
নারীেন ীেদর অিভমত

নারীর িনরাপ া রা েকই িদেত হেব
কাশ : ১৫ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধষেণর িশকার নারীেদর ত িবচার াি  িনি ত করার দািব জািনেয়েছন দেশর িবিশ  নারীেন ীরা। তারা
বলেছন, ধষণসহ সকল নারী িনযাতেনর িব ে  সরকােরর ‘িজেরা টলাের ’ নীিত হণ জ ির। তারা
বেলন,  নারী  স েক মেনাভাব বদলােনার সময় এেসেছ।  আেগ নারীেক ঘেরর বাইের এেস  পু েষর
পাশাপািশ  কাজ করার আ ান  জানােনা  হেতা।  এখন নারীরা  বাইের বর হেয়  এেসেছ।  িক  নারীরা
রা া-ঘােট, বােস ধষেণর িশকার হে , তােদর হত া করা হে । তােদর বাইের চলাচেলর িনরাপ া ও

াধীনতা িনি ত করেত হেব রা েকই। তা না হেল নারীর য অ যা া  হেয়েছ তা বাধা  হেব। আর
তা যিদ হয় তা দেশর সামি ক উ য়েন, সামািজক অ গিতেত নিতবাচক ভাব ফলেব।

ত িবচােরর িবক

নই : মেহর আফেরাজ চমুিক

এ সে  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় সং া  সংসদীয় কিমিটর সভাপিত মেহর আফেরাজ চমুিক
এমিপ বেলন, মা েষর মােঝ িবকৃিত বাড়েছ। িবকৃত মানিসকতার কাশ ঘটেছ ধষেণর মধ  িদেয়। এর
সমাধােন সরকােরর পাশাপািশ সামািজক সাং িৃতক িত ান, লু-কেলজ এবং পিরবারেক সমি গতভােব
কাজ করেত হেব। পিরবার হে  নিতকতা িশ ার সবেচেয় বড় । সখােনই িশ েদর নিতকতা িশ া
দওয়া সবেচেয় জ ির।

মলূ েবােধর অব য় ধষণ

বিৃ র মলূ  কারণ: খিুশ কবীর

িবিশ  মানবািধকার কমী ও ‘িনেজরা কির’র সম য়ক খিুশ  কবীর বেলন,  ধষণ বিৃ র অ তম কারণ
আমােদর  সমােজ  মলূ েবােধর  শূ তা  সিৃ  হেয়েছ।  টাকা,  মতার  দাপট  দখােনা,  াট  ফােন

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পেনা ািফর সহজলভ তা- সমােজ িবকার  একিট মানিসকতা ছিড়েয় িদে । িশ  থেক বেয়াবৃ  সবাই
এর ভােব আবিতত। িশ েদর মানিবক মলূ েবাধ গেড় তুলবার ধানতম  েুলর ধান িশ ক ধষণ
করেছ ছা ীেক। বািড়েতও নিতকতার চচা নই। ঘষু নওয়া, নীিত বণ িপতা-মাতার স ানেদর আর
যাই হাক নিতকতােবাধ দঢ়ৃ হয় না।

সরকার ‘িজেরা টলাের ’ নীিত

দশন ক ক: মােলকা বা

দেশর িবিশ  নারীেন ী বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সাধারণ স াদক মােলকা বা  ইে ফাকেক বেলন,
একটা দেশ এমন অব া চলেত পাের না! ঘের বাইের, রা ায়, বােস মেয়রা ধষেণর িশকার হে । ধু
ধষণ কের থামেছ না তােক পুিড়েয়, িনযাতন কের হত া করেছ। িক  অপরাধীেদর িবচার হে  না। আর স
কারেণই ধষণ বাড়েছ। কারণ অপরাধী মেন করেছ স পার পেয় যােব, তার িবচার হেব না। একজন
ধিষতা নারী সবসময় থানায় িগেয় আ য় ও সহেযািগতা পাে  না। তার আলামত ন  কের ফলা হে ।
সরকােরর সেবা  পযায় থেক যিদ ব ব া নওয়া না হয় তাহেল এই পিরি িত বদলােব না।
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