
ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

  

     
pকাশ : 26 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

সাmpিতক সমেয় আশ াজনক হাের নারী o িশ  িনযর্াতন েবেড়েছ। eর মেধয্ রেয়েছ েযৗন সিহংসতা,
ধষর্ণ o হতয্া। চলিত বছেরর aেkাবর পযর্n 1 হাজার 253 জন নারী ধষর্েণর িশকার হেয়েছন। aেনক
েkেt মামলা হেc না। িকছু মামলা হেলo তার সু ু  িবচার হয় না। aথর্াৎ িবচারহীনতার সংsৃিতর কারেণ
িবচার  চাoয়ার  মানিসকতায়o  পিরবতর্ ন  আসেছ।  e  aবsার  utরেণ  নারীেদর  ঘুের  দাঁড়ােত  হেব।
েসামবার জাতীয় শহীদ িমনাের ‘আমরাi পাির েজাট’ আেয়ািজত pতীকী aনশন কমর্সূিচেত বkারা eসব
কথা বেলন।
aনু ােন বkবয্ েদন েজােটর েচয়ারপারসন সুলতানা কামাল, aয্াকশন eiেডর কািn িডেরkর ফারাহ
কিবর, নারীপk pিত াতা িশরীন হক eবং েজােটর িনবর্াহী সমnয়কারী িজনাত আরা হক pমুখ। aনশন
েশেষ uপিsত সবার sাkের pধানমntী েশখ হািসনার কােছ eকিট sারকিলিপ েদয়া হয়।
সুলতানা কামাল বেলন, গত দশ মােস pায় েদড় হাজােরর মেতা নারী o িশ  িনযর্াতন, ধষর্েণর ঘটনা
ঘেটেছ। বতর্ মােন িবচারহীনতার সংsৃিত দাঁিড়েয়েছ। pধানমntী চাiেল িবচার হেব, না হেল িবচার হেব না-
e েকমন সংsৃিত। আমরা আজ kুb, েশাকাহত দেয় pতীকী aনশন পালন করিছ। pিতকার, pিতেরাধ
eবং  pিতবাদ  করেত  e  আেয়াজন।  িনযর্াতনকারীরা  পার  েপেয়  যােc  আর  নারীেক  মখু  লিুকেয়  চলেত
হেc। ফারাহ কিবর বেলন, নাগিরক িহেসেব িবচার পাoয়া আমােদর aিধকার। িকn আমরা িবচার পািc
না।  যা  নারীর  pিত  সিহংসতােক  p য়  েদয়ার  সমতুলয্।  আর  সহয্  করব  না,  সংঘবdভােব  pিতবাদ
করবi। িশরীন হক বেলন, আমরা a ীকার কির- e aপরােধর িব েd েখ দাঁড়াব। িনযর্াতনকারী o
ধষর্ণকারীেক সামািজকভােব বয়কট করব। িজনাত আরা হক বেলন, dততম সমেয় pিতিট নারী o িশ
িনযর্াতেনর নয্াযয্িবচার করেত হেব। e সমেয় িবেশষ াiবযু্নাল গঠেনর মাধয্েম নারী o িশ  িনযর্াতেনর
মামলা পিরচালনার pিত েজার t আেরাপ কেরন।
aনু ােন জানােনা হেয়েছ, 9িট পিtকায় pকািশত িরেপাটর্  েথেক তারা িবিভn তথয্ িনেয়েছন। eেত েদখা
েগেছ, চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক aেkাবর পযর্n 10 মােস 1 হাজার 253 জন নারী o িশ  ধষর্েণর
িশকার হেয়েছ। eর মেধয্ গণধষর্ণ 251, ধষর্েণর পর হতয্া 62, pিতবাদ করায় 3 জন খুন হেয়েছ। ধষর্েণর
পর আtহতয্া কেরেছ 10 জন। e ছাড়াo ধষর্েণর েচ া হেয়েছ আরo 2শ’ eবং েযৗন হয়রািন 221।

  যুগাnর িরেপাটর্
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