
ভারতে পেশাগে কর্মনিযুনির বৈনশষ্ট্যগুনি আতিাচিা কর। 

 

ভারতে ১৯০১ সাতি পর্াট কর্মক্ষর্ র্ািুতের প্রায় ৭২ শোাংশ নিযুি নিতিি কৃনে, পগাোিি, 
র্ৎসযচাে, ৈিসম্পদ ইেযানদ অর্মাৎ প্রাইর্ানর পক্ষতে। একই সর্তয় কি-কারখািা, নির্মাণনশল্প, খনি 
ও খনিজ নশল্প অর্মাৎ পসতকন্ডানর পক্ষতে নিযুি নিতিি পর্াট কর্মক্ষর্তদর প্রায় ১৩ শোাংশ। ৈযৈসা-
ৈানণজয, েনরৈহি, পযাগাতযাগ, অিযািয পসৈাতক্ষে ইেযানদতে অর্মাৎ টারনশয়ানর পক্ষতে নিযুি 
নিতিি প্রায় ১৬ শোাংশ কর্মক্ষর্ র্ািুে। এরের েঞ্চাশ ৈির ধতর এই নচেনটতে েনরৈেমি পদখা 
যায় িা ৈিতিই চতি। ১৯৫১ সাতি প্রাইর্ানর পসকটতর নিযুি নিতিি ওই ৭২ শোাংশ র্ািুে। 
পসতকন্ডানর পসকটতর কর্মনিযুনি নকিু হ্রাস পেতয় হয় ১১ শোাংশ। টারনশয়ানর পসকটতর নকিু ৈৃনি 
পেতয় হয় ১৭ শোাংশ। এই েনরৈেমিহীিোর কারণ হি েরাধীি ভারতে নিনটশ সরকার ভারতের 
দীর্মকািীি উন্নয়তির নৈেতয় আগ্রহী নিি িা। প্রাইর্ানর পসকটর ৈা কৃনেজাে কাাঁচার্াতিই োরা 
পৈনশ আগ্রহী নিি। এই কাাঁচার্াি নিতটতি চািাি হে এৈাং োই নদতয় বেনর নশল্পজাে েণয 
পৈনশরভাগই আৈার নিতটি পর্তক ভারতে আর্দানি হে। ভারতে নশল্প গতে পোিার েনরকল্পিা 
নিনটশতদর নিি িা। 

 

এই েনরকল্পিার সূেোে হয় স্বাধীিোর ের। নকন্তু, দুভমাগযজিকভাতৈ, েরৈেমী দশকগুনিতে নশল্প 
প্রভৃনে পসতকন্ডানর পসকটর এৈাং ৈানণজয ও পসৈা প্রভৃনে টারনশয়ানর পসকটতর প্রভূে নৈনিতয়াগ ও 
উৎোদি ৈৃনি োওয়া সতেও কর্মনিযুনির পক্ষতে কৃনে ের্া প্রাইর্ানর পসকটতরর উের নিভমরো 
নৈতশে কতর্নি। ১৯৮১ সাতি পদখা যাতে প্রাইর্ানর পসকটতর নিযুি পর্াট কর্মীসাংখযার প্রায় ৬৯ 
শোাংশ, পসতকন্ডানর পসকটতর প্রায় ১৩ শোাংশ এৈাং টারনশয়ানর পসকটতর প্রায় ১৮ শোাংশ। ১৯৯১ 
সাি অৈনধ প্রায় একই গনেপ্রকৃনে পচাতখ েতে। পকৈির্াে টারনশয়ানর পসকটতর কর্মনিযুনি ৈৃনির 
ধারানট পদখা যায় ঊর্ধ্মগার্ী। প্রাইর্ানর পসকটতর কর্মনিযুনির হার িা কর্ার কারণ হি কৃনেতক্ষতে 
উৎোদিশীিো ৈৃনি িা োওয়া এৈাং সাধারণ কৃনেকর্মীর হাতে উদৃ্বত্ত বেনর িা হওয়া। এই কারতণ 
পৈনশরভাগ র্ািুেই নভন্ন দক্ষো অজমি কতর পসতকন্ডানর পসকটর অর্মাৎ নশল্পতক্ষতে নিযুি হতে 
োতরিনি। োশাোনশ আরও একনট কারণও পদখা যায়। কৃনেতক্ষে রূ্িে শ্রর্নিনৈেই রতয় পগতি, 



নকন্তু, নশল্পতক্ষে দ্রুে েুাঁনজনিনৈে হতে পর্তকতি। অর্মাৎ, নশল্পতক্ষতে নৈেুি েনরর্াতণ িেুি 
শ্রনর্তকর প্রতয়াজি হয়নি। ফতি, কৃনেতক্ষতের উদৃ্বত্ত শ্রনর্তকরা নশল্পতক্ষতে জায়গা োিনি। অর্মাৎ, 
উৎোদিশীিোর পক্ষতে কৃনে ও নশতল্পর র্তধয পদখা নদতে পর্তকতি বৈের্য। এই বৈেতর্যর কারতণই 
ৈােতে পর্তকতি কৃনে ও নশতল্পর র্তধয আতয়র বৈেযর্য। 

 

১৯৯১ সাতির ের পর্তক েনরনিনে সার্ািয ৈদিাতে শুরু কতর। ২০০০ সাতি পদখা যায় প্রাইর্ানর 
পসকটতর কর্মনিযুনির হার দাাঁনেতয়তি ৫৭ শোাংশ, পসতকন্ডানর পসকটতর ১৭ শোাংশ এৈাং 
টারনশয়ানর পসকটতর প্রায় ২৬ শোাংশ। এর কারণ রূ্িে নৈশ্বায়তির ফতি টারনশয়ানর পসকটতরর 
পসৈা ও পসতকন্ডানর পসকটতরর নশল্পতক্ষতের েতণযর চানহদা ৈৃনি। টারনশয়ানর পসকটতর ের্যপ্রযুনি 
ও েযমটি, েনরৈহি ও পহাতটি ৈযৈসায় কর্মসাংিাি ও কতর্ম নিতয়াগ পৈতেতি। েৈুও, এই 
েনরৈেমিতক সানৈমক অতর্ম পজারাতিা ৈিা যায় িা। কারণ, এই েনরৈেমি পদতশর রূ্ি কাঠাতর্া 
অর্মাৎ কৃনেতক্ষতে ৈে েনরৈেমি র্টাতে সক্ষর্ হয়নি। পয পদতশ প্রায় োট শোাংশ র্ািুে কাতজর 
জিয আজও নিভমর কতরি কৃনের উেতর পসই পদতশর উন্নয়িতক জিরু্খী নকাংৈা সুদূরপ্রসারী ৈিা 
যায় িা। োিাো, এর োশাোনশ পদখা যায় কৃনেতক্ষতে ভূনর্হীি কৃেতকর সাংখযা পৈতেতি অর্মাৎ, 
ৈে চােীতদর হাতে জনর্র েনরর্াণ র্িীভূে হতয়তি। অর্মাৎ, সাম্প্রনেক কাতি পসতকন্ডানর ও 
টারনশয়ানর পসকটর নর্নিতয় প্রায় ৪৩ শোাংশ কর্মনিযুনির ৈযৈিা হতিও, ো প্রাইর্ানর ের্া রূ্িে 
কৃনেতক্ষতের েনরনিনে েনরৈেমতি সক্ষর্ পো হয়ইনি ৈরাং পসখাতি বৈের্য ৈানেতয়তি। নিতে পটনৈতি 
সাংনক্ষপ্ত রানশের্য পদওয়া হি – 

ভারতে কর্মনিযুনি নৈিযাস (শোাংশ) 
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ভারতে কর্মনিযুনি নৈিযাস েনরৈেমতির পক্ষতে ৈযর্মোগুনি কী? / ভারতে কর্মনিযুনি নৈিযাস 
ৈহুিাাংতশ অেনরৈনেমে র্াকার কারণ কী? 

১) ভারতে িীনেপ্রণয়িকারী ও েনরকল্পিার কেমারা কৃনেতক্ষতের উন্নয়ি র্টাতে সক্ষর্ হিনি। 
োতটর দশতকর িূেি কৃনে পকৌশি যা সৈুজ নৈপ্লৈ িাতর্ েনরনচে ো আজ সমূ্পণম ৈযর্ম ৈতি 
প্রর্ানণে। এই সৈুজ নৈপ্লতৈর ফতি পদশজ শসযৈীজগুনি িুপ্ত হতয়তি। আঞ্চনিক কৃনে-বৈের্য এৈাং 
আয়-বৈের্য পদখা নদতয়তি। ৈে পজােদারতদর হাতে ভূনর্ র্িীভূে হতয়তি। পদতশ ভূনর্হীি কৃেতকর 
সাংখযা পৈতেতি। ভূগভমি জিস্তর হ্রাস পেতয়তি। আজ প্রর্ানণে পয, কৃনেিীনের পক্ষতে পদশজ 
বৈনশতষ্ট্যর কর্া র্ার্ায় রাখা হয়নি এৈাং োতক র্ািাও হয়নি। নৈতদনশ িীনে যা নৈতদতশ হয়তো 
প্রতযাজয োতক পজার কতর চাোতিা হতয়তি এতদতশ। উেরন্তু, নশল্পতক্ষতে িেুি েুাঁনজ ও যন্ত্রনভনত্তক 
প্রযুনি প্রতয়াতগর ফতি এই পক্ষতে কর্মসাংিাতির সুতযাগ ৈাতেনি। ফতি, কৃনে রূ্িে শ্রর্নিনৈে 
পর্তক নগতয়তি এৈাং পসখাতি ভূনর্হীি কৃেক ও নদির্জুতরর সাংখযা ৈােতিও োতদর জিয নশতল্প 
কর্মসাংিাি র্তটনি। োরা কৃনেনিভমরই পর্তক নগতয়তি। 

২) ভারতে ভূনর্সাংস্কার িীনে ৈহুিাাংতশ ৈযর্ম হতয়তি। উত্তর ও েনির্ ভারতে ৈে পজােদাতররা 
পৈিাতর্ জনর্ পরতখ নদতয়তিি। উদৃ্বত্ত জনর্র নচনিেকরণ র্তটনি এৈাং ফিে ো ভূনর্হীি ৈা প্রানিক 
চােীতদর র্তধয ৈনিে হয়নি। েূৈম ভারে নৈতশেে েনির্ৈতে ভূনর্সাংস্কার ৈযােক হতিও, ভাগচােী, 
ৈগমাদার এৈাং োট্টাপ্রাপ্ত ভূনর্হীি র্ািুতেরা অতিতকই পসই জনর্ ধতর রাখতে োতরিনি। দানরতের 
কারতণ ৈে জনর্র র্ানিতকর কাতি নৈনি কতর নদতয়তিি। েনরণে হতয়তিি পসই ভূনর্হীি 
নদির্জুতর। 

৩) েুাঁনজ কর্ এৈাং নিরােত্তাহীিো পৈনশ হওয়ায় গ্রার্ীণ ও কৃনেঋতণর সুনৈতধগুনি পিাট প্রায় 
নিরক্ষর অনশনক্ষে চােীরা োিনি। সার ও কীটিাশতক সরকানর ভেুমনকর সুফিও পের্ি োিনি। 
এগুনির সুতযাগ নিতয়তিি পৈনশ কতর ৈে চােীরা। ৈে চােীতদর সতে প্রনেতযানগোয় হার পর্তিতিি 
পিাট চােীরা। পিাকসাি গুতি অতিতকই জনর্ নৈনি কতর নদতয়তিি। অর্চ, নশল্পতক্ষতে কর্মসাংিাি 
পজাতটনি। কৃনেতক্ষতেই সস্তায় নদির্জুতরর পজাগাি পৈতেতি। 

৪) একতশা নদতির কাতজর প্রকল্প ও অিযািয দানরে দূরীকরণ প্রকল্পগুনি গনরতৈর হাতে উদৃ্বত্ত সৃনষ্ট্ 
করতে ৈযর্ম হতয়তি। ফতি, গনরৈ েনরৈাতর েরৈেমী প্রজন্ম নভন্ন দক্ষো অজমতির পচষ্ট্া করতে 



োতরিনি। োাঁরাও পৈনশরভাগই কৃনের উেতরই নিভমরশীি পর্তকতিি। এিাো, পদতশর নশক্ষাৈযৈিা 
পর্তকতি গোিুগনেক নিনগ্র প্রদািকারী। কাযমকরী দক্ষোপ্রদািকারী নশক্ষার প্রসার পের্ি র্তটনি। 

৫) েঞ্চৈানেমকী েনরকল্পিা ও নৈনভন্ন সরকানর নিয়ন্ত্রতণর েনরতপ্রনক্ষতে িাভৈাি হতয়তি রূ্িে 
েুাঁনজনিনৈে ৈে নশল্প। শ্রর্নিনৈে কু্ষে ও র্াঝানর নশতল্পর জিয ৈাস্ততৈ পের্ি উতদযাগ পিওয়া হয়নি। 
পৈসরকানর সাংগনঠে নশল্পতক্ষে িাভৈাি হতয়তি যনদও পসখাতি কর্মসাংিাি অনে সার্ািয। 
অসাংগনঠে পক্ষে েনরকল্পিার সুফি োয়নি এৈাং নেনিতয় েতেতি যনদও এই পক্ষতে কর্মসাংিাি 
সৈতচতয় পৈনশ। 

৬) জিসাংখযাৈৃনির ফতি কর্মক্ষর্ র্ািুতের সাংখযা পৈতেতি। কর্মসাংিাি পসই হাতর িা ৈাোর ফতি 
পৈতেতি পৈকারত্ব। এতদর একটা ৈে অাংশ নিতয়ানজে হতয়তি কৃনেতক্ষতে। এই নিতয়াতগর 
অতিকটাই আসতি প্রেন্ন পৈকারত্ব অর্মাৎ এরা কৃনেতক্ষতে কাজ িা করতিও কৃনে উৎোদি কর্তৈ 
িা। 

উেতরাি কারণগুনি ভারতে কর্মনিযুনি নৈিযাতস প্রতয়াজতির েুিিায় কর্ েনরৈেমি ৈা, প্রায় 
েনরৈেমিহীিোর জিয দায়ী। ভারতের অর্মনিনেক িীনেপ্রণয়িকারীতদর উনচে শ্রর্নিনৈে কু্ষে, 
র্াঝানর ও কুনটর নশল্পতক সাহাযয করা। এর ৈযনেির্ যে এৈাং যেনদি হতে র্াকতৈ, কর্মনিযুনি 
নৈিযাস এৈাং আতয়র বৈের্য েে এৈাং েেনদি ির্শ ৈৃনি োতৈ। 


