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ন্যূন্তম মজরুি ৮০০০, শ্ররমক সংগঠন্গুল োি প্রতূোখ্ূোন্ 

কালের কণ্ঠ অনোইন    

১৪ সসলেম্বি, ২০১৮ ১৫:২৯ 

 

সেলেি িপ্তোরন্ আলেি প্রধোন্ খ্োত ততরি স োেোক রেলেি শ্ররমকলেি জন্ূ ন্যূ ন্তম মজরুি 

স োষণো কলিলে সিকোি। আলগি মজরুি সেলক েইু হোজোি ৭০০ টোকো বোরিলে ন্তুন্ ন্যূ ন্তম 

মজরুি কিো হলেলে আট হোজোি টোকো। আগোমী রিলসম্বি সেলক এই মজরুি কোর্যকি হলব। 

আলগ এই মজরুি রে   োাঁচ হোজোি ৩০০ টোকো। অন্ূরেলক ন্যূ ন্তম এই মজরুি প্রতূোখ্ূোন্ 

কলিলে স োেোক রেলেি শ্ররমক সংগঠন্গুল ো। ন্যূ ন্তম ১৬ হোজোি টোকোি েোরবলত অন্ি 

সংগঠন্গুল ো রবলষোভ সমোলবে কমযসযরচ স োষণো কলিলে। 
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গতকো  বৃহস্পরতবোি সরচবো লে শ্রম ও কমযসংস্থোন্ প্ররতমন্ত্রী মরুজব ু হক চুন্ন ুএক সংবোে 

সলে লন্ ন্যূ ন্তম মজরুি স োষণোি কেো জোন্োন্। রতরন্ বল ন্, রেগরগিই এ রবষলে একটি 

প্রজ্ঞো ন্ জোরি কিো হলব। এলত মোর ক ও শ্ররমক লষি প্ররতরন্রধিো সেত হলেলেন্। 

প্ররতমন্ত্রীি সংবোে সলে লন্ি আলগ মজরুি সবোলিয ি সংরষপ্ত তবঠক অন্রুিত হে। 

সসগুন্বোরগচোি সবোিয  কোর্যো লে অন্রুিত ওই তবঠলক সভো রতত্ব কলিন্ মজরুি সবোলিয ি 

সচেোিমূোন্ তসেে আরমন্ু  ইস োম। এ সমে উ রস্থত রেল ন্ মোর ক লষি প্ররতরন্রধ 

রবরজএমইএ সভো রত রসরিকুি িহমোন্, শ্ররমক লষি প্ররতরন্রধ েোমসনু্নোহোি ভযাঁ ইেো, শ্ররমক লষি 

স্থোেী প্ররতরন্রধ ফজ  ু হক মনু্ট, মোর ক লষি স্থোেী প্ররতরন্রধ কোজী সোইফুরিন্ ও রন্িল ষ 

প্ররতরন্রধ ঢোকো রবশ্বরবেূো লেি অধূো ক ি. কোমো  উরিন্। 

মজরুি সবোলিয ি সচেোিমূোন্ আরমন্ু  ইস োম বল ন্, এি আলগ চোিটি তবঠলক মোর ক ও 

শ্ররমক ষ একমত হলত ন্ো  োিোে উভে  ষ প্রধোন্মন্ত্রীি কোলে র্োে। প্রধোন্মন্ত্রী উভে 

 লষি কেো শুলন্ স োেোক শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি আট হোজোি টোকো রন্ধযোিণ কলি সেন্। 

রবরজএমইএ সভো রত রসরিকুি িহমোন্ সোংবোরেকলেি বল ন্, ‘আমিো সচলেরে োম ন্যূ ন্তম 

মজরুি সোত হোজোি টোকো হলব। রকন্তু প্রধোন্মন্ত্রী আট হোজোি টোকো কিোি রন্লেযে সেওেোি 

 ি আমিো তো সমলন্ রন্লেরে। ৫১ েতোংে মজরুি বরৃি সকোলন্োভোলবই কম ন্ে। 

ন্তুন্ এই মজরুি কোঠোলমোলত সবযরন্ম্ন ময  সবতন্ ধিো হলেলে চোি হোজোি ১০০ টোকো, 

বোরিভোিো েইু হোজোি ৫০ টোকো, রচরকৎসোভোতো ৬০০ টোকো, র্োতোেোত ৩৫০ টোকো এবং 

খ্োেূভোতো ৯০০ টোকো। 

প্ররতমন্ত্রী মরুজবু  হক চুন্ন ু আলিো জোরন্লেলেন্, আ োতত স োেোকরেলেি শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম 

মজরুি স োষণো কিো হল ো। অন্ূোন্ূ শ্ররমকলেি সবতন্ কোঠোলমো  লি স োষণো কিো হলব। 

এি আলগ সেলে এ খ্োলতি শ্ররমকলেি জন্ূ ১৯৮৪ সোল  প্রেম মজরুি স োষণো কিো হে। ওই 

সমে শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি রে  ৬৩০ টোকো।  লি ১৯৯৪ সোল  ৯৩০ টোকো, ২০০৬ 

সোল  এক হোজোি ৬৬২ টোকো এবং ২০১০ সোল  শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি স োষণো কিো হে 



রতন্ হোজোি টোকো। তলব ২০১৩ সোল  এলস ময  মজরুি রন্ধযোিণ কিো হে  োাঁচ হোজোি ৩০০ 

টোকো। 

স োেোক শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি স োষণোি  ি গতকো  গোলমযন্টস শ্ররমক সেি ইউরন্েন্ 

সকলেি সোধোিণ সম্পোেক জর  তো কুেোি বল ন্, স োরষত মজরুিি মোধূলম শ্ররমকলেি সলে 

অন্ূোর্ূ আচিণ কিো হলেলে। এই মজরুি সকোলন্োভোলবই বোজোিেলিি সলে রম  সন্ই। এিই 

মলধূ িোষ্ট্রোেত্ত খ্োলতি ন্যূ ন্তম মজরুি স োষণো কিো হলেলে ১৭ হোজোি টোকোি সবরে। অেচ 

িপ্তোরন্ আলেি বি খ্োত স োেোক খ্োলতি শ্ররমকলেি জন্ূ মজরুি স োষণো কিো হলেলে আট 

হোজোি টোকো। এ খ্োলতি শ্ররমকলেি সলে এটো প্রতোিণো। এই মজরুি প্রতূোহোি কলি শ্ররমকলেি 

েোরব ১৬ হোজোি টোকো  নু্রবযলবচন্োি েোরব জোন্োরি। 

রসর রিি গলবষণো  রিচো ক সখ্োন্দকোি সগো োম সমোেোলেম কোল ি কণ্ঠলক বল ন্, স োরষত 

মজরুি সকোলন্োভোলবই ন্ূোর্ূ ন্ে। এটো তোলেি রন্রিত জীবন্ র্ো লন্ি জন্ূ কষ্টকি। 

রসর রিি প্রস্তোব রে  ১০ হোজোি ২৮ টোকো। অন্তত এখ্লন্ো এই প্রস্তোবন্ো প্রধোন্মন্ত্রী রবলবচন্োে 

রন্লত  োলিন্। 

শ্রম আইন্ অন্রু্োেী প্ররত  োাঁচ বেি  ি  ি মজরুি কোঠোলমো  র্যোল োচন্ো কিলত হে। 

সবযলেষ ২০১৩ সোল ি রিলসম্বলি মজরুি কোঠোলমো  নু্মযয ূোেন্ কলি ন্তুন্ মজরুি কোঠোলমো 

স োষণো কিো হলেরে । সস রহলসলব আগোমী রিলসম্বলি ন্তুন্ মজরুি কোঠোলমো বোস্তবোেন্ কিোি 

আইরন্ বোধূবোধকতো িলেলে। 

তবঠলক শ্রম প্ররতমন্ত্রী বল ন্, তবলেরেক মদু্রোি ৮৪ েতোংে আে কলি ততরি স োেোক খ্োত। 

মোর ক ও শ্ররমক লষি কেো শুলন্ প্রধোন্মন্ত্রী সুিু সমোধোন্ রেলেলেন্। 

এি আলগ িোজধোন্ীি সতো খ্োন্ো সিোলি রন্ম্নতম মজরুি সবোলিয ি সচেোিমূোলন্ি কোর্যো লে 

সবোলিয ি  ঞ্চম তবঠক অন্রুিত হে। সসখ্োলন্ মোর ক ও শ্ররমক লষি প্ররতরন্রধ উ রস্থত 

রেল ন্। প্রধোন্মন্ত্রীি রন্লেয লে সসখ্োলন্ েইু  ষই সবযরন্ম্ন মজরুি আট হোজোি টোকো কিোি  লষ 

সেত হে। তবঠক সেলষ মজরুি সবোলিয ি সচেোিমূোন্ তসেে আরমন্ু  ইস োম সরচবো লে রগলে 

সবোলিয ি চযিোন্ত রসিোন্ত জমো সেে।  লি শ্রম প্ররতমন্ত্রী সিকোলিি ন্তুন্ রসিোলন্তি কেো স োষণো 

সেন্। 



এি আলগ গত ১৬ জ ুোই তৃতীে তবঠলক মোর ক ও শ্ররমক ষ তোলেি প্রস্তোবন্ো জমো সেে। 

ওই তবঠলক শ্ররমক ষ সবযরন্ম্ন মজরুি ১২ হোজোি ২০ টোকো কিোি েোরব জোন্োে। রবেূমোন্ 

মজরুি ১২৬.৭৯ েতোংে  র্যন্ত বোিোলন্োি প্রস্তোব সেে তোিো। রব িীলত মোর ক ষ েে হোজোি 

৩৬০ টোকো ন্যূ ন্তম মজরুিি প্রস্তোব সেে।  লি সবোলিয ি চতুেয সভোে সবোিয  সচেোিমূোন্ েইু 

 ষলকই রকেুটো েোি রেলে ভোিসোলমূি আহ্বোন্ জোন্োন্। 

এরেলক ন্যূ ন্তম ন্তুন্ মজরুি প্রতূোখ্ূোন্ কলিলে শ্ররমক সংগঠন্গুল ো। মজরুি সবোলিয ি সভো 

চ োকোল  সবে কলেকটি শ্ররমক সংগঠন্ ১৬ হোজোি টোকো সবযরন্ম্ন মজরুিি েোরবলত সতো খ্োন্ো 

সিোলি রবলষোভ কলি। মজরুি স োষণোি  ি জোতীে সপ্রস ক্লোলবি সোমলন্ তোৎষরণক প্ররতবোে 

সমোলবে কলি গোলমযন্ট শ্ররমক সেি ইউরন্েন্ সকে। সমোলবে সেলক অরব লম্ব স োরষত মজরুি 

 নু্রবযলবচন্ো কলি ১৬ হোজোি টোকো রন্ধযোিণ কিোি েোরব জোন্োলন্ো হে। 

সমোলবলে সন্তোিো বল ন্, বতয মোন্ বোজোলি আট হোজোি টোকো রেলে কোলিো  লষ জীবন্ ধোিণ 

কিো এবং উৎ োেন্ অবূোহত িোখ্ো সম্ভব ন্ে। স োরষত মজরুি অগ্রহণলর্োগূ। তোাঁিো বল ন্, 

িোষ্ট্রোেত্ত খ্োলতি শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি প্রোে ১৮ হোজোি টোকো স োরষত হলেলে। সসখ্োলন্ 

স োেোক খ্োলতি শ্ররমকলেি ন্যূ ন্তম মজরুি অলধযলকিও কম। শ্ররমকিো এই চিম তবষমূ 

কখ্লন্ো সমলন্ সন্লব ন্ো।  

 


