
 
 
 
 
 
২৫ নেভ র ২০১৯ 

স িব ি  
 

নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ আ জািতক িদবস উপলে  আেলাচনা সভা 
 
আজ ২৫ নেভ র। নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ আ জািতক িদবস। ১৯৯৯ সােল জািতসংেঘর 
সাধারণ অিধেবশন গহৃীত ৫৪/১৩৪ রজেুলশন অ যায়ী ২৫ নেভ রেক আ ািনকভােব নারীেদর 
িব ে  সিহংসতা দূরীকরেণর জ  আ জািতক িদবস িহসােব ীকৃিত দয়। এরপর থেক িত 
বছর এই তািরেখ নারীর িত সিহংসতার িব ে  িব ব াপী জনসেচতনতা বাড়ােত মানবািধকার 
কমীরা সি িলতভােব এই িদনিট পালন কের আসেছন। আজ নারী থ বতণা কাযালেয় এই 
িদবসিট উপলে  মানবািধকার সংগঠন অিধকার এবং নারী থ বতণা যৗথভােব এক আেলাচনা 
সভার আেয়াজন কের। 
 
নারী ও মেয়েদর িব ে  সিহংসতা আজ সারািবে  অত  িব তৃ, অটল এবং িব ংসী 
মানবািধকার ল ন হেয় দাঁিড়েয়েছ। দায়মিু , লি ক অসমতা এবং সামািজক চােপর কারেণ 
নারীর িত সিহংসতা অেনকাংেশই অ কািশত রেয় গেছ। 
 

 
 
উিবনীগ এর পিরচালক সীমা দাস িসমরু স ালনায় অ ি ত সভায় ব ব  রােখন অিধকােরর 
জ ডার িবেশষ  এবং গেবষণা কমকতা তাসিকন ফাহিমনা, গহৃ িমক অিধকার উ য়ন এর যু -

স াদক কাজী র য়ারা, সমাজতাি ক মিহলা ফরােমর সাধারণ স াদক স া ব , রিডেমট 
গােম ট  ওয়াকাস ফডােরশেনর সভাপিত লাভলী ইয়াসিমন, ই টার াশনাল কালচার 
ইউিনভািসিটর অধ াপক ড. মাতাহারা বা  মখু। 



 
 
 
 
 
 
নারীর িত সিহংসতা িতেরােধ আ জািতক িদবেসর ঐিতহািসক াপট বণনা কের তাসিকন 
ফাহিমনা বেলন, জািতসংেঘর এক িতেবদন অ যায়ী িবে  িত ৩ জন নারী ও মেয়র মেধ  
অ ত একজন তাঁর জীব শায় শারীিরক বা যৗন সিহংসতার িশকার হন। িব ব াপী নারীরা 
সিহংসতার িশকার হে ন; এেদর মেধ  রািহ া নারীরা ব াপক গণধষেণর িশকার হেয় বাংলােদেশ 
আ য় িনেয়েছন।বাংলােদেশর নারী ও মেয় িশ রা ধষণ, যৗন হয়রািন, যৗতুক সিহংসতা এবং 
পািরবািরক সিহংসতাসহ িবিভ  ধরেনর সিহংসতার িশকার হেয় আসেছন। নারী ও িশ েদর ওপর 
িবিভ  ধরেনর িনপীড়ন ও সিহংসতা চালােনা হেলও এই সম  ঘটনার িবচার এবং অপরাধীেদর 
সাজা হওয়ার সংখ া খবুই কম। ফেল নারীর িত সিহংসতার ঘটনা বিৃ  পাে  এবং িবচারহীনতার 
সং িৃত ও অিভযু েদর দায়মিু র কারেণ সামািজক শ ৃ লা ভে  পেড়েছ। ধষেণর হার 
মারা কভােব বিৃ  পেয়েছ উে খ কের িতিন বেলন,  অিধকােরর তথ  অ যায়ী ২০০৯ সােলর 
জা য়াির থেক ২০১৯ সােলর অে াবর পয  ৭৮৯৫ জন নারী ও িশ  ধষেণর িশকার হন। এেদর 
মেধ  মেয় িশ  ধষেণর হার ায় ি ণ। একই সমেয় ৬০১ জন নারী ও মেয় িশ  এিসড 
সিহংসতার িশকার হেয়েছন এবং ৩৫৯৪ জন নারী যৗতুক সিহংসতার িশকার হেয়েছন।  
 
সীমা দাস িশম ুবেলন কা ীেরর নারীরা িবিভ ভােব সিহংসতার িশকার হে ন িতিনয়ত। এছাড়া 

ােমর মিহলা কৃষকরাও সিহংসতার িশকার হে ন তােঁদর জিমেত কাজ করেত বাধা দােনর 
মাধ েম।  
 
লাভলী ইয়াসিমন বেলন িবেদেশ নারীেদর পাঠােনার ে  তাঁেদর িনরাপ া িনি ত করেত হেব। 
এে ে  সৗিদ আরেব নারী িমকেদর না পািঠেয় তুলনামলূক কম সিহংসাপণূ দেশ তাঁেদরেক 
পাঠােনার পািরশ কেরন। 
 
স া ব  বেলন, দায়মিু র সং িৃত নারীর িত সিহংসতা বিৃ র অ তম কারণ। এছাড়া সাইবার 

াইেমর মাধ েম নারীেদর যৗন হন া করা হে । এেদেশ নারীর িত সিহংসতার িবচার না হওয়া 
একটা সং িৃত। নারীেদর মযাদা ও সমঅিধকার দােনর ে  রা  অেনক িপিছেয়।  
 
মু  আেলাচনায় সৗিদ আরব থেক যৗন িনপীড়েনর িশকার হেয় আসা নারী গহৃ িমক রিহমা 
বগম তারঁ ওপর  এবং অ  নারীেদর উপর  সংঘিঠত শািররীক ও যৗন িনযাতেনর বণনা কেরন। 

 
মু  আেলাচনায় ব ারা বেলন, নারীর িত সিহংসতা মানবািধকােরর ল ন। নারী এবং মেয়েদর 

িত সিহংসতার অবসান না হেল টকসই উ য়ন ল মা া (এসিডিজ) বা বায়ন বা পরূণ করা 
কখেনাই স ব নয়। 


