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প্রথম আবলার উবদযাবে এেং সেভ দয নিলবেি ইি োংলাবদশ ও োংলাবদশ নলেযাল এইে অ্যান্ড 

োনভিবেে ট্রাবের (ব্লাে) েহব ানেিায় আবয়াজজি ‘নশশু েুরক্ষা এেং নশশুর প্রনি শারীনরক ও 

মািনেক শাজি নিরেি’ শীর্ িক সোলবটনেবল েক্তারা। কারওয়াি োজার, প্রথম আবলা কা িালয়, ১২ 

জলুাই। ছনে: হাোি রাজানশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি নশশুবদর শারীনরক ও মািনেক শাজি নিনর্দ্ধ কবর 
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২০১১ োবল হাইবকাটি রায় নদবয়বছি। একই েছর নশক্ষা মন্ত্রণালয় এ নের্বয় িীনিমালা 

প্রণয়ি কবরবছ। নশক্ষা মন্ত্রণালবয়র পনরপত্র এেং প্রাথনমক ও েণনশক্ষা মন্ত্রণালয় আবদশ 

জানর কবরবছ। ২০১৩ োবলর নশশু আইবির ৭০ ধারাবিও নশশুবক আঘাি ো অ্েবহলােহ 

মািনেক নেকৃনির নশকার হবল িাবক শাজিব ােয অ্পরাধ েলা হবয়বছ। নকন্তু োিেিা 

হবলা নশশুবদর প্রনি এ ধরবির নির্্ঠুরিার অ্েোি হয়নি। 

আজ েহৃস্পনিোর ‘নশশু েুরক্ষা এেং নশশুর প্রনি শারীনরক ও মািনেক শাজি নিরেি’ 

শীর্র্ক সোলবটনেল বেঠবকর আবলািবকরা এেে কথা েবলবছি। বেঠকটটর আবয়াজি 

কবর প্রথম আবলা, োংলাবদশ নলেযাল এইে অ্যান্ড োনভিবেে ট্রাে-ব্লাে এেং 

আন্তজিানিক নশশু অ্নধকারনের্য়ক েংস্থা সেভ দয নিলবেি। 

কারওয়াি োজাবর প্রথম আবলা কা িালবয় অ্িুটষ্ঠি বেঠকটটবি েঞ্চালবকর দানয়ি্ে 

পালি কবরি প্রথম আবলার েহব ােী েম্পাদক আব্দলু কাইয়ুম এেং প্রথম আবলার 

উপবদষ্টা েওহার িঈম ওয়ারা। 

বেঠবকর আবলািবকরা েবলি, আইি, িীনির পাশাপানশ নশশুর প্রনি শারীনরক ও মািনেক 

শাজি নিরেবি জািীয় প িাবয় সমািিা েটঠি হবয়বছ। নকন্তু োিেিা হবলা এ ধরবির 

নি িািি কমবছ িা। েরকানর পনরপত্র ও নিবদিশিা নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবির দৃশযমাি স্থাবি 

প্রদশ িি করা হবে িা। ২০১৬ োবল ব্লাবের কম ি এলাকায় পনরিানলি এক েবের্ণার িথয 

অ্িু ায়ী, ৬৯ শিাংশ অ্নভভােক মবি কবরি, নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি নশশুবদর ভাবলার জিযই 

শাজির নেধাি থাকা প্রবয়াজি। িাই এ ধরবির নি িািি প্রনিবরাবধ আইি প্রবয়াবের 

পাশাপানশ েবিিিিা বিনর এেং োমাজজক আবদালি েবে িুলবি হবে। 

নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবির োইবর োনেবি অ্নভভােবকর মাধযবম নশশুবক মারধর ও িাবদর প্রনি 

কবঠার েযেহার, পথনশশু, েহৃকমী এেং প্রনিেন্ধী নশশুবদর প্রনি সিনিোিক দৃটষ্টভনি 

পনরেিিবির নের্য়টটবিও গুরুত্ব সদি আবলািবকরা। 

বেঠবকর প্রধাি অ্নিনথ জািীয় মািোনধকার কনমশবির সিয়ারমযাি কাজী নরয়াজলু হক 

নশশুর োনে িক েুরক্ষায় জািীয় নশশু কনমশি এেং নশশু অ্নধদপ্তর েঠবির নের্য়টটবি 

েরকাবরর দৃটষ্ট আকর্ িণ কবরি। নিনি েবলি, সজলায় প্রনি মাবে সজলা প্রশােবকর 

সিিৃবত্ব একটট েমনিি েভা হয়। নশশুর প্রনি শারীনরক ও মািনেক শাজির নের্য়টটবক এ 

েভায় একটট ‘এবজন্ডা’ নহবেবে অ্ন্তভুিক্ত করার জিয মািোনধকার কনমশবির পক্ষ সথবক 

েরকাবরর কাবছ েুপানরশ করা হবে। 



কাজী নরয়াজলু হক েবলি, েিিমাবির নশশুরা িাবদর ম িাদার নের্য়টটবি অ্িযন্ত েজাে। 

অ্নভভােকেহ েোইবক নের্য়টট মবি রাখবি হবে। নশশু নি িািবির এ ধরবির অ্নভব াে 

পাওয়া সেবল মামলা কবর দৃষ্টান্ত বিনর এেং েে িবর জোেনদনহ নিজিি করবি হবে। 

আবলািিায় োংলাবদশ নলেযাল এইে অ্যান্ড োনভিবেে ট্রাে-ব্লাবের প্রধাি আইি 

উপবদষ্টা এেং েুনপ্রম সকাবটির অ্যানপবলট নেনভশবির অ্েেরপ্রাপ্ত নেিারপনি সমা. 

নিজামুল হক িানেম েবলি, আইি, হাইবকাবটির রায় থাকার পরও এ ধরবির নি িািি 

কমবছ িা। িবে একধরবির আবদালি শুরু হবয়বছ। নিনি রংপুবর েহৃস্পনিোরই ঘবট 

 াওয়া একটট ঘটিার কথা উবেখ কবর েবলি, দুই নশশু মারামানর করার পর নশক্ষক এক 

নশশুবক ঘুনর্ মাবরি, এবি নশশুর কাি ক্ষনিগ্রি হয়। নশক্ষক এ নশশুর অ্নভভােকবক 

পুনলশ নদবয় ভয়ও সদনখবয়বছি সেনশ োোোনে িা করার জিয। 

‘নশশু েুরক্ষা এেং নশশুর প্রনি শারীনরক ও মািনেক শাজি নিরেি’ শীর্ িক সোলবটনেল আবলািিায় 

অ্িযবদর মবধয েক্িৃিা কবরি জািীয় মািোনধকার কনমশবির সিয়ারমযাি কাজী নরয়াজলু হক 

(োবি) ও ব্লাবের প্রধাি আইি উপবদষ্টা নিজামুল হক িানেম। কারওয়াি োজার, প্রথম আবলা 

কা িালয়, ১২ জলুাই। ছনে: প্রথম আবলাজািীয় মািোনধকার কনমশবির নশশু অ্নধকার 

কনমটটর েদেয িূরুি িাহার ওেমািী েবলি, েিিমাবি নেনভন্ন েণমাধযম নের্য়টটবি 

েজাে েবলই িা সেনশ প্রকাশ পাবে। িবে নি িািি আবেও নছল, িাই সেবেবছ ো 



কবমবছ িা েলা  াবে িা। নিনি েহৃকমী, পথনশশুবদর প্রনি স  নি িািি, িা নিরেবির 

জিয আইবির পাশাপানশ নিবজবদর নেবেকবক জাগ্রি করা এেং শুধ ুনশক্ষক েবিিি 

হবলই হবে িা, অ্নভভােকবদরও েবিিি হবি েবল উবেখ কবরি। 

বেঠবক উপনস্থি নছবলি প্রাথনমক নশক্ষা অ্নধদপ্তবরর পনরিালক  ুগ্ম েনিে সশখ 

জনেমউজিি আহাবেদ। অ্েুস্থিার জিয নিনি েক্তেয সদিনি। েক্তবেয প্রাথনমক নশক্ষা 

অ্নধদপ্তবরর উপপনরিালক (নেদযালয়) সমা. সদবলায়ার সহাবেি েবলি, নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি 

নশশুরা শারীনরক ও মািনেক শাজির হাি সথবক মুজক্ত সপবয় সেবছ িা েলা  াবে িা। িবে 

অ্নভ কু্ত নশক্ষকবদর শাজি সদওয়া, িজরদানর করােহ মন্ত্রণালয় নের্য়টটবি অ্বিক 

েবিিি। 

ইনিনশবয়টটভ ফর নহউমযাি সেবভলপবমবের সিয়ারপারেি নশক্ষক সিিা কাজী ফারুক 

আহবমদ েবলি, শাজি নিরেবি শুধ ুআইি ো িীনি থাকবলই হবে িা, িা নশক্ষক ও 

অ্নভভােকবদর জািবি হবে। নেনভন্ন রাজনিনিক দবলর নিে িািিী ইশবিহাবর এ 

নের্য়টটবক অ্ন্তভুিক্ত করার েুপানরশ কবরি নিনি। 

সেভ দয নিলবেবির িাইল্ড রাইটে েভি িযান্স অ্যান্ড িাইল্ড সপ্রাবটকশি নেভাবের 

পনরিালক লায়লা খদকার েবলি, েিিমাবি ৫৩টট সদশ শারীনরক শাজি নিনর্দ্ধ কবর 

আইি কবরবছ। োংলাবদশ এ িানলকায় সিই। শাজি সথবক নশশুর েুরক্ষা পাওয়া সমৌনলক 

অ্নধকার। জানিেংবঘর নশশু অ্নধকার েিবদও নের্য়টটবি গুরুত্ব সদওয়া হবয়বছ। 

জানিেংবঘর সটকেই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা (এেনেজজ) অ্জিবির জিযও এ ধরবির শাজি েন্ধ 

করবি হবে। নিনি নশশুবদর প্রনি শাজি নিরেবি িিুি আইি প্রণয়বির েুপানরশ কবরি। 

নশশুর প্রনি শারীনরক ও মািনেক শাজি প্রনিবরাবধ আইি, িীনিেহ নেনভন্ন নের্য় িুবল ধবর 

বেঠবক ব্লাবের পক্ষ সথবক মূল েক্তেয উপস্থাপি কবরি ব্লাবের (অ্যােবভাবকনে) 

উপবদষ্টা িাজলু ইেলাম ও উপপনরিালক মাহেুো আক্তার। 

আবলািিায় োংলাবদশ নশশু অ্নধকার সফারাবমর পনরিালক আেদুছ েনহদ মাহমুদ 

জািীয় বদনিবক প্রকানশি িবথযর নভনিবি নশশু অ্নধকার সফারাবমর িথয উবেখ কবর 

জািাি, েি েছর প্রথম ছয় মাবে নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি শারীনরক নি িািবির নশকার হয় ৪১ 

জি নশশু। িলনি েছবরর একই েময় অ্থ িাৎ প্রথম ছয় মাবে েংখযাটট দা াঁনেবয়বছ ৬৯ 

জবি। নি িািি েজৃদ্ধর হার ৪১ শিাংশ। িাাঁর মবি, আইবির প্রবয়াে সিই এেং নশশু 

অ্নধকার নের্বয় নশক্ষকবদর প্রনশক্ষবণর অ্ভাে রবয়বছ। 



জািীয় মািনেক স্বাস্থয ইিনেটটউবটর েহব ােী অ্ধযাপক সমখলা েরকার ইিনেটটউবটর 

জনরবপর িথয উবেখ কবর েবলি, সদবশর সমাট জিেংখযার ১৬ শিাংশ সকাবিা িা 

সকাবিা মািনেক েমেযায় ভুেবছ। এবদর েে অ্ংশই সছাটবেলায় সকাবিা িা সকাবিা 

নি িািবির নশকার নছল। আর নশশুবদর নিবয় আলাদা জনরবপর িথয েলবছ, সদবশর ১৮ 

শিাংশ নশশুই সকাবিা িা সকাবিা মািনেক েমেযায় আক্রান্ত। নশশুরা নি িািবির নশকার 

হবল িাবদর মবধয হীিেিযিা, আত্মনেশ্বাবের অ্ভাে, অ্ল্পবিই সরবে  াওয়ােহ নেনভন্ন 

প্রেণিা সদখা সদয়। িাবদর মািনেক েঠি েযাহি হয়। সমখলা েরকার নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি 

অ্নভভােক ও নশক্ষকবদর জিয কাউবন্সনলং োধযিামলূক করার েুপানরশ কবরি। 

নশশু েংেঠি এিনেটটএবফর িাইল্ড পাল িাবমবের সেপুটট স্পস্পকার সফরবদৌে িাঈম 

েবলি, নশক্ষবকরা মারধর করবল নশক্ষাথীরা অ্নভব াে করবি ভয় পায়, সকিিা এবি 

কবর নশক্ষবকরা িাবক আর েুিজবর সদখবেি িা। 

 

েণোক্ষরিা অ্নভ াবির সেপুটট সপ্রাগ্রাম মযাবিজার সরহািা সেেম েবলি, েরকাবরর 

নেনভন্ন আইি, িীনিমালা—েেই নশক্ষাপ্রনিষ্ঠািবক সকন্দ্র কবর প্রণয়ি করা হবয়বছ। 

োনেবি নশশুবদর নি িািবির নের্য়টট সিাবখর আোবল িবল সেবছ। সু্কবল ফলাফল 

সদওয়ার নদি দুই-িার িম্বর কম পাওয়ার জিয েন্তািবক েোর োমবি অ্বিক অ্নভভােক 

মারবি থাবকি। িাাঁর মবি, নশশুবদর েে ধরবির শাজি সথবক রক্ষা করবি হবল োমাজজক 

আবদালি েবে িুলবি হবে। 

ইিনেটটউট অ্ে ইিফরবমটটকে অ্যান্ড সেবভলপবমবের (আইআইনে) নিে িাহী প্রধাি 

োঈদ আহবমদ েবলি, নি িািি হবয়  াওয়ার পবর িয়, নশশুরা  াবি সকাবিাভাবেই এ 

ধরবির নি িািবির নশকার িা হয়, িা নিবয় কাজ করবি হবে। নশক্ষাপ্রনিষ্ঠাবি নশক্ষা 

সদওয়ার পদ্ধনিটট আিদময় হবল এ ধরসির নি িািি অ্বিক কবম  াবে েবল নিনি 

উবেখ কবরি। 
 


