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িশ েকর লা েটয্ ছা ীর সব র্নাশ  
কুি য়ার পা া মা ার, িভকারুনিনসার পিরমল চ  জয়ধর, েসানাগাজী মা াসার a  িসরাজ-uদ-েদৗলার মেতা ƣনিতকতা বিজর্ত 
িশ েকর লা েটয্ বহু ছা ীর সব র্নাশ। পাঁচ বছের সহ ািধক ছা ী িশ েকর লালসার িশকার 
সাঈদুর রহমান িরমন  

কুি য়ার পা া মা ার, িভকারুনিনসার পিরমল চ  জয়ধর, েসানাগাজী মা াসার a  িসরাজ-uদ-েদৗলার মেতা ƣনিতকতা 
বিজর্ত eকে িণর িশ েকর লা েটয্ বহু ছা ীর সব র্নাশ ঘেটেছ। গত পাঁচ বছের সারা েদেশ সহ ািধক ছা ী eসব িশ েকর েযৗন 
লালসার িশকার হেয়েছ। eকi রকম বব র্রতার ফাঁেদ আটেক আেছ আরo aসংখয্ ছা ী। তােদর কারo িশ াজীবন ধব্ংস হেয় 
েগেছ, চুরমার হেয়েছ সব সব্ । িশ ক নামধারী িকছু ল েটর হাত েথেক িবশব্িব ালয়, কেলজ, মা িমক লপ য়া ছা ী eমনিক 
াথিমক িব ালেয়র তৃতীয় ে িণর িশশু ছা ীরা পয র্  েরহাi পাে  না। স িত eক িশ েকর ঘৃ  লালসায় প ম ে িণর িশশু 

ছা ীর গভ র্বতী হেয় পড়ার খবর জানা েগেছ। eকে িণর িশ ক eকi সমেয় eকািধক ছা ীর সে  ে েমর স ক র্ সৃি  কের তােদর 
oপর েযৗন িনপীড়ন চািলেয় যাে ন। আর eসব দৃ  কয্ােমরাব ী কের েকােনা েকােনা িশ ক পেন র্া িভিডo ƣতিরর বািণজয্o ে েদ 
বেসেছন। 

িশ কতার মেতা স ান আর ময র্াদাপূণ র্ েপশার আড়ােল েযৗন িনপীড়ক হেয় uঠেছন িকছু িশ ক। ফেল আদশ র্বান িশ করা িবষয়িট 
িনেয় িব তেবাধ করেছন। আর আ াহীনতায় ভুগেছন aিভভাবকরা। তারা বলেছন, েছেল-েমেয় িশ েকর কােছ থাকেল তারা 
িনরাপদ মেন কেরন। িক  িশ ক নামধারী িকছু শয়তান eসব কম র্কাে   জিড়ত থাকায় আ াহীন হেয় পেড়েছন তারা। িশ করা 
বলেছন, িশ কতার চাদর মুিড় িদেয় যারা েযৗন িনপীড়ক হেয় uেঠেছন তারা িশ ক হoয়ার েযাগয্ নয়। েদাষীেদর দৃ া মূলক 
শাি র আoতায় আনেত হেব। িপতৃতু  িশ কেদর eসব জঘ তায় ছা ীরা েযমন আতি ত হেয় পেড়েছ, েতমিন aিভভাবক, 
িশ া িত ান পিরচালনাকারী কিমিটসহ সমােজর সব র্ ের ছিড়েয় পেড়েছ uেদব্গ-uৎক া। িপতৃতু  িশ কেদর ে িমক হেয় oঠার 
বণতা েরােধ কেঠার ব া হেণরo দািব uেঠেছ। বাংলােদশ িতিদেনর স াহ াপী eক aনুস ােন eকে িণর িশ েকর 

বব র্রতার িচ  েবিরেয় eেসেছ। শহেরর তুলনায় ামা েলর িশ া িত ােনর িশ কেদর কােছi েবিশর ভাগ ছা ী েযৗন িনপীড়েনর 
িশকার হে । তেব শহুের িত ােনর ছা ী িনয র্াতেনর ঘটনাগুেলাi েবিশ কাশ পায়, জানাজািন হয়। িশ করা পরী ায় েফল 
করােনা বা সেব র্া  নমব্র পাiেয় েদoয়া, aিভভাবকেদর কােছ িম া ত  িদেয় ছা ীেদর েহন া করা, েসিম ার প েদoয়ােনা, বi-
খাতার মে  ন  দৃ াবিল, চিট বi বা কি ত ে মপ  গুঁেজ িদেয় তা আিব ার করা iতয্ািদ েকৗশল বহার কের ছা ীেদর ফাঁেদ 
েফেল। িশ কেদর নােম েযৗন হয়রািনর aিভেযাগ তুেলo েকােনা সুরাহা পান না ছা ীরা। বরং নানা েকৗশেল aিভেযাগকারী 
ছা ীেদরi েহন া করা হয়। শাহজালাল িবশব্িব ালেয় eক িশ েকর িবরুে  ছা ীর েযৗন িনয র্াতেনর aিভেযাগ তদে  মািণত 
হoয়ায় uে া ছা ীেকi িবশব্িব ালয় েথেক বিহ ােরর uদাহরণ রেয়েছ। a া  িত ােন িশ েকর েযৗন হয়রািন মািণত হেল 
‘িশ েকর শাি ’ িহেসেব বড়েজার ােসর দািয়তব্ পিরবত র্ন কের েদoয়া হয়। িক  িতিট ঘটনায় েকােনারকম েদাষ না থাকেলo 
aিভেযাগকারী ছা ীেক ভৎর্সনা করা হয় eবং তার aিভভাবকেদরo aপমান aপদ  করাসহ নানা পয র্ােয় সতকর্ করার ঘটনা ঘেট। 
ফেল aিভেযাগকারী ছা ী ল o িনজ গৃেহ চ  মানিসক চােপর িশকার হয় eবং েবিশর ভাগ ে ে  তার িশ াজীবেনরo iিত 
ঘেট। aেনক ে ে  আ হতয্ার ম  িদেয়i িনেজর সব ািনর িচরসমাি  ঘটায় ভু েভাগী ছা ী। 

েসানাগাজী iসলািময়া ফািজল মা াসার a  িসরাজ-uদ-েদৗলার িবরুে  ীলতাহািনর aিভেযােগ মামলা দােয়েরর ঘটনায় গত 7 
eি ল মা াসা ছা ী নুসরাতেক হাত-পা ে েধ আগুেন পুিড়েয় েদoয়া হয়। তার নৃশংস হতয্াকা  িনেয় েসানাগাজীর মানুষজন 
িবে ােভ েফেট পড়েছ, েতালপাড় চলেছ েদশজুেড়। েফসবুকসহ সামািজক মা মসমূেহ ছিড়েয় পেড়েছ িধ ার, িন া, িতবােদর 
ছড়াছিড়। eরi মে  েফসবুেকর পাতায় পাতায় ছিড়েয় পেড়েছ েযৗন হয়রািনর িশকার ছা ীেদর করুণ আহাজাির। ‘েশখ হািসনা 
হল, iসলামী িবশব্িব ালয়, কুি য়া’ নােম eকিট েফসবুক েপেজ েপা  করা eকিট য্াটাস eখেনা পাতায় পাতায় ঘুরেছ-িফরেছ। 
েপা িট হে  ‘মাননীয় েভা  ার, আমােদর বাঁচান। কেয়ক িদন আেগ আমােদর হেল েযৗন িনয র্াতনিবেরাধী সেচতনতামূলক 
aনু ান হেয়েছ। েসখােনi (েশখ হািসনা হেল) আমােদর হেলর eকজন হাuস িটuটর ােরর দব্ারা হেলর ছা ীরা িনয র্াতেনর িশকার 
হে । oi িশ েকর নাম আমজাদ েহােসন। িতিন শুধু আমােক না, হেলর িবিভ  ছা ীেক িনয র্াতন করেছন। হেলর ছা ীেদরেক তার 



রুেম িনেয় িবিভ  a ীল কথা বেলন, িনপীড়ন কেরন। েযটা আমরা েশানার জ  aভয্  নi। ার আপনারo মা, েবান আেছ, েমেয় 
আেছ। তােদর কথা িচ া কের হেলo আমােদরেক র া কেরন।’ 

েখাঁজ িনেয় জানা যায়, iসলামী িবশব্িব ালেয়র আবািসক হেলর uি িখত হাuস িটuটর (আবািসক িশ ক) দব্ারা েযৗন িনয র্াতেনর 
িশকার হoয়ার পরo মুখ খুলেত ভয় পাে  িনয র্ািততা ছা ীরা। িনেজর সামািজক aব ান, মান-স ান আর িশ াজীবেনর কথা িচ া 
কের িনয র্ািততা ছা ীরা নীরব থাকেত বা  হে ন। তাছাড়া aিভযু  িশ ক eতটাi তাপশালী েয, তার িবরুে  aিভেযাগ কের oi 
িবশব্িব ালেয় িশ াজীবন পার করা কিঠন বেলo মেন কেরন তারা। e কারেণi েফসবুেক য্াটাস িদেয় ছা ীরা তােদর aসহায়েতব্র 
কথা তুেল ধেরেছন। iদানীং েফসবুক, iuিটuবসহ িবিভ  সামািজক েযাগােযাগ মা েমর িবিভ  পাতা খুলেলi িশ ক-ছা ীর 
aশালীন দৃ াবিল, রগরেগ েযৗনতার পেন র্া িভিডo aহরহ েচােখ পেড়। eসব দৃে র িভিডoিচ  পুিঁজ কেরi ছা ীেদর য্াকেমiল 
কের িদেনর পর িদন েযৗন িনপীড়ন চালােনা হয় eবং েকােনা েকােনা ে ে  িভিডoিচ  i ারেনেট ছিড়েয় েদoয়ার হুমিক িদেয় 
েমাটা aে র চাঁদা হাতােনারo নিজর রেয়েছ। 

aৈনিতক স ক র্ eবং পেন র্া িভিডoর বািণজয্ : ছা ীেদর সে  aৈনিতক স েক র্র পেন র্া িভিডo ধারণ কের টাকা হাতােনার 
aিভেযােগ রাজধানীর দি ণখান eলাকা েথেক দুi িশ কেক ে ফতার কেরেছ র য্াব। তারা হে , iয়ািসন আরাফাত o সাiফুল 
iসলাম। র য্াব জানায়, িশ ক নামধারী e দুজন ে েমর স ক র্ গেড় িবেয়র েলাভন েদিখেয় ছা ীেদর সে  ঘিন  হেতা। েসi 
সমেয়র দৃ  েগাপেন কয্ােমরায় ধারণ করা হেতা। পের eসব িভিডo েদিখেয় তােদর যখন তখন েগাপন েমলােমশা o 
পেন র্া ািফ  ƣতিরেত বা  করত। aিভযু  িশ ক iয়ািসন আরাফাত iংেরিজেত aনাস র্ কের eকিট েবসরকাির ল aয্া  কেলেজ 
েযাগ েদন। কেয়ক মাস চাকিরর পর ছা ীেদর সে  aৈনিতক স েক র্র aিভেযােগ তােক বরখা  করা হয়। পের eকিট 
িক ারগােট র্েন iংেরিজ িশ ক িহেসেব েস চাকির েপেলo eকi কারেণ তা হারােত হয়। েশেষ েস গৃহিশ ক িহেসেব িশ াথ  
পড়ােনা শুরু কের। aপর আসািম সাiফুল iসলাম েবসরকাির েল িহসাবিব ােনর িশ ক িহেসেব েযাগ েদয়। েদড় বছর চাকিরর 
পর ছা ীেদর সে  aৈনিতক স েক র্ জিড়েয় পড়ায় তােক বরখা  কের কতৃর্প । eরপর েস আেরকিট ল aয্া  কেলেজ চাকির 
েপেলo eকi কারেণ েসখােনo বরখা  হেত হয় তােক। সব র্েশষ েস িক ারগােট র্েন চাকিরর পাশাপািশ গৃহিশ কতা করত। 

eক েলi 41 িশশু ধষ র্ণ : ল ীপুের াথিমক িব ালেয়র ায় 41 িশশু ছা ীেক ধষ র্েণর aিভেযাগ uেঠেছ eকজন খ কালীন 
িশ েকর িবরুে । িত  ছা ীেদর aিভভাবক o eলাকাবাসী েতাফােয়ল আহেমদ নােমর oi িশ েকর িবচার দািব তুলেতi 
ভাবশালী eকিট চ  ঘটনািট ধামাচাপা েদoয়ার েচ া করেছন। e সুেযােগi aিভযু  িশ ক েতাফােয়ল আহেমদ েকৗশেল eলাকা 

েছেড় পািলেয়েছন। eলাকাবাসী o aিভভাবকরা জানান, ল ীপুর সদর uপেজলার চররমণী েমাহন iuিনয়েনর করািতরহাট সরকাির 
াথিমক িব ালেয় িতন বছর আেগ খ কালীন িশ ক িনযু  হন েতাফােয়ল আহেমদ। তার বািড় সদর uপেজলার মািছমনগর ােম। 

তেব লসংল  চররমণী েমাহন eলাকার হাoলাদার বািড়েত িতিন  লিজং থাকেতন। েল িশ কতার পাশাপািশ িতিন ানীয় 
মসিজেদ iমামিত করেতন eবং াiেভটo পড়ােতন। াiেভট পড়ােনা েশেষ eেকক িদন eেকক ছা ীেক aেপ ায় রাখেতন eবং 
িনজর্নতার সুেযাগ িনেয় েযৗন িনয র্াতন চালােতন। পের িনয র্ািতত ছা ীেদর হােত েকারআন-হািদস ধিরেয় eসব ঘটনা কাuেক না 
বলার জ  শপথ করােতন। 

ধম র্া তার aজানা শ ায় িনয র্ািততা ছা ীরা েকu কারo কােছ েযৗন হয়রািনর িবষয়িট কাশ করত না। িক  স িত eক ছা ী 
েলর ধান িশ েকর কােছ oi ধষ র্ক িশ ক েতাফােয়ল আহেমেদর িবরুে  েযৗন হয়রািনর aিভেযাগ তুলেতi eেকর পর eক 

ছা ী aিভ  aিভেযাগ িনেয় হািজর হয়। পের িত  ছা ীেদর aিভভাবকরা a ত ি শ জন িশশু ছা ীর oপর েযৗন হয়রািন 
চালােনার aিভেযাগ তুেল ল ীপুর সদর uপেজলা িনব র্াহী কম র্কত র্ার কােছ তার কেঠার িবচার দািব কেরন। তেব aিভযু  িশ ক 
গাঢাকা েদoয়ায় eখন পয র্  তার িবরুে  দৃ া মূলক শাি  িনি ত করা যায়িন বেল aিভেযাগ রেয়েছ। 

েকৗশল িহেসেব িবেয়, িতন মােসi তালাক : কািলগে র েমাহা দনগর দািখল মা াসার সহকারী িশ ক i ািহম গাজী (49) eকi 
মা াসার নবম ে িণর ছা ীর সে  ƣদিহক স ক র্ াপেনর েকৗশল িহেসেব িবেয় কেরন eবং িকছুিদন পরi তালাকনামা আদায় কের 
িনেয়েছন। িতন স ােনর জনক oi ল ট িশ ক i াহীম গাজী কািলগে র রঘুনাথপুর ােমর মৃত হারান গাজীর েছেল। ানীয় 
সূ গুেলা জানায়, মা াসার নবম ে িণর ছা ী মাছুরােক িবিভ  ভােব ফুসিলেয় সাত ীরা েকােট র্ িনেয় িবেয় কের িবষয়িট েগাপন েরেখ 
তােক বািড়েত পািঠেয় েদoয়া হয়। িবষয়িট কাশ েপেল oi িশ েকর সহেযাগী িহেসেব পিরিচত কিতপয় মাতবব্র ে িণর েলাকজন 
61 হাজার টাকা হােত ধিরেয় িদেয় েজারপূব র্ক তালাকনামায় েমেয়িটর সব্া র আদায় কের েনন। িতন মােসর কিথত িবেয়েত ছা ীিট 
তার িশ েকর কাছ েথেক মাথা েগাঁজার ঠাঁi পায়িন। েপেয়েছ শুধু েযৗন হয়রািন। eকiভােব ছা ীেদর সে  ে েমর aিভনয় কের 
কিথত িবেয়র নােম সংসার গেড় েতালা eবং 3/4 মাস পের তালাক িদেয় আবার িবেয় করার aপকম র্ কেরেছন রাজধানীর দি ণখান 



eলাকার িশ ক iয়ািসন আরাফাত। eক ছা ীেক িবেয়র কেয়ক মােসর মে  িডেভাস র্ েদন eবং ছয় মাস আেগ আেরক ছা ীেক 
ে েমর ফাঁেদ েফেল িবেয় কেরন আরাফাত। স িত তােকo িডেভাস র্ িদেয়েছন িতিন। যােদর িবেয় করেতন তােদর সবার সে  
শারীিরক স েক র্র িভিডo েমাবাiেল ধারণ করেতন। িডেভােস র্র পর তার কােছ ন  িভিডo আেছ দািব কের েমাটা aে র টাকা 
হািতেয় িনেতন। িবেয়র ছলনায় e পয র্  িতিন পাঁচজন ছা ীর পেন র্া িভিডo কেরেছন। 

ধষ র্েণর িভিডo কের িতন বছর ধের য্াকেমiল : দির  পিরবােরর েমধাবী েমেয়িট প ম o a ম ে িণেত বৃি  েপেয়েছ।  e কারেণ 
েলর িশ করা সবাi oেক যেথ  ে হ কেরন। তেব রিবuল iসলাম নােমর eকজন িশ ক তােক বাসায় েডেক িনেয় পড়ায়। 

মােঝমে  আিথ র্ক সহেযািগতাo কের। eভােব িনভ র্রশীল হেয় পড়া েমেয়িটেক eকিদন ধষ র্ণ কের oi িশ ক। ধষ র্েণর েসi দৃ  
িভিডo কের তা ফাঁস কের েদoয়ার ভয় েদিখেয় টানা িতন বছর েমেয়িটেক ধষ র্ণ কের oi িশ ক। তােক িবেয়র েলাভন িদেয় 
তােক গভ র্পাতo করােনা হয়। eকপয র্ােয় েমেয়িট েদখেত পায় েয oi িশ ক আরo কেয়ক ছা ীেক eকi কায়দায় িজি  কের 
শারীিরক স ক র্ করেছ। eবার সাহস কের মুখ েখােল েস। ল কতৃর্পে র কােছ aিভেযাগ কের। eকi ধরেনর aিভেযাগ কের 
আরo দুi ছা ীর পিরবার। eরপরi eকািধক ছা ীর সে  আপি কর aিডo েরকড র্ o ছিব i ারেনেট ছিড়েয় িদেয় গা ঢাকা েদয় 
oi ল ট িশ ক। মাদারীপুর িশবচেরর uেমদপুর u  িব ালেয়র সহকারী িশ ক রিবuল iসলােমর িবরুে  েবশ কেয়কজন 
ছা ীেক িজি  কের শারীিরক স ক র্ াপেনর eমন গুরুতর aিভেযাগ uঠেলo তার িবরুে  শাি মূলক ব া েনoয়ার েকােনা খবর 
পাoয়া যায়িন। বাংলােদশ িতিদেনর ত ানুস ােন িশ কেদর েগাপন িভিডoর ফাঁেদ eখেনা বহু ছা ী িজি দশায় িদনািতপাত 
করার নানা ত  েবিরেয় eেসেছ। সব র্নাশা ফাঁেদ সব র্সব্ হারােনা ছা ীরা িতিনয়ত িনয র্াতেনর িশকার হেয়o aজানা আশ ায় েসসব 
কথা কাশ করেত পারেছ না। পিরবােরর সদ েদর জানােল uে া মানিসক িনয র্াতেনর ভয় তােদর িতিনয়ত তািড়েয় েবড়ায়। 

সাভার o কািলয়াৈকর eলাকায় স ম ে িণ প য়া দুi ছা ী তােদর oপর িশ কেদর েযৗন হয়রািনর aিভেযাগ তুেল uে া িবপােক 
পেড়েছ। eসব িবষয় জানাজািনর শ ায় িনজ পিরবােরর সদ রাi িকেশারী দুজনেক ত a  িবেয়েত বা  কেরেছ। তােদর 
পড়ােলখার iিত ঘেটেছ। মেনর েকােণ কা সব্ গুেলাo চুরমার হেয় েগেছ। িক  িবচার হয়িন ধষ র্ক িশ কেদর। েবিশরভাগ ে ে i 
aিভেযাগ েতালা ছা ীেদর পড়ােশানা ব  কের তিড়ঘিড় েয েকােনা ধরেনর পাে র সে  িবেয়র শাি  চািপেয় েদয় পিরবার। 

থামেছi না েযৗন িন েহর খড়গ : ধেম র্র পিব  uপাসনালয় মেন কের স ানেদর পাঠােনা মা াসায় ছা ীরাi নয়, ছা রা পয র্  িবকৃত 
েযৗন o িনম র্ম শারীিরক িনয র্াতেনর িশকার হেয় আসেছ।  েমৗলভীবাজাের কাশীনাথ আলাuি ন হাi ল aয্া  কেলেজর a  
আ ◌ুব আলীেক েলর পাঁচজন ছাে র oপর েযৗন িনয র্াতেনর aিভেযাগ মািণত হoয়ায় বরখা  করা হেয়েছ। aনুস ানকােল 
মা াসা িশ ক বা মসিজেদর iমাম কতৃর্ক ছা েদর oপর বলাৎকার চালােনার আড়াi শতািধক ঘটনা ত  মাণ পাoয়া েগেছ। গত 
িতন বছেরর মে i eসব aপকম র্ ঘটেছ। িপতৃতু  কিতপয় িশ ক নামধারী ছা ীেদর েধাঁকা o গু  ে ম-ভােলাবাসার ফাঁেদ েফেল 
ƣদিহক স ক র্ গড়ার সুেযােগ  থােক। েসi িশ ক নামধারী কিতপয় ল ট, চির হীন, নরপশু দব্ারাi আজ িবিভ ভােব িন হ 
হে  েকামলমিত ছা ীেদর ভিব ৎ। কুি য়া সদর uপেজলার আদশ র্ মা িমক িব ালেয়র গিণেতর িশ ক েহলাল াiেভট পড়ােনার 
েকৗশেল ছা ীেদর সে  a র ভােব ছিব েতালা o পের oi ছিব েদিখেয় তােদর সে  সখয্ গেড় েযৗন িনয র্াতন চালাত। বব র্র েসi 
পা া মা ােরর িবরুে  ায় েদড়শ ছা ীর সে  শারীিরক স ক র্ কের পেন র্া িভিডo ƣতিরর aিভেযাগ মািনত হয়। ছা ীর ন  ছিব 
i ারেনেট ছিড়েয় েদoয়ার aিভেযােগ েগল বছর িদনাজপুর, মাদারীপুর, কুি য়া, খুলনা, সাত ীরাসহ 25 েজলায় a ত 32 জন 
িশ কেক ে ফতার করার ঘটনা ঘেটেছ। eরপরo থামেছ না ছা ীেদর oপর েযৗন িন েহর খড়গ। 

 


