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জাতীয় মানবাধিকার কধমশন 

নারী ও শিির প্রশি সশ িংসিা এবিং ধর্ ষণ প্রশিররারধ করণীয় 

শনধ ষাররণ ন্যািনাল ইকনরকায়াশর শবর্য়ক ধারণাপত্র 

 (১) ন্যাশন্াল ইন্ক ায়ারিি ধািণা  

ন্যািনাল ইনরকায়াশর  ল পদ্ধশিগি মানবাশধকার লঙ্ঘন শবর্রয় অনুসন্ধান, যেখারন 

সব ষসাধারণরক প্রকাশ্য প্রমাণ ও শলশখি শববরণস  অিংিগ্র রণর আমন্ত্রণ জানারনা  য়। এর 

অনুসন্ধান ও শিক্ষা সম্পশকষি উরেশ্য থারক এবিং এর মাধ্যরম প্রাপ্ত িথ্য ও সুপাশরি 

সিংবশলি প্রশিরবদন তিশর করা  য়। এটি পদ্ধশিগি জটিল প্রকৃশির মানবাশধকার 
পশরশিশিসমূ  তুরল আনার ভারলা একটি উপায়। এর জন্য সমশিি পরীক্ষা শনরীক্ষা ও 

শররপাটি ষিংরয়র প্ররয়াজন  য়। ন্যািনাল ইনরকায়াশর একটি খুবই কাে ষকর পদ্ধশি। িাই 

জািীয় মানবাশধকার প্রশিষ্ঠানগুশলরক সিকষিার সারথ সিংশিষ্ট সব শবর্য় শবরবচনা কররই 

যকবল ন্যািনাল ইনরকায়াশর প্রশিয়া গ্র ণ করা উচিত োরি িদরের শবর্রয়র েথাথ ষিা 

থারক এবিং সফলভারব জািীয় িদে যির্ কররি সক্ষমিা থারক।
1
  

(২) ধর্ ষরণর ওপর আরলাকপাি করর নারী ও শিশুরদর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার ন্যািনাল 

ইকনরকায়াশরর পটভূশম ও প্রসঙ্গ 

সারাশবরে নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা পদ্ধশিগি, ব্যাপক শবস্তৃি ও সবরচরয় খারাপ 

ধররনর একটি মানবাশধকার লঙ্ঘন। এ সিংিাে তবশেক ঘটনাগুরলা নারী ও পুরুরর্র মরধ্য 

ক্ষমিার তবর্রের সূরত্র গাঁথা, সামাশজক রীশি ও শবদ্যমান বহুদূরপ্রসাশরি শলঙ্গ তবর্ে 

এরক আরও িশিিালী করররে। ইউএনউইরমন এর িথ্য অনুসারর, শবরে প্রশি শিনজন 

নারীর একজনরক িারীশরক অথবা যেৌন সশ িংসিার শিকার  রি  রয়রে, োর যবশিরভাগই 

 রয়রে শনকটিম সঙ্গীর দ্বারা
2
 এবিং প্রশিশদন ১৩৭ জন নারী িারদর পশরবাররর সদস্যরদর 

দ্বারা  িযার শিকার  য়। যমাট ৩৫ িিািংি নারী িারদর জীবরনর যকারনা না যকারনা সময় 
িারদর শনকটিম সঙ্গীর দ্বারা অথবা সঙ্গী নয় এমন যলারকর দ্বারা িারীশরক এবিং/অথবা 

                                                           
1 Conducting a National Inquiry into Systemic Patterns of Human Rights Violation:  A Manual for National Human Rights by 
Institutions by APF: https://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/2019_Conducting_National_Inquiries_Manual.pdf. 
2 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. 
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যেৌন সশ িংসিার শিকার  রয়রেন। এই ধররনর সশ িংসিার শিকার  রয়রেন এমন নারীরদর 

৪০ িিািংরিরও কম যকারনা ধররনর স ায়িা যচরয়রেন, এবিং িারদর মরধ্য ১০ 

িিািংরিরও কম পুশলরির স ায়িা যচরয়রেন।
3 

(৩) যকাশভড-১৯ ম ামারীরি ধর্ ষণস  নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা পশরশিশি 

নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা যে যকারনা সমরয়র জন্যই একটি মারাত্মক তবশেক 

চযারলঞ্জ। শবরির্ করর যকাশভড-১৯ এর প্রাদুভষারব এর অবিা আরও ভয়াব   রয়রে, কারণ 

এই সময়টারি স ায়িা চাওয়ার সুরোগ আরও যবশি সীশমি। পশরসিংখ্যারন যদখা 

োয়, যকাশভড-১৯ শুরুর পর সারাশবরে এবিং যদরিও নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা যবরে 

যগরে।
4 

বািংলারদরি যকাশভড-১৯ এর আরগই নারী ও শিশুর প্রশি সশ িংসিা একটি উরদ্বগজনক 

পশরশিশিরি শেল। বািংলারদরির প্রচশলি রীশি ও আচার-আচরণ এবিং শপতৃিাশন্ত্রক 

সামাশজক কাঠারমা যে যকারনা বয়সী নারীরদর সশ িংসিার সরব ষাচ্চ ঝুঁশকরি যফরল 

দেয়। ইউএনউইরমরনর যকাশভড-১৯: বািংলারদরি যরশপড যজন্ডার 

এনালাইশসস (আরশজএ) প্রশিরবদরন বলা  য়, লকডাউরনও জীশবকার সুরোগ  ারারনার 

ফরল শনরজরদর সুরক্ষা ও শনরাপত্তারক একটি ইসুয বরল জাশনরয়রে ৪৯.২ িিািংি নারী ও 

কন্যা শিশু। সশ িংসিার শিকার  রল যকাথায় অশভরোগ কররি  রব িা জারন না ৩৩ 

িিািংি নারী।
5
  

মানুরর্র জন্য ফাউরন্ডিন বাল্য শবরয়র ওপর একটি জশরপ করররে। িারি যদখা োয়, ২০২০ 

সারলর জুন মারস িার আরগর বেররর এশপ্রল ও যম মারসর তুলনায় শিশু শনে ষািরনর  ার 

যবরেরে।  যকাশভড পশরশিশি যমাকাশবলা করা শনরয় যমাট ৫৭,৭০৪ নারী ও শিশুর ওপর 

জশরপ চাশলরয় মানুরর্র জন্য ফাউরন্ডিন এই িথ্য যপরয়রে। সাক্ষাৎকার যনয়া নারী ও 

শিশুরদর মরধ্য ৯,৮৪৪ জন নারী এবিং ২,৮৯৬ জন শিশু জাশনরয়রে যে, িারা সশ িংসিার 

                                                           
3     https://www.thenewhumanitarian.org/report/84909/south-africa-one-four-men-rape. 
4 https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-
during-covid-19. 
5 COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis (RGA) report by UNWomen. 

file:///C:/Users/IHRE/Documents/UNWomen%20RGA%20Bangladesh.Final_.May2020.pdf. 
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শিকার  রয়রে।
6
 এ অবিায় নারীর শবরুরদ্ধ সশ িংসিারক ‘োয়া ম ামারী’ শ রসরব উরেখ 

করা  রয়রে। ো যকাশভড-১৯ সিংকরট যবরে চরলরে। 

যকাশভড-১৯ ম ামারীর সমরয় লকডাউন, যকায়াররন্টাইন, আইরসারলিন এবিং কম্যযশনটি 

রক্ষামূলক পদরক্ষরপর ফরল যনশিবাচক প্রভারবর একটি  রে- নারী ও কন্যা শিশুরা বােশি 

ক্ষশিকর অবিার সমু্মখীন  রয়রে। যকননা প্রলশিি শবশধশনরর্ধ অব্যা ি যথরকরে এবিং 

পাশরবাশরক উরদ্বগ যবরে যগরে। এগুরলার মরধ্য ররয়রে চলারফরায় এবিং গুরুত্বপূণ ষ 

যসবাগুরলার সুশবধা পাওয়ার যক্ষরত্র শবশধশনরর্ধ। 

শিশুরদর শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বন্ধ থাকায় িারা পশরবাররর সদস্য, আত্মীয় স্বজন ও 

প্রশিরবশিরদর দ্বারা যেৌন শনে ষািন ও সশ িংসিার শিকার  ওয়ার ঝুঁশক যবরে 

যগরে। উপরন্তু, শনকটিম সঙ্গীর দ্বারা সশ িংসিার শিকার  ওয়া নারীরা একই োরদর শনরচ 

যথরক যেরি বাধ্য  রে কারণ িারদর কারে আর যকারনা শবকল্প যনই। এটি তববাশ ক ধর্ ষরণর 

পরথ শনরয় যেরি পারর। 

যকাশভড-১৯ এর সমরয় আরগর বেররর তুলনায় ধর্ ষরণর ঘটনা যবরে োওয়ার খবর পাওয়া 

যগরে। গণমাধ্যরমর একটি প্রশিরবদরন বলা  রয়রে, যকাশভড-১৯ ম ামারীর সমরয় 

বািংলারদরি প্রশিশদন গরে চারজন নারী ধর্ ষরণর শিকার  রয়রে।
7
 
 
আইন ও সাশলি যকরের 

শ সাবমরি, ২০২০ সারল যমাট ১,৬২৭ জন নারী ধর্ ষরণর শিকার  রয়রে। োরদর মরধ্য ৩১৭ 

জন দলগি ধর্ ষরণর শিকার  রয়রে, ৫৩ জনরক  িযা করা  রয়রে এবিং ১৪ জন আত্ম িযা 

করররে।
8
 এর আরগ, ২০১৮ সারল ১,৪১৩ ও ২০১৯ সারল ৭৩২ জন ধর্ ষরণর শিকার 

 য়। এসব পশরসিংখ্যারন স্পষ্ট যবাঝা োয় যে, ধর্ ষণ প্রশিররারধ সুশনশদ ষষ্ট আইন থাকরলও 

বািংলারদরি এটি ব্যাপকভারব যবরেরে। 

সাম্প্রশিক ঘটনাগুরলার প্রকৃশি ও মাত্রা এটিই শনরদ ষি করর যে, নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ 

সশ িংসিা যমাকাশবলার ব্যথ ষিা - পদ্ধশিগি মানবাশধকার লঙ্ঘন। যসই সারথ সামাশজক 

মূল্যরবাধ এবিং নারীর স জাি মে ষাদারক সম্মান যদয়ার শবর্য়গুরলারি অবনশি 

ঘরটরে। ধর্ ষণ এবিং শলঙ্গ-শভশত্তক অন্যান্য অপরাধগুরলারক শুধুমাত্র যফৌজদাশর অপরাধ 

                                                           
6 http://www.manusherjonno.org/latest_stories/sharp-rise-in-child-marriages-in-june-mjf-survey-reveals/. 
7 https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/09/29/4-women-raped-every-day-on-average-during-
coronavirus-pandemic 
8 http://www.askbd.org/ask/2020/12/31/violence-against-women-rape-jan-dec-2020/ 
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শ রসরব না যদরখ পদ্ধশিগি পন্থা অবলিন করা দরকার এবিং শলঙ্গ তবর্েমূলক সামাশজক 

রীশি এবিং ক্ষশিকর পুরুর্িাশন্ত্রক ব্যবিার শবর্রয় নজর যদয়া প্ররয়াজন। দায়ম্যশির 

সিংস্কৃশি এবিং ভুিরভাগী ও শনে ষািরনর শিকার  ওয়ারদর জন্য ন্যায়শবচার শনশিরির 

ব্যথ ষিা এ ধররনর অপরাধ সিংঘটিি কররি অন্যান্য অপরাধীরদরও উৎসাশ ি কররি 

পারর। এখারন, সাশব ষক পশরশিশি খশিরয় যদখা ও প্রশিরবদরনর মাধ্যরম জািীয় িদরের 

যক্ষরত্র গুরুত্বপূণ ষ ইসুযগুরলা  রে- শবচার ব্যবিার সিংস্কার, দীঘ ষরময়াশদ প্রশিররাধ কম ষসূশচ 

এবিং এমন একটি সমাজ শবশনম ষাণ করা যেখারন নারী ও শিশুরা ম্যি ও শনরাপদ থাকরব 

এবিং িারা িারদর পূণ ষ সম্ভাবনার শবকাি ঘটারি পাররব। 

(৪) এই ইসুযটি যবরে যনয়ার করার যেৌশিকিা 

উপরর উশেশখি প্রসঙ্গগুরলা শবরবচনায়, জািীয় মানবাশধকার 

কশমিন (এনএইচআরশস) ধর্ ষরণর ওপর শবরির্ আরলাকপাি করর নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ 

সশ িংসিার শবর্রয় একটি ন্যািনাল ইনরকায়াশর কররি চায়। এই ধররনর একটি ন্যািনাল 

ইনরকায়াশরর প্ররয়াজনীয়িা শনরূপরণর আরগই এনএইচআরশস, নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ 

সশ িংসিা যবরে োওয়ার প্রবণিায় গভীর উরদ্বরগর কথা জাশনরয়রে এবিং পশরশিশি 

যমাকাশবলায় যবি শকছু পদরক্ষপ শনরয়রে। যেমন, গি ২০ যম ২০২০ িাশররখ 

এনএইচআরশসর নারী ও শিশু অশধকার শবর্য়ক শথরমটিক কশমটি একটি ভার্চ ষয়াল সভার 

আরয়াজন করর। সভায় অিংিগ্র ণকারীরা মিামি তুরল ধররন এবিং ভুিরভাগীরা কীভারব 

ও যকাথায় অশভরোগ দাশলখ কররব যস ব্যাপারর প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ যনয়ার পরামি ষ 

যদন। সরকার ও িানীয় সরকাররক শবরির্ ঘটনাগুরলারি নারীরদর অশধকার রক্ষায় ও 

সুশনশদ ষষ্ট পরদরক্ষপ গ্র রণর পরামি ষ যদয় এনএইচআরশস।
9
 কশমিন গি ২০ আগস্ট ২০২০ 

িাশররখ ‘শলঙ্গ শভশত্তক সশ িংসিা: যকাশভড-১৯ পশরশিশিরি একটি ‘োয়া ম ামারী’ এবিং 

১০ অরটাবর ২০২০ িাশররখ ‘দ্রুি যেৌন সশ িংসিা বৃশদ্ধ: ভশবষ্যৎ করণীয়’ িীর্ ষক 

ওরয়শবনার আরয়াজন করর। এরি সরকাশর কম ষকিষা, এনশজও ও আইএনশজওর প্রশিশনশধ 

এবিং সািংবাশদকরা বিব্য রারখন। িারা শলঙ্গশভশত্তক সশ িংসিা দ্রুি যবরে োওয়া এবিং 

সিংকট যমাকাশবলায় সামরনর শদনগুরলারি করণীয় শবর্রয় আরলাচনা কররন। জািীয় 

মানবাশধকার কশমিন যসন্টার ফর পশলশস শরসারচ ষর (শসআরআই) যুব প্ল্যাটফরম ইয়িং 

বািংলা ও ইউএনশডশপর মানবাশধকার কম ষসূশচর স রোশগিায় ‘জনসমাগম  য় এমন 

                                                           
9 http://nhrc.org.bd/site/view/notices. 
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িারন (ডশিউএসশপশপ) নারীর শনরাপত্তা’ শবর্রয় একটি প্রচারাশভোন শুরু 

করররে। প্রচারাশভোরনর লক্ষয  রে িরুণ ও অন্যান্যরদর মরধ্য নারীর শনরাপত্তার ওপর 

আরলাকপাি করর ব্যাপকশভশত্তক সরচিনিামূলক কম ষসূশচর মাধ্যরম নারী ও কন্যা 

শিশুরদর সমান অশধকার শবর্রয় ইশিবাচক ধারণা ও দৃশষ্টভশঙ্গ তিশর এবিং আচরণগি 

পশরবিষন সাধন। 

জািীয় মানবাশধকার কশমিন শলঙ্গশভশত্তক সশ সিংসিা শবররাধী ১৬ শদনব্যাপী কমূ ষসশচর 

সারথ যুি  রয়রে। এটি একটি আেজষাশিক প্রচারাশভোন, ো প্রশিবের সারাশবরে পাশলি 

 য়। ২৫ নরভির নারীর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা প্রশিররারধর আেজষাশিক শদবরস এই কমূ ষসশচ 

শুরু  য় এবিং ১০ শডরসির মানবাশধকার শদবস পে ষে িা অব্যা ি থারক। নারীর শবরুরদ্ধ 

সশ িংসিা ও মানবাশধকাররর মরধ্য প্রশিকী যোগসূত্র িাপন এবিং এ ধররনর সশ িংসিা যে 

মানবাশধকার লিংঘন যসটির ওপর গুরুত্বাররাপ করার জন্যই কম ষসূশচটির এই সময়সীমা 

শনধ ষারণ করা  য়। এোো জািীয় মানবাশধকার কশমিন গি ২৫ নরভির ২০২০ িাশররখ 

গণমাধ্যরমর সারথ একটি যগালরটশবল আরলাচনার আরয়াজন এবিং টক যিারি অিংিগ্র ণ 

করর।  

ন্যািনাল ইনরকায়াশর সাধারণি মানবাশধকার লিংঘরনর একক ও শবশেন্ন অশভরোরগর জন্য 

উপযুি নয়। বরিং এটি সারারদরি অথবা যদরির গুরুত্বপূণ ষ যকারনা অিংরি পদ্ধশিগি 

মানবাশধকার লিংঘরনর যক্ষরত্র উপযুি। সব ধররনর মানবাশধকারই গুরুত্বপূণ ষ এবিং প্রশিটি 

মানবাশধকার লিংঘনই িাৎপে ষপূণ ষ। একটি ধর্ ষরণর ঘটনাও অরনক বে শকছু। বািংলারদরি 

নারী ও শিশুরদর ওপর সশ িংসিা গুরুত্বপূণ ষ ও বে ধররনর মানবাশধকার লিংঘরনর 

মাত্রাগুরলার একটি, ো বে একটি জনরগাষ্ঠীরক (নারী ও শিশু) ক্ষশিগ্রস্ত 

কররে। এরক্ষরত্র, জািীয় মানবাশধকার কশমিন ন্যািনাল ইনরকায়াশরর জন্য সুশনশদ ষষ্টভারব 

ধর্ ষরণর ওপর আরলাকপাি করর নারী ও শিশুরদর ওপর সশ িংসিার শবর্য়টি শনব ষাচন করা 

েথােথ বরল প্রিীয়মান  রয়রে।  

(৫) জািীয় মানবাশধকার কশমিন, বািংলারদি-এর এখশিয়ার 

প্যাশরস মূলনীশির আরলারক বািংলারদরি মানবাশধকার উন্নয়ন ও সিংরক্ষরণর লরক্ষয জািীয় 

মানবাশধকার কশমিন আইন ২০০৯ এর আওিায় জািীয় মানবাশধকার কশমিন গঠিি 

 য়। এই আইন এর ১২ নিং ধারা অনুসারর, জািীয় মানবাশধকার কশমিরনর প্রধান কাে ষাবলী 

ও এখশিয়াররর আওিায় ররয়রে-মানবাশধকার শবর্রয় সরচিনিা বাোরনা, মানবাশধকার 
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শবর্য়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গরবর্ণা, পশরবীক্ষণ এবিং মানবাশধকার লিংঘরনর শবর্রয় 

িদে, মানবাশধকার লিংঘরনর অশভরোগ শনষ্পশত্ত, মানবাশধকার শবর্রয় পরামি ষ ও সুপাশরি 

প্রদান। শনজ এখশিয়ার ও ক্ষমিার সারথ সঙ্গশি যররখ জািীয় মানবাশধকার কশমিন 

জািীয় গুরুত্বপূণ ষ যমৌশলক মানবাশধকার লিংঘন শবরির্ি, নারী ও শিশুরদর ওপর 

সশ িংসিার শবর্রয় িদে, অবশ িকরণ, সরচিনিা বৃশদ্ধ, পশরবীক্ষণ ও পরামি ষ প্রদারন িার 

মূল কাে ষিমগুরলা চালারে। 

(৬) যভৌগশলক, শবর্য়বস্তুশভশত্তক ও সময়গি কারজর পশরশধ 

ধর্ ষরণর ওপর শবরির্ভারব আরলাকপাি করর নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার যক্ষরত্র 

নাজুক ৩২টি যজলায় (প্রশিটি শবভারগ চারটি যজলা) অনুসন্ধারনর মাধ্যরম ন্যািনাল 

ইনরকায়াশর পশরচালনার পশরকল্পনা ররয়রে। কাে ষিম শুরু  ওয়ার ১০ মারসর মরধ্য 

ন্যািনাল ইনরকায়াশরর কাজ যির্  রব। 

(৭) ন্যািনাল ইকনরকায়াশরর উরেশ্য  

 পদ্ধশিগি মানবাশধকার লঙ্ঘন শ রসরব ধর্ ষরণর ওপর শবরির্ভারব আরলাকপাি করর 

নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার শবর্রয় িদে ও অনুসন্ধান চালারনার মাধ্যরম এর 

কারণ, ধরন, চযারলঞ্জ শচশিি করা এবিং যমাকাশবলায় পদরক্ষপ যনয়ার সুপাশরি করা। 

 ধর্ ষণ সম্পশকষি আইন, কাে ষিম ও নীশিমালার পে ষাপ্তিা এবিং এরক্ষরত্র যকারনা ধররনর 

পশরবিষন প্ররয়াজন শকনা- িা পরীক্ষা শনরীক্ষা করা। 

  নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার প্রভাব শবর্রয় পরীক্ষা শনরীক্ষা করা, শবরির্ করর 

ভুিরভাগী, িারদর আত্মীয় স্বজন এবিং ক্ষশিগ্রস্ত সম্প্রদারয়র ওপর ধর্ ষরণর ঘটনার 

প্রভাব, স ায়িা এবিং ন্যায়শবচার ও প্রশিকার যপরি ভুিরভাগীরা কী ধররনর বাধার 

সমু্মখীন  য় িা খশিরয় যদখা। অশধকাররর শবর্রয় দাশব জানারি ভুিরভাগী, িারদর 

পশরবার এবিং ক্ষশিগ্রস্ত সম্প্রদারয়র ক্ষমিায়রন ব্যবিা যনয়ার সুপাশরি করা। 

 বািংলারদরি নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার প্রকৃশি ও মাত্রা শবর্রয় গণ 

সরচিনিা, প্রচারাশভোন এবিং যবাধগেিা বৃশদ্ধ করা।     

  সুপাশরিস  একটি গণ প্রশিরবদন প্রকাি করা (মানবাশধকার কাঠারমা ব্যব ার করর)।  
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(৮) আইশন কাঠারমা 

একটি আইশন কাঠারমার আওিায় ন্যািনাল ইনরকায়াশরর মাধ্যরম নারী ও শিশুরদর শবরুরদ্ধ 

সশ িংসিার শবর্রয় খশিরয় যদখা  রব। এগুরলার মরধ্য ররয়রে- প্রচশলি আেজষাশিক আইন 

ও র্চশিসমূ  যেগুরলারি বািংলারদি অনুসাক্ষর করররে (প্রাসশঙ্গক যকারনা আপশত্ত থাকরল 

িা লক্ষয যররখ) এবিং সিংশিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনসমূ  । 

(৯) ন্যািনাল ইকনরকায়াশরর গঠন 

ন্যািনাল ইনরকায়াশরর দুইটি অিংি থাকরব। এর একটি ন্যািনাল ইনরকায়াশর কশমটি 

(এনআইশস) এবিং অপরটি সশচবালয় (একসারথ ‘ন্যািনাল ইনরকায়াশর সিংিাসমূ )। 

(ক) ন্যািনাল ইকনরকায়াশরর কশমটি: ২০২১ সারলর জািীয় মানবাশধকার কশমিরনর 

অশফস আরদি অনুসারর এর ৯০িম সভায় জািীয় িদে কশমটি (এনআইশস) গঠিি  য়। 

এনআইশসরি মানবাশধকার, িদে, অপরাধিত্ত্ব ও শলঙ্গ শবরির্জ্ঞরা ররয়রেন। শনরচ 

উশেশখি পদ্ধশি অনুসারর এনআইশস ন্যািনাল ইনরকায়াশরর পথশনরদ ষিনা শদরব। জািীয় 

িদে কশমটি কশমিরনর সারথ যেৌথভারব ন্যািনাল ইনরকায়াশর যিরর্ একটি প্রশিরবদন 

প্রণয়ন ও সুপাশরি প্রদান এবিং িা ব্যাপকভারব শবিররণর দাশয়রত্ব থাকরব। এনআইশস 

একজন আহ্বায়ক শনরয়াগ কররব, শেশন এনআইশসর তবঠকগুরলারি সভাপশিত্ব কররবন। 

তবঠরকর জন্য একটি যকারাম (শিনজন) থাকরব। 

(খ) সশচবালয়: সশচবালয় ন্যািনাল ইনরকায়াশর কশমটিরক স ায়িা শদরব এবিং 

গরবর্ণা, িথ্য যলখা, জািীয় িদরের গণ প্রশিরবদরনর খসো যলখা এবিং এনআইশসর 

শবরবচনার জন্য সুপাশরি যপরির কাজ কররব। কারজর দশললপ্রমাণ সিংরক্ষণ, (গণশুনাশন 

ও সভাস ) কম ষসূশচর আরয়াজন, শবশভন্ন কতৃষপক্ষ ও অিংিীজনরদর সারথ সিংরোগ ও 

যোগারোগস  এনআইর জন্য শবশভন্ন প্রিাসশনক স ায়িার দাশয়রত্বও থাকরব সশচবালয়। 

সশচবালরয়র িত্ত্বাবধান ও সমিয় কররবন একজন উপযুি যোগ্যিাসম্পন্ন পরামি ষক, োরক 

শনরয়াগ কররব ইউএনশডশপ। সমিয়ক এনআইশসরক স ায়িা শদরবন এবিং এনআইশস ও 

সশচবালরয়র মরধ্য প্রাথশমক সিংরোগ রক্ষাকারী শ রসরব কাজ কররবন। শিশন সশচবালরয়র 

সাশব ষক িত্ত্বাবধান ও কম ষকাণ্ড পশরচালনার দাশয়রত্ব শনরয়াশজি থাকরবন এবিং ন্যািনাল 

ইনরকায়াশর প্রশিরবদরনর খসো প্রণয়রনর মূল কাজ কররবন। 
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সশচবালরয় আরও পাঁচজন কমী থাকরবন োরদর মরধ্য শিনজন জািীয় মানবাশধকার 

কশমিরনর এবিং বাশক দুইজন থাকরবন ইউএনশডশপর Human Rights and Justice 

Programme। সশচবালরয়র কমীরা শনরজরদর কারজর জন্য েথািরম জািীয় মানবাশধকার 

কশমিন ও জাশিসিংঘ উন্নয়ন কম ষসূশচর প্রশি প্রশিশ্রুশিবদ্ধ থাকার কথা স্মরণ যররখ 

প্ররয়াজন অনুসারর খন্ডকালীন শভশত্তরি কাজ কররবন। এনআইশস সমরয় সমরয় প্রমাণরোগ্য 

দক্ষিা (যেমন খসো প্রণয়ন ও শবরির্ণ) এবিং নারী ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিা ওপর 

প্রাসশঙ্গক অশভজ্ঞিা থাকার িরিষ যোগ্যিাসম্পন্ন যস্বোরসবীরদরও যুি করার শসদ্ধাে শনরি 

পাররব। 

উরেখ্য যে, এনএইচআরশস এনআইশসরক সাশব ষক শনরদ ষিনা যদয়ার জন্য একটি ন্যািনাল 

ইনরকায়াশর পরামি ষক দল গঠন করররে। িরব এটি ন্যািনাল ইনরকায়াশরর অিংি নয়। 

(১০) ন্যািনাল ইকনরকায়াশরর পদ্ধশি ও প্রশিয়া 

ন্যািনাল ইনরকায়াশরর পদ্ধশি ও প্রশিয়া শবর্রয় শসদ্ধাে শনরব জািীয় িদে 

কশমটি। উদা রণস্মরুপ, এনআইশস পটভূশমকামূলক িথ্য সিংগ্র , শবশরিং যসিন ও জািীয়-

আেজষাশিক প্ল্যাটফররম নারী ও শিশুরদর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার ওপর মানবাশধকার 

শবরির্জ্ঞরদর শনরয় পরামি ষ সভার আরয়াজন, গরবর্ণা, গণশুনাশন, সাক্ষাৎকার ও 

আরলাচনা সভার আরয়াজন কররি পারর এবিং শলশখি বিব্য গ্র ণ কররি পারর। 

ন্যািনাল ইনরকায়াশররি মাঠ পে ষায় যথরক তুরল আনা শনজস্ব িথ্যপ্রমাণ ও শবরির্ণগুরলার 

স ায়ক শ রসরব যসরকন্ডাশর যসারস ষর ডাটা/িথ্য ব্যব ার করা যেরি পারর। অনুসন্ধারনর 

জন্য গরবর্ণায় প্রাসশঙ্গক ডাটা অথবা িথ্য তুরল আনরি পশরমাণগি ও গুণগি দুই 

ধররনরই যকৌিল ও টুলস ব্যব ার করা যেরি পারর। 

পশরমাণগি পদ্ধশি ও টুলরসর মরধ্য থাকরি পারর: 

  জশরপ (সাক্ষাৎকার/শনে ষাশিি, অপরাধী ও অিংিীজনরদর জন্য প্রশ্নাবলী) 

গুণগি পদ্ধশি ও টুলরসর মরধ্য থাকরি পারর: 

  মাঠ পে ষারয়র পে ষরবক্ষণ/ঘটনািল পশরদি ষন; 
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  প্রধান িথ্যদািারদর সাক্ষাৎকার (শকআইআই); 

  যফাকাসড গ্রুপ শডসকািন; 

  শনে ষাশিি/পশরবাররর পক্ষ যথরক শলশখি শববরণ; 

  গণ শুনাশন; 

  কারণ-ফলাফল শবরির্ণ; মাইন্ড োশপিং; অশভগেিা শবরির্ণ; অযাটিটিউড যস্কশলিং 

ইিযাশদ; 

  যকস স্টাশড শবরির্ণ; 

  অশধকারশভশত্তক শসএসও, নারী যনতৃত্বাধীন শসএসও, সিংশিষ্ট সরকাশর সিংিা ও 

কুিীলবরদর সারথ পরামি ষমূলক কম ষিালা; 

সাক্ষপ্রমারণর শভশত্তরি ন্যািনাল ইনরকায়াশর প্রাসশঙ্গক িথ্য সিংকলন, শবরির্ণ এবিং 

সুপাশরি প্রণয়ন কররব, যেটি ন্যািনাল ইনরকায়াশর প্রশিরবদন সম্পন্ন করা, প্রকাি করা 

এবিং ন্যািনাল ইনরকায়াশর, এনএইচআরশস ও অন্যান্য অিংিীজনরদর অযাডরভারকশস ও 

সরচিনিা বৃশদ্ধর উরেরশ্য ব্যাপক শবিররণর শভশত্ত  রব। 

(১১) সাক্ষযদািার সুরক্ষা 

ন্যািনাল ইনরকায়াশরর প্রস্তুশি ও পশরচালনার যক্ষরত্র সাক্ষযদািা ও ভুিরভাগীর সুরক্ষা, 

‘‘যকারনা ক্ষশি নয়’’, সাক্ষযদািা ও ভুিরভাগীরদর পুনরায় ক্ষশিগ্রস্ত  ওয়া এোরনা এবিং 

িারদর ব্যাপারর েথােথ/সিংরবদনিীল পদরপক্ষ যনয়ার শবর্য়গুরলা সরব ষাচ্চ শবরবচনায় 

থাকরব। সাক্ষযদািারা এ শবর্রয় িারদর পূণ ষ ও পূব ষ জানারবাঝা এবিং সম্মশির শভশত্তরিই 

যকবল সাক্ষযপ্রমাণ শদরবন- এমনটি শনশিি করা িদরে কম ষরি সকরলর বাধ্যবাধ্যকিা 

থাকরব। 

(১২) ন্যািনাল ইকনরকায়াশর সিংিাসমূর র প্রাথশমক কাে ষিম 

(ক) এনআইশস ও সশচবালরয়রর জন্য ইউএনশডশপ এবিং এশিয়া প্যাশসশফক 

যফারারমর (প্রাপ্যিা সারপরক্ষ) স রোশগিায় কম ষিালার পশরকল্পনা, প্রস্তুশি ও বাস্তবায়ন। 
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(খ)  অনুসন্ধারনর জন্য েথােথ যক্ষত্র, সমস্যা, ধরন ও শবর্য়বস্তু শনব ষাচন করা। 

(গ) পদ্ধশি, নশথবদ্ধকরণ ও উপকররণর শবর্রয় শবস্তাশরি ঠিক করা।
10

  

(ঘ) ন্যািনাল ইনরকায়াশর প্রশিরবদন প্রকারির পর অযাডরভারকশস ও সরচিনিা বৃশদ্ধমূলক 

কম ষসূশচস  ন্যািনাল ইনরকায়াশরর যময়াদ অেভু ষি করর কম ষপশরকল্পনা প্রস্তুি করা। 

(১৩) ন্যািনাল ইকনরকায়াশরর কম ষপশরকল্পনা ও বারজট 

ন্যািনাল ইনরকায়াশর সিংিাসমূ  জািীয় িদে পরামি ষক কশমটির শনরদ ষিনা ও 

ইউএনশডশপর স ায়িায় একটি কম ষপশরকল্পনা ও বারজট তিশর কররব। 

(১৪) শমশডয়া সম্পিৃিার যকৌিল 

ন্যািনাল ইনরকায়াশর  রব একটি গণিদে। ধর্ ষরণর ওপর শবরির্ আরলাকপাি করর নারী 

ও শিশুর শবরুরদ্ধ সশ িংসিার জািীয় িদরের শবর্রয় জনসরচিনিা ও অিংিগ্র ণ বাোরি 

শমশডয়ার সমৃ্পিিারক উৎসাশ ি করা  রব। ন্যািনাল ইনরকায়াশর সিংিাসমূ  ন্যািনাল 

ইনরকায়াশর পরামি ষক কশমটির শনরদ ষিনা ও ইউএনশডশপর স ায়িা একটি শমশডয়া যকৌিল 

তিশর কররব। যে যকারনা শমশডয়া যকৌিরল অবশ্যই ‘‘যকারনা ক্ষশি নয়’’ ও ‘সম্মশির আরগ 

যজরন যনয়া’ নীশি অনুসরণ করর সকল সাক্ষযদািার জন্য েথােথ ও সিংরবদনিীল পদরক্ষপ 

শনশিি করা  রব। 

(১৫) প্রকািনা পরবিী অযাডরভারকশস ও সরচিনিা বৃশদ্ধ 

ন্যািনাল ইনরকায়াশর সিংিাসমূ  ন্যািনাল ইনরকায়াশর পরামি ষক কশমটির শনরদ ষিনা ও 

ইউএনশডশপর স ায়িায় একটি শমশডয়া যকৌিল তিশর কররব। 

 

 

                                                           

10 This may include questionnaires, surveys, focus group discussions, etc. 

 



জাতীয় মানবাধিকার কধমশন 

 

নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতা এবিং ির্ ষণ প্রধতররারি করণীয় শীর্ ষক  

জাতীয় ইনরকায়ারী কধমটির তথ্য সিংগ্রর র জন্য প্রশ্নমালা 

(ধবজ্ঞ ধবচারক, আইনজীবী, এবিং জজলা ধলগ্যাল এইড কম ষকতষার জন্য) 

 

[জাতীয় মানবাধিকার কধমশরনর ৯০ তম সভায় গৃ ীত ধসদ্ধান্ত অনুযায়ী নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতা এবিং 

ির্ ষণ প্রধতররারি করণীয় শীর্ ষক জাতীয় ইনরকায়ারী কধমটির তথ্য সিংগ্রর র প্রশ্নমালা এবিং সাক্ষাতকাররর 

মাধ্যরম জযসব তথ্য-উপাত্ত সিংগ্র  করা  রব তার জ াপনয়ীতা রক্ষা করা  রব। তথ্যদাতার ইচ্ছানুযায়ী তা 

জরফাররন্স আকারর ব্যব ার করা জযরত পারর।] 

 

উত্তরদানকারীর নাম ও পদবী  :  

কম ষস্থল     : 

 

১।  নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতা ধবরশর্ করর ির্ ষরণর মূল কারণ কী? (গুরুরের ক্রমানুসারর সাজান)। 

ক) সামাধজক অবক্ষয়; 

খ) ননধতক অবক্ষয়; 

 ) অর্ ষননধতক পশ্চাদপদতা; 

ঘ) নারীর প্রধত জনধতবাচক মরনাভাব; 

 ) আইন প্ররয়ার  জটিলতা; 

(O) Ab¨ †Kvb KviY (উরেখ করুণ)। 

 

 

 

২।  ির্ ষণ মামলার জক্ষরে নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন আইরনর 22(3) িারায় এজা ারকারী, ধভকটিম ও 

সাক্ষীর সুরক্ষায় ধক ধক পদরক্ষপ গ্র ণ করা যায়? 

(১) 

(২) 

(৩) 

 

 

 



৩। নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবিং পাধরবাধরক আদালরত মামলার সিংখ্যা বৃধদ্ধ জপরলও সধতুকার 

অরর্ ষ নারী ও ধশশুরা লাভবান  রচ্ছ ধক? 

ক)  ুাঁ 

খ) না 

 

৪। পাধরবাধরক সধ িংসতা (প্রধতররাি ও সুরক্ষা) আইন 2010-এর যর্াযর্ বাস্তবায়ন দ্বারা নারী ও ধশশুর প্রধত 

সধ িংসতা প্রধতররাি করা সম্ভব ধক ? 

ক)  ুাঁ 

খ) না 

এ আইরনর জকান সিংরশািন প্ররয়াজন আরে ধক? 

 

৫। নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতার জয জকান কাররণ নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন আইরনর 11( ) িারায় মামলা 

করার ফরল এই আইরনর যর্াযর্ বাস্তবায়ন প্রধতবন্ধকতা নতধর  রচ্ছ ধক? 

ক)  ুাঁ 

খ) না  

 

৬। নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন আইরন প্ররতুক অপরারির অর্ ষদন্ড বা ক্ষধতপূরণ জদয়ার ধবিান আরে এবিং তা 

প্রদান করা  য় ধকন্তু আদায় করার জয পদ্ধধত 16 িারায় জদয়া  রয়রে তা জটিল বরল অরনরক মরন কররেন। 

আদারয়র পদ্ধধত  অধিকতর স জ করার ধবর্রয় মতামত ধদন। 

(১) 

(২) 

(৩) 

 

৭। নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন আইরন অপরারির অর্ ষদন্ডরক ক্ষধতপূরণ ধ রসরব প্রদান বাধ্যতামূলক করা যায় 

ধক না? 

ক)  ুাঁ 

খ) না  

 

 

 

 



৮। নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতা সিংক্রান্ত সকল মামলা অধভন্ন ব্যবস্থাপনায় পধরচালনা করার লরক্ষ নারী ও 

ধশশু ধনয ষাতন দমন ট্রাইব্যুনারলর অিীরন আলাদা ম্যাধজরেট আদালত প্রধতষ্ঠা করা যায় ধক না?  

ক)  ুাঁ 

খ) না 

 

মতামরতর পরক্ষ যুধি ধদন। 

 

 

 

 

৯। অরনরকর অধভমত পাধরবাধরক আদালত এবিং জযৌতুক ধনররাি আইন ও পাধরবাধরক সধ িংসতার মামলা 

পধরচালনাকারী ম্যাধজরেটরক নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন ট্রাইব্যুনারলর অিীরন জররখ আলাদা ইউধনট করা  রল 

ধবচাররর দীঘ ষসূধেতা হ্রাস পারব এবিং অধিক মামলার জট কমরব ও ধনষ্পধত্তর  ার বাড়রব। এ ধবর্রয় আপনার 

মতামত কী? 

ক) একমত 

খ) জমাটামুটি একমত 

 ) একমত নই (কারণ উরেখ করুন) 

 

 

১০। উত্তরাধিকার সম্পধত্তর জক্ষরে নারীর সম্পধত্ত অজষরন বািাগুরলা ধক ধক? এই অজষন স জ করার  লরক্ষু  

আপনার মতামত ধদন। 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

১১। আপনার আদালরত ির্ ষণ মামলার সিংখ্যা কত? (ধবজ্ঞ ধবচাররকর জন্য) 

 

 

১২। পাধরবাধরক সধ িংসতা (প্রধতররাি ও সুরক্ষা) আইন 2010 অনুযায়ী আপনার জকারট ষ কতগুরলা মামলা   

ধবচারািীন আরে? (ধবজ্ঞ ধবচাররকর জন্য)। 

 

 



১৩। পাধরবাধরক সধ িংসতা (প্রধতররাি ও সুরক্ষা) আইন 2010 এবিং ধবধি 201৩ অনুযায়ী আপনার আদালরত 

প্ররয়া কারী ও জসবাদানকারীর তাধলকা আরে ধক (ধবজ্ঞ চীফ জুধডধশয়াল ম্যাধজরেরটর জন্য)। 

ক)  ুাঁ 

খ) না 

 

১৪।  নারী ও ধশশু ধনয ষাতন দমন ট্রাইব্যুনারল আইরন বধণ ষত সমরয়র মরধ্য তদন্তকাজ পধরচালনা করা  রচ্ছ ধক 

না? (ধবজ্ঞ ধবচাররকর জন্য)। 

ক)  ুাঁ 

খ) না 

 

উত্তর না,  রল কারণ উরেখ করুণ। 

 

 

 

১৫। নারী ও ধশশুর প্রধত সধ িংসতার ঘটনা ঘটরল সাক্ষু এবিং আলামরতর জন্য ধক ধক সিংরক্ষণ করা উধচৎ। 

 

 

 

 


	a252-1
	a252-2

