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         মানব পাচার (Human Trafficking) 

মানব পাচার আধনুনক সমাজের এক গভীর ক্ষত। পূজবের ক্রীতদাস প্রথার আধনুনক ও 
বৃহত্তর সংস্করণ মানব পাচার (Human Trafficking)। সাম্প্রনতক পনরসংখ্যান অনুযাযী 
নবজের প্রায 40.3 নমনিযন মানষু মানব পাচাজরর নিকার যার মজধয 68% জোরপূবেক 
শ্রম দাজনর েনয পাচার করা হজযজে, তারমজধয 55% মনহিা ও 26% নিশু পাচার করা 
হয। 2014 সাজির অনুসন্ধীত তথয অনুযাযী ভারতবজষে পাচার হওযা মানুজষর মজধয 
প্রায 76% মনহিা, এজদর মজধয 40% মনহিাজক পনততা বৃনত্তজত প্রজবি করাজনা হজযজে । 
অনুমান করা হয প্রনতবের প্রায 2 নমনিযন নারী (যুবতী ও বানিকা) জরড িাইট 
এনরযায পনততা বৃনত্তর েনয পাচার করা হয। এোডা বহু মানুষ পাচার করা হয 
দাসত্ব, শ্রম দান, মানব িরীজরর অঙ্গ প্রতযঙ্গ বযবসার কাজের েনয। নবেবযাপী নকেু 
মানুষ তাজদর পনরকনিত জনটওযাজকে র মাধযজম জকাটি জকাটি মানষুজক মানব পাচাজরর 
নিকার বানাজে। মানব পাচাজরর সাজথ যারা েনডত তাজদর নরপশুই বিা যায, যাজদর 
মজধয মানবতার জিিমাত্র জনই। এই অমাননবক অতযাচার রুখ্জত নবজের নবনভন্ন জদজি 
িনিিািী আইন প্রণযন করা হজযজে, নবনভন্ন জদি পারস্পনরক সহজযানগতায অজনক বড 
বড মানব পাচার চক্রজক নবচারবযবস্থার সামজন এজন দাাঁড কনরজযজে। নবনভন্ন জদজির 
সরকার োডাও নবনভন্ন এন.নে.ও মানব পাচার জরাজধর কাজে উজেখ্জযাগয ভূনমকা 
গ্রহণ করজে। ভারতীয সংনবধাজনর 23 নম্বর ধারায মানুষ ক্রয-নবক্রযজক নননষদ্ধ 
জ াষণা করা হজযজে। সমগ্র জদি সমাে যাজত মানব পাচাজরর এই অনভিাপ জথজক 
জবনরজয আসজত পাজর জসই েনয েনসজচতনতা  খ্বু গুরুত্বপূণে নবষয। নবনভন্ন জক্ষজত্র 
জদখ্া জগজে আনথেক অনটন মানব পাচাজরর প্রবনৃত্তজক ইন্ধন জযাগায। আধুননক সমাে 
যাজত দ্রুত এই অনভিাপ জথজক মুি হজত পাজর তার েনয আন্তেে ানতক সমাে, রাষ্ট্র 
তথা নাগনরক সকিজকই সহজযাদ্ধা হজয মানব পাচাজরর নবরুজদ্ধ িডাই চািাজত হজব।                                     

                                  ররাহিত দাস (semester II)  
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      শারীহরক নয় , মানহসক শ্রম চাই 

       

নবিাি এই পৃনথবী, নবিাি তার নবসৃ্তনত, নবিাি নবিাি স্বপ্ন, নবিাি তার আকাি, আর 
আজিাময রনিন আকাজির নদজক তানকজয থাকা জসই নিশুটি। এনক হঠাৎ এত 
অন্ধকার!! জকাথায জগি জসই নবিাি আকাি! 

জকাথায জসই রি! নিশুটি আর জকান রং খ্ুাঁজে পাজেনা.. চানরনদজক জকবিই  ন 
কাজিা,  নবিাি স্বজপ্নর পনরবজতে  নবিািাকার কিকারখ্ানা। তার অবাক নবসৃ্তত জচাখ্ দটুি 
খ্ুাঁজে পাযনন নবিাি পৃনথবীর নবসৃ্তনত। তাজক সংকীণেতা গ্রাস কজরজে। 

 জসই জেজিটি একা নয, জদজির প্রনত ১১নিশুর মজধয একেন নিশু শ্রনমক। 

আেও পাডার চাজযর জদাকাজন আর রাস্তার জহাজটজি বাসন মােজত জদখ্া যায জোট 
জোট হাতগুজিাজক।বহু নিশুজক জোর কজর কাজে ননযুি করা হয।তাজদর শিিব 
ক্লাসরুজম নয , অনতবানহত হয কমে জক্ষজত্র। 

 জয বযজস কাাঁজধ সু্কি বযাগ, হাজত কিম হওযার কথা, জসই বযজস তাজদর কাাঁজধ 
চাজপ আিুর বস্তা আর হাজত ধরাজনা হয চাজযর কাপ ও অজনযর এাঁজটা থািা।  

তারা যখ্ন ভারজতর একেন কতে বযবান নিনক্ষত নাগনরক হওযার স্বপ্ন জদখ্জত 
চায,তখ্নই দনুীনতগ্রস্ত, অমাননবক, ভক্ষক সমাে নবিাি দানজবর মজতা তাজদর জসই 
সকি স্বপ্নজক নগজি খ্ায, স্বজপ্নর ডানা জকজট পাজয নিকি জবাঁজধ জদয, জঠজি জদয অন্ধকার 
খ্ননজত, কারখ্ানায। 

আেকাি রাস্তার ধাজর নভক্ষারত নিশুটিও নিশুশ্রজমর  নিকার। চাইজিই তাজদর দমুুজঠা 



অন্ন সংস্থান করা যায। নকন্তু তা না কজর তাজক অভুি জরজখ্, জিাষণ কজর, দাাঁড 
কনরজয জদওযা হয জকান এক ট্রানিক নসগনাি নকংবা ধমে  জরর বাইজর। সমাজের 
নকেু ে নয  ৃনয মানুজষরা নভক্ষাবনৃত্তজক নতুন বযবসার রূপ নদজযজে আর তার নিকার 
এই ননষ্পাপ পাপনডর মজতা এই নিশুগুজিা যারা অতযাচানরত হজয অক্লান্ত পনরশ্রম 
করজত বাধয হয জকবি এক মুজঠা ভাজতর আিায। 

 

আে ভারজত নিশু শ্রজমর মজতা সমসযা এক কানিমানিপ্ত নবষয।অজনক নিশুশ্রম 
নবজরাধী প্রনতষ্ঠান থাকা সজেও নিশুশ্রজমর নিকড পুজরাপুনর উপজড জিিা সম্ভব হজয 
উজঠনন এখ্নও। 

 

আন্তেে ানতক শ্রম সংস্থার 2017 সাজির প্রনতজবদন অনুযাযী , নবজের মজধয সবজচজয জবনি 
নিশু শ্রনমক  ভারজতই। যা সনতযই প্রথমসানরর উন্নযনিীি রাজষ্ট্রর কাজে িজ্জােনক। 

 আসুন আমার আপনার ভারজতর সকি েনগজণর শননতক নযাযনবচার , আদিে 
মাননসকতা ও সুনচন্তা নদজয এই অন্ধকারজক দরূীকরজণর বযবস্থা কনর।নিশুগুনির পাজি 
দাাঁনডজয গজেে  উঠি নিশুশ্রজমর নবরুজদ্ধ, তাজদর মুি কনর এই কঠিন সামানেক বযানধ  
জথজক। 

শুধু Children's Day জত নিশু জপ্রম না জদনখ্জয আসনু 12th June (আন্তেে ানতক নিশুশ্রম 
নবজরাধ নদবস) গৃহীত অঙ্গীকারজক সিি কজর তুনি। নিশুশ্রম মুি নতুন ভারত 
ননমোণ কনর। 

  

              ( semester II ) 

 

 



                      

 

                     হশশু শ্রম (Child Labour) 

 

নিশুশ্রম ও জোরপূবেক শ্রম বতে মান সমাজে ধ্বংসকারী রূজপ ননজের প্রকাি  টিজযজে। 
নকেু ননজবোধ বযবসাযীগণ ননজের স্বাথেনসনদ্ধ ও মুনািা িাজভর েনয প্রনতননযত নিশুজদর 
শিিব তথা সমগ্র েীবন নবকাি ধ্বংস করার কাজে উজঠপজড জিজগজে। জযজহতু 
প্রাপ্তবযস্ক শ্রনমকজদর তুিনায নিশু শ্রনমকজদর কম জবতন নদজয কাে করাজনা সহে 
হয, জবগার খ্াটাজনা যায, িজি নিশুশ্রমএর প্রবণতা বাডজে। প্রনতবের প্রায 218 
নমনিযন নিশু, জকান না জকান শ্রজমর সাজথ েনডজয পডজে এবং তার মজধয 152 
নমনিযন নিশুর বযস 5 জথজক 14 বেজরর মজধয। 

শিিবকািীন শ্রজমর সাজথ যুি হওযার িজি এই সমস্ত নিশুরা নিক্ষা জথজক বনিত হজয 
তারা শিিবজক হানরজয জিিজে। নিশুশ্রম রুখ্জত সরকাজরর পািাপানি সামানেক 
দাযবদ্ধতা ভীষণভাজব প্রজযােন। কারণ নিশুশ্রম এক সামানেক বযানধ, শুধু রাষ্ট্রীয 
আইজনর মাধযজমই এর ননরাময সম্ভব নয| প্রজযােন সামানেক সজচতনতা, সামানেক 
দাযবদ্ধতা, যাজত নিশুরা কজমের সাজথ যুি না হজয নবদযািযমখু্ী হয। সরকাজরর 
নবনভন্ন প্রকি নিশুশ্রম প্রবণতা নকেুটা কনমজয আনজত সক্ষম হজযজে। নিশুশ্রম রুখ্জত 
12 েনু আমরা "World Day Against Child Labour" পািন কনর। ভারতীয সংনবধাজনর 24 
নম্বর ধারায নিশুশ্রম নননষদ্ধ করা হজযজে। 
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       পরবতী সময়  

 

সারা নবজে বনসজযজে দাপট  

               এক  মারণ ভাইরাস , 

কজরজে ধীজর ধীজর নবজের  

                        ১২৩ টিরও জবনি জদিজক গ্রাস| 

কজরানা নামক ভাইরাসটি 

         এজকবাজর নদজযজে পাজে েীবন, 

তাইজতা দরূত্ব বোয জরজখ্ই 

               চিজে ননজেরও স্বেন| 

এই মহামারী আমাজদর ভনবষযৎ 

               জদজব এজকবাজর পাজে, 

সকজির েীবন যাপনও 

               এজকবাজর জদজব উজে| 

ভনবষযজত হাত জমিাজনার প্রথা 

               এজকবাজর যাজব হানরজয, 

তারই  বদজি ভারজতর প্রণামজক 

                সকজি জনজব মাননজয| 

সামানেক দরূত্ব বোয জরজখ্ 

                 সকিজক হজব চিজত, 

মাস্ক, গ্লাভস, সযাননটাইোরজক 

             নচরসঙ্গী সকিজক হজব করজত| 

                  

 

 

এই সকি নেননস রােনননতক 

            জনতাসহ মানজব সকজি, 

 বানডজত বজসই নডনেটাি মাধযজম 

            কাে চিজব নবনা ধকজি| 

আর হযজতা থাকজবনা জকান 

              পারমাণনবক অজের ভয, 

কারণ সকি জদি জদখ্াজব 

            এবার মরণ ভাইরাজসর ভয। 

সকি জদজিরা নমজি করজব 

            চীনজক এজকবাজর জকাণঠাসা, 

  কারণ চীন জথজকই নানক  

           এই মারণ ভাইরাসএর আসা। 

সকি জদজিই বাডজব জবকারত্ব, 

        কমজব আয ,  জদখ্া জদজব হাহাকার, 

তাই প্রিাসজনর বড চযাজিঞ্জ 

             সমাধান করা এই সমসযার।  

যাইজহাক পাজে যাজব ভনবষযজত 

              রােনীনত জথজক সবনকেু, 

আর েীবজনর সাজথ ননজত হজব 

          মাননজয অজনক নকেু ।  

 

                 (semester IV) 
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                                          (semester II ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ররাহিত দাস (semester II)             



 

                                                                                                                        

 

 

 

                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


