
 
 

ভারতের শ্রমিকতকন্দ্রীক প্ল্যাটফিম অর্মনীমে সম্পতকম  একটি আত াচনা (প্রর্ি পর্ম) 

ফ্রান্সিস কুন্সিয়াকৈাজ এবং দীপা কৈলাসম আইয়াি 

২৫ অকটাবি, ২০২১ 

কৈান্সিড-19 সংৈট িািকেি প্ল্যাটফমমৈমীকদি েীব্র দুদম শাকৈ সামকে ন্সেকয় একসকে। এই দুিবস্থাি ৈািণ, ন্সেয়ন্সিে 

ৈাকজি সময়, েূেযেম মজুন্সি, েকযযি অন্সিৈাি এবং সামান্সজৈ সুিক্ষাি মে শ্রকমি অন্সিৈাকিি অেুপন্সস্থন্সে যাি ফকল, 

োাঁ কদি ৈাকজি কক্ষকে অন্সেশ্চয়ো ও ন্সেিাপত্তাহীেো কবকে কেকে। প্রিাে প্রিাে শহকি লৈডাউে চালু হকল ক্রমবিমমাে 

চান্সহদাি ৈািকণ পণযবন্টকেি ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফমম ন্সজন্সেস সংগ্রহ ৈকি কক্রোি ৈাকে কপ াঁকে কদওয়াি বহুমুখী মািযম হকয় 

উকেকে। দন্সক্ষণ িািকে আমাকদি েকবষণাি ৈাজ চলাৈালীে আমিা কদখকে পাই কয, মুকখাশ এবং হযান্ড 

সযান্সেটাইজাকিি মে ন্সেিাপত্তা সংক্রান্ত সিঞ্জামগুন্সলকৈ অকেৈ সময়ই ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফকমমি ৈমীকদি ন্সেকজকদি ন্সৈকে 

ন্সেকে হকে। এি সকে সকে আবাি যােবাহকেি জ্বালােী এবং িক্ষণাকবক্ষকণি খিচও আকে। অকেৈ সময়ই, 

ন্সচন্সৈৎসৈকদি অেুকমান্সদে মুখ বা মাযাি আোদকেি বদকল োাঁ িা সািািণ ৈাপেই অস্থায়ীিাকব বযবহাি ৈিকেে এবং 

দস্তাো পিকেে ো। কৈাে িৈম ন্সেন্সদম ষ্ট েীন্সে ও ন্সেকদম ন্সশৈা ো যাৈায়, ন্সৈেু িািেীয় প্ল্যাটফমম, স্বাকস্থযি পকক্ষ হান্সেৈি 

ৈাকজি কক্ষকে মাে এৈৈালীে ন্সবমাি অযম কদওয়াি মে ইেকসেটিি দাকেি কস্বোচািী প্রন্সক্রয়াি পন্সিৈল্পো ৈকিকে। পন্সিবকেম  োিা োকদি ৈমমচািীকদি ন্সদকয় 

আকিা কবন্সশ সময় িকি ৈাজ ৈন্সিকয় ন্সেকে। অকেৈচ ৈমীই আন্সযমৈ ন্সদৈ কযকৈ এমেই খািাপ অবস্থায় ন্সেকলে কয, োাঁ কদি পকক্ষ এই িৈম ৈাজ কেকে 

কদওয়া সম্ভব হয় ন্সে।         

এই িৈম অশান্সন্তি পটিূন্সমকে, ৈমমসংস্থাকেি বযবস্থাকৈ এন্সেকয় ন্সেকয় কযকে ন্সডন্সজটাল সম্প্রসািণকৈ বযবহাি ৈিা ন্সেকয় েেুে ন্সশল্পেীন্সেি ন্সবষকয় িািকেি 

িাবোকৈ বযাখযা ৈকি কেন্সি ন্সববৃন্সেটিকৈ এৈমাে অেযন্ত সেৈম  আশাবাকদি সকেই ন্সবকেষণ ৈিা সম্ভব। ন্সডন্সজটাল মািযমকৈ ন্সেয়িকণি কৈাে িৈম 

প্রান্সেষ্ঠান্সেৈ ৈাোকমা এখকো কেন্সি ো হওয়ায় উকেে ক্রমশ কবকেই চকলকে। ন্সবকশষ ৈকি িািকেই ন্সডন্সজটাল মািযম ন্সেকয় ন্সৈ িিকেি সমসযা কদখা যায় ও 

শ্রকমি অন্সিৈাি ন্সেন্সশ্চে ৈিকে ন্সৈ জােীয় ন্সেয়িৈ পন্সিৈাোকমা প্রকয়াজে কসই ন্সবষকয় আমিা এই দুই পকবমি িািাবান্সহকৈ আকলাচো ৈিব। প্রযম পকবম, 

িািেীয় প্ল্যাটফমমৈমীিা কয ন্সেেটি প্রিাে পন্সিৈাোকমােে সমসযাি মুকখামুন্সখ হকয় যাকৈে কসগুন্সলকৈ ন্সচন্সিে ৈিব। ন্সেেীয় পকবম, েকযযি অন্সিৈািসহ শ্রকমি 

অন্সিৈাকিি এৈটি সম্প্রসান্সিে সংৈলকেি জেয প্রকয়াজেীয় ন্সেয়িৈ পন্সিৈাোকমা কেন্সিি কক্ষকে প্রন্সেষ্ঠাকেি িূন্সমৈা ন্সৈ হকে পাকি ো ন্সেকয় আকলাচো ৈিা 

হকব।      

পমরকাঠাতিার অর্স্থাতক বর্াঝার একটি প্রতচষ্টা 

ন্সেৈ সযিন্সেকচৈ, োাঁ ি প্ল্যাটফমম ৈযান্সপটান্সলজম োকমি বই-কে ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফমমকৈ এমে এৈ বহুমুখী বাজাি বকল বযাখযা ৈকিকেে যা দক্ষোি সকে 

সিবিাহ ও চান্সহদাি মকিয সামঞ্জসয আেকে, এৈটি সািািণ কৈ শল বযবহাি ৈকি পন্সিকষবা প্রদােৈািী, উপকিাক্তা, এবং শ্রন্সমৈকদি এৈন্সেে ৈকি। িািে 

সিৈাি সামান্সজৈ ন্সেিাপত্তা আইে ন্সবন্সি ২০২০ বা কৈাড অফ কসাশযাল ন্সসন্সৈউন্সিটি অযাকটি অিীকে প্ল্যাটফমমৈমী ও জেসমন্সষ্টকৈ সবমপ্রযম সংজ্ঞান্সয়ে 
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ৈকিকেে। িািকেি পন্সিকপ্রন্সক্ষকে, অযমেীন্সেি পন্সিৈাোকমাি অবস্থাি ৈািকণ প্ল্যাটফকমমি ন্সেজস্ব সমসযাগুন্সল আকিা কবকে যায়। ২০১৮-১৯ সাকলি অযমনেন্সেৈ 

সমীক্ষা কযকৈ জাো যায়, এৈটি েেপেো িািেীয় বযবসান্সয়ৈ সংস্থা, প্রন্সেষ্ঠাি পাাঁ চ বেকিি ৈম সমকয়ি মকিয কয সংখযৈ ৈমী ন্সেকয়াে ৈিে, চাি দশৈ 

পকি োি কযকৈ মাে ৪০ শোংশ কবন্সশ ৈমমচািী ন্সেযুক্ত ৈিকে। ন্সেেীয় কবন্সশষ্টটি হল, অন্সেমাোয় অন্সেশ্চয়ো ও ন্সেিাপত্তাহীেো যা অসংেঠিে ৈমমকক্ষকেি 

অেুষেী। ইেকু্লন্সসি ন্সফউচাি অফ ওয়াৈম  (২০১৯) োমৈ ৈান্সি ন্সব্রফ বা কদকশি ন্সবষকয় েযযসংৈলকে আন্তজম ান্সেৈ শ্রন্সমৈ সংঘ বা ইন্টািেযাশোল কলবাি 

অিোোইকজশাে (আইএলও) অেুমাে ৈকিকে কয, সপ্তাকহ ৫০ ঘন্টা ন্সহসাকব সাপ্তান্সহৈ ৈাকজি উচ্চহাকিি ৈািকণ সাোত্তি শোংশ িািেীয় ন্সবপজ্জেৈ 

অবস্থায় আকেে। এোোও, ৈমীকদি মকিয প্রায় ন্সবিােব্বই শোংশই আকেে অসংেঠিে ৈমমকক্ষকে, কযখাকে কৈােিৈম ন্সলন্সখে চুন্সক্ত বা সামান্সজৈ ন্সেিাপত্তা 

কদওয়াি বযবস্থা কেই।     

এই কপ্রন্সক্ষকে, িািে সিৈাকিি কবদুযন্সেে ও েযয প্রযুন্সক্ত মিৈ বা ন্সমন্সেন্সি অফ ইকলৈট্রন্সেক্স অযান্ড ইেফকমমশে কটৈকোকলান্সজ অযমনেন্সেৈ উন্নন্সে এবং 

ন্সেন্সশ্চে ৈমমসংস্থাকেি উৎস ন্সহসাকব ন্সডন্সজটাল অযমেীন্সেকে ন্সবন্সেকয়ােকৈ শোক্ত ৈকিকেে। “ইন্সন্ডয়া’জ ট্রিন্সলয়ে ডলাি ইকৈােন্সম” োকমি এৈটি ন্সববৃন্সে 

অেুযায়ী, ২০২৫ সাকলি মকিয এই ন্সডন্সজটাল অযমেীন্সে কযকৈ এৈ লক্ষ কৈাটি টাৈাি িাজস্ব ও েয় কৈাটি পঞ্চাশ লক্ষ চাৈিী উৎপাদে সম্ভব হকব। ন্সেে 

ইকৈােন্সম বা স্বল্পস্থায়ী চুন্সক্তন্সিন্সত্তৈ চাৈন্সি বা স্বন্সেিম ি ৈাকজি মািযকম আয়কৈ কৈন্দ্র ৈকি েকে ওো অযমেীন্সে ন্সেকয় কয জােীয় সকেলেটি হকয়ন্সেল োি 

কপ্রন্সক্ষকে ন্সলন্সখে ও অযাকসান্সসকয়কটড কচম্বাসম অফ ৈমাসম অযান্ড ইন্ডান্সি অফ ইন্সন্ডয়া োিা সঙ্কন্সলে এৈটি ন্সববৃন্সে অেুযায়ী, িািকে কদে কৈাটিি কবন্সশ 

স্বন্সেিম ি ৈাকজি পন্সিকষবা প্রদােৈািী সংস্থাসহ, এই প্ল্যাটফমমগুন্সল এই সমীৈিকণি এৈটি গুরুত্বপূণম অে। অেযােয কদকশি অেুরূপ সংস্থাগুন্সলি মেই, িািকেি 

প্ল্যাটফমমৈমীকদিও োাঁ কদি ৈাকজি উপি অযালকোন্সিদকমি ন্সেয়িণ ও কোষ্ঠীবদ্ধ আকলাচোি সুকযাে, েূযেেম কবেে, ন্সেয়ন্সিে ৈাকজি সমকয়ি অিাকবি মে 

সমসযাগুন্সলি কমাৈান্সবলা ৈিকে হয়। ন্সেয়িকণি উকেকশয ন্সবচাি ৈিকল কদখা যাকব কয, িািকেি প্ল্যাটফমমৈমীিা মূলে ন্সেেটি পন্সিৈাোকমােে সমসযাি 

মুকখামুন্সখ হকয় যাকৈে।    

প্ল্যাটফিমকিীতের সিসযা 

প্রযম সমসযাটি প্ল্যাটফকমম ন্সবন্সেকয়াে সংক্রান্ত। িািকেি ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফমমগুন্সল সুন্সেন্সদম ষ্ট ও অন্সিন্ন ন্সেকদম ন্সশৈা োিা ন্সেয়ন্সিে েয়। অফলাইকে খুচকিা 

কৈোকবচাি কদাৈাে কযগুন্সল স্থােীয় ৈমমসংস্থাকেি উৎস কসগুন্সলকৈ ন্সেিাপকদ িাখাি জেয িািে অেলাইে ও অফলাইকেি পাশাপান্সশ কদন্সশ ও ন্সবকদশী 

সংেেকেি সকে কয আচিণ ৈকি োি মকিযও পাযমৈয কদখা যায়। এই পাযমৈযমূলৈ বযবহাকিি ৈািকণ ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফকমমি উল্লম্ব এৈীৈিণ বা িাটিম ৈাল 

ইেটিকগ্রশাে বযাহে হয় এবং োি ফকল মজুকদি বযবস্থা ও কক্রোি ৈাকে ন্সজন্সেসপে আি পন্সিকষবা কপ াঁকে কদওয়াি কশষ িাপটি ক্ষন্সেগ্রস্ত হয়। এোোও এি 

ফকল, কোট বযবসায়ীকদি সকে অেলাইে বাজাকিি কযাোকযাে কেন্সি হকে কদন্সি হকে। বযাৈ-এন্ড পন্সিৈাোকমা, ৈমমসংস্থাে, স্থােীয় কজাোেদাি এবং েকযযি 

সুিক্ষায় ন্সবন্সেকয়াকেি ৈযা মাযায় কিকখ ন্সেয়িকণি সঠিৈ পদ্ধন্সে অবলম্বে ৈিকল এমে এৈটি কক্ষে কেন্সি হকে পাকি কযখাকে সমো যাৈকব এবং প্রন্সেটি 

আচিকণি দান্সয়ত্ব ন্সেকে হকব। এইিাকবই ন্সডন্সজটাল অযমেীন্সেি ন্সবৈাশ ও উন্নয়ে সম্ভব। জােীয় ই-ৈমাসম েীন্সে ২০১৯ োমৈ আইেটি এৈটি সঠিৈ পদকক্ষপ। 

ন্সৈন্তু োি পাশাপান্সশ িািেকৈ ৈল্পোশন্সক্ত প্রকয়াে ৈকি আন্তজম ান্সেৈ কখকলায়ােকদিও যুক্ত ৈিকে হকব। োি সকে সকে কদশী বযবসান্সয়ৈ উকদযাক্তা ও 

স্থােীয় স্বাকযমকৈও সুিন্সক্ষে ৈিকে হকব।      

ন্সেেীয় সমসযাটি শ্রন্সমৈকদি দক্ষো। আইএলও-ি “ওয়ার্ল্ম  এমপ্ল্য়কমন্ট অযান্ড কসাশযাল আউটলুৈ ২০২১” োকমি ন্সববৃন্সে অেুযায়ী, ন্সবকেি কুন্সে শোংশ 

ন্সহসযাসহ িািেকৈ প্ল্যাটফমমৈমীকদি বৃহত্তম কজাোেদাি ন্সহসাকব ন্সচন্সিে ৈিা হকয়কে। উন্নে অযমেীন্সেি কদশগুন্সল কযকৈ আসা ৈাকজ যুক্ত ৈমীিা 



 
 

সফটওয়যাি ও মান্সিন্সমন্সডয়া কক্ষকে কডটা এন্সি এবং সািািণ কপশাদািী পন্সিকষবাি মে ৈিন্সণকৈি ৈাজ ৈকিে। এই ৈাজগুন্সলি জেয স্বল্প দক্ষোি প্রকয়াজে 

এবং স্বয়ংন্সক্রয়িাকব হকয় যাওয়াি সম্ভাবো এগুন্সলিই সবকচকয় কবন্সশ। কয ৈাজগুন্সল বাইকি কযকৈ আসকে ো, কসগুন্সলি কক্ষকে অন্সিৈাংশ প্ল্যাটফমমৈমীিা 

টযান্সক্স চালাকো ও কক্রোকৈ ন্সজন্সেসপে কপ াঁকে কদওয়াি মে ৈাকজি সকে যুক্ত। আকিা গুরুত্বপূণম ন্সবষয় হল, অেযােয কদকশি েুলোয় িািকেি শ্রকমি কক্ষকে 

মন্সহলাকদি হাি সমােিাকব ৈম। ো কদখা যায় অেলাইে ওকয়বকৈন্দ্রীৈ প্ল্যাটফকমমি ৈাজ এবং কলখা ও অেুবাকদি মে কয ৈাজগুন্সলকে মন্সহলাৈমীকদি 

আন্সিপেয কবশী, কসগুন্সল সহ সমস্ত িিকেি কপশাকেই। স্পষ্টেই, যন্সদ পক্ষপােশূেয, িাকলা কবেে ও ন্সেিাপত্তাসহ চাৈিীি সুকযাকেি উৎস ন্সহসাকব ন্সডন্সজটাল 

প্ল্যাটফমমকৈ এন্সেকয় চলকে হয়, েকব, মন্সহলাৈমী সহ ন্সেন্সদম ষ্ট কোষ্ঠীি উপি লক্ষয কিকখ ৈমীকদি দক্ষো বাোকোি বযবস্থা ৈিা আশু প্রকয়াজে। িািেকৈ উচ্চ 

মাকেি ন্সডন্সজটাল প্ল্যাটফমমগুন্সলি সুন্সবিা ন্সেকে হকল আকিা দক্ষ ৈমী কেন্সি ৈিা এবং ৈমমিে বযন্সক্তকদি দক্ষো বান্সেকয় কোলাি পাশাপান্সশ কপশা সংক্রান্ত 

পিামশম ও পযপ্রদশমকেি বকদাবস্ত ৈিাি মে ন্সবষকয় কবসিৈািী সংস্থাগুন্সলি অংশগ্রহণ অন্সেবাযম। 

েৃেীয় ন্সবষয়টি সামান্সজৈ সুিক্ষা। সম্প্রন্সে িািে উপন্সস্থে চুয়ান্সল্লশটি শ্রম আইে ৈন্সমকয় চািটি শ্রম ন্সবন্সি কেন্সি ৈকিকে। এই চািটিি মকিয সামান্সজৈ সুিক্ষা 

আইে ন্সবন্সি ২০২০ বা কৈাড অে কসাশযাল ন্সসন্সৈউন্সিটি অযাট ২০২০ প্ল্যাটফকমম ৈাজ ৈিাকৈ জীন্সবৈা অজম কেি এৈটি উপায় বকল ন্সচন্সিে ৈকি। এোোও এই 

ন্সবন্সি প্ল্যাটফমমগুন্সলকৈ োকদি বান্সষমৈ আকয়ি এৈ কযকৈ দুই শোংশ বা কবেকেি পাাঁ চ শোংশ (কযটি পন্সিমাকণ ৈম হকব) অযম ৈমীকদি জেয সিৈাকিি চালু 

ৈিা সামান্সজৈ সুিক্ষা েহন্সবকল দাে ৈিকে আহ্বাে ৈকি। েকব, লক্ষ্মী শমমা োাঁ ি “এ ন্সসন্সৈওি ন্সফউচাি ফি প্ল্যাটফমম ওয়াৈম ািস” োকমি প্রবকে উকল্লখ 

ৈকিকেে, বন্টে প্রন্সক্রয়া সম্পকৈম  কৈাে স্পষ্টো োোই এই প্রস্তান্সবে আইেটি সামান্সজৈ সুিক্ষাকৈ প্ল্যাটফমমন্সিন্সত্তৈ বযবসান্সয়ৈ সংস্থা ও জােীয় সিৈাকিি 

মকিয িাে ৈকি কদয়। এি পাশাপান্সশ, প্ল্যাটফমম সংস্থাগুন্সল সম্ভাবয ৈমীকদি অগ্রীম টাৈা িাি ন্সহসাকব কদয় যাকে োাঁ িা প্ল্যাটফকমমি সকে জন্সেে সম্পকদ 

ন্সবন্সেকয়াে ৈিকে পাকিে। এি ফকল, পকি ওই ৈমীিা ঋকণি জাকল জন্সেকয় পকেে। প্ল্যাটফমম ন্সেয়িকণি প্রন্সক্রয়াকৈ োই বুঝকে হকব কয, সামান্সজৈ সুিক্ষা 

এবং অগ্রীম িাি কদওয়াি ন্সবষয়টি আসকল এৈই সূকে বাাঁ িা।   

িািেীয় অযমেীন্সেকে কয পন্সিৈাোকমােে বদল শুরু হকয়কে োি এই সন্সেক্ষকণ, প্ল্যাটফকমমি ন্সবষকয় বৃহত্তি প্রশ্নটি হল, আমিা ন্সৈ িিকেি ন্সবৈাশ এবং কৈাে 

জােীয় চাৈিীি প্রন্সে লক্ষয িাখন্সে? ক্রমবিমমাে মিযন্সবত্ত ও উচ্চন্সবত্ত কশ্রণীি চান্সহদা পূিকণি পাশাপান্সশ প্ল্যাটফমম ন্সৈ োেন্সিৈ কক্ষকে দন্সিদ্রকদি জেয িাকলা 

মাকেি ৈাকজি সুকযাে কেন্সি ৈিকে পািকব? এই প্রশ্নগুন্সলি উত্তি সদযমৈ হকল, ন্সবন্সেকয়াে ন্সেয়িণ, কবসিৈািী সংস্থাি হাকে ৈমীকদি দক্ষো ন্সবৈাকশি দান্সয়ত্ব 

েুকল কদওয়া এবং ঋণ ও সামান্সজৈ সুিক্ষাি ৈযা মাযায় কিকখ শ্রকমি অন্সিৈাি সুিন্সক্ষে ৈিাি মে ন্সবষয়গুন্সল সম্ভব হকব।  

ফ্রান্সিস কুন্সিয়াকৈাজ িািকেি কৈাকয়ম্বাকটাকি অবন্সস্থে িািন্সযয়াি ন্সবেন্সবদযালকয়ি কুমািাগুরু ৈকলজ অফ ন্সলবাকিল আটম স অযান্ড সাকয়কিি সহৈািী 

অিযাপৈ এবং ইউকৈ-ি কৈমন্সব্রজ কডকিলপকমন্ট ইন্সেন্সশকয়টিকিি উপকদষ্টা। 

দীপা কৈলাসম আইয়াি কৈমন্সব্রজ ন্সবেন্সবদযালকয়ি কৈমন্সব্রজ ট্রাস্ট ৈমেওকয়লয স্কলাি। 

 

 


