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শিখ হাতসনা  

 

এসওএস তিশুপল্লী, শ্যামলী, ঢাকা, বুধবার, ১৭ মাঘ ১৪১৯, ৩০ র্ানুয়ারী ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

 

সম্মাতনি সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

এসওএস তিশুপল্লীর তিশু, মা, কম জকিজা,কম জচারীগণ,  

সুতধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

এসওএস তিশুপল্লী বাাংলাদেি-এর চার েিক পূতিজ উেযাপন অনুষ্ঠাদন উপতিি সকলদক আমার আন্ততরক শুদভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ। প্রতিষ্ঠানটির সকল কমীদক অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ।  

তিশুরা র্াতির ভতবষ্যৎ। িাদের আেি জবান কদর গদে শিালা সরকার ও সমাদর্র োতয়ত্ব। আমরা তিশুদের র্ন্য একটি 

সুন্দর ভতবষ্যৎ সৃতিদি তনরলসভাদব কার্ করতি।  

১৯৭১ সাদলর মুতিযুদে আমরা তবর্য় অর্জন কতর। মুতিযুদে ৩০ লাখ মানুষ িহীে হয়। ২ লক্ষ নারী তনয জাতিি হয়। বব জর 

পাক হানাোরদের তনয জািদন অদনক অবাতিি তিশু র্ন্ম শনয়।  

সব জকাদলর সব জদেষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুতর্বুর রহমান যুে তবধ্বস্ত শেি পূনগ জঠদনর পািাপাতি এসকল 

তিশু ও যুদে তপতৃ-মাতৃহারা তিশুদের কথা শভদবতিদলন।  

স্বাধীনিার পর প্রদেসর হারম্যান শমইনার বাাংলাদেদি এদস র্াতির তপিার কাদি এসওএস তিশুপল্লী গদে শিালার কথা 

ব্যি কদরন। র্াতির তপিা তিশুদের কল্যাদণ দ্রুি তসোন্ত তনদলন। এমওইউ সই হল। শেদি এসওএস তিশুপল্লীর যাত্রা শুরু হল। 

আমার পাদি তযতন বদস আদিন তম. শহলমুট কুটিন শসতেন ডা: হারম্যান শমইনাদরর সাদথ তিতনও উপতিি তিদলন। আতম তম. 

কুটিনদক ধন্যবাে র্ানাই এ ৪০ বির তিশুদের তনদয় থাকার র্ন্য।  

১৯৭৫ এ আমরা সব হাতরদয়তি। আমার শিাট ভাই শিখ রাদসলদক ঘািকরা হিযা কদর। আমাদের ৩২ নম্বর বােীটি 

আমরা তনদর্রা শভাগ না কদর ট্রাস্ট কদর তেদয়তি। এ ট্রাস্ট শথদক বৃতি প্রোনসহ তবতভন্ন কম জসূতচ বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। অদনদক এ 

সুতবধা তনদয় পোশুনা করদি। উচ্চ তিক্ষা গ্রহণ করদি।  

র্াতির তপিা স্বাধীনিার পর যুেতবধ্বস্ত শেিদক পুনগ জঠদনর পািাপাতি তিশুদের সুনাগতরক তহদসদব গদে শিালার উদযাগ 

শনন। তিতন সাংতবধাদন নারী ও তিশুর অতধকার রক্ষায় তবদিষ তবধাদনর ব্যবিা অন্তর্ভ জি কদরন। তিশুর তভি তিতরর লদক্ষয তিশুদের 

অববিতনক ও বাধ্যিামূলক তিক্ষার সুদযাগ তনতিি কদরন।  

তিতন শেদির সব প্রাথতমক তবযালয়দক র্ািীয়করণ কদরন।  



র্াতির তপিা মুতিযুদে তনয জাতিি নারীর সন্তানদের শলখাপোর র্ন্য বৃতি চালু কদরন। অসহায় তিশুদের সামাতর্ক 

তনরাপিা শবিনীর আওিায় আদনন। যা বিজমাদন ‘‘দুঃি মতহলা ও তিশু কল্যাণ িহতবল'' নাদম পতরচাতলি হদচ্ছ। তিতন ১৯৭৪ সাদল 

তিশু অতধকার আইন প্রণয়ন কদরন। আমরা তিশুদের র্ন্য একটি যুদগাপদযাগী ‘‘র্ািীয় তিশুনীতি-২০১১'' প্রণয়ন কদরতি।  

সুতধবৃন্দ,  

বাাংলাদেদি ১৮ বিদরর কম বয়সী তিশুরা র্নসাংখ্যার প্রায় ৪০ িিাাংি। েতরদ্র পতরবাদর র্ন্মগ্রহদণর কারদণ এই তিশুদের 

একটি উদল্লখদযাগ্য অাংি োতরদ্রয ও অপুতিদি শভাদগ। এই েতরদ্র ও তিন্নমূল তিশুদের পুনব জাসন, তিশু েম তনরসন, িাদের িারীতরক-

মানতসক তবকাদি তিক্ষা ও তবদনােদনর উপযুি সুদযাগ তনতিি করার লদক্ষয সরকার তবতভন্ন কম জসূচী বাস্তবায়ন কদরদি।  

তিশুর পুতি তনতিি করার লদক্ষয র্ািীয় খায ও পুতি নীতি এবাং National Plan of Action for 

Nutritional Intervention বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ।  

েতরদ্র তিশুদের পুনব জাসন ও তবকাি তনতিদি সামাতর্ক তনরাপিা শবিনী সম্প্রসাতরি করা হদয়দি। তিশুরা যাদি 

পাতরবাতরক পতরদবদি শবদে উঠদি পাদর শস র্ন্য েতরদ্র পতরবারদক সামাতর্ক তনরাপিা বলদয় অন্তর্ভ জি করা হদচ্ছ। সরকাতর এ 

উদযাগদক সুসাংহি করার লদক্ষয শবসরকারী সাংিা সমূদহর সহদযাতগিাও অপতরহায জ।  

নীতি তনধ জারণ ও বাস্তবায়ন উভয় শক্ষদত্র সরকাতর ও শবসরকাতর কম জকাদন্ডর সমন্বয় তনতিি কদর তিশুদের কল্যাদণ 

যথাযথ ভূতমকা রাখদি হদব।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা ভতবষ্যৎ প্রর্দন্মর র্ন্য একটি সুখী, সমৃে শেি শরদখ শযদি চাই। আমাদের সরকার তিশু অতধকার ও উন্নয়নদক 

র্ািীয় উন্নয়দনর মূল ধারায় সম্পৃি কদরদি। তিশুদের সৃর্নিীল মদনর তবকাদি তবতভন্ন ধরদণর সাাংস্কৃতিক কম জসূচীর আদয়ার্ন 

করা হদচ্ছ। তিশু একাদডমী তিল্পকলার উপর তিশুদেরদক প্রতিক্ষণ তেদচ্ছ। তিশুদিাষ বই ও মাতসক তিশু পতত্রকা প্রকাি করদি। 

আন্তর্জাতিক তিশু তচত্রকলা প্রতিদযাতগিা, তবতভন্ন শমৌসুমী প্রতিদযাতগিা এবাং তিশু বই শমলারও আদয়ার্ন করা হদচ্ছ।  

তিশু-বান্ধব শকন্দ্র ও তিশু তিক্ষা শকদন্দ্রর তবকাদির মাধ্যদম তিশুরা উপকৃি হদচ্ছ। আমরা প্রতিবন্ধী তিশুদেরদকও তবতভন্ন 

তবষদয় প্রতিক্ষণ তেতচ্ছ। প্রতিবন্ধী ও অটিতস্টক তিশুদের কল্যাদণ বঙ্গবন্ধু শিখ মুতর্ব শমতডদকল তবশ্বতবযালদয় তবদিষাতয়ি শসন্টার 

িাপন করা হদয়দি। আমার কন্যা সায়মা শহাদসন পুতুদলর উদযাদগ তবশ্বব্যাপী ‘‘অটির্ম সদচিনিা'' সৃতির লদক্ষয একটি প্রস্তাব গি 

বির র্াতিসাংঘ সাধারণ পতরষদে উত্থাপন কতর। শসটি গি মাদস সাধারণ পতরষদে গৃহীি হদয়দি।  

সুতধবৃন্দ,  

তিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগাদর আটক তিশুদের সাংদিাধন ও পুনব জাসদনর ব্যবিা করা হদয়দি। বাল্য তববাহ ও 

শযৌতুদকর তবরুদে শেদি সামাতর্ক আদন্দালন শর্ারোর হদয়দি। তকদিারীদের ক্ষমিায়ন, শনতৃত্বোন ও তবকাদির লদক্ষয আমরা 

তকদিারী ক্লাব গঠন কদরতি। ইভটিতর্াং প্রতিদরাদধ আইন কদরতি। এর বাস্তবায়ন হদচ্ছ। ২৯টি শর্লায় ২ হার্ার ৯৩০টি ক্লাদবর 

মাধ্যদম তকদিার-তকদিারীদের বাল্যতববাহ, ইভটিতর্াং, শযৌতুক, তিশু অতধকার ইিযাতে তবষদয় েক্ষিামূলক প্রতিক্ষণ প্রোন করা 

হদচ্ছ।  

আমরা প্রায় িিভাগ তিশুদক তবযালদয় পাঠাদনা তনতিি কদরতি। বিদরর প্রথম তেদনই প্রতিটি তিশুর কাদি তবনামূদল্য 

রতঙ্গন পাঠ্যপুস্তক তুদল তেতচ্ছ। তিশুদের উপর সকল ধরদণর িারীতরক ও মানতসক িাতস্ত তনতষে করাসহ তিশুবান্ধব তিক্ষাোন 

পেতি চালু করা হদয়দি। আকষ জণীয় তিক্ষা উপকরদণর ব্যবিা করা হদয়দি। পথতিশু, ঝুঁতকপূণ জ কাদর্ তনদয়াতর্ি তিশু, ঝদর পো ও 

প্রতিবন্ধী তিশুদের কল্যাদণ আতথ জক সহায়িা প্রোন কম জসূচী চালু কদরতি।  

তিশু মৃতুযহার হ্রাদস বাাংলাদেি উদল্লখদযাগ্য অগ্রগতি সাধন কদরদি। তিশু মৃতুযহার হ্রাদস সহস্রাব্দ লক্ষযমাত্রা অর্জন করায় 

বাাংলাদেিদক UN Millennium Award 2010 প্রোন করা হয়। তিক্ষাদক্ষদত্র প্রাথতমক তিক্ষাস্তদর শর্ন্ডার সমিা 

অতর্জি হদয়দি। এর েদল এমতডতর্-৩ পূরণ হদয়দি। আমরা উচ্চ মাধ্যতমক পয জন্ত নারীতিক্ষা অববিতনক কদরতি। তডগ্রী পয জাদয়ও 

অববিতনক করার উদযাগ শনয়া হদয়দি।  

 

 



 

সুতধমন্ডলী,  

এসওএস আন্তর্জাতিক তিশুপল্লীর চার েিক পূতিজর এই তবদিষ তেদন এর প্রতিষ্ঠািা প্রয়াি প্রদেসর ড. হারম্যান 

শমইনারদক েোভদর স্মরণ করতি। তযতন বাাংলাদেিসহ তবদশ্বর ১৩৩টি শেদি এসওএস আন্তর্জাতিক তিশুপল্লীর কায জক্রম তবস্তৃি 

কদরন।  

তিশুরাই র্াতির ভতবষ্যি, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বতলষ্ঠ অঙ্গীকার। তিশুদের কম জ সাধনা, জ্ঞান ও েক্ষিার উপর তনভ জর কদর 

একটি র্াতির ভতবষ্যৎ। তিশুদের একটি উদল্লখদযাগ্য অাংি তবতভন্নভাদব সুষ্ঠু তবকাি ও লালন পালদনর সুদযাগ শথদক বতিি। আর 

এই বতিি তিশুদের কল্যাদণ এসওএস আন্তর্জাতিক তিশুপল্লী তবদিষ অবোন রাখদি।  

শেহবতিি, ভাগ্যহি তিশুদের পাতরবাতরক পতরদবদি লালন পালদন এসওএস আন্তর্জাতিক তিশুপল্লীর কায জক্রম সতিযই 

প্রিাংসনীয়। এই কায জক্রম শেদির সব জত্র িতেদয় শেওয়ার আহবান র্ানাই।  

আতম এ তিশুপল্লীর তিশুদের গণভবদন আসার আমন্ত্রণ র্ানাই। গণভবদন এদস শিামরা শবোদব, শখলদব, আনন্দ করদব। এ 

তিশুপল্লীর মা, মামাসহ সকলদক আতম শুদভচ্ছা র্ানাই।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা চাই, তিশুরা তিশুদের তনম জল, স্বচ্ছ ও পতবত্র হৃেয় তেদয় এ শেিদক শেখদব। র্াতির তপিার র্ীবন-কম জ ও আেি জ 

সম্পদকজ র্ানদব। মুতিযুদের কথা, মুতিদযাোদের অবোদনর কথা র্ানদব। শেদির ইতিহাস-ঐতিহয সম্পদকজ একটি সুষ্পি ধারণা 

তনদয় শবদে উঠদব। শেি ও শেদির মানুদষর কথা র্ানদব। িারা বে হদয় শেদির শসবা করদি পারদব। বেদের েো করদব। েতরদ্র, 

অসহায় ও প্রতিবন্ধী তিশুদের পাদি োঁোদব। এ লক্ষয অর্জদন আমরা তনরলস প্রদচিা চাতলদয় যাতচ্ছ।  

সব তিশুই আমাদের তিশু। হি েতরদ্র ও তিন্নমূল তিশুদের উন্নয়দন সরকাদরর পািাপাতি সমাদর্র তবিবানদের োতয়ত্ব 

অদনক। আসুন, আমরা তিশুদের র্ন্য একটি সুন্দর ভতবষ্যৎ তনম জাণ কতর। আমাদের বিজমানদক িাদের র্ন্য উৎসগ জ কতর। িাদের 

র্ন্য এমন একটি বাাংলাদেি গদে তুতল শয শেি হদব ক্ষুধা-োতরদ্রয-তনরক্ষরিামুি র্াতির তপিার স্বদের শসানার বাাংলা।  

শখাো হাদের্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেি তচরর্ীবী শহাক।  


