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গত জুমায় (৬ জুলাই) একটা বডনদি এলাকার ধমীয় প্রদতষ্ঠাডন দগডয়দিলাম। সেখাডন
বাাংলায় বয়ান চলদিল। দবষয় দিল দিক্ষকডির িােন করার অদধকার; সেই অদধকার কতটা
দনরঙ্ কুি, কতটা প্রশ্নাতীত, সেেব জানাচ্ছিডলন িাত্রডির। নানা আডলম নানা ওস্তাডির

জীবডনর সরফাডরন্স সটডন দতদন তাাঁর বক্তবযডক অকাটয যুচ্ছক্তর তখডত বোডনার সচষ্টা
করদিডলন। অডনক ওস্তাি বা দিক্ষডকর ধারণা হডত পাডর, িােডনর অদধকার মাডন মারধর
আর গাদলগালাডজর দনদবচার
ি সগালাবষণ।
ি অডনডকই বডলন, আমার ওস্তাি আমার দিক্ষক
আমাডক দপটটডয়ই মানুষ কডরডিন; অতএব দপটাডনার লাইডেন্স আমরা
উত্তরাদধকারেূডত্রই অজিন কডরদি। এেব দনডয় প্রশ্ন সতালাটাই বুরবুদক। অতীডতর
মুরচ্ছিডির অনুেরডণর মডধয আইন পদরপত্র এেব আবার কী?
এ রকম বয়াডনর সপিডন দনশ্চয় সকাডনা কারণ বা পটভূ দম থাডক, অথবা থাডক েরল
অনুডরাধ। সকাডনা অদভভাবক দক আপদত্ত তু ডলডিন বা সকাডনা দিক্ষাথী? জাদন না, তডব
দিন কডয়ক আডগ দিক্ষডকর সবডতর আঘাডত মািারীপুডরর ফুটফুডট দিশু েম্পা তার
একটা সচাখ হারাডত বডে। পঞ্চম সেদণর দিক্ষাথী েম্পা আক্তার মািারীপুর িহডরর
িরগাডখালা েরকাদর প্রাথদমক দবিযালডয় পডে। গত ২ জুলাই ক্লাডে একটু হাোর জনয
দিক্ষক সখডপ দগডয় তাডক সবত দিডয় সপটাডত থাডকন। একপযাডয়
ি তার বাাঁ সচাডখ গুরুতর
আঘাত লাডগ। আহত েম্পাডক তার েহপাঠীরা বাোয় দনডয় আডে। পদরবাডরর সলাকজন
মািারীপুর চক্ষু হােপাতাডল ভদতি কডর। েম্পার সচাখ দিডয় রক্ত পো বন্ধ না হওয়ায়
পরদিন উন্নত দচদকৎোর জনয তাডক সিখ ফচ্ছজলাতু ডন্নিা মুচ্ছজব চক্ষু হােপাতাডল সনওয়া
হয়।
েম্পার েহপাঠীরা জাদনডয়ডি, দিক্ষডকরা কারডণ-অকারডণ তাডির সবত দিডয় মারধর
কডরন। তারা েব েময় ভীত েন্ত্রস্ত থাডক। ভডয় দকিু বডল না। িম্পা যতটা না বযথা
সপডয়ডি, তার সচডয় অডনক সবদি ভয় সপডয়ডি সচাখ দিডয় রক্ত পো সিডখ; ভয় সপডয়ডি
তার েহপাঠীরাও।
সজলার প্রাথদমক দিক্ষা কমকতি
ি া নাদেরউচ্ছিন আহডেি প্রথম আডলাডক বডলন,
‘দিক্ষডকর দবরুডে অদভডযাগটট েটঠক। আদম দবষয়টট শুডন আজ েকাডলই েম্পাডক
সিখডত যাই। তার বাাঁ সচাডখ গুরুতর আঘাত সলডগডি। আদম দচদকৎেডকর েডে কথা
বডলদি। ইদতমডধয অদভযুক্ত ওই দিক্ষকডক োমদয়ক বরখাস্ত করা হডয়ডি। তাাঁর দবরুডে
দবভাগীয় বযবস্থা সনওয়া হডি।’ অদভযুক্ত দিক্ষক বডলডিন, ‘দবষয়টট এভাডব গোডব বুঝডত
পাদরদন।’ দতদন এখন দচদকৎো খরডচর দবদনমডয় একটা আপে করার সচষ্টা করডিন।
হয়ডতা েমডয় একটা আপে হডয় যাডব। দকন্তু এই দিশু দনগ্রহ দক বন্ধ হডব? আমরা দক
জানডত পারব েম্পা ও তার েহপাঠীরা িাচ্ছস্তমুক্ত এক স্বচ্ছস্তকর পদরদস্থদত দফডর সপডয়ডি
দক না? আমরা দক জাদন, সিষ পযন্ত
ি মাদহম হাওলািার সকমন আডি? বাাংলাডিডির

িদক্ষডণর সজলা বদরিাডলর মুলাদি উপডজলার ফজলুল উলুম সেরাতু ল কুরআন মাদ্রাোর
দিশুডেদণর িাত্র দিল সে৷ বাদে সথডক সগােল না কডর ক্লাডে যাওয়ার অপরাডধ তাডক ঠান্ডা
পাদনডত িাাঁে কদরডয় সপডট আগুডনর সিাঁ কা দিডয় িাচ্ছস্ত সিন তার ক্লাে দিক্ষক৷ আহত
দিশু মাদহমডক হােপাতাডল ভদতি করা হডয়দিল।
দিক্ষডকর কাডি প্রাইডভট পো বাি সিওয়ায় মাগুরা েির উপডজলার আডলাকদিয়া
পুকুদরয়া উচ্চদবিযালডয়র িিম সেদণর িাত্র োদকবুল ইেলামডক ইাংডরচ্ছজ দিক্ষক সমা.
মুজাদহিুল ইেলাম সবত দিডয় এমনভাডব সপটান সয তাডক সিষ পযন্ত
ি হােপাতাডল ভদতি
করডত হয়৷ এ রকম ঘটনার তাদলকা অডনক লম্বা।
অডনক দিক্ষক, এমনদক অদভভাবকরাও মডন কডরন, মারদপট-িাচ্ছস্ত িাো িৃঙ্খলা েম্ভব
নয়। এ িাো সকাডনা উপায়ও সনই। বাাংলাডিডি দিশুডির দিক্ষাপ্রদতষ্ঠান এবাং বাদেডত
িারীদরক িাচ্ছস্ত দনডয় ইউএনদেদপ একটট জদরপ পদরচালনা কডর ২০১৩ োডল৷
োক্ষাৎকারদভদত্তক সেই জদরডপ সিখা যায়, প্রদত ১০ জন দিশুর মডধয ৯ জন জাদনডয়ডি
সয তারা তাডির দিক্ষাপ্রদতষ্ঠাডন িারীদরক িাচ্ছস্তর দিকার হডয়ডি৷ তা িাো প্রদত ১০ জডনর
মডধয ৭ জন দিশু জানায় সয তারা বাদেডত অদভভাবকডির হাডত িারীদরক িাচ্ছস্ত সপডয়
থাডক৷
অনযদিডক ইউদনডেডফর জদরপ বলডি, ২০১০ োল পযন্ত
ি দিক্ষাপ্রদতষ্ঠাডন িতকরা ৯১
ভাগ এবাং বাদেডত িতকরা ৭১ ভাগ দিশু িারীদরক িাচ্ছস্তর দিকার৷ জদরডপ বলা হয়,
বাাংলাডিডির স্কুলগুডলায় সবত বা লাটঠর বযাপক বযবহার রডয়ডি এবাং ৮৭ িিদমক ৬
িতাাংি িাত্র এই সবত বা লাটঠর দিকার হয়৷
গত বির নডভম্বর মাডে ঢাকায় িাত্রডির িাচ্ছস্ত প্রিাডনর ওপর এক গণশুনাদন অনুটষ্ঠত
হডয়দিল। আডয়াজডকরা তাডির এক জদরডপর ফলাফডলর েূত্র দিডয় জানায়,
অদভভাবকডির ৫৫ িতাাংি মডন করডি, স্কুডল িাচ্ছস্তর মাধযডম দিশুডক িৃঙ্খলার মডধয
আনা যায়। আবার ২৭ িতাাংি মডন করডি, িাচ্ছস্ত না হডল দিশুরা বডখ যায় এবাং ২৫
িতাাংডির মডত, িাচ্ছস্ত দিডল দিশুরা দিক্ষকডির কথা সিাডন। আইদন েহায়তা প্রিানকারী
প্রদতষ্ঠান ব্লাস্ট পদরচাদলত এক জদরডপ বলা হডয়ডি, ‘৬৯ িতাাংি বাবা-মা দনয়মানুবদতিতার
জনয স্কুডল দিশুডির সবত্রাঘাতেহ িাচ্ছস্তর দবধাডনর পডক্ষ।’
েরকাদর প্রজ্ঞাপন নীদতমালা জাদর কডর অডনক দিন সথডকই দিক্ষাপ্রদতষ্ঠাডন দিশু দনগ্রহ
বডন্ধর নানা সচষ্টা চলডি ২০১১ োডল হাইডকাটি দিশুডির িারীদরক িাচ্ছস্ত সিওয়ার দবষয়টট

সবআইদন এবাং অোাংদবধাদনক বডল সঘাষণা কডর৷ হাইডকাডটি র দনডিি িনা অনুযায়ী, দিক্ষা
মন্ত্রণালয় আবার একটট পদরপত্রও জাদর কডর৷
দিক্ষা মন্ত্রণালডয়র েবডিষ
ি
পদরপত্র অনুযায়ী দনদষে করা িাচ্ছস্তগুডলা হডলা: হাত-পা বা
সকাডনা দকিু দিডয় আঘাত বা সবত্রাঘাত, দিক্ষাথীর দিডক চক বা োস্টার-জাতীয় বস্তু িুডে
মারা, আিাে সিওয়া ও দচমটট কাটা, কামে সিওয়া, চুল টানা বা চুল সকডট সিওয়া, হাডতর
আঙুডলর ফাাঁডক সপনদেল চাপা দিডয় সমাচে সিওয়া, ঘােধাক্কা, কান টানা বা ওঠবে
করাডনা, সচয়ার, সটদবল বা সকাডনা দকিুর দনডচ মাথা দিডয় িাাঁে করাডনা বা হাাঁটু সগডে িাাঁে
কডর রাখা, সরাডি িাাঁে কডর বা শুইডয় রাখা দকাংবা েূডযরি দিডক মুখ কডর িাাঁে করাডনা এবাং
িাত্রিাত্রীডির দিডয় এমন সকাডনা কাজ করাডনা, যা েম আইডন দনদষে৷
এই পদরপডত্র িাচ্ছস্তর কথাও বলা হডয়ডি৷ বলা হডয়ডি, দিক্ষাপ্রদতষ্ঠাডন সকউ দিশুডির
িারীদরক িাচ্ছস্ত দিডল ১৯৭৯ োডলর েরকাদর কমচারী
ি
আচরণ দবদধমালার পদরপন্থী হডব
এবাং িাচ্ছস্তডযাগয অপরাধ দহডেডব গণয হডব৷ অদভডযাডগর জনয অদভযুক্ত বযচ্ছক্তর দবরুডে
েরকাদর কমচারী
ি
(িৃঙ্খলা ও আদপল) দবদধমালা, ১৯৮৫-এর আওতায় অেিাচরডণর
অদভডযাডগ িাচ্ছস্তমূলক বযবস্থা সনওয়া যাডব৷ প্রডয়াজডন সফৌজিাদর আইডনও বযবস্থা সনওয়া
যাডব৷
দকন্তু এই আইন সযন সকাডনাভাডবই কাযকর
ি হডি না৷ সকউ সেভাডব অদভডযাগও করডি
না, মারদপট বন্ধ হয়দন।
গণোক্ষরতা অদভযাডনর দনবাহী
ি পদরচালক রাডিিা সক সচৌধূরী বডলন, যাাঁরা দিক্ষকডির
মারদপট বডন্ধর জনয প্রদিক্ষণ সিন, তাাঁরা দনডজরাই কতটুকু েডচতন, সে দবষডয় প্রশ্ন সথডক
যায়। আর িারীদরক দনযাতন
ি
বন্ধ হডলও সমৌদখকভাডব দনযাতন
ি
বন্ধ হয়দন। এ দবষডয়
নীদতদনধারকডির
ি
এদগডয় আেডত হডব।
গওহার নঈম ওয়ারা: ত্রাণ ও িুডযাগ
ি বযবস্থাপনা কমী। ঢাকা দবশ্বদবিযালডয়র দিক্ষক

