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িবএসএএেফর িতেবদন

িশ েদর িত সিহংসতা বেড়েছ ১৮.৭৫ শতাংশ
১৩ থেক ১৮ বছেরর িশ রা সবেচেয় বিশ গণধষেণর িশকার

সারা দেশ িশ েদর িত সিহংসতার মা া বেড়েছ আশ াজনকভােব। ২০১৭ সােলর তুলনায় ২০১৮ সােল
এই সিহংসতা বেড়েছ ১৮.৭৫ শতাংশ। ২০১৮ সােল িবিভ  ধরেনর সিহংসতা ও িনযাতেনর িশকার হেয়েছ
চার হাজার ৫৬৬ িশ । এর মেধ  অপমৃত  ই হাজার ৩৫৪ এবং যৗন িনযাতেনর িশকার ৮১২ িশ ।
অপহরণ/িনেখাজঁ হেয়েছ ৫৭০ িশ । িনযাতন ও সিহংসতার িশকার ২৬২ িশ । অপঘােত মৃতু  হেয়েছ ৩৯৬
িশ র। বাল িববাহ ও অ া  িনযাতেনর িশকার হেয়েছ ১৭২ িশ ।

বাংলােদেশর িশ েদর অিধকার পিরি িত িনেয় বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারাম (িবএসএএফ) কািশত
‘ ট  অব চাই  রাইটস ইন  বাংলােদশ-২০১৮’  শীষক িতেবদেন  এসব তথ  উেঠ  এেসেছ।  িবিভ
গণমাধ েম িশ  অিধকার ল ন িবষয়ক ঘটনা পযােলাচনা কের িতেবদনিট তির করা হেয়েছ।

িবএসএএফ হেলা িশ েদর িনেয় কাজ কের এমন ২৬৯িট এনিজওর একিট জাতীয় নটওয়াক। 

রাজধানীর স নবািগচায় ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিটর সাগর- িন িমলনায়তেন গতকাল বুধবার এক সংবাদ
সে লেন িবএসএএেফর পিরচালক আ সু শিহদ মাহমুদ িতেবদেনর িবিভ  তথ  তেুল ধেরন। সংবাদ
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সে লেন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর চয়ারম ান কাজী িরয়াজলু
হক। আেরা উপি ত িছেলন ইউএনিডিপর িচফ টকিনক াল অ াডভাইজর সারিমলা রা ল, িবএসএএেফর
চয়ারপারসন ড. খাজা সাম ল দাসহ অ া  মানবািধকার সংগঠেনর সদ  ও কমকতারা।

কাজী  িরয়াজুল হক বেলন, ‘িবএসএএফ কািশত িশ  িনযাতেনর এই পিরসংখ ান উে গজনক। এভােব
চলেত থাকেল পিরি িত মারা ক আকার ধারণ করেব। আমরা সবাই চাই ত িশ  অিধদ র গঠন করা
হাক। িশ  মৃতু র হার কমােত সবাই সি য়ভােব কাজ করেব বেল আিম আশা কির।’  

িতেবদেনর তথ  িবে ষণ কের সংবাদ সে লেন বলা যায়, গত বছর গেড় িত মােস ৩৮০ িশ  িবিভ
ধরেনর সিহংসতার িশকার হেয়েছ। সিহংসতার হার ২০১৭ সােল ১৮.৬৭ শতাংশ ও ২০১৮ সােল ২৩.৩০
শতাংশ বেড়েছ। ধষণ- যৗন িনযাতন ৯.১৭ শতাংশ ও শারীিরক িনযাতন ৩.৩২ শতাংশ কমেলও বেড়েছ
িশ  অপঘাত (৭১.৪৩ শতাংশ) ও অপহরণ। িনেখাজঁ ও উ ার হওয়া  িশ র হার ৩১.৬৪ শতাংশ। তেব
২০১৬ সােলর তুলনায় গত বছর বাল িববােহর হার কেমেছ ৪৩.৭৯ শতাংশ। ২০১৮ সােল ৩১িট িশ  হত া
মামলা এবং ৫০িট িশ  ধষণ মামলার রােয়র খবর পি কা পযেব ণ কের পাওয়া গেছ। এটা িশ েদর িত
সিহংসতায় িবচারহীনতা ও িবচাের দীঘসূ তার ইি ত বহন কের।

িতেবদেনর তথ  মেত, ২০১৮ সােল হত ার িশকার হেয়েছ ৪১৮ িশ । বৃি র হার ২৩.৩০ শতাংশ। হত ার
িশকার ৪১৮ িশ র মেধ  ৮১িটেক িনেখাজঁ-পরবতী  অ াত তৃকারীেদর হােত িনহত অব ায়  পাওয়া
গেছ। ৫৩ িশ েক য়ং বাবা-মা  খুন  কেরেছ। ৩১ িশ েক অপহরেণর পর,  ৬০িটেক ধষেণর পর ও ৬

িশ েক িপিটেয় হত া করা হেয়েছ। 

িশ  হত ার কারণ পযােলাচনা কের িতেবদেন বলা হেয়েছ, বিশর ভাগ ে  তু  ঘটনা, পািরবািরক
সিহংসতা,  দা ত  কলহ,  যৗতকু,  পরকীয়া  ও  শ তা- িতেশােধর  বিল  হেয়েছ  িনরীহ  িশ ।  এ  ছাড়া

মজীবী িশ েদর চিুরর অপবাদ িদেয় িপিটেয় িনযাতন কের মের ফলা ও িশ েক িবষপােন বা ফাসঁ িদেয়
খুন কের বাবা বা মা আ হত া কেরেছ। হত ার িশকারেদর মেধ  ছেলিশ র সংখ া বিশ। িনহত িশ েদর
বিশর ভােগর বয়স ১৩ থেক ১৮ বছর। রাজধানীেত সড়ক ঘটনায় সবেচেয় বিশ িশ  মারা গেছ।

িতেবদেন উে খ রেয়েছ, ২০১৮ সােল সারা দেশ মাট ৮১২ িশ  িবিভ  ধরেনর যৗন িনযাতন-িনপীড়ন
এবং ৫৭১ িশ  ধষেণর িশকার হেয়েছ। এেদর মেধ  গণধিষত ৯৪, িতব ী বা িবেশষ িশ  ২৮, ধষেণর
পর হত ার িশকার ৬০ এবং ধষেণর অপমান সইেত না পের আ হত া কেরেছ ছয়িট িশ । এ ছাড়া ৯৬
িশ েক ধষেণর চ া করা হেয়েছ। ৪৩ িশ  যৗন িনযাতন এবং ৮৭ িশ  যৗন িনপীড়ন বা হয়রািনর িশকার
হেয়েছ। ১৩ থেক ১৮ বছেরর িশ রা সবেচেয় বিশ গণধষেণর িশকার হেয়েছ। আর সবেচেয় বিশ িশ
ধষেণর ঘটনা ঘেটেছ রাজধানী ঢাকায়।

২০১৭ সােলর চেয় ২০১৮ সােল িশ  অপহরেণর ঘটনা ১৫.২৫ শতাংশ াস পেলও অপহরেণর পর হত া
বেড়েছ ১৯.২৩ শতাংশ। তেব উ ার তৎপরতায় ৩৮.৭৮ শতাংশ উ িত হেয়েছ।

২০১৮  সােল  িনেখাজঁ  িশ র  সংখ া  বেড়েছ  ২৩.৯৪  শতাংশ।  িনেখাজঁ  ২৩৩  িশ র  মেধ  ৫১িট
আইন-শৃ লা  র াকারী  বািহনী  ও  ানীয়েদর  সহায়তায়  জীিবত  উ ার  হেলও  ৮১  িশ েক  অ াত

তৃকারীেদর ারা হত া করা অব ায় পাওয়া গেছ। এর আেগর বছর ১৮৮ িশ  িনেখাজঁ হয়,  যােদর
মেধ  ৭৫িটেক হত া করা হয়।
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২০১৮ সােল ২৬২ িশ  িবিভ  ধরেনর শারীিরক িনযাতন ও সিহংসতার িশকার হেয়েছ। এর মেধ  ৮৯ িশ
িশ া িত ােন িশ কেদর ারা শাি  বা িনযাতেনর িশকার হয়, ১৬ িশ  গহৃকমী কম েল িনযাতেনর িশকার
হয়, ১২ িশ  এিসডদ  হয়। ১৩৯ িশ েক িপিটেয় িনযাতন করা হয়। এর মেধ  ১০ িশ  বাবা-মার হােত
িনমম শারীিরক িনযাতেনর িশকার হয়।

২০১৮ সােল অপঘােত িশ  আহত হওয়ার ঘটনা বেড়েছ ৭১.৪৩ শতাংশ। এ বছর িশ  অপঘােতর সংখ া
৩৯৬। এর মেধ  ৯০ িশ  সড়ক ঘটনায় এবং ৫১ িশ  আ েন পুেড় মারা যায়। ১৭২ িশ েক বাল িববােহর
মিকর  মুেখ  পড়েত  হেয়েছ।  এর  মেধ  বাল িববােহর  িশকার  হেয়েছ  ৩৮  িশ  এবং  সরকােরর  ত

তৎপরতায় উ ার হয় ১৩৪ িশ ।

পািরশ  :  িশ  অিধকার  পিরি িত  উ য়েন  বশ  িকছু  পািরশ  কেরেছ  িবএসএএফ।  এর  মেধ  িশ
িনযাতেনর ঘটনায় ত িবচার িনি ত করেত অপরাধীেদর দৃ া মূলক শাি  দওয়া;  মামলা  পিরচালনায়
সহায়তা করা; িশ া িত ান েলােত শারীিরক শাি  বা িনযাতন বে  নজরদাির বাড়ােনা; বােজেট বরা
দওয়া অথ যথাযথ ব েয় তদারিক বাড়ােনা; যৗন িনযাতন বে  িশ র মা-বাবার অিধকতর সেচতন ও সতক

হওয়া অ তম। একই সে  বলা  হেয়েছ,  িশ  িনযাতন বে  সরকােরর পাশাপািশ বসরকাির খাতেকও
এিগেয় আসেত হেব।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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