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শশুশ্রভ ভযা াযাফায : উতশযতত অঙ্গীওায 

ড. অভর ওভুায ঘখাল 

তমাকী অধযাও, বূতকার শফবাক, পশওয ঘাাঁদ ওতরচ, ডায়ভন্ড াযফায, ওশরওাতা শফশ্বশফদযারয়, 

শিভফঙ্গ, বাযত 

Abstract 

The menacing prevalence of child labour is the byproduct of acute ill-economy in the events 

of population boom, illiteracy and poverty. Cheap and bonded labours in the form of child 

labour easily fulfil the ‘supply’ to the developing economy. That is why, they are compelled 

to invite disastrous life with gloomy and hopeless future. The engagement in hazardous 

sectors makes their hellish lives. Ill health, disease-proneness, untimely ageing, drug 

addiction, crime, prostitution, pornography, deprivation constitute the immediate and 

ultimate consequences. Organized and unorganized sectors of many kinds of both rural, 

urban and rurban areas nurture those in countless numbers. The prohibition process of the 

evil engagement has been relentlessly in practice in various nations. India is no exception. 

Various plans and policies along with the formulation of rules and regulations under the 

auspicious umbrella of ILO have been in practice to outwit these socio-economic evils 

towards the prosperity attainment of a nation like India. 
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বূশভওা :     ‘যা ওাচ ওতয’। এঔাতন ‘যা’ র শশুযা। 
 

     উন্নয়নীর রক্ষ্য। স্তা শ্রভ। দুঃ দাশযদ্র্য। অনাায, অধধাায। ভাশরতওয অীভ ভুনাপা ঘরাব। কাঠশনও শক্ষ্ায 

অবাফ। শযফাতযয অতঘতনতা। চন্ম শনয়ন্ত্রতন অনীা। অাধুঘক্র ইতযাশদ শনযন্তয ুওুভায ঘদভনতও শনতেশলত 

ওতয। শনতফশও ান  ঘালতণ শনুঃতশলত ঘদ  চাশত অথধননশতও অশিতচতনয রতক্ষ্য ফুবূক্ষ্ায তাড়নায় 

শশুতও উাচধতনয াশতয়ায ওতয। ড়শতত ঈলধায় আতযা অতথধয ংস্থাতনয রতক্ষ্য শযফাতযয ঘাত দদশও শ্রভফৃশি 

অফরম্বন ওতয। তৃতীয় শফতশ্বয উন্নয়নীর ঘদগুশরতত এই ঘারশঘত্র অয ঘদঔা মায়। াভাশচও, অথধননশতও, 

যাচননশতও এফং অনযানয ওাযতণ চাত এই ফযাশধ ঘদ  চাশতয শস্থশতীর উন্নয়তনয রতক্ষ্যয ভূতরই ওুঠাযাখাত 

ওতয, পতর ভাচ  অথধনীশত ীণধ  দীণধ তয় তড়। ঘদতয ঘভরুদণ্ড অক্ত তয় মায়। ংকশঠত  অংকশঠত 

ঘক্ষ্ত্র” শও ওৃশল, শও শতেয ফৃদায়তন ঘক্ষ্ত্র শশুশ্রভতও আহ্বান ওতয। অশধও আশথধও অতেয ঘরাতব শতাশত 

জ্ঞানূনয তয় শফজ্জনও ঘক্ষ্ত্রগুশরতত শশুযা শনশক্ষ্প্ত য়। পতর স্বাস্থযাশন, অওার ফাধধওয, ঘযাক ঘবাক  ভৃতুযয 

শনয়শত খতে। আইতনয ঘফড়াচাতর শশুশ্রভ দূযীওযতণয প্রয়া অগ্রকশত ঘতর আচ তা শনভূধর য়শন। ঘদত-
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ঘদত, দত-দত এয ওূপর প্রঘায এফং যওাশয  ঘফযওাশয স্থতয ংকশঠত  অংকশঠত দীখধতভয়াশদ ওভধূশঘই 

শশুশ্রভ দূযীওযণ ম্ভফ ওযতত াতয। 
 

শশুশ্রতভয ংজ্ঞা  প্রওশৃত : ঘদত ঘদত অঞ্চর শফততল, ংস্কৃশতয শবন্নতায় এফং উন্নত  উন্নয়নীরতায ভানদতণ্ড 

অতনওাংত শশুশ্রতভয ংজ্ঞা শনধধাশযত তয় থাতও। এতক্ষ্তত্র প্রান ফা যওায  শফশবন্ন ংকঠন শবন্ন শবন্ন 

ভাওাশঠতত শশুশ্রতভয ংজ্ঞা শনরূন ওতয থাতও। আন্তচধাশতও শ্রভংস্থা (ILO)–য ভতত, শশুশ্রভ র ঘই ওর 

ওামধাফরী মা শশুতদয দফ, তাতদয অন্তশনধশত ম্ভাফনা এফং প্রাযভমধাদা তত ফশিত ওতয এফং াযীশযও  

ভানশও উন্নয়তনয তক্ষ্ ক্ষ্শতওাযও। এগুশর র ঘই ওামধাফশর মা তাতদয” 

ভানশও, াযীশযও, াভাশচও অথফা দনশতওবাতফ শফজ্জনও এফং শশুতদয তক্ষ্ ক্ষ্শতওাযও; 

শফদযারতয় শক্ষ্াদানতও ফযাত ওতয, ঘই ওর উাতয় মা তাতদয— 

” স্কুতর ঘমাকদাতনয ুতমাক তত ফশঞ্চত ওতয,  

” অওাতরই সু্কর ঙাড়াতত ফাধয ওতয, অথফা 

” তাতদয অতনও ঘফশ দীখধ  বাশয ওাতচয তঙ্গ স্কুর উশস্থশত মুক্ত ওযায প্রতঘষ্টায পতর স্কুর ঙাড়তত ফাধয 

য়।
১
 

চাশত ংতখয শশু তশফর (UNICEF)-এয ংজ্ঞা অনুমায়ী” 

ও) ৫ তত ১১ ফঙয ফয়ী ঘঙতরতভতয়যা প্তাত অন্ততুঃতক্ষ্ ১ খণ্টা অথধননশতও ওামধাফরী অথফা ২৮ খণ্টা 

কৃস্থারীয ওাতচ শনমুক্ত থাওতর; 

ঔ) ১২ তত ১৪ ফঙয ফয়ীযা প্তাত অন্তত ১৪ খণ্টা অথধননশতও ওামধাফরী অথফা কৃস্থারীয ওাচ  অথধননশতও 

ওামধাফশরতত এওতত্র ৪২ খণ্টা ওাচ ওযতর তাতদযই শশুশ্রশভও ফরা য়।
২
 

ক) ১৫ তত ১৭ ফঙয ফয়ীযা প্তাত অন্তত ৪৩ খণ্টা অথধননশতও  কৃস্থাশরয ওাচ ওযতর, শশুশ্রশভও শাতফ 

কণয তফ। 
 

‚বাযতফতলধ, ২০০১ াতরয আদভ ুভাশয অনুাতয ১৭ ফঙতযয ওভ ফয়ী শশু মশদ ভচুশয অথফা 

ভচুশয ফযতীত ঘওান অথধননশতও উৎাদনভূরও ওাচ ওতয, ততফ ঘ শশুশ্রশভও শাতফ কণয তফ‛।
৩
 

 

     এতক্ষ্তত্র ওাচ আংশও ফা ূণধ ভতয়য উবয়ই তত াতয। অফয, ঘওাতনা ফঙতয ৬ ভা ফা তায অশধও ভয় 

এওাশদক্রতভ ফা অশধওাং ভতয় ওাতচ মুক্ত থাওতর ভূর শশুশ্রশভও এফং ঐ এওইবাতফ ৬ ভাতয ওভ ভতয় 

ওাতচ শনমুক্ত থাওতর প্রাশন্তও শশুশ্রশভও শাতফ তাযা কণয য়। 
 

     ফাংরাতদ শযংঔযান ফুযতযায ংজ্ঞা অনুমায়ী ৫-১৪ ফঙতযয শশু ভচুশয ফা ভচুশয ঙাড়া প্রশত প্তাত ১ 

খণ্টা ফা তায ঘফশ ভতয় ওতভধ শনমুক্ত থাওতর তাতদয শশুশ্রশভও ফরা য়। 
 

     অফয শযফাযতও, াভানয ায়তায রতক্ষ্য শতাভাতাতও কৃস্থাশর  অনযানয অথধননশতও শক্রয়াওরাত াভানয 

অং শনতর অথফা এ শফলতয় েওুোও ওাতচ মুক্ত থাওতর তা শশুশ্রতভয মধায়বুক্ত য় না। এতক্ষ্তত্র এওশদতও ঘমভন 

তাতদয দফ ফযাত য় না, অনযশদতও, ঘতভনই তাযা অশববাফওতদয ওাঙ ঘথতও বশফলযৎ ওভধশক্ষ্ায াঠ ঘনয়। 
 

     দফশদও মুতক, আশ্রশভও প্রথায় শশুযা গুরুকৃত াঠগ্রতনয াতথ াতথ ঘম, ওামধাফশরতত শরপ্ত ত তা শশুশ্রভ 

শঙর না। ঘঔাতন াঠগ্রণ ঘমভন ফযাত ত না, ঘতভনই ওাতচয ধযন ওঔতনাই ভানশও ফা াযীশযও ীড়াদায়ও 

শঙর না, শক্ষ্ায াাাশ এফং প্রতয়াচতন ঐ ওাচ ফযং শশুতদয বশফলযৎ াফরম্বীততওই শনশিত ওযত। 
 

শশুশ্রতভয ওাযণ : বযতায অগ্রকশতয অন্তযাতরই শশুশ্রতভয ফীচ ুপ্ত যতয়তঙ। ওৃশল  শে প্রকশতয যম্পযায় 

প্রথতভ াাতমযয উতেতয এয অনুপ্রতফ খেতর যফতধীতত শুধু ভুনাপায ওাযতণ এ ফযাশধ ভাচ ঘথতও 
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ভাচান্ততয চাাঁশওতয় ফততঙ। বাযত, ফাংরাতদ, ব্রহ্মতদ, াশওস্তান ইতযাশদ উন্নয়নীর ঘদগুশরতত প্রায় অশবন্ন 

ওাযণ শনযন্তয শশুশ্রতভয চন্ম শদতয় ঘতরতঙ। 

 

শশুশ্রতভয ওতয়ওশে াধাযণ ওাযণ র” 
 

াভাশচও ওাযণ  অথধননশতও ওাযণ 

 চনশফতফাযণ 

 ফারযশফফা 

 অশধও ন্তান 

 শযফাতয অফতরা 

 তঘতনতায অবাফ 

 শনতযওরতয শযতফ 

 শফভাতায অফজ্ঞা 

 শতাভাতায শনযক্ষ্যতা 

 অনফধ ন্তান 

 অনাথ দা 

 আশ্রয়ীনতা 

 শ্রশভও ংতখয কা-ঙাড়া বাফ 

 শক্ষ্ায শপ ফৃশি 

 শশুাঘায / শফশক্র 

 উাঁঘু ভতনাবাফীনতা 

 পরপ্রূ শক্ষ্াফযফস্থায অবাফ 

 অধযা গুণভানমুক্ত শক্ষ্া 

 অদৃয ফণধপ্রথা 

 অসৃ্পযতা 

 শশুতও শযফায ওতৃধও স্কুরভুঔী ওযায অনীা 

 ত্রুশেূণধ ফাধযতাভূরও শক্ষ্াফযফস্থা 

 শশুশ্রতভয াশযফাশযও প্রথা 

 শফনা প্রশতফাতদ ওাচ 

 ফশস্তয চীফন 

 আফি ংসৃ্কশত 

 অযাধ প্রফণতায অশন্তভ পর 

 ওূভণ্ডওতা / স্থশফয ভতনাবাফ 

 ফস্তুকত ঘাশদা শনফৃশিয আওাঙ্ক্ষা 

 ‘এওখতয’ ওযা 

 শযফায প্রধাতনয দীখধ অুস্থতা 

 দাশযদ্র্য 

 অশববাফতওয ওভধীনতা 

 নকযায়ণ 

 শোয়ন 

 শফশ্বায়ন 

 অদক্ষ্ শ্রশভতওয শফুর ঘাশদা 

 ঔাতদযয শফশনভতয় ওাচ 

 স্তা শ্রভ 

 চীফন চীশফওায চনয শযফাতযয অপ্রতুর 

ম্পদ 

 ‘দাত’“এ ঘযাচকাতযয প্রতযাা 

 দ্র্ফযভূরয ফৃশিচশনত ওাযতণ শযফাতয 

অঘরাফস্থা 

 উাচধনওাযী প্রাপ্তফয়তস্কয ভৃতুয 

 ‘ঘাশদা’  ‘ঘমাকান’, শফতলত অফাধ 

ঘমাকাতনয নীশত 

 ঘাওশযয ভন্দা 

 শযফাতযয অপ্রতুর আয় 

 ভাশরতওয ীভাীন ভুনাপা ঘরাব 

 দাদন ফা ঋণ শযতাতধয অাযক অফস্থা 

 ঘফওাযত্ব  ঙদ্ম ঘফওাযত্ব 

 ধনী-দশযতদ্র্য শফস্তয ফযফধান 

 উৎাদন ফযয় হ্রা নীশত 

 ঔাদয উৎাদতন ফযাও খেশত 

 অথধননশতও অফতযাতধয ওাযতণ যওাতযয 

ঘদউশরয়া অফস্থা 

 যওায ওতৃধও বযতুশও ফা অশত ওভ দাতভ 

ঔাদয প্রদাতনয অবাফ 

 অতুন্নযত অঞ্চতর ভাশনতয় ঘনয়ায ভযা 

 অশনয়ন্ত্রত অথধফযফস্থা 
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 দাত্ব 

 ‘শশু ংাতয ঘফাছা’/‘অনুৎাদও’ এই 

ভানশওতা 

 ঘওাথা ঘওাথা ঘবারফদতর আচ শক্রয় 

ক্রীতদা প্রথা 

 

 

যাচননশতও ওাযণ অনযানয ওাযণ 

 অকণতাশন্ত্রও ানফযফস্থা 

 ঘদবাক / মুিাশদয ওাযতণ শঙন্নভূর অফস্থা 

 উিাস্তয ফযাও ঢর 

 অনফধ অনুপ্রতফ 

 যওাতযয উদাীনতা 

 শবন্ন যাচননশতও ভতাফরম্বীতদয প্রশত যওাতযয 

দফভাতৃও ভতনাবাফ 

 যওায ওতৃধও ঘকাষ্ঠীশফতলতও ুশফধাদান 

 

 ফনযা, ঔযা, বূশভওম্প, ভাভাযী চশনত 

দশবধতক্ষ্য অফস্থা 

 ফাাঁধ ফা চরাধায শনভধাণততু উতেদ 

 ফাশড় ঘথতও শফদযারতয়য অশধও দূযতত্বয 

ওাযতণ শক্ষ্াীনতা 

 দক্ষ্তা ফৃশিওাযী ঘেশনং ওভধূশঘয অবাফ 

 যাভধদান/‘ওাউতেশরং’ ফযফস্থায অপ্রতুরতা 

 প্রঘায ভাধযতভয দায়াড়া বাফ/শনশিয়তা 

 

শশুশ্রতভয শফজ্জনও ঘক্ষ্ত্র (after International Labour Organization, ILO): 
আন্তচধাশতও শ্রভ ংস্থায অনুতেদ ংঔযা ৩ এফং যীশত ংঔযা ১৮২-ঘত শশুশ্রতভয ঘম শনওৃষ্টতভ ঘক্ষ্ত্রগুশর শঘশিত 

ওযা তয়তঙ, তা র” 

অ) ভস্ত ধযতনয দাত্ব ফা দাত্বভ ওাযফায ঘমভন, শশু শফশক্র, তাতদয শনন্দাধ ওাতচ শনতয়াক, ঋণদাত্ব ফন্ধন 

এফং ফরূফধও অথফা ফাধযতাভূরওবাতফ স্ত্র দ্বতেয চনয শনতয়াক ক্রীতদাফৎ দায়ফি ওৃলও এফং 

ফরূফধও ফা ফাধযতাভূরও শ্রভ। 

আ) ঘমৌনফৃশি, অশ্লীন ঙশফ দতশয অথফা অশ্লীর ওামধাফশরয চনয শশুতদয ফযফায, প্রতযাশঘত ওযা ফা ঘরাব 

ঘদঔাতনা। 

ই) শনশদধষ্ট আন্তচধাশতও ঘুশক্ততত শস্থযীওৃত অনফধ ওাযফায ঘমভন, ভাদও উৎাদন  াঘায, শনন্দাধ ওাতচ শশুতদয 

ফযফায, প্রতযাঘনা ফা ঘরাব ঘদঔাতনা। 

ঈ) শশুতদয স্বাস্থয, শনযািা অথফা দনশতও শদও ঘথতও াশনওায ওাতচয ঘশযত্র  অফস্থা।
৪
 

অনুতেদ ৩, ুাশয ংঔযা ১৯০. অনুাতয শশুশ্রতভয শফজ্জনও ঘক্ষ্ত্রগুশর র” 

ও) াযীশযও, ভনস্তাশিও অথফা ঘমৌন শনমধাতন ওামধাফশর ঘমঔাতন শশু শনতয়াশচত য়। 

ঔ) বূ-কবধ, চতরয নীতঘ, শফজ্জনও উচ্চতায় অথফা ংওীণধ ঘক্ষ্তত্র ওাচ। 

ক) শফজ্জনও ঘভশতনয ওরওব্জা, যঞ্জাভ, মন্ত্র অথফা ঘমভস্ত ঘক্ষ্তত্র ঘভশন াত শদতয় শনয়ন্ত্রণ ওযা য় অথফা 

বাশয ঘফাছা স্থানান্তয ওযা য়। 

খ) অস্বাস্থযওয শযতফ ঘমঔাতন শশুতদয শফজ্জনও ফস্তু, শফলয় ফা প্রশক্রয়ায ভতধয অথফা অশধও তাভাত্রা, ব্দ, 

ওম্পতনয ভতধয ওাচ ওযতত য় মা তাতদয স্বাতস্থযয তক্ষ্ ক্ষ্শতওয। 
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গ) ওশঠন শযতফত ওাচ ঘমভন, দীখধ ভয় ধতয ওাচ, যাতত্র ওাচ ঘমঔাতন অতমৌশক্তওবাতফ শশুতও শনতয়াক 

ওতধায ঘঘৌশেয ভতধয ীভাফি যাঔা য়। 

 

াযণী ১ : বাযতত শশুশ্রতভয ঘক্ষ্ত্র 

ঘক্ষ্তত্রয প্রওশৃত ঘক্ষ্ত্রশফতল 

(ওশৃল/শে/অনযানয) 

স্থান/য/নকয অঙ্গযাচয/তওন্দ্রাশত অঞ্চর 

অংকশঠত 

ঘক্ষ্ত্র 

ও. গ্রাভাঞ্চর 

 

 

ঔ. যাঞ্চঘর 

 

 

 

 

 

 

 

ংকশঠত ঘক্ষ্ত্র 

ওৃশল : যঘাল, ওাচু 

প্রশক্রয়াওযণ, ভৎয ঘাল, 

ফাশকঘা ওৃশল। 

ঔশন : ওয়রা, াথয ঔাদান 

 

ওাযঔানা, কযাতযচ, 

ঘযতস্তাযাাঁ, ওযাশিন, ধাফা, 

ঘদাওান, ভারতপশয, 

ভারতফাছাই  ঔারা, 

ওাকচ  প্লাশিও ঘফাতর 

ংগ্র, শনভধাণ শে 

 

ঘুশক্তফি শ্রশভও 

 

আতফাশচ  ঘদরাই 

শে 

 

শযাশভও  ওাাঁঘ শে 

 

ওাাঁতঘয ঘুশড় শে  

 

তারা দতশয 

 

ওাাঁা  শতরশে 

 

 

ঘশ্লে দতশয 

 

 

াতত ঘফানা ওাতধে শে 

 

 

ঘযভ শে 

 

 

 

 

 

 

শদশি ঘদতয ঘঙাতো  

ফতড়া য  নকয 

 

 

 

 

 

 

 

শফওাী 

 

 

 

 

শপতযাচাফাদ 

 

আশরকড় 

 

ভুশধদাফাদ, ফধধভান 

ঘভাযাদাফাদ 

 

ভযওাুয  

ভান্দাাউয 

 

ফাযাণী,  শভচধাুয,  

বাতদাশ 

 

 

 

অশধওাং যাচয 

 

শিভফঙ্গ, শফায,  

ছাড়ঔণ্ড, ভধযপ্রতদ, যাচস্থান 

 

প্রায় ওর যাচয 

 

 

 

 

 

 

অশধওাং যাচয 

 

তাশভরনাড়ু 

 

উিযপ্রতদ, ভধযপ্রতদ,  

যাচস্থান, ওণধােও 

 

উিযপ্রতদ 

 

উিযপ্রতদ 

 

শিভফঙ্গ 

উিযপ্রতদ 

 

অন্ধ্রপ্রতদ 

ভধযপ্রতদ 

 

উিযপ্রতদ 

 

 

ওণধােও, তাশভরনাড়ু,  

অন্ধ্রপ্রতদ, শিভফঙ্গ, অভ 
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ঘফনাযী শে 

 

ধূ দতশয 

 

ঘভাভফাশত শে 

 

 

 

 

ভৃৎাত্র দতশয 

 

 

যত্নাশর 

 

শতয শে 

 

শফশড় শে 

 

াথযবাগা 

 

 

ঘূী শে 

 

 

ইাঁে দতশয 

 

নাযতওর দশড় শে 

 

 

 

 

খুশড় দতশয 

 

 

 

ওাকতচয ঘঠাগা দতশয 

 

ফাযানী 

 

ভাইতায, ঘফঙ্গারুয 

 

ঘফঙ্গারুরু, তুভওুয 

ওরওাতা 

ুতণ 

 

 

 

 

 

চয়ুয 

 

ুযাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আতভদাফাদ 

ঘভশেয়াব্রুচ, ডায়ভন্ডাযফায 

 

 

উিযপ্রতদ 

 

ওণধােও 

 

ওণধােও 

শিভফঙ্গ 

ভাযাষ্ট্র 

 

 

যাচস্থান, উিযপ্রতদ,  

শিভফঙ্গ, ঘওযারা 

 

যাচস্থান 

 

গুচযাে 

 

শিভফঙ্গ, উিযপ্রতদ, ঘওযারা 

 

ছাড়ঔণ্ড, শিভফঙ্গ,  

উিযপ্রতদ, ভধযপ্রতদ 

 

চম্মু-ওাশ্মীয, ভশণুয,  

উিযপ্রতদ, শিভফঙ্গ 

 

প্রায় ওর যাচয 

 

ঘওযারা, তাশভরনাড়ু,  

অন্ধ্রপ্রতদ, ওণধােও,  

ভাযাষ্ট্র, ঘকায়া, শড়া, অভ, 

আন্দাভান  শনতওাফয দ্বীুঞ্জ, 

রাক্ষ্াদ্বী, ুডুতঘযী 

 

গুচযাে, শিভফঙ্গ 

 

 

প্রায় ওর যাচয/তওন্দ্রাশত 

অঞ্চর 
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বাযততয শশুশ্রভ প্রশততযাধী আইন  ফযফস্থানা : বাযত যওায, এতদতয তফধাচ্চ নযায়ারয় শশুশ্রভ ঘযাতধ দা 

তৎয। ১৯৮৯ াতরয চাশতংতখয শশুয অশধওায যক্ষ্ায তম্মরন [The UN Convention of the Rights of 

the Child (CRC), 1989], ঘাওশযতত প্রতফত ফধশন্ন  ফয় ংক্রান্ত আন্তধচাশতও শ্রভংস্থায তম্মরন, ১৯৭৩ 

(The I.L.O. Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment C 138, 

1973 or C138, Minimum Age Convention, 1973), ১৯৯৯ াতরয আন্তধচাশতও শ্রভ ংস্থায শশুশ্রতভয 

শনওৃষ্টতভ ঘক্ষ্ত্র তম্মরন (C182– Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) ইতযাশদয প্রায় 

প্রততযওশেতওই বাযত মথামথ ভানযতা শদতয়তঙ।  

শশুশ্রভ দূযীওযতণয চনয আইন প্রণয়ন বাযততয অতীত ইশতা মতথষ্ট দফশঘত্রভয়” 
 

 ৭ ফঙতযয নীতঘ শশুশ্রশভও শনতয়াক প্রশততযাতধ ওাযঔানা আইন, ১৮৮১ (The Factories Act, 1881) 

 ১৪ ফঙতযয ওভফয়ীতদয চাাতচ শনতয়াক ঘযাতধ বাযতীয় ফাশণচয চাাচ আইন, ১৯২৩, ১৯৫৮  ১৯৬৬ 

(Indian Merchant Shipping Act, 1923, 1958, 1966) 

 ঋণ  ঘনয়া  ঋণ শযতাতধ শশুতদয অঙ্গীওাযফি য়া প্রশততযাধী শশুশ্রভ অঙ্গীওায আইন [The 

Children (Pledging of Labour) Act, 1933] 

 ওতয়ওশে শতে শশুশ্রভ শনতয়াকতযাতধ শশু ওভধংস্থান আইন, ১৯৩৮ (The Employment of Children 

Act, 1938)
৫
 

 

স্বাধীনতা যফতধীতত বাযতফতলধ শশুশ্রভ দূযীওযতণ নানান আইন প্রণীত তয়তঙ  তে। এগুশর র” 
 

 ১৪ ফঙতযয নীতঘ শশুতদয ওাতচ শনতয়াক শনশলিওাযী বাযতীয় ওাযঔানা আইন, ১৯৪৮ (The Factories 

Act, 1948) 

 ১২ ফঙতযয ওভ ফয়ীতদয ফাশকঘা ওৃশলতত শনতয়াক প্রশততযাতধ ফাশকঘাশ্রভ আইন, ১৯৫১ (The Plantations 

Act, 1951) 

 ১২ ফঙতযয ওভ ফয়ীতদয কবীয ঔশন ঔাদাতন শনতয়াক শনতলধাজ্ঞায় ঔশন আইন, ১৯৫২ (The Mines Act, 

1952) 

 ফাশণচয চাাতচ ১৫ ফঙতযয ওভ ফয়ত ওভধশনমুশক্ত ঘযাতধ ভাতঘধি শশং আইন, ১৯৫৮ (The Merchant 

Shipping Act, 1958) 

 ১৫ ফঙতযয ওভ ফয়ীতদয ঘভােয শযফনশতে ওতভধ শনতয়াতক আইশন ফাধাদানওাযী ঘভােয শযফন শ্রশভও 

আইন, ১৯৬১ (The Motor Transport Workers Act, 1961) 

 ১৪ ফঙতযয ওভ ফয়ত অতনযয ওাযঔানায় শনতয়াক যতদ শক্ষ্ানশফ আইন, ১৯৬১ (The Apprentices 

Act, 1961) 

 ১৮ ফঙতযয ওভ ফয়ীতদয ঘতচশিয়তা ংতমাকীনতায রতক্ষ্য াযভাণশফও শক্ত আইন, ১৯৬২  (The 

Atomic Energy Act, 1962) 

 শফশড়  শকায শতে ১৪ ফঙতযয ওভ ফয়ীতদয ঘমাকদান যতদয াাাশ ১৪-১৮ ফঙয ফয়ীতদয 

যাশত্রওারীন (ন্ধযা ৭ো তত ওার ৬ো) ভতয় ওাচ ফতন্ধ শফশড়  শকায শ্রশভও (ওভধংস্থান তধাফরী) 

আইন, ১৯৬৬ (The Beedi and Cigar Workers Conditions of Employment Act, 1966) 

 ওাযঔানা, ঔশন ফা অনয ঘওাতনা শফজ্জনও ঘক্ষ্তত্র শশুশ্রশভও (<১৪ ফঙয) শনতয়াক ফতন্ধ শশু শ্রশভও 

শনশলিওযণ  শনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬, ২০১৬ [The Child Labour (Prohibition and Regulation) 

Act, 1986, 2016] 
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 শফজ্জনও ওাতচ শশুয শনতয়াকফতন্ধ শনতয়াকওাযীতও চশযভানা  তফধাচ্চ ৩ ফঙয ওাযাফাতয শনদান ম্বশরত 

শশুয নযায়শফঘায (শশু মত্ন  ুযক্ষ্া) আইন, ২০০০, ২০১৫ [Juvenile Justice (Care and 

Protection of Children) Act, 2000 and 2015] 
 

     শশুশ্রভ প্রশততযাতধ ফাংরাতদতয ফস্ত্রশতে আতভশযওা মুক্তযাতষ্ট্রয শনতলধাজ্ঞা উতিঔতমাকযতায দাশফ যাতঔ।
৬
 

অনুরূবাতফ, প্রায় ২০০ ফঙয আতক ওযাশযফীয় দ্বীুতঞ্জ ক্রীতদা প্রথা প্রশততযাতধ াচায াচায ভানুল দাতদয 

দ্বাযা দতশয শঘশন ঘওনা ফয়ওে ওতয।
৭
 

 

     এঙাড়া ২০১৩ াতর বাযত যওাতযয শ্রভ  ওভধংস্থান ভন্ত্রনারয় ১৯৯৬-২০১৮ ওভধূশঘতত” চাতীয় 

শশুশ্রভ প্রওে িশত [National Child Labour Project (NCLP) Scheme, 1996–2018] এফং গ্রাি-ইন-

এড্  (Grant-in-Aid or G.I.A.) িশত ঘারু তয়তঙ। এই প্রওতে শশুশ্রতভয শফজ্জনও ঘক্ষ্তত্রয ফধাশধও 

শন্নতফমুক্ত অঞ্চরগুশরতত ৯-১৪ ফঙয ফয়ী মাযা ঐ ঘাগুশরতত শনমুক্ত যতয়তঙ, তাতদয ভাতচয ভূর ঘরাতত 

শপশযতয় আনায চনয শফতল স্কুতর প্রথাকত শক্ষ্ায় আনা তফ। এতক্ষ্তত্র তাতদয ফধাশধও ৩ ফঙতযয চনয ‘শব্রচ 

ঘওাধ’, ‘ঘবাতওনার ঘেশনং’, ুশষ্ট শফদযা, স্বাস্থয তঘতনাতা, চরাশন ইতযাশদয ফযফস্থা ওযায ওথা ফরা তয়তঙ। 
 

     এওথা ফরায অতক্ষ্া যাতঔ না ঘম, ঐশতাশও শফতবদই বাযতফতলধ ফশঞ্চত, অফতশরত, শনীশড়ত  শনুঃতশলত 

ঘশ্রশণয চন্ম শদতয়তঙ। ম্পদ ফযফায, যাচনীশত, যওাশয ঘাওশযতত তাতদয শনযন্তন ফঞ্চনা এয অফযম্ভাফী পর। এই 

অফতরা প্রভতন বাযততয ংশফধান তীশর চাশত  উচাশত, অনযানয অনগ্রয ঘশ্রশণ এফং অশত ম্প্রশত 

অথধননশতওবাতফ অনগ্রয উচ্চফতণধয ংযক্ষ্তণয ুতমাক শদতয়তঙ। ওরযাণওাভী ফযয়, বূশভংস্কায, ওভধংস্থান, 

দাশযদ্র্য দূযীওযণ ইতযাশদয ভাধযতভ শশঙতয় থাওাতদয যাচননশতও ংযক্ষ্ণ আাপ্রদ পরদায়ী তত াতয।
৮
 

 

     শশুশ্রভ দূযীওযতণ বাযত আন্তচধাশতও প্রয়াত াশভর তয়তঙ। এয অঙ্গ শাতফ এতদ-ই প্রথভ ‘শশুশ্রভ 

দূযীওযতণ’ আন্তচধাশতও ওভধূশঘ (International Programme on the Elimination of Child Labour, 

IPEC)–ঘত ঘমাক ঘদয়। আন্তচধাশতও শ্রভংস্থা শযঘাশরত এই ওভধূশঘ ১৯৯২ াতর শুরু য় এফং বাযত চাতীয়, 

যাচয তথা ঘচরাস্ততয শফশবন্ন শশুশ্রভতযাধী প্রওতে তায ায়তা ঘতয় আতঙ। ILO  IPEC প্রওতে বাযততয 

ঘওন্দ্রীয় শ্রভভন্ত্রও এফং আতভশযওায শ্রভ শফবাক ইনডাস্  (INDUS) নাতভ এওশে প্রওে দতশয ওতযতঙ মা ১০শে 

শফজ্জনও ঘক্ষ্তত্র শনমুক্ত শশুশ্রশভওতদয ুণফধাতনয রতক্ষ্য ওাচ ওতয। এয পতর এতদতয াচায াচায শশু 

উওৃত তয়তঙ  তে। শুধু বাযততয শ্রভভন্ত্রও নয়, শক্ষ্াভন্ত্রও ‘ফধশক্ষ্া অশবমান (SSA)’-য ভাধযতভ ফাস্ততফ 

শ্রভ ঘঙতড় শশুতদয ওভধভূঔী ওযায ওামধওযী বূশভওা ঘাশরতয় মাতে।
৯
 

 

অনযানয প্রয়া : আন্তচধাশতও শ্রভ ংস্থা (ILO) শশুশ্রভ দূযীওযতণ IPEC, UNICEF এফং শফশ্ব ফযাে এয 

তমাশকতায় ফঙতযয য ফঙয ওাচ ওতয আতঙ। ফস্তুত, UNICEF শশুশ্রভ ভযাতও ভানফাশধওাতযয 

দৃশষ্টবশঙ্গতত ঘদতঔ। চাশতংখ (UN)-এয ঐ ংস্থা শশুশ্রভ দূযীওযতণ শশুতদয প্রাথশভও তথা ফুশনয়াশদ শক্ষ্ায য 

গুরুত্ব আতযা ওতয। আন্তচধাশতও ংস্থাগুশর তঘতনতা ফৃশি, ওাশযকশয তমাশকতা, আন্তধচাশতও শ্রভভান (Labour 

Standard) দতশয ইতযাশদয ভাধযতভ শশুশ্রভ দূযীওযতণ প্রয়াী। ILO–য ঘখালণা (declaration) অনুমায়ী 

অতেশরয়া, আচাযফাইচান, ঘফরশচয়াভ, ঘীন, বাযত, শভয, থাইরযান্ড, ওাতম্বাশডয়া, ওতভাতযা, শওউফা, ঘঘও 

প্রচাতন্ত্র, ইশথশয়া, খানা, গুয়াততভারা, শকশন-শফাউ, ইযান, ওাচাঔস্থান, ঘরফানন, শরথুয়াশনয়া, ভাশর, ঘভশস্কতওা, 

ভতডাবা, াশওস্তান, ঘরু, ওাতায, ঘি-রুশয়া এফং শশযয়া ওামধওযীবাতফ শশুশ্রভ দূযীওযতণ চাতীয় স্ততয নীশত 

 শযওেনা গ্রণ ওতযতঙ (ILO, 2002c)।
১০

 
 

উংায : আইন প্রনয়ন, তা ওামধওযীওযন, শ্রশভও ংখগুশরয দাশয়ত্বীরতা, দাশযদ্র্য ীভায নীতঘয ফাশন্দাতদয 

চনয নাভভাত্র ভূতরয ঔাদযতযয ঘমাকান, শক্ষ্া ায়ওতদয শনয়শভত স্কুরঙুেতদয শফলয় ঔফযাঔফয যাঔা  তা 
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ংশশ্লষ্ট দপ্ততয শরশঔত আওাতয চানাতনা, শক্ষ্ওতদয ভূরযতফাধ ফৃশি ইতযাশদ শশুশ্রভ দূযীওযতণ ায়ও তত াতয। 

এঙাড়া ঘাওশযতক্ষ্তত্র স্বচনতালণ, দনধীশত  যাচনীশতওযণ প্রশততযাধ, উমুক্ত  াযদধী শক্ষ্ায় ম্মানচনও 

ওভধশনমুশক্তয শনশিতওযণ, ূতফধই শফশবন্ন ঘায় শনমুক্ত শশুশ্রশভওতদয চনয যােওতৃধও প্রশতশে শশুয শক্ষ্া, স্বাস্থয, 

াতভযয অশধওায শনশিত ওযা, অযাি ফা ান্ধযওারীন শক্ষ্ায ফযফস্থা, গুণভানমুক্ত শক্ষ্ায় অফাধ প্রতফতয ফযফস্থা 

ওামধওযী বূশভওা শনতত াতয। আফায ব্লও ফা ঞ্চাতয়ত স্ততয শশুশ্রশভও অনুন্ধানী দপ্তয স্থান  এই শ্রভ 

শনরুৎাশত ওযায চনয মথামথ গ্রণতমাকয ফযফস্থা অফরম্বন, ফৃশিভুঔী শক্ষ্ায ফযফস্থা ওযা, শশুাঘায ঘযাধ Child 

Helpline-ঘও আতযা শক্রয় ওতয ঘতারা এফং উক্ত ঘক্ষ্ত্রগুশরতত ভাতচয আাভয চনকণতও াশভর ওযায ভধয 

শদতয়ই শশুশ্রভ প্রশততযাধ ম্ভফ। 
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