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মাদকাস  পথিশ রা। ছিব: সং হীত 
সাধারণ িশ র মেতা ওরা নয়। মােয়র হ, বাবার আদর ওেদর ভাে  কমই জােট। কউ হয়েতা জে র পরই দেখিন বাবােক। 
এক  েঝ ওঠার পর থেক মােয়র সে  বিরেয় পেড় জীিবকার খ েজ। 
আেরক  বড় হেল মা এক পেথ, ওরা অ  পেথ রেত থােক পেটর দােয়। এভােব জীবন তােদরেক দ ড় কিরেয় দয় এক িনমম 
বা বতার েখা িখ। এরা িছ ল িশ । 
গ ািরয়া রলে শেনর পােশ গাল হেয় দ িড়েয় আেছ ৪ িশ । ওেদর বয়স ৮ থেক ১২ বছেরর মে । ওেদর এক হােত ভাঙািরর 

ব া, অ  হােত পিলিথন। ওরা কী যন ভাগাভািগ করেত । 
এ চারজেনর একজন সদােরর িমকা িনেয় এেককজেনর পিলিথেন ঢেল িদে  সই উপকরণ। কােছ িগেয় িনি ত হলাম, এরা 

তার আঠা ড াি  ভাগাভািগ করেছ কঁার জ । 
জানা গল এেদর নাম আিলফ, মািনক, রােসল ও কা । এ চারজনই রােত যা াবািড় াইওভােরর িনেচ েমায়। িদেন এরা ঢাকার 
িবিভ  জায়গায় বাতল, াি েকর কেরা, ভাঙাির সং হ ও িবি  কের। 

ধা মটােত ড াি েত আস  হেয় পেড়েছ ওই চার পথিশ ই। ঢাকায় আিলফ, কা র মেতা অেনক পথিশ  রেয়েছ। তার 
সা িতক পিরসং ান নই সরকােরর হােত। 
পথিশ রা িশ া, া  ি সহ নানা েযাগ- িবধা থেক বি ত। এেদর নই িনিদ  কােনা কানা। খালা আকাশ, পাক, টপাত, 
রলে শন, ফিরঘাট-ল  টািমনাল িকংবা বাস শেনই এেদর থাকার জায়গা। 

বাংলােদশ পিরসং ান েরার সবেশষ আদম মািরেত ভাসমান মা ষ স েক পাওয়া ত  িবে ষণ কের জানা যায়, দেশ চার 
লােখর মেতা পথিশ  রেয়েছ। যার অেধকই অব ান করেছ রাজধানী ঢাকায়। 
অ িদেক জািতসংেঘর িশ  তহিবল ইউিনেসফ বলেছ, বাংলােদেশ পথিশ র সং া ১০ লােখর বিশ। ঢাকার িহসাব অব  তােদর 
কােছ নই। বাতা সং া রয়টােসর িতেবদেন বলা হেয়েছ,  ঢাকােতই ছয় লাখ পথিশ  রেয়েছ। 
সারা দেশ পথিশ র সং া ১০ লােখরও বিশ। পথিশ রা ধার ালা, একািকে র ক  বা স  দােষ নানা ধরেনর মাদক িনে । 
এমন এক মাদক ড াি । ড াি  সবেনর িবষেয় রাইনবি র পথিশ  ল বেল, ‘ ধা লােগ। ড াি  খেল িঝ িন আেস, ম 
আেস। 
তখন ধার কথা মেন থােক না। বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর ত মেত, পথিশ েদর ৮৫ শতাংশই ত  ও পেরা ভােব 
মাদেক আস । সংগঠন র ত া যায়ী ঢাকা শহের কমপে  ২২৯  ট রেয়েছ, যখােন ৯ থেক ১৮ বছর বয়সী িশ রা মাদক 
সবন কের। পথিশ রা সাধারণত গ জা, ড াি , পিলিথেনর মে  গামেবি ং িদেয় ও প ল েঁক নশা কের। 



পথিশ েদর বা ব অব া পযেব ণ কের ২০১৬ সােল গেবষণা িতেবদন কাশ কের বসরকাির উ য়ন সং া সা াল অ া  
ইেকানিমক এনহ া েম  া াম (িসপ)। ওই িতেবদেন বলা হয়, পথিশ েদর ায় ৪৪ শতাংশ মাদকাস , ৪১ শতাংশ িশ র 
মােনার কােনা িবছানা নই, ৪০ শতাংশ িশ  িতিদন গাসলহীন থােক, ৩৫ শতাংশ খালা জায়গায় মলত াগ কের, ৫৪ শতাংশ 

অ  হেল দখার কউ নই ও ৭৫ শতাংশ িশ  অ তায় ডা ােরর সে  কােনা ধরেনর যাগােযাগ করেত পাের না। 
এসব িশ েদর ক ােণ নই কােনা নীিতমালা। সরকার ঘািষত িভশন ২০৪১ অজন করেত হেল এখনই এসব িশ েদর ক ােণ 
এক  ণা  নীিতমালা তির েয়াজন বেল মেন কেরন িবেশষ রা। িল ান পােক কথা হয় পথিশ  মাইয়ার সে । 
সৎমােয়র িনযাতেন বািড় ছােড় বছরচােরক আেগ। এখন তার বয়স ১৪ বছর। স জানায়, এ পােকই এক া মাণ নারীর সে  তার 
পিরচয় হয়। সই নারী রাইয়ােক বাসায় িনেয় যায়। অ  ষেদর থেক টাকা িনেয় তােদর সে  শারীিরক স ক করেত বা  
কের তােক। 
একািধক বসরকাির িশ  সবা কে র ব াপক ও কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, পথিশ েদর উ য়েন তারা নানা 
কম িচ পালন কের থােক। তারা জানায়, অিধকাংশ িশ ই যৗন িনযাতেনর িশকার হেয় তােদর কােছ আেস। 
বিশরভাগ সময় তারাই যায় িশ েদর দারেগাড়ায়। ছেলেদর লনায় মেয় িশ রা বিশ িভক ম। তা আর বলার অেপ া রােখ 

না। তােরক হাসান নােম একজন সবাকম  বেলন, এসব িশ র িশ ার অিধকার নই। 
াভািবক জীবনযাপেন মলােমশার অিধকার নই। ফেল এরা অপরাধ করেত ােবাধ কের না। সহেজ কাউেক িব াস করেত চায় 

না। ংসা ক কােজ আ হী ও নিতবাচক আচরেণ অভ  হেয় পেড়। 
মানবািধকার কম  রাকসানা কিবর বেলন, পথিশ েদর নবাসন এবং তােদর অিধকার আদােয়র জ  সরকাির- বসরকাির অেনক 
সং া ও সংগঠন রেয়েছ। িক  কাযকরী কােনা পদে প ও ফলাফল চােখ পেড় না। 
পিরসং ােন দখা গেছ, িতিদনই এ ধরেনর িছ ল িশ র সং া বেড়ই চলেছ, যা রীিতমেতা উে গজনক। 
জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান িশ েদর ক ােণ ১৯৭৪ সােলর ২২ ন জাতীয় িশ  আইন (িচলে ন অ া ) 
কেরিছেলন। যার মা েম িশ েদর নাম ও জাতীয়তার অিধকােরর ী িত আদায়, সব ধরেনর অবেহলা, শাষণ, িন ুরতা ও খারাপ 
কােজ বহার হওয়া ইত ািদ থেক িনরাপ ার অিধকার িনি ত করা যায়। বতমান সরকার িশ বা ব নানা কম িচ ও ক  হােত 
িনেয়েছ। যিদও তা চািহদার লনায় অ ল। 


