
গতকাল দিনক ইে ফাক কাযালেয় মিজদা বগম িমলনায়তেন
‘িশ  র া  এবং  িশ র  িত  শারীিরক  ও  মানিসক  শাি
িনরসেন  করণীয়’  শীষক গালেটিবল বঠেক ধান  অিতিথর
ব ব  দন  িশ া  উপম ী  মিহবলু  হাসান  চৗধরুী  নওেফল
—ইে ফাক

সভ দ  িচলে ন, িসডা- ইেডন, িকং দ  সাইেল  ও ইে ফাক
আেয়ািজত গালেটিবল বঠেক ব ারা

িশ  িনযাতেনর কিঠন বৃ  ভাঙেত হেব
িশ র র ায় পৃথক ম ণালয় ও কিমশন গঠেনর দািব

কাশ : ০৪ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

 ‘িশ  র া এবং িশ র িত শারীিরক ও মানিসক শাি  িনরসেন করণীয়’ শীষক গালেটিবল বঠেক
ব ারা  বেলেছন,  িশ র ওপর িনযাতন বে  জনসেচতনতা  সিৃ  করেত হেব।  এটােক িঘের সমােজ 
নীরবতার য কিঠন বৃ ,  সটা ভাঙেত হেব।  িশ েদর র ায় সরকার,  িবিভ  সং া  ও গণমাধ মেক
সি িলতভােব কাজ করেত হেব। তারা বেলন, মানিসক িনযাতেনর টা হয় ঘর থেক। তাই মা-বাবা ও

  ইে ফাক িরেপাট
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অিভভাবকেদর সেচতনতা  আেগ জ ির। এর পাশাপািশ  আইিন কাঠােমায় িশ  িনযাতেনর জ  শাি
িনধারণ  করা,  িশ েক শাি  না  িদেয়  কীভােব  তােদর িবকাশ ঘটােনা  যায়,  স  ব াপাের মা-বাবা  ও
িশ কেদর িশ েণর ব ব া করেত হেব। সই সে  তৃণমলূ পযােয় মা েষর মেনাভাব বদলােত দশ
জেুড় সামি ক সেচতনতা  ও িশ ামলূক কায ম হণ  করেত হেব।  িশ েদর ওপর সিহংস  িনযাতন
সংঘটেনর আেগই তা িতেরােধর পথ খঁুেজ বর করেত হেব।

গতকাল ম লবার সভ দ  িচলে ন-বাংলােদশ, ইিডশ ই টার াশনাল ডেভলপেম ট এেজি  (িসডা-
ইেডন), িকং দ  সাইেল  এবং দিনক ইে ফাক আেয়ািজত এই গালেটিবল বঠেক ব ারা এসব

কথা বেলন। দিনক ইে ফাক কাযালেয়র মিজদা বগম িমলনায়তেন অ ি ত এই আেলাচনা থেক িশ
র ায় সামি ক কমকা  পিরচালনার জ  পৃথক ম ণালেয়র দািব জানােনা হয়। সই সে  মানবািধকার

কিমশেনর মেতা পৃথক ‘িশ  কিমশন’ গঠেনরও দািব জানান ব ারা।

বঠেক ধান অিতিথ িছেলন িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধরুী নওেফল। দিনক ইে ফােকর স াদক
তাসিমমা হােসেনর সভাপিতে  এেত িবেশষ অিতিথ িছেলন সমাজকল াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব
জেুয়না  আিজজ এবং  আইন, িবচার ও সংসদিবষয়ক ম ণালেয়র যু সিচব উে  ল ম। মলূ  ব
উপ াপন  কেরন সভ দ  িচলে েনর চাই  রাইট গভন া  ও চাই  েটকশন িবভােগর ম ােনজার
একরামলু কবীর। আেলাচনায় িশ  িতিনিধ িহেসেব অংশ নন াশনাল িচলে ন টা েফােসর আহনাফ
আনাম অক। স ালনা কেরন ইে ফােকর িবেশষ িতিনিধ জামাল উ ীন।

মিহবলু হাসান চৗধরুী নওেফল বেলন, িশ েদর শারীিরক ও মানিসক শাি  দওয়া অ ায়, অপরাধও। এ
ব াপাের জনসেচতনতা সিৃ  করেত হেব। িতিন বেলন, ‘িশ েদর িত িনযাতন করাটা আমােদর ম ায়
িমেশ রেয়েছ। এটা মা েষর মানিসকতার এতটা গভীের ািথত য এেক দরূ করেত সমােজ ব াপক
সং ার ও শাি র ব ব া করেত হেব। এ িবষেয় আমােদর গেবষণার ে ও বেড়া বলতা রেয়েছ।’

তাসিমমা  হােসন  বেলন,  ‘িশ  র ায়  সমেয়র  সে  সে  সামািজক  ধারণারও  বদল  ঘেটেছ।
মানিসকতারও পিরবতন  ঘটেছ।  আমরা  বঝুেত  িশখিছ,  িশ েদর শারীিরক ও  মানিসক িনযাতন  করা
অপরাধ। িশ র াভািবক ও  িবকাশ তার র ভিব েতর জ , সজৃনশীল মা ষ িহেসেব গেড় ওঠার
জ  য অত  েয়াজনীয়, তা আমরা বঝুেত পারিছ। সই সেচতনতা সমােজর তণৃমলূ পযােয়র মা েষর
মােঝ, িশ া িত ােন এবং পিরবােরর মােঝ ছিড়েয় িদেত হেব। িশ েদর িনযাতনেক িঘের সমােজ য
নীরবতার  কিঠন  বৃ  গেড়  উেঠেছ,  তা  ভাঙেত  হেব।  িশ েদর  র ায়  সরকার,  িবিভ  সং া  ও
গণমাধ মেক সি িলতভােব কাজ করেত হেব।’

মলূ  বে  একরামলু  কবীর  বেলন,  ৭০িট  দেশর  ১৫০িট  গেবষণা  িতেবদেন  দখােনা  হেয়েছ  য
িশ েদর ওপর িনযাতেন শারীিরক িতর পাশাপািশ মানিসক িনযাতেন িত বিশ হয়; যা তােক সারা
জীবন বেয় বড়ােত হয়। বাংলােদেশর িচ  তুেল ধের িতিন বেলন, গত বছর ১ থেক ১৪ বছেরর ায় ৮৯
শতাংশ িশ  মা-বাবা ও অিভভাবকেদর ারা শারীিরক ও মানিসক শাি র িশকার হেয়েছ। এ বছেরর গত
১০ মােস ৪৩  জন িশ াথী  িশ কেদর িনযাতেনর কারেণ  আহত হেয়েছ।  এই  পিরি িত  মাকািবলায়
ক ীয় পযােয় একজন ফাকাল পারসন িনেয়ােগর াব কেরন িতিন।

জেুয়না আিজজ বেলন, আইেন শাি র িবধান রাখেত হেব। িতিন িশ ক, মা-বাবা য-ই হাক না কন,
মা-বাবা অব ই শাসন করেবন। িক  কেঠার িনযাতন করা হেল শাি র মেুখামিুখ হেত হেব। িতিন বেলন,
িশ েদর জ  সমাজকল াণ ম ণালয় নানামখুী কায ম পিরচালনা কের আসেছ।

উে  ল ম বেলন, ধ ুআইন থাকেলই হেব না। মা েষর মেনাভাবও বদলােত হেব। পিরবােরর মা েষর
মািনসক িনযাতেনর িশকার হেয় অেনক স ান আ হত া কের। তাই িশ ক, মা-বাবা—এেদর িশ  িবকাশ
ও লালন-পালেনর জ  িশ েণর েয়াজন রেয়েছ।

িশ  িতিনিধ আহনাফ আনাম অক িশ েদর জ  পৃথক ম ণালয় ও মানবািধকার কিমশেনর মেতা পৃথক
‘িশ  কিমশন’ গঠেনর দািব জানান।

িবেশষ  িহেসেব আেলাচনায় অংশ িনেয় জাতীয় মানিসক া  ইনি িটউেটর পিরচালক অধ াপক ডা.
মািহত কামাল বেলন, িশ েক িতমহূুেত িদেত হেব মধরু অিভ তা, র সাজােনা সময়। বেড়ারা যিদ
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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।

|

িশ েদর িত দয়া, িবেবচনা ও ভােলাবাসা দখায়, তেব িশ রাও এসব দৃ া  অ সরণ করেব। িপইিস-
জএসিস পরী া িশ েদর জ  মানিসক িবপযয় ডেক আনেছ বেলও িতিন উে খ কেরন।

ইিনিশেয়িটভ  ফর  িহউম ান  ডেভলপেমে টর  চয়ারপারসন  অধ াপক  কাজী  ফা ক  আহেমদ  বেলন,
সরকােরর জাতীয় পিরক নায় িশ  িনযাতেনর িবষয়িট অ ভু  করেত হেব।  সই সে  িশ র ওপর
শারীিরক ও মানিসক িনযাতন ব  করার িবষয়িট দলীয় িনবাচনী  মিনেফে া  ও ইশেতহাের অ ভু
করেত হেব।

সভ দ  িচলে েনর চাই  রাইট গভন া  ও চাই  েটকশন িবভােগর পিরচালক আব া আল মামনু
বেলন, িশ র িত িনযাতন বে  পিরবােরর দািয় ই ধান। িশ েদর র ার জ  সািবক গেবষণা খুব
একটা নই।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র উইেমন অ া ড জ ডার ািডেজর অধ াপক তািনয়া হক বেলন, “আমােদর িশ েদর
াভািবক বিৃ র জ  পিরবার েলার ভূিমকা কী হেব, িশ ক ও িশ া িত ােনর ভূিমকা কী হেব—এই
পেরখা ণয়েন গেবষণা েয়াজন।”

বাংলােদশ  িশ  অিধকার  ফারােমর  পিরচালক  আব স  শহীদ  মাহমদু  বেলন,    িশ াথীেদর  িত
িশ কেদর আচরণ কী হেব, সটা িশ া িত ােনর সামেন ঝুিলেয় রাখেত হেব।

গণমাধ ম িতিনিধ িমিথলা ফারজানা বেলন, ‘িশ র ওপর িনযাতন ব  করেত আমােদর মানিসকতার
পিরবতন েয়াজন, েয়াজন সামি ক সেচতনতার।’

আেলাচনায় আেরা অংশ নন সােবক সিচব মা.  আেনায়া ল ইসলাম িশকদার,  ঢাকা িব িবদ ালেয়র
সমাজকল াণ ও গেবষণা ইনি িটউেটর সহেযাগী অধ াপক তৗিহ ল হক, মিহলা ও িশ  ম ণালেয়র
িসিনয়র া াম অিফসার সািবনা লতানা, বাংলােদশ িতব ী ফাউে ডশেনর িনবাহী পিরচালক শামীম
ফরেদৗস,  মা েষর  জ  ফাউে ডশেনর  িশ  র া  সম য়ক  রােফজা  আ ার  শাহীন,  ক ািশ

অ াডেভােকিস ফারােমর স াদক নািসমা আ ার জিল, ইনিসিডন বাংলােদেশর িনবাহী পিরচালক এ ক
এম মসুতাক আলী, াে র েজ  কা-অিডেনটর ফারজানা ফােতমা, আইনজীবী আিম ল হক মখু।
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