
িনউেমািনয়া, উ  র চাপসহ নানা রােগ আ া  ওরা

৩৮ ঝঁুিকপূণ কােজ িশ

রাজধানীর একিট য াংশ তিরর কারখানায় িশ  িমক - রােহত রাজীব

রাজধানীর কালশী মােড় বার একিট গ ােরেজ মািবল িদেয় মাটরসাইেকেলর য াংশ পির ার করিছল
আট বছেরর জন। এ সময় তার পােশ সাত থেক ১৫ বছর বয়সী আরও ৭-৮ জেনর কউ ঝালাই, কউবা
পাড়া মািবল বদলােনাসহ ভারী সব কাজ করিছল। সেরজিমন গেল তারা বাংলােদশ িতিদনেক জানায়,

বড় মকাররা গ ােরেজর িবপ নক কাজ ছাটেদর ভরসায় রেখ খেত গেছন। তারা বেলন, হােত মািবেলর
গ  থাকায় খাবার খেত ভােলা লােগ না। কউ বেল মাথা ও হাত-পােয় ব থা হয়। তারপরও অ  িকছু

টাকার িবিনমেয় তারা এই কাজ করেছ। অথচ ম ও কমসং ান ম ণালেয়র িতেবদেন িশ েদর গ ােরেজ
কাজ করােক ঝঁুিকপূণ িশ ম িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ। িশ রা যােত এ কাজ না কের এজ  সরকােরর
প  থেক িনেদশনাও আেছ। িক  গ ােরজসহ িশ রা কাে ই ঝুঁিকপূণ ৩৮িট কাজ করেছ। সরকার ২০২১
সােলর মেধ  ঝুঁিকপূণ িশ ম িনরসন এবং ২০২৫ সােলর মেধ  দশ থেক সব ধরেনর িশ ম বে র
ল মা া িঠক কেরেছ। এজ  সরকােরর ম ও কমসং ান ম ণালয় িবিভ  পদে পও িনেয়েছ। এরই মেধ
৩৮িট কাজেক িশ েদর জ  ঝঁুিকপূণ িহেসেব িচি ত কেরেছ। আর এসব কােজ কােনা িশ েক যন িনেয়াগ
করা না হয় এজ  সংি েদর িনেদশ দওয়া হেয়েছ। এতিকছুর পরও ধু কম পাির িমক িদেয় বিশ কাজ
করােনার জ  অেনক কারখানা মািলক িশ  িমক িনেয়াগ িদে ন।

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ২০১৭-১৮-এর বািষক িতেবদেন িশ েদর জ  য ৩৮িট কাজ ঝুঁিকপূণ

আপেডট : ১০ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

িজ াতুন নূর
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িহেসেব  িচি ত  করা  হয়  স েলা  হে -  অ ােলািমিনয়ামজাত ব ািদ  তির,  অেটােমাবাইল  ওয়াকশপ বা
গ ােরেজর কাজ, ব াটাির চািজং, িবিড় ও িসগােরট তির, ইট ও পাথর ভাঙা,  ইি িনয়ািরং ওয়াকশেপর লদ
মিশন, কাচ ও কােচর সাম ী তির, িদয়াশলাই তির, াি ক ও রাবারসাম ী তির, লবণ তির, সাবান ও

িডটারেজ ট তির, ি ল ফািনচার ও গািড় রং, চামড়াজাত ব ািদ তির, ওেয়লিডং ও গ াস বানােরর কাজ,
কাপেড়র রং ও ি চ করা, জাহাজ ভাঙা, চামড়ার জুতা তির, ভলকানাইিজং, মটাল ওয়াক, চুনাপাথেরর কাজ,
ি িরট  ও  অ ালেকাহল  ব ািদ  ি য়াকরণ,  জদা  ও  তামাক  তির,  কীটনাশক  তির,  ি ল  ও  মটাল
কারখানার কাজ, আতশবািজ তির, ইিমেটশন ও চুিড়র কারখানার কাজ, াক/ টে া ও বােসর হলপার,

ইনেলস ি লসাম ী তির, বিবন ফ া িরেত কাজ, তাঁেতর কাজ, ইেলকি ক মিশেনর কাজ, িব ুট ও
বকাির কারখানার কাজ, িসরািমক কারখানার কাজ, িনমাণ কাজ, কিমক াল কারখানার কাজ, কামােরর কাজ

ও জাহােজ মালামাল াে ডিলংেয়র কাজ। আর পুরান ঢাকাসহ দেশর িবিভ  ােনই িশ েদর হরহােমশাই
এই কাজ েলা করেত দখা যাে । িতেবদেন আরও উে খ করা হয়- ঝুঁিকপূণ এসব কাজ করার জ
িশ রা িনউেমািনয়া, র  কািশ, আ ুেল ত, বণশি  কেম যাওয়া, াসনািলর সং মণ, ফুসফুস সং মণ,
উ  র চাপ, দেরাগ, পাক িলর ঘা, দৃি শি  াস, চােখর দাহ, বাত র, ুধাম া, হােত ব থা, মূ াশয়
ক া ার, হাঁপািন, র শূ তা, অ ালািজ, যকৃেতর দাহ, চােখর সম া, শারীিরক বলতা, র, ডায়িরয়া,
িগরায় ব থা, াসক , বিম হওয়া,  ওজন কেম যাওয়া, কািশ, মাথা ঘারা,  কা কািঠ  এবং ক নািলেত
ক া ােরর  মেতা  রােগ  আ া  হে ।  বাংলােদশ  িহউম ান  রাইটস  ফাউে ডশেনর  িনবাহী  পিরচালক
অ াডেভােকট এিলনা  খান  বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  দির তার  কারেণই ঝঁুিকপূণ  ৩৮িট কাজ থেক
িশ ম ব  করা যাে  না। এসব কােজ যেহতু িশ  াে র িবষয়িটও জিড়ত এজ  সরকারেক মিনটিরং
বাড়ােত হেব।  আবার  দির  অিভভাবকরাও তােদর  স ানরা  যােত  িঠকমত খেত-পরেত পাের  স  জ
ঝঁুিকপূণ কােজ পাঠায়। আইন বা বায়ন না হওয়ায় িশ ম ব  হে  না।
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