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২৫ নেভ র ২০১৩ 

 

নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ আ জািতক িদবস ২০১৩ 

অিধকােরর িববিৃত 

 

২৫ নেভ র নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ আ জািতক িদবস। ১৭ নেভ র ১৯৯৯ সােল এই 

িদবস  পালন করার ব াপাের জািতসংেঘর সাধারন পিরষেদ িস া  নবার পর ১৪ বছর 

অিত া  হেলও বাংলােদেশ নারীেদর অব া মােটই সিহংসতামু  নয়। নারীর িত সিহংসতা 

এেদেশ চরমভােব িবদ মান এবং দির  নারীরাই অিধক হাের সিহংসতার িশকার। নারীর িত 

সিহংসতার মেধ  যৗতুক সং া  সিহংসতা, ধষণ, এিসড িনে প, পািরবািরক িনযাতন, যৗন 

হয়রানী অন তম। 
 

অিধকােরর া  তথ  অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০১৩ থেক ৩১ অে াবর ২০১৩ পয  যৗতুক 

সিহংসতার কারেন ১৩৪ জন নারীেক হত া এবং ২৪৯ জেনর িত সিহংস আচরন করা হেয়েছ 

এবং এই সিহংসতা সইেত না পের ১৬ জন নারী আ হত া কেরেছন বেল জানা গেছ। এই 

সময়কােল ৩৮ জন নারী এিসড সিহংসতার িশকার এবং ৩১৯ জন নারী ও ৪১৯ জন মেয় িশ  

ধষেনর িশকার হেয়েছন। এছাড়াও ২০১৩ সােলর জানুয়ারী থেক অে াবর পয  ৩০৩ জন মেয় 

বখােট-দবৃু  কতৃক যৗন হয়রানীর িশকার হেয়েছন। তেব অিধকার মেন কের কের কৃত 

সিহংসতার সংখ া আরও বশী যা িবিভ  সামািজক ও রাজৈনিতক কারেণ চাপা পেড় থােক। 
 

বাংলােদেশর নারীেদর িত সিহংসতার মূেল রেয়েছ পু ষতাি ক মন-মানিসকতা এবং এ সং া  

সামািজক বষম । িবচার ব ব ার দবুলতার কারেণও নারীেদর অিধকার সুরি ত থাকেছনা। 
আইেনর স ক বা বায়ন না হওয়া, পুিলশ- শাসেন দনু িত এবং রাজৈনিতক ভাবশালী 
ব ি েদর হ ে েপর ফেল অেনক ে  অিভযু েদর শাি  দয়া স ব হে  না, ফেল অপরাধীরা 

শাি  না পাওয়ায় নারীর িত সিহংসতা বেড়ই চেলেছ। অথচ নারীর িত সিহংসতার ে  

িত  অপরাধীর শাি  পাওয়া খুবই জ রী। একজন অপরাধীেক িবচােরর স ুখীন কের 

ন ায়িবচার িনি ত করার ে  ব থতা নতুন নতুন অেনক অপরাধীর জ  দয়। 
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আেরা উে খ  য, সিহংসতার িশকার নারী ও সা ীেদর িনরাপ ামূলক কান আইন না থাকায় 

িনপীিড়ত নারী ও অপরােধর ঘটনার সময়কার সা ীরা আসামীর কাছ থেক মিকর স ুখীন 

হে ন এবং ায় ে ই িভি ম নারী িবচার পাে ন না। 
 

নারীর িত সিহংসতা বে র লে  অিধকার এর সুপািরশ সমূহ: 

 নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ দেশ চিলত আইন েলার যথাযথ েয়ােগর ব াপাের 

সরকারেক িনি ত করেত হেব;  

 রাজৈনিতক িবেবচনায় ধষেণর মামলা েলা ত াহার করা চলেবনা; 
 িবচার িবভাগেক াধীনভােব কাজ করেত িদেত হেব ও নারীর িত সিহংসতার 

মামলা েলার ত িবচােরর ব ব া করেত হেব; 

 ি  ও ইেল িনক মাধ ম, পাঠ বইসহ সব ের দীঘকালীন সেচতনতামূলক কায ম হণ 

করেত হেব। 
 সিহংসতার িশকার নারী ও সা ীর িনরাপ ার জন  সরকারেক আইন কের তার  বা বায়ন 

িনি ত করেত হেব। 


