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নারীর প্রতি সত িংসিা ররাধে ১৬ তিধনর কর্মসূতি প্রিারণা 

 
৫ই তিধসম্বর, ২০১৬ 

 

র্াতশময়া বাতনমকাট, বািংলাধিধশ যুক্তরাধের রােিিূ; জতুলয়া তনধেট, বািংলাধিধশ অধেতলয়ার  াই কতর্শনার; 

রসাতি অধবয়ার,  বািংলাধিধশ ফ্রাধের রােিিূ;  

ওয়ানইয়া কযাধপাস িা নধে া, বািংলাধিধশ োতজধলর রােিিূ;  

রবনওয়া তিধয়ধর লারাধর্, বািংলাধিধশ কানািার  াই কতর্শনার;   

তলওতন র্ারগাধরথা কুধলনাধর, বািংলাধিধশ রনিারলযাধের রােিিূ;   

তসিধসল রেধকন, বািংলাধিধশ নরওধয়র রােিিূ ;   

ইয়াধসাজা গুনাধসধকরা, বািংলাধিধশ শ্রীলিংকার রােিিূ;  
ইধয়া ান তফ্রধজল, বািংলাধিধশ সুইধিধনর রােিিূ;  
এতলসন রর্রী রেইক, বািংলাধিধশ যুক্তরাধজযর রােিিূ;   
তিতিন  ান্টার, কাতি তরধপ্রধজধন্টটিভ ইউএন উইধর্ন;  
আধজম তন্টনা তিধন্টা র্াটাধভল তিতসন, কাতি তরধপ্রধজধন্টটিভ জাতিসিংঘ জনসিংখ্যা ি তবল  (ইউএনএিতিএ); 
ইয়াতননা জারুধযলতি, তর্শন প্রোন যুক্তরাে আন্তজম াতিক উন্নয়ন স ধযাগী সিংস্থা (ইউএসএআইতি);  
তিিা রািার, কাতি তরধপ্রধজধন্টটিভ তবশ্ব খ্ািয কর্মসতূি (িতেউএিতি)।  

   
সকল বাবা, িুত্র ও স্বার্ীধির প্রতিিঃ 
 
প্রতিটি রর্ধয়র একজন বাবা আধেন; প্রতিটি িুধত্রর একজন র্া আধেন; সকল স্বার্ীর আধেন স্ত্রী।  
কনযা, র্ািা এবিং স্ত্রী ত ধসধব আর্রা বািংলাধিধশর সকল িুরুধ্র প্রতি আ বান জানাততার িারা রযন 
িাধির জীবধন রয সকল কনযা এবিং নারী আধেন িাধির িাধশ িাাঁড়ান। 
 
গৃ াভযন্তরীন সত িংসিা প্রতিটি রিধশই একটি সর্সযা।  িধব তবধশ্ব রয সব রিধশ এই সত িংসিার  ার 
সবিাইধি রবতশ, বািংলাধিশ িার অনযির্।  তবশ্ব জধুড় প্রতি তিন জধন একজন নারী িার সারা 
জীবধন সত িংসিার তশকার  ধয় থাধক।  তকন্তু বািংলাধিধশ ৮০ শিািংধশরও রবতশ নারী িাধির 
তববাত ি জীবধন কর্িধে একবার তনযমািধনর তশকার  ধয় থাধক -– র াক িা শারীতরক, রযৌন, 
র্ানতসক বা অথমননতিক তনযমািন অথবা অির িধের িবুমযব াধরর তশকার  ওয়া।  অধেমধকরও রবতশ 
সিংখ্যক তববাত ি নারী তবগি এক বেধরর র্ধেয সত িংসিার তশকার  বার কথা জাতনধয়ধেন। এইসব 
সত িংস ঘটনার যারা তশকার  ধয়ধেন িারা অিতরতিি রকউ নন -– িারা আিনার িতরবাধররই 
নারী সিসয, আিনার রসই স কর্ী যার সাধথ বধস আিতন িিুুধরর খ্াবার রখ্ধয়ধেন, রসই ভদ্রর্ত লা 
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তযতন আিনার বযািংধক আিনাধক রসবা তিধয়ধেন।  আর একজন বাবা ত ধসধব, িুত্র, স্বার্ী বা ভাই 
ত ধসধব আিনার িাতয়ত্ব  ধতার এই সত িংসিার ধ্বিংসাত্মক িধির অবসান ঘটাধনা। 
 

আর্রা সবাই িতরবিম ধনর িিূ িধব একজন িুরু্ ত ধসধব আিনাধির ভূতর্কা প্রোন।  নারীর প্রতি 
সত িংসিা ররাে তনধজধক সত িংসিা রথধক িধূর রাখ্ার রথধকও রবশী তকেু করার বযািার। এটি 
বািংলাধিশী িরুণধিরধক অনুপ্রাতণি করার জনয িুরু্ধত্বর এক তবকল্প উিা রণ বা র্ধিল। তবখ্যাি 
বাঙ্গালী কতব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বধলধেন, “িুরুধ্রা তনিময়, তকন্তু র্ানব জাতি সিয়।” জনিার র্াধে 
তনধজধক িুধল েরুন এবিং তনধজর র্ধনর রভিরকার সিয় র্ানু্টিধক রবর কধর আনুন।  র্ানু্ 
ত ধসধব আিতন নিুন প্রজধের কাধে প্রথা ও তবশ্বাস  সঞ্চার কধরন। আিতন রযই  ন না রকন, 
একজন বাবা, ভাই, স্বার্ী, বনু্ধ, শ্বশুর, িািা-র্ার্া, তশেক, তনধয়াগিািা, বা ের্ীয় রনিা ত ধসধব 
আিতন একজন িথ প্রিশমক।  আিনারা বিংলাধিধশর রেধলধির িুরু্ ত ধসধব রবধড় উঠধি রশখ্াধি 
িাধরন, যারা নারী ও রর্ধয়ধির প্রতি সত িংসিাধক তনন্দা জানাধব, এবিং সম্মান প্রিশমন ও সুস্্থ সপকম  
গড়ার প্রসাধর এতগধয় আসধব।  
 
ঠিক করুন আিতন নারীর প্রতি সত িংসিাধক প্রশ্রয় তিধবন না।  কর্মধেধত্র রকান িুরু্ স কর্ী িার 
স্ত্রীধক অির্াধনর ঘটনা তনধয় র্জা করধল িার তবরুধে রসাচ্চার  ন।  আিনার সন্তান থাকধল িাধক 
বলনু িার স্ত্রীধক সম্মান করধি -– এবিং িাধক রিখ্ান কীভাধব আিতন প্রতিতিন িার র্াধক সম্মান 
কধরন।  আিতন যতি তশোথী  ধয় থাধকন িধব বাস-এ আিনার র্ত লা স িাঠীর িাধশ তগধয় 
িাাঁড়ান এবিং  িাধক উত্ত্যক্ত করধল িার তবরুধে প্রতিবাি করুন।  সত িংসিার সার্ধন তনশু্চি 
থাকার অথম র্নু্যধত্বর র্যমািাধক উধিো করা এবিং এর্ন বািম া রিওয়া রয এটি গ্র ণীয়। এই 
নীরবিা রভধঙ্গ রিলুন।          
 
ঠিক রস কারধণই,  আর্রা আিনাধির অনুধরাে করতে সত িংসিায় ভুক্তধভাগীধির স ায়িায় এতগধয় 
আসধি এবিং িাধিরধক সম্মান ও র্যমািা তিধি যা িাধির প্রািয।  যার অথম রিা্ীধক জবাবতিত  
করািঃ অনুগ্র  কধর নারীর প্রতি সত িংসিার বযািাধর এই তনষ্প ৃিা কাটিধয় উঠধি কাজ করুন যা 
এটিধক বাড়ধি সা াযয কধর।        
 
নারীর প্রতি সত িংসিার তবরুধে ১৬ তিধনর আন্তজম াতিক  প্রিারণার অিংশ ত ধসধব আর্রা আিনাধির 
উিলধেয তলখ্তে।  যতিও এই প্রিারণা উিযািন প্রতি বের ১৬ তিধনর জনয করা  য় ২৫রশ 
নধভম্বর রথধক ১০ই তিধসম্বর িযমন্ত, িধব রর্ধয় ও নারীরা বেধরর প্রতিটি তিনই অির্াধনর সম্মখু্ীন 
 য়।  আর্াধির প্রধিযধকই নারীর প্রতি সত িংসিার ভীতিধক রুধখ্ িাাঁড়াধি    অথমব  ভূতর্কা 
রাখ্ধি িাধর।  আিনারা এই তিঠি সকাধলর িা-এর সাধথ িড়ধেন, অথবা যানজধট বধস রর্াবাইল 
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রিাধন, বা কর্মধেধত্র কতপউটাধরর সার্ধন, রিাখ্ িুধল রিখ্ুন আিনার িার িাধশর রর্ধয় এবিং 
নারীধির এবিং তজধেস করুন িাধির তনরািত্ত্ার জনয আিতন কী করধি িাধরন।  আর্রা 
আিনাধির আর্ন্ত্রণ জানাই আর্াধির সাধথ রযাগ তিধি; িতরবিম ধনর িিূ ত ধসধব তনধজধক প্রতিতিি 
করধি।                        

=============== 
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