
ছয় মােস ৪৯৬ িশ  ধষেণর িশকার
বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর তথ

কাশ : ১১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আশ াজনকভােব বাড়েছ িশ  ধষেণর ঘটনা। চলিত মােসর গত ছয় মােস ৪৯৬ িশ  ধষেণর িশকার
হেয়েছ। যা অ  য কােনা সমেয়র চেয় বিশ। সবিন  আড়াই বছেরর িশ ও ধষেণর িশকার হেয়েছ। ৭
থেক ১২ বছেরর িশ রাই ধষেণর িশকার হে  বিশ। চলিত জুলাই মােসই কবল গত ৭ িদেন ৪১ িশ

ধষেণর িশকার হেয়েছ। যার মেধ  ৬ িশ েক গণধষণ, ৫ িতব ী িশ েক ধষণ এবং িতনজন িশ েক
ধষেণর পর হত া করা হেয়েছ। এছাড়া ১০ িশ েক ধষেণর চ া করা হেয়েছ। স িত িবিভ  দিনক
পি কায় উেঠ আসা সংবােদর িভি েত এ তথ  জািনেয়েছ বাংলােদেশ িশ  অিধকার ফারাম। 

িশ েদর িনেয় কাজ করা িব জেনরা বলেছন, ধারাবািহকভােব িশ  ধষেণর ঘটনা ঘটেত থাকায় এবং
এসব ঘটনার নশৃংসতায় নাগিরক িহেসেব আমরা অত  উি । এসব ঘটনা আমােদর সমােজ িশ েদর
অসহায় অব ায় ফেল িদেয়েছ। তারা  বলেছন, অপরাধীর দৃ া মলূক শাি  না  হওয়া,  বল চাজিশট,
িবচার ি য়ার দীঘসূ তা এবং সেবাপির সামািজক মলূ েবােধর ব াপকমা ায় অব েয়র কারেণই সমােজ
িশ  ধষেণর ঘটনা আশ াজনকভােব বাড়েছ।

১৫িট জাতীয় দিনেক কািশত িশ  অিধকার ল েনর সংবাদ পযােলাচনা  কের তির বাংলােদশ িশ
অিধকার ফারােমর (িবএসএএফ) তথ মেত, ২০১৯ সােলর জা য়াির থেক জনু পয  সমেয় মাট ৪৯৬
জন িশ  ধষেণর িশকার হেয়েছ যা  ২০১৮ সােলর ১২ মােস িছল ৫৭১ জন। গত বছেরর তলুনায় এ
বছেরর থম ৬ মােস দেশ িশ  ধষণ বেড়েছ ৪১ শতাংশ হাের, যা অত  আশ াজনক। এ বছেরর

থম ছয় মােস ধষেণর িশকার হেয়েছ ৪৯৬ িশ । যখােন িক না গত বছেরর থম ছয় মােস এ সংখ া
িছল ৩৫১ জন। এি ল এবং  ম  এ ই  মােসই িশ  ধষণ হেয়েছ ২৪১ িট যা  িক না  মাট ধষেণর
অেধেকরও বিশ।

চলিত বছেরর থম ৬ মােস ধষণ হওয়া ৪৯৬ িশ র মেধ  ৫৩ িশ েক গণধষণ এবং ২৭ িতব ী িশ েক
ধষণ এবং ২৩ জন িশ েক ধষেণর পর হত া করা হেয়েছ। এছাড়া ঐ ছয় মােস ৭৪িট িশ েক ধষেণর চ া

  মারেশদা ইয়াসিমন িপউ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

করা হেয়েছ। অথাত্ িত মােস গেড় ৮০িটর অিধক িশ  ধষেণর িশকার হেয়েছ। যা অতীেতর য কােনা
সমেয়র তুলনায় অেনক বিশ। িবএসএএফ-এর তথ  অ যায়ী গত চার মােস সবিন  আড়াই বছর বয়েসর
িশ ও ধষেণর িশকার হেয়েছ। ‘িবএসএএফ’ মেন কের িশ  ধষেণর কৃত সংখ াটা আেরা অেনক বিশ।
যা পি কায় কািশত হয়িন।

বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর পিরচালক আব ছ শিহদ মাহমদু বেলন, িশ  ধষেণর ঘটনা িতহত
করেত  আেরা  িরত  হ ে প এবং  জিড়তেদর  ত  ফতার  কের  আইনা গ  ব ব া  হেণর  জ
আইনশৃ লা বািহনীসহ সরকােরর সংি  সব িবভাগ ও দ রেক অ েরাধ করিছ।

িতিন আেরা বেলন, আমরা সরকােরর কােছ আ ান জানাি  য, িশ  যৗন িনযাতন বে  ত িবচােরর
আওতায় মামলা েলা িনেত হেব। চিলত আইন সংেশাধন কের িশ  ধষণকারীর সেবা  শাি  মতুৃ দ
িদেয় সই সে  রায় ত কাযকর করেত হেব। িবষয়িট এখন আর কােনাভােবই উেপ া করার পযােয়
নই। িশ  ধষেণর অপরাধ জািমন অেযাগ  করা খুবই জ ির। িতিট িশ  যন িনরাপেদ তার শশব

কাটােত  পাের,  স  পিরেবশ  গেড়  তুলেত  শাসন  ও  সব েরর  জনসাধারেণর  সেচতন  ও  অিধকতর
দািয় শীল আচরণ এখন সমেয়র দািব।

মা েষর জ  ফাউে ডশেনর িনবাহী পিরচালক শাহীন আনাম স িত িশ েদর িত চলমান সিহংসতা ও
িনযাতন িতেরােধ কাযকর ব ব া হেণর জ  সরকােরর িত আ ান জািনেয় বেলন, এর পাশাপািশ
পাড়ায়  পাড়ায়  কিমিট  গঠন  কের  এ  ধষণ  িতেরাধ  করেত  হেব।  িতিন  আেরা  বেলন,  অিভভাবক,
িশ সংগঠন, মানবািধকার সং া, লু-কেলজ এবং পাড়ার ত ণেদর সি িলতভােব এ অপরাধ ঠকােত
এিগেয় আসেত হেব। িতিন বেলন, িবচারহীনতার কারেণ নারী ও িশ  িনযাতেনর ঘটনা অসহনীয় অব ায়
উপনীত হেয়েছ। িশ  ধষেণর ঘটনায় িশ র শারীিরক, মানিসক ও সামািজক জীবেন  ও দীঘেময়ািদ
নিতবাচক ভাব পড়েছ।
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