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শিশু শিবা যত্ন কেন্দ্র আইন’২১ ের্ মিালায় চশিে প্রধান শনব মাহী ের্ মের্মা 

িুশবধাবঞ্চির্ শিশুদির জনয 

শিশু শিবা যত্ন কেন্দ্র আইন বাস্তবায়ন ির্দয়র িাশব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সনব পাহী কম পকর্পা মমাহাম্মদ শহীদুল আলম বরলরেন, আজরকে সশশু আগামীসদরনে ভসবষ্যৎ। সশশুো ম খারন অবস্থান 

করুক না মকন, র্ারদে সসর্  র্œবান হরর্ না ্ােরল আগামীরর্ মদরশে মনরৃ্ত্ব মদওয়া ও িুনাগসেক ্াওয়া দুষ্কে হরয়  ারব।এই কােরে িুসবধাবঞ্চির্ 

সশশুরদে জনয সশশু সদবা  র্œ মকন্দ্র আইন বাস্তবায়ন িমরয়ে দাসব হরয় দাাঁসিরয়রে। আজ বৃহস্পসর্বাে িকারল নগেীে একটি মহারিরল সশশু সদবা  র্œ 

মকন্দ্র আইন ২০২১ শীষ্ পক ওসেরয়রেশন কম পিূচীরর্ সধান অসর্সিে বক্তরবয সর্সন একিা বরলন। 

ইউসনরিফ ও চসিক আরয়াঞ্চজর্ কম পশালায় িভা্ সর্ত্ব করেন চট্টগ্রারমে অসর্: মজলা সশািক (সশক্ষা ও আইসিটি) মমা. মাহমুদ উল্লা মারুফ। সবরশষ্ 

অসর্সি সেরলন চসিক সধান সশক্ষা কম পকর্পা লুৎফুন নাহাে, বক্তবয োরখন ইউসনরিফ সশক্ষা কম পকর্পা আফরোজা মবগম, চসিক বঞ্চস্ত উন্নয়ন কম পকর্পা 

মাইনুল মহারিন আলী মচৌধুেী জয়, উ্সস্থর্ সেরলন গেযমানয বঞ্চক্তবগ প। 

সর্সন বরলন, বাংলারদরশ বর্পমারন ১২টি সিটি কর্ পারেশন আরে, র্াে মরধয চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন অনযর্ম বৃহৎ মিবা িংস্থা। এই কর্ পারেশরন মবশ 

করয়কটি বঞ্চস্ত সবদযমান। বঞ্চস্ত এলাকায় বিবািকােী সশশুো অরনক মক্ষরেই িুসবধাবঞ্চির্। সশশু সদবা  র্œ মকন্দ্র আইন’২১ এে আরলারক িুসবধাবঞ্চির্ 

সশশুরদে জনয ্ুটিকে খাদয, সচসকৎিা, সশক্ষা, মখলাধূলা ও সনো্ ত্তাে সনশ্চয়র্া সদারন ম  িু্াসেশমালা সেয়ন কো হরয়রে র্া বাস্তবায়রন িকল মহরলে 

িহর াসগর্া অ্সেহা প। সর্সন সশশু সদবা  ত্ন মকন্দ্রগুরলারক ২০২১ িারলে সসের্ আইন  িা িভারব অনুিেে কোে জনয আহŸাান জানান। 

আরলাচকো বরলন, সশশুে জরেে ্ে মিরক এক হাজাে সদন র্াে শােীসেক, মানসিক সবকারশে মক্ষরে অর্ীব গুরুত্ব্ূে প িময়। এই িমরয় সশশুরদে 

উ্ ুক্ত  র্œ মনয়া না মগরল র্ারদে ্সে্ূে প সবকাশ ঘরি না। সশশুে ্সে্ূে প সবকাশ না ঘিরল কখরনা িুস্থ ও দক্ষর্ািম্পন্ন জাসর্ গঠন িম্ভব নয়। বর্পমান 

মসক্ষা্ রি বাংলারদরশ শ্রমজীসব নােীরদে আসধরকযে কােরে সশশু সদবা র্œ মকন্দ্র’২১ আইন িটঠকভারব সসর্্ালরনে মাধযরম সশশুরদে মদখভাল কো 

অ্সেহা প হরয় দাাঁসিরয়রে। 

কম পশালায় সশশু সদবা র্œ মকন্দ্র’২১ আইন িম্পরকপ সবসভন্ন মিবািংস্থাে দাসয়ত্ব ও কেেীয় িম্পরকপ ধােো উ্স্থা্ ন কো হয়। এোিা উেুক্ত আরলাচনায় 

ম  িু্াসেশ উ্স্থাস্ র্ হরয়রে র্া গুরুত্ব িহকারে সবরবচনায় মনয়াে সিদ্ধান্ত গ্রহে কো হয়। 
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