
 

 

 

কিশোয অযোধ: কফথগোভীশেয ফপযোশে যিোশযয নোনো উশযোগ 

                               ভৄ: োইফুল্লো 

 

 কিশোয অযোধ এিটি োভোকিি ব্যোকধ। ফ ফেশ ফ ভোশিই এ ভস্যো িভশফক ফেখো মোয়। ফিোশনো ফিোশনো ফেশে এফ 

অযোধশি কশু-কিশোযশেয বৃকি ম যোশয়য বফকষ্ট্য কশশফ কফশফচনো িযো য়। আয এ ভস্যো ফ প্রোচীন ভোি ফথশি চশর আশে। ফেযভোন 

ভোশি ভো-ফোফো উবশয়য ব্যস্তেো, স্বোভী-স্ত্রীয কফশেে, োাংোকযি অোকি, ফমৌথ কযফোয ব্যফস্থোয কফশরো, ভৄক্ত আিো াংস্কৃকে প্রভৃকে কিশোয 

আযোধ ভস্যোশি েীব্রেয িশয তুশরশে। আয গণভোধ্যশভয ব্যোি কফস্তৃকেয সুফোশে প্রকেকনয়ে ফচোশখয োভোশন ফবশ ওঠো অকযণোভেী 

অকযণে অযোধীশেয ফীবৎ িোণ্ড যীকেভশেো ফোইশি বোকফশয় তুরশে।  

  

 কিশোয অযোধ আভশর ফনয়োয ফেশে অযোধী প্রকৃে অশথ যই কিশোয কি-নো েো কনকিে শে য়। বফ ফয়ঃকিিোর অকেক্রভ 

িশয বিশোশয ফৌৌঁেোয়। কিশোয-কিশোযীশেয ফয়ীভো ১৩ ফথশি ১৮ ফেয। এ ফয়ক ফোই িোকোংঘ কশু অকধিোয নে অনুমোয়ী কশু। আয 

েোই অযোশধ িকিশয় িো কিশোযশেয কশু কশশফ কফশফচনো িশযই ব্যফস্থো কনশে য়।  

 

 কিশোয অযোধ ফহুকফধ। নীয় ফথশি অনীয় ভোেো ম যি। এফ অযোশধয ভশধ্য যশয়শে--স্কুর োরোশনো, যীেোয় নির িযো, 

কনরুশে ওয়ো, ভযোন, দভোন, ভফয়কশেয োশথ অমথো ভোযকট িযো, ইবটিকিাং, ণ যেকফ ফেখো, কফনো টিকিশট গণকযফশণ ভ্রভণ, 

শিটভোয, কিঁচশি চুকয প্রভৃকে। কিশোয-কিশোযীযো ফেে কফশশল এেই উিে শয় শি  ফম, েোযো োভোকিি ফো ধভীয় ভল্যশফোধ, যীকেনীকেশি 

ফেোয়োক্কোই িশয নো। এভনকি েোযো ফেশয আইন- িোনুনশিও বৃিোঙ্গুকর প্রে যন িশয। কিশোয গ্োাংশেয বয়ঙ্কয অযোধীশেয ভশেো েযো, ধল যণ, 

গুভ, চুকয-ডোিোকে, ভোেি োচোয, প্রভৃকে গুরুেয অযোশধ িকিশয় িশেও ফেখো মোয়।   

 

 ফিন িকচ ভশনয কিশোয-কিশোযীযো এ ধযশনয অোভোকিি িভ যিোশণ্ড করপ্ত য়? ফিন কিশোয-কিশোযীযো এেটো কফধ্বাংী য়? এ 

ফয়শ েোযো ফফ কিছু োযীকযি, বিকফি ও ভোনকি কযফেযশনয ভধ্যকেশয় মোয়। ফয়ঃকিিোরীন বৃকি কনয়ন্ত্রণিোযী কফকবন্ন যশভোন েোশেয 

অকস্থয িশয ফেোশর। এ ফয়শ েোযো ভেকক্ত  গ্রোয নো িশয আশফগেোকিে য়। েোযো ফোস্তফেোশি একিশয় ফভয় স্বশে কফশবোয থোিশে চোয়। 

অনীয় োভোকিি চোও কিশোযশেয কফকবন্ন  অযোশধ ফঠশর ফেয়। ফরখোিোয অকেকযক্ত েখর োভরোশে নো োযো, েোকযদ্র্য, ভো-ফোফো ফো 

অকববোফশিয কনষ্ঠুয োকস্ত, এভনকি কযফোশযয ভোেোকেকযক্ত প্রোচুম যও েোশেয কফথগোকভেোয িোযণ শে োশয। ভো-ফোফোয উেোীনেো এভনকি, 

েোশেয অকেকযক্ত আেয-মত্নও িোনশেয কফচুযকে ঘটোশে োশয।  

 

 কিশোয অযোধী ও পূণ যফয়স্ক অযোধীয ভশধ্য এিটি ফভৌকরি োথ যিয যশয়শে। পূণ যফয়স্ক অযোধীযো কনশিশেয স্বোথ য ফো ীন উশেশ্য 

োকফরয িন্য সুকযিকিেবোশফ অোযোধভরি িভ যিোশণ্ড করপ্ত য়। আয কিশোয-কিশোযী অযোধীযো োধোযণে আগকে নো ফবশফ 

আশফগেোকিে শয় ফো েোশেয চোযোশয কযশফ কফশল িশয ঙ্গী-োথীশেয প্রশযোচনোয় অযোশধ িিোয়।  

 

 আয েোই কিশোয-কিশোযী অযোধীযো কফচোয প্রকক্রয়োয় ফফ কিছু সুকফধো ফবোগ িশয থোশি। কফচোকযি আেোরে, অনুসৃে েণ্ডকফকধ, 

েণ্ডশবোগ প্রকক্রয়ো-ফশেশেই প্রোপ্তফয়স্ক অযোধীশেয তুরনোয় অপ্রোপ্তফয়স্ক অযোধীশেয িন্য ফফ কিছু নভনীয়েো যশয়শে। এিইবোশফ কিশোয 

অযোধীশেয িোকভন প্রকক্রয়োও ি। গুরুেয ফিোশনো অযোশধ িোকভন ফেওয়ো নো ফগশর কিশোয অযোধীফি ফিশর নো ফযশখ কশু উন্নয়ন ফিশে 

যোখশে শফ।  দুধ যল য ফিোশনো কিশোয অযোধীশি কশু উন্নয়ন ফিশে যোখো ঝৌঁকিপূণ য শর েোশি ফিশর োঠোশে শফ, েশফ ফয়স্ক েকণ্ডে অযোধীশেয 

োশথ নো ফযশখ েোশি আরোেো ব্যফস্থোয় যোখশে শফ। কিশোয অযোধীশেয কফচোশয অনুসৃে আইন- কশু আইন ২০১৩ অনুোশয কশু আযোধীশেয 

োকস্তয শফ যোচ্চ ীভো ১০ ফেশযয িোযোেণ্ড। যোশয় ফঘোকলে িোযোফোশয ভশধ্য েকণ্ডে অযোধীয ফয় ১৮ ফেয পূণ য ওয়ো ম যি কশু উন্নয়ন ফিশে 

এফাং ১৮ ফেয োয শয় ফগশর ফোকি েণ্ড ফয়স্ক েকণ্ডে অযোধীয ন্যোয় ফিশর িোটোশে শফ। আইন অনুমোয়ী কিফোয আযোধীশেয আিীফন 

িোযোেণ্ড ফো ভতুযেণ্ড ফেওয়োয কফধোন ফনই। এভনকি আেোরশে কফচোয প্রকক্রয়োয ফম ফিোশনো ম যোশয় কফিি কফশযোধ কনষ্পকিয ভোধ্যশভ ভোভরোয 

কভটভোট িযো মোশফ।  

 িোকেয কেো ফঙ্গফন্ধু ফখ ভৄকিবুয যভোন কশু-কিশোযীশেয কফিোশ কশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন িশযকেশরন। োঁয সুশমোগ্ িন্যো 

প্রধোনভন্ত্রী ফখ োকনো িোকোংঘ কশু অকধিোয নশেয অনুযশণ কশু আইন ১৯৭৪-ফি আশযো ভেশগোশমোগী িশয কশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন 

িশযন। িোকোংঘ ফেঁশধ ফেওয়ো ফয়ীভোয ফপ্রকেশে কশুশেয (১৩ ফেয ম যি) োোোক কিশোযযোও (১৩ ফথশি ১৮ ফেয) এ আইশনয 



আওেোয় ফি। আয েোই কিশোয ির্তযি াংঘটিে কফকবন্ন অযোশধয েেি ও কফচোয, যোশয় ফঘোকলে েণ্ড িোম যিয িযো, অকযণে অযোধীশেয 

াংশোধশনয ভোধ্যশভ ভরধোযোয় কপকযশয় আনো ভোশি এ ধযশনয অযোধ প্রকেশযোধ ও প্রকেিোশযয মোফেীয় িোম যক্রভ কশু আইন ২০১৩-ফে 

উশল্লখ িযো শয়শে। এ আইশনয আশরোশি ফেফয ির থোনোয় কশুশেয কফলয় কনশয় এিটি আরোেো ফডস্ক (কশু কফলয়ি ফডস্ক কশশফ অকবকে) 

ফখোরো শয়শে। কিশোয অযোধ াংক্রোি ির ভোভরো কনষ্পকিশে এ ফডস্ক িোি িশয। এিিন পুকর িভ যিেযো (কশু কফলয়ি পুকর িভ যিেযো 

কশশফ অকবকে) এ ফডশস্কয েোকয়শে থোশিন। কেকন কিশোয অযোধীশেয ভোভরো েেোযকিয ফেশে ভোিশফো অকধেপ্তশযয প্রকেকনকধ ও াংকিষ্ট্ 

আেোরশেয োশথ োফ যেকণি ভন্বয় োধন িশযন। কিশোয অোযোধ ভোভরোগুশরোয কফশল কেি কফশফচনো িশয এ ধযশনয ভোভরো কনষ্পকিশে কশু 

আেোরে প্রকেষ্ঠোয কফধোন যোখো শয়শে এ কশু আইশন। আইশন প্রস্তোকফে এ ধযশনয আেোরে এখশনো ফেশ প্রকেষ্ঠো য়কন। ফ ফপ্রেোশট প্রস্তোকফে 

আেোরে প্রকেষ্ঠো নো ওয়ো ম যি কিশোয অযোধ ভোভরো কনষ্পকিয েোকয়ে ফেওয়ো শয়শে নোযী ও কশু কনম যোেন েভন ট্রোইবুযনোরশি। ফেযভোশন 

োযোশেশ এ ধযশনয ১০১টি ট্রোইবুযনোর কনয়কভেবোশফ কিশোয অযোধ ভোভরোয শুনোকন িযশে। ফিোশনো ফিরোয় এ ট্রোইবুযনোর নো থোিশর ফ 

ফিরোয ফিরো ও েোয়যো িি কনশিই কিশোয আযোধ ভোভরোয শুনোকন িশযন।   

 

 কশু আইন ২০১৩-ফে ফরো শয়শে, কশু আেোরে অযোধ িোকভনশমোগ্ নো শরও িোভোনে ফো িোভোনে েোিোই কিশোয 

অযোধীশি িোকভশন ভৄকক্ত কেশে োযশফ। এ আইশন ফিোশনো ভোভরোয় কিশোয অযোধী ফগ্রপেোশযয ফেশে েোশি োেিিো যোশনো মোশফ নো ফো 

ফিোভশয যক কেশয় ফাঁধো মোশফ নো। বয়বীকে দূয িযশে কশু-আেোরশে িোঠগিো, রোরোলু ফঘযো আেোরে িে প্রভৃকে কযোয িযশে শফ, 

আেোরশে উকস্থে পুকর েস্য, আইনিীফী ও অকপকয়োরশেয কনধ যোকযে ইউকনপশভ যয কযফশেয ইনপযভোর ফোোি যশে শফ। ভোভরোয 

শুনোকনশে রূঢ় বোলো ফো কশুসুরব নয় এভন ব্যফোয কযোয িযশে শফ। কশু-আেোরে আশে প্রেোশনয ফেশে াংকিষ্ট্ কিশোয ম্পশিয 

‘অযোধী’ ‘েকণ্ডে’ ফো ‘েণ্ডোশে’ প্রভৃকে িশঠোয ব্দ ব্যফোয িযশে োযশফ নো। আেোরেশি কশু আইশন ব্যফহৃে কযবোলো ব্যফোয িযশে শফ। 

ভোভরোয শুনোকনিোশর ভো-ফোফো, অকববোফি, আত্মীয়-স্বিন অকবভেক্ত কশু-কিশোযশেয োশথ আেোরশে উকস্থে থোিশে োযশফন। ভোভরোয় িকিে 

কশু-কিশোযশেয েকফ ফো ভোনোকনিয াংফোে গণভোধ্যশভ ফো োভোকিি ফমোগোশমোগ ভোধ্যশভ প্রচোয িযো মোশফ নো।  

 

 কশু-কিশোযশেয ঠিিবোশফ গশি ফেোরো অযোধপ্রফণেো ফথশি দূশয যোখশে ফেব্যোী ব্যোি প্রোকেষ্ঠোকনি অফিোঠোশভো গশি 

তুশরশে যিোয। এ াংক্রোি আইন-িোনুন ও নীকে ভেশগোশমোগী িযো শয়শে। ভোেো-কেো ও অকববোফশিয অনুকস্থকেশে অনোথ কশুশেয েোকয়ে 

যিোযশি কনশে য়। এফ কশুয খোয, ফস্ত্র, আশ্রয়, কেো, কচকিৎো কফকবন্ন ফভৌকরি চোকেো কনকিে িশয যিোকয কশু কযফোয, যিোকয 

আশ্রয় ফিে, দুস্থ কশু প্রকেণ ও পুনফ যোন ফিে, কিশোয-কিশোযী উন্নয়ন ফিে, ফেোটভকণ কনফো প্রভৃকে নোনো প্রকেষ্ঠোন কযচোরনো িযো শে। 

ভকরো ও কশু কফলয়ি ভন্ত্রণোরশয়য েত্ত্বোফধোশন োযোশেশ ইউকনয়ন ম যোশয় আট োিোয ক্লোফ কশু-কিশোযশেয কনশয় িোি িযশে। অযোধপ্রফণ 

কশু-কিশোযশেয াংশোধশনয কফলয়টি এফ ক্লোফ গুযে কেশয় থোশি। ফেযভোশন আইকন প্রকক্রয়োয োশথ ম্পৃক্ত ফো আেোরশেয আশেশ েণ্ড 

ফবোগযে এি োিোয এিশো’য ফফক কিশোয-কিশোযীশি চোযটি উন্নয়ন ফিশে যোখো শয়শে। এয ভশধ্য ভোিশফো অকধেপ্তয কযচোকরে 

গোিীপুশযয টঙ্গী ও মশোশযয পুশরযোট িোেীয় কিশোয উন্নয়ন ফিশে নয়শো’য ফফক কিশোযশি আশ্রয় ফেওয়ো শয়শে। এ ধযশনয দুশো’য 

ভশেো কিশোযীশি ভোিশফো অকধেপ্তশযয েত্ত্বোফধোশন গোিীপুশযয ফিোনোফোকিশে এফাং ভকরো কফলয়ি অকধেপ্তশযয েত্ত্বোফধোশন িয়শেফপুশযয 

িোেীয় কিশোযী উন্নয়ন ফিশে যোখো শয়শে। ভোিিল্যোণ ভন্ত্রীয ফনর্তশে িোেীয় ম যোশয় কশু িল্যোণ ফফোড য কশু-কিশোযশেয কফথগোকভেো 

ফযোধ েোশেয োকফ যি িল্যোশণ গৃীে কফকবন্ন িভ যসূকচ েেোযি িশয থোশি। ফিরো ম যোশয় ফিরো প্রোি এফাং উশিরো ম যোশয় উশিরো কনফ যোী 

িভ যিেযোয ফনর্তশে কশু িল্যোণ ফফোড য এিই ধযশনয েোকয়ে োরন িশয।   

 

 কিশোয অযোধ ভস্যো প্রকেিোশয কযফোয, ভোি, কেোপ্রকেষ্ঠোশনয গুরুেপূণ য ভূকভিো যশয়শে। ফখরোদৄরো, োাংস্কৃকেি িোম যক্রভ, 

কনয়কভে িোউকিকরাং, োভোকিি ও ধভীয় ভল্যশফোধ রোরন এফাং সুদৃঢ় োকযফোকযি ফিন কশু-কিশোযশেয  ফ ধযশনয অযোধ ফথশি দূশয যোখশে 

গুরুেপূণ য ভূকভিো যোখশে োশয। এশেশে কেোপ্রকেষ্ঠোনগুশরো কযচোকরে কেোভরি িোম যক্রভ কফশলবোশফ উশল্লখশমোগ্। েশফ ফশচশয় গুরুেপূণ য 

ভো-ফোফো, অকববোফি ও কযফোশযয েস্যশেয ভূকভিো। কশু-কিশোযযো ফিোথোয় মোশে, িোয োশথ কভশে- প্রভৃকে ফভয় ম যশফেশণ যোখশে 

শফ। োশনয োোোক কশু-কিশোযশেয আশফগ অনুভূকেশি গুরুে কেশে শফ। েোশেয িথো শুনশে শফ। কযফোশযয অকযীভ বোশরোফোো ও 

মশত্ন আিশি এিিন কিশোয অযোধী শয় উঠশে োশয আগোভীিোশরয সুশমোগ্ নোগকযি।  

 

কপচোশযয ফরখি ভৄ: োইফুল্লো, েথ্য অকধেপেশয ককনয়য উপ্রধোন েথ্য অকপোয কশশফ িভ যযে। 

 

 

১৮.০৮.২১    (কআইকড কপচোয) 

 

 


