ত দু রদ ত ক্ষ কদট ক্ষ গর াত-াতটা ভা। 

তায ভদধযও শ্রস্পভকযা ফদ স্পছর না । অন্তফৃতৃীকারীন মৃাদয় তাযা  দপায় দপায় স্মাযকস্পরস্প  জভা স্পদদয়দছ কাযখানায 
ভযাদনস্পজিং োইদযক্ট য   প্রাক্তন যকাদযয  স্পফস্পবন্ন দপ্তদ য। এভনস্পক নত ন যকায ে ভতায় আায য নফস্পনফৃাস্প ত 
স্থানীয় স্পফধায়ক, শ্রভভন্ত্রী, ে  েস্পল্পভন্ত্রী  ... ফাইদ কই আযও একদপা স্মাযকস্পরস্প জভা ক্ষ দওয়া য়। তাযদ যও ক্ষ গাটা 
একট া ভা শ্রস্পভকযা আায়- আ ায় ফদ থাদক । মস্পদ স্পকছ  য় । স্পকন্তু ক্ষ কাথায় স্পক ! এ'স্পদদক িংাদয ন ন 
আনদ ত ান্তা প দযায়। ক্ষ দাকান-ফাজাদ য ধায । ফাস্পি-বািা ফাস্পক দিদ ছ   ায-াাঁ  ভা । ফাস্পিয ক্ষ ম ফাচ্চা 
ক্ষ ছদরদভদ য়গুদ রা নত ন ক্ল াদ উদ েদ ছ, তাদ দয এভনস্পক খাতা-ক্ষ স্পির ট ক  স্পকদন ক্ষদওয়ায ভদতা য়া ক্ষ নই ফাফা-ভাদয়য 
াদত। এ ই বাদ ফ স্পদছাদ ত স্পদছাদ ত শ্রস্পভকদদয স্পে  মখন প্রায় ক্ষ দওয়াদর  ক্ষ েদ কদছ, তখন, কততৃক্ষ ে য দতস্পষ্ট-আকল ৃদণয 
জনয গত ১ ৩ জ রাই আফায তাযা ক্ষ ে দ টন  ক্ষ দওয়ায জনয জদিা য় কাযখানায ক্ষ গদ ট । কাদর ক্ষ জাদট  অশ্রাফয 
গারাগাস্পর আয ক্ষ  াদ যয ভায ! স্পফে ব্ধ শ্রস্পভকযা কাযখানায ফাইদয যাস্তা অফদযাধ কদয । দীঘৃে ণ অফদযাধ  রায য 
অফদদল  ক্ষ ে স্পট ভযাস্পজদে ট- এয উস্পস্থস্পতদত ক্ষ ে দ টন স্পনদ ত  ফাধয য় কততৃে। শ্রস্পভকদদয ওয নতিং  
আক্রভদনয প্রস্পতফাদদ এক স্পদন য , ১ ৫  জ রাই, করযানী ক্ষ েন- ত্ব দ য 'প্রস্পতফাদ বা'-য োক ক্ষদয় অস্থায়ী শ্রস্পভকদদয 
'িংগ্রাভী  শ্রস্পভক ইউস্পনয়ন '। বা ক্ষ থদক ইউস্পনয়ন ক্ষ নততত্ব আগাভী স্পদদন আদদারনদক  আযও তীব্র কদ য ক্ষ তারায থ 
গ্রণ কদযন। 

 


