
কন্যাশলশু আনবে আবা, শেশ্বটাবক রাখবে ভাবা 

আদশরয়া ইাম 
 

আজ আন্তজজাশিক কন্যাশলশু শদে। কন্যা তুশম তুচ্ছ নও, নও তুশম ক্ষুদ্র যশদ তুশম জজবগ উব া, িবে করবে শেশ্ব জয়। 

কশে নজরুবর ভাায় আন্তজজাশিক কন্যাশলশু শদে পাবন কন্যাশলশুর গুণগান গাইবি চাই আমরা োই। কন্যাশলশুর 

মানোশিকার প্রশিষ্ঠার প্রশি গুরুত্বাবরাপ ও িাবদর প্রশি বেষ্যমীন আচরবণর শেবয় বচিনিা সৃশির শেয়বক ামবন জরবখ 

প্রশি েছর ারা শেবশ্ব পাশি য় আন্তজজাশিক কন্যাশলশু শদে। কন্যাশলশুর প্রশি জজন্ডারশভশিক বেম্য জরাবি িাবদর অশিকার 

প্রশিষ্ঠা ও সুষ্ঠ ু শেকাবলর শেয়টিবক বৃির ামাশজক আবদাবন রূপ জদওয়ার বযে ২০১১ াবর কন্যাশলশুবদর শলযার 

অশিকার, স্বাস্থ্ে, পুশি আইশন ায়িা ও ন্যায্য অশিকার, শচশকৎা, বেম্য জেবক সুরযা, োল্যশেোবর শেরুবে কায জকরী ভূশমকা 

পাবনর উবেবে এ শদেবর সূচনা য়। ারাশেবশ্ব শঙ্গ বেম্য দূর করবি ২০১২ াবর ১১ অবটাের জেবক শদেটি পান 

করা বচ্ছ। কানাডায় প্রেম জাশিংবঘর ািারণ পশরবদ আন্তজজাশিক কন্যাশলশু শদে পাবনর প্রস্তাে কবর। পবর ২০১১ 

াবর ১৯ শডবম্বর জাশিংবঘর ািারণ ভায় এ প্রস্তাে গৃীি। পবরর েছর ২০১২ াবর ১১ অবটাের িাশরবখ প্রেম 

আন্তজজাশিক কন্যাশলশু শদে পান করা য়। এ েছর শদেটির প্রশিপাদ্য শনি জাশরি বয়বছ- ‘My Voice, Our Equal 

Future’ যার ভাোে জ করা বয়বছ, ‘আমরা োই জাচ্চার শেশ্ব বে মিার’ আমাবদর জদবলর জন্য প্রশিপাদ্যটি মবয়াপবযাগী 

বয়বছ।  

কন্যাশলশু, চারশদবক িার বেবম্যর প্রাচীর জঘরা। কন্যাশলশুবদর জন্ম, জেবে ও া, েবয়াোঃশিকা, শেকাল প্রশিয়া 

কম জবযত্র ও জীেনিারা মূল্যায়ন, েই োিাগ্রস্ত মৄবগ মৄবগ। কন্যাশলশুবদর জমিা-মনন ীমােে গশিবিই আেে। মিপ্রকাবলর 

স্বািীনিাীন, ংকুশচি মাবজ িারা নানা অশিকার জেবক েশিি। জবন্মর পর জেবকই বেম্য শঘবর জেব ওবদর। খাদ্য, শলযা, 

শচশকৎার অশিকার জেবক পয জন্ত িারা েশিি। শলযা েশিি এইে কন্যাশলশুরাই এক ময় মাবজ জোঝা বয় দাঁোয়।  

 প্রগশির াবে িাশমশবয় এশগবয় চা এ মাবজ জছব ো জমবয় একই কো বও প্রশি পদবযবপ কন্যাশলশুবদর 

জমাকাশো করবি য় নানা োিা শেপশি। শনরাপিাীনিা িার জীেনবক িবমই শেপদংকু কবর জিাব। জছববক জযমন 

মানু করার শলশযি করার যে শনবয় মা-োো েবো কবর জমবয়বকও ঠিক একই শচন্তা ভােনায় অে জাৎ মানু করার শচন্তা 

ভােনায় েবো করা উশচৎ। জছব ো জমবয় নয় েরং ন্তান মানু করা, িাবক মাবজ প্রশিশষ্ঠি করাই েবো কো। শকন্তু আমাবদর 

মাবজ প্রচশি শেশ্বাব জছব েবো ব চাকশর করবে আর জমবয় েবো ব শেবয় শদবয় লশুেোশে পা াবি বে– এই শচন্তা 

জচিনায় আমরা জযন অভেস্ত বয় জগশছ। আমাবদর উচ্চশেি পশরোরগুবাবি যশদও িারণার পশরেিজন ঘবটবছ। িবে শনম্ন মধ্যশেি 

পশরোবরর অবনক পশরোরই জমবয়র শেবয় শদবয় জদওয়াই চূোন্ত পশরণশি মবন কবর। যশদও এ অেস্থ্ার পশরেিজন ঘবটবছ শকন্তু িা 

খুে িীর গশিবি।  

 একময় জছব আর জমবয়বি শছ শেস্তর শেবভদ। অবনক পশরোবর কন্যাশলশু জন্ম ওয়াবি পশরোবরর োর কপাব 

শচন্তার ভাঁজ পেবিা। জমবয়বদর জযবত্র শছ পবদ পবদ শনবিাজ্ঞা। িাবদরবক নানাভাবে জছাবটা করা বয়বছ, োনাবনা বয়বছ 

পুতু। শনয়বমর জেোজাব েশদ শছ জমবয়বদর জীেন। একটা ময় জমবয়বদর জখাপো করার মবিা সুবযাগ শছ না। জ অেস্থ্া 

জেবক মুশি শদবি জেগম জরাবকয়া াখওয়াবির মবিা মশয়ী নারীরা এশগবয় এববছন। িারা জদশখবয়বছন পুরুবর পালাপাশল 

জমবয়রাও মান অেদান রাখবি পাবর। 

 োংাবদল মধ্যম আবয়র জদবল পশরণি বি যাবচ্ছ ২০২১ া নাগাদ। মধ্যম আবয়র জদবল পশরণি ওয়ার জন্য 

দরকার একটি সুস্থ্ ে, লশিলাী, দয প্রশলশযি এেং জচৌক কম জলশির মশিি প্রয়া। জযখাবন নারী পুর উভবয়র 

অংলগ্রণ আেশেক। আজ জযাগ্যিার াবে পুরুবর পালাপাশল নারীরা শেশ্ব রাজনীশি, মাজনীশি, অে জনীশি ে জবযবত্র মান 

ভূশমকা জরবখ চববছ। জমবয়রা এখন ে জবযবত্র প্রশিভার স্বাযর রাখবছ। শুদৄ িাই নয় মরবযবত্র মৄে শেমান শনবয় লত্রুর শদবক 

উবে চবছ নারীরা। স্কু, কবজ, শেশ্বশেদ্যায় এমন জকাবনা জযত্র জনই জযখাবন নারীরা পুরুবর পালাপাশল অেদান রাখবি 

যম য়। 

 প্রমৄশির উৎকব জ পৃশেেী এশগবয়বছ। জই াবে এশগবয়বছ মানুবর ধ্যান-িারণা শচন্তা জচিনা। জচিনার উৎকব জ আজ 

নারী পুরুবর শেবভদ, শনমন্যিা মাজ জেবক কবমবছ ঠিকই শকন্তু মাজ পুবরাপুশর জছব জমবয়বদর মান অশিকার মভাবে 

শনশিি করবি পাবরশন। আমাবদর ভুব জগব চবেনা কন্যাশলশুবদর যাত্রা শনশে জঘ্ন করবি বে আমাবদরবকই। 

 শেজশ্ব জমাট জনংখ্যার ১৫ ভাগ কন্যা শলশু। োংাবদবল কন্যা শলশু এক জকাটি ৬০ াখ, যা জমাট জনংখ্যার 

লিকরা দল ভাগ। শকন্তু এই কন্যা শলশুরা নানাশদক শদবয় অেবশি, শনরাপিাীনিা আর অপুশির শলকার ঘবর োইবর েখাবন। 

ািারণি জদবলর শেশভন্ন জশরপ এেং গবেণায় ১৫ জেবক ১৮-১৯ েছবরর জমবয়রা গুরুত্ব পায়। শকন্তু ১০ জেবক ১৪ েছর েয়শ 

কন্যা শলশুরা কী অেস্থ্ায় আবছ িার শচত্র পশরংখ্যাবন স্পি নয়। এই েয়বর কন্যাশলশুরা প্রিানি পশরোবর, রাস্তায় এেং স্কুব 

নানা িরবনর শনয জািবনর শলকার য়। িারা িা প্রকাল কবর না শকংো ভবয় প্রকাল করবি পাবর না। উচ্চশেি পশরোরই জাক ো 

শনম্নশেি জকাোও কন্যাশলশুরা শনরাপদ নয়, এমনশক বুশে প্রশিেিী শলশুরাও এ িরবনর শনয জািবনর শলকার বচ্ছ। 
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আমাবদর জদবল শলশু মৃতুোর, অপুশি এে শেবয় োংাবদল উন্নশি করবও শলশুর সুরযা এখবনা শনশিি করবি 

পাবরশন। শলশুরা অবনক জযবত্র পশরোবরও শনরাপদ নয়। আমরা শলশুবদর শনরাপদ পশরবেল শদবি পারশছ না। এর কারণ বচ্ছ 

ামাশজক দৃশিভশঙ্গ। কারণ একটি জমবয় শলশুবক আমরা শলশু শববে জদখশছ না, জদখশছ জমবয় শববে। পশরোবরর আশে জক ংকট 

গ্রাবমর জমবয়বদর অেবা আর শনয জািবনর সূচনা য়। অশি অল্প েয়বই োংাবদবলর অশিকাংল জমবয়র কাঁবি চাবপ পশরোবরর ক 

জোঝা ও দাশয়ত্ব। কম েয়ব শেবয়, পদ জা প্রো, ামাশজক কুংস্কার ইিোশদ নানা প্রশিেিকিা জমাকাশোয় জন্য জমবয়বদরবক োর 

আবগ সুশলশযি কবর জিাা অিেন্ত জরুশর। এশড ারভাইভার োউবন্ডলন সূত্র মবি, লিকরা প্রায় ৭০ ভাগ নারী ও শকবলারী এশড 

ন্ত্রাবর শলকার। দাশরদ্রেিার কারবণ োা োশেবি গৃকিজাবদর াবি শলশু-শকবলারীবদর শনয জািবনর শেয়টি োরই জানা। শলশু 

জমবয়রা প্রশিশনয়ি ইভটিশজং, ি জণ, খুন, অপরবণর শলকার বচ্ছ।  

শেবশ্বর শেশভন্ন জদবলর মবধ্য োল্য শেবয়বি োংাবদবলর অেস্থ্ান তৃিীয়। োংাবদবল ১৮ েছবরর আবগ োল্যশেোবর ার 

৪৯ লিাংল। লি প্রচার আর আইন কবরও োল্যশেবয় েি করা যাবচ্ছ না। স্বাস্থ্ে ও পশরোর কল্যাণ মন্ত্রণাবয়র িথ্য অনুযায়ী লিকরা 

৬৬ ভাগ কন্যা শলশুর ১৮ েছর পূণ জ ওয়ার আবগই শেবয় বয় যায়। এর মবধ্য ৬৪ ভাগ শকবলারী অেস্থ্ায় গভজিারণ কবর। জাশিংবঘর 

শলশু শেয়ক ংস্থ্া ইউশনববের িথ্য অনুযায়ী োল্যশেোবর জযবত্র োংাবদবল লী জস্থ্ানীয় জদলগুবার একটি। োংাবদবল ১৮ 

লিাংল জমবয়র ১৫ েছর েয়বর মবধ্য শেজয় য়। ১৮ েছর েয়বর মবধ্য ৫২ লিাংল জমবয়র শেবয় য়। জভ দ্যা শচবেন-এর িথ্য 

অনুাবর ১০ েছর েয়শ কন্যাশলশুবদর অবনক জেশল েয়শ পুরুবর াবে জজার কবর শেবয় জদওয়া য়। প্ল্োন োংাবদল এর মীযা 

মবি পাশরোশরক শংিার কারবণ ১৩ জেবক ১৮ েছবরর গৃেদ ও জমবয়বদর লিকরা ৭০ ভাবগরও জেশল মারাত্মক লারীশরক 

আঘাবি মৃতুের মু্মখীন বয় োবক। এ ছাো এশড, ন্ত্রা, জযৌন য়রাশন, ি জণ শেশভন্ন অপরািমূরক ঘটনায় জদবলর কন্যাশলশুরা 

েবচবয় জেশল যশিগ্রস্ত বচ্ছ। 

 গ্রাবমর কন্যাশলশুবদর শলযায় শপশছবয় োকার অন্যিম কারণ বচ্ছ অশভভােকবদর অনাগ্র। গ্রাবমর জেশলর ভাগ অশভভােক 

িাবদর জমবয়বদর শলযার ব্যাপাবর অবচিন। িাবদর অশভমি, জমবয়বদর কাবজর জযত্র বচ্ছ ঘর, সুিরাং ঘবরর কাজ জলখা ছাো 

িাবদর আর শলযার প্রবয়াজন জনই। এছাোও কন্যাশলশুর পুশি ও স্বাস্থ্ে শেয়ক ইউশনববের এক গবেণা িথ্য মবি, লিকরা ৩৫ 

ভাগ শকবলারী অপুশির শলকার। শূন্য জেবক ৪ েছর েয়শ কন্যাশলশু জছববদর জচবয় ১৬ লিাংল কোশর ও ১২ লিাংল জপ্রাটিন কম 

পায়। অপরশদবক জািীয় পুশি কায জিবমর এক জাশরবপ জদখা জগবছ, জদবলর লিকরা ৬০ ভাগ শকবলারী অপুশি ও রিস্বল্পিায় ভুগবছ। 

যার মবধ্য ১১ জেবক ১৬ েছর েয়শ ৪৩ ভাগ শকবলার-শকবলারীর রবি শবমাবলাশেবনর পশরমাণ ১০ গ্রাবমর কম। জদবলর শকবলার-

শকবলারীর লিকরা ৪৩ জবনর আবয়াশডবনর ঘাটশি রবয়বছ এেং এর অভাবে স্নায়ুিবন্ত্রর বৃশে ও শেকাল োিাগ্রস্ত য়। জমিা ও বুশেমিা 

কবম যায়। 

 শলশুবদর াশে জক সুরযা শনশিি করবি এেং অশিকার প্রশিষ্ঠায় োংাবদল রকার নানামুখী পদবযপ গ্রণ কবরবছ। প্রণীি 

বয়বছ শলশু আইন ১৯৭৪। ে শলশুবক আগামী শদবনর জযাগ্য নাগশরক শববে গবে তুবি প্রণয়ন কবরবছ জািীয় শলশু সুরযা 

নীশিমাা ২০১০। এটি শলশুবদর েিজমান ও ভশেষ্যৎ শেশন জমাবণ সুদূরপ্রারী রূপকল্প। এছাোও শলশু অশিকার রযায় প্রণয়ন করা 

বয়বছ, পাশরোশরক শংিা আইন ২০১০, জািীয় শলশুশ্রম নীশিমাা ২০১০, োংাবদল জািীয় শলশুনীশি ২০১১ এেং শলশু 

অশিকার আইন ২০১৩। 

 শলশু অশিকার রযায় োংাবদল রকাবরর অজজন ঈ জণীয়। েিজমান রকার জদবলর েগুবা প্রােশমক শেদ্যায়বক 

রকাশরকরণ কবরবছন। দ্বাদল জশ্রশণ পয জন্ত শলযা অবেিশনক করা বয়বছ। ২০১০ া জেবক েছবরর প্রেম শদবন শেনামূবল্য েই 

শলশুবদর াবি তুব জদওয়া বয়বছ, যা শলশুবদর জন্য েিজমান রকাবরর এক চমকপ্রদ উপার। পয জায়িবম ক শেদ্যাবয় 

রকাশরভাবে দুপুবরর খাোবরর ব্যেস্থ্া করা বয়বছ এেং বচ্ছ। এবি ঝবর পোর ার অবনক কবম এববছ। এছাোও ১৩ াজার 

৮৬১টি কশমউশনটি শিশনক স্থ্াপবনর মাধ্যবম অগ্রাশিকার শভশিবি মাতৃমুতুের ার ও শলশুমৃতুে ার হ্রাব কাজ কবরবছ রকার। 

 রকার শেগি েছরগুবাবি কন্যা শলশুর শলযায় অংলগ্রবণ উৎাশি করার জন্য নানাশেি নারীোিে কায জিম গ্রণ 

কবরবছ, যার েব প্রােশমক, মাধ্যশমক পয জাবয়র স্কুমূব ছাত্রী অনুপ্রবেল এেং শঙ্গ মিা শনশিিকরবণ গুরুত্বপূণ জ অগ্রগশি াশিি 

বয়বছ। শলযা নারীর যমিায়বনর চাশেকাঠি। শলযা কন্যাশলশুর উন্নয়ন, োল্যশেোবরাি এেং শলশুমৃতুে ার কমাবনার শনয়ামক 

শববে কাজ কবর। 

 পশরবলব ো যায়, কন্যাশলশুবদর জছব ন্তান জেবক আাদা নয়, জোঝা নয় েরং মানু করার, সুশলশযি করার প্রিেয় 

িারণ করবি বে। কন্যাশলশুর মঅশিকার ও শনরাপিার শেয়টি পশরোর জেবকই শনশিি করবি বে। মা-োোবকই এই কাজটি 

প্রেবম করবি বে। কন্যাশলশু ও নারীবদর অশিকার অশজজি ব মানেম্পদ উন্নয়বনর দীঘ জবময়াশদ সুে পাওয়া যাবে। পশরোর, 

মাজ, রাষ্ট্র োইবক বচিন বি বে এেং শম্মশিভাবে কাজ কবর জযবি বে জদবলর উন্নয়ন শনশিি করবি ব নারীর উন্নয়ন 

আেেক, কারণ আজবকর কন্যাশলশু আগামী শদবনর একজন প্রশিশষ্ঠি মশয়ী নারী বে- এমন স্বপ্ন এখন আর দুোঃস্বপ্ন নয় 

জকাবনাভাবেই। 
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