
 
 

 

ভারতের শ্রমিকতকমিক প্ল্যাটফিম অর্মনীমে সম্পতকম  একটি আত াচনা (মিেীয় পর্ম) 

ফ্রান্সিস কুন্সিয়াকৈাজ এবং দীপা কৈলাসম আইয়াি 

৮ নকেম্বি, ২০২১ 

কৈাকিানাোইিাস অন্সিমািীি প্রথম কেউ চলাৈালীন োিিীয় অথথনীন্সি প্রায় পুকিাপুন্সি স্তব্ধ হকয় পক়ে। এই সময়ই 

ৈমীকদি মকযে ন্সবকষাে শুরু হওয়ায় ন্সিন্সজটাল প্ল্োটফমথগুন্সলকি অশান্সি কদখা কদয়। কোক্তাকৈ খাবাি কপ ৌঁকে 

কদওয়াি জনে সুেইন্সিি মি কে ন্সিন্সজটাল প্ল্োটফমথগুন্সল আকে কসগুন্সলি ৈমীকদি মকযে ন্সবকষাে কিন্সি হয়। এই 

ন্সবকষাকেি ৈািণ মূলি ন্সেল ক্রমািি কবিন এবং মান্সসৈ োিা হ্রাস এমন এৈটা সমকয় েখন িাৌঁ িা িাৌঁ কদি জীবন 

ন্সবপন্ন ৈকি এবং টহলদাি পুন্সলকসি জুলুম সহে ৈকিও সংক্রমণপ্রবণ ন্সনয়ন্সিি অঞ্চকলি কোক্তাকদি ৈাকে খাবাি 

কপ ৌঁকে ন্সদকি বাযে হন্সিকলন। োিায়াি প্রায় বন্ধ হকয় োওয়াি ফকল িান্স়েি চান্সহদা েখন দ্রূিকবকি পক়ে োকি 

িখন িান্স়ে ো়ো ৈিাি জনে বেবহৃি ওলা ও উকবি অোকপি িান্স়েচালৈিা ৈিতথ পষ িাৌঁ কদি ৈাে কথকৈ কে 

অন্সিন্সিক্ত দস্তুন্সি ন্সনকয় থাকৈন িা ৈমাকনাি দান্সব জানান। অোমাজন ও ন্সিপৈাকটথ ি মি বান্স়ে বকস ন্সজন্সনস কৈনা ও 

কসগুন্সল কক্রিাকৈ কপ ৌঁকে কদওয়াি ৈাজ ৈকি কে ন্সিন্সজটাল প্ল্োটফমথগুন্সল কসগুন্সলি মকযে ব়ে বেবসা ও পাইৈান্সি 

ন্সবকক্রিাকদি অগ্রান্সযৈাি কদওয়াি কে প্রন্সিকোন্সিিা ন্সবকিাযী অবস্থান কদখা োয়, ওই প্ল্োটফমথগুন্সলি সকে েুক্ত কোট ন্সবকক্রিা ও কেন্ডািিা িাি ন্সবরুকে 

প্রন্সিবাদ শুরু ৈকিন।  আকদালন চলাৈালীন ৈমীিা এৈটি গুরুত্বপূণথ সমসোি মুকখামুন্সখ হন। োিকি শ্রম অন্সযৈাকিি কৈান স্পষ্ট রূপকিখা ও িথে 

সুিষা বেবস্থাি অনুপন্সস্থন্সিি সুকোি ন্সনকয় প্ল্োটফমথ ৈিতথ পষ ৈমীকদি অোৈাউন্ট ন্সনন্সিয় ৈকি কদন। এই ন্সনয়িণ ন্সবষয়ৈ বেথথিা এবং প্ল্োটফমথৈমীকদি 

িকথেি অন্সযৈাি সহ ৈমথকষকেি অনোনে অন্সযৈাকিি সুিষা ন্সনন্সিি ৈিকি এৈটি প্রান্সিষ্ঠান্সনৈ পন্সিৈাঠাকমা ন্সনমথাকণি কষকে প্রন্সিষ্ঠাকনি েূন্সমৈা ন্সনকয় 

আমিা এখাকন আকলাচনা ৈিব।  

শ্রমিক য ৌতর্র দামর্ 

অন্সিমািীি ফকল অন্সনবােথোকব োিিীয় প্ল্োটফমথৈমীকদি হাকি শ্রকমি অন্সযৈাি সংিঠিি ৈিাি ও কসই অন্সযৈাকিি জনে দান্সব জানাকনাি সুকোি আকস। 

এমন ঘটনা আকি ৈখকনা ঘকট ন্সন। অনোনে কদকশ িাৌঁ কদি পন্সিপূিৈ কিাষ্ঠীগুন্সলি মিই, োিিীয় প্ল্োটফমথৈমীিাও কসাশোল ন্সমন্সিয়াকৈ (কেমন, 

কহায়াটসঅোপ গ্রুপ) অকনকৈ ন্সমকল আকলাচনাি জায়িা ন্সহসাকব বেবহাি ৈিকি শুরু ৈকিন। এখাকন শ্রন্সমৈিা কে সমস্ত সমসোি মুকখামুন্সখ হকয় থাকৈন 

িা ন্সনকয় আকলাচনা চকল োি ফলশ্রূন্সি কদশ জুক়ে শহকি শহকি সংঘটিি আকদালন, প্রন্সিবাদ ও যমথঘট (কেমন, সুেইন্সি সামন্সয়ৈোকব যমথঘকট সান্সমল 

ৈমীকদি বিখাস্ত ৈকি)। শ্রম অন্সযৈাি ন্সনকয় শিথ াবলী আকিাপ ৈিাি সাংিঠন্সনৈ মাযেম ন্সহসাকব শ্রন্সমৈ কে থগুন্সল উকঠ আকস। দে ইন্সন্ডয়ান কফিাকিশান 

অফ অোপ-কবসি ট্র্োিকপাটথ  ওয়াৈথ াি (আইএফএটি) োিায়াকিি িান্স়ে ো়ো ৈিাি অোকপ ৈমথিি িান্স়েচালৈ ও কক্রিাকৈ ন্সজন্সনস কপ ৌঁকে কদন োৌঁ িা 

িাৌঁ কদি সংিঠিি ৈকি। লৈিাউন চলাৈালীন োিকিি পঞ্চাশটি শহকি প্ল্োটফমথৈমীকদি ন্সনকয় চািটি আলাদা আলাদা সমীষা ৈিাি পি আইএফএটি 

জানায় কে, নব্বই শিাংশ ৈমী িাৌঁ কদি প্রকয়াজনীয় খাকদেি বোপাকি কৈান সহায়িা পান ন্সন এবং প্রায় পৌঁচান্সশ শিাংশ ৈমী ৈমথহীন অবস্থায় কৈানিৈম 

সামান্সজৈ সুিষা পান ন্সন ও অকযথকৈি কবন্সশ ৈমীি িান্স়ে কৈনাি ঋণ সংক্রাি যাকিি জাকল জন্স়েি। এই সমকয় আইএফএটি কবৈাি প্ল্োটফমথৈমীকদি 

োকণি বেবস্থা ৈিকি ও মন্সহলা িান্স়েচালৈকদি সহায়িা দাকন ন্সনেুক্ত ন্সেল।        
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অল ইন্সন্ডয়া ন্সিি ওয়াৈথ ািস’ ইউন্সনয়ন (এআইন্সজিাবলইউইউ), প্ল্োটফমথৈমী ও ন্সিি বা স্বল্পস্থায়ী চুন্সক্তন্সেন্সিৈ চাৈন্সি ও স্বন্সনেথ ি ৈাকজি মাযেকম 

কিাজিাি ৈকিন োৌঁ িা িাৌঁ কদি ন্সনকয় িক়ে ওঠা এৈটি অন্সনবন্ধীৈত ি পতষ্টকপাষৈ সংস্থাও সন্সক্রয় হকয় ওকঠ। এই সংস্থা এই স্বিঃসূ্ফিথ  ন্সবকষােকৈ ৈাকজ 

লান্সিকয় প্ল্োটফমথৈমীকদি দান্সবগুন্সলকৈ সুশতঙ্খলোকব ন্সবনেস্ত ৈকিকে, িাজেস্তকিি ৈমীসঙ্ঘগুন্সলি সকে কোিাকোি স্থাপন ৈকিকে, বিথ মান অবস্থা ন্সনকয় 

সকচিনিা বান্স়েকয় চকলকে এবং অনোনে শ্রন্সমৈ কে কথি সকে কজাট বাৌঁ যকে। এো়োও, এআইন্সজিাবলইউইউ কৈাঅন্সিথ কনশান ৈন্সমটি বা সমন্বয়সাযন 

পন্সিষদ, ন্সমন্সনন্সি অফ কলবাি অোন্ড এমপ্ল্য়কমন্ট বা শ্রম ও ৈমথসংস্থান মিকৈি ৈাকে এৈটি আনুষ্ঠান্সনৈ স্মািৈন্সলন্সপ দান্সখল ৈকিকে। সংস্থাটি এই 

ন্সলন্সপকি এমন এৈটি সাবথজনীন সামান্সজৈ সুিষাি দান্সব জান্সনকয়কে োকি সামান্সজৈ সুিষায় মান্সলকৈি অবদাকনি দান্সয়ত্ব স্পষ্টোকব উকেখ ৈিা থাৈকব। 

ৈমথচািীকদি প্রন্সিন্সনন্সযত্ব ও ৈমীকদি িথে সুিষাি ৈথাও আকলাচে ন্সবষয়সূন্সচকি উকেখ ৈিা হকয়কে।   

প্ল্যাটফিমকিীতদর েতর্যর অমিকার 

ফলস্বরূপ, ২০২১ সাকলি ইউন্সনয়ন বাকজকট প্ল্োটফমথ ও ন্সিিৈমীিা কে যিকনি সমসো ও অসহায়িাি সমু্মখীন হন কসগুন্সলকৈ সংকষকপ স্বীৈত ন্সি কদওয়া 

হয়। প্ল্োটফমথ আি ন্সিিৈমীিা নূেনিম কবিন পাওয়াি অন্সযৈািী ন্সেকলন। এমপ্ল্ন্সয় কেট ইনসুেকিি ৈকপথাকিশান এই কবিন কদওয়াি দান্সয়কত্ব ন্সেল। 

ন্সিিীয়ি, স্বাস্থে, বাসস্থান, জীবনবীমা, ঋণ পাওয়াি সুকোি এবং খাকদে েিুথ ন্সৈ জািীয় সামান্সজৈ ন্সনিাপিা ন্সবষয়ৈ িথে ন্সনেথ ি নীন্সি ন্সনমথাকণি পন্সিৈল্পনা 

বাস্তবান্সয়ি ৈিকি ন্সিি আি অসংিঠিি ৈমীকদি ন্সবষকয় িথে সংগ্রহ ৈিাি এৈটি কপাটথ াল চালু ৈিাি ৈথাও োবা হকয়ন্সেল। ন্সৈন্তু এই ৈমথসূন্সচি লষে 

সীমাবে হওয়ায় িা প্ল্োটফমথৈমীকদি িকথেি অন্সযৈাকিি ন্সবষয়টিকৈ ন্সঘকি শ্রন্সমৈকদি সান্সবথৈ অন্সযৈাি ন্সনকয় আকলাচনাি সূচনা ৈিকি বেথথ হয়।   

প্ল্োটফমথৈমীকদি অন্সযৈাি ন্সবষকয় এৈটি অখণ্ড পন্থাি প্রচলন সম্ভব ৈিকি, প্ল্োটফমথগুন্সল কে নিুন যিকনি শ্রম পন্সিচালনা ও ন্সনয়িকণি পেন্সি চালু 

ৈকিকে িাকৈ কবাঝা জরুিী। ৈাকজি মাইকক্রা-লন্সিং ও সম্পকদি সকে ৈাকজি সম্পকৈথ  পন্সিবিথ ন একন অন্সি-বেন্সক্তস্বািি আকিাপ ৈিাি মি পেন্সি 

বেবহাকিি মাযেকম ৈাকজি অোলকিান্সিদমকৈন্সিৈ ন্সনয়িণ প্রকয়াি ৈকি প্ল্োটফমথগুন্সল ঠিৈ কৈান উপাকয় িাৌঁ কদি ৈমীিা কে মূলে উৎপাদন ৈকিন িাকৈ 

হস্তিি ৈকি কস ন্সবষকয় আমাকদি িকবষণামূলৈ প্রবন্ধ, “ন্সিন্সজটাল ওয়াৈথ াি, আবথান কেক্টি অোন্ড ন্সনউ ইকৈানন্সমজ”-এ আমিা আকলাচনা ৈকিন্সে। 

এো়োও, ৈমীকদি উপি ক্রমািি নজিদান্সি চান্সলকয়, িাৌঁ কদি না জান্সনকয় ও অনুমন্সি ো়োই ৈাকজি ন্সনয়ন্সমি সীমাি বাইকিও িাৌঁ কদি ৈাে কথকৈ 

অন্সিন্সিক্ত মূলে আদায় ৈিা হয়। গুণমাকনি সাফলোঙ্ক কোি ৈিাি মি অস্বি প্রন্সক্রয়াি মাযেকম ৈমীি ৈমথষমিা ও পুিস্কাি ন্সহসাব ৈিা এবং 

স্বউৎপান্সদি অোলকিান্সিদকমি িািা ৈমথস্থানকৈ ন্সনয়িণ ৈিা হয়। িাই এই কষকে, কে ন্সচিাচন্সিি পন্থায় ৈমীকদি সংঘবে ৈিা ও অন্সযৈাি সংক্রাি নানা 

দান্সব ন্সনকয় পেথাকলাচনা ৈিা হয় িা েকথষ্ট নয়। এি পন্সিকপ্রন্সষকি, মান্সলৈপষ ঠিৈ ন্সৈ পন্সিমাকণ িথে বেবহাি ৈিকি পািকবন িাি সীমানাি যািণা ন্সনণথয় 

ও প্রকয়াি ৈিাি কষকে িাকেি েূন্সমৈা সব কচকয় গুরুত্বপূণথ।     

ইউকিাপীয় ইউন্সনয়কনি কজনাকিল কিটা কপ্রাকটৈশান কিগুকলশাকনি উদাহিণটি কেমন ইন্সেি কদয়, সুিন্সষি শ্রম আইন ও িকথেি অন্সযৈাি সংক্রাি 

প্রচন্সলি বেবস্থাটিি ৈািকণই নূেনিম কবিকনি অন্সযৈাি ন্সনকয় আইন প্রণয়ন এবং িাৌঁ কদি সম্বকন্ধ প্রচুি িথে সংগ্রহ ৈিাি প্রন্সক্রয়া প্রশ্ন ৈিা – এই দুটি 

ন্সবষয়কৈ িুকল যিকি প্ল্োটফমথৈমীিা উৎসান্সহি হকয়কেন। ইউনাইকটি ন্সৈংিকম, উকবিচালৈিা ন্সিন্সজটাল প্ল্োটফকমথি সাবকজক্ট অোকেস ন্সিকৈাকয়ে 

কপ্রান্সেশান বা ন্সনকজি ন্সবষকয় িথে জানাি অনুকিায ৈিাি উপায়কৈ ৈাকজ লান্সিকয় উকবিৈমীকদি ন্সবষকয় িথে কজািা়ে ৈিকি কপকিকেন। এি ফকল, 

িাৌঁ িা অনোেেোকব ৈমীকদি অোৈাউন্ট ন্সনন্সিয় ৈকি কদওয়াি ন্সবষয়টিকৈ আদালি পেথি ন্সনকয় ন্সিকয়কেন ও িা ন্সনকয় সফলোকব প্রশ্ন িুকলকেন। 

ৈমীকদি অন্সযৈাি ও কে থ নোয়ন্সবচাি সম্ভব ৈিাি জনে ন্সবচািন্সবোকিি েূন্সমৈা োিকিি কপ্রন্সষকিও অপন্সিসীম। োিকিি কষকে কেমন অনুমান ৈিা 

হকয়ন্সেল, িকথেি অন্সযৈাকিি স্বকত্বি প্রশ্নটি িথে কপাটথ াকলি মাযেকম ৈমীকদি সম্বকন্ধ কে িথে িাে সংগ্রহ ৈকিকে িাি কষকেও প্রকোজে। কৈিীয়োকব 

িথে সঞ্চয় ৈিাি বদকল, এৈটি েুক্তিােীয় পন্সিৈাঠাকমাি সাহাকেে ওই সন্সঞ্চি িথেকৈ িণিান্সিৈ ও ন্সবকৈিীয়োকব পন্সিচালনা ৈিা োয় ন্সৈনা কসই 

সম্ভাবনাকৈ খন্সিকয় কদখা প্রকয়াজন। এই ন্সবকেষণ প্রন্সক্রয়ায় ৈমী এবং সমাজকসবী ও নািন্সিৈ সংস্থাি প্রন্সিন্সনন্সযকদি বোপৈ অংশগ্রহণও জরুিী। এৈটি 



 
 

িণ-আকলাচনাসোি পকিই ড্রাফট কৈাি অন কসাশোল ন্সসন্সৈউন্সিটি (কসন্ট্রাল) রুলস, ২০২০ বা সামান্সজৈ সুিষা (কৈিীয়) ন্সবন্সয, ২০২০ খস়োটি কিন্সি 

হয়। ওই আকলাচনাসোয় ৈমী কে থগুন্সল দান্সব জানায় কে, ঠিৈ ন্সৈ উকেকশে প্ল্োটফমথ অোকগ্রকিটিগুন্সল ৈমীকদি ন্সবষকয় িথে সংগ্রহ ৈিকে িা িােকৈ 

স্পষ্টোকব বোখো ৈিকি হকব। এো়োও, িাৌঁ িা ওই িথে জানাি সিাসন্সি অন্সযৈাি, আদালকি কসই দান্সব কপশ ৈিাি জনে আইন এবং এৈজন ন্সনিকপষ 

ন্সবকশষজ্ঞকৈ ন্সদকয় অন্সিকটি বেবস্থা ৈিাি দান্সব জানান।    

শ্রমিকতদর অমিকাতরর জনয একটি সিমিে পন্থা অর্ ম্বন 

অন্সযৈাকিি দান্সব জানাকি কে প্রন্সিষ্ঠানগুন্সলকৈ ইন্সিমকযেই ৈাকজ লািাকনা হকি কসগুন্সল ো়োও প্রকয়াজন ন্সিন্সজটাল প্ল্োটফকমথি মান্সলৈানাি ন্সবৈল্প রূপ 

ন্সনকয় বোপৈহাকি প্রৈাশে আকলাচনা। ৈমী সমবায় এবং সাযািকণি মেকলি জনে প্রকয়াজনীয় নানা উপায় সিবিাহ ৈিকে এমন মঞ্চকৈ এই ন্সবৈল্প 

মান্সলৈানাি উদাহিণ ন্সহসাকব উকেখ ৈিা কেকি পাকি। সমবাকয়ি অযীকন কে মঞ্চগুন্সল কিন্সি হয় কসগুন্সল িণনামূলৈ পন্সিৈাঠাকমাি পাশাপান্সশ সহকোিী 

ন্সবন্সনকয়াি, প্রশাসন্সনৈ ও অথথননন্সিৈ সহায়িাি মি নানা সমসোি মুকখামুন্সখ হয়। িকব, এমন কোট আৈাকিি উকদোকিি উদাহিণও পাওয়া োয় কেখাকন 

মযেস্থিাৈািী সংিঠন ন্সহসাকব স্থানীয় প্রশাসন ও ন্সবন্সেন্ন ওকপন কসাসথ সংস্থা এই সমবায় মঞ্চগুন্সলকৈ িাকদি ৈাজ চান্সলকয় কেকি সাহােে ৈকিকে। কেমন, 

জামথান্সনকি ন্সি ন্সলঙ্ক ন্সবনামূকলে মুক্ত সফটওয়োকিি এৈটি পন্সিৈাঠাকমা সিবিাহ ৈকি। সমবায় মঞ্চকৈ টিৌঁন্সৈকয় িাখাি জনে িকথেি আদানপ্রদান, কসগুন্সল 

বািংবাি বেবহাি ৈিাি সুকোি, কে থ প্রকচষ্টা ও সহকোন্সিিা ইিোন্সদ নানা জরুন্সি পদকষপ এই সফটওয়োকিি মাযেকম সম্ভব হয়। সন্সক্রয় ৈােথসূচী চালু 

ৈকি িাে এই যিকনি মকঞ্চি জনে এৈটি ন্সবন্সনকয়াি পন্সিৈল্পনা কিন্সি ৈিকি পাকি।   

প্ল্োটফমথগুন্সলকৈ আকিা ৈমীকৈন্সিৈ ৈিকি এই সমস্ত নীন্সি কে সুকোি কদয় িাি ঠিৈ মাঝখাকন আকে অন্সযৈাি ও নোকয়ি যািণাি স্পষ্ট ন্সবনোস সহ 

এৈটি ন্সনয়িৈ পন্সিকবশ। এি পাশাপান্সশ প্রকয়াজন সাংিঠন্সনৈ সমন্বয়। প্ল্োটফমথ অোকগ্রকিটিকৈ ন্সনয়িকণ িাখা ন্সনন্সিি ৈিকি সবকচকয় গুরুত্বপূণথ ন্সবষয়টি 

হল, ৈমীকদি অন্সযৈাি ন্সনকয়, এৈন্সদকৈ শ্রন্সমৈ ইউন্সনয়ন এবং সমাজকসবী ও নািন্সিৈ সংিঠকনি মকযে ও অনেন্সদকৈ িাে ও ন্সবচািন্সবোকিি সকে সন্সক্রয় 

আকলাচনা। োিকিি ইন্সিহাস কদশীয় ন্সনিীষা, শ্রন্সমৈ সমবায় এবং কট্র্ি ইউন্সনয়ন আকদালকনি এৈটি মূলেবান দন্সলল। প্ল্োটফকমথি অন্সনন্সিি দুন্সনয়ায় 

ৈাজ ৈকি োৌঁ িা জীন্সবৈা অজথ ন ৈিকেন িাৌঁ কদি জনে স্থায়ী ও নোেে সম্ভাবনায় েিা িন্সিপথ কিন্সি ৈিাি জনে কে সমন্সন্বি পন্থা অবলম্বকনি প্রকয়াজন 

িাি সুকোি এই কদকশি হাকি আকে।    

ফ্রান্সিস কুন্সিয়াকৈাজ োিকিি কৈাকয়ম্বাকটাকি অবন্সস্থি োিন্সথয়াি ন্সবশ্বন্সবদোলকয়ি কুমািাগুরু ৈকলজ অফ ন্সলবাকিল আটথ স অোন্ড সাকয়কিি সহৈািী অযোপৈ এবং 

ইউকৈ-ি কৈমন্সিজ কিকেলপকমন্ট ইন্সনন্সশকয়টিকেি উপকদষ্টা। 

দীপা কৈলাসম আইয়াি কৈমন্সিজ ন্সবশ্বন্সবদোলকয়ি কৈমন্সিজ-ট্র্াে ৈমনওকয়লথ স্কলাি। 

 

 


