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Abstract
In the present century, Kailsh satyarthi is an important figure who played for child education. Shree
Satyarthi is a renowned Indian child rights activist and the winner of Noble peace prize in 2014.
Kailash Satyarthi was born 11th January of 1954 in the Bidisha distract of Madhya Pradesh in
India. He is the founder of Bachpan Bachao Aandolon, an organization dedicated towards the
education of child labor and rehabilitation of the rescued former child worker. He is involved in this
great act for many years. Satyarthi is involved with about 40 national and international
organizations. More than 144 countries of the world have accepted his pivotal in the act of child
education. After considering the qualities of the great act of Satyarthi, many countries honored and
awarded him. He played a Glover march which was about more than 80 thousands km from the act
of child education. The Global march touched more than 103 countries around the world. In
protecting the act of child employment, child right to education, protecting many social tortures
Satyarthi has giver his significant effort, which is present in many medium. Through various social
media like newspaper, interview, radio, television, he is battling for child education. In our
discussion about the right of child education, we can see that era to era people became conscious
and launched many law to protect the right of child education. In the some cases it is seen that
people are neglecting their own made to provide child education by employing the child in various
work. Human rights and education are vary important in 21st century. The United Nation has
accepted the struggle of Kailash Satyarathi. According to the United Nation Satyarthi energized in
the human rights and education which has played a pivotal in national scenario. The principle of
Norway Nobel committee gives the introduction to the laureate in the ‘ Nobel peace Prize- 2014’.
The principle Tharbjon jogland said that Shree Kailash Satyarthi played a pivotal role to rub out
the child employment in the whole world. Shree Satyarthi battled for the child right. Though pur
country Indian has passed the law of unemployment of children, but it cannot rub out totally. At
present the law has been reformed in effort of Kailash Satyarthi. The struggle of Kailash Satyarthi is
noticeable. The thought of Satyarthi and his oblation inspired many national leaders. After studying
the given research paper, we can conclude that the contribution of Kailash satyarthi is unbelievable.
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কৈাল ত্যার্থী: শলশুর অশিৈার  শলক্ষা

ভূশমৈা : পৃশর্বীর প্রশত্শট রাষ্ট্রের ামশিৈ উন্নয়ন  শবৈাষ্ট্রল প্রষ্ট্রত্যৈ শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুর শলক্ষা জরুরী
প্রষ্ট্রয়াজন। শলক্ষার বািযত্ামূৈ  অববত্শনৈ শলক্ষার অশিৈার আইন আজ পযথন্ত মি শবষ্ট্রশ্বর প্রশত্শট রাষ্ট্রে
বাস্তবাশয়ত্ ৈরা ম্ভবপর য়শন। শলশু পাচার, শলশুশ্রম, শনযথাত্ন, অত্যাচার ইত্যাশদ্ ামাশজৈ অশভলাপগুশ শলশুর
অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষায় বার বার প্রশত্বন্ধৈত্ার ৃশি ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ। এষ্ট্রন প্রশত্বন্ধৈত্ার িারা আজ
বমান পৃশর্বীর প্রশত্শট রাষ্ট্রে। এৈাশিৈ রাে শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষার শবয়শটষ্ট্রৈ গুরুত্ব শবচাষ্ট্রর বা প্রািাষ্ট্রনযর
শদ্ৈ দর্ষ্ট্রৈ প্রর্ম াশরষ্ট্রত্ অিাশিৈার দদ্য়শন। শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুর অশিৈার অজথষ্ট্রনর ঐশত্াশৈ দপ্রশক্ষত্
ুদ্ীঘথ। অত্ীষ্ট্রত্র িারাবাশৈ ইশত্া শৈিংবা দ্শষ্ট্র নজর রাখষ্ট্র দদ্খা যায়, শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার
অশিৈার রক্ষায় এৈাশিৈৈ বযশিবগথ  িংগঠন শবষ্ট্রল উষ্ট্রলেখখষ্ট্রযাগয ভূশমৈা িণ ৈষ্ট্ররষ্ট্রছন। ঐশত্াশৈ মাই
ফৈগুশর মষ্ট্রিয শ্রী কৈাল ত্যার্থী  ত্ার বচপন বাাঁচা আষ্ট্রদান বথাশিৈ ৈৃশত্ষ্ট্রত্বর অশিৈারী। শলশুর শলক্ষার
অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে বহুমুখী এৈাশিৈ প্রশত্বন্ধৈত্াষ্ট্রৈ দ্ূষ্ট্রর শরষ্ট্রয় শ্রী ত্যার্থী ফত্ম বযশি শবষ্ট্রশ্বর দ্রবাষ্ট্রর।
শলশুর ামশিৈ অশিৈার রক্ষা প্রিানত্ শলশুর শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রন কৈাল ত্যার্থীর ভূশমৈা শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব
প্রশণিানষ্ট্রযাগয। নরষ্ট্রয়র দনাষ্ট্রব ৈশমশট ২০১৪ াষ্ট্র শ্রী কৈাল ত্যার্থী (ভারত্)  মাাা ইউূফজাই
(পাশৈস্থাশন)-দৈ ‘দনাষ্ট্রব লাশন্ত পুরষ্কার- ২০১৪’ ম্মাষ্ট্রন ভূশত্ ৈষ্ট্ররন। উপ-মাষ্ট্রদ্ষ্ট্রলর এই দুই ৈৃশত্ বযশি
ম্পষ্ট্রৈথ বা য়, শলশু  ত্রুণষ্ট্রদ্র শনযথাত্ষ্ট্রনর শবপষ্ট্রক্ষ অবস্থান িণ এবিং ৈ শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষার
দপ্রক্ষাপষ্ট্রট এই পদ্ৈ প্রদ্ান ৈরা । মানবাশিৈার রক্ষায় ঐ দুই বযশির ভূশমৈা শবষ্ট্রভাষ্ট্রব উষ্ট্রলেখখষ্ট্রযাগয। বত্থমান
গষ্ট্রবণা শনবষ্ট্রন্ধ শ্রী কৈাল ত্যার্থীর বহুমুখী ৈমথৈাণ্ড  শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষায় শবশবি
উষ্ট্রদ্যাগ উপস্থাশপত্  পযথাষ্ট্রাশচত্।
কৈাল ত্যার্থীর িংশক্ষপ্ত জীবনী : ভারত্বষ্ট্রথর অনযত্ম রাজয মিযপ্রষ্ট্রদ্ষ্ট্রলর শবশদ্লা দজায় কৈাল ত্যার্থী ১৯৫৪
শিস্টাষ্ট্রের ১১-ই জানুয়াশর জন্মিণ ৈষ্ট্ররন। শ্রী ত্যার্থীর বাবা রামপ্রাদ্ লমথা এবিং মা শচরষ্ট্রজৌ বাঈষ্ট্রদ্বী। ত্যার্থী
রৈাশর বষ্ট্রয়জ ায়ার দষ্ট্রৈন্ডারী দর্ষ্ট্রৈ শবদ্যায় পঠন-পাঠন ম্পন্ন ৈষ্ট্ররন। ম্রাট অষ্ট্রলাৈ দটৈষ্ট্রনাশজৈযা
ইনশস্টশটউট দর্ষ্ট্রৈ ইষ্ট্রশিৈযা ইশজশনয়াশরিং এর শডিী অজথন ৈষ্ট্ররন। পরবত্থীষ্ট্রত্ ত্যার্থী দভাপাষ্ট্রর এৈশট ৈষ্ট্রষ্ট্রজ
শলক্ষাৈত্ার দপলায় শনযুি ন। দবল শৈছু বছর শত্শন অিযাপনার ৈাজ ৈষ্ট্ররন। অবষ্ট্রলষ্ট্র ১৯৮০ শিস্টাষ্ট্রে ত্যার্থী
চাৈশর দছষ্ট্রে দদ্ন। শ্রী কৈাল ত্যার্থীষ্ট্রৈ ১৯৮০ শিস্টাে দর্ষ্ট্রৈ অত্যন্ত গুরুত্বপূণথ ভূশমৈায় অবত্ীণথ ষ্ট্রত্ ক্ষ ৈরা
যায়। শত্শন ‘বষ্ট্রণ্ডজ দবার ৈশমলন ফ্রন্ট’- এর মাশচব শাষ্ট্রব ৈাজ ৈষ্ট্ররন। বত্থমান শবষ্ট্রশ্বর বথাশিৈ আষ্ট্রাশেত্
‘বচপন বাাঁচা আষ্ট্রদান’ বা দভ শদ্ চাইল্ডহুড’ ১৯৮০ শিস্টাষ্ট্রে প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন শত্শন। শলশুর শলক্ষার অশিৈার
রক্ষার দক্ষষ্ট্রে এই িংস্থা শবষ্ট্রল ভূশমৈা িণ ৈষ্ট্রর মি শবষ্ট্রশ্ব। প্রিানত্ বযশিগত্ উষ্ট্রদ্যাষ্ট্রগ এই ৈমথৈাণ্ড ত্যার্থী
শুরু ৈষ্ট্ররন। দইষ্ট্রঙ্গ শত্শন শবশ্ববযাপী ‘দলাবা ৈযাষ্ট্রম্পন ফর এডুৈালন’ শলশুর অশিৈার অজথন  শলশুর শলক্ষার
অশিৈার রক্ষায় এৈাশিৈ ৈমথূচী িণ ৈষ্ট্ররন। যা জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ স্তষ্ট্রর শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব আষ্ট্রাশচত্, প্রচাশরত্
এবিং প্রলিংশত্ য়। শলশুর অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে বযশত্ক্রমী উষ্ট্রদ্যাগ  শচন্তাভাবনার প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন ‘রুগমাৈথ
ফাউষ্ট্রন্ডলন’। যা বত্থমাষ্ট্রন ‘গুডউইভ ইন্টারনযালানা’ নাষ্ট্রম ৈাযথৈরী। কৈাল ত্যার্থী আন্তজথাশত্ৈ শলশুর অশিৈার
রক্ষা  শলক্ষা শবয়ৈ িংস্থা ‘ইন্টারনযালনা দন্টার ফর অন চাইল্ড দবার এণ্ড ফাইষ্ট্রন্ডলন’- এর প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন
এবিং এর মুখয পষ্ট্রদ্ শত্শন যুি। এছাো শ্রী ত্যার্থী ইউষ্ট্রনষ্ট্রকা, য়াল্ডথ বযাঙ্ক, ইউশনষ্ট্রফ ইত্যাশদ্ জাত্ীয় 
আন্তজথাশত্ৈ িংস্থা  প্রশত্ষ্ঠাষ্ট্রনর াষ্ট্রর্ যুি। কৈাল ত্যার্থী দখৈ শাষ্ট্রব এৈাশিৈ পে-পশেৈার াষ্ট্রর্ যুি।
দযখাষ্ট্রন শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশু শলক্ষার অশিৈার রক্ষা শবয়ৈ ত্ার শচন্তা ভাবনা শবদ্গ্ধ মষ্ট্র শবষ্ট্রল প্রভাব
দফষ্ট্র। পে-পশেৈাগুশর মষ্ট্রিয শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব উষ্ট্রলেখখ ৈরা যায় ‘িংঘথ জাশর রষ্ট্রগা’, ‘ক্রাশন্তিমথী’, ‘এশয়ান য়াৈথাথ
দাশডারী শঙ্ক’ ইত্যাশদ্। দই ষ্ট্রঙ্গ ত্যার্থী এৈাশিৈ বই বত্থমান ময়  মাষ্ট্রজ শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুর
শলক্ষা শবয়ৈ দক্ষষ্ট্রে শবষ্ট্রল গুরুত্ব বন ৈষ্ট্রর। ত্াাঁর অনযত্ম বইগুশ , ‘দলাবাাইষ্ট্রজলন, দডভপষ্ট্রমন্ট এণ্ড
চাইল্ড রাইট, (২০০৮), ‘শমশিং শচষ্ট্রেন অফ ইশণ্ডয়া’ (২০১২), ‘উই ফর শচষ্ট্রেন( ২০১৭)। কৈাল ত্যার্থী
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কৈাল ত্যার্থী: শলশুর অশিৈার  শলক্ষা

শলশুর শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রনর োই, িংিাষ্ট্রম ভরা ৈমথৈাণ্ড  জীবন শনষ্ট্রয় শবশভন্ন দটশশভলন, দরশড  জানথাষ্ট্র
প্রশত্ফশত্ ষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। যা ত্াষ্ট্রৈ শবষ্ট্রশ্বর দ্রবাষ্ট্রর শৈিংবদ্ন্তী ৈষ্ট্রর ত্ুষ্ট্রষ্ট্রছ। এ প্রষ্ট্রঙ্গ উষ্ট্রলেখখ ৈরা যায় য়া শিট
জানথা, শবশবশ, শ এন এন, এ শব শ, এন এইচ দৈ, জাপান ব্রডৈাশস্টিং ৈরষ্ট্রপাষ্ট্ররলন, ৈানাশডয়ান শটশভ, এ আর
শদ্, অশিয়ান শনউজ, দাৈভা শটশভ ইত্যাশদ্র নাম। এ প্রষ্ট্রঙ্গ জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ স্তষ্ট্রর দবল শৈছু মযাগাশজষ্ট্রনর
নাম প্রশণিানষ্ট্রযাগয, দ্যা টাইম, াইফ, শরডাথ ডাইষ্ট্রজস্ট, ফর ইস্টানথ ইৈনশমক্স, য়াশলিংটন দপাি, শনউ ইয়ৈথ দপাি,
ইনশডষ্ট্রপনষ্ট্রডন্ট,  এষ্ট্রজ টাইম, দ্যা টাইম অফ ইশন্ডয়া ইত্যাশদ্। প্রায় এৈষ্ট্রলার দবশল মািযষ্ট্রম ত্াাঁর
ৈমথৈাণ্ড  জীবন শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব উপস্থাশপত্ এবিং প্রলিংশত্। শ্রী কৈাল ত্যার্থী র জীবন  ৈমথৈাষ্ট্রণ্ডর মূযায়ষ্ট্রনর
শনশরষ্ট্রখ জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ স্তষ্ট্রর শবশভন্ন দদ্ল  শবষ্ট্রদ্ষ্ট্রলর পক্ষ দর্ষ্ট্রৈ ত্াাঁষ্ট্রৈ ম্মাশনত্, পুরকৃত্  প্রলিংশত্ ৈরা
য়। ইউ এ এ, দেন, ইত্াশ জামথাশন, দনদ্ারযান্ড ইত্যাশদ্ দদ্ল দর্ষ্ট্রৈ শ্রী ত্যার্থী ষ্ট্রৈ শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব ম্মাশনত্
ৈরা য়। মি পৃশর্বী জুষ্ট্রে শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রনর োই িংিাম  আষ্ট্রদাষ্ট্রনর জনয
ুখযাশত্ অজথন ৈষ্ট্ররন শ্রী ত্যার্থী শচন্তা-ভাবনা  পরামলথ শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন রাষ্ট্রের নীশত্ শনিথারৈষ্ট্রদ্র শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব
প্রভাশবত্ ৈষ্ট্রর এবিং উষ্ট্রদ্যাগী ৈষ্ট্রর বহুমুখী ৈমথূচী পশরৈল্পনায়  বাস্তব রূপায়ষ্ট্রণ। ষ্ট্রবথাপশর আমাষ্ট্রদ্র দদ্ল
ভারত্বষ্ট্রথ বত্থমাষ্ট্রন দয শলশুশ্রম আইন িংকার, শলশুর শলক্ষার অশিৈার আইন  দবশট বাাঁচা দবশট পো ইত্যাশদ্
ৈমথূচী রূপায়ষ্ট্রণ ত্যার্থীর অবদ্ান শবষ্ট্রল গুরুত্ব বন ৈষ্ট্রর।
শলশুর অশিৈার  শলক্ষা : মানবাশিৈার  শলক্ষার অশিৈার আষ্ট্রদাষ্ট্রনর ইশত্া ুদ্ীঘথ। পৃশর্বীর শবশভন্ন প্রাষ্ট্রন্ত এ
শনষ্ট্রয় এৈাশিৈ বযশিবগথ মষ্ট্রয় মষ্ট্রয় াশম ষ্ট্রয়ষ্ট্রছন। শবষ্ট্রশ্বর প্রশত্শট রাষ্ট্রের প্রষ্ট্রত্যৈ নাগশরৈষ্ট্রদ্র জনয ুশনশদ্থি
িংশবিাশনৈ অশিৈার রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। মাষ্ট্রজর প্রষ্ট্রত্যৈশট বযশি ত্ার আপন স্বািীন শচন্তা দচত্নায় বা ৈরষ্ট্রব । গণত্াশিৈ
অশিৈার ৈষ্ট্রর মান অশিৈার। শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার মানবাশিৈাষ্ট্ররর এৈ গুরুত্বপূণথ
অশিৈার। জন্মূষ্ট্রে শবষ্ট্রশ্বর প্রষ্ট্রত্যৈ বযশির মযথদ্া  অশিৈার মান। এ  এমন এৈ গুরুত্বপূণথ কনশত্ৈ অশিৈার,
যা ৈখষ্ট্রনাই দৈান নাগশরষ্ট্রৈর ৈাছ দর্ষ্ট্রৈ দৈষ্ট্রে দনয়া যায় না। দই ষ্ট্রঙ্গ বা যায় দয, মানশবৈত্ার দ্াশবষ্ট্রত্ই
এশট প্রষ্ট্রত্যৈ বযশির মষ্ট্রিযই শবরাজমান। বত্থমাষ্ট্রন আমরা যাষ্ট্রৈ মানবাশিৈার বষ্ট্র জাশন বা বুশঝ ত্া হ্ল এই ব
এৈাশিৈ নাগশরষ্ট্রৈর অশিৈাষ্ট্রররই ুেি শশখত্ রূপ। প্রষ্ট্রত্যৈ নাগশরষ্ট্রৈর ৈাষ্ট্রছ এ দন এৈাশিৈ অশিৈারগুশ
বত্থমান ময়  দদ্ষ্ট্রল আইশন অশিৈার শাষ্ট্রব স্বীৈৃশত্ অশজথত্।
শলশু অশিৈার রক্ষার দয ইশত্া আমরা দদ্খষ্ট্রত্ পাই ত্া অত্যন্ত দ্ীঘথ। যুষ্ট্রগ যুষ্ট্রগ শবশভন্ন রাে শলশুর অশিৈার
রক্ষার দক্ষষ্ট্রে শবশভন্ন আইন প্রণয়ন ৈষ্ট্ররষ্ট্রছন। শৈন্তু ত্া ষ্ট্রে শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র দমৌশৈ অশিৈার দর্ষ্ট্রৈ বশিত্। শলশুরা
ত্াষ্ট্রদ্র খাদ্য, বস্ত্র, বাস্থান  শলক্ষার অশিৈার দর্ষ্ট্রৈ বশিত্। শলশুষ্ট্রদ্র ুদর কললব অশত্বাশত্ য় শবশভন্ন
ৈৈারখানা, দদ্াৈান, দাষ্ট্রটষ্ট্র, দরষ্ট্রস্তারা বা ৈৃশষ্ট্রক্ষষ্ট্রে ােভাঙা শ্রষ্ট্রমর দ্বারা। দ্াশরদ্র্য পীশেত্ পশরবাষ্ট্ররর বাবা
মাষ্ট্রয়র ত্াষ্ট্রদ্র শলশু ন্তানষ্ট্রদ্র অর্থ উপাজথষ্ট্রনর শদ্ষ্ট্রৈ দঠষ্ট্র শদ্ষ্ট্রত্ বািয ষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। যারা শলশু শ্রশমৈ শনষ্ট্রয়াগ ৈষ্ট্রর,
দই মস্ত অৎ বযশিরা স্বল্প পাশরশ্রশমৈ শদ্ষ্ট্রয় শলশু শ্রশমষ্ট্রৈর শ্রষ্ট্রমর শবশনমষ্ট্রয় প্রচুর মুনাফা াভ ৈষ্ট্রর চষ্ট্রষ্ট্রছ।
যার ফষ্ট্র শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র অনযানয অশিৈাষ্ট্ররর াষ্ট্রর্ াষ্ট্রর্ অত্যন্ত গুরুত্বপূণথ শলক্ষার অশিৈার দর্ষ্ট্রৈ বশিত্ ষ্ট্রয়
চষ্ট্রষ্ট্রছ। এৈশদ্ষ্ট্রৈ দ্াশরদ্র্য পীশেত্ অায় পশরবাষ্ট্ররর অর্থৈি, অনযশদ্ষ্ট্রৈ িনী মাশৈ দশ্রশণর ীমাীন দাভ। এই
দুইষ্ট্রয়র মাষ্ট্রঝ শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র কললষ্ট্রবর অশিৈার দর্ষ্ট্রৈ বশিত্ এবিং জজথশরত্। শৈন্তু দদ্ল বা জাশত্র উন্নয়ন ঘটাষ্ট্রত্
দগষ্ট্র প্রর্ষ্ট্রমই শলশুষ্ট্রদ্র উন্নয়ন, শলশুষ্ট্রদ্র অশিৈার রক্ষা এবিং শলশুষ্ট্রদ্র শলক্ষার বথাষ্ট্রি প্রষ্ট্রয়াজন। ৈারণ মুশিষ্ট্রময়
িনবান দশ্রশণর উন্নয়ষ্ট্রনর মািযষ্ট্রম দৈান দদ্ল বা রাষ্ট্রের ামশিৈ উন্নয়ন  শবৈাল ম্ভবপর নয়। শলশুষ্ট্রদ্র াশবথৈ
শবৈাল ঘটষ্ট্র পরবত্থীষ্ট্রত্ ত্ারাই দদ্ল বা রােষ্ট্রৈ অিগশত্র পষ্ট্রর্ এশগষ্ট্রয় শনষ্ট্রয় দযষ্ট্রত্ পারষ্ট্রব। ৈারণ আজষ্ট্রৈর শলশু
আগামী শদ্ষ্ট্রনর উজ্জ্ব ভশবযৎ। ত্াই দদ্ল  মাজ গঠষ্ট্রন শলশুর অশিৈার রক্ষা ৈরা  শলশুর শলক্ষার ুষ্ট্রযাগ ৈষ্ট্রর
দদ্য়া অত্যন্ত আবলযৈ।
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কৈাল ত্যার্থী: শলশুর অশিৈার  শলক্ষা

আিুশনৈ শবষ্ট্রশ্ব ক্ষ ক্ষ শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র স্বািীন কললব দর্ষ্ট্রৈ বশিত্। প্রিানত্ বত্থমান ত্ৃত্ীয় শবষ্ট্রশ্বর অনুন্নত্
দদ্লগুশর দক্ষষ্ট্রে এ বিবয আষ্ট্ররা দবশল ৈষ্ট্রর ত্য। এই দদ্লগুশর অিংখয শলশুষ্ট্রদ্র ৈাষ্ট্রজর বাজাষ্ট্রর দটষ্ট্রন আনা
য়। দবল শৈছু শলশু দ্াশরষ্ট্রদ্র্যর শলৈার ষ্ট্রয় কললষ্ট্রবই পোষ্ট্রলানা দছষ্ট্রে শদ্ষ্ট্রত্ বািয ষ্ট্রে। বত্থমান শবষ্ট্রশ্ব শলশুশ্রম
শলশুর অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে বৃত্তর প্রশত্বন্ধৈত্া। ষ্ট্রবথাপশর প্রষ্ট্রত্যৈ রাষ্ট্রের ামশিৈ উন্নয়ষ্ট্রন এই শলশুশ্রম বে
বািা। শলশুর অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে শলশুশ্রম বন্ধ ৈরা অত্যন্ত জরুরী এবিং প্রার্শমৈ ৈাজ। দই জনয প্রষ্ট্রয়াজন গশরব,
দবৈার, শনরক্ষরত্া শবয়ৈ পরের ম্পশৈথত্ শদ্ৈগুশর প্রশত্ ু -নজর শদ্ষ্ট্রয় ুেি জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ নীশত্
শনিথারণ  রৈাশর বযবস্থাপনা।
বত্থমান মষ্ট্রয় শলশুর অশিৈার রক্ষায় এবিং শলশুর শলক্ষার দক্ষষ্ট্রে ভারত্ রৈার গুরুত্বপূণথ পদ্ষ্ট্রক্ষপ িণ
ৈষ্ট্ররষ্ট্রছন। ২০০৯ াষ্ট্রর ২৭ দল আগস্ট ‘রাইট টু শফ্র এণ্ড ৈম্পাাশর এডুষ্ট্রৈলন এযাক্ট’ ভারত্বষ্ট্রথর িংষ্ট্রদ্ দপল
য়। পরবত্থীষ্ট্রত্ ২০১০ াষ্ট্রর ১৬ ই দফব্রুয়াশর শবজ্ঞশপ্ত জাশর য় এবিং ২০১০ াষ্ট্রর ১া এশপ্র দর্ষ্ট্রৈ এশট আইন
শাষ্ট্রব মি ভারষ্ট্রত্ ববৎ ৈরা য় শলশুর দমৌশৈ অশিৈার রক্ষায় এবিং শলশুশলক্ষা প্রাষ্ট্ররর দক্ষষ্ট্রে শবশভন্ন দদ্ষ্ট্রলর
পদ্ষ্ট্রক্ষপ অত্যন্ত গুরুত্বপূণথ। ৈারণ শলশুরাই ভশবযষ্ট্রত্ দদ্ল পশরচানা ৈরষ্ট্রব। দদ্ল বা জাশত্র উন্নয়ন এই শলশুষ্ট্রদ্র
উপর শনভথর ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ। ুত্রািং শলশুষ্ট্রদ্র শঠৈভাষ্ট্রব গষ্ট্রে ত্ুষ্ট্রত্ ষ্ট্রব, ত্াষ্ট্রদ্র ুস্থভাষ্ট্রব দবাঁ ষ্ট্রচ র্াৈার জনয উপযুি
পশরষ্ট্রবল, শলক্ষার অশিৈার শফশরষ্ট্রয় শদ্ষ্ট্রত্ ষ্ট্রব। শুিু আইন প্রণয়ন ৈরষ্ট্রই ষ্ট্রব না। দই আইনষ্ট্রৈ বাস্তষ্ট্রব
রূপদ্াষ্ট্রনর জনয আমাষ্ট্রদ্র ৈষ্ট্রর ত্ৎপর ষ্ট্রত্ ষ্ট্রব, ষ্ট্রচত্ন ষ্ট্রত্ ষ্ট্রব। ত্ষ্ট্রবই শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র দমৌশৈ অশিৈার
উপষ্ট্রভাগ ৈরষ্ট্রত্ পারষ্ট্রব, এৈটা ুস্থ, উন্নত্ মাজ জীবন গষ্ট্রে দত্াা ম্ভব ষ্ট্রব।
শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষায় কৈাল ত্যার্থীর শবশভন্ন ৈমথৈাণ্ডঃ শলশুর অশিৈার রক্ষার ুদ্ীঘথ
ইশত্া পযথাষ্ট্রাচনায় ক্ষ ৈরা যায় দয, যুষ্ট্রগ যুষ্ট্রগ শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন প্রাষ্ট্রন্ত এৈাশিৈ বযশিবগথ এবিং প্রশত্ষ্ঠান শলশুর
অশিৈার ম্পষ্ট্রৈথ জাগ ষ্ট্রয়ষ্ট্রছন  আইন প্রণয়ষ্ট্রনর মিয শদ্ষ্ট্রয় শলশুর অশিৈার রক্ষায় াশম ষ্ট্রয়ষ্ট্রছন। এৈাশিৈ
ামাশজৈ অশভলাপ শলশুর অশিৈার রক্ষায় প্রশত্বন্ধৈত্ার ৃশি ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ। প্রিানত্ আর্থ-ামাশজৈ কবষ্ট্রমযর ৈারষ্ট্রণ
এবিং মুশিষ্ট্রময় শৈছু বযশিবষ্ট্রগথর অৎ উষ্ট্রেষ্ট্রলযর জনয শলশুরা ত্াষ্ট্রদ্র অশিৈার দর্ষ্ট্রৈ বশিত্ ষ্ট্রয় চষ্ট্রষ্ট্রছ। রাষ্ট্রে র
অবষ্ট্রা শলশুর অশিৈার রক্ষায় অন্তরায়। বযশিগত্ প্রষ্ট্রচিায়  উষ্ট্রদ্যাষ্ট্রগ দয ৈ বযশিবগথ আজীবন শক্রয়
ভূশমৈা শনষ্ট্রয়ষ্ট্রছন শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে ত্াষ্ট্রদ্র মষ্ট্রিয শবষ্ট্রল গুরুত্ব বন ৈষ্ট্ররন
কৈাল ত্যার্থী। শ্রী ত্যার্থী ষ্ট্রন বত্থমান শবষ্ট্রশ্বর এৈ উজ্জ্ব নক্ষে, শযশন শুিু শনষ্ট্রজর রাজয বা দদ্ষ্ট্রল নয়, মি
শবষ্ট্রশ্ব শলশুর অশিৈার  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষার জনয গুরুত্বপূণথ, প্রলিংনীয় ৈমথৈাষ্ট্রণ্ড াশম। অিযাপনার
দপলা দছষ্ট্রে বৃত্তর ামাশজৈ ৈযাষ্ট্রণ শত্শন উপনীত্। শ্রী ত্যার্থী বযশিগত্ জীবষ্ট্রন অর্থ, যল, প্রশত্পশত্তর প্রত্যালী
নন। ামাশজৈ বািা ত্ারা আষ্ট্রদাষ্ট্রনর পষ্ট্রর্ বার বার আঘাত্ এষ্ট্রনষ্ট্রছ। শলশুর অশিৈার রক্ষার আষ্ট্রদাষ্ট্রন এৈাশিৈ
অািু বযশিবগথ ত্াষ্ট্রৈ লারীশরৈ আক্রমন ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ। শৈন্তু শনষ্ট্রজর জীবনষ্ট্রৈ বাশজ দরষ্ট্রখ শ্রী ত্যার্থী ত্ার ষ্ট্রক্ষয
অশবচ। শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুষ্ট্রদ্র শলক্ষার অশিৈার রক্ষায় ত্ার বহুমুখী ৈমথপশরর অনুন্ধান  পযথাষ্ট্রাচনা
অির য়া যায়।
ৈ) বচপন বাাঁচা আষ্ট্রদান ( শব.শব.এ.): শ্রী কৈাল ত্যার্থী অিযাপনার দপলা দছষ্ট্রে ১৯৮০ শিস্টাষ্ট্রে বচপন
বাাঁচা আষ্ট্রদান বা দভ শদ্ চাইল্ডহুড নামৈ িংস্থা প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন। জাশত্র জনৈ মাত্মা গাশন্ধর আদ্ষ্ট্রলথ আদ্লথাশয়ত্
শ্রী ত্যার্থী এই িংস্থাশট পৃশর্বীর ইশত্াষ্ট্র শবষ্ট্রল মাই ফৈ। শব.শব.এ. এৈশট অরাজবনশত্ৈ, িমথশনরষ্ট্রপক্ষ িংস্থা।
কৈাল ত্যার্থী  ত্ার ম শচন্তা- দচত্নায় শবশ্বাী  আদ্লথাশয়ত্ বযশিষ্ট্রদ্র াষ্ট্রর্ শনষ্ট্রয় শব.শব.এ. ত্ার ৈমথূচী
শুরু ৈষ্ট্রর। শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন প্রাষ্ট্রন্ত কললষ্ট্রবর অশিৈার ারাষ্ট্রনা শলশুষ্ট্রদ্র উদ্ধার ৈরা এবিং শলশুষ্ট্রদ্র শলক্ষার অশিৈার
শফশরষ্ট্রয় দদ্য়া শব.শব.এ. এর অনযত্ম ৈমথূচী।
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কৈাল ত্যার্থী: শলশুর অশিৈার  শলক্ষা

শবশভন্ন ৈৈারখানা, দাষ্ট্রট, দরষ্ট্রস্তারাাঁ ইত্যাশদ্ স্থান দর্ষ্ট্রৈ শলশুষ্ট্রদ্র শুিু উদ্ধার ৈরা নয়, পরবত্থীষ্ট্রত্ ত্াষ্ট্রদ্র
পুনবথান  শলশক্ষত্ ৈষ্ট্রর দত্াা শব.শব.এ. এর অনযত্ম ক্ষয। শলশুষ্ট্রদ্র পুনবথান  শলক্ষাদ্াষ্ট্রনর দক্ষষ্ট্রে শব.শব.এ.
এর মুশি আশ্রম (১৯৯০, শদ্লেখী) এবিং বা আশ্রম (১৯৯৭, রাজস্থান) শবষ্ট্রল উষ্ট্রলেখখষ্ট্রযাগয। শব.শব.এ. বত্থমাষ্ট্রন প্রায়
৭৫০শটর দবশল মাজষ্ট্রবী িংগঠষ্ট্রনর াষ্ট্রর্ দ্শক্ষণ এশলয়ান দজাট ( এ. এ.শ.শ.এ) গষ্ট্রে দত্াষ্ট্রন ১৯৮৯
শিস্টাষ্ট্রে। শব.শব.এ. এর অনযত্ম ৈমথূচী শলশুর অশিৈার  ত্াষ্ট্রদ্র শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রনর জনয শবশভন্ন স্তষ্ট্রর র
নীশত্ শনমথাণৈারীষ্ট্রদ্র যর্াযর্ নীশত্ পশরবত্থন, িংষ্ট্রলািন  প্রণয়ষ্ট্রন ুপাশরল ৈরা। শব.শব.এ. এর াষ্ট্রর্ যুি প্রায়
৭০,০০০ াজাষ্ট্ররর দবশল বযশি এবিং প্রায় ১৫০ এর দবশল শবষ্ট্রল দস্বোষ্ট্রবী দ্য। যারা শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন প্রাষ্ট্রন্ত
শলশুর অশিৈার রক্ষা  ত্াষ্ট্রদ্র শলক্ষার অশিৈার শফশরষ্ট্রয় দদ্য়ার শবষ্ট্রয় এৈাশিৈ প্রশত্বন্ধৈত্াষ্ট্রৈ দ্ূষ্ট্রর শরষ্ট্রয়
এশগষ্ট্রয় চষ্ট্রষ্ট্রছ। শব.শব.এ. বত্থমান ময় পযথন্ত প্রায় ৮০,০০০ এর দবশল শলশুষ্ট্রৈ ত্াষ্ট্রদ্র অশিৈার রক্ষা ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ এবিং
ত্াষ্ট্রদ্র শলক্ষার অশিৈার শফশরষ্ট্রয় শদ্ষ্ট্রত্ দপষ্ট্ররষ্ট্রছ। ষ্ট্রবথাপশর শব.শব.এ. বত্থমান গণআষ্ট্রদাষ্ট্রন উপনীত্। শলশুষ্ট্রদ্র
অশিৈার রক্ষা ৈরা ত্াষ্ট্রদ্র জনয পুনবথান বযবস্থা ৈষ্ট্রর, শলশুষ্ট্রদ্র অববত্শনৈ  গুণগত্ মাষ্ট্রনর শলক্ষাদ্াষ্ট্রনর দক্ষষ্ট্রে
শব.শব.এ. বদ্ধপশরৈর।
খ) দলাবা মাচথঃ শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রনর শবশ্ববযাপী প্রচাষ্ট্রর ‘ দলাবা মাচথ’ শবষ্ট্রল গুরুত্ব
বন ৈষ্ট্রর। শলশুশ্রষ্ট্রমর শবরুষ্ট্রদ্ধ ১৯৯৩ শিস্টাষ্ট্রে শ্রী ত্যার্থী শবাষ্ট্ররর নগরউটারী দর্ষ্ট্রৈ শদ্লেখী পযথন্ত প্রায় ২০০০
শৈশম পদ্যাোর আষ্ট্রয়াজন ৈষ্ট্ররন। ১৯৯৪ শিস্টাষ্ট্রে ৈনযাৈুমারী দর্ষ্ট্রৈ শদ্লেখী এবিং ১৯৯৫ শিস্টাষ্ট্রে ৈৈাত্া দর্ষ্ট্রৈ
ৈাঠৈাণ্ডু পযথন্ত শ্রী ত্যার্থী শলশুর অশিৈার রক্ষার জনয পদ্যাো  প্রচার ৈষ্ট্ররন। ১৯৯৮ শিস্টাষ্ট্রে শ্রী ত্যার্থীর
উষ্ট্রদ্যাষ্ট্রগ শবশ্ববযাপী পদ্যাো শুরু ৈষ্ট্ররন যা ঐশত্াশৈ ঘটনা। এই পদ্যাো প্রায় ৮০,০০০ শৈশম শবস্তৃত্। ১০৩ শট
দদ্লষ্ট্রৈ ছুাঁইষ্ট্রয় যায় এই পদ্যাো। কবশশ্বৈ পদ্যাো (ষ্ট্রলাবা মাচথ এষ্ট্রগন্সি চাইল্ড দবার)-য় ৭২ ক্ষ মানু
দযাগষ্ট্রদ্ন। এই পদ্যাোয় পৃশর্বীর মস্ত দদ্ষ্ট্রলর মাজষ্ট্রবী, রাজবনশত্ৈ দনত্ৃত্ব  িংগঠনগুশ অিংলিণ ৈষ্ট্ররন।
মি শবষ্ট্রশ্বর জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ িংবাদ্ িংস্থাগুশ এই পদ্যাোর ভূয়ী প্রলিংা ৈষ্ট্ররন। প্রায় ছয় মা, জানুয়ারী
দর্ষ্ট্রৈ জুন পযথন্ত এই পদ্যাো চষ্ট্র। মি শবষ্ট্রশ্বর প্রায় ৭০-এর দবশল দদ্ষ্ট্রলর রােপশত্, প্রিানমিী  শবশলি
বযশিবগথ াশম ন। এ দন গণ আষ্ট্রদাষ্ট্রনর ফষ্ট্র শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন রাষ্ট্রের রাে নায়ষ্ট্রৈরা শলশুর অশিৈার রক্ষার
দক্ষষ্ট্রে শবষ্ট্রল উষ্ট্রদ্যাগী ন। আন্তজথাশত্ৈ শ্রম িংগঠন শলশুষ্ট্রদ্র ঝুাঁশৈপূণথ  দলাণ মুি ৈাজ দর্ষ্ট্রৈ রক্ষা ৈরার
আইন ৈষ্ট্ররন এবিং অঙ্গীৈারবদ্ধ ৈষ্ট্ররন।
গ) গুডউইভ ইন্টারনযালনাঃ কৈাল ত্যার্থী মশস্তষ্কপ্রূত্ গুডউইভ ইন্টারনযালনা িংস্থাশট। এই িংস্থাশটর পূবথনাম
শছ ‘রুগমাৈথ’ (১৯৯৮)। শ্রী ত্যার্থী প্রশত্শষ্ঠত্ এই িংস্থাশটর দপছষ্ট্রন এৈ ইশত্া ক্ষ ৈরা যায়। দই ময়
এৈাশিৈ ৈাষ্ট্রপথট িংস্থাগুশর অািু বযবায়ীরা দছাট ছ দছাট ছ শলশুষ্ট্রদ্র ত্াষ্ট্রদ্র ৈৈারখানায় ঘন্টার পর ঘন্টা খাশটষ্ট্রয়
শনত্ ামানয পাশরশ্রশমষ্ট্রৈর শবশনমষ্ট্রয়। শ্রী ত্যার্থী এই মস্ত জায়গাগুশষ্ট্রত্ ানা শদ্ষ্ট্রত্ শুরু ৈষ্ট্ররন। শঠৈাদ্াষ্ট্রররা
শ্রী ত্যার্থীষ্ট্রৈ মারির ৈষ্ট্ররন। ত্যার্থী এই অশভযাষ্ট্রন অ ইশন্ডয়া ৈাষ্ট্রপথট মযানুফযাৈচাশরর অযাষ্ট্রাশষ্ট্রয়লষ্ট্রনর
দাষ্ট্রৈরা ভয় দপ। ত্যার্থী ত্ার অশভযান চাশষ্ট্রয় যান ভয় না দপষ্ট্রয়ই। িংবাদ্ পে-পশেৈায় ত্ার এই োই
শবষ্ট্রলভাষ্ট্রব প্রচাশরত্ য়। এর ফষ্ট্র ৈাষ্ট্রপথষ্ট্রটর আমদ্াশন  রপ্তাশন ৈমষ্ট্রত্ র্াষ্ট্রৈ। আষ্ট্রমশরৈা, অষ্ট্রস্টশয়া 
ইউষ্ট্ররাষ্ট্রপর এৈাশিৈ দদ্ষ্ট্রল শলশুষ্ট্রদ্র শ্রষ্ট্রম শনশমথত্ দৈাম্পানীর ৈাষ্ট্রপথট বজথন ৈষ্ট্ররন। ফত্ প্রায় ৫০ লত্ািংষ্ট্রলর
দবশল ৈাষ্ট্রপথট রপ্তানী ৈষ্ট্রম যায়। রৈাষ্ট্ররর মস্ত প্রষ্ট্রচিা বযর্থ য়। এই পশরশস্থশত্ষ্ট্রত্ কৈাল ত্যার্থী মািানূে
বার ৈষ্ট্ররন। প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন ‘রুগমাৈথ’। লত্থ  দদ্ষ্ট্রলর আভযন্তরীন  বাইষ্ট্ররর রপ্তানীর জনয ৈাষ্ট্রপথষ্ট্রট রুগমাষ্ট্রৈথর
শ াগাষ্ট্রনা র্াৈষ্ট্রব। ষ্ট্রবথাপশর এই রুগমাৈথ দষ্ট্রবষ্ট্রর অর্থ  এই ৈাষ্ট্রপথটগুশ শলশুরা কত্রী ৈষ্ট্ররশন। কৈাল
ত্যার্থী এষ্ট্রন ৈমথ পশরৈল্পনা মাষ্ট্রজর শবশলি বযশিবগথষ্ট্রৈ প্রভাশবত্ ৈষ্ট্রর। রুগমাষ্ট্রৈথর এই পশরৈল্পনার প্রার
শবষ্ট্রশ্বর শবশভন্ন দদ্ষ্ট্রল প্রাশরত্। ১৯৯৪ শিস্টাষ্ট্রে এই প্রৈল্প ভারত্বষ্ট্রথ শুরু য় এবিং এর পরবত্থী দুই বছষ্ট্ররর মষ্ট্রিয
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দনপা  অনযানয রাষ্ট্রে ছশেষ্ট্রয় পষ্ট্রে। পরবত্থী ময় জামথানী, আষ্ট্রমশরৈা  এৈাশিৈ রাষ্ট্রে গুডউইভ
ইন্টারনযালনা প্রচাশরত্ য় এবিং প্রলিংশত্ য়। ১৯৯৮ শিস্টাষ্ট্রে ‘রুগমাৈথ ইন্টারনযালনা’ নাষ্ট্রম এশট প্রশত্শষ্ঠত্
ষ্ট্র বত্থমাষ্ট্রন ২০০৯ শিস্টাে দর্ষ্ট্রৈ এশট গুডউইভ ইন্টারনযালনা নাষ্ট্রম পশরশচত্। াশবথৈভাষ্ট্রব বা যায় শ্রী
কৈাল ত্যার্থীর শলশুর অশিৈার রক্ষার দক্ষষ্ট্রে গুডউইভ ইন্টারনযালনা শবষ্ট্রল গুরুষ্ট্রত্বর  প্রলিংার  প্রলিংার
দ্াশব রাষ্ট্রখ।
ঘ) শলশুশমে িাম: কৈাল ত্যার্থী ‘শলশুশমে িাম’ নাষ্ট্রম এৈশট িংস্থা প্রশত্ষ্ঠা ৈষ্ট্ররন। প্রিানত্ এশট শব.শব.এ।–এরই
অন্তভূথি িংস্থা। শলশুশমে িাষ্ট্রমর ৈাজ  শবশভন্ন ৈৈারখানা, দাষ্ট্রট, দরষ্ট্রস্তারাাঁ, ৈৃশষ্ট্রক্ষে ইত্যাশদ্ দর্ষ্ট্রৈ উদ্ধার
ৈরা শলশুষ্ট্রদ্র শবদ্যাষ্ট্রয় ভশত্থ ৈরা  দদ্খভা ৈরা। জাত্-পাত্, িমথ-বণথ শনশবথষ্ট্রলষ্ট্র ত্াষ্ট্রদ্র ৈষ্ট্রৈ মাষ্ট্রজর
ৈষ্ট্রর মান মযথাদ্ায় গষ্ট্রে দত্াা। ষ্ট্রবথাপশর গণত্াশিৈ পদ্ধশত্র দ্বারা ত্াষ্ট্রদ্রষ্ট্রৈ শবশভন্ন ামাশজৈ ৈমথৈাষ্ট্রণ্ড
প্রশত্শনশিত্ব ৈরাষ্ট্রনা।
ঙ) মুশি আশ্রম  বা আশ্রম: মুশি আশ্রম  বা আশ্রম শব.শব.এ-এর অন্তভূথি িংস্থা। দযখাষ্ট্রন শবশভন্ন দক্ষে দর্ষ্ট্রৈ
উদ্ধার ৈরা শলশুষ্ট্রদ্র উদ্ধার ৈষ্ট্রর পুণবথাষ্ট্রনর বযবস্থা ৈরা য়। দখাষ্ট্রন শলশুষ্ট্রদ্র অববত্শনৈ শলক্ষার বযবস্থা 
ত্াষ্ট্রদ্রষ্ট্রৈ গুণগত্ শলক্ষায় শলশক্ষত্ ৈষ্ট্রর দত্াার মষ্ট্রয়াপষ্ট্রযাগী  যুষ্ট্রগাপষ্ট্রযাগী প্রশলক্ষষ্ট্রণর বযবস্থা ৈরা য়। মুশি
আশ্রষ্ট্রমর অবস্থান শদ্শলেখ এবিং বা আশ্রষ্ট্রমর অবস্থান রাজস্থান। শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুর শলক্ষার অশিৈার
প্রদ্াষ্ট্রনর দক্ষষ্ট্রে ‘মুশি আশ্রম’  ‘বা আশ্রম’ শবষ্ট্রল গুরুত্ব বন ৈষ্ট্রর।
উপিংারঃ রােপুজ কৈাল ত্যার্থীর বযশত্ক্রমী ৈমথৈাণ্ডষ্ট্রৈ মানযত্া শদ্ষ্ট্রয়ষ্ট্রছন। শ্রী ত্যার্থী ইউষ্ট্রনষ্ট্রকার অনযত্ম
দ্য শাষ্ট্রব মষ্ট্রনানীত্। জাত্ীয়  আন্তজথাশত্ৈ স্তষ্ট্রর ৪০শটর দবশল দদ্ল ত্াষ্ট্রৈ ম্মাশনত্  পুরকৃত্ ৈষ্ট্ররষ্ট্রছন।
শবশভন্ন মািযষ্ট্রম দখাষ্ট্রশখ, দরশড, দটশশভলষ্ট্রন এৈাশিৈ ত্াৎপযথপূণথ বিবয  াক্ষাৎৈার মাষ্ট্রজর শবশলি
বযশিবগথষ্ট্রৈ উজ্জীশবত্ ৈষ্ট্ররষ্ট্রছ। এৈাশিৈ দদ্ষ্ট্রলর নীশত্ শনিথারৈষ্ট্রদ্র  রােষ্ট্রনত্াষ্ট্রদ্র শলশুর অশিৈার  শলক্ষা
শবষ্ট্রয়র শচন্তা ভাবনাষ্ট্রৈ প্রভাশবত্ ৈষ্ট্ররষ্ট্রছন । ভারত্বষ্ট্রথ শলশুর শলক্ষার অশিৈার আইন, দবশট বাাঁচা দবশট পো
প্রৈল্প, শলশুশ্রম আইন িংকার  রূপায়ষ্ট্রন শ্রী ত্যার্থী শবষ্ট্রল অবদ্ান রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। শ্রী ত্যার্থীর প্রশত্শষ্ঠত্ বচপন বাাঁচা
আষ্ট্রদান বা দভ শদ্ চাইল্ডহুড, দলাবা মাচথ, গুডউইভ ইন্টারনযালনা, শলশুশমে িাম, বা আশ্রম, মুশি আশ্রম
শলশুর অশিৈার রক্ষা  শলশুর শলক্ষার অশিৈার অজথষ্ট্রন শবষ্ট্রল অবদ্ান দরষ্ট্রখ চষ্ট্রষ্ট্রছ যা শবশ্ববযাপী প্রলিংশত্ 
প্রচাশরত্। পূষ্ট্রবথাি াশবথৈ পযথাষ্ট্রাচনার শনশরষ্ট্রখ বা যায় শলশুর অশিৈার অজথন  শলশুর শলক্ষার অশিৈার রক্ষায়
কৈাল ত্যার্থীর অবদ্ান অশবস্মরণীয়। কৈাল ত্যার্থী শলশুর অশিৈার  শলক্ষার অশিৈার রক্ষায় আষ্ট্রদাষ্ট্রন
শবষ্ট্রশ্বর দ্রবাষ্ট্রর এৈ অশদ্বত্ীয় এবিং শৈিংবদ্ন্তী বযশিত্ব।
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