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কম �রত িকেশার িকেশারীেদর সংগঠন/সিমিতর তরফ �থেক আমরা দাবী 
জানা+, �য সরকাির সম. আইন, নীিত  ভৃিত  কম �রত িশ�েদর সংকটময় ও 
িভ5 িভ5 পিরি6িতর কথা মাথায় �রেখ  বানােনা উিচত। �যেহত:  আমরাও এই 
�দেশর নাগিরক , তাই আমােদর জীবনেক  ভািবত কের এমন �যেকােনা 
িবষেয় আমােদর কথা বলার সমানািধকার রেয়েছ। আমরা আশা করিছ �য 
আমােদর নাগিরক<েক স=ান �দিখেয় আমােদর কথা �শানা �হাক এবং মান>তা 
�দওয়া �হাক।   
 

সূচনা 
২০�শ নেভ	র ,২০২০ সােল রা�পুে�র িশ� অিধকােরর ৩০ তম বছরপূিত �র সে�লেন, আমরা �দেশর 
িবিভ" #াে$র  ৮ &ট রােজ)র িশ� *িমক এবং কম �রত িকেশার িকেশারীরা একসােথ হই যােত আমরা 
আমােদর অিধকার, 23পুরন, এবং িবিভ" দাবী িনেয়  আেলাচনা করেত পাির।   
‘িচলে8ন :অ)া	াসদর অব �চ�’ এই অনু;ােন িনউ িদি=, মধ)#েদশ , রাজ>ান, ?জরাট, প@AমবB, 
তািমলনাড়ু , মহারা� এবং কণ �াটেকর িশ� *িমক এবং কম �রত যুবক যুবতীরা তােদর সংগঠন / 
সিমিতর #িতিনিধ িহেসেব অংশHহণ কের।  আমরা  আমােদর বত�মান অব>া , িবেশষত কিভড-১৯ 
এবং তার পরবতN সময় িনেয় কথা বিল। িশ� *িমক এবং কম �রত যুবক যুবিতরা কখনই তােদর ন)ায) 
অিধকার পােয়িন এবং �কউ তােদর কথা �শােনিন। আমরা আশা করিছ কিভড পিরি>িত আমােদর 
জীবন �ক কতটা দুিব �সহ বািনেয়েছ সবাই �সটা �নুক এবং আমােদর এবং বুঝুক।  

গত �বশিকছQ  মাস ধের আমরা #িতিনিধরা নানান িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরিছ এবং তার ওপর িনরভর 
কের আমরা এই আেবদন পS&ট #Tত কেরিছ। এই আেবদন পS&ট আমরা ৩০�শ* এি#ল অথ �াৎ িশ� 
*ম িদবেস জাতীয় Wের �পশ করব। আমরা আেবদন পS&ট সরকারেক উেদশ) কের িলখলাম এবং এই 
সংXা$ �যেকােনা পদেYেপর �YেS সরকারেকই ভার িদলাম।   1

 

আেবদনপ@ 
 

কম �রত িকেশার িকেশারীেদর সংগঠন/সিমিতর তরফ �থেক আমরা দাবী জানা@[ �য সরকাির সমW 
আইন, নীিত #ভৃিত  কম �রত িশ�েদর সংকটময় ও িভ" িভ" পিরি>িতর কথা মাথায় �রেখ  বানােনা 
উিচত। �যেহতQ  আমরাও এই �দেশর নাগিরক , তাই আমােদর জীবনেক #ভািবত কের এমন �যেকােনা 
িবষেয় আমােদর কথা বলার সমানািধকার রেয়েছ। আমরা আশা করিছ �য আমােদর নাগিরক]েক 
স�ান �দিখেয় আমােদর কথা �শানা �হাক এবং মান)তা �দওয়া �হাক।    

 

                                                           

*১৯৯০ সােল িভম স^ ( ভারেতর #থম এমন #িত;ান যারা িশ� *িমকেদর িনেয় কাজ করা �` কের ) #থম �ম �ড বা 
১ই �মর আেগরিদন ৩০�শ এি#লেক িশ� *ম িদবস িহেসেব �ঘাষণা কের।  
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আমরা সরকােরর কােছ এই দাবী জানা+, যােত �স আমােদর কথা Aিল �শােন এবং খুব 
শীCই পদে�প �নেয়।  
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সম. িশ�েদর সুর�া 
• #েত)ক&ট িশ�র সুরYার িদেক নজর িদেত হেব যােত আমরা �কউ শারীিরক, মানিসক অথবা 

�যৗন িনয �াতেনর িশকার না হই।  
• আমােদর �যেহতQ  কাজ করেত হয় তাই অেনক সময় আমােদর শা@W �দওয়া হেয় বা আমরা 

�বআইিন কাজ করিছ বলা হয়। আমরা কাজ করেত বাধ) হই , নেয়ত আমরা বা আমােদর 
পিরবার �খেত পারেবনা। সুতরাং �য সমW আইন আমােদর অপরািধ বানাে[ �সই আইন লা? 
হওয়া উিচত নয়। 
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• আমােদর মেধ) যারা উপজািত িকd তপিসিল ভQ e নয় ( িড এন &ট বা িডেনা&টফােয়ড টরাইব), 
এবং যারা রাWায় জীবন যাপন করেত বাধ) হয় তােদর ওপর পুিলিস অত)াচােরর হার খুব �বিশ। 
�য সমW পুিলসরা আমােদর �থেক �জার কের টাকা আদায় কের এবং অত)াচার কের তােদর 
অবশ)ই শা@W হওয়া উিচত। এই ধরেনর অত)াচােরর িশকার সমW িশ�েক সরকােরর সুরYা 
�দওয়া উিচত।  

• রাWায় �য িশ�রা কাজ কের বা বসবাস কের তােদর মেধ) অেনকেকই  #াf বয়gেদর িনয �াতন 
সহ) করেত হেয়। অেনক সময় আমােদর যারা কাজ দােয় তারাও আমােদর ওপর অত)াচার 
কের , এই সকল অত)াচােরর হাত �থেক সরকােরর আমােদরেক সুরিYত করা  

• �য সমW #িত;ান কােজর নােম িশ� �কনা �বচা কের তােদর িচনিহত কের সরকােরর �সটা 
আমােদর জানােনা উিচত যােত আমরা সুরিYত  

• #িত&ট gুল, এলাকা এবং বহৃhর সমােজ িশ� অিধকার িনেয় সরকােরর সেচতনতা ব@ৃi 
#েয়াজন যােত #েত)েক স&ঠক অেথ � িশ� অিধকার �বােঝ এবং টা স�ান কের চেল। 

 

 

 

 

িকেশারেদর জেন> সুরি�ত কােজর সুিবধা: 
• আইন অনুযায়ী িকেশার িকেশারীরা কােজর জায়গােত সুরিYত থাকেব । আমােদর পিরবারেক &টিকেয় রাখার 

জেন) এবং িনেজেদর পড়ােশানা চািলেয় িনেয় যাওয়ার জেন) আমােদর কাজ করা আবশ)ক। তাই আমরা 
�যেকােনা িলেBর িশ�রা যােত িনেজেদর কারজ �YেS িনয �াতন এবং অত)াচার মুe থাকেত পাির �সই 
িবষয় সরকারেক িবেশষ নজর িদেত হেব। 

• আমরা যারা �কােনািদন #থাগত িশYা পাইিন বা gুেল �যেত পািরিন, তারা যােত সুরিYত কম �েYেS কাজ 
করেত  পাের �সই িনেজ সরকারেক নজর রাখেত হেব। আমরা সংখ)ােয় #ছQ র। 

• িশ�রা যােত ভাির কাজ / ঝঁুিকপূণ � কাজ না কের �যমন খনীেত কাজ করা ইত)ািদ �সই িদেক �খয়াল রাখেত 
হেব। এই সমW �YেS িকেশার িকেশারীরা �নশার �কােল ঢেল পের, তাই এই িবষয় lত পদেYপ িনেত হেব।   

• সরকারেক নতQ ন কােজর ব)াব>া বা সুেযাগ mতির করেত হেব যােত আমরা বাধ) হেয় ঝঁুিকপূণ � কাজ না কির। 

• িকছQ  �YS এমন আেছ �যই কাজ ?িল ঝঁুিকপূণ � নয় িকd অসুরিYত, �স?িলেক সুরিYত করেত হেব। 

• যারা অেনক রাত বা �ভারেবলা কাজ কের তােদর জেন) সুরYা ব)াব>া রাখেত হেব।  
•  sewing, electrical work, carpentry, vending, marketing, catering, hotel management,ইত)ািদ সুরিYত 

কােজর �YেS আমােদর ভােলা #িশYণ িদেত হেব। 

• ChildLine �ক উেদ)াগ িনেয় �দখেত হেব �মেয়রা িনেজেদর কােজর জােয়গােত 2স�ােন কাজ করেছ িকনা। 
#য়জেন পদেYপ িনেত.  

•  (MGNREGA)এর সাহােয) যােদর ১৬-১৮ বছর বয়স  তারা কাজ �পেত পাির। আমরা সব@জ চাষ করেত পাির 
এবং আমরা �যেহতQ  Hােমর �ভতেরই এই কাজ করব তাই �সখােন পিরেবশ সুরিYত থাকেব আর আমরা 
পাশাপািশ পড়ােশানাও চালােত পারব। 
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• িকভােব ব)াo অ)াকাউ$ সামলােত হয় বা িনেজর অথ �কির সামলােত হয় �সই িবষয় সরকােরর আমােদর 
িশYা �দওয়া উিচত। আমােদর �লান �নওয়ার সুিবধা থাকা উিচত এবং , #িত মােস আমােদর মাইেন �থেক 
িক@Wর টাকা �কেট �নওয়া হেব। আমােদরেক  EMIসুিবধা িদেত হেব। 

• যারা িনেজরেদর ব)াবসা �` করেত চােয় তােদর অp সুেদ �লান িদেত হেব এবং িকভােব স&ঠক পiিতেত 
ব)াবসা এিগেয় িনেয় যাওয়া যােয় �সই িশYা িদেত হেব। 

• আমােদর Yমতা অনুযায়ী আমােদর কাজ িদেত হেব , �যমন আমােদর যিদ গ)ােরেজ কাজ করার অিভqতা 
থােক তাহেল আমােদর �সই িবষয় আরও #িশYণ িদেত হেব। এভােব আমরা স ুকািরগের পিরনত হব এবং 
উপাজ�ন করেত পারব। 

• কােজর জােয়গােত আমােদর টেয়েলেটর ব)াব>া থাকেত হেব, এবং �সখােন যাওয়ার জেন) আমােদর 
অনুমুিত িদেত হেব। Hামীণ অrেল এলাকা িভিhক বাsম বানােত হেব।  

• যারা অেনক �দির অিt কাজ কির তােদর জেন) গািড়র ব)াব>া রাখেত হেব। যারা বােস uােম যাতােয়ত কির 
তােদর  &টিকেট ছাড় িদেত হেব ছাS রা �যমন পায়। 

• কােজর জেন) িনিদ�v সময় িনধ �ারণ করা থাকেব, তার বাইের কাজ করেত হেল আমােদর অিতিরe মজিুর 
িদেত হেত।  

• আমােদর কােজর জােয়গােত আমােদর স&ঠক সময় পু&vকর খাবার িদেত হেব।  
• আমােদর কােজর জেন) আমােদর স&ঠক #িশYণ িদেত হেব যােত আমরা আমােদর কাজ &ঠক মত করেত 

পাির। 

• আমরা কােজ �কান ভQ ল করেল আমােদর ওপর অত)াচার না কের �যন আমােদর মািলক আমােদর ভQ ল 
সুধের �দেয়। যারা আমােদর কাজ িদেয়েছ তারা �যন সকল #কার িনয়ম �মেন চেল তা িন@Aত করার দািয়] 
সরকার এবং �য সমW সং>া আমােদর িনেয় কাজ কের তােদর।  

• মাইেন িনেয় �কান িলB mবষম) থাকেবনা। �মেয়রা �ছেলেদর তQ লনায় কম মাইেন পায়। এ&ট শীwই বx হওয়া 
#েয়াজন। আমরা #েত)েকই যখন #াf বয়gেদর কাজ করিছ তখন সবারই একই মাইেন পাওয়া উিচত। 

বৃিDমুলক  িশ�ন ও িশ�া  
• বত�মান পিরি>িত অনুযায়ী বিৃh #িশYেণর আওতায় সাধারনত যা �শখান হয় তােত মুলত 

labour-intensive training �দওয়া হয় যার মুল অথ �নীিতেত খুব �বিশ দান �নই। বিৃh মুলক 
#িশYেণর পিরিধ বাড়ােনা �হাক। 

• যুবকরা যােত  আyিনরভর হেত পাের �সই কারেণ সরকােরর #িশYেণর সুেযাগ করা উিচত। 
তােদর �টলািরং, িবউ&টিসয়ান , �ছাট zব)ািদ বািড়েত বানানর #িশYণ িদেত হেব। যােত আমরা 
িনেজরাই উপাজ�ন কের পিরবারেক সহায়তা করেত  

• িবনা মুেল) বিৃhমূলক #িশYণ �দওয়ার জেন) সরকােরর িকছQ  �স{ার বানােনা উিচত- িবেশষত 
দুগ �ম অrেল। ‘Skill India’ -র মত #কp থাকেলও আমরা �সখােন অ)াপলাই করেত পািরনা। 
নতQ ন িশYা আইন অনুযায়ী |াস ১০ এর পর বা তার আেগ �থেকই বিৃh মুলক #িশYেণর 
সুিবধা আমােদর পাওয়ার কথা, �সই #িশYেণর সময় আমরা যিদ িকছQ  ভাতা পাই তাহেল 
আমােদর খুব সুিবধা হেব।   

• #িশYেণর সুিবধা �কবল এক&ট িলB �ক িদেল চলেবনা। সমW িলেBর জেন) এই সুিবধা রাখেত 
হেব, যােত তারা যােদর �যাগ)তা এবং ইে[ অনুযায়ী কাজ করেত পাের।   
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• ন)াশনাল ই}&ট&টউট অব ওেপন gুিলং (এন আই ও এস) -এ নানা #কার বিৃh মুলক #িশYেণর 
সুেযাগ রেয়েছ , িকd তার খরচ অেনক। দিরz সীমার িনেচ থাকা পিরবার ?িলর জেন) এই 
খরচ কম করা উিচত। #থাগত িশYার �YেS �যমন সামা@জক কল)ান ম~ালেয়র তরফ �থেক 
এস িস, এস &ট, এবং ও িব িস �দর gলারিশপ �দওয়া হয়, বিৃh #িশYেণর �YেS ও �দওয়া 
উিচত। এন আই ও এস �থেক আমরা পাশ করেল আমােদর �সই িবষয় সা&ট�িফেকট িদেত হেব। 
NIOS পরীYা �দওয়ার �YেS সমW আrিলক ভাষায় তােদর বই পড়ার এবং পরীYা �দওয়ার 
ব)াব>া করেত হেব।   

• অেনক �মেয়েদর পিরবার �থেকই �যেহতQ  তােদর দেূর, বাইেরর �কান রােজ) �যেত �দওয়া হেয় 
না তাই তােদর সুিবদারেথ বিৃh মুলক #িশYেণর সুেযাগ তােদর gুেলই থাকা #েয়াজন।  

• আমােদর মেধ) �কউ যিদ চােয় �য তারা বিৃh মুলক #িশYেণর সােথ সােথ মুল পড়ােশানা 
চািলেয় িনেয় �যেত চােয় তাহেল আমােদর সহায়তা করেত হেব। িশYকেদর তরফ �থেক 
�রিমিডয়াল |াস ও অন)ান) সহায়তা করেত হেব।   

 

িশ�া: 
• আমােদর মেধ) এমন িশ� এবং িকেশার িকশির আেছন  

 যারা �কােনািদন gুেল যােয়িন;  

 যারা gুেল �যত িকd অিতমািরর ( কিভেডর) পিরি>িতর পর আর gুল �যেত 
পােরিন;  

 যােদর পড়ােশানা এবং কাজ একসােথ করেত হয়, উপরd অেনেক এমন 
আেছন যারা িনেজর পড়ােশানার খরচ চালােনার জেন) কাজ করেত বাধ) 
হে[;  

 যারা বিৃh #িশYণ িনেত ই[Q ক ; 
 যােদর সুরিYত কােজর #েয়াজন �যখােন কাজ করা কালীন তারা পড়ােশানা 

চালােত পারেব- যােত তারা উপাজ�ন ও পড়া দুই ই করেত পাের। 

 

• �যেহতQ  আমরা সবাই এেক অপেরর �থেক িভ" তাই সরকােরর উিচত , যােত পিরকpনা?িল 
আমােদর িভ" িভ" চািহদার  কথা মাথায় �রেখ করা হয়। চািহদা বােদও আমােদর পিরি>িত, 
পছ� এবং Yমতার কথাও মাথায় রাখা আবিশ)ক।সুতরাং আমরা �য সমস)ার স�ুখীন হই, তার 
সমাধান আমােদর কথা �ভেবই করা #েয়াজন।�কতািব িশYা ও বিৃh #িশYণ বােদও আমরা 
আমােদর অিধকার, শরীর, জীিবকা এবং জীবন স�েক� আরও আরও তথ) জানেত চাই।  

• আমরা বু@ঝ �য সু িশYার মেধ) িদেয় আমরা জীবেন এিগেয় যাওয়ার পেথ �বিশ সুেযাগ পাব। 
তেব সরকােররও �বাঝা উিচত �য আমােদর মেধ) অেনেক আেছন যােদর জেন) িশYা সুলভ 
নয়, অথবা িশYার উপেযািগতা তােদর জীবেন �নই।  এই সমW ঘতনার �পছেন যেথv কারন 
আেছ। �সই কারন ?িলেক িনিদ�v কের , িবেশষ পদেYপ �নওয়া #েয়াজন।  
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• আমােদর মেধ) অেনেকই  �শখা এবং উপাজ�ন করা িবষয় দু&ট একসােথ চালােত চায়, যােত 
&টেক থাকার লড়াই লড়েত লড়েতও আমােদর িবষয় িভিhক, অিধকার িভিhক এবং অবসসই 
কাজ িভিhক �শখা �থেম না থােক। ‘�শখা এবং উপাজ�ন করা’ #Hােমর সােথ সােথ সাx) gুল, , 
িডসট)া{ লািন �ং gুল, 2pেময়ািদ এডQ েকশন �কাস � ইত)ািদ খুবই ?`]পূণ �। একমাS এভােবই 
আমােদর পেY পড়ােশানা চািলেয় িনেয় যাওয়া স�ব।  

• নতQ ন িশYা নীিতেত নানান িবষয় আেছ যা িহতকারক। তেব এই নীিত অেনক গিরব ছাSেদর 
2p বয়েসই �কতািব ( অ)াকােদিমক) িশYার �থেক সিরেয় বিৃh #িশYেণর িদেক �ঠেল �দেব যা 
অত)$ mবষম)মূলক। বিৃh #িসYন কখনই উ� িশYার পেথ অ$রায় হেত পােরনা। আমােদর 
মেধ) অেনেকই আেছন যারা উ� িশিYত হেত চান।   

• গরীব পিরবার, িসেBল প)াের{ পিরবার, পিরযায়ী *িমক �গা;�েদর সরকােরর তরফ �থেক  
িবনামুেল) িশYা এবং �রিমিডয়াল |ােসর ব)াব>া কের �দওয়া উিচত। িকছQ  িশ�/ িকেশারী, 
িকেশার মেন করেছন �য সমW িশ�েদর িবনা মুেল) িশYা পাওয়া উিচত কারন এ&ট তােদর 
�মৗিলক অিধকার।  

• সরকাির gুল ?িলেত িশYার মান উ"য়ন #েয়াজন। িশYক িশিYকারা যােত িনয়িমত 
িনেজেদর কাজ কেরন। এছাড়া #িত&ট |ােস িশYক , ছাS অনুপাত ৩০◌ঃ১ করা বাধ)তামুলক 
করেত হেব।  

• সরকােরর এমন নীিত �নওয়া দরকার যার ফেল আমরা িনরিবে� পড়ােশানা চালােত পাির। 
ভাতা, gুেলর ফী মুকুব (বা কম) করার সােথ সােথ অন)ান) সকল িশYা স�া$ খরচ, �যমন- 
পিরযায়ী *িমকেদর জেন) �হাে�ল িফ সরকােরর �দওয়া উিচত। 

• িশYক িশিYকােদর আমােদর সােথ mবষম) মুলক আচরণ করার �থেক িবরত থাকেত হেব। 

• আমােদর mদিহক শা@W, বা আমােদর ওপর িনয �াতন যােত না হয় তার ওপর িবেসশ �খয়াল 
রাখেত হেব। আমােদর #িত যােত িশYকরা য�বান হন এবং আমােদর িশখেত সহেযািগতা 
কেরন। 

• অনলাইেন বা �মাবাইলএ আমরা &ঠক মত |াস করেত পারিছনা। একা$ই যিদ িকছQ  সমেয়র 
জেন) এই মাধ)েম িশYাব)াব>া চেল তাহেল  িবষয় ?িল িশ�েদর কােছ সহজ ভােব �পৗ�েছ 
�দওয়া উিচত। তাছাড়া �মাবাইল �ফান , ই{ারেনেটর মাধ)েম �যাগােযােগর ব)াব>া সরকােরর 
করা আবিশ)ক। িকd এভােব দীঘ � িদন চলেত পােরনা। gুল অবশ)ই �খালা উিচত, gুেলর 
পিরেষবা িশ�েদর পাওয়া উিচত। এরকমই একটা উেদ)াগ �নওয়া হেয়িছলকণ �াটেক ‘িবদ)াগম’ 
বেল এক&ট উদ)েগ। পড়ােশানার িবষেয় আমরা সহায়তা না �পেল আমােদর মেধ) অেনেকই 
স�ূণ �ভােব িশYার পথ �ছেড়, কােজর িদেক ঝঁুেক যােবা।  

• >ানীয় সরকােরর উিচত যােত �সই এলাকার সমW িশ� এবং িকেশার িকেশারীর কােছ তােদর 
জেন) িক িক সুেযাগ আেছ �সই িবষয় �খয়াল রাখা। �কতািব িশYার �YেSই �হাক বা বিৃh 
#িশYেণর �YেS, সরকােরর আমােদর সহায়তা করা  এবং আমােদর পােশ থাকা #েয়াজন।  
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আমােদর পিরবােরর জেন> কােজর সুেযাগ: 

• আমােদর বািড়র #াf বয়gরা যােত িবিভ" এবং দীঘ � �ময়ািদ কােজর সুেযাগ পােয় তার ব)াব>া সরকােরর 
করা উিচত- যােত পিরবােরর িশ�রা কাজ করেত বাধ) না হয়।   

• �কািভড পিরি>িতর জেন) আমরা অেনেকই কাজ হািরেয়িছ এবং িনেজেদর Hােম িফের এেসিছ। এমন 
অব>ায় আমােদর এবং আমােদর পিরবােরর কােজর খুবই #েয়াজন । 

• আমােদর মেধ) অেনেকর পিরবােরই কু&টর িশেpর চল আেছ, ঘের mতির @জিনেসর #িত সরকার যিদ তার 
সহেযািগতা �দখায় এবং এসব @জিনেসর িবqাপন �দয় তেব আমােদর পিরবার তথা �গাটা স�দােয়র খুব 
সুিবধা হেব। 

• দািরেদেরর কারেনই আমােদর অেনকেক #থাগত িশYা �ছেড় কাজ কাজ করেত �যেত হয়, তাই সরকােরর 
দািরz দুিরকরন #কp বানান উিচত। 

• িকছQ  পিরবাের িশ� এবং অিভভাবক একসােথ কাজ করেলও পািরবািরক উপাজ�ন যেথv হয় না। �বকার] 
এবং 2p মাইেন , উভয় িবষয় িনেয় সরকােরর জ`রী পদেYপ �নওয়া বা�িনয়। আমােদর অিভভাবকেদর 
ভােলা চাকিরর ব)াব>া কের �দওয়া �হাক যােত তােদর মাইেনেত আমােদর সংশার খরচ সহেজ উেথ আেস। 

• আমােদর পিরবােরর িবেশষত আমােদর অিভভাবকেদর জেন) কাউ@}িলং এর ব)াব>া করা �হাক যােত তারা 
কাজ করেত যাওয়া িনেয় আমােদর �জার না কের।  
 

তপশীিল অFভ: �G নয় এমন বা  De-Notified Tribal communities (DNT)
2িশ�েদর সুর�ার জেন> িবেশষ 

দািব: 

• আমরা যারা এই �*িণর অ$ভQ �e এবং যারা রাWায় বসবাস কের  তােদর ওপর পুিলিস অত)াচােরের হার খুব 
�বিশ।   আমােদর ওপর �য সমW পুিলস অিফসাররা এভােব অত)াচার করেছ এবং বলপূব �ক আমােদর �থেক 
টাকা আদায় করেছ তােদর শা@W হওয়া উিচত এবং আমােদর তােদর হাত �থেক স�ূণ � সুরYার ব)াব>া করা 
উিচত।   

● থানায় অিভেযাগ দােয়র করার �YেS আমােদর জেন) স�ূণ � আলাদা এক&ট �সল রাখা #েয়াজন। আমরা 
DNT community’র হওয়ার ফেল পুিলশ কখনই JJ ACT �ক ল^ন কের িসিস এল বাচচা �ক �Hfার করার 
সময়  আমােদর সােথ mবষম) মুলক আচরণ করেত পােরনা। 

● পারিধ, কান�া  বা অন) িড এন &ট স�দােয়র মানুষ যিদ �কান পুিলশ থানার আওতায় বসবাস কের তাহেল, 
�সই থানায় িবেশষ �uিনং এর ব)াব>া করেত হেব।  

• আমােদর মান ময �াদা যােত বজায় থােক �সই িদেক �খয়াল রাখেত হেব। আমােদর স�দায় �থেক যিদ িকছQ  
মানুষ �কান অপরাধী হয় তাহেল খবেরর কাগেজ �লখা হেয় ‘ পারিধ গ)াং’, ‘ কান�া গ)াং’ ইত)ািদ। এরকম 
অদ্ভQ ত mবষেম)র জেন) আমােদর সবাইেক অপদW হেত হয়। 

• �য DNT communitiesরা বািড়েত মদ mতির কের অথ � উপাজ�ন কের, তােদর সরকােরর তরফ �থেক লাইেস� 
�দওয়া �হাক। তােদর ওপর িনয �াতন বx �হাক। 

• আমােদর অিভভাবক রা �য িবেশষ িবেশষ কােজ দY �সই িভিhেতই তােদর কাজ �দওয়া �হাক। 

                                                           
2
 De notified tribes বলেত১৫০+ #জািত �ক �বাঝােনা হয় যােদর ি�&টশ সরকার ১৮৭১ এর @Xিমনাল Sাইব অ)াকট ¡ারা 

অপরািধ সাব)W কেরিছল।  িহেসেব  communities that had been categorised as criminal tribes by the British government 

through the Criminal Tribes Act of 1871. The Act assumed that criminality was hereditary, and many communities were 

brought into the fold of this Act with the British interests in monopolising their trades. The Act was repealed in 1952 but the 

branding and stigma persists. 
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• আমােদর মেধ) যারা কাগজ কুরিনর/ ময়লা কুরিনর কাজ কের তােদর সে�েহর �চােখ �দখা বx করা �হাক। 
তােদর িকছQ  #িশYণ িদেয় করপেরসােনর কােজ িনযুe করা �হাক। 

• সমW DNT’র অ$ভQ �e িশ� �দর DNT caste certificates�দওয়ার ব)াব>া করা �হাক যােত আমােদর জেন) �য 
সুেযাগ সুিবধা ?িল আেছ তা আমরা �পেত পাির। 

• ভােলা পিরমাণ scholarshipsিদেয় আমােদর স�দােয়র িশ�েদর পড়ােশানার িবষয় উৎসািহত করেত হেব 
যােত িশ� *িমেকর হার কেম। 

• DNT Department/Education Department¡ারা চািলত DNT Hostels?িলেত িনয়িমত নজর রাখা উিচত যােত 
এখন আমােদর ওপর �য িনয �াতন এবং mবষম) ঘেট তা আগামীেত না ঘটেত পাের। 

• আমােদর বাস>ােনর পিরকাঠােমা ?িল স&ঠক ভােব পিরকিpত হওয়া উিচত কারন আমােদর অেনেকর 
বািড়েত জেলর সুিবধা �নই, এবং অেনেকর জিমও �নই।  

•  

Hা6>: 

• আমােদর এলাকােত 2া> ব)াব>ার অব>া ভােলা নয়। সরকােরর �সই সুেযাগ সুিবধা আমােদর 
�দওয়া দরকার।  

• আমােদর জেন) সুরিYত কম �েYS গড়েত সরকারেক আমােদর #েত)েকর 2া>) িবমা এবং 
িনয়িমত 2া>) পরীYার ব)াব>া করেত হেব।   

• �কািভড পিরি>িতেত �যন সরকাির হাসপাতাল ?িলেত &ঠকঠাক পিরেসবা এবং িবনা মুেল) 
িচিকৎসা পাওয়া যােয় সরকারেক �সই ব)াব>া করেত হেব, িবেশষত �কািভড আXা$ 
ব)া@eেদর জেন)। #েত)ক নাগিরক যােত মাg স)ািনটাজার ব)াবহােরর সুিবধা পােয় তার ব)াব>া 
করেত  

⮚ এমন �কান #কp �নই �যখােন িকেশারীরা পু&vকর খাবােরর �যাগান, স ু2া>) পিরেসবা এবং 
কাউিসিলং পিরেসবা �পেত পাের। #েত)ক&ট এলাকায় এই পিরেসবা চালু করা উিচত। বয়ঃসিx 
কােল মানিসক এবং শারীিরক পিরবত�েনর মেধ) িদেয় �মেয়েদর �যেত হয় তার জেন) কাউিসিলং 
পিরেসবা আবিশ)ক। মািসক  স�া$  নানান তথ) এবং স)ািনটাির ন)াপিকন িকেশারীেদর িবনা 
মুেল) �দওয়া  
 
আমােদর এলাকােত িনেজেদর জেন) এবং বড়েদর জেন) কাউিসিলং এবং হসিপটাল পিরেসবা 
থাকা উিচত যােত আমরা তামাক এবং মদ বজ�ন করেত পাির।  

 

খাদ> সুর�া : 
• �য িশ�রা gুেল যােয় তােদর জেন) িমড �ড িমেলর ব)ব>া রেয়েছ, এবং তা না থাকেল �সই 

িশ�েদর �কেনা খাবার বা 8াই �রসন �দওয়া হয়। আমরা এর মেধ) �কানটাই পাইনা। 
আমােদর জেন)ও অবশ) কের িমড- �ড িমেলর ব)াব>া থাকা #েয়াজন।  

• আমােদর পিরবার �য �রসন পায় তা পয �াf নয়। �রশেনর পিরমান এবং ?নমান উভেয়রই ব@ৃi 
#েয়াজন। জ`ির পিরি>িত �ত অেনক সময় যাি~ক �গালেযােগর কারেণ আমােদর 
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বােয়ােম@Sক অেনক সময় �মেলনা, তাই আমরা তখন �রশন পাইনা। সুতরাং আমােদর ওপর 
�জার কের বােয়ােম@Sক চাপান যােবন 

• আমােদর আবাসেনর জেন) �য টাকা আমােদর িক@Wেত সরকারেক িদেত হেয়, তােত ছাড় 
�দওয়া উিচত, কারন বরতমােন আমােদর কােছ খাবার �কনার জেন)ও যেথv টাকা �নই।   

• �য বয়সিx কালীন �মেয়রা অপু&v এবং রeাpতার িশকার তােদর জেন) িবেশষ পু&vকর খাদ) 
এবং 2া> পিরেসবা সরকােরর তরফ �থেক করা উিচত। তাছাড়া সমW িকেশারীেদর িবনামুেল) 
�রশন পাওয়া উিচত।  

• অত)াবিশক সামিHর দাম কম করা �হাক।  
• বয়g , িসেBল প)াের{ , িবধবােদর ভাতা �দওায়ার সােথ সােথ িবনা মুেল) �রশন, িবনা মুেল) 

2া> পিরেসবা সরকােরর �দওয়া উিচত।  
• অেনেকই �যেহতQ  কিভেডর কারেণ শহের িনেজেদর কাজ হািরেয়েছ, তাই তােদর Hােম িফের 

আসেত হেয়। সরকােরর িকছQ  অনুদান এবং �বিশ �রশন �দওয়া উিচত যােত আমরা আমােদর 
বহৃhর পিরবােরর ওপর �বাঝা না হেয় যাই।  

 

 

�িতকারক সামা+জক ব>ব6া: 
• জনসমােজ �বআইিন মদ্ িব@X, সরকােরর দািয়] িনেয় বx করা উিচত। এই কারেণ িশ� এবং 

মিহলােদর ওপর িনয �াতন ব@ৃi পাে[ । তাছাড়া মিহলা এবং িশ� অেনক   �YেS িনেজরা �নশা 
করা �` করেছন। 

• িশ� *িমকরা অেনক সময় িনেজেদর ক&ঠন বাWবেক ভQ েল থাকার জেন) �নশা কের, এবং 
তােত আসe হেয় পের। এই িবষয় সরকােরর জ`ির পদেYপ �নওয়া উিচত।  

• আদশ � িববাহ #কp 3যা যুবক যুবতীেদর উৎসািহত কের ১৮ বছর বয়েসর উরেধ িববাহ করেত। 
এই #কp অনুযায়ী  �য �য যুগল ১৮ বছর বয়েসর উরেধ িববাহ কেরেছ তােদর িকছQ  টাকা 
পুরgার িহেসেব �দওয়া হেব। এই সেচতনতা সমW �জলা, ¢ক, পrােয়ত �থেক করা উিচত 
যােত যুবক যুবতীরা এই #কেpর সুিবধা িনেত পাের।  
 

শাসন ব>ব6া: 
• আমােদর অথ �াৎ িশ� এবং িকেশার িকেশারীেদর পিরচয় ‘ আজেকর নাগিরক’ িহেসেব হওয়া 

উিচত।  
• �ধু নতQ ন নতQ ন আইন #ণয়েনর িদেক সরকােরর নজর িদেল হেবনা, িশ�রা �য ক&ঠন বাWেবর 

স�ুিখন হে[ তা বদলােনার িদেকও সরকারেক নজর িদেত । 

                                                           
3কনসারনড ফর ওয়ারিকন িচলে8ন ¡ারা #থম এই #কp&ট ভারেত চালু হয়।  (www.concernedforworkingchildren.org)  
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• িনব �াচনী  #@Xয়া চলা কালীন #াথNরা অেনক সময় টাকার িবিনময় �ভাট চান,। ওই #াথN কতটা 
সYম �সটা কখনই জনগন জানেত পােরনা। সতুরাং �ভাট এবং �ভাট #াথNেদর িবষয় 
সেচতনতা ব@ৃi করেল সমW নাগিরকই খুব দািয়েতর সােথ �ভাট িদেত পারেবন। 

• আমােদর মত িশ� এবং িকেশারেদর &ট িভ , খবেরর কাগজ ইত)ািদ মাধ)েম িনেজেদর বeব) 
বলার জেন) সরকােরর তরফ �থেক আমােদর উৎসাহ �দওয়া উিচত।  

 

Signatories: 

িশ� �িমক/ 
কম �রত িকেশার 
িকেশারীর সেIর 
নাম 

 িতিনিধর নাম �য  িত6ােনর 
মাধ>েম এJট সKব 
হেয়েছ  

 Jurisdiction, রাজ>  

উেম} ওেয়লেফয়ার 
অ)াসিসএসন  

আরিত �মঘ্বাল মিহলা জন অিধকার 
সিমিত 

আজেমর, রাজ>ান  

ত`ণ �সনা  অ@£তা mশশব ভাবনগর, ?জরাট  

ভীম স^ িদপা,ফেতমািব এবং 
সুধা  

কনসারনড ফর 
ওয়ারিকন িচলে8ন 

বােলির , কণ �াটক   

িভিদয়াল ভানািভল  রিহত শ@e শ@e- িভিদয়াল  মাদুরাই, তািমলনাড়ু  

আজাদ জ¤ুু |াব  �মেহফুজ এবং 
আিরন , সুমন, 
ম�না, ¥িত, 
কুলিদস  

মুgান ভQ পাল, মধ) #েদশ  

#াজক ইউথ 
কােল@eভ 

ি#তম ম¦ল #াজক মুরিশদাবাদ, পিশমবB   

বলক নামা  িকষান  চাইলড§ড 
এনহাে£{ থু` 
�uিনং অ)া¨ 
আকশান।  

িনউ িদি=   

বাল অিধকার সংঘষ � 
সংগঠন  

#থেমশ কােল  উথ ফর উিন&ট 
অ)া¨ ভ্লানটাির 

মু	াই, মহারা�  
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