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মাসে ি্্যিেম ২১ হাজার িাকা

মজুশ্রর দাশ্ব অে্যন্ত ি্যায্য

ন্যূনতম মজু  বর বনর্ারণ দে পথ দবশে

ি্যায্য ি্্যিেম মজুশ্রর দাশ্ব গোিা গদসের শ্রমজীবী জিোধারসের 

েঙ্গে দাশ্ব। যা প্রসের জি্য ববধ ব্যবস্া শ্িসে গকন্দীয় ও রাজ্য 

েরকাসরর কাসে বামপন্ীরা দাশ্ব জাশ্িসয় প্রচার আস্ালি করসে। 

গরেড ইউশ্িয়িগুশ্লও এ দাশ্বসে গোচ্ার। গকি গমাদী েরকার গকাশ্ি 

গকাশ্ি মািুসের জরুশ্র ও ি্যায্য দাশ্ব শ্িসয় িীরব! রাসজ্যর তৃেম্ল 

েরকার গকি   শ্বরূপ? 

এ দাশ্বর শ্ভশ্তি মিেড়া গকাসিা অঙ্ক িয়। েরকাশ্র িীশ্েমাশ্িকই এ 

দাশ্ব। গদসের েংশ্বধাি প্রেয়সির আসেই হ  গয়শ্েল ‘শ্দ শ্মশ্িমাম ওসয়জ 

অ্যাক্ট ১৯৪৮’ অরটিাৎ ি্্যিেম মজুশ্র আইি। গদ  গের প্ররা বশ্হর্টিে 

শ্রমসষেসরে কমটিরে শ্রশ্মক কমটিচারীসদর মজুশ্রর মাপকাশ্ি শ্িেটিসয়র 

জি্য। শ্রমজীবীসদর স্বল্প মজুশ্র, মজুশ্র ববেম্য, শ্লঙ্গ ববেসম্যর প্রভাসব 

গয আশ্রটিক, োমাশ্জক উন্নয়সির প্রসনে প্রশ্েবন্ধকো বেশ্র হসছে, গেই 

ভাবিা েখি গরসকই শ্েল। শ্রশ্মক আস্ালসির ধারাবাশ্হকো গরসকই 

আস্ালসির িেল শ্হোসব মজুশ্র িীশ্ে শ্িেটিসয়র দীরটি ইশ্েহাে এ 

গদসে রসয়সে। ১৯৪৮-এর ি্্যিেম মজুশ্র আইসিই োশ্মলিাড়ুর 

কনু্নসড়র শ্িউশ্রেেি শ্রোচটি ল্যাবসরিশ্র পরামেটি গমসি েস্া শ্িরাশ্মে 

খাদ্য োশ্লকা (দুধ, শ্চশ্ি, ডাল, খাদ্যেে্য, গুড় ইে্যাশ্দ) অিুযা য়ী 

ি্্যিেম মজুশ্র শ্স্র করার করা বলা হসয়  শ্েল। ঐ আইসিই েশ্িে 
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শ্রেপাশ্ষেক কশ্মশ্ি শ্রশ্মসকর ি্্যিেম মজুশ্র প্রেসঙ্গ বসল — ি্্যিেম 

মজুশ্র শ্রশ্মকসক শুধু োর জীবসির অশ্স্ত্ব রষোর জি্যই গদওয়া 

হসব িা, োর দষেো রষোর জি্য শ্েষো, স্বাস্্য, শ্বসিাদসির শ্বেয়ও 

শ্বসবচিায় রাকসব।

১৫তম ভারতীে শ্রম সশমেলন

শ্রশ্মসকর দুবটিার আস্ালসির প্রশ্েিলি রসি ১৯৫৭-এর ভারেীয় 

শ্রম েসমেলসির ি্্যিেম মজুশ্র শ্িবটিাচসির মাপকাশ্িসে। বলা হয় 

শ্রশ্মকসক ি্্যিেম মজুশ্র গদওয়ার েময় োর পশ্রবার ধরা হসব শ্রশ্মক 

(স্বামী ১ ইউশ্িি), শ্রশ্মসকর স্তী (০.৮ ইউশ্িি), দুই েন্তাি (০.৬×২= 

১.২) অরটিাৎ পশ্রবার মাসি ১+০.৮+১.২= ৩ ইউশ্িি। ইউশ্িি শ্পেু 

২৭০০ ক্যাসলাশ্র েশ্তিেম্পন্ন খাবাসরর ব্যবস্া করসে হসব। একশ্ি 

শ্রশ্মক পশ্রবারসক বেসর ৭২ েজ পশ্রধাসির কাপসড়র ব্যবস্া করসে 

হসব। ি্্যিেম বাশ্ড় ভাড়া যা েরকাশ্র শ্েল্প শ্রশ্মক আবােি প্রকসল্প 

গদওয়া হয়, ো গদওয়া হসব। জ্ালাশ্ি, আ  গলা ইে্যাশ্দর জি্য ২০ 

েোংে অশ্েশ্রতি ি্্যিেম মজুশ্রসে যুতি করা হসব। শ্রম েসমেলসির 

অশ্ভমে, ি্্যিেম মজুশ্র হসব প্রসয়াজিশ্ভশ্তিক, যা োর ি্্যিেম 

মািশ্বক প্রসয়াজি গমিাসে েষেম।

অসংগবিত বেল্প শ্রবমক সংক্ান্ত — ১৯৮৭ সংসেীে

সাব কবমবট

োব কশ্মশ্ি েুপাশ্রে করল ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারসে শ্রশ্মসকর 

দাশ্রদ্রেীমা, পুশ্টিেে চাশ্হদা, শ্েষো, স্বাসস্্যর শ্বেয় অশ্েশ্রতিভাসব 

শ্বসবচিা করসে হসব। ১৯৬৭-গে শ্িউশ্িেি অ্যাডভাইেশ্র কশ্মশ্ি 

েুপাশ্রে কসর োধারে শ্রশ্মকসদর খাদ্যগ্রহে ২৮০০ ক্যাসলাশ্র এবং 

যারা অশ্েশ্রতি কসিার পশ্রশ্রম কসর োসদর খাদ্যগ্রহে ৩০০০ 

ক্যাসলাশ্র হসে হসব। যশ্দও গেে অবশ্ধ ো েৃহীে হয়শ্ি। ২৭০০ 

ক্যা  গলাশ্রর খাসদ্যর মসধ্য ৬৫ গ্রাম গপ্রাশ্িি, ৪৫-৬০ গ্রাম ি্যাি রাকা 
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উশ্চে। দুধ, শ্ডম, মাে, গমসি, মাংে বজশ্বকভাসব শ্িরাশ্মে গপ্রাশ্িসির 

গচসয় গবশ্ে কাযটিকরী। খাবাসরর এক-পঞ্চমাংে আশ্মে, গপ্রাশ্িি হওয়া 

উশ্চে।

১৯৯১-দত সুবরিম দকাশট্র ঐবতহাবসক রাে

গরপ্াকাে অ্যান্ড গকাম্পাশ্ি েংক্ান্ত রা সয় েুশ্প্রম গকািটি শ্িশ্দটিটি কসর 

গয শ্রশ্মসকর ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারসে োর গেসলসমসয়সদর পড়াসোিা, 

স্বাস্্য খরচ, উৎেসবর শ্বসিাদি, বাধটিক্য, শ্ববাহ ইে্যাশ্দ শ্বেয় গদখার 

জি্য ২৫ েোংে, অশ্েশ্রতি যুতি করসে হসব। এই েময়সেই 

ি্যােিাল কশ্মেি অি রুরাল ওসয়জ অরটিাৎ গ্রামীে মজুশ্র েংক্ান্ত 

জােীয় কশ্মেি জােীয় ি্্যিেম মজুশ্র তৃেম্ল স্সর েুেমভাসব বেশ্র 

করার করা বসল। োরা শ্বেয়শ্ি প্্যাশ্িং কশ্মেি ও ইশ্ন্ডয়াি কাউশ্সিল 

অব গমশ্ডক্যাল শ্রোচটি িাস্ক গিাসেটির উপর গেসড় গদয় ো শ্িধটিারসের 

জি্য।

দরেড ইউবনেশনর োবব — ন্যূনতম মজুবর

শ্রশ্মক পশ্রবারসক ৩ গরসক ৫ ইউশ্িি ধরার দাশ্ব জািায় শ্েআইশ্িইউ 

োর িবম জােীয় েসমেলসি। ১৯৯৭-এ গকাশ্চর এই েসমেলি ি্্যিেম 

মজুশ্রসক েকল কমটিসষেসরে প্রসয়াে এবং োসক গভাে্যপসে্যর ে্চসকর 

(কিশ্জউমার প্রাইে ইিসডক্স) েসঙ্গ যুতি করার করা বসল। গযসহতু 

বাজার শ্স্শ্েেীল িয়, গেইজি্য বেসর ২ বার বা কিশ্জউমার প্রাইে 

ইিসডসক্সর প্রশ্ে ৫০ পসয়ন্ট বৃশ্ধিসে ি্্যিেম মজুশ্র পযটিাসলাচিা করার 

দাশ্ব শ্েআইশ্িইউ জািায়।

আন্তজ্াবতক শ্রম সংস্ার ১৩১তম কনশভনেন

১৯৭০ োসল আন্তজটিাশ্েক শ্রম েংস্া উন্নয়িেীল গদেগুশ্লর 

শ্রশ্মকসদর ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারসের শ্বেসয় আসলাচিা কসর। োরা 

বসল শ্রশ্মসকর ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারসে গয শ্বেয়গুশ্লসে গজার গদওয়া 
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দরকার ো হসলা — (১) শ্রশ্মক ও োর পশ্রবাসরর প্রসয়াজি (২) 

োরা গদসে োধারে মজুশ্রর গচহারা (৩) জীবিযাপসির ব্যয় (৪) 

োমাশ্জক শ্িরাপতিা েংক্ান্ত েুশ্বধাগুশ্ল (৫) অি্যাি্য োমাশ্জক 

েংস্ার মািুেসদর েসঙ্গ মজুশ্রর িারাক (৬) অরটিনিশ্েক শ্বেয়েম্হ 

গযমি অরটিনিশ্েক উন্নয়ি, উৎপাদিেীলোর স্র, অি্য ভাসলা কাজ 

পাওয়ার আকাঙ্ষো ইে্যাশ্দ।

েভীরভাসব আরও গয শ্বেয়গুশ্ল শ্বসবচিার মসধ্য আিসে বলা হয় 

ো হসলা — (১) শ্রশ্মক এবং োর উপর শ্িভটিরেীলসদর প্রসয়াজিীয়ো 

(২) শ্েসল্পর ো প্রদাসির ষেমো (৩) এলাকাশ্ভশ্তিক েুশ্িশ্দটিটি   শ্েসল্পর 

বেটিমাি মজুশ্র (৪) রাসজ্যর ঐ অঞ্চসলর অরটিিীশ্েসে শ্েল্পশ্ির অবস্াি 

(৫) পার্টিবেটিী রাজ্যগুশ্লর ি্্যিেম মজুশ্র (৬) উন্নয়িেীল অরটিিীশ্ের 

চাশ্হদা (৭) জােীয় আয়।

সপ্তম দকন্দীে দবতন কবমেশনর ন্যূনতম মজুবর সংক্ান্ত সুপাবরে

গকন্দী য় েরকাশ্র কমটিচারীসদর জি্য েপ্ম গকন্দীয় গবেি কশ্মেি 

ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারসে পঞ্চদে ভারেীয় শ্রম েসমেলসির েুপাশ্রে, 

েু  শ্প্রম গকাসিটির ি্্যিেম মজুশ্র েংক্ান্ত রায় (রপ্াকাে অ্যান্ড গকাম্পাশ্ি) 

২০১২-র ৪৪েম ভারেীয় শ্রম েসমেলসির েুপাশ্রে, ২০১৫-এর 

৪৬েম ভারেীয় শ্রম েসমেলসির েুপাশ্রে, ড. অ্যাক্সয়ড িম্টিলাসক 

শ্বসবচিা কসর। বাজার দর মারায় গরসখ শ্বজ্ািশ্ভশ্তিক ভাবিার 

প্রশ্েিলি শ্েল। োরা ি্্যিেম মজুশ্র প্সবটির ৭,০০০ গরসক ১৮,০০০ 

িাকা করার েুপাশ্রে কসর। ২৯ জুি ২০১৬ গকন্দী য় েরকার ো গ্রহে 

কসর। যশ্দও শ্রশ্মক েংেিিগুশ্লর পষে গরসক দাশ্ব শ্েল ো মা  শ্েক 

২৬,০০০ িাকা করার।



7

২০১৬-দত উত্াবপত ১৮,০০০ টাকা ন্যূনতম মাবসক মজুবরর োবব দে অশকে...

োমগ্রী প্রশ্ে মাসে েড় দাম গমাি িাকা

৩জসির ১লা 

জুলাই 

২০১৫-

গে

(গকশ্জ, 

শ্লিার, শ্মিার)

েরু চাল বা োদা আিা

ডাল

কাঁচা েবশ্জ

েবুজ েবশ্জ

অি্যাি্য েবশ্জ

িল

দুধ

শ্চশ্ি

রান্নার গেল

মাে

পাঁিার মাংে

শ্ডম

শ্ডিারসজন্ট

কাপড়

৪২.৭৫ গকশ্জ

৭.২০ গকশ্জ

৯ গকশ্জ

১১.২৫ গকশ্জ

৬.৭৫ গকশ্জ

১০.৮০ গকশ্জ

১৮ শ্লিার

৫ গকশ্জ

৩.৬০ শ্লিার

২.৫০ গকশ্জ

৫ গকশ্জ

৯০িা

১ গকশ্জ

৫.৫ শ্মিার

৪০.০০

১৪০.০০

৪১.০০

৪৫.০০

৫৫.০০

৭৫.০০

৩৩.০০

৩৯.৫০

১১৪.০০

৪১০.০০

৪৫০.০০

৫.০০

১৬১.৫৮

২৫০.০০

১৭১০.০০

১০০৮.০০

৩৬৯.০০

৫০৭.০০

৩৭২.০০

৮১০.০০

৫৯৪.০০

১৯৮.০০

৪১১.০০

১০২৫.০০

২২৫০.০০

৪৫০.০০

১৬২.০০

১৩৭৫.০০

দমাট ১১,২৪১.০০

জ্ালাশ্ি, আসলা ইে্যাশ্দর জি্য অশ্েশ্রতি ২০ 

েোংে

শ্েষো, স্বাস্্য, শ্বসিাদি, বাধটিক্য, শ্ববাহ 

ইে্যাশ্দর জি্য অশ্েশ্রতি ২৫ েোংে

আবােসির জি্য অশ্েশ্রতি ১০ েোংে

২,২৪৮.০০

২,৮১০.২৫

১,৬২৯.০০

দমাট ১৭,৯২৯.৩৯

দষে শ্রশ্মক বা গ্রুপ শ্ে কমটিচারীর গষেসরে 

অদষে শ্রশ্মসকর ি্্যিেম মাশ্েক মজুশ্রর 

েসঙ্গ অশ্েশ্রতি ২৫ েোংে যুতি হসব অরটিাৎ

৪৪৮২.৩৫

দমাট ২২৪১১.৭৪

১লা জুলাই ২০১৫ গরসক ১লা জািুয়াশ্র 

২০১৬ পযটিন্ত ম্ল্যবৃশ্ধির জি্য ৬ েোংে 

অশ্েশ্রতি যুতি হসব অরটিাৎ

১৩৪৪.৭২

২০১৬-র ১লা জািুয়াশ্র দষে শ্রশ্মক বা 

গ্রুপ শ্ে কমটিচারীর ি্্যিেম মজুশ্র

২৩,৭৫৬.৪৬
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এবাশরর ন্যূনতম মজুবরর োবব মাবসক ২১,০০০ টাকা — 

দকান মাপকাবিশত

জািুয়াশ্র ২০১৬-গে ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিাশ্রে হসয়শ্েল 

১৮,৯৬৫.১৩। গেই েময় কিশ্জউমার প্রাইে ইিসডক্স অরটিাৎ 

গভাে্যপে্য ম্ল্যে্চক শ্েল ১২৬.৩ (২০১০-এর জািুয়াশ্রসে পে্যম্ল্য 

ে্চক ১০০ ধসর)। ২০১১ গরসক ২০১৯ অবশ্ধ েড় পে্যম্ল্য ে্চক 

শ্েল ১১৯.৮৬। শ্কন্তু গেসটেম্বর ২০১৯-এর গভাে্যপে্য ম্ল্যে্চক এ 

েময়কাসলর েসবটিাচ্ হসয় দাঁড়ায় ১৪৫.৮০। গেই শ্দক গরসক জুলাই 

২০১৫ গরসক গেসটেম্বর ২০১৯ অবশ্ধ োধারে গভাে্যপে্য ম্ল্যে্চসকর 

বৃশ্ধি হসয়সে ২১.৬৭ পসয়ন্ট। অরটিাৎ গেই অসঙ্ক ি্্যিেম মজুশ্র প্রায় 

৪৩ েোংে বৃশ্ধি হওয়ার করা। গযিা হওয়ার করা োোে হাজার ঊসধ্টি 

োসকই শ্রশ্মক আস্ালি আপােভাসব একুে হাজাসরর দাশ্ব করসে। 

েপ্ম গকন্দীয় গবেি কশ্মেি ি্্যিেম গবেি েুপাশ্রে কসরসে মাশ্েক 

১৮,০০০ িাকা। অরটিাৎ ১৮,০০০/২৬ বদশ্িক ৬৯২.৩১ িাকা। এই 

শ্হোসব শ্রশ্মকসদর ি্্যিেম মজু  শ্র ৩০ শ্দসি দাঁড়ায় ২১,০০০ িাকা। 

কসপটিাসরি হাউে, বৃহৎ বুসজটিায়া, গকন্দীয় েরকার শ্েযটিক গহসে এসক 

অবাস্ব ইেু্য আখ্যা শ্দসছে। অক্সিামটি শ্রসপািটি অিেুাসর ভারসের ৬১.৫০ 

গকাশ্ি মািুসের গচসয় েীেটি ১৫ জি ধিীর েম্পদ অসিক গবশ্ে। এই ধিীসদর 

স্বারটিরষোই গমাদী েরকাসরর ম্ল ধ্যািজ্াি; েশ্রব শ্রমজীবীরা োসদর চরম 

বঞ্চিার শ্েকার। োরা জাসি িা শ্রশ্মসকর হাসে এ ের্য আসে গয ২০১৪-

১৫ গরসক ২০১৭-১৮ এ  ই েময়কাসলর মসধ্য লাসভর েোংে মাশ্লসকর 

হাসে গবসড়সে ৪৫ গরসক ৬৫ েোংে — ২০১০-১১ গরসক ২০১৩-১৪ এই 

পসবটির তুলিায়। শ্বমুদ্রাকরে, শ্জএেশ্ি ইে্যাশ্দসে গদসে ২ গকাশ্ি মািুে 

কমটিচ্্যে হসয়সে। গমাদী েরকার ক্মে োর উন্নয়িসক কমটিহীি বা ‘জব-

গলে’ গরসক কমটিচ্্যশ্ে বা ‘জব-লসে’ শ্িসয় গেসে। শ্রসমর বাজাসর প্রচ্র 

শ্ভড়। ৫০ বেসর গবকারী েসবটিাচ্। ভারসের শ্রশ্মসকর মজুশ্রসক আরও 

েস্া হসে হসব — েরকার, গদেী-শ্বসদেী কসপটিাসরসির শ্িদাি। এমশ্িসেই 

চীি, শ্ভসয়েিাম, কাম্পশু্চয়া এমিশ্ক বাংলাসদসের গচসয়ও মজুশ্র েস্া 
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এখাসি। অরচ এ বেসরর ৪িা জুলাই েংেসদ গদসের অরটিনিশ্েক েমীষো 

েংক্ান্ত গয প্রশ্েসবদি গপে করা হসয়সে োসে বলা হসয়সে শ্রশ্মসকর 

েরুষো এবং দাশ্রদ্র প্রেমসি েপুশ্রকশ্ল্পে ি্্যিেম মজুশ্রর ব্যবস্া এক 

ষেমোোলী অস্ত হসে পাসর — যশ্দ ো যরাযর স্সর শ্িশ্চিেভাসব প্রসয়াে 

করা যায়। করায় ও কাসজ িারাক আকাে-পাোল।

বেবলির জনযূ সাম্প্রবতক সুবরিম দকাশট্র রাে

েুশ্প্রম গকাসিটি শ্দশ্লি েরকার গপেোল শ্লভ শ্পশ্িেি কসরশ্েল শ্দশ্লি 

হাইসকাসিটির এক রাসয়র শ্বরুসধি। েুশ্প্রম গকাসিটির অন্তবেটিীকালীি রাসয়র 

শ্িসদটিসে শ্দশ্লি েরকার ি্্যিেম মজুশ্র েংক্ান্ত পরামেটিদাো কশ্মশ্ি বা 

অ্যাডভাইজাশ্র বশ্ড েিি কসর এবং োসদর পরামেটি অিুযায়ী মাশ্েক 

১৪,৮৪২ িাকা ি্্যিেম মজুশ্রর (অদষে শ্রশ্মকসদর জি্য) প্রস্াব েুশ্প্রম 

গকাসিটি পািায়। ১৪ অসক্টাবর ২০১৯ েুশ্প্রম গকািটি শ্দশ্লি েরকারসক োসদর 

প্রস্াব ১ িসভম্বর ২০১৯ গরসক কাযটিকরী করসে বসল। শ্ডএ গযাে করসল 

ো দাঁড়াসব িাকায় মাশ্েক পসিসরা হাজাসরর ঊসধ্টি। প্সবটির গরসক ৪০ 

েোংে বৃশ্ধি। ঐক্যবধি আস্ালি এই প্রশ্েকূলোয়ও শ্ক করসে পাসর 

এ োরই এক শ্িদেটিি। শ্দ শ্লি েরকার শ্কেুিা হসলও অগ্রের হসয়সে। 

গকি তৃেম্ল েরকার এই দাশ্ব গমসি শ্িসছে িা, বকশ্িয়ে চাইসে হসব 

েমগ্র শ্রমজীবীসদর। আরএেএে-শ্বসজশ্প’গক জবাবশ্দশ্হ করসে হসব 

গকি ি্্যিেম মজুশ্রর খুবই েঙ্গে দাশ্ব: োসদর গমাদী েরকার গমসি 

শ্িসয় কাযটিকর করসে উসদ্যাে শ্িসছে িা!

আন্তজটিাশ্েক ক্ষুধা ে্চসকর ভারসের লজ্া দ্র করসে এবং দাশ্রদ্র্য ও 

অপুশ্টির শ্বরুসধি যুধি চালাসে গদসের গ্রাম-েহর েব মািুসের জি্য গরোয় 

বদশ্িক ৩৭৫ িাকা মজুশ্র ও ২০০ শ্দসির কাজ েুশ্িশ্চিে করসে হসব।

দমােী সরকার আশে শ্রবমক ববশরাবরতাশতই : তৃণম্লও

শ্রম ও কমটিেংস্াি মন্ত্রক (MOLE) েম্প্রশ্ে শ্বসেেজ্ কশ্মশ্ি েিি 

কসর ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারে কসরসে। ২৭০০-র পশ্রবসেটি ২৪০০ 
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ক্যাসলাশ্র শ্রশ্মসকর খাদ্যগ্রহে শ্িধটিারে কসরসে। খাসদ্যর দাম করা হসয়সে 

২০১২ োসলর শ্জশ্িসের দাম  যাসে ি্্যিেম মজুশ্র কম করা যায়। 

জ্ালাশ্ি, আসলা ইে্যাশ্দর জি্য ২০ েোংে গযাে কসরশ্ি। েুশ্প্রম গকািটি 

শ্িধটিাশ্রে অশ্েশ্রতি ২৫ েোংেও গযাে কসরশ্ি। এই েিো কসর ি্্যিেম 

মজুশ্র শ্িধটিারে কসরসে মাশ্েক ৮৮৯২—১১৬২২ িাকা। গযখাসি েপ্ম 

গবেি কশ্মেি ো শ্িধটিারে কসরসে ১৮,০০০ িাকা। প্রোরোর স্রশ্ি 

এেিাই গয একশ্দসক শ্বসেেজ্ কশ্মশ্ি পশ্রবাসরর ইউশ্িি েংখ্যা বাশ্ড়সয় 

কসরসে ৩ গরসক ৩.৬। অরচ ি্্যিেম মজুশ্র কশ্মসয় শ্িধটিারে কসরসে। 

কশ্মশ্ি এই গবাধেম্যোর বাইসর গয শ্রশ্মক োড়া যারা শ্রশ্মসকর বাশ্ড়সে 

রাসক োরাও কাজ কসর। রান্না কসর, বাচ্া গদখাসোিা কসর, বাশ্ড়র 

অনবেশ্িক যাবেীয় েৃহস্ালী কাজ কসর। এসদর মজুশ্র গক গদসব? 

েমাসজর েবচাইসে গোশ্েে ও বশ্ঞ্চে ৪০ েোংে িারী শ্বিা মজুশ্রর 

মজুর েৃসহ অরবা েৃহসকাসে। গবেিহীি কাজ শ্রমজীবী মশ্হলারা কসরি 

শ্দসি শ্েি গরসক পাঁচ রণ্া। মশ্হলা শ্িযটিােিও বাড়বাড়ন্ত, প্রশ্েকাসরর 

গকাি উসদ্যাে বা েশ্দছো বলসে েরকাসরর েরসি প্রায় শ্কেুই গিই। 

যখিই গরেড ইউশ্িয়ি এিােহ শ্রশ্মকসদর অি্যাি্য একান্ত জরুশ্র দাশ্ব 

আদাসয় গকসন্দর িীশ্ের শ্বরুসধি আস্ালি-ধমটিরি কসর, তৃেম্ল েরকার 

ো ভাঙার জি্য প্রচণ্ড দমিপীড়ি চালায়।

১৩ জুলাই ২০১৯-এ গকন্দীয় মন্ত্রক ওসয়জ গকাড শ্বসলর অিসুমাদি 

কসরসে। বলা হসয়সে, ি্্যিেম মজুশ্র হসব বদশ্িক ১৭৮ িাকা, মাসে  

৪৬২৮ িাকা। েবার গরসক কম। এিাই িাশ্ক হসব ি্যােিাল গ্ার 

গলসভল শ্মশ্িমাম ওসয়জ। ৩১িা রাজ্য, গকন্দোশ্েে প্রসে্যক অঞ্চসলই 

বেটিমাসি এর গচসয় গবশ্ে ি্্যিেম মজুশ্র চালু। গকন্দীয় েরকার শ্ক চাইসে 

রাজ্যগুশ্ল বেটিমাসি শ্রশ্মকসক গদওয়া ি্্যিেম মজুশ্রর পশ্রমাে কমাক?

রাজননবতক সবেচ্া — উোহরণ দকরালার বাম সরকার

োরা গদসের মসধ্য েসবটিাচ্ ি্্যিেম মজুশ্র গকরালার বাম েরকার 

গরােো কসরসে। আিাসরা হাজার িাকা প্রশ্েমাসে। এক মাে আসে 
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এিাই শ্েল োরা গদসে শ্রশ্মকসদর এে বাধা, আশ্রটিক িািািাশ্ির মসধ্য 

গোি এই রাজ্য োরা গদসের োমসি এক উজ্জ্বল দটৃিান্ত। ি্্যিেম মজুশ্র 

শ্িধটিারসের দাশ্ব। ি্্যিেম মজুশ্রর গচসয় গবশ্েরভাে গেক্টসরই গবশ্ে আয় 

কসর শ্রশ্মকরা। ি্্যিেম মজুশ্রর অশ্ধকার েম্পসকটি জিেে েজাে। গরেড 

ইউশ্িয়ি েেকটি। ি্্যিেম মজুশ্র রষোর শ্বেসয় েরকাশ্র েদারশ্কও শ্বস্তৃে।

োবরদ্র, দবকারী, ববষমযূ ঊর্্মুখী

মজুশ্র ভাে হসয়শ্েল ৩ ভাসে। ‘শ্লশ্ভং’, ‘গি য়ার’, ‘শ্মশ্িমাম’। 

‘শ্লশ্ভং’ মাসি েসবটিাচ্ মজুশ্র যা ি্্যিেম প্রসয়াজি গমিাসব। ‘গিয়ার’ 

মাসি ি্্যিেম প্রসয়াজসির শ্িসচ, মাশ্লসকর দৃশ্টিভশ্ঙ্গর উপর শ্িভটিরেীল। 

‘শ্মশ্িমাম’ মাসি োরও শ্িসচ, শ্কন্তু এর েংশ্বশ্ধবধি শ্বধাি আসে। 

েুশ্প্রম গকািটি িসয়র দেসকর শুরুসে বসলশ্েল ি্্যিেম মজুশ্র শ্রশ্মসকর 

আইিেে অশ্ধকার, কাসরার দয়ার দাি িয়। গকািও শ্েল্পপশ্ের অশ্ধকার 

গিই ো কম গদওয়ার। িয়া উদার অরটিিীশ্ের ধাক্ায় এইেব শ্িদািগুশ্ল 

এসলাসমসলা, শ্বধ্স্। শ্মশ্িমাম ওসয়জ অ্যাক্ট ১৯৪৮ েরকাসরর 

রাজনিশ্েক েশ্দছোর অভাসব ধুলায় পসড় গরসকসে। গমাি শ্রশ্মকসদর 

মারে ৬ েোংে মাশ্েক মজুশ্র পায়। শ্িসক অস্ায়ী শ্রশ্মসকর েংখ্যা 

বাড়সে। আন্তজটিাশ্েক শ্রমেংস্া বসলসে ভারসের ৫৭ েোংে শ্িয়শ্মে 

কমটিী ১০,০০০ িাকার শ্িসচ মাশ্েক মজুশ্র পায়। ক্যাজুয়াল বা অস্ায়ী 

কমটিীসদর ৫৯ েোংে মাশ্েক মজুশ্র ৫০০০ িাকার শ্িসচ, ৮৪.৩ েোংে 

মাশ্েক মজুশ্র ৭৫০০ িাকার শ্িসচ। চ্শ্তি শ্রশ্মসকর ৬৬.৭ েোংসের 

মাশ্েক মজুশ্র ৭০০০ িাকার শ্িসচ। ‘েমকাসজ েমমজুশ্র’র অবস্া ‘তুশ্ম 

আজ কে দ্সর’র মসো। আন্তজটিাশ্েক শ্রম েংস্া বা আইএলও বসলসে 

৪১ েোংে ভারেীয় মসি কসর োঁরা স্বল্প মজুশ্র পাি। এশ্েয়া প্রোন্ত 

মহাোেরীয় গদেগুশ্লর ২২শ্ির মসধ্য মজুশ্রর শ্দক গরসক শ্পেসির শ্দসক 

৪ িম্বসর ভারে। শ্পেসি গকবল বাংলাসদে, পাশ্কস্াি, মসঙ্গাশ্লয়া, 

ক্ষুধাে্চসক ভারসের স্াি প্রশ্েসবশ্েসদরও শ্িসচ। ক্য়ষেমো িামসে, 

বাড়সে ম্া ও গবকারী।
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স্বল্প মজুশ্রর মসধ্যও ববেম্য পাহাড়েমাি। কখিও ো জােসভসদ, 

শ্লঙ্গসভসদ, িািা আশ্ঙ্গসক। েসবেোয় গদখা গেসে েহুসর শ্রশ্মক যারা 

েিশ্েশ্ল/আশ্দবােী েম্প্রদায়ভুতি োরা অ-েিশ্েশ্ল, আশ্দবােীর 

তুলিায় েসড় ১৫ েোংে মজুশ্র কম পাি। ি্যােিাল ে্যাম্পশ্লং োসভটি 

অব অেটিািাইসজেসির ১৯৯৩-৯৪ গরসক ২০১১-১২’র ের্য গরসক 

গদখা যাসছে জাশ্েনবেসম্যর কারসে েিশ্েশ্ল শ্রশ্মকরা েরকাশ্র বা 

রাষ্টায়তি গষেসরে ১৯.৪ েোংে এবং গবেরকাশ্র গষেসরে ৩১.৭ েোংে 

কম মজুশ্র পায়। গমসয়রা োধারেভাসব পুরুে শ্রশ্মক  গদর গরসক 

২৪.০৭ েোংে কম মজুশ্র পায়। শ্েশুশ্রম গবআইিী। শ্কন্তু েস্া শ্রসম 

িামমারে মজুশ্রসে শ্িযুতি শ্েশুসদর ওপরও চলসে অমািুশ্েক গোেে।

গদসে দাশ্রদ্রেীমার েংজ্া গ্রাসম ২২০০ ক্যাসলাশ্র েশ্তিেম্পন্ন 

খাদ্যগ্রহে, েহসর ো ২১০০ ক্যাসলাশ্র। অরটিাৎ ৩×২৭০০=৮১০০ 

ক্যাসলাশ্র। অরচ পশ্রবাসর ৪জি েদে্য। েুেরাং ব্যশ্তি শ্পেু খাদ্যগ্রহে 

৮১০০/৪=২০৫০ ক্যাসলাশ্র। অরটিাৎ দাশ্রদ্রেীমার শ্িসচ। স্বাধীিোর 

োে দেক উতিীেটি হওয়ার পরও েরকার শ্িসজই দাশ্রদ্রেীমার অেসল 

েশ্লসয় শ্দসে চাইসে গদসের েম্পদ েৃশ্টিকারী েব অংসের শ্রমজীবী 

এবং শ্রশ্মকসশ্রেীসক।

গ্ামীণ কাজ ও মজুবর

অরটিিীশ্েসে ম্া ও েংকসির কারসে গ্রামীে শ্রশ্মকসদর দুদটিো গবসড় 

চসলসে। ভারসে ১৩ গকাশ্ি পশ্রবার এম এি গরোর কাসজর ওপর 

শ্িভটির কসর। পৃশ্রবীর বৃহতিম গ্রামীে কাসজর শ্িচিয়ো প্রকল্প। এ 

বেসরর ৫ই জুলাই অরটিমন্ত্রী প্রকসল্পর গয অরটি বরাদ্দ বাসজসি কসরসেি 

ো ৬০ হাজার গকাশ্ি। েে বের শ্েল ৬১,০৮৪ গকাশ্ি। মাসি বরাদ্দ 

কমাসিা হসয়সে। অরচ শ্বসেেজ্রা বসলসেি ি্্যিেম এই প্রকল্প 

রূপায়সে ৮৮,০০০ গকাশ্ি প্রসয়াজি। ১৩গকাশ্ি জবকাডটি গহাল্ারসক 

বেসর ১০০ শ্দি কাজ শ্দসল অসরটির প্রসয়াজি হয় ১৩×১০০×২১৭ 

িাকা/প্রশ্েশ্দি = ২.৮ লাখ গকাশ্ি িাকা। অরচ েরকাশ্র বরাদ্দ োর 
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গকবলমারে ২১.৪২ েোংে। পাঁচ ভাসের এক ভাে। এম এি গরো 

মাসি েরাকশ্রে ১০০ শ্দসির কাজসক বলা হয় গেরা প্রকল্প, ভারসের 

গ্রামীি অরটিনিশ্েক জীবিসরখা। গ্রামীে দাশ্রসদ্রর খাশ্িকিা েুরাহা, 

মশ্হলাসদর আশ্রটিক উন্নয়সি উসলিখসযাে্য র্শ্মকা পালি কসরসে েে 

এক দেসক এম এি গরো। োেস্বেও েকল রাজ্য ও গকন্দোশ্েে 

অঞ্চসল ি্্যিেম মজুশ্রর গচসয়ও কম এর মজুশ্র। উপরন্তু, েংকুশ্চে 

হসয়সে কাজ। আবার চ্শ্রও অসিক। শ্রম ও কমটিেংস্াি মন্ত্রক ি্্যিেম 

মজুশ্র শ্িধটিারসে গয শ্বসেেজ্ কশ্মশ্ি েিি কসরশ্েসলা োসদর শ্বচাসর 

ি্্যিেম মজুশ্র শ্িধটিারে হসয়শ্েল বদশ্িক ৩৭৫ িাকা। এই িাকািাই 

গরোর মজুশ্র শ্হোসব দাশ্ব কসরশ্েল শ্রশ্মকরা। োসদর অশ্ভসযাে শ্েল 

কৃশ্ে মজুশ্রর ি্্যিেম মজুশ্র পযটিন্ত গরো কমটিীরা পাি িা। েময়মসো 

প্রাপ্য বসকয়া পাি িা। গ্রামীি উন্নয়ি দপ্সরর মন্ত্রী িসরন্দ শ্েং গোয়াব 

েরােশ্র জাশ্িসয় গদি ি্্যিেম মজুশ্র গরো কাসজর গষেসরে প্রসযাজ্য িয়, 

গরো চলসব োর শ্িজস্ব আইসি। অরচ গরো শুরুর েময় অ্যাসক্ট বলা 

হসয়শ্েল এর মজুশ্র কখসিা ি্্যিেম মজুশ্রর গচসয় কম হসব িা। আইসি 

বলা শ্েল গয গরোর কাসজর আসবদিকারীসক ১৫ শ্দসির মসধ্য কাজ িা 

শ্দসে পারসল েরকারসক মজুশ্রর শ্কেু েোংে ষেশ্েপ্রে শ্দসে হসব। 

করা করাসেই রসয় যায়, কাসজ প্রশ্েিশ্লে হয় িা। ো গকসন্দর েরকার 

গহাক বা রাজ্য েরকার।

মাি পাথার গ্াম নগর বন্দশর বতবর হও

োরা পৃশ্রবীজুসড় অরটিনিশ্েক েঙ্কি কািসেই িা। এে প্রলশ্ম্বে 

অরটিনিশ্েক শ্লরেশ্ে পৃশ্রবী গদসখশ্ি। গদসে গমাদীর আমসলও শ্িঃেব্দ 

অরটিনিশ্েক ম্া েভীরের। আগ্রােী িয়া উদারিীশ্ের অ্যাসজন্ডা 

শ্ক্য়ােীল। চলসে গদশ্ে, শ্বসদশ্ে কসপটিাসরি, ধা্াবাশ্জ অরটিিীশ্ে 

ও মহাধিীর দাপাদাশ্প। মুিািার লালোয় শ্রশ্মকসশ্রেীর শ্বরুসধি 

েরকার-কসপটিাসরি েড়যন্ত্র চলসেই। মজুশ্র কমাসিা, োমাশ্জক েুরষো 

গেঁসি গিওয়া, ভরতুশ্ক গোলা, রাষ্টায়তি শ্েল্প ধ্ংে, অশ্জটিে অশ্ধকার 
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গকসড় গিওয়া ইে্যাশ্দ শ্িসয়ই োরা ভারেবসেটির শ্রশ্মকসশ্রেী গোচ্ার। 

প্রশ্েিলসি আোমী বেসরর ৮ জািুয়াশ্র োরাসদসে ধমটিরি। োরই 

অি্যেম দাশ্ব শ্রশ্মসকর ি্্যিেম মজুশ্র মাশ্েক একুে হাজার িাকা 

করার।

এ দাশ্বর েপসষে এবং এ দাশ্ব প্রে ও কাযটিকর করসে েমস্ অংসের 

শ্রমজীবীসদর গশ্রেী ঐক্য েসড় ব্যাপক আস্ালি েসড় গোলা আজ খুবই 

গুরুত্বপ্েটি।
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ভারসের কশ্মউশ্িস্ট পাশ্িটি (মাকটিেবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কশ্মশ্ির পসষে েসুখ্ ুপাশ্িগ্রাহী 

কতৃটিক মুজফ্ ির আহ্ মদ ভবি, ৩১ আশ্লমুশ্দ্দি শ্্রিি, কলকাো-৭০০ ০১৬ গরসক 

প্রকাশ্েে এবং জয়ন্ত েীল কতৃটিক েেেশ্তি শ্প্রন্টােটি প্রাইসভি শ্লশ্মসিড, ৩৩ আশ্লমুশ্দ্দি 

শ্্রিি, কলকাো - ৭০০ ০১৬ গরসক মুশ্দ্রে।

োম : ৫ টাকা

িসভম্বর, ২০১৯


