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িশ  পাচার-িনযাতন রােধ সি িলতভােব কাজ
করেত হেব
- ডপুিট ি কার
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িশ  পাচার ও িনযাতন িতেরােধ সরকাির- বসরকাির সং া েলােক সি িলতভােব কাজ করার আ ান
জািনেয়েছন ডপুিট ি কার অ াডেভেকট ফজেল রা ী িময়া এমিপ। িতিন বেলেছন, িশ  পাচার ও িশ

ম  িতেরােধর পাশাপািশ  িশ  অিধকার িনি ত  করেত  ইিতমেধ  ধানম ী  শখ হািসনার নতৃে
বতমান সরকার নানা পদে প িনেয়েছ। তেব এ িবষেয় জনসেচতনতা বাড়ােনা েয়াজন। এজ  সংি
সবাইেক একে  কাজ করেত হেব।

জাতীয় সংসদ ভবেনর িমিডয়া স টাের বহৃ িতবার এক মতিবিনময় সভায় ধান অিতিথর ব তৃায় িতিন
এসব কথা বেলন। কিমউিনিট পািটিসেপশন অ া ড ডেভলপেম ট (িসিপিড) আেয়ািজত সভায় সভাপিত
কেরন িসিপিড’র িনবাহী  পিরচালক মাসেলমা বারী। িবেশষ অিতিথ িছেলন রা  ম ণালয় স িকত
সংসদীয় ায়ী  কিমিটর সভাপিত ও িশ  অিধকারিবষয়ক সংসদীয় ককােসর চয়ারম ান অ াডেভােকট
শাম ল হক টু  এবং সংসদ সদ  আ া ামান বাবু ও ািরয়া ঝণা সরকার। মলূ ব ব  উ াপন
কেরন  ইনিসিডন  বাংলােদেশর  িনবাহী  পিরচালক  এেকএম  মা দ  আলী।  সাংবািদক  িনিখল  ভে র
স ালনায় সভায় ব তৃা কেরন িশ  িতিনিধ মা. আিরফ, ইনিসিডন িতিনিধ রিফ ল ইসলাম খান,
িবএনডি উএলএ’র জা াতলু ফরেদৗস, অিভবাসী কমী উ য়ন া ােমর িলমন ইসলাম ও িসিপিড’র
শিরফু াহ িরয়াজ।

ডপুিট ি কার বেলন, িশ েদর িত ধানম ীর মমতার কারেণই সরকার বাংলােদেশ িশ  বােজট বরা
কেরেছ। এর আেগ কােনা  সরকার এ ধরেনর বােজট বরা  দয়িন।  শখ হািসনার সরকার িশ েদর
কল ােণ সবসময় উদারতার পিরচয় িদে ন। িতিন বাংলােদেশর মা েষর জ  সামািজক িনরাপ ার িবধান
কেরেছন। িতিন আরও বেলন, িবিভ  ম ণালেয় িশ েদর জ  য বােজট বরা  করা হয় তা সিঠকভােব
সময়মেতা িশ েদর কল ােণ যােত খরচ হয়, স জ  ম ণালেয়র নজরদাির বাড়ােনা েয়াজন। এ সময়
িশ েদর কল ােণ সংি  ম ণালয় েলােক বােজেটর ষম ব য় িনি ত করেত মিনটিরং ব ব া জারদার
করার আ ান জানান ডপুিট ি কার।

  সংসদ িরেপাটার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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