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িশ

াে

ে র

মবধমান ভয়, ঘৃণা ও আতে র পিরেবেশ এক নতু ন অধ ােয়র সংেযাজন হল। স িত কলকাতার থম সািরর

এক নামী ু ল তঁ ােদর দশজন ছা ীেক মুচেলকা িদেয় ীকার করেত বাধ করােলন য তারা ‘সমকামী’। য সমেয় ু েলর মেধ
িশ েদর সুর

ার িবষয়

বারংবার

িচে র মুেখ পড়েছ, ু ল কতৃ পে

র িনেয়াগ করা ব ি েদর হােত ছা ীেদর যৗন হন ার

ঘটনা এেকর পর এক সামেন আসেছ, সই সমেয় এই ঘটনা চােখ আঙু ল িদেয় দিখেয় িদল, য সমস া আরও গভীর, এবং
ব াপক।
কমলা গালস ু েলর ঘটনার সারসংে

প
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ঘটনার সারসংে

যৗনতা

প সংবাদমাধ ম থেক যা জানা গেছ তা হেলা, ৮ মাচ ২০১৮ তািরেখ কমলা গালস ু েলর অধ

া দশজন

ছা ীেক ডেক পাঠান, তােদর িবর ে দািখল হওয়া ‘অিভেযােগর’ িভি েত। এই ছা ীেদর িজ াসাবাদ করা হয়, এবং অধ

ার

বয়ান অনুযায়ী, এই ছা ীরা িনেজেদর ‘সমকামী’ বেল ীকার কের। তারপর এই দশজন ছা ীেক ‘ ীকােরাি ’ পে সই করেত
বাধ করা হয়। উ

ছা ীেদর অিভভাবকরা, যঁােদর এই গাটা ি য়া স েক অ কাের রাখা হেয়িছল, তঁ ারা চুপ কের থােকনিন।

তঁ ারা সে সে অধ

ার অিফেস যান এবং অিভেযাগ কেরন য ু ল কতৃ প

তঁ ােদর মেয়েদর মুচেলকােত সই করেত বাধ

কেরেছ।
অন িদেক ু ল কতৃ প

দািব কের, য তঁ ােদর পদে

প স ক ও যথাযথ িছল, এবং ছা ীেদর ‘স ক পেথ’ আনাই িছল এর

একমা উে শ । সংবাদমাধ েমর িবিভ িরেপােট বলা হেয়েছ, মেয় িল নািক
শাি িহসােব তােদর অধ
িশি

ার ঘের ডেক পাঠােনা হয় এবং ীকােরাি

কার দািব অনুযায়ী অন ছা ীরা নািক উ

ােস ‘অসভ তা’ করিছল বা ‘দু ু িম’ করিছল।

পে সই করেত বাধ করা হয়। ভার া

ছা ীেদর ‘ওইধরেনর আচরেণর’ িবর ে অিভেযাগ জািনেয়িছল। িতিন বেলন,

এই অিভেযােগর িভি েত ওই ছা ীেদর ডেক পাঠােনা হয় এবং তারা ওই আচরেণর িবষয়
ব ব অনুযায়ী িবষয়

ধান

ীকার কের। ধান িশি

কার

‘ শকাতর’ িছল বেলই উিন ছা ীেদর িলিখতভােব তােদর অব ান জানােত বেলন। উিন

অিভভাবকেদর সহায়তা চেয়িছেলন যােত “এই ছা ীেদর বািড় এবং ু ল উভয়

ে ই স ক পেথ আনা যায়।”

পের, এই ছা ীেদর অিভভাবকেদর ু েল িবষয়

িনেয় আেলাচনার জন এবং িমটমাট কের নওয়ার জন ডেক পাঠােনা হয়,

িক

সভােব এেগায়িন। উে

ু ল কতৃ প

যভােব ভেবিছল, িবষয়

, অিভভাবকরা অিভেযাগ জানান, য তঁ ােদর মেয়েদর

িদেয় জার কের সই করােনা হেয়েছ। সংবাদমাধ েমর িরেপাট অনুযায়ী, ছা ীেদর নািক এইধরেনর কথা বলা হেয়িছল য, “ লেখা
য তু িম তামার ব ু র জামার মেধ হাত ঢু িকেয়িছেল, ােটর মেধ হাত িদেয়িছেল, জিড়েয় ধেরিছেল, চুমু খেয়িছেল।” একজন

ছা ীেক নািক বিহ ার করার মিকও দওয়া হয় কারণ স নািক তার অিভভাবেকর সে কথা না বেল কােনা সই করেত রািজ
হয়িন।
( তথ সূ : ফা েপা )
তঁ ােদর মেয়েদর ‘অন ােয়র’ কথা অিভভাবকেদর জানােনা হেয়িছল এবং বলা হেয়িছল য তঁ ােদর মেয়রা ‘সমকামীতায় ভু গেছ’
এবং এ িবষেয় অবশ ই ‘ব ব া নওয়া দরকার’। িক অিভভাবকরা সংবাদমাধ মেক জানান, গত মােস ু েলর মেধ এক
হ্ন ার ঘটনায় িকছু ছা ীরা ত

যৗন

দশী িছল বেল তােদর এইভােব ফঁাসােনা হে ।

( তথ সূ : টাইমস অফ ইি য়া )
গাটা ঘটনা

িবিভ ভােব ঘারতর সমস াজনক হওয়া সে ও, ঘটনার কেয়কিদন পর রােজ র িশ

াম ী পাথ চে াপাধ ােয়র

এক

িবত কত ম েব র ফেল পিরি িতর আরও অবনিত হয়। কমলা গালস’ ু েলর ঘটনার িবষেয় ব ব রাখেত িগেয়

িশ

াম ী বেলন, সমকামীতার মেতা কানও ঘটনা যিদ ঘেট থােক, তাহেল তা ‘বাংলার ঐিতহ -িবেরাধী’। ম ীর ব েব

িছল, য পি মবে র ু েল সমকামীতা বরদা করা হেব না। দ কুই েক দওয়া সা
মেতা িবষয়েক

াৎকাের ম ী বেলন, ‘ ু েল সমকামীতার

য় দওয়া হেব না’।

( তথ সূ : টাইমস নাও িনউজ )
সমস ার জায়গা কান েলা
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য কােনা ধরেনর িশ

া িত ােনর

ে ই এমন আচরণ সমস াজনক, িক

ছা ছা ীরা রেয়েছ, সখােন এইধরেনর ঘটনা এেকবােরই হণেযাগ নয়। িশ
আচরণিবিধ থাকেব এবং সটাই াভািবক, িক পাশাপািশ ু ল কতৃ প

যৗনতা

ু েলর
াে

ে , িবেশষ কের যখােন বয়ঃসি র

ে র মেতা জায়গায় িকছু িনয়মকানুন,

েক বয়ঃসি র ছা ছা ীেদর শারীিরক ও মানিসকভােব

বড় হেয় ওঠার িবষয় ও মাথায় রাখেত হেব। তাই ছা ীরা কানও ‘দু ু িম’ করেল তার শাসন ও সংেশাধন েয়াজন, িক

একইসােথ খয়াল রাখেত হেব, অনুশাসেনর নােম একজন ছা ী বা ছাে র াভািবকভােব বেড় ওঠার ি য়া যােত কােনাভােব
িত
উ

বা বাধা া না হয়।

ছা ীেদর ‘িবপথগামী’ বেল দেগ দওয়ার মানিসকতা একধরেনর হােমােফািবয়া ছাড়া আর িকছু ই না।

ঘটনা চােখ আঙু ল িদেয় দিখেয় দয়, য মানুেষর যৗনতার াভািবক িবকাশ এবং িবক
কানও সু
অিভযু

ধু তাই নয়, এই

যৗনতা স েক সংি

কতৃ পে

র

ধারণাই নই। য ু েল ছা ও ছা ী উভয়ই একসােথ পেড়, সখােন ছেলরা ও মেয়রা একইধরেনর অিভেযােগ
হেল, তােদর িক িনেজেদর ‘িবসমকামীতা’ িলিখতভােব জানােত বলা হত? এই জর ির

ইকু য়ািল

তু েলেছন স ােফা ফর

সংগঠেনর মালিবকা।

আরও িকছু জর ির

গাটা ঘটনা

থেক উেঠ এেসেছ। থমত, এই অন ছা ীেদর ‘অিভেযাগ’ কতটা সিত -ঘটনািভি ক

আর কতটা িনছক মজা স িবষেয় খাঁ জ নওয়ার িক কানও চ া হেয়িছল? ি তীয়ত, সিত ই যিদ কানও ঘটনা ঘেটই থােক—
অথাৎ এেক অপেরর হাত ধরা বা কঁােধ হাত দওয়া, যিদ তা খুব কুর িচকর িকছু না হয়, বা কােরার ই ার িবর ে গােয় হাত
দওয়ার মেতা ঘটনা না ঘেট, তাহেল আেদৗ িক ু ল কতৃ পে
সবধরেনর

শেকই যৗন

মানুেষর সােথ সু

র অিধকার আেছ তােত নাক গলােনার? তৃ তীয়ত, ু ল কতৃ প

শ িহসােব দেগ দওয়ার জন মিরয়া কন? তঁ ারা িক জােনন না, িনরাপদ পিরেবেশ, সমিলে র

াভািবক শারীিরক

শ, তা যিদ ‘ভােলাবাসার’

শই হয়, একজন মানুেষর বড় হেয় ওঠার অিবে দ অ ?

মন, অনুভূিত ও শরীেরর িদক থেক বড় হেয় ওঠার য পযােয় ছাটেদর এমিনেতই অেনক বাধার মেধ িদেয় এেগােত হয়, সই
বয়েস িকছু ছা ীেক িচি ত কের কাণঠাসা করার মেতা ঘটনা থেক আরও বিশ বষেম র সৃ
করা হেলা, এবং যারা সই িচি তকরেণর সা

হয়। এর ফেল যােদর িচি ত

ী থাকল, উভেয়রই িনেজেক চনা ও িনেজর যৗনতােক বাঝার ি য়ায় য কত

বড়

েতর সৃ

হেলা, তা অক নীয়। অিভযু

বা অন ান ছা ী, যােদর হয়েতা িনেজর যৗনতার অিভমুখ স েক কানও

অ

তা আেছ, অথবা যারা িনেজেদর অন ধরেনর যৗনতােক িচি ত করেত পেরেছ, তােদর উপর য মানিসক আঘাত নেম

এল, তা ভাষায় কাশ করা যায় না।
ছা ীেদরও একই মতামত। আমরা এক চা

বছেরর ছা ীর সােথ কথা বিল। নাম কােশ অিন ু ক সই ছা ীর মেত, “ছা ী

িহসােব, এরকম অ বয়েস, যিদ ু েলর মেধ কাউেক এরকম অিভ তার মুেখামুিখ হেত হয়, তাহেল মানিসকভােব তার ভেঙ
পড়াই াভািবক। ু ল এমন জায়গা যা আমােদর িনরাপ া দেব এবং সবধরেনর হন ার হাত থেক িনরাপদ রাখেব। িক এখােন
িশ

কেদর হােতই ছা ীরা হন া আর বষেম র িশকার হে ন। এটা খুবই ল

াজনক এবং হতাশার”।

সুজাতা, এক দািয় শীল নাগিরক িহসােব আমােদর সােথ কথা বেলেছন। উিন ীকার কেরেছন, এই ভয় র ঘটনা িশ র
অিধকার আইেনর িবর ে । সুজাতার মেত, ‘ ু েলর এইধরেনর জবানব ী আদােয়র কানও অিধকার নই।’ ‘ কানও ছা ী যিদ
বািকেদর থেক আলাদা হয়, সটা তার ব ি গত ব াপার। তার উপর মেয় িলেক য সমকামী বেল দেগ দওয়া হে , তার
কানও অকাট
াস করা

মাণও নই।’ গাটা পিরি িত যভােব এিগেয়েছ তােত উিন ওই ছা ীেদর িনেয় িচি ত, যারা আবার িনয়িমত

র কেরেছ। ‘অিভভাবকরা যিদ তঁ ােদর মেয়েদর ভিবষ েতর কথা ভেব অিভেযাগ ত াহার কের নন, তাহেল তা

াভািবক। তঁ ােদর জেন ও গাটা ঘটনা খুবই ক কর,’ সুজাতা বেলন।
িতবাদী উেদ াগ
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সমােজর িবিভ মহল থেক এই ঘটনার িবর ে
অিধকারর

যৗনতা

িতবােদর র উেঠ এেসেছ। একািধক

া এবং বষম িবেরাধী/িহংসািবেরাধী গা

িল এই ঘটনার িবর ে

ােসবী সং া, এলিজিব +

প, যৗন

িতবাদ জািনেয়েছ এবং ভিবষ েত এই ধরেনর

ঘটনা যােত আর না হয়, স িবষেয় উেদ াগ নওয়ার আ ান জািনেয়েছ।
স ােফা ফর ইকু য়ািল

মেন কের ু ল ও কেলেজর িশ

ক-িশি

কােদর সেচতন করা েয়াজন যােত তঁ ারা ‘ যৗনি য়া’ ও

‘ যৗনতার’ মেধ পাথক করেত পােরন। এেত ভিবষ েত এইধরেনর ভু ল বাঝাবুিঝর মেতা ঘটনা এড়ােনা স ব। স ােফা ফর
ইকু য়ািল

কমলা গালস ু ল কতৃ পে

মহেল পা েয়েছ এবং সই িচ

র কাজ এবং ম ী পাথ চে াপাধ ােয়র ম েব র িন া কের এক

রােজ র িশ

া ম ক এবং নারী, িশ

ভাতা া সং াও মেন কের গাটা ঘটনাটা ল

া কিমশেনর সভােন ীর কােছ এ িবষয়

আশার কথা এই য িকছু িশ

িবিভ

ও সমাজকল াণ দ েরও পাঠােনা হেয়েছ।

াজনক এবং ু ল-কেলজ লেত জ ার ও যৗনতার িবষেয় ধারণার অ

দূর করেত িন দ কায ম নওয়া উিচত। এ িবষেয় ভাতা এক
িশ সুর

খালা িচ

অনলাইন িপ শান তির কের এবং রােজ র ু লিশ

তা

াম ীও

ারকিলিপ জমা দয়।

া িত ান এ িবষেয় আেলাচনার র

অনুভব করেছন এবং স িত মডাণ হাই ু ল ফর গালস

ও যাদবপুর িব িবদ ালয় এ িনেয় যৗথভােব এক আেলাচনাসভার আেয়াজন কের। এরকম উেদ াগ আেরা বিশ বিশ কের
দরকার।
সহেযাগী লখক : িনিকতা কাবরা ( ডা

মুভেম

াক শনার, মেনােযাগী পাঠক, এ ে শিন

লখক, মানবািধকারে মী )

এবং সুধা ঝা ( সমাজকমী এবং দশ বছেররও বিশ সময় ধের মানবািধকার আে ালেনর সােথ যু ) । মূল ইংরািজ লখা
www.vartagensex.org এর সৗজেন

া ।
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