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গেবষণায় মজীবী িশশুেদর িপতামাতােক সহায়তা করেছ eমন েকানo কম র্সং ান বা uপাজর্নমূলক uে ােগর স ান পাoয়া যায়িন। 
পাশাপািশ মজীবী িশশুেদর েল িফিরেয় আনেত েকানo uপবৃি  বা aনুদান েদয়া হয়িন। eছাড়াo 94 দশিমক 38 শতাংশ িশশু 
গৃহকম  eবং 97 দশিমক 22 শতাংশ িশশু পিরবহন িমেকর সিঠক সব্া য্েসবার ধারণা েনi। তারা aসু  হেয় পড়েল ানীয় 
ফােম র্িসর ে সি পশন aনুযায়ী oষুধ িকেন থােক। 

জিরপ কাশ aনু ােন ব ারা বেলন, aিধকাংশ িনেয়াগকত র্া িশশু েমর েনিতবাচক িদক স েক র্ aবগত, তারপরo তারা িশশুেদরেক 
ঝুিঁকপূণ র্ কােজ বহার কেরন। তেব তারা িশশু ম স িক র্ত আiন o নীিতমালা eবং eর িবধান স েক র্ সুিনিদ র্ ভােব জােনন 
না। eকi সে  া  বয়  কম  িনেয়াগকরা য়বহুল eবং aেনকসময় দু া , তাi তারা িশশুেদরেক গৃহকেম র্ িনেয়াগ কেরন। 
া েপাট র্ o গৃহকেম র্ িনেয়ািজত িশশুেদর িনেয়াগকারীরা মেন কেরন, eসব িশশু aিত দির  পিরবার েথেক eেসেছ, তাi তােদর e 

uপাজর্ন তােদর পিরবােরর জ  সহায়ক। িশশুরা যােত ঝ‚◌ঁিকপূণ র্ কােজ িনেয়ািজত না হয় তা িনি ত করার জ  কায র্কর মিনটিরং 
ব া থাকা েয়াজন। 

মুিজবুল হক বেলন, িশশু ম িনরসন করার জ  আমােদর িনেজেদর ঘর েথেক কাজ শুরু করেত হেব। শুধুমা  আiন o নীিতমালা 
িদেয় িশশু ম ব  করা যােবনা, eজ  নীিত িনধ র্ারক, আiন েয়াগকারী সং ার সদ সহ সমােজর েতয্কিট মানুেষর iিতবাচক 
মানিসক পিরত র্ন েয়াজন। 

আিজমুি ন িবশব্াস বেলন, যিদ আমরা আiনী কাঠােমা, ািত ািনক সামথ র্ বৃি , aনুকুল পিরেবশ সৃি র মা েম সমিনব্ত uে াগ 
হন করেত পাির, তাহেল সুিনিদ র্  সমেয়র মে  িশশু ম িনরসন করা aব i স ব। 

eডুেকা’র কাি  ডাiের র জিন eম সরকার বেলন, সরকার eবং eনিজoেদর সমিনব্ত uে ােগর মা েম িশশু িমকেদর জীবেন 
iিতবাচক পিরবত র্ন আনা স ব। িতিন আশা কাশ কেরন সরকার গৃহীত 395 েকািট টাকার িশশু ম িনরসন ক  খুব িশগিগরi 
শুরু হেব, যা eক ল  িশশুেক ঝ‚◌ঁিকপূণ র্ ম েথেক তয্াহার করেত সহায়ক হেব। 

 


