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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

 

সভাপবি,  

সংসি সিস্যবৃন্দ,  

সহকমীবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী ও উপবিি শ াটক্সানামবণরা,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বিশ্ব বিশু বিিস - ২০১৩ উিযাপন উপলক্যে আক্য়াবিি এ অনুষ্ঠাক্ন উপবিি সকলক্ক শুক্ভচ্ছা িানাবচ্ছ।  

বিশুরা আমাক্ির সম্পি। প্রবিটি বিশুর মক্েই বনবহি রক্য়ক্  অবমি সম্ভািনা। আিক্কর বিশুরাই আগামী বিক্শ্বর শনতৃত্ব 

বিক্ি। িারাই হক্ি বিন িিক্লর ভবিষ্যৎ কাবরগর। িাই বিশু অবধকার প্রবিষ্ঠা এিং বিশুক্িরক্ক সক্ি বাত্তম আিক্ি ব গক্ে শিালার 

বিষয়টি অিেন্ত গুরুত্বপূণ ব। শিাষণ ও বনয বািন শেক্ক বিশুক্িরক্ক বনরাপি রাখা; পাবরিাবরক, সামাবিক ও সাংস্কৃবিক শযক্ে সমান 

অংিীিাবরত্ব প্রবিষ্ঠা করা এিং বিষম্যহীন বিশুিান্ধি পবরক্িি বনবিি করার শযক্ে আমাক্ির সরকাক্রর ঢ় অ অগীকীকার আবম 

পুনর্ব্বক্ত করব ।  

সুবধমন্ডলী,  

িাবিসংক্ের সাধারণ পবরষি ১৯৮৯ সাক্ল ‘বিশু অবধকার সনি' গ্রহণ কক্র। সি বকাক্লর সি বক্েষ্ঠ িাঙাবল, িাবির বপিা 

িগীকিন্ধু শিখ মুবিবুর রহমান িারও আক্গ ১৯৭৪ সাক্ল িাংলাক্িক্ি বিশু আইন প্রণয়ন কক্রন। আমাক্ির পবিে সংবিধাক্নর ২৮(৪) 

অনুক্চ্ছক্ি বিশুক্ির িন্য রাষ্ট্রক্ক বিক্িষ বিধান প্রণয়ক্নর কো িলা হক্য়ক্ । সংবিধান, িাবিসংক্ের বিশু অবধকার সনি এিং 

িাবির বপিা প্রণীি বিশু আইন অনুযায়ী আমরা বিশুক্ির িন্য একটি যুক্গাপক্যাগী ‘িািীয় বিশুনীবি-২০১১ প্রণয়ন কক্রব ।  

িাবির বপিা মুবক্তযুক্ে যবিগ্রস্ত নারীর সন্তানক্ির শলখাপোর িন্য বৃবত্ত প্রো চালু কক্রব ক্লন। যা িিবমাক্ন মবহলা 

বিষয়ক অবধিপ্তক্রর আওিায় ‘দুঃি মবহলা ও বিশু কল্যাণ িহবিল' নাক্ম পবরচাবলি হক্চ্ছ। িাবির বপিা িাঁর সাক্ে বিন ি ক্রর 

িাসনামক্ল বিশুক্ির কল্যাক্ণ শয সুদূরপ্রসারী পিক্যপ শনন আমরা শসই লযে অিবক্ন কাি কক্র যাবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ, 

আমরা বিশু অবধকার ও উন্নয়নক্ক আমাক্ির িািীয় উন্নয়ক্নর মুল ধারায় সম্পৃক্ত কক্রব । বিশুর িীিক্ন ভ্রূণািিা শেক্ক 

প্রেম আট ি র অিেন্ত গুরুত্বপূণ ব সময়। এসমক্য়ই একটি বিশুর পরিিী িীিন গঠক্নর বভি রবচি হয়। বিশুর বিকাক্ির এই 

গুরুত্বপূণ ব সময়ক্ক বিক্িচনায় বনক্য় আমরা বিশুর প্রারবম্ভক যত্ন ও বিকাক্ির সমবিি Early Childhood Care and 

Development (ইবসবসবি) নীবি প্রণয়ক্নর উক্যাগ গ্রহণ কক্রব ।  

আমরা প্রাক-প্রােবমক বিযা চালু কক্রব । এরফক্ল বিশুরা প্রােবমক বিযালক্য় যাওয়ার পূি বপ্রস্ত্ত্তবি বনক্ি পারক্ । একই 

শেবণক্ি পুনরাবৃবত্ত হ্রাস পাক্চ্ছ। প্রােবমক বিযাক্ক সি বিনীন ও িােিামূলক কক্রব । এর সম্প্রসারণ ও র্ব্াপক মাক্নান্নয়ন কক্রব । 

শিক্ির সকল বিশুক্ক বিযার আওিায় আনার লক্যে বিযা কায বক্রক্ম শেিাল নীি বচক্েন, শিন্ডার, ট্রাইিাল বচলক্েন ও 



ভালনাক্রিল গ্রুপ বচলক্েন-এ ৪টি কম বপবরকল্পনা গ্রহন করা হক্য়ক্ । এরফক্ল ঝক্র-পো হ্রাস শপক্য়ক্ । িিভাগ বিশুর স্কুক্ল ভবিব 

বনবিি হক্য়ক্ । এমবিবি-২ অবিবি হক্য়ক্ । 

বিশুক্ির মক্ে শনতৃক্ত্বর গুণািলী বিকাক্ির িন্য ১৩ হািার ৫৮৩টি প্রােবমক বিযালক্য় স্টুক্িন্ট কাউবিল গঠন করা 

হক্য়ক্ । সরাসবর শভাক্টর মােক্ম প্রবিটি বিযালক্য় ৭ িন কক্র ৯৫ হািার ৮১ িন প্রােী বনি বাবচি হক্য়ক্ ।  

শিক্ির িবরদ্র পবরিাক্রর িিভাগ বিশু বিযােীক্ক আমরা উপবৃবত্তর আওিায় এক্নব । প্রবি ি র প্রায় ১ শকাটি ১৯ লয 

বিযােীক্ক উপবৃবত্ত শিওয়া হক্চ্ছ। আমরা স্কুল বফবিং কম বসূবচ চালু কক্রব । ি ক্রর শুরুক্ি বিশুক্ির হাক্ি তুক্ল বিবচ্ছ রবগীকন 

পাঠ্যপুস্তক। 

কম বিীিী মাক্য়ক্ির বিশুক্ির িন্য বিশু বিিাযত্ন শকন্দ্র চালু করা হক্য়ক্ । বিশু বিকাি শকক্ন্দ্র বিশুক্ির িন্য বকিস কন বার 

ও সাংস্কৃবিক উপিাপনার িন্য উন্মুক্ত মঞ্চ িাপন করা হক্য়ক্ । বিশু সৃবিিীলিার বিকাক্ি বচোঙ্কনসহ বিবভন্ন ধরক্নর সাংস্কৃবিক 

কম বসূবচর আক্য়ািন করা হক্চ্ছ। বিশু একাক্িবম বিল্পকলার উপর বিশুক্িরক্ক প্রবিযণ বিক্চ্ছ। আন্তিবাবিক বিশু বচেকলা 

প্রবিক্যাবগিার আক্য়ািন করক্ । ৬৪ শিলার ৫ হািার বিশুর বচোঙ্কন বিল্লী, দিাই, ইরান, বরয়াি ও োইলাক্ন্ডর বচোঙ্কন 

প্রবিক্যাবগিায় িান শপক্য়ক্ । 

প্রবিি র উপক্িলা পয বায় শেক্ক িািীয় পয বায় পয বন্ত বিশু পুরস্কার প্রবিক্যাবগিার আক্য়ািন করা হক্চ্ছ। বিশুক্ির  

সৃিনিীল ও নান্দবনক শমধা বিকাক্ি বিশুক্ির দ্বারা ১৩টি স্বল্পদিে বে চলবিে বনম বাণ ও প্রিি বন করা হক্য়ক্ । বিশুক্ির িন্য বিযা 

সফক্রর আক্য়ািন করা হক্চ্ছ।  

আমরা িাবির বপিার িীিন ও কম ববভবত্তক ২৫ টি বিশু গ্রন্থ প্রকাক্ির উক্যাগ গ্রহণ কক্রব । ৩ লয ৫৫ হািার বিশুক্িাষ 

িই প্রকাবিি হক্য়ক্ । বিশু পবেকা ও িই বমক্লক্য় ৪৭টি মাবসক প্রকািনা শির হক্চ্ছ। আক্য়ািন করা হক্চ্ছ িািীয় বিশু পুরস্কার 

প্রবিক্যাবগিার। এ াো বিবভন্ন শমৌসুমী প্রবিক্যাবগিা এিং বিশু িই শমলারও আক্য়ািন করা হক্চ্ছ। 

আমরা প্রবিিন্ধী বিশুক্িরক্কও বিবভন্ন বিষক্য় প্রবিযণ বিবচ্ছ। প্রবিিন্ধী ও অটিবিক বিশুক্ির কল্যাক্ণ িগীকিন্ধু শিখ 

মুবিি শমবিক্কল বিশ্ববিযালক্য় বিক্িষাবয়ি শসন্টার বিবর করা হক্য়ক্ । আমরা পেবিশু, ঝুঁবকপূণ ব কাক্ি বনক্য়াবিি বিশু, ঝক্র 

পো ও প্রবিিন্ধী বিশুক্ির কল্যাক্ণ আবে বক সহায়িা প্রিান কম বসূবচ চালু কক্রব ।  

বিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগাক্র আটক বিশুক্ির সংক্িাধন ও পুনি বাসক্নর র্ব্িিা করা হক্য়ক্ । িাল্য বিিাহ ও 

শযৌতুক্কর বিরুক্ে শিক্ি সামাবিক আক্ন্দালন শিারিার হক্য়ক্ । 

বকক্িারীক্ির যমিায়ন, শনতৃত্বিান ও বিকাক্ির লক্যে বকক্িারী ক্লাি গঠন করা হক্য়ক্ । ২৮টি শিলায় ২ হািার ৮৬০টি 

বকক্িারী ক্লাক্ির মােক্ম িীিন িযিামূলক বিযা প্রিান করা হক্চ্ছ।  

বিশু মৃতুের হার হ্রাক্স সফলিার িন্য আমরা এমবিবি এোওয়াি ব শপক্য়ব । িথ্য-প্রযুবক্ত র্ব্িহাক্রর মােক্ম নারী ও বিশু 

স্বািে উন্নয়ক্নর িন্য আমরা সাউে সাউে এোওয়াি ব অিবন কক্রব । 

 আমরা সারাক্িক্ি বিবিটাল িাংলাক্িি িাস্তিায়ক্নর িন্য কাি করব । প্রবিটি ইউবনয়ক্ন িথ্য শসিাক্কন্দ্র িাপন কক্রব । 

কৃবষ, বিযা, স্বািে, বিদেৎ, শযাগাক্যাগ, গ্রামীণ উন্নয়নসহ শিক্ির প্রবিটি শসটক্র আমরা সুসম উন্নয়ন িাস্তিায়ন কক্রব ।  

সুবধমন্ডলী,  

বিশুরা নরম কািার মি। িাক্ির স্বাভাবিক শিক্ে ওঠার িন্য প্রক্য়ািন মমিা, ভালিাসা অে বাৎ িারীবরক ও মানবসক 

পবরচয বা। বিশুরা সিসময় িন্ধুর মি আচরণ প্রিোিা কক্র। িারীবরক িাবস্ত িাক্ির বিকািক্ক িাধাগ্রস্ত কক্র। িাই বিশুক্িরক্ক 

িারীবরক িাবস্ত প্রিাক্নর মানবসকিা শেক্ক শিবরক্য় আসক্ি হক্ি। সরকার বিশু বিযােীক্ির প্রবি িারীবরক ও মানবসক বনয বািন, 

কক্ঠারিা ও বিরস্কারসহ সকল প্রকার অিাবিি আচরণ শেক্ক বিরি োকক্ি পবরপে িাবর কক্রক্ । আমার প্রিোিা প্রােবমক ও 

মােবমক স্তক্রর বিযা প্রবিষ্ঠানগুক্লা এটি যোযেভাক্ি পবরপালন করক্ি।  

বিযালয় হক্ি বিশুক্ির বপ্রয় িান। িাক্ির িারীবরক ও মানবসক বিকাক্ির চারণ শযে। বিশুক্ির মুবক্তযুক্ের সঠিক 

ইবিহাস িানাক্ি হক্ি। স্বক্িিক্প্রক্ম উদ্বুে করক্ি হক্ি। এ বিষক্য় আবম শিক্ির সকল বিযকক্ক এবগক্য় আসার আহ্বান িানাই।  

প্রবিিন্ধী ও অটিবিক বিশুরা আমাক্ির সমাক্ির অবিক্চ্ছয অংি। িাক্িরক্ক সমাক্ির শিাঝা বহক্সক্ি না শভক্ি সমাক্ির 

মূলধারায় বফবরক্য় এক্ন বিকাক্ির সুক্যাগ কক্র বিক্ি হক্ি। বিযাসহ িীিক্নর প্রবিটি শযক্ে িাক্ির সবক্রয় অংিগ্রহণ বনবিি 



করক্ি হক্ি। িাক্িরক্ক িয মানিসম্পক্ি পবরণি করক্ি সরকাক্রর পািাপাবি আবম শিসরকাবর র্ব্বক্ত ও সংগঠনসহ সকলক্ক 

এবগক্য় আসার আহ্বান িানাই।  

শ াট্ট শসানামবণরা,   

শিামাক্ির মাক্ঝ আসক্ল আমার শ াটভাই রাক্সক্লর কো মক্ন পক্ে। ১৯৭৫ সাক্লর ১৫ আগি সপবরিাক্র িাবির 

বপিাক্ক হিো করা হয়। োিকরা শ াট্ট রাক্সলক্কও িাি শিয়বন। আমরা শসই বনম বম খুনীক্ির বিচার কক্রব । আর যাক্ি শকান 

রাক্সলক্ক প্রাণ বিক্ি না হয় আবম শসই িাংলাক্িি গোর লক্যেই বনরন্তর কাি কক্র যাবচ্ছ।  

শিামরা শিামাক্ির বনম বল, স্বচ্ছ ও পবিে হৃিয় বিক্য় এ িাংলাক্িিক্ক শিখক্ি। শিামরা মুবক্তযুক্ের কো, মুবক্তক্যাোক্ির 

কো িানক্ি। িাবির বপিার কো, শিি ও শিক্ির মানুক্ষর কো িানক্ি। িাহক্ল িে হক্য় শিক্ির শসিা করক্ি পারক্ি। িেক্িরক্ক 

েো করক্ি। িবরদ্র, অসহায় ও প্রবিিন্ধী বিশুক্ির পাক্ি িাঁোক্ি।  

সুবধবৃন্দ,  

আসুন আমরা বিশুক্ির িন্য একটি সুন্দর আগামী বনম বাণ কবর। আমাক্ির িিবমানক্ক িাক্ির িন্য উৎসগ ব কবর। িাক্ির 

িন্য এমন একটি িাংলাক্িি গক্ে তুবল শয শিি হক্ি ক্ষুধা, িাবরদ্র, বনরযরিামুক্ত িাবির বপিার স্বক্ের শসানার িাংলাক্িি।  

আবম বিশ্ব বিশু বিিস-২০১৩ উপলক্য আক্য়াবিি সকল কম বসূবচর সাবি বক সাফল্য কামনা করব । সিাইক্ক আিাক্রা 

ধন্যিাি িাবনক্য় আমার িক্তর্ব্ এখাক্নই শিষ করব ।  

শখািা হাক্ফি ।  

িয় িাংলা, িয় িগীকিন্ধু  

িাংলাক্িি বচরিীিী শহাক।  

--- 


