
কণপররবণণ নারীর যাত্রা রনরাপদ হাও 

হমা: ওামা হাণন 
 

ড়ও পণে যানবাণন চাচ ওরণ ওতৃপক্ষ হয পররবণ অনুমরি বা টিরওট হদয় হঔাণন প্রায়লই হদঔা যায় হঔা 

োণও “আপনার ভ্রমণ রনরাপদ হাও”। উণযাকটি রনিঃণেণ যাত্রীর ওল্যাণ ওামনায় হঔা। কারড়টি যাণি দুখ ঘনায় না পণড় 

যাত্রীণদর ওারিি কন্তণে রনরাপণদ হপ ৌঁণে রদণি পাণর হ ক্ষযণও ামণন হরণঔই এই শুভ ওামনা। রওন্তু বাস্তবিার াণে অণনও 

ময়ই এ হঔার াণে যাত্রীর ভ্রমণওাীন অরভজ্ঞিার রম োণওনা। এর অণনও ওারণ আণে, হগুণার মণে আণে 

হবপণরায়াভাণব কারড় চানা, কারড়র চাও  ওারীণদর ঔারাপ আচরণ, কারড় চানার ময় হমাবাইণ ওো বা দৄমপান 

অন্যিম। বাাংাণদণলর অরিওাাংল যাত্রী এ খটনার াণে পরররচি এবাং প্ররিবাদ ওণর ফ না হপণয় অণনওটা হমণন রনণয়ণে 

বণই প্রিীয়মান। াম্প্ররিও মণয় বাাংাণদণলর কণপররবণ েবস্থায় “আপনার ভ্রমণ রনরাপদ হাও” লব্দটি কাণয়ব ণয় হকণে 

বণ ভুক্তণভাকীরা মণন ওরণেন। হওননা যাত্রী য়রারনর পালাপারল হয রবয়টি এঔন রচন্তার ওারণ ণয় দারড়ণয়ণে িা ণে 

কণপররবণণ ি ঘণ। রবয়টি রনিঃণেণ উণেণকর এবাং নারী ক্ষমিায়ণনর জন্য বণড়া প্ররিবন্ধও। 
 

নারীর রাজননরিও ক্ষমিায়ণন াংরবিাণনর ৬৫(৩) অনুণেণদ নারীর জন্য জািীয় াংণদ আন াংরক্ষণণর রবিান 

রাঔা য় এবাং এণক্ষণত্র ৬৫(২) অনুণেণদ প্রিযক্ষভাণব রনব ঘারচি ৩০০ আণন নারীর অাংলগ্রণণ হওাণনা বািা রাঔা য়রন। 

াংরবিাণনর পঞ্চদল াংণলািনীণি ১৯(৩) অনুণেহদর আণাণও জািীয় জীবণনর ব ঘস্তণর মরাণদর অাংলগ্রণ  সুণযাণকর 

মিা রাষ্ট্র রনরিি ওরণব মণম ঘ অঙ্গীওার রণয়ণে। 
 

াম্প্ররিও মণয় বাাংাণদণলর হয অে ঘননরিও উন্নয়ন রবশ্বণও রবরিি ওণরণে , হঔাণন নারীর অবদান অনস্বীওা  য ঘ। 

বণচণয় হবরল ববণদরলও মুদ্রা আনণে হয ঔাি , হই হপালাওরলণের ৮০ লিাাংল নারী। অন্যান্য উৎপাদন ঔাি  হবা ঔাণি 

নারীর দম্ভ উপরস্থরি ক্ষণীয়। আমাণদর রাজননরিও  অে ঘননরিও জীবণন নারীর রবরাট অবদান রণয়ণে। রওন্তু িা 

ামারজওভাণব স্বীকৃি নয়। বরাং মাজজীবণন নারী চরমভাণব অবণরি , উণপরক্ষি  রনয ঘারিি। 
 

হয রবণয় আজণওর হঔার সূত্রপাি হঔাণন দৃরি হফরাণি চাই। আট বের আণক , ২০১২ াণর ১৬ রিণম্বর ভারণির 

রদরিণি চন্ত বাণ রনভ ঘয়া (েদ্মনাম) নাণমর এও োত্রীণও ি ঘণণর পর িযার খটনায় হক্ষাণভর আগুণন জ্বণ উণেরে ভারি। 

বাাংাণদল ারারবশ্বই এ খটনায় আণোরি য়। চন্ত বাণ এমন নৃলাং অপরাি াংখটিি ণি পাণর হজণন মানু রবরিি 

য়।িঔন রবশ্বা ওরা ওঠিন রে হয বাাংাণদণল এ িরণনর খটনা খটণি পাণর। রবিয় জাকাণনা  খটনার ঠিও এও মা পর 

২০১৩ াণর জানুয়ারর মাণ মারনওকণে চন্ত বাণ এও নারী হপালাও শ্ররমও ি ঘণণর রলওার ন। হটাই হল নয় , রে শুরু 

মাত্র। এরপর রনয়রমিই চন্ত কারড়ণি ি ঘণণর খটনা খটণে এ হদণল। িণব মণয়র েবিাণন কণপররবণ এঔন আর শুদৄ হয ন 

য়রারনণি আটণও হনই। ি ঘণণর হচিা , ি ঘণ-কণি ঘণ এমনরও ি ঘণণর পর িযা রনয়রমি খটনায় পররণি ণয়ণে। অবস্থা এমন 

পয ঘাণয় হপ ৌঁণেণে হয যানবাণন হয ন য়রারন র আিঙ্ক রুঔণি বাণ জািীয় জরুরর পররণবা নম্বর ৯৯৯ রণঔ রাঔা বােিামূও 

ওণরণে বাাংাণদল ড়ও পররবণ ওতৃঘপক্ষ (রবআরটিএ)।  
 

যাত্রীওল্যাণ রমরির এও প্ররিণবদণন বা য় , ২০১৯ াণ বাাংাণদল ১২ মাণ কণপররবণণ ২১ নারী ি ঘণণর 

রলওার ণয়ণেন। বা , প্রাইণভট ওার , অণটাররওলা, হন যান রবরভন্ন িরণনর যানবাণন এব খটনা খণট।  হবরওারর াংস্থা 

ব্র্যাণওর কণবণা প্ররিণবদণন বা ণয়ণে , হদণল কণপররবণণ যািায়ািওাণ ৯৪ লিাাংল নারী হওাণনা না হওাণনা ময় হম রঔও 

 লারীররও নানাভাণব হয ন য়রারনর রলওার ণেন। আইণনর সুষ্ঠু প্রণয়াক না য়া , বাণ অরিররক্ত রভড়, যানবাণন পয ঘাপ্ত 

আণা না োওা  িদাররওর অভাব (রর ওযাণমরা না োওা) নারীণদর হয ন য়রারনর মূ ওারণ রণণব ই প্ররিণবদণন বা 

য়। 
 

আইন  ারল হওন্দ্র (আও) ২০২০ াণর (জানুয়ারর-রিণম্বর) বার ঘও ররণপাণট ঘ উণিঔ ওণরণে হদণল ১৬২৭ জন 

নারী ি ঘণণর রলওার ণয় হেন। ৩২৬ জনণও ি ঘণণর হচিা ওরা ণয়ণে , ি ঘণ পরবিী িযাণওন্ডর রলওার ৫৩ জন এবাং ি ঘণ 

পরবিীণি মানরও চাপ ামাণি না হপণর আত্মিযার পে হবণে রনণয়ণে ১৪ জন। ১৩টি বদরনও পরত্রওায় প্রওারলি াংবাণদর 

রভরিণি ম্প্ররি বাাংাণদল মরা পররদ এও রববৃরিণি জারনণয়ণে , পরত্রওায় প্রওারলি াংবাদ অনুাণর ২০২০ াণর হমাট 

৩ াজার ৪৪০ জন নারী  ওন্যারলশু রনয ঘািণনর রলওার ণয়ণে। িন্ণে ১ াজার ৭৪ জন ি ঘণ, ২৩৬ জন কণি ঘণ  ৩৩ জন 

ি ঘণণর পর িযা  ৩ জন ি ঘণণর ওারণণ আত্মিযা হমাট ১ াজার ৩৪৬ জন নারী  ওন্যারলশু ি ঘণণর রলওার  ণয়ণে। এ 

োড়া ২০০ জনণও ি ঘণণর হচিা ওরা ণয়ণে। শ্লীিাারনর রলওার ণয়ণে ৪৩ জন। ৭৪ জন হয ন রনপীড়ণনর রলওার ণয়ণে। 

দুটি প্ররিষ্ঠাণনর প্রওারলি িণে রওছু পাে ঘওয োওণ নারী রনয ঘািন ,ি ঘণ এবাং িযার মি খটনা হবণড়ণে িা স্পি। 
 

ি ঘণ নারীর প্ররি রাংিার খটনা হবণড় যায়া এবাং নারী রনয ঘািনওারীণদর ওণোর লারস্তর দারবণি াম্প্ররিও 

মণয় হদণল িীব্র প্ররিবাদ -আণোন কণড় োর পটভূরমণি ১৩ অণটাবর “নারী  রলশু রনয ঘািন দমন আইন -২০০০” এর 

 



-২- 

 

াংণলািনী এণন বাাংাণদণল ি ঘণণর লারস্ত রণণব মৃত্যযদণন্ডর রবিান াংক্রান্ত ‘নারী  রলশু রনয ঘািন দমন (াংণলািন) লী ঘও 

নত্যন অোণদল ই ওণরণেন বাাংাণদণলর মামান্য রাষ্ট্রপরি হমা : আবদু ারমদ। রাষ্ট্রপরির অোণদণলর ফণ াংণলারিি 

আইনটি ওায ঘওর ণয়ণে। এমনরও এই আইণনর আিায় ইণিামণে আদাণির এও আদাি হেণও পাঁচ ি ঘণওর 

মৃত্যযদন্ডাণদল হদয়া ণয় হে। আইণন েয় মাণর মণে রবচারম্পন্ন ওরার রবিান রাঔা ণয়ণে। লারস্ত বাড়ণ ি ঘণ প্রবণিা 

ওমণব রওনা, িা রনণয় রবিওঘ আণে। ি ঘওণদর ওঠিন লারস্ত অে ঘাৎ মৃত্যযদণ্ড হদয়ার পণক্ষ হযমন মণিা আণে , আবার রবপণক্ষ 

মৄরক্ত আণে। শুদৄ আইন অপরাি ওমাণি পাণর না। অপরাি াংখটণনর রব যমান ওারণগুণা দূর না ওরণ অপরাি অোি 

োওণব বণ হওউ হওউ মণন ওণরন। নারী রনয ঘািন এবাং নারীর প্ররি রাংিা হদণল এওটি বণড়া মস্যা ণয় হদঔা রদণয়ণে 

িাণি হওাণনা ণে হনই। 
 

চযাণে হমাওারবা ওণরই নারীণদর অগ্রর ণি ণে , রবজয় রেরনণয় আনণি ণে। পণদ পণদ বািা , িারপর 

রওাণরর রওছু নারীবান্ধব নীরি -পদণক্ষণপর ওারণণ নারীণদর অবস্থা  অবস্থাণনর যঔন দৃশ্যমান অগ্রকরি হদণলর বাইণর 

অণনণওর দৃরি আও ঘণ ওণররে , প্রলাংরি রে , িঔন নারী রনয ঘািন হবণড় যায়ার খটনা উণেকজনও। নারী রনয ঘািন 

ভাইরাণ আক্রান্ত মাজণও হরাকমুক্ত ওরার  জন্য চাই উপমৄক্ত পদণক্ষপ গ্রণ। প্রেমি , ওণরানার ময়  এর পরবিী মণয় 

নারীর প্ররি রাংিা হরাণির জন্য আইন োড়া আমাণদর প্রণয়াজন ইরিবাচও দৃরিভরঙ্গর পররবিঘন। রাংিা প্ররিণরাণি 

নারীণদর হাচ্চার ণি ণব।  উন্নি অণনও হদণলর মণিা বাাংাণদণল নারী রনয ঘািন প্ররিণরাণি  জরুরর টাইন হবা প্রদান 

ওরা ণয়ণে।এ উণযাক নারী রনয ঘািন প্ররিণরাণি ভূরমওা রাঔণে বণ াংরশ্লিরা মণন ওরণেন। িণব এ হবা ম্পণওঘ আর 

প্রচার দরওার বণ িাণদর অরভমি। 
 

কণপররবণণ ি ঘণণর দায় বা মারও  শ্ররমও াংকেনগুণাণও রনণি ণব। চন্ত কারড়ণি ি ঘণ  িযার খটনা 

হরাণি পুরল, রবআরটিএ, বা মারও, শ্ররমও  প্রলান ওণও ঠিওভাণব দারয়ত্ব পান ওরণি ণব। চাও, 

সুপারভাইজার  হপাণরর চররত্র ম্পণওঘ ভাণাভাণব হঔাঁজ-ঔবর রনণি ণব। রবআরটিএণও িওঘ োওণি ণব। াইণন্প 

হদয়ার আণক চাণওর 'হিাপ হটস্ট' ওরাণি ণব। মাদওাক্ত ণ াইণন্প হদয়া যাণব না।  
 

চন্ত বাণ ি ঘণ প্ররিণরাণি নারীণদর বাণ এওও যাত্রী ণয় ভ্রমণ যিটা ম্ভব পররার ওরা, ভ্রমণণ িওঘ োওা, 

অপরররচি ওাণরার ওাে হেণও ঔাবার গ্রণণ রবরি োওা, প্রণাভণনর ফাঁণদ না পড়া, রাণির হবায় ভ্রমণণ যািায়াণির পে, 

পররবণ  রাস্তার রনরাপিা ম্পণওঘ হজণন হনয়া, প্রচরি আইণন প্রদি েরক্তকি সুরক্ষার অরিওার যোযে প্রণয়াক , আক্রান্ত 

ণ াাণের জন্য হজাণর রচৎওার  জািীয় হে হন্টাণর ৯৯৯  অেবা নারী  রলশু  রনয ঘািন হোইন ১০৯ ও ওরা, 

রাণির হবায় ড়ণও পুরণলর রনয়রমি ট  নজরদারর বাড়াণনা, বাণর জানাায় স্বে গ্লা াকাণনার রবিান, অপরাি 

াংখটনওাীন িা প্ররিণরাণি জনািারণণর রক্রয় ভূরমওা পান, পররবণ ওমীণদর রনণয় অপরাি রবয়ও মারও 

ণচিনমূও হপ্রাগ্রাম আণয়াজন, অপরািীর দ্রুি লারস্ত রনরিি ওরা, যাত্রীণদর াণে আচরণণর রবণয় বা চাও  ওারীণদর 

ররণয়ণন্টন ওায ঘক্রম গ্রণ ওরা এবাং আর হবরল াংখ্যায় মরা পুরল রনণয়াক রনরিি ণ কণপররবণণ নারীর ভ্রমণ হযমন 

রনরাপদ ণব হিমরন নারীর অরভণযাক জানাণনা  প্ররিওার পায়ার হক্ষত্র প্রাররি ণব বণ ভুক্তণভাকীণদর মিামি রণয়ণে। 
 

এওটি হদণলর , এওটি মাণজর উন্নয়ন ণে ঐ হদণলর ঐ মাণজর আে ঘামারজও উন্নয়ন  রাজননরিও উন্নয়ন। 

হদণলর আে ঘামারজও উন্নয়নণও রনরিি ওরণি ণ অে ঘননরিও  ামারজও উন্নয়ণনর ও সূচণও হদলণও এরকণয় রনণি 

ণব। আমাণদর হদণলর প্রায় অণি ঘও জনণকাষ্ঠী নারী। সুিরাাং অে ঘননরিও  ামারজও উন্নয়ণনর ও সূচণও হদলণও এরকণয় 

রনণি ণ হদণলর বৃির এই জনণকাষ্ঠী নারীণও উন্নয়ন অগ্রকরির ও ওম ঘওাণণ্ডর াণে ম্পৃক্ত ওরণি ণব। নারীণও বাদ 

রদণয় অে ঘননরিও রওাংবা ামারজও উন্নয়ন ম্ভব নয়। সু িরাাং হদলণও এরকণয় রনণি , হদণলর অে ঘননরিও অগ্রযাত্রাণও 

অোিভাণব এরকণয় রনণি হদণলর বৃৎ জনণকাষ্ঠী নারী মাজণও উন্নয়ণনর ও ওম ঘওাণন্ড ম্পৃক্ত ওরণি ণব।  
 

ণব ঘাপরর নারীণও নারী নয়, মানু রণণব হদঔা শুরু ণই অণনওাাংণল ওণম আণব রনয ঘািন। বাাংাণদল এঔন 

ইরিাণর এও হক রবময় অোণয়র ামণন দাঁরড়ণয়। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হলঔ মুরজবুর রমাণনর বরষ্ঠ হনতৃণত্ব লস্ত্র 

মুরক্তমৄণের মে রদণয় অরজঘি স্বািীন বাাংাণদণলর পঞ্চাল বেণর পদাপ ঘণণর অণপক্ষা। ২০২১ াণর ২৬ মাচ ঘ স্বািীনিার সুবণ ঘ 

জয়ন্তী উদযাপন ওরণব বাাংাণদল। এ মাণন্দ্রক্ষণণ আমাণদর প্রিযালা কণপররবণণ নারীর যাত্রা রনরাপদ হাও। 

 

# 
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