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শিশুদের পশরচর্ যায় যুক্তরাদযে প্রচার চালাদেন টিউশলপ 

বাাংলাশিশবউন ॥ শিশুদের পশরচর্ যায় যুক্তরাদযে প্রচার চালাদেন শিটিি এমশপ এবাং প্রধানমন্ত্রী শিখ হাশিনার ভাশি টিউশলপ শিশিক। 

শিামবার পাল যাদমদে ভাষণোনকাদল শিশন এ িাংক্রান্ত নতুন এক প্রশিদবেন উপস্থাপন কদরন। এ িময় কম যযীবী মা-বাবার িন্তানদের 

র্দিœ ব্যয়িাধ্য পশরকল্পনা প্রণয়দনর আহ্বান যানান টিউশলপ। 

লন্ডদনর হ্যাম্পদেড এোন্ড শকলবান য আিন শেদক শনব যাশচি শলবার পাটি যর এমশপ টিউশলপ শিশিক ব্যশক্তগি যীবদন দুই িন্তাদনর যননী। 

এছাড়া শিশন হাউি অব কমদে অল পাটি য পাল যাদমোশর গ্রুপ ফর চাইল্ডদকয়ার এোন্ড আশল য এডুদকিদনর শচয়াদরর োশয়ত্ব পালন করদছন। 

িব যেলীয় এই পাল যাদমোশর গ্রুদপর িাম্প্রশিক এ প্রশিদবেদনর শিদরানাম করা হদয়দছ ‘শেপি টু িািদেইদনশবশলটি।’ এদি িিকয কদর 

শেদয় বলা হয়, পর্ যাপ্ত িহশবল শেয়া না হদল যুক্তরাদযে শিশুদের পশরচর্ যার মদিা একটি গুরুত্বপূণ য শেক শুধু ধনীদের শবষয় হদয় উঠদি 

পাদর। টিউশলপ শিশিক বদলন, আমরা যাশন শর্ যীবদনর প্রেম বছরগুদলা শিশুর িারীশরক ও মানশিক শবকাি এবাং ভশবষ্যি যীবদনর 

িম্ভাবনাগুদলা শবকশিি হওয়ার যন্য অিেন্ত গুরুত্বপূণ য। অেচ শিশুদের পশরচর্ যাকারী প্রশিষ্ঠানগুদলা আশে যক শস্থশিিীলিা অযযন এবাং িা 

বযায় রাখার যন্য শহমশিম খাদে।  

িরকাদরর নীশির কারদণই িাদের এমন চোদলদের মুদখ পড়দি হদে। শিশন বদলন, িরকাদরর প্রশি অনুদরাধ শর্ন আমাদের এ িাংক্রান্ত 

সুপাশরিগুদলা শমদন শনয়া হয়। িফল ও শেকিই চাইল্ডদকয়ার নীশির আদলাদক শর্ন িাৎক্ষশণক িহশবল ও িহায়িার ব্যবস্থা করা হয়। 

২০১৭ িাদলর শিদেম্বর শেদক উপযুক্ত কমীদের পশরবাদরর শিন ও চার বছর বয়িী শিশুরা িরকারী িহশবদল প্রশি িপ্তাদহ ৩০ ঘণ্টা কদর 

চাইল্ডদকয়ার সুশবধা শভাগ কদর। িদব এটি চালুর পরপরই িমাদলাচনার মুদখ পদড় শবষয়টি। িমাদলাচকরা বলদছন, শর্ িহশবল বরাি 

শেয়া হদয়দছ িা শেদয় এ ধরদনর একটি শিবা চালু রাখা র্ায় না। গদবষণা প্রশিষ্ঠান শিডার ধারণা, এই শিক্টর বছদর প্রায় ৫০০ শমশলয়ন 

পাউদন্ডরও শবশি িহশবল ঘােশির কবদল পড়দব। শপ্র-স্কুল লাশন যাং এোলাদয়দের প্রধান শনব যাহী শনইল শলচ বদলন, িপ্তাদহর পর িপ্তাহ ধদর 

আমরা শেখদি পাশে, নাি যাশর, শপ্র-স্কুল পর্ যাদয়র শিক্ষােীদের শফ বাড়দছ। মা-বাবার ব্যয় বাড়দছ। এদক্ষদে হয় মাদনর ব্যাপাদর আদপাি 

করদি হদে অেবা ভাল শকছুর আিা শছদড় শেয়ার দ্বারপ্রাদন্ত শর্দি হদে। িব যেলীয় প্রশিদবেদন বলা হয়, বাদযে বরাি বাড়াদনা না হদল 

চাইল্ডদকয়ার মদিা একটি গুরুত্বপূণ য শেক ধনীদের শবষদয় পশরণি হওয়ার আিঙ্কা তিশর হদব। কম যযীবী মা-বাবাদের যন্য বাড়শি চোদলে 

তিশর হদব। উদেখ্য, শিশুদের শরদখ শনশিদন্ত কম যদক্ষদে র্াওয়ার মদিা যায়গাগুদলার (চাইল্ডদকয়ার শিোর) খরচ শবশি হদল িাধারণ 

কম যযীবী মাদয়দের িন্তানদের শলখাপড়ার ব্যঘাি ঘদে। ফদল চাইল্ডদকয়ার শিোরগুদলাদি িরকাদরর পৃষ্ঠদপাষকিার গুরুত্ব রদয়দছ। এর 

ফদল কম যযীবী মাদয়দের পদক্ষ িন্তানদক শিখাদন শরদখ কাদয শর্দি সুশবধা হয়। 

 


