
শিশু অশিকার সপ্তাহ ও শিশ্ব শিশু শিিস ২০০৯ উদ্বািন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  

শিখ হাশসনা  

ঢাকা, শসািিার, ২০ আশশ্বন ১৪১৬, ০৫ অদ্টাির ২০০৯  

 

শিসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

মাননীয় সভাপশি,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপশিি সুশিমন্ডলী,  

ও  

আমার শেদ্হর শ াট শসানামশণরা,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

শিশ্ব শিশু শিিস ও শিশু অশিকার সপ্তাহ-২০০৯ উদ্যাপন উপলদ্ে আদ্য়াশিি অনুষ্ঠানমালার উদ্বািন অনুষ্ঠাদ্ন সিাইদ্ক 

শুদ্ভচ্ছা িানাশচ্ছ। পািাপাশি িাাংলাদ্িিসহ শিদ্শ্বর সকল শিশুদ্ক িানাশচ্ছ আন্তশরক শুদ্ভচ্ছা।   

সুশিবৃন্দ,  

শিশুরাই িাশির সম্ভািনা ও সম্পি। একটি শিশুর পশরপূণ ণ শিকাদ্ির মাধ্যদ্ম মানি সম্পি উন্নয়দ্নর শভশি রশিি হয়। 

এিন্য প্রদ্য়ািন অনুকূল পশরদ্িি। িারা যাদ্ি সুন্দর ও সুি পশরদ্িদ্ি শিদ্ে উঠদ্ি পাদ্র িা শনশিি করা আমাদ্ির কিণব্য।  

শকন্তু দুঃখিনক হদ্লও সশিি শয আমাদ্ির শিদ্ির সি শিশুরা ভাল শনই। অদ্নদ্কর মাথা শ োঁিার ঠোঁই শনই, অদ্নক শিশু 

দ'শিলা শপট পুদ্র শখদ্ি পায় না। শলখাপোর সুদ্যা  শথদ্ক িশিি হািাদ্রা শিশু। মাথার উপর  াি শনই অদ্নদ্কর। িারা ফুটপাদ্ি 

শিন কাটায়। এদ্ির শিখদ্ল আমার কষ্ট হয়। িাদ্ির িন্য মনটা ব্যথায় ভদ্র উদ্ঠ। আশম িাশন আপনাদ্ির অনুভূশিও আমার মিই। 

আমরা শক পাশর না এসি শিশুদ্ির িন্য শকছু করদ্ি?   

আিদ্ক শয শিশু অিদ্হলায়, অযদ্ে, অপুশষ্টদ্ি শিদ্ে উঠদ্ , আ ামীদ্ি শনদ্ির িন্য িা শিদ্ির িন্য িারা কী শিদ্ি 

পারদ্ি? শিশুদ্ির মানশসক, িারীশরক বৃশি ঠিক মি না হদ্ল, যথাযথ শিো না শপদ্ল আ ামীদ্ি িারা সুনা শরক না হদ্য় সমাদ্ির 

িন্য শিাঝা হদ্য় িোঁোদ্ি।  

     , 

একটি িাশির ভশিষ্যি শনশিি করদ্ি হদ্ল শিশুদ্ির শনরাপিা, িাদ্ির সাশি ণক শিকাি, উন্নয়ন ও কল্যাণ শনশিি করার 

শকান শিকল্প শনই। িাই আমাদ্ির সিাইদ্ক ঐকিিি হদ্য় শিশুদ্ির িন্য কাি করদ্ি হদ্ি। আসুন , আমরা আমাদ্ির আ ামী 

প্রিদ্ের সুন্দর ভশিষ্যি শনশিি করদ্ি সশিশলিভাদ্ি কাি কশর।  

আমাদ্ির সামাশিক ও সাাংস্কৃশিক মূল্যদ্িাি শিশুদ্ির প্রশি সাংদ্িিনিীল। এই উজ্জ্বল ঐশিদ্হির সদ্ে িািীয় ও 

আন্তিণাশিক পয ণাদ্য় শ াশষি আমাদ্ির সকল অেীকার শিশুদ্ির শিকাি ও অশিকার আিাদ্য় শিদ্িষভাদ্ি সহায়ক হদ্ি আমরা 

দৃঢ়ভাদ্ি শিশ্বাস কশর।  

সুশিবৃন্দ,  

িাশির িনক শিখ মুশিবুর রহমান-এর সমদ্য় প্রণীি সাংশিিাদ্ন শিশুদ্ির িন্য শিদ্িষ আইন প্রণয়দ্নর শিিান রাখা 

হদ্য়দ্ । িেিন্ধুর সমদ্য়ই শিশুদ্ির কল্যাণ ও অশিকার সাংরেদ্ণর িন্য ১৯৭৪ সাদ্ল শিশু আইন প্রণীি হয়। শিশন শিশুদ্ির 

শিিদ্প্রশমক, আিি ণ মানুষ শহদ্সদ্ি  দ্ে শিালা এিাং িাদ্ির অশিকার প্রশিষ্ঠা ও পশরিয ণার শিষয়টি অিিন্ত গুরুদ্ের সদ্ে শিদ্িিনা 



করদ্িন। শসই আিদ্ি ণর পথ িদ্র িিণমান সরকার শিশু আইন ১৯৭৪ এিাং শিশুনীশি ১৯৯৪ শক আরও যুদ্ াপদ্যা ী করার পিদ্েপ 

গ্রহণ কদ্রদ্  যাদ্ি কদ্র আমাদ্ির শিশুরা একুি িিদ্কর িিাদ্লঞ্জ শমাকাদ্িলা করদ্ি সেম হয়।  

সুশিবৃন্দ,  

আপনারা িাদ্নন, এখনও অদ্নক শিশু শিশভন্ন কল-কারখানায় কাি কদ্র। যখন িাদ্ির শিদ্যালদ্য় যাওয়ার কথা, িখন 

িাদ্িরদ্ক কঠিন কাদ্ি শনদ্য়াশিি করা হয়। আমাদ্ির শনি ণািনী ইিদ্িহাদ্র শ াষণা কদ্রশ , আমরা পয ণায়ক্রদ্ম সকল খাি শথদ্ক 

শিশুশ্রম শিদ্লাপ করি। শিশুদ্ির যাদ্ি শকানভাদ্িই রািননশিক কম ণকাদ্ন্ড ব্যিহার না করা যায় শস ব্যাপাদ্র প্রদ্য়ািনীয় পিদ্েপ 

শনওয়া হদ্ি। িাশিসাংদ্ র শিশু অশিকার শ াষণা অনুযায়ী শিশুদ্ির িারীশরক ও মানশসক বৃশির িন্য সি িরদ্নর পিদ্েপ আমরা 

শনি।    

িাশিসাং  শিশু অশিকার সনদ্ি প্রশিটি শিশুর িারীশরক, মানশসক, আশিক, ননশিক এিাং সামাশিক উন্নয়দ্নর িন্য 

িাদ্ির মানসিি িীিন যাপদ্নর অশিকাদ্রর কথা িলা হদ্য়দ্ । আপনারা সকদ্লই অিশহি আদ্ ন শয, শিদ্শ্বর ১৯১টি শিি 

আন্তিণাশিক শিশু অশিকার সনদ্ি স্বাের কদ্রদ্ । এ সনদ্ি শয ২২টি শিি প্রথম সমথ ণন কদ্রশ ল িাাংলাদ্িি িাদ্ির মদ্ধ্য 

অন্যিম। আর িাই আমরা শিশুদ্ির শিকাি ও অশিকার সাংরেদ্ণর লদ্েি প্রদ্য়ািনীয় আইন ও কম ণপশরকল্পনা প্রণয়ন এিাং এ 

খাদ্ি পয ণাপ্ত সম্পি িরাদ্দ করদ্ি শিদ্ির িন দ্ণর কাদ্  প্রশিশ্রুশিিি।  

সুশিমন্ডলী,  

শিশু অশিকার সপ্তাদ্হর এিাদ্রর প্রশিপাদ্য ‘‘শিশু সুরোর অশিকার, শিন িিদ্লর অেীকার''। আশম মদ্ন কশর কথাটি 

খুিই সমদ্য়াপদ্যা ী ও িাৎপয ণপূণ ণ। শয শকান িরদ্নর দদ্য ণাদ্  শিশুরাই সিদ্িদ্য় শিশি েশিগ্রস্ত হয়। আমাদ্ির শিদ্ি িন্যা ও 

সাইদ্লাদ্নর সময় আমাদ্ির শস অশভজ্ঞিা হদ্য়দ্ । এর পািাপাশি আদ্  শিশু পািার ও শিশু শনয ণািনসহ িাদ্ির প্রশি নানা রকম 

অপরাি ও নিষম্যমূলক আিরণ। শিশুদ্ির সুরোর িন্য এই সকল প্রশিকূলিা দূর কদ্র সামাশিক শনরাপিা িলয় নিশরদ্ি 

আমাদ্ির সরকার শনরলসভাদ্ি কাি কদ্র যাদ্চ্ছ।  

িদ্ি শুধু আইন ও সনি শিদ্য় শিশুদ্ির সাশি ণক উন্নয়ন সম্ভি না। এিন্য আমাদ্ির  মন-মানশসকিার পশরিিণন করা 

প্রদ্য়ািন। আমাদ্ির সকলদ্ক আন্তশরকভাদ্ি কাি করদ্ি হদ্ি। আশম িাই সকল অশভভািক, সামর্থ্ণিান ব্যশি, সুিীল সমাি এিাং 

শিশু কল্যাদ্ণ শনদ্িশিি সকল সরকাশর-শিসরকাশর প্রশিষ্ঠানদ্ক শিশুদ্ির কল্যাদ্ণ আরও কায ণকর উদ্দ্যা  গ্রহদ্ণর আহিান িানাি। 

শিদ্ির  ণমাধ্যমগুদ্লার িাশয়ে এদ্েদ্ে অদ্নক শিিী। শিশুদ্ির কল্যাদ্ণর িন্য  ণসদ্িিনিা সৃশষ্টর মাধ্যদ্ম িারা শিদ্িষ ভূশমকা 

পালন করদ্ি পাদ্র।  

সমদ্িি সুিী,  

আিদ্কর শিশুরাই আ ামী শিদ্নর শিশ্বদ্ক শনতৃে শিদ্ি। িারাই আমাদ্ির শিন িিদ্লর ভশিষ্যি কাশর র। িাই শিশুদ্ির 

আিি ণ মানুষ শহদ্সদ্ি  দ্ে শিালা এিাং িাদ্ির অশিকার প্রশিষ্ঠা ও পশরিয ণার শিষয়টি অিিন্ত গুরুেপূণ ণ। শিাষণ ও শনয ণািন এিাং 

সকল প্রকার নিষম্য শথদ্ক শিশুদ্ির শনরাপি শরদ্খ িাদ্ির শেঁদ্ি থাকার অশিকার, পশরপূণ ণ শিকাদ্ির অশিকার, পাশরিাশরক, 

সামাশিক ও সাাংস্কৃশিক শেদ্ে সমান অাংিীিাশরদ্ের সুদ্যা সহ একটি শিশুিান্ধি পশরদ্িি আমাদ্ির নিশর করদ্ি হদ্ি। আমাদ্ির 

শিশুদ্ির িন্য আদ্লাশকি ভশিষ্যি শনম ণাদ্ণ আিদ্কর শিদ্ন আশম শসই অেীকার ব্যি করশ ।  

আি শিশ্ব শিশু শিিদ্স এ অেীকার ১৫ শকাটি মানুদ্ষর সকদ্লর। পশরদ্িদ্ষ শিশ্ব শিশু শিিস ও শিশু অশিকার সপ্তাহ-

২০০৯-এর সাফল্য কামনা কদ্র আশম শিশু অশিকার সপ্তাহ-২০০৯-এর শুভ উদ্বািন শ াষণা করশ ।     

শখািা হাদ্ফি।  

িয় িাাংলা, িয় িেিন্ধু  

িাাংলাদ্িি শিরিীিী শহাক। 

--- 

 


