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সংবাদপ
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র মািলেকরা সব
সংবাদপ  সরক
যেকােনা সমেয়র
 eকিট বড় সংক
e-সং া  সুপা
িমিটo e িনেয় স
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র েবােড র্ বৃি র প

aব ায় নবম ম
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েপপার oনাস র্ aয্
রেছ। 

i সংবাদপে র ছ
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িট সরকাির েপ-ে
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মজুির েবাড র্ কিম
aতীেত েয গুিটক
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aতয্  কম। তার
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হেয়েছ। স ম 
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%। e কারেণ গু
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কেয়ক পি কা মজু
aব বাংলােদশ (ে

সংখয্া কমেছ। আ
বািষ র্ক ায় 31%
ত হে  েটিলিভশ
i েসা াল িমিডয়
পরo সরকােরর 
% হাের সরকাির
িমেল াে ড ক
িব য়মূে র েথেক
। e aব ায় ন

ব। uে খয্, সরক
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গুিটকেয়ক পি ক
ন বৃি সহ eকিট 
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েনায়াব) নবম মজু
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নবম মজুির েবােড
কার েঘািষত 53িট
ষ দুিট সংবাদপ
%। সব র্েশষ দুিট
র পিরমাণi সব
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 করার জ  eক
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7% বৃি  করা হে
কা ছাড়া a রা a
aবা ব সুপািরশ

বায়ন করত, তার
মজুির েবােড র্র েরা

9-21% হাের ি
। 312৯ সােলo
েপাট র্াল, েসা াল
পাট র্াল, েফসবুক
ি কার েমাট ায়
েছ। e ছাড়া সংব
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িট িশে র মে  
 oেয়জ েবােড র্র

িট ƣতির েপাশাক
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4 জুন, 312৯ 
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সােলর েসে মব্ে
াড র্ বা বায়ন কর
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ায়ন করেত পারে
বা ব নয় বেল ম

াকু র্েলশন/বাজার 
াহত আেছ। তা
া  িমিডয়ার স

য় েণ। a িদেক
কার িব াপন িবল
ন কাঁচামাল 
স বত সংবাদপ
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ে ড 9ম oেয়জ েবাড র্ aনুসাের ে েডর শুরুর েমাট েবতন 
(বত র্মান) 

৯ম oেয়জ েবাড র্ aনুসাের ে েডর শুরুর েমাট েবতন 
( ািবত)

2 78,756 2,27,1৯6
3 62,৯91 ৯1,1৯6
4 49,184 78,223
5 36,531 55,৯73
6 33,6৯6 4৯,99৯
7 31,342 46,781

বত র্মান a ম সংবাদপ  মজুির েবােড র্র aধীেন সব র্িন  ে েডর (ে ড-7 :িপয়ন, দােরায়ান, মািল) েমাট েবতন 31,342 টাকা। 
েযখােন eকi রকম কােজর জ  বত র্মান সরকাির েবতন ে েল সব র্িন  ে েডর (ে ড-31) েমাট েবতন 26,461 টাকা। aথ র্াৎ 
সংবাদপ  মজুির েবােড র্ সব র্িন  ে েডর েবতন সরকাির েবতন ে েলর তুলনায় ায় 6,111 টাকা েবিশ। আর িত ম ছাড়া, 
েবসরকাির িত ানগুেলােত সব র্িন  ে েডর েমাট েবতন গেড় 21-23 হাজার টাকার েবিশ নয়। e aব ায় নবম সংবাদপ  
মজুির েবােড র্ সব র্িন  (ে ড-7) ে েডর েবতন 46,781 টাকা সুপািরশ করা হেয়েছ, যা বাংলােদেশর ে াপেট eেকবােরi 
aবা ব মেন কের েনায়াব। a ম সংবাদপ  মজুির েবােড র্ াতক বা াতেকা র িডি ধারী eকজন িরেপাট র্ার ে ড-4-e 
েযাগদান কেরন 49,184 টাকা েবতেন। েযখােন বত র্মান সরকাির েবতন ে েলর aধীেন েসরা ছা রা eকজন িসিভল কয্াডার 
শুরুেত ে ড-৯-e েযাগদান কেরন 46,711 টাকা েবতেন। eবং eকজন িবশব্িব ালয় িশ ক শুরুেত ে ড-9-e েযাগদান 
কের েমাট েবতন পান 48,261 টাকা। aথ র্াৎ eখােনo সংবাদপ  মজুির েবাড র্ aনুসাের eকজন িরেপাট র্ার eকজন সরকাির 
থম ে িণর েগেজেটড কম র্কত র্ার েচেয় ায় 3,584 টাকা েবিশ েবতন পাে ন। িত ম ছাড়া, েবসরকাির িত ানগুেলােত 

ei েলেভেলর েমাট েবতন গেড় 36-41 হাজার টাকার েবিশ নয়। e aব ায় নবম সংবাদপ  মজুির েবােড র্ ে ড-4-eর 
eকজন িরেপাট র্ােরর শুরুর েবতন 78,223 টাকা সুপািরশ করা হেয়েছ। ei েবতন েদoয়া েযেকােনা সংবাদপ  িত ােনর জ  
aস ব াপার। 
 
েকননা, সরকার সংবাদপ িশে  কম র্রত সাংবািদকেদর জ  মজুির েবাড র্ েঘাষণা কের। আর সংবাদপ  িত ানেক িনজসব্ আয় 
বািড়েয় ei মজুির েবােড র্র য়ভার বহন করেত হয়। e ে ে  সরকােরর প  েথেক েকােনা িবেশষ সহায়তা o aনুদান থােক 
না। uে খেযাগয্ েকােনা সুেযাগ-সুিবধাo থােক না। বত র্মান িতেযািগতামূলক বাজাের eবং িডিজটাল িমিডয়ার যুেগ চাiেলi 
সংবাদপ  িত ান িনজসব্ আয় বাড়ােনার uে াগ িনেত পাের না। িবিবeস o বাংলােদশ াংেকর ত  aনুযায়ী a ম 
সংবাদপ  মজুির েবাড র্ বা বায়েনর পর েথেক e পয র্  েমাট মু াস্ ীিতর পিরমাণ 47.45%। ei সময়কােল a ম সংবাদপ  
মজুির েবাড র্ aনুসাের শুধু eকিট কের বািষ র্ক iনি েম  িহসাব করেলo ায় 39.91% েবতন বৃি  করা হেয়েছ। বা েব 
েবতন বৃি র পিরমাণ আরo aেনক aেনক েবিশ। েযাগয্ কম েদর ধের রাখেত বা চাকিরেত uৎসািহত করেত aেনক সময় 
aিতির  েবতন বৃি  করেত হয়। তাi নবম সংবাদপ  মজুির েবােড র্ 21-23%-eর েবিশ েবতন বৃি  বা ব নয় বেল েনায়াব 
মেন কের। e ছাড়া নবম সংবাদপ  মজুির েবােড র্ eমন িকছু িবষয় o সুেযাগ-সুিবধা রেয়েছ, েযগুেলাo রুগ্ ?ণ সংবাদপ িশে র 
জ  বা বায়ন স ব নয়। েযমন- 
 
* সংবাদপ  মজুির েবােড র্ ে ড সংখয্া 7। সরকােরর জাতীয় েবতন ে ল 31িট। াংক-বীমাসহ েদেশর aিধকাংশ েবসরকাির 
িত ােন ে েডর সংখয্া 29 েথেক 33 পয র্ । সংবাদপ  মজুির েবােড র্ ে ড সংখয্া কম থাকার কারেণ িত ান চালােনা কিঠন 

হেয় পেড়েছ। 
 
* বাংলােদশ ম আiেনর 3(21) ধারায় িত বছর চাকিরর জ  2িট য্াচুiিটর িবধান আেছ। a া  িশে o য্াচুiিট বছের 
2িটর েবিশ েনi। aেনক িত ান ম আiেনর ei িবধানo aনুসরণ কের না। েসখােন মজুির েবােড র্ িত বছেরর জ  3িট 
য্াচুiিটর িবধান eকিট aবা ব আিথ র্ক চাপ। 

 
* iনকাম টয্া  aিড র্ া  2৯95 aনুযায়ী যার আয় তােকi আয়কর বহন করার িনয়ম। িক  সংবাদপ  মজুির েবাড র্ aনুসাের 
সংবাদপে র সব সাংবািদক o a া  কম র্কত র্া-কম র্চারীর আয়কর সংবাদপ  িত ান েথেক িদেত হয়। সরকািরসহ a  সব 



িত ােনর কম রা িনেজ তার আয়কর দান কেরন। েদেশ eমন েকােনা আiন uিচত নয়, েযটা সবার জ  সমানভােব 
েযাজয্ নয়। 

 
* নবম সংবাদপ  oেয়জ েবােড র্ বািড়ভাড়া েদoয়া আেছ 76%। িক  iনকাম টয্া  aিড র্ া  2৯95-eর িবিধ 44(e) 
aনুযায়ী বািড়ভাড়া 61% আয়করমু । aবিশ  26% ি র আয় িহসােব ি  খােতর আয়কেরর পিরমাণ বািড়েয় েদয়। 
 
* সংবাদপ  মজুির েবােড র্ িত 4 বছর পরপর eক মােসর েমাট েবতন o 41 িদেনর িবেনাদন ছুিটর িবধান রাখা হেয়েছ। 
সরকার েঘািষত a া  িশে  ei সুিবধা েনi। 
 
* e ছাড়া িকছু াি ক সুেযাগ-সুিবধা রেয়েছ েযগুেলা বা ব নয় বা েকu বা বায়ন কের না, েসগুেলা oেয়জ েবাড র্ েথেক বাদ 
েদoয়া জরুির। েযমন- দািয়তব্ ভাতা, আ ায়ন ভাতা, কািরগির ভাতা, চ  ঝুিঁক ভাতা, েকিমকয্াল পয়জিনং ভাতা, আuটিফট 
ভাতা, েপাশাক o েধালাi ভাতা iতয্ািদ। 
 
* সংবাদপ  েসবা িশ  হoয়া সে o eর করেপােরট টয্া  46%। 
 
* সংবাদপ িশ  ভয্াট aয্া  2৯৯2-eর িসিডuল-3 (a াহিত া  েসবার তািলকায়) েত থাকার পরo 26% ভয্াট িদেত হে । 
 
* ভয্াট aয্া  2৯৯2-eর 64(েক) aনুসাের সংবাদপে র িব াপন আেয়র oপর 5% িটিডeস/eআiিট িদেত হে । aপরিদেক 
কাঁচামাল আমদািন পয র্ােয় uৎস েল 6% িটিডeস িদেত হে । সব িমিলেয় ৯% িটিডeস িদেত হে । aথচ aেনক সংবাদপ  
িত ােনর লভয্াংশi ৯% হয় না। 

 
িবগত স ম o a ম oেয়জ েবােড র্ েনায়াব সদ রা সি য়ভােব aংশ হণ করেলo েনায়াব সদ েদর aতীত aিভ তা ভােলা 
নয়। সব মজুির েবােড র্i uি িখত িবষয়গুেলা েনায়াব েথেক তুেল ধরা হেয়েছ। িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা না কের ায় 
eকতরফাভােব মজুির েবাড র্ েঘাষণা করা হেয়েছ। েনায়ােবর তয্াশা িছল, eবার নবম মজুির েবাড র্ ণয়েনর সময় a ত মজুির 
েবােড র্র কায র্ ম আেলাচনার মা েম হেব। িক  eখন পয র্  নবম মজুির েবােড র্র ে ে o ei aিভ তা িভ  হয়িন। 
 
সংবাদপ  মজুির েবােড র্ মািলকপে র মতামত িবেবচনায় না েনoয়ায় মজুির েবাড র্ শুধু েবতন-ভাতার মে  সীমাব  হেয় 
পেড়েছ, যা িদন িদন ei িশ েক রুগ্ ?ণ করেছ। aবা ব আিথ র্ক চাপ সামলােত না েপের িত ানগুেলা কম র সংখয্া কমােনা, 
oেয়জ েবাড র্ না েদoয়া বা আংিশক েদoয়া eবং সেব র্াপির িত ান বে র পয র্ােয় চেল যাoয়ার স াবনা ƣতির হেব। সব র্েশষ 
(14/17/312৯) চলি  o কাশনা aিধদ েরর িনরী া শাখার িতেবদন aনুযায়ী সারােদেশ েমাট 795 (ঢাকা 457 + 
মফসব্ল 449)িট পি কার মে  269 (ঢাকা 21৯ + মফসব্ল 5৯)িট ( ায় 34%) পি কা a ম মজুির েবাড র্ বা বায়ন কেরেছ। 
যিদo ei িতেবদেনর সে o বা বতার েকােনা িমল পাoয়া যায় না। েনায়ােবর জানা মেত, a  িকছু সংবাদপ  িত ানi 
েকবল পুেরাপুির মজুির েবােড র্র েরােয়দাদ বা বায়ন কের। তাi নবম সংবাদপ  মজুির েবােড র্র াপন জািরর পূেব র্ মািলক-
সাংবািদক uভয়পে র সে  আেলাচনা o ঐকমেতয্র িভি েত eকিট হণেযাগয্ o বা বস ত েরােয়দাদ েঘাষণা েদoয়া 
েয়াজন। eকিট িশে র ভােলা থাকার সে  oi িশে র কম র্রত কম েদর ভােলা থাকা িনভ র্রশীল।  

 


