
বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলেজ্ঞান [ প্রথম পত্র ] 

দশম অধ্যায়: লেচুযলিমূিক আচরণ ও অপরাধ্ 

 

মলেি প্রশ্নঃ ০১ 

চচত্র ক: একজন যুবক লরীরর ড্রাগ চনরে।  

চচত্র খ: অচিকাাংল অচি কারখানার দেযার দঝাারনা "No Vacancy" কমম খাচ দনই।  

গ) উদ্দীপরকর 'ক' চচত্রটি অপরারির দকান িরনরক চনরেমল করর? বযাখযা কররা।  

ঘ) " 'খ' চচরত্র চনরেম চলত চবযটি 'ক' চচরত্র চনরেম চলত অপরারির একমাত্র কারণ নয।" চবরেণ কররা।  

 

#জ্ঞান:  

★ বমপ্রাণবাে রা িরমমর উৎপচি াংক্রান্ত একটি মতবাে।  

★ চবচুযচত রা স্বাভাচবক আচররণর পচরপন্থী আচরণ বা অনাকাচিত আচরণ।  

★ কাচিত পচরবতম নরক প্রগচত বা য।  

 

# অনুিাবন:  

★  িমম মানচক লাচন্ত প্রোন করর: িমম রা পচবত্র বস্তুরত বা ঈশ্বরর/ আল্লারত চবশ্বা। মানু এই চবশ্বা দথরক নানা িররনর 

লাচন্তপূণম কমমকান্ড করর থারক। মানু মানুরক লাচন্ত ও ৎ করমমর উপরেল চেরয থারক। মানু এই িমীয চবশ্বারর উপর ভর 

করর দয কমমকাণ্ড গুরা করর থারক তা দথরক তারা মানচক লাচন্ত াভ করর। দযরতু িরমম চবশ্বা মরনর চবয তাই এখান 

দথরক পাওযা লাচন্ত রা মানচক লাচন্ত।  

★  বড়রের ম্মান না করা চবচুযচতমূক আচরণ: মারজ কতগুরা রীচতনীচত, আইন-কানুন আরছ। মাজ আলা করর, কর এই 

রীচতনীচত ও আইন-কানুন বাই দমরন চরব। এরত মারজ লাচন্ত ও লৃঙ্খা থারক। এই রীচতনীচতর চবপরীত আচরণরক 

চবচুযচতমূক আচরণ বর। চবচুযচতমূক আচররণর জনয লাচির চবিান দনই বা লাচি দপরত য না। তরব চবচুযচতমূক 

আচরণ মাজ অপছন্দ করর। দযমন, বড়রের ম্মান না করা, চলক্ষকরের াাম না দেযা, মা বাবার কথা না শুনা, গামন্দ 

করা ইতযাচে।  

# প্রলয়াগ:  

উদ্দীপরকর 'ক' চচরত্র চনরেম চলত অপরারির িরনটি রা চলকার চবীন অপরাি বা ক্ষচতগ্রিীন অপরাি। দয ব কমমকাণ্ড 

আইন দ্বারা চনচদ্ধ ও করর লাচি দপরত য তারক অপরাি বর। মােক চবচক্র বা গ্রণ আইন দ্বারা চনচদ্ধ ও এর জনয লাচির 

চবিান আরছ তাই মােক গ্রণ একটি অপরাি। চকন্তু অপরারির চবচভন্ন িরন আরছ। দয অপরারি অপরািী অনযজনরক 

অপরারির চলকার না করর বরাং চনরজরক চনরজ অপরারির চলকার করর তারক চলকার চবীন অপরাি বা ক্ষচতগ্রিীন অপরাি 

বর। উদ্দীপরকর যুবকরক দেখা দগ, দ মােক বা ড্রাগ দবন করর চনরজরক দল করর চেরে। অতএব এটি একটি চলকার 

চবীন অপরাি বা ক্ষচতগ্রিীন অপরাি।  

# উচ্চির দক্ষিা-  
উদ্দীপরকর 'খ' চচরত্র প্রেচলমত চবযটি রা দবকারত্ব। আর 'ক' চচরত্র চনরেম চলত চবযটি রা চলকার চবীন অপরাি বা 
ক্ষচতগ্রিীন অপরাি। আর মােক গ্রণ বা চলকার চবীন অপরাি বা ক্ষচতগ্রিীন অপরারির জনয দবকারত্ব একমাত্র কারণ 

নয।  

# অপরালধ্র কারণ: মানু চবচভন্ন কাররণ অপরাি করর থারক। দযমন, খারাপ দছররের ারথ চমরল, পাচরবাচরক চবলৃঙ্খা 
দথরক, মােকাক্ত রয, দকান জচি দগাষ্ঠীর ারথ জচড়ত রয, কাররা দ্বারা অনযাযভারব আক্রান্ত বা ক্ষচতগ্রি র , চবনা কাররণ 

লাচি দপর মানু অপরািী রয উঠরত পারর। ুতরাাং বা যায, শুি ু দবকারত্ব নয বরাং অনয আররা অরনক কাররণ মানু 

অপরািী রয উঠরত পারর। 

 
 
 



মলেি প্রশ্ন- ০২ 
আযকর িাাঁচক > আোরত চমথযা াক্ষযোন > ম্পচি আত্মাৎ > চুচর ডাকাচত > জচিবাে = [ ? ]  

গ) উদ্দীপরকর [ ? ] চচচিত স্থারন মাজজীবরনর দকান প্রতযযটি প্ররযাজয ? বযাখযা কররা।  

ঘ) মাজজীবরন উদ্দীপরকর চবযটির কারণ চবরেণ কররা।  

# জ্ঞান:  

★ চকরলার বযরর দছর দমরযরের দ্বারা দয অপরাি াংঘটিত য তারক চকরলার অপরাি বর।  

★ আেলমীনতা বা মূযরবািীনতা দক ননরাজয বা য।  

★ অপরাি চবজ্ঞারনর জনক রা মররারা।  

# অনুধ্ােন:  

★  মূযরবাি চবররািী আচরণ: ািারণত মূযরবাি চবররািী আচরণ বরত চবচুযচতমূক আচরণরক দবাঝায। আমরা দয মারজ 

ববা কচর দখারন কতগুরা আচার- আচরণ, রীচতনীচত, আইন-কানুন, প্রথা চা ুআরছ। এব গুরার মন্বরয মারজ 

মূযরবাি ৃচি য। মাজ আলা করর, বাই এই মূযরবাি অনুরণ করর আচরণ কররব। আর এই মূযরবারির চবপরীত ব 

আচরণরক মাজ চবচুযচতমূক আচরণ বা মূযরবাি চবররািী আচরণ বর থারক।  

★  ননচতকতা : ননচতকতা রা মানুরর অন্তররর অনুভূচত। এটি একটি মানুরর চবচাচরক গুন। যার মািযরম মানু চতযকার 

অরথম দকানটি ভা দকানটি খারাপ, দকানটি নযায দকানটি অনযায তার মরিয পাথমকয চনণময কররত পারর।  

 

# প্রলয়াগ-  

উদ্দীপরকর ( ? ) চচচিত স্থান মাজজীবরনর অপরাি প্রতযযরক চনরেমল করর।  

★  অপরাি: মানুরর মাজ চবররািী বা ামাচজক মূযরবাি চবররািী আচার আচরণরক েভুারগ ভাগ করা যায। এক. 

চবচুযচতমূক আচরণ েইু. অপরাি। মানুরর দয ক আচার আচররণর জনয লাচি দপরত য না তরব এব আচররণর জনয 
মাজ তারক চনন্দা করর বা চতরস্কার করর তারক চবচুযচতমূক আচরণ বর। চকন্তু দয ক আচার আচরণ মারজ আইন 

দ্বারা চনচদ্ধ ও করর লাচির চবিান আরছ এমন ব আচার-আচরণরক অপরাি বা য। দযমন, চছনতাই, চুচর ডাকাচত 

জচিবাে ইতযাচে। উদ্দীপরকর চনরেম চলত কাজ গুরা মারজ আইন দ্বারা চনচদ্ধ ও করর লাচির চবিান আরছ। তাই বা যায, 

এগুরা দ্বারা অপরািরক চনরেমল করর।  

# উচ্চির দক্ষিা:  
া, অপরাি চবজ্ঞানীরের মরত অপরারির নানা কারণ ররযরছ।  

★ অপরারির কারণ:  অপরাি চবজ্ঞানীরের মরত অপরারির প্রিান কারণ গুরা রা, ১. দভৌগচক কারণ ২. বাংলগত কারণ ৩. 

নেচক ও মানচক প্রকৃচত ৪. অথমননচতক কারণ ৫. ামাচজক পচররবল বতম মান মরযর অরনক অপরারির 

কারণ রা েচরদ্রতা। অভাব অনটন দথরক মানু চনরজর বা পচরবাররর চাচো দমটারত উপায না দপরয 

অপরাি করর থারক। আবার পাচরবাচরক চবলৃঙ্খ পচররবল বা ামাচজক চবলৃঙ্খ পচররবল দযমন, বচি 

এাকার পচররবল মানুরক চখটচখরট দমজারজর বা অপরািী করর তুর। আবার দভৌগচক পচররবল ও 

অপরারির কারণ রত পারর। দযমন, মরুভূচমরত যাযাবররা অনযরের জান মারর উপর আক্রমণ করর। 

অরনরক মরন কররন, বাংলগত নবচলরিযর কাররণও অরনরক জন্মগতভারব অপরািী রত পারর। তার দেখা 
দগ, অপরাি াংঘটিত ওযার নানাচবি কারণ ররযরছ। 

 

মলেিপ্রশ্ন- ০৩ 

জনাব, 'ক' দচৌিুরী একটি বাচণচজযক প্রচতষ্ঠারনর বযবস্থাপক। মাামা ক্ররয চতচন প্রকৃত মূরযর দচরয দবচল মূয দেচখরয প্রচতষ্ঠারনর 

প্রচুর টাকা আত্মাৎ কররন। অপরচেরক বচিরত ববারত স্বামীারা ' খ খাতুন' চনরজর ন্তারনর জনয খারেযর বযবস্থা কররত না দপরর 

মাচরকর বাা দথরক চা ডা চুচরর অপরারি িৃত রয থানায আটক আরছন।  

গ) উদ্দীপরকর জনাব, ক দচৌিুরীর কাজটি দকান িররনর অপরাি? বযাখযা কররা।  

ঘ) উদ্দীপরকর জনাব ক দচৌিুরীর অপরাি ও খ খাতুরনর অপরারির ামাচজক কারণ বা দপ্রক্ষাপট চভন্ন। উচক্তটি মূযাযণ 

কররা।  



জ্ঞান:  

★ juvenile delinquency লরের অথম রা চকরলার অপরাি।  

★white colour crime লরের অথম রা ভদ্ররবলী অপরাি।  

★the division of labour in society গ্ররন্থর দখক রন, এচম ডুরখমইম।  

# অনুধ্ােন:  

★  চবচুযচতমূক আচররণর ডুরখমইম তত্ত্ব: ডুরখমইরমর মরত, মারজ কতগুরা রীচতনীচত, আইনকানুন, প্রথা চবশ্বা ররযরছ। এগুরা 
দমরন চর মারজর লাচন্ত লৃঙ্খা বজায থারক। আবার এগুরা দভরঙ পড়র মারজ ননরাজয দেখা দেয। তখন মানু 

চবচুযচতমূক আচরণ করর। ডুরখমরমর মরত, চবচুযচতমূক আচরণ একটি গুরুত্বপূণম কাজ করর, তা রা, এটি মারজ ভারা 
এবাং মন্দ আচররণর ীমা চনিমারণ করর দেয।  

★  চবচুযচতমূক আচররণর কারণ: মারজর আইনকানুন, রীচতনীচত ও মূযরবাি চবররািী আচরণরক চবচুযচতমূক আচরণ বর। 

চবচুযচতমূক আচররণর নানাচবি কারণ ররযরছ। দযমন, চবলৃঙ্খ পাচরবাচরক পচররবল, প্রচতকূ ামাচজক পচররবল, ুষু্ঠ 

ামাচজকীকররণর অভাব, কুাংস্কার, দ্রুত ামাচজক পচরবতম ন ইতযাচে। 

 

# প্রলয়াগ –  

উদ্দীপরকর জনাব ক দচৌিুরীর কাজটি অপরারির একটি িরন, ভদ্ররবলী অপরািরক চনরেমল করর।  

★ ভদ্ররবলী অপরাি:  মানু যখন চনরজর পচরচয বা পে- পেবী বযবার করর তখন তারক ভদ্ররবলী অপরাি বা য। এরক্ষরত্র 

বযাচক্ত চনচেমি চকছু োচযত্ব পারনর বা কাজ ম্পােরনর োচযত্ব দপরয থারক। দারভ পরড় বা উচ্চ আকািা 
পূরণ কররত চগরয মানু এময চনরজর পচরচয বা পে-পেবী বযবার করর অপরাি করর থারক। 

উদ্দীপরকর জনাব ক দচৌিুরী বাচণচজযক প্রচতষ্ঠারনর বযবস্থাপক। চতচন দারভ পরড় চনরজর পচরচয বা পে-

পেবী বযবার করর মাামা ক্ররয অচিক খরচ দেচখরয প্রচতষ্ঠারনর প্রচুর টাকা আত্মাৎ করররছন। 

ুতরাাং এ িররনর অপরািরক ভদ্ররবলী অপরাি বা য।  

# উচ্চির দক্ষিা –  

উদ্দীপরকর জনাব ক দচৌিুরীর অপরাি ও খ খাতুরনর অপরারির দপ্রক্ষাপট চভন্ন।  

★ অপরারির দপ্রক্ষাপট/ কারণ:  উদ্দীপরকর জনাব ক দচৌিুরীর অপরারির কারণ রা দাভ বা উচ্চ আকািা। অনযচেরক খ 

খাতুরনর অপরারির কারণ রা েচরদ্রতা বা অভাব। ুতরাাং এখারন অপরারির েটুি মূ্পণম চভন্ন 

ও চবপরীত কারণ ক্ষয করা যায। ািারণত মানু অভারবর তাড়নায বা প্ররযাজন দমটারত না 
দপরর অপরাি করর থারক। চকন্তু উদ্দীপরক দেখা দগ, জনাব ক দচৌিুরী অভাবগ্রি না ওযা 
রত্ত্বও অপরাি করররছন। আর এই অপরারির কারণ খুাঁজরত চগরয দেখা যায, শুিুমাত্র দারভ পরড় 

বা উচ্চ আকািায পরড় চতচন অপরািটি করররছন। অতএব বা যায, জনাব ক দচৌিুরী ও খ 

খাতুরনর অপরারির দপ্রক্ষাপট বা কারণ চভন্ন। 

 
 

মলেি প্রশ্ন-০৪. 
রচন দকান কাজকমম করর না। দ মােকাক্ত ও দজাযাখুর। রচনর বাবা-মা দযৌতুক চনরয রচনরক চবরয করারা। এখন রচন মা-বাবারক 

দেরখ না। দবৌ চনরয আাো থারক। তার দবৌও চায না দ মা-বাবার ভরণ দপাণ চেক। ির তার মা-বাবা অায রয পরড়।  

গ) চপতা-মাতার প্রচত রচনর আচরণ মাজচবজ্ঞারনর েচৃিরত বযাখযা কররা।  

ঘ) রচনর চপতা মাতার উচ্চ চবা ই তারের অাযরত্বর কারণ। তুচম চক একমত? যুচক্ত চবরেণ কররা। 

# জ্ঞান:  

★ এরেট প্রথা রা ইউররারপ জচম জমার উপর চভচি করর এক িররনর মাজ বযবস্থা গরড় উরঠচছ যারক এরেট প্রথা বা য।  

★ আেলমীনতা: মারজ প্রচচত ননচতকতার চবপরীত চচরত্র ৃচি ওযারক আেলমীনতা বর।  

 
 
 



# অনুধ্ােন:  

★ মােকাচক্ত:  মােক দ্রবয বা দনলার বস্তুর প্রচত আক্ত ওযারক মােকাচক্ত বর। দযমন, মে, গাাঁজা, আচিম, ইযাবা, দরুইন, 

দিনচচড ইতযাচে দনলার বস্তু গ্রণ করা বা দবন করারক মােকাচক্ত বর।  

# প্রলয়াগ-  

চপতা-মাতার প্রচত রচনর আচরণ বা তার স্ত্রীর আচরণ মাজচবজ্ঞারনর েচৃিরত চবচুযচতমূক আচরণ।  

# চবচুযচতমূক আচরণ:  দয আচরণ আইরন চনচদ্ধ নয ও এ কারজর জনয লাচি দপরত য না বা দজ জচরমানা যনা চকন্তু মাজ এ 

কারজর জনয চতরস্কার করর বা চনন্দা করর তারক চবচুযচতমূক আচরণ বর। উদ্দীপরকর রচন চবরযর পর 

দবৌরক চনরয আাো রয যায। দ তার মা-বাবার ভরণ দপাণ দেয না। তার স্ত্রী ও চায না দয, দ চপতা-
মাতার দেখারলানা কররব। এ িররনর আচরণরক মাজচবজ্ঞানী ও অপরািচবজ্ঞানীরা চবচুযচতমূক 

আচরণ বর অচভচত করররছন।  

#উচ্চির দক্ষিা-  
না, রচনর বাবা-মারযর অাযরত্বর জনয শুি ুউচ্চ আকািা ই োযী নয। বরাং এর আররা অরনক কারণ 

আরছ। চবচুযচতমূক আচররণর কারণ: চবচভন্ন কাররণ মানুরর আচার-আচররণ চবচুযচত দেখা চেরত পারর। 

দযমন, অভাব অনটরনর কাররণ চবচুযচতমূক আচরণ দেখা চেরত পারর। আবার পাচরবাচরক অলাচন্তরত 

দছর দমরযরা বড় র তার মরিয চবচুযচতমূক আচরণ দেখা চেরত পারর। চলশুরা প্রচতকূ ামাচজক 

পচররবরল বড় র চবচুযচতমূক আচরণ দেখা চেরত পারর। কারজর ুরযাগ না থাকর দবকাররের মরিয 
চবচুযচতমূক আচরণ দেখা চেরত পারর। খারাপ দছররমরযরের ারথ চমলর ও এক জরনর মরিয 
চবচুযচতমূক আচরণ দেখা চেরত পারর। উদ্দীপরক রচন চনরজর স্ত্রীর োচযত্ব চনরও মা-বাবার ভরণ দপাণ 

চেরত চায না। দ মােকাক্ত ও। অতএব বা যায, শুি ুদযৌতুক চনরয চবরয করারনা নয বরাং অনয আররা 
অরনক কাররণ মানু চবচুযচতমূক আচরণ কররত পারর। 

 
 
 

মলেি প্রশ্ন-০৫. 

েজুম য বা-মারযর কথা শুরন না। দ এাকার খারাপ দছররের ারথ চমরল গযাাং নতচর করররছ। কযচেন আরগ একটা দারট দথরক 

চাাঁোবাচজর োরয তারক পুচল িরর চনরয দগরছ। চপতা-মাতা দেখা কররত দগর েজুম য কান্নাকাটি করর বর, দ তার ভু বুঝরত দপরররছ। 

ছাড়া দপর দ আর অনযায কররব না। খারাপ দছররের ি দছরড় চেরব। মা বাবার কথা মরতা চরব।  

গ) েজুম রযর পচরবাররর আচরণরক মাজচবজ্ঞারনর েচৃিরত বযাখযা কররা।  

ঘ) উদ্দীপরকর েজুম রযর চপতা মাতার কীভারব তারক দজ দথরক মুক্ত কররত পারর? মতামত োও।  

# জ্ঞান:  

★ চবচুযচত এর ইাংররচজ প্রচতলে রা উবারিপব.  

★ এরনাচম : মারজর চবলৃঙ্খ অবস্থারক এরনাচম বা ননরাজয বর।  

 

# অনুধ্ােন:  

★ ক অপরািই চবচুযচত, ক চবচুযচত অপরাি নয: মারজ কতগুরা রীচতনীচত, আইনকানুন, প্রথা, চবশ্বা চা ুআরছ। 

এব রীচতনীচত, আইন-কানুন, প্রথা চবশ্বারর চবপরীত আচরণরক চবচুযচতমূক আচরণ বর। চকন্তু চবচযচতমূক আচররণর 

জনয লাচি দপরত য না। তরব এ কারজর জনয মাজ তারক চতরস্কার বা চনন্দা করর। আবার দয কারজর জনয মাজ বযাচক্তরক 

চতরস্কার বা চনন্দা করর এচক ারথ লাচির ও চবিান আরছ তারক অপরাি বা য। তাই বা য, ক অপরাি ই চবচুযচত, 

চকন্তু ক চবচুযচত অপরাি নয।  

★ চবচুযচত ও অপরারির পাথমকয: ১। চবচুযচতমূক আচরণ আইন দ্বারা চনচদ্ধ নয। অপরাি দ্বারা চনচদ্ধ। ২। চবচুযচতমূক 

আচররণর জনয লাচি দপরত য না। অপরারির জনয লাচি দপরত য। ৩। চবচুযচতমূক আচরণ বযাচক্তর আচররণর দছাটখারটা 
ভু বর িরা য। অপরাি বযাচক্তর বড় িররনর ভু চারব চবরবচচত য।  

 



 

# প্রলয়াগ – 

উদ্দীপরকর েজুম রযর পচরবাররর প্রচত আচরণ চবচুযচতমূক আচরণরক চনরেমল করর। (চবিাচরত আরাচনা উপররর 

প্ররে আরাচচত রযরছ )  

# উচ্চির দক্ষিা –  

উদ্দীপরকর েজুম রযর চপতা মাতা তারক দজ দথরক মুক্ত কররত েইু িররনর বযবস্থা চনরত পারর। ১. পযাররা ২. প্ররবলন 

★ প্ররবলন: অপরািীর অপরাি যখন াক্ষয- প্রমাণ দ্বারা প্রমাচণত য। তখন তারক কারাগারর না পাঠিরয চচরত্র 

াংরলািন করারক প্ররবলন বর। ১. প্ররবলরন অপরািীর চচরত্র াংরলািরনর জনয এক বা একাচিক প্ররবলন কমমকতম া 
থাকরত রব। ২. প্ররবলরন চচরত্র াংরলািন করা না দগর তারক লাচি দভাগ কররত রব।  

★ পযাররা: অপরািীর অপরাি াক্ষয- প্রমাণ দ্বারা প্রমাচণত র তারক একটি চনচেমি ময কারাগারর লাচি দভারগর 

পর একজন জাচমনোররর অিীরন মুক্ত করারক পযাররা বর। এরত, ১. অপরািীর মরিয কৃত অপরারির জনয 
অনুরলাচনা আরত রব। ২. অপরািীর আচররণ বা চচররত্র ইচতবাচক পচরবতম ন দেখা চেরত রব। 

 
 
 

চব.দ্র:  ★ চলক্ষাথীরা মূ পাঠযবইরযর প্রথম পরত্রর েলম অিযারযর অনুলীন অাংরলর ক বহু চনবমাচনী প্রে পরড় চনরব।  

★ এই অিযারযর অনুলীন অাংরলর ক জ্ঞান ও অনুিাবনমূক প্ররের উির ভারাভারব পরড় চনরব।  

★ দকান চবয না দবাঝার ইরযরা বুক দেযা নাম্বার দথরক দিান করর জানারব) দজরন চনরব।  

★ কররানা পচরচস্থচতরত স্বাস্থযচবচি দমরন চরব। চনরজ চনরাপরে থাকরব পচরবাররকও চনরাপরে রাখরব। 

 


