
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  1

শিশুদের প্রশি 
সব ধরদের
িারীশরক িাশতি 
শেশিদ্ধকরণ
শিশু ও তরুণ বয়সীদের জন্য 
প্রদ্নোত্তর



প্রথম প্রকনোিঃ ২০০৯

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

সংদিনোশিত সংস্করণ প্রকনোশিত ২০১৭ 

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

www.endcorporalpunishment.org

চ্যনোশরটি শনবন্ধন নং. ৩২৮১৩২।

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

গসভ ে্য শিলদরেে সইুদেে

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.se 

সসভ ে্য শচলদরেন সুইদেন, সসভ ে্য শচলদরেন অ্যনোদসনোশসদয়িন এর একটি অংি, যনো সুইজনোরল্যনোদডে শনবশন্ধত 
২৯টি সসভ ে্য শচলদরেন সংস্নোর একটি ফনোউদডেিন এবং শবদবের সব্ববহৃৎ শিশু অশিকনোর সংগঠদনর একটি। 
সসভ ে্য শচলদরেন ইন্নোরন্যনোিননোল হদছে সসভ ে্য শচলদরেন অ্যনোদসনোশসদয়িন অন্তভু্ব ক্ত একটি আন্তজ্ব নোশতক 
কনোয্বক্রম বনোস্তবনোয়নকনোরী প্রশতষ্নোন।

সসভ ে্য শচলদরেন সুইদেন প্রিনোন অশফস: Rädda Barnen, SE-107 88 Stockholm,  
Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.
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শে	গের	িরীর	ও	অশতিদবের	প্রশি	শ্রদ্ধা	 
	�াওো	সব	শিশুরই	অশধকার	বদল	শবদবশিি	

হে।	শিশুদের	ও�র	িারীশরক	িাশতি	প্রদোগ	করা	
হদল	িাদের	এই	োেবাশধকারটি	লশঘিি	হে।	
িা সদ্বেও অদেক গেদিই এটা খুব প্রিশলি এবং 
আইেগিভাদব সঠিক বদল েদে করা হে।

শিশু অশিকনোর শবষয়ক জনোশতসংঘ কনদভনিন ও অন্যনোন্য আন্তজ্ব নোশতক আইদন বলনো হয় 
সয, সব সেদিই শিশুদের ওপর সব রকম িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ করনো উশচত, আর অদনক সেিই এটি 
শনশষদ্ধ করনোর জন্য তনোদের সেদির আইন পশরবত্ব ন করদে।

ইদতনোমদি্যই সম্পূণ্বভনোদব শিশুদের শবরুদদ্ধ িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ কদরদে এমন সেিগুদলনোর একটি 
তনোশলকনো এখনোদন পনোওয়নো যনোদব: https://endcorporalpunishment.org/countdown/ 

শিশুদের শবরুদদ্ধ িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধকরণ সম্দক্ব  প্রনোয়িই মনোনদুষর মদন অদনক প্র্ থনোদক। 
এই পুশস্তকনোটির অথবনো বকুদলটটির লক্্য শিশু এবং অল্পবয়সী সেদলদমদয়দের জন্য সসসব প্র্গুদলনোর 
সহজদবনোি্য উপনোদয় উত্তর প্রেনোন। এেনোডনো প্রনোপ্তবয়স্কদের জন্য অন্য একটি সংস্করণ ও সু্কদল িনোরীশরক 
িনোশস্ত সংক্রনোন্ত উত্নোশপত প্রদ্র ওপর আরও একটি সংস্করণ আদে। শনদ্নোক্ত ওদয়বসনোইদট এই েদুটনো 
পনোওয়নো যনোদব: www.endcorporalpunishment.org 
বনো  https://resourcecentre.savethechildren.net



৪ শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

৬ 	 িব্দদকনোষ:িদব্দর অদথ্বর ব্যনোখ্যনো

৭	 িনোরীশরক িনোশস্ত কী? 

১০		শিশু অশিকনোর শবষয়ক জনোশতসংঘ কনদভনিন কী এবং এটনো শিশুদের 
িনোরীশরক িনোশস্ত সম্দক্ব  কী বদল?

১২	 িনোরীশরক িনোশস্ত শক সশত্যই কষ্টেনোয়ক?

১৪		আমনোর সেদির সবশিরভনোগ প্রনোপ্তবয়স্করনো িনোরীশরক িনোশস্তদক সবআইনী 
করদত চনোন ননো। আমনোদের শক তনোদের কথনো  সিনোননো উশচত নয়?

১৬		শকেু প্রনোপ্তবয়স্করনো বদলন সয, শিিদব িনোরীশরক আঘনোদত তনোদের সকনোদননো 
ক্শত হয়শন। মনো-বনোবনো িনোরীশরক িনোশস্ত ননো শেদল শক তনোরনো জীবদন সফল 
হদত পনোরদতন?

১৭		শিশুরনো এর সচদয়ও খনোরনোপ অদনক শকেুর শিকনোর হদছে। তনোহদল শুিু 
মনোরদিনোর শনদয় এত কথনো সকন?

১৮		সন্তনোনদের কীভনোদব লনোলনপনোলন করনো হদব তনো ঠিক করনোর অশিকনোর প্রদত্যক 
মনো-বনোবনোর আদে। শিশু গুরুতরভনোদব শনয্বনোশতত ননো হদলও শক সরকনোদরর 
এদত হস্তদক্প করনো উশচত?

২১	 	সব িরদনর আঘনোত শনশষদ্ধ ননো কদর, সকন মনো-বনোবনোদের বলনো হদছে ননো 
কীভনোদব শিশুদক শনরনোপদে আঘনোত করনো যনোয়?

২২	 	অল্পবয়সীরনো কখদননো কখদননো িনোরীশরক িনোশস্তদক সকনোন সমস্যনো বদলই মদন 
কদর ননো। সরকনোদরর শক তনোদের কথনো সিনোননো উশচত নয়?

২৪ 		শকেু বয়স্করনো মদন কদরন সয, শিশুদক প্রহনোর এবং ‘সনেহময় আঘনোত’ করনোর 
মদি্য বড পনোথ্বক্য আদে।	িনোরীশরক	িনোশস্ত	শনশষদ্ধ	করনোটনো	শক	অশতশরক্ত	
কদঠনোর	হদয়	যনোদছেননো?

প্রশ্নসেহূ:
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২৬		শকেু মনোনষু বদলন সয, িনোরীশরক িনোশস্তর শবষদয় তনোদের িমমীয় অনদুমনোেন 
আদে। সসদক্দরে তনোদেরদক এটি বন্ধ করদত বলনো শক শবষম্যমপূলক নয়?

২৭	 	অদনক সময় সেখনো যনোয়, মনো-বনোবনো, শিক্ক ও শিশুদের সদগে সংশলিষ্ 
ব্যশক্তদের জীবনযনোপন খুবই কঠিন। িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ করনোর জন্য 
সরকনোদরর শক উশচত নয় তনোদের জীবনমনোন উন্নয়দনর জন্য অদপক্নো করনো? 

২৮ 		িনোরীশরক িনোশস্ত অববি করনো সকন প্রদয়নোজন বদল মদন করদেন?  
এর প্রদয়নোগ বন্ধ করনোর শবষয়টি শক বডদেরদক সিখনোদত পনোরনো যনোয় ননো?

৩০ 		আমনোদের সংসৃ্কশতদত িনোরীশরক িনোশস্ত খুবই স্নোভনোশবক শবষয়। এটনোদক 
অববি করনোর সচষ্টনো শক আমনোদের সংসৃ্কশতর প্রশত এক প্রকনোর শবষম্য নয়?

৩৩ 		শিশুদের আঘনোত করনো সেদড সেয়নো বডদের জন্য এত কঠিন সকন?

৩৪ 		িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ করনো হদল শিশুরনো শক সব শকেুর প্রশত শ্রদ্ধনো হনোশরদয় 
আরও উছেঙৃ্খল হদয় যনোদব ননো?

৩৫ 		িনোরীশরক িনোশস্তর শনদষিনোজ্নো হদল শক শিশুরনো আদরনো ভয়ঙ্কর পশরশস্শতর 
শিকনোর হদতনো ননো – সযমন, মনোনশসক িনোশস্ত, অপমনোন বনো ঘদর বন্ধ কদর 
রনোখনো সথদক?

৩৭ 		িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ হদল অদনক মনোতনোশপতনোদক শক সজদল আর শিশুদের 
আশ্রদম পনোঠনোদননো হদব ননো?

৩৮ 		শিশুদের শবশভন্ন শবপে সথদক রক্নো করদত মনোতনোশপতনোরনো সয িনোশস্ত প্রদয়নোগ 
কদরন, সসটনো শক ঠিক?



িব্দদকাি

লাঞ্ছো কনোউদক উদদেি্যমপূলকভনোদব আঘনোত করনোর মদতনো অপরনোি। 

শেদিধাজ্া সকনোদননো শকেুর অনমুশত ননোই। শিশুদের আঘনোত করনো যখন 
সকনোদননো সেদি ‘শনশষদ্ধ’ করনো হয়, সস সেদির কনোদরনোরই শিশুদের আঘনোত 
করনোর অনমুশত ননোই বদল শবদবশচত হয়।

প্রিারণা যনো শকেু সঠিক নয় বদল শববেনোস করনো হয়, তনো পশরবত্ব দনর জন্য 
সচষ্টনো করনো।

ববিে্য সকনোদননো উপযুক্ত কনোরণ েনোডনোই সকনোদননো ব্যশক্ত বনো সগনোষ্ীর সলনোদকদের 
অন্য কনোদরনো চনোইদত সেনোট বনো নীচু মদন করনো। উেনোহরণস্রূপ, সকনোদননো শনশে্বষ্ট 
িদম্বর মনোনদুষর সনোদথ খনোরনোপ আচরণ করনো বনো বডদের তুলননোয় শিশুদের 
সনোদথ খনোরনোপ ব্যবহনোর করনো।

সোে সরুক্া এ কথনোটি দ্নোরনো সবনোঝনোদননো হদছে সয, বডদের মদতনোই 
শিশুদেরও সব িরদনর সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর অশিকনোর আদে। 
উেনোহরণস্রূপ, যশে একটি পপূণ্ববয়স্ক মনোনষুদক আঘনোত করনো অপরনোি বনো 
অন্যনোয় হয়, শিশুদক আঘনোত করনোও সমনোনভনোদব অপরনোি বনো অন্যনোয় শহদসদব 
শবদবশচত হওয়নো উশচত।

োেবাশধকার সমৌশলক অশিকনোর যনো প্রদত্যক মনোনদুষর আদে বদল শবদবের 
সবনোই একমত।

অববধ বা গবআইেী যনো শকেু আইদনর শবরুদদ্ধ।

আইে শকেু শনয়দমর সমনোহনোর যনো একটি সেদির জনগনদক বদল সেয় তনোদের 
আচরণ সকমন হওয়নো উশচত।

ববধ বা আইেসম্মি সকনোদননো শকেু একটি সেদি ‘শবি’ বনো ‘আইনসম্মত’, 
মনোদন হল সস সেদির আইন অনযুনোয়ী এটনো অনদুমনোশেত।

৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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িারীশরক ের্াো শনদজর িরীদরর উপর শনয়ন্ত্রণ থনোকনো। সবনোর িনোরীশরক 
ময্বনোেনোপনোবনোর অশিকনোর রদয়দে এবং সবনোই সযন অনভুব করদত পনোদর সয 
তনোদের িরীর সব িরদনর সশহংসতনো সথদক শনরনোপে।

ইশিবািক িঙৃ্খলা শিশুর লনোলন-পনোলন ও তনোর সদগে সযনোগনোদযনোদগর জন্য 
অশহংস ও শ্রদ্ধনোপপূণ্ব পদ্ধশত অবলম্বন করনো যনো তনোর সুস্ শবকনোি ও শিখনদক 
উৎসনোশহত কদর।

প্রশিদরাধ সকনোদননো শকেু ঘটনোর আদগই বন্ধ করনো।

শেশিদ্ধকরণ যখন সেদির সকনোদননো আইন অনযুনোয়ী আপননোর শকেু একটনো 
করনোর অনমুশত থনোদক ননো।

সরুক্া সকনোদননো শকেু বনো কনোউদক শনরনোপে রনোখনো। সশহংসতনো সথদক শিশুদক 
‘সুরক্নো’ মনোদন তনোদের সশহংসতনো সথদক শনরনোপে রনোখনো।

ঐশিহ্য বা ঐশিহ্যগি  সকনোদননো শকেু েীঘ্ব সময় িদর হদত থনোকনো।

লঘিে করা কনোদরনো মনোনবনোশিকনোর ‘লশঘিত’ হদল, তনোদের মনোনবনোশিকনোরদক 
ময্বনোেনো সেয়নো হয়শন বদল মদন করনো হদব।

সশহংসিা উদদেি্যমপূলকভনোদব কনোউদক িনোরীশরকভনোদব আঘনোত করনো।



‘িনোরীশরক িনোশস্ত’ মনোদন শেশহক িশক্ত ব্যবহনোর কদর কনোউদক এমনভনোদব িনোশস্ত সেয়নো 
সযন তনোরনো আহত হয় বনো অস্শস্তর মদি্য পদড। িশক্ত ব্যবহনোর কদর সয সকনোদননো 
িনোশস্তপ্রদয়নোগ করনোই হদলনো িনোরীশরক িনোশস্ত, তনো যত হনোলকনোই সহনোক ননো সকন।

উেনোহরণস্রূপ, যশে একটি শিশু তনোর পনোনীয় সফদল সেয় এবং তনোঁর মনো বনো বনোবনো 
িনোশস্তস্রূপ তনোর হনোদত আঘনোত কদরন, সসটনোই িনোরীশরক িনোশস্ত শহদসদব শবদবশচত 
হদব। িনোরীশরক িনোশস্ত প্রনোয়ই সন্তনোনদের আঘনোত করনোয় (চনোপডনোদননো বনো শপেদন 
আঘনোত করনো) রূপ সনয়। শকন্তু এর অন্যনোন্য িরণও আদে, (সযমন শিশুদের 
লনোশথ সেয়নো, তনোদের ঝনোঁকুশন সেয়নো, তনোদের অস্শস্তকর অবস্নোয় থনোকদত বনোি্য 
করনো।) যশে সু্কদল একটি শিশুর সকনোদননো একটি প্রদ্র উত্তর জনোননো ননো থনোদক এবং 
সসজন্য তনোর শিক্ক তনোদক একটি েীঘ্ব সমদয়র জন্য এক পনোদয় েনোঁডনোদত বনোি্য 
কদরন, সসটনোও িনোরীশরক িনোশস্ত। 

িনোশস্তর অন্যনোন্য িরণও আদে যনো িনোরীশরক নয়, শকন্তু সসগুদলনোও সমনোন শনষু্র 
িরদনর - উেনোহরণ স্রূপ, ইছেনোকৃতভনোদব শিশুদের ভয় সেখনোদননো বনো শবব্রত সবনোি 
করনোদননো। এই িরদনর িনোশস্ত শিশুদের জন্য খুবই অসম্মনোনজনক এবং িনোরীশরক 
িনোশস্তর মদতনোই অদযৌশক্তক। শিশুদের িনোরীশরক িনোশস্ত শবশভন্ন স্নোদন ঘটদত পনোদর – 
শনদজর বনোশড, সু্কলসহ অন্যনোন্য স্নোদন সযখনোদন শিশুদের রনোখনো হয় বনো যত্ন সনয়নো হয় 
এবং কনোরনোগনোর বনো অন্যনোন্য স্নোন সযখনোদন শিশুদের আটক রনোখনো হয়।

িনোরীশরক িনোশস্তসহ সব িরদনর ক্শতকর িনোশস্ত অন্যনোয় এবং তনো শনশষদ্ধ 
করনো উশচত।

িারীশরক িাশতি কী?

৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ





শিশু অশিকনোর শবষয়ক জনোশতসংঘ কনদভনিন, বনো UNCRC, এখন পয্বন্ত 
শিশুদের অশিকনোর রক্নোয় প্রকনোশিত সবদচদয় সম্পূণ্ব তনোশলকনো। এর ৫৪টি 
অনদুছেে বনো অংদি শিশুদের প্রনোপ্য সব অশিকনোদরর বণ্বননো রদয়দে। ১৯৬টি 
সেি এই কনদভনিন স্নোক্র কদরদে - যনো অন্য সকনোদননো মনোনবনোশিকনোর 
কনদভনিদনর সচদয় সবশি।

শিশু অশিকনোর শবষয়ক জনোশতসংঘ কশমটির েনোশয়ত্ব সযসব সেি এই কনদভনিদন 
স্নোক্র কদরদে তনোরনো আসদলই সসটি পনোলন করদে শকননো তনো শনশচিত করনো। 
কশমটি স্পষ্ট কদরদে সয, স্নোক্রকনোরী সেিগুশলদত সঠিকভনোদব শিশুদের 
মনোনবনোশিকনোর রক্নো করনোর সক্দরে শিশুদের প্রশত সব িরদনর িনোরীশরক িনোশস্ত 
শনশষদদ্ধর জন্য আইন থনোকদত হদব।

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

১০  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ





িারীশরক িাশতি শক সশি্যই 
কষ্টোেক? 
হ্যনো,ঁ শনশচিত ভনোদবই! বডরনো প্রনোয়িই বঝুদত পনোদরন ননো সয িনোরীশরক িনোশস্ত 
মনোনশসক ও িনোরীশরক ে’ুভনোদবই শিশুর জন্য কদষ্টর কনোরণ হদয় থনোদক। 

িনোরীশরক িনোশস্ত শিশুদক শুিু িনোরীশরক ও মনোনশসকভনোদবই কষ্ট সেয়ননো, এটনো 
খুব অপমনোনজনকও হদত পনোদর। শিশুদের অনভুপূ শত ও িনোরীশরক িনোশস্ত সম্দক্ব  
আদরনো সবিী জনোননোর জন্য এখন শববেজদুড এ শবষদয় গদবষণনো করনো হদছে। এইসব 
গদবষণনোয়, শিশুরনো প্রনোপ্তবয়স্কদের বলদে সয, এটি ভীষণ কষ্টেনোয়ক।

শিশুদের প্রশত সশহংসতনো সম্শক্ব ত জনোশতসংঘ মহনোসশচদবর গদবষণনোটি এ সম্শক্ব ত 
সবদচদয় বড গদবষণনো শহদসদব স্ীকৃত।১ গদবষণনোয় সনতৃত্বেনোনকনোরী অি্যনোপক 
পনোওদলনো সনোশজ্ব ও শপনদহইদরনো ২০০৬ সনোদল শলদখদেন:

‘গদবষণনো প্রশক্রয়নো চলনোকনোদল, সব িরদনর সশহংসতনো জরুশর শভশত্তদত বন্ধ 
করনোর জন্য শিশুরনো ক্রমনোগতভনোদব তনোদের মতনোমত প্রকনোি কদরদে। আঘনোত 
সম্দক্ব  সনোক্্য শেদত শগদয় শিশুরনো শুিুমনোরে িনোরীশরকই নয় মনোনশসক আঘনোদতর 
কথনোও বদলদে, এর জন্য বয়স্কদের কনোদে এর গ্রহণদযনোগ্যতনোই নয়, অনদুমনোেনদকও 
একইভনোদব েনোয়ী কদরদে তনোরনো। আসদল সরকনোদরর উশচত এটিদক অত্যন্ত 
গুরুত্বপপূণ্ব শহদসদব গ্রহণ করনো, যশেও এটি নতুন সকনোদননো সংকট নয়। িতনোব্দীকনোল 
িদর সলনোকচকু্র অন্তরনোদল বডদের হনোদত শিশুরনো সশহংসতনোর শিকনোর হদয় আসদে। 
তদব এসব সশহংসতনো এখন েিৃ্যমনোন হদয় উঠদে। এ সথদক সুরক্নো পনোবনোর জন্য 
শিশুদের শন:িত্ব  অশিকনোরদক আমরনো আর অগ্রনোহ্য করদত পনোশরননো।’ 

১. শিশুদের শবরুদদ্ধ সশহংসতনোর ওপর জনোশতসংঘ মহনোসশচদবর অি্যয়ন শববেব্যনোপী শিশুদের প্রশত সশহংসতনো শবষয়ক গদবষণনোর 
একটনো শবরনোট অংি। জনোশতসংদঘর একটি েল অদনক সংখ্যক শিশু, প্রনোপ্তবয়স্ক এবং সংস্নোদক তনোদের সেদির শিশুদের প্রশত 
সশহংসতনো সম্দক্ব  শজজ্নোসনো কদরদেন। গদবষণনোর প্রনোশপ্ত সম্দক্ব  আপশন এখনোদন শবস্তনোশরত পডদত পনোদরন  
http://www.unviolencestudy.org/

১২  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



িনোরীশরক িনোশস্ত সম্দক্ব  অন্যনোন্য গদবষণনো ২ আমনোদেরদক জনোননোয় সয এটনো কীভনোদব 
মনোনদুষর ক্শত করদত পনোদর। উেনোহরণস্রূপ, ২০০২ সনোদল প্রকনোশিত একটি বড 
গদবষণনোয় সেখনো যনোয় সয সযসব শিশু তনোদের মনোতনোশপতনোর দ্নোরনো িনোরীশরক িনোশস্তর 
মদুখনোমশুখ হদয়শেল তনোদের মদি্য শবশভন্ন সমস্যনো সেখনো সেয়নোর আিঙ্কনো সবিী শেদলনো। 
সযমন আক্রমণনোত্মক, বনু্ধত্বপপূণ্ব নয় এমন আচরণ, ভনোদলনোমন্দ বঝুদত অসুশবিনো 
এবং মনোনশসক স্নোস্্য সমস্যনো।

এই সকল গদবষণনো গুরুত্বপপূণ্ব। এমনশক সকনোদননো গদবষণনো যশে ননোও হত, িনোরীশরক 
িনোশস্ত তবওু অন্যনোয় শহদসদব শবদবশচত হত। এমনশক কনোউদক আঘনোত কদর তনোদের 
গুরুতর েীঘ্বদময়নোেী ক্শতর কনোরণ ননো হদলও, কনোউদক আঘনোত করনোটনোই অন্যনোয়। 
আমরনো জনোশন বয়স্কদের আঘনোত করনো অন্যনোয় এবং তনোদের মতই শিশুদেরও 
সযদকনোদননো সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর অশিকনোর আদে।

২. আপশন পুশস্তকনোটির প্রনোপ্তবয়স্ক সংস্করদণ গদবষণনো অি্যয়দনর শবষদয় আদরনো সবশি পডদত পনোদরন, যনো আপশন স্নোবনোল 
ইশনশিদয়টিভ টু এডে অল করদপনোরনোল পনোশনিদমন্ অফ শচলদরেন, www.endcorporalpunishment.org অথবনো 
সসভ ে্য শচলদরেনস শরদসনোস্ব সসন্নোর, resourcecentre.savethechildren.net সথদক সপদত পনোদরন।

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ১৩



১৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

গেদির গবশিরভাগ বেস্করা 
িারীশরক িাশতিদক গবআইেী 
করদি িাে ো। িাদের 
কথা শক আোদের গিাো 
উশিি েে?

ননো। শিশুদের সশহংসতনো সথদক রক্নো পনোওয়নোর অশিকনোর আদে, এমনশক সবনোই 
যশে এদত একমত ননো হয় তবওু।

এই ব্যনোপনোদর সরকনোরদক শনশচিত করদত হদব সয শিশুদের অশিকনোর রক্নো করনো 
হদছে। রনোজনীশতশবেদেরও যনো সঠিক তনোই করনো উশচত এবং এই শবষদয় তনোঁদের 
একটি পক্ শনদত হদব, এমনশক অশিকনোংি সলনোদকরনো যশে এদত সম্মত ননোও হন।

প্রনোয় সব সেি যনোরনো শিশুদের প্রশত সব িরদনর িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ কদরদে, 
সসখনোনকনোর অশিকনোংি বয়স্করনো প্রথদমই রনোশজ হনশন - শকন্তু একবনোর যখন 
আইন শতশর করনো হয়, তখন অদনক মনোনষু তনোদের মত পশরবত্ব ন করদত বনোি্য 
হন এবং ভনোবদত শুরু কদরন সয িনোরীশরক িনোশস্ত অন্যনোয় শেল। কদয়ক বেদরর 
মদি্যই বয়স্করনো পুরদননো শেদনর কথনো সভদব শবশমিত ও লশজিত হদবন সয, শকেু 
সলনোক মদন করদতনো শিশুদের আঘনোত করনো সঠিক শেল। 

এেনোডনোও, িনোরীশরক িনোশস্তর ওপর মনোনদুষর মতনোমত সম্শক্ব ত সমীক্নোর ফলনোফল 
সবসময় শনভ্ব রদযনোগ্য নয়, কনোরণ কতজন মনোনষু এই শবষয়টি জনোদন এবং কীভনোদব 
প্র্টি করনো হয় তনোর ওপর শনভ্ব র কদর তনোদের উত্তর বেদল সযদত পনোদর।



“এেেশক রশে  
 সকদলও অসম্মি 
হে, িার�রও  
 শিশুদের সশহংসিা 
গথদক সরুশক্ি  
 থাকার অশধকার  
	 	 	 	 আদে।”



১৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িার ীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

শকেু বেস্করা বদলে গর বিিদব 
িারীশরক আঘাদি িাদের 
গকাদো ক্শি হেশে। ো-
বাবা	িারীশরক	িাশতি	ো	শেদল	
শক	িারা	েীবদে	সফল	হদি	
�ারদিে?
আসদল এটনো সকউ বলদত পনোদরন ননো সয শিিদব িনোশস্তর শিকনোর ননো হদল বত্ব মনোদন 
তনোদের অবস্নো সকমন হত।

যনোরনো শিশুদের আঘনোত কদরন, সনোিনোরণত তনোরনো শনদজরনোই শিিদব আঘনোতপ্রনোপ্ত 
হদয়শেদলন। শিশুদের আঘনোত করনোর জন্য আদগর যুদগর মনোনষুদক েনোয়ী কদর 
সকনোন লনোভ সনই, কনোরণ তখন তনোরনো স্নোভনোশবক শবদবচননো কদরই তনো কদরশেদলন। 
শকন্তু সমদয়র পশরবত্ব ন হদয়দে এবং এখন আমরনো জনোশন সয, শিশুদের আঘনোত 
করনো অন্যনোয় এবং তনো খুব ক্শতকর হদত পনোদর। আজ আমরনো বঝুদত পনোশর সয, 
আর সবনোর মত শিশুদেরও সমনোন অশিকনোর আদে - এবং এটি শনশচিত করনোর 
সময় হদয়দে সয সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর অশিকনোরসহ তনোদের সবিরদণর 
অশিকনোরই রক্নো করনো হদছে।

শকেু মনোনষু মদন কদরন সয, “শিিদব িনোরীশরক িনোশস্তর শিকনোর হদলও এখন আশম 
ঠিক আশে।” সবদড ওঠনোর সমদয় ননোননোরকম বনোদজ অশভজ্তনোর শিকনোর হদয়দেন 
এমন অদনক মনোনষুই পরবতমীদত আর সকনোদননো সমস্যনোর সম্মুখীন হনশন। শকন্তু 
তনোরনো সকউই বলদবন ননো সয, সসইসব অশভজ্তনো ভনোদলনো শকেু শেল। তনোদের 
ঠিকঠনোক সবদড ওঠনোর সপেদন শিিদবর বনোদজ অশভজ্তনোগুদলনো সকনোদননো সহনোয়ক 
ভপূ শমকনো পনোলন কদরশন, বরং কীভনোদব তনোরনো সসসদবর সমনোকনোদবলনো কদরদেন সসটনোই 
তনোদের সনোহনোয্য কদরে। 



শিশুরা	এর	গিদেও	খারা�	
অদেক	শকেুর	শিকার	হদছে।	
িাহদল	শুধ	ুোরদধার	শেদে	
এি	কথা	গকে?

“িঙৃ্খলনোর” ননোদম শিশুদের শবরুদদ্ধ শহংস্রতনো সশহংসতনোর সবদচদয় সনোিনোরণ রূপ।৩ 

শববেজদুড প্রশত বের হনোজনোর হনোজনোর শিশু িনোরীশরক িনোশস্তর শিকনোর হদয় মনোরনো 
যনোদছে এবং লনোদখনো শিশু আঘনোতপ্রনোপ্ত হদছে। এ িরদণর ঘটননোগুদলনো শিশুদেরদক 
সশহংসতনো সহজভনোদব সমদন শনদত সিখনোদছে। যনোর ফদল পরবতমীদত তনোদের মদি্য 
উগ্র বনো সশহংস আচরদণর প্রবণতনো শতশর হদত পনোদর। 

যখন আইন শিশুদের আঘনোত করদত প্রনোপ্তবয়স্কদের অনমুশত সেয়, তনো প্রমনোণ 
কদর সয, সমনোজ শিশুদের পপূণ্ব মনোনদুষর অশিকনোর ননো শেদয় কম গুরুত্বপপূণ্ব সম্শত্ত 
শহসনোদব শবদবচননো করদে। িনোরীশরক িনোশস্তর প্রশত শনদষিনোজ্নো সঘনোষণনোর মনোি্যদম 
প্রমনোণ করনো যনোয় সয, সমনোদজ শিশুরনোও গুরুত্বপপূণ্ব। এর মনোি্যদম সমনোদজ শিশুদের 
প্রশত েশৃষ্টভগেী ও আচরদণ ইশতবনোচক পশরবত্ব ন আননো সম্ভব হয়। িনোরীশরক িনোশস্তর 
আইশন অনদুমনোেন বজনোয় সরদখ সকনোদননো সেিই েনোশব করদত পনোদরননো সয তনোরনো 
শিশুদের অশিকনোদরর প্রশত শ্রদ্ধনোিীল শকংবনো শিশুদের সুরক্নোর জন্য তনোদের সকনোদননো 
কনোয্বকরী ব্যবস্নো আদে।

৩. ইউশনদসফ (২০১৪), স্পষ্ট েশৃষ্টদত লকুনোশয়ত: শিশুদের প্রশত সশহংসতনোর 
একটি পশরসংখ্যনোনগত শবদলিষণ, NY: UNICEF
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সন্ােদের কীভাদব লালে�ালে 
করা হদব িা ঠিক করার 
অশধকার প্রদি্যক ো-বাবার 
আদে। শিশু গুরুিরভাদব 
শের্াশিি ো হদলও শক 
সরকাদরর এদি হতিদক্� করা 
উশিি? 
শিশুরনো তনোদের মনো-বনোবনোর সম্শত্ত নয়- তনোদেরও শনজস্ অশিকনোর আদে।

পশরবনোরসহ সকল সক্দরে এই অশিকনোরদক অবি্যই সম্মনোন করদত হদব। 
একটি পশরবনোদর বড-সেনোট সবনোরই সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর অশিকনোর 
আদে। পশরবনোদরর বডদের সযমন পরস্পরদক আঘনোত করনো ঠিক নয়, সতমশন 
শিশুদেরদকও বডদের আঘনোত করনো উশচত নয়। আইদন এমন কথনোরই উদলেখ 
থনোকনো প্রদয়নোজন।

শিশু অশিকনোর শবষয়ক জনোশতসংঘ কনদভনিন বলদে সয পশরবনোর খুবই 
গুরুত্বপপূণ্ব। এটি আদরনো বদল সয মনোতনোশপতনোর একটি েনোশয়ত্ব হদছে শিশুদের 
সেখনোদিনোননো করনো এবং শিশুর সদব্বনোত্তম স্নোথ্ব রক্নোর জন্য উপযুক্ত আচরণ করনো।

শকেু মনোনষু মদন কদরন সয শিশুদের আঘনোদতর মনোি্যদম িনোশস্ত শেদল তনো তনোদের 
জন্য ভনোল ফল সেয়। শকন্তু শিশু অশিকনোর শবষয়ক কশমটি বদলদে সয িনোরীশরক 
িনোশস্ত শিশুদের জন্য কখনও ভনোল নয় এবং এটি অদনক গদবষণনোর প্রমনোণ দ্নোরনো 
সমশথ্বত। শিশুদের সদব্বনোত্তম স্নোথ্ব রক্নোর জন্য তনোদের িনোরীশরক িনোশস্তসহ সব 
িরদনর সশহংসতনো সথদক রক্নো করদত হদব। 

১৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



“শিশুরা	িাদের	
ো-বাবার	
সম্পশতি	েে	”



“শেরা�দে	
আঘাি	করা	
বদল	গকাদো	 
	 	 	 শকেু	গেই”
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সব ধরদের আঘাি শেশিদ্ধ 
ো কদর, গকে োিাশ�িাদক 
বলা হদছে ো কীভাদব শিশুদক 
শেরা�দে আঘাি করা রাে?
‘শনরনোপে	’ আঘনোত বদল সকনোদননো শজশনস সনই। সকল আঘনোতই শিশুদের প্রশত 
অসম্মনোনজনক। এবং এটি তনোদের শনদজদের িরীদরর ওপর পপূণ্ব শনয়ন্ত্রণ ও সম্মনোন 
পনোবনোর অশিকনোরদক নষ্ট কদর।

সবি শকেু গদবষণনোর ফলনোফদল উদঠ এদসদে, মেৃ ুিনোরীশরক আঘনোত সথদক অদনক 
গুরুতর সশহংসতনোর ঘটননো ঘদট সযদত পনোদর। গদবষণনো সথদক আদরনো জনোননো যনোয় 
সয, প্রনোপ্তবয়স্করনো কত সজনোদর শিশুদের আঘনোত করদে তনো সঠিক ভনোদব শনরূপণ 
করদত পনোদর ননো। সেখুন, ‘িনোরীশরক িনোশস্ত শক সশত্যই কষ্টেনোয়ক		?’  
পৃষ্নো: ১২

শকেু সেি শিশুদের ওপর গ্রহণদযনোগ্য মনোরেনোর িনোশস্ত প্রচশলত সরদখ আইন চনোল ু
করনোর সচষ্টনো কদরশেল। উেনোহরণস্রূপ, শুিুমনোরে একটি শনশে্বষ্ট বয়স বনো শনশে্বষ্ট 
শলদগের শিশুদক আঘনোত করনো যনোদব শকংবনো শনশে্বষ্ট শকেু উপনোদয় শিশুদের আঘনোত 
করনো যনোদব। শকন্তু এটি অন্যনোয় এবং অগ্রহণদযনোগ্য একটি ব্যনোপনোর। কনোরণ  
সকউই সকনোদননোশেন বলদবন ননো, ননোরী ও বদৃ্ধদের ওপর সকনোদননো িরদণর সশহংসতনো 
গ্রহণদযনোগ্য হদত পনোদর। একইভনোদব শিশুদের ওপর সশহংসতনোও অন্যনোয় শহদসদব 
শবদবচননো করনো উশচত। তনোদেরও অশিকনোর আদে আক্রমণ সথদক সুরক্নো পনোবনোর। 
প্রনোপ্তবয়স্কদের তুলননোয় কম িশক্তিনোলী ও কু্দ্রকনোয় শিশুদের এ অশিকনোর সতনো 
আরও সবশি।



বডদের সবসময় শিশুরনো কী বদল তনো সিনোননো উশচত এবং শিশুদের কথনো তনোদের 
সবনোঝনোর সচষ্টনো করনো উশচত।

একটি শিশু সকন িনোরীশরক িনোশস্তর ব্যবহনোর সমথ্বন কদর, তনোর অদনক কনোরণ 
থনোকদত পনোদর। সযমন অদনক শিশু ভনোবদতই পনোদরননো সয, মনোবনোবনো সকনোদননো কনোরণ 
েনোডনোই তনোদের মনোরদত চনোন। এেনোডনো যখন চনোরপনোদির সবনোই মদন কদর সয, 
িনোরীশরক িনোশস্ত ইশতবনোচক একটি ব্যনোপনোর তখন শিশুরনোও এর শবরুদদ্ধ শগদয়  
অন্য শকেু ভনোবদত পনোদরননো। প্রচশলত সকনোদননো িনোরণনোর শবরুদদ্ধ প্রশতবনোে করনো 
শিশুদের জন্য কঠিন শবদিষ কদর যখন শনদজদের অশিকনোর সম্দক্ব  তনোদের 
সদচতন করনো হয়শন। 

সকল শিশুদেরই ময্বনোেনো পনোওয়নোর এবং সশহংসতনো সথদক শনরনোপে থনোকনোর 
অশিকনোর আদে।

এই পুশস্তকনোটিদত, আমরনো ইশতমদি্যই বদলশে সয গদবষণনোর মনোি্যদম অদনক শিশু 
বয়স্কদের বলদে সয িনোরীশরক িনোশস্ত তনোদের কতখনোশন কষ্ট সেয়, িনোরীশরক 
ও মনোনশসকভনোদব (সেখুন ‘িনোরীশরক িনোশস্ত শক সশত্যই কষ্টেনোয়ক?’ পৃষ্নো ১২)।

অদনক শিশু এবং অল্পবয়সী সেদলদমদয়রনো মদন কদর সয শিশুদের প্রশত িনোরীশরক 
িনোশস্ত শনশষদ্ধ করনো উশচত। অদনক সেদি শিশুরনোও বয়স্কদের পনোিনোপনোশি সশহংসতনো 
সথদক সমনোন সুরক্নোর জন্য প্রচনোরণনোয় সযনোগ শেদয়দে।

অল্পবেসীরারা কখেও 
কখেও িারীশরক িাশতিদক 
গকাদো	সেস্যা	বদলই	েদে	
কদরো। রাদ্রের কী িাদের 
কথা গিাো উশিি েে?

২২  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ





২৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িার ীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

শিশুদক মনোরদিনোর করনো হদল আসদল সস ‘সনেহময় আঘনোদতর’ চনোইদতও গুরুতর 
মনোরেনোয় আহত হদত পনোদর। তদব মনোরদিনোর ও ‘সনেহময় আঘনোত’ েদুটনোই সশহংস 
শহদসদব শবদবচননো করনো উশচত এবং েদুটনোই শিশুর মনোনবনোশিকনোর লঘিন কদর। 

প্রনোপ্তবয়স্করনো ‘সনেহময় আঘনোত’ বনো ‘সনেহময় চনোপড’ এর পদক্ যুশক্ত সেশখদয় বদলন 
সয, শিশুর প্রশত শনষু্রতনো ও তনোদক িনোশস্ত সেওয়নোর মদি্য পনোথ্বক্য আদে কনোরণ 
তনোরনো শিশুদক ভনোদলনোবনোদসন ও তনোর ভনোদলনো চনোন বদলই তনোদক িনোশস্ত সেন। তনোরনো 
মদন কদরন, ‘সনেহময় আঘনোত’ এর ফদল শিশু গুরুতর আহত হদত পনোদরননো। 

ননোরী ও বদৃ্ধদের প্রশত সশহংসতনো বদন্ধর আদন্দনোলদনর সমদয় শকন্তু বলনো হয়শন সয, 
তনোদেরদক ‘সনেহময় আঘনোত’ করনো যনোদব। বরং বলনো হদয়ে ননোরী ও বদৃ্ধদের ওপর 
সকল প্রকনোর সশহংসতনোই অন্যনোয়। তনোহদল শিশুদের সবলনোয় এটি সকন শভন্ন হদব? 
আর যনোদক বলনো হয় ‘সনেহময় আঘনোত’ তনো আসদল খুব শবভ্নোশন্তকর, মনোনষুদক 
আঘনোত করনো সকনোনভনোদবই সনেহময় আচরণ নয়।

শকেু বেস্ক েদে কদরে গর, 
শিশুদক প্রহার এবং ‘গনেহেে 
আঘাি	’ করার েদধ্য বড় 
�াথ্ক্য আদে। িারীশরক	িাশতি	
শেশিদ্ধ	করাটা	শক	অশিশরক্ত	
কদ�ার	হদে	রাদছেো?
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শকেু মনোনষু এটনোও বদলন সয শিশু শনয্বনোতন ও ‘মেৃ ুআঘনোত’ এর মদি্য একটি 
বড পনোথ্বক্য আদে, তনো হদলনো,যশে শিশুদক খুব সজনোদর আঘনোত ননো করনো হয় তদব 
তনো সতমন গুরুতর নয়। শকন্তু হনোলকনোভনোদব আঘনোত করনোও শিশুর িরীদরর প্রশত 
শনয়ন্ত্রণ ও সম্মনোন পনোবনোর অশিকনোরদক লঘিন কদর। সশহংস িনোশস্ত ননো শেদয়ও আদরনো 
অদনক ইশতবনোচক উপনোদয় শিশুদের সিখনোদননো যনোয়।

আইন প্রদণতনোরনো এবং সরকনোর েীঘ্বশেন িদর বদল আসদেন সয ‘শিশু শনয্বনোতন’ 
এবং ‘িনোরীশরক িনোশস্ত’ শভন্ন শবষয়। শকন্তু অশিকনোংি শনয্বনোতন ঘদট যখন একজন 
বয়স্ক একটি শিশুদক িনোশস্ত সেন। শিশু শনয্বনোতন ও িনোরীশরক িনোশস্ত েদুটনো শভন্ন 
শজশনস মদন করনোটনোই ভুল। শিশুদের সুরক্নো এবং তনোদের অশিকনোদরর প্রশত 
সম্মনোন জনোননোদত, তনোদের শবরুদদ্ধ সব িরদনর সশহংসতনো আইন শবদরনোিী হওয়নো 
উশচত।



ননো। প্রদত্যক মনোনদুষর শনজ শনজ িম্ব পনোলদনর অশিকনোর আদে – শকন্তু তনোরপরও 
তনোদেরদক অদন্যর মনোনবনোশিকনোদরর প্রশত সম্মনোন প্রেি্বন করদত হদব।

এটনো সত্য সয শকেু মনোনষু শববেনোস কদরন তনোদের িদম্ব সন্তনোনদের িনোরীশরক িনোশস্ত 
সেবনোর অনদুমনোেন আদে। শকন্তু তনোর মনোদন এই নয় সয, তনোরনো শিশুর ওপর 
িনোরীশরক িনোশস্ত প্রদয়নোগ করদবন। প্রদত্যক মনোনদুষরই শনজ িম্ব পনোলদনর অশিকনোর 
আদে, শকন্তু অদন্যর অশিকনোর লঘিন কদর তনোরনো সসটি করদত পনোরদবন ননো। 
সব শিশুদের সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর অশিকনোর আদে, তনোরনো বনো তনোদের 
শপতনোমনোতনো সয িদম্বরই অনসুনোরী সহনোন ননো সকন।

শবদবের প্রিনোন িম্বগুদলনোর মপূল শিক্নো হদলনো সহনোনভুুশত, সমতনো, ন্যনোয়শবচনোর ও 
অশহংসনো। সসখনোদন শিশুদের আঘনোত করনোটনো িমমীয় মপূল্যদবনোদির পশরপন্ী বলনো 
যনোয়। এখন িমমীয় সনতনোরনোও শিশুদের িনোরীশরক িনোশস্ত বদন্ধর শববেব্যনোপী এ 
আদন্দনোলদন সযনোগ শেদছেন। ২০০৬ সনোদল জনোপনোদন অনশুষ্ত শরশলশজয়নস ফর শপস 
এর শবশবেক সদম্মলদন আটিরও সবশি িমমীয় সনতনো শিশুদের ওপর সশহংসতনো বদন্ধ 
কনোজ করনোর অগেীকনোর কদরদেন।৪

শকেু োেিু বদলে গর, িারীশরক 
িাশতির শবিদে িাদের ধেমীে 
অেদুোেে আদে। গসদক্দরে 
িাদেরদক এটি বন্ধ করদি বলা 
শক ববিে্যেলূক েে?

৪. আদরনো তদথ্যর জন্য সেখুন, www.churchesfornon-violence.org. 

২৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ
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ননো। শিশুদের সশহংসতনো সথদক সুরক্নোর জন্য অদপক্নো করনো উশচত নয় - তনোদের 
জন্য এখনই এটনো প্রদয়নোজন।

এই প্র্টি প্রমনোণ কদর সয, এই শবষয়টি অশিকনোংি মনোনষু ইশতমদি্য জনোদনন - 
প্রনোয়ই বয়স্করনো শিশুদের আঘনোত কদর তনোদের শনজস্ চনোপ বনো রনোগ কমনোদননোর জন্য, 
সন্তনোনরনো কীভনোদব আচরণ করদব তনো সিখনোদননোর জন্য ননো। এটনো সত্য সয শববেজদুড 
অদনক বয়স্কদের জীবন কঠিন এবং তনোদের গুরুতর সমস্যনো আদে - শকন্তু তনোদের 
এই সমস্যনোগুশল শিশুদের ওপর চনোশপদয় সেয়নো উশচত হদব ননো।

সমজনোদজর ওপর শনয়ন্ত্রণ হনোশরদয় শিশুদের আঘনোত করনোর পর বডরনো প্রনোয়ই 
অপরনোিদবনোদি সভনোদগন। তনোই িনোরীশরক িনোশস্তর ওপর শনদষিনোজ্নো ও ইশতবনোচক 
িঙৃ্খলনোর প্রচলন বড-সেনোট সবনোর জীবনদকই চনোপমকু্ত কদর তুলদত পনোদর। 

অদেক	সেে	গেখা	রাে,	ো-
বাবা,	শিক্ক	ও	শিশুদের	সদগে	
সংশলিষ্ঠ	ব্যশক্তদের	েীবেরা�ে	
খুবই	কঠিে।	িারীশরক	িাশতি	
শেশিদ্ধ	করার	েে্য	সরকাদরর	
শক	উশিি	েে	িাদের	েীবেোে	
উন্নেদের	েে্য	অদ�ক্া	করা?	



যশে বডদের িনোরীশরক িনোশস্ত বদন্ধর শনদে্বিননো সেওয়নো হয় শকন্তু আইদন এর 
অনদুমনোেন থনোদক, তদব সবনোর জন্যই এটি খুব শবভ্নোশন্তকর হদব। এর ফদল 
অদনদকই শিশুদের আঘনোত করনো চনোশলদয় যনোদব। 

আইদন পশরষ্নোরভনোদব বলনো উশচত সয, শিশুদের আঘনোত করনো অন্যনোয় এবং 
এটি আর গ্রহণদযনোগ্য হদব ননো। এটি প্রদত্যদকর জন্য একটি স্পষ্ট বনোত্ব নো পনোঠনোদব। 
তনোরপর, একই সমদয় আইন পশরবত্ব দনর সদগে সদগে, সরকনোর ও অন্যনোন্য 
প্রশতষ্নোদন শিশু প্রশতপনোলদনর ইশতবনোচক উপনোয় সম্দক্ব ও বয়স্কদের সিখনোদত হদব।

“িারীশরক িাশতি প্রোে” 
অববধ করা গকে প্রদোেে 
েদে করদেে? এর প্রদোগ বন্ধ 
করার শবিেটি শক বড়দেরদক 
গিখাদি �ারা রাে ো”?

২৮  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ





প্রশতটি সংসৃ্কশতদত গব্ব করনোর মদতনো অদনক শকেু আদে, শকন্তু শিশুদের আঘনোত 
করনো সকনোদননো গদব্বর শবষয় নয়!

ইশতহনোস সথদক সেখনো যনোয়, শিশুদের ওপর আঘনোত করনোর চল এদসদে সম্ভবত 
সবেতনোগে ইউদরনোপীয় সংসৃ্কশত সথদক। ইউদরনোদপর মনোনদুষরনো অন্যনোন্য সেি েখল 
কদর সসখনোদন িনোরীশরক িনোশস্তর িনোরণনো চনোল ুকদর। বত্ব মনোদন সেখনো যনোয়, শুিুমনোরে 
কু্দ্র, শিকনোরী-সংগ্রনোহক সগনোষ্ীগুদলনোদতই শিশুদের আঘনোত করনোর প্রচলন সনই।

অশিকনোংি সংসৃ্কশতদতই িনোরীশরক িনোশস্তর ব্যবহনোর করনো হয় এবং সব সংসৃ্কশতরই 
এটনো বজ্ব ন করনো উশচত,	ঠিক সযমশন তনোরনো অন্যনোন্য মনোনবনোশিকনোর লঘিদনর 
রীশতগুদলনো বজ্ব ন করদে। সংসৃ্কশতর পশরবত্ব ন হদত পনোদর এবং মনোনষু তনোদের 
চনোশহেনো মতন সমনোদজর পশরবত্ব ন করদত পনোদর। শবদবের সব মহনোদেদি শিশুদের 
িনোরীশরক িনোশস্তর শনশষদদ্ধর জন্য এখন আদন্দনোলন চলদে, শবে্যনোলয় এবং 
কনোরনোগনোদর িনোরীশরক িনোশস্ত শববেজদুড অদনক সেদিই শনশষদ্ধ সঘনোশষত হদয়দে।5

জনোশত, িম্ব, বয়স শনশব্বদিদষ সব শিশুদের সশহংসতনো সথদক সুরক্নো পনোবনোর 
অশিকনোর আদে। সংসৃ্কশত ও ঐশতহ্য শিশুদের প্রশত সশহংসতনোর জন্য একটি 
অজহুনোত শহদসদব ব্যবহনোর করনো যনোদব ননো।

আোদের সংসৃ্কশিদি  
িারীশরক িাশতি খুবই	
স্াভাশবক	শবিে এটাদক 
অববধ করার গিষ্টা শক 
আোদের সংসৃ্কশির প্রশি এক 
প্রকার ববিে্য েে?

৫. সেদির তনোশলকনো সেখুন,  https://endcorporalpunishment.org/global-progress/global-table-of-
legality/

৩০  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ





“োিাশ�িাগণ  
 িাদের 
সন্ােদের  
 সশহংসিা 
োড়াই  
 লালে�ালে 
করার শসদ্ধান্  
 শেদি �াদরে।”



এটনো সত্য সয, রনোজনীশতশবেসহ অদনক প্রনোপ্তবয়স্কই, িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ 
করনোর িনোরণনোদক খুব কঠিন মদন কদরন। যশে তনোরনো তনো ননো করদতন, শিশুরনো 
ইদতনোমদি্য প্রনোপ্তবয়স্কদের মদতনো সশহংসতনো সথদক একইরকম সুরক্নো সপত।

কদয়কটি কনোরদণ বডরনো শিশুদের আঘনোত করনো সেদড সেয়নো কঠিন বদল মদন 
কদরন:

(ক) ব্যশক্তগত অশভজ্তনো। সবিীরভনোগ প্রনোপ্তবয়স্ক মনোনষু শিিদব মনো-বনোবনোর 
কনোে সথদক আঘনোত সপদয়শেদলন। অশিকনোংি শপতনোমনোতনোই শনদজদের শিশুদের 
আঘনোত কদরদেন। সকউই তনোদের মনো-বনোবনো বনো তনোদের সন্তনোন প্রশতপনোলন করনোর 
িরণদক সনশতবনোচক ভনোবদত চনোন ননো। এই কনোরদণ িনোরীশরক িনোশস্তদক বজ্ব নীয় 
ভনোবনোটনো অদনদকর জন্য কঠিন হদয় েনোঁডনোয়। অতীদত সযসব মনো-বনোবনো িনোরীশরক 
িনোশস্ত প্রদয়নোগ করদতন তনোদের সেনোষ সেয়নোর সকনোদননো সযৌশক্তকতনো সনই। তনোরনো যনো 
কদরদেন তনো সস সমদয় স্নোভনোশবক শেল। শকন্তু এখন এ সথদক সবশরদয় আসনোর 
সময় হদয়দে।

(খ) রনোগ শকংবনো মনোনশসক চনোদপর বিবতমী হদয় প্রনোপ্তবয়স্করনো অদনক সময় 
শিশুদের আঘনোত কদরন। শকন্তু এটি এক সমদয় অভ্যনোদস পশরণত হদত পনোদর। 
যখনই তনোরনো মদন করদবন শিশুটি সঠিক আচরণ করদেননো, তখনই তনোরনো 
শিশুটিদক আঘনোত কদর সফলদবন। এই িরদনর অভ্যনোস পশরবত্ব ন করনো কঠিন - 
শকন্তু এটনো সম্ভব। মনো-বনোবনোরনো সশহংসতনো েনোডনো তনোদের সন্তনোন প্রশতপনোলদনর 
শসদ্ধনোন্ত শনদত পনোদরন। সরকনোর ও অন্যনোন্য প্রশতষ্নোন, সযমন েনোতব্য ও িমমীয় 
সংগঠনসমপূহ, মনোতনোশপতনোদক বনো বডদের এই কনোজ করদত সনোহনোয্য করদত পনোদর।

(গ) শকেু শকেু সক্দরে বয়স্করনো জনোদনন ননো সয সন্তনোনদের সিখনোদননোর আদরনো উপনোয় 
আদে। সরকনোর ও অন্যনোন্য প্রশতষ্নোন ইশতবনোচক িঙৃ্খলনো সম্দক্ব  বয়স্কদের 
সিখনোদননোদত সনোহনোয্য করদত পনোদরন, যনোদত তনোরনো শিশুদের সনোদথ একসনোদথ বসবনোস 
করদত এবং ইশতবনোচক, অশহংস সম্ক্ব  গদড তুলদত পনোদরন।

শিশুদের আঘাি করা গেদড় গেো 
বড়দের েে্য এি কঠিে গকে?

গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৩৩



ননো! িনোরীশরক িনোশস্ত েনোডনোও সমদঝনোতনো, শ্রদ্ধনো ও সশহষু্তনোর মনোি্যদম শিশুরনো 
শিখদত পনোদর। 

িনোরীশরক িনোশস্ত সথদক শিশুরনো সিদখ সয সমস্যনোর সমনোিনোন করনোর জন্য সশহংসতনো 
একটি গ্রহণদযনোগ্য উপনোয় এবং অনজু বনো শনদজর সচদয় সেনোটদের প্রশত সশহংস 
ব্যবহনোর করনো ঠিক আদে। িনোরীশরক িনোশস্ত প্রমনোণ কদর সয, শিশুদের ভয় সেশখদয় 
বনোি্য করনোদননো হয় বডদের সম্মনোন করদত। তদব পনোরস্পশরক সম্মনোন কী এটনো 
সশত্যই এভনোদব সবনোঝনো যনোয় ননো। অদনক গদবষণনোয় এর প্রমনোণ আদে সয সবদড 
ওঠনোর সময় শিশুদের উগ্র আচরণ, সম্ক্ব  গদড সতনোলনোর ব্যথ্বতনো ও অন্যদের 
প্রশত সম্মনোন ননো সেখনোদননোর সদগে িনোরীশরক িনোশস্তর সরনোসশর সংদযনোগ আদে।

সরকনোদরর ইশতবনোচক সন্তনোন পনোলদনর উপনোয় সমপূদহ সমথ্বন করনো উশচত এবং 
বয়স্কদের ইশতবনোচক িঙৃ্খলনো ও অশহংস শিক্নো পদ্ধশত সম্দক্ব  জনোনদত সনোহনোয্য 
করনো উশচত। ইশতবনোচক িঙৃ্খলনো শিশুদের ক্শত কদর ননো - বরং এটি তনোদের 
সিখনোয় অন্যদের প্রশত তনোদের আচরদণর প্রভনোব সম্দক্ব  ভনোবদত। আমনোদের কনোদে 
এ সম্বদন্ধ জনোননোর অদনক উপকরণ আদে যনো অনবুনোে কদর শবশভন্ন সেদির  
মনো-বনোবনোদের সনোহনোয্য করনোর জন্য ব্যবহনোর করনো সযদত পনোদর।

িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধ করা 
হদল শিশুরা শক আদরা উছেঙৃ্খল 
হদে রাদব ো? 

৩৪  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ



গ্লোবলোল ইনিনিয়েটিভ টু এন্ড অল করয়�লোরলোল �লোনিিয়েন্ট অফ নিলয়রেি  ৩৫

সব িরদনর শনষু্র িনোশস্ত এবং আচরণ সথদক সুরক্নো পনোওয়নোর অশিকনোর 
শিশুদের রদয়দে।

মনোনশসক শনয্বনোতন এবং অবমনোনননো িনোরীশরক িনোশস্তর অন্তভু্ব ক্ত (উেনোহরণস্রূপ, 
ইছেনোকৃতভনোদব শিশুদক শবপয্বস্ত বনো শবব্রত সবনোি করনোদননো)। িনোরীশরক িনোশস্ত 
শনশষদদ্ধর পনোিনোপনোশি সরকনোদরর উশচত মনোতনোশপতনোদক ইশতবনোচক, অশহংস উপনোদয় 
সেদলদমদয় প্রশতপনোলন সম্দক্ব  জনোনদত বনো শিখদত সনোহনোয্য করনো।

সন্তনোনদের আঘনোত কদর মনো-বনোবনো ভনোদলনো সবনোি কদরন ননো। তনোরনো প্রনোয়ই 
অপরনোিদবনোদি সভনোদগন ও মনোনশসকভনোদব শবপয্বস্ত হদয় পদডন। তনোদের 
অশিকনোংিই সন্তনোনদের সদগে সমস্যনোর সমনোিনোন সম্দক্ব  পরনোমি্ব চনোন। 
মনোতনোশপতনোদক ইশতবনোচক সন্তনোন প্রশতপনোলদনর শিক্নোর মনোি্যদম তনোদের সন্তনোনদের 
সদগে মতশবদরনোি সমনোিনোন করদত সনোহনোয্য করনো যনোয়। এটনো সবনোর জন্য একটি 
সুন্দর পনোশরবনোশরক জীবন শতশর করদত ভপূ শমকনো রনোদখ।

িারীশরক িাশতির শেদিধাজ্া 
হদল শক শিশুরা আদরা ভেঙ্কর 
�শরশথিশির শিকার হদিা ো – 
গরেে, োেশসক িাশতি, অ�োে 
বা ঘদর বন্ধ কদর রাখা?





ননো। আমরনো সব মনোতনোশপতনোদক িনোশস্ত সেওয়নোর জন্য আইন পশরবত্ব ন করদত 
চনোই ননো।

িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদদ্ধর অথ্ব মনো-বনোবনোদের িনোশস্ত সেয়নো নয়। বরং এটি শিশুদের 
সুরক্নোর সদগে সম্শক্ব ত এবং এটি শনশষদদ্ধর মনোি্যদম সবনোইদক বনোত্ব নো সেওয়নো হয় 
সয, িনোরীশরক িনোশস্ত এখন আর সকনোদননোভনোদবই গ্রহণদযনোগ্য নয়। 

শিশুরনো যশে তনোদের শপতনোমনোতনোর দ্নোরনো মনোরনোত্মকভনোদব আহত হওয়নোর ঝঁুশকদত 
থনোদক, শুিুমনোরে সসদক্দরেই শিশুদের তনোদের শপতনোমনোতনোর কনোে সথদক পৃথক 
করনো উশচত। যশে তনো ননো হয়, পশরবনোরগুদলনোদক এ ব্যনোপনোদর সহনোয়তনো প্রেনোন 
ও প্রদয়নোজনীয় শবষয় জনোননোদননো উশচত।

শকেু সেদি, সব িরদনর িনোরীশরক িনোশস্ত ইদতনোমদি্যই শনশষদ্ধ করনো হদয়দে। এসব 
সেদি অদনক মনো-বনোবনোদক কনোরনোগনোদর পনোঠনোদননো হদয়দে বদল প্রমনোণ পনোওয়নো যনোয়ননো। 
সশহংসতনোর মনোরেনো গুরুতর হদলই সকবল েজুন প্রনোপ্তবয়স্ক মনোনদুষর মি্যকনোর শবদরনোি 
আেনোলত পয্বন্ত গডনোয়। শিশু ও প্রনোপ্তবয়স্কদের সবলনোদতও এমনটি হওয়নো উশচত।

তদব আইন পশরবত্ব ন করনোর ফদল শিশুদের গুরুতর আহত কদর এমন মনোনষুদের 
িনোশস্ত সেওয়নো সহজ হদব। এর ফদল এমন পশরশস্শত এডনোদননো এবং মনো-বনোবনোদের 
এ শবষদয় শিশক্ত ও সদচতন কদর সতনোলনো সম্ভব হদব। 

িারীশরক িাশতি শেশিদ্ধ হদল 
অদেক োিাশ�িাদক শক গেদল 
আর শিশুদের আশ্রেদকদ্রে 
�া�াদো হি ো?

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



১৬  শিশুদের প্রশি সব ধরদের িার ীশরক িাশতি শেশিদ্ধকরণ

একটি শিশুদক আঘনোত করদলই তনোদের রক্নো করনো হয় ননো!

মনোতনোশপতনোরনো সন্তনোনদের সবসময় রক্নো করদবন - শবদিষত শিশু ও সেনোট 
বনোচ্নোদের। এটনো তনোদের স্নোভনোশবক েনোশয়ত্ব। একটি শিশু যশে আগুদনর শেদক 
হনোমনোগুশড শেদত থনোদক অথবনো একটি শবপজিনক রনোস্তনোর শেদক সেৌড সেয়, বনোবনো-
মনোদয়রনো স্নোভনোশবকভনোদবই তনোদের থনোমনোদত িনোরীশরক িশক্তর ব্যবহনোর করদবন, 
তনোদের আঁকশডদয় িদর, তনোদের তুদল এদন, শবপেদক সেশখদয় এবং শবপে সম্দক্ব  
বদল, শকন্তু তনোদের আঘনোত কদর এটনো সকনোদননোভনোদবই সিখনোদননো সম্ভব নয় সয,  
মনো-বনোবনো তনোদের শনরনোপদের রনোখদত চনোন। 

িনোরীশরক িনোশস্ত শনদষি করনো হদল মনো-বনোবনোরনো সন্তনোনদের শনরনোপদে রনোখদত 
পনোরদবন ননো এমনটি নয়। বরং সবনোর সবনোঝনো উশচত সয, কনোউদক শনরনোপদে রনোখনো 
আর তনোর প্রশত সশহংস আচরণ করনো এক কথনো নয়।

শিশুদের শবশভন্ন শব�ে গথদক 
রক্া করদি োিাশ�িারা গর 
িাশতি প্রদোগ কদরে, গসটাই শক  
সঠিক েে?

৩৮  শিশুদের প্রশত সব িরদনর িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধকরণ



গ্াবাল ইশেশিদেটিভ টু এন্ড অল কদ�্ারাল �াশেিদেন্ট অফ শিলদরেে

স্নোবনোল ইশনশিদয়টিভ টু এডে অল কদপ্বনোরনোল পনোশনিদমন্ অফ শচলদরেন িনোরীশরক িনোশস্তর সনোব্বজনীন 
শনশষদ্ধকরণ এবং বজ্ব ন উৎসনোশহত কদর এবং অবনোদি আইন সংস্কনোদর  সবিরদনর প্রযুশক্তগত সহনোয়তনো 
এবং পরনোমি্ব প্রেনোন কদর।

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

গসভ ে্য শিলদরেে সইুদেে

সসভ ে্য শচলদরেন সুইদেন সব িরদনর িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদদ্ধ সমথ্বন সেয়। ১৯৭৯ সনোদল সসভ 
ে্য শচলদরেন সুইদেন শবদবের প্রথম সেি শহসনোদব সুইদেদন স্পষ্টভনোদব িনোরীশরক িনোশস্ত শনশষদ্ধ করনোর 
জন্য অবেনোন সরদখদে। প্রশতষ্নোনটি িনোরীশরক িনোশস্তর সমস্যনোটি তুদল িদর একটি আইশন শনদষিনোজ্নো 
বনোস্তবনোয়দন এবং সনোরনোশবদবে এটিদক একটি রনোজবনশতক আদলনোচননোর শবষয় শহসনোদব তুদল িরদত কনোজ কদর 
যনোদছে।

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

শিশুদের প্রশি সব ধরদের 
িারীশরক িাশতি বন্ধ করার 
সেে এদসদে। প্রশিটি শিশুর 
সম্মাে �াবার এবং সব 
ধরদের সশহংসিার গথদক 
সোে সরুক্া �াবার অশধকার 
আদে!




