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'ততামরা আমাতক একজন শিশক্ষত মা দাও, আশম সতামাতদর একটি শিশক্ষত জাশত উপহার সদব।' সনতপাশিয়তনর এই উশক্ত 

কতটা যুশক্তযুক্ত তা প্রমাশিত। শবশ্ব এ  উশক্তর মম মার্ ম উপিশি করতত সপতরতে বতিই বতমমাতন কন্যা শিশুর শিক্ষার হার 

সবতেতে।  বাাংিাতদতিও কন্যা শিশুর শিক্ষার হার সবতেতে। পূতব ম কন্যা শিশুর শিক্ষা গ্রহিতক  অিাভজনকভাতব সদখা হততা। সমতয়তদর 

সিখাপো করাতত খরচ হতব, শবতয় সদওয়ারও খরচ আতে - এেতবর জন্য পূতব ম কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রশত সতমন সকান আগ্রহ শেি না। 

শকন্তু, েরকাতরর গৃহীত শবশভন্ন পদতক্ষতপর জন্য কািক্রতম এ ধারিা পাতেতে। কারি, আজতকর কন্যা শিশু আগামী শদতনর নারী।  তাই, 

প্রশতটি কন্যা শিশুর শিক্ষা, অশধকার ও শনরাপত্তা শনশিত করতত েরকার কাজ করতে। কারি, কন্যা শিশু শিক্ষা ও  অশধকার শনশিত 

করতত পারতি েরকাতরর এেশিশজ- ২০৩০ এর িক্ষযমাত্রা অজমন েম্ভব হতব। তাোো েরকাতরর রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবাশয়ত হতব যার 

মাধ্যতম জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু সিখ মুশজবুর রহমাতনর স্বতের 'তোনার বাাংিা' গতে সতািা েম্ভব হতব। কারি, সযতকাতনা 

কল্যািমূিক  েমাজ ও রাষ্ট্র সৃশির জন্য নারী ুরুষতরর অবদান অনস্বীকায ম। কন্যা শিশুরা হতিা েতব মাত্তম শবশনতয়াগ ও েমাতজর 

আতিাকবশতমকা। কারি, তাতদর মধ্য সর্তকই আমরা আমাতদর ভশবষ্যৎ প্রজন্ম খ ুঁতজ পাই। কন্যা শিশুতদর জন্য যশদ ভাতিা শবশনতয়াগ 

করা যায়,  ততব সে-ই একশদন বতো হতয় আদি ম মাতয় পশরিত হয়। আর একজন মা পশরবার, েমাজ ও রাষ্ট্রতক নানাভাতব আতিাশকত 

কতর তুিতত পাতর। তাই, কন্যা শিশুর শিক্ষা খবই গুুষত্বপূি ম।  

 

বাাংিাতদতির োংশবধাতনর প্রস্তাবনায়  স্পি উতেখ রতয়তে - 'আমাতদর রাতষ্ট্রর অন্যতম মূি িক্ষয হইতব গিতাশিক পদ্ধশততত 

এমন এক সিারিমুক্ত েমাজতাশিক েমাতজর প্রশতষ্ঠা - সযখাতন েকি নাগশরতকর জন্য আইতনর িােন, সমৌশিক মানবাশধকার এবাং 

রাজননশতক, অর্ মননশতক ও োমাশজক োম্য, স্বাধীনতা ও সুশবচার শনশিত করা হইতব।'  োংশবধাতনর ১৭ নাং অনুতেতদ বিা আতে- 'রাষ্ট্র 

(ক) একই পদ্ধশতর গিমুখী ও োব মজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রশতষ্ঠার জন্য এবাং আইতনর দ্বারা শনধ মাশরত স্তর পয মন্ত েকি বািক-বাশিকাতক 

অনবতশনক ও বাধ্যতামূিক শিক্ষাদাতনর জন্য; (খ) েমাতজর প্রতয়াজতনর েশহত শিক্ষাতক েঙ্গশতপূি ম কশরবার জন্য এবাং সেই প্রতয়াজন 

শেদ্ধ কশরবার উতেতে যর্াযর্ প্রশিক্ষিপ্রাপ্ত ও স্বশদোপ্রতিাশদত নাগশরক সৃশির জন্য; (গ)  আইতনর দ্বারা শনধ মাশরত েমতয়র মতধ্য 

শনরক্ষরতা দূর কশরবার জন্য; কায মকর ব্যবস্থা গ্রহি কশরতব।' এোোও োংশবধাতনর ১৯ নাং অনুতেতদ বিা আতে- 'জাতীয় জীবতনর 

েব মস্ততর মশহিাতদর অাংিগ্রহি ও সুতযাতগর েমতা রাষ্ট্র শনশিত করতব।' 

 

োংশবধাতনর আতিাতক কন্যা শিশুর শিক্ষা শনশিত করতত েরকার শবশভন্ন পদতক্ষপ গ্রহি কতর কায মক্রম পশরচািনা করতে। 

েরকার কন্যা শিশুর শিক্ষার উন্নয়তনর জন্য প্রার্শমক স্তর সর্তক উচ্চস্তর পয মন্ত সমতয়তদর জন্য উপবৃশত্তর ব্যবস্থা কতরতে। কারি, শিক্ষা 

নারীর ক্ষমতায়তনর চাশবকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর োশব মক উন্নয়ন, বাল্যশববাহ সরাধ এবাং শিশু মৃতুযর হার কমাতনার শনয়ামক শহতেতব 

কাজ কতর। আন্তজমাশতক উদরাময় গতবরিা প্রশতষ্ঠান এবাং প্ল্যান বাাংিাতদতির এক সযৌর্ জশরপ মতত,  মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক পয মন্ত 

সিখাপো করা ২৬ িতাাংি নারীর শবতয় হতয়তে ১৮ বেতরর আতগ। শনরক্ষর নারীতদর সক্ষতত্র এই োংখ্যা ৮৬ িতাাংি। তাই, কন্যা শিশুর 

শিক্ষায় অাংিগ্রহি করার জন্য েরকার নারীবান্ধব কায মক্রম গ্রহি কতরতে। এর ফতি, প্রার্শমক, মাধ্যশমক পয মাতয়র শবদ্যািয়গুতিাতত 

োত্রী অনুপ্রতবি এবাং শিঙ্গ েমতা শনশিতকরতি পশরশস্থশতর অতনক উন্নশত হতয়তে। বাল্যশববাহ নারীর ক্ষমতায়তনর প্রধান অন্তরায়। 

সেতি েন্তান পশরবারতক আশর্ মকভাতব েেি করতব, বৃদ্ধ বয়তে বাবা - মার সদখাতিানা করতব, এবাং বাংি পশরচয় বাঁশচতয় রাখতব। 

অন্যশদতক সমতয়রা শবতয়র পর পতরর বাশে চতি যাতব এবাং তার োতর্ বাবা - মাতক সমতয়র শবতয়র েময় সযৌতুতকর সবাঝা বহন করতত 

হতব। তাোো, ধর মি, ইভটিশজাংেহ োমাশজক শনরাপত্তার অভাতব সমতয়তদর অল্প বয়তে শবতয় শদতয় বাবা-মা শচন্তা মুক্ত হতত চান।  

 

েরকাতরর প্রিীত- শিশুআইন,  শিশুশ্রম শনরেন আইন, জাতীয় শিশুনীশত - ২০১১,  শিক্ষানীশত - ২০১০,  স্বাস্থযনীশত,  নারী 

ও শিশু শনয মাতন দমন আইন, বাল্যশববাহ শনতরাধ আইন - ২০১৭,  সযৌতুক শনতরাধ আইন - ২০১৮, ইতযাশদ কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রোতরর 

সক্ষতত্র গুুষত্বপূি ম ভূশমকা সরতখতে। এোোও,  েরকার শবনামূতল্য বই প্রদান, উপবৃশত্ত, শমিতি - শমি, েকি প্রার্শমক শবদ্যািয় 

েরকাশরকরিেহ প্রভৃশত পদতক্ষপ গ্রহি কতরতে। নারী ও শিশুর প্রশত েশহাংেতা প্রশততরাতধ জাতীয় কম মপশরকল্পনা ২০১৩ - ২০২৫ প্রিয়ন 

কতরতে। েরকার নারী ও শিশু শনয মাতন প্রশততরাতধ  ১০৯ হটিাইন  সেবাও চালু কতরতে। বাাংিাতদি বুযতরা অভ স্ট্যাটিশস্ট্কে (শবশবএে) 

এর  এক জশরতপ বিা হয় ২০০৬ োতি বাাংিাতদতি বাল্যশবতয়র  হার শেি ৭৪ িতাাংি, ২০১৩ োতি তা কতম দাঁোয় ৫২ িতাাংি। 

েরকাতরর গৃহীত পদতক্ষতপর জন্য কন্যা শিশুর শিক্ষাতক এখন িাভজনকভাতব সদখা হয়। এজন্য সদতি কন্যা শিশুর শিক্ষার হার বােতে। 

কন্যা শিশুর শিক্ষার হার এখন ক্রমবধ মমান অবস্থায় র্াকতিও এটা সয সকাতনা েময় পূতব মর অবস্থায় শফরতত পাতর কারি, কন্যা শিশু 

শিক্ষার হার বাোর োতর্ োতর্ সৃশি হতে শকছু েমস্যা। সযগুতিার েমাধাতন এখনই পদতক্ষপ গ্রহি না করতি কন্যা শিশুর শিক্ষার হার 

এর শচত্র সযতকাতনা েময় পাতে সযতত পাতর।  

 

শমতা একজন উচ্চশিশক্ষত নারী। একটি সবেরকাশর ব্যাাংতক চাকশর করততন। তার েন্তান জন্ম সনওয়ার পর তাতক চাকশরটা 

োেতত হতয়তে। কারি, তার কম মস্থতি শিশু শদবাযত্ন সকন্দ্র সনই। তাশনয়া স্নাততকাত্তর পাি করার পর সকাতনা চাকশরর ব্যবস্থা করতত 

পাতরশন। এজন্য তাতক পশরবার সর্তক শুুষ কতর েমাতজর শবশভন্ন স্ততর নানা কটু কর্া শুনতত হয়। এেব কর্া শুনতত শুনতত একেময়  

হতািাগ্রস্ত হতয় সে আত্মহতযা কতর। সুমনা  একজন েরকাশর চাকশরজীবী। অতনক পশরশ্রম কতর কত ার প্রশততযাশগতার মধ্য শদতয় 

চাকশর সপতয়শেি। শকন্তু, শবতয়র পর োংোর বাঁচাতত সেই চাকশরটা তাতক োেতত হয়। কারি, স্বামী ও শ্বশুরবাশের শনতদ মি শেি তাতক  
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োংোর অর্বা চাকশর সর্তক সযতকাতনা একটা সবতে শনতত হতব। বাাংিাতদতির োমাশজক সপ্রক্ষাপট শচন্তা কতর তাতক োংোরতকই প্রাধান্য 

শদতত হতয়তে। নারীর শনরাপত্তাহীনতা এর জন্য দায়ী। কারি, নারী চাকশর করতিও োমাশজক শনরাপত্তার অভাতব নারীর পতক্ষ একা বাে 

করা অেম্ভব। এেব সপ্রক্ষাপতট মানুতরর মতধ্য আবার একটা মনস্তাশিক পশরবতমন সদখা শদতে। অতনতকই এখন পূতব মর ধ্যান ধারিায় 

শবশ্বােী হতয় পেতে। উচ্চশিশক্ষত একজন নারীতক যশদ োংোর োমিাতনা ও েন্তান িািন পািতনর মতধ্য েীমাবদ্ধ র্াকতত হয়, তখন 

স্বাভাশবকভাতবই তার মতন প্রশ্ন জাতগ- এত পোতিানা কতর িাভ কী- যশদ তা কাতজই িাগাতত না পাশর? কারি, একজন অশিশক্ষত 

নারীও সতা সুন্দরভাতব োংোর োমিাতত ও েন্তান িািন-পািন করতত পাতর। তার ওপর সয মনস্তাশিক প্রভাব পেতে,  সেই প্রভাব 

অশচতরই তার কন্যা েন্তাতনর ওপর পেতব। তার কন্যার শিক্ষার প্রশত সে উদােীনতা প্রদি মন করতত পাতর।  

 

বতমমাতন শিক্ষা গ্রহতির উতেে চাকশর হতয় পতেতে অর্ মাৎ চাকশর পাওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহি করা। শকন্তু শিক্ষার প্রকৃত উতেে 

চাকশর নয়। এটা োমাশজকভাতব প্রশতশষ্ঠত করতত হতব। প্রততযক মানুতরর মানশবক গুিাবিী শবকাতির জন্য শিক্ষা প্রতয়াজন। সেখাতন 

শিঙ্গশভশত্তক শবতবচনা করা উশচত নয়। একজন উচ্চশিশক্ষত নারী চাকশর না করতি তা েমাতজ অেম্মানজনকভাতব উপস্থাপন ও কটু 

দৃশিতত সদখা উশচত না। শিক্ষা েবার জন্য প্রতয়াজন, চাকশর নয়। শকন্তু অতনতকর প্রতয়াজন না র্াকার পরও তাতদর বাধ্য হতয় 

চাকশর করতত হতে। আশর্ মকভাতব েেি র্াকার পরও শুধু কটুকর্া ও অপমাতনর হাত সর্তক বাঁচার জন্য তারা চাকশর কতরন। এতত 

কতর কম মোংস্থাতনর ওপরও চাপ সৃশি হতে। যাতদর প্রতয়াজন সনই,  তারা যশদ চাকশর না কতরন, ততব যাতদর চাকশর শনতান্তই প্রতয়াজন 

তাতদর জন্য েহতজই কম মোংস্থাতনর ব্যবস্থা করা যাতব। তাোো,  কম মোংস্থানতক শিশুবান্ধব করতত হতব। েরকাশর- সবেরকাশর েকি 

কম মতক্ষতত্র শিশু শদবাযত্ন সকতন্দ্রর  ব্যবস্থা আরও বাোতত হতব। সযন, শিশুরা নারী কম মতক্ষতত্রর বাধার কারি না হয়। কারি,  আজতকর 

শিশু আগামীর ভশবষ্যত। তাই শিশুতদর  সুন্দরভাতব সবতে ও ার ব্যবস্থা সরতখই  নারীর কম মপশরতবি ততশর করা উশচত।  

 

এোো, মানেম্পন্ন শিক্ষা শনশিত করতত পাঠ্যক্রতম পশরবতমন আনা উশচত। শিক্ষা গ্রহতির উতেতে সযন চাকশর পাওয়া না 

হয়। সে শবরতয় আরও গুুষত্ব শদতত হতব। োমাশজক শনরাপত্তার সবিশনতক আতরা িশক্তিািী করতত হতব। সযন নারীতক  শনরাপত্তাহীনতায় 

ভুগতত না হয়।  এ ব্যাপাতর রাষ্ট্র, েমাজ সর্তক শুুষ কতর ব্যশক্ত পয মাতয় েবাইতক একোতর্ কাজ করতত হতব। কারি, কন্যা শিশু ও 

নারীতক অবজ্ঞা, বঞ্চনা ও তবরতম্যর মতধ্য সরতখ কখতনাই একটি ক্ষুধা, দাশরদ্র্যমুক্ত, েমৃদ্ধ সদি গতে উ তত পাতর না। এই বাস্তবতায় নারী 

ও কন্যা শিশুর শবকাি অতযন্ত জুষশর। সেটা শুুষ করতত হতব কন্যা শিশুর জন্য েতব মাচ্চ শবশনতয়াতগর মধ্য শদতয়। ুরশি, স্বাস্থয, শিক্ষােহ 

েকি সক্ষতত্র তাতদর জন্য েমসুতযাগ ও েমঅাংিগ্রহি শনশিত করতত হতব। আজতকর কন্যা শিশু আগামী শদতনর একজন সুশিশক্ষত 

মশহয়েী নারী ও আদি ম মা এবাং সেই আতিাকবশতমকা শহতেতব পশরবার, েমাজ ও রাষ্ট্রতক আতিাশকত করতব।  
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