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শিশুদের প্রশি 
সব ধরদের 
িারীশরক িাশতি 
শেশিদ্ধকরণ
বহুল শিজ্াশসি প্রশ্নগুদলার উত্তর



এই সিসিজে আজিো আজে:

শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ: 
সিশু এবং কম বয়স্কজেি প্রশ্ন ও উত্তি

স্কু দল িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ: 
বহুল সেজ্োসিত প্রশ্নগুজলোি উত্তি

২০০৯ িোজল প্রকোসিত

গ্াবাল ইশেশিদেটিভ টকু  এন্ড অল করদ�ারাল �াশেিদেন্ট অফ শিলদরেে

২০১৭ িোজল িংজিোসিত িংস্কিণ প্রকোসিত

গ্াবাল ইশেশিদেটিভ টকু  এন্ড অল করদ�ারাল �াশেিদেন্ট অফ শিলদরেে

www.endcorporalpunishment.org 

চ্োসিটি সিবন্ধি িং. ৩২৮১৩২।

সিবসন্ধত অসিি: The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

গসভ ে্য শিলদরেে সকুইদেে

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.net
সিভ ে্ সচলজরেি িুইজেি, সিভ ে্ সচলজরেি অ্োজিোসিজয়িি এি একটি অংি, যো  
িুইেোিল্োজডে সিবসন্ধত ২৯টি সিভ ে্ সচলজরেি িংস্োি একটি িোউজডেিি এবং সবজবেি 
িব্ববহৃৎ সিশু অসিকোি িংগঠজিি একটি। সিভ ে্ সচলজরেি ইন্োিি্োিিোল হজছে সিভ ে্ 
সচলজরেি অ্োজিোসিজয়িজিি অন্তভু্ব ক্ত একটি আন্তে্ব োসতক কোয্বক্রম বোস্তবোয়িকোিী প্রসতষ্োি

সিভ ে্ সচলজরেি িুইজেি প্রিোি অসিি: Rädda Barnen,   
SE-107 88 Stockholm, Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.
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শুজেি প্রসত িব িিজিি িোিীসিক িোসস্ত 
সিজেিোজ্োি সবেয়টি ভোবজল বহু প্রশ্ন উজঠ 

আজি, সবজিে কজি মো-বোবো ও পোসিবোসিক 
েীবজি এই সিজেিোজ্োি প্রভোব কী হজত পোজি। 
এই পুসস্তকোয় িোিোিণভোজব উত্োসপত প্রশ্নগুজলোি 
উত্তি সেওয়ো এবং এই সিজেিোজ্ো সবেয়ক ভুল 
িোিণোগুজলো েিূ কিোি সচষ্ো কিো হজয়জে। 

সি



৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

অধ্যাে ১: সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরদণর কারণ সম্পশককি ি 
প্রশ্নসেহূ 

৮ িোিীসিক িোসস্ত সক িসত্ই কষ্েোয়ক? 

১০    সিশু অসিকোি সবেয়ক েোসতিংঘ কিজভিিি কী এবং এটো সিশুজেি 
িোিীসিক িোসস্ত িম্পজক্ব  কী বজল?

১২   েিমত েসিজপ সেখো যোয়, অসিকোংি মোিেুই িোিীসিক িোসস্তি ওপি 
একটি আিষু্োসিক সিজেিোজ্োি সবপজষে। আমোজেি সক েিগজিি কথো 
সিোিো উসচত িয়?

১৩   প্রোয়িই িোিীসিক িোসস্তি িমথ্বজি অল্পবয়িীজেি বক্তব্ সিোিো যোয় - 
আমোজেি সিশ্চয়ই তোজেি কথো সিোিো উসচত?

১৪   শিিজব িোিীসিক আঘোজত আমোি সকোজিো ষেসত হয়সি। আমোি বোবো-মো 
যসে িোিীসিকভোজব আমোজক িোিি িো কিজতি তজব সক আেজকি অবস্োজি 
আসম আিজত পোিতোম?

১৭   এটি েোড়োও সিশুজেি অসিকোি লঙ্ঘজিি অজিক খোিোপ সেক 
বো উেোহিণ আজে – তব ুসকি এই সেোটখোট সবেয় সিজয় 
আজলোচিো কিো হজছে?

১৮   িন্তোিজক সিজেি সবজবচিোজবোি অিযুোয়ী লোলিপোলি কিোি 
অসিকোি িব মো-বোবোি আজে। শুিুমোত্র মোত্রোসতসিক্ত অত্োচোজিি 
ঘটিো ঘটজলই সক তোজেি অসভযুক্ত কিো উসচত িয়?

২০   সিশুজক প্রহোি কিো এবং িজনেহ আঘোত কিোি মজি্ একটি বড় 
পোথ্বক্ আজে। িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ কিোটো সক অসতসিক্ত 
কজঠোি হজয় যোজছেিো?

২৩   িব িিজিি িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ িো কজি শুিু সবপজ্জিক 
আঘোত সকি িংজ্োসয়ত কিো হজছে িো?

২৪   আমোি িজম্ব িোিীসিক িোসস্ত প্রজয়োজগি সবিোি আজে। আমোজক এটো 
পসিহোি কিজত বলো সক ঠিক বো যুসক্তযুক্ত?

২৬   এি মজি্ আইি আিজত হজব সকি? এি বেজল িোিীসিক িোসস্ত 
সথজক সবিত থোকোি েি্ বোবো-মোজক সকি সিখোজিো হজছে িো?

প্রশ্নসেহূ
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২৭   সবিীিভোগ িোিীসিক িোসস্তই পসিবোজি রুদ্ধদ্োি অবস্োয় ঘজট; 
যো সিজেিোজ্ো েোসি কজি বন্ধ কিো অিম্ভব হজব, তোহজল 
সিজেিোজ্োি সযৌসক্তকতো কী?

২৮   অজিক িময় সেখো যোয়, মো-বোবো, সিষেক ও সিশুজেি িজগে 
িংসলিষ্ ব্সক্তজেি েীবিযোপি খুবই কঠিি। িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ 
কিোি েি্ িিকোজিি সক উসচত িয় তোজেি েীবিমোি উন্নয়জিি 
েি্ অজপষেো কিো? 

৩১   িোিীসিক িোসস্ত আমোি িংসৃ্কসত ও সিশু পোলি ঐসতজহ্ি একটি 
অংি। আি সিজেিোজ্োি সবেয়টি অজিকটো ইউজিোপীয় িংসৃ্কসতি 
অিকুিণ। তোহজল সক িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ কজি আমোি িজগে 
শবেম্ কিো হজছেিো? 

৩২   সিশুজেি আঘোত কিোি চচ্ব ো সথজক িজি আিো সকি এত কঠিি?

অধ্যাে ২: সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদদ্ধর প্রভাব সম্পশককি ি 
প্রশ্নসেহূ

৩৬    িোিীসিক িোসস্ত বন্ধ হজল সিশুিো সক সকোজিো সকেুি পজিোয়ো িো কজি 
উছেঙৃ্খল হজয় পড়জবিো?

৩৯   যসে িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ হজতো, তোহজল সক সিশুিো আজিো ভয়ঙ্কি 
পসিসস্সতি সিকোি হজতো িো – মোিসিক িোসস্ত, অপমোি কিো বো ঘজি বন্ধ 
কজি িোখো?

৪০   িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ হজল সক হোেোি হোেোি মো-বোবো িোসস্তি সিকোি 
হজবি িো? সকংবো সিশুজেি আশ্রয়জকজ্রে পোঠিজয় সেওয়ো হজব িো? 

৪২   সিশুিো যোজত সিজেজেি ষেসত িো কজি সিেি্ িোিীসিক িোসস্ত প্রজয়োগ সক 
গ্রহণজযোগ্ িয়?



6  Prohibiting all corporal punishment of children

অধ্যাে ১:  
সব ধরদের 
িারীশরক িাশতি 
শেশিদদ্ধর 
কারণ সম্পশককি ি 
প্রশ্নসেহূ 
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৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

হ্োাঁ, সিসশ্চত ভোজবই! এটো িোিীসিক ও মোিসিকভোজব কষ্ সেয়। সববেেজুড় 
গজবেণোি মোি্জম পোওয়ো যোয় সয, সিশুিো বলো শুরু কজিজে িোিীসিক িোসস্ত 
তোজেি কতটো যন্ত্রিো সেয়। ২০০৬ িোজল সিশুজেি ওপি িসহংিতো িম্পসক্ব ত 
েোসতিংজঘি মহোিসচজবি িমীষেো প্রসতজবেিটি প্রকোি হয়। িমি্োি সবস্তোি 
ও প্রকৃসত অিযুোয়ী এটি সববেব্োপী প্রথম ব্োপক িমীষেো। এ গজবেণোয় সিতৃত্ব 
েোিকোিী সবজিেজ্ অি্োপক পোওজলো িোসে্ব ও সপিজহইজিো েোিোি- 

“িমীষেো প্রসক্রয়ো চলোকোজল, িবিিজিি িসহংিতো বন্ধ কিোি েি্ সিশুিো 
ক্রমোগত েরুিীভোজব তোজেি েোবী প্রকোি কজিজে। আঘোত িম্পজক্ব  িোষে্ সেজত 
সগজয় সিশুিো শুিুমোত্র িোিীসিকই িয়, এই িসহংিতোি কোিজণ িৃষ্ মোিসিক 
আঘোজতি কথোও বজলজে – এই িসহংিতোি কোিণ সহজিজব বয়স্কজেি কোজে 
গ্রহণজযোগ্তোই িয় অিজুমোেিও সযৌথভোজব েোয়ী।”

বস্তুত এটি একটি েরুসি অবস্ো সহজিজব িিকোজিি গ্রহণ কিো উসচত যসেও 
এটি সকোজিো িতুি িংকট িয়। িতোব্ীকোল িজি সলোকচষুেি অন্তিোজল বড়জেি 
হোজত সিশুিো িসহংিতোি সিকোি হজয়জে। তজব এখি সিশুজেি উপি িসহংিতোি 
মোত্রো ও প্রভোব ক্রমোগত েিৃ্মোি হজয় উঠজে, িসহংিতো সথজক িুিষেো সপজত 
সিশুজেি এই সি:িত্ব  অসিকোি পূিজণি এখিই িময়।”

১. সপিজহইজিো, সপ.এি. (২০০৬), ওয়োর্্ব  সিজপোট্ব  অি ভোজয়োজলন্স এজগইিস্ট সচলজরেি, সেজিভো: ইউএি 
সিজক্রটোসি সেিোজিলি স্ট্োসে অি ভোজয়োজলন্স এজগইস্ট সচলজরেি। িমীষেোটি িম্পজক্ব  সবস্তোসিত তজথ্ি 
েি্ ও েোউিজলোে কিজত সেখুি http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/
StudyViolenceChildren.aspx

িারীশরক িাশতি শক সশি্য 
কষ্টোেক?



িন্তোিজক িোিীসিক-মোিসিক কষ্ সেয়ো, সিশু অসিকোজিি লঙ্ঘি। বয়স্কিো 
প্রোয়ই সিশুজেি িোসস্ত সেজত সগজয় আঘোজতি মোত্রো সিরুপণ কিজত পোজিি িো। 
িজল সিশুিো অজিক সবসি কষ্ পোয়। বড় একটি গজবেণোয় “আঘোজত”ি িময় 
মোতোসপতোজক িসক্তি ব্বহোি িম্পজক্ব  সেজ্োিোয় পোওয়ো যোয় সয প্রসত পোাঁচ 
েজি েইুেি যো কিজত সচজয়সেজলি সচজয় আলোেো িসক্ত ব্বহোি কজিসেজলি।২ 
িোইসকয়োসরি ইিসস্টটিউট ও ইউসিভোসি্বটি কজলে লডেি এি একটি শবজ্োসিক 
গজবেণো প্রমোণ কজি সয আঘোজতি বেজল পোল্ো আঘোত কিো হয় এমি 
পসিসস্সতজত মসস্তজকেি স্োভোসবক িসক্রয়তো এমিভোজব পসিবসত্ব ত হয় যোি 
িজল িসক্তি মোত্রো িম্পজক্ব  ভুল িোিণো শতসি হয় এবং মোিেু সবসি মোত্রোয় িসক্ত 
প্রজয়োগ কজি।৩ 

উপিন্তু, বয়স্কিো প্রোয়িই িোিীসিক িোসস্তি মোি্জম িৃষ্ মোিসিক আঘোত, 
িন্তোজিি ময্বোেোি ওপি তোি প্রভোব এবং ব্সক্ত ও িমোজেি উপজি িম্ভোব্ স্ল্প 
ও েীঘ্বজময়োসে ষেসত উপলসধি কিজত পোজিি িো। স্োবোল ইসিসিজয়টিভ আড়োই 
িতিও সবসি গজবেণো িম্পজক্ব  অবগত আজে যোজত বলো হজয়জে, িোিীসিক িোসস্তি 
িজল সিশুজেি স্োস্্, সবজড় ওঠো ও আচিজণ বড় িিজণি সিসতবোচক প্রভোব 
পড়জত পোজি। এগুজলো এমিসক তোজেি প্রোপ্তবয়স্ক অবস্োজত প্রভোব িোজখ সযমি 
েবু্বল মোিসিক স্োস্্, জ্োি বসৃদ্ধজত বোিো, পড়োজিোিোি িল খোিোপ হওয়ো, শিসতক 
েবু্বলতো, িসহংি সকংবো অিোমোসেক আচিণ।8 

২. সকিওয়োি, এি এবং বোজিত, সি. (২০০৮), এি এি সপ সি সি সত উপস্োসপত, সরিটিি মোজক্ব ট সিিোচ্ব  বু্ জিো/ 
ি্োিিোল সিোিোইটি িি ে্ সপ্রজভিিি অি কু্রজয়লটি টু সচলজরেি

৩. িোিসেল, এি এি, এট আল (২০০৩), “টু আইি িি এি আই: ে্ সিউজিোিোজয়ন্স অি সিোি্ব এিকোজলিি”, িোজয়ন্স, 
ভসলউম ৩০১, ১১ েলুোই ২০০৩, পৃষ্ো ১৮৭

৪. আজিো তজথ্ি েি্ সেখুি, কিজপোিোল পোসিিজমন্ অি সচলজরেি: িোমোিী অি সিিোচ্ব  অি ইটি ইমপ্োক্ট এডে 
এ্োজিোসিজয়িি, পোওয়ো যোজব, https://endcorporalpunishment.org/resources/research/ 
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সিশু অসিকোি সবেয়ক েোসতিংঘ কিজভিিি বো UNCRC, সিশুজেি অসিকোি 
িষেোয় এ যোবত প্রকোসিত িবজচজয় িমূ্পণ্ব সববসৃত এবং ইসতহোজিি িবজচজয় 
অিিুমসথ্বত আন্তে্ব োসতক মোিবোসিকোি চুসক্ত। এই কিজভিিজি ৫৪টি সিবন্ধ 
আজে যো একটি সিশুি েীবজিি িব সেক অন্তভু্ব ক্ত কজি এবং িব েোয়গোি িব 
সিশুজেি িোগসিক, িোেনিসতক, অথ্বনিসতক, িোমোসেক ও িোংসৃ্কসতক অসিকোি 
সঘোেণো কজি।

সিশু অসিকোি সবেয়ক েোসতিংঘ কসমটিি কোে হজছে সযিব সেি এটি স্োষেি 
এবং অিিুমথ্বি কজিজে, সিখোজি কিজভিিিটি িঠিকভোজব পোসলত হজছে সকিো 
তো সিসশ্চত কিো। কসমটি স্পষ্ কজিজে সয UNCRC চোয় সিে গৃহ, সবকল্প যত্ন 
স্োপিো, সে সকয়োি, সু্কল ও সিৌেেোসি স্োপিোিহ িব স্োপিোয় িমস্ত িোিীসিক 
িোসস্তি বে্ব ি ও সিজেিোজ্ো। কসমটি িোিোিণ মন্তব্ ৮ িং (২০০৬) এ  
“িোিীসিক িোসস্ত এবং অি্োি্ সিষু্ি বো লোঞ্ছিোকি িোসস্ত সথজক িুিষেো পোবোি 
সিশু অসিকোি (সিবন্ধ ১৯;. ২৮, অি ু২; এবং ৩৭, প্রিগে)” এই বোি্বোিকতো 
িংহত এবং সিসশ্চত কজিজে, যো িোিোিি মন্তব্ িং ১৩ (২০১১) এ পুিব্্ব ক্ত 
হজয়জে, “িকল প্রকোি িসহংিতো সথজক সিশুজেি মসুক্তি অসিকোি”।

শিশু অশধকার শবিেক 
িাশিসংঘ কেদভেিে কী 
এবং এটা শিশুদের িারীশরক 
িাশতি সম্পদককি  কী বদল?

১০  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



এই কসমটি সিয়সমতভোজব সেিগুজলোজত এি বোস্তবোয়ি পিীষেো কিজে 
এবং িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধি পজষে িুপোসিি কজি আিজে। অি্োি্ চুসক্ত 
পিীষেণকোিী িংস্োগুজলোও একই িুপোসিি কিো শুরু কজিজে। সেিগুজলোি 
িোমসগ্রক মোিবোসিকোি েসলজলি ইউসিভোি্বোল সপসিওসেক সিসভউজতও 
সিজেিোজ্োি সবেয়টি সিয়সমতভোজব উত্োপি কিো হজছে।



িোিীি ওপি িসহংিতো, েোসতগত শবেম্ ইত্োসে সবেজয় িোেিীসতসবেিো সযমি 
েিমজতি অজপষেো িো কজিই সিতৃত্ব সেজয়েি, িোিীসিক িোসস্ত সিজেজিি েি্ও 
তোজেি এমি ভূসমকো িোখো উসচত। মোিসবক ময্বোেোি পূণ্ব িুিষেোয় প্রোপ্তবয়স্কজেি 
মত সিশুজেি েি্ আইি প্রণয়ি সিসশ্চত কিজত িিকোিী েোসয়জত্বি প্রসত গুরুত্ব 
সেজত হজব। 

িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধকোিী প্রোয় িব সেিই েিমত েসিজপি অজিক আজগই তো 
বোস্তবোয়ি কজিজে এবং তোিপি েিমত দ্রুত এই পসিবত্ব ি িমথ্বি কজিজে। 
আি কজয়ক বেি পি আমিো যখি সপেি সিজি সেখজবো, এই ব্োপোিটি 
আমোজেি লজ্জোয় সিজল সেজব সয, সিশুজেি আঘোত কিোটো অিজুমোসেত সেল।

েসিজপি িলোিল িোিোিণত সিভ্ব ি কজি কীভোজব প্রশ্ন উপস্োপি কিো হয় এবং 
উত্তিেোতোি কোজে কতটুকু তথ্ আজে তোি ওপি। েিগণজক সিশুজেি িুিষেোয় 
সবে্মোি শবেম্ এবং সিজেিোজ্োি উজদেি্ িম্পজক্ব  েোিোজিো হজল তোিো এই 
সিজেিোজ্ো ভোজলোভোজব িমথ্বি কিজত পোজি - এবং পুি: েসিজপ প্রশ্নগুজলো  
সভন্ন উপোজয় সেজজ্ি কিো হজল, িলোিলও লষেণীয়ভোজব সভন্ন হয়।

িেেি িশরদ� গেখা যাে 
অশধকাংি োেকুিই িারীশরক 
িাশতির ও�র আেকুষ্াশেক 
শেদিধাজ্া আদরাদ�র শব�দষে। 
আোদের শক িেগদের কথা 
গিাো উশিি েে?

১২  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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এটো িত্ সয কখিও কখিও সিশুিো বলজব, িোিীসিক িোসস্ত তোজেি েি্ ভোজলো, 
এটো তোজেি িঠিক আচিণ সিখোয়, এমিসক এটোও বলজত পোজি সয, মো-বোবো 
তোজেি ভোজলোবোজিি বজলই মোিজিোি কজিি। এবং অবি্ই ওিো কী বলজেি তো 
আমোজেি সিোিো উসচত। সকন্তু বয়স্কজেি একমোত্র েোসয়ত্ব সিশুজেি কথো শুিুমোত্র 
সিোিো িয়, বিং তোিো সক বলজে তো উপলসধি কিোও। আমিো ইজতোমজি্ উজলেখ 
কজিসে সয িোিীসিক িোসস্তি দ্োিো িৃষ্ িোিীসিক ও মোিসিক আঘোত িম্পজক্ব  
সিশুিো আমোজেি েোিোজত আিম্ভ কজিজে (সেখুি “িোিীসিক িোসস্ত সক িসত্ই 
কষ্েোয়ক”, পৃষ্ো ৮)। সিশুিো িোিীসিক িোসস্তি পজষে কথো বলজল এটোই প্রমোণ 
হয় সয, তোিো এই সববেোি সিজয় সবজড় উঠজে সয িোিীসিক িোসস্ত তোজেি েি্ 
ইসতবোচক। এি মি্ সেজয় সবোঝো যোয়, সিশুিো বড়জেি মজিোভোব ও আচিণ 
িপ্ত কিজে এবং তোজেি সিজেজেি আঘোজতি েি্ বড়জেি েোয়ী িো কজি বিং এি 
ব্োখ্ো েোাঁড় কিোজিোি সচষ্ো কিজে। 

সিশুজেি মোিসবক ও িোিীসিক ময্বোেো িষেো এবং লোঞ্ছিো সথজক িমোি িুিষেোি 
একটি অসবজছেে্ অসিকোি আজে। আইিগতভোজব এই অসিকোি িংিসষেত 
হজছে সকিো তো সেখোি েোসয়ত্ব িিকোিগুজলোি। আি অসভভোবক ও অি্োি্ 
প্রোপ্তবয়স্কজেি েোসয়ত্ব হল সিশুজেিজক সিজেি ও অি্জেি এইিব অসিকোি 
িম্পজক্ব  িজচতি কজি সতোলো।

প্রােিই িারীশরক িাশতির 
সেথকিদে অল্পবেসীদের বক্তব্য 
গিাো যাে - আোদের শেশ্চেই 
িাদের কথা গিাো উশিি?



আমিো সকউই েোসি িো েীবজি সক হজতো, যসে শিিজব বোবো-মো কখিই আঘোত  
বো অপমোসিত িো কিজতি। সকউ আবোি বলজেি এটো তোজেি সকোি ষেসত কিজত 
পোজিসি, তোিো আিজল খুব কোজেি মোিজুেি সথজক আঘোত পোওয়োি ব্োপোিটো 
অস্ীকোি কিজেি।

বড়িো যোিো িঙৃ্খলোি িোজম তোজেি িন্তোিজেি আঘোত কিো শুরু কজিজেি 
িোিোিণত তোিো সিজেিোও িন্তোি সহিোজব আঘোতপ্রোপ্ত হজয়সেজলি। যসেও 
গজবেণোয় সেখো সগজয়জে তোিো প্রোয়ই পজি এটো িম্পজক্ব  অপিোিজবোজি সভোজগি, 
সকন্তু তোিো তোজেি িন্তোিজেি আঘোত কিো অব্োহত িোজখি, সবজিে কজি 
যখি তোিো তোজেি িজহ্ি সিে িীমোি সেজক সপৌাঁজে যোি। এি েি্ আজগি 
প্রেন্মজক েোয়ী কিো অথ্বহীি, কোিণ তোিো তখিকোি প্রচসলত িীসত অিযুোয়ীই 
তো কজিসেজলি। সকন্তু আমিো প্রকোজি্ মো-বোবোি িমোজলোচিো কিজত ভয় পোই 
বজলই িোমোসেক পসিবত্ব িজক অস্ীকোি কিো উসচত িয়। িময় বেজলজে এবং 
িমোে এসগজয় সগজে। সযমিভোজব িোিীি প্রসত িসহংিতো বজন্ধ িমোে অগ্রিি 
হজয়জে, একইভোজব সিশুজেি অসিকোি স্ীকৃসতি েি্ তোজেি প্রসত িসহংিতো বজন্ধ 
িীঘ্রই কোয্বকি পেজষেপ সিয়ো প্রজয়োেি।

সকউ সকউ বজলি সয: “আমোজক শিিজব আঘোত কিো হজয়জে এবং আসম ঠিক 
আসে।” সকন্তু এিব মোিজুেিো সকউই বলজবি িো সয, এিব অসভজ্তোি িজল 
তোিো একটি িুন্দি শিিব সপজয়জেি। বিং তোিো সযভোজব এিজবি সমোকোজবলো 
কজিজেি, তোি িজলই আেজকি অবস্োজি সপৌাঁেজত সপজিজেি; শিিজব িোসস্ত 
পোওয়োি কোিজণ িয়। 

শিিদব িারীশরক আঘাদি 
আোর গকাে ষেশি হেশে। 
আোর বাবা-ো যশে 
িারীশরকভাদব আোদক িাসে 
ো করদিে িদব শক আিদকর 
অবস্াদে আশে আসদি 
�ারিাে?

১৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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করাটা ভকু ল।”

“ো-বাবার 
সোদলািো 
   করদি ভে 
�াই বদল  
   �শরবিকি েদক 
অস্ীকার 
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“কদ�ার 
“িঙৃ্খলা” হদলা 
শিশুদের প্রশি 
সশহংসিার 

সবদিদে 
প্রিশলি 
একটি ধরে।”
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“কদ�ার 
“িঙৃ্খলা” হদলা 
শিশুদের প্রশি 
সশহংসিার 

সবদিদে 
প্রিশলি 
একটি ধরে।”

ইউসিজিি এি তথ্মজত, িসহংি “িঙৃ্খলো” সিশুজেি সবরুজদ্ধ িসহংিতোি িবজচজয় 
িোিোিণ রূপ।৫ িোিীসিক িোসস্ত দ্োিো প্রসত বেি িহস্োসিক সিশু হত্ো কিো হয় -  
সবসিিভোগই অল্পবয়স্ক - এবং আজিো লষেোসিক সিশুজক আহত কিো হয়। এটো 
একটি অথ্বহীি বো সেোটখোট িমি্ো িয়।

সকন্তু এটো সকবল একটি সিশুি িুিষেোি ব্োপোিই িয়। িোিীসিক িোসস্তি 
অিজুমোেি এটোই প্রমোণ কজি সয, অজিক সেজি সিশুজেি পূণ্বোগে মোিেু সহজিজব 
ময্বোেো সেওয়ো হয়িো। তোজেি অসভভোবকজেি মোসলকোিোিীি িম্পসত্ত সহজিজব 
সবজবচিো কিো হয়। সবজবেি অসিকোংি সিশুই প্রসতসিয়ত িোিীসিক িোসস্তি 
সিকোি হজছে এবং এটি তোজেি িোিীসিক ও মোিসিক ময্বোেো লোজভি অসিকোিজক 
ষুেণ্ণ কিজে। সযমি িোিীি সবরুজদ্ধ পোসিবোসিক িসহংিতোি সিজেিোজ্ো এবং 
আপসত্ত িোিীি ষেমতোয়ি ও তোজেি অসিকোজিি স্ীকৃসতি মজূল িজয়জে, সতমসি 
এটো সিশুজেি সষেজত্রও প্রজয়োেি। িোিীসিক িোসস্তি সিজেিোজ্ো সিশুজেি অবস্োি 
উন্নসত কজি এবং িমোজে তোজেি মলূ্োয়ি এবং আচিজণ ইসতবোচক অবেোি 
িোজখ। সিশুি প্রসত িোিীসিক আঘোজতি আইসি অিজুমোেি বেোয় সিজখ সকোজিো 
িোষ্ট্রই েোসব কিজত পোজিিো সয তোিো সিশুজেি পূণ্ব অসিকোি িষেো কিজে সকংবো 
সিশুি িুিষেোি কোয্বকিী ব্বস্ো গ্রহণ কজিজে। 

এটি ছাড়াও শিশুদের অশধকার 
লঙ্ঘদের অদেক খারা� শেক 
বা উোহরণ আদছ – িবকু গকে 
এই গছাটখাট শবিে শেদে 
আদলািো করা হদছে?

৫. ইউসিজিি (২০১৪), সহজেি ইি সলেইি িোইট: এ স্ট্োটিসস্টক্োল এিোলোইসিি অি ভোজয়োজলন্স অ্োজগইন্সট সচলজরেি, এি ওয়োই: ইউসিজিি



আেজকি িমোে সিশুজেি বোবো-মোজয়ি িম্পসত্ত সহজিজব িো সেজখ তোজেি 
সিেস্ অসিকোিবজল মোিেু সহজিজব সেখো শুরু কজিজে। মোিেু সহজিজব, সিশুিো 
মোিবোসিকোি সভোগ কিজব - এবং এটি তোজেি বোসড়ি িোমজি েিেো পয্বন্ত এজি 
সথজম যোজব িো। প্রোপ্তবয়স্কজেি সযমি িগেীি িসহংি আচিণ সথজক আইসি িুিষেো 
পোবোি অসিকোি আজে, ঠিক সতমসি সিশুজেিও অসিকোি আজে িোিীসিক 
আঘোত সথজক আইসি িুিষেো পোওয়োি। এটি এখি আি সকোজিো সগোপি সবেয় 
িয়, যো সিজয় আজলোচিো কিো যোজব িো।

সিশু অসিকোি সবেয়ক েোসতিংঘ কিজভিিি পসিবোজিি গুরুত্ব তুজল িজি এবং 
সিশুি িজব্বোত্তম স্োজথ্বি কথো সবজবচিোয় সিজখ মো-বোবোি েোসয়ত্ব পোলজিি প্রসত 
সেোি সেয় (আটি্ব কল ১৮)। সকউ সকউ অসবিতভোজব যুসক্ত সেখোি সয, িঙৃ্খলো 
িষেোি িোজম একটি সিশুজক আঘোত কিো, আিজল, েীঘ্ব সময়োজে িন্তোজিি ভোজলোি 
েি্ই কিো হয়। সকন্তু সিশু অসিকোি কসমটি সববসৃত সেজয়জে সয:৬ 

সন্াে প্রশি�ালে কীভাদব 
করদি হদব গস শবিদে শসদ্ধান্ 
গেওোর অশধকার ো-বাবা 
রাদখে। শুধকুোত্র শিশুর প্রশি 
োরাত্মক শেযকিািে করা হদলই 
শক িাদের অশভযকুক্ত করা 
উশিি েে?

৬. িোিোিণ মন্তব্ ৮িং এ “িোিীসিক িোসস্ত ও অি্োি্ সিষু্ি সকংবো অবমোিিোমলূক িোসস্ত সথজক সিশুজেি িুিষেো 
পোওয়োি অসিকোি িম্পজক্ব  বজলজে (অিজুছেে ১৯; ২৮, িোিো ২; এবং ৩৭, প্রিগেত)” (অিজুছেে ২৬)। এটি পোওয়ো যোজব  
http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/CRC-general-
comment-8.pdf 

১৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



“… একটি সিশুি িজব্বোত্তম স্োথ্ব কী তোি ব্োখ্ো পুজিো কিজভিিজিি িজগে 
িোমঞ্জি্পূণ্ব হজত হজব, সিই িজগে িব িিজিি িসহংিতো সথজক সিশুজক িুিষেো 
প্রেোজিি বোি্বোিকতো থোকজত হজব এবং তোজেি মতোমজতি প্রোপ্ ময্বোেো 
সেজত হজব; এটো সকোি ভোজবই িোিীসিক িোসস্ত এবং অি্ িিজিি সিষু্ি বো 
লোঞ্ছিোকি েণ্ড সেওয়োি মত প্রথোি ব্বহোি িমথ্বি কজি িো, যো সিশুি 
মোিসবক ও িোিীসিক ময্বোেোি অসিকোজিি িজগে িোংঘসে্বক।”

িজব্বোপসি, মো-বোবোিোও এই িুস্পষ্ বোত্ব ো সেজি উপকৃত হি সয, িোিীসিক 
িোসস্তি সকোজিো ইসতবোচক িল সিই, বিং এটি পোসিবোসিক িম্পজক্ব ি অবিসত 
ঘটোয় এবং সিশুি েি্ আিও অজিক সিসতবোচক প্রভোব সিজল। 

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ১৯



“সনেহময় আঘোত” এি সচজয় সিশুজক প্রহোি কিজল িোিীসিকভোজব সবিী ষেসতি 
আিঙ্কো থোজক (সেখুি “িোিীসিক িোসস্ত সক িসত্ই কষ্েোয়ক?”, পৃষ্ো 8), সকন্তু 
েজুটোই িসহংি আচিণ এবং িন্তোজিি িমঅসিকোি ও িোিীসিক ময্বোেো লোজভি 
অসিকোি লঙ্ঘি কজি। যখি িোিী অথবো বদৃ্ধজেি প্রসত িসহংিতোি সবরুজদ্ধ 
েোসব সতোলো হয়, তখি িমোে সকোজিো িীমোজিখো টোজি িো এবং সকোজিো প্রকোজিি 
িসহংিতোও িমথ্বি কজি িো। িুতিোং সকি তোিো সিশুজেি সষেজত্র এটো কজি? 
মোিজুেি ভোলবোিো বো ঘৃণোি মজি্ িংজযোগ শতসিি সবপে িুস্পষ্ ভোজব উজলেখ কিো 
উসচত। “সনেহময় আঘোত” বোজে িিজিি অিগেসত। এই আপোতেষৃ্ সিিীহ িব্টিই 
একটি পে্ব ো সহজিজব কোে কজি যোি সপেজি অসিকোি লঙ্ঘি আড়োল হজয় থোজক।

সকেু সলোক যুসক্ত প্রেোি কজি “সিশু সিয্বোতি ও হোলকো আঘোজতি মজি্ একটি 
বড় পোথ্বক্ আজে” এবং তোিো িসহংিতোি সনেহময় উজদেজি্ি চোইজত িসহংিতোি 
মোত্রোি ওপি সেোি সেয়। তজব এটো ভোবো ভুল সয, বয়স্কিো িবিময় আঘোজতি 
মোত্রো সিয়ন্ত্রণ কিজত পোজিি। গজবেণোয় সেখো সগজে সয, প্রোয়িই অসিছেোকৃতভোজব 
িসক্তি ব্বহোি সবিী হজয় যোয়৭, এবং এি মোত্রো ক্রমোন্বজয় বসৃদ্ধ পোয়।৮ সকন্তু 
আবোি, আঘোজতি তীরিতো যোই সহোক িো সকি, এটো িন্তোজিি িোিীসিক ময্বোেো ষুেণ্ণ 
কিোি মোি্জম সিশু অসিকোি লঙ্ঘি কজি।  

শিশুদক প্রহার করা এবং 
গনেহেে আঘাি করার েদধ্য 
একটি বড় �াথকিক্য আদছ। 
িারীশরক িাশতি শেদিধ করার 
ব্যা�ারটি শক অশিশরক্ত 
কদ�ার েদে হদছে ো?

৭. সকিওয়োি, এি এবং বোজিত, সি. (২০০৮), এি এি সপ সি সি সত উপস্োসপত, সরিটিি মোজক্ব ট সিিোচ্ব  
বু্ জিো/ি্োিিোল সিোিোইটি িি ে্ সপ্রজভিিি অি কু্রজয়লটি টু সচলজরেি

৮. সিিসগল, এি.এি. ও অি্োি্ (২০০৩), “টু আইি িি এি আই: ে্ সিউজিোিোজয়ন্স অি সিোি্ব 
এিকোজলিি”, িোজয়ন্স, ভসলউম ৩০১, ১১ েলুোই ২০০৩, পৃষ্ো ১৮৭

২০  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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আইি প্রজণতোিো এবং িিকোি প্রথোিযুোয়ী “সিশু সিয্বোতি” এবং “িোিীসিক 
িোসস্ত” আলোেো কজিজে, সকন্তু সবসিিভোগ সিয্বোতিই িোিীসিক। িোিীসিক 
িোসস্তিই িবজচজয় সবসি অপব্বহোি হয় – বয়স্কিো সিশুজেি মোিিজিি মোি্জম 
িোসস্ত সেয় তোজেি ওপি সিয়ন্ত্রণ প্রসতষ্ো কিোি েি্। িোিীি প্রসত িসহংিতোি 
সবেজয় সতমি সকোি িীমো প্রস্তোব কিো হয়সি, সযখোজি িিূ্ িহিিীলতো 
পসিকেোিভোজব বসুঝজয় সেয় সয িকল িিজিি িসহংিতো বে্ব ি কিজত হজব। 
সকন্তু বড়িো, সিশুজেি েি্ গ্রহণজযোগ্ সহজিজব গণ্ কিো হয় এমি িোসস্তমলূক 
িসহংিতো এবং অগ্রহণজযোগ্ সিয্বোতি এি মজি্ একটি সবসিবসহভূ্ব ত পোথ্বক্ 
উদ্োবি কজিজেি। বোস্তজব, সিশু সিয্বোতি ও িোিীসিক িোসস্তি মজি্  
পোথ্বক্ কিো িম্ভব িয়।



22  Prohibiting all corporal punishment of children

““শেরা�ে” 
আঘাি

বদল 
শকছকুই 
গেই।”
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““শেরা�ে” 
আঘাি

বদল 
শকছকুই 
গেই।”

“সিিোপে” আঘোত বজল সকোি সেসিি সিই। িকল মেৃ ুআঘোতই একটি সিশুি 
প্রসত িোিীসিক আক্রমণ সবোঝোয় এবং তোজেি মোিসবক ময্বোেোি প্রসত অিম্োি 
সেখোয়। অজিক গজবেণোয় সেখো যোয় মো-বোবোি মেৃ ুআঘোত সথজকও বড় 
িিজণি িসহংিতো ঘজট সযজত পোজি। এেোড়ো আঘোজতি মোত্রো িম্পজক্ব  ভুল িোিণো 
সথজক তো সবজড় যোবোি আিংকো থোজক যো ইজতোমজি্ই আজলোসচত হজয়জে (সেখুি 
সিশুজক প্রহোি কিো এবং সনেহময় আঘোত কিোি মজি্ একটি বড় পোথ্বক্ আজে। 
িোিীসিক িোসস্ত সিজেি কিোি ব্োপোিটি সক অসতসিক্ত কজঠোি মজি হজছে িো? 
পৃষ্ো ২০)।

কজয়কটি সেি সিশুজেি ওপি আঘোজতি সবেয়জক গ্রহণজযোগ্ উপোয় িংজ্োসয়ত 
কিোি সচষ্ো কজিজে – সকোি বয়জি, িিীজিি সকোি অংজি, কী প্রজয়োজগি মোি্জম 
ইত্োসে। এই ব্োপোিটি সযমি সিশুজেি েি্ অিম্োিেিক সতমসি িমোজেি 
েি্ সবভ্োসন্তকি। আমিো িোিী, বদৃ্ধ বো অি্োি্ েিজগোষ্ীি মোিেুজক প্রহোজিি 
গ্রহণজযোগ্ উপোয় সিি্বোিণ কিোি সচষ্ো কসি িো। সিশুিো - আমোজেি তুলিোয় 
িোিোিণত সেোট ও আজিো সবিী অিহোয় তোই আজিো সবিী িুিষেো পোওয়োি 
অসিকোি তোজেি িজয়জে।

সবধরদের িারীশরক 
িাশতি শেশিদ্ধ ো কদর শুধকু 
শব�েিেক আঘািদক গকে 
সংজ্াশেি করা হদছে ো?



সিশুজেি আঘোত কিো সবজবেি প্রিোি িম্বগুজলোি সববেোজিি িজগে িোমঞ্জি্পূণ্ব িয়, 
কোিণ িব িম্বই িমজবেিো, িমতো, ি্োয়সবচোি ও অসহংিো েঢ়ৃভোজব সঘোেণো কজি। 
সবজবেি িকল িজম্বি অিগুোমীগণ এইিব িজম্বি প্রসতষ্োতোজেি েীবি ও সিষেোি 
অিিুিণ কজিি। বড় িম্বগুজলোি প্রচোিকোিীজেি কোজিোিই েীবজি সিশুজেি 
আঘোত কিোি েষৃ্োন্ত সেখো যোয়িো, পসণ্ডত ও িম্বতত্বসবেিো এই ব্োপোিটি সেোি 
সেজয় বজলজেি। 

সয িমমীয় েসৃষ্ভসগে সিশুজেি িোসিিীক িোসস্ত অিজুমোেি কজি তো প্রোয়িই কতৃ্ব ত্ববোে, 
ষেমতো ও সিশুজেি সিয়ন্ত্রণ কিোি একটি িংসৃ্কসত সথজক উৎিসিত। এজত অন্ধ 
আিগুত্জক একটি পূণ্ সহজিজব সবজবচিো কিো হয় এবং “অবোি্” সিশুজেি 
সিয়ন্ত্রণ কিোি উপোয় সহজিজব িোিীসিক িোসস্তজক িমথ্বি সেয়ো হয়। 

সিতৃস্োিীয় িমমীয় ব্সক্তগণ এখি পোসিবোসিক পসিজবি, বোসড়িহ অি্োি্ 
েোয়গোয় িব িিজিি িোিীসিক িোসস্ত সবলসুপ্তি েি্ প্রচোিোসভযোজি সযোগেোি 
কিজেি। ২০০৬ িোজল েোপোজিি সকজয়োজটোয় অিসুষ্ত িোসন্তি েি্ িম্ব সববে 
পসিেজেি ৮০০ এি অসিক িমমীয় সিতৃবনৃ্দ “সিশুজেি প্রসত িসহংিতোি বজন্ধি 
েি্ লড়োই একটি িমমীয় প্রসতশ্রুসত (সকজয়োজটো সেক্োজিিি)৯ অিজুমোেি কজিি।”, 
যো সবসভন্ন সেজিি িিকোিগুজলোি প্রসত সিশু অসিকোি িিজেি িজগে িগেসতপূণ্ব 
আইি প্রণয়ি এবং িব িিজিি িোিীসিক িোসস্তিহ িসহংিতো সিসেদ্ধ কিজত আহ্োি 
েোিোয়।

আোর ধদেকি িারীশরক িাশতি 
প্রদোদগর অেকুদোেে আদছ। 
আোদক এটা �শরহার করদি 
বলা শক ঠিক বা যকুশক্তযকুক্ত ?

৯. সববসৃতি পূণ্ব সববিণটি পোওয়ো যোজব এখোজি http://churchesfornon-violence.org/wp/ 
wp-content/uploads/2012/02/Violence-Against-Children-3.pdf

২৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



সিশু অসিকোি সবেয়ক কসমটি, তোজেি িোিোিণ মন্তব্ িং ৮, েোসব কজি সয, 
িমমীয় স্োিীিতো “সমৌসলক অসিকোি ও অজি্ি স্োিীিতো িষেোি েি্ শবিভোজব 
সিয়সন্ত্রত হজত পোজি”।১০ কসমটি বসণ্বত কজি:১১ 

“সকেু মোিেু িোিীসিক িোসস্তি েি্ সববেোি সভসত্তক যুসক্ত উত্োপি কজিি, 
সকেু সবজিে িমমীয় বোণী ব্োখ্ো কিজল সেখো যোয়, এজত িোিীসিক িোসস্ত শুিু 
উৎিোসহত িয়, বিং সকেু সষেজত্র েোসয়ত্ব সহজিজব সিজে্বি কিো হজয়জে। সকন্তু 
আন্তে্ব োসতক িোগসিক ও িোেনিসতক অসিকোি চুসক্তজত (আটি্ব কল ১৮) 
িবোি িমমীয় সববেোজিি অসিকোি সিসশ্চত কিো হজলও এি চচ্ব োি সবেয়টি 
অি্জেি মোিসবক ময্বোেো ও ি্োয়পিোয়ণতোি িজগে িগেসতপূণ্ব হজত হজব।” 

১০. িোিোিণ মন্তব্ িং ৮, অিজুছেে ২৯

১১. িোিোিণ মন্তব্ িং ৮, অিজুছেে ২৯

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ২৫



২৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

িব িিজিি িোিীসিক এবং অি্োি্ সিষু্ি বো লোঞ্ছিোকি িোসস্ত েিূীকিজণি 
েি্ অসভভোবকজেি িজচতি কিো ও আইিী সিজেিোজ্ো উভয়ই প্রজয়োেি। এটো 
বোেোই কিোি ব্োপোি িয়। মোিবোসিকোি চোয় সয সিশুিো অন্তত বয়স্কজেি িমোি 
আইসি িুিষেো পোজব - পসিবোি এবং িব্বত্র – এবং তো এখিই। আইি সিজেই 
একটি িসক্তিোলী সিষেোগত উপোেোি এবং িোিীসিক িোসস্ত বজন্ধ আইি িংস্কোজি 
অবি্ই েিগণ ও সপতোমোতোি সিষেো িংযুক্ত কিো প্রজয়োেি। এই সিজেি 
বোবো-মোজক অিপু্রোসণত কিজব ইসতবোচক উপোজয় তোজেি িন্তোিজেি লোলিপোলজি 
এবং সপিোেোি, িোেিীসতসবে ও গণমোি্মজক অিপু্রোসণত কিজব ইসতবোচক 
লোলিপোলজিি উপোয় িম্পজক্ব  িজচতিতো গজড় তুলজত।

িোিীসিক িোসস্তি আইিী অিজুমোেি বেোয় সিজখ মো-বোবোজেি এটি বে্ব ি কিোি 
আহ্োি েোিোজিো খুবই কঠিি। কোিণ সবসিিভোগ মোিেুই মজি কজিি, “যসে আইজি 
এি অিজুমোেি থোজক তোহজল সতো ঠিকই আজে।” সিষেো অজিক সবসি কোয্বকি হয় 
যখি আইিও একই কথো বজল।

এর েদধ্য আইে আেদি হদব 
গকে? এর বেদল িারীশরক 
িাশতি গথদক শবরি থাকার 
িে্য বাবা-োদক গকে  
সদিিে করা হদছে ো?



আেকোল সকউ িুপোসিি কিজবি িো সয, পসিবোজি বয়স্কজেি সবরুজদ্ধ 
পোসিবোসিক িসহংিতো সিসেদ্ধ কিো উসচত িয় কোিণ এটি খসতজয় সেখো কঠিি: 
তজব সিশুজেি সকি কম আইসি িুিষেো থোকজব? িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধি আইি 
িংস্কোজিি প্রথম উজদেি্ হজলো প্রসতজিোি অথ্বোৎ ঘটিো ঘটোি আজগই সিশুজেি 
ওপি ষেসতকি সিপীড়জিি প্রসতজিোি কিো। ভোজলো আইজিি প্রথম উজদেি্: 
পোসিবোসিক “সগোপিীয়তোি” মজি্ও একটি স্পষ্ মোি সিি্বোিণ ও বোত্ব ো সপ্রিণ। 
সকন্তু পসিবোজি িোিীসিক িোসস্তি সিজেিোজ্ো বোস্তবোয়ি িংজবেিিীল ভোজব কিো 
েিকোি, সিশুি িজব্বোত্তম স্োথ্ব সবজবচিোয় সিজখ - সেখুি 'িোিীসিক িোসস্তজক 
অপিোি মজি কিজল হোেোজিো বোবো-মো সক অসভযুক্ত এবং আজিো সবসি িংখ্ক 
সিশু সক সিশু আশ্রয়জকজ্রে স্োিোন্তসিত হজব িো?' পৃষ্ো ৪০।

আি সিজেিোজ্ো প্রবত্ব জিি িজগে িবিময় অসহংিভোজব িন্তোি পোলজিি তথ্ এবং 
মোতোসপতোজক িহোয়তো প্রেোজিি একটি িোিগভ্ব  প্রচোিণো থোকো েিকোি।

গবিীরভাগ িারীশরক িাশতিই 
�শরবাদর রুদ্ধদ্াদর ঘদট; যা 
শেদিধাজ্া িাশর কদর বন্ধ করা 
অসম্ভব হদব, িাহদল শেশিদ্ধ 
করার োদেটা কী?

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ২৭



অদেক বাবা-ো িাদের সন্াে 
প্রশি�ালদে অসহাে অবস্াে �দড়ে 
এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাশধক্য আর 
প্রদোিেীে সকুদযাগ ও সম্পদের 
অভাদব শিষেক ও কেকিিারীরা ও 
োেশসক িাদ�র েদধ্য থাদকে। 
িারীশরক িাশতি শেশিদদ্ধর আদগ শক 
আোদের �শরশস্শির উন্নশি �যকিন্ 
অদ�ষো করা উশিি েে, যাদি এটা 
আদরা োেশসক িা� বশৃদ্ধ ো কদর?
এই তক্ব  একটি িুস্পষ্ িজত্ি িীিব স্ীকৃসত: িোিীসিক িোসস্ত প্রোয়ই সিশুজেি সিষেো সেয়োি বেজল প্রোপ্তবয়স্কজেি 
‘অবেসমত অিভূুসত’ প্রকোজিি একটি প্রয়োি। অজিক ঘিবোসড় ও প্রসতষ্োজি প্রোপ্তবয়স্কজেি েরুসিভোজব আজিো 
িম্পে এবং িমথ্বি প্রজয়োেি হয়, তজব বোস্তজব প্রোপ্তবয়স্কজেি িমি্ো হজত পোজি, তোই বজল সিশুজেি ওপি 
তো প্রকোি কিো িমথ্বিজযোগ্ িয়। িোিীজক িসহংিতো সথজক িুিষেোয় পুরুেজেি অবস্োি উন্নসত েি্ সযমি 
অজপষেো কিো উসচত িয়, সতমসি প্রোপ্তবয়স্কজেি উন্নয়জিি েি্ সিশুজেি িুিষেো সেজত সেিী কিো উসচত িয়।

পসিসস্সত সযিকমই সহোক িো সকি, চোপ সথজক মসুক্ত পোওয়োি েি্ িন্তোিজেি আঘোত কিো অকোয্বকি। বড়িো 
যোিো সমেোে হোসিজয় আঘোত কজি তোিো পজি প্রোয়ই সিজেজেি সেোেী মজি কজিি; যোিো সিিোজবগভোজব আঘোত 
কজি সেখো যোয় তোজেিজক কু্রদ্ধ ও ষুেধি সিশুজেি িোমলোজত হয়। ঘিবোসড় ও প্রসতষ্োি সযখোজি ইসতবোচক 
িঙৃ্খলো িষেোি েি্ িোিীসিক িোসস্ত বে্ব ি কিো হজয়জে সিখোজি িবোি েি্ চোপ অজিক কম থোজক।

িংঘোত-িংকুল সেজি, সযিব সপতো-মোতো বো সিষেকিহ বয়স্কিো সিশুজেি িজগে কোে কজি, তোিো সিজেিোও 
িসহংিতো ও লোঞ্ছিোি সিকোি হি। তোিো যসেও সিশুজেি অসিকোি িষেোি ব্োপোজি একমত, সকন্তু প্রশ্ন 
হজছে তোজেি অসিকোি িষেোয় সক যুদ্ধ কিজব। স্পষ্তই, অসিকোি লঙ্ঘজিি িুিোহো কিো আবি্ক সকন্তু 
প্রোপ্তবয়স্কিো সিজেজেি অসিকোি সভোগ কিজত িষেম হওয়ো পয্বন্ত সিশুজেি অসিকোি প্রেোজি সেিী কিোজিো 
উসচত িয়। িকল মোিেু িোিীসিক ময্বোেোি িজগে এবং আইজিি অিীজি িমোি িুিষেো পোওয়োি অসিকোি  
িোজখ - এবং সিশুিোও মোিেু বজল তোজেি সষেজত্রও সবেয়টি একইিকম।

২৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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30  Prohibiting all corporal punishment of children

“শবশ্বিকুদড় 
শিশুদের সব 
ধরদের 
সশহংসিা েকুক্ত 
িীবেযা�ে 
করার অশধকার 

আদছ।”



গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৩১

সিশুজেি আঘোত কিো িোংসৃ্কসতক ঐসতজহ্ি সবেয় হজত পোজি, এই িোিণো 
গ্রহণজযোগ্ িয়। যোই ঘটুক িো সকি, সিশুজেি আঘোত কিো একটি সবেতোগে ঐসতহ্ 
বজল মজি কিো হয়, যো েোিত্ব, উপসিজবিবোে এবং সকেু িম্বপ্রচোিক সিষেোি 
মোি্জম সবজবেি বহু অংজি ইউজিোপ সথজক প্রচলি কিো  হয়। উেোহিণস্রূপ 
“যুসক্তিগেত িোসস্ত” এি প্রসত ইংজিেজেি সয পষেপোত তো সববেব্োপী আইিগুসলজত 
প্রসতিসলত হয়। িোিণো কিো হয়, একমোত্র ষুেদ্র সিকোিী-িংগ্রোহক িজৃগোষ্ীজতই 
সিশুজেি মোিজিোি কিো হয় িো বো খুবই কম কিো হয়।  বলো হজয় থোজক, 
এটোই মোিবেোসতি িবচোইজত প্রোকৃসতক েীবিিোিণ ব্বস্ো যসেও সববেোয়ি 
ও িগিোয়জিি চোজপ তো দ্রুত হোসিজয় যোজছে।

সকন্তু মোিবোসিকোি িোব্বেিীি এবং সববেেজুড় সিশুজেি িকল প্রকোি িসহংিতো 
সথজক মকু্ত েীবি যোপি কিোি অসিকোি আজে। িকল িংসৃ্কসতি েোসয়ত্ব 
িোিীসিক িোসস্ত প্রত্োখ্োি কিো, ঠিক সযমি তোিো অি্োি্ মোিবোসিকোি লঙ্ঘি 
বে্ব ি কজিজে যো তোজেি ঐসতজহ্ি একটি অংজি পসিণত হজয়জে। সিশু অসিকোি 
সবেয়ক েোসতিংঘ কিজভিিি সিশুজেি িোিীসিক বো মোিসিক িব িিজিি 
িসহংিতোি হোত সথজক িষেো পোওয়োি অসিকোি বহোল সিজখজে, েোসত, িংসৃ্কসত, 
ঐসতহ্ বো িজম্বি সভসত্তজত সকোজিো শবেম্ েোড়োই। িব মহোজেজিই সিশুজেি 
িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধি েি্ আজন্দোলি শুরু হজয়জে। সু্কল ও সবচোি সবভোগীয় 
প্রহোি সবজবেি িব অঞ্চজলি অজিক িোজে্ সবআইসি সঘোেিো কিো হজয়জে।

িারীশরক িাশতি আোর সংসৃ্শি 
ও শিশু �ালে ঐশিদহ্যর একটি 
অংি। আর শেদিধাজ্ার 
শবিেটি অদেকটা ইউদরা�ীে 
সংসৃ্শির অেকুকরণ। িাহদল 
শক িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধ 
কদর আোর সদগে শবিে্য করা 
হদছেো ?



যসে িোেিীসতসবে িহ প্রোপ্তবয়স্কিো, এই সবেয়টি আজিো িহজে বঝুজত পোিজতি, 
আমিো অজিক আজগই িম্ত হতোম সয সিশুজেিও আমোজেি িবোি মত হুবহু 
একই অসিকোি আজে মোিসবক ময্বোেো িোিীসিকভোজব িম্োি এবং আইজিি 
অিীজি িমোি িুিষেো পোবোি সষেজত্র। বস্তুত আমিো সমজি সিতোম সয সিশুিো, 
যোিো খুব সেোট এবং খুব েবু্বল অবস্োয় েীবি শুরু কজি, প্রোপ্তবয়স্কজেি সচজয় 
তোজেিই সবসি িুিষেো পোবোি অসিকোি আজে।

প্রোপ্তবয়স্কিো এখিও সিশুজক “িঙৃ্খলো” বো সিয়ন্ত্রজণি িোজম আঘোত ও আহত কিো 
একটি “অসিকোি” মজি কজিি এবং সিটো সেজড় সেয়ো কঠিি হওয়োি সবি সকেু 
কোিণ আজে বজল মজি হয়: 

(ক) ব্সক্তগত অসভজ্তো। িব েোয়গোি অসিকোংি মোিেু সপতোমোতোি কোে 
সথজক শিিজব আঘোত পোয়। অসিকোংি সপতো-মোতোই সিজেজেি সিশুজেি আঘোত 
কজিজেি। আমিো সকউই আমোজেি সপতো-মোতো ও তোজেি প্রসতপোলি সিসতবোচক 
েসৃষ্জত সেখজত চোইিো। এবং এটোই িোেিীসতসবে, পিোমি্ব প্রেোিকোিী 
সিতৃবনৃ্দিহ অজিক মোিেু, এমিসক যোিো সিশু িুিষেোয় কম্বিত তোজেি েি্ 
কঠিি হজয় সগজয়সেল িোিীসিক িোসস্তজক িমতো অথবো মোিবোসিকোজিি সমৌসলক 
সবেয় সহিোজব উপলসধি কিোি সষেজত্র। এটো কোউজক সেোেোজিোজপি সবেয় িয় – 
সপতোমোতো িোমোসেক প্রত্োিো অিযুোয়ী আচিণ কজিজেি - সকন্তু সিশুজেি িজগে 
ইসতবোচক, অসহংি িম্পক্ব  স্োপজিি িময় এজি সগজয়জে।

শিশুদের আঘাি করার 
িিকি া গথদক সদর আসা গকে 
এি কঠিে?

৩২  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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(খ) বড়িো িোগোসন্বত হজয়, অত্োসিক চোজপ বো িজহ্ি সিে িীমোয় সপৌাঁজে প্রোয়ই 
সিশুজেি আঘোত কজিি। অজিক বয়স্কিো সভতজি সভতজি েোজিি, সয আঘোত 
কজি িন্তোজিি “িঙৃ্খলো” ঠিক কিোি সযৌসক্তক সিদ্ধোজন্তি চোইজত এটো তোজেি 
মোিসিক প্রসতসক্রয়োি কোিজণই ঘটজে। আি যতই এটো ঘটজত থোকজব, ততই 
মোিসিক চোপ সমোকোজবলোি েি্ সিশুজেি আঘোত কিোটো তোজেি স্ভোবিুলভ 
হজয় উঠজব। এটি বন্ধ কিো িহে িয়। তজব িজচতিতো বসৃদ্ধি মোি্জম এটি 
পসিবত্ব ি কিো িম্ভব। িিকোি সযজহতু সিশুজেি ইসতবোচক এবং অসহংি উপোজয় 
লোলজিি িোব্বেিীি সিষেোয় সবসিজয়োগ কিজেি িুতিোং সিশুজেি িম্োি ও 
িোিীসিক িুিষেোয়, িন্তোিজক িোিীসিকভোজব আক্রমণ িো কজি কীভোজব তোজেি 
অজিৌেি্মলূক আচিণ সমোকোজবলো কিো যোয় তোি অজিক উপোয় মো-বোবোিো 
েোিজত পোিজবি।

(গ) সবকল্প িম্পজক্ব  জ্োজিি অভোব। আইি িংস্কোজিি িোজথ িোজথ কীভোজব 
বয়স্কিো সিশুজেি িোজথ ইসতবোচক এবং অসহংি উপোজয় িম্পক্ব  শতসি কিজত 
কিজত পোজিি সিই সিষেো সপতোমোতো, সিশু ও িমোেজক সেয়ো উসচত।
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অধ্যাে ২:
সব ধরদের 
িারীশরক িাশতি 
শেশিদদ্ধর  
প্রভাব সম্পশককি ি 
প্রশ্নসেহূ:
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৩৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

িো! িঙৃ্খলো ও িোসস্ত এক িয়। আিল িঙৃ্খলো িসক্তি ওপি সিভ্ব ি কজি িো। 
এটো উপলসধি, পোিস্পসিক শ্রদ্ধো ও িহিিীলতো সথজক েন্মোয়। সিশুিো  
িমূ্পণ্বরূজপ সিভ্ব িিীল সহিোজব েীবি শুরু কজি এবং যখি তোিো বড় হজত  
থোজক, তোিো বয়স্কজেি ওপি সিভ্ব িিীল থোজক – সবজিেত তোজেি সপতোমোতো –  
আত্মসিয়ন্ত্রয়জণ িষেম পূণ্বোগে মোিেু সহজিজব সবজড় উঠজত যোিো পথ সেখোজত 
পোজিি। সিশুজেি কীভোজব আচিণ কিো উসচত িোিীসিক িোসস্ত সি িম্পজক্ব  সকেুই 
বজল িো। পষেোন্তজি, সিশুজেি আঘোত কজি খোিোপ আচিজণি সিষেো সেয়ো হয়। 
এটো সিশুজেি সিখোয় তোজেি সপতোমোতো িমি্ো বো দ্ন্দ্ব সথজক পসিত্রোজণি েি্ 
িসহংিতো ব্বহোি কিো গ্রহণজযোগ্ মজি কজি।

এেোড়োও সিশুজেি আঘোত, সিশুজেি েি্ একটি সবভ্োসন্তকি বোত্ব ো সয, তোজেি 
বলো হজছে কোউজক আঘোত কিো উসচত িয়, আবোি বড়িো সিজেজেি তুলিোয় 
সেোট ও েবু্বল সিশুজেি আঘোত কিজে। সপতোমোতো কী বজল শুিুমোত্র সিটো িো, 
সপতোমোতো কী কজি, সিশুিো তোও সিজখ।

আি িম্োিজক ভজয়ি িজগে এক কজি সেখো উসচত িয়। িোসস্তি ভজয় “ভোজলো” 
আচিজণি মোজি হজলো সিশুটি িোসস্ত এড়োজছে, িম্োি সেখোজছে িো। সিশুিো  
িসত্ই িম্োি কিজত সিজখ যখি তোজেি স্কীয় গুরুত্ব মলূ্োয়ি কিো হয়। 
সপতোমোতো যখি িঙৃ্খলোি িোজম তোজেি িন্তোিজেি আঘোত কজিি, তখি সিশুিো 
“ভোজলো আচিণ” কিজত সিজখ একমোত্র িোসস্ত এড়োজিোি েি্। এবং তোিো সিজখ  
সয িসহংিতো সিয়ন্ত্রজণি একটি গ্রহণজযোগ্ উপোয় হজলো পোল্ো সহংস্তো।  

িারীশরক িাশতি বন্ধ হদল 
শক শিশুরা গকাে শকছকুর 
�দরাো ো কদর উছেঙৃ্খল 
হদে �ড়দবো?



সকন্তু যখি সপতোমোতোিো তোজেি িন্তোিজেি এবং অি্জেি মোিসবক ময্বোেো এবং 
িোিীসিকভোজব িম্োি প্রেি্বি কজি, তখি সিশুিোও িম্োি কিজত সিজখ। যখি 
বোবো-মোজয়িো সিশুজেি ইসতবোচক, অসহংি উপোজয় সিয়ন্ত্রণ কজিি, তখি সিশুিোও 
সিজখ সয, িম্োি িষ্ িো কজি দ্জন্দ্বি িমোিোি কিো সযজত পোজি।

িোিীসিক এবং অি্োি্ সিষু্ি ও লোঞ্ছিোকি িোসস্ত, ইসতবোচক িঙৃ্খলোি সবকল্প 
িয়। ইসতবোচক আচিণ িন্তোিজেি সবিঙৃ্খল কিো সতো েজূিি কথো, বিং 
তোজেিজক সিখোয় সিজেি কোজেি পসিণোম ও অজি্ি অিভূুসত িম্পজক্ব  যত্নিীল 
হজত। ইসতবোচক সিশু পোলিজক িোজষ্ট্রি িমথ্বি কিোি বোি্বোিকতো িজয়জে। 
ইসতবোচক সিশু পোলি ও িসহংিতো েোড়ো সিষেো সবস্তোজিি েি্ অজিক উপকিণ 
পোওয়ো যোয়, যো প্রসতটি সেজি ব্বহোজিি েি্ অিসূেত এবং গৃহীত হজত পোজি।

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৩৭
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গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৩৯

শুিুমোত্র িোিীসিক িোসস্ত িয়, সিশুজেি িব িিজিি সিষু্ি বো লোঞ্ছিোকি েণ্ড 
সথজক িুিষেো পোওয়োি অসিকোি আজে। আইসি িংস্কোজিি পোিোপোসি সিশুজেি 
িোজথ ইসতবোচক ও িসহংিতোমকু্ত িম্পক্ব  শতসিি প্রচোিণো চোলোজিো 
উসচত।

বোবো-মোজয়িো তোজেি িন্তোিজেি েীবজিি শুরুটো িম্ভোব্ িজব্বোত্তমভোজব কিজত 
চোি। সযিব বোবো-মোজয়িো তোজেি িন্তোিজেি আঘোত কজিি তোিো িোিোিণত 
মম্বোহত এবং অপিোিজবোজি আক্রোন্ত হজয় পজড়ি। তোজেি অসিকোংিই িোিীসিক 
বো মোিসিক িসহংিতোি সকোজিো িিজিি ব্বহোি েোড়োই, িন্তোিজেি িজগে দ্ন্দ্ব 
প্রসতজিোজিি উপোয় এবং িমোিোজিি পিোমি্ব স্োগত েোিোজব। িন্তোিজেি আঘোত 
এবং অপমোি সথজক িজি এজি তোজেিজক আমোজেি িকজলি মত মোিেু সহজিজব 
গণ্ কিজল িবোি পোসিবোসিক েীবি উন্নত হয়।

যশে িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধ 
হদিা, িাহদল শক শিশুরা আদরা 
ভেঙ্কর �শরশস্শির শিকার 
হদিা ো – োেশসক িাশতি, 
অ�োে করা বা ঘদর বন্ধ 
কদর রাখা?



িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধি একটি আইি কিো মোজি সপতোমোতোজক কোিোগোজি সপ্রিণ 
কিো িয়। এটো সিশুজেি অসিকোি পূিজণ এবং িমোজেি িজগে ইসতবোচক অসহংি 
িম্পক্ব  স্োপজি িহোয়ক হজব। সযিব সেজি িোিীসিক িোসস্ত অপিোি সহজিজব গণ্ 
হয়, সিখোজি সপতোমোতোি সবরুজদ্ধ অসভজযোগ বসৃদ্ধি সকোজিো প্রমোণ পোওয়ো যোয় িো।

িোিীসিক িোসস্তি সিজেিোজ্ো, সিশুি প্রসত িোজষ্ট্রি মোিবোসিকোি সিসশ্চত কজি। 
এি প্রথম উজদেি্ সিষেোমলূক- িবোি প্রসত স্পষ্ বোত্ব ো পোঠোজিো সয, গৃজহি 
অভ্ন্তজিও সিশুি প্রসত সকোজিো িসহংি আচিণ কিো যোজবিো। পুসলি এবং  
সবচোি সবভোগিহ সিশু িুিষেোয় েসড়ত িবোইজক সিজে্বিিো সেওয়ো উসচত সয,  
সিশু িুিষেো আইজিি বোস্তবোয়ি কিজত হজব সিশুি িজব্বোত্তম স্োথ্বজক সবজবচিোয় 
সিজখ। অসভজযোগ এবং অি্োি্ আিষু্োসিক হস্তজষেজপি মোি্জম সিশুজেি উপকোি 
পোবোি িম্ভোবিো কম, এই আইজিি প্রজয়োগ হওয়ো উসচত শুিুমোত্র েরুিী  প্রজয়োেজি, 
যখি এেোড়ো আি অি্ সকোজিো পেজষেপ সিওয়ো িম্ভব িয়। 

িারীশরক িাশতিদক অ�রাধ 
েদে করদল হািাদরা বাবা-
ো শক অশভযকুক্ত এবং আদরা 
গবশি সংখ্যক শিশু শক শিশু 
আশ্রেদকদ্রে স্াোন্শরি 
হদব ো? 

৪০  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



সিশু অসিকোি কসমটি তোজেি িোিোিণ মন্তব্ িং ৮, এ েটুি তত্ত্ব ব্োখ্ো কজিজেি যো 
সিসশ্চত কজি সিজেিোজ্োি কোিজণ ব্োপক িংখ্ক মো-বোবো সবিো কোিজণ সবচোজিি 
িমু্খীি হজবি িো:

১. সে সমসিসমি িীসত - খুব সেোজটোখোজটো কোিজণ এই আইি প্রজয়োগ কিো যোজব িো। 
বড়জেি মজি্ তুছে সববোে সযমি আেোলজত উত্োসপত হয় িো বলজলই চজল, সতমিই 
সিশুজেি সবলোজতও খুব সেোজটোখোজটো সবেজয় এই আইি ব্বহোি কিো হজব িো।

২. সিশুজেি সিভ্ব িিীল অবস্ো সবজবচিোয় এবং পোসিবোসিক সিৌহোে্ব ্ বেোয় 
িোখোি েি্ এই আইি প্রজয়োজগ অত্ন্ত িোবিোি হজত হজব। এই হস্তজষেপ তখিই 
কিো উসচত যখি, সিশুটিজক আজিো বড় ষেসত সথজক িুিষেো এবং িজব্বোচ্চ স্োথ্ব 
িষেোি প্রজয়োেি হয়।

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৪১



সিশুজেি সিজেজেি ব্থো সেয়ো সথজক সবিত কিোি েি্ মেৃ ুআঘোত কিো 
সকোজিো অথ্ব বহি কজি িো। আপসি সক ভোবজত পোজিি সয, কোজিো িন্তোি যখি 
সবপজেি মজি্ থোজক তখি তোজক আঘোত কিোি েি্ উপজেি সেজছেি? অবি্ই 
পোজিি িো।

িন্তোিজেি িুিষেোি েি্ সপতোমোতোজক িোিীসিক িসক্ত ব্বহোি কিজত হজব – 
সবজিেতঃ সিশু ও সেোট বোচ্চোজেি সষেজত্র – িব  িময়ই। এটো িন্তোি লোলি-
পোলজিি একটি স্োভোসবক অংি। একটি সিশু যসে আগুজিি সেজক হোমোগুসড় 
সেজত থোজক অথবো একটি সবপজ্জিক িোস্তোি সেজক সেৌড় সেয়, বোবো-মোজয়িো 
স্োভোসবকভোজবই তোজেি থোমোজত িোিীসিক িসক্তি ব্বহোি কিজবি – তোজেি 
আাঁকসড়জয় িজি, তোজেি তুজল এজি, সবপেজক সেসখজয় এবং সবপে িম্পজক্ব  বজল। 
সকন্তু তোজেি িোিীসিকভোজব আঘোত কজি  িমূ্পণ্বরূজপ ভুল বোত্ব ো সেয়ো হয়।  
তোজেি সিখজত হজব কীভোজব সিজেজেি সিিোপে িোখো যোয়, এবং যতষেণ িো তোিো 
তো কিজত পোজি, তোজেি সপতোমোতো তোজেি সিিোপজে িোখজব। সিশু অসিকোি 
কসমটি ব্োখ্ো কজিজেি: ১২ 

“… সিশুজেি লোলি-পোলি এবং যত্ন সিয়োি েি্ িোিীসিক িোমজথ্্ব ি ব্বহোি 
েরুিী। এটি তোজেি িুিষেো সেবোি েি্ই প্রজয়োেি। এটো ইছেোকৃত এবং 
ব্থো বো অস্সস্তেোয়ক অথবো অপেস্ কিোি মত িোসস্তমলূক িসক্তি ব্বহোি সথজক 
সবি স্তন্ত্র। বয়স্ক সহজিজব, আমিো সিজেিো একটি প্রসতিষেোমলূক িোিীসিক িসক্তি 
প্রজয়োগ এবং একটি িোসস্তমলূক লোঞ্ছিোি মজি্ পোথ্বক্ বঝুজত পোসি; সিশুজেি প্রসত 
প্রজয়োজগি সষেজত্রও এি পোথ্বক্ সবোঝো কঠিি সকেু িয়।” 

শিশুদের বড় শব�ে গথদক 
রষো করদি বাবা-োদেরা  
গয িাশতি প্রদোগ কদরে গসটাই 
শক সঠিক েে?

১২. িোিোিণ মন্তব্ িং ৮, অিজুছেে ১৪

৪২  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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িন্তোিজে ি িুিষেোি েি্ িসক্ত ব্বহোি কিো এবং তোজেি িোসস্ত সেওয়োি েি্ 
আঘোত কিোি মজি্ বড় পোথ্বক্ আজে। িব িোজষ্ট্রি আইিই িুিষেোি েি্ িসক্ত 
প্রজয়োজগি অিজুমোেি সেয়। িোিীসিক িোসস্ত প্রজয়োগ আইি কজি বোসতল কিো মোজি 
িুিষেোি েি্ িসক্ত প্রজয়োগ বোসতল কিো িয়। 



৪৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

www.endcorporalpunishment.org

িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধি সবস্তোসিত তথ্ স্োবোল ইসিসিজয়টিভ ওজয়বিোইজট 
পোওয়ো যোয়, যোি অন্তগ্বত:

•  পৃসথবীব্োপী িমস্ত সেি এবং এলোকোি সবস্তোসিত স্তন্ত্র প্রসতজবেি।

•  িোিীসিক িোসস্তি আইসি শবিতো এবং এটি সিসেজদ্ধি েি্ আইি িংস্কোজিি 
তোৎষেসণক িুজযোগ িম্পসক্ব ত শবসবেক এবং আঞ্চসলক তজথ্ি তোসলকো।

•  কীভোজব েোসতিংঘ ও আঞ্চসলক মোিবোসিকোি ব্বস্ো িোিীসিক িোসস্ত সমোকোসবলো 
কজি এবং এই প্রসক্রয়ো ব্বহোি কজি কীভোজব আইি িংস্কোি উৎিোসহত কিো যোয়।

•  িোিীসিক িোসস্তি প্রসত মজিোভোব ও এি প্রজকোপ এবং বয়স্ক ও িমোজে  
সিশুজেি িোিীসিক িোসস্তি প্রভোজবি গজবেণোি িোিোংি।

• সিজেিোজ্ো বোস্তবোয়ি িমথ্বজিি তথ্।

•  সবসভন্ন ভোেোি সবে্মোি তথ্িহ শবসবেক ও আঞ্চসলক অ্োেজভোজকসি 
সিজিোজি্বি একটি সবি্োি।

গ্াবাল ইশেশিদেটিভ 
ওদেবসাইট: 
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ে্য গ্াবাল ইশেশিোটিভ টকু  এন্ড অল করদ�ারাল �াশেিদেন্ট

ে্ স্োবোল ইসিসিয়োটিভ টু এডে অল কিজপোিোল পোসিিজমন্ অি সচলজরেি িোিীসিক িোসস্তি িোব্বেিীি 
সিজেিোজ্ো এবং বে্ব জিি প্রচোি ও আইি িংস্কোি সবেজয় সবিোমজূল্ কোসিগসি িহোয়তো এবং পিোমি্ব 
প্রেোি কজি। 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment
গসভ ে্য শিলদরেে সকুইদেে

সিভ ে্ সচলজরেি িুইজেি িব িিজিি িোিীসিক িোসস্ত সিসেজদ্ধ িমথ্বি সেয়। ১৯৭৯ িোজল সিভ ে্ 
সচলজরেি িুইজেি সবজবেি প্রথম সেি সহজিজব িুইজেজি স্পষ্ভোজব িোিীসিক িোসস্ত সিসেদ্ধ কিোি েি্ 
অবেোি সিজখজে। প্রসতষ্োিটি িোিীসিক িোসস্তি িমি্োটি তুজল িজি একটি আইসি সিজেিোজ্ো এবং 
বে্ব জিি সবেয়টি বোস্তবোয়জি এবং িোেনিসতক এজেডেোি মজি্ গণ্ কিোি েি্  কোে কজি 
যোজছে।

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

শিশুদের উ�র সেতি 
িারীশরক িাশতি বন্ধ 
করার সেে এদসদছ। 
শিশুদের সম্াে 
ও েযকিাোর অশধকার 
এবং সশহংসিা গথদক 
সকুরষো শেদি হদব 
এখেই।
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