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

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

নারীর িনরাপ া ও শাি  সূচেক িপছাইয়া দশ
কাশ : ২৭ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বলা হইয়া থােক, একটা সমাজ কতটা সভ , উ ত তাহা বাঝা যায় সই সমােজ নারীর অব ান দিখয়া।
নারীর অব ান বিলেত এইে ে  তাহার িনরাপ া, াধীনতা— এককথায় তাহার জীবনমানেক বাঝায়।
সই িহসােব, সা িতক এক গেবষণা অ সাের আমােদর সমাজ য িপছেন পিড়য়া আেছ তাহাই পিরলি ত

হয়। গেবষণািট যৗথভােব কিরয়ােছ যু রাে র জজটাউন িব িবদ ালেয়র ইনি িটউট ফর উইেমন, িপস
অ া ড িসিকউিরিট এবং নরওেয়র দ  িপস িরসাচ ইনি িটউট অসেলা। এই িবষেয় স িত তাহারা ’নারী,
শাি ,  িনরাপ া সূচক ২০১৯-২০: নারীর জ  অ ভুি মূলক উেদ াগ, ায তা ও িনরাপ ার মাধ েম
টকসই শাি  অ সরণ’ িশেরানােম িতেবদন কাশ কিরয়ােছ। ১৬৭িট দশ লইয়া তির এই তািলকায়

বাংলােদেশর অব ান ১৪২। দখা যায়, বাংলােদশ কবল আি কার দশ িলর চাইেত ভােলা অব ােন
রিহয়ােছ। এমনিক িতেবশী দশ িলর মেধ  িপছাইয়া আেছ বাংলােদশ। তািলকায় নপােলর অব ান
সাকভু  দশ িলর  মেধ  সব চাইেত  উপের—৮৪তম;  ইহার  পের  আেছ  ীল া  ১০৭তম,  মাল ীপ
১১১তম,  ভুটান  ১১৮তম,  ভারত  ১৩৩তম;  পািক ােনর  অব ান  বাংলােদেশর  িনেচ—১৬৪তম।
বাংলােদেশর এই িপছাইয়া থাকা ঃখজনক। দীঘিদন যাবত্ আমােদর দেশর ধানম ী, িবেরাধীদলীয়
ন ী,  সংসেদর ি কার নারী  হওয়া সে ও এই সূচেক বাংলােদেশর অব ান এত খারাপ কন তাহা

সরকােরর পাশাপািশ িব মহলেক ভািবয়া দিখেত হইেব। নারীেক িপছাইয়া রািখয়া সিত কােরর উ য়ন
স ব নেহ।

িতেবদেন  নারীর  ভােলা  থাকার  িতনিট  মৗিলক  িবষয়েক   দওয়া  হইয়ােছ,  এই িল  হইল  :
অ ভিু , ায তা ও িনরাপ া। এইে ে  মাট ১১িট সূচক ব বহার করা হইয়ােছ। অ ভুি  পিরমােপর
সূচক  িহসােব  িশ া,  অথৈনিতক  কমকা ,  িনেয়াগ,  মাবাইল  ব বহার  ও  সংসেদ  িতিনিধ েক  ধরা
হইয়ােছ।  ায তার  সূচক  িহসােব  দখা  হইয়ােছ  আইনগত  বষম ,  পু স ােনর  িত  প পাত  ও
বষম মূলক  রীিতনীিতেক।  িনরাপ ার  সূচক  িছল  িতনিট  : ামীর  িনযাতন,  সামািজক  িনরাপ া  ও

কাঠােমাগত সিহংসতা। িতিট সূচেকর জ  িনধািরত ন র আেছ। ১১ সূচেক বাংলােদেশর মাট ন র
দশিমক ৬১২। কােজর েযাগ, আইনগত বষম  ও নারীর িনযাতন—এই িতনিট সূচেক বাংলােদশ কম
ন র পাইয়ােছ।  বিশ ন র পাইয়ােছ পু  স ােনর িত প পািত ,  সামািজক িনরাপ া  ও সংঘব
সিহংসতা—এই  িতনিট  সূচেক।  এইে ে  থম  অব ােন  থাকা  নরওেয়র  ন র  দশিমক  ৯০৪  এবং
সবেচেয় খারাপ অব ােন থাকা ইেয়েমেনর ন র দশিমক ৩৫১। গেবষণায় দখা িগয়ােছ, বাংলােদেশর ৫০
শতাংশ পু ষ নারীেদর বাইের কাজ করা সমথন কের না।

জনসংখ ার অেধক অংশ য নারী তাহােদর য কােনা মূেল  িনরাপ া ও সমান অিধকার িনি ত কিরেত
হইেব। বাংলােদেশর সংিবধােনও নারী-পু েষর সমান  অিধকােরর কথা  বলা  হইয়ােছ;  িক  আমােদর
সমােজ  নারীর  িত  সিহংসতার  হার  অেনক  বিশ।  দিনক  পি কায়  িতিদনই  নারী  হত া,  ধষণ,
অত াচােরর খবর কািশত হইেত দখা যায়। ইহা আমােদর জ  িনঃসে েহ ল াজনক। নারীর িত
সিহংসতা কমাইয়া আিনেত সমােজর সকলপ েক ঐকাি ক  েচ া কিরেত হইেব।
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