
 

7 মােস 3 হাজােরর েবিশ েমেয় িশশু িনয র্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ 
কািশত: 1৯ - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

 ধষ র্েণর িশকার 842 জন 

াফ িরেপাট র্ার ॥ 312৯ সােলর থম ছয় মােস দুi হাজােরর েবিশ নারী o েমেয়িশশু িনয র্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ। eর মে  ধষ র্েণর 
িশকার হেয়েছন 842 জন। যােদর মে  হতয্া করা হেয়েছ 37 জনেক। েসামবার রাজধানীর েসগুনবািগচায় বাংলােদশ মিহলা 
পিরষেদর কায র্ালেয় আেয়ািজত eক সংবাদ সে লেন ei পিরসংখয্ান তুেল ধরা হয়। ei aব া েথেক েবর হেয় আসার জ  43িট 
সুপািরশo কেরেছ মিহলা পিরষদ। 

েদেশর 25িট জাতীয় ƣদিনেকর ত  িবে ষণ কের ei ত  তুেল ধের মিহলা পিরষেদর েক ীয় কিমিটর সভাপিত আেয়শা খানম 
জানান, গতবছর সারােদেশ ৯শ’ 53িট ধষ র্েণর ঘটনা ঘেটেছ। eর মে  ধষ র্ণ েশেষ হতয্া করা হয় 74 নারী o িশশুেক। aথ র্াৎ, 
গতবছর েয পিরমাণ ধষ র্ণ হেয়েছ তার aেধ র্ক সমেয় e বছর ধষ র্েণর পিরমাণ েবেড়েছ ায় েদড়গুণ। ei পিরসংখয্ান বলেছ, েশষ 
ছয় মােস ীলতাহািনর িশকার হেয়েছন 65 নারী, ধষ র্েণর েচ া করা হেয়েছ 234 জনেক, েযৗন িনয র্াতেনর িশকার হেয়েছন 81 জন। 
eছাড়া eয্ািসড স াস, েযৗতুক, পাচার, শারীিরক িনয র্াতেনর ঘটনা েতা ঘটেছi। 

eমন বা বতায় বত র্মান জাতীয় পিরি িত, a াহত নারী-িশশু িনয র্াতেনর িতবাদ o সামািজক িনরাপ ার দািবেত সংবাদ সে লেন 
েদেশ মবধ র্মান ধষ র্ণ o সামািজক aব েয়র িবষেয় uেদব্গ জািনেয়েছ মিহলা পিরষদ।  

সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, 3125 েথেক 3129 সময়কােল ধষ র্েণর ঘটনা বৃি সহ েমাট 6385 নারী o ক া িনয র্াতেনর িশকার 
হন। নারী o িশশুেদর u য্ করণ o েযৗন হয়রািন, ধষ র্ণ, গণধষ র্ণ, ধষ র্েণর পর হতয্ার ঘটনা েবেড়i চলেছ। e বছেরর জানুয়াির 
েথেক জুন মাস পয র্  দুi হাজার 94 নারী o িশশু সিহংসতার িশকার হেয়েছ। eর মে  গণধষ র্েণর িশকার 224 জন। e ছাড়া 
ধষ র্েণর েচ া করা হেয়েছ 234 জনেক। 

ীলতাহািনর িশকার 65 নারী o িশশু। েযৗন িনয র্াতেনর িশকার 81 জন। আর e সমেয় মারধেরর িশকার 258 জন। েযৗতুেকর 
কারেণo বড় সংখয্ক নারী িনয র্াতেনর িশকার হয় বেল সে লেন জানােনা হয়। ত  বলেছ, েযৗতুেকর কারেণ িনয র্াতেনর িশকার ৯5 
জন। eর মে  হতয্া করা হেয়েছ 58 জনেক। eেত আরo জানােনা হয়, eসব িনয র্াতন o সিহংসতার ঘটনায় মা  িতন েথেক চার 
শতাংশ মামলায় সাজা হেয়েছ। িবচারহীনতার সং িতর কারেণ aপরাধীরা ধরা-েছাঁয়ার বাiেরi েথেক যাে । 

aিভবাসন িনেয় বলা হয়, eখনo বাংলােদশ েথেক িবেদেশ পািড় েদয়ার জ  দালালেদর খ ের পেড় সাগর-মহাসাগের aেনক 
তরুেণর মৃতুয্ হে । মিহলা পিরষদ বার বার ei িনরাপদ aিভবাসন িনি ত করার দািব জািনেয়েছ। মানব পাচারকারীেত জিড়ত 
eেজ েদর শাি  িদেত হেব। 

সে লেন বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত আয়শা খানম বেলন, aিধকার o ায়িবচার িত ার জ  ধষ র্ণ আiেনর সংেশাধন 
o সং ার েয়াজন হেয় পেড়েছ। পাশাপািশ ত িবচােরর মা েম aপরাধীেক দৃ া মূলক শাি  িদেত হেব। a রা যােত e ধরেনর 
aপরাধ েথেক দূের থােক। তেব e জ  রাজৈনিতক সং িতর সং ার জরুরী বেল মেন কেরন িতিন। নারী o েমেয়িশশুর িত েযৗন 
িনপীড়নসহ সকল কার সিহংসতা o িনয র্াতন ব  করা, পিরবার, সমাজ o রাে র সকল ে ে  েছেল o েমেয়িশশুর সমaিধকার 
িনি ত করা, u য্ করণ, েযৗন হয়রািন, ধষ র্ণ, হতয্া o িনপীড়ন েরােধ সামািজক আে ালন গেড় েতালাসহ সে লেন সং ািটর প  
েথেক 43িট সুপািরশ করা হয়। 



eক ে র জবােব বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর েক ীয় কিমিটর সভাপিত আেয়শা খানম িবেশব্র a া  েদেশর uদাহরণ তুেল ধের 
বেলন, eখনo বাংলােদেশ ধষ র্েণর িশকার নারী বা িশশুেকi মাণ করেত হয় েয েস ধষ র্েণর িশকার। aথচ িবেশব্র aেনক েদেশ 
aিভযু েক মাণ করেত হয় েয েস ধষ র্ণ কেরিন। েসi সে  েকান পিরি িতেতi 29 বছেরর আেগ িবেয় নয়, eমন চােরর 
সুপািরশ জানান।  

আেয়শা খানম বেলন, u ূত পিরি িতর সমাধান করা সবেচেয় জরুরী। eজ  আiেনর যথাযথ সংেশাধন o েয়াগ হেত হেব। 
আমরা জািন, আiন ণয়ন eকিট দীঘ র্ o সময়সােপ  াপার। িক  যিদ আমরা eটােক জরুরী aব া ধির তাহেল েকন িবক  
uপােয় ত ei আiন সংেশাধন করা যাে  না? ei পিরি িত কী েটকসi u য়েনর সে  যাে ? গত বছেরর তুলনায় ধষ র্েণর হার 
িদব্গুণ হেয় যাoয়ায় uেদব্গ কাশ কের মিহলা পিরষেদর সভাপিত বেলন, হঠাৎ ছয় মােস eমন কী হেলা েয eত েবিশ ঘটেছ ei 
ঘটনা? মন ে র কী eমন পিরবত র্ন হেলা েসটা েতা গেবষণা কের েদখা দরকার। aপরাধিব ানী, সমাজিব ানী, মেনািব ানী eেদর 
সমনব্েয় িবষয়িট িনেয় ত গেবষণা করা uিচত। পাশাপািশ গণমা মেকo িবষয়গুেলা িনেয় আলাপ-আেলাচনা বাড়ােত, ফেলাআপ 
বাড়ােত aনুেরাধ কেরন আেয়শা খানম। িতিন বেলন, বা ােদর আমরা ভেয় eয্াকুিরয়ােমর মে  েরেখ িদি , তােদর eতটাi 
িনরাপেদ রাখেত চাiিছ েয তারা সব্াভািবকভােব বড়i হেত পারেছ না। aথচ বা ারা েতা জাপিতর মেতা uেড় েবড়ােব। িক  েসi 
পিরেবশটা তােদর িদেত পারিছ না। a িদেক পিরবােরo তারা িনরাপদ নয়। মামা, চাচা, ফুফা কারo কােছi িনরাপদ নয়। eটা 
েকন হেব? েকন সমােজর ei পিরবত র্ন? 

বাতােস েযমন দূষণ েবেড়েছ েতমিন সমােজo দূষণ বাড়েছ uে খ কের ei মানবািধকার কম  বেলন, সমােজর ei ময়লা পির ার 
করেত। েবগম েরােকয়ার মেতা বলেত চাi, সমােজর িবেবক জা ত েহাক। আেরক পিরসংখয্ােনর বরাত িদেয় আেয়শা খানম 
বেলন, েদখা েগেছ ধষ র্েণর মেতা aপরােধর সে  জিড়তেদর eকিট িবরাট aংশ তরুণ। তারুে র শি র েকন ei aপচয় হে  তা 
েভেব েদখেত aনুেরাধ কেরন িতিন। ei aব য় েরােধ আiন পিরবত র্ন করার oপর েজার েদন িতিন। সে লেন সং ািটর সাধারণ 
স াদক মােলকা বানু, িলগয্াল eiেডর পিরচালক মাকসুদা আ ারসহ েক ীয় কিমিটর aেনেকi uপি ত িছেলন। 
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