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বড়দের অবক্ষদের বলল লিশুরা! 

 

 

সাম্প্রলিক সমদে লিশু লিপীড়ি-ধর্ ষণ-হিযার ঘটিা লিদে তিালপাড় পলরলিলি। লবদির্ কদর লবলিন্ন িাদি স্কুল ও মােরাসার কদেকজি লিক্ষদকর 

ধর্ ষদণর ঘটিাে উদেগ তবদড়দে অলিিাবকদের মদে। আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বালহিীর হাদি তেপ্তারও হদেদে কদেকজি। এর মদেই পুরাি 

ঢাকাে আদরক লিশুদক ধর্ ষণ করার পর গলাে রলি তেঁলিদে হিযার ঘটিা ঘদটদে। এর পািাপালি তকাথাও তকাথাও এক তেলণর পলরবাদরর কাদেই 

অলিরাপে হদে পড়দে লিশুরা। লিজ ঘর বা পলরবাদরও লিশুদের প্রলি ঘটদে এমি ধরদির পপিালিক ঘটিা।  

লবদির্জ্ঞরা এমি ঘটিাদক একলেদক তেদির একটি তেলণর মানুদর্র পিলিক, মািলসক ও সামালজক িরম অবক্ষে বদল মদি করদেি, অন্যলেদক 

তেদির লিশুদের লিরাপে পলরদবদি তবদড় ওঠার তক্ষদে বড় বাধা লবদবিিা করদেি। 

যারা এ ধরদির ঘটিার লিকার হেলি িারাও প্রলি মুহূদিষ মািলসক িঙ্কা ও উৎকণ্ঠা লিদে তবদড় উঠদে বদল বলদেি মািলসক স্বািয লবদির্জ্ঞরা। 

এ তক্ষদে আইদির সঠিক প্রদোগ এবং সমেমদিা সুলবিাদরর লবর্েটিদকও গুরুত্ব লেদেি অদিদক। পািাপালি স্কুল-কদলদজ িারীর প্রলি সম্মািদবাধ 

বৃলির সদিিিিা বাড়াদি আদরা কাজ করার িালগে লেদেদেি অদিদক। 

মদিালবে অোপক ড. তমহিাব খািম কাদলর কণ্ঠদক বদলি, ‘আমরা তযমি অদিক লেক তথদক উন্নলি-উন্নেদির পদথ এলগদে যালে, তিমলি 

সামলেকিাদব একটি মািলসক-সামালজক অধপিি ও অবক্ষদের মে লেদেও যালে। পলরবার-লিক্ষা-রাজিীলি-আেি ষ সব জােগাদিই এর কাদলা 

োো আদে। সবাই যখি অথ ষলবদের লেদক ঝুঁদক পদড় িখি এর আড়াল লেদে সমাদজ পিলিক অবক্ষে বড় হদে ওদঠ। তস অবক্ষে এক তেলণর 

মানুদর্র মদে অসুি তযৌিিা ও মািলসক লবকারেস্তিাও জােি কদর। িারীর প্রলি সম্মাদির জােগাদক িারা তমাদটই মূল্যদবাধ লেদে তেখদি 

পাদর িা; যার অন্যিম বলল হদে লিষ্পাপ লিশুরা।’ 

বঙ্গবন্ধু তিখ মুলজব তমলডকযাল লবশ্বলবদ্যালদের মদিাদরাগ লবদ্যা লবিাদগর তিোরম্যাি অোপক ডা. সালাহউলিি কাউসার লবপ্লব কাদলর কণ্ঠদক 

বদলি, ‘অলপ্রে হদলও সলিয তয আমাদের তেদি অবাদধ স্মাট ষ প্রযুলি ব্যবহার করার সক্ষমিা হেলি। িতুি প্রজদের মদে এর তিলিবািক প্রিাবও 

বড়িাদবই পড়দে। আবার অদিদক তযৌিলিক্ষার লবর্েদক উৎসালহি করদলও এর তিলিবািক লেক লিদেও িাবিার অবকাি রদেদে। িীি-

থাইল্যাদের মদিা উেুি সংস্কৃলির তেিই এখি রক্ষণিীলিার পথ খ ুঁজদি শুরু কদরদে িতুি প্রজেদক রক্ষার জন্য। ফদল আদগ তথদকই মািলসক 

লবকারেস্ত হদে পড়া মানুদর্র কাদে অবাধ িথ্য-প্রযুলির সহজলিযিা তযৌি অপরাধসহ অন্যান্য অপরাদধ উৎসাহ তজাগাদি পাদর।’ 



িারী ও লিশু লিয ষািি লিদে কাজ করা তবসরকালর সংিা আইি ও সাললি তকদের (আসক) সব ষদির্ প্রলিদবেি অনুসাদর লিশুদের হিযা ও 

লিয ষািদির সংখ্যা আিঙ্কাজিক হাদর বাড়দে। িললি বেদরর জানুোলর তথদক ৩০ জুি পয ষন্ত েে মাদস ৮৯৫টি লিশু লবলিন্ন ধরদির লিয ষািি ও 

হিযার লিকার হদেদে। এর মদে ২০৩টি লিশু খি হদেদে। 

ওই িথ্য অনুসাদর ধর্ ষদণর লিকার হওো িারী ও লিশুদের মদে ১৮ বের বেদসর লিদির লিশু-লকদিারীরাই তবলি। যারা ধর্ ষদণর লিকার হদেদে, 

িাদের মদে সবদিদে তবলি ১০২ জদির বেস সাি তথদক ১২ বের, ১৩ তথদক ১৮ বের বেস ৯৭ জদির, অনূর্ধ্ষ েে বের বেস ৫৯ জদির। আর 

বড়দের মদে ধর্ ষদণর লিকার ১৯ তথদক ২৪ বের ২৭ জি, ২৫ তথদক ৩০ বেদরর ১৬ জি এবং ৩০ বেদরর তবলি বেসীর সংখ্যা ১৭। যলেও এ 

তক্ষদে আদরকটি লবর্ে হদে, ৩১২ জদির বেস তযমি প্রকাি করা হেলি আবার তমাট ৬৩০টি ধর্ ষদণর ঘটিাে মামলা হদেদে মাে ৪৩২টি। 

ধর্ ষদণর পর যাদের খি করা হদেদে িাদের মদেও লিশুরাই তবলি। লবদির্ কদর, ধর্ ষদণর পর খি করা হদেদে অনূর্ধ্ষ েে বের বেদসর পাঁিজি, 

সাি তথদক ১২ বের বেদসর সািজি এবং ১৩ তথদক ১৮ বেদরর ৯ লিশুদক। অন্যলেদক ধর্ ষদণর পর খি হওো বড়দের মদে ১৯ তথদক ২৪ বের 

বেদসর দুজি, ২৫ তথদক ৩০ বেদরর দুজি এবং ৩০ বেদরর ওপদরর বেস িারজদির। 

এলেদক আসদকর প্রলিদবেি অনুসাদর ধর্ ষণ ও অন্যান্য কারদণ জানুোলর তথদক জুি পয ষন্ত অনূর্ধ্ষ েে বের বেসী লিশু লিহি হদেদে ৪১ জি, সাি 

তথদক ১২ বের বেদসর খি হদেদে ৩৮ জি এবং ৯৪ জি খি হওো লিশুর বেস ১৩ তথদক ১৮ বের। অবশ্য এর বাইদর ৩৮ লিশুর হিযাদক 

রহস্যজিক বদল উদেখ করা হদেদে। লবলিন্ন সংবােপে তথদক সংগৃহীি িথ্যসূে তথদক আসক এই প্রলিদবেি পিলর কদরদে বদল জািাি ওই 

প্রলিষ্ঠাদির লসলিের উপপলরিালক লিিা তগাস্বামী। 

উপপলরিালক লিিা বদলি, ‘আমরা পয ষদবক্ষদণ তেখদি তপদেলে, লিশুরা ঘদর-বাইদর তকাথাও লিরাপে িে। একলেদক িারা লিক্ষক-আত্মীেস্বজি 

বা দুবৃ ষদের ধর্ ষদণর লিকার হদে, অন্যলেদক মা-বাবা বা পলরবাদরর অন্যদের কলদহর লিকার হদে খি হদে। অদিক ঘটিার মামলাও হদে িা 

আবার মামলা হদলও সঠিকিাদব লবিারকাজ এদগাদে িা। এমিলক বড়দের মদিা লিশুরাও পলরলিলির মুদখ পদড় আত্মহিযা করদি বাে হদে। 

গি েে মাদস ৪০ লিশু আত্মহিযা কদরদে, যাদের বেস ১৮ বেদরর লিদি। এ োড়া লবলিন্ন ঘটিার লিকার ১৭ লিশুর লাি উিার করা হদেদে, 

লিদখাঁদজর পর উিার হদেদে এক লিশুর লাি।’ 

তসি দ্য লিলদেদির পলরিালক ডা. ইিলিোক মান্নাি কাদলর কণ্ঠদক বদলি, ‘এককথাে বলদি তগদল এক ধরদির সামালজক অলিরিার 

বলহিঃপ্রকাি তেখদি পারলে আমরা। িদব আমার মদি হে, লিশুর প্রলি সলহংসিা যিটা বাড়দে, িার সদঙ্গ ঘটিার লিকটিম বা লিকটিদমর 

স্বজিদের পক্ষ তথদক লবর্েটি তিদপ িা তরদখ প্রকাি করার সাহস ও সদিিিিা অদিকটা বাড়দে। ফদল ঘটিা আদগর তুলিাে তবলি প্রিাদরর 

সুদযাগ পিলর হদেদে। িথ্য প্রকাি ও মানুদর্র প্রলিবাদের এই সৃ্পহাদক ইলিবািকিাদব তেদখ অপরাধ কমাদিার মদিা পেদক্ষপ লিদি রাষ্ট্র-সমাজ-

পলরবাদরর আদরা কায ষকর উদদ্যাগ তিওো উলিি।’ 

এ তক্ষদে ড. তমহিাব খািম গণমােদমর আদরা োলেত্বিীল আিরণ প্রিযািা কদর বদলি, লিকটিমরা আদগর তিদে সদিিি হদেদে ঘটিা 

জািাদিার তক্ষদে। তস জন্যই হেদিা গণমােম এগুদলা জািদি পারদে। িাই বদল ধর্ ষদণর ঘটিাে তযিাদব লিকটিদমর েলব-পলরিে প্রকাি করা 

হদে, িাদি লকন্তু লহদি লবপরীি হওোর আিঙ্কা থাদক। এটা িীলি-পিলিকিার মদে পদড় িা, বরং গণমােদমর অসিকষ আিরণ তক্ষেলবদিদর্ এ 

ধরদির পািলবক ঘটিার লবস্তাদর প্রিাব রাখদি পাদর। লবদশ্বর লবলিন্ন তেদি এমি িলজরও লকন্তু আদে। 

ডা. ইিলিোক মান্নাি বদলি, স্কুল-কদলদজ িারীর প্রলি পুরুদর্র মািলসক আিরণ, সম্মািদবাদধর লবর্দে আদরা তবলি সদিিিিা বাড়াদি কাজ 

করা প্রদোজি। পলরবার তথদকও তেদলদের এ লিক্ষা তেওোর জন্য মা-বাবাদক আদরা কায ষকর ভূলমকা রাখদি হদব। 

অোপক ডা. সালাহউলিি কাউসার বদলি, লিশু ধর্ ষণ ও হিযার ঘটিাগুদলাদি লিশুদের লিরাপে পলরদবদি তবদড় ওঠার তক্ষদে বড় বাধা হদে 

উঠদে। যারা এ ধরদির ঘটিার লিকার হেলি িারাও প্রলি মুহূদিষ মািলসকিাদব িঙ্কা ও উৎকণ্ঠা লিদে তবদড় উঠদে। 

 


