
 

 

িশ েদরজন িকছু পণূ পরামশ

িশ েদর সহায়তা করার লে ই কাজ করেছ িকডে প। যসব িশ ও তােদর পিরবার বুিলং উৎপীড়ন পিরি িতর মধ িদেয়
যাে তােদরেক সহায়তা করার জন এবং িশ ক ও সংি অন ান পশাদাির ব ি েদর সােথ কাজ কের সকল িশ েক িনরাপদ
রাখেতআমরা কাজ কের যাি ।আমরাতখনই বুিলং থামােত পারেবা যখনআমরা এই উে েশ সবাই িমেল একসােথ
কাজকরেবা।

বুিলং কী

যআচরণ বা ব বহােরর উে শ অন েকক 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 সআচরণ বা ব বহারেকই বুিলং বলা হয় অথাৎ এে ে
উত কারীর হােত মতা থােক । িশ রা বিশরভাগ সময় অন িশ েদর ারা বুিলংেয়র িশকার হয় তেব া বয়
লাকজনও িশ েদর বুিলং করেত পাের।

বুিলং কমন হয়
িশ রা আমােদর জািনেয়েছ য বুিলংেয়র সব চেয় চলিত প হে আেজবােজ নােম ডাকা মেন রাখেত হেব য িঢল িকংবা লা র
তুলনায় কথা িদেয় মানুষেক অেনক বিশআঘাত করা যায় । বুিলং শারীিরকও হেত পাের মানিসকও হেত পাের এছাড়া
সামনাসামিনও ঘটেত পাের আবার অনলাইেনও সাইবারবুিলং হেত পাের।

িভ তা ক ল ব বানােনা
য িশ রা বুিলং কের তারা অেনকে ে িভ তােক ল ব বানায়।আমরা েত েকই ত তেব আমােদর মেধ কউ কউ
তােদর িভ তার কারেণ অন েদর চােখ পেড়। এই িনজ তা িনেয় আমােদর সবার গবেবাধ করা উিচত। তুিম যিদ বুিলংেয়র িশকার
হও সটা কখেনাই তামার দাষ নয়।

বুিলং ও াপােনার মধ কার পাথক
াপােনা বা উপহাস অেনকে ে ব ু বা ব বা পিরবােরর অেনেকই িনছক মজার জন কের তেব সাবধান না থাকেল এই
াপােনাটাই খুব সহেজই বুিলংেয় পিরণত হেত পাের। খয়াল রাখেব তামার কথা েন যন কউ ক না পায়। যিদ কউ ক পায়

বাআহত বাধ কের তাহেল সােথ সােথ থেম যােব এবং দঃুিখত বা স ির বলেব।

আমােক বুিলং করেল িক করব

 মেন রাখেব য এটা তামার দাষ না। তামার ভয় লাগেত পাের ক হেত পাের ল া লাগেত পাের তেব মেন রেখা য
বা যারা বুিলং করেছ তােক বা তােদরেকই বদলােত হেব তামােক নয়।

 সহায়তা িনেত সংেকাচ বাধ করেব না। তামার ক িনেজর মেধ চেপ রাখেব না। কােনা া বয় মানুষেক খুঁেজ বর
কর য তামােক সহায়তা করেত পারেব।তােক জানাও য তামােক বুিলং করা হে আর সটা থামােনার জন তােদর
সহায়তা েয়াজন। যিদ স তামােক েয়াজনীয় সহায়তা না করেত পাের তাহেল তুিম আেরকজেনর কােছ যাও আর এভােব
তামােক সহায়তা করেত পাের এমন কাউেক না পাওয়া পয হাল ছেড় িদেয়া না। তামােক ক দয়ার অিধকার কােরার
নই। একজন দঢ়ৃ মানুষই কবল পাের অন কােরা কােছ সহায়তা চাইেত।

 তামারক েলার কথা িলেখ রােখা। ঘটনা েলা একটা ডােয়িরেত িলেখ রাখেত চ া কর। কােনা ঘটনায় কী ঘটেলা
কখন ও কার সােথ ঘটেলা সটার িব ািরত িববরণ িলেখ রােখা। এজন দরকার হেল তামার মাতা িপতা বা কয়ারােরর
সহায়তা িনেত পােরা।



 

 

 তামার ব ু েদর িচেন নাও। িনি ত কেরা য তুিম যােদর সােথ
সময় কাটাে া তারা তামােক িনেজর স েক ভােলা বাধ করাে িকনা। যিদ

কউ তামােক ক দয় ভয় পাওয়ায় বা তামােক িদেয় এমন কাজ করায় যা তুিম করেত চাও না তাহেল বুেঝ নাও য ওরা
তামার ব ু না।

 

 িনেজরজন েখ দাঁড়ােত শেখা। িনেজর পে দঢ়ৃভােব দাঁড়ােনা বা অব ান নওয়ার চ া কর।আয়নার সামেন দাঁিড়েয়
এটার অনুশীলন করেত পােরা আয়নায় িনেজর মুেখামুিখ িসনা টানটান কের চােখ চাখ রেখ ভােব না বলেত িশেখা।
য তামােক বুিলং করেছ স চায় তুিম পা া িতি য়া দখাও সটা করেত যও না।

 কােনা িনরাপদআ য়খুঁেজ বরকর। যিদ তামার িত হওয়ার ঝঁুিক থােক তাহেল িনেজেক সই পিরি িত থেক সিরেয়
নওয়ােত ল ার িকছু নই। য কােনা িত হওয়া থেক িনেজেক বাঁচােত তামার যা করেত হয় তাই কর। যিদ এজন িবরিত
বা দপুুেরর খাবােরর সমেয় কােনা খািল াস ম বা বাথ ম িকংবা াগােরর িনরাপদ কানায়আ য় িনেত হয় তাই নাও।
তেব যখনই সহায়তা নয়ার সুেযাগ পােব সে সে তা নেব।

 মেন রাখেব য তামােকক দয়ার কােনা অিধকারকােরার নই। যিদ কউ তামােক কােনা রকম শারীিরক
আঘাত কের বা তামােক এমনভােব ধের বা শ কের যা তামার মেধ অ ি তির কের বা তামােক িদেয় িবপ নক বা
ঝঁুিকপূণ িকছু করােনার চ া কের তাহেল সহায়তা নয়ার চ া কর। তুিম যার সােথ কথা বলেত িগেয়েছা িতিন যিদ তামার
কথা নেত না চান বা তামার কথােক ে র সােথ না নন তাহেল িনেজেক দাষােরাপ না কের এমনকাউেক খুঁেজ বর
কর িযিন সহায়তা করেবন।

 িনেজেক ভােলাবােসা। যখন তামােক কউ বুিলং করেব তখন তামার খারাপ লাগেত পাের তামার মেন হেত পাের তুিম
ব ু হীন একা বা তুিম মূল হীন অপদাথ। মেন রাখেব তুিম অপদাথ না তুিম মূল হীন না। তুিম অসাধারন তুিম অনন আর
এই কে র সময় পার হেয় তামার জীবেন অেনক অেনক সু র সময়আসেব। যসব কাজ করেল িনেজর ব াপাের ভােলা বাধ
হয় সসব কাজ কর। যমন পাষা াণীর সােথ খলা হাঁটেত যাওয়া খলাধুলা করা গান গাওয়া মজার িভিডও দখা গম
খলা িনেজর অনুভূিত কিবতা বা গান েপ িলেখ রাখা।আমরা তামােক মেন কিরেয় িদেত চাই য তুিম একা নও। হাজার
হাজার িশ িতিদন তামার মতন কের বুিলংেয়র কারেণ ক পাে ।আমরা একসােথ কাজকের এটা থামােবা এবং
তুিম ভােলা থাকেব।

 অন েদরজন েখ দাঁড়াও। বুিলং থামােতআমােদর সবাইেকই কােনা না কােনা ভূিমকা রাখেত হেব। যিদ তুিম বুিলংেয়র
ফেল কােনা িশ েক ভয় পেত দেখা বা একা বেস বা ক পেত দেখা তাহেল তার পােশ িগেয় দাঁড়াও বা বেসা।কখেনা
কােনা বুিলং আচরেণ হেস বা িন ু র পা শয়ার কের তােত উৎসাহ িদেয়া না। যারা বুিলং করেছ তােদর বুিঝেয় িদেয়া য
তামার কােছ সই িনদয়আচরণ ভােলা লােগিন বা পছ হয়িন। যারা িভ তার ধারক তােদর পােশ দাঁড়াও।তােদরেক দখাও
য তুিম মেন কের তারা তােদর িনেজেদর মেতা কেরই দদুা ।

কারা সহায়তা করেত পাের

বুিলং পিরি িতর মধ িদেয় যাে এমন িশ িকেশারেদরেক যসব সং া উপেদশ ও সহায়তা দান কের

িকডে প

চাই লাইন

দ িম ২৫ বছেরর কম বয়সীেদর জন
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