
শ্যাড া প্যানড মিক 

মুমনয়া খান 

  শ্যাড া প্যান ামিক বা ছায়া িহািামি হড া কডিানাকাড  নািীি প্রমি সংমহিা। মবশ্বব্যাপী উন্নি - অনুন্নি সব দেডেি 

দবমেিভাগ নািীিাই পমিবাডি সমহংসিাি মেকাি হডেন।  সাম্প্রমিক সিডয় বাং াডেডেি দে আর্ থসািামিক উন্নয়ন মবশ্ববাসীডক মবমিি 

কডিডছ, দসখাডন নািীি অবোন সব থামিক। বিথিাডন দপাোকমেল্পসহ অন্যান্য উৎপােন খাি ও দসবাখাডিও নািীি অবোন অন্য 

দেডকাডনা সিডয়ি দেডয় অডনক দবমে। মকন্তু দুঃডখি মবষয়  হড া আিাডেি পুরুষোমসি সিাডি িা সািামিকভাডব স্বীকৃি না।বিং 

সািামিক িীবডন নািী এখডনা েিিভাডব অবডহম ি, উডপমিি ও মনে থামিি। অিীডি িানুডষি িডে সডেিনিা কি র্াকায় নািী 

মনে থািন দে একটা অপিাি এটা িানুষ িানি না। এখন সিয় পাল্টাডে। িানুষ মেিা- েীিায় এমগডয় োডে, সডেিনিা সৃমি হডে সব 

িায়গায়। িািপিও নািী মনে থািন কামিি িাত্রায় কডিমন। বিং নািীি প্রমি সমহংসিা দবডে ে ডছ। মনিযনতুন দকৌেড  ও পন্থায় 

নািীি প্রমি পােমবকিা এবং মনে থিডনি িাত্রা মেন মেন দবডে ে ডছ। 

আিাডেি িানা েিকাি সমহংসিা কী? সমহংসিা সািািণি কডিািকি হডি পাডি। সমহংসিা ব ডি আিিা বুমি 

অিযাোি,মনে থািন, মনপীডোন, অমিমিক্ত োসন, দেৌন হয়িামন ইিযামে। আিাডেি সিাডি অডনক িকি সমহংসিা হয়। এি িডে 

োিীমিক,িানমসক, দেৌন, পামিবামিক, আমর্ থক, সাইবাি,বাল্যমববাহ,িানব পাোি অন্যিি।োিীমিক সমহংসিা ব ডি িািািামি বা 

অন্য দকান োিীমিক েমক্ত প্রডয়াগ কডি ইোকৃিভাডব কাউডক আঘাি কিা বা আঘাডিি দেিা কিা, োি কািডণ মনে থামিি ব্যমক্তি 

আঘাি পাওয়া, িমি হওয়া, িীবডনি ঝুঁমক বা স্বাস্থ্য মনিাপত্তা ও মবকাডে িমিগ্রস্ত হবাি আেঙ্কা র্াডক। িানমসক সমহংসিা হড া 

অপিান, গাম গা াি, হুিমক বা এিন দকান কর্া ো শুডন দকউ িানমসকভাডব িমিগ্রস্ত হডি পাডি। অনাকামিিি দেডকাডনা োিীমিক 

স্পেথ, িষ থণ, শ্লী িাহামন, দিৌমখক হয়িামন, অশ্লী  অঙ্গভমঙ্গ ইিযামে হড া দেৌন সমহংসিা। পমিসংখ্যাডন দেখা োয় দেৌন মনে থািডনি 

মেকাি নািীডেি িডে েিকিা ২৯ েিাংে নািী দেৌন মনে থািডনি কর্া প্রকাে কডিন। এিিডে শুধু েিকিা  একভাগ নািী আইডনি 

আশ্রয় দনন। পমিবাডিি সেস্য বা সেস্য দ্বািা দেডকাডনা োিীমিক িানমসক অনাোিডক পামিবামিক সমহংসিা মহডসডব মবডবেনা কিা 

হয়।ডেডেি মবমভন্ন পমিসংখ্যাডন দেখা োয়   েিকিা ৮০ েিাংডেি দবমে নািী পামিবামিক মনে থািডনি মেকাি হয়। আমর্ থক সমহংসিা 

হড া,দকান ব্যমক্তডক িাি আমর্ থক অমিকাি দর্ডক বমিি কিা, সাইবাি সমহংসিা হড া  ম মিটা  ম ভাইস ব্যবহাি কডি ইোকৃি বা 

অমনোকৃিভাডব কািও োিীমিক বা িানমসক িমি কিা বা কিাি দেিা কিা। বাল্যমববাহ এিন মববাহ দেখাডন পাত্র - পাত্রী দিনই বা 

দে দকান একিন অপ্রাপ্তবয়স্ক( পুরুডষি দিডত্র ২১ বছডিি কি বয়মস এবং নািীি দিডত্র ১৮ বছডিি কি হড )। কিবয়মস দিডয়িা 

মবডেষ কডি স্বািী ও েশুিবামেি পি দর্ডক িানমসক, োিীমিক সমহংসিা ও দিৌমখক হয়িামনি মেকাি হওয়ায় ঝুঁমকি িডে র্াডক। 

পমিসংখ্যাডন দেখা োয় েিকিা ৮৯ ভাগ বাল্যমববাডহি কািণ ইভটিমিং এবং েিকিা ৮২ দিডত্রই অমভভাবক ভীি হডয় অপ্রাপ্তবয়স্ক 

কন্যাডক দ্রুি মবডয় দেয় বা দেওয়াি সডব থাচ্চ দেিা কডি। িানব পাোি হড া দকান ব্যমক্তডক অমনোকৃি দেৌনকি থ বা মনপীডোন, শ্রি 

দোষণ  বা অন্য দেডকাডনা অনামিি উডেশ্য ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, মনব থাসন বা স্থ্ানান্তি, ো ান বা আটক কিা বা লুমকডয় িাখা বা 

আশ্রয় দেওয়া। িানব পাোি বাং াডেডেি দভিডি বা বাইডি দেডকান িায়গায় হডি পাডি। 

প্রােীন আিড ি মবমভন্ন কুসংস্কাি ও দ াক জ্জাি ভয় কাটিডয় নািী এখন পুরুডষি পাোপামে পর্ ে ডি শুরু কডিডছ। সিাডিি 

সক  দিডত্র ইমিবােক অবোন িাখডছ। িাপিও দেখা োয় পডর্ঘাডট, বাডস-দেডন,  মেিাপ্রমিষ্ঠাডন এিনমক কি থস্থ্ড  ও নািীিা 

মনে থামিি হডে। দেৌতুক,বাল্যমববাহ,বহুমববাহ, িষ থণ, হিযা এগুড া পমত্রকাি মনিযমেডনি খবি। কডিানাকাড  নািীি প্রমি সমহংসিা 

অন্য দে দকান সিডয়ি দেডয় অডনক বৃমি দপডয়ডছ। কডিানা অমিিামিডি িানুডষি আয় হ্রাস দপডয়ডছ, অডনডক কি থসংস্থ্ান হামিডয়ডছ,হঠাৎ 

দনডি আসা অর্ থননমিক টানাডপাডেন, খুবই সীমিি ে াে , ক্রিবি থিান িানমসক োপ,ভমবষ্যৎ সম্পডকথ উডদ্বগ,পুরুডষি অমিমিক্ত ঘডি 

অবস্থ্ান সডব থাপমি একটি অমনশ্চয়িা নািীি প্রমি সমহংসিা অডনক গুণ বামেডয় মেডয়ডছ। 

২০২১ সাড  কডিনাকাড  ১৩ টি দেমনক পমত্রকায় প্রকামেি সংবাডেি মভমত্তডি বাং াডেে িমহ া পমিষডেি দকন্দ্রীয় ম গা  

এই  উপপমিষডেি প্রমিডবেডন নািী মনে থািডনি একটি িািণা পাওয়া োয়। ২০২১ সাড  ৩ হািাি ৭০৩ িন নািী ও কন্যামেশু 

মনে থািডনি মেকাি হডয়ডছ। এিিডে িষ থডণি মেকাি হডয়ডছ ১ হািাি ২৩৫ িন,দেখাডন ৬২৯ িন কন্যমেশু।২০২০ সাড  নািী 

মনে থািডনি ঘটনা ঘডটমছ  ৩ হািাি ৪৪০ টি। ২০২১ সাড  দেৌতুডকি কািডণ মনে থামিি হডয়ডছ ১৩৮ িন,৪৫ িনডক দেৌতুডকি কািডণ 

হিযা কিা হডয়ডছ। এ সিডয় বাল্যমবডয়ি ঘটনা  ঘডটডছ ৩২৭ টি।এি িডে প্রমিডিাি কিা সম্ভব হডয়ডছ ৪৩ টি। ৬৩ িন সাইবাি 

অপিাডিি মেকাি হডয়ডছন। অপহিডণি মেকাি হডয়ডছন ১৮০ িন।িহস্যিনক মৃতুয হডয়ডছ ৪২৭ িডনি। এ মেত্র দর্ডক মনে থািডনি 

ভয়াবহিা সম্পডকথ িািণা পাওয়া োয়। 



 

মবডশ্বব্যাপী প্রমি মিন িডনি একিন নািী পমিবাডি োিীমিক বা িানমসক সমহংসিাি মেকাি হন।েিকিা ৩৫ েিাংে নািী 

িীবডন দকান না দকান সিডয় িাি মনকটিি সঙ্গীি দ্বািা সমহংসিাি মেকাি হডয়ডছন।মবডশ্ব এসিডয় নািী মনে থািন েিকিা ২০ ভাগ 

দবডেডছ। বাং াডেেও এি বাইডি নয়।আিডেি দেডেি পুরুষিামিক সিাি কাঠাডিাি কািডণ সিাডি নািীিা অিস্তন অবস্থ্ায় আডছ। 

োময়ডেি িায়গা সবসিয় নািীডেি ওপি দেওয়া হড ও অমিকাডিি িায়গায় দবষম্য কিা হয় অর্ থাৎ নািীি অমিকািডক অমিকাংে 

িায়গায় স্বীকৃি না। আিাডেি সিাডি বাল্যমববাহ নািীি প্রমি সমহংসিাি সবডেডয় বডো িায়গা। সিকাি বাল্যমববাহ প্রমিডিাডি 

নানািকি পেডিপ গ্রহণ কডিডছ। িািপিও এটা পুডিাপুমি বন্ধ কিা সম্ভব হয়মন। এি বডো কািণ মনম্নমবত্ত পমিবািগুড াডক কামিি 

িাত্রায় সডেিন কিা োডে না। বাল্যমববাহ সিাডিি িন্য দকন িমিি কািণ িা িািা িাডন মকন্তু িাডন না। কডিানাকাড  ২০২১ সাড  

মকডোিগঞ্জ দি াি একটি িােিাসাি ২৬০ িন ছাত্রীি বাল্যমবডয়ি ঘটনা ঘডটডছ। 

  নািীি প্রমি সমহংসিা প্রমিডিাডি আিাডেি সবাইডক এমগডয় আসডি হডব। মেনডি হডব সমহংসিা, িানডি হডব অমিকাি 

এবং প্রমিকাডিি িন্য িানাডি হডব সঠিক িানুষ বা সংস্থ্াডক।আিাডেি সংমবিাডন নািী পুরুডষি সিান অমিকাডিি কর্া ব া হডয়ডছ। 

নািী বা মেশুি প্রমি সমহংসিাি ঘটনা  ঘটড  িরুমি সহায়িাি িন্য দহল্প  াইন ১০৯ অর্বা ৯৯৯ এ দ ান কডি িানডি হডব। এছাোও 

১০৯৮ নম্বডি দ ান কডি মেশু সহায়িা দকডন্দ্রি সাহায্য দনওয়াি সুডোগ আডছ। ১৬৪৩০ নম্বডি দ ান কডি মবনা খিোয় সিকামি আইন 

সহায়িা দনওয়া োডব।  পুম ডেি  নািী মবষয়ক সাইবাি  সহায়িা  নম্বি ০১৩২০০০০৮৮৮।সাইবাি সমহংসিাি মেকাি হড  

cybersupport.women@police.gov.bd দি ই-দিই   কডি সহায়িা দনওয়াি সুডোগ আডছ। দকউ িষ থডণি মেকাি 

হড  ভুক্তডভাগী এবং িাি কাডছি িানুষগুড া মকংকিথব্যমবমূঢ় হডয় পডে। দ াক জ্জাি ভয়সহ নানা িকি োডপ িািা মেডেহািা হডয় 

পডে,  বুিডি পাডি না মক কিা উমেি আি মক কিা উমেি না। অমিকাংে সিয়ই  ঘটনাি আকমষ থকিায় িািা ভু  মসিান্ত মনডয় র্াডক 

এবং ন্যয় মবোি দর্ডক বমিি হয়। এডিডত্র দ্রুি দহল্প াইন ১০৯ অর্বা ৯৯৯ এ দ ান কডি িানডি হডব এবং িাডেি সহায়িা মনডি 

হডব। দ্রুি িাি া কিডি হডব। র্ানা িাি া মনডি না োইড  দহল্প াইডন দ ান কডি সহায়িা মনডি হডব।  আো ডিি বাইডি দকান 

মিিাংসাি দেিা বা মিিাংসা  কিা োডব না। এটা সম্পূণ থ দবআইমন। আ ািি সংগ্রহ কিডি হডব। িডন িাখডি হডব কাপডো ও চু  

অপিািী েনাক্তকিডণি েমক্তো ী প্রিাণ। এগুড া নি কিা োডব না। মেমন িষ থডণি মেকাি হডয়ডছন মিমন দিম কযা  পিীিা কিাডনাি 

আডগ দেন দগাস  না কডিন িা মনমশ্চি কিডি হডব। মভকটিিডক ২৪ ঘন্টাি িডে সিকামি হাসপািাড  ভমিথ কিডি হডব। দেৌন 

সমহংসিা দেডকাডনা োিীমিক আঘাডিি দেডয় অডনক দবমে িমিকি প্রভাব দ ড । িাই মবডেষডেি পিািে থ মনডি হডব। 

নািীি প্রমি সমহংসিা শুধু আইডনি কডঠাি প্রডয়াগ বা সািামিক সংগঠনগুড াি প্রমিবাে মেডয় বন্ধ কিা োডব না। িডব 

আইডনি কডঠাি প্রডয়াগ অবশ্যই র্াকডি হডব। সািামিক মূল্যডবাি, সডেিনিা বৃমি নািীডক িানুষ ভাবাি মেিা এবং নািীি অমিকাি 

মনমশ্চি কিাি িােডি সমহংসিা কমিডয় আনা সম্ভব হডব। িা-না হড  আিাডেি সািমগ্রক উন্নয়ন এবং অিথন অর্ থহীন হডয় োডব। 
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