নারীর প্রতি সতহিংসিা
িআমদাদুল িআসলাম
ুঁ
টাঙ্গািআললর সদর উপলেলার তসতলমপুর িআউতনয়লন য ৌতুলের দাতিলি এে গৃহিধূলে খটিলি
যেঁলে িমানতিে তন যািন
েলর িার স্বামী। দদতনে পতিোর গি ৩ জুন সিংিাদটি প্রোতিি হয়। পতিোর িথ্য িনু ায়ী শ্বশুর িাতির সদস্যরাও তন যািলন
িিংি যনয়। তন যাতিি মতহলা নারী ও তিশু তন যািন দমন িঅিআলন মামলা েলরলে। স্ত্রী তন যািলনর তদে যেলে তিলশ্ব
িািংলালদলির িিস্থান চতুে য। িািংলালদলি প্রতি দুিআ েন নারীর মলে এেেন তন যািলনর তিোর হয়। তিশ্ব স্বাস্থয সিংস্থা (
WHO) প্রোতিি প্রতিলিদলন যদখা ায় িািংলালদলির ১৫ যেলে ৪৯ িের িয়তস নারীলদর িলে যেিআ েীিলন েখলনা না েখলনা
স্বামীর হালি িারীতরে িা য ৌন তন যািলনর তিোর হলয়লে।
যদলি নারীতন যািলনর উচ্চ হালরর প্রোন োরণ মানতসেিা, পুরুষ সঙ্গী োিা নারীরা তনরাপত্তাহীনিায় য ালগন। এ
সিংেলট যেলে যিতরলয় িঅসলি হলি। পতরিার ও সমােলে দাতয়ত্ব তনলি হলি। েলরানা মহামাতরোলল নারীতন যািন যিতি হলে।
েলরানাোলল যদলি িিেরা ২৩ াগ নারী তন যািলনর তিোর হলয়লে। এর প্রোন োরণ তহলসলি তিলিষজ্ঞরা মলন েরলেন '
েলরানাোলল িািআলর ঘুরাঘুতর েলম যগলে, দীঘ য সময় ঘলর োোয় িঅতে যেসহ নানা দুতিন্তার োরলণ পুরুষরা সতহিংস হলয় উঠলে।
িঅর এর িতহিঃপ্রোি হলে নারীতন যািলনর মােলম। নারীতন যািলনর তিষলয় মাি ৬ িিািংি িঅিআলনর িঅশ্রয় তনলয় োলে, িাতেরা
পাতরিাতরে সম্মালনর েো য লি যচলপ ায়। নারীতন যািন প্রতিলরালে পুরুষিাতিে সমােব্যিস্হায় ক্ষমিার োঠালমা,
তিক্ষাব্যিস্হা ও িঅিআতন োঠালমালি তেছু পতরিিযন প্রলয়ােন মলময এ তিষলয় তিলিষজ্ঞরা মলন েলরন। সরোর নারীতন যািলনর
তিোর নারীলদর সহায়িা েরলি নানােরলনর পদলক্ষপ গ্রহণ েলরলে এিিং েরলে। তন যািলনর তিোর নারীলদর েন্য োিীয়
যহল্পলািআন ১০৯ চালু েলরলে। প্রতিতদন িঅট হাোলররও যিতি েল িঅলস এ যহল্পলািআলন সাহায্য যচলয়। সরোলরর ৫৪ টিরও যিতি
যসিা পাওয়া ায় এখন য ান েললর মােলম। ওয়ান স্টপ ক্রািআতসস যসললর মােলমও তন যািলনর তিোর নারী ও তিশুরা যসিা
তনলেন। েলরানাোলল িথ্য প্রিালহ তেছুটা তিঘ্ন ঘটায় নারীতন যািলনর সঠিে তচিলপলি সমস্যা হলে।
নারী ও তিশু তন যািন প্রতিলরালে মতহলা ও তিশু তিষয়ে মিণালয় যেলে নানারেম পদলক্ষপ গ্রহণ েরা হলয়লে।
এগুললার মলে উলেখল াগ্য হললা, নারী ও তিশু তন যািন দমন িঅিআন ও তিতে প্রনয়ন,নারী ও তিশু পাচার সিংক্রান্ত িথ্য স্বরাষ্ট্র
মিণাললয় ো যের পদলক্ষপ গ্রহলণর েন্য যপ্ররণ। নারী ও তিশু তন যািলনর িথ্য ও িত ল াগ সিংগ্রহ ও তিতেগি ব্যিস্হা গ্রহলণর
পদলক্ষপ, গণমােলম প্রোতিি নারী ও তিশু তন যািন সিংক্রান্ত িত ল াগগুললা িদন্ত েলর িঅিআনগি ব্যিস্থা গ্রহলণর েন্য যেলা
প্রিাসে ও পুতলি সুপারলদর িনুলরাে েরা। তড এন এ ল্যািলরটতর ব্যিস্হাপনা ও িঅিআতন সহায়িা যদওয়া। এোিাও োিীয়
মতহলা সিংস্থার িেীলন নারীতন যািন প্রতিলরাে যসল নালম এেটি তলগ্যাল এিআড যসল রলয়লে। সপ্তালহ দুিআ তদন চার সদস্য তিতিষ্ট
এেটি েতমটির মােলম তন যাতিি দুস্থ িসহায় মতহলা ও তিশুলদর তিনাখরচায় িঅিআনগি সহায়িা যদওয়া হলয় োলে। এোিাও
যেলা ও উপলেলা প যালয় দুস্থ িসহায় মতহলা ও তিশুলদর িঅিআনগি সহায়িা যদওয়ার েন্য োিীয় মতহলা সিংস্হা মলনানীি
দুিআেন িঅিআনেীিী রলয়লেন। িারা তিনামূলল্য িঅিআতন সহায়িা তদলয় োলেন। িআউতনয়ন প যালয় নারীতন যািন প্রতিলরালে েতমটি
গঠন েরা হলয়লে। এ ো যক্রমলে িঅরও িতিিালী ও যিগিান েরার েন্য মতহলা সহায়িা েমযসূতচ প্রেল্প নালম এেটি উন্নয়ন
প্রেল্প গ্রহণ েরা হলয়লে। এ প্রেলল্পর িঅওিায় ৬'টি তি াগীয় িহলর নারীতন যািন প্রতিলরােেলল্প ৬ টি সহায়িা যেন্দ্র স্হাপন েরা
হলয়লে। এ সেল যেলন্দ্র সেল যশ্রতণর তন যাতিি মতহলালদর িত ল াগ গ্রহণ,উ য়পলক্ষর িিব্য গ্রহণ ও পারস্পতরে িঅলাপিঅললাচনার ত তত্তলি পাতরিাতরে সম্পেয স্হাপন, সন্তালনর রণলপাষণ, যদনলমাহর ও যখারলপাষ িঅদায়সহ সিেরলনর িঅিআনগি
সহায়িা েরা হয়।
যসলল তনমৄি উপপতরচালে, িঅিআনেীিী ও সমােেল্যাণ েমযেিযাগণ এ সেল শুনাতন ও পরামিয প্রদান েলরন।
িতনষ্পতত্তকৃি িত ল াগসমূহ যসললর িঅিআনেীিীর মােলম পাতরিাতরে ও ম্যাতেলেট িঅদাললি িাতদর পলক্ষ মামলা পতরচালনা
েরা হয়।মতহলা সহায়িা যেলন্দ্র তন যাতিি দুস্থ, িসহায় ও িঅশ্রয়হীন মতহলালদর দুটি তিশুসন্তানসহ ( িনাতেে ১২ িের) ৬ মাস
িঅশ্রয় সুতিো প্রদান,যেলন্দ্র তিনাখরচায় োো ও খািার ব্যিস্হা,িস্ত্র,তিক্ষা ও তচতেৎসা সুতিো প্রদানসহ তিত ন্ন তিষলয়র উপর
প্রতিক্ষণ যদওয়া হয়।

িািংলালদলির যমাট েনসিংখ্যার িিেরা ৬৪ াগ নারী ও তিশু। িালদর েীিন সামাতেে ও িে যননতিে যপ্রক্ষপলট
ঝতুঁ েপূণ য।সামাতেে পতরতস্থতিসহ নানাতিে োরলণ তিচালরর সমলয় মতহলা, তিশু ও তেলিারীলদর তনরাপত্তার েন্য তনরাপদ
িঅিাসন যেলন্দ্র োেযি হয়। এিআ যহ ােলি োোর সময়ও েখলনা েখলনা িারা িারীতরে ও মানতসে ালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিজ্ঞ
িঅদাললি তিচারােীন মামলায় মতহলা, তিশু ও তেলিারী ত েটিমরা মামলা চলাোলল ালি যেলখানার িািআলর তনরাপদ িঅিাসন
সুতিোসহ িাৎক্ষতণে িঅিআনগি সুতিো পায় যসটা তনতিি েরার ললক্ষয ২০০১ সাল যেলে মতহলা তিষয়ে িতেদপ্তলরর
লালমাটিয়াস্হ িলন ৪০/৪৫ েলনর তনরাপদ িঅিাসলনর ব্যিস্হা েরা হলয়তেল। এরিআ োরািাতহেিায় ২০১১ সাল যেলে
লালমাটিয়াস্হ তনরাপদ িঅিাসন যেন্দ্রটি গােীপুলর স্থানান্তর েরা হয়। তিন িলা তিতিষ্ট এ ডরতমটতরলি ১০০ েলনর োোর
ব্যিস্হা রলয়লে। এ যেলন্দ্রর তনরাপত্তার েন্য সাি যক্ষতণে ৭ সদলস্যর পুতললির এেটি টিম তনলয়াতেি িঅলে,এর মলে দুিআ েন
মতহলা পুতলি সদস্য রলয়লে।
এখালন মূলি যোট য হলি যপ্রতরি তিত ন্ন মামলার ত েটিম / যহ ােিীগণ (িাতি যেলে পালায়ন, হারালনা, েষ যণ, হিয
মামলার স্বাক্ষী ও িন্যান্য মামলা) এ যেযন্দ্র যহ ােিী তহলসলি িিস্থান েলর। এখালন যহ ােিী মতহলা, তিশু ও তেলিারীরা
তিনামূলল্য োো, খাওয়া, তচতেৎসা, িস্ত্র,তিক্ষা ও তিলনাদলনর সুতিো যপলয় োলে। তনে যাতরি শুনাতনর তদন তনরাপত্তার সালে
িঅদাললি হাতের েরা এিিং িঅদালি যেলে এেিআ ালি ত তরলয় িঅনার ব্যিস্হা েরা হয়। িঅশ্রয়োলল মতহলা ও তেলিারীলদর
দক্ষ েনসম্পলদ উন্নীি েরার ললক্ষয সলচিনিা বৃতি েরা হয়। প্রকৃিপলক্ষ ারা নারী তন যািলনর সালে েতিি িারা এে েরলনর
ক্ষমিার িললয়র মলে োলে। নানালেৌিললর মােলম তিচার প্রতক্রয়ালে দীঘ যসূিিার মলে য লল যদয়। এলি েলর এে সময়
তিচারপ্রােী হিাি হলয় পলি এিিং ন্যায়তিচার যেলে িতিি হয়। সাক্ষী িনুপতস্থতি এিিং মামলার েলটর োরলণ ও তিচার প্রক্রয়া
দীঘ য হয়। সরোর এ সমস্যাগুললা সমাোলনর যচষ্টা েরলে।
িঙ্গিন্ধু েন্যা মামনীয় প্রররদানমিী যিখ হাতসনা োতির তপিার দিযন িনুসালর যদলির িলে যে েনলগাষ্ঠী নারীর
িে যননতিে, সামাতেে, পাতরিাতরে ও রােননতিে ক্ষমিায়লনর নতুন োরা সূতচি েলরন। মাননীয় প্রোনমিী যিখ হাতসনার
গৃহীি উলযালগর লল উচ্চতিক্ষাসহ সেল েরলনর তিক্ষা যক্ষলি নারীলদর িি াগ িিংিগ্রহণ, নতুন েমযসিংস্থান সৃতষ্ট, উলযািা
দিতর, তনরাপদ েমযপতরলিি, সুরক্ষা ও নারীর প্রতি সেল েরলনর সতহিংসিা প্রতিলরাে ও রােননতিে ক্ষমিায়লন ি ািনীয়
সা ল্য িতেযি হলয়লে। নারী ও তিশুর সেল েরলনর সতহিংসিা প্রতিলরালে োিীয় প যায়, তি াগীয়, যেলা, উপলেলা ও িআউতনয়ন
য েরা হলয়লে। নারী ও তিশু তন যািন েলঠার ালি দমন এিিং প্রতিলরাে ো যক্রম
প যালয়র েতমটিগুললা পুনগঠন
যোরদারেরলণর ললক্ষয নারী ও তিশু তন যািন দমন িঅিআন, ২০০০ এর োরা ৯ এর উপ-োরা (১) িেীন েষ যলণর িপরালের েন্য
‘‘ ািজ্জীিন সশ্রম োরাদণ্ড’’ িাতস্তর পতরিলিয ‘‘মৃতুযদণ্ড’’ েরা হলয়লে।
যটেসিআ উন্নয়ন লক্ষযমািা িেযনলে সামলন যরলখ সিংতিষ্ট েনপ্রতিতনতে ও স্থানীয় প্রিাসলনর যনতৃলত্ব িািংলালদলির
প্রতিটিলক্ষলি নারীতন যািন, উত্তযিেরন ,িিলহলা ও তনপীিলনর ঘটনাগুললা তচতিি েলর িা সুরাহায় গৃহীি পদলক্ষপগুললা
তনয়তমি, ো যেরী এিিং িতিিালী তনরীক্ষলণর িঅওিায় িঅনা েরুতর। এ দাতয়লত্ব পতরিার ও সমােলে িন্তর্ভযি েলর যদিব্যাপী
মানিিা উন্নয়লন নারীর প্রতি সতহিংসিা িন্ধ েরলি হলল এেমাি উপায় হলে সুরক্ষায় সি যেনীন িঅলদালন সৃতষ্ট, া এতগলয়
যনওয়ার এখনিআ সময়
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