
জন�ােন 
নারীর িনরাপ�া



জন�ান ও অন্যান্য জায়গায়   নারী ও কন্যা িশ�েদর ওপর েযৗন হয়রািন ও নানািবধ েযৗন 
সিহংসতা বাংলােদশসহ িবে�র অেনক েদেশ িনত্যিদেনর ঘটনা  হেয় দঁািড়েয়েছ। এক� 
জিরপ অনুসাের েদখা যায়, ১০ েথেক ১৮ বছর বয়সী নারী ও কন্যা িশ�েদর ৯০ শতাংশই 
রা�া, বাজার বা িবপণী েক�, গণপিরবহনসহ অন্যান্য জন�ােন  েযৗন হয়রািন, সিহংসতা ও 
অবাি�ত শারীিরক �েশৰ্র িশকার হয়(অ্যাকশন এইেডর জিরপ)। েকািভড-১৯ মহামারীর 
সময়টােত নারীরা সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমও নানা ধরেনর িনপীড়ন এবং েযৗন হয়রািন 
বা সিহংসতার িশকার হে�। যা নারীর পূণৰ্ স�াবনা এবং জীবেনর সবে�ে� অংশ�হণেক 
বাধা�� করেছ। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ২৮.২ এবং ৩৫ ন�র অনুে�েদ 
রা�য় ও জনজীবেনর সবে�ে� নারীেদর সমান অিধকার এবং চলােফরার �াধীনতার 
িন�য়তা েদয়া হেয়েছ।  জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত ২০১১ অনুযায়ী �মবাজার ও কমৰ্ে�ে� 
সমান অিধকারসহ সব ধরেনর জাতীয় অথৰ্ৈনিতক কমৰ্কাে� নারীর সি�য় অংশ�হেণর 
�িত��িত পুনবৰ্্য� করা হেয়েছ।  

কমৰ্ে�� ও িশ�া �িত�ােন েযৗন হয়রািন বে� ২০০৯ সােল িনেদৰ্ শনা জাির কেরেছন 
মহামান্য হাইেকাটৰ্ । তাছাড়া বাংলােদশ ২০৩০ সােলর মেধ্য েটকসই উ�য়ন অভী� 
(এসিডিজ) অজৰ্ েনও �িত��িতব�। এসিডিজর ৫.২ ল�্যমা�ায় সকল পযৰ্ােয় নারী ও 
কন্যা িশ�র �িত সকল ধরেনর সিহংসতা বে�র কথা বলা হেয়েছ। নারী ও কন্যা িশ�েদর 
অিধকার র�ায় বাংলােদশ নারীর �িত সকল ধরেনর ৈবষম্য িবেলাপ সং�া� 
জািতসংেঘর (িসডও) সনদ এবং িশ� অিধকার সনদ (িসআরিস) অনু�া�র কেরেছ।  তেব 
�তীয়মান েয জন�ােন নারী ও কন্যা িশ�েদর ওপর হয়রািন বে� িবদ্যমান আইন ও 
নীিতমালা�েলা  যেথ� নয়। অনলাইন �্যাটফমৰ্সহ জন�ানসমূহ  নারীেদর জন্য আরও 
িনরাপদ ও �ি�কর করেত পযৰ্া�,  সি�িলত ও সমি�ত পদে�প েনয়া �েয়াজন।  তারপরও 
নানািবধ চ্যােল� থাকা �ে�ও বাংলােদেশ  জন�ােন ও অথৰ্ৈনিতক কমৰ্কাে� নারীেদর 
উপি�িত  �িতিনয়ত বাড়েছ।



জন�ােন নারীর �িত সিহংসতা 
স��ক�ত পিরসংখ্যান  

েদেশর ৭� মহানগেরর
৮৪ শতাংশ নারী ও কন্যা িশ� 
অবমাননাকর ও েযৗন কটুি�মূলক 
ম�েব্যর িশকার হেয় থােক।

অ্যাকশন এইেডর জিরপ ২০১৫

শহর এলাকায় বসবাসকারী
৫৪.৭ শতাংশ নারী
অপিরিচত ব্যি�র �ারা 
শারীিরক, মানিসক, আ�থ�ক ও 
সামািজক সিহংসতাসহ অবাি�ত 
শািররীক �েশৰ্র িশকার হেয় 
থােক।

অ্যাকশন এইেডর জিরপ ২০১৭

কেলজ ও িব�িবদ্যালয় পযৰ্ােয়র 
িশ�া �িত�ান�েলার ৭৬ 
শতাংশ নারী িশ�াথী�  অ�ত 
একবার েযৗন হয়রািনর িশকার 
হেয়েছ।

ইউএন উইেমন, ২০১৩: বাংলােদেশর 
পিরি�িত িবে�ষণ 

৯৪ শতাংশ নারী তােদর জীবেন
েকান না েকানভােব  েযৗন হয়রািনর 
িশকার হেয়েছ। যার ফেল অ�ি�কর 
অব�ার স�ুখীন হওয়ার কারেণ ২০.৫ 
শতাংশ নারী গণপিরবহন ব্যবহার
এিড়েয় চেল। 

�্যােকর সমী�া ২০১৮ 



এই ক্যাে�ইেনর   উে�শ্যসমূহ

জন�ােন  নারীর িনরাপ�া সং�া� 
ক্যাে�ইেনর  (ডি�উএসিপিপ) উে�শ্য 
হেলা এ িবষেয় জনগণেক সংেবদনশীল 
কের েতালা এবং নারীেদর িনরাপ�া িনি�ত 
করা িবেশষ কের জন�ােন নারী ও কন্যা 
িশ�েদর েযৗন হয়রািন বে� তর�ণ ও 
িকেশারেদর সেচতন কের েতালা।  

নারীর �িত সিহংসতা ও হয়রািন 
বে� �ািত�ািনক ও নীিতগত 
পিরবতৰ্ ন আনা এবং েযৗন 
হয়রািন বে� �েয়াজনীয় আইিন 
কাঠােমা ৈতির করা।  

জন�ােন  নারীর িনরাপ�া (ডি�উএসিপিপ) সং�া� ক্যাে�ইন
  
েস�ার ফর িরসাচৰ্  অ্যা� ইনফরেমশন (িসআরআই)এর তর�ণেদর �াটফমৰ্ ‘ইয়াং বাংলা’, 
ইউনাইেটড েনশন েডেভলপেম� ে�া�াম (ইউএনিডিপ) এর মানবািধকার কমৰ্সূিচ (এইচআরিপ) 
এবং জাতীয় মানবািধকার কিমশন নারীর �িত সিহংসতা �িতেরােধ এক� সেচতনতা মূলক  
ক্যাে�ইেনর �র� কেরেছ। জন�ােন নারীর িনরাপ�া িবষেয় সংি�� অংশীজনসহ তর�ণ সমাজ ও 
নাগিরকেদর  ধারণা, দ�ৃভি� ও আচরেণ ইিতবাচক পিরবতৰ্ ন আনা এর অন্যতম ল�্য । এই 
ক্যাে�ইেনর ল�্য হেলা নারীর িনরাপ�া সং�া� িবষেয় নীিতমালার সীমাব�তা িচি�ত কের তা 
নীিত িনধৰ্ারকেদর জানােনা যােত নীিত িনধৰ্ারণী পযৰ্ােয় এ িবষেয় �ত পদে�প েনয়া যায় ।



ক্যাে�ইেন ভূিমকা রাখেত যুব সংগঠন�েলােক  যু� করা;  ভু�েভাগী ও 
িনযৰ্াতেনর িশকার নারীেদর সিহংসতা বে� কথা বলেত উ্ৎসািহত করা; 
অপরাধীেদরেক দঢ়ৃ ও সুিন�দ�� বাতৰ্ া েদয়া; এবং �াথৰ্সংি��েদরেক �চিলত 
িবিধ-িবধােনর সােথ সমি�ত করা।

এই ক্যাে�ইেনর  �ত্যািশত ফলাফল

জন�ােন নারী ও কন্যা 
িশ�েদর হয়রািন ও 
সিহংসতার িবষেয়
িনরবতা ভা�া;  

েযৗন হয়রািন �িতেরাধ ও 
�িতকােরর জন্য এক� 
সুিন�দ�� আইন �ণয়ন;  

সমেয়র সােথ সােথ আচরেণ 
ও সামািজক দ�ৃভি�র 
ইিতবাচক পিরবতৰ্ ন আনা;  



মূল কাযৰ্�ম
মাঠ পযৰ্ােয়র ক্যাে�ইন (তৃণমূলপযৰ্ােয় কিমউিন�িভি�ক ক্যাে�ইন)   

যুব সংগঠন�েলােক 
সােথ িনেয় স�মতা 
বৃি� কমৰ্শালা

যুব সংগঠন�েলার 
মাধ্যেম অংশ�হণমূলক 
পিরি�িত িবে�ষণ  

�ানীয় পযৰ্ােয় ক্যাে�ইেনর  
ে��ােসবীেদর সংগ�ত করা 

িবভাগীয় পযৰ্ােয় কমৰ্শালা

যুব সংগঠন, গণমাধ্যম কমী� , 
�ানীয় নাগিরক, পিরবহণ খাত ও 
িশ�া �িত�ােন কমৰ্রতেদর স�ৃ� 
কের �ানীয় পযৰ্ােয় িবিভ� 
অংশীজেনর সভা  

গণ �চারািভযান

অনলাইন ক্যাে�ইন  

জন�ােন নারীেদর িনরাপ�া সং�া�
ওেয়বসাইট  ৈতরী

েসাশ্যাল িমিডয়ার মাধ্যেম স�ৃ�করণ
 
অনলাইন জিরপ

পিলিস এডেভােকিস  

পিলিস িলটােরিস সােকৰ্ ল  

িমিডয়া রাউ�েটিবল  

পিলিস রাউ�েটিবল  

পিলিস ক্যােফ  



ঢাকা  

রাজশাহী  

খুলনা  

চ��াম  

বিরশাল  

ক্যাে�ইন ম্যাপ

িবভাগীয় শহর ৫� ৫�
ব�ড়া  

পটুয়াখালী 

নড়াইল  

রা�ামা�  

নারায়ণগ�  

েজলা



নারী ও িশ� িনযৰ্াতন �িতেরােধ মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�নালয়
েহ� লাইেন েফান অথবা এস এম এস কর�ন ১০৯ ন�ের

জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর জর�ির েসবা েহ� লাইেন
েফান কর�ন ১৬১০৮ ন�ের

জর�ির েহ� লাইেন েফান কর�ন ৯৯৯ ন�ের


