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 ২০০২ সােল অ ািসড-স ােসর ঘটনা িছল সবেচেয় বিশ—৪৯৪ ।  
 চলিত বছের ন (ছয় মােস) পয  এমন ঘটনা ঘেটেছ আট ।  
 ১৮ বছের অ ািসড-স ােসর ঘটনা ৯৮ দশিমক ৩৮ শতাংশ কেমেছ। 



অ ািসডদ  শামীমা আকতার কাজ করেছন ামীণ চেকর িডজাইনার িহেসেব। গত হ িতবার রাজধানীর িমর েরর িচিড়য়াখানা রােড। ছিব: 
তানভীর আহাে দকেঠার আইিন ব া, গণমা েম াপক চার ও ব খী কায েমর ফেল অ ািসড-স ােসর ঘটনা িতন অ  (িডিজট) থেক এক 
অে  নেম এেসেছ। গত দড় েগর মে  অ ািসড-স ােসর ঘটনার সং া এখন সবেচেয় কম।  তা-ই নয়, এই স াসেক চ ােল  িহেসেব িনেয় ের 
দ িড়েয়েছন অ ািসড-স ােসর িশকার নারীরাও। রা  ম ণালয় ও অ ািসড সারভাইভারস ফাউে শেনর (এএসএফ) পিরসং ান অ যায়ী, গত ২০ 
বছেরর মে  ২০০২ সােল অ ািসড-স ােসর ঘটনা িছল সবেচেয় বিশ—৪৯৪ । চলিত বছের ন (ছয় মােস) পয  এমন ঘটনা ঘেটেছ আট । সই 
িহসােব, ১৮ বছের অ ািসড-স ােসর ঘটনা ৯৮ দশিমক ৩৮ শতাংশ কেমেছ। সরকাির ও বসরকাির িবিভ  ত  পযােলাচনা কের দখা গেছ, 
সরকাির পযােয় িবষয় েক  িদেয়  শ  আইন ও তার েয়াগ এই অপরাধ কমােত উে খেযা  িমকা রেখেছ। ২০১৮ সাল পয  ায় দড় 
হাজার নারী ও িশ  অ ািসড-স ােসর িশকার হেয়েছ। এসব ঘটনায় ৬৮৪ জনেক ার করা হয়। তেব সা - মােণর অভােব শাি  হেয়েছ মা  ৩৩৮ 
জেনর। এই সমেয় মাট মামলা হেয়েছ ২ হাজার ১৪৭ , অিভেযাগপ  দওয়া হেয়েছ ১ হাজার ২৭০ । এর মে  ড়া  িতেবদন দওয়া হয় ৮৬০ । 
আইন রা বলেছন, অ ািসড-স াস কমেলও িবচার ি য়া িবলি ত হে । অ ািসড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ অ যায়ী ৯০ কমিদবেসর মে  মামলার 
িবচার ি য়া শষ করার কথা বলা আেছ। রা  ম ণালেয়র পিরসং ান বলেছ, মা  ৯ শতাংশ মামলায় অিভ  ি েদর সাজা হেয়েছ। এর মে  
১৪ জেনর দ  দওয়া হেলও এখন পয  এক ও কাযকর হয়িন। অ ািসড স ােসর ঘটনা কমেলও এ অপরােধ যসব মামলা হেয়েছ, স েলার িত 

শাসেনর সি য় নজরদাির কেম এেসেছ। রা  ম ণালয় ে  জানা গেছ, অ ািসড মামলা তদারক করার জ  গ ত জাতীয় অ ািসড িনয় ণ 
কাউি েলর িতন মাস পরপর বঠক হওয়ার কথা। িক  গত চার বছের এক  সভাও হয়িন। জলা কিম র বঠক িত ই মােস একবার হওয়ার কথা, 
তা-ও িনয়িমত হে  না। এ িবষেয় রা ম ী আসা ামান খান থম আেলা ক বেলন, ‘আমরা চ া করিছ এমন পদে প িনেত, যােত আসািমরা 
সাজা পায়। আেগ অ ািসড সহজলভ  িছল। যখােন- সখােন পাওয়া যত। সরকার এ িবষেয় কেঠার পদে প িনেয়েছ। এ ছাড়া কেঠার আইন করা 
হেয়ছ। এর ফেলই লত অ ািসড-স াস কেম এেসেছ।’ 

সি িলত উে ােগর ফল: অ ািসড সিহংসতার িশকার ি েদর িচিকৎসােসবা দান, আইিন সহায়তা, নবাসন, মযাদা ণ জীবন িত া এবং 
অ ািসড-স াস িন েলর লে  ১৯৯৯ সাল থেক কাজ করেছ অ ািসড সারভাইভারস ফাউে শন (এএসএফ)। একই লে  ২০০০ সােল গ ত হয় 
অ ািসডদ  নারীেদর জ  থম আেলা সহায়ক তহিবল। এ ছাড়া সারা দেশ সরকার এবং াক, একশনএইডসহ িবিভ  বসরকাির সং া অ ািসড 
স াস মাকািবলায় একেযােগ কাজ কের আসেছ। ২০০১ সােল পািরবািরক শ তার জর ধের অ ািসড-স ােসর িশকার হেয়িছেলন মারিজয়া আ ার। 
এখন িতিন গাজী েরর কাপািসয়ার এক  সরকাির াথিমক িব ালেয়র সহকারী িশ ক। অ ািসেড ত র গলাসহ শরীেরর িবিভ  অংশ ঝলেস 
িগেয়িছল। হাসপাতােলর িবছানায় বেসই পড়ােশানা কেরেছন। মারিজয়া থম আেলা ক বেলন, ‘জীবনেক আিম থািমেয় রাখেত চাইিন। আিম চেয়িছ 
আেলা ছড়ােত। সই কাজ ই করিছ। আমার এখন ওসব কথা মেন পেড় না।’ ামীণ চেকর িডজাইনার িহেসেব কাজ করেছন িঝনাইদেহর শামীমা 
আ ার। িবেয়র ১১ মােসর মাথায় ামী অ ািসেড ঝলেস িদেয়িছেলন ত েক। িতিন এখেনা ডানেচােখ দখেত পান না। শামীমা এর আেগ কাজ কেরেছন 

িতব ীেদর িনেয়। কীভােব িতিন িনেজেক এত র িনেয় এেলন, জানেত চাইেল শামীমা বেলন, ‘আিম বাইেরর সৗ য িনেয় ভািবিন। ভেবিছ িক  
একটা কের িনেজেক িতি ত করেত হেব। আমার রণ হেয়েছ। অ ািসড আমার  পাড়ােত পােরিন।’ ১৯৯৬ সােল অ ািসড সিহংসতার িশকার 
হওয়ার সময় শামীমা অ ম িণেত পড়েতন। ঘটনার পর ত র লখাপড়া ব  হেয় যায়। এরপর অ ািসডদ  নারীেদর জ  থম আেলা সহায়ক তহিবল 
থেক শামীমােক িশ া ি  দওয়া হয়। এরপর িতিন াতেকা র স  কেরন। এভােব অ ািসড-স ােসর িশকার অেনক নারী ের দ িড়েয় জীবেন 

ইিতবাচক পিরবতন এেনেছন। ত রা াক, এএসএফ, ামীণ চকসহ বড় বড় জায়গায় কাজ করেছন। িবিভ  সং ার সহেযািগতায় ত েদর মানিসক 
শি  বেড়েছ। ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান ইউিনেটর িত াতা পিরচালক সাম লাল সন ১৯৮৬ সাল থেক অ ািসড-স ােসর িশকার 
মা ষেদর িনেয় কাজ করেছন। এই স াসী কমকা  যখন  হয়, তখন একজন িচিকৎসক িহেসেব অ ািসড-স ােসর িশকার অসহায় মা ষেদর ব 
কাছ থেক দেখেছন। িনেজর অিভ তা েল ধের িতিন থম আেলা ক বেলন, ‘গণসেচতনতা অ ািসড-স াস কমােত সবেচেয় বিশ িমকা রেখেছ। 

থম িদেক অ ািসড-স ােসর িশকার য রা হেয়েছন, ত েদর মা ছাড়া পােশ কউ িছেলন না। পের আমরা সারা দেশ অ ািসেড আ া  ব জেনর সাহা  
এবং িবিভ  জলায় সেচতনতা লক সভা কির।’ অ ািসড-স াস ভয়াবহ প িনেল থম আেলার কম েদর এক িদেনর বতন ৩২ হাজার টাকা িদেয় 
যা া  কের অ ািসডদ  নারীেদর জ  থম আেলা সহায়ক তহিবল। এই তহিবল থেক এখন পয  ৪৫৬ জন নারী সহায়তা পেয়েছন। এর মে  
৩০২ জনেক আ কমসং ােনর েযাগ কের দওয়া হেয়েছ। ‘আর এক  খও যন অ ািসেড ঝলেস না যায়’ অ ীকার িনেয় অ ািসড-স ােসর িব ে  
িবেশষ  িদেয় চার চািলেয় যাে  থম আেলা। অ ািসড-স াসিবেরাধী কায ম পিরচালনার জ  হংকংেয়র ফেরন কেরসপনেড স াব থম 
আেলা ক  গা  া াড অ াওয়াড-২০১০ দান কের। সাংবািদকতা, সািহত  এবং িশে র মা েম জনশীল যাগােযােগর ী িত িহেসেব ২০০৫ 
সােল র ামন াগেসসাই র ার লাভ কেরন থম আেলার স াদক মিতউর রহমান। এই র ার পাওয়ার ে  অ তম কারণ অ ািসড-স াস 
মাকািবলায় ত র বড় ধরেনর িমকা। অ ািসড-স ােসর িশকার হওয়া মা েষর জ  য রা কাজ কের আসেছন, ত েদর মে  আেছন ইউিনেসেফর 

সােবক কমকতা জওশন এ রহমান, সািমট েপর চয়ার ান হা দ আিজজ খান, িশ াম ী দী  মিন, পারেসানার ব াপনা পিরচালক কািনজ 
আলমাস খান, বাজােরর ব াপনা পিরচালক পালী চৗ রী খ। কীভােব এক িডিজেট নেম এল অ ািসড-স াস—জানেত চাইেল এএসএেফর স  
সােবক িনবাহী পিরচালক সিলনা আহেমদ থম আেলা ক বেলন, ‘ ণ ল থেক  কের আ জািতক পযায় পয  িবষয় েক আে ালন িহেসেব িনেয় 
অ ািসড-স াস কমােত অেনেক ঐক ব ভােব কাজ কেরেছ। মতাবানেদর চাপ মাকািবলায় েটা কেঠার আইন ণয়ন ও তার েয়াগও অ ািসড 
সিহংসতা িন েল ণ িমকা রেখেছ। এ ছাড়া এএসএেফর পাশাপািশ গণমা ম, িবেশষ কের থম আেলার এ ে  বড় িমকা রেয়েছ। থম 
আেলা াে র উে ােগ অ ািসডদ  নারীেদর িচিকৎসা-সহায়তা, আইিন সহায়তা ও িশ া ি  দওয়া হে । 


