
আইএলওর িতেবদন

িব ব াপী নারী-পু ষ মজুির বষম  ২০
শতাংশ
মজিুরর ব বধান সবেচেয় বিশ উ ত দেশ উ  বতেনর চাকিরেত এবং ি আেয়র দেশ
সবেচেয় কম বতেনর চাকিরেত

কাশ : ২৮ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

কমে ে  নারী-পু ষ মজুির বষম  বাড়েছ। িব ব াপী নারীেদর গড় মজুির পু েষর চেয় ২০ শতাংশ
কম। এমনিক অেনক দেশ িনবাহী পযােয় কমরত নারীরা তােদর পু ষ সহকমীেদর তুলনায় অেধক মজুির
পান।

আ জািতক ম সং ার (আইএলও) এক িতেবদেন এ তথ  উেঠ এেসেছ। এেত িবিভ  দেশর িমেকর
বতেনর  হার  এবং  পিরবােরর  আয়  ও  ভা ার  য়  স মতার  পিরবতনশীল  িচ  তুেল  ধরা  হয়।
িতেবদেন ৭০িট দেশর তথ -উপা  িবে ষণ কের দখােনা হয় য িব ব াপী ায় আিশ শতাংশ কমীর

বতেনর ে  নারী ও পু েষর মেধ  ব বধান রেয় গেছ।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, সাধারণভােব পু ষরা নারীেদর চেয় গেড় িড় শতাংশ বিশ মজিুর পাে ন।
এই  ব বধান  সবেচেয়  বিশ  উ আেয়র  দশ েলােত  উ  বতেনর  চাকির েলােত  এবং  ি আেয়র
দশ েলােত সবেচেয় কম বতেনর চাকিরেত।

  ইকবাল হােসন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ সে  আইএলওর মহাসিচব গাই  রাইডার বেলন,  সামািজক অ ায তার মাণ হল নারী-পু েষর
মজিুর পিরেশােধর ব বধান। যিদও সা িতক সমেয় এই ব বধান িকছুটা কেম আসেছ।

িতেবদেন বলা হয়, ায় সব েলা দেশই মজিুর পিরেশােধ িল  বষম  রেয়েছ। ঘ ািভি েকর চেয় এ
বষম  মািসক মজুিরর ে  বিশ। এ বণতা নারী-পু েষর কমঘ ায় বষেম র িতফলন বলা হেয়েছ

পযেব েণ। ৭২িট দেশর গড় িহসােব দখা যায় ১৪ শতাংশ নারী  কমী এবং ৭  শতাংশ পু ষ কমী
খ কালীন েম িনেয়ািজত থােকন।

আইএলওর মহাপিরচালক গাই রাইডার বেলন, ১০০ বছর আেগ আ জািতক ম সং া িত ার সমেয়ই
সমমেূল র কােজর জ  সমমজুিরর ধারণার িবষয়িট সং ার গঠনতে  ান পেয়িছল।

িতিন বেলন, এই সমী ার তথ  সমমেূল র কােজর জ  সমমজিুরর নীিতর এেকবাের িবপরীেত। তরাং,
স বত কমজগেত এিটই হে  সবেচেয় বড় একক অিবচার। এ িবষেয় ২০৩০ সােলর মেধ  কাযকর
ব ব া িনেত িব  স দায় অ ীকারব  এবং  আমরা  আশা  কির এই িতেবদেন িবষয়িট তুেল ধরার
মাধ েম আমরা পিরি িত বদলােত ভূিমকা রাখেত স ম হব।

এিদেক িতেবদেন বলা হেয়েছ, িব ব াপী মজুির বিৃ র গিত উে খেযাগ  হাের াস পেয়েছ- যা এক
দশেকর মেধ  সবি  অব ােন ঠেকেছ। এেত কের িব ব াপী চরম বষম  বিৃ  ও ভাগ ােসর আশ া
বেড়েছ। সামি কভােব ২০০৮ সােলর িব  ম ার পর মজিুর বিৃ র গিত াস পেয়েছ। ২০১৭ সােল

মজিুর বিৃ  কেম দাঁিড়েয়েছ ১ দশিমক ৮ শতাংেশ, যা ২০১৬ সােল িছল ২ দশিমক ৪ শতাংশ। ২০১২
সােল এ হার িছল ২ দশিমক ৫ শতাংশ।

মজিুর বিৃ  ােসর এ নাটকীয় হােরর পছেন উ ত দশ েলার বিৃ র থ গিতই অেনকাংেশ দায়ী।
িতেবদেন বলা হেয়েছ,  উদীয়মান ও িজ-২০ সদ  দশ েলােত ২০১৬ সােল মজুির বিৃ  িছল ৪

দশিমক ৯ শতাংশ, যা ২০১৭ সােল কেম ৪ দশিমক ৩ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ। উ য়নশীল দশ েলােত গত
বছের মজিুর বেড়েছ গেড় চার শতাংশ হাের। তেব উ ত দশ েলােত এই বিৃ র হার মা  শূ  দশিমক
৪ শতাংশ।

১৩৬িট  দেশর  গত  িড়  বছেরর  মজুিরর  তথ  সমী ার  িভি েত  আইএলও  বলেছ,  উদীয়মান
অথনীিত েলােত মজিুর উ ত দশ েলার চেয় িতন ণ পয  বেড়েছ। এই সমেয় ধনী দশ েলােত
মজিুর বিৃ র হার িছল ায় ৯ শতাংশ।

আইএলওর পিরচালক এ পিরসংখ ানেক অত  উে গজনক বেল উে খ কেরেছন। িতিন বেলন, উ ত
দশ েলােত মজিুর বিৃ  কমার পাশাপািশ মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) বিৃ  এবং কমসং ানও

কেমেছ। িতিন বেলন, াথিমক পিরসংখ ােনর অব া দেখ মেন হে  চলিত বছরও মজুির বিৃ েত থ
গিত বজায় থাকেব।
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