
 

িবেশব্ িশশু িমক 26 েকািট 31 লাখ 
শিনবার, 26 জুন 312৯ 

কাগজ েড  : িবেশব্র 26 েকািট 31 লাখ িশশু eখেনা িশশু েমর িশকার বেল জািনেয়েছ জািতসংঘ। বৃহ িতবার সুiজার াে র 
েজেনভায় আ জর্ািতক ম সং া ‘আieলoর বািষ র্ক সে লেন e কথা জানান সং ািটর ধান গাi রাiডার। 26 েকািটর মে  সাত 
েকািট 41 লাখ িশশু ঝুিঁকপূণ র্ কােজর সে  জিড়ত বেলo জানায় সং ািট। িশশু ম বে  ƣবিশব্ক নীিতেত পিরবত র্ন েয়াজন বেল 
ম  কেরেছ aয্ামেনি  i ার াশনাল। 
 
মািট কাটা, কৃিষকাজ ছাড়াo গািড়র গয্ােরেজ কােজর মেতা িকপূণ র্ e ধরেনর েমর সে  জিড়ত aসংখয্ িশশু। িবশব্ াপী িশশু ম 
বে  জািতসংেঘর নানামুখী পদে েপর পরo eখেনা aসংখয্ িশশু ঝুিঁকপূণ র্ েমর িশকার। 3111 েথেক 3127 সাল পয র্  সারািবেশব্ 
িশশু েমর হার 49 শতাংশ কমেলo eখেনা aেনক েদেশ আশ াজনকভােব েবেড়েছ িশশু ম। বৃহ িতবার জািতসংেঘর 
আ জর্ািতক িশশু ম সং া ‘আieলo’র বািষ র্ক সে লেন সং ার ধান জানান, 26 েকািট িবশ লাখ িশশুর মে  সাত েকািট 41 
লােখর েবিশ িশশু ঝুিঁকপূণ র্ কােজর সে  জিড়ত। 

গাi রাiডার বেলন, ভােলা ত  হেলা আেগর েচেয় িশশু ম aেনক কেমেছ। 3 হাজার সােলর পর েথেক eখন পয র্  িশশু িমেকর 
সংখয্া ায় ৯ েকািট কেমেছ। তেব aজর্েনর কারেণ বেস থাকেল হেব না। 
 
26 েকািট 31 লাখ িশশুর মে  eখেনা 8 েকািট িশশু ঝুিঁকপূণ র্ িশশু েমর িশকার। িশশু িমকেদর aিধকাংশi বত র্মােন কৃিষ কােজর 
সে  স ৃ  বেলo জানায় জািতসংঘ। aয্ামেনি  i ার াশনােলর মহাসিচব কুিম নাiদু জানান, কে ায় খিনেত iেলি ক াটাির 
uৎপাদেনর মেতা ঝুিঁকপূণ র্ েপশায় িশশুেদর বহার করা হে । িবশব্ াপী িশশু ম বে  e িবষেয় ƣবিশব্ক নীিতর পিরবত র্ন জরুির 
বেল ম  কেরন িতিন। 
 
কুিম নাiদু বেলন, iেল িন  o iেলি ক গািড়েত বহৃত াটাির uৎপাদেন িবেশব্র নািম দািম aেনক িত ান িশশুেদর বহার 
করেছ। iuেরাপ o u র আেমিরকার মানুষ iেলি ক গািড় বহার কের ভাবেছন পিরেবশ র ায় তারা aেনক ভূিমকা রাখেছন। 
aথচ জলবা  পিরবত র্ন েমাকািবলায় ভূিমকা রাখেলo eর সে  িশশু ম জিড়ত যা েকানভােবi েমেন েনয়া যায় না। 
 
যুি র u য়েন পিরেবশ র ার পাশাপািশ িশশু েমর িবষয়িটo সবাiেক গুরুতব্ েদয়ার আহব্ান জানান কুিম নাiদু। 21 জুন েথেক 

শুরু হoয়া আieলo’র ei সে লন চলেব আগামী 32 জুন পয র্ । 

 


