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স�াদকীয়:

�িতেবদনিট ��ত কেরেছন: সুজন-এর েক�ীয় সহেযাগী সম�য়কারী নািবলা খান।

ধষৰ্ণসহ িবিভ� ধরেনর নারীিনযৰ্াতন েযমন উে�গজনকভােব বৃি� পাে�, েতমিন মানুষও �িতবাদী হেয় রা�ায় নামেছ। রা�েকও জনমেতর 
চােপ আইন পিরবতৰ্ন করেত হে�। তেব সেচতন নাগিরকরা আইন পিরবতৰ্েনর চাইেত েবিশ েজার িদে�ন আইেনর যথাযথ �েয়ােগর 
ওপর। সুজন আেয়ািজত েগালেটিবল ৈবঠেকও আইেনর যথাযথ �েয়ােগর িবষয়িট গুরুে�র সােথ আেলািচত হেয়েছ। এই েগালেটিবল 
ৈবঠেকর সংিক্ষ� �িতেবদনিটই �কািশত হেলা এবােরর সুজন ই-সংবােদ।

সুজন-এর উেদ্যােগ 'নারী িনযৰ্াতন �িতেরাধ ও �িতকাের 
করণীয়' শীষৰ্ক েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত 

সারােদেশ নারী িনযৰ্াতন ভয়াবহভােব ছিড়েয় পেড়েছ। �িতিদনই গণমাধ্যেম নারীর �িত 
সিহংসতা ও িবিভ� ধরেনর িনপীড়েনর েযসকল খবর �চািরত ও �কািশত হে�, তা 
মধ্যযুগীয় ববৰ্রতােকও হার মানায়। সা�িতককােল সংঘিটত িকছু ঘটনার �িতবােদ সারােদশ 
উ�াল হেয় উেঠেছ। আমরা সুজন-এর উেদ্যােগ ইেতামেধ্যই '�মবধৰ্মান নারী িনযৰ্াতেনর 
�িতবােদ ও েদাষীেদর িবচােরর দািবেত' একেযােগ সারােদেশ মানবব�ন করিছ। এরই 
ধারাবািহকতায় 'নারী িনযৰ্াতন �িতেরাধ ও �িতকাের করণীয়' িশেরানােম সুজন-এর উেদ্যােগ 
গত ১৫ অে�াবর ২০২০, বৃহ�িতবার, সকাল ১১টায়, অনলাইেন আেয়াজন করা হয় একিট 
েগালেটিবল ৈবঠেকর। 

সংগঠনিটর সভাপিত জনাব এম হািফজউি�ন খােনর সভাপিতে� এবং স�াদক ড. বিদউল 
আলম মজুমদােরর স�ালনায় অনুি�ত ৈবঠকিটেত িলিখত �ব� পাঠ কেরন সুজেনর িনবৰ্াহী 
সদস্য ও ঢাকা িব�াবদ্যালেয়র আইন িবভােগর অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা। িবেশষজ্ঞ িহেসেব 
আেলাচনায় অংশ েনন বাংলােদশ জাতীয় মিহলা আইনজীবী সিমিতর েচয়ারম্যান অ্যাডেভােকট 
সালমা আলী ও ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র উইেমন অ্যা� েজ�ার �ািডজ িবভােগর সহেযাগী 
অধ্যাপক জনাব তািনয়া হক। এছাড়াও এই েগালেটিবল ৈবঠেক সুজন েনতৃবৃে�র মেধ্য অংশ 
েনন ড. হািমদা েহােসন, ড. েতাফােয়ল আহেমদ, ড. িস আর আবরার, ৈসয়দ আবু নােসর 
বখিতয়ার আহেমদ, ৈসয়দা িরজওয়ানা হাসান, অধ্যাপক েরাবােয়ত েফরেদৗস, জনাব স�ীব �ং, 
জনাব জািকর েহােসন, জনাব একরাম েহােসন, িসেলট েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব ফারুক 
মাহমুদ েচৗধুরী, রাজশাহী েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব সিফউি�ন আহেমদ, রংপুর েজলা 
কিমিটর সভাপিত জনাব আকবর েহােসন, রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত অধ্যক্ষ ফখরুল 
আনাম েব�ু, ময়মনিসংহ মহানগর কিমিটর সভাপিত অ্যাডেভােকট িশি�র আহেমদ িলটন, 
বিরশাল েজলা কিমিটর স�াদক রণিজৎ দ� ও বিরশাল মহানগর কিমিটর স�াদক 
স�াদক জনাব রিফকুল আলম। ৈবঠেক অন্যান্য অিতিথর মেধ্য অংশ েনন ই�ারন্যাশনাল 
ফাউে�শন ফর ইেলকেটারাল িসে�ম (আইএফইএস)-এর বাংলােদশ ও �ল�ার কাি� 
িডের�র িসিলয়া প্যােসিলনা, জাতীয় কন্যািশশু অ্যাডেভােকিস েফারােমর স�াদক নািছমা 
আ�ার জিলসহ �্যান ই�ারন্যাশনাল ও এিশয়ান ইউিনভািসৰ্িট অফ উইেমন-এর �িতিনিধবৃ�। 
সুজন-এর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকােরর সূচনা ব�েব্যর মধ্য িদেয় অনু�ানিট 
শুরু হয়। 

ড. শাহনাজ হুদা তারঁ �বে� বেলন, বাংলােদেশ িল�িভি�ক সিহংসতা একিট ৈনিমি�ক ঘটনা। 
উে�গজনক হাের নারী এবং িশশুেদর �িত এই সিহংসতা েবেড়ই চেলেছ। আইন ও সািলশ 
েকে�র (আসক) একিট �িতেবদন অনুসাের ২০২০ সােলর জানুয়াির  েথেক েসে��র পযৰ্� 
ধষৰ্েণর ঘটনা ঘেটেছ ৯৭৫িট এবং ধষণৰ্েচ�া করার ঘটনা ২০৪িট।  ধষৰ্ণ করার পের ৪৩ জন 
নারীেক হত্যা করা হেয়িছল ও ১২ জন আ�হত্যা কেরন। মানুেষর জন্য ফাউে�শন 
(এমেজএফ) �ারা পিরচািলত অন্য একিট জিরেপ েদখা েগেছ, এি�ল মােসই বাংলােদেশর 
৬৪িট েজলার মেধ্য ২৭িট েজলােত ৪,২৪৯ জন নারী  এবং ৮৬ জন িশশু পািরবািরক 
সিহংসতার িশকার হেয়িছল। এেদর মেধ্য ১,৬৭২ জন নারী এবং ৪২৪ জন িশশু লকডাউেনর 
সময় জীবেন �থমবােরর মত পািরবািরক সিহংসতার মুেখামুিখ হেয়িছল। জনগেণর একিট 

িবশাল অংশ তােদর আথৰ্সামািজক-রাজৈনিতক অব�ােনর কারেণ আইন �েয়ােগর েক্ষে� 
�েবেশর অিধকার পাে� না। অন্যিদেক অপরাধীেদর রাজৈনিতক পৃ�েপাষকতা এবং  
িবচারহীনতা ও দুনৰ্ীিতর সং�ৃিত চলমান থাকায় আইেনর শাসেনর যথাযথ চচৰ্ায় বাধা�� হয়।

অ্যাডেভােকট সালমা আলী বেলন, শুধু আইন করেল হেব না। সমােজ, পিরবাের সব েক্ষে� 
নারীেদর সমান মযৰ্াদায় েদখার মানিসকতা ৈতির করেত হেব। আমােদর েদেশ িভি�মেক 
সাইেকােসাশ্যাল কাউে�িলং সােপাটৰ্ েদয়া হয়না। যারা েজ�ার ভােয়ােল� িনেয় কাজ কেরন 
তােদর সহ  �ায়াল েকাটৰ্, জজ েকাটৰ্ �িতিট জায়গায় আইনজীবীেদর এই িবষেয় �িশক্ষেণর 
দরকার আেছ। 

তািনয়া হক বেলন, আমােদর একিট কি�েহনিসভ ফ্যািমিল পিলিস থাকা �েয়াজন। 
েরসপনিসবল েপেরি�ং েরসপনিসবল নাগিরক ৈতির কের। আমােদর িশক্ষা ব্যব�ায়ও 
পিরবতৰ্ন আনা দরকার। িশক্ষা পাঠ�েম ৈনিতক ও েযৗন িশক্ষা েযাগ করেত হেব। পাশাপািশ 
িমিডয়ােত নারীেক েভাগ্যপণ্য  িহেসেব উপ�াপন করা েথেক িবরত থাকেত হেব। 

ড. িস আর আবরার বেলন, পিরবার, সমােজ অবক্ষয় আেগই শুরু হেয়েছ। িক� বতৰ্মান সমেয় 
েকন এটা উল�ন ঘটেলা? েলাকজন মেন কের েয, আিম যা খুিশ করেত পারেবা এবং কের 
পার েপেয় যাব। সরকার তিড়ঘিড় কের আইন পিরবতৰ্ন করেলা। নাগিরক িহসােব আমরা 
বলেত চাই, নাগিরকেদর �াথৰ্সংি�� েয েকােনা িবষেয় নাগিরকেদর মতামত িনেত হেব। 

ৈসয়দা িরজওয়ানা হাসান বেলন, পিরবার, সমাজ, রা� েকােনা একিট িদক েথেক না, সবিদক 
েথেক আমােদর িবষয়িট সমাধােনর েচ�া করেত হেব। ধিষৰ্তােক সামািজকভােব িনগৃহীত না 
কের ধষৰ্কেক বয়কট করার  সং�ৃিত গেড় তুলেত হেব।

ড. েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, ধষৰ্েণর েক্ষে� ে�িণগত স�েকৰ্র জায়গাটা িনেয় আমরা 
আেলাচনা করিছ না। আবার সামি�কভােব েযৗন অপরাধ িনেয়ও কথা বলিছ না। ধষৰ্ণ েযৗন 
একিট িনকৃ�তম েযৗন অপরাধ। েকােনা একিট েল� িদেয় না েদেখ সামি�কভােব িবষয়িট 
েদখেত হেব। 

অধ্যাপক েরাবােয়ত েফরেদৗস বেলন, সমাজিবজ্ঞানীরা বলেছন ধষৰ্েণর সে� েযৗন কু্ষধার খুব 
একটা স�কৰ্ েনই। নারীর �িত িনেজেদর মাসকুিলিনিট েদখােনার জন্য, পুরুষ কতটা 
শি�শালী  েসটা েদখােনার জন্য পুরুষ ধষৰ্ণ কের। িবচােরর েক্ষে� আমরা ের�ওেরিটভ 
জাি�েসর এর কথা বলিছ না। শুধু অপরাধীেক শাি� িদেলই হেব না, অপরােধর িযিন িভকিটম 
তার মানিসক �মার িবষয়িটও েদখেত হেব। 

স�ীব �ং বেলন, ৫ বছর আেগ ঢাকায় মাইে�াবােস উিঠেয় িনেয় একজন গােরা নারীেক 
ধষৰ্েণর িবচার িক� এখেনা হয়িন। এই েয িবচােরর  দীঘৰ্সূি�তা চলমান রেয়েছ এর পিরবতৰ্ন 
না হেল অব�ার পিরবতৰ্ন হেব না। ৈসয়দ আবু নােসর বখিতয়ার আহেমদও িবচােরর 
দীঘৰ্সূি�তা িনেয় আেলাচনা কেরন। 

নািছমা আ�ার জিল বেলন, আমােদর মানিসকতার পিরবতৰ্ন করেত হেব। নারীেদর মযৰ্াদার 
জায়গা েথেক না েদখেল এই অব�ার পিরবতৰ্ন ঘটেব না বেল আিম মেন কির।  

একরাম েহােসন বেলন, পুিলশ, �িসিকউশনসহ আইেনর সবেক্ষে� পিরবতৰ্ন করেত হেব। 
মানবািধকারেক অ�ািধকার িদেত হেব এবং পাঠ্যপু�েক অ�ভুৰ্� করেত হেব। ধষৰ্ণিবেরাধী 
ক্যাে�ইন কের সরকারেক এবং �েয়াজেন কিমউিনিট পযৰ্ােয় এই মারা�ক অপরাধ রুখেত 
হেব।

স�ালক ড. বিদউল আলম মজুমদার বেলন, কেরানা মহামািরর সে� এখন ধষৰ্ণ মহামািরও 
যু� হেয়েছ। এই মহামাির এখন সমােজর সবৰ্েক্ষে� িবরাজমান। সরকার সেবৰ্া� শাি� 
মৃতু্যদ� কেরেছ। সেবেচেয় বড় কথা হেলা িবচার েহাক। িবচাের দীঘৰ্সূি�তা, িবচারহীনতার 
সং�ৃিত, রাজৈনিতক �ভাব ইত্যািদ কারেণ যথাযথ িবচার হে� না। িবচারহীনতার এই 
সং�ৃিত দুর কের অপরাধীেক যথাযথ িবচােরর আওয়াতায় এেন শাি� েদওয়ার ব্যব�া করেত 
হেব। 

সভার সভাপিত জনাব এম হািফজ উি�ন আহমদ বেলন, ধষৰ্ণ একিট সামািজক ব্যিধ। এটা 
সমাধান করেত হেল আমােদর অেনক িবষয় সমাধান করেত হেব। তেব এ মুহূেতৰ্ েযটা 
সবেচেয় জরুির েসটা হেলা – িবচারহীনতার সং�ৃিত েথেক েবিরেয় আসা। িনযৰ্ািততা নারী 
যােত িবচার পান েসটা আমােদর িনি�ত করেত হেব। সভাপিতর ব�েব্যর মাধ্যেমই এই 
অনলাইন ৈবঠেকর সমাি� েঘাষণা করা হয়।


