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সশনা অক্তার 

 

 প্রশিটি শলশুআ সুন্দর এআ পৃশিবীগি সুস্থ-সুন্দরভাগব সেঁগচ িাকার ও সবগে ওঠা, িার দৈশক ও মানশক 

শবকাল িিা খাদ্য-পানীয় পুশি, শচশকৎা ও স্বাস্থযগবা, শলক্ষা-শবগনাৈন, শনরাপত্তার ও সুরক্ষার শিকার শনগয় ভূশমি 

য়। শলশুর এ শিকারগুগা শনশিি করার ৈায়-ৈাশয়ত্ব মা-বাবা, পশরবার-পশরজন, মাজ, রাষ্ট্র ও শবগের। ‘ঘুশমগয় 

অগছ শলশুর শপিা ব শলশুরআ ন্তগর। অজগকর শলশুআ অগামী শৈগনর নাগশরক সৈল ও জাশির ভশবষ্যৎ কর্ ণিার। এ 

িযগক উপশি কগরআ শলশুর যিাযি যত্ম, শনরাপত্তা, সুরক্ষা ন্যান্য শিকাগরর ওপর শবগল গুরুত্ব শৈগয়  

শবেব্যাপী শলশুগৈর শিকার ংরক্ষগর্র জন্য ১৯২৪ াগ সজগনভায় এক অন্তজণাশিক গেগনর মাধ্যগম ‘শলশু 

শিকার’ সঘার্া করা য়।  

 

শলশু শিকার নৈ নুযায়ী ১৮ বছর বয় পয ণন্ত ক ব্যশক্তগক শলশু শগগব স্বীকৃশি সৈওয়া গয়গছ। শলশু 

শিকার নগৈ ৫৪টি িারা এবং ১৩৭টি উপ-িারা রগয়গছ। এআ উপ-িারাগুগাগি শলশুগৈর সক্ষগে সয সকাগনা িরগনর 

দবম্য সিগক শবরি িাকা, শলশুগৈর সেঁগচ িাকা ও শবকাগলর শিকার, শনয ণািন ও সলার্ সিগক শনরাপৈ িাকার 

শিকার, পাশরবাশরক, াংস্কৃশিক ও ামাশজক জীবগন পুগরাপুশর ংলগ্রগর্র শিকার এবং মি প্রকাগলর স্বািীনিার 

মগিা শবয়গুগা বশর্ ণি রগয়গছ। নগৈ বশর্ ণি প্রশিটি শিকার প্রগিযক শলশুর ময ণাৈা ও সুম শবকাগলর জন্য 

পশরায ণ। স্বাস্থয পশরচয ণা, শলক্ষা ও অআনগি, নাগশরক ও ামাশজক সবা প্রৈাগনর মান শনি ণারগর্র মাধ্যগম এ নৈ 

শলশুগৈর শিকার ংরক্ষর্ কগর িাগক। শলশু শিকার নগৈ স্বাক্ষরকারী সৈলগুগা শলশুগৈর গব ণাচ্চ স্বাি ণ শবগবচনা 

কগর যাবিীয় নীশি প্রর্য়ন ও কায ণক্রম গ্রর্ করগি ৈায়বদ্ধ। শলশু শিকাগরর সঘার্ার ঠিক শেল বছর পর ১৯৮৯ 

াগর ২০ নগভম্বর জাশিংগঘ ব ণেশিক্রগম একটি শলশু শিকার নৈ নুগমাৈন করা য়। এর িারাগুগাগি 

প্রশিটি শলশুর শিকার উন্নয়গন ভি শলশুগৈর সেঁগচ িাকার শিকার, শবকাগলর শিকার, সুরক্ষার শিকার এবং 

ংলগ্রগর্র শিকার এআ ৪টি শবগয়র উপর গুরুত্ব সৈওয়া গয়গছ। 

 

 শলশু নগৈর ভনীশি চারটি। দবম্যীনিা, শলশুর গব ণাত্তম স্বাি ণ, শলশু শিকার ভৄন্নি রাখগি শপিা-মািার 

ৈাশয়ত্ব এবং শলশুর মিামগির প্রশি োন প্রৈল ণন এর অওিার্ভ ণক্ত। একটু শবলৈভাগব বগ দবম্যীনিা বগি 

ক শলশুর শঙ্গ, ি ণননশিক বস্থা, িম ণ, ভাা, জািীয়িা, সগাে, বর্ ণ, লারীশরক ামি ণ িবা জগন্র শভশত্তগি 

সকাগনারকম দবম্য ছাোআ নগৈ বশর্ ণি শিকারভ সভাগগর শিকার রগয়গছ। 

 

 বাংাগৈগল শলশুর শিকার পূরগর্র ভাব এবং শলশুগৈর নানা ঝঁশকপূর্ ণ কাগজ শনগয়াগ শবরাট উগেগগর কারর্ 

গয় ৈাঁশেগয়গছ। ঘনবশি, ীশমি ম্পৈ এবং ঘনঘন প্রাকৃশিক দুগয ণাগ বাংাগৈগলর ৈাশরদ্র্য পশরশস্থশিগক জটি কগর 

তুগগছ। এ বস্থায় বগচগয় শলশুরাআ সবশল ক্ষশিগ্রস্ত গে। ংাগর ভাব নটন শলশুগৈর শ্রগম শনগয়াশজি গি 

বাধ্য কগর। এগি িাগৈর শলক্ষাজীবন নি গয় যায়। শলশুজীবগনর ব রশঙন স্বপ্ন ও কল্পনা ধূর গয় যায়, পভতুয 

ঘগট িাগৈর অলা-অকাঙ্ক্ষার। শবশভন্ন ককারখানা, সখিখামার, বাাবাশেগি িারা কাজ কগর এবং গনক ময় 

ঠিকমগিা পাশরশ্রশমকও পায় না। শুধু সপটভগর ভাি সপগআ িারা ন্তুি িাগক। গৃকিণা-গৃকেীর াগি ামান্য 

পরাগির জন্য িারা চরম শনয ণািগনর শলকার য়। এমনশক গৃকমীর ভতুযর খবরও পাওয়া যায়। এব ছাোও 

কম ণগক্ষগে সমগয়কমীরা নানা িরগনর সযৌন শনয ণািগনর শলকার য়, যা িাগৈর শলশুমগনর ওপর ক্ষশিকর প্রভাব সেগ। 

 

 অমাগৈর সৈগলর সমাট জনংখ্যার প্রায় ৪০ লিাংল শলশু। এরমগধ্য প্রায় ১৫ লিাংল শলশু ৈশরদ্র্। এআ ৈশরদ্র্ 

শলশুগৈর মগধ্য রগয়গছ শ্রমজীবী শলশু, গৃকম ণ ও ঝুঁশকপূর্ ণ কাগজ শনগয়াশজি শলশু, প্রশিবন্ধী শলশু, পিশলশু, শলশুশবগয়র 

শলকার শলশু এবং চর, পাাে অর দুগ ণম এাকায় ববারি শলশু। ২০৩০ াগর মগধ্য ৈাশরদ্র্য শবগমাচন, ক্ষুিাভৄক্ত, 

সুস্বাস্থয, মানেি শলক্ষা, শঙ্গ মিা, সুগপয় পাশন ও পয়ঃশনষ্কালন ব্যবস্থার মগিা সটকআ উন্নয়ন ক্ষযমাো জণগন 

এআ প্রাশন্তক ও সুশবিাবশিি শলশুগৈর উন্নয়ন খুব গুরুত্বপূর্ ণ। সকননা, এআ শবলা জনগগাষ্ঠীগক বাৈ শৈগয় সটকআ উন্নয়ন 

ম্ভব নয়। 
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 শলশু শিকার সুরক্ষায় বাংাগৈল রকার িযন্ত অন্তশরক। বাংগৈগলর গব ণাচ্চ অআন ংশবিাগন রাষ্ট্র 

পশরচানার ভনীশি নীশির সমৌৈল ণ বর্ ণনায় শলশুর শিকাগরর প্রাশঙ্গক শবিান এবং সমৌশক শিকারভ 

ংরশক্ষি রগয়গছ। ংশবিাগনর ২৭, ২৮ ও ৩১ নুগেগৈ বিরগনর দবম্য সিগক শলশুর শনরাপত্তা শবিাগনর ািারর্ 

নীশিমাার উগেখ রগয়গছ। এব নুগেৈ নুযায়ী অআগনর দৃশিগি ক নাগশরক মান ও শভন্ন শনরাপত্তা াগভর 

শিকারী শবিায় পক্ষপািীনভাগব িাগৈর অআগনর সুগযাগ াগভর শিকারও রগয়গছ। 

 

 ৈাশরদ্র্য, শলক্ষার ভাব, প্রাকৃশিক দুগয ণাগ প্রভৃশি কারগর্ বাংাগৈগলর শলশুগৈর উপভেক্ত পশরগবল সৈওয়া ম্ভব 

গে না। রকাশরভাগব শলশুগৈর মানশক শবকাগল প্রশিষ্ঠা করা গয়গছ  শবশভন্ন  উন্নয়নভক প্রশিষ্ঠান, সযমন শলশু 

একাগডশম, সখাঘর, লাপা-লালুক, কশচ কাঁচার অর আিযাশৈ। িাছাো প্রচার মাধ্যমগুগাও শলশুগৈর জন্য শবশভন্ন 

নুষ্ঠানমাা প্রচার কগর, সযমন শমনা কাটু ণন, শশমপুর আিযাশৈ। এব নুষ্ঠান সযমন শবগনাৈনিমী সিমশন 

শলক্ষাভকও বগট। এছাো সবলশকছু সবরকাশর ংস্থাও গগে ওগঠগছ ঝগরপো কম ণজীবী শলশুগৈর শলক্ষা, শচশকৎা ও 

ন্যান্য শিকার প্রৈাগনর জন্য। 

 

 স্বািীন বাংাগৈগল জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু সলখ ভৄশজবুর রমান ংশবিাগন শলশুগৈর শিকার ংরক্ষর্ ও 

কল্যার্ শনশিি করার গক্ষয প্রিম ১৯৭৪ াগ শলশু অআন প্রর্য়ন কগরন। এর ১৫ বছর পর জাশিংঘ ১৯৮৯ াগ 

শলশু শিকার নৈ প্রর্য়ন কগর। বঙ্গবন্ধুর সৈখাগনা পি িগর বিণমান রকার শলশুর শিকার ও সুরক্ষায় কাজ কগর 

যাগে। স্বাস্থযখাগি গ্রগশির েগ মা ও শলশুভতুয কশমগয় অনা ম্ভব গয়গছ এবং এমশডশজর ক্ষয শজণি গয়গছ। 

প্রাক-প্রািশমক ও প্রািশমক শলক্ষায় গ্রগশি, শলক্ষায় শঙ্গ দবম্য হ্রা, উচ্চশলক্ষায় নারীর ংলগ্রর্ বৃশদ্ধ, শলশু 

শবকালগকন্দ্র স্থাপন, উপগজা পয ণায় পয ণন্ত সড-সকয়ার সন্টার স্থাপন, শলশুর প্রারশম্ভক সমিা শবকাল, াংস্কৃশিক 

কম ণকাণ্ড, সখাধুা এবং প্রশলক্ষগর্র মাধ্যগম শলশুগৈর যিাযি শবকাগলর জন্য সনয়া গয়গছ শবশভন্ন পৈগক্ষপ। প্রিানমন্ত্রী 

সলখ াশনার শনগৈ ণলনায় গি এক ৈলগক শলশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় শবশভন্ন ভেগান্তকারী অআন, নীশি ও কম ণপশরকল্পনা 

প্রর্য়ন করা  গয়গছ। এর মগধ্য শলশুর প্রারশম্ভক যত্ন ও শবকাগলর মশিি নীশি ২০১৩, শলশু শিকার অআন ২০১৩, 

শডএনএ অআন ২০১৪, পাশরবাশরক শংিা অআন ২০১০, বাল্যশববা শনগরাি অআন ২০১৭, সযৌতুক শনগরাি অআন 

২০১৮ ও বাংাগৈল শলশু একাগডশম অআন ২০১৮ উগেখগযাগ্য। 

 

বছগরর প্রিম শৈগনআ সৈলব্যাপী ক শলশুগৈর াগি নতুন বআ তুগ সৈয়া, ছােী উপবৃশত্ত, শবদ্যাগয় শমড-সড 

শম চালু করার ভেগান্তকারী কায ণক্রমও বাস্তবাশয়ি গে। েগ শলশুর ঝগর পোর ার উগেখগযাগ্য পশরমার্ হ্রা 

সপগয়গছ। শলশুগৈর যিাযি শবকাল ও ৈক্ষ ক্রীোশবৈ শগগব গগে তুগি স্কুগুগাগি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমািা পৄটব 

টুন ণাগমগন্টর অগয়াজন করা গে। শলশুর পুশি, স্বাস্থযগবা ও শলক্ষা শনশিিকরর্, শলশু শনয ণািন এবং শলশু পাচার 

সরাি শলশুর ামশগ্রক উন্নয়গন বাংাগৈল ভূিপূব ণ েিা জণন কগরগছ। 

 

শলশুরা জাশি গঠগনর ভ শভশত্ত। সৈলগপ্রশমক ও কম ণক্ষম ভশবষ্যৎ প্রজন্ গগে তুগি শলশুর শিকার শনশিি 

করার সকাগনা শবকল্প সনআ। বাংাগৈগলর অি ণামাশজক উন্নয়ন সকৌল অজ তৃিীয় শবগের বহু সৈগলর জন্য মগড। 

অজগক সয শলশু বা শকগলার, অগামী শৈগন সআ গব এ উন্নয়ন সকৌলগর ভ চাশকালশক্ত। এআ শলশু শকগলারগৈর 

অধুশনক মাগজর উপগযাগী কগর গগে তুগি শলশুর শিকার শনশিি করগি গব ব ণাগগ্র। 
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