
৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু শিবে 

কন্যা শিশু 

সেশিন্া আক্তার 

আজ জাতীয় কন্যা শিশু শিবে। ২০০০ োলি আমালির সিলি সমলয়লির শিক্ষার অশিকার, পশরপুষ্টি, 

আইশন্ েহায়তা ও ন্যায় অশিকার, শিশকৎো েুশবিা ও ববষময সেলক েুরক্ষা ন্ারীর শবরুলে শহিংো ও সজারপূব বক 

বািযশববাহ বলে কার্ বকর ভূশমকা পািলন্র উলেলিয তৎকািীন্ েরকালরর মশহিা ও শিশুশবষয়ক মন্ত্রণািলয়র 

এক েরকাশর আলিলি শিশু অশিকার েপ্তালহর শিতীয় শিন্লক কন্যা শিশু  শিবে শহলেলব পািলন্র শেোন্ত 

স াষণা কলর। সে সেলকই প্রশতবছর ৩০ সেলেম্বর বািংিালিলি ‘জাতীয় কন্যা শিশু  শিবে’ শহলেলব পািন্ করা 

হলে। ২০১১ োলির ১৯ শিলেম্বর জাশতেিংল র োিারণ েভায় আন্তজবাশতক কন্যা শিশু  শিবলের প্রস্তাব গৃহীত 

হয়। এর ফলি ২০২১ োলির ১১ অলটাবর প্রেম আন্তজবাশতক কন্যা শিশু  শিবে পািন্ করা হয়। আর আমালির 

সিলি জাতীয় কন্যা শিশু শিবে পাশিত হলে প্রশতবছর ৩০ সেলেম্বর। এবালরর জাতীয় কন্যা শিশু শিবলের 

প্রশতপািয শন্ি বারণ করা হলয়লছ –‘‘ েমলয়র অঙ্গীকার,কন্যা শিশুর অশিকার’’। 

আশিকাি সেলকই পশরবার ও েমালজ কন্যা শিশুরা অবলহশিত। এলক্ষলে িমীয় ও োমাজজক কুেিংস্কার 

প্রভাব শবস্তার করলছ। এগুলিা ভাঙলত হলব। েমালজর অেঙ্গশত ও ন্ারী অশিকার প্রশতষ্ঠায় সবগম সরালকয়া 

িাখাওয়াত সহালেন্, ঈশ্বরিন্দ্র শবিযাোগর, রাজা রামলমাহন্ রায় প্রমুখ অবিান্ সরলখলছন্। তালির পে অন্ুেরণ 

কলর আমালিরও শকছু িাশয়ত্ব সন্ওয়া উশিত। কারণ কন্যা শিশুলক বাি শিলয় আমরা কখলন্া সেকেই উন্নয়লন্র 

িক্ষয অজবন্ করলত পারলবা ন্া। 

 

সর্লকালন্া কিযাণমূিক েমাজ ও রাষ্ট্র েষৃ্টির জন্য ন্ারী পুরুলষর অবিান্ অন্স্বীকার্ ব। শুিুমাে 

পুরুষরাই েব েষৃ্টির োলে জশিত ন্য়, ন্ারীলির েুলর্াগ শিলি তারাও েবশকছু জয় করলত পালর। তারাও পুরুলষর 

মলতা েমাজলক আলিাশকত করলত পালর। সেজন্য েব শিশুলিরই েমভালব সবলি ওঠার অশিকার শিলত হলব। 

তলব কন্যা শিশুর প্রশত ববষময প্রাগগশতহাশেক। সে িযান্-িারণা সেলক সবশিলয় আো জরুশর, এই শবষয়গুলিালক 

গুরুত্ব শিলয়ই ন্ারীলির অশিকার প্রশতষ্ঠায় শবশ্ববযাপী কন্যা শিশু শিবে প্রশতবছর পািন্ করা হলয় োলক।  

 

বািংিালিলির সমাে জন্েিংখযার ৪৫ িতািংি ১৮ বছলরর কম বয়শে শিশু এবিং এলির িতকরা ৪৮ 

িতািংিই কন্যা শিশু । একাশিক গলবষণা প্রশতষ্ঠালন্র তেযান্ুর্ায়ী বািংিালিলি বতবমালন্ প্রায় ৩১ িাখ কন্যা শিশু  

অেহায়লত্বর শিকার। এলির এখান্ সেলক উষ্টঠলয় আন্লত ন্া পারলি সিলির োশব বক উন্নয়ন্ সকালন্া অবস্থালতই 

েম্ভব হলব ন্া। বতবমালন্ সিলির প্রায় ৮৩ িাখ কন্যা হতিশরদ্র। এর মূি কারণ পাশরবাশরক িাশরদ্রযতা। 

িহরাঞ্চলির সিলয় গ্রামঞ্চলির অবস্থা সবশি খারাপ। েষ্টঠক েমলয় েষ্টঠক পশরমালণ পুষ্টিকর খাবার অলন্ক কন্যা 

শিশুর কপালি সজালে ন্া। ফলি অলন্ক কন্যা শিশু  শিকার হলে ন্ান্া সরাগবযাশির। রাস্তায় সবলি ওঠা অলন্ক 

কন্যা শিশু  অজ্ঞতাবিত পশততাবৃশির মলতা জ ন্যতম কালজ জশিলয় পলি। র্া োমালজর একষ্টে িৃিক্ষত এ 

ক্ষত িরূ করলত প্রেলমই প্রলয়াজন্ োমাজজক আলদািন্। 

প্ররু্জক্তর উৎকলষ ব পৃশেবী এশগলয়লছ। সেইেলঙ্গ এশগলয়লছ মানু্লষর িযান্-িারণা ও শিন্তা-সিতন্া। সিতন্ার 

উৎকলষ ব আজ ন্ারী-পুরুলষর শবলভি ও হীন্ম্মন্যতা েমাজ সেলক কলমলছ ষ্টঠকই, শকন্তু েমাজ পুলরাপুশর সছলি-

সমলয়লির েমান্ অশিকার েমভালব শন্জিত করলত পালরশন্। আমালির ভুলি সগলি িিলব ন্া, কন্যাশিশুলির 

র্াো শন্শব বঘ্ন করলত হলব আমালিরই। 

কন্যা শিশুরা আমালির েমালজ কতো অেহায় তা েহলজই প্রশতয়মান্। বািংিালিি মশহিা পশরষলির 

সকন্দ্রীয় শিগযাি এইি উপ-পশরষলি েিংরশক্ষত ১৩ষ্টে বিশন্ক পজেকায় প্রকাশিত েিংবালির শভশিলত শুিু আগস্ট 

মালেই সমাে ৩৬৬ জন্ ন্ারী ও কন্যাশিশু শন্র্ বাতলন্র শিকার হলয়লছ। এলির মলিয ১৩ জন্ কন্যাশিশু ও ন্য়জন্ 

ন্ারীেহ সমাে ২২ জন্ িিবে িষ বলণর শিকার। র্ারমলিয িুই জন্ কন্যাশিশু েহ িুই ন্ারীলক িষ বলণর পর হতযা 

করা হলয়লছ। তাছািা আেজন্ কন্যােহ সমাে ১৩ জন্লক িষ বলণর সিিা করা হলয়লছ। গত জিুাই মালের শহলেলব 

ন্ারী ও কন্যাশিশু শন্র্ বাতলন্র েিংখযা সবলি ৭১ জলন্ িা াঁশিলয়লছ। এছািা গতমালের সিলয় িষ বলণর ভুক্তলভাগী 

সবলিলছ ২৫ জন্। আগলস্ট শন্পীিলন্র শিকার ২২ জলন্র মলিয ২১ জন্ই কন্যা শিশু। এছািা ১৯ জন্ 

উিযক্তকরলণর শিকার হলয়লছন্, র্ার মলিয ১৮ জন্ই কন্যা। এেব কারলণ একজলন্র আত্মহতযার  েন্াও 

 লেলছ। এক কন্যাশিশুেহ এশেলি িলের শিকার হলয়লছন্ িুই জন্। পািাপাশি সর্ৌতুলকর কারলণ শন্র্ বাতলন্র 

শিকার হলয়লছ ১৫ জন্। এরমলিয এক কন্যােহ পা াঁিজন্লক সর্ৌতুলকর কারলণ হতযা করা হলয়লছ। সেই েলঙ্গ 

একমালে িারীশরক শন্র্ বাতলন্র শিকার সমাে ১৯ জলন্র মলিয আেজন্ই কন্যা।এছািাও পাশরবাশরক েশহিংেতার 

শিকার োত জন্ এরমলিয িুইজন্ কন্যা। আর গৃহকমী শন্র্ বাতলন্র শিকার হলয়লছন্ িুইজন্। 

কন্যা শিশুলির বািযশববাহ সিওয়ার প্রিিন্ এখন্ও এই সিলি শবরাজমান্। িাশরদ্রয ও শন্রাপিার অভালব 

শপতা-মাতা ১৪ সেলক ১৬ বছর বয়লের কন্যা শিশুলির শবলয় সিয়। অেলিতন্তা ও োমাজজক শবশভন্ন কারলণ 

কন্যা শিশুলির শবলিষ কলর গ্রাম এিাকায় অল্প বয়লে শবলয় হলয় োলক। জন্মশন্বেন্ ন্া োকার কারলণ ১৮ 

বছলররও কম বয়লের কন্যা শিশুলির শবলয় সিওয়া হলে। অল্প বয়লে শবলয়র ফলি কন্যা শিশুরা েন্তান্েম্ভবা 



হলয় পলি। র্ার কারলণ পরবতীলত মা ও শিশু িুজলন্ই মারাত্মক স্বাস্থয ঝুাঁ শকর মলিয োলক। এলত তালির বিশহক 

ও মলন্াশবকালি েম্পূণ বরূলপ বািাগ্রস্ত হয়। ২০১৯, ২০২০, ২০২১ কলরান্াকাশিন্ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্ বে োকার 

কারলণ ৮৫ িতািংি বািয শববাহ সবলিলছ। ৭১ িতািংি সু্কলির অশন্িয়তায় এবিং ৬১ িতািংি শবলিশি ও ভালিা 

পাে েহলজ পাওয়ায় সমলয়র শবলয় শিলয় শন্জিন্ত হলয়লছন্ অলন্ক অশভভাবক। আন্তজবাশতক উিারাময় গলবষণা 

প্রশতষ্ঠান্ এবিং প্ল্যান্ বািংিালিলির এক সর্ৌে জশরপ মলত, মািযশমক ও উচ্চমািযশমক পর্ বন্ত সিখাপিা করা ২৬ 

িতািংি ন্ারীর শবলয় হলয়লছ ১৮ বছলরর আলগ। শন্রক্ষর ন্ারীলির সবিায় এই েিংখযা ৮৬ িতািংি।  

শিশুলির োশব বক েুরক্ষা শন্জিত করলত এবিং অশিকার প্রশতষ্ঠায় বািংিালিি েরকার ন্ান্ামুখী পিলক্ষপ 

গ্রহণ কলরলছ। প্রণীত হলয়লছ শিশু আইন্ ১৯৭৪। েবশিশুলক আগামী শিলন্র সর্াগয ন্াগশরক শহলেলব গলি 

তুিলত প্রণয়ন্ কলরলছ জাতীয় শিশু েুরক্ষা ন্ীশতমািা ২০১০। এষ্টে শিশুলির বতবমান্ ও ভশবষযৎ শবশন্ বমালণ 

েুিরূপ্রোরী রূপকল্প। এছািাও শিশু অশিকার রক্ষায় প্রণয়ন্ করা হলয়লছ, পাশরবাশরক েশহিংেতা আইন্ ২০১০, 

জাতীয় শিশুশ্রম ন্ীশতমািা ২০১০, বািংিালিি জাতীয় শিশুন্ীশত ২০১১ এবিং শিশু অশিকার আইন্ ২০১৩। 

জাতীয় শিশুন্ীশত ২০১১ এর ৮ অনু্লেলি রলয়লছ কন্যা শিশুর উন্নয়ন্ ও েকি িরলন্র ববষময িরূ করলত হলব। 

ন্ারী উন্নয়ন্ ন্ীশত- ২০১১  এর ১৮.১ অন্ুলেলি রলয়লছ বািযশববালহর শবরুলে কলঠার আইন্ প্রলয়াগ করলত হলব। 

িক্ষযমাো ৫.৩ অন্ুর্ায়ী শিশু শববাহ, বািযশববাহ ও সজারপূব বক শববালহর মলতা েকি িরলন্র প্রোর অবোন্ 

করলত হলব। তাছািা বািংিালিি েরকার জাতীয় বালজলের ২ িতািংি শিশুলির জন্য বরাে রালখন্ র্া কন্যা ও 

পুে েকি শিশুর েুরক্ষা শন্জিত করলত বযবহৃত হয়। শিশুর  েুরক্ষা শন্জিত করার জন্য েরকার িাইল্ড 

সহল্পিাইন্ (১০৯৮) এর মািযলম শিলেম্বর ২০১৫ সেলক জনু্ ২০২২ পর্ বন্ত ৭৮৩৮৪৫ ষ্টে কি গ্রহণ; ৯৮৭২ ষ্টে 

শিশু শন্র্ বাতন্  েন্া প্রশতকার; ৮৩৪৭ ষ্টে পশরবাশরক েমেযা েমািান্; ১১২১৩ জন্ গৃহহীন্ ও 

েহায়েম্বিহীন্/হাশরলয় র্াওয়া শিশুর শন্রাপি আবাে বা পশরবালর স্থান্ান্তর;  ২০১৩৮ জন্ শিশুলক আইন্ী 

েহায়তা; ৫৩৪৫৩ জন্ শিশুলক স্বাস্থয শবষলয় তেয ও পরামি ব প্রিান্;  ১৯২১৭ জন্ শিশুলক শবিযািলয় পিাশুন্ার 

বযাপালর, সু্কি শিক্ষক, মযালন্জজিং কশমষ্টে ও অশভভাবলকর োলে সর্াগালর্ালগর মািযলম েহায়তা;  ৬৬৮ মািক ও 

অন্যান্য সন্িার বযবহার ও ক্ষশত েম্পলকব পরামি ব ও শন্রাময় সেন্টার এ সরফার করা এবিং ২৯৯৭ জন্ শিশুর 

বািয শববাহ বে করা হলয়লছ। 

 

  কন্যা শিশুলির জীবলন্র শুরু ভালিা হলি পশরবার সিি ও শবশ্ব েবলিলয় উপকৃত হলব। সিলির উন্নয়ন্ 

ও িাশরদ্রযলমািলন্র েবলিলয় কার্ বকর উপায় শিশুলির জন্য শবশন্লয়াগ শবলিষ কলর কন্যা শিশুলির জন্য 

শবশন্লয়াগ। েরকার েকি প্রকার উন্নয়ন্ িক্ষযমাো ও িী বলময়াশি পশরকল্পন্ায় কন্যা শিশুর অন্তভুবজক্ত করার 

ওপর সজার শিলে। অশিক পশরমালণ ন্ারী শিক্ষক সিওয়া হলে। কন্যা শিশুর প্রশত েকি প্রকার ববষমযমূিক 

আিরণ িরূীকরণ এবিং পশরবারেহ েকি সক্ষলে সজন্ডার েমতা শন্জিত করলছ। শিক্ষা প্রশতষ্ঠালন্ সর্ৌন্ হয়রাশন্ 

প্রশতলরালি কশমষ্টে করা হলয়লছ। সখিািুিা ও োিংসৃ্কশতেহ শবশভন্ন সক্ষলে কন্যা শিশুর অিংিগ্রহণ  সবলিলছ। 

প্রােশমক ও মািযশমক পর্ বালয় প্রায় ২ সকাষ্টে শিক্ষােীলক উপবৃশি প্রিান্ করা হলে। সু্কলি সহিে োশভবে প্রিান্ 

করলব েরকার । শিক্ষােীলির আলরা সবশি শিক্ষা উপকরণ প্রিান্ করা হলব। জাতীয় ন্ারী উন্নয়ন্ ন্ীশত ২০১১ এর 

র্োর্ে বাস্তবায়লন্র ফলি কন্যা শিশুর প্রশত ববষময িরূীকরণ ও েকি সক্ষলে সজন্ডার েমতা শন্জিত করা 

হলয়লছ। একিিক আলগ প্রােশমক শিক্ষা স্তলর ছােী ভশতবর হার শছি ৬১ িতািংি র্া বতবমালন্ ৯৮ িতািংলি উন্নীত 

হলয়লছ। প্রােশমক  ও মািযশমক শিক্ষাস্তলর সছলি শিক্ষােীর তুিন্ায় সমলয় শিক্ষােীর অন্ুপাত র্োক্রলম ৫০.৭৫ 

ও ৫৩.৯৯ িতািংি। কন্যা শিশুর উন্নয়ন্ ও েুরক্ষায় বািযশবলয় প্রশতলরাি ও শবশভন্ন েলিতন্তামূিক কার্ বক্রম 

িিমান্ আলছ। এছািা ন্ারী ও শিশু শন্র্ বাতন্ কলঠারভালব িমন্ এবিং প্রশতলরাি কার্ বক্রম সজারিারকরলণর িলক্ষয 

ন্ারী ও শিশু শন্র্ বাতন্ িমন্ আইন্, ২০০০ এর িারা ৯ এর উপ-িারা(১) এর অিীন্ িষ বলণর অপরালির জন্য 

‘‘র্াবজ্জীন্ েশ্রম কারািণ্ড’’ িাজস্তর পশরবলতব মতুৃয িণ্ড করা হলয়লছ। 

   আমালির কন্যা শিশুরা আমালির সিলির আগামী শিলন্র ভশবষযৎ। তারা আমালির কন্যা-জায়া-

জন্ন্ী। তালির শন্রাপলি সবলি উঠলত শিলত হলব। সেইেলঙ্গ তালির েবঅশিকার েুরক্ষা শন্জিত করলত হলব। 

কন্যা শিশুলির অশিকার রক্ষার শবষয়ষ্টে বািংিালিলির েিংশবিান্, আইন্ ও উন্নয়ন্ পশরকল্পন্ায় গুরুলত্বর েলঙ্গ 

অন্তভুবক্ত করা হলয়লছ। কন্যা শিশুর প্রশত ববষময িরূীকরণেহ তালির শিশক্ষত ও িক্ষ জন্লগাষ্ঠী শহলেলব গলি 

তুিলত জন্লন্েী সিখ হাশেন্ার সন্তৃত্বািীন্ েরকার ন্ান্ামুখী কার্ বক্রম গ্রহণ কলরলছ। আমালির সিলির কন্যা 

শিশুরা প্রলয়াজন্ীয় পুষ্টি, মান্েম্মত শিক্ষা ও শন্রাপিার িাশবিার। তা তালির শন্জিত করলতই হলব। তলবই তারা 

উপাজবন্ক্ষম এবিং স্বাবিম্বী ন্ারী শহলেলব সবলি উঠলত পারলব। এলত প্রেলমই প্রলয়াজন্ কন্যা শিশুর অশিকারলক 

েমুন্নত রাখা এবিং তালির শন্রাপিা রক্ষায় েলিতন্ হওয়া।শপআইশি শফিার। 

# 

সিখক- েহকারী তেয অশফোর। 

 


