কন্যা শশুয সুযক্ষায় প্রয়য়াজন কয়রয য়মাশগতা
তন্ময় যকায
আজ জাতীয় কন্যা শশু শদফ। কন্যা তুশভ তুচ্ছ নও, নও তুশভ ক্ষুদ্র মশদ তুশভ জজয়গা উয় া, তয়ফ
কযয়ফ শফশ্বজয়। ২০০০ ায়র আভায়দয জদয় জভয়য়য়দয শক্ষায অশধকায, শযপুশি, আইশন ায়তা ও ন্যায়
অশধকায, শিশকৎা সুশফধা ও বফলম্য জথয়ক সুযক্ষা নাযীয শফরুয়ে শিংা ও জজাযপূফ বক ফাল্যশফফা ফয়ে
কাম বকয ভূশভকা ারয়নয উয়েয়ে তৎকারীন যকায়যয ভশরা ও শশুশফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য এক যকাশয
আয়দয় শশু অশধকায প্তায়য শিতীয় শদনয়ক কন্যা শশু শদফ শয়য়ফ ারয়নয শোন্ত জঘালণা কয়য। জ
জথয়কই প্রশতফছয ৩০ জয়েম্বয ফািংরায়দয় ‘জাতীয় কন্যা শশু শদফ’ শয়য়ফ ারন কযা য়চ্ছ। ২০১১
ায়রয ১৯ শিয়ম্বয জাশতিংয়ঘয াধাযণ বায় আন্তজবাশতক কন্যা শশু শদফয়য প্রস্তাফ গৃীত য়। এয পয়র
২০২১ ায়রয ১১ অয়টাফয প্রথভ আন্তজবাশতক কন্যা শশু শদফ ারন কযা য়। আয আভায়দয জদয় জাতীয়
কন্যা শশু শদফ াশরত য়চ্ছ প্রশতফছয ৩০ জয়েম্বয। এফায়যয জাতীয় কন্যা শশু শদফয়য প্রশতাদ্য
শনধ বাযণ কযা য়য়য়ছ –‘‘আভযা কন্যা শশু-প্রমৄশিয়ত মৃে ফ, শিশজটার ফািংরায়দ গড়ফ’’।
জছয়র জাক ফা জভয়য় জাক প্রশতটি ন্তায়নযই জফয়ড় উ ায অশধকায যয়য়য়ছ এফিং তাই ওয়া
স্বাবাশফক। অথি আভায়দয জদয় ফভয়য়ই কন্যা শশুয়ক অতযন্ত তুচ্ছতাশচ্ছয়ল্যয য়ে জদখা য়। এজয়ন্য এ
জদয়য অয়নক প্রতযন্ত গ্রায়ভ জছয়র শশু জন্মগ্রণ কযয়র সৃশিকতবায ‘শনয়াভত’ এফিং কন্যা শশু জন্মগ্রণ
কযয়র ‘অশবা’ শয়য়ফ ধযা য়। জছয়র শশু জন্মগ্রয়ণয য অয়নক শযফায়যই আনয়েয ীভা থায়ক না।
শকন্তু জভয়য় শশু জন্ম ভায়নই জমন ওই শযফায়য জটনয়নয ফাতবা। কন্যান্তানযা শশুকার জথয়কই াভাশজক,
াশযফাশযক, জকায়না জকায়না জক্ষজে যাষ্ট্রীয় নানা বফলয়ম্যয শকায য়ত য়ত জফয়ড় উয় । কন্যা শশুয প্রশত
অফয়রা অয়নক ভয় তায়দয এক অশনশিত বশফষ্যয়তয শদয়ক জ য়র জদয়। কন্যা শশুয়দয অশধকািংই
শশুকার জথয়কই ইবটিশজিং ফা জমৌন য়যাশন, এশি ন্ত্রা, অযণ, ধল বণ ইতযাশদয শকায য়। নানা
বফলম্য, অতযািায়যয শকায য়য় অয়নয়কই শনজ শযফায়যই য়য় য়ড় অায়।
কন্যা শশুযা আভায়দয ভায়জ কতটা অায় তা য়জই প্রশতয়ভান। ফািংরায়দ ভশরা শযলয়দয
জকন্দ্রীয় শরগ্যার এইি উ-শযলয়দ িংযশক্ষত ১৩টি বদশনক শেকায় প্রকাশত িংফায়দয শবশিয়ত গত জুরাই
ভায় জভাট ১৮১ জন নাযী ও কন্যা শশু শনম বাতয়নয শকায য়য়য়ছন ফয়র জানায়না য়য়য়ছ। এয ভয়ে ৭৩
কন্যা শশু এফিং ১০৮ জন নাযী শনম বাতয়নয শকায য়য়য়ছন। জানা জগয়ছ, জানুয়াশয জথয়ক জুন ম বন্ত ছয় ভায়
৪৩১ জন কন্যা শশু ৬৯৭ নাযী ধল বয়ণয শকায ওয়ায ঘটনা ঘয়ট। এয ভয়ে ধল বয়ণয শকায ৬৭ জন।
তন্ময়ে ২৮ কন্যা শশু ধল বয়ণয শকায, াঁি কন্যা শশু দরফে ধল বয়ণয শকায, দুই কন্যা শশু ধল বয়ণয য
তযায শকায ও ধল বয়ণয কাযয়ণ আত্মতযায শকায য়য়য়ছ এক জন। এছাড়াও িায কন্যা শশু ৯ জনয়ক
ধল বয়ণয জিিা কযা য়য়য়ছ। এক কন্যা শশু াঁিজন জমৌন শনীড়য়নয শকায জয়য়ছ। এশি দগ্ধ ও
অশিদয়গ্ধয শকায য়য়য়ছ শতন জন। নাযী ও শশু ািায়যয ঘটনা ঘয়টয়ছ াতটি। শফশবন্ন কাযয়ণ াঁি কন্যা
শশু ২৮ জনয়ক তযা কযা য়য়য়ছ। জমৌতুয়কয কাযয়ণ শনম বাতয়নয শকায য়য়য়ছন ৯ জন এযভয়ে দুই
জনয়ক তযা কযা য়। শফশবন্ন শনম বাতয়নয কাযয়ণ আত্মতযা কয়যজছ শতন কন্যা শশু ১০ জন। ফাল্যশফফা
িংক্রান্ত ঘটনা ঘয়টয়ছ দুইটি ও ফাল্যশফফায়য জিিা কযা য়য়য়ছ একটি। এক কন্যা শশু াইফায অযায়ধয
শকায য়য়য়ছ ছয় জন।
ফািংরায়দয়য জভাট জনিংখ্যায ৪৫ তািং ১৮ ফছয়যয কভ ফয়শ শশু এফিং এয়দয তকযা ৪৮
তািংই কন্যা শশু । একাশধক গয়ফলণা প্রশতষ্ঠায়নয তথ্যানুমায়ী ফািংরায়দয় ফতবভায়ন প্রায় ৩১ রাখ কন্যা
শশু অায়য়েয শকায। এয়দয এখান জথয়ক উঠিয়য় আনয়ত না াযয়র জদয়য াশফ বক উন্নয়ন জকায়না
অফস্থায়তই ম্ভফ য়ফ না। ফতবভায়ন জদয়য প্রায় ৮৩ রাখ কন্যা তদশযদ্র। এয মূর কাযণ াশযফাশকয
দাশযদ্রযতা। যাঞ্চয়রয জিয়য় গ্রাভঞ্চয়রয অফস্থা জফশ খাযা। ঠিক ভয়য় ঠিক শযভায়ণ পুশিকয খাফায

অয়নক কন্যা শশু য কায়র জজায়ট না। পয়র অয়নক কন্যা শশু শকায য়চ্ছ নানা জযাগব্যাশধয। যাস্তায় জফয়ড়
ও া অয়নক কন্যা শশু অজ্ঞতাফত শততাবৃশিয ভয়তা জঘন্যতভ কায়জ জশড়য়য় য়ড়। মা াভায়জয একটি
দৃিক্ষত এ ক্ষত দূয কযয়ত প্রথয়ভই প্রয়য়াজন াভাশজক আয়োরন।
শফয়শ্বয শফশবন্ন জদয়য ভয়ে ফাল্যশফয়য়য়ত ফািংরায়দয়য অফস্থান তৃতীয়। ফািংরায়দয় ১৮ ফছয়যয
আয়গ ফাল্যশফফায়য ায ৪৯ তািং। ত প্রিায আয আইন কয়যও ফাল্যশফয়য় ফে কযা মায়চ্ছ না। স্বাস্থয ও
শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়য়য তথ্য অনুমায়ী তকযা ৬৬ বাগ কন্যা শশুয ১৮ ফছয পূণ ব ওয়ায আয়গই শফয়য়
য়য় মায়। এয ভয়ে ৬৪ বাগ শকয়াযী অফস্থায় গববধাযণ কয়য। জাশতিংয়ঘয শশু শফলয়ক িংস্থা
ইউশনয়য়পয তথ্য অনুমায়ী ফাল্যশফফায়য জক্ষয়ে ফািংরায়দয় ীল বস্থানীয় জদগুয়রায একটি। ফািংরায়দয় ১৮
তািং জভয়য়য ১৫ ফছয ফয়য়য ভয়ে শফয়য় য়। ১৮ ফছয ফয়য়য ভয়ে ৫২ তািং জভয়য়য শফয়য় য়।
শশুয়দয াশফ বক সুযক্ষা শনশিত কযয়ত এফিং অশধকায প্রশতষ্ঠায় ফািংরায়দ যকায নানামুখী
দয়ক্ষ গ্রণ কয়যয়ছ। প্রণীত য়য়য়ছ শশু আইন ১৯৭৪। ফশশুয়ক আগাভী শদয়নয জমাগ্য নাগশযক শয়য়ফ
গয়ড় তুরয়ত প্রণয়ন কয়যয়ছ জাতীয় শশু সুযক্ষা নীশতভারা ২০১০। এটি শশুয়দয ফতবভান ও বশফষ্মৎ
শফশন বভায়ণ সুদূযপ্রাযী রূকল্প। এছাড়াও শশু অশধকায যক্ষায় প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ, াশযফাশযক শিংতা
আইন ২০১০, জাতীয় শশুশ্রভ নীশতভারা ২০১০, ফািংরায়দ জাতীয় শশুনীশত ২০১১ এফিং শশু অশধকায
আইন ২০১৩। জাতীয় শলশুনীশি ২০১১ এর ৮ অনুচ্ছেচ্ছে রচ্ছেচ্ছে কন্যা শলশুর উন্নেন ও ক ধরচ্ছনর বৈম্য
দূর করচ্ছি চ্ছৈ । নারী উন্নেন নীশি- ২০১১ এর ১৮.১ অনুচ্ছেচ্ছে রচ্ছেচ্ছে ৈাল্যশৈৈাচ্ছর শৈরুচ্ছে কচ্ছ ার আইন
প্রচ্ছোগ করচ্ছি চ্ছৈ। ক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অনুযােী শলশু শৈৈা, ৈাল্যশৈৈা ও জ ারপূৈ বক শৈৈাচ্ছর মচ্ছিা ক
ধরচ্ছনর প্রথার অৈান করচ্ছি চ্ছৈ। িাোড়া ৈাাংাচ্ছেল রকার ািীে ৈাচ্ছ চ্ছের ২ লিাাংল শলশুচ্ছের ন্য
ৈরাদ্দ রাচ্ছেন যা কন্যা ও পুত্র ক শলশুর সুরক্ষ্া শনশিি করচ্ছি ব্যৈহৃি ে।
কন্যা শলশুচ্ছের ীৈচ্ছনর শুরু ভাচ্ছা চ্ছ শরৈার জেল ও শৈশ্ব ৈচ্ছেচ্ছে উকৃি চ্ছৈ। জেচ্ছলর উন্নেন
ও োশরদ্র্যচ্ছমােচ্ছনর ৈচ্ছেচ্ছে কায বকর উাে শলশুচ্ছের ন্য শৈশনচ্ছোগ শৈচ্ছল কচ্ছর কন্যা শলশুচ্ছের ন্য
শৈশনচ্ছোগ। রকার ক প্রকার উন্নেন ক্ষ্যমাত্রা ও েীর্ বচ্ছমোশে শরকল্পনাে কন্যা শলশুর অন্তর্ভবশি করার
ওর জ ার শেচ্ছে। অশধক শরমাচ্ছে নারী শলক্ষ্ক জেওো চ্ছে। কন্যা শলশুর প্রশি ক প্রকার বৈম্যমূক
আেরে দূরীকরে এৈাং শরৈার ক জক্ষ্চ্ছত্র জ ন্ডার মিা শনশিি করচ্ছে। শলক্ষ্া প্রশিষ্ঠাচ্ছন জযৌন েরাশন
প্রশিচ্ছরাচ্ছধ কশমটি করা চ্ছেচ্ছে। জোধুা ও াাংস্কৃশি শৈশভন্ন জক্ষ্চ্ছত্র কন্যা শলশুর অাংলগ্রে জৈচ্ছড়চ্ছে।
প্রাথশমক ও মাধ্যশমক য বাচ্ছে প্রাে ২ জকাটি শলক্ষ্াথীচ্ছক উবৃশি প্রোন করা চ্ছে। স্কুচ্ছ জথ াশভব প্রোন
করচ্ছৈ রকার । শলক্ষ্াথীচ্ছের আচ্ছরা জৈশল শলক্ষ্া উকরে প্রোন করা চ্ছৈ।
ক প্রাথশমক শৈদ্যাচ্ছে শমড জড শম োলু করচ্ছৈ রকার । জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীতত ২০১১ এয
মথামথ ফাস্তফায়ননয পনর কন্যা তশুয প্রতত বফলম্য দূযীকযণ ও কর ক্ষেনে ক্ষজন্ডায ভতা তনতিত কযা
নয়নে। একদক আনে প্রাথতভক তো স্তনয োেী বততিয ায তের ৬১ তাাং মা ফতিভানন ৯৮ তাাংন
উন্নীত নয়নে। প্রাথশমক ও মাধ্যশমক শলক্ষ্াস্তচ্ছর জেচ্ছ শলক্ষ্াথীর তুনাে জমচ্ছে শলক্ষ্াথীর অনুাি যথাক্রচ্ছম
৫০.৭৫ ও ৫৩ .৯৯ লিাাংল। কন্যা তশুয উন্নয়ন ও সুযোয় ফাল্যতফনয় প্রততনযাধ ও তফতবন্ন নেতনতামূরক
কাম িক্রভ েরভান আনে। এোড়া নাযী ও তশু তনম িাতন কন াযবানফ দভন এফাং প্রততনযাধ কাম িক্রভ
ক্ষজাযদাযকযনণয রনেে নাযী ও তশু তনম িাতন দভন আইন, ২০০০ এয ধাযা ৯ এয উ-ধাযা(১) এয অধীন
ধল িনণয অযানধয জন্য ‘‘মাফজ্জীন শ্রভ কাযাদণ্ড’’ াতস্তয তযফনতি মৃত্যেদণ্ড কযা নয়নে।
আভায়দয কন্যা শশুযা আভায়দয জদয়য আগাভী শদয়নয বশফষ্যৎ। তাযা আভায়দয কন্যা-জায়াজননী। তায়দয শনযায়দ জফয়ড় উ য়ত শদয়ত য়ফ। জইয়ে তায়দয ফঅশধকায সুযক্ষা শনশিত কযয়ত য়ফ।
কন্যা শশুয়দয অশধকায যক্ষায শফলয়টি ফািংরায়দয়য িংশফধান, আইন ও উন্নয়ন শযকল্পনায় গুরুয়েয য়ে

অন্তর্ভবি কযা য়য়য়ছ। কন্যা শশুয প্রশত বফলম্য দূযীকযণ তায়দয শশক্ষত ও দক্ষ জনয়গাষ্ঠী শয়য়ফ গয়ড়
তুরয়ত জনয়নেী জখ াশনায জনতৃোধীন যকায নানামুখী কাম বক্রভ গ্রণ কয়যয়ছ। আভায়দয জদয়য কন্যা
শশুযা প্রয়য়াজনীয় পুশি, ভানম্মত শক্ষা ও শনযািায দাশফদায। তা তায়দয শনশিত কযয়তই য়ফ। তয়ফই
তাযা উাজবনক্ষভ এফিং স্বাফরম্বী নাযী শয়য়ফ জফয়ড় উ য়ত াযয়ফ। এয়ত প্রথয়ভই প্রয়য়াজন কন্যা শশুয
অশধকাযয়ক মুন্নত যাখা এফিং তায়দয শনযািা যক্ষায় য়িতন ওয়া।
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