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�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 

অিতমাির-উ�র িশশুেদর
�ুেল েফরা
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ’ ৈবি�কভােব 
গৃহীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন এেজ�া-২০৩০ বা�বায়ন 
�ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযৰ্ােয় সি�য় ভূিমকা 
রাখার উে�েশ্য গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদ্যাগ। 
২০১৬-এর জুেন নাগিরক সমােজর িবিশ�জনেদর উেদ্যােগ এ 
�্যাটফমৰ্ আনু�ািনকভােব যা�া কের। এ �্যাটফেমৰ্র মূল লক্ষ্য 
হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমূহ (এসিডিজ) 
বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযৰ্েবক্ষন এবং এ �ি�য়ায় 
জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজ�া-২০৩০ বা�বায়েনর ব্যাপকতা ও 
চ্যােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায়, এর সফলতার 
েক্ষে� বহু-অংশীজনিভি�ক ও অংশ�হণমূলক সি�য়তা গুরু�পূণৰ্ 
ভূিমকা পালন করেব। এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় নাগিরক 
�্যাটফমৰ্ গিঠত হেয়েছ এবং এর কাযৰ্�ম িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। 
এসিডিজ বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক েজারদার করার লেক্ষ্য, 
এবং উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় পড়া মানুেষর কােছ েপৗছায়, 
েসই উে�শ্যেক সামেন েরেখ ১২০িটর অিধক �িত�ান বতৰ্মােন 
এই �্যাটফেমৰ্র সে� যু� হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর দূেযৰ্াগপূণৰ্ 
সময়কােল নাগিরক �্যাটফমৰ্ সি�য়ভােব তার লক্ষ্যমা�া 
বা�বায়েন িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা কের আসেছ। 

সংলাপ স�েকৰ্

অিতমািরর ফেল ২০২০ সােলর মাচৰ্ মাস েথেক �ায় েদড় বছর ধের 
িশক্ষা �িত�ান ব� িছল। পিরি�িত িবেবচনা কের গত েসে��র, 
২০২১ েথেক সরকােরর িনেদৰ্শনা অনুযায়ী সীিমত আকাের �ুল 
েখালা হেয়েছ। িক� �ুল েখালার পর েদখা যাে� ‘ঝের পড়া’ িশশুর 
সংখ্যা আশংকাজনকভােব েবেড় েগেছ। সা�িতক গেবষণা ও 
জিরপ অনুযায়ী এই সমস্যার মূল কারণ বাল্যিববাহ এবং িশশু�ম। 
কেরানাকােল বাংলােদেশর অিধকাংশ িশশু মূলত দাির�্য ও অন্যান্য 
সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর িশকার হেয়েছ যা �াি�ক 
ও িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর মেধ্য তুলনামূলকভােব অেনক েবশী।

এই ে�িক্ষেত ২৫ অে�াবর, ২০২১ তািরেখ এসিডিজ বা�বায়েন 
নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ এবং মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
(এমেজএফ)-এর পক্ষ েথেক “অিতমাির-উ�র িশশুেদর �ুেল 
েফরা” শীষৰ্ক একিট ভাচুৰ্য়াল সংলােপর আেয়াজন করা হয়। 

সংলাপ স�ালনা কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর 
িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা েতৗিফকুল ইসলাম খান। িতিন জানান, েদড় 
বছর ধের িশক্ষা �িত�ান ব� থাকার পর গত েসে��ের যখন 
সীিমত আকাের েখালা হেয়েছ তখন েদখা েগেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট 
অংশ বাল্যিববাহ ও িশশু �েমর কারেণ ঝের পেড়েছ। ঝের পড়া 
িশক্ষাথৰ্ীেদর িবেশষত নারী িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা এখন বড় 
চ্যােল� হেয় দািঁড়েয়েছ। এ ে�ক্ষাপেট আমােদর িক করণীয় েস 
স�ে� আেলাচনার জন্যই নাগিরক �্যাটফৰ্ম ও এমেজএফ এ 
আেলাচনািটর উেদ্যাগ িনেয়েছ।

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝুঁিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



3

�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 

পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝুঁিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝুঁিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝুঁিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   

শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।



�াগত ব�ব্য

নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, অিতমািরর েযসব 
অিভঘাত িবিভ� গেবষণা ও �ত্যক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর মাধ্যেম েদখা েগেছ তােত 
িশশুরা েবশ ক্ষিত�� হেয়েছ। এই ক্ষিত যতটুকু �� েময়ােদ বা 
তাৎক্ষিণকভােব �িতভাত হেব, তার েচেয় েবিশ হেব মধ্যেময়ােদ। 
অসুিবধা�� পিরবােরর িশশুেদর মেধ্য সমস্যাগুেলা আরও েবিশ। িতিন 
জানান, গেবষণার মাধ্যেম েয সম� তথ্য আসেছ তােত েদখা যাে� 
অিতমািরর কারেণ কন্যা িশশুেদর ঝের পড়ার হার অেনক েবিশ। নু্যনতম 
১০ েথেক ১২ শতাংশ িশশু বাল্যিববােহর িশকার হেয়েছ। িবেশষ কের, 
যােদর এসএসিস পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল, তােদর অেনেকই ফরম পূরণ 
করেত পােরিন। এর পুেরাটা আিথৰ্ক কারেণ নয়, সামািজক িনরাপ�াসহ 
অন্যান্য কারণও িছল। 

িতিন উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ অেনক িশশুর পিরবার ব্যয় 
সংেকাচন করেত বাধ্য হেয়েছ। এর ফেল েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা 
আিমেষর পিরমাণ কিমেয় িদেয়েছ বা খাবােরর পেদর সংখ্যা কিমেয়েছন। 
এক-দুই েবলা খাবারও ব� কের িদেয়েছন। অ�ত ১৫ েথেক ২০ শতাংশ 
পিরবাের িশশুখােদ্যর েক্ষে� ব্যয় সংেকাচন করেত হেয়েছ। এর ফেল েয 
পুি�হীনতা হে�, তা এই �জে�র �াে�্যর জন্য ক্ষিতকারক �ভাব 
েফলেব। পুি�হীনতা দূর করার জন্য িমড-েড িমেলর েয ��াব করা হেয়েছ, 
তা যােত জরুিরিভি�েত চালু করা যায় তার ব্যব�া করেত হেব বেল িতিন 
অিভমত �কাশ কেরন।

বাবা-মা তােদর বা�ােদর িবেয় িদেয়েছ। সারা েদশ েথেক একই খবর আসেছ, অেনক িশক্ষা�িত�ান েখালার পর 
কন্যািশশুরা পড়াশুনায় িফরেছ না—এমন েবশ িকছু �িতেবদন �কািশত হেয়েছ। 

�্যাক িশক্ষা কমৰ্সূিচর সােবক পিরচালক শিফকুল ইসলাম উে�খ কেরন, িবদ্যালয়িভি�ক িশক্ষা কাযৰ্�ম অত্য� 
দুবৰ্ল। এই কারেণ �াইেভট িটউশন িনভৰ্র একিট িশক্ষা ব্যব�া গেড় উেঠেছ। অিতমািরর সময় দীঘৰ্িদন �ুল ব� 
িছল। আবার এসমেয় অেনেকর আিথৰ্ক সক্ষমতা কেম যায়। েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ-এর �ক� পিরচালক 
শাহীন ইসলাম বেলন, েদড় বছর পর এখন �ুেল েযেয় অেনক িশশুই নানা ধরেণর সমস্যায় পড়েত পাের।  

সরকােরর �িত�িত কী 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, সরকােরর �িত�িত রেয়েছ িশশু�ম িনেরােধর। িশশু�ম িবলুি�র জাতীয় 
কমৰ্-পিরক�না (২০২১–২৫) রেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সকল ঝঁুিকপূণৰ্ �ম েথেক িশশুেদর েবর কের আনা হেব। 
বাল্যিববাহ বে�ও জাতীয় কমৰ্-পিরক�না রেয়েছ। এই লক্ষ্য, ১৫ বছেরর িনেচ েকােনা েমেয়র িবেয় হেব না এবং তা 
২০২১ সােলর মেধ্য বা�বায়ন হেব। আর সম� বাল্যিববাহ ব� করা হেব ২০৪১ সােলর মেধ্য। 

িতিন বেলন, কারখানা আইেন বলা হেয়েছ, ১৪ বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। �ম আইনও 
একই কথা বলেছ। বাল্যিববাহ িনেরােধ ২০১৬ সােল আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, 
১৮ বছেরর িনেচ েমেয়েদর এবং ২১ বছেরর িনেচ েছেলেদর িবেয় েবআইিন এবং আইন লংঘন করেল শাি�র 
িবধানও রেয়েছ। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, 
সামািজক খাত সংি�� ১৫িট ম�ণালেয়র বােজেটর শতকরা ২০ ভাগ িশশুেদর জন্য েদওয়া হেব বেল সরকােরর 
পিরক�না রেয়েছ। বােজেট এই লক্ষ্যমা�া বা�বায়ন করা হে� িক না েস িবে�ষণ খুবই গুরু�পূণৰ্। 

�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র যু�সিচব েমাহা�দ না�ু েমা�া অবিহত কেরন, �ম আইন-২০০৬ অনুসাের ১৩ 
বছেরর িনেচ েকােনা িশশুেক �েম িনযু� করা যােব না। ১৪ েথেক ১৭ বছেরর িশশুেদর হালকা কাজ েদওয়া েযেত 
পাের বেল আইেন বলা হেয়েছ। তােদরেক ঝঁুিকপূণৰ্ েকােনা কাজ েদওয়া যােব না। েযমন—জাহাজ ভা�া, ৈবদু্যিতক 
কারখানা, ইটভা�া ইত্যািদ। িশশুেদর েকােনা�েমই কারখানায় কাজ করােনা যােব না। �ম আইেনর েয িবিধমালা 
রেয়েছ, তা আরও পিরশীিলত করার উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

দুই িশশুর দুঃখজনক অিভজ্ঞতা

নীলফামািরর একিট �ুেলর দশম ে�ণীর ছা�ী আদুির আ�ার ১৬ বছর বয়েস বাল্যিববােহর িশকার হেয়িছেলন। 
সংলােপ যু� হেয় িতিন তার জীবেন ঘেট যাওয়া ভয়াবহ অিভজ্ঞতার বণৰ্না েদন। আদুির আ�ার জানান, তার বাবা 
েজার কের গত বছর তােক িবেয় িদেয় েদন। িবেয়র পর দুই-িতন মাস িতিন বাবার বািড়েত িছেলন। �ামী এেল 
িতিন বািড় েথেক অন্য িদেক চেল েযেতন। সামেন েযেতন না। এই অব�ায় তােক েজার কের �শুর বািড়েত পািঠেয় 
েদওয়া হয়। তার �ামী �ায়ই তার সে� েজারপূবৰ্ক শারীিরক স�কৰ্ �াপন করত। তােক সংসােরর সব কাজ 
করেত হেতা এবং �াশুিড় �ায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচােরর কারেণ িতিন বাবার বািড়েত চেল আেসন। বাবা-মােক 
েবাঝােত েচ�া কেরন, িতিন অত্যাচািরত এবং এই অব�া েথেক মুি� চান। িক� বাবা-মা তােক েজার কের �শুর 
বািড়েত পািঠেয় েদয়। ি�তীয়বার তার ওপর িনযৰ্াতেনর মা�া েবেড় যায়। তার মেন হেত থােক, অিচেরই িতিন মারা 
যােবন এবং এই অব�ায় আবার বাবার বািড়েত চেল আেসন। এ পযৰ্ােয় িতিন বাবা-মােক েবাঝােত সক্ষম হন এবং 
বাবার বািড়েতই অব�ান করেত থােকন। এরপর তার িববাহিবে�দ হয়। এখন িতিন এমেজএফ-এর প�ী�’র 
সহায়তায় আবার �ুেল ভিতৰ্ হেয়েছন। 

কামরা�ীর চেরর িশশু�িমক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পিরণিতর কথা জানান। িশশুিট �ুেল পড়েতা। 
লকডাউেনর সময় �ুল ব� িছল। লকডাউন উেঠ যাওয়ায় তার বাবা তােক একিট ঢালাইেয়র েদাকােন কােজ 
লািগেয় েদয়। কারণ তােদর সংসাের অভাব িছল। এখন �ুল খুেলেছ। তেব তাইজুল িফরেত পােরিন। কারণ তােক 
সংসােরর জন্য উপাজৰ্ন করেত হে�। 

মাঠ পযৰ্ােয় স�ৃ�রা যা জানােলন 

আেলাচকেদর অেনেকই বাল্যিববাহ ও িশশু�ম এবং �ুেল েফরার পিরি�িত িনেয় মাঠ পযৰ্ােয়র অিভজ্ঞতা তুেল 
ধেরন। �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র উপ-সিচব নাজমা েশখ স�িত দা�িরক কােজ িসেলট, খাগড়াছিড়সহ 
কেয়কিট েজলা পিরদশৰ্েনর অিভজ্ঞতা তুেল ধেরন। িতিন জানান, কেয়কিট �ুেলর �ধান িশক্ষক তােক জািনেয়েছন, 
২০ েথেক ৩০ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী �ুেল েফরত আসেছ না। দীঘৰ্িদন �ুল ব� থাকায় অেনক েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয়েছ। দির� পিরবােরর েছেল িশক্ষাথৰ্ীেদর অেনেক সংসােরর �েয়াজেন িদনমজুর, েদাকােনর সহায়ক কমৰ্চারী, 
কলকারখানার �িমকসহ িবিভ� কােজ েযাগ িদেয়েছ। অসংখ্য বা�ােক েদখা েগেছ, তারা পাথর েতালার কাজ 
করেছন। িতিন জানান, �ুল দীঘৰ্ সময় ব� থাকেলও মা�াসা েখালা িছল। িকছু িশশু এই সমেয় মা�াসায় 
ভিতৰ্ হেয়েছ। 

মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর পিরচালক েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, �ুল েখালার পর িশক্ষাথৰ্ীেদর 
৫৫ েথেক ৬০ শতাংশ উপি�ত হে� বেল তথ্য পাওয়া যাে�। ২০২১ সােলর এসএসিস পরীক্ষাথৰ্ীেদর উপি�িতর 
হার একটু কম। কারণ তােদর িসেলবাস েশষ হেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মেতা কের ��িত িনে�। এছাড়া �র 
বা সিদৰ্-কািশ থাকেল �ুেল আসেত বারণ করা হেয়েছ। অন্যিদেক এখনও পূণৰ্ অবয়েব িশক্ষা কাযৰ্�ম শুরু করা 
হয়িন। স�ােহ এক েথেক িতন িদন �াস হে�, তাও পূণৰ্কালীন সমেয় নয়। এসব কারেণ িকছু িশক্ষাথৰ্ী অনুপি�ত 
থাকেছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর কারেণও িকছু িশক্ষাথৰ্ী �ুেল অনুপি�ত। 

েমাঃ েবলাল েহােসন আরও জানান, মাঠপযৰ্ােয়র িশক্ষা কমৰ্কতৰ্ােদর কাছ েথেক পাওয়া তথ্য অনুযায়ী �ায় সকল 
�িত�ানই তােদর অনলাইন িশক্ষা কাযৰ্�ম স�াদন করেত েপেরেছ। কত শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী অনলাইেন িশক্ষার 
সােথ যু� িছল তার েকােনা জিরপ অবশ্য সরকািরভােব করা হয়িন। 

নীলফামারী সদেরর উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া েজসিমন নাহার জানান, বাল্যিববাহ বে� কাজ করেত িকছু 
�িতব�কতার মুেখামুিখ হে�ন। িবেয়র কাজী বা ধমৰ্ীয় েনতারা অসহেযািগতা করেছন। কেন পেক্ষর বাবা-মা 
অসহেযািগতা করেছন। িশক্ষক সমাজও েতমন সেচতন নন। িবেয় হেয় যাে� এমন তথ্য েপেলও িশক্ষকেদর 
অেনেকই �ানীয় �শাসনেক জানাে� না। �ানীয় েচয়ারম্যানেদর জনগেণর েভাট পাওয়ার েচ�া থােক। ফেল 
বাল্যিববাহ বে�র িবষয়িট অেনক সময় তারা এিড়েয় যান। 

কুিম�া সদর দিক্ষেণর উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া তানিজমা পারভীন লুনা জানান, অেনক েক্ষে� িবেয়র সম� 
��িতর পর �শাসন তথ্য পায়। কমৰ্কতৰ্ারা েযেত েযেত অেনক সময় িবেয় হেয় যাে�। �শাসন ব� কের েদওয়ার 
পর েদখা যায় আেরক উপেজলায় আ�ীেয়র বািড়েত িনেয় অিভভাবকরা েসই েমেয়েক িবেয় িদে�ন। �ানীয় 
জন�িতিনিধরাও অেনক সময় িবেয় ব� না করার অনুেরাধ কেরন এই যুি� িদেয় েয, িবেয়র সম� আেয়াজেনর 
জন্য অেনক ঋণ করেত হেয়েছ। েশষ মুহুেতৰ্ িবেয় ব� করেল অিভভাবক সংকেট পেড় যােবন। িতিন মেন কেরন, 
িশশু�ম হে� সবাই জােন। িক� েবিশরভাগ মানুষ তা �িতেরােধর েচ�া কের না। 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর �া�্য শাখার যু� মহাপিরচালক েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, 
তারা কলকারখানা পিরদশৰ্ন করেত েযেয় েদেখেছন, িশশু�ম আেগর েচেয় েবেড়েছ। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েবেড় 
যাওয়ার েপছেন দািরে�্যর পাশাপািশ সামািজক কারণও রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। 

কুমারখািল কুি�য়ার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া েফরেদৗিস নাজনীন জানান, তার কমৰ্ এলাকায় কেরানার সময় 
বাল্যিববাহ অেনক েবেড় যায়। এখন কেমেছ, কারণ �ুল খুেলেছ। সবাই নতুন কের পড়ােশানা শুরু কেরেছ। 

��িত কতটুকু

েমাঃ েবলাল েহােসন জানান, েকািভড পিরি�িতর মেধ্য ২০২০ সােলর ১৮ মাচৰ্ েথেক �ুেলর ে�ণী কাযৰ্�ম ব� 
হেয় যায়। এরপর ২৯ মাচৰ্ েথেক েটিলিভশেনর মাধ্যেম িবক� প�ায় িশক্ষা কাযৰ্�ম চালু হয়। িনজ� ব্যব�াপনায় 
অনলাইন কাযৰ্�েম িশক্ষাদােনর জন্য অেধৰ্ক �িত�ানেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হয়। �থম িদেক দুবৰ্লতা থাকেলও 
পরবতৰ্ীেত িশক্ষা �িত�ানগুেলা অনলাইন িশক্ষাদােন অভ্য� হেয় যায়। িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন ফলাফেলর মেধ্য েকােনা 
ঘাটিত আেছ কী না তা যাচাই করেত এরপর অ্যাসাইনেম� কাযৰ্�ম শুরু হয়। 

নাজমা েশখ জানান, ম�ণালেয়র মাঠপযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা বা�ােদর �ুেল েফরােনার েচ�া করেছন। ম�ণালয় 
েথেক িনেদৰ্শনা েদওয়া হেয়েছ বা�ােদর �ুেল আনার। �াথিমক িবদ্যালেয়র ব্যব�াপনা কিমিট বািড় বািড় েযেয় 
বা�ােদর �ুেল িফিরেয় আনার েচ�া করেছন। থানা পযৰ্ােয়র কমৰ্কতৰ্ারা এই কাযৰ্�ম মিনটিরং করেছন। 
িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট অংশ উপবৃি� েনওয়ার সময় �ুেল এেলও অন্য সমেয় তারা �ুেল আেস না, এমন �বণতাও 
েদখা েগেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।

তানিজমা পারভীন লুনা অবিহত কেরন, উঠান ৈবঠক, কিমিট সভাসহ িবিভ� কাযৰ্�েমর মাধ্যেম মিহলা ও িশশু 
িবষয়ক ম�ণালেয়র বাল্যিববাহ বে� সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ রেয়েছ। একই সে� বাল্যিববাহ েরােধ িবিভ� পদেক্ষপ 
চলমান রেয়েছ। সরকাির ও েবসরকাির সং�া িমেল েযৗথভােব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম রেয়েছ। বাল্যিববাহ 
�িতেরােধ শুধু �শাসেনর িদেক তািকেয় থাকেল হেব না। সরকােরর জনবল ও �যুি�গত সীমাব�তা রেয়েছ। 
সরকােরর সােথ েবসরকাির পযৰ্ােয়র সংগঠনগুেলা িমেল একিট সামািজক জাগরণ ৈতির করেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান জানান, কমৰ্েক্ষে� েকােনা িশশু�ম পাওয়া েগেল এবং েকােনা �িমেকর অিধকার কু্ষ� হেল 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর হটলাইেন (১৬৩৫৭) েযাগােযাগ করার পরামশৰ্ েদন। িশশু�ম 
িনরসেন অিধদ�র অেনক কাজ কের। অিধদ�েরর একিট কমৰ্-পিরক�না (২০২১-২৫) রেয়েছ, যার লক্ষ্য ২০২৫ 
সােলর মেধ্য সকল ধরেণর িশশু�ম িনরসন করা। 

চ��ােমর কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন অিধদ�েরর উপ-মহাপিরদশৰ্ক আবদু�াহ আল সািকব মুবাররাত 
বেলন, িশশু�ম পিরবীক্ষণ কিমিট িস�া� িনেয়েছ, িশশু�ম থাকেল এই বছর েথেক েসসব কারখানার লাইেস� 
নবায়ন করা হেব না। েজলা �শাসেকর পক্ষ েথেক �েত্যক কারখানা মািলকেক এই িবষেয় িচিঠ েদওয়া হেব। 
িশশু�ম পাওয়া েগেছ এমন িকছু কারখানার লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। কারখানা িশশু�ম মু� করেবন এমন 
অ�ীকার িনেয় লাইেস� নবায়ন করা হে�। এভােব �েত্যক েজলায় ও িবভােগ কারখানার লাইেস� �িগত করা 
েগেল িশশু�ম মু� করা যােব। এনিজওরা কাজ করেছন তােদর কাছ েথেক তািলকা িনেয়। তারা এসব বা�ােদর 
�ুেল েফরােনার কাজ করেছন।

উেদ্যাগ-এর িনবৰ্াহী পিরচালক উে� েনহার জানান, এমেজএফ-এর পাটৰ্নার িহেসেব তােদর সং�া বাল্যিববাহ বে�র 
উেদ্যােগর সােথ স�ৃ�। সংি�� সবাইেক সেচতন করেত িবিভ� ধরেণর কাযৰ্�ম তােদর রেয়েছ। বাল্যিববােহর 
খবর েপেল �ানীয় উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার সহায়তা িনেয় তা ব� করা হেয়েছ। 

িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা িশশু�েমর ৈবি�ক িচ� তুেল ধেরন। িতিন জানান, গত জুন মােস আইএলও-ইউিনেসফ 
এর একিট েযৗথ িরেপাটৰ্ �কািশত হয়। এেত বলা হেয়েছ, গত দু’দশেক �থমবােরর মেতা সারা িবে�র িশশু�ম 
েবেড়েছ। ১৫২ িমিলয়ন েথেক এ সংখ্যা ১৬০ িমিলয়েন দািড়েয়েছ। �িত ১০ জন িশশুর মেধ্য ১ জন িশশু�েম 
িনেয়ািজত। এই িবশাল সংখ্যার েপছেন এেককিট বা�ার ৈশশব জিড়ত। শুধু তােদর ৈশশব ন� হে� িকংবা 
িশক্ষার অিধকার েথেক বি�ত হে� তা নয়, তারা ভিবষ্যেত অদক্ষ �িমক িহেসেব �মবাজাের �েবশ করেব। ফেল 
তারা িন�-আেয়র কাজ করেব এবং দািরে�্যর দু� চে�র মেধ্য পেড় যােব। এর একটা দীঘৰ্েময়ািদ েনিতবাচক 
�ভাব রেয়েছ। 

আইএলও-ইউিনেসফ এর িরেপােটৰ্ আেরকিট ভয়াবহ আশ�া ব্য� করা হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর ফেল ২০২২ 
সােলর মেধ্য �ায় ৯ িমিলয়ন িশশু �মবাজাের �েবশ করেব। এই সম� িশশু যারা অিতমািরর অিভঘােত ক্ষিত�� 
তােদর িশশু�েম িনেয়ািজত হওয়ার সংখ্যা েবেড় ৪৬ িমিলয়ন হেত পাের, যিদ না ব্যাপক সামািজক িনরাপ�া বলেয়র 
মেধ্য তােদর িনেয় আসা যায়। 

চাই সামািজক আে�ালন 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, েয সম� বাল্যিববাহ হেয়েছ েসেক্ষে� যিদ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক সনদ না েদওয়া 
হেতা, �শাসেনর িদক েথেক েকােনা ৈশিথল্য না থাকেতা এবং জ� িনব�েনর ভােলা ব্যব�া থাকেতা তাহেল এিট 
েমাকােবলা করা স�ব িছল। এখন এিট একিট সামািজক আে�ালেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। িতিন বেলন, �ুলেক 
সহায়তা েদওয়া, িশক্ষকেদর সহায়তা েদওয়া, িশশুেদর পুি�হীনতা লাঘেব নজর েদওয়া এবং সেবৰ্াপির কন্যািশশুেদর 
ঝের পড়া েরাধ করা—একিট সামািজক আে�ালেনর মাধ্যেম সরকােরর সােথ েযৗথভােব এসব েমাকােবলা করেত 
না পারেল সামািজকভােব ও জাতীয়ভােব এই �জে�র কােছ দায়ী থাকেত হেব। 

ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা মেন কেরন, অেনক সময় চােপর মেধ্য থাকেল উেদ্যাগ েনওয়া হয়। েযমন—ৈতির েপাশাক 
িশে� িশশু�ম িনরসন হেয়েছ নানান ধরেণর চােপর কারেণ। লক্ষািধক িশশুেক মু� করা েগেছ। আইএলও’র পক্ষ 
েথেক িতিন সুিনিদৰ্� সুপািরশ কেরন। এগুেলা হেলা—সামািজক িনরাপ�া কমৰ্সূিচর আওতা বাড়ােনা, ব্যাপক সামািজক 
সেচতনতামূলক কমৰ্সূিচ �হণ, দািরে�্যর কারেণ যারা বা�ােদর িশশু�েম বা বাল্যিববাহ েদওয়ার মেতা পিরি�িতেত 
পেড়ন, তােদর কমৰ্-সং�ান িনি�ত করা, িশশু সুরক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং অিতমািরর ফেল ঝের পড়া িশশুেদর 
�ুেল েফরত আনেত িবেশষ উেদ্যাগ �হণ। িতিন মেন কেরন, এখনও সমােজ সেচতন মানুষ আেছ। তােদরেক সােথ 
িনেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ একিট সামািজক আে�ালন গেড় তুলেব বেল আশা কেরন িতিন।  

শিফকুল ইসলাম বেলন, যারা ঝের পেড়েছ তােদর েফরত আনেত সবেক্ষে� একক েকােনা নীিত িনেল হেব না। 
শুধু �েণাদনা িদেল হেব না, একটা সামািজক আে�ালনও দরকার। ম�ণালেয়র িবজ্ঞি� হয়েতা একিট আেছ। িক� 
জবাবিদিহতার জায়গায় সরকারেক শ�ভােব চাপ িদেত হেব। িবদ্যালেয়র পিরচালনা পষৰ্দ যিদ দায়ব�তার অংশ 
হয় তাহেল অেনক িশক্ষাথৰ্ীেক িবদ্যালেয় েফরত আনা স�ব হেব। বাংলােদশেক এই িবষেয় একিট েজারােলা উেদ্যাগ 
িনেতই হেব এবং সংিবধােন েয অ�ীকার রেয়েছ, েসই জায়গা েথেক এিট ভাবেত হেব। 

জাতীয় িশক্ষক কমৰ্চারী ��-এর �ধান সম�য়কারী কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, সামািজক আে�ালেনর কথা 
বলা হে�। এর সােথ সাং�ৃিতক আে�ালনও দরকার। যারা ভােলা কাজ করেছন, তােদরেক িবেশষভােব �েণািদত 
করা দরকার। তােদরেক মূল্যায়ন করা দরকার। 

বাল্যিববাহ ও িশশু�ম: িকছু দুঃখজনক িচ�

সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন মানুেষর জন্য ফাউে�শন (এমেজএফ)-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং 
নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য শাহীন আনাম। িতিন উে�খ কেরন, বাল্যিববােহর কারণ অেনক। দািরে�্যর 
কারেণ, সংসােরর অনটেনর কারেণ এবং নানা সামািজক কারেণ বাল্যিববাহ ঘেট।  

িতিন কেয়কজেনর ছিব েদিখেয় তােদর জীবেন অিতমািরকােল ঘেট যাওয়া দুঃখজনক কািহনী তুেল ধেরন। িতিন 
একিট েমেয়র ছিব েদখান, েয েমেয়িট ব�মাতা েশখ ফিজলাতুে��া মুিজব িবদ্যালেয়র নবম ে�ণীর ছা�ী িছল। 
েমেয়েদর ফুটবেলর একিট টুনৰ্ােমে� েস হ্যাি�ক কের এবং তার দল েগা�কাপ েজেত। �ধানম�ীর কাছ েথেক 
েস �িফও িনেয়িছল। গত বছর েমেয়িটর িবেয় হেয় যায়। তার ফুটবল দেলর ৭ জেনর বাল্যিববাহ হেয়েছ। আেরকিট 
েমেয় বাল্যিববােহর পর �ামী ও �শুরবািড়র িনযৰ্াতেনর কারেণ মৃত স�ান জ� েদয়। েস িনেজর শরীের েকেরািসন 
েঢেল আ�হত্যার েচ�া কের এবং ১২ ঘ�া পর গত ১৬ অে�াবর েস মারা যায়। আেরকিট েছেল তৃতীয় ে�ণীেত 
পড়েতা এবং পাশাপািশ একিট ওেয়ি�ং কারখানায়ও কাজ করেতা। তােক েসখান েথেক সিরেয় ঝঁুিকপূণৰ্ 
নয় এমন কােজ েদওয়া হেয়িছল। কেরানার সময় েস কাজ হািরেয় আরও কম েবতেন ওেয়ি�ং কারখানায় আবার 
কাজ শুরু কেরেছ। 

উপ�াপনায় বলা হয়, বতৰ্মােন ৫ েথেক ১৪ বছেরর িশশুেদর ৪ দশিমক ৩ শতাংশই িশশু�ম ও ঝঁুিকপূণৰ্ কােজ 
িনেয়ািজত। ১৮ বছেরর িনেচ ৫১ শতাংশ েমেয় বাল্যিববােহর িশকার। লকডাউেনর সময় মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
েদেশর ২১িট েজলায় একিট �ত জিরপ কের। েস জরীেপ েদখা যায়, ১০ েথেক ১৭ বছর বয়েসর ১৩ হাজার েমেয়র 
িবেয় হেয় েগেছ। 

মানুেষর জন্য ফাউে�শেনর জিরেপ েয ১৩ হাজার েমেয়র বাল্যিববােহর তথ্য উেঠ এেসেছ, তার মেধ্য সবেচেয় েবিশ 
বাল্যিববাহ হেয়েছ বরগুনায়। ৫০ ভাগ েমেয়র িবেয় হেয়েছ যােদর বয়স ১৬ েথেক ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ েমেয়র বয়স 
১৩ েথেক ১৫ বছর। বািক ২ ভাগ েমেয়র বয়স ১০ েথেক ১২ বছর। েবিশরভাগ েক্ষে� বাবা-মার উেদ্যােগ বাল্যিববাহ 
েদওয়া হেয়েছ। তেব অেনক জায়গায় িবেয়র েরিজ�ার েজেনশুেন িবেয় িদেয়েছন। এম.েজ.এফ-এর সহেযাগী 
কেয়কিট সংগঠন একিট েছাট আকােরর জরীপ কেরেছ। এেত েদখা যায়, �ায় ২৪০০ জন েছেল কম েবতেন ঝঁুিকপূণৰ্ 
কােজ আসেত বাধ্য হেয়েছ। ৩ হাজােরর েবিশ িশশু �াম েথেক শহের কােজর জন্য চেল এেসেছ। ২৫০০ জন 
েছেলেমেয় যারা আেগ �ুেল িছল, তারা িশশু�েম েগেছ। লকডাউেনর কারেণ যখন ব্যবসা-বািণজ্য ব� হেয় েগল এবং 
পিরবাের আিথৰ্ক অনটন েদখা িদল তখন অিভভাবকরা বা�ােদর কােজ নািমেয় েদয়। 

আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর ন্যাশনাল েকা-অিডৰ্েনটর ৈসয়দা মুিনরা সুলতানা বেলন, প�-পি�কায় 
অেনক হৃদয়-িবদারক খবর পাওয়া যাে�। একিট খবের েদখা েগেছ, ৬-৭ বছেরর একিট িশশু খাঁচার িভতের ঢুেক 
রং করেছ, েযন েস খাঁচায় বি�। ২০২০ সােল চরা�েলর একিট �ুেল ৮০ েথেক ৮৫ শতাংশ েমেয়র বাল্যিববাহ 
হেয় েগেছ। স�িত হােসম ফুড কারখানায় েয দুঘৰ্টনা ঘেটেছ েসখােন অেনক িশশু মারা েগেছ। েকািভেডর কারেণ 
�ুল ব� থাকায় অেনক িশশু ঝুঁিকপূণৰ্ কােজ েযাগ িদেয়েছ।  

�ুল েখালার পরবতৰ্ী পিরি�িত 

শাহীন আনাম বেলন, �ুল েখালার পর েদখা যাে� অেনক �ুেল নবম ও দশম ে�ণীেত েকােনা কন্যািশশু েনই। 
ইউেনে�া ও ইউিনেসেফর এক িরেপাটৰ্ অনুযায়ী কেয়ক িমিলয়ন িশশুর জীবন অিতমািরর কারেণ পযুৰ্দ� হেয়েছ। 
িতিন উে�খ কেরন, �ুল বে�র কারেণ অেনক েমেয় নানাভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছ। �ানীয় �িত�ান যারা 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ কাজ কের, তারা অিতমািরর সমেয় ভােলাভােব কাজ করেত পােরিন। এই সুেযােগ অেনক 
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পিরক�না আেছ, সমস্যা বা�বায়েন

গণসাক্ষরতা অিভযান-এর িনবৰ্াহী পিরচালক এবং নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য রােশদা েক েচৗধুরী িশক্ষা 
খােত ‘েকািভড ের�প� এ� িরকভাির �্যান’ বা সরকােরর েকািভড ��িত ও পুনরু�ার পিরক�নার মেধ্য ১৯ দফা 
িনেদৰ্শনা রেয়েছ যা িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালেয়র বা�বায়ন করার কথা। অেনক িবজ্ঞি�ও 
েদওয়া হেয়েছ, তেব সমস্যা বা�বায়েন। িতিন মেন কেরন, বা�বায়েনর েক্ষে� অংশীজনেদর মেধ্য সম�েয়র অভাব 
েদখা যাে�। মাঠ পযৰ্ােয় �থম ও ি�তীয় অংশীজন হেলা িশক্ষাথৰ্ী এবং অিভভাবক। তৃতীয় অংশীজন হেলা িশক্ষক। 
পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক যথাযথভােব স�ৃ� করা হে� না। �ানীয় জনেগা�ীর সােথ সম�েয়র েক্ষে�ও 
ঘাটিত রেয়েছ। তার মেত, বাল্যিববাহ িনরসেন িবিভ� আেলাচনায় কাজীেদর রাখেত হেব। অংশীজনেদর যিদ 
ভালভােব িচি�ত করা যায় তাহেল পিরক�না বা�বায়ন করা সহজ হেব। রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, িশশু সহায়ক 
আইন ও নীিত আেছ। িক� মিনটিরং এর জায়গায় দুবৰ্লতা রেয়েছ। হােসম ফুডস-এর দুঘৰ্টনার পর েদখা েগেছ, 
১৪-১৫ বছেরর িকছু েছেল �ুল ব� থাকায় েসখােন কাজ করেত এেসিছল। কারখানা মিনটিরং এ দুবৰ্লতা িছল। 

নাগিরক �্যাটফেমৰ্র েকার �প সদস্য েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, কেরানার সময় িবিভ� �েণাদনা প্যােকজ 
েদওয়া হেয়েছ, তার মেধ্য িশশুেদর জন্য কতটুকু িছল এবং কতটুকু বা�বায়ন হেয়েছ তারও একটা িবে�ষণ খুবই 
গুরু�পূণৰ্। একিট সাধারণ ধারণা রেয়েছ, বাবা-মার কােছ সাহায্য েপৗঁছােল িশশুরা তার উপকারেভাগী হয়। িক� এই 
ধারণা পুেরাপুির সিঠক নয়। িশশুেদর জন্য লক্ষ্যিনিদৰ্� কমৰ্সূিচ দরকার। তার মেত, িশশু�ম িনরসেন বাইেরর চােপর 
েচেয় িনেজেদর মন েথেক কাজ করেত হেব। আ�ৰ্জািতক চাপও এখন বাড়েছ। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ)-এর 
িজএসিপ এখনকার শতৰ্গুেলােত িশশু�ম িনরসেন েজার িদে�। সুতরাং বাইেরর চাপ থাকেব ও বাড়েব।

িবেয় হেলও উপবৃি� েদওয়া েহাক

রােশদা েক েচৗধুরী উে�খ কেরন, েয সম� েমেয়েদর িবেয় হেয় েগেছ, বতৰ্মান িনয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃি� পােব 
না। েকননা এিট শতৰ্যু� নগদ হ�া�র। গণ�াক্ষরতা অিভযােনর পক্ষ েথেক এই িবষেয় অ্যাডেভােকিস করা হে� 
যােত বাল্যিববাহ হেয় েগেলও েমেয়রা উপবৃি� পায়। সরকােরর পক্ষ েথেক এখনও েকােনা িস�া� হয়িন। স�বত 
সরকার সব তথ্য-উপা� পাওয়ার জন্য অেপক্ষা করেছ। িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় যােব। িতিন েজারােলা 
দািব কেরন, েযসব েমেয়র িবেয় হেয় েগেছ তারা যােত বৃি� পায় তার ব্যব�া করেত হেব। শাহীন আনাম এই 
দািবেক সমথৰ্ন কেরন এবং এ ব্যাপাের �ত পদেক্ষপ িনেত সরকােরর �িত সুপািরশ কেরন। েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ 
মেন কেরন, আগামী িদেন কন্যািশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনার জন্য উপবৃি�র বাইের িবেশষ �েণাদনার িবষয়িট বড় 
কের ভাবেত হেব।

তেথ্যর ঘাটিত পূরণ করেত হেব

রােশদা েক েচৗধুরী মেন কেরন, তেথ্যর ঘাটিত রেয়েছ। িকছু তথ্য মাঠ পযৰ্ায় েথেক আসেছ। িক� �কৃত অব�া 
জানার জন্য ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধ্যেম তথ্য-উপা� সং�হ করেত হেব। িতিন অবিহত কেরন, �ুেলর বাইের থাকা 
িশশুেদর িনেয় গেবষণার জন্য স�িত িবিবএস ও ইউিনেসফ একিট সমেঝাতা �ারক সই কেরেছ। তারা ১০ হাজার 
খানার ওপর জিরপ করেব। এডুেকশন ওয়াচ েথেক গণ�াক্ষরতা অিভযানও তৃতীয় পক্ষ িহেসেব �াধীনভােব ডাটা 
সং�হ করেব। িতিন জানান, একিট সুেযাগ হাতছাড়া হেয় েগেছ। গত জানুয়াির ও েফ�য়াির মােস ভিতৰ্র জন্য 
সুেযাগ েদওয়া হেয়িছল। েসই সময়কার তথ্য মেন হয় সরকােরর কােছ রেয়েছ। কতজন ভিতৰ্ হেয়েছ েসই তথ্য 
জনস�ুেখ �কাশ করা হয়িন। িশক্ষাথৰ্ীরা যারা ঝের পেড়েছ, যােদর িবেয় হেয় েগেছ—েসই তথ্য েকন পাওয়া যাে� 
না? িতিন এ �� উ�াপন কেরন। ফেল তেথ্যর ঘাটিত দূর করা খুবই �েয়াজন। শাহীন আনাম বেলন, যারা গেবষণা 
করেছন, তা অব্যাহত রাখা উিচত এবং মাঠ েথেক আরও তথ্য তুেল আনা উিচত।

িশশু�েমর কারেণ অদক্ষ �িমক ৈতির হওয়া এবং �মবাজাের দীঘৰ্েময়ােদ এর �ভাব স�েকৰ্ আইএলও �িতিনিধর 
ব�েব্যর পিরে�িক্ষেত রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, এর একিট ইেকানিমক ল্যা�ে�িপং করেত হেব। আইএলও 
সহায়তা করেত পাের। িসিপিড ও নািগরক �্যাটফমৰ্ এই িবষেয় কাজ করেত পাের। িশশুেদর সুরক্ষা িদেত না 
পারেল বাংলােদশ কীভােব িপিছেয় যােব তা তুেল ধরেত হেব। িশশুেদর জন্য িবিনেয়ােগর েক্ষে� কী কী করণীয় 
েস িবষেয় পরামশৰ্ িদেত হেব। 

সুপািরশ 

�ুল েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনেত এবং নতুন কের ঝের পড়া েরােধ আেলাচকরা িবিভ� সুপািরশ কেরন। 
শাহীন আনাম মেন কেরন, িন� আেয়র পিরবােরর েছেল েমেয়েদর জন্য সামািজক সুরক্ষা আরও বাড়ােত হেব যােত 
তােদর আবার �ুেল পাঠােনা যায়। বাল্যিববাহ ও িশশু�ম বে� সেচতনতা বাড়ােত বড় ধরেণর ক্যাে�ইন দরকার। 
আইন-শৃ�লা রক্ষাকারী বািহনীেক তৎপর হেত হেব। েহ�লাইনগুেলা আরও সি�য় করেত হেব। সাং�ৃিতক, ধমৰ্ীয় 
ও িবিভ� ধরেণর অংশীজেনর সেচতনতা বাড়ােত হেব, যােত এই ক্ষিতকারক চচৰ্া আর না হয় এবং িবেশষ কের 
েকােনা সংকেটর সময় এসেবর বাড়িত �বণতা েদখা িদেল তা ব� করেত �ত উেদ্যাগ িনেত হেব। �ানীয় পযৰ্ােয় 
বাল্যিববাহ ও িশশু�ম েরাধ করা যােদর দািয়�, তােদর অেনক েবিশ সতকৰ্ হেত হেব। আইন, নীিত ও 
কমৰ্-পিরক�না বা�বায়েন তােদরেক আরও দািয়�শীল হেত হেব। যারা এই দািয়ে� আেছ, তােদর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত হেব। কীভােব িশশুেদর �ুেল িফিরেয় আনা যায় তার জন্য সমি�তভােব কাজ করেত হেব। সরকার, 
েবসরকাির সংগঠন ও মানবািধকার সংগঠনগুেলা িমেল একিট জাতীয় কমৰ্-পিরক�না করেল সুফল আসেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, েয সম� �ুল েথেক বা�ারা ঝের পড়েছ বা বাল্যিববাহ হে�, েসই সম� �ুেলর 
িশক্ষকেদর এবং পিরচালনা পষৰ্দেক একটা জবাবিদিহর মেধ্য আনা উিচত। িশক্ষা ম�লালয় এবং �াথিমক ও 
গণিশক্ষা ম�ণালেয়র পক্ষ েথেক এই িবষেয় সম� ব্যব�াপনা কিমিটর কােছ একিট সাকুৰ্লার জাির করা উিচত। 
একিট িরেপািটৰ্ং েমকািনজেমর আওতায় মিনটিরং করেত হেব, যা মাসিভি�ক, ৈ�মািসক বা ষা�ািসক হেত পাের। 
তাহেল সামািজকভােব যারা �ুেলর সােথ স�ৃ� আেছন, তারা উেদ্যাগী হেবন এবং এ িবষেয় আরও দািয়�বান 
হেবন। এিট একিট জবাবিদিহতার কাঠােমা হেত পাের। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আরও বেলন, ঝের পড়ার হার কমােত হেব, ঝের পড়া িনরসন করেত হেব। যারা িবিভ� কারেণ 
�ুল েছেড় িদেয়েছ, তােদর েফরত আনেত হেব। ি�তীয়ত, তােদর পড়ােশানার ঘাটিত পূরণ করেত হেব। তৃতীয়ত, 
েদড়-দুই বছর ব� থাকার পর �ুেলর অবকাঠােমাগত পিরি�িত এখন দূবৰ্ল। আগামী িদেন িশশুেদর �া�্য সুরক্ষার 
িবষেয় িবিভ� পদেক্ষপ িনেত হেব। িবেশষ কের এমিপওভু� নয় এমন �ুেলর আিথৰ্ক সামথৰ্্য েনই। সরকােরর 
পক্ষ েথেক কীভােব তােদর আিথৰ্ক সহায়তা েদওয়া হেব এবং কীভােব এই সহায়তা ব্যবহার করা হেব, তা খুবই 
গুরু�পূণৰ্। িকছু সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। িক� সব �ুল তা পায়িন। �ুল রক্ষা করেত হেল িশক্ষকেদর রক্ষা করেত 
হেব। এমিপওভু� নন এমন িশক্ষকরা খুবই দুিবৰ্ষহ জীবেনর মেধ্য আেছন। তােদর েবতন, উৎসব েবানাস অেনক 
িকছুই বেকয়া রেয় েগেছ। এগুেলা কীভােব েমাকািবলা করা যােব, তা বড় িবষয়। 

রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, েবসরকাির সংগঠনগুেলা এই সমেয় কী কেরেছ বা কী করেত পাের তা েভেব েদখা 
দরকার। েবিশরভাগ এনিজও �ক�িভি�ক কাজ কের। �ক� েশষ েতা কাজ েশষ। এই জায়গা েথেক েবর হেত 
হেব। দরকার হেল যারা অথৰ্ায়ন কের তােদর সােথ েদনদরবার করেত হেব। িতিন মেন কেরন, বাল্যিববাহ বে� 
সরকােরর পেক্ষ ঘের ঘের যাওয়া স�ব নয়। েসখােন কিমউিনিটর ভূিমকা থাকেত হেব। েবসরকাির সং�াগুেলা েতা 
কিমউিনিটর সােথ কাজ করেছ। িতিন জানান, সরকাির িবজ্ঞি�র কারেণ িশক্ষা �িত�ােনর অনুেমাদন ছাড়া েকােনা 
সংগঠন ক্যা�ােস ঢুকেত পাের না। সংগঠনগুেলা িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িশক্ষা �িত�ােনর বাইের পিরবাের কাজ করেত 
পাের। অিভভাবকেদর সােথ কাজ করেত পাের। এসব কােজ কিমউিনিট েরিডওগুেলােক স�ৃ� করার �েয়াজনীতা 
তুেল ধেরন িতিন।   
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শিফকুল ইসলাম বেলন, েদড় বছর ব� থাকার ফেল েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় েনওয়ার একটা উেদ্যাগ িনেত 
হেব। এই উেদ্যাগ হেত হেব �ানীয় ৈবিশে�র সােথ সাম�স্যপূণৰ্। েক� েথেক িকছু িদক-িনেদৰ্শনা েযেত পাের। 
�ধান িশক্ষেকর েনতৃে� �ুল ব্যব�াপনা কিমিটর সহেযািগতায় িবদ্যালয়েকি�ক উেদ্যাগ আসেত হেব। খুব েবিশ 
সামি�কভােব িচ�া করেল হেব না। এিট অেনক েবিশ ব্যি�ক পযৰ্ােয়র। কারণ নানা জায়গায় নানা অব�া আেছ। 
একিট মানস�ত িবদ্যালেয়র িশক্ষা কাযৰ্�ম কীভােব পিরচালনা করা যােব েসই জায়গায় িবেশষ মেনােযাগ িদেত 
হেব। একিট সি�িলত �েচ�ার মাধ্যেম এটা স�ব। 

তানিজমা পারভীন লুনা মেন কেরন, সি�িলতভােব সমােজর �েত্যক ব্যি�েক বাল্যিববাহ �িতেরাধ করা িনেজর 
দািয়� মেন করেত হেব। বাল্যিববাহ �িতেরাধ এককভােব স�ব নয়। ম�ণালয় েথেক িশক্ষকেদর �িত কেঠার 
িনেদৰ্শনা আসা দরকার যােত বাল্যিববাহ বে� তােদর উেদ্যাগ স�েকৰ্ �িতেবদন দািখেলর ব্যব�া থাকেব। এই 
ধরেণর পদেক্ষপ িনেল উপকার হেত পাের। যারা েজার কের বাল্যিববাহ িদে�ন তােদরেক শাি�র আওতায় আনেত 
হেব। �শাসন অেনক সময় �েয়াজনীয় তথ্য-উপা� পায় না। �ানীয় জনগণ যিদ আগাম তথ্য েদয়, তাহেল ব� 
করার জন্য তা খুবই সহায়ক হেব। অিভভাবকেদর সেচতন করেত হেব। 

িকেশারগে�র পাকুি�য়া উপেজলার মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া �পন কুমার দ�, ঝের পড়া েরােধ �িত�ান পযৰ্ােয় 
শি�শালী কিমিট কের িনয়িমত পযৰ্েবক্ষেণর আওতায় রাখার সুপািরশ কেরন। এেককজন িশক্ষকেক এেককিট 
�ােম বাল্যিববাহ �িতেরােধর দািয়� েদওয়া েযেত পাের। 

কাজী ফারুক বেলন, গতানুগিতকতার উে�ৰ্ উঠেত হেব। পুেরানা দৃি�ভি�র মাধ্যেম িসেলবাস বদলােলই সব েছেল 
েমেয়রা েলখাপড়া িশেখ যােব, এমনিট নয়। েলখাপড়া মােনই শুধু বই পু�ক পড়া নয়। এর মেধ্য েখলাধুলাও েযাগ 
হেত পাের। �যুি�র নতুন উপকরেণর মূল্যায়নও েসভােব করা হে� না। িতিন সুপািরশ কেরন, �িতব�ী িশক্ষক 
ও িশক্ষাথৰ্ী উভেয়র �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব। দক্ষতা উ�য়েনর জন্য কমৰ্সূিচ হােত িনেত হেব। সংকট 
িনরসেন সৃজনশীল উ�াবেনর িদেক েযেত হেব। 

েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান বা�ােদর পুি�র জন্য �ুেল খাবার েদওয়া, িবনামূেল্য যাবতীয় িশক্ষা উপকরণ সরবরাহ 
করা ও িশশুেদর িবদ্যালয়মুখী করেত �িশক্ষেণর মাধ্যেম িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনাসহ িবিভ� ��াব েদন। শাহীন 
ইসলাম বেলন, িববাহ েরিজ�ার এবং মসিজেদর ইমামসহ �ানীয় পযৰ্ােয় যারা ধমৰ্ীয় েনতা আেছন, তােদরেক 
জবাবিদিহতার মেধ্য আনেত হেব এবং সেচতন করেত হেব। অেনক েহ�লাইন আেছ। িক� �ামীণ এলাকায় এ 
স�েকৰ্ অেনেক জােনন না। বািড় বািড় েহ�লাইেনর ন�র সংবিলত ি�কার লাগােনা েযেত পাের। ইউিনয়ন পিরষেদ 
১৩িট �্যাি�ং কিমিট থােক, যার মেধ্য একিট হেলা িশশু সুরক্ষা সং�া�। এই কিমিটেক সি�য় করেত হেব। 
বাল্যিববাহ �িতেরােধ পাড়া পযৰ্ােয় যুবকেদর িনেয় একটা কিমিট করা েযেত পাের। 

সমাপনী ব�ব্য

সমাপনী ব�েব্য শাহীন আনাম বেলন, �িতব�ী িশশুেদর �ুেল িফের যাওয়ার ব্যাপাের িবেশষ সহায়তা িদেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, সরকােরর সময়াব� �িত�িত বা�বায়েনই েবসরকাির সং�াগুেলা কাজ করেছ যােত 
সরকার তার অ�ীকার পূরণ করেত পাের। এসব সং�া �িতপক্ষ নয়। সংিবধান েথেক শুরু কের অেনক আইন ও 
নীিত বলেছ, িশশু সুরক্ষা আমােদর, রাে�র ও সমােজর বড় দািয়�। িতিন ঝের পড়া িশশুেদর কীভােব িফিরেয় আনা 
যায় েসজন্য সবার সি�িলত �েচ�া ও উেদ্যােগর আহবান জানান।

আেলাচকব�ৃ

িবেশষ ব�া (�ানীয় পযৰ্ায় েথেক)

ি�িফং েনাট ��ত কেরেছন: জািকর েহােসন এবং অে�ষা জাফিরন

িসিরজ স�াদনায়: অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান

সহেযাগী স�াদক: অ� ভ�াচাযৰ্ 
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সূচনা ব�বয্ ও মূল উপ�াপনা 
িমজ শাহীন আনাম
িনবৰ্াহী পিরচালক
মানুেষর জন্য ফাউে�শন

�াগত ম�বয্ 
ড. েদবি�য় ভ�াচাযৰ্
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ

িবেশষ ম�বয্ 
িমজ রােশদা েক েচৗধরুী
িনবৰ্াহী পিরচালক, গণসাক্ষরতা অিভযান; এবং
েকার �প সদস্য
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ

স�ালক  
জনাব েতৗিফকুল ইসলাম খান
িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)

িমজ নাজমা েশখ
উপ-সিচব (িবদ্যালয়)
�াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালয়
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

জনাব েমাঃ েবলাল েহাসাইন
পিরচালক (মাধ্যিমক)
মাধ্যিমক উইং, মাধ্যিমক ও উ� 
মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�র
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

ড. শিফকুল ইসলাম
সােবক পিরচালক
িশক্ষা কমৰ্সূিচ, �্যাক

আেয়াজক

ড. েমাহা�দ না� ুেমা�া
যু� সিচব, �ম অিধশাখা
�ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয়
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িমজ ৈসয়দা মিুনরা সুলতানা
ন্যাশনাল ে�া�াম েকািডৰ্েনটর
আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও)

ডা: েমাঃ েমা�ািফজরু রহমান
যু� মহাপিরদশৰ্ক
�া�্য শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান 
পিরদশৰ্ন অিধদ�র
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

জনাব আবদু�াহ আল সািকব মবুাররাত
উপ-মহাপিরদশৰ্ক 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশৰ্ন 
অিধদ�র, চ��াম
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

জনাব শাহীন ইসলাম
�ক� পিরচালক
েসভ দ্য িচলে�ন, বাংলােদশ 

িমজ েজসিমন নাহার
উপেজলা িনবৰ্াহী অিফসার
নীলফামারী

িমজ েফরেদৗস নাজিনন
উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসার
কুমারখালী, কুি�য়া

জনাব �পন কুমার দ�
উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসার
পাকুি�য়া, িকেশারগ�

িমজ তানজমুা পারভীন লনুা
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া
কুিম�া সদর দিক্ষন, কুিম�া

িমজ রওশন আরা েবগম
েজলা মিহলা িবষয়ক কমৰ্কতৰ্া
বিরশাল

িমজ উে� েনহার
িনবৰ্াহী পিরচালক
উেদ্যাগ
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