
কিশ োরীর জীবন খেলনো নয় 

খেকলনো আক্তোর 

বোল্যকববোহ ক শুর খমৌকলি মোনবোকিিোশরর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বোল্যকববোশহর িোরশে কবশে লক্ষ লক্ষ ক শুর শ  বিোল 

মোরোত্মিভোশব ক্ষকিগ্রস্ত হয়। জোিীয় উন্নয়শনর লক্ষযমোত্রোশি ত্বরোকিি িরোর খক্ষশত্র খমশয় ক শুর অকিিোর রক্ষো ও নোরীর ক্ষমিোয়ন 

গুরুত্বপূে ণ কবষয় কহশেশব কবেব্যোপী স্বীকৃি। বোল্যকববোহ কনশরোশির কবষশয় জোকিেংশের ক শু অকিিোর েনদ এবং SDGs এ কবশ ষ 

কদিকনশদ ণ নো রশয়শে। উন্নি , স্বোিীন ও সুন্দর জীবশনর  অকিিোরী হওয়ো প্রকিটি মোনুশষর িোশে স্বশের মশিো। প্রকিটি ক শু স্বে কনশয় 

বখ োহয়। বোল্যকবশয় হশল ক শুর স্বে ধ্বংে হশয় যোয়। পৃকিবী একিশয় চলশে িোর আপন িকিশি।  এই িকির হোল িরশি হশব নোরী- পুরুষ 

উভয়শি। কিন্তু েোমোকজি ব্যোকি বোল্যকবশয় বোিোগ্রস্ত িরশে নোরী েমোশজর একিশয় চলো। এিই েোশি বোিোগ্রস্ত িরশে খদশ র একিশয় 

চলোও।  

 

বোল্যকববোহ নোমটোর েোশি শিশ োর শিশ োর এিটো ভোব রশয়শে। বিণমোশন বোংলোশদশ র অন্যিম েমস্যোগুশলোর মশে 

বোল্যকববোহ এিটি। এিেময় বোল্যকববোহ বোংলোশদশ  মহোমোকর আিোর িোরে িশরকেল। এেশনো খয বোল্যকববোহ হয় নো িো নয়। প্রিয্ 

অঞ্চশলর খমশয়শদর জন্য এই  ব্দটো কবভীকষিোময় এি অেোয়। বোল্যকববোহ  বো ক শুকববোহ বলশি ঐ কববোহশি খবোঝোশনো হয়, খযেোশন 

বর ও িশন উভশয় বো খয খিোশনো এিজন ক শু। বর-িশন দুজশনরই বো এিজশনর বয়ে কবশয়র জন্য আইন দ্বোরো কনি ণোকরি বয়শের িম 

হশল িো আইশনর খচোশে বোল্যকববোহ বশল কচকিি হশব।  

 

হোভ ণোর্ ণ ও িযোকলশ োকন ণয়ো কবেকবদ্যোলয় এবং ওয়োর্ল্ণ ইশিোনকমি খ োরোশমর (র্কিউইএ ) খযৌি উশদ্যোশি িরো খজন্ডোর গ্যোপ 

করশপোট ণ অনুেোশর রোষ্ট্র ক্ষমিোয় অবস্থোন কবশবচনোয় নোরীর ক্ষমিোয়শন বোংলোশদশ র নোম আশে এি নম্বশর। িশব নোরীর েোকব ণি 

ক্ষমিোয়শন বোংলোশদশ র অবস্থোন ৪৮িম। নোরী উন্নয়শনর েোকব ণি সূচশি এক য়ো ও প্র ো্ মহোেোিরীয় অঞ্চশলর ২৪টি খদশ র মশে 

অশেকলয়োর পশর কদ্বিীয় অবস্থোশন আশে বোংলোশদ । ওয়োর্ল্ণ ইশিোনকমি খ োরোশমর (র্কিউইএ ) খলোবোল খজন্ডোর গ্যোপ-২০২১ েোশলর 

প্রিোক ি প্রকিশবদশন ১৫৬টি খদশ র মশে বোংলোশদ  দকক্ষে এক য়োয়  ীশষ ণ রশয়শে। নোনোসূচশি কবশের খরোল মশর্ল বোংলোশদ । কদশন 

কদশন বোল্যকববোশহর হোর িশম এশেকেশলো। কিন্তু িশরোনো মহোমোকরর মশে খবশ শে বোল্যকববোহ। ক ক্ষোপ্রকিষ্ঠোন বন্ধ ও ক শুশদর 

জনেমোিশম অনুপকহহকি েশত্বও েোরোশদশ  বোল্যকবশয়, ক শু িষ ণশের েটনো খবশর়্েশে। এর  শল বোংলোশদশ  ক শুশদর পকরকহহকি 

উশদ্বিজনি বশল মোনুশষর জন্য  োউশন্ড শনর (এমশজএ ) এি পয ণোশলোচনোয় উশ  এশেশে ২০২১ েোশল স্কুল খেোলোর পরপর েংবোদপশত্র 

প্রিোক ি ৮৭ টি েবর খিশি ৪৩ হোজোর ৫৪ টি বোল্যকবশয়র েংবোদ পোওয়ো খিশে। অন্যকদশি ২০২০ এ বোল্যকবশয়র ক িোর হশয়কেল ১০১ 

জন ক শু। িশরোনো মহোমোকরর দীে ণ খদ বেশর শুধু টোঙ্গোইল খজলোয় এি হোজোর দুই  ি কবয়োকি টি বোল্যকবশয়র েটনো েশটশে।  

 

অল্পবয়শে খমশয়শদর কবশয় হওয়োর িোরশে খদশ  কববোহ কবশেদ, নোরীর প্রকি েকহংেিো এবং পোকরবোকরি কনয ণোিন খবশ  যোয়। িমবয়কে 

খমশয়রো কবশ ষ িশর   স্বোমী ও  শুরবোর্ীর পক্ষ খিশি মোনকেি,  োরীকরি ও খমৌকেি হয়রোকনর ক িোর হওয়োয় ঝুঁকির মশে িোশি। 

পকরেংখ্যোশন খদেো যোয়  িিরো ৮৯ ভোি বোল্যকববোশহর িোরে ইভটিকজং এবং  িিরো ৮২ ভোি খক্ষশত্রই অকভভোবি ভীি হশয় 

অপ্রোপ্তবয়স্ক িন্যোশি দ্রুি কবশয় খদয় বো খদওয়োর খচষ্টো িশর। বোল্যকবশয়র িোরশে নোরীর ক ক্ষো গ্রহেও বন্ধ হশয় যোয়। উপযুক্ত হওয়োর 

আশিই েংেোশরর নোরী  অি ণননকিিভোশব স্বোবলম্বী হশি পোশর নো। পয ণোয়ক্রশম পোকরবোকরি ও েোমোকজিভোশব শবষশের ক িোর হয়। িম 

বয়শের অজুহোি খদকেশয় নোরীশি পকরবোশর কেদ্ধো্ গ্রহশে ভূকমিো রোেোর খক্ষশত্র গুরুত্ব খদয় নো। েশব ণোপকর, বোল্যকবশয়র িোরশে খমশয়ক শু 

খিবল পকরপূে ণভোশব খবশ  উ শি পোশরন নো িো নয় পূে ণবয়শে খপৌুঁশেও খযোগ্য, দক্ষ ও িম ণক্ষম নোরী কহশেশব পকরবোশর, েমোশজ ও রোশষ্ট্র 

যিোযি ভূকমিো পোলশন ব্যি ণ হয়। বোংলোশদশ  মো ও ক শুমৃত্যযর হোর হ্রোে, ি  আয়ু বৃকদ্ধেহ প্রোয় েব সূচশি অগ্রিকি হশলও খটিেই 

উন্নয়ন লক্ষযমোত্রো (এেকর্কজ) অজণশনর পশি েবশচশয় ব  বোিো বোল্যকবশয়। েোরোকবশে ১৫ খিশি ১৯ বের বয়েী কিশ োরীশদর মৃত্যযর 

কদ্বিীয় িোরে িভ ণিোলীন ও প্রেবিোলীন জটিলিো। বোংলোশদশ র মশিো খদ গুশলোয় বোল্যকবশয় েবশচশয় ব  েোমোকজি েমস্যো এবং 

জনেংখ্যো কনয়ন্ত্রেও অন্যিম বোিো; খিননো ২০৩০ েোশলর মশে কিশ োরী স্বোস্থয উন্নয়শনর ওপশরই এেকর্কজ অজণশনর েো ল্য কনভ ণর 

িরশে অশনিেোকন। 

 

বোল্যকববোশহর জন্য েচরোচর দোকরদ্র্য, অক ক্ষো, কনরোপত্তোহীনিো ইিযোকদ িোরেেমূহশি দোয়ী িরো হশলও খেগুশলো বোল্যকববোশহর 

মূল িোরে নয়। ঐ িোরেগুশলোর েমোিোশনর জন্য কববোহ খদওয়ো যোশব এমন িিোও আইশনর খিোিোও বলো হয়কন। এিটি শবি কববোশহর 

জন্য অ্ি কববোহ পক শয়  কদশি হয়। যিক্ষে  পয্ খিউ ঐ কববোহ নো পক শয় খদন িিক্ষে  পয ণ্  খিোন পোত্রপোত্রী কনশজশদর খি 

কববোকহি বলশি বো খেোষেো কদশি পোশর নো । সুিরোং পোত্র বো পোত্রীর আইশন কনি ণোকরি বয়ে নো হওয়ো পয ণ্  খয বো যোরো কববোহ প োন 

বোল্যকববোশহর জন্য মূলি িোরোই দোয়ী। এদশর েহোয়িো েো ো পোত্র/পোত্রী অকভভোবি বো েমোশজর িণ্যমোণ্য ব্যকক্ত িোশরো পশক্ষই কববোহ 

েপন্ন িরো েম্ভব নয়। সুিরোং এশদর েশচিন, েক্ষমিো বৃকদ্ধ, দোয়বন্ধ ও কনয়ন্ত্রে িশর বোল্যকববোশহর হোর দ্রুি িকমশয় আনো েম্ভোব। বাল্য 

বববাহ বির াধ আইি, ২০১৭ এ  ২(৫) ধা া অনুযায়ী, ‘বাল্য বববাহ অর্ থ এইরুপ বববাহ যা  ককারিা এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত 

বয়স্ক’। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্ থ বববারহ  কক্ষরে ২১ বছ  পূর্ থ কর  িাই এমি পুরুষ এবং ১৮ বছ  পূর্ থ কর  িাই এমি িা ী। ১৬ অনুরেরে 

 রয়রছ ধম থ, ক াে ও জাবি বিবব থরেরষ সকল পূর্ থ বয়স্ক ি -িা ী  ববরয় ক া  এবং পব বা  প্রবিষ্ঠা  অবধকা   রয়রছ. ১৬(২) অনুরেরে 

ববরয়রি ইচ্ছুক পূর্ থ বয়স্ক ি -িা ী  স্বাধীি ও পূর্ থসম্মবিরিই ববরয় সম্পন্ন হরব। বেশু অবধকা  সিে ১৯৮৯ কছরল ও কমরয়রে  ববরয়  



বয়স ১৮ বিধ থা রর্  জন্য সকল কেেরক অনুর াধ কর রছ। বসর া ১৬ (২)অনুরেরে অনুযায়ী বেশুকারল বা োি ও বেশু বববারহ  ককারিা 

কায থকাব িা র্াকরব িা এবং বববারহ  একটি সব থবিম্ন বয়স বিধ থা র্ ও বববাহ বিবন্ধরি  ব্যবস্থা ক রি হরব। জািীয় বেশু িীবি ২০১১ 

এ  ৮ অনুরেরে  রয়রছ কন্যাবেশু  উন্নয়ি ও সকল ধ রি  ববষম্য দূ  ক রি হরব। িা ী উন্নয়ি িীবি- ২০১১  এ  ১৮.১ অনুরেরে 

বাল্য বববারহ  ববরুরে কর া  আইি প্ররয়া  ক া  কর্ বলা হরয়রছ। লক্ষযমাো ৫.৩ অনুযায়ী বেশু বববাহ, বাল্যবববাহ ও কজা পূব থক 

বববারহ  মরিা সকল ধ রি  প্রর্া  অবসাি ক রি হরব।  

   

কন্যা বেশুরে  জীবরি  শুরু ভারলা হরল পব বা , কেে ও ববশ্ব উপকৃি হরব। কেরে  উন্নয়ি ও োব দ্র্য ববরমাচরি  কায থক  

উপায় বেশুরে  জন্য বববিরয়া  ববরেষ কর  কন্যাবেশুরে  জন্য বববিরয়া । স কা  সকল প্রকা  উন্নয়ি লক্ষযমাো ও েীঘম থরময়াবে 

পব কল্পিায় কন্যাবেশু  অন্তর্ভ থবি ক া  ওপ  কজা  বেরে। অবধক পব মারর্ িা ী বেক্ষক বিরয়া  কেওয়া হরে। কন্যাবেশু  প্রবি সকল 

প্রকা  ববষম্যমূলক আচ র্ দূ ীক র্ এবং পব বা সহ সকল কক্ষরে কজন্ডা  সমিা বিবি ক া  কচষ্টা ক া হরে। বেক্ষা প্রবিষ্ঠারি কযৌি 

হয় াবি প্রবির ারধ কবমটি ক া হরয়রছ। করেণবর্করক্ষ বিয়বমি উপবস্থবি  জন্য কাজ ক রছ স কা । কেলাধুলা ও সাংস্কৃবিসহ বববভন্ন 

কক্ষরে কন্যাবেশু  অংেগ্রহর্ পূরব থ  তুলিায় কবরেরছ । এছাোও স্কুরল কহলর্ সাবভ থস প্রোি ক া  পব কল্পিা হরয়রছ স কার  ।  

 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কেে হাবসিা ২০১৪ সারল লন্ডরি  াল থস সাবমরে প্রিযয় ব্যি কর বছরলি ২০২১ সারল  মরে ১৫ বছর   

বিরচ বাল্য বববারহ  হা  শূরন্য িাবমরয় আিা এবং ১৫- ২১ মরে সং ঠিি বাল্যবববারহ  হা  এক তৃিীয়াংরে িাবমরয় আিা এবং ২০৪১ 

সারল  মরে বাল্যবববাহ পুর াপুব  বন্ধ ক া। বাল্যবববাহ প্রবির ারধ জািীয় পয থারয় কর্রক শুরু কর  মা  পয থারয় বববভন্ন কবমটি কাজ 

ক রছ। মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রী/ প্রবিমন্ত্রী  সভাপবিরে ২৯ সেস্য বববেষ্ট জািীয় কবমটি ও  কজলা পয থারয় ২৫ সেস্য, উপরজলা 

পয থারয় ১৬ সেস্য ও ইউবিয়ি পয থারয় ৫ সেস্য বববেষ্ট বাল্যবববাহ প্রবির ারধ ও সরচিিিা সৃবষ্টরি কাজ ক রছ । ৬৪টি উপরজলায় 

বাল্যবববাহ প্রবির ারধ মবিেব ং কায থক্রম চলমাি  রয়রছ। বাল্যবববাহ ও কযৌতুক প্রবির াধ ও সামাবজক সরচিিিা সৃবষ্ট এবং সমারজ  

বববভন্ন স্তর   প্রাবন্তক ও অসহায় বকরো -বকরো ীরে  কজন্ডা  কবইজ ভারয়ারলন্স প্রবির াধ ক া  জন্য ৬৪টি কজলা  প্রায় ৮ হাজা টি 

বকরো -বকরোব  ক্লাব স্থাপি ক া হরে। িথ্যআপা প্রকরল্প  মােরম মবহলারে  বববভন্ন সমস্যা সমাধারি  জন্য িথ্যরসবা ক া হরে। 

বাল্যবববাহ সম্পরকথ সিকথ ক রি মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রর্ালয় মবহলারে  বববভন্ন  করম  প্রবেক্ষরর্  ব্যবস্থা গ্রহর্ ক রছি। 

এছাোও মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রর্ালয় কতৃথক বাস্তবাবয়ি সকল সামাবজক বি াপত্তা কম থসূবচ  মােরম িা ীরে রক বাল্যবববারহ  

কুফল ববষরয় সরচিি ক া হরে। বপ্রন্ট এবং ইরলক্ট্রবিক বমব য়া বাল্যবববাহ বরন্ধ বববভন্ন  কম সরচিিিা মূলক ববজ্ঞাপি প্রচা  ক রছ। 

 

িা ী ও বেশু বিয থািি প্রবির ারধ ন্যােিাল কহল্পলাইি ১০৯ এ  মােরম কযৌি হয় াবি প্রবির াধ ও বাল্যবববাহ বরন্ধ ৯৮৪১২৫টি 

কফাি কল গ্রহর্ ক া হরয়রছ। বিয থািরি  বেকা  িা ী ও বেশুরে  িাৎক্ষবর্ক সহায়িায় জয় কমাবাইল অযাপস চালু ক া হরয়রছ। কহল্প 

লাইি ১০৯ জািীয় জরুব  কসবা ৯৯৯ ও কহল্পলাইরি  সারর্ একসারর্ কাজ ক রছ। কয ককউ এই বিিটি িাম্বার  কফাি কর  বাল্যবববাহ 

বরন্ধ সাহায্য চাইরি পার । হশব। এেো োও ১০৯৮ নম্বশর খ োন িশর ক শু েহোয়িো খিশের েোহোয্য খনওয়োর সুশযোি আশে। ১৬৪৩০ 

নম্বশর খ োন িশর কবনো েরচোয় েরিোকর আইন েহোয়িো খনওয়ো যোশব। ককাবভ  -১৯ মহামাব   সমরয় মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রর্ালরয়  

কহল্পলাইি বাল্যববরয় বরন্ধ গুরুেপূর্ থ ভূবমকা ক রেরছ। ববশ্বব্যাপী কন্যাবেশু আরদালরি  ফরল বেশু ববরয় ও বাল্যবববাহ বন্ধ হরে। ২০১৪ 

সারল ইউরিরস্কা কতৃথক মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কেে  হাবসিা কন্যাবেশুরে  বেক্ষা প্রসার   জন্য “বপস বি” পু স্কার  ভূবষি হরয়রছি। এছাো 

সাউর্ সাউর্, প্লারিে ৫০:৫০ চযাবম্পয়ি, কলাবাল চযাবম্পয়ি অযাওয়া থ, ও এরজন্ট অব কচঞ্জ অযাওয়া থ, লাইফোইম কবিববউেি ফ  

উইরমি এমপাওয়া রমন্ট অযাওয়া থ, এসব বজ অগ্র বি এবং মুকুেমবর্ পু স্কার  ভূবষি হরয়রছি। 

 

বোল্যকববোশহর  শল এিটি সুন্দর ক শুর জীবন খিশি চশল যোয় শ  শবর হোকে। শুরু হয় িোর িোন্নো। চশল যোয় িোর কনজস্ব 

পেন্দ-অপেন্দ ও ব্যকক্ত স্বোিীনিো। বোল্যকববোশহর িোরশে শুধু িোর পকরবোরই ক্ষকিগ্রস্ত হয় নো, খদ  হয় অপুষ্ট ও দুব ণল। জোকি হয় 

খমিোহীন। এটি এিটি েোমোকজি ব্যোকি। বোল্যকবশয়র ক্ষকিির কদি গুশলো গ্রোশমর মোনুশষর মশে েক শয় কদশি হশব। এই ব্যোকি কনমূ ণশল 

েমোশজর েিল খেকের মোনুশষর ঐিোক্ি প্রশচষ্টো আর েহশযোকিিো প্রশয়োজন। স কার   আন্তব ক প্ররচষ্টায় ২০৪১ সারল  আর ই 

বাংলারেে বাল্যববরয় মুি কেরে পব র্ি হরব বরল আো ক া যায়।   
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