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বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নগুললঞার উত্তর

স্কু লল 
শঞারীজরক শঞাজতি 
জিজিদ্ধকরণ:



এই সিসিজেি অন্যান্ বইগুজ�যা হজ�যা:

জশশুলের প্রজত িকল ধরলির শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধকরণ:
বহু� সেজ্যাসিত প্রশ্নগুজ�যাি উত্তি

জশশুলের প্রজত িকল ধরলির শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধকরণ:  
সিশু ও তরুণ বয়িীজেি েন্ প্রজশ্নযাত্তি 

প্রকযািকযা� ২০১৭

প্রকঞাশক: গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি 

www.endcorporalpunishment.org 

চ্যাসিটি নম্বি ৩২৮১৩২। 

সনবসধিত কযার্যা�জয়ি ঠিকযানযা: The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

গিভ ে্য জিললরেি িকুইলেি 

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.net

সিভ ে্ সচ�জরেন িুইজেন িুইেযাি�্যাজডে সনবসধিত সবজবেি অন্তম বহৃৎ সিশু 
অসিকযািসভসত্তক িংগঠন সিভ ে্ সচ�জরেন অ্যাজিযাসিজয়িজনি ২৯টি িেি্ িংস্যাি একটি। 
সিভ ে্ সচ�জরেন অ্যাজিযাসিজয়িন আন্তে্যাসতক কমিূ্সচ বযাস্তবযায়নকযািী িংস্যা সিভ ে্ 
সচ�জরেন ইন্যািন্যািনযাজ�ি স্বত্যাসিকযািী। 

সিভ ে্ সচ�জরেন িুইজেজনি প্রিযান কযার্যা�য়: Rädda Barnen, SE-107 88 Stockholm, 
Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.



স্কু স� িযািীসিক িযাসস্ত বজধিি উজে্যাগ সনজত সগজয় প্রযায়ি সকছু প্রজশ্নি মজু�যামসু� হজত 
হজয়জছ। এই বইজয় সিই িক� প্রশ্ন সেজক 

সকছু প্রজশ্নি উত্তি সেওয়যা হজয়জছ রযাজত কজি ম�ূ 
সবষয়গুজ�যা িকজ� বঝুজত পযাজিন। বইটি িযািীসিক 
িযাসস্ত সেজক সিশুজেি িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাি 
সনজয় কমি্ত িিকযাসি কমক্ত্যা এবং সিক্যা িংসলিষ্ট 
সপিযােীবীজেি সনে সনে েযাসয়ত্ পযা�জন আজিযা 
আত্মসববেযািী কজি তু�জব। ফজ� তযািযা সিশুজেি 
প্রসত িক� স্যাজন িক� িিজনি িসহংিতযা বজধি 
ভূসমকযা পযা�ন কিজত পযািজবন।



৪  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

অধ্যঞাে ১: েলূ িীজতেঞালঞা

৮.  সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত সেজক আইসন িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাি িজয়জছ।

১১.  সিশুজেি সরজকযাজনযা পসিজবজি িক� িিজনি িসহংিতযা সেজক িুিক্যা 
পযাওয়যাি অসিকযাি িজয়জছ।

১২.  িঙৃ্খ�যা সবষয়ক িমি্যাগুজ�যাজক িঙৃ্খ�যা সবষয়ক িমযািযাজনি িজগে গুস�জয় 
সফ�যা উসচত হজব নযা।

অধ্যঞাে ২: স্কু লল জশশুলের শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধকরণ: বহুল 
জিজ্ঞাজিত প্রশ্নগুললঞার উত্তর

১৬.  সবসিিভযাগ সিক্ক চযান নযা িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ সহযাক। আমিযা সক 
তযাজেি কেযা শুনব, কযািণ তযািযাই সু্জ� প্রসতসেজনি িঙৃ্খ�যাি সবষয়গুজ�যা সেজ�ন?

১৮.  সিক্কিযা সকন চযান নযা িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ সহযাক?

২২.   সিশুজক শ্রদ্ধযা, িঙৃ্খ�যা ও সনয়মযানবুসত্তযা সি�যাজত চযাইজ� সক  অবি্ই 
িযািীসিক িযাসস্ত সেজত হজব?

িজূি�ত্র
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২৬.  সিশুজেি সপটিজয় আহত কিযা সকংবযা সমজি সফ�যা সকযাজনযাভযাজবই 
গ্রহণজরযাগ্ নয়। সকন্তু সনয়মতযাস্রিকভযাজব িযািীসিক িযাসস্ত ব্বহযাি 
কিজ� সক সু্জ�ি িঙৃ্খ�যাব্বস্যাি আিও উন্নয়ন হজব নযা?

৩০.  সকছু সকছু িমমীয় সু্জ� ব�যা হয় িমমীয় সববেযাজিি কযািজণই িযািীসিক িযাসস্ত 
সেওয়যাি েিকযাি আজছ। এই অবস্যায় তযাজেিজক িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা 
সেজক সবিত কিযা সক ববষম্ম�ূক নয়?

৩২.  েনযাকীণ ্সশ্রণীকক্ ব্বস্যাপনযা কিজত সগজয় এবং প্রজয়যােনীয় িম্পজেি 
অভযাজবি কযািজণ সু্জ�ি অজনক সিক্ক ও অন্যান্ কমচ্যািীিযা িবিময় 
এক িিজনি মযানসিক চযাজপি মজি্ েযাজকন। িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ কিযা 
হজ� তযাজেি এই মযানসিক চযাপ সক বযাড়জব নযা?

৩৪.  িযািীসিক িযাসস্তি সবরুজদ্ধ আমযাজেি এ�নই সু্� ও ম্রিণযা�জয়ি নীসতমযা�যা 
িজয়জছ। এই অবস্যায় আইজনি পসিবত্ন আনযা কতটযা েরুসি?

৩৬ অধ্যঞাে ৩: েরকঞাজর ওলেবিঞাইট ও তথ্যিেূহ



অধ্যঞাে ১: 
েলূ িীজতেঞালঞা
সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি সক্জরে সতনটি গুরুত্পূণ ্নীসতমযা�যা 
মজন িযা�যা আবি্ক:





সবজবেি প্রযায় িব কয়টি সেিই েযাসতিংজেি সিশু অসিকযাি িনে অনিুমে্ন 
কজিজছ; আি সিকযািজণ অনিুমে্নকযািী প্রসতটি সেজিি েযাসয়ত্ হজ�যা 
িনজে উজলেস�ত সিশুজেি অসিকযািগুজ�যা সনে সনে সেজি বযাস্তবযায়ন কিযা।  
িনজেি ২৮(২) িযািযায় সু্জ�ি িঙৃ্খ�যা পদ্ধসত িম্পজক্ ব�যা হজয়জছ “সু্জ�ি 
িঙৃ্খ�যা সবিযাজনি সনয়ম-কযাননু রযাজত সিশুি মযানসবক মর্যােযা এবং এই িনজেি 
িযাজে িগেসতপূণ ্হয় সিেন্ উপরুক্ত িক� ব্বস্যা গ্রহণ কিজব”। সিশু অসিকযাি 
সবষয়ক কসমটি রযািযা িনে বযাস্তবযায়ন মসনটসিং কিজছ তযািযা উজলেস�ত িযািযা 
প্রিজগে অব্যাহতভযাজব বজ� আিজছ সর, এই িযািযা বযাস্তবযায়জন সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত 
সনসষদ্ধ কিজত হজব। অন্যান্ চুসক্তগুজ�যাি বযাস্তবযায়ন মসনটসিং কসমটিগুজ�যাও 
মযানবযাসিকযাি িংক্যান্ত আন্তে্যাসতক ও আঞ্চস�ক অে্নগুজ�যা বযাস্তবযায়জন সু্জ� 
িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি ওপি সেযাি সেজয়জছ।

তযাি মযাজন সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি সবষয়টযা মযানবযাসিকযাজিি 
বযাি্বযািকতযাি েসৃষ্টজকযাণ সেজক সে�জ� ভযাজ�যাভযাজব সবযাঝযা রযায়। একটি সেজি 
সু্জ� িঙৃ্খ�যা আনযাি সক্জরে িযািীসিক িযাসস্তি প্রজকযাপ, িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিণ 
বযাস্তবযায়ন মসনটসিং এবং সু্জ� িঙৃ্খ�যা আনযাি সক্জরে কযার্কি ইসতবযাচক, অসহংি 
ও অংিগ্রহণম�ূক পদ্ধসতিমহূ উন্নয়জনি সক্জরে গজবষণযা কযার্কি ভূসমকযা িযা�জত 
পযাজি। সকন্তু সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত বধি কিযাি প্রজয়যােনীয়তযা “প্রমযাজণি েন্” 
গজবষণযা কিযাি সকযাজনযা েিকযাি সনই, কযািণ এটি একটি মযানবযাসিকযাজিি সবষয়।

জশশুলের শঞারীজরক  
শঞাজতি গথলক আইজি িকুরক্ঞা 
�ঞাওেঞার অজধকঞার রলেলে

৮  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ



তযা িজ্বেও অজনক গজবষণযা সেজক এটি প্রমযাসণত সর, সি�জনি সক্জরে িযািীসিক 
িযাসস্তি ক্সতকি প্রভযাব িজয়জছ। িযাম্প্রসতক এক গজবষণযা সেজক েযানযা রযায় সর, 
সু্� পড়ুয়যা সিশুজেি পিীক্যায় �যািযাপ ফ�যাফ� কিযাি িযাজে সু্জ� িযািীসিক 
িযাসস্তি সরযাগিূরে িজয়জছ এবং সিশুজেি মযানসিক স্বযাজস্্ি উপি এটি সনসতবযাচক 
প্রভযাব সফজ�।১ িযািীসিক িযাসস্তিহ িসহংিতযা সিশুজেি সু্� অপছন্দ কিযাি ও সু্� 
সেজক ঝজি পড়যাি অন্তম প্রিযান কযািণ।২

২০১৫ িযাজ�ি সিজটেম্বজি সববে সনতৃবনৃ্দ কত্ৃক গৃহীত ২০৩০ িযাজ�ি মজি্ 
সটকিই উন্নয়ন �ক্্মযারেযাি অিীজন সেিগুজ�যা “িকজ�ি েন্ সনিযাপে, অসহংি, 
অন্তভ্ুসক্তম�ূক ও কযার্কি সি�ন পসিজবি” (�ক্্ ৪ক) এবং সিশুজেি 
সবরুজদ্ধ িক� িিজনি িসহংিতযা অবিযাজনি (�ক্্ ১৬.২)অগেীকযাি কজিজছ। 
এই �ক্্িমহূ অে্জনি পযািযাপযাসি স্বযাস্্ ও সিক্যা িংক্যান্ত অন্যান্ �ক্্গুজ�যা 
পূিজণ সু্�িহ িক� পসিজবজি সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত অবিযান হওয়যা একটি 
অত্যাবি্কীয় সমৌস�ক িত্।

১. ইউসনজিফ অসফি অফ সিিযাচ্-ইনজনযাজিসন্ (২০১৫), কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ ইন সু্�ি: �ংসগচুসেনযা� এসভজেন্স 
ফ্রম ইসেওসপয়যা, ইসডেয়যা, সপরু এডে সভজয়তনযাম, স্যাজিন্স: ইউসনজিফ অসফি অফ সিিযাচ্; 

২. স্যাবযা� ইসনসিজয়টিভ (২০১৬), কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ অফ সচ�জরেন: সিসভউ অফ সিিযাচ্  
অন ইটি ইমপ্যাক্ট এডে অ্যাজিযাসিজয়িন; প্রসতজবেনটি সপজত ওজয়বিযাইজটি স�জকে সলিক করুন  
https://endcorporalpunishment.org/resources/research/ 
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“জশশুলের 
িঞােজরিক 

শঞারীজরক ও 
েঞািজবক ের্ঞােঞা
�ঞাবঞার অজধকঞার 

আলে।”
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িযাজ্রেি বযাি্বযািকতযা িজয়জছ একেন মযানষু সহজিজব সিশুজেি মযানসবক 
ও িযািীসিক মর্যােযা সনসচিত কিজত িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ কিযা। এই 
বকুজ�জট সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি মজতযা অত্ন্ত গুরুত্পূণ ্
সবষয় সনজয় আজ�যাচনযা কিযাি পযািযাপযাসি এ প্রিজগে উত্যাসপত িুসনসে্ষ্ট 
প্রশ্নগুজ�যাি উত্তি সেওয়যা হজয়জছ। তজব িিকযাি ও সিক্যা কযার্ক্জম 
সনজয়যাসেত সপিযােীবীজেি অবি্ই িজচতন হজত হজব সর, সিশুজেি 
বযাসড়জত, সিশু রত্নজকজ্রে, সবকল্প পসিচর্যা, িংজিযািনম�ূক প্রসতষ্যান এবং 
িযামসিক বযাসহনীিহ তযাজেি েীবজনি িক� পর্যাজয় িযামসগ্রক িযািীসিক  
ও মযানসবক মর্যােযা পযাবযাি অসিকযাি িজয়জছ।

জশশুলের গরলকঞালিঞা �জরলবলশ 
িকল ধরলির িজহংিতঞা 
গথলক িকুরক্ঞা �ঞাওেঞার 
অজধকঞার রলেলে



১২  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

শঙৃ্খলঞা জবিেক 
িেি্যঞাগুললঞালক শঙৃ্খলঞা 
জবিেক িেঞাধঞালির িলগে 
গুজললে গফলঞা উজিত হলব িঞা

সু্জ� িঙৃ্খ�যােসনত িমি্যািমজূহি িযাজে, তযাি িমযািযাজন সু্� কীভযাজব িযাড়যা 
সেজব তযাি মজি্ িুস্পষ্টভযাজব পযাে্ক্ কিযাি প্রজয়যােন িজয়জছ। সে�যা রযায় 
সর, সিশুজেি সনসে্ষ্ট সকযাজনযা আচিজণি কেযা উজলে� কজি ওই িিজনি 
আচিণ সনয়্রিজণ িযািীসিক িযাসস্তি প্রজয়যােনীয়তযাি কেযা ব�যা হয়। সকন্তু 
সিশুজেি আচিণ ক�জনযাই িসহংিতযাম�ূক ব্বস্যা গ্রহজণি প্রজয়যােনীয়তযাজক 
তুজ� িজি নযা।

সু্জ�ি িঙৃ্খ�যােসনত িমি্যাগুজ�যাি কযািণ একযাসিক; রযাি মজি্ সিশুজেি 
স্বত্রি িমি্যা সরমন আজছ সতমসন সু্জ�ি পসিজবি, সকযাজনযা একটি সনসে্ষ্ট 
সেজি সিক্কতযাি সপিযায় সনজয়যাসেত সপিযােীবীজেি কীভযাজব প্রসিক্ণ 
ও িহযায়তযা সেওয়যা হয়, পযাঠ্ক্জমি পর্যাপ্ততযা এবং এমন আজিযা অজনক 
সবষয় িজয়জছ। সু্জ�ি পসিচযা�নযা ব্বস্যা েব্ু� হজ� এিব কযািণ সচসনিত 
কজি িমযািযান সেওয়যা িম্ভব হয়নযা। সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত সেজয় 
ক�জনযাই এ িমি্যাগুজ�যাি িমযািযান কিযা িম্ভব নয়। 

িঙৃ্খ�যােসনত িমি্যাগুজ�যা িমযািযাজনি েন্ েিকযাি িৃসষ্টিী�, িহযানভূুসতিী�, 
িহযায়তযাম�ূক, শ্রদ্ধযািী� ও সবজিষযাসয়ত কমক্যাডে ও ব্বস্যা গ্রহণ, এটি 
অবি্ই সিক্যােমীজেি সমজি ও সনর্যাতন কজি িমযািযান কিযা রযাজব নযা। 
সিশুজেি মযানবযাসিকযাজিি প্রসত শ্রদ্ধযািী� সেজক একটি উন্নতমযাজনি আিুসনক 
লিযািরুম ব্বস্যাপনযা প্রসতষ্যা কিযা ও সিই িযািযা বেযায় িযা�যাি অজনক 
পদ্ধসত ও সকৌি� আজছ রযা িহজেই িংগ্রহ কিযা সরজত পযাজি (সনব্যাসচত 
উেযাহিজণি েন্ ৩ নং অি্যায় সে�ুন)।
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অধ্যঞাে ২: 
স্কু লল জশশুলের 
শঞারীজরক শঞাজতি 
জিজিদ্ধকরণ:
বহুল জিজ্ঞাজিত 
প্রশ্নগুললঞার উত্তর





১৬  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

গবজশরভঞাগ জশক্ক িঞাি 
িঞা শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধ 
গহঞাক। আেরঞা জক তঞালের 
কথঞা শুিব? কঞারণ স্কু লল 
প্রজতজেিকঞার শঙৃ্খলঞা তঞারঞাই 
গেখঞালশঞািঞা কলরি।

িিকযাজিি উসচত সিক্কজেি কযাজেি সক্জরে সবিযােমযান চ্যাজ�ঞ্জগুজ�যা 
সমযাকযাজব�যায় সিক্কজেি িজগে েযাকযা, সকন্তু িযািীসিক িযাসস্তি মজতযা 
সবষজয় িিকযািজক েনগজণি মতযামতজক অনিুিণ কিজ� হজব নযা, বিং 
িিকযািজক েযাসয়ত্ সনজয় সনতৃত্ সেওয়যা েিকযাি। সরমনটযা তযািযা সনতৃত্ 
সেজয়জছ নযািীজেি সবরুজদ্ধ িসহংিতযা, বণ ্ববষম্ ও েনস্বযাজস্্ি মজতযা 
সবষয়গুজ�যাজত। এজক্জরে সেজিি সিশুজেি মযানবযাসিকযাি সনসচিত কিজত 
িিকযাজিি েযাসয়ত্ পযা�জনি ওপি সেযাি সেজত হজব রযাজত কজি একটি 
সেজিি পূণব্য়স্ মযানজুষি মজতযাই সিশুজেি মযানসবক মর্যােযাি পূণ ্িুিক্যা 
সেওয়যা িম্ভব হয় এবং এিপি সিক্কজেি িজগে সমজ� কযাে কিজত হজব 
ও তযাজেিজক িহযায়তযা কিজত হজব রযাজত কজি সিশুজেি অসিকযাি বযাস্তবযায়ন 
সনসচিত হয়।

গজবষণযা সেজক এটি িুস্পষ্টভযাজব সে�যা রযায় সর, অসহংি, ইসতবযাচক 
িঙৃ্খ�যা কমক্যাডে লিযািরুজম ভযাজ�যা ফ�যাফ� বজয় আজন, অন্সেজক 
িযািীসিক িযাসস্তি িজগে অজনক সনসতবযাচক ফ�যাফ� েসড়জয় েযাজক,  
রযাি মজি্ িজয়জছ কম আইসকউ বযা বসুদ্ধমত্তযা, েব্ু� িব্দভযাডেযাি, েব্ু� 
বসুদ্ধবসৃত্তক েক্তযা, িীি বসুদ্ধবসৃত্তক সবকযাি এবং পিীক্যায় কম নম্বি 
পযাওয়যা।৩ এছযাড়যাও এই কযািজণ সিশুিযা সু্জ� উপসস্ত হওয়যা সেজক 

৩. অগযাজডেযা সপযািজট�যা, এম.সে এডে সপ�ি, সক.(২০১৫), কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ ইন সু্�ি: 
�ংসগচুসেিযা� এসভজেন্স ফ্রম ইসেওসপয়যা, ইসডেয়যা, সপরু এডে সভজয়তনযাম-ইনজনযাজিসন্ সেিকযািিন সপপযাি 
২০১৫-০২, স্যাজিন্স: ইউসনজিফ অসফি অফ সিিযাচ্



সবিত েযাজক সকংবযা ঝজি পজড়।৪ আবযাি, সেজিি সিক্যা ব্বস্যায় 
কযার্কি সি�ন পদ্ধসতগুজ�যা ব্বহৃত হজছে সক নযা সিটযা সে�যাও 
িিকযাজিি েযাসয়ত্। এ �জক্্ িিকযাজিি সেক সেজক প্রসিক্ণ, িহযায়তযা, 
পর্যাপ্ত িম্পে ও সু্� পসিচযা�নযায় ভযাজ�যামযাজনি িুিযািন প্রসতষ্যাি 
মযাি্জম সিক্কজেি কযার্কি িহযায়তযা কিজত হজব রযাজত কজি তযািযা 
একটি অসহংি, ইসতবযাচক িঙৃ্খ�যা সকৌি� সনে সনে সু্জ� চযা� ুকিজত 
পযাজি এবং তযাজেি কযাজছ িুস্পষ্টভযাজব এই বযাত্যা সপৌঁজছ সেজত হজব সর, 
সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত আি সকযাজনযাভযাজবই আইনিম্মত নয়।

৪. সপনজহইজিযা, সপ.এি.(২০০৬), ওয়যার্্ সিজপযাট্ অন ভযাজয়যাজ�ন্স এজগইনস্ট সচ�জরেন, সেজনভযা: ইউনযাইজটে সনিনি
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জশক্করঞা গকি িঞাি িঞা 
শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধ গহঞাক?

উজলেস�ত কযািণগুজ�যা ছযাড়যাও সিক্কজেি সেক সেজক িযািীসিক িযাসস্ত 
সনসষদ্ধকিজণি সবজিযািীতযা কিযাি আজিযা সরিব কযািণ েযাকজত পযাজি: 

অভ্যঞাি, ঐজতহ্য, �জরজিজত

আজগকযাি সেজন সু্�গুজ�যাজত িযািীসিক িযাসস্ত �ুবই িযািযািণ একটযা সবষয় 
সছ�। সিক্যাগেজন িযািীসিক িযাসস্ত িযামযাসেকভযাজব গ্রহণজরযাগ্ একটি সবষয় 
সছ�; মযা-বযাবযা শুিু সর এটিজক িমে্ন কিজতন তযা নয় এমনসক তযািযা 
ক�জনযা ক�জনযা িযািীসিক িযাসস্ত সেজত সিক্কজেি উৎিযাসহত কিজতন। 
সিক্কিযাও হয়জতযা তযাজেি সনজেজেি সছযাটজব�যায় সু্জ� একই িিজনি 
িযাসস্ত সপজয়সছজ�ন। এবং অজনক সিক্ক সনে বযাসড়জত তযাজেি িন্তযানজেি 
�যা�ন পযা�জন িযািীসিক িযাসস্ত ব্বহযাি কজি েযাকজত পযাজিন।

সকন্তু িময় বেজ�জছ এবং িমযােও অজনক এসগজয় সগজছ। সিশুজেি 
অসিকযািগুজ�যা স্বীকযাি কজি সনওয়যা মযাজন সিশুজেি সবরুজদ্ধ িসহংিতযাজক 
আইনগতভযাজব বধি কিযাি পযািযাপযাসি িযামযাসেকভযাজব এি বে্ন কিযা, 
ঠিক সরভযাজব সবসভন্ন সেজিি িমযাে নযািীি সবরুজদ্ধ িসহংিতযা বজধি এসগজয় 
এজিসছ�। এজক সকযাজনযামজতই সিক্কজেি সবরুজদ্ধ অপবযাে সহজিজব সে�যা ঠিক 
হজব নযা, কযািণ অতীজত সিক্কিযা িমযাজেি চযাসহেযা সমযাতযাজবক সিশুজেি 
িযািন কিজত সেজয় িযািীসিক িযাসস্তি চচ্যা কজিজছন সকন্তু এ�ন সিশুজেি 
িযাজে একটি ইসতবযাচক ও অসহংি িম্পক্ গজড় সতযা�যাি িময় হজয়জছ। 

আইলির গিঞালখ ববধতঞা

এতসেন পর্ন্ত সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত আইনত সনসষদ্ধ সছ� নযা, ফজ� সু্জ� 
িঙৃ্খ�যা বেযায় িযা�যাি েন্ আইনত িযািীসিক িযাসস্ত ব্বহযাি কিযা হজয়জছ। 
সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত অনজুমযাসেত েযাকযায় অজনক সু্জ� িযািীসিক িযাসস্তি 
পসিবজত্ ইসতবযাচক িঙৃ্খ�যা সকৌি�গুজ�যা চযা� ুও ব্বহযাি কিযাি সক্জরে 
�ুব একটযা অগ্রিি হওয়যা িম্ভব হয়সন। তযাছযাড়যা সিক্যা আইজনও িযািীসিক 
িযাসস্ত সবষজয় সতমন সকছু নযা ব�যায় সকংবযা এ সবষজয় সিক্যা আইন 
নীিব েযাকযায় এবং িজব্যাপসি সিশু �যা�ন পযা�ন ও সিক্যায় সকছু মযারেযায় 
িযািীসিক িযাসস্ত িযাব্েনীনভযাজব সমজন সনওয়যাি প্রবণতযা েযাজক। ফজ� 
সিক্কগণ সকছু মযারেযায় ব� প্রজয়যাগ কিযা সরজত পযাজি বজ� িজি সনজয়ই 
সু্জ�ি িঙৃ্খ�যা ব্বস্যা পসিচযা�নযা কজিজছন। তযািযা সু্জ� িঙৃ্খ�যা বেযায় 
িযা�যাি সেযাহযাই সেজয় সিক্যােমীজেি িযাসস্ত অেবযা অপমযান কজিজছন।

১৮  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ



সকন্তু পিবতমীজত সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত আইনত সনসষদ্ধকিজণি মযাি্জম 
এই বযাত্যা িুস্পষ্টভযাজব েযাসনজয় সেওয়যা হজয়জছ সর সু্জ� সিশুজেি সবরুজদ্ধ 
িসহংিতযা আি সকযাজনযামজতই গ্রহণজরযাগ্ নয় এবং সু্জ�ি িঙৃ্খ�যাি েন্ 
আজিযা সবসি শ্রদ্ধযাপূণ,্ ইসতবযাচক ও কযার্কি সকৌি� গ্রহণ কিযাি পে 
কজি সেজয়জছ।

জবশ্ঞাি

িমমীয় সু্�গুজ�যাজত িযািীসিক িযাসস্ত ব্বহযাজিি পজক্ সবজিষ িিজনি 
িমমীয় ব্যা�্যা সেওয়যা হয়। এই িিজনি রুসক্তি সবকল্প রুসক্তগুজ�যা িম্পজক্ 
িজচতনতযা নযা েযাকযায় িমমীয় সিক্যা প্রসতষ্যানগুজ�যাজত অসহংি িৃঙ্খ�যাম�ূক 
পেজক্প সনওয়যা এবং িযািীসিক িযাসস্ত ব্বহযাি বজধি িমমীয় সববেযািসভসত্তক 
িহযায়তযা পযাওয়যা রযায় নযা। প্রশ্ন হজ�যা- সকছু সকছু িমমীয় সিক্যা প্রসতষ্যাজন 
ব�যা হয় িমমীয় সববেযাজিি কযািজণই িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যাি েিকযাি 
আজছ; এই অবস্যায় তযাজেিজক িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা সেজক সবিত কিযা 
কী ববষম্ম�ূক নয়? এ সনজয় আজিযা সবস্তযাসিত সে�ুন ৩০ পৃষ্যায়।

জ্ঞালির অভঞাব

সু্জ� কযার্কি িঙৃ্খ�যা বেযায় িযা�যাি েন্ িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা 
প্রজয়যােন এমন সববেযাি কিযাি কযািণ মূ�ত ইসতবযাচক িঙৃ্খ�যা িম্পজক্, 
সিশুজেি অসিকযাি িম্পজক্, সিশুি িুষু্ সবকযাি ও সিশুিযা কীভযাজব 
সিজ� সি িম্পজক্ জ্যাজনি অভযাব। এছযাড়যাও িঙৃ্খ�যা সকৌি� সহজিজব 
িযািীসিক িযাসস্তি অকযার্কযাসিতযা ও সিশুজেি ওপি ও তযাজেি সি�জনি 
ওপি িযািীসিক িযাসস্তি সনসতবযাচক প্রভযাব এবং িযাসস্ত ও িঙৃ্খ�যাি 
মজি্ পযাে্ক্ বঝুজত নযা পযািযা। সিক্কিযা অজনক িময় সিশুজেি চযাজপ 
েযাকযাি সবষয়গুজ�যা বঝুজত পযাজিন নযা, সকংবযা বঝুজ�ও গুরুত্ সেন নযা 
রযা সিশুজেি সি�যাি েক্তযা ও তযাজেি আচিজণি উপি প্রভযাব সফ�জত 
পযাজি। এই সবষয়গুজ�যা অবি্ই সিক্কজেি চযাকসি েীবজনি শুরুজত ও 
চযাকসিকযা�ীন প্রসিক্জণ অন্তভ্ুক্ত কিযা উসচত।

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



জশক্লকর ও�র িঞা�

সিক্কগণ উপরুক্ত প্রসিক্ণ নযাও সপজত পযাজিন, তযাজেি সবতনভযাতযা কম হজত 
পযাজি ও রেযারে ম�ূ্যায়ন নযাও হজত পযাজি, লিযাজি সিক্যােমীি িং�্যা অজনক 
সবসি হজত পযাজি এবং সু্জ� প্রজয়যােনীয় সিক্যা উপকিণ ইত্যাসে কম েযাকজত 
পযাজি। এই িিজনি পসিসস্সতজত সিক্কজেি বির্্চু্সত েটজত পযাজি এবং 
সিশুজেি সরজকযাজনযা আচিজণ সতসন সিজগ সরজত পযাজিন ও অগ্রহণজরযাগ্ আচিণ 
কিজত পযাজিন, এমনসক “সবরেযােযাত কিজত পযাজিন” এবং এি ফজ� ভযাজ�যা 
মযাজনি লিযািরুম ব্বস্যাপনযা কিযা িম্ভব নযাও হজত পযাজি। তজব সনজেজেি 
মযানসিক চযাপ সেজক মসুক্ত সপজত সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যাি সকযাজনযা 
রুসক্ত হজত পযাজি নযা। সে�ুন-‘েনযাকীণ ্সশ্রসণকক্ ব্বস্যাপনযা কিজত সগজয় 
এবং প্রজয়যােনীয় িম্পজেি অভযাব সেজক সু্জ�ি অজনক সিক্ক ও অন্যান্ 
কমচ্যািীিযা িবিময় এক িিজনি মযানসিক চযাজপি মজি্ েযাজকন। িযািীসিক 
িযাসস্ত সনসষদ্ধ কিযা হজ� তযাজেি এই মযানসিক চযাপ সক বযাড়জব নযা?’ এ সনজয় 
আজিযা সবস্তযাসিত সে�ুন ৩২ পৃষ্যায়। 

এই িিজনি কযািণগুজ�যা বঝুজত পযািজ� িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি 
সবষজয় সিক্কজেি িজগে সরযাগযাজরযাগ কিযা িহে হজব এবং সনসষদ্ধকিণ 
বযাস্তবযায়ন সনসচিত কিজত উপরুক্ত ব্বস্যা গ্রহণ কিযা রযাজব। তজব সকযাজনযা 
সেযাহযাই সেজয় িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা রযাজব নযা, এমনসক িঙৃ্খ�যাি আি 
সকযাজনযা উপযায় কযাে কিজছ নযা সবিযায় “সিষ উপযায়” সহজিজব িযািীসিক 
িযাসস্ত সেওয়যা রযাজব নযা। এ িিজণি সকযাজনযা পসিসস্সতই িযািীসিক িযাসস্ত 
সনসষদ্ধ কিযাি কজঠযাি অবস্যাি সেজক িজি আিযাি কযািণ সহজিজব ব্বহযাি 
কিযা রযাজব নযা। 

এটি উজলে� কিযা গুরুত্পূণ ্সর, িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ কজিজছ এমন প্রযায় 
িবগুজ�যা সেি েনমত গঠজনি আজগই িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ কজিজছ, এজত 
কজি পিবতমীজত িহজেই িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি পজক্ েনিমে্ন পযাওয়যা 
িম্ভব হজয়জছ। সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি সক্জরেও এই কেযা প্রজরযাে্। 
তজব িবজেজিই একটি কু্দ্র অংজিি মযানষু েযাজক রযািযা সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত 
সনসষদ্ধ কিযাজক িক� িিজনি িঙৃ্খ�যােসনত িমি্যাি কযািণ সহজিজব সে�যাজত 
চযান, এই িিজনি তক্ প্রযায় িক� সক্জরে ভু� তে্ ও িত্ েটনযাি সবকৃত 
ব্যা�্যাি কযািজণ েজট েযাজক। এ সেজক সবি হওয়যাি উপযায় হজ�যা সিক্কজেি 
লিযািরুম ব্বস্যাপনযা সবষজয় ইসতবযাচক সকৌি�গুজ�যা সি�যাজনযা এবং তযািযা সরন 
লিযািরুজম সিগুজ�যা চচ্যা কজি সিটি সনসচিত কিযা; এমন সেন আিজব র�ন 
সহযামওয়যাক্/বযাসড়ি কযাে নযা কিযাি েন্ সিশুজেি সপটযাজনযাি েটনযা সনন্দনীয় 
ও বব্ি েটনযা সহজিজব গণ্ হজব। 

২০  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ





২২  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

জশশুলক শ্রদ্ধঞা, শঙৃ্খলঞা ও 
জিেেঞািকুবজত্তঞা গশখঞালত 
িঞাইলল জক শঞারীজরক শঞাজতি  
জেলত হলব?

এই িিজনি রুসক্তি সভসত্ত হজ�যা সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা হজছে 
তযাজেি “িজব্যাত্তম স্বযাজে্ি কযািজণ”। এটি িঙৃ্খ�যাি িজগে িযাসস্ত এবং শ্রদ্ধযাি 
িজগে ভয়জক গুস�জয় সফজ�।

(ক) সিশুি “িলব্ঞাত্তে স্ঞাথ্ ”। এই সবষজয় সিশু অসিকযাি সবষয়ক কসমটি 
প্রসতজবেজন ৮নং িযািযািণ মন্তজব্ “িযািীসিক িযাসস্ত ও অন্যান্ সনষু্ি সকংবযা 
অবমযাননযাম�ূক িযাসস্ত সেজক সিশুজেি িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাি িম্পজক্ বজ�জছ 
(অনজুছেে ১৯; ২৮, িযািযা ২; এবং ৩৭, প্রিগেত)” (অনজুছেে ২৬):৫

“একটি সিশুি িজব্যাচ্চ স্বযাে্ সবযাঝযাজনযাি িময় পুজিযা সিশু অসিকযাি িনেজক 
সবজবচনযায় সনজত হজব এবং তযাি িজগে িযামঞ্জি্পূণ ্হজত হজব। এজক্জরে 
সিশু অসিকযাি িনজেি অন্তভ্ুক্ত সিশুজেি িক� িিজনি িসহংিতযা সেজক 
িুিক্যা সেওয়যাি বযাি্বযািকতযা ও সিশুজেি মতযামজতি প্রসত রেযারে গুরুত্ 
সেওয়যাি সবষয়গুজ�যাও িজয়জছ। এটি কিজত সগজয় সকযাজনযামজতই এ�ন সক 
িিজনি চচ্যা চ�জছ তযাি সভসত্তজত সকযাজনযা কযাজেি ন্যার্তযা স�যঁােযা রযাজব নযা 
অে্যাৎ িযািীসিক িযাসস্ত এবং অন্যান্ িিজনি সনষু্ি সকংবযা অবমযাননযাম�ূক 
িযাসস্ত রযা সিশুজেি মযানসবক মর্যােযা ও িযািীসিক শুদ্ধতযাি অসিকযাজিি িজগে 
িযাংেসষ্ক তযা রসে িমযাজে চযা� ুেযাজক সকংবযা চচ্যা েযাজক তযাহজ�ও তযাি 
সভসত্তজত এই িিজনি চচ্যাগুজ�যাি পজক্ িযাফযাই গযাওয়যা রযাজব নযা।” 

(�) শঙৃ্খলঞা বিঞাে শঞাজতি। সশ্রণীকজক্ি ভযাজ�যা ব্বস্যাপনযা মযাজন িযাসস্ত 
সেওয়যা নয়। এই েজুটযাজক এক কজি সে�যা রযাজব নযা। সশ্রণীকজক্ ভযাজ�যা 
ব্বস্যাপনযাি সভসত্ত সেযািেবিেসস্ত নয়, বিং এটি বতসি হয় সবযাঝযাপড়যা, 
পযািস্পযাসিক শ্রদ্ধযা ও কযার্কি সরযাগযাজরযাজগি সভসত্তজত। িযািীসিক িযাসস্ত �যািযাপ 

৫. এটি ইংজিসে, স্প্যাসনি, আিবী, িযাসিয়যান ও চযাইসনে ভযাষযায় পযাওয়যা রযায় এ�যাজন
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en
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আচিণ সি�যাজনযাি সচজয়ও গুরুতি ব্যাপযাি। এি মযাি্জম সিশুজেি 
একেযা েযানযাজনযা হয় সর বড়িযা সকযাজনযা িমি্যা বযা সবজিযািীতযাি িমযািযাজন 
িসহংিতযাজক ব্বহযাি কজি ও সমজন সনয়। সিশুজেি অসিকযাি সবষয়ক 
কসমটিি িযািযািণ মন্তব্ নং ৮ এ ব্যা�্যা কজিজছন সর র�ন িযািীসিক 
িযাসস্ত প্রত্যা�্যাত হয়, িঙৃ্খ�যাজক একটি িুস্ ও িুন্দি বিিজবি েন্ 
সমৌস�কভযাজব গুরুত্পূণ ্ভযাবযা হয় (অনজুছেে ১৩):

“সিশুজেি িযাসস্ত সেওয়যাি �জক্্ িসহংিতযা ও অবমযাননযা বে্ন কিযাি 
মযাি্জম কসমটি সকযাজনযামজতই িঙৃ্খ�যাি ইসতবযাচক িযািণযাগুজ�যাজক প্রত্যা�যান 
কিযাি কেযা ব�জছ নযা। সিশুজেি িুস্ উন্নয়ন সনভ্ি কজি সিশুজেি 
িযামে্্জক সবজবচনযায় সনজয় মযা-বযাবযা ও অন্যান্ প্রযাপ্তবয়স্ ব্সক্তজেি সেওয়যা  
প্রজয়যােনীয় পে প্রেি্ন ও সনজে্িনযাি ওপি, রযা সিশুজেি িমযাজেি 
েযাসয়ত্িী� ব্সক্ত সহজিজব গজড় উঠজত িহযায়তযা কজি।”

ক�জনযা ক�জনযা সিক্কজেি িযািীসিকভযাজব ব� প্রজয়যাগ কিযাি েিকযাি হজত 
পযাজি; সরমন সবপজ্জনক পসিসস্সত সমযাকযাজব�যা কিযাি েন্। এজক্জরে রতটযা 
িম্ভব কম িসক্ত প্রজয়যাগ কিযাি নীসত সমজন পসিসস্সত সমযাকযাজব�যা কিজত হজব 
এবং এটি কিজত হজব িুিক্যাি অংি সহজিজব, িযাসস্ত সহজিজব নয়। সরমনটযা 
কসমটি ব্যা�্যা কজিজছ (অনজুছেে ১৫):

“কসমটি এটি স্বীকযাি কজি সর এমন ব্সতক্মী পসিসস্সত হজত পযাজি র�ন 
সিক্ক ও অন্যান্িযা অে্যাৎ রযািযা সিশুজেি িজগে প্রসতষ্যাজন কযাে কজি 
এবং আইনসবজিযািীতযাকযািী সিশুজেি িজগে কযাে কজি তযািযা মযািযাত্মক 
িিজনি আচিজণি মজু�যামসু� হজত পযাজিন রযাি কযািজণ তযাজেিজক পসিসস্সত 



২৪  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

সনয়্রিজণি েন্ রুসক্তিগেত মযারেযায় ব� প্রজয়যাগ কিযাি েিকযাি হজত পযাজি। 
এ�যাজনও সিশুি িুিক্যাি েন্ ব� প্রজয়যাগ এবং িযাসস্ত সেওয়যাি েন্ ব� 
প্রজয়যাজগি মজি্ িুস্পষ্ট পযাে্ক্ কিযা হজয়জছ। এজক্জরে নীসতটি হজ�যা স্বল্পতম 
িমজয়ি েন্ নূ্ নতম মযারেযাি ব� প্রজয়যাগ কিজত হজব। এজক্জরে সবস্তযাসিত 
সনজে্িনযা ও প্রসিক্ণ প্রেযাজনি প্রজয়যােন িজয়জছ, রযাজত কজি ব� প্রজয়যাজগি 
প্রজয়যােনীয়তযা কসমজয় আনযা রযায় এবং এটযা সনসচিত কিযা রযায় সর সরজকযাজনযা 
পদ্ধসতই ব্বহযাি কিযা সহযাক নযা সকন সিটযা সনিযাপে এবং পসিসস্সত 
অনপুযাজত ব্বহযাি কিযা হজয়জছ এবং সনয়্রিজণি নযাজম ইছেযাকৃতভযাজব কযাউজক 
র্রিণযা সেওয়যা হয়সন।” 

(গ) শ্রদ্ধঞা বিঞাে ভে। শ্রদ্ধযাজক অবি্ই ভজয়ি িজগে গুস�জয় সফ�যা রযাজব 
নযা। িযাসস্ত পযাওয়যাি ভয় সেজক “ভযাজ�যা” আচিণ কিযা মযাজন একটি সিশু 
িযাসস্ত এড়যাজত ভযাজ�যা ব্বহযাি কিজছ, শ্রদ্ধযা সে�যাজছে নযা। িযািীসিক িযাসস্তি 
মযাি্জম অসব�জম্ব কযাে আেযায় কিযা রযায় সকংবযা কেযা সিযানযাজনযা রযায় বজ� 
মজন হজ�ও; বযাস্তজব এি স্বল্প ও েীে্জময়যােী সনসতবযাচক প্রভযাব িজয়জছ রযাি 
মজি্ েব্ু� বসৃদ্ধবসৃত্তক সবকযাি ও সিক্যাগত অে্ন, এবং সু্� সেজক ঝজি 
পড়যাি মজতযা সবষয়গুজ�যা িজয়জছ৬ - িযািীসিক িযাসস্ত সি�নজক বযািযাগ্রস্ত কজি 
এবং সি�যাজনযা প্রসক্য়যাজক ক্সতগ্রস্ত কজি।

সিশুজেিজক র�ন তযাজেি স্বকীয়তযাি েন্ প্রিংিযা কিযা হয় সিশুিযা 
িসত্কযািভযাজব শ্রদ্ধযা কিজত সিজ�। সিক্কগণ র�ন সিশুজেি মযানসবক মর্যােযা 
ও শুদ্ধতযাি প্রসত শ্রদ্ধযা প্রেি্ন কজি, সিশুিযা সনজেজেি ও অন্জেি প্রসত শ্রদ্ধযা 
সে�যাজত সিজ�। সিক্কিযা র�ন সিশুজেি িঙৃ্খ�যাি মজি্ আনজত ইসতবযাচক 
ও অসহংিভযাজব কযাে কজিন, সিশুিযা ত�ন সিজ� সর অন্জক �যাজটযা নযা কজিও 
মতসবজিযাি মীমযাংিযা কিযা িম্ভব। ইসতবযাচক িিজনি িৃঙ্খ�যাি ফজ� সিশুিযা 
অজন্ি িম্পজক্ ভযাবজত পযািযা সিজ� এবং তযািযা তযাজেি কযাজেি ফ�যাফ� বযা 
পসিণযাম সক হজত পযাজি সিটযাও অনমুযান কিজত সিজ�। অসহংি পদ্ধসতজত 
সশ্রণীকক্ ব্বস্যাপনযাি অজনক উপকিণ পযাওয়যা রযায় সরগুজ�যা প্রজয়যােন 
অনরুযায়ী সকছুটযা বেজ� সনওয়যা অে্যাৎ অসভজরযাসেত কিযা ও অন্ ভযাষযাি 
হজ� সনে ভযাষযায় অনবুযাে কিযা সরজত পযাজি।৭

৬. স্যাবযা� ইসনসিজয়টিভ (২০১৬), কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ অফ সচ�জরেন: তযাি প্রভযাব এবং 
িংস্যাি উপি গজবষণযা পর্যাজ�যাচনযা সে�ুন এ�যাজন,  
https://endcorporalpunishment.org/resources/research/ 

৭. এগুজ�যাি মজি্ অজনকগুজ�যাই স্যাবযা� ইনসিজয়টিভ ওজয়বিযাইট স�সপবদ্ধ আজছ এ�যাজন  
http://www.endcorporalpunishment.org অি্যায় ৩ এ সকছু উেযাহিণ উজলে� কিযা হজয়জছ।





জশশুলের জ�টিলে আহত 
করঞা জকংবঞা গেলর গফলঞা 
গকঞালিঞাভঞালবই রিহণলরঞাগ্য 
িে। জকন্তু জিেেতঞাজ্রিকভঞালব 
শঞারীজরক শঞাজতি ব্যবহঞার করলল 
জক স্কু ললর শঙৃ্খলঞাব্যবস্ঞার 
আরও উন্নেি হলব িঞা?

একটি সিশুজক সপটযাজনযা চড় মযািযাি সচজয় সবসি িযািীসিকভযাজব ে�ম 
কজি, সকন্তু েজুটযাই িসহংিতযা এবং েজুটযাই সিশুি িযািীসিক ও মযানসবক 
মর্যােযাি প্রসত শ্রদ্ধযািী�তযাি অসিকযাজিি �ংেন। প্রযাপ্তবয়স্জেি সবরুজদ্ধ 
িসহংিতযাি প্রজশ্ন িমযাে ক�জনযাই মযারেযা ঠিক কজি সেয় নযা বিং বজ� 
সর সকযাজনযা িিজনি িযািীসিক সনর্যাতনই গ্রহণজরযাগ্ নয়। তযাহজ� 
সিশুজেি সব�যায় সকন িযািীসিক সনর্যাতজনি মযারেযা ঠিক কিযা হজব?

আবযাি এটযাও ব�যা ঠিক নয় সর, িসহংিতযাি মযারেযাি ওপি 
প্রযাপ্তবয়স্জেি পূণ ্সনয়্রিণ িজয়জছ। অে্যাৎ তযািযা সিশুজক কতটযা মযািজ� 
সিটযা িসহংিতযা হজব সিটযা তযািযা ঠিক কিজত পযাজি। প্রযাপ্তবয়স্িযা প্রযায়ি 
তযাজেি িজগে সিশুজেি আকযাি ও িসক্তি পযাে্ক্ কিজত পযাজি নযা, ফজ� 
তযািযা সিশুজক িযািীসিক সনর্যাতন রতটযা কিজব বজ� সভজবসছ� এবং 
তযািযা প্রকৃতপজক্ রতটযা কজি তযাি মজি্ পযাে্ক্ েযাজক। 

২৬  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ



৮. সকিওয়যান, এ এডে বযাজিত, সি. (২০০৮), সপ্রজেজন্িন টু এনএিসপসিসি: সফসেক্যা� পযাসনিজমন্, সরিটিি 
মযাজক্ট সিিযাচ্ বু্ জিযা/ন্যািনযা� সিযািযাইটি ফি ে্ সপ্রজভনিন অফ কু্জয়স�টি টু সচ�জরেন

৯. সিিসগ�, এি.এি. ও অন্যান্ (২০০৩), “টু আইি ফি এন আই: ে্ সনউজিযািযাজয়ন্স অফ সফযাি্ 
এিকযাজ�িন”, িযাজয়ন্স, ভস�উম ৩০১, ১১ ে�ুযাই ২০০৩, পৃষ্যা ১৮৭

একটি বহৃৎ আকযাজিি গজবষণযা সেজক েযানযা রযায় সর, প্রযাপ্তবয়স্িযা 
তযাজেি সিশুজেি “চড়” মযািযাি সক্জরে প্রসত পযাঁচেজন েইুেন রতটযা 
সেযাজি চড় মযািজবন বজ� সভজবসছজ�ন মযািযাি িময় তযািজচজয় সেযাজি 
সমজিজছন।৮ ইন্সটিটিউট অফ িযাইসকয়যাসরি এবং ইউসনভযাসি্টি কজ�ে 
�ডেন এক গজবষণযায় সেজ�জছ সর সরমন-িয়তযাসন-সতমন-িযাসস্ত সভজব 
সিশুি ওপি র�ন ব� প্রজয়যাগ কিযাি হয় ত�ন ব� প্রজয়যাজগি মযারেযা 
িযািযািণত সবসি হজয় রযায়, অে্যাৎ রতটযা ব� প্রজয়যাগ কিযা হজব বজ� 
ভযাবযা হয় সিটযা ঠিক েযাজক নযা, ব� প্রজয়যাগ সবসি হজয় রযায়।৯

আইন প্রজণতযাগণ ও িিকযাি িযািযািণত ‘সিশু সনর্যাতন’ ও ‘িযািীসিক 
িসক্ত’-সক আ�যােযা কজি েযাজক, সকন্তু বযাস্তজব সবসিিভযাগ িযািীসিক 
িযাসস্ত আিজ� সনর্যাতন এবং প্রযাপ্তবয়স্িযা সিশুজেি সনর্যাতন কজি সকংবযা 
িযাসস্ত সেয় সিশুজেি ওপি সনজেজেি সনয়্রিণ প্রসতষ্যা কিযাি েন্। এমন 
অজনক েটনযা আজছ সর সু্জ� িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যাি কযািজণ সিষ 
পর্ন্ত সিশুটিি মতুৃ্ হজয়জছ সকংবযা সিশু মযািযাত্মক সকংবযা স্যায়ীভযাজব 
ে�জমি সিকযাি হজয়জছ।

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



সু্জ� সিশুজেি অে্জনি সক্জরে সে�যা রযায় সর, িযািীসিক িযাসস্তি প্রজয়যাগ 
সিশুি বসুদ্ধবসৃত্তক সবকযাি ও সিক্যাি অে্জনি সক্জরে সনসতবযাচক প্রভযাব 
সফজ� এবং সিশু সু্� সেজক ঝজি পজড় (আজিযা সে�ুন অি্যায় ১: ম�ূ 
নীসতমযা�যা)। এছযাড়যাও সি�ন প্রসক্য়যা িম্পজক্ আমযাজেি সবযাঝযাপড়যাি 
সক্জরে পসিবত্ন এজিজছ। সিক্যাসবেিযা এ�ন েযাজনন সর িমূ্পণর্ুজপ 
সিক্ক সনয়স্রিত পসিজবজি সিক্যােমীজেি সনস্রিয় ও সকৌতুহ�িনূ্ সিক্যা 
গ্রহজণি সচজয় সিশুিযা র�ন িসক্য়ভযাজব অংিগ্রহজণি মযাি্জম সিজ� সিই 
সি�যা সবসি কযার্কি হয় এবং সিটযাই উত্তম সি�ন সর�যাজন সিক্ক 
সি�ন িহযায়তযাকযািী সহজিজব সিশুজক সি�যাি প্রসক্য়যায় িহজরযাসগতযা 
কজিন, তযাজক উদ্ীপ্ত কজিন ও সি�ন প্রসক্য়যায় িমৃ্পক্ত কজিন। ভযাজ�যা 
সশ্রণীকক্ ব্বস্যাপনযা শুিুই সিশুজেি প্রসত অসহংি েযাকযাি মজি্ িীসমত 
নয় বিং সিক্যাি িজগে সিক্যােমীজেি উপরুক্তভযাজব রুক্ত কিযা ও সিক্যাি 
পসিজবি বতসি এবং সিক্যা ব্বস্যাি িজগে সিক্যােমীজেি িংজরযাগ েটযাজনযা 
এবং তযাজেি মজি্ উদ্ীপনযা বতসিি িজগে িম্পসক্ত। 

সিশুজেি এ�ন আি মযা-বযাবযাি িম্পে সহজিজব গণ্ কিযা হয় নযা বিং 
তযাজেিজক পূণ ্অসিকযািিম্পন্ন মযানষু সহজিজব সে�যা হয় এবং েসৃষ্টভগেী 
এই জর পসিবত্ন সিটযা সিক্ক ও অন্যান্ রযািযা সিশুি অসভভযাবকস্যানীয় 
তযাজেি িবযাি েন্ই প্রজরযাে্। একেন মযানষু সহজিজব সিশুজেিও 
মযানবযাসিকযাি পযাওয়যাি অসিকযাি িজয়জছ এবং এই অসিকযািগুজ�যা সু্জ�ি 
সগজট সগজ�ই বধি হজয় রযায় নযা। সিশুজেি বড়জেি মতই আেযাত সেজক 
িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাি িজয়জছ। িযাসস্ত সেওয়যা সু্জ�ি সনয়মকযানজুনি 
মজি্ েযাকুক আি নযাই েযাকুক, সিশুজক আেযাত কিযা সিশুি িযািীসিক 
মর্যােযা পযাওয়যাি অসিকযাজিি �ংেন। এবং িক� িিজনি িযািীসিক িযাসস্ত 
সিশুজেি অসিকযাজিি িুস্পষ্ট �ংেন রযা আইজনি অিীজন সিশুজেি বড়জেি 
মতই িমযান িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাজিি ব্ত্য়।

২৮  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ





৩০  স্কু লে শারীররক শারতি রিরিদ্ধকরণ

জকেকু  জকেকু  ধেমীে স্কু লল বলঞা 
হে ধেমীে জবশ্ঞালির কঞারলণই 
শঞারীজরক শঞাজতি গেওেঞার 
েরকঞার আলে। এই অবস্ঞাে 
তঞালেরলক শঞারীজরক শঞাজতি 
গেওেঞা গথলক জবরত করঞা জক 
ববিে্যেলূক িে?

সকযাজনযা সকযাজনযা িমমীয় সিক্যা প্রসতষ্যাজন তযাজেি সনে সনে িমগ্্রন্থ সেজক 
উদৃ্ধসত সেজয় িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যাি পজক্ রুসক্ত তুজ� িিজত পযাজি। 
প্রকৃতপজক্ সবজবেি সবসিিভযাগ িজমি্ নীসত, আেি্, ম�ূ্জবযাি ও সববেযাজিি 
মজি্ সিশুজেি আেযাত কিযাি কেযা ব�যা সনই, রযাি মজি্ �ৃষ্টযান ও 
ইি�যাম িমও্ িজয়জছ। বিং িক� িজম ্িমব্েী হওয়যা, িমতযা, ন্যার্তযা 
ও অসহংিতযাি কেযা ব�যা হজয়জছ। সিই আসেকযা� সেজক পৃসেবীি প্রিযান 
প্রিযান িজমি্ প্রচযািকজেি সবজিষ কজি সরসন প্রেম সর িম ্প্রচযাি 
কজিজছন তযাি েীবনী ও সিক্যা রসে সেস� তযাহজ� সে�যা রযাজব সর সতসন 
ক�নই সিশুজেি সনর্যাতন কজিনসন। 

সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্তি সবষয়টিজক ক�জনযা ক�জনযা িম ্প্রচযাজিি সক্জরে 
উজপক্যা কিযা হজয়জছ; এবং এটযা কিযা হজয়জছ ম�ূত কত্ৃত্বযাে, ক্মতযা 
ও সিশুজেি ওপি সনয়্রিণ প্রসতষ্যা কিযাি িংসৃ্সত সেজক। সি�যাজন অধি 
আনগুত্জক পূণ্ সহজিজব এবং িযািীসিক িযাসস্তজক ‘অবযাি্’ সিশুজক বযাি্ 
কিযাি গ্রহণজরযাগ্ উপযায় সহজিজব সে�যাজনযা হজয়জছ।

িমমীয় সনতযািযা সববেব্যাপী সিশুজেি িযািীসিক িযাসস্ত সবজ�যাপ আজন্দযা�জনি 
অংি হজয়জছন। ২০০৬ িযাজ� েযাপযাজনি সকজয়যাজটযা িহজি অনসুষ্ত িযাসন্তি 
েন্ িম ্সববে িজম্ম�জন ৮০০ এি সবসি িমমীয় সনতযা িব্িম্মসতক্জম- 
সিশুজেি সবরুজদ্ধ িসহংিতযা সমযাকযাজব�যায় বহু-িমমীয় অগেীকযাজি  



(সকজয়যাজটযা সেযাষণযা)১০ - িম্মসত সেজয়জছন। এই িজম্ম�জন সবজবেি 
িিকযািিমজূহি প্রসত সিশুজেি সবরুজদ্ধ িযািীসিক িযাসস্তিহ িক� িিজনি 
িসহংিতযা সনসষদ্ধ কিযাি আহ্যান েযানযাজনযা হজয়জছ।১১

সিশু অসিকযাি সবষয়ক কসমটি তযাজেি ৮নং িযািযািণ মন্তজব্ উজলে� 
কজিজছন সর িমমীয় স্বযািীনতযা “অন্জেি সমৌস�ক অসিকযাি ও স্বযািীনতযা 
িক্যাি েন্ ববিভযাজব িীমযাবদ্ধ কিযা সরজত পযাজি”১২। কসমটি তযাজেি 
মন্তজব্ বজ�জছ সর:১৩

“সকউ সকউ িযািীসিক িযাসস্তি পজক্ সববেযাি-সভসত্তক রুসক্তগুজ�যা তুজ� 
িজিন, তযািযা বজ�ন সর সনসে্ষ্ট সকছু সক্জরে িমমীয়ভযাজব িযািীসিক 
িযাসস্তজক শুিু িমে্নই কজিসন বিং এটি ব্বহযাি কিযা েযাসয়ত্ বজ� 
উজলে� কিযা হজয়জছ। প্রজত্জকি িমমীয় সববেযাজিি স্বযািীনতযাজক নযাগসিক 
ও িযােননসতক অসিকযাি সবষয়ক আন্তে্যাসতক চুসক্তজত (িযািযা ১৮) 
িমনু্নত িযা�যা হজয়জছ, সকন্তু িম ্ও সববেযাজিি চচ্যা অবি্ই অন্জেি 
মযানসবক মর্যােযা ও িযািীসিক শুদ্ধতযাি িজগে িযামঞ্জি্পূণ ্হজত হজব…”

১০. পূণয্াগে সেযাষণযাপরে সে�ুন এ�যাজন: http://churchesfornon-violence.org/wp/wp-content/
uploads/2v012/02/Violence-Against-Children-3.pdf 

১১. আজিযা েযানজত সে�ুন http://www.churchesfornon-violence.org/

১২. িযািযািণ মন্তব্ নং ৮, অনজুছেে ২৯

১৩. িযািযািণ মন্তব্ নং ৮, অনজুছেে ২৯
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িিঞাকীণ্ গশ্রজণকক্ ব্যবস্ঞা�িঞা 
করলত জগলে এবং প্রলেঞািিীে 
িম্পলের অভঞাব গথলক স্কু লল 
অলিক জশক্ক ও অি্যঞাি্য 
কে্িঞারীরঞা িবিেে এক 
ধরলির েঞািজিক িঞাল�র েলধ্য 
থঞালকি। শঞারীজরক শঞাজতি 
জিজিদ্ধ করঞা হলল তঞালের এই 
েঞািজিক িঞা� জক বঞাড়লব িঞা?

এই প্রজশ্নি মজি্ একটি িত্কেযাি িহে িি� স্বীকযাজিযাসক্ত আজছ: িযািীসিক িযাসস্ত প্রযায়ি 
প্রযাপ্তবয়স্ মযানষুজেি চযাসপজয় িযা�যা কজষ্টি বসহঃপ্রকযাি সর�যাজন সিশুজেি সি�যাজনযাি সকযাজনযা সকছু 
সনই। অজনক সু্জ�ি েরুসিসভসত্তজত আজিযা সবসি িম্পে ও িযাহযার্ েিকযাি, সকন্তু বড়জেি 
িমি্যাগুজ�যাি চযাপ সমযাকযাজব�যা কিযাি েন্ সিশুজেি ক্সত কিযা সকযাজনযামজতই িমে্নজরযাগ্ 
হজত পযাজি নযা। সিশুজেি িুিক্যা পযাওয়যাি অসিকযাি প্রসতষ্যাি েন্ বড়জেি েসুনয়যা িুন্দি 
হওয়যাি েন্ অজপক্যা কিজ� চ�জব নযা; নযািীজেি িসহংিতযা সেজক িুিক্যা সেওয়যাি েন্  
সতযা পুরুজষি অবস্যাি উন্নসতি েন্ অজপক্যা কিযা হয়সন।

রযাই সহযাক নযা সকন, সিশুজেি আেযাত সেজয় মযানসিক চযাপ সেজক মসুক্ত পযাওয়যা রযায় নযা। 
িযাজগি মযােযায় সিশুজেি আেযাত কিযাি পি সবসিিভযাগ সক্জরে বড়িযা অপিযািজবযাজি সভযাজগ। 
ইসতবযাচক িঙৃ্খ�যাি স্বযাজে্ িযািীসিক িযাসস্ত বধি কিযা হজয়জছ এমন সু্�গুজ�যাজত িবযাি েীবজন 
মযানসিক চযাপ কম। 
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একেযা িসত্ সর অজনক সিক্ক অত্ন্ত েটি� পসিসস্সতি মজি্ কযাে কজিন। 
তযািযা হয়জতযা সিভযাজব প্রসিক্ণ পযানসন, তযাজেি সবতন কম ও তযাজেি মূ�্যায়নও 
রেযারেভযাজব কিযা হয়সন, হয়জতযা তযাজেি সু্জ�ি লিযািরুজম সিক্যােমীি িং�্যা 
অজনক সবসি এবং এমনসক সু্�গুজ�যাজত পর্যাপ্ত সিক্যা উপকিণ ও অন্যান্ 
সেসনিপরে সনই এবং সু্� পসিচযা�নযাি মযানও েব্ু�। এটি িহজেই সবযাঝযা রযায় 
সর, সিক্কিযা পর্যাপ্ত িম্পে সকংবযা িহযায়তযা ছযাড়যা সিক্যা-সি�ন কযার্ক্জম সকযাজনযা 
িিজনি পসিবত্ন আনযাি ব্যাপযাজি সকন আগ্রহী নয়। িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা 
সেজক সিক্কজেি সবিত িযা�জত িিকযাজিি সেক সেজক অবি্ই সিক্কজেি েন্ 
উপরুক্ত প্রসিক্ণ ও িহযায়তযা, সু্জ�ি েন্ পর্যাপ্ত িম্পে বিযাদ্ ও সিক্যাি সক্জরে 
উন্নতমযাজনি িুিযািন সনসচিত কিযাি পযািযাপযাসি আইন কজি িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধ 
কিজত হজব।

প্রসিক্জণি পযািযাপযাসি িযািীসিক িযাসস্তি ক্সতকি সেকগুজ�যা তে্ প্রমযাণিহ র�ন 
তুজ� িিযা হজব, অসহংি িঙৃ্খ�যাি ইসতবযাচক প্রভযাজবি িজগে সিক্কজেি পসিচয় 
কসিজয় সেওয়যা হজব, একই িজগে তযাজেিজক নতুন ইসতবযাচক লিযািরুম ব্বস্যাপনযাি 
ওপি প্রসিক্ণ সেওয়যা হজব এবং আইন কজি িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা বধি কিযা 
হজব ত�ন সিক্কিহ সিক্যা সপিযােীবীজেি িকজ�ি মজি্ ইসতবযাচক পসিবত্ন 
আিজব এবং সু্জ�ি পসিজবি সিক্ক ও সিক্যােমীজেি উপকযাজি �যাগজব।



সকযাজনযা সকযাজনযা সেজি, নীসতমযা�যায়, িিকযাসি সবজ্সপ্ত/সনজে্িনযা এবং/
অেবযা িঙৃ্খ�যা সবষয়ক সনয়মযাব�ীজত উজলে� কিযা আজছ সর িযািীসিক 
িযাসস্ত ব্বহযাি কিযা রযাজব নযা, সকন্তু আইজন সনজষিযাজ্যাি কেযা ব�যা 
সনই, হয় আইজন এ সবষজয় নীিবতযা পযা�ন কিযা হজয়জছ সকংবযা 
িযািীসিক িযাসস্ত সেওয়যা সমজন সনজয় নীসতমযা�যাজক েব্ু� কিযাি িুজরযাগ 
কজি সেজছে।১৪ িযািীসিক িযাসস্তি সবরুজদ্ধ নীসতমযা�যা গ্রহণ কিযা এ কেযািই 
স্বীকৃসত সেয় সর, এটি ভু� এবং সি�যাি েন্ ক্সতকি একটি চচ্যা; 
তজব আইনগতভযাজব বে্ন নযা কিযাি ফজ� সিক্কগণ সবিিযাবিজ্বে সভযাজগন, 
তযািযা তযাজেি কিণীয় ঠিক কিজত পযাজিন নযা। ফজ� সিশুজেি িুিক্যা 
পযাওয়যা এবং িসহংিতযামকু্ত সিক্যা�যাজভি অসিকযাি ক্সতগ্রস্ত হয়। 

িযািীসিক িযাসস্ত িুস্পষ্টভযাজব সনসষদ্ধ কজি আইন বতসি কিযা আবি্ক 
রযাজত কজি এটি িমূ্পণর্ুজপ স্পষ্ট হয় সর িযািীসিক িযাসস্ত আি 
সকযাজনযামজতই গ্রহণজরযাগ্ নয়।

শঞারীজরক শঞাজতির জবরুলদ্ধ 
আেঞালের এখিই স্কুল ও 
ে্রিণঞাললের িীজতেঞালঞা 
রলেলে। এই অবস্ঞাে 
আইলির �জরবত্ি আিঞা 
কতটঞা িরুজর?

১৪. িযািীসিক িযাসস্তি সবরুজদ্ধ নীসতমযা�যা আজছ সকন্তু সনসষদ্ধ কজি সকযাজনযা আইন সনই এমন সেজিি তযাস�কযাি 
েন্ সে�ুন, স্যাবযা� ইসনসিজয়টিভ টু এডে অ� কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ টু সচ�জরেন (২০১৫, টুয়যাে্ি নন-
ভযাজয়যাজ�ন্ সু্�ি: প্রসহসবটিং অ� কিজপযািযা� পযাসনিজমন্। স্যাবযা� সিজপযাট্ ২০১৫, পৃষ্যা ৫
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অধ্যঞাে ৩: েরকঞাজর 
ওলেবিঞাইট ও তথ্যিেহূ 
জশশুলের অজধকঞার ও কল্যঞাণ জবিেক আজরিকঞাি জবলশিজ্ কজেটি (২০১১),  
গটেটলেন্ট অি ভঞালেঞাললন্স এলগইিটে জিললরেি,  
http://endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/reference-documents/ACERWC-statement-
on-VAC-2011-EN.pdf 

ক্ঞািরুে ে্যঞালিিলেন্ট অিলঞাইি-
http://classroommanagementonline.com/index.html 

জশশু অজধকঞার জবিেক কজেটি (২০০১),  
“জশক্ঞার লক্্য” জবিলে ১িং িঞাধঞারণ েন্তব্য, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en 

জশশু অজধকঞার জবিেক কজেটি (২০০৬), “শঞারীজরক শঞাজতি ও অি্যঞাি্য জিষ্কু র জকংবঞা অবেঞািিঞােূলক শঞাজতি গথলক 
জশশুলের িকুরক্ঞা �ঞাওেঞার অজধকঞার (অিকুলছেে ১৯; ২৮, ধঞারঞা ২; এবং ৩৭, প্রিগেত) জবিলে িঞাধঞারণ েন্তব্য িং ৮”,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en 

জশশু অজধকঞার জবিেক কজেটি (২০১১), “িকল ধরলির িজহংিতঞা গথলক জশশুলের েকুক্ত থঞাকঞার অজধকঞার” জবিলে 
িঞাধঞারণ েন্তব্য িং ১৩,  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en 

কঞাউজন্সল অফ ইউলরঞা�, আঞ্চজলক প্রিঞারণঞা “গ�টঞালিঞার জবরুলদ্ধ হঞাত তকু লকুি!”- 
www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment 

কঞাউজন্সল অফ ইউলরঞা�, জশশুলের শঞারীজরক শঞাজতি জবললঞা�: প্রলশ্নঞাত্তর, স্টঞািবঞাগ্: কঞাউজন্সল অফ ইউলরঞা� 
�ঞাবজলজশং, 
https://rm.coe.int/168046d05e

এেকু লকশি ওেঞার্্ –
www.educationworld.com 

গ্ঞাবঞাল ক্যঞালম্পইি ফর এেকু লকশি –
www.campaignforeducation.org 

গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি - 
www.endcorporalpunishment.org

গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি (২০০৯), জশশুলের শঞারীজরক শঞাজতি 
জিজিদ্ধকরণ: আইিী িংস্ঞার ও অি্যঞাি্য �েলক্� রিহলণর জিলে্জশকঞা,  
http://endcorporalpunishment.org/resources/resources-on-law-reform/legal-reform-
handbook-2009/ 

গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি (২০১২), স্কু লল শঞারীজরক শঞাজতি েরূীকরলণর 
উ�ঞাে,
http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/resources-for-
eliminating-corporal-punishment-in-schools/  

গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি (২০১৫), অজহংি স্কুল প্রজতষ্ঞা: িকল 



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

ধরলির শঞারীজরক শঞাজতি জিজিদ্ধকরণ: গ্ঞাবঞাল জরল�ঞাট্ ২০১৫ 
http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/schools-
report-2015/ 

জশশুলের জবরুলদ্ধ িজহংিতঞা বলধে ববজশ্ক অংশীেঞাজরত্ব -
www.end-violence.org 

গে্ি গরেজিং ইন্টঞারি্যঞাশিঞাল -
www.gordontraining.com 

ইন্টঞার-আলেজরকঞাি কজেশি অি জহউে্যঞাি রঞাইটি (২০০৯), জশশু ও জকলশঞার-জকলশঞারীলের শঞারীজরক 
শঞাজতি ও েঞািবঞাজধকঞার জবিেক প্রজতলবেি,
http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/IACHR-report-
on-corporal-punishment-2009.pdf 

লঞাি্ উইথআউট জফেঞার-
https://plan-uk.org/act-for-girls/about-because-i-am-a-girl/learn-without-fear

জশক্ঞাে িজহংিতঞার জবরুলদ্ধ েঞা-বঞাবঞা ও জশক্ক-
www.nospank.net/books.htm 

জশশুলের জবরুলদ্ধ িজহংিতঞা বলধে েজক্ণ এজশেঞার উলে্যঞাগ, “জশশুলের িি্য িে-িকুরক্ঞাে আঞ্চজলক 
প্রিঞারণঞা”-
www.saievac.org/cp 

িঞাজতিংলের গটকিই উন্নেি এলিন্ডঞা ২০৩০ - 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

ইউজিলিফ (২০০১), জশশু িকুরক্ঞা: শঙৃ্খলঞা ও িজহংিতঞা,
www.unicef.org/teachers/protection/violence.htm

ইউজিলিফ অজফি অফ জরিঞাি্ – ইিলিঞালিজন্ট (২০১৫), করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট ইি স্কুলি: 
লংজগিকু জেিঞাল এজভলেন্স রিে ইজথওজ�েঞা, ইজন্ডেঞা, গ�রু এবং জভলেতিঞাে,  
www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/ 
Corporal%20Punishment%20in%20Schools.pdf 



গ্ঞাবঞাল ইজিজশলেটিভ টকু  এন্ড অল করল�ঞারঞাল �ঞাজিশলেন্ট অফ জিললরেি

স্যাবযা� ইসনসিজয়টিভ টু এডে অ� কিজপযািযা� পযাসনিজমন্ অফ সচ�জরেন িযািীসিক িযাসস্ত 
সববেব্যাপী সনসষদ্ধকিণ ও সবজ�যাপিযািজন কযাে কিজছ এবং আইন িংস্যাজিি িক� সক্জরে 
সবনযামজূ�্ কযাসিগসি িহযায়তযা ও পিযামি্ সেজয় েযাজক। 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

গিভ ে্য জিললরেি িকুইলেি 

সিভ ে্ সচ�জরেন িুইজেন িক� পসিজবজি িযািীসিক িযাসস্ত সনসষদ্ধকিজণি েন্ অ্যােজভযাজকসি 
কিজছ ও পিযামি্ সেজছে। িুইজেজন ১৯৭৯ িযাজ� সবজবেি প্রেম সেি সহজিজব িযািীসিক িযাসস্ত 
সনসষদ্ধ কিযা হয়, সর�যাজন সিভ ে্ সচ�জরেন িুইজেজনি গুরুত্পূণ ্অবেযান িজয়জছ। িংস্যাটি 
সববেব্যাপী িযািীসিক িযাসস্ত আইনত সনসষদ্ধ ও সবজ�যাপ কিযা এবং এই সবষয়টিজক িযােননসতক 
এজেডেযাি মধ্ গণ্ কিযাি �ক্্ সনজয় কযাে কিজছ। 

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.se

জশশুলের ও�র িেতি 
শঞারীজরক শঞাজতি বধে 
করঞার িেে এলিলে। 
জশশুলের িম্ঞাি 
ও ের্ঞােঞার অজধকঞার 
এবং িজহংিতঞা গথলক 
িকুরক্ঞা জেলত হলব এখকুজি।






