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 রাজলাীর াধবনা, অষ্টম শ্রেধিতে অধ্যয়নরে বয় আনুমাধনক ১৪ তব । স্বপ্ন োর শ্রখাপড়া কতর ধনতজর পাতয় 

দাঁড়াতব। একটা ভাতা চাকধর করতব । ধকন্তু  কতরানাভাইরাতর প্রাদুভভাতব গেবছর ধলক্ষাপ্রধেষ্ঠান বন্ধ তয় যায়। ধদনমজুর 

বাবা কাজ াধরতয় ংাতরর চাধদা শ্রমটাতে অক্ষম তয় পতড় । খরতচর দায়মুধির জন্য ধেধন অপ্রাপ্ত বয়স্ক াধবনার ধবতয় 

ধদতয় শ্রদন। 
 

প্রাচীনকা শ্রেতক শ্রমতয়তদরতক ‘পধরবাতরর শ্রবাঝা ’ মতন করার মানধকো  এখনও ধবদ্যমান। োরই প্রধেফন  

াধবনা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যধির ধবতয় মানেই বাল্যধববা। এই উপমাতদতল বাল্যধবতয়র প্রো প্রচধে আতছ এক াজার বছর 

পূব ভ শ্রেতক। েতব এটি প্রশ্নধবদ্ধ য় ধবংল লোব্দীর ধদতক , যখন ধবধভন্ন শ্রদতল ধবতয়র ব ভধনম্ন বয় বৃধদ্ধপায় । গতবিায় শ্রদখা 

শ্রগতছ, ধবশ্বব্যাপী বেভমাতন জীধবে ৬৫ শ্রকাটি নারীর ধবতয় তয়ধছ শললতব । এর প্রায় অতি ভক ঘতটতছ বাংাতদল , ব্রাধজ, 

ইধেওধপয়া, ভারে ও নাইতজধরয়ায় । হতাশার বিষয় হনে, বাংাতদল বাল্যধবতয়র উচ্চাতর ধবতশ্ব চতুে ভ এবং দধক্ষি 

এধলয়ায় এক নম্বর শ্রদল। 

ইউধনততফর েথ্যমতে , বাংাতদতল ধলশু ধবতয়র প্রবিো ১৯৭০ াতর তুনায় ৯০ লোংতলর শ্রবধল কতমতছ । 

াম্প্রধেক বছরগুতাতে রকাধর -  শ্রবরকাধর প্রতচষ্টায় শ্রদতল বাল্যধবতয়র ার হ্রা শ্রপতও কতরানাকাত আে ভামাধজক 

ধবপয ভতয়র কারতি ধলশু ধবতয় আলঙ্কাজনক াতর বাড়তছ । াম্প্রধেক এ প্রবিো আতরা উনেগজনক। দাধরদ্র্যপীধড়ে ও 

প্রেযন্ত গ্রামগুতাতে কতরানাকাত পধরবাতর শ্রমতয়ধলশুতদর শ্রদখা তয়তছ শ্রবাঝা ধততব । ২০১৯ াত বাংাতদল 

পধরংখ্যান ব্যযতরা  ( ধবধবএ) পধরচাধে জধরতপ শ্রদখা শ্রগতছ , শ্রদতল বাল্যধবতয়র ার ধছতা ৩ ৩ লোংল। ধকন্তু  ম্প্রধে 

ব্র্যাতকর এক মীক্ষায় শ্রদখা শ্রগতছ শ্রয , বাংাতদতল জধরপকৃে ধকছু এাকায় কতরানাকাীন বাল্যধববা ১৩ লোংল বৃধদ্ধ 

শ্রপতয়তছ, যা গে ২৫ বছতর শ্রদতল বাল্যধববাতর তব ভাচ্চার । ইউধনতফ, ইউএনএফধপএ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যালনা এর 

তযাধগোয় শ্রবরকাধর ংস্থা ‘মানুতর জশন্য ফাউতেলন’ পধরচাধে এক জধরতপ শ্রদখা যায় , ২০২০ াত মাতচ ভ শ্রকাধভড-

১৯ শুরুর প্রেম াে মাত শ্রদতলর ২১ শ্রজার ৮৪ উপতজায় প্রায় ১৪ াজার বাল্যধববা ংঘটিে তয়তছ , যা অন্যান্য 

মতয়র তুনায় অতনক শ্রবধল । মাজতবা অধিদপ্ততরর অিীতন পধরচাধে চাইল্ড শ্রল্পাইন -১০৯৮ এর েথ্যমতে 

কতরানাকাীন বাল্যধববা ংখ্যা ধিগুি বৃধদ্ধ শ্রপতয়তছ । এছাড়া জােীয় শ্রল্পাইন ১০৯  অন্যান্য নম্বরগুতাতে 

বাল্যধবতয়র ঘটনার শ্রফানকতর ংখ্যা শ্রবতড়তছ । রাজলাী শ্রজা ধলক্ষা অধফতর েথ্যমতে , রাজলাীতে ষ্ঠ শ্রেতক দলম 

শ্রেধি পয ভন্ত প্রায় ৬ াজার ৫১২ জন ছাত্রী বাল্যধবতয়র ধলকার তয়তছ । ধবগে দলতক বাল্যধবতয় শ্ররাতি রকাতরর ব 

অজভনতক ব্যে ভোয় পয ভবধে করার  হুমধকতে শ্রফতছ কতরানাকাত বাল্যধবতয় বৃধদ্ধর  এই উচ্চার । 

মাজ ধবজ্ঞানীরা বতছন, তৃেীয় ধবতশ্বর শ্রদলগুতাতে বাল্যধবতয়র একটি অন্যেম কারি পধরবার ও মাতজ নারী 

পুরুতর ক্ষমোর ভারাম্যীনো। পুরুোধিক মাতজ বাল্যধবশ্রয়র মাধ্যতম নারী -পুরুতর অমোতক প্রধেধষ্ঠে করা য় । 
বাংাতদতলও পধরবারগুতাতে শ্রছত ও শ্রমতয়রা ধভন্ন ধভন্নভাতব শ্রবতড় উতে । পধরবার, মাজ এবং ধবধভন্ন প্রধেষ্ঠাতন মাধ্যতম 

োরা ধভন্নধভন্ন সুতযাগসুধবিা াভ কতর , ধভন্ন দাধয়ত্ব পান করতে য় । শ্রছত ন্তাতনর মাধ্যতম বংল এবং ম্পদ রক্ষা য় 

এবং শ্রমতয়তদর ধববাতর উপযুি কতর শে ধর করা য়। কতরানা পধরধস্থধে এই বাঁিািরা ধচন্তার  রদ ধততব কাজ কতরতছ।  

আতয়র উৎ বন্ধ বা ংকুধচে তয় যাওয়ায় এবং এই ংকট দীঘ ভাধয়ে ওয়ার আলঙ্কায় মা-বাবাতদর অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমতয়র 

ধবতয় শ্রদওয়ার সুতযাগতক কাতজ াধগতয়তছন । এছাড়া দীঘ ভধদন িতর ধলক্ষাপ্রধেষ্ঠান বন্ধ োকায় গ্রামীি পধরবারগুতা  

শ্রমতয়তদর ধলক্ষাজীবন প্রধম্বে না করতে এবং ভারমুি ও ধনধিন্ত োকতে অতনক অধভভাবক কমবয়ধ শ্রমতয়র ধবতয়  

ধদতয়তছন। কতরানার জন্য মাগম কতর ামাধজক অনুষ্ঠান আতয়াজতন ধনতিাজ্ঞা োকায় অতনতকই ঘতরায়াভাতব ধবতয়র 

আনুষ্ঠাধনকো ম্পন্ন করতছন । ফত বাল্যধবতয় প্রধেতরাতি প্রলাতনর নজরদাধর এড়াতনা ম্ভব তে । কডাউতন 

ধনকটাত্মীয়শ্রদর িারা শ্রমতয়ধলশুতদর শ্রযৌন য়রাধনর ঘটনা বৃধদ্ধ পাওয়ায় অতনক অধভভাবক শ্রমতয়তদর ধবতয় ধদতেন । মাজ 

ধবতেকরা বতছন , অধভবাী েধমক ধবধভন্ন শ্রপলার প্রধেধনধিরা কতরানাকাত শ্রদতল ধফতরতছন । ‘পাত্র’ ধততব 

প্রবাীতদর চাধদা শ্রবধল বত কন্যাধলশুতদর অধভভাবকরা ধবতয় ধদতেন। যার ফস্বরূপ কতরানায় বাল্যধবতয় ‘নয়া মামাধর’ 

ধততব শ্রদখা ধদতয়তছ। 

বাল্যধবশ্রয় নারীর ক্ষমোয়তনর অন্যেম অন্তরায় এবং মানবাধিকাতরর ঙ্ঘন । বাল্যধবতয়র ধলকার শ্রমতয়তদর 

ধলক্ষার সুতযাগ বন্ধ তয় যায় যা োতদর অে ভননধেক মুধিতক বাঁিাগ্রস্ত কতর এবং পধরবাতর পুরুতর াতে োতদর অম  
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অবস্থান শেধর য় । এর ফত পাধরবাধরক ধংোর ধলকার য় োরা । ধলক্ষা শ্রেতক বধিে ওয়ায় অতনক ধবতয় 

শ্রমতয়তদর তচেনোর অভাব শ্রদখা যায়।  শ্রমতয়রা কমবয়ত গভভিারি কতর ফত ন্তান জন্দাতন জটিো সৃধষ্ট য়। 
বাল্যধবতয় মাতৃস্বাস্থয ছাড়া ধলশুস্বাতস্থযর জন্য মারাত্নক হুমধকস্বরূপ। এতে মাতৃমৃতুয ও ধলশুমৃতুযর ার অতনক শ্রবতড় যায়।  

গতবিায় শ্রদখা শ্রগতছ, ১৮ বছতরর নীতচ শ্রমতয়তদর অপধরিে ন্তান বা কম ওজতনর ন্তান জন্দাতনর ম্ভাবনা ৩৫ -৫৫ 

লোংল এবং ধলশুমৃতুযার ৬০লোংল। কমবয়ধ নারীর গভভজাে ধলশুতদর শ্ররাগপ্রধেতরাি ক্ষমো খুবই দুব ভ ও শ্রবধলরভাগ 

ধলশুই অপুধষ্টতে শ্রভাতগ । যা শ্রযতকা শ্রনা শ্রদতলর উন্নধের অগ্রগধেতক ব্যাে কতর। বাল্যধবতয় শ্রমতয়তদর শ্রমিা ও ম্ভাবনাতক 

অতকতজা  কতর শ্রদয়, ফত শ্রদল একটি শ্রমিাবী প্রজন্ শ্রেতক বধিে য়।  

প্রিানমিী শ্রলখ াধনা ২০১৪ াত েতন অনুধষ্ঠে বাল্যধববা ধবয়ক শবধশ্বক তম্মতন অঙ্গীকার কতরন , 

২০২১ াতর মতধ্য ১৫ বছতরর নীতচ শ্রমতয়তদর ধববা এবং ২০৪১ াতর মতধ্য বিরতনর বাল্যধববা বন্ধ তব । শ্রতক্ষয 

রকার বাল্যধবতয় শ্ররাতি শ্রবল ধকছু উতেখতযাগ্য পদতক্ষপ ধনতয়তছ এবং ফো অজভন কতরতছ । বাল্যধবতয় প্রধেতরাি ও 

নারী উন্নয়তন ধবধভন্ন আইন , ধবধি ও কম ভপধরকল্পনা প্রিয়ন করা তয়তছ । জােীয়, শ্রজা, উপতজা ও  ইউধনয়ন পয ভাতয়র 

কধমটিগুতা বাল্যধববা প্রধেতরাি ও তচেনো সৃধষ্টতে কাজ করতছ । বাল্যধববা ও শ্রযৌতুক প্রধেতরা শ্রি ামাধজক 

তচেনো সৃধষ্ট এবং মাতজর ধবধভন্ন স্ততরর প্রাধন্তক ও অায় ধকতলার-ধকতলারীতদর শ্রজোর শ্রবইজড শ্রন্প প্রধেতরাি 

করার জন্য ৮ াজার ধকতলার-ধকতলারী ক্লাব স্থাপন করা তয়তছ । মধা ও ধলশু ধবয়ক মিিায় মধাতদর ধবধভন্ন 

মস্যা মািাতনর জন্য ১ শ্রকাটি মধাতক েথ্যতবা প্রদাতনর ক্ষযমাত্রা ধনি ভারি কতরতছ। 

বাল্যধবতয় প্রধেতরাতি রকাতরর আতরকটি মতয়াপতযাগী উতদ্যাগ ২০১৭ াতর শ্রফব্রুয়াধরতে ংতদ পাল ওয়া 

‘বাল্যধববা ধনতরাি আইন -২০১৭’'৷ এ আইন পাতলর ফত ধব্রটিল আমত প্রিীে  ‘চাইল্ড ম্যাতরজ শ্ররতেইন্ট অযাক্ট -১৯২৯' 

বাধে তয় যায়৷ বাল্যধববা ধনতরাি আইন -২০১৭ পাতলর আতগ বাল্যধববা শ্ররাতি , ধব্রটিল রকার প্রিীে  ‘চাইল্ড ম্যাতরজ 

শ্ররতেইন্ট অযাক্ট-১৯২৯' ধছ, যাতে বা তয়ধছ শ্রকাতনা নারী ১৮ বছতরর আতগ এবং শ্রকাতনা পুরু ২১ বছতরর আতগ যধদ 

ধববা বন্ধতন আবদ্ধ য় , েতব ো লাধস্ততযাগ্য অপরাি৷ এই লাধস্তর ময়কা এবং অে ভদণ্ড বেভমান মতয়র াতপতক্ষ 

উতেখতযাগ্য মাত্রায় কম ধছ, ফত এই আইনটি অনুপযুি তয় প শ্রড়৷ ২০১৭ াত প্রিীে বেভমান আইতন বয়তর ীমা 

একই শ্ররতখ , লাধস্তর ময়কা এবং অে ভদতণ্ডর পধরমাি তব ভাচ্চ দুই বছর এবং এক ক্ষ টাকা পয ভ ন্ত বৃধদ্ধ করা তয়তছ৷ 

পালাপাধল, নতুন আইতন লাধস্তর আওোয় কারা আতব  োর পধরষ্কার ধনতদ ভলনা শ্রদওয়া তয়তছ৷ যারা ধবতয় পধরচানা 

কতরন এবং ধবতয় শ্ররধজধি কতরন , োতদর ও লাধস্তর আওোয় আনা তয়তছ৷ অে ভাৎ শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক বর , কতন বা োতদর 

পধরবার ংধেষ্ট বাই আইন ভতঙ্গর লাধস্ত পাতব। নতুন আইতনর বতচতয় ভাতা ধদক তে , প্রমািক প্রদল ভতনর জন্য বয় 

ধনি ভারিকারী নদগুতা ‘ধনধদ ভষ্ট'।  

জাধের ধপো বঙ্গবন্ধু শ্রলখ মুধজব্যর রমাতনর আদতল ভ পধরচাধে শ্রলখ াধনার রকার নারীর ক্ষমোয়তন  শ্রয 

শ্রকাতনা ধদ্ধান্ত ও গৃীে পদতক্ষপ বাস্তবায়তন আপীন।  বাল্যধবতয়র অবান ঘটাতনা নারীর ক্ষমোয়তনর অন্যেম পূব ভলেভ। 

বাল্যধবতয় শ্ররাতি অতনক বছর িতরই রকার তচষ্ট। ধকন্তু কতরানা  মামাধরতে মতয়াপতযাগী,  সূদুর প্রারী ও বাস্তবমুখী 

পধরকল্পনা গ্রি প্রতয়াজন, যা বাল্যধবতয় শ্ররাতি াম্প্রধেক অগ্রগধেতে আতরা শ্রবগবান করতে পাতর। এছাড়া, প্রতয়াজন 

রকার ও ধধভ শ্রাাইটি এবং  শ্রবরকাধর ও আন্তজভাধেক ংস্থার মতধ্য সুমন্বয়। প্রলান, জনপ্রধেধনধি, ধলক্ষক ও 

মাতজর অগ্রর নাগধরকতদর অংলগ্রতির ধভধিতে বাল্যধবতয় শ্ররাতি কাজ করতে তব। তনি সিার আনে বাল্যধবতয়র 

মতো ামাধজক ব্যাধি ধনর্ম ভশ্র নারীর প্রধে সমানের প্রবতটি স্তনর অম ও শ্রনধেবাচক দৃধষ্টভধঙ্গর পধরবেভন ঘটাতে তব। 

েতবই বঙ্গবন্ধুর স্বতপ্নর শবম্যমুি, ময ভাদাপূি ভ ও অধিকারধভধিক ‘শ্রানার বাংা’ গতড় শ্রোা ম্ভব তব।  

# 

শ্রখক- েথ্য অধফার, েথ্য অধিদফের। 

১৬.১১.২০২১         বিআইবি বিচার 

 


