
শলশু অশিকার রক্ষা প্রতেতকর দাশিত্ব 

উতে ফারুিা 
 

“এততছ নতুন শলশু োতক ছছতে শদতে তব স্থান, জীর্ ণ পৃশিবীতে ব্যি ণ, ভতুু আর ধ্বংস্তূপ শপতে চত ছযতে তব আমাতদর। চত 

যাব আজ যেক্ষর্ ছদত আতছ প্রার্, প্রার্পতন পৃশিবীর বার জঞ্জা, এ শবশ্বতক এ শলশুর বাতযাগ্য কতর যাব আশম – নবজােতকর কাতছ এ 

আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবতলত ব কাজ ছতর আমার ছদতর রতের নতুন শলশুতক কতর যাতবা আলীবাদ োরপর ব ইশো” শকতলার 

কশব সুকান্ত ভট্টচাতয ণর এ অশমি কশবোর পংশে আতবদন আজ ছযন অতনক দূর বহুদুর, ছযাজন ছযাজন দূর। শবশ্ব শলশু শদব  শলশু অশিকার 

প্তা চশে বছর অতটাবর মাতর প্রিম ছামবার ৫ অতটাবর িাি এবার ৫ অতটাবর শবশ্ব শলশু শদব এবং ৫-১১ অতটাবর শলশু 

অশিকার প্তা-২০২০ পান করা তব। এ বছতর শবশ্ব শলশু শদবতর প্রশেপাদ্য তা ‘ শলশু াতি শলশুর েতর শবশ্ব গশে নতুন কতর’। 
 

শলশুরা তে মাতজর বতচতি দুব ণ অংল। প্রতিাজতন শকংবা অপ্রতিাজতনই ছাক কারতর্ অকারতর্ শবশভন্ন অননশেক অপরাতি 

োতদর তজই ব্যবার করা যাি। পশরবাতর, মাতজ এমনশক রাস্তাি এরা শনয ণােন  ছলাতর্র শলকার তে। বা তি িাতক, মাতজর 

লে অবস্থান আীনতদর দ্বারা শলশু অশিকার ছবশল শিে ি। ফত ািারর্ ছাতকর পতক্ষ োতদর শবরুতে ছাচ্চার িা বা এর শবরুতে 

কায ণকর প্রশেতরাি গতে ছোা প্রাি ছক্ষতেই অম্ভব তি পতে। শলশুরা বমি দুব ণ শচতের অশিকারী তি িাতক োই োতদর কিা বার 

া িাতকনা। প্রশেবাতদর ভাা  প্রশেতরাতির ক্ষমো ছনই োতদর। োরা শনব ণাক োতদর ছকাতনা অঙ্গশে দূতর টাবার বুশে বা ক্ষমো 

িাতক না। শনরতব তি যাি লে শনয ণােন। 
 

শলশুরা জানা অজানা অতনক শনয ণােতনর শলকার ি। েতব এই শনয ণােতনর খবর খুব ছবশল প্রকাশলে ি না। কারর্ শলশু 

শনয ণােতনর ঘটনাগুতা অতনকটাই ঘতট ছাক চক্ষুর আোত। যার ফত শনয ণােতনর িরন শকংবা ংবাদ ছিতক যাি বার অতগাচতর। শলশুর 

উপর ছকাতনা িরতনর লারীশরক বা মানশক আঘাে, অবতা, দুব্যণবার, আটতক রাখা, ছযৌন িরাশন, অনাাতর রাখা ইেুাশদতক শলশু 

শনয ণােন শততব আখ্যাশিে করা ি। বতচতি দুুঃখজনক তা আমাতদর অতনতকই বুঝতে পাতরন না ছয, োঁরা শনতজর অজাতন্তই 

শবশভন্নভাতব শলশুতদর শনয ণােন কতর িাছকন। শযশন শনয ণােন কতরন শেশন বুঝতে পাতরন না, যা করতছন ো শলশুতদর শনয ণােতনর আোি 

পতে।  
 

শলশুর শবকাল যশদ বািাগ্রস্ত ি, োরা যশদ োতদর পূর্ ণ অশিকার শনতি ছযাগ্য নাগশরক শততব ছবতে উেতে না পাতর, োত 

আগামী শদতনর ছনতৃত্ব শদতে পারতব কী-না ো শনতি আলঙ্কা ছিতকই যাি। শলশুর অশিকার একজন ািারর্ মানুতর মান। মানুতর 

ছমৌশক অশিকার- অন্ন, বস্ত্র, বাস্থান, শচশকৎা  শলক্ষা এই ৫টি যশদ আমরা পুতরাপুশরভাতব শলশুতদর জন্য শনশিে করতে পাশর োত 

োতদরতক সুনাগশরক শততব গতে ছোা িতোবা খুব কঠিন তব না। োতদর ছযাগ্য কতর গতে তুতে প্রতিাজন উন্নে এবং অনুকূ 

পশরতবতল।  
 

বেণমান রকার বাংাতদলতক ২০২১ াতর মতে মেআতির এবং ২০৪১ াতর মতে উন্নে রাতে পশরর্ে করার ক্ষু শস্থর 

কতরতছ। ছই উন্নে রাতের ছনতৃত্ব শদতে তব নতুন প্রজন্তকই। োই একটি শলশুতক ছযাগ্য নাগশরক শততব গতে তুতে ছ প্রিতমই শলশুর 

পাশরবাশরক  ামাশজক অশিকার শনশিে করতে তব। বাংাতদতল প্রচশে আইন অনুাতর ১৮ বছতরর নীতচ কতই শলশু শততব 

স্বীকৃে। 
 

শবশ্বব্যাপী শলশুর অশিকার ংরক্ষতর্র জন্য ১৯২৪ াত ছজতনভাি এক আন্তজণাশেক তেতনর মােতম শলশু অশিকার ছঘার্া 

করা ি। এরই িারাবাশকোি ১৯৫৯ াত জাশেরংতঘ ‘শলশু অশিকার নদ’ ছঘার্া করা ি এবং এর ৩০ বছর পর ১৯৮৯ াত এই 

নদ গৃীে ি। শলশু অশিকার নতদ স্বাক্ষরকারী প্রিম াশরর ছদলগুতার মতে বাংাতদল অন্যেম। ১৯৯০ াত বাংাতদল এই নতদ 

স্বাক্ষর কতর। 
 

বাংাতদতল শলশুর অশিকার পূরতর্র অভাব এবং শলশুতদর নানা ঝঁশকপূর্ ণ কাতজ শনতিাগ শবরাট উতদ্বতগর কারর্ তি দাঁশেতিতছ। 

ঘনবশে, ীশমে ম্পদ এবং ঘনঘন প্রাকৃশেক দুতয ণাগ বাংাতদতলর দাশরদ্র্ু পশরশস্থশেতক জটি কতর তুততছ। এ অবস্থাি বতচতি শলশুরাই 

ছবশল ক্ষশেগ্রস্ত তে। ংাতর অভাব অনটন শলশুতদর শ্রতম শনতিাশজে তে বাে কতর। এতে োতদর শলক্ষাজীবন নষ্ট তি যাি। 

শলশুজীবতনর ব রশঙন স্বপ্ন  কল্পনা দর তি যাি, অপভতুু ঘতট োতদর আলা-আকাঙ্ক্ষার। শবশভন্ন ককারখানা, ছখেখামার, 

বাাবাশেতে োরা কাজ কতর এবং অতনক মি ঠিকমতো পাশরশ্রশমক পাি না। শুদৄ ছপটভতর ভাে ছপতই োরা ন্তুষ্ট িাতক। গৃকেণা-

গৃকেীর াতে ামান্য অপরাতির জন্য োরা চরম শনয ণােতনর শলকার ি। এমনশক গৃকমীর ভতুুর খবর পািা যাি। এব ছাো 

কম ণতক্ষতে ছমতিকমীরা নানা িরতনর ছযৌন শনয ণােতনর শলকার ি, যা োতদর শলশুমতনর পর ক্ষশেকর প্রভাব ছফত। 
 

আন্তজণাশেক শলশু অশিকার নতদ ছমাট ৫৪টি িারা রতিতছ। এই নতদ প্রশেটি শলশুর অেুাচার, অবতা, ছলার্ ছিতক সুরক্ষা 

পাবার অশিকার শনশিে করার কিা বা তিতছ। এই নদ অনুাতর প্রশেটি শলশু নাম  জােীিো াতভর অশিকারী। প্রশেটি শলশুর রতিতছ 

স্বািীন শচন্তা, ভৄে মোমে প্রকাতলর  েথ্যাতভর অশিকার। মানশক  লারীশরক প্রশেবন্ধী, লরর্ািী এবং ংখ্যাঘু  শলশুতদর অন্যান্য  

শলশুতদর মতো মান অশিকার রতিতছ। প্রশেটি শলশু ামাশজক শনরাপো াতভর অশিকারী। প্রশেটি শলশু শবনাভতে প্রািশমক  বৃশেভক 

শলক্ষাাতভর অশিকারী। প্রশেটি শলশুর রতিতছ অপরর্, শবশি বা পাচার ছিতক রক্ষা পাবার অশিকার। এছাো অপরািী শলশুরা ভতুুদন্ড, 

যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ছয ছকাতনা বতো িরতনর লাশস্ত ছিতক ভৄে িাকার অশিকারী। 
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শলশু অশিকার সুরক্ষাি বাংাতদল রকার অেুন্ত আন্তশরক। রকার শলশু অশিকার প্রশেষ্ঠা  রক্ষাি শনব ণাচশন ইলতোতর 

ছবলশকছু অঙ্গীকার কতরতছ এবং ছব বাস্তবািতন নানাশবি কায ণিম গ্রর্ কতরতছ। শলশু অশিকার প্রশেষ্ঠার জন্য ছদতলর প্রশেটি 

নাগশরকতক তচেন করার জন্য আতরা উতদ্যাগ গ্রর্ প্রতিাজন। বাংতদতলর তব ণাচ্চ আইন ংশবিাতন রাে পশরচানার ভনীশে নীশের 

ছমৌদল ণ বর্ ণনাি শলশুর অশিকাতরর প্রাশঙ্গক শবিান এবং ছমৌশক অশিকারভ ংরশক্ষে রতিতছ। ংশবিাতনর ২৭, ২৮  ৩১ অনুতেতদ 

বিরতনর ববম্য ছিতক শলশুর শনরাপো শবিাতনর ািারর্ নীশেমাার উতেখ রতিতছ। এব অনুতেদ অনুযািী আইতনর দৃশষ্টতে ক 

নাগশরক মান  অশভন্ন শনরাপো াতভর অশিকারী শবিাি পক্ষপােীনভাতব োতদর আইতনর সুতযাগ াতভর অশিকার রতিতছ। 
 

 দাশরদ্র্ু, শলক্ষার অভাব, প্রাকৃশেক দুতয ণাগ প্রভৃশে কারতর্ বাংাতদতলর শলশুতদর উপভেে পশরতবল ছদিা ম্ভব তে না। 

রকাশরভাতব শলশুতদর মানশক শবকাতল প্রশেষ্ঠা করা তিতছ  শবশভন্ন  উন্নিনভক প্রশেষ্ঠান, ছযমন শলশু একাতেশম, ছখাঘর, লাপা-

লালুক, কশচ কাঁচার আর ইেুাশদ। োছাো প্রচার মােমগুতা শলশুতদর জন্য শবশভন্ন অনুষ্ঠানমাা প্রচার কতর, ছযমন শমনা কার্ট ণন, 

শশমপুর ইেুাশদ। এব অনুষ্ঠান ছযমন শবতনাদনিমী ছেমশন শলক্ষাভক বতট। এছাো ছবলশকছু ছবরকাশর ংস্থা গতে তেতছ 

ঝতরপো কম ণজীবী শলশুতদর শলক্ষা, শচশকৎা  অন্যান্য অশিকার প্রদাতনর জন্য। 
 

শলশুতদর াশব ণক সুরক্ষা শনশিে করতে এবং অশিকার প্রশেষ্ঠাি বাংাতদল রকার নানাভৄখী পদতক্ষপ গ্রর্ কতরতছ। প্রর্ীে 

তিতছ শলশু আইন ১৯৭৪। বেণমান রকার শবশভন্ন ছক্ষতে বািাভ দুর কতর একটি মোশভশেক রাে শবশনম ণাতর্ ছঘার্া কতরতছ শভলন 

২০২১। এই ক্ষু ামতন ছরতখ ব শলশুতক আগামী শদতনর ছযাগ্য নাগশরক শততব গতে তুতে প্রর্িন কতরতছ জােীি শলশু সুরক্ষা 

নীশেমাা ২০১০। এটি শলশুতদর বেণমান  ভশবষ্যৎ শবশনম ণাতর্ সুদুরপ্রারী রূপকল্প। এছাো শলশু অশিকার রক্ষাি বেণমান রকার প্রর্িন 

কতরতছ পাশরবাশরক শংো আইন ২০১০, জােীি শলশুশ্রম নীশেমাা ২০১০, বাংাতদল জােীি  শলশুনীশে ২০১১ এবং শলশু অশিকার 

আইন ২০১৩। 
 

শলশু অশিকার রক্ষাি বাংাতদল রকাতরর অজণন ঈ ণর্ীি। এতক্ষতে স্রাব্দ উন্নিন ক্ষুমাো বা এমশেশজর অজণন অগ্রগণ্য। 

স্রাব্দ উন্নিন ক্ষুমাো অজণতনর ছক্ষতে বাংাতদতলর াফে ছকব দশক্ষর্ এশলিাতেই নি, ারাশবতশ্ব প্রলংশে তিতছ। বা ি 

বাংাতদল এমশেশজ অজণতনর ছরা মতে। এমশেশজর অতনকগুতা ক্ষু শছ শলশু সুরক্ষার ছক্ষতে অেুন্ত প্রাশঙ্গক। এমশেশজ-২ অিাৎণ 

মোর শভশেতে শলক্ষার সুতযাগ সৃশষ্টর ছক্ষতে বাংাতদল প্রংলনীি অগ্রগশে অজণন কতরতছ।  
 

 এমশেশজ-৪ এ শছ শলশুভতুুার হ্রাকরর্। বাংাতদল ৭২ লোংল শলশু ভতুুর ার ছরাতি ক্ষম তিতছ। এ জন্য ২০১২ াত 

বাংাতদল জাশেংতঘর এমশেশজ-৪ পুরস্কার অজণন কতর। ারাতদতল ১৩ াজার ৮৬১টি কশমউশনটি শিশনক স্থাপতনর মােতম অগ্রাশিকার 

শভশেতে মাতৃভৄতৃুার  শলশুভতুুার হ্রাত কাজ করতছ রকার। এমশেশজ অজণতনর ছক্ষতে অকল্পনীি াফে অজণতনর স্বীকৃশেরূপ ২০১৫ 

াত জাশেংতঘর োনজনক চুাশম্পিন্প অব শদ আি ণ নাতম পুরুস্কাতর ভূশে ন প্রিানমন্ত্রী ছলখ াশনা।  
 

 স্রাব্দ উন্নিন ক্ষুমাো (এমশেশজ)’র ছমিাদ ছলত ২০১৫ াতর ছতন্ফম্বর মাত জাশেংতঘ উতদ্যাতগ ক মানুতর জন্য 

২০৩০ াতর মতে একটি অশিকের ছটকই  সুন্দর শবশ্ব গোর প্রেুি শনতি াব ণজনীনভাতব ছটকই উন্নিন ক্ষুমাো এশেশজ গ্রীে 

ি। বাংাতদল রকার প্তম পঞ্চবাশ ণক পশরকল্পনাি এবং ২০১৬-১৭ অি ণবছর ছিতক বাশ ণক বাতজতট এশেশজতক ম্পৃে কতরতছ। 

ছখাতন শলশু অশিকার  শলশু সুরক্ষার শবিটিতক অেুন্ত গুরুত্ব প্রদান করা তিতছ। 
 

 এশেশজ-২ এর আছাতক অনূধ্বণ পাঁচ বছর বিশ শলশুর শবকাতলর বািাভ ৩৬.১ লোংল ছিতক ২৫ লোংতল নাশমতি আনার 

ক্ষুশস্থর কতরতছ রকার। এশেশজ-৩ (সুস্বাস্থু  কোর্) এর আতাতক অনূধ্বণ পাঁচ বছর বিশ শলশুভতুুর ার প্রশে াজাতর ৪১ ছিতক ৩৪ 

এ নাশমতি আনা তব। এশেশজ-৪ (মানম্পন্ন শলক্ষা) এর আতাতক প্রািশমক  মােশমক স্ততরর ছােছােী ভশেণর ার ১০০ লোংল 

শনশিেকরর্, প্রািশমক, মােশমক  উচ্চ শলক্ষার ছক্ষতে মানম্পন্ন শলক্ষা শনশিেকরর্ এবং শলশুতদর প্রািশমক শলক্ষা মাপনীর ার 

বেণমাতন ৮০ ছিতক ১০০ লোংতল উন্নীেকরতর্র পশরকল্পনা গ্রর্ কতরতছ রকার। 
 

 শলশু অশিকার শনশিে করার ছক্ষতে বাংাতদতলর ামতন শকছু চুাতঞ্জ রতিতছ। এতক্ষতে বতচতি বতো চুাতঞ্জ তে শলশুশ্রম 

শনরন। ম্প্রশে বাংাতদল পশরংখ্যান বুুতরা (BBS) পশরচাশে এক জশরতপ ছদখা যাি, ১৭ ক্ষ শলশু শ্রতম শনতিাশজে যাতদর মতে 

প্রাি ১৩ ক্ষ শলশু অেুন্ত ঝুঁশকপূর্ ণ কাতজ শনতিাশজে। বেণমান রকার শলশুশ্রম শনরতন শনর কাজ কতর যাতে। রকাতরর ঐকাশন্তক 

প্রতচষ্টাি গাতম ণন্ট শলতল্প শলশুশ্রম শূতন্যর ছকাোি ছনতম এততছ। বেণমান রকার ২০২১ াতর মতে এতদল ছিতক ক প্রকার ঝুঁশকপূর্ ণ 

শলশুশ্রম শনরতন এবং ২০২৫ াতর মতে বিরতনর শলশুশ্রম বতন্ধ বেপশরকর।  
 

তব ণাপশর প্রশেটি শলশুতকই মতন করতে তব োরাই আমাতদর ভশবষ্যৎ। ছপলা, ামাশজক অবস্থান, ময ণাদা শনশব ণতলত মাতজর ব 

মানুতক প্রশেটি শলশুর প্রশে আর ইশেবাচক দৃশষ্টভশঙ্গ ছপার্ করতে তব। শনজ শনজ অবস্থান ছিতক ছদতলর প্রশেটি নাগশরকতক শলশু 

অশিকার রক্ষাি কাজ কতর ছযতে তব। কতর ঐকাশন্তক প্রতচষ্টাি সুরশক্ষে শলশু অশিকার ম্পন্ন বাংাতদল শনশব ণমাতর্ আমরা বাই তচষ্ট 

িাকতবা ভৄশজববত ণ এটাই ছাক আমাতদর অঙ্গীকার। 
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