
 

কারখানার েভতেরi িনয র্াতেনর িশকার হে  েপাশাক িমকরা : 
ি িটশ জিরেপর ত  
শিনবার, 26 জুন 312৯ 

কাগজ েড  : যু রাজয্িভি ক eকিট দাত  সং া দািব কেরেছ, বাংলােদেশর েপাশাক িশে  কম র্রত িমকরা কারখানার aভয্ ের 
েযৗন সিহংসতা, হয়রািন o িনপীড়েনর িশকার হে । গত স ােহ েজেনভায় eক আ জর্ািতক ম সে লেন কািশত বাংলােদেশর 
3শ েপাশাক কারখানার oপর aয্াকশন eiড iuেক পিরচািলত সব র্েশষ জিরেপ ei পয র্েব ণ uেঠ eেসেছ। 
 
aয্াকশন eiড iuেক’র ত াবধােন েপাশাক িমকেদর সহায়তায় ক  পিরচািলত হে । কম র্ে ে  নারীেদর িত আচরণ খিতেয় 
েদখার aংশ িহেসেব রাজধানী ঢাকার 3শ িট েপাশাক কারখানায় জিরপ চালায় সং ািট। জিরেপ েদখা েগেছ, uৎপাদন ল য্ পূরণ 
করেত না পারায় িনপীড়েনর িশকার হেত হয় নারী িমকেদর। জিরেপ aংশ েনয়া aেনেকi সহকম েক কারাখানার ে াের েযৗন 
হয়রািনর িশকার হেত েদেখেছন। aেনেক আবার গভ র্বতী হoয়ার কারেণ ছাঁটাiেয়র িশকার হেয়েছন। 
 
ঢাকার eকিট কারখানায় কম র্রত নাম কােশ aিন ক eক িমক বেলেছন, uৎপাদন ল য্মা া পূরেণ থ র্ হেল তারা আমােদর 
শরীেরর নানা ােন হাত েদয়, ধা া েদয়। আেরক িমক বেলন, তারা চুর গালাগািলo েদয়। আমরা ােনজােরর কােছ aিভেযাগ 
করেলo িতিন eেত খুব েবিশ গুরুতব্ েদন না। তার বদেল িতিন িনেজo গািল েদন আর ছাঁটাiেয়র হুমিক েদন। শুধু পিরবােরর কথা 
িচ া কের আমরা সবাi কাজ চািলেয় েযেত চাi। তারা যিদ eসব ব  কের তাহেল আমরা শাি েত কাজ করেত পাির। 
 
aয্াকশন eiড iuেকর uপপিরচালক ফারাজ নািজর বেলন, বত র্মােন িবেশ^ কম র্ে ে  েযৗন সিহংসতা o হয়রািন েরােধ 
আ জর্ািতক েকােনা আiন েনi। িবেশ^ েযখােন িত িতন নারীর eকজন সিহংসতার িশকার হে  েসখােন e ধরেনর ঘটনা 
িতেরােধর স মতা বাড়ােনার uে াগ পয র্া  নয়। িবিভ  েদেশর সরকােরর আiিন uে ােগর aভাবi বেল িদে , আমরা নারীেদর 

জ  িঠক কতটা ায়িবচার িনি ত করিছ। 
 
জিরেপর ফলাফল কােশর মা েম িবশ^জুেড় নারীর মতায়েন ি িটশ সরকােরর ভাব কােজ লাগােনার আহব্ান জািনেয়েছ 
aয্াকশন eiড iuেক। aয্াকশন eiড বাংলােদেশর কাি  িডের র ফারাহ কিবর বেলেছন, aেনক েপাশাক uৎপাদনকারীi ভবেনর 
িনরাপ ায় গুরুতব্পূণ র্ পদে প িনেয়েছ। eখন িল িভি ক সিহংসতা িনয় েণর সময়। আমরা েয েপাশাক পরিছ তা ƣতিরর কােজ 
িনেয়ািজত aেনক নারীর কােছi িল িভি ক সিহংসতা eখনo াতয্িহক বা বতা। 
 
েমৗিখক িনয র্াতনেক েযৗন হয়রািন িহেসেব আখয্া করা uিচত হেব না দািব কের বাংলােদশ েপাশাক তকারক o র ািনকারক 
সিমিতর (িবিজeমie) সভাপিত রুবানা হক বেলন, সারা িবেশ^i নারীরা েযৗন হয়রািনর মেতা গুরুতর সম ার স ুখীন হে । ei 
সামািজক ািধর িবরুে  সব জায়গােতi আে ালন িদন িদন েজারদারo হে । আ জর্ািতক ম সং া (আieলo) কম র্ েল েযৗন 
হয়রািন িনেয় eকিট কনেভনশন হণ করেত যাে  েযখােন সুিনিদ র্ ভােব হয়রািনর াখয্ার েয়াজন আেছ। eেত সাং িতক 
ে াপট eবং াসি কতা থাকা aতয্  জরুির। 
 
িতিন আেরা বেলন, হাiেকাট র্ িতিট িশ  কারখানায় েযৗন হয়রািন িতেরাধ কিমিট রাখার িনেদ র্শনা িদেয়েছ। আমরা হাiেকােট র্র 
ei রায় বা বায়েন কাজ করিছ। আমরা তােদর বলিছ 6 সদে র ei কিমিটেত কারখানার 4 জন eবং বাiের েথেক 3 জন নারী 
সদ  যারা েযৗন হয়রািনর িবরুে  আoয়াজ তুলেত ঐকয্ব , তারা ei কিমিটেত জায়গা পােব। িবিজeমie সভাপিতর দািব, তারা 
েয েকােনা ধরেনর হয়রািন বে  িত াব  eবং e িবষেয় সেচতনতা গেড় তুলেত েয়াজনীয় সব পদে প তারা েনেব। 

 


