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মযল প্রবন্ধ
আমরা এমন এক সমল সমলবত হল শি, যখন চারশেলক ন াউোরবােী উন্ন লনর ঢাক বাজলি আর তার
শননালে ঢাকা পলে যালে দেলির কৃ ষক-শ্রশমক-শ্রমজীবী মানুলষর হাহাকার আর বঞ্চনার ইশতহাস।
গণমাধ্যম আর ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ পশণ্ডতলের সাজালনা দসানাশ -রুপাশ দচারাবাশ লত আটলক যাও া শ্রমজীবী
মানুলষরা দকব ‘বেল াক হবার দখা াব’ দেলখ চল লি। রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যািনলসর েুর্ঘটনার মলতা
ভ ংকর র্টনা কখলনা বা সশিৎ শফ্রলি, শকন্তু পুুঁশজবােী দিাষলণর র্াশন ‘অসংগঠিত’ ও ‘পরস্পলরর
সলে শনতয প্রশতলযাশগতা শ প্ত’ শ্রশমকলের আটলক রাখলি আইশন গরালের বঞ্চনার কারাগালর।
এ দেলির শ্রশমলকরা ‘পূণঘ নাগশরক অশধ্কার’ দভাগ করা দতা েূলরর কথা, ‘মানুষ’ শহলসলবও গণয হ না।
সবঘত্র তার প্রশত ‘করুণার নজর’, দযন দস শকিু পাও ার অশধ্কারী ন , শনজস্ব মত ব লত তার শকিু
দনই, দনই দকালনা সত্তা। তার কাজ দকব দখলট যাও া; আর সমস্ত কৃ শতত্ব তার মাশ লকর-শনল াজলকর।
আর সরকার, অথঘাৎ দেলির প্রিাসন, আো ত, আইনিৃঙ্খ া বাশহনী ও শবশভন্ন একালেশম শ্রশমকলের সলে
দমলতলি এক অল ৌশকক তামািা । সংশবধ্ান, আইন, দর্াষণা শ্রশমকলের বহু অশধ্কালরর স্বীকৃ শত শেল লি,
মালেমলধ্য গরম গ া হাুঁক দিলেলি, শকন্তু দসসব বাস্তবা লনর দব া সবাই ঠু লুঁ টা জগন্নাথ। শনরুপা
শ্রশমলকরা শনলজলের ইশতহাস আর মাশ কলশ্রশণর চশরত্র দেলখ এতটু কু শিলখলি দয, সংগ্রাম িাো তার শভন্ন
উপা দনই। তাই দস বারবার দেে ইউশন ন, শনরাপে কমঘস্থান, গণতাশিক শ্রম আইন ও মজুশরর
োশবলত আলদা লন দনলমলি। আজ আমরা মজুশর শবষ টি শনল আল াচনা করলত চাই। পশরশস্থশতর
শবচার-শবলেষণ শুধ্ু ন , একটি যথাথঘ কমঘনীশত ও দকৌি শস্থলরর প্রলচষ্টাই আজ আমালের একান্ত কাময
শবষ ।
সোধোরণভোলি একজন শ্রশমক পণয বা দসবা উৎপােলনর জনয দয শ্রমিশিটু কু বয কলর, তার মূ যলক ব া
হ মজুশর। অনযভালব ব ল , কালজর জনয বয হও া শ্রমিশি শফ্লর দপলত একজন শ্রশমলকর টাকার
অলে দয মূল যর প্রল াজন হ , দসটাই একজন মাশ ক শ্রশমকলক শেল থালক। অথঘাৎ শ্রশমক যালত পরশেন
আবার কাজ করলত পালর, তাই তার ফ্ু শরল যাও া শ্রমিশি শফ্লর পাও া েরকার এবং এ বাবে দয
টাকা মাশ ক শ্রশমকলক দে , দসটালকই ব া হ মজুশর। অথচ শহলসব করল দেখা যা , এ মূ য সৃশষ্টর
জনয একজন শ্রশমলকর শেলন আট র্ণ্টা খাটার প্রল াজন হ না। শতন-চার র্ণ্টা দখলটই দস এই মূ য
তু ল দফ্ লত পালর। উন্নত প্রযুশি আর সামাশজক উৎপােনিী তা বােল এই সমল র পশরমাণ আরও
কলম আলস। অথচ শ্রশমকলক অলনক দবশি সম খাটলত হ । পুুঁশজপশত শকন্তু এই বােশত সম টার মূ য
শ্রশমকলক দে না; দরলখ দে শনলজর কালি। এটা তার াভ বা মুনাফ্া। যা দহাক, এই শ্রমিশি
পুনরুৎপােলনর জনয প্রল াজনী মূল যর সমান মূ যই হও া উশচত সবঘশনম্ন মজুশর। ইংলরশজলত এলক ব া
হ minimum wage, বাং া যা শনম্নতম বা নূযনতম মজুশর।
আমালের দেলি সাধ্ারণত শনল াজক, শ্রশমক ও সরকালরর প্রশতশনশধ্লের সমন্বল গঠিত শত্রপক্ষী কশমটি
নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারণ কলর থালক। তলব রাষ্ট্রা ত্ত প্রশতষ্ঠালনর শ্রশমকলের বিতন-মজুস্টর স্টনধধোরণ কলর
সরকোস্টর উল্যোলে দবতন কশমিন। এ রকম খাতও াশর নূযনতম মজুশরর ববশিষ্টযগুল া হল া :
 শ্রলমর
চাশহো-দজাগান, শ্রশমলকর
খাবার-বাসস্থান-শচশকৎসা-যাতা াতসহ
অনযানয
খরচ,
শনল াজলকর সামথঘয, শ্রশমলকর োশব ও সামাশজক মূ যা লনর শভশত্তলত শ্রশমলকর নূযনতম মজুশর
শনধ্ঘাশরত হ ।
বাশির মজুশর আল াচনার মূ প্রবন্ধ পৃষ্ঠা নং.
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সাধ্ারণত এটি র্ণ্টা ধ্লর শহলসব করা হ । দযমন : শিলটলন ২১ বিলরার্ধ্ঘ শ্রশমকলের জাতী
নূযনতম মজুশর র্ণ্টা সালে ি পাউন্ড। বাং ালেলি এখলনা মাস ধ্লর মজুশর শহলসব করোর
পদ্ধস্টত চো ু আলে।
নূযনতম মজুশর হালরর কম হালর মজুশর প্রোন করা আইনত শনশষদ্ধ। তলব শনল াজক চাইল এর
দবশি মজুশর শেলত পালর।
প্রশতবির এটি পযঘাল াচনা করা হ ।
কাযঘত এটি একটি আইশন বযবস্থা, দকব টাকার অে ন । শনল াজলকরা শ্রশমকলের মজুশরর
পািাপাশি মানবাশধ্কালরর মলতা অনযানয অশধ্কার শেলতও বাধ্য হ ।

আসল মজুশর বযবস্থালক যতটা সহজ-সর বল মলন হ , শবষ টি তার দচল অলনক দবশি জটি । এটি
দকব শ্রম বা শ্রমর্ণ্টার শবশনম মূ য ন । এটি বহু মানুলষর আ -কমঘসংস্থান-জীবন ও জীশবকার সলে
জশেত। তলব এর সবলচল বে প্রভাব হল া সামাশজক ও অথঘননশতক বযবস্থা । এ িাো মজুশরর সলে
দবানাস, ভাতা, ওভারটাইম, দপনিন, গ্রযাচু ইটি, স্বাস্থযশবমা, পাশরবাশরক শনরাপত্তা, েরকষাকশষর অশধ্কার,
মাতৃ ত্ব-শপতৃ ত্বকা ীন িু টি, বনি োশ ত্ব পা ন, অবসর ব সসীমা, অথঘননশতক শবকাি, শনল াজকলের মজুশর
প্রোলনর সক্ষমতা, মুদ্রাস্ফীশত, শনতযপ্রল াজনী ও দভাগযপলণর োম, শ্রশমকলের উৎপােনিী তা, নারীর
ক্ষমতা ন ইতযাশে শবষ ও জশেত। তাই মজুশর শবষল দকালনা সর আল াচনা ন , বরং পযঘাপ্ত মলনালযাগ
শেল যথাযথ শবচার-শবলেষণ সালপলক্ষ একটি কমঘলকৌি শনধ্ঘারণ বা বযবস্থা োুঁে করালনা েরকার।
মজুশরর আল াচনার দকলে ‘জাতী নূযনতম মজুশরর’ প্রশ্নটি এ জনয
‘সাধ্ারণ নূযনতম জীবনমান’ শনশিলতর জনয জরুশর। খাতও াশর বা
শ্রশমকলের ‘নূযনতম জীবনমান’ শনশিত কলর না, দতমশন োশরদ্রয
শনরাপত্তার মলতা গুরুত্বপূণঘ শবষল ও খুব কাযঘকর প্রভাব রাখলত পালর

গুরুত্বপূণঘ দয, তা দেলির শ্রশমকলের
অঞ্চ শভশত্তক শনধ্ঘাশরত মজুশর দযমন
েূর, ববষময শনমূঘ বা সামাশজক
না।

এ কারলণ শভন্ন শভন্ন মজুশর কাঠালমা বা দবতন দে প্রণ ন না কলর সব শ্রশমলকর জনয অশভন্ন মজুশর
কাঠালমা প্রণ ন করা হ । শবশ্বজুলে এ বযবস্থা ‘জাতী নূযনতম মজুশর’ শহলসব পশরশচত। এটিলক বাুঁচার
জনয প্রল াজনী মজুশরও ব া হ । জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘাশরত না হল , জাতী নূযনতম জীবনমান
শনশিত করা সম্ভব হ না। এর ববশিষ্টযগুল া হল া :
 জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থা একটি আইশন প্রশি া, যা শনল াজলকরা দমলন চ লত বাধ্য থালক।
কাযঘত জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারণ ও বাস্তবা লনর দয প্রিাসশনক বযবস্থা ও আইশন শভশত্ত,
তা-ই এলক গুরুত্বপূণঘ কলর দতাল ।
 একান্ত প্রল াজনী পণয ও দসবার মূ য শনধ্ঘারণ কলর এবং শ্রশমক ও তার পশরবালরর চাশহো
শহলসব কলর জাতী নূযনতম মজুশর ঠিক করা হ । এ জনয প্রল াজনী পণয ও দসবার তাশ কা
প্রণ ন করলত এবং প্রশতবির দসগুল ার মূ য শহলসব করার জনয এক বা একাশধ্ক কতৃঘ পক্ষ
থালক।
 জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণ দখ া রাখা হ , যালত তা মজুরলের োশরদ্রযসীমার ঊলর্ধ্ঘ
রাখলত সক্ষম হ ।
 এই মজুশর শ্রশমকলের সে তার শনি তা দে না, দকব বাুঁশচল রাখার জনয নূযনতম উলেযাগ
গ্রহণ কলর।
শ্রশমকলের সে
জীবনযাপন শনশিলতর জনয আলরক ধ্রলনর মজুশরর োশব অলনক শেলনর। দেে
ইউশন ন, দফ্োলরিনসহ শবশভন্ন শ্রশমকবান্ধব সংগঠন বহুশেন ধ্লর এ ধ্রলনর মজুশর োশব কলর আসলি।
সম্প্রশত ইউলরালপর শবশভন্ন দেলি বাুঁচার মলতা মজুশর বা শ শভং ওল লজর োশব দবলি দজালরর সলে উলঠ
এলসলি।
দকব প্রাণধ্ারণ ন , শ্রশমকলের শবকাি, শবলনােন ও সলম্ভালগর জনয প্রল াজনী পণয, দসবা ও চাশহোর
মূ য শহসাব কলর বাুঁচার মলতা মজুশর বা জীবনধ্ারণ মজুশর (Living Wage) শনধ্ঘারণ করা হ ।
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বাসস্থান, সন্তানাশে পা ন, শচশকৎসা, যাতা াত, স্বাস্থযলসবা, কর-মূসক এবং জীবনধ্ারলণর জনয
প্রল াজনী দ্রবয ও দসবা—এই সাতটি শন ামক শহলসব কলর নূযনতম জীবনধ্ারণ মজুশর শনধ্ঘারণ করা
হ । এর ববশিষ্টযগুল া হল া :
 এটি জাতী নূযনতম মজুশরর দচল দবশি হ
 োশরদ্রযসীমা ন , বরং শ্রশমলকর চাশহো শহসাব কলর জীবনধ্ারণ মজুশর শনধ্ঘাশরত হ
 সংসার শনবঘাহ ও সন্তানাশে পা লনর জনয প্রল াজনী খরচলক সিলচলয় বিস্টি গুরুলের সলে
স্টিলিস্টচত হয়
 জীবনযাপলনর ধ্রন, অবস্থান, কর বযবস্থা ইতযাশে দভলে জীবনধ্ারণ মজুশরও হ শভন্ন শভন্ন
তলব বাুঁচার মলতা মজুশর বা জীবনযাপন মজুশর অলনক শেলনর োশব হল ও আলজা তা পৃশথবীর দবশিরভাগ
দেলি বা সমালজ প্রশতশষ্ঠত হ শন। তাই রাষ্ট্রলকই উলেযাগ শনল জাতী নূযনতম মজুশর ধ্লর শেলত হল লি।
বাং ালেলির মলতা একটি দেলি, দযখালন শ্রশমলকরা প্রশতশন ত বহু ধ্রলনর ববষময, প্রতারণা, দিাষণ ও
বঞ্চণার মধ্য শেল দকালনামলত প্রাণ ধ্ারণ করলি, দসখালন জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারণ ও বাস্তবা নই
এক বে চযাল ঞ্জ।
বাাংলাদেদের অভিজ্ঞতা :
১৯৫৭ সাল তৎকা ীন পাশকস্তান সরকার সবঘপ্রথম The Minimum Wages Act 1957 জাশর কলর। পলর
১৯৬১ সাল Minimum Wages Ordinance 1961 (আলগর আইনটি শব প্ত
ু কলর) জাশর করা হ । এ
অধ্যালেলির আওতা দসবামূ ক শিল্প প্রশতষ্ঠানসহ সব শিল্পপ্রশতষ্ঠালনর শ্রশমকলের মজুশর শনধ্ঘারলণর জনয
গঠিত হ এক শনম্নতম মজুশর দবােঘ। এরপর ১৯৭৩ দথলক ১৯৯১ সা পযঘন্ত রাষ্ট্রা ত্ত শিল্পপ্রশতষ্ঠালনর
শ্রশমকলের জনয মজুশর ও প্রাশন্তক সুশবধ্া শনধ্ঘারণ/সংলিাধ্নকলল্প সরকার সম সম মজুশর কশমিন গঠন
কলর এবং তখন পযঘন্ত দমাট চারটি মজুশর ও উৎপােনিী তা কশমিন শনল াগ করা হল লি। এগুল া ২৪টি
শিল্প খাত বা উপখালতর শ্রশমকলের নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণর শবষল সরকালরর কালি সুপাশরি দপি
কলরলি।
১৯৬৯ সাল বযাপক শ্রশমক আলদা লনর মুলখ তৎকা ীন দেপুটি মািঘা
’ অযােশমশনলেটর মাশ ক নূর
খান দেে ইউশন ন দনতা ও মাশ কপক্ষলক সলে শনল কল ক েফ্া ববঠলকর পর পাশকস্তান ইন্ডাশে া
শরল িন্স অশেঘনযান্স বা শিল্পসম্পকঘ অধ্যালেি জাশর কলরন। এ শ্রম কশমিন নূর খান কশমিন নালম
পশরশচশত পা । এলত শ্রশমকলের নূযনতম মজুশর ১৫৫ টাকা (এর মলধ্য ১২৫ টাকা মূ মজুশর এবং ৩০
টাকা প্রাশন্তক সুশবধ্া) শনধ্ঘারণ করা হল শি ।
১৯৯১ সাল গঠিত হ জাতী মজুশর ও উৎপােনিী তা কশমিন, যা ১৯৯২ সাল র শেলসির মালস
জাতী শনম্নতম মজুশর-সংিান্ত প্রশতলবেন সরকালরর কালি জমা দে । ওই প্রশতলবেলন ব া হ : শনম্নতম
মজুশর শনধ্ঘারণ ও সমন্ব করার শবশভন্ন শনণঘা ক রশহ ালি। কশমিন দমাট ি টি শনণঘা লকর শভশত্তলত
শ্রশমকলের শনম্নতম মজুশর ও উহার সমন্বল র শবষ টি শবলবচনা কশর ালি। এইগুশ
হই
: (১)
শ্রশমকলের নূযনতম চাশহো, (২) সাশবঘক অথঘননশতক অবস্থার আল ালক মাশ কলের মজুশর পশরলিাধ্ করার
ক্ষমতা, (৩) শিল্প শ্রশমকলের জীবনধ্ারণ পদ্ধশতর সলে সােৃিযপূণঘ অনযানয শ্রশমক দগাষ্ঠীর তু নামূ ক
মজুশর, (৪) অথঘননশতক উন্ন লনর অপশরহাযঘ িতঘ াশে, (৫) শ্রশমলকর সরবরাহ ও চাশহো এবং (৬)
শ্রশমলকর প্রকৃ ত মজুশর সংরক্ষণ। শবশভন্ন শহসাব-শনকাি কলর দসখালন সরকাশর কমঘচারীলের শনম্নতম ৯০০
টাকা মজুশর দেও ার সুপাশরি করা হ ।
সবঘলিষ ২০০১ সাল র জু াই মালস একটি জাতী শভশত্তক নূযনতম মজুশর কাঠালমা দর্াষণা কলরশি
সরকার। তালত ক্ষু দ্র ও মাোশর শিলল্পর শ্রশমকলের জনয ১,২০০ টাকা এবং বে শিলল্পর শ্রস্টমকল্র জনয
১,৩৫০ টাকা মাশসক নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারণ করা হ । শকন্তু এর শবলরাশধ্তা কলর মাশ কলের সলবঘাচ্চ
সংগঠন বাং ালেি এমপ্ল াসঘ দফ্োলরিন (শবইএফ্) উচ্চ আো লতর দ্বারস্থ হ । জাতী নূযনতম মজুশর
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শনধ্ঘারলণ পদ্ধশতগত নানা ত্রুটি-শবচু যশত থাকা উচ্চ আো ত এ-সংিান্ত সরকাশর শনলেঘ িনা স্থশগত দর্াষণা
কলর। পলর সরকালরর শেক দথলকও এ শবষল দতমন দকালনা তৎপরতা দেখা যা শন।
২০০৬ সাল শ্রম, শ্রশমক ও শিল্প-সম্পশকঘ ত আলগর সব আইন বাশত কলর এক নতু ন আইন জাশর করা
হ । এ আইলনর অধ্ীলন গঠিত শনম্নতম মজুশর দবােঘ এখন পযঘন্ত দমাট ৪২টি শিল্প খালতর শ্রশমকলের জনয
মজুশর শনধ্ঘারণ কলরলি। অথচ দেলি দপিার ধ্রন কল ক হাজার। এ িাো এটাও ক্ষণী দয, প্রশতটি
মজুশর দবােঘ গঠিত হল লি শ্রশমক আলদা লনর চালপ। তার পরও এসব দবােঘ দয মজুশরর সুপাশরি
কলরলি, তা অশধ্কাংি সম শ্রশমকলের োশবর অলধ্ঘলকরও কম।
শবশভন্ন শ্রম ও উৎপােনিী তা কশমিন, শ্রম ইনশিটিউট এবং শ্রশমক সংগঠন শবশভন্ন সমল শ্রশমকলের
দবুঁলচ থাকার জনয প্রল াজনী নূযনতম মজুশরর শহলসব শেল লি। দেখা দগলি, দর্াশষত মজুশরর দসসব
শহলসলবর তু না অলনক কম। তাহল এত কম মজুশর দপল শ্রশমলকরা দবুঁলচ থালক কীভালব? কীভালব
তালের শ্রমিশির পুনরুৎপােন র্লট? কাযঘত এই স্বল্প মজুশরলত কাশ ক শ্রশমলকরা তালের খরচ হও া
শ্রমিশি পুনরুৎপােন করলত পালর না। এসব শ্রশমক কম দখল , কম পলর, সন্তানাশে ও মা-বাবালক
বশঞ্চত কলর কারখানা বা শনল াজলকর জনয খালট। তাই র্াটশত দথলকই যা । ব স বাোর সলে সলে
তালের পুশষ্টর অভাবজশনত শবশভন্ন িারীশরক সমসযা প্রকট হল ওলঠ। আবার িহলরর শ্রশমক এ াকা র্ুলর
দেখা দগলি, দবশির ভাগ শ্রশমক গ্রালমর বাশে দথলক চা , মুশে, শচো, আ ,ু ফ্ , মস া ইতযাশে এলন
শনলজলের বয শনবঘাহ কলর। এসব খাবার তালের শ্রমিশি পুনরুৎপােলনর কালজ ালগ। অথঘাৎ র্ুশরল
ব লত দগল , তারা র্লরর টাকা শেল কারখানা চা া ।
গত কদেক েেদক বাাংলাদেদের মজুভর আদদালদের কদেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা :
(১) ‘জাতী নূযনতম মজুশরর’ োশবটি উলপশক্ষত দথলক দগলি। প্রা সব জাতী দফ্োলরিন এবং কখলনা
কখলনা দকালনা দকালনা রাজননশতক ে োশবটি তু ল লি। শকন্তু তা বাস্তবা লন াগাতার ও দেিলজাো
দকালনা আলদা ন বা সামাশজক প্রচার-প্রচারণা েৃিযমান ন ।
(২) মজুশরর আলদা ন এখলনা খাতও াশর নূযনতম মজুশরর োশবলত সীমাবদ্ধ। এখন পযঘন্ত জাতী
শনম্নতম মজুশর দবােঘ ৪২টি খালত নূযনতম মজুশর দর্াষণা কলরলি। এসব মজুশর শত্রপক্ষী —অথঘাৎ
মাশ কপক্ষ, শ্রশমকপক্ষ ও সরকারপলক্ষর প্রশতশনশধ্লের শনল
গঠিত দবালেঘর গৃহীত শসদ্ধান্ত অনুযা ী
শনধ্ঘাশরত হল লি। এসব শসদ্ধান্ত বাস্তবা লনর দকালনা আইনগত বাধ্যবাধ্কতা দনই। অথঘাৎ শনল াজলকরা
শ্রশমকলের নূযনতম মজুশর শেলত বযথঘ বা অস্বীকৃ ত হল বসটি অপরোধ িল স্টিলিস্টচত হয় নো। িোস্টি িো
জিোিস্ট্স্টহর প্রস্টিয়ো নো থোকোয়, অস্টধকোাংি স্টনলয়োজক শ্রস্টমকল্র ঠস্টকলয় বিোষণ জোস্টর রোখোর সুল োে বপলয়
োয়।
(৩) মজুশরর োশব সব শ্রশমলকর এবং এ বযাপালর কালরা শদ্বমত দনই। শকন্তু তার পরও মজুশরর
আলদা ন শবশেন্নতা, অশবশ্বাস, ে ী সংকীণঘতা, এনশজওবাশজ ও সংর্ালতর ঊলর্ধ্ঘ উঠলত পালরশন। ে মত শনশবঘলিলষ এক োশবলত একীভূ ত আলদা ন োনা দবুঁলধ্ ওলঠশন।
(৪) নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণ শবশভন্ন মানেণ্ড/ স্টনণধোয়ক স্টনলয় জটি তা আলি। কীভালব, শকলসর শভশত্তলত
হলব এ শহলসব? শ্রশমক পশরবালরর আকার কতটু কু হলব, খাবার বা দভাগযপণয কী পশরমাণ প্রল াজন হলব,
তা দক শনধ্ঘারণ কলর দেলব? বাসাভাো, যাতা াত, কর-মূসক দেও া, দফ্ান শব , পাশন শব , শবেুযৎ
শব ইতযাশের খরচ নূযনতম মজুশরর অন্তভুঘ ি হলব শক না, তাও শবলবচনা করা জরুশর।
(৫) শনম্নতম মজুশর দবােঘ দয মজুশর শনধ্ঘারণ কলর, তা ঠিক কত বির পর পর এবং কীভালব
পুনশনঘধ্ঘাশরত হলব, তা এখলনা শনশেঘ ষ্ট ন ।
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মজুভর ভের্ণ ারদর্ োেণ ভেক সমসযা :
মজুশর আলদা লনর বা মজুশর শনধ্ঘারণ প্রশি ার ক্ষয দকব একটি অে—দযমন : পাুঁচ হাজার বা েি
হাজার টাকা শনধ্ঘারণ করা ন । বরং এর দপিলন কাযঘকর রাষ্ট্রী , সামাশজক, অথঘননশতক ও মানশবক
েিঘনলক প্রশ্ন করাও এর এক উলেিয।
একজন োেুোলরর কাজলক সমাজ একজন শিক্ষলকর কালজর তু না অগুরুত্বপূণঘ বল শবলবচনা কলর
বল ই োেুোলরর মজুশর হ শিক্ষলকর দচল কম। আবার শিল্পকারখানার পণয শবশি কলর েৃিযমান অথঘ
দরাজগার হ বল , সমালজ একজন কৃ শষ শ্রশমলকর দচল একজন দমকাশনক বা প্রযুশিশবলের দবতন দবশি
হ ।
এর বাইলরও আলি বহু ধ্রলনর ববষময। প্রশতটি শিশুর সমান শিক্ষার সুলযাগ [সংশবধ্ালনর ১৭ অনুলেলে
স্বীকৃ ত], প্রলতযক মানুলষর সমান শচশকৎসা পাও ার সুলযাগ [সংশবধ্ালনর ১৮ অনুলেলে স্বীকৃ ত] এবং
‘দমহনতী মানুষলক—কৃ ষক ও শ্রশমকলক—এবং জনগলণর অনগ্রসর অংিসমূহলক সক প্রকার দিাষণ হলত
মুশি’ [সংশবধ্ালনর ১৪ অনুলেে] শেলত হল ধ্নী-সে শনশবঘলিলষ সব পশরবালর সন্তান পা লন নূযনতম
একই পশরমাণ বয হও ার কথা। দস শহলসলব মজুশরর তীি ববষময দমলন দনও া সম্ভব ন । সম্প্রশত পাস
হও া সরকাশর কমঘচারীলের চাকশর (লবতন ও ভাতাশে) আলেি ২০১৫-দত সলবঘাচ্চ দবতন শনধ্ঘাশরত
হল লি ৭৮ হাজার টাকা এবং সবঘশনম্ন আট হাজার ২৫০ টাকা। এ দক্ষলত্র ববষময প্রকট ও েৃিযমান।
প্রাদোভগক সমসযা
(১) আইরন্ কাঠানমাি অন্ুপরিরত: জোতীয় নযযনতম মজুস্টর িযিস্থো চো ু করলত হল এর জনয একটি
আইস্টন কোঠোলমো প্রলয়োজন, অথচ িোাং োল্লি তো বনই। িোাং োল্ি শ্রম আইন ২০০৬-এর [ ো ২০০৯,
২০১০ ও ২০১৩-বত সাংলিোস্টধত হয়] ১৩৮ ধোরোয় স্টনম্নতম মজুস্টর বিোর্ধ প্রস্টতষ্ঠো কলর স্টিস্টভন্ন স্টিলের
শ্রস্টমকল্র জনয পৃথকভোলি মজুস্টর স্টনধধোরলণর সুল োে রোখো হলয়লে। আইলনর একো্ি অধযোলয়র অধীন
১৩৮ ধোরো বথলক শুরু কলর ১৪৯ ধোরো প ধন্ত বমোট ১২টি ধোরোয় বকোথোও জোতীয় স্টনম্নতম মজুস্টর
প্র্োলনর সুল োে রোখো হয়স্টন। ১৪৯ ধোরোয় ি ো হলয়লে ‘স্টনম্নতম মজুস্টর হোলরর বচলয় কম হোলর মজুস্টর
প্র্োন স্টনস্টষদ্ধ,’ অথচ এ স্টনয়ম অমোনয করল স্টক হলি, তোর িযোখযো আইনটিলত ব মন বনই, বতমস্টন
আইলনর ব িযোখযো, অথধোৎ িোাং োল্ি শ্রম স্টিস্টধমো ো ২০১৫, তোলতও উলেখ করো হয়স্টন।
(২) ঘণ্টা র্নি মজুরি রিনসব ন্া কনি মাসওয়ারি মজুরি রন্র্ধ ািনণ জটিলতা: এতস্ট্ন ব ভোলি মজুস্টর
স্টনধধোস্টরত হলয়লে িো স্টনধধোরলণর সুপোস্টরি করো হলয়লে, তোলত িড় জটি তো সৃস্টি কলরলে মোস ধলর মজুস্টর
স্টহলসলির পদ্ধস্টত। এর ্ুটি খোরোপ প্রভোি আলে: প্রথমত এটি অলনকলেলে শ্রমলিোষলণর সুল োেলক অিোস্টরত
কলরলে, স্টিতীয়ত, কৃ স্টষশ্রস্টমক, েৃহশ্রস্টমক, স্ট্নমজুলরর মলতো শ্রস্টমকল্র স্টনলয়োজকল্র মলধয এক ধরলনর
েোস েস্টড়লয়লে। ফল , এসি স্টনলয়োজক ‘জোতীয় নযযনতম মজুস্টর িযিস্থোর’ ব োরতর স্টিলরোধী হলয় উলঠলে।
এল্লি অলনক বপিো আলে, ব গুল োর কমধ ণ্টো আলজো স্টনস্ট্ধি নয়, ব মন: কৃ স্টষ শ্রস্টমক, ব্োকোস্টন,
েৃহশ্রস্টমক ইতযোস্ট্। আিোর অলনকগুল োর কমধ ণ্টো স্টনস্ট্ধি থোকল ও বিস্টিরভোে স্ট্লন বিস্টি সময় কোজ
করলত হয়, অথচ তোর জনয ওভোরটোইম বমল নো। ব মন: সোাংিোস্ট্ক, স্কু স্টিেক ইতযোস্ট্। এই বিষময
্যর করোর জনযই স্টিশ্বজুলড় ণ্টোওয়োস্টর মজুস্টর স্টহলসলির পদ্ধস্টত সিধে স্বীকৃ ত।
আিোর, কৃ স্টষমজুরল্র মোস্টসক জোতীয় নযযনতম মজুস্টর ১২,০০০/-টোকো স্টনধধোরণ করো হল , অস্টধকোাংি
কৃ ষলকর পলে তো ব্ওয়ো প্রোয় অসম্ভি হলয় পড়লি। অথচ ণ্টো প্রস্টত মজুস্টর ৫০ টোকো স্টনধধোস্টরত হল
চোষী তোর মজুরলক স্ট্লন আট ণ্টো কোজ করোর জনয ৪০০ টোকো মজুস্টর ব্লিন। স্ট্ মোলস ১০ স্ট্ন
মজুস্টরলক কোলজ স্টনলত হয়, তলি মজুস্টর স্ট্লত হলি চোর হোজোর টোকো। ো ভরো বমৌসুলম একজন চোষী
অহরহই মজুরলক স্ট্লয় থোলকন। অথচ ১০ স্ট্লনর জনয পুলরো মোলসর মজুস্টর অথধোৎ ১২ হোজোর টোকো স্ট্লত
হল , চোষী ফতু র বতো হলিনই, জোতীয় নযযনতম মজুস্টর িযিস্থোর স্টিরুলদ্ধ িক্ত অিস্থোন স্টনলয় বনলিন।
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জাতীে েূযেতম মজুভর ভের্ণ ারদর্র ভবরুদদ্ধ ভেদোজকদের যুভির জবাব
বেশনক প্রথম আল ালত ১৮ দম ২০১৩ তাশরলখ প্রকাশিত ‘দেলি দকালনা জাতী শভশত্তক নূযনতম মজুশর
কাঠালমা দনই’ িীষঘক এক প্রশতলবেন প্রকাশিত হ । তালত জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থার শবরুলদ্ধ
বাং ালেি এমপ্ল াসঘ দফ্োলরিলনর (শবইএফ্) যুশি উলঠ এলসলি। শবইএলফ্র তৎকা ীন সভাপশত ফ্জ ু
হক জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থার শবলরাশধ্তা কলর খাতও াশর মজুশর শনধ্ঘারণ বযবস্থার পলক্ষ প্রথম
আল ালক বল ন, ‘শিল্প খালতর সামথঘয ও সক্ষমতা শবচার কলর খাতশভশত্তক নূযনতম মজুশরই যুশিযুি।
একটি শ্রমর্ন শিলল্প দয ধ্রলনর নূযনতম মজুশর প্রল াজন হলব, একটি পুুঁশজর্ন শিলল্প দস ধ্রলনর নূযনতম
মজুশরর প্রল াজন হলব না।’
ফ্জ ু হক আরও বল ন, ‘একটি জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারণ করা হল একাশধ্ক সমসযা দেখা
দেলব। প্রথমত, দেলির শবরাট অনানুষ্ঠাশনক খালতর জনযও এই নূযনতম মজুশর প্রোলনর আইশন
বাধ্যবাধ্কতা দেখা দেলব। অথচ অনানুষ্ঠাশনক খালতর অন্তভুঘ ি শবশভন্ন উপখালতর দসই সুলযাগ ও সামথঘয
দনই। শদ্বতী ত, উুঁচু হালর মজুশর শেলত সক্ষম ও দেও া প্রল াজন এমন অলনক শিল্প খাতও জাতী
নূযনতম মজুশরর দোহাই শেল শ্রশমকলের কম মজুশর দেলব। এলত শ্রশমলকরা বশঞ্চত হলব।’
‘শবইএলফ্র সভাপশত উোহরণ শেল বল ন, ওষুধ্ শিলল্পর শ্রম মজুশর আর দহাশস াশর শিলল্পর
শনি ই একই ধ্রলনর হলত পালর না। নূযনতম মজুশরলতই দসখালন পাথঘকয হও া প্রল াজন। শতশন
বল ন দয খাতশভশত্তক মজুশর ওই খালতর প্রশতলযাশগতা সক্ষমতার আল ালক শনধ্ঘারণ করার সুলযাগ
সবশকিু শবলবচনা জাতী নূযনতম মজুশর কতটা বাস্তবসম্মত, তা দভলব দেখা েরকার বল ও
কলরন শতশন।’

মজুশর
আরও
থালক।
মন্তবয

বেশনক প্রথম আল ালত ১৪ দম ২০১৪ সাল প্রকাশিত ‘নূযনতম জাতী মজুশর অশনশিত’ শিলরানালমর
আলরকটি প্রশতলবেন প্রকাশিত হ । দসটিলতও আলরক যুশি দেখান শনল াজলকরা। প্রশতলবেলন ব া হ ,
‘বাং ালেি এমপ্ল াসঘ দফ্োলরিলনর (শবইএফ্) সালবক সভাপশত ফ্জ ু হলকর মলত, একটি জাতী শভশত্তক
শনম্নতম মজুশর একশেলক দেলির শবরাট অনানুষ্ঠাশনক খালতর জনয মজুশর প্রোলনর আইশন বাধ্যবাধ্কতা
বতশর করলব। অথচ অনানুষ্ঠাশনক খালতর অন্তভুঘ ি শবশভন্ন উপখালতর দসই সক্ষমতা দনই। অনযশেলক,
অশধ্ক হালর মজুশর শেলত সক্ষমতা থাকা সলেও অলনক শিল্প খাত জাতী নূযনতম মজুশরর অজুহাত তু ল
শ্রশমকলের কম মজুশর শেলত চাইলব, যা আবার শ্রম অসলন্তাষ বতশর করলত পালর।
বতশর দপািাক বা ওষুধ্ শিলল্পর শ্রম মজুশর আর দেি াই কারখানার বা দহাশস াশর শিলল্পর নূযনতম মজুশর
একই ধ্রলনর হলত পালর না উলেখ কলর ফ্জ ু হক বল ন, ‘আসল খাতশভশত্তক মজুশর সংশেষ্ট খালতর
প্রশতলযাশগতা সক্ষমতার আল ালক শনধ্ঘারণ করার সুলযাগ থালক।’
ব া হলে, খাতও াশর মজুশর শনধ্ঘারলণ দখ া রাখা হ , দকান খাত কতটু কু পুশুঁ জর্ন ও শ্রমর্ন। ‘একটি
শ্রমর্ন শিলল্প দয ধ্রলনর নূযনতম মজুশর প্রল াজন হলব, একটি পুশুঁ জর্ন শিলল্প দস ধ্রলনর নূযনতম মজুশর
প্রল াজন হলব না।’ এ দক্ষলত্র দকব েুটি কথা ব াই যলথষ্ট। প্রথমত, নূযনতম মজুশর পাশরশ্রশমলকর
সবঘশনম্ন সীমা, সলবঘাচ্চ ন । শনল াজলকরা চাইল ই শ্রমর্ন শিলল্পর শ্রশমকলের পুুঁশজর্ন শিলল্পর শ্রশমকলের
দচল দবশি দবতন শেলত পালরন। শদ্বতী ত, শ্রশমকলের মজুশর ‘যথাসাধ্য কশমল রাখার’ দয নীশত
শনল াজলকরা দমলন চল ন, তার অথঘ এই ন দয, শ্রশমকলের অশত েশরদ্র বা হতেশরদ্র অবস্থা রাখলত
হলব এবং তালের কখলনাই সে জীবনযাপন করলত দেও া যালব না। শ্রশমকলের আরও একটু ভাল া
অবস্থা রাখলত মাশ কলের সশেোই যলথষ্ট।
আর জাতী শনম্নতম মজুশর থাকল তা অনয দকালনা খাতও াশর মজুশরর সলে সংর্াতম পশরশস্থশত বতশর
করলব, এ শচন্তা অবান্তর। কারণ, শবশভন্ন খাত তার সামথঘয ও কালজর ধ্রন অনুযা ী মজুশর শনধ্ঘারণ
কলর। এমনশক একই খালতর েক্ষ-অেক্ষ শ্রশমকলের মজুশরলত তফ্াৎ হল থালক। শকন্তু জাতী নূযনতম
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মজুশর হল া মজুশরর সবঘশনম্ন সীমা, যা শন শিত ও অশন শিত সব খালতর শ্রশমকলের এক ধ্রলনর আশথঘক
সুরক্ষা এবং শনম্নতম জীবনমালনর শনি তা দে ।
ভবশ্ব অভিজ্ঞতা :
শবশ্ব শ্রম সংস্থার (আইএ ও) ১৮৭ সেসয রালষ্ট্রর প্রা সবকটিলতই নূযনতম মজুশর বযবস্থা চা ু আলি।
তলব জাতী শনম্নতম মজুশর বযবস্থা এখলনা সব রালষ্ট্র চা ু হ শন। গত ১০ বিলর যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয,
জামঘাশন, ফ্রান্স, আইস যান্ড, চীন, জাপানসহ বহু রালষ্ট্র জাতী নূযনতম মজুশর চা ু হল লি। আমালের
প্রশতলবিী রাষ্ট্রসমূলহর মলধ্য ভারত ও পাশকস্তালন নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণর োশ ত্ব প্রালেশিক সরকালরর
হালত নযস্ত। শম ানমার ও দনপাল জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থা চা ু আলি। শ্রী ো শতনটি খালতর
(কৃ শষ, শিল্প ও দসবা) জনয েক্ষ, আধ্ােক্ষ ও অেক্ষ ধ্রলনর শ্রশমকলের জনয পৃথক শনম্নতম মজুশরর
বযবস্থা চা ু আলি।
আইএ ও-র Conditions of Works and Empoyment ফ্রাুঁলসা া ইউরে (Francois Eyraud) ও
কযাথশরন সালগট (Catherine Saget) তাুঁলের দ খা The Fundamentals of Minimum Wage Fixing
(2005) বইল আইএ ও সেসয রাষ্ট্রগুল ার মজুশর বযবস্থা শনল শবস্তাশরত আল াচনা কলরলিন। দসখালন
তাুঁরা দেশখল লিন, ২০০৫ সা পযঘন্ত দমাট ৬৮টি রালষ্ট্র সরকার ও ইউশন নলের উলেযালগ জাতী বা
প্রালেশিক শনম্নতম মজুশর চা ু কলরলি। দমাট আটটি শনণঘা ক বা শন মলকর ওপলর শভশত্ত কলর শবশভন্ন
রাষ্ট্র জাতী শনম্নতম মজুশর শনধ্ঘারণ কলরলি। এগুল া হল া : (১) তু নামূ ক মজুশর, (২) সামাশজক
শনরাপত্তা সুশবধ্া, (৩) শ্রশমক ও পশরবারবলগঘর নূযনতম চাশহো, (৪) মুদ্রাস্ফীশত, (৫) শ্রশমলকর
সরবরাহ ও চাশহো, (৬) অথঘননশতক পশরশস্থশত ও উন্ন ন, (৭) উৎপােনিী তা এবং (৮)
শনল াজকলের মজুশর পশরলিালধ্র ক্ষমতা। তলব সব রাষ্ট্র সব শনণঘা কলক গ্রহণ কলরশন। অলনলকই েুই বা
শতনটি শনণঘা ক শনল কাজ কলরলি।
আলরকটি গুরুত্বপূণঘ শবষ হল া : মাত্র ৩ িতাংি রালষ্ট্রর সরকালরর অংিগ্রহণ ও উলেযাগ িাো মাশ ক
ও শ্রশমকপলক্ষর দ াকলের মধ্যস্থতা জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘাশরত হল লি। শত্রপক্ষী মজুশর পশরষলের
মাধ্যলম দযসব রালষ্ট্র মজুশর শনধ্ঘাশরত হল লি, দসখালন সামাশজক সংস্থাগুল া গুরুত্বপূণঘ ভূ শমকা পা ন
কলরলি।
এমআইটির জীবেযাপে মজুভরর ভিসাব :
আলমশরকা যুিরালষ্ট্রর মযাসাচু লসটস ইনশিটিউট অব দটকলনা শজর (এমআইটি) অথঘননশতক ভূ লগা ও
অঞ্চ পশরকল্পনা শবভালগর অধ্যাপক অযাশম দক. গ্লাসলম ার ২০০৪ সাল একটি মজুশর শনধ্ঘারণ বযবস্থা
চা ু কলরন। এর নাম দেও া হ : জীবনযাপন মজুশর পশরমাপক বা Living Wage Calculator।
বাজারের অনুযা ী, একটি পশরবালরর জনয প্রল াজনী নূযনতম খাবার, শিশুপা ন, স্বাস্থযলসবা, বাসাভাো,
যাতা াতসহ অনযানয প্রাশন্তক প্রল াজলনর (লযমন : দপািাক, প্রাসাধ্নী, দফ্ান ইতযাশে) জনয যতটু কু
অলথঘর প্রল াজন, তা এই প্রকলল্পর মাধ্যলম শহলসব করা হ । একটি একটি কশম্পউটার ও ইন্টারলনটশভশত্তক
বযবস্থা, যা যুিরালষ্ট্র প্রশতটি অেরালজযর জনয আ াো কলর জাতী নূযনতম মজুশর শহলসব কলর থালক।
সাংদেদপ ভিসাবটি এ রকম :
দমৌশ ক চাশহো বাবে বালজট = খাবার খরচ + সন্তান পা ন বয + (ইন্সুযলরলন্সর শপ্রশম াম +
স্বাস্থযলসবা) + বাসাভাো + পশরবহন বয + অনযানয প্রল াজনী শজশনসপত্র
জীবনযাপন মজুশর শনধ্ঘারলণ দমৌশ ক চাশহোর ওপলর আলরাশপত কর শহলসব করল োুঁো :
জীবনযাপন মজুশর = দমৌশ ক চাশহো বাবে বালজট + {দমৌশ ক চাশহো বাবে বালজট * (সব ধ্রলনর
কর)}
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এ দক্ষলত্র, খাবালরর খরচ শহসাব করা হল লি আলমশরকা যুিরালষ্ট্রর কৃ শষ শবভালগর ‘সস্তা খাবার
পশরকল্পনা’ দথলক। শিশু পা লনর খরলচর তথয দনও া হল লি National Association of Child Care
Resource and Referral Agencies (NACCRRA)-এর েশরদ্র পশরবালরর শিশুপা ন বয তাশ কা
দথলক। স্বাস্থযলসবা বাবে খরলচর শহলসব করা হল লি—(১) পাশরবাশরক স্বাস্থযশবমা, (২) গে শচশকৎসা
বয , (৩) ওষুলধ্র োম, (৪) ওষুলধ্র সরবরালহর খরচ ধ্লর। বাসাভাোর শহলসব এলসলি Department
of Housing and Urban Development-এর Fair Market Rents (FMR) বা স্বস্তা বাশেভাোর শবশধ্
দথলক। পশরবহন খরলচর দটাকা হল লি Bureau of Labour Statistics-এর Consumer Expenditure
Survey দথলক। এলত কার ও োলকর ভাো, জ্বা াশন খরচ, অনযানয পশরবহলনর ভাো এবং
গণপশরবহলনর ভাো শহলসব করা হল লি। অনযানয প্রল াজনী শজশনসপত্র বাবে বযল র তাশ কালত অন্তভুঘ ি
হল লি দপািাক, বাসার রক্ষণালবক্ষণ, প্রসাধ্নী, পোলিানা ইতযাশের খরচ। কলরর খালত ধ্রা হল লি দকব
আ করলক।
পযণ াদলাচো :
জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থা দকব অথঘননশতক শবকালির জনয অপশরহাযঘ তাই ন , একটি মানশবকোশরদ্রযমুি সমাজ গঠলনর জনযও একান্ত প্রল াজনী । শ্রশমলকরা পযঘাপ্ত মজুশর দপল শনলজলের ও সন্তানলের
শিশক্ষত ও প্রশিশক্ষত কলর তু লত পারলব। তালত বােলব উৎপােনিী তা, শবকাি হলব জাতী অথঘনীশতর।
ববষমযপূণঘ মজুশর বযবস্থা নারী ও শিশু শ্রশমকলের দযভালব বশঞ্চত করলি, তার শবরুলদ্ধ দমাক্ষম হাশত ার
হলত পালর জাতী নূযনতম মজুশর বযবস্থা।
শবশ্ববযাংলকর তথয অনুযা ী, বাং ালেলির দমাট জনসংখযা ১৫ দকাটি ৬৬ াখ এবং হতেশরদ্র মানুলষর
সংখযা দমাট জনসংখযার ১৭.৬ িতাংি, অথঘাৎ প্রা েুই দকাটি ৭৬ াখ। জাতী নূযনতম মজুশর
জনসংখযার বাশকলের ওপলর হ লতা দতমন দকালনা প্রভাব দফ্ লব না, শকন্তু এই বযবস্থা হতেশরদ্র
মানুষলের একটি সম্মানজনক জীবলনর সুলযাগ দেলব।
জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণ সমসযা হল া এর জনয শনণঘা ক বা শন ামক শনধ্ঘারণ করা এবং দসসবলক
যথাযথভালব শবচার করা। শ্রমিশি পুনরুৎপােলনর জনয বা সুস্থ-সব ভালব টিলক থাকার জনয শ্রশমলকর
দয অলথঘর প্রল াজন হ , দসটি শহলসব করারও একটি স্থা ী বযবস্থা থাকা প্রল াজন। এ জনয শবশভন্ন
সরকাশর-দবসরকাশর প্রশতষ্ঠানলক কীভালব কালজ াগালনা যা , তাও শবলবচনা করা েরকার।
শবলশ্বর শবশভন্ন দেলি মজুশর শনধ্ঘারলণর তৎপরতা পযঘাল াচনা কলর আমরা দেলখশি, জাতী নূযনতম মজুশর
শনধ্ঘারলণ সরকালরর সশেো, ইউশন ন ও দফ্োলরিনগুল ার চাপ, সামাশজক ও গলবষণা প্রশতষ্ঠানগুল ার
সমশন্বত উলেযাগ একান্ত প্রল াজন। অথচ এ দেলি জাতী নূযনতম মজুশরর জনয যূথবদ্ধ আলদা লনর
দকালনা উলেযাগ েৃিযমান ন । রাজননশতক ে ােশ র প্রভাব শ্রশমক আলদা নলক খণ্ড-শবখণ্ড কলর রাখার
দক্ষলত্র খুবই খারাপভালব কাযঘকর রল লি। এই সংকীণঘতা ও প া নপর মানশসকতালক উৎরালত না পারল
মজুশরর আলদা ন দতা বলটই, পুলরা শ্রশমক আলদা নই দভলস্ত দযলত বাধ্য।
সুতরাং







শকিু প্রশ্ন গুরুলত্বর সলে আল াশচত হও া েরকার। দযমন :
জাতী নূযনতম মজুশর শনধ্ঘারলণর শনণঘা কগুল া কী কী?
শনণঘা ক পশরমালপর পদ্ধশত দকমন হলব?
প্রল াজনী তথয বা পশরসংখযান দকালেলক আসলব?
মজুশর আলদা নলক সহা তার জনয প্রচার, গলবষণা, পশরসংখযান, প্রযুশি, প্রকািনা ইতযাশে
কীভালব বতশর হলব?
জাতী নূযনতম মজুশরর োশবলত যূথবদ্ধ শ্রশমক আলদা ন শক সম্ভব?
সমশন্বত ও যূথবদ্ধ কালজর ধ্রন বা রূপলরখা কী হলব?

বাশির মজুশর আল াচনার মূ প্রবন্ধ পৃষ্ঠা নং.
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বাং ালেি শ্রম ইনশিটিউট (বাশি) আল াশজত আজলকর সভা এমন সংগঠন ও বযশিবগঘলক আমিণ
জানালনা হল লি, যাুঁরা মজুশর শনধ্ঘারলণর শবষ টিলত েীর্ঘশেন শবশভন্ন গুরুত্বপূণঘ ভূ শমকা দরলখ চল লিন।
উপশস্থত সবার অশভজ্ঞতা ও পরামিঘ শবশনমল র মাধ্যলম আমরা শ্রশমকলের জনয একটি জাতী নূযনতম
বযবস্থা প্রণ লন করণী শস্থর করলত পারব, এটাই প্রতযািা। সবাইলক ধ্নযবাে।
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