বি ক গােম স িশে বাচার মেতা মজুির অজেনর এক নতু ন কৗশল
ইউিনয়নসমূহ, ম ক , এনিজও এবং অন ান সমমনা সমথকেগা ীর এক বৃহৎ জাট আইনতভােব
বাধ তামূলক এবং েয়াগেযাগ মজুির চু ি র জন এক
াব তির করা এবং অ গিত সাধেনর িনিমে
একি ত হেয়েছ । এবং আপনার সি য় অংশ হণ এবং সহেযািগতা ত াশা করেছ।
আমরা য পাশাক পিরধান কির তা িব জুেড় কেয়ক িমিলয়ন িমেকর ারা তির, যােদর বিশরভাগই
নারী িমক, যােদর উপািজত মজুির তােদর মৗিলক চািহদা মটােত মারা কভােব অ তু ল। উপ-দাির মজুির
বি ক পাশাক িশে র এক
ীকৃ ত বিশ , যা িমক এবং তােদর পিরবােরর জন মারা ক পিরণিত তির
কেরেছ। িমকরা তােদর েয়াজনীয় চািহদা মটােনার েচ ায় মিরয়া হেয় দীঘ সময় কাজ করেত বাধ হয়।
িমক এবং তােদর পিরবার ায়শই অপুি র িশকার হয় এবং তােদর বা ােদর জন উপযু িশ া ও
েয়াজনীয় িচিকৎসার ব ব া করেত পাের না। অেনেকই পির
আবাসন এবং সুেপয় পািন পায় না। িমকরা
ায়শই িনত েয়াজনীয় িজিনসপ কনার জন ব াি পযােয় অথবা দাকান থেক উ সুেদ ঋণ িনেয়
থােকন। িব ায়েনর সুফল, পাশাক িশে কমরত িমকেদর দাির থেক মুি র পথ িহসােব কাজ না কের, ঋণ
এবং হতাশার চে আটেক রােখ।
এই িবষয় েলা িনছক কান দুঘটনা নয় - এ সব িকছু ই সরবরাহ শৃংখেলর শীেষ থাকা ব া স এবং খুচরা
িবে তােদর য় প িত,
খরেচ অিধক মুনাফা লােভর ঐকাি ক েচ ার ফল । গােম স কেপােরশন িল
িব জুেড় িবিভ কারখানার এক িব ৃ ত এবং িচরেচনা নটওয়ােকর মাধ েম পণ আউটেসাস কের, এবং
সরবরাহকারীেদর মেধ দাম এবং িবতরেণর সময় িনেয় িতেযািগতা করেত বাধ কের এেক অপেরর িব ে
দাঁড় কিরেয় দয়। যথাযথ য়ােদশ বজায় রাখেত সরবরাহকারী কারখানা েলা পেণ র দাম যথাস ব কম
রাখার উপায় িহেসেব তারা মমানেক উেপ া কের এবং িমকেদর মজুির বৃি র দাবীেক অ াহ কের। এছাড়া,
সরকার সব সময় অ ভােব িবেদশী মূলধনেক আকৃ করার লে
িমেকর বঁেচ থাকার জন েয়াজনীয়
মজুির েরর তু লনায় িবিধব নূ নতম মজুির অেনক কম িনধারণ করার চ া কের । যা আ জািতক
মানবািধকার ও ম অিধকােরর ল ন। এই ি য়ার মধ িদেয় া িলর সািসং মেডল সরবরাহকারী এবং
সরকারেক পুর ৃ ত কের সরাসির এই নীিত বিজত কাজ করেত উৎসাহ দয়। এমনিক, ভােলা কাজ করেত
উেদ াগী ব ি েদর জন অন ায়ভােব শাি র িবধান কের।
কাযত, সকল পাশাক উৎপাদনকারী দশ েলােত সরকার (ইইউভু
দশসহ) এমন এক নূন তম মজুির র
িনধারণ কের, যা িমেকর বাঁচার মত মজুিরর তু লনায় ায় এক তৃ তীয়াংশ কম হয় ।
এর অথ হে , এই দশ িলর ইউিনয়নসমূহ যিদ িনেয়াগকতােদর সােথ মাটামু দরকষাকিষরও সুেযাগ
পায়, তেব মজুিরর এক সুিবধাজনক র ধের সফল দর কষাকিষর মাধ েম য পিরমাণ মজুির বৃি পােব, তা
বাঁচার মত মজুিরর তু লনায় কমই থাকেব।
িব ব াপী মজীবী মানুষ আজ তােদর অব ার উ িতর জন সুসংগ ত হে িবধায়, াহক এবং কম রা এই
কেঠার বা বতা স েক জানেত পেরেছ, এবং া স এবং খুচরা িবে তােদর প
থেক পিরবতেনর দািবেত
আে ালেন যাগ িদেয়েছ। া এবং খুচরা িবে তারা তােদর ভাবমূিতেক সুরি ত করার জন তথাকিথত
ব বসািয়ক সামািজক দায়ব তা (িসএসআর) নােম এক
া াম তির কেরেছ। এই া াম ধুমা
ব বসািয়ক উে েশ তির িবিধিবধােনর এক
েচ া, যা িমকেদর জন দৃশ মান কান উ িত সাধন করেত
পােরিন। বরং, ব বসািয়ক উে শ েকই াধান িদেয়েছ। িসএসআেরর এই া াম িলেত মমান িতিনয়ত
উেপি ত হে । যিদও, া রাই থম তােদর আচরণিবিধেত বাচাঁর মত মজুিরর অিধকােরর িবষয় েক যু
কেরিছল, তারপরও িমেকর জে র পর জ দািরে দু চে আটেক রেয়েছ। তেব, অেনক কেপােরশন
ভা ােদর বাচাঁর মত মজুিরর দাবীর ব াপাের ইিতবাচক িতি য়া জািনেয়েছ। এমনিক তারা একই সােথ

সরবরাহকারীেদর দাম কিমেয় দওয়ার জন িতিনয়ত চাপ িদেয়েছ। া েলার এই ত আচরেণ এই
পূণ সত
কাশ পায় য: যিদ ভা াএবং িমকরা পিরবতন চায়, তেব া িল সই দািবেক
িদেত বাধ হয়।
নাগিরক সমাজ সং া, িবিনেয়াগকারী এবং এমনিক িবিভ দেশর সরকার া সেদর জািতসংেঘর ব বসায় ও
মানবািধকােরর কাঠােমার অধীেন সরবরাহ শৃ েল থাকা িমকেদর বাচাঁর মত মজুিরর অিধকারেক স ান করার
িবষয় িনি ত করার জন আ ান জািনেয়েছন। িমকেদর বাচাঁর মত মজুিরর সম পিরমাণ সংিবিধব মজুির িনধারণ
করা রাে র দািয় অথবা স ই ার উপর িনভর কের। এ মূলত মানবািধকরার র ার অন তম উপাদান িহেসেব
জাতীয় আইন এবং িবিধ িবধােন উি িখত িবষয়। িবগত দশেক, িবিভ গেবষক এবং িবেশষ গণ বাচাঁর মত মজুিরর
বশ কেয়ক মানদ তির কেরেছন। অেনক দেশর ইউিনয়নসমূহ বাচাঁর মত মজুিরর জন সু
িকছু দািবও তির
কেরেছন। এিশয়ার ড ইউিনয়নসমূহ এিশয়া ার ওেয়জ নােম এক মজুির কাঠােমা তির কের া সেদর মাধ েম
সংিবিধব নূ নতম মজুির এবং বাচাঁর মত মজুিরর মেধ য ব বধান তা পিরেশােধর দািব জানায়। সংিবিধব নূ নতম
মজুির এবং বাচাঁর মত মজুিরর মেধ ব বধান কমােনার অন তম উপায় িহেসেব িবেবচনা কের এই াবনা করা হয়।
এখন সময় এেসেছ, া সেদর জন যারা অেথর জাগান তির কের িদে তােদর জন অথ দান করার। সমাধান
সহজ: সংিবিধব নূ নতম মজুির এবং বাচাঁর মত মজুিরর মেধ ব বধান কমােনার জন করেপােরশন েলােক তােদর
সরবরাহকারীেদর জন বাড়িত মূল দান করেত হেব যােত তারা িমকেদর বাচাঁর মত মজুির দােন স ম হয়। এই
বাড়িত মূল যােত বাড়িত মজুিরেত পাি ত হয় এ িবষেয় িমকেদর সুসংগ ত হওয়া এবং দরকষাকিষর অিধকার
রেয়েছ। া স েলার িত িত অবশ ই বাধ তামূলক হেত হেব কারণ
ােসবী িত িত কখেনা কান পিরবতন
আনেত পাের না।
গত দুই বছেরর অিধক সময় ধের ি ন থস ক াে ইন, এিশয়া ার ওেয়জ অ ালােয় এবং িমক সংগ ত সাশ াল
রসপি িবিল নটওয়াক, ইউিনয়ন, অ াডেভােকিস প, এনিজও এবং অন ান সমমনা সংগঠনসমূেহর এক বৃহৎ
জাট, েয়াজনীয় পদে প হেণ এক সু
দািব তিরর জন একি ত হেয়েছ।

া েলা তােদর দওয়া িত অডােরর সােথ সােথ বাচাঁর মত মজুির দােনর জন ভূ িমকা রাখেত হেব।
বাচাঁর মত মজুিরেত ভূ িমকা রাখার িভি হেব ২ : ১) উৎপাদনকারী দশ েলার সংিবিধব নূ নতম মজুির
এবং আনুমািনক বাচাঁর মত মজুিরর মেধ গড় ব বধান; এবং ২) পাশাক কারখানার িমকেদর জন িনধািরত
ব েয়র গড় শতাংশ। সরবরাহকারীেক বাচাঁর মত মজুির দান করেব া স, এবং তারপর এই মজুির
সরবরাহকারীেদর মাধ েম িবতরণ করা হেব, সকল িমক সমানভােব এই মজুির পােব এবং প-ি েপ ইহা
িলিপব থাকেব। যখােন ত ইউিনয়ন িবদ মান থাকেব সখােন সরবরাহকারীরা অবশ ই বাচাঁর মত
মজুির দােনর িবষেয় ইউিনয়েনর সােথ সরাসির পৃথক চু ি র জন আেলাচনা করেত বাধ করা হেব। কান
িনিদ দশেক শাি দওয়া থেক এড়ােত য দশ থেক কান া সিসং করেছ, িত দেশই বাচাঁর মত
মজুির দােনর িবষয়
েযাজ হেব।
া সেদর বাচাঁর মত মজুির দােনর অবদান এবং িমকেদর মেধ িবতরেণর সামি ক িবষয়
া রকারীরা পযেব ণ করেবন। তারা এই উে েশ এক
াধীন তৃ তীয় পে র সহেযািগতা িনেত পােরন।
িমকরা যােত ২৪ ঘ া এই িবধান ল েনর ব াপাের অিভেযাগ করেত পাের এমন এক ব ব া থাকেত হেব।
ােসবামূলক আচরণিবিধ থেক িভ , া াম তৃ ণমূল পযােয়র ইউিনয়ন, ম অিধকার িবষয়ক িবিভ
প এবং া েলার মেধ আইনী বাধ তামূলক চু ি র মাধ েম বা বািয়ত হেব। এই চু ি েত সংগ ত হবার
অিধকােরর সুর ার িবষয় অ ভু থাকেব, তাছাড়া, িমকরা যােত াধীনভােব কথা বলেত স ম হয় এ
িবষয় ও িনি ত করা করা হেব। া রকারী া েলা যিদ িমকেদর বাচাঁর মত মজুির দান না কের
অথবা মিনটিরং সং ার ারা সংগ ত হবার অিধকার ল েনর িনধািরত িতকার ব ব ােক মেন চলেত
ব থ হয়, তেব সরবরাহকারী কারখানার সােথ তােদর ব বসা ব কের দয়া হেব। এ িবধােনর অথ হে
ব া েলা যােত তােদর িত িতেক
দয় নতু বা আইিন পদে েপর মুেখামুিখ হেত হেব।
এই ি য়া ব া সেদর জন েয়াগেযাগ চু ি (ইিবএ) এবং িমক পিরচািলত সামািজক দায়ব তার
(ডাি উএসআর) এক কাঠােমা িহসােব িবেবিচত হেব। বাংলােদেশ অ াকড অন ফায়ার অ া িবি ং সফ
এবং ফয়ার ফু ড া াম ারা িনধািরত এই প িত সরবরাহ শৃ েল থাকা িমকেদর িনরাপ া ও জীবনযা ার

মান উ য়েনর অন তম সফল ি য়ার িহেসেব িবেবিচত। এ অজন পাশাক িশে
সমাধােনর এক বা িবক িত িত।

মজুির সং া সমস া

তৃ ণমূল পযােয়র ইউিনয়ন িল তােদর িনজ িতিনিধেদর এ চু ি েত আেলাচনার জন মেনানয়ন করেব, া র
করেব এবং পাশাপািশ, নাগিরক সমাজ সংগঠন িল চু ি
া িরত হবার সময় সা ী িহসােব কাজ করেব ।
এবং অ গিত পযেব ণ এবং িতেবদেনর মাধ েম জবাবিদিহতা িনি ত করেব। এ চু ি র মাধ েম া স েলা
মানবািধকােরর ল েনর ঝুঁ িক িনরসন এবং েয়াজনীয় িতকার দােন স ম হেব।
এ এক সুদর
ূ সারী াব। আমােদর জাট এই নতু ন ি য়ার িবষেয় অিবগিতর জন এক পাবিলক
ওেয়বসাইট চালু করার
িত িনে । আমরা জািন, া এবং খুচরা িবে তারা তােদর লােভর এক
ু
অংশ ছাড়েত নানা রকম তালবাহানা করেব। গােম স িশে এত বড় পিরবতন আনা খুব সহজ বা ত হেব না
। এ পথ চলেত বাধা আসেব। আমরা যিদ সফল হই, তেব এই াব পাশাক িশে র জন এক মৗিলক
পিরবতন িনেয় আসেব এবং ল ল
িমক দািরে র হাত থেক র ার জন মুি র এক পথ তির খুেজ
পােব। িমকেদর এখন বাচাঁর মত মজুির দরকার। আমরা আশা কির, আপিন আমােদর সােথ যাগদান
করেবন।

