
নাযী ও শশু াচায প্রশিরযারধ চাআ কররয শিশরি দরে 

নাশয উশিন 
 

ত্রশত্রকায় প্রায়আ নাযী ও শশু াচারযয ংফাদ প্রকাশি য়। শশু াচারযয ভরিা জঘন্য কাজটি যম কিবারফ ংঘটিি 

রি ারয িা ফরায রো যারে না। ফরা মায়, ফাংরারদর এটি একটি জটির াভাশজক ভস্যা ও জঘন্য ননশিক কভ মকাণ্ড 

শররফ শচশিি রে। অভারদয ভরিা স্বরপান্নি যদরয জনগরেয দাশযরযেয সুরমাগ শনরয় এক যেশেয াধু ভানুল াচারযয কারজ 

শরপ্ত য়। ভধ্যযুরগ ভানুলরক যমবারফ কৃিদারয ভরিা ব্যফায কযা রিা ফিমভারন াচারযয ভাধ্যরভ ঠিক যিভশন ব্যফায কযা রে। 

াচাযকৃি শশুরদয রয স্বাবাশফক জীফরন শপশযরয় অনা কঠিন রয় রে। াচারযয কাযরে শশুয রে রে িায শযফারযয 

সুোশি, অা-অকাঙ্ক্ষাও যল রয় মায়। 

 

াচারযয শফশবন্ন ংজ্ঞা থাকররও কাম মকয ংজ্ঞা ররা-জাশিংরঘয নাযী ও শশু াচায প্রশিরযাধ ও াচাযকাযীয াশি 

যদওয়ায ররেে প্রেীি প্রর াকরর াচায ফররি ফরা রয়রে-বয়বীশি, ফরপ্ররয়াগ ফা যালরেয ন্যান্য ন্থা যমভন, যে, ায় 

শযশিশি, শনীেরনয উরিরে একজন ব্যশিয ওয য একজন ব্যশিয শনয়ন্ত্রে রাযবয ভাধ্যরভ শনরয়াগ, শযফে, িানািয, 

অেয় থফা প্রাশপ্ত (UN Protocol to Prevent,  Surpressand Punish Trafficking in 

Persons, especially Women and Children)। 

পৃশথফীয প্রায় ফরদরয ভরিা ফাংরারদও জাশিংঘ শশু শধকায নরদ স্বােয করযরে। িাযযও এ যদরয শশুযা প্রশিশনয়ি 

নানাবারফ শনম মািন ও ফঞ্চনায শকায রে। দাশযযেীশেি জনরগাষ্ঠীয ায়রেয সুরমারগ একটি চক্র নাযী ও শশু াচারযয ভরিা 

জঘন্য কাজটি ম্পন্ন করয থারক। এফ াচাযকাযী চক্র শনিেনতুন যকৌর ফরম্বন করয, পরর রনক যেরত্রআ িাযা ধযারেোঁয়ায 

ফাআরয যথরক মায়। াচাযকাযীযা াচারযয ভয় নানা যকৌর ফরম্বন করয থারক। যমভন- যে, বাররাফাায পোঁদ, াজারনা 

শফরয়, বাররা চাকশযয প্রররাবন, পুনফ মারনয শভথ্যা প্রশিশ্রুশি, প্রশিারন কযায প্রররাবন, অশথ মক াারেয প্রররাবন, বাররা যেরনায 

প্রররাবন আিোশদ। অভারদয যদরয যরাকজনও শফশবন্ন ভয় াচারয ায়িা করয থারক, যমভন-শযফায, ঘা  ভাশরক, ীভািযেী, 

শযফে ভাশরক ফা েশভক, রচিন ভাজ, ভারজ প্রবাফারী ব্যশি আিোশদ। অভযা মশদ াচারযয শফশবন্ন  ঘ নাফশর শফরেলে 

কশয, িারর যদো মাম, শধকাং যেরত্র গশযফ শযফারযয ফা রযয ফশিয শশু, শফশবন্ন শযফারয গৃকরভ ম ফা করকাযোনায় 

েশভক শররফ শনরয়াশজি ও বাভান শশু, এশিভ ফা শযফায যথরক শফশেন্ন শশু, ঘয ারারনা ফা াভাশজক স্বীকৃশি যথরক ফশঞ্চি 

শশুযা াভাশজক ফন্ধরনয বারফ াচাযকাযীরদয েপ্পরয রে।  

 

ফাংরারদরয মি শশু শভশং ফা ট্রাশপশকংরয়য ঘ না ঘর  িায ভাত্র ২৭ িাং দদশনক শত্রকায় ও ১২ িাং টিশব 

শনউরজ যদো মায়। বাযরিয করকািা, ায়যাফাদ ও মুম্বাআশবশিক একটি চক্র যদরয ীভািফিী যজরাগুররারি একটি শিারী 

াচারযয যন ওয়াকম গরে তুরররে। মাযা নাযী ও শশু এফং শকডশন াচারয শক্রয়। গি ১০ ফেরয শুধু বাযরিআ প্রায় ২ রাে 

ফাংরারদশ নাযী ও শশু াচায রয়রে। মারদয যফশযবাগআ ফয় ১২ যথরক ৩০ এয ভরধ্য। 

 

নাযী ও শশু াচারযয হুভশকয কাযরে থ মননশিকবারফ দুফ মর শযফারযয িারনযা ব্যাক ঝুঁশকয ভরধ্য যরয়রে। বাররা 

যফিরনয কাজ শদরয় িারদয প্রররাবন যদশেরয় শযফারযয িশি যনওয়া  য়। রয ফয় ফাশেরয় িারদয াচায করয যদয় এ চরক্রয 

দস্যযা। াচায শনরয় পৃশথফীরি শফার ফাশেজে যরয়রে। মায মূর উরিে যমৌনদাে , যজাযপূফ মক েভ ,  যালেমূরক েভ ও ে 

াচারযয ভরিা কাম মকরারয ভাধ্যরভ থ ম উাজমন। 
 

অিজমাশিক েভ ংিা ও ওয়াকম শি পাউরণ্ডরনয ২০২০ াররয শযরা ম যথরক জানা মায় , াচায ওয়া শবশিভরদয ভরধ্য 

৭১ িাং নাযী ও যভরয় শশু এফং ২৯ িাং পুরুল ও যেরর শশু। রনরক শনজ যদর অফায রনরক শফরদর াচায রে। অয 

এরদয যল ঠিকানা রে যম যকারনা যমৌনশিরি। ফ মশনম্ন ৫০ াজায  াকায শফশনভরয় এরদয শফশক্র কযা য় শিিাররয়য প্রধারনয 

কারে। একফায এোরন প্ররফ কযরর মুশি াওয়া মুশকর। রনরক মুশি যররও ভাজ িারদয অয স্বাবাশফকবারফ যভরন যনয় না। 

রয িারদয শপরয যমরি য় অরগয ঠিকানারি। জাশিংরঘয শযংখ্যারন ফরা রয়রে াচায ওয়া ভানুলরদয ভারে ৩৪ িাং 

শনজ যদর  এফং ৩৭ িাং অিঃীভারি াচায রে।  অিজমাশিক েভ ংিায (অআএরও) শযরা ম ভরি াচাযকাযীযা ফেরয 

২৫১ শফশরয়ন ডরায অয় করয মায ১৭২ শফশরয়ন অর যমৌন যায় ফাধ্য কযায ভাধ্যরভ। যভা কথা নাযী াচায অরর একটি 

ব্যফা।  

 



 টিআইপ পরপোর্ ট ২০২০-এ , মোমো দোপের , তদন্ত ও োচোপরর মোমোর পিচোপর ব্যিস্থো গ্রপের জন্য িোাংোপদপলর 

প্রলাংো করো পেপে। প্রপতপিদপন িো পেপে যয , রকোর ৪০৩ টি মোমো তদন্ত কপরপে , ৩১২ জন পেভোজন (যযৌন োচোপরর জন্য 

২৫৬  এিাং যজোরপূি টক শ্রপমর জন্য ৫৬) মোমো কপরপে এিাং ২০১৯ োপ নেটি োচোর ম্পপকটত মোমোে ২৫ জনপক যদোী োব্যস্ত 

কপরপে। তদপন্ত এই হ্রো পকন্তু আপগর তুনোে যদোী োব্যস্ততো বৃপি যপেপে।প্রপতপিদপন িো ে ২০১৮ োপ পিচোর পিভোগ 

৩৯মোমোর  পিচোপরক কোয টক্রম ম্পন্ন কপরপে। এপত ৩০ টি মোমোে ৬৮ টি োচোরকোরীপক খোো পদপেপেন , ৯টি মোমোে ২৫ জন 

োচোরকোরীপক যদোী োব্যস্ত কপরপেন এিাং ১৭ জনপক যোিজ্জীিন োজো পদপেপেন। িোাংোপদল রকোর জোপনপেপে যয, ২০১৯ োপর 

পিপম্বর য টন্ত ৪,৪০৪ টি োচোপরর মোমো তদন্ত িো পিচোপরর পিচোরোধীন রপেপে।  

 

 িি টোর গোি ট িোাংোপদল (পিপজপি)-এর প্রপতপিদপন ২০২১ োপর জোনুেোপর যেপক জুন য টন্ত যমোর্ ১৪ জন নোরী ও ০৭ জন 

পলশু োচোরকোরীপদর কোে যেপক উিোর করো পেপে এিাং এই মপে তোরো ০৩ জন োচোরকোরীপক আর্ক করপত ক্ষম পেপে। এর 

পিরীপত াংস্থোটি ১০টি মোমো রজু কপরপে, যো োচোপরর াংখ্যোর অনুোপত খুিই কম। 

  

 আইপনর যেোযে প্রপেোগ ও োচোরকোরীপদর পিচোপরর মুপখোমুপখ কপর দৃষ্টোন্তমূক লোপস্ত যদওেো ম্ভি প োচোর দমন 

করো জ পি। ফাংরারদরয দণ্ডশফশধ এফং নাযী ও শশু শনম মািন দভন অআন-২০০০ প্রাশেক ন্যান্য অআরনয ংশেষ্ট 

ধাযাগুররায াশফ মক ফািফায়রন কর ায দৃশষ্ট যদওয়া প্ররয়াজন। শফরল করয অআনশৃঙ্খরা শকংফা ীভাি যোয দাশয়রে মাযা 

শনরয়াশজি িারদয াচায শফরযাধী কাম মক্ররভ প্রশেরেয ব্যফিা কযা একাি শযাম ম। যকারনা শশুরক াচাযকাযীয াি যথরক 

উদ্ধায কযায য িায পুনফ মারনয শফলয়টি শধক গুরুেপুে ম। শশুটিরক িায ভাজ ফা িায শযফায যমন স্বাবাশফকবারফ গ্রে করয 

িায ব্যফিা কযা। থ মাৎ িায স্বাবাশফক শফকা যমন ফাধাগ্রি  না য়, যশদরক শফরল দৃশষ্ট শদরি রফ। 

 

 াচায প্রশিরযাধ কযায জন্য শকছু দরে যনয়া যমরি ারয। যমভন- ীভাি এরাকায় শফশজশফ ও আউশনয়ন শযলরদয 

ভন্বরয় শশু াচায প্রশিরযাধ যর গ ন কযা, যমফ যদর শশু াচায য় যফ যদরয রে শশুরদয শপশযরয় অনায জন্য ব্যফিা 

কযা, অদাররি াচাযকাযীরদয জাশভন-রমাগ্য অআন কযা, াঠ্যপুিরক াচারযয েশিকয শদকগুররা ির্ভ মি কযা, াচাযকাযীয 

শফচাযকাম ম দ্রুি যল কযা, াচারযয বয়াফিা যকাশয ও যফযকাশয গেভাধ্যরভ যফশ করয প্রচায কযা, প্রশিটি থানায় ও ফড মায 

যচকরারে াচাযকাযীরদয েশফ প্রদ মন কযা, শশু াচারযয ম্ভাব্য যকৌরগুররা জনগে ও শশুরদয শশেরয় যাো, শশু াচায ও 

শনম মািন শফলরয় যফশ করয কভ মারা ও যশভনায কযা, াচায প্রশিরযারধয কারজয রে ংশেষ্ট ফাআরক ম্পৃি কযা এফং িারদয 

কারজয জফাফশদশ শনশিি কযা, থানা ও যজরা ম মারয় শশু াচায ও শনম মািন শফলয়ক িথ্য ংযেে কযা, শশুরদয শনরয় কাজ 

করয এভন ংগ রনয ভরধ্য শশু াচায ও শনম মািন শফলয়ক িথ্য ংগ্র এফং িরথ্যয অদানপ্রদান শনশিি কযা এফং যকাশয ও 

যফযকাশয ংিায ভন্বয়াধন কযা, উদ্ধাযকৃি শশুয শযফাযরক অশথ মক ায়িা প্রদান কযা, াচায প্রশিরযাধ ংক্রাি ভশন শযং 

কশভটি গ ন কযা এফং একারজ িানীয় যকায প্রশিশনশধরদয যনতৃরেয ভূশভকা প্রদান কযা। 

 

 বশফষ্যৎ ফাংরারদ শফশনভ মারে অজরকয শশুযাআ গ্রেী ভূশভকায় ফিীে ম রফ। ভাজ-বেিা ও শফধ্বংী 

ভানফিাশফরযাধী এ জঘন্য শশু াচায যযারধ ফাংরারদ শশু শধকায যপাযাভ ও িায দস্য ংিামূ নানা কভ মসূশচ ারন করয 

থারক। মা াচায যযারধ রচিনিায় গুরুেপুে ম ভূশভকা ারন কযরে। িাআ াচায যযারধ যকারযয  াাাশ ব্যশি ও াভশষ্টকবারফ 

ফাআরক শনজ শনজ ফিান যথরক এশগরয় অরি রফ। িাররআ শশু াচায প্রশিরযাধ, শশু সুযো, শশুয শনযািা িথা শশু 

শধকায প্রশিষ্ঠা ও যো কযা জ রফ। 
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