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শলশুশ্রম : এক ামাশজক মযা
শরয়া চক্রবর্তী
ধ্যাশিকা, মাজর্ত্ব শবভাগ, নাটা জজ. এন. এম. এ. মাশবদ্যায়, ককার্া, ভারর্
Abstract
The practice of child labour deprives children of their childhood and is harmful to their
physical and mental development. Poverty, lack of good schools and growth of informal
economy are considered as the important causes of child labour. In 1998 national census of
India estimated the total number of child labour, aged 4-15, to be at 12.6 million, out of a total
child population of 253 million in 5-14 age group. In 2009-2010 nationwide survey found child
labour prevalence had reduced to 4.98 million children (or less than 2% of children in 5-14
age group). The 2011 national census of India found the total number of child labour, aged
5–14, to be at 4.35 million and the total child population to be 259.64 million in that age
group. The child labour problem is not only unique to our country but also it’s a worldwide
problem, as about 217 million children work, many full-time are facing the situation every
day. It’s also true that Indian law specifically defines 64 industries as hazardous and it is a
criminal offence to employ children in such hazardous industries. UNICEF estimates that India
with its larger population has the highest number of child labourers in the world under 14 years
of age. In my work I have rather tried to define the main causes of child labour in our country
and how can we overcome the problems in our socio-economic structure by the all means of
our social kind efforts.

ামাশজক মযা: মাজকক একশট প্রবা শাকব মাজর্াশিকগণ মকন ককরন। র্তাৎ মাজ গশর্ময়, জকার্া জর্কম র্াকক
না। অবার মাজ ক্রমজশটর্র রূি াভ ককর। শববর্তকনর ক্রমানুবশর্তর্ার মধ্য শদ্কয়। মানুকর মাজ গঠকনর শভজ্ঞর্া,
শবজ্ঞান, র্র্য প্রযুশি, যর্আ উন্নর্র্র কে মাকজর ক্রমজশটর্া র্র্আ ঊধ্তমুখী কে। এগুশ ধ্ারাবাশকর্ায় রূিান্তশরর্
ক অমরা র্াকক ামাশজক মযা শাকব উকেখ কশর। ামাশজক মযা  এমন একশট ামাশজক িশরশিশর্ জযখাকন
একশট জগাষ্ঠী বা মাকজর একশট ংল বা লাখা জকান শবকল দ্ৃশিককান জর্কক জযৌর্ভাকব মাকজর ক্ষশর্াধ্ন ককর। মাকজর
প্রচশর্ অদ্লত এবং মূযকবাধ্ জর্কক শবচুযর্ জগাষ্ঠীর স্বর্ন্ত্র কাযতাবী দ্বারা ৃি ঘটনামূ  ামাশজক মযা। ামাশজক
মযা  এমন একশট িশরশিশর্ জযখাকন জগাষ্ঠীগর্ ম্পককতর শভশিকর্ মানবীয় অচরণ বশির্ বক মকন য় না র্বা জয
জনমানকর লৃঙ্খা রক্ষা কশঠন কয় িকে জআ ামশিক বিাকক ামাশজক মযা শাকব শচশির্ করা য়।
ুর্রাং ামাশজক মযা মাকজর এমন একশট উদ্ভুর্ িশরশিশর্ যার দ্বারা—
ক) মাজ ধ্ারাবাশক ভাকব ক্ষশর্িি য়।
খ) মাকজর এআ ক ঘটনাবী প্রচশর্ অদ্লত এবং মূযকবাধ্ মূ জর্কক মাজকক শবচুযর্ ককর।
গ) এআ ক ঘটনা মূকর একশট াধ্ারণ উৎভূশম র্াকক।
ঘ) উৎমূক এআ ক ঘটনাবীর কে ামাশজক কাযত কারণ ম্পশকতর্ র্াকক।
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ঙ) ামাশজক মযাবীকর্ বযশি নযর্ম কারককর ভূশমকা িান করক এগুশ জগাষ্ঠীবদ্ধ ভাকবআ ংগশঠর্ য়।
র্তাৎ বযশি একক্ষকে ণুঘটককর ভূশমকা িান করক র্া জগৌন র্াকক।
চ) প্রশর্শট ামাশজক মযার মকধ্য অন্তঃ ম্পকত র্াকক।
ছ) শবকের ক জদ্কলর ক মাকজআ এআ মযাগুশ কম জবলী বিান ককর। র্কব অর্তামাশজক দ্ৃশিককানগুশর
উির মযাগুশর বাস্তশবক রূি এবং র্ীব্রর্া কনকখাশন শনভতর ককর।
জ) মাকজর বিান্তকরর িশরকপ্রশক্ষকর্ মযাগুশ নর্ুন নর্ুন অকার ধ্ারণ ককর এবং মাকজর বৃির ংকলর
জনমানকক শবব্রর্ ককর।
মাকজর মূ প্রশর্িাদ্য শবয় শলশু: ামাশজক মযার নযর্ম ংল কয় দ্াাঁোয় এআ ‚শলশু‛রা। মানুকর জীবনচকক্রর প্রর্ম
িযতায়  শললব। শললব মানবজীবকনর প্রর্ুযর্ বক িশরশচর্ র্াকক। প্রশর্ জদ্কলর জনশবনযাক শলশু একশট শবকল বগত
(Category)শককব শচশির্ কয় র্াকক। ভারর্ একক্ষকে জকাকনা বযশর্ক্রম নয়। এখাকন জনংখযার এক শবকল ংল 
শলশু। ১৯৮১ াকর জনগণনায় ভারকর্ শলশু ংখযা শছ ২৭৩ শমশয়ন যা জমাট জনংখযার ৩৯.৬লর্াংল। ১৯৯১ াকর
এআ ংখযা দ্াাঁোয় ৩১৬ শমশয়ন যা জমাট জনংখযার ৩৭.৬ লর্াংল। ২০০১ াকর জনগণনায় ভারকর্ শলশুর ংখযা দ্াাঁোয়
৩৬০.৯ শমশয়ন যা জমাট জনংখযার ৩৫.৪ লর্াংল কয় র্াকক। ২০১১ াকর জনগণনা নুযায়ী ০ জর্কক ৬ বছকরর শলশুর
ংখযা ১৫.৮৭ জকাশট। ভারর্বকত জমাট জনংখযার মকধ্য শলশুর ংখযা ১৩.১২ লর্াংল, (২০১১)। ভারর্বকত ০ জর্কক ৬
বছকরর ১ াজার িুরু শলশু প্রশর্ ৯১৪ জন মশা শলশুর ংখযা, (২০১১)। এআ শলশুরা জনংখযা র্কির শবচাকর ‚শনভতরলী
জশ্রণী‛ বক উকেশখর্ ক এরাআ ভশবযৎ জাশর্ গঠকনর কাণ্ডারী  কমতী কয় র্াকক। শলশুকদ্র ম্পককত একশট প্রবচন অকছ
:“Today‟s child is tomorrow‟s citizen” । শকন্তু ভশবযৎ ভুশমকা শনভতর ককর শলশুর ুম শবকাকলর উির। শকন্তু বাস্তব
শচে ব শলশু প্রকয়াজনীয় ুশবধ্া িায় না।
শলশুশ্রম বা শলশুশ্রশমক: শলশু িবযবাকরর একশট শবকল শদ্ক  ‚শলশুশ্রম‛। িশরবার এবং িাশরবাশরক গণ্ডীর বাআকর শলশুরা
শবশভন্ন ধ্রকণর িবযবাকরর শলকার য়। যা র্াকদ্র শলশুমকনরশবকালকক বযর্ ককর। এবং র্া জর্কক উৎিন্ন য়
‚শলশুশ্রশমক‛। শবকে স্বকপান্নর্ এবং উন্নয়নলী জদ্ল মূক শবশভন্ন উৎিাদ্ন জক্ষকে শ্রশমক জশ্রণীর এক উকেখকযাগয ংল 
‚শলশুশ্রশমক‛। ুপ্রাচীন কা জর্ককআ ভারকর্ শলশুশ্রশমককর উিশিশর্ িশরশক্ষর্ য়। খ্রীিিূবত র্ৃর্ীয় লর্াব্দীকর্ জকাশটকযর
র্তলাকে শলশু দ্া প্রর্ার উকেখ িায়া যায়। কনক উচ্চশবি  ম্ভ্রান্ত জশ্রণীর িশরবাকর শনম্নজাশর্ভুি ৮ বৎকরর কম বয়স্ক
শলশুকদ্র িাশরবাশরক দ্া রূকি শবশভন্নকাকজ াগাকনা র্। িরবর্তী িযতাকয় জাশর্বযবিার শনগকে ঐশর্যগর্ভাকব অবদ্ধ
শলশুকদ্র িাশরবাশরক কৃশকক্ষকে, মৃৎশলকপ, কর্নশলকপ এককর্ায় িাশরবাশরক জিলায় ায়ক এবং শলক্ষানশবলী শককব
কাকজ াগাকনা র্। িাশরবাশরক জে ভাবাার ছে ছায়ায় ঝুাঁশকীন কাকজ ংযুি র্াকায় শলশুর এআ ভূশমকা জকাকনা মযা
বক গণয র্ না। বরং িশরবাকরর র্তননশর্ক ম্পদ্ শককব গণয র্। শকন্তু শব্রশটল অশধ্ির্য কাকয়ম য়ার ির শলশুশ্রকমর
জক্ষকে একদ্কল িট িশরবর্তন ঘকট। নগরায়ন এবং শলপায়ন লকর নর্ুন নর্ুন ককমতাকদ্যাগ এবং কমতকক্ষে ৃশি ককর র্াকক।
অবার িামীণ জক্ষকে শচরিায়ী বকদাবস্ত প্রবর্তন ভূশম মাশকানার জক্ষকে অমূ িশরবর্তন অকন। ভূশমর মাশকানা জশমদ্ার
জশ্রণীর াকর্ চক যায়ায় কৃশজীশবকদ্র জশমর মাশকানা র্াকক না। জশমদ্াকরর জশম আজারা শনকয় চা ককর জক্ষে মাফুরৎ
বশধ্তর্ খাজনা নগকদ্ বাধ্যর্ামূক ভাকব প্রকদ্য় য়ায় চাীর িকক্ষ চা অর ন্ন জজাগায় না। ফক জীশবকা শনবতাকর
র্াশগকদ্ রুশজ জরাজগাকরর জনয কৃককুকর এক বকো ংলকক নগরকুক াশম কর্ য়। এআ ‘শলশুরা’ লকরর
শলপকক্ষকে জাভনীয় শ্রশমক শাকব শনকয়াশজর্ কয় র্াকক। কিক্ষাকৃর্ কম িাশরশ্রশমকক জবশল শ্রমঘণ্টার কাজ একদ্র কাছ
জর্কক অদ্ায় করা য়। এ প্রকে ‚রয়যা কশমলন ব জবার আন আশণ্ডয়া‛ (১৯২৯) এক প্রশর্কবদ্কন বকন ‚৫বৎর বয়স্ক
িযতন্ত শলশুকদ্র মাে ২অনা িাশরশ্রশমককর শবশনমকয় শদ্শনক ১০-১২ ঘণ্টা খাটাকনা র্ জযখাকন খাবার ময়টুকু িযতন্ত জদ্য়া
র্ না। এআ ধ্রকণর শলশুশ্রকম জে মমর্ার জকান জছাাঁয়া না। শছ জলান  লাকনর ফাাঁ।‛ (উৎ : জবা দ্ি গুপ্ত ১৯৬৪ :
২২৭)। ‚দ্যা হুআটক কশমলন‛ এআরূি জলালণ মূক শলশুশ্রকম জযাগদ্াকনর কারণ শককব চরম দ্াশরদ্র্যর্াককআ শচশির্
ককরন। এআরূি শলশুশ্রম িাশরবাশরক জক্ষকে ুরাা ক ‘শলশুর’ জক্ষকে মযামূক কয় র্াকক। শলশুর িকক্ষ কযাণকর
এআরূি শলশুশ্রম বর্তমাকন ভারর্ীয় মাকজ উিশির্ র্াকক। ভারর্বকত িাম এবং লর এআ দুআ জভৌগশক জক্ষকেআ শলশুশ্রম
িশরশক্ষর্ কয় র্াকক।
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শলশুশ্রকমর শবশভন্ন শদ্ক অআনগর্ িদ্কক্ষি: ব জদ্কলর শলশুর জকাকনা না জকান কাজ ককর র্াকক। এআ কাজ শকছু -শকছু জক্ষকে
জযমন—িাশরবাশরক জক্ষকে উৎিাদ্নলী এবং র্তকারী কয় র্াকক। শকন্তু শলশুর এআ কমতরর্ ভূশমকা বকক্ষকে শলশুশ্রম বক
বযাখযার্ য়না। এ ম্পককত ধ্ারণাগর্ শদ্ক জর্কক শলশুকমতী (Child worker) এবং শলশুশ্রশমক (Child labour) এআ দুশট
ভুশমকার উকেখ করা য়। ধ্যাশিকা জবা দ্িগুপ্তার নযায় মর্াবম্বনকারীকদ্র মকর্ একক্ষকে ‘শলশুর’ ভূশমকা র্তননশর্ক
দ্ৃশিভেীকর্ ‘শলশুশ্রম’ বক শভশর্ য়। শকন্তু প্রকৃর্িকক্ষ ‘শলশুশ্রম’ বযাখযার্ য় ামাশজক কযাকণর দ্ৃশিভেীকর্। এশদ্ক
জর্কক ‘শলশুকমতী’র র্তননশর্ক ভূশমকা যশদ্ র্ার কাকছ জলাণমূক এবং র্ার লারীশরক  মানশক ুম শবকাকলর জক্ষকে
ন্তরায় স্বরূি য় র্াক ঐ কাজ বা জিলা ‘শলশুশ্রম’ বক িশরগশণর্ য়। শব. ক্ষিশর্র মকর্ শলশুর স্বাভাশবক শবকাকলর
িশরিন্থী শবকনাদ্কনর বিনা এবং লারীশরক ঝুাঁশকর উিশিশর্  শলশুশ্রকমর শনণতায়ক কয় র্াকক।
ভারর্বকত অআশন এবং রকারী বযবিার বয়ঃীমার মািকাশঠকর্ শলশুশ্রশমক শনধ্তাশরর্ কয় র্াকক। এ প্রকে উকেখয
ভারকর্ কৃশকক্ষকে শলশু শ্রশমক শনধ্তারক বয়ঃীমা উকেশখর্ অকছ। এআ বয়ঃীমা জক্ষে শবকলক ১২ জর্কক ১৫ িযতন্ত কয়
র্াকক। ‘ফযাক্টশর যাক্ট’ ১৯৪৮ একর্ ১৪ বৎকরর কমবয়স্ক শলশুকদ্র কারখানায় শনযুশি শনকশধ্র্ কয়কছ। ‚প্লাকেলান
জবার যাক্ট‛ (১৯৫১), এবং ‚মাকচতণ্ট শলশিং যাক্ট‛ (১৯৫৮), একর্ ১৫ বৎকরর কম বয়স্ক শলশুকদ্র ংশিি জক্ষকে শনকয়াগ
শনকধ্ করা কয়কছ। শদ্ চাআল্ড জবার (প্রশশবলান যাণ্ড জরগুকলন) যাক্ট (১৯৮৬) জরক যােী যানবাকন  িণয িশরবকন
শবশে প্রস্তুর্ করন, বেবয়ন, শকমে প্রস্তুর্ক্রণ, জদ্লাআ শর্রী, ভ্র কাটাআ, চমতপ্রশক্রয়াকরণ প্রভৃশর্ শলকপ ১৪ বছকরর কম
বয়স্ক শলশুকদ্র শনকয়াগ শনকধ্ ককর র্াকক। উশেশখর্ শবশভন্ন অআকন কাকজর জক্ষে  ঝুাঁশকপ্রবর্ার শবচাকর কমত -শনযুশির
জক্ষকে শবশভন্ন বয়ঃীমা শনকদ্তল করা য়। শকন্তু শলশুশ্রশমককর ার গণনার জক্ষকে ভারকর্র জনগণনার শলশুর শবদ্যাকয় যায়ার
বয়ঃস্কা ৫-১৪ বয়ঃীমাকক শলশুশ্রশমক শনকদ্তলক বয় শাকব িণ করা কয়কছ। এশদ্ক জর্কক উিাজতকনর জনয ককমত শনযুি
৫-১৪ বয়ঃীমা ন্তভুতি শলশুরাআ ‚শলশুশ্রশমক‛ বক গণয কয় র্াকক।
িৃশর্বীবযািী ায় ‘শলশুশ্রশমককদ্র’ মুশি শদ্কর্ বৃির শবকে অআনানুগ নানাশবধ্ বযবিা চাু কয়কছ। উন্নর্ জদ্লমূক
শলশুকদ্র প্রশর্ যত্নলী মকনাভাব গকে ঠার ফক জখাকন বহুকা িূকবতআ অআনানুগ বযবিা চাু কয়কছ। প্রের্ ভারর্বকত
 ‘শলশুশ্রশমক’ প্রর্া জরাকধ্ কর্কগুশ অআনী ধ্ারা ববৎ করা কয়কছ। বা কয়কছ (২৪নং) ১৪ বছকরর নীকচ র্াকা
শলশুকদ্রকক জকাকনা শলকপ কারখানায় বা ঝুাঁশকিূণত কাকজ শনকয়াগ নবধ্। র্াকদ্র শললব এবং জযৌবনকক িবযবার এবং
জলান ৩৯(৬), (চ) করা যাকব না। শলশুশ্রশমককদ্র স্বািয শবকাকলর জক্ষকে শবকলদ্ৃশি শদ্কর্ কব। এছাো াংশবধ্াশনক শনকদ্তল
নুাকর যাবর্ীয় শবশধ্শনকধ্ জমকন চা বাধ্যর্ামূক বক জমকন চা কয়কছ। ১৯৭৯ াক এম.এ. গুরুিদ্ স্বামীর
প্রশর্শনশধ্কত্ব “The National Committee on Child Labour” গঠন ককর„The Child Labour Act‟-1986 চাু
করা য়। অআকন বা য়, প্রশর্ শর্ন ঘণ্টা শবশ্রাম শদ্কর্ কব। প্তাক একশদ্ন কবর্ন ছুশট র্াককব। শলশুশ্রশমক স্বািয এবং
ুরক্ষার দ্াশয়ত্ব শদ্কর্ কব এবং শলশু শ্রশমককদ্র একশট িূণতাে র্াশকা গকে র্ুকর্ কব।
১৯৮৭ াকর ১২আ অগস্ট ভারর্ীয় ংকদ্ জার্ীয় শলশু শ্রশমকনীশর্ গৃীর্ য়। জখাকন অআনগর্, উন্নয়ণমূক এবং
িশরকপনা মূক শকছু কমতূচী গৃীর্ য়। জআ কে ভারর্বকতর দ্লশট শলপী প্রককপ ‚শলশুশ্রশমক‛জদ্র বিার উন্নশর্র
জচিা করা য় এগুশ  জদ্লাআ শলপ (র্াশমনাডু), ীরকশলপ (ুরাট), িাার শলপ (জয়িুর), কাাঁচশলপ (উিরপ্রকদ্ল),
র্াা শলপ (অশগে), অশচা শলপ (উিরপ্রকদ্ল  জ্ু কা্ীর), জিট শলপ (মধ্যপ্রকদ্ল  ্ধ্রপপ্রকদ্ল), শির্ শলপ
(কমারাদ্াবাদ্) প্রভৃশর্।
প্রভূর্িূবত প্রধ্ানমন্ত্রী শ্রীনরশংরা এর প্রধ্ানমন্ত্রীত্বকাক ২ক্ষ শলপশ্রশমককর জনয ৯০শট জার্ীয় শলপ প্রকপ চাু করা
য়। এর ধ্ীকন প্রায় ১০০০শট প্রকপ চাু য়। ১৯৯৬ াক ১০আ শডকম্বর ভারর্ীয় ুপ্রীম জকাটত কর্কগুশ শবকল অকদ্ল
জাশর ককর জআ নুাকর শলশুকদ্রকক ঝুাঁশকিূণত কাকজ শনকয়াকগর জনয শনকয়াগকারীকক ২০,০০০ টাকা ক্ষশর্িূরণ শদ্কর্ কব।
এআ কর্ত শলশুকদ্র িূনবতান এবং কযাণমূক কাজ ম্পন্ন কব। কাজ জর্কক শরকয় অনা শলশুকদ্র িশরবাকরর প্রাপ্ত
বয়স্ককদ্র চাকশর শদ্কর্ কব র্বা ৫০০০ টাকা কযাণ র্শবক জমা শদ্কর্ কব। র্ত নাদ্াকয় ুদ্ শদ্কর্ কব এবং শলশু
শ্রম জর্কক শরকয় অনা শলশুকদ্র যর্াযর্ শলক্ষাদ্াকনর বযবিা করকর্ কব।
শলশুশ্রশমককর ার: ভারকর্ শলশুশ্রশমক ার শনকদ্তকলর জক্ষকে রকারী এবং জবরকারী শককবর মকধ্য শবকল িার্তকয
িশরশক্ষর্ য়। জনগণনার শককব ভারকর্ শলশু শ্রশমককর ক্রমহ্রামান ার জদ্খা যায়। ১৯৬১ াকর জনগণনায়
শলশুশ্রশমককর ংখযা শছ ১৪.৫ শমশয়ন যা ১৯৭১ াক ককম দ্াাঁোয় ১০.৭ শমশয়ন। ১৯৮১ াক এআ ংখযা জবকে দ্াাঁোয়
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১৩.৬৪ শমশয়ন। শকন্তু বকরাদ্া :িাকরলন শরচাতক্রি এর শককব এআ ংখযা য় ৪৪ শমশয়ন। জনগণনায়
শককব আ বৎর শলশু শ্রশমক ংখযা ২৬.৪৪ লর্াংল বৃশদ্ধ িায়।
অবার ১৯৯১ াক শলশু শ্রশমককর ংখযা ককম দ্াাঁোয় ১১.২৮ শমশয়ন। জনগণনার শককব এআ
মীমায় শলশুশ্রশমককর ংখযা ১৭.৩ লর্াংল হ্রা জিকয় র্াকক। একক্ষকে উকেখয এন.এ.এ  কৃর্নমুনা
মীক্ষায় ১৯৮৫ াকআ ভারকর্ ১৭শমশয়ন শলশুশ্রশমককর উিশিশর্ উকেখ করা য়। এছাো ১৯৯১ াক
UNICEFএর একশট প্রশর্কবদ্কন (আউ.এন.অআ.শ.আ.এফ, ১৯৯১ শচকেন যাণ্ড কমন আন আশিয়া–এ শচুকয়লান
যানাশশ ১৯৯০ শনউ শদ্েী: আউ.এন.অআ.শ.আ.এফ আশিয়া শফ) বা য় জয নযানয জদ্কলর চাআকর্ ভারকর্ বতাশধ্ক
শলশুশ্রশমক উিশির্ র্াকক। ১৯৯৫ াকর ২০ মাচত জকন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী স্বয়ং রাজযভায় জঘাণা ককরন জয ভারকর্ ১৭ শমশয়ন
শলশুশ্রশমক উিশির্ র্াকক যার মকধ্য ৯.৫ শমশয়ন িুরু এবং ৭.৫ শমশয়ন নারী (শদ্ শদুিান টাআমস্ ২১.৩.৯৫)। শি শদ্
শচকেন – আশিয়া কযাকাটা চযািটার-এর প্রশর্কবদ্কন বা য় ভারকর্ ১২৫ শমশয়ন শলশুশ্রশমক র্াকক যার মকধ্য িশিমবকে
র্াকক ৬.৫ শমশয়ন (শদ্ জস্টটস্মযান ২.২.২০০০)। শর্ াম্প্রশর্ প্রশর্কবদ্ন নুযায়ী ‚শলশুশ্রশমককর‛ ংখযা ৫ জর্কক ১৪
বছকরর শলশুর ংখযা শছ ১ জকাশট ২৬ ক্ষ (২০০১)। র্ারিকরর প্রশর্কবদ্ন নুযায়ী ‚শলশুশ্রশমককর‛ ংখযা ৫ জর্কক ১৪
বছকরর শলশুর ংখযা শছ ৪৩ ক্ষ ৫৩ াজার ২৪৭ (২০১১ শরকিাটত)। উা কানার প্রদ্ি িশরংখযান নুযায়ী ভারকর্ ৯১
লর্াংল ‚শলশুশ্রশমক‛ িাকম এবং ৯ লর্াংল শলশুশ্রশমক লকর র্াকক।
শলশুশ্রশমককর শবশভন্ন জক্ষে: িামীন জক্ষকে শলশুরা কৃশংক্রান্ত এবং অনুাশেক ককমত জযমন— বীজবিন, লযকাটা, গবাদ্ী িশু
চারন করা, জ্বাাশন কাঠ ংি, িানীয়জ অনা, মাছ ধ্রা প্রভৃশর্ কাকজ রর্ র্াকক, িাশরবাশরক জিলার জক্ষকে িশিমবকের
িশরেদ্ শলপ, জকরকর নারকক জছাবোয় অাঁলজার্ শলপ উকেখকযাগয, ধ্যািক এ.শব.াককনা গুজরাকটর ভারুচ
জজায় শমনামার্ার িাকম মীক্ষা ককর জদ্খান জয ৭২ লর্াংল শলশুশ্রশমক কৃশকাকজ, ১৪ লর্াংল কৃশকাজ  িশুিাকন এবং
১২ লর্াংল কৃশ  গৃককমত বযািৃর্ র্াকক। ৯৮ লর্াংল শলশুশ্রশমকক প্রর্য ৮-৯ ঘণ্টা কাজ করকর্ য়। র্ারা শদ্শনক ৪-১০
টাকা গকে ৭.৪৫ টাকা মজুরী জিকয় র্াকক।
লর এাকায় জবশলর ভাগ শলশুশ্রশমক জছাকটা কারখানায়, জদ্াকাকন, জরকস্তারাাঁয়, জাকটক, গযাকরজ এবং জিকটা িাকম্প,
গৃকভৃর্য শককব, রাস্তায় জফশরয়াা শককব  িশর্র্াবৃশি, জচারা িাচার মদ্ক িাচাকরর নযায় ামাশজক ককমত শপ্ত
র্াকক। এআব জক্ষকে কমতরর্ শলশুকদ্র বিা করুন কয় র্াকক। শদ্েীকর্ প্রায় ৬০,০০০ ‘শলশুশ্রশমক’ শদ্শনক ৮-১০টাকা
িাশরশ্রশমকক জাকট, ধ্াবা, জরকস্তারাাঁয় কাজ করকর্ য়, শফকরাজাবাকদ্র কাাঁচ শলকপ, র্াশমনােুর শলবকাী অর্ বজী
এবং জদ্লাআ প্রস্তুর্ শলকপ, জম্মু  কা্ীকরর গাশচা শলকপ উির প্রকদ্কলর শমজতািুকর ীরক কাটাআ শলকপ,ুরাকটর জশরর
কাকজ, অীগকের র্াা শর্রীর কাকজ, দ্াশজতশং এর চা বাশগচা জক্ষকে এবং অর শবশভন্ন জক্ষকে ‘শলশুশ্রশমককদ্র’ ককমত
শনযুি কর্ জদ্খা যায়। িূকবত উকেশখর্ শি শদ্ শচকেন আশিয়া, কযাকাটা চযাপ্টার এবং মীক্ষায় জদ্খা যায় জয, ককার্া
িুরভার একশট য়াকডত অশমুশিন স্ট্রীট, আমদ্াদ্ স্ট্রীট, কশন স্ট্রীট, নবাব অব্দু শর্ফ স্ট্রীট এবং লশরফ জকন ২৫৫শট
ক্ষুদ্র্ শলকপ ১০০০এর জবশল শলশুশ্রশমক ঝুাঁশকিূণত কাকজ শনযুি র্াকক। শঘশি, ন্ধকার, জনাংরা শলকপ শলশুকদ্র ৮০০.০
জশেকিড র্ািমাোয় কাজ করকর্ য়। প্তাক জকাকনা ছুশট র্াকক না। র্াকদ্র শলক্ষা বা প্রশলক্ষকণর জকাকনা ুকযাগ র্াকক না।
র্াকক না বর শবকনাদ্কনর বযবিা। িাশরবাশরক জে ভাবাা  ুরক্ষামূক িশরকবকলর াকর্ র্াকদ্র জকাকনা ম্পকত
র্াকক না। শকন্তু কমতকক্ষে জছকে িাাকর্ জগক র্াকদ্র উির জনকম অক যকর্ি লারীশরক শনযতার্ন শবেম্বনা।
শলশুশ্রকমর কারণ: (একজন শলশুকক শলশুশ্রশমক কয় ঠার জিছকন কারণগুশ শনকম্ন উকেশখর্)— শলশুকদ্র কমতকক্ষকে প্রকবল
করার জিছকন র্তননশর্ক, িাশরবাশরক, বযশিগর্ কারণ শবকল গুরুত্বিূণত কয় র্াকক। র্তননশর্ক কারণ বকর্ িাশরবাশরক
দ্াশরদ্র্কক শনকদ্তল করা কয় র্াকক। িাশরবাশরক কারণ বকর্ িশরবাকর উিাজতনকারী দ্কযর কামৃর্ুয, িায়ী জরাগকভাগ,
লারীশরক ক্ষমর্া, জনলািস্তর্া এবং প্রাকৃশর্ক দুকযতাগ জর্ু লয াশন প্রভৃশর্কক জবাঝায়। বযশিগর্ কারণ বকর্ শলশুর
িোকলানার গাশফশর্ জর্ু ককমত জযাগদ্ানকক জবাঝায়। কনক ময় কর্তর জমাক শলশুরা কমতকক্ষকে প্রকবল ককর র্াকক।
প্রর্াগর্ শলক্ষা বাস্তকব উিাজতকনর জক্ষকে শনশির্ শদ্লারী না য়ায় এবং শলক্ষন িদ্ধশর্ শলশুকদ্র কাকছ শচন্তাকতক না য়ার
শনম্নবগতীয় িশরবাকরর শলশুরা শ্রমজগকর্ প্রকবল ককর র্াকক। যার ফকআ গকে উঠকছ ‚শলশুশ্রশমক‛। যা মাকজ একশট মযা
রূকি প্রশর্িন্ন কে।
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শলশুশ্রশমককদ্র জনয রকারী িদ্কক্ষি: অন্তজতাশর্ক শ্রমংকঘর (ILO)‚শলশুশ্রম শনয়ন্ত্রন শবয়ক শকছু গৃীর্ নীশর্ জযমন, ১৪
বৎর বয়কর শনকচ শলশুকদ্র জকাকনা শলকপ শনকয়াগ না করার অআ.এ. কনকভনলন নং ৫, ১৯৯৯ নুরণ ককর ভারকর্
বরাবরআ শলশুশ্রম শনয়ন্ত্রন নুকু কাযতকরী িদ্কক্ষি িণ করা কয়কছ।
 ংশবধ্াকনর ২৪নং নুকেকদ্ বা কয়কছ ১৪ বছকরর নীকচ জকান শলশুককআ কারখানায়, খশনকর্ বা নয জকান
ঝুাঁশকিূণত কাকজ শনকয়াগ করা যাকবনা।
 ংশবধ্াকনর ৩৯(এ) এবং (চ) নুকেকদ্ শলশুকদ্র পবয়ক িবযবার না করা এবং শললব  জযৌবনকক জলাণ
শনশর্ক বাস্তব িশরার জর্কক ুরক্ষা করার কর্া বা কয়কছ।
 ংশবধ্াকনর ৪৫ নং নুকেকদ্ শলশুকদ্র ১৪ বৎর বয় ম্পূণত না য়া িযতন্ত বাধ্যর্ামূক নবর্শনক শলক্ষা
জদ্য়ার শনকদ্তল জদ্য়া কয়কছ।
 অআনগর্ শদ্কক উশেশখর্ াংশবধ্াশনক শনকদ্তলাবী বাস্তবাশয়র্ করার জনয শনশদ্তি শবশধ্ শনকদ্তল করা কয় র্াকক। এ
প্রকে ফযাক্টশর যাক্ট (১৯৪৮), শমশনমাম কয়জ যাক্ট (১৯৪৮), জমাটর ট্রান্সকিাটত য়াকত যাক্ট (১৯৫১),
প্লযানকটলন যাক্ট (১৯৫১), মাআন যাক্ট (১৯৫২), মাকচতে শলশিং যাক্ট (১৯৫৮), অকপ্রশে যাক্ট (১৯৬১)
শবকল উকেখকযাগয।
 লি যাি এিাশিলকমে যাকক্ট ৫-৭ ঘণ্টা কাকজর শনকদ্তল করা কয়কছ।
 ‚শলশুশ্রশমক‛ কযাণ াধ্কনর জনয অমাকদ্র জার্ীয় রকার ১৯৭৯ াক এ,.এ.গুরুিদ্ স্বামীর জনর্ৃকত্ব ‚শদ্
নযালনা কশমশট ন চাআল্ড জবার‛ গঠন ককরন। ১৯৮৬ াক শদ্ চাআল্ড জবার (প্রশশবলান যাি জরগুকলান)
যাক্ট করা য়। এআ অআকন শবশভন্ন ঝুাঁশকপ্রব জক্ষকে শলশুশ্রশমককদ্র প্রশর্ ৩ ঘণ্টা কাকজর ন্তকর ১ ঘণ্টা বর
জদ্য়া, প্তাক একশদ্ন কবর্ন ছুশট জদ্য়া এবং ‚শলশুশ্রশমক‛জদ্র স্বািয  ুরক্ষার বযবিা করা। এআ অআন
প্রণয়কনর িকরআ ভারকর্ ‚জার্ীয় শলশুশ্রশমকনীশর্‛ জঘাণা করা য়। ১৯৮৭ াক ১২আ অগি ভারর্ীয় ংকদ্
শলশুশ্রশমক ংক্রান্ত একশট িূনতাে জার্ীয় নীশর্ জঘাণা করা য়। এআ নীশর্কর্ শর্নশট কমতূচীর উকেখ করা য় :(ক) অআনগর্ কমতূচী।
(খ) শলশুশ্রশমককদ্র স্বাকর্ত উন্নয়নমূক কমতূচী এবং
(গ) শলশুশ্রশমক ধ্ুযশর্ জক্ষকে বা এাকায় িশরকপনা মাশফক কমতূচী।
শলশুশ্রকমর িশরকিশক্ষকর্ মাজর্াশিক দ্ৃশিভেী: উশেশখর্ কাকজর িশরকবল  লর্তাবী ‚শলশুশ্রশমককদ্র‛ শদ্শক, মানশক,
ামাশজক আর্যাশদ্ জক্ষকে প্রভূর্ শুভ প্রভাব জফক র্াকক। ধ্ূা, ময়া যুি অদ্র্ত  ন্ধকার িশরকবকল কাজ করার ফক
‚শলশুশ্রশমক‛জদ্র শবশভন্ন চমতকরাগ, ব্রঙ্কাআয়শট আর্যাশদ্র শলকার কর্ য়। শঠকমর্ খায়া-দ্ায়া শবশ্রাম না র্াকায় র্াকদ্র
িুশি, রি লূনযর্া এবং যক্ষার শলকার কর্ য়। মাকজ একজন শলশু জ্ িকণর ির ামাজীকরকণর মাধ্যকম জ যখন
বে য় র্ার ুম শবকাল প্রকয়াজন, শকন্তু একজন ‚শলশুশ্রশমক‛ র্া য় না।
পবয়ক শনমতম বাস্তকবর ঘার্-প্রশর্ঘাকর্ শলশুকদ্র জকামমন ভারাক্রান্ত এবং ‘কা িক্ক কয় কঠ। জবশলর ভাগ
শলশুশ্রশমকআ দ্াশরদ্র্শিি র্ফশলী জাশর্  নযানয শনম্নজাশর্ বা মুমান ম্প্রদ্ায় ন্তভুতি িশরবার জর্কক অায় র্াকদ্র
শলক্ষা িকণর ুকযাগ য় না। ককমত প্রকবকলর ির জকাকনা ায়ক শলক্ষার ুকযাগ র্াকক না। ফক বয়ঃশশদ্ধ ঘটক যকর্ি
শলক্ষার ভাকব র্াকদ্র ‚উদ্ধতমুখী ামাশজক চর্া‛ ঘটার ম্ভাবনা র্াকক না। মাজর্াশিককদ্র মর্ানুাকর-শলশুশ্রম 
মূযবান শ্রমলশির িচয়, জাশর্র উন্নশর্র জক্ষকে কাবযয়, জকাকনা িয় নয়। এশদ্ক জর্কক শলশুশ্রম একশট ামাশজক
মযা কয় র্াকক। যা শনবারণ করা প্রকয়াজন।
একক্ষকে উকেখয, ভারর্ীয় রকার উশেশখর্ শনকদ্তলগুশ যর্ার্ত রূিায়কন কচি অকছ র্কব ‚শলশুশ্রম‛ শনবারকণর জনয
শলশুকদ্র স্বািয, শলক্ষা, শবকনাদ্ন আর্যাশদ্র প্রকয়াজনীয়র্া ম্পককত শির্ামার্ার দ্ৃশিভেী িশরবর্তন করা দ্রকার। এশবকয়
কচর্নর্া বাোকর্ গণমাধ্যকম ম্প্রচার শবকল কাযতকরী কয় র্াকক। শকন্তু শলশুর িশরবাকরর ক্ষম দ্কযর নূনযর্ম
মজুরীকর্ কমত শনকয়াগ বযবিা না করক কচর্নর্া বাোকনার কমতূচী কাযতকরী য়না। একক্ষকে রকারী প্রকচিার াকর্
জস্বোকবী ংগঠন এবং শ্রশমক ংকঘর জযৌর্ প্রয়া ার্তক কয় র্াকক। শলশুশ্রম  একশট ামাশজক মযা। যার ফক
মাকজর একশট কু-প্রভাব বর্তমান র্াকক। অমাকদ্র এআ ‚শলশুশ্রম‛ এর মর্ কু-প্রভাব যা একশট শবকল ামাশজক মযা র্া
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মাজ জর্কক দ্ূরীভূর্ করা অমাকদ্র একমাে দ্াশয়ত্ব কর্তবয বক অমাকদ্র মকন করা উশচর্। যা মাকজর বাধ্যর্ামূক
কয় র্াকক।
ায়ক িন্থিশি :
১। রামানুজ গােুাঁী শয়দ্ অব্দু াশফজ মআনশিন, মকাীন ভারর্ীয় মাজ
২। জচৌধ্ুরী ড. শনরুদ্ধ, ড. কৃষ্ণদ্া চকটািাধ্যায়, ড. লান্তনু জঘা, ভারকর্র ামাশজক মযা, চযাটাশজত িাবশলাত।
৩। মাজর্কত্বর রূিকরখা, কর িশরম ভূণ ।
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