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প্রেি বিজ্ঞবি- 

িম্প্রবত ধর্ ষণ বৃবির কারণ এিং বনরিক্নর উপায় িংক্রান্ত ওক্য়বিনার 

 িম্প্রবত ধর্ ষক্ণর ঘটনা উক্েগজনক হাক্র প্রিক্ে যাওয়ায় আজ ১০ অক্টাির ২০২০ তাবরখ প্রিলা 11.30 টায় জাতীয় 

মানিাবধকার কবমশক্নর মাননীয় প্রচয়ারম্যান নাবিমা প্রিগম এনবিবি এর িভাপবতক্ে িম্প্রবত ধর্ ষণ বৃবির কারণ এিং বনরিক্নর 

উপায় শীর্ ষক ওক্য়বিনার অনলাইক্ন অনুবিত হয়। কবমশক্নর প্রচয়ারম্যান ধর্ ষকক্ের িামাবজকভাক্ি িয়কট করার পাশাপাবশ ধর্ ষক্ণর 

বশকার নারী ও বশশুর পাক্শ িমাক্জর িকলক্ক এবগক্য় আিার আহ্বান জানান।    

িভায় নারী ও বশশুর েবত িবহংিতা, ধর্ ষক্ণর ঘটনা বৃবির বির্ক্য় উক্েগ েকাশ করা হয়। পাশাপাবশ বনম্নবলবখত সুপাবরশ তুক্ল 

ধরা হয়। কবমশন এিকল সুপাবরশ শীঘ্রই িরকাক্রর বনকট প্রেরণ করক্ি।  

        নারী ও বশশুর েবত িবহংিতা ও ধর্ ষণ িক্ে নারী ও  বশশু বনয ষাতন েমন আইক্নর িংজ্ঞািহ বিবভন্ন ধারায় িংক্শাধন 

আনার পাশাপাবশ আমাক্ের মানবিকতার পবরিতষন করা 

        বশশুক্ের পাবরিাবরক ও ননবতক বশক্ষা প্রেওয়ার পাশাপাবশ মাতা-বপতাক্ক তাক্ের িন্তানক্ের নজরোবরক্ত রাখা 

        ইন্টারক্নক্ট বশশুক্ের পণ ষগ্রাবি প্রেখাক্ক কক্ ারভাক্ি বনয়ন্ত্রণ করার জন্য দ্রুত কায ষকরী পেক্ক্ষপ গ্রহণ করা 

        নারী ও বশশুর েবত িবহংিতা েবতক্রাক্ধ জয় এযাপক্ির কায ষকরী ব্যিহার বনবিত করা 

        নারী ও বশশুর েবত িবহংিতা িক্ে বভকটিমক্ক সুরক্ষা এিং তাঁক্ক আইবন িহায়তা প্রেওয়া  

িভায় কবমশক্নর  িম্মাবনত িেস্য প্রজিবমন আরা প্রিগম এিং ি. নমিতা হালদার এনমিমি, ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ের িামাবজক 

বিজ্ঞান অনুর্ক্ের বিন ি. িায়দকা হামলি, জয়বি িমাদ্দার, প্রজলা জজ, প্রলবজিক্লটিভ এিং িংিে বির্য়ক মন্ত্রনালক্য়র উপ িবচি 

জান্নাতুল প্রিরক্েৌি, মবহলা ও বশশু বির্য়ক মন্ত্রনালক্য়র উপিবচি িাবিনা প্রিরক্েৌি, এটিএন বনউজ এর প্রহি অি বনউজ মুবন্ন িাহা, 

ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়ের গনিংক্যাগ ও িাংিাবেকতা বিভাক্গর িহক্যাগী অধ্যাপক শিনম আবজম, প্ররাক্কয়া কবির, বনি ষাহী পবরচালক, 

বিএনবপএি, শাবহন আনাম, বনি ষাহী পবরচালক, মানুক্র্র জন্য িাউক্েশন, িালমা আলী, প্রেবিক্িন্ট, িাংলাক্েশ  মবহলা আইনজীিী 

িবমবত, তািবলমা ইয়ািবমন, িহকাবর  অধ্যাপক, ঢাবি , িাংলাক্েশ মবহলা পবরর্ক্ের েবতবনবধ এিক্ভাক্কট মাসুো প্ররহানা প্রিগম 

এিং এনবজও/আইএনবজও এর েবতবনবধ, বশক্ষাবিেিহ  আরও অক্নক্ক িভায় িক্তব্য রাক্খন। 

 

 

ধন্যিাদায়ে, 

স্বাক্ষমরত/-  

িারহানা িাঈে 

জনিংক্যাগ কম ষকতষা 

জাতীয় মানিাবধকার কবমশন, িাংলাক্েশ 
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