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শিশু সুরক্ষা এবং শিশুর প্রশি িারীশরক ও
মানশসক িাস্তি শনরসন
৩১ জুলাই ২০১৮, ১২:৩৩
আপডেট: ৩১ জুলাই ২০১৮, ১৩:০১
প্রিন্ট সংস্করণ

১২ জুলাই ২০১৮, িথম আডলার আড াজডে এবং সসভ দ্য প্রিলডেে ইে
বাংলাডদ্শ ও বাংলাডদ্শ প্রলগ্যাল এইে অ্যান্ড সাপ্রভডি সস ট্রাডের (ব্লাে)
সহড াপ্রগ্তা ‘প্রশশু সুরক্ষা এবং প্রশশুর িপ্রত শারীপ্ররক ও মােপ্রসক শাস্তি
প্রেরসে’ শীর্ক
ি সগ্ালডটপ্রবল ববঠক অ্েুষ্ঠিত হ । অ্েুিাডে উপপ্রিত
আডলািকডদ্র বক্তবয সংপ্রক্ষপ্ত আকাডর এই সরাড়পডে ছাপা হডলা।
আল াচনা
আব্দু

কাইয়ুম: প্রশশুর সুরক্ষা ও শাস্তি প্রেরসডে গুরুত্বপূণ হডলা
ি
মােুডর্র মডযয

সডিতেতা সৃষ্ঠি। এ প্রবর্ড উপিাপোর মাযযডম আডলািো করডবে মাহবুবা আক্তার ও
তাজুল ইসলাম।

মাহবুবা আক্তার
২০০৮-০৯ সাডল প্রশশুডদ্র িপ্রত প্রে াতডের
ি
ঘটো সবডড় া । ২০১০ সাডল ১৪ষ্ঠট প্রশশু
প্রে াতডের
ি
ঘটো প্রেড মামলা কপ্রর। জেস্বাডথরি সকাডো মামলা এই িথম ৬ মাডসর
মডযয একটা রা পাও া সগ্ডছ।
ব্লাডের একষ্ঠট গ্ডবর্ণা সদ্খা া , ৬৯ শতাংশ অ্প্রভভাবক মডে কডরে, প্রশশুর
সলখাপড়ার জেয প্রশক্ষািপ্রতিাডের শাস্তির িড াজে আডছ। ৫৫ শতাংশ মডে কডরে,

শাস্তি প্রশশুডক ভাডলা হডত সাহা য কডর। এ প্রবর্ড সংপ্রিি সবাইডক গুরুডত্বর সডে
উডদ্যাগ্ প্রেডত হডব।

িাজু

ইস াম

আমরা তথয অ্প্রযকার আইডের আওতা তথয সিড আডবদ্ে কপ্রর। ঢাকা, িট্টগ্রাম ও
রাজশাহীর সজলা জজ আদ্ালডত আডবদ্ে কডর জােডত সিড প্রছলাম প্রশশু প্রে াতে–
ি
সংরান্ত কতগুডলা মামলা হড ডছ। মাে দ্ুষ্ঠট মামলার খবর সপড প্রছ।
২০১২-১৮ সাল প ন্ত
ি ৫৩ষ্ঠট আডবদ্ে কডরপ্রছ। এ আডবদ্ডে প্রে াতডের
ি
প্রশকার সমড র
সংখযা ৫৩, সছডল ২২০। এরা সবাই তৃতী সথডক দ্শম সেপ্রণর প্রশক্ষাথী।
শাস্তিদ্ােকারীডদ্র প্রবরুডে বযবিা গ্রহডণর মডযয রড ডছ িাকপ্রর সথডক বরখাি, বদ্প্রল
করা ও থাো মামলা ইতযাপ্রদ্। সংপ্রিি সবাইডক এ প্রবর্ ষ্ঠটর িপ্রত আরও সবপ্রশ গুরুত্ব
সদ্ও া িড াজে।

ায় া খন্দকার
এস্তন্ডং প্রলগ্যালাইজে ভাড াডলন্স অ্যাডগ্ইেে প্রিলডেে সলাবাল সিাডগ্রস প্ররডপাটি মডত,
সারা প্রবডে ২ সথডক ১৪ বছর ব সী িা ১০০ সকাষ্ঠট প্রশশু তাডদ্র বাপ্রড়ডত শারীপ্ররক ও
মােপ্রসক প্রে াতডের
ি
প্রশকার হডে। সলাবাল ইপ্রেপ্রশড ষ্ঠটভ টু এন্ড অ্ল করডপারাল
পাপ্রেশডমন্ট অ্ব প্রিলডেে ১৫০ষ্ঠট গ্ডবর্ণার ফল প্রবডির্ণ কডর সদ্প্রখড ডছ, শাস্তি
িতযক্ষভাডব প্রশশুর স্বাডিযর ক্ষপ্রত কডর, পডরাক্ষভাডব প্রশশুর মােপ্রসকতাডক প্রবপ ি
ি
কডর। তাডদ্র প্রশক্ষা ও বুস্তেবৃপ্রিক প্রবকাডশও এর বড় যরডের সেপ্রতবািক ভূ প্রমকা
আডছ। শাস্তি প্রশশুর মডযয আগ্রাসী মডোভাব বতপ্রর কডর।
প্রশশু াাঁডদ্র সবডিড প্রবোস কডর, তাাঁডদ্র কাছ সথডক এ যরডের আিরণ প্রেডত পাডর
ো। এর ফডল প্রশশু ব ডস ারা শাস্তির প্রশকার হ , বড় হডল তারা মডে কডর
ঘপ্রেিজেডদ্র িপ্রত সপ্রহংস আিরণ করা া । প্রবডে িা ৫৩ষ্ঠট সদ্শ আডছ, স খাডে
সব যরডের শারীপ্ররক শাস্তি প্রেপ্রর্ে কডর আইে পাস হড ডছ। শাস্তি সথডক সুরক্ষা
পাও া প্রশশুডদ্র সমৌপ্রলক অ্প্রযকার।

ফেরল ৌস নাঈম
সদ্ডশর সব সজলা আমাডদ্র শাখা রড ডছ। প্রশশুরা পপ্ররবার ও প্রশক্ষািপ্রতিাডে শাস্তির
প্রশকার হ । এ প্রবর্ড আমরা একটা জপ্ররপ কডরপ্রছলাম। সেপ্রণডত প্রিৎকার-সিাঁ িাডমপ্রির
জেয প্রশক্ষডকরা দ্ু-একজেডক এমেভাডব সবার সামডে শাস্তি সদ্ে, স ে অ্েযরা ভ
পা । প্রকন্তু দ্ীঘ সম
ি
াডদ্ এর ফল ভাডলা হ ো।

ফমখ া সরকার
আমাডদ্র একটা জপ্ররডপ সদ্খা া , সদ্ডশর ১৬ শতাংশ মােুর্ সকাডো ো সকাডো
মােপ্রসক সরাডগ্ ভুগ্ডছ। ২০০৯ সাডল প্রশশুডদ্র প্রেড আমাডদ্র একটা জপ্ররডপ সদ্খা
সগ্ডছ, ১৮ শতাংশ প্রশশু সকাডো ো সকাডো মােপ্রসক সমসযা আডছ। প্রশশু প্রদ্
আঘাতিাপ্ত ো হ এবং অ্েয কাউডক আঘাত করডত ো সদ্ডখ, তাহডল সাযারণত

প্রবডশর্ পপ্ররপ্রিপ্রতর প্রশকার ো হডল ওই প্রশশু বড় হড কখডো কাউডক আঘাত করডব
ো।
সরকার বা সবসরকাপ্রর উডদ্যাডগ্ িপ্রত মাডস অ্প্রভভাবক ও প্রশক্ষকডদ্র প্রেড পরামশ ি
অ্েুিাে করা িড াজে। আইডের সডে অ্ডেক সবপ্রশ সজার সদ্ও া উপ্রিত সডিতেতার
ওপর।

ু িহী মাহমু
আব ছ
২০১৭ সাডল স্কুডল ৪১ষ্ঠট প্রশশু শারীপ্ররক প্রে াতডের
ি
প্রশকার হড প্রছল। ২০১৮ সাডল
িথম ছ মাডস প্রে াতডের
ি
প্রশকার হড ডছ ৬৯ষ্ঠট প্রশশু। প্রশশু প্রে াতে
ি
বডের প্রবর্ ষ্ঠট
অ্ডেক সক্ষডে প্রশক্ষক, অ্প্রভভাবক, প্রশক্ষাথীরা জাডে ো। প্রকন্তু সজলা প্রশক্ষা
কমকতি
ি ার দ্াপ্র ত্ব প্রছল প্রশক্ষকডদ্র এটা জাোডো।

ফরহানা ফবগম
২০১৫ সাডল ১২০টা সরকাপ্রর িাথপ্রমক প্রবদ্যালড গ্ডবর্ণা কডরপ্রছলাম। গ্ডবর্ণা
সদ্খা সগ্ডছ, ৫২ দ্শপ্রমক ৭ শতাংশ প্রশক্ষাথী শারীপ্ররক ও মােপ্রসক প্রে াতডের
ি
প্রশকার
হ ।
২০১৬ সাডল এটা হড ডছ ৬৫ দ্শপ্রমক ৩ শতাংশ। আমার সন্তাে স স্কুডল পডড়, সস
স্কুডল প্রে াতডের
ি
জেয এক প্রশশুপ্রশক্ষাথী আত্মহতযা কডরডছ। এষ্ঠট সজডে দ্ুপ্রদ্ে ঘুমাডত
পাপ্ররপ্রে। এ প্রবর্ড বযাপকভাডব সামাস্তজক আডদালে গ্ডড় সতালা দ্রকার।

সাঈ আহলম
আমাডদ্র উডদ্যাগ্ হডলা শাস্তি হডল কী হডব, সসষ্ঠট প্রেড । প্রকন্তু শাস্তির ঘটো স ে ো

ঘডট, এমে উডদ্যাগ্ সেই। উন্ন ে সহড াগ্ী িপ্রতিাডের কা কলাপও
ি
সবার কাডছ
সপৌৌঁছা ো। জ্ঞাে ো প্রদ্ড উৎসাহ বা প্রবডোদ্েমূলকভাডব প্রশশু প্রে াতে
ি
বডের
প্রবর্ ষ্ঠট ভাবা দ্রকার। প্রসপ্রসমপুর স্কুডলর মডতা দ্ীঘ সম
ি
াডদ্ আেদম স্কুডলর কথা
গুরুডত্বর সডে ভাবডত হডব।

কাজী োরুক আহলম
াাঁরা প্রশশুডদ্র প্রে াতে
ি
কডরে, তাাঁডদ্র অ্প্রযকাংশই প্রশশু প্রে াতে
ি
বডের আইে
সম্পডকি জাডেে ো। আমরা প্রশক্ষকডদ্র দ্াপ্রবদ্াও া প্রেড প্রবপ্রভন্ন সম কথা বপ্রল।
আমাডদ্র সংগ্ঠে ইপ্রেপ্রশড ষ্ঠটভ ফর প্রহউমযাে সেডভলপডমন্ট সথডক এ প্রবর্ ষ্ঠট
প্রশক্ষকডদ্র জাোডোর উডদ্যাগ্ প্রেড প্রছ। প্রশশু প্রে তডের
ি
প্রবর্ড একটা সামাস্তজক
আডদালে ছাড়া পপ্ররবতিে আো কিকর হডব।

নূরুন নাহার ওসমানী
প্রশশু প্রে াতে
ি
বডে েীপ্রত, পপ্ররপে ও আইে আডছ। াাঁডদ্র এগুডলা িড াগ্ করার
কথা, তাাঁরাও কাজষ্ঠট িা ষ্ঠঠকভাডব করডছে ো। এখে স্কুডলর প্রশক্ষাথী, প্রশশু গ্ৃহকমী,
পথপ্রশশু—সবার কথা ভাবডত হডব। প্রশশুরা িথডম আদ্শ মাডে
ি
মা-বাবাডক। তারপর
স প্রশক্ষক সবডিড ভাডলা, তাাঁডক। এ জেয মা-বাবা ও প্রশক্ষকডদ্র আিরণ প্রশশুডদ্র
ভীর্ণভাডব িভাপ্রবত কডর। আমাডদ্র প্রেডজডদ্র প্রশশুডদ্র সডে কী যরডের আিরণ
করপ্রছ, সসটা প্রেড িশ্ন করডত হডব। িডতযডক প্রেডজর জা গ্া সথডক প্র ঠক হডল এটা
একটা সামাস্তজক আডদালডের মডতা হডত পাডর। প্রশক্ষক প্রেড াডগ্র সম ও সদ্খডত
হডব প্রতপ্রে কতটুকু প্রশশুবােব ও মােপ্রবক।

ফমা. ফ ল ায়ার ফহালসন
আমরা ৬৫ হাজার স্কুল পপ্ররিালো কপ্রর। এখাডে দ্ুই সকাষ্ঠট প্রশশু রড ডছ। এসব প্রশশুর
অ্ডেডক শাস্তির প্রশকার হডে। প্রবপ্রভন্নভাডব এ প্রবর্ড উডদ্যাগ্ প্রেড প্রছ। িপ্রশক্ষডণর
মডযয শাস্তি ো হও ার প্রবর্ ষ্ঠট এডেপ্রছ। প্রে প্রমত তদ্ারপ্রকর মডযয এডেপ্রছ। আমাডদ্র
সংস্কৃপ্রতটাই এমে স একটুডতই উডিস্তজত হড

াই। সজাডর কথা বপ্রল। খুব সামােয

কারডণ গ্াড হাত তু প্রল। প্রশক্ষকডদ্র সডিতে করার জেয প্রবপ্রভন্ন উডদ্যাগ্ আডছ। উঠাে
ববঠডকর মাযযডম মাড ডদ্র সডিতে করপ্রছ। ভপ্রবর্যডত প্রশশু প্রে াতডের
ি
প্রবর্ ষ্ঠট বে
হডব বডল আশা কপ্রর।

ফমা. শনজামু

হক

অ্ডেক পপ্ররবার ও অ্ডেক প্রশক্ষক মডে কডরে, প্রকছুটা শাস্তি ো প্রদ্ডল প্রশশুরা মােুর্
হডব ো। সামাস্তজক অ্েয অ্বিাডে ারা গ্প্ররব ও ক্ষমতাহীে, তাডদ্র িপ্রত যেী ও
মাপ্রলকপডক্ষর অ্তযািার হ । আমাডদ্র ছােজীবডে িা সবাইডকই মার সখডত হডতা।
আজও রংপুডরর একজে প্রশক্ষক একষ্ঠট প্রশশুডক শাস্তি প্রদ্ড ডছে। তার কাে
ভীর্ণভাডব ক্ষপ্রতগ্রি হড ডছ। প্রশশুষ্ঠট প্রিপ্রকৎসাযীে আডছ। তডব আডগ্র সথডক
অ্বিার প্রকছু পপ্ররবতিে হড ডছ। প্রশশু প্রে াতে
ি
বে করার জেয প্রকছু বাযা আডছ। এর
জেয সবডিড বড় িড াজে মােপ্রসকতার পপ্ররবতিে। প্রশক্ষকডদ্র সবাঝাডত হডব,
এভাডব শাস্তি সদ্ও া া ো। এষ্ঠট সরকাপ্রর আইডে প্রেপ্রর্ে আডছ।

কাজী শরয়াজু

হক

এখে প্রকছুটা হডলও প্রশশু শাস্তির পপ্ররমাণ কডমডছ। িপ্রত সজলা প্রেপ্রসডক িযাে কডর

িপ্রত মাডস একটা সভা হ । এ সভা সরকাডরর প্রবপ্রভন্ন সংিা ও োগ্প্ররক সমাডজর
িপ্রতপ্রেপ্রযরা উপপ্রিত থাডকে। এখাডে প্রশশু প্রে াতে
ি
বডের প্রবর্ ষ্ঠট গুরুত্বপূণ ি
অ্যাডজন্ডা প্রহডসডব রাখার জেয উডদ্যাগ্ সেব। সরকাডরর িপ্রতপ্রেপ্রযডদ্র এ প্রবর্ড
কা কর
ি উডদ্যাগ্ গ্রহডণর জেযও প্রেডদ্িশো সদ্ব। কাজষ্ঠট ষ্ঠঠকভাডব হডে প্রক ো,
সসষ্ঠটও সদ্খব।
ফপ্ররদ্পুডর এক সরকাপ্রর কমকতি
ি ার অ্েযা আিরডণ একজে প্রশক্ষাথী আত্মহতযা
কডরডছ। এখেকার প্রশশুরা তার ম াদ্ার
ি
বযাপাডর খুবই সডিতে। সমাজ সজডগ্ডছ।
আমরা া-ই বপ্রল ো সকে, িশাসে জেগ্ডণর পাডশ থাকডত বাযয হডে। িট্টগ্রাডম এক
প্রশক্ষাথীডক শাস্তি সদ্ও ার জেয আত্মহতযা কডরডছ।
িপ্রত সজলা মাডস কতষ্ঠট প্রশশু প্রে াতডের
ি
প্রশকার হ , এ প্রবর্ড সজলা প্রশক্ষা
কমকতি
ি াডদ্র সরকাডরর কাডছ িপ্রতডবদ্ে প্রদ্ডত হডব। এ প্রবর্ড কী বযবিা সেও া
হড ডছ, সসটা সদ্খব। সবাইডক প্র শশু প্রে াতে
ি
বডের জেয দ্াপ্র ত্বশীল ভূ প্রমকা পালে
করডত হডব।
গওহার নঈম ওয়ারা: সমাডজর সবার মােপ্রসকতার পপ্ররবতিডের জেয বযাপক
সডিতেতামূলক কাজ করা িড াজে। আডলািো অ্ংশগ্রহডণর জেয িথম আডলার
পক্ষ সথডক সবাইডক কৃতজ্ঞতা ও যেযবাদ্।
যাাঁরা অংি শনল ন
কাজী প্রর াজুল হক: সি ারমযাে, জাতী মােবাপ্রযকার কপ্রমশে
সমা. প্রেজামুল হক: িযাে প্রলগ্যাল অ্যােভাইজার, ব্লাে; প্রবিারপপ্রত (অ্বসরিাপ্ত),
অ্যাপ্রপডলট প্রেপ্রভশে, সুপ্রিম সকার্ট
েূরুে োহার ওসমােী: সদ্সয, প্রশশু অ্প্রযকার কপ্রমষ্ঠট, জাতী মােবাপ্রযকার কপ্রমশে
(এেএইিআরপ্রস)
সমা. সদ্ডলা ার সহাডসে: উপপপ্ররিালক, প্রবদ্যাল , িাথপ্রমক প্রশক্ষা অ্প্রযদ্প্তর
কাজী ফারুক আহডমদ্: সি ারপারসে, ইপ্রেপ্রশড ষ্ঠটভ ফর প্রহউমযাে সেডভলপডমে্ট
লা লা খদকার: পপ্ররিালক, িাইল্ড রাইটস গ্ভেযান্স
ি অ্যান্ড িাইল্ড িডটকশে, সসভ দ্য
প্রিলডেে ইে বাংলাডদ্শ

আবদ্ুছ শহীদ্ মাহমুদ্: পপ্ররিালক, বাংলাডদ্শ প্রশশু অ্প্রযকার সফারাম
সমখলা সরকার: সহড াগ্ী অ্যযাপক, জাতী মােপ্রসক স্বািয ইেপ্রেষ্ঠটউট, শযামলী
সাঈদ্ আহডমদ্: প্রেবাহী
ি িযাে, ইেপ্রেষ্ঠটউট অ্ব ইেফরডমষ্ঠটকস অ্যান্ড
সেডভলপডমন্ট (আইআইপ্রে)
সরহাো সবগ্ম: সেপুষ্ঠট সিাগ্রাম মযাডেজার, গ্ণসাক্ষরতা অ্প্রভ াে
তাজুল ইসলাম: উপডদ্িা, অ্যােডভাডকপ্রস ও কযাপাপ্রসষ্ঠট প্রবস্তল্ডং, ব্লাস্ট
মাহবুবা আক্তার: উপপপ্ররিালক, অ্যােডভাডকপ্রস, ব্লাস্ট
সফরডদ্ৌস োঈম: সেপুষ্ঠট স্পিকার, িাইল্ড পালাডমন্ট,
ি
এেপ্রসষ্ঠটএফ
সঞ্চা ক
আব্দুল কাই ুম: সহড াগ্ী সম্পাদ্ক, িথম আডলা
গ্ওহার েঈম ও ারা: উপডদ্িা, িথম অ্ াডলা

