
১০৯ হল্পরাআনঃ ফাল্যবফয়ে ফয়ে কন্যা বশুয ায় 
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যাবিো স্কুর হেয়ক বপয়য হেয়ে তায়েয ফাবিয়ত কয়েকিন হভভান , এযভয়ে একিন বযবিত। হ ফআোতা হযয়ে াতমুে 

ধুয়ে ভায়ক োফায বেয়ত ফয়র। যাবিোয উত্তয হেে বেয়েবি ভা। অি অয হেরয়ত মাওোয েযকায হনআ। হ কেয়না তায ভায়েয 

ফাে েনা। যাবিো ষ্টভ হেবিয়ত য়ি। হিয়রয়ভয়েয়েয বিবরত স্কুর। ক্লায় হযার বতন ফা িায়যয ভয়ে োয়ক। হভয়েয়েয ভে 

হেয়ক হভধাক্রয়ভ হআ ফায অয়ে। বক্ষকযা তায়ক খুফ বারফায়। উৎা হেে অয়যা বায়রা কযায। যাবিোযও স্বপ্ন হভবিয়কয়র 

িায। এফিয জুবনেয স্কুর ার্ট িবপয়কট (হিএব) যীক্ষা। যীক্ষাে বায়রা কযায িন্য এেন হেয়কআ প্রস্তুবত শুরু কয়যয়ি। েযায 

য হভভায়নয িয়র মাে। যাবিো িায হটবফয়র ফয় শুনয়ত াে ফাফা তায ভায়ক বকছু হফাঝায়ে। যায়ত োওোয ভে তায ভা 

ফাফায়ক ফয়র অভায়েয হভয়ে হরোিাে য়নক বায়রা। স্কুয়রয স্যায়যযাও ফয়রয়ি ও য়নক ফয়িা য়ফ। ংায িারায়ত অভযা 

দুিনআ অে কযবি। হভয়েয়েয হরোিা বোয়তয়তা হকায়না েযি য়েনা। ফ েযিআ হতা যকায হেে। ভায় ভায় দুআ হভয়েয 

স্কুয়রয উবৃবত্তয টাকায়তা অভায়েয হভাফাআয়র অয়। হআ টাকা হেয়কআ ওয়েয িা হরোয েযি য়ে মায়ে। যাবিো বুঝয়ত ায়যনা 

হকন তায ফাফা িা ফে কযয়ি। হ ল্প বকছু হেয়ে ঘুভায়ত মাে। যবেন স্কুয়র মাে, হরোিা ফে কযায কো শুয়ন ভন বকছুটা 

োযা কয়য োয়ক। স্কুর হেয়ক বপয়য তায ভায়ক ফয়র, ভা ফাফা হকন িা ফে কয়য বেয়ফ? ভা ফয়র, ওফ হতায়ক বাফয়ত য়ফনা। তুআ 

ভন বেয়ে ি। কয়েকবেন য যাবিোয ফাফা তায াভয়নআ ভায়ক ফয়র এআ হিয়রআ অভায িন্দ। হিয়র বফয়ে োয়ক, অবে িক 

ফস্থাও বায়রা। ফ শুয়ন যাবিো হমন অকা হেয়ক ির।  

 

যাবিো ক্লায় বফববন্ন ভে ফাল্যবফয়েয কো শুয়নয়ি। ফআয়েও এআ বফলয়ে অরাো িযাপ্টায অয়ি। েফয়যয কােি ও র্টববয 

ংফায়ে হেয়েয়ি ফাল্য বফয়ে য়ে। অফায হকাোও ফাল্যবফয়ে ফে য়ে। এআ ধযয়নয বফয়ে হেকায়ত অআন অয়ি। তায়েয ফআয়েয 

হিয়ন হরো অয়ি, নাযী বনম িাতন, বশু বনম িাতন ও ফাল্য বফয়ে হেকায়ত ১০৯ নাম্বায হপান কযা মাে। যাবিো অয এক মুহুতিও হেবয 

না কয়য ১০৯ এ হপান হেে। হপায়নয ওা হেয়ক একিন নাভ বযিে বিজ্ঞাা কয়য বক িন্য হপান কয়যয়ি  িানয়ত িাে। যাবিো 

বকছুটা বে হয়রও ১০৯ এ মায ায়ে কো ফরয়ি তায কোে বকছুটা অশ্বস্ত ে। বনবিয়ে তায ফকো খুয়র ফয়র। ১০৯ হেয়ক একিন 

কাস্টভায াবব ি হপ্রাবাআিায যাবিোয ায়ে কো ফয়র। যাবিোয়ক উয়িরা বনফ িাব কভ িকতিা ও উয়িরা ভবরা বফলেক কভ িকতিায 

হমাোয়মাে কযায ঠিকানা ও হপান নাম্বায হেে। অয়যা ফয়র উয়িরা বনফ িাব কভ িকতিা ফাল্যবফয়ে ফে কযয়ত তায ফাফায ায়ে 

হমাোয়মাে কযয়ফ।  

 

যবেনআ উয়িরা বনফ িাব কভ িকতিা উয়িরা ভবরা বফলেক কভ িকতিা  যাবিোয়েয ফাবিয়ত এয় তায ফাফা ভায়েয 

ায়ে কো ফয়র। তায ফাফায়ক ফাল্য বক ও বকবায়ফ অভায়েয ন্তানয়েয ববফলত নষ্ট কযয়ি। এফ শুয়ন যাবিোয ফাফা তায ভুর 

বুঝয়ত ায়য। হ প্রবতজ্ঞা কয়য তায হভয়েয়ক উচ্চ বক্ষাে ববক্ষত কযয়ফ।  

 

বফয়শ্ব কন্যাবশুয ংখ্যা াে এক হকার্ট। ফাংরায়েয় কন্যা বশুয ংখ্যা প্রাে ৩ হকার্ট ।কন্যা বশুয়েয গ্রমাত্রায প্রেভ 

েয়ক্ষ শুরু ে ১৯১১ ায়র বফশ্বব্যাী অন্তিিাবতক নাযী বেফ উেমায়নয ভােয়ভ । ১৯৪৭ ায়র িাবতংঘ অনুষ্ঠাবনকবায়ফ নাযীয 

উন্নেয়ন কাি শুরু কয়য । ১৯৭৫ ায়র প্রেভ অন্তিিাবতক নাযী ফল ি উেমান কযা ে । অি হেয়ক ২৫ ফিয অয়ে ১৯৯৫ ায়র বফয়শ্বয 

২০০ র্ট হেয়য ৩০ ািায নাযী প্রবতবনবধ “নাযী ও কন্যাবশুয বধকাযঃ ভানফাবধকায” হলাোয়ন হফআবিং এ নুবষ্ঠত বফশ্ব নাযী 

য়িরয়ন হমােোন কয়য । অন্তিিাবতক কন্যাবশু বেফ উেমান শুরু ে ২০১২ ার হেয়ক। ফাল্য বফফা বনয়যাধ অআন, ২০১৭ এয 

২(৫) ধাযা নুমােী, ‘ফাল্য বফফা ে ি এআরু বফফা মায হকায়না এক ক্ষ ফা উবে ক্ষ প্রাপ্ত ফেস্ক’। প্রাপ্ত ফেস্ক ে ি বফফায়য 

হক্ষয়ত্র ২১ ফিয পূি ি কয়য নাআ এভন পুরুল এফং ১৮ ফিয পূি ি কয়য নাআ এভন নাযী। ১৬ নুয়েয়ে যয়েয়ি ধভ ি, হোত্র ও িাবত 

বনবফ িয়য়ল কর পূি ি ফেস্ক নয-নাযীয বফয়ে কযায এফং বযফায প্রবতষ্ঠায বধকায যয়েয়ি. ১৬(২) নুয়েয়ে বফয়েয়ত আচ্ছুক পূি ি ফেস্ক 

নয-নাযীয স্বাধীন ও পূি িিবতয়তআ বফয়ে ম্পন্ন য়ফ। বশু বধকায নে ১৯৮৯ হিয়র ও হভয়েয়েয বফয়েয ফে ১৮ বনধ িাযয়িয িন্য 

কর হেয়ক নুয়যাধ কয়যয়ি। বয়িা ১৬ (২)নুয়েয়ে নুমােী বশুকায়র ফােোন ও বশু বফফায়য হকায়না কাম িকাবযতা োকয়ফ না 

এফং বফফায়য একর্ট ফ িবনম্ন ফে বনধ িাযি ও বফফা বনফেয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। িাতীে বশু নীবত ২০১১ এয ৮ নুয়েয়ে যয়েয়ি 

কন্যাবশুয উন্নেন ও কর ধযয়নয বফলম্য দূয কযয়ত য়ফ । নাযী উন্নেন নীবত- ২০১১  এয ১৮.১ নুয়েয়ে যয়েয়ি ফাল্য বফফায়য 

বফরুয়ে কয়োয অআন প্রয়োে কযয়ত য়ফ। রক্ষযভাত্রা ৫.৩ নুমােী বশু বফফা, ফাল্যবফফা ও হিাযপূফ িক বফফায়য ভয়তা কর 

ধযয়নয প্রোয ফান কযয়ত য়ফ।  

 

কন্যা বশুয়েয িীফয়নয শুরু বায়রা য়র বযফায হে ও বফশ্ব ফয়িয়ে উকৃত য়ফ। হেয়য উন্নেন ও োবযদ্র্য বফয়ভািয়নয 

ফয়িয়ে কাম িকয উাে বশুয়েয িন্য বফবনয়োে বফয়ল কয়য কন্যাবশুয়েয িন্য বফবনয়োে। যকায কর প্রকায উন্নেন রক্ষযভাত্রা 

ও েীঘ িয়ভোবে বযকল্পনাে কন্যাবশুয ন্তভু িবি কযায ওয হিায বেয়ে। বধক বযভায়ি নাযী বক্ষক হেওো য়ে। কন্যাবশুয 

প্রবত কর প্রকায বফলম্যমূরক অিযি দূযীকযি এফং বযফায কর হক্ষয়ত্র হিন্ডায ভতা বনবিত কযয়ি। বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন হমৌন 

েযাবন প্রবতয়যায়ধ কবভর্ট কযা য়েয়ি। হেবি কয়ক্ষ বনেবভত উবস্থবতয িন্য কাি কযয়ি। হেরাধুরা ও াংস্কৃবত বফববন্ন হক্ষয়ত্র 

কন্যাবশুয ংগ্রি  হফয়িয়ি । প্রােবভক ও ভােবভক ম িায়ে প্রাে ২ হকার্ট বক্ষােীহক উবৃবত্ত প্রোন কযা য়ে। স্কুয়র হরে 

াবব ি প্রোন কযয়ফ যকায । বক্ষােীয়েয অয়যা হফব বক্ষা উকযি প্রোন কযা য়ফ।  
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কর প্রােবভক বফদ্যারয়ে বভি হি বভর িালু কযয়ফ যকায । জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতত ২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়ননর 

ফন কন্যা তলশুর প্রতত ববম্য দুরীকরণ ও ক ক্ষেনে ক্ষজন্ডার মতা তনতিত করা নয়নে। একদলক আনে প্রাথতমক তলো স্তনর 

োেী ভততির ার তে ৬১ লতাাংল যা বতিমানন ৯৮ লতাাংনল উন্নীত নয়নে। প্রােবভক  ও ভােবভক বক্ষাস্তয়য হিয়র বক্ষােীয তুরনাে 

হভয়ে বক্ষােীয নুাত মোক্রয়ভ ৫০ .৭৫ ও ৫৩ .৯৯ তাং। কন্যাতলশুর উন্নয়ন ও সুরোয় বাল্যতবনয় প্রততনরাধ ও তবতভন্ন 

নেতনতামূক কায িক্রম েমান আনে। 

 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী হে াবনা ২০১৪ ায়র রন্ডয়ন োর ি াবভয়ট প্রতযে ব্যি কয়যবিয়রন ২০২১ ায়রয ভয়ে ১৫ ফিয়যয 

বনয়ি ফাল্য বফফায়য ায শূয়ন্য নাবভয়ে অনা এফং ১৫- ২১ ভয়ে ংেঠিত ফাল্যবফফায়য ায এক তৃতীোংয় নাবভয়ে অনা এফং 

২০৪১ ায়রয ভয়ে ফাল্যবফফা পুয়যাপুবয ফে কযা। ২০০৭ ায়র ফাল্যবফফায়য ায (১৮ ফিয়যয বনয়ি) বির ৭৪ %। ২০১৫ ায়র 

ফাল্যবফফায়য ায (১৮ ফিয়যয বনয়ি) বির ৫২ %। ২০১৭ ায়র ফাল্যবফফায়য ায (১৮ ফিয়যয বনয়ি)  ৪৭ % এ হনয়ভ এয়য়ি। 

২০০৭ ায়র ফাল্য বফফায়য ায (১৫ ফিয়যয বনয়ি) বির ৩২ %। ২০১৭ ায়র ফাল্যবফফায়য ায (১৫ ফিয়যয বনয়ি) ১০.৭% এ হনয়ভ 

এয়য়ি। যকায়যয অন্তবযক প্রয়ি ষ্টাে ফাল্যবফয়ে হ্রায়য হম ায অা কযা মাে , ২০৪১ ায়রয অয়েআ ফাংরায়ে ফাল্যবফয়ে  মুি 

হেয় বযিত য়ফ।   

 

ফাল্যবফফা প্রবতয়যায়ধ িাতীে ম িায়ে  হেয়ক শুরু কয়য ভাে ম িায়ে বফববন্ন কবভর্ট কাি কযয়ি।  ভবরা ও বশু বফলেক 

ভন্ত্রী/ প্রবতভন্ত্রীয বাবতয়ে ২৯ েস্য বফবষ্ট িাতীে কবভর্ট ও  হিরা ম িায়ে ২৫ েস্য, উয়িরা ম িায়ে ১৬ েস্য ও আউবনেন 

ম িায়ে ৫ েস্য বফবষ্ট ফাল্যবফফা প্রবতয়যায়ধ ও য়িতনতা সৃবষ্টয়ত কাি কযয়ি । হমৌতুক ও ফাল্যবফফা প্রবতয়যায়ধ ১১ ািায 

৬৩৬র্ট  

উয়োন-বফেয়কয ভােয়ভ ১ রাে ৫৫ ািায , ১৭৭ িনয়ক য়িতন কযা য়েয়ি । ৬৪র্ট উয়িরাে ফাল্যবফফা প্রবতয়যায়ধ ভবনটবযং 

কাম িক্রভ িরভান যয়েয়ি। ২০১৫ য়ত ২০১৯ ম িন্ত  প্রাে ে   ািায বশু ফাল্যবফফা হেয়ক বযত্রাি হয়েয়ি। ফাল্যবফফা ও হমৌতুক 

প্রবতয়যাধ ও াভাবিক য়িতনতা সৃবষ্ট এফং ভায়িয বফববন্ন স্তয়যয প্রাবন্তক ও াে বকয়ায -বকয়াযীয়েয হিন্ডায 

হফআিিবায়োয়রন্স প্রবতয়যাধ কযায িন্য ৬৪র্ট হিরায প্রাে ৮ ািাযর্ট বকয়ায -বকয়াবয ক্লাফ স্থান কযা য়ে। তথ্যঅা প্রকয়ল্পয 

ভােয়ভ ভবরায়েয বফববন্ন ভস্যা ভাধায়নয িন্য ১ হকার্ট ভবরায়ক তথ্য হফা প্রোয়ন রক্ষযভাত্রা বনধ িাযি কযা য়েয়ি।  

 

নাযী ও বশু বনম িাতন প্রবতয়যায়ধ ন্যানার হল্পরাআন ১০৯ এয ভােয়ভ হমৌন েযাবন প্রবতয়যাধ ও ফাল্যবফফা ফয়ে 

৯৮৪১২৫র্ট হপান কর গ্রি কযা য়েয়ি । বনম িাতয়নয বকায নাযী ও বশুয়েয তাৎক্ষবিক ােতাে িে হভাফাআর যা িালু কযা 

য়েয়ি। হল্প রাআন ১০৯ িাতীে িরু বয হফা ৯৯৯ ও হল্প রাআয়নয ায়ে একায়ে কাি কযয়ি। হম  হকাহনা হকউ এআ বতনর্ট নাম্বায়য 

হপান কয়য ফাল্য বফফা ফয়ে  াায্য িাআয়ত ায়য। য়ে য়ে ফাল্যবফয়েয স্বীকায বশুয ফাবিয়ত হৌৌঁয়ি মাে  স্থানীে প্রান ও 

ফাল্যবফয়ে ফে কযয়ত কাি কয়য মাওো কবভর্টয েস্য। হকাববি -১৯ ভাভা বযয ভয়ে ভবরা ও বশু বফলেক ভন্ত্রিারয়েয হল্প 

রাআন ফাল্যবফয়ে ফয়ে গুরুেপূি ি ভূবভকা হযয়েয়ি। বফশ্বব্যাী কন্যাবশু অয়ন্দারয়নয পয়র বশু বফয়ে ও ফাল্যবফফা ফে য়ে। হভয়েয়েয 

বক্ষায ায বৃবে হয়েয়ি। বফশ্বব্যাী ভভজুবয প্রবতবষ্ঠত য়েয়ি। যািননবতক ংগ্রি বৃবে হয়েয়ি। কভ িয়ক্ষয়ত্র নাযীয ংখ্যা বৃবে 

হয়েয়ি। ব্যফাবেক উয়দ্যািা বয়য়ফ নাযীয প্রবতবনেত বৃবে ায়ে। ফাংরায়েয় বক্ষাব্যফা কর হক্ষয়ত্র হভয়েযা এবেয়ে মায়ে। 

নাযী ও িাকুবয “ব বি” ায়র আউয়নয়স্কা কতৃিক ২০১৪ াবনা কন্যাবশুয়েয বক্ষা প্রায়যয িন্য ভাননীে প্রধানভন্ত্রী হে পুযস্কায়য 

ভূবলত য়েয়িন। এিািা াউে াউে ৫০ প্লায়নট, ৫০ িযাম্পন ও অয়িন্ট ফ হিঞ্জ পুযস্কায়য ভূবলত য়েয়িন। ‘অভযা ফাআ হাচ্চায, 

বফশ্ব য়ফ ভতায’ এআ প্রবতাদ্যয়ক াভয়ন হযয়ে এফিয উেমান য়ে িাতীে কন্যাবশু বেফ-২০২০। িাতীে কন্যাবশু বেফ 

ারয়নয ভে বেয়ে ভবরা ও বশু বফলেক ভন্ত্রিারে নাযী ও বশু বধকায প্রবতষ্ঠা এফং উন্নেয়ন কর অআন, নীবত, হকৌর ও 

অন্তিিাবতক নয়েয অয়রায়ক বফলম্যমুি ফাংরায়ে েয়ি তুরয়ফ। কন্যাবশুয বক্ষায গ্রেবত ফাংরায়ে য়ফ কন্যাবশুয বফকায় 

বফয়শ্ব হযার ভয়ির। 
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