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আজ িব  িশ ম িতেরাধ িদবস

মারেশদা ইয়াসিমন িপউ

দেশ িশ েমর ধান একিট  কারণ  দাির ।  অভােবর সংসােরর দািয়  িনেত িকংবা  িনেজর খাবার
জাগােত িশ -িকেশাররা জিড়েয় পড়েছ েম। দির  এসব িশ র অেধেকর বিশ িশ েমর সে  জিড়ত।

তারা তােদর অিধকার স েকও জােন না। ফেল কাজ করেত এেস িতিনয়ত িনযাতেনর িশকার হয়। আর
িশ  িমকেক কােজ িনেত মািলকপ  বশ আ হী। কারণ তােদর সহেজই কম-মজিুরেত িনেয়াগ দওয়া
যায় এবং বিশ সময় কাজ কিরেয় নওয়া যায়। ফেল িশ েমর চািহদা সমােজ বশ লাভনীয়। সংি
িবেশষ রা বলেছন,  িশ ম বে  সরকাির ও বসরকাির সং া েলােক একেযােগ কাজ করেত হেব।
পাশাপািশ মানিসকতারও পিরবতন আনেত হেব।

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) িশ ম জিরেপর তথ  মেত, মশি েত িশ  রেয়েছ সােড় ৩৪
লাখ। এর মেধ  ১২ লাখ ৮০ হাজার িশ  ঝঁুিকপূণ েম িনেয়ািজত। দেশ িশ  িমেকর সংখ া দািঁড়েয়েছ
১৭ লােখ। ৫ থেক ১৭ বছর বয়িস এ িশ রা পূণকালীন িমক িহেসেব কাজ করেছ। সব িমিলেয় দেশ
৩৪ লাখ ৫০ হাজার িশ  কােনা  না  কােনাভােব  েমর সে  যু  রেয়েছ।  আ জািতক ম  সং ার
(আইএলও) সহায়তায় এ িতেবদন করা হয়। আিথক অনটন ছাড়াও পিরবােরর সহেযাগী হেয় তারা ম
িদেত বাধ  হে ।  দেশ ৫ থেক ১৭ বছর বয়েসর মেধ  য  িশ রা  স ােহ এক ঘ ার বিশ কেম
িনেয়ািজত থােক তােদর সংখ া ায় ৩৪ লাখ ৫০ হাজার। এর মেধ  ১৭ লাখ িশ  িমক িহেসেব কাজ
করেছ। সব িমিলেয় ১২ লাখ ৮০ হাজার িশ  ঝঁুিকপূণ েম িনেয়ািজত রেয়েছ। ধ ুতা-ই নয়, ২ লাখ ৬০
হাজার িশ  অেপ াকৃত বিশ ঝঁুিকপূণ কেম িনেয়ািজত রেয়েছ।

বসরকাির গেবষণা িত ান িনলেসন কা ািনর,  বাংলােদশ শাখার এক গেবষণায় দখা গেছ, িশ
িমকেদর শতকরা ৫৭ ভাগ মারধেরর িশকার। তারা ১১ বছর বয়স থেকই িবিভ  কােজর সে  জিড়ত।

তােদর শতকরা ৭৯ ভাগ াথিমক িশ া স ণূ হওয়ার আেগই ঝের পেড়। ‘বাংলােদেশর অ ািত ািনক
খােত িশ  ম পিরি িত’ শীষক গেবষণা িতেবদেন এমন তথ  জানােনা হয়। এমন পিরি িতেত আজ ১২
জনু পািলত হে  িব  িশ ম িতেরাধ িদবস। িবে র অ া  দেশর মেতা বাংলােদেশও যথাযথ
মযাদায় পািলত হে  িদবসিট।

িবেশষ রা বলেছন, দির তার কারেণ দেশর কেয়ক লাখ িশ  িবিভ  িত ােন কাজ করেত বাধ  হে ।
এরা কমে ে  শারীিরক ও মানিসক িনযাতেনর িশকার হয়। বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর তথ মেত,
২০১৮ সােল ২৬২িট িশ  িবিভ  ধরেনর শারীিরক িনযাতন ও সিহংসতার িশকার হেয়েছ। এর মেধ  ১৬িট
িশ  গহৃকমী কম েল িনযাতেনর িশকার হেয়েছ, ১২িট িশ  অ ািসডদ  হেয়েছ। এ ছাড়া ১৩৯িট িশ েক
িপিটেয় িনযাতন করা হেয়েছ। যার মেধ  ১০ জন িশ  িপতা-মাতার হােত িনমম শারীিরক িনযাতেনর
িশকার হয়।

ওয়া  িভশন বাংলােদেশর ডপুিট িডের র সািবরা নপুূর বেলন, কলকারখানায় ঝঁুিকপূণ কােজ িশ েদর
িনেয়ািজত করার ওপর আেরািপত িনেষধা া  কেঠারভােব  কাযকর করা  না  গেল  িশ ম  আশা প
কিমেয় আনা  চ ােল  হেয় দাঁড়ােব।  ম  ও কমসং ান ম ণালেয়র সংসদীয় ায়ী  কিমিটর সভাপিত
মিুজবলু হক চু ু বেলন, িশ েদর ঝঁুিকপূণ কাজ থেক কীভােব সিরেয় আনা যায় তা িনেয় সরকার িবিভ
এনিজও সং া েলার সে  সম য় কের কাজ করেছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

print | িশ েমর ধান কারণ দাির  | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/61010/িশ েমর- ধান--...

2 of 2 6/12/2019 10:43 AM


