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বিশ্ব বিশু বিিস ও বিশু অবিকার সপ্তাহ-২০১৬ উপলদে আদয়াবিি অনুষ্ঠাদন উপবিি সকলদক আবম শুদভচ্ছা
িানাবচ্ছ।
বিশুরা িাবি গঠদনর মূল বভবি, িারাই আগামীর ভবিষ্যি। সভযিা ও সাংস্কৃবিদক এবগদয় বনদি আিদকর বিশুরা।
বিশ্ব পবরচালনায় শনতৃত্ব শিদি। িাই বিশুদিরদক শ াগ্য কদর গদে শিালা; পাবরিাবরক, সামাবিক ও সাাংস্কৃবিক শেদে সমান
অাংিীিাবরত্ব প্রবিষ্ঠা করদি হদি। বিষম্যহীন বিশুিান্ধি পবরদিি বনবিি করদি আমরা অঙ্গীকারািদ্ধ।
শুরুদিই আবম স্বািীনিার মহান িপবি, সি বকাদলর সি বদেষ্ঠ িাঙাবল, িাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শিখ মুবিবুর রহমানদক
েদ্ধার সদঙ্গ স্মরি করবি। মুবিযুদদ্ধ ৩০ লাখ িহীি, সম্ভ্রম হারাদনা দু’ লাখ মা-শিাদনর প্রবি েদ্ধা িানাই। িািীয় চার শনিা
এিাং ১৫ আগদের িহীিদির বিদিহী আত্মার মাগদেরাি কামনা করবি।
সুবিমন্ডলী,
িাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শিখ মুবিবুর রহমান িাঁর সাদে বিন িিদরর সরকাদর বিশুদির অবিকার, কল্যাি, উন্নয়ন ও
বনরাপিার বিষয়গুদলাদক সদি বাচ্চ গুরুত্ব বিদয়বিদলন।
িাবিসাংদের সািারি পবরষি ১৯৮৯ সাদল ‘বিশু অবিকার সনি’ গ্রহি কদর। এর অদনক আদগই িাবির বপিা ১৯৭৪
সাদল িাাংলাদিদি বিশু আইন প্রিয়ন কদরন।
িাবির বপিা প্রাথবমক বিোদক িািীয়করি এিাং অবিিবনক শোষিা কদরন। মুবিযুদদ্ধ শ সি নারী েবিগ্রস্ত হন
িাঁদির সন্তানদির শলখাপোর িন্য িাবির বপিা বৃবি প্রথা চালু কদরবিদলন। া িিবমাদন মবহলা বিষয়ক অবিিপ্তদরর আওিায়
‘দুুঃি মবহলা ও বিশু কল্যাি িহবিল' নাদম পবরচাবলি হদচ্ছ।
পবিে সাংবিিাদনর ২৮(৪) অনুদচ্ছদি বিশুদির িন্য রাষ্ট্রদক বিদিষ বিিান প্রিয়দনর কথা িলা হদয়দি। সাংবিিান,
িাবিসাংদের বিশু অবিকার সনি এিাং িাবির বপিা প্রিীি বিশু আইন অনু ায়ী বিশুদির কল্যাদি আমরা কাি কদর াবচ্ছ।
• ২০০৯ সাদল সরকার গঠদনর পর ‘িািীয় বিশুনীবি ২০১১ প্রিয়ন কবর।
• িািীয় বিশু আইন ২০১৩ প্রিয়ন করা হদয়দি।
• বিশুর প্রারবিক ত্ন ও বিকাদির সমবিি নীবি ২০১৩ প্রিয়ন কদরবি।
• আমরা বিশুদির িন্য প্রাক-প্রাথবমক বিোর ব্যিিা কদরবি।
• িিদরর প্রথম বিদন সারাদিদি বিনামূদল্য পাঠ্য পুস্তক বিিরি করা হদচ্ছ ।
• বিশুর ঝদে পো শরাদি বিদ্যালদয় বিশুিান্ধি পবরদিি সৃবি, বমে-শে বমল চালু করা হদয়দি।
• প্রাথবমক ও মাধ্যবমক প বাদয়র সকল িই ই-বুদক রূপান্তর কদরবি।
• মাবিবমবেয়া ক্লািরুম ও আইবসটি ল্যাি প্রবিষ্ঠা করা হদয়দি।
• আমরা প্রবিটি বিদ্যালয়বিহীন গ্রাদম বিদ্যালয় িাপন করবি। েমিীিী বকদিার-বকদিারী ও অনগ্রসর পবরিাদরর
বিশুদির িন্য বিশুিান্ধি বিখন শকন্দ্র চালু করা হদয়দি।
• বিশুদির প্রবিভা ও উদ্ভািনী িবির বিকাদি ২০১২ সাল শথদক ভাষা ও সাবহিয, বিনবন্দন বিজ্ঞান, গবিি ও
কবিউটার এিাং িাাংলাদিি োবেি- এই চার বিভাদগ সৃিনিীল শমিা অদিষি কা বক্রম পবরচাবলি হদচ্ছ।

•

প্রাথবমক প বাদয় িঙ্গিন্ধু শগাল্ডকাপ এিাং িঙ্গমািা শিগম েবিলাতুন শনিা মুবিি শগাল্ডকাপ ফুটিল টুন বাদমন্ট চালু
করা হদয়দি।
• শিদির সকল প্রাথবমক বিদ্যালদয়র িাে-িােীদির অাংিগ্রহদি আন্তুঃপ্রাথবমক বিদ্যালয় ক্রীো ও সাাংস্কৃবিক
প্রবিদ াবগিারও আদয়ািন করা হদচ্ছ।
• বিশুদির শনতৃত্ব বিকাদি প্রবিটি বিদ্যালদয় স্টুদেন্টস কাউবিল গঠদনর উদদ্যাগ বনদয়বি।
• পথবিশু, ঝবুঁ কপূি ব কাদি বনদয়াবিি ও বিদ্যালয় শথদক ঝদর পো বিশুদির কল্যাদি আবথ বক সহায়িা শিওয়া হদচ্ছ।
• অটিবেক ও প্রবিিন্ধী বিশুদির কল্যাদি বিদিষ ব্যিিা বনদয়বি। সমবিি দৃবি প্রবিিন্ধী বিো কা বক্রম, শেইল শপ্রস,
মানবসক প্রবিিন্ধী প্রবিষ্ঠান, সরকাবর িাক-প্রবিিন্ধীদির বিদ্যালয় অটিবেক ও প্রবিিন্ধী বিশুদির কল্যাদি কাি কদর
াদচ্ছ।
• কারাগাদর আটক বিশুদির সাংদিািন ও পুনি বাসন করার মাধ্যদম িাদিরদক স্বাভাবিক িীিদন বেবরদয় শিওয়া হদচ্ছ।
• সারাদিদির বিশু বিকাি শকদন্দ্র বিশুদির িন্য বকেস্ কন বার ও সাাংস্কৃবিক উপিাপনার িন্য উন্মুি মঞ্চ বিবর করা
হদয়দি।
• এিাো বিশু-বকদিারদির সামাবিক অিেয় প্রবিদরাদি বকদিার-বকদিারী উন্নয়ন শকন্দ্র, সামাবিক প্রবিিন্ধী
শমদয়দির প্রবিেি ও পুনি বাসন শকন্দ্র, ‘শসেদহাম’ ‘প্রদিিন ও আেটার শকয়ার সাবভবস’ চালু করা হদয়দি।
• বিশুদির িন্য িাবির বপিার িীিন ও কমববভবিক গ্রন্থ প্রকাি এিাং পাঠ্য িইদয় মুবিযুদদ্ধর প্রকৃি ইবিহাস সাংদ ািন
করা হদয়দি।
• িাাংলাদিি বিশু একাদেবম ৬৪টি শিলা ও ৬টি উপদিলায় প্রবি িির ২৫ হািার বিশুদক সঙ্গীি, বচোাংকন, নৃিয,
আবৃবি, নাট্যকলায় প্রবিেি বিদয় াদচ্ছ।
• বি-িাবষ বক বচোঙ্কন প্রবিদ াবগিা এিাং উপদিলা প বায় শথদক িািীয় প বায় প বন্ত বিশু নাট্য প্রবিদ াবগিা ও উৎসি
আদয়ািন করা হদচ্ছ।
• প্রায় শিে লাখ বিশুর অাংিগ্রহদি সারাদিদি ‘‘িািীয় বিশু পুরস্কার’’ প্রবিদ াবগিার আদয়ািন করা হদচ্ছ।
• বিশু বন বািন শরাি ও বিশু বন বািদনর বিরুদদ্ধ ব্যিিা বনদি আমরা বিদরা টলাদরি নীবি গ্রহি কদরবি। ঢাকা
শমবেদকল কদলদি ‘ন্যািনাল েদরনবসক বেএনএ শপ্রাোইবলাং ল্যািদরটরী’ িাপন করা হদয়দি।
• বন বািদনর বিকার নারী ও বিশুদির শসিা প্রিাদনর সুবিিাদথ ব ৪০টি শিলা সির হাসপািাল ও ২০টি উপদিলা স্বািয
কমদেদে ৬০টি ওয়ান েপ ক্রাইবসস শসন্টার িাপন করা হদয়দি।
• বিশুদির কল্যাদি সরকাবর বিশু পবরিার, শিাটমবি বনিাস িা শিবি শহাম, বিিাকালীন বিশু ত্ন শকন্দ্র, শিসরকাবর
এবিমখানার িন্য কযাবপটালাইদিিন গ্রযান্ট এিাং প্রাক বৃবিমূলক প্রবিেি কা বক্রম পবরচাবলি হদচ্ছ।
• আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস শথদক ৬ মাদস উন্নীি কদরবি। কমবিীিী বনম্নবিি ও মধ্যবিি মাদয়দির শেদে বিশু
বিিা ত্ন শকন্দ্র চালু করা হদয়দি।
• বিশুর সুরো এিাং বিশু মৃতুয শরাদি িাাংলাদিি অভূিপূি ব সােল্য শিবখদয়দি। ১৯৯০ সাদল প্রবি হািাদর নিিািক
বিশু মৃতুযর হার বিল ১৪৬ । া ২০১৪ সাদল ২৮-এ শনদম এদসদি।
• বিশু মৃতুযহার হ্রাস ও বিশু স্বািয রোয় সােদল্যর স্বীকৃবি স্বরূপ আমরা এমবেবি অযাওয়াে ব ও সাউথ সাউথ
অযাওয়াে ব লাভ কদরবি।
শিাট্ট শসানামবিরা,
িাবির বপিা বিশুদির গভীরভাদি ভাদলািাসদিন। এ কারদি িাঁর িন্মবিনদক বিশুদির িন্য উৎসগ ব কদর আমরা
‘িািীয় বিশুবিিস’ শোষিা কদরবি।
িাবির বপিা িােিীিন শথদকই িবরদ্র্য-অসহায় সহপাঠীদির সাহায্য করদিন। িাদিরদক আপন কদর বনদিন। আবম
চাই শিামরা িাবির বপিার আিিবদক িারি কদর সিসময়ই িবরদ্র্, অসহায় ও প্রবিিন্ধী বিশুদির পাদি িাঁোদি।
ুঁ বেবর
শিামাদির মদিা আমারও একটি শিাট্ট ভাই বিল। আবম শিামাদির মাদঝ আমার শসই শিাটভাই রাদসলদক খদি
পাই।

শিামাদির িন্য িাবির বপিা এই সুন্দর শিি বিদয় শগদিন। আমার প্রিযািা, শিামরা িে হদয় িাবির বপিার
অসমাপ্ত কাি সমাপ্ত কদর িাঁর স্বদের ‘শসানার িাাংলা’ গদে তুলদি। িাাংলাদিিদক বিদশ্বর বুদক ম বািাপূি ব আসদন তুদল িরদি।
সুবিমন্ডলী,
বিশুরা কুুঁবের মদিা। ওদির ফুল হদয় ফুটদি বিদি হদি। িাদির স্বাভাবিক শিদে ওঠার িন্য প্রদয়ািন মমিা,
ভালিাসা অথ বাৎ িারীবরক ও মানবসক পবরচ বা। বিশুরা সিসময় িন্ধুর মদিা আচরি প্রিযািা কদর। িাই বিশুদিরদক িারীবরক
িাবন্ত প্রিাদনর মানবসকিা শথদক শিবরদয় আসদি হদি।
সরকার বিশু বিোথীদির প্রবি িারীবরক ও মানবসক বন বািন, কদঠারিা ও বিরস্কারসহ সকল প্রকার অিাবিি
আচরি শথদক বিরি থাকদি পবরপে িাবর কদরদি। আবম আিা কবর, প্রাথবমক ও মাধ্যবমক স্তদরর বিো প্রবিষ্ঠানগুদলা এটি
থা থভাদি পালন করদি।
বিদ্যালয় হদি বিশুদির বপ্রয় িান। িাদির িারীবরক ও মানবসক বিকাদির চারিদেে। বিশুদির মুবিযুদদ্ধর সঠিক
ইবিহাস িানাদি হদি। স্বদিিদপ্রদম উিুদ্ধ করদি হদি।
শকাদনা বিশুই আর রাস্তায় িীিন াপন করদি না। আমরা ১৬ শকাটি শলাদকর খাদ্য বনরাপিা বনবিি কদরবি। ৩৪
লাখ পথবিশুদক খাওয়াদনার সেমিা সরকাদরর রদয়দি।
প্রবিটি বিশুদক িাদির এলাকার স্কুদল ভবিব বনবিি করদি হদি। স্কুলগুদলাদি ও পবরিাদর এমন পবরদিি বিবর
করদি হদি, শ খাদন বনদিরা বিো গ্রহদি আগ্রহী হদি এিাং পোদিানায় উৎসাহ শিাি করদি।
গৃহকমী বন বািন এিাং শকাদনা ঝবুঁ কপূি ব কাদি বিশু বনদয়াগ সরকার শকাদনাভাদিই শমদন শনদি না। শকাদনা িরদনর
বিশু বনপীেন িরিািি করদি না।
প্রবিিন্ধী ও অটিবেক বিশুরা আমাদির সমাদির অবিদচ্ছদ্য অাংি। বিোসহ িীিদনর প্রবিটি শেদে িাদির সবক্রয়
অাংিগ্রহি বনবিি করদি হদি। িাদিরদক িে মানিসিদি পবরিি করদি সরকাদরর পািাপাবি আবম শিসরকাবর ব্যবি ও
সাংগঠনসহ সকলদক এবগদয় আসার আহিান িানাই।
আসুন, আমরা আমাদির বিশুদির ভাদলািাসদি বিবখ। িাদির আদলাবকি ভবিষ্যি গদে তুলদি বিশুদিরদক হযাঁ
িবল।
আসুন, আমরা বিশুদির িন্য বনরাপি, িাবন্তপূি ব িাাংলাদিি গদে তুবল। বিশুদির সুন্দর আগামীর িন্য আমাদির
িিবমানদক উৎসগ ব কবর।
িাাংলাদিিসহ বিদশ্বর সকল বিশুর কল্যাি কামনা কদর আমার িিব্য এখাদনই শিষ করবি।
শখািা হাদেি।
িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু
িাাংলাদিি বচরিীিী শহাক।
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