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প্রেি বিজ্ঞবি-  

নারীর প্রতি সতহিংসিা ররাধে পুরুষধের বতিষ্ঠ ভূতিকা রাখধি হধব-  

রেয়ারম্যান, জািীয় িানবাতেকার কতিশন 

 

      জািীয় িানবাতেকার কতিশধনর রেয়ারম্যান নাতিিা রবগি, এনতিতস বধিধিন, “কধরানাকাধি নারীর প্রতি সতহিংসিা 

উধেগজনকহাধর বৃতি রেধয়ধি। নারী-পুরুষ দুজধনই িানুষ এই সিযটি িাথায ়ররধখ নারীর প্রতি সতহিংসিা প্রতিধরাধে সিংতিষ্ট সকধির 

দৃঢ় েেধেে এবিং পুরুষধের বতিষ্ঠ ভূতিকা সবধেধয় রবতশ প্রধয়াজন। জািীয় িানবাতেকার কতিশন আধয়াতজি ইউএনতিতে’র তহউম্যান 

রাইটস রপ্রাগ্রাি এর সহধযাতগিায় “Gender based Violence: A Shadow Pandemic in the COVID-

19 Situation” শীষ ষক ওধয়তবনাধর সভােতির বকৃ্তিাকাধি তিতন এ কথা বধিন।  

 

       সভায় প্যাধনতিস্ট তহধসধব বক্তব্য রাধখন আরিা েত্ত, এিতে; রজসতিন আরা রবগি, সেস্য, জািীয় িানবাতেকার কতিশন, ি 

আবুি রহাধসন, প্রকল্প েতরোিক, িাতিধসক্টরাি রপ্রাগ্রাি, িতহিা ও তশশু তবষয়ক িন্ত্রণািয়, শাহীন আনাি, তনব ষাহী েতরোিক, িানুধষর 

জন্য ফাউধেশন; শবনি আতজি, সহধযাগী অধ্যােক, গণধযাগাধযাগ ও সািংবাতেকিা তবভাগ, ঢাকা তবশ্বতবদ্যািয়, িতরকুি ইসিাি, 

তনব ষাহী েতরোিক, একল্যাব এবিং িরুণ প্রতিতনতে তিতি অিং তিওনা। বক্তারা কধরানাকাধি নারীর প্রতি সতহিংসিা প্রতিধরাধে রবশ তকছু 

সুোতরশ উেস্থােন কধরনঃ 
 

 নারী তনয ষািন একটি অেরাে এ তবষধয় ব্যােক জনসধেিনিা েরকার। কধরানার স্বাস্থযতবতে তবষয়ক সধেিনিার োশাোতশ 

োতরবাতরক সম্প্রীতি/ নারীর প্রতি সতহিংসিা ররাে তবষয়ক বািষা ব্যােক হাধর প্রোর করধি হধব। িথ্যতেত্র, নাটক ইিযাতের 

িাধ্যধি জনসধেিনিা বৃতি করধি হধব 

 কধরানাকাধি অধনক কন্যা তশশু তবদ্যািয় রথধক ঝধর রগধি। নারী তশোর রয অগ্রগতি এিতেন হধয়ধি িা েধর রাখার জন্য 

কন্যা তশশুধের তবদ্যািধয় রফরি আনধি প্রধয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করধি হধব। 

 বিষিাধন নারীর উধেখধযাগ্য েিিায়ন হধিও অথ ষবহ েিিায়ন এখনও হয়তন। িাই নারীর েিিায়নধক পূণ ষরূধে অথ ষবহ 

কধর রিািার জন্য প্রধয়াজনীয় েেধেে তনধি হধব 

 োতরবাতরক সতহিংসিা এবিং বাল্যতববাহ ররাে করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খিা বাতহনীধক আরও রজারোর ভূতিকা 

রাখধি হধব 

 

েন্যবাোধে, 

 

ফারহানা িাঈদ 

জনিংয াগ কম মকতমা 

জাতীয় মানিাবিকার কবমশন, িাংলাযদশ 
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