মাতা িপতা ও কয়ারারেদর জন িকছু

পূণ পরামশ

িশ ও তােদর পিরবার েলােক সহায়তা করার লে ই কাজ করেছ িকডে প। আপনার িশ
থমবােরর মেতা ু েল
যাে বা ু ল পিরবতন করেছ আর আপিন বুিলংেয়র কথা ভেব িচি ত বা এক বুিলং পিরি িতর মধ িদেয় যাে ন
এবং কী করেবন তা ভেব পাে ন না এমন

ে আমরা কাজ কের চেলিছ।

আপনার িশ েক তার ু ল জীবেনর জন
১ খুব বিশ উি

ত করা

হেবন না। কাজটা ক ন তেব বিশরভাগ িশ ই ু েল ভােলা সময় কাটায় চ ােল এেল তা

মাকােবলা করেত স ম হয় এবং সুেখ শাি েত বড় হেত থােক।
২ আপিনই পারেবন। কােনা চ ােল

দখা িদেল আপনার িশ েক সহায়তা দােনর সামথ ও দ তা আপনার

রেয়েছ। কী করা যায় বুেঝ উঠেত না পারেল সে ে আপনােক সহায়তা করার মেতা ব

লাক পােবন। িকডে পও

আপনােক সহায়তা করার জন কাজ করেছ।
৩ চচা ক ন। কীভােব ব ু বানােত হয় যমন হ ােলা বলা লাকজেনর খাঁজখবর নওয়া সদয় আচরণ করা এবং
ভােলা ব ু হওয়ার অথ কী যমন ব ু রা তামােক ক িদেব না স স
যিদ বােজ ম ব কের বা আপনােক ক

েক আপনার িশ র সােথ কথা বলুন। কউ

দয় তাহেল আপিন কী করেবন তা অিভনয় কের দখান। তারা িনেজই ব ব া

িনেত পাের এই িব াস তােদর মেন গঁেথ িদন এবং তােদর বারবার বলুন য আপিন তােদর পােশই আেছন।
৪ দয়াশীলতা শখান। আপনার স ান আপনার িত পদে েপর উপর চাখ রাখেছ তাই আপিন অন লােকর
স

েক কীভােব কথা বেলন তা িনেয় ভাবুন। আপনার িশ েক এমনভােব গেড় তু লুন যােত স অন েদর পে দাঁড়ােত

উৎসািহত বাধ কের তােদর সােথ খলায় সবাইেক াগত জানায় িনেজেক ভােলাবােস আবার অন েদরও ভােলাবােস।

বুিলং মােন কী
য আচরণ বা ব বহােরর উে শ অন েক ক দওয়া যা বারবার করা হয় এবং য বা যারা এর িশকার হয় তার বা
তােদর সাধারণত িনেজেক সই উত করণ থেক বাঁচােনা ক ন হয় স আচরণ বা ব বহারেকই বুিলং বলা হয়
অথাৎ উত
া বয়

কারীর হােত মতা থােক । িশ রা বিশরভাগ সময় অন িশ েদর ারা বুিলংেয়র িশকার হয় তেব

লাকজনও িশ েদর বুিলং করেত পাের।

বুিলং কমন হয়
বদনাদায়ক আচরণ নানা েপ ঘেট তেব িশ রা আমােদর জািনেয়েছ য বুিলংেয়র সব চেয় চলিত প হে
আেজবােজ নােম ডাকা মেন রাখেত হেব য কথা িদেয় মানুষেক সবেচেয় বিশ আঘাত করা যায় । বুিলং শারীিরকও
হেত পাের মানিসকও হেত পাের আবার সামনাসামিনও ঘটেত পাের আবার অনলাইেনও সাইবারবুিলং হেত পাের।
িশ রা আমােদর জািনেয়েছ য সামনাসামিন বুিলং সবেচেয় মারা ক হয়।

িভ তা ক ল

ব বানােনা

য িশ রা বুিলং কের তারা অেনকে ে আপাত িভ তােক ল ব বানায়। অথ াৎ িতব ী ও িবেশষ িশখন
চািহদাস
িশ কােনা ধরেনর অ িবকৃ িতস
িশ অ বয়সী কয়ারার কয়াের বসবাসরত িশ সংখ ালঘু
জািতস ার িশ দির িশ শাকাহত িশ অ ালািজর সমস া আেছ এমন িশ য িশ
াভািবক লি ক
বিশ াবলী মেন চেল না বা তােদর যৗনতােক ঘঁেট দখেছ তারা দুঃখজনকভােব ায়শই ল

আপনার িশ

বুিলংেয়র িশকার হে

ব েত পিরণত হে ।

িকনা তা কী দেখ বুঝেবন

যসব ল ণ দেখ বুঝেত পারা যেত পাের তা হেলা আপনার িশ র আচরেণ পিরবতন সরব বা চু পচাপ হেয় যাওয়া
ু েল যেত বা থাগত কমকাে অংশ িনেত ভয় কাজ করা অকারেণ পট ও মাথাব থা হওয়া ঘুেমর ব াঘাত িবছানায়
াব করা আঘাত পাওয়া এবং িজিনসপ হািরেয় ফলা বা চু ির যাওয়া ইত ািদ।

আপনার িশ েক বুিলং করা হে

বেল মেন হেল কী করেবন

১ আতি ত হেবন না। আপনার িশ বুিলংেয়র িশকার হেত থাকেল ব াপারটা ভয়ানক তেব উপযু

সহায়তা িনেয়

আপিন এই পিরি িত উতের যেত পারেবন। আপনার িশ র খািতের আপনােক শা থাকেত হেব। ঠা া মাথায় স ম
যা া মাতা িপতার মেতা কের িচ া ক ন।
২ কথা বলার জায়গা তির ক ন। আমরা সকেলই খুব ব

জীবনযাপন কির তেব আপনার িশ র জন আপিন

হািজর থাকেলই কবল স আপনােক বলেব কী ঘেট চেলেছ। কােনা কােনা ে সরাসির ে কাজ হয়। আবার অন
ে একসােথ হাঁটেত বর হেয় াইেভ িগেয় বা বাইের খেত িগেয় তার জীবন ও ু ল স েক কমন বাধ হে স
সহজ

অেনক সহায়ক হেত পাের। সিত কারভােব কথা শানা। তার অ ভি

খয়াল ক ন আর স তখন মেন খুেল

কথা না বলেল তার জন এেকর পর এক সুেযাগ তির করেত থা ন যােত স কথা বেল।
৩ অন লােকেদর িজ াসা ক ন। অন িশ েদর ব ু বা ব িকছু বলেত পাের তাই তােদর িজ াসা করাটা
উপকাির। এ কাজটা সাবধােন করেত হেব যােত তা খলার মােঠর গালগে র প না নয় মেন রাখেত হেব য অন
িশ রা তথ জানার সবেচেয় ভােলা উৎস হেত পাের। তােদর িশ কেক িজ াসা ক ন। িতিন আপনার িশ র মেধ
কােনা পিরবতন ল

করেছ িকনা দখুন।

আমার িশ েক বুিলং করা হে
১ আ

আিম কী করব

করা। আপনার িশ েক বুিঝেয় িদন য এটা তার দাষ নয় এবং তােক সােথ িনেয় আপিন এর িবিহত

করেবন।
২ িলিপব করা। কাথায় কার সােথ ও কতিদন ধের কী ঘেটেছ তার একটা নাট িনন। ঘটনাবলী একটা ডােয়িরেত
িলেখ রাখুন।
৩ আপনার িশ র কী েয়াজন তা তার কােছ জানেত চান। তােক িজ াসা ক ন এটার কারেণ তার কমন
লােগ এবং আপনার কাছ থেক তার সবেচেয় বিশ কী দরকার। পিরি িত আপনার িশ র িনয় েণ রেয়েছ এমন বাধ
করাটা তার জন

পূণ। অন েদর বলেত সটার ফল কী হেত পাের তা িনেয় স খুব ভেয় থাকেত পাের যমন তােক

চর বলা হেত পাের তাই কানটা সবেচেয় ভােলা হেব তা একসােথ িমেল ক ক ন।

৪ ু লেক অবিহত ক ন। আপনার িশ হয়েতা এ িনেয় খুব ভেয়
আেছ তাই তার সােথ আলাপ কের একসােথ িস া িনন কার কােছ গেল সবেচেয় ভােলা হেব এবং তারা আপনােদর জন
কী করেব। বুিলং থামােনা িনি ত করার উপরই মেনােযাগ দওয়া উিচত।
৫ আপনার িশ েক িনরাপদ রাখুন। যিদ স কােনা প িতর িশকার হেয় থােক বা িতর ঝুঁ িকেত থােক তাহেল
তােক এমন কােনা পিরি িতেত পাঠােবন না যখােন স িনরাপদ নয়। সবিকছু র উপের তার সুর ার

। তােক

সুরি ত রাখার আইিন দািয় ু েলর উপর বতায় আর ু লেক অবশ ই আপনার সােথ কাজ করেত হেব। যিদ স লাি ত
হয় বা তােক িতর মিক দওয়া হেয় থােক তাহেল আপিন ানীয় কাউি েল িশ পিরেষবা দল এবং অথবা
পুিলেশর সােথও যাগােযাগ করেত পােরন।
৬ আর কারা সহায়তা করেত পাের তা ভেব দখুন। এই সমেয় আপনার িশ র সহায়তা দরকার তাই ু েল কারা
তার পােশ আেছ এবং তােক সহায়তা করেত পাের তা ভেব দখেত সহায়তা ক ন। সটা তার পছ নীয় ও িব াসেযাগ
অন িশ বা িশ ক হেত পাের। তােক এমন কমকাে অংশ িনেত উৎসািহত ক ন যা িনেজর স
করায় এবং ু েলর বাইেরও ব ু

েক ভােলা বাধ

তিরর সুেযাগ কের দয়।

৭ আপনার িজিপ ক দখােত ভয় পােবন না। যিদ বুিলংেয়র ফেল আপনার িশ র শারীিরক বা মানিসক াে র
উপর ভাব পেড় যমন স খুব ভয় পায় বা উি
৮ সহায়তা াি

ু ল ব ব া িনে

হয় তাহেল আপনার িজিপ র সােথ কথা বলুন।

না। রাগাি ত না হওয়ার চ া ক ন পির ার কের বুিঝেয় িদন য বুিলং

পিরি িত ব না হওয়া পয আপনােদরেক একসােথ কাজ করেত হেব। যিদ িবষয় িনেয় আরও অ সর হেত হয়
তাহেল ু েলর অিভেযাগ দািখল ি য়া অনুসরণ ক ন এবং কাউি েলর ানীয় িশ পিরেষবা দেলর সােথ যাগােযাগ
ক ন। আপনার িশ র িত হওয়া থেক সুরি ত রাখার আইিন দািয় ু ল ও কাউি েলর উপর বতায়। আপনার
িশ য ধরেনর ু েল যায় তার উপর িভি কের কীভােব অিভেযাগ িনেয় অ সর হওয়া যায় স িবষেয়ও িশ া
অিধদ েরর িডপাটেম ফর এডু েকশন িবশদ িববরণ িবদ মান। আপনার িশ র অিধকারসমূহ য আপিন জােনন তা
দখােনার জন ু েল বুিলং িতেরাধ ও মাকােবলা এবং িশ াে ে িশ েদর িনরাপদ রাখা সং া িশ া অিধদ েরর
নিথপে র উে খ করা সহায়ক হেত পাের।

বা ব পদে প
বুিলং পিরি িতর মধ িদেয় যাে

এমন িশ ও তােদর পিরবার েলার আ িব াস ও স ান তির করেত িকডে প

সহায়তা কের। যসব িশ অন েদরেক বুিলং কের তারা অন েদর মােঝ তােদর চােখ যটা দুবলতা সটারই খাঁজ কের।
তার মােন এরা ায়শই এমন কােনা িশ েক ল

ব বানােব যােক লাজুক বা িনেজর ব াপাের অিনি ত মেন হয়।

আমরা িশ েদর দৃঢ়তা শখাই যমন দৃঢ় ভি মা চােখ চাখ রেখ যাগােযাগ আ িব ােসর সােথ না বলেত শখা য
বুিলং করেছ স য িতি য়া আশা কের তােক সটা না দওয়া।
আমরা সারা দেশ িবনামূেল জডএিপ কমশালা চালাই যখােন এসব দ তা শখা যায় – আরও তেথ র জন দখুন
।

আমার িশ যিদ অন েদর বুিলং কের
এে ে ও আতি ত হেবন না। িশ রা নানা কারেণই বুিলং কের। কখনও কখনও এ হয় কারণ তারা জনি য় এবং
ভাল পছ কের এবং সই অব ান ধের রাখেত চায় বা এ িবপরীত হেত পাের –

তারা আহত এবং িনরাপ াহীন বাধ করেছ এবং এ অন েদর উপর
িনেয় যাে । কখনও কখনও য িশ রা বুিলংেয়র িশকার হয় তারাই আবার অন েদরেক বুিলং কের। আমরা সকেলই
বুিলং করেত স ম।
আপনার িশ অন েক য ক িদেয়েছ তা তােক দখেত সাহায ক ন এবং এটা য ব করেত হেব তা
কের বলুন।
স যা করেছ তা কন করেছ এবং অন েদর ক না িদেয় ইিতবাচকভােব কমন কের ব ু বানােনা যায় ও ব ু ধের
রাখা যায় তা িনেয় তার সােথ কথা বলুন। এই অব া থেক সের এেস আপনার িশ যােত দুঃখী বা িনঃস িশ েদর পে
দাঁড়ায় সজন উৎসাহ দান ক ন। তার ভােলা কাজ করার য মতা আেছ তা স কােজ লাগােত পাের

সহায়তা করা অনলাইেন বুিলং হয়
যিদ আপনার িশ সামািজক যাগােযাগমাধ ম গম বা ওেয়বসাইেটর মাধ েম বুিলংেয়র িশকার হয় তাহেল তা
মাকােবলা বা এড়ােনা ক ন মেন হেত পাের। স যসব সাইেট যায় বা যসব গম খেল স েলার সােথ আপিন পিরিচত
নাও হেত পােরন এবং কী করেবন তা হয়েতা বুেঝ উঠেত পােরন না।
১ িবিভ ল েণর উপর নজর রাখুন। অনলাইেন থাকার পর আপনার িশ েক উি

বা িবচিলত দখােল সটা

তার সাইবার বুিলংেয়র িশকার হওয়ার ল ণ হেত পাের।
২ সাইবার বুিলং কী কউ ই াকৃতভােব আপনােক ক

দওয়া স িবষেয় কথা বলুন এবং আপনার িশ েক

পা া িতি য়া না দখােত উৎসািহত ক ন। সটা হেত পাের আলাপ থেক বিরেয় আসা বা আবার অনলাইেন
যাওয়ার আেগ একটা ছাট িবরিত নওয়া।
৩ আ

করা িলিপব করা ও িরেপাট করা। আপনার িশ েক আ

আপনারা এ একসােথ সমাধান করেবন। আপনার িশ যিদ এমন িকছু পা

ক ন য সবিকছু

বা শয়ার কের যা বুিলংেয়র িদেক

ধািবত কের থােক তাহেল রাগাি ত হেবন না। আমরা সবাই ভু ল কির। আর তাই ভেবিচে
পূণ তা জার িদেয় বলার জন এটা এক সুেযাগ তির কের। আপনার িশ

ক হেয় যােব এবং

শয়ার করাটা য কতটা

য ু েল পেড় সই ু েলরই কউ

সাইবারবুিলং করেল সসব ঘটনা িলিপব কের রাখা ও ু েলর সােথ শয়ার করা
৪ অনলাইেন িরেপাট ক ন। বুিলংেয়র ঘটনা িরেপাট করার উপায় বিশরভাগ
িতকর আচরণ িরেপাট করা িবষেয় পরামশ ও পেসর জন দখেত পােরন:

পূণ।
াটফেম থােক। অনলাইেন বুিলং ও
বা

আরও তথ
িকডে প জডএিপ কমশালা স

েক আরও তথ এবং মাতা-িপতা ও িশ েদর জন পরামশ ও িনেদশনা পেত দখুন:
।

িকডে প মাতা-িপতার জন এক

পরামশ লাইনও পিরচালনা কের – আরও তেথ র জন দখুন:
।

