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 ঢাকার উ রা, হাজারীবাগ, চকবাজারসহ িবিভ  এলাকায় িকেশারেদর াং 
 ঢাকায় ন, ধষণ, মাদকসহ নানা অপরােধ জিড়েয় পেড়েছ িশ -িকেশােররা 
 বড়- ছাট ে র জর ধেরই সবেচেয় বিশ িকেশার ন হে  
 িকেশারেদর সে  সমােজর য স ক থাকা উিচত, তা অেনক ে  অ পি ত 
 আেগ য সামািজক ও পািরবািরক অ শাসন িছল, তা এখন ভেঙ পড়েছ 

১৫ বছর বয়সী শাওন রাজধানীর গ ািরয়া হাই েলর নবম িণর িশ াথ  িছল। শিনবার রাত সােড় ১০টায় এই হাই েলর পােশর 
রা ায় ই পে র মারামািরেত তর আহত হয় শাওনসহ িতন িকেশার। গতকাল রাববার ভাের িচিকৎসাধীন অব ায় শাওন 
মারা যায়। ২৯ ন হাজারীবাগ এলাকায় ১৫ বছর বয়সী ইয়ািছন আরাফাত ন হয়। িলশ বলেছ, বড়- ছাটর (িসিনয়র– িনয়র) 
ে র জের শাওন ও ইয়ািছন ন হেয়েছ।  িশ -িকেশার অপরােধর মামলার িবচার হেতা ঢাকার িশ  আদালেত। এই আদালেত 

২০১৮ সােলর ৩১ নেভ র পয  চলমান িছল ১ হাজার ৩৮১  মামলা। এর মে  েনর মামলা ৮৬ । এসব ন হেয়েছ গত ১৫ 
বছের। দড় শতািধক িকেশােরর িব ে  অিভেযাগপ ও দয় িলশ। এ বছর ১৯ জা য়ািরর পর থেক এসব মামলার িবচার চলেছ 
ঢাকার ৯  নারী ও িশ  িনযাতন দমন াই নােল। ঢাকার  মহানগর হািকম আদালত,  িবচািরক হািকম আদালত এবং 



িশ  আদালেতর িবচািরক িনব ন খাতার ত  অ যায়ী, গত ১৬ বছের সব িমিলেয় ঢাকায় ৯৯ েনর মামলায় িতন শর বিশ 
িকেশার জিড়ত থাকার অিভেযাগ এেসেছ। এর মে  গত দড় বছেরই ঘেটেছ ১৩  ন। এেত জিড়ত অ ত ১২০ িকেশার। এেদর 
নাম উে খ কের েনর মামলাও হেয়েছ। এেদর মে  ২৭ জনেক আদালেতর মা েম িকেশার উ য়ন কে  পাঠােনা হেয়েছ। িতন 
বছেরর বিশ সময় ধের ঢাকার িশ  আদালেত রা পে  মামলা পিরচালনা কেরন সরকাির কৗঁ িল শাহা ি ন িময়া। িতিন থম 
আেলােক বেলন, ঢাকায় ব  ন, ধষণ, মাদকসহ নানা অপরােধ জিড়েয় পেড়েছ িশ -িকেশােররা। তেব বড়- ছাট ে র জর ধেরই 
সবেচেয় বিশ িকেশার ন হে । 

েনা িনেত কন জড়াে  িকেশােররা: ঢাকায় ১৬ বছের সংঘ ত ৯৯  েনর মামলার ৩০ র নিথপ  পযােলাচনা কেরেছ থম 
আেলা। এেত দখা যায়, ঢাকার উ রা, হাজারীবাগ, চকবাজার, বংশালসহ িবিভ  এলাকায় িকেশারেদর াং গেড় উেঠেছ। তারা ন 
ছাড়াও িছনতাইসহ নানা অপরােধ জড়াে । বড়– ছাটর ে র জর ধের ঢাকায় সব থেক বিশ িশ -িকেশার েনর ঘটনা ঘেটেছ। 

থম আেলার দখা নিথপ  অ যায়ী, ৩০  েনর মে  ১৪ ই ঘেটেছ এই ে র কারেণ। ই প ই বপিরিচত। এ ছাড়া 
মসং া  িবেরােধর জর ধের ৬  েনর ঘটনায় জিড়েয়েছ িকেশােররা। িবিভ  এলাকায় আিধপত  িব ারেক ক  কের ন 

হেয়েছ ৬ । িকেশার েনর মামলার কাগজপ  বলেছ, েনর িশকার বিশর ভাগ িকেশােরর বয়স ১২ থেক ১৭ বছর। এসব েনর 
ঘটনায় যারা জিড়ত, তােদর বয়স ১৫ থেক ১৮ বছেরর মে । েনর িশকার অ ত ১১  িকেশােরর পিরবােরর সে  কথা হেয়েছ 
এই িতেবদেকর। পিরবার েলার বিশর ভাগই িন ম িব । আর েনর ঘটনায় জিড়ত িকেশারেদর অেনেক িন ম িব , ম িব  
এবং উ িব  পিরবােরর সদ । িকেশােররা কন এ ধরেনর অপরােধ জিড়েয় পড়েছ, এ ে র জবােব ঢাকা িব িব ালেয়র 
অপরাধিব ােনর অ াপক িজয়া রহমান থম আেলােক বেলন, বতমােন িকেশারেদর সে  সমােজর য স ক থাকা উিচত, তা 
অেনক ে ই অ পি ত। আেগ য সামািজক ও পািরবািরক অ শাসন িছল, তা এখন ভেঙ পড়েছ। িকেশারেদর বড় একটা অংশই 
এখন ই ারেনেট অিতির  আস  হে , িভিডও গম খলেছ। পেনা ািফ দখেছ। সব িমিলেয় িকেশারেদর মন ে  বড় একটা 
পিরবতন এেসেছ। এর ফেল তারা মারা ক সব অপরােধ জিড়েয় পড়েছ। 

বড়- ছাট :  ২০১২ সােলর ১ নেভ র শািকল (১৮) ভাটারা এলাকায় ন হন। তদ  কের ঢাকার আদালতেক িলশ িতেবদন 
িদেয় জানায়, ঈ ল আজহার আেগ শািকেলর সে  ওই এলাকার এক িকেশােরর বড়- ছাট িনেয়  হয়। এর জের শািকল ন হন। 
গত বছেরর ১২ এি ল এসএসিস পরী াথ  রােসল রিন ন হয়। এই েন জিড়ত সে েহ আইেনর আওতায় এেন িলশ আদালতেক 

িতেবদন িদেয় বেলেছ, রােসল িখলগ ও গভনেম  কায়াটার হাই েল পড়ত। ঘটনার িদন ানীয় এক  মােঠ স ি েকট খলেত 
যায়। খলায় তার দল জেত। িক  বড়– ছাট িনেয় ই পে র কথা-কাটাকা  হয়। এর জের রােসলেক িরকাঘােত হত া করা 
হয়। আইনজীবী ফা ক আহে দ অেনক িকেশােরর পে  মামলায় লেড়েছন, িমেশেছন তােদর পিরবােরর সে । িতিন থম 
আেলােক বেলন, পািরবািরক ব ন আেগর মেতা নই। ঢাকার অেনক বাবা-মা বা ােদর সময় িদেত পারেছন না। অেনক িকেশার 
মাদেক জিড়েয় পড়েছ। িকেশারেদর মে  ‘িহেরাইজম’ দখােনার অ ুত মানিসকতা েক বেসেছ। 

াং ও আিধপত  িব ার: ৭ মাচ ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর দি ণ পােশ ন হয় িসজান (১৫)। এ ঘটনায় জিড়ত 
চকবাজার-বংশাল এলাকােকি ক এক  িকেশার াং। এ ঘটনায় আইেনর আওতায় আসা িতন িকেশার এখন িকেশার উ য়ন 
কে । এই হত া মামলায় িলশ েরা অব ইনেভি েগশন (িপিবআই) আদালতেক গত মােচ িতেবদন িদেয় বেলেছ, রান ঢাকার 
িরেটালা, চানখ র ল ও মািলেটালা এলাকায় িসিনয়র- িনয়র প আেছ। এলাকায় ভাব িব ার িনেয়  েপর মে  িবেরাধ 

চেল আসিছল। এই িবেরােধর জর ধের িসজান ন হয়। িনহত িসজােনর মামা শাওন হােসনও থম আেলােক বেলন, বংশাল ও 
চকবাজার থানা এলাকায় িকেশার াং আেছ। এলাকায় নানা অপরােধর সে  তারা জিড়ত। তেব ঢাকা মহানগর িলেশর লালবাগ 
জােনর উপকিমশনার (িডিস) ই াহীম খান থম আেলার কােছ দািব কেরন, উ রায় যভােব িকেশারেদর ‘ াং কালচার’ গেড় 

উেঠেছ, সভােব রান ঢাকায় াং গেড় ওঠার েযাগ নই। কারণ, এ  ঘনবসিত ণ এলাকা।  ১৫ বছর বয়সী আিরফ হােসন কাজ 
করত রান ঢাকার এক  কারখানায়। ঢাকা িব িব ালেয়র কাজন হেলর সামেনর টপােত গত ১৫ মাচ িবেকেল আিরফেক 
িরকাঘােত হত া করা হয়। িলেশর তদে  উেঠ আেস, িকেশার াংেয়র ছয় সদ  আিরফেক ন কের। এরা বশ িক িদন ধের 

হাইেকাট মাজার এলাকায় িছনতাই করত। 

মসং া  িবেরাধ: গত বছেরর ১ মাচ রান ঢাকার জজেকাট এলাকায় হািল উৎসব চলাকােল ন হয় উ মা িমেকর িশ াথ  
রওনক হােসন। মসং া  িবেরােধর জর ধের রওনক ন হয় বেল িলশ আদালতেক িতেবদেন জািনেয়েছ। ায় প চ বছর 
আেগ ২০১৪ সােলর ১৯ অে াবর িমর ের ন হন একজন বসায়ী। িলেশর তদে  উেঠ আেস, ওই বসায়ীর ীর সে  এক 
িকেশােরর েমর স ক গেড় ওেঠ। এর জের ওই িকেশার আরও িতন িকেশারেক সে  িনেয় বসায়ীেক শংসভােব হত া কের। 



মাদকও বড় সম া: িশ –িকেশারেদর মামলার তদ  ও িবচার ি য়ার সে   িলশ ও আইনজীবীরা বলেছন, নসহ নানা 
অপরােধ জিড়েয় পড়ার পছেন আেরক  কারণ মাদক। অেনক িকেশার মাদক কনােবচায় জিড়েয় পেড়েছ। অেনেকই মাদকেসবী।  

ঢাকার িশ  আদালেতর িহসাব অ যায়ী, ১ হাজার ৩৮১  মামলার মে  মাদকসং া  মামলা ১৪৬ । এসব মামলায় িকেশারেদর 
িব ে  অিভেযাগপ  িদেয়েছ িলশ। এ ছাড়া িরর ৬৮  মামলায় অিভ  করা হেয়েছ িকেশারেদর। ৬১  ধষণ, ধষণেচ া এবং 
যৗন িনপীড়েনর মামলায় অিভ  শতািধক িকেশার। আইেনর আওতায় আসা িশ -িকেশারেদর িনেয় কাজ কের সমাজেসবা 

অিধদ র। এই অিধদ েরর কমকতা মন ম  থম আেলােক বেলন, মাদক, ন, ধষণ, িছনতাইসহ নানা অপরােধ জড়াে  িশ -
িকেশােররা। িদন িদন মামলাও অেনক বেড় যাে । িবিভ  মামলায় ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর আদালেতর মা েম ঢাকার অ ের 
গাজী েরর ট ীেত অবি ত িকেশার উ য়ন কে  পাঠােনা হয়। িত ান র ত াবধায়ক জাহা ীর হােসন চৗ রী থম আেলােক 
বেলন, মাদক, ন, নারী ও িশ  িনযাতনসহ নানা মামলায় ৭২৪  িশ  িকেশার উ য়ন কে  আেছ। এই িহসাব গত ৩০ 
এি েলর।  নাম কাশ না করার শেত ট ীর িকেশার উ য়ন কে র ঊ তন একজন কমকতা থম আেলােক বেলন, কে  থাকা 
৭২৪ িশ -িকেশােরর মে  ২৭৭ জনই মাদক মামলার। মাদেকর পর ধষণ ও েনর ঘটনায় জিড়ত িকেশােরর সং াই বিশ। 

ঢাকা িব িব ালেয়র সমাজিব ান িবভােগর অ াপক নহাল কিরম থম আেলােক বেলন, দেশ আইেনর শাসেনর ঘাটিত থাকায় 
িকেশােররা ন, ধষণ, মাদকসহ নানা অপরােধ জিড়েয় পড়েছ। বড়রা িকেশারেদর নানা অপরাধ লক কমকাে  বহার করেছন। 
িকেশার অপরাধ ঠকােত আইন লা র াকারী বািহনী, রাজনীিতিবদ—সেবাপির সরকারেক আরও সেচতন হেত হেব। 
িকেশারেদর জীবেনর ল  কী, তা ভােলাভােব শখােত হেব। এ ে  পিরবারেক অ ণী িমকা পালন করেত হেব। 

 


