
বিশ্ব বিশু বিিস ও বিশু অবিকার সপ্তাহ-২০১০ - উদ্বািন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  

শিখ হাবসনা  

ওসমানী স্মৃবি বমলনায়িন, শসামিার, ১৯ আবশ্বন ১৪১৭, ০৪ অদ্টাির ২০১০  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবিি সুবিমন্ডলী,  

শ াট্ট শসানামবনরা।  

আসসালামু আলাইকুম।  

বিশুরা সুদ্ াগ ও প্রবিক্ষণ শপদ্ল অদ্নক ভাদ্লা করদ্ি পাদ্র। আজদ্কর অনুষ্ঠানটি ত্রুটিহীনভাদ্ি পবরচালনা কদ্রদ্  

বিশুরাই।  

বিশ্ব বিশু বিিস ও বিশু অবিকার সপ্তাহ-২০১০ এর উদ্বািন অনুষ্ঠাদ্ন বিদ্শ্বর সকল বিশুদ্ক আন্তবরক শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

িাাংলাদ্িিসহ বিদ্শ্বর সকল বিশুদ্ক জানাবচ্ছ আমার ভালিাসা ও আির।  

আজদ্কর বিশুরাই জাবির ভবিষ্যদ্ির কণ ণিার। িারাই আগামী বিদ্নর বিশ্বদ্ক শনতৃিি বিদ্ি। িাই বিশুদ্ির অবিকার 

প্রবিষ্ঠা করা এিাং িাদ্ির সুনাগবরক বহদ্সদ্ি গদ্ে শিালার িাবয়ত্ব আমাদ্ির সিার।  

সুবিবৃন্দ,  

জাবির জনক িঙ্গিন্ধু বিশুদ্ির অিযন্ত ভালিাসদ্িন। বিশুদ্ির প্রবি িার এই ভালিাসাদ্ক স্মরদ্ণ শরদ্খই আমরা 

সাংবিিাদ্ন বিশু অবিকার পুনবি ণন্যাস-এর উদ্যাগ বনবচ্ছ এিাং সরকার গঠদ্নর পর ১৭ মাচ ণ, িঙ্গিন্ধুর জন্মবিনদ্ক জািীয় বিশু বিিস 

বহদ্সদ্ি শ াষণা কবর।     

জাবিসাংদ্  বিশু অবিকার সনি গৃহীি হওয়ার অদ্নক আদ্গই সি ণকাদ্লর সি ণদ্েষ্ঠ িাঙাবল,  জাবির জনক িঙ্গিন্ধু শিখ 

মুবজবুর রহমান বিশু অবিকার ও িাদ্ির উন্নয়ন বনদ্য় শভদ্িব দ্লন। জাবির জনদ্কর প্রিযক্ষ িত্ত্বািিাদ্ন প্রণীি শিদ্ির সাংবিিাদ্ন 

বিশুদ্ির জন্য বিদ্িষ আইন প্রণয়দ্নর বিিান রাখা হদ্য়ব ল। জাবির জনদ্কর এই উন্নয়ন ভািনা শেদ্কই দুি , এবিম, আেয়হীন ও 

সুবিিািবিি বিশুদ্ির কল্যাণ ও অবিকার সাংরক্ষদ্ণর জন্য ১৯৭৪ সাদ্ল বিশু আইন প্রণীি হয়।  

জািীয় ও আন্তজণাবিক পবরমন্ডদ্ল বিশু অবিকার সাংরক্ষদ্ণর প্রদ্য়াজনীয়িা উপলবি কদ্র জাবিসাং  বিশু অবিকার সনি 

শ াষণা করা হদ্য়ব ল। জাবিসাং  বিশু অবিকার সনদ্ি অনুসমে ণনকারী রাষ্ট্রসেরদ্হর মদ্বা িাাংলাদ্িি অন্যিম। িাাংলাদ্িদ্ির 

সাংবিিান ও আন্তজণাবিক সনিসেরদ্হর আদ্লাদ্ক বিশু অবিকার বনবিি করদ্ি আমাদ্ির সরকার জািীয় বিশু নীবি ২০১০-এর 

খসো প্রকাি কদ্রদ্ । সমাদ্জর সকল শেনী ও শপিার মানুদ্ষর মিামদ্ির বভবিদ্ি জািীয় বিশু নীবি ২০১০ চূোন্ত করা হদ্ি।  

সুবিবৃন্দ,  

বিশুরাই জাবির সিচাইদ্ি িে সম্পি। বিশুর শিদ্ে উঠার স্বাভাবিক পবরদ্িি বনবিি করা শগদ্ল আজদ্কর বিশুই 

আগামী বিদ্ন শিি ও জাবির কল্যাদ্ণ আত্মবনদ্য়াগ করদ্ি।  

জাবিসাং  বিশু অবিকার সনদ্ি প্রবিটি বিশুর িারীবরক, মানবসক, আবত্মক, ননবিক এিাং সামাবজক উন্নয়দ্নর জন্য 

িাদ্ির প ণাপ্ত মানসমত ি জীিন াপদ্নর অবিকাদ্রর কো িলা হদ্য়দ্ ।  

িাাংলাদ্িি সরকার বিশুদ্ির জন্য কল্যাণমুখী সমাজ গঠন ও িাদ্ির অবিকার প্রবিষ্ঠার লদ্ক্ষয প্রদ্য়াজনীয় আইন ও 

কম ণপবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং প ণাপ্ত সম্পি িরাদ্দ করদ্ি শিদ্ির জনগণ ও জাবিসাংদ্ র কাদ্  প্রবিশ্রুবিিি।  

মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃবি কদ্র ৬ মাদ্স উন্নীি কদ্রব   াদ্ি নিজািক মাদ্য়র শেহ পায়। বিশুর পবরপূণ ণ বিকাদ্ির জন্য 

গভণািিা শেদ্ক প্রেম পাঁচ ি দ্রর গুরুত্ব অপবরসীম। এজন্য প্রাক-প্রােবমক বিক্ষা ব্যিিাদ্ক আরও ফলপ্রসু করার লদ্ক্ষয বিশুর 

প্রারবিক বিকাি বিষয়ক কা ণক্রমদ্ক আমরা আরও িবিিালী ও সম্প্রসাবরি করব ।  



সরকার ইদ্িামদ্বা বিশুর প্রারবিক বিকাি বিষদ্য় একাবিক প্রকল্প গ্রহণ কদ্রদ্ ।  

আমরা ২০১১ সাদ্লর মদ্বা িিভাগ বিশুদ্ক বিযালদ্য় বনদ্য় আসার লক্ষযমাত্রা বনি ণারণ কদ্রব । ইনিাল্লাহ্ ২০১৪ সাদ্লর 

মদ্বা আমরা শিিদ্ক বনরক্ষরিামুি করি।  

এ ি র প্রােবমক শেদ্ক মাবাবমক প ণায় প ণন্ত বিনােরদ্ল্য ১৯ শকাটি িই বিিরণ করা হদ্য়দ্ । উচ্চ মাবাবমক শেণী প ণন্ত 

শমদ্য়দ্ির বিনা শিিদ্ন বিক্ষার সুদ্ াগ সৃবি; প্রােবমক, মাবাবমক এিাং উচ্চ মাবাবমক প ণাদ্য় কন্যাবিশুদ্ির জন্য বৃবি প্রিান করা 

হদ্চ্ছ।  

ফদ্ল, প্রােবমক শেদ্ক মাবাবমক প ণায় প ণ  বিযালদ্য় বিশুদ্ির অাংিগ্রহদ্ণর হার ব্যাপকভাদ্ি বৃবি শপদ্য়দ্ । ইউবনদ্সফ, 

শিদ্ির বিিিান ব্যবি, সরকার বমদ্ল টিবফদ্নর ব্যিিা করদ্ল ঝদ্র পো কমদ্ি। আমরা অে ণননবিকভাদ্ি আরও স্বািলম্বী হদ্ল 

সরকাবরভাদ্িই এ ব্যিিা করা সিি হদ্ি।  

আপনারা জাদ্নন, এখনও অদ্নক বিশু বিবভন্ন কল-কারখানায় কাজ কদ্র।  খন িাদ্ির বিযালদ্য়  াওয়ার কো, িখন 

িাদ্িরদ্ক জীবিকার িাবগদ্ি কঠিন কাজ করদ্ি হদ্চ্ছ। আমাদ্ির বনি ণাচনী ইিদ্িহাদ্র শ াষণা অনু ায়ী প ণায়ক্রদ্ম সকল খাি 

শেদ্ক বিশুেম বিদ্লাপ করি। ইদ্িামদ্বাই িহরািদ্লর কম ণজীিী বিশুদ্ির জন্য কম ণবভবিক বিক্ষা ব্যিিা চাু  কদ্রব ।  

বিশুদ্ির  াদ্ি শকানভাদ্িই রাজননবিক কম ণকাদ্ন্ড ব্যিহার না করা  ায় শস ব্যাপাদ্র প্রদ্য়াজনীয় পিদ্ক্ষপ শনওয়া হদ্ি। 

জাবিসাংদ্ র বিশু অবিকার শ াষণা অনু ায়ী বিশুদ্ির িারীবরক ও মানবসক বৃবির জন্য সি িরদ্নর পিদ্ক্ষপ আমরা বনি।    

শ  শকান িরদ্নর প্রাকৃবিক দুদ্ ণাদ্গ বিশুরাই সিদ্চদ্য় শিবি ক্ষবিগ্রস্ত হয়। িন্যা ও সাইদ্লাদ্নর সময় আমাদ্ির শস 

অবভজ্ঞিা হদ্য়দ্ । এর পািাপাবি আদ্  বিশু পাচার ও বন ণািনসহ নানা রকম অপরাি ও নিষম্যেরলক আচরণ। বিশুদ্ির সুরক্ষার 

জন্য এই সকল প্রবিকূলিা দূর কদ্র সামাবজক বনরাপিা িলয় নিবরদ্ি আমাদ্ির সরকার বনরলসভাদ্ি কাজ কদ্র  াদ্চ্ছ।  

সুবিমন্ডলী,  

বিশু অবিকার সপ্তাদ্হর এিাদ্রর প্রবিপায ‘‘িারীবরক িাবস্ত িন্ধ হদ্ল, িােদ্ি বিশু বুবি িদ্ল''। আবম মদ্ন কবর িাস্তিিার 

বনবরদ্খ এটি খুিই সমদ্য়াপদ্ াগী বিষয়।   

আজকাল সন্তানদ্ির বনদ্য় মাদ্য়রা প্রবিদ্ াবগিায় বলপ্ত হয়। প্রবিদ্ াবগিায় বলপ্ত হওয়ার পবরণাদ্ম বিশুরা বন ণািদ্নর 

বিকার হয়। বন ণািদ্ন বিশু আরও অন্তমু ণখী হদ্য় ওদ্ঠ। বিশুর স্বাভাবিকভাদ্ি শিদ্ে উঠার জন্য প্রদ্য়াজন িাদ্ির িারীবরক ও 

মানবসক পবরচ ণা। বিশু সি সময়ই িন্ধুর মি আচরণ প্রিযািা কদ্র। িারীবরক িাবস্ত িাদ্ির শিহ-মদ্নর বিকাি িািাগ্রস্ত কদ্র। এ 

কারদ্ণ সরকার বিশু বিক্ষােীদ্ির প্রবি িারীবরক ও মানবসক বন ণািনসহ সি িরদ্নর অিাবিি আচরণ শেদ্ক বিরি োকদ্ি 

পবরপত্র জাবর কদ্রদ্ । এ বিষদ্য় আইন প্রণয়দ্নর উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ ।  

প্রােবমক ও মাবাবমক স্তদ্রর বিক্ষা প্রবিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক এ শক্ষদ্ত্র এবগদ্য় আসদ্ি হদ্ি। বিযালয়গুদ্লাদ্ি বিশু-িান্ধি 

পবরদ্িি বনবিি করা শগদ্ল বিশুরা শলখাপোয় অবিক মদ্নাদ্ াগী হদ্ি। আবম সাংবিি কতৃণপক্ষ ও বিযালদ্য়র বিক্ষক-

বিবক্ষকাদ্ির এ ব্যাপাদ্র সিকণ ও  ত্নিান হওয়ার আহিান জানাবচ্ছ।  

বিশুদ্ির আিি ণিান এিাং শিিদ্প্রবমক নাগবরক বহদ্সদ্ি গদ্ে তুলদ্ি হদ্ল িাদ্িরদ্ক  মুবিযুদ্ির শচিনা ও শিিদ্প্রদ্ম 

উবুি করদ্ি হদ্ি। িাদ্িরদ্ক মুবিযুদ্ির সঠিক ইবিহাস জানাদ্ি হদ্ি।  

িী ণবিন পাঠ্যপুস্তদ্ক বিকৃি ইবিহাস তুদ্ল িদ্র সরলপ্রাণ বিশুদ্ির বিভ্রান্ত করা হদ্য়দ্ । আমরা পাঠ্যপুস্তদ্ক মুবিযুদ্ির 

সঠিক ইবিহাস তুদ্ল িরার পিদ্ক্ষপ বনদ্য়ব । বিজয়ী জাবির ইবিহাস না জানা বিশুদ্ির জন্য দুভ ণাগ্যজনক।  

সুবিমন্ডলী,  

প্রবিিন্ধী ও অটিবিক বিশুরা আমাদ্ির সমাদ্জর অবিদ্চ্ছয অাংি। িাদ্িরদ্ক শিাঝা বহদ্সদ্ি না শভদ্ি সমাদ্জর েরলিারায় 

বফবরদ্য় আনদ্ি হদ্ি; িাদ্ির মানবসক বিকাদ্ির সুদ্ াগ বিদ্ি হদ্ি। জীিদ্নর প্রবিটি শক্ষদ্ত্র সবক্রয় অাংিগ্রহণ বনবিি কদ্র 

িাদ্িরদ্ক মানি সম্পদ্ি পবরণি করা সিি।  

বিশুদ্ির সুিভাদ্ি শিদ্ে উঠার জন্য শখলাধুলা ও বিদ্নািদ্নর প্রদ্য়াজন। এজন্য আমরা ঢাকাসহ িহরগুদ্লাদ্ি বিযমান 

পাকণ ও শখলার মাঠগুদ্লাদ্ক িখলমুি কদ্র বিশুদ্ির ব্যিহার উপদ্ াগী কদ্র গদ্ে শিালার পিদ্ক্ষপ বনবচ্ছ। এক ভিদ্ন একাবিক 

স্কুল, বিশ্ববিযালয় গদ্ে উদ্ঠদ্ । আমরা এ অিিার আশু পবরিিণদ্ন দ্রুি ব্যিিা বনবচ্ছ।       



শিসরকাবর প ণাদ্য় হাউবজাং এলাকা বনম ণাদ্ণর সময় বিশুদ্ির জন্য শখলার মাঠ এিাং পাদ্কণর িান রাখা িাবািােরলক করা 

হদ্য়দ্ ।  

বিশুদ্ির জন্য বিশুদ্িাষ চলবচ্চত্র বনম ণাদ্ণ এবগদ্য় আসার জন্য চলবচ্চত্র বনম ণািাদ্ির আহিান জানাবচ্ছ। বনম ণািাদ্ির প্রবি 

আহিান, ি দ্র অন্তিঃ একটি বিশুদ্িাষ চলবচ্চত্র বনম ণাণ করুন।   

শুধু আইন ও সনি বিদ্য় বিশুদ্ির সাবি ণক উন্নয়ন সিি না। এজন্য আমাদ্ির মন-মানবসকিার পবরিিণন করদ্ি হদ্ি। 

আবম সকল অবভভািক, সামর্থ্ণিান ব্যবি এিাং বিশু কল্যাদ্ণ বনদ্িবিি সকল সরকাবর-শিসরকাবর প্রবিষ্ঠানদ্ক বিশুদ্ির জন্য 

আরও কা ণকর উদ্যাগ গ্রহদ্ণর আহিান জানাবচ্ছ।  

শিদ্ির গণমাবামগুদ্লার প্রবি আহিান জানাি, আপনারা এমন শকান ভীবিকর  বি িা সাংিাি প্রচার করদ্িন না  া বিশুর 

শকামল মদ্ন প্রভাি শফদ্ল। বিশুদ্ির কল্যাদ্ণর জন্য গণসদ্চিনিা সৃবি করুন। আমাদ্ির বিশুদ্ির সাফদ্ল্যর সাংিািদ্ক প্রািান্য 

বিন।  

সুবিবৃন্দ,  

বিশুদ্ির অবিকার রক্ষা এিাং িাদ্ির কল্যাদ্ণ আমাদ্ির সরকাদ্রর গৃহীি বিবভন্ন পিদ্ক্ষপ ইদ্িামদ্বা উদ্ল্লখদ্ াগ্য সাফল্য 

বনদ্য় এদ্সদ্ ।  

প্রসূবি ও নিজািদ্কর স্বািয উন্নয়দ্ন আমাদ্ির সরকাদ্রর গৃহীি পিদ্ক্ষদ্পর ফদ্ল মাতৃ ও বিশুমৃতুযর হার উদ্ল-

খদ্ াগ্যভাদ্ি হ্রাস শপদ্য়দ্ । এই সাফদ্ল্যর স্বীকৃবি বহদ্সদ্ি এি র িাাংলাদ্িি জাবিসাং  এমবিবজ এওয়াি ণ লাভ কদ্রদ্ । এ 

পুরস্কাদ্রর সাফদ্ল্যর অাংিীিার আপনারা সকদ্ল। স্বািয মন্ত্রণালয় মাঠ প ণাদ্য় কম ণরি বচবকৎসকবৃন্দ, সমাজকমী সকদ্ল এর 

অাংিীিার। এ সাফল্যদ্ক িদ্র রাখদ্ি এিাং এদ্ক আরও এবগদ্য় শনওয়ার লদ্ক্ষয আমাদ্ির সিাইদ্ক ঐকযিিভাদ্ি কাজ করদ্ি 

হদ্ি।  

আজদ্কর সমদ্িি বিশুদ্ির আনদ্ন্দাচ্ছল মুদ্খর বিদ্ক িাবকদ্য় আমার মদ্ন পেদ্  আিদ্রর শ াটভাই শিখ রাদ্সদ্লর 

কো। ১৯৭৫ এর ১৫ আগি কালরাদ্ি জাবির জনক িঙ্গিন্ধু শিখ মুবজবুর রহমানসহ পবরিাদ্রর ১৮ জন সিদ্ের সাদ্ে িি 

ি দ্রর বনস্পাপ বিশু রাদ্সলদ্কও বনম ণমভাদ্ি হিযা করা হয়। পরিিীদ্ি নস্বরিাসক বজয়া ক্ষমিায় এদ্স আইন কদ্র বিশু রাদ্সল 

হিযা বিচাদ্রর পে িন্ধ কদ্র বিদ্য়ব ল। আবম চাই না, আর শকান বিশু রাদ্সদ্লর মি বনষ্ঠরুিার বিকার শহাক।  

অিীদ্ি এদ্িদ্ির অদ্নক বিশুদ্কই রাজননবিক বন ণািন ও সন্ত্রাদ্সর বিকার হদ্ি হদ্য়ব ল। বিদ্িষ কদ্র ২০০১ সাদ্লর 

বনি ণাচদ্নর পর শুধুমাত্র আওয়ামী লীগদ্ক শভাট শিওয়ার অপরাদ্ি   িািা-মার সামদ্ন রজুফা, মবহমা, ফাবহমা ও শিফাবলর মি 

িি িি কন্যাবিশুদ্ক িষ ণণ করা হদ্য়ব ল।  

ঢাকায় প্রকাশ্য বিিাদ্লাদ্ক বিএনবপর সন্ত্রাসীরা িািার শকাদ্ল বিশু নওিীনদ্ক গুবল কদ্র হিযা কদ্রব ল।  

আমরা শসই অন্ধকার সমদ্য়র পুনরাবৃবি শিখদ্ি চাই না। প্রবিটি বিশুর জন্য গদ্ে তুলদ্ি চাই আদ্লাবকি বনরাপি 

স্বদ্িি। আসুন, ভবিষ্যি প্রজদ্ন্মর সুন্দর আগামীর জন্য আমরা আমাদ্ির িিণমানদ্ক উৎসগ ণ কবর।  

আজদ্কর এই আদ্য়াজদ্নর শকন্দ্রবিন্দু বিশুদ্ির উদ্দ্দদ্শ্য িলদ্ি চাই, আমরা সকদ্লই  ার  ার অিিান শেদ্ক শিামাদ্ির 

অবিকার রক্ষা করদ্ি কাজ কদ্র  াি।  

সিাইদ্ক আিারও শুদ্ভচ্ছা জাবনদ্য় আবম বিশু অবিকার সপ্তাহ ২০১০ এর শুভ উদ্বািন শ াষণা করব ।  

সিাইদ্ক িন্যিাি।  

শখািা হাদ্ফজ।  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাাংলাদ্িি বচরজীিী শহাক।  

--- 

 


