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তশুযোই জোততয বতফষ্যত। তোযোই আগোভী তদনন ভোজ ও যোষ্ট্র তযচোরনোয় হনতৃত্ব হদনফ। জ্ঞোনচচ চো ও প্রমৄতিনত মৃদ্ধ 

নয় গনে তুরনফ কনরয জন্য কল্য ণকয নতুন তফশ্ব। ত ই শশুসদয প্রশত আভ সদয শফসলব সফ মত্ন মনয়  উশচৎ। ত য  মমন 

সৃজনীর, ভননীর এফং মুিভননয ভোনুল তননফ গনে ওনে, তো তনতিত কযোয দোতয়ত্ব তফনশ্বয প্রততটি ভোনুনলয। ফতচভোনন 

তফনশ্ব হভোট তশুয ংখ্যো প্রোয় দুইত তফ হকোটি। এই তশুনদয অনধ চনকয হফত হকোতবড ভোভোতযনত স্কুর ফন্ধ থোকোয় 

েোনোনোয হক্ষনে ক্ষততগ্রস্ত ও ত্তয রোখ তশু চযভ অপুতিয তকোয নয়নছ। তশু শ্রনভ জতেত নয়নছ এক হকোটি লোট রোখ 

তশু । হকোতবড-১৯ ভোভোতয  ছোেোও তফশ্বব্যোী তফতবন্ন ভনয় তশুযো মৄদ্ধ, প্রোকৃততক দুনম চোগ, দোতযদ্র্য ও ভোনফসৃি তফতবন্ন 

দুনম চোনগয তকোয নয় তোনদয অতধকোয ও সুযক্ষো হথনক ফতিত নয়নছ।  

ফোংরোনদন তশুনদয কল্যোণ ও অতধকোয প্রততিোয় প্রথভ দনক্ষ তননয়তছনরন ফ চকোনরয ফ চনশ্রি ফোঙোতর স্বোধীন 

ফোংরোনদনয ভোন স্থতত জোততয ততো ফঙ্গফন্ধু হখ মুতজবুয যভোন । তশুনদয জন্য মৃদ্ধ ফোংরোনদ গেোয স্বপ্ন হদনখতছনরন। 

তততন দৃঢ়বোনফ তফশ্বো কযনতন তশুযোই আগোভী তদননয বতফষ্যৎ হনতৃত্ব তদনফ। হদ স্বোধীননয পূনফ চ ১৯৫৮ োনর তৎকোরীন 

োতকস্তোননয হনোপ্রধোন আউয়ুফ খোন হজোয কনযই হদনয ক্ষভতো দখর কনয হখ মুতজফ ফহু হনতোকভীনক হজনর আটনক 

যোনখন। াঁচফছনযয জন্য পুনযো হদনয যোজনীতত ফন্ধ কযোয তননদ চ হদন। হগ্রপতোয ওয়োয পূফ চমুসৄনতচ জোততয ততো কভীনদয 

তননদ চ তদনয় ফরনরন,  ‘এই াঁচ ফছয হতোভযো তশু ংগেন কতচ -কাঁচোয হভরোয ভো ধ্যহভ কোজ কনযো। তননজনদয চর 

যোনখো।’ ফঙ্গফন্ধু ১৯৬৩ োনর ঢোকোয হপ্র ক্লোফ প্রোঙ্গনণ কঁতচ -কাঁচোয হভরো আনয়োতজত তশু আনন্দনভরোয় এন ফনরতছনরন, ‘এই 

তফে তশুনদয নঙ্গ তভত ভনটোনক একটু োরকো কযোয জন্য ’। তশুনদয োতন্ননে জোততয ততোয এই অনুভূতত হথনক উরতি 

কযো মোয় তশুনদয প্রতত  তাঁয আন্ততযকতো ও বোনরোফোোয গবীযতো। যকোতয ও দরীয়কোনজ ফঙ্গফন্ধু মখন তফতবন্ন পনয হমনতন 

তখন চরোয নথ হকোননো তশু হদখনর গোতে থোতভনয় হইফ তশুয োনথ গল্প কযনতন ও হখাঁজখফয তননতন।  দুুঃস্থ ও অোয় 

তশুনদয যভ ভভতোয় কোনছ হটনন তননতন। কখননো কখননো তননজয গোতেনত উঠিনয় তননজয ফোতেনত ফো অতপন তননয় হমনতন। 

কোে ও হখরনো তফতবন্ন উোয তদনয় তোনদয মুনখ োত হপোটোনতন।  

আজ মথসক উনত্তয ফছয পূসফ ে ১৯৫২  সর চীসনয শশকিংসয় এীয় ও প্র ন্ত ভ  গযীয় আঞ্চশরক  শন্ত সেরন 

অনুশিত য়। তৎক রীন  শকস্ত ন প্রশতশনশধদসরয দস্য শসসফ ফঙ্গফন্ধু মই  শন্ত সেরসন মম গদ ন কসযন। শশুসদয 

উন্নয়সন চীন যক সযয গৃীত ক ম েক্রভ ও ম মদসয শশুসদয উন্নয়ন ক ছ মথসক মদসেসছন। জ শতয শত য মই ভ্রভণ ব ফন য 

ভসধ্যও শছর ত য স্বসেয স্ব ধীন ম ন য ফ িংর । মদসয শশুসদয কীব সফ মম গ্য ন গশযক শসসফ গসে মত র  ম য় মফ 

ব ফন ও শতশন সুন্দয প্র ঞ্জর ব ল য় প্রক  কসযসছন “আভ য মদে  নয়  চীন” ফইটিসত। শতশন স্কুর শযদ েসন মমসয় অশবজ্ঞত য় 

শরসেসছন, “বদ্রসর ক ইিংসযশজ জ সনন। ত য  সথ একঘন্ট  আর  সর । শতশন আভ সক ফরসরন, ফ ধ্যত মূরক শি শক্ষ য 

ব্যফস্থ য প্রফতেন কসযশছ। প্রসতেক মছসরসভসয়সক স্কুসর শদসত য়। যক য ত সদয ম ফতীয় েযচ ফন কসয”। (“আভ য মদে  নয়  

চীন”, পৃি  ৬০)। চীসনয নতুন বফন, স্কুর শনভ ে ণ ও স্কুর শশুসদয মদসে জ শতয শত  তাঁয ভ্রভণ কথ য় শরসেসছন, 

“...শক্ষ প্রশতি নগুশর মদসে শপসয এর ভ। ে ওয় য  মসয় নয় চীসনয মছসরসভসয়সদয  মচ য  খুসর শগসয়সছ। মুসেত সদয  শ, 

বুসক ত সদয ফর, বশফষ্যসতয শচন্ত  ন ই। ভসনয আনসন্দ ত য  মেরসছ। (“আভ য মদে  নয়  চীন”, পৃি  ৬০)। 

দীঘ চ নয়ভো স্ত্র মৄনদ্ধয ভোেনভ স্বোধীনতো অজচননয য জোততয ততো তক্ষোয উন্নয়নন নফ চোচ্চ গুরুত্বোনযো কনযন। 

তফনল কনয দ্য স্বোধীন হদনয তশুনদয তক্ষোয জন্য তফতবন্ন দনক্ষ গ্রণ কনযন। কর তশু মোনত তক্ষোয সুনমোগ গ্রণ 

কযনত োনয হজন্য একোনথ রক্ষোতধক তক্ষনকয চোকুতয  ছতে োজোয প্রোথতভক তফদ্যোরয় জোতীয়কযণ কনযন। িভ হশ্রতণ 

ম চন্ত তক্ষোথীনদয তফনোমূনল্য োঠ্যপুস্তক প্রদোন কনযন। ংতফধোননয ১৭ নম্বয অনুনেনদ গণমুখী ও ফ চজনীন তক্ষোব্যফস্থোয প্রফতচন 

কনযন। একইোনথ ফোেতোমূরক প্রোথতভক তক্ষোয ব্যফস্থো কনযন। ভোন মুতিমৄনদ্ধয ভয় ধ্বং ও তফধ্বস্ত স্কুরগুনরো নতুনবোনফ 

তততয ও ংস্কোয কনযন।  ফোংরোনদ জোততংঘ তশু অতধকোয ননদ অনুস্বোক্ষয কনয ১৯৮৯ োনর মোয ১৫ ফছয পূনফ চ জোততয 

ততো ১৯৭৪ োনর তশু আইন প্রণয়ন কনযন। 

জোততয ততোয স্বপ্ন ফোস্তফোয়ননয ধোযোফোতকতোয় ফতচভোন যকোনযয ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী হখ োতনোয যকোয তশুনদয 

তনযোনদ হফনে ওেো, সুলভ তফকো ও সুযক্ষোয তফলয় গুরুনত্বয োনথ তফতবন্ন আইন , নীতত ও উন্নয়ন তযকল্পনোয় অন্তর্ভ চি কনযনছ । 
একোনথ ছোতি োজোয  স্কুর ও এক রোখ তফ োজোয তক্ষনকয চোকুতয জোতীয়কযণ কনযনছন। যক সযয শফশবন্ন ভন্ত্রণ রয় ও 

শফব গ শশুসকশিক ফ সজট ফ স্তফ য়ন কযসছ। অষ্টভ িফোতল চক তযকল্পনো ও এডতজনত তশুনদয উন্নয়ন ও সুযক্ষোয় হমফ 

রক্ষযভোেো যনয়নছ তো অজচনন কোম চক্রভ চরভোন যনয়নছ। ভোনয়য গব চোফস্থো হথনক ৩ ফছয ম চন্ত ভো ও তশুয পুতি চোতদো পূযণ 

কযনত ভো ও তশু োয়তো কভ চসূতচ চোলু আনছ। কন্যোতশুয প্রতত তফলম্য দূয কযো এফং তোনদয ততক্ষত ও দক্ষ জননগোিী রূন 

গনে তুরনত ছোেী উবৃতত্ত প্রদোন নোনোমুখী কোম চক্রভ অব্যোত আনছ । ফছনযয প্রথভ তদনন তক্ষোথীনদয োনত নতুন ফই ও তক্ষো 

উকযণ তুনর হদওয়ো নে।নদনয তফদ্যোরয়মূন নতুন আকল চণীয় বফন তনভ চোণ কযনছন। ছোেীনদয জন্য স্বোস্থযম্মত পৃথক 

ওয়ো রুভ কযো নয়নছ।স্কুরগুনরোনত ভোতিতভতডয়ো ক্লোরুভ ও হখ যোনর তডতজটোর ল্যোফ স্থোন কযো নে। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী 



হখ োতনোয এফ উনদ্যোনগয পনর প্রোথতভক তফদ্যোরনয় এখন বততচয োয প্রোয় তবোগ, মো একদক আনগ তছর ভোে ৬১ 

তোং। এয পনর ভোেতভক, উচ্চ ভোেতভক ও উচ্চ তক্ষোয োয হফনেনছ ফহুগুণ।  

ভ ননীয় প্রধ নভন্ত্রী মে  শন  গত এক মৄগ যক য শযচ রন ক সর শশুসদয অশধক য ও সুযক্ষ  শনশিত কযসত 

মৄসগ সম গী শফশবন্ন আইন , নীশত ও কভ েশযকল্পন  প্রণয়ন কসযসছন। ম  মদস শশুসদয উন্নয়ন ও শফক স অতেন্ত গুরুত্বপূণ ে 

ভূশভক  য েসছ। এগুসর য ভসধ্য যসয়সছ জ তীয় শশু নীশত ২০১১, শশুয প্র যশিক মত্ন ও শফক সয ভশিত নীশত ২০১৩, শশু 

আইন ২০১৩, মমৌতুক শনসয ধ আইন ২০১৮, শিএনএ আইন ২০১৪, ফ িংর সদ শশু এক সিশভ আইন ২০১৮ ও ফ ল্যশফফ  

প্রশতসয সধ ‘ফ ল্য শফফ  শনসয ধ আইন , ২০১৭, ন যী ও শশু শনম ে তন দভন (িংস ধন) আইন ২০২০,শশু শদফ মত্ন মকি আইন 

২০২১ ও ফ ল্যশফসয় জ তীয় কভ েশযকল্পন  ২০১৮ ২০৩০ প্রণয়ন কসযসছন। কন্য  শশুযন যী শক্ষ য প্র সয ভ ননীয় প্রধ নভন্ত্রী 

মে  শন  ২০১৪  সর ইউসনসক  কর্তেক শ শি পুযক সয ভূশলত ন। ২০১৯  সরয জ শতিংসঘয  ধ যণ অশধসফসন ভ ননীয় 

প্রধ নভন্ত্রী মে  শন সক টিক দ ন কভ েসূশচসত পরত য স্বীকৃশত স্বরূ মল ফ র অে র সয়ন্স পয বে শিন অে ন্ড ইশভউন ইসজন 

‘বে কশন শসয ’ শসয  পুযক য প্রদ ন কসয। এ ফছয জ শতিংঘ  ধ যণ অশধসফসন শতশন এশিশজ অগ্রগশত পুযক সয ভূশলত 

সয়সছন। ভ ননীয় প্রধ ভন্ত্রী শশুসদয কল্য সণ শনযরব সফ ক জ কসয ম সেন এফ অজেনত য আন্তজে শতক স্বীকৃশত। অথ েনীশতয 

কর সূচসক মদ এশগসয় ম সে। দ শযদ্রেসভ চন ও অন্তর্ভ েশিমূরক উন্নয়সনয জন্য দযক য শশুসদয উন্নয়সন  শফশনসয় গ। শশুসদয 

উয শফশনসয় গ কযসর ত য ভ ধ্যসভ স্থ য়ীব সফ মদ ও ভ জ মথসক দ শযদ্রে দূয কয  িফ। এয জন্য প্রসয় জন প্রসতেক শশুয 

অন্য শক্ষ , স্ব স্থে, পুশষ্ট ও শনয ত্ত য চ শদ  পূযণ ও ত  শনশিত কয । যক সযয ৮ভ ঞ্চফ শল েক শযকল্পন  ও মটকই উন্নয়ন 

রক্ষেভ ত্র  ২০৩০ এ শশুসদয উন্নয়ন ও সুযক্ষ য জন্য মমফ অশবষ্ট ও রক্ষেভ ত্র  যসয়সছ ত  অজেসন ক জ চরভ ন যসয়সছ। 

ফঙফন্ধুকন্য  প্রধ নভন্ত্রী মে  শন য মনর্তসত্ব যক সযয রক্ষে ২০৪১  সর ফ িংর সদসক একট  উন্নত ও মৃদ্ধ মদস শযণত 

কয । মদসক উন্নত ও মৃদ্ধ মদসয ম ে ময় শনসয় ম ওয় য এই শযক্রভ য় যক য শশুসদয ওয ক শিত শফশনসয় গ কযসছ। 

এই রসক্ষে যক সযয সনযটি ভন্ত্রণ রয় ও শফব গ আশ  জ য মক টি ট ক য শশুসকশিক ফ সজট ফ স্তফ য়ন কযসছ। এই 

শশুসকশিক ফ সজট ফ স্তফ য়সনয ভ ধ্যসভ যক য আগ ভী প্রজন্মসক মভধ ফী ও দক্ষ শ মসফ গসে তুরসফ। 

ভতরো ও তশুতফলয়ক ভন্ত্রণোরয় তশুয উন্নয়ন  ,সুযক্ষো, অতধকোয প্রততিো , তক্ষো তশুয োভতগ্রক উন্নয়নন তফতবন্ন 

কোম চক্রভ ফোস্তফোয়ন কযনছ । ফোংরোনদ তশু একোনডতভ তশু তফকো হকন্দ্র , প্রোক-প্রোথতভক তক্ষোনকন্দ্র , তশু তদফোমত্ন হকন্দ্র , 

প্রোযতিক হভধোতফকো কোম চক্রভ , আবৃতত্ত, ংগীত, তচেোঙ্কন ও নৃতয তফতবন্ন োংস্কৃততক প্রতক্ষণ প্রদোন কযনছ। মোয পনর 

আভোনদয তশুযো হদ ও তফনদন তফতবন্ন প্রততনমোতগতোয় অোভোন্য োপল্য অজচন কযনছ। গত হদে ফছনয হকোতবড-১৯ 

ভোভোতযয কোযনণ আভোনদয তশুযো তছর ঘযফতন্দ। তনফ এই ভোভোতযনতও তশুযো তোনদয েোনোনো হথনক দূনয তছরনো। 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী হখ োতনোয তডতজটোর ফোংরোনদনয সুতফধো তননয় গ্রোনভয তশু তক্ষোথীটিও হকোতবড -১৯ দুুঃভনয় ঘনয 

ফন েোনোনো চোতরনয় হগনছ।  

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী হখ োতনোয সুনমোগ্য ও দূযদী হনতৃনত্ব আভযো হকোতবড -১৯ ভোভোতয অননকটো কোটিনয় উেনত 

হনযতছ। দীঘ চতদন য তক্ষোপ্রততিোন খুনর হদওয়ো নয়নছ। এখন তশুনদয দচোযণোয় মুখতযত তক্ষোঙ্গন । তক্ষোয আনরোয় 

তফকতত হোক তোনদয জীফন। কর তশুয জীফন হোক ফ চোঙ্গীন সুন্দয ও তনযোদ।  
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