সারসংে�প
৭ ই এি�ল,২০১৬,স��ায় নামাজ েশষ হবার সােথ সােথ, সািদয়া,২৭, িনেচ রা�ায় েনেম আসার জেন� তার
�ামীর ডাক �নেত পা��েলা। িতিন যখন দরজার কােছ েপৗ�েছিছেলন, তখনই, দুজন েলাক তার সামেন
দাঁিড়েয় বাইের যাবার পথ অব�� কের েফেল। তার �ামীর িনেদ� েশ,তার সহেযাগীরা তােক তখন নাই��ক
এিসড িনে�প কের। “আমার �ামী দাঁিড়েয় েদখিছল যখন আমার গােয়র কাপড় খুেল িনেচ পেড় যায়
এবং আমার গলার গয়না এবং কােনর দুল গেল গেল আমার চামড়ার সােথ িমেশ যা��ল,” সািদয়া
বেলিছেলন। চার�ট অে�াপচােরর পর এবং ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল �ায় চার মাস থাকার
পর সািদয়া তার বাম কান এবং বাম েচাখ হািরেয় েফেল। “েস (সািদয়ার �ামী) আমােক েমের েফলেত
েচেয়িছল,” এক বছর পের িহউম�ান রাইটস ওয়াচ তার সােথ েদখা করেল িতিন এ কথা বেলিছেলন।
বাংলােদেশ নারী ও েমেয়েদর ল�� কের এিসড সিহংসতা এক�ট িল�-িভি�ক সিহংসতার চরম পযায়।
�
�কৃতপে�, এই �িতেবদেনর জন� সা�াত্কার েদওয়া নারীেদর অেনেকই কেয়ক মাস বা কেয়ক বছর
ধের মারধর এবং অন�ান� শারীিরক আ�মণ, েমৗিখক এবং মানিসক িনযাতন,
�
এবং অথৈনিতক
�
িনয়�ণসহ পািরবািরক সিহংসতা সহ� কেরেছন যা পের এিসড আ�মেণর িদেক িগেয় েশষ হয়।
উদাহরণ��প, সািদয়ার ১২ বছেরর িববািহত সমেয়, এিসড আ�মেণর আেগ, তার �ামী তােক িনয়িমত
মারধর করত এবং িতন বার তার েচােখ রাসায়িনক েঢেল েদয়, �িতবার যা তােক অ�ায়ীভােব অ� কের
েদয়।
বাংলােদশ পিরসংখ�ান বু�েরা (িবিবএস) এবং জািতসংেঘর জনসংখ�া তহিবল (ইউএনএফিপএ) এর ২০১৫
সােলর সমী�ায় েদখা েগেছ, বাংলােদেশ িববািহত ৭০ শতাংেশর েবিশ নারী বা েমেয়রা তােদর অ�র�
পাট� নােরর (�ামী) �ারা িনযাতেনর
�
িশকার হেয়েছন; এবং যার �ায় অেধক
� নারীরা বেলন েয তােদর
পাট� নাররা তােদর শারীিরকভােব লাি�ত কেরেছ। বাংলােদেশর মানবািধকার সংগঠন আইন ও সািলশ
েক� (এএসেক) বেলেছ, ২০১৯ সােল কমপে� ২৭০ জন নারী বা েমেয়েক তােদর �ামী অথবা �ামীর
পিরবার হত�া কেরিছল। বাংলােদশর আেরক�ট উে�খেযাগ� মানবািধকার সংগঠন অিধকােরর মেত,
জানুয়ারী ২০০১-িডেস�র ২০১৯ এর মেধ�, েযৗত� ক িবেরাধ িনেয় ৩,৩০০ এরও েবিশ নারী ও েমেয়েক
হত�া করা হেয়িছল। যিদও এই সংখ�া�েলা িমিডয়া �িতেবদেনর ওপর িভি� কের, তেব স�বত এ�েলা
সিহংসতার স�ঠক সংখ�ার �ধুমা� একটা অংশ মা�।
েকািভড -১৯ মহামারীেত সরকার ও এন�জও হটলাইেনর কেলর মাধ�েম বাংলােদেশ নারী ও েমেয়েদর
িব�ে� সিহংসতা আরও েবেড়েছ বেল ধারনা করা হয়। উদাহরণ��প, বাংলােদেশর এক�ট বৃহ�র
েবসরকাির সংগঠন ��ােকর মানবািধকার ও আইিন েসবা কায�ম
�
গত বছেরর একই সমেয়র ত� লনায়
২০২০ সােলর মাচ� ও এি�ল মােস নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতার ঘটনাবিলেত �ায় ৭০ শতাংশ বৃ��
িলিপব� কেরেছ।
বাংলােদেশ নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতার এই স�ট থাকা সে�ও, সরকােরর �িত��য়া যেথ�
অ�ত� ল এবং লাি�ত হওয়ার �িতেবদন বা আইিন পথ �হেণর ে�ে� বাধা�িল �ায়শই দুগম।
�
সািদয়া বেলেছন েয ১২ বছেরর িববািহত সমেয় তার �ামী তার �িত েয সিহংস আচরণ কেরেছ, েস
কারেন িতিন কখনই পুিলশেক যথাযথ �িত��য়া জানােত আ�া পানিন এবং আশ�া কেরিছেলন েয এ�ট
েকবল তার �ামীেকই ি�� করেব এবং েযেহত� তার েকান সমথন� েনই তাই এ�ট তােক আরও ঝু ঁ িকেত
েফলেব।
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পুিলেশর ওপর আ�ার এই অভাব�ট দুঃখজনকভােব �চিলত এবং এই িবষয়�টর সােথ আরও েজারােলা
েয নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতা সামা�জকভােব এতটাই �াভািবক িহেসেব ধারনা করা হয় েয েবঁেচ
যাওয়া নারীরা �ায়শই তােদর িব�ে� সিহংসতােক ��ে�র সােথ েনয়ার মত বা িরেপাট� করার মেতা
মেন কেরন না। তার �ামী তােক এিসড পান করেত বাধ� করার পের িতিন পুিলশ িরেপাট� করেত
েচেয়িছেলন িকনা জানেত চাইেল, ১৯ বছর বয়সী জয়া বেলন, তার বাবা তােক বেলিছেলন “পের।”
"অিভেযাগ কের িক হেব?" ২০১৫ সােলর িবিবএেসর একই সমী�ায় েদখা েগেছ েয অধ শতািধক
�
িববািহত নারী এবং েমেয়রা এমন িকছ� িনযাতেনর
�
িশকার হেয়িছল, েযখােন েদখা েগেছ েয ৭০
শতাংেশরও েবিশ েবঁেচ থাকা নারীরা কখনও এসব কথা কাউেক বেলনিন, এবং মা� িতন শতাংেশরও কম
নারীরা এই িবষেয় আইনী পদে�প িনেয়িছল। একজন নারী অিধকার আইনজীবীর মেতঃ “সমাজ
পািরবািরক সিহংসতােক েছাটখােটা সিহংসতা বেল মেন কের, এটা এমন েয এ ধরেনর ঘটনা পিরবাের
�াভািবকভােবই ঘেট থােক।“
৫০ �ট সা�াত্কােরর িভি�েত এই �িতেবদন বাংলােদেশর নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতায় েদাষীেদর
দায়ব� করা এবং েবঁেচ থাকা নারীেদর সহায়তা করার ে�ে� বাংলােদেশর �ািত�ািনক
�িতব�কতা�েলার কথা উে�খ কেরেছ। আইেনর শরণাপ� হওয়া এবং সুর�া অনুস�ােনর অ�িনিহত
�
প�িতগত সমস�া�িল বুঝেত আমরা এিসড আ�মেণর িশকার হওয়া ২৯ জন নারী এবং েমেয়েদর
ওপর গেবষনা কির।
িল�-িভি�ক সিহংসতা েমাকােবলায় বাংলােদেশর �েচ�া�েলার মেধ�, এিসড সিহংসতা েমাকােবলায়
সরকােরর সাফল� িবেশষভােব উে�খেযাগ�। কাযকরভােব
�
সমি�ত নাগিরক সমােজর �চারণার
পাশাপািশ শ��শালী আইন পাস করার পের, এই �িতেবদন েলখার সময় পয�
� এিসড আ�মণ�িল
২০০২ সােল ৫০০ �ট ঘটনা েথেক নাটকীয়ভােব �াস েপেয় ২০২০ সােলর ১৭ �ট হামলায় িলিপব�
হেয়েছ।
একজন আইনজীবী ব�াখ�া কেরেছন েয, অেনক িকছ�র মেধ� এিসেডর মামলা�িল স��য়, সুসংহত,
নাগিরক সমােজর �িত��য়া এবং সরকার উে�খেযাগ� �েচ�ার কারেন েবঁেচ যাওয়া নারীেদর পে�
ন�ায়িবচার এবং সমথন� পাওয়া সবেচেয় “সহজ" হেয়েছ। তেব এই সকল মামলােতও, আইনী সহায়তা
�হণ করা সহজ নয়।
এই ��ট�ট েকবলমা� এিসড সিহংসতােতই নয়, িল�-িভি�ক সিহংসতােক আরও িবস্তৃতভােব
েমাকােবলার জন� সরকােরর �েচ�ার সবেচেয় ��তর ব�থতার
�
িদেক ইি�ত কের: যা ন�ায়িবচার
সুর�ার ে�ে� এক িবশাল বাঁধা। বাংলােদশ জাতীয় মিহলা আইনজীবী সিমিতর একজন আইনজীবী
বেলিছেলন: “িল�-িভি�ক সিহংসতা বে� �থম �িতব�কতা হে� েফৗজদাির িবচার ব�ব�া।”
এই �িতেবদেন েদখা েগেছ েয িল�-িভি�ক সিহংসতা েথেক েবঁেচ থাকা নারী ও েমেয়রা েকবল
েফৗজদাির িবচার ব�ব�ায় ব�থ হে�ন
�
না, বরং অিতির� �িত��য়া ও সুর�া ব�ব�া এবং পিরেষবা েপেত
ব�থ যার
�
কারেন েবঁেচ থাকা ব���েদর িবচার ��তরভােব বাঁধা�� হয়।

আইন �েয়ােগর দুবলতা
�
বাংলােদশ নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতা িনরসেন কেয়ক�ট ���পূণ পদে�প
�
িনেয়েছ।
২০০০ সােল, েডিনশ সরকােরর সােথ অংশীদািরে�র মাধ�েম, বাংলােদশ নারীেদর িব�ে� সিহংসতা
স�িক�ত ব�-েস�রাল কমসূ� িচর (এমএসিপিভএডাব্লু) উে�াধন কেরেছ এবং নারী ও িশ�েদর িব�ে�
"আিম আমার িনেজর মৃত��শয�ায় ঘুমাই"
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সিহংসতা েরােধ এক�ট জাতীয় কমপিরক�না
�
ৈতির কেরেছ। নারী ও িশ�েদর উপর ৈবষম�মূলক �ভাব
েফলেত পাের এমন িবস্তৃত সিহংসতা েমাকািবলার লে�� ১৯৯৫ সােলর ল�া�মাক� আইন�ট
�িত�াপেনর লে�� একই নাম অনুসাের বাংলােদশ নারী-ও িশ� িনযাতন
�
দমন আইন (Women and
Children Repression Prevention Act) ২০০০ কাযকর
� কেরেছ।
২০০২ সােল এিসড আ�মেণর ঘটনা যখন �ায় ৫০০ �টর উপের - যার েবিশরভাগই নারী ও েমেয়েদর
উপর ঘেট িগেয়িছল - নারী অিধকার সং�া, েবঁেচ থাকা ব���েদর �ারা জনসাধারেণর চাপ এবং সুসংহত
তৎপরতা সরকারেক দু�ট আইন কাযকর
� করেত বাধ� কেরিছল: এিসড অপরাধ �িতেরাধ আইন, ২০০২
(The Acid Offense Prevention Act, 2002) এবং এিসড িনয়�ণ আইন, ২০০২ (The Acid Control Act,
2002)
২০১০ সােল, বাংলােদশ পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও সুর�া) আইন (Domestic Violence
(Prevention and Protection) Act) (িডিভিপিপ আইন বা DVPP Act) পাশ কের, যা েযৗত� ক সং�া�
সিহংসতার বাইের পািরবািরক সিহংসতােক সং�ািয়ত করার ে�ে� ���পূণ পদে�প
�
েনয়। এখােন
শারীিরক, মানিসক, েযৗন ও অথৈনিতক
�
িনযাতন
�
অ�ভ��
� করা হেয়েছ। এই আইন�ট ভ��ভ�গীেদর জন�
���পূণ সু
� র�া েদয় এবং সুর�া আেদেশর ল�নেক অপরাধী কের েতােল
যিদও, বাংলােদশ নারী-ও-িশ� িনযাতন
�
দমন আইন- ২০০০, ২০ বছর পূিত� উপলে� এবং িডিভিপিপ
আইেনর দশ বছেরর বািষকী
� িহসােব, এ�ট �� েয এই পিরক�না এবং আইন�িলর বা�বায়ন
মারা�কভােব কম। েদেশর অন�তম �াচীনতম মিহলােদর অিধকার সংগঠন নারীপে�র একজন
আইনজীবী ব�াখ�া কেরেছন, "জাতীয় কমপিরক�নায়
�
এমন অেনক সু�র িবষয় আপিন েদখেত পােবন,
িক� আপিন যখন মােঠর িদেক তাকােবন, তখন তার বা�বায়ন েদখেবন না।"

েকািভড -১৯ মহামারী চলাকালীন সমেয় নারী ও কন�া িশ�র
িব�ে� সিহংসতা
িবে�র অন�ান� অ�েলর মেতা েকািভড -19 মহামারীেত বাংলােদেশ নারী ও কন�া িশ�েদর �িত
সিহংসতা েবেড়েছ। বাংলােদেশর এক�ট বৃহ�ম েবসরকাির সংগঠন ��ােকর মানবািধকার ও আইিন েসবা
কায�ম
�
গত বছেরর একই সমেয়র ত� লনায় ২০২০ সােলর মাচ� ও এি�ল মােস নারী ও কন�া িশ�র �িত
সিহংসতার ঘটনাবিলেত �ায় ৭০ শতাংশ বৃ�� িলিপব� কেরেছ। এি�েল �ীেক ধারাল অ� িদেয় কুিপেয়
হত�া করার সময় এক ব��� েফসবুেক লাইভ এ তা স�চার কের। েম মােস, একজন ব��� তাঁর �ীেক
ইট িদেয় মাথার উপের আঘাত কের েশষ পয�
� তােক হত�া কেরন, কারণ িতিন ইফতােরর সময় ি�জ
েথেক পািন এেন েদনিন। একই সমেয়, আইনী সহায়তা এবং জ�ির সুর�া ব�ব�ার অিভগম�তা কিমেয়
এেনেছ, যা ইিতমেধ� ব�থ হওয়া
�
ব�ব�ার ��ট�িলেক আেরা �রাি�ত কেরেছ।
২০২০ সােলর ২৬েশ মাচ�, সরকার েদশব�াপী “সাধারণ ছ��ট” েঘাষণা কের –মূলত েকািভড -১৯ এর িব�ার
ব� করার জন� এক�ট েদশব�াপী লকডাউন — যা ২০২০ সােলর ৩১ েম পয�
� পরবত�েত বাড়ােনা হয়।
এই লকডাউেনর েশেষর িদেক ২,১৭৪ জন নারীর ওপর সমী�া চালােনা হয়, যা আগে� দ� ল�ানেসেট
�কািশত হয়, েসখােন েদখা েগেছ েয এই সমেয় নারীরা েবিশ েযৗন ও শারীিরক সিহংসতার মুেখামুিখ
হেয়িছল। �কৃতপে�, যারা শারীিরক সিহংসতার কথা জািনেয়েছন, তােদর অেধেকরও
�
েবিশ যােদর
থা�ড় মারা হেয়িছল বা তােদর উপর িকছ� ছ�ঁেড় মারা হেয়িছল বেল অিভেযাগ কেরিছল, তারা বেলেছন েয
লকডাউন �� হওয়ার পর েথেক এই সিহংসতা েবেড়েছ। কারও কারও কােছ এই পািরবািরক সিহংসতা
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িছল নত� ন। উদাহরণ��প, মানুেষর জন� ফাউে�শন এি�ল মােস ১৭,২০৩ জন নারী ও িশ�েদর ওপর
জিরপ কের িছল এবং েদখা েগেছ েয ওই মােস পািরবািরক সিহংসতার ঘটনার অিভেযাগ�া� ৪,৭০৫
জন নারী ও িশ�েদর মেধ� �ায় অেধক
� বেলিছেলন এ�ট �থমবােরর মেতা।
এমনিক মহামারী চলাকালীন নারী ও কন�া িশ�েদর িব�ে� খুব েবশী মা�ায় সিহংসতা বৃ�� পাওয়ায়,
সরকাির নীিত�িল েবঁেচ থাকা ব���েদর জন� জ�ির সহায়তা �দান এবং িল�-িভি�ক সিহংসতার
িশকার নারীেদর জন� ব� থাকা অ�ায়ীভােব আদালত পিরেষবার মাধ�েম আইিন �িতকােরর সুেযাগ
েদয়া আরও ক�ঠন হেয় পেড়, যার ফেল সীিমত আ�য় েক��িল ব� হেয় যায় এবং থানা েথেক েবঁেচ
থাকা নারীেদরেক িফিরেয় েদওয়া হয়।
��াক এর �িতেবদেন বলা হেয়েছ েয তােদর হটলাইেন েফান করা েবিশরভাগ কলকারীরা বেলিছেলন েয
তারা আটকা পেড়েছন, এবং ঘের বেস সিহংসতা েথেক বাঁচেত পারেছন না কারণ তারা লকডাউেনর
সময় েকান ব�ু বা আ�ীেয়র বািড়েত েযেত পােরনিন এবং িবক� িহসােব েকান সরকাির আ�য়েক�ও
েনই। এক�ট উদাহরণস�প, �া� এক�ট েকস নিথভ�� কের েযখােন এক নারী ২০২০ সােলর ২৫েশ
এি�ল তার বাসা েছেড় চেল যায়, কারণ িহেসেব িতিন বেলিছেলন েয তার ��রবাড়ীর েলাকজন তােক
শারীিরকভােব িনযাতন
�
করিছল। িক� িতিন যখন গাজীপুের িনকট� থানায় েপৗ�ছেলন, তােক িনেয় যাবার
মত পুিলেশর েকান জায়গা িছল না। তার ভাই �ায় ২৫০ িকেলািমটার দূেরর েজলা বিরশাল েথেক এেস
তােক িনেয় না যাওয়া পয�
� িতিন ওই থানােতই ঘুিমেয় িছেলন। আইন ও সািলশ েক� জািনেয়েছ েয
েযসব নারী এবং েমেয়রা পািরবািরক সিহংসতার অিভেযাগ পুিলেশর কােছ দােয়র করেত েচেয়েছন এমন
নারী এবং কন�া িশ�েদর কােছ েথেক পুিলশ কমকত�
� ারা সাধারণ ডােয়িরর অিভেযাগ (পুিলশ িরেপাট� )
�হণ করেত বা েয েকান সহেযাগীতা �দান করেত অ�ীকৃিত জািনেয় িফিরেয় েদয়।

জবাবিদিহতায় ব�থতা
�
িল�-িভি�ক সিহংসতার অপরাধীরা বাংলােদেশ খুব কমই অিভযু� িহেসেব িবেবিচত হয়।
নারীেদর িব�ে� সিহংসতা স�িক�ত মাি�-েস�রাল ে�া�ােমর েদওয়া তথ� অনুসাের, নারী ও েমেয়েদর
জন� সরকােরর নয়�ট ওয়ান-�প �াইিসস েস�ােরর এক�টর মাধ�েম আইনী মামলা দােয়র করা
১১,০০০ এরও েবিশ নারীর মেধ� েকবল ১৬০ জন সফলভােব দ�ােদশ েপেয়েছন। এটা মেন রাখা
�েয়াজন েয, বাংলােদেশর িবপুল সংখ�াগির� নারী ও েমেয়েদর যারা িল�-িভি�ক সিহংসতার মুেখামুিখ
হেয় থােকন তারা েসই কথা কাউেক বেলন না, এটা িন�ৎসাহজনক েয যারা সাহায� চাইেত— এবং
অিতির� আইিন �িতকার েখাঁেজন— েসে�ে� েকবল মা� ১ শতাংশ স�াবনা রেয়েছ েয তারা
সফলভােব আইিন �িতকার পােবন।
জাি�স অিডট বাংলােদশ (Justice Audit Bangladesh) কতৃক
� ৭১ �ট থানা েথেক সংগৃহীত মামলার তথ�
অনুযায়ী, ২০১৬ সােল বাংলােদশ সরকার এবং জামান
� উ�য়ন সং�া �জআইেজেডর (GIZ) মেধ� এক�ট
েযৗথ ে�া�ােম মাধ�েম, তদ�াধীন নারীেদর িব�ে� সিহংসতার �ায় ১৬,০০০ মামলার মেধ�, �ায় ৩
শতাংশ দ�ােদশ পয�
� েযেত পাের, একই সময়কােল তদ�াধীন অন�ান� মামলার ৭.৫ শতাংশ দ��ত
হােরর ত� লনায়। েযখােন ৭.৫-এর দে�র হারও কম, এ�ট েদখা যায় েয েফৗজদাির িবচার ব�ব�ার মাধ�েম
আইিন পথ �হেণর ে�ে� সম� বাংলােদশী েয বাধার মুেখামুিখ হেয়িছল তা নারী ও েমেয়েদর জন�
ব�াব�া�টেক আরও জ�টল কের ত� েলেছ।
��াক িব�িবদ�ালেয়র ২০১৫ সােলর এক�ট গেবষণায় নারী ও িশ� িনযাতন
�
দমন আইন, ২০০০-এর
অধীেন দােয়র করা মামলার �� সাফেল�র হার ব�াখ�া করেত চাইেল ২০০৯-২০১৪ সাল পয�
� িতন�ট
"আিম আমার িনেজর মৃত��শয�ায় ঘুমাই"
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েজলার িবেশষ নারী ও িশ� �াইবু�নােলর মামলার েরকড� সংকলন কের েদখা েগেছ েয েদাষী সাব��
করার হার ধীের ধীের �ায় ২ শতাংশ েথেক ০.৪২ শতাংেশ েনেম এেসেছ। জাি�স অিডট অনুসাের,
২০১৬ সােল আদালত েস বছর ১৭০,০০০ এরও েবিশ চালু হওয়া নারী ও িশ� মামলার মা� ২০ শতাংশ
িন�ি� কেরেছ, যা অিভযু�েদর মা� ০.৫ শতাংশেক েদাষী সাব�� কের।
এিসড সিহংসতার িব�ে� ক�াে�ইেন আেপি�ক সাফল� থাকা সে�ও, এিসড সিহংসতায় েবঁেচ যাওয়া
ব���রা একইভােব কম দ�ােদশ িবচােরর মুেখামুিখ হন। আসেল, এিসড সিহংসতার ঘটনা েযমন �াস
েপেয়েছ, েতমিন িবচােরর হারও কেমেছ। ২০০২ সােল আইন পাস হওয়ার পর েথেক ২০১৫ সাল পয�
�
পুিলশ সদর দফতেরর এিসড �াইম েকস মিনটিরং েসেলর েরকড� করা �ায় নয় শতাংশ মামলায় েদাষী
সাব�� হেয়েছ। তেব এই সামি�ক পিরি�িত ২০০২ সােল এিসড আইন�ট পাস হওয়ার পের েদাষী সাব��
হওয়ােত এক�ট অ�াভািবকভােব ২০ শতাংেশ ঊ�গিত
�
হেয়েছ। তারপেরর বছর�েলােত এই হার �ত
�াস েপেয়েছ। সামি�কভােব, সা�িতক পাঁচ বছেরর েয মামলা�িলর জন� পুিলশ তথ� �কাশ কেরেছ,
েস�িল িবেবচনা করেল, েদাষী সাব�� হওয়ার হার�ট আসেল িতন শতাংশ। তারপর েথেক পুিলশ েসল
মামলার ফলাফল েরকড� করা ব� কের েদয়।
এই দ�ােদশ�িল েকবলমা� েসই মামলা�িলর জন� িবেবিচত হেয়িছল েয�িল পুিলশ দােয়র কেরিছল
এবং এিসড �াইম েকস মিনটিরং েসলেক িরেপাট� কেরিছল। বা�েব, েকানও েবঁেচ থাকা ব��� তােদর
আ�মণকারীেক অিভযু� িহেসেব েদখেব এমন স�াবনা আরও কম রেয়েছ কারণ অেনক ে�ে�ই এ�ট
কখনও িবচােরর পযােয়
� যায় না।
িন� দ�ােদশ হােরর পাশাপািশ, িনেচ বিণত� িবচার ���য়ার ব�থতা
� ��তর উে�গ এর িবষয়। এিসড
সাভ�াইভরস ফাউে�শেনর (এএসএফ) তত্কালীন পিরচালক েসিলনা আহেমদ েসে��র ২০১৯ সােল
িহউম�ান রাইটস ওয়াচেক বেলিছেলন েয �িত�ার পর েথেক দুই দশেকরও েবিশ সময় ধের িবচােরর
সুেযাগ পাওয়া তার �িত�ােনর সবেচেয় দীঘ�ায়ী
�
চ�ােল� িছল।

বাংলােদেশ এিসড সিহংসতা
এএসএেফর মেত গত ২০ বছের বাংলােদেশ এিসড সিহংসতার ঘটনা ঘেটেছ ৩,৮০০ এরও েবিশ,
েবিশরভাগ আ�মণ সংগ�ঠত হেয়েছ পু�ষেদর �ারা এমন নারী বা েমেয়েদর ল�� কের যারা তােদর
পিরিচত। িল� ৈবষম�, এবং পািরবািরক সিহংসতা িহেসেব এিসড আ�মণ �ায়শই ঘেট চেলেছ। েযৗন বা
িববােহর ��াব �ত�াখােনর �িত��য়া িহসােব, িশ�া বা কােজর স�ােনর শা�� িহসােব, িকংবা জিম বা
েযৗত� ক �থায় িবেরািধতা করার এক ধরেনর ফলাফল িহসােব এিসড আ�মণ হেয় থােক।
যখন েকানও ব���র উপর ঘন এিসড িনে�প করা হয় তখন তা তাৎ�িনকভােব �েকর মধ� িদেয় গেল
যায়, �ায়শই েচাখ, কান, নাক, েঠাঁট এবং �ক �বীভূ ত হেয় হােড়র নীেচ চেল যায়। �থম িদেক,
ভ��েভাগীরা সং�মেণর উ� ঝু ঁ িকেত থােক - িবেশষত বাংলােদেশর মেতা জায়গায় েযখােন েপাড়া
আ�া�েদর জন� সহজ এবং পযা�
� পিরমােণ জীবাণুমু� �া�� সুিবধা �ায় েনই বলেলই চেল। েবঁেচ
যাওয়া ব�া��েদর চলােফরা করার �মতা পুন��ার করেত �ায়শই অ�পাচার এর �েয়াজন হয়। েপাড়া
�ত িনরাময় হেত এক বছর সময় িনেত পাের এবং পযা�
� িচিকৎসা েসবা ব�তীত ঘন ক�ালেয়েডর
(Keloid) দাগ পেড় েয�ট আজীবন শারীিরক �িতর কারণ হেত পাের এবং যা �াভািবক চলাচলেক
��তরভােব সীমাব� কের েদয়। এমনিক স�ঠক িচিকৎসা েসবার সুেযাগ থাকা সে�ও - আমরা যােদর
সা�াৎকার িনেয়িছলাম তােদর মেধ� েবিশরভােগরই — অ��, �বণশ�� �াস এবং অন�ান�
�িতব�কতা িছল।
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েপাড়া িচিকৎসার জন� িবদ�মান সরকাির সুেযাগসমূহ েবাঝা��প এবং মূলত রাজধানী ঢাকা েক��ক।
এই কারেনই �ামীণ জনেগা��র জন� এ�ট ব�লাংেশই দু�াপ�। এই �িতেবদেনর জেন� েনয়া েবঁেচ
যাওয়া সকেলই সা�াৎকাের মারা�ক য�ণা সহ� করার কথা �কাশ কেরেছন। েপাড়া িচিকৎসার জন�
েমিডিস� সানস �ি�য়াস (Medecins
�
Sans Frontieres) ি�িনকােলর িনেদ� শনা�িল মরিফন (Morphin)
ব�বহােরর পরামশ েদয়।
�
যিদও, মরিফন (Morphin) িব� �া�� সং�ার (ডাব্লুএইচও) �েয়াজনীয় ওষুেধর
তািলকায় থাকার পেরও ওরাল মরিফন (Oral Morphin) েকবলমা� ঢাকায় পাওয়া যায়। এ�ট ব�য়ব�ল
এবং সরবরােহর স�তা রেয়েছ। �কৃতপে�, এর অথ এই
�
েয েবঁেচ যাওয়া অেনক ব�া��রা পযা�
� ওষুধ
ছাড়া তী� ব�থা সহ� কের থােকন যা েকবল মানিসক পীড়ােকই বািড়েয় েতােল।
এিসড সিহংসতা েয কতটা ভয়াবহ তা খুব কমই সরাসির েদখেত পাওয়া যায়। বরং, ভ��েভাগীরা
শারীিরক, মানিসক, অথৈনিতক
�
এবং সামা�জক দুেভ�াগ িনেয় েবঁেচ থােক। ভ��েভাগীরা �ায়শই ��তর
এবং �ায়ীভােব অ�ম হেয় পেড় থােকন এবং অনবরত যে�র জন� পিরবােরর সদস�েদর উপর িনভ�র
কের থােকন, কখনও বা তােদর সারা জীবেনর জেন�। এছাড়াও, িকছ� নারী বেলিছেলন েয তােদরেক
আ�মণ করার পের তােদর পিরবার বা �ামীরা তােদর পিরত�গ কেরেছ। উদাহরণ��প,৩০ বছর বয়সী
শা�� বেলিছেলন েয তার �ামী তােক আ�মণ করার পের তার আর েকাথাও যাওয়ার িছলনা এবং তার
পিরবার েথেক েকউ তােক িনেয় যায়িন। অবেশেষ িতিন তার েবােনর বািড়েত থাকেত িগেয়িছেলন
েযখােন তারা তােক এক�ট ঘের থাকেত েদয়। তার ভাষায় েস�ট িছল এক�ট েছাট আলমাির। "আিম
েসখােন এক�ট প�র মেতা পিরত�� িছলাম," িতিন বেলেছন।
এিসড আ�মেণর ফেল শারীিরকভােব অ�ম একজন নারীর শারীিরক কাজ স�াদন করার দ�তােক
মারা�কভােব �ভািবত করেত পাের যা িতিন আেগ করেত স�ম িছেলন, যার ফেল আিথক
� �াধীনতার
এক�ট ���পূণ অংশ
�
বাদ পেড় যায়। �ামীর �ারা আ�া� হওয়া ২৮ বছর বয়সী েরজওয়ানা বেলিছেলন
েয িতিন এক�ট গােম�স
�
কারখানায় পাট� টাইম (part-time) কাজ করেতন তেব এখন িতিন বেলেছন েয
তার জীবেন কাজ করবার �মতা এই ক�ালেয়েডর দােগর �ারা বাধা�� হেয়েছ, অস�ব না হেলও েসলাই
কােজর জন� �েয়াজনীয় গিত এবং দ�তা ৈতরী তার জন� ক�ঠন হেয় পেড়েছ। িতিন বেলিছেলন এই
কারেণ িতিন আর কাজ করেত পারেবন না এবং এখন এখন িতিন তার ভাইেয়র উপর আিথকভােব
�
িনভ�রশীল এবং বাসা ভাড়া েনয়ার �মতা না থাকায় তােক ব��েত চেল েযেত হেয়েছ।
বাংলােদেশ এিসড আ�মণ েথেক েবঁেচ যাওয়া ব���রাও সাং�ৃিতক কলে�র মুেখামুিখ হন েয�ট
�িতব�ী ব�া��েদর মতই তােদর ৈবষেম�র স�ুখীন হবার �বণতােক আরও বািড়েয় েতােল।
উদাহরণ��প, শা�� ব�াখ�া কেরিছেলন েয িতিন আর কাজ খুেঁ জ পাে�ন না কারণ িতিন
বেলেছন,"সামা�জকভােব, েলােকরা আমােক েদেখ ভয় পায়।" ফিরদা (৩৫ ), যার �ামী তার েযৗন
স�েক�র ��াব �ত�াখ�ান করার পের তােক আ�মণ কেরিছেলন, বলিছেলন েয �থেম তার িনেজর
বা�ারা তােক িনেয় "আত��ত" িছল এবং িতিন এবং তার স�ানরা উভয়ই "স�দােয়র েলাকেদর
েনিতবাচক �িত��য়ার মুেখামুিখ হেয়িছেলন েকননা তারা িব�াস কের িতিন অম�ল বেয় আনেবন।”
েবঁেচ যাওয়া ব�া��রা �ায় সবাই যােদর সােথ িহউম�ান রাইটস ওয়াচ কথা বেলিছেলা তারা ব�াপক-উে�গ,
হতাশা, আঘাতজিনত উে�জনা, মানিসক স�ট এবং �ায়ী ভয় স�িলত অনুভূিতর কথা বণনা
� কেরন।
সািদয়ােক তার �ামী েয ঘের আ�মণ কেরিছল েস ঘের ঘুমােনার সময় তার উে�েগর অনুভূিতর িবষেয়
বণনা
� িদেত িগেয় িতিন বেলন: "আিম অনুভব কির েয আিম আমার িনেজর মৃত��শয�ােত ঘুমাই," ।
সাহানা, যার �ামী তােক এিসড িদেয় আ�মণ কেরিছেলন এবং িযিন এখনও আিথকভােব
�
লড়াই করেছন,
িতিন কখনও কখনও ে�ন ে�শেন ঘুমােনার সময় েরললাইন �িলেত গিড়েয় পেড় ে�েনর ধা�ার কথা
ভােবন। "এিগেয় চেল িক লাভ?" েস �জে�স কেরিছল। িচিকৎসা ব�েয়র কারেণ এিসড হামলার পর
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েথেক িতিন তার পিরবােরর েবাঝা হেয় আেছন বেল মেন কেরন সালমা, িতিন বেলন "আিম অপাের�টং
েটিবেল মারা েগেল হয়েতা আরও ভাল হত।" "মােঝ মােঝ আিম আ�াহেক েকবল আমােক উ�ঠেয় িনেত
বিল," িতিন বলিছেলন।
এই মন�া��ক �ভাব�িল দীঘািয়ত
�
এবং ব�য়ব�ল যার কারেন ন�ায় িবচার ���য়া আরও েবিশ �িত��
হয়। এভােব ভ��েভাগীরা পুনরায় মানিসক আঘাত পাওয়া, িচিকৎসা ব�ােয়র পুনরাবৃি�, অথৈনিতক
�
অস�লতা, কল�, সহায়তার অভাব এবং কখনও কখনও তােদর মামলা�ট উ�ঠেয় েনওয়ার �মিকর
মুেখামুিখ হেয় থােক।
সরকার তার �িত�িত র�া করেত ব�থতার
�
কারেন, এএসএফ েবঁেচ যাওয়া মানুষেদর েমৗিলক চািহদা
সরবরােহর িসংহভাগ দািয়� �হণ কেরেছ। এএসএফ বাংলােদেশ �ায় দুই দশক ধের েবঁেচ যাওয়া হাজার
হাজার এিসড আ�া� ব���েক িবনামূেল� তাৎ�িনক ও দীঘেময়াদী
�
িচিকৎসা েসবা, আইিন সহায়তা,
মেনা-সামা�জক েসবা এবং আথ-সামা�জক
�
পুনবাসেনর
�
ব�ব�া কেরেছ – �� স�দশালী েগা�� এবং
রা��য় সুিবধার কারেণ অন� ধরেণর িল�-িভি�ক সিহংসতার ভ��ভ�গীেদর জন� �ায়শই েসবা সমূহ
ধরােছাঁয়ার বাইের েথেক যায়। তেব, এিসড আ�মেণর সংখ�া �াস পাওয়ায়, এিসড সিহংসতার িদেক
মেনািনেবশ �াস েপেয়েছ এবং দাতারা আ�হ হারাে�ন, এএসএফ এর কােছ এই �েয়াজনীয়তা�িল
পূরণ করার জন� এই মুহেূ ত� খুবই নগণ� পিরমাণ সামথ�� রেয়েছ।

�ািত�ািনক �িতব�কতাসমূহ
এিসড সং�া� মামলা�েলার ে�ে� আইিন সহায়তা এবং সুর�ার িবষয়�ট যখন আেস, ন�ায় িবচার
ব�ব�া নাটকীয়ভােব কেম যায় এবং এিসড সিহংসতায় েবঁেচ যাওয়া অেনেকই �ায় একই বাধার মুেখামুিখ
হয় যা �ায়শই নারীেদর এবং েমেয়েদরেক মামলা দােয়র করেত বাধা �দান কের। এই �িতব�কতা�েলা
�ানীয় দুন�িত, আইিন ব�ব�ায় িল� প�পাত এবং আইন �েয়ােগর অভােবর সােথ িমিলত হেয়
আইিনভােব �িতকারেক অকাযকর
� কের েতােল।
পুিলশ কখেনা কখেনা সরাসির �াথিমক তথ� িববরণী, অিভেযাগপ�, দািখল করেত বা ��তর তদ�
চািলেয় েযেত �ত�াখ�ান কের, িবেশষত এমন দািবেত েয�িল পািরবািরক সিহংসতার সােথ স�িক�ত বা
যখন অপরাধীরা �ভাবশালী হয়। পািরবািরক সিহংসতা এিসড আ�মণ পয�
� যাওয়ার পর আ�মেনর
িশকার হওয়া নারী বা েমেয়রা �ায়শই েসবা সমূহ পায়না এবং পুিলশেক ঘটনা�িল িরেপাট� করেত ���
েবাধ কেরনা কারণ তারা আশ�া কেরন েয পুিলশ তােদর মামলা ��ে�র সােথ �হণ করেব না এবং
তােদর �ামী বা শ�রবািড়র েলােকরা অপরাধ�ট িরেপাট� করার কারেণ তােদর িব�ে� �িতেশাধ েনেব।
এক�ট েদেশ মা� ২১ �ট সরকার-পিরচািলত আ�য়েক� এবং আনুমািনক ১৫ �ট এন�জও পিরচািলত
আ�য়েক� থাকার কারেণ বাংলােদেশর েবিশরভাগ নারী ও েমেয়েদর সুর�া ও সহায়তার জন� িনরাপদ
আ�েয়র সুিবধার অভাব রেয়েছ েযখােন ৮ েকা�টরও েবিশ নারী এবং ৬.৪ েকা�টরও েবিশ িশ� রেয়েছ।
এ�ট স�ূণভােব
�
অপযা�,
� এই িবেবচনা কের েয বাংলােদেশর েবিশরভাগ নারীরা তােদর জীবেন িকছ�
সিহংসতার মুেখামুিখ হেয় থােকন। সহজলভ� ও ��েময়াদী আ�য়েক��িল েকবল কেয়ক িদন পয�
�
েসখােন থাকার অনুমিত েদয় এবং েবিশরভাগ আ�য়েক��িলর িকছ� নারীরা েযেনা তােদর সােথ
েযাগােযাগ না করেত পাের েস িবষেয় কেঠার িনয়ম রেয়েছ। কােরা কােরা জন� থাকার িকছ� িনয়ম
রেয়েছ, েযমন আদালেতর আেদেশর �েয়াজন হয় এবং এন�জওর আ�য়েক��িলর েবিশরভাগই িকছ�
িনিদ� � সিহংসতার িশকার হওয়া ব�া��েদর জেন� েযমন েযৗন পাচার; অন�রা িশ�েদর রাখার অনুমিত
েদয় না এবং েবিশরভাগই িনিদ� � বয়েসর পর েছেল িশ�েদর রাখার অনুমিত েদয় না।
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এিসড সিহংসতা এবং নারী ও েমেয়েদর �িত সিহংসতার ে�ে� েফৗজদাির তদ� ও মামলােমাক�মা�িল ব�ল পিরমােণ খালাস পাওয়ার বা বছেরর পর বছর তদে�র মেধ�ই রেয় যাওয়ার
অিতসাধারণ কারণ�েলার মেধ� এক�ট হেলা পযা�
� �মােণর অভাব। এ�ট �ায়শই পুিলেশর ��টপূণ �
কাজ এবং সরকারী �িসিকউটরেদর (Prosecutor) স��য়ভােব মামলা�ট চািলেয় েযেত, তদ�কারীেদর
সােথ সম�য় বা সা�ীেদর সুর�া িন��ত করেত ব�থতার
�
ফল��প। নারীেদর িব�ে� সিহংসতার
েফৗজদাির মামলা�েলােত েদাষী সাব�ে�র হার কম থাকার িবষেয় ২০১৫ সােল ��াক িব�িবদ�ালেয়র
এক গেবষণায়, দুবল� পুিলিশ তদ� েথেক পাওয়া অপযা�
� �মাণেক সীিমত আকাের সাজা েদওয়ার
হােরর অন�তম মূল কারণ িহসােব উে�খ করা হেয়িছল।
নারীেদর িব�ে� সিহংসতার িবষেয় বাংলােদেশর সকল রকম �ধান আইন�িলর শত� রেয়েছ েয
মামলা�িল সেবা�
� ৬০ েথেক ১৮০ িদেনর মামলা িন�ি� সময়কােল্র মেধ� সমাধান করা উিচত। বা�ব
ে�ে� �ায়শই এসব মামলা বছেরর পর বছর চলেত থােক।
এই �িতেবদেন েদখা যায় েয, মামলা চলাকালীন সমেয়, অপরাধীেদর ভয় বা �মিকর সােথ সােথ ব�য়
বহন এবং মানিসক সং�ােনর চাপ, অিভেযাগকারীেদর আদালেতর বাইের আেলাচনার মাধ�েম
সমাধােনর জন� চাপ ৈতরী করেত পাের েয�ট িকনা তারা েয �িত�� হেয়েছ েস�ট যথাযথভােব
�িতফিলত কের না। ওয়ান �প �াইিসস েস�ার�িলর জাি�স অিডট সােভ�র, (Justice Audit survey)
মামলার কম�রা বেলিছেলন েয আদালেতর মামলা�িল সমাধান করেত সাধারণত পাঁচ েথেক ছয় বছেরর
মত সময় লােগ েযখােন কেয়ক মােসর মেধ� এসব মামলা অৈবধভােব িন�ি� করা েযেত পাের।
আইনজীিবেদর �ারা �ায়শই উে�খকৃত েফৗজদাির িবচার ব�ব�ার (Criminal Justice System) অন�তম
সমস�া হেলা মামলা�েলা �িগত করার মাধ�েম দীঘািয়ত
�
করা, এবং �ায়শই ভ��ভ�গীরা সহ সা�ীেদর
উপি�ত না হওয়ার কারেণ এমন�ট ঘেট। তেব,সা�ী সুর�া আইন (Witness Protection Law) বা িনরাপদ
আ�েয় িনভ�রেযাগ� �েবশািধকার ছাড়াই, িবেশষত তােদর �ামী বা পিরবােরর অন� সদেস�র কােছ েথেক
এক�ট িবচাের অংশ েনওয়া �ায়শই আইিন আ�য়�াথ� নারী বা েমেয়েদর পে� িবপদজনক। উপর�,
পাবিলক �িসিকউটররা �ায়শই েফৗজদাির আইেন যথাযথ �িশি�ত না এবং সা�ীেদর সােথ েযাগােযাগ
করেত বা িনরাপেদ আদালেত হা�জর করার মাধ�ম�েলা িন��ত করেত এবং তােদর িবষয়�েলা অবগত
করেত ব�থ হন।
�
আইিন ���য়া চলাকালীন সমেয় েবঁেচ যাওয়া ব���রা বারবার েদাষীেদর বা এমনিক তােদর পিরবােরর
কাছ েথেক তােদর অিভেযাগ �ত�াহার কের েনয়ার জন� চােপ পড়েত থােক এবং েকউ েকউ এমন বণনা
�
কের েয তারা তােদর জীবন িনেয় ভীত-স�� কারণ বাংলােদেশ এখনও েকানও ভ��ভ�গী বা সা�ী সুর�া
আইন েনই। উদাহরণ��প, তসিলমা, িযিন ২০১৮ সােলর এি�েল িবেরােধর পর এক আ�ীেয়র �ারা
এিসড আ�া� হেয়িছেলন, িতিন তার পিরবােরর সােথ ঢাকার বাইের চেল এেসেছন, যখন েথেক তারা
অপরাধীর পিরবােরর �মিকর মুেখামুিখ হেয় আসিছেলন। তাসিলমার মেত, এমনিক অপরাধীর
আইনজীবীও তােদর �মিক িদেয় বেলিছল েয অিভযু� অপরাধীেক কারাগাের ে�রণ করা হেল "আপনার
পিরবােরর েকউ বাঁচেব না।" জাি�স অিডট (Justice Audit) �ারা জিরপ করা �ায় ৯০ শতাংশ
আইনজীবী বেলিছেলন েয দুবল� সা�ী এবং অপরােধর িশকার, িবেশষত মিহলা ও িকেশারীেদর সুর�ার
জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া যথাযথ িছল না।
শ��শালী দু�ৃিতকারী বা তােদর সহেযাগীেদর চাপ েকবল ভ��ভ�গীরাই নয় বরং আইনজীিব,পুিলশ এবং
অন�ান� সা�ীেদর আইিন আ�য় েনয়ার ে�ে� ���পূণ বাধা
�
ৈতির কেরেছ। আইনজীিবেদর মেধ�
জাি�স অিডট সমী�ায়, অধশতািধক
�
পাবিলক �িসিকউটর, ম�া�জে�ট এবং িবচারকরা বেলিছেলন েয
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তারা তােদর ব���গত সুর�া িনেয় ভেয় িছেলন। সামি�কভােব, জিরপ করা ২৩৭ জন ম�া�জে�েটর ৮০
শতাংেশর েবিশ বেলিছেলন েয েকবল ২০১৬ সােলই ম�া�জে�টেদর কােছ কাযকরভােব
�
�মিক েদওয়া
হেয়িছল।
যাতায়াত খরচ এবং আইিন িফ ও ঘুেষর চািহদা সহ দীঘকালীন
�
আইিন ���য়া �ারা সৃ� আিথক
� ও
মানিসক চাপ িবেশষত ভ��েভাগীেদর জন� �িতকারক। তদুপির, নারী ও িশ� �াইবু�নাল�িল
(সিহংসতার িব�ে� নারী ও িশ� �াইবু�নাল) �ধান শহর�িলেত অব�ান িনেয় আেছ এবং যােত কের
েদেশর প�ী অ�েল নারী ও কন�ািশ�েদর, েযখােন েবিশরভাগ জনসংখ�ার মানুষ বসবাস কের থােক,
তােদর যাতায়ােতর অিতির� এবং উে�খেযাগ� রকেমর বাধা সৃ�� হে�। এই সমস�া�ট েসই ধরেনর
মিহলােদর ে�ে� আরও জ�টল হেয় পেড়, যারা তােদর �ামীর উপর আিথকভােব
�
িনভ�রশীল এবং েয
িকনা �থম েথেকই তােদর উপর আ�মণ চািলেয়েছ । বাংলােদশ জাতীয় নারী আইনজীবী সিমিতর
(িবএনডাব্লুএলএ) একজন আইনজীবী ব�াখ�া কেরেছন েয, যত সময় যায় "ভ��ভ�গীেদর পিরবার�িল
সামেন এিগেয় েযেত পাের না, অপরাধীরা মামলা�ট ত� েল েনওয়ার জন� ভ��েভাগীেদর �মিক িদেত পাের,
আর সমেয়র সােথ �মাণ হািরেয় যায়, সমেয়র সােথ সােথ সা�ীরা হািরেয় যায়। মূলত, যখন মামলা�িল
িবলি�ত হয়, তখন ন�ায়িবচার পথ খুেজ পায়না।"
বাংলােদেশ বত�মােন �ায় ৩৪ লাখ েফৗজদাির মামলা জমা পেড় রেয়েছ। েকানও েক�ীয় ��ািকং প�িত
(Centralized Tracking System) ছাড়া িল�-িভি�ক সিহংসতার মামলা সহ আইনী েরকড��িলর �েসিসং
এবং সুেযাগ িন��ত করার েকানও উপায় েনই। নারীপে�র একজন আইনজীবী েযমন বেলিছেলন,
“মামলা�ট যখন উ� আদালেত যায় তখন তা হািরেয় যায়। এমনিক আমােদর ে�ে� �ায়শই েকানও
মামলার অব�া খুেঁ জ পাওয়া স�ব হয় না। এ�ট যিদ আমােদর পে�ই ক�ঠন হয় তেব েবঁেচ যাওয়া
মানুষ�েলা কীভােব তােদর মামলার অব�া জানেব?" ��তা এবং সং�ার অভাব আইিন তেথ�র সুেযাগ
ৈতিরর ে�ে� অনানু�ািনক "িফ" ব�ব�া কের েদয়।
েমেয়েদর ও নারীেদর �িত সিহংসতার জন� দায়ীেদর �িতেরাধ, তদ�, িবচার এবং শা�� �দান এবং েবঁেচ
যাওয়া ব���েক সহায়তা করার জন� আ�জ�ািতক আইন এবং িনজ� সংিবধান এবং েদশীয় আইেনর
অধীেন বাংলােদেশর এক�ট বাধ�বাধকতা রেয়েছ। বাংলােদশ সরকােরর এই দািয়�েক ��ে�র সােথ
েনওয়া উিচত। এর উিচত ��তর �িতেরাধ �েচ�া �হণ করা, েযমন িবস্তৃত িশ�া এবং সেচতনতা
বাড়ােত ক�াে�ইন; এবং সিহংসতা েথেক মু�� বা সু� হেত চাইেছন এমন নারী এবং কন�ািশ�েদর জন�
িবস্তৃত েসবা �দান করা। সরকােরর উিচত, েফৗজদাির িবচার ব�ব�া জুেড় অেযাগ�তা ও দুন�িতর
িবষয়�ট ব� করা, সরকারী কমকত�
� ারা েযেনা তােদর দািয়� পালন কের তা িন��ত করা এবং যারা এ�ট
করেত ব�থ হয়
�
তােদর জবাবিদিহতার ব�ব�া করা।

�ধান সুপািরশসমূহ
•

স�িত, েযৗনতা এবং স�েক�র িবষেয় িবদ�ালেয় িব�ািরত িশ�ার মাধ�েম আরও শ��শালী
�িতেরাধ ব�ব�া গেড় েতালা; িমিডয়া �চারণা, এবং নারী ও িশ� িনযাতন
�
দমন আইন,২০০০
এবং িডিভিপিপ আইন অনুসাের নারী ও েমেয়েদর তােদর অিধকার স�েক� সেচতনতা বাড়ােত
ক�াে�ইন।

•

�িত�ট েজলায় িল�-িভি�ক সিহংসতায় েবঁেচ যাওয়ােদর জন� সহজগম� ও িনরাপদ আ�য়
�দানসহ েদশজুেড় িল�-িভি�ক সিহংসতায় েবঁেচ যাওয়া ব�া��েদর জন� আদালেতর িনেদ� শ বা
িশ�েদর উপর িনেষধা�ার �েয়াজন ছাড়াই েসবা ব�ব�ার বৃ�� করা।
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•

েফৗজদাির তদে�র মানদে�, িবেশষত িল�-িভি�ক সিহংসতা েথেক েবঁেচ যাওয়া ব���েদর
সােথ কাজ করার ে�ে� পাবিলক �িসিকউটর এবং পুিলশেক পযা�
� �িশ�ণ সরবরাহ করা।

•

সম� িল�-িভি�ক সিহংসতার মামলার জন� এক�ট অনলাইন েক�ীয় ফাইিলং প�িত (online
centralized filing system) ৈতির করা এবং মামলার �াসি�ক তথ� এবং �িতেবদন�িল েযন
সহজলভ� এবং মামলায় সম� পে�র কােছ যথাযথ ভােব অবািরত থােক তা িন��ত করা।

•

বাংলােদশী নারীর অিধকার সং�া�িলর সােথ পরামশ কের
�
এক�ট কাযকর
� ভ��ভ�গী এবং সা�ী
সুর�া আইন পাস এবং বা�বায়ন করা।

"আিম আমার িনেজর মৃত��শয�ায় ঘুমাই"
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সুপািরশসমূহ
বাংলােদশ সরকােরর কােছ:
•

িল�-িভি�ক সিহংসতার ভ��েভাগীেদর জন� পিরেষবা�িলেত উ�ত সুেযাগ ব�ব�া ক�ন, যার
মেধ� রেয়েছ সম� ভ��েভাগীেদর জন� সুেযাগেযাগ� পযা�
� সংখ�ক আ�য়েক� �াপন করা
এবং ভ��েভাগীেদর আিথক
� সহায়তা, আবাসন, আইিন সহায়তা, সহায়তা পিরেষবা, পরামশ এবং
�
�া�� এবং মানিসক �া��েসবা সরবরাহ করা।

•

েযৗত� ক এবং এিসড সিহংসতা সহ িল�-িভি�ক সিহংসতা েয অৈবধ এবং ভ��েভাগীেদর জন� েয
পযা�
� েসবা রেয়েছ, এবং িকভােব পিরেষবা�িলর সুেযাগ পাওয়া যােব েস স�েক� সুিনিদ� � তথ�
সরবরাহ করার লে�� বাংলােদেশর �েত�েক েযন সেচতন হন তা িন��ত করেত চলমান
জনসেচতনতা �চারণা বা�বায়ন ক�ন।

•

আরও নারী পুিলশ অিফসার, �িসিকউটর এবং িবচারকেদর িনেয়াগ ও ধারণ কের রাখার জন�
েকৗশল�িলর উ�য়ন ও বা�বায়ন ক�ন।

•

িল�-িভি�ক সিহংসতা মামলা পিরচালনার িবষেয় পুিলশ, �িসিকউটর এবং িবচারকেদর পযা�
�
�িশ�ণ �দান ক�ন।

•

েযৗত� ক দািব স�েক� ভ�য়া অিভেযাগেক অপরাধী কের ধারা ৬ অপসারণ করার জন� েযৗত� ক
িনেরাধ আইন, ২০১৮ সংেশাধন ক�ন অথবা কমপে� এই ধরেনর অিভেযােগর জন� পিরণিত
কিমেয় আনুন এবং ধারা ৪ সংেশাধন ক�ন েযখােন েযৗত� ক �দান এবং �হন উভয়েকই
সমানভােব অপরাধী কের, েসখােন েকবল েযৗত� ক �হন েক অৈবধ ক�ন।

•

বাল� িববাহ িনেরাধ আইেন সংেশাধন ক�ন এবং েকান ব�ািত�ম ছাড়াই নারী এবং পু�ষেদর
িবেয়র জন� সবিন�
�
১৮ বছর বয়স িনধারণ
� ক�ন। যত�ণ না এ�ট করা হয় তত�ণ পয�
�
েযখােন বাল�িববাহ িনেরাধ আইন ২০১৭-এ ১৮ বছেরর কম বয়সী েমেয়েদর "িবেশষ
পিরি�িতেত" িববাহ করার অনুমিত েদওয়া হেয়েছ েসখােন �য়�িত কমােত নত� ন িবিধমালা
�হন ক�ন। বাল� িববাহ এবং িশ�েদর অিধকার িনেয় কাজ করা সং�া�িলর সােথ ঘিন�
পরামেশ এই
�
িবিধমালা�েলার খসড়া ক�ন।

•

ভ��েভাগী এবং সা�ীেদর সুর�ার জন� এক�ট আইেনর খসড়া এবং �েয়াগ করার জন�
বাংলােদিশ নারী অিধকার এবং আইন িবেশষ�েদর সােথ পরামশ ক�ন।
�
এই ব�ব�া�িলেত
ঝু ঁ িকপূণ সা�ীেদর
�
�ানা�রকরণ এবং �কাশ না করা বা সা�ীর পিরচয় এবং অব�ান স�িক�ত
তথ� �কােশর ে�ে� সীমাব�তার জন� এক�ট ে�া�াম অ�ভ��
� করা উিচত, এবং �ামািণক
িনয়ম অ�ভ��
� করা উিচত যা অিভযুে�র ন�ায� িবচােরর অিধকার বহাল েরেখ সা�ীেক েহন�া,
ভয় েদখােনা বা েজার করা েথেক র�া কের সা���হেণর সুেযাগ েদয়।

আইন ম�ণালয়
•

২০০৮ এর িবিধমালার ৭(ক) ধারা এবং/ অথবা আইন সহায়তা েসবা আইন, ২০০০ অধীেন এিসড
সিহংসতা সহ পািরবািরক সিহংসতার জন� আইিন �িতকােরর স�ানকারী নারী এবং েমেয়রা
আইিন সহায়তা তহিবল�িলেত সুেযাগ পাবার জন� স�ম হেবন িকনা তা িন��ত ক�ন। এ�ট
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করার জন�, ওয়ান �প �াইিসস েস�ার, হটলাইন�িল এবং েজলা আইিন সহায়তা কিম�ট এবং
আইিন সহায়তা সং�া�িলর মেধ� সম�য়েক �রাি�ত ক�ন।
•

িসইিডএডি�উ কিম�টর সাধারণ সুপািরশ ৩৩ অনুসাের িবচার ব�ব�া �েফশনালেদর �ারা িল�িভি�ক ৈবষম� েমাকােবলার কােজ এক�ট �াধীন পযেব�ণ
�
ব�ব�া �াপন ক�ন।

•

সরকারী েকৗ�সুলী/ �িসিকউটরেদর কায�ম
�
ও সা�ােতর প�িত পুনগঠন
� ক�ন েযন তারা
�ত�ভােব কােজ িনযু� হন এবং তােদর সকল কায�েম
�
পুেরা সময় কাজ কেরন এবং
েফৗজদাির আইেন �িশ�ণ �দান কেরন েযন �িসিকউটররা তােদর দািয়� পালেন পযা�
�
�িশ�ণ�া� এবং স�ম হন।

•

সকল িল�-িভি�ক সিহংসতা মামলার জন� এক�ট অনলাইন েক�ীয়/েস�ালাইজড ফাইিলং
িসে�ম ৈতির ক�ন, এবং মামলার �াসি�ক তথ� িবনামূেল� সকল পে�র কােছ সহজেবাধ�
কের ত� লুন।

•

অিভেযাগকারী বা আসামীেদর পে� আইিন �িতিনিধ� বা অন�ান� আইিন পিরেষবার িবিনমেয়
ঘুেষর িবিনময় কেরন এমন সকল সরকারী আইনজীবী এবং অন�ান� আইিন কমকত�
� ােক
জবাবিদিহতার আওতায় িনেয় আসুন।

•

েয সম� আইন �েয়াগকারী কমকত�
� ারা অবেহলা কেরন, ঘুেষর �েয়াজন হয়, বা েকানও মামলা
পুেরাপুির ও তাৎ�িনকভােব তদ� করার জন� তােদর দািয়� পালন করেত অ�ীকার কেরন,
তােদরেক এিসড অপরাধ দমন আইেনর অধীেন এবং দ�িবিধ (The Penal Code) আইেনর
অধীেন জবাবিদিহতার আওতায় িনেয় আসুন।

•

নারী ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় এবং বাংলােদিশ নারীেদর অিধকার িবষয়ক সংগঠন�েলার
সহেযািগতায় েফৗজদাির তদে�র মানদ�, িল� সমতা এবং নারীর অিধকার উ�য়েন সরকারী
�িসিকউটর ও পুিলশেক পযা�
� �িশ�ণ সরবরাহ ক�ন।

•

আদালত, সরকারী হাসপাতাল, থানা, কারাগার, িভক�টম সহায়তা েক� এবং ওয়ান-�প
�াইিসস েস�ার�িল �িতব�ী আইন ২০১৩-এর শত�াবলী অনুযায়ী শারীিরকভােব �েবশেযাগ�
এবং েদাভাষী বা সহায়তাকারী ব���র তথা উভেয়র জন�ই সুেযাগ িন��ত ক�ন। সা�ীরা যারা
কােন �েন না বা কথা বলেত পাের না এমন শারীিরকভােব অ�ম ব���েদর সা�� �মাণ আইন
১৮৭২ �ারা িবক� ব�ব�ার মাধ�েম �মাণ সরবরাহ করার স�মতা িন��ত ক�ন।

•

�িতব�ী আইন- ২০১৩ এর শত�াবলী অনুসাের সকল পুিলশ এবং আদালত কমকত�
� ােদর �িতব�ী
অিধকার এবং অ�মতা স�িক�ত আবাসন িবষেয় �িশ�ণ �দান িন��ত ক�ন।

•

তদ� এবং �ত িবচােরর সময়সীমা কাযকর
� হওয়া উিচত েযন আদালত তদে�র অ�গিত
স�েক� অবিহত থােক, তেব এ�ট পির�ার কের বেল েদওয়া উিচত েয েবঁেচ থাকা ব���র আইিন
�িতকার পাওয়ার সীমাব�তায় এ�ট েকানও আইন নয়।

•

িসইিডএডি�উ কিম�টর সাধারণ সুপািরশ ৩৩ অনুসাের, েকািভড-১৯ মহামারী েমাকােবলায়
ভাচ��য়াল েকােট� র অবকাঠােমাগত উ�য়ন ক�ন েযন অনলাইন েকাট� �নািনর অিধেবশন এবং
িল�-িভি�ক সিহংসতার ে�ে� অনলাইন পুিলেশর �াথিমক তথ� �িতেবদন দািখেলর
পাশাপািশ মামলার তথ� সং�হ ও সংর�ন করা সহজতর করা যায়।
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নারী ও িশ� িবষয়ক ম�নালয়
•

২০১৫-২০২১ সােলর জন� বাল� িববাহ িনমূেলর
�
জাতীয় কম পিরক�না
�
চূ ড়া�করণ, �কাশ এবং
বা�বায়ন ক�ন।

•

মাধ�িমক িবদ�ালেয়র বাইের নারী ও েমেয়েদর জন� িশ�ার সুিবধা �চার ক�ন।

•

িসইিডএডি�উ কিম�টর সাধারণ ম�ব� ৩৩ -এর সুপািরশ অনুসাের, িবচার ���য়া স�েক�
িনর�র নারীেদর েবাধগম�তার স�ূণ িন�য়তা
�
েদওয়ার জন� �ত� আইিন সহায়তার িবধান
িন��ত ক�ন।

•

পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও সুর�া) আইন ২০১০ �েয়ােগর জন� পদে�প িনন:
o

o

o

o

সং�ান (resources), �িশ�ণ এবং ল�জি�কস (logistical) সহায়তা সরবরাহ ক�ন
যােত আইন �েয়াগকারী কমকত�
� ারা পািরবািরক সিহংসতার মামলা�িল সংি��
আদালেত এবং সংি�� থানার �ািয়��া� কমকত�
� ার কােছ যথাযথভােব উ�াপেনর
দািয়� পালেন স�ম হন; ভ��ভ�গীেদর আদালেত সুর�া আেদেশর জন� আেবদন করার
জন� সহায়তা কেরন এবং আইিন সহায়তা আইন ২০০০ এর অধীেন আইিন সুেযাগ িদেত
পােরন; এবং িনরাপদ আ�েয় ভ��ভ�গীেদর িনেদ� শনা িদেত পােরন।
নারী ও েমেয়রা উভয়ই েযেনা তােদর অ���, দািয়� স�েক� সেচতন হয় এবং কীভােব
েস�িলর সুিবধা েভাগ করেত হয় তা জানেত পাের, েসই জেন� আইন �েয়াগকারী
কমকত�
� ারা েযন পযা�
� �চার-�চারণা কের থােকন েসই িবষয়�ট িন��ত ক�ন।
�েয়াগকারী কমকত�
� ােদর পদ সংখ�া বৃ�� করার িবষয়�ট িবেবচনা ক�ন যােত তারা
েজলা পযােয়
� সমবত� দািয়� পালন করার সময় িডিভিপিপ আইন বা�বায়েনর জন�
এককভােব দািয়� পালন না কেরন।
িল�-িভি�ক সিহংসতা েথেক েবঁেচ যাওয়া �িত�ট েজলায় সুেযাগ েযাগ� এবং িনরাপদ
আ�য় েক� �দান ক�ন, এমন আ�য়েক� েযখােন নারীেদর তােদর েছেলসহ
বা�ােদর সােথ থাকেত েদয়। ব�াপকভােব �চারণা ও তথ� �চার পিরচালনা ক�ন েযন
েমেয়রা এবং নারীরা আ�য়েকে�র েখাঁজ এবং কীভােব েস�িলেত �েবশািধকার পােবন
েস স�েক� সেচতন থাকেত পােরন। আিথক
� সহায়তা, আেয়র উৎস এবং অন�ান�
সামা�জক সহায়তা কমসূ� িচর মাধ�েম অ�ায়ী জ�রী আবাসন েথেক সা�য়ী মূেল�র
আবাসন�িলেত নারীেদর �ানা�র করেত সহায়তা করার ব�ব�া ৈতির ক�ন।

নারীেদর িব�ে� সিহংসতা সং�া� ব�মা��ক কমসূ� িচ
•

সরকারী এবং এন�জও-এর আ�য়েক� �িলেত েরফােরল েসবা চালু করার জেন� হটলাইন
(hotline), ওয়ান-�প �াইিসস েক� (One-Stop Crisis Centre) এবং েজলা পযােয়র
�
সরকার
এবং এন�জও এর মধ�কার সম�য় আেরা উ�ত ক�ন।

•

আইনী সহায়তা স�িক�ত েসবা সমূেহর সুেযাগ বৃ�� করার জেন� হটলাইন, ওয়ান-�প �াইিসস
েক� এবং েজলা পযােরর
�
আইিন সহায়তা �দানকারী কিম�টর মধ�কার সম�য় আেরা উ�ত
ক�ন।

•

ওয়ান-�প �াইিসস েক��েলা িনেয় সেচতনতা বাড়ােত ব�াপক আকাের �চার-�চারণার
ব�ব�া ক�ন।
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•

ওয়ান-�প �াইিসস েক� এবং পাবিলক হাসপাতােলর জ�ির ক��িলর মেধ� সম�য় উ�ত
ক�ন।

•

ভ��েভাগীেদর সহায়তাকারী েক��িলর স�সারণ এবং ধারণ �মতা বাড়ােনার জেন� আরও
সং�ােনর ব�ব�া ক�ন।

জাতীয় এবং েজলা এিসড িনয়�ণ কাউ��ল, জাতীয় এিসড িনয়�ণ তহিবল এবং
েজলা আইিন সহায়তা কিম�ট
•

এিসেডর সহজলভ�তা িনয়�ণ এবং ২০০৮ িবিধ অনুসাের বিণত� িবধান�িল বা�বািয়ত হেয়েছ
িকনা তা িন��ত করার লে�� অ�গিত�েলা অনুসরণ করার জন� িনয়িমত েদখুন এবং িবশদ
পিরক�না এবং সময়সীমা এবং পিরমাপেযাগ� মধ��তাকারী মানদ� �াপন ক�ন, যার মেধ�
অ�ভ��
� রেয়েছঃ
o

o

o

এিসড আ�মণ েথেক েবঁেচ যাওয়া ব���েদর আইিন সহায়তা, িচিকৎসা এবং পুনবাসন
�
সহ জাতীয় এিসড িনয়�ণ তহিবেলর �িত��ত উে�শ� অনুসাের �েয়াজেনর িভি�েত
িডএিসিস�িলেক(DACC) এনএিসএফ (NACF)-এর তহিবল িবতরণ ক�ন।১
এনএিসএফ (NACF) তহিবেলর ব�বহার স�েক� এক�ট বািষক
� �িতেবদন ��ত এবং
২
�কাশ ক�ন।
িন��ত ক�ন েয �েত�ক িডএিসিস েচয়ারম�ান পৃথক পৃথক এিসড আ�া� ব���র
পে� েজলা িভি�ক আইিন সহায়তা কিম�টর কাছ েথেক আইিন সহায়তার অনুেরাধ
করার জন� ২০০৮ িবিধমালার ধারা ৭(ক) এর অধীেন তার দািয়� পালন কেরেছন।৩

দাতা এবং আ�জ�ািতক সহায়তাকারী
•

িল�-িভি�ক সিহংসতা েথেক েবঁেচ যাওয়া ব���েদর জন� উপল� পিরেষবা�িল িব�াের
িভি�ম সহায়তা েকে�র স�সারণ এবং সারা েদেশ নারী ও িশ�েদর আ�েয়র উপেযাগীতা
ৈতিরর জন� সরকারেক আিথক
� সহায়তা �দান ক�ন।

•

আেরা েবিশ নারী পুিলশ, �িসিকউটর এবং িবচারকেদর িনেয়াগ ও ধারণ করেত সরকারেক
সহায়তা ক�ন।

•

েফৗজদাির আইন এবং পাবিলক �িসিকউটরেদর কায�ম
�
স�িক�ত �িশ�ণ �দােন সহায়তা
ক�ন।

•

জাতীয় িবচারেকর ঘাটিত পূরেণ আরও িবচারকেদর �িশ�েণর জন� িশ�া মূলক কমসূ� িচেক
সহায়তা ক�ন।

•

পুিলেশর তদ� প�িতেত �িশ�ণ সহায়তা �দান ক�ন।

•

পুিলশ ও পাবিলক �িসিকউটরেদর অপরাধ তদে�র সম�য় করেত একে� �িশ�েণর জন�
সহায়তা মূলক কমসূ� চী িবেবচনা ক�ন।

"আিম আমার িনেজর মৃত��শয�ায় ঘুমাই"

14

•

সকল েক�ীয় আদালেতর নিথ�িল এক�ট অনলাইন েক�ীয় আদালত ফাইিলং প�িতেত (filing
system) �ানা�েরর জন� আিথক
� এবং �যু��গতভােব সহায়তা ক�ন।

•

বাংলােদশেক সা�ী সুর�া আইন পাস করার এবং আিথক
� ও �যু��গতভােব এক�ট কাযকরী
�
সা�ী সুর�া কমসূ� চী ৈতিরর জন� অনুেরাধ ক�ন।

•

িডিভিপিপ (DVPP) �েয়াগকারী কমকত�
� ার পেদ আিথক
� সহায়তা এবং সং�ান সরবরাহ ক�ন।

এিসড িনয়�ণ আইন, ২০০২, ধারা ১০, ১।
আইিবআইিড., ধারা ১২, ১।
৩
এিসড িবিধ �ারা �িত�� ব���েদর েমিডেকল, আইিন সহায়তা ও পুনবাসন,
�
২০০৮, ধারা ৭(ক)।
১

২
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