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Abstract: 

Migrant Labours or Workers are the architect of Modern India. With their labour, India 

has been building herself more stronger. They are in large numbers all over India. They 

mainly work in an informal sector. The main source of their income is from wages. Most of 

them are from backward classes. Their Socio-economic background is very impoverished. 

Covid-19 pandemic came in their life as a new threat or challenge. They have been affected 

most. They lost their jobs, lives due to the nationwide lockdown. There was no work left in 

their hand to run their family. Some of them starved, some died on the road while returning 

at home and some returned to their own household. But their destitute condition remain 

unchanged. In this research article, we have tried to analyze the Migrant issue during 

pandemic and conditions of Migrant Labours in contemporary India. 
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ভূযমকা: কতরানা ববযশ্বক মহামার়ী ( Covid-19)  আমাতদর ববশ কত ়িকযি যবষ ়ি সম্পতকয  নেজন কতর 

ভাবতে যশযিত ়িতে ,  াতদর মতযয উতেিত াগয পযরযচে একযি নাম হ - ‘পযর া ়ি়ী শ্রযমক’ (Migrant 

Labour)। এেযদন  ারা এই 'শব্দ' যির সাতে পযরযচে যেত ন না, োরাও হ ়িতো এর সাতে আর্তক অযযক 

পযরযচে। বদশভাতগর পর ব  সংকি বা  সমসযাগুয  বদিা যদত ়িযে  বসই রকম একযি সমসযা আরও 

একবার বদিা যদ  বেযমান সমত ়ি। ভারতের রাস্তা ়ি বদিা বগ  অগযিে মানজতষর ঢ । োরা ক্ষজযােয, 

অসহা ়ি– েবজও বাাঁচার োযগতদ যনর্ বায ়ি বফরার অয়ীর আগ্রহ। কতরানা মহামার়ীর ফত   িন বদশর্জত ়ি 

 ক াউন, র্নো কাফজয চ যে , সাযারি মানজষ  িন যনেযপ্রত ়িার্ন়ী ়ি যর্যনসপত্র বর্াগা ়ি কতর গৃহবন্দ়ী 

হযি , যিক বসই সম ়িই যভনরার্য বা যভনতদশ বেতক এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা যনর্ র্া ়িগা ়ি বফরার বচষ্টা 

করযে । যকন্তু, সকত  ব  যফরতে পার —ো ন ়ি, বকউ পার , বকউ পার  না, বকউ বা মাঝপতে অনয 

বকাোও রত ়ি বগ । অতনকতকই মৃেজযবরি করতে হত া।  েতব পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর এই দুরবস্থা নেজন 

বকাতনা ঘিনা ন ়ি। োতদরতক সবসম ়ি নানান সমসযার মযয যদত ়ি র়্ীবন অযেবাযহে করতে হ ়ি। েতব, এই 

মহামার়ী ব  োতদর ওপর িজব ব ়ি প্রভাব বফত তে, ো বকাতনামতেই অস্ব়ীকার করা  া ়ি না । 
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 পযর া ়ি়ী শ্রযমক কারা ?  

     পযর া ়ি়ী শ্রযমক হত া োরাই,  ারা কাতর্র সন্ধাতন বা কাতর্র উতেতশয যভনরাতর্য বা যভনতদতশ পায ়ি 

বদ ়ি। এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা বকাতনা র্া ়িগা ়ি স্থা ়ি়ী বেতক কার্ কতরনা , করতে পাতরনা। োতদর বসিাতন 

োকার বকাতনা উতেশয বনই। এরা এক র্া ়িগা বেতক অনয র্া ়িগা ়ি কাতর্র উতেতশয রওনা হ ়ি। এরা মূ ে 

অস্থা ়ি়ীভাতব অসংগযিে বক্ষতত্র কার্ কতর।  
 

     একযি প যতবক্ষি ব তে, বদতশর 6 ভাতগর এক ভাগ পযরবাতরর বকউ না বকউ কমযর্যনে পযর া ়ি়ী, ব  

সংিযাযি প্রা ়ি 100 যময  ়িন বা দশ বকাযি (েজতে, 2019)। 
 

     কতরানা পযরযস্থযেতে ভারতের শহরে ়ীর বাযসন্দারা ব ন হিাৎ ই  ক্ষয করত ন—  ক্ষ  ক্ষ পযর া ়ি়ী 

শ্রযমক হাাঁিতেন। যকন্তু, পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা যক এই প্রেমবার হাাঁিতেন? – না, সারাবের-ই োরা হাাঁতি, 

োতদরতক হাাঁিতে হ ়ি। একত্র বেতক অনযত্র কাতর্র উতেতশয হাাঁিতে হ ়ি। কতরানা পযরযস্থযেতে এবাতর োরা 

বপতি যিতদ যনত ়ি হাাঁিতে।  ক াউতন সবযকেজ বন্ধ োকা ়ি োতদর কাতর্র বকাতনা র্া ়িগা বনই। এতদর 

সযিে বকাতনা অেযও বনই। এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর একযি ব ়ি অংশতক ব া হ ়ি ‘Footloose Migrant’। 

বকানও সম়ীক্ষা ়ি এরা যরা বনই। বকানও সামাযর্ক সজরক্ষা এতদর বনই। পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর এই বরাতের 

সাতে বাাঁযা রত ়িতে গ্রাম়ীি ভারতের বাস্তব যচত্র। 2001 সাত র র্নগিনা-র সতে 2011 -র র্নগিনা েজ না 

করত  বদিা  াতব — 9 বকাযি 10  ক্ষ মানজষ গ্রাম বেতক শহতর এতসতে। 2016 সাত র সম়ীক্ষা ়ি বদিা 

যগত ়িতে, বদতশ বমাি শ্রযমতকর সংিযা প্রা ়ি পিাশ বকাযি, ব যি 2011 -র র্নগিনা ়ি যে  প্রা ়ি 45 বকাযি। 

World Economic Forum (WEF) এর মতে, বদতশ আনজমাযনক 139 যময  ়িন পযর া ়ি়ী শ্রযমক 

রত ়িতেন ( শমযা, 2017)।  পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর ববযশরভাগই উত্তর প্রতদশ ও যবহার বেতক, োরপর রত ়িতে 

মযযপ্রতদশ ও রার্স্থান বেতক। মজেই ও যদে়ী শহর পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর ববযশ আকৃষ্ট কতর। 2011- এর 

'Census of India' মতে, মহারাতে সবযাযযক পযরমাতি পযর া ়ি়ী রত ়িতে।  
 

    Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) এবং আযর্ম বপ্রমযর্ যবশ্বযবদয ত ়ির 

একযি সম়ীক্ষা র যরতপািয (2019) র্ানাতি ব , বদতশর ব ়ি ব ়ি শহতর 29% হত া যভনরাতর্যর শ্রযমক, োরা 

ববযশরভাগই বদযনক মর্জযরতে কার্ কতরন । 2016 সাত র 'অেযননযেক সম়ীক্ষা যরতপািয' এ ব া হত ়িতে— 

বদতশ পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর সংিযা প্রা ়ি 10 বকাযি। 'র্াে়ী ়ি নমজনা সম়ীক্ষা' র একযি যরতপািয এ ব া হত ়িতে 

— এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর 38% হ  যিকা শ্রযমক। এতদর প্রযেযদন কার্ োকত ও োরা অস্থা ়ি়ী শ্রযমক। 

এর সতে রত ়িতে হকার, বোতিা বদাকানদার, মাে যবতেো, যরক্সা চা ক ও আরও নানান বপশার মানজষ।  
 

     এযদতক যবশ্ব বযাংক (World Bank) এযপ্রত ই (2020) র্াযনতেযে ,  ক াউন চার বকাযি পযর াে়ী 

শ্রযমতকর র়্ীবতন প্রভাব পত ়িতে। আর এযপ্রত ই কার্ হাযরতেতেন 12 বকাযি 15  ক্ষ বদশবাস়ী। সবতেতক 

ববযশ ক্ষযেগ্রস্ত হত ়িতে হকার, যদনমর্জর, বোি বযবসাে়ীরা। োাঁতদর মতযয ন’ তকাযি 12  তক্ষরই আর কার্ 

বনই হাতে (Bengali desk, sep 15, 2020)।  
 

      Centre for Monitoring Indian Economy র্াযনতেতে, বদতশ বরার্তগতরতদর মতযয 35 শোংশই 

এই হকার, যদনমর্জর, বোি বযবসাে়ী। এতদর যনতোতগর বক্ষতত্র যনেম মানা হে না। োই  ক াউতনর যাক্কা 

োাঁতদর ওপরই পতেতে ববযশ। 
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 পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা পযর া ়ি়ী হতি বকন?    

     1990 এর দশক বেতক গ্রামািত  কৃযষকাতর্র সতে  জক্ত মানজতষর সংিযা হ্রাস বপত ়িতে। অেচ 

ভারেবতষয কৃযষই হ  আত ়ির মূ  উৎস। অযন ়িযমে বৃযষ্ট, বসতচর অভাব, আযেযক সমসযা প্রভৃযে সমসযা ়ি 

র্র্যযরে হত ়ি প ়িা ়ি, োরা েয ়িত ়ি প ়িতে যবযভন্ন বপশা ়ি। ববযশরভাগই বপতির দাত ়ি হত ়ি উিতেন যনমযাি 

শ্রযমক । েেয ব তে, এতদতশ 1990-2000 সাত র মতযয কৃষতকর ম যাদা হাযরত ়িতেন 75  ক্ষ চাষ়ী, 

 াতদর বেতর অন্তে ে ়ি মাস প্রযান র়্ীযবকা যে  চাষবাস, োরা বপশাগে ম যাদা হাযরত ়িতেন (সাইনাে, 

2020)। 1995-2018 সা  প যন্ত বদতশ 3,32,303 র্ন কৃষক আত্মহেযা কতরতেন। কৃযষমজ য হ্রাস, ঋি, 

িরা-বনযা ়ি ফস  নষ্ট হও ়িার কারতি প্রযে চযিশ ঘণ্টা ়ি দুই হার্ার র্ন কৃযষকার্ বেত ়িতেন। কৃযষর সংকি 

শুযজ কৃযষতক্ষতত্র স়ীমাবদ্ধ বনই, কৃযষর সতে  জক্ত গ্রাতমর অনযানয বপশার মানজষও আোন্ত হত ়িতেন, র়্ীযবকা 

হাযরত ়িতেন। শুযজ গ্রাম বেতক পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা এতসতে ো ন ়ি, বোতিা শহর বেতক ব ়ি শহতরও োরা 

যগত ়িতে। অস্থা ়ি়ী পযর া ়ি়ী বদর মে মরশুযম পযর া ়ি়ীরা ও আতেন। 
   

    2017 সাত র ‘The Economic Survey’ বে ‘India on the move and churning: New 

Evidence’— নামক পযরিতদ, েিনকার সমত ়ির অভযন্তর়ীি পযর া ়ি়ী শ্রযমক  ারা গ্রাম়ীি ভারে বেতক 

শহরািত  কাতর্র বিাাঁতর্ আতসন, বসই অন্তযরার্য পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর সংিযা যে  60 যময  ়িন (The 

Indian Express, June 2020)। 
 

   2011 সাত র র্নগিনা অনজসাতর, পযিমবতের বমাি পযর া ়ি়ীর সংিযা 3,34,48,472 র্ন।  এরমতযয 

পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর সংিযা 16,56,952 র্ন,  ার মতযয পজরুষ পযর া ়ি়ী শ্রযমক হ  14,29,130 র্ন এবং 

মযহ া পযর া ়ি়ী শ্রযমক এর সংিযা 2,27,822 র্ন। অেযাৎ , বমাি পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর 80.25% পজরুষ, আর  

13.74% হ  মযহ া। আবার 16,56,952 র্তনর মতযয 9,96,922 র্ন গ্রাম বেতক এতসতেন। 

োহত , এিা স্পষ্ট ব , বদতশর যশতের চাকা মূ ে পযর া ়ি়ীর শ্রতমর বঘাতর। এতদর অেযননযেক আ ়ি ব  

িজব ববযশ ন ়ি— ো উপতরর পযরসংিযাতন বসিা পযরষ্কার। 
 

 পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর আেয-সামাযর্ক পযরযচযে বা অবস্থা :  

      ‘পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা প্রা ়ি সকত ই যনম্নবতিযর যহন্দজ বা মজস মান’ (গতোপাযযা ়ি, 2020)।  যদ আমরা 

পযিমবতের 2011 সাত র র্নগিনার েেয বদযি, োহত  বদিতে পাতবা ব , এই পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর 20% 

েপযশয  র্াযে এবং েপযশ ়ী উপর্াযে। এো ়িা পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর যশক্ষার হার  যদ বদযি, োহত  

বদিতে পাব প্রা ়ি 3 বকাযি পযর া ়ি়ীর মতযয 34% যনরক্ষর। এই পযর া ়ি়ীরা ববযশরভাগই দয ে, আযদবাস়ী 

ও গর়ীব মজসয ম পযরবাতরর মানজষ। োতদর এই আেয সামাযর্ক অবস্থা ও পযরযচযে োতদরতক দূবয  

বগাষ্ঠ়ীতে পযরিে কতরতে। সারাতদতশ এই পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর ববযশরভাগ অংশই অসংগযিে বক্ষতত্র 

( informal sector) কার্ কতর। সরকার বা যবযভন্ন শ্রযমক সংগিনগুত া এই অসংগযিে বক্ষতত্র কার্ করা 

পযর া ়ি়ী যনত ়ি  বেমন বকাতনা স্পষ্ট ন়ীযে যনতে পাতরন যন। শ্রযমক সংগিতনর ভূযমকা  তেষ্ট প্রতের অয়ীন। 

সংবাদ মাযযমগুত া ও এই অয়ীতনর বাইতর ন ়ি। বদতশর 80% মানজষ ব িাতন কৃষক ও শ্রযমক, বসিাতন 

বকাতনা সংবাদ মাযযমই এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর যনত ়ি বেমন বকাতনা আত াচনা কতরযন। সরকারও 

োতদরতক উতপক্ষা কতরতে। 
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 যবযভন্ন সরকাযর  উতদযাগ, ন়ীযে ও কমযসযূচ এবং োর বাস্তবা ়িন : 
 

       যদও  ক াউন এর  মাতঝ সরকার এই পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর যনর্ আবাতস বফরার র্নয  ‘শ্রযমক 

বস্পশযা ’ বেন এর বযবস্থা কতরন। পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর র্নয যবনামূত য বরশন এবং পূিয ববেন বদও ়িার 

কো বঘাষিা কতরন। যকন্তু, ো বকব  বঘাযষে বেতকই যগত ়িতে। সাম্প্রযেক বকন্দ্র়ী ়ি বেো সজরক্ষা এবং িাদয 

সরবরাহ মন্ত্রতকর একযি যরতপািয অনজ া ়ি়ী বদতশ র্জন (2020) মাস প যন্ত 20,26,000 পযর া ়ি়ী শ্রযমতকর 

হতে বরশন বপ াঁতেতে, ব িাতন আি বকাযি  পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর যবনামূত য বরশন বদও ়িার কো বঘাষিা করা 

হ ়ি। যিক বেমযন, মর্জযরর বক্ষতত্র সাম্প্রযেক ব  েেযযি উতি এতসতে , োতে  ক াউন এ গুর্রাতি 92% 

এবং মহারাতে 59% পযর া ়ি়ী শ্রযমক মর্জযর পানযন।  ‘The Hindu’ বে প্রকাযশে একযি survey বে ব া 

হত ়িতে— 96% পযর া ়ি়ী শ্রযমক সরকাতরর বেতক বরশন পা ়িযন এবং োতদর মতযয 90%  ক াউন এর 

সম ়ি বকাতনা পাযরশ্রযমক পা ়িযন। ‘দয যহন্দজ’ সংবাদমাযযতমর করা ওই সম়ীক্ষাে যভন্ রাতর্যর পযর াে়ী 

শ্রযমকতদর বদনযদশািা স্পষ্ট হতে যগতেতে। প্রতোর্ন়ীে সামগ্র়ী বেতক শুরু কতর বরশন বা গিবণ্টন বযবস্থার 

মাযযতম িাদযসামগ্র়ী যবেরি, বেযর করা িাবার বদওোর প্রযেশ্রুযে অেবা অেযকর়ী সাহা য— বকানও যকেজই 

বর্াতিযন োাঁতদর। ওই সম়ীক্ষা বেতক র্ানা যগতেতে— বগািা বদতশর মতযয সবতচতে দুদযশাে রতেতেন 

উত্তরপ্রতদতশ োকা পযর াে়ী শ্রযমতকরা ( Anandabazar Patrika, 25 এযপ্র  2020 )। এই ' Human 

Tragedy' যনত ়ি যকন্তু প্রকাতশয বকাতনা বশারতগা  হ ়িযন।  ারা এই পযরযস্থযের যশকার হত ়িতেন, োরা 

ন়ীরতবই বেতক যগত ়িতেন সক  কষ্ট সহয কতর। শুযজ পযর া ়ি়ী-ই ন ়ি, র্নর়্ীবতনর মূ  বরাে বেতক বাদ 

প ়িার  ন্ত্রিা বভাগ কতরতেন সংিযা ঘজরাও, যারাবাযহকভাতব  াযিে হত ়িতেন গ্রামািত  মযহ া, দয ে ও 

আযদবাস়ীরা। 
 

    PIB (2020, SEP 16) এর একযি যরতপাতিয ব া হত ়িতে—  ক াউন চ াকা ়ীন পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর 

অযভত াগগুয  যনষ্পযত্তর র্নয বকন্দ্র়ী ়ি শ্রম ও কমযসংস্থান মন্ত্রতকর হস্ততক্ষতপ প্রা ়ি 2  ক্ষ শ্রযমকতক োতদর 

ববেতনর বতক ়িা যহসাতব 295 বকাযি িাকা প্রদান করা হত ়িতে। যনর্ যনর্ রাতর্য যফতর আসা পযর া ়ি়ী 

শ্রযমকতদর কমযসংস্থাতনর সজযবযাতেয যমশন বমা  প যাত ়ি বদতশর 116 যি বর্ া ়ি 'প্রযানমন্ত্র়ী গর়ীব ক যাি 

বরার্গার অযভ ান' শুরু কতরতে। পযর া ়ি়ী শ্রযমক, অসংগযিে বক্ষতত্র শ্রযমকতদর কমযসংস্থাতনর সজত াগ বেযর 

কতর যদতে  অযেক্ষজদ্র, ক্ষজদ্র ও মাঝাযর যশে উতদযাতগর বক্ষত্রতক শযক্তশা ়ী কতর েজ তে এবং গ্রাম়ীি 

অেযন়ীযেতক চাো করতে ' 'আত্মযনভযর ভারতে'র আওো ়ি 20  ক্ষ বকাযি িাকার আযেযক পযাতকর্ চা জ করা 

হত ়িতে । 
 

     PIB (2020, SEP 21) আরও একযি যরতপািয এ ব া হত ়িতে—ব  সমস্ত পযর াে়ী শ্রযমক  ক াউতনর 

দরুন যনতর্তদর গ্রাতম যফরতে বাযয হতেতেন,োতদর কমযসংস্থাতনর এবং র়্ীবনর়্ীযবকার  তক্ষয ভারে 

সরকার গে 20th র্জন, 2020 বে গযরব ক যাি বরার্গার অযভ াতনর সূচনা কতর। এই অযভ াতনর মূ  

 ক্ষয হত া, গ্রাম়ীন পযরকািাতমার উন্নেন এবং গ্রামািত  ইন্টারতনি সংত াতগর মেন আযজযনক পযরতষবা 

বপ াঁতে বদওো। বদতশর 6 যি রাতর্যর 116  যি বর্ াে এই অযভ াতনর র্নয 50,000 বকাযি িাকার কমযসচূ়ী 

বনওো হে। 
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     আত্মযনভযর ভারে অযভ াতনর অয়ীতন, ভারে সরকার 'MGNREGA' বে অযেযরক্ত 40,000 বকাযি 

িাকা বরাে কতরতে। এর দরুন 300  বকাযির মেন অযেযরক্ত শ্রমযদবস সৃযষ্টতে সাহা য কতরতে। আরও 

কাতর্র সজত াগ এবং পযর াে়ী শ্রযমকতদর বষযাকাত ও কমযসংস্থাতনর সজত াগ সৃযষ্ট কতরতে । 
 

উপসংহার: পযরতশতষ, এিা ব া  া ়ি ব , ভারতে পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা একযি যবরাি অংশ র্জত ়ি েয ়িত ়ি 

রত ়িতে। এরা ম ূে অসংগযিে বক্ষতত্র কার্ কতর। কতরানা মহামার়ী োতদর র়্ীবতন ব  োপ বফত তে, ো 

হ ়িতো মজতে  াও ়িার ন ়ি।  ার সবতেতক ববযশ প্রভাব পত ়িতে আেয-সামাযর্ক বক্ষতত্র। ভারতের অেযন়ীযের 

মূ  ভ়ীে দাাঁয ়িত ়ি আতে কৃযষ ও যশতের উপর। স্পষ্টভাতব ব ত , পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর শ্রতমর উপর। োই 

বকাতনা কারতি  যদ এই সক  মানজতষর উপর বনযেবাচক প্রভাব পত ়ি , োহত  োর ফ  হতব যকন্তু িজবই 

মারাত্মক। শুযজমাত্র পযর া ়ি়ী শ্রযমকরা হাযরত ়ি  াতবন , ো ন ়ি। বরং, োর সাতে বদতশর আযেযক বযবস্থার 

ভ়ীেও নত ়ি উিতব। োই সরকাতরর উযচে বসযদতক  ক্ষয রািা,  াতে এই সক  পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর 

বকানরকম সমসযার সম্মজি়ীন হতে না হ ়ি। আর  যদও বা সম্মজি়ীন হতে হ ়ি, বসতক্ষতত্র ো বেতক ববযরত ়ি 

আসার বকাতনা পে বা উপা ়ি ব তনা সরকার বার কতর রাতি। পযর া ়ি়ী শ্রযমকতদর যনরাপত্তা  াতে 

বকাতনাভাতব যবযিে না হ ়ি, বসতক্ষতত্র সরকাতরর উযচে যবযভন্ন ন়ীযে ও উতদযাগ গ্রহি কতর োর বাস্তবায ়িে 

করা, োতদর আেয সামাযর্ক অবস্থা ও র়্ীবন াত্রার মাতনান্ন ়িন করা। 'MGNREGA' র মে ন়ীযের 

আওো ়ি ব ন এই সক  পযর া ়ি়ী মানজতষর স্থান হ ়ি । োরা োতদর প্রাপয ববেন ও অযযকারিজকজ বেতক 

বকাতনাভাতব বযিে না হ ়ি, বসযদতক  ক্ষয রািতে হতব। এিা আমাতদর মাো ়ি রািতে হতব ব , —এতদর  

উন্ন ়িন ঘিত  েতবই ' আত্মযনভযর ভারে ' কমযসূযচ সফ  হতব, একযি নেজন ভারে গিন করা সম্ভবপর হতব। 
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