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কৃতজ্ঞতা স্ীকার

এই টুলটি প্রস্তুত করা সম্ভব িযতা না:

সসই সমস্থ নযািীি সযাহস ছযাড়যা যযািযা সলহংসতযাি সমু্খীন হব়ে তযাবদি অলিজ্ঞতযা এেং কমমীবদি (কযায্যক্রম) সম্পবক্য  কথযা েবিবছন।  
লেবশে কবি লেশ্বজবুড় সয সমস্থ নযািী সংগঠন  সলহংসতযাি লশকযাি নযািীবদি জন্ উপযুক্ত পলিবেেযা লেধযান এেং সহযা়েতযাি পবষে 
সমথ্যন কবিবছ তযাবদি সহযা়েতযা ছযাড়যা।

সসই সে সদবশি সিকযাি যযািযা আইনগত সংস্যাি, নীলতগত উবদ্যাগ, ও প্রলতবিযাধ ও প্রলতলক্র়েযা কম্যসূলি েযাস্তেযা়েবনি মযাধ্বম নযািী 
ও সমব়েবদি লেরুবধে সলহংসতযা (‘VAWG’) েন্ধ কিযাি জন্ পদবষেপ  লনব়েবছ।

অব্রেলি়েযা সিকযাি, যযািযা সলহংসতযাি লশকযাি নযািী ও সমব়েবদি জন্ প্রব়েযাজনী়ে সসেযা সম্পলক্য ত জযালতসংবেি সযৌথ কম্যসূলিি অন্তম 
প্রধযান দযাতযা, তযাবদি সহযা়েতযা ছযাড়যা। 

লিএডযােিলুজ (VAWG) এি প্রলত সযাড়যা প্রদযানকযািী কম্যসূলি ও কবম্যি লেকযাবশি সষেবরে জযালতসংবেি প্রলতশ্রুলত িিমযান িব়েবছ। এই 
টুিটি প্রস্তুত কিবত সহযা়েতযা়ে লনযুক্ত জযালতসংবেি সংস্থযাগুলি তযাবদি সম়ে এেং জ্ঞযান সকবিি সযাবথ িযাগযািযালগ কবিবছ যযাবত আমিযা 
লনলচিত কিবত পযালি সয আমিযা সলহংসতযাি লশকযাি নযািী ও সমব়েবদি জন্ মযানসম্ত, ও অপলিহযায্য পলিবেেযাি লেধযান উন্নত কিবত 
পযালি।  লেলিন্ন সংস্থযা সযমন ক্যালিওপ লমংইরু, ক্যাবিযালিন মীনে, শযাি্যট সহমবমস্যাদ িডু, লি়েযা েযাইসন, লেলরিস ডযানকযান, সযালদক 
সস়েদ, সমলিসযা আিিযািযাবডযা, এ.এইি. মনজরুুি কলেি, লরিবজট হ্যানকক, এেং আবিজযাবদ্যা সযানবিজ (ইউএন উইবমন); শ্রুলত 
মজমুদযাি (নযািীবদি প্রলত সলহংসতযা েন্ধ কিবত জযালতসংবেি রিযাস্ ফযান্ড); ি্যাবিলি সিেক্স, ক্যাউলদ়েযা েযাবিযালন এেং সস্ন লফফযাি 
(ইউএনওলডলস); সসযালফব়েন েযািযা (ইউএনলডলপ); এেং ক্যাবমিন লসগলি (জযালতসংে শযালতি অলিযযান কযায্যক্রম  - পুলিশ লেিযাগ) 
সহ অন্যান্য সংস্া ও প্রহতহনহিযের িন্যবাে জানাহছি তাযের প্রহতশ্রুহত ও েতােযতর (ইনপযুটর) জন্য। 

আবিসযাদ্যা আবিসু (মযানেতযা ও অতিিু্য লক্ত); সিলিি থমযাস, সমলিসযা স্যাই়েযা, িিযা উইিসন এেং সহবিন রুবেনস্যাইন (নযািীবদি জন্ 
সেলশ্বক অলধকযাি); সজলনফযাি িং (আকুইটযাস); মযািযাই িযািলস (নযািী সজযাবটি লেরুবধে সলহংসতযাি অেসযান); সমৌলিন কযাটি্য স এেং 
লকম্যািলিনযা কযািযান্য (সসফ হিযাইজন); আইলিন লস্লনডযাি এেং রুথ মন্টবগযামযালি (ইন্টযািন্যাশনযাি সসন্টযাি ফি লক্রলমনযাি ি লিফম্য 
অ্যান্ড লক্রলমনযাি জযালস্স পলিলস, ি্যাঙু্িযাি, কযানযাডযা); মযালি়েযা লিব্যালি়েযা ‘ম্যালিক’ ক্যাবরিিযা ে্যাবিজযা এেং অলনিস্যা ফযাি-দতুিযা 
সযাবতিযাস (স্যােযাি সনটও়েযাক্য  অে উইবমন লপস লেল্যািস); িযািকুযা সপযাপযা এেং লি়েযা এেযাদযা লিওংসন (আতিজ্য যালতক উন্ন়েন আইন 
সংস্থযা); ক্যাসযাদ্যা আিতযাগ্যালস়েযা মযাথ্যযা, সযািযাহ িইুস লনি এেং শযামীমযা সেগম (ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাবসযালসব়েশন অে উইবমন পুলিশ); 
এেং সডবেযািযা সরেডি (ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাবসযালসব়েশন অে উইবমন পুলিশ এি সিযাপলত)সহ সকি উপবদষ্যা গ্রুবপি সদস্বদি 
প্রযুলক্তগত সহযা়েতযাি জন্ আতিলিকিযাবে কৃতজ্ঞতযা জযানযালছি। 

গ্যাহযাম গবল্ন, সগলি ক্যাম্পবেি এেং নীিম সিকযালি়েযাি উবলেখবযযাগ্ অেদযান ছযাড়যা এই হ্যান্ডেকুটি প্রস্তুত কিযা সম্ভে হবতযা নযা। 
তযািযা প্রবত্বক হ্যান্ডেবুকি প্রস্তুতকযালিন সমব়ে লদকলনবদ্যশনযা এেং যবথষ্ প্রযুলক্তগত সহযা়েতযা প্রদযান কিযা়ে তযাবদি আতিলিকিযাবে 
ধন্েযাদ জযানযাই।

সিখক: লমিবকযা ফযান্যযাবদেজ, প্রধযান পিযামশ্যদযাতযা এেং সজন টযাউন্সবি, লসলন়েি পুলিশ উপবদষ্যা এেং আন্তজ্াহতক নারী পহুলি সংস্ার 
প্রিান হনব্ািী।



আে্যক্ষরসেহটি ও সংহক্ষপ্তসার তাহলকা

এহসই অ্যাডিযান্স িযাইল্হুড এক্সবপলিব়েবন্সস (ইউবক)

এহপটি অ্যাবসযালসব়েশন ফি দ্ লপ্রবিনশন অফ টি্য যাি

হবএডাবলুহপ লরিটিশ অ্যাবসযালসব়েশন ফি উইবমন ইন পুলিলশং

হব আই এইচ েসলন়েযা ও হযাবজ্য বগযালিনযা

হবএেই ব্্যাক এন্ড মযাইবনযালিটি এথলনক (ইউবক)

হসইহডএডাবলু কনবিনশন অন দযা এলিলমবনশন অফ অি  
ফিমস অফ লডসলক্রলমবনশন্স এবগনস্ উইবমন

হস ই এফ এে িযাইল্, আলি্য এন্ড সফযাস্যড ম্যাবিজ

হসহডহস সসন্টযাি ফি লডলজজ কবট্যাি এন্ড লপ্রবিনশন 
(ইউএস)

হস আর হস কবমটি  ফি দ্যা িযাইটস অফ দ্ িযাইল্

হসহসটিহি সক্যাজ সযালক্য ট সটলিলিশন

হসএলএসহপহড সিযাকযাি লসলকউলিটি কযাউলন্সি ফি দ্ লপ্রবিনশন 
অফ লডলিংকুইলন্স

হসআর-হিএডাহলি-
উহজ

কনললি্ লিবিবটড িযাব়েযাবিন্স এবগইনস্ উইবমন 
এন্ড গযাি্যস

হস এস আই ক্রযাইম লসন ইনবিসটিবকশন

হস এস ও লসলিি সসযাসযাইটি অিগযানযাইবজশন

হস হপ এস িযাউন্ড প্রলসলকউশন সযালি্য স (ইউবক)

হসহিএফ কলম্পবটলন্স এন্ড ি্যািজু সরেমও়েযাক্য  ইউবক

হডএএসএইচ ডবমলস্ক অ্যালেউজ স্লকং হ্যািযাসবমন্ট এন্ড 
অনযাি সেইজড িযাব়েযাবিন্স টুি (ইউবক)

হডহসএএফ সজবনিযা সসন্টযাি অফ লসলকউলিটি সস্ি গি-
সন্যন্স

হবআইডহলিউটিএ লডবজেি উইবমন ইন আলরেকযা

হডএনএ লডঅলক্সিযাইবেযালনউলক্ল়েক এলসড

হডহপইটি পিযাশী ইিযািবু়েশন এন্ড সরিলনং লডলিশন- 
ইউএন লডপযাট্য বমন্ট অফ লপস অপযাবিশন্স

হডআরহস সডবমযাবক্রটিক লিপযােলিক অফ কবঙ্গযা

হডহি ডবমলস্ক িযাব়েযাবিন্স 

হডহিহপএনএস ডবমলস্ক িযাব়েযাবিন্স প্রবটকশন সনযাটিবশস 
(ইউবক)

হডহিহপওএস ডবমলস্ক িযাব়েযাবিন্স প্রবটকশন অড্য যািস 
(ইউবক)

ইআইহজই ইউবিযালপ়েযান ইনলস্টিউট ফি সজন্ডযাি ইকু়েযালিটি

ইএসহপ এবসনলশ়েযাি সযালি্য স প্যাবকজ ফি উইবমন এন্ড 
গযাি্যস সযােবজ্ টু িযাইওবিন্সসঃ সকযাি এলিবমন্টস 
অ্যান্ড সকযা়েযালিটি গযাইডিযাইনস

ইডাহলিউ হপ এ এলমবিটস উইবমন পুলিশ এবসযালসব়েশন

ইহিহড ইবেযািযা িযাইিযাস লডলজজ

এফহিহড ফ্যালমলি এন্ড ডবমলস্ক িযাব়েযাবিন্স (অব্রেলি়েযা)

এফহজে/হস লফবমি সজলনটযাি লমউটিবিশন/কযাটিং

এফএলও ফ্যালমলি লি়েযাবজযা ঁঅলফসযাি

এস এস ইউ ফ্যালমলি সযাবপযাট ইউলনট অফ লসলিব়ে লিব়েযান 
পুলিশ 

হজহবহি সজন্ডযাি সেইজড িযাব়েযাবিন্স

হজএন ডাবলহুপ স্যােযাি সনটও়েযাক্য  অফ উইবমন্স লপসলেল্যাস্য

এইচএে হযাি সমলজলস্স গিবম্যন্ট (ইউবক)

এইচএেআইহস হযাি সমলজলস্স ইনসবপকবটযাবিট অফ কন্সটযােিুযা-
লি (ইউবক)

এইচএেআইহসএ-
ফআরএস

হযাি সমলজলস্স ইনসবপকবটযাবিট অফ কন্সটযাে-ু
িযালি অ্যান্ড ফ্যাআি অ্যান্ড সিসলকউ সযািলি-
সসস (ইউবক)

আইএহসহপ ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাবসযালসব়েশযান অফ িীফ অফ 
পুলিশ 

আইএডাবলহুপ ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাবসযালসব়েশযান অফ উইবমন 
পুলিশ

আইহবএসএ ইবমজ সেইজড সসক্সিু়েযাি এলেউস  

আইহসহস ইন্টযািন্যাশনযাি লক্রলমনযাি সকযাট্য  

আইহসটি ইনফিবমশন অ্যান্ড কমলুনবকশন সটকবনযািলজ 

আইহসহিএস ইন্টযািন্যাশনযাি ক্রযাইম লিকটিমস সযাবি্য

আইহড আইবডনটিটি 

আইহডহিএ ইলন্ডবপবন্ডন্ট সডযাবমলস্ক িযাব়েযাবিন্স অ্যাডিযাই-
জযাি (ইউবক)

আইএইচআরএল ইন্টযািন্যাশনযাি লহউম্যান িযাইটস ি

আইএইচএল ইন্টযািন্যাশনযাি লহউম্যালনবটলি়েযান ি

আইএফহিহসহস ইলিন়ে ফ্যালমলি িযাব়েযাবিন্স ফিবমটিং কযাউলন্সি 
(ইউএস)

আইএলও ইন্টযািন্যাশনযাি সিেযাি অগ্যযানযাইবজশন

আইহপহি ইলন্টবমট পযাট্য নযাি িযাব়েযাবিন্স

আইএসএ ইনফবম্যশন সশ়েযালিং এলগ্বমন্টস

আইএসহপ ইন্টযািবনট সযালি্য স সপ্রযািযাইডযাি

মকআরহপএ সকযা়েযালিশন ফবস্যস পযােলিক সপস (ইবদেযাবনলশ-
়েযা)

এলহজহবটিআই সিসলে়েযান, সগ, েযাইওবসক্সিু়েযাি, রিযান্সবজন্ডযাি 
এন্ড ইন্টযািবসক্স

এলএসহস সিযাকযাি লসলকউলিটি কযাউলন্সি

এে&ই মলনটলিং এন্ড ইিযািবু়েশন

এেএআরএহস মযালটি এবজলন্স লিস্ অ্যাবসসবমন্ট কনফযাবি-
ন্স (ইউবক)



এেআইএনইউএস-
হসএ

ইউনযাইবটড সনশনস মযালটিডযাইবমনশনযাি ইলন্ট-
সগ্বটড স্্যালেিযাইবজশন লমশন ইন দযা সসট্যাি 
আলরেকযান লিপযােলিক

এেআইএনইউএ-
সএেএ 

দ্ ইউনযাইবটড সনশনস মযালটিডযাইবমনশনযাি 
ইলন্টবগ্বটড স্্যালেিযাইবজশন লমশন ইন মযালি

এেআইএনইউএস-
টিএএইচ

দ্ ইউনযাইবটড সনশনস স্্যালেিযাইবজশন লমশন 
ইন হযাইলত

এেওআই লমলনল্রে অফ ইবন্টলি়েি

এেওএনইউএসহসও ইউনযাইবটড সনশন অগ্যযানযাইবজশন স্্যালেিযাইবজশন 
লমশন ইন দযা লড আি কবঙ্গযা

এেহপএস মযািযাই পুলিশ সযালি্য স

এেএসহস লমউলনলসপযাি লসলকউলিটি কযাউলন্সি

এেএসহসযে সমছযা সদ সসগুলিডযাড সড লসলড জিুযাবিজ 
(সমলক্সবকযা)

এেডাবলুহসআই লমলসং উইবমন্স কলমশন অফ ইনবকযা়েযালি 
(লরিটিশ কিযালম়্েযা, কযানযাডযা)

এনহজও নন -গি্য বমন্টযাি অিগযানযাইবজশন

এনওএসহপআই ন্যাশনযাি আউটকযাম স্্যান্ডযাড্য স ফি পযািলপবরিটি 
ইন্টযািবিনশনস (অব্রেলি়েযা)

এনহপহসহস ন্যাশনযাি পুলিশ লিপস কযাউলন্সলস(ইউবক)

ওএইচহডআইআর অলফস ফি সদবমযাক্রযালতক ইনলস্টিউশনস এন্ড 
লহউম্যান িযাইটস অফ দযা ওএসলসই

ওএসহসই অগ্যযানযাইবজশন ফি লসলকউলিটি এন্ড কিপবি-
শন ইন ইউবিযাপ

হপহপই পযাবস্যযানযাি প্রবটল্ি ইকুইপবমন্ট

হপএসহিডাবলু পুলিশ সস্শন লিলজটিস উইক

আরহসএেহপ ি়েযাি ক্যানযালদ়েযান মযাউবন্টড পুলিশ

আরএস লিপযােলিকযা স্যািসকযা (েসলন়েযা ও হযাবজ্য বগযা-
লিনযা)

এসএএলডাবলু স্মি আম্যস অন্ড িযাইট উইপন্স

এসএআরহস সসকু্স়েযাি অ্যাসযাউটি সিফযাবিি সসন্টযাি

হসইইএসএ হস সযাউথ ইস্যান্য এন্ড ইস্যান্য ইউবিযাপ লক়্েযালিং 
হযাউস ফি দযা কবট্যাি অফ স্মি আম্যস এন্ড 
িযাইট উইপন্স 

এসহজহবহি সসক্সিু়েযাি সজন্ডযাি সেইজড িযাব়েযাবিন্স 

এসহজএফ ্রে্যাবটলজক গযাইবডন্স সরেমও়েযাক্য  ফি ইন্টযািন্যা-
শনযাি পুলিশ লপসলকলপং ইউ এন

এসএলহপ লসব়েিযা লিওন পুলিশ

এসওহপ স্্যান্ডযাড্য  অপযাবিটিং প্রলসলডউি

এসএসআর লসলকউলিটি সস্ি লিফম্য

এসহিআরআই সসকু্স়েযাি িযাব়েযাবিন্স লিিযাজ্য  ইলনলশব়েটিি

ইউযক ইউনযাইবটড লকংডম

ইউএন দ্যা ইউনযাইবটড সনশনস

ইউএনএএেআইহড ইউনযাইবটড সনশনস হযাইলরিড অপযাবিশন ইন 
দযািঁফুি

ইউএনআইহসইএফ ইউনযাইবটড সনশনস লিব্রেনস ফযান্ড 

ইউএন হডইএসএ দযা ইউনযাইবটড সনশনস লডপযাট্য বমন্ট অফ ইকবনযা-
লমক অন্ড সসযাশি আবফ়েযািস

ইউএন হডহপও দ্ ইউনযাইবটড সনশনস লডপযাট্য বমন্ট অফ লপস 
অপযাবিশন্স

ইউএন ইহসওএসওহস দ্ ইউনযাইবটড সনশনস ইবকযানলমক অ্যান্ড 
সসযাশ্যাি কযাউলন্সি

ইউএনএফহপএ দ্ ইউনযাইবটড সনশনস পপুবিশন ফযান্ড

ইউএনএইচহসএই-
চআর

দ্ ইউনযাইবটড সনশনস অলফস অফ দযা হযাইক-
লমশনযাি ফি লহউম্যান িযাইটস

ইউএনএইচহসআর দ্ ইউনযাইবটড সনশনস অলফস অফ দযা হযাইক-
লমশনযাি ফি লিফুলজস

ইউএনইএফইএল ইউনযাইবটড সনশনস ইনবরিম সফযাস্য ইন সিেযানন

ইউএনএেইইআর ইউনযাইবটড সনশনস লমশন ফি ইেিযা ইমযািবজ-
লন্স সিসপন্স

ইউএনএেইএল ইউনযাইবটড সনশনস লমশন ইন িযাইবেলি়েযা

ইউএনএেইএস ইউনযাইবটড সনশনস লমশন ইন দযা সুদযান

ইউএনএেআইট ইউনযাইবটড সনশনস ইলন্টবগ্বটড লমশন ইন ইষ্ 
লতমিু

ইউএন ওহসএইচএ ইউনযাইবটড সনশনস অলফস ফি দ্ কলন্ডশন 
অফ ইউলনবটলি়েযান অ্যাবফ়েযাস্য

ইউএনওহডহস ইউনযাইবটড সনশনস অলফস ফি ড্যাগস অ্যান্ড 
ক্রযাইম

ইউএন ওএইচহসএ-
ইচআর

অলফস অফ লদ ইউনযাইবটড সনশনস হযাইকলমশ-
নযাি ফি লহউম্যান িযাইটস

ইউএন ওআরওএ-
লএসই

ইউনযাইবটড সনশনস অলফস অফ রুবি অফ ি 
অ্যান্ড লসলকউলিটি ইনলস্টিউশনস

ইউএন এস হস আর ইউনযাইবটড ন্যাশনযাি লসলকউলিটি কযাউলন্সি সি-
জবুিশন

ইউএস ইউনযাইবটড সস্টস অফ আবমলিকযা

হিএডাবলহুজ িযাব়েযাবিন্স এবগইনস্ উইবমন এন্ড গযাি্যস

ডাবলহুসইউ উইকবনস সক়েযাি ইউলনট

ডাবলএুইচও ও়েযাল্্য  সহিথ অগ্যযানযাইবজশন

ডাবলএুলহব উইবমন্স লিবগি এন্ড লহউম্যান িযাইটস েু্ বিযা

ডাবলহুপওএন উইবমন পুলিশ অলফসযাস্য সনটও়েযাক্য  ইন সযাউথ 
ইস্ ইউবিযাপ





সহুচপত্র
কৃতজ্ঞতা স্ীকার

আে্যক্ষরসেহটি ও সংহক্ষপ্তসার তাহলকা

প্রথে অি্যা়ে: িূহেকা

হবিতী়ে অি্যা়ে: ে্যাযনজার ও টিে হলডার হিসাযব পাথ্ক্য ততরী করা 

তৃতী়ে অি্যা়ে: প্রহতযরাি

চতুথ্ অি্যা়ে: প্রাথহেক মোগাযোগ

পঞ্চে অি্যা়ে: তেন্ত

ষষ্ঠ অি্যা়ে: হনরাপত্া এবং সরুক্ষা

সপ্তে অি্যা়ে: সেথ্ন এবং সিা়েতা

অটিে অি্যা়ে: হবচার সংস্াগুহলর েযি্য সেন্ব়ে

নবে অি্যা়ে: মোগাযোগ

েিে অি্যা়ে: VAWG-এর প্রহত কাে্কর ও জবাবহেহিতােলূক পহুলিী 

প্রহতহরি়োর জন্য প্রহতষ্ঠান হনে্াণ

একােি অি্যা়ে: মজন্ার-প্রহতহরি়োিীল পহুলহিং বাস্তবা়েযনর চ্যাযলঞ্জ এবং মকৌিল

বিােি অি্যা়ে: হবচাযরর িারাবাহিকতা (জাহটিস কহটিহনউে)

ত্রয়োেি অি্যা়ে: VAWG তেযন্ত উেী়েোন সেস্যা

চতুে্ি অি্যা়ে: জনস্াস্্য হবষ়েক জরুরী অবস্া এবং সংঘাতিীন োনহবক সংকট

পঞ্চেি অি্যা়ে: িব্দযকাষ এবং গ্রন্থপহঞ্জ 
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নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা (‹VAWG ) দীঘ্রদন ধকি
এ�টি রবসৃ্তত এবং সব্জনীন মযানবযারধ�যাি ইসু্ রেকসকবই রবকবরচত 
েকয় আসকে, েযাি মকূি িকয়কে অসম শরক্ত সম্প�্, �যাঠযাকমযাগত 
অসমতযা এবং দ্বষম্। এটি অনমুযান �িযা েয় যে রব ব্যাপী 
রতনজকনি মকধ্ এ�জন নযািী (৩৫ শতযাংশ) শযািীরি� বযা 
যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি েন, েযা যবরশিভযাগ যক্করে এ�জন 
অন্তিঙ্গ সঙ্গীি

1

 দ্যািযা সংঘটিত েয় এবং এই পরিসংখ্যান যেৌন 
েয়িযারনি অন্তভ্ুক্ত নয়। রভএির উরজি (‘VAWG’) অন্যান্ 
ধিকণি মকধ্ িকয়কে রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা�যাণ্ড (েযাক� ‹নযািীেত্যা  
বিযা েয়), সঙ্গী বযাকদ অন্যান্কদি  দ্যািযা যেৌন সরেংসতযা; যেৌন 
রনপী়িন এবং অন্যান্ ধিকনি যজযািপূব্� কমি উকদেকশ্ পযাচযাি; 
যমকয়কদি যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত/�যারযা এবং অন্যান্ ক্রত�ি অভ্যাস 
যেমন রশশু, বযাি্রববযাে এবং যজযািপূব্� রববযাে, এবং তথযা�রথত 
‹সম্যান িক্যাকথ্ েত্যা (অনযাি র�রিং) নযািী ও যমকয়িযা প্যায়ই 
ধযািযাবযারে�তযাি অংশ রেকসকব সরেংসতযাি এ�যারধ� ধিকণি 
অরভজ্তযা িযাভ �কি। সমযাকজি রবরভন্ন যক্করে যেমন  শযারন্ত বযা 
সংঘকষ্ি সমকয়, অথবযা দ্ক ি যপ্রক্কত - এবং পরিবযাকিি মকধ্, 
�মস্্কি, সু্ককি, সম্প্রদযাকয়ি মকধ্, অনিযাইন এবং সব্জনীনভযাকব 
তযািযা সরেংসতযাি  সমু্রখন েয়।

2

রবরভন্ন ধিকনি প্মযাণ আকে যে র�েু ব্রক্ত, সম্প্রদযায় এবং 
সযামযারজ� �যািণ এবং শত্ উচ্চ মযারেযাি VAWG সংঘটিত েওয়যাি 
সযাকথ েুক্ত। এি মকধ্ িকয়কে পুরুষতযারন্ত্র�তযা এবং নযািীত্ব 
সম্পর�্তচযািপযাকশি পৃথ� এবং সরম্রিত রব যাস এবং রনয়ম, 
এবং পযাবরি� এবং প্যাইকভর যস্পকস অসম এবং অনমনীয় রিঙ্গ 
ভূরম�যা েযা পুরুষকদি জীবকনি রবরভন্ন রদক�ি যবরশ ক্মতযা প্দযান 
�কি। অন্যান্ ঝঁুর�ি �যািণগুরিি মকধ্ িকয়কে পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি সযামযারজ� গ্েণকেযাগ্তযা, অথ্ননরত� রনিযাপত্যােীনতযা, 
মদ (অ্যািক�যােি) এবং অন্যান্ পদযাকথ্ি ক্রত�যাি� 
ব্বেযাি, যবকঁচ থযা�যাি জন্ প্কয়যাজনীয় এবং মযানসম্ত যসবযাি 
প্কবশযারধ�যাকিি (অ্যাকসেকসি) অভযাব, এবং পুরুষতযারন্ত্র� রনয়কম 
রনরেত রিঙ্গ-দ্বষম্মিূ� নীরত এবং আইরন �যাঠযাকমযা।

3

 আিও 
শরক্তশযািী প্মযাণ িকয়কে যে দ্শশব এবং দ্�কশযাকি সরেংসতযা এবং 
ক্রত�যাি� রিঙ্গীয় রনয়মগুরিি সংস্পকশ্ আসযাি পি পিবত  
জীবকন সরেংসতযা ঘরযাকনযা বযা অরভজ্তযা েওয়যাি স যাবনযা বরৃধে 
পযায়।

১  World Health Organisation (2013), Global and regional 
estimates of violence against women, at: https://www.who.int/
publications/i/item/9789241564625.  

২  UN Women (2020), COVID-19 and Ending Violence Against 
Women and Girls, at: https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-
ending-violence-against-women-and-girls.

৩  UN Women (2020), Prevention: Violence against women and 
girls and COVID-19, at: https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-
women-and-girls-and-covid-19.

েরদও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি  উপি সরেংসতযাি
ক্রত  মযািযাত্�, এটি শুধু নযািী ও যমকয়কদি সমস্যা নয়; রিঙ্গ 
রভরত্� দ্বষম্ এবং VAWG এি অকন� যনরতবযাচ� পরিণরত 
িকয়কে পরিবযাি, সম্প্রদযায় এবং সমযাকজি উপি । উদযােিণস্রূপ 
বিযা েযায় যে, ২০১৬ সযাকি নযািীি প্রত সরেংসতযাি দ্বর � খিচ 
ধিযা েকয়রেি ১.৫ রট্রিয়ন িিযাি।

4

 রিঙ্গ দ্বষম্ বণব্যাদ, আতঙ্
(যজকনযাক�যারবয়যা), অথ্ননরত� অন্যায়, জিবযায় ুসংরিযান্ত অরবচযাি 
এবং অন্যান্ রনপী়িকনি ব্বস্যাি সযাকথও সম্পর�্ত। অতএব এরযা 
স্পষ্ট যে VAWG এি পরিসমযারতিই শুধুমযারে এ�টি উকদেশ্ নয় বিং 
এি আকি�টি উকদেশ্ েি রিঙ্গ সমতযা অজ্ন েযা যর�সই উন্নয়কনি 
জন্ রনধ্যারিত ২০৩০ এি একজন্যাি িক্্গুরিি মকধ্ এ�টি । 
এরযা েযা়িযাও যর�সই উন্নয়কনি অন্যান্ িক্্মযারেযা যেমন দযারিদ্্ 
দিূী�িণ, স্যাস্্কসবযা এবং রশক্যায় প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস), 
রিকসন্ট ওয়যা�্ (শযািীন �যাজ) এবং এ�টি ন্যায়সঙ্গত এবং 
শযারন্তপূণ ্সমযাজ রবরনময্াণ �িযাি জন্ও VAWG এি পরিসমযারতি 
গুরুত্বপূণ।্

5

ঞ্িএিোবলঞু্জ (VAWG) এবং 
ক�োঞ্িি-  অঞ্তমোঞ্র
�কিযানযাভযাইিযাস   অরতমযারিি প্যাদভ্ুযাব (য�যারভি -১৯) 
VAWG- এি সযাকথ েুক্ত অকন� ঝঁুর�ি �যািণক� ব্যাপ�ভযাকব 
বযার়িকয় রদকয়কে।

6

 উদীয়মযান তথ্ রনকদ্শ �কি যে, য�যারভি -১৯ 
এি প্যাদভ্ুযাকবি পি যথক�, VAWG সংরিযান্ত সরেংসতযা,  রবকশষ 
�কি পযারিবযারি� সরেংসতযা, অকন� বরৃধে যপকয়কে, েযাক� ‹েযায়যা 
মেযামযািী  বকি রেকসকব বণন্যা �িযা েকয়কে।
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 নযািী ও যমকয়কদি
রনে্যাতন�যািীকদি সযাকথ ঘকি আরক� থযা�কত েকচ্। তযািযা এ�রদক� 
যেমন সরেংসতযাি খবি রদকত অক্ম আবযাি অন্রদক� স্যাভযারব� 
সেযায়তযা পযাকচ্ নযা।  ২০২০ সযাকিি এরপ্ি মযাকস, রবকশষজ্িযা 
ধযািণযা �কিরেকিন যে প্রত রতন মযাস ধকি রব জকু়ি ি�িযাউন 

৪  UN Women (2016), ‘The Economic Costs of Violence 
Against Women’, Remarks by UN Assistant Secretary-General 
and Deputy Executive Director of UN Women, Lakshmi Puri, at 
the High-level discussion on the ‘Economic Cost of Violence 
against Women’ at: https://www.unwomen.org/en/news/
stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-
of-violence-against-women.  

৫  Report of the Secretary-General on the Intensification of efforts 
to eliminate all forms of violence against women and girls 
(2020), at: https://undocs.org/en/A/75/274  

৬  Report of the Secretary-General on the Intensification of efforts 
to eliminate all forms of violence against women and girls 
(2020), https://undocs.org/en/A/75/274.   

৭  See, for example, remarks of the Secretary-General Antonio 
Guterres on the International Day for Elimination of Violence 
against Women (2020), at: https://www.un.org/sg/en/
content/sg/speeches/2020-11-25/remarks-international-day-
for-elimination-of-violence-against-women.  

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women
https://undocs.org/en/A/75/274
https://undocs.org/en/A/75/274
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-11-25/remarks-international-day-for-elimination-of-violence-against-women
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-11-25/remarks-international-day-for-elimination-of-violence-against-women
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-11-25/remarks-international-day-for-elimination-of-violence-against-women


11  প্থম অধ্যায়

ব্বস্যা অব্যােত থযা�কি, অরতরিক্ত ১৫ রমরিয়ন নযািী ও যমকয়িযা
(বযারি�যা) সরেংসতযাি মকুখযামরুখ েকব।

8

র�েু যদকশ, যেল্পিযাইকন
�ি পযঁাচগুণ বরৃধে যপকয়কে।

9

এমনর� মেযামযািীি আকগও, অকন� নযািী এবং যমকয়কদি রনিযাপত্যা, 
সুিক্যা, সেযায়তযাি জন্  প্কয়যাজনীয় রবনযা মকূি্ সিবিযাে�ৃত 
প্কয়যাজনীয় যসবযা যেমন জরুিী যেল্পিযাইন, সময়মত পুরিশ এবং 
ন্যায়রবচযাি যস কিি প্রতররিয়যা, স্যাস্্কসবযা, রনিযাপদ বযাসস্যান, 
আ য় এবং মকনযা-সযামযারজ� পিযামশ্সে অন্যান্ যসবযায় প্কবশযা-
রধ�যাকিি (অ্যাকসেকসি) ঘযাররত রেি। যে স�ি যসবযায় তযাকদি 
প্কবশযারধ�যাি রেি যসগুকিযা সযাধযািণত �ম অথ্যারয়ত, রন্মযাকনি, 
অসংেত বযা পে্যাতি মযাকনি নয়। রবরভন্ন গকবষণযায় যদখযা যগকে 
যে সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি মকধ্ মযারে ৪০ শতযাংশ য�যাকনযা 
ধিকনি সযােযাে্ যচকয়কে এবং ১০ জকনি মকধ্ ১ জন পুরিকশি 
সযােযাে্ যচকয়কে।

10

ি যা, প্রতকশযাকধি ভয়, বযা র�ভযাকব সযােযাে্
পযাওয়যা েযায় যস সম্পক�্ জ্যাকনি অভযাকবি �যািকণ অকনক�ই 
তযাকদি অরভজ্তযা আনষু্যারন� প্ররিয়যাগুরিকত রিকপযার্ �কিন নযা।  
রবরভন্ন ধিকণি এবং পিস্পি দ্বষকম্ি রশ�যাি নযািী ও যমকয়িযা 
(বযারি�যািযা)-যেমন অরভবযাসী নযািী, প্রতব ী নযািী বযা গ্যামীণ 
ও প্ত্ন্ত অঞ্চকি বসবযাস�যািী নযািীিযা- সরেংসতযাি সমু্খীন 
েওয়যাি ঝঁুর�কত িকয়কে এবং তযাকদি প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা পযাওয়যাি 
স যাবনযা �ম।

যেকেতু স্যাস্্, পুরিশ এবং ন্যায়রবচযাি যসবযা প্দযান�যািীিযা য�যারভি 
-১৯ সংরিযান্ত রবষয় এবং সংরলেষ্ট পরিণরত রনকয় �যাজ �িযাি ব্স্ত 
থযা�কেন, ধষ্কণি র রন�যাি ব্বস্যাপনযা, মযানরস� স্যাকস্্ি মিূ্যায়ন 
এবং সরেংসতযায় যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি ে  যনওয়যাি পযাশযাপযারশ 
ন্যায়রবচযাকিি রনরচিকতি প্ররিয়যা বযাধঁযাগ্স্ েকচ্। এই অরতমযারি 
িক্ িক্ সম্খুসযারিি  নযািী স্যাস্্ ও সযামযারজ� খযাকতি �ম কদিও 
য�যারভি -১৯ সংরিমকণি ঝঁুর�কত য�কিকে; যে স�ি নযািীিযা 
অনযানষু্যারন� অথ্নীরতকত খযাকত �যাজ �কি এবং েযািযা সযামযারজ� 
সুিক্যাি খুব �মই পযায় অথবযা রব�ল্প আকয়ি সুকেযাগ যনই যস 
স�ি নযািীকদি জন্ অথ্ননরত� অরনিযাপত্যা বরৃধে যপকয়কে, এবং 
িক্ িক্ যমকয়কদি সু্ককি প়িযাকশযানযা ব  েবযাি উপরিম েকয়কে  
এবং তযািযা বযাি্ রববযাকেি ঝঁুর�ি সম্খুীন েকয়কে। আিও অনমুযান 
�িযা েকয়কে যে অরতমযারিও অরতরিক্ত ৪৭ রমরিয়ন নযািী ও 

৮  UNFPA (2020), Impact of COVID-19 Pandemic on Family 
Planning and Ending Gender-Based Violence, Female Genital 
Mutilation and Child Marriage, at: https://www.unfpa.org/
sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_
UNFPA_24_April_2020_1.pdf

৯  UN Women (2020), Facts and Figures: Ending Violence 
Against Women, at: https://www.unwomen.org/en/what-we-
do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes. 

১০  See: https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/
WorldsWomen2015_report.pdf

যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) দযারিদ্্সীমযাি রনকচ যঠকি যদকব।
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 �কি, 
এই স�ি নযািীকদি অগ্গরত িক্যা, মরুক্তি রবষকয় আকিযাচনযা, 
এবং যসইসযাকথ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি প্কয়যাজন যমরযাকত 
জরুিী পদকক্কপি প্কয়যাজনীয়তযাি উপি যজযাি যদওয়যা েকয়কে। এটি 
প্রতকিযাধ প্কচষ্টযায় অরধ�তি রবরনকয়যাকগি প্কয়যাজনীয়তযাও তুকি 
ধিযা েকয়কে। রভএির উরজ প্রতকিযাধকেযাগ্ এই রবষকয় আকগি যচকয় 
অকন� প্মযাণ আকে।
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অপঞ্রিোর্ পঞ্রকষবোর উপর 
জোঞ্তসংকঘর করৌথ ক োবোল কপ্রোগ্রোম
রবরভন্ন ধিকণি সরেংসতযা দিূ �িযাি জন্ নযানযান য রণি অন-ু
ঘর�কদিমকধ্ �যাে্�ি সমবিকয়ি জন্ এ�টি বহু-শৃ িযাবধে 
পধেরতি প্কয়যাজন। এি মকধ্ অবশ্ই ব্যাপ� বহু-যস িযাি এবং 
পযািস্পরি� শরক্তশযািী�িণ প্রতকিযাধ য�ৌশি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত 
েযা সরেংসতযাি মিূ �যািণগুরি অনসু যান ও যমযা�যাকবিযা �িকব। 
মযানসম্ত স্যাস্্কসবযা, ন্যায়রবচযাি এবং পুরিরশং এবং মকনযা-সযামযা-
রজ� পরিকষবযায় প্কবশযারধ�যাি প্দযান নযািী ও যমকয়কদিক� 
(বযারি�যাকদি) সরেংসতযাি পুনিযাবরৃত্মিূ� চরি ভযা কত এবং এি 
পরিণরত প্শরমত �িকত সক্ম �িকত পযাকি। সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) জন্ অত্যাবশ্� যসবযাি উপি 
জযারতসংকঘি যেৌথ দ্বর � �মসূ্চীি, েযা ইউএন  উইকমন, ইউএ-
নওরিরস, ইউএনএ�রপএ, ির উএইচও এবং ইউএনরিরপি মকধ্ 
অংশীদযারিত্ব পরিচযারিত, মিূ িক্্  েকচ্ এই গুরুতি সমস্যা এবং 
চ্যাকিঞ্জগুরিি জবযাব যদওয়যা। এটি স্যাস্্, পুরিশ, ন্যায়রবচযাি এবং 
সযামযারজ� পরিকষবযাগুরিি পযাশযাপযারশ এই যস িগুরিক� সংেুক্ত �িযাি 
সমবিয় পধেরতি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি �ীভযাকব বহু-যস িযাি 
পরিকষবযা এবং প্রতররিয়যাগুরিি উপি দ্বর � রনয়মগুরি বযাস্তবযায়ন 
�িযা েযায় যস রবষকয় রনকদ্রশ�যা প্দযান �কি।

যেৌথ �মসূ্রচি প্থম ধযাপ (২০১৩-২০১৭) অপরিেযাে্ পরিকষবযারদ 
এবং রবরভন্ন পরিকবকশ (যসটিংকস) পরিকষবযা প্দযাকনি জন্ প্যাসরঙ্গ� 
গুনগত মযান এবং সিঞ্জযামগুরিকত (রুিস) সংরিযান্ত �্যমকত 

১১  UN Women (2020), From Insight to Action: Gender Equality 
in the Wake of COVID-19, at: https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-
en.pdf?la=en&vs=5142.  

১২  For detailed information, see RESPECT Women: Preventing 
violence against women (2019) and accompanying 
Implementation package (2020), both available at: https://
www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/
respect-women-implementation-package. See further, UN 
Women (2020), Prevention: Violence against women and 
girls & COVID-19, at: https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-
women-and-girls-and-covid-19.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-prevention-violence-against-women-and-girls-and-covid-19
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যপৌেঁযাকনযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি। সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও
যমকয়কদি  জন্ অত্যাবশ্� যসবযা প্যাক�জ (একসনরশয়যাি সযারভ্স 
প্যাক�জ): মিূ উপযাদযান এবং গুণগত রনকদ্রশ�যা (‘ইএসরপ’) ২০১৫ 
সযাকিি যশকষি রদক� চযাি ু�িযা েকয়রেি। দ্বর � যিযািআউরক� 
সমথ্ন �িযাি জন্ সি�যািী, সুশীি সমযাজ, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
যবকঁচ থযা�যা নযািী, রশক্যারবদ এবং প্রতটি প্যাসরঙ্গ� যস কিি 
অনশুীিন�যািীকদি সযাকথ প্েুরক্তগত দ্বর � এবং আঞ্চরি� পিযামশ্ 
দ্বঠক�ি  মযাধ্কম রবকশষজ্ পিযামশ্দযাতযাকদি সেযায়তযায় এগুরি 
দ্তরি �িযা েকয়রেি। ২০২১ সযাকিি শুরুকত, রব ব্যাপী ৫০ টিিও 
যবরশ যদশ একসনরশয়যাি সযারভ্স প্যাক�জ ব্বেযাি �িকে, েযা 
তযাকদি বহু-যস িযাি পরিকষবযা এবং প্রতররিয়যাগুরিি দ্বর � রনয়ম 
এবং মযান বযাস্তবযায়কন সমথ্ন �কিকে।

২০১৯ সযাকিি প্থম রদক�, পযাইির (অগ্ণী) যদশগুরিি রবচযাি 
রবভযাকগ যেৌথ �মসূ্রচ বযাস্তবযায়কনি প্থম বেকি রচর ত চ্যাকিঞ্জ 
যমযা�যাকবিযাি প্কচষ্টযাি অংশ রেকসকব, ইউএন উইকমন সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) জন্ পুরিশ পরিকষবযা 
যজযািদযাি �িযাি উপি রবকশষ মকনযাকেযাগ রদকয় রিঙ্গ-প্রতররিয়যাশীি 
পুরিরশংকয়ি উপি রনকদ্রশ�যা প্স্তুকতি রসধেযান্ত গ্েন �কি। 

ইএসরপ চযাি ু�িযাি প্কচষ্টযা সক্বিও, অকন� যদকশ, এখনও �যাে্�ি 
রনয়ম�যাননু ও VAWG এি সযাকথ জর়িত স্পষ্ট প্ররিয়যাি 
অভযাব িকয়কে। র�েু যদকশ আইন প্কয়যাগ�যািীকদি জন্ ব্যাপ� 
VAWG তদন্ত প্রশক্কণি অভযাব িকয়কে। ইএসরপ (ESP) এি 
মরিউি ব্বেযাি�যািীিযা জযার স অ্যান্ পুরিরশং (মরিউি-৩) 
য�  ব্যাবেযাকিি জন্ সবকচকয় �ঠিন উপযাদযান রেসযাকব রিকপযার্ 
(রচর ত) �কিকে। 

মিূ অংশীদযাি এবং য �কেযা যািকদি (নযাগরি� সমযাজ, নযািী ও 
সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ যবকঁচ েযাওয়যা নযািীকদি সংগঠন, রদ্-পযার �্ 
পুরিশ বযারেনী, য�ৌজদযারি রবচযাি প্রতষ্যান এবং জযারতসংকঘি 
সংস্যাগুরি)) VAWG অপিযাধ তদকন্ত পুরিকশি জন্ উদীয়মযান 
সমস্যা, প্যারতষ্যারন� পক্পযাত এবং যজন্যাি সংরিযান্ত বযাধঁযাধিযা 
রবষয় রনকয় �যাজ �িযা, উচ্চ স্তকিি প্যারতষ্যারন� আস্যা অজ্কনি 
(‹বযাই-ইন ) পযাশযাপযারশ ে্যান্বকু�ি ব্বেযািক� য�বি পুরিশ এবং 
ন্যায়রবচযাি খযাকতই নয়, বিং রবসৃ্তত স্যাস্্ ও সযামযারজ� যসবযা 
অংশীদযাি এবং এই যস কিি সমবিয় সযাধনসে প্স্তুত�ৃত ে্যান্-
বকু�ি খস়িযা �যাঠযাকমযাি উপি মতযামত প্দযাকনি সুকেযাগ দ্তরিি 
জন্ ২০১৯ সযাকিি ১৮-১৯ জনু ইউএন উইকমন রনউ ইয়ক�্ি 
তযাকদি প্ধযান �যাে্যািকয় (যেি য�যায়যার্যাি) এ�টি রবকশষজ্ দকিি 
সভযা যিক�রেি।

ি্যোন্ব�ু বতঞ্রর পদ্ধঞ্ত
এই ি্যোন্বকু�র উক শ্য দইু িরকণর

 রশক্ণ আকিযাচনযাি মযাধ্কম রশক্কণি সংসৃ্করত ও রশক্ণক� উ -
সযারেত �কি প্যারতষ্যারন� রূপযান্তকিি মযাধ্কম নযািী ও যমকয়কদি 
(বযারি�যাকদি) রবরুকধে সরেংসতযাি এ�টি �যাে্�ি এবং রি-
ঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যা ব্ক্ত �িকত সক্ম পুরিশক� (প্যাথ-
রম� য যাতযা) বযাস্তবরভরত্� রনকদ্শনযা প্দযান;সুশীি সমযাজ, নযািী 
ও সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ েযাওয়যা নযািীকদি সংগঠন ও রশক্যা-
রবদসে  বযারে্� অনঘুর�কদি সেযায়তযায় তদন্ত রুিস (সিঞ্জযাম), 
য�ৌশি, নীরত এবং পন্যা পে্যাকিযাচনযা, মিূ্যায়ন ও পে্কবক্কণি 
মযাধ্কম নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) প্রত সরেংসতযাি প্-
রতররিয়যাকত �যাে্�যারিতযাি সযাকথ জবযাবরদরেতযাি ভযািসযাম্ বজযায় 
িযাখযাি যচষ্টযা �কি এমন এ�টি পুরিশ পরিকষবযাক� প্রতষ্যা �িযা।

পঞ্রবত্কনর ত

এই ি্যোন্ব�ু প্রঞ্তকরোিমলূ� পঞু্লঞ্শংকয়র প্রঞ্ত আেরণগত 
পঞ্রবত্ন অনপু্রোঞ্ণত �রকত েোয় রো িকব ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল, 

মো-অবঞ্িত এবং অপরোিী ক�ঞ্্রি�।

এই পেন্সই আচিণ পরিবত্কন যপৌেঁযাকনযাি জন্, এই ে্যান্ব�ু 
রতনটি �িযা�কিি রদক� রূপযান্তি�যািী রনকদ্রশ�যা প্দযান �িকব:

১.  রিঙ্গ- সংকবদনশীল এবং ব্যাপ� পিযামশ্রভরত্� পুরিশ সংস্যাি 
আধুরন�ী�িণ;

২.  ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযায় VAWG- এি প্রত তযাকদি 
প্রতররিয়যা সমবিয় �িযাি সময় পুরিশ িুতিকিোগী / 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্রক্তকদি সুস্তযা এবং 
অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িকে;

৩.  অপিযাধী-য�রন্দ্র� এবং ট্মযা-অবরেত েকয় নযািী ও যমকয়কদি 
(বযারি�যাকদি) রবরুকধে সরেংসতযাি তদন্তগুরি মযানসম্ত ভযাকব 
এবং অভ্ন্তিীণ ত্বিযাবধযাকন পরিচযারিত েকব।

এই �লো�ল অজ্কন সোিোর্য �রোর জন্য এই ি্যোন্বকু� ঞ্তনটি 
পঞু্লশ ক�ৌশল প্রস্তোব �রো িকয়কছ। এই ক�ৌশলগুঞ্লর লক্ষ্য িক  
পঞ্রবত্ন সংস্োয় মি্যবত  পর্োকয়র �ম্�ত্োকদর  শঞ্তিশোলী 
অবস্োকন রোখো। কসখোকন ঞ্ন ঞ্লঞ্খত ঞ্বষয়গুকলো অন্তি্ুতি 
থো�কব:

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
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VAWG- এি প্রত  প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ সুশীি সমযাকজি
সংগঠন, রশক্যারবদ, ক্রতগ্স্ত যগযাষ্ী এবং আন্তজ্যারত� সেযায়� 
অনঘুর�কদিমকতযা বরেিযাগত য �কেযা যািকদি সকঙ্গ সররিয়ভযাকব 
জর়িত থযা�কব; 

  স্চ্ পধেরতকত, দক্তযা এবং যেযাগ্তযাি সযাকথ মোকনোপকরোগী ও 
অি্যন্তরীণিোকব ঞ্নয়ঞ্ন্ত্রত তদন্ত রো িকব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ও 
কবঁকে রোওয়ো নোরী এবং অরধ�যাি য�রন্দ্র�। 

  VAWG প্রতকিযাধ ও তদকন্তি রবষকয় প্রশক্ণ এবং রশরক্ত �িযা 
েযাকত প্রতররিয়যাগুরি অরধ�যাি রভরত্�, রিঙ্গ- সংকবদনশীল 
এবং ট্মযা-অবরেত েয়।

সযাম্প্ররত� গকবষণযাি উপি রনভ্ি �কি আচিণগত পরিবত্ন 
রবজ্যাকনি য�যান মকিিগুরি �ী �যাজ �কি তযাি উপি রনভ্ি �কি 
প্যাথরম�ভযাকব মি্যবত  পর্োকয়র �ম্�ত্োকদর

13

 রযাকগর্ �কি এই 
ে্যান্বকু�ি মিূ িক্্ েকব যিযাি মকিকিি এ�টি যগযাষ্ীি �যাকে 
যপৌেঁযাকনযা েযা তযাকদি অধীনস্তকদি আচিণ পরিবত্নক� অনপু্যারণত 
�িকব। এটি ে্যান্ব�ুটি ত্ন �ম�্ত্যা  এবং সমু্খসযারিি 
�ম�্ত্যাকদি প্রশক্কণি জন্ সমযানভযাকব ব্বেযাি �িযা যেকত 
পযাকি এবং চিমযান প্রশক্ণ পযাঠ্রিকমি পরিপূি� রেকসকব পুরিশ 
এ�যাকিরমকত ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি। এই ে্যান্বকু�ি যগৌণ 
(যসক�ন্যারি) ব্বেযাি�যািীকদি মকধ্ থযা�কব নযাগরি� সমযাজ, 
নযািী সংগঠন এবং জযাতীয় ত্বিযাবধযান�যািী প্রতষ্যানসমেূ (যেমন 
জযাতীয় মযানবযারধ�যাি প্রতষ্যান) এবং যসইসযাকথ জযারতসংকঘি 
রবরভন্ন সংস্যা।

ইএসরপকত উকলেখ �িযা েকয়কে যে, স�ি নযািী ও যমকয়কদি, রবকশষ 
�কি েযািযা সবকচকয় প্যারন্ত� এবং েযািযা সরেংসতযাি সমু্খীন েওয়যাি 
ঝঁুর�কত িকয়কে তযাকদি এ�টি উচ্চমযাকনি পুরিরশ ব্বস্যা এবং 
ন্যায়রবচযাকিি পযাওয়যাি প্ররিয়যায় প্কবশযারধ�যাি থযা�যা উরচত। এই 
পরিকষবযাগুরিি প্দযান�যািীকদি অবশ্ই এরযা স্পষ্ট �িকত/যদখযাকত 
েকব যে তযািযা এবং যেসব পরিকবকশ/রসক কম তযািযা �যাজ �কি, 
যসই পরিকবশ/রসক ম এরযা রনরচিত �িকে যে এ�জন নযািী বযা 
যমকয়ি (বযারি�যাি) অরভকেযাগক� গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা �িকে, 
এবং েখন যস এ�টি জটিি রবচযাি ব্বস্যা সঠি� ভযাকব যমযা�যাকবিযা 
�িকত চযায়তখন তযাক� সমথ্ন �িযা েকচ্। 

এই ে্যান্বকু�ি রনক্যাক্ত অধ্যায়গুরিি িক্্ েকচ্ পুরিশ �ম�্ত্যা-
যদি/ম্যাকনজযািকদি মযানসম্ত অনসু যানমিূ� প্রতররিয়যা প্দযাকনি 
জন্ সে�ম  যথক� সে�রম ্(রপয়যাি-রু-রপয়যাি) রনকদ্শনযা প্দযান 
�িযা। এটি �িযাি জন্, এই ে্যান্ব�ু রন্রিরখত যক্করে পুরিশ 
�ম�্ত্যাকদি জন্ �যাে্�িী রনকদ্শনযা উপস্যাপন �কি ন্যায়রবচযাি ও 

১৩  The target audience are police middle managers and Chapters 
2 to 9 of the Handbook have been developed with police 
station or unit commanders in mind.

পুরিরশং –এি উপি প্স্তুত�ৃত মরিউি-৩ -এ প্স্তযারবত ইএসরপি
�যাঠযাকমযা অন�ুিণ �িকব েযাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে প্রতকিযাধ 
য�ৌশি; পুরিকশি সযাকথ প্যাথরম� যেযাগযাকেযাগ; রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
তদন্ত; রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা রবকবচনযা; প্কয়যাজনীয় সমথ্ন এবং 
সেযায়তযা; যেযাগযাকেযাগ য�ৌশি এবং সমবিয় রভরত্� সমযাধযান। 
য�যারভি -১৯ অরতমযারিি যপ্ক্যাপকর, ে্যান্বকু� অরতমযারিসে 
অন্যান্ সং�করি সময় নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) 
সরেংসতযাি রবরুকধে র�ভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত েকব তযাি রনকদ্শনযা 
অন্তভ্ুক্ত িকয়কে।

ে্যান্বকু�ি প্রতটি অধ্যাকয় রবরভন্ন উপরবষয়/উপধযািযা অন্ত-
ভ্ুক্ত থযা�কব েযা �যাে্�ি সংজ্যা এবং �যাঠযাকমযাি উপি স্পষ্টতযা 
প্দযান �িকব এবং এ�টি �যাে্�ি ও দক্ পুরিশ যসবযা প্দযান 
রনরচিত �িযাি জন্ এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাি/ম্যাকনজযাকিি র� 
ধিকনি দক্তযাি প্কয়যাজন যসই সম্পক�্ সুস্পষ্ট প্স্তযাব থযা�কব, 
এবং যসইসযাকথ মিূ �মক্্মতযা মিূ্যায়কনি সূচ�  এবং সক্মতযাি 
যক্কত দব্ুিতযাি জযায়গযাগুকিযা রচর ত �িযাি সুপযারিশ �িকব। এই 
ে্যান্ব�ুটি বযাস্তবযায়ন এবং মিূ্যায়ন উভকয়ি যক্করে  সুরনরদ্ষ্ট 
রনকদ্শনযাি উপি য�যা�যাস �কিকে রবধযায় এটি অনন্।

পুরিকশি যনতৃকত্ব েযািযা থযা�কবন তযাকদি জন্ সে�ম  যথক� সে�রম ্
(রপয়যাি-রু-রপয়যাি) অপযাকিশনযাি গযাইকিন্সও এই ে্যান্বকু�ি 
রবরভন্ন অধ্যাকয় উপস্যাপন �িযা েকয়কে। েখন এ�জন �ম�্ত্যা 
VAWG- এি য�যান ঘরনযাি মকুখযামরুখ েকবন তখন এ�জন 
পুরিশ অর�সযািক� তযাি যনতৃত্ব বযা ত্বিযাবধযাকনি অবস্যাকন যথক� 
�ী রনয়ন্ত্রণ �িকত েকব এবং �ী �িযা উরচত যসই রবষয় এই 
রনকদ্রশ�যায় উকলেখ �িযা েকয়কে।

VAWG- এি অপিযাকধি জন্ জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযা এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি অথবযা সরেংসতযা যথক� যবকঁচ েযাওয়যাকদি 
রনিযাপত্যা ও সুিক্যা প্দযাকনি রবষয়টি উপস্যাপকনি জন্   পুরিকশি 
উ যাবন, ভযাি অনশুীিন এবং রনষ্যাি উপি রবরভন্ন য�স যারিজ 
ব্বেযাি �িযা েকব। পরিকশকষ, প্রতটি অধ্যাকয় পযাঠ�কদি বত্মযান 
প্বণতযা, গকবষণযা এবং অনশুীিন সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্ 
যি�যাকিন্স প্দযান �িযা েকয়কে।

ইএসরপ �যাঠযাকমযাি সযাকথ সযামঞ্জস্ যিকখ, এই ে্যান্ব�ুটি নযািী ও 
যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) সরেংসতযাি রূপগুরিি  রবসৃ্তততযা এবং 
জটিিতযাি রবষয়টিি স্ী�ৃরত প্দযান �কিকে এবং, যসই সযাকথ যে 
রবষয়টিি উপি গুরুত্ব আকিযাপ �কিকে যসটি েি যে এি �যাে্�ি 
প্রতকিযাধ, তদন্ত এবং রবচযাকিি জন্ সি�যাকিি সংকবদনশীি 
প্রতররিয়যা প্কয়যাজন।

এই ে্যান্ব�ু রবরভন্ন জযাতীয় আইরন �যাঠযাকমযাক�ও স্ী�ৃরত রদকয়কে 
েযা প্মযাণ সংগ্ে এবং এ�ই সীমযানযাি মকধ্ সযামযারজ�, সযাংসৃ্করত� 
এবং অথ্ননরত� যপ্ক্যাপকরি দ্বরচকরে্ি সযাকথ সম্পর�্ত প্কয়যাজ-
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নীয়তযা রনকদ্শ �কি েযা পুরিকশি প্ভযাব ও পযাশযাপযারশ সরেংসতযা
ও অপিযাকধি যক্করে নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) দব্ুিতযাি 
অবস্যান উভয়ক�ই প্ভযারবত �িকব। 

এই জটিিতযা এবং দ্বরচরে্ক� অন্তভ্ুক্ত �িযাি এ�টি উপযায় রেসযাকব, 
রন্রিরখত অধ্যায়গুরিি িক্্ েি VAWG- এি যক্করে স�ি 
পুরিশ তদন্ত য�ৌশিগুরিি যক্করে প্কেযাজ্ নূ্ নতম মযানসমকূেি 
অন্তরন্রেত আন্তজ্যারত� মযান এবং রনয়মক� শরক্তশযািী �িযা।
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এই ে্যান্ব�ুটি পযাঠ�ক� জযাতীয় তদকন্তি পধেরতসে সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি সুিক্যা যপ্যাকরযা�িগুরিি পযাশযাপযারশ 
আন্তজ্যারত�ভযাকব স্ী�ৃত যপ্যাকরযা�ি এবং রবকশষযারয়ত ও আিও 
ব্যাপ� পুরিশ রনকদ্শনযাি ভযাি অনশুীিন সম্পক�্ উকলেখ �িকব।   

ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযা রনরচিকতি দযারয়ত্বপ্যাতি স�ি সি�যারি 
অনঘুর�কদি উরচত এই ে্যান্বকু� প্দত্ রনকদ্শনযা জন্ জযাতীয় 
রনকদ্রশ�যা, যপ্যাকরযা�ি এবং ম্যানযু়যাকিি পরিপূি� রেকসকব যদখযা 
এবং প্কয়যাগ �িযা ।

১৪  েরদও এই ে্যান্বকু�ি রবরভন্ন অংকশ রশশুকদি সম্পর�্ত রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি পুরিরশংকয়ি র�েু রদ� আকিযারচত েকয়কে, তকব এটি গুরুত্বসে�যাকি 
উকলেখ �িযা প্কয়যাজন যে রশশুকদি জন্ প্কেযাজ্ আন্তজ্যারত� আইরন 
�যাঠযাকমযা সযাধযািণভযাকব মরেিযাকদি এবং প্যাতিবয়স্ককদি যথক� আিযাদযা। 
অতএব, এ�টি রশশু এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি দরৃষ্টভরঙ্গ এবং পিবত কত 
পৃথ� বণন্যা  শুধুমযারে যসই সমস্ রশশুকদি প্রত রনকদ্রশত েকব েযািযা 
রশশু অরধ�যাি সংরিযান্ত �নকভনশন দ্যািযা সংজ্যারয়ত ১৮ বেকিি �ম 
বয়সী েকব। রশশুকদি রবরুকধে সব ধিকনি সরেংসতযাি অবসযান ঘরযাকত 
যর�সই উন্নয়ন িক্্মযারেযা (এসরিরজ) িক্্ ১৬.২ অনেুযায়ী আন্তজ্যারত� 
আইন দ্যািযা প্দত্ রবকশষ সুিক্যা যথক� যেকি ও যমকয়কদি সমযানভযা-
যব উপ�ৃত েওয়যা উরচত। অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি 
যপ্রক্কত রশশুকদি রবরুকধে সরেংসতযা দিূী�িকণ জযারতসংকঘি মকিি য�ৌশি 
এবং ব্বেযারি� ব্বস্যা, ২০১৫, এবং আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি 
জন্ রশশু রভ�টিম এবং অপিযাকধি রশশু সযাক্ীকদি রচর� সযা সংরিযান্ত 
ইউএনওরিরস-ইউরনকস� প্রশক্ণ �মসূ্রচসে অন্যান্ ি কমন্ট রশশুি 
অরধ�যাি সম্পক�্  এই যখকরেভ যপশযাদযািকদি আিও রনকদ্শনযা প্দযান 
�িকত পযাকি এবং অরতরিক্ত যি�যাকিন্স রেসযাকব �যাজ �িকত পযাকি। 
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ম্যোকনজোর ও টিম ঞ্লিোর ঞ্িসোকব পোথ্�্য বতরী 
�রো
“এ�টি সযাব্জনীন সত্ আকে, েযা সমস্ত যদশ, সংসৃ্করত এবং সম্প্রদযাকয়ি জন্ প্কেযাজ্: 
নযািীি প্রত সরেংসতযা �খনই গ্েণকেযাগ্ নয়, �খকনযাই অজেুযাতকেযাগ্ নয়, �খনও সেনীয় 
নয়।”

জযারতসংকঘি মেযাসরচব বযান র� মনু (২০০৮)



 

  নযািীি প্রত সরেংসতযাি �যাে্�ি প্রতররিয়যাি মকূি �ী আকে তযা যবযাঝযা;

  ESP য মওয়যাক�্ি (�যাঠযাকমযাি) নীরত এবং সযাধযািণ দ্বরশকষ্ট্ি মকূি িকয়কে VAWG- এি তদকন্ত 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ;

  যজন্যাি (রিঙ্গ) সংকবদনশীি পুরিরশং এি অথ্ েকচ্ তদকন্তি মিূ দরৃষ্ট রনবধে থযা�কব অরভেুক্ত 
অপিযাধীি �যাে্রিকমি উপি, সরেংসতযাি রশ�যাি েকয় যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি চযাওয়যা, আচিণ, ও 
রব যাসকেযাগ্তযাি উপি নয়। 

  VAWG- এি আইনগুরি রবকশষত পুরিশক�  যজন্যাি রবষকয় পক্পযাত দষু্ট �কিকে, েযা এই রবষকয় 
�যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্/ দযারয়ত্ব পযািকনি যক্করে দকিি প্কচষ্টযাক� ক্রতগ্স্ত �িকত পযাকি;

  পুরিকশি যনতৃকত্বি প্থম �যাজ েকব সংকবদনশীি এবং �রমউরনটি যনতৃকত্বি �যাে  ধযািযাবযারে� এই বযাত্যা 
যপৌেঁযাকনযা যে VAWG- সম্পর�্ত  য�যান অপিযাধ সে্ �িযা েকব নযা এবং সব সময় গুরুত্ব সে�যাকি 
রবকবচনযা �িযা েকব;

  যজন্যাি (রিঙ্গ)-সংকবদনশীি এবং আন্ততঃসম্প�্ রবকলেষণসে �যাে্�ি পরি�ল্পনযা অতীকতি দ্বষম্মিূ� 
অনশুীিনগুরিক� প্রতকিযাধ �িকত সযােযাে্ �িকব;

  রিঙ্গ-রভরত্� (রবভক্ত) তথ্ সংগ্ে এবং সূচ� রনধ্যািণ VAWG- এ প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ 
গুরুত্বপূণ;্

  ভুক্তকভযাগী- সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তক�রন্দ্র� পধেরতি প্রত রত VAWG এি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি মকধ্ রব যাস দ্তরি �িকব এবং সেকেযারগতযা বযা়িযাকব।

এই অধ্যাকয়ি উকদেশ্সমেূ

নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর প্রকয়োজনীয় 
এবং সমঞ্ন্বত কসবোয় মোনসমিত প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সস) ঞ্নঞ্চিত 
�রোর জন্য ইএসঞ্প ( ) �ো�োকমোটি ব্যবিোর উপকরোগী 
(�োর্�র) �রোর কক্ষকত্র পঞু্লকশর ক�ৌশলগত দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গক� শঞ্তিশোলী 
�রো।

এই অি্যোকয়র মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর  ঞ্বষয়সমিূ
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ভূরম�যা
এই অি্যোকয়র মলূ উক শ্য িল VAWG- এর সোকথ সংঞ্ ষ্ট মি্যবত  স্তকরর পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর তদন্ত সংঞ্ ষ্ট 
দোঞ্য়ত্বসি ও (অপোকরশনোল �মোন্) অন্যোন্য দোঞ্য়ত্ব প্রোপ্ত পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর জন্য প্র ত�ৃত ি্যোন্বকু� উকলেঞ্খত 
ঞ্নকদ্শনোর জন্য এ�টি কপ্রক্ষোপট প্র ত �রো। এই কপ্রক্ষোপট ঞ্নি্োরকণর লকক্ষ্যর অংশ ঞ্িকসকব এই অি্যোয় এর 
মলূ উক শ্য িক  জোঞ্তসংকঘর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী ও কমকয়কদর প্রকয়োজনীয় সিকরোঞ্গতো প্যোক�জ এর মলূ 
উপোদোন এবং গুণগত ঞ্নকদ্শনোসমিূও  (গোইিলোইনস) (ইএসঞ্প) বোস্তবোয়ন এবং ব্যবিোর উপকরোগী �রোর কক্ষকত্র 
মি্যবত  স্তকরর পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর ক�ৌশলগত দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ শঞ্তিশোলী �রো। ইএসঞ্প �ো�োকমোর (ক মওয়োক�্র) লক্ষ্য 
িল VAWG- এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তিকদর সমঞ্ন্বত পঞু্লশ কসবো, ন্যোয়ঞ্বেোর এবং প্রকয়োজনীয় 
সিোয়তোয় অঞ্ি�তর প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সস) প্রদোন �রো।

এই রনকদ্রশ�যাটিি প্�ৃরত েকচ্ পরিবত্নশীিতযা েযাি অথ্ েি
এটি পুরিশ রবভযাকগি মি্যবত  স্তকরর পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর এই 
প্ররিয়যাি চযাি� েকত অনপু্যারণত �িকব েযা অসম রিঙ্গ সম্প�্, 
সম্পকদি রনয়ন্ত্রণ, ও রসধেযান্ত গ্েণ প্ররিয়যায় সেকেযারগতযাি সম্পক�্ি 
উপি রভরত্ �কি দযারয়ত্ব পযািকনি সংসৃ্করতকত পরিণত �িকব, এবং 
নযািীি ক্মতযায়কন সেযায়তযা �িকব। 

এই িক্্ অজ্কনি জন্, এই অধ্যায়টিকত অকন�গুরি মিূ রবষকয়ি/
পকদি অবতযািণযা, সংজ্যায়ন এবং আকিযাচনযা �িযা েকয়কে এবং 
র�ভযাকব এই রবষয়গুকিযা/পদগুকিযা প্কয়যাগ �িযা েকি, রিঙ্গ-সংকব-
দনশীি পুরিরশং ব্বস্যা প্রতষ্যা �িকত অবদযান িযাখযা বযা রবিত 
থযা�যা েযায় এবং সযারব্� ভযাকব এ�টি আধুরন� পুরিশ সংস্যা 
গঠকনি সেযায়তযা �িযা েযায় যসই সম্পক�্ আকিযাচনযা �িযা েকয়কে।  
পঞু্লকশর মি্যম স্তকরর �ম্�ত্োকদর এই প্রসকঙ্গ িোরণো 
প্রদোকনর জন্য এই ঞ্বষয়গুকলো/পদগুকলো ি্যোন্বকু�র ঞ্বঞ্ি  
অংকশ আকলোঞ্েত িকয়কছ।

এই অধ্যাকয় ESP �যাঠযাকমযাি নীরত এবং সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি 
সম্পক�্ও আকিযাচনযা �িযা েকয়কে েযা  রনকদ্শনযাি মিূ অংশ। এই 
নীরতগুরি এবং সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি মিূ দক্তযা এবং নমনীয় 
(স�র) দক্তযাগুরি রচর ত �িকব েযা ে্যান্ব�ু জকু়ি প্চযাি �িযা 
েকয়কে, �যািণ এগুরি রিঙ্গ সংকবদনশীি এবং অরধ�যাি রভরত্�। 
প্স্তযারবত দক্তযা এবং স�র রস্কি যসরগুরিি প্কয়যাগ ও পে্কবক্কণ 
সেযায়তযা �িযাি জন্ পুরিকশি রপয়যাি-রু-রপয়যাি গযাইকিন্স এবং 
সূচক�ি উদযােিণও প্দযান �িযা েকব।

এই ে্যান্বকু�ি প্চযারিত মিূ দক্তযা এবং নমনীয় (স�র) 
দক্তযাি যসর রচর ত �িযা েকয়কে রব ব্যাপী ম্যারপং অনশুীিকনি 
মযাধ্কম যেখযাকন কজন্োর (রিঙ্গ)-রভরত্� সরেংসতযা/নযািীি ও 
যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) প্রত সরেংসতযাসে কজন্োর (রিঙ্গ) 
রবষকয় রবকশষজ্কদি সযাকথ অসংখ্ চযা রিজীবী এবং অচযা রিজীবী 
পুরিশ সদস্কদি সযাক্যা �যাি যনওয়যা েকয়রেি। VAWG- এি 
প্রতররিয়যা জযানযাি জন্ পুরিশ সংস্যাগুরিি য�ৌশি, পন্যা এবং 
সিঞ্জযামগুরি (রুিস) পে্যাকিযাচনযা ও মিূ্যায়ন �কি সুপযারিশ�ৃত 
দক্তযাি রবপিীকত সংগৃেীত তথ্গুরি েযাচযাই �িযা েকয়কে।

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (Haiti)
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এই ধিকনি পুরিশ পে্যাকিযাচনযা এবং মিূ্যায়কনি য�স যারিগুরি 
রবকশষভযাকব ে্যান্বকু�ি রনক্যাক্ত অধ্যাকয় জন্ রনব্যারচত েকয়রেি 
�যািণ তযািযা বরেিযাগত য �কেযা যাি, যেমন সুশীি সমযাকজি 
সংগঠন, মরেিযা সংগঠন, পযাশযাপযারশ রশক্যারবদ এবং/অথবযা সংখ্যািঘু 
যগযাষ্ীগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �কি জবযাবরদরেতযাি প্রত অঙ্গী�যাি প্দশ্ন 
�কিকে। এই য�স অধ্য়নগুরি তযাকদি স্চ্তযাি জন্ও রনব্যারচত 
েকয়রেি, �যািণ এগুরি অনিযাইকন ওকপন যসযাকস্ পযাওয়যা েযায়।

সি�ম কথক� সি�ম  (ঞ্পয়োর টু 
ঞ্পয়োর) গোইকি  (ঞ্নকদ্শনো)
আপরন এ�টি থযানযা, রবভযাগ বযা পুরিরশং যজিযাি দযারয়কত্ব থযা�কত
পযাকিন, েযাি অথ্ েি আপনযাি সযামরগ্� দযারয়ত্ব িকয়কে এবং যে 
সমস্ত নযািী বযা যমকয়িযা (বযারি�যািযা) VAWG এি অরভজ্তযা 
অজ্ন �কিকে তযাকদি সযাকথ আপনযাি অধস্ন পুরিশ �ম�্ত্যািযা র� 
ধিকনি প্রতররিয়যা ব্ক্ত �িকে তযাি জন্ আপরন দযায়বধে। য�ন 
এই ধিকনি অপিযাধ যমযা�যাকবিযা �িযা গুরুত্বপূণ?্ আপনযাি সীরমত 
সম্পকদি মকধ্ অকন� প্রতকেযারগতযামিূ� অগ্যারধ�যাি থযা�কব, তযাই 
এটি গুরুত্বপূণ ্যে আপরন স্যানীয় সম্প্রদযায়গুরিক� যে যসবযা প্দযান 
�কিন তযা েতরযা স ব যেন �যাে্�ি েয়। । স্যানীয় জনকগযাষ্ীি 
আস্যা ও রব যাস েযা়িযা পুরিশ �ম�্ত্যা রেকসকব আপনযাি চযা�রি 
আকিযা �ঠিন েকয় উঠকব এবং ইরতবযাচ� �িযা�ি অজ্ন �িযা 
আিও চ্যাকিরঞ্জং েকব।

নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি মযারেযা রনকয় যবরশিভযাগ জযাতীয় 
গকবষণযা ইরঙ্গত যদয় যে যবরশিভযাগ নযািী তযাকদি অরভজ্তযা 
আনষু্যারন� যসবযা প্ররিয়যায় রিকপযার্ �কিন

1

 নযা। রভএির উরজি
যক্করে খুবই অল্প সংখ্� ঘরনযাই  পুরিকশি �যাকে  রিকপযার্ 
�িযা েয়। এই মযামিযাগুকিযাি মকধ্ খুব অল্প সংখ� ঘরনযাকত 
অপিযাধীকদি রবরুকধে অরভকেযাগ আনযা েয় এবং এমনর� খুব �ম 
যক্করেই যদযাষী সযাব্স্ত �কয় সযাজযা যদওয়যা েয়। UNDESA �ত্ৃ� 
প্�যারশত ২০১৫ সযাকিি এ�টি রিকপযার্ অনসুযাকি , যেসব যদকশি 
তথ্ উপযাত্ িকয়কে, যসখযাকন যদখযা যগকে যে যবরশিভযাগ যদকশই 
মযারে ৮০% নযািী সরেংসতযাি সমু্খীন েওয়যাি পি ক�োন নো 
ক�োন িরকনর সোিোর্য কেকয়কছন । রোরো সোিোর্য েোন তোকদর 
কবঞ্শরিোগ অংশই ক�োকনো আনষু্োঞ্ন� প্রঞ্তষ্োন বো প্ররিয়যাগু-
রিি (কম�োঞ্নজম) �োকছ সোিোর্য নো কেকয় পঞ্রবোর এবং ব ু কদর 
�োকছ সোিোর্য েোন। সরেংসতযাি সমু্খীন েওয়যাি পকি সযােযাে্ 
চযাওয়যা যসই নযািীকদি  ১০% এিও �ম নযািী পুরিকশি সযােযাে্ 
যচকয়কেন।

১  See https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/
WorldsWomen2015_report.pdf

VAWG ঞ্বষয়টি সমোকজ এ�টি খুব সোিোরণ ঞ্বষয় ঞ্িসোকব
গ্রিণকরোগ্যতো পোওয়োয়, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োকরর সোকথ যদযাষযাকিযাপ 
এবং ি যা  জর়িত থযা�যাি �যািকন এবং রবচযাি চযাইকি রবচযাি 
পযাবযাি রবষকয় রব যাকসি অভযাকবি �যািকন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
অথবো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িকয় কবঁকে থো�ো নোরীরো সঞ্িংসতোর 
ঞ্বষকয় ঞ্রকপোট্ �রো এবং এই ঞ্বষকয় সোিোর্য েোওয়ো কথক� 
ঞ্বরত থো�কছন। এটি উপল  পঞ্রকষবো এবং অথবো নোরী ও 
কমকয়কদর (বোঞ্ল�োকদর) অঞ্ি�োর সম্পক�্ োকনর অিোকবর 
�োরকণও িকত পোকর।

সোমোঞ্জ� প্রঞ্তব �তো ও ববষকম্যর �োরকণ কর সমস্ত 
কগোষ্ীর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িওয়োর স বনো প্রবণতো কবঞ্শ 
তোকদর কক্ষকত্র ঞ্রকপোট্ �রোর প্রবণতো �ম রকয়কছ। উদোির-
ণস্ প, ঞ্�ছু প্রঞ্তব ী মঞ্িলো এবং কমকয়কদর  করোগোকরোগ 
সম্পঞ্�্ত বোিোর সোকথ দঞৃ্ষ্ট, বণ বো কবোঝোর কক্ষকত্র সমস্যো 
তোকদর  দব্ুল �কর ক�কল  রোর �কল তোরো ঞ্ব োস �কর 
কর তোরো অঞ্িকরোগ �রকত পোরকব নো।

2

পুরিরশং শুধুমযারে স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি রনিযাপত্যা ও সুিক্যা প্দযান 
�িযাি রবষয় নয়। সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ ও তযাকদি জন্ �যাজ �কি, 
রব যাস স্যাপন �কি, আইন সমনু্নত যিকখ, অপিযাধ প্রতকিযাধ 
�কি, জরুিী পরিরস্রতকত সযা়িযা প্দযান �কি, সেযায়তযা  প্দযান 
�কি এবং শযারন্তপূণ ্সমযাজ বজযায় িযাখযাি মযাধ্কম এতযা অজ্ন 
�িকত েয়। । সরত্�যািভযাকব �যাে্�ি ভূরম�যা পযািন �িকত েকি, 
পুরিকশি প্কয়যাজন স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি সমথ্ন, েযাকত তযািযা স�ি 
অপিযাকধি স�ি তদন্ত সম্পন্ন �িকত এবং অপিযাধ প্রতকিযাকধি 
জন্ প্কয়যাজনীয় গুরুত্বপূণ ্তথ্ ও বরুধেমত্যা অজ্ন �িকত সক্ম 
েয়।

২  See ‘Thematic study on the issue of violence against women 
and girls and disability. Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights’ (A/HRC/20/5)

৩  Declaration on the Elimination of Violence against Women 
(General Assembly resolution 48/104 of 20 December 
1993), Articles 1-2.

য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্

https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf
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েরদ আপনযাি প্রত স্যানীয় জনসযাধযািকণি আস্যা এবং রব যাস নযা
থযাক�, তযােকি আপরন স যাব্ তথ্ পযাকবন নযা এবং যগযাপনীয়তযা 
িক্যা �িকত পযািকবন নযা এবং এি �কি আপরন �তরযা �যাে্�ি 
েকত পযািকবন?- এইরযাই ব়ি প্ । সময়মত, সঠি�, প্কবশযা-
রধ�যািকেযাগ্ এবং রনভ্িকেযাগ্ তথ্ এবং যগযাপনীয়তযা আপনযাক� 
অকন� ধিকণি সংগঠিত অপিযাধ এবং সরেংস চিমপন্যাি রবরুকধে 
ি়িযাই �িযাসে সমস্ত অপিযাকধি রবরুকধে ি়িযাইকয় সেযায়তযা �িকব। 
অতএব, অতএব, VAWG- এি অপিযাকধ �যাে্�িভযাকব সযা়িযা 
যদওয়যাি জন্ আপনযাি �ম কদি সুরবধযাগুরি অবমিূ্যায়ন �িযা 
উরচত নয়। ।

সোমোঞ্জ� অবস্ো রনরব্কশকষ নযািীি প্রত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
স�ল নোরী অথবো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িকয় কবঁকে রোওয়ো 
নোরীকদর সরুক্ষো কদওয়ো পঞু্লকশর এ�টি বনঞ্ত� দোঞ্য়ত্ব। 
এই রবকবচনযায় যে সম্প্রদযায়গুরি প্যায়শই খুব দ্বরচরে্ময়, পুরিরশং 
পধেরতটি এটি গুরুত্বপূণ ্যে এই দ্বরচকরে্ি প্রত সংকবদনশীি এবং 
প্রতররিয়যাশীি েওয়যা। এি মকধ্ যবযাঝযা েযায় যে, সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ 
এমন অকন� ব্রক্ত িকয়কেন েযািযা রপরেকয় প়িযা এবং আন্ততঃসম্প-
র�্ত উপযাকয় প্যারন্ত�। অতএব, উপকি উরলেরখত রবকবচনযায়, এই 
সম্প্রদযাকয়ি সরেংসতযাি সম্ুখীন েওয়যাি ঝঁুর� িকয়কে।

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, ব্রক্ত এবং যগযাষ্ী রবরভন্ন �যািকণ 

প্যারন্ত� েকত পযাকি-যেমন তযাকদি রিঙ্গ, বয়স, জযারতসত্যা, যেৌন 
পরিরচরত , জযাতীয় পরিচয় এবং/অথবযা অক্মতযা। এই রবষয়গুরি 
তযাকদি রনিযাপত্যা, সুিক্যা এবং ন্যায়রবচযাকিি পযাওয়যাি যক্করে 
সিযাসরি প্ভযাব য�িকত পযাকি । স�ি সরেংসতযাি নযািী /যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি মে্যাদযা ও যগযাপনীয়তযা রনরচিত �িযা এবং তযাকদি 
শযািীরি� ও মযানরস� রনিযাপত্যা এবং সুিক্যাক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যা  
রনরচিত �িযাি জন্, এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাকদি অবশ্ই এ�জন 
ব্রক্তি রবরভন্ন অরভজ্তযা এবং পরিরস্রত সম্পক�্ সকচতন এবং 
সংকবদনশীি েওয়যা উরচত।

4

৪  Birdsall, N., Kirby S., and McManus M., ‘Police-Victim 
Engagement in building a victim empowerment approach 
to intimate partner violence cases’ in Police Practice and 
Research, 18:1, 75-86 and Roberts, J., and Hough M., in 
‘Understanding Public Attitudes to Criminal Justice’ (Open 
University Press: Maidenhead, 2015).

ঞ্েত্র-  
নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর সং ো

3

নোরীকদর  জন্য কিোগোঞ্ন্ত
রিঙ্গরভরত্� সরেংসতযাি রসংেভযাগই নযািীি রবরুকধে পুরুষিযা 
�কি থযাক�।

ঞ্লঙ্গ - ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো
নযািীি প্রত সরেংসতযা রিঙ্গরভরত্� রবষয় েযা নযািী ও পুরুকষি 
ক্মতযাি ভযািসযাম্েীনতযা এবং নযািী ও পুরুকষি আচিণ 
য�মন েকব যস সম্পক�্ সং�ীণ ্রব যাস এবং প্ত্যাশযাি �যািকণ 
সংগঠিত েয়। 

শোরীঞ্র�, করৌন এবং মোনঞ্স� ক্ষঞ্ত
নযািীি প্রত সরেংসতযা শযািীরি� রনে্যাতন, যেৌন রনে্যাতন এবং 
বযা মযানরস� রনে্যাতনসে অকন� ধিকণি  েকত পযাকি।

প্র�োকশ্য বো ব্যঞ্তিগত জীবকন ঘকট
নযািীি প্রত স�ি প্�যাি সরেংসতযা অগ্েণকেযাগ্ এবং তযা 
ব  �িকত েকব। ইেযা বযার়িকত বযা পযাবরি� যপ্কস ঘরকিযা 
তযা রবকবচ্ নয়। 

নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো ঞ্�

নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো িল

ঞ্লঙ্গঞ্িঞ্তি� সরেংসতযাি যে য�যাকনযা �যাজ েযাি �ি রতকত নযািীকদি শযািীরি�,  
যেৌন এবং  মোনঞ্স� ক্ষঞ্ত   েকত পযাকি বযা েবযাি স বনযা িকয়কে, তযা  
 প্র�োকশ্য  যেযা� বযা ব্রক্তগত জীবকন যেযা�।

জযারতসংঘ সযাধযািণ পরিষদ, ১৯৯৩

কনতোরো তোকদর অনুগোমীকদর  
অনুপ্রোঞ্ণত �রকত পোকরন। তোকদর প্ররুঞ্তিগত 
এবং মোনঞ্ব� দক্ষতো এবং গুণোবলী রকয়কছ রো 

অন্যরো সমিোন �কর এবং প্রশংসো �কর।
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�কি, VAWG- এ অবদযান িযাখকত পযাকি এমন রবরভন্ন রবষয়
যবযাঝযাি জন্ আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি 
জটিি দ্বরশষ্ট্গুকিযা যবযাঝযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ।্

উদযােিণস্রূপ, আপনযাি পুরিরশ এিযা�যায় �তটি রভন্ন রভন্ন যদকশি 
জনগকণি প্রতরনরধত্ব আকে? রতে্, রব যাস এবং/অথবযা সংসৃ্করতি 
সযাকথ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি ভুক্তকভযাগীি/জীরবকতি সম্প�্ 
�ীভযাকব তযাকদি জীবকনি রবরভন্ন রদ�ক� প্ভযারবত �িকত পযাকি, 
এবং তযািযা র� আপনযাি সযােযাে্ চযাকচ্ র�নযা যস সম্পক�্ আপনযাি 
র� পরিস্কযাি ধযািণযা আকে? েরদ তযা নযা েয়, তযােকি আপরন র�ভযাকব 
রনরচিত েকত পযাকিন যে আপনযাি �ম িযা এ�টি �যাে্�ি পুরিরশং 
যসবযা প্দযান �িকে? আপরন র� অপিযাকধি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তকদি যপ্যা�যাইি যবযাকঝন? অপিযাকধি ধিন, রিঙ্গ, বয়স, 
জযারতসত্যা, অক্মতযা, ধম,্ অরধভুরক্ত এবং এিযা�যারভরত্�ভযাকব র� 
সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি তথ্ আিযাদযা �িযা েযায়? 
উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি স যাব্ চযারেদযা এবং পে্যাতি প্রশক্ণপ্যাতি �ম�্ত্যাকদি মকধ্ 
ভযািসযাম্েীনতযা আকে র�নযা তযা রনধ্যািণ �িযাি জন্ আপনযাক� 
বযাস্তবরভরত্� তথ্ প্কয়যাজন েকব। ।

বহু খযাত রভরত্� যসবযাি �যাে্�ি সমবিকয়ি মযাধ্কম মযানসম্প-
ন্ন যনতৃত্ব সরেংসতযাি রশ�যাি সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি উপি যে ইরতবযাচ� প্ভযাব য�িকত পযাকি এই রবষয়টি 
ে্যান্বকু� স্ী�ৃত েকয়কে। প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� প্রঞ্ত�লন ও ঞ্শক্ষকণর 
মোি্যকম পঞু্লশ সোঞ্ি্সক� �োর্�র ও ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
ঞ্িকসকব গকড কতোলোর জন্য প্রকয়োজনীয় গুরুত্বপণ্ূ পদ্ধঞ্ত, 
দক্ষতো ও করোগ্যতো করগুঞ্লক� ঞ্বঞ্ি  পঞু্লশ সংস্ো এবং এর 
সোকথ রতুি ঞ্বকশষ রো স্ী�ৃঞ্ত প্রদোন �করকছন কসই সম্পক�্ 
এ�টি ষ্ট িোরণো প্রদোন �রকব এই অি্যোয়।

এ�ই সমকয়, এই অধ্যাকয় প্স্তযারবত পন্যা, দক্তযা যসর এবং 
যেযাগ্তযা এবং ে্যান্ব�ু জকু়ি, প্কয়যাজনীয় পুরিরশ যসবযা এবং 
ন্যায়রবচযাি সংরিযান্ত যসবযাক� সমথ্ন �কি ESP এি �যাঠযাকমযাি 

নীরতগুরি প্রত�রিত �িকব (রচরে-২ যদখুন)। ে্যান্ব�ু দ্যািযা 
প্দত্ রনকদ্রশ�যা সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরিিও উকলেখ �িকব (রচরে-২ 
যদখুন), েযা ESP প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাি �যাে্�যারিতযা এবং 
রবতিকণি সমস্ত যক্করে স�ি �যাে্রিম এবং পধেরতি রভরত্ রেসযাকব 
রনধ্যািণ �কি।

ইএসরপ �যাঠযাকমযাি নীরত এবং সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি VAWG 
অপিযাকধি তদকন্ত এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  
অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি মিূ রবষয় েকব। এটি য�বি 
তদকন্তি যক্করে এ�টি রনধ্যাি� রেকসকবই রবকবরচত েকব নযা, বিং 
সম্প্রদযাকয়ি �যাকে এ�টি শক্ত/�ঠিন বযাত্যাও পযাঠযাকব এই মকম ্যে 
VAWG- এি অরভকেযাগ উঠকি পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত  য�রন্দ্র� পধেরত ব্বেযাকিি মযাধ্কম তদকন্ত  সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রতকবদন বযা রিকপযার্ গুরুত্ব সে�যাকি 
রবকবচনযা �িকে। �িস্রূপ সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, 
তযাকদি সম্প্রদযায় এবং অন্যান্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
রব যাস গক়ি যতযািযাি যক্করে এবং সযাধযািণভযাকব অপিযাকধি প্রত-
ররিয়যায় অংশীদযারিত্ব বযা়িযাকনযাি যক্করে আপনযাি সংগঠনক� আিও 
দ্বধতযাি প্দযান �িকব। 

ইএসরপ �যাঠযাকমযাি নীরত এবং সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি VAWG 
অপিযাকধি তদকন্ত এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  
অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি মিূ রবষয় েকব। এটি য�বি 
তদকন্তি যক্করে এ�টি রনধ্যাি� রেকসকবই রবকবরচত েকব নযা, বিং 
সম্প্রদযাকয়ি �যাকে এ�টি শক্ত/�ঠিন বযাত্যাও পযাঠযাকব এই মকম ্যে 
VAWG- এি অরভকেযাগ উঠকি পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� পধেরত ব্বেযাকিি মযাধ্কম তদকন্ত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রতকবদন বযা রিকপযার্ গুরুত্ব সে�যাকি 
রবকবচনযা �িকে। �িস্রূপ সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, 
তযাকদি সম্প্রদযায় এবং অন্যান্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
রব যাস গক়ি যতযািযাি যক্করে এবং সযাধযািণভযাকব অপিযাকধি প্রত-
ররিয়যায় অংশীদযারিত্ব বযা়িযাকনযাি যক্করে আপনযাি সংগঠনক� আিও 
দ্বধতযাি প্দযান �িকব।

ঞ্েত্র   
অপঞ্রিোর্ পঞ্রকষবো প্যোক�জ  সোমঞ্গ্র� ক মওয়ো�্ িোয়োগ্রোম

নীঞ্ত

অরধ�যাি রভরত্� অ্যাপ্চ
রিঙ্গ সমতযা এবং নযািীি ক্মতযা-
য়কনি অগ্গরত

সযাংসৃ্করত�ভযাকব এবং বয়স উপেুক্ত 
এবং সংকবদনশীি

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র�  
অ্যাপ্চ

রনিযাপত্যা স্যায়ী অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা

সোিোরণ ববঞ্শষ্ট্য

উপিব্ধতযা সেজিভ্তযা

অরভকেযাজনকেযাগ্তযা েথযােথতযা

রনিযাপত্যাক� প্যাধযান্ রদন অবরেত সম্রত এবং যগযাপনীয়তযা

তথ্ সংগ্ে এবং তথ্ ব্বস্যাপনযা �যাে্�িী যেযাগযাকেযাগ

যি�যাকিি এবং সমবিকয়ি মযাধ্কম অন্যান্ যস ি এবং একজরন্সি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essential-services-package-module-1-en.pdf?la=en&vs=3347
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এরযা গুরুত্বপূণ্ যে পুরিশ যসই সমযাধযাকনি অংশ েকয় ওকঠকে যেখযাকন
সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তএবং তযাকদি সম্প্রদযায় 
VAWG- এি যক্করে ন্যায়রবচযাি রনরচিত �িযাি যক্করে তযাকদি 
প্ত্যাশযা এবং চযারেদযাগুরি জযানযাকনযাি জন্ ক্মতযারয়ত যবযাধ �কি। 
ক্মতযায়কনি মযাধ্কম আত্রব যাস বরৃধেি অথ্ এরযাও েকত পযাকি, 
উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি (‘আইরপরভ’) দ্যািযা মযামিযাগুরি 
রিকপযার্ �িযাি এবং আদযািকত প্মযাণ উপস্যাপন �িযাি স যাবনযা 
যবরশ।

5

ে্যান্বকু�ি প্কয়যাজকন, রভএির উরজ এবং অন্যান্ অপিযাকধি
জবযাব যদওয়যা পুরিশ �ত্ৃ� গৃেীত প্রতকিযাধমিূ� এবং অনসু যা-
নমিূ� উভয় পদকক্পক�ই অন্তভ্ুক্ত �িযা েকয়কে।

নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর কক্ষকত্র
সোডো কদওয়োর সময় পঞু্লকশর জন্য 
অি্যন্তরীণ সোিোরণ ে্যোকলজিসমিু
ঞ্নকখোজঁ নোরীকদর তদকন্ত পঞু্লকশর গুরুতর ব্যথ্তোর এ�টি  

ঞ্বসস্তত অন্তঞ্ন্ঞ্িত �োরণ িল প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� ে্যোঞ্ম্পয়কনর 
অিোব। আঞ্ম কনতৃত্ব প্রকয়োজন  এই বো�্যটি ব্যবিোর �করঞ্ছ, 
এই ঞ্বষয়টির উপর কজোর ঞ্দকত কর তদন্তগুঞ্লকত কনতৃকত্বর অিোব 
ঞ্ছল ঞ্বিোয় কনতৃকত্বর প্রকয়োজন । রঞ্দও আঞ্ম কনতৃকত্বর অিোব› 
শব্দটিও ব্যবিোর �ঞ্র �োরণ এটি আরও সিকজ ব্যবিোর �রো 
রোয়, এটির এ�ই র�ম ক্ষমতো কনই। সমস্যোটি এত ঞ্বসৃ্তত ঞ্ছল 
কর এটি ক�বল পর্োপ্ততোর প্র  ঞ্ছল নো  কনতৃকত্বর অিোব ঞ্ছল। 
”মযাননীয় ওয়যারি টি অপি, র�উরস, �রমশনযাকিি রিকপযার্ ‘�িসযাক�ন -দ্ রিকপযার্ অব 
দ্ রমরসং উইকমন �রমশন অব ইনক�যায়যারি যথক�  উদৃ্ধত ।

6

আইন প্কয়যাগ�যািীকদি অপে্যাতি প্রতররিয়যা এখনও VAWG রনমূক্িি
প্ধযান চ্যাকিঞ্জগুরিি মকধ্ এ�টি, েযাি �কি  অপিযাধীকদি দযায়মরুক্ত 
পযাবযাি মযারেযা বরৃধে পযাকচ্। এেযা়িযাও এই সমস্যা সমযাধযাকনি জন্ 

৫ See footnote 4.
৬  VOLUME IIB, ‘Nobodies: How and Why We Failed the Missing 

and Murdered Women Part 3, 4 and 5’ (British Columbia, 
Canada, 2012).

সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্কয়যাজকন পে্যাতি সযা়িযা
যদওয়যাি জন্ সম্পকদি অপে্যাতি বিযাদে এবং দব্ুি পে্কবক্ণ এবং 
পরি�রল্পত সমরবিত উকদ্যাকগি অভযাব িকয়কে। 

এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি এ�টি খোরোপ 
অঞ্ি তো পঞু্লকশর উপর এ�টি সম্পণ্ূ স দোকয়র ঞ্ব োস 
এবং আস্োক� মোরো �িোকব মঞ্�র মকুখ ক�লকত পোকর 
এবং VAWG- এর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো আরও �ঠিন �কর তুলকত 
পোকর।

েুক্তিযাজ্ (‘ইউক�’) VAWG- এি প্রত তযাকদি পধেরতি 
�যাে্�যারিতযা পে্যাকিযাচনযাি অভ্যাকসি উপি রভরত্ �কি অন্তদৃ্ রষ্টপূণ ্
রশক্যাি অরভজ্তযা প্দযান �িকে। 

২০১৩ সযাকি, েুক্তিযাকজ্ি স্িযাষ্ট্র সরচব ইন্সকপ কির অব �নক -
বিুযারি (এইচএমআইরস)

7

 –য� রদকয় েযাই-যপ্যা�যাইি মযামিযাি
এ�টি রসরিকজি পি পযারিবযারি� সরেংসতযাি (‘রিরভ’) পুরিকশি 
প্রতররিয়যা পরিদশ্ন �িযাি জন্ �রমশন গঠন �কিরেকিন যেখযাকন 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি সুিক্যা প্ত্যারশত মযানদকণ্ডি রনকচ 
রেি। এইচএমআইরস

8

 ২০১৪ -এি চূ়িযান্ত প্রতকবদকনি �িযা�কি
অনপু্যারণত রন্রিরখত তযারি�যাটি প্তী�ী সযাংগঠরন� ব্থ্তযাি 
র�েু রচরে রনকদ্শ �কি যে েখন পুরিশ ব্বস্যাপনযা দ্যািযা য�যান 
অপিযাকধি রবরুকধে ব্বস্যা নযা যনওয়যা েয় , তখন রিরভ এবং 
VAWG- এি যথক� অ�যাে্�ি প্রতররিয়যাই রনকদ্শ �কি:

  রসরনয়ি ম্যাকনজকমন্ট দিগুরি VAWG যমযা�যাকবিযাি জন্ এ�টি 
ব্যাপ� য�ৌশি প্ণয়ন �িকত অক্ম রেি এবং েযাি �িস্রূপ, 
মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�কদি জন্ অপূিণীয় িক্্ প্দযান �কি 
এবং স্যাধীনভযাকব এবং আিও �যাে্�িভযাকব পরিচযািনযাি জন্ 
অপে্যাতি সম্পদ প্দযান �কি।; 

৭  In the summer of 2017, HMIC undertook inspections of 
England’s fire and rescue services, assessing and reporting 
on their efficiency, effectiveness and leadership. To reflect 
this new role, the HMIC underwent a name change to Her 
Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue 
Services (‘HMICFRS’).

৮  See ‘Everyone’s business: Improving the police response to 
domestic abuse’ (HMIC, 2014).

আঞ্ম মকন �ঞ্র কর নোরীরো  প্রঞ্তষ্োনগুঞ্লকত ঞ্�কর 
আকসন নো �োরণ তোরো তোকদর ঞ্ব োস �কর নো। আঞ্ম 

�খনও ইঞ্তবোে� �লো�কলর �থো ঞ্নঞ্ন  আঞ্ম �খকনো 
ঞ্নঞ্ন কর ক�োন প্রঞ্তষ্োন ক�োন নোরীক� সোিোর্য �রকছ। 

আঞ্ম তোকদর ঞ্ব োস �ঞ্র নো। 
মরেিযা, বয়স 30-50, গ্যামীণ, মরন্টরনকগ্যা

উ স: নযািীকদি প্রত সরেংসতযাি রবষকয় ওএসরসই-এি যনতৃত্বযাধীন জরিপ: প্ধযান 
প্রতকবদন (ওএসরসই, রভকয়নযা, 2019)। 

শরণোথ  নোরীরো ঞ্নয়ঞ্মতিোকব ঞ্েঞ্�ৎসো কথক� বঞ্ঞ্চত 
িন, প্রোয়ই তোরো িোসপোতোকল কগকল অপমোঞ্নত িন এবং 

অঞ্িকরোগ �রকল পঞু্লশ তোকদর উকপক্ষো �কর
য�স যারি: এরশয়যান, �ৃ যাঙ্গ, সংখ্যািঘু, জযারতগত এবং যবকঁচ থযা�যা শিণযাথ  

সমথ্ন �িযা  (ইম�যান, ইউক�)
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 রবদ্মযান য�ৌশিগুরিি মকধ্ রবদ্মযান রবকশষ সমস্যা  সম্পক�্
সকচতন যথক�ও ব্বস্যাপনযা দিগুরি তযা সমযাধযাকনি জন্ পদকক্প 
যনয়রন। এি মকধ্ িকয়কে রনরদ্ষ্ট ব্রক্ত বযা মযানকুষি যগযাষ্ী সম্প-
য�্ অর�সযািকদি দ্যািযা �িযা অবমযাননযা�ি মন্তব্।;

9

ত্ন  এবং মধ্ম-স্তকিি �মযারন্ং  �ম�্ত্যািযা পে্যাতিভযাকব 
নতুন আইন সম্পক�্ প্রশক্ণ পযানরন েযা পুরিকশি VAWG প্রত-
যিযাধ য�ৌশি এবং তদন্ত পধেরতক� সিযাসরি প্ভযারবত �কিরেি। 
এরযা অপরিেযাে্ েকয় উকঠকে যে পুরিশ ব্বস্যাপ�িযা এবং তযাকদি 
�ম িযা  �ীভযাকব রিঙ্গ  (যজন্যাি) সমতযা স ক  নতুন আইন 
প্কয়যাগ �িকব এবং অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্তক� উ সযারেত �িকব 
যস রবষকয় প্রশক্ণ গ্েণ �িকব;;

  ব়ি ব়ি অপিযাধ  (ভরিউম রিযাইম) এ�টি অগ্যারধ�যাি এই 
রবষয়টি স্পষ্ট �কি বিযা থযা�কিও র�  র�েু পুরিশ �ম�্ত্যা 
এ�টি স্পষ্ট য�ৌশিগত বযাত্যা রদকত সক্ম েকয়রেি যে  �ীভযাকব 
VAWG- য� যমযা�যারবিযা �িকত েকব, এবং VAWG- এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে্�ি প্রতররিয়যাি 
জন্ প্কয়যাজনীয় নূ্ নতম  মযানদণ্ড সম্পক�্;

  যেভযাকব সম্খু সযারিি ( ন্টিযাইন) �ম�্ত্যাকদি র � (রন-
যদ্শনযা) �িযা েকয়রেি এবং �যাজগুরি বিযাদে �িযা েকয়রেি তযা 
প্মযাণ �কি নযা যে VAWG তযাকদি অগ্যারধ�যাকিি রবষয় রেি;

  রবভক্ত এবং দব্ুি ধযািণযাি উপি প্রতরষ্ত সযাংগঠরন� �যাঠযাকমযা, 
ইউরনর এবং রবভযাগগুরি ন্টিযাইন �ম কদি সীরমত জ্যাকনি  
মকধ্ই যিকখকে রবধযায় তযািযা জযাকন নযা য� বযা �যািযা �যাে্�িী 
VAWG তদন্ত, য�ৌজদযারি মযামিযা, এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
েযাওয়যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যাি জন্ দযায়বধে।

  এমনর� যেখযাকন সংস্যাি শীকষ্ শরক্তশযািী বযাত্যা এবং অগ্যারধ�যাি 
জযারি �িযা েয়, দক্তযা পরিচযািনযাি অন্তরন্রেত সংসৃ্করত এমন 

৯  রবকশষ �কি নযািীকদি সম্পক�্ অবমযাননযা�ি মন্তব্গুরি আকিযা যবরশ প্চরিত 
েয় েখন রিঙ্গ সমতযা সমথ্ন�যািী জযাতীয় আইনগুরি ব্যাপ� ভযাকব জনসযা-
ধযািকণি রবতক�্ি অংশ েকয় ওকঠ। এই সমকয়ি মকধ্ই পুরিশ ম্যাকনজযািকদি 
এখরতয়যাকিি মকধ্ এই ধিকনি মন্তকব্ি প্রত সংকবদনশীি  এবং আিও 
সররিয় েওয়যা উরচত এই  জন্ �কি যে �ীভযাকব নতুন আইন প্কয়যাগ �িযা 
েকব এবং নযািী ও যমকয়কদি (বযারি�যাকদি) সুিক্যা যদওয়যা েকব।

এ�রযা অবস্যা দ্তরি �কিকে যেখযাকন সমস্ত স্তকিি �ম�্ত্যািযা
পযারিবযারি� রনে্যাতন, যেমন আন্তব্রক্ত� সরেংসতযা এি উপি 
মকনযাকেযাগ নযা রদকয় অপিযাকধি পরিমযাকণি রদক� মকনযারনকবশ 
�কিন। 

  VAWG- য� অন্যান্ স যাব্ অপিযাধমিূ� �ম�্যাকণ্ডি সযাকথ 
েুক্ত �িযাি এবং সেংসতযাি রশ�যাি নযািীক� রনিযাপদ িযাখযাি 
পরিবকত্ এ�� অপিযাধ এবং অপিযাধীক� পরিচযািনযাি উপি 
নজি যদওয়যা পুরিশ �মযান্যািকদি দ্যািযা ‘রযাকনি রভশন’ প্দরশ্ত 
েকয়রেি;

  পুরিশ �ীভযাকব তযাকদি যি�যাকিিগুরি পরিচযািনযা �কি তযাি উপি 
তদযাির�ি অভযাব পুরিশক� সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি আইনগত প্রত�যাকি তযাকদি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) 
সেজতি �িযাি পরিবকত্ য�ন অসঙ্গরতপূণভ্যাকব সযামযারজ� পরি-
যষবযাগুরিকত পযাঠযায় যস সম্পক�্ গভীি ধযািণযা যপকত বযাধযা সৃরষ্ট 
�িকে;

এইচএমআইরস ২০১৪ রিকপযাকর্ি মিূ বযাত্যাগুরিি মকধ্ পুরিশ পরি-
চযাি�কদি জন্ যে  বযাত্যাটি প্দযান েকয়কে তযা েি অন্যান্ 
অপিযাকধি মকতযা এখযাকনও এরযা রনরচিত �িযা যে, অরভেুক্ত 
অপিযাধীি �যাে্রিকমি উপি মকনযাকেযাগ রদকত েকব, সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািীি ( চরিরে, আচিণ বযা রব যাসকেযাগ্তযাি উপি নয়।
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প্রতকবদকন আকিযা উকলেখ �িযা েকয়কে যে তদকন্তি গুরুত্ব রত-
েযারস�ভযাকব সেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি আচিকণি 
উপি দরৃষ্ট রনবধে �িকিও, রভএির উরজ (VAWG) সযাকথ জর়িত 
অপিযাকধি বযাস্তবতযা েি �রথত অপিযাধী যবশীিভযাগ যক্করেই 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  পরিরচত েয় এবং এি 
�কি পুরিশ সেকজই তযাকদি সনযাক্ত �িকত পযাকি। এটি, তযার্বি-
�ভযাকব, পুরিশক� অরভেুক্ত অপিযাধীি �যাে্রিকমি উপি রভরত্ 

১০ See note 8

কনতৃত্ব সঞ্ক্য় িূঞ্ম�ো পোলকনর এবং 
সম্পকদর অিোব কমটোকত অংশীদোঞ্রত্ব  
গকড কতোলোর ঞ্দক� মকনোঞ্নকবশ �কর।

এ�টি সুসংগত এবং ঞ্নরকপক্ষ পদ্ধঞ্তকত 
আইকনর ব্যোখ্যো প্রদোন �রো অপরোি 

প্রঞ্তকরোকির সবকেকয় �োর্�র ক�ৌশল রো 
পঞু্লশ ঞ্দকত পোকর।

এ�জন নোরী রখন পঞু্লকশর �োকছ রোয়, তোরো প্রথকম 
তোক� তোর আইঞ্ি �োি্  কদখোকত বকল  এবং প্র  �কর  
ঞ্�িোকব, ক�ন, ঞ্�  এক�বোকর রুকত, তোরো এমন 

আেরণ �কর কর তোর সোকথ রো ঘকটকছ তোর জন্য কস দোয়ী।  
মরেিযা, বয়স 38-55, সংঘযাত-আরিযান্ত, শহুকি, রিপযাবরি�যা পস্কযা, বসরনয়যা ও 

েযাকজ্কগযারভনযা
উ স: নযািীকদি প্রত সরেংসতযাি রবষকয় ওএসরসই-এি যনতৃত্বযাধীন জরিপ: প্ধযান 

প্রতকবদন (ওএসরসই, রভকয়নযা, 2019)।
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�কি তদকন্তি সুকেযাগ �কি রদকব েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ
থযা�যা ব্রক্তি মকতযা তদন্ত�যািী পুরিকশি �যাকে অপিযাধী সমযানভযাকব 
দশৃ্মযান/প্কবশকেযাগ্ েকব।

যবরশিভযাগ যক্করে, রবসৃ্তত সম্পদ বিযাদে ব্তীত, উপকি উরলেরখত 
পুরিশ সংগঠনগুরিি অভ্ন্তিীণ চ্যাকিঞ্জসমেূ সংগঠকনি মকধ্ি 
মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�কদি ইরতবযাচ�ভযাকব প্ভযারবত �িকত পযাকি।

রভএির উরজ -যত সযা়িযা যদওয়যাি সময় এই ধিকনি অভ্ন্তিীণ 
চ্যাকিকঞ্জি �কি সৃষ্ট সযাধযািণ প্ভযাবগুরি প্শমন �িযাি উপযায় 
মযাঝযারি ব্বস্যাপনযাসে পুরিশ যনতৃকত্বি ব়ি অংশ রচর ত �িকত 
পযাকি। প্শমন সংরিযান্ত রসধেযাকন্তি উদযােিণ রন্রুপ, তকব শুধুমযারে 
এইগুকিযাি মকধ্ই সীমযাবধে নয়:

è	সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি �যািণ এবং পরিণরত এবং এটি �ীভযাকব 
নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব প্ভযারবত �কি 
যস সম্পক�্ স্পষ্ট ধযািণযাি  উপি রনভ্ি রভরত্ �কি যেৌথ 
�যাে্রিকমি রভরত্;

è	েখন VAWG ঘকরকে বকি অরভকেযাগ �িযা েয় তখন তদকন্ত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি 
জন্ জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত সররিয় েওয়যা;

è	সংরলেষ্ট পুরিশ �ম�্ত্যাদি রনিকপক্ এবং ে শীি সযা়িযা যদবযাি 
রবষয়টি শরক্তশযািী েয় রিমযাগত যশখযাি এবং প্ভযারবত যগযাষ্ীি 
সযাকথ পিযামকশ্ি মযাধ্কম।

২০১৪ সযাকিি এইচএমআইরস রিকপযাকর্ বিযা েকয়কে, এই প্যারতষ্যারন� 
ব্থ্তযা বযা অভ্ন্তিীণ চ্যাকিঞ্জগুরি যমযা�যাকবিযা নযা �িযাি চূ়িযান্ত 
পরিণরতকত নযাগরি� বযা মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘকনি অরভকেযাগ উঠকব, 
পুরিশ সংস্যাি প্রত মযানকুষি আস্যাি সঙ্র সৃরষ্ট �িকব এবং রবকশষ 
�কি নযািী এবং যমকয়কদি পুরিকশি উপি রব যাসকেযাগ্তযা �কম 
েযাকব। 

আপনযাি পুরিশ প্রতষ্যাকনি প্রত আস্যা এবং রব যাসকেযাগ্তযাি 
অভযাব আপনযাি দকিি তথ্ সংগ্ে �িযাি ক্মতযাক� প্ভযারবত 
�িকব েযা প্�ৃতপকক্ বরুধেমত্যা দ্যািযা পরিচযারিত েয়। 

আপনোর অংশীদোঞ্রকত্বর দব্ুলতোর �োরকণ স দোয়ঞ্িঞ্তি� 
অপরোি সমোিোকনর ঞ্বষয়গুকলো দব্ুল িকয় পডকব ঞ্বকশষত কসই 
সমস্ত সংগ�কনর সোকথ জঞ্ডত ব্যঞ্তিকদর কক্ষকত্র রোরো মকন �কর 
কর পঞু্লশ কবঞ্শ কবঞ্শ �রকছ এবং তোরো �ম সরুঞ্ক্ষত। 

�ঞ্মউঞ্নটি ঞ্িঞ্তি� সমোিোকনর উদোিরণ এই ি্যোন্বকু�র 
পরবত  অি্যোয়গুকলোকত কদখো রোকব, ঞ্বকশষ �কর তৃতীয় 
অি্যোয়  ‘প্রঞ্তকরোি , পঞ্চম অি্যোয়-  ‘তদন্ত , অষ্টম অি্যোয়  
‘ ঞ্বেোকরর সোকথ সংঞ্ ষ্ট একজঞ্ র মকি্য সমন্বয়  এবং দ্োদশ
অি্যোয় ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তো (‘জোঞ্টেস �ঞ্টিঞ্নয়োম )। 

সংকক্কপ বিযা েযায় যে, VAWG অপিযাকধি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি
সময় পুরিশ সংস্যাগুরিি অভ্ন্তিীণ চ্যাকিঞ্জগুরি �যাে্�ি পুরিশ 
যনতৃত্ব দ্যািযা উকলেখকেযাগ্ভযাকব প্শরমত �িযা যেকত পযাকি েযা 
VAWG- এি মিূ �যািণগুরি বঝুকত  এবং ‘সমস্ক� আপন’ �কি 
এবং তদন্ত প্ররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি নযারিকদি প্�ৃত অংশগ্েণ 
রনরচিত �কি যসই রশক্ণ যথক� অরভজ্তযা রনকয় তযা সমযাধযান 
�িযাি যক্করে সয়যােতযা �িকত পযাকি। 

রভএির উরজ মযামিযায় �যাে্�ি পুরিশ যনতৃত্ব এরযাও রনরচিত �কি 
যে অরভেুক্ত অপিযাধীি রবরুকধে েতরযা স ব প্মযাণ সংগ্ে �কি 
তদকন্ত অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি
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রদক� মকনযারনকবশ �িযা এবং, 
এ�ই সযাকথ  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �ি্যাণ রনরচিত 
�িযা েকচ্ অদকন্তি মিূ রবষয়। এই িরকনর �যাে্�ি পঞু্লশ কনতৃত্ব 
অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযাি সময় আন্তজ্োঞ্ত�িোকব 
স্ী�ৃত সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  সরুক্ষো ঞ্নঞ্চিত এবং ক্ষমতো-
য়কনর নীরত যমকন চিকব।
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এি মিূ �যািণ েকচ্ পুরিশ যনতৃকত্বি এ�টি দিগত সংসৃ্করত
এবং/অথবযা নীরতশযা  প্রতষ্যা এবং প্চযাি �িযা েযাি �কি তযািযা 
রনকজকদি দক্তযা এবং যপশযাদযারিকত্বি জন্ গব্কবযাধ �িকব েযা 
তযা ক্রণ�ভযাকব যনরতবযাচ� মকনযাভযাব এবং অকচতন পক্পযাতক� 
যমযা�যাকবিযা �িযাি সময়  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ পরিকষবযাক� 
আিযাদযা ভযাকব রচর ত �িকত সযােযাে্ �িকব।

১১  ইএসরপ অপিযাধীকদি জবযাবরদরেতযা বিকত অপিযাধীকদি তযাকদি �কমি্ 
জন্ েথযােথ শযারস্ত প্দযাকনি মযাধ্কম জবযাবরদরে �িযা  এবং   সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যে ক্রত বযা অপচয় েকয়কে  তযাি ন্যায়সঙ্গত 
এবং �যাে্�ি প্রত�যাি প্দযান �কি।

১২  অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত সরেংসতযা 
দিূী�িকণ মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যা েযািনযাগযাদ �িযা েকয়কে 
(জযারতসংঘ সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন ৬৫/২২৮ (২০১০), 
সংকেযাজনী, অনকুচ্দ ১৩(�))।

পঞু্লশ অঞ্�সোরকদর স�ল ঞ্বষকয়র ঞ্বকশষ  োন কনই  
তোকদর জোনকত িকব িুতিিুঞ্গ  ঞ্ি�টিমক� ক�োথোয় কর�োর 
�রকত পো�োকত িকব। উদোিরণস্ প বলো রোয়, ঞ্বকশষ  

পোঞ্রবোঞ্র� ঞ্নর্োতন সিোয়তো পঞ্রকষবোগুঞ্ল প্রোয়ই ঞ্বঞ্ি  
স দোয়িুতি কগোষ্ী করমন ঞ্বএমএ, পরুুষ এবং এলঞ্জঞ্বটি  

দ্োরো পঞ্রেোঞ্লত িয়।
প্কত্ক�ি ব্বসযা: পযারিবযারি� রনে্যাতকনি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যা উন্নত �িযা 

(এইচএমআই রস, ২০১৪)।
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ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত  এটি �ীিোকব পঞু্লকশর 
প্রকেষ্টো ঞ্�ঞ্রকয় আনকত পোকর
রিঙ্গ পক্পযাতক� এ� রিঙ্গ বনযাম অন্ (গুরি) প্রত যঝযা�ঁ, বযা
প্রত পক্পযারতত্ব রেসযাকব সংজ্যারয়ত �িযা যেকত পযাকি

13

রিকঙ্গি পক্পযাত, অন্তরন্রেত (অজ্যান) বযা স্পষ্ট (সকচতন) যেরযায়
যেযা� নযা য�ন -রিঙ্গ- রভরত্� বযাধযাধিযা রনয়ম  (য রিওরযাইপস) 
এবং মকনযাভযাব দ্যািযা পরিবরত্ত এবং অবরেত েয় েযা পুরুষকদি 
বনযাম  নযািীকদি রবরভন্ন দ্বরশষ্ট্, ভূরম�যা এবং আচিণ রনকদ্শ 
�কি-এবং এি মকধ্ িকয়কে যেৌন ভূরম�যা এবং যদশ।

14

যেৌন রনপী়িন এবং আন্ত-ব্রক্ত� সরেংসতযাি �যাজগুরিকত
রবকশষত পুরিকশি রিঙ্গ পক্পযাকতি প্বণতযা িকয়কে। এটি প্যাথরম� 
যেযাগযাকেযাকগি সময় পধেরত অনসুযাকি মযামিযা নরথভুক্ত �িযাি যক্করে 
ব্থ্তযা যথক� শুরু �কি ি যা যদওয়যা এবং যদযাষযাকিযাপ �িযা, 
এমনর� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� রমথ্যা প্রতকবদ-
যনি মযাধ্কম অরভেুক্ত পে্ন্ত �িযা েকত পযাকি।

15

ক্রত�যাি� রিঙ্গ 
এবং অক্মতযা সংরিযান্ত বযাধঁযাধিযা রনয়মগুকিযাি �কি প্রতব ী নযািী 
ও যমকয়কদিরব যাসকেযাগ্তযা প্ রবধে েওয়যাি স যাবনযা যবশী ।

16

মযার�্ন রবচযাি রবভযাকগি মকত, স্পষ্ট এবং অন্তরন্রেত রিঙ্গ পক্পযাত 
আমযাকদি সংসৃ্করতকত অন্তরন্রেত। েখন পুরিরশংকয়ি �থযা আকস, 
মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ রিঙ্গ পক্পযাতক� দ্বষকম্ি এ�টি রূপ 
রেসযাকব বণন্যা �কিকে েযাি �কি পুরিশ রিকঙ্গি রভরত্কত র�েু 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �ম সুিক্যা প্দযান �িকত 

১৩  Huhtanen, H., Lonsway, KA, Archambault, J. (2017), 
Sexual Assault Response and Investigation এ Gender Bias, 
Training Bulletin Series: Part 1  End Violence Against Women 
International

১৪ Ibid
১৫  উপিভ্ তথ্ প্�ৃত রমথ্যা প্রতকবদকনি তুিনযায় যেৌন রনপী়িকনি 

রিকপযার্ক� ভুিভযাকব রমথ্যা রেসযাকব য ণীবধে �িযাি অকন� যবরশ ঝঁুর� 
রনকদ্শ �কি। যদখুন- Jordan, J.  (2004), ‘Beyond belief: 
Police, rape and women’s credibility’, Criminal Justice 4(1), 
29-59 in Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J.  
(2017), ‘Gender Bias in Sexual Assault Response and 
Investigation, Training Bulletin Series: Part 3’, End Violence 
Against Women International.

১৬  Submission by Women Enabled International to the Special 
Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities: Good 
Practices for Increasing Effective Access to Justice for Women 
and Girls with Disabilities (August 9, 2019).

পযাকি, এমন অপিযাকধি জবযাব রদকত ব্থ্ েকত পযাকি েযা য�যান 
রবকশষ রিকঙ্গি মযানষুক� অপ্যাসরঙ্গ�ভযাকব ক্রতগ্স্ত �কি অথবযা 
রিকঙ্গি বযাধযাধিযা রনয়কমি �যািকণ �ম বযা �ম শরক্তশযািী পরিকষবযা 
প্দযান �িযা েয়।

17

রিঙ্গ পক্পযাত জযারতসত্যা, অক্মতযা, যেৌনতযা, বয়স এবং ধকমি্
রভরত্কত গঠিত অন্যান্ সংস্কযাকিি সযাকথ এ�ররেত বযা রবরচ্ন্ন েকত 
পযাকি। বযাস্তকব, এি মযাধকম অনমুযান �িযা েযায় যে নযািীকদি য�যান 
যগযাষ্ী যেৌনতযাি জন্ উপিব্ধ এবং তযাই ‘তযাকদি প্িবু্ধ �িযা’, 
বযা  পুরুষকদি রেং তযা বযা সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা 
অকন� যবরশ।

অকন� পুরিশ  �ম�্ত্যা  ন্যায়রবচযাকি সমযান, রনিকপক্ এবং ন্যাে্ 
প্কবশযারধ�যাকিি (অ্যাকসেকসি) সমথ্কন মকনযাভযাব এবং মিূ্কবযাধ 
ধযািণ �িকিও অন্তরন্রেত রিঙ্গ এবং অন্যান্ পক্পযাত ন্যায়রবচযা-
যিি সমযান প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) রনরচিত �িযাি যক্করে এ�টি 
গুরুত্বপূণ ্বযাধযা েকত পযাকি। রবকশষজ্িযা রব যাস �কিন যে এি 
�যািণ েি অন্তরন্রেত পক্পযাত অকচতনযাি পে্যাকয় �যাজ �কি, েযাি 
অথ্  অসকচতনভযাকব যসক�কন্ি মকধ্ই আমযাকদি িযায় যনওয়যা েকয় 
যেকত পযাকি  এবং এমনর�, এবং প্যায়ই  সকচতনভযাকব ধযািণ �িযা 
রব যাস এবং মিূ্কবযাকধি রবকিযারধতযা �িকত পযাকি।

18

উদযােিণস্রূপ, যেযাি এবং ্যানক�যাি (   ) (২০১৫)
19

েুক্তিযাকজ্ ধষ্কণি যক্করে রনপী়িকনি রনদশ্ন রবকলেষণ �কি উকলেখ 
�কিন যে, সকন্েভযাজকনি জযারতসত্যাও গুরুত্বপূণ ্ভুরম�যা পযািন �কি। 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি জযারতসত্যা রনরব্কশকষ অ-য তযা-
ঙ্গ সকন্েভযাজনকদি মকধ্ ৭০% এি �ম অপিযাধ সংগঠকনি

20

প্বণতযা িকয়কে। রবকলেষকণ সকন্েভযাজন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি
জযারতকগযাষ্ীি মকধ্ এ�টি রমথর য়যা প্ভযাব অন্তভ্ুক্ত �কি যদখযাকনযা 
েকয়কে যে অ-য তযাঙ্গ সকন্েভযাজকনি তুিনযায়, এ�জন য তযাঙ্গ 
সকন্েভযাজকনি য তযাঙ্গ সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  যক্করে অপিযাধ 
নযা �িযাি রদ্গুণ স যাবনযা িকয়কে এবং সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী 
েরদ অ-য তযাঙ্গ েয় তযােকি তযাি েযাি ১১ গুণ যবরশ। এই 
অনসু যান যথক� যবযাঝযা েযায় যে য তযাঙ্গ সকন্েভযাজনিযা অ-য তযাঙ্গ 

১৭  Identifying and Preventing Gender Bias in Law Enforcement 
Response to Sexual Assault and Domestic Violence (US 
Department of Justice, 2015) 

১৮ Ibid
১৯  Hohl, K. and Stanko, E. (2015), ‘Complaints of rape 

and the criminal justice system: Fresh evidence on 
the attrition problem in England and Wales’, European 
Journal of Criminology, 12(3), pp. 324-341. doi: 
10.1177/1477370815571949. 

২০  In the UK, “no-criming” occurs when a recorded crime has 
subsequently been found not to be a crime and is, in effect, 
cancelled, supposedly with verifiable information that a crime 
was not committed. See: Laura Bates (2014), ‘How the 
police are letting sexual assault victims down’) at https://
www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/nov/21/
police-letting-rape-victims-down-too

ঞ্লঙ্গ কসই িূঞ্ম�ো, আেরণ, ঞ্ক্য়ো�লোপ  
এবং ববঞ্শষ্ট্যগুঞ্লক� ঞ্নকদ্শ �কর রো এ�টি 

ঞ্নঞ্দ্ষ্ট সমকয় এ�টি প্রদতি সমোজক� পরুুষ এবং 
নোরীকদর জন্য উপরুতি মকন �কর।

https://www.theguardian.com/profile/laura-bates
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/nov/21/police-letting-rape-victims-down-too
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/nov/21/police-letting-rape-victims-down-too
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/nov/21/police-letting-rape-victims-down-too
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সকন্েভযাজনকদি তুিনযায় উকলেখকেযাগ্ভযাকব তদন্ত এ়িযাকনযাি স যাবনযা
যবরশ, রবকশষ �কি েরদ তযাকদি রশ�যাি য তযাঙ্গ নযা েয়।”

যেযাি এবং ্যানক�যাি (   )
21

 গকবষণযা ইরঙ্গত 
রদকয়কেন যে (েুক্তিযাকজ্ি যক্করে) অরভশযাকপি েযাকিি উকলেখ-
যেযাগ্ �যািণগুরিি মকধ্ িকয়কে সকন্েভযাজনকদি জযারতসত্যা, এবং 
যসইসযাকথ অরভকেযাকগি সত্তযাি রবরুকধে পুরিশ �ম�্ত্যা এবং 
প্রসর�উরিিযা প্মযাণ রেসযাকব �ী রবকবচনযা �কিকে তযাি উপি। 

রিঙ্গ এবং অন্যান্ পক্পযাত �যাটিকয় ওঠযা যনতৃকত্বি অবস্যাকন যথক� 
আপনযাি পকক্ সেজ েকব নযা। এি জন্ এ�সযাকথ �যাজ �িযা অকন� 
উপযাদযাকনি সংরম ণ প্কয়যাজন যেমন অভ্ন্তিীণ নীরত ও পধেরত 
বযাস্তবযায়কনি পে্যাকিযাচনযা এবং পুনরব্কবচনযা, এবং পুরিশ প্রশক্ণ 
এবং সকচতনতযা বরৃধে েযাি �কি পুরিশ তযাকদি আচিণ  এবং 
তযাকদি এই আচিন  অন্কদি দ্দনরন্ন জীবকন উপি এি স যাব্  
প্ভযাব সম্পক�্ সকচতন থযা�কব।

22

 মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ পুরিকশ
রিঙ্গ পক্পযাত প্শমকনি জন্ রনকচ র�েু দি�যািী টিপস প্দযান 
�কিকে (বসে ১ যদখুন):

২১  Hohl, K. and Stanko, E. (2015), ‘Complaints of rape and the 
criminal justice system: Fresh evidence on the attrition problem 
in England and Wales’, European Journal of Criminology, 
12(3), pp. 324-341. doi: 10.1177/1477370815571949.

২২  For more detailed guidance on gender and internal police 
oversight, see Tool 2: Policing and Gender in ‘Gender and 
Security Toolkit’ (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 
2019), and ’Integrating gender into internal police oversight’ 
(OSCE/ODIHR, 2014).

পঞু্লকশর সংসৃ্ঞ্তকত ঞ্লকঙ্গর বোিোিরো  ঞ্নয়মগুঞ্ল (কটেঞ্রওটোই-
পগুঞ্লর) উপর আকলোেনোর জন্য দশম অি্যোয়  পঞু্লঞ্শংকয় ঞ্লঙ্গ 
পক্ষপোকতর প্রিোব ঞ্নয়ন্ত্রকণর লকক্ষ্য প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� নীঞ্তগুঞ্লর 
সপুোঞ্রকশর জন্য প্রঞ্তষ্োন বতঞ্র ‘ইনঞ্টেটিউশন ঞ্বঞ্ ং , এবং 
এ�োদশ অি্যোয়  ‘কজন্োর-করসপঞ্ ি পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর 
জন্য ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল   কদখুন।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং বযাধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইরপং), 
ব্রক্তগত পক্পযাত এবং দ্বষম্ এর়িকয় এবং অন্যান্ প্রতররিয়যা 
সম্পক�্ সকচতন যথক� পুরিকশ আচিণগত গুণযাবরিি- যেমন 
সংকবদনশীিতযা এবং উপিরব্ধ- উপি গুরুত্ব প্দযান �কিকে।
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২৩  See ‘Investigation: Working with victims and witnesses’, College 
of Policing, at: https://www.app.college.police.uk/app-content/
investigations/victims-and-witnesses/

কনতোরো তোকদর অিীনস্ দকলর সদস্যকদর 
উপর তোকদর ঞ্নজস্ পক্ষপোত েোঞ্পকয় নো 

কদওয়োর ব্যপোকর সোবিোন থোক�ন।

 পঞু্লঞ্শং অনশুীলকন ঞ্লকঙ্গর পক্ষপোত দরূ �রো করৌন ঞ্নপীডন 
এবং পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো কমো�োকবলোর এ�টি অঞ্বক দ্য 
উপোদোন এবং ব্যঞ্তিগত িোকব সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর 

ঞ্নরোপতিোর উপর  বোস্তকব এবং অঞ্বলক  প্রিোব ক�লকত 
পোকর।

মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ (২০১৫)

বক্স-

বদনঞ্ন্দন পঞু্লঞ্শং সংক্োন্ত �োর্ক্কম ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত 
প্রশঞ্মত �রোর টিপস

পঞু্লশ ম্যোকনজোররো

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সম্পক�্ পক্পযাত, 
অনমুযান এবং বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপ) সনযাক্ত 
�রুন এবং সমযাধযান �রুন;

  রবচযাকিি রভরত্কত সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি অরভকেযাকগি 
রব যাসকেযাগ্তযা সম্পক�্ অনমুযান বযা বযাধযাধিযা রনয়মগুরিি  
(য রিওরযাইপগুরিি) উপি রনভ্ি �কি নযা যে ‘ধিকণি’ 
যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি েকত পযাকি, অথবযা যেৌন রনে্যাত-
যনি রশ�যাি এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যািকদি �ীভযাকব 
‘প্রতররিয়যা বযা আচিণ �িযা উরচত’ এই রবষয়টি রনরচিত 
�রুন।;

  দকিি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �রুন এবং বঝুকত যচষ্টযা �রুন 
রিকঙ্গি পক্পযাত �ীভযাকব তদকন্তি মযান এবং পুরিকশি সযাধযািণ 
ধযািণযাক� প্ভযারবত �কি পুরিকশি �যাকজি জন্ প্রত ি যসই 
সম্পক�্ সকচতন থযা ন;;

  এরযা রনরচিত �রুন যে প্যারন্ত� যগযাষ্ী বযা সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি 
এবং যমকয়কদি যক্করে  রিঙ্গ পক্পযাত র�ভযাকব  VAWG- এি 
যক্করে আন্যাি (�ম) রিকপযাট্িং  প্ভযাব য�িকত পযাকি যসই 
রবষকয় দকিি সদস্কদি ধযািণযা িকয়কে। 

 সূরে: আইন রবভযাগ যেৌন রনে্যাতন এবং পযারিবযারি� সরেংসতযা (মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ, 
জনরবষয়� �যাে্যািয়, ২০১৫) এ আইন প্কয়যাকগি প্রতররিয়যাকত রিঙ্গ পক্পযাত সনযা-
ক্ত�িণ এবং প্রতকিযাকধ রনকদ্রশ�যা জযারি �কি: https://www.justice.gov/opa/pr/
justice-department-issues-guidance-identifying-and-preventing-gender-
bias-law-enforcement 

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-guidance-identifying-and-preventing-gender-bias-law-enforcement
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-guidance-identifying-and-preventing-gender-bias-law-enforcement
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-guidance-identifying-and-preventing-gender-bias-law-enforcement
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পুরিশ যনতৃকত্বি অন্যান্ সুরনরদ্ষ্ট পদকক্পগুরি রন্রিরখতভযাকব 
অন্তভ্ুক্ত েকত পযাকি::

è	রনরচিত �রুন যে অপিযাকধি সংজ্যাগুরিি ভুি ব্যাখ্যা বযা 
রমথ বযা য রিওরযাইপসক� সমথ্ন �কি নযা/ আিও রনরচিত 
�িযা েকয়কে যে য�যানও অরনচ্�ু নযািীি সযাকথ, তযাি অবস্যা 
রনরব্কশকষ, সমস্ত যেৌন �যাে্�িযাপ,  যস প্রতকিযাকধি যচষ্টযা নযা 
�িকিও তযা, যেৌন সরেংসতযা রেসযাকব রবকবরচত েয় এবং যে 
�কি যস অপিযাধী;
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è সরেংসতযা এবং েয়িযারন যথক� তযাকদি দকিি নযািীকদি সুিক্যাি
ব্বস্যাগুরি দ্তরি ও বযাস্তবযায়ন;;

è	অগ্েণকেযাগ্ আচিণ এবং �কমি্ জন্ ‹রজকিযা রিযাকিন্স  পধেরত 
অবি ন �রুন;

è	নতুন আইন প্ণয়কনি সময় সুরনরদ্ষ্ট প্রশক্ণসে রনয়রমত এবং 
প্যারতষ্যারন� রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রশক্ণ এবং সক্মতযা বরৃধেি 
অরধ�যািী �ম�্ত্যাকদি পকদযান্নরত ও স্ী�ৃরত রদন।
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বস্তুরনষ্তযা এবং যপশযাদযারিত্বক� প্রত�রিত �কি এমন আচিণগত 
দ্বরশষ্ট্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি আত্রব যাস 
বযার়িকয় তুিকত সযােযাে্ �িকব এবং নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 
সরেংসতযাি ঘরনযাি তদন্ত ও রবচযাকিি যক্করে প্রতকবদন বরৃধে এবং 
অংশগ্েণক� সেজতি �িকত পযাকি।

যমরসেক�যাকত পুরিকশি জন্ ২০১৭ এি প্রশক্ণ ম্যানযু়যাকি, ইউএ-
নওরিরস মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ
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 দ্যািযা অনপু্যারণত এ�টি সযাধযািণ
সংস্কযাকিি তযারি�যা প্দযান �িযা েকয়কে েযা VAWG সে রিঙ্গ 

রভরত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সযাক্যা �যাি 
যনওয়যাি সময় এ�জন পুরিশ অর�সযাি দ্যািযা প্দরশ্ত েকত পযাকি।
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২৪  See ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice 
Response to Violence against Women’ (New York, UN Office 
on Drugs and Crime, 2014)

২৫  এরযা রনরচিত �িযা জরুিী যে এই ধিকনি প্রশক্ণ নযািী এবং যমকয়কদি 
প্রত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সেযায়তযা �িযাি জন্ �যাজ 
�কি এমন যবসি�যারি সংস্যা এবং পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ পিযামকশ্ি 
মযাধ্কম প্দযান �িযা েয়। পুরিরশং এবং ন্যায়রবচযাকিি অপরিেযাে্ যসবযাি 
যক্করে রিকঙ্গি পক্পযাত যমযা�যাকবিযাি রবষকয় আিও সুরনরদ্ষ্ট পদকক্কপি 
জন্, ধষ্কণি রবচযাি - থযাইি্যান্ এবং রভকয়তনযাকম যেৌন সরেংসতযাি 
অপিযাধমিূ� রবচযাি ব্বস্যাি প্রতররিয়যা যবযাঝযা  যদখুন (ইউএন উইকমন, 
ইউএনরিরপ এবং ইউএনওরিরস, ২০১৭)।

২৬  অকন� যক্করে, অন্তরন্রেত এবং সুস্পষ্ট রিঙ্গ পক্পযাত তদন্ত�যািীকদি সকব্যা-
ত্ম অনশুীিন অনসুিণ �িকত বযা এমনর� তদন্ত শুরু �িকত বযাধযা রদকত 
পযাকি (মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ, ২০১৫)।

২৭  যদখুন দব্ুি যগযাষ্ীি রনিযাপত্যাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি শরক্তশযািী�িণ
�মসূ্রচ প্রশক্ণ ম্যানযু়যাি  (ইউএনওরিরস যমরসেক�যা সি�যাকিি সযাকথ 
অংশীদযারিত্ব, ২০১৭)। এেযা়িযাও যদখুন নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেং-
সতযাি রবরুকধে �যাে্�ি প্রসর�উশন যিসপকন্সি ে্যান্ব�ু  (UNODC, 
UN Women, ২০১৪ এি সযাকথ অংশীদযারিত্ব)।

রনক্যাক্ত (বসে-২) উভয় উ স যথক� যনওয়যা েকয়কে, এবং 
পুরিরশংকয় সবকচকয় সযাধযািণ সংস্কযাকিি তযারি�যা �িযা েকয়কে, েযাি 
�কি VAWG- এি প্রত পুরিরশ প্রতররিয়যা যদখযা রদকয়কে:

উপি , পুরিশ ম্যাকনজযািকদি এরযাও রবকবচনযা �িযা উরচত যে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি সযামযারজ� অবস্যা/
পরভূরম �তরযা সযাধযািণভযাকব পক্পযাতক� প্ভযারবত �কি, রবকশষ 
�কি েরদ যস দব্ুি য ণী/পরভূরম যথক� আকস। তযাি সযাকথ খযািযাপ 

বক্স-

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ  -এর পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্ক্য়োগুঞ্লকত ঞ্েঞ্ ত 
�রো সবকেকয় সোিোরণ কুসংস্োরসমিু

 সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি রবির ত রিকপযাটিং;

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  অনরুূপ প্রতকবদন দ্তরিি 
ইরতেযাস;

  রনে্যাতকনি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী  র� পরিধযান 
�কি রেি এবং যস র�ভযাকব সযাধযািণভযাকব যপযাশযা� পকি;

  অরভকেযাগ দযাকয়কিি যক্করে সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  প্-
রতকিযাধ;

 সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  যেৌন ইরতেযাস;

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি মযানরস� অবস্যা (উদযােিণস্রূপ, 
েরদ যস শযান্ত বযা দশৃ্মযানভযাকব রবচরিত বকি মকন েয়);

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি প্রতকিযাকধি অনীেযা/অভযাব;

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি য�ৌজদযারি যি�ি্, অথবযা পরত-
তযাবরৃত্কত তযাি সমৃ্পক্ততযা;

  এই ধিকণি রব যাস যে সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি মযানরস� 
যিযাগ আকে;

  এই ধিকণি রব যাস যে সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  এই 
ধিকনি সরেংসতযাি রশ�যাি অ্যািক�যােি বযা মযাদক�ি প্ভযাকব 
েকত পযাকি; 

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  উচ্চতযা আরিমণ�যািীি উচ্চতযাি 
সযাকথ তুিনীয়; 

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি শযািীরি� ক্রতি য�যান সুস্পষ্ট 
িক্কণি অভযাব;

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি সম�যামী ব্রক্তি দ্যািযা আরিযান্ত 
েকয়কে র�নযা; 

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  যেৌন পরিরচরত  বযা রিঙ্গ 
পরিচয়।

*সূরে: ‘দব্ুি যগযাষ্ীি রনিযাপত্যাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি শরক্তশযািী�িণ �মসূ্রচি 
প্রশক্ণ ম্যানযু়যাি’ (ইউএনওরিরস, যমরসেক�যা সি�যাকিি সযাকথ অংশীদযারিত্ব, 2017); 
এেযা়িযাও যেৌন রনপী়িন এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি প্রত আইন প্কয়যাকগি প্রত-
ররিয়যাকত রিঙ্গ পক্পযাত সনযাক্ত�িণ এবং প্রতকিযাধ (মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ, 2015)
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আচিণ �িযা েকত পযাকি, রবকশষত েরদ আরিমণ�যািী ‹সমযাকজি
উচ্চ স্তি  যথক� আকস, তযাি ‘সযামযারজ� মে্যাদযা’ থযাক�, অথবযা 
এমনর� এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যা বযা রনিযাপত্যা বযারেনীি সদস্ও 
েয়।

পুরিশ �ত্ৃ� এই ধিকনি সংস্কযাি তযাকদি ব্যাখ্যাক� প্ভযারবত 
�িকত পযাকি যে, সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীি সঠি� 
যচেযািযা য�মন েওয়যা উরচত এবং তযাি  য�মন আচিণ �িযা 

উরচত। উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, এ�টি যপৌিযারণ� �যারেনী 
িকয়কে যেখযাকন সুস্পষ্টভযাকব উকলেখ �িযা েকয়কে যে এ�জন 
‘পরবরে’ এবং ‘সম্যারনত’  নযািী েরদ যেৌন সরেংসতযাি সমু্খীন 
েন তযােকি তযাঁি রবচযাকিি ত তদকন্তি রনচিয়তযা যদওয়যা উরচত। 
এ�ইভযাকব, আকি�টি যপৌিযারণ� �যারেনী আকে যে, এ�জন নযািী 
সরেংসতযাি সম্ুখীন েওয়যাি পকি রবির ত রিকপযাট্িং এ� ি�ম 
তযাি পকক্ অরব যাস্ বযা রমথ্যা প্রতকবদকনি সমতুি্। 

    বক্স 
     কজন্োর টুলঞ্�ট ( ) কথক� িোরণো সম্পক�্ ঞ্ত

ঞ্ত সত্য

যেৌনতযা ধষ্কণি প্যাথরম� 
যপ্িণযা

ক্মতযা, িযাগ, আরধপত্ এবং রনয়ন্ত্রণ ধষ্কণি প্ধযান �যািণ, যেৌনতযা নয়।

শুধুমযারে রনরদ্ষ্ট ধিকনি 
নযািী ধরষ্ত েয়

যে য�যান নযািী ধষ্কণি রশ�যাি েকত পযাকি। েযাইকেযা�, অকনক� রব যাস �কিন যে উচ্চ দ্নরত� চরিকরেি 
(‘ভযাকিযা যমকয়িযা’) নযািীিযা ধরষ্ত েয় নযা এবং রন্ দ্নরত� চরিকরেি (‘খযািযাপ যমকয়’) মরেিযািযা ধরষ্ত 
েয়।

নযািীিযা রমথ্যাভযাকব 
ধষ্কণি খবি যদয়

রিকপযার্ �িযা ধষ্কণি খুব সযামযান্ শতযাংশই রমথ্যা প্রতকবদন বকি মকন �িযা েয়।

এ�জন অপরিরচত ব্রক্ত 
দ্যািযা ধষ্ণ সংঘটিত েয় 

ধষ্কনি অরধ�যাংশই পরিরচত অপিযাধী/আততযায়ীি দ্যািযা সংঘটিত েয়।

ধষ্কণি সযাকথ প্চুি 
শযািীরি� সরেংসতযা এবং 
অক ি ব্বেযাি জর়িত

যবরশিভযাগ ধষ্কণি সযাকথ অকন� যবরশ শযািীরি� শরক্ত জর়িত নয়। যবরশিভযাগ সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািীরিকপযার্ �কিকেন যে তযািযা গুরুতি আেত েওয়যাি বযা রনেত েওয়যাি ভয় যপকয়রেি এবং তযাই 
আরিমকণি সযামকন সযামযান্ প্রতকিযাকধি যচষ্টযা �কি। এটিও ব্যাখ্যা �িকত পযাকি যে য�ন ভুক্তকভযাগীকদি 
দমন �িযাি জন্ সযামযান্ শরক্ত বযা অক ি প্কয়যাজন েয়।

ধষ্ণ আঘযাকতি সুস্পষ্ট 
িক্ণ যিকখ েযায়

যেকেতু যবরশিভযাগ ধষ্কণি মকধ্ উকলেখকেযাগ্ পরিমযাণ শরক্ত জর়িত নয়, যসখযাকন য�যানও শযািীরি� আঘযাত 
নযাও েকত পযাকি। এ�জন ব্রক্তি শযািীরি� আঘযাত নযা থযা�যাি অথ্ এই নয় যে তযাক� ধষ্ণ �িযা েয়রন। 
ধষ্কণি রশ�যািকদি প্যায় এ� তৃতীয়যাংশ দশৃ্মযান শযািীরি� আঘযাত সে্ �কি।

েখন নযািীিযা যেৌনতযাক� 
‘নযা’ বকি, তযািযা আসকি 
‘ে্যা’ঁ বকিন

কর ক�োন মকূল্যই নো; একক্করে নযািীি ইচ্যাক� সব্দযা সম্যান �িযা উরচত।

যেৌন�ম  ধরষ্ত েকত 
পযাকি নযা 

পুরুষ বযা নযািী, রনরব্কশকষ যে য�উ বযারণরজ্� যেৌন �কম ্জর়িত থযা�কিও তযাক� ধষ্ণ �িযা েযাকব নযা। 
গকবষণযায় যদখযা যগকে যে পুরুষ এবং মরেিযা যেৌন�ম কদি এ�টি উকলেখকেযাগ্ অংশ তযাকদি যাকয়ন্ট, পুরিশ 
বযা তযাকদি অংশীদযািকদি দ্যািযা ধষ্কণি রশ�যাি েকয়কে।

এ�জন পুরুষ তযাি ীক� 
ধষ্ণ �িকত পযাকি নযা

যে য�যাকনযা যজযািপূব্� যেৌনতযা বযা যজযািপূব্� যেৌন �যাে্�িযাপ ধষ্কণি পে্যাকয় পক়ি। দভ্ুযাগ্বশত, অকন� 
আইকনি এখরতয়যাকি এই ধিকণি ধষ্কণি েযা়ি িকয়কে। েরদও রববযারেত মরেিযািযা তযাকদি স্যামীকদি দ্যািযা 
ধষ্কণি রশ�যাি েয়,  আইন এটিক� এরূপ স্ী�ৃরত যদয় নযা।

ধষ্কণি খবি অরবিক  
পুরিশক� জযানযাকনযা েয়

যবরশিভযাগ ধষ্কণি ঘরনযা পুরিশক� জযানযাকনযা েয় নযা। যেগুরি রিকপযার্ �িযা েকয়কে, তযাি মকধ্ যবরশিভযাগই ঘরনযায় 
২৪ ঘণ্টযািও যবরশ সময় পকি �িযা েকয়কে। সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা রিকপযার্ দযাকয়ি �িকত পযাকি 
নযা অথবযা রিকপযার্ �িকত যদরি �কি �যািণ তযািযা মকন �কি যে র�েুই �িযা েকব নযা, অপিযাধী তযাকদি বযা তযাকদি 
পরিবযাকিি রবরুকধে হুমর� রদকত পযাকি, তযািযা পরিবযাি বযা সম্প্রদযাকয়ি প্রতররিয়যা যদকখ ভয় পযায়, অথবযা তযািযা 
ির ত েয়। র�েু  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী  য�বি মকন �কিন যে এটি এ�টি ব্রক্তগত রবষয় বযা ঘরনযাটি 
য�যাথযায় জযানযাকবন তযা জযাকনন নযা।



28  রদ্তীয় অধ্যায়

তযােযা়িযা, এ�টি যবসি�যারি সংস্যাি গকবষণযা রবষয় উকলেখ �কি
ইউএনএইচরসএইচআি তযাকদি এ�টি গকবষণযায় উকলেখ �িযা েকয়কে 
যে, যবশ র�েু প্রতব �তযাি �যািকণ প্রতব ী নযািী এবং যমকয়কদি 
সযাকথ জর়িত VAWG- এি ঘরনযাি প্যায়ই তদন্ত �িযা েয় নযা। 
এি মকধ্ িকয়কে য�ৌজদযারি অরভকেযাগ দযাকয়ি �িকত ব্থ্ েওয়যা, 
প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদি  সম্পক�্ বযাধযাধিযা ধযািণযা  (য -
রিওরযাইরপ�্যাি) এবং ‘যেযাগ্ সযাক্ী’ যজযাগযা়ি �িকত ব্থ্তযাসে 
�যাঠযাকমযাগত প্রতব �তযা।
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“ ্যান্যাি্যাইজি কবটে প্রোঞ্ কসস কজন্োর কমইনঞ্ ঞ্মং ইন
ঞ্পসঞ্�ঞ্পং �কম্পঞ্ন্য়োম অ� প্রকজ  টুলস” শীষ্� UNPOL 
যজন্যাি রুির�র (২০১৫) এ র�ভযাকব র�েু যপৌিযারণ� �যারেনী 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মকনযাভযাবক� প্ভযারবত �িকত পযাকি এবং 
যেৌন সরেংসতযাি তদকন্ত বযাধযা সৃরষ্ট �িকত পযাকি যস রবষকয় খুব 
প্কয়যাজনীয় অন্তদৃ্ রষ্টমিূ� ধযািণযা প্দযান �কিকে, রবকশষ �কি েখন  
�ম�্ত্যািযা স্পষ্টভযাকব বঝুকত পযাকি নযা যে যেৌন সরেংসতযা – উমেকু্ত 
(পযাবরি�) বযা ব্রক্তগত (প্যাইকভর) - এ�টি অপিযাধ এবং 
তযাকদি দযারয়ত্ব আকে পু যানপুু ভযাকব তদন্ত �িযা, যি�ি্ �িযা 
এবং মযামিযা দযাকয়ি �িযা, পযাশযাপযারশ অরভেুক্ত অপিযাধীক� যগ্তিযাি 
�িযা।
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 UNPOL যজন্যাি রুির�র যথক� ধষ্ণ সংরিযান্ত র�েু রমকথি
( রতি) উদযােিণ রনকচ উকলেখ �িযা েি: 

২৮ See note 2 
২৯  UN Police Gender Toolkit ‘Standardized Best Practices on 

Gender Mainstreaming in Peacekeeping Compendium of Project 
Tools’ (United Nations Department of Peace Operations, 
2015) at http://repository.un.org/handle/11176/387374 p. 
197.  See also the WHO Guidelines for Medico-Legal Care 
for Victims of Sexual Violence (2003).

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র 
জন্য অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্নণ্য় এবং লক্ষ্য
ঞ্নি্োরণ 
বযাস্তবসম্ত অগ্যারধ�যাি প্রতষ্যা এবং সংরলেষ্ট িক্্ রনধ্যািণ আপনযাি
দিক� অনপু্যারণত �িযাি সবকচকয় �যাে্�ি উপযায়। েযাইকেযা�, টিম 
রিিযাি রেকসকব আপরন যে ধিকনি িক্্ রনধ্যািণ �কিকেন তযাি 
ধিন এবং গুণমযান দ্যািযা আপনযাি দকিি সযা�ি্ প্ভযারবত েকব। 

আপনযাি িক্্গুরিি ধিন এবং গুণগতমযান আপনযাি প্রতষ্যাকনি 
য�ৌশিগত অগ্যারধ�যাি দ্যািযা পরিণরত পযাকব এবং আপনযাি স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়ি রনিযাপত্যা চযারেদযা পূিকণি জন্ সমবিয় �িযা েকব। স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়ি রিমবধ্মযান এবং রবরভন্ন রনিযাপত্যাি চযারেদযা সম্পক�্ 
অবরেত েওয়যা আপনযাি �যাে্রিকমি সযা�কি্ি মিূ রবষয় েকব। 
আপনযাি দকিি সদস্কদি যনরতবযাচ� বযা পক্পযাতদষু্ট মকনযাভযাব েযা 
র�েু রনরদ্ষ্ট সদস্ বযা সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ এ�টি যগযাষ্ীি প্রত দ্বষম্ 
সৃরষ্ট �কি বযা এি �কি আপনযাি �মক্্ম �যাে্�যারিতযা কু্  �কি।

এি রবপিীকত, ইরতবযাচ� মকনযাভযাব এবং পুরিকশি আচিণ েযা 
VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি সযাকথ �যাজ �িযাি 
এবং তযাকদি সমথ্ন �িযাি ইচ্যা প্দশ্ন �িকি সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ 
পুরিকশি প্কচষ্টযাক� দ্বধতযা রদকত সযােযাে্ �িকব। সম্প্রদযাকয়ি 
রভন্নধম  রনিযাপত্যাি চযারেদযাগুরি যবযাঝযা এবং প্দশ্ন �িযা এ�টি 
�যাে্�ি পুরিরশং পরিকষবযা প্দযাকন সক্ম �িকব, �যািণ পুরিশ 
স্যানীয় অপিযাধ প্বণতযা সম্পক�্ আিও অবগত েকব, র�ভযাকব 
VAWGসে অন্যান্ পযাচযাি যেমন মযানব পযাচযাি এবং আধুরন� 
দযাসকত্বি সযাকথ ওভযািি্যাপ �িকত পযাকি।

য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাকিি যসৌজকন্ (�কসযাকভযা)

http://repository.un.org/handle/11176/387374
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রভএির উরজ -যত �যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ ইরতবযাচ� 
মকনযাভযাব এবং পুরিকশি আচিণ আপনযাি প্রতষ্যাকনি দ্যািযা প্চযারিত 
এবং প্যারতষ্যারন�ভযাকব পরিচযারিত মিূ যেযাগ্তযা এবং দক্তযা যসকর 
প্রত�রিত েওয়যা উরচত �যািণ তযািযা জযাতীয় অগ্যারধ�যািক� 
প্রত�রিত �িকব ।

েযাইকেযা�, অগ্যারধ�যাি রভরত্কত রনধ্যারিত সমস্যাগুরি যবযাঝযাি 
জন্ র�েু সময় প্কয়যাজন এবং য�ন সমস্যাগুরি সমযাধযান �িযা 
উরচত। রভএির উরজি যক্করে, এটি যমৌরি� যে, ্তন পুরিশ 
যনতৃত্ব রভএির উরজি প্�ৃরত, এি �যািণ এবং পরিণরত এবং 

এটি �ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদি রবরভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব 
প্ভযারবত �কি যস সম্পক�্ এ�টি সকচতন ও সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযা 
প্রতষ্যা �কি। এটি আপনযাক�, মধ্ম ব্বস্যাপ� রেসযাকব, আপনযাি 
প্রতষ্যাকনি রূপযান্তকি সররিয় পরিবত্ন একজন্ট রেসযাকব প্যারতষ্যারন� 
দ্বধতযা প্দযান �িকব এবং এই প্ররিয়যায় আপনযাি �ম কদি দ্যািযা 
প্দরশ্ত যেক�যান ক্রত�যাি� পক্পযাতক� প্শরমত �িকব।

অগ্যারধ�যািগুরিিও এ�টি সুস্পষ্ট য�ৌশিগত দরৃষ্টভরঙ্গি প্কয়যাজন 
েযা ে্যাঙ্ রনরব্কশকষ পুকিযা পুরিশ সংস্যাক�  য�যান রদক� প্কচষ্টযা 
রবরনকয়যাগ �িকত েকব যস সম্পক�্ জযানকত সেয়তযা �কি। 

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লশ পোন্তর সম্পক�্ আরও তকথ্যর 
দশম অি্যোয়  ইনঞ্টেটিউশন ঞ্বঞ্ ং› এবং এ�োদশ অি্যোয়  
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল› 

কদখুন।

VAWG- এি প্রতররিয়যায় এ�টি পুরিশ সংস্যাি য�ৌশিগত দরৃষ্ট-
ভরঙ্গি এ�টি �যাল্পরন� উদযােিণ েকত পযাকি:

�োর্�র এবং পর্োপ্ত পঞু্লশ পঞ্রকষবোর �কল VAWG- এর 
ঞ্রকপোট্িং এবং প্রঞ্তকরোি বৃঞ্দ্ধ �রো িকয়কছ রো  সঞ্িংসতোর 

ঞ্লঙ্গ সম্পক�্র প্র�ৃঞ্ত কবোঝো কজন্োর 
সমতো এবং নোরীর ক্ষমতোয়ন এবং 

ইঞ্তবোে� পঞু্লঞ্শং �লো�ল অজ্কনর জন্য 
ক�্রিীয়।ক্ষমতোর িোগিোঞ্গ, সম্পকদর সমোন 
প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সস) এবং ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিকণ 
স�কলর অংশগ্রিণ ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য অসম 

ঞ্লঙ্গ সম্প�্ক� পোন্তর �রুন।

েরব যসৌজকন্ UNMIT/মযাট্িন যপকির (টিমি-যিক )
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ঞ্শ�োর  কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর েোঞ্িদোগুঞ্লক� অগ্রোঞ্ি�োর কদয়
এবং তোকদর সসু্োস্্য ঞ্নঞ্চিত �কর এমন প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো-
গুঞ্লর সোকথ সংরতুি �কর।

এই �ো ঞ্ন� দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গর উপর ঞ্িঞ্তি �কর, অগ্রোঞ্ি�োর, লক্ষ্য 
এবং ক�ৌশলগুঞ্ল প্রঞ্তঞ্ষ্ত িকত পোকর। নীকে ঞ্েত্র-  এ ঞ্িএ-
িঞ্ উঞ্জ-কত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য লক্ষ্য 
ঞ্নি্োরকণর কটমক কটর এ�টি সরলী�ৃত উদোিরণ উপস্োপন 
�রো িল রো ইএসঞ্পর নীঞ্ত এবং সোিোরণ ববঞ্শষ্ট্যগুঞ্ল 
প্রঞ্ত�ঞ্লত �কর।

এখযাকন প্স্তযারবত িক্্গুরি অজ্কনি জন্ মধ্ম পরিচযাি�কদি �যাে 
যথক� য�ৌশিগত পদকক্কপি র�েু উদযােিণ যদওয়যা েি:

  VAWG প্রতকিযাধ ও তদকন্তি জন্ আিও অবগত প্রতররিয়যা 
জযানযাি জন্ বযারে্� য �কেযা যািকদি-যেমন নযািী বযা সুশীি 
সমযাকজি সংগঠন, এ�যাকিরময়যা, সংখ্যািঘু এবং দব্ুি যগযাষ্ী 
এবং অন্যান্ গুরুত্বপূণ ্অনঘুর�কদি সযাকথ �যাকজি সম্প�্ 
স্যাপন �রুন;

  VAWG- এি তদকন্ত প্কয়যাগ �িযা মিূ দক্তযা এবং নমনীয় দক্তযাি 
যসরগুরিি মযান রনয়ন্ত্রকণি  রনচিয়তযা , েযাকত তযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি য�রন্দ্র� এবং অরধ�যাি রভরত্� েয়;

  উদযােিণ রদকয় প্চযাি �রুন এবং VAWG প্রতকিযাধ ও তদকন্তি 
উপি প্রশক্ণ ও রশক্যা যজযািদযাি �রুন, েযাকত   সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  সযাকথ জর়িত �ম�্ত্যািযা 
অরধ�যািরভরত্�, রিঙ্গ-সংকবদনশীি, ট্মযা অবরেত এবং দ্বষ-
ম্েীনভযাকব �যাজ �কি ।

ঞ্েত্র-  

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-কত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য লক্ষ্য ঞ্নি্োরকণর কটমক কটর এ�টি উদোিরণ

অগ্রোঞ্ি�োর
VAWG এি ব্যাপ�তযা হ্যাস

লক্ষ্য-
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ  থযা�যা এবং 
তযাকদি ক্রতগ্স্ত জনকগযাষ্ী পুরিশক� দ্বধ 
এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি অপরিেযাে্ পরিকষবযা 

প্দযান�যািী রেসযাকব মকন �কি

লক্ষ্য-
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা 
VAWG সংরিযান্ত রবষয় পুরিকশি রিকপযার্ 
�িকে �যািণ তযািযা তযাকদি সযাকথ জর়িত 
এবং সেকেযারগতযা �িযাি ক্মতযাপ্যাতি

উপ-লক্ষ্য-
সংস্যাি আধুরন�যায়ন েকচ্ রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি এবং ব্যাপ�ভযাকব পিযামকশ্ি মযাধ্কম 

�িযা

উপ-লক্ষ্য-
পুরিকশি অপরিেযাে্ পরিকষবযাগুরি ন্যায়রবচযাকিি 
ধযািযাবযারে�তযায় তযাকদি প্রতররিয়যা সমবিয় �িযাি 
সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
মঙ্গি এবং অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িকে

উপ-লক্ষ্য-
VAWG তদন্তগুরি মযানসম্ত এবং 
অভ্ন্তিীণভযাকব রনয়রন্ত্রত েয় েযাকত 

অপিযাধী-য�রন্দ্র� এবং ট্মযা-অবরেত েয়

পঞু্লশ ক�ৌশল-
বযারে্� য �কেযা যািকদি যেমন সুশীি সমযাজ, 
এ�যাকিরময়যা, প্ভযারবত যগযাষ্ী এবং আন্তজ্যারত� 

সেযায়� অনঘুর�কদি VAWG- এি প্রতররিয়যাগুরি 
সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্ তযাকদি সযাকথ সররিয় 

অংশগ্েণ

পঞু্লশ ক�ৌশল-
তদন্ত েকব স্চ্ পধেরতকত,  দক্তযা রনরচিত �কি, 
মযানসম্ত ভযাকব এবং অভ্ন্তিীণভযাকব রনয়ন্ত্রকণি 
মযাধ্কম েযাকত  তদন্ত েয় সরেংসতযা রশ�যাি-

য�রন্দ্র� এবং অরধ�যািরভরত্�।

পঞু্লশ ক�ৌশল-
VAWG প্রতকিযাধ এবং তদকন্তি উপি প্রশক্ণ 

এবং রশক্যা যজযািদযাি �রুন, েযাকত এটি 
অরধ�যাি রভরত্�, রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং ট্মযা-

অবরেত েয়
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 ছলে সসৌজবন্ ক্যাবিযালিন সকযািযাকস অ্যান্ডযািসন (মযালক্য ন যুক্তিযাষ্ট্র)
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অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
পঞু্লঞ্শংকয়র মলূ ঞ্বষয় 
পকূব্ আকলোেনো �রো িকয়কছ, VAWG- এর প্রঞ্ত �োর্�র ও
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল সোডো কদওয়োর জন্য পঞু্লকশর কনতৃকত্বর 
�োছ কথক� ক�ৌশলগত প্রঞ্ত ঞ্ত প্রকয়োজন রোকত সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর/কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ ঞ্নঞ্চিত �রো 
রোয়।

অথ্পণ্ূ অংশগ্রিকণর জন্য প্রকয়োজন  ব্যঞ্তি এবং  স দো-
য়গুঞ্ল জন্য গিৃীত পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং পর্কবক্ষণসি 
স�ল ঞ্সদ্ধোকন্ত সরোসঞ্র অংশগ্রিকণর সকুরোগ।এটি রবরভন্ন 
ধিকণি েকত পযাকি, েযাি মকধ্ িকয়কে সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
থো�ো  ব্রক্তকদি ভযািসযাম্পূণ,্ বস্তুরনষ্ তথ্ প্দযান �িযা েযাকত 
তযািযা তযাকদি জীবনক� প্ভযারবত �কি এমন গুরুত্বপূণ ্রসধেযাকন্তি 
উপি রনয়ন্ত্রণ বজযায় িযাখকত পযাকি। রব�ল্প সমযাধযাকনি  রচর ত�-
িণসে রসধেযান্ত গ্েণ প্ররিয়যাি রবষকয় মতযামত যপকত তযাকদি সযাকথ 
পিযামশ্ �িযাও একত অন্তভ্ুক্ত েকত পযাকি।

‘অথ্পূণ’্ ধযািণযাটি দযারব �কি যে নযািী এবং যমকয়িযা য�বি 
উপরস্তই থযা�কব নযা, বিং তযাকদি উকদ্গগুরি যশযানযা েকব এবং 
রবকবচনযায় যনওয়যা েকব। তযাকদি জ্যাকনি অবদযান িযাখযাি সুকেযাগ 
পযাওয়যা উরচত এবং তযাকদি েযা প্কয়যাজন তযা স্পষ্ট �িযাি জন্  
রিকঙ্গি দরৃষ্টভরঙ্গ সমূ্পণ ্ পুরিশ য�ৌশি দ্তরি �িযা েযাকত যসই 
�িযা�িগুরি সমগ্ সমযাজক�ও উপ�ৃত �কি।

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, রব ব্যাপী পুরিশ বযারেনীকত নযািীকদি 
প্রতরনরধত্ব �ম। �যাঠযাকমযাগত এবং প্যারতষ্যারন� বযাধযা, এবং চযািপযাকশ 
যনরতবযাচ� বযাধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইরপং)   নযািীকদি �যাকজি 
পরিকবশক� উকলেখকেযাগ্ভযাকব প্ভযারবত �কি এবং এই �যািণগুরি 
প্রতব ী নযািীকদি এবং/অথবযা সংখ্যািঘু জযারতগত যগযাষ্ী বযা 
সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি যক্করে আিও ব্যাপ� আ�যাি ধযািণ �কি।  

পুরিশ সংগঠকনি দ্বধতযা বরৃধে পযায় েখন যে দি এবং সম্প্রদযায়ক� 
যসবযা যদওয়যা েয় যসই দকিি  সদস্িযা রনকজকদিক� প্ররিয়যাি অংশ 
মকন �কি এবং এ�ই সযাকথ  প্রতরনরধত্ব �িকত পযাকি।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� অন্তরন্রেতভযাকব অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং 
প্রতরনরধত্বমিূ� েকত েকব �যািণ নযাগরি� সমযাকজি প্রতরনরধকদি 
সযাকথ তথ্ আদযান-প্দযাকনি মযাধ্কম প্ররিয়যাি রব�যাশ প্কয়যাজন, 
�যািন এ�টি রবষয়  স্ী�ৃরত যদয় যে  নযাগরি� সমযাকজি সংগ-
ঠনগুরিকত প্রতব ী ব্রক্তিযা অন্তভ্ুক্ত নয়।

পুরিশ য�ৌশি এবং �যাে্রিকম  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্রক্তকদি এবং তযাকদি সম্প্রদযাকয়ি অথ্পূণ ্ অংশগ্েণ রনরচিত 
�িযাি জন্, ে্যান্বকু� পুরিকশি জন্  নয়টি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্সে 
ব্বস্যাপনযা প্স্তযাব �িযা েকয়কে েযাি মযাধ্কম সমস্ত অপরিেযাে্ 
পরিকষবযাগুরি  স্ত ূ ত্ভযাকব প্দযান �িযা উরচত।  ইএসরপকত 
অন্তভ্ুক্ত এই সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি, VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অথ্পূণভ্যাকব ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যায় অংশগ্েণ 
রনরচিত �িযাি মযাধ্কম সমস্ত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্কচষ্টযাগুরিক� 
ইরতবযাচ� ভযাকব প্ভযারবত �িকব। VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি 
সময় �যাে্�ি পুরিশ প্রতকিযাধ ও তদন্ত �যাে্রিম রনরচিত �িযা 
�ঠিন �যাজ।

ESPযত বরণত্ সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরি রন্রূপ:

  উপলি্যতো  বযাসস্যান, জযাতীয়তযা, জযারত, বণ,্ য ণী, অরভবযাসী 
বযা শিণযাথ ি অবস্যা, আরদবযাসী অবস্যা, বয়স, ধম,্ ভযাষযা এবং 
সযাক্িতযাি স্তি, যেৌন পরিচয় রনরব্কশকষ স�ি প্কয়যাজনীয় 
যসবযা স�কিি জন্ পে্যাতি পরিমযাকণ এবং মযানসম্পন্ন েকত েকব।

  প্রকবশোঞ্ি�োর  স�ি প্কয়যাজনীয় যসবযায় অবশ্ই দ্বষম্ েযা়িযাই 
স�কিি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেসকেযাগ্) থযা�কত েকব। তযাকদি 
অবশ্ই শযািীরি�ভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ েকত েকব (পরিকষবযাগুরি 
সমস্ত  নযািী এবং যমকয়কদি জন্ রনিযাপদ জযায়গযাি  মকধ্, 
অথ্ননরত�ভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ (সযামথ্্) এবং ভযাষযাগতভযাকব 
অ্যাকসেসকেযাগ্ (তথ্ রবরভন্ন �ম্্ যাকর সিবিযাে �িযা েয়)

30

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো  সমস্ত অপরিেযাে্ পরিকষবযাগুরিকত
অবশ্ই নযািী এবং সম্প্রদযাকয়ি রবরভন্ন যগযাষ্ীি উপি সরেংসতযাি 
দ্বষম্মিূ� প্ভযাবগুরি স্ী�যাি �িকত েকব। মযানবযারধ�যাি 
(এবং সযাংসৃ্করত�ভযাকব সকচতন নীরত) সংেত �কি এমনভযাকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি এবং যবকঁচ থযা�যা মযানকুষি প্কয়যাজকনি প্রত 
সযা়িযা রদকত েকব। 

৩০  স�ি অত্যাবশ্� যসবযা স�কিি জন্ অ্যাকসেসকেযাগ্ েওয়যা উরচত, েযাি 
মকধ্ িকয়কে প্রতব ী নযািী ও যমকয়। প্রতটি ধিকনি প্রতব �তযা 
(অ , বণ, গরতশীিতযা, মযানরস� স্যাস্্, মকনযাসযামযারজ�, ইত্যারদ) 
এবং রবরভন্ন ধিকনি প্রতব ী মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি চযারেদযা 
যমরযাকত প্রশরক্ত �ম�্ত্যা থযা�যা উরচত। যদখুন প্রতব ী নযািী ও 
েুব�: রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা এবং যেৌন ও প্জনন স্যাস্্ ও অরধ�যাি 
যমযা�যাকবিযাি অরধ�যাি-রভরত্� এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি যসবযা প্দযাকনি 
রনকদ্রশ�যা  (UNFPA-WIE, 2018)
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ঞ্েত্র-  

এ�টি মোনসমিত পঞু্লশ প্রঞ্তঞ্ক্য়োর সোিোরণ ববঞ্শষ্ট্য রো VAWG- এর কক্ষকত্র সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর অথ্পণ্ূ 
অংশগ্রিণক� সমথ্ন �কর

  উপরতুিতো সমস্ত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অবশ্ই  সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির মে্যাদযাি প্রত ধেযাশীি েকব; 
যগযাপনীয়তযাি িক্যা �িকব; তযাকদি চযারেদযা ও দরৃষ্টভরঙ্গি প্রত 
সংকবদনশীি েকব এবং সরেংসতযাি  রশ�যাি �রমকয় আনকত 
েকব। 

  ঞ্নরোপতিোক� প্রোিোন্য  অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
কবঁকে থো�ো  ব্রক্তি আশু এবং চিমযান রনিযাপত্যাি ঝঁুর�ি 
সম্খুীন েয়। এই ঝঁুর� ব্রক্তগত পরিরস্রতকত ব্রক্তকভকদ 
সুরনরদ্ষ্ট েকব।  ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং ব্বস্যাপনযা ঝঁুর�ি মযারেযা 
�মযাকত পযাকি। সকব্যাত্ম অনশুীিকনি ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং ব্ব-
স্যাপনযায় সযামযারজ�, স্যাস্্, পুরিশ এবং ন্যায়রবচযাি খযাকতি মকধ্ 
সযামঞ্জস্পূণ ্এবং সমরবিত পধেরত অন্তভ্ুক্ত িকয়কে। 

  অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
থো�ো ব্রক্তকদি জযানযা দি�যাি যে তযাকদি �থযা যশযানযা েকচ্ 
এবং তযাকদি চযারেদযাগুরি যবযাঝযা এবং সমযাধযান �িযা েকচ্। তথ্, 

এবং যেভযাকব তযা জযানযাকনযা েয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্রক্তকদি প্কয়যাজনীয় যসবযা যপকত উ সযারেত �িকত পযাকি। 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্রক্তকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
অবশ্ই তযাকদি মে্যাদযা বরৃধে �িকব এবং তযাকদি প্রত ধেযাশীি 
েকব।

  পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন 
অংশীদোরকদর দ্োরো �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  
সমস্ত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরি এমনভযাকব রবতিণ �িযা উরচত 
েযা সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্রক্তি যগযাপনীয়তযা িক্যা 
�কি, সুিক্যাি রনচিয়তযা যদয় এবং েতদিূ স ব, তযাকদি 
অবরেত সম্রতকত তথ্ প্�যাশ �কি। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত সম্পক�্ তথ্ অত্ন্ত সংকবদনশীি েকত পযাকি। এই 
তথ্টি অনপুেুক্তভযাকব যশয়যাি �িযা নযািী ও যমকয়কদি এবং 
তযাকদি সেযায়তযা প্দযান�যািী ব্রক্তকদি জন্ মযািযাত্� এবং 
স যাব্ জীবন হুমর�ি �যািণ েকত পযাকি। 

অথ্পণ্ূ 
অংশগ্রিণ

ঞ্নরোপতিোক� 
প্রোিোন্য ঞ্দন

উপরতুিতো
অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং 

কগোপনীয়তো

পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন 
এবং মলূ্যোয়ন প্রঞ্ক্য়োয় অংশীদোরকদর 
�োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য 
ব্যবস্োপনো

সমন্বকয়র মোি্যকম 
অন্যোন্য কস র এবং 

সংস্োর সোকথ  
সংকরোগ স্োপন

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো

প্রকবশোঞ্ি�োর

উপলি্যতো 



34  রদ্তীয় অধ্যায়

বক্স-  

অ্যোকক্সসকরোগ্যতোয় আরও অন্তি্ুতি রকয়কছ

শোরীঞ্র� অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  পরিকষবযাগুরিি অবস্যান, প্-
যবশদ্যাি এবং পযার�্ং এিযা�যাটি চিযাক�িযাি যক্করে প্রতব ী 
নযািীকদি এবং যমকয়কদি জন্ অ্যাকসেসকেযাগ্ েকত েকব। 
চিযাচকিি েন্ত্র এবং/অথবযা সংকবদনশীি প্রতব ী ব্রক্তকদি 
জন্ সুরবধযাি মকধ্ চিযাচি অবশ্ই স ব;

তথ্য ও করোগোকরোকগর সিজলি্যতো  স�ি ধিকনি 
প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদি তকথ্ অবযাধ প্কবশযারধ�যাি 
থযা�কত েকব। রবরভন্ন মযাধ্ম অবশ্ই উপিব্ধ থযা�কত েকব, 
যেমন ব্যাখ্যা সংরিযান্ত, সযাধযািণ ভযাষযা ব্বেযাি, অরিও, 
ব়ি মদু্ণ, য ইি, প়িকত সেজ এবং রচররেত ভযাষযা ইত্যারদ। 
পরিবযাকিি সদস্ বযা পরিচে্যা�যািীকদি যদযাভযাষী রেসযাকব 
ব্বেযাি �িযা যথক� সযাবধযান থযা ন, েতক্ণ নযা রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত স্পষ্ট ও অবরেত সম্রত নযা যদয়, �যািণ 
পরিবযাকিি সদস্ বযা পরিচে্যা�যািীিযাও সরেংসতযাি অপিযাধী 
েকত পযাকি।

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  যসবযাি রিমযাগত উন্নরত 
সযাধকন নযািী ও যমকয়কদি প্দত্ পরিকষবযা স ক  ধযািযাবযারে� 
এবং রনভ্ুি তথ্ সংগ্ে গুরুত্বপূণ।্
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 সমস্ত প্কয়যাজনীয়
পরিকষবযাি অবশ্ই সঠি� যি�রি্ংকয়ি জন্ পরি যাি এবং 
নরথভুক্ত প্ররিয়যা থযা�কত েকব এবং যসইসযাকথ সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্রক্তকদি ও তযাকদি যদওয়যা পরিকষবযাগুরি 
সম্পক�্ তথ্ সংিক্কণি যগযাপনীয় ও রনিযাপদ সংিক্ণ রনরচিত 
�িকত েকব। 

  সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োর সোকথ 
সংকরোগ স্োপন  সমবিকয়ি মযাধ্কম (যেমন যি�যাকিি) অন্যান্ 
যস ি এবং সংস্যাি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন নযািী ও যমকয়কদি 
সমকয়যাপকেযাগী এবং উপেুক্ত যসবযা যপকত সেযায়তযা �িকব। 
যি�যাকিি প্ররিয়যায় অবরেত সম্রতি জন্ মযান অন্তভ্ুক্ত �িযা 
আবশ্�। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্রক্তকদি জন্ 
রবরভন্ন অপরিেযাে্ পরিকষবযাি সুচযারুভযাকব চিযাচি রনরচিত 
�িযাি জন্, প্রতটি পরিকষবযাি সুস্পষ্ট দযারয়ত্বসে যি�যাকিি 
প্ররিয়যা সম্পক�্ যপ্যাকরযা�ি এবং চুরক্তগুরি থযা�যা দি�যাি।

৩১  Humanity & Inclusion recommend that all essential services 
collect disaggregated data by disability. See further: www.hi-
us.org/

VAWG- এর প্রঞ্ত সোডো কদওয়ো রু 
িয় �ঞ্মউঞ্নটি অন্তি্ুতি �রো এবং 
স্োনীয় কপ্রক্ষোপট সম্পক�্ অবঞ্িত 
িওয়োর মোি্যকম
জযাতীয় রনিযাপত্যা নীরত যেমন আপনযাি য�ৌশিগত অগ্যারধ�যাি
রনধ্যািণ �কি, যতমরন  পুরিশ অপযাকিশনযাি ম্যাকনজযািকদি য�ন্দ্রীয় 
উকদেশ্গুরিও প্দযান �িকত েকব েযা স্যানীয় অংশীদযািকদি সযাকথ 
সমবিয় �কি �যাকে্ পরিণত �িকত েকব।
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ত্বিগতভযাকব, যসখযাকন পিযামকশ্ি ব্বস্যা থযা�যা উরচত েযা য -
�কেযা যািকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণক� রনরচিত �কি এবং রনিযাপত্যাি 
অগ্যারধ�যাি সম্পক�্ পুরিকশি সযাকথ পিযামশ্ �কি। এই প্ররিয়যাগুরি 
রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি- যেমন তযািযা যপৌিসভযা পযাবরি� 
য�যািযাম বযা �রমউরনটি পুরিরশং �রমটি েকত পযাকি যেখযাকন - 
আদশ্ভযাকব - �রমউরনটি পুরিশক� তযাকদি দ্বরচরে্ময় রনিযাপত্যাি 
প্কয়যাজনীয়তযা সম্পক�্ জযানযাকনযা েয় এবং যেখযাকন পুরিশ বঝুকত 
চযায় রনিযাপত্যাি চযারেদযা �ীভযাকব নযািী, পুরুষ, যমকয় এবং যেকিকদি 
আিযাদযাভযাকব প্রতরনরধত্ব �কি। 

েখন এই ধিকনি প্ররিয়যাগুরি রবদ্মযান থযাক�, তখন তযাকদি এবং 
অংশগ্েণ�যািী �রমটিগুরিকত রবরভন্ন অবস্যাকনি ব্রক্তকদি অন্তভ্ুক্ত 
�িযা েয় �কি স্-রনেুক্ত পুরুষ ‘�রমউরনটি রিিযাি’ রনেুক্ত  েওয়যা 
বযাধযাপ্যাতি েয়। VAWG- এ �যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ 
পিযামশ্ ব্বস্যা �ীভযাকব তথ্ এবং অংশীদযারিকত্বি এ�টি মিূ্বযান 
উ স েকত পযাকি যস রবষকয় পুরিশ যনতৃত্বক� সকচতন থযা�কত েকব 
েখন এই ধিকনি প্ররিয়যাগুরি রবদ্মযান থযাক�, তখন তযাকদি এবং 
অংশগ্েণ�যািী �রমটিগুরিকত রবরভন্ন অবস্যাকনি ব্রক্তকদি অন্তভ্ুক্ত 
�িযা েয় �কি স্-রনেুক্ত পুরুষ ‘�রমউরনটি রিিযাি’ রনেুক্ত  
েওয়যা বযাধযাপ্যাতি েয়। 

স্যানীয় পিযামশ্ ব্বস্যাি অনপুরস্রতকত, পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত 
তযাকদি পকক্ প্চযাি �িযা, অথবযা তযাকদি প্রতষ্যাকনি প্চযাকিি জন্ 
য �কেযা যািকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা। তযািযা যেসব সম্প্রদযাকয়ি 
যসবযা �কি তযাকদি সকঙ্গ সেকেযারগতযা সম্প�্ স্যাপকনি পকয়ন্টগুরি 
সররিয়ভযাকব রচর ত �িকত পুরিকশি এ�টি গুরুত্বপূণ ্ ভূরম�যা 
িকয়কে, েযা সযাধযািণভযাকব অপিযাধ ও সরেংসতযা যিযাকধ সেযায়তযা 
�িকব। প্রতব ী ব্রক্ত, যিসরবয়যান, সম�যামী, উভ�যামী, রেজ়িযা 
এবং ইন্টযািকসসে (এিরজরবটিআই) ব্রক্ত, বয়স্ক, েুব� এবং 
প্ত্ন্ত অঞ্চকি বসবযাস�যািী ব্রক্ত েযািযা ঝঁুর�ি মকধ্ িকয়কে এমন 

৩২  রভএির উরজ -ি স ক  এ�টি য�ৌশি অজ্কনি িক্্গুরি সিবিযাে 
�িযা প্কয়যাজন েযা অন্যান্ য�ৌশিগত �যাঠযাকমযাি মকধ্ খযাপ খযাওয়যাকনযা 
েয়, যেমন রশশুকদি পরিকষবযা পরি�ল্পনযা এবং জযাতীয় স্যাস্্ য�ৌশিগু-
রিি সযাকথ সংেুক্ত �িযা।  এইভযাকব, �ত্ৃপক্ রনরচিত �িকত পযাকি যে 
VAWG- য� সযা়িযা যদওয়যাএ�টি অগ্যারধ�যাি রভরত্� সমূ্পণ-্ সি�যািী  
এ�টি রবষয়, শুধু অপিযাধ এবং জনরনিযাপত্যাি ইসু্ নয়।
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�রমউরনটি প বযা সদস্কদি �থযা বিযা অরধ�যাি রনরচিত �িযাি
জন্ পুরিকশি সমযান দযারয়ত্ব িকয়কে। 

পরোমশ্ ব্যবস্োর উদোিরকণর সম্পক�্ আরও জোনকত তৃতীয়
অি্যোয়তঃ ‘প্রঞ্তকরোি  এবং েতুথ্ অি্যোয়  ‘  ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর 
মকি্য সমন্বয়  কদখুন 

উপি , এটি অপরিেযাে্ যে পুরিশ VAWG- এি রনরদ্ষ্ট ধিকণি
যক্করে অসমতযা বঝুকত সক্ম, যেমন, আপনযাি সম্প্রদযাকয়ি য�যান 
যমকয় এবং নযািীকদি  যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত এবং/অথবযা যজযািপূব্� 
রববযাকেি ঝঁুর�কত থযা�কত পযাকি। 

সরেংসতযাি ধিন, এি �যািণ এবং পরিণরত এবং এটি র�ভযাকব 
নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব প্ভযারবত �কি 
তযা যবযাঝযাি জন্ এ�টি রবসৃ্তত পিযামশ্ প্ররিয়যাি অংশ রেকসকব 
আকিযাচনযা �িযা উরচত। এই ধিকনি প্ররিয়যাি জন্ প্কয়যাজন 
রবরভন্ন সম্প্রদযায়, স্যানীয় নযািী সংগঠন, সংখ্যািঘু ব্রক্ত ও 
যগযাষ্ীি প্রতরনরধত্ব�যািী সংগঠন, যসইসযাকথ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
কবঁকে থো�ো  ব্রক্তকদি রবচযারি� ব্বস্যাি অরভজ্তযা (সম্রত, 

যগযাপনীয়তযা এবং সুিক্যা রনরচিত �িযা)।

এই তথ্ রদকয় সমধৃে, দ্বরচরে্পূণ ্প্রতরনরধত্ব এবং পিযামকশ্ সমধৃে 
পুরিশ যনতৃত্ব সরেংসতযাি রশ�যাি-য�রন্দ্র� পন্যা দ্তরি �িকত 
পযাকি
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 েযাকত, VAWG ঘকর যগকি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি
চযারেদযা আিও ভযািভযাকব পূিণ �িকত। 

ক্রতগ্স্ত সম্প্রদযাকয়ি সকঙ্গ সররিয় সম্পকৃ্ততযা এবং VAWG- এি 
যক্করে সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর -য�রন্দ্র� পধেরতি প্কয়যাকগি এ�টি 
মযানসম্ত অনশুীিন পুরিশক� তযাকদি দ্বধ এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী রেকসকব রবকবরচত েকত সযােযাে্ 
�িকব।

তযাই রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� VAWG যিযাকধ রবরভন্ন সম্প্র-
দযাকয়ি সযাকথ পুরিকশি চিমযান সেকেযারগতযাি সংরম ণ রেসযাকব যদখযা 
যেকত পযাকি, এবং VAWG- এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি  তদকন্ত অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি মযাধ্কম অপিযাধী রভরত্� 
এবং অরধ�যাি রভরত্� েকত েকব। 

েরব যসৌজকন্: জযারতসংকঘি েরব/এরস্কন্যাি যদকবকব (মধ্ আর �যান প্জযাতন্ত্র)
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রন্রিরখত পরিরস্রতকত VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি সময়
পরিচযািনযাি সযা�ি্ য�মন েকত পযাকি তযাি উদযােিণ প্দযান �িযা 
েকয়কে।

অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্ত প্ররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি অংশগ্রিণ এবং পিযামশ্ রনরচিত �িযাি মযাধ্কম দ্বষম্ 
েযা়িযা সম্প্রদযাকয়ি সদস্ এবং স্যাস্্, সযামযারজ� পরিকষবযা এবং 
ন্যায়রবচযাি অনঘুর�কদি সেকেযারগতযাি সযাকথ সমবিয় রনরচিত পুরিশ 
VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি চযারেদযা 
পূিণ �কি

দশৃ্যপট-
অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্ত প্রঞ্ক্য়ো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর অংশগ্রিণ এবং পরোমশ্ ঞ্নঞ্চিত �রোর 
মোি্যকম ববষম্য ছোডো স দোকয়র সদস্য এবং স্োস্্য, সোমোঞ্জ� পঞ্রকষবো এবং ন্যোয়ঞ্বেোর অনঘুট�কদর সিকরোঞ্গতোর 

সোকথ সমন্বয় ঞ্নঞ্চিত পঞু্লশ VAWG এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর েোঞ্িদো পরূণ �কর

দশৃ্যপট-
অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্ত অনশুীলন VAWG করোকি পঞু্লশ এবং স দোকয়র মকি্য সঞ্ক্য় সিকরোঞ্গতোর সোকথ আকরো
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর পঞু্লকশ ঞ্রকপোট্ �রোর এবং কশষ পর্ন্ত ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় অংশগ্রিণ �রোর 

ক্ষমতো ঞ্দকয়কছ।

দশৃ্যপট-
VAWG এর ঝঁুঞ্� োস পোয় �োরণ পঞু্লশ এবং স দোয় সঞ্ক্য়িোকব সিকরোঞ্গতো �কর এ�টি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে
থো�ো ব্যঞ্তি ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্ত ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য রো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর  ঞ্বঞ্ি  েোঞ্িদো পরূণ 
�রকত সক্ষম িয় এবং অপরোিীকদর তোকদর সঞ্িংসতোর জন্য জবোবঞ্দঞ্িতোর মকুখোমঞু্খ িকত িয় এবং পঞ্রণঞ্ত কিোগ 

�রকত িয়।

দশৃ্যপট-
VAWG- এর অপরোিীকদর-করমন আন্তব্যঞ্তি� সঞ্িংসতো-পঞু্লকশর মোি্যকম �োর্�রিোকব নোগঞ্র� সরুক্ষো আকদশ
প্রকয়োগ �রোর �কল করমন রক্ষো পোবোর স োবনো �ম থোক�, ঠি� কতমঞ্ন িোকব এ�টো  ষ্ট বোত্ো কপ্ররণ �কর কর  আকদশ 

লঙ্ঘন  এবং এ�ই  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির ঞ্বরুকদ্ধ পনুরোয় অন্যোয় �রকল তোর �ল কিোগ �রকত িয়।

৩৩  ইএসপর �যাঠযাম  অনুসযািক, এ�রর ভর�ররম-সকনরযািি  বযা 
সযািভযাইভযাি-সকনরযািি  পদধতর সকবযা পিদযানকি �কনদিবরনদু 
েরসকবক নযািী ও মকেকদকি অধর�যাি, চযােরদযা এবং আ�যা �ষযা-
�ক সথযান দকয়। এি জনে সিঞ্ংসতোর শঞ্�োর বকঁেক থো�ো 
বে�তরদকি এ�যাধর� চযােরদযা, বরভরনন ঝঁু�র এবং দুিবিতযা, 
সরদধযানত এবং গৃেীত পদ�ষকপকি পিভযাব বরবকচনযা �িযা পি-
ে জন এবং এরর নরশচরত �িযা েয় েক পিরষকবযাগুির পিতররর 
পৃথ� মেরিযা এবং মকেকি অননে পিে জনীয়তযাি সযাথক 
সযাম জসেপূিণ। পিরষকবযাি উচরত তযাি ইচেযাি সযািযা দকওেযা, 
দকখুন: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2015/12/essential-services-package-for-
women-and-girls-subject-to-violence পৃ। 13।

কনতৃত্ব মোনুকষর জন্য, প্রঞ্ক্য়ো,  
নীঞ্ত বো �োগজ নয়।

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
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আপনোর �োর্ক্কম আপনোক� 
সোিোর্য �রো  VAWG- এ সোডো 
কদওয়োর জন্য ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
সেূ�
VAWG এ সোডো কদওয়োর সময় দলীয় সো�ল্য অকন�োংকশ
ঞ্নি্র �কর আপনোর দকলর সোমঞ্গ্র� �োর্ক্ম �তটো 
ঞ্নকজর মকতো �কর বোস্তবোয়ন �রো িক  কসই ক্ষমতোর 
উপর। এর অথ্ িক  দকলর স�ল সদকস্যর VAWG যত সোডো 
কদবোর সময় এক� অপকরর দোঞ্য়ত্ব ও �ত্ব্য সম্পক�্ সু ষ্ট 
িোরণো রকয়কছ।

ে্যান্ব�ু এই রবষয়টি স্ী�ৃরত রদকয়কে যে সংস্যাকভকদ পুরিকশি 
ভূরম�যা এবং দযারয়কত্বি রভন্নতযা থযা�কব।  েযাইকেযা�, দকিি 
যভতকি ভূরম�যা রনরব্কশকষ,  দকিি সমস্ত সদস্কদি,  নমনীয় 
দক্তযা যসর এবং দক্তযা প্দশ্ন �িযা উরচত েযা VAWG- এি 
�যাে্�ি প্রতররিয়যা যদখযাকত সযােযাে্ �কি। এই দক্তযা যসর এবং 
যেযাগ্তযাগুরি ে্যান্বকু�ি পিবত  অধ্যায়গুরিকত আকিযাচনযা �িযা 
েকব এবং ইএসরপ নীরত এবং সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরিক� প্রত�রিত 
�িকব (রচরে-2)।

দকিি সযা�কি্ি পরি�ল্পনযাি মকধ্ িকয়কে সযামরগ্� দকিি দক্তযা 
(পযাি�িম্যান্স) এবং পিবত  রদ�রনকদ্শনযাি প্কয়যাজনীয়তযা জযানযাকত 
প্কয়যাজনীয় রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং রিঙ্গ-রবরচ্ন্ন যিরযা স্ী�ৃরত, 
সংগ্ে, রবকলেষণ এবং ব্বেযাি। দিগত তথ্ সংগ্কে রিঙ্গ-সম্পর�্ত 
অপিযাকধি পরিমযাণ প্রত�রিত েওয়যা উরচত �যািণ এটি নযািী, 
পুরুষ, যেকি এবং যমকয়কদি রনিযাপত্যাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্সূচ�।
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রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযাি ব্বস্যাগুরি  এরযা রনরচিত �িকত গুরু-
ত্বপূণ ্যে VAWG- এ আপনযাি পুরিশ েস্তকক্প সরেংসতযাি রশ�যাি/ 
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  চযারেদযাি প্রত সংকবদনশীি। এি �কি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পুরিকশ রিকপযার্ �িযাি 
এবং পূণয্াঙ্গ সমযারতি নযা েওয়যা পে্ন্ত রবচযারি� প্রত�যাি চযাইকত েকব। 

৩৪  রিঙ্গ-সংকবদনশীি তথ্ সংগ্ে, রবকলেষণ এবং ব্বেযাি সম্পক�্ আিও 
তকথ্ি জন্ যমগযান ব্যার �, পুরিশ, আমি্ য�যাকস্স এবং জযার স 
যস কিি জন্ যজন্যাি যসি�-অ্যাকসসকমন্ট গযাইি  (যজকনভযা: DCAF, 
2011) যদখুন।

তযােযা়িযা, রিঙ্গ-সংকবদনশীি�মক্্মতযা ব্বস্যা নীরত রনধ্যাি� এবং 
সম্প্রদযায়ক� পুরিরশং য�ৌশিগুরিি �যাে্�যারিতযা সম্পক�্ অবরেত 
�কি ।

এ�জন পুরিশ ম্যাকনজযাি বযা টিম রিিযাি রেকসকব, রভএির উরজ-যত 
সযা়িযা যদওয়যাি সময় অপযাকিশনযাি সযা�ি্ প্দযান �িযা অকন�রযা 
রনভ্ি �িকব আপনযাি দি তযাকদি দ্দনরন্ন �যাজ সম্পন্ন �িযাি 
সময় রিঙ্গ-সংকবদনশীি তথ্ সনযাক্ত �িকত
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 এবং সংগ্ে �িকত
�তরযা সক্ম তযাি উপি। রিকঙ্গি প্রত সংকবদনশীি পযাি�িম্যা-
ন্স-সূচ�গুরিি এ�টি সুস্পষ্ট যসর থযা�যা এবং যসই তথ্ সংগ্কেি 
জন্ প্স্তুত এ�টি দি VAWG- এ �যাে্�িভযাকব এবং পে্যাতিভযাকব 
সযা়িযা যদওয়যাি সঠি� পকথ আকে র�নযা তযা জযানযাি প্থম পদকক্প। 

পুরিরশ �যাে্রিকমি জন্ রিঙ্গ-সংকবদনশীি �মক্্মতযা সূচক�ি র�েু 
উদযােিকণি মকধ্ িকয়কে: 

è	বয়স, রিঙ্গ এবং জযারতগত ও অক্মতযাি মকতযা অন্যান্ 
আথ্-সযামযারজ� চি�
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 দ্যািযা রবভক্ত েকয় পুরিকশি �যাকে রভএ-
ির উরজ রিকপযার্ �িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি েযাি 
বরৃধে; 

è	% সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত েযাকদি রবকশষ 
VAWG পরিকষবযা ব্বেযাি �িকত েকয়কে এবং েযািযা বয়স, 

৩৫  রিঙ্গ বিকত ভূরম�যা এবং সম্প�্, ব্রক্তকত্বি দ্বরশষ্ট্, দরৃষ্টভরঙ্গ, আচিণ 
এবং মিূ্কবযাধক� যবযাঝযায় েযা সমযাজ পুরুষ এবং নযািীকদি  জন্ বণন্যা 
�কি। রিঙ্গ  তযাই পুরুষ এবং নযািীকদি মকধ্ জ্যাত পযাথ্�্ যবযাঝযায়, 
েখন রিঙ্গ  পুরুষ এবং নযািীকদি মকধ্ দ্জরব� পযাথ্�্ যবযাঝযায়। রিকঙ্গি 
ভূরম�যা সংসৃ্করতি মকধ্ এবং জকু়ি ব্যাপ�ভযাকব পরিবরত্ত েয় এবং 
সমকয়ি সযাকথ পরিবরত্ত েকত পযাকি। See: Megan Bastick, Kristin 
Valasek. (2008), ‘Security Sector Reform Assessment, 
Monitoring and Evaluation and Gender’ in the Gender and 
SSR Toolkit, Geneva Centre for Security Sector Governance.

৩৬  িক্্ �রুন যে রিকপযাট্িং বরৃধে VAWG- এি ঘরনযা বরৃধেি সমযাথ্� 
নয়।

বক্স  
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল �ম্ক্ষমতো ঞ্নকদ্শ� ঞ্�

রিঙ্গ-সংকবদনশীি �মক্্মতযাি সূচ� েকত পযাকি পরিমযাপ, 
সংখ্যা, তথ্, মতযামত বযা ধযািণযা েযা ভূরম�যা, আচিণ, 
ররিয়যা�িযাপ এবং দ্বরশকষ্ট্ি যক্করে এ�টি রনরদ্ষ্ট অবস্যা বযা 
পরিরস্রত রনকদ্শ �কি েযা এ�টি রনরদ্ষ্ট সমকয় পুরুষ এবং 
নযািীকদি জন্ উপেুক্ত বকি মকন েয়। রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
�মদ্ক্তযাি সূচ�গুরি সমকয়ি সযাকথ সযাকথ অবস্যাি পরিবত্ন 
পরিমযাপ �কি, েযা নযািীকদিএবং পুরুষকদি মকধ্ সম্পক�্ি 
উপি তথ্ প্দযান �কি েযা সমযাকজি দ্যািযা তযাকদি উপি 
প্ত্যাশযাগুরি তুকি ধকি।

ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতো  
ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতোর লক্ষ্য িল সর�োঞ্র এবং ব্যঞ্তিগত 

জীবকনর সবকেকয় ববঞ্েত্র্যপণ্ূ কক্ষকত্র ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� ঞ্বঞ্ নতো 
এবং ববষকম্যর সোকথ জঞ্ডত সোমোঞ্জ� ও সোংসৃ্ঞ্ত� 
ঞ্বষয়গুঞ্ল কবোঝো এবং তোকদর ঞ্বকবেনোয় কনওয়ো।  

- রিঙ্গ সমতযাি জন্ ইউকিযাপীয় ইনর টিউর



38  রদ্তীয় অধ্যায়

অক্মতযা, রিঙ্গ এবং অন্যান্ আথ্-সযামযারজ� চি� দ্যািযা
রবভক্ত স�ি প্�যাি অপব্বেযাকিি সমূ্পণ ্অবসযান প্রতকবদন 
�িকত পযাকি; 

è	বয়স, অক্মতযা এবং অন্যান্ আথ্-সযামযারজ� চি� দ্যািযা 
রবভক্ত, VAWG সম্পর�্ত সমস্ত পরিকষবযা যথক� প্যাতি সেযায়তযা 
এবং সেযায়তযায় স রষ্ট প্�যাশ �কিকেন এমন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা নযািীি  (%) শত�িযা েযাি।

েযাইকেযা�, রিঙ্গ-সম্পর�্ত অপিযাকধি তথ্ সংগ্কেি জন্ যবসিযাইন 
গকবষণযা প্কয়যাজন যেমন য�যান রিঙ্গ-সংকবদনশীি পযাি�িম্যাকন্সি 
ব্বস্যাগুরি পুরিশ প্রতষ্যাকনি উন্নত কপশোদোঞ্রত্ব এবং আধুরন�ী-
�িকণি জন্ র� �িযা েকয়কে। এই ধিকনি তথ্ সংগ্কেি জন্ 
যবসিযাইন সিবিযাে �িযা সযাধযািণত এ�টি প্যারতষ্যারন� প্ররিয়যা 
েযা য�ৌশিগত স্তকিি িক্্ পূিণ �কি। এই ধিকনি যবসিযাইকনি 
অনপুরস্রতকত, পুরিশ যনতৃত্ব সংস্যায় পরিবত্ন আনযাি ভূরম�যা গ্েণ 
�িকত পযাকি এবং পরিসংখ্যান সংগ্ে এবং রবকলেষকণি দযারয়ত্বপ্যাতি 
ইউরনরগুরিি সেযায়তযায় তযাকদি রনজস্ দকিি ররিয়যা�িযাকপি জন্ 
যবসিযাইন দ্তরি �িকত পযাকি।

VAWG- এর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল তথ্য 
সংগ্রকির প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� প্রঞ্ত ঞ্ত সম্পক�্ আরও আকলোেনোর 
জন্য দশম অি্যোয়  ‘ইনঞ্টেটিউশন ঞ্বঞ্ ং  পডনু।

ঞ্রকপোট্ �রো অপরোকির িোকরর ব্যোখ্যো �রোর সময় পঞু্লকশর 
সত�্তো অবল ন �রো উঞ্েত করমন করৌন সঞ্িংসতোর ঘটনো। 
উদোিরণস্ প, ঞ্রকপোট্ �রো অপরোকির বঞৃ্দ্ধ বো োস সম্পক�্ 
জনসোিোরণক� অবঞ্িত �রোর সময়, জনসোিোরণক� সকেতন 
�রো উঞ্েত। রিকপযার্ �িযা মযামিযা �কম েযাওয়যাি অথ্ এই নয় যে 
সরেংসতযাি মযারেযা �কমকে। এটি রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্�যািণ রিকপযার্ 
�িযা অপিযাকধি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা অপ্�যারশত অপিযাধক� 
উকপক্যা �কি, েযা রিঙ্গরভরত্� সরেংসতযা অপিযাধ।

অন্রদক�, রিকপযাট্িংকয়ি বরৃধে সরেংসতযাি মযারেযা বরৃধেি পরিবকত্ 
প্রতষ্যানগুরিকত আিও সকচতনতযা এবং আস্যা প্রত�রিত েকত 
পযাকি। দভ্ুযাগ্বশত, এই ধিকনি এ�টি ইরতবযাচ� প্বণতযা 
পুরিশক� অরভজ্তযাগতভযাকব দযায়ী �িযা �ঠিন েখন অন্যান্ 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা এবং আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরি তযাকদি 
যেযাগ্তযা অনেুযায়ী সমযানভযাকব জর়িত েকত পযাকি।

তযােযা়িযা, েুক্তিযাকষ্ট্রি ন্যাশনযাি ইনর টিউর অব জযার স সত�্ 
�কি রদকয়কে যে, ধষ্কণি মকতযা গুরুতি অপিযাধ রিকপযাকর্ি সংখ্যা 
হ্যাকসি উপি মকনযাকেযাগ য�ন্দ্রীভূত �িযা, যসসব অপিযাকধি জবযাব 
যদওয়যাি জন্ রনেুক্ত পধেরত বযা য�ৌশকিি ব্যাপযাকি খুবই সং�ীণ ্
অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান �কি, যেমন সম্প্রদযায় বযা  নযািীকদি সংগঠকনি সকঙ্গ 
যেযাগযাকেযাগ।  এটি পুরিকশি সংগঠনগুরিি জন্ পুরিকশি প্চযাি এবং 

অংশীদযারিত্ব স্যাপন �যাে্রিমক� প্ভযারবত �িযা �ঠিন �কি যতযাকি, 
েযা যগযাকয়ন্যা যনতৃত্বযাধীন এবং �রমউরনটি পুরিরশংকয়ি য�ন্দ্ররবন্কুত 
থযাক�, েরদ নযা গুণগত সূচ�গুরি থযাক� েযা পুরিশ পরিকষবযাি আস্যা 
বযা উপিরব্ধি মযারেযা পরিমযাপ �কি।

গুরুতি অপিযাধ রিকপযাকর্ি সংখ্যা �মযাকনযাি রদক� মকনযারনকবশ �িযা 
যি�রি্ং এবং রিকপযাট্িং রসক কমি অখণ্ডতযা িক্যাি জন্ সমযান চযাপ 
েযা়িযাই পুরিশক� যসই সংখ্যাগুরি �রমকয় যদওয়যাি জন্ রনিিস চযাপ 
রদকত পযাকি।
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 ইউএস ন্যাশনযাি ইনর টিউর অ� জযার স বকিকে
যে জনরনিযাপত্যা সংরিযান্ত িক্্মযারেযা অজ্কনি জন্ চযাপ, রবকশষ �কি 
েখন অত্রধ� উচ্চযারভিযাষী, অপিযাকধি পরিসংখ্যাকনি যেিক�ি, 
রিকপযার্ যচকপ িযাকখ এবং অপিযাকধি ভুি য রণরবন্যাস - এবং 
অন্যান্ ধিকনি দনু রত �িকত আমন্ত্রণ জযানযায়।

38

রবকশষজ্িযা ইরঙ্গত রদকয়কেন যে, সংগঠনগত দব্ু্বেযাি যদখযা যদয়
েখন জনরপ্য় চযারেদযা িক্্ অজ্কনি উপযাকয়ি সীমযাবধেতযাি যচকয় 
িক্্ অজ্কনি উপি যবরশ যজযাি যদয়।
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 �িস্রূপ, মযাধ্মগুরি 
রনয়ন্ত্রণ �িযাি রনয়মগুরি �ম মকনযাকেযাগ পযায় এবং আচিণ 
রনয়ন্ত্রকণ তযাকদি প্ভযাব েযািযায়।

উদযােিণস্রূপ, সন্ত্রযাস-রবকিযাধী িক্্মযারেযাি উপি যজযাি যদওয়যা 
রনিযাপত্যা নীরতগুরি পুরিশক� সম্প্রদযাকয়ি  উপি প্ভযাব খযারযাকত 
পুরিরশ পদকক্পক� উ সযারেত �িকত পযাকি। এি �কি এমন এ�রযা 
পরিরস্রতি সৃরষ্ট েকত পযাকি যেখযাকন রপরেকয় প়িযা নযািী এবং 
যমকয়কদি �রমউরনটি পুরিরশং এি উপি রব যাস অজ্কন প্রতব -
�তযা সৃরষ্ট �িকত পযাকি রবধযায় তযািযা  VAWG- এি যক্করে আিও 
যবরশ ঝঁুর�পূণ ্েকত পযাকি। অন্ এ�টি উদযােিকণ বিযা েকয়কে যে 
অনবধ অরভবযাসীকদি সংখ্যা �মযাকত চযাওয়যা রনিযাপত্যা নীরতগুরি 
প্যায়ই অনবধ অরভবযাসীকদি তযাকদি বযা অন্কদি রবরুকধে সংঘটিত 

৩৭  Malcolm K. Sparrow (2015), ‘Measuring Performance in a 
Modern Police Organization’ in ‘New Perspectives in Policing’. 
(National Institute of Justice). 

৩৮ Ibid,
৩৯  D, Vaughan, ‘Controlling Unlawful Organizational Behavior: 

Social Structure and Corporate Misconduct’, Chicago, Illinois: 
University of Chicago Press, 1983 and R.K., Merton, ‘Social 
Structure and Anomie,’ in Social Theory and Social Structure, 
enlarged ed., New York: New York: The Free Press, 1968. 
See also n. 37.

কজন্োর ঞ্বক ষণ িল এ�টি গুরুত্বপণ্ূ 
পরীক্ষো ঞ্�িোকব ঞ্লকঙ্গর িূঞ্ম�ো, 

�োর্ক্ম, েোঞ্িদো, সুকরোগ এবং অঞ্ি�োর
অঞ্ি�োরগুঞ্ল পরুুষ, নোরী, কমকয় এবং 

কছকলকদর ঞ্নঞ্দ্ষ্ট পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত বো কপ্রক্ষোপকট 
প্রিোঞ্বত �কর।
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অপিযাকধি যেমন আধুরন� দযাসত্ব, মযানব পযাচযাি, আন্তব্রক্ত� 
সরেংসতযা এবং যেৌন সরেংসতযাি সযাকথ জর়িত প্রতকবদন �িকত 
বযাধ্ �কি।

রিঙ্গ-সম্পর�্ত অপিযাকধি তথ্ সংগ্কেি যক্করে যে রিঙ্গ রবকলেষ-
ণগুরি অন্তরন্রেত �যািণগুরিি (নীকচ যদখুন) প্কয়যাগ �কি, পুরিশ 
যনতৃত্ব তযাকদি �কমি্ দ্যািযা যেসব সম্প্রদযাকয়ি যসবযা এবং সুিক্যা 
প্দযান �কি তযাকদি উপি যে প্ভযাব য�িকে তযা আিও ভযািভযাকব 
রচর ত �িকত পযাকি। রিকপযার্ �িযা অপিযাকধি েযাি উপস্যাপন 
�িযাি সময় এই ধিকনি তথ্ জনসযাধযািকণি �যাকে যপৌেঁযাকনযা খুবই 
গুরুত্বপূণ।্

তদপুরি, আপনযাি দকিি পরি�ল্পনযাক� রনরচিত �িযাি যক্করে দকিি 
রনকজি �কমি্ উপি এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবকলেষণ অন্তভ্ুক্ত 
�িযা
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 দি�যাি েযা সে�যািী পুরিশ অর�সযাি বযা রবচযাি ব্বস্যাি
অন্যান্ ঘরনষ্ অংশীদযািকদি দ্যািযা �িযা অতীত দ্বষম্ক� �রমকয় 
আনকত সযােযাে্ �িকব। এটি, পিবত কত  আপনযাি দকিি দযারয়ত্ব 
পযািকনি সময় মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘকনি ঝঁুর� �মযাকত সযােযাে্ �িকব।

এই ে্যান্ব�ু পুরিশক� ইএসরপ’ি গুণগত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাি 
সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরিি উপি রভরত্ রনরদ্ষ্ট অপিযাকধি েযাকিি 
পরিপূি� রেকসকব রবরভন্ন যি�যাকিন্স সূচ� সিবিযাে �কি, েযাকত 
পুরিকশি প্কচষ্টযাি পুকিযা রচরেটি  তযািযা যেসব সম্প্রদযাকয়ি যসবযা �কি 
তযাকদি দ্যািযা প্শংরসত  েয়।

ইএসরপ -ি মরিউি ৩: জযার স অ্যান্ পুরিরশং অনসুযাকি, 
VAWG- এি  য�যান তথ্ এি উ স তযাকদি দকিি প্রতররিয়যাক� 
শরক্তশযািী �িকব তযা পুরিশ যনতৃত্বক� শনযাক্ত �িকত সেযায়তযা 
�িযাি জন্ প্স্তযারবত যি�যাকিন্স সূচ�গুরি ে্যান্বকু�ি ৩ যথক� 
৯ অধ্যাকয় উকলেখ �িযা েকয়কে। যি�যাকিন্স সূচ�গুরি  রনকদ্শমিূ� 
নয় বিং প্মযাণ-সযাকপক্ �কমি্ রদক� সররিয় যনতৃত্বক� অনপু্যারণত 
�িযাি জন্।

৪০  রিঙ্গ রবকলেষকণ সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি জনসংখ্যাতযার্বি� 
যপ্যা�যাইকিি সযাকথ রভর মযাইকজশকনি প্বণতযা, পুরিশ যারিকজি জনসযা-
ধযািকণি ধযািণযা এবং স�ি স্তকিি অপিযাধ পরিসংখ্যাকনি সযাকথ  সযাকথ 
তুিনযা �িযা উরচত।

পোথ্�্যমলূ� ও আন্তঞ্বিোজনমলূ� 
�্যো রগুকলো ঞ্েঞ্ ত �রো
নযািী ও যমকয়িযা এ�টি সমজযাতীয় যগযাষ্ী নয়, এইভযাকব অপিযাকধি
তকথ্ি জন্ নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যাি প্কয়যাজনীয়তযা এবং 
রবভযাজনক� প্রত�রিত �িযাি জন্, সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি  জনসংখ্যাতযার্বি� এবং সযামযারজ�-অথ্ননরত� 
যপ্যা�যাইি সম্পক�্ রবস্তযারিত এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি তথ্ সংগ্ে 
�িযা আবশ্� েকব।
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সংগৃেীত তথ্গুরিি এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবকলেষণ �িকত
েকব এই জন্ যে নযািী, পুরুষ, যমকয় এবং যেকিকদি চযারেদযা 
এবং প্ত্যাশযা �ী, তযািযা র�ভযাকব এক� অপকিি যথক� আিযাদযা, 
পরি�রল্পত েস্তকক্প তযাকদি রিঙ্গগত চযারেদযা যমরযাকচ্ র�নযা এবং 
র�ভযাকব পরি�রল্পত েস্তকক্প তযাকদি রিঙ্গগত চযারেদযা যমযা�যাকবিযা 
�িকে র�নযা, এবং র�ভযাকব নযািী, পুরুষ, যেকি এবং যমকয়কদি 
চযারেদযাি অবদযানক� শরক্তশযািী �িযা েযায়।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবকলেষকণি এ�টি অরবকচ্দ্ অংশ রেসযাকব, 
পুরিশ যনতৃত্বক� এ�টি আন্তরবকচ্দ দরৃষ্টভরঙ্গ (যিন্স) প্কয়যাগ 
�িকত প্রত রতবধে েওয়যা উরচত েযা নযািী এবং যমকয়িযা �তরযা 
রভন্নভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি েয় এবং তযািযা �ীভযাকব অপিযাকধি 
সম্খুীন েয় তযা রেসযাব �িযাি জন্। এটি জযারত, য ণী, বণ,্ 
রিঙ্গ, জযারতসত্যা, যেৌন পরিরচরত, অক্মতযা, জযাতীয়তযা, অরভবযাসন 
রস্রত, যভৌকগযারি� অবস্যানসে [র�  সীমযাবধে নয়]  এ�যারধ� 
েুগপ  রনপী়িনমিূ� �যািকণি সংকেযাগস্কি নযািী ও যমকয়কদি 
অরভজ্তযা যবযাঝযাি জন্ ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি।
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৪১  অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত সরেংসতযা 
দিূী�িকণ েুকগযাপকেযাগী মকিি, য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যা (জযা-
রতসংকঘি সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন ৬৫/২২৮, অনকুচ্দ) 
সদস্ যদশগুরিক� নযািীি প্রত সরেংসতযাি উপি পধেরতগতভযাকব তথ্ 
সংগ্কেি জন্ এই ধিকনি সরেংসতযাি ব্যারতি ও রবস্তযাকিি মিূ্যায়ন এবং 
পরি�ল্পনযা, বযাস্তবযায়কনি রদ�রনকদ্শনযা প্দযাকনি িকক্্ ব্বস্যাপনযা স্যাপন ও 
শরক্তশযািী �িযাি আহ্যান জযানযায়।

৪২  ‘The Value of Intersectionality in Understanding Violence against 
Women and Girls (VAWG)’ (Imkaan, UN Women and the 
European Union, July 2019).

 উপ-স দোকয়র ক ণীিুতি �রো সিজ িকত পোকর, করমন নোরীরো দব্ুল। এটির পঞ্রবকত্ এ�টি িোরণো 
বতঞ্র �রকত পোকর কর  নোরীকদর কগোষ্ীগুঞ্ল পরুুষকদর কগোষ্ীর তুলনোয় দব্ুল এবং এর �কল মঞ্িলোকদর উপ-

স দোয়গুঞ্লক� আরও প্রোঞ্ন্ত� �কর তুলকছ। এমন মকনোিোব গ্রিণ �রকত িকব রো  নোরীকদর তোকদর ক্ষমতোগুঞ্ল 
স্ী�ৃঞ্ত কদওয়োর ক্ষমতো কদয়। অতএব, ক্ষমতোয় থো�ো এ�জন  নোরী পঞু্লশ  �ম্�ত্ো স দোকয়র নোরী ও 

কমকয়কদর �োকছ এ�টি মলূ্যবোন করোল মকিল 
- জযারতসংঘ পুরিশ যজন্যাি রুির�র (২০১৫)
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এ�জন ব্রক্তি সযামযারজ� পরিচয়, যেমন এ�টি প্রতব ী ব্রক্ত
বযা সংখ্যািঘু

43

বযা �ম প্রতরনরধত্বশীি যগযাষ্ী যথক� আসযা এবং 
সশ  সংঘযাত এবং/অথবযা মযানরব� সং�করি মকতযা পরিরস্রতগত 
পরিরস্রতি সযাকথ রমরিত েকি VAWG এি ঝঁুর�ি মযারেযা বযা়িযাকত 
পযাকি।

সংঘোত-সম্পঞ্�্ত অবস্োনগত পঞ্রঞ্স্ঞ্ত এবং ব্যঞ্তিগত 
সোমোঞ্জ� পঞ্রেয় �ীিোকব VAWG- এর ঝঁুঞ্� বোডোকত পোকর 
কস সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য ত্রকয়োদশ অি্যোয়- ‘উদীয়মোন 
সমস্যো   কদখুন

৪৩  সংখ্যািঘু�িণ �যাে্�িভযাকব সযামযারজ�, িযাজননরত�, অথ্ননরত� এবং 
অন্যান্ অবস্যাি সৃরষ্ট �কি এবং বজযায় িযাকখ েযা মযানকুষি যগযাষ্ীগুরিক� 
সংখ্যািঘু রেসযাকব গণ্ এবং সংজ্যারয়ত �কি যেমন, জযারতগত সংখ্যািঘু  এবং 
সংখ্যািঘু জযারতসত্যা । সংখ্যািঘু�িণ এ�টি চিমযান, সররিয় প্ররিয়যা েযা 
জযারত , জযারতসত্যা এবং অন্যান্ রভরত্ি রভরত্কত রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীক� প্যারন্ত� �কি। 
See: ‘From the Margin to the Centre: Addressing Violence Against 
Women and Girls Alternative Bill’ (Imkaan, October 2018). 

করকিতু ববষম্য ছোডোই স্োনীয় জনগণক� সঞ্িংসতো এবং অপরোি
কথক� রক্ষো �রোর জন্য পঞু্লকশর সোংঞ্বিোঞ্ন� দোঞ্য়ত্ব এবং 
আন্তজ্োঞ্ত� বোি্যবোি�তো রকয়কছ, পঞু্লশ করিোকব এই িরকনর 
তথ্য সংগ্রি �কর তো এই পঞ্রকষবো এবং �ত্কব্যর প্রঞ্ত তোকদর 
অঙ্গী�োরক� প্রঞ্ত�ঞ্লত �কর।

দ্যা র য়যাি ে্যান্ব�ু (২০১৮) যসসে বযা রিঙ্গ, বয়স, অক্মতযা, 
যভৌগরি�, জযারতসত্ , ধম,্ বণ ্বযা অন্ য�যান �যািণ েযা প্-
যবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) সীমযাবধে �িকত পযাকি তযাি উপি রভরত্ 
�কি পযাথ্�্ যবযাঝযাি জন্ েথযাস ব এবং যপ্ক্যাপকর উপেুক্ত 
রবভযাগগুরিি সযাকথ তথ্ আিযাদযা �িযাি সুপযারিশ �কি।
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প্রতকিযাধমিূ� এবং VAWG- এি প্রতররিয়যায় �ীভযাকব সযামযারজ� 
পরিচয় এবং পরিরস্রত নযািী ও যমকয়কদি ঝঁুর� বযা হুমর� বরৃধে 
বযা হ্যাস �িকত রবভযাজন (যেদ) �িকত পযাকি তযা যবযাঝযাি জন্ 
মযানব এবং বস্তুগত সম্পকদি অগ্যারধ�যাি সম্পক�্ আিও অবগত 
রসধেযান্ত যনওয়যাি অনমুরত যদকব। রভএির উরজ -ি প্রত আন্ত-

৪৪  ‘The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum 
Standards in Humanitarian Response’, 4th edition, (The 
Sphere Association. Geneva, Switzerland, 2018).

ঞ্বক র জনসংখ্যোর প্রোয়   শতোংশ ক�োন নো ক�োন 
প্রঞ্তব ীতোর সোকথ বসবোস �কর।

- দ্যা  র য়যাি ে্যান্ব�ু (২০১৮)

ঞ্েত্র-  

ববঞ্শষ্ট্য এবং পঞ্রঞ্স্ঞ্তগত �োরণগুঞ্ল দব্ুলতোক� প্রিোঞ্বত �কর

ব্যঞ্তিগত ববঞ্শষ্ট্য

বয়স, অক্মতযা, স্যাস্্, 
জযারতসত্যা, জযারত, আরদবযাসী 
বযা সংখ্যািঘু অবস্যা, বণ,্ 
ি , ভযাষযা, ধম ্বযা রব যাস, 
জযাতীয় উ পরত্, িযাজননরত� 
মতযামত, দ্ববযারে� বযা 
মযাতৃকত্বি অবস্যা, যেৌন পরিচয় 
এবং রিঙ্গ পরিচয়

পঞ্রঞ্স্ঞ্তগত অবস্ো

আথ্-সযামযারজ� অবস্যা, 
শহুকি-গ্যামীণ অবস্যান, 

যভৌকগযারি� দিূত্ব, রনিক্িতযা, 
ত্বিযাবধযায়� রেকসকব নযািীকদি  
রতে্গত ভূরম�যা, সম্পরত্ি 
মযারি�যানযা, স্যাধীনতযা যথক� 

বরঞ্চত েওয়যা, সশ  সংঘযাত, 
িযাষ্ট্রেীনতযা এবং অরভবযাসন
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রবভযাজন
45

 দরৃষ্টভরঙ্গ বঝুকত সযােযাে্ �িযাি জন্, ইউএন উইকমন 
(২০১৮)
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দ্বরশষ্ট্ এবং পরিরস্রতগত �যািণগুরি ব্যাখ্যা �কিকে
েযা এ�জন মরেিযাি এবং/অথবযা যমকয়ি সরেংসতযাি দব্ুলতোক� 
প্ভযারবত �কি। (রচরে-5):

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর (ঞ্ি�টিম)-
ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্তর দ্োরো �ী কবোঝোয়
ইউএনওরিরসি
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 মকত, পুরিশ  সরেংসতযাি রশ�যাি-য�রন্দ্র� 
পধেরতি সযাকথ �যাজ �কি েখন তযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদিচযারেদযাগুরিক� প্যারতষ্যারন� নীরত যথক� শুরু �কি, 
পরিচযািন এবং সুরনরদ্ষ্ট  পদকক্কপি মকূি িযাখযা েয়। এটি এমন 
এ�টি পরিকষবযা সিবিযাে রনরচিত �কি েযা নযািী ও যমকয়কদি 
ক্মতযায়নক� সুিক্যা, সেযায়তযা এবং সমথ্ন �কি, এবং এ�ই সযাকথ 
শযািীরি� ও মযানরস� রনিযাপত্যাি রবষয়গুরিক� অগ্যারধ�যাি যদয়।

সবকচকয় গুরুত্বপূণভ্যাকব েি, সরেংসতযাি রশ�যাি -য�রন্দ্র� পধেরতি 
িক্্ েি VAWG- এি অপিযাকধি জন্ সেযানভূুরতশীি এবং 
সম্যানজন�ভযাকব ন্যায়রবচযাকিি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেকসি) 
রনরচিকতি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ 
চিযা (সঙ্গ যদওয়যা) এবং সমযান্তিযািভযাকব, অপিযাধীকদি রবচযাকিি 
সম্খুীন �িকত সেকেযারগতযা �িকত তযাকদি অনীেযাি জন্ �ম�্-

৪৫  Crenshaw, K., ‘Demarginalizing the Intersection of Race and 
Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 
Feminist Theory and Antiracist Politics’, University of Chicago 
Legal Forum Volume 1989, Issue 1, Article 8.

৪৬  ‘A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming (UN Women et al. 2018)., at:  https://
www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2018/wa2j-complete-toolkit-en.
pdf?la=en&vs=2654

৪৭  ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Response 
to Violence against Women’ (UNODC, 2014).

ত্যাকদি যদযাষযাকিযাপ �িযা যথক� রনরু সযারেত �িযা। �কি, পুরিকশি
জন্ প্কয়যাজন
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 সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি  উপি ট্মযাি প্ভযাব
সম্পক�্ সকচতন েওয়যা এবং সংকবদনশীি েওয়যা, রবকশষ �কি 
েখন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা অসেকেযাগী বকি মকন 
েয় �যািণ তযািযা আসকি পরিবরত্ত েকত পযাকি অপিযাধীি ভকয় 
এবং/অথবযা ব্যাপ� পধেরতগত চযাকপ, অথবযা জরুিী সযােযাকে্ি 
প্কয়যাজকন।   

ইউএনওরিরসি মকত, পুরিকশি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গি জন্ তযাকদি রভএির উরজি প্রত সেন-
শীিতযাি মকনযাভযাব যপযাষণ �িকত েকব, সযামযারজ� রনর য়তযা এবং 
রভ�টিমক�-যদযাষযাকিযাপ রনরু সযারেত �িকত েকব এবং স্ী�যাি 
�িকত েকব যে র�ভযাকব এই অপিযাধগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং তযাকদি সন্তযান এবং পরিবযাকিি অন্যান্ 
সদস্কদি উপি শযািীরি� ও মযানরস� স্যাকস্্জরনত প্ভযাকবি সযাকথ 
সযাকথ স�ি সমযাকজ  দীঘ্রদন ধকি  সযামযারজ� ও অথ্ননরত� যক্করে  
যনরতবযাচ� প্ভযাব য�িকে।  শুধুমযারে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত এবং তযাকদি সন্তযান এবং পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি 
উপি শযািীরি� ও মযানরস� স্যাকস্্ি প্ভযাব।

এি অথ্ এইও যে, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সংস্পকশ্ 
থযা�যা পুরিশ  �ম�্ত্যাকদি উরচত রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
(যসক�ন্যারি রভ�টিমযাইকজশন) নযা �িযাি জন্ পদকক্প যনওয়যা। 
রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি (যসক�ন্যারি রভ�টিমযাইকজশন) 
য�যান অপিযাধমিূ� �যাকজি সিযাসরি �ি রেকসকব েয় নযা বিং 
পুরিশ এবং অন্যান্ সক্ম প্রতষ্যান এবং ব্রক্তি অপে্যাতি প্রত-
ররিয়যাি �যািকণ েয়।
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য�বিমযারে তযাকদি রনধ্যারিত �যাজগুরি সম্পন্ন �িকত সররিয় এবং 
যপশযাদযািী েকয়, দযারয়ত্বপ্যাতি  (প্রতররিয়যা জযানযাকনযা) �ম�্ত্যািযা 
রদ্তীয় বযাি  রনে্যাতকনি ঝঁুর� উকলেখকেযাগ্ভযাকব হ্যাস �িকত 
পযাকিন। উদযােিণস্রূপ, সযা়িযা যদওয়যা �ম�্ত্যািযা সেকজই সুিক্যা 
আকদশ, নযাগরি� প্রত�যাি, অরভবযাসন আকবদন, বীমযা সুরবধযা 
এবং ক্রতপূিণ দযাবী অনসুিকণ সযােযাে্ �িযাি জন্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে পুরিশ রিকপযার্ উপিব্ধ �িযাি 
রবষকয় সেযায়তযা �িকত পযাকিন।  

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত -য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  আিও ক্রতি েযাত যথক� িক্যা 

৪৮  �যািও আঘযাতমিূ� অরভজ্তযাি প্রত সংকবদনশীি েওয়যা বযা ট্মযা অবরেত 
েওয়যা রনরদ্ষ্ট অরভজ্তযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  ট্মযা, সৃ্রত, প্রতররিয়যা এবং আচিণক� প্ভযারবত 
�কি এবং এই আচিকণি প্রতররিয়যাশীি পুরিশ �ম�্ত্যাি ব্যাখ্যা যেৌন 
রনে্যাতকনি তদন্তক� �ীভযাকব প্ভযারবত �কি। For more information see 
‘Trauma Informed Sexual Assault Investigation Training’ From 
The International Association of Chiefs of Police (IACP), at: 
https://www.theiacp.org/projects/trauma-informed-sexual-
assault-investigations

 রোরো সম�োমী, উি�োমী, ঞ্িজডো, কুইয়োর বো ইটিোরকসক্স 
( G ) ঞ্িকসকব ঞ্েঞ্ ত িয় তোরো প্রোয়ই ববষম্য, �ল  এবং 

করৌন ও শোরীঞ্র� সঞ্িংসতোর ঝঁুঞ্�কত থোক�।
দ্ র য়যাি ে্যান্ব�ু (২০১৮)

পঞু্লকশর কগোপনীয়তোর স�ল রক্ষণোকবক্ষকণর �কল আকরো 
অপরোকির খবর পোওয়ো রোকব এবং সোিোরণিোকব পঞু্লকশর 

প্রঞ্ত আকরো আস্ো বতঞ্র িকব। 
- জযারতসংঘ পুরিশ যজন্যাি রুির�র 2015
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সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির শোরীঞ্র� ঞ্নরোপতিো

  সরুক্ষোর ঝঁুঞ্�গুঞ্লর ঞ্বষকয় োন ঞ্নঞ্চিত �রুন রো ক�োনও সঞ্িংস-
তোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি প্র�োশ �রকত পোকর

  সমস্ত �কথোপ�থন, মলূ্যোয়ন এবং সোক্ষোৎ�োরগুঞ্ল এ�টি ঞ্নরোপদ 
পঞ্রকবকশ রোখুন

  ঞ্নঞ্চিত �রুন কর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির রোওয়োর ঞ্নরোপদ 
জোয়গো আকছ

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি অপরোিীর মকুখোমঞু্খ িওয়োর ঝঁুঞ্�কত 
আকছ ঞ্�নো তো রোেোই �রুন

  উপল  সিোয়তো ব্যবস্ো সম্পক�্ সকেতন থোকুন

    ঞ্েত্র-   

     এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্ত

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির কগোপনীয়তো

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি গ টি অন্যোন্য সোকপোট্ ঞ্সকটেম প্রক�শ-
নোলকদর সোকথ তখনই কশয়োর �রকব রখন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি  
বঝুকত পোকর কর এর অথ্ ঞ্� এবং আকগ কথক�ই সমিঞ্ত প্রদোন �করকছ

  অনকুমোঞ্দত অঞ্�সোর এবং ঞ্েঞ্�ৎসো কপশোজীবীকদর ঞ্ন�ট 
ঞ্েঞ্�ৎসো সংক্োন্ত তকথ্যর প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সস) সীঞ্মত �রুন

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির ঞ্নরোপতিো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য এবং 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� তোকদর স দোকয়র দ্োরো মঞ্� কদওয়ো 
বো ঞ্বতোঞ্ডত �রো কথক� বোঁেকত  তদকন্তর সমস্ত তথ্য সরুঞ্ক্ষত �রুন 

  ঞ্নঞ্চিত �রুন কর অপরোিটি ঞ্রকপোট্ �রোর �কল  সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি  আবোরও সঞ্িংসতো ঞ্শ�োর, ঞ্নরোপতিোিীনতো বো 
পনুরোয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  নো িয়। 

  ঞ্শ  ঞ্নর্োতন বো অবকিলো প্রমোণ �রোর রঞু্তিসঙ্গত �োরণ, 
জীবন- মঞ্�র পঞ্রঞ্স্ঞ্ত, আ িত্যোর প্রবণতো, সকন্দি বো অকন্যর 
ক্ষঞ্তর গুরুতর মঞ্� থো�কল কগোপনীয়তোর নীঞ্তকত ব্যঞ্তক্মিো-
কব �োজ �রুন

  কগোপনীয়তোর নীঞ্তর ব্যঞ্তক্ম সঞৃ্ষ্ট�োরী পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত স্োস্্যকসবো 
�ম  এবং পরোমশ্দোতোকদর পরোমশ্ ঞ্নন

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির অঞ্ি�োকরর প্রঞ্ত সমিোন প্রদশ্ন �রুন 

  সিোয়� মকনোিোব প্রদশ্ন �কর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির ই ো, 
অঞ্ি�োর এবং মর্োদো সমিোন �রুন

  ঞ্েঞ্�ৎসো, মনস্তোঞ্ �, সোমোঞ্জ� এবং আইঞ্ন প্রকয়োজনীয়তোসি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির সমস্ত প্রকয়োজকনর প্রঞ্ত মকনোকরোগক� 
অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন

  ঞ্েঞ্�ৎসো, মনস্তোঞ্ �, সোমোঞ্জ� এবং আইঞ্ন প্রকয়োজনীয়তোসি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির প্রকয়োজকনর  প্রঞ্ত মকনোকরোগক� অগ্রো-
ঞ্ি�োর ঞ্দন

  সমিঞ্ত েোওয়োর সময় এবং তোকদর আইনী অঞ্িিোবক�র সোকথ 
পরোমশ্ �রোর সময় অঞ্তঞ্রতি সত�্তো অবল ন সি জঞ্ডত 
করক�োকনো ঞ্শ র সকব্োতিম স্োথ্ ঞ্নঞ্চিত �রুন

  তথ্যঞ্িঞ্তি� ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিণ এবং ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়কনর অনমুঞ্ত কদওয়োর 
জন্য তোর কক্ষকত্র উপরতুি আপকিট প্রদোন �কর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
ব্যঞ্তির তকথ্যর অঞ্ি�োর অনসুরণ �রুন 

  ঞ্নঞ্চিত �রুন কর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিকণর সোকথ 
জঞ্ডত কথক� ক্ষমতোঞ্য়ত িয় রোকত তোর জীবন ঞ্নকজর ঞ্নয়ন্ত্রকণ 
থোক�

  আপনোর �ী মকন �রো উঞ্েত এবং �ীিোকব এটি �রো উঞ্েত এই 
সমস্ত ঞ্বষকয়  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� উপকদশ কদওয়ো কথক� 
ঞ্বরত থোকুন �োরণ এটি আপনোর ঞ্নকজর ব্যঞ্তিগত মতোমত 
অকন্যর উপর েোঞ্পকয় কদবোর মত মকন িকত পোকর। 

  সমিোন �রুন কর এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির  ক�োকনো 
ঞ্েঞ্�ৎসো, পরীক্ষো বো অন্য িস্তকক্ষকপ জঞ্ডত নো িওয়োর অঞ্ি�োর 
রকয়কছ

  এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির  তদকন্তর সময় এ�জন পঞু্লশ 
অঞ্�সোর বো �োউক লকরর সোকথ থো�োর অঞ্ি�োর আকছ,  ঞ্�  
তথ্য পোবোর সময়, অথবো পরীঞ্ক্ষত িবোর সময়, অথবো অন্য 
ক�োকনো সিোয়তো কনবোর সময়  ঞ্তঞ্ন �োর সোকথ থো�কবন এই 
ঞ্বষকয় ঞ্সদ্ধোন্ত কনয়োর ক্ষমতো িুতিকিোগীর থো�কব।

ববষম্যিীন

  করৌনতো, বয়স, পটিূঞ্ম, জোঞ্ত, প্রঞ্তব ী অবস্ো, জোঞ্তগত, করৌন 
পঞ্রেয় বো ঘটনোর পঞ্রঞ্স্ঞ্ত কথক� স্োিীনিোকব সব সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর সমোনিোকব সমিোন ও মর্োদোর সোকথ আেরণ �রো 
ঞ্নঞ্চিত �রুন

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর প্রঞ্ত ববষম্য নো �রোর জন্য করৌন ঞ্লঙ্গ 
ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো সম্পক�্ আপনোর এবং  

আপনোর দকলর ঞ্নজস্ কুসংস্োর এবং অনমুোন সম্পক�্ সকেতন 
থোকুন

  আপনোর ঞ্নকজর এবং আপনোর দকলর আেরণ পর্কবক্ষণ �রুন এবং 
ব্যঞ্তিগত ঞ্ব োসগুঞ্ল আপনোর সমঞ্ষ্টগত �োকজ প্রিোব ক�লকত 
কদকবন নো

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তির প্রঞ্ত আপনোর িোষো, শোরীঞ্র� িোষো 
এবং সোিোরণ মকনোিোব সম্পক�্ সকেতন থোকুন

সূরে: http://repository.un.org/handle/11176/387374
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�িকত, তযাকদি �িকঙ্ি অনভূুরত যমযা�যাকবিযায় সযােযাে্ �িকত এবং 
চযাপ এবং রবচযাি েযা়িযাই তযাকদি রসধেযান্ত গ্েকণি ক্মতযায়ন �িকত, 
ইউএনরপওএি পুরিশক� েথযােথভযাকব অনসুিণ �িযাি জন্ রনক্যাক্ত 
চযািটি রনকদ্শ� নীরত প্স্তযাব �কিকে;

50

 সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি শযািীরি� রনিযাপত্যা;

 সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি যগযাপনীয়তযা িক্যা;

  সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি অরধ�যাকিি প্রত সম্যান 
প্দশ্ন �িযা;

 দ্বষম্েীনতযা।

নীকচ মিূ পদকক্পগুরিি এ�টি সংরক্তি সংস্কিণ (রচরে-৬) 
পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� পধেরতি 
জন্ UNPOL- এি রনকদ্শনযাি নীরতমযািযা বযাস্তবযায়কনি জন্ 
গ্েণ �িকত পযাকি এবং রনরচিত �িকত পযাকি যে আি য�যান 
ক্রত �িযা েযাকব নযা:

সযাংগঠরন� চ্যাকিঞ্জ সক্বিও, আপরন এ�জন পুরিশ ম্যাকনজযাি রেসযাকব 
�যাে্�ি ভযাকব খিচ �মযাকনযাি পধেরতি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি 
VAWG- এি সযা়িযা যদওয়যাি সময় আপনযাি দিগুরিক� পরিচযািন 
(অপযাকিশনযাি) সংরিযান্ত সযা�কি্ি রদক� রনকয় যেকত পযাকিন। এি 
জন্ ন্যায়রবচযাি এবং সমতযাি প্রত আপনযাি যনতৃকত্বি প্রত রত, 
এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত-য�রন্দ্র� পধেরতি প্রত সররিয় 
মকনযাভযাব এবং অংশীদযারিকত্বি জন্ সম্পকদি প্কয়যাজন। । উদযা-

েিণস্রূপ, বসে-০৬ -এ, UNPOL রচর ত �কিকে যে, পুরিশ 
ম্যাকনজযািিযা VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি সময় �ীভযাকব নযািী 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি ক্মতযারয়ত �কি পুরিকশি �যাে্�যারিতযা এবং 
দক্তযাি রূপযান্তি�যািী একজন্ট েকত সক্ম �িকত পযাকি::

এই ে্যান্ব�ুটি এ�জন মধ্ম স্তকিি পুরিশ �ম�্ত্যা রেসযাকব 
স্যানীয় সম্প্রদযায়গুরিকত এ�টি �যাে্�ি এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পরিকষবযা প্দযাকনি জন্ এ�টি দি বযা  �ম�্ত্যাকদি দকিি দযারয়ত্ব 
পযািকন আপনযাক� সযােযাে্ �িযাি জন্ প্স্তুত �িযা েকয়কে। আপরন 
যে য�যান  এ�টি পুরিশ য শন, রবভযাগ বযা পুরিরশং যজিযাি 
দযারয়কত্ব থযা ন নযা য�ন, আপরন প্রতরদন এমন অকন� চ্যাকিকঞ্জি 
মকুখযামরুখ েকবন েযা সীরমত সম্পকদি সযাকথ সযাকথ রিমবধ্মযান এবং 
পরিবরত্ত �যাকজি চযাকপি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্ নয়। এই �যািকণই 
এরযা গুরুত্বপূণ ্যে আপরন এবং আপনযাি �ম িযা আপনযাি স্যানীয় 

বক্স-   
�ঞ্মউঞ্নটিগুঞ্লক� রতুি �রোর সময় দক্ষ ও �োর্�র 
উপোকয় নোরী পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর দোঞ্য়তি কদয়োর জন্য 
�মোন্োকরর পরোমশ্

 নোরী পঞু্লশ অঞ্�সোরকদর জনসোিোরকণর �োকছ অ্যো-
কক্সসকরোগ্য �কর তুলনু  উচ্চ জনসংখ্যাি এিযা�যায় রেি 
ও রনরদ্ষ্ট পকদ �মি্ত নযািী �ম�্ত্যািযা  রবকশষ �কি 
নযািীকদিএবং রশশুকদি জন্ দশৃ্মযানতযা এবং আ যাস উন্নত 
�কি; 

  উ  �লো�ল সংক্োন্ত �োর্ক্কম নোরী �ম্�ত্োকদর 
অংশগ্রিণ  উচ্চ �িযা�ি সংরিযান্ত  �যাে্রিকম অংশগ্-
েণ�যািী নযািী পুরিশ �ম�্ত্যািযা এ�টি গুরুত্বপূণ ্বযাত্যা 
পযাঠযাকব যে রনিযাপত্যা প্দযান�যািী রেকসকব তযাকদি গুরুত্বপূণ ্
ভূরম�যা িকয়কে। তদপুরি, নযািী �ম�্ত্যািযা প্�যাকশ্ যগ্তিযাি 
�িযাি মযাধ্কম এরযা প্মযান �িকব যে নযািীিযা শরক্তশযািী 
এবং সক্ম। সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত, প্ত্ক্দশ  এবং 
সকন্েভযাজন, রবকশষ �কি নযািী ও রশশুকদি সযাক্যা �যাি 
গ্েকণ মরেিযা �ম�্ত্যাকদি ভূরম�যা রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ;্

 নোরী �ম্�ত্োকদর সমিখু  সোঞ্রর িূঞ্ম�োয় ঞ্নকয়োগ 
ঞ্দন  জরুিী ঘরনযা, রবকশষ �কি রবশৃ িযাি ঘরনযাগুরিি 
ত প্রতররিয়যায় জর়িত নযািী  �ম�্ত্যািযা পুরিরশং 

ইউরনকর প্ধযান ভূরম�যা রেকসকব নযািীি ভূরম�যা প্দশ্ন 
�িকত পযাকি;

  নোরী�ম্�ত্োকদর ঞ্নকয় ঞ্বকশষোঞ্য়ত ইউঞ্নট  রবকশষ 
�কি VAWG- এি যক্করে রবকশষভযাকব রনকবরদত পুরিশ 
ইউরনর প্রতষ্যা �িযা গুরুত্বপূণ ্যেখযাকন  নযািী পুরিশ �ম-্
�ত্যািযাও অন্তভ্ুক্ত থযা�কব। এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রনকজি রিকঙ্গি এ�জন ব্রক্তি সযাকথ 
�থযা বিযাি ক্মতযা রনরচিত �িকব যে সকব্যাত্ম প্মযাণ 
পযাওয়যা েযায় এবং সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সমথ্ন 
�িযা েয়;;

  কনতৃকত্বর িূঞ্ম�োসরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত, ক্রতগ্-
স্ত যগযাষ্ী, এনরজও এবং সি�যািী সংস্যাি সযাকথ সভযা 
�কি এরযা ধযািযাবযারে�ভযাকব যদখযাকনযা গুরুত্বপূণ ্যে সমস্যা 
সমযাধযাকনি যক্করে পুরিশ ইউরনরগুরিকত  নযািীিযা অগ্ণী 
ভূরম�যা পযািন �কি। এটি পুরিকশ নযািীি ভূরম�যা তুকি 
ধিযাি সুকেযাগ যদয়;

  পরুুষ সমথ্� সিকরোঞ্গতো�োরী  নযািী �ম�্ত্যাকদি 
ভূরম�যায় পুরুষ �ম�্ত্যাকদি সররিয় সমথ্ন অপরিেযাে্। 
এি মকধ্ রনজস্ (যেযা ) যদকশিপুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
পযাশযাপযারশ �যাজ �িযাি মযাধ্কম পুরিশ সদস্ দকিি ভূরম�যা 
উন্নীত �িযা যেখযাকন সব সদস্ সররিয়ভযাকব এক� অপিক� 
সমথ্ন �কি এবং উ সযারেত �কি। 

সূরে: UNPOL রিঙ্গ রুির�র (2015) পৃ। 298
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সম্প্রদযাকয়ি আস্যা এবং আস্যা দ্তরি �কি তযাকদি রনিযাপত্যা এবং 
সুিক্যা প্দযান �িযাি ক্মতযাি উপি।

এজন্ এরযা গুরুত্বপূণ ্যে আপরন এবং আপনযাি �ম িযা স্যানীয় 
জনকগযাষ্ীি রনিযাপত্যা ও সুিক্যা প্দযাকনি যক্করে সক্ম এই  রবষকয় 
আপনযাকদি উপি জনগকণি আস্যা ও রব যাস গক়ি তুিকবন। আপরন 
যেসব সম্প্রদযাকয়ি যসবযা �কিন তযাকদি সযােযাে্ এবং সমথ্ন েযা়িযা, 
আপনযাি চযা�রি অকন� �ঠিন েকব এবং আপনযাি ইরতবযাচ� �িযা�ি 

অজ্কনি ক্মতযা, ব্রক্তগত এবং দিগত পযাি�িম্যান্স অজ্ন উভয়ই 
�ঠিন েকব এবং এি �কি আপনযাি ত্ন যনতৃকত্বি �যাকে এ�জন 
যনতযা রেকসকব আপনযাি দক্তযা ব্যাপ�ভযাকব হ্যাস পযাকব। 

রন্রিরখত অধ্যায়গুরি আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি সুরবধযাি 
জন্ প্স্তুত �িযা েকয়কে রবধযায় আপনযাক� আপনযাি স্যানীয় �যাকজি 
পরিকবকশি পরিকপ্রক্কত প্দত্ রনকদ্রশ�যা প্কয়যাগ �িকত উ সযারেত 
�িযা েকচ্।  
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https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feige.europa.eu%2Fthesaurus%2Fterms%2F1218%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dhow_gender_equal_is_your_parliament%26utm_term%3D2019-11-27&data=02%7C01%7C%7C70ce6aa569cf46d6c71108d7b48c67b1%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637176387449507804&sdata=I41aFYQ8V2XjkZbdShGE%2FG0uzg5vhtrg5V79ajqipRw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feige.europa.eu%2Fthesaurus%2Fterms%2F1218%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dhow_gender_equal_is_your_parliament%26utm_term%3D2019-11-27&data=02%7C01%7C%7C70ce6aa569cf46d6c71108d7b48c67b1%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637176387449507804&sdata=I41aFYQ8V2XjkZbdShGE%2FG0uzg5vhtrg5V79ajqipRw%3D&reserved=0
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প্রঞ্তকরোি 
“প্রতকিযাধ েি ন্যায়রবচযাকিি প্থম আবশ্�তযা”

সংঘযাত-পিবত  সমযাকজ আইকনি শযাসন এবং রিযারন্ত�যািীন ন্যায়রবচযাি সম্পক�্ জযারতসংকঘি মেযাসরচকবি 
প্রতকবদন (এস/2004/616, অনকুচ্দ-৪)
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  VAWG- এি প্�ৃরত, এি �যািণ ও পরিণরত এবং এটি �ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং 
অসমভযাকব প্ভযারবত �কি, তযা যবযাঝযায় েি প্রতকিযাকধি মিূ রবষয়;

  প্রতকিযাধ শুরু েয় রভএির উরজ-ি সমযাধযান যখযাজঁযাি জন্  এি মিূ �যািণগুরি সনযাক্ত এবং রবকলেষণ 
�িযাি ক্মতযা রদকয়;

  রভএির উরজ প্রতকিযাকধি জন্ পুরিশ, অন্যান্ সংস্যা/যসবযা সিবিযাে�যািী এবং স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি 
মকধ্ এ�টি সেকেযারগতযামিূ� দরৃষ্টভরঙ্গ প্কয়যাজন;

  রভএির উরজ প্রতকিযাধ �িযাি অথ্ অরধ� ক্রতি ঝঁুর�কত থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ পিযামশ্ �িযা;

  পুরিকশি প্রত জনগকণি আস্যা এবং রব যাস বরৃধে প্রতকিযাকধি য�ৌশিগুরি �যাজ �িকে তযাি িক্ণ;

  পুরুষিযা রভএির উরজ-ি রবরুকধে যসযাচ্চযাি অবস্যান রনকয় যনতৃত্ব যদওয়যা, এবং �িযা উরচত;

  অগ্যারধ�যাি এমন �ম�্যাকন্ি উপি েওয়যা উরচত েযা রেংসযা ব  �িকত, ভরবষ্কত সরেংসতযা যিযাকধ 
এবং নযািী  এবং যমকয়কদি রনকজকদি রনিযাপত্যাি জন্ রিকপযার্ �িকত উ সযারেত �িযাি উপি নজি 
যদয়।

অধ্যাকয়ি িক্্

VAWG অপরোিগুঞ্ল পঞু্লশ প্রঞ্তকরোি ক�ৌশলগুঞ্লর মোি্যকম প্রঞ্তকরোি 
�রো িক  রো কটে�কিো োরকদর পর্োপ্তিোকব জোনোকনো িয়, স দোয় 
দ্োরো সমঞ্থ্ত এবং তোকদর পদ্ধঞ্ত মলূ ঞ্িঞ্তি িক  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  /
কবঁকে থো�ো ক�ঞ্্রি�।

মলূ বোত্োসমিু এবং কশখোর ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিু
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ভূরম�যা
ঞ্িএিঞ্ উঞ্জর মকতো ব্যোপ� এবং �ম ঞ্রকপোট্�ৃত অপরোি োকস প্রঞ্তকরোি �োর্�র �রোর জন্য, পঞু্লকশর 
প্রকয়োজন স দোকয়র সমথ্ন । স দোকয়র জন্য অপরোি প্রঞ্তকরোকি প্রকেষ্টো, সময় এবং সম্পদ ঞ্বঞ্নকয়োগ িমুোত্র 
এ�টি িোল ঞ্বঞ্নকয়োগ নয়, এটি জীবন বোঁেোয়।

পুরিরশং-এ প্মযাণ-রভরত্� পন্যা
1

 অবি ন �িকত রগকয়, েুক্তিযাজ্
�ত্ৃপক্ জযানকত যপকিকে যে েখন অপিযাকধি সুকেযাগ যবরশ েয় 
তখন অপিযাধ বরৃধে পযায় এবং সুকেযাকগি সংখ্যা হ্যাস যপকি অপিযাধ 
�কি।

2

 এটি তযাকদি ধযািণযা �িকত সেযায়তযা েকিকে যে  অপিযাধ 
�িযাি সুকেযাগ �রমকয় রদকয় অপিযাধ প্রতকিযাধ �িযা যেকত পযাকি।

এই রবকবচনযায় যে সম্প্রদযায়গুরি প্যায়শই খুব দ্বরচরে্ময়, এটি 
গুরুত্বপূণ ্যে পুরিরশং পধেরতটিও এই দ্বরচকরে্ি প্রত সংকবদনশীি 
এবং প্রতররিয়যাশীি েকব। এই রবকবচনযায় যে সম্প্রদযায়গুরি প্যায়শই 
খুব দ্বরচরে্ময়, এটি গুরুত্বপূণ ্যে পুরিরশং পধেরতটিও এই দ্বরচকরে্ি 
প্রত সংকবদনশীি এবং প্রতররিয়যাশীি েকব।

পুরিশক� সমথ্ন ও সেকেযারগতযা �িযাি জন্, সম্প্রদযায়গুরি এমন 
এ�টি পুরিশ যসবযা আশযা �কি েযা এ�রদক� যেমন �যাে্�ি এবং 

১  See Guerette, R.T. & Bowers, K.J. (2009), ‘Assessing 
the Extent of Crime Displacement and Diffusion of Benefits: 
A Review of Situational Crime Prevention Evaluations’, in 
Criminology, 47(4), in Modern Crime Prevention Strategy 
(Home Office UK, 2016).

২  Modern Crime Prevention Strategy, (Home Office UK, 
2016).

অন্ রদক� দ্বধ। যজকনভযা যসন্টযাি �ি রসর�উরিটি যস ি গভকন্ন্স 
(‹রিরসএএ� ) অনসুযাকি, পুরিকশি দ্বধতযা ভযাি পুরিরশংকয়ি 
এ�টি গুরুত্বপূণ ্মযারেযা; এটি পুরিকশি জন্ জনসমথ্কনি মযারেযাক� 
রনকদ্শ �কি।

3

পুরিকশি জন্ জনসমথ্কনি বযা়িযাকত েকি প্কয়যাজন সম্প্রদযাকয়ি 
রবরভন্ন রনিযাপত্যাজরনত প্কয়যাজকনি প্রত সযা়িযা যদওয়যা। অবস্যান 
রনরব্কশকষ নযািীকদি মতযামতক� এ�ীভূত �িযা এবং, রবরভন্ন উকদ্যাগ 
এবং সংগঠন েযািযা অপিযাধ এবং সরেংসতযা প্রতকিযাধ য�ৌশিগুরিি 
দ্তরি ও বযাস্তবযায়কন নযািীকদি সমযান এবং অথ্পূণ ্অংশীদযারিত্ব চযায় 
তযাকদি সমথ্ন �িযা পুরিকশি দ্বধতযা, সমথ্ন এবং যশষ পে্ন্ত 
রব যাস অজ্ন �িযাি এ�টি �যাে্�িী পন্যা।

৩ Police Integrity Tool Kit (DCAF, 2012).

েবর স জ েয MINUSTAH/Logan Abassi (Haiti)

জোঞ্তসংকঘর মোন অনরুোয়ী প্রঞ্তটি পঞু্লশ  
বো অন্যোন্য আইন প্রকয়োগ�োরী সংস্োর 

প্রঞ্তঞ্নঞ্িরো কর স দোকয়র কসবো �কর তোকদর 
উঞ্েত কসই স দোকয়র প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্ব �রো ও 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো  কদখোন এবং জবোবঞ্দঞ্ি �রো ।  

সযাধযািণ পরিষকদি যিজরিউশন ৩৪/১৬৯  
১৭ রিকস ি ১৯৭৯
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বক্স -
সমন্বয় এর অথ্ িক  পরোমশ্

যে সমস্ত অপিযাধ এবং সরেংসতযাি ঘরনযা নযািী ও যমকয়কদি প্ভযারবত �কি তযা যবযাঝযাি জন্, এ�টি পিযামশ্মিূ� প্ররিয়যাি 
মযাধ্কম সমরবিত প্কচষ্টযা প্কয়যাজন। এই পিযামশ্মিূ� প্ররিয়যায় নযািী ও যমকয়কদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযা প্কয়যাজন, েযাকত 
তযাকদি মতযামত যশযানযা েযায় এবং তযাকদি অগ্যারধ�যাি সমরবিত প্কচষ্টযায় প্রত�রিত েয়।

ইউকিযাপীয় ইনর টিউর �ি যজন্যাি ই য়যারিটি য �কেযা যািকদি পিযামকশ্ি জন্ চযািটি পদকক্প প্স্তযাব �কিকে েযা সযাধযািণভযাকব 
সমবিকয় অংশীদযারিত্ব স্যাপন এবং তযাকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি সময় পুরিকশি জন্ খুবই উপ�যািী েকত পযাকি। এি 
মকধ্ িকয়কে:

  পঞ্র� নো। এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত �িযা েকয়কে পিযামকশ্ি উকদেশ্ এবং আকিযাচনযাি রবষয়গুরি, েযাকদি সযাকথ পিযামশ্ �িযা উরচত 
তযাকদি রচর ত �িযা এবং রিঙ্গ ভযািসযাম্ রনরচিত �িযাি রদক� মকনযাকেযাগ যদওয়যা, যসইসযাকথ যজন্যাি রবকশষজ্সে  রবরভন্ন 
সংস্যাি পে্যাতি এবং দ্বরচরে্পূণ ্প্রতরনরধত্ব। এই পে্যাকয়, যসই যগযাষ্ীগুরিক� রচর ত �িযা গুরুত্বপূণ,্ েযাকদি মতযামত/ � স্ি 
রতে্গতভযাকব রসধেযান্ত গ্েণ প্ররিয়যায় প্যারন্ত�  (যেমন, অরভবযাসী নযািী) এবং েযাকদি েুক্ত েওয়যাি উপেুক্ত সেযায়তযাি 

প্কয়যাজন , যসইসযাকথ অংশগ্েকণি জন্ রনরদ্ষ্ট প্কয়যাজনীয়তযা রবকবচনযা �িযা েযা পূিণ �িযা প্কয়যাজন। (উদযােিণস্রূপ, রশশু 
ে  প্দযান)।

  কটে�কিো োরকদর পরোমশ্। এই প্ররিয়যাটি খুব তযা়িযাতযার়ি পরিচযারিত েওয়যা উরচত েযাকত রসধেযাকন্তি সযাকথ সম্পর�্ত  সঠি� 
রবষয়গুকিযা  রসধেযান্তগুরিক� প্ভযারবত �কি এবং, প্যাসরঙ্গ� তথ্গুরি আকগ যথক�ই প্চযাি �কি এবং উপেুক্ত সময়সীমযা, প্সঙ্গ 
এবং স্যানীয় ভযাষযাগুরিকত প্রত�রিত �িযাি জন্ স্যানীয়�িণ �িযা েয়।

  চূ়িযান্ত রসধেযাকন্তি /েস্তকক্কপি যক্করে য �কেযা যািকদি মতযামত, দ্বরচরে্পূণ ্চযারেদযা এবং রিঙ্গ সমতযাি রবষকয় উকদ্গ পে্যাতিভযাকব 
প্রত�রিত েয় তযা রনরচিত �িযাি জন্ সমরবিত প্কচষ্টযাি য�ৌশিগত পরি�ল্পনযায় পিযামশ্ যথক� প্রতররিয়যা অন্তি্ুতি �রো।

  পিযামশ্ প্ররিয়যা এবং তযাি �িযা�ি নরথভুক্ত �িযা এবং য �কেযা যািকদি �যাকে রিকপযার্ �িযা। এি মকধ্ জর়িতকদি সযাকথ 
যেযাগযাকেযাগ �িযা েকয়কে এমন গুরুত্বপূণ ্রবষয়গুরি সম্পক�্ েযাকদি পিযামশ্ �িযা েকয়কে তযাকদি জযানযাকনযা।

উ স: যজন্যাি য �কেযা যাি �নসযািকরশন (ইউকিযাপীয় ইনর টিউর �ি যজন্যাি ই য়যারিটি) যথক� গৃেীত।

েরব UNMINUSTAH/ Logan Abassi/ (Haiti) এি  যসৌজকন্
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প্�ৃতপকক্, প্রতকিযাধ য�ৌশকিি উন্নয়ন ও বযাস্তবযায়কন নযািীকদি
অংশগ্েণ শুধুমযারে VAWG এবং অন্যান্ ধিকনি GBV অপিযাকধি 
মকধ্ সীমযাবধে থযা�যা উরচত নয়, বিং স�ি য ণী এবং অপিযাকধি 
মকধ্ সীমযাবধে থযা�যা উরচত। এটি রনরচিত �িকত সযােযাে্ �িকব 
যে শুধুমযারে নযািী ও যমকয়কদি সুরনরদ্ষ্ট এবং দ্বরচরে্ময় রনিযাপত্যাি 
চযারেদযাগুরিই পে্যাতিভযাকব রবকবচনযা �িযা েয় নযা, বিং এই দরৃষ্টভরঙ্গি 
ব্বেযাি �যাে্�িভযাকব এবং দক্তযাি সযাকথ সযাধযািণভযাকব অপিযাধ 
�িযাি সুকেযাগ �মযাকত ব্বহৃত েয়।

অপিযাধ ও সরেংসতযা প্রতকিযাকধি য�ৌশকি নযািীি মতযামতক� 
অন্তভ্ুক্ত �কি, VAWG, এি �যািণ, এবং নযািী ও যমকয়কদি, 
তযাকদি পরিবযাি এবং রবরভন্ন সম্প্রদযাকয়ি উপি এি পরিণরত এবং 
যসইসযাকথ অরভেুক্ত অপিযাধীকদি য�মন শযারস্ত েকত পযাকি এবং েওয়যা 
উরচত যসই সম্পক�্ জনসকচতনতযা বরৃধেি সযাকথ পুরিকশি রমকি 
েযাওয়যা প্কয়যাজন। মকুখযামরুখ েকত পযাকি এবং �িযা উরচত। 

এ�ইভযাকব গুরুত্বপূণ ্েি সরেংসতযাি রশ�যাি -য�রন্দ্র� পধেরতি 
প্রত পুরিকশি প্রত রত, অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্ত য�ৌশি এবং 
এ�টি প্যারতষ্যারন� রূপযান্তি প্ররিয়যা, েযা জবযাবরদরেমিূ� এবং 
অন্তভ্ুরক্তমিূ� সম্পক�্ সম্প্রদযায়ক� রনয়রমতভযাকব অবগত �িযা ।

যসবযাি তথ্ এবং �ীভযাকব সরেংসতযাি রশ�যা/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা 
দ্বষম্ েযা়িযাই সেকজই তথ্ ব্বেযাি (অ্যাকসেস) �িকত পযাকি তযা 
রনরচিত �িযা অন্ উপযায়, �যািণ এটি জনসযাধযািকণি �যাকে এ�টি 
বযাত্যা পযাঠযায় যে VAWG- এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং সেযায়তযাি সুকেযাগ সব সময় আকে।

যমযার�থযা, সযাংগঠরন� সংসৃ্করতি রব�যাশ ও প্চযাি েযা দ্বষম্ 
েযা়িযাই ন্যায়রবচযাকিি প্কবশযারধ�যাি রনরচিত �িকত �যাজ �কি 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি অগ্যারধ�যাি 
যদয় তযা অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ আকিযা স�ি েকব �যািণ এটি 
পুরিশক� এ�রদক� যেমন দ্বধতযা প্দযান �িকব এবং অন্রদক� যে 
সম্প্রদযাকয় পুরিশ যসবযা প্দযান �িকত চযায় যসই সম্প্রদযাকয় পুরিকশি 
�ম�্যাকণ্ডি প্রত  সমথ্ন এবং চূ়িযান্ত আস্যা প্রতস্যা �িকত সযােযাে্ 
�িকব। 

ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি  (সি�ম  

কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো)

VAWG- এি রবরুকধে ি়িযাই �িযা শুধু পুরিকশি দযারয়ত্ব নয়, 
আসকি VAWG প্রতকিযাধ �িযা সমগ্ সমযাকজি দযারয়ত্ব; তকব, 
আপরন এ�টি গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকিন। অপিযাধ 
প্রতকিযাকধি যবশ �কয়�টি মিূ রদ� িকয়কে, েযাি মকধ্ এ�টি েি 
অপিযাধীকদি রবচযাকিি আওতযায় আনযাি জন্ রবদ্মযান আইকনি 
প্কয়যাগ।

এ�টি সুস্পষ্ট, রবশদ উপযাকয় এ�টি পু যানপুু  এবং যজযািযাকিযা 
তদন্ত, প্মযাণ সনযাক্ত�িণ এবং সংিক্কণি মযাধ্কম, অপিযাধীি 
যদযাষী সযাব্স্ত েওয়যাি এবং শযারস্ত পযাওয়যাি স যাবনযা বরৃধে পযায়। 
যদযাষী সযাব্স্ত �িযা এবং সযাজযা যদওয়যা েকি সমযাজক� এ�টি স্পষ্ট 
বযাত্যা যদকব যে VAWG এি মত অপিযাধ সে্ �িযা েকব নযা। 
েরদও সযাজযাি রবষকয় আপনযাি য�যান রনয়ন্ত্রণ যনই, তদকন্তি মযাকনি 
উপি আপনযাি রনয়ন্ত্রণ আকে, েযাকত রনরচিত �িযা েযায় যে সবকচকয় 
শরক্তশযািী মযামিযাটি আদযািকতি ব্বস্যাি মযাধ্কম অগ্গরতি জন্ 
প্রসর�উরকিি �যাকে উপস্যাপন �িযা েকয়কে।

প্রতকিযাকধি আকি�টি মিূ রদ� েি সমযাধযানগুরি রচর ত �িকত 
এবং প্রতকিযাধ য�ৌশি বযাস্তবযায়কনি জন্ সমস্যাটি রবকলেষণ �িকত 
সক্ম েওয়যা। এই প্ররিয়যায় আপনযাক� সেযায়তযা �িযাি জন্ যবশ 
�কয়�টি মকিি ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকিতঃ নীকচ এি মকধ্ এ�টিি 
উদযােিণ যদওয়যা েি:

পুরিশ ম্যাকনজযািিযা প্যায়ই রব যাস �কিন যে রভএির উরজ সংরিযান্ত 
অপিযাকধি রিকপযাট্িং এি বরৃধে এই ধিকনি অপিযাকধি জন্ পুরিকশি 
প্রতররিয়যাি দক্তযাি যনরতবযাচ� প্রত�িন বকি মকন েকিও,  
প্�ৃতপকক্, প্যাথরম� পে্যাকয় এটিক� এ�টি ইরতবযাচ� �িযা�ি 
রেসযাকব যদখযা উরচত।

নযািীিযা পুরিকশি ওপি েত যবরশ আস্যা ও রব যাস িযাখকব, ততই 
তযািযা রভএির উরজ অপিযাকধি রবষকয়  প্রতকবদন (রিকপযার্) 
দযারখি �িকব। অরধ� সংখ্যায়  রিকপযাট্িং (প্রতকবদন) আপনযাক� 
আিও তথ্ সিবিযাে �িকব েযা সমস্যাগুরিক� আিও �যাে্�িভযাকব 
সনযাক্ত �িকত আপনযাি সক্মতযা বরৃধে �িকব েযাকত আপরন েথযােথ 
প্রতকিযাধমিূ� ব্বস্যা রনকত পযাকিন েযা দীঘ্কময়যাকদ এই ধিকণি 
অপিযাকধি েযাি �মযাকত সযােযাে্ �িকব।

েরদ য�যান প্রতকবদন (রিকপযার্) রিরপবধে নযা েয়, তযােকি  বঝুকত 
েকব যে য�যান অপিযাধ সংঘটিত েকচ্ নযা এবং যসইজন্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ ন্যায়রবচযাি রনরচিত স ব 

 পঞু্লকশর ববিতো িক  ঞ্নরকপক্ষ ও কপশোগত রোয় প্রদশ্কনর 
মোি্যকম এবং ঞ্নরোপতিো ঞ্নঞ্চিত �রকত �োর্�র স দোকয়র 

েোঞ্িদোর প্রঞ্ত সোডো কদওয়ো।
অ্যামকনর  ইন্টযািন্যাশনযাি (2007)
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েকব নযা। VAWG- এি তথ্ অন্যান্ একজরন্স যথক�ও পযাওয়যা
েযাকব। উদযােিণস্রূপ, অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািীিযা র� রিকপযার্ 
পযায় েখন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা খুব ভয় পযায়, 
অথবযা রব যাকসি অভযাব তযাকদি পুরিকশ রিকপযার্ �িকত বযাধযা যদয়? 
আপরন র�ভযাকব এই ধিকনি তকথ্ প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) যপকত 
পযাকিন?  VAWG প্রতকিযাকধি জন্ তথ্ আদযান -প্দযাকনি জন্ 
আপরন র� অন্যান্ সংস্যাি সযাকথ সেকেযাগী সম্প�্ গক়ি তুকিকেন?

রভএির উরজ প্রতকিযাধ �যাে্�ি �িযাি জন্, পুরিশ, অন্যান্ 
সংস্যা/যসবযা প্দযান�যািী এবং স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ সেকেযারগতযা 
প্কয়যাজন।

আপনযাি পুরিশ এিযা�যায় অন্ য�যান সেকেযাগী যনরওয়যা�্ বযা 
�রমউরনটি পযার্নযািরশপ/য�যািযাম রবদ্মযান আকে র�?  েরদ 
তযাকদি অরস্তত্ব নযা থযাক�, তযােকি আপনযাক� নযাগরি� সংস্যাসে 
অন্যান্ একজরন্স এবং যসবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ েুক্ত থযা�যাি 
জন্ সররিয় েকত েকব, েযািযা আপনযাক� আপনযাি দযারয়কত্বি যক্করেি 
মকধ্ অপিযাকধি সমস্যা সমযাধযাকন সযােযাে্ �িকত পযাকি। সবকচকয় 

গুরুত্বপূণ ্ রবষয় েি যে আপনযািযা স�কিই VAWG প্রতকিযাধ 
�িযাি জন্ �যাে্রিম বযাস্তবযায়ন �িকত প্রত রতবধে। রবদ্মযান 
এমন অংশীদযারিত্ব বযা সেকেযাগী যনরওয়যা�্ থযা�কত পযাকি যেখযাকন 
পুরিশক� যেযাগদযাকনি জন্ আমন্ত্রণ জযানযাকনযা েয়রন।। অতএব, 
আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি তি� যথক� সযােযাকে্ি 
েযাত বযা়িযাকনযা আকে েযাকত আপরন সমযাধযাকনি অংশ েকত পযাকিন, 
শুধুমযারে VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সযােযাে্ �িযাি যক্করে নয়, বিং এই ধিকনি অপিযাধক� প্থম  
যথক�ই প্রতকিযাকধ আপনযাি প্কচষ্টযাক�ও সেযায়তযা �িকব।

�রমউরনটিি অংশগ্েণ (এনকগজকমন্ট) এবং পুরিকশি প্রত আস্যা 
ও রব যাকসি মকধ্ যেযাগসূরে গুরুত্বপূণ।্ এটি  পুরিশক� সেকেযারগতযা 
�িযাি জন্ জনসযাধযািকণি  বেৃত্ি ইচ্যাক� জযারগকয় তুিকত পযাকি 
এবং �িস্রূপ, যগযাপন তথ্ সংগ্কেি উন্নরত েয় - তযাই সমস্যা 
রবকলেষকণি জন্ তথ্ সংগ্কেি উন্নরতকত সেযায়তযা �কি েযা সমস্ত 
অপিযাকধি রবরুকধে প্রতকিযাকধ সেযায়তযা �িকত পযাকি।

ঞ্েত্র-  

সমস্যো সমোিোন েক্

          সমস্যো ঞ্েঞ্ ত�রণ
               র� প্ত্যারশত এবং র� ঘরকে 

এি মকধ্ পযাথ্�্ র�?  
              সমস্যারযা র�? 
              সমস্যাটি �তরযা তযা পে্পূণ?্

 সমস্যো ঞ্বক ষণ
সমস্যো িক  ক�ন
সমস্যা রবকলেষকণি ৪ টি মিূ উপযাদযান:
  সরেংসতযাি রশ�যাি  নযািীি যপ্যা�যাইি র�?
       অপিযাধীি যপ্যা�যাইি র�?
            অপিযাকধি অবস্যান?
                    অপিযাকধি প্�ৃরত?

 পঞ্র� নো বতঞ্র  
   িক্্ র�? 
   িক্্ সমযাধযাকন র� �মসূ্রচ পরি�ল্পনযা 
�িযা েকয়কে? 

   র�ভযাকব অগ্গরত পে্কবক্ণ  �িযা েকব? 
(উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে: উচ্চ 
দশৃ্মযানতযা রেি, আিও নযািী অর�সযাি 
যমযাতযাকয়ন, রশক্যা, ব্যােত �িযাি য�ৌশি 
ইত্যারদ)

 পঞ্র� নো বোস্তবোয়ন
পরি�ল্পনযা বযাস্তবযারয়ত �রুন, 
বযাস্তবযায়কন সততযা র�ভযাকব রনরচিত 
েকব?

 পঞ্র� নো 
মলূ্যোয়ন
�মসূ্রচ পরি�ল্পনযা র� 
�যাে্�ি?
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ঞ্েত্র-

নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো কবোঝো

সমস্যাটি �যাে্�িভযাকব রবকলেষণ �িকত আপনযাক�
সক্ম �িকত, আপনযাি সযাম্প্ররত� এবং সঠি� উভয় 
তকথ্ি প্কয়যাজন েকব।

এই প্ররিয়যায় বুরধেমত্যা খুবই মূি্বযান এবং পুরিকশি
উপি স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি আস্যা ও রব যাস েত যবরশ 
জমেযাকব, ততই আপনযাি প্যাসরঙ্গ� বুরধেমত্যা পযাওয়যাি 
স যাবনযা যবরশ েকব। আপনযাি রবকবচনযাি জন্ 
এখযাকন র�েু রবষয় উকলেখ �িযা েি:

•  আপরন র�ভযাকব রনরচিত �িকবন যে শুধু VAWG- 
এি অপিযাকধি যক্করেই নয়, এমন ঘরনযা েযা 
অপিযাকধি সমযান নয় যসই যক্করে রনভ্ুি যি�ি্ 
সংিক্ণ �িযা েকয়কে র� নযা?

•  আপনযাি এখরতয়যাকিি মকধ্ য�যান ধিকনি আপরত্-
�ি ধযািযা প্চরিত আকে তযা প্রতষ্যাি জন্ আপরন 
�তবযাি VAWG অপিযাধ রবকলেষণ �কিন?

•  েরদ আপরন সমস্যা সম্পক�্ সকচতন নযা েন এবং 
আপনযাি সীরমত সম্পদগুরি �যাে্�িভযাকব ব্বেযাি 
�িকত অক্ম েন তকব আপরন �ীভযাকব ভরবষ্কতি 
অপিযাধ প্রতকিযাধ �িকত পযািকবন?

•  আপনযাি এিযা�যায় VAWG অপিযাকধি তথ্ র�ভযাকব 
জযাতীয়ভযাকব সংগৃেীত তকথ্ি সযাকথ তুিনীয়?

•  স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি দ্বরচরে্ VAWG অপিযাধ সংগ-
ঠকনি এবং প্রতকবদন (রিকপযার্) রিরপবধে �িযাি 
উপি �ীভযাকব প্ভযাব য�কি? 

•  আপনযাি সম্প্রদযাকয়ি সযাংসৃ্করত� রূপ য�মন? 

৪  A Framework to underpin Action to Prevent Violence against Women (UN Women, 2015), https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/11/prevention-framework
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নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর  
মলূ �োরণ

নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর স োবনো বৃঞ্দ্ধর �োরণ

ঞ্নঞ্দ্ষ্ট কপ্রক্ষোপকট ঞ্লঙ্গ অসমতো ও ববষম্য সংগঠিত িয়-

•  নীরত, আইরন �যাঠযাকমযা এবং সযাংগঠরন� �যাঠযাকমযাসে অথ্ননরত�, 
িযাজননরত� এবং সযামযারজ� �যািণ, রসক ম এবং রনয়ম এি দ্যািযা 

•  রতেযারস� �যািণ (যেমন সমযাকজি গভীি েুক্ত থযা�যা 
সযাংসৃ্করত� অনশুীিন, েুধে, উপরনকবশ�তযা) এি দ্যািযা 

•  বয়স, আয়, অবস্যান, জযারতসত্যা, অক্মতযা, রিঙ্গ, পরিচয়, 
যেৌন অরভমখুীতযা এবং অন্যান্ দ্বরশকষ্ট্ি রভরত্কত �যাঠযাকমযাগত 
পযাথ্�্ দ্যািযা ।
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সোমোঞ্জ�
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উদযােিণ রেকসকব ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং �নর�কিন্স 
সযাইক�িটি (রচরে-৩)

5

যদখুন, যেখযাকন র�ভযাকব �রমউরনটি 
অংশগ্েণ (এনকগজকমন্ট) এবং পুরিকশি প্রত রব যাস ও আস্যা 
বরৃধেি মকধ্ যেযাগসূরেক� এ�টি চরিযা�যাি প্ররিয়যা রেকসকব যদখযাকনযা 
েকয়কে।

অংশগ্রিকণর উপর অঞ্তঞ্রতি তথ্য সপ্তম অি্যোয়  সমথ্ন এবং 
সিোয়তো› এবং অষ্টম অি্যোয়তঃ ‘ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়  
এ পোওয়ো রোকব

আপনযাি রনকজি �ম কদিসে �যাকিযা রবরুকধে য�যান ধিকণি
সরেংসতযা সে্ �িযা েকব নযা এই সংরিযান্ত র�  বযাত্যা প্দযান 
�কিকেন? VAWG প্রতকিযাকধ পুরুষ এবং যেকিকদি মিূ ভূরম�যা 
িযাখযাি জন্ আপরন আপনযাি �ম কদি এবং বেৃত্ি সম্প্রদযায়ক� 
য�যান বযাত্যা প্দযান �কিকেন? এ�জন যনতযা রেসযাকব, আপনযাক� 
স্পষ্ট এবং দ্্থ্েীন বযাত্যা পযাঠযাকত েকব যে VAWG এি অপিযাধ 
গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যা েকব। য�ন পুরুষ �ম  এবং সম্প্রদযাকয়ি 
পুরুষ সদস্কদি রচর ত �িযাি রবষয়টি রবকবচনযা �িকবন নযা 
েযািযা ‹পুরুষ চ্যারম্পয়ন  রেকসকব �যাজ �িকত পযাকি এবং তযাকদি 

৫  ‘Engagement and Communication Authorised Professional 
Practice’ (College of Policing, UK).

সে�ম কদি প্ভযারবত �িকত পযাকি য�ন VAWG য� গুরুত্ব 
সে�যাকি রবকবচনযা েকব?

েরব যসৌজকন্ UNMIT/Bernardino Soares (Timor-Leste)

Photo courtesy of Graham Goulden retired Chief Investigator with Police Scotland
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রভএির উরজক� প্রতকিযাধ �িযাি জন্ পুরুষ এবং যেকিকদি  অন্ত-
ভ্ুক্ত �িযা উভয়ই এ�টি চ্যাকিরঞ্জং এবং �িপ্সূ প্কচষ্টযা। যনতৃকত্বি 
মযাধ্কম উদযােিকণি সৃরষ্ট �িযা এবং সযামযারজ� ও সযাংসৃ্করত� 
রনয়মযাবিী �ীভযাকব এই ধিকনি সরেংসতযাি ধযািণযাক� প্ভযারবত 
�িকত পযাকি তযা বঝুকত সক্ম েওয়যাি জন্ প্রত রত প্কয়যাজন।

এি অনকুচ্দ ১- ‹পুরুষকদি অংশগ্েণ  -এ অপিযাধী তদন্ত, 
মযাদ� তদন্ত, প্রশক্ণ এবং অপিযাধ প্রতকিযাকধ রবকশষজ্ এ�জন 
তদন্ত�যািী রেসযাকব ররেশ বেকিি চযা�রিি অরভজ্তযা সম্পন্ন স্ক-
রি্যাকন্ি অবসিপ্যাতি প্ধযান তদন্ত�যািী গ্যােযাম গিকিন, VAWG 
প্রতকিযাকধ সযােযাে্ �িকত পুরুষিযা যে পদকক্প রনকত পযাকি যস 
রবষকয় রনকদ্রশ�যা প্দযান �কিকেন।

     ঞ্েত্র-

     ইউক� �কলজ অ� পঞু্লঞ্শং   
     �নঞ্�কি  েক্  প্রঞ্তকবশীর অগ্রোঞ্ি�োর

সিকরোগীতোর  
মোি্যকম  

পণ্য সমোিোন

স দোকয়র 
অংশগ্রিণ

েল� সমোিোন

ঞ্নকদ্শ �কর
বৃঞ্দ্ধ �রো

ঞ্ব োস

আস্োস দোকয়র বুঞ্দ্ধমতিো

এনআইএম এর মোি্যকম 
�োর্ক্ম

প্রঞ্তকবশীর সমস্যো

৬  See: https://www.app.college.police.uk/app-content/
engagement-and-communication/engaging-with-communities/
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ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ -কত সোডো কদওয়োর 
কক্ষকত্র ে্যোকলজি কমো�োকবলো �রোর 
সময় আপনোর দকলর দক্ষতোর 
দব্ুলতো ঘোটঞ্তগুঞ্ল ঞ্েঞ্ ত �রো 
ঞ্দকয় রু িয়
অপিযাধ ও সরেংসতযা যিযাকধ �যাে্�ি য�ৌশকিি অভযাকবি সুদ-ূ
িপ্সযািী প্ভযাব িকয়কে। VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তিযা গুরুতি এবং দীঘ্স্যায়ী স্যাস্্ সমস্যা এবং এমনর� 
প্যাণেযারনি উচ্চ ঝঁুর�কত িকয়কে। সযামযারজ� পে্যাকয়, রভএির -
উরজ সযামযারজ� �িঙ্, প্ত্যাখ্যান, পরিবযাকিি ভযাঙ্গন, গৃেেীনতযা, 
রবতযা়িন এবং রনস্তযাি রদক� যঠকি রদকত পযাকি।

7

 উপি , 
গকবষণযায় যদখযা যগকে যে রশশুিযা সরেংসতযাি সযাকথ যবক়ি উঠকে 
ভরবষ্কত রনকজিযাই রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা বযা VAWG এি মকতযা 
অপিযাকধি অপিযাধী েওয়যাি স যাবনযা যবরশ।

8

রভএির উরজ -ি প্রত সযা়িযা যদবযাি সময় পুরিকশি এ�টি অ�যাে্�ি 

প্রতররিয়যা রভএির উরজ -ি প্�ৃরত, এি �যািণ, পরিণরত এবং 
এটি �ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব 
প্ভযারবত �কি যস সম্পক�্ স্পষ্ট অভযাকবি �যািকণ েকত পযাকি। । 
পক্পযাত এবং বযাধযাধিযা রনয়ম  (য রিওরযাইপ) দ্যািযা পরিচযারিত 
দিীয় দক্তযাি দব্ুিতযািগুরি য�বি নযািী ও যমকয়কদি উপি 
রিঙ্গগত সরেংসতযা এবং অপিযাকধি প্ভযাব যবযাঝযাি জন্ নয়, বিং 
সযাধযািণভযাকব সমযাকজ উপি এি প্ভযাব বঝুকতও সেযায়তযা �কি। 

৭  ‘Gender-based Violence Resource Pack: A Standardized 
Training Tool for Duty Bearers, Stakeholders, and Rights 
Holders’ (UN Women, 2019). 

৮  Ending Violence Against Women: From Words to Action. 
Study of the Secretary-General (United Nations publication, 
Sales No. E.06.IV.8).

�িস্রূপ, এরযা গুরুত্বপূণ্ যে সমস্ত স্তকি পুরিশ যনতৃত্ব যেন বঝুকত
পযাকি প্রতকিযাধ য�ৌশিগুরিক� অগ্যারধ�যাি রভরত্� রবরনকয়যাগ শুধু 
মযারে পুরিরশং রবষকয়ই জন্ নয়, বিং আথ্-সযামযারজ� রবষয়ক� 
মযাথযায় যিকখ।

রমশকি, এ�টি জযাতীয় গকবষণযায় এই রসধেযাকন্ত উপনীত েকয়কে 
যে, সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি জন্ যমযার খিচ বেকি ৭৮৫ 
রমরিয়ন রমশিীয় পযাউন্ (LE) এবং ২০০৭ যথক� ২০১০ সযাি 
পে্ন্ত রতন বেকিি খিচ রতন রবরিয়ন রমশিীয় পযাউন্ (LE) 
েযার়িকয় যগকে।

9

য�রনয়যায় অনরুূপ এ�টি গকবষণযায় যদখযা যগকে যে সি�যারি 
খিকচি বযাইকি রচর� সযা সংরিযান্ত খিচ (যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বযা 
তযাকদি পরিবযাি রনজস্ আরথ্� সম্পদ যথক� অথ্ প্দযান �কি) 
এবং আঘযাকতি �কি উ পযাদনশীিতযায় ক্রতি যমযার আনমুযারন� 
পরিমযান ৪৬ রবরিয়ন য�রনয়যান িিযাি (য�ইএস) য�রনয়যাি যমযার 
যদশজ উ পযাদকনি প্যায় ১.১ শতযাংশ।

10

 তযােযা়িযা, রব ব্যাং� এি
রিকপযার্ অনসুযাকি, র�েু যদকশ নযািীি প্রত সরেংসতযাি রবষকয় যমযার 
খিকচি পরিমযান যসই যদকশি যমযার যদশীয় উ পযাদকনি ৩.৭% েযা 
যসই সমস্ত যদকশি রশক্যা খযাকতি ব্কয়ি  রদ্গুকণিও যবরশ।

11

২০১৮ সযাকি, ইউএনএ�রপএ আিব অঞ্চকি পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
অথ্ননরত� মিূ্ রনধ্যািকণি রনকদ্রশ�যা দ্তরিি অংশ রেসযাকব এ�টি 
তথ্পূণ ্রচরে দ্তরি �কিকে েযাকত সি�যাি এবং তযাকদি অংশীদযািিযা 
বঝুকত পযাকি যে র�ভযাকব এ�টি সযামযারজ� ঘরনযা রেকসকব VAWG- 
এি গুরুতি অথ্ননরত� ও সযামযারজ� প্ভযাব িকয়কে।

12

২০১৯ সযাকি প্স্তুত�ৃত ইউএনএ�রপএ এি রনকদ্রশ�যা যথক� উপকিি
রচরেটি রনকদ্শ �ীভযাকব পযারিবযারি� সরেংসতযা নযারিকদি স্যাস্্, রশক্যা 
এবং �যাকজি সুকেযাকগি উপি রবরভন্ন ধিকণি প্ভযাব য�কি।

৯  ‘A Study for Creating a Multidisciplinary Response Mechanism 
to Violence Against Women in Egypt’ (UNODC, 2015).

১০  ‘Gender-based Violence Resource Pack: A Standardized 
Training Tool for Duty Bearers, Stakeholders, and Rights 
Holders (UN Women, 2019).  

১১  Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls), 
(The World Bank, April 2019) at: https://www.worldbank.
org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-
and-girls

১২ Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence 
in the Arab Region’ (UNFPA, 2019) at:  see: https://www.
unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-
region-english_0.pdf Also, see ‘Estimating Costs of Marital 
Violence in the Arab Region Operational Model (UN Women 
E/ESCWA/ECW/2017/Technical Paper 4, 18 July 2017).

এ�জন ব্যঞ্তির সোমোঞ্জ�  
পঞ্রেয়-করমন প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তি বো সংখ্যোলঘ ু

কগোষ্ী কথক� আসো, অবস্োর পঞ্রকপ্রঞ্ক্ষকত 
পঞ্রঞ্স্ঞ্তর সোকথ ঞ্শ�োর িকত পোকর, করমন 
সশ  সংঘকষ্র �োরকণ VAWG এর ঝঁুঞ্�র 

মোত্রো বৃঞ্দ্ধ �রকত পোকর।

https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-english_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-english_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-english_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region-english_0.pdf
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ঞ্েত্র-

আরব অঞ্চকল  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো কমো�োকবলোয় অনঞু্মত খরকের পঞ্রমোন
13

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, রচরেটিি মযাধ্কম যে রবষয়টি 
উপস্যাপন �িযা েকয়কে যসটি েি পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যাি 
েওয়যাি �কি র�ভযাকব নযািীি �মস্ংস্যাকনি সুকেযাগ গ্েকণি ক্মতযা 
এবং তযাকদি �মক্্মতযা বযাধযাগ্স্ত েয় েযাি �কি উ পযাদনশীিতযা 
হ্যাস পযায় েযা জযাতীয় অথ্নীরতকত প্ভযাব য�কি।

14

িযাজননরত� ও অথ্ননরত� জীবন যথক� নযািী ও যমকয়কদি বযাদ 
যদওয়যাি যক্করে VAWG প্ধযান ভূরম�যা পযািন �কি। এটি সমগ্ 
সম্প্রদযায়ক� প্ভযারবত �কি। যে সমস্ত গকবষণযা ইউএনএ�রপএ এি 
২০১৯ সযাকিি রনকদ্রশ�যায় অন্তভ্ুক্ত েকয়কে যসগুকিযা রনকদ্শ �কি 
যে নযািীকদি অথ্ননরত� ক্মতযায়ন এবং অন্তভ্ুরক্ত সমগ্ যদকশি 

১৩  See: https://www.nuigalway.ie/media/researchcentres/
womensstudies/womenstudies2020/Guidelines-to-estimate-the-
economic-cost-of-domestic-violence-in-the-Arab-Region.pdf

১৪ Ibid

অথ্ননরত� প্বরৃধে অজ্কন সেযায়তযা �কি।

এখযাকন উকলেখ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে VAWG, রবকশষভযাকব পযারিবযারি� 
সরেংসতযা, মযানরস� এবং শযািীরি� উভয় যক্করেই অস্যায়ী বযা 
স্যায়ী অক্মতযা সৃরষ্ট �িকত পযাকি। এটি প্ত্ক্ ও পকিযাক্ভযাকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি বহু বেি পকিও এ�জন নযািী বযা 
যমকয়ক� রশক্যা, �মস্ংস্যান এবং অন্যান্ সুকেযাগ -সুরবধযায় প্-
যবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) পযাবযাি এবং উপকভযাগ �িযাি সুকেযাগক� 
প্ভযারবত �িকত পযাকি েযাি �কি তযািযা সযামযারজ� দ্বষম্সে 
অন্যান্ স�ি প্রতব �তযাি সমু্খীন েয়।

15

ইউএনএ�রপএ আিও যেযাগ �কিকে যে এই ধিকনি সরেংসতযা
রশশুকদি স্যাস্্ ও রশক্যাি উপি দীঘ্কময়যাদী প্ভযাব য�কি, তযাকদি 
ভরবষ্কতি অথ্ননরত� প্ররিয়যায় অংশগ্েণক� সীরমত �িকত পযাকি, 

১৫  See further: Humanity & Inclusion at: https://www.hi-us.org/

গোি্স্্য সঞ্িংসতো

জোতীয় অথ্নীঞ্ত ও সমোজ

স্োস্্য স্োস্্য

প্রঞ্তকরোি সরুক্ষো ঞ্বেোর ক্ষঞ্তপরূণ

�োকজর কক্ষকত্র

মযানরস�, শযািীরি�, 
মকনযাজযাগরত� এবং 
সযামযারজ� অবস্যা

প্ভযারবত  
�কি  
নযািীকদি

খিচ বযা়িযায়

প্ভযারবত 
�কি 
নযািীকদি

নযািীকদি চযাওয়যা 
যথক� রনরু সযারেত 
�কি

  নযািীকদি সীমযাবধে রশক্যা এবং দব্ুি 
স্যাস্্ পিবত  প্জকমেি উপি প্ভযাব 
য�কি

  এ�টি রশশু রেসযাকব সরেংসতযা প্ত্ক্ 
�িযা পিবত  জীবকন সরেংসতযাি 
অরভজ্তযা অজ্ন বযা অপিযাধ 
সংগঠকনি সযাকথ জর়িত

  রশশুকদি খযািযাপ স্যাস্্, আচিণ এবং 
রশক্যাগত অজ্ন

নযািীকদি রন্ 
আথ্-সযামযারজ�  
অবস্যা সরেংসতযাি 
ঝঁুর�ক� আিও 
বযার়িকয় যতযাকি

প্ভযাব

উচ মযারেযায় খিচ

নযািীি �মস্ংস্যাকনি সুকেযাগ  
ও সক্মতযা হ্যাস �িযা

স যাবনযা এবং উ পযাদনশীিতযাি 
ক্রত েয়

https://www.nuigalway.ie/media/researchcentres/womensstudies/womenstudies2020/Guidelines-to-estimate-the-economic-cost-of-domestic-violence-in-the-Arab-Region.pdf
https://www.nuigalway.ie/media/researchcentres/womensstudies/womenstudies2020/Guidelines-to-estimate-the-economic-cost-of-domestic-violence-in-the-Arab-Region.pdf
https://www.nuigalway.ie/media/researchcentres/womensstudies/womenstudies2020/Guidelines-to-estimate-the-economic-cost-of-domestic-violence-in-the-Arab-Region.pdf
https://www.hi-us.org/
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েযা সযারব্� ভযাকব জযাতীয় অথ্নীরতি জন্ উকলেখকেযাগ্ পিমযান 
খিকচি চযাপ সৃষ্ট �িকত েয়। প্রতকিযাধ, সুিক্যা, প্রসর�উশন 
এবং ক্রতপূিকণ রবরনকয়যাগ বরৃধে �িকি প্�ৃতপকক্ সি�যাকিি জন্ 
উকলেখকেযাগ্ পিমযান সঞ্চয় েকব।

রশশুকদি উপি রভএির উরজ এি প্ত্ক্ বযা পকিযাক্ প্ভযাব যবযাঝযাি 
যক্করে, দ্শশকবি প্রত ি অরভজ্তযা (অ্যািভযািস চযাই হুি এসে-
যপরিকয়ন্স (‹এরসই ) সম্পর�্ত মযার�্ন গকবষণযাি �িযা�িগুরি 
পিীক্যা �িযা দি�যািী। এই �িযা�িগুকিযা ইউক� জকু়ি যবশ 
�কয়�টি পুরিশ বযারেনীি মকধ্ প্রতকিযাকধি উকদ্যাগ দ্তরিি জন্ 

প্স্তুত এবং ব্বেযাি �িযা েকচ্ (যদখুন বসে 2)।

এরসই যারি পধেরতি সযাম্প্ররত� পে্যাকিযাচনযা (২০১৯) যেযাগ 
�কিকে যে, এরসই প্রতকিযাকধি জন্ সবকচকয় গুরুত্বপূণ ্যে, এরসই 
প্�যাশ সম্পক�্ আিও ব্যাপ� যবযাঝযাপ়িযা অজ্কনি জন্ এ�যারধ� 
অপরিেযাে্ পরিকষবযাগুরিি �যাকজি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ,্ তযাকদি 
পরিণরত, এবং এই এিযা�যায় �যাে্�ি প্রতকিযাধ প্কচষ্টযা প্যাত্রে� 
এবং চিমযান পে্কবক্ণ । পুরিশ এবং অন্যান্ অপরিেযাে্ যসবযা 
প্দযান�যািীি প্রতকিযাকধি প্কচষ্টযা অগ্গরত জযানযা �িযা এবং যসই 

বক্স-  

বশশকবর প্রঞ্ত ল অঞ্ি তো (A ) ঞ্�

এরসই েি দ্শশকবি রবরূপ অরভজ্তযা েযা রশশুকদি উন্নয়নশীি মরস্ত ক� ক্রতগ্স্ত �কি এবং তযািযা �ীভযাকব মযানরস� চযাকপ সযা়িযা যদয় 
তযাি পরিবত্ন ঘরযায়। এরসই এ�টি েুবক�ি যিযাগ প্রতকিযাধ ব্বস্যাক� এত গভীিভযাকব ক্রতগ্স্ত �কি যে এি প্ভযাব �কয়� দশ� 
পকি যদখযা েযায়। অকন� উপযাকয়, েখন মন ভুকি যেকত পযাকি, শিীি তযা ভুিকত পযাকি নযা।

দীঘ্স্যায়ী যিযাগ, যবরশিভযাগ মযানরস� অসুস্তযাি , এবং সমযাকজ যবরশিভযাগ সরেংসতযাি মকূি িকয়কে এরসই। 

যথক� েরব প্রত ি দ্শশব অরভজ্তযা (এরসই) দযাতব্ ওকয়ভ ট্যাক ি যসৌজকন্, যদখুন:  
https://www.wavetrust.org/adverse-childhood-experiences

67%

3x

11x

14x

4.5x

2x

4x

বশশকবর প্রঞ্ত ল অঞ্ি তো আঘোতমলূ� ঘটনো রো স্োস্্য এবং সুস্তোর উপর কনঞ্তবোে�,  
দীঘ্স্োয়ী প্রিোব ক�লকত পোকর

ঞ্নর্োতন
• মযানরস� রনে্যাতন
• মনস্তযার্বি� রনে্যাতন
• যেৌন রনে্যাতন

অবকিলো
• মযানরস� অবকেিযা
• স্যাস্্গত অবকেিযা

বশশকব প্রঞ্ত ল 
অঞ্ি তো আজ আমোকদর 
জোঞ্তর মকুখোমঞু্খ এ�� 
সকব্ো  গুরুত্ব নো কদওয়ো 
জনস্োস্্য মঞ্�

 বো তোর কবশী এঞ্সই

�ুস�ুকসি যিযাগ এবং 
প্যাতিবয়স্ককদি ধূমপযাকনি মযারেযা

রশিযায় যাগ  
অপব্বেযাকিি মযারেযা

আত্েত্যাি যচষ্টযাি সংখ্যা

রবষ তযাি রব�যাকশি  
স যাবনযা

১৫ বেি বয়কসি মকধ্ 
সেবযাস শুরু েওয়যাি 
 স যাবনযা িকয়কে

ে�ৃকতি যিযাকগি মযারেযা

িতঃ িবযার্ �, আকমরি�যান 
এ�যাকিরম অ� যপরিয়যারট্কসেি 
প্যাক্তন সভযাপরত

বশশকব প্রঞ্ত ল অঞ্ি তো

ঞ্নউকরো সংক্োন্ত উ য়ন ব্যোিত

স্োস্্য ঝঁুঞ্�পণ্ূ আেরণ গ্রিণ

সোমোঞ্জ�, মোনঞ্স� এবং  
োনীয় দব্ুলতো

করোগ, অক্ষমতো এবং 
সোমোঞ্জ� সমস্যো

অ�োল 
মতুৃ্য

অ
ঞ্স্ত

ত্ব

পঞ্রবোকরর ে্যোকলজি
• পযারিবযারি� রনে্যাতন
• বস্তুগত রনে্যাতন
• মযানরস� অসুস্তযা 
•  রপতযামযাতযা যথক� 
রবকচ্দ/তযািযা�

• বন্ী অরভভযাব�

েযাকদি যনই তযাকদি তুিনযায়  
৬+ এরসইসে মযানষু 

 বছর 
আকগ মযািযা যেকত পযাকি

জনসংখ্যোর  
ভযাকগি অন্তত ৪টি এরসই আকে

শতোংশ মোনকুষর অন্তত 
টি এঞ্সই আকছ

https://www.wavetrust.org/adverse-childhood-experiences
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“ ACEs এি ধযািণযাটি একসকে “যিযাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্রতকিযাধ য�ন্দ্র (CDC) পরিচযারিত �যায়জযাি অ্যািভযাস্ চযাই হুি 
এসেকপরিকয়ন্স, যেটিক� এ�টি েুগযান্ত�যািী জনস্যাস্্ গকবষণযা রেকসকব রবকবচনযা �িযা েয় যেখযাকন যথক� যেখযাকন আরব যাি �িযা 
েকয়কে যে দ্শশকব ট্মযাি রশ�যািিযা প্যাতিবয়স্ক বয়কস দীঘ্স্যায়ী যিযাগ, রবষ তযা এবং অন্যান্ মযানরস� যিযাগ, সরেংসতযা এবং  
সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা, পযাশযাপযারশ আরথ্� এবং সযামযারজ� সমস্যায় যভযাগযায়।

গকবষ�িযা যে ১০রত এরসই পরিমযাপ �কিকেন যসগুকিযা েি:

 শযািীরি�, যেৌন এবং যমৌরখ� রনে্যাতন

 শযািীরি� এবং মযানরস� অবকেিযা

 পরিবযাকিি এ�জন সদস্ রেরন:

 েতযাশ বযা অন্ মযানরস� যিযাকগ আরিযান্ত

 অ্যািক�যােি বযা অন্ য�যান পদযাকথ্ি প্রত আসক্ত

 যজকিি মকধ্ অবস্যান �কি

 মযাক� রনে্যাতকনি  রশ�যাি  েকত যদখযা (সযাক্ী েওয়যা)

 রবকচ্দ, রববযােরবকচ্দ বযা অন্যান্ �যািকণ রপতযামযাতযাক� েযািযাকনযা

এরসই গকবষণযাি পকি, অন্যান্ এরসই জরিপগুরিকত এরসই এি ধিন সম্প্রসযারিত েকয়কে েযাকত বণব্যাদ, রিঙ্গ দ্বষম্, ভযাইকবযানক� 
রনে্যাতকনি রশ�যাি েকত যদখযা (সযাক্ী েওয়যা), বযার়িি বযাইকি সরেংসতযাি রশ�যাি েকত যদখযা (সযাক্ী েওয়যা), বযাবযাক�-মযাকয়ি দ্যািযা 
রনে্যারতত েকত যদখযা, সে�ম  বযা প্যাতিবয়স্ককদি দ্যািযা রনে্যারতত েওয়যা , পযাি� রপতযা-মযাতযাি �যাকে ব়ি ব্বস্যাি সযাকথ জর়িত 
েওয়যা, েুধেকক্করে বসবযাস �িযা, অরনিযাপদ প্রতকবশীি সযাকথ বসবযাস �িযা, পরিবযাকিি সদস্ক� রনব্যাসকন েযািযাকনযা ইত্যারদক� অন্তভ্ুক্ত 
�কি েকয়কে।

সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি েকত যদখযাকদি (সযাক্ী েওয়যা) অন্তভ্ুরক্ত যে রবষয়টি রনকদ্শ �কি যসটি েি 
VAWG- এি প্রত মকনযাকেযাগ সমযাকজ ACE- এি হ্যাসক� সেযায়তযা �িকত পযাকি এবং স�ি সম্প্রদযাকয় সরেংসতযা হ্যাকস অবদযান 
িযাখকত পযাকি। এরসই সম্পক�্ পুরিকশি সকচতনতযা এবং �ীভযাকব যসগুরি হ্যাস �িযা েযায় তযা সব্দযা যে য�যানও সরেংসতযা প্রতকিযাকধি 
য�ৌশকিি মকধ্ আকিযাচনযা �িযা উরচত।

আপনযাি সম্প্রদযাকয়ি এরসই যমযা�যাকবিযায় রবরভন্ন সংস্যাি সযাকথ অংশীদযারিকত্বি সযাকথ �যাজ �িযাি মযাধ্কম এবং আিও প্যাণবন্ত, রনিযাপদ 
এবং স্যাস্্�ি (সুন্ি) সমযাজ প্রতষ্যায় সেযায়তযা �িযাি িকক্্ এরসইগুরিক� �রমকয় আনযা এবং প্রতকিযাধ �িযা যেকত পযাকি। ওয়যা ্  
যেিথ অগয্ানযাইকজশন (‹ির উএইচও )  «�ী �যাজ �কি» এই সংরিযান্ত র র�ংকয় রেংসযা প্রতকিযাকধি চযারব�যাঠি রেকসকব ‹রনিযাপদ, 
সেযায়� রপতযামযাতযাি সম্পক�্ি» উপি যজযা়ি রদকয়কে ।

েরদও সন্তযান প্রতপযািকন (প্যাকিরন্টংক�) সেযায়তযা �িযাক� পুরিরশংকয়ি �যাজ মকন নযা �িযা েকিও, VAWG- এি উপি মকনযাকেযাগ 
�িযা তযাকদি �যাকজি মকধ্ পক়ি, এবং তযাই অর�সযািকদি ACE যারি  এবং র�ভযাকব এই ধিকনি য�যা�যাস সযামরগ্�ভযাকব পুরিরশংক� 
সেযায়তযা �িকব যসই সম্পক�্ সকচতন েওয়যা উরচত।

উ স: গ্যােযাম গক ন �ি �যার কভর মযাইন্স ইউক�। এেযা়িযাও, যদখুন রব  স্যাস্্ সংস্যা সরেংসতযা প্রতকিযাধ: দ্ এরভকিন্স https://www.who.int/publications/i/item/
violence-prevention-the-evidence এবং ACES খুব উচ্চ খবি https://acestoohigh.com/ 

প্কচষ্টযাি প্ভযাব মিূ্যায়ন �িযা সমযান গুরুত্বপূণ।্
16

এি মযাকন েি যে পুরিকশি য�বি VAWG এি প্�ৃরত, এি
�যািণ এবং ACEs এি পরিণরত এবং এটি র�ভযাকব নযািী ও 
যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব প্ভযারবত �কি তযা যবযাঝযাি 

১৬  ‘Preventing Adverse Childhood Experiences (ACEs): 
Leveraging the Best Available Evidence)’ (Division of Violence 
Prevention National Center for Injury Prevention and Control 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, 
2019).

জন্ সংকবদনশীি েওয়যা উরচত নয়, বিং প্রতকিযাধ প্কচষ্টযাি
অগ্গরত ট্্যা� �িযাি জন্  প্যারতষ্যারন� পে্কবক্ণ ব্বস্যাইয় 
রিকপযাট্িংকয় সররিয় এবং পরি মী েওয়যা উরচত। 

সংকবদনশীি �ম্�ত্যািযা েযািযা প্রতকিযাকধি য�ৌশকিি মকধ্ 
তযাকদি ভূরম�যা (গুরি) রচর ত �িকত সক্ম নন তযািযা 
VAWG- এি প্রত �যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি যেৌথ প্কচষ্টযাক� 
ক্রতগ্স্ত �িকত পযাকি। VAWG প্রতকিযাকধ তযাকদি সংকবদনশীি 
�ম্�ত্যািযা তযাকদি ব্রক্তগত অবদযাকনি ব্যাপযাকি সকচতন র�নযা 

https://www.who.int/publications/i/item/violence-prevention-the-evidence
https://www.who.int/publications/i/item/violence-prevention-the-evidence
https://acestoohigh.com/
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তযা রনরচিত �িকত স�ি স্তকি পুরিশ যনতৃত্ব গুরুত্বপূণ্ ভূরম�যা
পযািন �িকত পযাকি।

এ�টি রনক্যাক্ত তযারি�যাটি VAWG- এি জবযাব যদওয়যাি সময় 
পুরিশ অনশুীিকনি ভযাি অনশুীিন এবং ধযািণক্মতযাি ব্বধযাকনি 
এ�টি রবসৃ্তত রব ব্যাপী ম্যারপং যথক� অনপু্যারণত। ম্যারপংকয় 
যবশ �কয়�জন �মি্ত এবং অবসিপ্যাতি পুরিশ �ম�্ত্যা, এবং 
জযারতসংকঘি �ম কদি অরভজ্তযাি সযাকথ পুরিশ এবং যবসি�যারি 
সংস্যাি সযাকথ �যাজ �িযাি অরভজ্তযা িকয়কে েযািযা VAWG স ক  
রবকশষজ্।

নীকচ তযারি�যাভুক্ত দক্তযাি দব্ুিতযা/ঘযাররতগুরি তদন্ত প্ররিয়যাি 
স�ি যক্করে পুরিকশি প্কচষ্টযাি জন্ ক্রত�ি রেকসকব স্ী�ৃত 
েকয়কে, র�  এই যক্করে, তযািযা রবকশষ �কি VAWG প্রতকিযাধ 
য�ৌশিগুরিি রবপিীত �জ েকিকে। এই তযারি�যাটি �িযা েকয়কে 
�মযাকন্ি দযারয়ত্বসে পুরিশ যনতৃত্বক� সযােযাে্ �িযাি জন্ েযাকত 
VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি রবরুকধে 
ক্রত বযা আিও ক্রত সযাধকনি পূকব্ স যাব্ প্যাথরম� পে্যাকয় 
সক্মতযাি ঘযাররতগুরি ত রচর ত �িযা েযায়।

য ণী রশকিযানযামগুরি রনধ্যািণ �িযা েকয়কে পযাঠ�ক� রচর ত দক্তযাি 
ঘযাররতি সযাকথ মিূ সমস্যাক� সম্পর�্ত �িকত সেযায়তযা �িযাি 
জন্ �িযা েকিও আসকি, তযািযা স�ি যক্করে প্কেযাজ্ এবং/অথবযা 
এক� অপকিি পরিপুি�:

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত

 রভএির উরজি প্�ৃরত, এি �যািণ এবং পরিণরত এবং এটি 
�ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদি রভন্নভযাকব প্ভযারবত �কি এবং অস-
মভযাকব ক্রত�যাি� রিঙ্গ পক্পযাত এবং বযাধঁযাধিযা রনয়ম (য -
রিওরযাইরপং) এবং প্রতকিযাধ প্কচষ্টযাক� দব্ুি �কি যতযাকি তযা 
যবযাঝযাি অভযাব;;

  অংশীদযািকদি - রবকশষ �কি সুশীি সমযাকজি- পুরিকশি প্রত  
আস্যা নষ্ট �িযাি জন্ মযারে �কয়�জন পুরিশ �ম�্ত্যাি অন-ু
পেুক্ত আচিণ এবং/অথবযা  রনে্যারতত/যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও 
যমকয় প্রত পক্পযাত প্দশ্কনি প্বণতযায় েকথষ্ট। 

  পুরিশ যনতৃকত্বি প্যায়ই প্যারতষ্যারন� মযানদণ্ড থযাক� নযা েযা পরিচযা-
ি�কদি জন্ স্পষ্ট এবং অরভন্ন রনকদ্রশ�যা প্দযান �িকব �ম কদি 
দ্যািযা  রিঙ্গ পক্পযাত এবং বযাধযাধিযা রনয়কমি (য রিওরযাইরপং)  
সংরিযান্ত �যাে্রিকমি প্রতকিযাধ এবং সযা়িযা যদয়যাি জন্। 

অসৎ আেরণ

 রনরদ্ষ্ট ধিকনি VAWG- যেমন বযাি্রববযাে এবং নযািীকদি
যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত/�যারযা এি মকুখযামরুখ েওয়যাি যক্করে প্থরম� 
প্রতররিয়যাি উপি প্স্তুত�ৃত ব্বেযারি� রনকদ্শনযা-যেগুরি প্রত-
যিযাধমিূ�  য�ৌশি নয়- যসগুরি অ�যাে্�ি  

  প্রতকিযাকধি য�ৌশকিি পরিবকত্ প্রতররিয়যাি উপি এ�টি অসম 
য�যা�যাস। এি �কি সযাধযািণত VAWG- এি নতুন ঝঁুর� যদখযা 
েযায়, যেমন অনিযাইন এবং ICT- তিযারবিত VAWG, এবং 
এই সম্পর�্ত অপিযাধ র�েু পুরিশ �মযান্যাি অকন� যদরিকত 
উপিরব্ধ �কিন। অকন� যক্করে,  এমন অধস্তনকদি দ্যািযা সঠি� 
সমকয় রবস্তযারিত প্রতকবদন জমযা নযা যদবযাি �যািকণ েয় েযািযা 
�যাে্�ি প্রতকিযাকধি  তথ্ ও  প্কয়যাজনীয়তযাক� মিূ্ যদয় নযা 
বযা যবযাকঝ নযা;

  সযাধযািণভযাকব, জযাতীয় অপিযাধ প্রতকিযাধ নীরত সরেংসতযাি রশ-
�যািসে অন্যান্ নযািী ও যমকয়কদি অনন্ এবং দ্বরচরে্ময় 
অরভজ্তযা রবকবচনযা �কি নযা রবধযায় এইভযাকব, এই রবষয়গুরি 
পে্যাতি সম্পদ প্দযান নযা �কিইস্যানীয় পে্যাকয় �যাজ �িযা পুরিশ 
অর�সযািকদি  উপি যেক়ি যদওয়যা েয় ।

প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর অিোব ঘোটঞ্ত

উকলেখকেযাগ্ সংখ্� পুরিশ �ম�্ত্যা সযাধযািণত VAWG প্রতকিযাধ 
�িযাি সময় অংশীদযারিত্ব �যাঠযাকমযাকত তযাকদি ব্রক্তগত ভূরম�যা 
সম্পক�্ অজ্;;

  েরদও তযািযা এটি সম্পক�্ অবগত, পুরিশ যনতৃত্ব পরিচযািন�যািী 
ব্বেযারি� দিগুরিি  VAWG অপিযাধ, যেমন পযারিবযারি� 
সরেংসতযা, তথযা�রথত ‹সম্যান  রভরত্� অপিযাধ এবং নযািীকদি 
রিঙ্গ সংরিযান্ত রবষকয় অনপু্যারণত েকয় ঘরযাকনযা েত্যা�যাকণ্ডি রবষ-
য়গুরি যমযা�যাকবিযাি �িযাি এবং এই অপিযাধ প্রতকিযাকধ সম্প্র-
দযায়গুরিক� ক্মতযারয়ত �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয়  রনখুতঁ বযা স্পষ্ট 
গ্েণকেযাগ্  ব্বস্যাপনযা সংরিযান্ত প্রশক্ণ যনই, 

  পুরিকশি জন্ প্রশক্ণ �মসূ্চী VAWG অপিযাধীি আচিণক� 
রনয়ন্ত্রন �িযাি জন্ পে্যাতি নয় , রবকশষ �কি জবিদরস্তমিূ� 
রনয়ন্ত্রকণি উপযাদযান েযা প্রতকিযাধ য�ৌশকিি জন্ গুরুত্বপূণ।্ 
�িস্রূপ, VAWG সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি দ্যািযা গৃেীত পদকক্কপি উপি এই জবিদরস্তমিূ� রন-
য়ন্ত্রণ �ীভযাকব প্ভযাব য�কি তযা যবযাঝযাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যািযা 
সংগ্যাম �কি। উদযােিণস্রূপ, আন্তব্রক্ত� সরেংসতযাি যক্করে:
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- সঙ্গীি সযাকথ থযা�যা;

-  পুরিকশি পদকক্পক� সেযায়তযা �িকত ইচ্�ু নয়; অথবযা

-  য�ৌজদযারি মযামিযা সেযায়তযা �িযা যথক� প্ত্যােযাি �িযা 

  পুরিরশংকয় পক্পযাত এবং য রিওরযাইরপং প্রতকিযাধ এবং সযা়িযা 
যদয়যাি যক্করে পুরিরশ যনতৃকত্বি জন্ স্পষ্ট এবং অরভন্ন রদ�রন-
যদ্শনযা প্দযান সংরিযান্ত প্যারতষ্যারন� মযানদণ্ডসমকুেি অভযাব প্যায়শই 
রনকদ্শ �কি যে মযাকঠি �ম�্ত্যািযা অপিযাকধি রবরুকধে সযা়িযা 
রদকত আদশ্ অবস্যাকন যনই।

সং ো এবং �ো�োকমো

ESP- এি �যাঠযাকমযা ২০১০ সযাকি জযারতসংকঘি সযাধযািণ 
পরিষকদি মযাধ্কম সমরথ্ত েযািনযাগযাদ�ৃত মকিি য�ৌশি এবং 
অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত 
সরেংসতযা দিূী�িকণি ব্বেযারি� ব্বস্যা এবং

17

 পযাশযাপযারশ অপিযাধ 
প্রতকিযাকধ জযারতসংকঘিব্বেযাি�যািীক� অপিযাধ প্রতকিযাকধি মকিি 
য�ৌশিগুরিি ব্বেযাি �িকত রনকদ্শনযা প্দযান �কি েযা ।

18

আন্তজ্যারত�ভযাকব সম্ত রবরভন্ন নরথকত পযািস্পরি� ভযাকব যে
রবষয়টিকত যজযাি যদওয়যা েকয়কে যসটি েি পুরিরশং এ প্রতকিযাধ 
�যাে্রিম পরিচযািনযাি জন্ যে �কয়�টি উপযাদযানগুরি অন্তভ্ুক্ত 
�িযা েয় যসগুরি েি: মযানবযারধ�যাি রভরত্�, ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা এবং 
অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা রনরচিত �িযা এবং ক্মতযায়ন �িযা।  
ইএসরপকত আিও  যেযাগ �িযা েকয়কে যে পুরিকশি যনতৃত্বযাধীন 
প্রতকিযাধ ব্বস্যায় এমন �ম�্যাণ্ডক� অগ্যারধ�যাি রদকত েকব েযা 
প্যাথরম�ভযাকব রেংসযা ব  �িকত, ভরবষ্কত সরেংসতযা যিযাধ �িকত 
এবং মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি রনকজকদি রনিযাপত্যাি জন্ প্রতকবদন 
(রিকপযার্) দযারখি �িকত �িকত উ সযারেত �িকব।

19

২০০২ সযাকি, জযারতসংকঘি অথ্ননরত� ও সযামযারজ� �যাউরন্সি 
এ�টি �যাে্�িী সংজ্যাসে যসিযা অনশুীিকনি উপি রভরত্ �কি 
অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ রনকদ্রশ�যা প্দযান �কি:

20

অপরোি প্রঞ্তকরোকি এমন ক�ৌশল ও ব্যবস্ো রকয়কছ রো অপরোি 
সংক্োন্ত িয় ও এর  এ�োঞ্ি� �োরণক� প্রিোঞ্বত �রোর মোি্যকম 

১৭ A/RES/65/228 of 31 March 2011, annex.
১৮  Economic and Social Council resolution 2002/13 of 24 July 

2002, annex
১৯  Module 3: Justice and Policing Essential Services Package 

for Women and Girls Subject to Violence: Core Elements and 
Quality Guidelines, (United Nations Joint Global Programme on 
Essential Services for Women and Girls Subject to Violence, 
2015).

২০  Guidelines for the Prevention of Crime ECOSOC Resolution 
2002/13, Annex. 

অপরোি সংঘটকনর ঝঁুঞ্�, এবং ব্যঞ্তি ও সমোকজর উপর তোকদর
স োব্য ক্ষঞ্ত�র প্রিোব �মোকত েোয়।

অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ রনকদ্রশ�যা (ECOSOC যিকজযারিউশন 
2002/13, সংকেযাজনী)

সমযান্তিযািভযাকব, ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন এি অন্তভ্ুক্ত সদস্ িযাষ্ট্রী-
গুকিযাকত পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যািকদি সুিক্যাি জন্ এবং 
প্রতকিযাধ-য�রন্দ্র�, অরবকচ্দ্ এবং সমরবিত ব্বস্যা প্রতষ্যায় 
উ যাবনী সমযাধযাকনি জন্ পযারিবযারি� সরেংসতযা সংরিযান্ত  অর য়যান 
আইন ও উ যাবনী মকিিক� েযা অর য়যান মকিি অব ইন্টযািকভ-
নশন নযাকম সমরধ� পরিরচত, সুপযারিশ �কিকে।
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 �যা�তযািীয়ভযাকব, 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� ইরতবযাচ� 
প্রতররিয়যা পযাওয়যাি পি অর য়যান মকিিক� VAWG এি 
পরিসম্পযারত জন্  জন্ সকব্যাত্ম অনশুীিন নীরত রেসযাকব র�উচযাি 
পরিরস অ্যাওয়যাি্ ২০১৪ প্দযান �িযা েয়।

22

অর য়যান মকিি এ�টি শরক্তশযািী বযাত্যা পযাঠযাকত সক্ম েকয়কে 
এই মকম ্যে VAWG এ�টি ব্রক্তগত রবষয় নয়, বিং অন্যান্ 
রবষগুরিি মত এটি এ�টি স�কিি রবষয়। েখন এই ধিকনি 
সরেংসতযাি ঘরনযা ঘকর তখন পুরিশক� েস্তকক্প �িযাি বেৃত্ি 
ক্মতযা প্দযান �কি। অর য়যান মকিিটি প্রতকিযাধ ব্বস্যাগুরিি 
সুরনরদ্ষ্ট উদযােিণ প্দযাকনি জন্ও ভযািভযাকব স্ী�ৃত েযা �িযা�কিি 
রদক� পরিচযারিত েকয়কে, েযা প্যাথরম�, মযাধ্রম� এবং তৃতীয় স্তকি 
য ণীবধে �িযা েকয়কে।

পরিমযাকপি এই রতনটি য রণরবন্যাস (বসে-৩ যদখুন- প্রতকিযাকধি 
ব্বস্যা সম্পক�্ যররবি) পুরিশ VAWG প্রতকিযাধ ও তদকন্ত 
সেকেযারগতযা ও সমবিকয়ি সুকেযাগ রেকসকব উকলেখ �িকত পযাকি:

উপি , এটি স্পষ্ট �িযা গুরুত্বপূণ ্যে ঝঁুর�পূণ ্যগযাষ্ীগুরি অরভবযাসী 
নযািী এবং যমকয়কদি মকধ্ই সীমযাবধে নয়। প্রতব ী নযািী ও 
যমকয়িযাও উচ্চ ঝঁুর�কত িকয়কে। অতএব, পুরিকশি উরচত দ্রেমযারস� 
প্রতকিযাধ ব্বস্যা অন্তভ্ুক্ত �িযা েযা রনরচিত �কি যে প্রতব ী 
নযািী ও যমকয়িযা ন্যায়রবচযাি যপকত পযাকি, সুিরক্ত েকত পযাকি এবং 

২১  The ‘Austrian model’ has been adopted/adapted in a number 
of European countries. See: ‘Combating Violence against 
Women: Minimum Standards for Support Services’, Directorate 
General of Human Rights and Legal Affairs, (Council of 
Europe, Strasbourg, 2008); See also ‘Analytical study of the 
results of the 4th round of monitoring the implementation of 
Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women 
against violence in Council of Europe member states, (Council 
of Europe, 2014), at: https://rm.coe.int/16805915e9

২২  See Logar, Rosa, ’The Austrian model of intervention in cases 
of domestic violence’, Paper presented at the UN Expert 
Group Meeting: Violence against Women: Good practice in 
Combating and Eliminating Violence against Women (Vienna, 
17–20 May 2005).

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
https://rm.coe.int/16805915e9
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ভুক্তকভযাগীকদি বতৃ্ ভযা যাি জন্ আিও ক্মতযারয়ত েকত পযাকি।
23

অর য়যান মকিকিি রতনটি পরিমযাপ পধেরতি দ্যািযা অনপু্যারণত, 
অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাি রবষয়� জযারতসংকঘি 
অথ্ননরত� ও সযামযারজ� �যাউরন্সি �রমশন VAWG- এ সযা়িযা/
প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি/যদওয়যাি জন্ প্রতকিযাকধি চযািটি মিূ 
পদকক্প সুপযারিশ �কিকে।

24

বসে-৪ এ উপস্যারপত ইউএন ইরসও-
এসওরস �রমশন �ত্ৃ� প্স্তযারবত চযািটি প্ধযান প্রতকিযাধ ব্বস্যা 
এবং উদযােিণ অনরুূপ পুরিরশ �যাে্রিম  যমকন চিযা যেকত পযাকি:

উপকি বরণত্ স�ি সংজ্যা এবং �যাঠযাকমযাি আকিযাচনযাি রভরত্কত 
যে সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ পযাওয়যা েযায় তযা েি তযাকদি উপযায়/ য�ৌশি 
এবং যেযাগ্তযাি রভরত্কত পুরিকশি সররিয় VAWG- এি মকতযা 
অপিযাকধি স যাবনযা বযা়িযাকত পযাকি এমন পরিরস্রত সংকশযাধন 
�িকত পযাকি। অন্ �থযায়, VAWG- এি মকতযা অপিযাকধি ঘরযাি 
সুকেযাগ �মযায়।

ইউএনকপযাি যজন্যাি রুির�র সুপযারিশ �কিকে যে পুরিশ রমিি 
ম্যাকনজযািিযা SARA মকিিটি এ�টি উপযায় রেসযাকব প্কয়যাগ �কি 
েযাকত সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ রচর ত সমস্যাগুরি সমযাধযান �িযা েযায়।

25

২৩  See ‘Ending violence against women and girls: The World’s 
Best Land Policies’ (Future Policy Award, 2014) in 
Eliminating Violence Against Women in the Asia Pacific: It’s all 
of our responsibility’ (UN Women, World Future Council and 
Inter-Parliamentary Union).

২৪  “Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for 
Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to 
Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive 
Health and Rights”, (UNFPA-WEI November 2018).

২৫  Aspects of violence against women that pertain directly to 
the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 
(Note by the Secretariat, E/CN.15/2008/CRP.1 (2008) 
and Secretary-General’s study on violence against women, 
A/61/122/Add.1, para. 337).

SARA েি সমযাধযান যখযাজঁযাি এ� ধিকনি রবকলেষণ। SARA 
মকিকিি চযািটি ধযাপ িকয়কে:

 স্ক্যান �িযাতঃ সমস্যাি সঙ্গযায়ন �িযা

  রবকলেষণ:সমস্যাটি অধ্য়ন �িযা বযা যবযাঝযাি যচষ্টযা �িযা

 প্রতররিয়যা:পদকক্প গ্েণ �িযা

  মিূ্যায়ন: �যাে্রিমগুকিযা �তরযা ভযাি �যাজ �কিকে তযা মিূ্যায়ন 
�িযা। 

SARA মকিিটি অংশগ্েণমিূ� পধেরতি মযাধ্কম সমস্যা সমযাধযাকন 
সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ এ�টি �যাে্�ি অংশগ্েকণি রুি  (য�ৌশি) 
রেসযাকব ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি
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পূব্বত  অধ্যাকয়,  ইএসরপ যথক� অনপু্যারণত েকয়  পুরিশ যনতৃকত্বি  
�যাে্রিম পরিচযািনযাি জন্  �মযান্ দযারয়ত্ব (অথবযা মধ্ম স্তকিি 
অর�সযািকদি)  জন্  িক্্ সংরিযান্ত পরি�ল্পনযা  প্ণয়কনি 
রনকদ্রশ�যা প্দযান �িযা েকয়কে। VAWG অপিযাধ বরৃধে �িকত পযাকি 
এমন পরিরস্রত এবং অবস্যা সংকশযাধন �িযাি য�ৌশি রেসযাকব, 
পূব্বত  অধ্যাকয়ি রনকদ্রশ�যায় পুরিকশি  প্রতকিযাধ প্কচষ্টযাক� 

২৬ United Nations Police Gender Toolkit (UN Department of 
Peace Operations - DPO/ DPET/Integrated Training Service, 
2015).

 �োর্�র পঞু্লশী অংশগ্রিণ স�ল স দোয় কগোষ্ী, ঞ্বকশষ 
�কর নোরী ও ঞ্শ কদর ঞ্েঞ্ ত �কর এবং উপকদষ্টো কগোষ্ী, 
�ঞ্মউঞ্নটি জঞ্রপ, ক�োরোম এবং সিোয় প্রঞ্তঞ্নঞ্িকত্বর 
মোি্যকম তোকদর মতোমত প্রদোকনর সকুরোগ সঞৃ্ষ্ট �কর। 
 নযািীি প্রত সরেংসতযা যিযাকধ পদকক্প যনওয়যাি এ�টি �যাঠযাকমযা  

(ইউএন উইকমন, 2015)

বক্স-3 
প্রঞ্তকরোকির ব্যবস্ো

প্রোথঞ্ম�  সঞ্িংসতোর উ োন প্রঞ্তকরোি মোি্যঞ্ম�  ঝঁুঞ্�র �োরণ এবং ঝঁুঞ্�পণ্ূ 
কগোষ্ী ঞ্েঞ্ ত �রো, সিোয়তো প্রদোন �রো

তৃতীয়  িঞ্বষ্যৎ সঞ্িংসতো করোকি 
ব্যবস্ো গ্রিন

সম্প্রদযাকয়ি উকদ্যাগ, মযানবযারধ�যাকিি উপি 
রশক্যা, রশশু ও র�কশযািকদি জন্ রশক্যা 
�যাে্রিম, দ্বষকম্ি রবরুকধে সযাধযািণ ব্বস্যা 
এবং নযািীি প্�ৃত সমতযাি পকক্, রবরভন্ন 
রিকঙ্গি মযানষুক� মিূধযািযায় রনকয় আসযাি জন্ 
সকচতনতযা বরৃধে ও প্চযািযারভেযান।

রবরভন্ন প্রতষ্যাকন সংকবদনশীি�িণ �মসূ্রচ, 
মরেিযাকদি জন্ এ�টি যেল্পিযাইন প্রতষ্যা, স্যাস্্ 
পিীক্যা, আইরন, অথ্ননরত� ও সযামযারজ� স্তকি 
নযািীকদি স্যাধীনতযা যজযািদযাি �িযাি ব্বস্যা, 
অরভবযাসী মরেিযাকদি সেযায়তযাি উকদ্যাগ গ্েন

সরেংসতযায় ক্রতগ্স্ত নযািীকদি সযােযাে্ 
�িযা, নযািীকদি আ য়স্ি প্রতষ্যা, 
সরেংসতযাি রবরুকধে সুিক্যাি জন্ আইন 
প্ণয়ন, রবকবচনযাপ্সুত ও �যাে্�ি পুরিরশ 
েস্তকক্প, �যাে্�িী য�ৌজদযারি আদযািত 
প্ররিয়যা রনরচিত�িণ 

     *সূরে:  পযারিবযারি� সরেংসতযাি যক্করে েস্তকক্কপি অর য়যান মকিি p.2 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf
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রতনটি স্তক ি রদক� মকনযারনকবশ �িযাি রদক� রনকদ্শনযা প্দযান 
�কিকে: 1) VAWG- এি সম্প্রদযায় রভরত্� সমযাধযাকনি জন্ 
�রমউরনটি সমবিয়; 2) রভএির উরজ -যত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ 
িযাজননরত� এবং সযামযারজ� অঙ্গী�যাি এবং সম্প্রদযাকয়ি সদস্ 
এবং সমযাকজ এি প্ভযাব সম্পক�্ যেযাগযাকেযাগ িযাখযা এবং অবগত 
�িযা; এবং ৩) ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা �ম িযা VAWG- এ 
পে্যাতি সযা়িযা যদওয়যাি জন্ েকথষ্ট  রশখকে এবং সংস্কযাি �িকে। 
প্স্তযারবত রন্রিরখত রনকদ্রশ�যা ইএসরপ মরিউি-৩ যথক� সিযাসরি 
অনপু্যারণত, এবং ইরতমকধ্ উরলেরখত রতনটি য�ৌশিগত স্তক ি 
মকধ্ রমকশ যগকে।

ইউএনওরিরসি প্�যাশনযা রসরিজ নযািীি প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর ঞ্বরুকদ্ধ
অপরোি প্রঞ্তকরোি ও ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর ব্যবস্োক� শঞ্তিশোলী 
�রো (২০১৪ এবং) যসইসযাকথ UNPOL এি পুরিশ যজন্যাি

রুির�র: শযারন্তিক্যায় মিূ ধযািযায় নযািীকদি অংশগ্েকণি  (যজন্যাি 
যমইনর রমংকয়ি) জন্ মযানসম্ত যসিযা অনশুীিন (২০১৫) 
এ এই সম্পর�্ত পরিপূি� এবং রবস্তযারিত রনকদ্রশ�যা পযাওয়যা 
েযাকব। জযারতসংকঘি এই নরথপকরে প্দত্ রদ�রনকদ্শনযা সযািযা রব  
জকু়ি পুরিশ প্রতষ্যাকনি অরভজ্তযা যথক� উ ূত, েযািযা প্যায়ই 
সীরমত সম্পকদি মকুখযামরুখ েকয়ও  চ্যাকিরঞ্জং পরিকবকশ আইকনি 
শযাসন প্রতষ্যাক� সেযায়তযা �কিকে। এই নরথগুরি জযারতসংকঘি 
প্রতকিযাকধি রবষকয়  ‹এ য মওয়যা�্ রু আন্যািরপন এ�শন  রু 
রপ্কভন্ট ভযাকয়যাকিন্স একগইন  উইকমন  (ইউএন উইকমন এর 
আি। ২০১৫) এি  রনকদ্শনযাি সযাকথ রমরিকয় যদখযা উরচত। এই 
রনকদ্রশ�যা VAWG- য� তিযারবিত এবং সুিক্যাি �যািণগুরি  এবং 
এই সরেংসতযা যিযাকধ রবরভন্ন যস ি এবং রবভযাগ যে ভূরম�যা 
পযািন �িকত পযাকি তযাি সম্পক�্ আমযাকদি ধযািণযাক� শরক্তশযািী 
�িকত সেযায়তযা �িকব।

বক্স-  
VAWG প্রঞ্তকরোকির জন্য   এর প্রোথঞ্ম� ব্যবস্ো

অপরোি প্রঞ্তকরোি ও অপরোি ঞ্বেোর সংক্োন্ত 
জোঞ্তসংকঘর �ঞ্মশন সপুোঞ্রশ �করকছ কর

পঞু্লঞ্শ �োর্ক্কমর উদোিরণ

দরৃষ্টভরঙ্গ পরিবত্ন �িযা এবং সমযাকজ রবদ্মযান বযাধযাধিযা 
রনয়ম নীরতগুকিযাক� (য রিওরযাইপগুরিক�) চ্যাকিঞ্জ 
�িযা এবং রিঙ্গ রভরত্� সরেংসতযাি গ্েণকেযাগ্তযা যশষ 
�িকত সম্প্রদযায়গুরিক� সেযায়তযা �িযা 

বযাধ্তযামিূ� রিঙ্গ পক্পযাতমিু� প্রশক্ণ এবং স�ি িযাকঙ্ যমধযা ব্বস্যা 
প্বত্ন �রুন েযা পুরিশ সংগঠকনি মকধ্ ক্রত�যাি� মকনযাভযাব এবং 
বযাধঁযাধিযা রনয়ম নীরতগুকিযাক� (য রিওরযাইপগুরিক�) িক্্ �িকব এবং 
সররিয়ভযাকব রনরু সযারেত �িকব। 

নযািীকদি িযাজননরত� ও অথ্ননরত�ভযাকব ক্মতযায়ন 
�িকত েকব, েযাকত সমযাকজ তযাকদি অধীনস্ অবস্যান 
�যাটিকয় ওঠযা েক�।

এ�টি প্যারতষ্যারন� যেৌন েয়িযারন ‘শনূ্ সেনশীিতযা’ নীরত এবং অরভকেযাগ 
প্ররিয়যা চযাি ু�রুন এবং শরক্তশযািী �রুন েযাকত নযািী �ম�্ত্যািযা সংগঠকন 
তযাকদি স যাবনযা প্মযান �িকত পযাকিন এবং ভরবষ্কত নযািী �ম�্ত্যাকদি 
জন্ পুরিরশংক� আিও আ�ষ্ণীয় �কি তুিকত �্যারিয়যাি দ্তরি �িকত 
সযােযাে্ �িকত পযাকি।

নযািীি রনিযাপত্যা উন্নীত �িকত শযািীরি� পরিকবশ 
পরিবত্ন �িকত েকব

স্যানীয় সি�যাি এবং সুশীি সমযাকজি প্রতরনরধকদি (য �কেযা যািকদি) 
সযাকথ সেকেযারগতযা �রুন স�ি সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয়কদি রবরভন্ন 
কপি সযাকথ ব্যাপ�ভযাকব পিযামশ্ �িযাি জনু েযাকত তযাকদি  শযািীরি� 

পরিকবশক� আিও রনিযাপদ এবং সুিরক্ত �িযাি সবকচকয় জন্  �যাে্�ি 
উপযায় রনধ্যািণ �িযা েযায়।

েযাকদি অ্যািক�যােি এবং মযাদ�দ্কব্ি উপি অরধ� 
রনভ্িতযাি �যািকণ েরদ সরেংসতযাি স যাবনযা বযা়িযায় 
তযাকদি অরতরিক্ত মযাদকিি অপব্বেযাি প্রতকিযাধ, 
রচর� সযা ও পুনব্যাসন �মসূ্রচ বযাস্তবযায়ন �িযা উরচত।

সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি �যািণ এবং পরিণরত এবং এটি �ীভযাকব নযািী 
ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসমভযাকব প্ভযারবত �কি যস সম্পক�্ 
সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযাি/ধযািণযা বযা়িযাকনযাি জন্ সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ সকচতনতযা 
বরৃধেি উকদ্যাকগ অংশগ্েণ �রুন।
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VAWG- এর প্রঞ্তকরোিমলূ� ক�ৌশল 
বোস্তবোয়কনর মলূ ব্যবস্োপনো সংক্োন্ত 
করোগ্যতো

পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ আচিণগত দক্তযাি রনকচি তযারি�যাটি ২০১০ 
সযাকিি এি আপকির মকিি য�ৌশি এবং অপিযাধ প্রতকিযাধ ও 
য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত সরেংসতযা দিূী�িকণি 
ব্বেযারি� ব্বস্যা যথক� অনপু্যারণত েকয় প্স্তুত �িযা েকয়কে 
(সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন 65/228)।
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এটি আন্তজ্যারত�ভযাকব স্ী�ৃত আচিণ এবং মিূ্কবযাকধি সূচ� 
রনধ্যািণ �কিকে এবং বণন্যা �কিকে র�ভযাকব অপিযাধ প্রতকিযাকধ 
আপনযাি �যাজ স�ি েওয়যা উরচত, েযাি �কি আপরন এবং 
আপনযাি দি উচ্চতি পে্যাকয় দক্তযা অজ্ন �িকবব এবং আপরন 
েযাকদি যসবযা �কিন তযাকদি স রষ্ট বরৃধে পযাকব।

এটি এমন এ�টি যি�যাকিন্স (নরথ) েযাকত আন্তজ্যারত� মযানদকণ্ডি 
স্পষ্ট প্ত্যাশযা ব্ক্ত �িযাি পযাশযাপযারশ 
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  মিূ্কবযাধ, দ্নরত�তযা
এবং অখণ্ডতযাি রবষকয় আপনযাি জযাতীয় পুরিশ সংস্যাি নীরতগুরিি 
পরিপূি� এবং শরক্তশযািী�িণ রনরচিত �িযাি জন্ পরি�ল্পনযা 
�িযা েকয়কে।

এটি পরিচযািন (অপযাকিশনযাি) �মযাকন্ি দযারয়ত্বসে পুরিশ 
ম্যাকনজযাকিি প্ধযান �মক্্মতযা দক্তযাি এ�টি অসমূ্পণ ্তযারি�যা, েযা 
য �কেযা যািকদি পে্যাতিভযাকব জযানযা, সম্প্রদযাকয়ি দ্যািযা সমরথ্ত এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� প্রতকিযাকধি য�ৌশিগুরিি 
মযাধ্কম VAWG যিযাধ �িযাি িকক্্ প্কয়যাগ  এবং প্চযাি �িযা েকব। 
ব্বস্যাপনযা �ম�্ত্যাকদি রনরচিত �িযা উরচত যে VAWG সযা়িযা 
যদবযাি সময় �ম�্ত্যািযা রনরচিত �িকবন যে:

কসবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মূল্যোয়ন প্রঞ্ক্য়োয় 
অংশীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ

   নযািী ও পুরুকষি মকধ্ সমতযা, সেকেযারগতযা, পযািস্পরি� সম্যান 
এবং দযারয়ত্ব ভযাগযাভযারগ �কি যনবযাি রবষয়টি উপি গুরুত্ব 
যদওয়যা;

  রবকশষযারয়ত পুরিশ, যেযাগ্ প্রতষ্যান এবং VAWG প্রতকিযাধম-ূ
ি� প্কচষ্টযায় জর়িত �ম কদি দযারয়ত্ব সম্পক�্ প্ত্যাশযাগুরি স্পষ্ট 

২৭  See Project Tool 130: Checklist on problem resolution using 
the SARA model in the UNPOL Gender Toolkit Standardized 
Best Practices on Gender Mainstreaming in Peacekeeping 
Compendium of Project Tools (2015). 

২৭  See the Code of Conduct for Law Enforcement Officials 
(adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 
December 1979).  

ভযাকব  তযাকদি জযানযান এবং সুস্পষ্ট রনকদ্শনযা প্দযান �রুণ;

  সুস্পষ্ট রদ� রনকদ্শনযা রদন এবং সুস্পষ্ট প্ত্যাশযা িযাখুন, অন্কদি 
বঝুকত সযােযাে্ �রুন যে প্রতকিযাকধি �যাজ র�ভযাকব ব্যাপ� 
অবস্যাি যপ্রক্কত সম্পন্ন �িযা েয়;

  VAWG সংরিযান্ত ভযাি তদন্ত এবং এি ভযাি প্কয়যাগ রনরচিত 
�িযাি রবরভন্ন স্তকিি ধযািণ এবং পরিচযািনযাি রদক�  দিক� 
ভযািভযাকব যনতৃত্ব রদন;

  যে স�ি সযামযারজ� িীরতনীরতি �যািকণ VAWG- এি অপিযাধ 
সংগঠিত েয় যসগুকিযা পরিবত্কনি জন্ অংশীদযািকদি সযাকথ 
সেকেযারগতযা �রুন;

  দ্ক ি শযারন্তপূণ ্সমযাধযান, রিকঙ্গি ভূরম�যা এবং সম্পক�্ি রবষকয় 
িযাগ এবং মকনযাভযাব পরিবত্কনি ব্বস্যাপনযা এবং রনয়ন্ত্রণক� প্-
ভযারবত �কি এমন অপিযাধী বযা স যাব্ অপিযাধী রেসযাকব রচর ত 
ব্রক্তকদি জন্ প্চযািমিূ� �যাে্রিম েযাকত রনন;

  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি সুিক্যাি জন্ অংশীদযা-
রিকত্বি মযাধ্কম সি�যারি ও যবসি�যারি সংস্যাি সকঙ্গ বহুপযা-
রক্� এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পন্যায় যনতৃত্ব যদওয়যা;
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 এি মকধ্
VAWG- এি উপি মকনযাকেযাগ রদকয় পুরিকশি রনয়রমত সররিয় 
অরভেযাকনি পরি�ল্পনযা অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকি (নযািীকদি রবরুকধে 
পুরুষ সরেংসতযা সররিয়ভযাকব যশষ �িযাি প্ররিয়যাক� উ সযারেত 
�িযাি এ�টি রব ব্যাপী প্চযািণযাি অংশ রেকসকব স্করি্যাকন্ি 
রনব্যােী পুরিকশি যিপুটি রচ� �নক বি আইয়যান রিরভংক যান 
র�ভযাকব যেযায়যাইর রিবন অঙ্গী�যািক� সমথ্ন/সেযায়তযা �িকে তযা 
বসে-৯ এি  েরবটিকত যদখুন)
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।

  প্চযাি �মসূ্রচকত রনকয়যারজত েন এবং  নযািী েযাকত  রনকজকদিক� 
সুিরক্ত িযাখকত পযাকি যসজন্ তযাকদি ক্মতযারয়ত �িযাি জন্ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যাসে অন্যান্ নযািীকদি  নযািীি 
মযানবযারধ�যাি এবং নযািীি প্রত সরেংসতযাি সযামযারজ�, স্যাস্্, 
আইরন এবং অথ্ননরত� রদ�সে অন্যান্ রবষকয় তথ্ প্দযাকনি 
জন্ প্স্তুত থযা ন;

  সম্প্রদযাকয়ি সম্পকদি সকব্যাত্ম ব্বেযাি রনরচিত, তরুণকদি 
স্রনভ্িতযা, এবং ক্রতগ্স্তকদি ক্রতপূিণ এবং সেযায়তযা �মসূ্চীসে 
অপিযাধ দমন নীরত এবং প্ররিয়যাগুরিকত তরুণকদি অংশগ্েণ 
েুক্ত �রুন। এি মকধ্ ির উএইচও-এি সুপযারিশ�ৃত গ্যাংস 
যিরজ ্যান্স এিুক�শন অ্যান্ যট্রনং েযা মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র এবং 
মধ্ আকমরি�যায় সযা�ি্ যপকয়কে যসই ধিকণি রবরভন্ন  সু্কি 

২৯ Ibid 
৩০  This could include police planning regular proactive campaigns 

with a focus on VAWG.
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রভরত্� �মসূ্রচকত পুরিশ অন্তভ্ুক্ত েকত পযাকি। (যদখুন-বসে-
৫)।

31

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (মোঞ্নকয় কনওয়ো)

  নযািীকদি এবং যমকয়কদি রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীি স্যাকথ্ি প্রতরনরধত্ব�যািী 
যগযাষ্ীি সযাকথ সম্প�্ গক়ি তুিনু, যেমন প্রতব ী ব্রক্ত, সং-
খ্যািঘু বযা �ম প্রতরনরধত্ব�যািী সম্প্রদযায়, অরভবযাসী, ভযাষযাগত 
প্রতব �তযা বযা আইকনি সযাকথ দ্ পূণ ্মরেিযাকদি;

৩১  Senior Scots police officer backs White Ribbon campaign to 
end gender-based violence. Bussey, K. for The Sunday Post. 
25 November 2017, at: https://www.sundaypost.com/fp/
senior-scots-police-officer-backs-white-ribbon-campaign-to-
end-gender-based-violence/

কর�োকরল (সপুোঞ্রশ) এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র
এবং সংস্োর সোকথ সংকরোগ স্োপন 

  অপিযাধ এবং সরেংসতযা প্রতকিযাকধি জন্ সম্পদ রেকসকব �যাজ 
�িকত পযাকি এমন সংস্যা/যগযাষ্ী রচর ত �রুন;

  সি�যারি ও যবসি�যারি সংস্যাি মকধ্ প্রতকিযাধ প্কচষ্টযাি েথযােথ 
সমবিকয়ি জন্ প্ররিয়যা স্যাপন এবং/অথবযা বযাস্তবযায়ন;

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

  রিঙ্গ-সংকবদনশীি তথ্ এবং পরিচযািন (অপযাকিশন), পরিকষবযা, 
সুরবধযা এবং উপিব্ধ সম্পকদি তযারি�যা ব্বেযাি �কি সমস্যাি 
গভীি রবকলেষণ পরিচযািনযা �রুন।

ঞ্লঙ্গঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতোর অবসোন ঘটোকত কিোয়োইট ঞ্রবন �্যোকম্পইনক� সমথ্ন �করকছন স্ট পঞু্লকশর ঞ্সঞ্নয়র অঞ্�সোর

েরব যসৌজকন্ পুরিশ স্করি্যান্/রপএ ওয়্যাি
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অপঞ্রিোর্ কসবো প্রদোন�োরী পঞু্লকশর কর�োকর  ঞ্নকদ্শ�
মোনদ  প্রঞ্তকরোি

পূব্বত  অধ্যাকয় যেমন আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, ইএসরপ প্স্তযাব �কি 
যে সব্যারধ� প্ভযাব রনরচিত �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ ন্যায়রবচযাি এবং সেযায়তযা যসবযাগুরিক� সযাধযািণ 
দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিকমি এ�টি পরিসীমযায় ভযাগ �িযা 
প্কয়যাজন।

‘যস ি’ রনরব্কশকষ এগুরি  প্কেযাজ্ পযাকি েযািযা সরেংসতযাি সমু্খীন 
েওয়যা েযা নযািী এবং যমকয়কদি প্কয়যাজকন সযা়িযা রদকত পযাকি।। 
ইএসরপি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং �যাে্রিম যথক� অনপু্যারণত েকয় 
রনকচি তযারি�যাটি প্স্তুত �িযা েকয়কে েযা VAWG প্রতকিযাধ য�ৌশি 
বযাস্তবযায়কনি িকক্্ পুরিশ �যাে্রিকমি জন্ যি�যাকিন্স সূচ�গুরিি/ 
মযানদকণ্ডি র�েু উদযােিণ প্স্তযাব �কি েযা সম্পক�্ য �কেযা যািকদি  
পে্যাতিভযাকব ধযািণযা আকে,  সম্প্রদযায় দ্যািযা সমরথ্ত এবং েযাি পধেরত 
েি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি য�রন্দ্র�। এগুরি েি রনকদ্শ�/
সুচ� েযা পরিচযািন (অপযাকিশনযাি) �মযাকন্ি  দযারয়ত্ব রনকয়যারজত 

পুরিশ যনতৃত্ব যি�যাকিঞ্চ রেকসকব উকলেখ �িকত পযাকি (েরদ যসগুকিযা
যথক� থযাক�), তকব েরদ নযা যথক� থযাক� তযােকি রসরনয়ি ম্যাকনজকম-
ন্টক�  সমযানভযাকব অন্তভ্ুক্ত �িকত উ সযারেত �কি।

প্রোপ্যতো এবং সিজলি্যতো  স্যানীয় পুরিশ যসবযাি উপি 
সমীক্যায়  সম্প্রদযাকয়ি  রিঙ্গ  রবভক্ত স রষ্ট/আস্যাি 
মযারেযা  েযাি মকধ্ বযাসস্যান, জযাতীয়তযা, জযারতসত্যা, 
বণ,্ য ণী, অরভবযাসী বযা শিণযাথ ি অবস্যা, আরদবযাসী 
অবস্যা, বয়স, ধম,্ ভযাষযা এবং সযাক্িতযাি মযারেযা, যেৌন 
অরভমখুতযা/অরভকেযাজন , দ্ববযারে� অবস্যা, অক্মতযা 
বযা অন্ য�যান দ্বরশষ্ট্ রবকবচনযা �িযা েয় নযা। 

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (খোপ খোইকয় েলোর ক্ষমতো) 
এবং সিজলি্যতো  সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ স্যানীয় সম্প্রদযায় 
এবং রনরদ্ষ্ট ঝঁুর�পূণ ্যগযাষ্ী যেমন েুব�, এিরজরবটি-
র�উআই (LGBTQI)

32

 এবং প্রতব ী নযািী ও যমকয়িযা
অন্তভ্ুক্ত �িযা পুরিশ প্�কল্পি সংখ্যা।

33

 VAWG- এি
রিমবধ্মযান প্বণতযা বঝুকত এবং সরেংসতযা, অপিযাধ 
বযা রনিযাপত্যােীনতযা সৃরষ্ট�যািী সমস্যা সমযাধযাকন সম্প্রদযায় 
তযাকদি সেযায়তযা �িকব তযা রনরচিত �িযাি মযাধ্কম 
রনিযাপদ পরিকবশ গক়ি যতযািযাি িকক্্ পুরিশ-�রমউ-
রনটি প্�ল্প।

রথোরথতো এবং সিজলি্যতো  পুরিশ সমরথ্ত 
অপিযাধ প্রতকিযাধ �যাে্রিকমি সংখ্যা বযা VAWG ব  
�িযাি জন্ �যাজ �িযা স্যানীয় নযািী বযা নযািীকদি 
সংগঠনগুরিি পযাশযাপযারশ েযািযা রিঙ্গ সমতযা এবং 
নযািীি ক্মতযায়কনি জন্ �যাজ �কি যসই সমস্ 
ব্রক্তকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি মযাধ্কম যেৌথ �যাে্রিম 
েযাকত যনওয়যা।

34

রনরদ্ষ্ট র�েু যক্করে, আিও যবরশ

৩২  School-based violence prevention: A practical handbook’ 
Geneva: World Health Organization. For further guidance on 
addressing school-related gender-based violence, see: ‘Global 
Guidance on Addressing School-Related Gender-Based 
Violence’ (UN Women and UNESCO, 2016) at: https://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/global-
guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence

৩৩ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex.
৩৪  Police and other essential services should ensure that women 

organizations with which they partner represent a diverse group 
of women and take appropriate actions to ensure the inclusivity 
of all women or, at the very least, ensure the inclusivity of the 
largest minoritized groups in the respective country. Inclusivity 
can be achieved through social engagement, increasing access 
to support services, taking into account linguistic accessibility. 
For more guidance, see ‘Intersectionality and the inclusive 
approach to dealing with gender-based violence’ (2018). A 
Position Paper from Women Against Violence Europe (WAVE), 
at: http://fileserver.wave-network.org/researchreports/
WAVE%20_positionpaper_intersectionality2018.pdf

জনগণক� অপরোি প্রঞ্তকরোি ও ব্যবস্োপনোয় পঞু্লকশর 
সোকথ অংশীদোর ঞ্িকসকব �োজ �রোর জন্য উৎসোঞ্িত 

�রোর পোশোপোঞ্শ ঞ্নরোপতিো ও শৃ লোর অন্যোন্য ঞ্দ�গুঞ্ল 
স দোকয়র েোঞ্িদোর উপর ঞ্িঞ্তি �কর �োজ �রো। 

জযারতসংঘ পুরিশ অরভেযান (2015)

বক্স-5 
গ্যোং প্রঞ্তকরোি ঞ্শক্ষো এবং প্রঞ্শক্ষণ (ঞ্জআরইটি)

৮ যথক� ১৩ বেি বয়সীকদি জন্ সরেংস আচিণ এবং 
গ্যাং এি সদস্ েকত যিযাধ �িযাি পযাশযাপযারশ েুব�কদি এবং 
পুরিকশি মকধ্ ইরতবযাচ� সম্প�্ গক়ি যতযািযাি িকক্্  য ণী 
�কক্ি এ�টি পযাঠ্রিম েি রজআিইটি । যে স�ি েুব�িযা 
পুরিকশি প্রশক্কণ অংশগ্েণ �কি, পুরিশ তযাকদি ১৩ টি 
রবষকয় রশক্যা প্দযান �কি।  পযাকঠি মকধ্ িকয়কে সযামযারজ� 
এবং মযানরস� দক্তযা রব�যাশ এবং অপিযাধ এবং গ্যাং এি 
সদস্ েওয়যা সম্পক�্ রশক্ণ। রজআিইটি মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র 
রব�রশত েকয়রেি, যেখযাকন এটি গ্যাং এি সদস্ েবযাি ঝঁুর� 
হ্যাস �কি এবং ১১ যথক� ১৩ বেি বয়সী রশক্যাথ কদি মকধ্ 
আিও ইরতবযাচ� এবং সেযায়� মকনযাভযাব বরৃধে �কি। এই 
পধেরত এখন যবরিজ, য�যা যারি�যা এবং এি সযািভযাকদযাকিি 
মকতযা মধ্ আকমরি�যাি যদশগুরিকত সম্পসযারিত েকয়কে, 
যেখযাকন প্যাথরম� রবদ্যািকয়ি রশশুকদি �যাকে প্�ল্পটি যপৌঁকে 
যদওয়যাি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি প্রশক্ণ যদওয়যা েকচ্ । 

Source: Esbensen et al. (2012) at:  
https://www.great-online.org/GREAT-Home  

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/WAVE _positionpaper_intersectionality2018.pdf
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/WAVE _positionpaper_intersectionality2018.pdf
https://www.great-online.org/GREAT-Home
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বক্স-6  
আপনোর �োছ কথক�ই প্রঞ্তকরোি রু �রুণ   

যজকনভযা যসন্টযাি �ি রসর�উরিটি যস ি গভকন্ন্স (‘DCAF’) তযাকদি পুরিশ ইরন্টরগ্টি রুির�র
(২০১২)যত  টি, দনু রতগ্স্ত চচ্যা বযা অননরত� আচিণ যিযাকধ রতনটি রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যা গ্েকণি 
সুপযারিশ �কিকে। পুরিশ তযাকদি �যাে্রিম পরিচযািনযাি মযাধ্কম যে স�ি  সম্প্রদযাকয়ি  রব যাস 
অজ্ন �কিরেি এই ধিকনি টি, অভ্যাস এবং আচিণ সেকজই যসই রব যাসক� আস্যােীনতযায় 

পরিণত �িকত পযাকি এবনতএি �িস্রূপ, রভএির উরজি অপিযাকধি প্রতকবদন দযারখকিি সংখ্যা �কম যেকত পযাকি এবং এই ধিকনি 
অপিযাকধি দযায়মরুক্তি সংখ্যা যবক়ি যজকত পযাকি।  এ�জন পুরিশ �মযান্যাি এবং এ�টি দকিি ম্যাকনজযাি রেসযাকব আপনযাি �যাকেই 
প্স্তযারবত রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যা শুরু েয়। এই রবষয়গুরি পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে আপনযাি দকিি ব্রক্তকদি  ইচ্যা�ৃত বযা অরনচ্যা�ৃত ঘরনযা 
বযা এি পরিণরত এ়িযাকত ।

প্রতকিযাধমিূ� রনয়ন্ত্রণগুরি রতনটি প্ধযান যক্করে রবভক্ত: ১) ত্বিযাবধযান, ২) অভ্ন্তিীণ জবযাবরদরেতযা, এবং)) দনু রত বযা অসদযাচ-
িণক� উ সযারেত �িকত পযাকি এই ধিকণি উচ্চ ঝঁুর�পূণ ্প্ররিয়যাি বযারতি । এই ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্ তযাকদি সংকশযাধন �িযা েকয়কে:

 ত োবিোন  রনরচিত �রুন যে আপনযাি দকিি যচইন অব �মযান্ এবং তদযাির� ব্বস্যায় স্পষ্ট। আপরনসে,আপনযাি দকিি প্কত্� 
�ম�্ত্যাক�  রনয়ন্ত্রণমিূ� �যাে্রিকমি উপি প্রশরক্ত েওয়যা উরচত এবং খযািযাপ অনশুীিকনি প্রতকবদন দযারখি �িকত উ সযারেত �িযা 
উরচত। আপনযাি দকিি �যাকজি মিূ্যায়ন �িযাি যচকয়ও দকিি �ম কদি জযানযা যবরশ গুরুত্বপূণ।্ আপনযাি দকিি সদস্কদি ভযািভযাকব 
জযানযাি অথ্ েি আপরন ব্রক্তগত পরিকবশ এবং মযানষু বযা মযানকুষি যগযাষ্ীি প্রত ি দরৃষ্টভরঙ্গি �যািকণ খযািযাপ অভ্যাকসি স যাব্ 
দব্ুিতযাগুরি রচর ত �িকত সক্ম েকবন।

 দোঞ্য়ত্ব  �ত্ৃকত্বি দযারয়ত্ব এবং প্রতরনরধত্ব সুসংগত েকত েকব। খযািযাপ চচ্যা যিযাধ �িযাি সময় প্রতটি স্তকি পুরিশ যনতৃত্বক� অবশ্ই 
ব্রক্তগত যনতৃকত্বি সরম্রিত যবযাধক� উ সযারেত �িকত েকব। এি অথ্ েি যে  সুপযািভযাইজযাি ও অন্যান্িযা েযািযা VAWG- এ 
সযা়িযা যদওয়যাি সময় যপশযাদযারিত্ব ও সততযাি সযাকথ �যাজ �িযাি মযাধ্কম চ্যারম্পয়কনি  ভূরম�যা পযািন �কিকে এবং  যনতৃত্ব প্দযান 
�কি উদযােিণ সৃরষ্ট �কিকে তযাকদি মযাধ্কম খযািযাপ অভ্যাস তযা ক্রণ�ভযাকব সংকশযাধন �িযা েযায়। এইভযাকব, পুরিকশি রবরভন্ন িযাঙ্ 
জকু়ি স্পষ্ট বযাত্যা যপ্িণ �িযা েয় যে ব্বস্যাপনযা এবং �ম িযা এ�করে �যাজ �িকে  সযাংগঠরন� রনয়ম�যাননু এবং আচিণরবরধি প্রত 
দযায়বধে থযা�যাি �যািকণ  েযা এ�টি �যাে্�ি এবং দ্বধ পুরিশ যসবযা প্দযাকন সযােযাে্ �িকব।

 উ  ঝঁুঞ্�পণ্ূ প্রঞ্ক্য়োর ঝঁুঞ্� ব্যবস্োপনো  পুরিকশি �যাকজি র�েু যক্রে অন্কদি তুিনযায় রবদ ন� অভ্যাকসি সমু্খীন েকত েয়; 
এই অঞ্চিগুরি, যেমন সীমযান্ত রনয়ন্ত্রণ বযা শযারস্ত রনিযাপত্যা, স্পষ্টভযাকব উচ্চ ঝঁুর� রেসযাকব রচর ত �িযা উরচত।  এই যক্করে, রুটিন 
এবং ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা প্ররিয়যা রনরদ্ষ্ট �িযা যেকত পযাকি েযা অসদযাচিকণি সুকেযাগ হ্যাস �কি। এি মকধ্ উচ্চ রনিযাপত্যাি �যািযাগযাি বযা 
রবরচ্ন্ন সীমযান্ত রনয়ন্ত্রকণি স্যানগুরিকত পুরিকশি জন্  রবকশষজ্কদি দ্যািযা  সে�ম  যথক� সে�ম  (রপয়যাি-রু-রপয়যাি) যমন্টিরশপ 
এবং মকনযা-সযামযারজ� সেযায়তযা পরিদশ্ন অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

নযািী ও যমকয়কদি রবরভন্ন অনষু্যাকন যেযাগ যদওয়যাি
ব্বস্যা �িযাি জন্ র�েু প্চযাি �যাে্রিম েযাকত যনওয়যা 
উরচত। তযািযা যখযািযাখুরি �থযা বিকত পযািকে র�নযা তযা 
রনরচিত �িযাি জন্ শুধুমযারে নযািীকদি জন্ আিযাদযা 
আকিযাচনযা প্কয়যাজন েকত পযাকি। VAWG সে অপিযা-
ধমিূ� হুমর�ি রবরুকধে তযাি রনকজি সম্প্রদযাকয়ি 
সেনশীিতযা বযা়িযাকনযাি মযাধ্কম জনগণ রনকজি জন্ 
�ী �কি তযাি উপি সযাধযািণভযাকব অপিযাধ প্রতকিযাধ 
অকন�রযা রনভ্ি �কি।

ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  �রমউরনটিকত পুরিকশি
প্চযাি সংরিযান্ত �মসূ্রচি সংখ্যা এবং গুণগত মযান েযা 
রবকশষ �কি নযািী ও যমকয়কদি র�ভযাকব যেৌন েয়িযারন 
এবং/অথবযা অনিযাইকন (যেমন যসযাশ্যাি রমরিয়যায়) 
রনপী়িন, সরেংসতযাি রশ�যাি েকি সুিক্যা এবং স্যাস্্ 
সেযায়তযা চযাওয়যা, অপিযাধ সংগঠিত েবযাি েযাি যবরশ 
এই সব এিযা�যা এর়িকয় চিযা এবং/অথবযা অনিযাইন 
এবং আইরসটি-সে সুরবধযাসে  VAWG সম্পর�্ত 
প্রতকবদন দযারখি �িকত েয়  যশখযায়। সমযানভযাকব, 
প্চযাি সম্পর�্ত �যাে্রিম সম্প্রদযাকয়ি পুরুষ এবং 
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যেকিকদি এমনভযাকব িক্্ �কি বযাস্তবযায়ন �িযা উরচত 
েযা তযাকদি VAWG এি  সমযাধযান প্ররিয়যায় সররিয় 
ভূরম�যা িযাখকত উ সযারেত �কি। 

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো এবং সিজলি্যতো  
স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ রনয়রমত এবং আনষু্যারন� 
সভযাি সংখ্যা েযা নযািী ও যমকয়কদি সুরনরদ্ষ্ট রিমব-
ধ্মযান এবং রভন্নধম  রনিযাপত্যাি চযারেদযাি উপি দরৃষ্ট 
রনবধে �কি। সরেংসতযা এবং অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ 
পুরিকশি সযামরগ্� য�ৌশকিি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি 
/যবকঁচ থযা�যাি য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ অন্তভ্ুক্ত �িযা এই 
দ্বঠক�ি িক্্ েওয়যা উরচত। স্যানীয় এবং রবরভন্ন 
সম্প্রদযাকয়ি

35

 সযাকথ  থযানযাি রভরজরি (দশ্নযাথ ি) 
সতিযাকেি আকয়যাজন �িযা এ�টি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্
উকদ্যাগ েকত পযাকি যেখযাকন এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ েযাওয়যাকদি  অবস্যা পে্কবক্ণ �িযা েযায়। 

কসবো পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন 
অংশীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  
রবরভন্ন ধিকণি প্রতব ীসে েযািযা VAWG- এ সযা়িযা 
যদওয়যাি সময় অপিযাধী-য�রন্দ্র� এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি য�রন্দ্র� পন্যাগুরিি প্রত পুরিকশি 
প্রত রত বণন্যা �িযাি প্য়যাকশ স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি 
স�ি সদস্কদি �যাকে যবযাধগম্ �িযাি জন্ বযারে্� 
(যেৌথ) যেযাগযাকেযাকগি সংখ্যা এবং মযারেযা।  এি মকধ্ 

৩৫  Inspired by Fernandez, M., Piaget, K., Hernandez, T., 
and Berthoud, S. (2017), ‘Decentralisation of Security 
Governance: Facilitator of a Human Rights-based Approach 
(HRBA) to SSR?’ ISSAT HRBA Working Group Paper 3.

VAWG এি প্যাথরম� েস্তকক্কপি য�ৌশি, অন্যান্
যসবযা প্দযান�যািী এবং প্ভযাবশযািী সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি 
(রবকশষত নযািী সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি) অংশীদযারিত্ব, 
এবং অভ্ন্তিীণ পুরিশ রিঙ্গ সমতযা নীরত যেমন যেৌন 
েয়িযারন রবকিযাধী নীরতি রববিণ অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। 

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  স্যানীয় বযা 
যপৌি পে্যাকয় বযাস্তবযারয়ত VAWG য�ৌশকিি স্যাধীন 
মিূ্যায়কনি সংখ্যা। এই মিূ্যায়কনি �িযা�ি স্তকি 
�িযা�ি প্দযান �িযা উরচত, যশখযাি সুকেযাগ সম্পক�্ 
অন্তদৃ্ রষ্ট এবং VAWG প্রতকিযাধ যজযািদযাি �িযাি জন্ 
সুপযারিশ প্স্তযাব �িযা উরচত। মিূ্যায়নটি সব্জনীনভযাকব 
প্�যাশ �িযা উরচত বযা রবরভন্ন সম্প্রদযাকয়ি অংশীদযাি 
এবং অপরিেযাে্ যসবযা প্দযান�যািীকদি এ�টি র য়যারিং 
�রমটিি সযাকথ ভযাগ �িযা উরচত।

সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োর সোকথ 
সংকরোগ স্োপন  স্যানীয় প্কয়যাজনীয় যসবযা প্দযান�যািী 
অনঘুর� (অ্যা ি) এবং স্যানীয় নযািী  বযা রশশুকদি 
যবসি�যারি সংস্যাি সযাকথ পুরিকশি দ্তরি পরি�ল্পনযা ও 
বযাস্তবযারয়ত প্রতকিযাধ ও যি�যাকিি য�ৌশি সম্পর�্ত 
যেৌথ প্রশক্কণি সংখ্যা এবং গুণমযান। VAWG- এ 
যি�যাকিি যসবযাি রবধযাকনি জন্ যসবযা রবতিণ/
অংশীদযারিত্ব চুরক্তকত স্যাক্ি �িযা েকি তযা  সযােযাে্ 
�িকব।

 মোনকুষর সম্পতৃিতোক� উৎসোঞ্িত �রো প্রকয়োজন এবং রোরো 
ববিতোর সংসৃ্ঞ্তর ঞ্বপরীকত �োজ �কর তোকদর জন্য ঞ্নঞ্চিত 

এবং দশৃ্যমোন  শোঞ্স্তর ব্যবস্ো থো�ো দর�োর। এর মকি্য 
রকয়কছ এমন নোরী ও পরুুষ রোরো নোরীক� অপব্যবিোর �কর 

তোকদর জবোবঞ্দঞ্ি �রোর জন্য ব্যবস্ো কনওয়ো।
নযািীকদি রবরুকধে সরেংসতযা যিযাকধ পদকক্প যনওয়যাি জন্ এ�টি �যাঠযাকমযা 

(জযারতসংঘ মরেিযা ইত্যারদ। 2015)

পঞু্লশ কটেশন ঞ্িঞ্জটর উই� (‘ঞ্পএসঞ্িিঞ্ উ ) আ োস 
ক োবোল অ্যোলোকয়  দ্োরো বতঞ্র এ�টি ববঞ্ � উকদ্যোগ রোর 
মোি্যকম �ঞ্মউঞ্নটির সদস্যকদর স্োনীয় থোনো পঞ্রদশ্ন, 
পঞু্লশ �ম কদর সোকথ করোগোকরোগ এবং পঞু্লঞ্শং কসবোর 

মলূ্যোয়ন �রোর জন্য আমন্ত্রণ জোনোকনো িয়। 
(Altus Global Alliance, 2012)

�োর্�র পঞু্লশী অংশগ্রিণ  স�ল স দোয়িুতি কগোষ্ী, 
ঞ্বকশষ �কর নোরী ও ঞ্শ কদর ঞ্েঞ্ ত �কর এবং উপকদষ্টো 

কগোষ্ী, �ঞ্মউঞ্নটি জঞ্রপ, ক�োরোম এবং সিোয় প্রঞ্তঞ্নঞ্িকত্বর 
মোি্যকম মতোমত প্রদোকনর সকুরোগ প্রদোন �কর 

 নযািীকদি  রবরুকধে সরেংসতযা যিযাকধ পদকক্প যনওয়যাি জন্ এ�টি �যাঠযাকমযা 
(ইউএন উইকমন এর আি।, 2015)। 
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ক�স টেোঞ্ি
স্োনীয় ঞ্নরোপতিো পঞ্রষদ  �কঙ্গো, ইকুকয়ির এবং কমঞ্ক্সক�ো36

পুরিশ সংস্কযাি এবং �রমউরনটি রনিযাপত্যাি েরবটি COGINTA এি যসৌজকন্।
37

জযারতসংকঘি অপিযাধ প্রতকিযাধ ও অপিযাধ রবচযাি �রমশকনি মকত, 
সম্প্রদযায় (�রমউরনটি) এবং সুশীি সমযাকজি অন্যান্ অংকশি 
সররিয় অংশগ্েণ �যাে্�ি অপিযাধ প্রতকিযাকধি এ�টি অপরিেযাে্ 
অঙ্গ। অপিযাধ প্রতকিযাকধি অগ্যারধ�যাি রচর ত�িণ, বযাস্তবযায়ন 
ও মিূ্যায়কন

36

এবং
37

এ�টি যর�সই সম্পকদি রভরত্ রচর ত �িকত
সযােযাে্ �িযাি যক্করে সম্প্রদযায়গুরি (�রমউরনটিগুরি) গুরুত্বপূণ ্
ভূরম�যা পযািন �কি।

38

�রমউরনটিি সংেরতি (যমযারবিযাইকজশকন) ভযাকিযা অনশুীিনক�
স্যানীয় সি�যাকিি প্রতরনরধ, �রমউরনটি রিিযাি, এনরজও এবং 
নযািীকদি দিসে সমযাকজি স�ি স্তকিি অংশগ্েণক� অন্তভ্ুক্ত �কি 
এ�টি অংশগ্েণমিূ� প্ররিয়যা রেকসকব যদখযা েয়।

 39

৩৬  Inspired by Fernandez, M., Piaget, K., Hernandez, T., 
and Berthoud, S. (2017), ‘Decentralisation of Security 
Governance: Facilitator of a Human Rights-based Approach 
(HRBA) to SSR?’ ISSAT HRBA Working Group Paper 3.

৩৭  Coginta for Police Reforms and Community Safety, at: 
http://94.23.195.75/en. For further information, see 
Understanding Local Security Councils in Two Minutes (Coginta, 
2015) at : https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_
nteGA&t=6s and Guide Pratique Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance en République de Guinée 
(Coginta 2017).

৩৮  Article 16, United Nations Guidelines for the Prevention of 
Crime (Economic and Social Council resolution 2002/13, 
annex)

৩৯  Aspects of violence against women that pertain directly to 
the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice’ 
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice V.08-
52191 (E) *0852191* Seventeenth session Vienna, 14-18 
April 2008).

েযাইকেযা�, এই ধিকনি এ�রেী�িকণি জন্ স্যানীয় অনকুমযারদত ব্ব-
স্যাপনযাি প্কয়যাজন েয় েযাকত স্যানীয় দযারয়ত্বপ্যাতিকদি সরম্রিত প্কচষ্টযা 
এবং মযারি�যানযাি স্যারয়ত্ব রনরচিত �িযা েযায়। স্যানীয় রনিযাপত্যা 
পরিষদ (‹LSCs ) েি এমন এ�টি প্ররিয়যা যেখযাকন পুরিশ এবং 
অন্যান্ স্যানীয় যসবযা প্দযান�যািী স্যানীয় নযাগরি� সমযাকজি সযাকথ 
এ�ররেত েকয় VAWG প্রতকিযাধসে সম্প্রদযায় (�রমউরনটি) পে্যাকয় 
যেৌথ রনিযাপত্যা প্�ল্প রনকয় আকিযাচনযা ও পরি�ল্পনযা �িকত পযাকি।

এিএসরস-রযাইপ পধেরত 
(যম�যারনজম) প্রতটি 
মেযাকদকশ রবদ্মযান। 
যান্স এবং রগরন প্জযা-

তকন্ত্র এটিক� বিযা েয় 
‹অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ 
স্যানীয় রনিযাপত্যা পরিষদ  
(‹CLSPD ); গণতযা-
রন্ত্র� প্জযাতন্ত্র �কঙ্গযাকত 
(রিআিরস), এটি ‹স্যানীয় 
�রমউরনটি রনিযাপত্যা 
পরিষদ  বযা (‹রসএিএস ) 

নযাকম পরিরচত; ই কয়িকি, এটিক� ‹যপৌি রনিযাপত্যা পরিষদ  বযা 
(‹CSM ) নযাকম পরিরচত। যপৌিসভযাি মকিি এবং জনসংখ্যাি 
আ�যাকিি উপি রনভ্ি �কি, রসরনয়ি �রমউরনটি পুরিরশং অর�সযাি 
এিএসরসকত পুরিকশি প্ধযান প্রতরনরধ েকত পযাকিন।

সযাধযািণত, এিএসরসগুরি রবক�ন্দ্রী�ৃত এবং েুক্তিযাষ্ট্রীয় উভয় 
পে্যাকয় রনিযাপত্যা য �কেযা যািকদি মকধ্ সমবিয় প্ররিয়যা রেসযাকব 
�যাজ �কি। েরদ অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং যর�সইভযাকব অথ্যায়ন �িযা 
েয়, এিএসরসগুরি এ�টি সযাধযািণ স্যান েকত পযাকি যেখযাকন রনরদ্ষ্ট 
যগযাষ্ীগুরিি হুমর� এবং তযাকদি �কি রনিযাপত্যা দব্ুিতযাগুরি রচর ত 
�িযা েযায় এবং িক্্েুক্ত এবং সেকেযাগী পধেরতি মযাধ্কম সমযাধযান 
�িযা েযায়। 

এিএসরসগুরি স্যানীয় জনগকণি সুরবধযাি জন্ জযাতীয় রনিযাপত্যা 
এবং ন্যায়রবচযাকিি য�ৌশি এবং নীরতগুরিি য�ৌশিগত পরি�ল্পনযা 
এবং পরিচযািনযা উভয় যক্করেই গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকত 
পযাকি। এটি VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি জন্ জযাতীয় নীরত 
এবং য�ৌশি পে্ন্ত রবসৃ্তত। পুরিকশি জন্, এিএসরসগুরি অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ ্েকত পযাকি �যািণ এগুরি আিও যগযাকয়ন্যা-যনতৃত্বযাধীন 
পুরিরশং পধেরতি জন্ পুরিকশি অংশীদযারিত্বক� শরক্তশযািী �িকত 
এবং স্যানীয় সি�যািী �ম�্ত্যা এবং সম্প্রদযায় রভরত্� য �কেযা-
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যািকদি সযাকথ য�ৌশিগতভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িকত ব্বেযাি �িযা
যেকত পযাকি।

এিএসরস েি সংিযাকপি প্যার�ম ্ যেখযাকন জনরনিযাপত্যায় অংশ 
যনওয়যা রবরভন্ন সংস্যা এক� অপকিি সযাকথ পিযামশ্ �িকত পযাকি, 
সমস্যা রচর ত �িকত পযাকি এবং রনিযাপত্যােীনতযা যিযাকধ স্যানীয় 
পরি�ল্পনযায় এ�মত েকত পযাকি।

40

 এি উপি রভরত্ �কি, LSC 
গুরিি VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি সময়সে ন্যায়রবচযাকিি ধযািযা-
বযারে�তযায় পুরিশ এবং তযাকদি অংশীদযািকদি সমরবিত  �কমি্ মযান 
রনয়ন্ত্রকণি যেযাগ্তযা অজ্কনি  স যাবনযা িকয়কে।

যেকেতু এিএসরসকত সযাধযািণত যপৌি �ত্ৃপক্, স্যানীয় সি�যাি 
সংস্যা, রবচযাি �ম�্ত্যা এবং �খনও �খনও সুশীি সমযাকজি 
প্রতরনরধিযা পুরিকশি সযাকথ থযাক�, তযািযা VAWG এ সমরবিত 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি প্ররিয়যাি জন্ গুরুত্বপূণ ্সমরষ্টগত মতযামত 
(ইনপুর) দ্তরি �িকত পযাকি।

41

 এি মকধ্ VAWG- এি যক্করে
সমবিয় প্রতররিয়যাগুরিি পে্যাকিযাচনযা এবং বযারে্� মিূ্যায়ন অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি।

LSCs ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা প্দযান�যািীকদি �যাে যথক� 
আিও যবরশ জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত পযাকি আকি এই �যািকণই 
তযািযা যেসব সম্প্রদযাকয়ি যসবযা �িকে তযাকদি সযাকথ সেকেযারগতযা 
�কি। এই মকিিগুরি ত্বিগতভযাকব, মযানবযারধ�যাি িক্যায় �ত্ব্ 
পযািন�যািী রেকসকব ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা প্দযান�যািীি মকধ্ 
এবং  অরধ�যাকিি ধযাি� রেকসকব সম্প্রদযাকয়ি  মকধ্ রব যাস 
গক়ি যতযািযাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্ পূব্শত্ েকব। এইভযাকব, LSCs 
এ�টি মযানবযারধ�যাি-রভরত্� পধেরত (‹HRBA ) প্রতষ্যা সেযায়� 
েকত পযাকি

42

, যেকেতু রনিযাপত্যা হুমর� এবং সম্প্রদযাকয়ি মকুখযামরুখ
চযারেদযাগুরি রবরভন্ন দরৃষ্টক�যাণ যথক� রচর ত �িযা েকব, েযাি মকধ্ 
দ্বষকম্ি রশ�যাি দব্ুি বকি রবকবরচত ব্রক্ত/যগযাষ্ীি অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কব।

৪০  Understanding local security councils in two minutes’, Coginta for 
Police Reforms at: https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_
nteGA&t=6s

৪১  See Fernandez, M., Piaget, K., Hernandez, T., and Berthoud, 
S (2017), ‘Decentralisation of Security Governance: Facilitator 
of a Human Rights-based Approach (HRBA) to SSR?’ 
ISSAT HRBA Working Group Paper 3, and ‘Guide pratique 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en 
république de guinée’ (Coginta for Police Reform, 2017).

৪২  The UN HRBA is a ‘conceptual framework that is normatively 
based on international human rights standards and operationally 
directed to promoting and protecting human rights.’ A HRBA 
recognizes that women and girls have equal human rights 
to men and boys and that violence against women is a 
violation of these rights. See UN Women: Flagship programme 
initiatives at: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/
flagship-programmes

�কঙ্গো গণতোঞ্ন্ত্র� প্রজোতন্ত্র ( ) 
সি�যাি রনিযাপত্যা খযাতক� সংঘযাত রনিসকনি যপ্ক্যাপকর সবকচকয়
গুরুত্বপূণ ্ যস ি রেকসকব রচর ত �কিকে, রবকশষ �কি যদকশি 
পূব্যাঞ্চকি, যেখযাকন সশ  বযারেনী ও পুরিকশি েযাকত  মযানবযারধ�যাি 
িঙ্ঘকনি অরভকেযাগ িকয়কে। 

�কঙ্গযা সি�যাকিি রবক�ন্দ্রী�িণ প্কচষ্টযাি পি, রনিযাপত্যােীনতযা যিযাকধ 
এবং য�ন্দ্রীয় িযাজ্ক� স্যানীয় �ত্ৃপকক্ি সযাকথ সংেুক্ত �িকত ২০১৩ 
সযাকি �রমটিস যিযা�যাি রি রসর�উরিটি (‹রসএিএস ) প্রতরষ্ত 
েকয়রেি। রসএিএসগুরি এ�জন সভযাপরত (রেরন আঞ্চরি� সত্যাি 
উপি রনভ্ি �কি শেকিি যময়ি, যস ি ম্যাকনজযাি বযা প্ধযান 
েকত পযাকিন), অ্যাররন্ যজনযাকিকিি �যাে্যািকয়ি এ�জন �ম�্ত্যা, 
থযানযাি �মযান্যাি এবং সুশীি সমযাকজি দইুজন প্রতরনরধ রনকয় 
গঠিত।

তযাকদিক� প্যাকদরশ� তেরবি দ্যািযা আইনগতভযাকব অথ্যায়ন �িযা 
েয়, েরদও সবসময় এই অনশুীিন �িযা েয় নযা, তকব য�যািযাম রি 
য�যায়যাট্িয়যািিযা স্যানীয় সভযা রেসযাকব সম্প্রদযাকয়ি স�ি সদস্কদি 
জন্ যখযািযা থযাক�, যেখযাকন তযািযা রনিযাপত্যােীনতযা সম্পক�্ তযাকদি 
উকদ্গ প্�যাশ �িকত পযাকি। েযাইকেযা�, CLS- এি প্ভযাকবি 
জন্ এটি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্যে পুরিশ সররিয়ভযাকব সুশীি সমযাজ 
এবং সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ পিযামশ্ক� উ সযারেত �কি, তযাই তযািযা 
নযািীকদি দিক�ও অন্তভ্ুক্ত �কি এবং রনরচিত �কি যে য�যািযাম 
রি য�যায়যাট্িয়যাকি জক়িযা েওয়যা রনিযাপত্যা হুমর�গুরি প্রতকবদন 
(রিকপযার্) রেকসকব দযারখি �িযা েকয়কে, এবং যসই পরিসংখ্যা-
নগুরিক� প্সঙ্গ, রিঙ্গ, জযারতসত্যা, এবং যেৌন অরভকেযাজন যভকদ 
আিযাদযা �িযা েকয়কে ।

কুয়োকবকনো, সকুুক োস, ইকুকয়ির 
ই কয়িকি, রনিযাপত্যা শযাসকনি রবক�ন্দ্রী�িণ সযাংরবধযারন� (২০০৮) 
মে্যাদযা যপকয়কে। এি �কি �ির য়যা সীমযান্তবত  আমযাজন অঞ্চকি 
অবরস্ত য়যাকবকনযাি যপৌিসভযাসে সযািযা যদকশ যপৌি রনিযাপত্যা 
পরিষকদি জন্ আইরন �যাঠযাকমযা প্রতরষ্ত েকয়কে।

https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_nteGA
https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_nteGA
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes
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�ির য়যাি সযাকথ য়যাকবকনযাি দ্ন�র্ এবং যপকট্যারিই�ত্সে 
প্যা�ৃরত� সম্পকদ সমরৃধে, অকন� রনিযাপত্যা চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �কি েযা 
েুব, মরেিযা, রশশু এবং আরদবযাসী যগযাষ্ীক� রবপদ ন� অবস্যাকনি 
রদক� যঠকি যদয়। 

এি �ি রতকত যপৌি প্শযাসন, পুরিশ এবং সযামরি�, আরদবযাসী 
এবং আক যা-ই কয়িিীয় সম্প্রদযায় এবং মরেিযা সংগঠকনি প্রতরন-
রধকদি এবং স্যাস্্ ও রশশু �ি্যাণ রনকয় �যাজ �িযা সংগঠনগুরিি 
সযাকথ রনয়রমত পিযামকশ্ি রবধযান যিকখ য়যাকবকনযা রমউরনরসপ্যাি   
রসর�উরিটি �যাউরন্সকিি (‹MSC ) জন্ আইরন �যাঠযাকমযা গ্েণ 
�িযা েকয়কে।    

মযানবযারধ�যাকিি দরৃষ্টক�যাণ যথক�, এটি খুবই ইরতবযাচ� এবং প্গরতশীি 
�যািণ যতি য�যাম্পযারন এবং তযাকদি ব্রক্তগত রনিযাপত্যাসে েযাকদি 
মযানবযারধ�যাি রনরচিকতি বযাধ্বযাধ�তযা িকয়কে যসই সমস্ তৃতীয় 
পকক্ি রনিযাপত্যাি রবষয় েযা যসই এিযা�যাক� প্ভযারবত এবং র�েু 
মযারেযায় ভুি সংকশযাধকনি আকিযাচনযায় অংশ যনওয়যাি জন্ সুকেযাগ 
সৃরষ্ট �কিকে। কুয়োকবকনো এমএসঞ্স রনজস্ অথ্যায়কন পরিচযারিত েয় 
র�  �রমউরনটি পুরিরশংকয়ি অধীকন জযাতীয় পুরিকশি বযাকজর যথক� 
িযাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্েকণি পযাবযাি অরধ�যাি িযাকখ।

জয়ুোকরজ, ঞ্ে য়ো য়ো, কমঞ্ক্সক�ো 
২০১০ সযাকি, রসউদযাদ জযু়যাকিজ, রচহুয়যাহুয়যা, যমরসেক�যাকত রনিযাপত্যা
ও ন্যায়রবচযাি রনরচিকতি জন্ এ�টি সম্প্রদযায়-য�রন্দ্র� য�ৌশি 
চযাি ু�িযা েকয়রেি। ‹যমসযা রি যসগুরিদযাদ রি রসরি। জযু়যাকিজ 
‹(‹ এমএসরসকজ ‹) এি রেংসযাি প্ভযাব এবং রচর ত উ সগুরি 
যমযা�যাকবিযা �িযা সংরিযান্ত �যাজ �িযাি বযাধ্বযাদ�তযা িকয়কে। এটি 
স্যানীয় সি�যাি যথক� এ�টি স্যাধীন সংস্যা, এবং যমরসেক�যাি 
অকন� এিএসরসি প্থম রেসযাকব, এটি সযািযা যদকশ ১৫ টিিও যবরশ 
এমএসরসকজ স্যাপন �িকত অনপু্যারণত �কিকে।  এ�টি যনরওয়যা�্ 
রেসযাকব, এনরজও এসওএস যমরসেক�যা এটিি সমরবিত রনরচিত �কি, 
েযা জনরনিযাপত্যায় নযাগরি�কদি অংশগ্েণ �িযাি জন্ �যাজ �কি।
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৪৩  এসওএস যমরসেক�যা  ২০০৮ সযাকি আকিজযাকন্দ্রযা মযাট্ি দ্যািযা প্রতরষ্ত 
েকয়রেি, রেরন যমরসেক�যাকত এ�টি ব়ি যস্পযার্স যচইকনি মযারি�, েযাি 
যেকিক� অপেিণ �কি েত্যা �িযা েকয়রেি। এসওএস যমরসেক�যা এি 
উকদেশ্ যমরসেক�যাকত �যাে্�ি রনিযাপত্যা ও রবচযাি ব্বস্যা বজযায় িযাখযা 
। এি রতনটি মিূ উকদেশ্ িকয়কে: প্যারতষ্যারন� শরক্তশযািী�িণ, আইনী 
সংস্কযাি এবং নযাগরি� অংশগ্েণ।

এমএসরসকজ সি�যািী �ম�্ত্যা এবং নযাগরি�কদি দ্যািযা গঠিত েয়
এবং এরযা যে রবষয়গুরি রনকয় �যাজ �কি তযাি  �িযা�ি রভরত্� 
প্রতকবদকনি উপি গুরুত্ব আকিযাপ �কি।  েযাইকেযা�, এমএসরস-
যজগুরিক� তযাকদি আরথ্�, সযাংগঠরন� গঠন বযা অন্তভ্ুরক্তমিূ�তযা 
সম্পক�্ সেজিভ্ তথ্ রনরচিত �িকত েকব, েযাকত জনসংখ্যাি 
স�ি যস ি (য রণ) এটিক� দ্বধ প্ররিয়যা রেকসকব রবকবচনযা �কি। 
এই ধিকনি তকথ্ি অভযাব মিূত স্চ্তযা এবং পরিকষবযা রবতিকণ 
রব  ঘরযায় েযা রনরচিত �িযায় রেও এমএসরসকজ এি  উকদেশ্।

েরদও রসরভি যসযাসযাইটি সযাধযািণত এ�টি যস কিি প্রতরনরধত্ব 
�কি, এমএসরসকজি অনঘুর� (অ্যা ি)   যেমন পুরিশক� 
এি সদস্কদি  রিঙ্গ এবং অন্যান্ দ্বরচকরে্ি �যািণগুরি, যেমন 
জযারতসত্যা, (আরদবযাসী) সংরলেষ্টতযা, অক্মতযা এবং বয়কসি সযাকথ 
সম্প�্েুক্ত য রণরবন্যাস�ৃত তকথ্ি রিমযাগত প্�যাশ রনরচিত �িকত 
েকব। MSCJ- এি রিঙ্গ সংরিযান্ত রবষকয় জর়িত থযা�যাি এবং 
যদশীয় এবং রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা সংরিযান্ত জযাতীয় য�ৌশিগুরিক� 
শরক্তশযািী �িকত সেযায়তযা �িযাি ক্মতযা িকয়কে। VAWG- এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ অপরিেযাে্ যসবযা 
প্দযাকনি জন্ এ�টি �যাে্�ি সমবিয় ব্বস্যা রেকসকব MSCJ- এি 
স যাব্তযাক� তযাি প্রতরনরধকত্বি রবসৃ্তততযা এবং স্যানীয় জনরনিযাপত্যা 
েস্তকক্কপি �যাে্�যারিতযা রনরচিত �িযাি ক্মতযাি সযাকথ সংেুক্ত �িযা 
উরচত।



সংকরোজনী -1 
প্রঞ্তকরোকি পরুুষকদর সংরতুি �রো

আমিযা েখন নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি �থযা বরি, 
তখন যবরশিভযাগ মযানষুই এটিক� নযািীি এ�টি সমস্যা রেকসকব 
যদকখ। তযািযা য�নই বযা �িকব নযা? আপরন েখন রব জকু়ি যমকয় 
এবং নযািীকদি সযাকথ �থযা বকিন, তখন সংখ্যাগরিষ্িযা প্রতরদন 
রনে্যাতন এবং েয়িযারনি �থযা ভযাকবন। য�উ য�উ েয়িযারন এবং 
রনে্যাতকনি অরভজ্তযা অজ্ন �িকতই থযা�কব। রশশু রেসযাকব বযা 
যেৌবকন সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা যথক� যবরিকয় একস অকনক�ই 
প্যাতিবয়স্ক েকয় েযাকবন। সব যক্করে, অকন� যমকয় এবং নযািীিযা 
তযাকদি পরি�ল্পনযা চযারিকয় েযাকচ্ন েযাকত পুরুষকদি সরেংসতযাি 
হুমর� প্রতকিযাধ বযা হ্যাস �িযা েযায়।

এই ধিকনি সরেংসতযাক� নযািীি সমস্যা বিযা ভুি। আমিযা ধষ্ণ, 
যেৌন রনপী়িন বযা পযারিবযারি� সরেংসতযা রবকবচনযা �রি নযা য�ন, 
এই অপিযাধগুরিি অরধ�যাংকশি সযাকথ যেকি এবং পুরুষ অপিযাধী 
রেসযাকব জর়িত থযাক�। এই তথ্গুরি র� রনরচিত �িযা উরচত নয় 
যে পুরুষকদি সরেংসতযা এ�টি পুরুকষি সমস্যা?

সুতিযাং, রভএির উরজ এ�টি ‹পুরুকষি সমস্যা , শুধুমযারে পুরুষিযা 
প্যায়ই অপিযাধী েওয়যাি �যািকণ নয়, �যািণ রভএির উরজ যিযাধ 
�িযা যগকি পুরুষসে সমগ্ সম্প্রদযায় উপ�ৃত েকব। 

আমিযা েখন অপিযাধীকদি ভূরম�যায় পুরুষকদি রনকয় �থযা বরি, 
তখন আমিযা তযাকদি পুরুষ রেকসকব রবকবচনযা নযা �কি দযানব বযা 
পশু রেকসকব আকিযাচনযা �িকত স্যাচ্ন্্ যবযাধ �রি। অকন� যক্করেই, 
এটি েতরযা অস্রস্ত�ি, আমযাকদি এই সমস্যাগুরিক� পুরুষকদি 
সমস্যা রেসযাকব পুনতঃরবকবচনযা  �িকত েকব েযা  প্রতকিযাধ �িকত 
পুরুষিযাই সেযায়তযা �িকত পযাকি।  রভএির উরজ যিযাকধ এবং  
অকন� যক্করে এই ধিকনি সরেংসতযাি �যািকণ পুরিরশংকয়ি চযারেদযা 
�মযাকত আিও সিযাসরি পধেরতি প্কয়যাজন। অপিযাধীকদি আইকনি 
আওতযায় আনযাি যক্করে অগ্যারধ�যাি থযা�যা সক্বিও, আমযাকদি 
‘তথযা�রতথ রচন্তযা ধযািযাি’বযাইকি যেকয় ভযাবকত েকব এবং যসই 
সংসৃ্করতি রদক� নজি রদকত েকব েযা এই রেং  এবং অপমযানজন� 
পুরুষকদি সৃরষ্ট। আমযাকদি উকদ্যাগী ও সযােসী েকত েকব এবং এই 
সকত্ি সযাকথ অস্রস্ত যবযাধ �িকত েকব যে সরেংসতযা (এবং রবকশষ 
�কি নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা) প্ধযানত এ�জন পুরুকষি 
রবষয়। েরদও সংখ্যাগরিষ্ পুরুষিযা সরেংস আচিণ �কি নযা বযা 
সরেংসতযা সযাকথ জর়িত নযা, য�বি ‹আরম এ�জন ভযাি যিযা�, 
আরম তযা �রি নযা  এই �থযা বিযাই েকথষ্ট নয়। আমযাকদি যনতৃত্ব 
যদবযাি জন্ পুরুষকদি প্কয়যাজন এবং ‹র�েু পুরুকষি  দ্যািযা ঘরযাকনযা 
সরেংসতযাি  রবরুকধে অবস্যান যনওয়যা প্কয়যাজন।

নযািীি প্রত পুরুকষি সরেংসতযা যিযাকধ পুরুষিযা অকন� র�েু �িকত 
পযাকি। এটিক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যাি জন্ পুরুষ সংসৃ্করতকত এ�টি 
যেৌথ ইচ্যা খুকঁজ পযাওয়যা গুরুত্বপূণ।্ এরযা স্পষ্ট যে অরধ�যাংশ পুরুষই 
অন্ পুরুষকদি অপমযানজন� আচিকণ অস্রস্ত�ি পরিরস্রতকত 
থযাক� র�  তযািযা এি ব্যাপযাকি র� �িকব তযা যভকব পযায় নযা, 
অথবযা রনকজ রনকজ �যাজ �িযাি সযােস পযায় নযা।
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েরব স্করি্যাকন্ি অবসিপ্যাতি প্ধযান তদন্ত�যািী গ্যােযাম যগযাক কনি যসৌজকন্ 

বক্স-  

“ েতক্ণ পে্ন্ত আমিযা মকন �রি যে এই সমস্যাগুরি য�বিমযারে মরেিযািযাই সমযাধযান �িকব, ততক্ণ আমিযা ধষ্ণ, রশশু রনে্যাতন 
এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি উচ্চ েযাকিি রবপিীত প্ত্যাশযা �িকত পযারি নযা।  আমিযা জযারন যে অকন� পুরুষ নযািী ও রশশুকদি প্রত 
অন্যায় �কি নযা এবং সব্দযা সম্যান ও মে্যাদযাি সযাকথ যবকঁচ থযা�যাি যচষ্টযা �কি।  র�  আজ অবরধ, এই পুরুষকদি যেৌথ � স্ি/
মতযামত �খনও যশযানযা েযায়রন, �যািণ রবষয়টি পুকিযা জযারতি  এ�টি সমস্যা রবকবরচত েয়রন।  আজ যথক�, েযািযা অন্কদি উপি 
সরেংসতযা চযািযাকব তযািযা জযানকব যে তযািযা রবরচ্ন্ন েকয় পক়িকে এবং  অন্ পুরুষকদি তযাকদি িক্যা �িযাি জন্ এরগকয় আসকব নযা।  
এখন যথক�, সমস্ত পুরুষ এই সমস্যা সমযাধযাকনি জন্ তযাকদি দযারয়ত্ব গ্েকণি আহ্যান শুনকব।”

যনিসন ম্যাকন্িযা জযাতীয় পুরুষকদি মযাচ্, রপ্করযারিয়যা, দরক্ণ আর �যা, ১৯৯৭ 
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সুতিযাং, VAWG প্রতকিযাকধ সযােযাে্ �িযাি জন্ পুরুষিযা যে দশটি 
�যাজ �িকত পযাকি তযা এখযাকন উকলেখ �িযা েি:

সমস্যোক� ঞ্নকজর �কর িোবনু (  �রুন) - VAWG 
ইসু্কত রচন্তযা �িযাি জন্ সময় রনন এবং েখন পুরুষকদি 
অপিযাধী রেকসকব যদখযা েয় তখন তযািযা িক্ণযাত্� েকয় 
উঠকবন নযা। যনিসন ম্যাকন্িযাি �থযা মকন িযাখকবন রেরন 
বকিকেন শুধুমযারে র�েু পুরুষ সরেংসতযাি সযাকথ জর়িত।

োন েে্ো �রুন - রবষয় সম্পক�্ আিও জযাননু। আপরন 
যেরযা প়িকেন তযা যথক� যবযাঝযা েযায় আপনযাি আগ্ে 
আকে।

অন্যকদর সোকথ �থো বলনু - আপনযাি নতুন অরজ্ত 
জ্যানক� অন্যান্ পুরুষকদি সযাকথ এই রবষইকয় �থযা বিযাি 
সময় ব্বেযাি �রুন। তযাকদি িক্ণযাত্�তযা �যাটিকয় 
উঠকত সযােযাে্ �রুন।

আপনোর জীবকন কর স�ল নোরী একসকছ তোকদর সোকথ 
�থো বলনু - তযাকদি েয়িযারন এবং সরেংসতযাি অরভজ্তযা 
শুননু। এই অরভজ্তযাগুরি যথক� রশখুন।

ঞ্নকজর ঞ্দক� তো�োকনোর সোিস সঞ্চোর �রুন –রনকজি 
সম্পক�্ মিূ্যায়ন �িযা আত্যাি জন্ ভযাি। সব পুরুষই 
য�যাকনযা নযা য�যাকনযা সময় প্ত্ক্ বযা পকিযাক্ভযাকব নযািীকদি 
সম্পক�্ অবমযাননযা�ি মন্তব্ �িকেন। এই পরিকবকশই 
পুরুষিযা যবক়ি উকঠ এবং যাস যনয়। ি যা পযাকবন 
নযা। এই নতুন দরৃষ্টভরঙ্গ  রদকয়, িযাগযারবিত যেযান এবং 
পরিবত্কনি জন্ র�েু �রুন।

কসই পথপ্রদশ্� কিোন – স�ি পুরুষকদিই রপতযা েওয়যাি 
স যাবনযা আকে। আপনযাি যেকিিযা যদখকে আপরন য�মন 
আচিণ �িকেন। তযাকদি জীবকন যসই যিযাি মকিি যেযান। 
ভদ্ মযানষু এবং দয়যাি ুেউন । আপনযাি যেকিিযা আপনযাি 
মত �যাজ �িকত রশখকব। আপনযাি যমকয়িযা রশখকব 
পুরুষিযা তযাকদি সযাকথ য�মন আচিণ �িকব।

নোরীকদর ঞ্মত্র ব ু  কিোন - আপনযাি নতুন অরজ্ত 
জ্যাকনি, আপনযাক� ব্বেযাি �িকত েকব। েয়িযারনি 
রবরুকধে অবস্যান যনওয়যা নযািী এবং অন্যান্ পুরুষকদি 
সমথ্ন �রুন।

অন্যকদর সমথ্ন �রুন - যেখযাকন আপরন সকন্ে �কিন 
যে য�যানও ব ু  বযা আত্ীয় রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ 
আকেন, তযাকদি সমথ্ন �রুন। এ�জন দশ্� েকবন নযা, 
ব ু  যেযান। আপনযাি �যাজ সমস্যা সমযাধযান �িযা নয়। 
এ�জন ভুক্তকভযাগীি/জীরবকতি অরভজ্তযাি �থযা স্ী�যাি 
�িকিই তযািযা সেযায়তযা পযাকব।  রনরচিত �রুন যে আপরন 
তযাকদি বিকেন এটি তযাকদি যদযাষ নয়।

অন্যক� ে্যোকলজি প্রঞ্তবোদ �রুন - েখন আপরন 
সে�ম কদি বযা অন্কদিক� অপমযানজন� আচিণ �িকত 
যদখকবন, তখন র�েু বিনু। এরযা �িযা �ঠিন, এবং সযােস 
িযাগকব। যনতযা যেযান এবং এমন র�েু বিনু েযাএমন বযাত্যা 
যদকব যে তযািযা েযা �িকে তযা ভুি। বযাস্তবতযা েি অন্ 
পুরুষিযা আসকি আপনযাি অবস্যান সমথ্ন �িকব।

সংসৃ্ঞ্তক� ে্যোকলজি �রুন - অন্কদি চ্যাকিঞ্জ �িযাি 
পযাশযাপযারশ যেকি এবং পুরুষিযা যে সংসৃ্করতকত ব়ি েয় 
যসই সংসৃ্করতক� চ্যািযঞ্জ �িযাি সযােস িযাখুন। শুধুমযারে এই 
সংসৃ্করতি রবষকয় গুরুত্ব রদকয় আমিযা VAWG- এি মযারেযা 
হ্যাস �িকত পযারি।
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কনোটস এবং প্রস্তোঞ্বত পডবোর উপ�রণ 
1. Code of Conduct for Law Enforcement Officials (ad-

opted by General Assembly resolution 34/169 of 17 
December 1979), see: https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx 

2. ‘Aspects of violence against women that pertain di-
rectly to the Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice, (Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice’ V.08-52191 (E) *0852191* 
Seventeenth session Vienna, 2018).

3. Recommendations for Action against Gender-related 
Killing of Women and Girls (UNODC, 2015), see:  
https://www.unodc.org/documents/justice-and-pris-
on-reform/15-08233_A4-GRK_eBook.pdf

4. Updated Model Strategies and Practical Measures on 
the Elimination of Violence against Women in the Field 
of Crime Prevention and Criminal Justice, adopted by 
General Assembly resolution 65/228 of 21 December 
2010, see:. https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/crimeprevention/Model_
Strategies_and_Practical_Measures_on_the_Elimination_
of_Violence_against_Women_in_the_Field_of_Crime_
Prevention_and_Criminal_Justice.pdf 

5. United Nations Guidelines for the Prevention of Crime 
(Economic and Social Council resolution 2002/13, 
annex), see: https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolu-
tion_2002-13.pdf 

6. United Nations Standards and Norms in Crime 
Prevention At your Finger Tips (UNODC), at:  
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_stan-
dards_and_norms_in_crime_prevention_at_your_fingertips.
pdf 

7. Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making 
Them Work (UNODC, 2010), at: https://www.
unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_
Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf

8. Guidelines on Police Operations in United Nations 
Peacekeeping Operations and Special Political Missions 
(DPKO-DFS, 2015), at: https://police.un.org/sites/
default/files/sgf-guidelines_police_operations-2015.pdf

9. Global Report Police Station Visiting Week (2012):  
Advancing Human Rights Standards in Police Stations 
(Altus Global Alliance) at:. https://issat.dcaf.
ch/download/29464/413964/Altus%20Global%20
Report%202012%20(2).pdf 

10. Secretary-General’s In-depth study on all forms of 
violence against women (A/61/122/Add.1), at: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-sg-
study.htm 

11. ‘A Framework to Underpin Action to Prevent Violence 
against Women’ (UN Women et al., 2015), 
at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2015/11/prevention-framework

12. ‘Reinforcing community and local security structures in 
Suzak, Kyrgyzstan’ (Saferworld, 2015), at: https://
www.saferworld.org.uk/en-stories-of-change/reinforc-
ing-community-and-local-security-structures-in-su-
zak-kyrgyzstan).  

13. Police Integrity Toolkit (The Geneva Centre for 
Security Sector Governance, 2012), at: https://www.
dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/
Toolkit_ENG_screen.pdf

14. Logar, R., ‘The Austrian Model of Intervention in 
Cases of Domestic Violence’, Paper presented at the 
UN Expert Group Meeting: Violence against Women: 
Good practice in Combating and Eliminating Violence 
against Women (Vienna, 17–20 May 2005), at: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-
gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf 

15. Ending Violence against Women and Girls: The 
world’s best laws and policies’ (Future Policy 
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“জবযাবরদরেতযা বরৃধেি এ�টি ইরতবযাচ� পদকক্প েকিযা ধষ্ণক� সব্জনীনভযাকব অনবধ 
যঘযাষণযা �িযা। বত্মযাকন পৃরথবীি অকধ্ক�িও যবরশ যদকশ এখকনযা এমন য�যান আইন যনই েযা 
সুস্পষ্টভযাকব দ্ববযারে� ধষ্ণক� অপিযাধ বকি রচর ত �কি বযা সম্রতি নীরতি উপি রভরত্ 
�কি প্ণীত েকয়কে। ধষ্ণক� অপিযাধ বকি রচর ত �িযাি পযাশযাপযারশ,  সরেংসতযাি রশ�যাি 
ব্রক্তক� প্রতররিয়যাি য�ন্দ্ররবন্কুত িযাখযা এবং ধষ্�কদি জবযাবরদরেতযাি আওতযায় আনযাি 
জন্ আমযাকদি অকন� ভযাকিযা পদকক্প গ্েন �িকত েকব। এি অথ্ েি এই অপিযাধগুরি 
তদন্ত �িযাি জন্ আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি ক্মতযাক� শরক্তশযািী �িযা এবং য�ৌজদযারি 
রবচযাি প্ররিয়যাি মযাধ্কম  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি, রবকশষত প্যারন্ত�  
নযািীকদি সেযায়তযা �িযা, আইরন সেযায়তযা, পুরিশ এবং ন্যায়রবচযাি পরিকষবযাগুরিি পযাশযাপযারশ 
স্যাস্্ এবং সযামযারজ� পরিকষবযারদকত প্কবশযারধ�যাি রনরচিত �িযা। 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, জযারতসংঘ রনব্যােী পরিচযাি�

প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ



78 | চতুথ্ অধ্যায়

•  প্থম প্রতররিয়যাি  রনকদ্শনযা প্যাসরঙ্গ� �ম�্ত্যাকদি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি দ্বরচরে্পূণ ্
সুিক্যা এবং সেযায়তযাি প্কয়যাজন যমরযাকত সযােযাে্ �িকব;

  বত্মযান দশৃ্�কল্পি বযাইকিও এরযা রনরচিত �িকত েকব যে সযােযাে্ য�বি দষৃ্টযাকন্ত নয় বিং দীঘ্কময়যাকদও 
প্দযান �িযা েয়;

  রিঙ্গ পক্পযাত পরিত্যাগ  �কি রবচযাি রনরচিত �িযা েকি এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তক� তদকন্ত সেকেযারগতযা �িকত সযােযাে্ �িযা ;

  সরেংসতযা এ�জন সরেংসরযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি র� ধিকণি মযানরুষ� আঘযাত দ্তরি 
�কি,  তযাকদি সযাকথ জর়িত যথক�  এই প্ভযাব সম্পক�্ ভযািভযাকব  যবযাঝযাি প্কচষ্টযা গুরুত্ব বেন �কি;; 

•  প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা পুরিকশি জন্ প্থম 
অগ্যারধ�যাি েকব। 

  এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা  ব্রক্ত যে যসবযাি মযান পযান তযা সমূ্পণভ্যাকব রনভ্ি �িকে 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযা পুরিশ �ম�্ত্যাি সেযানভূুরত, যবযাঝযাপ়িযা এবং প্রত রতি উপি।

এই অধ্যাকয়ি মিূ উকদেশ্ েি 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর �ল্যোকণর প্রঞ্ত দোয়বদ্ধতো 
প্রদশ্ন �কর, তোকদর প্রঞ্ত সমথ্ন প্রদশ্ন �রো,  এবং তোকদর 
ন্যোয়ঞ্বেোকরর পথ ববষম্যমলূ� বো পক্ষপোতিীন িকব এটোর ঞ্নচিয়তো 
প্রদোকনর মোি্যকম  পঞু্লশ নোরী ও কমকয়কদর ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ অপরোকির 
ঞ্রকপোট্িংকয় উৎসোঞ্িত �করকছ। 

এই অি্যোকয়র মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ
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ভূরম�যা
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বেোর ব্যবস্োর সকঙ্গ ইঞ্তবোে� প্রোথঞ্ম� করোগোকরোকগর 
অঞ্ি তো অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ। স�ল নোরীকদর জন্য পঞ্রকষবোগুঞ্ল উপল  এবং অ্যোকক্সসকরোগ্য িকত িকব।1 
ইএসঞ্পর মকত, প্রোথঞ্ম� করোগোকরোকগর সবকেকয় গুরুত্বপণ্ূ উপোদোন িল  পঞু্লশ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্যঞ্তির সোমকন এই ঞ্বষয়টি উপস্োপন �রো কর তোরো ন্যোয়ঞ্বেোর ঞ্নঞ্চিত �রোসি ঞ্বেোর ব্যবস্োর সোকথ 
জঞ্ডত স�কল তোর স্োস্্য ও ঞ্নরোপতিো ঞ্নঞ্চিকতর জন্য প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ, তোর অঞ্িকরোগ গুরুত্ব সি�োকর কদখকব, 
তোর ঞ্বষয়টি (গ ) নকব এবং তোক� এই ঞ্নচিয়তো প্রদোন �রকব কর ন্যোয় ঞ্বেোর পোবোর কক্ষকত্র তোক� সম্পণ্ূ 
সিোয়তো প্রদোন �রো িকব।2

পরিচযািনযা (অপযাকিশনযাি) �মযান্সে পুরিশ যনতৃত্বক� রনরচিত 
�িকত েকব যে VAWG- এি যক্করে প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম�্ত্যা বযা �যা ্  যিসপন্যািকদি জন্ সযাংগঠরন� �যাঠযাকমযা এমন 
ভযাকব পরি�ল্পনযা �িযা েকব েযা স্যাভযারব� ভযাকব সঞ্িংসতোর
ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুস্যাস্্ িক্যাি জন্ িক্যাি 
জন্ �যাজ �িকব এবং এটি এ�টি �যাে্�ি এবং যপশযাগতভযাকব 
পরিচযারিত তদকন্তি সূচনযা পকয়ন্ট। 

এই িকক্্, পুরিশ যনতৃত্ব েযািযা রভএির উরজ (VAWG) রনকয় 
�যাজ �িযা �ম্�ত্যাকদি পরিচযািনযা �কিন তযাকদি পরিচযািনযা 
সংরিযান্ত স্যাধীনতযা প্কয়যাগ �কি অবস্যাি ধযািণযা সম্পক�্ যে 
�ম িযা প্থম প্রতররিয়যা (�োটে করসপন্োর) জযানযাকব তযাকদি 
যসই ধযািণযা অনুেযায়ী রনকদ্শনযা প্দযান �িযা। এটি রনরচিত 

১  যদখুন মরিউি-৩: ন্যায়রবচযাি ও পুরিরশং, সরেংসতযা সংরিযান্ত নযািী ও 
যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় যসবযা প্যাক�জ: মিূ উপযাদযান এবং গুণগত 
রনকদ্রশ�যা (২০১৫), পৃষ্যা-৬-৭।

২  যমকয় সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সম্পর�্ত 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা এবং রনকদ্রশ�যাগুরিি জন্, the Guidelines on 
Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of 
Crime (ECOSOC resolution 2005/20) যদখুন।

�িযাি জন্ যে তযািযা পে্যাতিভযাকব  তযা ক্রন� রনিযাপত্যা এবং 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি অবস্যা, 
আইরন সেযায়তযা এবং শযািীরি� বযা মযানরস� ক্মতযা রনরব্কশকষ 
রবরভন্ন প্কয়যাজন যমযা�যাকবিযা �িকে।

প্থম প্রতররিয়যা (�োটে করসপন্োর) জোনোকনো �ম্�ত্ো-
কদর িোরনো প্রদোকনর রনকদ্শনযা যদবযাি সময়, পুরিশ যনতৃত্বক� 

েরব যসৌজকন্ UNMIT/মযাট্িন যপকির (টিমি-যিক )

রঞ্দও নোরী ও কমকয়রো সব্জনীনিোকব ঞ্লঙ্গ ঞ্িঞ্তি� 
সঞ্িংসতোর (ঞ্জঞ্বঞ্ি) অঞ্ি তো লোি �কর, আঞ্দবোসী 
এবং সংখ্যোলঘ ুনোরী ও কমকয়কদর জন্য এটি এ�টি বদ্ত 
্যোকজঞ্ি। কবশ �কয়�টি কদকশ, স্তন্ত্র জীবনিোরো, সংসৃ্ঞ্ত 

এবং জীবনরোপকনর এ�টি স্তন্ত্র জনকগোষ্ী ঞ্িসোকব তোকদর 
পঞ্রেকয়র আইনগত স্ী�ৃঞ্তর অিোব রকয়কছ, রো তোকদর 
জোতীয় পঞ্রসংখ্যোন এবং সোমোঞ্জ� পঞ্রকষবোয় অদশৃ্য 

করকখকছ।
সংখ্যািঘু অরধ�যাি প আন্তজ্যারত�
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সংখ্যািঘু
3

 বযা �ম প্রতরনরধত্বশীি নযািী সংগঠন
4

 এবং সংখ্যািঘু 
জযারতগত সম্প্রদযাকয়ি যনতযাকদি (রবকশষত নযািী যনতযাকদি) মকতযা 
দব্ুি অবস্যাকন থযা�যা ব্রক্তকদি প্রতরনরধকদি সযাকথ ব্যাপ�ভযাকব 
পিযামশ্ �িকত েকব অথবযা অন্তত এই ধিকনি তকথ্ি জন্ 
অনকুিযাধ �িকত েকব। 

স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ �যাকজি সম্প�্ স্যাপকনি জন্ পিযামশ্ 
প্ররিয়যা এ�টি ভযাি অনশুীিন, েযা সযাধযািণভযাকব নযািীকদি  
রবরভন্ন যগযাষ্ী এবং সম্প্রদযাকয়ি উপি সরেংসতযাি প্ভযাবগুরি 
সনযাক্ত �িকত পুরিশক� সযােযাে্ �িকত পযাকি। রভএির উরজ -যত 
সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে সম্প্রদযাকয়ি সমথ্ন, সরেংসতযাি রশ�যাি /
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পুরিশক� তযা ক্রন� সুিক্যাি দ্বধ উ স 
রেসযাকব রবকবচনযা �িযা এবং তযাকদি প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি জন্ 
অনপু্যারণত �িকত সেযায়তযা �িকব।

সি�ম  কথক� সি�ম  (ঞ্পয়োর টু 
ঞ্পয়োর) ঞ্নকদ্শনো (গোইকি )
আপনযাি �ম কদি প্যাথরম�  সদস্ রেরন এ�জন সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা  ব্রক্তি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �কিকেন তযাি 
এই দযারয়ত্ব সম্পযাদকনি যক্করে এ�টি গুরুত্বপূণ্ ভূরম�যা িকয়কে; 
তযািযা আপনযাি এবং আপনযাি পুরিশ একজরন্সি জন্ ন্ট ‘শপ 
‘ (যদযা�যাকনি সম্ুখপর) এি মত। এরযা গুরুত্বপূণ্ যে েখন 
এ�টি সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ জর়িত েওয়যাি সময় আকস তখন তযািযা  
‘প্রতটি পরিরচরত এ�টি রচ  যিকখ েযায়’ এই  নীরতটি ভযাি 
ভযাকব বুঝকত পযাকি, তযাই যসই প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি গুণমযান 
রনরচিত �িযা গুরুত্বপূণ্।

VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি আপনযাি 
বযা আপনযাি �ম কদি �যাকে অপিযাকধি প্রতকবদন দ্তরি �িকত 
সক্ম �িযাি জন্, আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে রিকপযাট্িং 
প্ররিয়যাটি স�কি ভযাি ভযাকব বুঝকত পযাকি এবং সমস্ত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে এই প্ররিয়যাটি অ্যাকসেসকেযাগ্ 

৩  সংখ্যািঘু�িণ  �যাে্�িভযাকব সযামযারজ�, িযাজননরত�, অথ্ননরত� এবং 
অন্যান্ অবস্যাি সৃরষ্ট এবং িক্ণযাকবক্ণ �কি েযা মযানকুষি যগযাষ্ীগুরিক� 
সংখ্যািঘু যেমন জযারতগত সংখ্যািঘু  এবং সংখ্যািঘু জযারতগত  রেকসকব 
গণ্ এবং সংজ্যারয়ত �কি। এটি এ�টি চিমযান, সররিয় প্ররিয়যা েযা 
জযারত, জযারতসত্যা এবং অন্যান্ রভরত্ি রভরত্কত রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীক� প্যারন্ত� 
�কি।

৪  র�েু সংখ্যািঘু যগযাষ্ীকত, সংগঠনগুরি পুরুষ এবং/অথবযা পুরুষ আরধপ-
ত্ দ্যািযা পরিচযারিত েকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, প্রতব ী ব্রক্তকদি সং-
গঠকনি যক্করে এটি দীঘ্রদন ধকি চকি আসকে। এটি গুরুত্বপূণ ্যে একদি 
মতযামত যে য�যান সংিযাকপ অন্তভ্ুক্ত �িযা েয়, েরদ প্রতব ী যনতৃত্বযাধীন 
সংগঠন উপরস্ত নযাও থযাক�।

/ প্কবশগম্ । রবরভন্ন �যািকণ নযািী ও যমকয়কদি সবসময় 
থযানযায় উপরস্ত েবযাি উপযায় থযাক� নযা। সঙ্গী নযা থযা�যাি 
�যািকণ তযাকদি পক্  সব সময় বযার়ি যথক� যবি েওয়যা �ঠিন 
েকত পযাকি; পুরিশ য শন তযাকদি বযাসস্যান যথক� অকন� দকূি 
েকত পযাকি; পরিবেন  সুরবধযা ব্বেযাি �িযাি জন্ তযাকদি 
�যাকে অথ্ নযাও থযা�কত পযাকি অথবযা পরিবেন তযাকদি জন্ 
রনিযাপদ বযা অ্যাকসেসকেযাগ্ নযাও েকত পযাকি; তযাকদি বযার়িি �যাকজ 
দযারয়ত্ব পযািন �িকত েকত পযাকি এবং/অথবযা অরভেুক্ত অপিযাধী, 
পরিবযাকিি সদস্ বযা বৃেত্ি সম্প্রদযাকয়ি ভকয় বযার়িকতই বসবযাস 
�িকত পযাকি। তযািযা েয়কতযা বুঝকতও পযাকি নযা যে পুরিশ এই 
ধিকনি অপিযাধ যমযা�যাকবিযা �িকত পযাকি, �যািণ এগুরিক� তযািযা 
এ�টি ‘ব্রক্তগত’ সমস্যা রেকসকব রবকবচনযা �কি  থযাক�।  েরদও 
বযা তযািযা থযানযায় উপরস্ত েয়, তযািযা যসখযাকনও রবরভন্ন ধিকণি 
বযাধযাি সম্ুখীন েকত পযাকি; যেমন �ম্�ত্যাকদি যনরতবযাচ� 
মকনযাভযাব; সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্
প্কয়যাজনীয় সুরবধযাি অভযাব, অথবযা এই ধিকনি সুরবধযাগুরিকত 
প্কবশযারধ�যাকিি অভযাব বযা রবরভন্ন ধিকনি প্রতব ী ভুক্তকভযাগী/
জীরবতকদি �যাকে সুরবধযাগুরি অ্যাকসেসকেযাগ্ নয়।

অতএব, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি ন্যায়রবচযাি 
চযাওয়যাি অরধ�যাি সমুন্নত িযাখযাি জন্, তযাকদি সযােযাে্ �িযাি 
দযারয়ত্ব আপনযাি। আপনযাক� রন্রিরখতগুরি রবষয়গুরি রবকবচনযা 
�িকত েকব:

  আপনযাি নযািী �ম্�ত্যাকদি উপেুক্তভযাকব VAWG রবষকয় প্-
রশক্ণ যদওয়যা েকয়কে এবং র� দযারয়কত্ব   যমযাতযাকয়ন �িযা 
েকয়কে েযাকত তযািযা সব নযািী  এবং যমকয়কদি �যাকে অ্যাকসে-
সকেযাগ্?

  আপনযাি র� VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা 
ব্রক্তকদি জন্ উপেুক্ত এবং অ্যাকসেসকেযাগ্ রিকপযাট্িং ব্বস্যা 
আকে? 

  এগুরি র� রবরভন্ন ভযাষযায় এবং �িম্যাকর (য ইি, ব়ি মুদ্ণ, 
প়িকত সেজ) প্�যারশত এবং উপিব্ধ (প্কেযাজ্ যক্করে)?

  আপনযাি পুরিশ থযানযায়  র� য�যান নযািী সেযায়তযা যিস্ক 
(যেল্প যিস্ক) বযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যাি ব্রক্তকদি 
উপকেযাগী অন্ য�যান পৃথ�  রিকপযাট্িং স্যান (যিযাক�শন) 
আকে? 

  েরদ যেল্প যিস্কগুরি রবদ্মযান থযাক� তকব যসগুরি র� উপেুক্ত স্যাকন 
অবরস্ত? উদযােিণস্রূপ, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা
ব্রক্তকদি থযানযাি অভ্ন্তকি জনসযাধযািকণি অ্যাকসেসকেযাগ্ প্ধযান 
এিযা�যাগুরিি মধ্ রদকয় যেঁকর যেকত েকব নযা, এবং সংকবদনশীি 
অপিযাকধি প্রতকবদন �িকত সক্ম েকব রবকশষত যসই সমস্ত 
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ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা রিকপযার্ �িযাি পরিণরত সম্পক�্
ভীত। য�যান নযািী  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক�
যেল্প যিকস্ক যপৌেঁযাকনযাি জন্ যসি এিযা�যা অরতরিম �কি ব্স্ত 
থযানযাি মধ্ রদকয় যেঁকর যেকত েকি �ীভযাকব যগযাপনীয়তযা এবং 
এ�যান্ততযা বজযায়  িযাখযা েযায়?  েরদ থযা�যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপকেযাগী সুরবধযা নযা থযাক�, তযােকি অন্যান্ 
অপরিেযাে্ পরিকষবযা যেমন স্যাস্্কসবযা প্দযান�যািীকদি �যাে যথক� 
সযােযাে্ চযাওয়যাি �থযা রবকবচনযা �রুন, েযাকত আপনযাি �ম িযা 
থযানযা যথক� দকূি য�যাকনযা স্যাকন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /জীরবতকদি 
সযাকথ যদখযা �িকত পযাকিন।

পুরিকশি প্থম ভূরম�যা েি সরেংসতযাি যে য�যান প্রতকবদ-
যনি পি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তি অরবিক  
রনিযাপত্যা এবং স্যাস্্ রনরচিত �িযা, এবং এই সম্পক�্ ত 
প্রতররিয়যা যদখযাকনযা  সব্যারধ� গুরুত্বপূণ্।

এমনর� প্যাথরম� প্রতররিয়যাি পে্যাকয়ও, আপনযাি পুরিশ �ম কদি 
ভয় যদখযাকনযা, প্রতকশযাধ যনওয়যা বযা পুনিযায় রনে্যাতকনি  স বনযা 
প্রতকিযাধ বযা হ্যাস �িযাি জন্, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়  এবং তযাকদি পরিবযাকিি রনিযাপত্যাি স যাব্ ঝঁুর�গুরি 
মিূ্যায়ন �িযা প্কয়যাজন।  প্যায়ই য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যাি সযাকথ 
জর়িত েবযাি ভকয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত অরনচ্যা
প্�যাশ �িকিও  আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি তযাকদি বযা 
পরিবযাকিি যে স�ি সদস্ ঝঁুর�ি মকধ্ থযা�কত পযাকি যস সব 
সদস্কদি সুিক্যাি দযারয়ত্ব িকয়কে। এটি রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্েরদ 
রশশুিযা শযািীরি� ও মযানরস� ক্রতসে ঝঁুর�কত থযাক�।

আপনযাি তযাকদি িক্যা �িযাি দযারয়ত্ব আকে রবধযায়  যে য�যানও 
আ�যাকিি ইরতবযাচ� পদকক্প যনওয়যা প্কয়যাজন, র�েুই নযা �িযা 
রব�ল্প েকত পযাকি নযা। ইরতবযাচ� পদকক্প রবরভন্ন  ি�কমি েকত 
পযাকি যেমন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা এবং অন্কদি 
সুিরক্ত জযায়গযায় সরিকয় রনকয় েযাওয়যা অথবযা স ব েকি 
আ য়ক�ন্দ্র বযা ওয়যান- প যসন্টযাি রনকয় েযাওয়যা এবং স যাব্ 
অরভেুক্ত অপিযাধীক� সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর  (িুতিকিোগী) এর 
ঞ্ন�ট কথক� সরিকয় রদকয় রনিযাপত্যা রনরচিত �িযা। আপনযাক� 
রনরচিত �িকত েকব যে আপরন আপনযাি �যাকে উপিব্ধ সমস্ত 
ক্মতযাি ব্বেযাি �িকেন, এ�ই সযাকথ অরভেুক্ত অপিযাধীকদিও 
অরধ�যাি সুরনরচিত �িকত েকব । 

ঘরনযাস্কি যপৌঁেযাকনযাি সযাকথ সযাকথ,  সংরলেষ্ট প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
পুরিশ �ম্�ত্যাি যে রবষকয় ধযািণযা থযা�যা প্কয়যাজন, যে 
ঘরনযাস্কি যেকয় তযািযা েযা যদখকত পযাওয়যাি আশযা �কি তযাি 
সযাকথ নযাও রমিকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
যক্করে, পুরিশ যসখযাকন েযাবযাি পূকব্ই সরেংসতযাি পি সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা ঘিটি পরিপযাটি �কি
গুরেকয় িযাখকত পযাকি।

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি সে�ম  �ম্�ত্যািযা 
তযাকদি সযামকন উপস্যারপত দকৃশ্ি বযাইকি যদখযাি গুরুত্ব যবযাকঝ 
এবং তযািযা য�বি এই যক্করেই  নয়, দীঘ্কময়যাকদ সযােযাে্ �িযাি 
জন্ প্স্তুত।  এ�টি যমৌরি� রনয়ম েি যে সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবঁকচ থযা�যা এবং �রথত অপিযাধীক� পৃথ� �িযা প্কয়যাজন েযাকত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ �থযা 
বকি েযা ঘকরকে তযা প্মযান �িযাি েযায়। 

এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্ত প্যায়শই 
এ�যা এ�যা এ�রযা ঘরনযাক� যমযা�যাকবিযা �িযাি রসধেযান্ত যনয় এই 
যভকব যে তযাি পরিবযাি, পুরিশ এবং বৃেত্ি সম্প্রদযায় তযাক� 
রব যাস �িকব নযা। পুরিশ বযা অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ 
যেযাগযাকেযাগ নযা �িযাি জন্ এটি স বত সবকচকয় সযাধযািণ �যািণ 
(যেমন ইউকিযাপীয় ইউরনয়কনি যক্করে)। রবকশষ �কি রবরভন্ন 
ধিকনি প্রতব ী ব্রক্তকদি জন্ এটি এ�টি সমস্যা।

য�ন নযািীিযা এই ধিকনি ঘরনযায় পুরিশক� (বযা অন্যান্ যসবযা 
প্দযান�যািীকদি) জ়িযাকত চযায় নযা রবরভন্ন গুণগত গকবষণযাকত 
এি আিও র�েু �যািণ উকঠ একসকে। উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় 
যে, ইউকিযাকপ রনিযাপত্যা ও সেকেযারগতযাি সংগঠন (ওএসরসই) 
নযািীিযা এবং যমকয়িযা যে সযাধযািণ বযাধযাি সমু্খীন েয় এবং য�ন 
তযািযা রনকজিযাই সরেংসতযাি ঘরনযা যমযা�যাকবিযা �িকত পেন্ �কি 
যস সম্পক�্ সুরনরদ্ষ্ট ব্যাখ্যা প্দযান �কিকে

5

:

 ল ো, র�েু ধিকণি সরেংসতযা এবং রববযাে রবকচ্কদি সযাকথ
জর়িত ি যা ;

নোরীরো ঞ্নকজক� এবং তোর সন্তোনকদর আঞ্থ্�িোকব সিোয়তো
�রকত পোকর নো এবং তোর পঞ্রবোকরর �োছ কথক� সিোয়তো 
পোকব নো এই  উকদ্গসি আঞ্থ্� �োরণ,

 প্রঞ্তষ্োকনর উপর  আস্োর অিোব  নযািীিযা পুরিকশি �যাে যথক�
�যাে্�ি সযা়িযা আশযা �কি নযা বযা ভয় পযায়  এই জন্ যে পুরিশ 
তযাকদি রব যাস �িকব নযা;

৫  OSCE-Led survey on violence against women: Main report 
Organisation for the Security and Co-operation in Europe 
(Vienna, 2019).

পোঞ্রবোঞ্র�  সঞ্িংসতোর দকৃশ্য  
সোডো কদওয়োর সময়, ঞ্নঞ্চিত �রুন  

কর আপনোর সোমকন রো  ঘটকছ আপঞ্ন তোর 
বোইকরও দঞৃ্ষ্ট ঞ্দকয় ঘটনো কবোঝোর কেষ্টো 

�রকবন। 
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 ঞ্বকশষ  কসবো সম্পক�্ সকেতনতোর অিোব  নযািীিযা জযাকন নযা
তযািযা য�যাথযায় সযােযাে্ রনকত যেকত পযাকি; 

অঞ্িরতুি অপরোিীর পক্ষ কথক� প্রঞ্তকশোকির িয়  নযািীিযা ভয় 
পযায় যে  পিবত কত সরেংসতযা বযা়িকত পযাকি। 

যে পরিকবকশ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তি 
সযাকথ প্যাথরম� যেযাগযাকেযাগ �িযা েয় তযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্। মকন 
িযাখকবন, যস আপনযাি �যাকে প্থকম আসকত ভয় যপকত পযাকি 
এবং আইরপরভি যক্করে �রথত অপিযাধীি েযাকত এই বযািই  
প্থমবযাি সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়কে তযা নয়। অতএব, আপনযাি 
মূি অগ্যারধ�যাি েি তযাি সযাকথ এমন ব্বেযাি �রুন  েযাকত 
যস রনিযাপদ যবযাধ �কি এবং আপনযাি সযাকথ যগযাপকন �থযা 
বিকত পযাকি এবং এই রব যাস িযাকখ যে তযাি যদওয়যা তথ্ 
যগযাপন থযা�কব। আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি 
পুরিশ �ম িযা এই রবষয়টিি গুরুত্ব বুঝকত পযািকে, এবং তযাি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি  রবকশষ চযারেদযা
রচর ত �কি প্কয়যাজন অনুেযায়ী সুপযারিশ প্দযান �িকব।

উদযােিণস্রূপ, বয়স্ক ব্রক্তিযা �যাকন �ম শুনকত বযা দব্ুি দরৃষ্ট 
শরক্ত সম্পন্ন েকত পযাকি। এই পরিরস্রতকত তযাকদি সযাকথ �থযা বিযাি 
জন্ য�যািযােি শনূ্ এবং পে্যাতি আকিযা সিবিযােসে বযা প্যা�ৃরত� 
যসৌন্কে্ি   এ�টি জযায়গযা খুকঁজ রনকত পযাকিন।  েরদ সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বণ অথবযা বযা� প্রতব ী নযািী 
বযা যমকয়  েন এবং রতরন েরদ সযাইন ি্যাঙ্গকুয়জ যজকন থযাক�ন 
তযােকি �ম�্ত্যাকদি জন্ গুরুত্বপূণ ্�যাজ েি তযাি জন্ এ�জন 
যদযাভযাষী যজযাগযা়ি �িযা।

থযানযায় েরদ VAWG- এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা 
ব্রক্তকদি উপকেযাগী য�যান স্যান নযা থযাক� তযােকি থযানযা থক� দকূি 
�থযা বিযাি জন্ এ�টি উ �ৃষ্ট স্যান যবকে যনওয়যা ভযাি তযােকি  
যেখযাকন তযািযা �থযা বিকত স্যাচ্ন্্ যবযাধ �িকত পযাকি এবং এটি 
তযাকদি যগযাপনীয়তযা এবং সুিক্যা রনরচিত �িকব। অবস্যাকনি 
উপি রভরত্ �কি, রবকশষত েরদ তযািযা আপনযাি যদকশি নযা 
েয়-যেমন শিণযাথ  বযা অরভবযাসী, তযািযা পুরিশ সংগঠন এবং 
অন্যান্ ইউরন�ম্ধযািী রনিযাপত্যা �ম কদি সযাকথ সরেংসতযায় সযাকথ 
েুক্ত েকত পযাকি রবধযায় আপনযাি �ম কদি উরচত সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর / যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিরস্রত যবযাঝযাি যচষ্টযা �িযা।

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তিকদর সকঙ্গ �থো বলোর 
জন্য ‘ঞ্নরোপদ স্োন  প্রদোকনর ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর জন্য 
সপ্তম অি্যোয়  ‘সিোয়তো ও সিোয়তো  কদখুন । 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর য�রন্দ্র� পধেরত (রভর ম-যসন্টযািি 
অ্যাকপ্যাচ) বযাস্তবযায়কনি জন্  আপনযাক� এবং আপনযাি �ম্-
�ত্যাকদি  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তি দরৃষ্টভরঙ্গ 
বুঝকত েকব এবং তযাকদি গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা �িকত েকব। 
আপনযাি বযা আপনযাি �ম কদি যে য�যান ধিকণি সকচতন বযা 
অসকচতন পক্পযাতদষু্ট আচিণ সংরিযান্ত য�যান বযাত্যা তযাকদি �যাকে 
যপৌঁেযান উরচত নয়।  উদযােিণস্রূপ, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /
যবঁকচ থযা�যা ব্রক্ত �ীভযাকব যপযাশযা� পকি, যস অ্যািক�যােি বযা 
মযাদ� যসবন �িরেি র�নযা, যস এ�যা রেি র�নযা, যস য�যান 
অবস্যাকন রেি বযা য�যান সমকয় যস যসখযাকন রেি, যস যেৌন �কম্ি  
সযাকথ জর়িত র�নযা, এি অথ্ এই নয় যে যস রনকজই তযাি 
রবরুকধে সংঘটিত সরেংসতযাি জন্ দযায়ী। অপিযাধী েযা �কিকে 
তযা এই সমস্ত �যািকণি য�যানটিই অজেুযাত নয়। মকন িযাখকবন 
আপরন এবং আপনযাি �ম িযা যসখযাকন আকেন ‹সযােযাে্ �িকত, 
রবচযাি �িকত নয়।

VAWG- এি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি 
প্যায়ই তযাকদি আচিণ বযা যসখযাকন তযািযা রগকয়রেি রবধযায় রবপকদ 
পক়িরেি মকম্ দযায়ী �িযা েয়, র�  আপনযাি �ম কদি এটি 
রবকবচনযা �িকত বিুন - েরদ য�যানও বযার়িি মযারি� য�যানও 
চুরিি খবি যদয়, তকব এটি র� তযাকদি যদযাষ �যািণ সবগুকিযা 
জযানযািযা বযা দিজযায় তযািযা রেি নযা? নযা, তযাকদি রিকপযার্ 
যনওয়যা েকয়কে, এবং অপিযাধ তদন্ত �িযা েকয়কে। VAWG- এি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথও এ�ইভযাকব
আচিণ �িযা উরচত।

পঞু্লশ ঞ্িকসকব আপনোক�  
সোিোর্য �রোর জন্য পো�োকনো িকয়কছ, 

ঞ্বেোর �রোর জন্য নয়
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বক্স-  
শরণোথ  এবং অঞ্িবোসী �োরো

শরণোথ অঞ্িবোসী

শিণযাথ  েি মিূ যদকশি বযাইকি এমন য�উ েযাি রনপী়িন, সশ  
সংঘযাত, সরেংসতযা বযা গুরুতি আইন শৃ িযা অবনরতি জরনত �যািকণ 
জীবন, শযািীরি� অখণ্ডতযা বযা উ পরত্ রনজ যদকশ মযািযাত্� হুমর�ি 
সমু্খীন েয় এবং রনজ যদকশি �ত্ৃপক্ তযাকদি সুিক্যা প্দযান �িকত 
পযাকি নযা বযা �িকব নযা রবধযায় আন্তজ্যারত� রনিযাপত্যাি প্কয়যাজন েয় ।

6

আন্তজ্যারত� অরভবযাসী (অরভবযাসী) বিকত যবযাঝযায় «য�যান 
ব্রক্ত রনজ িযাকষ্ট্রি বযাইকি অন্ য�যান যদকশি নযাগরি� বযা 
জযাতীয় পরিচয় প্যাতি, অথবযা, িযাষ্ট্রেীন ব্রক্তি যক্করে, তযাকদি 
জকমেি িযাষ্ট্র বযা যেখযাকন তযািযা বযাস �কি।” 

7

 «অরভবযাসী» 
এি য�যান সযাব্জনীন এবং আইরন সংজ্যা যনই।

8

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত এবং ঞ্মথ্যো প্রঞ্তকবদন

রিঙ্গ পক্পযাত
9

-অন্তরন্রেত (অজ্যান) বযা স্পষ্ট (সকচতন)-
রিঙ্গ-রভরত্� প্চরিত বযাধযাধিযা রনয়ননীরত  (য রিওরযাইপস) 
এবং মকনযাভযাব দ্যািযা প্ভযারবত এবং অবরেত েয় েযা পুরুষ 
বনযাম নযািীকদি রবরভন্ন দ্বরশষ্ট্, ভূরম�যা এবং আচিণ রনধ্যািণ 
�কি-এবং এি মকধ্ যেৌন ভূরম�যা এবং আচিণ অন্তভ্ুক্ত। রিঙ্গ 
অন্যান্ �যািকণি জন্ রবভক্ত বযা আিযাদযা েকত পযাকি েযাি �কি 
নযািী ও পুরুষকদি রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ী সম্পক�্ রব যাস জমেযায় যেমন, 
নযািীকদি র�েু যগযাষ্ী যবরশ যেৌন ‹উপিব্ধ , এবং এই �যািকনই 
তযাকদি রব যাসকেযাগ্তযাক� যনরতবযাচ�ভযাকব প্ভযারবত  �িকত 
পযাকি। 

েরদও আমযাকদি মকধ্ অকনক�ই রিঙ্গ সমতযাি সমথ্কন মকনযাভযাব, 
মূি্কবযাধ এবং সমতযা, রনিকপক্তযা এবং ন্যায়রবচযাকিি সমযান 
ও ন্যাে্ প্কবশযারধ�যাি রনরচিকতি ধযািনযা মকনপ্যাকন ধযািণ �কি, 
তবুও অন্তরন্রেত রিঙ্গ পক্পযাত এই মকনযাভযাব এবং মূি্কবযাধক� 
প্ভযারবত �িকত পযাকি। �যািণ অন্তরন্রেত পক্পযাত মযানুকষি 
অসকচতনযাি পে্যাকয় �যাজ �কি। য�যান সকচতন অবগরত েযা়িযাই, 
�কয়� যসক�কন্ি মকধ্ই আমিযা রসধেযান্ত গ্েণ �কি য�িকত 
পযারি। এই রবষয়গুরি প্যায়শই আমযাকদি সকচতনভযাকব ধযািণ �িযা 
রব যাস এবং মূি্কবযাকধি রবকিযারধতযা �িকত পযাকি।

৬  See OHCHR, ‘Recommended Principles and Guidelines’ 
chap. I, para. 10. UNHCR consistently distinguishes between 
refugees and migrants, both to be clear about the causes and 
character of refugee movements and the specific entitlements 
of refugees under international law.

৭  For an explanation of the term “migrants in vulnerable 
situations”, see the introduction in Principles and Guidelines 
(n.6).

৮  Definition inspired from the four-part series by Huhtanen, 
H., Lonsway, K.A., Archambault, J., ‘Gender Bias in Sexual 
Assault Response and Investigation. Training Bulletin Series’, 
End Violence Against Women International (EVAWI, 2017).

৯  Definition inspired from the four-part series by Huhtanen, 
H., Lonsway, K.A., Archambault, J., ‘Gender Bias in Sexual 
Assault Response and Investigation. Training Bulletin Series’, 
End Violence Against Women International (EVAWI, 2017).

রিঙ্গ পক্পযাত, তযাই, আংরশ�ভযাকব ব্যাপ�ভযাকব প্চরিত 
রব যাসক� ব্যাখ্যা �িকত পযাকি এই ভযাকব যে যেৌন রনপী়িকনি 
রিকপযার্ প্যায়ই রমথ্যা েয়। এই রব যাকসি  �ি রতকত, য�ৌজদযারি 
রবচযাি ব্বস্যাি রভতকি এবং বযাইকি যপশযাদযািকদি প্রতররি-
য়যাগুরিক� প্ভযারবত �িকত পযাকি। VAWG এ সযা়িযা যদওয়যা 
যপশযাদযািিযা অরনবযাে্ভযাকব এ�টি প্রতকবদকনি সত্তযা সম্পক�্ 
অসকচতনভযাকব রসধেযান্ত যনকব - র�  েরদ এই িযায়গুরি ভুি 
েয়, তকব তযািযা েথযােথ পদকক্প রনকত ব্থ্ েকত পযাকি বযা ভুি 
রসধেযাকন্ত আসকত পযাকি। রিঙ্গরভরত্� পক্পযাত এবং রবচযাকিি �কি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তক� রবচযাি চযাওয়যা ব
�িকত, তথ্ রদকত অস্ী�যাি �িযা বযা এমনর� তযাি ঘরনযাটি 
পুনিযায় বিকত বযাধ্ �িকত পযাকি। 

েরদ আইনশৃ িযা বযারেনী রব যাস নযা �কি যে এ�জন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি গল্প রব যাসকেযাগ্ তযােকি র� েকব? আইন-
শৃ িযা িক্যা�যািী বযারেনী েরদ রব যাস �কি নযা যে সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� ন্যায় রবচযাি রনরচিত �িকত এ�টি 

প্র�ৃত ঞ্মথ্যো অঞ্িকরোগ

 অ
ঞ্ি

কর
োগ

 �রো িষক্ণর সংখ্যো 

অ
নুিূ

ত ঞ্ম
থ্যো অঞ্িকরোগ

তথ্য

অন্যোন্য অপরোকির 
মত িষ্কণর ঞ্মথ্যো 
অঞ্িকরোগ খুব কবশী 
কদখো রোয় নো।

এমন িোরণো কর  
তোরো িঞ্ষ্তকদর ক্ষঞ্ত 
�কর।

    ঞ্েত্র -   

     ঞ্মথ্যো অঞ্িকরোগ (িষ্ণ সং�ট স্টল্যোন্) 
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পু যানপুু  প্মযাণ-রভরত্� তদন্ত পরিচযািনযাি জন্ এ�জন  পুরিশ
সদকস্ি যেযাগ্তযা?

আপনযাি �ম কদি এই রবষয়টি যবযাঝযা শুরু �িকত েকব যে 
ধষ্কণি রমথ্যা অরভকেযাগ খুবই রবিি, এবং অরধ�তি উকদ্কগি 
রবষয় েি যে রব ব্যাপী ধষ্ণ, যেৌন রনপী়িন এবং রশশু যেৌন 
রনে্যাতকনি অপিযাধগুরি �ম রিকপযার্ �িযা েয় রবধযায় সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ মে্যাদযা ও সম্যাকনি সযাকথ
আচিণ  �কি এটি পরিবত্ন �িযাি সুকেযাগ িকয়কে তযাকদি �যাকে।

�খনও �খনও এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক�
এই বযাত্যা যপ্িকণি মযাধ্কম সবকচকয় ব়ি সমথ্ন যদখযাকনযা েয়  
যে তযাক�  রব যাস �িযা েকচ্ এবং যস যে অর পিীক্যাি সম্ুখীন 
েকয়কে তযাি প্রত আপনযাি সেযানভূুরত িকয়কে।  সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি সযাকথ আস্যা, আত্রব যাস এবং 
সম্প�্ গক়ি যতযািযাি মযাধ্কম  তযাকদি গল্প পুকিযাপুরি বিকত সক্ম 
েওয়যাি মিূ চযারব�যাঠি, তকব একত সময় িযাগকত পযাকি, এমনর� 
এ�টি সযাক্যা �যাকি �কয়� ঘন্টযাও িযাগকত পযাকি।

আপনযাক� আপনযাি �ম কদি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তি সযাকথ সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ সময় রদকত েকব - 
এটি তযা়িযাহু়িযা �িযা উরচত নয়। এরযা সরত্ যে VAWG এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এ� ধিকণি মযানরস� 
আঘযাকতি রশ�যাি েকব এবং তযাকদি অরভজ্তযাি তী তযা রনধ্যািণ 
�কি যে তযাকদি সযাকথ সম্প�্ গক়ি তুিকত �তরযা সময় প্কয়যাজন 
েকত পযাকি। তযাকদি আ যাস প্দযান �িকত েকব এবং েযা ঘকরকে তযা 
রবস্তযারিতভযাকব বণন্যা �িকত উ সযারেত �িকত েকব।

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো এবং সোক্ষীকদর সোকথ �থো 
বলোর ঞ্বষকয় আরও ঞ্বস্তোঞ্রত তকথ্যর জন্য, নবম অি্যোয়  
করোগোকরোগ› কদখুন ।

আপনযাি  রবকশষভযাকব প্রশরক্ত এবং/অথবযা  নযািী  �ম  নযাও 
থযা�কত পযাকি, তযাই আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি 
সমস্ত �ম িযা নীকচ বরণত্ নূ্ নতম মযানদণ্ড সম্পক�্ ধযািণযা িযাকখতঃ:

  পঞ্রকবশ- এরযা  রনরচিত �রুন যে যগযাপনীয়তযা িক্যা �িযা 
েকব, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত রনিযাপদ এবং সু-
িরক্ত থযা�কব এবং য�যানও বযাধযাি সম্খুীন েকব নযা, স ব েকি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা-বযা ব �ক্ বযা ভবকন তযাকদি 
িযাখকত েকব,  যেখযাকন যস অরভেুক্ত অপিযাধীি সংস্পকশ্ আসকব 
নযা। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� ে  এবং ধেযাি 
সযাকথ পরিচযািন  �িকত েকব;

  �ম কদর স্তর - সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর / যবকঁচ থযা�যা  ব্রক্তি 
সযাকথ �থযা বিযাি সময় শুধুমযারে এ�জন অর�সযাি উপরস্ত 

থযা�যাই য য়, তকব তদন্ত�যািী �ম�্ত্যা েরদ এ�ই রিকঙ্গি নযা 
েন, যসকক্করে এ�জন সে�ম ি প্কয়যাজন েকত পযাকি।

  মতুিিোকব ঘটনোর ব্যোখ্যো প্রদোন - সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
রোওয়ো ব্যঞ্তিক�  বোিো নো ঞ্দকয় ঘটনোটি রণ �রকত ঞ্দন

  সঞ্ক্য় িোকব কশোনো - ইরতবযাচ� অ -যমৌরখ� যেযাগযাকেযাগ 
(এনরভরস) বযা যদকেি ভযাষযা ব্বেযাি �রুন - যচযাকখি 
যেযাগযাকেযাগ, ভরঙ্গ, মকুখি অরভব্রক্ত যেমন উপেুক্ত যেখযাকন 
েযাসযা, সেযানভূুরত যদখযাকনযাি জন্ মযাথযা নযা়িযাকনযা;; 

  কনঞ্তবোে� শোরীঞ্র� িোষো এঞ্ডকয় েলুন - করমন কেোকখর 
ঞ্দক� নো তো�োন, িোত িোঁজ �রো, দকূর তো�োকনো বো অতীকত 
সঞ্িংসতোর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর ঞ্বষকয়
িোবো, মোথো নোডোকনো, মকুখর কনঞ্তবোে� অঞ্িব্যঞ্তি করমন, 

 কঁুে�োন।

  িোষোর ব্যবিোর - ইরতবযাচ� অরভব্রক্ত স যাবনযা, রবরভন্ন 
উপযায়, পেন্ এবং রব�ল্পক� বণন্যা �কি, যনরতবযাচ� অরভ-
ব্রক্ত  েযা অজ্ন �িযা েযায় নযা তযা বণন্যা �কি;;

  করোগোকরোকগর িরন খোপ খোইকয় ঞ্নন - সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তির বয়স এবং অথবো ক্ষমতো অনরুোয়ী  
রশশুিযা, রবকশষত েরদ তযািযা যেযার েয়, তযাকদি ‘যেযার প্যাতিবয়স্ক’ 
রেসযাকব রবকবচনযা �িযা উরচত নয়, তযাই তযািযা যেভযাকব যবযাকঝ 
যসভযাকব �থযা বিনু এবং আচিণ �রুন।

  ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন �রো - সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা এবং 
পরিবযাকিি যে য�যাকনযা দব্ুি সদস্কদি, যেমন রশশু, এবং 
এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযায় �ী অন্তভ্ুক্ত �িযা প্কয়যাজন তযা 
রবকবচনযা �রুন;

  কর �োজগুঞ্ল �রকবন নো - ক�োকনো িরকনর মি্যস্তো
10

, �োরণ
এটি পঞু্লকশর দোঞ্য়ত্ব নয়। পুরিকশি দযারয়ত্ব েি এ�টি পু যান-ু
পু  তদকন্তি মযাধ্কম সমস্ত প্মযাণ সংগ্ে �িযা এবং রবচযািক�ি 
রবকবচনযাি জন্ তথ্ উপস্যাপন �িযা।

  েত তযা়িযাতযার়ি স ব য�যান স যাব্ প্মযাকণি সরুক্ষো এবং সং-
রক্ষণ ঞ্নঞ্চিত �রোর- মকধ্ িকয়কে যে প্ররিয়যায়  প্মযাণ 
সংগ্ে �িযা েকয়কে, যেমন, রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি 
জবযানবরন্ এমনভযাকব যি�ি্ �িযা েযাকত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
ব্যঞ্তির সযাক্্ েযা়িযাই স�ি ভযাকব রবচযাি প্ররিয়যা সমূ্পণ্

১০  ২০১৩ রস এন িযাবি ু৫৭ সম্ত রসধেযান্তগুরি নযািী ও যমকয়কদি 
রবরুকধে সব ধিকনি সরেংসতযাি যক্করে বযাধ্তযামিূ� এবং যজযািপূ-
ব্� রব�ল্প রবকিযাধ রন রত্ প্ররিয়যা রনরষধে �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
আইনী এবং/অথবযা অন্যান্ ব্বস্যা গ্েকণি জন্ িযাষ্ট্রক� আহ্যান জযানযায় 
(E/2013/27 – E/CN.6/2013/11, para (g).
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েওয়যাি স যাবনযা বরৃধে পযায়। সুরবধযা অনেুযায়ী সযাক্যা �যাকিি 
রভরিও-যি�রি্ং �িযা উপেুক্ত পধেরত েকত পযাকি, র�  এটি 
সবসময় স ব নয়।

মকন িযাখকবন, আঘযাকতি �যািকণ, এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত প্ত্যারশত আচিণ �িকত নযাও পযাকি। উদযা-

েিণস্রূপ, দশৃ্ত তযাক� রবচরিত নযা যদখযা যেকত পযাকি,  তযাি 
�যারেনী যস পে্যায়রিকম   সুসংগত বযা সুরনরদ্ষ্ট উপযাকয় নযাও বিকত 
পযাকি, এবং আপনযাি �ম কদি এটি যবযাঝযাি দি�যাি যে এি 
অথ্ এই নয় যে যস সত্ বিকে নযা। র�েু পরিরস্রতকত এ�জন 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি প্রতররিয়যা উপেুক্ত
আচিকণি পূব্-ধযািণযা অনেুযায়ী  উপেুক্ত নযাও েকত পযাকি। আস্যা 

বক্স-
সোডো কদওয়ো উ ত �রো, এ� সমকয় এ�টি প্র�োশ 

যার্ বযাই রবরিরভং (এসরবরব) েি এ�টি সকচতনতযামিূ� প্চযািণযা েযা যেৌন রনপী়িকনি প্রত জনসযাধযািকণি প্রতররিয়যাি উপি দরৃষ্ট রনবধে
�কি, �যািণ এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  ব্রক্ত সযাধযািণত এ�জন ব ু  বযা পরিবযাকিি সদকস্ি �যাকে ঘরনযাটি স্ী�যাি �কি । তযািযা
�ীভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকচ্ যসটি ব্যাপ�ভযাকব রনধ্যািণ �কি যে পিবত  �ী পদকক্প যনয়যা েকব। এ�টি ইরতবযাচ� প্রতররিয়যা সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর  �ি্যাকণ সেযায়তযা �িকত পযাকি এবং আইন প্কয়যাগ�যািীকদি �যাকে রিকপযার্ �িকত এবং অন্যান্ উ স যথক� সযােযাকে্
চযাওয়যাি সুকেযাগ বরৃধে �িকত পযাকি। । এটি যপশযাদযাি ভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ও পরি�ল্পনযা (রিজযাইন) �িযা উরচত। 

সযাকজ্ন্ট আচ্যামকবযা  - «এই প্চযািযারভেযাকনি প্যাথরম� অনকুপ্িণযা এই রেি যে: বযাি বযাি, আরম যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি নযািীকদি  
সযাকথ এমনভযাকব আচিণ �িযা েকয়কে যে তযাকদিক� প্মযাণ �িকত েকয়কে যে তযািযা ধষ্কণি দ্বধ রশ�যাি।  তযাকদি গুরুত্ব সে�যাকি 
রবকবচনযা �িযাি আকগ তযাকদি বিযা েকয়কে যে: «আপরন বিকেন যে আপরন ধরষ্ত েকয়কেন» যসরযা প্মযান �রুন »

আরম �খকনযা য�যান  �ম�্ত্যাক�  দযাবী �িকত শুরনরন যে চুরিি রশ�যাি এ�জন ব্রক্তক� অপিযাকধি রিকপযার্ যনওয়যাি আকগ তযাকদি 
এ�টি টিরভ রেি তযা প্মযান �কিকত বিযা েকয়রেি। র�  যদশ জকু়ি এবং রব জকু়ি আমিযা প্রতরদন যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি নযািীকদি  
সযাকথ ঠি� এই �যাজটিই �িরে»

সম্প্রদযায় যভকদ এটি রভন্ন ভযাকব যদখযা েকিও, এই বযাত্যাটি সব জযায়গযাকত এ�ই  ি�ম: «েখন য�উ আমযাক� বকি যে তযািযা ধরষ্ত েকয়কে 
বযা যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি েকয়কে, আরম তযাকদি রব যাস �রি।»

এসরবরব েি এ�টি দযাশ্রন� অবস্যান েযা যেৌন রনপী়িকনি প্রত আমযাকদি প্রতররিয়যা রনকদ্শ �কি। «এই বযাত্যাটিি উক যা ব্যাখ্যা» েি  
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিরো রতেযারস�ভযাকব যপশযাদযািকদি �যাে যথক� এবং সমথ্ন�যািী যিযা�কদি �যাে যথক� বযাত্যাটি যপকয় আসকে তযা
েি: «আরম �ীভযাকব জযানব যে আপরন রমথ্যা বিকেন নযা?»

এসরবরব পধেরতি বযাস্তবযায়ন এ�টি একজরন্স এবং সম্প্রদযাকয়ি প্রতররিয়যাি �যাে্ত প্রতটি রদক�ি জন্ গভীি প্ভযাব য�কি।  এই দশ্নটি 
নীরত, দ্দনরন্ন অনশুীিন এবং বহুমযাররে� যপ্যাকরযা�কিি মকধ্ রবচিণ �িযা উরচত। আমিযা যে ভযাষযা ব্বেযাি �রি এবং যেভযাকব আমিযা 
আমযাকদি �যাজ �রি তযাি উপি এটি প্ভযাব য�কি।  য�ৌজদযারি ন্যায়রবচযাকিি প্রতররিয়যাগুরিকত রিকঙ্গি পক্পযাত �মযাকত এই ধিকণি য�ৌশি 
প্কয়যাজন।  পরিকশকষ, যজযায়যান আচ্যামকবযা  উপসংেযাকি বকিকেন:

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  ব্রক্তিযা জযাকন �খন তযাকদি �থযা যশযানযা েয় এবং গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যা েয় - এরযা এই �যািকণ নয় যে আমিযা
�ম �থযা বরি। তযািযা আমযাকদি �ম ্যথক� তযা জযাকন। এসরবরব েি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর, সকন্েভযাজন এবং সযাক্ীকদি �থযা মকনযাকেযাগ 
সে�যাকি যশযানযা এবং পু যানপুু  তদন্ত �িযা, েযাকত স�ি তথ্ ও প্মযাকণি রভরত্কত রসধেযান্ত যনওয়যা েয়।

*’ যার্ বযাই রবরিরভং’ (এসরবরব) েি এ�টি দশ্ন েযা েুক্তিযাকষ্ট্রি এরন্ং ভযাকয়যাকিন্স একগইন  উইকমন ইন্টযািন্যাশনযাি (ইরভএির উআই) এি সযাকজ্ন্ট 
যজযায়যান আচ্যামকবযা  এি  উ যারবত এবং এটি ২০১১ সযাকি চযাি ু�িযা েকয়রেি। এেযা়িযাও,  ) র্যানযাি, এইচ,, যেৌন রনে্যাতন এবং রিঙ্গ পক্পযাত প্রতকিযাধ 
‘(2017 যদখুন। 



86 | চতুথ্ অধ্যায়

এবং আত্রব যাস দ্তরিি সবকচকয় ব়ি সুকেযাগ েি েখন আপরন
প্থম য�যান সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি  
সযাকথ �থযা বকিন।

েরদ ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যাি এক�বযাকি শুরুকতই সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত রবরচ্ন্ন েকয় পক়ি, তযােকি স বত তযাি 
পরিবযাি, ব ু বযা ব এবং পিবত �যাকি বেৃত্ি জনকগযাষ্ীও রবরচ্ন্ন 
েকয় প়িকব এবং আপনযাি  এবং আপনযাি �ম কদি ভূরম�যা/দযারয়ত্ব 
পযািন অকন� �ঠিন েকয় েযাকব।

আপনযাি �ম িযা  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি প্রত
সেযানভূুরত এবং সংকবদনশীিতযাি সযাকথ আচিণ �কিকে এবং তযাক� 
রব যাস �িযা েকয়কে এই রবষয়টি রনরচিত �িযাি দযারয়ত্ব িকয়কে 
আপনযাি, র�  আপনযাি �ম কদি এমন প্রত রত রদকত যদকবন নযা 
েযা তযািযা িযাখকত পযািকব  নযা, যেমন এ�জন সরেংসতযাি  রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� বিযা যে অরভেুক্ত অপিযাধীক� যজকি পযাঠযাকনযা 
েকব।  পুরিশ এই ধিকণি প্রত রত রদকত পযাকি নযা, �যািণ শযারস্ত 
যদবযাি দযারয়ত্ব আদযািকতি।  প্রসর�উরি/ অথবযা আদযািকত এ�টি 
শরক্তশযািী মযামিযা যপশ �িযা রনরচিত �িযাি জন্ পুরিশ তযাকদি 
ক্মতযাি সবর�েু �িযাি প্রত রত রদকত পযাকি এবং সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর / যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তক� পুকিযা প্ররিয়যা জকু়ি পুরিশ সমথ্ন 
�িকত পযাকি। 

সরেংসতযাি  ব্যাপ� প্ভযাব, এ�টি এ�� ঘরনযা বযা ঘরনযাি ধযািযা-
বযারে�তযাি �িস্রূপ, প্যায়শই পরিরস্রতি সযাকথ খযাপ খযাইকয় চিযাি 
যক্করে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি  অক্মতযা 
দ্তরি �িকত পযাকি। মযানষু যভকদ মযানষু সরেংসতযাি প্রত রভন্নভযাকব 
প্রতররিয়যা জযানযায় এবং এ�জন ব্রক্তি জন্ েযা আঘযাতমিূ� েকত 
পযাকি তযা অকন্ি �যাকে নযাও েকত পযাকি।  এই �যািকণই এটি অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ ্যে আপনযাি �ম িযা তযাকদি রব যাস এবং অরভজ্তযাি 
রভরত্কত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা  নযািীিযা র�ভযাকব
প্রতররিয়যা জযানযাকব এই সম্পক�্ পূব্যানমুযান �িকবন নযা।

আঘযাকতি প্যাথরম� প্রতররিয়যা প্কত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািীি  যক্করে আিযাদযা েকত পযাকি। রতনটি স্ী�ৃত 
প্রতররিয়যা - েুধে, পিযায়ন বযা ভকয় জকম  েযাওয়যা , সবই 
‘স্য়ংররিয়’ প্রতররিয়যা, এবং যসইজন্ র�ভযাকব তযাকদি শিীি এ�টি 
আঘযাতমিূ� ঘরনযায় সযা়িযা রদকব যসই রবষকয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি য�যান রনয়ন্ত্রণ থযাক�  নযা। এই �যািকণই, 
েখন এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা নযািী  অপিযাকধি 
রিকপযার্ �কি, তখন যস আপনযাি �ম�্ত্যাকদি প্ত্যাশযা অনেুযায়ী 
আচিণ নযাও �িকত পযাকি। অতএব, তযাকদি যবযাঝযা দি�যাি যে 
এি অথ্ এই নয় যে ঘরনযা ঘকরকে বযা যসই ঘরনযা তযাি উপি যে 
প্ভযাব য�কিকে যস সম্পক�্ রতরন রমথ্যা বিকেন।

আঘযাকতি প্ভযাব েকত পযাকি এমন েকত পযাকি যে যস  সবর�েু মকন 
িযাখকত পযািকে নযা র�ংবযা  যেৌরক্ত� ভযাকব সব র�েু বিকত পযািকে 
নযা। আপনযাি �ম কদি  তযাি সযাকথ সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ 
সময় যনওয়যা য�ন গুরুত্বপূণ ্এটি তযাি আকি�টি �যািণ েযাকত যশষ 
পে্ন্ত েযা ঘকরকে  যস  তযা রবস্তযারিতভযাকব বণন্যা �িকত পযাকি এবং 
এ�টি আনষু্যারন� রববরৃত যি�ি্ �িযা েযায়।

এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা  ব্রক্তি সযাকথ �যাজ 
�িযাি সময় আপনযাি �ম কদি এ�রদক� যেমন দ্ধে্ ধিকত েকব 
এবং যতমরনভযাকব আপনযাি �ম কদি সযাকথ তযাি আচিণ �িযাি 
সময় আপনযাক� দ্ধে্ ধিকত েকব।  প্যাথরম� পে্যাকয় তযাক� আ স্ত 
�িযাি জন্ সময় �যারযাকনযাি �কি অরভেুক্ত অপিযাধীক� আদযািকত 
েযারজি �িযাি জন্ পে্যাতি প্মযাণ পযাওয়যাি স যাবনযা বরৃধে পযাকব।

আমরো জোঞ্ন কর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
থো�ো ব্যঞ্তিরো প্রোয়শই রো ঘকটকছ তোর জন্য 
ঞ্নকজক� দোয়ী �করন। এ�জন �ম্�ত্ো  রঞ্দ 
বকলন এখোকন আপনোর কদোষ ঞ্ছল নো  বো 

অনু প ঞ্�ছু তকব কস বুঝকত পোকর কর আপঞ্ন 
তোর ব্যোপোকর র বোন। এত িরকণর আেরন 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির সোকথ 

সংকরোগ স্োপকনর এ�টি িোল উপোয়। 
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বক্স-
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর উপর মোর প্রিোব

VAWG- এি সযাকথ সম্পর�্ত ঘরনযা পিবত  আঘযাতজরনত �যািকণ এ�জন ব্রক্ত  অরভকেযাগ প্ত্যােযাি বযা রবচযাি প্ররিয়যায় সেকেযারগতযা 
�িকত অস্ী�যাি �িকত পযাকি

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
নোরীর প্রোথঞ্ম� 

অঞ্িকরোকগ 
ষ্টতোর অিোব ও 

দব্ুল ঘটনো প্রবোি

পঞু্লশ সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর নোরীক� 
ঞ্ব োস �কর নো

ঞ্সকটেম দ্োরো 
প্রতোরণোর ঞ্শ�োর

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
নোরী সিকরোঞ্গতো 
প্রত্যোিোর �রকত 

েোইকছন

পঞু্লশ তদন্ত ব  
�কর কদয় বো 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
নোরী আসল 

অঞ্িকরোকগর সোক্ষ্য 
ঞ্দকত বো সমথ্ন 
�রকত অস্ী�োর 

�কর

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ -কত সোডো কদওয়োর 
কক্ষকত্র ে্যোকলজি কমো�োকবলো রু 
িয়  আপনোর দকলর �ম্ক্ষমতোর 
(পোর�রম্যোক র) দব্ুলতো
ঘোটঞ্তগুঞ্ল ঞ্েঞ্ ত �রোর মোি্যকম
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ প্থম 
যেযাগযাকেযাকগি সময় পুরিশ প্যায়ই  মকন �কি যে  তযাকদি মিূ 
দযারয়ত্ব েি অরভকেযাগ দযাকয়ি �িযা, আনষু্যারন� রনন্যা জ্যাপন 
এবং  আইন বযা অনশুীিকন রবকশষভযাকব রবচযাকিি অনকুিযাধ 
�িযা। এি যবরশিভযাগই VAWG- এি ভুি ধযািণযা যথক� উ ূত 
েকয়কে (‹VAWG ভুি ধযািণযা’ বসে-৬ যদখুন), আি এই ধযািণযা 
েরদ পরিবত্ন নযা েয় তযােকি তযােকি তদন্ত এবং ভরবষ্কত 

১১  উগযানিযায় বরচযাির� �িম�িতযাদকি জনে ির গ ভরততর� সেরংসতযা 
পিশর�ষণ মেযানুেযাি (ইউএন উইমকন, অপি�যাশরত ২০১৯)।

নযািীকদি  এবং যমকয়কদি অরভকেযাগ (রিকপযাট্িংকয়ি) দযারখকিি 
উপি ক্রত�ি প্ভযাব য�িকত পযাকি। 

রনক্যাক্ত তযারি�যাটি VAWG- এি জবযাব যদওয়যাি সময় পুরিশ 
অনশুীিকনি ভযাি অনশুীিন এবং �মক্্মতযাি ঘযাররতি এ�টি 
রবসৃ্তত রব ব্যাপী ম্যারপং যথক� অনপু্যারণত।

12

 এই ম্যারপংটি �িযাি 
েকয়কে VAWG- এি স ক  রবকশষজ্  যবশ র�েু চযা�রিজীবী, 
অবসিপ্যাতি পুরিশ অর�সযাি, এবং জযারতসংকঘি �ম কদি  অরভজ্তযা 
সযাকথ, পুরিশ এবং যবসি�যারি সংস্যাি সযাকথ �যাজ �িযাি অরভজ্তযাি 
সমবিয় �কি । নীকচ তযারি�যাভুক্ত �মক্্মতযাি ঘযাররতগুরি তদন্ত 
প্ররিয়যাি স�ি যক্করেই পুরিকশি প্কচষ্টযাি জন্ ক্রত�ি েকিও, 
র�  এই যক্করে, তযািযা রবকশষত রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা নযািীকদি  

১২  এেযা়িযাও যদখুন মরিউি-৩: Also see Module 3: Ending Violence 
Against Women, Table 3.1 on Challenges for women survivors 
of violence along the justice chain in ‘A Practitioner’s Toolkit 
on Women’s Access to Justice Programming’ (UN Women et 
al., 2018).

বক্স-
ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর মোর ঞ্ে  ও লক্ষণ 

11

 অরতমযারেযায় সজযাগ থযা�যা
 অরব যাস
 এ�যাগ্তযা �কম েযাওয়যা 
 দীঘ্স্যায়ী ব্থযা/মযাথযাব্থযা
 যনশযা দ্কব্ি অপব্বেযাি
 খযাওয়যাি যিযাগ/ খযাবযাকিি প্রত আসরক্ত
 অবযাস্তব আনভুুরত বযা শিীকিি বযাইকি থযা�যা অনভুব �িযা
 রনকজি মকধ্ ংসযাত্� আচিণ
 ‘‘আরম য�’ এই অনভূুরত েযািযাকনযা
 ভরবষ্কতি অনভূুরত েযািযাকনযা - েতযাশযা

 সযাধযািণী�ৃত উকদ্গ/আতরঙ্ত আরিমণ
 অসযা়ি
 আগ্কেি ঘযাররত 
 রবকচ্দ
 রবষ তযা
 সযামযান্ বযা য�যান সৃ্রতই যনই
 আকবকগ আ ত 
 দতুঃস্  এবং যপেকনি রজরনষ মকন প়িযা
 ি যা এবং মিূ্েীনতযা
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সযাকথ প্থম যেযাগযাকেযাকগি অংশ রেসযাকব রভএির উরজ -যত সযা়িযা
যদওয়যাি সময় পুরিকশি �যাে্�যারিতযাি রবপিীত।

VAWG- এি সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি 
রবরুকধে ক্রত বযা আিও ক্রত সযাধন �িযাি পূকব্ এই তযারি�যাটি 
পুরিশ ম্যাকনজযািকদি প্যাথরম� পে্যাকয় স যাব্ ঘযাররতগুরি ত 
সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা �িযাি জন্ প্স্তুত �িযা েকয়কে। 
রবভযাকগি রশকিযানযামগুরি পযাঠ�ক� রচর ত ক্মতযা ঘযাররতি সযাকথ 
মূি সমস্যা সম্পর�্ত �কি বুঝকত সেযায়তযা �িযাি জন্, র�  
প্�ৃতপকক্, এগুরি স�ি যক্করেই প্কেযাজ্ এবং/অথবযা এক� 
অপকিি পরিপূি�::

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত

পুরিশ প্যায়ই যসই অরনয়রন্ত্রত রিঙ্গ পক্পযাত এবং বযাধযাধিযা
রনময়গুরিক� (য রিওরযাইপগুরিক�) সযা়িযা রদকয় সংেুক্ত �কি 
নযা, বিং পুরিশ সদস্িযা VAWG- এি রিকপযার্ নযা �িযা এবং 
রিকপযার্ �িযা মযামিযাি অবনরতকত অবদযান িযাকখ।

ঞ্দ্তীয়বোর প্রঞ্তকশোিমূল� ঞ্নপীডন

পুরিশ প্যায়ই সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর / যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
অরতরিক্ত মযানরস�  আঘযাত এবং �কষ্টি �থযা রবকবচনযা নযা 
�কিই ব্রক্তগত তকথ্ি উপি অনুপ্কবশমূি� ও অসম্যানজ-
ন� দযারব �কি;;

  র�েু এিযা�যায় থযানযায় নযািীকদি  রনিযাপদ যবযাধ �িযাি জন্ 
যমৌরি� অব�যাঠযাকমযা যনই এবং তযািযা অপিযাকধি পরিবকত্ 
ওয়যান প শপ রেকসকব �যাজ �িকত পযাকি। রবকশষ  র�েু 
যগযাষ্ী সম্পক�্ প্চরিত  রমথ ব্বেযাি �কি থযা�যায় ভুক্তভুরগ-
যদি ি যা যদওয়যা এবং যদযাষযাকিযাপ �িযা  েয় ।

অসৎ আেরণ

প্থম-প্রতররিয়যাশীি পুরিশ রবকবচনযায় রনকত ব্থ্ েয় যে, 
নযািীিযা সীরমত আরথ্� বযা অন্যান্ সম্পকদি মযাধ্কম তযাকদি 
আরিমণ�যািীকদি  যজযািপূব্� এবং রনয়ন্ত্রণমূি� আচিণক�   
�যাে্�িভযাকব প্রতকিযাধ �িকত পযাকি।;

  প্থম জবযাব যদওয়যা পুরিশ রবকবচনযায়  রনকত ব্থ্ েয় যে, 
যেসব নযািীক� যগ্�তযাি �িযা েকয়কে বযা আর� �িযা েকয়কে 
তযািযা র�ভযাকব �ম্�ত্যাকদি �যাে যথক� যেৌন এবং অন্যান্ 
ধিকনি সরেংসতযাি ঝঁুর�কত থযা�কত পযাকি;;

  প্যায়শই, সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীি  সযাকথ �যাে্�িভযাকব 
অব্যােত যেযাগযাকেযাগ রনরচিত �িযাি জন্ য�যানও ব্বস্যা বযা 
পধেরত যনই;

  য�স ব্বস্যাপনযাি জন্ যিরযা ইনপুর পে্যাতিভযাকব এ�ীভূত নযা 
েওয়যা , ধযািযাবযারে�ভযাকব আপকির নযা �িযা এবং সযাধযািণত 
ব্রক্তগত তথ্ সুিক্যায় জযাতীয় আইন রবকবচনযা �কি সঞ্িংস-
তোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি �কিযা-আকপি জন্ দযায়ী
য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাি �যাকে সেকজ প্কবশকেযাগ্ েয় নযা।

প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর ঘোটঞ্ত

প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযা পুরিশ েয়কতযা অবগত নয় যে এ�টি 
যমরিক�ি পিীক্যাি জন্ এ�টি পুরিশ �ম্ বযা তযাকদি অরভ-
যেযাকগি রিরখত স্ী�ৃরত প্কয়যাজন েযা অপিযাকধি প্মযাণ রেকসকব  
ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি;;

  েখন এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবঁকচ থযা�যা  নযািী বযা 
�রথত অপিযাধীি অক্মতযা থযাক�, তখন প্রতররিয়যা জযানযাকনযা  
�ম্�ত্যাকদি সমথ্ন �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় প্রশক্ণ এবং 
সংরলেষ্ট প্করযা�িগুরি েকথষ্ট অন্তভ্ুক্ত নয়;

  �ী �যািকণ পযারিবযারি� সরেংসতযা েয়, �ীভযাকব সম্পক�্ি 
সরেংসতযা চরিযা�যাি েকত পযাকি এবং য�ন র�েু অংশীদযািিযা 
অবমযাননযা�ি সম্প�্ক� সেকজ েযাক়ি  নযা যস সম্পক�্ পে্যাতি  
সযাধযািণ জ্যাকনি অভযাব। এই জ্যান যগ্�তযাকিি প্কয়যাজনীয়তযা 
এবং য�ন যগ্তিযাি সবকচকয় �যাে্�ি প্রতররিয়যা েকত পযাকি নযা 
উভয় এিই জটিিতযা  তুকি ধিকত পযাকি।

সং ো এবং �ো�োকমো

সংজ্যা এবং �যাঠযাকমযা পুরিশ এবং সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /
যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তি মকধ্ প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি জন্ এ�টি 
সযাব্জনীন সংজ্যা নযা থযা�যায়, ESP �যাঠযাকমযা রন্রিরখত রববিণ 
প্কয়যাগ �কিতঃ: 

প্রোথঞ্ম� করোগোকরোকগর মকি্য রকয়কছ পঞু্লশক� ঞ্রকপোট্
�রো, ঞ্রকপোকট্র নঞ্থিুতি�রন (িকুকমকটিশন), ক�ৌজদোঞ্র 
মোমলোর ঞ্নব ন (করঞ্জক শন), আইনজীবীকদর দ্োরো 
প্রদতি উপকদষ্টো পঞ্রকষবো, কদওয়োঞ্ন মোমলো নঞ্থিুতি, বো 
রোষ্ট্রীয় ক্ষঞ্তপরূণ প্র�ক  �রো প্রশোসঞ্ন� আকবদন, এবং 
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বক্স-   
VAWG সম্পক�্ িুল িোরণো

ধষ্ণ সম্পক�্ প্চরিত ভুি ধযািণযা:

  িষ্ণ এর সোকথ অপঞ্রঞ্েত, শোরীঞ্র� বল এবং শোরীঞ্র� আঘোত জঞ্ডত। সযাধযািণত দশৃ্মযান শযািীরি� আঘযাত েযা়িযা ধষ্ণ 
এি সযাকথ জর়িত ব্রক্তক� সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যচকন।

  িষ্ণ লোলসো বো আকবকগর অপরোি। ধষ্ণ েকচ্ সরেংসতযা এবং আগ্যাসকনি এ�টি �যাজ যেখযাকন অপিযাধী যেৌনতযাক� অ  রেকসকব 
ব্বেযাি �কি  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরীর  উপি ক্মতযা ও রনয়ন্ত্রণ �যাকয়ম �কি।

পযারিবযারি� সরেংসতযা সম্পক�্ প্চরিত ভুি ধযািণযা: 

  ঞ্�ছু নোরী পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোক� উকস্ কদয় বো মকন �কর কর এটি কপ্রকমর প্র�োশ এবং ঞ্নর্োঞ্তত িবোর মকতো তঃ গকবষ�িযা 
যদকখকেন যে অকন� রনে্যারতত নযািীিযা  নীিব  থযাক�ন, শযািীরি� রনে্যাতন সে্ �কিন এবং রবরভন্ন �যািকণ সম্পক�্ি মকধ্ 
থযাক�ন, েযাি মকধ্ িকয়কে: তযাকদি েযাওয়যাি য�যান জযায়গযা যনই, আরথ্�ভযাকব তযািযা অপব্বেযাি�যািী সঙ্গীি উপি রনভ্িশীি, 
তযািযা এইরযা মকন �কিন এটি রশশুকদি জন্  ভযাি এবং সযামযারজ� �িকঙ্ি ভকয়।  

  মদ এবং মোদ� পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর প্রিোন �োরণ তঃ েরদও পযারিবযারি� সরেংসতযাি প্যায় ৫০ শতযাংশ ঘরনযায় মদ জর়িত বকি 
মকন েয়, তকব  মদ্প নযা থযা�যা অবস্যায় অপিযাধীিযা প্যায়শই তযাকদি সঙ্গীক�   রনষু্িভযাকব  িযার ত �কি। মকদি অপব্বেযাি 
এ�টি ঝঁুর�ি �যািণ েযা বযাধযা যদবযাি ক্মতযা দব্ুি �কি  স্যামী - ীি পযারিবযারি� অত্যোেোকর অবদযান িযাকখ, র�  অ্যািক�যােি 
এবং মযাদ� পযারিবযারি� সরেংসতযাি �যািণ নয়।

  শোরীঞ্র� ঞ্নর্োতন পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর সবকেকয় মোরো � প। গকবষণযা ইরঙ্গত যদয় যে পযারিবযারি�  সরেংসতযা শযািীরি�, 
আকবগ সংরিযান্ত/ মযানরস�, অথ্ননরত� এবং যেৌন প্�ৃরতি েকত পযাকি। যবরশিভযাগ  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীিযা  স্ী�যাি �কিন 
যে আকবগ/মযানরস� রনে্যাতন তযাকদিক� শযািীরি� রনে্যাতকনি যচকয় আিও গুরুতি এবং গভীিভযাকব প্ভযারবত �কি।

  কর সব পরুুষ তোকদর সঙ্গীকদর অত্যোেোর �কর তোরো সোিোরণত মোনঞ্স�িোকব অসসু্। পুরুষকদি উপি র রন�যাি গকবষণযা েযািযা 
তযাকদি সঙ্গীকদি  উপি অত্যাচযাি �কি এই দরৃষ্টভরঙ্গ সমথ্ন �কি নযা।  নযািী  রনে্যাতন�যািীকদি অরধ�যাংশই মযানরস� যিযাকগ 
ভুগকেন নযা - অরধ�যাংশই যবশ সযাধযািণ পুরুষ বকি মকন েয়। 

  কবঞ্শরিোগ অত্যোেোরী ব্যথ্ পরুুষ রোরো অন্যকদর সোকথ তোকদর সমস্ত সম্পক�্র কক্ষকত্র ঞ্িং । গকবষণযা ইরঙ্গত �কি যে, রনে্যা-
রতত নযািীকদি  মকতযা, রনে্যাতন�যািী পুরুষিযাও প সমযাকজি রবরভন্ন   স্তি যথক� আকস।

  ঞ্�ছু সংসৃ্ঞ্তকত ঞ্নর্োতন গ্রিণকরোগ্য। সরেংসতযা �খনই দ্  সমযাধযাকনি গ্েণকেযাগ্ পধেরত নয়। প্কিযাচনযা েযাই যেযা� নযা য�ন, 
স্যামী/ ীি এক� অপিক� শযািীরি�ভযাকব আরিমণ �িযাি অরধ�যাি যনই।

  পোঞ্রবোঞ্র� ঞ্বকরোি এ�টি ব্যঞ্তিগত ঞ্বষয় এবং পঞু্লশ, স্োস্্য, কপশোজীবী বো সমোজ�ম কদর  জঞ্ডত �রোর পঞ্রবকত্ দম্প-
ঞ্তকদর মকি্য ঞ্ন ঞ্তি �রো উঞ্েত।  পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীিযা  প্যায়ই চিম মযারেযায় শযািীরি� সরেংসতযা, মযানরস� 
রনে্যাতন এবং মযানরস� আঘযাকতি সমু্খীন েয় রবধযায় �কয়জ মযাস বযা এমনর� বেি পযাি েকয় েযায় সযােযাে্ চযাইকত।  সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািীিযা  ব্রক্তগতভযাকব তযাকদি রবকিযাধ রন রত্ি যচষ্টযা �কি ব্থ্ েবযাি পকিই পুরিশ, স্যাস্্ �ম   বযা সমযাজ�ম কদি 
�যাকে রনে্যাতকনি প্রতকবদন  দযারখি �িকত আকস।

  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োরনোরীরো  সঞ্ত্যই েোইকল সঞ্িংস সম্প�্ ত্যোগ �রকত পোকর। তযাকদি ধম য় এবং/অথবযা সযাং-
সৃ্করত� রব যাকসি পরিকপ্রক্কত, পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীিযা  রব যাস �কি  যে রনে্যাতন প্রতটি রববযাকেি অংশ। 
েরদ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী  এমন পরিকবকশ ব়ি েয় যেখযাকন পযারিবযারি� সরেংসতযাক� প্ য় যদওয়যা েয়, তযােকি স বত যস 
অবমযাননযা�ি সম্পক�্ি মকধ্ই থযা�কব। তদপুরি, রনে্যারতত নযািীিযা   সযাধযািণত যবশ �কয়�টি �যািকণ বযার়ি ত্যাগ �িযা যথক� 



90 | চতুথ্ অধ্যায়

ঞ্বক দ, কি�োজত এবং/অথবো জরুরী আকবদন।13

এরযা উকলেখ �িযা খুবই গুরুত্বপূণ্ যে  VAWG- সংরিযান্ত ব্যাপযাকি
রবচযারি� সুিক্যা চযাওয়যাি সময় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /জীরবত 
ব্রক্তিযা দযারয়ত্বপ্যাতি �ত্ৃপক্  রেকসকব পুরিকসি সযাকথ সব সময় 
প্যাথরম� ভযাকব জর়িত থযাক� নযা। পুরিশ েযা়িযাও, সি�যারিভযাকব 
প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযাকদি মকধ্ অর রনব্যাপ�, সযামরি�, স্যাস্্ 
যস কিি যপশযাজীবী, ওয়যান প যসন্টযাকিি �ম , যেল্পিযাইন এবং 
এমনর� ইন্টযািকনর মধ্স্তযা�যািী অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযাকদি  যেই যেযা� য�ন পুরিকশি জন্ 
সব্যাকগ্ অগ্যারধ�যাি েকচ্, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  নযািীি  রনিযাপত্যা 
রনরচিত �িযা। এি মকধ্ িকয়কে তকথ্ি যগযাপনীয়তযা রনরচিত 
�িযা, এবং গৃেীত পদকক্কপি অরনচ্যা�ৃত �িযা�কিি পূব্যাভযাস 
�িযা এবং তযা যমযা�যাকবিযা �িযা েযাকত আিও ক্রতি স যাবনযা যিযাধ  

১৩  Module 3: Justice and Policing, Essential Services Package 
for Women and Girls Subject to Violence: Core Elements and 
Quality Guidelines (United Nations Joint Global Programme on 
Essential Services for Women and Girls Subject to Violence, 
2015).

�িযা েযায়। যেখযাকন পুরিশ অপিযাধীকদি �ম ্সম্পক�্ জযানত, বযা
জযানযা উরচত রেি যেখযাকন  VAWG- য� েথযােথভযাকব প্রতকিযাধ 
�িকত, সুিক্যা রদকত এবং সযা়িযা রদকত ব্থ্ েকি তযা িযাষ্ট্রীয় 
দযায়বধেতযা সৃরষ্ট �িকব।

14

VAWG- এি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্
রিকপযাট্িংকয়ি সমস্ত সযাধযািণ সুকেযাগ সম্পক�্ পুরিশক� ভযািভযাকব 
অবগত থযা�কত েকব এবং পুরিশ �ম�্ত্যা নযা থযা�যা�যািীন প্থম 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযা ব্রক্তি সমবিয় রনরচিত �িকত েকব, েযাকত 
‘যচইন-অ�-�যাস্তিী’ পধেরত অনসুযাকি প্মযারণত তথ্ এবং 
উপযাদযান স্যানযান্তি �িযা েয়। 

েখন VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীিযা  এ�টি 
অনযানষু্যারন� প্ররিয়যাি মধ্ রদকয় েযাওয়যাি রসধেযান্ত যনয়, যেমন 
মধ্স্তযা, বযা এ�টি অনযানষু্যারন� প্ররিয়যাি অধীকন, তখন 
প্মযারণত তথ্ এবং উপযাদযান সুিরক্ত �িযা আিও চ্যাকিরঞ্জং 
েকয় ওকঠ। মধ্স্তযা  েখন VAWG সংরিযান্ত রবষয় যমযা�যাকবিযাি 
চ্যাকনি েকয় ওকঠ তখন পুরিশ ম্যাকনজযািকদি রনরচিত �িকত 
েকব যে তযাকদি �ম  এবং অপরিেযাে্ পরিকষবযা অংশীদযািকদি 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি মকুখযামরুখ েওয়যাি 
ঝঁুর� এবং চ্যাকিঞ্জ সম্পক�্ স্পষ্ট ধযািণযা িকয়কে।

প্যাসরঙ্গ� আন্তজ্যারত� মযানদকণ্ডি সযাকথ সঙ্গরত যিকখ, জযারতসংঘ 
VAWG- এি যক্করে মধ্স্তযা এ়িযাকনযাি রবষকয় সুস্পষ্ট রনকদ্শনযা 

১৪  িযাকষ্ট্রি মযানবযারধ�যাি সংরিযান্ত বযাধ্বযাধ�তযা েি এরযা রনরচিত �িযা 
যে, িযাষ্ট্রীয় এবং অ-িযাষ্ট্রীয় একজন্ট উভয়ই নযািীি প্রত দ্বষম্ বযা 
সরেংসতযাি সংরিযান্ত যে  য�যাকনযা ধিকণি �যাজ যথক� রবিত থযা�কব। 
এই �যাঠযাকমযাি মকধ্, নযািীকদি রবরুকধে  স�ি প্�যাি দ্বষকম্ দিূ �িযা 
সংরিযান্ত �নকভনশকনি অনকুচ্দ-২ (ই) অনসুযাকি অ-িযাষ্ট্রীয় অনঘুর� 
বিকত ব্রক্তগত  য�যাম্পযারনসে ব্রক্তক�  অন্তভ্ুক্ত �কি। নযািীি প্রত 
সরেংসতযা দিূী�িকণি যঘযাষণযাপকরেি অনকুচ্দ-৪ (গ) অনসুযাকি, নযািীকদি 
প্রত সরেংসতযা যিযাধ, তদন্ত এবং শযারস্ত যদওয়যাি জন্ িযাষ্ট্রগুরিক� েথযােথ 
পরি ম �িকত েকব।

রবিত থযাক�। এি মকধ্ থযা�কত পযাকি প্রতকশযাকধি ভয়, সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযা, আরথ্� রনভ্িতযা, সযামযারজ� �িঙ্, মযানরস� 
রনভ্িতযা এবং দব্ুি আত্সম্যান।

  ঞ্শ রো সোিোরণত পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িয় নো এবং ঞ্িংসো � িকলও বোঞ্ডকত বোবো থো�ো িোকলো। অবমযাননযা�ি 
বযার়িকত বসবযাস�যািী রশশুিযা রনকজিযাই রনকজকদি রনে্যাতকনি  স যাবনযা যবরশ থযাক� এবং সরেংসতযাি ঘরনযাি সময় তযািযা আঘযাকতি 
ঝঁুর�কত থযাক� এবং ট্মযাি িক্ণগুরি তযাকদি মকধ্ রব�যাকশি ঝঁুর�কত থযাক�।  গকবষণযায় যদখযা যগকে যে সরেংস বযার়িকত থযা�যা 
রশশুকদি মদ এবং/অথবযা মযাদ� যসবন এবং র�কশযাি অপিযাকধি ঝঁুর� যবরশ। তযািযা এরযাও রশখকত পযাকি যে মযানষু েখন অন্ক� 
গযারি যদয় তখন তযািযা সমস্যায় পক়ি নযা।

সূরে: Handbook on Effective Police Responses to Violence Against Women (UNODC, 2010) p. 18 and Handbook 
on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls (UNODC and UN Women, 2014) p. 31 

এ�জন প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো  �ম্�ত্োর �োকছ প্রত্যশো 
থোক� ঞ্তঞ্ন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এবং তোকদর সন্তোনকদর 

ঞ্নরোপদ রোখকবন  পঞু্লঞ্শংকয়র প্রঞ্তঞ্ক্য়োর প্রঞ্ত তোকদর 
আস্ো শঞ্তিশোলী �রকত সিোয়তো �রকবন  িঞ্বষ্যকতর ঝঁুঞ্� 
মলূ্যোয়ন �রকব রোকত বোঞ্িনী তোকদর দীঘ্কময়োকদ ঞ্নরোপদ 
রোখকত পোকর  ঘটনো তদন্ত �রকবন  এবং  প্রঞ্সঞ্�উশনক� 

সিোয়তো �রোর জন্য জন্য প্রমোণ সংগ্রি �রকবন।
Everyone’s business: Improving the police response to domestic abuse 

(HCIM, 2014)

https://www.unodc.org/%20%20documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-02565_Ebook_new.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-02565_Ebook_new.pdf


91 | চতুথ্ অধ্যায়

প্দযান �কিকে (বসে-৪ যদখুন)।
15

 ইএসরপ সত�্ �কিকে এই 
মকম ্যে, মধ্স্তযা বযা পুনরুধেযািকেযাগ্ ন্যায়রবচযাি য�বিমযারে যসই 
যক্করেই অনকুমযারদত েওয়যা উরচত যেখযাকন য�যানও শরক্ত, চযাপ বযা 
ভয়ভীরত ব্বেযাি �িযা েয়রন, এবং র�েু নূ্ নতম প্কয়যাজনীয়তযা 
প্রতষ্যা �িযাি রনচিয়তযা িকয়কে, েযাি মকধ্ িকয়কে:

  প্ররিয়যাটি অবশ্ই অপিযাধীি ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যাি মকতযা সরেং-
সতযাি রশ�যাি নযািীকদি  রনিযাপত্যাি জন্ এ�ই বযা অরধ� 
ব্বস্যা প্দযান �িকব;

 অপিযাধী দযায় স্ী�যাি �কিকে;

১৫  See the ESP (Module 3, essential service 4.9); Streng-
thening Crime Prevention and Criminal Justice Response 
to Violence against Women (UNODC, 2014), p. 77-
78); A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming (UN Women et al., 2018) ps.232-235.

 রবচযাি পরিকষবযা প্দযান�যািী অনকুমযাদন �কিকে;

 মধ্স্তযা�যািীিযা প্রশরক্ত এবং যেযাগ্;

  এ�টি দ্বধ ঝঁুর� মিূ্যায়ন রনধ্যািণ �কিকে যে মরেিযা উচ্চ 
ঝঁুর�কত যনই;

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� প্ররিয়যা সম্পক�্ 
সমূ্পণ ্ অবরেত �িযা েকয়কে এবং যস মধ্স্তযা অনকুমযাদন 
�কিকে;

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা  ব্রক্ত অংশগ্েকণ সম্রত 
রদকয়কে।

বক্স-
VAWG কক্ষকত্র মি্যস্তোর ঞ্বপদ

মধ্স্তযা (�খনও �খনও ‘সমকঝযাতযা’ রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়) আনষু্যারন� এবং অনযানষু্যারন� উভয় যক্করেই ব্বেযাি �িযা েয় 
এবং VAWG এি যক্করে, রবকশষ �কি পযারিবযারি�  সরেংসতযা/আন্তব্রক্ত� সরেংসতযাি যক্করে অত্ন্ত সমস্যােুক্ত এবং প্�ৃতপকক্ 
রবপ ন� েকত পযাকি:

  নযািীকদি  রবরুকধে সরেংসতযাি যক্করে দিগুকিযাি মকধ্ েযামিযা, সরেংস ভয় যদখযাকনযা, এবং/অথবযা রনয়ন্ত্রণ, অপমযানজন� বযা 
অপমযানজন� আচিকণি উপি রভরত্ �কি; অসম ক্মতযাি সম্প�্ জর়িত,;

  মধ্স্তযা অনমুযান �কি যে দিগুরি সমযান সম্পদ এবং ক্মতযা রদকয় প্ররিয়যাটিি প্কয়যাগ �কি - েযা প্যায়ই এই পরিরস্রতকত েয় নযা। 

েযাইকেযা�, যেকেতু অকন� যদকশ মধ্স্তযা ব্বেযাি �িযা েয়, ইউএনওরিরস সুপযারিশ �কিকে যে মধ্স্তযাি উপযাদযানসে যে য�যান 
ন্যায়রবচযাি সংস্কযাি উকদ্যাগ �কঠযািভযাকব রন্রিরখত মযানদণ্ড যমকন চিকত েকব:

  মধ্স্তযাি সুরবধযায় জর়িত স�িক� VAWG, রবকশষ �কি পযারিবযারি� সরেংসতযা/IPV- এি গরতশীিতযাি প্রশক্ণ যদওয়যা উরচত; 

 প্রশক্ণ ঝঁুর� মিূ্যায়ন পরিচযািনযাি উপি মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত; 

 স্যামীি রনে্যাতকনি যক্করে েযাচযাই�ৃত ঝঁুর� মিূ্যায়কনি রুিস (সিঞ্জযামগুরিি) প্স্তুত ও প্কয়যাগ। 

সযাধযািণভযাকব, ইউএনওরিরস নযািীকদি  রবরুকধে সরেংসতযাি যক্করে মধ্স্তযা এবং অন্যান্ পুনব্যাসনমিূ� ন্যায়রবচযাি অনশুীিকনি 
জন্ েথযােথ রনকদ্রশ�যা সুপযারিশ �কি, যেমন:: 

  পুনব্যাসনমিূ� রবচযাি প্ররিয়যা অবশ্ই অপিযাধীি ন্যায় রবচযাি প্ররিয়যাি মকতযা  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরীর  রনিযাপত্যাি জন্ 
সুিক্যাি এ�ই ধিকণি বযা অরধ� শরক্তশযাি ব্বস্যা প্দযান �িকব;  

  পুনব্যাসনমিূ� রবচযাি প্ররিয়যাি যি�যাকিি অপিযাধীি রবরুকধে অপিযাকধি অরভকেযাগ আনযাি পকি এবং প্রসর�উরি বযা তদন্ত�যািী 
রবচযািক�ি অনকুমযাদকনি পকি �িযা েয়; 

 প্রশরক্ত এবং যেযাগ্ �ম কদি দ্যািযা রনণয়্ �িযা যে মযামিযাটি উচ্চ ঝঁুর�পূণ ্নয়; য়; এবং

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  নযািী সমূ্পণর্ূকপ অবরেত এবং সম্রত রদকয়কেন।
উ স  - Source: ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Response to Violence against Women’ (UNODC, 2014) and ‘A Study for 
Creating a Multidisciplinary Response Mechanism to Violence Against Women in Egypt’ (UNODC, 2015)

উ স: A Study for Creating a Multidisciplinary Response Mechanism to Violence Against Women in Egypt (2015). UNODC  
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সযাধযািণত, অপিযাকধি ঘরনযাস্কি প্থম আরধ�যারি� বযা প্থম 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযা ব্রক্তি পধেরত এবং সংরলেষ্ট �ত্ব্ সম্পক�্ 
রবস্তযারিত জযানযাি জন্ জযাতীয় প্করযা�ি

16

রবদ্মযান থযাক�, অথবযা
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা নযািীবযা এ�জন সযাক্ীি �যাে
যথক� প্থম যে সিযাসরি VAWG সম্পক�্ তথ্ পযায়।

প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ এই জযাতীয় প্করযা�িগুরি 
সযাধযািণভযাকব পুরিশক� এ�টি রনিযাপদ ও শযান্ত পরিকবশ প্দযাকনি 
রদক� পরিচযারিত �িকব, েযাি মযাধ্কম তযািযা সেযায়�ভযাকব 
শুনকব, সেযানুভূরত যদখযাকব, রবচযাি �িকব নযা, রমথ্যা প্রত রত 
নযা রদকয় আ যাস প্দযান �িকব এবং রচর� সযা যসবযা এবং অন্যান্ 
সেযায়তযাি প্কবশযারধ�যািক� (অ্যাকসেস) উ সযারেত �িকব। এই 
ররিয়যাগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী য�রন্দ্র� পধেরতি সযাকথ 
সযামঞ্জস্পূণ্।

১৬  প্থম প্রতররিয়যাি প্করযা�কিি উরচত পুরিশ সযারভ্কসি তদন্ত পধেরত 
অনসুযাকি প্মযাণ সংগ্ে �িযা এবং সংিক্ণ �িযা, েযাি মকধ্ থযা�যা উরচত 
দিগুরিি �যাে্রিম এবং বক্তকব্ি রবস্তযারিত যনযার এবং রবস্তযারিত ঘরনযাি 
রিকপযার্, য�যান অরভকেযাগ আনযা যেযা� বযা নযা যেযা�, অথবযা অপিযা-
যধি অরভকেযাগ আকে। যদখুন: Strengthening Crime Prevention 
and Criminal Justice Response to Violence against Women 
(UNODC, 2014))।

তযাকদি রনকদ্শনযায়, ‘মযানবযারধ�যাি তদন্ত রনকদ্রশ�যা ও অনুশীিকন
এ�টি রিঙ্গ দরৃষ্টভরঙ্গ’, জযারতসংকঘি মযানবযারধ�যাি �রমশকনি 
অর�স (UNOHCHR) েযা রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা (GBV) 
যেমন যেৌন এবং রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি তদন্ত �যাজ �কি 
উকলেখ �কিকে যে “ য�যান ক্রত নযা �িযা” “িু যনযা েযাম্” নীরত 
রিঙ্গ গরতশীিতযা এবং সযাংসৃ্করত� রনয়মগুরিি েথযােথ মূি্যায়ন-
যনি উপি যজযাি রদকয়কে েযা ক্রতগ্স্তকদি এবং সযাক্ীকদি পুনিযায় 
আঘযাত �িযা বযা �িঙ্, সরেংসতযা এবং �রথত অপিযাধীকদি 
অথবযা সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা ব্রক্তি পরিবযাকিি বযা সম্প্রদযা-
যয়ি েযাকত প্যারন্ত��িণসে আিও ক্রতি সম্ুখীন �িকত পযাকি।

17

এই রনকদ্রশ�যা প্স্তযাব �কি যে এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/ যবকঁচ থযা�যা বযা GBV এি সযাক্ীি সযাক্যা �যাকিি আকগ, 
রবকশষ �কি স যাব্ দব্ুি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নযািীকদি সযাকথ, 

১৭  Integrating a Gender Perspective into Human Rights 
Investigations Guidance and Practice (UN Office of the High 
Commissioner for Human Rights, New York and Geneva, 
2018), see: https://www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHR
Investigations.pdf 

েরব যসৌজকন্ জযারতসংঘ /মযাট্িন যপকির)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
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সযাক্যা �যািগ্েণ�যািীকদি দ্যািযা রন্রিরখত রবষয়গুরি রবকবচনযা
�িযা উরচততঃ

18

: 

  তদন্ত�যািী দকিি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ এবং/অথবযা অবরেত �িযাি 
�কি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর / যবকঁচ থযা�যা নযািী পরিবযাি বযা
সম্প্রদযাকয়ি েযাকত প্রতরেংসযা, প্যারন্ত�তযা, �িঙ্, সরেংসতযা 
অনভুব �িকত পযাকি র�নযা;

  য�যান ঘরনযা মযামিযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্এবং সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বযা সযাক্ী প্কয়যাজনীয় তথ্ প্দযান �িকত 
পযাকি র�নযা;;

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বযা সযাক্ী ইকতযামকধ্
অন্ �ত্ৃপক্সে তযাকদি �যাকে এ�টি রববরৃত রদকয়কেন র�নযা তযা 
েযাচযাই �িযা এটি মিূ্যায়ন �িযাি জন্ যে তযাক� আবযাি আঘযা-
তমিূ� ঘরনযা পুনরব্কবচনযা �িকত বিযা প্কয়যাজন আকে র�নযা;;

  েরদ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী  বযা সযাক্ী  �ষ্ট পযায় তযােকি
তদন্ত�যািী �ম�্ত্যা র�ভযাকব েথযােথ প্রতররিয়যা জযানযাকত েকব 
যস সম্পক�্ জযাকন র� নযা;

  তদন্ত�যািী �যাউকন্সরিং এবং অন্যান্ পরিকষবযাি যি�যাকিি 
সম্পক�্ জযাকনন র�?

জযারতসংকঘি ওএইচরসএইচআি গুরুত্ব সে�যাকি উকলেখ �কিকে যে 
এ�ই সমকয়, তদন্ত�যািীকদি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা
ব্রক্তকদি চযারেদযা বযা অবস্যাি রবষকয় অনমুযান �িযাি ব্যাপযাকি 
সত�্ েওয়যা উরচত-যেমন ধকি যনওয়যা যে যেৌন সরেংসতযাি  
রশ�যাি স�ি নযািীিযা  তযাকদি অরভজ্তযা পুনিযাবরৃত্ �িযাি প্ররি-
য়যাটিকত মযানরস�  আঘযাত পযাকব।

19

রনকদ্রশ�যায় আিও বিযা েকয়কে 
যে েখন সযাক্যা �যািগুরি পু যানপুু ভযাকব পরিচযারিত েয়, প্ররিয়যায় 
রনে্যাতকনি রশ�যাি/ স�ি নযািী  রনকজ রনকজই  আকিযাগ্ িযাভ 
�িকব এবং  ক্মতযায়ন েকত পযাকি।

20

ইউএনকপযাি তযাি যজন্যাি রুির�করি অংশ রেসযাকব ধষ্ণ ও যেৌন 
অপিযাকধি পুরিশ তদকন্তি মকিি ্যান্যাি্ অপযাকিটিং প্রসরিউস 
(এসওরপ) -এি অংশ রেকসকব সযাক্যা �যাকিি রনকদ্শনযাও রদকয়কে।

21

এই মকিি এসওরপ প্যাথরম� রিকপযার্ যথক� শুরু �কি তদন্ত, ত্বিযা-
বধযান এবং রন রত্ি মযাধ্কম ধষ্ণ ও যেৌন অপিযাকধি তদকন্তি 
জন্ এ�টি ব্যাপ� রদ�রনকদ্শনযা প্দযান �কিকে। 

১৭ Ibid.
১৯ Ibid.
২০ Ibid.
২১  See Project Tool 97 in ‘Procedures on Police Investigations’ 

(UNPOL Gender Toolkit Compendium of Project Tools, 2015), 
ps. 272-291.

VAWG- এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
 কবঁকে থো�ো স�ল নোরীর সোকথ 
�োর্�র এবং পর্োপ্ত প্রোথঞ্ম� 
করোগোকরোকগর জন্য ব্যবস্োপনো 
সংক্োন্ত করোগ্যতো
এরযা খুবই গুরুত্বপূণ্ যে �মযান্যাি বযা পুরিশ ম্যাকনজযািিযা বঝুকত
পযাকিন এবং তযাকদি দকিি �যাকে এই বযাত্যা যপ্িণ �কিন যে 
পুরিকশি সযাকথ প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি অরভজ্তযা খুবই রম । পুরিশ ম্যাকনজযািকদি তযাকদি 
�ম কদি ক্রত�ি পরিণরত িকয়কে এমন যনরতবযাচ� মকনযাভযাব, 
�ম ্এবং আচিকণি প্রত সত�্ থযা�কত েকব।

VAWG- এি সরেংসতযাি  রশ�যাি/ নযািীক�  গ্েণ �িযাি 
অকন� যক্করে, পুরিকশি সুরবধযাগুরি নযািী  বযা যমকয়কদি উপকেযাগী 
নযা েওয়যাি �যািকণ তযািযা রিকপযার্ �িকত ইচ্�ু েয় নযা, এবং 
এটি যঘযারকত পযাকি  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি 
উপরস্রতকত সেযায়তযা �িযাি জন্ উপিব্ধ VAWG- এি স ক  
প্রশক্ণপ্যাতি নযািী  �ম�্ত্যা  এবং/অথবযা �ম�্ত্যাকদি নযা থযা�যা 
যথক� শুরু �কি, প্রতররিয়য়যা সিঞ্জযামগুরিি অভযাব, ধষ্কণি 
ঘরনযায় েরদ এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
তযা ক্রন� রচর� সযাি প্কয়যাজন েয় যসই সময় পরিবেকনি 
অভযাকবি �যািকণ।

তযােযা়িযা, অকন� যক্করে, এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ
েযাওয়যা ব্রক্তি সযাকথ প্থম যেযাগযাকেযাগ েয় অপ্যারতষ্যারন� 
ন্যায়রবচযািী অনঘুর�কদি যেমন রতে্বযােী এবং রব যাস রভরত্� 
যনতযা, পরিবযাকিি সদস্ এবং সম্প্রদযাকয়ি প্ধযানকদি সযাকথ। 
আনষু্যারন� রবচযাি ব্বস্যা সব জনকগযাষ্ীি জন্ অ্যাকসেসকেযাগ্ 
নযাও েকত পযাকি। তবওু, সমযাধযানগুরি পযাওয়যা যেকত পযাকি, র�  
এি জন্ স্যানীয় সম্প্রদযায়, সম্প্রদযাকয়ি যনতৃবনৃ্ বযা �ত্ৃপকক্ি 
সযাকথ অংশীদযারিকত্বি প্কয়যাজন েকব এবং র�েু যক্করে, র্যারসে 
পরিকষবযাসে স্যানীয় যবসি�যারি য�যাম্পযারনি সযাকথ ।

পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবরুকধে পুরিকশি প্রতররিয়যা সম্পক�্ 
২০১৪ সযাকথ ইউক� যেযাম অর�কসি প্রতকবদকন যদখযা যগকে যে 
এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি যসবযাি 

�োর্�র ত োবিোন এবং প্রঞ্শক্ষণ নো থো�োয়, রতুিরোকজ্যর 
পঞু্লশ সোডো কদওয়োর �ম্�ত্োর করোগ্যতো এবং সোমকথ্্যর 
ঞ্বষয়টিক� (এ�টি পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর আ োকন) প্রোয় 

সম্পণ্ূ কপ সকুরোকগর উপর কছকড  ঞ্দকয়ঞ্ছল ।
ইউক� এইচএমআইরস ২০১৪ (এখন মেযামযান্ �নক বিুযারি এবং �যায়যাি অ্যান্ 

যিসর�উ সযারভ্স ইন্সকপ কির) 
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মযান সমূ্পণভ্যাকব উপরস্ত পুরিশ �ম�্ত্যাি সেযানভূুরত, যবযাঝযাপ়িযা
এবং প্রত রতি উপি রনভ্ি �কি। 

22

প্রতকবদকন উকলেখ �িযা েকয়কে যে �যাে্�ি ত্বিযাবধযান এবং 
প্রশক্ণ েযা়িযাই, েুক্তিযাকজ্ি পুরিশ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা  �ম�্-
ত্যাি যেযাগ্তযা এবং সক্মতযাি রবষয়টিক� প্যায় সম্পূণ ্সুকেযাকগি 
উপি যেক়ি রদকচ্।  এি অথ্ এই যে, পুরিকশি �যাে যথক� 
সবকচকয় দব্ুি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা যেসব ব্রক্তিযা যসবযা 
যপকয়রেি যপকয়রেকিন যসগুরি রেি িরযারিি সমতুি্।

23

প্থম পরিরচরতকত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সযাকথ অরভন্ন এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি সমৃ্পক্ততযা রনরচিত �িকত 
সযােযাে্ �িযাি জন্, আচিণগত দক্তযাি এ�টি তযারি�যা 
নীকচ যদওয়যা েকয়কে। এই তযারি�যাটি প্স্তুকতি সময় রব  স্যাস্্ 
সংস্যাি Strengthening the medico-legal response to 
sexual violence (2015) এবং Blueprint for Action: An 
Implementation Plan for Criminal Justice Systems to 
Prevent and Respond to Violence against Women (রিযাইম 
রপ্কভনশন অ্যান্ ররিরমনযাি জযার স যিসপন্স রু ভযাকয়যাকিন্স �ি 
উইকমন, (ইউএনওরিরস, ২০১৪) শীষ্� প্�যাশনযায় অন্তভ্ুক্ত) 
দ্যািযা অনপু্যারণত েকয়কে।

24

এই তযারি�যাটি আন্তজ্যারত�ভযাকব স্ী�ৃত আচিণ এবং মূি্
(মযান) রনধ্যািণ �কিকে এবং বণ্নযা �কিকে যে র�ভযাকব 
আপনযাি দি প্থম সযা়িযা দযান�যািী রেকসকব VAWG অপিযাকধি 
সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি প্রতররিয়যা 
জযানযাকব। এটি আন্তজ্যারত� মযান যথক� উ ূত েওয়যা প্ত্যাশযাি 
মূি উদযােিণ প্দযাকনি জন্ প্স্তুত �িযা েকয়কে,
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, এবং এ�ই 
সযাকথ মূি্কবযাধ, দ্নরত�তযা এবং অখণ্ডতযাি রবষকয় আপনযাি 
জযাতীয় পুরিশ সংস্যাি নীরতগুরিক� পরিপূি� এবং শরক্তশযািী 
�কিকে।

সোডো প্রদোন�োরী �ম্�ত্োরো ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ অপরোকির প্র-
ঞ্তকবদকনর মোি্যকম নোরীকদর  এবং কমকয়কদর ঞ্রকপোট্িংক� 
উৎসোঞ্িত এবং সিজতর �করকছ, তযাকদি প্রঞ্ত সিোয়তোর 
প্রঞ্ত ঞ্ত প্রদশ্ন �করকছ, তোকদর সমথ্ন �করকছ এবং 
তযাকদি আত্রব যাস দ্তরি �কিকে এই মকম ্যে দ্বষম্, পক্পযাত 
বযা অস্যাভযারব�তযাি েযা়িযাই তযািযা ন্যায়রবচযাি পযাকব-এই রবষয়গুরি  

২২  ‘Everyone’s business: Improving the police response to 
domestic abuse’ (HMIC, 2014). 

২৩ Ibid.
২৪  Strengthening the Medico-legal Response to Sexual Violence 

(WHO and UNODC, 2015)
২৫  Code of Conduct for Law Enforcement Officials, adopted by 

General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, 
see: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/
instruments/code-conduct-law-enforcement-officials

রনরচিত �িযাি সময় পঞু্লশ ম্যোকনজোরো �ম্ক্ষমতো দক্ষতোর
এ�টি অসম্পণ্ূ তোঞ্ল�ো ঞ্িকসকব এটি তোঞ্ল�োটি উকলেখ, 
প্কয়যাগ এবং প্রেোর �রকত পোকর। পরিচযাি�কদি রনরচিত �িযা 
উরচত যে সযা়িযা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা সক্ম:

উপলি্যতো এবং সিজলি্যতো

অ্যাকসেস রনরচিত �রুন এবং নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে যেক�যাকনযা
ধিকনি সরেংসতযাি প্রতকবদন �িযাি জন্ যমরশন এবং সিব-
িযাে�ৃত রুিস (যেমন অপিযাকধি র�র, যেৌন রনপী়িকনি প্মযাণ 
সংগ্কেি র�র ইত্যারদ) ব্বেযাকি �িকত সক্ম যেযান;

  রনরচিত �রুন যে রবরভন্ন ধিকনি প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদি 
থযানযায় শযািীরি� প্কবশযারধ�যাি িকয়কে এবং সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি বণ/�থযা বিযাি সমস্ি সমযাধযাকনি 
জন্ প্কয়যাজনীয় স�ি যেযাগযাকেযাকগি রুিস (যেমন এ�টি 
সযাইন-ি্যাঙ্গকুয়জ ইন্টযািকপ্রযাি) সিবিযাে �রুণ।
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পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং 
মলূ্যোয়কন অংশীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ 
এবং অংশগ্রিণ

 র� বযা খিকচি অনকুিযাধ নযা �কি  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি  
পে্যাতিভযাকব অবরেত �রুন, েযাকত রতরন য�ৌজদযারি রবচযাি 
প্ররিয়যায় �ীভযাকব জর়িত থযা�কবন যস রবষকয় অবগত রসধেযান্ত 
রনকত পযাকিন;

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ তযাকদি দযা-
রবগুরিি সমূ্পণ ্রেসযাব রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি রবচযািেীন, 
সযাধযািণ এবং সেযানভূুরতশীি ভযাকব যেযাগযাকেযাগ �রুন;

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি প্কয়যাজনমখুী 
উপযাকয় পরিবেন েযান, যগযাপনীয়তযা রনরচিত �িকত, �িরঙ্ত 
েওয়যা এবং রদ্তীয় বযাি  রনে্যাতন এ়িযাকত নমনীয়ভযাকব পুরিশ 
প্যাঙ্গণ এবং সম্পদ ব্বেযাি রনরচিত �রুণ;

  VAWG- এি যক্করে অনযানষু্যারন� মধ্স্তযায় জর়িত েওয়যা 
যথক� রবিত থযা�যাি রবষকয় স্পষ্ট রদ�রনকদ্শনযা প্দযান �িযা েযাকত 
রনরচিত �িযা েযায় যে সম্খু সযার়িি ( ন্টিযাইন) পুরিশক� প্থম 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযা  যপ্যাকরযা�কি পু যানপুু ভযাকব প্রশক্ণ যদওয়যা 
েকয়কে। 

২৬  এি মকধ্ রবরভন্ন ধিকনি প্রতব ী নযািীকদি  এবং যমকয়কদি দ্যািযা 
সযাধযািণত শযািীরি�, মকনযাভযাব এবং যেযাগযাকেযাকগি বযাধযাগুরি দিূ �িযাি 
সররিয় প্কচষ্টযা অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত এবং এটি �ম�্ত্যাকদি যদওয়যা রনরদ্ষ্ট 
প্রশক্কণি মযাধ্কম সমযাধযান �িযা েয়।

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials
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অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো 

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রবরভন্ন রনিযাপত্যা 
এবং সেযায়তযাি চযারেদযাগুরি সনযাক্ত �িযাি জন্ এ�টি পৃথ-
�ী�ৃত (য�স-বযাই-য�স) পধেরতি মযাধ্কম প্থম প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযা  যপ্যাকরযা�ি প্কয়যাগ �রুন।

ঞ্নরোপতিোক� প্রোিোন্য ঞ্দন

সযাধযািণ সুিক্যা সংরিযান্ত ঘযাররতগুকিযা সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা
�িযাি জন্ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি যপ্যা�যাইকিি সযাকথ 
স্যানীয় অরজ্ত জ্যানক� সংেুক্ত �রুণ।

রথোরথতো

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ এমনভযাকব
�থযা বিনু েযাকত তযাকদি এবং েস্তকক্প�যািী �ম�্ত্যাি মযানরস�  
আঘযাত এবং ক্রত �ম েয়;;

  অরভকেযাগ নরথভুক্ত �রুন এবং এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তক� এ�জন নযািী  পুরিশ �ম্�ত্যাি দ্যািযা 
যশযানযাি সুকেযাগ রদন, েরদ তযািযা ইচ্যা �কি তযােকি অনুমরতপ্যাতি 
এ�জন আইনজীবী; এবং এবং প্কয়যাজকন স্যাধীন এবং যেযাগ্ 
অনুবযাদ�কদি অ্যাকসেস প্দযান �রুণ।

কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য 
কস র এবং সংস্োর সোকথ সংকরোগ স্োপন 

অপিযাকধি দশৃ্ সংিক্কণি জন্ এ�ররেত �রুন, এমনর� েরদ 
ঘরনযাটি অন্ এিযা�যাি পুরিশ এখরতয়যাকি ঘকর, যেমন সঠি� 
পুরিশ সংস্যায় সময়মত যি�যাকিি;

  অত্যাবশ্�ীয় যসবযাি উপযাদযানগুকিযা রচর ত �রুন, যেমন মকনযা 
-সযামযারজ� রবকশষজ্ এবং/অথবযা রশশু স্যাস্্ রবকশষজ্ এবং 
তযািযা র�ভযাকব এক� অপকিি সযাকথ সম্প�্েুক্ত;

  �রথত আরিমণ�যািীকদি আর� �িযাসে রচর� সযা ও রনিযাপত্যাি 
প্কয়যাজকন অরবিক  যমরযান;

  যগযাপনীয়তযাি �যািকণ, সযাইন ি্যাঙ্গকুয়জসে প্কয়যাজন অনেুযায়ী 
প্রশক্ণপ্যাতি যদযাভযাষীকদি ব্বেযাি �রুন, রশশু বযা অন্ পরি-
বযািক� যদযাভযাষী রেকসকব ব্বেযাি �িযা এর়িকয় চিকত েকব। 
এ�ই �যািকণ, পুরিকশি উরচত এ�ই সম্প্রদযাকয়ি রবকশষ �কি 
আরদবযাসী সম্প্রদযাকয়ি প্রশরক্ত বযা প্রশক্ণেীন যদযাভযাষী ব্ব-
েযাি �িযা যথক� রবিত থযা�যা।
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তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

 য� অপিযাধ রেকসকব রবকবরচত েয়, এবং য� প্মযাণ সংগ্ে
�িকত এবং/অথবযা VAWG যক্করে যপশযাদযাি বযা রবকশষজ্ 
সযাক্ী রেকসকব সযাক্্ রদকত  সক্ম (যেমন ধষ্ণ) এই রবষয়সে 
প্কেযাজ্ আইন এবং VAWG- এি জযাতীয় নীরতসমকূেি সযাকথ 
আপ রু যির থযা ন ।

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

প্কেযাজ্ যগযাপনীয়তযা এবং যগযাপনীয়তযাি প্কয়যাজনীয়তযাক� সম্যান 
�কি অন্যান্ প্যাসরঙ্গ� সংস্যাি সযাকথ তথ্ ভযাগ �রুন। সযা-
ধযািণত, একজরন্সগুরি যে উকদেকশ্ তথ্ সংগ্ে বযা সং�রিত 
েকয়রেি, যসই উকদেকশ্ সযামঞ্জস্পূণ ্ব্বেযাকিি জন্ তথ্ প্�যাশ 
�িকত পযাকি। েখনই স ব এ�টি অবরেত সম্রত ব্বেযাি 
�িযা উরচত;

  য�যান আঘযাকতি েরব যতযািযাি আকগ এ�জন সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সম্রত রনন।

অপঞ্রিোর্ পঞ্রকষবো প্রদোকনর জন্য 
পঞু্লকশর কর�োকর  সেূ�  প্রোথঞ্ম� 
করোগোকরোগ
ইউএনওরিরস (২০১৪) রনরচিত �কিকে যে পুরিকশি সযাকথ প্থম 
যেযাগযাকেযাগ েি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
ন্যায়রবচযাি রনরচিত �িযাি প্থম পদকক্প। প্থম পরিরচরত আিও 
ক্রত যিযাধ �িযাি জন্ এ�টি গুরুত্বপূণ ্সুকেযাগ েখন প্থম রদক� 
সনযাক্ত�িণ �িযা েয়।

যেকেতু পুরিশ, যবশীিভযাগ যক্করেই, রভএির উরজি রবষকয় প্থকম 
সযা়িযা যদয়, এটি তযাকদিক� রিকপযার্ �িযা ঘরনযাগুরিি সঠি� তথ্ 
সংগ্কেি জন্ এ�টি গুরুত্বপূণ ্উ স রেসযাকব অনন্ অবস্যাকন িযাকখ।

২৭ Sara Ferro Ribeiro and Danaé van der Straten Ponthoz, 
‘International Protocol on the Documentation and Investigation 
of Sexual Violence in Conflict - Best Practice on the 
Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of 
International Law’ (UK Foreign and Commonwealth Office, 2nd 
Edition, March 2017).

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী ঞ্রকপোকট্র সমকয়োপকরোগীতো 
(করমন, ঘটনোর �কয়� ঞ্দন পকর) ঘটনোর তী তো �মোয় নো 

এবং পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্ক্য়োক� প্রিোঞ্বত �রকত পোকর নো 
নযািীি প্রত সরেংসতযাি রবরুকধে অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি 

প্রতররিয়যা যজযািদযাি �িযা (UNODC, 2014)
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এই প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি তথ্, েরদ সঠি�ভযাকব সংগৃেীত েয়, 
তযােকি পুরিশ সযাধযািণভযাকব VAWG- এ �ীভযাকব সযা়িযা যদয় এবং 
তযাকদি েস্তকক্প এবং সররিয় য�ৌশিগুরি এই ধিকনি সরেংসতযা 
যিযাধ ও �মযাকত �যাে্�ি র�নযা যস সম্পক�্ গুরুত্বপূণ ্অন্তদৃ্ রষ্ট 
প্দযান �িকত পযাকি। এই ধিকনি তথ্ প্রতকিযাকধি জন্ উপকেযাগী 
প্যাথরম� সত�্তযা সূচক�ি �যাে্�িী মযানক�ও শরক্তশযািী �কি।

েযাইকেযা�, মযানসম্ত তথ্ সংগ্কেি জন্ পুরিকশি ক্মতযা রনভ্ি 
�কি VAWG- এি সরেংসতযািরশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
দ্বরচরে্ময় অরভজ্তযাক� সরেংসতযাি সযাধযািণ রট্গযািগুরিি সযাকথ, 
যেমন আরিমণ�যািীকদি দ্যািযা যজযািপূব্� আচিকণি ধিনগুরিি 
সযাকথ রচর ত �িযাি এবং সংেুক্ত �িযাি ক্মতযাি উপি।

যেমনটি রদ্তীয় অধ্যাকয় আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, ইএসরপ প্স্তযাব 
�কি যে সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  এবং যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্
সমস্ত ন্যায়রবচযাি এবং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� সব্যারধ� প্ভযাব 
রনরচিত �িযাি জন্ সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিমগু-
রিি এ�টি পরিসীমযা রনধ্যািণ �িযা প্কয়যাজন। যসগুরি ‹যস ি  
রনরব্কশকষ প্কেযাজ্ যক্করে সরেংসতযাি সম্ুখীন েওয়যা নযািী ও 
যমকয়কদি প্রত সযা়িযা রদকচ্।

রনকচি তযারি�যাটি ইএসরপি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ 
�যাে্রিম যথক� অনুপ্যারণত; এটি পুরিরশ �যাে্�িযাকপি জন্ 
যি�যাকিন্স সূচ�গুরিি উদযােিণ প্স্তযাব �কি েখন নযািী ও 
যমকয়িযা আত্রব যাকসি সযাকথ VAWG অপিযাকধি প্রতকবদন 
�িকত সক্ম েয়, েযাকত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা
নযািীি  সুস্যাকস্্ি প্রত  �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকনযােয় 
এবং দ্বষম্মূি� পক্পযাত বযা পক্পযাত েযা়িযাই ন্যায়রবচযাকি 
তযাকদি অ্যাকসেসক� সমথ্ন �িযা েয়। এই রনকদ্শ�গুরি পুরিশ 
ম্যাকনজযািযা উকলেখ �িকত পযাকি  েরদ তযাকদি অরস্তত্ব থযাক�, 
র�  ্তন  স্তকি তযাকদি অন্তভ্ুরক্তক� উ সযারেত  �িকত 
পযাকি যেখযাকন তযাকদি অন্তভ্ুরক্ত যনইতঃ

  প্রোপ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্যতো)  সঞ্িংস-
তোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা-য�রন্দ্র�, প্রতব ী অন্তভ্ুরক্তমূি� 
এবং রশশুবযা ব সুরবধযাসে স্যানীয় থযানযাি শত�িযা েযাি,

28

েযা VAWG- এি সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
এ�টি খিচ-মুক্ত, যগযাপনীয় এবং রনিযাপদ পরিকবকশ যবযা-
ধগম্ ভযাষযায় পুরিকশি সযাকথ রদকন ২৪ ঘন্টযা/বেকি ৩৬৫ 
রদন জর়িত থযা�যাি সুকেযাগ  রনরচিত �কি । যেখযাকন যভৌ-
যগযারি�ভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ নয়, যসখযাকন এমন এ�টি ব্বস্যা 
থযা�যা উরচত েযা সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
রনিযাপকদ যেযাগযাকেযাগ �িকত এবং যগযাপকন এবং যগযাপনীয়ভযাকব 
পুরিশ পরিকষবযাগুরি অ্যাকসেস �িকত সক্ম �কি। এই প্ররি-
য়যাগুরি প্রতটি বয়কসি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা নযািী 

২৮  এি মকধ্ রনিযাপত্যা দ্বরশষ্ট্গুরি অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি েযা ব্রক্তগত 
সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযা (যেমন, যি�কি্ি জন্ �যাইরিং এি জন্ 
রনিযাপদ  �্যারবকনর) রনরচিত; এ� রদকনি মকণি মকধ্ অবস্যাকন 
স্যাকরিযাইর সুরবধযা; (যেমন, প্ত্ন্ত ও গ্যামযাঞ্চকি বসবযাস�যািী নযািী ও 
যমকয়কদি জন্) এবং মরেিযািযা যেন রনিযাপকদ রিকপযার্ �িকত পযাকিন এবং 
সুিক্যা আকদশ যপকত পযাকিন তযাি জন্ যররিক�যান, �্যাসে বযা ইন্টযািকনকর 
একসেস রনরচিত �িযা।

 কর ক�ৌশলগুঞ্ল সমোজ, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী এবং 
ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোকরর সোকথ সম্পতৃি কপশোদোরকদর মকনোিোব 
পঞ্রবত্ন �কর এই অপরোিগুঞ্ল ত সনোতি�রকণ অবদোন 

রোকখ। 
 নযািীি প্রত সরেংসতযাি রবরুকধে অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি 

প্রতররিয়যা যজযািদযাি �িযা (UNODC, 2014)।

বক্স-
ঞ্শ  বো পঞ্রবোকরর সদস্যকদর কদোিোষী ঞ্িসোকব ব্যবিোর �রো উঞ্েত নয়

রশশুকদি �যাে যথক� �খনই তযাকদি বয়কসি জন্ অনপুেুক্ত স্যাস্্ বযা সযামযারজ� পরিচে্যাি চযারেদযা সম্পর�্ত সংকবদনশীি বযা 
অরতরিক্ত তকথ্ি ব্যাখ্যা আশযা �িযা উরচত নয় অথবযা পরিবযাকিি য�যাকনযা সদস্ যে তথ্ যগযাপন িযাখকত চযাইকত পযাকিন।

পরিবযাকিি সদস্কদি জন্ যদযাভযাষী রেকসকব ব্বহৃত রশশুিযা তযাকদি অনবুযাদ �িযা বযাত্যাি রবষয়বস্তুক� সেকজই প্ভযারবত �িকত 
পযাকি, েযা তযাকদি পরিবযাকিি সদস্কদি রসধেযান্তক� প্ভযারবত �িকত পযাকি।।

এটি এ�টি মযানরস� আঘযাতজরনত ঘরনযাি পকি রপতযামযাতযাি স্যাস্্ সমস্যা রনকয় রশশুকদি উকদ্গ বযা চযাপ সৃরষ্ট �িকত পযাকি এবং/
অথবযা রশশু এবং পরিবযাকিি সদস্কদি জন্ েতযাশযা এবং রব ত�ি পরিরস্রত দ্তরিি �যািণ েকত পযাকি।।

রশশুকদি যদযাভযাষী রেসযাকব ব্বেযাি �িযা েকি তযাকদি উপি অরতরিক্ত চযাপ সৃরষ্ট �িকত পযাকি, যেমন রসধেযান্ত গ্েকণি দযারয়ত্ব। এটি 
পযারিবযারি� �যাঠযাকমযাি মকধ্ উকত্জনযা সৃরষ্ট �িকত এবং ভূরম�যা পযাক  রদকত পযাকি েযা  স বত রশশু রনে্যাতকনি রদক� পরিচযারিত 
�িকত পযাকি �যািণ প্যাতিবয়স্কিযা পরিবযাকিি মকধ্ �ত্ৃত্ব �কম যগকি রবিরক্ত বযা েতযাশযা অনভুব �কি।
*সূরে: দ্ রচিক নস যসযাসযাইটি ইউক�  
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এবং রবরভন্ন ধিকণি (রিস) ক্মতযাি ব্রক্তকদি অ্যাকসেস-
যেযাগ্ েওয়যা উরচত।

  অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (খোপ খোইকয় েলোর ক্ষমতো)  যপৌ-
িসভযায় রিঙ্গরভরত্� সরেংসতযাি প্রতররিয়যায় রবকশষযারয়ত 
এবং প্ত্রয়ত �ম কদি অনুপযাত (মযাথযারপেু)। সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সকঙ্গ পূব্যানুমযান েযা়িযা, 
সেযানুভূরতশীি, বয়স, রিঙ্গ এবং অক্মতযা অন্তভ্ুক্ত এবং 
সেযায়� পধেরতকত পরিচযারিত প্যাথরম� যেযাগযাকেযাগ রনরচিত 
�িযাি সময় এই �ম্�ত্যাকদিক� অনু�িণীয় বকি গণ্ �িযা 
উরচত। রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি (যসক�ন্যারি রভ�-
টিমযাইকজশন) রবকবচনযা এবং প্রতকিযাধ এবং সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্তি উকদ্কগি প্রত সযা়িযা যদয়যা
পুরিরশ পদকক্পক�  রচর ত  এবং পুিসৃ্কত �িযা উরচত পুরিশ 
ম্যাকনজযািকদি।

  রথোরথতো এবং অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো  
স্যানীয় রবকশষজ্কদি সমথ্ন �কি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্-
দযান�যািীকদি দ্যািযা ভয়যাবে ট্মযাসে ট্মযা-অবরেত তদ-
যন্তি উপি প্রশক্ণ গ্েণ�যািী �ম কদি শত�িযা েযাি।  
এই �ম�্ত্যাকদি উদযােিণ রেকসকব গণ্ �িযা উরচত েখন রনরচিত 
�িযা েয় যে সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত তযাি গল্প
বিযাি সুকেযাগ পযায়, যশযানযা েয় এবং তযাি গল্পটি সঠি�ভযাকব 
যি�ি্ �িযা েয়, যসইসযাকথ সরেংসতযা তযাি উপি �ীভযাকব প্ভযাব 
য�কিকে তযা জযানযাকত সক্ম েয়।

  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি সময় 
ঝঁুর� মূি্যায়ন রুিস এি প্কেযাজ্তযা সম্পক�্ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা  
�ম  ( যা�)/ �ম্�ত্যাকদি (অর�সযািকদি) �যাে যথক� 

প্রতররিয়যাি পরিমযাণ এবং গুণগতমযান। VAWG- এি সমস্ত 
ঘরনযা নরথভুক্ত �িযাি ধযািযাবযারে� অনুশীিন রনরচিত �িযাি 
জন্ পুরিশ ম্যাকনজযািকদি �যাে যথক� এই তথ্ সররিয়ভযাকব 
চযাওয়যা উরচত, তযািযা অপিযাধ যেযা� বযা নযা যেযা�।

  পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মূল্যোয়কন 
অংশীদোরকদর সোকথ �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  
রিকপযার্ �িযা VAWG ঘরনযাি সংখ্যাি সযাকথ সম্পর�্ত অন্যা-
ন্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ সমরবিত প্রত-
ররিয়যাগুরিি সংখ্যা। এি মকধ্ য�বি যি�যাি্ �িযা য�সগুরি 
অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত, যেখযাকন িযাইন ম্যাকনজযািিযা সমবিয় 
যপ্যাকরযা�ি যমকন চকি এবং পে্যাকিযাচনযা �কি।

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  য শন িযাইন ম্যাকনজ-
যমন্ট অনুসযাকি রিকপযার্ �িযা রভএির উরজ ঘরনযাি শত�িযা 
েযাি েযা সঠি�ভযাকব সযা়িযা রদকয় পুরিশ দ্যািযা য ণীবধে �িযা 
েকয়রেি। এই তথ্ ্তন ম্যাকনজযািক� পরিচযািনযাি স�ি 
স্তকিি �ম কদি VAWG- এি ধযািযাবযারে� এবং সঠি� 
যবযাঝযাপ়িযা আকে র�নযা তযা রনধ্যািণ �িযাি সুকেযাগ যদকব। 
েযাইকেযা�, েযাকত েযাকত (ম্যানুয়যাি) ঘরনযাি বণ্নযা  পিীক্যাি 
�যািকণ এই অনুশীিকন সম্পদ-প্কয়যাজন েকত পযাকি।

  সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োর সোকথ সংকরোগ 
স্োপন  যি�যাকিকিি সংখ্যাি যক্করে পুরিকশি প্থম প্রতররি-
য়যাি গুণমযান সম্পক�্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা অংশীদযািকদি �যাে 
যথক� ইরতবযাচ� প্রতররিয়যাি শতযা�িযা েযাি। পরিকষবযা স রষ্ট 
জরিপ বযা আকিযাচনযায় প্থম সযা়িযা যদওয়যা অর�সযািকদি �িযা 
প্�ৃত প্ /সযাক্যা �যাকিি েথযােথতযা সম্পক�্ও অনসু যান �িযা 
উরচত।
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িোল অনশুীলকনর ক�স টেোঞ্ি  মোনঞ্স� আঘোত সংক্োন্ত 
অবঞ্িত পঞু্লঞ্শ তদন্ত

২০১৯ সযাকি, রিপযার্কমন্ট অ� জযার স, �যানযািযা প্যাতিবয়স্ক যেৌন 
রনে্যাতকনি রশ�যািকদি উপি মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাব সম্পক�্ 
এ�টি গকবষণযা পরে প্�যাশ �কিরেি। প্রতকবদকন উকলেখ �িযা 
েকয়রেি যে যেৌন রনপী়িকনি সযাকথ জর়িত মযানরস� আঘযাকতি 
(ট্মযা) প্যায়শই রনউকিযাবযাকয়যািরজ�্যাি প্ভযাব য�কি - েযাি 
অথ্ এটি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি মরস্ত  
এবং যায়তুন্ত্রক� প্ভযারবত �কি এবং এটি ্যান্যাি্ ইন্টযািরভউ 
প্ররিয়যাি সময় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকক্্
প্রত�রিত েয়, রবকশষত েখন পুরিশ দ্যািযা পরিচযারিত েয় ।

29

প্রতকবদকন আিও বিযা েকয়কে যে, যেৌন রনপী়িকনি মযামিযাগুকিযাক�
আকিযা �যাে্�িভযাকব প্ররিয়যা �িযাি জন্ এবং এই মযামিযাগুকিযাকত 
আকিযা ন্যাে্ ও রনিকপক্ভযাকব প্মযাণ পযাওয়যাি জন্, পুরিকশি মকতযা 
অপিযাধমিূ� রবচযাকিি সযাকথ জর়িত যপশযাদযািকদি সরেন্সতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপি মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাব 
এবং প্ভযাব সম্পক�্ যমৌরি� উপিরব্ধ থযা�যা প্কয়যাজন।

ঞ্রকপোট্ কথক� প্রোপ্ত ঞ্�ছু গুরুত্বপণ্ূ �লো�ল

নযািী এবং যেৌন সরেংসতযা সম্পক�্ রভরত্েীন রত (রমথ) যে
ভুি রব যাস স্যাপকন অবদযান িযাকখ তযা েি সরেংসতযাি রশ�যাি-
সযাক্ীি সযাকক্্ রব যাসকেযাগ্তযা বযা রনভ্িকেযাগ্তযাি অভযাব িকয়কে। 
প্রতকবদকন উকলেরখত এই ধিকনি রব যাকসি (রমকথি) র�েু 
উদযােিকণি মকধ্ িকয়কে::

  এ�জন নযািী রেরন ‹অলেীি  বযা ‹সম্যানজন�  নন, রতরন 
অরব স্ত এবং প্ রবধে যেৌন ররিয়যা�িযাকপ সম্রত যদওয়যাি 
স যাবনযা যবরশ;

  যে নযািীিযা তযা ক্রণ�ভযাকব যেৌন রনে্যাতকনি রবষয় প্�যাশ 
�কিন নযা বযা যেৌন রনে্যাতকনি রিকপযার্ �কিন নযা তযািযা রমথ্যা 
বিকেন, অথবযা ে নযািীিযাকেৌনতযায় রিতি েকত চযান নযা তযািযা 
শযািীরি�ভযাকব ি়িযাই �িকবন এবং/অথবযা পরিরস্রত প্মযাণ 
�িযাি জন্ পযারিকয় েযাওয়যাি যচষ্টযা �িকবন এরযা প্রতষ্যা �িযাি 
জন্ যে তযািযা সত্ই সম্রত যদয়রন।

এই যপৌিযারণ� �যারেনীগুরি প্�ৃত বযা ‘আদশ্’ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 
নোরীর য�মন িযাগকব এবং যে নযািীিযা যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি 
েকয়কেন তযািযা রন্রিরখত ঘরনযাগুরি ঘরযাকত পযাকি বকি এ�টি 

২৮  Haskell, L. and Randell, M., ‘The Impact of Trauma on Adult 
Sexual Assault Victims’ (2019). Report submitted to: Justice 
Canada (2019).

রমথ্ বযাধযাধিযা(য রিওরযাইপ) রনয়ম দ্তরিকত অবদযান িযাকখ।:
30

অবযার ত যেৌনতযাি জন্ শযািীরি� এবং/ অথবযা যমৌরখ� প্-
রতকিযাকধি প্স্তযাব রদন;

  অবযার ত যেৌন যেযাগযাকেযাকগি জন্ স্পষ্ট এবং পরি যািভযাকব 
অ-সম্রত প্�যাশ �রুন;

  যে ব্রক্তি সকঙ্গ যস ‹অনপুেুক্ত  যেৌন আচিণ �কিকে বযা যে 
তযাক� রনে্যাতন �কিকে তযাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ ব  �রুন; এবং

  ‘েযা ঘকররেি তযাি এ�টি সযামঞ্জস্পূণ ্এবং সঠি� রববিণসে 
রনখুতঁ বযা প্যায় রনখুতঁ সৃ্রত প্দশ্ন �রুন।

প্রতকবদকন ইরঙ্গত �িযা েকয়কে যে এই ‘আদশ্’ সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািীকদি দ্বরশষ্ট্কিই রবষকয়ি প্রতরনরধত্ব �কি নযা যে যবরশিভযাগ 
নযািী েযািযা যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি েয় তযািযা আসকি �ীভযাকব 
যমযা�যাকবিযা �কি এবং প্রতররিয়যা জযানযায়। এি মযাকন েি যে 
র�ভযাকব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা তযাকদি 
মযামিযাি প্ররিয়যা�িকণি সময় সযাক্্ প্দযান �কি এবং র�ভযাকব 
পুরিকশি মকতযা অনঘুর�িযা তযাকদি রব যাসকেযাগ্তযাি মিূ্যায়ন �কি 
তযাক� এই রত (রমথ), পক্পযাত, অনমুযান এবং প্ত্যাশযাগুরি 
যনরতবযাচ�ভযাকব প্ভযারবত �কি।

প্রতকবদকন মযানরস� আঘযাতপ্যাতি অরভজ্তযাি �িস্রূপ প্দরশ্ত 
অন্যান্ সযাধযািণ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
আচিণগুরি এবং পুরিকশি ক্রত�যাি� পদকক্পগুরি রচর ত �িযা 
েকয়কে েযা এইগুরিক� আিও বযার়িকয় তুকিকে::

সরেংসতযা সংরিযান্ত মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপি এ�টি রনউকিযাবযাকয়যািরজ�্যাি প্ভযাব 
য�কি, েযাি �কি যেৌন রনপী়িকনি সৃ্রতগুকিযা রু�কিযা রু�কিযা েকয় 
েযায়, এইভযাকব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সমূ্পণ্
বযা দ্িরখ� উপযাকয় যেৌন রনে্যাতকনি অকন� রববিণ মকন িযাখযা 
�ঠিন েকয় পক়ি;;

৩০  See Randall, M (2010), ‘Sexual Assault Law, Credibility, 
and “Ideal Victims’: Consent, Resistance, and Victim Blaming’, 
Canadian Journal of Women and the Law, 22(2), 397-43 in 
Haskell, L. and Randell, M., ‘The Impact of Trauma on Adult 
Sexual Assault Victims’ (2019). Report submitted to: Justice 
Canada (2019).
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েখন চযাপ রদকয় য�যাকনযা সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা
ব্রক্তি সযাক্যা �যাি যনওয়যা েয়, যেমন, েরদ তযাকদি সযাকথ 
সেযানভূুরতশীি আচিণ নযা �িযা েয়; েরদ তযাকদি সযাক্্ প্দযান 
ব্যােত েয়; তযািযা েযা রিকপযার্ �িকে তযা েরদ সকন্ে �িযা 
েয়, তযােকি তযািযা মরস্তক  সরঞ্চত স যাব্ গুরুত্বপূণ ্তথ্ স্িণ 
�িকত পযািকব নযা;

  যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তিযা শুরু যথক� 
যশষ পে্ন্ত রবস্তযারিত রনভ্ুিতযাি সযাকথ তযাকদি মযানরস� আঘযা-
তজরনত অরভজ্তযাি সব রদ� স্িণ �িকত পযািকব এরযা 
প্ত্যাশযা �িযা বযাস্তবসম্ত বযা েুরক্তসঙ্গত নয়। মযানরস� 
আঘযাকতি প্রতররিয়যায় সররিয় রনউকিযািরজ�্যাি প্রতিক্যাি 
(রিক�কন্সি) �যািকণ মরস্ত  সঠি� ভযাকব স্িণ �িকত পযািকব 
এই প্ত্যাশযাি রবপিীকত সযা়িযা যদয়;

  অসঙ্গরতপূণ ্ বক্তকব্ি অথ্ েি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ
থযা�যা ব্রক্ত রমথ্যা বিকে এই ধিকণি রব যাস  রমথ্যা শনযাক্ত-
�িকণি রদক� মকনযারনকবশ �িযা য�ৌশিগুরিি উপি রনভ্িতযা 
বযা়িযাকব। এই পন্যাগুরি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা
ব্রক্তি উপি আিও চযাপ সৃরষ্ট �কি এবং প্যায়ই সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যে সৃ্রত মকন �িকত যচষ্টযা �কি 
তযাকত বযাধযা যদয়;

  অপিযাকধি রশ�যািকদি �যাকে রতে্বযােী বযা মযানসম্ত রজ-
জ্যাসযাবযাদ পধেরত (অপিযাধী/সকন্েভযাজনকদি রজজ্যাসযাবযাদ) 
প্কয়যাকগি �কি পুরিশ প্যায়ই ভুি �কি, েযাি �কি েযামিযাি 
তদকন্তি জন্ প্কয়যাজনীয় তথ্ প্যারতিি পথ ব  েকয় েযায়। 
প্রতকবদকন উধৃেত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর / যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  
অনপুেুক্ত সযাক্যা �যাকিি র�েু উদযােিকণি মকধ্ িকয়কে:

  যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রিম 
অনসুযাকি রবরভন্ন পকয়ন্ট যথক� তযাকদি �যারেনী পুনিযাবরৃত্ 
�িকত বিযা, উদযােিণস্রূপ, এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� গল্পটি যশষ যথক� শুরু �িকত এবং 
যপেকনি রদক� বিযাি জন্ বিযা;

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি তযাকদি রবব-
িণক� রব যান্ত বযা পিীক্যা �িযাি জন্ �িযা প্ গুরি (এি 
দ্বধতযা মিূ্যায়কনি উপযায় রেসযাকব)।

 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� যদযাষযাকিযাপ �কি �িযা প্  এবং 
অনমুযান যেমন ‹য�ন আপরন ...’ ব্বেযাি সযাক্যা �যাকিি প্-
রতকবদকন রবপিীতমখুী বকি মকন েকত পযাকি, ‘

  রতে্বযােী পুরিকশি সযাক্যা �যাকি অকন� বযাধযা আকস েখন 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা তযাকদি যেৌন রন-

ে্যাতকনি অরভজ্তযা সম্পক�্ রববরৃত �কি। সযাক্যা �যাকি বযাধযা 
অনসু যান পধেরতি এ�টি মযািযাত্� টি এবং স্ৃরত যিযামন্কন 
বযাধযা যদয়।

িঞ্বষ্যকতর �রনীয়

রিকপযার্টি যবশ �কয়�টি ইরতবযাচ� পদকক্প এবং য�ৌশি রচর ত 
�কিকে েযা VAWG- এি প্রত তযাকদি দরৃষ্টভরঙ্গ আিও যবরশ 
মযানরস� আঘযাত সম্পক�্ অবরেত েওয়যাি যক্করে পুরিশ গ্েণ এবং 
প্কয়যাগ �িকত পযাকি:

  পুরিকশি সযাক্যা �যাকিি অনশুীিকনি অরবকচ্দ্ অংশ রেকসকব 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি ট্মযা-অবরেত তদকন্তি প্রশক্ণক� প্যারতষ্যা-
রন�ী�িণ �িযা;

  প্রশক্কণি মযাধ্কম আকবগীয় যেযাগ্তযা বরৃধে �িযা উরচত, েযা 
আপনযাি এবং অন্কদি আকবগক� গঠনমিূ�ভযাকব রচনকত, 
ব্যাখ্যা �িকত এবং প্রতররিয়যা জযানযাকত প্কয়যাজনীয় সযামযারজ� 
দক্তযা রব�যাকশি জন্ প্কয়যাজন। এি অথ্ েি সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর /জীরবতকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি ক্মতযা গক়ি যতযািযা
েযা তযাকদি ক্মতযারয়ত এবং শযান্ত �কি, েযাকত তযািযা আিও 
সঠি�, সুসংগত, সযামঞ্জস্পূণ ্এবং প্কিযারচত রববিণ প্দযান 
�িকত সক্ম েয়;

  এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি সযাকথ প্যাথ-
রম� সযাক্যা �যাকি রেরন প্থকম যেৌন রনে্যাতকনি রিকপযার্ �কিন 
তযা সংরক্তি েওয়যা উরচত, তযািপকি যবশ র�েু রদন পকি এ�টি 
পূণয্াঙ্গ সযাক্যা �যাি গ্েণ �িযা উরচত েখন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত ঘুমযাকনযাি সময় যপকয়কে এবং তযাি আঘযা-
তমিূ� অরভজ্তযাি সৃ্রত যথক� যবি েকয় আসকত যপকিকে।
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এটি সৃ্রতগুরিক� আিও সুসংেত �িকব েযা েকব আিও রস্রত-
শীি, আিও রনভ্িকেযাগ্ এবং আিও ধযািযাবযারে�ভযাকব স্িণীয় 
েকয় থযা�কব, এবং তযাই পুরিকশি যনওয়যা সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 

৩১  মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র এবং �যানযািযাি র�েু পুরিশ পরিকষবযা শুটিংকয়ি সযাকথ 
জর়িত পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি আকগ দটুি পূণ ্ঘুকমি 
চকরিি পকি সৃ্রত যিযামন্কনি অনমুরত যদয়। See Haskell, L. and 
Randell, M., ‘The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault 
Victims’ (2019). Report submitted to: Justice Canada 
(2019).

অকন� ঞ্বকশষক র মকত, আইন প্রকয়োগ�োরীকদর দ্োরো কর 
মকনোিোব প্র�োশ �রো িয় তো িল  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 

নোরীর  সোক্ষোৎ�োকরর সো�ল্য ঞ্নি্োরকণ এ��িোকব সবকেকয় 
গুরুত্বপণ্ূ ঞ্বষয়, এবং কসইজন্য পকুরো তদকন্ত।

প্যাতিবয়স্ক যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যািকদি উপি মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাব এি উপি 
এ�টি গকবষণযা (রবচযাি রবভযাগ, �যানযািযা, 2019)
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নোরীর রবস্তযারিত রববরৃতগুরিি জন্ আিও দি�যািী।
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  এ�জন যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পুরিশ 
সযাক্যা �যাকিি সময়, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
�যাকে ঘরনযাি পে্যায়রিরম� বণন্যা প্ত্যাশযা নযা �কি তযািযা যে 
অরভজ্তযাি রশ�যাি েকয়কে  যসই সংকবদনশীি এবং আকবগঘন 
সৃ্রতগুরিকত মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত। 

  পুরিশ �ম�্ত্যাকদি জন্ এটি স্ী�ৃরত যদওয়যা গুরুত্বপূণ ্ যে 
ঘরনযা প্�যাশ �িযা এ�টি প্ররিয়যা, এ��যািীন ঘরনযা নয়। 
পুরিকশি জন্ এটি স্ী�ৃরত যদওয়যাও গুরুত্বপূণ ্যে যেৌন রনপী-
়িকনি ঘরনযা প্�যাশ �িযা, েযাি �কি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্যায়ই অপমযান যবযাধ �কি এবং ক্মতযােীন 
েকয় পক়ি, তযা �ঠিন এ�টি �যাজ। এটি এমন এ�টি সমযাকজ 
রবকশষভযাকব সত্ যেখযাকন ধষ্কণি রত (রমথ) এখনও রব-
দ্মযান। 

৩২  McGaugh, J. L. ‘Memory consolidation and the amygdala: 
a systems perspective’, Trends Neurosci. (2002) 
Sep;25(9):456.  

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ েযাওয়যা, রবকশষ �কি যেৌন রনপী-
়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি প্রত পুরিকশি তদন্ত�যািীি 
প্থম প্থম যদখযাি  মকনযাভযাকবি প্ভযাব, (এবং প্�ৃতপকক্ যে 
য�যান এন�যাউন্টযাি) অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্যায়ই রবিক্ত েয়, ির ত েয়, অথবযা 
ভয় পযায় েখন পুরিশ তযাকদি রবরচ্ন্নতযা, �কঠযািতযা, অরব যাস 
বযা বিখযাস্ত �িযাি মকতযা প্রতররিয়যা জযানযায়।

  যেৌন রনপী়িকনি যক্করে প্যায়ই সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর /যবকঁচ
েযাওয়যা ব্রক্তি সযাক্যা �যাকিি সময় রতে্বযােী পুরিশ পধে-
রতগুরি অকন� দিূবত  রববিকণি উপি মকনযারনকবশ �কি, েযা 
সেকজ প্ত্যােযাি �িযা েয় নযা এবং এমনর� প্যাসরঙ্গ� নযাও েকত 
পযাকি। পরিবকত্, পুরিশক� য�ন্দ্রীয় রববিণগুরিকত মকনযারনকবশ 
�িকত েকব েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্যায়শই 
এবং সেকজই স্িণ ন্সতযা

বক্স-
রখন করৌন ঞ্নপীডকনর ঞ্শ�োররো অনিুব �কর  

1. যে য�উ তযাকদি �থযা শুনকে;

2. েযাকত য যাতযা তযািযা েযা বকি তযা সে্ �িকত পযাকি;

3. েযাকত য যাতযা বঝুকত পযাকি যে তযাকদি �ী বিযাি আকে;

4. েযাকত য যাতযা তযাকদি গল্পটি সত্ বকি �ল্পনযা �িকত পযাকি।

তযািযা তযাকদি অরভজ্তযা প্�যাশ �িকত আিও স্যাচ্ন্্ যবযাধ �িকব এবং এটি সম্পক�্ তথ্ সিবিযাে �িকত আিও স্যাচ্ন্্ যবযাধ 
�িকব।
প্যাতিবয়স্ক যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যািকদি উপি মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাব এি উপি গকবষণযা (রবচযাি রবভযাগ, �যানযািযা, ২০১৯) 
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কনোটস এবং প্রস্তোঞ্বত পডবোর উপ�রণ 
1. Module 3: Justice and Policing Essential Services 

Package for Women and Girls Subject to Violence: Core 
Elements and Quality Guidelines (United Nations Joint 
Global Programme on Essential Services for Women and 
Girls Subject to Violence, 2015), see: https://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/
essential-services-package-for-women-and-girls-sub-
ject-to-violence

2. Guidelines on Justice in Matters Involving Child 
Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC resolution 
2005/20).

3. OSCE-led Survey on Violence against Women: Main 
report. (Organisation for the Security and Co-operation 
in Europe (Vienna, 2019), see: https://www.osce.
org/secretariat/413237?download=true

4. Code of Conduct for Law Enforcement Official Adopted 
by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 
1979

5. Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J., ‘Gender 
Bias in Sexual Assault Response and Investigation’, 
Training Bulletin Series: Part 1. End Violence Against 
Women International (EVAWI, 2017) 

6. Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J., ‘Gender 
Bias in Sexual Assault Response and Investigation’, 
Training Bulletin Series: Part 2. End Violence Against 
Women International (EVAWI, 2017)..   

7. Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J., ‘Gender 
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“তদন্ত এবং রবচযাি শুরু �িযাি প্যাথরম� দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশন �ত্ৃপকক্ি উপি 
বত্যায় এবং সরেংসতযাি মযারেযা বযা আ�যাি েযাই যেযা� নযা য�ন,সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি 
সযাকথ উপি নয় ।”

২০১০ সযাকি জযারতসংকঘি সযাধযািণ পরিষদ অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত 
সরেংসতযা দিূী�িকণ মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যা (২০১১, সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন 
৬৫/২২৮, অনকুচ্দ)।

তদন্ত
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  তদন্ত শুরু �িযাি প্যাথরম� দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশন �ত্ৃপকক্ি - রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি নয়;

  পুরিকশি জবযাকবি মযান রনধ্যািণ �িযাি সময় সরেংসতযাি য�যান পদকসযাপযান যনই;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� পধেরতি মযাধ্কম  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাকদি  
ক্মতযায়কনি উপি রনভ্ি �কি  তদন্ত পুরিকশি প্রত স ষ্ট এবং আস্যা বযা়িযায়;

  তদকন্তি সময় গৃেীত যেক�যাকনযা রসধেযান্ত বযা পদকক্কপি যক্করে ‘য�যান ক্রত �িযা েযাকব নযা’ (‘িু যনযা েযািম’) 
এি নীরতগুরি অবশ্ই য�ন্দ্রীয় ভযাকব যমকন চিকত েকব;

  যপশযাগতভযাকব পরিচযারিত এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি তদকন্তি এ�টি সূচ� েি তদকন্তি প্কয়যাজনীয়তযাি সযাকথ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �ি্যান ভযািসযাম্পূণ ্েকব;

  �কিনরস�/যমরিক�যা-আইনযানগু প্মযান সংগ্ে রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং যপ্যাকরযা�ি এি সযাকথ  সযামঞ্জস্পূণ ্েওয়যা 
প্কয়যাজন;

  েখন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বয়স্ক, খুব অল্প বয়স্ক বযা প্রতব ী েয় তখন তযাকদি রবকশষ েক ি 
প্কয়যাজন েকত পযাকি �যািণ তযাকদি রনরদ্ষ্ট চযারেদযা থযা�কত পযাকি;

  আন্তব্রক্ত� সরেংসতযায় জবিদরস্ত এবং আচিণ রনয়ন্ত্রকণি পে্যায়গুরিি স্ী�ৃরত এ�টি তদকন্তি �িযা�ি 
রনধ্যািণ �িকত পযাকি;

  সম্যান-রভরত্� সরেংসতযা/রনে্যাতন এবং ক্রত�যাি� অনশুীিন সম্পর�্ত VAWG �যাজগুরি প্রতকিযাধ �িযাি 
জন্ সম্প্রদযায় রভরত্� সমযাধযান এবং প্যাসরঙ্গ�ভযাকব সংকবদনশীি তদন্ত�যািীকদি প্কয়যাজন।

অধ্যাকয়ি মিূ িক্্

সময়মকতো এবং কপশোগত পদ্ধঞ্তকত তদন্ত পঞ্রেোলনোর মোি্যকম 
VAWG- এ সোডো কদওয়োর সময় পঞু্লশ �োর্�রিোকব প্রমোণ ও 
তদকন্তর প্রকয়োজনীয়তো পরূণ �রকছ এবং এই প্রঞ্ক্য়োয় অপরোিীর 
জবোবঞ্দঞ্িতো ঞ্নঞ্চিত �রকত এবং পনুরোয় অপরোি সংগঠিত িওয়ো 
করোকি স�ল উপল  উপোয় ব্যবিোর �রকছ।  

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ
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েরব যসৌজকন্ জযারতসংঘ/মযাট্িন যপকির (টিমি-যিক )

ভূরম�যা
প্রঞ্তটি তদন্ত আলোদো ঞ্বিোয় প্রঞ্তটি তদকন্ত ঞ্ি  তদন্ত ক�ৌশল বো পদ্ধঞ্তর প্রকয়োজন িকত পোকর। কর ক�ৌশল
পন্থো ব্যবিোর �রো কিো� নো ক�ন, সময়-�োর্�র পদ্ধঞ্তকত, ববষম্য ছোডোই উপল  সমস্ত সম্পদ ব্যবিোর �কর 
আন্তজ্োঞ্ত� মোনদক র আকলোক�  ন্ূযনতম মোন ঞ্নি্োরন �রোর জন্য পঞু্লশক� আন্তঞ্র�িোকব সোডো ঞ্দকত িকব।

VAWG- এি যক্করে, ESP েুক্ত �কিকে যে যপশযাগতভযাকব
পরিচযারিত এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি তদকন্তি এ�টি সূচ� েি েখন 
তদন্ত�যািীিযা দক্তযাি সযাকথ সঠি� ভযািসযাম্ খুকঁজ পযায় েযাকত 
রনরচিত �িযা েয় যে রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা 
এবং মে্যাদযা বজযায় িযাখযা েকয়কে এবং সযাক্্দযাতযা এবং তদকন্তি 
প্কয়যাজনীয়তযা পূিণ �িযা েকয়কে।

1

এই সঠি� ভযািসযাম্ যখযাজঁযাি মিূ রবষয় অন্তরন্রেত থযা�কব তদন্ত-
�যািীি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরত প্কয়যাগ 
�কি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি তদন্ত প্ররিয়যায় 
অথ্পূণ ্অংশগ্েণক� উ সযারেত �িযাি, অন্যান্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা 
প্দযান�যািী এবং সম্প্রদযায় রভরত্� য �কেযা যািকদি (আনষু্যারন�

2

এবং অনযানষু্যারন�
3

 উভয়ই) সযাকথ সেকেযারগতযা  এবং যপশযাগতভযাকব
এমন ভযাকব �যাজ পরিচযািনযা �িযাি ক্মতযাি উপি েযা ক্রত�যাি� 

৫  Essential Services Package for Women and Girls subject 
to Violence: Core Elements and Quality Guidelines (United 
Nations Joint Global Programme on Essential Services for 
Women and Girls Subject to Violence, 2015).

২  উদযােিণস্রূপ, �রমউরনটি যমরিক�ি র রন�, ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি আ য়স্ি এবং স্যানীয় এনরজওি পক্ যথক� আনষু্যারন� রবচযাি 
ব্বস্যায় ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সেযায়তযা প্দযান �িযা েয়।

৩  উদযােিণস্রূপ, মরেিযা সম্প্রদযাকয়ি যনতৃবনৃ্, ধম য় পরিষদ বযা �ত্ৃপক্ 
বযা সনযাতন রবচযাি বযাস্তবযায়ন�যািী।

পক্পযাত এবং যগৌণ রশ�যাকিি প্শরমত �কি।

ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্তর উপর আরও তকথ্যর জন্য 
ঞ্দ্তীয় অি্যোয় কদখুন  ম্যোকনজোর এবং টিম ঞ্লিোর ঞ্িকসকব 
পোথ্�্য �রো› ।

VAWG তদকন্তি জন্ সমযানভযাকব স�ি �িকত েকি তদন্ত�যািী 
�ম�্ত্যাি VAWG এি মত অপিযাধ য�ন ঘকর এবং র�েু আচিণ 
এবং পক্পযাত র�ভযাকব এই ধিকনি অপিযাধ ঘরযাক� প্ভযারবত �কি 
যসই সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযা থযা�যা প্কয়যাজন। এটি তদন্ত�যািী �ম-্
�ত্যাকদি অরভেুক্ত অপিযাধীি দ্যািযা অবমযাননযা�ি আচিকণি ধিন 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ ঘকর েযাওয়যা 
সরেংসতযাি প্�ৃরতক� এবং যসইসযাকথ রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
আচিণ এবং প্রতররিয়যাক� প্ভযারবত �কি এমন রবরভন্ন পরিকবশগত 
চি� রচর ত �িযাকত সেযায়তযা �িকব।

সরেংসতযাি পুনিযাবরৃত্ যেন নযা ঘকর তযা রনরচিত �িযাি জন্ 
রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা ব্বস্যা পরি�ল্পনযা �িযাি সময় এই তথ্টি 
খুবই গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �কি (ষষ্ অধ্যায়-৬: ‘রনিযাপত্যা 
এবং সুিক্যা’ যদখুন) �যািণ এটি অরভেুক্ত অপিযাধীি অবমযান-
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নযা�ি এবং যজযািপূব্� আচিণক� রবকশষজ্কদি দ্যািযা প্স্তুত�ৃত 
এ�টি  সরেংসতযাি চকরিি মকধ্ আবধে িযাখকত সযােযাে্ �িকব 

এ�োদশতম অি্যোয়  VAWG প্রঞ্তঞ্ক্য়ো ক�ৌশলগুঞ্লকত 
সঞ্িংসতোর মকিল েক্ প্রকয়োকগর কক্ষকত্র ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল› কদখুন। 

অরভেুক্ত অপিযাধীি অবমযাননযা�ি আচিকণি নমনুযা সরেংসযাি 
মকিকিি চকরিি মকধ্ আবধে িযাখযা �যাে্�ি অপিযাধী-য�রন্দ্র� 
তদন্ত পরিচযািনযাি জন্ প্কয়যাজনীয় তথ্ সিবিযাে �িকব। এই 
অনসু যানমিূ� য�যা�যাস �ীভযাকব রনে্যাতন সংরিযান্ত আচিণ ব  
এবং শযারস্ত রনরচিত �িকত েয় এবং স বত অরভেুক্ত অপিযাধীক� 
পুনিযায় রনে্যাতন �িযা যথক� �ীভযাকব রবিত িযাখকত সয়যােতযা �িযা 
েযায় যস রবষকয় আকিযা�পযাত �িকব, েযা সযাধযািণত পযারিবযারি� 
বযা ঘরনষ্ অংশীদযািকদি দ্যািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি পেন্নীয় এ�টি দশৃ্ (আইরপরভ)।

রনকচি অধ্যাকয় VAWG- এি তদন্ত পরিচযািনযাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
সররিয় পরিকবশ রনকয় আকিযাচনযা �িযা েকব েযা প্মযাণ এবং তদকন্তি 
প্কয়যাজনীয়তযা পূিকণ এবং সমযান্তিযািভযাকব, রসধেযান্ত গ্েণ প্ররিয়যায় 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি জন্ 
�যাে্�ি। 

মধ্ম স্তকিি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি জন্ প্দত্ রনকদ্শনযাটি রনিকপক্ 
এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি উপি পরিচযারিত বত্মযান 
গকবষণযা এবং অনশুীিকনি উপি রভরত্ �কি প্স্তুত �িযা েকয়কে 
এবং এই পধেরতটি �ীভযাকব VAWG- এ তদকন্তি �যাে্�যারিতযা 
যজযািদযাি �িকত পযাকি যসই সম্পক�্ রনকদ্শনযা প্দযান �িযা েকয়কে। 
উপি , এই অধ্যায়টি ঘরনষ্ভযাকব ESP �যাঠযাকমযা অনসুিণ 
�িকব এবং পযাঠ�ক� ন্যায়রবচযাি ও পুরিরশং সম্পর�্ত ESP- 
এি মরিউি-৩ -এ প্দত্ �যাঠযাকমযা রনকদ্রশ�যা পে্কবক্ণ �িযাি 
সুপযারিশ �িকব, (‘তদন্ত’ -এ প্কয়যাজনীয় অ্যা�শন ন ি-৩)। 
সমযান্তিযািভযাকব, পযাঠ�কদি স্যাস্্ সম্পর�্ত ইএসরপ-ি মরিউি-
২-এ প্দত্ �যাঠযাকমযা রনকদ্রশ�যাও উকলেখ �িকত েকব, রবকশষ �কি 
‘ি কমকন্টশন (যমরিক�যা-রিগ্যাি)’ -এ প্কয়যাজনীয় অ্যা�শন 
ন ি-৬।

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো 
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )

আপনযাি �ম িযা VAWG- এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি 
এ�টি �যাে্�ি পুরিরশং পরিকষবযা প্দযান রনরচিত �িকে এরযা 
রনরচিত �িযা এ�জন যনতযা রেসযাকব আপনযাি অপরিেযাে্ দযারয়ত্ব, 
এবং েখন এটি স্ী�ৃত েকব তখন আপনযাি পরিকষবযা এবং আপনযাি 
উপিব্ধ সংস্যানগুরিি জন্ প্রতকেযারগতযামিূ� চযারেদযা থযা�কব এবং 
যে বযাত্যাগুরি আপরন আপনযাি �ম  ও সম্প্রদযাকয়ি জনগণক�  
যদকবন তযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ।্ এরযা খুব স্পষ্ট �কি বিযা দি�যাি যে 
VAWG সে্ �িযা েকব নযা, আপরন এবং আপনযাি �ম িযা আইনক� 
সমথ্ন �িকবন এবং অরভেুক্ত অপিযাধীকদি আইকনি আদযািকত 
যপশ �িযাি জন্ �কঠযািভযাকব �যাজ �িকবন।  আপরন র� আপনযাি 
সমস্ত �ম কদি �যাকে আপনযাি প্ত্যাশযা �ী তযা স্পষ্ট �কি রদকয়কেন 
এবং আপরন র� তযাকদি �মক্্মতযা পে্কবক্ণ �কিন এবং তযাকদি 
�যাকজি জন্ জবযাবরদরেতযা রনরচিত �কিন?

আপনযাি প্রতষ্যাকনি �ম কদি �যাকে যে মযাকনি �যাজ প্ত্যারশত
�কি তযা রনরচিত �িযাি জন্ আপনযাি �ম কদি VAWG- এি
রবরুকধে ি়িযাই/সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে যে স�ি নীরত রবদ্মযান
িকয়কে বযা ্যান্যাি্ অপযাকিটিং প্রসরিউি (SOP) এি রবষয়বস্তু
সম্পক�্ জযানযা অত্ন্ত জরুিী ।

েরদ আপনযাি প্রতষ্যাকনি মকধ্ এই ধিকনি এ�টি নরথ রবদ্মযান 
নযা থযাক�, তযােকি আপরন আপনযাি �ম কদি জন্ স্যানীয় রনকদ্-
রশ�যাগুরিি এ�টি যসর দ্তরিি �থযা রবকবচনযা �িকত পযাকিন েযা 
তযাকদি যমকন চিকত েকব। আপরন আপনযাি উ ত্ন �ম�্ত্যাকদি 
আপনযাি প্রতষ্যাকনি জন্ এ�টি এসওরপ প্স্তুকতি জন্ তদরবি 
�িকত অনকুিযাধ �িকত পযাকিন (আপনযাি রনকজি দি/ইউরনকরি 
ইনপুর এবং অরভজ্তযাি উপি রভরত্ �কি)।

সযাংগঠরন� নীরত/এসওরপ থযা � বযা নযা থযা �, এই ধিকনি 
ঘরনযা যমযা�যাকবিযায় আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি যে চ্যাকিকঞ্জি 
মকুখযামরুখ েকত েকব এবং সম্পদ বযা জ্যাকনি মকধ্ যে ঘযাররত িকয়কে 
তযা সমযাধযান �িকত েকব আপনযাক� অথবযা সম্প্রদযায়, অন্যান্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািী বযা আপনযাি প্রতষ্যাকনি মকধ্ অন্ য�যান 
রবভযাকগি সযােযাে্ প্কয়যাজন েকি তযা রনরচিত �িকত েকব। 

VAWG সংরিযান্ত যে য�যান প্যাসরঙ্গ� আইনী রবধযান সম্পক�্ 
আপনযাি �ম িযা সকচতন এবং আপ রু যির আকে তযা আপনযাক� 
স ষ্ট থযা�কত েকব। জযাতীয় আইন এবং আপনযাি যদকশি সি�যাি 
স্যাক্ি �কিকে এমন যে য�যাকনযা আন্তজ্যারত� আইন, �নকভনশন বযা 
প্করযা�কিি উকদেশ্ সমনু্নত িযাখযাি যক্করে তযাকদি ভূরম�যা ও দযারয়ত্ব 
সম্পক�্ সকচতন েওয়যা প্কয়যাজন।
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এ�টি ভযাি উদযােিণ েকত পযাকি সংরবধযাকন থযা�যা মযানবযারধ�যাকিি 
রবধযান অথবযা আপনযাি যদশ �ত্ৃ� অনকুমযারদত আন্তজ্যারত� চুরক্ত, 
েযা য�বি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যক্করেই নয়, বিং 
অরভেুক্ত অপিযাধীকদি যক্করেও প্কেযাজ্। আপনযাি �ম িযা র� 
আপনযাি যদকশি সীমযানযাি মকধ্ স্যায়ী বযা অস্যায়ীভযাকব থযা�যা সমস্ত 
যিযা�কদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা প্দযাকনি দযারয়ত্ব সম্পক�্ সকচতন? 
নরথভুক্ত যেযা� বযা অননকুমযারদত েযাই ে� নযা য�ন এি মকধ্ 
যেক�যাকনযা শিণযাথ , আ য়প্যাথ  এবং অরভবযাসী অন্তভ্ুক্ত থযা�কব।

আপনযাি স্যানীয় পুরিরশং এিযা�যাি মকধ্ েরদ য�যান শিণযাথ  রশরবি 
থযাক�, তযােকি আপনযাি �ম িযা র� সকচতন যে রশরবকি বসবযা-
স�যািীকদি এখনও যসখযাকন রনিযাপকদ এবং মে্যাদযা ও সম্যাকনি 
সযাকথ বসবযাস �িযাি অরধ�যাি আকে? তযাকদি রনিযাপত্যা এবং 
সুিক্যা পুরিকশি এ�মযারে দযারয়ত্ব নয়। �্যাকম্প এবং এি আকশপযাকশ 
রনেুক্ত স�ি একজরন্সি ভূরম�যা আকে, র�  সমযানভযাকব পুরিশ 
রনকজকদি য�যাকনযা দযায় যথক� মকু্ত �িকত পযাকি নযা �যািণ রশরবিটি 
জযারতসংকঘি শিণযাথ  রবষয়� েযাই�রমশনযাকিি (UNHCR) অথবযা 
অন্যান্ আন্তজ্যারত� সংস্যাদ্যািযা পরিচযারিত েয়
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 । 

প্রতকিযাধ, তদন্ত এবং সযােযাে্ এবং সেযায়তযা �যাে্রিকমি যক্করে 
পুরিকশি এ�টি স্পষ্ট ভূরম�যা িকয়কে এবং �যাে্�ি ভযাকব বযাস্তবযায়কনি 
জন্ পুরিশ এবং অন্যান্ স�ি সংস্যা এবং য �কেযা যািকদি মকধ্ 
এ�টি সেকেযাগী এবং সমরবিত দরৃষ্টভরঙ্গ থযা�যা প্কয়যাজন।

সিকরোগী �োজ সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য তৃতীয় অি্যোয়  
প্রঞ্তকরোি›, সপ্তম অি্যোয়  ‘সোিোর্য এবং সিোয়তো ‘, অষ্টম 

অি্যোয়  ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয় ‘কদখুন।

েরদ আপনযাি �ম িযা VAWG সম্পর�্ত য�যানও আইন সম্পক�্ 
সমূ্পণর্ূকপ আপ রু যির থযাক�, তযােকি আপনযাক� রনরচিত �িকত 

৪  জযারতসংকঘি শিণযাথ  রবষয়� েযাই �রমশনযাকিি অর�স ১৯৫০ সযাকিি 
১৪ রিকস ি জযারতসংকঘি সযাধযািণ পরিষদ দ্যািযা প্রতরষ্ত েয়। এই সং-
স্যাটিক� রব ব্যাপী শিণযাথ কদি সুিক্যা এবং শিণযাথ  সমস্যাি সমযাধযাকনি 
জন্ আন্তজ্যারত� পদকক্কপি যনতৃত্ব ও সমবিয় �িযাি দযারয়ত্ব প্দযান �িযা 
েকয়কে, যদখুন: https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/office-
of-the-united-nations-high-commissioner-for-refugees/

েকব যে তযািযা এই ধিকনি অপিযাকধি রবরুকধে ি়িযাইকয় তযাকদি 
ব্রক্তগত ভূরম�যা এবং দযারয়ত্ব সম্পক�্ সকচতন। ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
েযাওয়যা ব্রক্তি সযাকথ প্থম যেযাগযাকেযাগ�যািী ব্রক্তি �যাে যথক� 
সমস্ত �ম কদি তযাকদি সুরনরদ্ষ্ট দযারয়ত্ব সম্পক�্ অবগত েওয়যা 
দি�যাি যস এ�জন �ি যর�যাি, যিস্ক অর�সযাি বযা প্যাকট্যাি 
অর�সযাি (�যা ্  যিসপন্যাি), অপিযাকধি দশৃ্ বযা �কিনরস� 
পিীক্� - যথক� শুরু �কি সযাধযািণ বযা রবকশষকজ্ি তদন্ত�যািী, 
য�স ব্বস্যাপ�, িযাইন ত্বিযাবধযায়� েকত পযাকি

ভুক্তকভযাগী/জীরবকতি সংস্পকশ্ আসযা প্থম ব্রক্ত যেভযাকব প্রতররিয়যা 
জযানযায় তযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পুরিকশি প্রত আস্যা এবং 
রব যাস স্যাপকনি উপি সবকচকয় ব়ি এবং দীঘ্স্যায়ী প্ভযাব য�কি। 
এটি তখন তযাকদি পরিবযাি, ব ু বযা ব এবং সম্প্রদযাকয়ি পুরিকশি 
প্রত আস্যা ও রব যাকসি স্যাপকন সেযায়তযা �িকব।

িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর সোকথ সম্পঞ্�্ত আরও তকথ্যর 
জন্য, েতুথ্ অি্যোয়  প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ› এবং নবম অি্যোয়  
করোগোকরোগ› কদখুন।

VAWG- এি রিকপযার্ �িযা ঘরনযাগুরিি যেক�যাকনযা প্রতররিয়যা অরবিক  
েকত েকব, েযাকত এই ধিকনি অপিযাকধি রবরুকধে ি়িযাই �িযাি 
প্রত রত প্দরশ্ত েয় এবং এ�টি স্পষ্ট বযাত্যা যপ্িণ �িযা স ব 
েয় েয় যে স�ি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত গুরুত্বপূণ,্ 
এবং তযাকদি এবং তযাকদি অরভকেযাগগুরি গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যা 
েকচ্। তযাকদি  এবং তযাকদি পরিবযাকিি যে য�যান সদস্ র�ংবযা  
তযাকদি সেকেযাগী েযািযা ঝঁুর�কত থযা�কত পযাকি তযাকদি রনিযাপত্যা এবং 
সুিক্যা রনরচিত �িযাি জন্ তযা ক্রণ� প্রতররিয়যা গুরুত্বপূণ।্ য�যান 
শযািীরি� বযা মযানরস� আঘযাকতি জন্ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
রচর� সযাি প্কয়যাজন েকত পযাকি এবং েত তযা়িযাতযার়ি স ব এই 
রচর� সযা গ্েণ �িযা েকি তযা য�বি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
চযারেদযা পূিণই �িকব নযা বিং সিযাসরি তযাকদি �যাে যথক� স যাব্ 
প্মযাণ পযাওয়যাি স যাবনযাক� বযার়িকয় তুিকব।

রিকপযাকর্ি সময় তদন্ত�যািী বযা রবকশষভযাকব প্রশরক্ত অর�সযাি নযা 
থযা�কিও, ভুক্তকভযাগী/ জীরবত ব্রক্তক� �খনই প্রতররিয়যাি জন্ 
অকপক্যা �িযা উরচত নয়, আি যসই �যািকণই স�ি  সব্রন্ মযারেযায় 
েকিও র�ভযাকব VAWG এি রশ�যাি ভুক্তকভযাগী/ জীরবত ব্রক্তক� 
এবং েযািযা সবকচকয় যবরশ ঝঁুর�পূণ ্তযাকদি সযাকথ যমযা�যাকবিযা �িকত 
েকব যসই সম্পক�্ স�ি �ম কদি এ�টি সযাধযািণ সকচতনতযা থযা�যা 
জরুরি। যশষ পে্ন্ত, এ�টি ঘরনযা রিকপযার্ �িযাি মেূুত্ যথক�, 
�ম কদি যে য�যান রসধেযান্ত বযা �কমি্ যক্করে ‘িু যনযা ে্যাম’
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 (য�যান 
ক্রত �কিযা নযা ) এি নীরত বঝুকত েকব। 

৫  য�যান ক্রত �কিযা নযা  নীরতটি রনরচিত �কি যে �ম ্এবং যেযাগযাকেযাগগুরি 
অরনচ্যা�ৃতভযাকব পুরুষ এবং মরেিযাকদি সম্পক�্ যনরতবযাচ� বযাধঁযাধিযা 
রনয়মগুরিক� (য রিওরযাইপগুরিক� শরক্তশযািী �কি নযা েযা নযািী এবং 
যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযায় অবদযান িযাকখ।

নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো (ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ) িল  
প্র�োকশ্য কিো� বো ব্যঞ্তিগত জীবকন কিো� এই িরকনর �োকজর 

মঞ্�, জবরদঞ্স্ত বো ঞ্নঞ্ব্েোকর স্োিীনতো বঞ্চনোসি ঞ্লঙ্গ 
ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতোর করক�োকনো �োজ রোর মোি্যকম নোরীকদর 

শোরীঞ্র�, করৌন বো মোনঞ্স� ক্ষঞ্ত বো ক্ষঞ্তগ্রস্ত িওয়োর 
স োবনো রকয়কছ, রোর মকি্য রকয়কছ,  

নযািীি প্রত সরেংসতযা দিূী�িকণি যঘযাষণযা, সযাধযািণ পরিষকদি 
যিকজযারিউশন-৪৮/১০৪ (১৯৯৩)।

https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/office-of-the-united-nations-high-commissioner-for-refugees/
https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/office-of-the-united-nations-high-commissioner-for-refugees/
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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বক্স-
আপঞ্ন ঞ্� ঞ্নঞ্চিত �রকছন কর VAWG- এর অপরোকির জন্য আপনোর প্রথম উতিরদোতোকদর �ম্ক্ষমতো পর্কবক্ষণ �রো িক

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং এি পিযামকশ্ি উপি রভরত্ �কি, প্থম প্রতররিয়যাশীিকদি ত্বিযাবধযায়�কদি জন্ রনকচ এ�টি সেজ 
যচ�রি  যদওয়যা েি:

১. ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি রনিযাপদ যবযাধ �িযা, প্থম প্রতররিয়যাশীি সেযানভূুরত প্দশ্ন �কি 

২. প্থম উত্িদযাতযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি জীবকনি পেন্ বযা খযাপ খযাইকয় চিযাি য�ৌশিক�  রবকবচনযা �িকেন নযা

৩. ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যা পরিচযারিত েকয়কে

৪. ঘরনযাস্কি রশশুকদি �ি্যাণ এবং রশশুকদি যদওয়যা আ যাস পিীক্যা �রুন

৫. রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা এবং রশশুকদি সযাকথ রনিযাপত্যা পরি�ল্পন প্ণয়ন 

৬. রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং অরভেুক্ত অপিযাধীক� পৃথ� �িযাি সময় যগযাপনীয়তযা রনরচিত �িযা

৭. রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� জযানযাকনযা যে তযািযা রব যাসী এবং সযােযাে্ যচকয় তযািযা সঠি� রসধেযান্ত রনকয়কে

৮. য�ন সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা র�েু ব্রক্ত অসেকেযাগীতযা �িকত পযাকি যসই সম্পক�্ এ�টি ধযািণযা প্দশ্ন �িযা

৯. ব্রক্তগত প্কয়যাজন অনেুযায়ী সুিক্যা প্দযান

১০. রবরভন্ন অবস্যাকনি  ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি চযারেদযাি সকঙ্গ েথযােথভযাকব আচিণ �িযা

১১. অপিযাধ দশৃ্ (গুরি) রচর ত�িণ, সুিক্যা এবং সংিক্ণ

১২. প্কেযাজ্ যক্করে প্মযান সনযাক্ত�িণ, সংিক্ণ এবং সংগ্ে

১৩. ইরতবযাচ� পদকক্প যনওয়যা এবং রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� এটি ব্যাখ্যা �িযা

১৪. পযা যা অরভকেযাকগি সুিযােযা

এরযা সব্যারধ� গুরুত্বপূণ ্ যে স�ি পদকক্প যনয়যা েয় এ�জন 
ভুক্তকভযাগী ও যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত েযাকত পুনিযায় মযানরস� আঘযাত 
নযা পযান যসরযা রনরচিত �িযাি জন্, তকব পুরিকশি প্ররিয়যা এবং 
পধেরতি প্কিযাচনযায় েরদ য�ও পুনিযায় আঘযাত পযান যসরযা তখন 
রদ্তীয়বযাি ভুক্তকভযাগী েওয়যাি সমযান। তযাকদি বঝুকত েকব যে 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পকক্ প্থকম পুরিকশ রিকপযার্ �িযা 
�তরযা �ঠিন েকত পযাকি এবং রিকপযাট্িংকয়ি �কি তযািযা তযাকদি 
পরিবযাি বযা বেৃত্ি সম্প্রদযাকয়ি �যাে যথক� অরতরিক্ত ঝঁুর�ি 
সম্খুীন েকত পযাকি।

ইউএনওরিরসি ে্যান্ব�ু অনসুযাকি ‘নযািীি রবরুকধে সরেংসতযাি 
রবরুকধে �যাে্�ি পুরিশ প্রতররিয়যা’ (২০১০), তদন্ত সমস্যা 
সমযাধযাকনি এ�টি পধেরতগত অনশুীিন েযা ঘরনযাি সত্তযা বযা 
পরিরস্রত পিীক্যা �কি অপিযাধ সনযাক্ত �কি এবং এবং ঘরনযা বযা 
পরিরস্রতি রবকবচনযায় উপেুক্ত আইন প্কয়যাকগি রব�ল্পগুরি রচর ত 
�িযা।

ইউএনওরিরস ে্যান্বকু�ি উপি রভরত্ �কি, নীকচ এ�টি তদকন্তি 
উকদেকশ্ এবং অরতরিক্তভযাকব, য�যান য�যান রবষয়গুরি এ�টি 
তদন্তক� �যাে্�ি তযাি এ�টি যচ�রি  প্দযান �িযা েিতঃ 
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বক্স-  

তদকন্তর উক শ্য িল এ�টি �োর্�র তদন্ত, সোিোরণত, করখোকন তদন্ত�োরী

  য�যান অপিযাধ সংঘটিত েকয়কে র� নযা বযা য�যান অরভকেযাগক� 
রমথ্যা প্মযাণ �িযাি জন্;

 রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং সযাক্ীকদি রচর ত �িযা; 
  প্যাসরঙ্গ� েকত পযাকি এমন যেক�যাকনযা ধিকনি প্মযাণ সংগ্ে এবং 
সংিক্ণ �িযা;

 অপিযাকধি �যািণ, পধেরত এবং অবস্যান আরব যাি �িযা;
  অরভেুক্ত অপিযাধী বযা দযায়ী ব্রক্তি পরিচয় প্মযাণ �িযাি জন্; 
  প্কেযাজ্ যক্করে, যসই রভরত্ প্ণয়ন �িযা েযাি রভরত্কত চযাজ্ আনকত 
েকব;

  তদন্ত, এবং প্মযাণ নরথভুক্ত �িযা, এবং রবচযাকি প্মযাণ উপস্যাপকনি 
জন্ প্স্তুত �িযা;

  আিও রনে্যাতন যিযাধ �িকত (রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং রশশুসে 
অন্িযা েযািযা ক্রতগ্স্ত েকত পযাকি, উভয়ই অন্তভ্ুক্ত)।

  যপশযাগত, রনিকপক্, অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং বস্তুরনষ্ভযাকব �যাজ �িযা;
  শযািীরি� বযা অ-শযািীরি� প্মযাণ এবং রববরৃত সংগ্কে পরি মী 
রেকিন;

  সব সমকয়ই সরেংসতযাি রশ�যাি (িযা) /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, সযাক্ী 
(িযা) এবং অরভেুক্ত অপিযাধীকদি সযাকথ সম্যান এবং মে্যাদযাি 
সযাকথ আচিণ �িযা;

  রনরচিত �িযা েকয়কে যে, েরদ য�যাকনযা অপিযাধ েকয় থযাক�, েযাি 
�কি অরভেুক্ত অপিযাধীকদি রচর ত �িযা েযায়, েকথষ্ট মযানসম্ত 
প্মযাণ সংগ্ে �িযা েকয়কে, েযাকত আদযািকত যদযাষী সযাব্স্ত েওয়যাি 
বযাস্তব স যাবনযা থযা�কব;

  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত (িযা) সযাক্ী (িযা) এবং অরভেুক্ত 
অপিযাধীকদি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা রবকবচনযা �িযা েকয়কে; ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন, ঝঁুর� সনযাক্ত�িণ এবং ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা প্ররিয়যা পরি-
চযািনযা �িযা েকয়কে।

আপনযাক� রনরচিত েকত েকব যে VAWG- এি সমস্ত রিকপযার্
সঠি�, পে্যাতি এবং রবশদভযাকব যি�ি্ �িযা েকচ্ েযাকত এ�টি 
পু যানপুু  তদন্ত েকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি প্�ৃত শব্দগুরি র� যি�ি্ �িযা েকচ্? এটি 
পুকিযা ঘরনযাক� ক্রতগ্স্ত �িকব েরদ, আদযািকত, রভ�টিম/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত বযা সযাক্ী তযাকদি রনকজি ভযাষযায় র� ঘকররেি তযাি 
রববিকণি সযাকথ প্যাথরম� পুরিশ রিকপযার্ বযা পূকব্ যদপয়যা তযাকদি 
বক্তকব্ সযামঞ্জস্পূণ ্নযা েয়।

েযা �িযা েকয়কে বযা বিযা েকয়কে তযা সুরনরদ্ষ্টভযাকব যি�ি্ নযা �িযাি 
�কি এ�টি মযামিযা আদযািত পে্ন্ত  নযা যপৌেঁকত পযাকি। আপরন 
েরদ সযািযাংশ বযা আিও ‘ভদ্’ পরিভযাষযা ব্বেযাি �কি থযাক�ন বযা  
�কিন, তযােকি এটি প্রসর�উরি বযা অন্যান্ রবচযাি প্দযান�যািীি 
�যাকে উপস্যারপত অপিযাকধি গুরুত্বক� দব্ুি �কি। অপিযাধ রেকসকব 
প্মযারনত যেযা� বযা নযা যেযা�, সমস্ত ঘরনযাি েথযােথ যি�রি্ং 
আপনযাি জন্ VAWG অপিযাকধি রবস্তযাি এবং ধিন সম্পক�্ তথ্ 
প্রতষ্যা �িযাি জন্ গুরুত্বপূণ,্ েযা আপনযাক� সম্পদ পরিচযারিত 
�িকত এবং প্কেযাজ্ যক্করে অনরুূপ ঘরনযাি পুনিযাবরৃত্ যিযাধ 
�িকত, যেখযাকন সক্ম �িকব।

‘তথ্য সংগ্রি ও ব্যবিোর  সম্পক�্ আরও ঞ্বস্তোঞ্রত জোনোর জন্য 
তৃতীয় অি্যোয়  ‘প্রঞ্তকরোি , ষষ্ অি্যোয়  ‘ঞ্নরোপতিো ও সরুক্ষো , 
সপ্তম অি্যোয়তঃ ‘সিোয়তো ও সিোয়তো  এবং অষ্টম অি্যোয়  ঞ্বেোর 
সংস্োর মকি্য সমন্বয় ‘ কদখুন। 

য�যান ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি তযা ক্রণ� চযারেদযাগুরি শুরু 
যথক�ই প্রতরষ্ত েকত েকব েযাকত আপরন বঝুকত পযাকিন যে য�যান 

অরতরিক্ত সেযায়তযা এবং সেযায়তযাি প্কয়যাজন েকত পযাকি। আপনযাি 
তদন্তক� সমথ্ন �িযাি জন্ আপনযাক� এবং আপনযাি �ম কদি 
অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীি সযােযাকে্ি প্কয়যাজন েকব, তযাই 
সেকেযারগতযা গুরুত্বপূণ।্ রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তক� সমথ্ন 
�িযাি জন্ অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ �যাজ �িযাি 
মযাধ্কম, আপনযাি �ম িযা মযামিযাি সত্তযা রচর ত �িকত এবং 
তযাকদি �িযা�ি প্রসর�উরি বযা আদযািকত উপস্যাপকনি জন্ প্মযাণ 
সংগ্কেি যক্করে তযাকদি মিূ ভূরম�যাি রদক� মকনযারনকবশ �িকত 
পযাকিন।

িোল অনশুীলকনর উদোিরণ করমন ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো সং�ট 
ক�্রি এবং করৌন ঞ্নপীডন কর�োকরল ক�্রি সম্পক�্ আরও তকথ্যর 
জন্য সপ্তম অি্যোয়  সোিোর্যএবং সিোয়তো› কদখুন ।

তদকন্তি তযা ক্রণ� প্রতররিয়যা পে্যাকয়, উপরস্ত যে য�যানও 
অরভেুক্ত অপিযাধীক� ত রচর ত �িযা যগকি, তযাকদি �যাে্�িভযাকব 
যমযা�যাকবিযা �িযা প্কয়যাজন। এরযা গুরুত্বপূণ ্যে তযাকদি ব্রক্তগত 
মতযামত েযাই যেযা� নযা য�ন আপনযাি �ম িযা যে য�যাকনযা অরভেুক্ত 
অপিযাধীি সযাকথ দ্নরত� ও যপশযাগতভযাকব আচিণ �িকব ।

অরভেুক্ত অপিযাধী রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি জন্ �ী ঝঁুর� 
সৃরষ্ট �িকত পযাকি তযা রবকবচনযা �িযাি পযাশযাপযারশ, অরভেুক্ত 
অপিযাধীি প্রত আপনযাি ‹েক ি দযারয়ত্ব  িকয়কে, েযাক� আইন 
আদযািত দ্যািযা যদযাষী সযাব্স্ত নযা েওয়যা পে্ন্ত রনকদ্যাষ বকি ধকি 
রনকত েকব। 
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এি অথ্ েি যে, যে য�যান অরভেুক্ত অপিযাধীি প্রত তযাকদি �ী 
ধিকনি অরভকেযাগ িকয়কে তযাি প্�ৃরত এবং তযাকদি পরিচয় জযানযা 
উরচত র�নযা যস রবষকয় আপনযাি ঝঁুর�গুরিও রবকবচনযা �িকত েকব। 
এটি ব্রক্তগত সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযাি আকি�টি রদ� েযা সম্যান 
�িযা প্কয়যাজন, এবং জনসযাধযািকণি �যাকে তথ্ প্�যাকশি সযাকথ 
সম্পর�্ত যে য�যানও পুরিরশ পদকক্প রনকত েকি অবশ্ই জযাতীয় 
আইন সম্পর�্ত আইনী প্ররিয়যা অনসুিণ �িকত েকব।

র�েু যদকশ, উদযােিণস্রূপ, অরভেুক্ত অপিযাধীি পরিচয় ততক্ণ 
পে্ন্ত সুিরক্ত থযাক� েতক্ণ নযা এ�টি অপিযাকধি আনষু্যারন� 
অরভকেযাগ গঠকনি জন্  আদযািকত পিবত  তযারিকখ উপস্যারপত নযা 
েয়।  এমনর� েখন আনষু্যারন�ভযাকব অরভেুক্ত েকয় এবং রবচযাি 
প্ররিয়যাি শুরু েকিও, অরভেুক্ত অপিযাধী এবং তযাকদি পরিবযাি 
অকন্ি দ্যািযা প্কিযারচত বযা স্-প্কিযারচত েকয় অরভকেযাগ�যািীক� 
প্রতকশযাধ যনওয়যা, ভয়ভীরত প্দশ্ন �িযা, বযা এমনর� শযািীরি� 
ক্রত �িকত পযাকি। এটি প্যায়ই ঘরকত পযাকি যেখযাকন অরভেুক্ত 
অপিযাধী এমন য�উ রেরন সযাধযািণত সমযাকজি মকধ্ উচ্চ স্তকি 
অবস্যান�যািী এবং সম্যারনত  যেমন এ�জন রশক্�, সনযাতনী বযা 
রব যাস রভরত্� যনতযা বযা িযাক্তযাি।

কগ্রপ্তোর পরবত , েোজ্ এবং কদোষী সোব্যস্ততোর ঞ্বষকয় আরও 
তকথ্যর জন্য, ষষ্ অি্যোয়  ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো  কদখুন।

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সুিক্যাি জন্ প্কয়যাগ �িযা যেক�যাকনযা ব্বস্যা যেমন সুিক্যাি আকদশ, 
এবং িঙ্ঘকনি যে য�যাকনযা রিকপযার্ তযা ক্রণ� পুরিকশি প্রতররিয়যাি 
অন্তভ্ুক্ত �িকত েকব। অরভেুক্ত অপিযাধীক� যগ্তিযাি �িযাি পকিই 
এটি প্কেযাজ্ েকব এমন নয়, �যািণ সুিক্যা আকদশ এবং অন্যান্ 
ব্বস্যা প্যাথরম� পে্যাকয় জযারি �িযা েকত পযাকি।

আকরো ঞ্বস্তোঞ্রত তকথ্যর জন্য ষষ্ অি্যোয়  ঞ্নরোপতিো এবং 
সরুক্ষো› কদখুন ।

তদকন্তি এ�টি গুরুত্বপূণ ্ রদ� েি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত 
�ত্ৃ� প্দত্ প্মযাণ রবধযায়  সরেংসতযাি পরভূরম প্স্তুত �িকত 
সযােযাে্ �িকত পযাকি এমন তথ্সে ঘরনযাি রবস্তযারিত রববিণ  
যি�ি্ �িযা প্কয়যাজন। রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি রবরুকধে 
ব্বহৃত প্�ৃত শব্দ এবং �যাে্রিমগুরি শুধু যি�ি্ �িকিই 
েকব নযা, পযারিবযারি� গঠন এবং সরেংসতযাি পূব্বত  ইরতেযাসসে 
আনষুরঙ্গ� স�ি তথ্ অন্তভ্ুক্ত �িযা প্কয়যাজন। পূকব্ রিকপযার্ নযা 

বক্স-    

VAWG ঘটনোর ন্ূযনতম  ঞ্রকপোট্ ঞ্িসোকব ঞ্ন ঞ্লঞ্খত ঞ্বষয়গুঞ্ল কর�ি্ �রো উঞ্েত

  তদকন্ত �োরো জঞ্ডত এবং ঞ্�িোকব তোকদর সোকথ করোগোকরোগ �রো রোকব  - পুরিশ �যাইি/ঘরনযা ন ি, অরভকেযাগ�যািী/রশ�যাি, সযাক্ী, 
অরভেুক্ত অপিযাধী, প্যাথরম� প্রতররিয়যা জযানযাকনযা পুরিশ �ম�্ত্যা , তদন্ত�যািী �ম�্ত্যা (িযা) । 

  ঞ্� ঘকটঞ্ছল - য�যাকনযা অপিযাধ সংঘটিত েকয়কে র� নযা; সরেংসতযাি রশ�যাি এবং �রথত অপিযাধীি মকধ্ সম্প�্; আঘযাত (দশৃ্-
মযান বযা অন্থযায়); র� প্মযাণ পযাওয়যা যগকে; তযাি অবস্যা এবং অবস্যান; য�যান পদকক্প গ্েণ �ি েকয়রেি, এবং পিবত  য�যান 
পদকক্প প্কয়যাজন রেি র� নযা; য�যান সযাক্ীি সযাক্্ পযাওয়যা যগকে র� নযা এবং সযাক্ীকদি স যাকনি জন্ য�যান অনসু যান �িযা 
েকয়রেি র� নযা। রচর� সযা সেযায়তযা প্দযান �িযা েকয়কে এবং �যাি দ্যািযা/য�যান রচর� সযা সুরবধযা প্দযাকনি জন্ ভুক্তকভযাগীক� রনকয় 
েযাওয়যা েকয়রেি - রচর� সযা �ম কদি রববিণ এবং যেযাগযাকেযাকগি রববিণ।

  �খন প্রঞ্তটি ঘটনো ঘকটকছ- সময় (শুরু/যশষ), তযারিখ, রদন। তযারিখ/সময় রভন্ন েকি রিকপযার্ �িযাি তযারিখ।

  করখোকন প্রঞ্তটি ঘটনো ঘকটকছ- অপিযাধ দশৃ্ (গুরি) সনযাক্ত�িণ; সঠি� অবস্যান; অরভকেযাগ�যািী/রভ�টিকমি অবস্যান; অরভেুক্ত 
অপিযাধীি অবস্যান; সযাক্ীকদি অবস্যান। অপিযাকধি দশৃ্, অ্যাপযার্কমন্ট, বযার়ি (য�যান ঘি), যদযা�যান, পযাবরি� রবর ং, পযা�্, গরি, 
িযাস্তযা বযা িযাস্তযাি বণন্যা রদন। অপিযাকধি দশৃ্ (গুরি) দষূণ বযা রিস দষূণ যথক� িক্যা এবং সংিক্কণি জন্ �ী পদকক্প যনওয়যা 
েকয়রেি তযা বণন্যা �রুন যেমন, আপরন �ীভযাকব যিযা�জনক� ঘরনযাস্কি প্কবশ �িকত এবং শযািীরি� এবং/অথবযা �কিনরস� 
প্মযাণ নষ্ট �িকত বযাধযা রদকয়কেন; ি কমকন্টি অ্যাকসেস/�ক যাি যেমন, য�যান রবকশষজ্ অর�সযাি এবং �ম িযা ঘরনযাস্কি প্কবশ 
�কিকেন - এবং য�ন - তযাকদি প্কবকশি তযারিখ এবং সময় এবং তযাকদি প্স্যান �িযাি তযারিখ এবং সময়।

  প্রঞ্তটি ঘটনোর ঞ্ববরণ- অ  (গুরি) র� ব্বেযাি �িযা েকয়রেি, েরদ তযাই েয় তকব যসগুরি এখন য�যাথযায়? ঘরনযাটি য�ন ঘরি? 
�রথত অপিযাধীি ইরতেযাস; আদযািকতি ইরতেযাস এবং/অথবযা রনকষধযাজ্যা আকদশ; �রথত অপিযাধী/ভুক্তকভযাগী সরেংসতযাি ইরতেযাস।

  ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির ঞ্নরোপতিো - অরভকেযাগ�যািী/রভ�টিম, রশশু এবং অন্যান্ দব্ুি ব্রক্ত এবং সযাক্ীি (পরিবযাকিি) 
সে পরিবযাকিি অন্ সদস্কদি সুিক্যা ও সুিক্যাি জন্ গৃেীত পদকক্প।

UNODC- এি উপি রভরত্ �কি- নযািীকদি প্রত সরেংসতযাি রবরুকধে �যাে্�ি পুরিশ প্রতররিয়যাগুরিি উপি ে্যান্ব�ু (২০১০)। 
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�িযাি �যািণ, যেমন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাি পক্ যথক� ভয়, তযাও 
যি�ি্ �িযা উরচত।

রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা, সযাক্ী বযা সকন্েভযাজকনি যে য�যাকনযা 
ব্রক্তি সযাক্যা �যাি যেযা� নযা য�ন তযা পরিচযারিত েওয়যা উরচত   
সযাক্যা �যাকিি দক্তযায় প্রশক্ণপ্যাতি এ�জন রবকশষ তদন্ত�যা-
িীি দ্যািযা, এবং রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা এবং সযাক্ীকদি যক্করে বযা 
অপিযাকধি জন্ সকন্েভযাজন রশশুকদি যক্করে (প্কেযাজ্ যক্করে), 
সযাক্যা �যাি যনওয়যাি সময় রবকশষ প্রশক্ণপ্যাতি  তদন্ত�যািীকদি 
মযাধ্কম সযাক্যা �যাি গ্েন �িযা উরচত। এই পধেরত অনসুিণ 
�িকি েখন যজযািপূব্� সযাক্যা �যাি যনওয়যা এবং যগৌণ রনে্যাতন 
(যসক�ন্যারি রভ�টিমযাইকজশন) প্রতকিযাধ �িযাি সময় তদন্ত�যািী 
�ম�্ত্যা সবকচকয় দি�যািী প্মযাণ এবং রববরৃত সংগ্ে �িকত এবং 
সযাক্যা �যাকিি পুনিযাবরৃত্ি স বনযা �কম েযাকব।

6

আইরপরভি যক্করে এ�টি রববরৃত যি�ি্ �িযা রবকশষভযাকব প্যাসরঙ্গ�, 
�যািণ পুরিকশ এ�টি ঘরনযা রিকপযার্ �িযাি আকগ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তিযা অসংখ্বযাি ভুগকত পযাকি। জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রকণি 
যক্করে, সমকয়ি সযাকথ সযাকথ অরভেুক্ত অপিযাধীি দ্যািযা রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি আরধপত্ গক়ি উঠকত পযাকি।

৬  See the forthcoming ‘Protocol on Effective Interviewing 
Gathering Information with Scientific Expertise, Evidence-Based 
Practice, Human Rights Standards and Professional Ethics’ 
(‘Mendez Protocol’). 

রভ�টিকমি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি বক্তকব্ তযািযা শযািীরি� এবং 
আকবগগতভযাকব য�মন অনভুব �িকে,  রশশুসে, রনকজ এবং 
পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি উপি সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি 
প্ভযাকবি অরভজ্তযা অন্তভ্ুক্ত।

য�যাকনযা আঘযাকতি �যািকণ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা �ষ্ট 
যপকি বযা তযাকদি প্কয়যাজনীয় রচর� সযাি প্কয়যাজন েকি এ� যসশকন 
রববরৃত পযাওয়যা নযাও যেকত পযাকি। দ্ধে্ এবং সংকবদনশীিতযা েি 
আপনযাি �ম কদি থযা�যা গুরুত্বপূণ ্দক্তযা, এবং তযািযা েত যবরশ 
সময় ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ রব যাস ও সম্প�্ 
গক়ি তুিকব, তযািযা তযাকদি �যাে যথক� তত যবরশ তথ্ পযাকব।

আিও তথ্ পযাবযাি আশযায় রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি পুনিযায় 
সযাক্যা �যাি যনওয়যাি যচকয় আপনযাি �ম কদি উরচত শুধুমযারে 
এ�বযাি ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তি �যাে যথক� সঠি� এবং 
রবস্তযারিত রববরৃত পযাওয়যাি জন্ সযাক্যা �যাকিি সময় যনওয়যা।  এটি 
�িযা েকি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি মযানরস� আঘযাতক� 
মকন �রিকয় যদওয়যা েকব  �যািণ তযািযা প্রতবযাি বিবযাি জন্ 
তযাকদি ঘরনযাটি স্িণ �িকত েকব।  এটি পুরিকশি ‹যসক�ন্যারি 
রভর িযাইকজশন  -এি এ�টি উদযােিণ। েরদ আকি�টি সযাক্যা-
�যাকিি প্কয়যাজন েয়, তযােকি এইটিি প্কয়যাজনীয়তযাি রনরদ্ষ্ট 
�যািণগুরি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� সযাবধযাকন ব্যাখ্যা �িকত 
েকব, তযােযা়িযা তযািযা মকন �িকত পযাকি যে তযাকদি রব যাস �িযা 
েকচ্ নযা েযা তযাকদি মযানরস� আঘযা�ক� আিও বযার়িকয় রদকব। 
েরদ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি যেযাগযাকেযাকগি প্রতব �তযা 

বক্স-  

ঞ্ি�টিম কবঁকে রোওয়ো এবং অঞ্িরতুি  অপরোিীকদর অবশ্যই ঞ্�ছু অঞ্ি�োকরর ঞ্নচিয়তো ঞ্দকত িকব

  এি মকধ্ িকয়কে পুরিশ �ত্ৃ� সম্যান ও মে্যাদযাি সকঙ্গ আচিণ �িযাি অরধ�যাি; যগ্তিযাি/আরক�ি �যািণ বিযা; রনকদ্যাষ অনমুযান 
�িযা; িযাষ্ট্র �ত্ৃ� সংঘটিত অকেৌরক্ত� সরেংসতযা যথক� িক্যা �িযা (অথ্যা  অপমযানজন� পুরিশ চচ্যা) রনকজকদি যদযাষযাকিযাপ নযা �িযা; 
ব্রক্তগত সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযা; আইরন পিযামকশ্ি প্কবশযারধ�যাি  (অ্যাকসেস); যে য�যান আর� আকদশ এবং সুষু্ রবচযাকিি জন্ 
আপীি �িযাি অরধ�যাি।

  এরযাও গুরুত্বপূণ ্যে যগ্তিযাি উপেুক্ত র�নযা তযা রনধ্যািকণ �ম�্ত্যাকদি �ী রবকবচনযা �িযা উরচত নয় যস সম্পক�্ সকচতন থযা�যা::

  দ্ববযারে� অবস্যা; মযারি�যানযা বযা ভযা়িযাকর অরধ�যাি; যমৌরখ� আ যাস যে সরেংসতযা ব  েকব; সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
মযানরস� অবস্যা; দশৃ্মযান বযা অদশৃ্ আঘযাত; উভয় পকক্ি দ্যািযা পযারিবযারি� সরেংসতযা অস্ী�যাি; এই রব যাস যে যগ্তিযাি েকিও 
যদযাষী সযাব্স্ত নযাও েকত পযাকি; উভয় পকক্ি যগ্�তযাকিি আরথ্� পরিণরত; জযারতগত, সযাংসৃ্করত�, সযামযারজ�, িযাজননরত� বযা 
যপশযাগত অবস্যা বযা রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা �রথত অপিযাধীি যেৌন অরভমখুীতযা; অ্যািক�যােি/মদ বযা মযাদ�দ্ব্ বযা উভয়ই উভয় 
পকক্ি দ্যািযা; অথবযা রবচযারি� �যাে্রিকম সযাক্্ রদকত বযা অংশগ্েণ �িকত যে য�যান পকক্ি ইচ্যাি উপিরব্ধ।

  ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি কর িরকনর কপোশো� পঞ্রিোন �কর ঞ্ছল  কস করৌন�কম্ ঞ্লপ্ত কিো� বো অন্য িরকনর আেরণ রো 
অন্যকদর দ্োরো ঝঁুঞ্�পণ্ূ› বকল ঞ্বেোর �রো করকত পোকর  এ�ো থো�ো  কস কর অবস্োকন ঞ্ছল বো ঞ্দন বো রোকতর সময় কস বোইকর 
ঞ্ছল ইত্যোঞ্দ।

UNODC- নোরীকদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর জন্য �োর্�র পঞু্লশ প্রঞ্তঞ্ক্য়োগুঞ্লর উপর ি্যোন্ব�ু-  এর উপর ঞ্িঞ্তি �কর এই তোঞ্ল�ো প্র ত �কর িকয়কছ।   
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থযাক�, স বত বরধিতযাি মকতযা অক্মতযাি �যািকণ, তযাকদি রববরৃত
সংগ্কেি জন্ আিও সময় প্কয়যাজন েকত পযাকি।

েরদ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তটি রশশু েয়, তকব তযাকদি 
ব্বহৃত প্�ৃত শব্দগুরি যি�ি্ �িযা আিও গুরুত্বপূণ।্ বযাচ্চযািযা 
যবশীিভযাগ যক্করে প্যাতিবয়স্ক বযা আইনী শব্দগুরি ব্বেযাি �কি নযা 
বযা যবযাঝযা নযা, তযাই আপনযাি �ম�্ত্যািযা যেন তযািযা েযা বিকব 
তযা ‘প্যাতিবয়স্ককদি ভযাষযায়’ পরিবত্ন �িযাি যক্করে প্িবু্ধ নযা 
েয়।  সরেংসতযাি রশ�যাি রশশু/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদিও রবকশষজ্ 
তদন্ত�যািীি মযাকধ্কম সযাক্যা �যাি যনওয়যা উরচত।

েখন আপনযাি অর�সযািিযা সরেংসতযাি রশ�যাি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা যমকয়কদি সযাকথ �যাজ �কি , তখন তযাকদি বয়কসি উপি 
রভরত্ �কি  অনন্ চযারেদযাগুরি রচর ত �িযা এবং যস অনেুযায়ী 
তযাকদি প্রতররিয়যা মযারনকয় যনওয়যা গুরুত্বপূণ।্ তযাকদি রনরচিত 
�িকত েকব যে তযািযা যে পরিকবকশ যমকয়টিি সযাকথ �থযা বিকে 
তযা রশশুবযা ব, এবং  রপতযামযাতযা, অরভভযাব�, আইরন প্রতরনরধ  
েযািযা ঘরনযাি তদকন্ত জর়িত নয় তযািযা উপরস্ত এবং সররিয়ভযাকব 
এই প্ররিয়যায় রনকয়যারজত। তযাকদি এরযাও রনরচিত �িকত েকব যে 
রশশুকদি ব্রক্তগত সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযাি যক্করে প্যাতিবয়স্ককদি 
মতই রবকবচনযা �িযা েকয়কে  এবং রচর� সযা, মকনযা-সযামযারজ� এবং 
রভ�টিম/সযািভযাইভযাি সযাকপযার্ সযারভ্সগুরি বয়কসি উপেুক্ত।

েখন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা য�যান ব্রক্তি �যাে যথক� 
এ�টি রববরৃত গ্েন �িযা েয়, রবকশষত েরদ তযািযা গুরুতি যেৌন 
রনে্যাতকনি সময় উকলেখকেযাগ্ আঘযাত যপকয় থযাক�, ভযাি অনশুীিন 
েকচ্ তযািযা য�মন আকে তযা জযানযা, এবং স ব েকি সংরক্তি 
যনযার যনওয়যা েযাকত ত তদন্ত শুরু �িযা েযায়।  মকন িযাখকবন 
যে মযানরস� আঘযাত ক্রতগ্স্ত/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রবরভন্নভযাকব 
প্ভযারবত �িকত পযাকি, এবং তযািযা প্যাথরম�ভযাকব তযাকদি সযাকথ ঘকর 
েযাওয়যা সবর�েু বযা পে্যায়যানরুিকম মকন িযাখকত পযাকি নযা। তযািযা 
আপনযাি �ম কদি �যাকে তযাকদি আচিণ যেৌরক্ত� মকন নযাও েকত 
পযাকি, র�  এি অথ্ এই নয় যে তযািযা সত্ বিকে নযা।

সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি সময় তযািযা যেভযাকব �যাজ �কিরেি বযা নযা 
�কিরেি তযাি �যািণগুরি জযানযাও রববরৃতকত দি�যািী প্মযাণ রেকসকব 
রবকবরচত েয়। ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তক� সময় যদওয়যাি অথ্ 
এই নয় যে রববরৃত গ্েণ অেথযা রবির ত েওয়যা উরচত; েযাইকেযা�, 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরত আপনযাি �ম কদি 
সব সময় তযাকদি প্কয়যাজনগুরি রবকবচনযা �িযাি �থযা বকি এবং 
রবকশষ �কি তদকন্তি প্যাথরম� পে্যাকয় রনকদ্শনযা রদকত সযােযাে্ �কি।

মো সম্পক�্ আরও ঞ্বস্তোঞ্রত তকথ্যর জন্য েতুথ্ অি্যোয়  
‘প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ  এবথনবম অি্যোয়  �ীিোকব ক্ষঞ্তগ্রস্ত
কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর সোকথ ঞ্ব োস এবং সম্প�্ গকড তুলকত িকব 
তোর ঞ্নকদ্শনোর জন্য ‘করোগোকরোগ  কদখুন ।

যেক�যাকনযা �কিনরস�/যমরিক�যা-রিগ্যাি পিীক্যাি তযা়িযাতযার়ি 
ব্বস্যা �িকত েকব, এবং রনরচিত �িকত েকব যে রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যেন  রদ্তীয় সরেংসতযাি রশ�যাি নযা েয় েযা 
তযাকদি মযানরস� আঘযাত বযার়িকয় রদকত পযাকি। রিঙ্গ সংকবদনশীিতযা

7

সব্যারধ� গুরুত্বপূণ,্ এবং পিীক্যাি সময় মরেিযা ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি শুধুমযারে  এ�জন মরেিযা সদস্ দ্যািযা এসক�যার্ 
�িযা আবশ্�।

এরযা গুরুত্বপূণ ্যে আপরন রনরচিত �িকবন যে আপনযাি �ম�্ত্যািযা  
প্কয়যাজনীয়তযা সমস্ত প্মযাণ সম্পক�্ এবং যমরিক�ি পিীক্ক�ি দ্যািযা 
তযাকদি �যাকে প্দযান যে য�যান প্মযান র�ভযাকব ব্বেযাি, রচর ত এবং 
সংিক্ণ �িকত েকব যসই সম্পক�্ সমূ্পণর্ূকপ সকচতন ।

যেৌন রেংসযাি প্রত যমরিক�ি-রিগ্যাি যিসপন্স (2015) শরক্তশযািী 
�িযাি উপি WHO/UNODC রুির�কর যেৌন সরেংসতযাি 
অরভকেযাগ�যািী ব্রক্তকদি নমনুযা সংগ্কেি জন্ রনকদ্রশ�যা প্দযান 
�কি এবং তদন্ত�যািীকদি (এবং আদযািত) অরভকেযাগ সমথ্ন বযা 
অস্ী�যাি �িযাি জন্ তথ্ প্দযান �িকত পযাকি (বসে-৭ যদখুন) 
। িযা এইচও/ইউএনওরিরস রুির�র নমনুযা সংগ্কেি সময় স�ি 
ব্রক্তকদি রন�র যথক� অবরেত সম্রত যনওয়যাি প্কয়যাজনীয়তযাি 
উপি যজযাি রদকয়কে।

পুরিশ য শকন এ�টি সযাধযািণ সমস্যা (রবকশষ �কি গ্যামযাঞ্চকি) 
েি  VAWG- এি যক্করে রববরৃত গ্েণ বযা প্মযান সংিক্কণি 
উপি প্রশক্ণ প্যাতি মরেিযা তদন্ত�যািী বযা মরেিযা �ম কদি অভযাব, 
েযািযা আকে তযািযা য�বি সযােযাে্ রেকসকব ব্বরেত েন।  েরদ এটি 
আপনযাি যক্করে প্কেযাজ্ েয়, তযােকি আপনযাক� আপনযাি �মযাকন্ি 
অধীকন স�ি মরেিযা অর�সযািকদি প্রশক্ণ রদকত েকব েযাকত 
VAWG- এি স�ি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি, যেমন 
প্রতব ী ব্রক্তকদি �যাে যথক� রববরৃত সঠি� ভযাকব পযাওয়যা েযায়।

যেৌন রেংসযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� রববরৃত 
প্যারতি এবং �কিনরস� প্মযাকণি সংগ্ে এবং  সংিক্কণি উপি 

৭  রিঙ্গ-সংকবদনশীিতযাি িক্্ েি জনসযাধযািকণি এবং ব্রক্তগত জীবকনি 
সবকচকয় দ্বরচরেপূণ ্যক্করে রিঙ্গ-রভরত্� বজ্ন এবং দ্বষকম্ি সযাকথ জর়িত 
সযামযারজ� ও সযাংসৃ্করত� রবষয়গুরি যবযাঝযা এবং তযাকদি রেসযাব গ্েণ �িযা 
(রিঙ্গ সমতযাি জন্ ইউকিযাপীয় ইনর টিউর, 2019), যদখুন: https://
eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211

ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতো ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তির অনন্য েোঞ্িদো 
এবং দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ ঞ্বকবেনো �কর, তোর মর্োদো এবং অখ তোক� 

সমিোন �কর এবং মোনসমিত �করনঞ্স� প্রমোণ সংগ্রকির সময়  
অনপু্রকবশ �মোয়।

সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি জন্ অত্যাবশ্� যসবযাি উপি জযারতসংকঘি 
যেৌথ দ্বর � �মসূ্রচ ২০১৫)

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1211
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রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত এটি রনরচিত �িকবন যে আপরন
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� তযাি প্কয়যাজন অনেুযায়ী 
সবকচকয় উপেুক্ত সংকবদনশীি প্রতররিয়যা প্দযান �কিন, মে্যাদযা ও 
ধেযাি সযাকথ তযাি সযাকথ আচিণ �কিন এবং এ�ই সযাকথ আপনযাি 
পুরুষ তদন্ত�যািীকদি তযাকদি ভূরম�যা পযািন �িকত সক্ম �িযাি 
জন্ গুরুত্বপূণ ্প্মযাণ গ্েণ �কিন।

প্থম সযা়িযা যদওয়যা এবং ঘরনযাস্কি উপরস্ত অন্ যে য�উ 
জীবকনি য�যাকনযা ঝঁুর� যমযা�যাকবিযা �িযাি সময়, যেমন গুরুতি 
আেত রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি যসবযা �িযা, অবশ্ই অন্ 
এিযা�যায় চকি েযাওয়যাি প্কিযাভন এ়িযাকবন বযা  েযা প্কয়যাজন যনই 
এমন য�যান র�েু স্পশ্ �িকবন নযা।

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি �ম্�ত্যািযা বুঝকত
পযাকিন যে তদকন্তি মকধ্ গুরুত্বপূণ্ ভূরম�যা নযা থযা�কি বযা 
রচর� সযা প্দযাকনি জন্, েযাক� য�যান রনিযাপদ জযাইগযায় সিযাকনযা 
েযাকব নযা, েযা়িযা �যাউক� ঘরনযাস্কি প্কবকশি অনুমরত যদওয়যা 
উরচত নয়।

আপনযাি প্থম সযা়িযা যদওয়যা ব্রক্ত র� জযাকনন যে েত্যা এবং 
ধষ্কণি মকতযা গুরুতি অপিযাকধি যক্করে, ঘরনযাস্ি সুিরক্ত �িযা 
উরচত এবং যে য�উ এমনর� পদমে্যাদযাি আিও রসরনয়ি �ম-্
�ত্যািযাও যসখযাকন প্কবশযারধ�যাি পযাওয়যাি যচষ্টযা �িকে তযাকদি নযাম 
রিকখ িযাখযা উরচত? 

বক্স-   

W  �করনঞ্স� নমনুো সংগ্রি ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো

পটিূঞ্ম করৌঞ্তি�তো

তথ্ সংগ্কেি জন্ সম্রত স�ি ব্রক্তি �যাে যথক� যনওয়যা উরচত। নমনুযা ব্রক্তকদি মকধ্ 
বযা এ�জন ব্রক্তি এবং অবস্যাকনি মকধ্ যেযাগযাকেযাগ রনরচিত �িকত পযাকি; যেযাগযাকেযাকগি প্মযাণ 
অপিযাকধি সময় ঘকর র�  ত অদশৃ্ েকয় েযায়। তদন্ত/আদযািকতি �যাে্রিকম শুধুমযারে সঠি�ভযাকব 
সংগৃেীত, সংিরক্ত এবং রবকলেষণ �িযা প্মযাণগুরি ব্বেযাি �িযা �িযা উরচত। রবকলেষকণি 
�িযা�িগুরি সযাবধযাকন, বস্তুরনষ্ এবং তদকন্তি যপ্রক্কত ব্যাখ্যা �িকত েকব; এ�টি মযামিযাি পকক্ 
এ�� প্মযাকণি উপি রনভ্ি অগ্সি েওয়যা অত্ন্ত রবিি, যেমন রিএনএ, আ ু কিি েযাপ।

গুরুত্বপণ্ূ ঞ্দ�

  নমনুযা সংগ্ে এবং প্�যাকশি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি �যাে যথক�  সম্রত 
(তদন্ত�যািীকদি) যথক� যনওয়যা উরচত। সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত (শযািীরি� ও মযানরস� উভয়ভযাকব) ব্রক্তকদি উপি নমনুযা 
সংগ্কেি প্ভযাব সযাবধযাকন রবকবচনযা �িযা উরচত;

  ভুক্তকভযাগী/জীরবত (বযা সযাক্ী) দ্যািযা প্দত্ বণন্যা এবং �রথত েযামিযা এবং পিীক্যাি মধ্বত  সময় রনধ্যািণ �িকব যে নমনুযা 
সংগ্ে �িযা উরচত র�নযা এবং য�যান ধিকনি নমনুযা সংগ্ে �িযা েকব;;

  দ্জরব� উপযাদযান জমযা েকত পযাকি এমন জযায়গযা যথক� নমনুযা সংগ্ে �রুন: ত্ব�, চুি এবং যমৌরখ�, যেযারন এবং পযায়সুংরিযান্ত 
অঙ্গ;;

  সংগৃেীত নমনুযাি যিকবরিং এবং যি�রি্ং -এ রবস্তযারিত মকনযাকেযাগ রদন;

  য�যান যভজযা নমনুযা শু�যাকনযাি অনমুরত রদন। �কিনরস� নমনুযাি জন্ �যািচযাি রমরিয়যা ব্বেযাি �িকবন নযা;

  েরদ যগযাপন বযা অননকুমযারদত ওষুধ প্শযাসকনি অরভকেযাগ থযাক� তকব রবষযাক্ত রবকলেষকণি জন্ িক্ত   এবং প্ যাকবি নমনুযা সংগ্ে 
�রুন;;

  নমনুযাি নরথ স্যানযান্তি (যে�যাজকতি শৃ িযা): �ী, �যাি �যাকে এবং �খন স্যানযান্তি �িযা েকয়কে। রব�ল্পভযাকব, রনরচিত �রুন 
যে নমনুযাগুরি েথযােথভযাকব সংিক্ণ �িযা েকয়কে;

  দষূকণি রবরুকধে সত�্তযা অবি ন �রুন: পিীক্যাি জন্ প্কয়যাজনীয় উপ�িকণ প্কবশযারধ�যাি সীমযাবধে �রুন, য�সগুরিি মকধ্ 
সুরবধযাগুরি পরি যাি �িযা এবং ঘন ঘন যাভস পরিবত্ন �রুন 

সূরে:’যেৌন সরেংসতযাি জন্ যমরিক�যা-রিগ্যাি যিসপন্স শরক্তশযািী �িযাি রুির�র’ (WHO/UNODC, 2015)।  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/197498/WHO_RHR_15.24_eng.pdf;jsessionid=3262884C9E74865327EB807244C86D79?sequence=1
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প্যাথরম� প্রতররিয়যা চিযা�যািীন, এবং পুকিযা তদকন্তি সময়, আপনযাি 
�ম কদি যখযািযা মন রনকয় �যাজ �িযা উরচত, এবং ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিকণর 
কক্ষকত্র পঞ্রঞ্স্ঞ্ত সম্পক�্ ক�োন পব্ূোনমুোন কথক� প্রিোঞ্বত 
নো িকয় রথোরথ প্রমোকণর উপর ঞ্িঞ্তিকত ঞ্সদ্ধোকন্ত কপৌঁছোকনো 
উঞ্েত।

যেক�যাকনযা স যাব্ প্মযাণক� তযাি মিূ অবস্যা যথক� ক্রতগ্স্ত, ংস, 
পরিবরত্ত েওয়যা যথক� িক্যা �িযাি জন্ অপিযাকধি দশৃ্/ঘরনযাস্ি 
িক্যা �িযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ।্ এটি অপিযাধ দকৃশ্ি তদন্ত�যািীকদি 
সবর�েু রবস্তযারিতভযাকব যি�ি্ �িকত এবং েতরযা স ব স যাব্ 
প্মযাণ পুনরুধেযাি �িকত সেযায়তযা �কি।

প্রতটি তদকন্ত প্মযাণ সংগ্ে �িযা গুরুত্বপূণ।্ VAWG- এি যক্করে, 
অপিযাকধি প্মযাণ সবসময় স্পষ্ট নযাও েকত পযাকি। অতএব এটি 
গুরুত্বপূণ ্ যে �ম�্ত্যািযা ঘরনযাগুরিকত উপরস্ত েওয়যাি সময় 
সমস্ত সুকেযাগ রবকবচনযাগুরি �কি। এটি স�ি পরিরস্রতকত এমনর� 
সরেন্সতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত, সযাক্ী এবং অরভেুক্ত 
অপিযাধীি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি সময় পে্ন্ত মযাথযায় িযাখকত েকব। 
সনযাতন, রব যাসরভরত্� এবং সম্প্রদযাকয়ি যনতযািযাও প্যাসরঙ্গ� প্মযাণ 
রদকত সক্ম েকত পযাকি, রবকশষত েরদ তযািযা মরেিযা েয়।

স োব্য প্রমোণ শনোতি �রোর সময়, রো ষ্ট তোর পোশোপোঞ্শ 
অদশৃ্য ঞ্বষয়গুঞ্লও অনসু োন �রো গুরুত্বপণ্ূ। আইঞ্পঞ্ির 
কক্ষকত্র এটি ঞ্বকশষিোকব উপকরোগী িকত পোকর রোর এ�টি ববঞ্শষ্ট্য 
িল জবরদঞ্স্তমলূ� ঞ্নয়ন্ত্রণ, রো অকন� সময় �ঞ্থত অপরোিীর 
দ্োরো দীঘ্ সময় িকর সংঘটিত কছোট কছোট ঘটনো প্র�োশ �রকত 
পোকর। ঞ্বঞ্ িোকব ঘকট জোওয়ো ঘটনোগুঞ্লক� তু  মকন িকত 
পোকর, তকব সযামরগ্�ভযাকব, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্যঞ্তিকদর উপর ঞ্নয়ন্ত্রণ আকরোকপর ঞ্বষকয় গুরুত্বপণ্ূ প্রমোণ 
সরবরোি �রকত পোকর। ‘পযারিবযারি�/অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি 
মযাধ্কম সরেংসতযাি প্মযাকণি উদযােিণ  বসে-৯ এ যদখুন।

েরদও অর�সযািিযা সবসময় অপব্বেযাকিি িক্ণগুরি যদখকত পযাকবন 
নযা, তকব এই পে্যােকয় এবং এ�জন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
িযাক� সযা়িযা যদওয়যাি সময় তযািযা �ী উপস্যাপন �িকত পযাকি তযা 
জযানযা মিূ্বযান। গ্্যােযাম যগযাক ন �ত্ৃ� রব�রশত সম্পক�্ি মকধ্ 
জবিদরস্ত এবং রনয়ন্ত্রণমিূ� আচিকণি স্ী�ৃত পে্যায়গুরিি তযারি�যা 
নীকচ যদওয়যা েি:

8

 দ্তরি �িযা 

 পরিরস্রত ম্যাকনজ �িযা 

 দরৃষ্টভরঙ্গি রব�ৃরত

৮  গ্যােযাম যগযাক ন, প্ধযান পরিদশ্� (অবসিপ্যাতি), ভযাকয়যাকিন্স রিিযা�শন 
ইউরনর, পুরিশ স্করি্যান্; বত্মযাকন �যার ভযারতং মযাইন্স, ইউক� এি  
পরিচযাি� (https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-uk/
about/)।

 অপব্বেযাকিি সংজ্যা 

 সম্পক�্ি পুনমূি্্যায়ন 

 সম্পক�্ি সমযারতি 

 অপব্বেযাকিি অবসযান 

গলকিকনর ‘ সম্পক�্র মকি্য কজোরপব্ূ� এবং আেরণ ঞ্নয়ন্ত্র-
কণরপর্োয়গুঞ্ল  সম্পক�্  আরও ঞ্বশদ ঞ্ববরকণর জন্য অনগু্রি 
একনক্স -  কদখুন ।।

আপনযাি �ম কদি �যাকে এই বযাত্যা আকিযা যজযািদযাি �িকত েকব 
যে, পুরিকশি ভূরম�যা েি তথ্ সংগ্ে এবং রবকলেষণ �িযা েযাকত 
সত্তযা প্রতরষ্ত েয় এবং তযাই অরভকেযাগটি রব যাসকেযাগ্ র�নযা; 
র�ংবযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ‹রব যাসকেযাগ্তযা  এি উপি 
য�যা�যাস �িযা ঠি� নয়। পুরিশ সযােযাে্ ও তদকন্তি জন্ আকে, 
রবচযাি �িযাি জন্ নয়।

র�েু অপিযাকধি সুরনরদ্ষ্ট সূচ� িকয়কে েযা �ম�্ত্যাকদি স যান 
�িযা উরচত, েযাকত তযািযা রনরদ্ষ্ট এবং আকিযা জটিি যক্করে ‹যসিযা 
প্মযাণ  �ী তযা রচর ত �িকত পযাকি। র�েু র�েু সযাংসৃ্করত� এবং 
সনযাতনী চচ্যা অপিযাকধি পরিমযাণ েকত পযাকি, শুধুমযারে রনরদ্ষ্ট 
যদকশ নয়, যে যদকশ অপিযাধ সংগঠিত েকয়কে যসই যদশি রবরভন্ন 
বংকশযা ূত সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ও। এই ধিকনি অপিযাকধি র�েু 
উদযােিকণি মকধ্ িকয়কে সম্যানরভরত্� সরেংসতযা/রনে্যাতন এবং 
ক্রত�যাি� অনশুীিন যেমন, মরেিযা এবং রশশুকদি যেৌনযাঙ্গ রবকচ্দ 
(FGM), , প্যাথরম� ও যজযািপূব্� রববযাে (CEFM)। এগুরিি 
উপি অরতরিক্ত তথ্ এবং তযাকদি সূচ�সে, ‘সম্যান রভরত্� 
সরেংসতযা / অপব্বেযাি এবং ক্রত�যাি� অনশুীিন’ সম্পক�্ 
জযানকত সংকেযাজনী-২ যদখুন। 

গুরুত্বপণ্ূ তদন্ত নীঞ্ত 
এ�জন ব্যঞ্তি এবং করসব ঞ্জঞ্নকসর সং কশ্ তোরো আকস 

তোকদর মকি্য উপোদোন স্োনোন্তর সবসময় ঘটকব, এটি 
কলো�োকি্র ঞ্বঞ্নমকয়র নীঞ্তর উপর ঞ্িঞ্তি �কর - এ�জন 
ব্যঞ্তির করক�োকনো �োজ, এবং ষ্টতই এ�টি ঞ্িংসো � �ম্ 
রো এ�টি অপরোি গ�ন �কর, ক�োন ঞ্ে  নো করকখ ঘটকত 

পোকর নো।  এই িরকনর ক্স-দষূণ› পরবত  তদন্ত এবং ক�োন 
প্রমোকণর ঞ্ব োসকরোগ্যতো, ঞ্বকশষ �কর আদোলকত উপস্োঞ্পত 
�করনঞ্স� প্রমোকণর উপর এ�টি ংসো � প্রিোব ক�লকত 

পোকর। 
যজন রযাউন্সকি, সযাকব� প্ধযান পরিদশ্�, র টিশ পরিবেন পুরিশ, েুক্তিযাজ্ এবং 
ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অব উইকমন পুরিশ (আইএির উরপ) এি বত্মযান 

রনব্যােী পরিচযাি�।

https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-uk/about/
https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-uk/about/
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বক্স-   

ঘকরোয়ো অন্তরঙ্গ অংশীদোরকদর দ্োরো সংগঠিত সঞ্িংসতোর প্রমোকণর উদোিরণ

 রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা �ী ঘকররেি এবং তযাকদি জীবন য�মন তযা রেসযাব �কি

 অরভেুক্ত অপিযাধীি দযারব রবকশষ �কি “উমেকু্ত য�যান িযাইন” যি�ি্ �িযা প্মযান

 ইকমইি, রনয়ম বযা দযারব স রিত যনযাকরি যরসের যমকসকজি �রপ 

 ইন্টযািকনর, রিরজরযাি প্েুরক্ত এবং সযামযারজ� রমরিয়যা প্্যার�কম ্অপব্বেযাকিি প্মযাণ 

 েযামিযাি প্মযাণ 

 যমযা�যাকবিযাি জন্ পূব্বত  পুরিশ ইরতেযাস

 অরভেুক্ত অপিযাধীি ব্যাপযাকি পুরিকশি ইরতেযাস 

 অর�সযাকিি রববরৃত, আগমকনি সময় পে্কবক্ণ অন্তভ্ুক্ত �িযা

 েরদ অরবিক  রচর� সযা নযা পযান, পিীক্যাি প্কয়যাজকন েতযােত সযাজ্ন

 সম্পরত্ি মকধ্ �কিনরস� প্মযাণ: িকক্তি রচ , ব্বহৃত অ ।

 রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা এবং/অথবযা অরভেুক্ত অপিযাধীি �যাে যথক� �কিনরস� প্মযাণ: নকখি ্যারপং/যসযায়যাব 

  আঘযাকতি �করযাগ্যা� যেমন: েযাকতি সযামকন প্রতিক্যামিূ� আঘযাত, সুতি উপকিি বযাহু আ�ঁক়ি থযা�যা, মযাথযাি খুরি য�কর েযাওয়যা, 
চুকিি অনপুরস্রত, যাসকিযাকধি রচ

 যপযাশযা� 

 জরুিী �ি ন ি, যরপ বযা প্রতরিরপ 

  বযার়িকত/পযাবরি� যস্পস/অন্যান্ জযায়গযায় অথ্যা  �যাকজি জযায়গযা/যিকস্তযািযাযঁ় য যাজ সযার�্র যররিরভশন বযা রসরসটিরভ 

 ঘরনযাস্কিি �করযাগ্যার�� প্মযাণসে িযাই� যাইি এবং গৃেস্যারি 

  সেযায়তযা যসবযা প্দযান�যািীি মকতযা পরিকষবযাগুরিি সযাকথ রমথর য়যাি যি�ি্, (এমনর� েরদ যসই যি�ি্গুরিি র�েু অংশ নতুন 
অপিযাধ �যাে্�ি েওয়যাি আকগ ঘকর েযাওয়যা ঘরনযাগুরিি সযাকথ সম্পর�্ত েয়, তবওু তযাকদি রবষয়বস্তু, রনরদ্ষ্ট পরিরস্রতকত, প্-
মযাকণি উপি রনভ্ি �িযা যেকত পযাকি) 

 যমরিক�ি যি�ি্ 

  সযাক্ীি সযাক্্, উদযােিণস্রূপ, রভ�টিম/জীরবকতি পরিবযাি এবং ব ু  পরিবযাি এবং/অথবযা ব ু কদি �যাে যথক� রভ�টিম/যবকঁচ 
থযা�যাি রবরচ্ন্নতযাি প্ভযাব এবং প্ভযাব সম্পক�্ প্মযাণ রদকত সক্ম েকত পযাকি 

 �যাকজি সে�ম কদি �যাে যথক� প্মযাণ 

 স্যানীয় অনসু যান: প্রতকবশী, রনয়রমত যিরিভযারি প্দযান�যািী, িযা�, দধু রবতিণ, জযানযািযা পরি যাি�যািী ইত্যারদ 

 আরথ্� রনয়ন্ত্রণ যদখযাকনযাি জন্ ব্যাঙ্ যি�ি্ 

 রশশুকদি বযা পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি পূকব্ �িযা হুমর� 

 ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি িযাকয়রি 

  রবরচ্ন্নতযাি প্মযাণ যেমন পরিবযাি এবং ব ু বযা কবি মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি অভযাব, রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা ররিয়যা�িযাপ যথক� 
সকি আসযা এবং েরদ ভুক্তকভযাগীি/যবকঁচ থযা�যাি বযার়ি এ�টি রবরচ্ন্ন স্যাকন থযাক�

  রিএনএ রবকশষজ্ সংস্যাগুরি, অভ্ন্তিীণভযাকব পুরিকশি সযাকথ এবং বযারে্�ভযাকব অন্যান্ সংস্যাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ;

 সযাক্যা �যাকিি যরপ/প্রতরিরপ 

 রশশুকদি  সযাক্যা �যাি রবকবচনযা 

 অরভেুক্ত অপিযাধীি �যাে যথক� রিএনএ

 রিরজরযাি রমরিয়যা প্মযাণ সংিক্ণ/পুনরুধেযাি 

 বযাসস্যান রনরচিত �িযাি জন্ েযাউরজং যি�ি্
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প্ত্ক্দশ িযা মিূ্বযান প্মযাণ রদকত পযাকি এবং সব প্মযাকণি মকতযা, 
তযািযা এ�টি অরভকেযাগক� রনরচিত �িকত পযাকি বযা খণ্ডন �িকত 
পযাকি। আপনযাি �ম কদি মিূ দযারয়ত্ব েি সমস্ত প্মযাণ উপস্যাপন 
�িযা, েযাকত আদযািত অরভেুক্ত অপিযাধীক� যদযাষী সযাব্স্ত বযা 
রনকদ্যাষ �িকত পযাকি। অতএব েত তযা়িযাতযার়ি স ব স যাব্ 
সযাক্ীকদি শনযাক্ত �িযা অপরিেযাে্, এবং যে য�যাকনযা ঘরনযা বযা 
অপিযাকধি দকৃশ্ি প্থম সযা়িযা যদবযা ব্রক্তক� অবশ্ই উপরস্ত 
থযা�যা এবং আকশপযাকশি যে য�যান ব্রক্তি রববিণ পযাওয়যাি জন্ 
সব্যাত্� যচষ্টযা �িকত েকব, এমনর� েরদ তযািযা বকি যে তযািযা 
র�েু যদকখরন।

তদন্ত চিযা�যািীন সমকয় নতুন তথ্ প্�যারশত েওয়যাি স বনযা 
থযা�কি, এই ধিকনি ব্রক্তকদি পুনরব্কবচনযা �িযা যেকত পযাকি েরদ 
রব যাস �িযা েয় যে তযািযা এমন র�েু প্মযাণ রদকত সক্ম েযা যস 
পূকব্ স্পষ্ট রেি নযা। মে্যাদযা ও সম্যাকনি সযাকথ এবং আইনগত 
মযানদকণ্ডি আিক� তযাকদি রববিণ নরথভুক্ত �িযাি সময়  সম্পন্ন 
�িযা প্কয়যাজন, েযাকত তযাকদি অরধ�যাি সুিরক্ত থযাক�। র�েু 
সযাক্ীি সুরনরদ্ষ্ট সেযায়তযা এবং/অথবযা বযাসস্যাকনি প্কয়যাজন েকত 
পযাকি েযাকত তযািযা মিূ্বযান প্মযাণ রদকত পযাকি। রবরভন্ন ধিকনি 
প্রতব ী বযা বয়স্ক বযা খুব অল্প বয়সী সযাক্ীকদি যক্করে এটি েকত 
পযাকি। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা সযাক্ী যেই যেযা� নযা 
য�ন যমকয়কদি বয়কসি উপি রভরত্ �কি অনন্ চযারেদযা আকে।  

ঞ্শ , বয়স্, নোরী এবং প্রঞ্তব ী কমকয়কদর এবং ঞ্নঞ্দ্ষ্ট েোঞ্িদো 
সম্প  অন্যোন্য ব্যঞ্তিকদর সোকথ �থো বলোর টিপকসর জন্য েতুথ্ 
অি্যোয় প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ  এবং নবম অি্যোয় করোগোকরোগ› 
কদখুন।  ‘ইটিোরকস�শনোঞ্লটি  এর সং োর জন্য ঞ্দ্তীয় অি্যোয় 
কদখুন।

েখন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা বযা সযাক্ী বয়স্ক, খুব অল্প বয়স্ক বযা 
প্রতব ী ব্রক্ত েয় তখন রবকশষ ে  যনয়যা প্কয়যাজন  �যািণ তযাকদি 
রনরদ্ষ্ট চযারেদযা থযা�কত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, েরদ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত বযা সযাক্ী বয়স্ক েয়, তযােকি তযাকদি বণ শরক্ত �ম 
থ�যাকত পযাকি। এই যক্করে রনরচিত �রুন যে আপনযাি �ম িযা 
েতরযা স ব য�যািযােিমকু্ত পরিকদকশ তযাকদি সযাকথ শযান্তভযাকব �থযা 
বিকেন। েরদ স্ল্প দরৃষ্টি েয়, তযােকি তযাকদি এ�টি আকিযার�ত 
ঘকি (স ব েকি অরতরিক্ত আকিযাসে) তযাকদি সযাকথ �থযা বিযা 
উরচত।

তযাকদি বয়কসি �যািকণ তযাকদি সৃ্রতশরক্তি সমস্যাও থযা�কত পযাকি 
এবং মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাকবি �যািকণ আিও বযা়িকত পযাকি, 
তযাই আপনযাি �ম কদি দ্ধে্ ধযািণ �িকত েকব এবং তযাকদি 
অরতরিক্ত প্কয়যাজনগুরি সম্পক�্ বঝুকত েকব। আপনযাি �ম কদি 
রনরচিত �িকত েকব যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
অক্মতযা রবকবচনযা �কি তযাকদি রনরদ্ষ্ট চযারেদযাগুরি রবকবচনযা �িযা 
েকয়কে এবং প্যাসরঙ্গ� ভযাকব যসগুরি সমবিয় �িযা েকয়কে।

প্রতব ী নযািী এবং যমকয়িযা েযািযা সরেংসতযা এবং দ্বষকম্ি 
মকুখযামরুখ েকয়কে তযািযাও ন্যায়রবচযাি যপকত বযাধযাি সম্খুীন েকত 
পযাকি,  ক্রত�যাি� বযাধঁযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইপ), দ্বষম্মিূ� 
মকনযাভযাব এবং পধেরতগত এবং েুরক্তসঙ্গত আবযাসকনি অভযাকবি 
�যািকণ, েযা তযাকদি রব যাসকেযাগ্তযাক� সকন্েজন� �িকত পযাকি 
এবং তযাকদি অরভকেযাগ খযারিজ �িকত পযাকি।

9

সরেংসতযাি রশ�যাি/প্রতব ী-
যদি যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি 
সযাক্যা �যাি যনওয়যাি রবষকয় 
আিও সেযায়� রনকদ্শ-
নযাইউএনরিরপি ‹রজরবরভ 
রভ�টিমকদি জন্ তদন্ত, 
সুিক্যা এবং সেযায়তযা ব্বস্যা - 
রিকসযাস্ ব�ু: অরভজ্তযা এবং 
য�যারিয়যান পুরিকশি রনকদ্রশ�যা 
‹(2019)। (Investigation, 
Protection, and Support 
Measures for GBV 
Victims - Resource Book: 

Experience and Guidelines of the Korean Police’ (2019’ 
যথক� পযাওয়যা যেকত পযাকি। 10

প্রতব ী ব্রক্তকদি (রশশুকদিসে) 
সযাক্যা �যাকিি যক্করে, এই বইটি সযাধযািণ রনকদ্রশ�যা প্দযান �িকত 
পযাকি: ১) সযাক্যা �যাি রনধ্যািণ; ২) যমৌরখ� এবং অ-যমৌরখ� 
যেযাগযাকেযাগ; এবং ৩) পুরিশ অর�সযািকদি সযাক্যা �যাি প্ররিয়যায় 
প্কয়যাজনীয় রবকবচনযায় সযােযাে্ �িযাি জন্ অক্মতযাি দ্বরশষ্ট্।

ইউএনরিরপ রিকসযাস্ বইকত রবকশষভযাকব বিযা েকয়কে যে, যেকেতু 
রশশুিযা রবরভন্ন পে্যাকয় রব�রশত েয়, তযাকদি বয়স অনেুযায়ী 
যমযা�যাকবিযা �িকত েকব, ১০ বেকিি �ম বয়সী রশশুিযা রবকশষভযাকব 
ঝঁুর�পূণ।্ 

ন্যোয়ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়ো েলো�োলীন ঞ্ি�টিম/কবঁকে রোওয়ো 
প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তিরো কর সমস্ বোিোর সমিখুীন িয় কসগুঞ্ল 
কমো�োকবলো �রো কক্ষকত্র তোকদর রঞু্তিসঙ্গত বোসস্োন এবং 
অন্যোন্য সঞু্নঞ্দ্ষ্ট ব্যবস্ো প্রকয়োজন িকত পোকর।

11

উদোিরণস্ প, দঞ্ক্ষণ আঞ্ �োয় ক�প কমটিোল কিলথ দ্োরো 
পঞ্রেোঞ্লত AV  �ম্সঞূ্ের লক্ষ্য িল বঞু্দ্ধ প্রঞ্তব ী িুতিকিোগী

৯  Lisa Adams and Yumi Sera, ‘Gender Guidelines’). Disability 
Rights Fund & Disability Rights Advocacy Fund (2018)

১০  Investigation, Protection, and Support Measures for GBV 
Victims - Resource Book: Experience and Guidelines of the 
Korean Police (UNDP Seoul Policy Centre, 2019).

১১  Submission to the Special Rapporteur on the Rights of Persons 
with Disabilities: Good Practices for Increasing Effective Access 
to Justice for Women and Girls with Disabilities, August 9, 
2019, Women Enabled International
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কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর সিোয়তো �রো।
12

অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� এবং
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল সঞ্িংসতো এবং করৌন প্রজনন স্োস্্য এবং 
অঞ্ি�োর প্রদোকনর ঞ্বষকয় ইউএনএ�ঞ্পএ এবং মঞ্িলোকদর 
জন্য প্রণীত আন্তজ্োঞ্ত� ঞ্নকদ্ঞ্শ�োগুঞ্লকত (UNFPA 
and Women Enabled International Guidelines) আরও 
ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো পোওয়ো রোকব।

13

ঞ্শ  ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো এবং সোক্ষীকদর সোকথ �ীিোকব
করোগোকরোগ �রো রোয় কস সম্পক�্ আরও তথ্য নবম অি্যোয়  
‘করোগোকরোগ  এ পোওয়ো রোকব।

রভতকি বসে-৮ এ র�েু পিযামশ্ 
14

যদওয়যা েকয়কে র�ভযাকব
আপনযাি �ম িযা সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ঞ্শ  এবং 

১২  See https://www.westerncape.gov.za/facility/cape-mental-
health

১৩  ‘Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for 
Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to 
Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive 
Health and Rights’, (UNFPA-WEI, 2018), see:  https://
www.womenenabled.org/wei-unfpa-guidelines.html

১৪  ‘Training Programme on the Treatment of Child Victim/
Survivors and Child Witnesses of Crime’ (UNODC, 2015), 
see: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_
and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf p. 44 .

অপিযাকধি সযাক্ীকদি প্রত মে্যাদযা ও সমকবদনযা প্দশ্ন �িকত পযাকি
তযাি উপি: 

এ�জন ম্যাকনজযাি এবং যনতযা উভয় রেসযাকব আপনযাি ভূরম�যা েি 
এরযা রনরচিত �িযা যে VAWG- এি ঘরনযাি তদন্ত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি য�রন্দ্র� েকচ্ এবং এি জন্ �যাে্�ি এবং 
উপেুক্ত ত্বিযাবধযান রনরচিত �কি তদন্ত এবং য�স ম্যাকনজকমন্ট 
প্ররিয়যাি ত্বিযাবধযান �িযা প্কয়যাজন। দ্নরত�তযা এবং অখণ্ডতযাি 
মযান অনেুযায়ী তদন্ত চিকে র�নযা তযা রনরচিত �িযাি জন্ তদযাির�ি 
প্কয়যাজন। এ�জন যনতযা রেসযাকব, আপনযাি উরচত �ম কদি উ সযাে 
যদওয়যা,  তযাকদি �যাকজি সেযায়তযা �িযা এবং এতযা রনরচিত �িযা 
যে তযািযা আপনযাি সযাকথ প্কয়যাজকন �থযা বিকত পযািকব। পযাশযাপযারশ 
তযািযা সঠি� ভযাকব �যাে �িকে র� নযা তযাি রেসযাব িযাখকত সক্ম 
েওয়যা।

  আপরন র�ভযাকব রনরচিত েকবন যে আপনযাি �ম িযা আপনযাি 
প্ত্যাশযা অনেুযায়ী এবং আপনযাি প্রতষ্যাকনি প্ত্যাশযা অনেুযায়ী 
�যাজ �িকে?

  আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে ব্রক্তগত সুিক্যা এবং 
যগযাপনীয়তযা বজযায় িযাখযা েকচ্? 

বক্স-  

প্রোথঞ্ম� প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য ন্ূযনতম মোনদক র কে�ঞ্লটে

  অরভেুক্ত অপিযাধীি �যাে যথক� রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� অরবিক  আিযাদযা �িযা এবং রভ�টিকমি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি 
রনিযাপত্যা রনরচিত �িযা। যেকেতু এটি প্যায়শই এ�টি ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রকণি পরিরস্রত সংগঠিত েয়, তযাই অর�সযািকদি উরচত 
সব্দযা  সুিক্যাক� অগ্যারধ�যাি রদকয় দিগুরি যেন এক� অপকিি দরৃষ্টশরক্ত এবং বণ যথক� দকূি থযাক� তযা রনরচিত �িযা।;

 েযাকত থযা�যা যেক�যাকনযা অ  শনযাক্ত ও সুিরক্ত �িযা, েযাকত উপরস্ত স�ি ব্রক্তক� িক্যা �িযা েযায়;

  েরদ উপরস্ত থযাক�, অরভেুক্ত অপিযাধীক� রবরচ্ন্ন �িকত, অনসু যান �িকত এবং সুিরক্ত �িকত - তযাক� দশৃ্ যথক� সরিকয় 
যদওয়যা যেযা�;

 যে য�যান আেত ব্রক্তি রচর� সযাি ব্বস্যা �িযা;

 েযা ঘকরকে তযাি প্যাথরম� তথ্ েযাচযাই �িযা এবং অপিযাধ সনযাক্ত �িযা;

 অপিযাকধি সমস্ত স যাব্ প্মযাণ সনযাক্ত এবং সংগ্ে �িযা শুরু �িযা;

  ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তি প্যাথরম� সযাক্যা �যাি পরিচযািনযা �িযা (এ�টি আনষু্যারন� রিরখত রববরৃতসে পকি এ�টি গভীি সযা-
ক্যা �যাি েকত পযাকি);

 স�ি সযাক্ীি সযাক্যা �যাি গ্েণ এবং প্কয়যাজকন রিরখত বক্তব্ সংগ্ে �িযা; 

 য�যান প্কয়যাজনীয় �কিযা-আপ/যসক�ন্যারি তদকন্তি ব্বস্যা �িযা (যেমন, �কিনরস�, যমরিক�ি পিীক্যা);

  ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যসবযা এবং সেযায়তযা �িযাি জন্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিকষবযাি (েরদ পযাওয়যা েযায়) 
প্দযান �কি এমন সংস্যাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা;;

 তদকন্তি দরিি, প্মযাণ এবং রববরৃত সংিক্ণ শুরু �িযা
সূরে: মরেিযাকদি রবরুকধে সরেংসতযাি জন্ �যাে্�ি পুরিকশি প্রতররিয়যা সম্পর�্ত ে্যান্ব�ু (ইউএনওরিরস, ২০১০)। 

https://www.westerncape.gov.za/facility/cape-mental-health
https://www.westerncape.gov.za/facility/cape-mental-health
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf
file:///C:/P.%2049%20in%20https/::www.unodc.org:documents:justice-and-prison-reform:Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf


118 | পঞ্চম অধ্যায়

‘ঞ্ি�টিম সোি্োইিোর-কসটিোরি  পদ্ধঞ্তর গ�ন সম্পক�্ আরও 
তকথ্যর জন্য, ঞ্দ্তীয় অি্যোয়  ম্যোকনজোর এবং টিম ঞ্লিোর 
ঞ্িকসকব পোথ্�্য বতঞ্র �রো› কদখুন।

রনক্যাক্ত রবষয়গুরি রবকবচনযা �রুণ:

  ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যাি পিবত  পে্যাকয় জমযা যদওয়যাি আকগ আপরন 
�ীভযাকব মযামিযাি �যাইিগুরিি তদযাির� রনরচিত �িকবন? 

  আপরন র� জযাকনন, তদকন্তি মকধ্ েরদ য�যান ঘযাররত থযাক� 
তযােকি রবচযাি প্ররিয়যা ব  েকয় যেকত পযাকি বযা আদযািকত খযািযাস 
যপকয় যেকত পযাকি? 

  আপনযাি সে�ম কদি সযাকথ তুিনযা �িকি আপনযাি থযানযা বযা 
রবভযাগ �তরযা ভযাি �যাজ �কিকে?

  আপরন বযা আপনযাি �ম কদি য�উ র� আপনযাি রনজ রনজ 
চযারেদযা এবং প্ত্যাশযা রনকয় আকিযাচনযা �িকত রনয়রমত প্রসর�-
উরি বযা আদযািকতি �ম�্ত্যাকদি সযাকথ যদখযা �কিন? যেক�যাকনযা 
যক্করে �যাইি দ্তরিি সময় েত তযা়িযাতযার়ি স ব অন্যান্ রবচযাি 
সংস্যাক� সমৃ্পক্ত �িযা ভযাি অভ্যাস। র�েু যদকশ, রভএির উরজ 
মযামিযায় �যাজ �িযা পুরিশ এবং প্রসর�উরিিযা সে-অবস্যাকন 
থযাক� রবধযায় তযাকদি মকধ্ চিমযান �কথযাপ�থকনি সুকেযাগ সৃরষ্ট 
েয় এবং রবকশষজ্ দক্তযা শরক্তশযািী েয় েযাি �কি আদযািকত 
অপিযাধীি যব�সুি খযািযাস পযাবযাি স যাবনযা �কম েযায়। এটি 

বক্স-   
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ঞ্শ  এবং অপরোকির সোক্ষীকদর প্রঞ্ত মর্োদো ও সিোনিূুঞ্ত প্রদশ্ন �রো

ঞ্নরোপতিো রশশুকদি সযাকথ যদখযা এবং/অথবযা সযাক্যা �যাি রনকত এ�টি রনিযাপদ এবং আিযামদযায়� পরিকবশ রনব্যাচন �রুন। 
েরদ এইি�ম যসটিং পযাওয়যা নযা েযায়, তযােকি এমন এ�টি জযায়গযা যবকে রনন েযা আিযামদযায়� এবং েতরযা স ব 
রশশুকদি জন্ সংকবদনশীি েয়।

ঝোকমলোয়মতুি রশশুক� আ স্ত �রুন, রবকশষ �কি েরদ যস খুব যেযার েয়, যে যস র�েু ভুি �কিরন এবং «সমস্যায়» যনই। 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা যেযার রশশুিযা এবং প্ত্ক্দশ িযা প্যায়ই মকন �কি যে তযাকদি সমস্যাি জন্ 
দযায়ী �িযা েকত পযাকি এবং/অথবযা তযািযা েযা যভযাগ �কিকে তযাি জন্ তযাকদি দযায়বধে �িযা েকত পযাকি। রশশুক� 
পরি যািভযাকব বরুঝকয় রদন যে, যে ব্রক্ত তযাি উপি আঘযাত �কিকে যস আইন িঙ্ঘন �কিকে। রশশুিযা অকন্ি 
আচিণ এবং অন্যাকয়ি জন্ দযায়ী নয়, এই অনভুুরত তযাকদি মকধ্ থযা�যা উরচত।

ঞ্ব োস এবং সম্প�্ মযামিযাি সুরনরদ্ষ্ট রববিণ বযা ঘরনযা আকিযাচনযাি আকগ রব যাস ও সম্প�্ স্যাপকনি জন্ সময় রনন। রশশুকদি �থযা 
শুকন এবং তযাক�/তযাকদিক� প্  রজজ্যাসযা �িযাি সুকেযাগ রদকয় এবং যস েযা চযায় তযা �কি যনওয়যাি মযাধ্কম এটি 
সকব্যাত্মভযাকব �িযা েযায়। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা রশশুকদি এবং সযাক্ীকদি সযাধযািণত অকন� প্ , উকদ্গ 
এবং ভয় থযাক�। তযািযা সেকেযাগীতযা �িযাি এবংস্যাচ্ন্্কবযাধ �িযাি স যাবনযা যবরশ থযাক� েরদ তযািযা মকন �কি যে 
যপশযাদযািিযা তযাকদি উকদ্গ এবং ধযািণযাগুরি শুনকেন।

সিোনিূুঞ্ত পূব্যানমুযানমকু্ত মকনযাভযাব বজযায় িযাখুন এবং সন্তযাকনি প্রত সেযানভূুরত প্দশ্ন �রুণ।

সমিোন রনে্যাতকনি �কি, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা রশশু এবং সযাক্ীিযা অসম্যানজন� য�যান ইরঙ্গকতি প্রত খুব 
সংকবদনশীি েকত পযাকি। তযাকদি সযাকথ �থযা বিযাি সময় শব্দগুরি খুব সযাবধযাকন রনব্যাচন �িযা উরচত।

অনন্যতো রশশুক� তযাি রনজস্ চযারেদযা, ইচ্যা, অনভূুরত এবং উকদ্গ সমূ্পণ ্এ�জন ব্রক্ত রেসযাকব রবকবচনযা �রুন।  এমনর� 
এ�টি উদযােিণ যদবযাি প্কয়যাজকনও এ�টি রশশুক� অন্ রশশুকদি সযাকথ তুিনযা �িকবন নযা।

বয়সজ-
ঞ্নত-সংকবদনশী-
লতো

অনধুযাবন �রুন যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা রশশু এবং সযাক্ীিযা মযানরস� চযাকপি �যািকণ  তযািযা আকবগগ-
তভযাকব রপরেকয় পক়ি। তযািযা তযাকদি প্�ৃত বয়কসি যচকয় �ম �যাজ �িকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, এ�টি ৮ বেি 
বয়সী সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা রশশু তযাি আঙ্গিু চুষকত পযাকি।

উপরতুি িোষো রশশুি বয়কসি জন্ উপেুক্ত রশশু-সংকবদনশীি ভযাষযা ব্বেযাি �রুন। “রশশুসুিভ” �থযা বিযা এর়িকয় চিনু।

কখলো �রুন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা রশশু এবং সযাক্ীকদি প্কেযাজ্ যক্করে, ব়ি বযাচ্চযাকদি সযাকথ যখিযাি অনমুরত রদন। 
এ�টি য�ৌতু�পূণ ্উপযাকয় �ী ঘকরকে তযা ব্যাখ্যা �িকত তযাকদি উ সযারেত �রুন, উদযােিণস্রূপ, এ�টি পুতুি বযা  
প্যাণীি সযােযাকে্ বযা অঙ্ন বযা যপইরন্টংকয়ি মযাধ্কম।।

নকত সময় 
ঞ্নক ন

রশশুকদি �থযা যশযানযাি জন্ এবং তযাি বযা তযাি �ী েকয়কে তযা যবযাঝযাি জন্ পে্যাতি সময় রনন। েরদ রশশুটি তযাি 
ইচ্যামত সবর�েু বিকত পযাকি, তকব পরিরস্রত পে্যাতিভযাকব সমযাধযান �িযা যেকত পযাকি।

মতোমত আমকল 
কনওয়ো

েখনই স ব, রসধেযান্ত গ্েণ এবং সমস্যা সমযাধযাকনি আকিযাচনযায় রশশুক� অন্তভ্ুক্ত �রুন। রচর ত �রুন এবং দ্ধে্ 
সে�যাকি তযাি সমস্ত প্ক ি উত্ি রদন, েযাকত যস/যস অবগত মতযামত এবং উকদ্গ প্�যাশ �িকত পযাকি।
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সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সযাকথ সযাক্যা �যাকিি 
সংখ্যা �মযাকতও সযােযাে্ �কি, রদ্তীয় বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
(যসক�ন্যারি রভ�টিমযাইকজশকনি) েওয়যাি স যাবনযা হ্যাস �কি, 
এবং রবচযাি ব্বস্যায় ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রত 
আস্যা ও রব যাকসি অনভূুরত বযা়িযায়;;

  প্রসর�উশকনি মযানদণ্ড পূিণ �কিরন এমন য�যান ঘরনযা যথক� 
আপরন ‘রশক্যা রনকয়কেন’ তযা র�ভযাকব রনরচিত �িকবন?

  আদযািকত েযাওয়যা VAWG মযামিযাি খযারিজ েওয়যাি েযাি �ত? 

 খযারিজ েওয়যাি �যািণ �ী ? 

  এই প্ক ি উত্ি যদবযাি জন্ আপনযাক� তথ্ রবকলেষণ �িকত 
েকব, েযা আপরন সমবিয় ও সেকেযারগতযাি মযাধ্কম প্রসর�উরি 
বযা আদযািকতি �ম�্ত্যাকদি �যাে যথক� পযাবযাি জন্ অনকুিযাধ 
�িকত পযাকিন। (অষ্টম অধ্যায়: ‹রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সম-
বিয়  যদখুন)।

েতক্ণ নযা �যাইকিি তথ্ রবকলেষণ �িযা েকয়কে, আপরন �তরযা 
আত্রব যাসী েকত পযাকিন যে পুরিকশি তদন্ত প্মযাকণি য�যান ঘযাররত 
েযা়িযাই শরক্তশযািী রেি? র�েু সযাধযািণ পরিবত্ন েযা আপরন �িকত 
পযাকিন, যেমন আপনযাি �ম কদি নতুন রনকদ্শনযা জযারি �িযা; 
েযাইকেযা�, েতক্ণ নযা আপরন তথ্ পিীক্যা �কিকেন, আপরন য�যান 
সমস্যা সম্পক�্ সকচতন নযাও েকত পযাকিন।

রিমযাগত যপশযাগত উন্নয়ন রনরচিত �িযাি জন্, আপনযাি দযারয়কত্বি 
যক্করেি মকধ্ য�যান দব্ুিতযা িকয়কে র�নযা যস সম্পক�্ আপনযাক� 
সকচতন েকত েকব এবং জনসযাধযািকণি অরভকেযাগ গ্েণ এবং 
যমযা�যাকবিযা �িযা যসই তথ্ অজ্কনি এ�টি পধেরত। আবযাি, 
সমস্যাগুরি যবযাঝযাি মযাধ্কম, আপরন আপনযাি �ম কদি স্পষ্ট 
রনকদ্শনযা প্দযাকনি জন্ এবং আপনযাি স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ 
রব যাস ও আস্যা গক়ি যতযািযাি চূ়িযান্ত িক্্ রনকয় প্কেযাজ্ যক্করে  
ইরতবযাচ� পরিবত্ন আনকত পযাকিন।

  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রতকবদকনি ব্যাপযাকি য�যাকনযা 
পুরিরশ পদকক্প বযা রনর য়তযা সম্পক�্ আনষু্যারন� অরভকেযাগ 
�িকত সক্ম �িযাি জন্ আপনযাি য�যান পধেরত আকে? 

  প্ররিয়যাটি �তরযা অ্যাকসেসকেযাগ্, এবং এটি র� আপনযাি এিযা�যাি 
সম্প্রদযাকয়ি �যাকে জযানযাকনযা েকয়কে?

তদকন্তি ব্বস্যাপনযা এবং ত্বিযাবধযান আপনযাি �ম কদি যেযার 
যেযার রবষয় ম্যাকনজ �িযাি মত রবষয় নয় রবধযায় আপনযাক� 
আপনযাি রসরনয়ি ম্যাকনজযািকদি পযাশযাপযারশ স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি 
�যাকে �িযা�কিি জন্ দযায়বধে থযা�কত েকব। আপনযাক� দশৃ্মযান 
যনতৃত্ব প্দশ্ন �িকত েকব, য�যারচং, যমন্টরিং এবং যেখযাকন 

প্কয়যাজন যসখযাকন আপনযাি �ম কদি ক্মতযায়ন এবং সক্ম �িকত 
েকব, তযাকদি দযারয়ত্ব পযািন �িকত পযািযা বযা নযা পযািযাি রবষকয় 
জবযাবরদরেতযা রনসরেত �িকত েকব। এটি �িযাি মযাধ্কম, আপরন 
আপনযাি প্ত্যাশযা স ক  এ�টি স্পষ্ট শরক্তশযািী বযাত্যা পযাঠযাকত 
পযািকবন এবং তযািযা বঝুকত পযািকব যে তযাকদি �ী �িযা প্কয়যাজন।

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ -কত সোডো কদওয়োর
কক্ষকত্র ে্যোকলজি কমো�োকবলো �রো
আপনোর দকলর �ম্দক্ষতোর
(পোর�রম্যোক র) ঘোটঞ্তগুঞ্ল
ঞ্েঞ্ ত �রোর মোি্যকম রু িয়

VAWG- এি যক্করে সযা়িযা যদওয়যাি সময় পুরিশ প্রতষ্যাকনি 
ভযাি অনশুীিন এবং �মক্্মতযাি ব্বধযাকনি রবসৃ্তত রব ব্যাপী 
ম্যারপং যথক� অনপু্যারণত এ�টি তযারি�যা রনকচ যদওয়যা েি। এই 
ম্যারপংকয়ি মকধ্ অন্তভ্ূত রেি প্চযাি , অন্যান্ �যাকজি পযাশযাপযারশ, 
যবশ �কয়�জন �মি্ত এবং অবসিপ্যাতি পুরিশ �ম�্ত্যা এবং 
জযারতসংকঘি �ম কদি অরভজ্তযাি সযাকথ পুরিশ এবং যবসি�যারি 
সংস্যাি সযাকথ �যাজ �িযা েযা VAWG- এি স ক  রবকশষজ্ 
ব্রক্তকদি। প্কত্� য রণি রশকিযানযামগুরি পযাঠ�ক� �মক্্মতযাি 
রচর ত ঘযাররতগুরিি সযাকথ প্কত্�টি মিূ সমস্যাক� সম্পর�্ত 
�িকত সেযায়তযা �িযাি জন্;তকব,  সবগুরিই প্কেযাজ্ উপকেযাগী 
এবং/অথজরগএক� অপকিি পরিপূি�::

মকনোিোব

এ�টি সযাধযািণ ধযািণযা যে ধষ্কণি তদন্ত �িযা খুব �ঠিন বযা 
এটি এ�টি রবকশষ �যাজ;

15

�িঙ্ এবং ভয় যেযাগ �িযাি পযাশযাপযারশ প্রতব ী ব্রক্তকদি প্যা-
য়শই রশশু, রনভ্িশীি এবং তযাকদি রনজস্ রসধেযান্ত রনকত অক্ম 
রেসযাকব রচররেত �িযা েয়।

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত

VAWG- এি আকশপযাকশি যপৌিযারণ� �যারেনীকত/ রতকত
রব যাস, যেমন, �মযারন্ং অর�সযািিযা পুরিশ �ত্ৃ� সংঘটিত 
যেৌন সরেংসতযাি অরভকেযাগ সম্পক�্ অবগত, র�  এটি সমযাধযান 
�িযা েয় নযা (মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্রি রবচযাি রবভযাগ দ্যািযা রচর ত 
পুরিশ বযারেনী দ্যািযা রিঙ্গ পক্পযাকতি সযাধযািণ �িযা�কিি রনকচ 
যদখুন) ;

১৫  Erin Gallagher, ‘SGBV Investigation Planning’, Institute for 
International Criminal Investigations (IICI) and the Justice 
Rapid Response (2015).
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‘আদশ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা আচিণ, রবকশষত নযািী 
ও যমকয়কদি রবরুকধে যেৌন সরেংসতযাি অপিযাধ, পুরিশ �ম�্-
ত্যাকদি প্ভযারবত �িযা’ এবং  তদকন্তি মযান সম্পর�্ত রতগুরি;

  পুরিশ অর�সযািিযা ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যদযাষ রদকত 
পযাকি এরযা রব যাস �কি যে তযািযা তযাকদি যপযাশযা� বযা আচিকণি 
মযাধ্কম আরিমণক� উকস্ক রদকয়কে।

ঞ্দ্তীয়বোর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর (কসক�ন্োঞ্র 
ঞ্ি�টিমোইকজশন)

 রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পুরুষ পুরিশ �ম�্ত্যািযা অসং-
খ্বযাি রজজ্যাসযাবযাদ �কিন এবং রববরৃত যদওয়যাি সময় অসম্যা-
নজন� আচিণ �কিন।

অসৎ আেরণ

পুরিশ তদন্ত�যািীিযা প্যায়ই অরভেুক্ত অপিযাধী রভ�টিকমি সম্রত
রনকয়রেি র� নযা তযা প্মযাকণি জন্ তযাি �যাে্রিকমি রদক� 
মকনযারনকবশ �িযাি পরিবকত্ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি 
এরযা প্মযাণ �িযাি যবযাঝযা চযারপকয় যদয় যে  যেৌন হুমর�ি যক্করে 
তযাক� হুমর� যদওয়যা েকয়কে বযা সরেংসতযাি রশ�যাি েকত েকয়কে 
(অথ্যা  সম্রত যদয়রন)।   

  যেৌন রনপী়িন বযা পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযাক� ভুি য -
ণীভুক্ত �িযা বযা অপে্যাতি রিকপযার্ �িযা, অথবযা অনপুেুক্তভযাকব 
এই রসধেযাকন্ত যপৌেঁযাকনযা যে যেৌন রনপী়িকনি ঘরনযাগুরি রভরত্-
েীন। উদযােিণস্রূপ, রিকপযার্ �িযা রনকখযাজঁ নযািী এবং র�কশযািী 
যমকয়কদি যক্করে, পুরিশ সযা়িযা যদওয়যাি আকগ প্যায়ই  রযা রনরচিত 
েওয়যাি জন্ অকপক্যা �কি যে আসকি অপিযাধ সংঘটিত েকয়কে;;

  অপে্যাতি সম্পদ, যেমন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সঠি� গন্তকব্ রনকয় েযাওয়যাি জন্ পরিবেন, েযাি �কি পুরিশ 
VAWG প্রতকিযাধ ও তদকন্ত তযাকদি ভূরম�যা পযািন �িযাি জন্ 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� অথ্ দযারব �কি;

  য�স ম্যাকনজকমন্ট রসক মগুরি পে্যাতিভযাকব সংেত নয়, রিমযাগত 
আপকির �িযা েয় নযা এবং ভুক্তকভযাগী/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
�কিযা-আকপি জন্ দযায়ী য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাি �যাকে সেকজ 
প্কবশকেযাগ্ েয়;;

  �ম�্ত্যািযা প্ধযানত রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাি �ি্যাকণি যচকয় তদ-
ন্তক� অগ্যারধ�যাি রদকত পযাকিন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদিক� 

প্মযাকণি উ স রেকসকব ব্বেযাি �কি;
16

তথ্ আদযান-প্দযাকনি যপ্যাকরযা�ি অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি 
সংস্যাি সযাকথ প্যাসরঙ্গ� তকথ্ি সময়মত যশয়যারিং রনরচিত �িযাি 
জন্, সযাধযািণত সম্রত গ্েন এবং রশক্কণি জন্ পে্কবক্ণ 
�িযা েয় নযা।

ববষম্য

VAWG রিকপযার্ �িযাি সময় রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত বযা 
েযািযা রনিক্ি তযািযা প্যায়ই পে্যাতিভযাকব সেযায়তযা েয় নযা, রবকশষত 
েখন গুরুতি আইরন প্ভযাব আকে এমন রববরৃতকত স্যাক্ি �িযাি 
সময়।

17

প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর ঘোটঞ্ত (অিোব)

 েযাসপযাতযাকি সেকজই উপিভ্ ৭২ ঘন্টযাি মকধ্ প্রতররিয়যা জযানযানি 
সমকয় (এইচআইরভ, গভ্যাবস্যা ইত্যারদ প্রতকিযাধ) ধষ্ণ যথক� 
যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি �ীভযাকব সেযায়তযা �িযা েযায় যস রবষকয় 
পুরিকশি সীরমত জ্যান িকয়কে;;

  যে স�ি ব্রক্ত স যাব্ভযাকব VAWG এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তকদি সযাকথ জর়িত েকব যসই সমস্ত  �ম�্ত্যাকদি প্রশক্ণ 
এবং রশক্যায় মযানরস� আঘযাত জরনত েস্তকক্কপি রবষয়টি অন্ত-
ভ্ুক্ত �িযা েয় নযা;

  অর�সযািকদি ব্রক্তগত তথ্ সুিক্যায় জযাতীয় আইন সম্পক�্ 
সযাধযািণ জ্যাকনি অভযাব।

সং ো এবং �ো�োকমো

ESP এ�টি VAWG ঘরনযাি পুরিশ তদকন্তি প্ররিয়যায় রন্রিরখত 
ররিয়যা�িযাপগুরি অন্তভ্ুক্ত িকয়কে::

  মযামিযাি মিূ্যায়ন এবং তদন্ত, সযাধযািণত য�ৌজদযারি রবচযাি ব্-
বস্যায় পরিচযারিত েয়;

 দশৃ্ ব্বস্যাপনযা;

 তদন্ত পরি�ল্পনযা;

 রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা, এবং সযাক্ীি সযাক্যা �যাি;

১৬  Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus 
(2017), ‘Police–victim engagement in building a victim 
empowerment approach to intimate partner violence 
cases’, Police Practice and Research, 18:1, 75-86, DOI: 
10.1080/15614263.2016.1230061.

১৭  ‘A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming’ (UN Women et al., 2018). 
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 ঝঁুর� সনযাক্ত�িণ, মিূ্যায়ন এবং ব্বস্যাপনযা,

 প্মযাণ সংগ্ে, প্ররিয়যাজযাত�িণ এবং রবকলেষণ;

 �কিনরস� পিীক্যা;

  অরভেুক্ত অপিযাধী এবং অবস্যান পরিবত্ন  সংরিযান্ত যগযাকয়ন্যা 
তথ্;

  অরভেুক্ত অপিযাধী শনযাক্ত�িণ, সযাক্যা �যাি যনওয়যা, যগ্তিযাি 
এবং প্ররিয়যা�িণ; এবং

  প্যাতি �িযা�ি এবং গৃেীত পদকক্কপি ি কমকন্টশন।

এই প্ররিয়যাি জন্ গুরুত্বপূণ ্েি য� অরভেুক্ত অপিযাধী এবং 
য� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এই দইুকয়ি মকধ্ 
পযাথ্�্ রনণয়্ �িযা এবং  যসই অনেুযায়ী তযাকদি সযাকথ আচিণ 
�িযা।
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 এই অনশুীিনটি তদন্ত �ম�্ত্যাকদি অবশ্ই ভুক্তকভযাগী/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অরভজ্তযাি রবরভন্ন মযারেযা এবং �িস্রূপ 
সুিক্যাি প্কয়যাজনীয়তযাগুরি রচর ত �িযাি রদক� পরিচযারিত �িকব 
রবধযায় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি সূচনযা 
�িযাি সময় এটি এ�টি গুরুত্বপূণ ্পদকক্প।
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 এটি রভ�টিম/যবকঁচ
থযা�যা ব্রক্তি রবরুকধে �িযা অবমযাননযা�ি আচিকণি ধিন এবং 

১৮  ে্যান্ব�ু এ স্ী�ৃরত প্দযান �িযা েকয়কে যে সরেংসতযা ঘরনযা অকন� 
অরভেুক্ত অপিযাধী রনকজই সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়কে।

১৯  ইএসরপ �যাঠযাকমযা অনসুযাকি, এ�জন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� দরৃষ্ট-
ভরঙ্গ নযািী ও যমকয়কদি অরধ�যাি, চযারেদযা এবং আ�যা যাক� যসবযা প্দযাকনি 
য�ন্দ্ররবন্ ুরেকসকব রবকবচনযা �কি। এি জন্ ভুক্তকভযাগী এবং যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি এ�যারধ� চযারেদযা, রবরভন্ন ঝঁুর� এবং দব্ুিতযা, রসধেযান্ত এবং 
গৃেীত পদকক্কপি প্ভযাব রবকবচনযা �িযা প্কয়যাজন এবং রনরচিত �িযা েয় 
যে পরিকষবযাগুরি প্রতটি পৃথ� মরেিযা এবং যমকয়ি অনন্ প্কয়যাজনীয়তযাি 
সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ।্ পরিকষবযাগুরিি মযাধ্ক� তযাকদি চযারেদযা যমরযাকত েকব।

সরেংসতযাি প্�ৃরতক� প্ভযারবত �কি এমন পরিকবশগত চি�গুরি 
(রবষয়গুরি) সনযাক্ত �িযাি জন্ তদন্ত�যািীকদি সেযায়তযা �কি। 

এই তকথ্ সর ত েকয়, পুরিশ তযাকদি প্রতররিয়যাি আনপুযারত�তযা 
প্রতষ্যা �িকত পযাকি েযাকত রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা 
এবং মে্যাদযা রনরচিত �িযাি মকধ্ সঠি� ভযািসযাম্ রনরচিত �িযা 
েযায় এবং য�ৌজদযারি এবং/অথবযা রেংসযাত্� �যাজ প্মযাণ �িযাি 
জন্ সযাক্্দযাতযা এবং তদকন্তি প্কয়যাজনীয়তযা পূিণ �িযা েযায়।  
এি মিূ চযারব�যাঠি েকব ‘ য�যানও ক্রত �কিযা নযা নীরত  (Do 
no harm principle)। VAWG- এ সযা়িযা যদওয়যাি সময় পুরিশ 
�ীভযাকব ‘য�যানও ক্রত �কিযা নযা  ব্বেযাি �কি তযাি উদযােিকণি 
জন্ নীকচ যদখুন: ‘য�যান ক্রত �কিযানযা’,:

এ�টি সংকবদনশীি এবং পে্কবক্� পুরিশ প্রতররিয়যা ‹য�যান ক্রত 
�কিযা নযা , বস্তুরনষ্তযা এবং দ্বষম্েীনতযাি নীরতি উপি ত 
�যাজ �কি েযা অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদকন্তি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি প্কয়যাকগি চযারব�যাঠি েকব।

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� এবং অপিযাধী-য�রন্দ্র� 
তদকন্তি রতনটি প্ধযান �যাজ িকয়কে:

1.  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� রব যাস �কি শুরু �িযা েয় 
(তদন্ত �কি পদযারধ�যাি বকি);

2.  রনরচিত �কি যে রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা এবং পরিবযাকিি অন্যান্ 
সদস্কদি আি য�যান ক্রত েকব নযা এবং যসইসযাকথ অরভেুক্ত 
অপিযাধীি ক্রত (বযা আত্-ক্রত) েওয়যাি স যাবনযা �ম;

বক্স-

পঞু্লশ বোঞ্িনী দ্োরো  সংগঠিত ঞ্লঙ্গ পক্ষপোকতর সোিোরণ �লো�ল
 রিকঙ্গি রভরত্কত রনরদ্ষ্ট রভ�টিম /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �ম সুিক্যা প্দযান �কি;

 এ�টি রবকশষ রিকঙ্গি মযানষুক� সযামঞ্জস্েীন ভযাকব ক্রতগ্স্ত �কি এমন অপিযাকধি জবযাব রদকত ব্থ্ েয়;

  যজন্যাি সংরিযান্ত বযঁাধযাধিযা রনয়মগুরিি (য রিওরযাইপগুরিি) উপি রনভ্িতযাি �যািকণ �ম বযা �ম শরক্তশযািী পরিকষবযা প্দযান; 

 যেৌন রনপী়িন বযা পযারিবযারি�ভযাকব সরেংসতযাি ঘরনযাক� ভুি ভযাকব য ণীভুক্ত �িযা বযা �ম রিকপযার্ �িযা;

 অনপুেুক্তভযাকব উপসংেযাকি আকস যে যেৌন রনপী়িকনি ঘরনযা রভরত্েীন;

 যেৌন রনপী়িন র�র পিীক্যা �িকত ব্থ্;

 ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা এবং সযাক্ীকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি পরিবকত্ রজজ্যাসযাবযাদ;

 পযারিবযারি� সরেংসতযাক� অপিযাকধি যচকয় পযারিবযারি� রবষয় রেকসকব রবকবচনযা �কি;

 সুিক্যা আকদশ �যাে্�ি �িকত ব্থ্; 

 সম�যামী পযারিবযারি� সরেংসতযাক� অপিযাধ রেকসকব গণ্ �িকত ব্থ্; 

  সত্তযা েযাচযাই �িযা, ঘরনযাটি অপিযাধ র�নযা তযা রনধ্যািণ �িযা, এবং এমন ভযাকব মযামিযা প্স্তুত �িযা েযাকত  প্রসর�উশনক� �যাে্�ি 
ভযাকব সেযায়তযা �িযাি এবং অপিযাধীক� সযাজযা যদবযাি ক্মতযাক� বযাধযাগ্স্ত �িযা।

* সূরে: মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ, ২০১৫ 

https://endvawnow.org/en/articles/200-do-no-harm.html
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3.  সমস্ত উপযাকয় এবং সময়মত পধেরত
20

 ব্বেযাি �কি মযামিযাি 
উপযাদযান বযা তথ্ প্রতষ্যাি জন্ রবরভন্ন উপযাদযান এবং দ্জরব�/
�কিনরস� প্মযাণ সংগ্ে �িযাি উপি যজযাি যদওয়যা।
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4. এ�টি শরক্তশযািী মযামিযা প্স্তুত �িকত চযায় েযা য�বিমযারে
প্মযাকণি উ স রেসযাকব ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� যবযাঝযা 
চযারপকয় যদয় নযা, অথবযা অরভেুক্ত অপিযাধী বযা সযাক্ীসে 
যজযািপূব্� �িযা সযাকক্্ি উপি রভরত্ �কি েকব নযা।

উদযােিণস্রূপ, নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে যেৌন সরেংসতযাি 
যক্করে, এ�জন অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্ত অরভেুক্ত অপিযাধীি রদক� 
মকনযাকেযাগ য�ন্দ্রীভূত �িযাি যচষ্টযা �কি, েযাকত যবযাঝযা চযাপযাকনযাি 

২০  See: Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus 
(2017), ‘Police-victim engagement in building a victim 
empowerment approach to intimate partner violence 
cases,’ Police Practice and Research, 18:1, 75-86, DOI: 
10.1080/15614263.2016.1230061 and Ellison, L. (2002), 
‘Prosecuting domestic violence without victim participation’, 
Modern Law Review, 65, 834–858.

২১  বস্তুগত প্মযাণ শযািীরি� প্মযাকণি মকধ্ সীমযাবধে থযা�যা উরচত নয় বিং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি এবং তযাি আচিকণি উপি 
সরেংসতযা এবং আঘযাকতি প্ভযাব অন্তভ্ুক্ত �িযা, যেমন  ঘরনষ্ অংশীদযাি 
দ্যািযা সরেংসতযা ঘরযাকনযা অপিযাধীি সযাকথ সম্পক�্ি মকধ্ থযা�যা।

রবপিীকত প্�ৃতপকক্ এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যাে 
যথক� সম্রত পযাওয়যা েযায় র�নযা তযা রনণয়্ �িযা েযায় তযাক� হুমর� 
যদওয়যা েকয়কে বযা সরেংসতযাি রশ�যাি �িযা েকয়কে তযা প্মযাণ �িযাি 
জন্ তযাি উপি প্মযাকণি যবযাঝযা চযাপযাকনযাি রবপিীকত (যেমন, 
সম্রত যদয় রন)।

এই ধিকনি যক্করে, অরভেুক্ত অপিযাধীি রনে্যাতকনি ধিনটি �ীভযাকব 
রবকশষজ্-অনকুমযারদত সরেংসতযাি মকিকিি চকরিি মকধ্ খযাপ খযায় 
তযা রনধ্যািণ �িযা এ�টি রনিকপক্ এবং বস্তুরনষ্ অনসু যানমিূ� 
পধেরতি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্েকব েযা আন্তজ্যারত� যসিযা অনশুীিন দ্যািযা 
প্চযারিত।

সমিঞ্তক� এমন িোকব সংজ্যারয়ত �িযা েয় েখন এ�জন ব্রক্ত 
স্যাধীনভযাকব এবং যস্চ্যায় র�েু �িযাি জন্ সম্রত প্দযান 
�কি। েরদ এটি ব্বেযাি বযা হুমর�, বি, জবিদরস্ত, প্তযািণযা, 
প্তযািণযা, বযা ভুি উপস্যাপনযা দ্যািযা প্যাতি েয় তযােকি যসটি সম্রত 
েকব নযা।
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২২  ‘Gender-based Violence Resource Pack: A Standardized 
Training Tool for Duty Bearers, Stakeholders, and Rights 
Holders’ (UN Women, 2019).

বক্স-

‘ক�োন ক্ষঞ্ত �করো নো  এর উদোিরণ

পুরিশক� রবকবচনযা �িযা উরচত যে তযাকদি �যাজ এবং যেযাগযাকেযাগগুরি 
অরনচ্যা�ৃতভযাকব পুরুষ এবং মরেিযাকদি সম্পক�্ অসেকেযাগী সনযাতন বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরিক� (য রিওরযাইপগুরিক�) শরক্তশযািী �কি র�নযা 
েযা নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযায় অবদযান িযাকখ। 

পুরিশক�ও অরনচ্যা�ৃতভযাকব অন্ রিঙ্গ দ্বষম্মিূ� মকনযাভযাব (যেমন পুরুষিযা মকন �কি যে তযাকদি গরতশীিতযা, স্যাধীনতযা বযা যগযাপনীয়তযা 
সীমযাবধে �কি মরেিযাকদি ‘সুিক্যা’ �িযা প্কয়যাজন) বযা সমতযা রবকিযাধী দরৃষ্টভরঙ্গ (যেমন যেযাকমযাক�যারবয়যা) েযা �খনও �খনও উ ূত েয় 
যস রবষকয়ও রবকব�বযান েওয়যা উরচত।

�ীভযাকব ক্রত এ়িযাকনযা েযায়:

  রনরচিত �রুন যে এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা এবং �ি্যাণ িক্যায় নযািী ও যমকয়কদি সম্প্রদযাকয়ি রবরভন্ন অরভজ্তযা 
এবং VAWG যক্করে রবকশষজ্কদি রনকয় সেযায়তযা য�ন্দ্র স্যাপন �িযা েকয়কে;

  স্যানীয় সংগঠন এবং ব্রক্তকদি - পুরুষ এবং মরেিযা উভয়ক�ই- েযাকদি অতীকত সেযায়তযা প্দযাকনি  

  যপ্ক্যাপর এবং �িযা�ি  সম্পক�্ জ্যান আকে- তযাকদিক� জর়িত �কি রবরভন্ন য�ৌশি এবং �কমি্ সযাংসৃ্করত� েথযােথতযা রনরচিত �রুন;

  প্চযািযারভেযান বযাত্যা, যেযাগযাকেযাগ উপ�িণ, এবং অন্যান্ গুরুত্বপূণ ্পণ্ বযা সেযায়তযাি উন্নয়কন যেকি এবং পুরুষকদি জর়িত �রুন;

  রনরদ্ষ্ট িকক্্ি যসবযা গ্েীতযাকদি সযাকথ সমস্ত প্চযাি উপ�িকণি মযাঠ পিীক্যা (উদযােিণস্রূপ, বয়স উপ-যগযাষ্ী, ভযাষযা যগযাষ্ী, জযারতগত 
যগযাষ্ী বযা অন্যান্ গুরুত্বপূণ ্যগযাষ্ীি দ্বরশষ্ট্ দ্যািযা);;

 সেযায়তযা �যাে্রিকমি রিমযাগত পে্কবক্ণ এবং মিূ্যায়ন;

  মিূ্যায়কন মরেিযাকদি মতযামত অন্তভ্ুক্ত �রুন (উদযােিণস্রূপ, পুরুষকদি রনকজ যথক�ইরিকপযার্ �িযা মকনযাভযাব বযা আচিণগত পরিব-
ত্নগুরি রনরচিত �িযাি যক্করে)।

*ইউএন উইকমন ‘িু যনযা েযািম’ (২০১০) যথক� সংগৃেীত 

https://endvawnow.org/en/articles/200-do-no-harm.html
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এই সংজ্যাটিি �থযা মযাথযায় যিকখ, যেৌন সরেংসতযাি যক্করে সম্রত
সংরলেষ্ট ঘরনযাগুরি প্রতষ্যাি সময় পুরিশক� রবকশষভযাকব সত�্ 
থযা�কত েকব - েরদ ঘরনযাি সময় অরভেুক্ত ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত ভুক্তকভযাগী েন বযা য�যান মযানরস� বযা শযািীরি� অচিযাবস্যা 
দ্তরি েয় েযা সম্রত প্দযানক� প্ভযারবত �িকত পযাকি।

তদপুরি, সম্রতি রবষয়টি �খনই রবকবচনযা �িযা উরচত নয় 
েখন ভুক্তকভযাগীি/যবকঁচ থযা�যাি বয়স জযাতীয় আইকন নূ্ নতম 
বয়কসি রনকচ থযাক� যেখযাকন এ�জন ব্রক্তক� আইনগতভযাকব যেৌন 
ররিয়যা�িযাকপ অংশগ্েকণি অনমুরত যদওয়যাি জন্ েকথষ্ট বয়স্ক বকি 
মকন �িযা েয় নযা।

ইউরনকসক�ি মকত, আন্তজ্যারত� মযান অনেুযায়ী যেৌন সম্রতি য�যান 
নূ্ নতম বয়স রনকদ্শ �কি নযা।
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 েযাইকেযা�, রশশু অরধ�যাি �রমটি 
(‹রসআিরস’) ১৩ বেিক� «খুব �ম» বকি মকন �কিকে। 

তযােযা়িযা, রসআিরস সদস্ িযাষ্ট্রগুরিক� অনকুিযাধ �কিকে যে রশশুি 
রিমবধ্মযান সযামথ্্ক� সম্যান �রুন এবং এই নূ্ নতম বয়স 
যেন খুব যবরশ রনধ্যািণ �িযা নযা েয়। এ�টি মযানদণ্ড রেসযাকব 
িযাষ্ট্রগুরিক� অংশীদযািকদি মকধ্ বয়কসি পযাথ্�্ক�  তযাকদি মকধ্ 
ক্মতযাি ভযািসযাকম্ রনরচিত �িযাি এ�টি মযানদণ্ড রেকসকব রবকবচনযা 
�িকত পযাকি এবং এবং কর সমস্ত মোমলোয় দজুন অপ্রোপ্ত-
বয়স্ ঞ্�কশোর- ঞ্�কশোরী জঞ্ডত থোক� কসই মোমলোগুকলো 
কমো�োকবলো �রকত পোকর।
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সমিঞ্ত ঞ্� �কর এবং ঞ্� �কর নো তোর উদোিরকণর জন্য নবম 
অি্যোয়  করোগোকরোগ› পডনু। 

২৩  ‘Legal minimum ages and the realization of adolescents’ rights’ 
(UNICEF), see:  https://www.unicef.org/lac/media/2806/file

২৪  See General comment No. 4of the Convention on the 
Rights of the Child  (CRC/GC/2003/4 of 2003) and 
General Comment No. 21 of Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW/C/GC/21  of 1994).

এই ধিকনি প্মযাকণি সররিয় সংগ্ে পুরিকশি সযাকথ রভ�টিম/যবকঁচ
থযা�যা ব্রক্তকদি সেকেযারগতযা রনরচিত �িযাি জন্ অত্যাবশ্�, 
�যািণ এটি সরেংসতযাি প্মযাকণি মযাধ্কম রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি উপি প্মযাকণি যবযাঝযা িযাঘব �িযাি উপি সযারব্� প্ভযাব 
য�কি, েখন তযাক� সযাকথ ঘকর সরেংসতযাি জন্ তযাক� রব যাস �িযা 
েয় এবং এবং এরযা রনরচিত �িযা েয় যে, পুরিশ শুরু যথক�ই 
রবচযাকিি বযাস্তবসম্ত স যাবনযা রনকয় মযামিযা তদন্ত �কিকে।
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রনকচি গ্যার��টিকত VAWG- এি অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদকন্তি 
মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি রবরভন্ন 
পে্যায়ক� ব্যাখ্যা �কিকে:: 

দতুঃখজন�ভযাকব েকিও সত্ যে, অধ্য়নগুরি ইরঙ্গত �কি যে 
VAWG প্রতররিয়যাি সযাকথ জর়িত পুরিশ �ম�্ত্যাকদি স্পষ্ট এবং 
অন্তরন্রেত পক্পযাত িকয়কে এবং তযািযা �ীভযাকব মযামিযা পরিচযািনযা 
�িকব তযা রনধ্যািকণ গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �কি চকিকে।
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 শুধু 
র�েু পুরিশ অর�সযাি এবং  রবচযাি� প্ররিয়যাি সযাকথ েুক্ত রবরভন্ন 
অনঘুর� দ্বষম্মিূ� আচিণ �িকবন যসরযাই নয়, তযািযা রনকজিযাই 
VAWG এি অপিযাধী েকত পযাকি বযা অন্থযায় এটিক� ক্মযা �িকত 
পযাকি।

র�েু যক্করে, রিকঙ্গি পক্পযাত, রবকশষত রিকঙ্গি ভূরম�যা, যেৌন 
রনপী়িন, এবং পযারিবযারি� সরেংসতযা সম্পক�্ বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরি 
(য রিওরযাইপগুরি) সম্পক�্ পুরিশ অস্পষ্ট বযা এমনর� সরেংসতযাি 
রশ�যাি-অপিযাধীি য ণী রবন্যাস বযা অবস্যা পরিবত্ন �কি। 

এই ধিকনি যক্করে, এই প্ররিয়যাি সযাকথ েুক্ত �ম�্ত্যািযা রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রব যাসকেযাগ্তযা রনকয় প্  যতযািযা শুরু �িকত 
পযাকি, এমনর� তযাক� সরেংসতযাি জন্ দযায়ী �িকত পযাকি, 
েখন তযািযা মকন �কি যে ভুি বযা অসঙ্গত তথ্ সিবিযাে �িযা 
েকয়কে। �িস্রূপ, দযারয়ত্বপ্যাতি তদন্ত�যািী পুরিশ �ম�্ত্যা অরভেুক্ত 

২৫  See Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus 
(2017), ‘Police-victim engagement in building a victim 
empowerment approach to intimate partner violence 
cases’, Police Practice and Research, 18:1, 75-86, DOI: 
10.1080/15614263.2016.1230061

২৬  Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J. (2017), 
‘Gender Bias in Sexual Assault Response and Investigation’; 
Training Bulletin Series: Part 1-4. End Violence Against 
Women International (EVAWI).

 ন্যোয়ঞ্বেোকরর প্রঞ্তঞ্ক্য়োগুঞ্লকত ন্যোর্যতো ঞ্নঞ্চিত �রকত 
�োর্�রিোকব অপরোিীকদর জবোবঞ্দঞ্িতোর ঞ্নঞ্চিকতর জন্য 

প্রকরোজ্য কক্ষকত্র প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবোগুঞ্ল প্রকয়োজন িকব।  
ন্যোয়ঞ্বেোর েোওয়োর কবোঝো বো দোঞ্য়ত্ব তোর উপর নয়, বরং 
রোকষ্ট্রর উপর ন্যস্ত �রো প্রকয়োজন এই ঞ্বষয়টি ঞ্নঞ্চিত �রোর 

জন্য  ন্যোয়ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োর সোকথ ঞ্ি�টিম কবঁকে রোওয়ো 
ব্যঞ্তির অংশগ্রিণক� সিোয়তো এবং সিজতর �রো, এবং তোর 

�োজ �রোর ক্ষমতো বো তোর োনক� (একজঞ্ ক�) �োকজ 
লোগোকনো প্রকয়োজন। ।

সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি জন্ অত্যাবশ্� যসবযা সংরিযান্ত জযারতসংকঘি 
যেৌথ দ্বর � �মসূ্রচ (২০১৫)

করৌন সমিঞ্তর ন্ূযনতম বয়স ঞ্নি্োরকণর উক শ্য িল ঞ্�কশোর 
-ঞ্�কশোরীকদর করৌন ঞ্নর্োতন কথক� রক্ষো �রো এবং তোকদর 
অঞ্ি�োর ও ঞ্ব�োকশ প্রোথঞ্ম� করৌন �োর্�লোকপর পঞ্রণঞ্ত 

কথক� রক্ষো �রো।
যেৌন সম্রতি নূ্ নতম বয়স (ইউরনকস�)
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অপিযাধীি আচিণ এবং �যাে্রিকমি তদন্ত যথক� মকনযাকেযাগ সরিকয়, 
রবপিীতভযাকব, রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি আচিকণি রদক� 
মকনযাকেযাগ রনবধে �কিকত পযাকি এবং এ�ই সযাকথ  সরেংসতযাি জন্ 
অরভেুক্ত অপিযাধীি দযায় এবং অপিযাধক� মযারেযা �রমকয় রদকত 
পযাকি। 

পুরিরশংকয় যজন্যাি পক্পযাকতি ংসযাত্� প্ভযাবক� প্শরমত �িযাি 
জন্, পুরিশ সংগঠনগুরিক� এ�টি প্যারতষ্যারন� প্রত রত রদকত 
েকব েযাকত সকচতন নীরত এবং জবযাবরদরেতযা পধেরত দ্যািযা সমরথ্ত 
েয় েযা VAWG- সম্পক�্ তযাকদি রচন্তযাভযাবনযা এবং মকনযাভযাকবি 
পরিবত্ন ঘরযায়। রচন্তযা এবং মকনযাভযাকবি এই পরিবত্নটি VAWG- 
এি স্ী�ৃরতি উপি রভরত্ �কি েওয়যা প্কয়যাজন: �)মযানবযারধ�যাি 
িঙ্ঘন এবং: খ) শযাসন প্ররিয়যা সংরিযান্ত (রসক রম�) চ্যাকিঞ্জ েযা 
এ�টি সমযাকজি রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীক� রবরচ্ন্ন এবং প্যারন্ত� �কি এবং 
সযামযারজ� সংেরত, সংেত�িণ এবং যর�সই উন্নয়নক� বযাধযাগ্স্ত 
�কি।

27

২০১০ সযাকিি েযািনযাগযাদ�ৃত মকিি য�ৌশিগুরি অনশুীিন এবং 
ব্বেযাি এবং আচিণরবরধি প্কয়যাগকেযাগ্ মযানগুরি  উন্নয়কনি 
সুপযারিশ �কিকে এটি রনরচিত �িযাি জন্ যে  েথযােথ তদযাির� 
এবং জবযাবরদরেতযা ব্বস্যাি মযাধ্কম পুরিশ �ম�্ত্যািযা আইন 

২৭  ‘Investigation, Protection, and Support Measures for GBV 
Victims’, Resource Book: Experience and Guidelines of the 
Korean Police (UNDP Seoul Policy Centre, 2019). 

িঙ্ঘকনি জন্ দযায়বধে থযা�কব।
28

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য নীঞ্ত ও প্র-
ঞ্ক্য়োগুঞ্লর উ য়ন ও প্রকয়োকগর ঞ্দ�ঞ্নকদ্শনোর জন্য দশম 
অি্যোয়  VAWG- এর জন্য এ�টি �োর্�র ও জবোবঞ্দঞ্ি-
তোমলূ� পঞু্লশ করসপক র জন্য ইনঞ্টেটিউশন ঞ্বঞ্ ং› এবং 
এ�োদশ অি্যোয়  কজন্োর-করসপনঞ্সি পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর 
ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল› কদখুন।  

রবকশষ �কি আইরপরভ যক্করে, পুরিকশি �যাকে প্যাথরম� অরভকেযাগ�যািী 
ব্রক্তি রবরুকধে পযা যা অরভকেযাগ �িযা যেকত পযাকি। এই ধিকনি 
পরিরস্রতগুরি সযাবধযাকন পরিচযািনযা �িযা প্কয়যাজন, এবং রব যাস 
�িযাি �যাকঁদ নযা পক়ি উভয় ব্রক্তই ‹এক� অপকিি মকতযা খযািযাপ , 
এবং যসইজন্ অরভকেযাগগুরিক� পুকিযাপুরি খযারিজ �কি যদয়।

‘অকন্ি রবরুকধে এ�টি শব্দ’ এি এই পরিরস্রতকত, পযারিবযারি� 
রনে্যাতকনি ক্মতযাি গরতশীিতযা রচর ত �িযাি জন্ �ম�্ত্যািযা 
�যািযা ক্রতগ্স্ / যবকঁচ থযা�কত পযাকি এবং য� অরভেুক্ত অপিযাধী 
তযা খুকঁজ যবি �িযাি জন্ অন্যান্ ইরঙ্গতগুরিি স যান �িকত 
পযাকি।. নীকচ ক্রতগ্স্ / যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি আচিকণি ইরঙ্গতগু-
রিি উদযােিণ িকয়কে:

২৮  ‘Updated Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice’ (2011, General Assembly 
resolution 65/228, annex).

ঞ্েত্র-  

    অপরোিী-ক�্রিীিূত তদকন্তর জন্য ঞ্ি�টিম  কবঁকে থো�ো  -ক�্রিীিূত দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ

শনযাক্ত, প্  �িযা এবং 
আর�যান বযা আর�

প্মযাণ জমযা েকয়কে

সরেংস আচিণ এবং 
ঝঁুর� রবকলেষণ আকিযাচনযা 

�িযা েকয়কে

ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর-কসটিোরি অ্যোকপ্রোকের জন্য অপঞ্রিোর্ পঞ্রকষবো

অপিযাধী য�রন্দ্র�

বস্তুরনষ্তযা এবং 
ন্যাে্তযা

পুরিকশি সযাক্যা �যাি 
প্ররিয়যা

প্যাথরম� 
যেযাগযাকেযাগ

দযারয়ত্ব

সুিক্যা এবং মযানরস� 
আঘযাত জরনত  প্কয়যাজন 

রচর ত েকয়কে
মযানরস� আঘযাত অবরেত 
সমথ্ন এবং সেযায়তযা

সম্রত

ভুক্তভুরগ/যবকঁচ থযা�যা য�রন্দ্র�

অথ্পূণ ্
অংশগ্েণ

সরেংসতযা
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িয় -এ�জন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি তযাি সঙ্গী বযা 
পুরিকশি সমৃ্পক্ততযাি পরিণরত সম্পক�্ ভয় পযাওয়যাি স যাবনযা 
যবরশ থযাক�, এটি যমৌরখ�ভযাকব বযা অ-যমৌরখ� যেযাগযাকেযাকগি 
মযাধ্কম প্�যাশ �কি, েযা �ম�্ত্যাি  অনসু যান �িযা প্কয়যাজন।

  দোঞ্য়ত্ব- সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্যায়ই তযাকদি সঙ্গীকদি 
দ্যািযা সৃষ্ট সরেংসতযা এবং আপরত্জন� আচিণক� ন্যায় সঙ্গত বকি প্রত-
রষ্ত �িযাি যচষ্টযা �কি এবং তযািযা পরিরস্রত খযািযাপ েওয়যাি জন্ দযারয়ত্ব 
গ্েণ �কি অথবযা এরযা প্রতষ্যা �কি যে তযাকদি েযা �িযাি রেি তযােকি 
তযা �কিরন রবধযায় এই ধিকনি ঘরনযা ঘকরকে। এি �ি রতকত অরভেুক্ত 
অপিযাধীিযা তযাকদি সরেংসতযা এবং রনে্যাতনমিূ� আচিকণি ব্যাপযাকি স্ী�যাি 
�কি এবং তযািঁ পকক্ েুরক্ত উপস্যাপন �কি ন্যাে্তযা যদবযাি জন্। 

  ঘটনোর ঞ্ববরণ - অরভেুক্ত দসৃু্করত�যািীিযা র� ঘরনযা ঘকররেি তযাি 
রববিণ যদওয়যাি সময় অস্পষ্ট রববিণ প্দযান �কি এবং ঘরনযাি পূণয্াঙ্গ 
রববিণ প্দযাকনি সময় তযািযা মযানরস�ভযাকব আঘযাতপ্যাতি বকি মকন েয় নযা।

এই সযাধযািণ সূচ�গুরিক� রবকবচনযায় রনকয়, পরিচযািনযাি সযাকথ েুক্ত 
(অপযাকিশনযাি) ম্যাকনজযািকদি ‹প্যাথরম� আরিমণ�যািী  রচর ত 
�িযাি জন্ যসই আঘযাকতি পরভূরম, রববরৃত, দশৃ্, আঘযাত এবং 
স যাব্ প্ররিয়যা গুরুত্বপণ্ূ িোকব মিূ্যায়ন �িযা উরচত। আইরপরভি 
যক্করে রখন  উিয়পক্ষই “কস বকলকছ  এই িরকনর বতিব্য  

প্রদোন �রোর এবং উিয় পক্ষই আঘোতপ্রোপ্ত িকয়কছ এটি 
বলোর �কল ঞ্বষয়টিও অ ষ্ট মকন িয় তখন “ক� প্রোথঞ্ম� 
আগ্রোসী  এই প্র টি ব্যবিোর �রো িোকলো । 

পুরিশ ম্যাকনজযাি এবং তযাকদি দিগুরিক� অরবিক  রভএির উরজ 
-ি যক্করে েস্তকক্প �িযা উরচত েযাকত যবযাঝযা েযায় যে তদন্ত এবং 
রবচযাি শুরু �িযাি প্যাথরম� দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশন এি 
সযাকথ জর়িত �ত্ৃপকক্ি এবং ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি নয়, 
এবং প্রতররিয়যাি মযান রনধ্যািণ �িযাি সময় সরেংসতযাি য�যানও 
য রণরবন্যাস �িযা েযায় নযা।.

29

পঞ্রবকত্ পঞু্লশক� VAWGক� এ�টি েঞ্ক্য় ঘটনো ঞ্িকসকব
ঞ্বকবেনো �রো উঞ্েত করখোকন ঞ্�ছু ঞ্নঞ্দ্ষ্ট আেরণ প্রকত্য�টি 
পর্োয় ক� েোঞ্লত �কর। চকরিি ‘শুরুি’ রদক� েখন সরেংসতযাি 
তী তযা �ম থযাক� যসরযা �যাে্�িভযাকব যমযা�যাকবিযা �কি, পুরিশ 
অরধ� সরেংসতযা যিযাধ �িকত পযাকি।

VAWG- এি তদকন্তি জন্ এটি পুরিকশি জন্ আিও �যাে্�ি 
উপযায় েকব, র�  এি জন্ সরেংসতযাি চরি এবং প্রতটি চকরিি 
পে্যাকয় জর়িত অরভেুক্ত অপিযাধীি আচিণ সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযা 
থযা�যা প্কয়যাজন। 

৯	 প্�ৃতপকক্, VAWG এি �যাজগুরি শযািীরি� ক্রত নযাও �িকত পযাকি, 
�কি য�যান শযািীরি� প্মযাণ যিকখ েযায় নযা, র�  তযািপকিও এটি এ� 
ধিকণি সরেংসতযা এবং তযা �যাে্�িভযাকব যমযা�যাকবিযা �িযা উরচত।

    ঞ্েত্র-   

    �োন্োকন্দজ-টোউনসকল ‘ক�োর-পকয়টি মকিল

পঞু্লঞ্শং এ ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত  
ঞ্েঞ্ ত�রণ এবং কমো�োকবলো �রো

পঞু্লশ খুব ত সোডো ঞ্দকয়কছ (কর 
�ম্�ত্োই থো�(

অপরোিী ক�ঞ্্রি� পঞু্লশ তদন্ত

সঞ্িংসতো আর েক্ কবোঝো এবং 
অপরোিীর আেরণ ঞ্েঞ্ ত�রণ
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রভএির উরজ তদকন্ত রেংসযাি মকিিগুরিি চকরিি প্কয়যাগ ে’ি
অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদকন্তি মিূ য�ৌশি।  রচরে-২ এ যদখযাকনযা েকয়কে 
যে �ীভযাকব এই উপযাদযানগুরি VAWG (�যান্যাকন্জ-রযাউনসকি 
‘য�যাি-পকয়ন্ট মকিি) -এি এ�টি �যাে্�ি এবং দক্ অরভেুক্ত 
অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্তক� পযািস্পরি�ভযাকব উপ�ৃত �িযাি জন্ 
এ�ররেত েয়।

�যান্যাকন্জ-রযাউন্সকি এি ‘য�যাি-পকয়ন্ট মকিি’ পযারিবযারি� 
সরেংসতযা যথক� শুরু �কি সযাইবযাি েয়িযারন ও মযানব পযাচযাি 
পে্ন্ত সব ধিকনি VAWG তদকন্তি যক্করে প্কেযাজ্ এবং এটি দ্  
এবং রবকিযাধেীন উভয় যপ্ক্যাপকরই প্যাসরঙ্গ�। �যান্যাকন্জ-রযাউন-
সকি এি ‹য�যাি-পকয়ন্ট মকিি  য� রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� 
পধেরতি জন্ সযাংগঠরন� যপ্যাকরযা�ি প্কয়যাগ এবং VAWG- এ 
পুরিশ তদকন্তি অনশুীিনক� প্ভযারবত �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় মিূ 
উপযাদযানগুরিি এ�টি দষৃ্টযান্ত রেসযাকব যদখযা উরচত।

তদন্তমিূ� য�ৌশি বযা পধেরত, প্রতররিয়যাশীি বযা সররিয়
30

 েযাই যেযা� 
নযা য�কনযা, অপিযাধ  এবং রবচযাকিি জন্ প্কয়যাজনীয় উপযাদযানগুরিি 
উপি রনভ্ি �িকব। এই রবষকয়, ২০১০ সযাকিি আপকিকরি মকিি 
এি ্যাকররজগুরিকত অনসু যানী য�ৌশিগুরি উন্নয়কনি সুপযারিশ 
�িযা েকয়কে  েযা যসিযা প্মযাণ সংগ্কেি মযান বজযায় িযাখযাি সময় 
সরেংসতযাি রশ�যাি মরেিযাকদি অসম্যান �কি নযা এবং অনপু্কবশ 
�মযায়।
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এরযা যজযাি যদওয়যা গুরুত্বপূণ্ যে অপিযাধীি আচিণ এবং সরেংসতযাি 
চরি (গুরি) যবযাঝযা, শযািীরি� সরেংসতযাি �কি যেযা� বযা নযা যেযা�, 
রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত, তযাি রন�রযাত্ীয় বযা ব ু কদি ক্রত 
যিযাকধও মখু্ ভূরম�যা পযািন �িকব এবং এবং এমনর� অরভেুক্ত 
অপিযাধীক� রনকজি দ্যািযা �িযা ক্রত যথক� িক্যা �িকত সযােযাে্ 
�িকত পযাকি। পুরিকশি তযা ক্রণ� এবং মযানরস� আঘযাত সম্পর�্ত 
েস্তকক্প VAWG এবং সংরলেষ্ট অপিযাধ প্রতকিযাকধ সযােযাে্ �কি।

৩০  ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং এি মকত, পুরিশ তদন্ত শুরু �িযাক� রন্-
রিরখত দটুি পন্যায় য রণবধে �িযা যেকত পযাকি: ১) এ�টি প্রতররিয়যাশীি 
পধেরত, যেখযাকন তথ্ প্যাথরম�ভযাকব সযাধযািণ জনগকণি রিকপযার্, অন্যান্ 
সংস্যাি যি�যাকিি, অন্যান্ অপিযাকধি সযাকথ যগযাকয়ন্যা সংকেযাগ (সংেুক্ত 
রসরিজ) যথক� সংগ্ে �িযা েয়, এবং নতুন তকথ্ প্যারতিি �কি অথবযা 
পুরিকশি অন্যান্  �যাে্রিকমি �কি সংগৃেীত নতুন তকথ্ি রভরত্কত 
পুনিযায় তদন্ত �িযা েয়।  অথবযা 2) এ�টি সররিয় পধেরত, েযা সযাধযাি-
ণত যগযাকয়ন্যা উ স যথক� আকস। এগুরিি মকধ্ অন্তম েি অপিযাকধি 
প্যারযান্ রবকলেষণ, যনরওয়যা�্ রবকলেষণ, অপযাকিশনযাি ইকন্টরিকজন্স মিূ্যায়ন, 
এবং সমস্যাি যপ্যা�যাইি বযা য�ৌশিগত মিূ্যায়ন। (See: ‘Investigation 
Process’, UK College of Policing).

৩১  ‘Updated Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice’ (2011, General Assembly 
resolution 65/228, annex).

ক্ষমতো এবং ঞ্নয়ন্ত্রণ আঞ্িপত্য েক্ কবোঝোর জন্য ঞ্নকদ্ঞ্শ�োর
জন্য এ�োদশ অি্যোয়   ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবো-
য়কনর ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল  কদখুন। 

VAWG- এ অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্ত 
পঞ্রেোলনোর জন্য মলূ ব্যবস্োপনো
সংক্োন্ত করোগ্যতো
যেকেতু আমযাকদি সংসৃ্করতকত সুস্পষ্ট এবং অন্তরন্রেত রিকঙ্গি পক্পযাত 
িকয়কে, তযাই  সরেংসযাি রশ�যাি েওয়যাি �কি ন্যায়রবচযাকিি চযাওয়যা 
সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সম্পক�্ যনরতবযাচ� 
এবং প্রত ি ধযািণযা এবং বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপ-
গুরি) প্শরমত  �িযা পুরিশ পরিচযাি�কদি জন্ খুবই চ্যাকিরঞ্জং।

সরেংসতযাি রশ�যাি / যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা ‹সম্যারনত েঞ্রকত্রর’ 
এবং প্রসর�উশকনি জন্ সেকজই উপস্যাপনকেযাগ্ স্পষ্ট এবং 
যেৌরক্ত� প্মযাণ সিবিযাে �িকত সক্ম ‘ভযাি রশ�যাি’ এি সযাকথ 
তুিনযা �কি �যাজ �িযাি অকচতন যঝযঁাক�ি স যাবনযাক� যমযা�যাকবিযা 
�িযাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সরদচ্যাি প্কয়যাজন 

কজন্োর পক্ষপোত কমো�োকবলোর জন্য পঞু্লশ ঞ্ব োকনর 
বত্মোন গকবষণোর জন্য উ তর সকেতনতোর প্রকয়োজন, 
রো কদঞ্খকয়কছ কর ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-র কক্ষকত্র, প্রেঞ্লত তদন্ত 
পদ্ধঞ্ত, ঞ্বকশষ �কর সোক্ষোৎ�োকরর পদ্ধঞ্তগুঞ্ল সোক্ষ্যদো-
কনর দঞৃ্ষ্টক�োণ কথক� সোিোরণত আদশ্ নয়, অথবো তোরো 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/কবঁকে থো�োর ক�ঞ্্রি� নয়। (মযানরস� 
আঘযাত ( মো) অবরেত তদকন্তি তকথ্ি জন্ চতুথ্ অধ্যায় 
‹প্যাথরম� যেযাগযাকেযাগ  যদখুন)।

অকন� কক্ষকত্র, অন্তঞ্ন্ঞ্িত এবং ষ্ট ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত তদন্ত-
�োরীকদর িোল অি্যোস অনসুরণ �রকত বো এমনঞ্� তদন্ত 

রু �রকত বোিো ঞ্দকত পোকর।

রিঙ্গরভরত্� পক্পযাত �যাটিকয় ওঠযাি জন্, পুরিশ ম্যাকনজযািগণ 
অনসু যানী নীরত প্বত্ন ও প্চযাি �িকত পযাকিন েযাি মযাধ্কম 
দকিি সদস্কদি রবরুকধে য�যান অরভকেযাগ থযা�কি তযা মিূ্যায়ন �িযা 
যেকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, �যানযািযাি র টিশ �িযার য়যা প্যাকদরশ� 
সি�যাি পুরিশ-পক্পযাতমিূ� আচিকণি ধযািযাবযারে� অরভকেযাকগি 
পি -রবকশষত আরদবযাসী সম্প্রদযাকয়ি রবরুকধে বযা প্থম জযারত 
সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি দ্যািযা- য �কেযা যাি এবং �রমউরনটি সংস্যাি 
সযাকথ জর়িত থযা�যাি প্ররিয়যাি উপি রভরত্ �কি পক্পযাতদষু্ট 
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পুরিরশংকয়ি উপি এ�টি রনকদ্শ� নীরত জযারি �কিকে।
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 বসে-১৬ 
নীরতমযািযাি রূপকিখযা যদয় েযা রনিকপক্ পুরিরশংকয়ি যক্করে র টিশ 
�ির য়যা প্যাকদরশ� পুরিশ বযারেনীি মযানক� যিখযায় �কি:
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নীরতগুরিক� স�কি সম্যান �িকে এবং েযাি �কি তদন্তগুরি বযাস্ত-
বসম্ত ভযাকব সমকয়যাপকেযাগীভযাকব পরিচযারিত েকচ্ এরযা রনরচিত 
�িযাি জন্ য�যান য�যান মিূ দক্তযাগুরি, (যেমন, পে্কবক্ণকেযাগ্ 
ক্মতযা, দক্তযা, জ্যান, যপ্িণযা বযা দ্বরশষ্ট্) প্কয়যাজন যসই রবষকয় 

৩২  ১৯৯৭ যথক� ২০০২ পে্ন্ত, �যানযািযাি র টিশ �ির য়যাি যমকট্যা ভ্যাঙু্ভযাি 
অঞ্চি যথক� ৬৭ জন নযািী রনকখযাজঁ েকয়রেকিন। এই মরেিযাকদি অকন�ক� 
খুন �িযা েকয়কে, অন্িযা এখনও রনকখযাজঁ িকয়কে। রনকখযাজঁ েওয়যা 
মরেিযািযা র টিশ �ির য়যাি মরেিযাকদি এ�টি খুব প্যারন্ত� এবং দব্ুি 
যগযাষ্ীি রেকিন। এই সময় রনকখযাজঁ েওয়যা মরেিযাকদি প্রত রবচযাি ব্বস্যাি 
প্রতররিয়যা পিীক্যা �িযাি জন্ ২০১০ সযাকি এ�টি েযারিকয় েযাওয়যা মরেিযা 
জন্ তদন্ত �রমশন (Missing Women s Commission of Inquiry) 
(MWCI )  গঠন �িযা েকয়রেি। এমির উরসআই যদকখকে যে পুরিরশং-
যয়ি রসধেযান্ত এবং য�ৌশিগুরিি রদ�গুরি দব্ুি এবং প্যারন্ত� মরেিযাকদি 
রবষকয় সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ রবসৃ্তত বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপগু-
রি) প্রত�রিত েকয়রেি। ২০১২ সযাকি প্�যারশত চূ়িযান্ত প্রতকবদকন এই 
সমস্যাগুরি সমযাধযাকনি জন্ যবশ �কয়�টি সুপযারিশ অন্তভ্ুক্ত রেি। See: 
‘Unbiased Policing from the Provincial Government of British 
Columbia’ for further information, at https://engage.gov.bc.ca/
govtogetherbc/impact/promoting-unbiased-policing-results/

৩৩  See further at: https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/
sites/121/2018/07/What-We-Heard-Report-Promoting-
Unbiased-Policing-in-BC.pdf

পুরিশ ম্যাকনজযািকদি অবশ্ই সমযানভযাকব সকচতন েকত েকব ।

উদযােিণস্রূপ, যেৌন সরেংসতযাি যক্করে প্েুরক্তগত সকচতনতযা 
থযা�কি বঝুকত েকব যে, এই যক্করে, ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
রচর� সযাি জন্ রনধ্যারিত স্যান, পুরিকশি সযাকথ �থযা বিযা, প্মযাণ 
সংিক্কণি সময় �যাপ়ি পরিবত্ন �িযা এবং মযানরস� সেযায়তযা 
গ্েণ �িযা এ�টি ইরতবযাচ� �যাজ �িকত পযাকি। 

ররিরমকনযািরজ, পুরিরশং সযাকয়ন্স এবং আচিণ রবজ্যাকনি 
(রবকেরভয়যািযাি সযাকয়কন্সি) রবকশষজ্িযা প্রতরনয়ত বকি আসকেন 
যে, েখন VAWG- এি প্রত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ এ�টি পুরিরশং 
দশ্ন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি ক্মতযায়কন 
আচ্যারদত েয় – সরেংসতযাি রভ�টিম -য�রন্দ্র� পধেরতকত তযাকদি 
অথ্পূণ ্ অংশগ্েকণি মযাধ্কম – এটি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি স রষ্ট এবং আত্রব যাস বযা়িযায়।
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 এটি, পরিবকত্
সরেংসতযাি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সেকেযাগীতযাক� উ সযারেত 

৩৪  Wilson, S., & Jasinski, J. (2004), ’Public satisfaction with 
the police in domestic violence cases: The importance of 
arrest, expectations, and involuntary contact’ American Journal 
of Criminal Justice, 28, 235–254

    
     বক্স-  

     ঞ্নরকপক্ষ পঞু্লঞ্শংকয়র নীঞ্ত

�োনোিোর ঞ্ টিশ �লোঞ্ য়োয় প্রোকদঞ্শ� সর�োর প্রবত্ন �কর রনিকপক্ পুরিরশং সংরিযান্ত নীরতমযািযা। এটি �িযা েকয়রেি জনগকণি 
অংশগ্েণ (পযাবরি� এনকগজকমন্ট) প্ররিয়যা অনসুিণ �কি, যেখযাকন সি�যািী �ম�্ত্যািযা পুরিরশং পক্পযাকতি অরভকেযাকগি মকুখ 
য �কেযা যাি এবং �রমউরনটি সংস্যাি সযাকথ সযাক্যা  �কিন। পুরিশ তদন্ত যথক� প্যাতি সুপযারিশগুরি নীরতকত আ�যাকি প্�যারশত েকয়রেি 
এবং েযা প্কদকশ রনিকপক্ পুরিরশং মযান উন্নীত �িকত ব্বহৃত েকয়রেি। এই নীরতগুরি রেি:

 পক্পযাত স্ী�যাি �িযা এি যনরতবযাচ� প্ভযাব যমযা�যাকবিযায় এ�টি গুরুত্বপূণ ্পদকক্প;

  পুরিশক� �যাে্�ি, ন্যায়সঙ্গত এবং রনিযাপদ �িযাি জন্ জনগকণি অবশ্ই পুরিকশি ওপি আস্যা থযা�কত েকব;

 পুরিকশি প্রত মযানকুষি আস্যা বরৃধে পযায় েখন জনগণ রনরচিত েয় যে পুরিরশং ন্যাে্ এবং রনিকপক্;

  বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপস) বযা দ্বষম্মিূ� পুরিরশং অনশুীিকনি উপি রভরত্ �কি পুরিরশং অ�যাে্�ি, অন্যায় এবং 
অরনিযাপদ;

  পুরিশ-�রমউরনটি সম্পক�্ি ইরতেযাস এবং বত্মযান অবস্যা এবং প্যারন্ত�তযাি মিূ �যািণগুরি যবযাঝযাি মযাধ্কম নীরত এবং অন-ু
শীিনগুরি জযানযাকনযা উরচত;

 র�েু যগযাষ্ী উভয়ই সরেংসতযায় আরিযান্ত েওয়যাি ঝঁুর�কত িকয়কে এবং একদি প্রতকবদন �িযাি স যাবনযা �ম;

 যসবযা প্দযান এবং ন্যায়রবচযাকিি অ্যাকসেকস সমতযা রনরচিত �িযা পুরিকশি �ত্ব্;

  সমতযা রনরচিত �িযাি মকধ্ িকয়কে পক্পযাকতি রবরুকধে সুিক্যাি জন্ পদকক্প গ্েণ এবং প্রতব �তযা দিূ �িকত প্কয়যাজনীয়তযা 
অনেুযায়ী প্ররিয়যাগুরিক� মযারনকয় যনওয়যা।

*সূরে: রনিকপক্ পুরিরশং। র টিশ �ির য়যাি প্যাকদরশ� সি�যাি।  

https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2018/07/What-We-Heard-Report-Promoting-Unbiased-Policing-in-BC.pdf
https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2018/07/What-We-Heard-Report-Promoting-Unbiased-Policing-in-BC.pdf
https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2018/07/What-We-Heard-Report-Promoting-Unbiased-Policing-in-BC.pdf
https://engage.gov.bc.ca/unbiasedpolicing/work-to-date/
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�কি।
35

 তদপুরি, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ক্মতযায়ন এ�টি 
�যাে্�ি সেযায়তযা যনরওয়যা�্ দ্তরিকত ভূরম�যা িযাকখ,

36

 এ�জন 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যািকণ পুরিশক� আকিযা দ্বধ এবং 
রব যাসকেযাগ্ রেকসকব উপিরব্ধ �িযাি স যাবনযা রিমশ বযা়িকব।

37

বযাি্সযাি এর আি (২০১৭) যেযাগ �কিকেন যে যেখযাকন প্মযাকণি 
অভযাকব য�ৌজদযারি অরভকেযাগ প্ত্যােযাি �িযা েয়, অথবযা েখন 
য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা এ�জন অরভেুক্ত অপিযাধীি পকক্ রবচযাি 
ব্বস্যা সেযায়তযা �কি  এবং সররিয়ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি 
ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি ইচ্যাি রবরুকধে �যাজ �িকে 
এই অরভজ্তযা যসই ধিকণি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি 
অরভজ্তযাি সযাকথ উকলেখকেযাগ্ভযাকব আিযাদযা।

38

নীকে প্রিোন �ম্ক্ষমতো দক্ষতোর এ�টি অ-সম্পণ্ূ তোঞ্ল�ো
প্রদোন �রো িল রো পঞু্লশ ম্যোকনজোর উকলেখ �রকত পোকর 
এবং VAWG- এর এ�টি �োর্�র এবং ঞ্নরকপক্ষ তদকন্তর 
বোস্তবোয়কনর সময় প্রেোর �রকত পোকর। পরিচযাি�কদি রনরচিত 
�িযা উরচত যে প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা রন্রিরখত 
�যাজগুরি �িকত সক্ম:

সিজলি্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর

VAWG প্রতকিযাকধ দীঘ্কময়যাদী য�ৌশিগত রচন্তযাভযাবনযা প্দশ্ন 
�রুন, ব্রক্তগত িক্্ েযার়িকয় েযান এবং তদকন্তি সযা�ি্ 
�ীভযাকব বেৃত্ি সযামযারজ� ও অথ্ননরত� পরিকবশক� প্ভযারবত 
�কি তযা রবকবচনযা �রুণ;

  বঝুকত পযািকেন রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সযাকথ �ম�্-
ত্যাকদি অংশগ্েণ র�ভযাকব পুরিশ যসবযায় ব্যাপ� অবদযান িযাকখ;

৩৫  Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus 
(2017,) Police-victim engagement in building a victim 
empowerment approach to intimate partner violence 
cases’, Police Practice and Research, 18:1, 75-86, DOI: 
10.1080/15614263.2016.123006.

৩৬  Hohl, K., Bradford, B., & Stanko, E. (2010), ‘Influencing 
trust and confidence in the London metropolitan police: 
Results from an experiment testing the effect of leaflet 
drops on public opinion’, British Journal of Criminology, 50, 
491–513

৩৭  Tyler, T. (2004), ‘Enhancing police legitimacy’, The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science, 593, 
84–99.

৩৮  Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus (2017), 
‘Police-victim engagement in building a victim empowerment 
approach to intimate partner violence cases’, Police Practice 
and Research, 18:1, 75-86, DOI: 10.1080/15614263.2016. 
1230061. Also, see Harris-Short, S., & Miles, J. (2011), 
Family LAW (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press; and 
Payne, D., & Wermeling, L. (2009), ‘Domestic violence 
and the female victim: The real reason women stay ’, 
Journal of Multicultural, Gender and Minority Studies, 3, 1–6.

এমন ব্বস্যা িযাখুন েযা রসধেযান্ত যনওয়যাি সময় অন্ �ম�্ত্যাকদি 
�যাে্�ি দযারয়ত্ব পযািকনি অনমুরত যদকব এবং এ�ই সযাকথ অধস্ত-
নকদি তযাকদি �মক্্মতযা উন্নত �িকত সযােযাে্ �িকব;

  দি এবং সে�ম কদি মকধ্ তদন্ত যথক� সররিয়ভযাকব যশখযাি 
উ সযাে রদন এবং সমথ্ন �রুন।

কসবো পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন
অংশীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং 
অংশগ্রিণ

VAWG য�স প্রতকিযাধ এবং য�স রন রত্ি মকধ্ পযাথ্�্ বঝুুন 
এবং যেযাগযাকেযাগ �রুন;

  সযামরগ্� দরৃষ্টভরঙ্গ �ীভযাকব রনরদ্ষ্ট পরি�ল্পনযা এবং তদকন্তি উকদে-
শ্গুরিি সযাকথ েুক্ত েয় তযা স�কিি সযাকথ আকিযাচনযা �রুন, 
েযাকত প্রতররিইয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা অনপু্যারণত েন এবং 
অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদকন্তি িক্্গুরি স্পষ্টভযাকব বঝুকত পযাকিন;

  প্ররিয়যায় রনরচিত প্ত্যাশযা সে, প্ররিয়যায় �ী প্ত্যাশযা �িযা েয়, 
েতরযা স ব রনরচিতভযাকব এবং 

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যবযাধগম্ েয় এই 
পধেরতকত রনরচিত �রুন,

39

VAWG রনদশ্ন, রথম এবং তকথ্ি রবরভন্ন দ্বরচরে্ময় উ স
এবং যসিযা উপিব্ধ প্মযাকণি মকধ্ সংকেযাগগুরি রচর ত �রুণ।

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো

 সরেংসতযাি রশ�যাি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা সম্পক�্ অনমুযান 
এবং বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরিসে (য রিধঁযাধিযা) অন্যান্ রিঙ্গ এবং 
অক্মতযা পক্পযাত র�ভযাকব এগুরি দ্দনরন্ন রসধেযান্ত গ্েণক� প্-
ভযারবত �কি তযা রচর ত �রুণ।

রথোরথতো

VAWG- এি ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি আকশপযাকশি রিঙ্গগত পক্-
পযাত যথক� সৃষ্ট রত (রমথ) এবং ভুি ধযািণযা দিূ �রুন, 
রবকশষ �কি রমথ্যা অরভকেযাকগি রবষকয়;

৩৯  Training Programme on the Treatment of Child Victims and 
Child Witnesses of Crime for Law Enforcement Officials 
(UNODC, 2015).
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 রেংসযাত্� �যাকজি রপেকন মিূ �যািণ, উকদেশ্ বযা ঘরনযা রচর ত 
�রুন, যেমন, সরেংসতযাি মকিি চকরিি �যাে্�িী জ্যান, শরক্ত 
গরতশীিতযা এবং VAWG- এি রবরভন্ন �যাকজি সযাকথ জর়িত 
সযাধযািণ আচিণ েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং �রথত 
অপিযাধী উভকয়ি সযাকথ জর়িত;

  রবকশষ �কি রশশু রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা এবং সযাক্ীকদি সযাকথ 
আচিণ �িযাি ‘রশশু-সংকবদনশীিতযা’ এবং ‘মে্যাদযা ও সেযানভূু-
রতি সযাকথ আচিণ পযাবযাি অরধ�যাি , এি অথ্ বঝুুন।

40

ঞ্নরোপতিো-ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন এবং ঞ্নরোপতিো
পঞ্র� নোয় অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন

VAWG চরি এবং অপিযাধীি আচিকণি ধিনসে রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যপ্যা�যাইকিি দ্বরশষ্ট্, যেমন রিঙ্গ, যেৌনতযা, 
অক্মতযা, জযারতসত্যা, ধম ্এবং বয়স সম্পক�্ তথ্ যখযাজঁ �িযা 
এবং সংেুক্ত �িযা;

  VAWG এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� তথ্ 
পযাওয়যাি পি, সুিক্যাি প্কয়যাজকন তযা ক্রণ� এবং পে্যাতি প্-
রতররিয়যা রনরচিত �িযাি জন্ রনিকপক্তযা এবং আনপুযারত�তযাি 
নীরতগুরি প্কয়যাগ �রুন;

41

৪০ Ibid.
৪১  রনকখযাজঁ েওয়যা মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি যক্করে  য�যানও অপিযাধ ঘকরকে 

র� নযা তযা রনরচিত েওয়যাি জন্ পুরিকশি প্রতররিয়যাি যক্করে অকপক্যা 
�িযা উরচত নয় ।

 রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পে্যাতি সুিক্যা এবং সেকেযারগতযা 
প্দযাকনি জন্ সম্পকদি দক্ ব্বেযাি রনরচিত �রুন।

42

কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য 
কস র এবং সংস্োর সোকথ সংকরোগ স্োপন 

VAWG তদন্ত পধেরত, যেমন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সযাক্যা �যাি গ্েণ এবং রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ সুপযা-
রিশ�ৃত সেযায়তযাি  �িযা েকয়কে, েযাকত  আঘযাতজরনত অরভ-
জ্তযাক�  যমযা�যাকবিযা �িযা েযায় এবং পুকিযা তদকন্তি সময় 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযা েযায়।

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

 সরেংসতযাি �যাজক� েথযােথভযাকব য ণীবধে �িযাসে প্কয়যাজনী-
য় য�স রিকপযার্ ি কমকন্টশন সম্পন্ন �িযাি সময় প্করযা�ি 
অনেুযায়ী এ�টি উকদেশ্মিূ�, রনিকপক্ এবং পু যানপুু ভযাকব 
রনকজক� পরিচযািনযা �রুন;

  প্রতকবদন গ্েণ, প্যাথরম� অভ্থ্নযা এবং প্রতকবদকনি প্রতররি-
য়যাসে রিকপযাট্িং পধেরতি স্চ্তযা রনরচিত �রুন।
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তদন্তক� সকন্তযাষজন� উপসংেযাকি রনকয় েযাওয়যাি জন্ এবং 
যেক�যাকনযা সমস্যা ত এবং প্�যাকশ্ সংকশযাধন �িযাি জন্ 
ব্রক্তগত দযারয়ত্ব রনন।

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

তদকন্তি সময় রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি রনে্যাতকনি যস-
য�ন্যারি �কমি্ জন্ সযাধযািণ এর  পকয়ন্টগুরি রচর ত �রুন;

  ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি মতযামতক� সঠি�ভযাকব এবং 
ধযািযাবযারে�ভযাকব উপস্যাপন �রুন, েযাি অথ্ েি যে রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি মতযামত সংগ্ে �িযাি পে্যাতি প্ররিয়যা িকয়কে, 
এমনর� েখন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যেযাগযাকেযাকগি বযাধযাি 
সম্খুীন েয় বযা আইনী ক্মতযা নযা থযাক�।

২০১৫ সযাকি, ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অব রচ�স অব 
পুরিশ (‘আইএরসরপ’) এ�টি যেৌন অ্যাস যিসপন্স পরিরস এবং
প্রশক্ণ রবষয়বস্তু রনকদ্রশ�যা দ্তরি �কিরেি, েযাি িক্্ রেি আইন 

৪২  ‘More than just a ramp: A guide for women’s refuges to 
develop disability discrimination act action plans’, Women with 
Disabilities Australia (WWDA) (2007). 

৪২  জনসযাধযািণ, সি�যাকিি স�ি যস ি এবং অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি 
সংস্যাগুরিি জন্ সেজিভ্ �িযাি এই পধেরতগুরি প্�যাশ �িযা উরচত। 
For further recommendations on case management, please 
refer to ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice 
Response to Violence against Women’ (UNODC, 2014). ।

    
    বক্স-  

    ঞ্শ -সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শ তদন্ত

এ�টি রনরদ্ষ্ট সরেংসতযাি রশ�যাি রশশু /সযাক্ীি সযাকথ আচিণ 
�িযাি সময় আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি রবকবচনযায় 
যনওয়যাি রনরদ্ষ্ট রবষয়গুরি রনকচ যদওয়যা েি, যেগুরিক� 
তযািযা সংকবদনশীি (েযা “রি�যাকিনরশয়যাি রট্রকমন্ট” নযাকমও 
পরিরচত) রেসযাকব েুরক্তসে উপস্যাপন �িকত পযাকি:: 

  রশশুি ব্রক্তগত পরিরস্রতি সযাকথ সম্পর�্ত রবষয়গুরি: 
বয়স, ইচ্যা, যবযাঝযাপ়িযা, রিঙ্গ, যেৌন অরভকেযাজন;

  রশশুি রবকশষ চযারেদযাি সযাকথ সম্পর�্ত রবষয়গুরি: স্যাস্্, 
ক্মতযা, ক্মতযা, অন্যান্ রবকশষ চযারেদযা;

  রশশুি সযামযারজ� পরিকবশ সম্পর�্ত রবষয়গুরি: জযারতগত ও 
সযাংসৃ্করত� পরভূরম, ধম য় পরভূরম, ভযাষযাগত এবং সযামযারজ� 
পরভূরম, বণ;্

  রশশুি পরিবযাকিি আথ্ -সযামযারজ� পরিরস্রত সম্পর�্ত রব-
ষয়গুরি: আথ্ -সযামযারজ� অবস্যা, অরভবযাসকনি অবস্যা, 
শিণযাথ ি অবস্যা।

*সূরে: আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি জন্ অপিযাকধি রশ�যাি রশশু এবং রশশু 
সযাক্ীকদি রচর� সযা সংরিযান্ত প্রশক্ণ �মসূ্রচ (UNODC, 2015) 
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প্কয়যাগ�যািীক� সমস্যা, পধেরত এবং সুপযারিশসে যেৌন রনপী়িন 
সম্পর�্ত নীরত দ্তরি �িযাি সময় রবকবচনযা �িযা 
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গযাইিিযাইকন, IACP যেৌন রনপী়িকনি মকতযা VAWG অপিযাকধি 
ব্যাপ� প্রতররিয়যা এবং তদন্ত রনরচিত �িকত �যাে্�ি ত্বিযাবধযাকনি 
গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা তুকি ধকি। IACP সুপযারিশ �কি যে প্থম সযারিি 
ত্বিযাবধযায়�িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সমস্যা 
এবং অধস্তনকদি েথযােথ প্রতররিয়যা সম্পক�্ পূণয্াঙ্গ যবযাঝযাপ়িযা 
প্দশ্ন �কি।
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সুপযারিশগুরিক� শরক্তশযািী �িযাি জন্, আইএরসরপ
আইনশৃ িযা িক্যা�যািী বযারেনীক� যেৌন সরেংসতযাি যক্করে গুরুত্বপূণ ্
পদকক্কপি এ�টি তযারি�যা প্দযান �কিকে, েযা র�েু মযারেযায় VAWG- 
এি যক্করে প্কেযাজ্ েকত পযাকি: 

৪৪  See further: https://www.theiacp.org/resources/sexual-assault-
response-policy-and-training-content-guidelines 

৪৫ Ibid.

প্রকয়োজনীয় কসবো প্রদোন�োরী 
পঞু্লকশর কর�োকর  সেূ�  তদন্ত
রদ্তীয় অধ্যায় এ আকিযাচনযা �িযা েকয়কে যে, ইএসরপ এি প্স্তযাবনযা 
অনেুযায়ী সরেংসতযাি রশ�যািরভ�টিম/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ 
রনধ্যারিত ন্যায়রবচযাি এবং স�ি সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� সব্যারধ� 
প্ভযাব রনরচিত �িযাি জন্ সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্-
রিমগুরিি এ�টি  সীমযা রনধ্যািণ �িযা প্কয়যাজন। যসগুরি ‹যস ি  
রনরব্কশকষ েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি েকচ্ নযািী ও যমকয়কদি চযারেদযা 
পূিণ �িকত পযাকি তযাকদি যক্করে প্কেযাজ্।

রনকচি তযারি�যাটি ইএসরপি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিম 
যথক� অনপু্যারণত; এটি VAWG য�কস সযা়িযা যদওয়যাি সময় প্মযাণ 
এবং তদকন্তি প্কয়যাজনীয়তযা �যাে্�িভযাকব পূিণ �িযাি িকক্্ পুরিশ 
�যাে্রিকমি জন্ যি�যাকিন্স সূচ�গুরিি উদযােিণ প্স্তযাব �কি। এি 
মকধ্ িকয়কে েথযাসমকয় এবং যপশযাগত পধেরতকত তদন্ত পরিচযািনযা 
�িযা এবং এই প্ররিয়যায় অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত 
এবং পুনিযায় অপিযাধ সংগঠন স যাবনযা যিযাধ �িযাি জন্ স যাব্ 

 
    বক্স-  

    করৌন সঞ্িংসতোর কক্ষকত্র সপুোরিোইজোকরর িূঞ্ম�ো  

  েরদ আপনযাি অর�সযাি সযােযাকে্ি জন্ অনকুিযাধ �কিন, অথবযা প্কয়যাজন মকন �কিন যেৌন রনপী়িকনি ঘরনযা তদন্ত�যািী অর�সযািকদি 
সযােযাে্ �িযাি জন্ সযা়িযা রদন;

  �ম�্ত্যাকদি অবশ্ই এ�টি উকদেশ্মিূ�, যপশযাদযাি, পূব্যানমুযান ব্তীত পধেরতকত সযা়িযা রদকত েকব;  এবং সুপযািভযাইজযািকদি রনরচিত 
�িকত েকব যে িযাইন অর�সযািিযা এই প্ত্যাশযা সম্পক�্ সকচতন।

  যে েযামিযাি ঘরনযা ঘকরকে তযা �যাে্�িভযাকব তদন্ত �িকত একজরন্স এবং �রমউরনটি রিকসযাস্ উভয়ই খুকঁজ যপকত সযােযাে্ �রুন;

  রবভযাগ এবং সম্প্রদযায় সংগঠনগুরিি মকধ্ সমস্যা সমযাধযাকনি অংশীদযারিত্বক� উ সযারেত �রুন, যেমন ধষ্ণ সং�র য�ন্দ্র এবং �কিনরস� 
পিীক্যা �মসূ্চী, সেকেযারগতযা এবং রভ�টিমকদি আিও ভযাি সেযায়তযাি জন্;;

  েথযাথ্তযা, ধযািযাবযারে�তযা এবং রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� প্রতররিয়যাি জন্ সমস্ত যেৌন রনে্যাতন পুরিশ রিকপযার্ পে্যাকিযাচনযা �রুন;

  যেৌন রনপী়িকনি জবযাব যদওয়যাি সময় �ম�্ত্যাকদি এ�ই সকঙ্গ সংঘটিত এবং আন্তসম্পর�্ত অপিযাধ এি �যািণ অনসু যান �িকত 
উ সযারেত �রুন;

  রনরচিত �রুন যে অর�সযাি এবং তদন্ত�যািীিযা য�স য�যারিং বঝুকত পযাকি এবং েথযােথভযাকব যেৌন রনপী়িকনি মযামিযাগুরি য�যাি �কি;

  অর�সযাি এবং তদন্ত�যািীিযা ব্যাপ�, রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র�, অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্ত পরিচযািনযা �িকে তযা রনরচিত �িযাি জন্ 
তদন্ত-পিবত  পে্যাকিযাচনযা এবং যেৌন রনপী়িন মযামিযাি রনিীক্যা পরিচযািনযা �িযা;

  যেৌন রনপী়িকনি েথযােথ তদকন্তি জন্ প্কয়যাজনীয় দক্তযা উন্নত �িকত রবভযাকগি সদস্কদি জন্ চিমযান প্রশক্কণি সুকেযাগ দ্তরি 
�রুন। ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি   তদন্ত পব্ যথক� প্রসর�উশকনি রদক� এরগকয়  েযাওয়যাি সেজ �িযাি জন্ আইন প্কয়যা-
গ�যািী এবং প্রসর�উরিকদি মকধ্ যেযাগযাকেযাগ বযা়িযাকনযাি জন্ �যাজ �রুন;;

  �মক্্মতযা মিূ্যায়কন রভ�টিম সযারভ্স ইসু্ এবং যেৌন রনপী়িকনি রশ�যািকদি প্রতররিয়যা গুরুত্ব আকিযাপ �রুণ এবং রবভযাকগি সদস্কদি 
পুিস্কযাি ও পকদযান্নরতি সুপযারিশ অন্তভ্ুক্ত �রুন;

  সদস্কদি  আচিণ �কি  যেৌন রনপী়িকনি তদন্ত সম্পর�্ত মিূ্কবযাধ এবং রবভযাকগি রমশকনি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্নযা েকি তযাকদি জবযাবরদরে 
রনরচিত �রুন;

  যিযাি-�ি এবং �ম কদি র র�ংকয় রনয়রমতভযাকব রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা যসবযাি তথ্ যশয়যাি �রুন। এই রশক্যা এবং প্রশক্ণ চিমযান 
থযা�যা উরচত এবং েখন �ম�্ত্যািযা মযাকঠ  যসবযাি জন্ �িযা �িগুরিি উত্ি নযা যদন তখন এরযা  �িযা যেকত পযাকি;

  �যাে্�ি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যসবযা প্দযাকনি জন্ �ম�্ত্যাকদি স্ী�ৃরত রদন এবং পুিসৃ্কত �রুন।

*সূরে: ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অব রচ�স অব পুরিশ যসসুেয়যাি অ্যাস  যিসপন্স পরিরস অ্যান্ যট্রনং �কন্টন্ট গযাইিিযাইনস (২০১৫)। 
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স�ি পথ ব  �কি যদওয়যা। 

এগুরিি উপরস্রত েরদ থযাক� তযােকি পুঞ্লশ ম্যোকনজোরকদর এই 
সেূ�গুঞ্লক� কর�োকর  ঞ্িকসকব ব্যবিোর �রকত পোকর এবং 
এ�ইসোকথ উদ্্ধতন �ম্�ত্োকদর রোরো এগুকলো অন্তি্ুতি 
�রোর জন্য উৎসোঞ্িত �রকত পোকর রঞ্দ কসখোকন এগুকলোর 
উপঞ্স্ঞ্ত নো থোক�।

  প্রোপ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্যতো)  গুণগত এবং 
পরিমযাণগত উভয় যক্করেই পুরিশ পরিকষবযাগুরিকত প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেসকেযাগ্তযা) সম্পক�্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
এবং/অথবযা তযাকদি প্রতরনরধকদি �যাে যথক� ইরতবযাচ� প্-
রতররিয়যাি শত�িযা েযাি বযা অনপুযাত। এই প্ররিয়যাি মকধ্ 
পুরিশ �ীভযাকব তদকন্তি অবস্যা সম্পক�্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি অবরেত �িকে তযা অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। এি যথক�, 
ম্যাকনজযািিযা তযাকদি �ম িযা ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
যেযাগযাকেযাকগি ঠি�যানযা �তরু  সঠি�ভযাকব সংগ্ে এবং সংিক্ণ 
�িকত পযািকে তযাি এ�টি রবশদ মিূ্যায়ন �িকত পযাকিন।

  অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরো-
গ্যতো)  সরেংসতযাি মকিকিি প্স্তযারবত চরি অনেুযায়ী অপিযাধীি 
আচিণ রবকলেষণ �কি রিকপযার্ �িযা VAWG য�কসি শত�িযা 
েযাি বযা অনপুযাত। এই রবকলেষকণ অপিযাধীক� তদকন্তি মিূ  
য�যা�যাস এবং যসইসযাকথ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সুিক্যাি 
প্কয়যাজনীয়তযা সম্পক�্ জযানযাকনযা উরচত।

৩.  রথোরথতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্যতো)  
সরেংসতযাি রশ�যাি রশশু /সরেংসতযা যথক� যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তকদি প্রতররিয়যা জযানযাকত দকিি প্রশরক্ত সদস্কদি শতযাংশ 
েযাি বযা অনপুযাত। এি মকধ্ রনরদ্ষ্ট দকিি জন্ রবকশষযারয়ত 
প্রশক্ণ এবং যসইসযাকথ স�ি �ম�্ত্যাকদি জন্ সযাধযািণ 
অব্যােত প্রশক্ণ উভয়ই অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। প্রশক্কণ 
ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি যি�যাকিি পরিরচরত; সযাইবযাি সংরিযান্ত 
সরেংসতযা এবং অপিযাধসে নতুন আইন; সু্কি-সম্পর�্ত 
সরেংসতযা এবং যসযাশ্যাি রমরিয়যাি ভূরম�যা; এবং অরভবযাসীকদি 
মকতযা দব্ুি যগযাষ্ীক� প্ভযারবত �কি অপিযাধমিূ� �যাে্রিকমি 
উপি আপকির সিবিযাে �িযা উরচত।

  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  VAWG যক্করে যেখযাকন �রথত 
অপিযাধী পরিরচত যসখযাকন পুরিশ �ত্ৃ� সুপযারিশ�ৃত এবং 
প্কয়যাগ�ৃত সুিক্যা আকদকশি শতযাংশ বযা অনপুযাত। যেখযাকন 
সুিক্যা আকদকশি সুপযারিশ �িযা েয় নযা এবং/অথবযা সুপযারিশ 
�িযা েয়, র�  �যাে্�ি �িযা েয় নযা যসই সমস্ যক্করে VAWG 
এি মযামিযাি শতযাংশ বযা অনপুযাত সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ।্ এই 
জযাতীয় যক্করে যগ্তিযাকিি সংখ্যাি সযাকথ এই সূচ�টি রবকবচনযা 
�িযা উরচত।

  অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যো-
কক্সসকরোগ্যতো)  পুরিরশংকয়ি মযানরস� আঘযাত (ট্মযা)-অবগত 
পধেরতি উপি প্রশরক্ত �ম�্ত্যাকদি শতযাংশ বযা অনপুযাত। 
প্রশক্কণ ভয়যাবে মযানরস� আঘযাত (ট্মযাও) অন্তভ্ুক্ত �িযা 
উরচত এবং রনরদ্ষ্ট দকিি জন্ রবকশষ প্রশক্কণি পযাশযাপযারশ 
স�ি �ম�্ত্যাকদি জন্ সযাধযািণ প্রশক্ণ অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত।

  কসবোর পঞ্র� নো (ন�শো), বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন 
অংশীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  �তজন 
ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি সযাকথ �থযা বিযা এবং রববরৃত যনওয়যা 
েকয়কে। েরদও এই সূচ�টি পুরিশ অর�সযাি এবং ভুক্তকভযাগী/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বযা সযাক্ীি মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি গুণগত মযান 
সম্পক�্ তথ্ সিবিযাে �কি নযা, তকব ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি প্দত্ গুণগত প্রতররিয়যাি পরিপূি� েওয়যাি জন্ 

    
    বক্স-   

    �োর্�র পঞু্লশ কনতৃত্ব  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো

ইউক� যেযাম অর�কসি মকত, এই এিযা�যায় পযারিবযারি� বযা 
ঘরনষ্ সঙ্গীকদি দ্যািযা সংগঠিত সরেংসতযা যমযা�যাকবিযাি জন্ 
�যাে্�ি যনতৃকত্বি অথ্ েি*:

  পযারিবযারি� রনে্যাতনক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যা এবং বযাস্তকব এি 
অথ্ র� �ম�্ত্যাকদি যসই সম্পক�্ ধযািণযা; 

  এরযা স্পষ্ট ভযাকব যবযাঝযা যে পযারিবযারি� রনে্যাতন যিযাধ �িযাি 
দযারয়ত্ব স�কিি  শুধুমযারে য�যান রবকশষজ্ ইউরনকরি নয়;

  ইরতবযাচ� সংসৃ্করত এবং মকনযাভযাবক� শরক্তশযািী �িযা;

  যে স�ি ব্রক্ত পযারিবযারি� রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সমথ্ন �কি তযাকদি প্শংসযা, পকদযান্নরতি স যাব-
নযা এবং  প্কণযাদনযাসে পুিসৃ্কত �িযা এবং স্ী�ৃরত যদওয়যা। 
যেকেতু আমযাকদি «পুরিশ সযােরস�তযা পুিস্কযাি» আকে - 
যসখযাকন «রভ�টিম য�য়যাি অ্যাওয়যাি্» থযা�যা উরচত র�?

  এই এিযা�যায় �যাে্�ি পযাি�িম্যান্স ব্বস্যাপনযা রনরচিত 
উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা েকয়কে সরযা রনরচিত �িযা;; এবং

  এ�টি যপশযাদযাি এবং যেযাগ্ পধেরত শরক্তশযািী �িযাি জন্ 
�যাে্�ি ত্বিযাবধযান আকে তযা রনরচিত �িযা। 

**Source: ‘Everyone’s business: Improving the police response to 
domestic abuse’ (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC, 
2014). 

তদকন্তর গুণমোন এবং এটি �ীিোকব নঞ্থিুতি �রো িয়, 
তদন্ত�োরীর ঞ্সদ্ধোকন্তর পোশোপোঞ্শ এ�টি স�ল �লো�কলর 

জন্য গুরুত্বপণ্ূ। উদোিরণস্ প, প্রমোকণর শৃ লো পঞ্রেোলনো 
�রো ঞ্বকশষ �কর করকিতু এটি �করনঞ্স� প্রমোকণর সোকথ 

সম্পঞ্�্ত তো অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ এবং এটি প্রথম ঞ্বেোর ব্যবস্োয় 
করসব এলো�ো ে্যোকলজি �রো িকব। 

যগরি �্যাম্পকবি,প্যাক্তন যগযাকয়ন্যা প্ধযান সুপযারিনকরকন্ন্ট, স্করি্যান্ ইয়যাি্
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এটি অপরিেযাে্।

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  মযামিযা রুজ ুব্বস্যাপনযা 
বযা পধেরত অনেুযায়ী পে্যাতিভযাকব যি�ি্ �িযা এবং সংিক্ণ 
�িযা মযামিযাি শতযাংশ বযা অনপুযাত। তকথ্ি যি�রি্ং তদন্ত 
প্ররিয়যাি জবযাবরদরেতযা ও অখণ্ডতযা প্দশ্ন �কি। এি মকধ্ 
ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি, অপিযাকধি প্রতকবদন �িযাি 
পি, পুরিকশি �যাে যথক� তযাকদি অরভকেযাকগি রিরখত স্ী�ৃরত, 
অপিযাকধি মিূ উপযাদযানগুরি যেমন অপিযাকধি ধিন, সময়, 
স্যান এবং অপিযাকধি �যািকণ যে য�যানও ক্রতি �থযা উকলেখ 
�িযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। এই স্ী�ৃরতকত এ�টি �যাইি ন ি, 
তযারিখ, থযানযা এবং যেই �ম�্ত্যা রিকপযার্টি রনকয়রেকিন তযাি 
নযাম অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত রেরন । এটি প্মযাণ �িযা উরচত 
যে অপিযাধটি রিকপযার্ �িযা েকয়কে (উদযােিণস্রূপ, ক্রতপূিণ 
দযারবি যক্করে)।

46

  সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োর সোকথ সংকরোগ 
স্োপন VAWG য�কসি শত�িযা েযাি বযা অনপুযাত েযা বযারে্� 
সংস্যা এবং অংশীদযািকদি �যাকে উকলেখ �িযা েকয়কে। যেসব 
যক্করে ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যি�যাকিকিি সেযায়তযাি 
প্স্তযাব প্ত্যাখ্যান �কিকেন যসখযাকন শত�িযা েযাি বযা অনপুযাত 
নরথভুক্ত �িযা সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ।্ 

৪৬  For further recommendations on case management, please 
refer to ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice 
Response to Violence against Women’ (UNODC, 2014).
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সংকরোজনী-
এ�টি সম্পক�্র মকি্য সঞ্িংসতোর স্ী�ৃত পর্োয়সমিূ
গ্যােযাম যগযাক ন, প্ধযান তদন্ত�যািী (অবসিপ্যাতি) পুরিশ �ম�্ত্যা, স্করি্যান্ ইয়যাি্ 

েরদও অর�সযািিযা সব সময় রনে্যাতকনি িক্ণগুরি যদখকত
পযাকবন নযা, তকব এ�টি সরেংসতযায় সযা়িযা যদওয়যাি সময় এ�জন 
ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত �ী উপস্যাপন �িকত পযাকি এই 
পে্যাকয় জযানযা মিূ্বযান।

আ�ৃষ্ট �িযা ( ঞ্মং) –সম্পক�্ি প্যাথরম� পে্যাকয় অকন� 
রনে্যাতন�যািী যমযােনীয় আচিণ �িকত পযাকি। তযািযা েকত পযাকি 
‹পযািক�  পযার্নযাি । এটি প্যায়ই এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
েযাওয়যা ব্রক্তি ব ু  এবং পরিবযাি যদখকত পযাকব।

প্যাথরম� পে্যাকয়, এ�জন অপিযাধীি মিূ য�ৌশিগুরি েকব ক্রত-
গ্স্ত/যবকঁচ থযা�যা পরিবযাি এবং ব ু কদি যথক� রবরচ্ন্ন �িযা। এটি 
ে শীি এবং যপ্মময় রেসযাকব যদখযা যেকত পযাকি।

এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� আ�ৃষ্ট �িযাি প্ররিয়যা প্যায়ই 
ধীকি ধীকি অগ্সি েয় এবং ঞ্নর্োতন�োরীক� আিও রনে্যাতন 
এবং শযািীরি� সরেংসতযা সংঘরন ঘরযাকনযাি জন্ আিও ভযাি 
অবস্যাকন িযাকখ।

পুরিশ �ম�্ত্যািযা পরিবযাকিি সদস্ বযা ব ু কদি �যাে যথক� �ি 
যপকত পযাকিন েযািযা ব্রক্তি ব্যাপযাকি উরদ্ ।

প্রমোণ ঞ্ে  - লোল পতো�ো

 পঞ্রবোর এবং ব ু কদর কথক� ঞ্বঞ্ তো

  প্রোথঞ্ম� আঞ্থ্� ঞ্নি্রতো - সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োকরর
জীঞ্বকতর নোকম কনওয়ো ণ 

 সম্পক�্র প্রথম ঞ্দক� গি্োবস্ো

 সম্পক�্র প্রথম ঞ্দক� এ�সোকথ েলো

  অপরোিীক� ব ুরো ঞ্নখঁুত সঙ্গী ঞ্িকসকব বণ্নো �রকত 
পোকর

ষ্টব্য  এটি স্ী�োর �রো িকয়কছ কর উপকরর লোল পতো�োগুঞ্ল 
সবসময় আ�ৃষ্ট �রোর উদোিরণ িকব নো। পোঞ্রবোঞ্র� 
ঞ্নর্োতকনর তদন্ত �রোর সময়, এ�জন �ম্�ত্োর সম্পক�্র 
প্রোথঞ্ম� পর্োয় সম্পক�্ ঞ্জ োসো �রো উঞ্েত।

পঞ্রঞ্স্ঞ্ত পঞ্রেোলনো �রো - েখন আকিযা ঘন ঘন রনে্যাতন 
এবং/অথবযা শযািীরি� সরেংসতযা শুরু েয়, তখন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা র�েু ব্রক্ত সম্প�্ যথক� যবি েকয় আসকত 
পযাকি। আ�ৃষ্ট �িযাি পে্যাকয় যে পরিমযান রনয়ন্ত্রণ প্রতরষ্ত েকয় 

যস �যািকণ অকনক�ই তযা �কিন নযা। সরেন্সতযাি রশ�যাি ভুক্তকভযাগী/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা েয়কতযা রনে্যাতকনি ব্যাখ্যা খুকঁজ যবি �িযাি 
যচষ্টযা �িকব েযাকত অবস্যাি উন্নরত েয়।

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যবরশি ভযাগ যক্করে রনকজকদি আচিণ 
পরিবত্ন �কি অপিযাধী এবং রনরদ্ষ্ট পরিরস্রতক� পরিচযািনযা �িযাি 
য�ৌশি দ্তরি �িকব। এইভযাকব, অপিযাধীি মযান সম্পক�্ি উপি 
চযারপকয় যদওয়যা েয় এবং রনে্যাতকনি সম্পক�্ি অংশ েকয় েযায়।

েরদ পুরিশক� িযা�যা েয়, এটি স বত সম্পক�্ি মকধ্ রনে্যাতন 
পরিচযািনযাি য�ৌশি রেসযাকব েকত পযাকি। েরদ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত এই মহুুকত্ জর়িত েকত নযা চযায়, তকব তযািযা ইচ্যা�ৃ-
তভযাকব বযাধযা বযা অসেকেযারগতযা �িকে নযা - তযািযা য�বি পরিরস্রত 
এমনভযাকব পরিচযািনযা �িকে েযা তযাকদি রনিযাপদ মকন �কি।

এই পে্যাকয় গুরুত্বপূণ ্যে অর�সযািিযা এমন প্  রজজ্যাসযা �িকব 
েযা ভুক্তকভযাগীক� �ীভযাকব অপিযাধীি আচিণ যমকন যনওয়যাি জন্ 
তযাকদি রনজস্ আচিণ পরিবত্ন এবং সীমযাবধে �িকত পযাকি তযা 
যদরখকয় রদকত পযাকি ।

প্রমোণ ঞ্ে  - লোল পতো�ো

 ব ু  এবং পঞ্রবোর কথক� ঞ্বঞ্ তো

  ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির ঞ্নকজর উপর কদোষ

 আঘোকতর �োরকণ �োজ কথক� প্রত্যোিোর

  এ�জন অপরোিী দ্োরো আকরোপ�ৃত প্রকয়োজনীয় �ক�োর 
ঞ্বঞ্িগুঞ্লর সনোতি�রণ কসট (করমন, রোকতর খোবোর, 
পঞ্র োর �রো, ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো পঞ্র তো, পঞ্রিোন 
�রো কপোশো� ইত্যোঞ্দ)

  অপরোিী সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির 
গঞ্তঞ্বঞ্ি পরীক্ষো �রকছ। �ম্�ত্োকদরও ঞ্বকবেনো �রো 
উঞ্েত কর অপরোিীরো ঞ্নয়ন্ত্রণ প্রঞ্তষ্োর জন্য প্ররঞু্তি ব্য-
বিোর �রকত পোকর।

 সম্পঞ্তির ক্ষঞ্ত

দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ বোস্তবতোর ঞ্ব�ৃঞ্ত – যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রকণি আচিকণ 
অকন�গুরি রভন্ন এবং দ্দ্ততযাি  (ওভযািি্যারপং) য�ৌশি জর়িত। 
সরম্রিতভযাকব, এি �কি এ�জন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা মযানষু 
ভকয়ি মকধ্ থযাক�। তযািযা উরদ্  এবং ভীত েকত পযাকি।
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অপিযাধীিযা রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি যদযাষ 
এবং দযায় চযাপযাকনযাি যচষ্টযা �িকব। র�েু ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্ত ি়িযাই �িকব এবং প্রতকিযাধ �িকব। মদ/অ্যািক�যােি এবং 
অন্যান্ পদযাথ্গুরি পরিরস্রত যমযা�যারবিযা �িযাি পধেরত রেসযাকব 
ব্বহৃত েয়, এবং েযা রবচযািক� রবর ত �কি এবং এটি প্রতরষ্ত 
�কি যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত সযােযাে্ �িকে নযা, 
অথবযা ‹উভয়ই এক� অপকিি মকতযা খযািযাপ।

এই পে্যাকয় পুরিকশি �যাে রন�র যথক� প্ত্যারশত মিূ প্রতররিয়যা 
েি যদযাকষি রবষয়টিক� চ্যাকিঞ্জ �িযা, রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তক� যদযাষযাকিযাপ নযা �িযাি উপি যজযাি যদওয়যা এবং পুনিযায় 
যচষ্টযা �িযা েযাকত তযািযা যদখকত পযায় যে তযািযা �ীভযাকব তযাকদি 
আচিণ পরিবত্ন �িকে এবং অপিযাধীি সযাকথ রমরমযার �িযাি 
যচষ্টযা �িকে। 

প্রমোণ ঞ্ে  - লোল পতো�ো

�ম�্ত্যাকদি উরচত ‘র� েকয়কে’ এই সম্পক�্ রজজ্যাসযা নযা �কি 
সরেংসতযাি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা সম্পক�্ি মকধ্ য�মন 
আকেন তযা রজজ্যাসযা �িযা?’।

  আেরণ ঞ্নয়ন্ত্রকণর �োরকণ সম্পক�্র মকি্য ক্মোগত িয়

 ঞ্নকজক� দোয়ী �রো

 মদ অ্যোলক�োিল পদোকথ্র অপব্যবিোর

 ব ু পঞ্রবোর ঞ্নকয়োগ�ত্োর বতিব্য

 জনসমিকুখ নোঞ্মকয় ঞ্দন

  এ�জন অপরোিী আ�ৃষ্ট �রোর পর্োকয় ঞ্�কর আসকছন 
�োরণ তোরো আশ ো �রকছন কর সঞ্িংসতোর এ�জন 
ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তি েকল রোওয়োর �থো িোবকছন

  ঞ্েঞ্�ৎসো এবং অন্যোন্য অ্যোপকয়টিকমকটির সময় অপরো-
িীর িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির সোকথ থো�ো উঞ্েত

 দশৃ্যটি আপনোর প্রত্যোঞ্শত নয়

�ল িরবোর সময়, �ম্�ত্োকদর কজোরপব্ূ� ঞ্নয়ন্ত্রকণর সূ  
লক্ষণগুঞ্লর স োন �রো উঞ্েত। এই অন্তি্ুতি িকত পোকর

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তিক� েুপ �রোর জন্য 
িোকতর ইশোরো

  অপরোিী সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিক� 
কদোষোকরোপ �রকছ

  অপরোিী সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির অবস্োন 
দোঞ্ব �রকছ।

মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র প্�যারশত এ�টি মযামিযায় উকলেখ �িযা েকয়কে 
যে, অরভেুক্ত অপিযাধী েখন রুকম প্কবশ �িকব তখন সরেন্সতযাি 

রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত �ীভযাকব �থযা বিযা ব  �িকব। 
শুধুমযারে পকি �ম�্ত্যািযা জযানকত যপকিরেকিন যে েখন অরভেুক্ত 
অপিযাধী এ�টি সযাদযা  রযাওকয়ি (গযামেযা)  রনকয় প্কবশ �কিরেি 
তখন এটি ঘকররেি। রজজ্যাসযাবযাকদ, ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত 
পকি বকিরেকিন যে এই রযাওকয়ি (গযামেযা) প্যায়ই রশ�যািক� যধযা�ঁযা 
যদওয়যাি জন্ ব্বেযাি �িযা েত।

রনে্যাতকনি সংজ্যা -এটি প্যায়শই এ�টি রনরদ্ষ্ট সমকয়ি পকি েয় যে 
এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত রনে্যাতন রেসযাকব েযা ঘরকে তযা 
সংজ্যারয়ত �কি, রবকশষ �কি েরদ সযামযান্ শযািীরি� সরেংসতযা ঘকর 
থযাক�, অথবযা েরদ সরেংসতযা ‘রন্-স্তকিি’ েয় তকব যজযািপূব্�।

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ এটি এ�টি �ঠিন পে্যায় েকত 
পযাকি, �যািণ তযাকদি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত রেসযাকব 
মে্যাদযা রদকত েকব এবং যে ব্রক্তক� তযািযা ভযাকিযাবযাকস যস এ�জন 
রনে্যাতন�যািী। এই পে্যাকয় �মপকক্ র�েুরযা েকিও, ‘এ��’ ঘরনযাি 
রবপিীকত চিমযান রেসযাকব রনে্যাতন�যািীি স্ী�ৃরতও জর়িত থযা�কব।

এটি সযােযাে্ �িকত পযাকি েরদ উত্িদযাতযা সরেংসতযাি রশ�যাি 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� ‘রশ�যাি’ এবং �রথত ‘অপিযাধীকদি’ 
সম্পক�্ বযাধঁযাধিযা রনয়মগুরিক� (য রিওরযাইপগুরিক�) চ্যাকিঞ্জ 
�িকত সযােযাে্ �কি। �ম�্ত্যাকদি জন্ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি অরভজ্তযা েযাচযাই �িযা এবং তযাকদি �যাে যথক� যদযাষ 
যথক� দযায়মরুক্ত যদওয়যা গুরুত্বপূণ।্ এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তক� ‹এরযা যতযামযাি যদযাষ রেি নযা  এি মকতযা র�েু বিযা েকি 
তযািযা ক্মতযারয়ত েকত পযাকি।

প্রমোণ ঞ্ে  - লোল পতো�ো

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির দ্োরো ঞ্েঞ্ ত ঞ্ন-
র্োতন�োরীসি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির 
ঞ্বস্তোঞ্রত ঞ্ববঞৃ্তঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো অবস্োর স্ী�ৃঞ্ত

  এটোর স্ী�ৃঞ্ত কদওয়ো কর তোর সঙ্গী এ�জন অপরোিী

  ঞ্নর্োতকনর ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তির �োছ কথক� �ল

সম্পক�্র পনুমূ্ল্যোয়ন -এ�বযাি এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত তযাি সযাকথ েযা ঘরকে তযা রনে্যাতন রেকসকব স্ী�যাি �কি রনকি, 
যস তযাকদি পুকিযা সম্পক�্ি পুনমূি্্যায়ন শুরু �িকত পযাকি। 

নরে্যাতন যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ তযাি রবদ্মযান য�ৌশি অব্যােত 
থযা�কত পযাকি। তযাি পকক্ সযামরয়�ভযাকব বযা স্যায়ীভযাকব চকি েযাওয়যা, 
এবং আনষু্যারন� সেযায়তযা ব্বস্যাগুরিি সযাকথ েুক্ত েওয়যা আিও 
বযাস্তবসম্ত েকয় উঠকব।

এই পে্যাকয় েস্তকক্প �িযা েকি সম্প�্ ত্যাগ �িযাি জন্ য�যান 
বযাস্তবসম্ত বযাধযা আকে তযা অকবিষণ �িকত পযাকি। 
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আবযাি, �ম�্ত্যাকদি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাি অরভজ্তযা েযাচযাই 
�িযা উরচত। 

প্রমোণ ঞ্ে  - লোল পতো�ো

  এ�জন িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির �োছ কথক� 
আ -প্রঞ্ত�লন

 ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো

  িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর কসবো প্রদোন প্রঞ্ক্য়োর 
সোকথ করোগোকরোগ

 ঞ্নরোপদ নো িওয়ো পর্ন্ত অপরোিীর সোকথ থো�ো

  েকল রোওয়োর ঞ্বষকয় ব ু পঞ্রবোর পঞু্লকশর সোকথ �থো 
বলো

সম্পক�্র সমোঞ্প্ত - এরযা মকন িযাখযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্যে অকন� 
ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্�ৃতপকক্ অবমযাননযা�ি সম্প�্ 
যথক� সঙ্গীক� যেক়ি যদওয়যাি আকগ অসংখ্ বযাি যচষ্টযা �কি। 

সম্প�্ যশষ নযা েওয়যাি �যািণগুরি প্যায়শই বযাস্তবসম্ত েকয় এবং 
এি মকধ্ িকয়কে: এ�যারধ� রনয়ন্ত্রণ�যািী আচিণ এবং য�ৌশি 
এবং পরিবত্কনি প্রত রত; েযাউরজং; অথ্ননরত� সেযায়তযা; 
এবং রশশুিযা; এবং পরিবযাকিি চযাপ এবং ভয় যে তযািযা তযাকদি 
রনিযাপত্যাি রনচিয়তযা রদকত পযাকি নযা।

প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাি  রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি প্-
যয়যাজনীয়তযা সম্পক�্ সকচতন েকত েকব এবং রনরচিত �িকত েকব 
যে ক্রতগ্স্ত/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রবকশষজ্ সেযায়তযা পরিকষবযাি 
�যাকে পযাঠযাকনযা েকয়কে েযা তযাকদি ভরবষ্  সম্পক�্ �ঠিন রসধেযাকন্তি 
মকুখযামরুখ েকত সযােযাে্ �িকত পযাকি। 

‘�োকজর সকুরোগ  বতঞ্র �রো অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ, এবং উতিরদো-
তোরো কসই স্োন বতঞ্রকত গুরুত্বপণ্ূ িূঞ্ম�ো পোলন �রকত পোকর 
রঞ্দ অপরোিীক� অপসোরণ �কর এবং তোকদর রঞ্দ কগ্রপ্তোর �রোর 
�োরণ থোক� তকব তোকদর কগ্রপ্তোর �কর। 

প্রমোণ লক্ষণ

 ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো

  িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর কসবো প্রঞ্ক্য়োর সোকথ 
আকলোেনো

 ঞ্নরোপদ নো িওয়ো পর্ন্ত অপরোিীর সোকথ থো�ো

ঞ্নর্োতকনর অবসোন - এরযা িক্্ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে সম্প�্ 
যশষ �িযা মযাকন সব সময় সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি সমযারতি নয়। 
রবকচ্দ পিবত  সময় আসকি সবকচকয় রবপ ন� েকত পযাকি। 
অকন� ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা রবকচ্কদি পকি রনে্যাতকনি 
রশ�যাি েন এবং উত্িদযাতযাকদি  অবশ্ই ভরবষ্কতি  রবপদ 
সম্পক�্ সকচতন েকত েকব। রবকচ্কদি পকি সন্তযাকনি যেযাগযাকেযাগ এি 
রবষয়টি এ�টি গুরুত্বপূণ ্সমস্যা েকত পযাকি। অকন� রনে্যাতন�যা-
িীিযা রশশুকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি মযাধ্কম রনয়ন্ত্রকণি যচষ্টযা চযারিকয় 
েযায় এবং আদযািকতি রনকদ্রশত যেযাগযাকেযাকগি সময় রভ�টিম/যবকঁচ 
থযা�যা এবং রশশুকদি রনে্যাতন �িযা েকয়কে এবং েত্যা �িযা েকয়কে।

প্রমোণ লক্ষণ

  করখোকন ঞ্শ রো জঞ্ডত কসখোকন অপরোিীরো  তোকদর 
করোগোকরোগ অব্যোিত রোকখ

  �ম্স্কল অথবো ব ু  এবং পঞ্রবোকরর সোকথ কমোবোইল 
ক�োকনর মোি্যকম অপরোিীর করোগোকরোগ। 
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সংকরোজনী-
সমিোন-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো  ঞ্নর্োতন এবং ক্ষঞ্ত�োর� অনশুীলন করমন, ঞ্শ , 
প্রোথঞ্ম� এবং কজোরপব্ূ� ঞ্ববোি এবং মঞ্িলোকদর করৌনোঙ্গ ঞ্বক দ
যগরি �্যাম্পকবি MBE FCMI AFHEA, যগযাকয়ন্যা প্ধযান প্ধযান (অবসিপ্যাতি), স্করি্যান্ ইয়যাি্

সমিোন ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো ঞ্নর্োতন ঞ্�

সম্যান-রভরত্� রনে্যাতন সংজ্যারয়ত �িযাি জন্, ‹সম্যান  শব্দটিি 
অথ্ �ী তযা যবযাঝযা গুরুত্বপূণ।্ এরযা েুরক্তেুক্ত েকত পযাকি যে 
রব জকু়ি সমস্ত সংসৃ্করত র�েু বণন্যাি জন্ এ�টি সম্যান য�যাি 
ব্বেযাি �কি।

সব্দযা, এটি আমযাকদি সমযাকজ রনধ্যারিত রনয়মগুরি সম্পক�্ েযা 
গ্েণকেযাগ্ এবং অগ্েণকেযাগ্ আচিণ, ‘�িণীয় এবং নযা �িযা’ তযা 
রনধ্যািণ �কি। র�েু সংসৃ্করতি জন্, সম্যান য�যাি জীবনধযািযাি 
যচকয়ও যবরশ।

সম্যান, উচ্চ মে্যাদযা বযা উচ্চ ধেযাক� যবযাঝযায় এবং এবং এটি এ�টি 
ইরতবযাচ� দ্বরশষ্ট্ রেসযাকব সততযা এবং ভযাি দ্নরত� চরিকরেি সযাকথ 
েুক্ত। এই ধিকনি গুণযাবিীসম্পন্ন ব্রক্তকদি ‹সম্যারনত  রেকসকব 
বণন্যা �িযা েয়

47

 েযা অন্যান্ ইরতবযাচ� গুণযাবিী যেমন রব যাস
এবং মে্যাদযাসে প্দযান �কি এবং অবস্যান এবং খ্যারতকিি সযাকথও 
েুক্ত।

48

 এ�জন ব্রক্তি রনকজি যচযাকখ যেমন সম্যাকনি গুরুত্ব 
িকয়কে ঠি� যতমরন ভযাকবই তযাি/তযাি সমযাকজি যচযাকখও গুরুত্ব 
িকয়কে। 

৪৭  Vandello, J. A. & Cohen, D. (2003), ‘Male honor and 
female fidelity: Implicit cultural scripts that perpetuate domestic 
violence’, Journal of Personality and Social Psychology, 84, at 
p 997.

৪৮  Julian Pitt-Rivers, ‘Honor and Social Status,’ in Honour and 
Shame: The Values of Mediterranean Society (ed. J. G. 
Peristiany, Weidenfeld and Nicolson, 1965), p 21.

সম্যান সংসৃ্করতকত গুরুকত্বি এই রদ�টি স্তন্ত্রভযাকব এ�জন ব্রক্তি 
খ্যারতি সযাকথ েুক্ত এবং তযাই সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ তযাক� মে্যাদযাি 
আসকন প্রতরষ্ত �কি। এটি এ�টি অসযাধযািণ ক্রত�যাি� েকত 
পযাকি েখন সম্যাকনি েযানী েয় তখন এ�জন ব্রক্ত তযাি রনকজি 
বযা পরিবযাকিি সম্যান িক্যাি জন্ ‘সরেংস প্রতকশযাধ’ রনকত পযাকি।

49

এই ধিকনি রেংসযাত্� প্রতকশযাধ ততি েকত পযাকি এবং অ�ল্পনীয় 
শরক্তি ব্বেযাি অকন� যক্করেই  প্যাণেযারনি রদক� রনকয় েযায়।

  

৪৯ Ibid.

 যগরি �্যাম্পকবি MBE FCMI 
AFHEA - যগযাকয়ন্যা প্ধযান প্ধযান 
(অবসিপ্যাতি), স্করি্যান্ ইয়যাি্
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ক�স টেোঞ্ি  প্রয়োত ঞ্মকসস বোনোজ মোিমদু ( ) িত্যো
এটি ঞ্ছল এ�টি বব্র এবং ঞ্নষু্র অপরোি  তথো�ঞ্থত 

পোঞ্রবোঞ্র� সমিোন পনুরুদ্ধোর �রোর জন্য, তোর বোবো এবং 
েোেো ঞ্সদ্ধোন্ত ঞ্নকয়ঞ্ছকলন কর তোর মতুৃ্য িকব এবং তোর ঞৃ্ত মকুছ 
ক�লো িকব  (রবচযাি� যায়যান বযা�্যাি)

প্য়যাত রমকসস বযানযাজ মযােমদু ১৯৮৫ সযাকিি ১৬  রিকস ি 
ইিযার� রদ্স্তযাকন জমেগ্েণ �কিন। ১০ বেি বয়কস বযানযাজ তযাি 
পরিবযাকিি সকঙ্গ েুক্তিযাকজ্ চকি েযান, যেখযাকন তযািযা আ য় যনন।

তযাি বয়স েখন ১৭ বেি, বযানযাজ তযাি ১০ বেকিি ব়ি এ� 
ব্রক্তি সযাকথ এ�টি রববযারেত জীবকন প্কবশ �কিন। দইু বেি 
পকি এবং যেৌন ও শযািীরি� রনে্যাতকনি পি, বযানযাজ তযাক� যেক়ি 
চকি েযান এবং তযাকদি সম্রতকত িন্কনি রমচযাকম তযাি রপতযামযাতযাি 
সযাকথ বসবযাস �িকত র�কি আকসন। এই রবকচ্কদি পি, বযানযাজ 
অন্ পুরুকষি সযাকথ এ�টি নতুন সম্প�্ গক়ি যতযাকি, েযাক� তযাি 
পরিবযাকিি সদস্িযা পুরুষ ‹অনপুেুক্ত  বকি মকন �কি। বযানযাজ 
এবং তযাি যপ্রম�ক� সম্প্রদযাকয়ি সদস্িযা অনসুিণ ও নজিদযারি 
�িরেি এবং িন্কনি আন্যািগ্যাউন্ য শকনি বযাইকি দশৃ্ত চুম ু
যখকত যদকখরেি।

২০০৫ সযাকিি রিকস কি, বযানযাকজি চযাচযা িন্কনি এ�টি ্যাকর 
পযারিবযারি� সভযা বযা �যাউরন্সি যিক�রেকিন, বযানযাকজি ভযাগ্ 
সম্পক�্ রসধেযান্ত যনবযাি জন্  �যািণ বযানযাকজি আচিণ তযাকদি 
পরিবযাকিি জন্ ি যাজন� বকি মকন �িযা েকয়রেি।

২০০৫ সযাকিি যসক ি যথক� ২০০৬ সযাকিি জযানযু়যািী এি মকধ্ 
বযানযাজ যমকট্যাপরিরন পুরিশ সযারভ্স (িন্ন) এবং ওকয়  রমি-
ি্যান্স পুরিশ (বযারমং্েযাম, েুক্তিযাজ্) এি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি  
পযাচঁবযাি রগকয়রেকিন যেৌন রনে্যাতন এবং েত্যাি হুমর�সে গুরুতি 
অরভকেযাগ দযাকয়ি �িযাি জন্। ইরন্কপকন্ন্ট পুরিশ �মকপ্ইনস 
�রমশন (বত্মযাকন স্যাধীন আচিণ অর�স) পকি জযানকত পযাকি যে 
র�েু পুরিশ অর�সযাি যেভযাকব এই অরভকেযাগগুরি তদন্ত �কিরেি 
তযাকত দব্ুিতযা রেি (আইরপরসরস, নকভ ি ২০০৮)।

২০০৫ সযাকিি ৩১ রিকস ি বযানযাকজি দযাদীি প্রতকবশী পুরিশক� 
খবি যদয় যে তযাি দিজযাি �যাকচি প্যাকনি যভক  যগকে। বযানযাজ 
তযাি বযাবযাি �যাে যথক� পযািযাকনযাি জন্ মরিয়যা েকয় যাসটি যভক  
রেি �যািণ রতরন তযাক� ্যারন্ রদকয়রেকিন। বযানযাজ যদৌক়ি পযাকশি 
এ�টি �্যাক�কত চকি েযান যসখযাকন �মচ্যািী এবং গ্যাে�িযা যদকখরেি 
যে যস মযানরস� েন্ত্রণযায় িকয়কে এবং তযাি েযাত রদকয় িক্তপযাত 
েরচ্ি। বযানযাজ তযাকদি বকিরেকিন যে তযাক� মদ পযান �িকত বযাধ্ 
�িযা েকয়রেি, «তযাি রপেকন» র�েু মযানষু তযাক� তযা়িযা �িরেি 
রবধযায় তযাক� পযািযাকনযাি জন্ এ�টি জযানযািযা ভযা কত েকয়রেি। 
এিপি অ্যা কুিন্স সযারভ্স ও পুরিশ ঘরনযাস্কি পযাঠযাকনযা েয়। বযানযাজ 
অ্যা কুিন্স এি �ম কদি বকিরেি যে যস এ�টি জযানযািযা যভক  
য�কিকে এবং তযাি বযাবযা তযাক� যজযািপূব্� মদ যখকত বযাধ্ �কিকে 

এবং তযাক� েত্যা �িযাি যচষ্টযা �িকে। রতরন আিও বকিরেকিন যে 
«তযািযা» তযাি যপ্রম� - জনযাব িেমত সুকিমযারনক� েত্যা �িকত 
েযারচ্ি।

িেমত জযানযান, বযানযাজ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি বকিরেকিন যে রতরন 
রব যাস �কিন যে তযাি বযাবযা এবং চযাচযা তযাক� েত্যা �িকত 
যচকয়রেকিন। 

২০০২ সযাকিি ২২ জযানযু়যারি স ্যায় বনযাকজি বয়ক কন্ি �যাকে 
চযািজন যিযা� একসরেি। তযািযা তযাক� তযাকদি সযাকথ যেকত বকিরেি 
এবং েখন যস অস্ী�যাি �কিরেি, তখন তযাি এবং বযানযাকজি 
জীবকনি জন্ হুমর� যদওয়যা েকয়রেি। রতরন রবষয়টি পুরিশক� 
জযানযান। ২০০৬ স�যাকিি ২২ জযানযু়যারি, বযানযাজ এ�টি থযানযায় 
উপরস্ত েকয় হুমর�ি �থযা জযানযায়। রতরন এ�জন পুরিশ 
অর�সযািক� যসই পুরুষকদি নযাম বকিরেকিন েযািযা তযাি যপ্রম�ক� 
হুমর� রদকয়রেি। এি পিপিই বযানযাজ অদশৃ্ েকয় েযায়। তযাক� 
ধষ্ণ �িযা েকয়রেি, যাসকিযাধ �কি েত্যা �িযা েকয়রেি এবং এ�টি 
সু্রক�কস িযাখযা েকয়রেি।

২০০৬ সযাকিি ২৫ জযানযু়যারি িেমত থযানযায় এ�টি দযায়রি �কি এই 
মকম ্যে বযানযাজ ঞ্নকখোঁজ িকয়কছ, ঞ্�  তোর পঞ্রবোকরর ক�োন 
সদস্য এটি �করঞ্ন।  যমকট্যাপরিরন পুরিশ সযারভ্স (িন্ন) উচ্চ 
ঝঁুর�পূণ ্রনকখযাজঁ ব্রক্তি তদন্ত �কি রতন মযাস ধকি। ২৯ এরপ্ি 
২০০৬ তযারিকখ বযানযাকজি পচযা িযাশ িন্কন তযাি পরিবযাকিি বযার়ি 
যথক� ২০০ মযাইি দকূি বযারমং্েযাকমি �যাকে এ�টি বযাগযাকন পুকত িযাখযা 
সুরক�স যথক� উধেযাি �িযা েয়।  

২০০৭ সযাকিি ১১ জনু বযানযাকজি বযাবযা মযােমদু মযােমদু, তযাি 
মযামযা-আরি মযােমদু এবং আকি�জন আত্ীয় যমযােযাম্দ েযামযাক� 
বযানযাজক� েত্যাি দযাকয় যদযাষী সযাব্স্ত �িযা েয় এবং েযাব ীবন 
�যািযাদণ্ড যদওয়যা েয়। অন্যান্ ইিযার� রদ্স্তযারন সম্প্রদযাকয়ি 
সদস্িযা বযানযাকজি েত্যাি সযাকথ জর়িত থযা�যাি অপিযাকধি জন্ 
(যেমন রমথ্যাচযাি এবং বযানযাকজি দ্বধ এবং উপেুক্ত দযা�ন যিযাধ 
�িযা) যদযাষী সযাব্স্ত েকয়কেন ।

২০১৬ সযাকিি মযাচ্ মযাকস িেমত যসযািযাইমযারন, রেরন গত ১০ 
বেি ধকি পুরিকশি সুিক্যায় রেকিন, দশৃ্ত আত্ েত্যা �িযাি পি 
েযাসপযাতযাকি মযািযা েযান। জযানযা যগকে যে রতরন এি আকগ দইু বযাি 
আত্েত্যাি যচষ্টযা �কিরেকিন।

িেমতক� উধৃেত �কি বিযা েয়, «আমযাি জীবন তযাি উপি 
রনভ্ি �কি। রতরন রেকিন আমযাি বত্মযান, আমযাি ভরবষ্ , 
আমযাি আশযা। যস রেি আমযাি সযাকথ ঘকর েযাওয়যা সবকচকয় মিূ্বযান 
অরভজ্তযা। বযানযাজ মযািযা যগকি আমযাি জীবন যথক� েযায়। এখন 
জীবকনি য�যান অথ্ যনই।থকে রবষয়টি আমযাক� চযারিত �কিরেি 
তযা েি বযানযাকজি েত্যাি ন্যায়রবচযাি প্ত্ক্ �িযা। «
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িেমত বযানযাকজি অসম্যান জন� েত্যাি আকি� রশ�যাি। 

উপি , সম্যান এবং খ্যারতি এই রবষয়গুরি [দরক্ণ এশীয় সম্প্র-
দযাকয়ি মকধ্ এগুরি ‘ই ত’ (সম্যান) এবং ‘শযািম’ (ি যা) বিযা 
েকিও এই শব্দগুরিি অন্যান্ অকন� ভযাষয় রবরভন্ন রুকপ বিযা েয়] 
সম্যাকনি ধযািণযাি উপিও এ�টি উকলেখকেযাগ্ প্ভযাব য�কি। সম্যান 
এবং ি যা শরক্তশযািী আকবগ, েযা অন্কদি দ্যািযা রনকজি দ্যািযা  এবং 
অন্কদি দযািযা আকিযারপত েকত পযাকি এবং ব্রক্তগত �কমি্ উপি 
শরক্তশযািী প্ভযাব য�কি। েরদও সম্যানরভরত্� রনে্যাতন ির ত 
েবযাি বযা ি যা পযাওয়যাি ধযািণযাি প্রত ি প্রতররিয়যা, এটি ির ত 
েওয়যা প্রতকিযাধ বযা এ়িযাকনযাি জন্ও �িযা েয়। েরদও নযািী, রশশু 
এবং পুরুষিযা সম্যানরভরত্� সরেংসতযা এবং  রনে্যাতকনি রশ�যাি 
েয়, তকব নযািী ও যমকয়কদি সবকচকয় যবরশ রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা 
থযাক�, েযা এই অপমযানক� রিঙ্গরভরত্� সরেংসতযাি রূপ যদয়।

ক্রতি মযারেযায়, এ�টি সংসৃ্করত বযা সম্প্রদযাকয়ি সম্যান য�যাকিি 
�রথত িঙ্ঘন খুন, অপেিণ, রমথ্যা �যািযাদণ্ড, ধষ্ণ, গুরুতি 
শযািীরি� আরিমণ (এরসি েযামিযা, অক ি ব্বেযাি সে), হুমর� 
েয়িযারন, িযা�যারত, ভয় যদখযাকনযা  ইত্যারদ অপিযাধমিূ� অপিযাকধি 
A - Z য� অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকি। । জযারতসংঘ অনমুযান অনমুযান 
অনেুযায়ী প্রতবেি ৫০০০ নযািীক� সম্যান িক্যাি নযাকম েত্যা �িযা 
েয়।

50

 বযাস্তবতযা েি যে আকিযা অকন� মরেিযা রনকখযাজঁ েন, এবং 
তযািযা যে রনকখযাজঁ েকয়কেন তযাি রিকপযার্ েয় নযা এবং / অথবযা 
উধেযাি �িযা েয় নযা বযা �ত্ৃপকক্ি দ্যািযা যি�ি্ �িযা েয় নযা।
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উপি , এমন র�েু ভুক্তকভযাগী আকে েযািযা ‘বযাধ্ েকয় আত্েত্যাি’ 
(আত্েত্যা, েুরিি ক্ত এবং অন্যান্ �যািকণ) মযািযা েযায়। 

ইউএনওরিরসি ২০১৮ সযাকিি এ�টি গকবষণযায় এমনটি পযাওয়যা 
যগকে যে ২০১৭ সযাকি, রব ব্যাপী ৮৭০০০ নযািীক� ইচ্যা�ৃ-
তভযাকব েত্যা �িযা েকয়রেি।

52

ভুক্তকভযাগীকদি অকধ্ক�িও যবরশ
(৫৮%)  ৫০,০০০ ঘরনষ্ সঙ্গী বযা পরিবযাকিি সদস্কদি দ্যািযা 
রনেত েকয়রেি। এি অথ্ েকচ্ রব জকু়ি ১৩৭ জন মরেিযা প্রতরদন 
তযাকদি রনকজি পরিবযাকিি সদকস্ি েযাকত রনেত ২০১৭ সযাকি রনেত 
নযািীকদি এ� তৃতীয়যাংকশিও যবরশ (৩০,০০০) তযাকদি বত্মযান 
বযা প্যাক্তন অন্তিঙ্গ সঙ্গীি দ্যািযা  ইচ্যা�ৃতভযাকব েত্যা �িযা েকয়রেি। 
এই সমীক্যায় নযািীকদি অনযাি র�রিং এবং যেৌতু� সংরিযান্ত েত্যা-
�যাকণ্ডি পযাশযাপযারশ জযাদরুবদ্যাি সযাকথ সম্পর�্ত নযািী ও যমকয়কদি 
েত্যাি ঘরনযাক�ই রচর ত �কিকে যেটি ক্রত�যাি� অনশুীিকনি 
আকি�টি রূপ।
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৫০  UN News (4 March 2010 )access via https://news.un.org/
en/story/2010/03/331422

৫১  Global Study on Homicide, Gender related killing of women 
and girls (UNODC, 2018).

৫২ Ibid. 
৫৩ Ibid. 

ক্ষঞ্ত�র অি্যোস 

নযািীি প্রত এই ধিকনি সরেংসতযা ও রনে্যাতন বহুমযাররে�তযা 
এবং রবরভন্ন সযামযারজ�, অথ্ননরত�, সযাংসৃ্করত� এবং িযাজননরত� 
যপ্ক্যাপকরি এ�যারধ� এবং আন্ততঃসম্পর�্ত রিস-�যাটিং রথকমি 
ধযািযাবযারে�তযায় সংগঠিত েয়।
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 নযািীি প্রত সরেংসতযা রিঙ্গ দ্বষম্ 
এবং দ্বষকম্ি �যািণ উভয়ই এবং পরিণরত
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 এবং রিঙ্গ সমতযা 
অজ্কন সবকচকয় ব়ি বযাধযাগুরিি মকধ্ এ�টি।

56

ঞ্তি্য িল �ম্ বো আেরকণর দীঘ্-প্রঞ্তঞ্ষ্ত ঞ্নদশ্ন, েযা প্যায়ই 
অকন� প্জমে ধকি পরিবযাি এবং সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ চচ্যা �িযা েয়। 
এই িীরতনীরতগুরি রব যাস এবং মিূ্কবযাকধি উপি রভরত্ �কি 
প্রতরষ্ত েয়। রতে্গুরি প্যায়শই রবরধ ঞ্নকষি দ্যািযা সুিরক্ত 
িযাখযা েয়, েযা দ্নরত� রবচযাি এবং ধম য় রব যাকসি উপি রভরত্ 
�কি মযানকুষি �যাে্রিম বযা সযামযারজ� প্থযা সম্পর�্ত শরক্তশযািী 
সযামযারজ� রবরধ ঞ্নকষি (বযা রনকষধযাজ্যা) দ্যািযা রনয়রন্ত্রত েয়। 
মযানষু এই আচিকণি ধিণগুরি যমকন চকি এবং রব যাস �কি যে 
এগুরি সঠি� �যাজ রবধযায় রতে্গুরি পরিবত্ন �িযা সেজ নয়। 

রতে্ ব্রক্ত, পরিবযাি এবং সম্প্রদযাকয়ি উপি ইরতবযাচ� প্ভযাব 
য�কি; আবযাি এগুরি খুব ক্রত�যাি� েকত পযাকি। জযারতসংঘ 
রন্রিরখত মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘনক� ক্রত�ি অভ্যাস রেকসকব উকলেখ 
�কিকে, েযা নযািী ও যমকয়কদি স্যাস্্, সুস্তযা ও মযানবযারধ�যািক� 
মযািযাত্� ও ংসযাত্�ভযাকব প্ভযারবত �কি: যেমন মরেিযাকদি 
যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত (FGM); মরেিযাকদি যজযািপূব্� খযাওয়যাকনযা; 
রশশু, প্যাথরম� এবং যজযািপূব্� রববযাে; যেকিি পেন্; মরেিযা 
রশশুেত্যা; অ�যাি গভ্ধযািন; এবং যেৌতুক�ি মিূ্।
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 অন্যান্ 
ক্রত�যাি� অনশুীিকনি মকধ্ িকয়কে সম্যাকনি অপিযাধ, যেৌতূ�, 
পযারেী অপেিণ, িক্ত ঝিযা, স্তকনি যমযারযাতযাজযা এবং দযাগ।

প্রতব ী নযািী ও যমকয়িযাও সযাধযািণ নযািী ও যমকয়কদি মত এর� 
ি�ম ভযাকব ক্রত�যাি� অনশুীিকনি রশ�যাি েয়, েযাি পরিণরত 
�খনও �খনও রবদ্মযান প্রতব �তযাক� বযার়িকয় যতযাকি, নতুন 
প্রতব �তযা  সৃরষ্ট �কি, অথবযা েযা তযাকদি রবদ্মযান দব্ুিতযা এবং 
সযামযারজ� বজ্নক� বযার়িকয় যতযাকি।
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৫৩  Ibid. 
৫৫  UN Secretary General’s In-depth study of all forms of violence 

against women, (A/61/122/Add.1 (2006), para 65, p.27).
৫৬  UN Secretary General’s In-depth study of all forms of violence 

against women, (A/61/122/Add.1 (2006), para 1, p.9).
৫৭  UN, Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting 

the Health of Women and Children accessed via https://
www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/
FactSheet23en.pdf

৫৮  A Submission Highlighting the Harmful Practices Targeted at 
Persons with Disabilities, and in Particular Women and Girls 
with Disabilities,(International Disability Alliance, 2017).

https://news.un.org/en/story/2010/03/331422
https://news.un.org/en/story/2010/03/331422
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কজোরপব্ূ� ঞ্ববোি

যজযািপূব্� রববযাে েি এমন ধিকণি রবকয় যেখযাকন এ�জন বযা 
উভয়ই (পুরুষ এবং এ�জন মরেিযা) রবকয়কত জ্যাত সম্রত যদয় 
নযা তকব  িযার ত, হুমর�, প্তযারিত বযা অন্ য�যান �যািকণ বযাধ্ 
েয়। �যাউক� রবকয়কত বযাধ্ �িযাি জন্ যে চযাপ প্কয়যাগ �িযাি 
ধিন রবরভন্ন ি�কমি েকত পযাকি এবং একত শযািীরি�, মযানরস�, 

আরথ্�, যেৌন এবং মযানরস� চযাপ অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।
59

যজযািপূব্� রবকয়, নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি আকি�টি 
রূপ, রশশু এবং প্যাতিবয়স্ককদি রনে্যাতকনি এ�টি রূপ, এটি নযািী 
ও যমকয়কদি মযানবযারধ�যাকিি এ�টি যমৌরি� অপব্বেযাি এবং যদশ 
যবকধ এটি এ�টি য�ৌজদযারি অপিযাধ।

েরদও এরযা স্ী�ৃত যে নযািী এবং পুরুষ উভকয়ই রবকয়কত বযাধ্ 
েয়, নযািী ও যমকয়িযা প্ধযানত এই ক্রত�যাি� প্থযাটিি রশ�যাি 
েয় বযা এি ঝঁুর�কত থযাক�। এ�টি রবকয়কত বযাধ্ েওয়যাি পি 
ভুক্তকভযাগীিযা তযাকদি জীবন জকু়ি পযারিবযারি� দযাসকত্বি সুদিূপ্সযািী 
স্যাস্্গত পরিণরতসে অসংখ্ গুরুতি অপিযাধ, শযািীরি� ও যেৌন 
সরেংসতযা, মযানরস� ও শযািীরি�  রনে্যাতন মকুখযামরুখ েয়।

বযাি্রববযাে, অথ্যা  মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র এবং েুক্তিযাজ্সে রবক ি 
অকন� যদকশ ১৮ বেি বয়কসি আকগ রবকয় েয় ।

যজযািপূব্� রববযাকেি �যািণগুরিি মকধ্ অকন�গুরি রভন্ন যপ্িণযা 
এবং আঞ্চরি� দ্বরচরে্ রেি, েযাি মকধ্ িকয়কে সম্পদ ও মে্যাদযা 
বজযায় িযাখযা এবং /অথবযা সুিক্যা, দযারিদ্্, রনিযাপত্যা, �রমউরনটি 
রবরচ্ন্নতযা যিযাধ �িযা, অসুস্ সন্তযাকনি জন্ যদখযাকশযানযা �িযাি 
এ�জন মযানষু িযাখযা এবং �কন অপেিণসে অন্যান্ �কন 
অপেিকণি মকতযা ক্রত�যাি� অভ্যাকসি অন্যান্ রূকপি সযাকথ েুক্ত।

পোঞ্রবোঞ্র� মি্যস্তোয় ঞ্ববোি

পযারিবযারি� মধ্স্তযায় রববযাকেি রতে্ রব জকু়ি যদখযা েযায়
যেখযাকন পরিবযাকিি সদস্িযা, রবকশষ �কি বযাবযা -মযা, রববযাকেি 
ব্বস্যা �িকত অগ্ণী ভূরম�যা পযািন �কিন। এরযা অবশ্ গুরু-
ত্বপূণ ্যে আমকদি পযারিবযারি� মধ্স্তযায় রববযাকেি সযাকথ এবং 
যজযািপূব্� রববযাকেি মকধ্ পযাথ্�্তযা বঝুকত েকব। এ�টি রববযােক� 
সরত্�যাি অকথ্ এ�টি পযারিবযারি� মধ্স্তযায় রববযাে েকত েকি 
তযা অবশ্ই সযামঞ্জস্, পেন্ এবং উভয় পকক্ি অবরেত সম্রতি 
উপি রভরত্ �কি েকত েকব। ঞ্ববোি উদরোপন�োরীরো, পঞু্লশ, 
আইন প্রকয়োগ�োরী অন্যোন্য কপশোজীবী, স সোঞ্রত পঞ্রবোর 
এবং স দোকয়র সদস্যকদর সবোইক� এই ঞ্বষকয় সত�্ থো�কত 
িকব কর এ�টি কজোরপব্ূ� ঞ্ববোিও এ�টি সমিঞ্তপণ্ূ ঞ্ববোকির 
মকতো প্রদঞ্শ্ত িকত পোকর। অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ কর 
ক্ষঞ্ত�োর� অনশুীলনগুঞ্লর প্রঞ্ত স দোকয়র সমথ্ন থো�ো 
সক ও, রো মোনবোঞ্ি�োর এবং জোতীয় ও আন্তজ্োঞ্ত� আইন 
লঙ্ঘন �কর, স�ল প্র�োর ববষকম্যর ঞ্বরুকদ্ধ ঞ্শ কদর রক্ষো 
�রোর জন্য জোঞ্ত রোষ্ট্র এবং আঞ্চঞ্ল� সর�োর, তদোরঞ্� 
সংস্ো এবং আইন প্রকয়োগ�োরী সংস্োগুঞ্ল দ্োরো রথোরথ 
পঞ্র ম �কর থোক�।

৫৯  HM Government multi-agency practice guidelines, Handling 
cases of Forced Marriage (June 2014).

    
    বক্স-  

    কজোরপব্ূ� ঞ্বকয় - �্যো  �োইল  

  আজক�ি পৃরথবীকত জীরবত ৭০০ রমরিয়ন নযািী ১৮ তম 
জমেরদকনি আকগ রববযারেত েকয়রেি। এি মকধ্, ২৫০ 
রমরিয়ন ১৫ বেি বয়কসি আকগই রববযারেত রেি।

  ২০১৯ সযাকি, ২০=১৪ বেি বয়সী ৫ জন মরেিযাি মকধ্ 
১ জনক� ১৮ বেি বয়কসি আকগ রবকয় যদওয়যা েকয়-
রেি।

1

  েরদ রশশু, বযাি্রববযাে এবং যজযািপূব্� রবকয় নযা �মযাকনযা 
েয়, তযােকি ২০৩০,৯৫০ রমরিয়ন নযািী ও যমকয়কদি  
১৮ তম জমেরদকনি আকগই রবকয় েকব। এই সংখ্যা ২০৫০ 
সযাকিি মকধ্ প্যায় ১.২ রবরিয়ন এ যপৌেঁযাকব।

2

  রব ব্যাপী, ১৫ যথক� ১৯ বেি (৮৪ রমরিয়ন) বয়সী 
রতন র�কশযািী যমকয়কদি মকধ্ প্যায় এ�জন তযাকদি স্যামী 
বযা সঙ্গীি দ্যািযা সংঘটিত মযানরস�, শযািীরি� এবং/
অথবযা যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়কে।

3

 রন্ ও মধ্ম 
আকয়ি যদশগুরিকত ১৫ - ১৯ বেি বয়সী যমকয়কদি 
মতুৃ্ি প্ধযান �যািণগুরিি মকধ্ গভ্যাবস্যা এবং প্সব�যা-
িীন জটিিতযা অন্তম৷

4

  ১১৫ রমরিয়ন পুরুষ ১৮ বেি আকগ রবকয় েকয়রেি; এি 
মকধ্ ২৩ রমরিয়ন এি ১৫ বেি বয়কসি আকগ রবকয় 
েকয়রেি।

5

১  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Statistics Division (2020). Achieve gender equality and 
empower all women and girls.

২  GirlsNotBrides, accessed via https://www.girlsnotbrides.org/
articles/700-million-women-married-children-reveals-new-
unicef-data/  

২  World Health Organisation (WHO), Adolescents: health risks 
and solutions (13 December 2018) accessed via https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-
health-risks-and-solutions  

৪ Ibid 
৫  115 million boys and men around the world married as 
children - UNICEF United Kingdom accessed via https://
www.unicef.org.uk/press-releases/115-million-boys-and-men-
around-the-world-married-as-children-unicef/ 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-05/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-05/
https://www.girlsnotbrides.org/articles/700-million-women-married-children-reveals-new-unicef-data/
https://www.girlsnotbrides.org/articles/700-million-women-married-children-reveals-new-unicef-data/
https://www.girlsnotbrides.org/articles/700-million-women-married-children-reveals-new-unicef-data/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
https://www.unicef.org.uk/press-releases/115-million-boys-and-men-around-the-world-married-as-children-unicef/
https://www.unicef.org.uk/press-releases/115-million-boys-and-men-around-the-world-married-as-children-unicef/
https://www.unicef.org.uk/press-releases/115-million-boys-and-men-around-the-world-married-as-children-unicef/
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আন্তজ্োঞ্ত�িোকব, পঞু্লঞ্শং এবং আইন প্রকয়োগ�োরী সংস্ো এবং 
কসইজন্য তোকদর এবং �ম্�ত্োকদর মলূ লক্ষ্য রকয়কছ  জীবন 
িক্যা �রুন, অপিযাধ প্রতকিযাধ ও সনযাক্ত�িণ এবং শযারন্ত ও 
রনিযাপত্যা বজযায় িযাখুন।

মোঞ্ -একজঞ্  ক�োস্ি ম্যোকরজ গোইিলোইকন, রতুিরোজ্য 
সর�োর পঞু্লশ অঞ্�সোর এবং অন্যোন্য কপশোজীবীকদর 
কজোরপব্ূ� ঞ্বকয়র মোমলো পঞ্রেোলনোর কক্ষকত্র ওয়োন েো  
রুল› িোরণো কমকন েলোর পকক্ষ সমথ্ন �করকছ।

60

এই িোরণোটি 
তুকল িকর কর কপশোদোরকদর প্র�ৃত অকথ্, এ�জন সঞ্িসতোর 
ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� আরও সঞ্িসতোর ঞ্শ�োর িওয়োর িোত কথক� 
রক্ষো, সরুক্ষো এবং ঞ্নরোপতিো কদবোর এ�টি সকুরোগ› �কর কদয়। 
ক্ষঞ্তগ্রস্তকদর জীঞ্বতকদর এবং স োব্য ক্ষঞ্তগ্রস্তকদর ক্ষঞ্তগ্রস্তকদর 
কথক� রক্ষো এবং সরুক্ষোয় ইঞ্তবোে� পদকক্ষপ ঞ্নকত কপশোদোরকদর 
অনপু্রোঞ্ণত �কর এই িোরণো।

কজোরপব্ূ� ঞ্বকয়র জন্য বতঞ্র �রো িকলও, ওয়োন েো  রুল› 
VAWG এর কক্ষকত্র ব্যবিোর �রো করকত পোকর।

৬০  HM Government, Multi-agency practice guidelines: Handling 
cases of Forced Marriage, (June 2014), p.16.

মঞ্িলোকদর করৌনোঙ্গ ঞ্ব�ৃঞ্ত ( G )  �োটিং 
( G   )

মরেিযাকদি যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত / �যাটিয়যা (এ�রজএম / রস) রব ব্যাপী 
অকন� রবচযািকক্করে পুরিশ তদন্ত�যািী এবং প্রসর�উরিকদি জন্ 
এ�টি উকলেখকেযাগ্ চ্যাকিঞ্জ রেসযাকব িকয় যগকে যেখযাকন এটি অপিযাধ 
রেকসকব স্ী�ৃরত যপকয়কে।

61

ওয়যা ্  যেিথ অগয্ানযাইকজশন (WHO) FGM/C য� সংজ্যাি 
মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে স�ি প্ররিয়যা েযাি মকধ্ িকয়কে মরেিযাকদি 
বযারে্� যেৌনযাকঙ্গি আংরশ� বযা সমূ্পণ ্অপসযািণ, বযা রচর� সযাি 
অভযাকব মরেিযাকদি যেৌনযাকঙ্গ অন্যান্ আঘযাত। 

62

এ�রজএম/রস নযািী ও যমকয়কদি মযানবযারধ�যাকিি এ�টি ভয়যাবে
িঙ্ঘন, েযা তযাকদি স্যাস্্ এবং সুস্তযাি উপি মযািযাত্� প্ভযাব 
য�কি, এমনর� মতুৃ্ি রদক�ও যঠকি রদকত পযাকি।

63

পুরিশ �ম�্ত্যাকদি এবং তযাকদি যনতযাকদি স্ী�ৃরত যদওয়যা গুরুত্বপূণ্
যে FGM/C ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি গুরুতি শযািীরি� 
ও মযানরস� ক্রত �কি। এই শযািীরি� আঘযাতগুরি েুরি�যাঘযাত / 
্যারশং আঘযাকতি অনরুূপ।

১৯৯৭ সযাকি, ির উএইচও চযা মরেিযাকদি যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত/�যারযাক� 
চযািটি প্ধযান ধিকণ য ণীবধে �কিকে:

  িরন-  প্যায়শই মরেিযা যেৌনযাকঙ্গ অঙ্গেযারন (র করযারিকি�-
ররম) রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়, এটি ভঙ্গযা কিি আংরশ� 
বযা সমূ্পণ ্অপসযািণ (মরেিযাকদি যেৌনযাকঙ্গি এ�টি যেযার, 
সংকবদনশীি এবং খযা়িযা অংশ), এবং খুব রবিি যক্করে, 
শুধুমযারে রপ্রপউস (ভঙ্গযা কিি চযািপযাকশি ত্বক�ি ভযাজঁ)

  টোইপ-  প্যায়শই �ত্ন রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়, এটি 
ভঙ্গযা কিি এবং ি্যারবয়যা রমকনযািযা (ভিভযাি অভ্ন্তিীণ 
ভযাজঁ) এি আংরশ� বযা সমূ্পণ ্অপসযািণ, ি্যারবয়যা যমকজযািযা 
(ভিভযাি ত্বক�ি বযাইকিি ভযাজঁ) েযা়িযা বযা েযা়িযাই।

  টোইপ-  প্যায়শই যমকয়কদি যেৌনযাঙ্গ পরিবত্ন (infibulation) 
রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়, এটি এ�টি আচ্যাদন �যারযাি মযাধ্কম 
যেযারন সং�ীণত্যা বরৃধে �িযা। ি্যারবয়যা রমকনযািযা, বযা ি্যারবয়যা 
যমকজযািযা, �খনও �খনও যসিযাইকয়ি মযাধ্কম, র করযারিস 
(র করযারিকি�ররম) অপসযািণ সে বযা েযা়িযাই এরযা �িযা েয়।

  টোইপ-  এি মকধ্ িকয়কে রচর� সযাি অভযাকব মরেিযা-
যদি যেৌনযাকঙ্গি অন্যান্ সমস্ত ক্রত�যাি� প্ররিয়যা, যেমন- 
রপ্র�ং, যভদন, ইনসযাইং, ্যারপং এবং যজরনরযাি এরিয়যাক� 
সত�্ �িযা।

৬১  থমসন িয়রযাস্ �যাউকন্শন এবং 28TooMany, ‹The Law and FGM, 
An Overview of 28 African Countries , (September 2018)।

৬২ Ibid
৬৩ Ibid

 
    বক্স-   

    ঞ্শ  অঞ্ি�োর সংক্োন্ত জোঞ্তসংকঘর  
    �নকিনশন

1

অনকুচ্দ-২ এ বিযা েকয়কে:

১। িযাকষ্ট্রি পক্গুরি রশশুি বযা তযাি রপতযামযাতযাি বযা আইনগত 
অরভভযাবক�ি জযারত, বণ,্ রিঙ্গ, ভযাষযা, ধম,্ িযাজননরত� 
বযা িযাজননরত� রনরব্কশকষ, য�যান ধিকনি দ্বষম্ েযা়িযাই 
তযাকদি এখরতয়যাকিি মকধ্ প্রতটি রশশুি বত্মযান �নকভনশকন 
উরলেরখত অরধ�যািগুরিক� সম্যান �িকব এবং রনরচিত �িকব।

২. সন্তযাকনি রপতযামযাতযা, আইনী অরভভযাব�, বযা পরিবযাকিি 
সদস্কদি অবস্যা, ররিয়যা�িযাপ, মতযামত, বযা রব যাকসি 
রভরত্কত রশশুি প্রত স�ি প্�যাি দ্বষম্ বযা শযারস্তি রবরুকধে 
সুিরক্ত আকে তযা রনরচিত �িযাি জন্ িযাষ্ট্র পক্গুরি সমস্ত 
উপেুক্ত ব্বস্যা গ্েণ �িকব।

১  The United Nations Convention on the Rights of the Child 
(1990), accessed via: https://downloads.unicef.org.uk/
wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.
pdf?_ga=2.16687990.170076905.1577836147-1551955756. 
1577836147 

https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_ga=2.16687990.170076905.1577836147-1551955756.1577836147
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_ga=2.16687990.170076905.1577836147-1551955756.1577836147
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_ga=2.16687990.170076905.1577836147-1551955756.1577836147
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_ga=2.16687990.170076905.1577836147-1551955756.1577836147
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রি-ইনর�বকুিশন বিকত যবযাঝযায় যে মরেিযাি রসি �িযা 
যেযারনপকথি যখযািযা অংশ য�কর য�িযাি অভ্যাসক� যবযাঝযায় 
যেটি ইনর�র�উকির েকয়কে, েযা প্যায়শই স্যাস্্ এবং 
সুস্তযাি উন্নরতি জন্ এবং যসইসযাকথ রমিকনি অনমুরত 
যদওয়যাি জন্ বযা সন্তযান প্সকবি সুরবধযাি জন্ প্কয়যাজনীয়।
নযািীি যেৌন  স্যাধীনতযা রনয়ন্ত্রসে পরিবযাি এবং সম্প্রদযাকয়ি দ্যািযা 
য�ন FGM/C অনশুীিন �িযা েয় তযাি অকন� �যািণ এবং যপ্িণযা 
িকয়কে এবং “প্যায়ই েযা গ্েণকেযাগ্ যেৌন আচিণ বকি রবকবরচত েয় 
যস সম্পক�্ রব যাস দ্যািযা অনপু্যারণত েয়।”
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FGM / C- এি তদন্ত এবং / অথবযা মযামিযা �িযা আিও �ঠিন, 
েযাি মকধ্ িকয়কে:
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  FGM/C সযাধযািণত ০-১৫ বেি বয়কসি মকধ্ েয়। ভুক্ত-
যভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত  �খন FGM/C �িযা েকয়রেি তযা 
মকন িযাকখ নযা, এবং এই আঘযাকতি দযাকগি �যািকণ অরতরিক্ত 
সমস্যাও েকত পযাকি;;

  পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্সে  মযা এবং অন্যান্ মরেিযা 
আত্ীয়কদি অংশগ্েণ �খনও �খনও ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি  সযাকথ পুরিশ, প্রসর�উরি এবং অন্যান্ 
�ত্ৃপকক্ি রসধেযান্ত গ্েণক� প্ভযারবত �কি।;

  এ�জন ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সররিয়ভযাকব পুরিশ 
বযা অন্যান্ �ত্ৃপকক্ি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ সম্প্রদযায় এবং 
সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযাি �যািণ েকত পযাকি;

৬৪ Ibid
৬৫ Ibid

    
    বক্স-

    কবয়োতঃ  বছর বয়সী কমকয় 

যবয়যা রেি য�রনয়যায় বসবযাসিত যচৌদে বেকিি এ�টি যমকয়, েযাক� সু্কি েুটিি সময় ক�োস্ি ম্যোকরজ গোইিলোইকন (FGM) �িকত 
বযাধ্ �িযা েকয়রেি। তযাি বযাবযা-মযা তযাক� ২ য�রজ চযা পযাতযা এবং ১০ য�রজ রচরন দযাকমি রবরনমকয় তযাি যমকয়ক� রবররি �কি ৬৭ 
বেি বয়সী এ�জকনি সযাকথ রবকয় �িযাি �থযা রেি।

এটি আচিে্জন� নয়, যেরদন েখন তযাি অরভেুক্ত স্যামী তযাক� রবকয় �িকত একসরেি, যবয়যা রচ �যাি �কি বকিরেি যে যস তযাি 
সযাকথ েযাকব নযা এবং তযাক� রবকয় �িকব নযা। বয়স্ক যিযা�টি র�েুক্ণ পকি যবয়যাি বযাবযাক� বকিরেি যে েখন যস শযান্ত েকব, তখন 
যস তযাি জন্ র�কি আসকব। েখন যবয়যাি অরভেুক্ত স্যামী বযার়ি যেক়ি চকি েযান, তখন তযাি বযাবযা স্পষ্টতই এত ির ত এবং কু্ব্ধ 
যবযাধ �কিরেকিন এই যভকব যে যবয়যা তযাক� রবকয় �িকত অস্ী�যাি �কি তযাক� অসম্যান ও অমযান্ �কিকে।

তযাি �থযা নযা যশযানযাি জন্ যবয়যাি শযারস্ত সরুপ তযাি ভযাইকয়িযা তযাক� মযাটিকত চযাপযা রদকয়রেি এবং তযাি বযাবযা তযাি �যাকনি িরতগুরি 
এ�টি চযা  রদকয় য�কর য�কিরেি।

এ�বযাি তযাি ক্ত যসকি যগকি, যবয়যাক� ৬৭ বেি বয়সী যিযা�টিি সযাকথ রবকয় যদওয়যা েকয়রেি। যবয়যাসে অন্যান্ যমকয়িযা েযািযা 
বযাধ্তযামিূ� রবকয়ি বযা অনরুূপ পরিণরতি মকুখযামরুখ েকয়রেি তযাকদি উধেযাি �কি এবং অন্যান্ অকন� যমকয়কদি সযাকথ রনিযাপকদ 
এ�টি উধেযাি য�কন্দ্র রনকয় েযাওয়যা েয়। 

যবয়যা রভ�টিকমি আসি নযাম নয়। 

    
    বক্স-

    G  - মলূ ঘটনোসমূ1

  মরেিযাকদি যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত/�যারযা (FGM/C) পধেরতগু-
রি অন্তভ্ুক্ত �কি েযা ইচ্যা�ৃতভযাকব রচর� সযাি অভযাকবি 
�যািকণ মরেিযাকদি যেৌনযাকঙ্গ অঙ্গ পরিবত্ন �কি বযা 
আঘযাত �কি।

  যমকয়কদি এবং মরেিযাকদি জন্ এই পধেরতি য�যানও স্যাস্্ 
সুরবধযা যনই।

  পধেরতগুরি গুরুতি িক্তপযাত এবং প্ যাকবি সমস্যা সৃরষ্ট 
�িকত পযাকি, এবং পকি রস , সংরিমণ, যসইসযাকথ প্-
সকবি জটিিতযা এবং নবজযাতক�ি মতুৃ্ি ঝঁুর� বযা়িযায়।

  আর �যা, মধ্প্যাচ্ এবং এরশয়যাি যদশগুরিকত যেখযাকন 
এ�রজএম/রস য�ন্দ্রীভূত িকয়কে, যসখযাকন আজ ২০০ রম-
রিয়কনিও যবরশ যমকয় এবং নযািী জীরবত িকয়কে।

  FGM/C যবরশিভযাগ যক্করে দ্শশব এবং ১৫ বেি বয়কসি 
মকধ্ অল্প বয়সী যমকয়কদি উপি পরিচযারিত েয়।

  FGM/C রশ�যাি যবরশিভযাগই যমকয় দ্শশব যথক� ১৫ 
বেকিি মকধ্ অল্পবয়সী যমকয়কদি উপি �িযা েয়।

 চযাি ধিকনি FGM/C আকে (রনকচ যদখুন)।  
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  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা তযাকদি ধমক্� অপিযাধী বযা 
অসম্যান �িকত চযায় নযা। েরদও য�যান ধম য় গ্ন্ এই 
অনশুীিনক� সমথ্ন �কি নযা অনশুীিন�যািীিযা প্যায়ই রব যাস 
�কিন যে এই অনশুীিকনি ধম য় সমথ্ন িকয়কে;

  ক্মতযা এবং �ত্ৃকত্বি স্যানীয় �যাঠযাকমযা, যেমন �রমউরনটি 
রিিযাি, সনযাতনী এবং রব যাস রভরত্� যনতযা, খ নযা �িযা, 
এবং এমনর� র�েু স্যাস্্ �ম িযাও এই অনশুীিনক� অব্যােত 
িযাখকত অবদযান িযাখকত পযাকি, েযা ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি উপি চযাপ সৃরষ্ট �কি। 

উপকিযাক্ত রবষয়গুরি পুরিশ রমিি ম্যাকনজযাি এবং �রমউরনটি 
যম যাি, �রমউরনটি রিিযাি, অ্যািকভযাক�র, সনযাতন এবং রব যাস 
রভরত্� যনতযা, প্রসর�উরি, যেিথ এবং যসযাশ্যাি য�য়যাি প্ক�শ-
নযািকদি সযাকথ এবং অন্কদি সযাকথ অংঞ্শদোঞ্রকত্বর (পযার্নযািরশপ) 
চুরক্ত দ্তরিি জন্ �যাজ �িকে । FGM- এি যক্করে রিকপযার্ �িযাি 
জন্ ইরতবযাচ� পদকক্প যনওয়যাি জন্ সকচতনতযা বযা়িযাকত এবং 
রব যাস ও আস্যা দ্তরিি জন্ সম্প্রদযায় এবং অন্যান্ যপশযাদযািকদি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ এবং জর়িত েওয়যা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ।্

এটি পুরিকশি মধ্ম পরিচযাি�কদি ভূরম�যা:

  যপ্যাকরযা�কিি দ্তরিকত  অন্যান্ সংস্যা এবং অংশীদযািকদি 
সযাকথ আকিযাচনযা এবং সমকঝযাতযা �রুণ যেমন তদন্ত এবং প্-
রসর�উশন, তথ্ আদযান -প্দযান চুরক্ত (আইএসএ) ইত্যারদ;

  তযাকদি সংগঠকনি ব্বস্যাপনযাি যনতৃত্বক� এই অবস্যা সম্পক�্ 
অবরেত �রুন;

  তযাকদি �ম�্ত্যা এবং �ম কদি সযাকথ যপ্যাকরযা�ি এবং চুরক্তি 
পরিসীমযা সম্পক�্ যেযাগযাকেযাগ �রুন এবং সকচতনতযা বরৃধে 
�রুন;

  যপ্যাকরযা�ি এবং আইএসএগুরি �যাে্�িভযাকব �যাজ �িযাি 
জন্ সম্পদ সিবিযাে �রুন;

  যপ্যাকরযা�ি এবং আইএসএ �যাে্�িভযাকব প্কয়যাগ �িযা েকয়কে 
তযা রনরচিত �রুণ 

ক্ষঞ্ত�োর� অি্যোকসর তদন্ত এবং ঞ্বেোকর 
অংশীদোঞ্রকত্ব িোল অনশুীলন

সম্যান-রভরত্� অপব্বেযাকিি তদকন্ত অংশীদযারিকত্বি চুরক্তি মিূ
উদযােিণগুরি পুরিশ রমিি ম্যাকনজযািকদি দ্যািযা এরগকয় যনওয়যাি 
জন্ যজযািপূব্� রববযাে এবং মরেিযাকদি যেৌনযাঙ্গ রবকচ্দ েুক্তিযা-
যজ্ি ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি (NPCC)
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 এবং রিযাউন 
প্রসর�উশন সযারভ্কসি  (রসরপএস) [ইংি্যান্ এবং ওকয়িস]
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রনকদ্শনযায় পযাওয়যা েযাকব েযা তদন্ত এবং রবচযাকিি জন্ রন্রিরখত 
যপ্যাকরযা�ি অন্তভ্ুক্ত �কি

( )   এবং  G  তদন্ত এবং প্রঞ্সঞ্�উশন কপ্রোকটো�ল

  ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি এবং রিযাউন প্রসর�উশন 
সযারভ্কসি মকধ্ মরেিযা যজরনরযাি রমউটিকিশন (এ�রজএম) 
অপিযাধ পরিচযািনযাি প্করযা�ি।
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( )  এনঞ্পঞ্সঞ্স এবং ঞ্সঞ্পএস অনোর-ঞ্িঞ্তি� ঞ্নর্োতন এবং 
কজোরপব্ূ� ঞ্ববোি তদন্ত এবং প্রঞ্সঞ্�উশন কপ্রোকটো�ল

  জযাতীয় পুরিশ প্ধযানকদি �যাউরন্সি এবং রিযাউন প্রসর�উ-
শন সযারভ্কসি মকধ্ ‹তথযা�রথত  অনযাি রভরত্� সরেংসতযা/
রনে্যাতন এবং যজযািপূব্� রববযাকেি অপিযাধ পরিচযািনযাি 
রবষকয় প্করযা�ি।
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  সম্যান রভরত্� রনে্যাতন, যজযািপূব্� রববযাে এবং নযািী 
যেৌনযাঙ্গ রব�ৃত�িণ; সম্যান রভরত্� অপব্বেযাি, যজযািপূ-
ব্� রববযাে এবং মরেিযা যেৌনযাঙ্গ রবকচ্দ এ�করে রনমূি্ �িকত 
ইংি্যান্, ওকয়িস এবং উত্ি আয়যািি্যাকন্ি জন্ এ�টি 
নীরত য�ৌশি।
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৬৬  National Police Chiefs Council (UK), see: https://www.
npcc.police.uk/

৬৭  The Crown Prosecution Service (UK), see: https://www.
cps.gov.uk/

৬৮  Protocol on the handling of Female Genital Mutilation 
(FGM) offences between the National Police Chiefs’ 
Council and the Crown Prosecution Service (2016), 
National Police Chiefs Council (UK).

৬৯ Ibid 
৭০  ‘Honour-based Abuse, Forced Marriage and Female Genital 

Mutilation: a Policing Strategy for England, Wales & 
Northern Ireland - Eradicating Honour Based Abuse, Forced 
Marriage and Female Genital Mutilation Together’, National 
Police Chiefs Council (UK).

যগরি �্যাম্পকবি MBE FCMI 
AFHEA- যগযাকয়ন্যা প্ধযান 

প্ধযান (অবসিপ্যাতি) স্করি্যান্ 
ইয়যাি্

https://www.npcc.police.uk/
https://www.npcc.police.uk/
https://www.cps.gov.uk/
https://www.cps.gov.uk/
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    বক্স-

    ক্ষঞ্ত�োর� অনশুীলকনর ব্যঞ্তিগত তদকন্তর িোল অনশুীলন 

ক্রত�যাি� অনশুীিনগুরিি তদকন্ত রন্রিরখত র�েু ‹র� �িযা েযাকব এবং র� �িযা েযাকব নযা’ রবষয় িকয়কে, েযাকত পুরিকশি মধ্ম 
পরিচযাি�িযা সযামকনি সযারিি উত্িদযাতযাকদি এবং তদন্ত�যািীকদি সযাকথ গ্েণ, প্চযাি এবং শরক্তশযািী �িকত পযাকিন।

রনক্যাক্ত যক্রেগুরি ভযাি অনশুীিন যথক� উ ূত:

ঞ্� �রকবন ঞ্� �রকবন নো
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� িক্যা �রুন এবং পিবত  অপিযাধ সংঘটিত 
েওয়যা যিযাধ �িযা

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, তযাি/তযাকদি জীবনধযািযা, সংসৃ্করত 
বযা ধম/্রব যাস ইত্যারদ সম্পক�্ রবষয়রভরত্� রবচযাি �রুন

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� আ যাস রদন এবং সমকবদনযা জযানযান অপিযাধী এবং প্ত্ক্দশ কদি উপরস্রতকত সরেসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি সযাক্যা �যাি রনন। ঘরনযাস্কি, সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা, সযাক্ী এবং অপিযাধীসে অন্যান্ 
পক্গুরিক� পৃথ� �রুন 

অপিযাকধি দশৃ্ এবং সযাক্ীি সযাক্্ক� সংিক্ণ এবং সুিরক্ত �রুন 
েযাকত প্মযাকণি সব্যারধ� ব্বেযাি রনরচিত েয়

র�েু �িকবন নযা

যপশযাগতভযাকব, সংকবদনশীিতযাি  এবং যগযাপনীয়তযাি সযাকথ য�সটি 
পরিচযািনযা �রুন

রভ�টিকমি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি পরিবযাকিি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
�রুন বযা যেক�যাকনযা ধিকনি মধ্স্তযায় জর়িত েওয়যাি যচষ্টযা 
�রুন (�যািণ এটি এ�টি উচ্চতি ঝঁুর� প্দযান �িকত পযাকি)

ক্রতগ্স্ত/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং অন্যান্ মযানষু যেমন রশশু, দব্ুি 
প্যাতিবয়স্ক এবং েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সেযায়তযা 
�িকে তযাকদি প্ভযারবত �িকত পযাকি এমন ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং ব্বস্যা-
পনযা রবষয়গুরি পে্যাকিযাচনযা �রুন। এ�টি ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা বযা সুিক্যা 
পরি�ল্পনযা দ্তরি �রুন, েযাি মকধ্ িকয়কে পযািযাকনযাি পরি�ল্পনযা এবং 
যেযাগযাকেযাকগি রনিযাপদ পধেরত।

তদন্ত বযা ‘ট্যা  সযাক�্ি’ (রব যাকসি বকৃত্ি) এি বযাইকিি 
�যািও �যাকে মযামিযাি রববিণ প্�যাশ �রুন। ট্যাক ি 
বকৃত্ IDVA , রবকশষজ্ য�সওয়যা�্যাি (�ম ) - স্যানীয় 
�যাউরন্সিি, যময়ি, সম্প্রদযাকয়ি যনতযা, রনব্যারচত িযাজনীরতরবদ 
এবং জনজীবকন এবং/অথবযা �ত্ৃকত্বি পকদ থযা�যা অন্যান্ 
ব্রক্তিযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কব।

1

ভুক্তকভযাগীি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি ব্রক্তগত রববিণ ে  এবং 
যগযাপনীয়তযাি সযাকথ ে্যাকন্ি, য যাি এবং ট্যান্স�যাি �রুন

�খনও বিনু যে নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা পুরিকশি 
চযা�রিি �যাজ নয়

‘জযানযা প্কয়যাজন’ এি রভরত্কত মযামিযা পরিচযািনযা �রুন �খকনযা য�যাকনযা পরিবযাকিি সদস্ (রবকশষ �কি রশশুকদি 
যক্করে), সম্প্রদযাকয়ি সদস্, ব ু  বযা অন্ য�যাকনযা অননকুমযারদত 
ব্রক্তক� ব্যাখ্যা �িযাি জন্ ব্বেযাি �রুন 

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি যেযাগযাকেযাকগি পেকন্ি পধেরত ব্বেযাি 
�কি সময়মকতযা এবং রনয়রমত আপকির প্দযান  রনরচিত �িযাি সময় 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� আ স্ত �রুন এবং সেযায়তযা �রুন।

রবকদকশ য�যান অপিযাধ সংঘটিত েকি রবকদশী আইন প্কয়যাগ�যািী 
সংস্যা বযা সি�যারি �ম�্ত্যাকদি সযাকথ সিযাসরি যেযাগযাকেযাগ 
�রুন। শুধুমযারে রব স্ত উ স এবং অনমুরদত প্ররিয়যা ব্বেযাি 
�কি এটি �রুন।

ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তি সযাকথ স , যখযািযাকমিযা এবং স্চ্ থযা ন। পুরিশ, অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা বযা রবকশষজ্ সেযায়তযা 
সংস্যাি সেযায়তযা েযা়িযাই রনকজক� বযা তযাি সন্তযানকদি সুিক্যাি 
জন্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি দযারয়ত্ব অপ্ণ �রুন

১ স্যাধীন ঘকিযায়যা সরেংসতযা উপকদষ্টযা।
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ঞ্� �রকবন ঞ্� �রকবন নো
আপনযাি পরিকষবযাগুরিি সমূ্পণ ্অ্যাকসেসকেযাগ্তযা রনরচিত �রুন এবং 
য�স ম্যাকনজকমন্ট জকু়ি অন্তভ্ুরক্তমিূ� অনশুীিন রনরচিত �িকত সক্ম 
�রুন।

রনরচিত �রুন যে এ�জন পরিচযাি�ক� পিযামশ্, রনকদ্রশ�যা এবং সম্পদ 
সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ র � �িযা েকয়কে, যেমন য�ৌশিগত উপকদষ্টযা, 
পযারিবযারি� যেযাগযাকেযাগ �ম�্ত্যা, সযাক্যা �যাি উপকদষ্টযা, �কিনরস� 
ম্যাকনজযাি (অপিযাকধি গুরুতিতযা এবং জটিিতযাি উপি রনভ্ি �কি)

প্থম উত্িদযাতযাি �যাে্রিম পে্যাকিযাচনযা �রুন। েরদ অব�যাঠযাকমযা সমথ্ন 
�কি - আ ু কিি েযাপ, রিএনএ এবং রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যাে 
যথক� অবরেত সম্রত রনকয় এ�টি �্যারমরি রট্ দ্তরি �রুন।

সযাংসৃ্করত�ভযাকব রনরদ্ষ্ট রব স্ত নযাগরি� সমযাজ সংস্যা / এনরজওকত 
রশ�যাি / জীরবতক� পযাঠযান

এ�টি রবকশষজ্ পুরিশ তদন্ত ইউরনর এবং/অথবযা রবকশষজ্ 
প্রসর�উরকিি �যাকে মযামিযাটি যপ্িণ �রুণ

তদকন্তি সময় পিযামশ্ যদওয়যাি জন্ সযাংসৃ্করত� এবং অন্যান্ 
রবকশষজ্কদি রবকবচনযা �রুন। রনকয়যাগ যদওয়যা রবকশষজ্ এবং 
যদযাভযাষীকদি প্শংসযাপরে েযাচযাই �িযাি যক্করে সব্দযা েথযােথ 
পরি ম �রুন

 ঞ্নঞ্চিত �রুন কর আপঞ্ন সঠি� �োরকণ সঠি� ঞ্বকশষ  ব্যবিোর
�রকছন)

রিঙ্গরভরত্� রনে্যাতন যমযা�যাকবিযায় য�ৌশিগত এবং /অথবযা 
পরিচযািনযাি পন্যা সম্পক�্ পিযামকশ্ি জন্ রবকশষজ্ পুরিশ 
উপকদষ্টযাকদি এ�টি �্যািযাি দ্তরি �রুন

পুরিকশি প্থম উত্িদযাতযা/প্যাথরম� তদন্ত�যািী, রবকশষজ্ তদন্ত 
এবং তযাকদি ত্বিযাবধযায়� �ম�্ত্যাকদি সযাকথ যেৌথ প্রশক্ণ যসশন 
পরিচযািনযা �রুন েযাকত প্কত্ক�ই জযানকত পযাকি যে তযািযা �ীভযাকব 
প্রতররিয়যা এবং তদন্ত�যািী মকিকিি সযাকথ খযাপ খযাইকয় চিকব।

রবরভন্ন সংস্যাি অংশীদযািকদি মকধ্ এই প্রশক্ণ যসশনগুরি 
প্সযারিত �রুন।
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যিােস এবং প্রস্ারবত পড়বাি উপকিণ 
1. Investigation Process (College of Policing), see: 

https://www.app.college.police.uk/app-content/
investigations/investigation-process/

2. Huhtanen, H., Lonsway, K.A., Archambault, J. 
(2017), ‘Gender Bias in Sexual Assault Response 
and Investigation. Training Bulletin Series: Part 1’, End 
Violence Against Women International (EVAWI). 

3. Unbiased Policing (Provincial Government of 
British Columbia), see: https://engage.gov.bc.ca/
unbiasedpolicing/work-to-date/

4. Malcolm K. Sparrow (2015), ‘Measuring Performance 
in a Modern Police Organization in New Perspectives 
in Policing’ (National Institute of Justice), see: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/248476.pdf

5. Erin Gallagher, SGBV Investigation Planning (2015), 
Institute for International Criminal Investigations (IICI) 
and the Justice Rapid Response.

6. Nathan Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus 
(2017), ‘Police-victim engagement in building a victim 
empowerment approach to intimate partner violence 
cases’, Police Practice and Research, 18:1, 75-86, 
DOI: 10.1080/15614263.2016.1230061

7. Training Programme on the Treatment of Child Victim/
survivors and Child Witnesses of Crime for Law 
Enforcement Officials (UNODC, 2015), see: https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victim/
survivors_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_
Enforcement.pdf

8. United Nations Police Gender Toolkit (UN. Department 
of Peace Operations - DPO/ DPET/Integrated 
Training Service, 2015).

9. ‘A Handbook for Police Responding to Domestic 
Violence: Promoting Safer Communities by Integrating 
Research & Practice’, see:  https://www.lfcc.on.ca/
publication/handbook-for-police-responding-to-domes-
tic-violence-2004/a-handbook-for-police-respond-
ing-to-domestic-violence_-promoting-safer-communi-
ties-by-integrating-research-_-practice_toc/

10. Training Programme on the Treatment of  Child 
Victim/survivors and Child Witnesses of Crime 
(UNODC, 2015), see: https://www.unodc.org/docu-
ments/justice-and-prison-reform/Training_Programme_
on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_
Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf 

11. Training Manual for Police Officers Strengthening 
Program for the Security of Vulnerable Groups, 

(UNODC in partnership with the Government of 
Mexico, 2017), see: https://www.unodc.org/mexi-
coandcentralamerica/es/sectors/Programa_fortalecer_
seguridad_grupos_situacion_vulnerabilidad.html 

12. WHO Guidelines for Medico-Legal Care for Victim/
Survivors of Sexual Violence (2003), see: https://
apps.who.int/iris/handle/10665/42788 

13. Roberts, Campbell and Lloyd, ‘Honor-Based Violence: 
Policing and Prevention’ CRC Press (Taylor and 
Francis Group), 2013

14. Sexual Assault Response Policy and Training Content 
Guidelines. International Association of Chiefs of Police 
(2015), National Law Enforcement Leadership Initiative 
on Violence Against Women https://www.theiacp.org/
resources/sexual-assault-response-policy-and-train-
ing-content-guidelines 

15. Guidelines for Medico-legal Care for Victim/
Survivors of Sexual Violence (World Health 
Organisation (2003), see: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/42788

16. Training Programme on the Treatment of Child Victim/
survivors and Child Witnesses of Crime for Law 
Enforcement Officials (UNODC, 2015), see: https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victim/
survivors_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_
Enforcement.pdf

17. ‘Do No Harm’ (UN Women, 2010), see: https://
endvawnow.org/en/articles/200-do-no-harm.html

18. ‘Gender-based Violence Resource Pack - A 
Standardized Training Tool for Duty Bearers, 
Stakeholders, and Rights Holders (UN Women, 
2019), see: https://www.genderinkenya.org/wp-con-
tent/uploads/2019/11/GBV-Resource-Pack-13-Sept-
w-3mm-bleed.pdf

19. Lisa Adams and Yumi Sera, ‘Gender Guidelines’ 
(2018), Disability Rights Fund & Disability Rights 
Advocacy Fund, see: https://disabilityrightsfund.org/
wp-content/uploads/Gender-Guidelines.pdf 

20. ‘More than just a ramp: A guide for Women’s 
Refuges to develop Disability Discrimination Act Action 
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“ঘরনষ্ অংশীদযাি সরেংসতযা (আইরপরভ) েি মরেিযাকদি জন্ প্ধযান স্যাস্্গত �িযা�ি এবং 
পরিবযাি, সম্প্রদযায় এবং সি�যাকিি জন্ উকলেখকেযাগ্ সযামযারজ� ও অথ্ননরত� প্ভযাবসে  
রব ব্যাপী মরেিযাকদি রবরুকধে সরেংসতযাি সবকচকয় সযাধযািণ ধিণ।”

জযারতসংঘ সযাধযািণ পরিষদ, ২০০৬ 

ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো
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  আইরপরভ পুরিকশি �যাকজি এ�টি মিূ উপযাদযানক� প্রতরনরধত্ব �কি এবং, যেমন, সমস্ত প্রতররিয়যাশীি 
�ম�্ত্যাকদি ‘য�যান ক্রত �কিযা নযা’ নীরত প্কয়যাগ �িকত সক্ম েওয়যা উরচত।;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা রসধেযান্ত গ্েকণি য�ন্দ্ররবন্ ুেকত েকব;

  ঝঁুর� মিূ্যায়ন, রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা এবং পে্যাকিযাচনযা অবশ্ই এ�টি চিমযান প্ররিয়যা েকত েকব েখন যথক� 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত রবচযাি প্ররিয়যায় প্কবশ �িকব;

  সুিক্যা পরি�ল্পনযাগুরি প্রতকিযাধমিূ�, ভরবষ্দ্যাণীমিূ� রুিস নয়, েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সযাকথ এ�করে  প্স্তুত েওয়যা উরচত, েযাকত যসগুরি পরিরস্রত রনভ্ি েয়;

  রশসরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি ক্মতযায়ন রনরচিত �িকত সুিক্যা ব্বস্যাগুরি হুমর�ি আনপুযারত�ভযাকব 
পে্কবক্ণ এবং প্কয়যাগ �িযা উরচত;

  ঝঁুর� মিূ্যায়ন রুিসগুরিি পে্যাকিযাচনযা বযা মিূ্যায়ন রন্মযাকনি �মক্্মতযা সনযাক্ত�িণ এবং যপশযাদযারি�িকণি 
প্চযাকিি জন্ গুরুত্বপূণ;্

  সররিয় বণ প্রত�রিত �িযা নমনীয় দক্তযা এবং �যাে্�যারিতযা, রবচযািেীনভযাকব �যাজ �িযা এবং অকন্ি 
মে্যাদযাক� সম্যান �িযা স�ি পুরিরশং প্রতষ্যা �িকত অবদযান িযাকখ;

  সুরনরদ্ষ্ট সরেংসতযা এবং দ্বষকম্ি অসঙ্গরতপূণ ্প্�ৃরতক� প্যাসরঙ্গ� পরিকবকশি সযাকথ সংেুক্ত �িযা সুিক্যা ব্বস্যা 
�যাে্�ি �িযাি জন্ যমৌরি�।

অধ্যাকয়ি িক্্সমেূ

পঞু্লশ VAWG এর িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর ক্ষমতোঞ্য়ত �করকছ 
রোকত তোরো ক�ৌজদোঞ্র, কদওয়োঞ্ন বো পোঞ্রবোঞ্র� আইকনর মোমলোর কর 
ক�োন পর্োকয় এবং স্োিীনিোকব �োর্�রিোকব সসুংিত সরুক্ষো ব্যবস্ো 
প্রদোন এবং ন্যোয়ঞ্বেোকরর সোকথ ঞ্নরোপকদ রতুি থো�কত সক্ষম িয়। 

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ
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ভূরম�যা
অপরোি প্রঞ্তকরোি এবং ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোকরর কক্ষকত্র মঞ্িলোকদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো ঞ্নমূ্কলর  সোকলর 
আপকিট �রো মকিল ক�ৌশল এবং ব্যবিোঞ্র� ব্যবস্োগুঞ্লকত ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর �ম্�ত্োকদর, করমন পঞু্লশ 
এবং িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো আইনজীবীকদর, ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন পঞ্রেোলনো �রকত িয় রোকত দব্ুল অবস্োন, অক র 
উপঞ্স্ঞ্ত এবং অন্যোন্য ঞ্নি্োর� �োরকণর উপর ঞ্িঞ্তি �কর ক্ষঞ্তগ্রস্ কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো কর ক্ষঞ্তর সমিখুীন িয় 
তোর মোত্রো বো পরমোণ ঞ্নণ্য় �রো রোয়। 

এই যক্করে, অপিযাধ প্রতকিযাধ ও অপিযাধ সংরিযান্ত জযারতসংকঘি 
�রমশন রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি (‘GBV’) সযাকথ সম্পর�্ত েকত 
পযাকি এমন যবশ �কয়�টি ঝঁুর�ি �যািণ তুকি ধকি।
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এি মকধ্ িকয়কে রনিক্িতযা; অথ্ননরত� দ্বষম্; সযাংসৃ্করত� 
রনয়ম এবং সযামযারজ� প্থযাগত অনশুীিন; মরেিযাকদি রনিযাপদ এবং 
সযা য়ী মকূি্ি বযাসযাি অভযাব এবং সম্পরত্ দ্বষম্; মরেিযাকদি জন্ 
পরিকষবযা এবং সম্পকদি অভযাব বযা অ�যাে্�িতযা; রিঙ্গ সমতযা 

১  রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে: যেৌন সরেংসতযা, 
যেৌন যশযাষণ/রনে্যাতন এবং যজযািপূব্� পরততযাবরৃত্সে; পযারিবযারি� 
সরেংসতযা; নযািী ও যমকয়কদি পযাচযাি; ক্রত�যাি� অভ্যাস যেমন মরে-
িযাকদি যেৌনযাঙ্গ রব�ৃরত/�যারযা; ‘সম্যান’ েত্যা; এবং রশশু, প্যাথরম� এবং 
যজযািপূব্� রববযাে।

নীরতি অভযাব বযা অ�যাে্�িতযা; সরেংসতযাক� সমথ্ন �কি এমন 
সযামযারজ� রনয়ম, রিঙ্গ দ্বষম্ এবং পুরুকষি অরধ�যাি; সরেংসতযাি 
রবরুকধে দব্ুি সম্প্রদযাকয়ি রনকষধযাজ্যা; এ�টি অ�যাে্�ি রবচযাি 
ব্বস্যা; দরিদ্ শহুকি অব�যাঠযাকমযা; এবং মদ/অ্যািক�যােি এবং 
মযাদক�ি অপব্বেযাি।

2

 

অন্যান্ �যািণগুরিি মকধ্ িকয়কে জযারতসত্যা, যেৌন অরভমখুীতযা, 
জযাতীয়তযা এবং/অথবযা অক্মতযাি উপি রভরত্ �কি দ্বষকম্ি 
প্যারতষ্যারন� এবং/অথবযা সযামযারজ�ভযাকব স্ী�ৃত রূপ েযা নযািী ও 
যমকয়কদিক� দব্ুিতযাি উচ্চ ঝঁুর�কত িযাকখ। 

রন্রিরখত অধ্যায়টি VAWG এ এ�টি �যাে্�ি এবং পে্যাতি পুরিরশ 
েস্তকক্কপি জন্ প্কয়যাজনীয় সুিক্যা ব্বস্যাি মিূ উপযাদযানগুরিি উপি 
আকিযা�পযাত �িকব েখন অরভেুক্ত অপিযাধী র�েু মযারেযায় সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবত এবং/অথবযা পুরিকশি �যাকে পরিরচত েয়।

২  See UN-HABITAT and Huairou Commission, ‘Global 
Assessment on Women’s Safety. Preliminary Survey Results’, 
draft working document, September 2007, p. 8. in Aspects of 
Violence against Women that pertain directly to the Commission 
on Crime Prevention and Criminal Justice (Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice V.08-52191 (E) 
*0852191* Seventeenth session) Vienna, 14-18 April 2008।

েরব ইউএন উইকমন/জরশম সযািযাম (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্

ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো বো G V িল ক�োনও ক্ষঞ্ত�োর� 
�োকজর এ�টি ব্যোপ� িোরণো রো নোরী এবং পরুুকষর মকি্য 
সোমোঞ্জ�িোকব ঞ্েঞ্ ত (ঞ্লঙ্গ) পোথ্ক�্যর উপর ঞ্িঞ্তি �কর 
এ�জন ব্যঞ্তির ই োর ঞ্বরুকদ্ধ সংঘটিত িয়।  G V-এর 

প্র�ৃঞ্ত এবং ব্যোঞ্প্ত সংসৃ্ঞ্ত, কদশ ও অঞ্চল ঞ্িঞ্তিকত ঞ্ি  িকত 
পোকর। 

সূরে: ইউরনকস�, ইউএনএ�রপএ, ইউএনরিরপ, ইউএন উইকমন
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জযাতীয় আইরন �যাঠযাকমযাি উপি রনভ্ি �কি, VAWG-এি যক্করে 
সুিক্যা রনরচিত �িযাি সময় পুরিশ রবরভন্ন রুিস (সিঞ্জযাম) এবং 
পধেরত  ব্বেযাি �িকত পযাকি, যেমন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তি পকক্ েস্তকক্প বযা সুিক্যা আকদশ জযারি �িযাি ক্মতযা।  এই 
ধিকনি রুিস (সিঞ্জযাম) এবং পধেরতগুরিি সররিয় প্কয়যাগ সুিক্যা 
চযাওয়যা মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি জন্ এ�টি যমৌরি� পযাথ্�্ দ্তরি 
�িকত পযাকি।

অক রিয়যান সি�যাকিি সমযাজকসবযা রবভযাকগি এ�টি জযাতীয় 
পে্যাকিযাচনযা  সমস্ত রসক কম অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযাগুরি অপিযা-
ধীকদিক� �ীভযাকব জবযাবরদরেি আওতযায় রনকয় আসকে তযা 
সুরনরদ্ষ্টভযাকব উকলেখ �কিকে যে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি 
পকক্ েস্তকক্কপি আকদশ জযারি �িযাি জন্ পুরিকশি ক্মতযা অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ।্ এটি েস্তকক্প আকদকশি জযািীি জন্ রনকজিযাই আকবদন 
�িযাি �কি আিও ক্রত যথক� নযািী এবং তযাকদি রশশুকদি িক্যা 
�িযাি প্কয়যাজনীয়তযাক� স্ী�ৃরত রদকয়কে, যেমন অপিযাধীকদি দ্যািযা 
প্রতকশযাধ যনওয়যা, এবং রনকজকদি িক্যা �িযাি জন্ ক্রতগ্স্/
যবকঁচ থযা�যাকদি উপি যবযাঝযা এবং দযারয়ত্ব হ্যাস �িযা।

3

 �িস্রূপ, 
প্রতকবদনটিকত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি দ্যািযা প্কয়যাগ 
�িযা রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা ব্বস্যাগুরিকত রন্রিরখত মযানদণ্ড 
প্কয়যাগ �িযাি �থযা বিযা েকয়কে।

4

 নযািী ও তযাকদি রশশুকদি রনিযাপত্যা  অপিযাধীি সনযাকক্তি  মকূি
থযা�যা উরচত; 

  অপিযাধীিযা সঠি� সমকয় সঠি� েস্তকক্প (সেযায়তযা) যেন পযায়; 

  অপিযাধীিযা েখন সরেংসতযা �কি তখন ন্যায়রবচযাি এবং আইরন 
পরিণরতি সমু্খীন েয়; 

  অপিযাধীিযা এমন প্�ল্প এবং পরিকষবযাগুরিকত অংশগ্েণ �কি েযা 
তযাকদি সরেংস আচিণ এবং মকনযাভযাব পরিবত্ন �িকত সক্ম 
�কি; 

  রিমযাগত উন্নরতি জন্ অপিযাধীকদি রবষকয় �যাে্রিম  রব যাস-
যেযাগ্ প্মযাণ দ্যািযা চযারিত েয়; 

  অপিযাধীকদি রনকয় �যাজ �িযা সময় �মি্ত ব্রক্তিযা গযাে্স্্, 
পযারিবযারি� এবং যেৌন সরেংসতযাি গরতশীিতযা এবং প্ভযাবগুরিি 
প্রতররিয়যা জযানযাকত দক্।

৩  See the National Outcome Standards for Perpetrator 
Interventions or NOSPI Baseline Report (2015-2016), 
(Australian Department for Social Sciences, 2017), 
see:  https://plan4womenssafety.dss.gov.au/wp-content/
uploads/2015/04/nospi_coag_paper.pdf

৪  Ibid

এই অধ্যায়টি ESP-যত রনকদ্রশত পুরিশ সুিক্যা ব্বস্যাি মিূ 
নীরতগুরিি সযাকথ, সি�যাি-সমরথ্ত পে্যাকিযাচনযাগুরি যথক� প্যাতি 
এই ধিকনি মযানদণ্ডগুরিক� প্চযাি �িযাি উপি য�যা�যাস �িকব, 
েযাকত যসগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত প্কত্� ব্রক্তি জন্ 
রবকশষভযাকব পরি�ল্পনযা �িযা যেকত পযাকি েযাকত তযািযা মকন �কি যে 
এই প্ররিয়যাটিি উপি তযাকদি রনয়ন্ত্রণ আকে। 

এটোই যজযাি যদওয়যা গুরুত্বপূণ ্যে VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি 
মকধ্ েযািযা রবচযাি ব্বস্যাি মধ্ রদকয় যেকত নযা চযান তযাকদি জন্ও 
পুরিশক� সমযানভযাকব সুিক্যা ব্বস্যা রনরচিত �িকত েকব। 

এই অধ্যায়টি েযা়িযাও, পুরিশক� অনকুচ্দ-৮ এি মরিউি-৩ এি 
ESP-এি ন্যায়রবচযাি এবং পুরিরশং এি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা 
যদখযাি সুপযারিশ �িযা েকয়কে 

সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা এই অধ্যায়টি অন্কদি যথক� অনন্ �যািণ 
এটি মিূত অন্তিঙ্গ সঙ্গীকদি সরেংসতযাি (‹IPV ) যক্করে দরৃষ্ট 
রনবধে �িকব।
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 যেখযাকন, যবরশিভযাগ যক্করে, সরেংসতযাি অরভেুক্ত
অপিযাধী ইরতমকধ্ই পরিরচত বযা এই আইকনি প্ত্ক্ �িযা�কিি 
অংশ রেসযাকব রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি �যাকে পরিরচত েকয় উকঠকে। 
ইএসরপ আইরপরভক� রনমেরুপ ভযাকব বণন্যা �িযা েকয়কে:

“ রব ব্যাপী নযািীিযা সরেংসতযাি যে অরভজ্তযা অজ্ন 
�কিকে তযাি সবকচকয় সযাধযািণ রূপ.... এবং তযাি 
সম্রত ব্তীত বত্মযান বযা প্যাক্তন অন্তিঙ্গ সঙ্গীি দ্যািযা 
প্যাতিবয়স্ক এবং র�কশযািী মরেিযাকদি রবরুকধে ব্বহৃত 
যেৌন, মযানরস� এবং শযািীরি�ভযাকব যজযািপূব্� �যাকজি 
রবরভন্ন ধিণ অন্তভ্ুক্ত। শযািীরি� সরেংসতযা নযািীি ক্রত 
বযা আঘযাত �িযাি জন্ ইচ্যা�ৃতভযাকব শযািীরি� বি, 
শরক্ত বযা অ  ব্বেযাি �কি। যেৌন সরেংসতযাি মকধ্ 
িকয়কে আপরত্জন� যেৌন স্পশ্, এ�জন মরেিযাক� তযাি 
সম্রত েযা়িযাই যেৌন �যাকজ রিতি �িযা এবং অসুস্, 
অক্ম, চযাকপ বযা মদ বযা অন্যান্ মযাদক�ি প্ভযাকব থযা�যা 
য�যানও মরেিযাি সযাকথ যেৌন ররিয়যা �িযাি যচষ্টযা �িযা 
বযা সমূ্পণ ্�িযা। মনস্তযার্বি� সরেংসতযাি মকধ্ িকয়কে 
মরেিযাক� রনয়ন্ত্রণ বযা রবরচ্ন্ন �িযা এবং তযাক� অপমযান 
�িযা বযা রব ত �িযা। অথ্ননরত� সরেংসতযাি মকধ্ 
িকয়কে এ�জন মরেিযাি যমৌরি� সম্পকদি প্কবশযারধ�যাি 
এবং রনয়ন্ত্রণ অস্ী�যাি �িযা।

6 (জযারতসংঘ মেযাসরচকবি 
রিকপযার্ (২০০৬)।

৫  ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, যিখ�িযা “পযারিবযারি� সরেংসতযা” বযা “আন্ততঃ-পযারি-
বযারি� সরেংসতযা” এি পরিবকত্ “ঘরনষ্ সঙ্গী দযািযা সরেংসতযা” বযা ‘IPV’ 
শব্দটিক� পেন্ �কিন এবং �িস্রূপ ‘আইরপরভ’ শব্দটিক� অগ্যারধ�যাি 
যদকবন েরদ নযা ‘পযারিবযারি� সরেংসতযা’ শব্দটি ‘মিূ উ কস ব্বহৃত েয়।

৬  Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms 
of violence against women, United Nations, A/61/122/Add.1, 
(6 July 2006) paras. 111- 112

https://plan4womenssafety.dss.gov.au/wp-content/uploads/2015/04/nospi_coag_paper.pdf
https://plan4womenssafety.dss.gov.au/wp-content/uploads/2015/04/nospi_coag_paper.pdf
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IPV সযা়িযা প্দযান�যািী অর�সযািকদি �যাকজি এ�টি মিূ উপযাদযানক�
প্রতরনরধত্ব �কি এবং যেমন, সমস্ত সযা়িযাদযান�যািী পুরিশক� ক্রত 
নযা �িযাি নীরতটি প্কয়যাগ �িকত সক্ম েওয়যা উরচত েযা এ�জন 
রভ�টিম/জীরবত ব্রক্তি অরধ�যাি, তযাি ব্রক্তগত সুিক্যা এবং 
যগযাপনীয়তযাি প্কয়যাজনসে সম্যাকনি সযাকথ শুরু েয়।

7

 «য�যান ক্রত
�কিযা নযা» “য�যান ক্রত �িকবন নযা” এি অথ্ এই রেসযাকবও যবযাঝযা 
যেকত পযাকি যে েস্তকক্পগুরি অবশ্ই পে্যাকিযাচনযাধীন পরিরস্রত বযা 
সমস্যাক� বযা়িকব নযা এবং সংরলেষ্ট পরিবযাি এবং সম্প্রদযাকয়ি জন্ 
রবপদ সৃরষ্ট �িকব নযা।

8

 ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যাকদি সযাকথ এ�টি 
রনিযাপদ পরিকবকশ সমস্ত �কথযাপ�থন, মিূ্যায়ন এবং সযাক্যা �যাি  
গ্েণ য�যান ক্রত নযা �িযাি নীরত যমকন চিযাি এ�টি উদযােিণ। 

VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা প্দযান 
�িকত চযাওয়যাি সময় UN Women’s Safety, Consent and 
Confidentially Triangle (নীকচ) রবকবচনযা �িযাি জন্ এ�টি 
ভযাি দষৃ্টযান্ত। ররেভুজ আ�ৃরতি রচরেটিকত পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
সম্খুীন েওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সুিক্যাি জন্ �ত্ৃপক্ক� মিূ 
অনঘুর� রেসযাকব রচর ত �িযা এবং পদকক্প যনওয়যাি আকগ তযাকদি 
সম্রত চযাওয়যাি গুরুকত্বি ওপি যজযাি যদওয়যা এবং তযাকদি পরিচয় 
ও অরভজ্তযা যগযাপন িযাখযাি উপি যজযাি যদওয়যা েকয়কে। এরযা 
গুরুত্বপূণ ্যে তযািযা শুধুমযারে তযাকদি অনমুরত রনকয় �যাজ �িকব  
েরদ তযাকদি জীবন হুমর�ি সমু্খীন নযা েয়।   

৭  যগযাপনীয়তযাি নীরতি স যাব্ ব্রতরিম রবদ্মযান। UNPOL যজন্যাি 
রুির�র উদযােিণ প্দযান �কি, েযাি মকধ্ িকয়কে রশশু রনে্যাতন বযা 
অবকেিযাি সকন্ে, জীবন-হুমর�ি পরিরস্রত, আত্েত্যাি প্বণতযাি সকন্ে 
বযা অন্কদি ক্রতি গুরুতি হুমর�। UNPOL-এি মকত, এই ধিকনি 
যক্করে, পুরিশ �যাজ �িকত পযাকি েরদ এই পরিরস্রতগুরি প্মযাণ �িযাি 
েুরক্তসঙ্গত �যািণ থযাক� এবং স্যাস্্কসবযা �ম  এবং পিযামশ্দযাতযাকদি �যাে 
যথক� পিযামশ্ চযাইকত পযাকি। See: UN Police Gender Toolkit (UN. 
Department of Peace Operations - DPO/ DPET/Integrated 
Training Service, 2015).

৮  A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming (UN Women et al., 2018).

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো 
(ঞ্পয়োর-টু-ঞ্পয়োর গোইকি )

ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি প্যাথরম� এবং চিমযান রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা
রনরচিত �িযাি যক্করে পুরিশ রবচযাি ব্বস্যাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্
অংশীদযাি, তযাই অন্যান্ সংস্যা এবং পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ 
�যাজ �িযাি যক্করে আপনযাি গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা িকয়কে।

অন্যান্ অংশীদযািকদি সযাকথ সেকেযারগতযা �িযাি মযাধ্কম, 
VAWG-এি অপিযাধ তদকন্ত আপনযাি ভূরম�যা শরক্তশযািী এবং 
সমথ্ন �িযা েকব, েখন সরেংসরযাি রশ�যাি/জীরবতিযা তযাকদি 
রনরদ্ষ্ট প্কয়যাজকনি সযাকথ প্যাসরঙ্গ� রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা পযায়। 
রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা ও সুিক্যাি প্কয়যাজনীয়তযা 
শনযাক্ত �িযাি জন্ আপনযাক� প্থকম তযাি রনরদ্ষ্ট ঝঁুর�গুকিযা রচর ত 
�িকত েকব। সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত প্কত্� ব্রক্তি ব্রক্তগত 
পরিরস্রতি উপি রনভ্ি �কি এবং তযাক� ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যাি 
য�কন্দ্র যিকখ এই ধিকনি ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযা েকব।

‘নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর �োর্�র ঞ্বেোর 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো’ সম্পঞ্�্ত ইউএনওঞ্িঞ্স এবং ইউএন উইকমন 
ি্যোন্ব�ু কথক� ঝঁুঞ্�র �োরকণর এ�টি  �োর্�র কে�ঞ্লটে 
সংকরোজনী-  ( ্যান্যাি্ রিস্ক অ্যান্ যিঞ্জযাি অ্যাকসসকমন্ট: অ্যো-
কসসকমটি অ� দ্য কলথোঞ্লটি ঞ্রস্ এন্ ঞ্রস্ অ� ঞ্রঞ্পকটি 
িোকয়োকল ) এ যদওয়যা েকয়কে। এটি যবযাঝযা গুরুত্বপূণ ্�যািণ যে
য�যানও ঝঁুর�ি উপরস্রত গুরুতি আঘযাত বযা প্যাণেযারনি উচ্চ ঝঁুর� 
রনকদ্শ �িকত পযাকি; এ�ইভযাকব, এই �যািণগুরিি অনপুরস্রত মযাকন 
এই নয় যে যসখযাকন মতুৃ্ি য�যানও ঝঁুর� যনই।

যেক�যান ঝঁুর� মিূ্যায়কনি �িযা�কিি যপ্রক্কত এ�টি রনিযাপত্যা 
পরি�ল্পনযা েওয়যা উরচত েযা যেৌথভযাকব আপরন, আপনযাি অর�সযাি 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত যমকন চিকব। আপনযাি 
ভূরম�যা েি পরি�ল্পনযাি উন্নয়নক� সেজতি �িযা এবং এটি 
রনরচিত �িযা যে এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা �খনই ভরবষ্দ্যাণী 
�িকব নযা যে  ভরবষ্ক  �খন য�যান সরেংসতযা ঘরকত পযাকি, বিং 
এটি রবপদ হ্যাস �িযা এবং সরেংসতযা প্রতকিযাকধি �থযা মযাথযায় 
যিকখ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি রনিযাপত্যা বরৃধে 
�িযাি প্ণয়ন �িযা েয়।

রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযায় রচর ত যে য�যান ঝঁুর�ি প্শমকনি উপি 
দরৃষ্ট রনবধে �িযা উরচত, এবং এটি অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি সযাকথ অংশীদযারিকত্বি মকধ্কম �িযা যেকত পযাকি, 
েযািযা প্যায়শই অরতরিক্ত সেযায়তযা পরিকষবযা প্দযান �িকত পযাকি েযা 
আপনযাি েযাকত যনই। ঝঁুর� মিূ্যায়কনি মকতযা, প্রতটি ভুক্তকভযাগী/
যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি জন্ এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা রনরদ্ষ্ট েকব 
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�যািণ তযাকদি স্তন্ত্র পরিরস্রতি জটিিতযা রভন্ন েকত পযাকি। বসে-১ 
এ রনকচ VAWG- এি যক্করে ঝঁুর� �মযাকনযাি প্শমন ব্বস্যাগুরিি 
উদযােিণ উপস্যাপন �িযা েি:

VAWG- এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি 
সব রদক�ি মকতযাই, ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং পিবত  রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা 
উভকয়িই রবষয়বস্তুি ব্রক্তগত সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযা এমন 
ভযাকব িক্যা �িযা প্কয়যাজন েযাকত শুধুমযারে রবরভন্ন পরিকষবযা প্দযা-
ন�যািীকদি মকধ্ েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যাি সুিক্যায় 
রনেুক্ত থযাক� তযািযা শুধু জযানকত পযাকি। 

উপকি দি�যািী ঝঁুর� মিূ্যায়ন য যা চযার্টি PROTECT II ‘ 
�্যোপোঞ্সটি ঞ্বঞ্ ং ইন ঞ্রস্ অ্যোকসসকমটি এন্ কস�টি ম্যো-
কনজকমটি টু প্রকট  িোইঞ্র�স ঞ্ি�টিমসতঃ এ লোঞ্ন্ং ঞ্রকসোস্’ 
যথক� যনওয়যা (রভকয়নযা, ২০১২), পৃষ্যা ১০৫।

সুরনরদ্ষ্ট পুরিরশং �যাে্রিকমি রবষকয়:

  আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি রনিযাপত্যা আপনযাি রসধেযান্ত গ্েকণি য�ন্দ্ররবন্?ু

  আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে রসধেযান্ত গ্েণ�যািী যেই যেযা� 
নযা য�ন, যেমন �যািযািক্ী, তযাি �যাকে  রসধেযান্ত যনওয়যাি জন্ 
সমস্ত উপিব্ধ তথ্ িকয়কে, যেমন, এ�জন অরভেুক্ত অপিযাধীক� 
যগ্তিযাি �িযা, মরুক্ত যদওয়যা বযা অব্যােত আর� িযাখযা? 

  আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে এ�টি ঝঁুর� মিূ্যায়ন পে্যা-
যিযাচনযা �িযা েকয়কে যেখযাকন এ�টি সুিক্যা আকদশ জযারি �িযা 

েকয়কে বযা আপনযাক� এ�টি রবদ্মযান সুিক্যা আকদশ িঙ্ঘকনি 
রবষকয় অবরেত �িযা েকয়কে এবং প্কেযাজ্ যক্করে, রনিযাপত্যা 
পরি�ল্পনযা আপকির �িযা েকয়কে? 

  আপনযাি পে্যাকিযাচনযা প্ররিয়যা র�?

  আপরন �ীভযাকব রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা এবং আদযািকতি আকদশ 
যমকন চিকেন তযা পে্কবক্ণ �িকবন?

এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা অরভেুক্ত অপিযাধীি 
পরিরস্রতকত যে য�যাকনযা পরিবত্কনি জন্ চিমযান ঝঁুর� মিূ্যায়ন 
প্ররিয়যাি অংশ েকত েকব এবং রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি রিমযাগত 
পে্কবক্কণি প্কয়যাজন েকব। বসে-২ পযারিবযারি� রনে্যাতন, র�ং 
এবং েয়িযারন (‘ি্যাশ’) মকিি যথক� ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যাি 
এ�টি উদযােিণ রনকচ যদওয়যা েি:

DASH (UK)
9

 এবং B-SAFER (CANADA)
10

 এি মকতযা
সযাধযািণ ঝঁুর� মিূ্যায়ন মকিিগুরি সরেংসতযাি ঝঁুর� সম্পক�্ রসধেযান্ত 
যনওয়যাি সময় তথ্ সংগ্ে এবং রবকবচনযা �িযাি জন্ এ�টি 
পধেরতগত, মযানসম্ত এবং ব্বেযারি�ভযাকব দি�যািী �যাঠযাকমযা 
প্দযান �কি।  পুরিশ এবং অন্যান্ প্থম প্রতররিয়যাশীি অপরিেযাে্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সেযায়তযা �িযাি জন্, ঝঁুর� মিূ্যায়ন 
�িকত এবং অপিযাধমিূ� এবং যদওয়যানী রবচযাি উভয় যক্করেই 

৯  Domestic Abuse, Stalking  and ‘Honour’-Based Violence 
(DASH, 2009) Risk Identification and Assessment and 
Management Model, see: https://www.dashriskchecklist.co.uk/

১০  Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk 
(B-SAFER), see: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-
lf/famil/rr05_fv1-rr05_vf1/index.html

 
    বক্স -  

    আপঞ্ন এবং আপনোর �ম রো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এবং তোকদর সিকরোগীরো  ঝঁুঞ্�র সমিখুীন িকল তো প  
    রশঞ্মত �রকত ঞ্� �রকত পোকরন

যে সমস্ ব্বস্যা অন্তভ্ুক্ত থযা�কব:

  আদযািকতি সুিক্যা আকদশ, য�যান যেযাগযাকেযাকগি আকদশ ইত্যারদ চযাওয়যা;

  ঝঁুর�ি �যািণগুরি রচর ত �িকত এবং ব্রক্তগত সুিক্যা পরি�ল্পনযা দ্তরি �িকত ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ �যাজ �িযা; 

  মরেিযাকদি উকলেখ �িযা বযা তযাকদি আ কয় রনকয় েযাওয়যা;

  অরভেুক্ত বযা সকন্েজন� গযাে্স্্ সরেংসতযাি সমস্ত যক্করে এ�টি বযাধ্তযামিূ� যগ্তিযাি নীরত গ্েণ;

  �যাির�উ, যনযা-�ন্টযা  অি্যাি, অ্যািক�যােি যথক� রবিত থযা�যা, অ  যথক� রনকষধযাজ্যা এবং �যাউকন্সরিং চযাওয়যা ও যেযাগদযান সে অপ-
িযাধীকদি জন্ প্কয়যাজন অনেুযায়ী �কঠযাি মরুক্তি শকত্ি অনকুিযাধ �িযা;

  জযারমন/মরুক্তি শত্যাবিী এবং রবচযাি-পিবত  মরুক্তি শত্যাবিী পে্কবক্ণ ও প্কয়যাগ �িযা, এ�জন অপিযাধীি মরুক্তি আকগ রশ�যাি/
জীরবতকদি জযানযাকনযা;

  ভরবষ্কতি আরিমকণি ঝঁুর� হ্যাস �িযাি জন্ ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং হুমর� ব্বস্যাপনযা পরি�ল্পনযা প্ণয়ন।

সূরে: ে্যান্ব�ু অন ইক�র ভ পুরিশ যিসপকন্সস রু ভযাকয়যাকিন্স অ্যাকগইন  উইকমন (UNODC, 2010)। 

https://www.dashriskchecklist.co.uk/
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রচরে-১:  

ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন ক ো েোট্ (  ,   2012)

ঝঁুর� মিূ্যায়ন স্পষ্ট একজরন্স নীরত এবং পধেরত এবং সেযায়� ব্বস্যাপনযা ত্বিযাবধযান দ্যািযা পরিচযারিত 
েওয়যা উরচত। 

একজরন্সি নীরত অনসুযাকি (সযাধযািণ পরিকষবযাগুরিকত প্যাথরম� ঝঁুর� মিূ্যায়ন, রবকশষযারয়ত নযািীকদি 
সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিকত গভীি ঝঁুর�ি মিূ্যায়ন) অনসুযাকি প্রতটি ভুক্তকভযাগীি সযাকথ এ�টি ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন �িযা উরচত।

এ�টি রনয়মযানগু  
পধেরত প্কয়যাগ �রুন

ঝঁুর� মিূ্যায়কনি িক্্ সম্পক�্ জীরবতকদি অবরেত �রুন এবং একজরন্স যগযাপনীয়তযা চুরক্তি রূপকিখযা রদন। 

সম্যাকনি সযাকথ, সংকবদনশীি প্  রজজ্যাসযা �রুন েযা পযারিবযারি� সরেংসতযা সম্পক�্ জ্যান এবং দক্তযা 
প্দশ্ন �কি। (এমন য�উ র� আকে যে আপনযাক� �ষ্ট যদয় বযা আপরন ভয় পযান? আপরন র� বযার়িকত 
রনিযাপদ যবযাধ �কিন?) 

এ�টি রনিযাপদ, ব্রক্তগত পরিকবশ প্দযান �রুন যেখযাকন এ�জন নযািী রনরদ্্ধযায় �থযা বিকত পযাকিন। 

রবকবচনযা �রুন এবং দ্বরচরে্ক� সম্যান �রুন।

রনিযাপদ পরিকবশ 
(যসটিং)

ঝঁুর� মিূ্যায়ন নযািীকদি সযাকথ এ� সযাকথ এ�টি যচ�রি  ব্বেযাি �কি এবং নযািীকদি রবরুকধে 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি পরিরচত ঝঁুর�ি �যািণগুরি উকলেখসে �িযা উরচত৷ 

এটি রবরভন্ন উ স যথক� েথযােথ তথ্ সংগ্কেি সযাকথ জর়িত েওয়যা উরচত। 

নযািীকদি তযাি রনকজি পরিরস্রত এবং তযাি ব্রক্তগত পরিরস্রতকত সবকচকয় উপেুক্ত রনিযাপদ ব্বস্যা-
পনযাি রব�ল্পগুরি সম্পক�্ রবশদ ধযািণযা থযা�কব। 

নযািীক� রব যাস �িযা উরচত এবং েযাচযাই �িযা উরচত।

�যাে্�ি তথ্  
সংগ্ে �রুন

পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যািকদি সযাকথ �যাকজি অরভজ্তযাি মযাধ্কম যপশযাদযাি রবচযাকিি রব�যাশ 
ঘকর রবধযায় সযাধযািণ পরিকষবযাগুরিকত রবকশষজ্ যপশযাদযািকদি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। 

আপরন েরদ আপনযাি যপশযাদযাি মতযামত শুধুমযারে অন্তদৃ্ রষ্টি উপি রভরত্ �কি রদকয় থযাক�ন তকব 
আপনযাি সকচতন েওয়যা উরচত যে এটি খুবই রবষয়রভরত্�। স্জ্যাত রসধেযান্তগুরি যপশযাদযািকদি মকধ্ 
সযামঞ্জস্পূণ ্বকি খুব �ম প্মযাণ িকয়কে।( েযার্ , ২০০৮ ) 

যপশযাগত িযাকয়ি মকধ্ যশষ ঘরনযাি প্�ৃরত এবং তী তযা, ঘরনযা যথক� স যাব্ আঘযাকতি প্�ৃরত 
এবং নযািীকদি যপ্ক্যাপর এবং ব্রক্তগত পরিরস্রত রবকবচনযা �িযা উরচত।

অনশুীিন�যািীি  
রবকশষজ্ মতযামত

রনিযাপত্যা ব্বস্যাপনযাি পদকক্পগুরি েযা নযািীকদি মকুখযামরুখ েওয়যা ঝঁুর�গুরিক� �রমকয় যদয় এবং তযাি 
রনিযাপত্যাি উন্নরত �কি যসগুরি অবশ্ই ঝঁুর� মিূ্যায়কনি পকি যনওয়যা উরচত৷ 

েযািযা ঝঁুর�ি মিূ্যায়ন সম্পন্ন �িকেন তযাকদি অবশ্ই জযানকত েকব পিবত কত �ী �িকত েকব এবং 
য�যান সংস্যাগুরি সবকচকয় �যাে্�িভযাকব নযািীকদি সেযায়তযা �িকত পযাকি। 

যেখযাকন পযারিবযারি� রনে্যাতকনি জন্ এ�যারধ� সংস্যাি প্রতররিয়যা প্স্তযাব �িযা েয়, যসখযাকন এ�টি 
ঝঁুর� সনযাক্ত�িণ যচ�রি  এই য�যািযাকম যি�যাকিকিি রভরত্ দ্তরি �িকত পযাকি।

রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা



154  ষষ্ অধ্যায়

আইরপরভ সনযাক্ত �িকত এটিক� এ�টি যচ�রি  বযা রনকদ্রশ�যা
রেসযাকব বণন্যা �িযা যেকত পযাকি।

এই মকিিগুরি এবং �যাঠযাকমযাগুরি আইরপরভ, ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং 
রভ�টিম/সযািভযাইভযাি সুিক্যা পরি�ল্পনযা সম্পর�্ত দ্বজ্যারন� এবং 
যপশযাদযািকদি  জযানযাকনযা েকয়কে

11

 এবং পুরিশ অর�সযািকদি দ্যািযা
ব্যাপ�ভযাকব উপকেযাগী রেসযাকব রবকবরচত েকয়কে। উদযােিণস্রূপ, 
২০১৪ সযাকি এটিি ব্বেযাি প্বত্কনি পিপিই, যমরিি্যান্ য র 
পুরিশ (ইউএস) আইরপরভ জরনত মতুৃ্ েযাি ৩০% হ্যাস পযাবযাি 
রবষয় উকলেখ �কিকে।

12

এটি িক্্ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে DASH মকিিটি রিমযাগত ভযাকব
পে্যাকিযাচনযা �িযা েকয়কে এবং এি �িযা�ি অনিযাইকন যশয়যাি �িযা 
েকয়কে৷ যেকেতু য�যাকনযা মকিিই রনখুতঁ নয়, এই ধিকনি পে্যাকিযাচনযা 
প্ররিয়যাগুরি মকিকিি �মক্্মতযাি দব্ুি রদ�গুকিযা রচর ত �িযাি 
জন্ এবং এি ব্বেযাি�যািীকদি যপশযাদযারিত্বক� উ সযারেত �িযাি 
জন্ গুরুত্বপূণ।্ অরধ� ,  DASH এি যক্করে এই ধিকনি 
পে্যাকিযাচনযাি �িযা�িগুরি অনিযাইকন যশয়যাি �িযাি মযাধ্কম স্চ্তযা 
এবং জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযাি প্রত প্রত অঙ্গী�যাি প্দশ্ন �িযা 
েকয়কে। এই অধ্যাকয়ি যশকষ েুক্তিযাকজ্ি DASH রিস্ক অ্যাকসসকমন্ট 

১১  See UN Police Gender Toolkit (UN. Department of Peace 
Operations - DPO/ DPET/Integrated Training Service, 2015)

১২  See 16 questions used to ID domestic abuse victims likely to 
be killed, at: https://www.cbsnews.com/news/16-questions-
used-to-id-domestic-abuse-victims-likely-to-be-killed/

রুকিি য�স যারি যদখুন।
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আপনযাি �ম িযা �যাে্�িভযাকব VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি 
িক্যা �িকে তযা রনরচিত �িযাি জন্, আপনযাক� রন্রিরখত 
রবষয়গুকিযা  রবকবচনযা �িকত েকব: 

  রসরভি এবং/অথবযা য�ৌজদযারি সুিক্যা আকদশ যেখযাকন পযাওয়যা 
েযায় যসখযাকন আপনযাি (পুরিশ) �ী ভূরম�যা িকয়কে?

 �ত ত সুিক্যা আকদশ পযাওয়যা যেকত পযাকি? 

  সুিক্যা আকদকশি আকবদন প্ররিয়যা চিযা�যািীন আপরন বযা আপনযাি 
�ম িযা য�যান সমস্যাি সমু্খীন েকয়কেন র�, আকবদনটি অন্ 
সংস্যাি দ্যািযা �িযা যেযা� বযা নযা যেযা�? 

  সমস্যাগুরি �যাটিকয় ওঠযাি জন্ �ী প্কয়যাজন?

  জরুিী সুিক্যা আকদশ পযাওয়যাি প্ররিয়যাক� প্কিযারচত �িযাি 
আপনযাি র� ক্মতযা আকে? স ষ্ট েওয়যাি প্কয়যাজনীয়তযাগুরি �ী 
এবং আপরন এবং আপনযাি �ম িযা যসগুরি সম্পক�্ সকচতন?

আপরন বযা আপনযাি �ম িযা েরদ উপকিি প্ গুরিি উত্ি সম্পক�্ 
সকচতন নযা েন, তযােকি আপরন �ীভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/

১৩  Also see Emily Turner, Juanjo Medina, Gavin Brown, ‘Dashing 
Hopes? The Predictive Accuracy of Domestic Abuse Risk 
Assessment by Police,’ The British Journal of Criminology, 
Volume 59, Issue 5, September 2019, Pages 1013–1034.

 
    বসে-২

 গোি্স্্য অপব্যবিোর, টেোঞ্�ং এবং সমিোন›-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো ( A ) - ঝঁুঞ্� সনোতি�রণ, মলূ্যোয়ন এবং ব্যবস্োপনো মকিল

মযাচ্ 2009-এ, অ্যাকসযারসকয়শন অ� রচ� পুরিশ অর�সযািস (ACPO) �যাউরন্সি ইউক�-যত সমস্ত পুরিশ পরিকষবযা জকু়ি বযাস্তবযারয়ত �িযাি 
জন্ DASH মকিিক� স্ী�ৃরত যদয়। ি্যাশ যচ�রি  অর�সযাি এবং যা�কদি প্যাথরম� ঝঁুর� সনযাক্ত�িকণ সেযায়তযা �িযাি জন্ এ�টি 
ব্বেযারি� সিঞ্জযাম সিবিযাে �কি। এটি 27টি প্  রনকয় গঠিত। উপেুক্ত প্রশক্কণি সযাকথ, DASH যচ�রিক ি প্কয়যাগ �ম�্ত্যা ও �ম কদি 
উচ্চ ঝঁুর�পূণ ্য�স সনযাক্ত �িকত এবং রবপ ন� এবং রসরিয়যাি অপিযাধীকদি সনযাক্ত �িকত সক্ম �কি। প্যাথরম� ঝঁুর� সনযাক্ত�িণ এবং 
মিূ্যায়কনি পকি, য�সগুরিক� রতনটি ঝঁুর� স্তকি য ণীবধে �িযা েকব:

  ্যান্যাি্ - বত্মযান প্মযাণ গুরুতি ক্রত েওয়যাি স যাবনযা রনকদ্শ �কি নযা;

  মধ্ম- গুরুতি ক্রতি ঝঁুর�ি শনযাক্তকেযাগ্ সূচ� িকয়কে। অপিযাধীি মযািযাত্� ক্রত �িযাি স যাবনযা আকে র�  পরিরস্রতি পরিবত্ন 
নযা েওয়যা পে্ন্ত তযা �িযাি স যাবনযা যনই, উদযােিণস্রূপ, takeষধ গ্েকণ ব্থ্তযা, আবযাসন েযািযাকনযা, সম্প�্ যভক  েযাওয়যা এবং মযাদ� 
বযা অ্যািক�যােকিি অপব্বেযাি;

  উচ্চ - গুরুতি ক্রতি ঝঁুর�ি শনযাক্তকেযাগ্ সূচ� িকয়কে। স যাব্ ঘরনযা যে য�যান সময় ঘরকত পযাকি এবং এি প্ভযাব মযািযাত্� েকত 
পযাকি।

মযািযাত্� ক্রতি ঝঁুর� রেসযাকব সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে: ‹এ�টি ঝঁুর� েযা জীবন হুমর�স্রূপ এবং/অথবযা আঘযাতমিূ�, এবং েযা যথক� 
পুনরুধেযাি, শযািীরি� বযা �যাইক�যািরজ�্যাি, �ঠিন বযা অস ব বকি আশযা �িযা যেকত পযাকি  (সূরে: যেযাম অর�স 2002 এবং অপিযাধী 
মিূ্যায়ন রসক ম , 2006)।

উ স: প্কত্ক�ি ব্বসযা: গযাে্স্্ সরেংসতযাি জন্ পুরিকশি প্রতররিয়যা উন্নত �িযা - এইচএমআইরস (2014) 



155 | ষষ্ অধ্যায়

জীরবতকদি তযাকদি প্ত্যাশযাগুকিযা পরিচযািনযা �িযাি জন্ এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি অংশ রেসযাকব 
তযাকদি �যাকে ন্যায়রবচযাি র� তযা সম্পক�্ অবগত রসধেযান্ত যনওয়যাি 
যক্করে সেযায়তযা �িযাি জন্ সঠি� তথ্ সিবিযাে �িকত পযাকিন 
র�? েরদ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত ঝঁুর�ি মকধ্ 
থযাক� বযা ভকয়ি মকধ্ থযাক�, তযােকি তযািযা অরভেুক্ত অপিযাধীি 
রবরুকধে অরভকেযাগ �িকত ইচ্�ু েওয়যাি আকগ আপনযাক� তযাকদি 
রনিযাপত্যা রনরচিত �িকত েকব, রবকশষ �কি পযারিবযারি� সরেংসতযা/
আইরপরভ যক্করে।

ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা এবং তযাকদি পরিবযাকিি ঝঁুর� �মযাকত 
অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ �যাজ �িযাি এ�টি ভযাি 
অনশুীিকনি উদযােিণ েুক্তিযাকজ্ যথক� পযাওয়যা যেকত পযাকি, যেখযাকন 
মযার -একজরন্স রিস্ক অ্যাকসসকমন্ট �ন�যাকিন্স (‹MARAC ) 
অনরুষ্ত �িযাি রবষয়টি সযাধযািণ রবষকয় পরিণত েকয়কে।

14

 IPV 
MARAC েি এমন এ�টি সভযা যেখযাকন সংস্যাগুরি IPV-এি 
সম্খুীন েওয়যা ব্রক্তকদি  এবং প্কেযাজ্ যক্করে তযাকদি সন্তযানকদি 
রনকয় ভরবষ্কতি ক্রতি ঝঁুর�ি রবষয় রনকয় আকিযাচনযা �কি এবং 
তযািপকি ঝঁুর� পরিচযািন ব্বস্যায় সযােযাে্ �িযাি জন্ এ�টি 

১৪  For a peer review of the MARAC, see Rachel Robbins, Hugh 
McLaughlin, Concetta Banks, Claire Bellamy, Debbie Thackray 
(2014),’Domestic violence and multiagency risk assessment 
conferences (MARACs): A Scoping Review’, The Journal of 
Adult Protection, Vol. 16 Iss 6 pp. 389 – 398.

রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা দ্তরি �কি৷।
15

 বসে-৩ এ VAWG-এি 
যক্করে রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা দ্তরি �িযাি সময় রবকবচনযা �িযাি 
রবষয়গুরিি উদযােিণ উপস্যাপন �িযা েকয়কে:

ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্তর ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর 
জন্য, অি্যোয়-  ‘ম্যোকনজোর এবং টিম ঞ্লিোর ঞ্িসোকব এ�টি 
পোথ্�্য বতঞ্র �রো  কদখুন। 

সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত এবং অরভেুক্ত অপিযাধীিযা  রভন্ন 
পুরিশ এিযা�যায় বসবযাস �কি থযা�কিও উভয় যক্করেই সুিক্যা আকদশ 
জযারি �িযাি সময় পুরিশক� অবরেত �িযা উরচত  

 আপরন র�ভযাকব এই ধিকনি তথ্ পযাকবন? 

  এটি য�যাথযায় অ্যাকসেস �িযা েযায় এবং �তবযাি সম্রতি জন্ 
তথ্ পে্কবক্ণ �িযা েয়? উদযােিণ স্রূপ, েরদ অপিযাধীক� 
এ�টি রনধ্যারিত ঠি�যানযায় বসবযাস �িকত েয়, তযােকি সম্রত 
রনরচিত �িযাি জন্ আপনযাি �ম িযা র� তযাি অবস্যান রনয়রমত 
পিীক্যা �কি?

  আপরন র�ভযাকব রনরচিত �কিন যে রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
য� য�যান তথ্ জযানযাকনযা েকয়কে? মকন িযাখকবন, রবচযাি প্ররিয়যা 

১৫  SafeLives MARAC এি ভূরম�যাি এ�টি প্কয়যাজনীয় ভূরম�যা প্স্তুতু 
�কিকে এবং এ সম্পক�্ রবস্তযারিত জযানকত https://safelives.org.uk/
sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20
FINAL.pdf  যদখুন।

    
    বসে-৩ 

    এ�টি ব্যঞ্তিগত ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো বতঞ্র �রো

এ�টি ব্রক্তগত সুিক্যা পরি�ল্পনযা দ্তরিকত, রনিযাপত্যা সেযায়তযাি রবষয়গুরি রবকবচনযা �কি, অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকি: 

 তযাকদি ব্রক্তগত জীবনেযারেযাি অবস্যা; 

 ভকয়ি মযারেযা; 

  ব্রক্তগত মকনযাভযাব এবং রব যাস, এবং সম্প্রসযারিত পরিবযাি, সম্প্রদযায় বযা সংসৃ্করতি মকনযাভযাব এবং রব যাস দ্যািযা সৃষ্ট 

 রনিযাপত্যাি যক্করে বযাধযা; 

 স্যাকস্্ি উপি রনে্যাতকনি প্ভযাব; 

 �মস্ংস্যান অবস্যা বযা আরথ্� সমস্যা; 

 রশশু সংরিযান্ত উকদ্গ; 

 ব্রক্তগত পদযাথ্ ব্বেযাি/অপব্বেযাকিি সমস্যা (অ্যািক�যােি এবং/অথবযা ওষুধ, উভয়ই দ্বধ এবং অনবধ); 

 স্যানীয় পরিকষবযাগুরিকত অ্যাকসেস এবং প্যাপ্তযা এবং ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি চযারেদযাি প্রত তযাকদি 

 প্রতররিয়যাশীিতযা;

 প্কয়যাজনীয় তকথ্ি অ্যাকসেস এবং প্যাপ্তযা; 

 সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিি সমবিয়।

সূরে: ে্যান্ব�ু অন ইক�র ভ পুরিশ যিসপকন্সস রু ভযাকয়যাকিন্স অ্যাকগইন  উইকমন (UNODC, 2010)। 

https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf
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 নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো কমো�োকবলো �রোর কক্ষকত্র কর গুরুতর 
িুলগুঞ্ল �রো িয় তোর মকি্য এ�টি িল ঞ্বপদক� অবমলূ্যোয়ন 

�রো।
পযারিবযারি� সরেংসতযা যমযা�যাকবিযা  যক্করে েস্তকক্কপি অর য়যান মকিি যথক� 

যনওয়যা অরভজ্তযা 

জকু়ি রভ�টিম/জীরবত ব্রক্তি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ বজযায় িযাখকত
েকব।

  আপনযাি �ম কদি �যাকে  সুিক্যা আকদশ �তরযা রবস্তযারিতভযাকব 
জযানযাকনযা েকচ্ েযাকত যে য�যান ধিকণি আইকনি িঙ্ঘন অরবিক  
সনযাক্ত �িযা েযায়? অরভেুক্ত অপিযাধী েরদ সংরলেষ্ট বযা অসংি  
ঘরনযাি জন্ পুরিশ যে�যাজকত র�কি আকস তকব পুরিশ যে�যা-
জকতি �ম িযা যসই  সম্পক�্ রবশদ ভযাকব সকচতন তযা রনরচিত 
�িযা অবশ্ই ভযাি অভ্যাস।

রবচযাি ব্বস্যা অংশীদযািকদি সযাকথ সেকেযারগতযা এবং সমবিয় �কি 
আদযািত বযা অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি দ্যািযা প্দত্ যেক�যান সুিক্যা 
ব্বস্যা বযা আকদশ সম্পর�্ত প্যাসরঙ্গ� তথ্ প্যারতিি জন্   আপনযাক� 
সররিয় েকত েকব।

আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে আপনযাি �ম িযা সুিক্যাি 
আকদশ িঙ্ঘকনি রবষকয় তযা ক্রণ�ভযাকব সযা়িযা রদকচ্ন এবং 
তযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� সুিরক্ত �িযাি 
জন্ ইরতবযাচ� পদকক্প রনকয়কেন? এই ধিকনি রিকপযাকর্ি যক্করে 
�ম কদি রন�র আপনযাি প্ত্যাশযাি রবষকয় আপনযাক� স্পষ্ট রনকদ্শ 
রদকত েকব। যসবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ বরুধেমত্যা এবং তথ্ আদযান 
-প্দযান রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা ও সুিক্যাি এ�টি 
মিূ উপযাদযান।

এ�টি মযামিযাি এ�টি রবসৃ্তত রচরে দ্তরি �িযা যেকত পযাকি েরদ 
প্রতটি যসবযা প্দযান�যািী ভুক্তকভযাগী/জীরবত বযা অপিযাধীি সযাকথ 
য�যানও আন্তসংকেযাগ সম্পক�্ তথ্ যশয়যাি �কি। উদযােিণস্রূপ, 
স্যাস্্, রশক্যা এবং সযামযারজ� যসবযাগুরিকত অত্যাবশ্� তথ্ এবং 

বরুধেমত্যা (খবি) থযা�কত পযাকি েযা এ�রদক� তদকন্ত সযােযাে্ �িকত 
পযাকি এবং যসইসযাকথ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি রনিযাপত্যা 
এবং সুিক্যা রনরচিত �িকত। অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািীকদি 
সযাকথ আপনযাি য�যান তথ্ এবং/অথবযা বরুধেমত্যা-যশয়যাি �িযাি 
যপ্যাকরযা�ি আকে র�? েরদ য�যানটিই নযা থযাক� তকব আপনযাক� 
যসগুরি দ্তরিি রবষকয় রবকবচনযা �িকত েকব।

আরও তকথ্যর জন্য নবম অি্যোয়  করোগোকরোগ› এবং অষ্টম 
অি্যোয়  ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়› কদখুন।

MARAC প্ররিয়যা এবং DASH ঝঁুর� মিূ্যায়ন �যাঠযাকমযাি পরিপূি�, 
যমকট্যাপরিরন পুরিশ সযারভ্স তযাকদি যিযাকমর � ভযাকয়যাকিন্স রিস্ক 
অ্যাকসসকমন্ট মকিি (ইউক�), ঝঁুর�ি প্কয়যাজনীয়তযা এবং ঝঁুর�ি 
মকনযাভযাব বযা RARA ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা মকিিগুরি �ীভযাকব ঝঁুর� 
পরিচযািনযা �িকত েয় তযাি এ�টি রব�ল্প পধেরত।

নীকচি বসে-৪ ঞ্রেোি্স, এল  ( ) কমক োপঞ্লটন পঞু্লশ 
সোঞ্ি্স দকমঞ্টে� িোকয়োকল  ঞ্রস্ অ্যোকসসকমটি মকিল  
যথক� যনওয়যা েকয়কে, যেখযাকন যমকট্যাপরিরন পুরিশ প্ধযান ঝঁুর�ি 
রব�ল্প এবং সংরলেষ্ট �কমি্ রূপকিখযা রদকয়কে। 

বযাসে 4 

A A ঝঁুঞ্� ব্যবস্োপনো মকিল

ঝঁুঞ্� ঞ্ব� সংঞ্ ষ্ট �ম্

ঝঁুঞ্� দরূ �রুন অরভেুক্ত অপিযাধীক� যগ্তিযাি �কি যে�যাজকত রিমযাকন্ যনওয়যাি মযাধ্কম

ঝঁুঞ্� এঞ্ডকয় েলনু
ভুক্তকভযাগী/জীরবত বযা উকলেখকেযাগ্ সযাক্ীকদি পুনিযায় আবযাসন রদকয় অথবযা অরভেুক্ত অপিযাধীি অজযানযা স্যাকন 
রনিযাপদ আবযাসকন/আ কয় যিকখ

ঝঁুঞ্� োস �রুন
যেৌথ �মসূ্রচ গ্েণ/ সরেংসতযাি রশ�যাি / যবকঁচ থযা�যা সুিক্যা পরি�ল্পনযা, িক্্ শরক্তশযািী�িণ এবং প্রতিক্যামিূ� 
আইন ব্বেযাি �কি

ঝঁুঞ্� গ্রিণ �রুন
ঝঁুর� মিূ্যায়কনি চিমযান যি�যাকিন্স,  মযার -একজরন্সি �যাে্রিকমি রিমযাগত পরি�ল্পনযা, রশ�যাি/জীরবত এবং 
অপিযাধীি রযাকগট্িংকয়ি সমথ্ন এবং সম্রত
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VAWG-এর প্রঞ্ত সোডো কদওয়োর 
কক্ষকত্র ে্যোকলজি কমো�োকবলো �রো রু 
িয় আপনোর দকলর পোর�রম্যোক র 
ঘোটঞ্ত শনোতি �রোর মোি্যকম 
যিযাগযাকিি মকত (২০০৫), নযািীকদি অগ্গরত সংরিযান্ত  জযারতসংঘ 
রবভযাগ তযাকদি প্রতকবদকন, নযািীি প্রত সরেংসতযা যমযা�যাকবিযা 
�িযাি যক্করে যে গুরুতি ভুিগুকিযা �িযা েয় তযাি মকধ্ এ�টি েি 
রবপদক� অবমিূ্যায়ন �িযা।

16

এ�ই প্রতকবদকন, যিযাগযাি যেযাগ �কিকেন যে পুরিশ দ্যািযা ব্বহৃত 
রবপকদি মিূ্যায়কনি জন্ যবশ �কয়�টি য�ৌশি থযা�যা সক্বিও, 
সবকচকয় গুরুত্বপূণ ্য�ৌশিটি ে’ি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি 
�থযা যশযানযা, তযাকদি রব যাস �িযা এবং তযাকদি গুরুত্ব সে�যাকি 
যনওয়যা।

17

যিযাগযাি যনযার �কিকেন যে, পুরিকশি দ্যািযা VAWG-এি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা যে ঝঁুর�ি সম্খুীন েওয়যা েয় তযা অবমিূ্যায়ন 
এ়িযাকনযাি চযারব�যাঠি েি, সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জর়িত 
�িযাি সময় আন্ততঃব্রক্ত� সম্পক�্ি মিূ রবষয়গুরি প্কয়যাগ শুরু 
�িযা যেমন ধেযাশীিতযা এবং �যাে্�িভযাকব যশযানযা।

18

দভ্ুযাগ্বশত, এই আন্ততঃব্রক্ত� গুণগুরিক� প্যায়শই পুরিকশ
সযাধযািণভযাকব অনপুরস্ত বকি উকলেখ �িযা েকয়কে বযা VAWG-এি 
রশ�যাি/জীরবতকদি জর়িত �িযাি সময় ধযািযাবযারে�ভযাকব প্কয়যাগ 
�িযা েয়রন। পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত তযাকদি দি (গুরি) য� 
সকচতন �িযা যে স�র রস্কি যেমন সররিয় বণ �িযা, পূব্যানমুযান 
যথক� প্কিযারচত েকয় আচিণ �িযা এবং অন্কদি মে্যাদযাক� সম্যান 
�িযা স�ি পুরিরশংকয় অবদযান িযাখযাি জন্ গুরুত্বপূণ।্  নবম 
অধ্যায়: ‹যেযাগযাকেযাগ  যদখুন। 

উপি , এবং রবকশষভযাকব প্রতব ী নযািী এবং যমকয়কদি যক্করে, 
উপেুক্ত আবযাসকনি (রনিযাপত্যা)  প্কয়যাজনীয়তযাি জন্ রনরদ্ষ্ট 
প্কয়যাজনীয়তযাগগুকিযা যবযাঝযাি সময় নমনীয় দক্তযা প্কয়যাগ �িযা 
অপরিেযাে্ েকব। উত্ি প্দযান�যািী �ম�্ত্যাকদি েথযােথভযাকব 
যেযাগযাকেযাগ �িযাি সমূ্পণ ্ ক্মতযা নযা থযা�কি, পিবত  দিটি 

১৬  See Richards, L. (2003), MPS Domestic Violence Risk 
Assessment Model (Metropolitan Police Service, London).

১৭  Loger, Rosa., ‘Violence against women: Good practices in 
combating and eliminating violence against women’: Austrian 
Model of Intervention in Domestic Violence Cases. Report 
to the Expert Group Meeting at the UN Division for the 
Advancement of Women in collaboration with UN Office on 
Drugs and Crime (Vienna, Austria, 2005).

১৮  Loger (2005) based on Gondolf’s (1999) long-term 
investigation of programs for violent men. See: Golding JM., 
‘Intimate Partner Violence as a R Factor for Mental Disorders: A 
Meta-Analysis.’ Journal of Family Violence, 1999; 14:99–132.

রবপকদি মিূ্যায়ন �িকত এবং যসই অনেুযায়ী প্রতররিয়যা জযানযাকত
সক্ম েকব নযা।

VAWG- এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সুিক্যা ও রনিযাপত্যা 
ব্বস্যা প্দযান �িযাি সময় পুরিশ চচ্যা এবং সক্মতযা ব্বস্যাি রবসৃ্তত 
দ্বর � ম্যারপং যথক� অনপু্যারণত এ�টি তযারি�যা রনকচ যদওয়যা েি। 
VAWG স ক  রবকশষজ্ পুরিশ এবং যবসি�যারি সংস্যাি সকঙ্গ �যাজ 
�িযাি অরভজ্তযা সম্পন্ন যবশ �কয়�জন �মি্ত এবং অবসিপ্যাতি 
পুরিশ �ম�্ত্যা, সুশীি সমযাজ এবং জযারতসংকঘি �ম িযা এই ম্যারপং 
এি সযাকথ জর়িত রেি।  রবভযাকগি রশকিযানযামগুরি পযাঠ�ক� রচর ত 
ক্মতযাি ব্বধযাকনি  মিূ সমস্যাি সযাকথ সম্পর�্ত �িকত সেযায়তযা 
�িযাি জন্ ব্বেযাি �িযা েকয়কে; তকব এইগুকিযা  স�ি যক্করে 
প্কেযাজ্ এবং এক� অপকিি পরিপূি�:

অসৎ আেরণ

সযা়িযা যদওয়যা পুরিকশি ব্যাখ্যা এবং এ�টি ঘরনযাি যি�রি্ং
সব্দযা জযাতীয় আইকনি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্নয়। এি মকধ্ িকয়কে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি অজযাকন্তই ঝঁুর�ি মিূ্যায়ন 
সমূ্পণ ্�িযা;

19

ঝঁুর� মিূ্যায়কনি প্যাথরম� ও মযাধ্রম� উভয় পে্যায়সে পুরিশ 
অর�সযাি এবং �ম িযা য�ৌজদযারি অপিযাধ শনযাক্ত �িযাি জন্ 
শযািীরি� সরেংসতযা এবং আঘযাকতি রদক� মকনযারনকবশ �কি;

  সযা়িযা যদওয়যা অর�সযািকদি সমথ্ন �িযাি জন্ ঝঁুর� মিূ্যায়ন 
রুিস/সিঞ্জযামগুরি আপরত্জন� আচিকণি ধিণগুরিকত েকথষ্ট 
যজযাি যদয় নযা;

  জবিদরস্ত এবং রনয়ন্ত্রকণ চযািযাকনযাসে সরেংসতযাি অ-শযািীরি� 
ধিকণি উপি গুরুত্ব নযা রদকয় সরেংসতযা এবং ঘরনযাি সময় েযা 
ঘকরকে তযা নরথভুক্ত �িযাি যক্করে পুরিকশি প্বণতযা যবরশ। এই 

১৯  Inspired from Kropp, R.P, Hart, S.D., (2004) “The 
Development of the Brief Spousal Assault Form for the 
Evaluation of Risk (B-SAFER): A Tool for Criminal Justice 
Professionals’, Family Violence Initiative Research and Statistics 
Division, Department of Justice, Canada.

মঞ্িলো এবং কমকয়কদর জন্য উপরতুি  
প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবোগুঞ্ল িল কসগুঞ্ল রো তোর 

জন্য সমিত উপোকয় ঞ্বতরণ �রো িয়  তোর 
মর্োদোক� সমিোন �কর  তোর কগোপনীয়তোর 

ঞ্নচিয়তো কদয়  তোর েোঞ্িদো এবং দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গর প্রঞ্ত 
সংকবদনশীল  এবং ঞ্দ্তীয়বোর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর 

স োবনো �ঞ্মকয় কদয়।
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ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ এর ঞ্শ�োর ঞ্ি�টিম  কবঁকে রোওয়ো অঞ্িবোসী 
নোরী এবং কমকয়কদর জন্য এ�টি ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো 

ঞ্বকবেনো �রোর সময় মকন রোখো প্রকয়োজন কর  কস কর কদকশ 
বসবোর �রকছ ঞ্নর্োতকনর ঞ্শ�োর িক , কসই কদকশর িোষো 
তোর প্রথম িোষো  নোও িকত পোকর, তোর ঞ্নরোপদ অঞ্িবোসন 
অবস্ো  নো থো�কত পোকর এবং কস সংখ্যোলঘ ুস দোকয়র িকত 

পোকর।
যগরি �্যাম্পকবি, স্করি্যান্ ইয়যাকি্ি সযাকব� যগযাকয়ন্যা প্ধযান সুপযারিনকরনকিন্ট 

প্যাথরম� সং�ীণ ্মিূ্যায়ন সযাধযািণত পিবত  ঝঁুর� মিূ্যায়কনি 
উপি যনরতবযাচ� প্ভযাব য�কি;

  পুরিশ এ�টি আইরপরভ ঘরনযাস্ি যথক� যবরিকয় েযাওয়যাি �কয়� 
ঘন্টযা পকি ঝঁুর� মিূ্যায়কনি রুিস/সিঞ্জযামগুরি সমূ্পণ ্�িযাি প্-
বণতযা যদখযায়, এবং এই অনশুীিনটি তকথ্ি গুণগতমযাকনি উপি 
প্ভযাব য�কি, �যািণ এটি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
সযাকথ পিযামশ্ নযা �িযাি স যাবনযাক� বযার়িকয় যদয়।;

20

সংগঠিত অপিযাধী যগযাষ্ীি সযাকথ জর়িত যেৌন রনপী়িকনি জন্
মরেিযাকদি পযাচযাকিি মকতযা গুরুতি অপিযাকধি যক্করে  প্রতকশযাধ-
মিূ� ব্বস্যাি মকুখযামরুখ েকত পযাকি সরেংসতযাি  রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তি পরিবযাকিি সদস্কদিও সুিক্যা আকদশ পযাওয়যা রনরচিত 
�িযাি জন্ পুরিশক� চ্যাকিঞ্জ �িযা েকত পযাকি।;

  পুরিশ প্যায়ই সমূ্পণ ্অপমযানজন� সম্প�্ রবকবচনযাি রবপিীকত 
এ�� ঘরনযা তদন্ত �কি ।

প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর ঘোটঞ্ত

VAWG এি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যা, রবকশষ �কি IPV, অরত-
মযারেযায় প্ররিয়যা রনভ্ি। প্রতররিয়যাশীি �ম�্ত্যািযা প্যায়শই ঝঁুর� 
সনযাক্ত�িণ এবং মিূ্যায়কনি যেৌরক্ত�তযা বঝুকত পযাকিন নযা, 
এবং �িস্রূপ, তযািযা ঝঁুর�ি সূচক�ি পরিসি সনযাক্ত �িকত 
অক্ম

21
 এবং/অথবযা তথ্ সঠি�ভযাকব এবং ধযািযাবযারে�ভযাকব

যি�ি্ �িকত পযাকি নযা; 

  সযা়িযাদযান�যািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সযাধযািণত জবিদরস্তমিূ� রন-
য়ন্ত্রণ সম্পক�্ জ্যাকনি অভযাব িকয়কে, য�যান য�যান যক্করে েয়কতযা 

২০  Dowling, C., Morgan, A., Boyd, C., Voce, I., (2018) 
‘Policing Domestic Violence: A Review of the Evidence’, 
Australian Institute of Criminology, Research Report 13.

২১  অকন� যক্করে, পুরিশ অর�সযািকদি মযানরস� ব্যারধসে অন্যান্ য রণি 
র�েু ঝঁুর�ি  সম্পক�্ সীরমত জ্যান থযাক�। See Risk-led policing of 
domestic abuse and the DASH risk model, College of Policing 
(UK), at: https://www.college.police.uk/News/College-news/
Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_
DASH_risk_model.pdf

তযািযা বঝুকত পযাকি র�   তযািযা ঝঁুর�পূণ্ পধেরতি মকধ্ রনকজকদি 
েকথষ্ট পরিমযাণ  জর়িত �কি নযা;

22

প্রতররিয়যাশীি �ম�্ত্যািযা ঝঁুর� মিূ্যায়ন �ম ্ব্বেযাি �িকত
অরনচ্�ু �যািণ তযািযা মকন �কিন যে এই প্ররিয়যায় অপিযাধী 
এবং রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি সম্পক�্ «রসধেযান্ত ও 
অনমুযান» �িকত েয় েযা এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাি �যাজ নয়;

23

আইরপরভি রশ�যাি/বযঁাচযা অবস্যায় অরভবযাসী মরেিযািযা যে ঝঁুর�ি 
সম্খুীন েয় তযা যবযাঝযাি সময় পুরিশক� রবকশষভযাকব চ্যাকিঞ্জ 
�িযা েয়। অকন� যক্করে, অরভবযাসী মরেিযািযা সযামযারজ�ভযাকব 
এবং অথ্ননরত�ভযাকব তযাকদি অন্তিঙ্গ সঙ্গীি উপি রনভ্িশীি,  
পুরিকশি েখন এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা �কি তখন তযাকদি 
অবশ্ই অরভবযাসী মরেিযাকদি অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি যথক� স্যাধীন 
িযাখযাি জন্ বসবযাস ও �যাজ �িযাি অনমুরতি �থযা ভযাবকত 
েকব, েযাকত রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত অপমযানজন� সম্প�্ ত্যাগ 
�িকত পযাকি;

  পুরিকশি জন্ প্রশক্ণ �মসূ্চী প্যায়শই প্রতব ী নযািী এবং 
ঝঁুর�পূণ ্যগযাষ্ী, সরেংসতযা যথক� যবকঁচ েযাওয়যা অন্যান্ নযািীকদি 
সযাকথ সম্পর�্ত ঝঁুর� এবং নযািীকদি রনরদ্ষ্ট প্কয়যাজকনি �থযা 
মযাথযায় যিকখ পরি�ল্পনযা �িযা েয় নযা। এি মকধ্ িকয়কে অবরেত 
সম্রত চযাওয়যাি প্কয়যাজনীয়তযা, যগযাপনীয়তযাি সমস্যা েখন 
এ�জন আত্ীকয়ি উপি রনভ্ি �কি তযাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
�িকত েয় এবং ত্বিযাবধযায়ক�ি স যাব্ জবিদরস্তমিূ� ভূরম�যা, 
যে �খনও �খনও অপিযাধী েকত পযাকি। প্রতব ী মরেিযািযা 
�ীভযাকব তযাকদি আত্ীয় বযা ত্বিযাবধযায়�কদি উপি রনভ্িশীি 

২২  িরবনসন ইর অল (২০১৬) এি মকত আপরত্জন� আচিকণি জবিদরস্ত 
এবং রনয়ন্ত্রকণি ধিণগুরি সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযাি অভযাকবি �যািকণ এই 
জযাতীয় আচিণক� পযারিবযারি� রনে্যাতন রেসযাকব য ণীবধে �িযা েকয়কে েযা 
ঝঁুর� মিূ্যায়কনি উপি প্ভযাব য�িকত পযাকি।

২৩  Inspired by Kropp, R.P, Hart, S.D (2004), ‘The 
Development of the Brief Spousal Assault Form for the 
Evaluation of Risk (B-SAFER): A Tool for Criminal Justice 
Professionals’, Family Violence Initiative Research and Statistics 
Division, Department of Justice Canada.

রোকষ্ট্রর উঞ্েত নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর ঞ্নন্দো জোনোকনো এবং 
এর ঞ্নমূ্কলর কক্ষকত্র তোকদর বোি্যবোি�তো এডোকত ক�োকনো 
প্রথো, ঞ্তি্য বো িম য় ঞ্বকবেনোর কনওয়ো উঞ্েত নয়। 

রোষ্ট্রগুঞ্লক� স�ল উপরতুি উপোকয় এবং কদঞ্র নো �কর নোরীর 
প্রঞ্ত সঞ্িংসতো দরূ �রোর নীঞ্ত অনসুরণ �রো উঞ্েত এবং এই 

লকক্ষ্য তোকদর উঞ্েত  
গ) নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো প্রঞ্তকরোি, তদন্ত এবং জোতীয় আইন 
অনসুোকর শোঞ্স্ত প্রদোকনর জন্য রথোরথ  িূঞ্ম�ো পোলন �রো, 
কসগুঞ্ল রোষ্ট্র বো ব্যঞ্তি কর �োকরো মোি্যকমই  সংঘটিত কিো� নো 

ক�ন
ধযািযা ৪: নযািীি প্রত সরেংসতযা দিূী�িকণি যঘযাষণযা (১৯৯৩)

https://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
https://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
https://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
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এবং এটি তযাকদি ঝঁুর�ি মকধ্ য�কি এই রবষয়টি পুরিশ �ম-্
�ত্যািযা প্যায়শই উকপক্যা �কিন। �িস্রূপ, এটি তযাকদি রিকপযার্ 
�িযাি জন্ প্রতব �তযা সৃরষ্ট �কি এবং যেক�যান সযামযারজ� 
পুনতঃসংকেযাগক� রবপন্ন �কি।

সং ো এবং �ো�োকমো

ইএসরপ এ উকলেখ �িযা েকয়কে যে আইরপরভ এবং অন্যান্ ধিকনি 
যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি সরুক্ষো ব্যবস্ো 
সরেংসতযা ব  �িকত এবং ভরবষ্কত সরেংসতযাি পুনিযাবরৃত্, বরৃধে 
এবং হুমর� প্রতকিযাকধ গুরুত্বপূণ ্ভুরম�যা পযািন �কি। 

এি অথ্ েি যে অপিযাকধি যপ্ক্যাপর বযা য রণ রনরব্কশকষ, পুরিশক� 
অরবিক  এবং আনপুযারত�ভযাকব এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা রনরচিত �িকত (হুমর�ি 
প্রত) �যাে্�ি পদকক্প গ্েণ �িকত েকব । তযােযা়িযা, য�ৌজদযারি, 
যদওয়যারন বযা পযারিবযারি� আইকনি মযামিযাি যে য�যাকনযা পে্যায় যথক� 
স্যাধীনভযাকব সুিক্যা ব্বস্যা গ্েণ �িযা প্কয়যাজন।

ESP এেযা়িযাও রনরচিত �কিকে যে সুিক্যা ব্বস্যাগুরি  এমন 
বযােকব পরি�ল্পনযা �িযা উরচত যে তযাি মযাধ্কম এ�জন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� তযাকদি ন্যায়রবচযাকিি অ্যাকসেকস এি যক্করে 
ক্মতযায়ন �িযা েযায় এবং তযাক� ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যাি সযাকথ 
রনিযাপকদ জর়িত থযা�কত সক্ম �িযা েযায়।
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প্যাথরম� এবং তযা ক্রণ� েস্তকক্কপি পকি, পুরিকশি �যাকে তযাকদি 
রন রত্ি জন্ যবশ �কয়�টি রুিস (সিঞ্জযাম) িকয়কে, যেমন 
�যা ্  যিসপকন্ন্ট রিস্ক অ্যাকসসকমন্ট �ম্
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 এবং, েরদ পযাওয়যা েযায়, 
জরুিী প্কয়যাজনীয় সুিক্যা ব্বস্যাগুরিি আনপুযারত�তযা রনধ্যািকণ 
সেযায়তযা �িযাি জন্ অতীকতি আপরত্জন� আচিকণি তথ্। 

ইএসরপ অনসুযাকি:

  স ট�োলীন ব্যবস্োগুঞ্ল কসই সমস্ত ব্যবস্োগুঞ্লক� কবোঝোয় 
রো অঞ্িরতুি অপরোিীক� কনোটিশ �রো ছোডোই পোওয়ো করকত 
পোকর, পণ্ূ প্রমোণ সংগ্রকির প্রকয়োজন িয় নো এবং স োব্যতোর 
িোরসোকম্যর ঞ্বষকয় ঞ্সদ্ধোন্ত কনওয়ো িয়। এই ব্বস্যাগুরি সযা-
ধযািণত স্ল্পকময়যাদী সুিক্যাি জন্।

২৪  See Module 3 on Justice and Policing, Essential Services 
Package for Women and Girls Subject to Violence: Core 
Elements and Quality Guidelines (United Nations Joint Global 
Programme on Essential Services for Women and Girls Subject 
to Violence, 2015), at: https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/12/essential-services-package-for-
women-and-girls-subject-to-violence p. 28.

২৫  For an example of the IPV Risk Assessment form, see section 
on Peer-to-Peer Tips on risk-led policing and the use of the 
UK’s DASH Risk Model.

জরুরী ব্যবস্ো িল কসই ব্যবস্োগুঞ্ল করগুঞ্ল ঞ্বল  নো �কর
আদোলকত রোয়, করমন, ত ্যো� পদ্ধঞ্তর মোি্যকম, ঞ্�  ঞ্স-
দ্ধোন্তগুঞ্ল কনওয়ো িয় পণ্ূোঙ্গ নোঞ্নর উপর ঞ্িঞ্তি �কর। জরুরি 
সুিক্যাি ব্বস্যা সযাধযািণত দীঘ্ সমকয়ি জন্ যনওয়যা েয়।
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য ণীরবভযাগ রনরব্কশকষ এবং অপিযাধ যদওয়যানী বযা য�ৌজদযারি
আইকনি যেটিি অধীকনই যেযা� নযা য�ন, �যাে্�ি এবং পে্যাতি 
সুিক্যা ব্বস্যাি মিূ উপযাদযানটি েি যে য�যান উপযাদযানগুরি সুিক্যা 
ব্বস্যাগুরিি আনপুযারত�তযা এবং �যাে্�যারিতযা সম্পক�্ অবরেত 
�কি তযা রনরচিত �িযাি জন্ তযা অঞ্বলক  মঞ্িলোকদর ঞ্বরুকদ্ধ 
সঞ্িংসতো ব  �কর কদয় এবং এর�সযাকথ, সঞ্িংসতোর ঞ্বরুকদ্ধ 
আইন অনসুোকর, এ�টি সম্পণ্ূ এবং ঞ্নরকপক্ষ তদকন্তর মোি্যকম 
িুতিকিোগী জীঞ্বতক� তোর অঞ্ি�োর দোঞ্ব �রোর অনমুঞ্ত কদয়। 

সুিক্যা েস্তকক্পগুরি �যাে্�ি এবং েথযােথ ভযাকব আন্তজ্যারত� 
মযানগুরিি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ্
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 তযা রনরচিত �িকত, সুিক্যা ব্বস্যাি 
সুপযারিশ এবং প্কয়যাকগি জন্ পুরিশ দ্যািযা ব্বহৃত আনপুযারত�তযাি 
গণনযা
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 শুধুমযারে তযা ক্রণ� পরিরস্রতি (মনস্তযার্বি� সরেংসতযা, 

২৬ See n. 24.
২৭  েথযােথ সযামঞ্জস্পূণ ্েওয়যাি ধযািণযাটিক� পরিচে্যাি/ে  দযারয়কত্বি  মযান 

রনধ্যািকণি এ�টি প্ররিয়যা রেসযাকব বণন্যা �িযা যেকত পযাকি, বযা এ�টি িযাষ্ট্র 
�যাে্�িভযাকব যদশীয় এবং আন্তজ্যারত� আইকনি যক্করে তযাি বযাধ্বযাধ-
�তযাগুরি যমকন চিকে র�নযা তযা রনধ্যািণ �িকত ব্বরেত পরিচে্যাি/
েক ি এ�টি মযানদণ্ড। অকন্ি ক্রত প্রতকিযাধ �িযা এবং ক্রতি সময় 
তযাি চুরক্তি বযাধ্বযাধ�তযা অনসুযাকি এ�টি �যাে্�ি প্রত�যাি প্দযান 
�িযা িযাকষ্ট্রি দযারয়ত্ব। See R. Higgins, Problems and Process, 
(Clarendon Press, Oxford, 1994.), pp. 153-54, at, p. 153. 
The State must remove obstacles that impede the effective 
access of victims/survivors to justice, take measures aimed at 
helping them claim their rights, and assess the impact of the 
actions implemented on behalf of victims/survivors. See also: 
Training Manual for Police Officers Strengthening Program for 
the Security of Vulnerable Groups (UNODC, in partnership 
with the Government of Mexico2017).

২৮  See principles of necessity and proportionality, Principle 
5: Basic Principles on the Use of Force and Firearms by 
Law Enforcement Officials (1990), adopted by the Eighth 
United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders, Havana, Cuba(27 August - 7 
September 1990).

বসে-৫

পোঞ্রপোঞ্ ্� ঘটনো-

সযাধযািণত, বহুরববযাে এবং বযাি্রববযাে দটুি �যািণ েযা
পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযা ঘরযায়। অল্প বয়কস রবকয় েওয়যা
যমকয়িযা পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা যবরশ, 
�যািণ জীবনসঙ্গীি উপি তযাকদি আরথ্� রনভ্িতযা থযাক�, অল্প 
রশক্যা চযা�রি পযাবযাি যখকত বযাধযা সৃরষ্ট �কি, রনে্যাতকনি সযাকথ 
যমযা�যারবিযা �িযাি যক্করে মযানরস�ভযাকব তযািযা অপরিপ , এবং 
তযািযা প্জনন ক্মতযােীন থযাক�। 

‘যনপযাকিি যজিযা পে্যাকয় বহু-যক্করেি রিঙ্গ রভরত্� সরেংস প্রতররিয়যা’ 
(প্�ল্প সমযারতি মিূ্যায়ন প্রতকবদকনি ২০০৯) যথক� পযাওয়যা তথ্। 
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সন্ত্রযাস বযা েরেভঙ্গ সে) উপি রভরত্ �কি দ্তরি �িযাি যচকয় আিও 
রবসৃ্তত েওয়যা দি�যাি।

আন্তজ্যারত� রনয়কমি অনেুযায়ী VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তকদি জন্ সুিক্যা ব্বস্যা প্স্তুকতি সময় পুরিরশ েস্তকক্পক� 
অবস্যাি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্েকত েকব।
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 এি অথ্ েি পুরিশক�
অরভেুক্ত অপিযাধীি জবিদরস্তমিূ� এবং আরিমনযাত্� আচিকণি 
সযাকথ সরেংসতযা ও দ্বষকম্ি সংসৃ্করতি  রবষয়গুরি এবং নযািী 
ও যমকয়কদি অরভজ্তযাক� সমযানভযাকব বঝুকত েকব �যািণ তযািযা 
তন্কন্তি পুকিযা সময় জকু়ি রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা সুিক্যাি ঝঁুর�গুরি 
মিূ্যায়ন �কি। 

জবরদঞ্স্তমলূ� ঞ্নয়ন্ত্রণ আেরকণর ঞ্বস্তোঞ্রত উদোিরকণর জন্য 
পঞ্চম অি্যোয়তঃ তদন্ত› এর পঞ্রঞ্শষ্ট-  কদখুন

সযাকথ পুরিরশ েস্তকক্কপি উকদ্��যািী ঘরনযাগুরিি সযাকথ প্যাসরঙ্গ� 
তকথ্ ভীরত ও প্রতকশযাকধি েযাত যথক� িক্যা �িযাি জন্ ক্রত-
গ্স্কদি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিবযািগুরিি রনিযাপত্যা অন্তভ্ুক্ত 
�িযাি �িযা উরচত।

এই সরম্রিত তথ্ রবচযাি ব্বস্যাি মকধ্ �যাজ �িযা স�িক� যেমন 
রবচযাি�, প্রসর�উরি, পুরিশ এবং অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী 
সংস্যাি �যাকেও জযানযাকনযা উরচত েযাকত রনরচিত �িযা েযায় যে 
অপিযাধীি মরুক্ত সংরিযান্ত রসধেযান্ত যনওয়যাি সময় রভ�টিম/যবকঁচ 
েযাওয়যা রনিযাপত্যাি উপি ঝঁুর� রবকবচনযা �িযা েকয়কে এবং য�ৌজদযারি 
�যাে্রিকম ক্রতগ্স্তকদি/জীরবতকদি সযাক্্ প্দযাকনি সুরবধযাকথ্ পে্যাতি 
ব্বস্যা িকয়কে। স্যানীয় পুরিশ রেি দ্যািযা রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তি বযাসযায় পরিদশ্ন বরৃধে, অপিযাধীি দ্যািযা পে্কবক্ণ�ৃত 
রশশুকদি পে্কবক্ণ �িযা বযা অন্কদি মকধ্ রনকষধযাজ্যাি �কঠযাি 
রবধযাকনি ব্বস্যা েকত পযাকি।

েথযােথ পরি কমি মযানগুরি যমকন চিযাি  মযাধ্কম, «অপিযাকধি 
গুরুত্ব  অনসুযাকি” এবং েখন “আইনযানগু উকদেশ্ অজ্কনি জন্” 
�যাজ �িযাি সময় পুরিশ  ইরতবযাচ� মযানবযারধ�যাকিি বযাধ্বযাধ�তযা 
অনসুযাকি সযা়িযা যদয়।
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২৯  See Maria da Penha v. Brazil, Inter-American Commission 
on Human Rights (2000), Gonzalez et al. (Cotton field) 
vs. Mexico Inter-American Court of Human Rights (2009), 
Opuz v Turkey, European Court of Human Rights (2009), 
A.T. v. Hungary, CEDAW Committee (2003), Osman v. UK 
European Court of Human Rights (1998), Jessica Lenahan v. 
United States (2011), Inter-American Commission on Human 
Rights, and Fatima Yildirim v. Austria, CEDAW Committee 
(2007) amongst others.

৩০  Principle 5 of the Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials (1990); adopted by 
the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 27 August - 
7 September 1990).

রিঙ্গ দ্বষম্ এ�টি সমযাকজি মকধ্ নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 
সুরনরদ্ষ্ট সরেংসতযা এবং দ্বষকম্ি অসম আচিণক� সেজতি �কি 
(ভূরম�যা যদখুন)। সমযাকজি প্রতটি প্যাসরঙ্গ� যসটিং এ সরেংসতযা 
এবং দ্বষকম্ি রনজস্ প্�যাশ ভঙ্গী থযাক� েযা নযািী এবং যমকয়িযা 
অনভুব �কি, েযা এ�ই সযাকথ এ� এবং অনন্।

অসম রেংসযা এবং অরভজ্তযা রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি দ্বষকম্ি 
উদযােিকণি জন্ প্যাসরঙ্গ� ঘরনযা বযাসে (৫-৭) যদখুন। 

পযারিপযার �্তযা অবস্যাি মকধ্ রনরদ্ষ্ট সরেংসতযা এবং দ্বষকম্ি 
অসমূ্পণ ্প্�ৃরতি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপকনি জন্ এ�জন পুরিশ 
�ম�্ত্যাি ক্মতযা যদওয়যা েয় নযা।

�িস্রূপ, পুরিশ অর�সযািকদি জন্ পযারিপযার �্তযা সম্পক�্  
সকচতনতযা বরৃধে প্মযাণ-রভরত্� েওয়যা প্কয়যাজন এবং অন্যান্ 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি দ্যািযা সংগৃেীত তথ্ 
এবং অর�রসয়যাি পরিসংখ্যাকন VAWG-এি রবরভন্ন রূপ এবং 
অপিযাধীকদি আচিণগত ধিণগুরি  প্রত�িন েওয়যা উরচত৷

এটি িক্্েুক্ত �যাে্রিমগুকিযাক� অবরেত �িযাি যক্করেও গুরুত্বপণূ ্
ভূরম�যা পযািন �িকব, যেমন সুিক্যা ব্বস্যা পরি�ল্পনযা এবং প্কয়যাগ 
�িযা, েযাকত তযািযা পে্যাতিভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি রি-
মবধ্মযান সুিক্যা চযারেদযা পূিণ �কি এবং তযাকদি রবরুকধে আিও 
সরেংসতযা ঘরযাি স যাবনযাক� প্শরমত �কি।

পুরিকশি সযামকন আকি�টি চ্যাকিরঞ্জং দশৃ্ েি সযাইবযাি-সম্পর�্ত 
VAWG-এি রশ�যাি/বযাঁচযাকদি পে্যাতি সুিক্যা ব্বস্যা প্দযান �িযা, 
যেমন অনিযাইন েয়িযারন বযা যেৌন রনে্যাতকনি জন্  আ�ৃষ্ট 
�িযা। 

এই ধিকনি যক্করে, সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি সযাকথ 
অপিযাধীি যেযাগযাকেযাগ প্যাথরম�ভযাকব ভযাচ্ুয়যাি েকিও ব্রক্তগত 
ভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িযাি উকদেকশ্ �িযা েয়। 

বসে-৬

পোঞ্রপোঞ্ ্� ঘটনো-

ক্রত�ি অভ্যাস, যেমন রশশু, বযাি্রববযাে এবং যজযািপূব্� 
রববযাে এবং মরেিযাকদি যেৌনযাকঙ্গ অঙ্গেযারন (FGM) প্যায়ই অদশৃ্ 
যথক� েযায়। এই ধিকনি অভ্যাকসি সযাকথ জর়িত শযািীরি� ও 
মযানরস� সরেংসতযাক� পুরিকশি অবমিূ্যায়ন �িযা উরচত নয়। 
ইউরনকস� এি রেসযাব মকত বত্মযাকন রব ব্যাপী প্যায় ৭৫০ 
রমরিয়ন যমকয় এবং মরেিযাকদি রশশু অবস্যায় রবকয় েকয়কে এবং 
২০০ রমরিয়কনিও যবরশ FGM এি রশ�যাি েকয়কে।

ইউরনকস� 

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation
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সরেংসতযাি এই অ-শযািীরি� রূপগুরি  সরেংসতযা প্শরমত �িকত
এবং পে্যাতি সুিক্যা ব্বস্যা রনরচিত �িযাি জন্ পুরিকশি জন্ 
উপকেযাগী সরেংসতযাি মকিিগুরিি চরিগুরিকতও রচর ত �িযা 
েকয়কে।

কদখুন  VAWG কক্ষকত্র সঞ্িংসতোর মকিলগুঞ্লর েক্ সম্পক�্ 
আরও তকথ্যর জন্য এ�োদশ অি্যোয়তঃ ‘ঞ্লঙ্গ-প্রঞ্তঞ্ক্য়োশীল 
পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল  কদখুন।

ইন্টযািপযাকস্যানযাি সযাইবযাি রিযাইকমি এি উপি ইউএনওরিরস-ি 
মরিউি-১২

31

যত সযাইবযাি-সম্পর�্ত VAWG, এি অসযামঞ্জস্পূণ্
প্ভযাব এবং নযািী ও যমকয়কদি উপি পরিণরত সম্পক�্ ধযািণযা 
(অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িযা েকয়কে।:

“রবক ি রবরভন্ন প্যাকন্ত নযািীিযা রবরভন্ন ধিকনি অনিযাইন
রনে্যাতকনি রশ�যাি েয়, রবকশষ �কি রনরদ্ষ্ট ধকমি্ 
নযািী, জযারতগত বযা জযারতগত যগযাষ্ী, যেৌন দরৃষ্টভরঙ্গ, 
অথ্ননরত� অবস্যা এবং প্রতব ী। অ্যামকনর  ইন্টযা-
িন্যাশনযাি (২০১৭) এি এ�টি জরিপ প্�যাশ �কিকে 
যে মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র, েুক্তিযাজ্, যিনমযা�্, সুইকিন, 
যস্পন, ইতযারি এবং যপযাি্যাকন্ জরিপ �িযা ৪০০০ নযািীি 
মকধ্ প্যায় এ�-চতুথ্যাংশ নযািী অন্তত এ�বযাি অনিযাইন 
রনে্যাতকনি (যেমন, সযাইবযাি-েয়িযারন) সমু্খীন েকয়কে। 
এখযাকন আিও গুরুত্বপূণ ্েি এই যে এই রনে্যাতন এবং 
েয়িযারনি �যািকণ অনিযাইকন  রনে্যাতকনি সম্খুীন েওয়যা 
এই মরেিযাকদি মকধ্ ৪১% তযাকদি ব্রক্তগত রনিযাপত্যাি 
জন্ ভয় যপকয়কে (অ্যামকনর  ইন্টযািন্যাশনযাি, ২০১৭)। 
যিটিং, যসযাশ্যাি রমরিয়যা এবং অন্যান্ অনিযাইন প্্যার-
�কমি্ মযাধ্কম মরেিযািযা ভয়ভীরতমিূ� বযাত্যা, সরেংসতযাি 
হুমর� এবং যেৌন উকত্জ� স্পষ্ট বযাত্যা, ইকমি, েরব এবং 
রভরিও যপকয়কে”। 

দ্ -সম্পর�্ত VAWG, রবকশষ �কি যেৌন সরেংসতযা, পুরিকশি 
জন্ রনজস্ অনন্ সুিক্যা চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �কি। এই যপ্ক্যাপকর, 
পুরিশ এবং অন্যান্ িযাষ্ট্রীয় রনিযাপত্যা বযারেনীি প্যায়ই সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা এবং/অথবযা রভএির উরজ -ি সযাক্ীকদি 
জন্ পে্যাতি সুিক্যা রনরচিত �িযাি ক্মতযা থযাক� নযা, অথবযা তযািযা 
রনকজিযাই আত্তুষ্ট বযা এমনর� অরভেুক্ত সরেংস �ম�্যাকণ্ড জর়িত  

৩১  Gender-based interpersonal cybercrime (UNODC), see: 
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/
key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html. 
Also, see the 2018 Report of the Special Rapporteur on 
violence against women, its causes and consequences on 
online violence against women and girls from a human rights 
perspective  (A/HRC/38/47) and ‘Amnesty reveals alarming 
impact of online abuse against women’ (2017), at: https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-
alarming-impact-of-online-abuse-against-women/

থযাক�। �কি, এটি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্যে যেযার অ  এবং েযাি�যা
অ  (‹SALW ) রবস্তযাকিি রদক� রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত, 
েযা এ�রদক� মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি মকুখযামরুখ ঝঁুর�গুরিক� 
আিও বযার়িকয় যতযাকি আবযাি অন্রদক� পুরিশ �ম�্ত্যাকদি জবযাব 
যদওয়যাি জন্ ঝঁুর� দ্তরি �কি।

তযােযা়িযা, প্রতকবশী যদশগুরিকত সশ  সংঘযাত বযা অন্যান্ ধিকণি 
ব়ি সঙ্র যথক� সুিক্যা চযাওয়যা শিণযাথ কদি অরতরিক্ত সংখ্যা পুরিশ 
এবং তযাকদি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অংশীদযািকদি জন্ উকলেখকেযাগ্ 
চ্যাকিঞ্জগুরি দ্তরি �কি, �যািণ ভুক্তকভযাগী/জীরবত এবং অরভেুক্ত 
অপিযাধীদইিসে জনসংখ্যাি অননকুমযারদত চিযাচি, পুরিশ এি 
সুিক্যা ব্বস্যাি প্ভযাবক� সীরমত �কি। দ্ -সম্পর�্ত VAWG- 
এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা রেকয়যাদশ 
তম অধ্যাকয়: ‹VAWG- এি তদকন্ত উদীয়মযান সমস্যা  আকিযাচনযা 
�িযা েকব। 

বসে-৭

পোঞ্রপোঞ্ ্� ঘটনো-

VAWG এবং বযার়িকত SALW এি উপরস্রত। বযার়িকত SALW 
এি উপরস্রত রনে্যাতন�যািীকদি সমূ্পণ ্রনয়ন্ত্রণ জযারেি �িকত
এবং তযাকদি অন্তিঙ্গ সঙ্গীকদি উপি ক্মতযা বজযায় িযাখযাি জন্
এ�টি চূ়িযান্ত েযারতয়যাি প্দযান �কি – েযা IPV-এি এ�টি িক্্। 
বযার়িকত SALW- এি উপরস্রত, এমনর� ব্বেযাি নযা �িযা 
েকিও, মরেিযাকদি সরেংসতযাি খবি যদওয়যাি স যাবনযা আিও 
�রমকয় রদকত পযাকি এবং প্রতকিযাকধি ক্মতযা �রমকয় যদয়। 
অরধ� , গকবষণযাগুরি বযার়িকত SALW এি উপরস্রত এবং নযািী 
েত্যাি মকধ্ এ�টি ইরতবযাচ� সম্প�্ রনকদ্শ �কিকে। সযাউথ 
ই যান্ অ্যান্ ই যান্ ইউকিযাপ র য়যারিংেযাউস �ি দ্ �ক যাি 
অব স্ি আমস্ অ্যান্ িযাইর ওকয়পনস (এসইএসএরস) এি 
মকত, এ�টি পরিবযাকিি সদকস্ি দ্যািযা সংঘটিত েত্যা�যাণ্ড দরক্ণ 
-পূব্ ইউকিযাকপ নযািীি েত্যাি সবকচকয় সযাধযািণ রূপ েযাকদি 
�যাকে আক য়যা  প্যায়ই পেকন্ি অ । SEESAC রিকপযার্ �কিকে 
যে, এই অঞ্চকি, যে সমস্ত মরেিযাক� েত্যা �িযা েকয়কে তযাকদি 
মকধ্ ৬১%, পরিবযাকিি সদস্কদি দ্যািযা রনেত েকয়কে, পুরুকষি 
যক্করে এই েযাি ১২.৪% (পরিবযাকিি সদস্কদি দ্যািযা)। অন্তিঙ্গ 
অংশীদযাি দ্যািযা সংঘটিত সরেংসতযাি যক্করে পযাথ্�্টি আিও 
যবরশ: সমস্ত খুকনি মকধ্ ৩৮.৬% মরেিযা এ�জন অন্তিঙ্গ সঙ্গীি 
দ্যািযা খুন েকয়কে যেখযাকন পুরুকষি যক্করে এই েযাি ১.২% (এ�জন 
অন্তিঙ্গ অংশীদযাি দ্যািযা)।

এই ধিকনি পরিসংখ্যান সেকজই যদশ বযা প্রতকবশী যদকশ সশ  
সংঘযাকতি �কি SALW-এি রবস্তযাি আিও বযার়িকয় তুিকত 
পযাকি।। 
সূরে: Bozanic, D, ‘The Hidden Pandemic: Firearms and 
Intimate Partner Violence Killing Women’ (UNDP SEESAC, 
2020) 

https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/learnmore.html?author=authors%3ADraganBozanic
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/learnmore.html?author=authors%3ADraganBozanic
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/learnmore.html?author=authors%3ADraganBozanic
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প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তি রোরো তোকদর গ  বলকত অক্ষম তোরোও 
উ  ঝঁুঞ্�কত থো�কত পোকর। এই সমস্যোটি কদখো কদয়, ঞ্বকশষ 

�কর বঞু্দ্ধবঞৃ্তি� বো মকনোসোমোঞ্জ� প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তিকদর 
জন্য এবং রোকদর করোগোকরোগ �রকত অসঞু্বিো িয়।

মযানরব� �কম ্প্রতব ী ব্রক্তকদি অন্তভ্ুরক্তি জন্ রনকদ্রশ�যা (২০১৯)

VAWG অপরোি সম্পঞ্�্ত ঞ্নরোপতিো
এবং সরুক্ষো ক�ৌশল বোস্তবোয়কনর 
জন্য মলূ ব্যবস্োপনোগত দক্ষতো
সুিক্যা এবং রনিযাপত্যাি যক্করে এবং এ�বযাি প্যাথরম� ঝঁুর� মিূ্যায়ন
�িযা েকি, VAWG- এি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তি প্রত�যাকিি 
রব�ল্প সম্পক�্ সঠি� তথ্ যদওয়যাি সময় পুরিশক� ব্যাপ�ভযাকব 
রচন্তযা �িকত েকব। এখযাকন, তযািযা সরেংসতযা এবং/অথবযা অপিযাকধি 
প্রতকবদন �িযাি পকি আিও সরেংসতযা ঘরযাি এবং/অথবযা তযাকদি 
রবরুকধে সংঘটিত অপিযাকধি সযাধযািণ �যািণগুরি রবকবচনযা �িকত 
পযাকি (এি মকধ্ সীমযাবধে নয়):

 মিূ অপিযাধীি প্রতকশযাধমিূ� পদকক্প েযা শযািীরি�, মযান-
রস�ভযাকব (যেমন রশশুকদি হুমর� যদওয়যা বযা তযাকদি দকূি রনকয় 
েযাওয়যা), আরথ্�, এমনর� সযামযারজ� এবং সযাংসৃ্করত�ভযাকব সম্প্র-
দযায় বযা সযামযারজ� যনরওয়যা�্ যথক� রবরচ্ন্ন �িযাি মযাধ্কম প্�যাশ 
�িকত পযাকি;

 সংঘযাত-প্ভযারবত অঞ্চকি অত্ন্ত অনপু্যারণত এ�যারধ�-অপিযাধী 
এবং এ�যারধ�-আগ্েী পক্ দ্যািযা সংঘটিত চিমযান সরেংসতযা;

 পুরিশ রনকজসে সরেংসতযাি মিূ �যাে্রিকমি দ্যািযা উকমেযারচত 
দব্ুিতযাি �কি নতুন আরিমণ�যািীি দ্যািযা সংঘটিত সরেংসতযা;

 মিূ �যাে্রিম এি �কি এ�জন রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি সযাকথ 
ঘকর েযাও্যা ক্রত। 

অকন� যক্করে, রবকশষযারয়ত পুরিশ বযা ইউরনরগুরিক� সেযায়তযাি 
জন্ িযা�যা েয় েযািযা মযামিযাি বযা ঘরনযাি দযারয়ত্ব গ্েণ �কি। এই 
রবকশষজ্ অর�সযািিযা সযাধযািণত রভ�টিম/সযািভযাইভযাি যি�যাকিি 
যনরওয়যা�্ রসক ম অ্যাকসেস �িযাি রবষকয় আিও ভযাি ভযাকব 
প্রশরক্ত এবং প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অংশীদযাি দক্তযাি সযাকথ 
আিও ভযািভযাকব সংেুক্ত। এই রবকশষযারয়ত ইউরনরগুরিকত অন্যান্ 
ইউরনকরি তুিনযায় মরেিযা পুরিশ অর�সযািকদি �মি্ত থযা�যাি 
প্বণতযা যবশী িকয়কে, েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি 
সযাকথ, পুরিকশি প্যাথরম� সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্েকত 
পযাকি।

েযাইকেযা�, পূব্বত  অধ্যাকয় উকলেখ �িযা েকয়কে যে, রবকশষ ইউরনর 
সবসময় পযাওয়যা েযায় নযা বযা VAWG- এি স�ি যক্করে �যাে্�-
িভযাকব পরিচযািনযাি জন্ পে্যাতি ভযাকব তযাকদি ব্বেযাি �িযা েয় 
নযা। এইভযাকব, রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা সংরিযান্ত রসধেযাকন্ত অথ্পূণ-্
ভযাকব অংশগ্েণ �িযাি জন্ পদমে্যাদযা রনরব্কশকষ স�ি �ম�্ত্যাি 
VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি ক্মতযায়ন �িযাি অথ্ �ী যস 
সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযা প্ত্যারশত মিূ যেযাগ্তযা েওয়যা উরচত।।

রভএির উরজ-ি রশ�যাি/জীরবতকদি রনিযাপত্যা ও সুিক্যাি প্-
যয়যাজনীয়তযা প্রতষ্যা �িযাি সময় পুরিশ অর�সযািকদি জন্ ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন মকিি (উপকি উরলেরখত) এবং �যাঠযাকমযাি ব্বেযাি 
আিও ব্যাপ� েকয় উঠকে �যািণ প্রতররিয়যাশীি পুরিশ অর�সযািিযা 
সযাধযািণভযাকব তযাকদি উপকেযারগতযা গ্েণ �িকে। 

েযাইকেযা�, UNPOL তযাকদি যজন্যাি রুির�কর (2015) রচর ত 
�কিকে যে এই রুিস (সিঞ্জযামগুরি) যপশযাদযািকদি স্রবকবচনযা-
গুরি ক্মতযাি রব�ল্প েকত পযাকি নযা। এটি UNPOL-এি এ�টি 
গুরুত্বপূণ ্রববরৃত, �যািণ এটি ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযাি সময় পুরিশ 
অর�সযািকদি সঠি� দক্তযাি অরধ�যািী েওয়যাি প্কয়যাজনীয়তযা তুকি 
ধকিকে এবং ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযায় অন্যান্ প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি �যাকে রনিকপক্ এবং তযা ক্রণ�ভযাকব 
তযাকদি পে্কবক্ণগুরি �যাে্�িভযাকব যপ্িণ �কিকে। এই অধ্যাকয় 
আকিযারচত DASH রুকিি পে্যাকিযাচনযাগুরিও UNPOL-এি এই পে্-
যবক্ণক� সমথ্ন �কি৷

এইভযাকব, মধ্ম ব্বস্যাপ�সে পুরিশ যনতৃত্ব এই রবষয়টি রনরচিত 
�িযাি যক্করে গুরুত্বপণূ ্ভুরম�যা পযািন �িকত পযাকি যে  সঠি� 
দক্তযা এবং �যাে্�িভযাকব ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযাি এবং  পে্-
যবক্ণগুরি রনিকপক্ এবং তযা ক্রণ�ভযাকব যপ্িণ �িযাি জন্ 
প্রতররিয়যাশীি �ম�্ত্যাকদি প্কয়যাজনীয় যেযাগ্তযা  ও নমনীয় দক্তযা  
িকয়কে।

বসে-৮ 

পোঞ্রপোঞ্ ্� ঘটনো-

অভ্ন্তিীণ স্যানচু্রত নযািী ও যমকয়কদি জন্ আইরপরভি ঝঁুর� 
বযা়িযায়। অভ্ন্তিীণ স্যানচু্রত পে্কবক্ণ য�ন্দ্র* রিকপযার্ �কিকে 
যে যবশ �কয়�টি যদশীয় গকবষণযা রনকদ্শ �কি যে স্যানচু্ত 
েওয়যাি পকি আইরপরভ বরৃধে পযায়। উদযােিণ স্রূপ, �ির য়যায়, 
৪১% অ-বযাস্তুচু্ত নযািীি তুিনযায় বযাস্তুচু্ত নযািীকদি অকধ্ক�িও 
যবরশ আইরপরভি য�যাকনযা নযা য�যাকনযা ধিকনি অরভজ্তযা যপকয়কে। 
আ�গযারনস্তযাকন, বযাস্তুচু্ত নযািীকদি দইু তৃতীয়যাংশ পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি �থযা স্ী�যাি �কিকে। ১২% এিও যবরশ বকিকে যে 
স্যানচু্ত েওয়যাি আকগ তযাকদি সযাকথ এটি অকন� যবরশ ঘকরকে।
*উ স: Briefing Paper: ‘Sex matters-A gender perspective on 
internal displacement’ (The Internal Displacement Monitoring 
Centre, 2019).   
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পুরিকশি দ্যািযা অরতরিক্ত ঝঁুর�পূণ ্�যাে্রিম পরিচযািনযা রনরচিত 
�িকত সযােযাে্ �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি-য�রন্দ্র� এবং রিঙ্গ 
সংকবদনশীি সকব্যাত্ম অনশুীিকনি সযাকথ সংেুক্ত েযা জযারতসত্যা, 
অরশক্যা, অক্মতযা এবং যেৌন অরভকেযাজন (অন্কদি মকধ্) এি 
মকতযা রবরচ্ন্ন�যািী  �যািণগুক� রবকবচনযায় অন্তভ্ুক্ত �কি, এই 
রবভযাগটি পুরিশ ম্যাকনজযািকদি আচিণগত দক্তযাি এ�টি তযারি�যা 
প্দযান �িকব েযা তযাকদি �ম কদি রনকদ্শনযা ও তদযাির� �িযাি 
সময় উকলেখ �িকত পযাকি েখন তযািযা VAWG-যত প্রতররিয়যা 
জযানযায়, রবকশষ �কি IPV-এি ঘরনযাি যক্করে।

আকগি অধ্যায়গুরিি মকতযা, প্স্তযারবত দক্তযাগুরি জযারতসংকঘি 
অন্যান্ নরথ যেমন ইউএনওরিরসি রপ্ন্ট �ি অ্যা�শন: 
এন ইক কমকটিশন োন �র ঞ্ক্ঞ্মনোল রঞু্ষ্টস ঞ্সকস্তমস 
টু ঞ্প্রকিটি এন্ কর ন্ টু িোকয়োকল  একগইনটে উইকমন  
(ক ক থঞ্নং রিযাইম রপ্কভনশন অ্যান্ ররিরমনযাি জযার স যিসপন্স 
টু িোকয়োকল  একগইনটে উইকমন রশকিযানযাকম প্�যাশনযাি 
মকধ্ িকয়কে) এবং UNPOL যজন্যাি রুির�র (২০১৫) দ্যািযা 
অনপু্যারণত েকয় রনধ্যািণ �কি েকয়কে। এটি এ�টি অ-সম্পণূ ্
তযারি�যা েযা আন্তজ্যারত� মযান যথক� উ ূত প্ত্যাশযাি মিূ উদযােিণ 
প্দযান �িযাি জন্ প্স্তুত  �িযা েকয়কে,
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মিূ্কবযাধ, দ্নরত�তযা এবং সততযাি উপি আপনযাি জযাতীয় পুরিশ 
সংস্যাি নীরতগুরিক� পরিপূি� এবং শরক্তশযািী �রুন। ব্বস্যাপ-
�কদি রনরচিত �িযা উরচত যে প্রতররিয়যা প্দযান�যািী �ম�্ত্যািযা 
রনিযাপত্যা-ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাক� অগ্যারধ�যাি 
যদওয়যাি যক্করে সক্ম।:

উপল তো

  ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তি ক্মতযা বযা য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররি-
য়যায় অংশগ্েকণি ইচ্যা রনরব্কশকষ উপিব্ধ সুিক্যা ব্বস্যা প্ণয়ন 
এবং প্কয়যাগ �িযা;

  অপিযাধীি রবরুকধে য�ৌজদযারি মযামিযা বযা যদওয়যারন মযামিযাি শুরু 
রনরব্কশকষ আদযািকতি রনকদ্রশত সুিক্যা ব্বস্যা সমথ্ন �িযাি 
জন্ প্কয়যাজনীয় প্মযাণ সংগ্ে �রুন;

  যপ্যাকরযা�ি অনেুযায়ী ঝঁুর� মিূ্যায়ন রুিস  (সিঞ্জযাম) বযাস্তবযায়ন 
�রুন এবং পরিরস্রত এবং সংরলেষ্ট ব্রক্তকদি সম্পক�্ েতরযা 
স ব তথ্ সংগ্ে �রুন।

কসবো পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে�কিো োরকদর 
�োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ

  ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি রনিযাপত্যা ও সুিক্যাি জন্ য�ৌজদযারি 
রবচযাি প্ররিয়যাি প্রতটি পে্যাকয় সুরনরদ্ষ্ট ভযাকব রবকবচনযা �রুন। 
একত জযারমন/মরুক্তি শত্যাবিী এবং রবচযাি-পিবত  মরুক্তি 
শত্যাবিী পে্কবক্ণ এবং প্কয়যাগ �িযা এবং অপিযাধীি মরুক্তি 

৩২  See: ‘Code of Conduct for Law Enforcement Officials’, 
adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 
December 1979.

আকগ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জযানযাকনযাি রবষয়টি অন্ত-
ভ্ুক্ত থযা�কব তকব এি মকধ্ই সীমযাবধে থযা�কব নযা এি বযাইকিও 
থযা�কত পযাকি।;

  সুিক্যা চযারেদযাি আন্তজ্যারত� মযারেযাগুরিক� স্ী�ৃরত রদন এবং 
সুিক্যা আকদশগুরিি স্ী�ৃরত এবং প্কয়যাগ রনরচিত �িকত এবং 
আঞ্চরি� জযাতীয় ও আন্তজ্যারত� সীমযানযা জকু়ি পুরিশ অনশুী-
িকনি সযামঞ্জস্ রনরচিত �িকত েথযােথ য�ৌশি এবং প্ররিয়যা 
স্যাপকনি প্কয়যাজনীয়তযাক� রচর ত �রুন।

  অনসু যানমিূ� য�ৌশিগুরি প্কয়যাগ �রুন েযা সরেংসতযাি রশ�যাি 
েওয়যা মরেিযাকদি এবং যমকয়কদি অবনরমত �কি নযা এবং েযা 
সকব্যাত্ম প্মযাণ সংগ্কেি জন্ মযান বজযায় যিকখ তযাকদি জীবকন 
অনপু্কবশ হ্যাস �কি।
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 এি মকধ্ িকয়কে এ�জন রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি রববরৃত যস যেভযাকব বিকব ঠি� এ�ই ভযাকব যি�ি্ 
�িযা, যসইসযাকথ অতীকতি সরেংসতযাি ঘরনযায় জর়িত পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি �যাকে যপৌেঁযাকনযা।;

  সুপযািভযাইজযাি তযািপি সযাকক্্ি সযািযাংশ প্স্তুত �কি এবং রন-
্রিরখত রবষয়গুরি েুক্ত �কি মযামিযাি �যাইিটি প্রসর�উরকিি 
�যাকে পযাঠযান: সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি রববরৃত, সযা-
ক্ীকদি রববরৃত এবং অরভেুক্ত অপিযাধীকদি রববরৃত।

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (খোপ খোইকয় কনওয়োর ক্ষমতো)

  রভএির উরজ-যত সযা়িযা যদওয়যাি সময় সরেংসরযাি রশ�যাি/জীরব-
তকদি দব্ুিতযা রচর ত �রুন এবং এইগুরিক�  ঝঁুর� ও ব্বস্যা-
পনযাি রসধেযাকন্তি সযাকথ েুক্ত �রুন েযাি �কি এ�জন সরেংসতযাি  
রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি চযারেদযাক� প্রত�রিত �িযাি মযাধ্কম 
সম্পকদি বন্টন এবং সমবিয় �িযা েযায়। এি মকধ্ িকয়কে (তকব 
সীমযাবধে নয়) আদযািকতি সুিক্যা আকদশ, যেযাগযাকেযাগ নযা �িযা 
সম্পর�্ত আকদশ, অপিযাধীকদি জন্ �কঠযাি মরুক্তি শত্, েযাি 
মকধ্ িকয়কে �যাির�উ, যনযা-�ন্টযা  আকদশ, অ্যািক�যােি যথক� 
রবিত থযা�যা, অ  যথক� রনকষধযাজ্যা এবং �যাউকন্সরিং চযাওয়যা 
এবং উপরস্ত েওয়যা ইত্যারদ;

  য�যান যগযাষ্ীি নযািীিযা যবরশ ঝঁুর�পূণ ্েকত পযাকি, বযা রবকশষ 
ধিকনি সরেংসতযাি যবরশ ঝঁুর�কত থযা�কত পযাকি এবং এই 
নযািীকদি রনিযাপত্যা এবং জীবনমযাকনি উপি প্ভযাব য�িকত পযাকি 
এমন দব্ুিতযাি �যািণগুরি �ী �ী তযা রনকয় এ�টি দঢৃ় উপিরব্ধ 
প্দশ্ন �রুন। উদযােিণ স্রূপ, যেৌন রনে্যাতন এবং েয়িযা-
রনমিূ� অভ্যাস যেমন “যসসেটিং” বযা যেৌন ব্বসযায় �ম কদি 
গুরুতি আঘযাত বযা মতুৃ্ি ঝঁুর� যবক়ি েযাওয়যা যদকশ সমস্যা র� 
নযা তযা  রবকবচনযা �রুন।;
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2014).
৩৪ Ibid 
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  ক্রতগ্স্তকদি/জীরবতকদি পরিবযাকিি রনিযাপত্যা রনরচিত �িকত 
এবং ভয় যদখযাকনযা যথক� িক্যা �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় ব্বস্যা 
গ্েণ �িযা এবং/অথবযা যজযািদযাি �িযা;

  অরশরক্ত, প্রতব ী বযা অন্কদি মকধ্ অথ্ননরত�ভযাকব সবকচকয় 
দব্ুি মরেিযা এবং যমকয়কদি জন্ পূণ ্ সমথ্ন এবং সুিক্যা 
রনরচিত �িযাি জন্ ব্বস্যা গ্েণ এবং/অথবযা শরক্তশযািী �িযা;

  এমন রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা প্ণয়ন রনরচিত �রুন েযা েকব 
য�ৌজদযারি বযা যদওয়যানী মযামিযায় আদযািকতি আকদকশি পরিপূি� 
(যেমন ‘যেযাগযাকেযাগ নযা �িযাি’ আকদশ), আিযাদযা, সম্প্রদযায় 
দ্যািযা সমরথ্ত এবং বযাস্তবসম্ত এবং সযামরগ্�।

উপরতুিতো

  VAWG- এি রিকপযার্ দযারখি �িযা েকি, সকব্যাচ্চ সংকবদনশীিতযাি 
সযাকথ ত সযা়িযা রদন এবং প্কয়যাজকন ক্রতগ্স্ত/যবকঁচ েযাওয়যা এবং 
তযাকদি ঘরনষ্ পরিবযাকিি সদস্কদি রনিযাপত্যা ও স্যাস্্ রনরচিত 
�িযাি জন্ অরবিক  ব্বস্যা রনন।

কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং 
সংস্োগুঞ্লর সোকথ সংকরোগ স্োপন

  বযারে্� পরিকবকশি পরিবত্নগুরিি রনিীক্কণি জন্ অপরিেযাে্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ সমবিয় �রুন েযা সুিক্যা ব্বস্যাি 
অধীকন ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যাকদি রনিযাপত্যাক� যনরতবযাচ�ভযাকব 
প্ভযারবত �িকত পযাকি;

  রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা দ্তরি �িযাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবতকদি উপেুক্ত  সেযায়তযা�যািী  যগযাষ্ী বযা তযাকদি উর�িকদি 
জর়িত �রুন বযা রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযায় ক্রতগ্স্ত/জীরবতকদি 
সেযায়তযা �িযাি জন্ এই যগযাষ্ীগুরিি �যাকে উপেুক্ত যি�যাকিি 
�রুন। এি মকধ্ রবকশষজ্ মরেিযাকদি পরিকষবযাগুরি অন্তভ্ুক্ত 
�িযা উরচত, যেগুরিি VAWG-এি রনরদ্ষ্ট ধিণগুরিক� যমযা-
�যাকবিযায় দক্তযা িকয়কে এবং/অথবযা প্যারন্ত� যগযাষ্ীগুরিি দ্যািযা 
এবং যনতৃকত্ব িকয়কে, যেমন মরেিযা এবং প্রতব ী যমকয়কদি 
যনতৃকত্ব এবং তযাকদি জন্ রবকশষজ্ পরিকষব।

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

  েখন বত্মযান ঝঁুর�ি রুিস (সিঞ্জযাম) এবং ন্টিযাইন পুরি-
রশংকয়ি  ব্বেযারি� বযাস্তবতযাগুরি এ�ররেত েয় নযা যসরযা শনযাক্ত 
�রুন এবং রিকপযার্ �রুন েযাকত যসগুরিি মকধ্ সযামঞ্জস্ রবধযান 
�িযা েযায় এবং �যাে্�যারিতযা উন্নত �িকত এবং আিও ব্ব-
েযাি�যািী বযা ব �িকত উপেুক্ত �ম কদি প্রশরক্ত �িযা েযায়;

  পরিরস্রত এবং জর়িত ব্রক্তকদি সম্পক�্ েতরযা স ব তথ্ 
সংগ্ে �িযাি সময়, যপ্যাকরযা�ি অনেুযায়ী ঝঁুর� মিূ্যায়ন রুিস 
(সিঞ্জযামগুরি) প্কয়যাগ �রুন।

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি েতরযা স ব তথ্ প্দযাকনি 
মযাধ্কম প্ররিয়যাটিি উপি রনয়ন্ত্রকণি অনভূুরত প্দযান �রুন এবং  
�যাে্রিকম তযাকদি রনজস্ অংকশি উপি রনয়ন্ত্রকণি অনমুরত রদন।

  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্প-
নযা দ্তরি �রুন েযাকত রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি, তযাকদি 
সন্তযানকদি এবং পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি রবরভন্ন অবস্যাি 
যপ্রক্কত  এবং পরিরস্রতকত সুিরক্ত িযাখকত  সক্ম �িকত 
উপিব্ধ রব�ল্প এবং সংস্যানগুরি রচর ত �িযা েযায়।
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পঞু্লকশর প্রকয়োজনীয় কসবো প্রদোকনর 
জন্য কর�োকর  ঞ্নকদ্শ�  ঞ্নরোপতিো 
এবং সরুক্ষো

অপিযাকধি পরিসংখ্যান এবং পুরিকশি �মক্্মতযাি জন্ সযাধযািণ 
তথ্ সংগ্কেি যক্করে, VAWG-এ পুরিকশি তথ্ য�বিমযারে পুরিশ 
এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিি প্রতররিয়যা দ্যািযা রসক কম 
ধযািণ �িযা তকথ্ি মকতযাই ভযাি।

উত্ি প্দযান�যািী পুরিশ অর�সযাি(গুরি) দ্যািযা সঠি�ভযাকব, বস্তু-
রনষ্ভযাকব এবং য�ৌশকি তথ্ ধযািণ �িযা েকি, এটি শুধুমযারে 
পরিচযািন (অপযাকিশন) এবং য�ৌশিগুরিই জযানযাকত পযাকি নযা, 
তকব এটি পূব্বত  অধ্যাকয় উরলেরখত IPV-এি সযাকথ সম্পর�্ত সে 
VAWG-এি আকশপযাকশ রিঙ্গ-পক্পযাতমিূ� রমথগুরি দিূ �িকতও 
সযােযাে্ �িকত পযাকি।

পুরিশ �ত্ৃ� সংগৃেীত মযানসম্পন্ন তথ্ সযা়িযা প্দযান�যািী 
অর�সযািকদি দ্যািযা সমরথ্ত েকি ক্মতযাপ্যাতি সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবতকদি ইরতবযাচ� প্ভযাকবি ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকত 
পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, পুরিকশি দ্যািযা আইরপরভ েস্তকক্কপ ব্বহৃত 
সঠি�ভযাকব পিযামশ্ �িযা এবং সমূ্পণ ্ঝঁুর� মিূ্যায়ন �কমি্ সংখ্যা 
ট্্যা� �িযা প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তি মকধ্ এ�টি �যাে্�ি সম্প�্ প্রত�রিত �িকত 
পযাকি।

আইরপরভি (েখন ইরতবযাচ� ধযািণযা যবক়িকে) যক্করে পুরিশ 
পরিকষবযা সিবিযাকেি উপি ধযািণযা সম্পর�্ত সমীক্যাি রবরুকধে 
�িযা পিীক্যা যথক� প্যাতি  তথ্ এরযা রনকদ্শ �কি যে  মরেিযা এবং 
যমকয়িযা পুরিকশি �যাকে েযাওয়যাি জন্ েকথষ্ট আত্রব যাসী যবযাধ 
�িযাি �যািকণ IPV মযামিযাি উচ্চ রিকপযাট্িং েকয়কে VAWG-এি 
প্ক�যাপ বরৃধেি পরিবকত্।।

৩৫ Ibid
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সঠি�ভযাকব সম্পণূ ্�িযা ঝঁুর� মিূ্যায়ন �মগ্ুরি, তযার্বি�ভযাকব, 
এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� তযাি গল্প বিযাি সংখ্যা 
�মযাকত এ�রদক� যেমন সযােযাে্ �িকব ঠি� যতমরনভযাকব তযাক� 
�ম মযানষুক� যমযা�যাকবিযা �িকত েকব। তকব, এরযা রনরচিত �িকত 
েকব যে সঠি� যপশযাদযািিযা তযাক� সমথ্ন �কিকে। অরধ� , 
এই ব্বস্যাটি আনষু্যারন� য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি রবপিীকত 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ পুরিকশি মধ্স্তযাি  
অনশুীিকনি জন্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকত পযাকি, এবং 
এি �কি এরযা স্ী�যাি �কি যে পুরিশ অর�সযািকদি রনকজকদি 
মধ্স্তযা�যািী রেসযাকব �যাজ �িযা উরচত নয়।।

ইউকিযাপীয় ইনর টিউর �ি যজন্যাি ই য়যারিটি (‹ইআইরজই ) 
ঝঁুর� ব্বস্যাপনযাি প্মযাণ-রভরত্� পধেরতি উন্নরতি জন্ প্কয়যাজনীয় 
সুপযারিশ প্দযান �কিকে (বসে-৯ এ যদখুন):

ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যাকদি দ্যািযা সমু্খীন েওয়যা ঝঁুর�ি বেৃত্ি 
উপিরব্ধসে, প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি আিও ক্রত �মযাকনযাি 
জন্ আনষু্যারন� রবচযাি ব্বস্যা ব্বেযাি �িকত এবং সরেংসতযাি 
�যাজগুরিি জন্ আনপুযারত� রনকষধযাজ্যাি জন্ আিও যবরশ ঝঁু�কত 
েকব। 

যিযারিংস এন্ যরিি (২০০৮) প্কয়যাজনীয় যি�যাকিন্স তকথ্ি 
আকি�টি উদযােিণ প্দযান �কি এই প্স্তযাব রদকয়কেন যে পুরিশক� 

৩৬  See: ‘Risk assessment and risk management by police” 
(European Institute for Gender Equality), at: https://eige.
europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-
management/principle-3-establishing-evidence-based-approach

ঘরনযাি জন্ িযা�যাি পকি েযািযা পযারিবযারি� সরেংসতযা বযা IPV 
চযারিকয় েযাকচ্ন তযা এ�টি সূচ� েকব এই মকম ্যে পুরিকশি পূব্বত  
েস্তকক্প আিও আপরত্�ি আচিকণি উপি প্ভযাব য�কিকে।
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পূব্বত  অধ্যায়গুরিকত যেমন আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, ESP প্স্তযাব 
�কি যে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সমস্ত ন্যায়রবচযাি 
এবং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� সব্যারধ� প্ভযাব রনরচিত �িযাি 
জন্ সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিমগুরিি এ�টি পরিসি 
ভযাগ �িকত েকব। যসগুরি রনরদ্ষ্ট ‘যক্রে’ রনরব্কশকষ প্কেযাজ্ েযা 
সরেংসতযাি সম্খুীন েওয়যা মরেিযা এবং যমকয়কদি প্রত প্রতররিয়যা 
জযানযাকত পযাকি। রন্রিরখত তযারি�যাটি ESP-এি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ 
এবং সযাধযািণ �যাে্�িযাপ যথক� অনপু্যারণত; এটি �যাে্�ি পুরিশ 
সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা ব্বস্যাি জন্ যি�যাকিন্স সূচক�ি র�েু 
উদযােিণ প্স্তযাব �কি েযা VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি ন্যা-

য়রবচযাকিি অ্যাকসেস রনরচিত �িকত এবং ন্যায়রবচযাি প্ররিয়যাি 
সযাকথ রনিযাপকদ জর়িত থযা�কত সক্ম �কি।

এগুরিি উপরস্রত েরদ থযাক� তযােকি পুঞ্লশ ম্যোকনজোরকদর এই 
সেূ�গুঞ্লক� কর�োকর  ঞ্িকসকব ব্যবিোর �রকত পোকর এবং 
এ�ইসোকথ উদ্্ধতন �ম্�ত্োকদর রোরো এগুকলো অন্তি্ুতি 
�রোর জন্য উৎসোঞ্িত �রকত পোকর রঞ্দ কসখোকন এগুকলোর 
উপঞ্স্ঞ্ত নো থোক�।

৩৭  Kiah Rollings and Natalie Taylor, ‘Measuring police performance 
in domestic and family violence” for Trends & issues in Crime 
and Criminal Justice No. 367 December 2008 (Australian 
Government/Australian Institute of Criminology, 2008). 

    
    বোক্স 9

    ঝঁুঞ্� ব্যবস্োপনোর প্রমোণ-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্তর উ ঞ্তর জন্য সপুোঞ্রশ
36

পুরিকশি জন্ নযািীকদি রবরুকধে আইরপরভি ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং ঝঁুর� ব্বস্যাপনযাি রনকদ্রশ�যাকত (২০১৯), 
EIGE প্স্তযাব �কিকে যে ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা পে্কবক্কণ প্শযাসরন� উ স যথক� তথ্ অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত এবং 
ইউকিযাপীয় আইরন �যাঠযাকমযাি সযাকথ সম্রতি রভরত্কত তথ্ আিযাদযা �িযা উরচত:

 রিকপযার্ �িযা অপিযাকধি সংখ্যা এবং ধিন; 
 সরেন্সতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি সংখ্যা, বয়স এবং রিঙ্গ;
 তদন্ত �িযা মযামিযাি সংখ্যা; 
 রবচযািযাধীন ব্রক্তি সংখ্যা; 
 দরণ্ডত ব্রক্তি সংখ্যা। 

উপি , এটি রন্রিরখত নূ্ নতম প্কয়যাজনীয় তথ্ রবভযাজন অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত:

 সরেংসতযাি  রশ�যাি/জীরবত এবং অপিযাধীি রিঙ্গ;
 সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত এবং অপিযাধীি বয়স;
 সরেংসতযাি ধিন;
 সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি সযাকথ অপিযাধীি সম্প�্;
 যভৌগরি� অবস্যান; 
 অন্যান্ প্যাসরঙ্গ� �যািণ, যেমন জযারত, অক্মতযা এবং অন্যান্ দ্বরশষ্ট্ 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/principle-3-establishing-evidence-based-approach
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/principle-3-establishing-evidence-based-approach
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/principle-3-establishing-evidence-based-approach
https://eige.europa.eu/
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অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  স্যানীয় র�  
রবরভন্ন সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ প্রশক্কণি বযা আনষু্যারন� পিযামশ্ 
সংখ্যা। একত প্রতব ী ব্রক্ত, অভ্ন্তিীণভযাকব বযাস্তুচু্ত ব্রক্ত 
এবং সংখ্যািঘু সম্প্রদযাকয়ি প্রতরনরধত্ব�যািী দিগুরিক� প্যাসরঙ্গ� 
এবং সযাংসৃ্করত� রবষয়গুরিি উপি ইনপুর যদওয়যাি জন্ অন্তভ্ুক্ত 
�িযা উরচত েযা পুরিকশি ঝঁুর� মিূ্যায়কনি সময় রবকবচনযা �িযা 
উরচত। দকিি সদস্কদি প্রশক্কণি সময় আঞ্চরি� সযাংসৃ্করত� 
পযাথ্�্ এবং তযাকদি রনজ রনজ রনিযাপত্যা প্কয়যাজকনি পরিসি 
প্রত�রিত �কি তযা রনরচিত �িযাি জন্ প্কচষ্টযা �িযা উরচত।

  রথোরথতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  দকিি সদস্কদি দ্যািযা 
VAWG-যত েস্তকক্কপি সংখ্যাি সযাকথ �ম কদি দ্যািযা সঠি�ভযা-
যব সম্পণূ ্ঝঁুর� মিূ্যায়ন �ম ্পূিকণি অনপুযাত (রবকশষ �কি 
আইরপরভি যক্করে)। এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যাকে 
যবযাধগম্ ভযাষযায় পুরিশ �তরযা যেযাগযাকেযাগ �িকে যস রবষকয়ও 
এই সূচ�টি ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকব। প্রতররিয়যা প্দযা-
ন�যািী অর�সযাি, পদমে্যাদযা এবং ইউরনকরি রিঙ্গ অনসুযাকি ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন �কমি্ সংখ্যা রবরচ্ন্ন �িযা েকি অর�সযাি এবং এ�জন 
রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি গুণগত মযানক� প্-
ভযারবত �কি এমন অন্যান্ চি� (যভরিকয়বি) সম্পক�্ও তথ্ 
সিবিযাে �িকব।

  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  সযামযারজ�, স্যাস্্, এবং ন্যা-
য়রবচযাকিি অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি দ্যািযা সুপযারিশ�ৃত 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত, বনযাম  সুিক্যা ব্বস্যাগুরি 
সুপযারিশ�ৃত এবং/অথবযা সররিয়�িকণি জন্ অনকুিযাধ �িযা 
অনসুযাকি উপসংেযাি নযা েওয়যা পে্ন্ত  সুিক্যা ব্বস্যাগুরি সররিয় 
এবং প্কয়যাগ �িযা েকয়কে তযাি অনপুযাত। এই ব্বস্যাটি রনয়রমত 
এবং ধযািযাবযারে�ভযাকব নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যাি মিূ্যা-
য়ন �িযাি জন্ পুরিকশি অনশুীিকনি ধযািণযাক� (অন্তদৃ্ রষ্টক�) 
সেযায়তযা �িকব। 

  অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  
আরিমণ�যািীি দ্যািযা প্রতকশযাধ�/পুনিযাবরৃত্মিূ�, আপরত্জন� 
বযা িঙ্ঘকনি মযামিযাি সংখ্যাি যক্করে যা� অর�সযািকদি দ্যািযা 
সররিয় সুিক্যা ব্বস্যা এবং রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি শত�িযা েযাি.

38

রব�ল্পভযাকব, আরিমণ�যািী এবং যগ্�তযাি�ৃতকদি দ্যািযা প্রত-
যশযাধমিূ�/পুনিযাবরৃত্িমিূ� অপিযাধসে মযামিযাি সংখ্যাি যক্করে 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি সযাকথ সম্ত উপসং-
েযাকি নযা যপৌেঁযাকনযা পে্ন্ত প্কয়যাগ �িযা সুিক্যা ব্বস্যাি অনপুযাত। 
এই পরিমযাপ সুিক্যা ব্বস্যাগুরিি প্ভযাব সম্পক�্ ধযািণযা (অন্ত-
দৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকব েখন তযাকদি সমূ্পণর্ূকপ বযা আংরশ�ভযাকব 
প্কয়যাগ �িযা েকব বযা প্কয়যাগ �িযা েয় নযা। পরিমযাপ যথক� 
অনমুযান �িযা েয় যে  সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযায় ভু-
ক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ পুরিশক� সম্ত 
উপসংেযাকি যপৌেঁযাকনযাি মযাধ্কম সুিক্যা ব্বস্যা �যাে্�ি �িযাি 
স যাবনযা বযার়িকয় তুিকব।

  কসবোর পঞ্র� নো (ন�শো), বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন অং-
শীদোরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  স্যানীয় পুরিশ 
যসবযা প্দযাকনি মযাকনি উপি সম্পযারদত জরিপগুরি পুরিশ প্রত-
ররিয়যায় রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি স রষ্টি মযারেযা যবযাঝযাি 
জন্ মিূত রনিযাপদ আ য়ক�কন্দ্রি �ম�্ত্যাকদি এবং বযারসন্যা-
যদি  সযাকথ পরিচযারিত েয়। সেকেযারগতযাি পধেরতগুরিি সযাকথ 
রমি িযাখযাি জন্ এই ধিকনি সমীক্যাগুরি পুরিশ �যারঁ়ি স্তকি 
শুরু �িযা যেকত পযাকি েযাকত সমীক্যায় জযাতীয়, আঞ্চরি� বযা 
স্যানীয় য�ৌশিগত VAWG প্রতকিযাধ িক্্গুরি প্রত�রিত েয়। 
এই পরিমযাপ পুরিকশি আচিণ এবং মকনযাভযাব সম্পক�্ ধযািণযা 
(অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকব �যািণ তযািযা ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সুিক্যা রব�ল্প সম্পক�্ অবরেত �িকত পযািকব এবং 
তযাকদি রনিযাপদ আ য় অংশীদযািকদি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন �কি 
রদকত সক্ম েকব। এই সমীক্যাগুরিি মযাধ্কম পুরিশ �তরযা সং-
যবদনশীিতযা প্দশ্ন �কি যস সম্পক�্ তথ্ খুকঁজ যবি �িযা 
উরচত, উদযােিণস্রূপ, েখন এ�জন মযা আ য় য�কন্দ্র থযাক� 
তখন রশশুকদি �ী েয় যস সম্পক�্ সঠি� তথ্ প্দযান �িকত 
সক্ম েওয়যা এবং যেসব রশশুক� আত্ীয়স্জনকদি সযাকথ থযা�কত 
েকব এবং েযািযা সু্ককি প়িযা চযারিকয় েযাকচ্ তযাকদি দ্দরন� সুিক্যা 
ব্বস্যা �ী যদওয়যা তযা সম্পক�্ তথ্।

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  ব্রক্তগত ঝঁুর� উপিরব্ধ 
এবং সুিক্যা ব্বস্যাি জন্ বরেিযাগত সংস্যাি �যাকে যি�যাকিকিি 

৩৮  িযাওরিংস এন্ যরিি (২০০৮) প্স্তযাব �কিকেন যে পুরিশ  এ�টি 
স যাবনযা রেসযাকব এ�ই ঠি�যানযায় বযাি বযাি উপরস্রত হ্যাস �িযাক� এ�টি  
সূচ� ব্বেযাি �কি, �যািণ এখযাকন পূব্বত  পুরিরশ েস্তকক্প এ�টি 
ইরতবযাচ� প্ভযাব য�কি থযা�কত পযাকি। যিখ� আিও যেযাগ �কিকেন যে 
এই পযাি�িম্যান্স পরিমযাপক� সমকয়ি সযাকথ সযাকথ ট্্যা� �িকত েকব েযাকত 
পরিবযাকিি বযািবযাি উপরস্রতি অনপুযাত �মকে র�নযা এবং পুরিকশি �যাকে 
থযা�যা রবদ্মযান পরিসংখ্যানগত তথ্ ব্বেযাি �কি এরযা পরিমযাপ �িযা 
যেকত পযাকি। ‘See ‘Measuring Police Performance in Domestic 
and Family Violence’ (2008) ।

   
 “আমযাকদি পে্কবক্ণ 
অনসুযাকি, সকচতনতযা 
বরৃধেি প্রশক্ণগুরি আিও 
�যাে্�িভযাকব েয় েরদ 
যসগুরি উপস্যাপন �িযা 
যগযাষ্ীি যিযা�কদি দ্যািযা 
পরিচযারিত েয়, েযািযা 
তযাকদি রনকজি জীবকনি 
অরভজ্তযা সম্পক�্ �থযা 
বকি।”

একিনযা িযাকতযাই, 
   যপ্যাগ্যাম ম্যাকনজযাি (ইউএন উইকমন, যমযাক যাভযা) 
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রবষকয় পিযামশ্ যনওয়যা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যাকদি সংখ্যাি সযাকথ
সম্পর�্ত VAWG সম্পর�্ত যগ্তিযাকিি সংখ্যা। তথ্ সংগ্কেি 
যক্করে এই তথ্টি সব্রন্ স্তকিি তথ্ রেকসকব রবকবচনযা �িযা 
উরচত এবং তথ্ সংগ্কেি জযাতীয় ব্বস্যাি সযাকথ খযাপ খযাওয়যা-
যনযাি জন্ পুরিশ �যারঁ়িকত এই তথ্ সংগ্ে �িযা উরচত।

  সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োগুঞ্লর সোকথ 
সংকরোগ স্োপন  অন্যান্ স্যানীয় অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান-
�যািী বযা অংশীদযািকদি সযাকথ পরিচযারিত সমীক্যা যথক� সুিক্যা 
ব্বস্যায় পুরিশ দ্যািযা  প্কয়যাগ�ৃত ইরতবযাচ� ধযািণযাি বযারষ্� 
বরৃধে। যি�যাকিি য�যাঅরি্কনশন যপ্যাকরযা�ি এবং সকব্যাত্ম অন-ু
শীিনগুরিক� সম্যান �িকত এবং যমকন চিযাি যক্করে এই পরিমযা-
যপি বযাইকিি উ স সম্পক�্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) যদওয়যা উরচত। 
িযাওরিং এর অি (২০১৮) তযাকদি গকবষণযায় উকলেখ �কিকেন 
যে, সযাধযািণভযাকব, ঝঁুর� মিূ্যায়কনি যক্করে উকলেখকেযাগ্ মযারেযায় 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি  স রষ্ট  অজ্ন 
�িকত পযাকি রন।

39

িযাওরিং এর অি আিও যেযাগ �কিকেন
যে যেযাগ �কিকেন যে এই রুিসগুরিি  (সিঞ্জযামগুরিি) সযাকথ 
ক্রতগ্স্কদি / যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি েতযাশযা তযাকদি রনিযাপত্যা 
রনরচিত �িযাি জন্ য�ন গুরুত্বপূণ ্রেি তযা যবযাঝযাি অভযাব 
যথক� উ ূত েকত পযাকি; এইভযাকব, পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজ-
নীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি রনরচিত �িকত েকব যে ক্রতগ্স্তিযা 
প্ররিয়যাটি বঝুকে এবং সমথ্ন �িকে।

40

৩৯  Dowling, C., Morgan, A., Boyd, C., Voce, I., ‘Police 
Domestic Violence: A Review of the Evidence’, Australian 
Institute of Criminology, Research Report 13 (2018)।

৪০ Ibid
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ক�স টেোঞ্ি

রতুিরোকজ্যর ি্যোশ ঞ্রস্ অ্যোকসসকমটি টুলকসর  
পর্োকলোেনো
VAWG অপিযাকধ সযা়িযা যদওয়যা স�ি �ম�্ত্যাকদি মযান এবং 
যপ্যাকরযা�কিি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযাি সঠি� দক্তযা 
িকয়কে তযা রনরচিত �িযা পুরিশ বযারেনীি জন্ প্যায়শই চ্যাকিকঞ্জি 
েয় েযাকত B-SAFER এবং DASH-এি মকতযা রুিসগুরি (সিঞ্জযা-
মগুরি), উদযােিণস্রূপ, সম্পণূভ্যাকব তযাকদি যক্করে প্কয়যাগ �িযা 
েয়। । 

প্�ৃতপকক্, ইউক�কত পুরিশ বযারেনী দ্যািযা ব্যাপ�ভযাকব ব্বহৃত 
DASH মকিকিি

41

 ২০১৬ সযাকিি এ�টি পে্যাকিযাচনযায় যদখযা যগকে 
যে  IPV ঘরনযাগুরিকত েস্তকক্কপি সময়  মকিিটি বযাস্তবযায়কনি 
যচষ্টযা �িযাি সময় ন্টিযাইন পুরিশক� সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে অকন� 
চ্যাকিকঞ্জি সম্খুীন েকত েকয়রেি। চ্যাকিঞ্জগুরি েি রন্রুপতঃ

42

 েরদও পুরিশ এবং অংশীদযাি উভকয়ি �যাে যথক� ঝঁুর� মিূ্যা-
য়কনি জন্ ব্যাপ� সমথ্ন রেি, DASH ঝঁুর�ি রুিসটি  (সি-
ঞ্জযামটি) ন্টিযাইকন ধযািযাবযারে�ভযাকব প্কয়যাগ �িযা েয়রন; 

 অর�সযািিযা �খনও �খনও �ম ্জমযা নযা যদওয়যাি রসধেযান্ত যনয়যা, 
রনরদ্ষ্ট প্ গুরি পরিবরত্ত �িযা বযা বযাদ যদওয়যা এবং �খনও 
�খনও তথ্গুরি এ�টি অসঙ্গত বযা অসমূ্পণ ্উপযাকয় যি�ি্ �িযাি 
জন্ স্রবকবচনযামিূ� ক্মতযা ব্বেযাি �কি;

 প্যাথরম� প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় বত্মযাকন  DASH রুিকস 
থযা�যা ২৭-আইকরকমি সবগুরি  তথ্ রজজ্যাসযা �িযাি প্কয়যাজন 
যনই। বত্মযান আ�যাকি, DASH অনশুীিকন �যারঁ� যদওয়যা েকচ্ 
এবং যসক�ন্যারি ঝঁুর� মিূ্যায়ন�যািীকদি �যাকে অসযামঞ্জস্পূণ ্যিরযা 
সিবিযাে �িযা েকচ্;

 পুরিশ �ম�্ত্যা ও �ম কদি ঝঁুর� মিূ্যায়কনি প্যাথরম� ও মযা-
ধ্রম� উভয় পে্যাকয়ই অপিযাধমিূ� অপিযাধ এবং রবকশষ �কি 
শযািীরি� সরেংসতযা এবং আঘযাকতি ঘরনযাক� প্যাধযান্ রদকত যদখযা 
যগকে;

এই পে্কবক্ণগুরিি উপি রভরত্ �কি, পে্যাকিযাচনযাটিকত DASH-এি 
ভরবষ্ত আপকির �িযাি জন্ র�েু সুপযারিশ প্দযান �কিকে, েযা 

৪১ The Domestic Abuse, Stalking and ‘Honour’-Based
Violence (DASH 2009) Risk Identification, Assessment 
and Management Model was implemented across all police 
services in the UK from March 2009, having been accredited 
by ACPO Council, now known as National Police Chief 
Council (NPCC). See DASH Risk Model https://www.
dashriskchecklist.co.uk/

৪২ Risk-led policing of domestic abuse and the DASH risk 
model. Amanda L. Robinson, Andy Myhill, Julia Wire, Jo 
Roberts and Nick Tilley for the College of Policing (2016) 
https://pdf4pro.com/amp/view/risk-led-policing-of-domestic-
abuse-and-the-dash-risk-model-480cf9.html

যবরশিভযাগ যক্করে প্কেযাজ্ েকত পযাকি, েরদ নযা েয়, তকব ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন মকিি এবং �যাঠযাকমযা যক্করে প্কেযাজ্ েকত পযাকি। DASH 
পে্যাকিযাচনযা যথক� অনপু্যারণত েকয় পুরিরশং-এ ঝঁুর� মিূ্যায়ন 
অনশুীিকনি জন্, রবকশষ �কি DASH-এি ভরবষ্কতি ব্বেযাকিি 
প্ভযাব রনণক্য়ি জন্  সুপযারিশগুরিি এ�টি  তযারি�যাটি , রনক্ 
প্দযান �কি  েকয়কে:
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 ঝঁুঞ্�পণ্ূ পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য এ�টি প্রমোণ-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্তর প্র-
কয়োজন  এটি রবকশষভযাকব ঝঁুর� মিূ্যায়ন, সনযাক্ত�িণ এবং ব্-
বস্যাপনযা সম্পর�্ত প্রশক্ণ দ্যািযা সমরথ্ত েওয়যা প্কয়যাজন। পুরিশ 
বযারেনীি উরচত অনযানষু্যারন� চযা রি�যািীন রশক্ণ �রমকয় আনযাি 
যচষ্টযা �িযা েযা প্রশক্কণি অনপুরস্রতকত ঘরকত থযাক�। ত্বিযাবধযান 
এবং মতযামত েযা যেক�যাকনযা রশক্ণক� শরক্তশযািী �িকত পযাকি তযাি 
প্চিন বযা়িযাকনযা  প্কয়যাজন। .

 জবরদঞ্স্তমলূ� ঞ্নয়ন্ত্রণ সম্পক�্ িোরণো ঝঁুঞ্�পণ্ূ পদ্ধঞ্তর 
মকি্য প্রঞ্তস্োপন �রো প্রকয়োজন  পযারিবযারি� রনে্যাতকনি রবরভন্ন 
রদ� যসই ঘরনযাগুরিকত প্রতররিয়যা জযানযাকনযা অর�সযািকদি আিও 
ভযািভযাকব যচনযা দি�যাি। পযারিবযারি� েত্যা�যাকণ্ডি জন্ জবিদরস্ত-
মিূ� রনয়ন্ত্রণ এ�টি গুরুত্বপূণ ্ঝঁুর�ি �যািণ রেকসকব রবরভন্ন গকব-
ষণযায় ইরঙ্গত �িযা সক্বিও, পুরিশ প্যায়ই ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযাি সময় 
জবিদরস্তমিূ� রনয়ন্ত্রকণি তযা পে্ক� পুকিযাপুরি স্ী�ৃরত যদয় নযা।

 টিলোইন অঞ্�সোরকদর জন্য  প্র ত �রো সংকশোঞ্িত ঝঁুঞ্�র 
টুলস এ আপঞ্তিজন� আেরকণর িরণগুঞ্লর উপর কবঞ্শ কজোর 
কদওয়ো উঞ্েত  এ�টি  য�যা�যাসি ন্টিযাইন রুিস  অর�সযািকদিক� 
ঘরনযা-চযারিত মযানরস�তযা যথক� দকূি সরিকয় আিও �যাে্�িভযাকব  
জবিদরস্তমিূ� রনয়ন্ত্রণসে আপরত্জন� আচিকণি ধিণগুরি সনযাক্ত 
�িযাি রদক� পরিচযারিত �িকত পযাকি।

 ঞ্বকশষ  প্রঞ্শক্ষণপ্রোপ্তকদর দ্োরো আরও পু োনপুু  ঝঁুঞ্�
েোঞ্িদো মূল্যোয়ন �রো সবকেকয় িোল  এ�টি অত্ন্ত রনয়রন্ত্রত 
অপিযাধীি যপ্ক্যাপকর স যাব্ উচ্চ-ঝঁুর�ি �যািণগুরি (যেমন অপ-
িযাধীি যথক� পৃথ�ী�িণ) রনধ্যািকণি জন্ VAWG রবকশষজ্কদি 
প্কয়যাজন৷ চিমযান রনে্যাতকনি যক্করে �কিযা-আপ পদকক্কপি রসধেযান্ত 
যনওয়যাি যক্করে প্কয়যাজনীয় পে্যাতি রভরত্ রেসযাকব আিও পু যানপুু-
 ঝঁুর�/চযারেদযা মিূ্যায়ন পরিচযািনযা �িযাি জন্ তযািযা সবকচকয় 

এরগকয় আকে । পুরিকশি ভূরম�যা এবং �যাঠযাকমযাক� অবশ্ই প্যা-
থরম� ঝঁুর� মিূ্যায়কনি সমকয়যাপকেযাগী এবং শরক্তশযািী পে্যাকিযাচনযা 
এবং রবকশষজ্ সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিকত সময়মত যি�যাকিি সমথ্ন 
�িকত েকব ।

৪৩ Ibid.

https://www.dashriskchecklist.co.uk/stalking/
https://www.dashriskchecklist.co.uk/honour-based-abuse/
https://www.dashriskchecklist.co.uk/honour-based-abuse/
https://www.dashriskchecklist.co.uk/
https://www.dashriskchecklist.co.uk/
https://pdf4pro.com/amp/view/risk-led-policing-of-domestic-abuse-and-the-dash-risk-model-480cf9.html
https://pdf4pro.com/amp/view/risk-led-policing-of-domestic-abuse-and-the-dash-risk-model-480cf9.html
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আইরপরভ ঝঁুর� মিূ্যায়কন যপশযাদযাি 
রবচক্ণতযাি গুরুত্ব সম্পক�্ ইউএ-
নরপওএি-এি যি�যাকিকন্সি মকতযা, 
DASH পে্যাকিযাচনযা সুপযারিশগুরি 
শুধুমযারে আইরপরভি যক্করে ঝঁুর� 
মিূ্যায়কনি জন্ প্কয়যাজনীয় 
দক্তযাি অরধ�যািী পুরিশ 
অর�সযািকদি গুরুত্বক�ই শরক্তশযািী 
�কি নযা, বিং এ�জন রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা এবং তযাকদি রন�রযা-
ত্ীয়কদি রনিযাপত্যাি জন্ প্কচষ্টযাক� 
যেন নযা �মযাকনযা েয় যসই জন্ 

পে্যাতি প্রশক্ণ এবং পে্কবক্কণি জন্ রবরনকয়যাগ �িযাি উপি 
গুরুত্ব আকিযাপ �কি । 

VAWG-এি যক্করে আইনী ও যবআইরন উভয় ধিকনি আক য়যাক ি 
ব্বেযাি ও রবস্তযাকিি জন্ প্রশক্ণ ও পে্কবক্ণক� সম্প্রসযারিত 
�িযা উরচত। েরদও যেযার অ  এবং েযাি�যা অক ি অপব্বেযাি 
েুক্তিযাকজ্ ব্যাপ�ভযাকব নযাও েকত পযাকি, অন্যান্ অকন� যদকশ এবং 
অঞ্চকি, রনে্যাতন�যািীিযা ক্মতযা প্কয়যাগ �িকত এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবতকদি উপি রনয়ন্ত্রণ আকিযাপ �িকত আক য়যাক ি 
মযািযাত্� অপব্বেযাি �িকে - েযাি জন্ এ�টি রনরদ্ষ্ট প্যারতষ্যা-
রন� প্রতররিয়যা প্কয়যাজন।

যেযার অ  এবং েযাি�যা অক ি মকধ্ যেযাগসূরে সম্পক�্ বরধ্ত 
প্যাসরঙ্গ� সকচতনতযা এ�টি পুরিশ সংস্যাি মকধ্ সরেংসতযাি প্�ৃরত, 
এি �যািণ এবং পরিণরত এবং �ীভযাকব এটি নযািী ও যমকয়কদিক� 
রভন্ন এবং অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি যস সম্পক�্ অবরেত 
ধযািণযাি অংশ েওয়যা উরচত। আইরপরভ যপ্ক্যাপকর আক য়যাক ি 
উপরস্রত ভুক্তকভযাগীকদি জন্ মযািযাত্� পরিণরতি ঝঁুর�ক� উকলে-
খকেযাগ্ভযাকব বরৃধে �কি। ।

এই রবষকয়, দরক্ণ পূব্ ও পূব্ ইউকিযাপ র য়যারিংেযাউস �ি 
�ক যাি অ� স্ি আমস্ অ্যান্ িযাইর ওকয়পনস (SEESAC) 
দযা রমস ইউজ অ� �যায়যাি আমস্ ইন দকমর � ভযাকয়যাকিন্স ইন 
সযাউথ ই  ইউকিযাপ �যা  �্যা স (২০১৯) রবষকয় তযাকদি 
প্�যাশনযায় আঞ্চরি� রনকদ্রশ�যা প্দযান �কিকে, েযা দরক্ণ-পূব্ 
ইউকিযাকপ SEESAC রনি ী�িণ এবং অ  রনয়ন্ত্রণ �যাে্রিকমি 
সমথ্কন ইইউ  �যাউরন্সি রিরসশন (CFSP) ২০১৬/২৩৫৬ এি 
মযাধ্কম ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন দ্যািযা সমরথ্ত েকয়রেি
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৪৪  Misuse of Firearms in Domestic Violence in South East 
Europe: Fast Facts (2019), South Eastern and Eastern 
Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light 
Weapons (SEESAC), see: https://www.seesac.org/f/docs/
News-SALW/Misuse-of-firearms-in-SEE_ENG_WEB_FINAL.pdf

https://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Misuse-of-firearms-in-SEE_ENG_WEB_FINAL.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Misuse-of-firearms-in-SEE_ENG_WEB_FINAL.pdf
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সংকরোজনী-

 ( ) টে্যোন্োি্ ঝঁুঞ্� এবং ঞ্বপদ  মলূ্যোয়ন

প্রোণঘোতী ঝঁুঞ্� এবং পনুরোবঞৃ্তিমলূ� সঞ্িংসতোর ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন
45

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িওয়োর পব্ূ 
অবস্ো

 িোমলোর িরন, তী তো এবং মোত্রো (ঞ্ ক�োকয়ঞ্ ) 

 সো ঞ্ত� িোমলোর তোঞ্রখ 

 আকগর িোমলোয় গুরুতর জখকমর ঞ্ববরণ 

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির অতীত সঞ্িংসতোর ইঞ্তিোস এবং প্র�ৃঞ্ত

  েলমোন িয়িীঞ্ত, জবরদঞ্স্ত এবং সঞ্িংসতোর ক�োন িরণ (প্যোটোন্) আকছ ঞ্�  

 এই িরকণর অপরোি �োরো �রকছ এবং �োর ঞ্বরুকদ্ধ  

 সঞ্িংসতোর তী তো �তটো  

 �োরো আিত িকয়কছ এবং ঞ্�িোকব  

 ক� িয় কপকয়কছ এবং ক�োন উপোকয়  

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি ঞ্� গি্োবস্োয় বো জ  কদওয়োর পরপরই লোঞ্ ত 
িকয়ঞ্ছল

 সরুক্ষোর জন্য বত্মোন বো অতীকতর আকদশ 

  পব্ূবত  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর অঞ্িকরোগ খোঞ্রজ �রো িকয়কছ, পঞু্লশ বো প্রঞ্সঞ্�উটর 
অঞ্�কসর সোকথ পকূব্র পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর করোগোকরোগ

অপরোিীর মোদ� এবং মকদর  
অ্যোলক�োিল সমস্যো

 অ্যোলক�োিল বো মোদ� কসবন

অপরোিীর ঞ্বমু �োরী  ঞ্নয়ন্ত্রণ-
�োরী আেরণ এবং অত্যঞ্ি� ষ্ো

 অপরোিীর দ্োরো ষ্োঞ্ন্বত বো ঞ্নয়ন্ত্রণ�োরী আেরণ

 ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিক� িয় কদখোকনো রঞ্দ কস সোিোর্য েোয়

  আেরণ ঞ্নয়ন্ত্রকণর প্র�ৃঞ্ত  িঞ্বষ্যকত আঘোত বো মতুৃ্যর মঞ্� (রত কবঞ্শ ঞ্নঞ্দ্ষ্ট মঞ্�, 
ঝঁুঞ্� তত কবঞ্শ), অ  ব্যবিোকরর মঞ্�, ঞ্শ  অপিরণ বো কদখো �রোর অঞ্ি�োর অস্ী-
�োর �রোর মঞ্�, প্র�োকশ্য এবং অন্যকদর উপঞ্স্ঞ্তকত মঞ্� কদওয়ো

  ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিক� প্রঞ্সঞ্�উশকন অংশগ্রিণ কথক� ঞ্বরত রোখকত �ী িরকনর 
মঞ্� বো জবরদঞ্স্ত ব্যবিোর �রো িকয়কছ

 �োরো েলমোন মঞ্� এবং জবরদঞ্স্তর জন্য সবকেকয় কবঞ্শ ঝঁুঞ্�পণ্ূ  

অপরোিীর মোনঞ্স� স্োকস্্যর 
ইঞ্তিোস (অথ্োৎ আ ঘোতী িোবনো, 
পঞ্র� নো, মঞ্� এবং অতীত 
প্রকেষ্টো)

 অপরোিীর দ্োরো িত্যো বো আ িত্যোর মঞ্�

 অপরোিীর িতোশোর প্রমোণ 

 অপরোিীর িীতু ঞ্েন্তোর প্রমোণ 

 অপরোিীর মোনঞ্স� স্োস্্য বো মোনঞ্স� সমস্যোর ইঞ্তিোস 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .
d . d i d i db i i i i d

girls.pdf	 .

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
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ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিক� 
বো তোর সন্তোনকদর িত্যো �রোর 
অপরোিীর মঞ্�

 সঞ্িংসটোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্�্যক� বো ঞ্শ কদর ক্ষঞ্ত �রোর মঞ্�

 অপরোিী ঞ্� ঞ্শ কদর ক্ষঞ্ত �করকছ, রঞ্দ তোই িয়, ক�োন উপোকয়  

 অপরোিী ঞ্� ঞ্শ কদর ক্ষঞ্ত �রোর মঞ্� ঞ্দকয়কছ  ঞ্� উপোকয়

  িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি ঞ্� িয় পোন কর ঞ্নর্োতন�োরী প্রঞ্সঞ্�উটরকদর সিকরো-
ঞ্গতোর প্রঞ্তকশোি ঞ্িকসকব ঞ্শ কদর ঞ্নকয় রোকব

 ঞ্শ রো ঞ্� অপরোি বো অন্যোন্য সঞ্িংসতো বো মঞ্�র সোক্ষী ঞ্ছল  

বোঞ্ডর বোইকর পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত 
অপরোিীর সঞ্িংসতোর ব্যবিোর

  অপরোিীর পব্ূ অপরোিমলূ� ইঞ্তিোস, এবং অন্যোন্য ঞ্বেোরোিীন অঞ্িকরোগ আকছ 
ঞ্�নো 

  অন্যকদর প্রঞ্ত অতীত সঞ্িংসতোর ইঞ্তিোস এবং প্র�ৃঞ্ত (করমন পকূব্র সম্পক�্ ব্যঞ্তির 
সোকথ সঞ্িংসতোর ইঞ্তিোস) 

ক্মবি্মোন সঞ্িংসতো বো িয় 
কদখোকনোর প্রমোণ

  ছ কবশী আেরণ  অ  ব্যবিোর  করৌন ঞ্নর্োতন  প্রোণীর ঞ্নর্োতন  সম্পঞ্তির ক্ষঞ্ত বো 
িঞ্বষ্যকতর সম্পঞ্তির ক্ষঞ্তর মঞ্�  ঞ্জঞ্মি �রো  বয়স, অক্ষমতো, গি্োবস্োর �োরকণ 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তির দব্ুলতো বঞৃ্দ্ধ পোয়

অপরোিীর বন্দ�ু এর দখল, প্রকব-
শোঞ্ি�োর, পঞ্রঞ্েঞ্ত এবং মু তোর 
মোত্রো

 পনুরোয় অক  প্রকবশোঞ্ি�োর অক র প্রোপ্যতো 

আদোলকতর ঞ্নয়ম মোনোর কক্ষকত্র 
অপরোিীর প্রবণতো

 আদোলকতর আকদশ লঙ্ঘকনর কর�ি্

 ঞ্প্র- োয়োল ঞ্রঞ্লজ বো প্রকবশন ঞ্নয়ম অনসুরণ �রকত ব্যথ্তোর কর�ি্ 

 ঞ্েঞ্�ৎসো �ম্সঞূ্েকত পকূব্র অংশগ্রি

সম্পক�্র অবস্ো   সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তি এবং অপরোিী ঞ্� পঞ্রবোর কথক� আলোদো বো ঞ্বঞ্

 সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তি ঞ্� পোঞ্লকয় রোওয়োর প্রঞ্ক্য়োয় আকছ

 পোঞ্রবোঞ্র� বো অন্য আদোলকতর মোমলোর অবস্ো ঞ্�  

  আস  ক �-আপ, ঞ্বক দ বো ঞ্িকিোস্ িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি দ্োরো রু  ঞ্শ  
কি�োজকত আস  পঞ্রবত্ন এবং অথবো ঞ্ি�টিম কবঁকে রোওয়ো ব্যঞ্তির বোসোয় আস  
পঞ্রবত্ন
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সমথ্ন এবং সিোয়তো
রঞ্দ আমরো কমকন ঞ্নই কর নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো মকূল রকয়কছ অসমতো, রো 

আমোকদর সমোকজ কগঁকথ আকছ এবং ঞ্ব ব্যোপী অব্যোিত িোকব েলমোন , তোিকল আমোকদর 
এটোও ঞ্বকবেনো �রো উঞ্েত কর নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সব িরকনর সঞ্িংসতো আসকল 
‘ক্ষঞ্ত�র অি্যোস  অথ্োৎ ক্ষঞ্ত �কর এমন অনশুীলন। তোরপকরও আমরো রঞ্দ এই ক্ষঞ্ত�োর� 
অনশুীলনগুঞ্লক� ঞ্তকি্যর সোকথ সংরতুি �রকত েোই তোিকল আমোকদর প্রথকম ঞ্নকজকদরক� 
ঞ্জ োসো �রকত িকব ঞ্বসৃ্ততিোকব প্রঞ্তস্োঞ্পত ববষকম্যর কেকয়  ‘ ঞ্তি্যবোিী  আর ঞ্� িকত 
পোকর

মোরোই লোরোঞ্স (নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো ব  �রো আইনজীবী, �ম , পরোমশ্দোতো এবং ঞ্শক্ষোঞ্বদ)
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এই অধ্যাকয়ি িক্্সমেূ/ 
উকদেশ্সমেূ

প্রকয়োগকরোগ্য, ঞ্নি্ুল, অ্যোকক্সসকরোগ্য এবং ব্যোপ�িোকব তথ্য 
প্রদোকনর মোি্যকম পঞু্লশ ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-এর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিকদর  

োত অবঞ্িত ঞ্সদ্ধোন্ত কনওয়োর জন্য ক্ষমতোঞ্য়ত �করকছ। 

  পুরিকশি উরচত সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি রন�র তদন্ত প্ররিয়যা ব্যাখ্যা �িযা এবং রবচযাি 
প্ররিয়যাি প্রতটি পে্যাকয় তযাকদি জযানযাকনযা;

  অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীি সযাকথ সেকেযারগতযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে্�ি সযােযাে্ এবং 
সেযায়তযা প্দযাকনি পযাশযাপযারশ পুরিশ তদকন্তি মিূ ভূরম�যাি উপি দরৃষ্ট রনবধে /য�যা�যাস �িকত পযাকি এই 
রবষয়টি রনরচিত �িযাি জন্ গুরুত্বপূণ।্ করক�োন সিকরোঞ্গতোর অগ্রোঞ্ি�োর িল এ�জন সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তির েোঞ্িদো কমটোকনো

  পুরিকশি ভূরম�যা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি রবচযাি �িযা নয়, এবং এি জন্ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম�্ত্যাকদি য�যাকনযা পক্পযারতত্ব বযা বযঁাধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইপ) দ্যািযা প্ভযারবত েওয়যা উরচত নয়।;

  েখন পুরিশ সযােযাে্ এবং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� রবসৃ্ততভযাকব যদকখ, তখন এটি VAWG-এি রশ�যাি/
জীরবতকদি পুরিশক� সেকেযারগতযা �িযাি ক্মতযা প্দযান �কি;

  পুকিযা প্ররিয়যা জকু়ি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ আস্যা দ্তরিি 
সমযাথ্�;

  পুরিশ এবং অন্যান্ অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি উরচত ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি তযাকদি 
দব্ুিতযাক� শযািীরি� বযা মযানরস� দব্ুিতযাি সমযাথ্� রেসযাকব যদখযাি পরিবকত্ ক্মতযায়কনি অংশীদযাি রেসযাকব 
যদখযা;

  VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি সযােযাে্ এবং সেযায়তযাি প্কয়যাজনীয়তযা  অনধুযাবকনি সময় প্যাসরঙ্গ� অবস্যা 
সম্পক�্ পুরিকশি অবরেত থযা�যা গুরুত্বপূণ;্

  স�ি অরভেুক্ত অপিযাধীকদি প্রত সম্যান ও মে্যাদযা প্দশ্ন �িযা উরচত, রবকশষ �কি নযািী এবং 
যমকয়কদি, েযািযা রনকজিযাই রশ�যাি েকয়কেন এবং/অথবযা আইকনি �যাকে িকয়কেন।

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ পকয়টিসমিূ
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ভূরম�যা
ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-এর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিকদর পঞু্লঞ্শ সোিোর্য এবং সিোয়তো তদন্ত প্রঞ্ক্য়োর এ�টি অঞ্বক দ্য অংশ 
এবং ঘটনো ঘটোর প্রোথঞ্ম� পর্োয় কথক� রু িয় এবং ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়ো জকুড েলমোন থোক�। এই প্রোথঞ্ম� পর্োকয়ই 
পঞু্লশক� তদকন্ত ঞ্ি�টিম কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর অথ্পণ্ূ অংশগ্রিকণর জন্য সঞ্ক্য়িোকব পঞ্র� নো �রকত িকব। 
ঞ্বঞ্ি  গকবষণোয়1 কদখো কগকছ কর িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো িঞ্বষ্যকত সঞ্িংসতো করোি �রকত এবং আক্মণ-
�োরীকদর ঞ্বেোকরর মকুখোমঞু্খ �রোর কক্ষকত্র কবশী আগ্রিী িকব রঞ্দ পঞু্লশ �ম্�ত্োরো তোকদর অঞ্ি�োর এবং আইনী 
ঞ্ব� গুঞ্ল সম্পক�্ এ�টি কবোিগম্য, অ্যোকক্সসকরোগ্য এবং সমিোনজন�িোকব সঠি� এবং সমকয়োপকরোগী তথ্য 
প্রদোন �কর।

রন্রিরখত অধ্যায়টিকত যসই সমস্ পুরিশ পরিচযাি�কদি রনকদ্রশ�যা
প্দযাকনি উপি দরৃষ্ট রনবধে েযািযা অরভেুক্ত আইকনি তদকন্ত 
রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি 
জন্ তযাকদি দকিি সক্মতযা যজযািদযাি �িকত চযাকচ্, যসইসযাকথ 
রভ�টিম এবং তযাি রন�রবত , পরিবযাি, সযাক্ী এবং অন্কদি 
রবরুকধে আিও সরেংসতযা প্রতকিযাধ �িকত চযাকচ্।

প্দত্ রনকদ্রশ�যাটি রবকশষভযাকব রবকলেষণ �িকব VAWG-এি 
রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ অথ্পূণ্ অংশগ্েকণি অথ্ �ী এবং  

১  উদযােিণ স্রূপ, যনপযাকি যনকযা পে্যাকি বহু-যনকিি যিঙ্গ রিরি� সি-
রেংসতযাি প্িতররিকযা  প্�কিি প্ক� সমযারিি মকূেযাকক প্িতিবদকি যি-
ঙ্গ-রিরি� সিরেংসতযাি প্িতররিকযা যযাকযািত যনপযাকী যযািী পুকিশ অরিসযা-
িিদি রূিম�যা নদখুক: প্ক��যাকতঃ ২০০৯ আগ - ২০১৯ যকুযাই, যযািীি 
িবরুকি সিরেংসতযা যিমকূে রসংরযান্ত ট্যা  রযান্ দ্যািযা সমিথেত। আিও 
নদখুক- Also see Wilson, S., & Jasinski, J. (2004). Public 
satisfaction with the police in domestic violence cases: The 
importance of arrest, expectations, and involuntary contact. 
American Journal of Criminal Justice, 28, 235–254, Nathan 
Birdsall, Stuart Kirby & Michelle McManus (2017) Police–
victim engagement inbuilding a victim empowerment approach 
to intimate partner violence cases, Police Practice and 
Research, 18:1, 75-86., Hohl, K., Bradford, B., & Stanko, 
E. (2010). Influencing trust and confidence in the London 
metropolitan police: Results

তযািযা যে সমথ্ন এবং সেযায়তযা প্যাতি েয় তযাি রবষকয় রসধেযান্ত 
গ্েকণি প্ররিয়যায় তযাকদি ক্মতযায়কনি সযাকথ জর়িত স�কিি জন্ 
আিও ভযাি �িযা�ি রনরচিত �িকত পযািকব।। অন্যান্ অধ্যা-
য়গুরিি মকতযা, পযাঠ�ক� এই অধ্যাকয়ি সযাকথ, মরিউি-৩: ন্যা-
য়রবচযাি ও পুরিরশং-যথক� অপরিেযাে্ পরিকষবযা-৯ ‘সেযায়তযা এবং 
সযােযাে্’ যদখযাি সুপযারিশ �িযা েকচ্।

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো 
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )

আপরন এবং আপনযাি �ম কদি রবকবচনযা �িকত েকব যে আপরন 
VAWG-এি এ�টি ঘরনযা সম্পক�্ অবরেত েওয়যাি মেূুত্ যথক� 
প্কত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি ব্রক্তগত চযারেদযা 
যমরযাকত আপরন �ী সেযায়তযা এবং সযােযাে্ প্দযান �িকত পযাকিন।

রভ�টিম/সযািভযাইভযাি-য�রন্দ্র� পধেরত তদকন্তি অগ্গরতি সযাকথ 
সযাকথ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� তদকন্তি অগ্গরত সম্পক�্ 
অবরেত �িযাক� গুরুত্ব রদকয়কে। এটি রনরচিত �িবযাি জন্, এই 

 UNMIT/বযান্যারি্কনযা যসযায়যাকিকসি েরব যসৌজকন্ (রতমি-যিকস্ত)
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বক্স-  

ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্তর (ইউক�) জন্য পোঞ্রবোঞ্র� ঞ্লয়োকজোঁ অঞ্�সোর ( ›)

�্যারমরি রিয়যাকজযান অর�সযাি (FLO) েি তদন্ত দকিি এ�টি অরবকচ্দ্ অংশ রেরন আদযািকতি প্ররিয়যা যশষ নযা েওয়যা পে্ন্ত তদন্ত 
প্ররিয়যা জকু়ি পরিবযািক� সমথ্ন �কি। তযাি ভূরম�যা েি রসরনয়ি তদন্ত�যািী অর�সযািক� (‹SIO ) সেযায়তযা �িযা এবং তদকন্তি 
অগ্গরত সম্পক�্ পরিবযািক� অবরেত �িযা।

এই পদটি প্যাথরম�ভযাকব ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিবযাকিি সযাকথ পুরিকশি যেযাগযাকেযাকগি অভযাকবি প্রতররিয়যা রেসযাকব দ্তরি 
�িযা েকয়রেি, েযা তদকন্ত �যাঁ� (সমস্যা) দ্তরি �িকতযা, যনরতবযাচ� রমরিয়যা রিকপযার্ প্�যাশ �িকত এবং �খনও �খনও রবচযািযাধীন 
রবষয় েওয়যা সক্বিও পুরিশক� তথ্ নযা রদকয় রমরিয়যাক� সিবিযাে �িযাি প্ররিয়যাক� প্ভযারবত �িকতযা। 

এ�জন ভযাকিযা পযারিবযারি� রিয়যাকজযা অর�সযাকিি অবশ্ই যশযানযাি এবং সেযানভূুরত যদখযাকনযাি ক্মতযা থযা�কত েকব তকব ভূরম�যাি পিযা-
রমরতগুরি (সূচ�গুরি) পে্কবক্ণ �িযাি জন্ েকথষ্ট দিূত্ব বজযায় িযাখকত েকব, যেমন র�ভযাকব যশষ �িযা েকব যস সম্পক�্ স্পষ্ট 
প্স্যান য�ৌশি থযা�যা, এবং এই প্ররিয়যাতই শুরু যথক�ই ব্যাখ্যা �িযা প্কয়যাজন। তদকন্তি অংশ রেকসকব তযাি ভূরম�যা সম্পক�্ তযাক� 
সততযা এবং ন্যায়পিযায়নতযা প্দশ্ন �িকত েকব। উদযােিণস্রূপ, পরিবযাকিি �যাকে «আরম জযারন নযা» বিযাি পরিবকত্, রতরন এমন র�েু 
বিকবন যেমন «আরম এই সমকয় যসই তথ্ যদওয়যাি অবস্যায় যনই।» পরিবযািক� শুরু যথক�ই এ�রযা রবষয় পরি যাি �কি রদকত েকব 
যে, েরদও FLO পরিবযািক� সমথ্ন �িযাি জন্ আকে, তযািযা এখনও প্যাথরম�ভযাকব এ�জন পুরিশ অর�সযাি এবং তদন্ত দকিি অংশ।

�্যারমরি রিয়যাকজযান অর�সযািিযা তদকন্তি যক্করে যবরশিভযাগ সময় র র�ংকয় উপরস্ত থযা�কবন বকি আশযা �িযা েয় তকব ভুক্তকভযাগী/
জীরবত ব্রক্তক� এমন র�েু নযা বিযাি জন্ সত�্তযা অবি ন �িকত েকব েযা মযামিযায় যক্করে আপস প্ভযারবত �িকত পযাকি। 
প্কয়যাজকন, তযাকদি র র�ং যথক� র�কি আসযা উরচত, �খনও �খনও পরিবযাকিি সযাকথ সততযা বজযায় িযাখযাি জন্ রনরদ্ষ্ট রববিণ নযা 
জযানযাই ভযাি। েযাইকেযা�, FLO সিযাসরি SIO এি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িকব বকি আশযা �িযা েকচ্, এটি রবকশষভযাকব প্যাসরঙ্গ� েরদ 
রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি পরিবযাি সকন্েভযাজন েয়।

এ�জন FLO এ�জন পিযামশ্দযাতযা নয় এবং এরযা প্ত্যাশযা �িযা েয় যে তযািযা উপেুক্ত েকি তযািযা পরিবযািক� অন্যান্ সেযায়তযা 
সংস্যাি �যাকে েযাবযাি জন্ রনকদ্শনযা প্দযান �িকবন। তযািযা রমরিয়যা রিরিজ এবং সযাক্যা �যাকিি মযাধ্কম পরিবযািক� রনকদ্শনযা ও 
সেযায়তযা প্দযান �িকব।

পরিবযাকিি সযাকথ তযাকদি সম্পক�্ি �যািকণ, এ�এিও তদন্ত দিক� পরিবযাি সম্পক�্ গুরুত্বপূণ ্তথ্ সিবিযাে �িকত এবং তদকন্ত সেযায়তযা 
�িযাি অবস্যাকন িকয়কে। তযািযা এসআইও, তদন্ত�যািী এবং পরিবযাকিি মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি যক্করে গুরুত্বপূণ ্রদ্-মখুী যেযাগযাকেযাকগি মযাধ্ম 
প্রতষ্যাি জন্ গুরুত্বপূণ।্

এ�জন ভযাি FLO রব যাস গক়ি তুিকত পযাকি এবং পরিবযাকিি সযাকথ এ�টি ভযাি সম্প�্ বজযায় িযাখকত পযাকি, েযা স্যানীয় সম্প্রদযা-
যয়ি বযার� অংকশি উপি ইরতবযাচ� প্ভযাব য�কি।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং এি তথ্ অনসুযাকি, �্যারমরি রিয়যাজন অর�সযাি (এ�এিও) এি প্যাথরম� উকদেশ্ েি এ�জন তদন্ত-
�যািী েযা �কি যসরযা �িযা। তদকন্ত অবদযান িযাখকত এবং এি সততযা িক্যা �িযাি জন্ পরিবযাকিি �যাে যথক� প্মযাণ এবং তথ্ সংগ্ে 
�িযা তযাকদি মিূ �যাজ। এেযা়িযাও FLO অপিযাকধি রশ�যাি ব্রক্তকদি পরিবযাকিি আস্যা ও রব যাস রনরচিত �কি এ�টি সংকবদনশীি 
এবং সেযানভূুরতশীি পধেরতকত সেযায়তযা এবং তথ্ প্দযান �কি।
সূরে: �্যারমরি রিয়যাকজযান অর�সযাি (ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং : https://profdev.college.police.uk/professional-profile/family-liaison-officer-flo/#role-
purpose 

https://profdev.college.police.uk/professional-profile/family-liaison-officer-flo/#role-purpose
https://profdev.college.police.uk/professional-profile/family-liaison-officer-flo/#role-purpose
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ভূরম�যা পযািকনি জন্ এ�জন রনকবরদত �ম�্ত্যাক� রনকয়যাগ �িযা
ভযাি অনশুীিন। এটি তকথ্ি ধযািযাবযারে�তযা রনরচিত �কি এবং 
ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং পুরিকশি মকধ্ আস্যা দ্তরি 
�কি। সম্প�্ গক়ি ওঠযাি সযাকথ সযাকথ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তক� সেযায়তযা �িযাি জন্ রনেুক্ত অর�সযাি দ্যািযা তথ্ এবং 
যগযাপনীয় রবষয় সংরিযান্ত তথ্ সংগ্ে �িযা যেকত পযাকি, েযা তদন্ত�যািী 
অর�সযাকিি জন্ খুব দি�যািী েকত পযাকি। েুক্তিযাকজ্, এই ভূরম�যাটি 
রবকশষভযাকব প্রশরক্ত �্যারমরি রিয়যাকজযান অর�সযাি (‘FLO’) দ্যািযা 
পযািন �িযা েয় এবং আন্তজ্যারত�ভযাকব ভযাি অনশুীিন রেসযাকব 
স্ী�ৃত েকয়কে (বসে-১ যদখুন)।

‘ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর-ক�ঞ্্রি�  পদ্ধঞ্তর গ�ন সম্পক�্ 
আরও তকথ্যর জন্য, অি্যোয়-   ‘এ�জন ম্যোকনজোর এবং টিম 
ঞ্লিোর ঞ্িসোকব এ�টি পোথ্�্য বতঞ্র �রো  কদখুন।

এটি আপনযাি �ম কদি �যাকে পরি যাি �িযাি জন্, আপনযাক� 
ইকতযামকধ্ রবকবচনযা �িকত েকব এবং তযাকদি সযাকথ রন্রিরখতগুরি 
রবষয়গুরি সম্পক�্ তযাকদি জযানযাকত েকব:

  আপরন আপনযাি �ম িযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ 
য�যান তথ্ যশয়যাি �িকবন বকি আশযা �কিন এবং �ীভযাকব 
তযািযা রনরচিত েকব যে তযাক� তদন্ত সম্পক�্ আপকির িযাখযা 
েকচ্? 

  �ীভযাকব তযািযা রনরচিত �কি যে ক্রতগ্স্ত/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ িক্যা �িযা েয় েযািযা রবকশষভযাকব দব্ুি? 

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে নযািী ও রশশুকদি অপিযাকধি 
জন্ অরভেুক্ত েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়কে তযাকদিও সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবত রেসযাকব রচর ত �িযা েকয়কে এবং তযাকদি সযাকথ 
এমন আচিণ �িযা েকয়কে, যেমন, নযািী ও যমকয়িযা েযািযা পযাচযাি 
েকয়কে, েযািযা অন্কদি দ্যািযা যশযারষত েকয়কে, এবং এমনর� েযািযা 
এ�টি রেংসযাত্� �যাজ �কি থযা�কত পযাকি, �যািণ এটি বেকিি 
পি বেি ধকি রনে্যাতকনি �যািকণ দীঘ্কময়যাদী মযানরস� আঘযাকতি 
�কি েকত পযাকি। 

আপরন এবং আপনযাি �ম িযা যসখযাকন সযােযাে্ �িযাি জন্ আকেন, 
রবচযাি �িযাি জন্ নয়, তযাই এরযা গুরুত্বপূণ ্যে য�যাকনযা পক্পযাত, 

বযাধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইপ) এবং অন্যান্ রচন্তযাভযাবনযা বযা 
রব যাস েযা আপরন বযা আপনযাি �ম িযা ধযািণ �কিন যসগুরি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি প্রত য�যাকনযা শব্দ বযা আচিকণি 
মযাকধ্কম যেন প্�যারশত নযা েয়।

এরযা স্ী�ৃত যে এ�জন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ব্রক্তগত 
চযারেদযা, যেমন মযানরস� বযা মনস্তযার্বি� সমথ্ন, রবরভন্ন ধিকনি 
প্রতব ী ব্রক্তকদি জন্ বযাসস্যান (যেমন, সযাংক�রত� ভযাষযা 
ব্যাখ্যা), স্যাস্্, রচর� সযা এবং সযামযারজ� �ি্যাণ, বযাসস্যান এি 
মকতযা সমস্ত সংস্যান পুরিকশি �যাকে নযাও থযা�কত পযাকি এবং তযাই 
আপনযাি এিযা�যাি অন্যান্ সেযায়তযা পরিকষবযা প্দযান�যািীি সযাকথ 
আপনযাি সেকেযারগতযা শুধুমযারে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
জন্ই নয়, আপনযাি �ম কদি �যাে্�িী ভযাকব দযারয়ত্ব পযািকনি 
জন্ও উপ�যািী েকব। এটি আপনযাক� য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররি-
য়যাি পিবত  পে্যাকয়ি জন্ সবকচকয় শরক্তশযািী মযামিযা প্স্তুত �িযা 
েকয়কে তযা রনরচিত �িকত তদকন্ত পুরিশ মখু্ ভূরম�যাি উপি দরৃষ্ট 
রনবধে (য�যা�যাস) �িকত সক্ম �িকব।

সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ যেৌথ সংস্যাি সযােযাে্ এবং 
সেযায়তযাি রবধযান যথক� উপ�ৃত েকত, আপনযাক� প্থকমই েযা 
�িকত েকব:

  আপনযাি পুরিরশং এিযা�যায় য�যান সেযায়তযা পরিকষবযা উপি-
ব্ধ িকয়কে তযা শনযাক্ত �রুন;

  �ীভযাকব তযািযা ক্রতগ্স্তকদি/জীরবতকদি চযারেদযা পূিকণ আপনযাক� 
সেযায়তযা �িকত পযাকি;

  েরদ র�েু থযাক�, ইরতমকধ্ই রচর তকদি সযাকথ আপনযাি সম্প-
�্ র�? 

েরদ বত্মযাকন য�যাকনযাটিই নযা থযাক�, তযােকি ভযাকিযা �যাকজি সম্প�্ 
গক়ি তুিকত/উন্নয়কন আপনযাক� সররিয় েকত েকব।

এ�টি বহুপযারক্� সংস্যাি (মযার -একজরন্স) পরিকষবযাি রবধযান 
দ্তরি �িযা ব্য়বহুি েবযাি দি�যাি যনই, মিূ রদ�টি েি যে েযািযা 
জর়িত তযািযা সবযাই সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি সমথ্ন �িযাি 
এ�টি সযাধযািণ িকক্্ি রদক� �যাজ �িকে। 
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ঞ্েত্র-  

পোট্নোরঞ্শপ ইল (কপ্রোকট   
2

) 

আপনযাি এিযা�যায় উপিব্ধ পরিকষবযাগুরিি ম্যারপংকয় আপনযাক� 
সযােযাে্ �িযাি জন্ এ�টি দি�যািী রুিস (সিঞ্জযাম) (যিরযা 
যরমকপ্র) রন্রিরখত নরথি ১৫ পৃষ্যায় পযাওয়যা েযাকব: ‘ইস্তযা-
ুি �নকভনশন ্যান্যাকি্ি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্মরেিযাকদি রবরুকধে 
সরেংসতযাি রশ�যািকদি জন্ ম্যারপং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি: পধেরত 
এবং রুিস (সিঞ্জযামগুরি)।

3

েুক্তিযাকজ্, ন্যাশনযাি যেিথ সযারভ্স (NHS) এবং পুরিশ দ্যািযা
যেৌন রনপী়িন যি�যাকিি যসন্টযাকিি (‹SARCs ) ধযািণযাটি দ্তরি 
�িযা েকয়রেি, যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিক� এ� জযায়গযায় এ�ররেত �িযাি 

৩  Kelly, L., Chair, R., (2018), ‘Mapping Support Services for 
Victims of Violence against Women In Line with the Istanbul 
Convention Standards Methodology and Tools, (London 
Metropolitan University). The Handbook also recommends 
the document ‘Combating violence against women: minimum 
standards for support services’ By Kelly, L., Chair, R., 
and Dubois, L. (London Metropolitan University, 2008) for 
the Directorate General of Human Rights and Legal Affairs 
Council of Europe Strasbourg, at: https://www.coe.int/t/
dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-
CONF(2007)Study%20rev.en.pdf 

জন্। ইংি্যাকন্ি এনএইচএস মকত
4

 ‘SARCs স্যাস্্ ও সুস্তযাি 
উন্নরত, সরেংসতযা ও রনে্যাতকনি যমযা�যাকবিযা, দ্বষম্ �মযাকত এবং 
দ্বষম্ যমযা�যাকবিযায় স্যানীয় ও জযাতীয় অগ্যারধ�যাি এবং নীরতি 
এ�টি পরিসীমযা অজ্কন অবদযান িযাকখ।  

SARC-এি মকিি �যাঠযাকমযা
5

রনিযাপদ এবং �যাে্�ি ে  প্দযাকনি 
জন্ অংশীদযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সেকেযারগতযাি উপি রনভ্ি �কি।

রন্রিরখত তযারি�যাটি েুক্তিযাকজ্ অন্তভ্ুক্ত অংশীদযািকদি এ�টি 
সমূ্পণ ্তযারি�যা নয়::

 পুরিশ সযারভ্স 

 পুরিশ ও অপিযাধ �রমশনযাি 

৪  Commissioning Framework for Adult and Paediatric Sexual 
Assault Referral Centre (SARC) Services, (NHS England, 
2015).

৫  বত্মযাকন, ইউক� ন্যাশনযাি ইনর টিউর �ি যেিথ রিসযাচ্ ( NIHR) 
ইংি্যাকন্ যেৌন রনপী়িন যি�যাকিি যসন্টযাি (SARCs) এি �যাকজি ম-ূ
ি্যায়ন �িকত ১.৩ রমরিয়ন র টিশ পযাউন্ রবরনকয়যাগ �িকে। অন্যান্ 
যবশ �কয়�টি রব রবদ্যািয় এবং যেৌন রনপী়িকনি যি�যাকিি য�ন্দ্রগু-
রিি সযাকথ অংশীদযারিকত্ব মিূ্যায়নটি �কভর  ইউরনভযারস্টি দ্যািযা পরিচযা-
রিত েকচ্।

ঞ্ি
�

টি
কম

র 

ঞ্ন
রোপতিো      

                ঞ্শ
কদর ঞ্নরোপতিো

   
  স্

োিীন নোরী

পঞু্লশ

পঞ্রবোর

পঞ্রবোর

প্রঞ্তকবশী

প্রঞ্তকবশী

স দোয়

স দোয়
সোমোঞ্জ� 
ঞ্নরোপতিো 

জোল

সোমোঞ্জ� 
ঞ্নরোপতিো 

জোল

বোসস্োন

সোমোঞ্জ� 
কসবোসমিূ

আদোলত 
(পঞ্রবোর 

এবং অপরোিী)

স্োস্্য

ঞ্শ কদর 
জন্য কসবো

অপরোিীকদর 
জন্য 

কপ্রোগ্রোম

আইন 
প্রকয়োগ

নোরী 
ও তোর 
সন্তোন

ঞ্ি
�

টি
কমর ঞ্নরোপতিো                              
    ঞ্শ

কদর
 ঞ্ন

রো
পতি

ো

সিোয়তো কসবো
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 প্ধযান স্যাস্্ �রমশনযাি 

 স্যানীয় �ত্ৃপক্ 

 এনএইচএস ইংি্যান্, র রন�্যাি �রমশরনং প 

 পযাবরি� যেিথ ইংি্যান্ 

 স্যানীয় যপরিয়যারট্� পরিকষবযা 

 রশশু এবং র�কশযাি মযানরস� স্যাস্্ যসবযা 

 প্যাতিবয়স্ককদি মযানরস� স্যাস্্ পরিকষবযা 

 রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স 

 �কিনরস� রবজ্যান যসবযা প্দযান�যািী 

  তৃতীয় যস কিি সংস্যাগুরিসে েযািযা রবকশষভযাকব প্রতব ী ব্-
রক্তকদি সেযায়তযা �কি৷

 যেৌন স্যাস্্ যসবযা 

 সযামযারজ� ে  সংস্যা 

  রবচযাি মন্ত্রনযািয় (MoJ) এবং যেযাম অর�সসে অন্যান্ য -
�কেযা যাি, েযািযা SARC এবং তৃতীয় যস ি যভষজ সেযায়তযাি 
জন্ অনদুযান প্দযান �কি৷।

েরদও য �কেযা যাি এবং আন্ততঃরনভ্িতযা বযাইকিি যদশগুরিকত ইউক� 
এি রচর ত �িযা তযারি�যা যথক� আিযাদযা েকত পযাকি, তকব SARC-
গুরি যবশ �কয়�টি যদকশ, রবকশষ �কি ইউকিযাপ এবং দরক্ণ 
আকমরি�যাি যদশগুরিকত প্রতরষ্ত েওয়যাি প্ররিয়যায় িকয়কে।

বলুকগঞ্রয়োকত A -এর প্রঞ্তষ্োর উপর ক�স টেোঞ্ি-  
কদখুন। 

SARC এি যসবযা প্দযাকনি িক্্ েি যসবযা গ্রেতযাকদি ( যাকয়ন্ট-
যদি) রন্রিরখত যসবযাগুরি প্দযান �িযা: 

  বয়স-উপেুক্ত পরিকবকষ জটিি স্যাস্্কসবযা এবং সেযায়তযা;; 

 ব্যাপ� �কিনরস� যমরিক�ি পিীক্যা; 

  এমন পরিকষবযা অনসুিণ �িযা েযা যসবযা যসবযা গ্রেতযাকদি ( যাকয়-
যন্টি) রচর� সযা, মকনযাসযামযারজ� এবং চিমযান চযারেদযা পূিণ �কি; 

  স্যাধীন যেৌন রনপী়িন উপকদষ্টযাি (‘ISVA’) �যাকে সিযাসরি 
অ্যাকসেস বযা যি�যাকিি৷ 

েরদ আপনযাি এিযা�যায় য�যাকনযা রভ�টিম/ওয়যান- প রিযাইরসস 
যসন্টযাি নযা থযাক�, তযােকি য�ন এ�টি স্যাপন �িযা েকব নযা? 
এটি VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি এ�টি মযানসম্পন্ন প্রতররি-
য়যা প্দযাকনি জন্ আপনযাি যনতৃত্ব এবং প্রত রত প্দশ্ন �িকব 

এবং আপনযাি সে�ম  এবং আপনযাি রসরনয়ি পরিচযাি�কদি জন্ 
এ�টি উদযােিণ েকব।

ো�ো, বোংলোকদকশর প্রথম ওয়োন-টেপ ঞ্ি�টিম সোকপোট্ 
কসটিোর (‘V ) বতঞ্র সম্পক�্ জোনকত এই অি্যোকয়র কশকষ ক�স 
টেোঞ্ি-  কদখুন । 

েরদও আপরন শুরুকত পরিকষবযাগুরিি সমূ্পণ ্পরিসকিি সযাকথ এ�টি 
ওয়যান- প যসন্টযাি দ্তরি �িকত সক্ম নযাও েকত পযাকিন, তকব 
এটি স্যাপন (যসর আপ) �িকত �ী িযাগকব তযা খুকঁজ যবি �রুন, 
েযা যমৌরি� পরিকষবযা প্দযান �িকব, েযা পকি স্যাপন �িযা যেকত পযাকি 
এবং অন্কদি সযাকথ অংরশদযারিকত্বি রভরত্কত এমন র�েু এনরজও 
এবং/অথবযা CSO থযা�কত পযাকি েযািযা য�যানটি সবকচকয় ভযাি �যাজ 
�কি এবং অন্ স্যাকন পুনিযাবরৃত্ �িযা েযায় র� নযা তযা রনধ্যািণ 
�িযাি জন্ রনিীক্ণ এবং মিূ্যায়কনি জন্ উপেুক্ত রবধযানসে 
প্�ল্প আ�যাকি আপনযাক� অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ 
এ�টি অংশীদযারিত্ব দ্তরি �িকত সযােযাে্ �িকত পযাকি।

েরদও স্ল্প যথক� মধ্-যময়যাকদ আপনযাি পক্ যথক� র�েু প্কচষ্টযা 
িযাগকত পযাকি, তকব দীঘ্কময়যাদী এি সুরবধযাগুরি অকন� যবরশ 
েকব। ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা েযািযা সরেংসতযাি আঘযাত এবং 
প্ভযাকবি মধ্ রদকয় সময় অরতবযারেত �িকে তযাকদি জন্ প্যাসরঙ্গ� 
সযােযাে্ এবং সেযায়তযা প্দযাকনি মযাধ্কম তযাকদি ব্রক্তগত চযারেদযা 
যমরযাকত প্কয়যাজনীয় র�েু পরিকষবযা প্দযান �িকত পযাকি।

আপরন এবং আপনযাি �ম কদিক� এটি তদকন্ত সেযায়তযা �িকত 
পযাকি েরদ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি এমন পরিকষবযাগু-
রিকত অ্যাকসেস থযাক� েযা আপরন প্দযান �িকত অক্ম েন, তকব 
এটি পুরিকশি পক্ যথক� রদ্তীয়বযাি রনপী়িন প্রতকিযাধ �িযাি 
জন্ তদন্ত প্ররিয়যা চিযা�যািীন তযাক� শযািীরি� এবং মযানরস�-
ভযাকব সমথ্ন �িকত পযাকি উপিব্ধ সম্পকদি অভযাকবি �যািকণ। 
উদযােিণ স্রূপ, প্রতব ী ব্রক্তকদি সংগঠকনি সযাকথ সেকেযারগতযা 
�িযা আপনযাক� রনরচিত �িকত সযােযাে্ �িকব যে রবরভন্ন ধিকনি 
প্রতব ীতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তিযা ন্যায়রবচযাি যপকত সেযায়তযা 
�িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় সমস্ত সেযায়তযা পযান।

6

এ�জন ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্ত অন্ পরিকষবযা প্দযান�যািী-
যদি সযাকথ সেকেযারগতযাি মযাধ্কম চিমযান সমথ্ন এবং সেযায়তযা 
পযাকচ্ন তযা রনরচিত �িযাি মযাধ্কম, আপনযাি অর�সযািিযা অরভেুক্ত 
অপিযাধীি রবরুকধে এ�টি শরক্তশযািী মযামিযা দ্তরি �িকত এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি জন্ ন্যায়রবচযাি পযাওয়যাি জন্ 
প্মযাণ সংগ্কেি উপি তযাকদি দরৃষ্ট রনবধে (য�যা�যাস) �িকত পযাকি। 
এটি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি, পরিবযাি এবং ব ু কদি এবং 

৬  ন্যায়রবচযাকি প্কবকশি রবষকয় প্রতব ী ব্রক্তকদি অরধ�যাি সংরিযা-
ন্ত �নকভনশকনি-১৩ অনকুচ্দ যদখুন : https://www.un.org/
development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-
persons

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-13-access-to-justice.html.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-13-access-to-justice.html.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-13-access-to-justice.html.
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পুরিকশি প্রত সম্প্রদযাকয়ি আস্যা ও রব যাস গক়ি তুিকব, এি 
ইরতবযাচ� �িযা�কিি সযাকথ আিও যবরশ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তিযা এই ধিকনি অপিযাকধি রিকপযার্ �িকত এরগকয় আসযাি জন্ 
আত্রব যাসী েকব।

অকন� মরেিযা এবং প্রতব ী যমকয়ি মকধ্ সরেংসতযাি রিকপযার্ নযা 
�িযাি প্বণতযা িকয়কে �যািণ থযানযাকত পযাওয়যা েযায় এমন সেযায়তযায় 
তযাকদি প্কবশযারধ�যাকিি অভযাব সম্পক�্ সকচতন। সেযায়তযায় প্কব-
শযারধ�যাি রনরচিত �িযা যগকি প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদি মকধ্ 
পুরিকশি প্রত আস্যা বরৃধে পযাকব।

অন্যান্ সংস্যা (একজরন্স) এবং সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ অংশীদযারিকত্ব, 
আপনযাক� এবং আপনযাি �ম কদি এই ধিকনি অপিযাধ রবকলেষণ 
�িকত এবং প্রতকিযাধমিূ� েস্তকক্পগুরি সনযাক্ত �িকত সক্ম 
�িকব, �িস্রূপ সম্প্রদযায়গুরি যথক� আিও স যাব্ তথ্ এবং 
যগযাপনীয় রবষয় সম্পক�্ জযানযা সেজ েকত পযাকি। 

প্রঞ্তকরোি ব্যবস্ো সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য, তৃতীয় অি্যোয়  
প্রঞ্তকরোি  কদখুন ।

এ�টি SARC/রভ�টিম য�য়যাি যসন্টযাি (‹VCC ) প্রতষ্যাি 
সময়, আপনযাক� সংস্যা (একজরন্স)/পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ 
রবরভন্ন যপ্যাকরযা�ি দ্তরি �িকত েকব েযা সেকেযারগতযাি স্তকিি উপি 
রনভ্ি �কি অনযানষু্যারন� বযা আনষু্যারন� েকত পযাকি। অংশীদযািকদি 
মকধ্ তথ্ এবং যগযাপনীয় রবষয়/তথ্ আদযান-প্দযাকনি জন্ আন-ু
ষ্যারন� যপ্যাকরযা�কিি অবশ্ই প্কয়যাজন েকব এবং প্রতটি অংশীদযাি 
য�যান য�যান পরিকষবযা বযা সংস্যানগুরি সিবিযাে �িকত সক্ম তযা 
রনধ্যািণ �িযাি জন্ চুরক্তি প্কয়যাজন েকব।

আপনযাক� আপনযাি রসরনয়ি ম্যাকনজযািকদি �যাে যথক� �ত্ৃত্ব 
সুিরক্ত �িকত েকব েযাকত আপরন এই প্�কল্প য�যাকনযা পুরিরশং 
সংরিযান্ত সম্পদ প্দযাকনি প্রত রত �িকত পযাকিন, তযাই আপনযাক� 
তযাকদি স্যানীয় পুরিরশং �যাে্রিম এবং যেখযাকন প্যাসরঙ্গ�, যদকশি 
নযাগরি�কদি রনিযাপত্যা ও সুিক্যা প্দযাকনি যক্করে জযাতীয় পুরিশ 
উভকয়ি যক্করেই উদযােিণ প্দযান �িকত েকব। । 

আপনযাক� অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথও এ�মত েকত 
েকব যে ক্রতগ্স্/জীরবতকদি জন্ �ী �ী যি�যাকিি প্ররিয়যাগুরি 
আকে বযা থযা�কব, �ীভযাকব এটি যেযাগযাকেযাগ �িযা েকব এবং প্কেযাজ্ 

েরব ইউএন উইকমন/অ্যারিসন জকয়স (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্
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যক্করে, য�যান খিচ থযা�কি তযা �ীভযাকব ভযাগ �িযা েকব। এেযা়িযাও 
আপনযাক� অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ এবং তযাকদি মকধ্ 
রব যাস এবং আস্যা দ্তরি �িকত েকত পযাকি, এরযা রনরচিত �কি যে 
আপরন VAWG-যত জযাতীয় য�ৌশি উকলেখ �কিকেন - রবকশষ 
�কি যে য�যাকনযা নীরত েযা যি�যাকিি এবং সমবিয় প্ররিয়যা বণন্যা 
�কিকেন।

েরদ তযাকদি পুরিকশি ভূরম�যা, আপনযাি ক্মতযা এবং আপরন যে 
চ্যাকিঞ্জগুরিি মকুখযামরুখ েন যস সম্পক�্ জ্যাকনি অভযাব থযাক�, 
তযােকি তযািযা রশ�যাি/জীরবতকদি েত তযা়িযাতযার়ি স ব আপনযাি 
�যাকে রিকপযার্ �িকত উ সযারেত �িকত অরনচ্�ু েকব। 

এ�জন রভ�টিম/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্ত, সযাক্ী, অপিযাকধি দৃশ্ 
এবং এমনর� অরভেুক্ত অপিযাধীি �যাে যথক� প্মযাকণি স যাব্ 
ক্রত এ়িযাকত আপরন �ীভযাকব প্যাথরম�ভযাকব পুরিকশ রিকপযার্ 
�িকত উ সযারেত �িকত পযাকিন? ভুক্তকভযাগী/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্ত 
পুরিকশি �যাকে অরভকেযাগ �িকত নযা চযাইকিও, প্যাথরম� সুকেযাকগ 
প্মযাণগুরিক� সুিরক্ত ও সংিক্ণ �িযাি জন্ �ী বযাস্তব 
পদকক্প যনওয়যা যেকত পযাকি তযা আপনযাক� রবকবচনযা �িকত 
েকব, েযাকত রতরন পকি রিকপযার্ �িযাি রসধেযান্ত যনন, তযােকিও 
গুরুত্বপূণ্ প্মযাণগুরি তযাি �যাকে উপিব্ধ েকত পযাকি। অন্যান্ 
একজরন্স/পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সকচতনতযা বৃরধে �িযাি এ�টি 
সেজ উপযায় েকত পযাকি:

 প্মযাকণি প্�যাি;

 স যাব্ প্মযাণ সনযাক্ত�িণ এবং িক্যা �িযা; 

 এ�টি অপিযাকধি দশৃ্ র�ভযাকব সংগঠিত েয়; 

 যে য�যাকনযা দশৃ্ িক্যা ও সংিক্কণি গুরুত্ব; 

  �ীভযাকব প্মযাণ সংিক্ণ �িযা েযায়, রবকশষত শযািীরি� তিি 
জযাতীয় পদযাথ্সে স যাব্ �কিনরস� প্মযাণ । 

েরদও আপরন চযান যে তদকন্তি এই মিূ রদ�গুরি পুরিশ দ্যািযা রনয়রন্ত্রত 
যেযা�, আপনযাি জন্ �ী প্কয়যাজন যস সম্পক�্ উচ্চতি সকচত-
নতযাি সযাকথ অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীিযা সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তি জন্ ন্যায়রবচযাি পযাওয়যাি প্কচষ্টযায় আপনযাক� আিও 
ভযািভযাকব সমথ্ন �িকত সক্ম েকব। । 

মকন রোখকবন কর ক�োকনো করৌথ পদ্ধঞ্তর জন্য 
এ� ন র ঞ্বকবেনো অবশ্যই সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তির েোঞ্িদো কমটোকনো িকব।

উদযােিণস্রূপ, এ�টি েযাসপযাতযাকি এ�টি ওয়যান- প রিযাইরসস 

যসন্টযাি থযা�যাকিও য�যান উপ�যাি েকব নযা েরদ প্থম সযা়িযাদযান�যািী 
�ম�্ত্যািযা এটি যসখযাকন আকে বযা তযািযা ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি এটি অ্যাকসেস �িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি যসই রবষয়টি নযা 
জযাকনন, তযাই রন্রিরখত রবষয়গুরি রবকবচনযা �রুন:

  যেখযাকন সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি ইরতমকধ্ই রবদ্মযান, যসগুরি 
মরেিযা এবং যমকয়কদি জন্ �তরযা অ্যাকসেসকেযাগ্

7

 এবং উপেুক্ত
8

? 

  তযািযা র� রশশুকদি পযাশযাপযারশ প্যাতিবয়স্ককদি সেযায়তযা �িকত 
সক্ম? 

  অন্ য�যান পরিকষবযাগুরি যসখযাকন আকে র� নযা, এবং যসগুরি 
য�যাথযায় অবরস্ত বযা অ্যাকসেসকেযাগ্ র� নযা যসই সম্পক�্ আপনযাি 
সমস্ত �ম িযা র� সকচতন?

9

 

VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে চ্যাকিঞ্জ
যমযা�যাকবিযা �িযা আপনযাি দকিি �মদ্ক্তযাি 
ঘযাররতগুকিযা (পযাি�িম্যাকন্সি �যা�ঁগুরি) 
রচর ত �িযাি মযাধ্কম শুরু েয়

VAWG-এি ঘরনযাগুরিি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় পুরিশ প্রত-
ষ্যাকনি ভযাি অনশুীিন এবং �মদ্ক্তযাি ঘযাররতগুকিযা দ্বর � ম্যারপং 
যথক� অনপু্যারণত এ�টি রবসৃ্তত তযারি�যা নীকচ যদওয়যা েকয়কে। এই 
ম্যারপংটিকত যবশ র�েু �মি্ত এবং অবসিপ্যাতি পুরিশ অর�সযািিযা 
এবং ইউএন এবং রসরভি যসযাসযাইটি সংস্যাি �ম িযা সমৃ্পক্ত রেি 
েযাকদি সিযাসরি পুরিশ এবং VAWG যমযা�যাকবিযায় রবকশষযারয়ত 
যবসি�যারি সংস্যাগুরিি সযাকথ �যাজ �িযাি অরভজ্তযা িকয়কে।

নীকচ তযারি�যাভুক্ত �মদ্ক্তযাি ঘযাররতগুকিযা তদন্ত প্ররিয়যাি সমস্ত 
পকয়কন্ট পুরিকশি প্কচষ্টযাি জন্ ক্রত�ি, তকব এই যক্করে, তযািযা 
রবকশষ �কি পুরিশ সেযায়তযা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি 
জন্ সেযায়তযাি য�ৌশিগুরিি জন্ রবপিীতমখুী।

এই তযারি�যাটি পুরিশ ম্যাকনজযািকদি যসই সমস্ আচিণ, �যাে্-

৭  অ্যাকসেসকেযাগ্ অথ্ সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি শযািীরি�ভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ 
েকব (পরিকষবযাগুরি রনিযাপদ এবং শযািীরি� ভযাকব নযািী ও যমকয়কদি 
নযাগযাকিি মকধ্ থযা�কত েকব), অথ্ননরত�ভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ (সযাকধ্ি 
মকধ্) এবং ভযাষযাগতভযাকব অ্যাকসেসকেযাগ্ (রবরভন্ন ভযাষযা এবং �ম্্ যাকর 
তথ্ সিবিযাে �িযা েয়)। এই অথ্টি সরেংসতযা রশ�যাি নযািী এবং 
যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ : মিূ উপযাদযান এবং গুণ-
গতমযাকনি রনকদ্রশ�যা  যথক� যনওয়যা। (United Nations Joint Global 
Programme on Essential Services for Women and Girls 
Subject to Violence,2015) at: https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-
for-women-and-girls-subject-to-violence

৮  উপেুক্ত অথ্ সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তি মে্যাদযাক� সম্যান �িকব; তযাি যগযাপনীয়তযাি রনচিয়তযা প্দযান 
�িকব; তযাি চযারেদযা এবং দরৃষ্টভরঙ্গি প্রত সংকবদনশীি েকব; এবং রদ্-
তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি �রমকয় েওয়যাি স যাবনযা �রমকয় রদকব 
(প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ  (এন-৭) যদখুন।

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
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রিম এবং মকনযাভযাব সনযাক্ত �িকত এবং সংকশযাধন �িকত সেযায়তযা
�িযাি জন্ প্ণয়ন �কি েকয়কে েযা পুরিশক� VAWG-এি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তকদি তযাকদি অরধ�যাি এবং ন্যায়রবচযাকিি রব�ল্প-
গুরিি তথ্ ব্বেযারি�, সঠি�ভযাকব, রনভ্ুিভযাকব এবং ব্যাপ� 
আ�যাকি প্দযাকনি মযাধ্কম তযাকদি রনজস্ জ্যাত রসধেযান্ত রনকত ক্-
মতযারয়ত �িযাি যক্করে বযাধযা সৃরষ্ট �কি। রবভযাকগি রশকিযানযামগুরি 
পযাঠ�ক� রচর ত ক্মতযাি ব্বধযাকনি মিূ সমস্যাটিি সযাকথ �ম-্
দক্তযাি ঘযাররতগুকিযা সম্প�্েুক্ত �কি বঝুকত সেযায়তযা �িযাি জন্ 
ব্বেযাি �িযা েকয়কে; েযাইকেযা�, তযািযা আসকি সবগুরিই প্কেযাজ্ 
এবং/অথবযা এক� অপকিি জন্ পরিপূি�:

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত

  পুরিশ মধ্স্তযাক� আনষু্যারন� ন্যায়রবচযাি যথক� রভন্ন রদক� প্-
বযারেত �িযা রেসযাকব উকলেখ �িকব, �যািণ তযািযা রব যাস �কি যে 
এটি সবযাি জন্ এ�টি সুরবধযাজন� সমযাধযান।

ঞ্দ্তীয়বোর িুতিিুঞ্গ িওয়ো (কসক�ন্োঞ্র ঞ্ি�টিমোইকজশন)

  তথ্ যশয়যাি �িকত ব্থ্ েওয়যা বযা অনপুেুক্তভযাকব তযা �িযা IPV-
এি রশ�যাি/জীরবত এবং তযাকদি সন্তযানকদি মযািযাত্� ঝঁুর�কত 
য�িকত পযাকি। সমস্ত সংস্যাগুরি (একজরন্সগুরিি) দ্যািযা ব্রক্ত-
গত তথ্ ভযাগ �কি যনওয়যাি এ�টি সযামঞ্জস্পূণ ্পধেরত রবরভন্ন 
যপশযাদযািকদি �যাকে �ষ্টদযায়� য�স ইরতেযাকসি অপ্কয়যাজনীয় পু-
নিযাবরৃত্ যিযাধ �িকত এবং েকথষ্ট সময় বযাচঁযাকনযাি শকত্ IPV 
ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিি গুণগ-
তমযানক� ব্যাপ�ভযাকব উন্নত �িকত পযাকি। সকব্যাপরি, ভুক্তকভযা-
গী/জীরবতকদি রনিযাপত্যা এবং অথ্পূণ ্অংশগ্েণ অবশ্ই এি 
মিূ রভরত্ েকব;

10

সযােযাে্ এবং সেযায়তযা প্দযাকনি সময় পুরিশ যে আত্রব যাস দ্তরি
�কি তযা সেকজই খুন্ন েকত পযাকি েখন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তিযা মকন �কিন যে তযাকদি সযাক্যা �যাকিি সময় রজজ্যাসযাবযাদ 
�িযা েকয়কে।

অসৎ আেরণ

  রভএির উরজি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদিক� অরভেুক্ত অপিযাধীি 
অবস্যাসে তযাকদি মযামিযাি অবস্যা সম্পক�্ অবরেত িযাখকত পুরিশ 
সংগ্যাম �িকে;

১০ Inspired by ‘Aspects of violence against women that pertain 
directly to the Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice’ (Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice V.08-52191 (E) *0852191* Seventeenth session 
Vienna, 14-18 April 2008).

অত্যাবশ্� পরিকষবযাি মযান উন্নত �িযাি জন্ আইকনি সযাকথ 
দ্ক  থযা�যা সংখ্যািঘু যগযাষ্ী, প্রতব ী যগযাষ্ী, েুব যগযাষ্ী বযা 
মরেিযাকদি সযাকথ সমবিয়ক� পুরিশ প্যায়ই উকপক্যা �কি;

  বযাধ্তযামিূ� থযা�যা সক্বিও পুরিশ রবকশষজ্িযা চিমযান রবচযাকি 
অংশগ্েণ �কিন নযা;

  পুরিশ প্যাথরম� ঝঁুর� মিূ্যায়কনি উপি ধযািযাবযারে�ভযাকব অনসু-
িণ �িকত সংগ্যাম �কি, রবকশষ �কি েখন এটি অরভেুক্ত অপ-
িযাধীি যক্করে েয়। পুরিশ সযাধযািনত �কঠযািভযাকব মরুক্তি (অথ্যা  
জযারমন) শকত্ি অনকুিযাধ �িযাি সময় অসঙ্গরতপূণ ্আচিণ �কি 
েযাকত �কি বযার়ি, �যাকজি জযায়গযা এবং রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তি বরধ্ত পরিবযাকিি সদস্সে রভ�টিম এবং সযাক্ীকদি রন�র 
যথক� রনরব়িভযাকব ত্বিযাবধযাকনি শকত্ অপিযাধীক� দকূি থযা�কত 
েয়;

11

পুরিশ ম্যাকনজযািকদি মকধ্ সমস্যাক� রনকজি মকন নযা �কি �যাজ 
�িযাি মযানরস�তযা থযা�যাি �কি তদন্ত�যািীকদি �যাে্�িভযাকব এবং 
পে্যাতিভযাকব তযাকদি �যাজ �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় সমকয়ি অস-
ঙ্গরতপূণ ্ব্বস্যাপনযাি রদক� পরিচযারিত �কি। েযাি �কি, ‹তদ-
ন্ত�যািী যারন্ত’ আিও ব্যাপ� েকয় ওকঠ, েযা VAWG মযামিযাগুরিি 
তদকন্তি সযামরগ্� গুণগতমযানক� প্ভযারবত �কি।

 12

প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর অিোব

  র�ভযাকব প্মযাণ সংগ্ে �িযা েয় এবং িক্ণযাকবক্ণ �িযা েয় যস 
সম্পক�্ পুরিশক� আিও সত�্ েকত েকব, যেমন রভ�টিম/
জীরবত ব্রক্তি যমযাবযাইি য�যান যনওয়যা;

  পুরিশ প্যায়শই মকন �কি যে তযাকদি �যাকে পযারিবযারি� সরেংস-
তযাি রশ�যাি/বযঁাচযাকদি সেযায়তযাি চযারেদযা যমযা�যাকবিযা �িযাি সময়, 
দক্তযা বযা ইচ্যা যনই।

13

সং ো এবং �ো�োকমো
ESP রদ্তীয়বযাি রনে্যাতনক� (যসক�ন্যারি রনপী়িনক�) আইকনি 
সিযাসরি �িযা�ি রেকসকব নয়, বিং সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 

১১  ‘Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Response 
to Violence against Women’ (UNODC,2014) দ্যািযা অনুপ্যারণত।

১২  The Honourable Wally T. Oppal, ‘FORSAKEN. The Report 
of the Missing Women Commission of Inquiry VOLUME IIB 
Nobodies: How and Why We Failed the Missing and Murdered 
Women Part 3, 4 and 5’ (2012) দ্যািযা অনুপ্যারণত।

১৩  Gemma Hamilton, Lisa Harris & Anastasia Powell (2019): 
‘Policing repeat and high-risk family violence: police and 
service-sector perceptions of a coordinated model’, Police 
Practice and Research, DOI: 10.1080/15614263.2019.1697267
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ব্রক্তি প্রত প্রতষ্যান এবং ব্রক্তকদি অপে্যাতি প্রতররিয়যাি �কি
ঘরকে বকি রচর ত �কি।

14

রদ্তীয়বযাি রনে্যাতকনি (যসক�ন্যারি
রনপী়িন) ঘরনযা রবচযাি প্ররিয়যা জকু়ি েকত পযাকি। 

অরধ�যাি এবং ন্যায়রবচযাকিি রব�ল্প সম্পক�্ জ্যাকনি রভরত্কত 
তযাকদি রনকজকদি জ্যাত রসধেযান্ত রনকত যদওয়যাি মযাধ্কম পুরিশ নযািী 
ও যমকয়কদি ক্মতযায়কন যমৌরি� ভূরম�যা পযািন �কি। 

এটি পুরিশ শুরু �িকত পযাকি রভএির উরজ-এি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি আ স্ত �িযাি মযাধ্কম যে আন্তজ্যারত� মযান অনেুযায়ী

15

, 
অরভেুক্ত অপিযাধীকদি অরভেুক্ত �িযাি এবং রবচযাি �িযাি দযারয়ত্ব 
শুধুমযারে তযাকদি নয়, এটি দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশকনি।

এরযা শুরু েকত পযাকি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� তযাকদি 
অবস্যা (অরভবযাসী, উদ্যাস্তু, িযাষ্ট্রেীন, বযা পযাচযাি �িযা) এবং 
পরভূরম (রিঙ্গ, জযারতগত, যেৌন অরভমখুীতযা, জযাতীয় উ স এবং/
অথবযা অক্মতযা), তযাকদি রনরব্কশকষ উপিব্ধ পরিকষবযা এবং আইরন 
প্রত�যাি সম্পক�্ অবরেত �িযা উরচত এবং তযাকদি রনচিয়তযা প্দযান 
�িযা উরচত যে এই যসবযা রনকত তযাকদি য�যান আরথ্� খিচ েকব নযা 
এবং তযািযা বঝুকব এমন ভযাষযায় তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা েকব । 

ESP-এি মকত, VAWG-এি সমস্ত রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ ন্যা-
য়রবচযাকিি অ্যাকসেস রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি গুরুত্বপূণ ্উপযাদযান 
েি সেযায়তযা এবং সযােযাে্ পরিকষবযাি রবধযান েযাকত ব্বেযারি�, 
রনভ্ুি, অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং ব্যাপ� েয়।
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 ইএসরপ আিও যেযাগ
�িকে যে রবচযাি সযাকথ েুক্ত অনঘুর�কদি, যেমন পুরিশ, সেযায়তযা 
এবং সযােযাজ্ পরিকষবযাগুরিক� রবসৃ্ততভযাকব স্যাস্্ রবকশষজ্, আ -
য়ক�ন্দ্র, সযামযারজ� পরিকষবযা এবং �যাউকন্সরিং অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত।

সমথ্ন এবং সেযায়তযাি জন্ এই ধিকনি এ�টি রবসৃ্তত এবং 
সমরবিত পধেরত VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি পুরিকশি রন�র 
যথক� তযাকদি এবং তযাকদি রন�রযাত্ীয়কদি যে পরিমযাণ সুিক্যা এবং 
রনিযাপত্যাি প্কয়যাজন েকব তযা সে তযাকদি অরধ�যাি এবং ন্যায়রব-
চযাকিি রব�ল্পগুরিি উপি প্ভযাব য�িকত পযাকি এমন জটিি রসধেযা-
ন্তগ্েণ প্ররিয়যায় অথ্পূণভ্যাকব অংশ রনকত সযােযাে্ �িকব। রশ�যাি/
জীরবতকদি ভযািভযাকব অবগত �িযাি মযাধ্কম, পুরিশ য�বি তদন্ত 
প্ররিয়যায় তযাকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণক�ই ক্মতযায়ন �িকে নযা বিং 
VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত এবং তযাকদি সেযায়তযা�যািী সম্প্র-
দযাকয়ি সযাকথ আস্যাও দ্তরি �িকে েযা �যাে্�ি সেকেযারগতযা এবং 

১৪  Also see the 2010 Updated Model Strategies and Practical 
Measures on the Elimination of Violence against Women in 
the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (2011, 
General Assembly resolution 65/228, annex).

১৫  রিযাইম রপ্কভনশন অ্যান্ ররিরমনযাি জযার স (২০১১, যজনযাকিি অ্যা-
যস রি যিজিু্ শন ৬৫/২২৮, অ্যাকনসে) এি যক্করে নযািীকদি রবরুকধে 
সরেংসতযা রনমূক্িি রবষকয় েযািনযাগযাদ �িযা মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযা-
রি� ব্বস্যা যদখুন।

১৬ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ আিও যদখুন।

ইরতবযাচ� �িযা�কিি জন্ খুরবই দি�যাি। অন্ �থযায়, রভএ-
ির উরজি রশ�যাি/জীরবতকদি অথ্পূণ ্ অংশগ্েণ রনরচিত �িযা 
সযাধযািণভযাকব সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ আস্যা দ্তরিি সমযাথ্�। সরেংসতযাি 
রশ�যাি-য�রন্দ্র� বযা যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি রনরচিত �িযাি 
যক্করে তদকন্তি য�ৌশি বযা পন্যা রনধ্যািণ �িযাি সময়, অথ্পূণ ্
অংশগ্েণক� এ�রদক� যেমন িক্্ আবযাি অন্রদক� উপযায় রেসযাকব 
যদখযা উরচত। 

17

রব স্যাস্্ সংস্যা (ির উএইচও) এি মকত
18

, অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি 
জন্ প্কয়যাজন েি �মসূ্রচ প্ণয়ন, বযাস্তবযায়ন এবং পে্কবক্ণসে 
য�যান ব্রক্তক� সিযাসরি প্ভযারবত �কি এমন স�ি রসধেযাকন্ত অংশ-
গ্েণ �িযাি অরধ�যাি। উদযােিণস্রূপ, রভএির উরজ-এি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তকদি অরধ�যাি িকয়কে ঘরনযা(গুরি) সংরিযান্ত আইরন 
রববরৃত উপস্যাপন �িযাি এবং তযাকদি অরধ�যািক� প্ভযারবত �কি 
এমন রসধেযান্ত সম্পক�্ জযানযাি। 

এি মকধ্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রব�ল্প রবকিযাধ রন রত্ বযা 
অনযানষু্যারন� ব্বস্যাি অবি ন �িযাি (বযা নযা �িযাি) যেক�যাকনযা 
রসধেযান্তসে, এ�টিি পরিবকত্ অন্ এ�টি রনরদ্ষ্ট প্রত�যাি পযাওয়যাি 
রসধেযান্ত অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

19

 তদপুরি, অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রবরভন্ন 
ধিকণি েকত পযাকি, েযাি মকধ্ িকয়কে (র�  সীমযাবধে নয়), 
সুষম, অ্যাকসেসকেযাগ্, বস্তুরনষ্ তকথ্ি সযাকথ পে্যাতিভযাকব অবরেত 
েওয়যা েযাকত তযািযা তযাকদি �ি্যানক� প্ভযারবত �কি এমন রসধেযান্ত-
গুরিি উপি রনকজকদি রনয়ন্ত্রণ বজযায় িযাখযাকত পযাকি জন্, যসইসযাকথ 

১৭  রভ�টিম/সযািভযাইভযাি-য�রন্দ্র� পধেরতি িক্্ েি এ�টি সেযায়� 
পরিকবশ দ্তরি �িযা যেখযাকন রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি অরধ�যা-
িক� সম্যান �িযা েয় এবং যেখযাকন তযাি সযাকথ মে্যাদযা ও সম্যা-
যনি সযাকথ আচিণ �িযা েয়। এই পধেরত রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তি আকিযাগ্ এবং তযাি চযারেদযা এবং ইচ্যা রচর ত �িযাি এবং প্�যাশ 
�িযাি ক্মতযাক� বরৃধে �িকত সযােযাে্ �কি, যসইসযাকথ স যাব্ েস্ত-
যক্প সম্পক�্ রসধেযান্ত যনওয়যাি তযাি ক্মতযাক� শরক্তশযািী �কি। See 
the ‘Communities Care Programme: Transforming Lives and 
Preventing Violence’, (UNICEF, New York, 2014,), at: 
https://www.unicef.org/documents/communities-care

১৮  Participation: Gender, equity and human rights. World Heath 
Organisation, at: https://www.euro.who.int/en/publications/
abstracts/participation-as-a-driver-of-health-equity-2019

১৯  ‘Mapping and Analysis of Domestic Legal Remedies to issues 
of Violence against Women (VAW), (Women’s Legal and 
Human Rights Bureau and UN Women, 2010).

 তদন্ত�োরীরো তদন্ত প্রঞ্ক্য়ো েলো�োলীন ঞ্ি�টিমকদর 
সোকথ সিকরোঞ্গতো �রকব এবং ঞ্�ছু তদন্তমলূ� পদকক্ষপ 
পঞ্রেোলনো নো �রো অনকুরোি �রো সংক্োন্ত ঞ্ি�টিকমর 
অঞ্ি�োরক� সমিোন �রকব। অপরোি তদন্ত িুতিকিোগীর 
দ্োরো ঞ্নি্োঞ্রত গঞ্তকত পঞ্রেোঞ্লত িওয়ো উঞ্েত, আইন 

প্রকয়োগ�োরী �ম্�ত্োর নয়।
যেৌন রনপী়িন প্রতররিয়যা নীরত এবং প্রশক্ণ রবষয়বস্তু রনকদ্রশ�যা (2015), 

পুরিকশি প্ধযাকনি আন্তজ্যারত� সংস্যা।
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পিযামশ্ �িযা এবং যসইসযাকথ রব�ল্পগুরি রচর ত এবং সমযাধযান-
গুরিি সনযাক্ত�িকণি জন্ রসধেযান্ত গ্েণ প্ররিয়যায় তযাকদি সযাকথ 
পিযামশ্ �িযা।

20

প্�ৃতপকক্, তদন্ত প্ররিয়যায় VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি �কি তযািযা ক্মতযারয়ত েকয় ওকঠ েখন যস 
তযাি অরধ�যাকিি দযারবি পকক্ �থযা বিকত এবং তযাি পকক্ �যাজ 
�িকত সক্ম েয়। উইকমনস রিগ্যাি অ্যান্ রেউম্যান িযাইরস বু্ কিযা 
(‹ির উএিরব ) এবং ইউএন উইকমন রতনটি উপযায় সুপযারিশ 
�কিকে েযাি মযাধ্কম এ�জন সরেন্সতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
অথ্পূণ ্অংশগ্েণ পরিমযাপ �িযা েযায় েখন যস ন্যায়রবচযাি যপকত 
চযায়।

21

: 

  রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যদশীয় এবং আন্তজ্যারত� আইকনি 
অধীকন তযাি অরধ�যাি সম্পক�্ সকচতন র�নযা;

  আইরন ব্বস্যা এবং দযারয়ত্ব পযািন�যািীিযা
22

 সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তক� সররিয়, অথ্পূণ ্ এবং দশৃ্মযান অংশগ্েকণি 
অনমুরত যদয় র�নযা;

  প্ররিয়যাটি সযামরগ্�ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� 
শযাসন প্ররিয়যায় (রসক কমি) সযাকথ জর়িত �কি র�নযা।

রভএির উরজ-এি রশ�যাি/জীরবতকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি জন্ 
পুরিকশি পরি�ল্পনযায় রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি যপ্যা�যাইকিি রবরভন্ন 

২০  Participation: Gender, equity and human rights. World Heath 
Organisation, at: https://www.euro.who.int/en/publications/
abstracts/participation-as-a-driver-of-health-equity-2019

২১  ‘Mapping and Analysis of Domestic Legal Remedies to issues 
of Violence against Women (VAW), (Women’s Legal and 
Human Rights Bureau and UN Women, 2010).

২২  দযারয়ত্ব-পযািন�যািীিযা সযাধযািণত িযাষ্ট্রীয় অনঘুর� (যেমন পুরিশ) বযা 
িযাকষ্ট্রি পকক্ �যাজ �িযা অনঘুর� েযাকদি মযানবযারধ�যাকিি সম্যান, প্চযাি 
এবং উপিরব্ধ এবং মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘন যথক� রবিত থযা�যাি এ�টি 
রবকশষ বযাধ্বযাধ�তযা বযা দযারয়ত্ব িকয়কে। যপ্ক্যাপকরি উপি রনভ্ি �কি, 
যবসি�যািী সশ  বযারেনী, ব্রক্ত (যেমন, রপতযামযাতযা), স্যানীয় সংস্যা, 
যবসি�যািী সংস্যা, সযােযাে্ দযাতযা এবং আন্তজ্যারত� প্রতষ্যানগুরিও দযারয়ত্ব 
পযািন�যািী েকত পযাকি। See: Glossary of Terms and Concepts 
UNICEF Regional Office for South Asia November 2017. 
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20
glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf%20.

রবকেদ�যািী এবং দ্দ্ততযাি (ওভযািি্যারপং) �যািণগুরি
23

 এবং 
নযািী এবং যমকয়কদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণক� প্ভযারবত �িকত �ীভযাকব 
সযামযারজ� পরিচয় এবং পরিরস্রতগত পরিরস্রত এ�ররেত েকত পযাকি 
তযা রবকবচনযা �িযা উরচত (যেদ �িকত পযাকি) েযা উপকিি রতনটি 
বকুির পকয়ন্ট এ বণন্যা �িযা েকয়কে। 

একত সযাংসৃ্করত� বযা ধম য় রব যাস বযা ব্যাখ্যাি সযাকথ েুক্ত রিঙ্গ 
দ্বষম্ যথক� উ ূত তথযা�রথত ‘সম্যান’ রভরত্� অপিযাধ সরেংসতযা 
অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

24

রবকেদ�যািী �যািণগুরিি অন্যান্ উদযােিণ
েি অক্মতযা, েযাি মকধ্ মযানরস� এবং মনস্তযার্বি� অক্মতযা, মযাদ� 
রনভ্িতযা, আইকনি সযাকথ সংঘযাকত থযা�যা এবং/অথবযা সংখ্যািঘু 
যগযাষ্ীি অংশ েওয়যা।

25

VAWG-এি �যাজগুরিক� ‘সম্যান-রভরত্�’ সরেংসতযা রেসযাকব
রচর ত �িযাি সময়, এটি িক্ �িযা গুরুত্বপূণ্ যে এই শব্দটি 
যেন প্রতদ্র তযামূি� েয় , �যািণ এটি রনরদ্ষ্ট সম্প্রদযায়গু-
রিক� অসযামঞ্জস্পূণ্ভযাকব িক্্বস্তুকত পরিণত �কি, স বত এি 
�কি সম্প্রদযায়গুরিি উপি নজিদযারি এবং পুরিরশং বৃরধে পযায়, 
যেকেতু তযািযা এই সম্প্রদযায়গুরিক� এমন একজন্যাি সযাকথ সংেুক্ত 
�কি েযা �যাে্�ি VAWG প্রতররিয়যাি সযাকথ সম্পর�্ত নয়।

26

এটি সুপযারিশ �িযা েকয়কে যে পুরিশ েখন ‘সম্যান-রভরত্�’ 

২৩  ১৯৮৯ সযাকি �ৃ যাঙ্গ নযািীবযাদী �ম  এবং রশক্যারবদ প্ক�সি র� যাকি্ 
যরিনকশযা প্থম আন্তরবরচ্ন্নতযাি ধযািণযাটি প্থম উকলেখ �কিরেকিন। তযািপি 
যথক� এটি জযারত, য ণী, বণ,্ রিঙ্গ, জযারতসত্যা, যেৌনতযা, অক্মতযা, 
জযাতীয়তযা, অরভবযাসন অবস্যা, যভৌগরি� অবস্যান এবং ধম ্সে (তকব 
সীমযাবধে নয়) যবশ �কয়�টি েুগপত রনপী়িকনি সংকেযাগস্কি মরেিযাকদি 
অরভজ্তযা যবযাঝযাি জন্ ব্বহৃত েকয়কে। See: Hill Collins, P., ‘Black 
Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of 
Empowerment’ (Routledge, New York, 1990); cited in Imkaan 
and UN Women (2019), ‘The Value of Intersectionality in 
Understanding Violence against Women and Girls’ at: https://
www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/
publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20
in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20
girls.pdf?la=en&vs=3339

২৪  সম্যান-রভরত্�  VAWG সযাধযািণত রতনটি যমৌরি� উপযাদযানক� প্রত�-
রিত �কি: 1) এ�জন মরেিযাি আচিকণি উপি রনয়ন্ত্রণ, বযা রনয়ন্ত্রণ 
প্কয়যাগ �িযাি ইচ্যা; 2) এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তি আচিকণি উপি এ�জন পুরুকষি রনয়ন্ত্রণ েযািযাকনযাি জন্ ি যাি 
অনভূুরত, বযা রনয়ন্ত্রণ েযারিকয় য�িযা অনভুুরত; এবং ৩) এই ি যা 
বযা়িযাকত এবং যমযা�যাকবিযায় সম্প্রদযায় বযা পযারিবযাকিি জর়িত েওয়যা। See 
‘Barker, N., Gregware., P.R., Cassidy, M.A. (1999), ‘Family 
Killing Fields: Honor Rationales in the Murder of Women’.

২৫  ইম�যান, েুক্তিযাজ্-রভরত্� এ�টি মরেিযা সংস্যা েযা �ৃ যাঙ্গ এবং সংখ্যাি-
ঘু নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় �যাজ �কি সংখ্যা-
িঘু�িণ য� এ�টি প্ররিয়যা রেসযাকব বণন্যা �কিকে েযা সযামযারজ�, িযাজনন-
রত�, অথ্ননরত� এবং অন্যান্ অবস্যাি যপ্রক্কত সৃরষ্ট �কি এবং বজযায় 
থযাক� েযা এ�টি যগযাষ্ীি মযানকুষি সযাকথ সংখ্যািঘুি মত আচিণ �িযা 
েয় এবং সংজ্যারয়ত �িযা েয় যেমন জযারতগত সংখ্যািঘু  এবং সংখ্যাি-
ঘু জযারতগত । তদপুরি, সংখ্যািঘু�িণ এ�টি চিমযান সররিয় প্ররিয়যা েযা 
জযারত , জযারতগতযা এবং অন্যান্ রবষকয়ি রভরত্কত রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীক� প্যা-
রন্ত� �কি। See ‘From Survival to Sustainability: Critical Issues 
for the Specialist Black and ‘Minority Ethnic’ Ending Violence 
against Women and Girls Sector in the UK’ (Imkaan, 2018). 

২৬ Ibid

https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf%20
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf%20
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2019/10/the value of intersectionality in understanding violence against women and girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2019/10/the value of intersectionality in understanding violence against women and girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2019/10/the value of intersectionality in understanding violence against women and girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2019/10/the value of intersectionality in understanding violence against women and girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2019/10/the value of intersectionality in understanding violence against women and girls.pdf?la=en&vs=3339
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সরেংসতযাি প্রতররিয়যা জযানযায়, তখন তযাকদি উরচত ব্রক্ত এবং 
সম্প্রদযায়ক� িক্্ �কি বযাধযাধিযা রনয়মগুরিক� (য রিওরযাইরপং) 
এবং অন্যান্ দ্বষম্মূি� য ণীরবভযাগ যথক� সত�্ থযা�যা।

27

রবরচ্ন্ন�যািী এবং দ্দ্ততযাি (ওভযািি্যারপং) �যািণগুরি এ�জন
ব্রক্ত বযা যগযাষ্ীি সরেংসতযাি দব্ুিতযাক� ব্যাপ�ভযাকব প্ভযারবত 
�িকব, রবকশষ �কি েরদ তযািযা এ�টি সমযাকজি সংখ্যািঘু যগযাষ্ীক� 
দশৃ্মযানভযাকব প্রতরনরধত্ব �কি। 

এই ে্যান্বুক�ি উকদেকশ্, যিখ�িযা দব্ুি যগযাষ্ীগুরিি রন্রিরখত 
ভযাকব সংজ্যারয়ত

28

 �কিকে েযা যবযাঝযায় যে:

“দব্ুি ব্রক্তকদি সংজ্যারয়ত �িযা েয় েযািযা বয়স, রিঙ্গ, 
শযািীরি� বযা মযানরস� অবস্যাি �যািকণ বযা সযামযারজ�, 
অথ্ননরত�, জযারতগত এবং/অথবযা সযাংসৃ্করত� পরি-
রস্রতি �যািকণ স্ী�ৃত রবচযাি ব্বস্যাি সযামকন আইন
দ্যািযা স্ী�ৃত তযাকদি অরধ�যাি সমূ্পণর্ূকপ প্কয়যাগ �িযা 
রবকশষভযাকব �ঠিন বকি মকন �কিন। রন্রিরখতগুরি 
রবষয়গুরিি যেমন বয়স, অক্মতযা, আরদবযাসী সম্প্র-
দযায় বযা সংখ্যািঘুকদি অন্তগত্, রশ�যাি, অরভবযাসন এবং 
অভ্ন্তিীণ স্যানচু্রত, দযারিদ্্, রিঙ্গ এবং স্যাধীনতযাি 
বঞ্চনযা �যািকণ এ�জন ব্রক্ত দব্ুি েকত পযাকি৷ প্রতটি 
যদকশ দব্ুি মযানকুষি রনরদ্ষ্ট সংজ্যা রনভ্ি �িকব তযাকদি 
রনরদ্ষ্ট দ্বরশকষ্ট্ি উপি, এমনর� তযাকদি সযামযারজ� বযা 
অথ্ননরত� উন্নয়কনি স্তকিি উপিও।”

অগয্ানযাইকজশন �ি রসর�উরিটি অ্যান্ য�যা-অপযাকিশন (‘ওএসরসই’) 
ব্যাখ্যা অনসুযাকি, সমস্ত দব্ুি যগযাষ্ীি জন্ এ�টি সযাধযািণ সূচ� 
েি যে তযািযা ‘যেমন’ এি উপি রভরত্ �কি অকন�যাংকশ অপিযাকধি 
সম্খুীন েয়।।

29

OSCE আিও যেযাগ �কিকে যে রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীগুরি তযাকদি যেৌন
পেন্ বযা ত্বক�ি িক ি �যািকণ বযা তযািযা রনকজকদি িক্যা �িকত, 
রনকজকদি যবযাঝযাকত বযা তযাকদি অরধ�যাি প্কয়যাগ �িকত পযাকি নযা 
বকি রশ�যাি েয়। তযাই এই অপিযাধগুরি শুধুমযারে এ�জন ব্রক্তি 
রবরুকধে অপিযাকধি সযাকথ জর়িত নয়, তকব প্যায়শই ব্রক্তি 

২৭ Ibid
২৮  See ‘Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for 

Vulnerable People’, available at: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2018/11/Brasilia-rules-vulnerable-groups.
pdf cited in an Issue Paper on ‘Abuse of a Position of 
Vulnerability and other “Means” within the Definition of 
Trafficking’ (UNODC, 2013) available at: https://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_
Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf 

২৯  Lindgren, M and Nikolić-Ristanović, V, Crime Victims: 
International and Serbian Perspective. Organization for 
Security and Cooperation in Europe, Mission to Serbia, Law 
Enforcement Department (2011).

পরভূরম, সংসৃ্করত, রতে্ এবং পরিচকয়ি রবরুকধে অপিযাধ গঠন
�কি (ঘৃণযামূি� অপিযাধ)।
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তবুও, এটি অপরিেযাে্ যে পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযান�যািীিযা দব্ুিতযাক� শযািীরি� বযা মযানরস� দব্ুি-
তযাি সমযাথ্� রেসযাকব যদখকবন নযা। 

যজযািপূব্� যেৌন রনে্যাতকনি মকতযা র�েু অপিযাকধি যক্করে নযািী 
ও যমকয়কদি প্যায়ই ‹দব্ুি  যগযাষ্ী রেকসকব রচর ত �িযা েয়। এরযা 
েয় পুরুষ এবং যেকিকদি তুিনযায় এই ধিকনি অপিযাধ এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্ত রেসযাকব তযাকদি অসম প্-
রতরনরধকত্বি �যািকণ। প্যায়শই, রিঙ্গ দ্বষম্ যথক� উ ূত দ্বষকম্ি 
�কি তযাকদি দব্ুিতযাি অবস্যাকন িযাখযা েয়।

উদযােিণস্রূপ, র�েু যদকশ মরেিযাকদি জন্ সিযাসরি জরমি উত্-
িযারধ�যািী েওয়যা অনবধ, �কি তযাকদি পকক্ স্যাধীনতযা প্রতষ্যা 
�িযা এবং এ�টি আপরত্জন� ঘরনষ্ সম্প�্ ত্যাগ �িযা �ঠিন। 
অন্ এ�টি উদযােিকণ, গৃে ম বযা রশশু েক ি মকতযা �যাজক� 
নযািীসুিভ �যাজ রেকসকব রবকবচনযা �কি অল্প যবতন যদওয়যা েয়, 
তযাকদি দীঘ্ সময় ধকি �যাজ �িকত েয় এবং শেকিি সমৃধে অংশ 
যথক� অকন� দকূি তযাকদি �যাজ �িকত েয়। দীঘ্ মকণি সমকয়ি 
সযাকথ দীঘ্ সময় ধকি �যাজ �িযাি �কি প্যায়শই মরেিযা এবং 
যমকয়কদি অ �যাকিি সময় (যেমন যভযাকি বযা গভীি িযাকত) 
পযাবরি� ট্যান্সকপযাকর্ যেকত েয়, েযাি �কি তযাকদি যেৌন সরেংস-
তযাসে অপিযাকধি সমু্খীন েওয়যাি ঝঁুর� যবক়ি েযায়।

সযােযাে্ এবং সেযায়তযাি ব্বস্যা �িযাি যক্করে দব্ুি বযা সংখ্যািঘু 
যগযাষ্ীি চযারেদযা রবকবচনযা �িযাি সময়, পুরিকশি যবযাঝযা উরচত যে 

৩০ ইবরি 

েরব UNMIL েরব/ররিক যা�যাি েযািরভগ (িযাইকবরিয়যা) এি যসৌজকন্

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Brasilia-rules-vulnerable-groups.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Brasilia-rules-vulnerable-groups.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Brasilia-rules-vulnerable-groups.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
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য�যান এ�টি রনরদ্ষ্ট পরিরস্রতকত সযামযারজ� পরিচয় এবং অবস্যা-
নগত পরিরস্রত (যিযাক�িযা �ীভযাকব রবরভন্ন পরিকবকশ প্রতররিয়যা 
যদখযায়) আচিণ এবং/অথবযা অনুভূত উপি গুরুত্ব (য�যা�যাস) 
রদকয় তথ্ সংগ্কেি য�ৌশি রনধ্যািকণি পরিবকত্ র�ভযাকব নযািী 
ও যমকয়কদি আিও দব্ুিতযাি রদক� যঠকি রদকচ্। দব্ুি যগযাষ্ীি 
সযাকথ �যাজ �িযাি টিপকসি জন্ বসে-২ যদখুন। 

এইভযাকব, প্যাসরঙ্গ�ভযাকব অবরেত থযা�যা এবং ঝঁুর� রবকলেষণ এবং 
প্কয়যাজন মূি্যায়নসে �যাে্রিম সম্পর�্ত রবকলেষণ প্কয়যাগ �িযাি 
ক্মতযা,
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 সযাধযািণভযাকব এ�টি �যাে্�ি ও সংকবদনশীিতযাি সযাকথ 
VAWG এ সযা়িযা যদবযাি সময় পুরিকশি জন্ গুরুত্বপূণ্ দক্তযা 
েকয় ওকঠ।

VAWG-এর প্রঞ্ত আনপুোঞ্ত� পঞু্লশ প্রঞ্তঞ্ক্য়ো সম্পক�্ আরও 
তকথ্যর জন্য ষষ্ অি্যোয়  ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো› এবং আনপুো-
ঞ্ত�তোর নীঞ্তর রথোরথ পঞ্র ম প্রঞ্ত�ঞ্লত �কর এমন পঞু্লশ 
আেরকণর ঞ্নঞ্দ্ষ্ট উদোিরণগুঞ্লর জন্য পঞ্চম অি্যোয় ‘তদন্ত  
কদখুন।

ে্যান্বু�টিকত পুরিশ এবং তযাকদি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অংশী-
দযািকদি অপিযাকধি রশ�যাি এবং ক্মতযাি অপব্বেযাকিি জন্ 
ন্যায়রবচযাকিি যমৌরি� নীরতি যঘযাষণযাটি উকলেখ �িযাি জন্ 
উ সযারেত �কিকে েখন সরেংসরযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জর়িতযা 
থযা�যাি জন্ রনকদ্শনযা যদয়।

এই যমৌরি� নীরতগুরি অরভেুক্ত অপিযাধীকদি যক্করেও ব্বেযাি 
�িযা েয়, রবকশষ �কি যেখযাকন তযািযা রনকজিযাই সরেংসতযাি রশ�যাি 

৩১  স্যানীয় যপ্ক্যাপর এবং রনরদ্ষ্ট অবস্যানগত পরিরস্রত আসকি র�ভযাকব এই 
চিমযান প্বণতযাক� প্ভযারবত �িকে যস সম্পক�্ পুরিকশি ধযািণযা শরক্ত-
শযািী �িকত স্যানীয় সুশীি সমযাকজি সংস্যাগুরি ব়ি ভূরম�যা পযািন 
�িকত পযাকি।

েকয়কে। পযাশযাপযারশ আইকনি রবকবচনযায় থযা�যা ভুক্তকভযাগী/যবঁকচ
থযা�যা ব্রক্তিযা, যেমন বযারণরজ্� উকদেকশ্ যেৌন দযাসকত্ব বযাধ্ 
�িযা েকয়কে, দব্ুি যগযাষ্ীি মকধ্ িকয়কে অরনবর ত অরভবযাসী 
েযাকদি পযাচযাি �িযা েকয়কে এবং এমনর� এমন ব্রক্তিযাও েযািযা 
বেকিি পি বেি ধকি গুরুতি আরিমণ বযা েত্যা �কিকে।

এি মকধ্ িকয়কে: পুরিশ �ত্ৃ� সম্যান ও মে্যাদযাি সযাকথ আচিণ 
�িযা; যগ্তিযাি/আর� �িযাি �যািণ সম্পক�্ জযানযাকনযা; রনকদ্যাষ 
অনুমযান �িযা; িযাষ্ট্র এবং অ-িযাষ্ট্রীয় অনুঘর� দ্যািযা সংঘটিত 
অকেৌরক্ত� সরেংসতযা (অথ্যা  অপমযানজন� পুরিরশ অনুশীিন) 
যথক� িক্যা �িযা; রনকজকদি যদযাষী নযা �িযা; ব্রক্তগত সুিক্যা 
এবং যগযাপনীয়তযা; আইরন পিযামকশ্ প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস); 
এবং আরক�ি আকদশ জন্ আরপি �িযা এবং ন্যাে্ রবচযাি 
রনরচিত �িযা।
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 এি মকধ্ এমন মরেিযা এবং যমকয়কদি অন্তভ্ুক্ত
�িযা উরচত েযাকদি প্শযাসরন� আকদকশ আর�/বন্ী �িযা েকয়কে, 
যেমন অরনয়রমত অরভবযাসী মরেিযািযা েযািযা রনব্যাসকনি অকপক্যায় 
আর�, বযাধ্তযামূি� যাগ রচর� সযা সুরবধযা বযা মযানরস� স্যাস্্ 
সুরবধযায় আর� নযািী।
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অপিযাকধি রশ�যাি এবং ক্মতযাি অপব্বেযাকিি জন্ যমৌরি� 
নীরতগুরিি সযাকথ এ�ররেত েকয়, পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত জবযা-
বরদরে�যািী �ম্�ত্যাকদি জযাতীয় আইন, প্যারতষ্যারন� প্করযা�-
ি(গুরি) এবং আন্তজ্যারত� মযান যেমন অরভেুক্ত অপিযাধীক� 
জর়িত �িযাি সময় আইন প্কয়যাগ�যািী �ম্�ত্যাকদি দ্যািযা বিপ্-
যয়যাগ এবং আক য়যা  ব্বেযাকিি
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যমৌরি� নীরতমযািযা সম্পর�্ত 
নীরতগুরি যমকন চিযা রনরচিত �িযা। 

আইন প্কয়যাগ�যািী �ম্�ত্যাকদি দ্যািযা বিপ্কয়যাগ এবং আক য়যা  
ব্বেযাকিি যমৌরি� নীরতগুরি উদযােিণস্রূপ রন্রিরখত রবষয়-
গুরিক� বি প্কয়যাকগি মূি নীরত রেসযাকব প্রতরষ্ত �কি:

 সমযানপুযারত�তযা;

 আইনযানগুতযা;

 দযারয়ত্ব;

 প্কয়যাজনীয়তযা।

বি রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যাি য�ৌশি �যাে্�ি িকয়কে তযা রনরচিত 
�িযাি জন্ রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত েযাকত সযা়িযা প্দযা-
ন�যািী অর�সযািকদি (বযা অন্যান্ প্থম সযা়িযা যদওয়যা �ম্�ত্যা, 

৩২ এি মকধ্ এমন মরেিযা
৩৩ Ibid
৩৪  ‘Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials’ (adopted by the Eighth UN Congress 
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990).

অপরোি এবং ক্ষমতোর অপব্যবিোকরর ঞ্শ�োরকদর জন্য 
ন্যোয়ঞ্বেোকরর কমৌঞ্ল� নীঞ্তর কঘোষণো

২৯ নকভ ি ১৯৮৫ এি সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন ৪০/৩৪ 
 দ্যািযা গৃেীত 

িুতিকিোগীরো িকলন  
 “যে ব্রক্তিযা, ব্রক্তগতভযাকব বযা সরম্রিতভযাকব, শযািীরি� বযা 
মযানরস� আঘযাত, মযানরস� েন্ত্রণযা, অথ্ননরত� ক্রত বযা তযাকদি 
যমৌরি� অরধ�যাকিি উকলেখকেযাগ্ ক্রত সে ক্রতি সম্ুখীন 

েকয়কেন, এমন �যাজ বযা বযাদ যদওয়যাি মযাধ্কম েযা সদস্ িযাষ্ট্রগুরিি 
মকধ্ �যাে্�িী য�ৌজদযারি আইন িঙ্ঘন �কি, যসই আইনগুরি সে 

ক্মতযাি অপিযাধমিূ� অপব্বেযািক� যদযাষী সযাব্স্ত �িযা।”
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যেমন সযামরি� �ম্�ত্যা) দ্যািযা প্মযাণ সংগ্কেি সময় অরভেুক্ত
অপিযাধী (গুরি) বযা চযাকপি অধীকন �িযা সংরলেষ্ট সকন্েভযাজ-
নকদি �যাে যথক� সযাক্্ বযা স্ী�যাকিযারক্ত অন্তভ্ুক্ত �িযা েয় নযা। 

েযাি রবরুকধে তদন্ত �িযা েকচ্ যসই ব্রক্তি সযাকথ সম্যান ও 
মে্যাদযাি সযাকথ আচিণ �িযা েকি তদকন্ত সেকেযারগতযাি স যাবনযা 
বযা়িযায়, অন্রদক� চযাকপি মযাধ্কম প্যাতি তথ্ অপিযাধ প্রতকিযাকধি 
যক্করে রবপিীত �িদযায়� েয়, �যািণ এটি সযাধযািণভযাকব অরব-
স্ত, এবং এটি শযারন্ত ও েুকধেি সমকয় আন্তজ্যারত� মযানবযারধ�যাি 
আইন
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 এবং আন্তজ্যারত� মযানরব� আইন
36

 দ্যািযা সম্যানজন�-
ভযাকব রনধ্যারিত যমৌরি� মযানবযারধ�যাকিি িঙ্ঘন �কি।

যজকনভযা-রভরত্� অ্যাকসযারসকয়শন �ি দ্ রপ্কভনশন অ� রচ্যাি 
বযা এরপটি-এি মকত, রবরভন্ন গকবষণযা যদখযা যদকে যে অত্যাচযা-
যিি �কি, এমনর� রনে্যাতকনি হুমর�ি মকধ্ও, এ�জন ব্রক্ত 

৩৫  উদযােিণস্রূপ, রনে্যাতন এবং অন্যান্ wbôyi, অমযানরব� বযা অবমযা-
ননযা�ি আচিণ বযা শযারস্তি রবরুকধে �নকভনশন যদখুন (আট্িক�ি 
২৭.১ অনসুযাকি ১৯৮৪ সযাকিি ১০ রিকস কিি সযাধযািণ পরিষকদি যি-
যজযারিউশন ৩৯/৪৬, ১৯৮৭ সযাকিি ২৬ জনু স্যাক্ি, অনসুমথ্ন 
এবং যেযাগদযাকনি জন্ গৃেীত েকয়কে।

৩৬  See Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 
and their Additional Protocols.

য�বি ব্থযা এ়িযাকত র�েু বিকত বযা �িকত পযাকিন। �কি তযাি 
যথক� প্যাতি বক্তব্টি আসকি সত্ র� নযা তযা জযানযাি য�যাকনযা 
উপযায় যনই।
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VAWG মযামিযাি তদকন্ত অর�সযািকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি 
মযাধ্কম শরক্তি অপব্বেযাি যিযাধ �িযাি জন্, APT পুরিশ 
যনতৃত্বক� যসই সমস্ প্কণযাদনযা বযাদ যদওয়যাি জন্সুে পযারিশ �কি 
েযা সযা়িযা জযানযাকনযা অর�সযািকদি ক্মতযাি অপব্বেযাকিি রদক� 
পরিচযারিত �িকব। এরপটি দ্যািযা সুপযারিশ�ৃত অন্যান্ আিও 
ব্বেযারি� ব্বস্যাগুরিি মকধ্ িকয়কে:
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 নন-জরুিরশয়যাি �ম্�ত্যাকদি দ্যািযা বযা আর� ব্রক্তি আইন-
জীবীি উপরস্রত ব্তীত সমস্ত স্ী�যাকিযারক্ত বযাদ রদন;

  যি�ি্ �িযা বযা রভরিও যি�ি্ �িযা েয়রন এমন য�যাকনযা রজ-
জ্যাসযাবযাদ যথক� প্যাতি প্মযাণ বযাদ রদন;

৩৭  Exclusion of evidence obtained through torture, Association 
for the Prevention of Torture, at: https://cti2024.org/wp-
content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-
2020_FINAL_.pdf

৩৮ Ibid.

বক্স-  

দব্ুল কগোষ্ীর সোকথ �োজ �রোর জন্য টিপস

ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� রচ�স অ� পুরিশ (IACP) তযাকদি যসসুেয়যাি অ্যাস  যিসপন্স 
পরিরস এবং যট্রনং �নকরন্ট রনকদ্রশ�যাকত (২০১৫)* যেৌন সরেংসতযাি যক্করে দব্ুি যগযাষ্ীি সদস্-
যদি সযাকথ �যাজ �িযাি জন্ টিপকসি এ�টি তযারি�যা প্দযান �কিকে:

  সব প্রঞ্তব ীতো দশৃ্যমোন িয় নো। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর শোরীঞ্র�, সংকবদনশীল, বো মোনঞ্স� 
অক্ষমতো বো অক্ষমতোর সমন্বয় থো�কত পোকর

  করৌন ঞ্নপীডন  সম্পক�্ ঞ্বঞ্ি  মকনোিোব এবং আইন প্রকয়োগ�োরী সম্পক�্ অনিূুঞ্ত। সকেতন থোকুন কর ঞ্লঙ্গ, 
করৌনতো, করৌন অঞ্িকরোজন, জোঞ্ত, িম্ ইত্যোঞ্দ সম্পক�্ ঞ্ব োস সংসৃ্ঞ্তকিকদ ব্যোপ�িোকব ঞ্ি  িকত পোকর

  করৌন ঞ্নপীডন সম্পক�্ প্র  খুবই ঘঞ্নষ্ এবং আকলোেনো �রো �ঠিন িকত পোকর। এই িরকনর ব্যঞ্তিগত আঘোত ঞ্ব ত 
এবং ল োর অনিূুঞ্ত বতঞ্র �রকত পোকর। এই অনিূুঞ্তগুঞ্ল ঞ্�ছু সংসৃ্ঞ্তকত তী  িকত পোকর, করখোকন ঞ্বকয়র আকগ কু-
মোরীত্ব িোরোকনো সোমোঞ্জ�িোকব ংসো � িকত পোকর

  ঞ্�ছু স দোকয়র করৌন ঞ্নপীডন সংক্োন্ত প্রোসঞ্ঙ্গ� রোষ্ট্রীয় বো ক�িোকরল আইন ছোডোও তোকদর ঞ্নজস্ আইন থো�কত 
পোকর

  রঞ্দ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তি আপনোর িোষোয় �থো নো বকল, ঞ্নরকপক্ষ, স্োিীন অনবুোকদর ব্যবস্ো �রোর প্র-
স্তোব  কদোিোষী ঞ্িসোকব �োজ �রোর জন্য পঞ্রবোকরর সদস্য, ঞ্শ , সকন্দিিোজন ব্যঞ্তি বো অন্য ক�োকনো সংঞ্ ষ্ট পকক্ষর 
উপর ঞ্নি্র �রকবন নো

  ব্যঞ্তির করৌন অঞ্িকরোজনতোর ঞ্বষয়টি অন্যরো জোনকত পোকর ঞ্বিোয় রোরো G  িয় তোকদর ঞ্নঞ্দ্ষ্ট কগোপনীয়তোর 
প্রকয়োজন থো�কত পোকর। এ�ই ঞ্বষয় সম্পক�্ সংকবদনশীলতো এবং সকেতনতো থো�ো প্রকয়োজন।

*সূরে: যেৌন রনপী়িন প্রতররিয়যা নীরত এবং প্রশক্ণ রবষয়বস্তু রনকদ্রশ�যা (The International Association of Chiefs of Police, 2015)। 

https://www.theiacp.org/resources/sexual-assault-response-policy-and-training-content-guidelines
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ঞ্নরক্ষরতো, এ� বো এ�োঞ্ি�  
প্রঞ্তব ীতো, আইনী বো অনবি  

অঞ্িবোসী ঞ্িসোকব মর্োদো এবং বয়স্ বো ঞ্শ  
িওয়োর �োরকণ করক�োন িোষোর প্রঞ্তব �তো 
জঞ্ডত িকত পোকর এমন সমস্যোগুঞ্লর দ্োরো 
এ�জন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তির 

দব্ুলতো আরও জটিল িকত পোকর।

সঞ্ক্য় বণ িল অন্য ব্যঞ্তির �থো কশোনোর এবং প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 
জোনোকনোর এ�টি উপোয় রো পোর ঞ্র� কবোঝোপডোক� উ ত 
�কর। পঞ্রঞ্স্ঞ্ত শোন্ত �রো এবং সমস্যোর সমোিোন কখোঁজোর 

জন্য এটি এ�টি গুরুত্বপণ্ূ প্রথম পদকক্ষপ।
সররিয় বণ র�? (মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র ইনর টিউর অ� রপস)

 রজজ্যাসযাবযাকদি সময় মযাথযা যবঁকধ িযাখযা বযা যচযাখ বযাঁধযা ব্ব-
েযাি রনরষধে �রুন;

  রনকজক� অরভেুক্ত �িযাি রবরুকধে অরধ�যাি রনরচিত �রুন 
এবং অরভেুক্তক� এই অরধ�যাি সম্পক�্ অবরেত �িযা রনরচিত 
�রুন;

  রনে্যাতকনি িক্ণগুরিি জন্ এ�টি স্ী�যাকিযারক্তমূি� পিীক্যা 
গ্েণ �িযাি জন্ এ�টি পরি যাি পধেরতকত সম্ত েন।

অরধ� , IPV-এি যক্করে, ব্রক্তগতভযাকব বযা রশশুকদি রপতযা-
মযাতযা বযা অরভভযাব� েওয়যাি �কি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্ত অরভেুক্ত অপিযাধীি সযাকথ এ�টি মযানরস� আকবকগি 
মযাধ্কম সংেুক্ত থযা�কত পযাকি।। এই ধিকনি যক্করে, পুরিশ দ্যািযা 
অরভেুক্ত অপিযাধীি সযাকথ দব্ু্বেযাি �িযা েকি ভুক্তকভযাগী/যবঁকচ 
থযা�যা ব্রক্তক� ব  �কি রদকত পযাকি, এবং অপিযাধী পুনিযায় 
অপিযাধ �িকি পুরিকশি সযাকথ সেকেযারগতযা বযা তযাকদি সুিক্যা 
চযাইকত পযাকি নযা।

39

VAWG অপরোকির সমথ্ন ও 
সিোয়তো ক�ৌশল বোস্তবোয়কনর জন্য 
প্রিোন ব্যবস্োপনোগত দক্ষতো
পযারিবযারি� সরেংসতযাি যক্করে সযা়িযা যদওয়যা অর য়যান মকিকিি 
অরভজ্তযা

40

যথক� যদখযা যগকে যে শুধুমযারে আইকনি উপি রনভ্ি-
শীিতযাই নযািীকদি �যাে্�িভযাকব সমথ্ন ও সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ 
েকথষ্ট নয়। যসই অরভজ্তযা যথক� রবকশষজ্িযা ইরঙ্গত রদকয়কেন যে 
আইরন ব্বস্যাি অ্যাকসেস প্যায়শই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি জন্ এ�টি চ্যাকিঞ্জ রবধযায় ব্যাপ� সমথ্ন প্কয়যাজন 
েযাকত তযািযা এ�টি সরেংস অংশীদযাকিি রবরুকধে দযাঁ়িযাকত পযাকি বযা 
অরভেুক্ত অপিযাধীি যথক� আিযাদযা েকত পযাকি।

অথ্ননরত� রনভ্িতযা অকন� যক্করেই এ�টি চ্যাকিরঞ্জং �যািণ, 
�যািণ যে মরেিযািযা রনকজকদি এবং তযাকদি সন্তযানকদি জন্ 
আবযাসন, আ য়, অথ্ ইত্যারদি জন্ অথ্ননরত�ভযাকব রনে্যাত� 
বযা অপিযাধীি উপি রনভ্িশীি, তযািযা রনে্যাতন সে্ �কি চকিকে। 

এই ধিকনি পরিরস্রতকত, পুরিশক� এই ধিকনি জটিিতযাগুরি 

৩৯  See expert paper by Rosa Logar presented at the UN 
Expert Group Meeting: ‘Violence against women: Good 
practice in Combating and Eliminating Violence against 
Women, Vienna, 17–20 May 2005.

৪০  End of Project Evaluation Report of ‘Multi-Sectoral Gender-
Based Violence Response at the District Level in Nepal’ 
(August 2009 - July 2013) supported by the UN Trust 
Fund to End Violence Against Women.

সনযাক্ত �িকত সক্ম েওয়যাি দক্তযা থযা�কত েকব এবং তযাকদি প্-
রতররিয়যাগুরি আনপুযারত�ভযাকব এবং সযামযারজ� পরিকষবযাগুরিি সযাকথ 
সমবিয় �কি যদখযাকত েকব। রভএির উরজ-এি রশ�যাি/জীরবত ব্-
রক্তকদি পুরিরশ সেযায়তযাি যক্করে এ�টি গুরুত্বপূণ ্দক্তযাি প্কয়যাজন 
েি, অন্যান্ প্রতষ্যাকনি সযাকথ সেকেযারগতযায় এবং রভ�টিম/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি চযারেদযা ও ইচ্যা অনেুযায়ী পরিকষবযা প্দযাকনি িকক্্ 
সররিয়ভযাকব যশযানযাি ক্মতযা।

প্রতটি য�সই আিযাদযা। স�ি মরেিযা এবং যমকয়িযা পুরিশক� 
এ�ইভযাকব যদকখন নযা, স�ি মরেিযা এবং যমকয়িযা এ�ইভযাকব দব্ু-
িতযাি অরভজ্তযা অজ্ন �কি নযা এবং স�ি মরেিযা এবং যমকয়িযা 
পুরিকশি �যাকে েযাওয়যাি বযা তযাকদি রব যাস �িযাি জন্ েকথষ্ট 
আত্রব যাসী যবযাধ �কিন নযা।

যনপযাকি, ইউএন উইকমন পে্কবক্ণ �কিকে যে সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তিযা সযাধযািণত তযাকদি রবরুকধে সংঘটিত সরেংসতযাি 
ঘরনযাগুরি পরিচযািনযা �িযাি রবষকয় প্যাথরম� সেযায়তযা এবং পিযা-
মকশ্ি জন্ পরিবযাি এবং/অথবযা সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি �যাকে 
যেকত পেন্ �কি। এই ধিকনি যক্করে, স্যানীয় �ত্ৃপকক্ি �যাকে 
রনকয় েযাওয়যাি আকগ সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি সমকবত েওয়যা এবং 
রনকজকদি মকধ্ সমস্যাটি সমযাধযান �িযাি যচষ্টযা �িযা সযাধযািণ 
ঘরনযা। 

ইউএন উইকমন, যনপযাি এি মকত, েখন রবষয়টিক� আিও গুরুতি 
পদকক্কপি প্কয়যাজন েয় তখনই সম্প্রদযাকয়ি সদস্িযা ভুক্তকভযাগী/
জীরবত ব্রক্তক� আনষু্যারন� প্রত�যাি যপকত পিযামশ্ যদয় এবং 
সযােযাে্ �কি। এমনও উদযােিণ িকয়কে যে েখন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত মকন �কিন যে রতরন এই অনযানষু্যা-
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রন� যগযাষ্ীগুরি যথক� পে্যাতি প্রত�যাি পযাকচ্ন নযা, যসকক্করে রতরন 
সিযাসরি পুরিকশি �যাকে েযাকবন। 

41

এই ধিকনি পরিরস্রতকত সেযায়তযা প্দযাকনি পরি�ল্পনযা �িযাি 
সময়, যে রজরনসটি পুরিশক� সত�্তযাি সযাকথ রবকবচনযা �িযা 
উরচত যসটি েি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত েখন 
রব�ল্প রব�ল্প যখযাঁকজ তখন সম্প্রদযায় তযাি প্রত �ীভযাকব প্রতররি-
য়যা যদখযাকব। এ�ইভযাকব, সযােযাে্ এবং সেযায়তযাি ব্বস্যাি পরি�-
ল্পনযা �িযাি সময় (প্ররিয়যায় তযাকদি ক্রতি স যাব্ ঝঁুর�ি �যািণ 
রেকসকব) দীঘ্কময়যাকদ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
সম্প্রদযায় যে ইরতবযাচ� ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি তযাও পুরিশক� 
রবকবচনযা �িযা উরচত।

রভএির উরজ-এি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি সমথ্ন ও সেযায়তযা 
�িযাি যক্করে সম্প্রদযায় যে ভূরম�যা পযািন �িকব তযা অন্তভ্ূক্ত 
�িযাি মূি রসধেযান্ত যশষ পে্ন্ত ভুক্তকভযাগী/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তক�ই 
রনকত েকব এবং এটি তখনই সম্পন্ন েকত পযাকি েখন তদন্ত প্-
ররিয়যায় তযাি অংশগ্েণ সরত্ই অথ্বে েয়।

VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি পুরিশক� সমথ্ন এবং 
সেযায়তযা �িযাি জন্, রন্রিরখত আচিণগত দক্তযাি তযারি�যা 
িকয়কে েযা তদন্ত প্ররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি অথ্-
পূণ্ অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি জন্ দি গঠন �িযাি সময় পুরিশ 
পরিচযাি�িযা উকলেখ �িকত পযাকিন।

পূকব্ি অধ্যায়গুরিি মকতযা, প্স্তযারবত দক্তযাি রন্রিরখত 
অ-সমূ্পণ্ তযারি�যা প্যাসরঙ্গ� জযারতসংকঘি মযান এবং রনয়ম দ্যািযা 
অনুপ্যারণত েকয়কে, যেমন আপকির �িযা মকিি য�ৌশি (১০২০) 
এবং অপিযাধ এবং ক্মতযাি অপব্বেযাকিি রশ�যািকদি জন্ 
ন্যায়রবচযাকিি যমৌরি� নীরতি যঘযাষণযা (১৯৮৫)। তযারি�যাটি 
মূি্কবযাধ, দ্নরত�তযা এবং সততযাি রবষকয় জযাতীয় পুরিশ সংস্যা-
গুরিি নীরতগুরিক� সেযায়তযা �িকব এবং শরক্তশযািী �িকব। ব্-
বস্যাপ�কদি রনরচিত �িযা উরচত যে উত্িদযাতযা �ম্�ত্যািযা 
রন্রিরখত রবষয়গুরি �িকত সক্ম:

উপঞ্স্ঞ্ত

  সুিক্যা আকদশ, নযাগরি� প্রত�যাি, অরভবযাসন রপটিশন, বীমযা 
সুরবধযা এবং ক্রতপূিকণি দযারবগুরি অনুসিণ �িকত সেযায়তযা 

৪১ Ibid.

�িযাি জন্ ক্রতগ্স্/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে প্রতকবদন-
গুরি উপিব্ধ িকয়কে তযা রনরচিত �রুন।

�োর্�রী করোগোকরোগ এবং পঞ্রকষবো পঞ্র-
� নো, বোস্তবোয়ন এবং মূল্যোয়কন কটে�কিো-

োরকদর অংশগ্রিণ

সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি সুিক্যা প্দযাকনি মযাধ্কম
আনুষ্যারন� অরভকেযাগ দযাকয়ি �িকত এবং অনুসিণ �িকত 
উ সযারেত �রুন এবং সেযায়তযা �রুন এবং তযাকদি পিযা-
মশ্ রদন যে অরভকেযাগগুরি অনুসিণ �িযাি এবং অপিযাধী-
যদি রবচযাকিি দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশকনি উপি বত্যায়; 

  যেসব নযািী ও যমকয়িযা সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়কে তযাকদি প্যা-
সরঙ্গ� তথ্ প্দযান �রুন: অরধ�যাি, প্রত�যাি এবং রভ�টিম 
সেযায়তযা পরিকষবযা এবং �ীভযাকব যসগুরি যপকত েয়, তযাকদি 
ভূরম�যা এবং য�ৌজদযারি �যাে্রিকম অংশগ্েকণি সুকেযাগ এবং 
সময়সূচী সম্পক�্ তথ্ েযা়িযাও; অগ্গরত এবং রসধেযাকন্তি চুিযা-
ন্ত�িণ, যসইসযাকথ অপিযাধীি রবরুকধে য�যাকনযা আকদশ আকে র� 
নযা যসই সম্পক�্ তথ্ রদন;

  যেৌন রনে্যাতকনি সরেংসতযাি রশ�যাি/বযঁাকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
পরিগ্যা� পিীক্যা বযা সত্-বিযাি রিভযাইকসি মুকখযামুরখ েকত 
েকব নযা এই রবষয়টি পুরিশ �ম্�ত্যাকদি এবং তদন্ত�যািীকদি 
যবযাঝযান এবং ধযািণযাক� শরক্তশযািী �রুণ।

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (খোপ খোইকয় েলোর ক্ষমতো)

  যে রশশুিযা রপতযামযাতযাি রবরুকধে সরেংসতযা প্ত্ক্ �কিকে বযা 
েযাকদি সযাকথ তযাকদি ঘরনষ্ সম্প�্ িকয়কে তযািযাও সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবঁকচ েযাওয়যা ব্রক্ত এবং তযাকদি সুিক্যা, ে  এবং 
সমথ্ন প্কয়যাজন এই রবষয়টি স্ী�যাি �রুন;

  পযাচযাি েবযাি �কি যবআইরনভযাকব যদকশ প্কবশ �িযাি জন্ 
বযা যবআইরন �যাে্�িযাকপ জর়িত থযা�যাি জন্ এবং বযাধ্ েকয় 
যবআইরন �যাকজি সযাকথ েুক্ত েওয়যা ভুক্তভুরগকদি/যবঁকচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি শযারস্ত যদওয়যা যথক� অন্কদি রবিত ও রনরু সযা-
রেত �রুন;

  সরেংসতযাি জন্ অরভেুক্ত ব্রক্তকদি অরধ�যাি এবং তযাকদি 
সেযায়তযাি প্কয়যাজকনি রবষকয় রবকবচনযা �িযা রনরচিত �রুন, 
এই রবষয়টি অনুধযাবন �কি যে এই ধিকনি রবকবচনযাি রবধযান 
থযা�কি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি সুিক্যা ব্বস্যাি 

�োর্�র ত োবিোন করৌন ঞ্নপীডকনর ব্যোপ� প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 
এবং তদন্ত ঞ্নঞ্চিত �রোর কক্ষকত্র এ�টি গুরুত্বপণ্ূ িূঞ্ম�ো 

পোলন �কর।  
দ্ ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� রচ�স অ� পুরিশ (২০১৫)



192 | সতিম অধ্যায় 

�যাে্�যারিতযা বৃরধে পযাকব।
42

উপরুতিতো

  সনযাক্ত�িণ, তদন্ত এবং প্রসর�উশন প্ররিয়যা চিযা�যািীন 
অসুরবধযা প্রতকিযাধ �িযাি জন্ েথযােথ ব্বস্যা গ্েণ �রুন, 
েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তিযা য�ৌজদযারি মযামিযায় 
অংশগ্েণ �রু� বযা নযা �রু� তযাকদি সযাকথ মে্যাদযা ও সম্যা-
যনি সযাকথ আচিণ �িযা েয় তযা রনরচিত �িযাি জন্;

  শনযাক্ত �রুন �খন এ�জন মরেিযা বযা যমকয় তযাকদি আইরন 
অরধ�যািগুরি সম্পক�্ সমূ্পণ্রূকপ জযাকনন নযা এবং আইরন 
সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিকত প্কবশযারধ�যাকিি মযাধ্কম সেযায়তযা 
�িকত পযাকিন েযা তযাকদি ব্রক্তগত রনিযাপত্যা বৃরধেকত সেযায়তযা 
�িকত পযাকি, রবকশষত েখন এ�জন অপিযাধীক� আর�যা-
যনযাি জন্ আদযািকতি আকদশ চযাইকত এবং অরভকেযাগ দযারখি 
�িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি সযােযাকে্ি প্কয়যা-
জন েকত পযাকি;

  স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি দ্যািযা অনুসিণ �িযা রনরদ্ষ্ট িীরতনীরত 
সম্পক�্ সকচতন েন। 

ঞ্নরোপতিো-ঝঁুঞ্� মূল্যোয়ন এবং ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো 
অগ্রোঞ্ি�োর

  রনরচিত �রুন যে অরভেুক্ত অপিযাধীকদি আর�যাকনযাি এবং 
তযাকদি বযার়ি যথক� সরিকয় যদওয়যাি ব্বস্যাি সযাকথ অরতরিক্ত 
ব্বস্যা িকয়কে েযাকত VAWG অপিযাধীিযা রনকজিযাই আ য় বযা 
সেযায়তযা েযা়িযা নযা থযাক�।

কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্ো-
গুঞ্লর সোকথ সংকরোগ স্োপন �রো 

  এনরজওগুরি দ্যািযা সিবিযাে�ৃত যসবযা, প্রতব ী ব্রক্তকদি 
জন্ সংস্যাগুরি, মরেিযাকদি বযা রব যাস-রভরত্� সংস্যাগুরি এবং 
অন্যান্ সুশীি সমযাকজি প্রতরনরধ, আ য়ক�ন্দ্র এবং রনিযাপদ 
আবযাসনসে অরতরিক্ত পরিকষবযা এবং ব্বস্যাগুরিকত আপনযাি 
প্কবশযারধ�যাি রনরচিত �রুণ।

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

  প্যাতি তকথ্ি সযাকথ রিমযাগত যগযাপনীয় পধেরতকত �যাজ �রুন 
(যেমন, রিরজরযাি যি�ি্, �করযাগ্যা� এবং সমস্ত রশ�যাি/

৪২  Specific recommendation from the Sexual Assault Response 
Policy and Training Content Guidelines (The International 
Association of Chiefs of Police, 2015) at: https://www.
theiacp.org/resources/sexual-assault-response-policy-and-
training-content-guidelines

জীরবত, সযাক্ী এবং অপিযাধীকদি সম্পর�্ত রিকপযার্) েরদ নযা 
দযারয়ত্ব পযািন বযা ন্যায়রবচযাকিি যক্করে অন্ য�যান প্কয়যাজনী-
য়তযা নযা থযাক�।;

  রশশু, এবং মরেিযা এবং প্রতব ী যমকয়কদি অন্তভ্ুক্ত �কি 
তযাকদি মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) �মযাকত এবং আিও রনপী়িন 
প্রতকিযাধ �িকত সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি এবং 
সযাক্ীকদি যগযাপনীয়তযা এবং ব্রক্তগত সুিক্যা রনরচিত �িযাি 
জন্ ব্বস্যা গ্েণ �রুন।

প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী 
পঞু্লকশর জন্য কর�োকর  সূে�  
সমথ্ন এবং সিোয়তো
পূব্বত  অধ্যাকয় যেমন আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, ESP প্স্তযাব
�কি যে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সমস্ত ন্যায়রবচযাি 
এবং সেযায়তযা �যাে্রিমগুরিি সব্যারধ� ব্বেযাি রনরচিত �িযাি 
জন্ এগুরিক� র�েু সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রি-
যমি পরিসকি ভযাগ �কি যনওয়যা উরচত। যসগুরি রনরদ্ষ্ট ‘যক্রে’ 
রনরব্কশকষ েযািযা নযািী ও যমকয়কদি সরেংসতযাি প্রতররিয়যা জযানযায় 
তযাকদি স�কিি যক্করেই প্কেযাজ্ েকত পযাকি। রন্রিরখত তযারি�যাটি 
ESP-এি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্�িযাপ যথক� অনু-
প্যারণত েকয় এটি পুরিকশি জন্ যি�যাকিন্স সূচক�ি র�েু উদযােিণ 
প্স্তযাব �কিকে েযা রভএির উরজ-ি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি 
তযাকদি অরধ�যাি এবং ন্যায়রবচযাকিি রব�ল্পগুরি সম্পক�্ ব্ব-
েযারি�, রনভ্ুি, অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং ব্যাপ�ভযাকব তথ্ প্দযাকনি 
মযাধ্কম তযাকদি রনজস্ জ্যাত রসধেযান্ত যনওয়যাি জন্ ক্মতযায়ন 
�িযাি যচষ্টযা �কি।।

এই সূচ�গুরি পুরিশ ম্যাকনজযািিযা উকলেখ �িকত পযাকিন েরদ 
তযািযা রবদ্মযান থযাক�; েযাইকেযা�, রসরনয়ি ম্যাকনজযািকদিও এগুরি 
রবকবচনযা �িযাি জন্ উ সযারেত �িযা যেকত পযাকি যেখযাকন যসগুরি 
বত্মযাকন ব্বেযাি �িযা েকচ্ নযা :

  প্রোপ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  রভএির উরজ-এি রশ�যাি/
জীরবতকদি জন্ উপিব্ধ সেযায়তযা ব্বস্যা সম্পক�্ পুরিশ 
য শকন �ত্ব্িত পুরিশ অর�সযািকদি জ্যাকনি উপি সমীক্যা। 
এই সমীক্যাটি মযানব সম্পদ, প্রশক্ণ এবং রশক্যা এবং পরি-
দশ্� �ম�্ত্যাকদি সমবিকয় গঠিত  এ�টি বহু-রবভযাগীয় দি 
দ্যািযা রদ্-বযারষ্�ভযাকব পরিচযারিত েওয়যা উরচত।

  অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  স্যানীয় প্রতষ্যান 
এবং/অথবযা স্যানীয় যবসি�যািী সংস্যাগুরিি সযাকথ যেৌথ সেকেযা-
রগতযাি সংখ্যা েযা আইকনি সযাকথ সযাংঘরষ্� নযািী ও যমকয়কদি 
সমথ্ন ও সেযায়তযা প্দযান �কি। এি মকধ্ মযানব পযাচযাি, যেৌন 

https://www.theiacp.org/resources/sexual-assault-response-policy-and-training-content-guidelines
https://www.theiacp.org/resources/sexual-assault-response-policy-and-training-content-guidelines
https://www.theiacp.org/resources/sexual-assault-response-policy-and-training-content-guidelines
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যশযাষণ, মযানব যচযািযাচযািযান, এবং �যািযাগযাি এবং পিীক্যামিূ� 
পরিকষবযাগুরিি রবষকয় �যাজ �িযা সংস্যাগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �িযা 
উরচত। এই সমীক্যাি িক্্ েি স যাব্ অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ ্পরিরস্-
রতকত এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� সযােযাে্ এবং 
সেযায়তযা গ্েণ �িযাি সময় পুরিশ তযাকদি �যাকে অবগত রসধেযান্ত 
যনওয়যাি জন্ উপিব্ধ সুকেযাকগি সংখ্যা সম্পক�্ তথ্ প্দযান �িযা।

  পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে-
�কিো োরকদর দ্োরো উপরতুিতো এবং �োর্�র করোগোকরোগ 
এবং অংশগ্রিণ  VAWG-এি প্রতটি রিকপযার্ �িযা মযামিযাি জন্ 
এ�ই পুরিশ ইউরনর বযা য শকনি সদস্কদি দ্যািযা ব্রক্তগত তথ্ 
এবং ঘরনযাি রববিণ উভকয়ি জন্ই সযাক্যাত�যাকিি গ়ি সংখ্যা 
(রববরৃত সে) বযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� 
তকথ্ি জন্ অনকুিযাধ জযানযাকনযা সংখ্যা। এই তথ্ পুরিশ সযা-
ক্যা �যাি অনশুীিকনি �যাে্�যারিতযা সম্পক�্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) 
প্দযান �িকব, েযাি মকধ্ রদ্তীয় বযাি রনে্যাতকনি সযা যাব্ ঝঁুর� 

িকয়কে, রবকশষ �কি েখন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
পরিচয়ও চি� রেসযাকব রবকবচনযা �িযা েয়।
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  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  য শন পুরিশক� রিকপযার্ 
দযারখি �িযা েকয়কে VAWG-এি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি শত�িযা েযািযা েযািযা রনিযাপত্যা পরিরস্রত আপকির �িযাি 
রনরদ্ষ্ট উকদেকশ্ পুরিকশি সযাকথ যবশী যদখযা �কিকে এবং সযাকথ 
সিযাসরি �কিযা-আপ যেযাগযাকেযাকগ �কিকে। এই তকথ্ রভ�টিম/

৪৩  চতুথ্ অধ্যায়: প্যাথরম� যেযাগযাকেযাগ  এ উকলেখ �িযা েকয়কে যে VAWG 
এি পুরিরশ েস্তকক্কপি সময় সংগৃেীত তকথ্ি রবকলেষকণ যে রবষয়টি 
যখয়যাি িযাখযা উরচত তযা েি যে ভুক্তকভযাগী/জীরবতকদি পুনিযায় সযাক্যা-
�যাি যনওয়যা রদ্তীয়বযাি রনে্যাতকনি রশ�যাকিি সমযান েকব। UNHCHR 
(2018) উকলেখ �কিকে যে েখন সযাক্যা �যািগুরি ভযািভযাকব পরিচযা-
রিত েয়, তখন প্ররিয়যাটি রনকজই রনিযাময় �কি এবং ক্মতযায়ন �িকত
পযাকি। See further ‘Integrating a Gender Perspective into 
Human Rights Investigations: Guidance and Practice’ (UN 
Office of the High Commission for Human Rights, New York 
and Geneva, 2018).

বক্স-  

ঞ্সদ্ধোন্তগুঞ্ল �খন �োজ �কর  পঞু্লশ কর ঞ্সদ্ধোকন্তর �থো বকলঞ্ছল তো  
�োর্�র ঞ্ছল  

পযারিবযারি� সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ অংরশদযারিকত্বি রভরত্কত মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্রি রবরভন্ন অঞ্চকিি পুরিশ রবভযাগগুরি 
যথক� বণন্যামিূ� যিরযা সংগ্ে �িযাি জন্ পরি�ল্পনযা�ৃত ইউএস রিপযার্কমন্ট অ� জযার স অর�স অ� �রমউরনটি ওরিকয়কন্টি 
পুরিরশং সযারভ্কসস (২০০৬) এি মযাধ্কম স্পনসি �িযা এ�টি সমীক্যায়, পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবরুকধে �যাে্�ি পুরিশী প্-
রতররিয়যাি রন্রিরখত মিূ উপযাদযানগুরি উকলেখ �িযা েকয়কে:

  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোক� অন্য করক�োকনো অপরোকির মকতো ঞ্বকবেনো �রুন, করমন, এ�টি �ঠিন তদন্ত (িোল প্রমোণ সং-
গ্রকির সোকথ জঞ্ডত) পঞ্রেোলনো �রোর জন্য আন্তঞ্র�িোকব সোডো ঞ্দন এবং কগ্রপ্তোর �রুন

  এ�সোকথ সমস্যো সমোিোকনর জন্য স দোকয়র সোকথ অংশীদোর িকত ই �ু িন। এই অংশীদোঞ্রকত্বর মকি্য সু্ল, আ য় প্র-
দোন�োরী এবং �োউক ঞ্লং একজঞ্ গুঞ্লর সোকথ প্রোথঞ্ম� িস্তকক্ষপ প্রকেষ্টো অন্তি্ুতি থো�কত পোকর। �ঞ্মউঞ্নটি একজঞ্  
এবং কস্ োকসব�কদর সোকথ অংশীদোঞ্রত্ব প্রকয়োজন �োরণ আইন প্রকয়োগ�োরী সংস্ো এ�ো এই সমস্যোর সমোিোন �রকত 
পোকর নো। স্োনীয় কজলো অ্যোটঞ্ন্র অঞ্�স এবং আদোলকতর সোকথ অংশীদোঞ্রত্বও গুরুত্বপণ্ূ।

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিরো কর পঞ্রঞ্স্ঞ্তর মকি্য রকয়কছ তোর উপর দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবদ্ধ (ক�ো�োস) �রুন এবং সকেতন 
থোকুন। �ম্�ত্োকদর অবশ্যই এই পঞ্রঞ্স্ঞ্তর প্রঞ্ত সংকবদনশীল িকত িকব এবং সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বতকদর প্রঞ্ত সিো-
নিূুঞ্ত ও সমকবদনো কদখোকত িকব। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বতকদর প্রঞ্ত দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবকদ্ধর মকি্য তোকদর ঞ্নরোপতিোর ঞ্দক�ও 
দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবদ্ধ  অন্তি্ুতি থো�কব ।

  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর �োরণ �ী, সম্পক�্র সঞ্িংসতো �ীিোকব েক্ো�োর িকত পোকর এবং ক�ন ঞ্�ছু সঙ্গী সিকজই ক�ন 
আপঞ্তিজন� সম্প�্ ত্যোগ �রকব নো কস সম্পক�্ রকথষ্ট োন আিরণ  �রুন। এই োন কগ্রপ্তোকরর প্রকয়োজনীয়তো এবং কগ্র-
প্তোর ক�ন সব্দো সবকেকয় �োর্�র প্রঞ্তঞ্ক্য়ো িকত পোকর নো তোর জটিলতো সম্পক�্ িোরণো ঞ্দকত পোকর।

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিক� ঞ্বঞ্ি  ঞ্ব�ক র সোকথ করোগোকরোগ �রোর জন্য রকথষ্ট সকুরোগ প্রদোন �রুন। এটি গু-
রুত্বপণ্ূ ক�ননো িুতিকিোগী কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি জোনকত পোরকব কর তোর জন্য ঞ্�ছু �রো িক  এবং তোর পছকন্দর মূল্য আকছ।

  পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর িোক� সোডো কদওয়োর জন্য তোরো কর নীঞ্ত এবং পদ্ধঞ্তগুঞ্ল ব্যবিোর �কর তোর মলূ্য বো গুরুত্ব 
সম্পক�্ অঞ্�সোরকদর কবোঝোকনোর উপর মকনোঞ্নকবশ �রুন 

*সূরে: Reuland, M., Schaefer-Morabito, M., Preston, C., Cheney, J. ‘Police-Community Partnerships to Address Domestic Violence’  
(US State Department of Justice Office of Community-Orientated Policing Services, 2006) 

https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-p091-pub.pdf
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যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ জর়িত থযা�যা রবরভন্ন সমকয় প্রত-
ররিয়যা জযানযাকনযা পুরিশ দ্যািযা ঝঁুর� মিূ্যায়কনি জন্ সংরলেষ্ট রন-
িযাপত্যা ব্বস্যা অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। এই যি�যাকিন্স রনকদ্শ-
য�ি জন্, য�যান যপ্রক্কত পুরিশ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� 
তযাি মযামিযাি প্�ৃত অবস্যা এবং অরভেুক্ত অপিযাধীি অবস্যা 
সম্পক�্ পে্যাতিভযাকব অবরেত �কিকে তযা িক্্ �িযা গুরুত্বপূণ।্

  অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো  পুরিশ য শকনি তদন্ত�যা-
িীিযা সম্প্রদযাকয়ি সমথ্ন যচকয়কেন এমং দষৃ্টযাকন্তি শত�িযা েযাি বযা 
অনপুযাত , উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, রতে্গত এবং রব-
যাস-রভরত্� যনতযা, নযািী সংগঠন এবং প্রতব ী ব্রক্তকদি জন্ 
সংগঠন, তযাকদি অনকুিযাকধ যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সেযায়তযা �িকত েয়। এই সংখ্যাটি যেৌন রনে্যাতন সং-
রিযান্ত VAWG-এি রিকপযার্ �িযা মযামিযাি সংখ্যাি সযাকথ রমরিকয় 
যদখযা উরচত, যেখযাকন এই অনকুিযাধ �িযা েকয়রেি, র�  সরেং-
সতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি দ্যািযা প্ত্যাখ্যান �িযা েকয়রেি। 
তযািযা সম্প্রদযাকয়ি অন্তগত্ এবং সম্প্রদযায় �ত্ৃ� স্ী�ৃত এই বযাত্যা 
পযাঠযাকনযাি মযাধ্কম সরেংসরযায় ক্রতগ্স্কদি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি রনিযাময় এবং তযািযা �ী েন্ত্রণযা সে্ �কিকে যস সম্পক�্ �থযা 
বিযা এবং প্�যাশ �িযাি জন্ এ�টি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্পদকক্প 
েকত পযাকি।
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 এই পরিমযাপটি রভএির উরজ-এি রশ�যাি/জীরবত-
যদি সমথ্কন পুরিশ �ী ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি (সম্প্রদযাকয়ি 
সযাকথ এবং রবকশষ �কি মরেিযা সম্প্রদযাকয়ি যনতৃবকৃন্ি সযাকথ) 
সম্পক�্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযান �িকব।

৪৪  ইউএনএইচরসএইচআি (২০১৮) এি মকত র�েু যক্করে, রতে্-
গত এবং রব যাস-রভরত্� যনতযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািীকদি, 
েযািযা রনে্যাতকনি সময় অরববযারেত রেি, সমথ্ন �িকত পযাকিন এমন 
পরিরস্রত দ্তরিি মযাকধ্কম যে তযািযা এখনও রব যাকসি মযাধ্কমই রবকয় 
�িকত পযাকি এবং যেখযাকন তযাকদি রবকয় েকব তযাকদি স্যামী এবং বরধ্ত 
পরিবযাি তযাকদি গ্েণ �িকব এবং সমথ্ন �িকব। See the example 
of the effects of community engagement in the support and 
assistance process in “They came to destroy”: ISIS Crimes 
Against the Yazidis. Human Rights Council Thirty-second 
Session Agenda, item 4, Human rights situations (A/
HRC/32/CRP.2 Advance Version Distribution, 2016).

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  পুরিশ য শন পে্যাকয় 
VAWG-এি য�স �যাইি ব্বস্যাপনযাি বযারষ্� পে্যাকিযাচনযা। 
এই পে্যাকিযাচনযাটি VAWG-এি যগযাপনীয়তযা পরিচযািনযাসে তদন্ত 
পরিচযািনযা সংরিযান্ত তকথ্ি গুণগতমযান এবং পরিমযাণ উভকয়ি 
রদক�ই নজি যদওয়যা উরচত। এই পে্যাকিযাচনযাি মকধ্ সযাক্্ সং-
গ্কেি সমবিয়, সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত এবং সযাক্ীি সযা-
ক্যা �যাি, �কিযা-আপ, অপিযাধী শনযাক্ত�িণ এবং শনযাক্ত�িণ 
অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। পে্যাকিযাচনযাটিকত ব্বেযারি� সমস্যাগু-
রি সম্পক�্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) প্দযাকনি যচষ্টযা �িযা উরচত েযা 
গুরুত্বপূণ ্সময় ব্বস্যা সম্পর�্ত সমস্যা, যেমন ‘তদন্ত�যািীি 
যারন্ত’, ব্বস্যাপক�ি মিূ্যায়কনি দঢৃ়তযা এবং অন্যান্ প্কয়যাজ-

নীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ সংগরত িক্িযা রবষয়গুরি 
যমযা�যাকবিযা �কি। । 

সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োগুঞ্লর সোকথ 
সংকরোগ স্োপন  VAWG সম্পর�্ত সযাক্ী সুিক্যা �মসূ্রচকত জর়িত 
রবরভন্ন আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা এবং প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযা-
ন�যািীকদি সযাকথ সমরবিত পদকক্কপি সযাকথ দযারখি �িযা মযামিযাি 
বযারষ্� সংখ্যা। এই সংখ্যাটি আিও সরেংসতযাি জন্ পুরিশ এবং/
অথবযা প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম�্ত্কদি দ্যািযা উচ্চ ঝঁুর� রেসযাকব রবকবরচত মযামিযাি সংখ্যাি 
সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্েওয়যা উরচত। রশশু �ি্যাণ, সযামযারজ� আবযাসন, 
অপিযাধীরদকগি সংকশযাধনযাগযাি সংরিযান্ত পরিকষবযা, এবং সীমযান্ত ব্-
বস্যাপনযাি যক্করে পুরিশ েথযােথ সমকয় দক্তযা অজ্ন �কিকে র�নযা 
তযা েযাচযাই �িযাি জন্ এই মযামিযাগুরিি আিও গুণগতমযান পে্যা-
যিযাচনযা �িযা উরচত।
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বক্স-  

VAWG এর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো ত োবিোন�োরী পঞু্লশ পঞ্রেোল�কদর জন্য টিপস

  অঞ্�সোর দ্োরো অনকুরোি �রো িকল, বো রখন প্রকয়োজন মকন �রো িয়, করৌন ঞ্নপীডকনর ঘটনো তদন্ত�োরী অঞ্�সোরকদর 
সিোয়তো �রোর জন্য সোডো ঞ্দন

  অঞ্�সোরকদর ইটিোরন্যোশনোল অ্যোকসোঞ্সকয়শন অ� ঞ্ে�স অ� পঞু্লশ ঞ্বিোগ তোকদর কসকু্সয়োল অ্যোস  করসপ  পঞ্লঞ্স 
এবং ক ঞ্নং �নকটটি গোইিলোইনস ( ) এর মোকি্যম  নীঞ্তর সোকথ সমিঞ্ত ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য এবং ঞ্ি�টিম জীঞ্ব-
তকদর সমস্যোগুঞ্লর জন্য দোয়বদ্ধতো এবং অিস্তন অঞ্�সোরকদর দ্োরো রথোরথ প্রঞ্তঞ্ক্য়ো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো 
প্রদোন �কর। ত োবিোয়�কদর ঞ্ন ঞ্লঞ্খত ঞ্বষয়গুঞ্ল ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব

  প্রকয়োজন অনসুোকর অঞ্�সোর দ্োরো অনকুরোি �রো িকল করৌন ঞ্নপীডকনর ঘটনো তদন্ত�োরী অঞ্�সোরকদর সিোয়তো �রোর 
জন্য সোডো ঞ্দন

  অঞ্�সোরকদর অবশ্যই এ�টি ঞ্নরকপক্ষ, কপশোদোর, পব্ূোনমুোন ঞ্িঞ্তি� নয় এমন পদ্ধঞ্তকত প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত িকব  সপুো-
রিোইজোরকদর অবশ্যই ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব কর লোইন অঞ্�সোররো এই প্রত্যোশো সম্পক�্ সকেতন

  কর আক্মণটি ঘকটকছ তো �োর্�রিোকব তদন্ত �রকত সংস্ো এবং স দোয় উিকয়রই সম্পদ  সনোতি �রকত সিোয়তো �রুন

  আরও িোলিোকব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বতকদর সিোয়তো �রোর জন্য (পঞু্লশ) ঞ্বিোগ এবং স দোকয়র সংস্োগুঞ্লর মকি্য 
সমস্যো সমোিোকনর অংশীদোঞ্রত্বক� উৎসোঞ্িত �রুন, করমন িষ্কণর সং�ট ক�্রি এবং �করনঞ্স� পরীক্ষোর কপ্রোগ্রোম

  ঞ্নি্ুলতো, িোরোবোঞ্ি�তো এবং ঞ্ি�টিম জীঞ্বত ব্যঞ্তি-ক�ঞ্্রি� প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য সমস্ত করৌন ঞ্নপীডন সংক্োন্ত পঞু্লশ 
ঞ্রকপোট্ পর্োকলোেনো �রুন

  করৌন ঞ্নপীডকনর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত অঞ্�সোরকদর এ�ই সোকথ ঘকট রোওয়ো ঘটনো এবং আন্ততঃসংরতুি অপরোিগুঞ্ল স োন 
�রকত উৎসোঞ্িত �রুন

  ঞ্নঞ্চিত �রুন কর অঞ্�সোর এবং তদন্ত�োরীরো ক�স ক�োঞ্িং সম্পক�্ িোরণো আকছ এবং করৌন ঞ্নপীডকনর ক�স রথোরথ-
িোকব ক�োি �রকত সক্ষম।

  �োজ কশষ িবোর পকর এবং করৌন ঞ্নপীডকনর মোমলোর ঞ্নরীক্ষোর পকর পর্োকলোেনো �রুন রোকত ঞ্নঞ্চিত �রো রোয় কর 
অঞ্�সোর এবং তদন্ত�োরীরো ব্যোপ� ঞ্িঞ্তিকত, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত- ব্যঞ্তি ক�ঞ্্রি�, অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্ত পঞ্র-
েোলনো �রকছ

  করৌন ঞ্নপীডন সঠি�িোকব তদন্ত �রোর জন্য প্রকয়োজনীয় দক্ষতো  বঞৃ্দ্ধ �রকত ঞ্বিোকগর সদস্যকদর জন্য েলমোন প্রঞ্শ-
ক্ষকণর সকুরোগ বতঞ্র �রুন

  আইন প্রকয়োগ�োরী এবং প্রঞ্সঞ্�উটরকদর মকি্য করোগোকরোগ বোডোকনোর জন্য �োজ �রুন রোকত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত 
ব্যঞ্তিকদর তদকন্তর পর্োয় কথক� মোমলোয় স্োনোন্তর �রো সিজ িয়

  �ম্ দক্ষতো (পোর�রম্যো ) মলূ্যোয়কন ঞ্ি�টিম সোরিোইিোরকদর পঞ্রকষবো সংক্োন্ত সমস্যো এবং করৌন ঞ্নপীডকনর 
ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিকদর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো এবং ঞ্বিোকগর সদস্যকদর পরুস্োর ও পকদো ঞ্তর সপুোঞ্রশ অন্তি্ুতি �রুন

  সদস্যকদর দোয়বদ্ধ রোখুন রখন তোরো এমনিোকব আেরণ �রকব রো করৌন ঞ্নপীডন তদকন্তর ঞ্বষকয় ঞ্বিোকগর মলূ্যকবোি 
এবং ঞ্মশকনর সোকথ সঙ্গঞ্তপণ্ূ নয়

  করোল-�ল এবং টেো� ঞ্ ঞ্�ংকয় ঞ্নয়ঞ্মতিোকব ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর পঞ্রকষবোর তথ্য কশয়োর �রুন। এই ঞ্শক্ষো ও প্র-
ঞ্শক্ষণ েলমোন থো�ো উঞ্েত এবং পঞ্রকষবোর জন্য �কলর উতির নো কদওয়ো �ম্�ত্োকদর সোকথ এটি মো� পর্োকয়ও �রো 
করকত পোকর

  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিকদর �োর্�রী িোকব কসবো প্রদোকনর জন্য �ম্�ত্োকদর স্ী�ৃঞ্ত ঞ্দন এবং পরুসৃ্ত �রুন।।
*সূরে: Sexual Assault Response Policy and Training Content Guidelines (The International Association of Chiefs of Police, 2015).   
(The International Association of Chiefs of Police, 2015)।  

https://www.theiacp.org/sites/default/files/all/i-j/IACP Sexual Assault Response Policy and Training Content Guidelines.2017.3.23.pdf
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অ্যারিসন ইরকনি েরব যসৌজকন্। বিুকগরিয়যা SARC এি প্যাথরম� পে্যায়বিুকগরিয়যায় SARC �মশ্যািযা। অ্যারিসন ইরকনি েরব যসৌজকন্।

ক�স টেোঞ্ি 
ক�স টেোঞ্ি  সমথ্ন এবং সিোয়তো
বুলকগঞ্রয়োর বরুগোকস এ�টি করৌন ঞ্নপীডন কর�োকরল কসটিোর ( A )
রিকখকেন অ্যোঞ্লসন ইটন

45

 (কগোকয়ন্দো প্রিোন পঞ্রদশ্� ঞ্িঞ্সআই- এখন অবসরপ্রোপ্ত)

বুিকগরিয়যাি যসযার�য়যায় অবরস্ত র টিশ দতূযাবযাস যিকমট্যা 
এনরজও অ্যাকসযারসকয়শকনি সযাকথ �যাজ �কিকে এবং েুক্তিযা-
যজ্ি মকিকিি SARC প্রতষ্যাি জন্ বুগ্যাকসি স্যানীয় যপৌিসভযা, 
বুিগযাস আঞ্চরি� পুরিশ, অভ্ন্তিীণ রবষয়� মন্ত্রণযািকয়ি 
আঞ্চরি� পরিচযাি� এবং বুগ্যাকসি িযাষ্ট্রীয় েযাসপযাতযাকিি সমথ্ন 
অজ্ন �কিকে েযা তখন যথক� এই অঞ্চকি ধষ্ণজরনত যেৌন 
রনপী়িকনি রশ�যাি/জীরবতকদি সেযায়তযা প্দযাকন উকলেখকেযাগ্ভযাকব 
অবদযান যিকখকে।

যেৌন সরেংসতযাি তদন্ত ও রবচযাকিি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবতকদি জন্ রচর� সযা সেযায়তযা, সং�র�যাকি সেযায়তযা এবং 
সযাধযািণ সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ এ�টি SARC প্রতষ্যাি উকদেশ্ 
রনকয় প্�ল্পটি ২০১৩ সযাকি �যাজ শুরু �কিরেি। এই উকদ্যাগটি 
শুরু েকয়রেি ‘যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি/বযাঁচযাকদি সযাকথ �যাে্-
�িভযাকব �যাজ �িযা’ এি উপি র টিশ দতূযাবযাস-বিুকগরিয়যান 
পুরিকশি জন্ আকয়যারজত �মশ্যািযাি মযাধ্কম। �মশ্যািযায় েুক্তিযা-
যজ্ি পুরিশ রবষয় রবকশষজ্ এবং উপকদষ্টযা রিরসআই অ্যারিসন 
ইরকনি ইউক� SARC মকিকিি এ�টি উপস্যাপনযা অন্তভ্ুক্ত রেি। 
বিুকগরিয়যান পুরিশ এবং যিকমট্যা সকম্িকন অংশ রনকয়রেি এবং 

৪৫  অ্যারিসন ইরন এ�জন প্যাক্তন যগযাকয়ন্যা প্ধযান পরিদশ্� রেরন ররেশ 
বেি ধকি সযাকসসে পুরিকশ �যাজ �কিকেন। পযারিবযারি� সরেংসতযা ও 
রনে্যাতন, রশশু রনে্যাতন এবং ধষ্ণ/যেৌন সরেংসতযাি সুিক্যা এবং 
তদন্ত রবকশষজ্ রতরন এ�জন রসরনয়ি ইনকভর কগটিং অর�সযাি 
(এসআইও) রেসযাকব �যাজ �কিকেন। রতরন রবরধবধে যিযাকমর � যেযা-
রমসযাইি রিরভউ (DHR) প্ররিয়যাি জন্ যেযাম অর�স (ইউক�) 
যথক� জযাতীয় মযার -একজরন্স রনকদ্রশ�যা প্স্তুত �িযাি সময়ও �যাজ 
�কিকেন। রতরন বিুকগরিয়যাকত র টিশ দতূযাবযাকসি সযাকথ SARC পরিকসবযা 
সম্প্রসযািকণ �যাজ চযারিকয় েযাকচ্ন এবং এখন এ�ই ধিকনি প্�-
ল্প স্যাপকন যিযামযারনয়যা, উগযান্যা এবং যপরুক� সেযায়তযা �কি চকিকেন।

মকিকিি সকচতনতযা বরৃধেি িকক্্ বিুকগরিয়যাকত প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা সেযায়তযা �ম কদি জন্ এ�টি �মশ্যািযাি ব্বস্যা �িকত 
আগ্েী রেি৷

২০১৪ সযাকি, বিুকগরিয়যাি র টিশ দতূযাবযাস, অ্যারিসন ইরন এি 
সেযায়তযায়, স্িযাষ্ট্র মন্ত্রক�ি দইু �ম�্ত্যাি জন্ সযাকসসে, েুক্তিযা-
যজ্ি সযাকসকসে স্যারযান্ যসন্টযাি, SARC পরিদশ্কনি জন্ এ�টি 
স�কিি আকয়যাজন �কিরেি। ভযাক নযা (Vslena) SARC আন-ু
ষ্যারন�ভযাকব ২০১৬ সযাকিি জিুযাই মযাকস �যাে্রিম শুরু �কিরেি। 

SARC চযাি ুেবযাি পি যথক� পুরিশ, প্রসর�উরি এবং অন্যান্ 
অংশীদযাি সংস্যাি জন্ যবশ �কয়�টি �মশ্যািযা এবং প্রশক্ণ 
�মসূ্রচি আকয়যাজন �িযাি মযাধ্কম বিুকগরিয়যাকত র টিশ দতূযাবযাস 
স্যানীয় পুরিশ এবং অংশীদযািকদি জন্ সেযায়তযা প্দযান অব্যােত 
যিকখকে। এই অরভজ্তযা যদরখকয়কে যে পুরিশ এবং অংশীদযািিযা 
র�ভযাকব এ�সযাকথ স�িভযাকব �যাজ �কি। এ�টি SARC ব্বস্যা-
পনযা যবযাি্ও গঠন �িযা েকয়রেি।

SARC ‘Vselena” বগুয্াকসি প্ধযান েযাসপযাতযাকিি পযাকশ অবরস্ত।

‘Vselena’ SARC েি এ�টি রনিযাপদ জযায়গযা যেখযাকন যেৌন 
রনপী়িকনি রশ�যাি/জীরবতিযা একস তযাকদি অরভজ্তযা সম্পক�্ 
আত্রব যাকসি সযাকথ �থযা বিকত পযাকি এবং তযাকদি আকিযাগ্ িযাকভি 
প্ররিয়যায় সেযায়তযাি জন্ যপশযাদযািকদি �যাে যথক� প্কয়যাজনীয় ে , 
সমথ্ন এবং যবযাঝযাপ়িযা যপকত পযাকি। এটি এই অপিযাধগুরিি তদন্ত 
এবং রবচযািক�ও উন্নত �কি৷ পরিকষবযাটি বিুকগরিয়যা এবং রবকদকশ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি সয়যাতয়যা �িকে।
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Vselana SARC প্রতষ্যাি পি যথক�, অরতরিক্ত অংশীদযািিযা
SARC-এি অরধ� উন্নয়কনি জন্ এ�টি চুরক্ত স্যাক্ি �কিকে এবং 
এি মকধ্ িকয়কে বগুয্াস যজিযা প্রসর�উরি অর�স, যসযাকজযাপকিযা, 
�যাকন্যাবযার, যপযাকমযারি, যনকসবযাি এবং রপ্মকস্্কযা যপৌিসভযা।

স্োঞ্য়ত্ব, স্োনীয় মোঞ্ল�োনো এবং তদোরঞ্�

‘Vselena” SARC-এি সযা�ি্ এখন বিুকগরিয়যা জকু়ি অকনক�ি 
মকনযাকেযাগ আ�ষ্ণ �কিকে এবং এটি যিযামযারনয়যা পে্ন্ত রবসৃ্তত 
েকয়কে। SARC এি সেযায়তযা বযা়িযাকনযাি িকক্্ যেৌন সরেংসতযা 
প্রতকিযাধ, সুিক্যা এবং রবচযাকিি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি ২০১৮ 
সযাকিি অক যাবকি বিুগযাস এবং যপ্যারভরিকভ দটুি স�ি সকম্িন 
অনরুষ্ত েকয়রেি।

অথ্যায়কনি পরিকপ্রক্কত, বিুগযাস অঞ্চি প্যাথরম�ভযাকব SARC-এি 
জন্ অথ্যায়ন প্দযান �কিরেি; তকব, যজিযা প্রসর�উরি অর�স 
এবং অন্যান্ যপৌিসভযা যথক� আিও অংশীদযাি যেযাগদযান �কিকে।

বিুগযাস SARC ইউক� SARC অরির রুি ব্বেযাি �কি অ্যারিসন 
ইরকনি যনতৃকত্ব রতনটি গুণগতমযান রনরচিত�িণ পিীক্যা �কিকে। 
SARC ব্বস্যাপনযা যবযাি্ SARC-এি বযারষ্� পে্যাকিযাচনযা 
পরিচযািনযা �কি।

A  উ য়কন পরোমশ্ এবং ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো 

অবস্োন

  SARC য� এ�টি রবর ং রেকসকব রবকবচিযা নযা �কি এ�টি 
ধযািণযা রেসযাকব �ল্পনযা �িযা উরচত;

  েযাসপযাতযাি এবং অন্যান্ স্যাস্্ �ত্ৃপকক্ি প্যাঙ্গকন অবস্যান 
�িকি SARC-এি যবশ র�েু সুরবধযা িকয়কে। (যেমন যেৌন 
স্যাস্্ পরিকষবযাি মকধ্ এ�ররেত)।

A -এ অ্যোকক্সস

  বযারে্� এবং অভ্ন্তিীণ িক্ণ পরি যাি েওয়যা উরচত (রবরভন্ন 
ভযাষযা রবকবচনযা �রুন);

  সযাক�্ি এ�টি মযানরচরে ইন্টযািকনকর এবং ইকমকি ব্বেযাকিি জন্ 
উপিব্ধ েওয়যা উরচত;

  পুরিশ, যা� এবং রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ 
�যােযা�যারে, রচর ত এবং ২৪/৭ উপিব্ধ পযার�্ং থযা�যা উরচত;;

  প্কবশ যেযাগ্ এিযা�যা পরি যাি এবং ভযাি বযােকব আকিযার�ত 
েওয়যা উরচত;

  িযাকত �ম কদি রনিযাপত্যা রনরচিত �িযাি সময় রভরিও-এর  
য�যান/রসরসটিরভ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি অ্যাকসেকসি 
সুরবধযা যদকব।

প্রোঙ্গণ

  SARC-যত প্কবশ সীরমত �িযা উরচত, যেমন �ীপ্যাি বযা 
যসযায়যাইপ �যাি্;

  এ�টি SARC-এ �কিনরস� ব্বেযাকিি জন্ �মপকক্ এ� বযা 
এ�যারধ� সু্র থযা�যা উরচত এবং �কিযা-আপ সুরবধযাও থযা�কত 
পযাকি;

  SARC-এ অন্ প্যাঙ্গকনি মধ্ রদকয় েযাওয়যাি পরিবকত্ সিযাসরি 
অ্যাকসেস সক্ম �িযাি মযাধ্কম যগযাপনীয়তযা উন্নত েয়;

  প্যাঙ্গণ এবং �ম কদি রনিযাপত্যা SARC পরি�ল্পনযাি এ�টি গু-
রুত্বপূণ ্অংশ, যেমন অ্যািযাম ্রসক ম।

A  সঞু্বিোগুঞ্ল অন্তি্ুতি �রো উঞ্েত

 এ�টি স্যাগত বযা অভ্থ্নযা জযানযাকনযাি এিযা�যা;

 �কিনরস� ওকয়টিং রুম;

 �কিনরস� যমরিক�ি পিীক্যাি �ক্;

 রয়কির এবং ঝিনযা;

 পুরিকশি জন্ এ�টি ইন্টযািরভউ রুম।

অনসুরনীয় সঞু্বিো

 �কিনরস� পিীক্যাি সময় রনকয়যাগ �িযা যেকত পযাকি;

  �কিনরস� পিীক্যায় অংশগ্েকণি প্যাথরম� অরভজ্তযা পুনরু -
পযাদন এ়িযাকত �কিযা আপ সু্করি এ�টি পৃথ� প্কবশদ্যাি;

 �কিযা আপ সুরবধযাগুরি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত:

 এ�টি স্যাগত অভ্থ্নযা এিযা�যা;

 আিযামদযায়� আসন সে এ�টি অকপক্যাি এিযা�যা;

 এ�টি �যাউকন্সরিং রুম;

Rane faze SARC-a u Bugarskoj. Fotografiju ustupila Alison Eaton.
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 এ�টি পিীক্যাি �ক্;

 রয়কির এবং ঝিনযা;

  পুরিশ/মকনযারবজ্যানীি ব্বেযাকিি জন্ এ�টি ইন্টযািরভউ 
রুম।

�করনঞ্স� সঞু্বিো  ন্যোয় পরোয়নতো

  �কিনরস� ওকয়টিং রুম (যমযােযাি যেযাগ্ যচয়যাি এবং যমকঝ);

  সমস্ত রুম তযাকদি ব্বেযাকিি রবষকয় স্পষ্টভযাকব যিকবি �িযা 
উরচত, যেমন, যমরিক�ি পিীক্যা, ওকয়টিং রুম, বযাথরুম;

  �কিনরস� সু্কর ি� �িযা েযায় এমন দিজযা থযা�যা উরচত এবং 
পরি যাকিি পধেরতি অখণ্ডতযা িক্যা �িযাি জন্ ব্বেযাি নযা 
�িযাি সময় ি� �িযা উরচত;

  সমস্ত �কিনরস� সু্র দিজযাি বযাইকিি রদক� রিভযারস্বি যিরম-
যনকরি যনযাটিশ যপযা  �িযা উরচত;

  নমনুযাগুরি সংিক্ণ �িযাি জন্ যমরিক�ি রুকমি মকধ্ এ�টি 
র জ/র জযাি প্কয়যাজন র�নযা তযা রনধ্যািণ �রুন;

 �কিনরস� এিযা�যাি জন্ র রনং যপ্যাকরযা�ি।

A -এ করোগদোন�োরী সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত প্রকত্য� 
ব্যঞ্তির ঞ্ববরণ কর�ি্ �রো

  নীকচ যি�ি্ �িযাি জন্ এ�টি সযাধযািণ িগব�ু অবশ্ই উপ-
িব্ধ থযা�কত েকব এবং প্রতবযাি SARC-এ েযাওয়যাি সময় সম্পূ-
ণ ্�িকত েকব:

 এর  প্রত সংখ্যা;

 অংশগ্েকণি তযারিখ এবং সময়;

 নযাম;

 পুরিকশি সযাক্যা �যাি যনওয়যা েকয়কে;

 �কিনরস� রচর� সযা গৃেীত;

 পরি যাি �িযাি অনকুিযাধ;

 পরিচ্ন্নতযা গৃেীত (সময়, তযারিখ, নযাম);

 অনকুিযাধ �িযা � পুনিযায় পূিণ �রুন;

 � (সময়, তযারিখ, নযাম);

  যপ্যাকরযা�ি পরি যাি �িযাি রনকদ্রশ�যা স রিত এ�টি যি�যাকি-
ন্স য�যা যাি, বযাথরুম যথক� যনযাংিযা রিকনন অপসযািণ, ব্ব-
রেত সূচ নকষ্টি পিযামশ্;

  যমরিক�ি রুম এবং বযাথরুম সিবিযাে পুনরুধেযাি সংরিযান্ত রিয় 
রববিণ.

ঞ্ি�টিম সোরিোইিোর ক�য়োর

  প্রতটি যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি জন্ এ�� 
ব্বেযাকিি প্সযাধন সযামগ্ী প্দযান �রুন, উদযােিণস্রূপ, 
শযাওয়যাি যজি, রুথকপ , রুথ যাশ এবং রচরুরন;

  র�েু অ-য�িত যেযাগ্ জযামযা�যাপ়ি, আন্যািওয়্যাি, পযাদ�ুযা প্-
রতস্যাপকনি যপযাশযা� রেসযাকব েখন ।সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
েযাওয়যা ব্রক্তকদি সযাকথ যপযাশযা� পরিবত্ন �িযা েয় নযা;

  যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পিযামশ্ প্দযান-
�যািী এ�টি রি�কির, প্যাসরঙ্গ� সেযায়তযা সংস্যাি রববিণ অন্ত-
ভ্ুক্ত �িযাি জন্;

  SARC-এি যেযাগযাকেযাকগি রবশদ রববিণসে তথ্ প্দযান �রুন, 
েযাি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি �যাকে েযাওয়যা 
�ম কদি নযাম এবং যে ওষুধ যদওয়যা েকয়কে তযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কব।

  জরুিী গভ্রনকিযাধ� সংরিযান্ত এরক্ত রি�কির সরেংসতযাি রশ�যাি 
/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� প্দযান �রুন।

টেোঞ্�ং

  প্কয়যাজনীয় �ম কদি অবরেত �িযা স ব েকি SARC-এি 
রশ�যাকিি সংখ্যা যদখযা যেকত পযাকি।।

মলূ িূঞ্ম�ো

 SARC ম্যাকনজযাি- পুকিযা সময়;

 SARC প্শযাস�- পুকিযা সময়;

  রিযাইরসস সযাকপযার্ �ম /মকনযারবজ্যানী/নযাস্ - পুকিযা সময়;

 র রন�যাি রিকি ি - প্রত সতিযাকে দইু রদন;

  �কিনরস� যমরিক�ি পিীক্�(িযা) (েুক্তিযাকজ্ি গকবষণযা 
যথক� জযানযা যগকে যে যবরশিভযাগ ধষ্কণি রশ�যাি/জীরবতিযা 
এ�জন মরেিযা FME দ্যািযা পিীক্যা �িযা পেন্ �কি);

 পুরিশ – যেৌন অপিযাধ তদকন্ত প্রশরক্ত;

 পরিচযািনযা পরিষদ.

ক্োইঞ্সস সোকপোট্ �ম কদর মলূ দক্ষতো

  যেযাগ্ নযাস্ বযা অরভজ্ স্যাস্্ উপকদষ্টযা বযা অরভজ্/যেযাগ্ পিযা-
মশ্দযাতযা;

 যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি ব্রক্তকদি চযারেদযা যবযাঝযা;

 ভযাি যমৌরখ� এবং রিরখত যেযাগযাকেযাগ দক্তযা;

  এ�টি বহু-যপশযাদযাি দকিি অংশ রেসযাকব �যাজ �িযাি ক্মতযা।
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প্রঞ্শক্ষকণর প্রকয়োজন

 যেৌন অপিযাধ প্রশক্ণ;

 আদযািত প্রশক্ণ;

 প্যাথরম� প্মযাণ প্রশক্ণ;

 প্থম প্রতররিয়যা;

  SARC-এি সযাকথ �যাজ �িযাি রবষকয় পুরিকশি স্পষ্ট তথ্/প্-
রশক্ণ প্কয়যাজন।

করোগোকরোগ

  SARC স�িভযাকব পরিচযািনযাি জন্ �যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ এ�টি 
অপরিেযাে্ উপযাদযান:

  এ�জন পুরিশ রিয়যাকজযান অর�সযাি রনকয়যাগ �রুন রেরন 
পুরিকশি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি মিূ ভুরম�যা পযািন �িকবন;

  এ�জন স্যাস্্ যেযাগযাকেযাগ �ম�্ত্যা রনকয়যাগ �রুন রেরন স্যা-
স্্ �ত্ৃপকক্ি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি য�ন্দ্রীয় উপযায়ও েকত 

পযাকিন;

  প্যাসরঙ্গ� মযার -একজরন্স সদস্কদি সযাকথ এ�টি ব্বস্যাপ-
নযা যবযাি্ প্রতষ্যা �িযা;

  তথ্ আদযান-প্দযাকনি জন্ সম্ত যপ্যাকরযা�ি;

  সুরনরদ্ষ্ট �মক্্ম নীরত ও পধেরত স্যাপন এবং সম্ত েকত 
েকব।

ঞ্নরীক্ষো এবং গুণগতমোন

  এরযা অপরিেযাে্ যে রনয়রমত ভযাকব অরির পরিচযারিত েয়, 
এবং SARC-এি পরিকষবযাি রবধযাকনি রবরভন্ন রদ�গুরিি উপি 
পরিসংখ্যান এ�ররেত �িযা েয়, উদযােিণস্রূপ:

 �কিনরস� পিীক্যাি প্যাপ্তযা;

 ব্বেযাি�যািীি স রষ্ট জরিপ;

 পরিচযািনযা তথ্;

  এগুরি �যাে্�যারিতযাি প্মযাণ যদকব এবং দীঘ্কময়যাদী তেরবি যপকত 
সযােযাে্ �িকব।



200 | সতিম অধ্যায় 

ক�স টেোঞ্ি-
ঞ্ি�টিম সোকপোট্ কসটিোর  এ কগটওকয় টু জোঞ্টেস ইন বোংলোকদশ
রিকখকেন শযামীমযা যবগম রপরপএম, অ্যাি.রিআইরজ 

46

 বযাংিযাকদশ পুরিশ,

নযািী ও রশশুকদি প্রত সরেংসতযা সমযাকজি রবরুকধে এ�টি 
অরভশযাপ। বযাংিযাকদকশ, রভ�টিম সযাকপযার্ যসন্টযাকিি (‹VSC ) 
মকিকিি মযাধ্কম রভএির উরজ-এি যক্করে সরম্রিতভযাকব প্রত-
ররিয়যা জযানযাকত পুরিশ বযারেনী স্যানীয় এনরজওগুরিি সযাকথ েুক্ত 
েকয়কে। ২০০৯ সযাকি UNDP পুরিশ সংস্কযাি প্�কল্পি অংশ 
রেসযাকব প্থম রভএসরস প্রতরষ্ত েকয়রেি এবং এটি বযাংিযাকদশ 
পুরিশ এবং এনরজওগুরিি জন্ এ�টি েুগযান্ত�যািী উকদ্যাকগ 
পরিণত েকয়রেি।

ঞ্�িোকব

রভএসরস ত প্রতররিয়যা প্দযান এবং সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ ক্রতগ্স্ত/
জীরবতকদি অবস্যান পুনতঃসংেত �িযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি। 
পুরিশ, আইনজীবী, পিযামশ্দযাতযা এবং িযাক্তযািকদি মকতযা মরেিযা 
যপশযাদযািকদি দ্যািযা সমূ্পণ্ভযাকব পরিচযারিত এই য�ন্দ্রটি আ য়, 
�যাউকন্সরিং, আইরন সেযায়তযা, জরুিী রচর� সযা এবং মধ্স্তযাসে 
সমরবিত সেযায়তযা প্দযান �কি। ১০টি অংশীদযাি এনরজওি সযাকথ 
এ�করে, এটি VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত নযািী এবং রশশুকদি 
জন্ (24 ঘন্টযা/রদন) সযাব্ক্রণ� সেযায়তযা প্দযান �কি।

৪৬  Addl DIG  এ�জন অরতরিক্ত উপ-মেযাপরিদশ্�। শযামীমযা যবগম 
বযাংিযাকদশ পুরিশ উইকমন যনরওয়যা�্ ( BPWN ) এি বত্মযান 
সে-সভযাপরত এবং ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ 
(IAWP) অঞ্চি-২২-এি সমবিয়�।

রভএসরস নযািী ও রশশুকদি পুনতঃরনে্যাতকনি েযাত যথক� িক্যা �িযাি 
জন্ এ�টি িযারযাকবস সংিক্ণ �কি এবং এ�টি যেল্পিযাইন য�যান 
ন ি ব্বেযাি, যা�যা যমকট্যাপরিরন পুরিকশি জন্ এ�টি য�সব�ু 
রিঙ্ এবং এ�টি ওকয়বসযাইর (www.dmpwsid.gov.bd) ব্বেযাি 
�কি েযাকত রভ�টিমকদি প্রত প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় পুরিশক� 
সেযায়তযা �িযা েযায়।

পুরিশ এবং রভএসরস এি মযাধ্কম পরিচযারিত অন্যান্ যেৌথ �যাে্-
রিকমি মকধ্ িকয়কে:

  রশক্যাথ কদি জন্ যেৌন েয়িযারন, যশযাষণ এবং VAWG-এি 
অন্যান্ ধিকনি রবষকয় সকচতনতযামিূ� �মসূ্রচি উন্নয়কন 
উ সযারেত �কি রশক্যা প্রতষ্যাকন প্চযািণযা চযািযাকনযা;

 থযানযায় উমেকু্ত রদবস পযািন;

  সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ সকচতনতযা বরৃধেি জন্ স্যানীয় যমিযায় ি 
যদওয়যা;

 রি�কির এবং রসয়যাি রবতিণ। 

২০০৯-২০১৪ সযাি পে্ন্ত, যা�যা যমকট্যাপরিরন পুরিকশি রভএসরস 
৩০০০ এিও যবরশ ক্রতগ্স্ত/জীরবত ব্রক্তকদি সেযায়তযা প্দযান 
�কিকে।

রভ�টিম সযাকপযার্ যসন্টযাি। েরব য�সব�ু বযাংিযাকদশ পুরিকশি যসৌজকন্ রভ�টিম সযাকপযার্ যসন্টযাি। েরব য�সব�ু বযাংিযাকদশ পুরিকশি যসৌজকন্
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ক�োন পঞ্রকষবোগুঞ্ল এ�টি পোথ্�্য বতঞ্র �রকছ

VSC নযািী ও রশশুকদি গ্েণ �িযাি জন্ এবং তযাকদি জন্ এ�টি 
উপেুক্ত পরিকবশ প্দযান �কি যেখযাকন পুরিশ �ম িযা অরভকেযাগ 
নরথভুক্ত �কি এবং তযাকদি তযা ক্রণ� প্কয়যাজকন উপরস্ত থযা�যাি 
মযাধ্কম তযাকদি মে্যাদযা ও সম্যাকনি সযাকথ আচিণ �িযাি জন্ 
রনকজক� রনকয় গরব্ত যবযাধ �কি। আিও রনরদ্ষ্টভযাকব, রভএসরস:

  ‘�যা ্  ইন�িকমশন রিকপযার্’ (‘এ�আইআি’) �িযাি সময় 
সেযায়তযা �কি, রবচযাি প্ররিয়যা সংরিযান্ত তথ্, জরুিী রচর� সযা 
সেযায়তযা এবং উপেুক্ত পরিরস্রতকত, রচর� সযাি জন্ রচর� সযা 
য�কন্দ্র েযাওয়যাি সুরবধযা প্দযান �কি।

  তদন্ত প্ররিয়যায় সেযায়তযা �কি, য�যাকন তথ্ প্দযান (েরদ প্কয়যা-
জন েয়) এবং মকনযাসযামযারজ� �যাউকন্সরিংসে প্ররিয়যাগুরি সম্প-
য�্ রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অবরেত �কি;

  পুনব্যাসন, আইরন সেযায়তযা, অরতরিক্ত রচর� সযা ও মনস্তযার্বি� 
সেযায়তযা এবং পরিবযাকি পুনতঃ এ�ী�িকণি মকতযা দীঘ্কময়যাদী সেযা-
য়তযাি জন্ সি�যারি ও যবসি�যারি উভয় সংস্যাক� যি�যাকিি 
প্দযান �কি, েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি পুনিযায় 
রশ�যাি েওয়যা যথক� িক্যা �িযা েযায়।

‘�ী �োজ �করকছ  V  পঞু্লশ কনতৃকত্বর দ্োরো কনওয়ো সঞ্ক্য় 
পদকক্ষপ

আঞ্থ্� ঞ্স্ঞ্তশীলতো ঞ্নঞ্চিত �রো  রভএসরস পুরিকশি রসরনয়ি 
ম্যাকনজযাি সি�যাকিি �যাকে িরবং �কিকেন এবং অথ্যায়কনি জন্ 
এ�টি প্স্তযাব দ্তরি �কিকে েযা যা�যাি প্ধযান পুরিশ সদি দতিকিি 
মযাধ্কম অথ্ মন্ত্রণযািকয় পযাঠযাকনযা েকয়কে। এি �কি সি�যািী 
বযাকজকরি রভন্ন তেরবি অথ্ বিযাদে �িযা েকয়রেি, েযা তখন 
VSC-য� রচর� সযা, খযাদ্ ও যপযাশযা� প্দযান এবং মযামিযা পরি-
চযািনযাি সযাকথ সম্পর�্ত অন্যান্ খিচ বেন �িকত সেযায়তযা 
�কি। অরতরিক্ত তেরবি আিও মরেিযা পুরিশ �ম�্ত্যাকদি রনকয়যাগ 
যদবযাি প্ররিয়যাক� তিযারবিত �কি, েযািযা এখন মযামিযাি তদন্ত এবং 
রভ�টিম ব্বস্যাপনযায় জর়িত।

এ�টি পঞ্র োর ক�ৌশল ঞ্নি্োরণ �রুন  যা�যা যমকট্যাপরিরন 
পুরিশ (‘VSC’) দ্যািযা প্বরত্ত য�ৌশিগুরিি মকধ্ এ�টি রেি 
ই� যিসপন্স টিম (‘QRT’) দ্তরি �িযা েযা এ�টি ঘরনযাি 
ত প্রতররিয়যা জযানযাকত পযাকি এবং সেযায়তযা প্দযান �িকত পযাকি। 

র�উআিটিি প্ধযান রেকসকব থযাক�ন এ�জন সযাব-ইন্সকপ ি এবং 
টিকমি সদস্ রেসযাকব থযাক�ন সে�যািী সযাব-ইন্সকপ ি এবং দইু 
�নক বি। দকিি সদস্িযা সবযাই মরেিযা পুরিশ অর�সযাি।

সঠি� পঞু্লশ ইউঞ্নট জঞ্ডত তো ঞ্নঞ্চিত �রুন  VSC পুরিশ 
ব্বস্যাপনযা রভ�টিম সযাকপযার্ ইউরনর, ইনকভর কগশন ইউরনর এবং 
ই� যিসপন্স টিম যথক� সমস্ত উপেুক্ত দক্তযা এবং যপশযাদযা-

রিত্বসে �ম কদি এ�ররেত �কিকে, েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবতকদি রবসৃ্তত দক্তযাি যসর এবং সেযায়তযা প্দযান �িযা েকচ্ 
তযা রনরচিত �িত। 

 সোল কথক� V  এর প্রিোব

VSC বযাংিযাকদশ এবং দরক্ণ এরশয়যা উভয় অঞ্চকিই এ�টি েুগযা-
ন্ত�যািী উকদ্যাগ এবং এরযাক� এখন সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও 
রশশুকদি ন্যায়রবচযাকিি অ্যাকসেকসি প্চযাকি পথ প্দশ্� রেকসকব 
রবকবরচত েয়। যা�যা যমকট্যাপরিরন পুরিশ �ত্ৃ� প্থম রভএসরস 
চযাি ু েওয়যাি পি, বযাংিযাকদকশ সরেংসতযাি রশ�যাি ক্রতগ্স্ত/
জীরবতকদি সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ এখন আিও 8টি সেযায়তযা 

য�ন্দ্র স্যাপন �িযা েকয়কে।

রভ�টিম সযাকপযার্ যসন্টযাি। েরব য�সব�ু বযাংিযাকদশ পুরিকশি যসৌজকন্।
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২২. Exclusion of Evidence Obtained through Torture 
(Association for the Prevention of Torture), at: https://
cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-
Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf 

https://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf
https://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf
https://cti2024.org/wp-content/uploads/2021/01/CTI-Exclusionary_Rule_Tool_8-2020_FINAL_.pdf
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“েরদ এটিক� তৃণমিূ সংগঠন, রভ�টিমকদি অরধ�যাকিি সুিক্্যায় �যাজ �িযা সংগঠন, পরিকষবযা 
প্দযান�যািী এবং য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি একজন্টকদি এ�টি সযাধযািণ প্্যার�কম ্এ�ররেত �িযা েযায় 
তকব সমবিয় এই সমস্যাি সমযাধযাকনি এ�টি স যাব্ পথ েকত পযাকি।»

িষ্ণ প্রঞ্তকরোি এবং িষ্কণর ঞ্শ�োর নোরীকদর সিোয়তোর জন্য ঞ্ব ব্যোপী সকব্োতিম অনশুীলকনর সংঞ্ক্ষপ্ত ঞ্ববরণ 
(ইউকরোপীয় সংসদ, )।

ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়
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  স্চ্তযা এবং দ্বধতযাি জন্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি �যাে্রিম  ত্বিযাবধযাকন বরেিযাগত 
য �কেযা যািকদি অন্তভ্ুক্ত �িযা গুরুত্বপূণ;্

  সমবিয় রবরভন্ন রবচযাি সংস্যাি মকধ্ দ্দ্ততযা বযা দ্  এ়িযাকত সযােযাে্ �িকত পযাকি বযা অন্ রবচযাি সংস্যাক� 
রবচযাি প্ররিয়যা পরিচযািনযা �িকত বযাধযা রদকত পযাকি এবং যসইসযাকথ রভ�টিম/জীরবত ব্রক্তি রদ্তীয়বযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি ঝঁুর� হ্যাস �িকত পযাকি।;

  ক্রতগ্স্/জীরবত ব্রক্তকদি প্দত্ তথ্ অবশ্ই সমস্ত রবচযাি সংস্যা জকু়ি সযামঞ্জস্পূণ ্েকত েকব েযাকত তযাকদি 
প্ত্যাশযাগুরি �যাে্�িভযাকব পরিচযািনযা �িযা েযায়;

  VAWG তদন্ত সমবিয় প্ররিয়যায় বরেিযাগত য �কেযা যািকদি ত্বিযাবধযাকনি ভযািসযাম্ বজযায় িযাখযা এবং তদকন্তি 
অখণ্ডতযা িক্যা �িযা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ;্

  মধ্বত  স্তকিি পুরিশ ম্যাকনজযািিযা সমবিয় ব্বস্যাি জন্ তদযাির� �যাঠযাকমযা প্ণয়ন এবং/অথবযা শরক্তশযািী 
�িকত সেযায়� েকত পযাকি;

  অপিযাকধি প্রতররিয়যায় অংশীদযাি বযােযাই �িযাি প্ররিয়যায় ‘য�যান ক্রত �িকবন নযা’ নীরতটি প্কয়যাগ �িযা 
উরচত, �যািণ এটি যগযাষ্ীগুরিকত মে্যাদযা প্দযান �িকত পযাকি এবং অন্তরন্রেতভযাকব, েযািযা স্ী�ৃত নয় তযাকদিক� 
অস্ী�যাি �িকত পযাকি।

অধ্যাকয়ি মিূ উকদেশ্সমেু

পঞু্লশ এ�টি �োর্�র পদ্ধঞ্তকত মোনসম্প  প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো 
সরবরোি �রকছ রো ঞ্শ�োর জীঞ্বতকদর জন্য সকব্োতিম �লো�ল 
ঞ্নঞ্চিত �রকছ। সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তি ক�ঞ্্রি� এবং 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল প্রঞ্তঞ্ক্য়োয় ঞ্বঞ্ি  ঞ্বেোর সংস্ো এবং পঞ্রকষবো 
প্রদোন�োরীকদর মোনদ  এবং প্রত্যোশোগুঞ্ল সঞ্ক্য়িোকব পরূণ �রোর 
মোি্যকম VAWG-এর সমন্বয় ঞ্নঞ্চিত �রো িকয়কছ।

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ (পকয়টি)
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েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)

ভূরম�যা
তোকদর মলূ দোঞ্য়ত্ব এবং আঞ্চঞ্ল� উপঞ্স্ঞ্তর �কল, পঞু্লশ এবং অন্যোন্য আইন প্রকয়োগ�োরী �ম্�ত্োরো 
সোিোরণিোকব অপরোি ও সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর বোেঁো থো�ো ব্যঞ্তিকদর ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োর প্রথম িোপ। রোইকিো�, 
ন্যোয়ঞ্বেোকরর অনঘুট�কদর মকি্য সবকেকয় দশৃ্যমোন িওয়ো সক ও, VAWG-এর ঞ্শ�োর জীঞ্বত ব্যঞ্তিকদর ঞ্বেোর 
েোওয়োর সময় িমুোত্র পঞু্লশ সংস্োর উপর পঞ্রকষবোর জন্য  ঞ্নি্র �রো উঞ্েত নয়।

এ�টি রনরদ্ষ্ট অঞ্চি, েযাি উপি �যাে্�ি রনয়ন্ত্রণ িকয়কে, যসখযাকন
শৃ িযা রনরচিত �িযা ও ন্যায়রবচযাি বজযায় িযাখযা িযাষ্ট্র এবং  
ন্যায়রবচযাি, স্যাস্্ এবং সযামযারজ� �ি্যাণ খযাকতি প্রতরনরধত্ব �িযা 
রবরভন্ন সংস্যাি দযারয়ত্ব। �কি, পুরিশ এবং রবচযাি সংস্যাগুরিি 
VAWG-এ সযা়িযা যদবযাি সময় এ�টি যেৌথ তযার্বি� �যাঠযাকমযাক� 
শরক্তশযািী �িযাি জন্ সেকেযারগতযাি সুকেযাগ এবং সমবিয় প্ররিয়যা 
থযা�যা উরচত েযা সরেংসতযাি  রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সকব্যাত্ম 
সুরবধযা প্দযান �িকত পযাকি।

সি�যাকিি জযাতীয়, আঞ্চরি�
1

 এবং স্যানীয় রমউরনরসপ্যাি স্তকি
এই সুকেযাগগুরি এবং সমবিয় প্ররিয়যাগুরি পযাওয়যা যেকত পযাকি এবং 
সযাধযািণত পুরিশসে প্কত্� অনঘুরক�ি সযাকথ তযাকদি দক্তযাি 
যক্রে অনসুযাকি এ�টি সমরবিত ভূরম�যা পযািন �িযা রনভ্ি �কি 
এ�টি রবসৃ্তত বহু-যক্রেগত পধেরতি �যাঠযাকমযাি উপি।

সযাধযািণত, পরিপূি� আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরিি আন্ততঃসংস্যা 
সেকেযারগতযাি জন্ যপ্যাকরযা�ি বযা সমকঝযাতযা স্যাি� থযাক� 
এবংজযাতীয়, আঞ্চরি� এবং স্যানীয় স্তকি অন্যান্ রনিযাপত্যা সংস্যা 
এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ রনয়রমত 

১  যদকশি উপি রনভ্ি �কি, এই উপজযাতীয় স্তিক� যজিযা, রবভযাগীয়, আঞ্চ-
রি�, �্যাকন্টযানযাি বযা প্যাকদরশ� স্তি রেসযাকব উকলেখ �িযা যেকত পযাকি।

সযাক্যা  �কি জযাতীয়, আঞ্চরি� বযা যপৌি-স্তকিি রনিযাপত্যা পরিষদ
বযা �রমটিি সযাকথ মযারনকয় রনকত।

এ�জন মধ্বত  স্তকিি পুরিশ ম্যাকনজযাি রেকসকব, সুসংেত এবং 
সমরবিত রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যাি  VAWG-এ অবদযান রনরচিত 
�িযাি সুকেযাগগুরি সযাধযািণত স্যানীয় যপৌিসভযা এবং সম্প্রদযাকয়ি স্তকি 
পযাওয়যা েযাকব। �রমউরনটি পুরিরশং-যনতৃত্বযাধীন য�যািযাম এবং/অথবযা 
স্যানীয় (যপৌিসভযা) রনিযাপত্যা পরিষদগুরি এই স্তকি অকন�গুরি 
সুকেযাগ প্দযান �কি এবং তযাকদি সযা�ি্ রনভ্ি �কি র�কসি মযাকধ্কম 
VAWG সংগঠিত েয়  এবং এি ব্যাপ�তযাক� �যাে্�িভযাকব সযা়িযা 
যদওয়যাি জন্ প্কয়যাজনীয় য�ৌশিগত পদকক্পগুরি র� েকত পযাকি 
যসই সম্পক�্  স্যানীয় পুরিশ, রবচযাি ব্বস্যাি অংশীদযাজন এবং 
স্যানীয় য �কেযা যািকদি পযািস্পযারি�  যবযাঝযাপ়িযা উপি। 

এটি এই সযাধযািণ স্যান, য�যািযা বযা �যাউরন্সিগুরিকতও িকয়কে 
যেখযাকন পুরিশ এবং রবচযাি ব্বস্যায় তযাকদি অংশীজনিযা সেযায়তযা 
ব্বস্যা শরক্তশযািী �িযাি জন্ বরেিযাগত য �কেযা যািকদি সযাকথ 
সররিয়ভযাকব অংশীদযারিকত্বি স যান �িকত পযাকি। এই অংশীদযারিত্ব 
পুরিশ এবং অন্যান্ রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্সে প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ আিও �যাে্�ি সেকেযারগতযাি জন্ 
প্কয়যাজনীয় সমরষ্টগত রশক্যাণক� উতসযারেত �িকত পযাকি।।
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তযাকদি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা সমবিকয়ি ত্বিযাবধযাকন বরেিযাগত, 
স্যানীয় এবং যেযাগ্ য �কেযা যািকদি অন্তভ্ুক্ত �িযাি মযাধ্কম, 
পুরিশ এবং তযাকদি অংশীজনিযা ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযায়, 
এ�টি অত্ন্ত প্েুরক্তগত এবং জটিি প্ররিয়যাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
স্চ্তযা এবং দ্বধতযা আনকত সক্ম েকব যেখযাকন প্যায়শই রনয়রমত 
পে্যাকিযাচনযা, পে্কবক্ণ মিূ্যায়কনি অভযাব িকয়কে। 

রন্রিরখত অধ্যাকয়ি িক্্ েি রিঙ্গ সংকবদনশীি অপরিেযাে্ 
পরিকষবযাগুরিি �যাে্�ি রবতিকণি জন্ সম্প্রদযায়-রভরত্� য -
�কেযা যািকদি �যাে যথক� তথ্সে (ইনপুরসে) অন্যান্ রবচযাি 
সংস্যাি সযাকথ স্যানীয় পে্যাকয়ি সমবিয় সযাধকন পুরিশ পরিচযাি�কদি 
রনকদ্রশ�যা প্দযান �িযা। রনকদ্রশ�যাটি পযাঠ�ক� পুরিশ-রনয়রন্ত্রত 
সমবিয় প্কচষ্টযাি সকব্যাত্ম অনশুীিকনি রদক� পরিচযারিত �িকব 
েযা সরেংসতযাি  রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সকব্যাত্ম ন্যায় রবচযাি 
রনরচিত �িকব এবং VAWG- এ সযা়িযা জযানযাকনযাি সময় রবরভন্ন 
রবচযাি সংস্যা এবং পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি প্ত্যারশত মযানদণ্ড এবং 
প্ত্যাশযা পূিণ �িকব।

এই অধ্যায়টি VAWG- এ এ�টি সমরবিত সরেংসতযাি  রশ�যাি/
জীরবত-য�রন্দ্র� পধেরতি জন্ ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযাি 
রভতকি এবং বযাইকি উভয় যক্করেই ন্যায়রবচযাি সংস্যা এবং য �-
যেযা যািকদি সযাকথ �যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ এবং সমবিকয়ি য�ন্দ্ররবন্কুত 
পুরিকশি দক্তযা এবং দক্তযাগুরি অকবিষণ �িকব। যেকেতু এই 
অধ্যায়টিকত সমবিকয়ি পরিকপ্রক্কত পুরিশ �ী রনয়ন্ত্রণ �িকত পযাকি 
এবং �ী রনয়ন্ত্রণ �িযা উরচত তযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা েকয়কে, 
এটি অন্যান্ রবচযাি  অনঘুর�কদি সমবিকয়ি রবষকয় আকিযা�পযাত 
�িকব নযা, �যািণ এই রবষয়টি দ্যাদশ অধ্যায়: রবচযাি �রন্টরনউম 
এ রবশদভযাকব আকিযাচনযা �িযা েকব।

এই অধ্যায়টি এই ধযািণযাি উপি �যাজ �িকব যে রবচযাি ব্বস্যাি 
সযাকথ সম্পকৃ্ত সংস্যাগুরিি মকধ্ VAWG-এি প্রতররিয়যা জযানযাকত 
সমরবিত পধেরতি য�ৌশিগুরি তযাকদি প্রতরষ্ত যপ্যাকরযা�ি এবং 
পধেরতসে ইকতযামকধ্ই এ�টি যদকশ শযাসন ব্বস্যাি রবরভন্ন স্তকি 
রবদ্মযান। এই অধ্যাকয় সে�ম  যথক� সে�ম  (রপয়যাি-রু-রপয়যাি) 
পুরিশ রনকদ্রশ�যাও যদওয়যা েকয়কে, েযা ন্যায়রবচযাি অনঘুর�কদি মকধ্ 
সমবিকয়ি রবষকয় ESP-এি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং নীরতগুরিক� 
শরক্তশযািী �িযাি মযাধ্কম রবদ্মযান জযাতীয় য�ৌশিগুরিি পরিপূি� 
�িকত চযাইকব।

পূকব্ি অধ্যায়গুরিি মকতযাই পযাঠ�ক� এই অধ্যায়টিক� ইরপএস 
এি মরিউি-৩- রবচযাি এবং  পুরিরশং এি যস�শন-১১- 
ন্যায়রবচযাি সযাকথ সংরলেষ্ট অনঘুর�কদি মকধ্ সমবিয় এবং ইরপএস 
এি মরিউি-৫ এি সমবিয় এবং সমবিকয়ি শযাসন ব্বস্যা, ২০১৪ 
ইউএনওরিরস রপ্ন্ট �ি অ্যা�শন: ইক কমকটিশন োন �র 
ঞ্ক্ঞ্মনোল জোঞ্টেস ঞ্সকটেম  টু ঞ্প্রকিটি এন্ কর ন্ টু িোকয়োকল  
একগইনটে উইকমন (অপিযাধ প্রতকিযাধ এবং য�ৌজদযারি রবচযাকিি 
প্রতররিয়যা শরক্তশযািী�িণ রশকিযানযাকমি প্�যাশনযায় িকয়কে), ইটিো-
রএকজঞ্  টে্যোঞ্ন্ং �ঞ্মটির

2

দো গোইিলোইনস �র ইঞ্টিকগ্রটিং
কজন্োর কবইজি িোকয়োকল  ইটিোরকিনশনস ইন ঞ্িউম্যোঞ্নকট-
ঞ্রয়োন এ�শন ( ) রো মূলত স দোয়িুতি অ্যোপ্রেক� প্রেোর 
�কর,  সোকলর ইউ এন ও ঞ্ি ঞ্স এর এ টেোঞ্ি �র ঞ্ক্কয়টিং 
এ মোঞ্ ঞ্িঞ্সঞ্ নোঞ্র করসপ  কম�োঞ্নজম টু িোকয়োকল  
একগইনটে উইকমন ইন ইঞ্জ  �র ক োবোল এক্সকপঞ্রকয়ক স ইন 
�োইঞ্ন্ং ক�োঞ্ি্কনকটি সঞ্লউশনস টু VAWG, এবং UNHCHR 
এি নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা এবং প্রতব ী নযািীকদি 
ন্যায়রবচযাকিি অ্যাকসেস সম্পর�্ত সমস্ত রদ� রনকদ্শনযাি জন্ প্-
রতব ীতযাি রবষকয় রথম্যাটি� অধ্য়ন এি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপকনি 
মযাধ্কম যদখবযাি সুপযারিশ �িযা েকয়কে।

3

সি�ম  কথক� সি�ম  (ঞ্পয়োর টু 
ঞ্পয়োর) ঞ্নকদ্শনো গোইকি

এ�টি �যাে্�ি তদকন্তি জন্ এটি অপরিেযাে্ যে ন্যায়রবচযাি 
প্ররিয়যায় জর়িত সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয় িকয়কে, েযা প্-
যচষ্টযাগুরিি মকধ্ দ্দ্ততযা রনিসন �িকব এবং এমন পদকক্প 
যনওয়যা রনকত সযােযাে্ �িকব েযা অন্ রবচযাি সংস্যাগুরিি �যাকজি 

২  ‘Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions 
in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and 
aiding recovery’, (Inter-Agency Standing Committee, 2015).

৩  ‘Thematic study on the issue of violence against women and 
girls and disability, Report of the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights’, (A/HRC/20/5, 30 
March 2012).

েরব: UNMIT/Martine Perret (Timor-Leste) এি যসৌজকন্



209 | অষ্টম অধ্যায়

সযাকথ  সযাংঘরষ্� নযা েয়। রভএির উরজ-এি অপিযাকধি জন্
তদন্ত, রবচযাি এবং সযাজযা প্দযান, রদ্তীয় বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
েবযাি ঝঁুর� হ্যাস �িযাি এবং  সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত 
য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ রনরচিত �িযাি জন্ও সমবিয় গুরুত্বপূণ,্ েযাি 
মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ ন্যায়রবচযাি পযাওয়যাি 
স যাবনযা বরৃধে পযায়।

ন্যায়রবচযাি সুিরক্ত �িযা এ�টি দিীয় প্কচষ্টযা, এবং তযাি জন্ 
আইনক� সমনু্নত িযাখযা এবং রভ�টিমকদি সেজিভ্, �যাে্�ি এবং 
ন্যাে্ ন্যায়রবচযাি প্দযাকনি চূ়িযান্ত িক্্ অজ্ন �িযা য�যান রবভযাকগি 
এ�যাি পকক্ স বপি নয় রবধযায় প্রতটি সংস্যাক� সংকবদনশীি, 
দ্নরত�তযাি সযাকথ, সম্যান ও মে্যাদযাি সযাকথ এবং সকব্যাপরি অংশীজন 
রেকসকব এ�সযাকথ �যাজ �িকত েকব। 

শুরু �িযাি জন্, আপনযাক� সনযাক্ত �িকত েকব যে আপনযাি 
রবচযাি সংস্যাি সযাকথ েুক্ত অংশীজন (য �কেযা যাি) ঠি� 
�যািযা, উদযােিণগুরিি রেকসকব েযািযা সরেংসতযাি রবরুকধে �যাজ 
�কি , আইনজীবী, প্রসর�উরি, ম্যারজক র, রবচযাি� এবং 
প্কেযাজ্ যক্করে, সম্প্রদযাকয়ি বয়স্ক ব্রক্তিযা এবং স্যানীয় আইন 
বযা রব যাকসি সমথ্� অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। এ�বযাি আপরন 
আপনযাি য �কেযা যািকদি রচর ত  (ম্যাপ) �কি রনকি, প্ত্ক� 
�ীভযাকব রবচযাি প্ররিয়যায় অবদযান িযাকখ, তযাকদি প্কয়যাজনীয়তযা 
এবং পুরিকশি প্ত্যাশযা এবং পরিকশকষ  তযাকদি যথক� আপনযাি 

চযারেদযা এবং প্ত্যাশযা �ী তযা সনযাক্ত �িকত েকব। এক� অপকিি 
ভূরম�যা সম্পক�্ যবযাঝযাপ়িযাি রবষকয় আকিযাচনযা �িযাি জন্ 
প্কত্� সংস্যাি প্রতরনরধকদি এ�ররেত �িযা এবং সংস্যাগুরিি 
মকধ্ তযাকদি রনজ রনজ চযারেদযাি প্ত্যাশযা এবং চ্যাকিঞ্জগুরি ভযাগ 
�কি যনওয়যা এ�টি ভযাি ধযািণযা। এটি �িযাি মযাধ্কম, আপরন 
সংস্যাগুরিি মকধ্ সকচতনতযাি উন্নত স্তি দ্তরি �িকবন এবং 
এ�টি সেকেযারগতযামিূ� সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ এ�টি প্্যার�ম ্
প্দযান �িকবন।

উদযােিণস্রূপ, েরদ আপরন এবং আদযািকত এ�টি শরক্তশযািী 
মযামিযা উপস্যাপন �িকত  প্রসর�উরিকদি প্কয়যাজনীয়তযাগুরি 
সমূ্পণর্ূকপ আপনযাি �ম িযা যবযাকঝন, তযােকি আপরন আদযািকতি 
ব্বস্যায় প্কবশ �িযাি আকগই প্রসর�উরিকদি দ্যািযা ‹বযাদ যদওয়যা  
মযামিযাি সংখ্যা �রমকয় রদকবন। এ�ইভযাকব, প্রসর�উরিকদি 
অরভেুক্তক� স�ি ভযাকব যদযাষী সযাব্স্ত �িযাি জন্ আদযািকতি 
প্কয়যাজনীয়তযাগুরি বঝুকত েকব এবং এই তথ্গুরি আপনযাি �যাকে 
‹সিবিযাে  �িকত েকব, েযাকত আপরন আপনযাি �ম কদি জযানযাকত 
পযাকিন।।

আদযািকত স�ি ভযাকব শযারস্ত রনরচিকতি জন্ �ী প্কয়যাজন তযা 
আপনযাি �ম িযা ভযািভযাকব বঝুকত পযািকি ততম সুকেযাকগ সকব্যাত্ম 
প্মযাণ শনযাক্ত �িকত এবং যসই প্মযান সংগ্ে �িযাি যক্করে আপনযাি 
�ম িযা সক্ম ও ক্মতযারয়ত েকব।

UNMIT/Martine Perret এি েরব যসৌজকন্ (রতমি-যিকস্ত)
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পুরিশ এবং প্রসর�উশন এি মকধ্ এক� অপকিি যথক� প্ত্যাশযা
র� তযা যবযাঝযাি জন্, ইউএন উইকমন সেযায়� এবং সংরক্তি টিপস 

প্দযান �কিকে::

ব�স-
ত টিপস  পঞু্লশ এবং প্রঞ্সঞ্�উশকনর প্রত্যোশো

4

অনঘুট� প্রত্যোশো

পুরিশ পযাবরি� 
প্রসর�উশকনি 
পরিচযািক�ি �যাে্যািয় 
যথক� েযা প্ত্যাশযা 
�কি  তযা েি:

 চযাজ্রশকরি খস়িযা সঠি�ভযাকব প্ণয়ন �িযা েকয়কে র�নযা যস রবষকয় পিযামশ্;

 অরতরিক্ত রববরৃত যি�ি্ �িযা প্কয়যাজন র�নযা যস রবষকয় পিযামশ্;

 অরতরিক্ত তদন্ত পরিচযািনযা �িযা প্কয়যাজন র�নযা যস রবষকয় পিযামশ্;

 আদযািকত অপিযাধীি পুরিশ যি�ি্ উপস্যাপন;

  যেখযাকন প্কয়যাজন, অপিযাধীক� জযারমন/বকন্ মরুক্ত রদকত আপরত্ উ যাপন এবং VAWG-এি মযামিযাগু-
রিক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যা, রবকশষ �কি েখন সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত আদযািকত থযাক�; 

 আদযািকত সযাক্ীকদি পিীক্যা �িযা;

 উইরকনস যপ্যাকর�শন একজরন্সি সযাকথ সংকেযাগ সেজতি �িযা।

পযাবরি� প্রসর�উ-
শকনি পরিচযািক�ি 
�যাে্যািয় পুরিকশি 
রন�র েযা প্ত্যাশযা 
�কি তযা েি:

 VAWG এি ঘরনযাগুরিি সঠি� তদন্ত পরিচযািনযা �িযা; 

 সকন্েভযাজন ব্রক্তক� যগ্�তযাি;

 যবকঁচ থযা�যা, সযাক্ী এবং সকন্েভযাজনকদি �যাে যথক� ব্যাপ� রববরৃত যি�ি্ �িযা;

  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং সকন্েভযাজনকদি যমরিক�ি পিীক্যাি জন্ েযাসপযাতযাকি 
রনকয় েযাওয়যাি সময় রনিযাপত্যা প্দযান;

 অপিযাকধি েথযােথ রববরৃত এবং অরভকেযাকগি রববিণসে চযাজ্রশকরি খস়িযা দ্তরি;

 প্মযান সংিক্কণি সময় েথযােথ যচইন বজযায় িযাখযা;

 প্মযান সংগ্ে এবং সঠি�ভযাকব সংিক্ণ;

 ২৪ ঘন্টযাি মকধ্ সকন্েভযাজনকদি আদযািকত েযারজি �িযা;

 আদযািকত প্মযান উপস্যাপন এবং প্দশ্ন;

 আদযািকত উপরস্ত েওয়যাি জন্ বন্ এবং সযাক্ী েযারজি �িযা;

 যেখযাকন প্কয়যাজন যসখযাকন অরতরিক্ত তদন্ত পরিচযািনযা �িযা;

 আিও রববরৃত যি�রি্ং সম্পক�্ পিযামশ্;

  যেখযাকন প্কয়যাজন যসখযাকন সকন্েভযাজন এবং/অথবযা জযারমনদযািকদি খুকঁজ যবি �িযা/স যান �িযা;

  অিরক্ত যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উধেযাি রিযা। সকন্েভযাজন পূব্বত  যি�ি্ উপস্যাপন �িযা;

  শুনযারনি তযারিকখি �মপকক্ রতন রদন আকগ প্রসর�উশকনি �যাকে পুরিকশি মযামিযাি �যাইি উপ-
স্যাপন �িযা;

 আদযািকত সযাক্্ যদওয়যা;

 জযারমন এবং বকন্ি রবকিযাধীতযাি আকবদকন ব্বেযাকিি জন্ েি�নযামযা প্দযান �রুন।

৪ ‘‘Gender-based Violence Resource Pack. A Standardized Training Tool for Duty Bearers, Stakeholders, and Rights Holders (UN 
Women, 2019), ps. 92-93,
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রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয় ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� 
তযাি গল্প বিযাি সংখ্যা �রমকয় রদ্তীয় বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
েওয়যাি স যাবনযা �রমকয় রদকত পযাকি - আদশ্ভযাকব, তযাক� এটি 
শুধুমযারে এ�বযাি বিকত েকব। সমবিয় স�ি রবচযাি সংস্যাগুরিি 
মকধ্ এবং সযাকথ আস্যা ও রব যাস স্যাপকন সেযায়তযা �িকব, েযা 
তথ্ এবং যগযাপনীয় রবষয়গুরি আদযান-প্দযান বরৃধেি যখকরে ভুরম�যা 
িযাখকব। এটি আিও সঠি� তথ্ সংগ্ে �িকত সক্ম �িকত পযাকি 
এবং যশষ পে্ন্ত আিও প্রতকিযাধমিূ� ব্বস্যা গ্েকণি সুকেযাগ প্দযান 
�িকত পযাকি।

ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যা জর়িত সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয় থযা�যা 
উরচত। েরদ প্রতটি সংস্যা তযাি রনজস্ ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্রতকবদন 
প্ণয়ন �কি, তযােকি গুরুত্বপূণ ্তথ্ বযাদ েযাওয়যাি স যাবনযা বরৃধে 
পযায় এবং পিবত  রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি প্শমন ব্বস্যাি মকধ্ 
ঘযাররত (�যা�ঁ) থযা�কত পযাকি।

�যাে্�িী সমবিয় স�ি য �কেযা যািকদি সেকেযারগতযায় প্ণীত স�ি  
রবভযাকগি মকধ্ দযারয়ত্ব  বণ্টকনি এবং  �মক্্মতযাি  সযাধযািণ 
মযানদকণ্ডি স্পষ্টভযাকব সম্ত এবং স্চ্ �যাঠযাকমযা রনভ্ি �ম ্প্ররিয়যাি 
অনশুীিকনি উপি রনভ্ি �কি। এই ধিকনি সমরবিত �যাকজি জন্ 
প্রতটি সংস্যাি দযারয়কত্বি যক্রেগুরিি রূপকিখযাি যপ্যাকরযা�িগুরিি 
রব�যাকশিও প্কয়যাজন েকব এবং যেখযাকন পৃথ� সংস্যা এবং যেৌথ 
য �কেযা যাকিি জবযাবরদরেতযা থযা�কব৷

সমবিয় �যাঠযাকমযা এবং প্ররিয়যাি এ�টি যমৌরি� রদ� েি আইরন 
যগযাপনীয়তযা এবং ব্রক্তগত সুিক্যা রনরচিকতি প্কয়যাজনীয়তযা 
পূিণ �িযা এবং সকব্যাপরি, এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
ব্রক্তি প্কয়যাজনীয়তযা রনরচিত �িযা যেক�যান �মক্্মতযা সূচক�ি 
(মযানদকণ্ডি) য�ন্দ্ররবন্কুত থযাক�। যদখকত যেমনই যেযা� নযা য�ন, 
সযামরগ্� িক্্ েকব সব্দযা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ 
সকব্যাত্ম �িযা�ি অজ্ন �িযা।

ন্যায়রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ �যাে্�ি সমবিকয়ি সযাকথ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবতকদি যদওয়যা যে য�যানও তথ্ সযামঞ্জস্পূণ ্েওয়যা 
উরচত েযা রব যারন্তি রদক� পরিচযারিত �কি এমন রম  বযাত্যাগুরিি 
প্যারতিি স যাব্তযা দিূ �কি। ভুক্তকভযাগী/জীরবত এবং রবচযাি 
প্ররিয়যাি সযাকথ জর়িত স�কিি প্ত্যাশযাি ব্বস্যাপনযা �যাে্�ি 
সমবিকয়ি মযাধ্কম সেজতি �িযা েকব।

রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিকয় পুরিশ সংস্যাগুরিি মকধ্ 
সমরবিত-এখরতয়যাি সংরিযান্ত সমস্যাগুরিও অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকি। 
VAWG-এি এ�টি ঘরনযাি রিকপযার্ �িযাি জন্ েরদ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত আপনযাি �যাকে বযা আপনযাি �ম কদি �যাকে 
আকস, র�  ঘরনযাটি অন্ থযানযা, যজিযা বযা অঞ্চকিি দযারয়কত্বি মকধ্ 
ঘকর থযাক�, তযােকি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ 
আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি এমনভযাকব ব্বেযাি/যমযা�যারবিযা 
�িযা উরচত, যেন ঘরনযাটি আপনযাি এখরতয়যাকিি এিযা�যায় ঘকরকে। 
অপিযাধ বযা তদকন্তি তকথ্ি পিবত  স্যানযান্তি শুধুমযারে এ�টি 
প্শযাসরন� প্ররিয়যাি অংশ েওয়যা উরচত, এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তক� অন্ থযানযায় বযা এিযা�যায় পযাঠযাকনযা উরচত নয়, েযা 
শুধুমযারে ইকতযামকধ্ই অনভুুত েওয়যা মযানরস� আঘযাতক� (ট্মযাক�) 
বযার়িকয় তুিকব। এটি রদ্তীয় বযাি রনপী়িকনি সমযান েকব এবং 
এটি রভ�টিম/সযািভযাইভযাি-য�রন্দ্র� পধেরত বযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশং পরিকষবযাি মযানদণ্ড পূিণ �িকব নযা।

VAWG এ সোডো কদওয়োর কক্ষকত্র
ে্যোকলজি কমো�োকবলো �রো আপনোর
দকলর �ম্ দক্ষতো (পোর�রম্যোক র) 
ঘোটঞ্তগুঞ্ল (�োঁ�গুঞ্ল) ঞ্েঞ্ ত
�রোর মোি্যকম রু িয়

অপিযাধীিযা পৃথ� পুরিশ সংস্যাি আঞ্চরি� এখরতয়যািক� সম্যান 
�কি নযা; অন্রদক�, তযািযা উকদেশ্মিূ�ভযাকব সীমযানযা জকু়ি 
তযাকদি �যাে্রিম চযারিকয় এবং রতে্গত আইন প্কয়যাগ�যািী 
তদন্ত প্ররিয়যাি ঘযাররতক� (�যা�ঁক�) �যাকজ িযারগকয় সনযাক্ত-
�িণ এ়িযাকত পযাকি। এমনর� েখন পুরিশ সংস্যাগুরি অত্রধ� 
সেকেযারগতযামিূ� সম্প�্ এবং যেযাগযাকেযাকগি মকধ্ থযাক�, তখনও 
বহু-অরধকক্করেি তদন্তগুরি স্রবি েকয় যেকত পযাকি, এমনর�।
উপকি বরণত্ আকিযাচনযাি যপ্রক্কত বিযা েযায় যে, অপরিেযাে্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি দ্যািযা সমরবিত প্কচষ্টযাি টিগুরি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ রদ্তীয়বযাি রনপী়িকনি সমু্খীন েওয়যাি 
এ�টি সযাধযািণ উ স, �যািণ জবযাবরদরেতযাি ব্থ্তযা সেকজ অনমুযান 
�িযা �ঠিন এবং রচর ত �িযা আিও �ঠিন।

5

পুরিশ এবং অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী এবং রবচযাি সংস্যাগুরিি 
মকধ্ তথ্ ভযাগ �কি যনওয়যাি প্ররিয়যায় সমবিয় এ�টি য�ৌশিগত 
প্ররিয়যা, েযা আমিযাতযারন্ত্র� জটিিতযাি �যািকণ �যাে্�ি �িযা �ঠিন 
েকত পযাকি। 

৫  The Honourable Wally T. Oppal,.‘FORSAKEN The Report 
of the Missing Women Commission of Inquiry: VOLUME 
IIB “Nobodies”: How and Why We Failed the Missing and 
Murdered Women, Parts 3, 4 and 5’ (2012). 

ঞ্দ্তীয় বোর ঞ্নপীডকনর ঘটনো  
অপরোিমলূ� �োকজর সরোসঞ্র �লো�ল ঞ্িসোকব 
নয় বরং ক্ষঞ্তগ্রস্ জীঞ্বত ব্যঞ্তির প্রঞ্ত প্রঞ্তষ্োন 

এবং ব্যঞ্তিকদর অপর্োপ্ত প্রঞ্তঞ্ক্য়োর মোি্যকম 
ঘকট।
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রসক মগুরিক� এ�রেী�িণ �িযাি যক্করে প্েুরক্তগত জটিিতযাি 
�যািকণ এবং য�স ব্বস্যাপনযাি সযাকথ জর়িত সংকবদনশীিতযাি 
�যািকণ পুরিকশি অভ্ন্তিীণ রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যাি বযারে্� সমবিয় প্-
ররিয়যাগুরিক� উকপক্যা �িযাি প্বণতযা এ�টি রবকশষ চ্যাকিঞ্জ। 

�িস্রূপ, আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিকয়ি অভযাকব/
ঘযাররতি �কি সবকচকয় যবরশ ক্রতগ্স্ত েয় অপিযাধ ও সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা, �যািণ তযাকদি এই প্ররিয়যাি উপি 
য�যান রনয়ন্ত্রণ যনই এবং সমরষ্টগতভযাকব অনমুযান �িযাি পরিবকত্ 
যদযাষ সযাধযািণত রবরভন্ন সংস্যাি উপি চযারপকয় যদওয়যা েয়। 

অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরিসে ন্যায়রবচযাি অনঘুর�কদি 
সযাকথ VAWG-এি যক্করে পুরিশ �ীভযাকব সমবিয় �িকব  তযা 
উকলেখকেযাগ্ভযাকব রনভ্ি �কি যদকশি শযাসন �যাঠযাকমযাি উপি। 
গুণগতমযান এবং �মক্্মতযা উন্নরতি উকদেকশ্ এই ধিকনি সমবিয় 
প্ররিয়যাগুরি �ীভযাকব রনয়রন্ত্রত েয় তযাি জন্ এটি সমযানভযাকব 
প্কেযাজ্।

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, েনু্িযাস এবং িযারশয়যাি মকতযা যদকশ 
পুরিশ সংস্যাগুরিকত, েযাকদি এ�টি য�ন্দ্রীভূত পুরিশ সংস্যা িকয়কে, 
বরেিযাগত রবচযাি অনঘুর�কদি সযাকথ সমবিয়সে �মক্্মতযাি 
মযান রনয়ন্ত্রকণি দযারয়ত্ব সং�ীণভ্যাকব অরপ্ত থযাক� পিবত  িযাইন 
ম্যাকনজযাকিি উপি, ঝঁুর� সযাধযািণত অনরুূপ দক্তযাি অংশীদযাি 
সংস্যাগুরিি মকধ্ ভযাগ �িযা েয় নযা।
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�িস্রূপ, রমিি পুরিশ
ম্যাঞ্জযািিযা পুরিশ ইউরনর, অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা, 
যবসযামরি� অপিযাধী বযা যমরিক�যাকিগ্যাি রবকশষজ্ এবং অন্যান্ 
ন্যায়রবচযাকিি অনঘুর�কদি মকধ্ দক্ ও �যাে্�ি সমবিয় রনরচিত 
�িযাি জন্ সে�ম  (রপয়যাি) এবং রসরনয়ি স্তকিি সেযায়তযাি 
উপি েকথষ্ট রনভ্ি �কি। 

এি অথ্ েি যে েরদ সমবিয় প্ররিয়যায় েরদ য�ন্দ্রীভূত গুণগতমযান 
রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যা নযা থযাক�, বযা রসরনয়ি-স্তকিি পুরিশ ব্বস্যাপনযা 

৬  Osse, Anneke, ‘Understanding Policing: A Resource for 
Human Rights Activists’, for Amnesty International (2006) at: 
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/book_1_0.
pdf?x30221

দ্যািযা �কঠযািভযাকব এবং পে্যায়রিকম পে্যাকিযাচনযা নযা �িযা েয়, 
তযােকি অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি সযাকথ তথ্ বযা প্রতররিয়যা সমবিয় 
�িযাি দক্তযা এবং �যাে্�যারিতযা সংগঠন চযারিত নযা েকয় ব্-
রক্ত-চযারিত েকয় ওকঠ।. এটি শুধুমযারে VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত 
নয়, অপিযাধ এবং সরেংসতযাি সমস্ত রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
ক্রতি জন্ অকন� ব্থ্তযা বযা সুিক্যাি ঘযাররতি (�যঁাক�ি) জন্ 
সুকেযাগ দ্তরি �কি যদয়।

আিও রবক�ন্দ্রী�ৃত পুরিরশং মকিিগুরিকত, ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযা-
রে�তযাক� শরক্তশযািী �িযাি জন্ পুরিকশি �যাকে স্যানীয় সি�যাি, 
সম্প্রদযায় এবং অন্যান্ স্যানীয় পে্যাকয়ি য �কেযা যািকদি রিমব-
ধ্মযান গুরুত্বপূণ ্�যাে্�িী সম্প�্ স্যাপকনি প্ত্যাশযা িকয়ে
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, �যািণ 
তযািযা VAWG অপিযাধ প্রতকিযাধ ও তদন্ত �িকত �যাজ �কি। 
তযার্বি�ভযাকব, এি অথ্ েি অন্যান্ রবচযাি সংস্যাগুরিিসে পুরিশ 
সমবিকয়ি মযাধ্মগুরিক� ব্যাপ�ভযাকব পে্যাকিযাচনযাি অধীকন িযাখযা 
উরচত।

�িস্রূপ, স্যানীয় য �কেযা যািকদি, েযািযা প্যায়শই প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ জর়িত থযাক�, তযাকদি সযাকথ যে 
সম্প�্ দ্তরি �কিকে তযাি উপি রনভ্ি �কি পুরিশ সমবিয় 
ব্বস্যাি মযান রনয়ন্ত্রণ রবরভন্ন উ স দ্যািযা �িযা যেকত পযাকি। 

েরদ পুরিশ প্ধযান য �কেযা যািকদি সযাকথ প্কয়যাজনীয় সম্প�্ দ্তরি 
নযা �কি থযাক�, যেমনটি সযাধযািণত এ�টি রবক�ন্দ্রী�ৃত পুরিরশং 
মকিকি (�রমউরনটি পুরিরশং য�ৌশিগুরিসে) �ল্পনযা �িযা েয়, 
তকব অন্যান্ রবচযাি অনঘুর�কদি সযাকথ দক্ এবং �যাে্�ি পুরিশ 
সমবিয়ক� দব্ুি �কি এমন প্ররিয়যাগত  (রসক রম�) ঘযাররতগুরি 
(�যা�ঁগুরি) রবরচ্ন্ন ঘরনযাগুরিি পরিবকত্ সযাধযািণ অভ্যাকস 
পরিণত েকয় ওকঠ। 

স্যানীয় য �কেযা যািকদি (অন্যান্ অত্যাবশ্� পরিকষবযা প্দযান-
�যািীসে) পরিরধ প্সযারিত �িযাি মকধ্ সঠি� ভযািসযাম্ খুকঁজ যবি 
�িযা VAWG তদন্ত সমবিয় প্ররিয়যাি মযান রনয়ন্ত্রকণি সযাকথ জর়িত 
েওয়যা উরচত, েখন তদকন্তি অখণ্ডতযা িক্যা �িযা এ�টি চ্যাকিরঞ্জং, 
র�  গুরুত্বপূণ ্ রবষয়।

এই ভযািসযাম্ খুকঁজ যবি �িযাি মযাধ্কম, পুরিশ ম্যাকনজযািিযা 
রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযাি মধ্ রদকয় েযাওয়যাি সময় সযাধযািণভযাকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি মকুখযামরুখ 
েওয়যাি ঝঁুর�ই শুধু �রমকয় যদকব নযা, বিং এটি এ�টি দ্বধ 
আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা রেসযাকব সযাধযািণভযাকব পুরিকশি দশৃ্মযানতযা 
বযা়িযাকব। 

৭  রিমবধ্মযান গুরুত্বসে স্যানীয় পে্যাকয়ি য �কেযা যািকদি মকধ্ সীরমত 
পরিসকিি িযাষ্ট্রীয় উপরস্রত যেমন এিযা�যায় �যাে্রিম পরিচযািনযা�যািী 
প্যাইকভর রসর�উরিটি য�যাম্পযানী বযা সম্প্রদযায়গুরিকত উকলেখকেযাগ্ প্ভযাব 
িযাখকত পযাকি যেমন ব়ি মযাকপি খরন য�যাম্পযারনসে বেৃ  ব্রক্তগত উদ্-
যগি ব্বসযারয়� উদ্গ অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো তদকন্ত তথ্য িোগ �কর কনওয়োর দটুি 
গুরুত্বপণ্ূ �োজ রকয়কছ  

পরিকষবযাি প্রতররিয়যা এবং সংস্যান বিযাকদেি জন্ পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি ঘরনযাগুরিি �যাে্�ি পে্কবক্ণ সক্ম �িযা; 

র�েু গযাে্স্্ সরেংসতযাি যক্করে �যাে্�ি সমযাধযান যেখযাকন এ�টি 
মযার -একজরন্স প্রতররিয়যা জরুিীভযাকব প্কয়যাজন।

অপিযাধ প্রতকিযাধ ও অপিযাধ রবচযাি সংরিযান্ত জযারতসংঘ �রমশন (2008) 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/book_1_0.pdf?x30221
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/book_1_0.pdf?x30221
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VAWG-এি যক্করে সযা়িযা যদওয়যাি সময় পুরিশ এবং অন্যান্
রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ প্তী�ী সমবিয় ব্থ্তযাি এ�টি তযারি�যা 
নীকচ যদওয়যা েি। এটি মিূত �যানযািযাি র টিশ �িযার য়যা (‘BC’) 
প্যাকদরশ� সি�যাকিি ‘FORSAKEN, The Report of the 
Missing Women Commission of Inquiry’ শীষ্� রিকপযার্ যথক� 
অনপু্যারণত েকয় প্স্তুত �িযা েকয়কে েযা মরেিযাকদি, েযাি মকধ্ 
সংখ্যাগরিষ্ ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত েি নযািী এবং আরদবযাসী 
যমকয়, রনকখযাজঁ েওয়যাি মযামিযায় যক্করে র টিশ �িযার য়যা পুরিশ 
বযারেনীি সযামরগ্� সমরবিত প্রতররিয়যা েযাচযাই �কিকে।
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VAWG- এ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা সমবিয়�যািী পুরিশ প্রতষ্যান-
গুরিি ভযাি অনুশীিন এবং সক্মতযাি �যাঁ�গুরিি এ�টি রবসৃ্তত 
দ্বর � ম্যারপং এ তযারি�যাটিি প্শংসযা �িযা েকয়কে। ম্যারপংটিকত 
যবশ র�েু �ম্িত এবং অবসিপ্যাতি পুরিশ �ম্�ত্যা, সুশীি 
সমযাজ এবং জযারতসংকঘি মকতযা আন্তজ্যারত� সংস্যায় �যাজ �িযা 
�ম িযা জর়িত রেি েযাকদি VAWG যমযা�যাকবিযায় রবকশষযারয়ত 
পুরিশ এবং যবসি�যািী সংস্যাগুরিি সযাকথ �যাজ �িযাি অরভজ্তযা 
িকয়কে।

VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি রবরুকধে আিও ক্রত �িযাি 
আকগ, স যাব্ প্যাথরম� পে্যাকয় পুরিশ ম্যাকনজযািকদি ত ক্মতযাি 
ঘযাররত রচর ত �িকত সযােযাে্ �িযাি উকদেকশ্ এই তযারি�যা দ্তরি 
�িযা েকয়কে। রবভযাকগি রশকিযানযামগুরি পযাঠ�ক� রচর ত ক্মতযাি 
ব্বধযাকনি মিূ সমস্যাটিি সযাকথ সম্পর�্ত �িকত সযােযাে্ �িযাি 
জন্ যবযাঝযাকনযা েকয়কে, তকব প্�ৃতপকক্, যসগুরি প্রতটিি জন্ 
প্কেযাজ্ এবং এক� পকিি পরিপূি�:

৮  The Honourable Wally T. Oppal., ‘FORSAKEN: The Report 
of the Missing Women Commission of Inquiry VOLUME IIB 
Nobodies: How and Why We Failed the Missing and Murdered 
Women, Parts 3, 4 and 5’ (2012).

মকনোিোব

  সমবিয় প্ররিয়যা পরিচযািনযা �িযা অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী-
যদি জন্ এ�টি চ্যাকিঞ্জ, �যািণ সংস্যাগুরি ব্থ্তযাি যক্করে এক� 
অপকিি সযাকথ সংঘষ্ এ়িযাকত চযায়।

ঞ্দ্তীয়বোর ঞ্নর্োতকনর ঞ্শ�োর িওয়ো (কসক�ন্োঞ্র 
ঞ্ি�টিমোইকজশন)

  অভ্ন্তিীণ আমিযাতযারন্ত্র� প্ররিয়যা এবং অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি 
প্কয়যাজনীয়তযাি প্রতকেযাগীতযামিূ� চযাকপি মকুখ রভ�টিম/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত প্ররিয়যাি য�কন্দ্র থযা�কব এই রবষয়টি তযা রনরচিত 
�িযাি জন্ পুরিশ সংগ্যাম �কি।

অসৎ আেরণ

  অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সমরবিত প্কচষ্টযা প্যায়ই 
অপিযাধী�িকণি উপি খুব যবরশ যজযাি যদয়, েযাি �কি ক্রত-
গ্স্তকদি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি স্যাকথ্ি প্রত মকনযাকেযাগ নষ্ট েয়;

  প্রসর�উশন এবং পুরিকশি মকধ্ সমবিকয়ি �যা�ঁ VAWG-এি 
য�স ব্বস্যাপনযাি গুণগতমযানক� প্ভযারবত �কি; 

  VAWG এ জর়িত গুরুতি অপিযাকধি যক্করে (যেমন রনকখযাজঁ 
ব্রক্ত), তদন্ত�যািী দিগুরি সযাধযািণত এ�টি পুরিশ সংস্যাি 
রবরভন্ন রবভযাগ যথক� দ্তরি �িযা েয় এবং তযাই স্যাভযারব� 
রিকপযাট্িং চ্যাকনকিি বযাইকি দযা়ঁিযাকত পযাকি। বহু-অরধকক্করেি 
তদকন্ত সুস্পষ্ট প্রতকবদন এবং তদযাির� সম্পক�্ি প্কয়যাজন রব-
যশষভযাকব গুরুত্বপূণ;্

9

আন্ততঃসংস্যা সেকেযারগতযাি অভযাকবি �কি যি�ি্ ব্বস্যাপনযায় টি 
যদখযা যদয়, ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যায়/প্রতকবদকনি�কিযা-আকপি 
জন্ �যাইকিি অপে্যাতি েযাচযাই; তদন্তমিূ� পদকক্পগুরি ধযািযা-
বযারে�ভযাকব এ�টি সযাধযািণ মযানদণ্ড অনেুযায়ী নরথভুক্ত �িযা 
েয় নযা, েযাি �কিপে্যাকিযাচনযা প্ররিয়যায় অসুরবধযা সৃরষ্ট েয় এবং 
VAWG তদকন্তি ধযািযাবযারে�তযাি অভযাব ঘরযায়।

  সমবিকয়ি য�ন্দ্ররবন্গুুরিকত প্যায়শই এ�টি সঠি� রিকপযাট্িং 
�যাঠযাকমযা এবং যেযাগযাকেযাকগি অনশুীিন থযাক� নযা এবং এই অপ-
ে্যাতিতযাগুরি তদকন্তি উপি ক্রত�ি প্ভযাব য�কি;

  পুরিশ সংস্যাগুরিি আন্ততঃরবচযািব্বস্যা (cross-jurisdictional) 
সংরিযান্ত সমস্যাগুরি সমূ্পণর্ূকপ যমযা�যাকবিযা �িকত অক্মতযা 
পুরিকশি এ�টি গুরুতি ব্থ্তযা েকত পযাকি, েযা তদকন্তি �যাে্�যা-
রিতযাক� উকলেখকেযাগ্ভযাকব সীরমত �কি। পুরিশ প্যায়শই বযারেনীি 

৯ Ibid.

 েরব য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্
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মকধ্ স্যায়ী ভযাকব রিরপবধে েওয়যা চুরক্তি অভযাব যবযাধ �কি েযা
অরবিক  সররিয় �িযা যেকত পযাকি এবং পরিবকত্, প্যায়শই রবরভন্ন 
বযারেনীি মকধ্ রবস্তযারিত প্শযাসরন� ব্বস্যা সুস্পষ্ট �িকত তদ-
যন্তি মিূ্বযান সময় নষ্ট �কি;

10

তথ্দযাতযাকদি রব যাসকেযাগ্তযা রনকয় তদন্ত�যািীকদি মকধ্ মত-
রবকিযাধ যদখযা রদকি যেযাগযাকেযাগ যভকঙ্গ েযায়।

11
 তকথ্ি অত্রধ�

যশয়যারিং ক্রতগ্স্/সযাক্ীকদিও ঝঁুর�কত য�িকত পযাকি।

সং ো এবং �ো�োকমো (ক মওয়ো�্)

ESP এ সমবিয়ক� VAWG-এি প্রতররিয়যাি এ�টি য�ন্দ্রীয় 
উপযাদযান রেকসকব রবকবচনযা �কি। VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি 
�যাকে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরি মযানসম্পন্ন এবং �যাে্�িভযাকব 
সিবিযাে �িযা েকয়কে তযা রনরচিত �িযাি সময় রতনটি স্তকিি 
সমবিয় প্কয়যাজন।

এই রতনটি স্তকিি সমবিয় সি�যাকিি জযাতীয়, আঞ্চরি�/রবভযাগীয় 
এবং স্যানীয় যপৌিসভযা পে্যাকয় ঘকর। প্রতটি স্তি আইন প্কয়যাগ�যািী 
সংস্যাগুরিি দ্দ্ততযা (ওভযািি্যারপং) সংরিযান্ত দক্তযা (সরেংসতযা 
এবং অপিযাধ রচর ত �িযাি উপি রনভ্ি �কি) এবং VAWG-এি 
সমরবিত প্রতররিয়যাগুরিক� প্ভযারবত �িকত পযাকি এমন বরেিযাগত 
য �কেযা যািকদি রিমবধ্মযান ভূরম�যাসে প্রতটি রবচযাি সংস্যাি 
রবরভন্ন আকদকশি জন্ দযায়ী থযাক�৷

জযাতীয় পে্যাকয়, রনব্যােী এবং রসরনয়ি পুরিশ �ম�্ত্যািযা রবচযাি 
ব্বস্যা জকু়ি সম�ক্ য �কেযা যািকদি সযাকথ জর়িত িকয়কে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিি 

১০ Ibid.
১১ Ibid.

সমরবিত প্রতররিয়যাি য�ৌশিগত পরি�ল্পনযা প্ণয়ন �িযাি জন্।
12

এই স্তকি প্যাথরম�ভযাকব VAWG এি রবষকয় যেৌথ যবযাঝযাপ়িযা 
রনরচিত �িযাি যচষ্টযা �িযা েয় এবং প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান-
�যািীকদি মকধ্ VAWG প্রতররিয়যাি উপি এ�টি দযাশ্রন� �যাঠযাকমযা 
দ্তরি �িযা েয়। 

এি উপি রভরত্ �কি, তথ্ আদযান-প্দযান সম্পর�্ত চুরক্তগুরি 
সম্পযাদন �িযা েয় এবং/অথবযা ত্ন-স্তকিি অপরিেযাে্ পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি মকধ্ আপকির �িযা েয়, েযাি মকধ্ রভন্ন রভন্ন র�  
এক� অপকিি পরিপূি� দক্তযাসম্পন্ন রনব্যােী আইন প্কয়যাগ�যািী 
অনঘুর�িযা অন্তভ্ুক্ত থযাক�। তথ্ আদযান-প্দযান চুরক্তি মিূ উপযা-
দযানগুরিি মকধ্ িকয়কে অনঘুর�কদি মকধ্ সমকঝোতো োর�, 
মোন ঞ্নয়ন্ত্রকণর ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো
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 এবং VAWG-এি প্রঞ্তঞ্ক্য়োর
প্রঞ্ত অঙ্গী�োকরর করৌথ করোগোকরোগ। এই তথ্-আদযান-প্দযান 
সংরিযান্ত উপযাদযানগুরি সযামকনি সযারিকত �যাজ �িযা দিগুরিি সযাকথ 
মধ্ম  স্তকিি পরিচযাি�কদি জন্ও অপরিেযাে্, এমনর� গুরুত্বপূণ ্
রুিস (সিঞ্জযাম) েকয় ওকঠ।

মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�, েযাকদি �ম িযা রভএির উরজ-এি রশ�যাি/
জীরবতকদি সযাকথ জর়িত এবং/অথবযা VAWG-এি তদকন্ত জর়িত, 
তযািযা মযান রনয়ন্ত্রকণি রনকদ্রশ�যাগুরি �যাে্�যাি �িকত মিূ ভূরম�যা 
পযািন �কি। পদমে্যাদযা এবং পুরিরশং মকিকিি উপি রনভ্ি �কি, 
পুরিকশি মধ্ম স্তকিি ম্যাকনজযািিযা সমবিয় ব্বস্যাি জন্ তদযাির� 
�যাঠযাকমযা প্ণয়ন এবং/অথবযা শরক্তশযািী �িকত সেযায়� ভূরম�যা 
পযািন  �িকত পযাকি।

১২  ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন গুরুত্ব আকিযাপ �কি বকিকে যে VAWG যমযা�যাকব-
িযায় জযাতীয় �ম ্পরি�ল্পনযা এবং সংরলেষ্ট সমবিয় প্ররিয়যাগুরিক� আইন 
ও নীরত বযাস্তবযায়কনি মিূ উপযাদযান রেসযাকব রবকবচনযা �িযা েয়। তযােযা়িযা, 
নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা সংরিযান্ত ২০১০ সযাকিি জযারতসংকঘি ে্যান্ব�ু 
জযাতীয় �ম ্পরি�ল্পনযাক� প্ধযান উপযায় রেসযাকব রবকবচনযা �কি যেখযাকন 
প্যাসরঙ্গ� আইন বযাস্তবযায়কনি জন্ এ�টি ব্যাপ� এবং সমরবিত পধেরতি 
রনচিয়তযা যদওয়যা যেকত পযাকি। See: ‘Overview of the worldwide 
best practices for rape prevention and for assisting women 
victims of rape’ (Directorate General for Internal Policies 
Policy Department C: Citizens  Rights and Constitutional Affairs 
Gender Equality, European Parliament,2013).

১৩  ESP-এি মকত, গুণগতমযাকনি রনকদ্রশ�যাগুরি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগু-
রিি মিূ উপযাদযানগুরিি সিবিযাে এবং বযাস্তবযায়নক� সমথ্ন �কি েযাকত 
যসগুরি মরেিযা এবং যমকয়কদি চযারেদযাগুরি �যাে্�ি এবং পে্যাতি মযান 
অনেুযায়ী পূিণ �িকত পযাকি৷ মযানসম্ত রনকদ্রশ�যা মযানবযারধ�যাি-রভরত্�, 
সযাংসৃ্করত�ভযাকব সকচতন এবং নযািী-ক্মতযায়ন পধেরতি মযাধ্কম র� 
ভযাকব  পরিকষবযা প্দযান �িযা েযায় যস সম্পক�্ ধযািণযা প্দযান �কি। এগুরি 
আন্তজ্যারত� মযাকনি উপি রভরত্ �কি এবং এক� পকিি পরিপূি� েকব 
এবং VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ স্ী�ৃত যসিযা অনশুীিনগুরি 
প্রত�রিত �কব্।

জবোবঞ্দঞ্িতো টিম �মোন্োকরর দোঞ্য়কত্বর প্রিোন ঞ্দ�, 
ঞ্রঞ্ন েূডোন্ত �ত্ৃত্ব, দোঞ্য়ত্ব তদন্ত দল , সম্পদ (মোনব ও 
শোরীঞ্র�) এর আকদকশর জন্য দোয়বদ্ধতো থো�কবন। 

সোঞ্ব্� উকদ্যোগ পঞ্রেোলনো �রকত সক্ষম িওয়োর জন্য টিম 
�মোন্োরক� তদকন্তর কমৌঞ্ল� দোঞ্য়ত্ব কথক� ঞ্বঞ্  থো�কত 
িকব। সোিোরণত এটি িয় নো, এবং টিম �মোন্োরক� প্রোয়শই 
অন্যোন্য প্রঞ্তকরোগীতোমলূ� অগ্রোঞ্ি�োরগুঞ্লক� কমো�োকবলো 
�রকত িয় ঞ্বিোয় পঞু্লকশর প্রকেষ্টোর সমন্বকয়র মোন ঞ্নয়ন্ত্রকণর 

ঝঁুঞ্�কত ক�কল।
দ্ অনযাকিবি ওয়যারি টি. ওপযাি, ‹�িস্যাক�নতঃ দ্ রিকপযার্ অ� রমরসং উইকমন 

�রমশন অ� ইনক�যায়যারি’ (২০১২)।

মলূ কটে�কিো োররো িল সমস্ত সর�োরী এবং সশুীল সমোজ 
সংগ�ন এবং সংস্ো রোকদর সর�োর ও সশুীল সমোকজর স�ল 

স্তকর VAWG-এর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত িূঞ্ম�ো রকয়কছ
জোঞ্তসংকঘর প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্যোক�জ
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VAWG এি মযান রনয়ন্ত্রণ �যাঠযাকমযাসে সমরবিত প্রতররিয়যা রনরচিত 
�িযাি জন্ প্ররিয়যা প্ণয়ন �িযাি সময়, ESP পুরিশক� বহু-শৃ -
িযাভুক্ত দিগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �িযাি পিযামশ্ রদকয়কে। ESP এ েুক্ত 
েিযা েকয়কে যে এই ধিকনি মোঞ্ -ঞ্িঞ্সঞ্ নোঞ্র টিকমর মকধ্ 
ঞ্বসৃ্তত কটে�কিো োরকদর অন্তভ্ুক্ত েওয়যা উরচত েযািযা �যাকজি 
চুরক্তকত প্কবশ �কিকে বযা েযািযা পুরিশ এবং অন্যান্ রবচযাি অন-ু
ঘর�কদি সযাকথ VAWG জর়িত এ�টি সমরবিত প্রতররিয়যা মযামিযা 
রনরচিত �িযাি সময় ইরতবযাচ� প্ভযাব য�কিকে। বক্স-  কদখুন

মযার -রিরসরপ্নযারি দকিি উদযােিকণি জন্ ইরিনয় এবং ওকিযারমনযায় 
সমবিকয়ি জন্ প্রত রতবধে উকদ্যাগ যদখুন

ESP পুরিশক� প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিি সমবিকয়ি যক্করে য -
�কেযা যািকদিক� রভ�টিম/যবকঁচ েযাওয়যা এবং তযাকদি প্রতরনরধ, 
সযামযারজ� পরিকষবযা, স্যাস্্কসবযা খযাত, আইরন সেযায়তযা প্দযান�যািী, 
পুরিশ, প্রসর�উরি, রবচযাি�, রশশু সুিক্যা সংস্যা এবং রশক্যা 
খযাত ও অন্কদি মকধ্ সমযাথ্� রেকসকব যদখযাি সুপযারিশ �কিকে।
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১৪  ইএসরপ আিও বিযা েকয়কে যে এই য �কেযা যািিযা VAWG-এি �যাে্�ি 
প্রতররিয়যাি জন্ জযাতীয় আইন, য�ৌশি, যপ্যাকরযা�ি এবং চুরক্তগুরি 
প্কয়যাগ, বযাস্তবযায়ন এবং/অথবযা রনরচিত �িযাি জন্ সি�যাকিি স�ি 
স্তকিি  সমবিয় সংস্যাগুরিকত প্রতরনরধত্ব �িকত পযাকি এবং েওয়যা উরচত। 
See Module 5: Coordination and Governance of Coordination, 
Essential Services Package for Women and Girls subject to 
violence: Core Elements and Quality Guidelines, (United 
Nations Joint Global Programme on Essential Services for 
Women and Girls Subject to Violence, 2015).

রসএসওসে য �কেযা যািকদি সম্পকৃ্ততযা যসই সমস্ত মযামিযাি ব্-
স্যাপনযায়, প্দত্ পরিকষবযাি গুণগতমযান রনরচিত �িযাি যক্করে এবং 
ন্যায়রবচযাকিি অ্যাকসেস রনরচিত �িকত সক্ম �িকব যেখযাকন 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্ত ঝঁুর�পূণ ্যগযাষ্ীি মকধ্ পক়ি, 
যেমন মরেিযা এবং প্রতব ী যমকয়।
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অন্যান্ রবচযাি সংস্যা এবং য �কেযা যািকদি সযাকথ VAWG-এি 
এ�টি �যাে্�ি এবং দক্ সমরবিত প্রতররিয়যা রনরচিত �িকত 
সেযায়তযা �িযাি জন্ এ�টি মযান রনয়ন্ত্রণ �যাঠযাকমযাি উপ�িণ 
রেসযাকব, মধ্ম ব্বস্যাপ� স্যানীয় শযাসন ব্বস্যা, যেমন যপৌি-স্ত-
যিি স্যানীয় রনিযাপত্যা পরিষদ বযা ‹LSCs -এি সযাকথ েুকক্ত েকত 
পযাকিন। 

LSC েি �কথযাপ�থকনি প্্যার�ম ্যেখযাকন জনরনিযাপত্যাি যক্করে 
রবরভন্ন সংস্যা এক� অপকিি সযাকথ পিযামশ্ �িকত পযাকি, সমস্যা 
রচর ত �িকত পযাকি এবং রনিযাপত্যােীনতযা প্রতকিযাকধি জন্ এ�টি 
স্যানীয় পরি�ল্পনযায় সম্ত েকত পযাকি।
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 এি উপি রভরত্ �কি, 
VAWG-এ প্রতররিয়যা জযানযাকনযাসে, ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�-

১৫  উদযােিণ স্রূপ, য�প যমন্টযাি যেিথ SAVE নযাকম এ�টি প্�ল্প চযািযায় 
েযাি মযাধ্কম বরুধেবরৃত্� প্রতব ী ব্রক্তকদি আদযািকত সযাক্্ যদওয়যাি 
জন্ মযানরস� সেযায়তযা প্দযান �িযা েয়। see: https://www.
westerncape.gov.za/facility/cape-mental-health

১৬  “দইু রমরনকরি মকধ্ স্যানীয় রনিযাপত্যা পরিষদ যবযাঝযা”: পুরিশ সংস্কযাকিি 
জন্ Coginta, see: https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_
nteGA

স্োনীয়  
কপৌরসিো

(য�ৌশিগত এবং  
�মক্্ম)

মন্ত্রণযািয়/পুরিশ, জযাতীয় রনিযাপত্যা �রমটিি প্রতরনরধ, আন্ততঃসি�যারি, 
আন্তজ্যারত� সেযায়তযা, রশক্যারবদ, রমরিয়যা এবং জযাতীয় তদযাির�

যময়ি, সি�যািী সংস্যা, স্যানীয় রনিযাপত্যা পরিষদ, সুশীি সমযাজ, যপৌি 
(সম্প্রদযায়) পুরিশ, রবচযাি রবভযাগ, স্যানীয় রবকশষজ্, েযাসপযাতযাি/
র রন�, সম্প্রদযাকয়ি যনতযা, নগি পরি�ল্পনযারবদ, রমরিয়যা এবং স্যানীয় 

ব্বসযা

VAWG সোডো কদওয়ো মলূ 
কটে�কিো োরকদর উদোিরণ

সর�োকরর সমন্বকয়র স্তর 

জোতীয় 

(য�ৌশিগত)

ঞ্বিোগীয়,  
আঞ্চঞ্ল�  

এবং আঞ্চঞ্ল� 

(য�ৌশিগত)

    ঞ্েত্র-  

    সর�োরী সমন্বয় এবং কটে�কিো োরকদর স্তর 

গভন্ি বযা রপ্ক� , মন্ত্রণযািয়/পুরিশ, আঞ্চরি� রনিযাপত্যা �রমটিি 
প্রতরনরধ, রমরিয়যা, সি�যারি সংস্যা, আঞ্চরি� সুশীি সমযাজ এবং ব়ি 

যবসি�যারি উকদ্যাগ

https://www.westerncape.gov.za/facility/cape-mental-health
https://www.westerncape.gov.za/facility/cape-mental-health
https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_nteGA
https://www.youtube.com/watch?v=7fGF0_nteGA
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বক্স-  

সমন্বকয়র জন্য  সকব্োতিম অনশুীলকনর জন্য  এর 
মোনদ  

ধষ্ণ প্রতকিযাকধি জন্ এবং ধষ্কণি রশ�যাি নযািীকদি 
সেযায়তযাি জন্ রব ব্যাপী সকব্যাত্ম অনশুীিকনি উপি 
তযাকদি গকবষণযায়, ইইউ ধষ্কণি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ 
পরিকষবযাি �যাে্�ি সমবিকয়ি পযঁাচটি প্কয়যাজনীয় মযানদণ্ড 
রচর ত �কিকে। এি মকধ্ িকয়কে:

  প্যাসরঙ্গ� একজরন্স, য�ৌজদযারি রবচযাি অনঘুর� এবং নযািী 
বযা রভ�টিমকদি অরধ�যাকিি সমথ্�কদি  অন্তভ্ুরক্ত; 

  ধষ্ণসে রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি এ�টি সুস্পষ্ট সযাধযািণ 
উপিরব্ধ;

  নীরত, রনকদ্রশ�যা, যি�যাকিি এবং যিরযা সংগ্কেি পধে-
রতি উন্নয়কনি জন্ সেকেযারগতযামিূ�ভযাকব �যাজ �িযা;

  রিঙ্গ রবকশষজ্ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি অরভজ্তযাি রভরত্কত যনতৃত্ব প্দযান; 

  জবযাবরদরেতযা ব্বস্যা এবং িযাষ্ট্র যথক� র�েু স্যাধীনতযা।
উ স: ধষ্ণ প্রতকিযাধ এবং ধষ্কণি রশ�যাি নযািীকদি সেযায়তযাি জন্ 
রব ব্যাপী সকব্যাত্ম অনশুীিকনি সংরক্তি রববিণ (ইউকিযাপীয় সংসদ, 
২০১৩)। 

নোরী এ�টি সমজোতীয় কগোষ্ী নয়। VAWG-এর ঞ্বরুকদ্ধ 
�োর্�র ব্যবস্ো ঞ্নঞ্চিত �রকত, ঞ্নঞ্দ্ষ্ট কগোষ্ীর ঞ্নঞ্দ্ষ্ট 

েোঞ্িদো ঞ্বকবেনো �রকত িকব। প্রঞ্তব ী নোরী এবং কমকয়রো 
রোরো সঞ্িংসতো এবং ববষকম্যর সমিখুীন িয় তোরো ক্ষঞ্ত�োর� 

বোিোিরো ঞ্নয়ম (কটেঞ্রওটোইপ), ববষম্যমলূ� মকনোিোব 
এবং পদ্ধঞ্তগত এবং রঞু্তিসঙ্গত  ব্যবস্োর অিোকবর �োরকণ 
ন্যোয়ঞ্বেোর পোওয়োর কক্ষকত্র বোিোর সমিখুীন িয়, রো তোকদর 

ঞ্ব োসকরোগ্যতোক� সকন্দকির সমিখুীন �রকত পোকর এবং 
রোর �কল তোকদর অঞ্িকরোগ খোঞ্রজ �রো িকত পোকর। । 
অপরোি এবং অথবো ববষকম্যর ঘটনোগুঞ্ল ঞ্রকপোট্ �রোর 

কক্ষকত্র বোিোগুঞ্ল স দোয় কথক�ই রু িয় করখোকন পঞ্রবোকরর 
সদস্যকদর, স দোকয়র প্রঞ্তঞ্নঞ্ি এবং স্োনীয় ঞ্বেোর 

ঞ্বিোকগর মকনোিোব ঞ্ি�টিমকদর িয় কদখোকত পোকর বো 
তোকদর ন্যোয়ঞ্বেোর অনসুরকণ ঞ্নরুৎসোঞ্িত �রকত পোকর।
রিঙ্গ রনকদ্রশ�যা (অক্মতযাি অরধ�যাি তেরবি এবং অক্মতযা  অরধ�যাি 

অ্যািকভযাক�রস �যান্ ২০১৮) 

তযায় পুরিশ এবং তযাকদি অংশীদযািকদি জর়িত �কি সমরবিত 
�কমি্ গুণগতমযান রনয়ন্ত্রকণি জন্ LSCগুরিি দক্তযা বরৃধে �িযাি 
স যাবনযা িকয়কে। 

যেকেতু LSC-যত সযাধযািণত যপৌি �ত্ৃপক্, স্যানীয় সি�যাি 
সংস্যা, রবচযাি �ম�্ত্যা এবং �খনও �খনও পুরিকশি পযাশযাপযারশ 
নযাগরি� সমযাকজি প্রতরনরধিযা অন্তভ্ুক্ত থযাক�, তযাই তযািযা VAWG 
এ সমরবিত প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি প্ররিয়যায় গুরুত্বপূণ ্ যেৌথ ইনপুর 
প্দযান �িকত পযাকি।
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 উদযােিণস্রূপ একত VAWG-এি যক্করে
সমবিয় প্রতররিয়যাগুরিি পে্যাকিযাচনযা এবং  বযারে্� মিূ্যায়ন অন্ত-
ভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।

পুরিশকদি জর়িত �িযাি মযাকধ্কম মযান রনয়ন্ত্রকণি জন্ এই ধিকনি 
এ�টি উমেকু্ত এবং স্চ্ পিযামশ্মিূ� প্ররিয়যা, পুরিশ যে জনগণক� 
যসবযা  এবং সুিক্যা যদয় এই ধিকণি দরৃষ্টভরঙ্গ সৃরষ্টকত ও সযামরগ্� 
দ্বধতযা প্দযাকনি যক্করে উকলেখকেযাগ্ভযাকব অবদযান িযাকখ। 

 সম্পক�্ আরও ঞ্বশদ তকথ্যর  জন্য তৃতীয় অি্যোয়  
প্রঞ্তকরোি› এ স্োনীয় ঞ্নরোপতিো পঞ্রষদ এর উপর ক�স টেোঞ্িতঃ 

�কঙ্গো, ইকুকয়ির এবং কমঞ্ক্সক�ো কদখুন।VAWG-এর 

১৭  LSC-রযাইপ যম�যারনজম প্রতটি মেযাকদকশ রবদ্মযান। যান্স এবং রগরন প্-
জযাতকন্ত্র, তযাকদি অপিযাধ প্রতকিযাকধি জন্ স্যানীয় রনিযাপত্যা পরিষদ বিযা 
েয় (CLSPD); �কঙ্গযা গণতযারন্ত্র� প্জযাতকন্ত্র (রিআিরস), তযািযা স্যানীয় 
সম্প্রদযায় রনিযাপত্যা পরিষদ বযা CLSPs নযাকম পরিরচত; ই কয়িকি, তযািযা 
যপৌি রনিযাপত্যা পরিষদ বযা ‘CSM’ নযাকম পরিরচত। যপৌিসভযাি মকিি 
এবং জনসংখ্যাি আ�যাকিি উপি রনভ্ি �কি, রসরনয়ি �রমউরনটি 
পুরিরশং অর�সযািিযা LSC-যত প্ধযান পুরিশ প্রতরনরধ েকত পযাকিন। 

�োর্�র প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য ঞ্বেোর 
সংস্োগুঞ্লর সোকথ সমন্বয় �রোর জন্য 
মলূ ব্যবস্োপনোগত দক্ষতো
জনস্যাথ্ সকব্যাত্মভযাকব পরিকবশন �িযা েয় েখন পুরিশ তথ্
অন্কদি সযাকথ ভযাগযাভযারগ �কি এবং VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যাি 
জন্ সযাধযািণ উকদেশ্গুরি সনযাক্ত �িকত এবং অনসুিণ �িযাি 
জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ �যাে্�িভযাকব 
সমবিয় �কি। 

আন্তজ্যারত� মযানদকণ্ডি জন্ পুরিশ এবং রবচযাি সংস্যাগুরিি 
অংশীদযািিযাসে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ সমবিয় 
প্কয়যাজন েযাকত রবচযাি প্ররিয়যা  ব্যাপ�, বহুরবভযাগীয়, সমরবিত, 
পধেরতগত এবং যর�সই েয়।
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এই জটিি প্ররিয়যাগুরিি মকধ্ �যাে্�ি সমবিয় েযা়িযা, সরেংসতযাি 

১৮  মরিউি-১: ভূরম�যাতঃ ‹সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি জন্ প্কয়যা-
জনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ  (জযারতসংকঘি যেৌথ য যাবযাি যপ্যাগ্যাম অন অ্যা-
যসনরশয়যাি সযারভ্কসস �ি উইকমন অ্যান্ গযাি্স সযাবকজ  রু ভযাকয়যাকিন্স, 
(২০১৫) যদখুন। এেযা়িযাও, এ প্যাসরঙ্গ� সংস্যা এবং পরিকষবযাগুরিি মকধ্ 
সেকেযারগতযা এবং সমবিকয়ি জন্ আপকিকরি মকিি য�ৌশি (২০১১) 
যদখুন৷
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রশ�যাি যবকঁচ েযাওয়যা/ভুক্তকভযাগীিযা রপরেকয় প়িকত পযাকি, মযানরস�
ভযাকব যভকঙ্গ প়িকত পযাকি এবং রদ্তীয় বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
েকত পযাকি।

সুরনরদ্ষ্ট চযারেদযা আকে এমন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি 
প্রত রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত এবং তযািযা যেন সমরবিত  
ন্যায়রবচযাি  যথক� বরঞ্চত নযা েয়, এবং রবচযারি� প্ররিয়যা 
চিযা�যািীন ভুক্তকভযাগী/জীরবত প্রতব ীকদি সমু্খীন েওয়যা 
বযাধযাগুরিক� সমযাধযান �িযা উরচত।
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রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযা জকু়ি রদ্তীয়বযাি রনে্যাতকনি ঘরনযা ঘকর।  
রন্রিরখত তযারি�যাটি (বক্স- ) প্তী�ী সমবিকয়ি ঘযাররত 
(�যা�ঁ) এবং রদ্তীয়বযাি রনে্যাতকনি রশ�যাকিি  উপি এি 
প্ভযাকবি উদযােিণ প্দযান �কিকে:

১৯  Submission to the Special Rapporteur on the Rights of Persons 
with Disabilities: Good Practices for Increasing Effective Access 
to Justice for Women and Girls with Disabilities, (Women 
Enabled International, August 9, 2019)

তদপুরি, অপিযাধ এবং সরেংসতযাি প্রতররিয়যা জযানযাকত সমবিয় 
রনরচিত �িযাি সময় অংশীদযাি বযােযাই �িযাি প্ররিয়যায়  ‘য�যাকনযা 
ক্রত �িকবন নযা’ নীরতি প্রত রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা উরচত, 
�যািণ এটি এ�রদক� যেমন রনরদ্ষ্ট য�যান যগযাষ্ীক� মে্যাদযা প্দযান 
�িকত পযাকি এবং অন্রদক�, েযািযা স্ী�ৃত নয় অস্ী�যাি �িকত 
পযাকি।
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 ইউএন রিপযার্কমন্ট অ� রপস অপযাকিশনস (‹ইউএন 
রিরপও ) উকলেখ �কিকে যে সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ �যাজ �িযা বযা 
সম্প্রদযাকয়ি প্রতরনরধত্ব�যািী রসএসওি সযাকথ সমবিয় �িযা পুরিকশি 
জন্ িযাভজন� েকত পযাকি; েযাইকেযা�, সম্প্রদযাকয়ি উপি তযাকদি 
�যাে্রিকমি প্ভযাব সম্পক�্ পুরিশক� অবশ্ই সংকবদনশীি েকত 
েকব।

সম্প্রদযায়-রভরত্� পুরিরশং সম্পর�্ত তযাকদি ম্যানযু়যািটিকত, 
জযারতসংকঘি রিরপও সুপযারিশ �কিকে যে পুরিশ সম্প্রদযাকয়ি স�ি 

২০  এটি েযাইিযাইর �িযা গুরুত্বপূণ ্যে সুকেযাকগি খিচ যবরশ েকয় েযায় েখন 
মরেিযািযা তযাকদি পরিবযাি/সন্তযাকনি এ�মযারে উপযাজ্ন�যািী েয় এবং 
আদযািকত েযাওয়যা তযাকদি জন্ �কষ্ট�ি েয়; তযাই, তযািযা তযাকদি মযামিযাি 
রবচযাি প্ররিয়যাক� সেযায়তযা নযা �িযাি রসধেযান্ত রনকত পযাকি।

২১  Community-Oriented Policing in UN Peace Operations Manual 
(UN Department of Peace Operations, 2018).  

বক্স-

সমন্বকয়র ঘোটঞ্ত  (�ো�ঁ) ঞ্দ্তীয়বোর ঞ্নর্োতকনর ঞ্শ�োকরর উপর প্রিোব

পুরিশ প্যায়ই ক্রতগ্স্তকদি/জীরবতকদি স্যাকথ্ি উপি যজযাি নযা 
রদকয় অপিযাধী�িকণি উপি খুব যবরশ যজযাি যদয়।

ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত তযাি সন্তযাকনি রপতযা বযা সে-অরভভযাবক�ি 
�যাে যথক� স যাব্ অপিযাধমিূ� অরভকেযাকগি �কি আয় েযািযাকনযাি ভকয় 
সেকেযারগতযা �িযা ব  �কি যদয়। ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত তযাি 
সন্তযানকদি অনভূুত মঙ্গিক� তযাি রনকজি উপকি িযাকখ।

িযাক্তযাি, রবচযাি� এবং পুরিশ েযািযা এই ধিকনি মযামিযা 
পরিচযািনযাি জন্ প্রশরক্ত নয় তযািযা েস্তকক্প �কি। 

ক্রত�যাি� পুনিযাবরৃত্মিূ� সযাক্যা �যাকিি অনশুীিন বযা সযাকক্্ি বযাধ্-
বযাধ�তযা েযা রশ�যািক� পুনিযায় মযানরস� আঘযাতগ্স্ �কি, প্ত্যারশত 
�যািযানরুিরম� পধেরতকত ঘরনযাগুরি স্িণ �িযাি  ক্মতযাক� প্ভযারবত �কি 
বযা অপ্রশরক্ত অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ আিও অন্যান্ 
ক্রত�যাি� ব্স্ততযা এ়িযাকত তযাি অরভজ্তযা মকন �রিকয় যদয়।

আন্ততঃসংস্যা সেকেযারগতযাি অভযাব যি�ি্ ব্বস্যাপনযায় টি, 
ঝঁুর� মিূ্যায়ন রসক ম/রিকপযাট্িং-এি �কিযা-আকপি জন্ 
�যাইিগুরিি অপে্যাতি পিীক্যা-রনিীক্যাি রদক� পরিচযারিত 
�কি।

পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি দ্যািযা রভ�টিম/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অনসুিকণি অভযাব ব্রক্তগত রনিযাপত্যা এবং 
পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি রনিযাপত্যাি জন্ ভকয়ি রদক� পরিচযারিত 
�কি।

সমবিয় প্ররিয়যা পরিচযািনযা �িযা অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযা-
ন�যািীকদি জন্ এ�টি চ্যাকিঞ্জ �যািণ সংস্যাগুরি ব্থ্তযাি 
যক্করে এক� অপকিি সযাকথ সংঘষ্ এ়িযাকত সকচষ্ট থযাক�।

রবচযাি�কদি অরতরিক্ত প্মযাকণি প্কয়যাজন েযা দ্তরি �িযা �ঠিন, েযাি 
�কি পুরিশ অপ্কয়যাজনীয়ভযাকব রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� তকথ্ি জন্ 
চযাপ রদকত পযাকি, অথবযা রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� তযাি অরভকেযাগ 
প্ত্যােযাি বযা রপেু েরকত িযারজ �িযাি জন্ পুরিশক� মধ্স্তযা �িকত 
পযাকি।

অভ্ন্তিীণ আমিযাতযারন্ত্র� প্ররিয়যা এবং অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি 
প্কয়যাজনীয়তযাি প্রতকেযারগতযামিূ� চযাকপি মকুখ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত প্ররিয়যাি য�কন্দ্র থযাক� তযা রনরচিত 
�িযাি জন্ পুরিশ সংগ্যাম �কি।

রভ�টিম/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রচর� সযা, আইরন, পুরিশ পরিকষবযা 
ইত্যারদি জন্ অথ্ প্দযান �িযা েয় েযাকত তযাি মযামিযাি রবচযাি �িযা েযায় 
বযা তযাি জন্ অপে্যাতি ‹রনিযাপদ  আবযাসকন থযা�যাি ব্বস্যা �িযা েয়।

20
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অংশক� জর়িত �িযা নযা েকি এ� বযা এ�যারধ� যগযাষ্ী পুরিশক� 
দ্বষম্মিূ� এবং এ�ই সম্প্রদযাকয়ি অন্যান্ রবভযাকগি সযাকথ খুব 
ঘরনষ্ সম্প�্ থযা�যাি দযাকয় অরভেুক্ত �িকত পযাকি।

22

 েখন পুরিশ
VAWG-এি প্রতররিয়যাগুরিি সমবিকয়ি জন্ অংশীদযািকদি যখযাঁজ 
�কি তখন UNPOL যচ�রি টি সম্প্রদযাকয়ি প্রতরনরধত্ব�যািী 
CSO-ি যক্করে সমযানভযাকব প্কয়যাগ �িযা উরচত। 

এই ঞ্বষকয়, জোঞ্তসংকঘর ঞ্িঞ্পও স দোকয়র অংশীদোর এবং 
কটে�কিো োরকদর জঞ্ডত �রোর জন্য এ�টি সিোয়� কে�ঞ্লটে 
প্রদোন �করকছ

23

 (বক্স-  ঞ্নকে)

ইএসরপকত উকলেখ �িযা েকয়কে যে রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ এ�টি 
সমরবিত প্রতররিয়যা গুরুত্বপূণ ্�যািণ এটি সরেংসতযা যথক� ভুক্তকভযাগী/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিরক্ত িযাখকত এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরে 
�িযাি যক্করে সমযাকজি রবরভন্ন যস কিি সমস্যা সমযাধযাকনি জন্ 
রবরচ্ন্নভযাকব �যাজ �িযাি যচকয় যবরশ �যাে্�ি।

24

ন্যায়রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ �যাে্�ি সমবিকয়ি এ�টি সযাধযািণ 
সূচ� েি মযানসম্পন্ন এবং �যাে্�ি অপরিেযাে্ পরিকষবযাগুরি জন্ 
সরম্রিত দযারয়ত্ব রনরচিত �িযাি জন্ ঝঁুর�ি পধেরতগত ভযাগযাভযারগ 
এবং প্রতরষ্ত �যাঠযাকমযা।

েুক্তিযাকজ্, VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যা রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ 
সমবিয় উন্নত �িযাি জন্ রন্রিরখত পদকক্পগুরি চযাি ু�িযা 

২২ Ibid
২৩  UN Police Gender Toolkit: Standardised Best Practices on 

Gender Mainstreaming in Peacekeeping: Compendium of Project 
Tools (2015).

২৪  Module 5: Coordination and Governance of Coordination, 
Essential Services Package for Women and Girls subject to 
Violence – Core Elements and Quality Guidelines (United 
Nations Joint Global Programme on Essential Services for 
Women and Girls Subject to Violence, 2015).

েকয়কে:
25

এইচএম সি�যাি যবশ �কয়�টি য�ৌশিগত রনকদ্রশ�যা নরথ দ্তরি
�কিকে, যেগুরিি উকদেশ্ েি য�যাস্ি ম্যাকিজ (এ�এম), 
র�কমি যজরনরযাি রমটিকিশন (এ�রজএম) এবং রশশু যেৌন 
যশযাষণসে অন্যান্ রবষকয়ি যক্করে বহু-সংস্যা রভরত্� (মযা-
র -একজরন্স) পধেরতি উন্নরত ঘরযাকনযা। এই নরথগুরি সযামকনি 
সযারিি অনশুীিন�যািীকদি ‹ �ী �িকত েকব এবং �ী �িকত 
েকব নযা  এবং ‹িক্ণ ও রচ ’ সম্পক�্ অমিূ্ তথ্ প্দযান �কি 
েযাকত অনশুীিন�যািীকদি  সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সনযাক্ত 
�িকত সক্ম �কি;

  উপকিযাক্ত অজ্কনি জন্, রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স, ন্যাশনযাি 
পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি এবং পুরিশ বযারেনী অমিূ্ যেৌথ প্রশক্ণ 
যসশন পরিচযািনযা �কিকে এবং যেৌথ প্করযা�ি দ্তরি �কিকে, 
রবকশষ �কি ধষ্ণ, সম্যান-রভরত্� অপব্বেযাি, যজযািপূব্� 
রববযাে এবং FGM তদন্ত ও রবচযাকিি যক্করে।

সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সকব্যাত্ম �িযা�ি প্দযান 
�িযাি যক্করে পুরিশক�  প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরি সিবিযাে �িকত 
সক্ম �িকত রবভযাগটিকত আচিণগত দক্তযাি এ�টি তযারি�যা 
প্দযান �িযা েয়কে েযা পুরিশ পরিচযাি�িযা  সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যাি 
সমবিয় �িযাি সময় উকলেখ �িকত পযাকিন। অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি 
সযাকথ VAWG-এি সমরবিত সম্প্রদযায়-রভরত্� সমযাধযাকনি জন্ এই 
দক্তযাগুরি স্যানীয় য �কেযা যািসে পুরিশ-পযাবরি� পযার্নযািরশকপও 
ভযাগযাভযারগ �কি যনওয়যা যেকত পযাকি।

২৫  Manual on the law relating to violence against women, England 
and Wales, Greece, Ireland, Italy, Northern Ireland, Poland 
and Spain (European Lawyers Foundation, 2018).

বক্স 

স দোকয়র অংশীদোর এবং কটে�কিো োরকদর 
জঞ্ডত �রোর জন্য  কে�ঞ্লটে 

  আমিযা র� তযাকদি সংস্যান অনসুযাকি সম্প্রদযাকয়ি অংশীদযাি এবং য �কেযা যািকদি (এবং প্�কল্পি �যাে্রিকম অবদযান িযাখযাি 
সকব্যাত্ম উপযায়) রচর ত �কিরে?

  আমিযা র� স্পষ্টভযাকব যেযাগযাকেযাগ �কিরে এবং সম্প্রদযাকয়ি অংশীদযাি এবং য �কেযা যািকদি সমৃ্পক্ততযা, তযাকদি ভূরম�যা এবং 
�ীভযাকব প্ত্যাশযাগুরি পরিচযািনযা �িকত েকব যস রবষকয় সম্ত েকয়রে?

  আমিযা র� এ�টি সমবিয় এবং প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি প্ররিয়যা স্যাপন �কিরে, যেমন রনয়রমত রমটিং এবং �যাে্রিকমি 
প্রতকবদন?

  আমিযা র� সম্প্রদযাকয়ি অংশীদযাি, য �কেযা যাি, রসধেযান্ত গ্েণ�যািী, দযাতযা এবং অন্কদি প্�কল্পি �যাে্রিম, চ্যাকিঞ্জ এবং 
সযা�কি্ি অগ্গরত সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্ এ�টি �যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ ব্বস্যা দ্তরি �কিরে?
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পূব্বত  অধ্যায়গুরিি মকতযাই, দক্তযাগুরি আপকিকরি মকিি 
য�ৌশি (২০১১), অগয্ানযাইকজশন �ি রসর�উরিটি অ্যান্ 
য�যা-অপযাকিশন ইন ইউকিযাপ (OSCE) ্যোকটঞ্জ� গোইকি  
ক মওয়ো�্ �র ইটিোরন্যোশনোল পঞু্লশ ঞ্পসঞ্�ঞ্পংসি (SGF)

26

জযারতসংকঘি অন্যান্ নরথ দ্যািযা অনপু্যারণত েকয় প্স্তুত �িযা 
েকয়কে। এটি এ�টি অপণ্ূোঙ্গ তযারি�যা েযা রবচযাি ব্বস্যায় অন্যান্ 
সংস্যাি সযাকথ সমবিকয়ি জন্ জযাতীয় পুরিকশি সযাংগঠরন� নীরত 
এবং যপ্যাকরযা�িক� এক� অপকিি পরিপূি� এবং শরক্তশযািী �িযাি 
উকদেকশ্ প্ণয়ন �িযা েকয়কে। ব্বস্যাপ�কদি রনরচিত �িযা উরচত 
যে সমবিয়�যািী অবস্যাকন থযা�যা পুরিশ �ম�্ত্যািযা রন্রিরখত 
�যাজগুরি �িকত সক্ম:

প্রোপ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো (শোসন, তদোরঞ্� এবং জবোব-
ঞ্দঞ্িতোর দঞৃ্ষ্টক�োণ কথক�)

  ন্যায়রবচযাি অনঘুর� এবং সম্প্রদযাকয়ি অরধপিযামশ্�যারিকদি মকধ্ 
যেযাগসূরে সমবিকয় গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �রুন। অরধপিযা-
মশ্�যারিিযা পুরিশ অর�সযািকদি �যাজক� সেযায়তযা �কি, প্রত-
ররিয়যা জযানযায় এবং প্রশক্ণ প্দযান �কি। মযানবযারধ�যাি,

27

 নযািী 
অরধ�যাি এবং প্রতব ী অরধ�যাকিি পকক্ �যাজ �িযা অরধপ-
িযামশ্�যারিকদি সযাকথ অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযাি মযাধ্কম, পুরিশ 
সম্প্রদযাকয়ি �যাকে তযাকদি রব যাসকেযাগ্তযা যজযািদযাি �িকত পযাকি। 

পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে�-
কিো োরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ

  যে স�ি ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তিযা আনষু্যারন� অরভকেযাগ 
দযাকয়কিি সময় এবং প্ররিয়যা অনসুিণ �িযাি সময় সরেংস-
তযাি সমু্খীন েকয়কেন তযাকদি সুিক্যা প্দযাকনি মযাধ্কম এবং 
অপিযাধীকদি রবচযাকিি দযারয়ত্ব পুরিশ এবং প্রসর�উশন এি এই 
রবষয়টি বঝুকত সেযায়তযা �িযাি মযাধ্কম রবচযাি প্ররিয়যায় তযাকদি 
উ সযারেত ও সেযায়তযা �রুন। রনরদ্ষ্ট চযারেদযােুক্ত মরেিযা এবং 
যমকয়কদি উপেুক্ত সেযায়তযা প্দযান �রুন।

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো 

  স যাব্ দ্নরত� রদ্ধযা বযা ঘরনষ্ সম্প্রদযায়-পুরিশ সম্পক�্ি যন-
রতবযাচ� প্ভযাব যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ সমবিয় যক্রেগুরিকত 
�কঠযাি এবং স্পষ্ট রবরধ ও নীরতি প্চযাি এবং অরধপিযামশ্ �িযা, 
েযা VAWG-এি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি পুরিশ এবং অন্যান্ 

২৬  আন্তজ্যারত� পুরিশ শযারন্তিক্যাি জন্ য�ৌশিগত গযাইকিন্স য মওয়যা�্ 
( SGF) জনরনিযাপত্যা রবধযান, পুরিশ সংস্কযাি এবং িযাষ্ট্রীয় পুরিশ পরি-
যষবযাগুরিকত সেযায়তযাি জন্ আিও সযামঞ্জস্পূণ,্ সমরবিত পধেরতি মযাধ্কম 
জযারতসংকঘি পুরিশ শযারন্তিক্যাি �যাে্�যারিতযা বযা়িযাকনযাি িক্্ প্ণয়ন �িযা 
েকয়কে। See: https://police.un.org/en/sgf

২৭  একত অক্ম ব্রক্তকদি পকক্ অরধপিযামশ্�যািীকদি এবং অন্যান্ ব্রক্তগত 
চি�গুরি অন্তভ্ুক্ত িকয়কে েযা মযানষুক�  দব্ুিতযাি অবস্যাকন িযাকখ।

রবচযাি সংস্যায় প্রতকবদন দযারখি নযা �িকত এবং সেকেযারগতযা নযা
�িকত উ সযারেত �িকত পযাকি; 

  সরম্রিতভযাকব �ৃরতত্বগুরি ভযাগ �কি যনওয়যাি সুকেযাগগুরি স যান 
�রুন, টিগুরি রচর ত �রুন এবং প্চযাি এবং প্রতররিয়যা 
উন্নত �িযাি জন্ য�ৌশিগুরি উন্নয়ন ও বযাস্তবযায়ন �রুন৷ 

উপরতুিতো

  সমবিকয়ি প্কচষ্টযা এমনভযাকব পরিচযািনযা �রুন েযাকত রিঙ্গ-রভরত্� 
সরেংসতযা এবং ধষ্কণি েস্তকক্কপি য�কন্দ্র নযািী ও যমকয়কদি স্যাথ্ 
িরক্ত েয়।
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কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং 
সংস্োগুঞ্লর সোকথ সংকরোগ স্োপন  

  দযারয়কত্বি অংশ এবং ঘরনষ্ সেকেযারগতযাি প্কয়যাজনীয়তযাি রবষকয় 
এ�টি রবসৃ্তত �মত্ এবং প্রত রতকত যপৌেঁযাকনযাি জন্ রবচযাি 
সংস্যা এবং সম্প্রদযাকয়ি য �কেযা যািকদি সযাকথ �যাজ �রুন; 

  য �কেযা যািকদি সযাকথ সেকেযারগতযা �িযাি সময় এ�টি সম-
স্যা-সমযাধযানমিূ� পধেরত অনসুিণ �রুন েযাকত VAWG-এি 
রশ�যাি/জীরবতিযা অনভুব �কি যে তযািযা তদকন্তি সমস্ত রদ-
�গুরিকত অথ্পূণভ্যাকব অংশগ্েণ �িকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, 
অন্যান্ ন্যায়রবচযাি অনঘুর�কদি সযাকথ এ�সযাকথ রমকি যেৌন 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �িরঙ্ত বযা সযামযা-
রজ�ভযাকব প্যারন্ত� নযা �িযাি প্কচষ্টযাি অংশ রেসযাকব সম্প্রদযাকয়ি 
যনতযাকদি এবং স্যানীয় রমরিয়যাি সযাকথ এ�টি সেকেযারগতযাম-ূ
ি� �মসূ্চী স্যাপন �রুন এবং এই প্রত রতটি সব্জনীনভযাকব 
যেযাগযাকেযাগ �রুন;

  অন্যান্ ন্যায়রবচযাি অনঘুর� এবং সম্প্রদযায় ও য �কেযা যািকদি 
সযাকথ পযারিবযারি� সরেংসতযা সংরিযান্ত প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি প্ররিয়যা 

২৮  ধষ্ণ প্রতকিযাকধি জন্ এবং ধষ্কণি রশ�যাি নযািীকদি সেযায়তযাি জন্ 
রব ব্যাপী সকব্যাত্ম অনশুীিকনি সংরক্তি রববিণ, (Directorate General 
for Internal Policies Policy Department C: Citizens  Rights and 
Constitutional Affairs Gender Equality, European Parliament, 
2013)।

সমন্বকয়র প্রোথঞ্ম� লক্ষ্য সবসময় ঞ্শ�োর ঞ্নরোপতিো বঞৃ্দ্ধ 
�রো উঞ্েত  ঞ্শ�োকরর ঞ্নরোপতিোর ঞ্দক� মকনোকরোগ নো 

ঞ্দকয় প্রঞ্তঞ্ক্য়ো সমন্বয় �রো, প্র�ৃতপকক্ষ, ক্ষঞ্তগ্রস্তকদর জন্য 
ক্ষঞ্ত�র িকত পোকর।

সমবিকয়ি সুরবধযা - নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা ব  �রুন: মযানবযারধ�যাকিি জন্ 
উর�িকদি এ�টি প্�ল্প

https://police.un.org/en/sgf
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পে্কবক্ণ বযা,  রনরদ্ষ্ট  পধেরতি (তথ্ সংগ্ে) এবং রুিস 
(সিঞ্জযামগুরি) পে্যাকিযাচনযা সমবিয় �রুন। সকচতনতযা বরৃধেসে 
পরিকষবযাি ঘযাররতগুরি (�যা�ঁগুরি) যেৌথভযাকব রচর ত �রুন। 
সেকেযারগতযামিূ�ভযাকব পরিকষবযা উন্নত �িযাি যচষ্টযা �িযা পুরিকশি 
জন্ সমবিকয়ি অন্তম উকদেশ্ েওয়যা উরচত।
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তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

  অপিযাধমিূ� ব্যা�গ্যাউন্ যচ� �িযাি জন্, রবকশষ �কি 
যেৌন অপিযাধীকদি যক্করে, অপিযাধমিূ� ব্যা�গ্যাউন্ যচক�ি 
জন্ সম্প্রদযায়-রভরত্� য �কেযা যািকদি এ�টি রবসৃ্তত পরিসকিি 
সযাকথ, প্রতকিযাধ য�ৌশিগুরিি জন্ সংকবদনশীি তকথ্ দ্নরত�-
ভযাকব ভযাগযাভযারগ �কি যনওয়যাি রবষকয় রবচযাি সংস্যাগুরিি সযাকথ 
সমবিয় �রুন৷
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অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

  ক্রতগ্স্তকদি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি মে্যাদযাপূণ ্ এবং যগযাপনীয় 
আচিকণি অরধ�যাি রনরচিতসে রবচযাি প্ররিয়যায় রবচক্ণতযাি 
সযাকথ তদকন্তি অখণ্ডতযাি ভযািসযাম্ বজযায় িযাখযাি জন্ এবং 
তদন্ত পিবত  �িযা�ি রনরচিত �িযাি রবরভন্ন য �কেযা যািকদি 
সযাকথ �যাকজি সম্প�্ গক়ি তুিনু এবং যসই সম্প�্ বজযায় িযাখুন;

  রনরচিত �রুন যে জ্যাত সম্রত চযাওয়যাি প্ররিয়যাটি রবচযারি� 
প্ররিয়যাি সমস্ত য �কেযা যািকদি দ্যািযা সম্ত এবং পরিরচত, 
রবকশষ �কি যেখযাকন মরেিযাকদি রনকজকদি জন্ রসধেযান্ত যনওয়যাি 
তযাকদি আইরন ক্মতযা অস্ী�যাি �িযা েয়। 

প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী পঞু্লকশর
জন্য কর�োকর  সেূ�  ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর 
মকি্য সমন্বয়
সমবিয় রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি, নীরত উন্নয়কনি জন্ অরধ�
প্ভযাবসে র�েু আনষু্যারন� এবং; অন্িযা �ম আনষু্যারন� এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তকদি সযাকথ ব্রক্তগতভযাকব েুক্ত 
থযা�যাি  ব্যাপযাকি আগ্েী। এ�টি সমরবিত প্রতররিয়যা গুরুত্বপূণ ্
�যািণ সমযাকজি রবরভন্ন যক্রে সমস্যা সমযাধযাকনি জন্ েখন রবরচ্-
ন্নভযাকব �যাজ �কি তখন সরেংসতযা যথক� ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা 

২৯  Logar, Rosa, ‘The Austrian model of intervention in cases of 
domestic violence’, Paper presented at the UN Expert Group 
Meeting: Violence against women: Good practice in combating 
and eliminating violence against women’ (Vienna, 17–20 May 
2005).

৩০  যেৌন যশযাষণ ও রনে্যাতকনি প্রতকিযাধ এবং যমযা�যাকবিযা �িযাি রবষকয় 
ব্রক্তগত রনিযাপত্যা প্দযান�যািীকদি জন্ রনকদ্রশ�যা (ইন্টযািন্যাশনযাি য�যাি 
অ� �ন্যা  অ্যাকসযারসকয়শন �ি প্যাইকভর রসর�উরিটি সযারভ্কসস যপ্যাভযাই-
িযাি, ২০১৯)।

ব্রক্তকদি রনিযাপদ িযাখকত এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত
এটি যবরশ �যাে্�ি। সমবিয় ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং যে 
স�ি সংস্যা এবং প্রতষ্যান  নযািীি প্রত সরেংসতযাি রবরুকধে �যাজ 
�কি এবং  সম্প্রদযাকয়ি জন্ সুরবধযা প্দযান �কি।
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রদ্তীয় অধ্যাকয় যেমন আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, ESP প্স্তযাব �কিকে
যে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবতকদি জন্ সমস্ত ন্যায়রবচযাি এবং 
সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� সব্যারধ� প্ভযাব রনরচিত �িযাি জন্ 
সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিমগুরিি এ�টি পরিসকি ভযাগ 
�িকত েকব। যসগুরি, প্কেযাজ্ যক্করে, রনরদ্ষ্ট ‹খযাত  রনরব্কশকষ 
সরেংসতযাি সম্খুীন েওয়যা মরেিযা এবং যমকয়কদি প্রত সযা়িযা রদকত 
পযাকি। রন্রিরখত তযারি�যাটি ESP-এি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং 
সযাধযািণ �যাে্�িযাপ যথক� অনপু্যারণত েকয় প্স্তুত �িযা েকয়কে; 
েযা পুরিশ �যাে্রিকমি জন্ র�েু যি�যাকিন্স সূচ� প্স্তযাব �কিকে 
েখন তযািযা এ�টি সমরবিত সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত-য�রন্দ্র� 
এবং VAWG-এি প্রত রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যায় প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযাগুরি সিবিযাে �িযাি িকক্্ �যাজ �কি।

এগুরি এমন সূচ� েযা পুরিশ ম্যাকনজযািিযা উপরস্ত থযা�কি উকলেখ 
�িকত পযাকি, তকব যেখযাকন তযািযা উপরস্ত যনই যসকক্করে উ ত্ন 
স্তকিি �ম�্ত্যাদ্যািযা এগুরিি অন্তভ্ুরক্তক� উ সযারেত �িকত পযাকি:

  প্রোপ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  VAWG-এি যক্করে রবচযাি 
সংস্যাগুরিি সযাকথ আনষু্যারন� এবং/অথবযা অনযানষু্যারন� সমবিয় 
প্ররিয়যায় রনয়রমত অংশগ্েণ �কি বযা অংশগ্েণ �কিকে এমন 
য শন পুরিশ �ম কদি শতযাংশ। এই সূচ�টিকত রিঙ্গ, পদমে্যা-
দযা, ইউরনর অনসুযাকি পুরিশ �ম কদি আিযাদযা �িযা উরচত এবং 
রবচযাি সংস্যাগুরিসে অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
অ্যাকসেস �িযাি জন্ তযাকদি পে্যাতি প্রশক্ণ যদওয়যা েকয়কে র�নযা 
তযা েযাচযাই �িযা উরচত। এই সূচ�টি VAWG ঘরনযাগুরিকত য�যান 
য শন পুরিশ রনকজকদিক� প্থম সযা়িযা যদবযাি িকয়কে তযাও 
জযানযাকব।

  অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  স্যানীয় পুরিশ 
দিক� অন্তভ্ুক্ত �িযা সমবিয় প্ররিয়যাি শত�িযা েযাি েযা নযািী 
অরধ�যাি সংস্যাসে  সুশীি সমযাজ সংগঠনগুরিি (‹CSO ) 
অথ্পূণ ্ অংশগ্েকণি উপি রনভ্ি �কি। এই প্ররিয়যাগুরিকত 
জযারত, বয়স, ধম,্ অক্মতযা, ভযাষযা এবং যেৌন অরভমরুখ-
তযা রনরব্কশকষ

32
 সররিয়ভযাকব মরেিযাকদি সংগঠনগুরিি অন্তভ্ু-

ক্ত েওয়যা উরচত �যািণ প্রতরনরধকত্বি দ্বরচরে্গুরি সমস্যাগুরিি 

৩১  See Module 5: Coordination and Governance of Coordination, 
ESP (2015).

৩২  সমবিয় প্ররিয়যায় এটি রনরচিত �িযা উরচত যে েুব মরেিযা এবং যমকয়কদি 
বক্তব্ যশযানযা  েকচ্ এবং তযািযা যে দব্ুিতযাি মকুখযামরুখ েয় যসরদক� 
মকনযাকেযাগ যদওয়যা েকচ্। এ�ইভযাকব, সমবিয় প্ররিয়যায় প্রতব ী নযািী ও 
যমকয়িযা রবচযাি পযাওয়যাি সময় যে বযাধযাি সমু্খীন েয় তযািযা সুরনরদ্ষ্ট 
প্কয়যাজন যমরযাকত েকব। 
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আিও সঠি� রববিণ প্দযান �িকত পযাকি। CSO-এি অথ্পূণ্
অংশগ্েকণি  �ম শত�িযা েযাি  আস্যাি অভযাব, অথবযা যেৌরক্ত� 
পরি�ল্পনযাি অভযাব বযা দইুকয়ি সংরম ণ রনকদ্শ �িকত পযাকি।

  উপরতুিতো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  রিঙ্গ রবকশষজ্কদি স্যানীয় 
পুরিশ দিগুরিি সযাকথ জর়িত থযা�যা সমবিয় প্ররিয়যাগুরিি 
শত�িযা েযাি৷ পুরিশসে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
সযাকথ VAWG য� প্যাসরঙ্গ� �িযাি যক্করে রিঙ্গ রবকশষজ্তযা এ�টি 
প্ধযান ভূরম�যা পযািন �িযা উরচত েযা তযাকদি এবং সম্প্রদযা-
য়ক� VAWG বঝুকত এবং প্রতররিয়যা জযানযাকত তযাকদি সেযায়তযা 
�কি। রিঙ্গ রবকশষজ্তযা অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
সযাকথ VAWG-এি দযাশ্রন� �যাঠযাকমযা ভযাগযাভযারগ �িযা  রনরচিত 
�িকতও সযােযাে্ �িকত পযাকি।

  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  স্যানীয় পুরিশ দিগুরিি সযাকথ 
জর়িত সমবিয় প্ররিয়যাগুরিি শত�িযা েযাি েযা তযাকদি প্ধযান 
যেযাগযাকেযাগ �ম�্ত্যা বযা য�ন্দ্ররবন্ ুস্যাপন �কিকে েযািযা সরেংস-
তযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা যপ্যা-
যরযা�ি ত্বিযাবধযান �কি (IFVCCs-এি ত্বিযাবধযাকনি ভূরম�যাি 
জন্ বসে-৫ যদখুন)। যেযাগযাকেযাকগি প্ধযান �ম�্ত্যা  বযা 
য�যা�যাি পকয়কন্টি এমন  ভূরম�যা েওয়যা উরচত েযা রবকশষ প্-
যয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ তকথ্ি প্বযাে রনরচিত 
�িযাি িকক্্, রবকশষ �কি ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং রবরভন্ন তদকন্তি 
মযাধ্কম, রনিযাপত্যা ও সুিক্যা ব্বস্যাগুরিি সমবিকয়ি িকক্্ �যাজ 
�কি। ভূরম�যাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে রবরভন্ন অনঘুর�কদি দ্যািযা 
পযািন �িযা ভূরম�যাগুরি এবং শযাসন ব্বস্যাি (রসক কমি) ঘযা-
ররতগুরিি  (�যা�ঁগুরিি) আপ-রু-যির সম্পক�্ যেৌথ ধযািণযা 
থযা�যা রনরচিত �ি।
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অবঞ্িত সমিঞ্ত, কগোপনীয়তো এবং অ্যোকক্সসকরোগ্যতো  VAWG 
েস্তকক্কপি জন্ প্রমত নীরত, পধেরত এবং যপ্যাকরযা�ি পে্যাকিযাচনযা 
�কি স্যানীয় পুরিশ দিগুরিক� জর়িত িযাখযা সমবিয় প্ররি-
য়যা শত�িযা েযাি। বরুধেবরৃত্� অক্মতযা, যশখযাি অসুরবধযা বযা 
সংকবদনশীি সংরিযান্ত অক্মতযাসে স�ি মরেিযা এবং যমকয়কদি 
জন্ - পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি 
সম্রত এবং যগযাপনীয়তযাি নীরতমযািযা যমকন চিযাি উপি গুরুত্ব 
যদওয়যা উরচত।

৩৩  Inspired from the ‘Overview of the worldwide best practices 
for rape prevention and for assisting women victims of rape 
(Directorate General for Internal Policies Policy Department 
C: Citizens  Rights and Constitutional Affairs Gender Equality, 
European Parliament, 2013).

পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে�-
কিো োরকদর দ্োরো �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ  য শন 
পুরিশ �ম কদি জন্ সমবিয় প্ররিয়যাি উপি প্রত বেি যেৌথ 
যেৌথ সংস্যা �ত্ৃ� প্দত্ প্রশক্কণি সংখ্যা। এি মকধ্  VAWG 
সম্পর�্ত এ�টি সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযাক� শরক্তশযািী �িযা, সযাধযািণ 
সংজ্যা, প্ত্যাশযা এবং সকব্যাত্ম অনশুীিনগুরিক� পুনতঃরনরচিত �িযা 
এবং প্রতটি যস কিি েস্তকক্প �ীভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/
জীরবত ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা বরৃধেকত অবদযান িযাকখ তযা অন্তভ্ুক্ত 
�িযা উরচত।

  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  পুরিশ দকিি সদস্ েযািযা 
স�ি সমবিকয়ি পরিচযািন সংরিযান্ত পরি�ল্পনযা এবং বযাধযা রচর ত 
�িযাি জন্ যবসিযাইন যারি �কিকে তযাকদি শত�িযা েযাি। রন-
িীক্ণ এবং মিূ্যায়ন �ীভযাকব সমরবিত রসক মগুরি �যাজ �িকে 
তযা যবযাঝযাি এবং যশখযাি সুকেযাগ যদয়। পে্কবক্ণ এবং মিূ্যা-
য়কনি �িযা�িগুরি ভযাগ �কি যনওয়যা সমরবিত প্রতররিয়যাগুরিক� 
উন্নত �িকত এবং য �কেযা যািকদি অংশগ্েণ রনরচিত �িকত 
এবং উন্নরত সম্পক�্ রসধেযান্ত রনকত সেযায়তযা �কি। 

  সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োগুঞ্লর সোকথ 
সংকরোগ স্োপন  VAWG প্রতররিয়যা য�ৌশিগুরিক� িক্্ �কি 
স্যানীয় পুরিশ দিগুরিি সযাকথ জর়িত পুরিশ অংশীদযারিকত্বি 
স্যাধীন (র�  যগযাপনীয়) মিূ্যায়ন বযা পে্যাকিযাচনযাি সংখ্যা। 
এই মিূ্যায়ন বযা পে্যাকিযাচনযাগুরি একজরন্সগুরিি মকধ্ সমবিকয়ি 
�যাে্�যারিতযা বযা VAWG-এি পধেরত সম্পক�্ অবরেত �িকত 
পযাকি। রন্রিরখতভযাকব তযাকদি দ্যািযা মিূ্যায়ন �িযা যেকত পযাকি:

  পুরিকশি �মক্্মতযা এবং সম্প্রদযাকয়ি সুিক্যা ও রনিযাপত্যা 
পরিরস্রতি উপি জনসযাধযািকণি উপিরব্ধ (ধযািণযা) সমীক্যা 
এবংমখু্ দি সযাক্যা �যাি (য�যা�যাস প ইন্টযািরভউ) 
পরিচযািনযা �িযা; 

  পুরিকশি অভ্ন্তিীণ এবং জনসযাধযািকণি তদযাির� প্রতকবদন 
পরিচযািনযা �িযা; রমরিয়যা রিকপযার্ রবকলেষণ;

 পুরিশ-সম্প্রদযাকয়ি �যাে্রিকমি যি�ি্ িযাখযা; 

  আনষু্যারন� এবং অনযানষু্যারন� পযাবরি� য�যািযাকমি স্যারয়ত্ব 
রবকলেষণ �িযা।
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৩৪  See ‘Good Practices in Building Police-Public Partnerships 
by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General 
(The Organization for Security and Co-operation in Europe, 
2008). 
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বক্স-

ইঞ্লনয় এবং ওকরোঞ্মনোয় সমন্বকয়র জন্য প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ উকদ্যোগ

পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো সমন্বয় পঞ্রষদ ( V ›) ইঞ্লনয়, মোঞ্�্ন রতুিরোষ্ট্র

ইরিনয় পযারিবযারি� সরেংসতযা সমবিয় পরিষদ (IFVCC) ১৯৯০ সযাকি ইরিনয় সুরপ্ম য�যাকর্ি পৃষ্কপযাষ�তযায় িযাজ্ এবং স্যানীয়/
সযার�্র উভয় স্তকিি জন্ শুরু েকয়রেি। IFVCCsএি পিচযািন ও সভযাপরতত্ব �কিন প্ধযান ও সযার�্র রবচযািপরত এবং এই সংস্যারত
নীরত-স্তকিি রসধেযান্ত গ্েণ�যািীকদি সমবিকয় গঠিত েযািযা সংস্যা এবং পরিকষবযাগুরিি প্রতরনরধত্ব �কি েযা পযারিবযারি� সরেংসতযা প্রতকিযাধ 
�িযাি �যাে্রিম পরিচযারিত �কি।

IFVCCs পযারিবযারি� সরেংসতযাি প্যারতষ্যারন�, যপশযাদযাি এবং সম্প্রদযাকয়ি প্রতররিয়যা উন্নত �িযাি জন্ এ�টি য�যািযাম প্দযান �কি। 
তযািযা যপশযাদযাি রশক্যা এবং প্রতকিযাধ প্দযান �কি; ক্রতগ্স্/যবকঁচ থযা�যা এবং অপিযাধীকদি জন্ �যাে্রিম গ্েণ �কি এবং পরিকষবযাগুরিি 
সমবিয় সযাধন �িযা এবং আইরন ব্বস্যা এবং রবচযাি প্শযাসন উভকয়ি উন্নরতকত অবদযান িযাখযা।

সমবিকয়ি সুরবধযাকথ্, রবচযাি রবভযাগ, প্রসর�উশন সযারভ্স, িযাজ্ পুরিশ, প্যাসরঙ্গ� সি�যািী রবভযাগ এবং CSO-এি অংশগ্েকণ রনয়রমত 
র য়যারিং �রমটিি সভযা আকয়যাজন �িযা েয়। 

উপকদষ্টযা �রমটিি সদস্, ইরিনয় IFVCC �ম , স্যানীয় �যাউরন্সি সমবিয়�যািী এবং স্যানীয় পযারিবযারি� সরেংসতযা সমবিয় পরিষকদি 
সদস্কদি সমবিকয় গঠিত ওয়যা�্ প যপ্যাকরযা�ি, আপকির �িযা আইন এবং অন্কদি মকধ্ সমবিয় ও প্রতররিয়যা যপ্যাকরযা�কিি জন্ 
নতুন সুকেযাগ দ্তরি �কি। উদযােিণস্রূপ, ২০১৮ সযাকি, IFVCC প্রতব ী এবং বধৃেকদি, েযািযা যেৌন রনপী়িন, পযারিবযারি� সরেংসতযা, 
অপব্বেযাি, অবকেিযা বযা যশযাষকণি অরভজ্তযা িযাভ �কিকে, প্রত প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ প্রসর�উরি যপ্যাকরযা�কিি পে্যাকিযাচনযায় 
অংশগ্েণ �কিকে ।

সূরে: পযারিবযারি� সরেংসতযা সমবিয় পরিষদ (IFVCC) এবং যেৌন রনপী়িন, পযারিবযারি� সরেংসতযা, অপব্বেযাি, অবকেিযা বযা যশযাষকণি 
রশ�যাি প্রতব ী এবং বধৃেকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ প্রসর�উরি যপ্যাকরযা�ি, (ইরিনয় িযাজ্, ইরিনয় য�ৌজদযারি রবচযাি তথ্ 
�ত্ৃপক্)। 

ওয়োন টেপ কসটিোর, ইঞ্থওঞ্পয়ো

ওকিযারময়যা অঞ্চকি ওয়যান- প যসন্টযািগুরি ইউরনকসক�ি সেযায়তযায় সি�যাি ২০১৩ সযাকি আদমযা শেকি প্থম চযাি ু�কিরেি। এই য�ন্দ্রগুরি 
যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যমরিক�যা-রিগ্যাি (�কিরন্স�) এবং সযাইক�যা-সযামযারজ� পরিকষবযা প্দযান �কি েযািযা এ�ই 
জযায়গযায় পুরিশ এবং প্রসর�উরকিি �যাে যথক� সমরবিত পরিকষবযা যপকত পযাকি।

পিবত কত শশযামযাকন ও রজম্যা শেকি আিও দটুি য�ন্দ্র স্যারপত েয়। সি�যাি তখন যথক� এসওরপ এবং য�ৌশি রব�যাকশি মযাধ্কম এই 
য�ন্দ্রগুরিক� মযানসম্ত �কিকে।

আদযামযা, ওকিযারময়যা*-এ ওয়যান প যসন্টযাকি এ�জন প্রশরক্ত এবং রনকবরদতপ্যাণ সমযাজ�ম , প্রসর�উরি, পুরিশ অর�সযাি, এ�জন 
নযাস্, এ�জন য�িযারন, এ�জন িযাক্তযাি এবং এ�জন যপশযাদযাি মকনযাকিযাগ রবকশষজ্ িকয়কেন। য�ন্দ্রটি মরেিযা ও রশশু েুব রবষয়� বু্ কিযা, 
অ্যাররন্ যজনযাকিকিি �যাে্যািয়, পুরিশ, রবকশষ েযাইক�যার্ এবং স্যানীয় এনরজওগুরিি সযাকথ েুক্ত।

অ্যাররন্ যজনযাকিকিি �যাে্যািয় দ্যািযা এ�টি মযার -যস ি র য়যারিং �রমটিি মযাধ্কম এটিি ত্বিযাবধযান �িযা েয়।  �রমটি পুরিশ তদন্ত, 
�যাউকন্সরিং, রচর� সযা এবং রবনযামকূি্ আইরন সেযায়তযাি মকতযা মিূ পরিকষবযাগুরিি রবধযান পরিচযািনযা ও সমবিয় �কি।

ওয়যান- প যসন্টযািগুরি য�িযাকিি অ্যাররন্ যজনযাকিকিি যনতৃকত্ব VAWG প্রতকিযাধ এবং প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ এ�টি জযাতীয় সমবিয় 
সংস্যা রেকসকব �যাজ �কি। এই সংস্যাটি পযাচঁ বেকিি জযাতীয় য�ৌশি এবং �ম ্পরি�ল্পনযাি মকতযা অপযাকিশনযাি সিঞ্জযামগুরিি সযাকথ সমরথ্ত।

বত্মযাকন, ইউএন উইকমকনি সেযায়তযায় সি�যাকিি উকদ্যাকগি মকধ্ িকয়কে �ীভযাকব VAWG-এি সযাকথ সমবিয় এবং প্রতররিয়যা জযানযাকত 
েয় যস রবষকয় এ�টি মযানসম্ত প্রশক্কণি জন্ রতনটি রবচযাি রবভযাগক� (পুরিশ, পযাবরি� প্রসর�উরি এবং রবচযাি�) এ�ররেত �িযা। 
এই উকদ্যাগটি ২০১৬ সযাকি এ�টি আঞ্চরি� িযাকজ্ শুরু েকয়রেি, এই অঞ্চকি VAWG মযামিযাগুরিি সমবিয় যজযািদযাি এবং রবচযাকিি েযাি 
বযা়িযাকনযাি িক্্ রনকয়।
সূরে: Kefetew, K. ‘Providing a coordinated response to survivors of sexual violence in the Oromia Region, Ethiopia’ (UNICEF, 2019) 

http://www.icjia.state.il.us/ifvcc/ifvcc-news/prosecutor-protocol-for-responding-to-victims-with-disabilities-and-older-adults-who-experience-sexual-assault-domestic-violence-abuse-neglect-or-exploitation
http://www.icjia.state.il.us/ifvcc/ifvcc-news/prosecutor-protocol-for-responding-to-victims-with-disabilities-and-older-adults-who-experience-sexual-assault-domestic-violence-abuse-neglect-or-exploitation
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যিােস এবং প্রস্ারবত পড়বাি উপকিণ 
1. Good Practices in Building Police-Public Partnerships 

by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary 
General (The Organization for Security and Co-
operation in Europe, 2008), see: https://www.osce.
org/secretariat/32547?download=true

2. Anneke Osse, Understanding Policing: A Resource for 
Human Rights Activists (Amnesty International, 2006)

3. Community-Oriented Policing in United Nations Peace 
Operations Manual (UN DPO, 2018), see: https://
police.un.org/sites/default/files/manual-community-ori-
ented-poliicing.pdf

4. Guidelines for Integrating Gender-Based Violence 
Interventions in Humanitarian Action: Reducing 
risk, promoting resilience and aiding recov-
ery (Inter-Agency Standing Committee, 2015), 
see: https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Vio-
lence-Guidelines_lo-res.pdf

5. Module 5: Coordination and Governance of 
Coordination, Essential Services Package for Women 
and Girls subject to Violence: Core Elements and 
Quality Guidelines (United Nations Joint Global 
Programme on Essential Services for Women and 
Girls Subject to Violence, 2015), see: https://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/
essential-services-package-for-women-and-girls-sub-
ject-to-violence 

6. Good Practices in Building Police-Public Partnerships 
by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary 
General (The Organization for Security and Co-
operation in Europe, 2008). 

7. ‘Understanding local security councils in two minutes’ 
Coginta for Police Reforms,  see: https://www.you-
tube.com/watch?v=7fGF0_nteGA

8. Qu’est ce qu’un CLSPD - CISPD? (Government of 
France), see: http://www.isere.gouv.fr/Politiques- 
publiques/Securites/Securite-publique/Prevention- 
de-la-delinquance2/Qu-est-ce-qu-un-CLSPD-CISPD

9. ‘Guide pratique conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance en république de 
guinée’ (Coginta for Police Reform, 2017), see : 
http://94.23.195.75/uploads/documents/cedd246fb-
c7d133bcf29135bec8a66d561202ae4.pdf 

10. Fernandez, M., Piaget, K., Hernandez, T., and 
Berthoud, S., “Decentralisation of Security Governance: 
Facilitator of a Human Rights-based Approach 
(HRBA) to SSR?’ ISSAT HRBA Working Group 

Paper 3 (2017), see: https://issat.dcaf.ch/down-
load/111714/2027474/HRBA%20Working%20Group%20
Paper%203.pdf 

11. ‘Aspects of violence against women that pertain directly 
to the Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice’, Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice V.08-52191 (E) *0852191* (Seventeenth 
session, Vienna, 14-18 April 2008).

12. UN Women: Flagship Programme Initiatives, see: 
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/
flagship-programmes

13. Benefits of Coordination. Stop Violence against Women: 
A Project of The Advocates for Human Rights, see: 
http://www.stopvaw.org/Benefits_of_Coordination.html

14. A Study for Creating a Multidisciplinary Response 
Mechanism to Violence Against Women in Egypt 
(UNODC, 2015). 

15. Manual on the law relating to violence against wom-
en, England and Wales, Greece, Ireland, Italy, 
Northern Ireland, Poland, Spain (European Lawyers 
Foundation, 2018), see: https://elf-fae.eu/wp-con-
tent/uploads/2018/06/Manual-on-the-law-relating-to-
violence-against-women.pdf

16. Thematic study on the issue of violence against women 
and girls and disability, Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 
30 March 2012, (A/HRC/20/5) at: https://www2.
ohchr.org/english/issues/women/docs/A.HRC.20.5.pdf

17. Submission to the Special Rapporteur on the Rights of 
Persons with Disabilities: Good Practices for Increasing 
Effective Access to Justice for Women and Girls with 
Disabilities, (Women Enabled International, August 9, 
2019) at: https://womenenabled.org/reports/wei-ac-
cess-to-justice-good-practices-submission-to-un-spe-
cial-rapporteur-on-persons-with-disabilities/ 

18. Manual on Community-Oriented Policing in United 
Nations Peace Operations (UN DPO, 2018), see: 
https://police.un.org/en/manual-community-orient-
ed-policing-in-peace-operations

19. UN Police Gender Toolkit: Standardised Best 
Practices on Gender Mainstreaming in Peacekeeping: 
Compendium of Project Tools (2015), see: http://
repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/
United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit% 
20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence 
=55&isAllowed=y
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20. Prosecutor Protocol for Responding to Victims with 
Disabilities and Older Adults who Experience Sexual 
Assault, Domestic Violence, Abuse, Neglect or 
Exploitation (State of Illinois, Illinois Criminal Justice 
Information Authority), at: http://www.icjia.state.il.us/
assets/ifvcc/Model%20Protocols/PWD_OA_Prosecutor_
Protocol_113018.pdf

21. Family Violence Coordinating Councils (IFVCC), 
Illinois, see:  http://www.icjia.state.il.us/ifvcc

22. Prosecutor Protocol for Responding to Victims with 
Disabilities and Older Adults who Experience Sexual 

Assault, Domestic Violence, Abuse, Neglect or 
Exploitation, (State of Illinois, Illinois Criminal Justice 
Information Authority),  at: http://www.icjia.state.il.us/
assets/ifvcc/Model%20Protocols/PWD_OA_Prosecutor_
Protocol_113018.pdf 

23. Kefetew, K., Providing a coordinated response to 
survivors of sexual violence in the Oromia Region, 
Ethiopia (UNICEF, 2019), see: https://www.
unicef.org/ethiopia/stories/providing-coordinated-re-
sponse-survivors-sexual-violence-oromia-region
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https://www.unicef.org/ethiopia/stories/providing-coordinated-response-survivors-sexual-violence-oromia-region
https://www.unicef.org/ethiopia/stories/providing-coordinated-response-survivors-sexual-violence-oromia-region
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“যেযাগযাকেযাগ েি রব যাস দ্তরি �িযাি এবং �যাে্�িভযাকব িক্্গুরি অজ্কনি চযারব�যাঠি।»

 কজন্োর টুলঞ্�ট ( )।

করোগোকরোগ
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  �ম কদি মযাধ্কম ে়িযাকনযা যেক�যান রিঙ্গ এবং অন্যান্ পিস্পিরবকিযাধী ক্রত�যাি� পক্পযাত সনযাক্ত এবং 
যমযা�যাকবিযা �িযা টিম ম্যাকনজযাি/রিিযাকিি দযারয়কত্বি অংশ;

  পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািী ও যমকয়কদি গল্প যশযানযাি শুধুমযারে ‘য যাতযা’ নয় এই রবষয়টি রনরচিত 
�িযাি মযাধ্কম ‘সররিয়’ যশযানযাি দক্তযা ব্বেযাি �িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািী ও যমকয়কদি  সযাকথ 
যেযাগযাকেযাকগি এ�টি গুরুত্বপূণ ্অংশ

  সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ রব যাস স্যাপন �রুন এবং সম্প�্ গক়ি তুিনু েযাকত তযািযা 
ঘরনযা বিযাি সময় আত্রব যাসী যবযাধ �কিন, তযাক� েযাচযাই �রুন এবং তযাক� আ স্ত �রুন এই বকি যে 
রতরন যদযাষী নন;

  তদন্ত এবং রবচযাি প্ররিয়যাি রবরভন্ন ধযাপ সমূ্পণর্ূকপ ব্যাখ্যা �রুন এবং রবচযাি সংরিযান্ত সব্কশষ এবং সমরবিত 
তথ্ প্দযাকনি জন্ তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ িক্যা �রুন;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি দক্তযা দব্ুি েকি তযা তযাকদি উপি দীঘ্স্যায়ী 
মযানরস� আঘযাতমিূ� প্ভযাব য�িকত পযাকি এবং সযাধযািণভযাকব রিকপযার্ দযারখকিি সংখ্যা �কম যেকত  পযাকি;

  নযািী ও যমকয়কদি অসম ভযাকব প্ভযারবত �কি এই ধিকণি দ্বষম্ সম্পক�্ সঠি� ধযািণযাি অভযাব রিঙ্গ 
পক্পযাত দ্তরি �কি।  ;

  অসম্রতি যেৌন সরেংসতযা এবং যেৌন-রভরত্� অপিযাকধি মিূ �যািণ।

এই অধ্যাকয়ি মিূ উকদেশ্ েি

সঠি� িোকব করোগোকরোগ �রো, অঞ্িকরোগ কশোনো, পঞ্রবত্নশীল 
ন্যোয়ঞ্বেোকরর েোঞ্িদোগুঞ্লক� পরূণ �রো এবং কগোপনীয়তো এবং 
ব্যঞ্তিগত সরুক্ষো ঞ্নঞ্চিকতর মোি্যকম গকড কতোলো সম্পক�্র ঞ্িঞ্তিকত 
ঞ্নরোপতিোর অনিূুঞ্ত ঞ্নঞ্চিত �রোর মোি্যকম পঞু্লশ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
জীঞ্বত নোরী ও কমকয়কদর  ঞ্বেোর ব্যবস্োয় ক্ষমতোয়ন �করকছ। ।

এই অি্যোকয়র মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ
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	েরব: UNIFIL/Pasqual Gorriz (যিবযানন) এি যসৌজকন্

ভূরম�যা
স দোয় এবং সঞ্িংসতো এবং অপরোকির ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়কদর সোকথ বদনঞ্ন্দন করোগোকরোগ ছোডোও, 
পঞু্লশক� প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো সরবরোি ঞ্নঞ্চিত �রকত ঞ্বেোর সংস্ো এবং স্োনীয় কটে�কিো োরকদর সোকথ ব্যোপ� 
িোকব জঞ্ডত থো�কত িকব। �কল, পঞু্লশক� �োর্�রিোকব করোগোকরোগ �রকত সক্ষম �রোর জন্য আন্ততঃব্যঞ্তি� 
দক্ষতোর ঞ্বসৃ্তত পঞ্রসর স বত আকগর কেকয় আরও গুরুত্বপণ্ূ।

বযারে্�ভযাকব, ন্টিযাইন পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািী ও 
যমকয় এবং স�ি অবস্যাকনি সংরলেষ্ট নযাগরি�কদি সযাকথ জর়িত। 
এি জন্ প্কয়যাজন দঢৃ় সেযানভূুরত, সমকবদনযা, ইশযািযায় যেযাগযাকেযাগ 
এবং সররিয় ভযাকব যশযানযাি  এবং যেযাগযাকেযাকগি দক্তযাি সযাকথ 
বয়স, রশক্যাি স্তি, যশযানযাি এবং/অথবযা যবযাঝযাি ক্মতযা অনসুযাকি 
রবরভন্ন য রণি আকিযাচ�কদি চযারেদযাি সযাকথ খযাপ খযাইকয় যনওয়যাি 
ক্মতযা।

ব্রক্তগত স্তকি, এই ধিকনি দক্তযাগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত 
নযািী ও যমকয়কদি আ স্ত �িকত, মযানষুকদি শযান্ত �িকত, সরেংসতযা 
হ্যাস �িকত, দযারয়ত্ব এবং প্ররিয়যা সম্পক�্ তথ্ যপ্িকণি সময় 
স্পষ্টতযা রনরচিত �িকত (েযাি সযাকথ তযািযা জর়িত িকয়কে তযাি 
সযাকথ খযাপ খযাইকয় চিযা), এবং জনগকণি সুিক্যা রনরচিত �িযাি 
জন্ এ�টি সেকেযারগতযামিূ� �ম ্পধেরত প্ণয়কনি জন্ অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ ্।

প্যারতষ্যারন�ভযাকব, সমস্ত পুরিশ অর�সযািক�, পদমে্যাদযা রনরব্কশকষ 
সম্প্রদযাকয়ি প্রতরনরধ, সুশীি সমযাজ, অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী 
প্রতরনরধ এবং প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ �যাে্�ি-
ভযাকব জর়িত থযা�যাি জন্ প্স্তুত থযা�কত েকব। এই ব্স্ততযাি সময়, 
পুরিশ যেযাগযাকেযাকগি মিূ িক্্ েওয়যা উরচত স্চ্তযা রনরচিত �িযা, 

প্ত্যাশযা এবং ভূরম�যা সম্পক�্ স্পষ্ট ধযািণযা িযাখযা, এবং সযামঞ্জস্পূণ,্ 
সমযাধযান �িকত সক্ম, অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং সেকেযারগতযামিূ� �যাজ 
�িযা।

সংগঠকনি মকধ্, পুরিকশি আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাগগুরি আচিণরবরধ, 
সততযা �যাঠযাকমযা (মতবযাদ অনসুযাকি) এবং �মযাকন্ি দযারয়কত্বি 
যক্করে যনতৃকত্বি প্ত্যাশযা দ্যািযা রনধ্যারিত েয়। পুরিশ ম্যাকনজযািকদি 
�যাকে প্ত্যাশযা যে তযািযা এই য�যাি, �যাঠযাকমযা (য মওয়যা�্) এবং 
প্ত্যাশযাগুরিক� দ্দনরন্ন �যাকজি মকধ্ এবং তযাকদি �ম কদি সযাকথ 
�যাে্�যারিতযা এবং দক্তযাি উপি রভরত্ �কি দক্ যমৌরখ� পধেরতকত 
শৃ িযা এবং সততযা রনরচিত �িযাি জন্ ব্বেযাি �িকবন।

েখন এ�জন সেকেযাগী পুরিশ অর�সযাি বযা অর�সযািকদি এ�টি 
দি জযাতীয় নীরত বযা প্যারতষ্যারন� রসধেযান্তগুরি বঝুকত বযা এমনর� 

 করোগোকরোকগর মকি্য রকয়কছ স দোকয়র সোকথ ঞ্মথঞ্ য়ো 
(করোগোকরোগ) বতঞ্র �রো, তোকদর মতোমত ও িোরণো কশোনো 

এবং তোকদর সোকথ এমনিোকব �োজ �রো রো পঞু্লকশর 
�ম্ক্ষমতো এবং পঞ্রকষবো সরবরোকির উ ঞ্ত �কর।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং
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প্ ও �কি নযা তখন এগুরিক� স্পষ্ট �িযা উরচত। VAWG এবং 
GBV-এি অন্যান্ ধিণগুরিক� যমযা�যাকবিযা �িযা এমন এ�টি রবষয় 
েযা রবরভন্ন ধিকণি অন্তরন্রেত এবং স্পষ্ট ক্রত�যাি� পক্পযাতক� 
আহ্যান �কি �যািণ এটি অন্তরন্রেতভযাকব অনভূুত সযামযারজ� এবং 
সযাংসৃ্করত� রনয়মগুরিি সযাকথ েুক্ত েযা পুরুষতযারন্ত্র� এবং দ্বষম্-
মিূ� প্�ৃরতি।

যেকেতু অকন� পুরিশ অর�সযাকিি পুরিরশং এি উপি অন্তরন্রেত 
এবং সুস্পষ্ট পক্পযারতকত্বি ক্রত সম্পক�্ েকথষ্ট সকচতনতযা নযাও 
থযা�কত পযাকি, তযাই তযাকদি পকক্ রিঙ্গ সমতযা সম্পর�্ত নীরতগুরিি 
প্যাসরঙ্গ�তযা এবং/অথবযা প্কেযাজ্তযা রনকয় প্  যতযািযা অস্যাভযারব� 
নয় রবধযায়  আচিণগত পরিবত্কনি প্কয়যাজন। পুরিশ ম্যাকনজযািকদি 
উরচত উদযােিণ সৃরষ্টি মযাধ্কম যনতৃত্ব যদওয়যা এবং যেক�যান রিঙ্গ 
এবং অন্যান্ পিস্পিরবকিযাধী ক্রত�যাি� পক্পযারতত্ব রচর ত �িযা

1

এবং জনরনিযাপত্যাি �যাঠযাকমযা, নীরত বযা য�যাকিি উকদেশ্গুরি, সম্প্র-
দযাকয়ি এবং সযাধযািণভযাকব পুরিরশং এি সুরবধযা, যসইসযাকথ অ-সম্রত 
ঘরকি এি প্ভযাব সম্পক�্ স্পষ্টভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িযাি মযাধ্কম এই 
ধিকনি প্  বযা আতরঙ্ত মকনযাভযাবগুরিি সমযাধযান �িযা।

এটি অপরিেযাে্  যে অর�সযাি প্রশক্ণ যপ্যাগ্যাম এবং সযাংগঠরন� 
সেযায়তযা ব্বস্যা (যেমন পিযামশ্মিূ� রস্কম) পুরিশ অর�সযািকদি 
�মযাকন্ি দযারয়কত্বি জন্ প্স্তুত �িযাি সময় আন্ততঃব্রক্ত� 
যেযাগযাকেযাগ দক্তযা এবং রুিস (সিঞ্জযাম) সম্পক�্ ধযািণযা প্দযান 
�িকে, েযাকত পুরিশ VAWG তদন্ত এবং প্রতকিযাধক� দব্ুি �কি 
এমন ক্রত�যাি� পক্পযাকতি প্ভযাব  যথক� মকু্ত েকয় �যাজ �িযাি 
জন্ রনকজকদি আিও ভযািভযাকব প্স্তুত �িকত পযাকি।

এই ধিকনি প্রশক্ণ এবং সেযায়তযা ব্বস্যাি জন্ প্যারতষ্যারন� 
নীরত এবং য�ৌশিগুরি থযা�কত েকব  এবং প্রত রতবধে রসরনয়ি 

১  মকনযাভযাব এবং আচিণক� প্ভযারবত �কি এমন পক্পযাতগুরি রিঙ্গ, বয়স, 
অক্মতযা, জযারতসত্যা, যেৌন অরভমখুীতযা এবং অন্কদি মকধ্ সযামযা-
রজ�-অথ্ননরত� পরভূরমি মকতযা রবরভন্ন পিস্পিরবকিযাধী �যািকণি সযাকথ 
েুক্ত।

যনতৃকত্বি দ্যািযা শরক্তশযািী েকত েকব েযািযা প্রতরদকনি পুরিরশংকয়ি মিূ 
দক্তযা রেসযাকব রিঙ্গ-সংকবদনশীি যেযাগযাকেযাগ দক্তযাক� অগ্যারধ�যাি 
রদকত প্স্তুত। VAWG-সংরিযান্ত ঘরনযায় পুরিশ প্রতরদন যেভযাকব 
প্রতররিয়যা জযানযায় যসটি রবকবচনযা �িযা রবকশষ ভযাকব গুরুত্বপূণ ্
�যািণ আইরপরভ যেকেতু এ�বযাি ঘরবযাি মকতযা ঘরনযা নয় তযাই 
পুরিশ প্যায়শই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ নযািী ও যমকয়কদি এবং 
অপিযাধীকদি সযাকথ পুনিযায় জর়িত েকয় পক়ি।

রবরভন্ন এবং প্যায়শই অনযা�যার ত পরিরস্রতকত রবরভন্ন অবস্যাকনি 
মযানষুকদি সযাকথ   �যাে্�িভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িযাি ন্টিযাইন 
পুরিকশি প্রতরদকনি প্কয়যাজনীয়তযাি �যািকণ এই রবষয়টি আিও 
জটিি আ�যাি ধযািণ �কি। 

এই ধিকনি নীরত এবং য�ৌশিগুরিক� প্�ৃরতগত ভযাকব রূপযা-
ন্তিমিূ� এবং প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন ঘরযাকনযাি এ�টি সুস্পষ্ট 
িক্্ রনকয় �যাজ �িকত েকব, েযাকত পুরিশ জনগকণি িক্� এবং 
দযারয়ত্ব বযাে� রেসযাকব, আিও রিঙ্গ সংকবদনশীি েকয় ওঠকত পযাকি।

2

রিঙ্গ-সংকবদনশীি �মক্্মতযা এবং দক্তযা যেমন -রিঙ্গ-সংকবদ-
নশীি যেযাগযাকেযাগ দক্তযাি মকতযা দক্তযা যসরগুরি- এই রূপযান্তি 
প্ররিয়যাি য�ন্দ্ররবন্।ু

�কি, �িস্রূপ, রূপযান্তিমিূ� নীরত এবং য�ৌশিগুরিক� পুরিশ 
সংস্যাি রমশন এবং রভশন প্ণয়কন এবং পিবত �যাকি সকব্যাচ্চ 
স্তকিি য�ৌশিগত উকদেশ্গুরিকত প্রত�রিত েওয়যা দি�যাি। এই 
প্ররিয়যায় রিঙ্গ-সংকবদনশীি যেযাগযাকেযাগ দক্তযাি প্চযাকিি মযাধ্কম 
�যার ত রূপযান্তকি প্ভযাবশযািী অবদযান িযাখকত মধ্স্তকিি পরিচযা-
ি�কদি জন্ এটি রভরত্ রেকসকব �যাজ �িকব। পুরিশ রূপযান্তকিি 
জন্ প্কয়যাজনীয় প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সযাধকনি রবষকয় আিও 
আকিযাচনযাি জন্ দশম অধ্যায় : ‘VAWG-এি জন্ �যাে্�ি এবং 
জবযাবরদরেমিূ� প্রতররিয়যাি জন্ প্রতষ্যান রনময্াণ’ এবং এ�যাদশ 
অধ্যায়: ‘যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশং বযাস্তবযায়কনি চ্যাকিঞ্জ এবং 
য�ৌশিগুরি’ যদখুন।

২  রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌজদযারি রবচযাি মযাকন আইন, য�ৌজদযারি রবচযাি 
প্রতষ্যান, য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যা এবং য�ৌজদযারি রবচযাকিি �িযা�ি 
রিকঙ্গি রভরত্কত �যািও সযাকথ দ্বষম্ �িকব নযা। See: Skinnider, 
Eileen, ‘Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good 
Practices from Southeast Asia in responding to violence against 
women (Thailand Institute of Justice, 2018).

ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
জীঞ্বত নোরী ও কমকয়কদর অনন্য েোঞ্িদো 

এবং দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ ঞ্বকবেনো �কর, তোর মর্োদো 
এবং সততোক� সমিোন �কর এবং �করনঞ্স� 

প্রমোণ সংগ্রকির মোনদ গুঞ্ল কমকন েলোর সময় 
অনুপ্রকবশ োস �কর।

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত িল এ� ঞ্লঙ্গ বনোম অন্য  
ঞ্লকঙ্গর প্রঞ্ত কঝোঁ� বো কুসংস্োর। ঞ্লঙ্গ  

পক্ষপোত, তো অন্তঞ্ন্ঞ্িত (অকেতন) বো সু ষ্ট 
(সকেতন) রোই কিো� নো ক�ন - ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� 

বোিোিরো ঞ্নয়ম (কটেঞ্রওটোইপ) এবং মকনোিোব 
দ্োরো প্রিোঞ্বত িয় এবং অবঞ্িত �রো িয় রো 

পরুুষ বনোম নোরীকদর ঞ্বঞ্ি  ববঞ্শষ্ট্য, িূঞ্ম�ো 
এবং আেরণ ঞ্নি্োরণ �কর - এবং এর মকি্য 

রকয়কছ করৌন িূঞ্ম�ো এবং আেরণ।
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সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত নযািীকদি ও যমকয়কদি এবং তযাকদি
সম্প্রদযায় বযা সেযায়তযা�যািীকদি সযাকথ জর়িত েওয়যাি জন্ 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি যেযাগযাকেযাগ দক্তযাক� অভ্ন্তিীণভযাকব প্চযাি 
�িযাি যক্করে রনকদ্রশ�যাটি পুরিশ পরিচযাি�িযা যে সমস্ চ্যাকিকঞ্জি 
সম্খুীন েয় যসগুরি যমযা�যাকবিযা �িকব। 

অন্যান্ রবচযাি সংস্যাগুরিি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ এই অধ্যাকয় আকিযারচত 
েকব নযা �যািণ এটি 

অষ্টম অধ্যায়: ‘রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয়’ এবং দ্যাদশ 
অধ্যায়: ‘রবচযাি প্ররিয়যাি ধযািযাবযারে�তযা” অধ্যাকয়  আিও 
রবশকদ আকিযাচনযা �িযা েকব। পূকব্ি অধ্যায়গুরিি মকতযা, পযাঠ�ক� 
মরিউি-৩ এ ESP-এি ন্যায়রবচযাি এবং পুরিরশং এি প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা ১০ এি যেযাগযাকেযাগ এি আকিযাক� এই অধ্যায়টি প়িবযাি 
পিযামশ্ যদওয়যা েকয়কে।

পযাঠ�ক� এই অধ্যায়ক� ইউএন রপস অপযাকিশনস ম্যানযু়যাি, আন্ত-
জ্যারত� পুরিশ শযারন্তিক্যাি জন্ য�ৌশিগত গযাইকিন্স য মওয়যা�্ 
এবং UNODC এি য ংকথরনং রিযাইম রপ্কভনশন এবং ররিরমনযাি 
জযার স যিসপন্স রু ভযাকয়যাকিন্স রু ভযাকয়যাকিন্স (২০১৪) নরথগুরিি 
আকিযাক� প়িবযাি  সুপযারিশ �িযা েকয়কে। 

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )
�যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ স বত রভএির উরজ (VAWG)-এি
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী এবং যমকয়কদি এবং সযাক্ীকদি সযাকথ 
আচিণ �িযাি সবকচকয় গুরুত্বপূণ ্রদ�গুরিি মকধ্ এ�টি। শযািীরি� 
ভযাষযা, ইশযািযাি মযাধ্কম যেযাগযাকেযাগ (অ-যমৌরখ� যেযাগযাকেযাগ) 
(‘NVCs’), সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী এবং যমকয়কদি �যাকে এ�টি 
ইরতবযাচ� বযা যনরতবযাচ� বযাত্যা প্দযাকনি যক্করে গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা 
পযািন �কি এবং VAWG এি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয় 
এবং সযাক্ীকদি সংস্পকশ্ আসযা স�কিি ‘সররিয়’ ভযাকব যশযানযা দক্তযা 
বরৃধে �িযা দি�যাি।

যে য�যান বযাত্যাি �যাে্�িী রবতিণ রনভ্ি �কি বযাত্যা রবতিণ�যািী 
ব্বহৃত শব্দ, � স্ি এবং প্দরশ্ত শযারিরি� অঙ্গ-ভরঙ্গি উপি। 
রবরভন্ন গকবষণযা যথক� জযানযা যগকে যে যেযাগযাকেযাকগি সময় এই 
রতনটি উপযাদযাকনি সঠি� অনপুযাকতি ব্বেযাি য যাতযাক� যসই বযাত্যা 
যশযানযা এবং ভযাি ভযাকব যবযাঝযাি যক্করে সবকচকয় যবশী প্ভযারবত 
�কি।

অনপুযাতটি আপনযাক� অবযা� �কি রদকত পযাকি, �যািণ এ�টি স�ি 
বযাত্যা তখনই রবতিণ �িযা েয় েখন এটি রবতিণ �িযা েয় 
শুধুমযারে ৭% শব্দ ব্বেযাকিি মযাধ্কম, ৩৮% � স্কিি দ্যািযা 
এবং ৫৫% শযািীরি� ভযাষযা ব্বেযাকিি মযাধ্কম। এটি আপনযাি 
এবং আপনযাি �ম কদি উপি প্ভযাব য�িকব েরদ আপরন রনকজি 
শিীকিি ভযাষযা সম্পক�্ অবগত নযা থযাক�ন, অথবযা আপরন েরদ 
আপনযাি � স্কি সংকবদনশীিতযা বযা সমকবদনযা প্দশ্ন নযা �কিন।

সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়িযা তযাকদি সমূ্পণ ্
গল্প বিকব এি জন্ তযাকদি সযাকথ রব যাস এবং সম্প�্ দ্তরি 
�িকত সবকচকয় যবশী যে রজরনসটি গুরুত্বপূণ ্তযা েি যেযাগযাকেযাকগি 
ধিন। মকন িযাখকবন পুরিকশ রিকপযার্ �িযাি �িযা�কিি ভকয়, এবং 
মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাকবি �যািকণ রতরন ভীত েকত পযাকিন বযা 
রনরদ্ষ্ট দব্ুিতযা বযা প্কয়যাজন থযা�কত পযাকি। ভযাষযাি ব্বেযািও 
গুরুত্বপূণ ্�যািণ ইরতবযাচ� বযাচনভরঙ্গ স যাবনযা, পেন্ এবং সুকেযাগ 
রচর ত �কি, যেখযাকন যনরতবযাচ� বযাচনভরঙ্গ েযা অজ্ন �িযা েযায় 
নযা তযা সনযাক্ত �কি।

সররিয় ভযাকব যশযানযাি ক্মতযা মিূ্বযান দক্তযা েযা শিীকিি ভযাষযাি 
ইরতবযাচ� ব্বেযাি যেমন যচযাকখি যেযাগযাকেযাগ, মযাথযা নযা়িযাকনযা, ও 
সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ এ�টি 
ইরতবযাচ� যেযাগযাকেযাগকেযাগ্ ভরঙ্গ প্দশ্ন �িযাি মযাধ্কম সমরথ্ত েয়।

এটিক� রভন্ন রভন্ন সযাংসৃ্করত� যপ্ক্যাপকর সযাবধযানতযাি সযাকথ 
পরিচযািনযা �িযা প্কয়যাজন �যািণ েরদ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি 
বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয় সযাংসৃ্করত� রনয়কমি এবং/অথবযা 
য�যাকনযা মযানরস� আঘযাকতি �যািকণ যচযাখ যচযাখ যিকখ যেযাগযাকেযাগ 
�িকত অক্ম েয় তযাি মযাকন এই নয় যে যস সত্ বিকে নযা।

আপনযাি �ম কদি সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও 
যমকয়িযা অবস্যায় রচন্তযা �িকত বিনু। এরযা তযাকদি য�মন অনভুুরত 
প্দযান �িকব েখন তযািযা �যাউক� এমন র�েু বিযাি যচষ্টযা �কি েযা 
তযাকদি জন্ গুরুত্বপূণ ্এবং অন্ ব্রক্ত শুনকে বকি মকন েয় ন? 
উদযােিণস্রূপ, তযািযা তযাকদি রদক� তযা�যাকচ্ নযা বযা অন্ র�েুকত 
রনম  িকয়কে যেমন যররিক�যান �ি বযা যিরিও বযাত্যা?

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর বো কবঁকে রোওয়ো নোরী ও কমকয়কদর সোকথ 
�থো বলোর উপর আরও তকথ্যর জন্য েতুথ্ অি্যোয়তঃ ‘প্রোথঞ্ম� 
করোগোকরোগ  কদখুন । 

পঞু্লশক� অবশ্যই ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব কর নোরীকদর 
সমকয়োপকরোগী, প্রোসঞ্ঙ্গ�, ঞ্নি্রকরোগ্য এবং সৎ তথ্য 

সরবরোি �রো িয়। এইিোকব তথ্য ঞ্রকল অপরোি �মোকত 
সোিোর্য �রকত পোকর। ঞ্বপরীকত, স দোয় বো পঞু্লশ তথ্য 

আদোন-প্রদোন নো �রকল অপরোি োকস ঞ্ব প প্রিোব পডকত 
পোকর।

ইউএন পঞু্লশ কজন্োর টুলঞ্�ট, 
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এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবঁকচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয় র�
বিকে তযা আপনযাি �ম কদি উমেুক্ত মন রদকয় শুনকত েকব এবং 
রনরচিত �িকত েকব যে তযাকদি য�যান সংস্কযাি, পূব্ ধযািণযা বযা 
রনজস্ মতযামত থযা�কিও তযা য�যান ভযাকবই সরেংসতযাি রশ�যাি 
বযা যবঁকচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়ক� জযানযাকনযা েযাকব নযা। মকন 
িযাখকবন তযািযা এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবঁকচ েযাওয়যা নযািী 
ও যমকয়ি রবচযাি �িযাি জন্ যসখযাকন েযাই রন এবং তযাক� �থযা 
বিযাি অনুমরত রদকি তযাি প্রত রব যাস দ্তরি েকব। সরেংসতযাি 
রশ�যাি বযা যবঁকচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়ি সযাকথ রব যাস এবং 
সম্প�্ দ্তরি �িকত �তরযা সময় িযাগকব, তযা রনভ্ি তযািযা র� 
পিমযাণ মযানরস� আঘযাত সে্ �কিকে র�ংবযা �তরযা ভয় যপকয়কে 
তযাি উপি।

সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়িযা �ী ধিকণি 
অরভজ্তযা অজ্ন �কিকেন তযা েযাচযাই �িযা আপনযাি �ম কদি জন্ 
খুবই গুরুত্বপূণ,্ �যািণ আমিযা জযারন সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ 
েযাওয়যা নযািী ও যমকয়িযা তযাকদি সযাকথ েযা ঘকরকে তযাি জন্ প্যায়শই 
তযািযা রনকজক� দযায়ী �কি। এমন ধিকণি ব্যাখ্যা প্দযান �রুন েযাকত 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়িযা রনকজকদিক� 
যদযাষী সযাবস্ নযা �কি এবং আপনযাি সযাকথ তযাকদি রব যাস স্যাপকন 
সযােযাজ্ �কি। আপনযাি �ম িযা সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা 
নযািী ও যমকয়কদি সবকচকয় যে গুরুত্বপূণ ্বযাত্যাটি প্দযান �িকত পযাকি 
তযা েি ‘েযা ঘকরকে তযাি জন্ আপরন দযায়ী নন’।

আপনযাি �ম কদি সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও 
যমকয়িযা েযা বিকে তযা গ্েণ �িকত েকব এবং তযািপকি অন্ 
অপিযাকধি প্মযাণ সংগ্ে �িকত েকব এই রবষয়টি মকন যিকখ যে 
রমথ্যা রিকপযাট্িং এি ঘরনযা খুরবই  আসকি খুবই রবিি। পরিবকত্, 
আপরন যে রবষয়টিি উপি গুরুত্ব প্দযান �িযা উরচত যসটি েি 
রব ব্যাপী, VAWG এি ঘরনযা ব্যাপ�ভযাকব �ম-রিকপযার্ �িযা েয়।

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি �ম িযা রন্রিরখত 
যমৌরি� মযানদণ্ড গুরি পূিণ �িকে:

•  সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়ি সযাকথ �থযা 
বিযাি জন্ এ�টি উপেুক্ত স্যান রনব্যাচন �রুন েযা তযাকদি যগযা-
পনীয়তযা এবং ব্রক্তগত সুিক্যা রনরচিত �িকব এবং তযািযা যে 

ঞ্শ রো কছোট প্রোপ্ত বয়স্ নয়। তোরো এমন িোকব ঘটনো কথক� 
অঞ্ি তো অজ্ন �কর, ঞ্েন্তো �কর, �থো বকল এবং তোকদর 
ঞ্নজস্ পদ্ধঞ্তকত আেরণ �কর, রোর মোি্যকম তোকদর বয়স 

এবং ঞ্ব�োশমোন ক্ষমতো প্রঞ্ত�ঞ্লত িয় । আমরো রঞ্দ েোই কর 
ঞ্শ রো ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় অথ্পণ্ূিোকব অংশগ্রিণ �রকব এবং 
আরও ক্ষঞ্তর িোত কথক� রক্ষো পোকব, তোিকল তোকদর সোকথ 

করোগোকরোগ �রোর সময় আমোকদর িোষো ও আেরণক� তোকদর 
সোকথ মোঞ্নকয় ঞ্নকত িকব।

নোরীর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর �োর্�র পঞু্লশী প্রঞ্তঞ্ক্য়ো সম্পঞ্�্ত ি্যোন্ব�ু 
( , )

েরব: UNMIT/Martine Perret (TimorLeste) এি যসৌজকন্
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য�যান ভয় বযা মযানরস� আঘযাকতি মধ্ রদকয় সময় পযাি �িকে
তযা আি বযা়িকব নযা;

•  রনকজকদি পরিচয় �রিকয় রদন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ 
েযাওয়যা নযািী ও যমকয়ি রনিযাপত্যা, তকথ্ি যগযাপনীয়তযা, সেযায়তযা 
পরিকষবযা (েরদ থযাক�), �কিনরস�/রচর� সযা পিীক্যা ইত্যারদসে 
পুকিযা প্ররিয়যাটি ব্যাখ্যা �রুন,;

• রবনযা বযাধযায় তযাকদি ‘ঘরনযাটি বিকত’ রদন;

• ‘ ঘরনযা বিযা’ যশষ েকি ঘরনযা সম্পর�্ত আিও তথ্ প্দযাকন 
উ সযারেত �িকত য�, �ী, �খন, য�যাথযায় এবং �ীভযাকব- এই 
জযাতীয়  উমেকু্ত প্ গুরি ব্বেযাি �রুন। ‹য�ন?’ জযাতীয় 
প্  রজকজ্স �িবযাি সময় সত�্তযা অবি ন �রুণ �যািণ 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয় ইকতযামকধ্ই  
অকন�বযাি রনকজক� এই প্ টি রজজ্যাসযা �কিকেন এবং আপরন 
এই প্  বযাি বযাি রজজ্যাসযা �িকি তযাকদি মযানরস� আঘযাত এবং 
রনকজকদি যদযাকষি অনভূুরত আিও যবক়ি যেকত পযাকি। 

•  ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যা শুরু �রুন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি বযা 
যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়ি সযাকথ তযাকদি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি 
প্যাথরম� উপযাদযান রবকবচনযা �রুন।

ঞ্শ কদর সোকথ �থো বলোর ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর জন্য পঞ্চম 
অি্যোয়  ‘তদন্ত  কদখুন।› 

সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়িযা পুরিকশি �যাকে 
তযাি অরভকেযাগ �িযাি মযাধ্কম রবচযাি প্ররিয়যায় প্কবশ �িকি, তযাি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ বজযায় িযাখযা অত্যাবশ্�। মযামিযাি অগ্গরতি 
সযাকথ সযাকথ তযাক� অবশ্ই েযািনযাগযাদ তথ্ সিবিযাে �িকত েকব, 
েযাি মকধ্ য�যাকনযা অরভেুক্ত অপিযাধীক� আর� �িযা এবং য�যাকনযা 
মরুক্তি শত্ বযা য�যাকনযা শকত্ি িঙ্ঘনসে অন্যান্ রবষয় অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কব।

তযাি রনিযাপত্যাি ভয় থযা�কি তযাক� �ী �িকত েকব এবং �ীভযাকব 
পুরিকশি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িকত েকব তযা জযানকত েকব। ঝঁুর�ি 
মিূ্যায়ন এবং রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাি রনয়রমত পে্যাকিযাচনযা �িযাি 

বক্স-

ঞ্শ কদর সোকথ �থো বলোর জন্য টিপস

ভযাি  অনশুীিন যে রবষয়টি রনকদ্শ �কি তযা েি যে রশশুক� িযার ত �িযা েকয়কে তযাক� তুকি যনওয়যা উরচত নয় বযা পুরিশ 
অর�সযাি/তদন্ত�যািীকদি  তযাি  শযািীকি স্পশ্ �িযা উরচত নয়। এ�জন প্যাতিবয়স্ক অপরিরচত ব্রক্ত রেকসকব, আপরন েয়কতযা তযাি 
মযানরস� আঘযাত আি বযার়িকয় রদকত পযাকিন এবং আদযািতক� অেথযা প্ভযারবত �িকেন রবধযায় সমযাকিযারচত েকত পযাকিন। র�েু 
রচত্রবকনযাদকনি সুরবধযাসে (যেমন যখিনযা এবং শব্দ) এ�টি ঘি ব্বেযাি �িযাি, শরক্তশযািী সুগর  বযা আ�রযািকশভ ব্বেযাি নযা 
�িযাি এবং তযাক� বঝুকত সেযায়তযা �িযাি জন্ জন্ শযািীিবতৃ্ীয়ভযাকব সঠি� পুতুি ব্বেযাি �িযাি উপকদশ যদওয়যা েকয়কে ।

তযােযা়িযা, এ�টি রশশু েখন রন্ স্তকি আপনযাি সযাকথ �থযা বকি তখন রশশুটিি সযাকথ এ�ই স্তকি থযা�যা এবং সমযান্তিযাি ভযাকব 
যচযাকখি যেযাগযাকেযাগ �িকত ভুিকবন নযা (যেমন, েযারুঁি উপি ভ়ি রদকয় বযা রনকচ বসুন।

এতযা  রনরচিত �রুন যে আপরন রশশুি ভযাষযা রশখকেন (বযাবযা-মযাক� রজজ্যাসযা �রুন) এবং প্যাতিবয়স্ককদি ভযাষযা ব্বেযাি �িযাি 
রবপিীকত, রবকশষ �কি পুরুষ এবং নযািীকদি যেৌনযাকঙ্গি রবষকয় �থযা বিযাি যক্করে রশশুকদি ভযাষযায় �থযা বিনু। য�যানটি ভুি 
এবং য�যানটি সঠি� এরযা তযাকদি জযানযান এবং তযািযা র� জযাকন যে রমথ্যা বিযা ঠি� নয়?  তযািযা র� সত্ বিযাি প্রত রত রদকত 
েযাকচ্? র� তযাকদি খুরশ �কি? র� তযাকদি দতুঃখ যদয়...? এটি এই দযারবক� যমযা�যাকবিযা �কি যে এটি যখিযা রেি এবং রশশুটি 
�যাে্রিমগুরিক� প্কিযারচত �কিরেি।

এঞ্ডকয় েলনু ব্যবিোর �রুন

দীঘ্ বযা�্ যেযার বযা�্

জটিি বযা�্ সিি বযা�্

অিস বযা রবিক্ত � স্ি শযান্ত এবং গরতশীি � স্ি

যনরতবযাচ� বযা�্ (আপরন �যাউক� বকিনরন?) ইরতবযাচ� বযা�্ আপরন র� �যাউক� বকিকেন?)

এ�যারধ� অথ্সে প্  (তখন আপরন �ী অনভুব �কিরেকিন?) শুধুমযারে এ�টি অথ্সে প্  (তখন আপরন র� িযাগ 
�কিরেকিন?)

যনরতবযাচ� মকুখি অরভব্রক্ত বযা শিীকিি ভযাষযা ইরতবযাচ� মকুখি অরভব্রক্ত বযা শিীকিি ভযাষযা

নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি �যাে্�িী প্রতররিয়যা সম্পর�্ত ে্যান্ব�ু (UNODC, ২০১০) যথক� যনওয়যা েকয়কে।  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
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জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ 
যেযাগযাকেযাগ বজযায় িযাখকত েকব।

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর বো কবঁকে রোওয়ো নোরী ও কমকয় এবং তোকদর 
পঞ্রবোকরর সোকথ করোগোকরোগ বজোয় রোখোর এ�টি িোল 
অনশুীলকনর উদোিরকণর জন্য সপ্তম অি্যোয় ‘সোিোর্য এবং 
সিোয়তো  এর �্যোঞ্মঞ্ল ঞ্লয়োকজোন অঞ্�সোর (‘ ) কদখুন । 

বযাত্যাগুরি সযামঞ্জস্পূণ ্তযা রনরচিত �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি 
বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ চিমযান যেযাগযাকেযাগ অন্যান্ 
রবচযাি সংস্যাি সযাকথ সমবিয় �িযা উরচত। রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ 
যেযাগযাকেযাকগি জন্ যপ্যাকরযা�কিি প্কয়যাজন েকত পযাকি �যািণ একত 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ 
সংকবদনশীি বযা ব্রক্তগত তথ্ ভযাগযাভযারগ জর়িত থযা�কত পযাকি।

এ�টি সম্ত যপ্যাকরযা�ি তকথ্ি যগযাপনীয়তযা রনরচিত �িকব এবং 
শুধুমযারে েযািযা সিযাসরি মযামিযাি সযাকথ জর়িত থযা�কব তযাকদি �যাকে 
এটি অ্যাকসেসকেযাগ্ (প্কবশযারধ�যাি যেযাগ্ েকব)। সরেংসতযাি 
রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ সম্পর�্ত যেক�যান 
তথ্ ভযাগযাভযারগ �িযাি আকগ আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে 
আপনযাি �ম িযা তযাি অবরেত সম্রত যপকয়কেন। য�ন ন্যায়সঙ্গত 
অংশীদযািকদি সযাকথ এই ধিকনি তথ্ ভযাগ �িযা প্কয়যাজন এবং 
�ীভযাকব এটি সুিরক্ত এবং সংিক্ণ �িযা েকব যস রবষকয় তযাকদি 
আ স্ত �িবযাি প্কয়যাজন েকত পযাকি। এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি 
বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয় য�রন্দ্র� পধেরতি অথ্ েি যে 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি অবশ্ই 
সমূ্পণর্ূকপ অবরেত �িকত েকব এবং তযাকদি যক্করে যেক�যান 
রসধেযান্ত যনওয়যাি জন্ তযাকদি মতযামত অবশ্ই রবকবচনযায় যনওয়যা 
উরচত।

ন্যায়সঙ্গত অংশীদযািকদি মকধ্ যিরযা বযা তথ্ ভযাগযাভযারগ �কি 
যনওয়যাি জন্ আপনযাি র� য�যাকনযা যপ্যাকরযা�ি আকে? েরদ তযা 
নযা থযাক�, তযােকি আপনযাি এিযা�যায় �যাে্�ি ভযাকব ন্যায়রবচযাি 
রনরচিত �িযাি জন্ তযাকদি অনকুিযাধ �িযাি �থযা রবকবচনযা �রুন। 
অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি উপযাত্, তথ্ বযা যগযাপনীয় রবষয় আপনযাি 
�ম কদি এ�টি পু যানপুু  এবং সম্পণূ ্তদন্ত রনরচিত �িকত সযােযাে্ 
�িকত পযাকি, েযাি �কি সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী 
ও যমকয়কদি জন্ এ�টি স�ি রবচযারি� �িযা�কিি স যাবনযা বরৃধে 
�িকব এবং এি �কি যশষ পে্ন্ত স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ পুরিকশি 
প্রত আস্যা ও রব যাস বরৃধে পযাকব।

সমন্বয় এবং কপ্রোকটো�ল সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য সপ্তম 
অি্যোয়  ‘সোিোর্য এবং সিোয়তো , অষ্টম অি্যোয়  ‘ঞ্বেোঞ্র� 
সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়  এবং দ্োদশ অি্যোয়  ‘দ্য জোঞ্টেস 
�ঞ্টিঞ্নউম  কদখুন। 

VAWG-এ সোডো কদওয়োর কক্ষকত্র ে্যোকলজি 
কমো�োকবলো �রো আপনোর দকলর �ম্দক্ষতোর 
ঘোটঞ্তগুঞ্ল (পোর�রম্যোক র �োঁ�গুঞ্ল) 
ঞ্েঞ্ ত �রোর মোি্যকম রু িয়

রদ্তীয় অধ্যাকয় যেমনটি আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, সুস্পষ্ট এবং 
অন্তরন্রেত পক্পযাতগুরি আমযাকদি সংসৃ্করতি মকধ্ জর়িকয় িকয়কে, 
র�  েখন এটি পুরিরশং, রিঙ্গ এবং অন্যান্ পিস্পিরবকিযাধী 
ক্রত�যাি� পক্পযাকতি যক্করে রবকবচনযা �িযা েয়, তখন এি মকধ্ 
এমন ধিকনি দ্বষকম্ িকয়কে েযা রভএির উরজ (VAWG)-এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি প্কয়যাজনীয় 
যসবযাি মযানক� সেকজই প্ভযারবত �িকত পযাকি এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি 
রশ�যাকিি স যাবনযা বযার়িকয় তুকি।
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 এটি সযাধযািণত প্যাথরম� ভযাকব
সযা়িযা যদওয়যা পুরিশ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী 
ও যমকয়কদি মকধ্ দব্ুি যেযাগযাকেযাকগি মযাধ্কম শুরু েয় এবং পুরিশ 
এবং অন্যান্ রবচযাি সংস্যাি অনঘুর�কদি সযাকথ পুকিযা প্ররিয়যা জকু়ি 
চিকত পযাকি।  

যে উকদেশ্গুরি সুস্পষ্ট এবং অন্তরন্রেত ক্রত�যাি� পক্পযাতক� 
প্ভযারবত  �কি তযা ব্রক্তকভকদ পরিবরত্ত েয়, তকব তযািযা উভয়ই 
VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি 
জন্ ক্রত�ি েকত পযাকি। । উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, 
এ�জন অর�সযাি েরদ য�যানও দযাতিরি� রিকপযার্ নযা �কিই ঘকিযায়যা 
বযা আন্ততঃপযারিবযারি� সরেংসতযাি যক্করে সযা়িযা যদন এবং মধ্স্তযা 
�কিন তযােকি রতরন রব যাস �িকত পযাকিন যে রতরন দীঘ্কময়যাকদ 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি (এবং তযাকদি 
সন্তযানকদি) সকব্যাত্ম স্যাকথ্ �যাজ �িকেন। েযাইকেযা�, এটি আসকি 
এ�টি  ভুি বযাত্যা যপ্িণ �কি এই মকম ্যে এই ধিকনি অপিযাকধি 
জন্ সেনশীিতযা িকয়কে েযা প্�যািন্তকি ঘরনষ্ অংশীদযািক� পুনিযায় 
অপিযাধ �িযাি যক্করে অনপু্যারণত �কি।

৩  জযারতসংকঘি েযািনযাগযাদ মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যায় রদ্-
তীয়বযাি রনে্যাতনক� এই ভযাকব সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে যে রনে্যাতকনি 
রশ�যাকিি প্ত্ক্ �িযা�ি রেকসকব নয় এরযা ঘকর নযা বিং রনে্যাক ি 
রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি প্রত প্রতষ্যান এবং ব্রক্তকদি অপে্যাতি প্রত-
ররিয়যাি মযাধ্কম ঘকর।

ঞ্িঞ্তি আমোকদরক� এই স্ী�ৃঞ্ত কদওয়োর  
আ োন জোনোয় কর নোরী এবং কমকয়কদর পঞ্রেয় 
এবং সোমোঞ্জ� অবস্োন এ�ই সমকয় ঞ্বঞ্ি  
�োরকণর দ্োরো অনন্যিোকব আ�োর িোরন 

�রকত পোকর, অনন্য অঞ্ি তো প্রদোন �রকত 
পোকর এবং দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ বতঞ্র �রকত পোকর।
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অন্যান্ চিম যক্করে, সযা়িযা যদওয়যা পুরিকশি ক্রত�যাি� পক্পযারতত্ব
আি ব্যাপ� েকত পযাকি েযা অত্ন্ত ি যাজন�, যদযাষযাকিযাপ �িযা 
এবং অপমযানজন� েকত পযাকি। এমনর� সরেংসতযাি রশ�যাি বযা 
যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি রমথ্যা প্রতকবদন দযারখকিি দযাকয় বযা 
সযাংসৃ্করত� বযা সযামযারজ� রনয়ম ভকঙ্গি দযাকয় রব যাসঘযাত�তযাি জন্ 
অরভেুক্ত �িকত পযাকি। রভএির উরজ-ি (VAWG) সরেংসতযাি 
রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি প্রত যেযাগযাকেযাকগি এই 
ধিকনি দব্ুি দক্তযা দীঘ্স্যায়ী ভযাকব আঘযাতমিূ� প্ভযাব য�িকত 
পযাকি এবং সযাধযািণভযাকব �ম রিকপযাট্িংক� প্ভযারবত �িকত পযাকি। 
রিকপযাট্িং �ম েকি রন্রিরখত সুকেযাগ নষ্ট েকত পযাকিতঃ  

•  সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি, রদ্তীয়-
বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি এবং তযাকদি পরিবযািক� রচর ত �রুন 
এবং রবকশষজ্ সেযায়তযা প্দযান �রুন;

•  রদ্তীয়বযাি  সরেংসতযা ঘরযাকনযা রবপ ন� এবং সরেংস অপিযাধী-
যদি রচর ত �রুন;

•  রদ্তীয়বযাি  সরেংসতযা ঘকরকে এমন স্যান এবং অবস্যান রচর ত 
�রুন.

পুরুষ এবং মরেিযা পুরিশ সে�ম কদি মকধ্ও স্পষ্ট এবং অন্তরন্রেত 
রিঙ্গ পক্পযাত িকয়কে েযাি �কি প্যায়শই মরেিযা পুরিশ সে�ম িযা 
রিঙ্গবযাদী, এমনর� নযািীরবকদ্ষী ভযাষযাি মকুখযামরুখ েওয়যা এ়িযাকত 
তযাকদি আচিণ পরিবত্ন �কি (যেমন রনরদ্ষ্ট ইউরনকরি মকধ্ 
�যাজ �িযা এর়িকয় েযাওয়যা)। অরনয়রন্ত্রত যেৌনতযাবযাদী এবং পক্-
পযাতদষু্ট ভযাষযা পরিকশকষ মরেিযা পুরিশ �ম�্ত্যাকদি তযাকদি যপশযাগত 
যেযাগ্তযা অজ্কন রনরু সযারেত �কি এবং পুরিশ যে প্ররিয়যায় 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি েুক্ত �কি 
তযা তযাকদি যনরতবযাচ�ভযাকব প্ভযারবত �কি।

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য ঞ্দ্তীয় অি্যোয়  
‘ম্যোকনজোর এবং টিম ঞ্লিোর ঞ্িসোকব এ�টি পোথ্�্য বতঞ্র �রো  
এবং পঞ্চম অি্যোয়  ‘তদন্ত  কদখুন।

অকন� যক্করে, নযািী ও যমকয়কদি অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত 
�কি এমন রবষয়গুরি সম্পক�্ ধযািণযাি  অভযাব দ্যািযা ক্রত�যাি� 
পক্পযাত যেমন রিঙ্গ পক্পযাত চযারিত েয়। এি �কি, সমযাজ 
দ্যািযা তযাকদি রিঙ্গক� দব্ুিতযাি রদক� যঠকি যদবযাি �কি অসমন-ু
পযারত�ভযাকব সরেংসতযা বযা অপিযাকধি জন্ িক্্বস্তু েওয়যা নযািী 
ও যমকয়কদি সুিক্যা বযা়িযাকনযাি িকক্্ প্ণীত রবরভন্ন আইন, নীরত 
এবং/অথবযা য�ৌশিগুরিক� পুরিশ �ম�্ত্যািযা প্  �িকত পযাকি, 
এমনর� যখযািযাখুরিভযাকব চ্যাকিঞ্জ �িকত পযাকি। 

সরেংসতযাি যে ধিণগুরি অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব নযািী ও যমকয়কদিক� 
প্ভযারবত �কি, যসগুরি েি (র�  এি মকধ্ই সীমযাবধে নয়), 
নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা (েযা ‘নযািী েত্যা’ বযা 
‘য�রমরনসযাইি’ নযাকমও পরিরচত), যেমন এ�জন অন্তিঙ্গ সঙ্গীি 
দ্যািযা েত্যা বযা ‘সম্যান-রভরত্�’

4

 সরেংসতযাি উকদেকশ্ েত্যা। ২০১৯ 
সযাকি ইউএনওরিরস নযািী েত্যা সংরিযান্ত গকবষণযা অনসুযাকি অন্তিঙ্গ 
অংশীদযািকদি মযাকধ্ নযািী  েত্যা েি নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ-সম্প-
র�্ত েত্যাি সব্যারধ� পে্কবক্ণ�ৃত এবং নরথভুক্ত রূপ।

5

অকন� পুরিশ �ম�্ত্যা মকন �িকত পযাকিন যে নযািীকদি এবং 
যমকয়কদি সুিক্যাি প্কয়যাজন যমরযাকত প্ণীত  এই ধিকনি আইন, 
নীরত এবং/অথবযা য�ৌশিগুরি যবিযা যশকষ যে স�ি পুরুষ নিে-

৪  এটি সুপযারিশ �িযা েকয়কে যে পুরিশ েখন সম্যান-রভরত্� সরেংসতযাি  
প্রতররিয়যা জযানযায়, তখন তযাকদি ব্রক্ত এবং সম্প্রদযায়ক� িক্্ �কি 
বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইরপং) এবং অন্যান্ দ্বষম্মিূ� য ণী-
�িকণি উপি রনভ্ি �িযাি রবষকয় সত�্ েওয়যা উরচত।

৫  See Global Study on Homicide (UNODC, 2019).

ঞ্ন ঞ্লঞ্খত �োরণগুঞ্লর জন্য VAWG-এর  
কক্ষকত্র মি্যস্তো অত্যন্ত সমস্যোরতুি এবং 

প্র�ৃতপকক্ষ ঞ্বপ ন� িকত পোকর

 নোরীকদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর ঘটনোগুঞ্ল 
আক্মণ, ঞ্িংসো � িয় কদখোকনো এবং অথবো 

ঞ্নয়ন্ত্রণ, অবমোননো�র বো অপমোনজন� 
আেরকণর উপর ঞ্িঞ্তি �কর পক্ষগুঞ্লর মকি্য 

অসম ক্ষমতোর সম্পক�্ জঞ্ডত।

 মি্যস্তো অনমুোন �কর কর দলগুঞ্ল সমোন 
সম্পদ এবং ক্ষমতোর সোকথ প্রঞ্ক্য়োটির সোকথ 

করোগোকরোগ �কর - রো এই পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত প্রোয়শই 
িয় নো । 

 অন্তরঙ্গ অংশীদোর বো পঞ্রবোকরর সদস্যকদর দ্োরো নোরী 
িত্যোর ঘটনো বোডকছ

 সোকল প্রোয় ,  নোরী ও কমকয়ক� ই ো�ৃতিোকব 
িত্যো �রো িকয়ঞ্ছল, রো  সোকলর তুলনোয় ঞ্�ছুটো �ম। 
স�ল নোরী িত্যোর কক্ষকত্র  অন্তরঙ্গ অংশীদোর বো পঞ্রবোকরর 
অন্যোন্য সদস্যকদর দ্োরো ঞ্নিত নোরীর শত�রো িোর  
সোকল  শতোংশ থো�কলও  সোকল তো কবঁকড দোঞঁ্ডকয়কছ 

 শতোংকশ।  তকব সোমঞ্গ্র�িোকব রোরো এই িরকনর 
িত্যো�োক  প্রোণ িোঞ্রকয়কছন তোকদর সংখ্যো  সোকল 

,  থো�কলও  সোকল ,  এ উ ীত িকয়কছ। 
�কল, বোঞ্ড নোরীকদর �োকছ সবকেকয় ঞ্বপ ন� জোয়গো 
ঞ্িকসকব  রকয় কগকছ, রোরো অসমতো এবং ঞ্লঙ্গ সম্পঞ্�্ত 

বোিোিরো ঞ্নয়কমর (কজন্োর কটেঞ্রওটোইপস)  �কল প্রোণঘোতী 
ঞ্নর্োতকনর সবকেকয় িোরী কবোঝো বিন �কর েকলকছ  

ইউএনওরিরস যেযারমসযাইি যারি (২০১৯)
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ত্যাসে অন্যান্ অপিযাধ এবং সরেংসতযাক� সযাধযািণ ভযাকব যদকখ
তযাকদিক� প্রত দ্বষম্মিূ�ভযাকব আচিণ �িকত পযাকি।

6

েখন পুরিশ সংস্যাগুরিকত রিঙ্গ পক্পযাকতি �কি এ�টি রবপিীত 
ধিকনি দ্বষকম্ি রশ�যাি েওয়যাি ধযািণযা দ্তরি েয় এবং এটি 

ত্নকদি দ্যািযা এটিি সমযাধযান �িযা নযা েকি বযা তযাকদি জযানযাকনযা 
নযা েকি যনরতবযাচ� মকনযাভযাব এবং আচিণগুরি পুরিকশি �যাকজি 
�যাে্�যারিতযা এবং দক্তযাক� প্ভযারবত �িকব, রবকশষ �কি VAWG 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময়।

য�ন অকন� আকমরি�যান পুরুষ রনকজকদিক� দ্বষকম্ি রশ�যাি মকন 
�কিন এি উপি েযাভ্যাি্ রবজকনস রিরভউ (২০১৬) এি এ�টি 
গকবষণযায় এই রসধেযাকন্ত উপনীত েকয়কে যে পুরুষিযা সযাধযািণত 
সমযাকজ রবকশষ সুরবধযাপ্যাতি েকিও, এই রব যাসটিই েকথষ্ট নয় যে 
তযািযা এমন প্রতররিয়যা জযানযাকত পযাকি েযা তযাকদি রিঙ্গ যগযাষ্ী 
সনযাক্ত�িণ বযা়িযাকত, �ম আত্সম্যান অনভুব �িকত, িযাগযারবিত 
েকত এবং এমনর� তযািযা যে দিটিক� রনপী়িন�যািী রেসযাকব যদকখন 
তযাকদিও আউর �িযািযা রদক� প্কিযারচত �িকত পযাকি।

7

স�ি পুরিশ যনতৃত্বক� জর়িত �কি এবং আইন, নীরত এবং/অথবযা
রিঙ্গ সমতযাক� উন্নীত �িযাি য�ৌশিগুরিি যনরতবযাচ� ধযািণযাগুরিক� 
আকগ যথক�ই যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ অভ্ন্তিীণ যেযাগযাকেযাকগি 
য�ৌশি থযা�যারযা এই প্ররিয়যাি  এ�টি ভযাি সূচনযা প্দযান �িকব। 
যেযাগযাকেযাকগি য�ৌশিটি, তযার্বি�ভযাকব, রন্ স্তিসে সংগঠকনি য -
রণরবন্যাকসি সমস্ত স্তকিি িক্্বস্তু েওয়যা উরচত েযাকত অনশুীিকনি 
পযাশযাপযারশ জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযা েযায়। পুরিশ প্রশক্ণ এবং 
রশক্যা �যাে্রিকমি স্যারয়ত্ব রনরচিত �িকত অভ্ন্তিীণ যেযাগযাকেযাগ 
য�ৌশিক� প্রত�রিত এবং শরক্তশযািী �িযা সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ্।

৬  Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights. 
Women’s Rights & Gender Equality. Policy Department for 
Citizens  Rights and Constitutional Affairs Directorate General 
for Internal Policies of the Union PE 604.955, June 2018.

৭  Cassino, D., Why More American Men Feel Discriminated 
Against , Harvard Business Review, September 29, 2016, 
at: https://hbr.org/2016/09/why-more-american-men-feel-
discriminated-against

যেখযাকন এ�টি পুরিশ সংস্যায় এই ধিকনি যেযাগযাকেযাকগি য�ৌশি 
অনপুরস্ত, যসখযাকন দি/ইউরনর যনতযািযা বযা ব্বস্যাপ� সেকজই 
উপেুক্ত মহুুকত্ প্ , সকন্ে বযা সংশয় সমযাধযাকনি জন্ এ�টি 
দি-স্তকিি পধেরত প্কয়যাগ �িকত পযাকিন, রবকশষ �কি েখন েযাভ্যাি্ 
রবজকনস রিরভউ রনবক  রচর ত আচিকণি মকতযা আচিণ প্দরশ্ত 
েয়।

সংগঠন-চযারিত যেযা� বযা দি-স্তকিি পধেরতি অংশ রেকসকব যেযা� 
এই ধিকনি যেযাগযাকেযাগ ব্বস্যা বযাস্তবযায়ন �িযা েকি দকিি মকধ্ 
যেৌন েয়িযারন এবং অন্যান্ যেৌনতযাবযাদী আচিকণি প্রত শনূ্ 
সেনশীিতযা (রজকিযা রিযাকিন্স)  �যাে্�ি �িযাি জন্ও গুরুত্বপূণ ্
েকত পযাকি।

VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি সময় পুরিকশি টিগুরিি এ�টি অ-সমূ্পণ ্
তযারি�যা রনকচ যদওয়যা েি। এই তযারি�যাটি VAWG-এি প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযাি সময় পুরিশ প্রতষ্যাকনি ভযাি অনশুীিন এবং সক্মতযাি 
ঘযাররতগুরি (�যা�ঁগুরিি) এ�টি রবসৃ্তত দ্বর � ম্যারপং যথক� 
অনপু্যারণত এই তযারি�যাটি প্ণয়ন �িযা েকয়কে েযা উদযােিণ রেকসকব 
এখযাকন উকলেখ �িযা েকয়কে। ম্যারপংটি প্স্তুকতি প্ররিয়যায় VAWG 
যমযা�যাকবিযায় রবকশষযারয়ত পুরিশ এবং যবসি�যারি সংস্যাগুরিি সযাকথ 
�যাজ �িযাি অরভজ্তযা সম্পন্ন যবশ র�েু �মি্ত এবং অবসিপ্যাতি 
পুরিশ �ম�্ত্যা, সুশীি সমযাজ এবং জযারতসংকঘি �ম িযা জর়িত 
রেি।

VAWG-এ সযা়িযা যদওয়যাি সময় পুরিরশং-এ সযাধযািণ অভ্ন্তিীণ 
এবং বযারে্� যেযাগযাকেযাকগি ঘযাররত (�যাঁ�) সম্পক�্ সকচতনতযা 
বযা়িযাকনযা এই তযারি�যাি উকদেশ্। রবভযাকগি রশকিযানযামগুরি পযাঠ�ক� 
রচর ত ক্মতযাি ব্বধযাকনি মিূ সমস্যাটিি সযাকথ সম্পর�্ত �িকত 
সেযায়তযা �িযাি জন্ যবযাঝযাকনযা েকয়কে। েযাইকেযা�, এগুরি প্রতটি 
যক্করেি জন্ প্কেযাজ্ এবং/অথবযা এক� অপকিি পরিপূি�:

বক্স-    

“এরযা অত্যাবশ্� যে আপরন, পুরিশ ম্যাকনজযাি রেকসকব, GBV সে স�ি প্�যাি সরেংসতযা ও 
রনে্যাতকনি প্রতকিযাধ ও যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ �যাে্�িভযাকব ব্রক্তগত সমথ্ন  প্দশ্ন �িকত 
সক্ম। আপনযাক� দশৃ্মযান যনতৃত্ব প্দশ্ন �িকত েকব এই জন্ যে এই ধিকনি সরেংসতযা এবং 
রনে্যাতকনি যমযা�যাকবিযায় ব্বহৃত আপনযাি শব্দগুরি আপনযাি রনকজি �যাজ এবং আচিকণি সযাকথ 
সযামঞ্জস্পূণ ্। আপনযাি �থযাি সযাকথ �যাকজি রমি  নযা থযা�কি  আপনযাি �ম কদি  �যাকে আপরন 
রব যাসকেযাগ্ েকবন নযা  এবং তযািযা আপনযাি প্রত আস্যা েযািযাকত পযাকি।” 

যজন রযাউনসরি, প্যাক্তন প্ধযান পরিদশ্�, র টিশ ট্যান্সকপযার্ পুরিশ, ইউক� এবং ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� 

উইকমন পুরিশ (IAWP) এি বত্মযান রনব্যােী পরিচযাি�।

https://hbr.org/2016/09/why-more-american-men-feel-discriminated-against
https://hbr.org/2016/09/why-more-american-men-feel-discriminated-against
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মকনোিোব

•  যে স�ি পুিরসে রবকশষযারয়ত ইউরনকরি অংশ নয় তযাকদি প্যায়ই 
সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী এবং যমকয়কদি প্রত সেযা-
নভূুরত বযা সেমরমত্যাি অভযাব িকয়কে। উদযােিণস্রূপ, তযািযা 
এই ঘরনযাি সবকচকয় �ঠিন রদ�গুরি স্ী�যাি �কি নযা বযা য�ন 
এই রববিণগুরি প্কয়যাজন তযা ব্যাখ্যা �কি নযা। দকিি সদস্কদি 
জ্যান বরৃধেকত সযােযাে্ �িযাি জন্ পুরিশ ম্যাকনজযািকদি রবকশষজ্ 
�ম�্ত্যাকদি আনযাি �থযা রবকবচনযা �িযা উরচত;

•  যমৌরখ� যেৌন েয়িযারনি রবষয়টি েকথষ্ট গুরুত্ব সে�যাকি  রবকবচনযা 
�িযা েয় নযা;

•  রিঙ্গ সমতযাক� যনরতবযাচ� ভযাকব যদখযা েয় বযা খযারিজ �কি যদওয়যা 
েয়, এমনর� এ�টি িযাজননরত� একজন্যা রেসযাকব রচর ত �িযা েয় 
েযাি িক্্ দ্বষম্, রবরচ্ন্ন, এমনর� পুরুষকদি ক্রত �িযা।

ঞ্লঙ্গ পক্ষপোত

•  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা যমকয়কদি দযাম্পত্ ধষ্-
যণি রবষকয় সি�যািী অরভকেযাগ নযা �িযাি জন্ চযাপ যদওয়যা েয় 
(‘তুরম এই দরিদ্ যিযা�রযাি জীবন নষ্ট �কি য�িকত চকিে, এরযা 
সরত্ই এমন ব়ি রবষয় নয়, আপনযাি সন্তযানকদি �থযা ভযাবনু।’);

•  পুরিশ রব যাস �কি যে, প্�ৃতপকক্  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ 
থযা�যা নযািী বযা যমকয়কদি �ী �িযা উরচত এবং �িযা উরচত নয় 
এই রসধেযান্ত রনকত তযাকদি রনজস্ ব্রক্তগত মতযামত চযারপকয় রদকয় 
পিযামশ্ যদওয়যাি মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা 
যমকয়কদি  সযােযাে্ �িকে;

8

• স্যানীয় সম্প্রদযায়গুরিকত VAWG-এি রনরদ্ষ্ট আরিমণ�যািীকদি
সত�্তযা জযারি নযা �িযাি জন্ রবরভন্ন পুরিশ �ম�্ত্যাকদি দ্যািযা 
প্দত্ সবকচকয় সমস্যােুক্ত েুরক্ত েি যে এটি য�যানও মরেিযাি 

৮  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদিক�  ব্রক্তগত মতযামত 
চযারপকয় যদওয়যা সঠি� র�নযা তযা পুরিশ জযানকত পযাকি নযা, তযাই তযাকদি 
রনজস্ রসধেযান্ত যনওয়যাি জন্ তযাকদি প্কয়যাজনীয় তথ্ যদওয়যা ভযাি। এটি 
আিও রনকদ্শ �কি যে আপরন সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি রনজস্ মতযামত এবং িযায়ক� সম্যান �কিন এবং রব যাস �কিন। 
See: UN Police Gender Toolkit (UN. Department of Peace 
Operations - DPO/ DPET/Integrated Training Service, 2015).

আচিকণ পরিবত্ন আনকব নযা।
9

ঞ্দ্তীয়বোর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িওয়ো (কসক�ন্োঞ্র
ঞ্ি�টিমোইকজশন)

•  পুরিকশি সযাকথ  সযাক্যা �যাকিি সময়, সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ 
থযা�যা নযািী বযা যমকয়কদি প্যায়ই থযারমকয় যদওয়যা েকত পযাকি এবং/
অথবযা শুরু �িকত বকিকত পযাকি, যস �ী বিকত চযায় যস সম্প-
য�্ অনমুযান �িযা েকত পযাকি, আকিযাচনযা ব  �কি যদওয়যা েকত 
পযাকি, বযা রবরভন্ন যিযাক�ি �যাকে তযাি রনে্যাতকনি গল্প বযাি বযাি 
বিকত েকত পযাকি;

•  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা যমকয়কদি মতযামত, 
রব যাস, রচন্তযাভযাবনযা এবং আকবগক� প্যায়ই সম্যান �িযা েয় নযা 
(সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা যমকয়কদি �যান্নযা থযামযাকত 
বযা শযান্ত েকত বিযা েয়);

•  সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা যমকয়ক� সম্পণূর্ূকপ তযাি 
গল্প বিযাি, যশযানযাি এবং তযাি গল্পটি সঠি�ভযাকব যি�ি্ �িযা 
এবং তযাি ক্মতযা, বয়স, বরুধেবরৃত্� পরিপ তযা এবং যবক়ি উঠযা 
অনেুযায়ী তযাি চযারেদযা এবং উকদ্গ প্�যাশ �িকত সক্ম েওয়যাি 
জন্ শযািীরি� স্যানসে পে্যাতি সুকেযাগ যদওয়যা েয় নযা।

10

অসৎ আেরণ

•  VAWG এি গুরুতি অপিযাকধি প্বণতযা সনযাক্ত�যািী অনসু যানী 
তথ্ প্যায়শই সম্প্রদযায় স্তকিি �ম�্ত্যাকদি সযাকথ ভযাগ �িযা েয় 
নযা েযািযা স্যানীয় মরেিযা এবং যমকয়কদি জর়িত থযাক�।

11

 স্যানীয় 
রবকলেষ�/রবকশষজ্কদি VAWG অপিযাকধি প্বণতযা যশয়যাি �িকত 
বিযাি �থযা রবকবচনযা �রুন;

•  রনকখযাজঁ মরেিযা এবং যমকয়কদি যক্করে, অভ্ন্তিীণ যেযাগযাকেযাকগি 
ব্থ্তযা রবরভন্ন মযামিযাি মকধ্ সংকেযাগগুরি সঠি�ভযাকব মিূ্যা-
য়ন �িকত রবি  ঘরযাকত অবদযান িযাকখ। বহু-অরধকক্রে জর়িত 
মযামিযাি যক্করে এই ধিকনি সংকেযাকগি অভযাব খুরবই সযাধযািণ 
এ�টি রবষয়।

12

৯  Inspired from The Honourable Wally T. Oppal, ‘FORSAKEN. 
The Report of the Missing Women Commission of Inquiry 
VOLUME IIB Nobodies: How and Why We Failed the Missing 
and Murdered Women Part 3, 4 and 5 (2012)’ at: https://
www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-
justice-system/inquiries/forsaken-vol_2b.pdf

১০  নযািী ও যমকয়কদি অবশ্ই তযাকদি গল্প বিযাি, তযাকদি �থযা যশযানযাি, 
তযাকদি গল্প সঠি�ভযাকব যি�ি্ �িযা এবং তযাকদি যেযাগ্তযা, বয়স, বরুধে-
বরৃত্� পরিপ তযা এবং যবক়ি উঠযা সংরিযান্ত ক্মতযা অনেুযায়ী তযাকদি চযারেদযা 
এবং উকদ্গ প্�যাশ �িযাি সুকেযাগ প্দযান �িকত েকব।

১১ See n. 9.
১২ Ibid.

ঞ্�ছু জোতীয় গকবষণোয় কদখো কগকছ কর  শতোংশ পর্ন্ত 
নোরী তোকদর জীব শোয় এ�জন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর �োছ কথক� 
শোরীঞ্র� এবং অথবো করৌন সঞ্িংসতোর সমিখুীন িকয়কছ।
ইউএন উইকমন �্যা স অ্যান্ র�গযািস: এরন্ং ভযাকয়যাকিন্স একগকনষ্ট উইকমন

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/forsaken-vol_2b.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/forsaken-vol_2b.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/forsaken-vol_2b.pdf
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ববষম্য

•  যেৌনতযাবযাদী ভযাষযা প্যায়ই দযারয়ত্ব পযািকনি সময় সে্ �িযা েয়, 
এমনর� নযািী ও যমকয়কদি উপরস্রতকত উ সযারেত �িযা েয় ।

প্রশক্ণ এবং রশক্যাি ঘযাররত (�যা�ঁ)

•  রবকশষযারয়ত ইউরনকরি অংশ নয় এমন পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মকধ্ 
প্যায়ই সেযানভূুরতি অভযাব পরিিরক্ত েয়। উদযােিণস্রূপ, তযািযা 
জযাকন নযা �খন রনরদ্ষ্ট প্  রজজ্যাসযা �িযা ব  �িকত েকব বযা 
রবষয় পরিবত্ন �িকত েকব;

•  পুরিশ তযাকদি রনকজি বযা সরেংসতযাি রশ�যাি এবং যবকঁচ েযাওয়যা 
নযািী ও যমকয়কদি অব্ক্ত যেযাগযাকেযাকগি প্রত েকথষ্ট মকনযাকেযাগ 
যদয় নযা;

•  সযাক্যা �যাকিি সময়, পরি যাি, সেজ ভযাষযা েকথষ্ট ব্বেযাি �িযা 
েয় নযা, এবং য�যাকনযা অপরিরচত পদ স্পষ্ট �িযাি যচষ্টযা �িযা 
েয় নযা।

•  �ম কদি রনকদ্শযাবিী/প্ গুরি যবযাঝযাি এবং উত্ি যদওয়যাি সময় 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়িযা যে চ্যাকিঞ্জ/প্রতব �তযাি 
সম্খুীন েয় তযা সনযাক্ত �িযা এবং যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ তযাকদি 
যেযাগযাকেযাগ চযারেদযাি সযাকথ রনকজকদি মযারনকয় যনওয়যাি জন্ পুরিশ 
পে্যাতি মকনযাকেযাগ যদয় নযা এবং প্রশরক্ত নয়।; 

•  VAWG-এি সযাকথ জর়িত গুরুতি অপিযাকধি তদন্ত সম্পক�্ 
নযািী এবং অন্যান্ সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি সযাকথ তথ্ ভযাগযাভযারগ 
�কি যনওয়যাি যক্করে পুরিশক� েরতযা স্পষ্টবযাদী েওয়যা উরচত 
ততরযা  স্পষ্টবযাদী নয়; তযা সক্বিও, তদন্তক� এরগকয় যনওয়যাি জন্ 
তদন্ত�যািীকদি র�েু তথ্ রনকজকদি �যাকে িযাখকত েয়। েযাইকেযা�, 
অপিযাধীক� ধিযা এবং এ�জন নযািীক� গুরুতি অপিযাকধি 
রশ�যাি েওয়যা যথক� আর�যাকনযাি যেৌথ িকক্্ি মকধ্ েথযােথ 
ভযািসযাম্ িক্যাি রবষয়টি পুরিকশি রবকবচনযা �িযা উরচত।

13

স্করি্যাকন্ পুরিকশি সযাকথ ররেশ বেকিিও যবরশ �যাজ �িযাি 
অরভজ্তযাি সম্পন্ন অরভজ্ ব্রক্ত রেকসকব, অবসিপ্যাতি রচ� ইন্স-
যপ ি গ্যােযাম যগযাক ন সে�ম সে পুরুষকদি সংসৃ্করত পে্কবক্ন 
যশকষ যদকখকেন যে েখন তযািযা নযািী বযা যমকয়কদি প্রত অনপুেুক্ত 
আচিণ �িকত যদকখন তখন তযািযা �থযা বকিন নযা। েযািযা রনে্যাতন 
এবং সরেংসতযাি সযাক্ী রেি তযাকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি সময়, 
গ্যােযাম প্যায়শই যে  শব্দগুরিি সযাকথ পরিরচত েকয়রেি তযা েি 
‘আরম জযানতযাম র�েু ঘরকত চকিকে।  �কি, অবসিপ্যাতি রচ� 
ইন্সকপ ি গ্যােযাম যগযাক ন ‘দশ্�কদি পধেরত’ বযা ‘বযাই ্যান্যাি 

১৩ ইরবি

অ্যাকপ্যাচ’
14

-এি মকতযা পন্যা উন্নয়কনি জন্ পরি�ল্পনযা �কিকেন, 
এবং যসইসযাকথ এমন যপ্যাগ্যামগুরি েযা এমন পরিরস্রত দ্তরি �িকত 
সযােযাে্ �িকব যেখযাকন চ্যাকিরঞ্জং পরিরস্রতি মকুখযামরুখ েকি ভযাি 
মযানকুষিযা ইরতবযাচ� পদকক্প রনকত পযাকি। অবসিপ্যাতি রচ� ইন্স-
যপ ি গ্যােযাম যগযাক ন এি বযাই ্যান্যাি অ্যাকপ্যাচ সম্পক�্ অরধ� 
তকথ্ি জন্ নীকচ বসে-৩ যদখুন। 

সং ো এবং �ো�োকমো

ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযায় যেযাগযাকেযাগ এ�টি মিূ রবষয়। 
ইএসরপকত উকলেখ �িযা েকয়কে যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় যসবযা প্দযান প্ররিয়যা শুরু েয় 
তযাকদি �থযা যশযানযা এবং তযাকদি পরিবত্নশীি ন্যায়রবচযাকিি চযারেদযা 
যবযাঝযাি মযাধ্কম েযাকত তযাকদি সমস্যা �যাে্�িভযাকব সমযাধযান �িযা 
েযায়।

সেযানভূুরতশীি, রনিকপক্ এবং অন্তভ্ুরক্তমিূ� পধেরতকত স্পষ্ট এবং  
প্কবশযারধ�যািকেযাগ্ (অ্যাকসেসকেযাগ্) তথ্ প্দযান �িযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি রবচযাি ব্বস্যাি সযাকথ তযাকদি 
সমৃ্পক্ততযাি রবষকয় জ্যাত রসধেযান্ত রনকত সক্ম �িকত পযাকি। এি 
মকধ্ িকয়কে তযাকদি এই মকম ্আ স্ত �িযা যে রবরভন্ন ন্যায়রবচযাি 
পরিকষবযা সংস্যা এবং রবচযাি প্ররিয়যাি বযাইকিি যস িসমকূেি সযাকথ  
তথ্ ভযাগযাভযারগ ও যেযাগযাকেযাকগি যক্করে তযাকদি যগযাপনীয়তযা এবং 
ব্রক্তগত সুিক্যা অগ্যারধ�যাি রভরত্কত রনরচিত �িযা েকব।

সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি এবং পুরিকশি 
মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি এ�টি নীরতগত এবং সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ 
থযা�যা য�রন্দ্র� সংসৃ্করত রবচযাি চযাওয়যাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি 
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি যে ঝঁুর�ি সম্খুীন েকত েয় তযা 
�মযাকত অবদযান িযাখকত পযাকি।

15

১৪  অবসিপ্যাতি রচ� ইন্সকপ ি গ্যােযাম যগযাক ন এবং �যার কভটিং মযাইন্স 
ইউক�-এি বত্মযান পরিচযািক�ি ‘বযাই ্যান্যাি অ্যাকপ্যাচ’সম্পক�্ আিও 
তকথ্ি জন্ যদখুন  www.grahamgould.com

১৫  Essential services package for women and girls subject to 
violence : Core Elements and Quality Guidelines (United 
Nations Joint Global Programme on Essential Services for 
Women and Girls Subject to Violence, 2015).

ঞ্বিোগ-ব্যোপী িোগোিোঞ্গ �রো দোঞ্য়ত্ব এবং ঞ্বিোগ, 
সমিখুসোঞ্রর �ম্�ত্ো এবং তোকদর ত োবিোয়�কদর মকি্য 
বঞ্ি্ত করোগোকরোগ এবং সিকরোঞ্গতো পঞু্লশ সংস্োগুঞ্লকত 

�োকজর পঞ্রকবশক� সোিোরণ উ ঞ্তর ঞ্দক� পঞ্রেোঞ্লত �কর।
ইউকিযাকপ রনিযাপত্যা ও সেকেযারগতযা সংস্যা (OSCE)

http://www.grahamgoulden.com/
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বক্স-  

প্রঞ্তকরোকির বোইটে্যোন্োর অ্যোকপ্রোে �ী

প্থযাগতভযাকব, সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি পন্যাগুরি অপিযাধীকদি এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি �যাকজি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি। 
এ�টি বযাই- ্যান্যাি পন্যা প্থকম এই বযাইনযারি (েু ) পধেরতক� 
অপসযািণ �কি েযা ব্রক্তকদি ব ু , সেপযা , প্রতকবশী, টিম-যমর, 
�যাকজি সে�ম  বযা পরিবযাকিি সদস্ রেসযাকব রচর ত �কি েযািযা 
অন্কদি রবরুকধে/বযা দ্যািযা সংঘটিত েওয়যা রনে্যাতন প্রতকিযাকধ ভূরম�যা 
িযাকখ।

VAWG-এি যক্করে, সরেংসতযা প্রতকিযাকধি এই পধেরতটি যেকিকদি 
এবং পুরুষকদি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি, অপিযাধী বযা স যাব্ অপিযাধী 
রেসযাকব নয়, বিং ক্মতযাপ্যাতি দশ্� রেসযাকব েযাকদি অপমযানজন� 
সে�ম কদি যমযা�যাকবিযা �িযাি এবং রনে্যারততকদি সেযায়তযা �িকত 
ক্মতযা িকয়কে। এ�ইভযাকব, মকিিটি  নযািীকদি ও যমকয়কদি উপি 
দরৃষ্ট রনবধে, েয়িযারন, ধষ্ণ, এবং রনে্যাতকনি রশ�যাি বযা স যাব্ 
িক্্ রেসযাকব নয়, বিং ক্মতযাপ্যাতি দশ্� রেসযাকব েযািযা রনে্যারতত 
সে�ম কদি সমথ্ন �িকত পযাকি এবং অপমযানজন� �যাজ যমযা�যারবিযা 
�িকত পযাকি। যসশনগুরি, য�যান রসধেযান্ত (িযায়) েযা়িযাই, ব্রক্তক� তযাকদি রনজস্ আচিকণি প্রত�িকনি মযাধ্কম ‘ আত্-সমযা-
যিযাচনযা’- �িকত বযাধ্ �িকব৷

এই পধেরতি িক্্ য�বি মযানষুকদি যশখযাকনযা নয় যে �ীভযাকব আরিমকণি ঘরনযাস্কি েস্তকক্প �িকত েয়। এটি স�ি স্তকিি 
সে�ম কদি সংসৃ্করতকত সযামযারজ� রনয়ম পরিবত্ন �িযাি এ�টি য�ৌশি। এটি �িযাি জন্, এই পধেরতটি মযানষুকদি এ�টি 
ঘরনযাি আকগ, চিযা�যািীন বযা পকি আপরত্জন� আচিকণি রবরুকধে �থযা বিকত উ সযারেত �কি। এটি এ�টি এ� সকঙ্গ �যাজ 
�িযাি (সে�ম ) সংসৃ্করত প্রতষ্যা �িকত সেযায়তযা �িকব যেখযাকন যেৌনতযাবযাদী রনে্যাতন এবং অন্যান্ আপরত্জন� আচিণক� 
ভুি এবং অগ্েণকেযাগ্ রেসযাকব যদখযা েয়। রবকশষ �কি যেকিকদি এবং পুরুষকদি জন্, এই রনে্যাতনক� পুরুষকত্বি এবং সযামযারজ� 
রনয়ম-�যানকুনি  রবরুকধে এ�টি িঙ্ঘন রেসযাকব যদখযা েয়।

এই পধেরতি রশক্যাগত দশ্নটি সযামযারজ� ন্যায়রবচযাকিি রশক্যাি মকধ্ অন্তরন্রেত িকয়কে েযা রব যাস �কি যে   প্ভযাবশযািী বযা রবকশষ 
সুরবধযাপ্যাতি যগযাষ্ীি সদস্কদি অপমযানজন� আচিকণি রবরুকধে সযামযারজ� রনয়মগুরিক� চ্যাকিঞ্জ এবং পরিবত্ন �িকত প্কত্ক�িই 
ভূরম�যা িকয়কে। ব্রক্তি সমযাকজি �যাকে প্ত্যাশযা িকয়কে এই দশ্ন যসই অরধ�যািগুরিক�ও স্ী�ৃরত যদয়।

পধেরতটি আমযাকদি সমযাকজ রবদ্মযান ইরতবযাচ� রনয়ম সম্পক�্ আকিযাচনযাক� সমথ্ন �কি। আকিযাচনযাি সুকেযাগ প্দযান �িযা েকি 
ব্রক্তকদি তযাকদি সে�ম  ও যনরওয়যাক�্ি অন্ সদস্কদি ইরতবযাচ� মকনযাভযাব এবং দরৃষ্টভরঙ্গ ভযাগযাভযারগ নযা �িযাি রবষয়টি সনযাক্ত 
�িকত সক্ম �িকব। রনে্যাতন প্রতকিযাধ �িযা আমযাকদি স�কিি দযারয়ত্ব।

পধেরতটি রবকশষ �কি যেকিকদি এবং পুরুষকদি সরেংসতযা প্রতকিযাকধ জর়িত �িযাি জন্ এমন এ�টি �যাঠযাকমযাগত আকিযাচনযাি 
সুকেযাগ প্দযান �িকব েযা অন্ পুরুষকদিও এই �যাকজ সম্পকৃ্ত �িকত সেযায়তযা �িকব। যেকি এবং পুরুষকদি এমন পরিকবকশ 
অনশুীিন এবং �যাে্রিম বযাস্তবযায়কনি সুকেযাগ যদওয়যা েয় যেখযাকন তযািযা অন্যান্ পুরুষকদি �যাে যথক� সে�ম ি সমথ্ন এবং 
উ সযাে পযায়।

এ�টি অরতরিক্ত িক্্ েি মযানষুক�  রনর য় দশ্� যথক� ক্মতযারয়ত এবং সররিয় েকত সযােযাে্ �িযা এবং এইভযাকব েয়িযারন, 
রনে্যাতন বযা সরেংসতযাি সযামযারজ� গ্েণকেযাগ্তযাি পরিবত্কন অবদযান িযাখযা। 

See www.mvpstrat.com for links to the website of Dr Jackson Katz. 

দ্যা যমন্টিস ইন ভযাকয়যাকিন্স রপ্কভনশন (‘MVP’) যপ্যাগ্যাম েি এ�টি রব  যনতৃস্যানীয় প্মযাণ-রভরত্� বযাই ্যান্যাি যপ্যাগ্যাম েযা 
এ�টি বযাই ্যান্যাি যপ্যাগ্যাকমি উপকিযাক্ত বণন্যা অনসুিণ �কি। এটি মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র, েুক্তিযাজ্ এবং সুইকিকন স�িভযাকব ব্বেযাি 
�িযা েকচ্।

MVP যপ্যাগ্যামটি সু্কি এবং ইউরনভযারস্টি পে্যাকয় VAWG প্রতকিযাকধ যসইসযাকথ এগুরি এবং রভন্ন অবস্যায় অন্যান্ ধিকনি সরেংসতযা 
যিযাকধ সযােযাে্ �িযাি জন্ ব্বেযাি �িযা েয়।

http://www.mvpstrat.com
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অপিযাধ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/বযঁাচযাকদি সযাকথ পুরিশ সংস্যাগুরিক�
আিও ভযািভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িকত সেযায়তযা �িযাি জন্, 
জযারতসংঘ সুপযারিশ �কিকে যে অপিযাধ এবং ক্মতযাি অপব্বেযা-
যিি রশ�যািকদি জন্ ন্যায়রবচযাকিি যমৌরি� নীরতমযািযাি যঘযাষণযায় 
রনধ্যারিত নীরতগুরি আইন প্কয়যাগ�যািী দ্যািযা প্চযাি এবং সম্যান 
�িযা েকব।

অপিযাধ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
সযাকথ পুরিশ সংস্যাগুরিক� আিও ভযািভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িকত 
সেযায়তযা �িযাি জন্, জযারতসংঘ সুপযারিশ �কিকে যে অপিযাধ এবং 
ক্মতযাি অপব্বেযাকিি রশ�যাি (১৯৮৫) নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
ন্যায়রবচযাকিি যমৌরি� নীরতগুরিি যঘযাষণযাপকরে রনধ্যারিত নীরতগুরি 
আইন প্কয়যাগ�যািীকদি দ্যািযা প্চযাি এবং সম্যান জযানযাকত েকব৷ 

এই প্ররিয়যায় সযােযাে্ �িযাি জন্, ইউএনওরিরস রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি পধেরতকত সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি যচষ্টযা �িযাি সময় পুরিশ সংস্যাগুরিি 
জন্ অসংখ্ রুিস (সিঞ্জযাম) সিবিযাে �কিকে। উদযােিণস্রূপ, 
সযাক্যা �যাি গ্েকণি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি যক্করে, নযািীি রবরুকধে সরেংসতযাি 
�যাে্�িী পুরিশী প্রতররিয়যা সম্পর�্ত   ২০১০ ে্যান্ব�ু

16

 এবং 
নযািী এবং যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযায় �যাে্�িী প্রসর�উশন 
প্রতররিয়যা সম্পর�্ত ২০১৪ ে্যান্ব�ু যদখুন.

17

VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি রশশু/ যবকঁচ থযা�যাকদি সযাকথ 
যেযাগযাকেযাকগি পরিকপ্রক্কত, ক ঞ্নং কপ্রোগ্রোম অন দ্যো ঞ্ টকমটি 
অ� েোই  ঞ্ি�টিমস এন্  েোই  উইটকনস অ� োইম �র 
ল এন�স্কমটি অঞ্�ঞ্শয়োলস এর ওপর ইউএনওঞ্িঞ্স-ইউএ-
নআইঞ্সইএ� (UNODC-UNICEF) ২০১৫

18

 সযাকিি এর করৌথ 
ম্যোনয়ুোল এ ঞ্ি োকরশন অ� কবঞ্স� ঞ্প্রঞ্ পলস অ� জোঞ্টেস 
�র ঞ্ি�টিমস অ� ক্োইম এন্ অ্যোঞ্বউজ অ� পোওয়োর 

১৬  Essential services package for women and girls subject to 
violence : Core Elements and Quality Guidelines (United 
Nations Joint Global Programme on Essential Services for 
Women and Girls Subject to Violence, 2015).

১৭  See section on updated guidance on interviewing victims in 
the ‘Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence 
against Women and Girls (UNODC, UN Women, 2014).  

১৮  UNODC Training Programme on the Treatment of Child Victims 
and Child Witnesses of Crime for Law Enforcement Officials 
(2015). 

(সরেংসতযাি রশ�যাি রশশুক� জর়িত �িযাি সময় অপিযাধ এবং 
ক্মতযাি অপব্বেযাকিি রশ�যািকদি জন্ ন্যায়রবচযাকিি যমৌরি� 
নীরতি যঘযাষণযা) সংরিযান্ত যঘযাষণযা �যাে্�ি �িযাি যক্করে আইন 
প্কয়যাগ�যািীি জন্ স্পষ্ট রনকদ্শনযা প্দযান �িযা েকয়কে।

19

এই ম্যানযু়যাি এবং রনকদ্রশ�যাগুরি খুব দি�যািী �যািণ এগুরি 
আন্তজ্যারত� মযান অনেুযায়ী সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয় এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি রশশুকদি সম্পক�্ স্পষ্ট সংজ্যা প্দযান য�কে 
(নীকচি সযািণী-১ যদখুন)। এই স্পষ্টতযা আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা 
এবং পুরিশ সংস্যাগুরিক� বঝুকত সেযায়তযা �িকব যে তযািযা �যাকদি 
সযাকথ জর়িত, এবং তযাই তযাকদি সযাকথ �ীভযাকব যেযাগযাকেযাগ স্যাপন 
�িযা উরচত।

উদযােিণস্রূপ, েরদ এ�জন অল্পবয়সী যমকয়ক� যেৌন রনে্যাতকনি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা বকি রব যাস �িযা েয়, তযােকি তযাকদি জন্ 
রশশুকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যাি জন্ রবকশষ প্রশক্ণ প্যাতি এ�জন 
যপশযাদযাি �কিনরস� ঞ্বকশষক র মোি্যকম সোক্ষোৎ�োর কনওয়ো 
এ�টি সোিোরণ ঘটনো। 

উপকি উরলেরখত জযারতসংঘ-অনকুমযারদত নরথ দটুিি মযাধ্কম 
প্চযারিত সযাধযািণ বযাত্যাটি ে ি সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ মে্যাদযা, সেযানভূুরত এবং সম্যাকনি সযাকথ 
আচিণ �িযা উরচত। তযািযা ন্যায়রবচযাকিি প্ররিয়যায় প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেস) পযাওয়যা এবং তযািযা যে ক্রতি সমু্খীন েকয়কে তযাি 
জন্ জযাতীয় আইন দ্যািযা প্দত্ তযা ক্রণ� প্রত�যাি পযাওয়যাি 
অরধ�যাি িযাকখ।
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VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি মে্যাদযাি প্রত
সমকবদনযা জযানযাকনযা এবং সম্যান রনরচিত �িযাি এ�টি মিূ উপযাদযান 
েি এই মকম ্তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা যে �ীভযাকব রবচযাি 
প্ররিয়যায় �যাে্�ি যসবযা প্দযান রনরচিত �িযা েকব। সরেংসতযাি 
রশ�যাি ও যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি �যাে যথক� সরত্�যাকিি 
সম্রত চযাওয়যাি এ�টি ধযািযাবযারে� অভ্যাস তদকন্তি য�ন্দ্ররব-
ন্কুত সরেংসতযাি রশ�যাি ও যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি িযাখযাি 
যক্করে গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকব এবং রবচযাি প্ররিয়যায় তযািযা 
সম্যারনত যবযাধ �িকব ও অথ্পূণভ্যাকব জর়িত থযা�যাি অনভূুরত 
পযাকব।

রভএির উরজ (VAWG)-এি �ম�্যাকণ্ড প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
পুরিকশি এরযা যবযাঝযা গুরুত্বপূণ ্যে সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী এবং 
যমকয়কদি সম্রত প্দযাকনি ক্মতযা য�ক়ি যনওয়যাি মযাধ্কম তযাক� 
রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি পথ প্শস্ত েয়। এটিও 

১৯  The United Nations Economic and Social Council adopted in its 
resolution 2005/20 of 22 July 2005 the Guidelines on Justice 
in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime.  

২০  See n. 18.

অঞ্�স, রোস্তো বো আদোলত করখোকনই কিো�  
নো ক�ন  কিো�র্�র করোগোকরোগ আস্ো বতঞ্র 

�কর, স্ তো ঞ্নঞ্চিত �কর এবং পোর ঞ্র� দ্ধো 
ও সিোনিূুঞ্তর পঞ্রকবশ গকড কতোকল।
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িক্ণীয় যে তযাি সম্রত জযানযাকনযাি ক্মতযা য�ঁক়ি যনওয়যা স বত
সরেংসতযাি যপেকন ব়ি ভূরম�যা পযািন �কিরেি যেটিি জন্ রতরন 
প্যাথরম�ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়রেকিন।

মযানকুষি মে্যাদযা, অন্তভ্ুরক্ত এবং স্চ্তযাি প্রত ধেযা জযানযাকত 
�ীভযাকব সম্রত রনরচিত �িযা গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �কি তযা 
যবযাঝযা পুরিরশংকয় যমৌরি� �যাজ।

21

সম্রতি অভযাব েখন যেৌন সরেংসতযা এবং যেৌন-রভরত্� 
অপিযাকধি মিূ �যািণ েয় তখন পুরিকশি �যাকে এই সম্পক�্ স্পষ্ট 
ধযািণযা থযা�যাও সমযান গুরুত্বপূণ।্ যেৌন সরেংসতযা েি এমন এ� 

২১  See ‘Community-Oriented Policing in United Nations 
Peace Operations Manual. Strategic Guidance Framework 
for International Police peacekeeping’ (UN Department of 
Peacekeeping Operations Department of Field Support, 2018).

ধিকণি যেৌন �যাে্রিম যেখযাকন  সেসযা সম্রত যদওয়যা েয় নযা। এটি 
এ�টি রববযারেত দম্পরতি মকধ্সে সমস্ত পরিরস্রতকত এ�ই ভযাকব 
প্কেযাজ্ েওয়যা উরচত। সম্রতমিূ� যেৌন সম্প�্ েি উভয় ব্রক্তি 
মকধ্ েযা পেকন্ি মযাধ্কম ঘরকে তযাকত উভয়ই সম্ত রেকিন এবং 
তযাকদি পেন্ মকতযা �যাজ �িযাি স্যাধীনতযা ও ক্মতযা আকে।

22

যেৌন সম্পক�্ি যক্করে সম্রত র� এবং য�মন যশযানযায় তযা যবযাঝযাি
জন্ ইউএন উইকমন এ�টি খুব দি�যািী রনকদ্রশ�যাি যসর প্দযান 
�কিকে (বসে-৪):

২২  ধষ্ণ এবং যেৌন রনপী়িন র�?  যমকট্যাপরিরন পুরিশ ইউক�  
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/rsa/
rape-and-sexual-assault/what-is-rape-and-sexualassault/

কটঞ্বল-    

জোঞ্তসংকঘর ঞ্নকদ্শনো অনরুোয়ী সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এর সং ো

অপরোি এবং ক্ষমতোর অপব্যবিোকরর সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োরকদর 
জন্য ন্যোয়ঞ্বেোকরর কমৌঞ্ল� নীঞ্তমোলোর কঘোষণো অনসুোকর 
( ) ‘ সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর  িল

ঞ্শ  ঞ্ি�টিমস এবং উইটকনস অব ক্োইম ( ) সম্পঞ্�্ত 
ঞ্বষকয়র ঞ্বেোর সংক্োন্ত ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো অনসুোকর ‘সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর ঞ্শ   এবং সোক্ষী  িল

সদস্ িযাষ্ট্রগুরিি মকধ্ ক্মতযাি অপিযাধমিূ� অপব্বেযাকিি রনকষধযা-
জ্যামিু� আইনগুরিসে �যাে্�িী য�ৌজদযারি আইন িঙ্ঘন �কি এমন 
�যাকজি �কি ব্রক্তিযা, ব্রক্তগতভযাকব বযা সরম্রিতভযাকব, শযািীরি� 
বযা মযানরস� আঘযাত, মযানরস� েন্ত্রণযা, অথ্ননরত� ক্রত বযা তযাকদি 
যমৌরি� অরধ�যাকিি উকলেখকেযাগ্ ক্রতসে ক্রতি সম্খুীন েকয়কেন। 

অপিযাধীক� রচর ত �িযা, যগ্তিযাি �িযা, রবচযাি �িযা বযা যদযাষী 
সযাব্স্ত �িযা এবং অপিযাধী রবকবচনযা �িযা রনরব্কশকষ এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাকিি মকধ্ পযারিবযারি� সম্প�্ রনরব্কশকষ এই যঘযাষণযাি অধীকন 
এ�জন ব্রক্তক� সরেংসতযাি রশ�যাি রেসযাকব রবকবচনযা �িযা যেকত 
পযাকি। 

প্কেযাজ্ যক্করে “সরেংসতযাি রশ�যাি” শব্দটিি সযাকথ আিও অন্তভ্ুক্ত 
েকব সিযাসরি সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা ব্রক্তি ঞ্নজস্ পঞ্রবোর 
বযা রনভ্িশীি ব্রক্ত এবং েযািযা ক্রতগ্স্ ব্রক্তকদি দদ্ুশযায় সেযায়তযা 
�িকত বযা রশ�যাি েওয়যা প্রতকিযাধ �িকত েস্তকক্প �িযাি সময় 
ক্রতগ্স্ েকয়কেন।

অপিযাকধ তযাকদি ভূরম�যা রনরব্কশকষ অথবযা অরভেুক্ত অপিযাধী 
বযা অপিযাধীকদি দকিি রবচযাকি ১৮ বেকিি �ম বয়সী, েযািযা 
‘সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ঞ্শ ’ বযা সঞ্িংসতোর সযাক্ী তযািযা।

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োকরর তথ্য পোওয়োর অঞ্ি�োর রকয়কছ।  
মোমলো সম্পক�্ অবঞ্িত ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিণ এবং ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন 
�রোর জন্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� মোমলোর রথোরথ 
তথ্য এবং িোলনোগোত�ৃত  তথ্য কপকত িকব। ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিকণ 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিক� জঞ্ডত �রো �রো িকল তোরো 
ক্ষমতোঞ্য়ত িয় এবং তোকদর ঞ্নকজর জীবন ঞ্নয়ন্ত্রণ �রকত 

সক্ষম িয়।
ইউএন পুরিশ যজন্যাি রুির�র, ২০১৫

রখন এ�জন ব্যঞ্তি স্োিীনিোকব এবং  
কস্ োয় ঞ্�ছু �রোর জন্য এ�টি োত ঞ্সদ্ধোন্ত 

গ্রিন �কর তখন তোক� সমিঞ্ত বকল। রঞ্দ কজোর 
�কর,  মঞ্� কদঞ্খকয়, বল প্রকয়োগ �কর, কিোঁ�ো 
ঞ্দকয়, প্রতোরণো �কর, বো িুল তথ্য উপস্োপকনর 
মোি্যকম �োকরো �োছ কথক�  সমিঞ্ত কনওয়ো িয় 

তোিকল কসটিক� সমিঞ্ত বলো রোকব নো। 
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যেৌন সম্পক�্ি যক্করে য�যানরযা সম্রত এবং য�যানরযা সম্রত নয়
যস সম্পক�্ এ�টি দঢৃ় যবযাঝযাপ়িযাি মযাধ্কম, পুরিশ �রথত যেৌন 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ �যাে্�িভযাকব 
যেযাগযাকেযাগ �িকত আিও শরক্তশযািী অবস্যাকন থযা�কব। আিও 
সুরনরদ্ষ্টভযাকব বিকত যগকি, এটি সযাক্যা �যাকিি সময় অরতরিক্ত 
আরিমণযাত্� নযা েকয় এ�জন ব্রক্তি রবরুকধে সংঘটিত অ-সম্-
রতমিূ� যেৌন �যাে্রিকমি স যাবনযা সনযাক্ত �িকত সক্ম েকত 
পুরিশক� সংকবদনশীিতযা প্দশ্ন �িকত সেযায়তযা �িকব। এ�টি 
আনষু্যারন� অরভকেযাগ �িযাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি ও যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা যে  যনরতবযাচ� অরভজ্তযাি (রদ্তীয় বযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাকিি) সম্খুীন েয় তযা প্শরমত �িকত সযােযাে্ 
�িকব।

দ্ক  যেৌন সরেংসতযাি নরথপরে এবং তদন্ত সম্পর�্ত আন্তজ্যারত� 
যপ্যাকরযা�ি: অপিযাধ বযা আন্তজ্যারত� আইন িঙ্ঘন রেসযাকব যেৌন 
সরেংসতযাি নরথপকরেি উপি যসিযা অনশুীিন (২০১৭) রশ�যাি 
সংকবদনশীি যেযাগযাকেযাকগি সযাকথ জর়িত ভযাি অনশুীিকনি আিও 
উদযােিণ প্দযান �কি

দ্ক  যেৌন সরেংসতযাি নরথপরে এবং তদকন্তি আন্তজ্যারত� যপ্যাকরযা�ি: 
অপিযাধ বযা আন্তজ্যারত� আইন িঙ্ঘন রেসযাকব যেৌন সরেংসতযাি 

নরথপকরেি উপি যসিযা অনশুীিন (২০১৭) এ সরেংসতযাি রশ�যাি 
সংকবদনশীি যেযাগযাকেযাকগি সযাকথ জর়িত ভযাি অনশুীিকনি আিও 
উদযােিণ প্দযান �কি (বসে-৫ যদখুন):

VAWG-কত সোডো কদওয়োর সময় 
�োর্�রিোকব করোগোকরোকগর জন্য মলূ 
ব্যবস্োপনোগত দক্ষতো

উপকি যেমনটি আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, আন্ততঃব্রক্ত� দক্তযাগুরি
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়, সে�ম  �ম�্ত্যা, 
অধস্তন, ি্যারঙ্ং এ ত্ন �ম�্ত্যা, সম্প্রদযাকয়ি সদস্, অন্যান্ 
রবভযাগ এবং এখরতয়যাকিি সযাকথ �যাে্�িভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িযাি 
জন্ গুরুত্বপূণ ্এবং �যাে্�ি পুরিরশংকয়ি জন্ আদযািত ব্বস্যা 
গুরুত্বপূণ।্ ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং এি মকত যেযাগযাকেযাকগি মকধ্ 
িকয়কে সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ রমকশ েযাওয়যা, তযাকদি মতযামত ও ধযািনযা 

২৩  ‘When it comes to consent, there are no blurred lines’, UN 
Women, November 18, 2019 https://www.unwomen.org/en/
news/stories/2019/11/feature-consent-no-blurred-lines

 
বক্স   
ইউএন উইকমন  রখন সমিঞ্তর �থো আকস, তখন ক�োন অ ষ্ট করখো থোক� নো
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উদ্যমী •  সম্রত উ সযাকেি  জযায়গযা যথক� আকস। �কি ‘নযা’ সূচ� রবষয়  যখযাজঁযাি পরিবকত্, রনরচিত �রুন যে যসখযাকন 
সররিয় ‘ে্যা’ঁ িকয়কে৷

•  েরদ আপনযাি সঙ্গী সম্ত েন, র�  তযাকদি যদকখ রচরন্তত বযা অরনরচিত মকন েয়, তযােকি তযািযা সম্রত রদকচ্ন 
নযা।

• ‘নযা,’ বযা ‘আরম জযারন নযা’ এবং নীিবতযা সম্রত নয়।

অবোকি কদওয়ো 
ির

•  চযাপ েযা়িযাই সম্রত রদকত েকব। ে্যা ঁবিযাি জন্ �যাউক� প্কিযারচত �িযা, যজযাি �িযা বযা হুমর� যদওয়যা ঠি� নয়।

•  আপরন েরদ অজ্যান েন বযা পরিবরত্ত মযানরস� অবস্যায়- যেমন মযাতযাি বযা উচ্চ মযারেযায় মদ্প, থযা�কি আপরন 
সম্রত রদকত পযািকবন নযা।

অবগত •  আপনযাি �যাকে সমস্ত তথ্ থযা�কি য�বি আপরন য�যান র�েুকত সম্রত রদকত পযাকিন। উদযােিণস্রূপ, েরদ 
এ�জন অংশীদযাি েরদ যেৌনতযাি সময় সুিক্যা ব্বস্যা ব্বেযাি �িযাি �থযা বকি েরদ তযা নযা �কি, তযােকি যসরযা 
সম্রতমিূ� যেৌনতযা নয়।

•  সম্রত উমেকু্ত এবং পূণ ্েকত পযাকি নযা েরদ জর়িত য�যাকনযা পক্ �ম বয়সী েয়। তযাই বযাি্রববযাে এ�টি অস-
ম্রতমিূ� �যাজ।

ঞ্নঞ্দ্ষ্ট •  সম্রত রনরদ্ষ্টতযাি জন্ অনমুরত যদয়।

•  আপরন এ�টি রবষকয় সম্রত যদওয়যাি অরধ�যািী েকত পযাকিন এবং অন্টি নযাও রদকত পযাকিন। আপরন এ�রদন 
চু ন বযা স্পশ্ �িকত সম্রত রদকত পযাকিন এবং পকিি রদন নযাও রদকত পযাকিন। আপরন সম্ত েকবন র� নযা তযা 
আপনযাি উপি রনভ্ি �কি এবং এটি আপরন চযাইকিই যে য�যান সময় পরিবত্ন �িকত পযাকিন।

ঞ্বপরীতমখুী •  সম্রত প্ত্যােযাি �িযা যেকত পযাকি। আপরন যে য�যাকনযা সময় আপনযাি মন পরিবত্ন �িকত পযাকিন. এবং এমনর� 
দম্পরতকদি মকধ্ েযািযা আকগ যেৌন সম্প�্ �কিকে তযাকদি জন্ও সম্রত গুরুত্বপূণ ্।

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/feature-consent-no-blurred-lines
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/feature-consent-no-blurred-lines
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যশযানযা এবং তযাকদি উপি এমনভযাকব �যাজ �িযা েযাকত পুরিকশি
�মক্্মতযা এবং পরিকষবযা সিবিযাকেি উন্নরত েয়।
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পূকব্ি অধ্যায়গুরিি মকতযা, UNPOL যজন্যাি রুির�র (২০১৫), 
অগয্ানযাইকজশন �ি রসর�উরিটি অ্যান্ য�যা-অপযাকিশন ইন ইউকিযাপ 
(OSCE) এি পুরিশ-পযাবরি� পযার্নযািরশপ দ্তরিকত ভযাকিযা 
অনশুীিন, দ্য োকটঞ্জ� গোইকি  ক মওয়ো�্ �র ইটিোরন্যো-
শনোল পঞু্লশ ঞ্পসঞ্�ঞ্পং (SGF)

25

 এবং দো গোইি লোইন �র 
ইঞ্টিকগ্রটিংকজন্োর কবইজি িোকয়োকল  ইটিোরকিনশন ইন ঞ্িউ-

২৪  Communication: Engagement and communication. UK College 
of Policing, at: https://www.app.college.police.uk/app-content/
engagement-and-communication/communications/

২৫  ইন্টযািন্যাশনযাি পুরিশ রপসর�রপং (SGF) এি জন্ প্ণীত ্যাকররজ� 
গযাইকিন্স য মওয়যাক�্ি িক্্ েি জনরনিযাপত্যা রবধযান, পুরিশ সংস্কযাি 
এবং প্যাকদরশ� পুরিশ পরিকষবযাগুরিকত সেযায়তযাি জন্ আিও ধযািযাবযারে�, 
সযামঞ্জস্পূণ ্পধেরতি মযাধ্কম জযারতসংকঘি পুরিশ শযারন্তিক্যাি �যাে্�যারিতযা 
বযা়িযাকনযা।

ম্যোঞ্নকটঞ্রয়োন এ�শন (২০১৫)সে জযারতসংকঘি অন্যান্ নরথ
দ্যািযা অনপু্যারণত  েকয় এই দক্তযাগুরি রচর ত েকয়কে।
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রন্রিরখত মিূ �মক্্মতযা দক্তযাি অ-সমূ্পণ ্তযারি�যাটি পুরিশ 
ম্যাকনজযািিযা উকলেখ �িকত পযাকিন েখন প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম িযা রভএির উরজ (VAWG) –এি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী 
ও যমকয়কদি সযাকথ সঠি�ভযাকব যেযাগযাকেযাগ �কি, তযাকদি সযাকথ ঘকর 
েযাওয়যা ঘরনযা রবস্তযারিত ভযাকব শুকন, রনিযাপত্যাি অনভুুরত রনরচিত 
�কি, তযাকদি পরিবত্নশীি ন্যায়রবচযাকিি চযারেদযাগুরিি উপি গুরুত্ব 

২৬  See Box 1 in Chapter 11 ‘Interviewing’ of the International 
Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual 
Violence in Conflict. Best Practice on the Documentation of 
Sexual Violence as a Crime or Violation of International Law 
2nd Edition: Sara Ferro Ribeiro and Danaé van der Straten 
Ponthoz on behalf of the UK Foreign & Commonwealth Office, 
March 2017.

২৭  Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions 
in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and 
aiding recovery (Inter-Agency Standing Committee, 2015). 

বক্স-  

করোগোকরোকগর সময় ঞ্� �রো রোকব এবং ঞ্� �রো রোকব নো
26

ঞ্� �রো রোকব ঞ্� �রো রোকব নো

•  সোক্ষোৎ�োর গ্রিণ�োরীর প্রঞ্ত আপনোর সম্পণ্ূ মকনোকরোগ ঞ্দন 
এবং সঞ্ক্য় কশোনোর িঞ্ঙ্গ ব্যবিোর �কর তোক� কদখোন  দ্ধোশীল 
কেোকখর করোগোকরোগ রোখুন, মোথো নোডোন বো ম  বলনু এবং 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীক� �থো রোখকত উৎসোঞ্িত �রুন।

•  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীক� ক�োকনো বোিো ছোডোই স্োিীনিোকব 
�থো বলকত ঞ্দন  

•  শোন্ত থোকুন এবং আপনোর ঞ্নকজর আকবগক� সোক্ষোত�োর প্র-
ঞ্ক্য়োয় প্র�োশ �রকত কদকবন নো  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী বো 
কমকয়কদর ঘটনো প্র�োকশর গঞ্ত এবং �ী পঞ্রমোন প্র�োশ �রো 
িকয়কছ তো ঞ্নয়ন্ত্রণ �রোর অনমুঞ্ত ঞ্দন

•  সো নো প্রদোন �রুন এবং সিোয়� কিোন এবং আ োস প্রদোন �রুন

•  ষ্ট, সিজ ও উ তুি প্র  প্রণয়ন �রুন   এ�বোকর এ�টি প্র  
ঞ্জ োসো �রুন

•  পঞ্র োর সিজ িোষো ব্যবিোর �রুন এবং ক�োন অপঞ্রঞ্েত শব্দ 
ষ্ট �রকত িুলকবন নো

•  ঘটনোর সবকেকয় �ঠিন ঞ্দ�গুঞ্ল স্ী�োর �রুন এবং ব্যোখ্যো 
�রুন ক�ন এই ঞ্ববরণগুঞ্ল প্রকয়োজন - রঞ্দ কসগুঞ্ল িকয় থোক�

•  অব্যতি (অ-কমৌঞ্খ�) করোগোকরোকগর ঞ্দক� মকনোকরোগ ঞ্দন  �খন 
ঞ্নঞ্দ্ষ্ট প্র  ঞ্জ োসো �রো ব  �রকত িকব বো ঞ্বষয় পঞ্রবত্ন 
�রকত িকব তো জোননু

•  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীর মতোমত, ঞ্ব োস, ঞ্েন্তোিোবনো এবং 
আকবগক� সমিোন �রুন-তোক� �ো ো থোমোকত বো শোন্ত িকত 
বলকবন নো।

• সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীক� বোিো কদওয়ো

• বোরবোর এ�ই প্রক র পনুরোবঞৃ্তি �রুন  

•  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীক� তোর ঞ্নর্োতকনর গ টি  ঞ্ি  
ঞ্ি  মোনকুষর �োকছ পনুরোবঞৃ্তি �রো

•  রোগোঞ্ন্বত িওয়ো বো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীক�  �থো 
বলকত বোি্য �রো  

• সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষীর ঞ্দক� তো�োন  

•  অঞ্ব োস, ঘণৃো, ঞ্বরঞ্তি, িতোশো, রোগোঞ্ন্বত িওয়ো বো িো ো 
খোওয়োর অঞ্িব্যঞ্তি প্র�োশ �রো

•  িরুন আপঞ্ন জোকনন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সোক্ষী ঞ্� বলকত 
েোন

•  সোক্ষোৎ�োর বো সোক্ষোৎ�োকরর সমোপনী পকব্ তোডো কডো 
�রো। 

https://www.app.college.police.uk/app-content/engagement-and-communication/communications/
https://www.app.college.police.uk/app-content/engagement-and-communication/communications/
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আকিযাপ �কি এবং যগযাপনীয়তযা ও ব্রক্তগত রনিযাপত্যা রনরচিত
�িযাি মযাধ্কম ক্মতযায়ন রনরচিত �িকত চযান। ব্বস্যাপ�কদি এরযা 
রনরচিত �িযা উরচত যে প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা রন্রিরখত 
রবষয়গুরি �িকত সক্ন:

প্রোপ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্যতো) (শোসন, 
তদোরঞ্� এবং জবোবঞ্দঞ্িতোর দঞৃ্ষ্টক�োণ কথক�)

•  VAWG যেযাগযাকেযাকগি রনয়রমত রিকপযাট্িং রনরচিত �রুন এবং 
স্যানীয় য �কেযা যািসে েযািযা মযানরব� সেযায়তযা প্দযান �কি 
তযাকদি �যাকে এ�যারধ� পধেরত এবং ভযাষযা ব্বেযাি �কি  রি-
যপযার্গুরিি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেসকেযাগ্তযা) রনরচিত �রুন 
(যেমন য ইি (অ িযা প়িকত পযাকি); ব়ি মদু্ণ; ইশযািযা 
(সযাইন) ভযাষযা; সেকজ প়িযা েযায় এমন ভযাষযা, সিিী�ৃত বযাত্যা 
যপ্িণ যেমন রপক যাগ্যাম এবং েরব; ইত্যারদ। .)

পঞ্রকষবোগুঞ্লর পঞ্র� নো, বোস্তবোয়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে�-
কিো োরকদর �োর্�র করোগোকরোগ এবং অংশগ্রিণ

•  রব যাস গক়ি যতযািযা এবং বজযায় িযাখযাি িকক্্ নযািী  এবং 
রশশুকদি দিগুরিি সযাকথ �যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ বজযায় িযাখযা। এি 
মকধ্ এই ধিকনি যগযাষ্ী এবং তযাকদি আকশপযাকশি সম্প্রদযাকয়ি 
সযাকথ সময় �যারযাকনযা, রনয়রমত পযাকয় যেঁকর রেি, রনয়রমত দ্বঠ�, 
প্রতররিয়যা চযাওয়যা, সমীক্যা পরিচযািনযা, �রমউরনটি য�যািযাম এি 
সভযা আকয়যাজন �িযা, উচ্চ স্তকিি সমথ্ন পযাওয়যা এবং উপেুক্ত 
প্রতররিয়যা অন্তভ্ুক্ত েকত পযাকি;

•  ক্রতগ্স্ত যগযাষ্ীক� VAWG এি প্বণতযা এবং প্রতররিয়যা সম্পক�্ 
অবরেত �িযাি জন্ যেযাগযাকেযাগ বজযায় িযাখযাি প্ররিয়যায় আপনযাি 
ভূরম�যা রচর ত �রুন এবং প্রতররিয়যা জযানযান।

অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো (খোপ খোইকয় েলো)

•  শযািীরি� ভযাষযা বঝুুন এবং মকনযাকেযাগ রদন, যগযািমযাকিি মকতযা 
রব যারন্তগুরি এর়িকয় চিনু, য�যানও রবষকয় সংস্কযাি এবং রনকজি 
রসধেযান্তক� এ�পযাকশ সরিকয় িযাখুন, সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও 
যমকয় সম্পণূ ্গল্পটি বণন্যা �িযাি পকিই শুধুমযারে সুস্পষ্ট ভযাকব 
তথ্ জযানযাি জন্ এবং শব্দযান্তরিত  বযা পুনিযায় বিকত বিযাি 
�যািকন তথ্টি সঠি�ভযাকব যবযাঝযা যগকে র�নযা তযা পিীক্যা �িযাি 
জন্ প্  রজজ্যাসযা �রুন;
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•  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ ঘকর েযাওয়যা অপ-
িযাকধি ধিকণি উপি রনভ্ি �কি সম্প্রদযাকয়ি সদস্িযা পুরুষ 
ও মরেিযা পুরিশ �ম�্ত্যাকদি প্রত রভন্নভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত 
পযাকি যসই রবষয়টি উপিরব্ধ �রুণ এবং মযারনকয় রনন;

•  �রমউরনটি য�যািযাম বযা অনরুূপ যেযাগযাকেযাকগি গরত প্�ৃরতক� 
যবযাঝযাি যচষ্টযা �রুন এবং মযারনকয় রনন েযাকত স�কিি �থযা 
যশযানযা েযায়। এই রবষকয় সকচতন সকচতন থযা ন যে ব়ি সমযাকবকশ 
শুধুমযারে রনরদ্ষ্ট যগযাষ্ীি যিযাক�িযা �থযা বিকত পযাকি, অন্িযা, 
রবকশষ �কি দব্ুি যগযাষ্ী, যেমন মরেিযা এবং রশশুিযা নীিব 
থযা�কত পযাকি। পরিকবকশি উপি রনভ্ি �কি রবরভন্ন পধেরতি 
প্কয়যাজন েকত পযাকি।
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উপরতুিতো

•  সররিয়ভযাকব শুননু। এি অথ্ েি রেরন �থযা বিকেন তযাি উপি 
দরৃষ্ট রনবধে �িযা এবং েযা বিযা েকচ্ তযা ব্যাখ্যা ও মিূ্যায়ন �িযাি 
আকগ তযাি অরভজ্তযা যবযাঝযাি যচষ্টযা �িযা।
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যশযানযা এবং যবযাঝযাি
পরিবকত্ এ�জন ব্রক্ত েযা বকি তযা ব্যাখ্যা �িযা রবপিীতমখুী 
েকত পযাকি �যািণ এটি স বত য যাতযা তযাকদি রনজস্ সংস্কযাি/
অরভজ্তযাি রভরত্কত ‘ব্যাখ্যা’ �িকব। 

•  বযাচ্চযাকদি সযাকথ এমন ভযাকব তথ্ যশয়যাি �রুন েযাকত তযািযা 
বঝুকত পযাকি, রবকশষ �কি যি�যাকিি ও অন্যান্ মিূ তথ্ যেন 
রশশু-বযা ব েয়;

•  বযাত্যা দ্তরি এবং  প্চযাকিি য�ৌশিগুরিকত স্যানীয় নযািী, যমকয়, 
পুরুষ এবং যেকিকদি  েুক্ত �রুন (প্কয়যাজকন আিযাদযাভযাকব) 
েযাকত তযা বয়স, রিঙ্গ এবং সযাংসৃ্করত�ভযাকব উপেুক্ত েয়; 

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি এবং সম্প্র-
দযাকয়ি সদস্কদি প্রত সেযানভূুরত যদখযান, রবকশষ �কি েযািযা 

২৮  UN Police Gender Toolkit 2015. UN. Department of Peace 
Operations - DPO/ DPET/Integrated Training Service, at: 
http://repository.un.org/handle/11176/387374

২৯ Ibid.
৩০  ইরবি

 অঞ্িপরোমকশ্র উক কশ্য কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর গ , ছঞ্ব বো 
�কটোগ্রো� ব্যবিোর �রোর সময় করোগোকরোকগর স�ল ক�ৌশল 
পঞ্রেোলনোর সময় অবশ্যই কগোপনীয়তো এবং তথ্য সরুক্ষোর 

মোনদ  কমকন েলকত িকব।
ইউএন পুরিশ যজন্যাি রুির�র, ২০১৫

�োর্�র করোগোকরোগ জনসোিোরকণর েোঞ্িদোর অনরুোয়ী 
পঞ্রকষবো সরবরোিক� আ�ৃঞ্ত প্রদোন �কর। পঞু্লশ করিোকব 
করোগোকরোগ �কর কসগুঞ্ল ঞ্বঞ্ি  স দোকয়র েোঞ্িদো এবং 

প্রকয়োজনীয়তোর সোকথ আনপুোঞ্ত� িওয়ো উঞ্েত কর কসবোগুঞ্ল  
তোরো পঞ্রকবশন �রকব।
ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং
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সযামযারজ�ভযাকব প্যারন্ত�। সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি
সযাকথ সেযানভূুরতশীি আচিণ �িকি তযািযা আিও যবরশ স্যাচ্ন্্ 
যবযাধ �িকব এবং তদন্ত�যািীকদি �যাকে তযািযা যে মময্ারন্ত� ঘরনযাি 
অরভজ্তযা অজ্ন �কিকে যসই পরিরস্রত সম্পক�্ সঠি� তথ্ 
অনসু যাকন সক্ম �িকব।

ঞ্নরোপতিো-ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন এবং ঞ্নরোপতিো 
পঞ্র� নোয় অগ্রোঞ্ি�োর কদওয়ো

• সযাধযািণ রনিযাপত্যা এবং VAWG এি ঝঁুর� হ্যাস সম্পক�্ রবরভন্ন 
সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ সকচতনতযা বরৃধে �িযা; 

•  মযামিযা যশষ নযা েওয়যা পে্ন্ত এবং �ি্যাণ সুিরক্ত নযা েওয়যা 
পে্ন্ত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী এবং যমকয়কদি সযাকথ 
যেযাগযাকেযাকগি রবরভন্ন চ্যাকনি  দ্তরি �রুন এবং বজযায় িযাখযা;

কর�োকরল এবং সমন্বকয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং 
সংস্োগুঞ্লর সোকথ সংকরোগ স্োপন �রো 

রখন পঞু্লশ নোরীকদর ঞ্নরোপদ রোখোর ঞ্বষকয় পরোমশ্ কদয়, 
তখন ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব কর এটি এমনিোকব পোলটোকনো িকয়কছ 

রো তোকদর কদোষোকরোপ �রোর পরোমশ্ কদয় নো
নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ এবং অপিযাধ �রমশনযাি (2018) অর�কসি অথ্যায়কন 

রমকসযারজরন যের রিযাইম ইভযািকুয়শন রিকপযার্

বক্স-  
প্রঞ্তব ী VAWG-এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদরক� জঞ্ডত �রোর জন্য ঞ্� �রো রোকব এবং ঞ্� �রো 
রোকব নো
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ঞ্� �রো রোকব নো ঞ্� �রো রোকব

যদযাভযাষী, বযা  সেযায়তযা �ম , অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািী  বযা 
পরিবযাকিি সদস্কদি মযাধ্কম �থযা বিকবন নযা।

ব্রক্তি দরৃষ্ট প্রতব �তযা থযা�কিও মখু যদকখ তযাি সযাকথ 
সিযাসরি �থযা বিনু। 

প্থকম অনমুরত নযা রনকয় ব্রক্তি চিযাচকিি সিঞ্জযাম স্পশ্ 
�িকবন নযা।

প্রতবযাি দরৃষ্ট প্রতব ী ব্রক্তি সযাকথ �থযা বিযাি সময়, 
প্থকম রনকজক� তযাি সযামকন উপস্যাপন �রুন (যেমন 
“অর�সযাি X �থযা বিকেন”)।

এ�জন প্রতব ী ব্রক্তি যেযাগযাকেযাকগি দক্তযাক� অবমিূ্যায়ন 
�িকবন নযা। বণ প্রতব ী ব্রক্তও এ�টি �িম/যপরন্সি 
এবং এ�টি �যাগজ রদকয় �যাে্�িভযাকব যেযাগযাকেযাগ �িকত 
পযাকি।

বণ এবং যেযাগযাকেযাগ প্রতব ী ব্রক্তি যেযাগযাকেযাগ �িযাি 
সময় প্থকম তযাক� রজজ্যাসযা �রুন যে তযাি পরিরচরত 
এম  য�যান যদযাভযাষী আকে র� নযা েযাক� যস রব যাস �কি 
এবং তযাক� যস এই প্ররিয়যায় জর়িত েকত চযায় র� নযা?

এ�জন ব্রক্তক� ‘অক্ম’ রেকসকব উকলেখ �রুন। «আপনযাি 
মত যিযা�” এই ধিকণি বযা অন্যান্ এ�ই ধিকণি বযা�্যাংশ 
ব্বেযাি �িকবন নযা েযা এ�জন ব্রক্তটিক� অন্ ব্রক্ত যথক� 
আিযাদযা �িকত পযাকি। 

ব্রক্তক� নযাম ধকি িযা ন। 

অনধে্তযা প্�যাশ �িযা েযাকব নযা। অন্ মযানকুষি চযারেদযা বঝুকত েকব। 

যনরতবযাচ� প্  যেমন “আপনযাি র� সমস্যা?” বযা “আপরন 
র� সবসময় এমন রেকিন?” রজজ্যাসযা �িযা। 

ইরতবযাচ� প্  রজজ্যাসযা �রুন যেমন “আপরন র� 
রবরভন্ন �যাে্রিকম য�যান অসুরবধযাি সমু্খীন েন?” অথবযা 
“অথ্পূণভ্যাকব অংশগ্েণ �িযাি জন্ আপনযাি র� থযা�বযাি 
জযায়গযা প্কয়যাজন আকে?

ধকি রনন সব প্রতব ী ব্রক্ত েযাত যমিযাকত পযাকি নযা। েযাত রমিযাকনযাি জন্ আপনযাি েযাত এরগকয় রদন। তযাক� 
প্থকম রজজ্যাসযা �রুন এরযা ঠি� আকে র�নযা, অথবযা দরৃষ্ট 
শরক্ত �ম থযা�যা ব্রক্ত, যে েযাত যদখকত পযাকি নযা, তযাক� 
েযাত বযারিকয় রদকয় জযানযান । 

অনমুযান �রুন যে স�ি প্রতব ী ব্রক্তকদি সযােযাকে্ি 
প্কয়যাজন, এবং আপরন জযাকনন র�ভযাকব সযােযাে্ �িকত েয়।

এ�জন ব্রক্ত সযােযাে্ রনকত চযান র�নযা এবং আপরন 
�ীভযাকব সযােযাে্ �িকত পযাকিন তযা রজজ্যাসযা �রুন।

৩১	 যমযািকদযাভযায় ইউএন উইকমন যপ্যাগ্যাম ম্যাকনজযাি একিনযা িযারতও  এবং মযানবতযা ও অন্তভ্ুরক্ত দ্যািযা অনপু্যারণত https://www.hi-us.org/
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• VAWG প্রতকিযাকধি যমৌরি� বযাত্যাগুরিক� যস ি-রনরদ্ষ্ট সম্প্র-
দযাকয়ি মকধ্ প্চযাকি এবং সকচতনতযা বরৃধেমিূ� �যাে্রিকম অন্তভ্ুক্ত 
�রুন;; 

•  সকচতনতযা বরৃধেমিূ� �যাে্রিকম প্রতকিযাধ, সরেংসতযাি রশ�যাি/ 
যবকঁচ থযা�যা নযািী এবং যমকয়কদি অরধ�যাি (যসবযা প্দযান এবং 
সম্প্রদযাকয়ি স্তকি যগযাপনীয়তযা িক্যাসে), ঝঁুর� সম্পক�্ য�যাথযায় 
জযানযাকত েকব এবং VAWG-এি যসবযা �ীভযাকব পযাওয়যা (অ্যাকসেস) 
েযায় যস সম্পক�্ স�ি তথ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে এটি রনরচিত �রুন;

•  স্যানীয় পুরুষ ও যেকিকদি VAWG এি রবরুকধে �থযা বিযাি 
রবষকয় আকিযাচনযায় সররিয়ভযাকব জর়িত থযা�কত উ সযারেত �রুন।

তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো

•  েরদ VAWG এ প্স্তযারবত পুরিকশি পদকক্পগুরি পুরিশ েযা �িকব 
বকি আশযা �িযা েয় তযােকি নযািী পুরিশ �ম�্ত্যা এবং সম্প্রদযা-
যয়ি নযািীকদি �যাে যথক� মতযামত রনন।  

•  স্যানীয় পে্যাকয় VAWG এ সযা়িযা যদবযাি ক্মতযা এবং যি�যাকি-
যিি উপযায় সম্পক�্  েযািনযাগযাদ�ৃত তথ্ সংগ্ে এবং সংিক্ণ 
�রুন এবং মিূ য �কেযা যািকদি সযাকথ যসই তথ্ সররিয়ভযাকব 
ভযাগযাভযারগ (যশয়যাি) �রুন েযাকত তযািযা সেযায়তযা/প্রতররিয়যাি 
জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি উপেুক্ত 
চ্যাকনকি  পযাঠযাকত পযাকি। 

অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো

•  তথ্-আদযান-প্দযাকনি মযানদণ্ডগুরি প্কয়যাগ �রুন েযা যগযাপনী-
য়তযা িক্যা �িকব এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি পরিচয় যগযাপন িযাখকব। এি মকধ্ জরুরি অবস্যাি 
প্যাথরম� পে্যায় অন্তভ্ুক্ত থযা�কব েখন পরিকষবযাগুরি সীরমত 
আ�যাকি প্দযান �িযা েকয় থযাক�।

অত্যোবশ্য�ীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী 
পঞু্লকশর জন্য কর�োকর  সেূ�  
করোগোকরোগ

ন্যায়রবচযাি এবং পুরিরশং পরিকষবযাগুরি সম্পক�্ তথ্ সেজ এবং 
প্কবশযারধ�যািকেযাগ্ (অ্যাকসেসকেযাগ্) েওয়যাক� ESP যেযাগযাকেযাকগি 
মিূ উপযাদযান রেসযাকব সুপযারিশ �কি। এই রবষকয়, পুরিশ এি 
যেযাগযাকেযাকগি এ�টি সুস্পষ্ট উকদেশ্ থযা�যা উরচত েযাকত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি মে্যাদযা এবং সম্যাকনি িরক্ত। 
এি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ 
চিমযান পুরিশ যেযাগযাকেযাকগি পযাশযাপযারশ ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�-
তযায় তযাকদি অংশীদযািকদি সযাকথ রনয়রমত এবং �যাে্�ি যেযাগযাকেযাগ 
অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত।

এই মিূ উপযাদযানগুরিক� রচর ত �িযাি জন্, সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি যক্করে ন্যায়রবচযাি এবং সেযায়তযা 
পরিকষবযাগুরি সব্যারধ� প্ভযাব রনরচিত �িযাি জন্ ESP এগুরিি 
র�েু সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং �যাে্রিকম প্স্তযাব �কিকে। এই সযাধযািণ 
দ্বরশষ্ট্ এবং �যাে্রিমগুরি রদ্তীয় অধ্যায়তঃ ‘ম্যাকনজযাি এবং টিম 
রিিযাি রেসযাকব পযাথ্�্ দ্তরি �িযা’ যত তযারি�যাভুক্ত �িযা েকয়কে: 

রবচযাি ব্বস্যা জকু়ি VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযায়ন �িযাি জন্ ESP-এি সযাধযািণ 
দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিমগুরিক� �ীভযাকব VAWG-যত সযা়িযা 
যদওয়যাি জন্ স্যানীয় যেযাগযাকেযাকগি য�ৌশিগুরিকত অন্তভ্ুক্ত �িযা 
যেকত পযাকি তযা যবযাঝযাি জন্ ে্যান্ব�ুটি র�েু সূচক�ি উদযােিণ 
প্স্তযাব �কিকে যেগুরি পুরিশ ম্যাকনজযািিযা উপরস্ত থযা�কি উকলেখ 
�িকত পযাকিন এবং েরদ নযা থযাক� তকব ত্ন �ম�্ত্যাকদি 
অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকিন।:

•  প্রোপ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্যতো)  স্যানীয় জন-
সংখ্যাি শত�িযা েযাি েযািযা VAWG-এি রশ�যাি/জীরবতকদি 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযাকন পুরিকশি ভূরম�যা সম্পক�্ পুরিকশি 
দ্যািযা উপিব্ধ তকথ্ স ষ্ট। যে য�যান সমীক্যায় সররিয়ভযাকব যসই 

েরব যসৌজকন্ ইউএন �করযা/মযাট্িন যপকির (টিমি যিক )

মোনুষ করিোকব ঞ্নকজকদরক�  
ঞ্বকবেনো �রকত েোয় কস জোঞ্তসতিোর 
নোকম তোকদর পঞ্রঞ্েত �রুন (অথ্োৎ, 

করোমো মোনুষকদর কক্ষকত্র, ঞ্�ছু িোষোয় এই 
জোঞ্তকগোষ্ীক� সং োঞ্য়ত �রোর জন্য কবশ 
�কয়�টি শব্দ ব্যবঞ্িত িয় করমন ঞ্জপঞ্স , 
সোইগোন , রো করোমো মোনুকষরো ববষম্যমূল� 
বকল মকন �কর এবং এঞ্ডকয় কজকত েোয়। 
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স�ি যগযাষ্ীগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত েযািযা সযাধযািণত প্যা-
রন্ত� বযা সরেংসতযাি যবরশ ঝঁুর� িকয়কে এরযা রনরচিত �িযাি জন্ 
যে তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা যেক�যান তথ্ই ব্যাপ�ভযাকব 
যবযাধগম্ এবং অন্তভ্ুরক্তমিূ�। এই সূচক� রবকবচনযা �িযাি জন্ 
তকথ্ি এ�টি গুরুত্বপূণ ্উ স েি নযাগরি� অরভকেযাগ েযা পুরিকশি 
আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাগক� সমস্যােুক্ত রেসযাকব রচর ত �কি।

•  অঞ্িকরোজনকরোগ্যতো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সসকরোগ্য-
তো)  পযারিবযারি� সরেংসতযা বযা IPV-এি মযামিযায় সযা়িযা যদবযাি 
আকগ তযাকদি �যাকে পযাঠযাকনযা তকথ্ি প্যাসরঙ্গ�তযা এবং সমকয়যা-
পকেযাগীতযায় স ষ্ট স্যানীয় পুরিশ �ম কদি প্রতররিয়যা যদওয়যাি 
শত�িযা েযাি। পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযাগুরিকত পুরিশ েথযা-
েথভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ এটি অপরিেযাে্ যে প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা যে য�যানও সযাংসৃ্করত� সমস্যা, রনরদ্ষ্ট প্-
যয়যাজন বযা পযারিবযারি� সরেংসতযাি জন্ পূকব্ যে ঠি�যানযায় পুরিশ 
উপরস্ত েকয়রেি এবং অপিযাধী রেংসযাত্� েকত পযাকি র�নযা যস 
সম্পক�্ সকচতন।

32

 �মক্্মতযা পরিমযাকপি যক্করে, রেি যদওয়যা

৩২  অভ্ন্তিীণ পুরিশ যেযাগযাকেযাগ সংরিযান্ত তথ্ রচর ত �িকত েকব এবং 
রেি পুরিশকদি ত এবং রনভ্ুিভযাকব গুরুত্বপূণ ্তথ্ প্দযান �িকত 
েকব। এই যক্করে �মক্্মতযাি উন্নরত পযারিবযারি� সরেংসতযাি প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি প্�ৃত এবং অনভূুত রনিযাপত্যা বরৃধে �িকব এবং 
যসইসযাকথ মযানরস� বযা শযািীরি� অক্মতযা বযা অন্যান্ রবকশষ প্কয়যাজকনি 
যক্করে তযাকদি আিও ভযািভযাকব প্স্তুত �িকব। See: ‘Measuring police 
performance in domestic and family violence (2008)’, Kiah 
Rollings and Natalie Taylor for Trends & issues in Crime and 
Criminal Justice No. 367 December 2008., Australian Institute 
of Criminology.

�ম�্ত্যাকদি রন�র  প্দযান �িযা তকথ্ি পে্যাতিতযাি রনয়রমত
পে্কবক্ণ প্কয়যাজন। তদন্ত�যািী মযামিযাি ব্বস্যাপ�কদি  সযাকথ 
সমবিয় �কি ইউরনর বযা রবভযাকগি  ব্বস্যাপ�কদি মযাধ্কম প্রত-
ররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি �যাে যথক� রনয়রমতভযাকব �মক্্মতযা  
সম্পক�্ তথ্ সংগ্ে �িযা উরচত। এটি ‘মন্তব্’ বযা মযামিযা �যাইি 
রিকপযাকর্ সুপযারিশ রেসযাকব অন্তভ্ুক্ত �িযা যেকত পযাকি। তথ্গুরিক� 
পিবত কত পুরিশসে অন্যান্ যসবযা প্দযান�যািী সংস্যাি �মক্্-
মতযাি মযাণ রনয়ন্ত্রকণি অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� সমবিয় প্ররিয়যায় 
সযাকথ েুক্ত �িকত েকব। 

•  উপরতুিতো  VAWG-এি যক্করে অসদযাচিকণি জন্ প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযা পুরিশ �ম�্ত্যাকদি রবরুকধে অরভকেযাকগি সংখ্যা, যে 
েযাকি অরভকেযাগগুরি স্যায়ী েয়, এই ধিকনি অরভকেযাকগি যক্করে 
শৃ িযাবধে অর�সযািকদি অনপুযাত। সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি জন্ সম্ত পরিকষবযা সিবিযাে উন্নরতি জন্ 
প্মযাকণি রভরত্ দ্তরি �িযাই এি প্থম �যাজ। নযািী জনসংখ্যাি 
সযাকথ �যাে্�ি আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাকগি যক্করে পুরিশক� য�যাথযায় 
উন্নরত �িকত েকব এবং ভযাি অনশুীিন গক়ি তুিকত েকব তযা 
পিীক্যামিূ�ভযাকব প্দশ্কনি মযাধ্কম পুরিশ ম্যাকনজযািকদি রনরচিত 
�িকত েকব যে তযাকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম িযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযায়কনি জন্ �যাজ 
�িকে েযাকত তযািযা পুনিযায়  রদ্তীয় বযাি রনে্যাতকনি রশ�যাি নযা 
েয় ।

UNAMID/Albert González Farran এি যসৌজকন্ েরব (দযাি�ুি অঞ্চি, সুদযান)
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•  ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্দন  েযািনযাগযাদ�ৃত VAWG এি
মযামিযা দযাকয়কিি (গত দইু সতিযাকেি মকধ্ আপকির �িযা েকয়কে) 
বনযাম যে মযামিযাগুরিি আিও তকথ্ি প্কয়যাজন (২ সতিযাকেি 
যবরশ) শত�িযা েযাি বযা অনপুযাত । এই তথ্ ব্বস্যাপ�-
যদি VAWG-এি মযামিযাগুরিি পরিমযাণ সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা 
�িকিও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ চিমযান 
যেযাগযাকেযাগ িক্যা নযাও েকত পযাকি। েযািনযাগযাদ �িযা েয় রন এই 
মযামিযাগুরিি আিও �কঠযাি পিীক্যা রনরিক্যা �িযা দি�যাি এই 
�যািকণ যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা অপ-
িযাধীি দ্যািযা পুনিযায় সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি �তরযা ঝঁুর�ি 
মকধ্ থযা�কত পযাকি তযা জযানযাি জন্; মযামিযাি সকন্েভযাজন ব্-
রক্তক� যগ্তিযাি �িযা েকয়কে র�নযা; পযারিকয় যগকে র� নযা; মরুক্তি 
জন্ রবকবচনযা �িযা েকচ্ র� নযা; অথবযা মরুক্ত যপকয়কে র� নযা 
এবং জযারমন বযা প্যাকিযাকি আকে, এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা পরিকষবযা প্কবশযা-
রধ�যাি (অ্যাকসেস) িকয়কে তযা জযানযাি জন্। তুিনযা �িযাি জন্ 
মযারস�, দ্রেমযারস� এবং বযারষ্� রভরত্কতও তথ্ সংগ্ে  �িযা 
প্কয়যাজন।,

•  অবঞ্িত সমিঞ্ত এবং কগোপনীয়তো এবং প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যো-
কক্সসকরোগ্যতো)  সংরলেষ্ট আইনগত রবষকয় ব্বস্যা যনওয়যাি সু-
রবধযাকথ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি এবং/অথবযা 
তযাকদি আইরন দিক� পুরিশ রিকপযার্ প্দযান �িযাি প্ররিয়যা রবদ্-
মযান িকয়কে এমন পুরিশ য শনগুরিি শত�িযা শতযাংশ যেখযান। 
এই প্ররিয়যা পরিকষবযা সংরিযান্ত তকথ্ি আদযান-প্দযাকনি জন্ 
দ্নরত�তযাি উপি রভরত্ �কি �িযা প্স্তুত �িযা উরচত (রবদ্মযান 
আইন অনসুযাকি), এই রবষয়গুরি সুস্পষ্ট �কি যে য�যান তথ্গুরি 
ভযাগযাভযারগ (যশয়যাি) �িযা যেকত পযাকি, �ীভযাকব এটি ভযাগযাভযারগ 
(যশয়যাি) �িযা েকব, �ীভযাকব এটি রনিযাপকদ সংিক্ণ �িযা েকব 
এবং এটি �যাি সযাকথ ভযাগযাভযারগ (যশয়যাি) �িযা যেকত পযাকি। 
পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সম্রত 
এবং যগযাপনীয়তযাি উপি যজযাি যদওয়যা উরচত।

•  �োর্�রী করোগোকরোগ এবং পঞ্রকষবোর পঞ্র� নো, বোস্তবো-
য়ন এবং মলূ্যোয়কন কটে�কিো োরকদর অংশগ্রিণ এবং সমন্ব-
কয়র মোি্যকম অন্যোন্য কস র এবং সংস্োগুঞ্লর সোকথ সংকরোগ  
রবচযাি পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ �যাে্�িভযাকব তথ্ 
ভযাগযাভযারগ �কি যনওয়যাি রবষকয় স্যানীয় পুরিশ �ম কদি সযাকথ 
জর়িত অন্যান্ সংস্যাক� রনকয় সমবিয় প্ররিয়যাি  উপি যেৌথ 
প্রশক্কণি সংখ্যা/প্রত বেি। যগযাপনীয়তযা এবং ব্রক্তগ� সুি-
ক্যাি রনরচিকতি প্কয়যাজনীয়তযাি মকধ্ সঠি�ভযাকব তথ্ ভযাগ �কি 
যনওয়যাি জন্ পুরিশ �ম কদি প্রশক্ণ যদওয়যা উরচত, প্কেযাজ্ 
যক্করে তথ্ প্�যাকশি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যনকয়কদি এবং/অথবযা রপতযামযাতযা/অরভভযাব� এবং আইরন 
প্রতরনরধি �যাে যথক� জ্যাত সম্রত রনরচিত �িযা উরচত, এবং 
যপ্যাকরযা�ি এবং যি�যাকিি প্ররিয়যা/পথগুরিক� সম্যান �িযা েযা 
ন্যায়রবচযাি পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ তকথ্ি সমকয়যাপকেযাগী 
এবং দক্ প্বযাে রনরচিত �কিন।

•  তথ্য সংগ্রি এবং তথ্য ব্যবস্োপনো  VAWG এি মযামিযা পরিচযা-
িন প্ররিয়যাি অংশ রেকসকব জনগকণি মতযামত এি উপি জরিপ 
�িযা প্কয়যাজন। ইউক� পুরিরশংকয়ি অরভজ্তযা উপি রনভ্ি 
�কি বিযা েযায় যে পুরিশক� পযারিবযারি� রনে্যাতকনি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ েযাওয়যা নযািী ও যমকয়কদি �যাে যথক� প্রতররিয়যা 
চযাওয়যাি জন্ আিও র�েু �িকত েকব। ইউক� সি�যাকিি পষৃ্-
যপযাষ�তযায় পরিচযারিত পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবরুকধে পুরিকশি 
প্রতররিয়যাি উপি এ�টি সমীক্যাি �িযা�ি অনেুযায়ী বিযা েকয়কে 
যে েরদ (পুরিশ) বযারেনী বঝুকত চযায় য�ন সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা র�েু নযািী ও যমকয়িযা তযাকদি সযাকথ জর়িত েকত 
অরনচ্যা প্�যাশ �কি তযােকি তযাকদি এ�টি সমরবিত প্কচষ্টযা পরি-
চযািনযা �িকত েকব েযাকত েযাকত তযািযা ক্রতগ্স্কদি চযারেদযা যমরযাকত 
�যাজ �িকত পযাকি এবং যস সমস্ জযায়গযায় উন্নরত প্কয়যাজন যসই 
জযায়গযাগুরি েযাইিযাইর �িকত পযাকি।

33

৩৩  The Police Response to Domestic Abuse: An update report, 
Her Majesty s Inspectorate of Constabulary and Fire and 
Rescue Services (HMICFRS), February 2019

রঞ্দ ব্যঞ্তি �থো বলকত নো পোকর,  
তোিকল এ�জন অনুবোদ� ঞ্নকয়োগ  

�রোর আকগ ঞ্জ োসো �রুন। 
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ক�স টেোঞ্ি
নটিংিোমশোয়োর পঞু্লশ নোরীকদর প্রঞ্ত সঞ্িংস 
আেরণক� ঘণৃোমলূ� অপরোি ঞ্িসোকব ঞ্বকবেনো �রো
২০১৬ সযাকি, নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ, ইউনযাইকরি র�ংিকমি
(ইউক�) প্থম পুরিশ বযারেনী েকয় ওকঠ েযািযা নযািী ও যমকয়কদি 
যেৌন রনে্যাতকনি ঘরনযা রিকপযার্ �িযাি অনমুরত রদকয়কে, সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সেযায়তযা প্দযান �কিকে 
এবং অরভেুক্ত অপিযাধীকদি তদন্ত �কিকে। েুক্তিযাকজ্ি অন্যান্ 
অংকশি জন্ এটিক� এ�টি পযাইির প্�ল্প রেসযাকব রবকবচনযা �কি, 
নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ ২০১৮ সযাকি প্�যারশত অগ্গরতি বযারে্� 
মিূ্যায়কনি সযাকথ নযািী এবং যমকয়কদি প্রত অকশযাভন আচিণক� 
ঘৃণযামিূ� অপিযাধ রেসযাকব রবকবচনযা �কি।

নীরত অনেুযায়ী, রমকসযারজরন যের রিযাইমক� সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে 
এই ভযাকব যে “ নযািীকদি প্রত পুরুষকদি মকনযাভযাব দ্যািযা অনপু্যারণত 
েকয় নযািীকদি রবরুকধে ঘরযাকনযা ঘরনযা েযাি মকধ্ শুধুমযারে নযািী 
েওয়যাি �যািকণ পুরুষকদি দ্যািযা নযািীকদি িক্্ �কি �িযা আচিণ 
অন্তভ্ুক্ত থযাক�।”

34

েুক্তিযাকজ্ি আইকন, ঘৃণযামিূ� অপিযাধ েি অপিযাধমিূ� আচিকণি 
এমন এ�টি রদ�  যেখযাকন অপিযাধী শ তযা দ্যািযা অনপু্যারণত েয় 
বযা সরেংসতযাি রশ�যাকিি অক্মতযা, জযারত, ধম,্ যেৌন অরভমখুীতযা 
বযা  তৃতীয় রিকঙ্গি পরিচকয়ি প্রত শ তযা প্দশ্ন �কি।

35

 ইউক�
রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স আিও উকলেখ �কিকে যে এ�টি 
ঘৃণযামিূ� অপিযাকধি মকধ্ যমৌরখ� রনে্যাতন, ভীরত প্দশ্ন, হুমর�, 
েয়িযারন, আরিমণ এবং গুন্যারম, যসইসযাকথ সম্পরত্ি ক্রত অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি। তকব, অপিযাধী এ�জন ব ু , পরিচে্যা�যািী বযা 
পরিরচত ব্রক্তও েকত পযাকি যে আরথ্� িযাকভি জন্ বযা অন্ য�যান 
অপিযাধমিূ� উকদেকশ্ সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়ি সযাকথ তযাকদি সম্প�্ক� �যাকজ িযাগযায়।
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ইংি্যান্, ওকয়িস এবং উত্ি আয়যািি্যাকন্ি পুরিশ বযারেনী বযারষ্� 
ঘৃণযামিূ� অপিযাকধি পযাচঁটি ধযািযা পে্কবক্ণ �কিকে েযাি মকধ্ 
িকয়কে অক্মতযা, রিঙ্গ পরিচয়, জযারত, জযারত বযা জযাতীয়তযা, ধম,্ 

৩৪  নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ লেীিতযােযারনক� ঘৃণযামিূ� অপিযাধ রেকসকব 
রনকদ্শ �কি।  BBC https://www.bbc.com/news/uk-england-
nottinghamshire-36775398

৩৫  এই সযাধযািণ সংজ্যাটি ২০০৭ সযাকি পুরিশ, রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স, 
রপ্জন সযারভ্স (বত্মযাকন ন্যাশনযাি অক�ন্যাি ম্যাকনজকমন্ট সযারভ্স) এবং 
য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা  এবং অন্যান্ সংস্যা দ্যািযা সম্ত েকয়রেি। 
See: Hate Crime, England and Wales, 2017/18 Statistical 
Bulletin 20/18 16 October 2018. Home Office Crime and 
Policing Statistics.

৩৬  Hate Crime. The Crown Prosecution Service (CPS) United 
Kingdom, at: https://www.cps.gov.uk/hate-crime

রব যাস বযা রব যাস এবং যেৌন অরভকেযাজন।
37

যমকট্যাপরিরন পুরিকশি
মকত, ঘৃণযাি উপযাদযাকনি প্মযাকণি প্কয়যাজন যনই। সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ ঘকর েযাওয়যা ঘরনযাটিক� ঘৃণযাি সযাকথ 
সম্পর�্ত বকি যবযাঝযাি প্কয়যাজন যনই �যািণ এটি েকথষ্ট েকব 
েরদ অন্ ব্রক্ত, এ�জন প্ত্ক্দশ  বযা এমনর� এ�জন পুরিশ 
�ম�্ত্যা মকন �কিন যে ঘরনযাটি ঘৃণযা সম্পর�্ত।
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এটি িক্ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে রমকসযারজরন যের রিযাইকমি উপি নটিং-
েযামশযায়যাি পুরিশ রবদ্মযান আইকন য�যান র�েু পরিবত্ন বযা য�যাকনযা 
র�েু  যেযাগ �কিরন, �যািণ এটি েুক্তিযাকজ্ি আইকনি অধীকন 
ইরতমকধ্ই রনধ্যারিত ঘৃণযামিূ� অপিযাধ সংজ্যাি সযাকথ সংগরতপূণ্।
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নটিংি্যোমশোয়োর পঞু্লশ নীঞ্তর অঞ্তঞ্রতি ববঞ্শষ্ট্য িল কর 
ঞ্মকসোঞ্জঞ্ন কিট ক্োইকমর অঞ্িরতুি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিরো 
এমন ঘটনোর ঞ্রকপোট্ �রকত পোকর রো ইউক� আইকনর অিীকন 
অপরোি ঞ্িসোকব ঞ্বকবঞ্েত নোও িকত পোকর এবং পঞু্লশ কসগুঞ্ল 
তদন্ত �রকব। নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশক� পিীক্যা �িকত েকব যে 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি �ীভযাকব 
সমথ্ন �িযা যেকত পযাকি বযা তযাকদি আবযাি িক্্বস্তুকত পরিণত 
েওয়যা যিযাধ �িকত র�েু �িযা যেকত পযাকি র�নযা।
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৩৭  নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ লেীিতযােযারনক� ঘৃণযামিূ� অপিযাধ রেকসকব রবকবচনযা 
�িযা েয়।  এখযাকন: https://www.bbc.com/news/uk-england-
nottinghamshire-36775398

৩৮  What is hate crime? Metropolitan Police United Kingdom, at: 
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/hco/
hate-crime/what-is-hate-crime/

৩৯  Six things we ve learned about misogyny as a hate crime 
(2016), Bates, L. for The Guardian, at: https://www.
theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/sep/22/six-
things-weve-learned-about-misogyny-as-a-hate

৪০  Nottinghamshire Police records misogyny as a hate crime,  
at: https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire- 
36775398

মঞ্িলোরো প্রোয়শই বদনঞ্ন্দন ঞ্িঞ্তিকত কর সমস্ আেরকণর 
সমিখুীন িন, তো এক�বোকরই অগ্রিণকরোগ্য এবং অত্যন্ত 

�ষ্টদোয়� িকত পোকর। এটি সোমঞ্গ্র� ঘণৃোমলূ� অপরোকির 
�োজ পঞ্রেোলনোর এ�টি অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ ঞ্দ� এবং এটি 

নটিংিোমশোয়োরক� সমস্ত মঞ্িলোকদর জন্য এ�টি ঞ্নরোপদ স্োন 
�কর তুলকব।

নটিংে্যামশযায়যাি পুরিকশি প্ধযান �নক বি সু্ র�শ (অবসিপ্যাতি)

https://www.facebook.com/nottspolice/
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.cps.gov.uk/hate-crime
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/hco/hate-crime/what-is-hate-crime/
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/hco/hate-crime/what-is-hate-crime/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/sep/22/six-things-weve-learned-about-misogyny-as-a-hate
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/sep/22/six-things-weve-learned-about-misogyny-as-a-hate
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/sep/22/six-things-weve-learned-about-misogyny-as-a-hate
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
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সকেতনতো বঞৃ্দ্ধ ও নোরী ও কমকয়কদরক� কসই সমস্ত আক্মণো-
� আেরকণর-করমন েয়িযারন-(ধযািযা ৪ বযা ৫ পযাবরি� অি্যাি 

অ্যা , অলেীি আরিমণ), রো তোরো অকন� সময় অপরোি ঞ্িকসকব 
ঞ্বকবেনো নোও �রকত পোকর, ঞ্বরুকদ্ধ ঞ্রকপোট্ �রকত উৎসোঞ্িত 
�রবোর জন্য এটি �রকত ঞ্বকশষিোকব গুরুত্বপণ্ূ।  সোিোরণিোকব 
অকন� নোরী  অপরোি (ঞ্বকশষত সঞ্িংসতো এবং করৌন অপরোি) 
সম্পক�্ �ম ঞ্রকপোট্ �কর থোক�ন এবং এটির প্রত্যোঞ্শত সঞু্বিো 
ঞ্ছল পঞু্লঞ্শং এর প্রঞ্ত নোরীকদর আস্ো বঞৃ্দ্ধ �রো এবং ঞ্রকপোট্িং 
এর িোর বঞৃ্দ্ধ িকতো।

নটিংি্যোমশোয়োর পঞু্লশ �ত্ৃ� অকশোিন আেরণ কমো�োকবলোয় 
ক�ৌশকলর এই পঞ্রবত্ন  �ী ঞ্রকপোট্ �রো করকত পোকর কস সম্পক�্ 
নোরীকদর িোরণোক� প্রিোঞ্বত �রকব। সম্প্ররত �কয়�টি উপ-ধযািযা 
েুক্ত �িযাি মযাধ্কম েুক্তিযাকজ্ পুরিশ বযারেনী ঘৃণযামিূ� অপিযাকধি 
রনজস্ সংজ্যা অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকি।
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�িস্রূপ, ঘৃণযামিূ� অপিযাধ রেসযাকব রমসরজরন যি�ি্ �িযা
পুরিশক� আিও রবশদ রচরে প্দযান �িকব যে এটি �ত ঘন ঘন, 
�খন এবং য�যাথযায় ঘরকে। এটি এ�টি অত্ন্ত দঢৃ় বযাত্যাও প্দযান 
�িকব যে পুরিশ দব্ু্বেযাকিি রবষয়টি গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা 
�িকব েযাি �কি নযািী ও যমকয়কদি এরগকয় আসকত এবং অপিযাকধি 
রিকপযার্ �িযাি যক্করে আত্রব যাস  বযা়িযাকব। সবকচকয়, মজযাি 
রবষয় েি, প্বরত্ত পুরিরশং এি অধীকন পযারিবযারি� রনে্যাতনক� 
রমসরজরন ঘৃণযামিূ� অপিযাধ রেসযাকব যি�ি্ �িযা েয়রন �যািণ এটি 
যমযা�যাকবিযা এি রনজস্ পধেরত িকয়কে।
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৪১  Nottinghamshire Police records misogyny as a hate 
crime, at: https://www.bbc.com/news/uk-england-
nottinghamshire-36775398

৪২  এটি পযারিবযারি� সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় স্যানীয় অংশীজনকদি সযাকথ we Í̄…Z 
পিযামশ্ এবং রসধেযান্ত তযাকদি মতযামত প্রত�রিত �িযাি মযাধ্কম �িযা 
েকয়কে।  

তযািপকিও, নটিংেযামশযায়যাকিি অরভজ্তযাি উপি রভরত্ �কি, যে
স�ি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি  ঘৃণযামিূ� অপিযাধ সম্পক�্ সযামযান্তম 
ব্রক্তগত ধযািণযা িকয়কে তযািযা নযািী ও যমকয়কদি যেৌনতযাবযাদী 
আচিকণি সযাকথ সম্পর�্ত অরভজ্তযাি বেৃত্ি উপিরব্ধ প্দশ্ন 
�কিকে। �কি, সমস্ত ধিকণি ঘণৃযামিূ� অপিযাকধি রশ�যাি নযািী 
ও যমকয়কদি প্রত ব্যাপ� সমকবদনযা এবং সেযানভূুরত প্দশ্ন �িযা 
েকয়কে এবং প্রশক্ণ �মসূ্রচি পিপিই ঘৃণযামিূ� অপিযাকধি রশ�যাি 
নযািী ও যমকয়কদি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি দ্যািযা প্দরশ্ত সেযানভূুরতি 
উপি স রষ্ট যবক়িকে এবং তযাকদি উপি রব যাস স্যারপত েকয়কে।
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িোল অনশুীলন  পঞু্লকশর ঘণৃোমলূ� অপরোি 
কমো�োকবলো নীঞ্ত ঞ্িকসকব ঞ্মকসোঞ্জঞ্নর 
উপর জনগকণর মলূ্যোয়ন  
২০১৮ সযাকি, নটিংেযামশযায়যাি পুরিশ ও অপিযাধ �রমশনযাকিি
�যাে্যািকয়ি অথ্যায়কন নটিংেযাম উইকমনস যসন্টযাি এি মযাধ্কম 
পরিচযারিত এ�টি মিূ্যায়কনি �িযা�ি যথক� যদখযা যগকে যে এই 
নীরতি প্রত জনগকণি উচ্চ মযারেযাি সমথ্ন িকয়কে। এই মিূ্যায়ন 
প্রতকবদকন উকলেখ �িযা েকয়কে �কিকে যে সমীক্যায় অংশগ্েণ�যা-
িীকদি মকধ্ ৮৭ শতযাংকশিও যবরশ মযানষু মকন �কিকে যে নীরত 
পরিবত্ন এ�টি ভযাি ধযািণযা রেি।
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নীরত সম্পক�্ জনসযাধযািকণি ইরতবযাচ� প্রতররিয়যা সক্বিও, নটিংে্যাম 
উইকমনস যসন্টযাি এবং পিীক্যামিূ� নীরতি সযাকথ জর়িত অন্যান্ 
যবসি�যারি অংশীদযািিযা জযাতীয় এবং আন্তজ্যারত�ভযাকব সযামযারজ� 
অনিযাইন রমরিয়যায় নীরত সম্পক�্ অস্ী�ৃরত এবং অপমযানজন� 
অপমযাকনি হুমর�সে রবরভন্ন ধিকণি রনে্যাতকনি রশ�যাি েকয়রেি। 

৪৩  নটিংেযামশযায়যাি পুরিকশি ত �যািীন রচ� �নক বি সুসযান্নযাে র�শ 
(২০২০) এি ব্রক্তগত পে্কবক্ণ।

৪৪  রমকসযারজরন যের রিযাইম পরিরস (২০১৮), ইউরনভযারস্টি অ� নটিংেযাম 
এি জন্ অপ্রতকিযাধ্ জনসমথ্ন

বক্স-  
ঞ্মকসোঞ্জঞ্ন কিট ক্োইম  আেরণ

এই নীরতি অংশ রেসযাকব, নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ যে আচিণগুরিক� রমকসযারজরন যের রিযাইম বকি রচর ত �কিরেি, যসগুরি রন্রূপ 
রেি: 

• বযারঁশ
• আ়িকচযাকখ যদখযা
• েযাতেযারন
• যেৌন রনপী়িন
• বযার়িকত অনসুিণ �িযা েকচ্
• যমযাবযাইকি অেযারচত েরব যতযািযা
• আপস্কযাট্িং*

• যেৌনতযাপূণ ্ভযাষযা
• হুমর�/আরিমনযাত্�/ভীরত�ি আচিণ
• অলেীি অঙ্গভরঙ্গ 
• অবযার ত যেৌন অগ্গরত
• অনিযাইন রনে্যাতন 

*েুক্তিযাকজ্ি আইকন, ‘আপস্কযাট্িং’-এি মকধ্ সযাধযািণত অপিযাধীিযা এ�জন নযািী বযা যমকয়কদি যপযাশযাক�ি রনকচ তযাকদি যেৌনযাঙ্গ বযা রনত  যদখযাি অরভপ্যাকয় তযাকদি অজযাকন্তই 
েরব যতযাকি।

https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-36775398
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পিীক্যামিূ� নীরত বযাস্তবযায়কনি পি যথক�, েুক্তিযাকজ্ি আিও 
যবশ �কয়�টি পুরিশ বযারেনী অনরুূপ নীরতি বযাস্তবযায়ন চযাি ু
�কিকে। েযাইকেযা�, নটিংেযামশযায়যাি পুরিকশি প্ধযান �নক বি 
পিযামশ্ রদকয়কেন যে ভরবষ্কতি অনরুূপ �যাজ শুরু �িযা েকি 
প্থম যথক�ই নীরতি মকধ্ য�ৌশিগুরি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত েযাকত 
নটিংেযাম উইকমনস যসন্টযাকিি সদস্কদি িক্্ �কি চযািযান অনিযাইন 
রনে্যাতকনি যমযা�যারবিযায় সেযায়তযা প্দযান �িযা েযায়।।

রমকসযারজরন ঘৃণযামিূ� অপিযাধ নীরত �যাে্�ি �িযাি জন্ আিও 
সুপযারিশ নটিংেযামশযায়যাি পুরিশ এবং অপিযাধ �রমশনযাকিি 
�যাে্যািকয়ি অথ্যায়কন পরিচযারিত নীরতি বযাস্তবযায়কনি বযারে্� 
মিূ্যায়কন পযাওয়যা যেকত পযাকি।
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পঞু্লকশর �োর্�োঞ্রতো উ ত �রোর জন্য
সপুোঞ্রশ

িঞ্বষ্যকতর পঞু্লকশর জন্য ঞ্মকসোঞ্জঞ্ন ঘণৃোমলূ� অপরোি 
প্রঞ্শক্ষণক� লক্ষ্য �কর এই সপুোঞ্রশগুঞ্ল মলূত প্রদোন �রো 
িকয়কছ রোর �কল পঞু্লকশর মকি্য অকনক�ই স োব্য প্রঞ্তব �তো 
প্রঞ্তকরোকির প্রয়োকস রু কথক�ই �ম্�ত্োরো করন অি্যন্তরীণ-
িোকব নীঞ্তটিক� �ীিোকব সকব্োতিমিোকব করোগোকরোগ �রো রোয় 
তোর উপর দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবদ্ধ �কর �োজ �রকত পোকর। সপুোঞ্রশসমিূ 
ঞ্ন পতঃ 

৪৫  নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ এবং অপিযাধ �রমশনযাি অর�কসি অথ্যায়কন 
নটিংে্যাম নযািী য�কন্দ্রি জন্ রমকসযারজরন যের রিযাইম ইভযািকুয়শন রিকপযার্, 
মিুযারন, এি. এবং রট্ক�র, জনু ২০১৮  https://www.nottingham.
ac.uk/lipp/documents/misogyny-evaluation-report.pdf

• সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়িযা এবং বরেিযাগত সংস্যাি �যাে 
যথক� মতযামত যনওয়যাসে �মশ্যািযাি আদকি প্রশক্ণ। পুরিকশি 
সযাকথ মিূ্যায়ন সমীক্যায়, পুরিশ �ম�্ত্যািযা ঘৃণযামিূ� অপিযাধ 
প্রশক্কণি (সযাধযািণত) প্রত অসকন্তযাষ প্�যাশ �কিকেন এবং 
প্যায়শই প্রশক্কণি রবষয়বস্তু এবং �যাঠযাকমযা উভকয়িই সমযাকিযা-
চনযা �কিকেন, রবকশষ �কি অনিযাইন প্রশক্ণ। অংশগ্েণ�যািী 
পুরিশিযা জযারনকয়কে যে তযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি এবং বরেিযা-
গত সংস্যাি মতযামতসে অন্যান্ জনগকণি মতযামত গ্েণ পেন্ 
�কি;
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•
 
নীরতকত অন্তভ্ুক্ত আচিণগুরিক� নতুন নয় বকি ব্যাখ্যা �িযা
দি�যাি এবং এগুরি মিূত ইরতমকধ্ই য�ৌজদযারি অপিযাকধি 
আওতযায় িকয়কে। বিং, নীরতটি সরত্ই অপিযাধ এবং ঘরনযাগু-
রিি যি�রি্ং এবং প্রতররিয়যা উন্নত �িযাি িকক্্ প্ণয়ন �িযা 
েকয়কে েযা বত্মযাকন রিকপযার্ �িযা েকচ্ নযা;

•  স্পষ্টভযাকব ব্যাখ্যা �রুন যে নীরতি এ�টি উকদেশ্ েি র�েু 
ঘরনযা যি�ি্ �িযা েযাকত জনসযাধযািণক� আ স্ত �িযা েযায়, 
সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সেযায়তযা �িযা 
েযায় এবং যগযাকয়ন্যা তথ্ সংগ্কেি উন্নরত �িযা েযায়;

•  ঘৃণযামিূ� অপিযাকধি উপি এ�টি রিক শযাি য�যাস্ আকয়যাজন 
�িযা উরচত যেখযাকন এই রবষয়টি পরিস্কযাি �িযা েকব যে যজযাি 
যদওয়যা যে এটি ঘৃণযাি যচকয়ও ব্যাপ�, এবং ব্রক্তগত দ্বরশকষ্ট্ি 
উপি রভরত্ �কি সংস্কযািমিূ� সম্পক�্ি সযাকথ প্যায়শই ক্মতযাি 
দযারব জর়িত;

•  এই রবষকয় যজযাি যদওয়যা যে ঘণৃযামিূ� অপিযাকধি মকধ্ ঘরনযাগু-
রিি যি�রি্ং অন্তভ্ুক্ত িকয়কে এবং রমসরজরন নীরত এই �ম্্ যারটি 
অনসুিণ �কি। �ম�্ত্যািযা যে রবষয়টিি উপি খুব যবরশ যজযাি  
রদকয়রেি যসটি েি রমকসযারজরন নীরতটি আসকি ঘৃণযামিূ� অপিযা-
যধি রবষকয় নয় – তযাই য�ন এই আচিণগুরি মরেিযাকদি প্রত 
অবজ্যাি পরিচযায়� এবং শ তযাি অরভব্রক্ত জর়িত থযা�কত 
পযাকি তযাি উপি যজযাি যদওয়যা গুরুত্বপূণ;্

•  বেৃত্ি সমযাকজ নযািীকদি জন্ নীরতি গুরুত্ব, �ীভযাকব এটি তযাকদি 
উপি যনরতবযাচ� প্ভযাব য�কি এবং তযাকদি দ্দনরন্ন স্যাস্্ ও 
মঙ্গিসে তযাকদি যমৌরি� অরধ�যািগুরিক� িঙ্ঘন �কি তযা যদখযাি 
জন্ পুরিশক� প্রশরক্ত �িযা রনরচিত �রুন, এবং য�বিমযারে 
পুরিরশংকয়ি এ�মযাররে� দরৃষ্টভরঙ্গ যথক� এটি যদখযা ঠি� েকব নযা 
((�যাকজি অত্রধ� চযাপ এি অথ্ �ী যপ্রক্কত ব্বরেত েয়); 

৪৬  নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ প্রশক্কণি জন্ ব্রক্তগত প্রশক্কণি সকব্যাত্ম 
অনশুীিন অনসুিণ �কি এবং এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত থযাক� রভরিও ব্বেযাি 
এবং নযািীিযা ব্রক্তগতভযাকব সযাক্্ ভযাগযাভযারগ �িযা, েযা  রবতক�্ি সুকেযাগ 
সৃরষ্ট �কি এবং ব়ি জটিিতযা বযা সংকবদনশীিতযাি রবষকয় আিও যবরশ 
দরৃষ্ট রনবধে �কি।

আমরো ঘণৃোমলূ� অপরোকির সমস্ত প্রঞ্তকবদনক� অত্যন্ত 
গুরুত্ব সি�োকর ঞ্বকবেনো �ঞ্র এবং এটো কন খুব িোকলো 

লোগকছ কর  সোল কথক� ঞ্বঞ্ি  বোঞ্িনী এবং অংশীদোরকদর 
দ্োরো ঘণৃোমলূ� অপরোকির এই ঞ্বকশষ িরকণর উপর দঞৃ্ষ্ট 
ঞ্নবদ্ধ �রোর �োরকণ নোরীকদর ঘটনো ঞ্রকপোট্ �রোর কক্ষকত্র  
আ ঞ্ব োসী �করকছ। আমোকদর উক শ্য মোনষুক� অপরোিী 
�রো বো ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় �োলকক্ষপণ �রো নয় বরং এটো ষ্ট 
�রো কর, কর সমস্ আেরণ নোরীকদর িয় কদখোয়, মঞ্� কদয়, 
অপমোন �কর বো টোকগ্ট �কর তো সম্পণ্ূ কপ অগ্রিণকরোগ্য। 
তকব, প্রকরোজ্য কক্ষকত্র আমরো অবশ্যই ঞ্বেোর েোইব। ঞ্রকপোকট্ 
কদখো রোয়, কবঞ্শরিোগ পরুুষরো তোকদর এই আেরকণর জন্য 
আতঞ্ ত এবং নোরীক� তোকদর ঞ্লকঙ্গর �োরকণ ঘণৃোমলূ� 
অপরোকির ঞ্শ�োর িওয়ো কথক� রক্ষো �রোর জন্য  ঞ্শঞ্ক্ষত 

�রকত এবং ঞ্শ�োর িওয়ো ব  �রোর জন্য এ�জন সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর নোরী ও কমকয়র দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ বোস্তবোয়ন �রকত পোরোটো 

েমৎ�োর।
িযাকচি বযািবযাি, নটিংেযামশযায়যাি পুরিকশি যিপুটি রচ� �নক বি এবং ঘৃণযামিূ� 

অপিযাকধি জন্ বযারেনীি য�ৌশিগত যনতৃত্ব প্দযান�যািী �ম�্ত্যা। 

https://www.nottingham.ac.uk/lipp/documents/misogyny-evaluation-report.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/lipp/documents/misogyny-evaluation-report.pdf
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• রবরভন্ন যগযাষ্ীি জন্ রবরভন্ন অরভজ্তযাি উপি যজযাি রদকয়
নীরতটিক� এ�টি এ�যারধ� রিঙ্গগত অরভজ্তযা রেসযাকব বণন্যা 
�িযা এবং যবযাঝযাি প্কয়যাজন েযা পিস্পি সম্প�্েুক্ত। এটি 
রবরভন্ন প্রশক্ণ রমরিয়যাি (চিরচ্চরে, রভরিও, সযামযারজ� রমরিয়যা 
ইত্যারদ) মযাধ্কম রবতিণ �িযা যেকত পযাকি;

•  ব্রক্তগত ‘বযা�েুধে’-এি অরভকেযাগ যথক� দকূি সকি েযাওয়যাি 
জন্ এ�� ব্রক্তগত অরভজ্তযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা এর়িকয় 
চিনু এবং পরিবকত্ নযািী ও যমকয়কদি রবরভন্ন পিস্পি রবকিযাধী 
যগযাষ্ীি এ�যারধ� অরভজ্তযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �রুন; 

•  সমযাকজ নযািী ও পুরুষকদি জন্ রিঙ্গগত রনে্যাতকনি রবষকয় 
ব্যাপ� রভরত্�  আকিযাচনযাক� উতসযারেত �িযা দি�যাি, েযাি 
মিূ বযাত্যাটি েি �ীভযাকব পুরিকশি  �যাে্রিমগুরি এ�টি  রবসৃ্তত 
সযামযারজ� রচকরেি অংশ যেখযাকন আমযাকদি স�কিি ভূরম�যা িকয়কে৷

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এবং রোরো ঞ্রকপোট্ �করনঞ্ন তোকদর 
�োছ কথক� প্রোপ্ত প্রমোণগুঞ্ল ঞ্নকদ্শ �কর কর �ম্�ত্োকদর 

ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব কর তোরো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরীকদর 
প্রঞ্ত সিোনিূুঞ্তশীল এবং সমকবদনোমলূ� প্রঞ্তঞ্ক্য়ো প্রদশ্ন 
�রকছন এবং তোকদর গুরুত্ব সি�োকর ঞ্বকবেনো �রকছন - এটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ, - এমনঞ্� রঞ্দ অপরোিীকদর খঁুকজ কবর �রো 

নোও রোয় - জনসোিোরণক� গুরুত্ব সি�োকর ঞ্বকবেনো �রো 
গুরুত্বপণ্ূ, এবং প্রোয়শই তোরো এটো বোস্তকব এটো জোকন কর কদোষী 
সোব্যস্ত িওয়োর িোর �ম , �োরণ কবঞ্শরিোগ ঘটনো খুব ত 

ঘকট রোয় ঞ্বিোয় বণ্নো কদবোর সময় খুব �ম থোক� ইত্যোঞ্দ।
নটিংে্যামশযায়যাি পুরিশ এবং অপিযাধ �রমশনযাি (২০১৮) �যাে্যািকয়ি অথ্যায়কন 

রমকসযারজরন ঘৃণযামিূ� অপিযাধ মিূ্যায়ন প্রতকবদন 
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VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোবঞ্দঞ্িতোমলূ� 
পঞু্লশী প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য প্রঞ্তষ্োন ঞ্নম্োণ

“পুরিশ বযারেনীকত আিও যবরশ নযািী রনকয়যাগ এবং তযাকদি পে্যাতি প্রশক্ণ প্দযান এ�টি গুরুত্বপূণ ্
প্থম পদকক্প েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা আবযাি রব যাস �িকত শুরু �কি 
এবং অনভুব �কি যে তযাকদি অরভকেযাগক� জটিি রবচযারি� প্ররিয়যাি প্রতটি পে্যাকয় গুরুকত্বি সযাকথ 
রবকবচনযা �িযা েকচ্। আমিযা অকন� প্যারতষ্যারন� এবং �যাঠযাকমযাগত বযাধযা, রপতৃতযারন্ত্র� ব্বস্যা এবং 
রিঙ্গ সম্পর�্ত যনরতবযাচ� বযাধযাধিযা রনয়মগুরিক�  (য রিওরযাইরপংক�) স�িভযাকব যমযা�যাকবিযা �িকত 
যপকিরে েযা অন্যান্ প্রতষ্যাকনি মত রনিযাপত্যা, পুরিশ এবং রবচযাি রবভযাগীয় প্রতষ্যানগুরিকত রবদ্মযান 
-এই রবষকয় আিও অগ্গরত প্কয়যাজন।”

জোঞ্তসংকঘর সি�োরী কসকক্টোঞ্র-কজনোকরল এবং ইউএন উইকমন এর ঞ্নব্োিী পঞ্রেোল� �ুমঞ্জল োমকবো-এনগকু�ো 
�ত্ৃ� প্রদতি নোরীর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো ঞ্নমূ্কলর জন্য আন্তজ্োঞ্ত� ঞ্দবকসর ঞ্ববৃঞ্ত কথক� কনওয়ো (  নকি র )

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
শী প্রঞ্তঞ্শী প্রঞ্তঞ্শী প্রঞ্ত ক্য়ঞ্ক্য়ঞ্ োক্য়োক্য়

বরশ নবরশ নবরশ যা নযা ন িী যািী যা রনকয়যা
তযাি তযাি তযা রশ�রশ�রশ যা�যা� ি যযাি যযা
ি অরভকেযাি অরভকেযাি অ গরভকেযাগরভকেযা
 অকন অকন অ � কন� কন প্যারত
যাধযাধযাধ ধিযাধিযাধি রনয়

যাকনি মযাকনি মযাকন তি মতি ম রন

রবকবচ
রিঙ্গ সম্প
যপকির
-এই রবষরবষরব কয়ষকয়ষ  আিও অগ্গকয় আিও অগ্গকয় রত প্রত প্রত কয়যা প্কয়যা প্ জন।”কয়যাজন।”কয়যা

জোঞ্তসংকঘর সিজোঞ্তসংকঘর সিজোঞ্তসংকঘর স �োরী কি�োরী কি সকক্�োরী কসকক্�োরী ক টোসকক্টোসকক্ ঞ্রটোঞ্রটো -কজনোকজনোকজ করনোকরনো
�ত�ত�ত্্ত� প্রত� প্রত দ� প্রদ� প্র তি নোরীর দতি নোরীর দ ঞ্বরুঞ্বরুঞ্ব করুকরু দ্ধ সকদ্ধ সক ঞ্দ্ধ সঞ্দ্ধ স িংসঞ্িংসঞ্ তিংসতিংস ো তো ত ঞ্নম

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
র জন্য প্রঞ্তষ্

ি পে্যাতি প্রশি পে্যাতি প্রশি পে্যাতি প্ ক্ণ প্দরশক্ণ প্দরশ
িী ও যমকয়িযমকয়িযমকয় যািযাি  আবযা আবযা যা আবযা আব ি যাি যা স �িকত শুরু �কিস �িকত শুরু �কিস �িকত শুরু �
� প্র� প্র� প্ রিররির য়যারিয়যারি ি প্য়যাি প্য়যা রতি প্রতি প্ টি পে্যারতটি পে্যারত কয়টি পে্যাকয়টি পে্যা  গুরুকয় গুরুকয় কত্ব গুরুকত্ব গুরু ি সকত্বি সকত্ব যাকথি সযাকথি স

গতগতগ  বত বত যা বযা ব ধযাধযাধ , রপতৃরপতৃরপততযাররপততযাররপত ন্ত্র� বতযারন্ত্র� বতযার ্ন্ত্র� ব্ন্ত্র� ব বস্্বস্্ যাবস্যাবস্  এবং যা এবং যা
ক�) স�ি) স�ি) স� ভিভি যাকবভযাকবভ যমযা�যমযা�যমযা যাকবিযা�যাকবিযা�  �িকত যাকবিযা �িকত যাকবিযা

গীয় প্রতগীয় প্রতগীয় প্ ষ্রতষ্রত যাষ্যাষ্ নগুরিকত যানগুরিকত যা রব

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
ক্য়োক্য়োক্য় র জন্য প্রঞ্তষ্োর জন্য প্রঞ্তষ্ো

রনকয়যা
ি য

রভকেযাগক�গক�গ
প্যারত
রনয়
রনিরনিরন

জন।”

করল এবং ইউএন উইকরল এবং ইউএন উইকর

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
শী প্রঞ্ত

েনীকত আিও যবরশেনীকত আিও যবরশেনীকত আিও য
তযাি তযাি তযা

তযাকদি অতযাকদি অতযাকদ
যাচ্। আমিযাচ্। আমি  অযা অযা

� বযা� বযা� ব
ষ্যাকনষ্যাকনষ্

এবং অনভুব �
রবকবচ
রিঙ্গ সম্প
যপকিরে যপকিরে যপকির েযা

রবষরবষরব কয়ষকয়ষ  আিও অগ্গকয় আিও অগ্গকয় রত আিও অগ্গরত আিও অগ্গ

�ত�ত�তৃৃত� প্রত� প্রত ঞ্নম্কলঞ্নম্কলঞ্নম

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
র জন্য প্রঞ্তষ্

তযাকদি পে্যাতি প্তযাকদি পে্যাতি প্তযাকদ
িী ও 
� প্র� প্র� প্ররির
যাকমযাগযাকমযাগযাকমযা তগতগ

রপইরপই ংক�) স�  �িকত 
রবভরবভরব যাভযাভ গীয় প্যাগীয় প্যা নগুরিকত রবদরবদরব ্দ্দ ম্ম্

VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�র ও জবোব
র জন্য প্রঞ্তষ্

রশক্ণ প্দ ন এ�টি গুরুত্বপূণ্ন এ�টি গুরুত্বপূণ্ন এ�টি গুরুত্বপূ
 আবযা আবযা আব ি যাি যা রবরবরব যাযাস �িকত শুরু �যাস �িকত শুরু �যা

টি পে্যাকয়টি পে্যাকয়টি পে্যা  গুরুকয় গুরুকয়
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এই অধ্যাকয়ি উকদেশ্ 

  VAWG-এ �োর্�র প্রঞ্তঞ্ক্য়ো  জোনোকনোর পঞু্লশ দলগুঞ্লর জন্য 
আরও সঞ্ক্য় সক্ষম পঞ্রকবশ প্রঞ্তষ্ো �রকত পঞু্লশ কনতৃত্বক� 
ঞ্নকদ্শনো প্রদোন �রো। 

  আরও কপশোদোর এবং জবোবঞ্দঞ্িতোমূল� পঞু্লশ পঞ্রকষবোর জন্য 
বঞ্িরোগত কটে�কিো োরকদর সিকরোঞ্গতোয় প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� প্রঞ্ত�লন 
এবং ঞ্শক্ষকণর সংসৃ্ঞ্তক� শঞ্তিশোলী �রোর ঞ্বষকয় পঞু্লশ কনতৃত্বক� 
ঞ্নকদ্শনো প্রদোন �রো।
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ভূরম�যা
জোঞ্তসংকঘর মোন অনসুোকর, পঞু্লশ বো অন্যোন্য আইন প্রকয়োগ�োরী সংস্োক� প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্বশীল, প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত 
সক্ষম এবং কর স দোয়ক� কসবো প্রদোন �রকব তোকদর �োকছ দোয়বদ্ধ িওয়ো উঞ্েত।1 এগুঞ্ল এ�টি ববি অপঞ্রিোর্ 
ন্যোয়ঞ্বেোর পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী ঞ্িসোকব ঞ্বকবঞ্েত িওয়োর জন্য গুরুত্বপণ্ূ উপোদোন। 

রিঙ্গ-সংকবদনশীিতযা পুরিশ সংস্যাক� রব স্ত এবং দ্বধ রেসযাকব
উপিরব্ধ �িযাি যক্করে রনকদ্শক�ি ভূরম�যা পযািন �কি, রবকশষ �কি  
VAWG এবং রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি অন্যান্ ধিকণি প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযাি সময়। েযাইকেযা�, এি জন্ পুরিশ সংস্যাক� প্থকম 
VAWG  এি “সমস্যাটিক� রনকজকদি সমস্যা” বকি মকন �িকত 
েকব। এি অথ্ েি এি ঘরনযায় প্রতররিয়যা

2

 জযানযাকনযা পুরিকশি 
এ�টি মিূ দযারয়ত্ব। 

সযাি�থযায়, VAWG-এি সমস্যাটিক� রনকজি সমস্যা রেকসকব 
রবকবচনযাি (মযারি�যানযাি) অথ্ েি পুরিশক� তযাকদি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত 
�িযা েকয়কে েযািযা এি দ্যািযা সবকচকয় যবরশ ক্রতগ্স্ত এবং ঘরনযাি 
ঘরবযাি জন্ উরদ্ । সবকচকয় গুরুত্বপূণ ্রবষয় েি, VAWG-এি  
সমস্যাক� রনকজি সমস্যা রেকসকব রবকবচনযাি অথ্ েি যে পুরিশ 
সংস্যা সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
ইরতবযাচ� �িযা�ি রনরচিকতি জন্ সমস্যা সমযাধযাকনি চযাি� 
রেসযাকব রনকজকদিক� রূপযান্তি �িকত প্রত রতবধে। 

র�েু রবষয় পরিবত্ন �িযাি জন্ পুরিকশি ত্ন যনতৃত্বক� 

১ General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979.
২  এই ে্যান্বকু� ব্বেযাকিি উকদেকশ্, VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদওয়যা 

পুরিকশি প্রতকিযাধ এবং প্রতররিয়যা প্কচষ্টযা উভয়ক�ই যবযাঝযাকনযা েকয়কে।

আত্-প্রত�িন (আত্-সমযাকিযাচনযা) �িকত েকব য�ন প্থকমই 
রুপযান্তি প্কয়যাজন এটি উপিরব্ধ �িযাি জন্।  উদযােিণস্রূপ বিযা 
েযায়, য�যান ধিকণি রশক্ণ প্কয়যাজন এবং পুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
রূপযান্তরিত �িযাি জন্ য�যান ধিকণি সক্ম পরিকবশ প্কয়যাজন, 
েযাকত তযািযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি েয় এবং VAWG-এি প্ক�যাপ 
�মযাকনযাি জন্ সযামকন যথক� দযারয়ত্ব পযািন �িকত পযাকি।  

এই অধ্যাকয়ি উক শ্য েি সক্ম পরিকবশ প্রতষ্যা �িযাি দযারয়কত্ব 
থযা�যা উ ত্ন পুরিশ যনতৃত্ব এবং তযাকদি মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ-
�কদি রনকদ্শনযা প্দযান �িযা েযাকত VAWG এ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম�্ত্যািযা আিও রিঙ্গ-সংকবদনশীি েয়, এবং এইভযাকব আিও 
�যাে্�ি পুরিশ সংস্যা প্রতষ্যায় অবদযান িযাখকত পযাকি।

এই অধ্যায়টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি নীরতমযািযাি মযাধ্কম প্যারতষ্যারন� 
প্রত�িন এবং রশক্যাকণি সংসৃ্করতক� উন্নীত �িযাি যচষ্টযা �িকব 
এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয় রূপযান্তি প্ররিয়যাক� এরগকয় রনকয় 
যেকত সক্ম েওয়যাি জন্ পুরিকশি মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি 
জন্ গুরুত্বপূণ ্দক্তযাগুরি প্দযান/প্চযাি �িকব।

এি মকধ্ িকয়কে রুপযান্তকিি মযাধ্কম মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি 
জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি জন্ সেযায়তযা �িযাি যক্করে গুরুত্বপূণ ্

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)
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ভূরম�যা পযািন �িযা এবং বরেিযাগত য �কেযা যািকদি
3

 সযাকথ স্চ্
সম্প�্ �ীভযাকব প্ররিয়যাটিকত য�বি সেনশীিতযা এবং দ্বধতযাই েুক্ত 
�িকব নযা বিং পুরিশ সংস্যাি যপশযাদযারিত্ব বরৃধে এবং আধুরন�ী�-
িণক� শরক্তশযািী �িকব যসই রবষয়টি উকলেখ �িযা। 

মধ্ম ব্বস্যাপ�কদি জন্ পরিকবশক� সক্ম �িযাি জন্ রূপযান্ত-
িমিূ� নীরতি �যাঠযাকমযা এমন ভযাকব প্ণয়ন �িকত েকব েযা দ্বরচরে্ 
এবং অন্তভ্ুরক্তমিূ� অনশুীিনক� সেজতি �িকব েযা �যাে্ত 
রিঙ্গ ভূরম�যা এবং রনয়ম-নীরত সম্পক�্ গুরুত্বপূণ ্সকচতনতযাক� 
উতসযারেত �িকব। একত নযািী ও পুরুকষি মকধ্ এবং নযািী ও 
সম্প্রদযাকয়ি অন্কদি মকধ্ আিও সমতযারভরত্� ক্মতযাি সম্প�্ 
গক়ি যতযািযাি জন্ যক্করে ক্রত�যাি� রিঙ্গ সংরিযান্ত রনয়ম-নীরত 
পরিবত্কনি উপযায়গুরি অন্তভ্ুক্ত �িযা েকব।

VAWG-এর প্রঞ্ত আরও �োর্�র এবং ক্মবি্মোন 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনোর জন্য পঞু্লশ কনতৃকত্বর ঞ্বকবেনো �রো 
উঞ্েত সিোয়� পঞ্রকবশ প্রঞ্তষ্োর ঞ্নকদ্শনোগুঞ্ল ঞ্ন ঞ্লঞ্খত 
ঞ্বিোকগ ক ণীবদ্ধ �রো িকয়কছ। 

১.  VAWG সম্পর�্ত এ�টি সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযা (ধযািণযা) 
প্রতষ্যা �িযা;

২.  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� সেযায়তযা �কি এমন নীরত 
এবং য�ৌশি;

৩.  য�ৌশিগত অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযা;

৩  য �কেযা যািিযা েি সমস্ত সি�যািী এবং সুশীি সমযাকজি সংগঠন এবং 
সংস্যা েযাকদি সি�যাি ও সুশীি সমযাকজি স�ি স্তকি নযািী ও যমকয়কদি 
প্রত সরেংসতযাি রবরুকধে প্রতররিয়যা জযানযাকত ভূরম�যা িকয়কে। মিূ য �-
যেযা যািকদি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি এবং যবকঁচ থযা�যা নযািী এবং তযাকদি 
প্রতরনরধ, সযামযারজ� যসবযা, স্যাস্্কসবযা খযাত, আইরন সেযায়তযা প্দযান�যা-
িী, পুরিশ, প্রসর�উরি, রবচযাি�, রশশু সুিক্যা সংস্যা এবং রশক্যা খযাত 
অন্তভ্ুক্ত িকয়কে।

৪. প্রশক্ণ, রশক্যা এবং যপশযাগত উন্নয়ন;

৫. মযানব সম্পদ;

৬.  রিঙ্গ- সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ তথ্ সংগ্ে, 
রবকলেষণ এবং ব্বেযাি; 

৭.  �যাে্�ি রিঙ্গ- সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ পে্কবক্ণ 
এবং মিূ্যায়ন।

পঞ্রকশকষ, অগ্োনোইকজশন �র ঞ্সঞ্�উঞ্রটি অ্যোন্ 
ক�োঅপোকরশন ইন ইউকরোপ (ওএসঞ্সই)/অঞ্�স �র 
কিকমোকক্টি� ইনঞ্টেটিউশনস অ্যোন্ ঞ্িউম্যোন রোইটস 
(ওঞ্িআইএইেআর) এবং ইউএন উইকমকনর সোকথ 
অংশীদোঞ্রকত্ব কজকনিো কসটিোর �র ঞ্সঞ্�উঞ্রটি কস র 
গিন্্যো  (DCAF), দ্োরো প্র তঞ্ক্ত সংকশোঞ্িত কজন্োর 
অ্যোন্ ঞ্সঞ্�উঞ্রটি টুলঞ্�ট টুল ২: পঞু্লঞ্শং অ্যোন্ কজন্োর 
(২০১৯)

4 

ক� সো ঞ্ত� ঞ্নকদ্শনোর সোকথ সংগঞ্ত করকখ এই
ি্যোন্বকু�র ব্যবিোর�োরীকদর এই অি্যোয়টি কদখোর জন্য 
সপুোঞ্রশ �রো িক । ।

VAWG-এর এ�টি সোিোরণ 
কবোঝোপডো (িোরণো) প্রঞ্তষ্ো �রো
সমস্যোর এ�টি সোিোরণ কবোঝোপডো (িোরণো) 
ঞ্দকয় রু �রো

নযািী ও যমকয়কদি, সব্রে, সমযান অরধ�যাি ও সুকেযাগ রনরচিত
�িকত েকব এবং তযািযা সরেংসতযা ও দ্বষম্মকু্ত থযা�কত। দ্বষকম্ি 
অকন�গুরি মিূ �যািণ েযা এখনও ব্রক্তগত এবং সম্প্রদযাকয়ি যক্করে 

৪  Toolkit Tool 2: Policing and Gender in Gender and Security 
Toolkit (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019).

েরব যসৌজকন্ MINUSTA/ Logan Abassi (েযাইরত)

ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো (G V)
“GBV েি য�যাকনযা ক্রত�যাি� �যাজক� বঝুযাকত ব্বরেত
এ�টি  শব্দ েযা নযািী ও পুরুকষি মকধ্ সযামযারজ�ভযাকব 
রচর ত (রিঙ্গ) পযাথ্ক�্ি উপি রভরত্ �কি এ�জন 
ব্রক্তি ইচ্যাি রবরুকধে সংঘটিত েয়। রনরদ্ষ্ট ধিকনি 
GBV-এি প্�ৃরত এবং ব্যারতি রবরভন্ন সংসৃ্করত, যদশ 
এবং অঞ্চি যভকদ পরিবরত্ত েয়। GBV এি উদযােিকণি 
মকধ্ িকয়কে যেৌন সরেংসতযা, যেৌন যশযাষণ/রনে্যাতন এবং 
যজযািপূব্� পরততযাবরৃত্সে; পযারিবযারি� সরেংসতযা; মযানব 
পযাচযাি,  যজযািপূব্�/বযাি্ রববযাে; ক্রত�যাি� রতে্বযােী 
অভ্যাস যেমন নযািীি যেৌনযাকঙ্গি অঙ্গকচ্দ; সম্যান রভরত্� 
েত্যা (অনযাি র�রিং); এবং রবধবযাকদি উত্িযারধ�যাি।»
সূরে: ইউরনকস�, ইউএনএ�রপএ, ইউএনরিরপ, ইউএন উইকমন। « যজন্যাি 
ই য়যারিটি  ইউএন য�যাকেকিন্স অ্যান্ ইউ» 
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নযািীি অরধ�যািক� কু্  �কি, তযা দিূ �িকত রিঙ্গ সমতযাি জন্
সি�যাকিি ব্যাপ� পদকক্কপি প্কয়যাজন েযাি মকধ্, পুরিশও অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কব। রিঙ্গ অসমতযাই েি দ্বষম্। 

রিঙ্গ-প্রতররিয়যাশীি পুরিরশংকয়ি রদক� রূপযান্তকিি জন্ পুরিশ 
যনতৃকত্বি প্কয়যাজন েকব সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি �যািণ এবং 
পরিণরতগুরি �ীভযাকব সংগঠকনি প্ররিয়যাি মকধ্ নযািী এবং 
যমকয়কদিক� আিযাদযাভযাকব এবং অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি যস 
সম্পক�্ এ�টি সুস্পষ্ট অবরেত যবযাঝযাপ়িযা

5

 (ধযািণযা) প্রতষ্যা
�িযা।

6

 এই যবযাঝযাপ়িযা, সবকচকয় যবরশ ক্রতগ্স্ত এবং ঝঁুর�পূণ্
ব্রক্তিযা েখন এই যবযাঝযাপ়িযা (ধযািণযা) সম্পক�্ ভযািভযাকব 
অবগত

7

 থযা�কব তখন পুরিশ যনতৃত্ব প্যারতষ্যারন� দব্ুিতযাগুরি 
(�যা�ঁগুরি) রচর ত �িকত সক্ম েকব। এই ধিকনি ব্বধযানগুরি 
স বত অকবযাধগম্ নীরত এবং য�ৌশিগুরিি আ�যাকি েকত পযাকি 
েযা সুকেযাগ এবং পরিসকি সীরমত, এবং  দব্ুি জবযাবরদরেমিূ� 
ব্বস্যা েযা পুরিশ অনশুীিন, আচিণ এবং পক্পযাত সৃরষ্ট �িকে েযা  
রবকশষত নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে ক্রত�যাি�ভযাকব দ্বষম্মিূ�।

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ এর �োরণ ও �লো�কলর পটিূঞ্মর এবং �ীিোকব 
এটি নোরী ও কমকয়কদরক� ঞ্ি িোকব এবং অসোমজিস্যপণ্ূিোকব 
প্রিোঞ্বত �কর তো জোনোর জন্য ‘িূঞ্ম�ো  অি্যোয় এবং সোিোরণ 
প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� বোিোগুঞ্লর সম্পক�্ জোনোর  জন্য এ�োদশ অি্যোয়   
‘কজন্োর-সংকবদনশীল  পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর ে্যোকলজি এবং 
ক�ৌশল  কদখুন।।

এই প্যারতষ্যারন� দগুুব্িতযাগুরি রচর ত �িযাি সযাকথ সযাকথ, দ্বষম্-
মিূ� অনশুীিকনি অবসযান এবং অবকশকষ এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিশ সংস্যাি রদক� রূপযান্তরিত �িযাি িকক্্ রনব্যােী পুরিশ ব্-
বস্যাপনযাি দ্যািযা পুরিকশি সততযা এবং জবযাবরদরেতযাক� শরক্তশযািী 
�িযাসে নীরত এবং য�ৌশিগুরি চযাি ু�িযা যেকত পযাকি।

এ�টি ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লশ সংস্ো এমন এ�টি সংস্ো 
রো ঞ্শক্ষণ প্রঞ্ক্য়ো এবং কপশোগত উ ঞ্তর জন্য এ�টি 
ঞ্লঙ্গ সম্পঞ্�্ত দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ প্রকয়োগ �রোসি ( িমুোত্র এ কক্ষকত্রই 
সীমোবদ্ধ নয়) তোর নীঞ্ত এবং অনশুীলকন ঞ্লঙ্গ সমতো 
এবং ববষম্যিীন নীঞ্তগুঞ্লক� মলূিোরোয় আনোর জন্য 
প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ।

৫  ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, ভযািভযাকব অবরেত  এি অথ্ েি এটি অবস্যানগত-
ভযাকব প্যাসরঙ্গ� এবং পুরিশ রবকশষজ্ এবং বরেিযাগত য �কেযা যাি যেমন 
অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং/অথবযা সুশীি সমযাজ সংস্যাগুরি দ্যািযা 
সিবিযাে �িযা গুণগত এবং পরিমযাণগত তথ্ সমরবিত রনয়রমত ইনপুর 
গ্েণ �িযা েয়।

৬  সশ  সংঘযাত বযা মযানরব� সং�করি পরিরস্রতকত রবকশষ রবকবচনযা �িযা 
উরচত।

৭  ভযািভযাকব অবরেত  এি অথ্ েি এটি অবস্যানগতভযাকব প্যাসরঙ্গ� এবং 
অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� য �কেযা যািকদি যথক� গুণগত এবং পরিমযাণগত 
তথ্সে রনয়রমত ইনপুর গ্েণ �িযা েয়।

রিঙ্গদরৃষ্টভরঙ্গিপ্কয়যাগ  পুরিশক� পুরুষ ও নযািীকদি জীবকনি পযাথ্�্
এবং  রসধেযান্ত গ্েণ এবং পরিরস্রত �ীভযাকব তযাকদি রভন্নভযাকব 
প্ভযারবত �কি তযা সঠি�ভযাকব যবযাঝযাি সুকেযাগ প্দযান �কি। এি 
যথক� প্যাতি রবকলেষণ VAWG (যেমন IPV) এি ইরতেযাস, প্সঙ্গ, 
অথ্, প্ভযাব এবং পরিণরতক� সঠি�ভযাকব বঝুকত সেযায়তযা �িকব। 
রিকঙ্গি দরৃষ্টক�যান যথক� VAWGয� যদখযা পুরিশক� এি যপ্ক্যাপর, 
প্�ৃরত, রবসৃ্তরত এবং পরিণরতগুরি বঝুকত সযােযাে্ �িকব র�ভযাকব 
VAWG এি যক্করে আিও ভযািভযাকব সযা়িযা যদওয়যা েযায় তযা যবযাঝযাি 
জন্।

VAWG-এর প্র�ৃঞ্ত, এর �োরণ, পঞ্রণঞ্ত এবং অসোমজি-
স্যপণ্ূ প্রিোব সম্পক�্ এ�টি সু ষ্ট অবঞ্িত কবোঝোপডো 
কসই ঞ্িঞ্তি প্রদোন �রকব করখোন কথক� পঞু্লশ ন্যোয়ঞ্বেোকরর 
িোরোবোঞ্ি�তোয় অন্যোন্য প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবোগুঞ্লর সোকথ 
সমন্বয় �কর �োজ �রকত পোকর এবং প্রঞ্ক্য়োয় বঞ্িরোগত 
কটে�কিো োরকদর সোকথ সঠি� অংশীদোঞ্রত্ব গকড তুলকত 
পোকর। 

বক্স-১ VAWG এর সমস্যোটিক� ঞ্নকজর মকন �কর সোডো 
কদবোর সময় পঞু্লশ কনতৃত্ব কর িূঞ্ম�ো পোলন �কর তোর 
এ�টি সিজ সোরণী প্রদোন �কর:

সকেতনতো বঞৃ্দ্ধ �রো এবং সোমকন এঞ্গকয়
রোওয়োর পকথ ঞ্শঞ্ক্ষত �রো

এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যাি রদক� রূপযান্তি এরযা যবযাঝযায় 
যে VAWG প্রতকিযাধ এ�টি প্যারতষ্যারন� অগ্যারধ�যাি এবং তদকন্তি 
আ�যাকি এই অপিযাধ সংঘরকনি রবরুকধে প্রতররিয়যা আন্তজ্যারত� 
মযানদকণ্ডি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্ েযা অরভেুক্ত সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি  সুস্তযাক� অগ্যারধ�যাি যদয় এবং 
অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত পযাকি।

তযােযা়িযা, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং �ম�্ত্যা এবং/অথবযা দিগুরি 
দ্যািযা গৃেীত ব্বস্যা এবং পদকক্পগুরিক� প্চযাি �কি েযা মরেিযাকদি 
রবরুকধে সরেংসতযাি যবরশিভযাগ যক্করেই রবচযাি �িযা েয় নযা এই 
ধিকণি এ�টি শরক্তশযািী যবযাঝযাপ়িযা রনকয় সযাকথ �যাে্�ি এবং 
সময়মত প্রতররিয়যা জযানযায়। 

‘ঞ্লঙ্গ দঞৃ্ষ্টক�োণ  শব্দটি িল  মোনকুষর সকুরোগ, সোমোঞ্জ� িূঞ্ম�ো 
এবং করোগোকরোকগর কক্ষকত্র ঞ্লকঙ্গর প্রিোবক�ক�  কদখোর বো 

ঞ্বক ষণ �রোর এ�টি উপোয়।
ইউএন উইকমন
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এই অগ্রোঞ্ি�োরগুঞ্ল সেূনো ঞ্বন্দু ঞ্িকসকব �োর্�রী পঞু্লশ
কনতৃকত্বর দ্োরো প্রণয়ন �রো এবং করোগোকরোগ �রো প্রকয়োজন 
করখোন কথক� VAWG-এর প্রঞ্ত সোডো কদওয়োর জন্য 
সমোিোনগুঞ্ল েোঞ্লত িয় এবং পরবত কত সমস্ত �মোঞ্ন্ং 
অঞ্�সোরকদর দ্োরো শঞ্তিশোলী �রো িয়। 

VAWG-এি যক্করে রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি মিূ চযারব�যাঠি 
েি তদকন্ত সরেংসতযাি রশ�যাি এবং/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি য�ৌশিগত প্রত রত

8

�যািণ এটি তদকন্তি প্ররিয়যাক�ই প্ভযারবত �িকব। এটি আিও 
সরেংসতযা প্রতকিযাকধি জন্ এ�টি বযাত্যা পযাঠযাকব �যািণ পুরিশ 
সরেংসতযাি রশ�যাি এবং/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যা 
এবং সুিক্যাি জন্ প্রত রতবধে থযা�কব এবং তযাকদি অরভজ্তযাক� 

৮  যে রসধেযান্ত ব্রক্তক� সিযাসরি বযাকেব প্ভযারবত �কি যসই রসধেযাকন্তি 
পরি�ল্পনযা, বযাস্তবযায়ন, পে্কবক্ণসে রসধেযান্ত গ্েন প্ররিয়যায় যসই ব্রক্তি 
সিযাসরি  অংশগ্েকণি অরধ�যািক� অথ্পূণ ্অংশগ্েকণি  বকি। এটি 
রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি েযাি মকধ্ অন্তভ্ূত থযা�কত পযাকি ভযািসযাম্পূ-
ণ,্ ও বস্তুরনষ্ তথ্সে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
অবরেত �িযা েযাকত তযািযা তযাকদি �ি্যানক� প্ভযারবত �কি এমন মিূ 
রসধেযান্তগুরিি উপি শরক্তশযািী রনয়ন্ত্রণ বজযায় িযাখকত সক্ম েয়, এবং 
যসইসযাকথ রব�ল্প এবং সমযাধযান রচর ত �িযাসে রসধেযান্ত গ্েকণি প্ররিয়যায়  
তযাকদি সযাকথ মতযামত পযাওয়যাি জন্ তযাকদি সযাকথ পিযামশ্ �িযা।

গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা �িকব। এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি /
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয় শুধুমযারে যদওয়যানী আদযািকত র�েু আইরন 
সেযায়তযা চযাইকত পযাকিন।

আইরপরভি যক্করে পুরিশক� �যাে্�িভযাকব এবং পে্যাতিভযাকব সুিক্যা 
আকদকশি প্রত সযা়িযা যদওয়যা উরচত বযা ইন্টযািকনকর ব্রক্তগত 
েরবগুরিি প্�যাশনযা এবং রবতিণ যিযাধ �িকত চযাইকে এমন রসজ 
(Cease) এবং রিরশষ্ট (Desist) আকদশগুরি প্কয়যাগ �িযা 
উরচত।

যেকেতু পুরিশ যে সমযাজক� যসবযা প্দযান �কি যসই সমযাকজক� 
প্রত�রিত �কি, তোই সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির 
অথ্পণ্ূ অংশগ্রিকণর প্রঞ্ত অঙ্গী�োকরর অি্যন্তরীণ বোত্োও 

ষ্ট িওয়ো উঞ্েত এটো ঞ্বকবেনো �কর কর VAWG-এর 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/ কবঁকে থো�ো এবং অপরোিীরোও পঞু্লশ 
সংস্োর সদস্য িকত পোকর।

আন্তজ্যারত� তথ্ যথক� জযানযা েযায় যে প্রত ৩ জকনি মকধ্ 
১ জন নযািী

9

তযাকদি জীবকন এ� ধিকনি পযারিবযারি�/যেৌন 
সরেংসতযাি সম্খুীন েকবন, েযাি অথ্ েি যে পুরিশ সংস্যাগুরিি  
রনকজকদি রবরভন্ন পকদি মকধ্ই স বত অপিযাধী এবং রিঙ্গ-সম্প-
র�্ত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা উভয় ব্রক্ত  িকয়কে। । 

৯  রতনজকনি মকধ্ এ�-এ�জন নযািী শযািীরি�, যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি 
েন। ইউএন রনউজ, ২৪ নকভ ি ২০১৯  https://news.un.org/en/
story/2019/11/1052041

 ঞ্লঙ্গ সমতো ঞ্নঞ্চিত �রো এ�টি আন্তজ্োঞ্ত� আইঞ্ন 
বোি্যবোি�তো এবং জোতীয় উ য়ন লক্ষ্য অজ্কনর জন্য 

প্রকয়োজনীয়।
রুি ২: রিঙ্গ এবং রনিযাপত্যা রুির�কর পুরিরশং এবং যজন্যাি (২০১৯)

প্রঞ্ত�লন, ঞ্শক্ষণ, পোন্তর এবং আিঞু্ন�ী�রণ

বক্স-  

VAWG-এর সমস্যোক� ঞ্নকজর মকন �রো  পঞু্লকশর কনতৃকত্বর িূঞ্ম�ো 

সংস্োর মকি্য প্রঞ্তষ্ো 
�রুন

সংকবদনশীল �ম্�ত্োকদর জন্য এ�টি সিোয়� পঞ্রকবশ প্রদোন �রুন  এর জন্য 
জবোবঞ্দঞ্িতো 
ঞ্নঞ্চিত �রুন  

সঞ্িংসতোর প্র�ৃঞ্ত, 
এর �োরণ ও পঞ্রণঞ্ত 
এবং �ীিোকব এটি 
নোরী ও কমকয়কদর 
ঞ্ি িোকব এবং 
অসোমজিস্যপণ্ূিোকব 
প্রিোঞ্বত �কর কস 
সম্পক�্ এ�টি োত 
িোরণো 

সমস্যাগুরি আিও ভযািভযাকব যবযাঝযাি জন্, VAWG-এি অগ্েণকেযাগ্তযা সম্পক�্ 
যেযাগযাকেযাগ �িকত এবং েখন এটি ঘকর তখন পদকক্প যনওয়যাি প্রত রত প্দযান 
�িকত নযািী অরধ�যাি রনকয় �যাজ �িযা সংস্যাগুরিসে য �কেযা যািকদি সযাকথ 
সররিয়ভযাকব সেকেযারগতযা এবং সমবিয় �রুন

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ 
(VAWG)-কত সোডো 
কদওয়োর সময় 
সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর
জীঞ্বত নোরী ও 
কমকয়কদর অথ্পণ্ূ 
অংশগ্রিণ এ�টি 
প্রঞ্তঞ্ষ্ত অনশুীলন

অপরিেযাে্ যসবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ সমবিয় �কি VAWG এ সযা়িযা যদবযাি সময়  
অপিযাধী-য�রন্দ্র� এবং সরেংসতযাি রশ�যাি-য�রন্দ্র� পধেরতি প্রত প্রত রতবধে

VAWG প্রতকিযাধ এবং তদন্ত �যাে্রিকমি প্রত অবরেত এবং রবসৃ্ততভযাকব  
পিযামশ্�ৃত রশক্ণ প্কয়যাগ �রুন েযাকত তযািযা অরধ�যাি রভরত্�, রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
এবং মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) অবরেত েওয়যাি প্রত�িন �কি 
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ঞ্বঞ্ি  গকবষণো এবং অনশুীলন কর পরোমশ্ প্রদোন �করকছ তো 
িল পঞু্লশ করিোকব এই িরকনর আইন প্রকয়োগ �কর তো তোকদর 
�োর্�োঞ্রতোর উপর উকলেখকরোগ্য প্রিোব ক�কল।

10

সতুরোং, 
স�ল পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর উঞ্েত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
থো�ো ব্যঞ্তিকদর তদকন্ত অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণক� �োর্�রিোকব 
VAWG-এর প্রঞ্ত সোডো কদওয়োর এ�টি উপোয় এবং লক্ষ্য 
ঞ্িসোকব ঞ্বকবেনো �রো এবং কসই মকতো এই ঞ্বষয়টি স�কলর 
মকি্য প্রেোর �রো। VAWG-এি সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
নোরী ও কমকয়কদর জঞ্ডত �রোর জন্য অরধ�যাি-রভরত্� পধেরত  
এবং ‘ক�োন ক্ষঞ্ত �রকবন নো  এই নীরত প্কয়যাগ �িযা িল তদকন্ত 
তোকদর অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ ঞ্নঞ্চিত �রোর সবকেকয় সঞু্নঞ্দ্ষ্ট 
উপোয়। 

তদকন্ত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়কদর 
অথ্পণ্ূ অংশগ্রিকণর জন্য এ�টি অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্ত 
প্রকয়োকগর প্রঞ্ত প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ িওয়োর গুরুত্বক� VAWG-এর 
প্রঞ্ত প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনোর জন্য সকেতনতো বৃঞ্দ্ধ এবং 
সমোিোনগুঞ্ল ঞ্েঞ্ ত �রবোর জন্য ঞ্শঞ্ক্ষত �রোর এ�টি 
অঞ্বক দ্য অংশ িওয়ো দর�োর। ্তন এবং ঞ্নব্োিী 
পঞু্লশ কনতৃকত্বর �োছ কথক� এই িরকনর এ�টি ষ্ট বোত্ো 
মি্যবত  পর্োকয়র ব্যবস্োপ�কদর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপ-ূ
ণ্ িকব রখন সোডো প্রদোন�োরী �ম্�ত্োকদর আন্তজ্োঞ্ত� 
মোন কমকন েলোর ঞ্নকদ্শনো প্রদোন �রো িকব, এবং তদকন্ত 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ 
ঞ্নঞ্চিত �রকত, এবং অনোনষু্োঞ্ন� মি্যস্তো প্রঞ্ক্য়োয় জঞ্ডত 

১০  সরেংসতযা সযাকপকক্ নযািী ও যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্যাক�জ: মিূ উপযাদযান এবং গুণগত রনকদ্রশ�যা (ইউএন জকয়ন্ট য যাবযাি 
যপ্যাগ্যাম অন এ্যাকসনরশয়যাি সযারভ্স �ি উইকমন অ্যান্ গযাি্স সযাবকজ  
রু ভযাকয়যাকিন্স, ২০১৫)।

িওয়োসি অসদোেরকণর ঝঁুঞ্� �মোকত ঞ্নকদ্শনো প্রদোন �রো 
িকব। 

ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ (VAWG) তদকন্ত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর/কবঁকে 
থো�ো নোরী ও কমকয়কদর অথ্পণ্ূ অংশগ্রিকণর কর িরকণর 
ইঞ্তবোে� প্রিোব থো�কত পোকর তোর পঞ্রকপ্রঞ্ক্ষকত, এটি 
গুরুত্বপণ্ূ কর পঞু্লশ সংস্োগুঞ্ল তোকদর গুণগতমোন ঞ্নয়ন্ত্রকণ 
প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ, ঞ্বকশষ �কর রখন সোডো জোনোকনো �ম্�ত্োরো 
নীঞ্ত এবং মোনদ গুঞ্ল কমকন েলকত অ-সমিঞ্ত জোনোয়। 
VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদওয়যাি প্কচষ্টযা পে্যাকিযাচনযা, মিূ্যায়ন 
এবং পে্কবক্কণি আ�োকর প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� ঞ্শক্ষোকণর জন্য পঞু্লশ 
কনতৃকত্বর প্রঞ্ত ঞ্ত িল এ� িরকণর প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� জবোবঞ্দঞ্ি-
তোর রো টি বো অসৎ আেরকণর ঝঁুঞ্� �মোকত এবং ব্যব ত 
সরজিোম, পদ্ধঞ্ত এবং ক�ৌশলগুঞ্লক� উ ত �রকত সোিোর্য 
�রকব।

রিঙ্গ সংকবদনশীি এ�টি আধুরন� পুরিশ সংস্যাি রদক� রূপযান্তরিত 
েবযাি উকদেশ্ প্যারতষ্যারন� আত্-প্রত�িন এবং রশক্কণি আ�যা যা 
েযা়িযা অজ্ন �িযা স ব নযা, রবকশষ �কি েযািযা পুরিকশি �যাে্�িযাকপ 
সবকচকয় যবরশ প্ভযারবত েয়। (রচরে ১ কদখুন)।

দব্ুিতযাি অবস্যাকন থযা�যা যগযাষ্ীগুরিসে রবরভন্ন সম্প্রদযায় এবং 
যগযাষ্ীি রন�র যেক� বযারে্� মতযামত রনকয় অভ্ন্তরিন �ম ্দক্তযা 
মিূ্যায়ন �িযাক� উতসযারেত �িযাি জন্ আধুরন� পুরিকশি  রবরভন্ন 
স্তকিি যনতৃত্বক� সক্ম েকত েকব। 

এটি �রবোর জন্য, ্তন এবং ঞ্নব্োিী কনতৃকত্বক� সকেতনতো 
বোডোকত িকব এবং অি্যন্তরীণ �ম্ক্ষমতো পর্োকলোেনোর মোি্যকম 
ঞ্শক্ষণ �ীিোকব সোিোরণিোকব পঞু্লঞ্শংক� উপ�ৃত �রকত পোকর, 
ঞ্বকশষ �কর রখন তোরো বঞ্িরোগত এবং করোগ্য কটে�কিো োরকদর 
সিোয়তো পোয় কস সম্পক�্ �ম্�ত্োকদর প্রঞ্শঞ্ক্ষত �রো দর�োর। 
এর মকি্য VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ দক্তযাসি ঞ্বঞ্ি  কটে-
�কিো োরকদর সোকথ অংশীদোঞ্রত্ব গকড কতোলো এবং সম্প�্ বজোয় 

নযাইকজরিয়যা পুরিশ বযারেনীি জনসংকেযাগ রবভযাকগি যসৌজকন্ েরব

ঞ্েত্র -  
পোন্তর প্রঞ্ক্য়ো

প্রঞ্ত�লন

ঞ্শক্ষণ

পোন্তর

আিঞু্ন�রণ
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রোখোর গুরুকত্বর উপর কজোর ঞ্দকত িকব। ্তন এবং ঞ্নব্োিী 
কনতৃকত্বর উঞ্েত মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর জন্য অংশীদোঞ্রত্ব 
স্োপকন প্রঞ্শক্ষণ বো কপশোগত উ য়কন ঞ্বঞ্নকয়োগ �রোক� এ�টি 
গুরুত্বপণ্ূ সিোয়তো�োরী ঞ্বষয় ঞ্িকসকব ঞ্বকবেনো �রো ।

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র পঞ্রকপ্রঞ্ক্ষকত, পঞু্লশ কনতৃকত্বর 
কবশ �কয়�টি ঞ্ব�  রকয়কছ রোর মোি্যকম উপরতুি কটে�কিো-

োরকদর �োছ কথক� মতোমত ঞ্নকয় ঞ্শক্ষণক� উৎসোঞ্িত �রো 
রোয়। ঞ্ব� গুঞ্লর মকি্য পঞু্লঞ্শং টে্যোন্োি্ ইউঞ্নট দ্োরো 
পঞ্রেোঞ্লত অি্যন্তরীণ পর্োয়ক্ঞ্ম� পর্োকলোেনোগুঞ্লর সোকথ 
পঞু্লঞ্শং মোন প্রঞ্তষ্ো �রো অন্তি্ুতি থো�কত পোকর, করমন 
�যানযািযাি র টিশ �িযার য়যা প্কদকশি জনরনিযাপত্যা ও সরিরসরি 
যজনযাকিি প্যাকদরশ� সি�যাকিি মন্ত্রণযািয় দ্যািযা ব্বরেত পঞু্লঞ্শং 
টে্যোন্োি্ ঞ্সকটেম ।
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উদোিরণস্ প বলো রোয় কর   সোকল, ঞ্ টিশ �লোঞ্ য়োর 
প্রোকদঞ্শ� সর�োর ঞ্নরকপক্ষ পঞু্লঞ্শং প্রেোকরর জন্য তোর 
পঞু্লঞ্শং মোনদ  (টে্যোন্োি্) প্রবত্ন �করকছ রোর মলূ লক্ষ্য িল 
পঞু্লকশর পক্ষপোতদষু্ট রোস্তো ঞ্নয়ন্ত্রকণর ( ) ঝঁুঞ্� �মোকনো 
রোক� স্োনীয় ঞ্সএসওগুঞ্ল ঞ্তিোঞ্স�িোকব আঞ্দবোসী ব্যঞ্তি 
এবং জোঞ্তগত সংখ্যোলঘকুদর অসমিোকব লক্ষ্যব  ঞ্িসোকব 
বণ্নো �করকছ৷
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অন্যান্ রব�ল্পগুরিি মকধ্ আিও �মক্্ম অনশুীিকনি মযানসম্ত 
পে্যায়রিরম� পে্যাকিযাচনযা অন্তভ্ুক্ত িকয়কে, যেমন সযা়িযা প্দযান�যািী 
�ম�্ত্যাকদি দ্যািযা ব্বহৃত সযাক্যা �যাি পধেরত, IPV ঝঁুর� মিূ্যায়ন 
রুিস (সিঞ্জযামগুরিি) প্কেযাজ্তযা এবং/অথবযা �যাে্�যারিতযা এবং 
মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) অবরেত েস্তকক্প য�ৌশিগুরি।

কজন্োর-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র ঞ্দক� পোন্তঞ্রত �রোর 
জন্য সকেতনতো এবং ঞ্শক্ষো বঞৃ্দ্ধর লক্ষ্য িওয়ো উঞ্েত সমোকজর 
মকি্য ইঞ্তবোে� পরুুষকত্বর িোরণোক� শঞ্তিশোলী �রো, েযাকত 
পঞু্লশক� পরুুষ এবং কছকলকদর জন্য করোল মকিল ঞ্িসোকব কদখো 
িয় রোরো আ ঞ্ব োসী এবং সরুঞ্ক্ষত এবং ববঞ্েত্র্য উদরোপন 
�রকত পোকর। ইঞ্তবোে� পরুুষকত্বর িোরণোক� বণ্নো �রো করকত 
পোকর এই িোকব কর র , সিোনিূুঞ্ত এবং সমিোন সিজোতিোকব 
নোরীসলুি নয়, তকব এগুঞ্ল মলূ্যবোন গুণোবলী রো স�ল 
মোনষুক� উৎসোঞ্িত �কর। এ�ইিোকব গুরুত্বপণ্ূ িল, ইঞ্তবোে� 
পরুুষকত্বর িোরণো প্রেোর �রোর কক্ষকত্র পরুুষকদর অন্তঞ্ন্ঞ্িত 

১১  ১৯৯৬ সযাকিি পুরিশ আইন প্যাকদরশ� সি�যািক� পুরিকশি উপি 
বযাধ্তযামিূ� মযান দ্তরি �িকত এবং যসই মযানগুরিি সযাকথ পুরিকশি 
সম্রত মিূ্যায়ন �িযাি অনমুরত যদয়। প্যাকদরশ� পুরিরশং মযান যদখুন। 
র টিশ �িযার য়যাি প্যাকদরশ� সি�যাি https://www2.gov.bc.ca/gov/
content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/policing-standards 

১২  Foreword BCPPS 6.2 Police Stops. Provincial Policing 
Standards. Provincial Government of British Columbia at: 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/
criminal-justice/police/standards/6-2-foreword-police-stops.pdf

আক্মনো �, শঞ্তিশোলী বো প্রিোবশোলী িোরণোগুঞ্লর
প্রঞ্তঞ্লঞ্প �রো উঞ্েত নয়। VAWG ঘটনো �মোকত ইঞ্তবোে� 
পরুুষত্ব এ�টি বড িূঞ্ম�ো পোলন �রকত পোকর।

এই ঞ্বষকয়,  পরুুষ �ম্�ত্োকদর জঞ্ডত �রোর জন্য 
ঞ্�ছু িোল অনশুীলন প্রদোন �করকছ:
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  নোরী ও পরুুষ উিকয়র জন্য ঞ্লঙ্গ সমতো এবং পোঞ্রবোঞ্র� 
ব ুত্বপণ্ূ নীঞ্তর সঞু্বিো তুকল িরো

  পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর ন্যোর্যতোর কবোকির প্রঞ্ত আকবদন  

  মঞ্িলো পঞু্লশ পরোমশ্দোতো �ম্�ত্োকদর ঞ্নকয়োগ

  ঞ্লঙ্গ সমতো ঞ্নঞ্চিকত ে্যোঞ্ম্পয়ন �মোন্ �ম্�ত্োকদর সো�ল্য 
প্রেোর

  িমুোত্র পরুুষ এবং পরুুষ-মঞ্িলো পঞু্লশ দকলর মোি্যকম 
আকলোেনোয় �ম্�ত্োকদর আমন্ত্রণ জোনোকনো

  ঞ্লঙ্গ সমতোর ঞ্বষকয় ে্যোঞ্ম্পয়নকদর স োন �রো রোরো অন্যো-
ন্য �ম্�ত্োকদর  জন্য করোল মকিল িকত পোকর (বক্স-  কদখুন)  

  সংকবদনশীলতো এবং সকেতনতো বঞৃ্দ্ধ কসঞ্মনোর আকয়োজন।

প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো �ম্�ত্োকদর কথক� ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
আেরণ অজ্কন সিোয়তো �রোর জন্য, ্তনপঞু্লশ কনতৃকত্বর 
উঞ্েত এটো ঞ্নঞ্চিত �রো কর তোকদর মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ-
�রো ঞ্ন ঞ্লঞ্খত প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� কবোঝোপডোগুঞ্ল ঞ্বকবেনো ঞ্নি্র 
�রকত পোকরন

  সঞ্িংসতোর প্র�ৃঞ্ত, এর �োরণ ও পঞ্রণঞ্ত এবং �ীিোকব এটি 
নোরী ও কমকয়কদরক� ঞ্ি িোকব ও অসোমজিস্যপণ্ূিোকব প্রিো-
ঞ্বত �কর

১৩  UN Police Gender Toolkit, (UN Department of Peace 
Operations - DPO/ DPET/Integrated Training Service, 2015).

কটে�কিো োররো িল সমস্ত  
সর�োরী এবং সুশীল সমোজ সংগ�ন এবং সংস্ো 
রোরো সর�োর এবং সুশীল সমোকজর স�ল স্তকর 
নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 
জোনোকত িূঞ্ম�ো রোকখ। মূল কটে�কিো োরকদর 
মকি্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এবং কবঁকে থো�ো নোরী 

ও কমকয় এবং তোকদর প্রঞ্তঞ্নঞ্ি, সোমোঞ্জ� 
পঞ্রকষবো, স্োস্্যকসবো খোত, আইঞ্ন সিোয়তো 
প্রদোন�োরী, পঞু্লশ, প্রঞ্সঞ্�উটর, ঞ্বেোর�, 
ঞ্শ  সুরক্ষো সংস্ো এবং ঞ্শক্ষো খোত অন্তি্ুতি 

রকয়কছ।

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/criminal-justice/police/standards/6-2-foreword-police-stops.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/criminal-justice/police/standards/6-2-foreword-police-stops.pdf
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রভএির উরজ-ি (BAWG) প্রতররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ ঞ্নঞ্চিত �রোর 
জন্য অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্তর উপর গুরুত্ব প্রদোন

  ‘য�যান ক্রত �িকবন নযা এই ধযািণযাি উপি গুরুত্ব প্দযান;’

  VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ পুরিশক� রব যাস ও আস্যা দ্তরি 
�িকত সযােযাে্ �িযাি জন্ সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা 
এ�টি অগ্যারধ�যাি;

  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি জন্ যনতৃকত্বি ভূরম�যায় থযা�যা 
ব্রক্তকদি উরচত স�ি �ম কদি নূ্ নতম স্তকিি প্রশক্ণ রনরচিত 
�িযাি মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� নীরতক� 
সংগঠন জকু়ি প্চযাি �িযা;

  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি জন্ প্কয়যাজন আত্-প্রত�িন 
এবং রিমযাগত রশক্ণ, স্চ্তযা এবং ব্যাপ�ভযাকব পিযামশ্ �িযা;

  আন্তজ্যারত� মযান এবং রনয়মযাবিীি সযাকথ পুরিকশি সম্রত 
এ�টি দ্বধ এবং রব স্ত অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী রেসযাকব 
রবকবরচত েয়।

বোঞ্ি্য� সকেতনতো বঞৃ্দ্ধ

এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি সংস্যায় রূপযান্তরিত �িকত চযাওয়যা পুরিশক�
এ�টি বযারে্� রনেুরক্ত প্ররিয়যাি প্রত অঙ্গী�যাি ব্ক্ত �িকত েকব 
েযা েকব স্চ্ এবং অন্তভ্ুরক্তমিূ�। স্যানীয় জনসংখ্যাি দ্বরচকরে্ি 
প্রতরনরধত্ব�যািী সম্প্রদযাকয়ি �যাকে বযারে্� বযাত্যা যপ্িণ সংস্যাি 
অভ্ন্তিীণভযাকব বযাত্যা পযাঠযাকনযাি মকতযাই গুরুত্বপূণ।্  পঞু্লশ কনতৃত্ব 

বক্স-
 এর জন্য পঞু্লশ

ইউএনউইকমন সৃষ্ট, দ্ HeForShe সংেরত আকন্যািন এ�টি সুশৃ ি পধেরত এবং িক্্েুক্ত প্্যার�ম ্প্দযান 
�কিকে যেখযাকন পুরুষ এবং যেকিিযা েুক্ত েকত পযাকি এবং রিঙ্গ সমতযা অজ্কনি জন্ পরিবত্কনি একজন্ট 
েকত পযাকি।

HeForShe রিঙ্গ সমতযাি জন্ এ�টি সযােসী, দশৃ্মযান এবং �্বধে শরক্ত দ্তরি �িকত মরেিযাকদি সযাকথ সংেরত প্�যাশ �িযাি 
জন্ পুরুষ এবং সমস্ত রিকঙ্গি মযানকুষি জন্ এ�টি উমেকু্ত আমন্ত্রণ। এই আকন্যািনটি যে বযাত্যা প্চযাি �কি তযা েি পুরুষকদি 
রিঙ্গ সমতযাি মকতযা মযানবযারধ�যাি ইসু্কত শুধুমযারে দশ্ক�ি ভূরম�যা পযািন �িযা উরচত নয়। সদস্িযা তযাকদি রনজ রনজ সম্প্রদযায় 
বযা �যাউরন্টকত অথ্পূণ ্পরিবত্ন আনকত পদকক্প যনয়।

সদস্কদি মকধ্ IMPACT চ্যারম্পয়নিযা অন্তভ্ুক্ত েযািযা পুরুষ এবং তযাকদি যদকশ রসরনয়ি যনতৃকত্বি অবস্যাকন িকয়কেন এবং েযািযা 
রিঙ্গ সমতযাক� এরগকয় রনকত এবং সমতযা রনরচিত �িযাি িক্্ অজ্কনি জন্ রতনটি সযােসী, পরিবত্ন�যািী প্রত রত বযাস্তবযায়ন 
�িযাি মযাধ্কম রিঙ্গ সমতযাক� প্যারতষ্যারন� অগ্যারধ�যাি রেকসকব প্রতরষ্ত �কিকে। এি মকধ্ িকয়কে পুরিকশি ত্ন যনতৃত্ব যেমন 
জযারতসংকঘি পুরিশ উপকদষ্টযা িইুস �্যারিিকেযা (েরব যদখুন). 

এ�জন HeForShe অরধপিযামশ্� (অ্যািকভযাক�র) রেকসকব, রমতঃ �্যারিিকেযা 
জযারতসংকঘি সংস্যাগুরিি মকধ্ রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি উপি ব্যাপ� 
সেকেযারগতযা বরৃধে �িযাি প্রত রত রদকয়কেন েযাকত জযারতসংকঘি সরম্রিত প্কচষ্টযাি 
অংশ রেসযাকব এ�টি উচ্চ-মযাকনি পুরিশ এবং ন্যায়রবচযাকিি প্রতররিয়যা, সরেংসতযাি 
অরভজ্তযা সম্পন্ন স�ি নযািী ও যমকয়কদি �যাকে, রবকশষ �কি েযািযা সবকচকয় প্যারন্ত�, 
উপিব্ধ এবং অ্যাকসেসকেযাগ্ েয়। ।

“পুরিশ শযারন্তিক্যায় আিও যবরশ নযািীকদি েুক্ত �িযাি অথ্ই েকচ্  আিও �যাে্�ি 
শযারন্তিক্যা। জযারতসংকঘি পতযা�যা তকি �যাজ �িযা ১১,০০০ পুরিশ �ম ি পকক্, আরম 
এ�জন HeForShe অরধপিযামশ্� (অ্যািকভযাক�র) েকত যপকি গরব্ত,»...”এই 
মেযান সম্যাকনি সযাকথ আমিযা যে যদকশ যসবযা �রি যসখযাকন জযারতসংকঘি রব যাসকেযাগ্তযা 
বযা়িযাকত এবং এখন এবং ভরবষ্কতি জন্ জনগকণি জীবকন আিও যবরশ ইরতবযাচ� প্ভযাব য�িকত আমযাকদি অঙ্গী�যাি যজযািদযাি 
�িযাি জন্ মযাকদি উপি ব্যাপ� দযারয়ত্ব অরপ্ত েকয়কে।»
সূরে: যপ্স রবজ্রতি: ইউএন উইকমন জযারতসংকঘি পুরিশ উপকদষ্টযা িইুস �্যারিিকেযাক� রিঙ্গ সমতযাি জন্ যেক�যািকশ অরধপিযামশ্� (অ্যািকভযাক�র) রেসযাকব যঘযাষণযা �কিকে. 
HeForShe 

জযারতসংকঘি পুরিশ উপকদষ্টযা িইুস �্যারিিকেযা

https://www.unwomen.org/
https://www.heforshe.org/en
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-gender-equality
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-gender-equality
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নীঞ্ত এবং এসওঞ্পগুঞ্ল ঞ্নছ� ‘জোনোলোর পদ্ো  (‘  
) নয় এবং তোরো রো �রকত কেকয়কছ তো অবশ্যই 

�রকত িকব এবং অজ্ন �রকত িকব। এই িরকনর নীঞ্ত 
বোস্তবোয়ন, সঞ্ক্য়�রণ এবং ঞ্বতরকণ কনতৃকত্ব প্রদোন �রোর 
কক্ষকত্র পঞু্লকশর মি্যম স্তকরর �ম্�ত্োকদর।কনতোকদর এ�টি 

কমৌঞ্ল� িূঞ্ম�ো রকয়কছ।
যগরি �্যাম্পকবি MBE FCMI AFHEA - যগযাকয়ন্যা প্ধযান সুপযারিনকরনকিন্ট 

(অবসিপ্যাতি), স্করি্যান্ ইয়যাি্

কমৌঞ্খ�িোকব, ঞ্িঞ্জটোলিোকব বো েোকু্ষষিোকব কর িোকবই 
করোগোকরোগ �রু� নো ক�ন, ঞ্নকয়োগ প্রেোরোঞ্িরোনসি 
অঞ্�ঞ্সয়োল করোগোকরোকগ  পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্নঞ্িকত্বর মোি্যকম 

পোন্তকরর দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গর এবং পঞু্লশ VAWG-এর সমস্যোক� 
ঞ্নকজর �কর কনওয়োর জন্য কর পদকক্ষপগুঞ্ল ঞ্নক  তোর 
প্রঞ্ত�লন িওয়ো উঞ্েত।

রূপযান্তি প্ররিয়যায় পুরিশ যনতৃকত্বি বযারে্� যেযাগযাকেযাকগি স্চ্তযাি 
প্রত অঙ্গী�যাি প্দশ্ন �িযা প্কয়যাজন। এি মকধ্ VAWG-এি 
প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিকশি অভ্ন্তিীণ পে্যাকিযাচনযাি নীরত, 
য�ৌশি, পধেরত এবং রুিসগুরিি (সিঞ্জযামগুরিি) ইন্টযািকনকর 
আপকিযাি �িযাি এ�টি অনশুীিন অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। এই 
ধিকনি পে্যাকিযাচনযাগুরি রনতঃসকন্কে ক্মতযাি ব্বধযান উকমেযাচন 
�িকব, তকব তযাকদি রশক্কণি এবং সযামকনি এরগকয় েযাওয়যাি 
পথ সম্পক�্ রবশদ বণন্যা প্দযান �িকব। এটি রূপযান্তকিি প্রত 
পুরিকশি প্রত রতি অনভূুত দ্বধতযাক� শরক্তশযািী �িকব, েযা 
রভএির উরজ-এি (VAWG) সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি পযাশযাপযারশ তযাকদি সম্প্রদযাকয়ি �যাে যথক� সেকেযারগতযা 
যপকত সেযায়তযা �িকব।

সোিোরণিোকব, সকেতনতো বঞৃ্দ্ধর মোি্যকম (তযা পঞু্লশ সংস্োর 
অি্যন্তরীণ বো বোঞ্ি্য� কর িোকবই কিো� নো ক�ন), VAWG এবং 
এি �যািণ, পরিণরত এবং �ীভযাকব এটি নযািী ও যমকয়কদিক� 
রভন্নভযাকব এবং অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি তযাি প্রত সযা়িযা 
যদওয়যাি সমযাধযান রেসযাকব রিঙ্গ সমতযাক� উন্নীত �িো  উঞ্েত। এটি 
কবোঝোয় কর পঞু্লশ কনতৃত্বক� সমস্ত পকদর মকি্য  ক্মোগত িোকব 
এই বোত্োটিক� শঞ্তিশোলী �রকত িকব কর ববষম্য ছোডোই সমস্ত 
স দোকয়র েোঞ্িদো এবং স্োথ্ রক্ষো �রো আিঞু্ন� পঞু্লঞ্শংকয়র 
মলূ ঞ্বষয়। 

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র সোকথ সংরতুি বোঞ্ি্য� 
করোগোকরোকগর ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর জন্য  নবম অি্যোয়  
করোগোকরোগ  কদখুন।  

কজন্োর-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংক�
সিোয়তো�োরী নীঞ্ত এবং ক�ৌশল 
মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ� ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং-এর 
ঞ্দক� পোন্তর প্রঞ্ক্য়োয় গুরুত্বপণ্ূ িূঞ্ম�ো পোলন �কর, ঞ্�  
VAWG-এর সমস্যোগুঞ্লর ঞ্নকজকদর মকন �রোর জন্য তোকদর 
সঠি� সিোয়� পঞ্রকবশ প্রদোন �রোর জন্য ্তন এবং 
ঞ্নব্োিী পঞু্লশ কনতৃকত্বর প্রকয়োজন।  এগুঞ্ল প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� নীঞ্ত 
এবং ক�ৌশলগুঞ্লর মোি্যকম প্রেোঞ্রত িকব রোর মকি্য অন্ত-
ি্ুতি  থো�কব  আদশ্-ঞ্িঞ্তি�, পর্োপ্ত পঞ্রমোকণ সম্পদরতুি 
এবং জনগকণর ঞ্ন�ট দোয়বদ্ধতোর  ব্যবস্ো।

আদশ্-ঞ্িঞ্তি� নীঞ্তগুঞ্ল রখন প্রঞ্তঞ্ষ্ত িয়, তখন এগুঞ্লক� 
স�ল �ম্�ত্োকদর মতবোদ ঞ্িসোকব সমিোন �রো উঞ্েত এবং এর 
সোকথ থো�ো উঞ্েত ষ্ট কপ্রোকটো�ল বো টে্যোন্োি্ অপোকরটিং 
পদ্ধঞ্ত (SOPs)। রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ নীরতগুরি 
ব্রতরিম নয়।

UNPOL-এি মকত, VAWG-এি উপি এ�টি নীরত এবং SOP 
খুবই গুরুত্বপূণ ্�যািণ এই রনকদ্রশ�যা নরথগুরিকত এমন রবষয়গুরিি 
রূপকিখযা প্দযান �িযা েকয়কে যেগুরি পুরিশ সংস্যাি জন্ অপরিেযাে্ েরব ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অব উইকমন পুরিশ (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্

VAWG-এর সমস্যো কবোঝো এবং  
‘ঞ্নকজর সমস্যো ঞ্িকসকব ঞ্বকবেনোর   

অথ্ িল আপঞ্ন এবং আপনোর দল সবকেকয় 
কবঞ্শ ক্ষঞ্তগ্রস্তকদর েোঞ্িদো স্ী�োর �রকছন এবং 
সোডো ঞ্দক ন। এইিোকব, আপঞ্ন সমোিোকনর 
অংশ িকত এবং আরও িোকলোর জন্য পঞ্রবত্ন 

আনকত প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ।
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বকি রবকবরচত েয় এবং এ�টি প্যারতষ্যারন� মযানদকণ্ডি পকক্ এই 
রবষয়গুরিকত ব্রক্তগত যবযাঝযাপ়িযা, বযাধঁযাধিযা রনয়ম (য রিও-
রযাইপ) এবং উপিরব্ধগুরি সরিকয় রদকত পযাকি। উপি , তযািযা তদকন্ত 
জর়িত �ম�্ত্যাকদি এবং তযাকদি ত্বিযাবধযায়�কদি  জবযাবরদরেতযা 
রনরচিত �কি ।
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সপুঞ্রঞ্েত কপ্রোকটো�ল, পঞু্লঞ্শং মোনদ  (টে্যোন্োি্) বো
এসওঞ্প প্রঞ্তষ্োয় ঞ্বঞ্নকয়োগ �রো প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো 
�ম্�ত্োকদর  দোঞ্য়ত্ব বঝুকত সোিোর্য �রকব এবং এই 
পদকক্ষপগুঞ্ল সম্পক�্  োকনর কক্ষকত্র ক�োনও অসঙ্গঞ্ত কনই 
তো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য তদকন্ত আন্ত-সম্পঞ্�্ত   (ইটিোর-
কস�শনোল) এবং অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্তর প্রকয়োকগর জন্য 
প্রকয়োজনীয় পদকক্ষপগুঞ্ল প্রদোন �রকব। । 

VAWG-কত সোডো কদওয়োর ঞ্বষকয় অন্যোন্য সংস্োর সোকথ 
অংশীদোঞ্রকত্ব �োজ �রোর জন্য পঞু্লশ কপ্রোকটো�লগুঞ্লর িোল 
অনশুীলকনর জন্য পঞ্চম অি্যোকয়র পঞ্রঞ্শষ্ট  ‘তদন্ত  এবং 
দ্োদশ  অি্যোয়  জোঞ্টেস �ঞ্টিঞ্নউম› কদখুন।

নতুন নীরত এবং পিবত  
যপ্যাকরযা�ি বযা এসওরপ প্বত্কনি 
পি যসগুরি স�ি পকদ �ম�্ত্যা-
যদি �যাকে রবসৃ্তত ভযাকব যপৌেঁযাকনযাি 
জন্ উপেুক্ত বযাত্যা (যমকসরজং) 
প্কয়যাজন। এই িরকনর আদশ্-
ঞ্িঞ্তি� নীঞ্ত এবং সংঞ্ ষ্ট 
আেরণঞ্বঞ্ি কবোঝো ঞ্নঞ্চিত 
�রোর জন্য পঞু্লশ কনতৃকত্বর 

এ�কেটিয়োিোকব প্রঞ্শক্ষকণর উপর ঞ্নি্র �রো উঞ্েত নয়। ঞ্বঞ্ি  
গকবষণোল  প্রমোন ইঞ্ঙ্গত�কর কর করোল মকিল এবং/অথবো 
কমটিঞ্রং িূঞ্ম�োয় থো�ো ব্যঞ্তিরো প্র�ৃত প্রঞ্শক্ষকণর পঞ্রবকত্ 
সি�ম  এবং অিস্তনকদর আেরকণর িরকণ এ�টি বড প্রিোব 
ক�কল, ঞ্বকশষ �কর রঞ্দ প্রঞ্শক্ষণটি ঞ্বকশষিোকব মকনোিোব 
পঞ্রবত্নক� লক্ষ্য �কর আকয়োজন �রো িয়।
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উদোিরণস্ প বলো রোয় কর রখন পঞু্লশ সংস্োর মকি্য করৌন 
এবং ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� ববষম্য, িয়রোঞ্ন, উৎপীডন এবং অপব্য-

১৪  ইউএনরপওএি যজন্যাি রুির�র প্কজ  রুকিি শযারন্তিক্যা সং�িকন 
যজন্যাি যমইনর রমং-এি জন্ মযানসম্ত যসিযা অনশুীিন

১৫  See Jenni Cross, ‘3 Myths of Behaviour Change and Other 
Challenges for Sustainability’ (2014), Center for Energy and 
Behavior Institute for the Built Environment, Colorado State 
University and; Bohent, I, ‘What Works: Gender Equality by 
Design’ (Harvard University Press, 2016). See also the section 
‘Psychological and Sociological Theories in Flanagan’, A.E., and 
Tanner, J.C., ‘A Framework for Evaluating Behavior Change in 
International Development Operations’, Independent Evaluation 
Group Working Paper 2016/No.2 (World Bank, 2018).

বিোকরর ঞ্বষকয় শনূ্য সিনশীলতো প্রদশ্ন এ�টি প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� 
সংসৃ্ঞ্ত ঞ্িকসকব গকড কতোলো িয়, তখন পঞু্লশ কনতৃত্বক� ক্মোগত 
িোকব এই িরকনর আেরকণর �থো বলো প্রকয়োজন করখোকনই 
এটি প্রত্যক্ষ বো ঞ্রকপোট্ �রো িয়। তোকদর অি্যন্তরীণ ঞ্নয়ন্ত্রণ 
এবং তদোরঞ্� সংস্োগুঞ্লক� ত এবং স্ িোকব সঞ্ক্য় �রকত 
িকব এবং এই িরকনর সোক্ষী এবং অথবো অঞ্িকরোগ�োরীকদর 

জন্য এ�টি ঞ্নরোপদ এবং 
কগোপনীয় সিোয়� পঞ্রকবশ 
ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব। পঞু্লশ 
কনতৃকত্বর দ্োরো প্রদঞ্শ্ত 
এই িরকনর আেরণ মি্যম 
স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর �োর্-
�রিোকব VAWG-কত সোডো 
কদওয়োর জন্য প্রকয়োজনীয় 
দক্ষতোর উ য়ন, ক্মতযায়ন 
এবং পরুসৃ্ত �রোর জন্য 
প্রকয়োজনীয় গুরুত্বপণ্ূ ববিতো 
প্রদোন �কর।

রেউম্যান িযাইরস ওয়যাচ �ম ্যক্করে যেৌন েয়িযারন এবং অন্যান্ 
ধিকণি সরেংসতযাি রবরুকধে সুিক্যাি রবষয়টিক� রনকজকদি নীরতি 
আংশ �িযাি জন্ সেযায়� রনকদ্রশ�যাও প্দযান �কিকে। “কস�টি 
অ্যোন্ ঞ্িগঞ্নটি অ্যোট ওয়ো�্তঃ এ গোইি টু দ্যো  আইএলও 
িোকয়োকল  এন্ ি্যোরোসকমটি �নকিনশন, নং ›।
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 এ 
আইএিও অরভকেযাকগি প্ররিয়যা এবং পে্কবক্ণসে স্পষ্ট সংজ্যা এবং 
পদকক্প প্দযান �কিকে, যেগুরি পুরিশসে সি�যারি প্রতষ্যানসমেূ 
তযাকদি প্কচষ্টযাি অংশ রেসযাকব এই ধিকনি সরেংসতযা প্রতকিযাধ এবং 
প্রতররিয়যা জযানযাকত ব্বেযাি �িকত পযাকি।
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১৬  ২১যশ জনু, ২০১৯যত আন্তজ্যারত� ম সংস্যাি (আইএিও) সদস্-
িযা - সি�যাি, যট্ি ইউরনয়ন এবং রনকয়যাগ�ত্যাকদি সরমরত- �ম ্যক্করে 
সরেংসতযা ও েয়িযারন সংরিযান্ত আইএিও �নকভনশন (ভযাকয়যাকিন্স অ্যান্ 
ে্যািযাসকমন্ট �নকভনশন, নং ১৯৯০) গ্েণ �িযাি জন্ সব্সম্ত ভযাকব 
যভযার প্দযান �কিরেি।

১৭  Safety and Dignity at Work: A Guide to the 2019 ILO 
Violence and Harassment Convention, No. 190’ (Human 
Rights Watch, 2020), at: https://www.hrw.org/sites/default/
files/media_2020/06/ILO_advocacy_brochure_0620.pdf 

করখোকন অঞ্�সোররো এই মোনগুঞ্ল বজোয় রোকখ এবং অঞ্তক্ম 
�কর তোকদর পরুসৃ্ত �রো উঞ্েত। রখন তোরো �ম পকড, তখন 

তোকদর জবোবঞ্দঞ্ি �রকত িকব এবং উপরতুি িকল শৃ লোবদ্ধ 
িকত িকব। �ম্�ত্ো ও �ম্েোরীকদর জবোবঞ্দঞ্িতোর জন্য 

শঞ্তিশোলী কনতো থো�কলই আমরো জনগকণর প্রোপ্য অগ্রগঞ্ত 
�রকত পোঞ্র।

এ�টি অনশুীিন�যািীি রুির�র অন উইকমনস অ্যা�কসস রু জযার স যপ্যাগ্যারমং 
(UN Women et al., 2018)

পযাবরি� রসর�উরিটিি যজনযাকিি 
রিকি ি আিরতন �যাকতযা এবং 

আিকবরনয়যান য র পুরিকশি রিকি ি 
েযার� �যাক�যা#HeForShe.  

েরব ইউএন উইকমন আিকবরনয়যা/
যবসরন� বযা�যা এি যসৌজকন্

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/06/ILO_advocacy_brochure_0620.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/06/ILO_advocacy_brochure_0620.pdf
https://www.flickr.com/photos/tags/HeForShe.
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সোিোরণিোকব, আদশ্-ঞ্িঞ্তি� নীঞ্তগুঞ্ল প্রঞ্তষ্ো �রো, প্রঞ্ত -
ঞ্তবদ্ধ এবং অথবো শঞ্তিশোলী �রো উঞ্েত

18

কপ্রোকটো�ল

  যা� সদস্কদি মযাধ্কম প্যারতষ্যারন� নীরত প্রত�রিত েয় এমন 
SOP এবং আচিণরবরধগুরি সম্পক�্ ধযািণযা পরি যাি �রুন েযািযা 
রনকজিযাই IPV এবং VAWG-এি অন্যান্ ধিকণি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা যমকয় বযা অপিযাধী। এই ধিকনি 
ব্বস্যাগুরি সমস্যাটিক� রনকজি মকন �িযাি (মযারি�যানযা) যক্করে 
এবং VAWG য� গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যাি যক্করে এ�টি গুরু-
ত্বপূণ ্অংশ �যািণ তযািযা �ম কদি সমথ্ন �কি, মযান রনধ্যািণ 
�কি এবং সংস্যাক� দযায়বধে িযাখকত সেযায়তযা �কি:
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  সম্রতি জন্ অন্তরন্রমত্ পে্যায়রিরম� মিূ্যায়ন �যাঠযাকমযাি সযাকথ 
পুরিকশি মযানদণ্ডক�  সংেুক্ত �িযা;

  এমন এ� ধিকণি পে্কবক্ণ ব্বস্যা েযা রবকশষযারয়ত সংস্যাি 
মতযামতসে যপ্যাকরযা�ি/এসওরপগুরিি ধযািযাবযারে� প্কয়যাগ পরিমযাপ 
�কি েযাকত প্রতব ী ব্রক্তকদি চযারেদযাি প্রতরনরধত্ব�যািী সংস্যা-
গুরি অন্তভ্ুক্ত থযাক�;

  ব্যাপ� যপ্যাকরযা�ি এবং রনকদ্রশ�যা েযা যেৌন সরেংসতযাি ঘরনযাগু-
রি পরিচযািনযা এবং তদন্ত �িযাি জন্ সযামঞ্জস্পূণ ্এবং অরভন্ন 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পধেরতি প্কয়যাকগি রবষয়টি প্চযাি �কি। এি 
মকধ্ এমন রনকদ্শনযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কব েযাি �কি পুরিশ �ম�্ত্যা-
যদি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি �যাকে রবচযাি প্ররিয়যা, 
তযাকদি অরধ�যাি এবং উপিব্ধ পরিকষবযাগুরিক� ব্যাখ্যা �িকত 
েকব।
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 আদশ্ভযাকব যপ্যাকরযা�িগুরিকত যে রবষয়টি যজযাি যদওয়যা
উরচত তযা েি মরেিযািযা য�যান রিকঙ্গি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �যাকে 
রিকপযার্ �িকবন যসটি তযািযা রনকজিযাই ঠি� �িকব;

  প্রসর�উশকনি সযাকথ েুক্ত অনঘুর� এবং পরিকষবযা প্দযান�যািীসে 
অন্যান্ সংস্যাগুরিি সযাকথ য�ৌশিগত স্তকিি যেৌথ �যাকজি চুরক্ত, 
যেমন, যেমন সযামযারজ�, স্যাস্্, রশক্যা ইত্যারদ।

১৮  ধষ্কণি রবচযাি। থযাইি্যান্ এবং রভকয়তনযাকম যেৌন সরেংসতযাি জন্ 
অপিযাধমিূ� রবচযাি ব্বস্যাি প্রতররিয়যা যবযাঝযা  (ইউএন উইকমন, 
ইউএনরিরপ এবং ইউএনওরিরস, ২০১৭)।

১৯  উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, যমকট্যাপরিরন পুরিশ সযারভ্স (এমরপএস) 
(েযা িন্ন শেকিি যমকট্যাপরিরন পুরিশ রির ক  আইন প্কয়যাকগি জন্ 
দযায়ী আঞ্চরি� পুরিশ বযারেনী), েখন তযাকদি �ম�্ত্যাকদি/�মচ্যািী-
যদি পযারিবযারি� রনে্যাতন, ধষ্ণ এবং অন্যান্ গুরুতি যেৌন অপিযাকধি 
ঘরনযায় সকন্ে �িযা েয় তখন বযাধ্তযামিূ� পদকক্কপি অংশ রেকসকব 
অনিযাইকন তযাি যচ�রি  প্দযান �কি।: https://www.met.police.uk/
SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/strategy--
governance---mps-employee-domestic-abuse-policy

২০  ‘নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা বক  এর  পকয়ন্ট রেকসকব 
পুরিশ। নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা ব  �িকত জযারতসংকঘি ট্যা  
তেরবি দ্যািযা অথ্যায়ন�ৃত সুশীি সমযাজ সংস্যাি পযাঠ । নযািীি প্রত 
সরেংসতযা বক  জযারতসংকঘি ট্যা  �যান্, রনউ ইয়�্, ২০১৯।

যপশযাগত প্কণযাদনযা

  দকিি সযা�ি্ক� VAWG-এি 
সযাধযািণ প্ক�যাপ �মযাকনযাি 
জন্ সরম্রিত প্কচষ্টযাি 
�সি রেকসকব সংজ্যারয়ত 
�িযা উরচত, েযা পুরিকশি 
�যাকে রিকপযার্ �িযাি প্যাির � 
বরৃধেি সযাকথ েুক্ত। পুরিশ 
যনতৃকত্বি যি�ি্�ৃত VAWG অপিযাধ হ্যাস �িযাি িক্্ রনধ্যা-
িণ �িযা যথক� রবিত থযা�যা উরচত �যািণ অকন� পুরিশ সংস্যা 
স্ী�যাি �কিকে যে এটি এ�টি উকলেখকেযাগ্ভযাকব �ম রিকপযার্ 
�িযা রবষয়;
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  VAWG-এি তদকন্ত রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযাি প্দশ্ন�যািী 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি যপশযাগত স্ী�ৃরতি জন্ প্কণযাদনযা। �মজ্ী-
বকনি উন্নয়কনি জন্ এই ধিকনি প্কণযাদনযা এবং সুকেযাগ দ্তরি 
�িযা VAWG যমযা�যাকবিযায় তদকন্ত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি অথ্পূণ ্অংশগ্েণসে পুরুষ এবং মরেিযা বযা উভয় পুরিশ 
�ম�্ত্যাকদি প্রত রত বযা়িযায়। এই ধিকনি প্কণযাদনযা রিঙ্গ সম-
তযাক�ও শরক্তশযািী �িকব এবং অগ্যারধ�যাি রেকসকব VAWG-এি 
প্রত সযা়িযা রদকত �ম�্ত্যাকদি অনপু্যারণত �িকব;

  মধ্ম স্তকিি যথক� ্তন পদমে্যাদযাি �ম�্ত্যাকদি রিঙ্গ/
সযামযারজ� রনয়ম এবং বযাঁধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইপ)য� 
ম�যাকবিযা �িযাি জন্ গৃেীত প্চযািযারভেযান-যেমন HeForShe- 
এ সররিয়  অংশগ্েণ। ২০২০ সযাকি, UK পুরিশ বযারেনী 
HeForShe এি জযাতীয় প্চযািণযাি অংশ রেসযাকব « রিঙ্গ 
সমতযাি উপি ইউক� পুরিরশং এি প্থম বযারষ্� প্রতকবদকন” 
প্�যাশ �িকত সেকেযারগতযা �কিকে। প্রতকবদনটিকত গুরুত্বপূণ ্
প্রত রত এবং অগ্গরত তুকি ধিযা েকয়কে েযা সমস্ত েুক্তিযা-
যজ্ি পুরিশ বযারেনী তযাকদি রনজ রনজ পুরিশ সংস্যাি মকধ্ 
রিঙ্গ সমতযাক� রনরচিত �িযাি যক্করে �কিকে, েযাি মকধ্ এ�টি 
গুরুত্বপূণ ্েি পুরিরশং সমস্যা রেসযাকব রিঙ্গ দ্বষম্ যমযা�যাকবিযায় 
প্রত রতবধে েওয়যাি যক্করে যজ্ষ্ পুরুষ �ম�্ত্যাকদি যনওয়যা 
রসধেযান্তমিূ� ভূরম�যা।
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২১  যি�ি্ �িযা পযারিবযারি� সরেংসতযা অপিযাধ হ্যাস �িযাি িক্্ রনধ্যািণ 
যথক� দকূি সকি েযাওয়যাি যক্করে ইউক� পুরিশ সংস্যাগুরিি অরভজ্-
তযাি জন্ প্কত্ক�ি দযারয়ত্ব: পযারিবযারি� রনে্যাতকনি প্রত পুরিকশি 
প্রতররিয়যাি উন্নরত �িযা  যদখুন (Her Majesty’s Inspectorate of 
Constabulary, 2014)

২২  Gender Equality in UK Policing First Annual Report (2020). 
Sussex Police Corporate Communications 2019 in support of 
HeForShe UN Women Solidarity Movement for Gender Equality, 
see: https://www.sussex.police.uk/SysSiteAssets/media/
downloads/sussex/about-us/governance-and-processes/
equality-and-diversity/heforshe-annual-report-2019.pdf

https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/strategy--governance---mps-employee-domestic-abuse-policy
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/strategy--governance---mps-employee-domestic-abuse-policy
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/strategy--governance---mps-employee-domestic-abuse-policy
https://www.sussex.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/sussex/about-us/governance-and-processes/equality-and-diversity/heforshe-annual-report-2019.pdf
https://www.sussex.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/sussex/about-us/governance-and-processes/equality-and-diversity/heforshe-annual-report-2019.pdf
https://www.sussex.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/sussex/about-us/governance-and-processes/equality-and-diversity/heforshe-annual-report-2019.pdf
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মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি জন্ প্কণযাদনযা, রবকশষ �কি পুরিশ 
য শন পে্যাকয় অন্যান্ সংস্যা, সম্প্রদযাকয়ি পযাশযাপযারশ সি�যারি 
এবং/অথবযা ব্রক্তগত উকদ্যাগ যেমন VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সেযায়তযা�যািী দযাতব্ সংস্যাগুরিি 
সযাকথ উকদ্যাগ/অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযাি জন্;

  প্যাথরম� পে্যাকয় সযা়িযা যদওয়যা �ম�্ত্যাকদি মে্যাদযা বরৃধে �িযা 
েযাকত তযািযা বঝুকত পযাকি যে তযািযা স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ 
পুরিকশি প্রত আস্যা ও রব যাস দ্তরিকত গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন 
�কি।

ঞ্বকশষোঞ্য়ত ইউঞ্নট

  বহু- ববঞ্েত্র্যময় যপশযাজীবী, �কিনরস� রবকশষজ্, স্যাস্্কসবযা 
�ম , সমযাজ�ম , পিযামশ্দযাতযা, ইত্যারদসে রবকশষযারয়ত ইউরনর৷ 
ভযািত এবং তযানজযারনয়যাি মকতযা র�েু যদকশ রবকশষযারয়ত পুরিশ 
ইউরনরগুরি নযািীকদি দ্যািযা পরিচযারিত েয় এবং যসখযাকন ১০০% 
নযািীকদি অন্তভ্ুক্ত �িযা যেকত পযাকি৷ তযাকদি �যাকজি এ�টি অংশ 
েি মযামিযাি প্রতকবদন দযারখি �িযাি জন্ সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ 
রব যাস দ্তরিকত সেযায়তযা �িযা। উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, 
ভযািকতি েযায়দ্যাবযাকদ প্রতরষ্ত ‘রশ টিমস’ এি সদস্িযা VAWG-
এি অন্যান্ ধিণগুরিি মকধ্ টিরজং এবং েয়িযারন যমযা�যাকবিযায় 
জর়িত থযাক�।

য ি ইগযা, UNMISS পুরিশ �রমশনযাি, HeForShe �্যাকম্পইকন যেযাগ রদকয়কেন। েরব 
UNMISS (সুদযান) এি যসৌজকন্

বক্স- - 
ক�োঞ্রয়োকত সর্ূমখুী (সোন োওয়োর) ওয়োন-টেপ কসটিোর

সূে্মখুী (সযান যাওয়যাি) য�ন্দ্রগুরি প্থম ২০০৪ সযাকি প্রতরষ্ত েকয়রেি। ২০১৯ সযাি পে্ন্ত, সযািযা যদকশ 
৩৯টি সূে্মখুী য�ন্দ্র প্রতরষ্ত েকয়রেি। য�ন্দ্রটি ে ি েযাসপযাতযাি-রভরত্� সমরবিত পরিকষবযা য�ন্দ্র েযা 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/বকবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি (GBV) জন্ রচর� সযা, �যাউকন্সরিং, 
তদন্ত এবং আইরন সেযায়তযা প্দযান �কি।

রিঙ্গ সমতযা ও পরিবযাি মন্ত্রণযািয়, স্যানীয় সি�যাি, পুরিশ এবং েযাসপযাতযাকিি মকধ্ আনষু্যারন� অংশী-
দযারিকত্বি রভরত্কত সূে্মখুী য�ন্দ্রগুরি সমরবিত পরিকষবযা প্দযান �কি।

পুরিশ সেযায়তযাি পরিকপ্রক্কত, এ�জন নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাক� GBV এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও  যমকয়কদি 
সযাক্যা �যাি গ্েকণি য�ৌশি সম্পক�্ রবকশষ প্রশক্ণ যদওয়যা েয় এবং ২৪/৭ য�কন্দ্র পযাঠযাকনযা েয়।

পুরিশ �ম�্ত্যাকদি ভূরম�যাি মকধ্ িকয়কে এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও  যমকয়কদি সযাকথ এমন পরিকবকশ সযাক্যা �যাি 
যনওয়যা যেখযাকন তযািযা রনিযাপদ যবযাধ �কি। সযাক্যা �যাকিি �িযা�ি (অথ্যা  েযাচযাই�ৃত রববরৃত), যমরিক�ি টিম দ্যািযা সংগৃেীত 
�কিনরস� প্মযাণসে, অরধ� তদকন্তি জন্ থযানযায় পযাঠযাকনযা েয়। য�ন্দ্রগুরি রশশু এবং প্রতব ী ব্রক্তকদি জন্ রবকশষ সেযায়তযা 
প্দযান �কি। য�ন্দ্রগুরি ১৯ বেকিি �ম বয়সী সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও  যমকয়কদি জন্ রভরিও যি�রি্ং বযাধ্-
তযামিূ� �কিকে৷ এটি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও  যমকয়কদি বযািবযাি সযাক্্ যদওয়যা যথক� িক্যা �কি৷

য�যারিয়যাি সূে্মখুী (সযান যাওয়যাি) অরভজ্তযাি মিূ রশক্ণগুরিি মকধ্ িকয়কে: 

  প্যাসরঙ্গ� য �কেযা যািকদি মকধ্ সমবিয় এবং আনষু্যারন� চুরক্ত সম্পযাদন এ�টি িযাজননরত� প্ররিয়যা এবং এরযা �িকত সময় 
িযাকগ। সুতিযাং উচ্চ পে্যাকয়ি িযাজননরত� সমথ্ন আদযায় �িযা গুরুত্বপূণ;্ এবং শুরু যথক�ই রবরভন্ন য �কেযা যাি এবং রসধেযান্ত 
গ্েণ�যািীকদি এই প্ররিয়যায় জর়িত থযা�যাি সুপযারিশ �িযা েয়;

  রবদ্মযান সেযায়তযা ব্বস্যাি সযাকথ সমবিয়: সমরবিত যসবযা য�কন্দ্রি পরি�ল্পনযা প্ণয়কন এনরজওগুকিযাি সমৃ্পক্ততযা গুরুত্বপূণ ্রেি।
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 য�যারিয়যাি সযান যাওয়যাি যসন্টযাি (বসে-৩ যদখুন), বযাংিযাকদকশ
রভ�টিম সযাকপযার্ যসন্টযাি (রভএসরস) বযা বিুকগরিয়যায় যসসুেয়যাি 
অ্যাস  যি�যাকিি যসন্টযাি (এসএআিরস) এি মকতযা ‘ওয়যান 
প যসন্টযাকি’  রবকশষজ্-প্রশরক্ত প্রতররিয়যা জযানযানও �ম-্

�ত্যািযা যেযাগদযাকনি  �কিণ (সতিম অধ্যায়: ‘সেযায়তযা এবং 
সযােযাে্’ এি য�স যারিজ যদখুন)।
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  থযানযায় রবকশষ সুিক্যা ইউরনর এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পধেরত 
রনরচিত �িযাি দযারয়ত্বপ্যাতি যজন্যাি যিস্কগুরি রদ্তীয়বযাি সরেং-
সতযাি রশ�যাি এবং �িঙ্ এ়িযাকত সযােযাে্ �কি;

  ঞ্নকবঞ্দত দল রবরভন্ন এর  পকয়ন্ট যথক� রদকন ২৪ ঘন্টযা, বেকি 
৩৬৫ রদন প্রতকবদন দযারখি �িযাি প্ররিয়যা পিচযািনযা �কি-
যেমন অনিযাইন, এসএমএস, যেল্পিযাইন যথক�- রবধযায় প্রতকবদন 
দযারখি  �িযা সেজ েয় এবং আরধ� যগযাপনীয়তযা রনরচিত �িযা 
েযায়।

তদোরঞ্� �ঞ্মটি 

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা -য�রন্দ্র� পরিকষবযা প্দযাকন 
ত্ন এবং রনব্যােী যনতৃকত্বি প্রত রত। উদযােিণ স্রূপ বিযা 

েযায় যে, VAWG সে GBV-য� যমযা�যাকবিযা �কি এমন স্যানীয় 
পে্যাকয়ি �রমটিগুরিকত অংশগ্েকণি জন্ উচ্চতি পকদি �ম�্-
ত্যাকদি প্রত রতবধে �িযা।
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আউটঞ্রে (প্রেোর)

  রনরচিত �রুন যে পুরিশ এবং সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ য�ৌশিগত 
স্তকিি যেযাগযাকেযাগ িকয়কে এবং এই যেযাগযাকেযাগ সংগঠকনি সমস্ত 
স্তকিই িকয়কে। 

  রবরভন্ন ভূরম�যাি পুরিশ প্রতররিয়যাি জযানযাকনযাি সময় তযাকদি 
�যাকে প্ত্যাশযাি রবষকয় সমস্ত �ম কদি স্পষ্ট রনকদ্শনযা যদওয়যা

  VAWG-এি সম্পর�্ত সযাধযািণ জনগকণি মকধ্ বধেমিূ যেক�যান 
যপৌিযারণ� �যারেনী (রমথ) এবং যান্ত ধযািণযাগুরি দিূ �িযাি 
িকক্্ সম্প্রদযাকয়ি জন্ তথ্পূণ ্পুরস্ত�যা প্ণয়ন ।

২৩  ওয়যান- প যসন্টযাকিি আিও উদযােিকণি জন্, দরক্ণ আর �যা 
(থথুকুজিযা য�য়যাি যসন্টযাি) এবং নযািী পুরিশ য শন যদখুন 
(Delegacias Especiais de Atendimento  Mulher – DEAM) in 
Brazil, in Progress of the World’s Women 2011–2012: Families 
in a Changing World (UN Women, 2011).

২৪  �কঙ্গযা গণতযারন্ত্র� প্জযাতকন্ত্রি মকতযা �কয়�টি যদকশ, সি�যাি য�ৌজদযারি 
রবচযাি ব্বস্যাি উন্নরতি জন্ সংকশযাধনমিূ� ব্বস্যা পে্কবক্ণ ও 
সুপযারিশ �িযাি জন্ সি�যাি, CSO, সম্প্রদযাকয়ি যনতযা এবং উন্নয়ন 
অংশীদযািকদি সমবিকয়  GBV �রমটি গঠন �কিকে।

সুস্পষ্টভযাকব সংজ্যারয়ত আদশ্-রভরত্� নীরত েযা রিঙ্গ সমতযাি 
উকদেশ্গুরিক� প্চযাি �কি তযা গণতযারন্ত্র� পুরিরশং এবং �ম�্ত্যা-
যদি রনকয়যাগ, বদরি, প্রশক্ণ এবং �ি্যাকণ সকব্যাত্ম অনশুীিনক� 
প্রত�রিত �িকব। এই ধিকনি পদকক্পগুরি বযাস্তবযায়কনি �কি 
নযািীিযা পুরিশ পরিকষবযাি রূপযান্তি ও পুনগঠ্কন অংশগ্েণ �িকত 
এবং সমযানভযাকব উপ�ৃত েকত সক্ম েকব৷

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং 
প্রেোকরর আরও আদশ্-ঞ্িঞ্তি� 
নীঞ্তর উদোিরকণর জন্য, 
DCAF-এর কজন্োর এবং ঞ্নরোপতিো 
টুলঞ্�কটর  ‘Toolkit Tool 2: 
Policing and Gender’ ( ) 
পডনু। এেযা়িযাও, রনকদ্শনযাি জন্, 
অনগু্ে �কি  “UN Women 
Legislation Handbook” (2012) 

এবং দযা ইউএনওরিরস রপ্ন্ট �ি এ�শন ইক কমকন্টশন প্যান 
�ি ররিরমনযাি জযারষ্টস রসক ম রু রপ্কভন্ট যিস্পন্ রু ভযাকয়যাকিন্স 
একগইন  উইকমন  (‘য ক থরনং রিযাইম রপ্কভনশন এন্ ররিরমনযাি 
জযার স যিস্পকন্সস রু ভযাকয়যাকিন্স একগইন  উইকমন *২০১৪)’ 
শীষ্� প্�যাশনযায় িকয়কে) যদখুন।

কর নীঞ্তগুঞ্ল অন্তি্ুঞ্তি এবং মলূ্যকবোকির 
ববঞ্েত্র্য অজ্কন সিোয়তো �কর

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি জন্ রূপযান্তিমিূ� নীরতি প্কয়যাজন 
েযাি উকদেশ্ েি VAWG এ �যাে্�িভযাকব এবং পে্যাতিভযাকব 
প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিকশি জবযাবরদরেতযাক� শরক্তশযািী �িযা, র�  
এর�ই সযাকথ তযাকদি �যাে্রিমগুরি এ�টি বেৃত্ি প্রতকিযাধ য�ৌশকি 
অবদযান িযাকখ সরেংস �যাজগুরি েযা নযািী এবং যমকয়কদি অসযামঞ্জ-
স্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি এই �যাে্রিমগুরিক� বযাধযা যদবযাি যক্করে। 
রসধেযান্ত গ্েকণ অন্তভ্ুরক্তমিূ� ক্মতযা ভযাগযাভযারগ এবং দ্বরচরে্ক� 
উতসযারেত �িযাি জন্, যসইসযাকথ সংগঠকনি মকধ্ নযািীি ক্মতযা-
য়কনি জন্ সমথ্কনি আদযাকয়ি যক্করে এই ধিকনি নীরতগুরি পুরিশ 
সংস্যাি মকধ্ অসম রিঙ্গ সম্প�্ক� রূপযান্তি �িকত েকব।

শুরু �িযাি এ�টি উপযায় েি রবদ্মযান নীরত এবং �যাঠযাকমযা প্রত-
স্যাপন বযা সংকশযাধন �িযা েযা সংস্যাি মকধ্ ক্রত�যাি� পক্পযারতত্ব 
এবং দ্বষম্মিূ� অভ্যাসগুরিি অনশুীিন �িকত সেযায়তযা �কি এবং 
যে নীরত অন্তভ্ুরক্ত এবং দ্বরচরে্ক� সমথ্ন �কি এবং পুিসৃ্কত �কি 
যসগুরিক� প্রতস্যাপন �িযা। উদযােিণস্রূপ, �মক্ক্করে যেৌন েয়িযারন, 
যশযাষণ এবং রনে্যাতকনি রবরুকধে স্পষ্টভযাকব সংজ্যারয়ত নীরতগুরি 
পুরিশ সংস্যাক�  নযািী এবং পুরুষ উভয় �ম�্ত্যাি জন্ সমযান 
সুকেযাকগি নীরতি প্রত তযাকদি দযারয়ত্ব পযািন �িকত সক্ম �কি।
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যজকনভযা যসন্টযাি �ি 
রসর�উরিটি যস ি 
গভকন্ন্স (‹DCAF ) 
তযাকদি যজন্যাি রুির�কর 
(২০১৯), এ উকলেখ 
�কিকে যে পুরিকশি 
প্যারতষ্যারন� সংসৃ্করতক� 
অন্তভ্ুরক্তমিূ�, দ্বরচরে্, 
সেনশীিতযা এবং 
সম্যাকনি নীরতি রদক� 
রূপযান্তরিত �িযাি জন্ 
এবং এবং সংরলেষ্ট রনকদ্-
শযাবিীি এমন এ�টি 
যপশযাদযাি �যাকজি পরিকবশ 
দ্তরি �িযা উরচত 
যেখযাকন স�ি �ম কদি 

মিূ্ যদওয়যা েয়।
25

 DCAF-এি যজন্যাি রুির�র যথক� অনপু্যারণত
পুরিকশি রিঙ্গ  সংকবদনশীি েওয়যাি জন্ এই ধিকনি প্যারতষ্যারন� 
নীরতি উদযােিণগুরিি এ�টি তযারি�যা রনকচ যদওয়যা েি: 

  দ্বষম্, েয়িযারন, গুন্যারম এবং রনে্যাতন সংরিযান্ত দঢৃ় ‹রজকিযা 
রিযাকিন্স  নীরত;

  েয়িযারন ও দ্বষম্ রবকিযাধী নীরতগুরি যবযাঝযাি জন্ স�ি �ম -
যদি জন্ বযাধ্তযামিূ� প্রশক্ণ;

  প্চযািমিূ� সযামগ্ীও রবতিণ �িযাসে নীরতি অনরুিরপ সমস্ত 
থযানযায় উপিব্ধ �িযা উরচত;

  ইরতবযাচ� �মক্ক্রে দ্তরিকত �ী �যাজ �িকে এবং �ী �যাজ 
�িকে আ তযা রনকয় তযাকদি অরভজ্তযাি প্রত�িন �িযাি জন্ 
পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন এবং নযািী ও সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি প্রতরনরধত্ব 
�কি এমন সুশীি সমযাজ সংস্যাগুরিি সযাকথ রনয়রমত যেযাগযাকেযাগ;

  পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ জনসমকক্ এবং ধযািযাবযারে�ভযাকব এ�টি 
দ্বরচরে্ময় �মশ্রক্তক� মিূ্ যদয়যা এবং দ্বষম্, বজ্ন, উ পী়িন 
এবং েয়িযারন বযা মকনযাভযাব েযা এগুরিক� সেযায়তযা �কি তযাকদি 
প্ত্যাখ্যান �িযা।;

  পরিচযািনযাি সযাকথ েুক্ত  স�ি  পুরিকশি জন্ জ্যান সংরিযান্ত 
দক্তযা এবং য স ব্বস্যাপনযাি উন্নয়কনি জন্ য�ৌশি।

যে �ম িযা রনকজকদিক� মিূ্বযান মকন �কিন, রবকশষ �কি তযাকদি 
সততযাি জন্, তযািযা অন্কদি সযাকথ জর়িত যথক� আিও ইরতবযাচ� 

২৫  Toolkit Tool 2: Policing and Gender in Gender and Security 
Toolkit (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019).

অরভজ্তযা দ্তরি �িকত পযাকি। এই যক্করে, মধ্ম স্তকিি ব্ব-
স্যাপ� েযািযা পুরিশ সংস্যায় রনকজকদিক� মিূ্বযান মকন �কিন তযািযা 
অ-দ্বষম্ এবং জবযাবরদরেতযাসে পুরিরশং নীরত, রনয়ম এবং মযান-
দণ্ডগুরিি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্েওয়যাি উচ্চ স যাবনযা প্দশ্ন �িকবন। 
এই ব্বস্যাপক�িযাই  উদযােিণ সৃরষ্টি রদকয় যনতৃত্ব যদকবন এবং 
তযাকদি দকিি মকধ্ পরিবত্ন আনকত অনপু্যারণত �িকবন।

পুরিশ যনতৃত্ব বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (র রিওরযাইপ) এবং ক্রত�যাি� 
পক্পযাতক� চ্যাকিঞ্জ �িকত ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি, েযা অতীকত 
VAWG-এি প্রত পুরিকশি প্কচষ্টযাক� দব্ুি �কিকে।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ আদশ্-রভরত্� যনতৃত্ব গুরু-
ত্বপূণ।্ অন্রদক�, েখন পুরিশ যনতৃত্ব উদযােিণ সৃরষ্ট �িকত পযাকি 
নযা বযা মযানদণ্ডগুরি যমকন চকি নযা, তখন  রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশংকয়ি জন্ গুরুত্বপূণ ্ যপশযাদযারিত্ব, দক্তযা এবং আচিণ  
পরিচযািনযাি সযাকথ  েুক্ত প্রত রতবধে মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ� 
বযা দকিি যনতযাকদি রবরচ্ন্ন �কি েযািযা সযাধযািণভযাকব অপিযাধ 
এবং সরেংসতযায় প্রতররিয়যাি জযানযাকনযাি জন্ অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং 
দ্বরচরে্ময় দকিি মিূ্ক� সম্যান �কিন। 

রিরসএএ�-এি মকত, যেসব প্রতষ্যাকন সংখ্যািঘু যগযাষ্ীগুরিি প্-
রতরনরধত্ব �ম থযাক�, বযা যেখযাকন তযাকদি ব্বস্যাপনযায় বযা রবরভন্ন 
রবকশষী�িকণ �ম প্রতরনরধত্ব িযাখযা েয় যসখযাকন দ্বষম্ এবং 
েয়িযারনি স যাবনযা যবরশ থযাক�।

26

 এইভযাকব, এ�টি রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি পুরিশ সংস্যাি যর�সই রূপযান্তি অবশ্ই এ�টি যপশযাদযাি �যাকজি 
পরিকবশ প্রতষ্যাি মকধ্ রদকয় �িযা উরচত যেখযাকন স�ি �ম কদি 
মিূ্ যদওয়যা েয় এবং সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি রবরুকধে ক্রত�যাি� 
পক্পযাত সররিয়ভযাকব এবং ধযািযাবযারে�ভযাকব রনরু সযারেত �িযা েয়। 

পুরিশ �ম িযা েযািযা তযাকদি সততযা এবং মযানদণ্ড যমকন চিযাি জন্ 
রনকজকদি মিূ্বযান মকন �কিন, তযাকদি স্যাস্্ এবং সুস্তযা রবষয়টি  

ত্ন �ম�্ত্যাকদি রবকবচনযা �িযা উরচত। বেকিি পি বেি 
ধকি VAWG এি মযামিযা পরিচযািনযা�যািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মকধ্ 
প্কচষ্টযাি মযারেযা অকন� যবশী থযাক� এবং প্কণযাদনযা বযা পকদযান্নরতি 
অরস্তত্ব থযাক� নযা।

নীকচি বসে-৪ এ যমরসেক�যা সি�যাকিি জযাতীয় রনিযাপত্যা �রমশন 
এবং ইউএনওরিরস দ্যািযা যপশযা-সম্পর�্ত য স যমযা�যাকবিযাি জন্ 
�িযা প্কচষ্টযাি এ�টি আ�ষ্ণীয় উদযােিণ প্দযান �কিকে েযা সেকজই 
ক্রত�যাি� মযানরস� আঘযাত (ট্মযা)য� বযার়িকয় রদকত পযাকি। 

চরিযা�যাকিি মযানরস� আঘযাতক� (ট্মযা) এমন যনরতবযাচ� 
প্রতররিয়যা রেসযাকব বণন্যা �িযা যেকত পযাকি েযা অন্ �যািও 
আঘযাতমিূ� অরভজ্তযাি �থযা যশযানযাি সময় ঘরকত পযাকি। এ�জন 

২৬  Toolkit Tool 2: Policing and Gender in Gender and Security 
Toolkit (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019).  

েরব ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন 
পুরিশ (আব ুধযারব) এি যসৌজকন্
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আঘযাতপ্যাতি ব্রক্তি আকবগ, সৃ্রত এবং রচকরেি প্�যাশ অত্যাবশ্� 
পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ প্রতররিয়যা দ্তরি �িকত পযাকি েযা 
মযানরস� আঘযাত পিবত  (যপযা -ট্মযাটি�) য স রিসঅি্যাকিি 
(‘PTSD’) অনরুূপ।

27

পুরিকশি জন্ মযািযাত্� মযানরস� আঘযাকতি উচ্চ মযারেযাি প্�যাশ 
প্�ৃতপকক্ এ�টি বযাস্তবতযা েযা পুরিশ সংস্যাগুরিি মকধ্ আিও 
মকনযাকেযাগ দযাবী �কি। VAWG-এি যক্করে উপরস্ত থযা�যাি 
প্রতররিয়যা রেসযাকব পুরিশ প্যায়শই যে তী  এবং চ্যাকিরঞ্জং আকবগগুরি 
অনভুব �কি বকি রিকপযার্ �কি যসগুরিক� রচনকত এবং পরিচযািনযা 
�িযাি জন্ আত্-সকচতনতযাক� রভরত্ �কি এমন দক্তযাি উন্নয়ন 
�িযা  এ�টি সঠি� পদকক্প। চযাপ (য স) ব্বস্যাপনযা এবং 
�ম�্ত্যাকদি সুস্তযাি প্রত রবকশষ মকনযাকেযাগ যদয় এমন নীরত 
এবং সংরলেষ্ট রনকদ্শযাবিী মযানরস� আঘযাতজরনত (ট্মযাজরনত) 
অরভজ্তযাি রবষকয় এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাি সেযানভূুরতি যবযাধক� 
শরক্তশযািী �িকত পযাকি, েযাি �কি যসই �ম�্ত্যাক� VAWG-এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদিক� আিও 
ভযািভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত সক্ম �িকত পযাকি। 

২৭  See Chapter 12: ‘Trauma and self-care in the Manual on 
Human Rights Monitoring’ (OHCHR, 2011).   

যমরসেক�যাকত ‘ দব্ুি যগযাষ্ীি জন্ সুিক্যা যজযািদযাি�িণ’  �মসূ্রচি 
উপি ২০১৯ সযাকিি এ�টি স্যাধীন মিূ্যায়ন (বসে -৪ এ বরণত্) 
উকলেখ �কিকে যে পুরিশ য �কেযা যািিযা জ্যান সংরিযান্ত দক্তযা এবং 
চযাপ (য স) ব্বস্যাপনযা সংরিযান্ত প্রশক্ণ সযামগ্ীগুরিক� তযাকদি 
ব্বেযাকিি জন্ খুবই প্যাসরঙ্গ� বকি মকন �কি।

28

 অন্ �থযায়, 
যমরসে�যান পুরিশ েযাকদি সযাকথ পিযামশ্ �িযা েকয়রেি তযািযা জ্যান 
সংরিযান্ত দক্তযা এবং চযাপ (য স) ব্বস্যাপনযাক� VAWG এবং 
অন্যান্ রিঙ্গ-রভরত্� অপিযাকধি জন্ আিও �যাে্�ি পুরিশ প্রত-
ররিয়যাি সযাকথ সংেুক্ত �িযাি যক্করে অরতরিক্ত মিূ্ রেকসকব যদকখকে। 

জবোবঞ্দঞ্িতো ব্যবস্ো ছোডো নীঞ্তগুঞ্ল
পোন্তরমলূ� নয়

জনগণক� কসবো ও সরুক্ষো কদওয়ো পঞু্লশ সংস্ো রো সোিোরণ
জনগকণর দঞৃ্ষ্টকত ববি বকল ঞ্বকবঞ্েত িয়, অবশ্যয় জবো-
বঞ্দঞ্িতোর নীঞ্ত কমকন েকল রোর মকি্য অি্যন্তরীণ এবং 
বোঞ্ি্য� ঞ্নয়ন্ত্রণ এবং িোরসোকম্যর  ব্যবস্ো রকয়কছ রোর 

২৮  Evaluación independiente de proyecto/evaluación en profundidad 
de: ‘Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en situación 
de vulnerabilidad’ CÓDIGO: MEXZ93-2018-005 México, abril 
2019. 

MINUSTAH/Marco Dormino (েযাইরত) এি েরব যসৌজকন্
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লক্ষ্য িল এটো ঞ্নঞ্চিত �রো কর পঞু্লকশর �োকছ কস কসবো
প্রত্যোশো �রো িয় তো ঞ্নঞ্দ্ষ্ট মোনদ  কমকন প্রদোন �রো 
এবং সম্পোদন �রকত নো পোরকল তোর জন্য দোয়ী থো�ো।

29

এই রবষকয়, ইউএনওরিরস
30

চযািটি অংকশ �যাে্�ি জবযাবরদরেতযাকত 
সংকক্কপ ব্যাখ্যা �কিকে:

 পুরিশক� �ী �িকত েকব এবং �ীভযাকব �িকত েকব (�যাজ 
�িযাি আকগ);

  পুরিকশি ত্বিযাবধযান এবং জবযাবরদরেতযাি প্কয়যাজনীয়তযা 
সম্পক�্ সকচতনতযা (�যাকজি সময়);

  অনপুেুক্ত পুরিশ �কমি্ সংকশযাধন এবং বযাদ যদওয়যা 
(�যাকজি পকি);

  মতযামত প্দযান এবং েযা যশখযা েকয়কে তযাি প্রত�রিত 
�িযাি সুকেযাগ (�যাকজি পকি)।

এই জবোবঞ্দঞ্িতোর ব্যবস্োগুঞ্ল পঞু্লশ আেরণ এবং সততো 
�ো�োকমোর কক্ষকত্র সমোনিোকব প্রকরোজ্য। এর মকি্য রকয়কছ নীঞ্ত 
ও সংঞ্ ষ্ট ঞ্নকদ্শোবলী রো ঞ্লঙ্গ সমতোক� উ ীত �কর এবং ববষ-
ম্যমলূ� প্র�ৃঞ্তর অনপুরতুি আেরণক� শোঞ্স্ত কদয়।

২৯  Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity 
(UNODC, 2011), see: https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_
Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf   

৩০ Ibid.

ঞ্বকশষ �কর, ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র ঞ্দক� পোন্তকরর
জন্য স�ল পঞু্লশ �ম কদর ববষম্য, িয়রোঞ্ন, উৎপীডন বো 
ঞ্নর্োতকনর সোকথ জঞ্ডত কর ক�োকনো শৃ লো সংক্োন্ত ঞ্বষকয় 
ঞ্সদ্ধোন্তমলূ�িোকব �োজ �রকত িকব।

31

 DCAF সত�্ �কি যে
য�ৌতু�, দষুু্টরম, মযানেযারন�ি ভযাষযা, যনরতবযাচ� আচযাি বযা অন্যান্ 
অভ্যাসগুরিক� যেযার বযা তুচ্ বকি মকন �িযা এমন এ�টি সংসৃ্করত 
দ্তরি �িকত পযাকি যেখযাকন দ্বষম্ এবং বজ্ন সে্ �িযা েয়।

32

িযাষ্ট্রগুরিক� গযাইি �িযাি জন্, আপকির �িযা মকিি য�ৌশিগুরিকত 
(২০১০)

33

তযাকদি পুরিশ সংস্যাগুরিি জন্ অভ্ন্তিীণ দযায়বধেতযাি 
ব্বস্যাগুরিি জন্ সুপযারিশ প্দযান �কিকে:

  VAWG প্রতররিয়যাকত জর়িত পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �যাে যথক� 
সুস্পষ্ট এবং অন্তরন্রেত পক্পযাতগুরি এ়িযাকত এবং এ়িযাকনযাি জন্ 
অনশুীিন এবং আচিণ এবং/অথবযা আচিণরবরধি প্কয়যাগকেযাগ্ 
মযানদণ্ডগুরি প্স্তুত �রুন;

  অনশুীিন এবং আচিণ এবং আচিণরবরধি এই জযাতীয় মযানগু-
রিি বযাস্তবযায়ন পে্কবক্ণ �রুন;

  প্রতরষ্ত ত্বিযাবধযান এবং জবযাবরদরেতযা পধেরতি মযাধ্কম অন-ু
শীিকনি এই ধিকনি মযানদণ্ড এবং আচিণ এবং আচিণরবরধ 
িঙ্ঘকনি জন্ �ম�্ত্যাকদি দযায়বধে িযাখুন।

৩১		Ibid
৩২  Toolkit Tool 2: Policing and Gender (2019) in Gender and 

Security Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women.
৩৩  েযািনযাগযাদ মকিি য�ৌশি এবং অপিযাধ প্রতকিযাধ এবং অপিযাধমিূ� 

রবচযাকিি যক্করে নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা রনমূক্ি ব্বেযারি� ব্বস্যা 
(২০১১, সযাধযািণ পরিষকদি যিজকুিশন ৬৫/২২৮, অ্যাকনসে)

বক্স-  
ইউএনওঞ্িঞ্স ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো দরূ �রকত কমঞ্ক্সক�োর সোকথ বোঞ্িনীকত করোগ 
ঞ্দকয়কছ

২০১৭ সযাকি ইউএনওরিরস যমরসেক�যাি সযাকথ বযারেনীকত যেযাগ রদকয়কে এবং রিঙ্গ-রভরত্� 
সরেংসতযা যমযা�যাকবিযা �িযাি িকক্্ ‹অসুস্ যগযাষ্ীি জন্ রনিযাপত্যা যজযািদযাি  রশকিযানযাকমি 
এ�টি �মসূ্রচি প্রতষ্যা �কিরেি।

যমরসেক�যাকত ইউএনওরিরস অর�স এবং যদকশি জযাতীয় রনিযাপত্যা �রমশন দ্যািযা বযাস্তবযারয়ত, এই 
�মসূ্রচি িক্্ রেি ১৯টি য�িযাকিি িযাকজ্ ৮০০০ পুরিশ অর�সযাি এবং ১০০০ জরুিী �ি 
অপযাকিরিক� রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সনযাক্ত�িণ এবং সেযায়তযা প্দযাকনি 
জন্ প্রশক্ণ যদওয়যা।

ইউএনওরিরস উচ্চ মযারেযাি সরেংসতযাি মকুখযামরুখ েওয়যা যবসযামরি� �মচ্যািীকদি জন্ চযাপ 
(য স) ব্বস্যাপনযা এবং জ্যান সংরিযান্ত ক্মতযা সম্পর�্ত এ�টি ম্যানযু়যাি দ্তরি �কিকে। এ�ইভযাকব, অন্যান্ তথ্মিূ� 
উপ�িণসমেূ, যেমন ব�ুকির, রভরিও এবং যপযা যািগুরি,  প্রশক্কণি সিঞ্জযাম রেসযাকব দ্তরি �িযা েকয়রেি আিও ভযাি 
রশক্কণি অরভজ্তযাি জন্।

প্রশক্কণি সযাকথ েুক্ত, তথ্মিূ� উপ�িণ অংশগ্েণ�যািীকদি যমরসেক�যাকত রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা সনযাক্ত �িকত এবং 
যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় দক্তযাক� সকব্যাত্ম ভযাকব ব্বেযাি �িকত সক্ম �কিকে। 
সূরে: UNODC joins forces with Mexico to eliminate gender-based violence. 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/November/unodc-joins-forces-with-mexico-to-eliminate-gender-based-violence.html
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অন্যান্ দি�যািী ব্বস্যা েযা এই তযারি�যায় অন্তভ্ুক্ত �িযা যেকত 
পযাকি: 

  VAWG-যত মধ্স্তযা এবং অন্যান্ প্রত�যািমিূ� ন্যায়রব-
চযাি প্কয়যাকগি জন্ সুস্পষ্ট রনকদ্রশ�যাগুরিি রব�যাশ এবং প্কয়যাগ 
�িযা এই ে্যান্বকু� বরণত্ আন্তজ্যারত� মযান এবং জযারতসংকঘি 
সংস্যাগুরিি সুপযারিশগুরিি সযাকথ সঙ্গরতপূণ;্

  র�ভযাকব তযাকদি দকিি মকধ্ ক্রত�যাি� পক্পযারতত্ব রচর ত 
�িকত েকব এবং তযা সমযাধযান �িকত েকব যস সম্পক�্ স�ি 
ত্বিযাবধযায়�কদি প্রশক্ণ প্দযান �রুন। সুস্পষ্ট এবং যস্চ্যাকসবী 
পক্পযাকতি দষৃ্টযান্তগুরিক� শৃ িযাবধে �িযা উরচত, এবং পুনিযাবরৃত্ 
এ়িযাকত অন্তরন্রেত পক্পযাকতি উদযােিণগুরি �ম�্ত্যাকদি সযাকথ 
আকিযাচনযা �িযা উরচত।

34

এই পদকক্পগুরি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এবং সযাধযািণভযাকব
পুরিকশি আধুরন�ী�িকণি জন্ প্কয়যাজনীয় পুরিরশ সততযাক� 
শরক্তশযািী �িকে।

পুরিকশি জন্ জবযাবরদরেমিূ� ব্বস্যা সম্পক�্ আিও তকথ্ি 
জন্, এই ে্যান্ব�ুটি OSCE এবং অর�স �ি যিকমযাকরিটি� 
ইনর টিউশনস অ্যান্ রেউম্যান িযাইরস (ODHIR) এি সযাকথ 
অংশীদযারিকত্ব DCAF দ্যািযা প্স্তুত�ৃত রন্রিরখত সিঞ্জযামগুরিি 
সুপযারিশ �কিকে:

  অভ্ন্তিীণ পুরিশ তদযাির�কত রিঙ্গ সংেুরক্ত (২০১৪);
35

  সশ  বযারেনীি অভ্ন্তিীণ ত্বিযাবধযাকন রিঙ্গ দরৃষ্টভরঙ্গ সংেত �িযা 
(২০১৪)

36

৩৪ Global Network of Women Peacebuilders https://gnwp.org/ 
৩৫  Bastick, M., Integrating Gender into Internal Police Oversight 

(DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR, 2014).
৩৬ Ibid. 

দনু ঞ্ত এবং ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং এর 
উপর এর প্রিোব

পুরিকশি ন্যায়পিযায়নতযাি জন্ আচিণরবরধ প্চযাকিি ব্বস্যাগুরিি 
অনরুূপ, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ মযান রনয়ন্ত্রকণি ব্-
বস্যাগুরি দনু রতি জন্ ঝঁুর�পূণ।্ য যাবযাি যনরওয়যা�্ অ� উইকমন 
রপস রব যািস (রজএনির উরপ)এি তথ্ অনসুযাকি, দনু রত নযািীি 
মযানবযারধ�যাসে মযানবযারধ�যাকিি উপি প্মযারনত যনরতবযাচ� প্ভযাব 
য�কি। দনু রত এ�টি রনিযাপত্যা উকদ্গও বকর, �যািণ এটি সংঘযাকতি 
সূরেপযাত �িকত পযাকি এবং রবদ্মযান রনিযাপত্যােীনতযাক� বযার়িকয় 
তুিকত পযাকি, রবকশষ �কি নযািী ও যমকয়কদিসে সযামযারজ� দ্বষকম্ি 
�যািকণ দব্ুি বকি রবকবরচত যগযাষ্ীগুরিি জন্।

37

গুরুত্বপূণ্ভযাকব, দনু রত পুরিশ তদন্তসে রসধেযান্ত গ্েকণ অথ্পূণ্ভযাকব 
অংশগ্েকণি যক্করে নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযাক� সীমযাবধে �কি। 
এটি এ�টি বযাধযা রেসযাকব �যাজ �কি এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবঁকচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি VAWG অপিযাকধি প্রতকবদন 
দযারখি �িকত বযাধযা যদয়, রবকশষ �কি েরদ অপিযাধী এ�জন 
প্ভযাবশযািী ব্রক্তত্ব, পুরিশ অর�সযাি বযা রনিযাপত্যা বযারেনীি 
সদস্ েয়। এেযা়িযাও দনু রত সযাক্ীকদি তযাকদি পরিচয় প্�যাকশি 
ভকয় এরগকয় আসকত বযাধযা যদয় এবং সযাক্ীিযা এবং/অথবযা 
তযাকদি পরিবযাি দনু রতবযাজ �ম্�ত্যাকদি িক্্বস্তুকত পরিণত 
েয়। সমযানভযাকব, দনু রত উদ্যাস্তুকদি মকধ্ অথবযা  শিণযাথ  
বযা আ য়ক�কন্দ্র থযা�যা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা অথবযা 
ব্রক্তকদি এবং যসইসযাকথ সযাক্ী সুিক্যা প্�কল্প থযা�যা ব্রক্তকদি 
পরিচয় প্�যাশ �কি ।

য যাবযাি যনরওয়যা�্ অ� উইকমন রপসরব যাস্ (‹GNWP ) যেৌন 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি (‘SGBV’) রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি পরিকষবযাি জন্ পুরিশ এবং রচর� সযা �ম কদি অথ্ 
প্দযাকনি দযারবি যবশ �কয়�টি ঘরনযা নরথভুক্ত �কিকে, েরদও 
তযাকদি রবনযামকূি্ যসবযা প্দযান �িযা উরচত। অন্যান্ যক্করে, েখন 
SGBV সম্প্রদযাকয়ি এ�জন অত্ন্ত প্ভযাবশযািী ব্রক্ত দ্যািযা সংঘটিত 
েয়, তখন পুরিশ এটিক� উকপক্যা �কিকে েযাি �কি অরভেুক্ত 
অপিযাধীক� তযাকদি অবস্যাকনি �যািকণ রবচযাি �িযা েয়রন। এই 
ধিকনি যক্করে যেখযাকন পুরিশ শরক্তশযািী অবস্যাকন থযা�যা ব্রক্তকদি 
দ্যািযা প্ভযারবত েয়, পুরিশ এবং রবচযাি রবভযাকগি মযানরস�তযা 
প্যায়শই নযািীকদি প্রত রবকদ্ষপূণ ্বযা অরব যাসী েয়।
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GNWP উকলেখ �কিকে যে সযাধযািণভযাকব রনিযাপত্যা বযারেনীকত 
দনু রতি রবসৃ্তত আরধ�্ থযা�যা সক্বিও, নযািীিযা, রবকশষ �কি নযািী 
যনতৃত্বযাধীন সুশীি সমযাজ, দনু রত প্রতকিযাধ ও যমযা�যাকবিযায় প্ধযান 
ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি। 

৩৭  য যাবযাি যনরওয়যা�্ অ� উইকমন রপস রব যাি https://gnwp.org/
৩৮  য যাবযাি যনরওয়যা�্ অ� উইকমন রপস রব যাি https://gnwp.org/

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Integrating_Gender_Internal_Police_Oversight_EN.pdfhttps://www.osce.org/files/f/documents/0/6/118325.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/118325.pdf
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
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েরদও দনু রত যমযা�যাকবিযা
�িযা এই ে্যান্বকু�ি 
আওতযাি মকধ্ নয়, তবওু 
DCAF এি পুরিকশি ন্যায়-
পিযায়নতযাি উপি রুির�র’
(২০১৯)
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রবকশষভযাকব
পুরিরশ দনু রতি উপি 
আকিযা�পযাত �কি সুপযারিশ 
প্দযান �কিকে এবং 
দযারয়ত্বশীি পুরিশ এবং 
িযাজননরত� রসধেযান্ত গ্েণ-
�যািীকদি পে্যাতি প্রতররিয়যাি রবষকয় রনকদ্শনযা রদকয়কে েখন পুরিরশ 
দনু রত তযাকদি দযারয়কত্বি যক্করে যদখযা েযায়। 

ক�ৌশলগত অংশীদোঞ্রত্ব গকড কতোলো

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ এ�টি গরতশীি এবং সযামরগ্� 
পধেরতি প্কয়যাজন এবং এি মকধ্ রশক্যা, স্যাস্্, জযাতীয় রনিযাপত্যা 
এবং রবিচযাকিি ব্বস্যা যথক� মতযামত গ্েন অন্তভ্ুক্ত থযা�যা উরচত। 
রভএির উরজ প্রতকিযাধ �িযা এবং যমৌরি� মযানবযারধ�যাকিি 
রনয়ম ও মযানদকণ্ডি প্রত তযাকদি বযাধ্বযাধ�তযাি প্রত�িন �কি 
এমনভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি চযারেদযা পূিণ 
�িযাি মযাধ্কম অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা প্দযান�যািী বযা দযারয়ত্ব 
বযাে� রেসযাকব তযাকদি সেকেযারগতযামিূ�ভযাকব �যাজ �িকত েকব।
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এই বযাধ্বযাধ�তযাি মকধ্, পুরিশ, অন্যান্ িযাষ্ট্রীয় প্রতষ্যাকনি 
মকতযা, তযাকদি রনরদ্ষ্ট দক্তযা এবং ভযাগ �কি যনওয়যা দযারয়ত্ব িকয়কে 
যেগুরি েখন তযািযা এ�ররেত েয় তখন VAWG-এি প্রত এ�টি 
সযামরগ্� প্রতররিয়যা দ্তরি �কি।

রভএির উরজ (VAWG)-এি প্রত এই সযামরগ্� প্রতররিয়যাি 
�যাে্�যারিতযা রনভ্ি �কি �তরযা ভযািভযাকব এই দযারয়ত্ব বযাে�িযা 
তযাকদি রনরদ্ষ্ট দক্তযাি সমবিয় �িকত পযাকি তযাি উপি েযাকত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ সকব্যাত্ম �িযা�ি 
প্দযান �িযা েযায় এবং েযািযা সরেংসতযা ও অপিযাধ �কি তযাকদি 
জবযাবরদরেি আওতযায় আনযা েযায়। সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী এবং 
যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ: মিূ উপযাদযান এবং 
গুণমযান রনকদ্রশ�যাগুরি অরধ�যাি-রভরত্� নীরত এবং সযাধযািণ 
দ্বরশষ্ট্গুরি যথক� অনপু্যারণত দযারয়ত্ব পযািন�যািীকদি জন্ যেৌথ 
সমবিয় এবং েস্তকক্কপি জন্ এ�টি �যাঠযাকমযা প্দযান �কিকে৷ এই 
সযামরগ্� প্রতররিয়যা সম্পক�্ পুরিকশি রনরদ্ষ্ট ভূরম�যা এই ে্যান্বকু�ি 
২ যথক� ৯ অধ্যায় জকু়ি আিও রবশকদ আকিযাচনযা �িযা েকয়কে।

৩৯  ‹পুরিকশি সততযাি ওপি রুির�র  (যজকনভযা যসন্টযাি �ি রসর�উরিটি 
যস ি গভকন্ন্স, 2019) 

৪০  মযানবযারধ�যাকিি প্রত ধেযা, সুিক্যা এবং পরিপূণ ্�িযাি প্যাথরম� দযারয়ত্ব 
িযাকষ্ট্রি। 

অি্যোয়-  ‘ঞ্বেোঞ্র� সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়› এ মি্যম 
স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর জন্য প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী 
এবং অঞ্ি�োরিোরীকদর স্োকথ্র প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্ব�োরী মলূ কটে�কিো-

োরকদর সোকথ অংশীদোঞ্রকত্বর জন্য  এ�টি সেূনো ঞ্বন্দ ুঞ্েঞ্ ত 
�রোর জন্য ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো প্রদোন �রো িকয়কছ।

VAWG-এি প্রত সযামরগ্� প্রতররিয়যা ব্যাপ� এবং অরধ-
�যাি-রভরত্� েওয়যাি �যািকণ, য�ৌশিগত রদ্পযারক্� অংশীদযারিত্ব 
গক়ি তুিকত েকব এবং অরধ�যাি ধযাি�কদি স্যাকথ্ি প্রতরনরধত্ব�যািী 
মিূ য �কেযা যািকদি সযাকথ (এই যক্করে, নযািী এবং যমকয়রি) এই 
অংশীদযারিত্ব বজযায় িযাখকত েকব।

41

এই ে্যান্ব�ু জকু়ি যেমনটি উকলেখ �িযা েকয়কে নযািী এবং যমকয়িযা 
রবরভন্ন এবং পিস্পি রবকিযাধী উপযাকয় সরেংসতযা এবং অপিযাকধি 
অরভজ্তযা অজ্ন �কি । রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� আন্তসযামযা-
রজ� (ইন্টযািকস�শনযাি) েকত েকব, েযাি অথ্ এটি জযারত, য ণী, 
বণ,্ রিঙ্গ, জযারত, জযারত, যেৌনতযা, অক্মতযাসে [তকব সীমযাবধে 
নয়] যবশ �কয়�টি েুগপত রনপী়িন�যািী �যািণগুরিি আকিযাক� 
নযািী এবং যমকয়কদি অরভজ্তযা যবযাঝযাি যচষ্টযা �কি।
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যে পধেরতকত 
এ�টি পুরিশ সংস্যা অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং 
মিূ য �কেযা যািকদি সযাকথ তযাি য�ৌশিগত অংশীদযারিত্ব দ্তরি �কি 
তযাকত এই আন্তসযামযারজ� (ইন্টযািকস�শনযাি) পধেরতি প্রত�িন 
ঘরযাকত েকব VAWG-এি প্�ৃরত, এি �যািণ ও পরিণরত �ীভযাকব 
নযািী ও কমকয়কদর প্রিোঞ্বত �কর তো বক�র জন্য । 

তোছোডো, করকিতু VAWG-এর প্রঞ্ত �োর্�রীিোকব এবং 
পর্োপ্তিোকব সোডো কদওয়োর জন্য পঞু্লকশর জোতীয় এবং 
আন্তজ্োঞ্ত� বোি্যবোি�তো রকয়কছ, তোই কটে�কিো োরকদর 
�োকছ কপৌঁছোকনোর ব্যবস্ো স্োপন এবং রু �রো তোকদর 
উপর ঞ্নি্র �কর, ঞ্বকশষ �কর রোরো দব্ুলতোর অবস্োকন 
রকয়কছ এবং/অথবো রোকদর অকন� কক্ষকত্র পঞু্লকশর উপর 
আস্ো কনই। এইভযাকব, য �কেযা যািকদি �যাকে যপৌেঁযাকনযা উ ত্ন 
স্তি যথক� শুরু �িযা দি�যাি েযা পুরিশ যনতৃকত্বি সযাকথ সম্পর�্ত 
মযান রনয়ন্ত্রণ ব্বস্যাসে যেৌথ প্রত রত বযাস্তবযায়কনি িক্্ এবং 
যিযািম্যাপ স্যাপকন সেযায়তযা �িকব। এটি রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশংকয়ি জন্ প্কয়যাজনীয় অংশীদযারিত্ব দ্তরি এবং বজযায় িযাখযাি 
জন্ মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�কদি পথ প্শস্ত �িকব।

নীকচ অংশীদযারিত্ব স্যাপকনি উকদেশ্গুরিি উদযােিকণি এ�টি তযারি�যা 
প্দযান �িযা েকয়কে যেগুরি পুরিশ রনব্যােী / রসরনয়ি যনতৃত্ব দ্যািযা 
অরজ্ত েকি মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ� এবং তযাকদি দিগুরিক� 
VAWG-এ আিও �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত সক্ম �িকব:

৪১  অরধ�যাকিি অরধ�যািী স�কিই মযানষু।
৪২  নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা যবযাঝযাি যক্করে ইটিোরকসক্সেুয়ো-

ঞ্লটির মিূ্ (VAWG) (ইম�যান, ইউএন উইকমন এবং ইউকিযাপীয় 
ইউরনয়ন, জিুযাই ২০১৯)।

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_PIBP_Toolkit_ENG_2019_web.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_PIBP_Toolkit_ENG_2019_web.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_PIBP_Toolkit_ENG_2019_web.pdf
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অন্যোন্য প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরীকদর সোকথ ক�ৌশলগত
অংশীদোঞ্রত্ব

  ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে� অংশীদযািকদি সযাকথ য�ৌশিগত উপযাত্/
তথ্ যশয়যারিং যপ্যাকরযা�ি;

  অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ য�ৌশিগত তথ্ যশয়যারিং 
যপ্যাকরযা�ি;

  ক্রতগ্স্কদি েথযােথভযাকব রচর� সযা �িযা েকচ্ তযা রনরচিত �িযাি 
জন্ �ম  এবং সুকেযাগ-সুরবধযা সে এ�ররেত সংস্যান। এি মকধ্ 
িকয়কে রনিযাপদ বযাসযাি প্যাপ্তযা, প্কবরশধযা�যাি (অ্যাকসেসকেযাগ্-
তযা) এবং গুণমযান বরৃধে;

  তদন্ত প্ররিয়যাি যেৌথ তদযাির� চিকে এবং জবযাবরদরেমিূ�। এি 
মকধ্ যেৌথ তথ্ যশয়যারিং (রি-র র�ং) এবং রশক্ণ অন্তভ্ুক্ত 
�িযা উরচত;

  যেৌথ অরভকেযাকগি প্ররিয়যা েযা মজবতু, অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত  য�রন্দ্র�;

  অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাসে সমস্ত রবচযাি সংস্যাি অং-
শীদযািকদি মকধ্ য�ৌশিগত স্তকিি যেযাগযাকেযাগ।

মলূ কটে�কিো োরকদর সোকথ ক�ৌশলগত
অংশীদোঞ্রত্ব 

  সম্প্রদযায় এবং পুরিশ সংস্যাি মকধ্ যেযাগসূরে যজযািদযাি �িযাি 
জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পকক্ি অরধপ-
িযামশ্�কদি (অ্যািকভযাক�রকদি) সযাকথ সম্প�্। অরধপিযামশ্-
�িযা (অ্যািকভযাক�রিযা) পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �যাকজি পরিপূি� 
প্রতররিয়যা জযানযায় এবং প্রশক্ণ প্দযান �কি।
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 পুরিশক� মযা-
নবযারধ�যাি এবং নযািী অরধ�যাি সমথ্�কদি সযাকথ অংশীদযারিত্ব 
গক়ি যতযািযাক� এ�টি সুকেযাগ যদখকত েকব েযাকত সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ 
তযাকদি রব যাসকেযাগ্তযা শরক্তশযািী েয়;

  এ�যাকিরম� প্রতষ্যান, রচন্ত� (রথঙ্ র্যাঙ্) এবং অন্যান্ জ্যান-
রভরত্� সংস্যাগুরিি সযাকথ �যাকজি অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযা 
VAWG-এি সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযা, এি �যািণ ও পরিণরত এবং 
�ীভযাকব এটি নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসযামঞ্জস্পূ-
ণভ্যাকব প্ভযারবত �কি  জযানযাকনযাি যক্করে এবং শরক্তশযািী �িযাি 
জন্ উপ�যািী েকত পযাকি। এি মকধ্ জ্যান-রভরত্� সংস্যাগু-
রিি সযাকথ পুরিশ সংস্যাগুরি এমওইউ প্রতষ্যা অন্তভ্ুক্ত থযা�কত 
পযাকি েযা পুরিশক� SALW এি রবস্তযাি, য�যারভি-১৯ এি মকতযা 
অরতমযারি জরনত জনস্যাস্্ সং�করি সময় VAWG-এি অপ-
িযাধীকদি ও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি আচিণ 

৪৩  রভএির উরজ এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� প্ধেরত রনরচিত 
�িকত সমস্ত যমৌরি� এবং রবকশষজ্ তদন্ত প্রশক্ণ প্ররিয়যাি মকধ্ প্রশ-
ক্ণ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে।

এবং তযাকদি মকধ্ স যাব্ আন্ততঃসম্প�্সে পুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
মযািযাত্� মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) সম্পক�্ প্যাসরঙ্গ� তথ্ সি-
বিযাে �িকত পযাকি। পুরিশ নীরত, য�ৌশি এবং �ম ্পে্কবক্ণ 
এবং মিূ্যায়ন �িযাি সময় এই ধিকনি জ্যান-রভরত্� সংস্যাগুরি 
গুরুত্বপূণ ্বরেিযাগত অংশীদযাি েকত পযাকি;

  সমরবিত অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযাি প্রতররিয়যাি জন্ �রমউরনটি 
রিয়যাকজযান �ম�্ত্যাি পদ সৃরষ্ট  �িযা েযািযা অংশীদযারিত্ব স্যাপকন 
এবং আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাকগ ব্রতরিমী দক্তযা প্দশ্ন �িকত 
পযাকি;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং তযাকদি পরিবযাকিি 
সযাকথ �যাে্�ি যেযাগযাকেযাকগি দযারয়ত্ব পযািকনি জন্ পযারিবযারি� 
সমকঝযাতযাি সযাকথ েুক্ত উপেুক্ত প্রশরক্ত তদন্ত মযামিযা ব্ব-
স্যাপ�।

কজন্োর- সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র 
ঞ্দক� প্রঞ্শক্ষণ, ঞ্শক্ষো এবং কপশোগত
উ য়ন
যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশং েি এমন জ্যান, দক্তযা এবং 
মকনযাভযাব প্কয়যাগ �িযা েযা সমযাকজ ও ব্রক্তগত জীবকনি স�ি 
যক্করে ঘকর েযাওয়যা রিঙ্গ-রভরত্� বজ্ন এবং দ্বষকম্ি সযামযারজ� 
ও সযাংসৃ্করত� চযাি�কদি যবযাকঝ এবং রবকবচনযা �কি। তযািযা 
এ�সযাকথ রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযা গঠন �কি। রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
দক্তযাগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ 
�যাে্�িভযাকব জর়িত েওয়যাি জন্ এবং রবরভন্ন য �কেযা যািকদি 
সযাকথ �যাকজি সম্প�্ গক়ি যতযািযাি চযারব�যাঠি েযািযা সিবিযাে�ৃত 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিক� প্ভযারবত �িকত পযাকি।

পুরিশ প্রশক্ণ, রশক্যা এবং যপশযাগত উন্নয়ন �মসূ্চীকত 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযা স্যাপন এবং/অথবযা শরক্তশযািী �িযা 
আত্-প্রত�িকনি মযাধ্কম শুরু েয়। সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি 
�যািণ এবং পরিণরতগুরি �ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্ন এবং 
অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি তযা যবযাঝযাি যথক� আত্-প্-
রত�িন �িযা দি�যাি। পুরিকশি ত্ন এবং রনব্যােী যনতৃকত্বি 
সযাকথ সংেুক্ত এই সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযা, সমস্ত যমৌরি� এবং রবকশষজ্ 
তদন্ত প্রশক্কণি পযাশযাপযারশ ত্ন �ম�্ত্যা, রশক্যা এবং পুরিশ 
রবজ্যান এ�যাকিরমি প্�ল্পসমকূেও (�মসূ্রচ) অনরুূপভযাকব 
প্রত�রিত েওয়যা উরচত।

এই সোিোরণ কবোঝোপডোক� প্রঞ্শক্ষণ এবং কপশোদোঞ্রত্ব 
উ য়কনর ঞ্িঞ্তি িকত িকল এটিক� অবশ্যই অঞ্বরত িোকব 
জোনোকত িকব। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, দব্ুি 
যগযাষ্ী, সম্প্রদযায় এবং রবকশষজ্কদি সযাকথ আকিযাচনযা এবং সিযাসরি 
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মতযামত (এ�যাকিরম� বযা অনশুীিন�যািী উভয়ই এি �যাে যথক�ই 
েকত পযাকি) গ্েন অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযাকন রবরভন্ন দরৃষ্টক�যাণ 
যথক� অবদযান িযাখকত পযাকি, েযা পুরিশ প্রশক্কণি এ�টি য�ৌশি 
েকত পযাকি এবং রশক্যা �যাে্রিমগুরি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং 
পরিচযািনযাি প্কয়যাজন যমরযাকত প্যাসরঙ্গ� েকত পযাকি। 

৪৪  DIWA প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা যিযাধ �কি , see: 
http://www.diwaafrica.org/ and ‘Promoting a safer, Gender-
Based Violence free environment for women and girls with 
disabilities’ in Lilongwe, Malawi. Disabled Women in Africa 
(DIWA)।

উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে রিঙ্গ-রভরত্� অপিযাধ সংরিযান্ত 
আন্ততঃসংস্যা �রমশন বযা ওয়যার�্ং প বযা রযাস্কক�যাস্ েি দব্ুিতযা 
শনযাক্ত�িণ এবং রশক্যাকণি পযাশযাপযারশ যশয়যাি �িযাি জন্ ভযাকিযা 
অনশুীিনগুরি রচর ত �িযাি তকথ্ি ব়ি উ স। 

৪৫  ‘Enhancing Access to Justice for Women Living in Rural 
and Remote Areas of British Columbia: Reviewing Practices 
from Canada and Abroad to Improve Our Response’ (The 
International Centre for Criminal Law Reform and Criminal 
Justice Policy, 2017). (ICCLR) যথক� অনপু্যারণত।

বক্স-  
ঞ্ টিশ �লোঞ্ য়ো ( ), �োনোিোয় পঞু্লশ এবং স দোকয়র মকি্য  
ঞ্ব োস এবং সিকরোঞ্গতো বতঞ্র �রো
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িয়্যাি �যানযারিয়যান মযাউকন্টি পুরিশ (আিরসএমরপ) এি রবরস-যত এ�টি ন্যাশনযাি
অ্যাকবযারিরজনযাি পুরিরশং সযারভ্কসস (NAPS) রবভযাগ িকয়কে েযা তযাকদি স্তন্ত্র চযারেদযা পূিণ �কি এমন উ যাবনী পুরিরশং পধেরতি 
উন্নয়কনি জন্ আরদবযাসী যগযাষ্ীগুরিি সযাকথ ঘরনষ্ভযাকব �যাজ �কি।

স্যানীয় পে্যাকয় নযািীকদি সযাকথ এই সম্প�্ স্যাপন, এই সম্প�্ক� িযািন এবং সম্প্রসযািণ পরিকষবযাি সকচতনতযা বরৃধে যথক� শুরু 
�কি উপকেযাগী রিঙ্গ এবং সযাংসৃ্করত� সংকবদনশীিতযা প্রশক্ণ প্দযান, স্যানীয় যি�যাকিি এবং সেযায়তযা যনরওয়যা�্গুরিি উন্নয়ন, 
ন্যায়রবচযাকিি চযারেদযাগুরিি জন্ তযাকদি রনরদ্ষ্ট প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) সনযাক্ত এবং যমযা�যাকবিযা �িযাি স যাবনযা দ্তরি �কি। 
এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যা এবং তদন্ত রনরচিত �িযা এবং এি মযাধ্কম এই সম্প্রদযায় এবং পুরিকশি মকধ্ নযািী এবং 
পুরুষকদি মকধ্ আস্যা ও রব যাস মযারেযা বরৃধে পযায়।

উ স: Serving Canada’s Indigenous People’ (Royal Canadian Mounted Police) at: https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/indigenous-policing

বক্স-  
পঞু্লশ মোলোউইকত প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তিকদর জন্য -এর সোকথ  
অংশীদোঞ্রত্ব �রকছ
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২০১৭ সযাকি, মযািযাউই পুরিশ, য�ন্দ্রীয় অঞ্চি ঞ্িকজবলি উইকমন ইন আঞ্ �ো
(আর �যায় প্রতব ী নযািী) (‘DIWA’) নযাম� এ�টি CSO এি সযাকথ এ�টি সমকঝযাতযা স্যাি� (MoU) স্যাক্ি �কিকে 
েযাকত যে প্ররিয়যায় পুরিশ এবং আইরন ব্বস্যাি দ্যািযা সরেংসতযাি রশ�যাি প্রতব ী/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জর়িত থযা�যা 
রভএির উরজ এি মযামিযাগুরিক� পরিচযারিত েয় যসই প্ররিয়যাি উন্নত �িযাি েযায়। এই সমকঝযাতযা স্যািক�ি অধীকন, DIWA 
সরেংসতযাি ঘরনযাগুরি প্রতকবদন দযারখি (রিকপযার্) �িকত এবং পুরিশক� প্রশক্ণ রদকত প্রত রতবধে যেখযাকন পুরিশ 
প্রতব ী নযািী ও যমকয়কদিক� জর়িত VAWG-এ আিও ত প্রতররিয়যা জযানযাকত প্রত রতবধে।

২০১৪ সযাকি DIWA পরিচযারিত এ�টি যবসিযাইন সমীক্যাি �িস্রূপ সমকঝযাতযা স্যাি�টি স্যাক্রিত েকয়রেি েযা রনরচিত �কি 
যে অকন� প্রতব ী নযািী এবং যমকয়িযা, েযািযা সরেংসতযা এবং অপিযাকধি সম্খুীন েকয়কে, রবরভন্ন যমৌরি� �যািকণ, যেমন 
য�যাথযায় রিকপযার্ �িকত েকব তযা নযা জযানযা, অকন� ঘরনযাি রিকপযার্ �িযা েয়রন।

“ DIWA দ্যািযা প্রশরক্ত েওয়যাি আকগ, আমিযা অক্মতযাি সমস্যাগুরিি সযাকথ স্যাচ্ন্্ যবযাধ �রিরন: আমিযা শুধুমযারে শযািীরি� 
অক্মতযা সম্পক�্ জযানতযাম এবং মযানরস� এবং/অথবযা অদশৃ্ অক্মতযাসে �যাউক� �ীভযাকব পরিচযািনযা �িকত েয় তযা জযানতযাম নযা।”

যজন এম�যানগযািযা, �রমউরনটি পুরিরশং এবং রভ�টিম সযাকপযার্ ইউরনকরি এ�জন পরিদশ্�, মযািযাউই পুরিশ।

সূরে: আর �যায় প্রতব ী নযািী (DIWA)  

https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/indigenous-policing
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প্যাসরঙ্গ� পুরিশ প্রশক্ণ, রশক্যা এবং যপশযাদযারিত্ব উন্নয়ন প্ররিয়যা
বজযায় িযাখযাি আকি�টি উপযায় েি পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ রবরনকয়যাগ 
�িযা এবং অভ্ন্তিীণ রশক্যা �যাে্রিমগুরিক� বত্মযান সিঞ্জযামগুরি 
পে্যাকিযাচনযা ও মিূ্যায়ন �িকত উ সযারেত �িযা এবং VAWG-এি 
যক্করে প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় এই পধেরতগুরি প্কয়যাগ �িযা । 
VAWG েস্তকক্কপি রুিকসি (সিঞ্জযামগুরিি) ব্বেযািকেযাগ্তযা এবং 
বযাস্তবতযা, যেমন IPV ঝঁুর� মিূ্যায়ন �ম ্বযা মযামিযা ব্বস্যাপনযা 
প্ররিয়যা, এই রশক্যা চরিগুরিকত রবরনকয়যাগ �কি উকলেখকেযাগ্ভযাকব 
উপ�ৃত েকত পযাকি, �যািণ তযািযা প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যা এবং 
তযাকদি দকিি ব্বস্যাপ�কদি মতযামত বযা প্রতররিয়যা প্দযাকনি জন্ 
এ�টি সূচনযা রবন্ ুেকত পযাকি। ক্রতগ্স্ত উভয় য �কেযা যািকদি 
�যাে যথক� রশক্কণি জন্ মতযামত রনরচিত �িযা এবং পুরিকশি 
সযা়িযা যদওয়যা এক� অপকিি পরিপূি� েকব এবং পযািস্পরি�ভযাকব 
শরক্তশযািী �িকব।

রশক্কণি অন্যান্ উ স েযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি রদক� 
রূপযান্তি প্ররিয়যাক� চযারিত �িকব তযা েি অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� 
অরভকেযাগ প্ররিয়যা বযা তদযাির� সংস্যা যেমন জযাতীয় মযানবযারধ�যাি 
প্রতষ্যান। প্যায়শই, ত্বিযাবধযান�যািী সংস্যাগুরি, যেমন জযাতীয় 
মযানবযারধ�যাি সংস্যাগুরি, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি প্রশক্ণ, 

রশক্যা এবং যপশযাদযারিত্ব উন্নয়কন সেযায়তযা �িকত পযাকি এমন 
অংশীদযািকদি সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি।

রশক্কণি চকরিি �যাে্�যারিতযা ট্্যা� বযা রনিীক্ণ �িযা সমযানভযাকব 
গুরুত্বপূণ।্ এই ধিকনি রশক্কণি চকরিি �যাে্�যারিতযা রনিীক্ণ 
�িযা যেকত পযাকি এমন এ�টি উপযায় েি পুরিশ প্রশক্কণ অন্তভ্ুক্ত 
সুপযারিকশি সংখ্যা/শত�িযা েযাি েযা ঝঁুর� মিূ্যায়ন

46

 এবং প্থম 
সযা়িযা জযানযাকনযা পুরিশ এবং/অথবযা প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি সময় 
ব্বেযাি �িযা রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা সিঞ্জযাম পে্যাকিযাচনযা যথক� উ ুত 
েয় । 

পোন্তর প্রঞ্ক্য়োক� েোঞ্লত �কর এই িরকণর 
আেরকণর ঞ্বরুকদ্ধ সিনশীলতো প্রঞ্তস্োপন 
(ঞ্বঞ্ ং ইন করঞ্জঞ্লকয়  অব দ্য ঞ্বকিঞ্িয়োস্ 

োইঞ্িং দ্য ো �কম্শন)

যেকেতু আত্-প্রত�িন েি রূপযান্তি প্ররিয়যাি সূচনযা, তযাই অন্ত-
রন্রেত সযামযারজ� সমস্যাগুরিক� যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ উমেকু্ত 
সংিযাকপি প্কয়যাজন। এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যাি রদক� 
রূপযান্তরিত �িযাি জন্, প্যারতষ্যারন� পুরিশ সংসৃ্করতকত ক্রত�যাি� 
পক্পযাকতি রবষকয় মকু্ত ও স্চ্ আকিযাচনযা প্কয়যাজন। এই ধিকনি 
যক্করে, মকুখযামরুখ প্রশক্ণ এবং রশক্ণ আদশ্, যেমন জরিপ�ৃত 
পুরিশ সংস্যাগুরি দ্যািযা উকলেখ �িযা েকয়কে েযািযা VAWG-এি 
রবরভন্ন ধিকণি উপি প্রশক্ণ যপকয়কে।
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 রূপযান্তিমিূ� রশক্যাি 
জন্, UNPOL, উদযােিণস্রূপ, এমন র�েু �যাে্�িযাকপি সুপযারিশ 
�কিকে েযা সৃজনশীি এবং রবকলেষণযাত্� রচন্তযাভযাবনযাক� উ সযারেত 
�কি এবং ব্বেযারি� পরিরস্রত অংশগ্েণ�যািীি রশক্যাক� উদেীরপত 
�কি।
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এ�টি অবগত আকিযাচনযা রনরচিত �িযাি জন্, প্রশক্ণ মরিউ-
িগুরিক� সেজতি �িকত এবং রিজযাইন �িকত সেযায়তযা �িযাি 
জন্ পুরিকশি মিূ য �কেযা যািকদি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত এবং 
রশক্যা পযাঠ্রিকমি উপি মতযামত গ্েণ �িযা উরচত েযাকত  স�ি 

৪৬  আইরপরভ ঝঁুর� মিূ্যায়ন রুিসগুরিক� (সিঞ্জযামগুরিক�) দ্বধ �িযাি জন্ 
যনওয়যা সযাধযািণ পধেরতি মকধ্ সযাধযািণত পরিসংখ্যানগত পধেরতি ব্ব-
েযাি েকয় থযাক� েযা এই স যাবনযাি মিূ্যায়ন �কি যে এই রুিসটি (সি-
ঞ্জযামটি) যসই সমস্ত অপিযাধীকদি জন্ েযািযা প্�ৃতপকক্ অন্ অপিযাধীিযা 
েযািযা পুনিযায় অপিযাধ সংগঠিত �িকত নযা চযায় তযাকদি সযাকথ তুিনযা �কি 
আিও অপিযাধ �কি তযাকদি জন্ পুনিযায় অপিযাধ বযা প্রতকশযাকধি উচ্চ-
তি পূব্যাভযাস বযা স যাবনযা দ্তরি �িকব। See Dowling, C., Morgan, 
A., Boyd, C., Voce, I., Police Domestic Violence: A Review 
of the Evidence , Australian Institute of Criminology, Research 
Report 13 (2018)।

৪৭  নটিংে্যামশযায়যাি পুরিকশি য�স যারি যদখুন, রবকদ্ষী অপিযাধ রেসযাকব 
মরেিযাকদি প্রত সরেংস আচিণ �িযা  অধ্যায় ৯: যেযাগযাকেযাগ  VAWG 
প্রশক্কণি প্রত জরিপ �িযা পুরিকশি প্রতররিয়যাি উদযােিকণি জন্।

৪৮  UNPOL Gender Toolkit Standardized Best Practices on Gender 
Mainstreaming in Peacekeeping Compendium of Project Tools 
(2015).েরব য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্

�োর্�র করৌন ঞ্নপীডকনর তদকন্তর জন্য ঞ্নরকপক্ষ, দক্ষ, 
সিোনিূুঞ্তশীল, স-ুপ্রঞ্শঞ্ক্ষত এবং অঞ্ি  তদন্ত�োরীকদর 

প্রকয়োজন, রোরো অপরোকির সমস্ত ঞ্ববরণ সোবিোকন নঞ্থিুতি 
�রকব এবং সঠি�িোকব সমস্ত উপল  প্রমোণ সংগ্রি �রকব।

ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� রচ�স অ� পুরিশ (২০০৫)
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স্তকিি উচ্চযা�যা ী �্যাকির এবং �ম�্ত্যাকদি মকধ্ VAWG এি 
উপি প্রতরষ্ত সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযাগুরি (ধযািণযাগুরি) রনকবরশত 
�িযা েযায়৷ 

যেকেতু রিঙ্গ-সংকবদনশীিতযাি রদক� রূপযান্তি আচিণগত পরিবত্ন, 
প্রশক্ণ এবং রশক্যাি উকদ্যাগ সম্পর�্ত, তযাই পুরিশক� আচিণগত 
রবজ্যান যথক� রনকদ্শনযা যনওয়যা উরচত েযা �যাে্�ি অবদযানগুরিক� 
এরগকয় রনকয় যেকত সেযায়তযা �িকত পযাকি।

মকনযারবজ্যান, সমযাজরবজ্যান এবং আচিণগত অথ্নীরতি অন্তদৃ্ রষ্ট-
গুরি সরম্রিত পযাঠ এবং ভযাি অনশুীিকনি আ�যাকি রূপযান্তিক� 
যর�সই এবং সেনশীিতযা প্দযান �িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি। 
উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, আচিণগত রবজ্যাকনি রবকশষজ্িযা 
পরিমযাপকেযাগ্ এবং অজ্নকেযাগ্ আচিকণি পরিবত্নগুরিক� 
সেজতি �িযাি জন্ প্রশক্ণ এবং রশক্যাক� সেযায়তযা �িযাি জন্ 
প্মযাণ-রভরত্� রশক্কণঅবদযান িযাখকত পযাকিন।

49

পরিমযাপকেযাগ্ এবং অজ্নকেযাগ্ আচিকণি পরিবত্কনি রবষকয়, 
‘ই োইটস ম ঞ্বকিঞ্বয়োঞ্রয়োল সোইক স টু ঞ্প্রকিটি এন্ 

৪৯  Sara Rafael Almeida, Joana Sousa Lourenço, François J. 
Dessart and Emanuele Ciriolo, ‘Insights from behavioural 
sciences to prevent and combat violence against women’, EUR 
28235 EN, doi:10.2788/412325.

�মব্যোট িোকয়োকল  একগইনটে উইকমন’ (২০১৬)
50

 শীষ্� 
ইউকিযাপীয় �রমশকনি পুরিশ রিকপযার্ সুপযারিশ �কিকে যে অত্যা-
বশ্� পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি, রবকশষ �কি পুরিশ, যপশযাদযািকদি 
দ্যািযা আচিকণ পরিবত্ন িক্্ �িযাি যচষ্টযা �িযা উরচত েযাি �কি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি VAWG-এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি প্রতকবদন দযারখি �িযাি জন্ 
রন্রিরখত পদকক্পগুরি গ্েণ �িকব:

৫০ Ibid. 

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)

MINUSMA/মযাক�্যা িিরমকনযা (মযারি) এি যসৌজকন্ েরব
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সরেংসতযাি প্রতকবদন দযারখি �িযাি প্রত ইরতবযাচ� 
মকনযাভযাব প্দশ্ন �রুণ;

  রব যাস �রুন যে অন্িযা তযাি আচিণ (অথ্যা  আদশ্) 
অনকুমযাদন �িকব; 

  মকন �রুন যে রতরন আসকি এটি �িকত সক্ম 
(আত্-�যাে্�যারিতযা); 

  আচিণ সম্পক�্ জযাননু এবং তযাি পরিকবশ (যেমন দক্তযা, 
জ্যান এবং পরিকবশগত সীমযাবধেতযা) দ্যািযা সীমযাবধে েওয়যা 
উরচত নয়।

বসে-৭ আচিণ পরিবত্কনি রবষকয় আচিণগত রবজ্যান যথক� র�েু 
টিপস প্দযান �িযা েি:

এেযা়িযাও, পুরিশ সংস্যাগুরিি রূপযান্তিমিূ� প্ররিয়যাগুরিি জন্ পুশ 
ব্যা� বযা স্পষ্ট প্ত্যাখ্যাকনি মকুখযামরুখ েওয়যা অস্যাভযারব� নয়, 
এমনর� যনতৃকত্বি পকদ থযা�যা �ম�্ত্যাকদিকদি �যাে অবমলূ্যোঞ্য়ত 
িওয়ো পর্ন্ত।  আচিণরবরধ এবং সংরলেষ্ট দযায়বধেতযা বযা শরক্তব-ৃ
রধেমিূ� ব্বস্যা েযা়িযাও, যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশং প্রশক্ণ, 
রশক্যা এবং কপশোদোর উ য়নক� রপেকন যঠকি যদওয়যা সম্পক�্ 
সেনশীিতযা এবং কপশোদোর উ য়কনর জন্ সেযায়� প্ররিয়যা 
প্কয়যাজন। পুরিশ যমন্টরিং এবং সে�ম কদি সেযায়তযা প্দযাকনি 
�মসূ্রচ (রপয়যাি সযাকপযার্ যপ্যাগ্যাম) এই ধিকনি এ�টি সেযায়� 
প্ররিয়যা েকত পযাকি।

UNPOL যমন্টরিংক� এ�টি ব্যাপ�, দীঘ্কময়যাদী, এ� ব্রক্তি সযাকথ 
অন্ ব্রক্তি সম্প�্ রেসযাকব বণন্যা �কিকে এবং এই প্ররিয়যায় 
যপশযাদযারিকত্বি উন্নয়নক� উ সযারেত �িযা জর়িত যেখযাকন এ�জন 
ব্রক্ত অন্ ব্রক্তি উন্নয়ন এবং সক্মতযাক� সেযায়তযা �িযাি জন্ 
সময়, শরক্ত এবং ব্রক্তগত জ্যান রবরনকয়যাগ �কি। UNPOL যেযাগ 
�কি যে এটি এ�টি দীঘ্কময়যাদী সম্প�্ েযা টিউররিং, য�যারচং, 
রনকদ্রশ�যা এবং উতসযাকেি মযাধ্কম রশক্�কদি যপশযাদযাি উন্নয়কনি 
উপি দরৃষ্ট রনবধে �কিকে।

51

সংগঠকনি মকধ্ নযািী পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যা�্ প্রতষ্যা
�িযা রিঙ্গ সংকবদনশীি পুরিরশং-এি প্রশক্ণ ও রশক্যাি প্রত 
সরেনশীিতযা উন্নয়কন সেযায়তযা �িকত পযাকি। অ্যাকসযারসকয়শন/
যনরওয়যা�্গুরি নীরত পরিবত্কন প্ভযাব য�িকত সযােযাে্ �িকত পযাকি 
এবং েখন রিঙ্গ, সংখ্যািঘু এবং মযানবযারধ�যাকিি প্কয়যাজনগুরি 
রবকবচনযায় যনওয়যা েয়, তখন পুরিশ যে সম্প্রদযায়ক� যসবযা �কি 
তযাকদি প্রতরনরধ েকয় ওকঠ। 

৫১  UNPOL Gender Toolkit Standardised Best Practices on Gender 
Mainstreaming in Peacekeeping Compendium of Project Tools 
(2015).

নযািী পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যা�্গুরি িকয়কে এই জন্ যে
েযাকত নযািীকদি মতযামত যশযানযা েয় এবং তযাকদি অবদযাকনি জন্ 
স্ী�ৃত প্দযান �িযা েয়। তযািযা রিঙ্গ সম্পর�্ত অপিযাধ এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ নযািী ও যমকয়িযা যস সমস্ চ্যাকিকঞ্জি  
মকুখযামরুখএিেকয়কে যসই চ্যাকিঞ্জগুরিি প্রতররিয়যা জযানযাকত পিযামকশ্ি 
রভরত্ রেসযাকবও �যাজ �িকত পযাকি।  নযািীকদি সরমরত/যনরওয়যা�্ 
পরিবত্নক� প্ভযারবত �কি এবং পুরিশ সংস্যাগুরিক� সম্প্রদযাকয়ি 
�যাকে পরিকষবযা সিবিযাকেি সুরবধযাি জন্ রিমযাগত উন্নরত অজ্কন 
সেযায়তযা �কি।

আন্তজ্যারত� রিঙ্গ সমতযা প্রত রত পূিকণ সযাধযািণভযাকব নযার়িকদি 
সরমরত/যনরওয়যা�্গুরি সি�যাকিি জন্ গুরুত্বপূণ ্অংশীদযাি েকত 
পযাকি= যেমন:

  CEDAW - নযািীি প্রত স�ি প্�যাি দ্বষম্ দিূী�িণ সংরিযান্ত 
�নকভনশন (১৯৭৯)

  জযারতসংঘ রনিযাপত্যা পরিষকদি যিজকুিশন ১৩২৫

  নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা দিূ �িযাি জন্ অপিযাধ প্রতকিযাধ 
এবং অপিযাধমিূ� রবচযাি ব্বস্যাি উপি জযারতসংকঘি সযাধযািণ 
পরিষকদি যিকজযারিউশন (১৯৯৮)

  যর�সই উন্নয়ন িক্্মযারেযা, রবকশষ �কি- িক্্-৫- রিঙ্গ সমতযা 
এবং িক্্ ১৬ - শযারন্ত, ন্যায়রবচযাি এবং শরক্তশযািী প্রতষ্যান

নোরী পঞু্লশ অ্যোকসোঞ্সকয়শন কনটওয়ো�্ �ীিোকব ঞ্লঙ্গ-সিন-
শীলতো এবং কজন্োর-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কন সিোয়তো 
�রকত পোকর এর জন্য আরও তকথ্যর জন্য এই অি্যোকয়র কশকষ 
ক�স টেোঞ্িজ কদখুন। 

েরব ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিকশি যসৌজকন্ (এরন্ং যসসুেয়যাি ভযাকয়যাকিন্স ইন 
�নর  সযারমর, িন্ন, ২০১৪)
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রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এ পুরিশ প্রশক্ণ, রশক্যা এবং যপশযাি 
উন্নয়নক� শরক্তশযািী �িযাি জন্ সুপযারিশগুরিি এ�টি অ-সম্পণূ ্
তযারি�যা রনকচ যদওয়যা েি:

প্রঞ্শক্ষণ �ো�োকমো (ক মওয়ো�্)

প্রশক্ণ এবং রশক্যাি পযাঠরিম এবং �যাঠযাকমযা পুনরব্কবচনযা �রুন 
েযা চযা িীকত নতুন যেযাগদযান�যািী এবং েযািযা চযা�রিকত আকেন 
তযাকদি ভরবষ্কতি �যাকজি রভরত্ দ্তরি �কি। সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গি সযাকথ সেযানভূুরত 
এবং দ্নরত� নীরতি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা উরচত। এটি এ�টি 
ক্মতযাপ্যাতি পুরিশ সংস্যা দ্তরি �িকত সযােযাে্ �িকব েযািযা য�যাকনযা 
পক্পযাত ও দ্বষম্ েযা়িযাইতযাকদি দযারয়ত্বগুরি আিও �যাে্�িভযাকব 
পযািন �িযাি ক্মতযা িযাখকব।

  প্রশক্ণ মরিউি এবং পযাঠ্রিকম VAWG-এি অপিযাধী-য�রন্দ্র� 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� তদন্ত 
অন্তভ্ুক্ত �রুন েযাকত পুরিশ প্রশক্কণ অংশগ্েণ�যািী স�ি 
�ম�্ত্যাকদি এই  রবষকয়ি উপি এ�টি প্যাথরম� জ্যান থযাক�;

  যেখযাকন স ব আন্ততঃরবভযাগীয় প্রশক্ণ পরিচযািনযা �িযা এবং প্-
যয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং নযািী অরধ�যাি যগযাষ্ী এবং 
সুশীি সমযাকজি সযাকথ ঘরনষ্ সেকেযারগতযায় প্রশক্কণি উন্নয়ন 
�িযা;

  চিমযান এবং বত্মযান প্রশক্কণ রনয়রমত ভযাকব রবষয় রভরত্� 
রবকশষজ্কদি রনকয় আসযা- যেমন �কিনরস� রচর� সযা রবকশষজ্; 
যেৌন রনপী়িন য�কন্দ্রি প্রতরনরধ, VAWG অরধপিযামশ্ দকিি 
প্রতরনরধ, VAWG গকবষণযা রশক্যারবদ, এবং সযাইবযাি অপিযাধ 
তদন্ত�যািী;

  VAWG-এ �ম�্ত্যা ও �ম কদি প্রশক্কণি মযাধ্ম রেকসকব 
ই-িযারন্ং-এি উপি রনভ্িতযা সীরমত �রুন। উকলেখকেযাগ্ ভযাকব 
অরতরিক্ত রবরনকয়যাগ বযা সযামকনি সযারিি দযারয়ত্ব যথক� �ম�্-
ত্যাকদি প্ত্যােযাি �িযা েযা়িযাই VAWG-এ মকুখযামরুখ র র�ংকয়ি 
ব্বস্যা �িযা স ব। তযাকদি দ্দরন� র র�ং প্ররিয়যাি অংশ রেসযাকব 
সংরক্তি প্রশক্ণ যসশন এ�টি ভযাি রব�ল্প;

বক্স-  
আেরণ পঞ্রবত্কনর ঞ্দক� প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষোর টিপস

  িোর বনোম লোি �ো�োকমো- রনরচিত �রুন যে পুরিশ প্রশক্ণযাথ  এবং �্যাকিরিযা সযামযারজ� মিূ্কবযাকধি  যক্করে প্রতকিযাকধি 
গুরুত্ব বঝুকত পযাকি এবং �ীভযাকব তযািযা VAWG এি রবস্তযাকিি �কি এই ধিকনি মিূ্কবযাধ দ্যািযা ব্রক্তগতভযাকব প্ভযারবত েয়;

  আেরণ মকনোিোকবর পব্ূোিোস প্রদোন �কর, মকনোিোব আেরকণর পব্ূোিোস প্রদোন �কর নো-  প্রশক্ণ পরি�ল্পনযা, রশক্যা এবং 
যপশযাদযািী উন্নয়ন িক্্মযারেযা প্ত্যারশত আচিণ, রবদ্মযান আচিণ নয়। প্ত্যারশত আচিণ স্যাভযারব� েওয়যাি সযাকথ সযাকথ মকনযা-
ভযাকবি �যার ত পরিবত্নগুরি অনসুিণ �িকব;

  তথ্যক� দশৃ্যমোণ এবং ব্যঞ্তিগত �রুন  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি উদযােিণ প্দযান �রুণ যেগুরিি প্দশ্নকেযাগ্ �িযা�ি 
িকয়কে েযাকত প্রশক্ণযাথ িযা এ�ই ি�ম চ্যাকিরঞ্জং পরিকবকশ সে�ম ি অরভজ্তযাি সযাকথ সংকেযাগ �িকত পযাকি;

  প্রঞ্ত ঞ্ত প্রেোর �রুন এবং এর অথ্ �ী তো বণ্নো �রুন  রিঙ্গ- সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি আচিণগত প্ত্যাশযাগুরি এবং �ীভযাকব 
তযাকদি সম্রত প্যারতষ্যারন�ভযাকব মিূ্বযান এবং পুিসৃ্কত েয় তযা স্পষ্টভযাকব রচর ত �রুন।  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি প্রত 
প্রত রত প্রত�রিত �কি এমন �কমি্ উদযােিণগুরিি জন্ পরিরশষ্ট-১ প্দত্ তৃতীয় অধ্যায় ‹প্রতকিযাধ  যদখুন;

  মলূ্যকবোকির সোকথ সংরতুি িউন- আচিণরবরধকত প্রতরষ্ত প্ত্যারশত আচিণ, পুরিকশি সততযা এবং পুরিরশং সকব্যাত্ম অনশুীিন 
এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি িক্্গুরিি মকধ্ সংকেযাগগুরি পরি যািভযাকব প্দশ্ন �কি;

  অনকুপ্ররণোমলূ� করোল মকিল সনোতি �রুন এবং ব্যবিোর �রুন-উদযােিণ রেকসকব প্রশক্ণ ও রশক্যা �যাে্রিকম যিযাি মকিি 
বযা তযাকদি অরভজ্তযা অন্তভ্ুক্ত �রুন। পুরিশ �ম�্ত্যািযা অন্ যপশযাজীবীকদি যথক� আিযাদযা নয় এই অকথ্ যে তযািযা প্ভযাবশযািী 
অবস্যাকন থযা�যা ব্রক্তকদি দ্যািযা প্দরশ্ত পেন্সই পরিবত্নমিূ� আচিণ যদকখ আিও অনপু্যারণত েয়।

উ স: Inspired from Jenni Cross., ‘3 Myths of Behavior Change & Other Challenges for Sustainability’, Center for Energy and Behavior Institute for 
the Built Environment, Colorado State University, at: https://sustain.uccs.edu/sites/g/files/kjihxj1306/files/inline-files/Myths%20of%20Behaivor%20
Change_UCCS2015_1.pdf

https://sustain.uccs.edu/sites/g/files/kjihxj1306/files/inline-files/Myths of Behaivor Change_UCCS2015_1.pdf
https://sustain.uccs.edu/sites/g/files/kjihxj1306/files/inline-files/Myths of Behaivor Change_UCCS2015_1.pdf
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স্যানীয় অরভজ্তযা যথক� বযাস্তব সমকয় য�স যারি এবং পরিরস্রত
প্স্তুত �রুন েযা �ম�্ত্যাকদি VAWG এি যক্করে তযাকদি �কমি্ 
�িযা�ি যদখযা েযায়; 

  ‘�যাকিযা ক্রত �িকবন নযা’। VAWG দ্বষম্ �কি নযা বযা পুরিশ 
�ম�্ত্যািযাও এি যথক� মকু্ত নয়। রভএির উরজ সম্পক�্ প্-
রশক্ণ এবং রশক্যা যদবযাি সময় মকন িযাখকত েকব যে পুরিশ 
রভএির উরজ-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং যসইসযাকথ 
অপিযাধী উভয়ই েকত পযাকি। প্রশক্কণি সময় সংকবদনশীিতযা 
উতসযারেত �িযা উরচত;

  প্রশক্কণ পুরিশ যনতৃকত্বি দশৃ্মযান প্রত রত অন্তভ্ুক্ত �রুন। 
এটি প্রশক্কণি শুরুকত ত্ন �ম�্ত্যাকদি �যাে যথক� দ-ূ
িবত  বযা ব্রক্তগত বযাত্যাি মযাধ্কম বযা অন্যান্ �ম�্ত্যাকদি 
সযাকথ প্রশক্ণ �মসূ্রচকত তযাকদি উপরস্রতি মযাধ্কম েকত পযাকি;

  সযাইবযাি রিযাইম এবং অ-শযািীরি� ধিনসে নযািী ও যমকয়কদি 
রবরুকধে অপিযাকধি উপি রবকশষ/প্চযািমিূ�/স্ল্প এবং দীঘ্কম-
য়যাদী য�যাস্ প্ণয়ন �রুন;

  মযানরস� আঘযাত ( ট্মযা) অবরেত অনশুীিকনি বযাধ্তযামিূ� 
য�যাস্ রবকবচনযা �রুন;

  শযািীরি� ও সযাইবযাি যেৌন রনপী়িকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
এবং যমকয় রশশু সম্পর�্ত প্রশক্ণ সযামগ্ী দ্তরি �িযা;

  দব্ুি এবং সংখ্যািঘু নযািী ও যমকয়কদি উচ্চ মযারেযাসে  ঘন ঘন 
রিক শযাি প্রশক্ণ আকয়যাজকনি রবষয়টি  অগ্যারধ�যাি রেকসকব 
রবকবচনযা �রুন; 

  রনরচিত �রুন যে প্কত্� তদন্ত�যািী �ম�্ত্যা এ�টি পু যানপুু-
ভযাকব অন্তভ্ুক্ত�িণ য�যাকস্ি মধ্ রদকয় প্রশক্ণ গ্েণ �কিকে;

  ত্ন তদন্ত�যািী �ম�্ত্যা এবং অন্যান্ মধ্ম স্তকিি ব্ব-
স্যাপ�/যনতযাকদি �যাকে পুরিকশি সম্খু সযারিি  যনতযাকদি অন্ত-
ভ্ুক্ত �িযাি জন্ প্রশক্ণ এবং রশক্যা �মসূ্রচ পরি�ল্পনযা �রুন।

করোগ্যতো ( োন, দক্ষতো এবং মকনোিোব)

আন্ততঃব্রক্ত� দ্বরশষ্ট্গুরিক� অগ্যারধ�যাি রদন েযা রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি, রনভ্িকেযাগ্, প্রত রতবধে, যপ্িণযাদযায়�, যেযাগযাকেযাগমিূ�, 
প্রতররিয়যাশীি, উ সযােব্ঞ্জ�, ন্যাে্, রনিকপক্ এবং পূব্যানমুযান 
রভরত্� নয়;

  সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি যগযাপনীয়তযা এবং সু-
স্তযাি প্রত ধেযাি সযাকথ দরৃষ্ট রনবধে  �রুন। সরেংসতযাি রশ�যাি 

/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রশক্কণি মিূ য�ন্দ্র রবন্কুত থযা�কত 
েকব। উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে যগযাকয়ন্যা প্রশক্কণি  প্দশ্নী 
পরিচযািনযাি যচকয় এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� 
পরিচযািনযাি উপি যবরশ যজযাি যদওয়যা উরচত;

  জবিদরস্তমিূ� এবং রনয়ন্ত্রণ�যািী অপিযাধীি আচিকণি উপি 
দরৃষ্ট রনবধে �রুন। এই ধিকনি রনে্যাতন প্যায়শই অ-শযািীরি� 
এবং যমৌরখ� েয় রবধযায় সনযাক্ত �িকণ প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি 
জন্ পুরিশক� জন্ প্যায়ই চ্যাকিরঞ্জং। VAWG-এি সযাকথ েুক্ত 
জবিদরস্তমিূ� এবং রনয়ন্ত্রণ�যািী আচিণ সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযা 
নযা থযা�যা সযাধযািণত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি বযাধযাধিযা রনয়ম (য রিওরযাইরপং) এবং যদযাষযাকিযাকপি সযাকথ 
সম্পর�্ত;

  �ম�্ত্যাকদি রবদ্মযান মকনযাভযাব এবং পক্পযাতক� চ্যাকিঞ্জ �কি 
যখযািযাকমিযা আকিযাচনযাক� উ সযারেত �রুন। বযাস্তব পরিরস্রত 
ব্বেযাি �িযা এবং পিবত কত রসধেযান্ত রনকয় আকিযাচনযা �িযা 
সরম্রিতভযাকব আত্-প্রত�িনক� সেজতি �কি;

  ‘অসংকবদনশীি’ �ম�্ত্যাকদি জন্ এ�টি সংকবদনশীি য�ৌশি 
দ্তরি �রুন। সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি �যািণ ও পরিণরত নযািী 
ও যমকয়কদিক� রভন্নভযাকব এবং অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি 
এবং প্যায়শই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে 
যথক� যশযানযাি মযাধ্কম সবকচকয় ভযাকিযাভযাকব সমযাধযান �িযা েযায়;

  রবরভন্ন ধিকনি প্রতব ী নযািী এবং যমকয়িযা সযাধযািণত শযািীরি�, 
মকনযাভযাবগত এবং যেযাগযাকেযাকগি বযাধযাগুরিক� �ীভযাকব রচর ত 

মোনঞ্স� দক্ষতোর জন্য ঞ্নকজর এবং অন্যকদর আকবগক� 
ঞ্েনকত, ব্যোখ্যো �রকত এবং গ�নমলূ�িোকব প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 

জোনোকত প্রকয়োজনীয় সোমোঞ্জ� দক্ষতো উ য়কনর প্রকয়োজন।  
এর অথ্ িল সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর এমনিোকব 

সোক্ষোৎ�োর কনওয়োর ক্ষমতো বতঞ্র �রো রো তোকদর ক্ষমতোয়ন 
এবং শোন্ত �কর, রোকত তোরো আরও সঠি�, সসুংগত, 

সোমজিস্যপণ্ূ এবং প্রকরোঞ্েত ব্যোখ্যো প্রদোন �রকত সক্ষম িয়।
প্যাতিবয়স্ক যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যািকদি উপি আঘযাকতি প্ভযাব (জযার স 

�যানযািযা, ২০১৯)

পঞু্লশ পঞ্রকষবো করটি ঞ্লকঙ্গর কক্ষকত্র সমোকজ ঞ্বঞ্ি  স দোকয়র 
প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্ব �কর,  এটি কসই স দোকয়র �োকছ  আরও কবঞ্শ 

করোগোকরোগকরোগ্য এবং ঞ্ব স্ত।
রুি-২: পুরিরশং এবং যজন্যাি ইন যজন্যাি অ্যান্ রসর�উরিটি রুির�র  

(DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019)
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�িকত পযাকি যসই রবষয়গুরি প্রশক্ণ এবং রশক্যায় অন্তভ্ুক্ত 
েকয়কে যসরযা রনরচিত �রুন। 

  আদশ্ মযামিযাি রবরভন্ন উদযােিণসে আদশ্ সরেংসতযাি রশ�যাকিি 
ধযািণযাক� চ্যাকিঞ্জ �কি এমন সংিযাকপি সুকেযাগ �কি রদন;

  সরেংসতযাি প্�ৃরত, এি �যািণ ও পরিণরত নযািী ও যমকয়কদিক� 
রভন্নভযাকব এবং অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি যস সম্পক�্ 
সংকবদনশীিতযাি অংশ রেকসকব পুরিশ �ম�্ত্যাকদি আইন ও 
সযামযারজ� রনয়কমি দব্ুিতযাি জযায়গযাগুরি সম্পক�্ জ্যান ও ধযািণযা 
আকে তযা রবষয়টি রনরচিত �রুন।

মোনব সম্পদ

নোরী �ম্�ত্োরো কর স োবনো প্রদশ্ন (অ�োর) 
�কর

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ পুরিশ সংস্যাি মকধ্ প্রতরনরধত্ব 
এবং অন্তভ্ুরক্ত উভয়ই প্কয়যাজন। নযািীিযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ 
সংস্যায় ব্যাপ� অবদযান িযাকখ এবং নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মকধ্ 
প্রতররিয়যাি দ্বরচরে্ �যাে্�যারিতযাক� শরক্তশযািী �কি। �কি, উভয়ই 
VAWG যমযা�যাকবিযায় �যাকজি উন্নরতি জন্ গুরুত্বপূণ।্ েযাইকেযা�, 
পুরিশ সংস্যায় অরধ� নযািী  থযা�যাি অথ্ এই নয় যে তযািযা 
VAWG এি মযারেযা হ্যাকসি রদক� পরিচযারিত �িকব, রবকশষ �কি 
তযািযা যে  সম্প্রদযায়গুরিক� যসবযা প্দযান �কি ও সুিক্যা রবধযান �কি  
যসই সম্প্রদযাইকয়ি প্রতরনরধত্ব নযা �কি।

পুরিশ সংস্যায় নযািীকদি রনকয়যাগ এবং এই প্ররিয়যা ধকি িযাখযা 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি রদক� রূপযান্তকিি এ�টি গুরুত্বপূণ ্
অংশ। রিরসএএ�-এি মকত, পুরিশ সংস্যায় বেৃত্ি ধযািণযা, দক্তযা 

বক্স-  

আলকবঞ্নয়ো  পঞু্লকশ ঞ্সঞ্নয়র কনতৃকত্বর পকদ নোরীকদর প্রিোব

২০১৬ সযাকি, য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি আিকবরনয়যান য র পুরিশ (এএসরপ) এি মকধ্ অপযাকিশনযাি �মযান্ পরজশকন মরেিযা 
অর�সযািকদি এ�ীভূত �িযাি জন্ এ�টি ইরতবযাচ� পদকক্কপি উকদ্যাকগি এ�টি রবকলেষণ পরিচযািনযা �কি। এই উকদ্যাগটিকত 
সেযায়তযা �কিরেি  ICITAP, মযার�্ন দতূযাবযাস এবং আিকবরনয়যাি অন্যান্ য�ৌশিগত অংশীদযািিযা।  পে্যাকিযাচনযাি সযামরগ্� িক্্ 
রেি ভরবষ্কত এই ধিকনি ইরতবযাচ� �মসূ্চী প্দযাকনি পরি�ল্পনযা ও ব্বস্যাপনযায় ইরতবযাচ� রশক্যা প্রতষ্যা �িযা। পে্যাকিযাচনযা 
চিযা�যািীন সমকয়, প্থম নযািী যজিযা পুরিশ �মযান্যাকিি প্ভযাব রনকয় এ�টি গ্যামীণ আিকবরনয়যান সম্প্রদযাকয়ি (মরেিযা) সদস্কদি 
সযাকথ পিযামশ্ �িযা েকয়রেি। নযািী �মযান্যাি দযারয়ত্ব যনবযাি  ৩ মযাস পকি িক্্ দি আকিযাচনযা অনরুষ্ত েকয়রেি।

সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি দ্যািযা �িযা মন্তব্গুরি সম্প্রদযাকয়ি রনেুরক্ত এবং তযাকদি উপি ত্ন  যনতৃকত্বি পকদ এ�জন নযািী �ম�্ত্যাি 
প্ভযাব এবং তযাকদি রনিযাপত্যা জরনত অনভূুরতি উপি খুব যবরশ দরৃষ্ট রনবধে �কিরেি। পিযামকশ্ যদখযা যগকে যে সম্প্রদযাকয়ি নযািীিযা 
দযারয়কত্ব তযাকদি মকতযা এ�জন �যাউক� যদখকি পুরিকশি প্রত তযাকদি আস্যা ও  রব যাস যবক়ি েযায়, েযাি �কি পুরিরশংকয় নযািীকদি 
দশৃ্মযানতযা বযা়িযাকনযাি পকক্ েুরক্ত শরক্তশযািী েয়। রন্রিরখত তযারি�যাটি পিযামশ্ প্ররিয়যা চিযা�যািীন সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি দ্যািযা 
প্দত্ প্রতররিয়যাি উদযােিণ::

 ‘সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয়কদি জন্ এখন পুরিকশি সকঙ্গ আিও যেযাগযাকেযাগ িকয়কে...’

  ‘যনতৃত্ব এবং �মযাকন্ি ভূরম�যায় নযািীকদি থযা�যা সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি এবং যমকয়কদি জন্ এ�টি পযাথ্�্ দ্তরি �কি, েযা 
তযাকদি আত্সম্যানকবযাধক� পরিবত্ন �কি

  ‘এ�জন নযািীক� দযারয়কত্ব িযাখকি আস্যা এবং আত্রব যাস বযা়িকব। এটিি ব্যাপ� প্ভযাব িকয়কে �যািণ আমিযা  সবযাই আমযাকদি 
মকতযা �যাউক� যদখকত চযাই’ 

  ‘যনতৃত্ব এবং �মযাকন্ি ভূরম�যায় নযািীিযা থযা�কি সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি এবং যমকয়কদি জন্ এ�টি পযাথ্�্ দ্তরি �িকব, েযা 
তযাকদি আত্মে্যাদযাি যবযাধক� পরিবত্ন �িকত পযাকি,  আমযাকদি স�িক� প্ভযারবত �িকত পযাকি, এবং নযািীসে এ�টি পরিপূণ ্
রবভযাগ স�কিি জন্ ভযাকিযা �িযা�ি বকয় আনকত পযাকি।’

সূরে: Anon as cited in Townsley, J. (2016:40) Initiative for Mid-Ranking Women Officers to take on Operational Command Roles within the 
Albanian State Police: Review, Castleford: Force International Ltd. (Document not in public domain). 
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এবং অরভজ্তযা যেযাগ �িযাি পযাশযাপযারশ, নযািী পুরিশ �ম�্ত্যািযা
রবকশষ গুণযাবিীকত অবদযান িযাকখ যেমন �ম শরক্তি ব্বেযাি, পুরুষ 
�ম�্ত্যাকদি তুিনযায়  নযাগরি�কদি �ম অরভকেযাগ, প্যায়ই ভযাি 
যেযাগযাকেযাগ দক্তযা এবং অরভকেযাগ�যািীকদি দ্যািযা আিও সেযানভূু-
রতশীি রেসযাকব যদখযা েয়।

52

 মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র, পুরিকশি অরতরিক্ত 
বি প্কয়যাকগি অরভকেযাগ এবং মযামিযাগুরিি এ�টি রিঙ্গরভরত্� 
রবকলেষণ ইরঙ্গত �কি যে অরতরিক্ত বি প্কয়যাকগি জন্ নযাগরি�কদি 
অরভকেযাকগি মযারে ৫% এবং বেৃ  পুরিশ সংস্যাগুরিকত অরতরিক্ত বি 
প্কয়যাকগি স্যায়ী অরভকেযাকগি সযাকথ ২% নযািী অর�সযাি জর়িত।

53

তকব, নযািী এবং যমকয়িযা, এমনর� GBV-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা পুরুষিযাও নযািী �ম�্ত্যাকদি �যাকে রিকপযার্ �িযাি জন্ 
ধযািযাবযারে� রনকজকদি পেকন্ি �থযা জযারনকয়কে।

54

 এটি আচিে্জন� 
নয় যে VAWG-এি যবরশিভযাগ অপিযাধীিযাই পুরুষ এবং যেকি 
এবং রতেযারস�ভযাকব, প্যারতষ্যারন� পুরিশ সংসৃ্করত রিঙ্গ-সংকবদ-
নশীি পুরিকশি অনশুীিন এবং এি চ্যারম্পয়নকদি প্রত খুব যবরশ 
ইরতবযাচ� নয়। 

২০১১ সযাকি, ইউএন উইকমন ইউএনওরিরস (২০০৯) দ্যািযা 
সংগৃেীত ৩৯টি যদকশি পুরিশ প্রতরনরধকত্বি তথ্ এবং ইন্টযািন্যা-
শনযাি রিযাইম রভ�টিমস সযাকভ্ (ICVS) দ্যািযা গণনযা �িযা যেৌন 
রনপী়িকনি প্রতকবদনক� এ�ররেত �কি যদকখকে যে নযািী পুরিশ 
�ম�্ত্যাকদি উপরস্রত যেৌন সংরিযান্ত প্রতকবদকনি সযাকথ ইরতবযা-
চ�ভযাকব সম্প�্েুক্ত।

55

 এই রবকলেষণটি এই ধযািণযাটিক� শরক্তশযািী 
�কি যে পুরিশ সংস্যাগুরিকত নযািীকদি রনকয়যাগ এবং ধকি িযাখযা 
VAWG-এি �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত এ�টি গুরুত্বপূণ ্
ভূরম�যা পযািন �কি (রচরে-২ যদখুন)।

৫২  Toolkit Tool 2: Policing and Gender in Gender and Security 
Toolkit (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019).

৫৩  Men, Women, and Police Excessive Force: ‘A Tale of Two 
Genders a Content Analysis of Civil Liability Cases, Sustained 
Allegations and Citizen Complaints,’ (The National Center for 
Women and Policing, 2002).

৫৪  Welch, J and Mason, F., ‘Rape and Sexual Assault’, British 
Medical Journal 2007;334;1154-1158

৫৫  Progress of the World’s Women 2011–2012: Families in a 
Changing World (UN Women, 2011).

EUROPOL প্যারতষ্যারন� উন্নয়কনি জন্ অনরুূপ গকবষণযাি 
রদক�ও নজি রদকয়কে। উদযােিণস্রূপ, EUROPOL রশকখকে 
যে রিঙ্গ-ভযািসযাম্পূণ ্ যনতৃকত্বি দিগুরি উকলেখকেযাগ্ভযাকব 
গুণমযান উন্নত �কি

56

 রিঙ্গ-ভযািসযাম্পূণ ্ �মক্ক্করেি সযাকথ
রসধেযান্ত গ্েণও ভযাি �মদ্ক্তযা প্দশ্ন �িকে। �িস্রূপ, 
EUROPOL তযাি �ম কদি মকধ্, রবকশষ �কি ব্বস্যাপনযা 
স্তকি য�ন ভযািসযাম্েীনতযা রবদ্মযান তযা অকবিষণ �িকত রনজস্ 
রিঙ্গ-ভযািসযাম্ প্�ল্প (২০১২) চযাি ু �িযাি মযাধ্কম �ীভযাকব  

আিও দ্বরচরে্ময় এবং ভযািসযাম্পূণ ্ভযাকব �ম বযারেনী তযাকদি 
�মক্্মতযা এবং �িযা�ি উন্নত �িকব তযা অনসু যাকনি জন্ 
অরধ� রবরনকয়যাগ �কিকে।
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 এই প্�কল্পি িক্্ রেি  রিঙ্গ ভযাি-
সযাম্েীনতযাক� উন্নত �িযা, রিঙ্গ সমতযাি রবষকয় সকচতনতযা বরৃধে 
�িযা এবং রিঙ্গ সমতযা ইউকিযাকপযাকিি �যাকজি পরিকবকশি এ�টি 
অরবকচ্দ্ অংশ েকয় ওকঠ তযা রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি পধেরতি 
আরব যাি/উন্নয়ন �িযা।

58

এ�টি ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লশ সংস্োর জন্য 
�ম  ঞ্নকয়োগ এবং িকর রোখো

যমযার�থযা, পুরিশ সংস্যায় স্ল্প সংখ্যা অনপুযাকত থযা�যা সক্বিও, 
নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মকধ্ পুরিশক� দ্বধ এবং রব স্ত রেসযাকব 
রবকবরচত েওয়যাি যক্করে অবদযান িযাখযাি জন্ অসযাধযািণ স বনযা 
িকয়কে। এ�টি আধুরন� পুরিশ সংস্যাি অপরিেযাে্ উপযাদযান েি 
দ্বধ এবং রব যাসকেযাগ্ রেসযাকব রবকবরচত েওয়যা।

�কি, পুরিশ সংস্যায় মরেিযাকদি রনকয়যাগ এবং ধকি িযাখযা সেজযাতভযাকব 
যজন্যাি-প্রতররিয়যাশীি পুরিরশংকয়ি রিএনএি অংশ। েযাইকেযা�, 
এটি সমূ্পণ ্গল্প যথক� অকন� দকূি। অরভজ্তযাি যপ্রক্কত বিযা 
েযায় যে অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা সিবিযাকেি ক্মতযা সঠি�ভযাকব 
সিবিযাে �িযা েকয়কে এবং সমস্ত �ম িযা ভযািভযাকব প্রশরক্ত এবং 
অনপু্যারণত িকয়কে তযা রনরচিত �িযা নযািী �ম�্ত্যাকদি উপরস্রত 
বযা়িযাকনযা এবং বজযায় িযাখযাি মকতযাই গুরুত্বপূণ।্

59

অপিযাধ প্রতকিযাধ ও য�ৌজদযারি রবচযাকিি যক্করে নযািীি প্রত
সরেংসতযা দিূী�িকণি উপি েযািনযাগযাদ/ আপকির �িযা মকিি 

৫৬  Wittenberg-Cox, A, ‘How Women Mean Business: A Step 
by Step Guide to Profiting from Gender Balanced Business 
(2010)’, in ‘The Female Factor Gender Balance in Law 
Enforcement (EUROPOL, 2013), see: https://www.europol.
europa.eu/publications-documents/female-factor-gender-
balance-in-law-enforcement

৫৭  The Female Factor Gender Balance in Law Enforcement 
(EUROPOL, 2013), see: https://www.europol.europa.eu/
publications-documents/female-factor-gender-balance-in-law-
enforcement

৫৮ Ibid.
৫৯  ‘Progress of the World’s Women 2011–2012: Families in a 

Changing World’ (UN Women, 2011). 

 পঞ্রেোলনো এবং ঞ্নকদ্শনোয় নোরীকদর প্রশংসনীয় দক্ষতো 
রকয়কছ  তোকদর কশোনোর  এবং প্রঞ্তঞ্নঞ্িকত্বর দক্ষতো িোল, 
বোস্তবতো সম্পক�্ সম্পণ্ূ কবোি রকয়কছ এবং সোিোরণত খুব 
সসুংগঠিত। কছোটখোকটো ঞ্ববরণগুঞ্লকত ঞ্বকশষ মকনোকরোগ  

ঞ্দকয় এবং অত্যন্ত পঞ্র কমর সোকথ দোঞ্য়ত্ব গ্রিণ �কর তোরো বড 
ক�ৌশলগুঞ্লর মকি্য িোরসোম্য বজোয় রোখকত সক্ষম িয়।

-ইগনযারসও য�যারসকিযা গুকতকিজ, স্প্যারনশ ন্যাশনযাি পুরিকশি রিকি ি (২০১৩)

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/female-factor-gender-balance-in-law-enforcement
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/female-factor-gender-balance-in-law-enforcement
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/female-factor-gender-balance-in-law-enforcement
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য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যা  িযাষ্ট্রগুরিক� অনকুিযাধ �কিকে
যে:

  পুরিশ বযারেনী এবং রবচযাি ব্বস্যাি অন্যান্ সংস্যাগুরিকত রবকশষ 
�কি রসধেযান্ত গ্েণ এবং ব্বস্যাপ� স্তকি  রিকঙ্গি ন্যায়সঙ্গত 
প্রতরনরধত্ব রনরচিত �িযা;

  সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি, যেখযাকন স ব, এ�জন নযািী �ম-্
�ত্যাকদি সযাকথ �থযা বিযাি অরধ�যাি প্দযান �রুন, তযা পুরিশ বযা 
অন্ য�যান য�ৌজদযারি রবচযাি �ম�্ত্যাই েযাই যেযা� নযা য�ন;

60

েখন িক্্ য�বিমযারে পুরিশ পরিকষবযাগুরিকত প্রতরনরধত্ব বরৃধে
�িযা েয় তখন সত�্তযা অবি ন �িযা উরচত �যািণ পুরিশ সংস্যা 
সংগঠকনি মকধ্ এই বযাধযাধিযা রনয়মগুরিক� (য রিওরযাইপক�) 
প্রতরষ্ত �িযাি ঝঁুর� রনকত পযাকি পযাকি যে শুধুমযারে নযািী �ম-্
�ত্যাকদি রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং রভএির উরজ-ি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি জন্ দযায়ী েকত েকব।

61

৬০  /Res/65/228, annex, para. 16 (k-l). See also: UNODC’s 
Education For Justice Module on Gender in the Criminal 
Justice System, Topic 4 - Gender diversity in the criminal 
justice workforce 

৬১ Ibid.

পরিবকত্ সযাধযািণভযাকব সমস্ত পুরিশ �ম�্ত্যাকদি রনকয়যাগ, ধকি
িযাখযা এবং পকদযান্নরতি যক্করে এমন প্যাথ কদি অগ্যারধ�যাি যদওয়যা 
এবং প্চযাি �িযা উরচত েযািযা ধযািযাবযারে�ভযাকব রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশং প্রত�রিত �কি এমন দক্তযা প্দশ্ন �কি েযা পধেরতগত 
ভযাকব আন্তসম্পর�্ত এবং অরধ�যাি-রভরত্�।

এেযা়িযাও, নযািী এবং রবরভন্ন রিঙ্গ পরিচকয়ি মযানষুকদি ঝঁুর� 
�মযাকনযাি জন্, অব�যাঠযাকমযাগত উন্নয়ন এবং দ্বষম্ যথক� িক্যা 
এবং প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ এই ধিকনি রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
রনকয়যাগ নীরতি বযাস্তবযায়ন মযানবযারধ�যাি রনরচিত �িযা এবং রিঙ্গ 
রবষয়� �ম কদি প্রশক্কণি সময় সমযান্তিযািভযাকব প্কয়যাগ �িযা 
উরচত।

62

DCAF-এি যজন্যাি রুির�র (২০১৯) রিঙ্গ-সংকবদনশীি
পুরিরশংকয়ি সযাকথ সংেুক্ত পুরিশ অর�সযাকিি �যাকজি রববিকণি 
জন্ দক্তযাি উদযােিণ প্দযান �িকে (বসে-৯):

৬২  Gordon, E., McHugh, C., and Townsley, J., ‘Risks versus 
Transformational Opportunities in Gender-Responsive Security 
Sector Reform’, Journal of Global Security Studies, 0(0), 
2020, 1–16 doi: 10.1093/jogss/ogaa028

ঞ্েত্র -   

করৌন ঞ্নপীডকনর প্রঞ্তকবদকনর সোকথ নোরী পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর উপঞ্স্ঞ্তর মকি্য সম্প�্

রবক ি নযািীকদি অগ্গরত (২০১১) এ  পুরিকশ নযািী এবং যেৌন রনে্যাতকনি রিকপযাট্িং (পৃষ্যা-৫৯)

https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/4--gender-diversity-in-the-criminal-justice-workforce.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/4--gender-diversity-in-the-criminal-justice-workforce.html
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উপি , UNPOL এি যজন্যাি রুির�র (২০১৫)
63

 এ পুরিশ 
রনকয়যাগ এবং ধকি িযাখযাি প্ররিয়যাগুরিি জন্ আিও রনকদ্রশ�যা 
প্দযান �িযা েকয়কে েযা এ�টি দ্বরচরে্ময় পুরিশ পরিকষবযাি জন্ 
রনকয়যাকগি যক্করে DCAF-এি রনকদ্রশ�যাক� (উপকি) পরিপূি� 
এবং শরক্তশযািী �কি। েযাইকেযা�, দ্বষম্মিূ� প্রতব �তযা দিূ 
�কি এমন জবযাবরদরেতযামিূ� ব্বস্যা এবং নীরত েযা়িযা এই 
ে্যান্বকু� যদওয়যা এবং প্স্তযারবত সমস্ত রনকদ্রশ�যাগুরি সেকজই অব 
মিূ্যারয়ত েকত পযাকি।

উদযােিণস্রূপ, পুরিরশংকয় নযািীিযা এমন বযাধযাি সমু্খীন েন েযা 
পুরুষিযা সযাধযািণত েন  নযা, যেমন যিকবরিং এবং যেৌন েয়িযারনি 
প্ভযাব। র� , রবরভন্ন তথ্ যথক� জযানযা েযায় যে �যাঠযাকমযাগত 
পযারিবযারি� প্ত্যাশযা এবং রনয়কমি �যািকণ এই নযািী পুরিশ �ম-্
�ত্যািযা তযাকদি �মজ্ীবকন অগ্সি নযা েওয়যাি পথক� যবকে যনন।

64

�কি, যে স�ি নীরতগুরিকত ঞ্লঙ্গীয় দরৃষ্টক�যাণ যথক� পুরিশ রনকয়যাগ 
পধেরতগুরিি পে্যাকিযাচনযাি প্কয়যাজন েয় যসগুরি নযািীকদি প্রত 
দ্বষম্মিূ� র�নযা তযা রনধ্যািণ �িযাি জন্ গুরুত্বপূণ৷্ এই রবষকয়, 
UW নযািী পুরিশ রনকয়যাকগি নীরতগুরিকত  রন্রিরখত রবষয়গুরি 
রনরচিত �িযাি সুপযারিশ �কিকে:

65

৬৩  See: Section 1: ‘Assisting Host State Police in Recruiting 
Female Police Officers’, (UNPOL Gender Toolkit 2015). 

৬৪  Graue T.M., Hildie, R.E., and Weatherby, G.A, ‘Women 
in Modern Policing’. Department of Sociology and Criminal 
Justice, Gonzaga University, Spokane, WA, USA, Journal of 
Social Sciences and Humanities Vol. 2, No. 3, 2016, pp. 
51-62 ISSN: 2381-7763 (Print); ISSN: 2381-7771.

৬৫  ‘A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming’ (UN Women et al, 2018).

  নোরীকদর ঞ্সদ্ধোন্ত গ্রিকণর অবস্োকন প্রকবকশর এ�টি সু ষ্ট পথ 
রকয়কছ

  মোনবসম্পদ পঞ্র� নো নোরী মশঞ্তির কট�সই উ য়নক� 
সমথ্ন �কর

  নোরী �ম কদর িকর রোখোর জন্য শত্ এবং প্রকণোদনো ঞ্বদ্য-
মোন।

নযািী ও সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি প্রত দ্বষম্ সৃরষ্ট�যািী বযাধযাগুকিযা রচর ত 
�িযাি জন্ অভ্ন্তিীণ �রমটি বযা ওয়যার�্ং প গঠন �িযা 
আকি�টি ইরতবযাচ� পদকক্প। েযাইকেযা�, এই �রমটি বযা ওয়যার�্ং 
পগুরিক� তযাকদি সদস্পকদ রিঙ্গ সমতযা এবং সমতযাি নীরতগুরি 

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH (েযাইরত) 

বক্স -  

পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর  �োকজর ঞ্ববরকণর দক্ষতো

  জনসংখ্যাি রবরভন্ন অংকশি সযাকথ শরক্তশযািী আন্ততঃসযাংসৃ্করত� যেযাগযাকেযাগ দক্তযা (পুরুষ, মরেিযা, যমকয়, যেকি, রবরভন্ন যেৌন 
অরভমখুী ব্রক্ত এবং রিঙ্গ পরিচয় এবং অরভব্রক্ত, রবরভন্ন বয়স, জযারত, ধম ্ইত্যারদ);

 ভযাি যশযানযাি দক্তযাসে সেযানভূুরতশীি আচিণ;

 অরস্রতশীি পরিরস্রত �রমকয় আনযাি ক্মতযা এবং রবকিযাকধি মধ্স্তযা;

 দ্বরচরে্পূণ ্স্যাকথ্ি সযাকথ �মত্ গক়ি যতযািযাি ক্মতযা;

 বহু ধিকণি (মযার রযাস্ক) �যাজ  �িযাি ক্মতযা এবং প্রতকেযাগী চযারেদযাি মকধ্ অগ্যারধ�যাি;

 রবরভন্ন সি�যািী রবভযাগ এবং অন্যান্ য �কেযা যািকদি সযাকথ সমবিয় এবং সেকেযারগতযা �িযাি ক্মতযা;

 অপিযাধ এবং সযামযারজ� সমস্যাগুরিি প্রতকিযাধমিূ� পধেরতি রব�যাশ সররিয়;

 ধেযাশীি এবং রবনয়ী েওয়যা;

 মিূ্কবযাধ সম্পর�্ত পিযামশ্ এবং সম্প�্ স্যাপন;

 স  এবং েথযােথ প্ররিয়যা অনসুিণ �িকত প্রত রতবধে থযা�যা
সূরে: রুির�র রুি-২: রিঙ্গ এবং রনিযাপত্যা রুির�কর পুরিরশং এবং যজন্যাি, (যজকনভযা: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, ২০১৯) 
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প্রত�রিত �িযা উরচত। তযােযা়িযা, �যার ত প্ভযাব য�িকত তযাকদি 
পে্যাতি পরিমযাকণ সংস্যান এবং পুরিকশি ত্ন এবং রনব্যােী 
যনতৃত্ব দ্যািযা সমরথ্ত েওয়যা উরচত।বসে-১০ এ িযাইকবরিয়যাি 

পুরিকশি এ�টি যেৌথ প্কচষ্টযা �ীভযাকব নযািী �ম�্ত্যাকদি ইরতবযাচ� 
অগ্গরতক� প্ভযারবত �কিকে তযাি এ�টি উদযােিণ প্দযান �িযা 
েকয়কে:

বক্স -  

দঞ্ক্ষণ পব্ূ ইউকরোকপ নোরী পঞু্লশ  �ম্�ত্োকদর কনটওয়ো�্ (W )

আকি�টি ইরতবযাচ� উদযােিণ েি উইকমন পুরিশ অর�সযাি যনরওয়যা�্ ইন সযাউথ ই  ইউকিযাপ 
(ির উরপওএন) েযািযা ২০১৩ সযাি পে্ন্ত তযাকদি সময়�যাকি রিঙ্গ সমতযা এবং পুরিরশং 
সম্পর�্ত রবষকয় অঞ্চকিি পুরিশ পরিকষবযাগুরিি জন্ এ�টি প্ভযাবশযািী উপকদষ্টযা সংস্যা এবং 
যনরওয়যা�্ প্রতষ্যা �িকত সক্ম েকয়রেি। এই রবষকয়, WPON খুব দি�যািী ‘পুরিশ 
পরিকষবযাগুরিকত রনকয়যাগ, রনব্যাচন এবং নযািীকদি যপশযাদযাি উন্নয়কনি উপি যজযাি রদকয় 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ রনকদ্রশ�যা‘ (২০১২) দ্তরি �কিকে। এই রনকদ্রশ�যাগুরি 
সমস্ত স্তকিি পুরিশ ব্বস্যাপ�কদি জন্ এ�টি ম্যানুয়যাি রেসযাকব প্স্তুত �িযা েকয়কে, 
রবকশষ �কি েযািযা রশক্যা, মযানবসম্পদ এবং জনসংকেযাকগি জন্ দযায়ী রবভযাগগুরিকত �যাজ �িকেন, বযা স্িযাষ্ট্র মন্ত্রণযািকয়ি 
অন্যান্ �ম্�ত্যা এবং পুরিশ েযািযা রনকয়যাগ, ভরত্, বযােযাই এবং যপশযাদযাি উন্নয়ন সংরিযান্ত �যাে্রিম পরিচযািনযা �কিন। 
তযািযা সেজ এবং সযা য়ী ব্বস্যাি এ�টি যসর প্স্তযাব �কিকে, েযা পুরিশ পরিকষবযাগুরিক� আিও যেযাগ্ নযািীকদি আ�ৃষ্ট 
�িকত এবং ধকি িযাখকত সযােযাে্ �িকব এবং রিঙ্গ সমতযা রনরচিত �িযাি প্ররিয়যাক� এরগকয় রনকয় েযাকব �িকব।
উ স: ‘Guidelines for Gender Sensitive Policing, with an Emphasis on Recruitment, Selection and Professional Development of Women in Police 
Services’, The Women Police Officers Network in South East Europe (WPON)- South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control 
of Small Arms and Light Weapons (SEESAC, 2012), see: https://www.seesac.org/f/tmp/files/publication/812.pdf  

অি্যন্তরীণ ঞ্লঙ্গ মলূ্যোয়ন

DCAF-এি মকত, রিঙ্গ সমতযাি জন্ বযাধযা এবং প্কবকশি (সূচনযা) 
পকয়ন্টগুরিি এ�টি অভ্ন্তিীণ মিূ্যায়ন �িযা রিঙ্গ সংকবদনশীি 
পুরিরশংকয়ি রদক� রূপযান্তরিত �িযাি প্থম পদকক্প েওয়যা উরচত। 
অভ্ন্তিীণ রিঙ্গ মিূ্যায়ন রন্রিরখত রবষয়গুরিকত সেযায়তযা �িকত 
পযাকি:

  দক্তযা, জ্যান, আকদশ, নীরত এবং পধেরতি পরিকপ্রক্কত রিঙ্গ 
সম্পর�্ত  সমস্যাগুরি যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ ইকতযামকধ্ 
আপনযাি �যাকে যে প্যারতষ্যারন� সম্পদ িকয়কে তযা সনযাক্ত �রুন;

  আপরন যে সম্প্রদযায়গুরিক� যসবযা প্দযান �কিন যসই সম্প্রদযাকয়ি 
নযািী, পুরুষ, যমকয় এবং যেকিকদি চযারেদযা যমরযাকত �ী ভযািভযাকব 
�যাজ �িকে, এবং �ী �কি রন তযা রচর ত �রুন;

বক্স  

লোইকবঞ্রয়োর নোরী পঞু্লশরো কনতৃকত্বর বিৃতির িূঞ্ম�োর পকক্ষ

ইউএন উইকমকনি সমথ্কন, িযাইকবরিয়যান র�কমি ি এনক�যাস্কমন্ট অ্যাকসযারসকয়শন এ�টি সকম্িকনি
আকয়যাজন �কিরেি যেখযাকন ত্ন ব্বস্যাপ�সে রনিযাপত্যা যস কিি সযাকথ জর়িত সমস্ত
য �কেযা যািকদি এ�ররেত েকয়কে। এই সকম্িকনি প্ধযান রবষয়গুরিি মকধ্ রনিযাপত্যা প্রতষ্যাকন
নযািীকদি মকুখযামরুখ েওয়যা চ্যাকি-ঞ্জগুরিি রবষকয় আকিযাচনযা অন্তভ্ুক্ত রেি। উদযােিণস্রূপ,
িযাইকবরিয়যা জযাতীয় পুরিকশ রনব্যােী পকদ য�যাকনযা নযািী রেি নযা এবং ত্বিযাবধযায়ক�ি
ভূরম�যায় শুধুমযারে ১৬ জন নযািী (১২৬ জন পুরুকষি মকধ্) রেি, এবং যসই সযাকথ সমগ্ পুরিশ 
বযারেনীকত মযারে ৭৮ জন নযািী �ম�্ত্যা  যাত� পযাশ �িযা রেকিন। এই সংগঠন িযাইকবরিয়যা ন্যাশনযাি পুরিশ 
এবং এরসের�উটিভ ম্যানশন যপ্যাকর�শন সযারভ্কসস এ দজুন ত্ন নযািী �ম�্ত্যাি রনকয়যাকগি জন্ িরবং �িকত 
স�ি েকয়রেি। তকদি মকধ্ এ�জন বত্মযাকন িযাইকবরিয়যা ন্যাশনযাি পুরিকশ তৃতীয় ত্ন পকদ িকয়কেন।
 উ স: ‘যদকশি বযারষ্� প্রতকবদকনি রবকলেষণ’, (UN Women, ২০১৬)। (অপ্�যারশত)। 

https://www.seesac.org/f/tmp/files/publication/812.pdf
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প্রশক্ণ এবং রুিস (সিঞ্জযা-
যমি) চযারেদযা রচর ত �রুন;

  অগ্গরত রনিীক্ণ এবং মিূ্যা-
য়ন �িযাি জন্ যবইজ িযাইন 
তথ্ সংগ্ে �রুন;

  চম �যাি �যাকজি পরিরস্রত 
এবং ন্যাে্ সুকেযাগ রনরচিত 
�িযাি জন্ আপনযাি প্রত রত 
�ম কদি সযামকন প্দশ্ন �রুন;

  য�ন পুরুষ ও নযািী �ম িযা চকি েযায় তযা যবযাঝযাি যচষ্টযা �রুন;

  নযািী ও পুরুকষি সমযান রনকয়যাগ, ধকি িযাখযা এবং অগ্গরত সম-
থ্ন �িযাি জন্ রবদ্মযান ভযাি অনশুীিনগুরি রচর ত �রুন;

  স্যানীয় সম্প্রদযায়, সি�যাি এবং অন্যান্ য �কেযা যািকদি �যাকে 
মযানবযারধ�যাি এবং রিঙ্গ সমতযাি রনরচিত �িযাি জন্ আপনযাি 
প্রত রত প্দশ্ন �রুন;

  সম্প্রদযায়, যবসি�যািী সংস্যা (এনরজও) এবং পরিপূি� পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি সযাকথ অংশীদযারিত্ব যজযািদযাি �রুন;

  আিও রিঙ্গ সংকবদনশীি েকত বযাস্তবসম্ত িক্্ এবং ব্বেযারি� 
য�ৌশি উন্নয়ন �রুন।

এই ে্যান্বকু� রিঙ্গ - সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ বযাধযা এবং 
প্কবকশি (সুচনযা) পকয়ন্টগুরিি অভ্ন্তিীণ মিূ্যায়ন রবকবচনযা 
�িযাি জন্ DCAF এি পুরিশ, সশ বযারেনী এবং রবচযাি যস কিি
জন্ রিঙ্গ স্-মিূ্যায়ন গযাইি  (২০১১) সুপযারিশ �কিকে।   

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য 
তথ্য সংগ্রি, ঞ্বক ষণ এবং ব্যবিোর

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য 
জনগকণর আস্োর সেূ� (পোবঞ্ল� �নঞ্�কি  
ইঞ্ন্ক�টর)
এ�টি অি্যন্তরীণ ঞ্লঙ্গ মলূ্যোয়ন সম্প িকল, পঞু্লশ সঠি�
�োজ �রকছ ঞ্�নো এবং VAWG এর প্রসোকর এর প্রিোব 
পঞ্রমোকপর জন্য এ�টি কবইজ লোইন তথ্য কপকত পোকর। জনসযা-
ধযািকণি আস্যা VAWG-এি প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিশ �তরযা 
�যাে্�ি েকব যসই প্ররিয়যায় এ�টি মখু্ ভূরম�যা পযািন �িকব 
�যািণ এটি অপিযাধ এবং সরেংসতযাি রিকপযার্ �িকত পুরিশক� 
জর়িত �িযাি জন্ জনসযাধযািকণি ইচ্যা পরিমযাকপি এ�টি ভযাি 

সূচ� েকব। তযাই, পুরিশক� যসই অনেুযায়ী যবইজ িযাইন এবং তথ্ 
সংগ্কেি পধেরতগুরি পরি�ল্পনযা �িযা উরচত, েযাকত তযািযা জযানকি 
পযাকি যে তযািযা VAWG-এি ব্যাপ�তযাক� �যাে্�িভযাকব সযা়িযা 
যদওয়যাি জন্ সঠি� পকথ িকয়কে র�নযা।

এ�টি পঞু্লশ সংস্োর প্রঞ্ত জনগকণর আস্ো পঞ্রমোকপর জন্য 
অসংখ্য মকিল রকয়কছ। উদোিরণস্ প, টে্যোনক�ো এবং 
্যািক�যাি্ পঞু্লশ ঞ্সকটেমগুঞ্লক� এমন তথ্য সংগ্রি �রোর 

পরোমশ্ প্রদোন �করকছন রো ঞ্ন ঞ্লঞ্খত গুণগত সেূ�গুঞ্লকত 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকব: �) পঞু্লকশর �োর্�োঞ্রতোর উপলঞ্ ; 
খ) ব্যঞ্তিগত ঞ্েঞ্�ৎসোর কক্ষকত্র ন্যোর্যতো  গ) স দোকয়র সোকথ 
পঞু্লকশর সম্পতৃিতোর স্তর/মযারেযা এবং ঘ) স্োনীয় ঞ্বশৃ লো 
সম্পক�্ স্োনীয় জনগকণর উকদ্গ �োরণ এগুঞ্লর পঞু্লকশর 
প্রঞ্ত সোমঞ্গ্র�› আস্োর উপর দৃ িোকব উকলেখকরোগ্য প্রিোব 
রকয়কছ।

66

েযাইকেযা�, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি উকদেকশ্, টে্যোনক�ো এবং 
্যািক�যাকি্ি প্স্তযারবত গুণগত সূচ�গুরিক� নযািী এবং যমকয়কদি 
রনিযাপত্যাি চযারেদযাক� প্ভযারবত �কি এমন রবভক্ত�যািী �যািণগুরিি 
এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবকলেষকণি জন্ আিও রবরচ্ন্নতযাি 
প্কয়যাজন েকব। 

নীকচি বসে-১২-যত উদযােিণ যদওয়যা েকয়কে যে �ীভযাকব টে্যোনক�ো 
এবং ্যািক�যাকি্ি (২০০৯) পুরিশ সংস্যাি প্রত জনগকণি 
আস্যাি চযািটি পদকক্পক� আিও আিযাদযা �িযা যেকত পযাকি েযাকত 
VAWG-এি প্রতররিয়যায় পুরিকশি �মক্্মতযা রনিীক্কণি জন্ 
আিও অরধ� রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবকলেষণ রনরচিত �িযা েযায়:

এখযাকন উকলেখ্ যে পুরিকশি �মক্্মতযা ব্বস্যাগুরি জটিি এবং 
বহুমযাররে� তযাই ে্যান্বকু�ি সমস্ত সুপযারিশ�ৃত সূচ�গুরিক� সমূ্প-
ণর্ূকপ এবং রবরচ্ন্নভযাকব যদখযাি পরিবকত্ এক� অপকিি সযাকথ 
এ�করে রবকবচনযা �িযা উরচত। 

৬৬  Stanko, E.A., and Bradford, B. (2009), “Beyond Measuring 
‘How Good a Job’ Police Are Doing: The MPS Model of 
Confidence in Policing”, Policing, Volume 3, Number 4, pp. 
322–330. Oxford University Press.

ঞ্লঙ্গ ঞ্বক ষণ িল ঞ্লঙ্গ িূঞ্ম�ো, 
ঞ্ক্য়ো�লোপ, েোঞ্িদো, সুকরোগ এবং অঞ্ি�োর

এনটোইকটলকমকটির পোথ্�্যগুঞ্ল ঞ্নঞ্দ্ষ্ট 
পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত বো প্রসকঙ্গ পরুুষ, নোরী,  কমকয় এবং 
কছকলকদর �ীিোকব প্রিোঞ্বত �কর তোর এ�টি 

সমোকলোেনোমূল� পরীক্ষো।

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/self_assessment_guide.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/self_assessment_guide.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/self_assessment_guide.pdf
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তোছোডো, �ম্ক্ষমতো পঞ্রমোকপর কক্ষকত্র কবইজ লোইন তকথ্যর
অপঞ্রিোর্ প্রকয়োজনীয়তো থো�কলও, তথ্য সংগ্রি ব্যবস্োক� 
VAWG এর মোমলো অনসুরণ �রোর কক্ষকত্র িূঞ্ম�ো পোলকনর 
জন্য পঞু্লকশর উঞ্েত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর শনোতি�োরী অন্যন্য 
পদ্ধঞ্ত েোল ু�রোর �থো ঞ্বকবেনো �রো।

69

IPV-এি যক্করে, অনন্ রশ�যাি শনযাক্ত�যািীসে পুরিকশি তথ্ 
সংগ্কেি ব্বস্যাগুরি VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা  
ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা রনরচিত �িযাি পযাশযাপযারশ পুনিযা-
বরৃত্মিূ� অপিযাধ প্বণতযা উপি নজি িযাখযাি যক্করে সররিয় ভযাকব 
সুিক্যা ব্বস্যাগুরিি প্ভযাব  পে্কবক্ণ �িকত পযাকি। এই রবষকয়, 
িরিংস এবং যরিি (২০০৮) রব যাস �কিকেন যে সমকয়ি সযাকথ 
সযাকথ অপিযাধীকদি রচর ত �িযাি �কি পুনিযাবরৃত্মিূ� অপিযাধক� 
সঠি�ভযাকব পরিমযাপ �িযা েযাকব এবং অন্যান্ তথ্ যেমন নযািী ও 
যমকয়কদি দ্যািযা ক্রতি পরিমযাণ (অ্যারট্শন যির) বযা পুরিশ যসবযা 

	As per Stanko, E.A., and Bradford, B (2009).
		জযারতসংকঘি েযািনযাগযাদ�ৃত মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যায় রদ্তী-
য়বযাি রনপী়িনক� এমন ভযাকব সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে যে রনপী়িন সরেংস-
তযাি রশ�যাকিি প্ত্ক্ �িযা�ি রেসযাকব নয় বিং সরেংসতযাি রশ�যাকিি প্রত 
প্রতষ্যান এবং ব্রক্তকদি অপে্যাতি প্রতররিয়যাি মযাধ্কম ঘকর।

৬৯  Measuring police performance in domestic and family violence 
(2008). Rollings, K. and Taylor, N. for Trends & issues in 
crime and criminal justice No. 367 December 2008. Australian 
Government. Australian Institute of Criminology.

সম্পক�্ ধযািণযাি সযাকথ তুিনযা �িযা েযাকব।
70

অপিযাধীকদি আচিণ পে্কবক্কণি জন্ পুরিকশি তথ্ সংগ্কেি 
পরিকপ্রক্কত, েুক্তিযাকজ্ি সযাম্প্ররত� অরভজ্তযা পুরিশক� িক্্ 
রনধ্যািকণি জন্ রন্রিরখত সূচ�গুরি চযাি ু�িযাি পিযামশ্ রদকয়কে

71

:

 আইরপরভি রসরিয়যাি অপিযাধীকদি সংখ্যা হ্যাস;

  পুনিযাবরৃত্মিূ� এবং নতুন ভযাকব সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি সংখ্যা হ্যাস;

  সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং রশশুকদি ক্রত হ্যাস;

৭০ Ibid.
৭১  Taken from ‘Evaluation of the Drive Project – A Three-

year Pilot to Address High-risk, High-harm Perpetrators 
of Domestic Abuse’ (Centre for Gender and Violence 
Research, University of Bristol, 2019).

ঞ্লঙ্গ এবং অন্যোন্য আন্তসম্পঞ্�্ত  
�োরণগুঞ্লর দ্োরো ঞ্বঞ্  নয়  

এমন তথ্য প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্বমূল� নয়।

বক্স  

পঞু্লকশর প্রঞ্ত 
জনগকণর আস্ো

67

পঞু্লকশর �োর্�োঞ্রতোর 
উপলঞ্

ব্যঞ্তিগত ঞ্েঞ্�ৎসোর 
ন্যোর্যতো

স্োনীয় ঞ্বশৃ লো  
সম্পক�্ স্োনীয় 
জনগকণর উকদ্গ

স দোকয়র সোকথ 
পঞু্লকশর সম্পতৃিতোর স্তর

গুণগত সেূ�

যেখযাকন স ব 
বয়স এবং অন্যান্ 
আথ্-সযামযারজ� 

চি� দ্যািযা রবরচ্ন্ন 

পুরিশ যসবযায় নযািী ও 
যমকয়কদি আত্রব যাকসি 
মযারেযা বরৃধে যপকয়কে

অপরিেযাে্ যসবযা 
অংশীদযািকদি দ্যািযা পুরিশ 
যি�যাকিি এি �যাে্�যারিতযা 

উপিরব্ধ বরৃধে

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত এবং/অথবযা পরিবযাি 
রিকপযার্ �িকে যে তযাকদি 

রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
েবযাি মযারেযা �কমকে

68

VAWG-এি যক্করে পুরিশ 
�যা ্  যিসপন্যািকদি রবরুকধে 

অরভকেযাগ �মযাকনযা

সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ েযাওয়যা এবং/অথবযা 
পরিবযাকিি স রষ্ট বরৃধে 
যপকয়কে েযািযা মকন �কি 
যে তযাকদি অংশগ্েণ 
অথ্বে রেি এবং এি 

�কি তযািযা রনিযাপদ যবযাধ 
�কি

পুরিকশি প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযাগুরিকত CSO-যদি 
আস্যাি মযারেযা বরৃধে যপকয়কে

পঞ্রমোণগত সেূ�

প্কেযাজ্ যক্করে 
বয়স এবং অন্যান্ 
আথ্-সযামযারজ� 

চি� দ্যািযা রবরচ্ন্ন 

উপেুক্ত অত্যাবশ্� 
পরিকষবযা প্দযান�যািীি �যাকে 
যি�যাকিি এি সংখ্যা বরৃধে

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা  ব্রক্তকদি  শত�িযা 
েযাি েযাকদি রবকশষজ্ 
VAWG পরিকষবযা গ্েন 
�িকত েকয়রেি এবং েযািযা 
সমস্ত ধিকণি রনে্যাতকনি 
সমূ্পণ ্ভযাকব বক ি জন্ 
রিকপযার্ �িকত পযাকি

ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযাি 
রবরভন্ন পে্যাকয় (প্যাথরম� 
যেযাগযাকেযাগ, তদন্ত, প্যা�-

রবচযাি ইত্যারদ) দ্যািযা রবরচ্ন্ন 
ক্রতি েযাি হ্যাস 

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি পুরিকশ 
VAWG  সম্পক�্ রিকপযার্ 

�িযাি েযাি বরৃধে 

পৃথ� অপিযাধীকদি দ্যািযা 
সংঘটিত পুনিযাবরৃত্মিূ�  
অপিযাকধি সংখ্যা হ্যাকসি 

শত�িযা েযাি

VAWG সম্পক�্ তথ্ 
প্দযাকনি জন্ পুরিকশি 
সযাকথ অংশীদযারিত্ব�যািী 
সম্প্রদযাকয়ি সংগঠকনি 

সংখ্যা৷

সু্কি, অন্যান্ রশক্যা 
প্রতষ্যান এবং সম্প্রদযাকয়ি 
মকধ্ পুরিকশি �যাে যথক� 
VAWG সম্পক�্ সকচতনতযা 
প্যাতি তরুণকদি সংখ্যা
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উচ্চ-ঝঁুর�পূণ,্ ও IPV এি উচ্চ-ক্রতি সমু্রখনসে বসবযাস�যািী 
পরিবযািগুরিক� সুিরক্ত �িকত ত প্রতররিয়যা জযানযাকনযা।

নীকচি বসে-১৩ যত পযারিবযারি� এবং গযাে্স্্ সরেংসতযাি (FDV) 
অপিযাধীকদি আচিকণি উপি অক রিয়যা সি�যাি এি যনতৃত্বযাধীন 
সমযাজ যসবযা রবভযাকগি এ�টি আ�ষ্ণীয় যবইজ িযাইন গকবষণযাি 

(অধ্য়কনি) উদযােিণ প্দযান �িযা েকয়কে। যবইজ িযাইন 
গকবষণযাটিকত অপিযাধীি আচিণ রচর ত �িকত পুরিশ ব্বেযাি 
�িকত পযাকি এমন এ�যারধ� সূচ� দ্তরি �িযা েকয়কে। অপিযাধী-
য�রন্দ্র� তদন্ত, েযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি মিূ উপযাদযান, 
জযানযাকনযাি জন্/অবরেত �িযাি জন্ সংগৃেীত যবইজ িযাইন তথ্ 
যমৌরি� েকব।

বক্স -

অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্তক� অবঞ্িত �রকত  তথ্য সংগ্রি �রো

পরিবযাি এবং গযাে্স্্ সরেংসতযাি (FDV) সযাকথ জর়িত অপিযাধীকদি মকনযাভযাব এবং আচিকণি পরিবত্ন িক্্ �কি জযাতীয় েস্তকক্কপি 
�িযা�িগুরি পে্কবক্ণ এবং পরিমযাপ �িযাি জন্ অক রিয়যায় সমযাজ যসবযা রবভযাগ ২০১৫-২০১৬-সযাকিি জন্ ‘ন্যোশনোল আউট�োমস 
টে্যোন্োি্স �র পোরঞ্প্রক টরস ইটিোরকিনশনস (এনওএসঞ্পআই)› শীষ্� এ�টি কবইজ লোইন প্রঞ্তকবদন প্র�োশ �করঞ্ছল।  

প্রতকবদনটি অপিযাধী ব্বস্যাি �যাে্�যারিতযাি উপি যদশব্যাপী তথ্ সংগ্কেি উপি রভরত্ �কি দ্তরি �িযা েকয়রেি, েযাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত রেি 
অপিযাধীকদি আরক� িযাখযা এবং তযাকদি সরেংসতযাি পরিণরতি মকুখযামরুখ েওয়যা রনরচিত �িযাি পযাশযাপযারশ আচিণ ও মকনযাভযাকবি পরিবত্কনি 
জন্ তযাকদি সযাকথ �যাজ �িযাি জন্ পরিকষবযা প্দযাকনি মযাধ্কম এ�টি প্রতকিযাধমিূ� দরৃষ্টভরঙ্গ। NOSPI VAWG-এি প্রত তযাকদি প্রতররিয়যা 
পে্যাতিভযাকব জযানযাকনযাি রবষয়টি রনরচিত �িকত পুরিশ ব্বেযাি �িকত পযাকি এমন এ�যারধ� সূচ� ব্বেযাি এবং সুপযারিশ �কিকে। একদি 
মকধ্ রন্রিরখত রবষয়গুরি অন্তভ্ুক্ত:

 রিকপযার্ �িযা FDV ঘরনযাি অনপুযাত যেখযাকন সরেংসতযাি রশ�যাকিি ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযা েকয়রেি;

  পুরিকশ রিকপযার্ �িযা FDV ঘরনযাি  অনপুযাত  যেখযাকন সরেংসতযাি রশ�যািক� মিূ্যায়কনি জন্ উপেুক্ত পরিকষবযা বযা �মসূ্রচ যি�যাি 
�িযা েকয়রেি;

  FDV ঘরনযাগুরিকত অংশগ্েণ �িযা পুরিকশি অনপুযাত যেখযাকন পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাকিি পকক্ FDV েস্তকক্কপি আকদশ জযারি �কিরেি

 রবকশষজ্ যেৌন রনপী়িন পরিকষবযাগুরিকত যি�যাি  �িযা েকয়কে এমন যেৌন রনপী়িকনি অরভকেযাগ�যািীি অনপুযাত;

 রবজ্রতিকত FDV যি�ি্ �িযা েকয়কে এমন রশশু সুিক্যা রবজ্রতিগুরিি অনপুযাত;

  নযািীকদি (এবং তযাকদি সন্তযানকদি) অনপুযাত েযািযা রনিযাপদ যবযাধ �কিরেি �) আকগ এবং খ) অপিযাধীি সযাকথ �যাজ �িযাি পকি;

 ১২ মযাকসি মকধ্ এ�ই অপিযাধীি দ্যািযা পুনিযায় সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা FDV-এি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি অনপুযাত;

 ১২ মযাকসি মকধ্ পুনিযায় সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা ও FDV-এি অরভজ্তযা প্যাতি রশশুকদি অনপুযাত;

 FDV ঘরনযাি অনপুযাত যেখযাকন অপিযাধীক� মিূ্যায়কনি জন্ উপেুক্ত পরিকষবযা বযা �মসূ্রচি �থযা উকলেখ �িযা েকয়রেি;

  FDV বযা যেৌন ঘরনযাগুরিি অনপুযাত যেখযাকন পুরিকশ রিকপযার্ �িযা েকয়কে বযা যি�ি্ �িযা েকয়কে র�ংবযা অরভকেযাগ আনযা েকয়কে (প্কেযাজ্ 
যক্করে);

 অপিযাধীকদি অনপুযাত েযািযা প্থমবযাি অপিযাধী;

  FDV অপিযাধীকদি অনপুযাত েযািযা এ�টি আচিণ পরিবত্ন �মসূ্চী (বযা অন্ অপিযাধীকদি েস্তকক্প) সম্পণূ ্�িযাি ১২ মযাকসি মকধ্ 
আকি�টি নতুন FDV বযা যেৌন অপিযাধ সংগঠিত �কিকে।

* উ স: ‘National Outcome Standards for Perpetrator Interventions (NOSPI) Baseline Report 2015-2016’, Australian Department for Social Sciences, 
see: https://plan4womenssafety.dss.gov.au/wp-content/uploads/2018/08/nationaloutcomestandardsreportweb.pdf 

VAWG এর ব্যোপ�তো প্রঞ্তষ্ো �রো

VAWG-এি ব্যাপ�তযা সম্পক�্ তথ্ সংগ্ে �িযা এ�টি �ঠিন 
�যাজ র�  এটি স্যাথ্� অনশুীিন, �যািণ এি জন্ এ�টি প্দত্ 
জনসংখ্যাি মকধ্ নযাি এবং যমকয়কদি সরেংসতযাি অরভজ্তযা 
সম্পক�্ অনসু যাকনি জন্ তযাকদি প্রঞ্তঞ্নঞ্িত্বশীল নমনুযা সমীক্যাি 
প্কয়যাজন েয়। 

এই ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, VAWG-এি ব্যাপ�তযাক� এ�টি পরি-
সংখ্যানগত ধযািণযা রেসযাকব সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে েযা রিঙ্গ-রভরত্� 
সরেংসতযাি সংখ্যা উকলেখ �কি েযা এই ধিকনি �যাকজি হুমর�, 
যজযািপূব্� বযা যস্চ্যাচযািী বঞ্চনযাসে, নযািী ও যমকয়কদি শযািীরি�, 
যেৌন বযা মযানরস� ক্রত বযা ক্রতি �যািণ েকত পযাকি েযা এ�টি 
রনরদ্ষ্ট জনসংখ্যাি সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ বযা ব্রক্তগত জীবকন ঘরকত 

https://plan4womenssafety.dss.gov.au/wp-content/uploads/2018/08/nationaloutcomestandardsreportweb.pdf
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গুণমযান এবং দ্নরত�তযাি রবষয়টি েথযােথ রবকবচনযা �কি জনসং-
খ্যা-রভরত্� জরিপগুরি েরদ সঠি�ভযাকব পরিচযারিত েয় তযােকি এই 
তথ্গুরি VAWG-এি সযাধযািণতযা অনমুযান �িযাি জন্ সকব্যাত্ম 
তকথ্ি উ স েকত পযাকি এবং রবরভন্ন ধিকণি সরেংসতযাি পরিরধ, 
প্�ৃরত এবং পরিণরতি উপি আকিযা�পযাত �িকত সেযায়তযা �িকত 
পযাকি।
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VAWG-এি ব্যাপ�তযা সম্পক�্ তথ্ থযা�যা পুরিশসে প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযান�যািীক� VAWG-এ প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনোর প্রকেষ্টো 
�োঞ্ঙ্কত প্রিোব ক�লকছ ঞ্�নো কসই সম্পক�্ আরও বোস্তবসমিত 
সেূ� প্রদোন �রকব। রোইকিো�, VAWG এর ব্যোপ�তোর তথ্য 
সংগ্রি �রোর দোঞ্য়ত্ব পঞু্লকশর িোকত কছকড কদওয়ো রোকব নো �োরণ 
পঞু্লশ সোিোরণত িমুোত্র তোকদর �োকছ ঞ্রকপোট্ �রো মোমলোর 
সংখ্যো, অপরোকির আইঞ্ন ক ণীঞ্বিোগ এবং (সোিোরণত) 
শোরীঞ্র� সঞ্িংসতোর মকতো তথ্য প্রদোকনর অবস্োকন থোক�।

সঞ্িংসতোর মোত্রো 
(ঞ্ ক�োকয়ঞ্ ) এবং পঞ্রঞ্স্ঞ্ত, 
স্োকস্্যর উপর এর প্রিোবসি 
নোরী এবং (ঞ্�কশোরী) 
কমকয়কদর সঞ্িংসতোর 
অঞ্ি তো (ঞ্�  সীমোবদ্ধ 
নয়) সম্পক�্ সমীক্ষো �রো 
এ�টি অত্যন্ত সংকবদনশীল 
পদ্ধঞ্ত রো অন্যকদর সোকথ 
িোগোিোঞ্গ �রকত িকল প্রোয়শই 

আস্োর প্রকয়োজন িয়।
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 আস্যা এ�টি গুরুত্বপূণ ্উপযাদযান েযা
স�ি পুরিশ সংস্যা নযািী এবং যমকয়কদি উপি রনভ্ি �িকত 
পযাকি নযা, রবকশষ �কি েরদ তযািযা সংখ্যািঘু এবং/অথবযা অস্পশৃ্ 
সম্প্রদযায় যথক� আকস। �কি, ব্যাপ�তযাি উপি তথ্ সংগ্কেি জন্ 
যবশ �কয়�টি উপেুক্ত সি�যািী সংস্যা এবং তযাকদি অংশীদযািকদি 
জর়িত �কি এ�টি সযামরগ্� পধেরতি প্কয়যাজন।

এই ধিকনি সমীক্যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা প্কত্� 
ব্রক্তি যক্করে VAWG-এি মযারেযা (র ক�যাকয়রন্স) সম্পক�্ তথ্ 
সংগ্ে রনরচিত �িযা রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্�যািণ এটি য�ৌজদযারি 

৭২  VAWG is also understood to encompass, but not be limited 
to physical, sexual and psychological violence occurring in 
the family, within the general community and perpetrated or 
condoned by the State. See the Declaration on the Elimination 
of Violence Against Women (General Assembly resolution 
48/104 of 20 December 1993).

৭৩  Guidelines for Producing Statistics on Violence against 
Women— Statistical Surveys (UN New York. Department of 
Economic and Social Affairs Statistics Division. 2014).

৭৪ Ibid.

রবচযাি ব্বস্যায় তথ্ ঘযাররতি শনূ্তযা পূিণ �িকত পযাকি। 

‘নযািীি রবরুকধে সরেংসতযাি পরিসংখ্যান দ্তরিি জন্ জযারতসংকঘি 
রনকদ্রশ�যা’ (২০১৪) এই মকম ্সত�্ �িযা েকয়কে যে য�ৌজদযারি 
রবচযাি ব্বস্যাি যক্করে এটি খুরবই সযাধযািণ যে সমস্ত রভএির উরজ 
(VAWG)-এি তথ্ প্রতরনরধত্বশীি েয় নযা �যািণ স�ি প্কচষ্টযা 
ব্থ্ েবযাি পকিই য�বি সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তিযা 
পুরিশক� জর়িত �িকত চযায়। সরেংসতযা ব  �িযাি অন্যান্ 
য�ৌশি ব্থ্ েকয়কে।
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রনকদ্রশ�যায় আিও যেযাগ �কিকে যে প্�ৃত
সত্ েি স�ি অপিযাকধি মকধ্ VAWG সম্পর�্ত অপিযাকধি 
রিকপযার্ �িযা েয় সবকচকয় �ম।

তো সক ও, পঞু্লশ সংস্োগুঞ্ল এখনও তোকদর �োকছ ঞ্রকপোট্ 
�রো ঘটনোর সংখ্যো পঞ্রমোকপর মোকি্য VAWG-এি ব্যাপ�তযা 
প্রতষ্যা �িযাি যচষ্টযা �কি, েযা পঞ্রমোপ �রো অকন� সিজ �োরণ 
কর�ঞ্ি্ংকয়র ইউঞ্নট সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী বো কমকয়কদর 
পঞ্রবকত্ ঘটনো বো মোমলো কর�ি্ �কর।
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এই সেূ�টি ক�বলমোত্র সঞ্িংসতোর মোত্রো, তী তো এবং িরকণর 
পঞ্রকপ্রঞ্ক্ষকত সম্পণ্ূ ঞ্ববরণ প্রদোন �রকতই ব্যথ্ নয়, বরং এটি 
ঘটনোর ঞ্রকপোকট্র গুণগতমোন এবং ব্যোপ�তোর স্তকরর উপর 
অকন� কবঞ্শ ঞ্নি্র �কর। এটি আরও জটিল কনই জন্য কর 
আদোলকতর পঞ্রসংখ্যোন প্রোয়শই সীঞ্মত িয় �োরণ পঞু্লশ এবং 
প্রঞ্সঞ্�উটররো তোকদর স্ঞ্বকবেনোমলূ� ক্ষমতো ব্যবিোর �কর 
এই মোমলোগুঞ্লকত অগ্রসর িয় নো এবং এটি পুরিশ তথ্ক� প্যায়ই 
আদযািকতি তথ্ সংগ্কেি পধেরতি সযাকথ সংেুক্ত �িযা েয় নযা।

77

করকিতু পঞু্লকশর ব্যোপ�তো অনমুোন এবং ঞ্রকপোট্ �রো
মোমলোর মকি্য ব্যবিোন �মোকনো লক্ষ্য ঞ্নকয়  �োজ �কর তোই 
VAWG ব্যোপ�তো অি্যয়কনর জন্য পঞু্লশ সংস্োগুঞ্লর স্োকথ্ 
এবং সর�োঞ্র পদ্ধঞ্তর প্রেোকরর জন্য CSO এবং অন্যোন্য 
প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোন�োরীকদর সোকথ �োকজর সম্প�্ 
স্োপন �রো উঞ্েত। 

তোছোডো, ব্যোপ�তোর অি্যয়ন VAWG সমস্যোগুঞ্লর প্রঞ্ত 
সোমোঞ্জ� মকনোিোকবর উপর ঞ্বসৃ্তত গকবষণো  কথক� 
উপ�ৃত িকত পোকর (প্রঞ্তকবদন, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োকরর 
কদোষ, সিনশীলতো, বোিো, নীরবতো)। এই ধিকনি অধ্য়নক� 
জযানযাকনযাি জন্ এবং �যাে্�িীভযাকব �িযা�ি রনরচিত �িযাি জন্ 
সেযায়� য �কেযা যাি অংশীদযাি রেকসকব পুরিশ গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা 
পযািন �িকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, VAWG-এি প্রত পুরিশসে 

৭৫ Ibid.
৭৬ Ibid.
৭৭  Ibid and see: V. Jaquier, H. Johnson and B.S. Fisher, 

‘Research methods, measures and ethics’, in Sourcebooks 
on Violence against Women, 2nd ed., C.M. Renzetti, J.L. 
Edleson and R.K. Bergen, eds. (SAGE Publications, 2010)

https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf
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সযামযারজ� মকনযাভযাকবি উপি রবসৃ্তত গকবষণযা, VAWG-এি চিম 
ধিণগুরিি উপি গুণগত এবং পরিমযাণগত তকথ্ি রবকলেষণ এবং 
প্চযািক� শরক্তশযািী �িকত পযাকি, যেমন রিঙ্গ-সম্পর�্ত নযািী েত্যা 
বযা নযািীেত্যা, েযা আইরপরভ ঝঁুর� মিূ্যায়ন পধেরত, পুরিশ সুিক্যা 
এবং রনিযাপত্যা ব্বস্যা, যসইসযাকথ প্রতকিযাধ য�ৌশিগুরিক� অবরেত 
�িকব। 

রোইকিো�, পর্োপ্ত তকথ্যর জন্য বিৃতির পঞ্রসকর VAWG এর 
ব্যোপ�তো অি্যয়কনর জন্য বয়স, জোঞ্তগত এবং জোঞ্তস োর 
উৎস, অপরোিীকদর অপরোকির ইঞ্তিোস, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি এবং অপরোিীর মকি্য সম্প�্, পদ্ধঞ্ত, প্রসঙ্গ 
এবং উক শ্য, গ্রোমীণ ও প্রোঞ্ন্ত� অঞ্চকল সঞ্িংসতোর প্রঞ্তকবদন 
এবং সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরীকদর ঞ্নঞ্দ্ষ্ট কগোষ্ীর 
পঞ্রঞ্স্ঞ্ত অন্তি্ুতি �রোর জন্য ঞ্বকশষ র  কনওয়ো প্রকয়োজন।

78

বঞ্িরোগত কটে�কিো োরকদর সোকথ অংশীদোঞ্রকত্ব এই িরকনর 
অি্যয়কন পঞ্রেোলনো পঞু্লশক� ক�ৌশলগত অংশীদোঞ্রত্ব গকড 
কতোলোর জন্য এ�টি ্যোট�ম্ প্রদোন �রকব এবং এঞ্�ই সোকথ  
সমস্যোটিক� ঞ্নকজর মকন �রকত (মোঞ্ল�োনো) এ� িোপ এঞ্গকয় 
করকত পোরকব। 

�োর্�র ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য পর্কবক্ষণ এবং 
মলূ্যোয়ন
প্রিোকবর জন্য পর্কবক্ষণ

�ীভযাকব এ�টি পুরিশ সংস্যা তযাি রনজস্ �মক্্মতযা পরিমযাপ 
�কি এবং �ীভযাকব, পুরিশ যনতৃত্ব তযাি সদস্কদি অগ্যারধ�যাকিি 
রবপিীকত যসবযা প্দযাকনি জন্ দযায়বধে �কি এবং সংরলেষ্ট িক্্গুরি 
দ্দনরন্ন পুরিকশি �যাজক� পরিচযািনযা �কি তযাি অপরিেযাে্ উপযাদযান 
েি পে্কবক্ণ। 

ইউএনওরিরস (২০১৪) অনসুযাকি, পুরিরশং অগ্যারধ�যািগুরিি 
�যাে্�ি বযাস্তবযায়ন রনরচিত �িযাি জন্ তদযাির�, পে্কবক্ণ 
এবং মিূ্যায়ন প্কয়যাজন। অপিযাধ ও সরেংসতযাি সুকেযাগ এবং 
প্ভযাব সম্পক�্ সঠি� অরভজ্তযামিূ� তথ্ এবং অপিযাধীকদি 
জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত এবং জনসংখ্যাি চযারেদযা যমরযাকত 
পুরিশ �তরযা �যাে্�ি তযা রনরচিত �িযাি জন্ স�ি �যাে্�িী 
পদকক্পক� সেযায়তযা �িকত েকব।

79

 ইউএনওরিরস আিও উকলেখ 
�কিকে যে পুরিকশি অভ্ন্তিীণ পে্কবক্ণ এবং তদযাির� ব্বস্যাি 
উন্নয়ন স্চ্তযা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি প্রত 

৭৮  Recommendations for action against gender-related killing of 
women and girls (UNODC and UN Women, 2015).

৭৯  Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence 
against Women and Girls (UN Women, UNODC 2014)।

জবযাবরদরেতযাি নীরতি দ্যািযা পরিচযারিত েওয়যা উরচত। VAWG-এি 
প্রত সযা়িযা যদওয়যাও এি ব্রতরিম নয়।

যেমনটি পূকব্ উকলেখ �িযা েকয়কে, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি 
জন্ �মক্্মতযা পে্কবক্কণি জন্ এ�টি যবইজ িযাইন (রভরত্ 

তথ্) প্কয়যাজন যেখযান যথক� প্ভযাব পরিমযাপ �িযাি পযাশযাপযারশ 
সযাংগঠরন� বরৃধে এবং উন্নয়ন পিমযাপ �িযা েযাকব। এ�টি সুস্পষ্ট 
যবইজ িযাইন (রভরত্ তথ্) থযা�কি িযাষ্ট্রীয় বযাধ্বযাধ�তযাগুরিি 
সযাকথ সযামঞ্জস্ যিকখ পুরিশ সংস্যাগুরি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি 
জন্ তযাকদি নীরত এবং য�ৌশিগুরিক� আিও সঠি�ভযাকব রনিীক্ণ 
এবং মিূ্যায়ন �িযা শুরু �িকত পযাকি যেমন ২০৩০ একজন্যা 
�ি সযাসকরইকনবি যিকভিপকমন্ট েযা পুরিশসে সমস্ত িযাকষ্ট্রি স�ি 
যস ি জকু়ি রিঙ্গ সমতযা অজ্ন এবং নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযা-
য়কনি উপি যজযাি রদকয়কে।

80

রিঙ্গ দরৃষ্টক�যাণক� এ�ীভূত �িযা পে্কবক্ণ ব্বস্যাসে রূপযান্তিমিূ� 
রিঙ্গ-সনকবদনশীি নীরত এবং য�ৌশিগুরি পরি�ল্পনযা �িযাি যক্করে 
এ�টি গুরুত্বপূণ ্অংশ েকত পযাকি েযা প্ররিয়যা জকু়ি সকঙ্গ থযা�কব।   

এ�টি পে্কবক্ণ ব্বস্যাক� এ�টি 
রিমযাগত �যাে্রিম রেসযাকব বণন্যা 
�িযা যেকত পযাকি েযাি িক্্ প্যা-
থরম�ভযাকব ব্বস্যাপ� এবং প্ধযান 
য �কেযা যািকদি রনয়রমত মতযামত 
প্দযান �কি এবং �িযা�ি অজ্কন 
প্যাথরম� অগ্গরত বযা ব্থ্তযা 
সম্পিক� ইরঙ্গত প্দযান �কি।

81

তযােযা়িযা, পে্কবক্ণ বিকত নীরত 
ও য�ৌশি বযাস্তবযায়কনি প্ররিয়যাগু-
রিি উপি রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং 

আন্তসম্পর�্ত তথ্ সংগ্ে এবং রবকলেষণ �িযা এবং সংকশযাধনমিূ� 

৮০  See ‘Integrating Gender in Project Design and Monitoring for 
the Security and Justice Sector’, Tool 15: Gender and Security 
Toolkit (DCAF, OSCE/ODIHR and UN Women, 2019)।

৮১  Nicola Popovic. ‘Security Sector Reform Assessment, 
Monitoring and Evaluation and Gender’ in Gender and Security 
Sector Reform Toolkit., Eds. Megan Bastick and Kristin 
Valasek (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 
2008).

আন্ততঃসম্পঞ্�্ত ঞ্বষয়গুঞ্ল নোরী ও কমকয়রো 
�ীিোকব ঞ্ি িোকব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িয় এবং 

তোরো �ীিোকব অপরোকির ঞ্শ�োর িয় তোর 
বণ্নো প্রদোন �কর।
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ব্বস্যাি সুপযারিশ �িযা যবযাঝযায়।
82

পে্কবক্কণ মতযামত প্দযান এবং এি প্স্তযারবত সংকশযাধনমিূ� 
ব্বস্যায় সব সময় যজন্যাি-সংকবদনশীি বযাকজর পে্যাকিযাচনযা 
রবকবচনযা �িযা উরচত। এ রবষকয় রিরসএএ�-এি ‹রুিস-১৫: 
রনিযাপত্যা ও রবচযাি খযাকতি জন্ প্�ল্প পরি�ল্পনযা এবং পে্কবক্কণ 
রিঙ্গক� সংেুক্ত �িযা’ (২০১৯) এ রন্রিরখত মিূ প্ গুরিি 
সুপযারিশ �কিকে: যেভযাকব প্�কল্পি মকধ্ নযািী, যমকয়, পুরুষ 
এবং যেকিকদি রবরভন্ন যগযাষ্ীি জন্ আরথ্� এবং বস্তুগত সম্পদ 
বিযাদে �িযা েকয়কে – যসইভযাকব বযাকজর র�  রিঙ্গ সমতযাক� এরগকয় 
রনকয় েযায়?

  রিঙ্গ সমতযা এবং নযািীি ক্মতযায়কনি জন্ র� রনরদ্ষ্ট য�যান 
তেরবি িক্্ রনধ্যািণ �িযা েকয়কে?

  বযাকজর র� য�যাকনযা ধিকনি দ্বষম্ক� স্যায়ী �িকত পযাকি?

  বযাকজর র� এমনভযাকব পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে েযাকত নযািী, পুরুষ, 
যেকি ও যমকয়িযা এই প্�কল্প অবদযান িযাখকত এবং উপ�ৃত েকত 
পযাকি?

সযাধযািণভযাকব, পে্কবক্কণি ব্বস্যাকত রনয়রমত এবং সযা য়ী 
মতযামতক� অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত েযাকত রশক্কণি চরি জকু়ি যশখযাি 
উদেীপনযা থযাক�। VAWG-এি যক্করে, প্যারতষ্যারন� রশক্যাি প্-
ররিয়যাগুরিকত নযািী অরধ�যাি সংস্যা এবং অন্যান্ সম্প্রদযায় স্তকিি 
অংশীদযািকদি মকতযা গুরুত্বপূণ ্ য �কেযা যািকদি জর়িত �িযা 
নযািীকদি মতযামত প্দযান এবং জ্যানক� শরক্তশযািী �িকব এবং 
স্ী�ৃরত যদকব, যসইসযাকথ নযািীকদি অরভজ্তযাি সত্তযাক� সমথ্ন 
�িকব এবং VAWG রঘকি থযা�যা নীিবতযাি সংসৃ্করত যভক  যদকব।
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তযােযা়িযা, বরেিযাগত য �কেযা যািকদি, যেমন নযািীি অরধ�যাি 
রনকয় �যাজ �িযা রসএসও (CSO)  রভএির উরজ (VAWG) 
এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্রত যে আস্যা 
িকয়কে তযা প্যারতষ্যারন� রশক্যাি জন্ গুণগতমযাণ সম্পন্ন  তকথ্ 
প্যারতিকত গুরুত্বপূণ ্ ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি। যেমনটি পূকব্ 
উকলেখ  েকয়কে, নযািী অরধ�যাি রনকয় �যাজ �িযা রসএসও (CSO) 
এি  সযাকথ জর়িত েওয়যা, উদযােিণস্রূপ, পুরিকশ রিকপযার্ �িযাি 
পকি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি স রষ্ট পরিমযাপ 
�িযাি জন্ জরিপ পরিচযািনযাি জন্ রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্েকব। 
নযািী সংগঠনগুরি, উদযােিণস্রূপ, পুরিকশি যচকয় VAWG-এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি মকধ্ আিও যবরশ আস্যা 
গক়ি যতযািযাি জন্ �যাজ �িকব এবং এইভযাকব গুণগতমযাণ সম্পন্ন  
তথ্ সংগ্ে �িযাি জন্ পুরিশ আিও ভযাি অবস্যাকন থযা�কব।

৮২ Ibid.
৮৩  ‘Guidance on Monitoring and Evaluation for Programming 

on Violence against Women and Girls’, (Guidance Note 3, 
Department for International Development - DFID - practice 
paper).

যসবযাি স রষ্টি জন্ রভএির -
উরজ-এি (VAWG) সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জরিপ 
�িযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি 
জন্ এ�টি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্সূচ� 
প্দযান �িকব তকব য�যানও ক্রত 
নযা েয় তযা রনরচিত �িযাি জন্ 
েথযােথ সুিক্যাি সযাকথ এই জরিপ 
�িযা উরচত।
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রিঙ্গ-সংকবদনশীি পে্কবক্ণ ব্বস্যা 
উন্নয়কনি রবষকয় আিও তকথ্ি জন্, এই ে্যান্ব�ু যজকনভযা-
রভরত্� DCAF দ্যািযা প্স্তুত�ৃত রন্রিরখত নরথগুরি সুপযারিশ 
�কিকে:

  রুি ১১: যজন্যাি এব  এসএসআি রুির�করি রসর�উরিটি যস ি 
রি�ম ্অ্যাকসসকমন্ট, মরনররিং এবং ইভযািকুয়শন এবং যজন্যাি 
(২০০৮);

  রুি ১৫: যজন্যাি অ্যান্ রসর�উরিটি রুির�করি ইঞ্টিগ্রঞ্তং 
কজন্োর ইন প্রকজ  ঞ্িজোইন এন্ মঞ্নটঞ্রং �র দ্য ঞ্সঞ্�উ-
ঞ্রটি অ্যোন্ জোঞ্টেস কস র (২০১৯)।

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল করোগ্যতো  পোন্তকরর 
েোঞ্ব�োঠি

ি্যোন্বু� জকুড করমন আকলোেনো �রো িকয়কছ, 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল নীঞ্তগুঞ্ল এমন োন, দক্ষতো এবং 
মকনোিোব প্রকয়োকগর উপর ঞ্িঞ্তি �কর বতঞ্র �রো িয় 
রো ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল বো ঞ্লঙ্গ-সিনশীল দক্ষতো রো 
রোরো ক্ষমতোিীনকদর ক্ষমতোয়ন �রকত এবং এই প্রঞ্ক্য়োয় 
ববষম্যিীনতো এবং ক�োন-ক্ষঞ্ত নো �রোর› নীঞ্তক� সমিোন 
�কর ঞ্বসৃ্তত কটে�কিো োরকদর সোকথ আস্ো ও �োকজর সম্প�্ 
গকড তুলকত সক্ষম। ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং-এর 
জন্য প্রকয়োজনীয় দক্ষতোর মোঞ্ল�োনো এবং সিনশীলতো 
ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য পঞু্লকশর অখ তোর জন্য প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� 
আেরণঞ্বঞ্ি কমকন েলো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য জবোবঞ্দঞ্িতোর 
ব্যবস্ো গুরুত্বপণ্ূ িূঞ্ম�ো পোলন �কর।

এইিোকব, এই ঞ্তনটি উপোদোন দৃ িোকব সংরুতি এবং 
তোকদর ব্যবিোঞ্র� প্রকয়োকগর �কল সমিঞ্ত প্রদোকনর 
পোশোপোঞ্শ �ম্ক্ষমতো �লো�লগুঞ্লকত পোর ঞ্র�-
িোকব শঞ্তিশোলী �কর (ঞ্েত্র-৩)।  ঞ্ন ঞ্লঞ্খত ঞ্বিোগটি 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য পর্কবক্ষণ এবং 

৮৪  প্কত্ক�ি ব্বসযা: গযাে্স্্ রনে্যাতকনি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যা উন্নত 
�িযা  (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary – HMIC - 
2014) যথক� যনওয়যা সুপযারিশ।

https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/447067.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/447067.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/447067.pdf
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মূল্যোয়ন ( ) �ম্ক্ষমতোর উপর ঞ্বকশষিোকব দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবদ্ধ
�রো িকয়কছ।

এই ঞ্বিোগটিকত পঞু্লঞ্শ সততোর জন্য আেরণঞ্বঞ্ি কমকন েলোর 
কক্ষকত্র জবোবঞ্দঞ্িতোর ব্যবস্ো ঞ্নকয় ঞ্বস্তোঞ্রত আকলোেনো �রো 
িকব নো �োরণ ঞ্বষয়টি এই ি্যোন্বকু�র পঞ্রঞ্ির বঞ্িি্ূত। 
তো সক ও, পঞু্লকশর সততোর জন্য আেরণঞ্বঞ্ি কমকন েলোর 
কক্ষকত্র জবোবঞ্দঞ্িমূল� ব্যবস্ো সম্পক�্ প্রোথঞ্ম� সপুোঞ্রশগুঞ্ল 
পব্ূবত  ঞ্বিোকগ আকলোেনো �রো িকয়কছ।

এ�টি ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লশ সংস্ো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য, 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতোগুঞ্ল সংস্ো জকুড তোকদর সোমজিস্যপণ্ূ 
প্রকয়োগ ঞ্নঞ্চিকতর জন্য পর্কবক্ষণ �রো উঞ্েত। ্তন পঞু্লশ 
ব্যবস্োপ�কদর মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর জন্য �ম্দক্ষতো 
মলূ্যোয়কনর এ�টি অঞ্ি  ব্যবস্ো প্রদোকনর ঞ্বষয়টি ঞ্বকবেনো 
�রো উঞ্েত রোর মকি্য ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতোর প্রকয়োগ 
অন্তি্ুতি থো�কব।

�ম্দক্ষতো মলূ্যোয়নক� িমুোত্র জবোবঞ্দঞ্িতো ঞ্নঞ্চিত �রোর 
এ�টি মোি্যম ঞ্িকসকব নয়, বিং ঞ্শক্ষকণর  েোঞ্তয়োর ঞ্িকসকব 
কদখো উঞ্েত। রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ যশখযাি দক্তযাি 
রস্রতস্যাপ�তযাক� সররিয়ভযাকব সমথ্ন �িযাি জন্ ত্ন পুরিশ 
যনতৃকত্বি দ্যািযা মধ্ম ব্বস্যাপ�কদি উতসযারেত �িযা উরচত।

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, দকিি যনতযািযা স�ি এবং অস�ি- 
উভয় ধিকণি তদকন্তি উপি এ�টি সমূ্পণ ্অনসু যানমিূ� সযািযাংশ 
উপস্যাপন �িকত পযাকিন। এি মকধ্ প্যাথরম� ভযাকব সযা়িযা যদওয়যা 

যথক� শুরু �কি যগযাকয়ন্যা বযা পরিদশ্� এবং ত্বিযাবধযায়� পে্ন্ত 
মযামিযাি সযাকথ জর়িত স�ি সদস্ক� অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযাি উকলেখ �কি �ী সঠি� �িযা েকয়কে 
এবং পকিি বযাি �ী উন্নরত �িযা যেকত পযাকি তযা রনকয় আকিযাচনযা 
�িকত সযািযাংশ উপস্যাপকনি (রির ক�ি) সময় প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
প্কত্� �ম�্ত্যাি জর়িত থযা�যাি এ�টি �যািযানরুিরম� (পে্যা-
য়নরুিরম�)  পে্যাকিযাচনযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। �ম ্পিবত  
প্রতকবদন অনসুিণ �িযা এ�টি দি এবং ইউরনকরি যশখযাি এবং 
উন্নরতি জন্ যসিযা পধেরতগুরিি মকধ্ এ�টি েকত পযাকি। পুরিশ 
সংস্যাি উপি রনভ্ি �কি, য�ৌশিগত স্তকিি মতযামত প্দযাকনি 
জন্ সমকয় সমকয় মধ্ম পে্যায়  যথক� ত্ন পুরিশ ব্বস্যা-
প�কদি একত অন্তভ্ুক্ত �িযা যেকত পযাকি।

�ম্দক্ষতো মলূ্যোয়ন, রোকত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতো অন্তি্ুতি 
রকয়কছ, �রোর সময় য�যান ধিকনি VAWG য�ৌশি �যাে্�ি 
েকয়কে এবং �ীিোকব এবং ক�ন তো ষ্ট �রো উঞ্েত। এ�ই 
সমকয়, এই ধিকনি দক্তযাি পে্কবক্ণ রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং 
এি প্ভযাবক� সীরমত �িযাি যক্করে রবদ্মযান বযাধযাগুরি রচর ত 
�িকত সযােযাে্ �িকব  েযাকত যসগুরি সময়মত সংকশযাধন �িযা 
েযায়। 

ঞ্েঞ্ ত করক�োন বোিোর স বত প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� জবোবঞ্দঞ্ি-
তোর ব্যবস্োর দব্ুলতোর সোকথ সরোসঞ্র করোগসতূ্র থো�কব রো 
‘অসিনশীলতো’ নীঞ্তসি পঞু্লকশর আেরণঞ্বঞ্ি কমকন েলো 
ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য 

ঞ্েঞ্ ত কর ক�োন বোিোর স বত প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� জবোবঞ্দঞ্িতোর 
ব্যবস্োর �োঁক�র সোকথ সরোসঞ্র করোগসতূ্র থো�কব রো অসিনশী-
লতো› নীঞ্তসি পঞু্লকশর আেরণঞ্বঞ্ি বজোয় রোখোক� কবোঝোয়। 
মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর উঞ্েত তোকদর �ম কদর দ্োরো 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতোর অসোমজিস্যপণ্ূ প্রকয়োগক� পঞু্লশ 
সংস্োর জন্য গিীর সমস্যোর লক্ষণ ঞ্িসোকব কদখো। এগুকলোর 
মকি্য সোিোরণত দোয়বদ্ধতোর সংসৃ্ঞ্ত, অ�োর্�র কনতৃত্ব, এবং 
সোমঞ্গ্র� পঞু্লশ প্রঞ্শক্ষণ এবং ঞ্শক্ষো রো ঞ্লঙ্গ-সমতো নীঞ্তক� 
ব্যোপ�িোকব সমথ্ন  �কর নো এমন এ�টি সংসৃ্ঞ্ত গকড কতোলোর 
কক্ষকত্র অসঞু্বিোগুঞ্ল অন্তি্ুতি, ঞ্�  িমুোত্র এর মকি্যই সীমোবদ্ধ 
নয়।

তোই ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতোর সোমঞ্গ্র� প্রকয়োকগর উ ঞ্তর 
জন্য পঞু্লঞ্শং-এ এই ঞ্তনটি ে্যোকলঞ্জিং ঞ্বষয়ক� লক্ষ্য �কর 
সংকশোিনমলূ� ব্যবস্ো কনওয়ো উঞ্েত। এইিোকব, ঞ্লঙ্গ-সংকব-
দনশীল দক্ষতোর ঞ্বেক্ষণ পর্কবক্ষণ িমুোত্র ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল 
পঞু্লঞ্শংকয়র ঞ্দক� পোন্তরক� েোঞ্লত �রকত সোিোর্য �রকব নো, 
পঞু্লকশর ঞ্বরুকদ্ধ অঞ্িকরোগ প্রঞ্তকরোকিও সোিোর্য �রকব, ঞ্বকশষ 
�কর প্রথম প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো �ম্�ত্োকদর  বঞ্রুকদ্ধ, রোকদর 
ঞ্নঞ্ য়তোয় মোনবোঞ্ি�োর লঙ্ঘন িকত পোকর।

ঞ্েত্র    

ঞ্লঙ্গ-প্রঞ্তঞ্ক্য়োশীল দক্ষতো

রিঙ্গ- 
প্রতররিয়যাশীি 

দক্তযা

ঞ্লঙ্গ-
সংকবদনশীল 

পঞু্লঞ্শং

পুরিকশি  
সততযাি জন্ 
আচিণরবরধ

রিঙ্গ- 
সংকবদনশীি 
মকনযাভযাব

রিঙ্গ- 
সংকবদনশীি  
দক্তযা
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তোছোডো, যেকেতু পুরিকশি �যাজ েি দিগত �যাজ, তযাই স্তন্ত্র �ম-্
ক্মতযা মিূ্যায়ন এবং পরোমশ্ প্রদোকনর ব্যবস্োগুঞ্ল সিজোতিোকব 
ঞ্ন ঞ্লঞ্খত করৌথ লক্ষ্য অজ্কনর সোকথ রতুি িওয়ো উঞ্েত

  VAWG এি ব্যাপ�তযা এবং রিকপযার্ �িযা মযামিযাি সংখ্যাি মকধ্ 
ব্বধযান �মযাকনযা;

  রভএির উরজ (VAWG) এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত এবং তযাকদি সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ দ্বধ অপরিেযাে্ পরিকষবযা 
প্দযান�যািী রেসযাকব পুরিশ সম্পক�্ ধযািণযা বরৃধে �িযা।

রোইকিো�, এই লক্ষ্যগুঞ্লর জন্য সেূ�গুঞ্লর প্রকয়োজন রো 
সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং, ঞ্বকশষত পঞু্লশ  �ম্�ত্োকদর প্রকয়োজনীয় 

দক্ষতোর প্রঞ্ত�লন �কর। আদশ্গতিোকব, কটেশন �মোন্োর-
কদর পঞু্লশ কটেশকন প্রঞ্তকবদন নঞ্থিুতি�রকণর প্রবণতো 
পঞ্রমোপ �রোর জন্য VAWG-এর ব্যোপ�তো সম্পক�্ এ�টি  
স্োনীয় কবইজ লোইন (ঞ্িঞ্তি তথ্য)  থো�ো উঞ্েত।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং সূচ�গুরিি দ্যািযা সমরথ্ত এই 
তথ্গুরি প্যাথরম� সযা়িযা যদওয়যা �ম�্ত্যাকদি  দ্যািযা সযামঞ্জস্পূণ ্
রভরত্কত রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযা প্কয়যাগ �িযা েকচ্ র�নযা যসই 
সম্পক�্ অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান �িকব। রন্রিরখত যররবকি (বসে-১৪) 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযাি ধিনগুরিি উদযােিণ প্দযান �িযা েকয়কে 
েযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� রনকদ্শ �িযা এবং যেগুরি �ম্-
দক্ষতো মিূ্যায়কনি জন্ উকলেখ �িযা যেকত পযাকি:

বক্স -

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল দক্ষতো ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং সেূ�

VAWG এর োন দক্ষতো মকনোিোব গুণগত পঞ্রমোণগত

সযামযারজ� ও 
অথ্ননরত� পরিণরত 

অংশীদযারিত্ব স্যাপন প্রতকিযাধ রভরত্� নযািী ও যমকয়কদি স্যানীয় 
রনিযাপত্যাি ধযািণযা বরৃধে

VAWG প্রতকিযাকধ য -
�কেযা যািকদি সমৃ্পক্ততযা 
বরৃধে (প্�ল্প, য�যািযা 
ইত্যারদ)

রচর� সযা বযা স্যাকস্্ 
সংরিযান্ত প্ভযাব  

মযানরস� আঘযাত 
(ট্মযা) অবরেত

য�যান ক্রত �কিযা নযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা এবং/অথবযা পরিবযাি 
রিকপযার্ �িকে যে তযািযা 
�ম পরিমযাকন রদ্তীয়বযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাি েকচ্

প্যাথরম� সযা়িযা যদওয়যা 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদিরবরু-
যধে অরভকেযাগ �মযাকনযা

নযািী ও যমকয়কদি 
উপি অসম প্�ৃরতি 
সরেংসতযা

সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
শনযাক্ত�িণ

অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি সযাকথ 
জর়িত থযা�যাি 
যক্করে সররিয় এবং 
সম্পদশযািী থযা�যা

অপরিেযাে্ যসবযা অংশীদযািকদি 
দ্যািযা পুরিকশি �যাে্�যারিতযা 
উপিরব্ধ বরৃধে

যি�যাকিি বরৃধে

মযানষু, যগযাষ্ী এবং 
সম্প্রদযায়গুরি সবকচকয় 
ঝঁুর�পূণ ্বকি 
রবকবরচত

আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাগ পূব্যানমুযান রভরত্� এবং 
ক্রত�যাি� পক্পযাত 
সম্পক�্ সকচতন থযা�যা

সংখ্যািঘু নযািী ও যমকয়কদি 
যথক� পুরিকশি আস্যাি ধযািণযা 
যবরশ ইরতবযাচ�

সংখ্যািঘু নযািী ও 
যমকয়কদি রনে্যাতকনি 
েযাি হ্যাস

জযাতীয় নীরত এবং 
আইন 

অপিযাধীক� য�ন্দ্র 
�কি অনসু যানমিূ�/
েস্তকক্কপি অগ্যারধ�যাি 
রনধ্যািণ �িযা

সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  
ক্মতযায়ন এবং 
সেকেযারগতযা রভরত্� 

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত এবং/অথবযা 
তযাকদি পরিবযাকিি অংশগ্ে-
ণমিূ�   প্রতররিয়যা রনকদ্শ 
�কি যে এটি অথ্পূণ ্ রেি

ক্রতি েযাি হ্যাস

আন্তজ্যারত� মযান, 
নীরত এবং রনয়ম

যে�যাজকতি যচইন এবং 
�যাে্রিম যি�ি্সে 
মযামিযা ব্বস্যাপনযা 

জবযাবরদরেমিূ� এবং 
স্চ্

পুরিশ রিকপযাকর্ি মযান ভযাি 
এবং তথ্ সংগ্কেি জন্ 
রনভ্িকেযাগ্ বকি রবকবরচত 
েয়

অপিযাধী পুনরুধেযাকিি 
মযামিযাি সংখ্যা হ্যাস
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র�েু যক্করে, যেমন ইউক�, রিঙ্গ-সংকবদনশীি
পুরিরশং সূচ�গুরিক� প্রতটি রবভযাগ, ইউরনর 
এবং রবভযাকগি বযারষ্� �মদ্ক্তযা মিূ্যায়কন 
অন্তভ্ুক্ত �িযাি জন্ উতসযারেত �িযা েকয়কে।

85

দক্তযা এবং মিূ্কবযাকধি যক্করে, ইউক� �কিজ 
অ� পুরিরশং �রম্পকররন্স এবং ভ্যািসু য মওয়যা�্ (CVF) এি 
উপি রনভ্ি �কি। CVF-এি িক্্ েি পুরিরশং-এ �মি্ত 
প্কত্ক�িই সুস্পষ্ট প্ত্যাশযা িকয়কে তযা রনরচিত �িযা েযাি �কি 
জনসযাধযািকণি সুরবধযা এবং রনিযাপত্যাি মযান উন্নীত েকব।

86

CVF দ্যািযা প্চযারিত পুরিরশং-এি প্ধযান দক্তযাি মকধ্ এ�টি 
েি ‘আকবগগতভযাকব সকচতন েওয়যা।’ ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং 
পুরিকশি সেযানভূুরতশীি েওয়যাি গুরুত্ব রচর ত �কিকে, রবকশষ �কি 
েরদ পুরিশ সবকচকয় দব্ুি ব্রক্তক� জর়িত এবং েুক্ত �কি, তযােকি 
আমিযা তযাকদি মকুখযামরুখ েই েযািযা তযাকদি রচন্তযাভযাবনযা বযা অনভূুরত 
সমূ্পণর্ূকপ প্�যাশ বযা প্�যাশ �িকত সক্ম েয় নযা।

87

রনকচ (বসে-
১৫) CVF অনেুযায়ী আকবগগতভযাকব সকচতন েওয়যাি স্তিগুরি েি:

র টিশ �ির য়যা, �যানযািযায়, প্যাকদরশ� সি�যাি বযা রবরস পযাবরি� 
সযারভ্স প্কদকশি আরদবযাসীকদি সযাকথ �যাে্�িভযাকব �যাজ �িযাি 
জন্ তযাকদি ব্রক্তগত এবং সযামরষ্ট� ক্মতযাি উন্নরতকত সেযায়তযা 
�িযাি জন্ ২০১২ সযাকি আরদবযাসী সম্প�্ সম্পর�্ত আচিণগত 
দক্তযা চযাি ু�কি।

88

 প্স্তযারবত ১৭টি আরদবযাসী সম্পক�্ি আচিণগত
দক্তযাি মকধ্, চযািটি পুরিশ পরিকষবযাগুরি পরিচযািনযাি জন্ দযায়ী 
সি�যািী সংস্যা, জনরনিযাপত্যা এবং সরিরসরি যজনযাকিি মন্ত্রক�িসে 
সমস্ত BC পযাবরি� সযারভ্স �মচ্যািীকদি জন্ প্কেযাজ্। এগুরি েি:

৮৫  Modern Crime Prevention Strategy (Home Office, 2016). 
৮৬ Competency and Values Framework for Policing - Overview of 

Framework (College of Policing, 2016).  
৮৭ Ibid.
৮৮ “আরদবযাসী মযানষু” শব্দটি দ্যািযা স�ি প্থম জযাতী (�যা ্  যনশন), 

ইনইুর এবং যমটিস মযানষুকদি যবযাঝযায়। প্কত্� ব্রক্তি স্যাতন্ত্র্ এবং 
দ্বরচরে্ স্ী�যাি �কি এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত থযাক� ব্রক্ত, সম্প্রদযায়, ব্যান্, 
জযারত, সংস্যা এবং শহুকি জনসংখ্যা।

আত্-আরব যাি এবং সকচতনতযা

 যর�সই রশক্ণ এবং উন্নয়ন

 সযাংসৃ্করত� ত পিতযা 

 যনতৃত্ব পরিবত্ন 

আন্ততঃরবভযাগীয় পধেরতি পরিকপ্রক্কত, সযাংসৃ্করত� তৎপরতো জন্ 
আরদবযাসী যগযাষ্ীি সম্পক�্ি আচিণগত দক্তযা আিযাদযা (বসে-২৪ 
যদখুন)। র টিশ �ির য়যায়, �যানযািযাি আরদবযাসীিযা দযারব �কিকে 
যে তযািযা রতেযারস�ভযাকব অরতরিক্ত পুরিরশং এি মধ্ রদকয় রদন 
অরতবযারেত �কি এবং তযািযা �ম সুিরক্ত। পুরিশ এবং সি�যািী 
�ম�্ত্যাকদি দ্যািযা দ্দরন� প্কয়যাকগি জন্ এই ধিকনি দক্তযাি 
উন্নয়ন  সংখ্যািঘু মযানকুষি দ্যািযা এ�টি দ্বধ অপরিেযাে্ পরিকষবযা 
প্দযান�যািী রেসযাকব রবকবরচত েওয়যাি জন্ এ�টি ভযাি পদকক্প।

রবরস পযাবরি� সযারভ্কসি মকত, আরদবযাসীকদি সম্পক�্ি দক্তযা 
তযাকদি আচিণগত পরিবত্কনি জন্ এ�টি যিযািম্যাপ প্দযান �কি 
েযা তযাকদি প্রত রত অজ্কন সেযায়তযা �িকব।

89

রবরস পযাবরি� 
সযারভ্স পুরিশ এবং সি�যািী �ম�্ত্যাকদি তযাকদি আচিকণি 
মিূ্যায়ন �িযাি জন্ এবং আরদবযাসীকদি আিও ভযািভযাকব যসবযা 
যদওয়যাি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিবত্নগুরি �িযাি জন্ এই দক্তযা-
গুরিক� এ�টি যিযাি ম্যাপ রেসযাকব ব্বেযাি �িযাি পিযামশ্ রদকয়কে 
(বসে-১৬ যদখুন):

৮৯  Implementation Guide Aboriginal Relations Behavioural 
Competencies (BC Public Service Agency, British Columbia, 
Canada, 2012).

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers/about-competencies/indigenous-relations/self-discovery-awareness
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers/about-competencies/indigenous-relations/sustained-learning-development
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers/about-competencies/indigenous-relations/cultural-agility
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers/about-competencies/indigenous-relations/change-leadership
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বক্স -

ঞ্সঞ্িএ� (ইউক� �কলজ অ� পঞু্লঞ্শং ) অনরুোয়ী আকবগগতিোকব সকেতন িওয়ো

স্তর স্তর কলকিল  

আরম অন্কদি সযাকথ সম্যান, সেনশীিতযা 
এবং সেযানভূুরতি সযাকথ আচিণ �রি। 

আরম আইকনি আওতযাি মকধ্ রবরভন্ন 
দরৃষ্টক�যাণ, মিূ্কবযাধ এবং রব যাকসি এ�টি 
পরিসীমযা স্ী�যাি �রি এবং সম্যান �রি। 

আরম শযান্ত থযার� এবং উকত্জনযাি মকুখযামরুখ 
েকি �ীভযাকব পরিরস্রত সকব্যাত্মভযাকব 
পরিচযািনযা �িযা েযায় যস সম্পক�্ রচন্তযা �রি।

আরম আমযাি রনকজি আকবগ বঝুকত পযারি 
এবং আরম জযারন য�যান পরিরস্রতগুরি 
আমযাি চযাপ এবং চযাপ যমযা�যাকবিযা �িযাি 
ক্মতযাক� প্ভযারবত �িকত পযাকি। 

েখন প্কয়যাজন তখন আরম সযােযাে্ এবং 
সমথ্ন চযাই। 

দ্বরচরে্ যে মিূ্ যদয় তযা আরম বরুঝ। 

আরম স্পষ্ট এবং সেজ ভযাষযায় যেযাগযাকেযাগ 
�রি েযাকত অন্কদি �থযা আরম সেকজ 
বঝুকত পযারি। 

আরম অন্কদি রচন্তযাভযাবনযা এবং উকদ্গ 
বঝুকত চযাই, এমনর� েখন তযািযা রনকজকদি 
স্পষ্টভযাকব প্�যাশ �িকত অক্ম েয়।

আরম পদকক্প যনওয়যাি আকগ 
মযানকুষি অবস্যান রবরভন্ন দরৃষ্টভরঙ্গ 
যথক� রবকবচনযা �রি। 

আরম মযানকুষি চযারেদযা অনেুযায়ী 
আমযাি যাইি এবং পধেরতি সযাকথ 
�যাজ �িযা মযারনকয় রনই, 

আমযাি রনকজি আচিণ ব্বেযাি �কি 
যসিযা �িযা�ি অজ্কনি জন্ �যাজ 
�রি। 

আরম এমন এ�টি সংসৃ্করতি প্চযাি 
�রি েযা দ্বরচরে্ক� মিূ্ যদয় এবং 
চ্যাকিঞ্জক� উ সযারেত �কি। 

আরম অন্কদি মকধ্ প্রত�রিত 
অনশুীিনক� উ সযারেত �রি এবং 
প্রতররিয়যা এবং আচিণ যবযাঝযাি 
জন্ অন্কদি সমথ্ন �িযাি জন্ 
সময় রনই। 

আরম আমযাি দকি েযািযা আকে 
তযাকদি মযানরস� সুস্তযা রনরচিত 
�িকত সযােযাে্ �িযাি দযারয়ত্ব রনই।

আরম অনপুেুক্ত আচিণ যমযা�যাকবিযা 
�িযাি দযারয়ত্ব গ্েণ �রি।

আরম সযাংগঠরন� আচিকণি দীঘ্কময়যাদী 
�যািণগুরি বঝুকত চযাই। এটি আমযাক� 
প্কেযাজ্ যক্করে সযাংগঠরন� সংসৃ্করতক� 
মযারনকয় রনকত এবং পরিবত্ন �িকত 
সক্ম �কি।

আরম সররিয়ভযাকব এ�টি সেযায়� 
সযাংগঠরন� সংসৃ্করত প্রতষ্যা রনরচিত �রি 
েযা দ্বরচরে্ এবং সুস্তযাক� স্ী�ৃরত যদয়, 
মিূ্ যদয় এবং অসরে ু তযাক� চ্যাকিঞ্জ 
�কি।

আরম অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� িযাজনীরত 
বরুঝ এবং প্কয়যাজনীয় প্ভযাব অজ্কনি জন্ 
আমযাি ররিয়যা�িযাপ সযারজকয় আরম �যাে্�-
িভযাকব প্ভযাব রবস্তযাি �িকত সক্ম েই। 

আরম রবরভন্ন দরৃষ্টক�যাণ যথক� রবষয়ক�  
যদখকত সক্ম এবং আরম আমযাি রনকজি 
রচন্তযা, মিূ্কবযাধ এবং অনমুযানক� চ্যাকিঞ্জ 
�িকত এই জ্যান ব্বেযাি �রি। 

আরম রনরচিত �রি যে সমস্ত দরৃষ্টভরঙ্গ 
রসধেযান্ত গ্েকণি রবষকয় অবরেত �কি 
এবং রসধেযাকন্তি রপেকনি �যািণগুরিক� 
এমনভযাকব জযানযায় েযা স্পষ্ট এবং 
বযাধ্তযামিূ�।

  
বক্স -
আঞ্দবোসী সম্প�্ আেরণগত দক্ষতো  সোংসৃ্ঞ্ত� তৎপরতো

সযাংসৃ্করত� তৎপরতো েি আরদবযাসীকদি সযাকথ সম্যাকনি সযাকথ, জ্যাকনি সযাকথ এবং �যাে্�িভযাকব 
�যাজ �িযাি ক্মতযা। স�কিি জন্ রনিযাপত্যাি অনভূুরত দ্তরি �িযাি জন্ এটি 
সযাংসৃ্করত� স্তন্ত্রতযাক� িক্্ �িকে এবং তযাি সযাকথ সেকজই মযারনকয় রনকচ্। এটি 
অপরিরচত অরভজ্তযাি প্রত উমেকু্ত যথক� নযাভ্যাসকনস বযা উকদ্কগি অনভূুরতক� য�ৌতূেি এবং 
প্শংসযায় রূপযান্তরিত �কি। এটি রনকজি সংসৃ্করত এবং রব দশ্ন এবং রবরস পযাবরি� সযারভ্কসি সংসৃ্করত
পিীক্যা �িকে এবং আরদবযাসী সংসৃ্করত এবং রব দশ্কনি সযাকথ তযাকদি রমি এবং পযাথ্�্ িক্্ �িকে।
এটি এমন উপযায়গুরিি স্ী�ৃরত প্দযান �কি েযা ব্রক্তগত এবং যপশযাদযাি মযানদণ্ডগুরি আরদবযাসীকদি সযাকথ সংঘযাতপূণ ্বযা সযারিবধে 
েকত পযাকি। এটি রভন্ন সযাংসৃ্করত� দরৃষ্টভরঙ্গি সযাকথ সম্পর�্ত বযা অনমুরত যদওয়যাি ক্মতযা এবং দরৃষ্টভরঙ্গকত ব্রক্তগত পরিবত্কনি 
অরভজ্তযা রনকত ইচ্�ু।

সূরে: আরদবযাসী সম্প�্ আচিণগত দক্তযা (BC পযাবরি� সযারভ্স, র টিশ �িযার য়যা, �যানযািযা ২০১২)।  

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/careers/for-job-seekers/about-competencies/aboriginal_relations_behavioural_competencies_implementation_guide.pdf
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ক�স টেোঞ্ি 

নোরী পঞু্লশ অ্যোকসোঞ্সকয়শন কনটওয়ো�্ �ীিোকব কজন্োর-সংকবদনশীল 
এবং কজন্োর-সিনশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কন সিোয়তো �রকত পোকর।
নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি যক্করে (‘VAWG’) সমস্ত 
অপিযাধ যমযা�যাকবিযায় পুরিকশি উপি স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি আস্যা 
রব যাস এ�টি গুরুত্বপূণ ্ উপযাদযান েযা এই ধিকনি অপিযাকধি 
রিকপযার্ �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি ক্মতযায়কনি যক্করেও  গুরুত্বপূণ।্ VAWG-এি অপিযাকধি 
রিকপযাট্িংক� উ সযারেত �িযাি যক্করে রব ব্যাপী পুরিশ সংস্যাগুরিি 
চ্যাকিঞ্জ অপরিসীম �যািণ আমিযা জযারন যে এই ধিকনি অপিযাধগুরি 
ব্যাপ�ভযাকব রিকপযার্ �িযা েয় নযা। নযািী এবং যমকয়িযা রবক ি 
জনসংখ্যাি ৫০%, তবওু এটি অনমুযান �িযা েকয়কে যে রবক ি 
পুরিশ মযারে ৯%েি  নযািী।

সযাংসৃ্করত� বযা  সযামযারজ� চযাকপি �যািকণ, সংস্কযািমিূ� বযা 
বযাধযাধিযা রনয়মসংরিযান্ত (র রিওরযাইরপ�্যাি) দরৃষ্টভরঙ্গ এবং তযাকদি 
চযারেদযাি দব্ুি যবযাঝযাপ়িযাি �যািকণ নযািীকদি উকদ্গ প্যায়ই উকপক্যা 
�িযা েয়, েখন নযািী �ম�্ত্যািযা যবরশ দশৃ্মযান েয়, তখন 
সম্প্রদযাকয়ি নযািীিযা তযাকদি উকদ্গক� মিূ্ যদওয়যা এবং সমযাধযান 
�িযা েয় বকি রব যাস �িযাি স যাবনযা যবরশ থযাক�। যপশযাগতভযাকব 
প্রশরক্ত ও সর ত নযািী �ম�্ত্যািযা নযািীকদি ন্যায়রবচযাকি প্যারতিি 
যক্করে প্রতব �তযা দিূ �িকত গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকত 
পযাকি।

90

ইউএনওরিরস (২০০৯) এি ৩৯টি যদকশি তথ্ ব্বেযাি �কি
২০১১ সযাকি, ইউএন উইকমন, প্মযাণ �িকত সক্ম েকয়রেি যে 
নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি উপরস্রত যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি রিকপযাট্িংকয়ি সযাকথ ইরতবযাচ� ভযাকব সম্প-
র�্ত।
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রমিযাি এবং যসগযাকিি ২০১৩ সযাকিি সমীক্যায় অনরুূপ 

৯০  Townsley, J. (2014), ‘The challenge of implementing Gender-
Responsive Policing,’ MDG Acceleration through Transformative 
Policing and Security, 58th Commission for the Status of 
Women Parallel Event, New York, USA 12 March 2014. 

৯১  UN Women, Progress of the World s Women: In Pursuit of 
Justice , (UN Women, New York, 2011)2011)।

�িযা�ি দ্যািযা এই অনসু যানটি শরক্তশযািী েকয়রেি।
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 অন্যান্
রবরভন্ন গকবষণযায় যদখযা যগকে যে পুরিরশংকয় নযািীিযা শুধুমযারে স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়ি জন্ই নয় বিং তযাকদি পুরুষ সে�ম  এবং পুরিশ 
সংস্যাগুরিি জন্ও সুরবধযা বকয় আনকত সক্ম।
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পুরিরশংকয় নযািীকদি বরধ্ত সংখ্যাক� পুরুষকদি ভয় �িযা উরচত
নয়, বিং তযাকদি গ্েণ �িযা উরচত, �যািণ এটি পুরিরশং পরিকষ-
বযাগুরিি সযামরগ্� রবতিণক� সেযায়তযা �কি৷

অন্যান্ গকবষণযায় উপসংেযাকি উকলেখ �িযা েকয়কে যে এ�টি রিঙ্গ- 
সংকবদনশীি পুরিশ যসবযা পুরুষ ও নযািী উভকয়ি রনিযাপত্যা ও 
সুিক্যাি প্কয়যাজকন সযা়িযা রদকত সক্ম, এবং অরধ� জবযাবরদরেমিূ� 

৯২  Miller, A. R. and Segal, C., (2013), ‘Do Female Officers 
Improve Law Enforcement Quality? : Effects on Crime reporting 
and Domestic Violence Escalation’, at: http://ssrn.com/
abstract=2335990  

৯৩  Lonsway, K. (2003), Hiring & Retaining More Women: 
The Advantages to Law Enforcement Agencies, Los Angeles: 
National Centre for Women and Policing.

৯৪  Denham, T. (2008), ‘Police Reform and Gender’ in M. 
Bastick, K. Valasek (eds), Gender and Security Sector 
Reform Toolkit, Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW

৯৫  Bastrick, M. (2008), ‘Integrating Gender in Post-Conflict 
Security Sector Reform’, Policy Paper 29, Geneva: Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).

৯৬  Natarajan, M. (2008) ‘Women Police in a Changing 
Society’: Back Door to Equality, Aldershot: Ashgate Publishing 
Ltd.

৯৭  Miller, A. R. and Segal, C., (2013) ‘Do Female Officers 
Improve Law Enforcement Quality? : Effects on Crime reporting 
and Domestic Violence Escalation’, at:  http://ssrn.com/
abstract=2335990

ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং এবং নোরীর অন্তি্ুঞ্তি 
নোরীর অঞ্ি�োর বো সমতোর ঞ্বষয় নয়  এটি প্র�ৃত পকক্ষ 

পঞ্রেোলনগত �োর্�োঞ্রতো সোকথ সম্প�্রতুি।
সূরেতঃ Peters, A. , ‘Gender Responsive Policing and the Importance of 
Women Officers’ Involvement in Tackling Violent Extremism’, IAWP 
Annual Training Conference, Cardiff, UK (26 August, 2015).

মোনসম্প  পরুুষরো ঞ্লঙ্গ সমতোক� িয় পোয় নো - মোনসম্প   
প্রঞ্তষ্োনগুঞ্ল ঞ্লঙ্গ সমতোক� িয় পোয় নো।

(Anon), 2012 সযাকি ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ বযারষ্� 
প্রশক্ণ সকম্িকন IAWP সদস্।

http://ssrn.com/abstract=2335990
http://ssrn.com/abstract=2335990
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এবং যপশযাদযাি পুরিশ সংস্যা প্রতষ্যা �িকত সেযায়তযা �কি।
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সুতিযাং, েরদ প্মযাণগুরি পুরিরশংকয় আিও অরধ� নযািীি প্কয়যা-
জনীয়তযাক� রনকদ্শ �কি, তযাকদি দশৃ্মযান, ভযাি প্রশরক্ত এবং 
সর ত েওয়যাি জন্ এই িক্্ অজ্কন �ীভযাকব পুরিশ সংস্যাগুরিক� 
সমথ্ন �িযা যেকত পযাকি?

নযািী সরমরত/যনরওয়যা�্গুরি পরিবত্নক� প্ভযারবত �িকত এবং 
সম্প্রদযাকয়ি �যাকে পরিকষবযা সিবিযাকেি সুরবধযাি জন্ পুরিশ 
সংস্যাগুরিক� রিমযাগত উন্নরত �িকত সেযায়তযা �িযাি জন্ 
রবদ্মযান। েখন রিঙ্গ, সংখ্যািঘু এবং মযানবযারধ�যাকিি প্কয়যাজনগুরি 
রবকবচনযায় যনওয়যা েয়, তখন পুরিশ পরিকষবযাগুরি যে সম্প্রদযায়গু-
রিক� যসবযা প্দযান �িকে তযাকদি প্রতরনরধ েকয় ওকঠ। তযািযা রিঙ্গ 
অপিযাকধি যপ্যা�যাইি এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি মকুখযামরুখ েওয়যা পিবত  চ্যাকিঞ্জগুরিও তুকি ধিকত পযাকি।

র�ভযাকব নযািী পুরিশ সরমরত/যনরওয়যা�্ প্�ৃত পরিবত্নক� 
প্ভযারবত �িকত পযাকি তযাি রতনটি উদযােিণ রনক্ প্দযান �িযা েি:

 ২০০১ সযাকি, র টিশ অ্যাকসযারসকয়শন �ি উইকমন ইন পুরিরশং 
(‹BAWP ) ‘যজন্যাি একজন্যা’ এ�টি নরথ দ্তরি �কি েযাি িক্্ 
রেি েুক্তিযাকজ্ পুরিশ পরিকষবযাগুরিক� আিও রিঙ্গ সংকবদনশীি েকত 
সেযায়তযা �িযা। মিূ নরথটিক� অনসুিণ �কি, ‘যজন্যাি একজন্যা-২’ 
েযািনযাগযাদ নযাকম নরথকত �ী অজ্ন �িযা েকয়কে যসইসযাকথ অবরশষ্ট 
চ্যাকিঞ্জগুরিও উকলেখ �িযা েকয়কে। েুক্তিযাকজ্ি পুরিরশংকয় ‹যজন্যাি 

৯৮  Bastrick, M. (2008) Integrating Gender in Post-Conflict 
Security Sector Reform, Policy Paper 29, Geneva: Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).

৯৯  Denham, T. (2008) ‘Police Reform and Gender’ in M. 
Bastick, K. Valasek (eds), Gender and Security Sector 
Reform Toolkit, Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW

১০০   Natarajan, M. (2008), ‘Women Police in a Changing 
Society’: Back Door to Equality, Aldershot: Ashgate Publishing 
Ltd.

১০১  Peters, A., ‘Gender Responsive Policing and the Importance 
of Women Officers’ Involvement in Tackling Violent 
Extremism’, International Association of Women Police Annual 
Training Conference, (Cardiff, UK, 26 August 2015).

১০২  Abbas, H., ‘Women Fighting for Peace: Lessons for Toady’s 
Conflicts’, Presentation to the Committee on Foreign Affairs 
Relations Hearing, Washington DC: United States House of 
Representatives, 22 March 2016.

একজন্যা  এখন তৃতীয় সংকশযাধনীকত িকয়কে।
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 দরক্ণ-পূব্ ইউকিযাকপ নযািী  পুরিশ �ম�্ত্যাকদি যনরওয়যা�্ 
(‘WPON’) ২০১০ সযাকি আঞ্চরি� সি�যাকিি সেযায়তযায় প্রত-
রষ্ত েকয়রেি এবং ২০১২ সযাকি রনকয়যাগ, রনব্যাচন এবং যপশযাদযাি 
উন্নয়কনি উপি যজযাি রদকয় পুরিশ সযারভ্কস নযািীকদি ‹যজন্যাি 
সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি রনকদ্রশ�যা  দ্তরি �কিরেি।

104
 এই নরথটি 

রবরভন্ন যদকশি মন্ত্রণযািকয়ি মযাধ্কম প্যাতি গকবষণযাি পযাশযাপযারশ 
অন্যান্ নযািী পুরিশ যনরওয়যা�্গুরিি সযাকথ সেকেযারগতযাি মযাধ্কম 
দ্তরি �িযা েকয়রেি, যেমন ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� 
উইকমন পুরিশ (‹IAWP ) এবং BAWP।

 ২০১১ সযাকি, স্পযািস্কযা ((Srpska) প্জযাতকন্ত্রি অভ্ন্তিীণ মন্ত্র-
ণযািয় পুরিশ পরিকষবযাগুরিকত রিঙ্গ সমতযা এবং গণতকন্ত্রি নীরত-
গুরিক� প্চযাি ও বযাস্তবযায়কনি িকক্্ রনজস্ আঞ্চি নযািী পুরিশ 
অর�সযাি যনরওয়যা�্ প্রতষ্যা �কিকে। স্িযাষ্ট্র মন্ত্রণযািকয়ি স্পযািস্কযা 
(Srpska) প্জযাতকন্ত্রি স�ি পুরিশ প্শযাসকনি পুরিশ �ম�্ত্যা-
যদি িক্্ �কি তযাকদি ্যাগরশপ প্�ল্প ‹যিযাকমর � ভযাকয়যাকিন্স 
- পুরিশ �ম�্ত্যা- ব্বস্যাপ�কদি রশক্যা  ২০১৭ সযাকি বযাস্তবযারয়ত 
েকয়রেি।
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এ�টি সরমরত/যনরওয়যাক�্ি প্ভযারবত �িযাি ক্মতযা সিযাসরি তযাি 
রনজস্ ‹যপশযাদযাি  �যাঠযাকমযা এবং এি স্যারয়কত্বি সযাকথ সম্পর�্ত। 
এরযা অকন�যাংকশ রনভ্ি �কি সে�ম , ত্ন �ম , সংস্যা বযা 
এমনর� সি�যাি �যাে যথক� র� পরিমযান সমথ্ন পযাকচ্ তযাি 
উপি।

এ�টি অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যাক�্ি সদস্কদি উন্নয়ন চযারেদযা 
রচর ত �িযা এবং যসই চযারেদযাগুরি পূিণ �িযা তযাকদি ‹পরিবত্কনি 
চযাি� (একজন্ট)’ েকত সক্ম �কি। এি জন্ তযাকদি স্তন্ত্র 
দক্তযাি উন্নয়ন প্কয়যাজন েকত পযাকি, যেমন, যনতৃত্ব, য�ৌশি এবং 
নীরত, পরিবত্ন এবং অরধপিযামশ্ সংরিযান্ত দক্তযা বযা পরিচযািন 
সংরিযান্ত �যাে্�যারিতযাি উন্নত �িযা।

এ�টি সরমরত/যনরওয়যা�্ সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযায়কন 
মখু্ ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি, েযা যে সম্প্রদযাকয় পুরিশ যসবযা 
যদয় যস সম্প্রদযাকয়ি পুরিকশি প্রত আস্যা ও রব যাস দ্তরি �িকতও 
সযােযাে্ �িকব। অরধ� মযারেযায় সম্প্রদযাকয়ি সম্পকৃ্ততযা শুধুমযারে 

১০৩  The British Association for Women in Policing, see:  
http://www.bawp.org

১০৪  Guidelines for Gender Sensitive Policing with an Emphasis 
on Recruitment, Selection and Professional Development of 
Women in Police Services’  (Women Police Officers Network 
in South East Europe, 2012).

১০৫  RS MoI Women Network – RS WPON, ‘Promotion and 
implementation of gender equality principles, strategic 
approach to the admission of women to the police, 
education, training and career development, and promotion 
of work results of RS MoI members’ at: http://www.
mrezazena-muprs.org/?lang=en

পঞু্লঞ্শং সংসৃ্ঞ্ত পঞ্রবত্কনর পঞ্রবকত্ ঞ্নরোপতিো 
প্রঞ্তষ্োনগুঞ্লক� আরও ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীল সংস্োয় পোন্তর 
�রোসি পঞু্লশক� পনুগ্�ন, পনুতঃপ্রঞ্শক্ষণ এবং পনুতঃসঞ্ ত 

�রোর উপর অঞ্তঞ্রতি কজোর কদওয়ো িকয়কছ ।
সুরেতঃ Becker, J. (2012), ‘Freedom through Association: Assessing the 
Contributions of Female Police Staff Associations to Gender-Sensitive 

Police Reform in West Africa’ North-South Institute

http://www.mrezazena-muprs.org/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/?lang=en
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সযামরগ্�ভযাকব পুরিশ সংস্যাগুরিি জন্ সুরবধযা বকয় আনকত পযাকি
এবং আমিযা ইরতমকধ্ই জযারন যে নযািীি তযাকদি এই প্ররিয়যায় 
েুক্ত থযা�যাি ক্মতযাি জন্ স্ী�ৃরত িযাভ �কিকে। এ�টি সম্প্র-
দযায়-রভরত্� পুরিরশং মকিি েি এমন র�েু েযাকত নযািীিযা 
সম্প�্েুক্ত এবং পযািদশ  েকত পযাকি; এটি নযািী ও যমকয়কদি প্রত 
সরেংসতযা যমযা�যাকবিযাি জন্ও যমৌরি�।

অ্যোকসোঞ্সকয়শন কনটওয়োক�্র সঞু্বিো করমন 
AW  

সেনশীি এবং �যাে্�ি যনরওয়যা�্গুরি নযািীকদি এ�টি রনিযাপদ 
য�ৌশি প্দযান �কি েযাি মযাধ্কম তযািযা সেযায়তযা এবং রনকদ্শনযা 
চযাইকত পযাকি, ভযাি অনশুীিন ভযাগ �কি রনকত পযাকি এবং পরিবত্ন 
আনকত এ�সকঙ্গ �যাজ �িকত পযাকি। পুরিরশং-এ নযািী এবং 
স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয় উভয়ক�ই সমথ্ন �িযাি যক্করে 
পুরুষিযা যে ভূরম�যা পযািন �কি তযা স্ী�যাি �কি, অ্যাকসযারসকয়শন/
যনরওয়যা�্ প্যায়ই তযাকদি সদস্পকদ পুরুষ �ম�্ত্যা ও �মচ্যািী-
যদি অন্তভ্ুক্ত �কি। IAWP েি এমনই এ�টি সংস্যা েযাি পুরুষ 
সদস্ িকয়কে এবং এি পরিচযািনযা পষ্কদ-(দ্যো কবোি্ অ� 
ঞ্দকর রস)- পুরুষকদি �যাজ �িযা ইরতেযাস িকয়কে। অন্যান্ 
অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যা�্গুরি পুরুষকদি জন্ সমযান্তিযাি সংগঠন 
দ্তরি �কিকে েযাকত তযািযা পুরিরশং-এ নযািীকদি এবং সম্প্রদযাকয়ি 
নযািীকদি এবং যমকয়কদি সমথ্কন সররিয় ভূরম�যা পযািন �িকত 
পযাকি৷ দরক্ণ আর �যায় এ ি�ম এ�টি উদযােিণ িকয়কে যেখযাকন 
পুরুষ যনরওয়যা�্, ‹যমন �ি যচঞ্জ  দরক্ণ আর �যা পুরিশ সযারভ্স 
যনরওয়যা�্ (‹SAPSN ) এবং সম্প্রদযাকয়ি নযািীকদি এবং যমকয়কদি 
পযাশযাপযারশ এ�সযাকথ �যাজ �কি এবং সেযায়তযা �কি৷ উদযােিণস্-
রূপ বিযা েযায় যে ২০১৯ সযাকি, ‹যমন �ি যচঞ্জ  রিঙ্গ-রভরত্� 
সরেংসতযা (GBV) এি রবরুকধে ি়িযাই �িযাি জন্ এ�টি জনস-
যচতনতযামিূ� প্চযাি চযািযায়।
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১০৬  South African Police Service, see: http://www.saps.gov.za

যবশ �কয়�টি নযািী পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যা�্ সররিয়ভযাকব
স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ জর়িত েকয় সম্প�্ 
দ্তরি �কিকে, যেযাগযাকেযাকগি িযাইন উমেকু্ত �কিকে, নযািী ও যমকয়কদি 
ক্মতযায়ন �কিকে এবং তযাকদি সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যাি ঝঁুর� 
হ্যাস �কিকে। প্কত্� সদস্িযাও নযািী ও যমকয়কদি যিযাি মকিি 
রেকসকব �যাজ �কিকে, েযা পুরিরশংকয় নযািীি সংখ্যা বযা়িযাকনযাি 
প্কচষ্টযাি এ�টি মিূ্বযান েযারতয়যাি রেকসকব �যাজ �কিকে।

ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ-এি সযািযা 
রব  জকু়ি অকন�গুরি সেকেযাগী সংস্যা িকয়কে েযািযা সররিয়ভযাকব 
তযাকদি সদস্কদি সেযায়তযা �কি এবং তযাকদি পুরিশ সংস্যাগুরিক� 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি েকত সেযায়তযা �কি, েযা তযাকদি রিঙ্গ সংকবদনশীি 
পুরিরশং পরিকষবযাগুরি প্দযান �িকত সক্ম �কি গক়ি তুকি। 
IAWP-এি সেকেযাগীিযা নযািী পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন/যনরওয়যাক�্ি 
প্রতষ্যা ও স্যারয়ত্ব রনরচিত �িযাসে এবং তযাকদি সদস্, সে�ম , 
পুরিশ সংস্যা এবং স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি জন্ যে সুরবধযাগুরি বকয় 
রনকয় আকস তযাি যবশ �কয়�টি ভযাি অনশুীিকনি উদযােিণ প্দযান 
�কিকে। 

IAWP এি সেকেযাগী (অ্যার�রিকয়রস) সংস্যাি উদযােিণগুরিি মকধ্ 
িকয়কে (তকব সীমযাবধে নয়) বযাংিযাকদশ পুরিশ নযািী যনরওয়যা�্; 
�কসযাকভযা পুরিকশ নযািীকদি সরমরত; র টিশ অ্যাকসযারসকয়শন �ি 
উইকমন ইন পুরিরশং; গযায়যানযা নযািী পুরিশ সরমরত; ঘযানযাি পুরিশ 
নযািী অ্যাকসযারসকয়শন; আইন প্কয়যাগ�যািী নযািীকদি ইউকরিনীয় 
সরমরত; ররেরনদযাদ - যরযাবযাকগযা অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ; 
য�নরযার� নযািী আইন প্কয়যাগ�যািী যনরওয়যা�্; এরমকিরস উইকমন 
পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন; আইন প্কয়যাগ�যািী আরিযারন্ট� নযািী; আইন 
প্কয়যাগ�যািী অন্টযারিও নযািী; এবং রশ�যাকগযা অ্যাকসযারসকয়শন অ� 
উইকমন ইন ি এনক�যাস্কমন্ট।
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পঞু্লঞ্শংকয় নোরীর ক্ষমতোয়কনর মোি্যকম
বোস্তব পঞ্রবত্কনর উদোিরণ

কলবোনন

২০১০ সযাকি, যমজি সুজযান এি েযাজ তযাি প্থম IAWP সকম্িকন 
যেযাগ রদকয়রেকিন এবং যসই সমকয়, রতরন যিবযানকনি অভ্ন্তিীণ 
রনিযাপত্যা বযারেনীকত (‹ISF ) ২৩,০০০ জন �ম ি মকধ্ মযারে 
দজুন নযািীি এ�জন রেকিন। IAWP সকম্িকন যেযাগদযাকনি �কি, 
রতরন নযািীকদি সংখ্যা বরৃধেি জন্ ISF এি সযাকথ �যাজ �িকত 
অনপু্যারণত েন। IAWP-এি ২০১১ সযাকিি সকম্িকন যেযাগদযাকনি 
সময়, অরতরিক্ত ১,০০০ নযািী �ম�্ত্যা রনকয়যাকগি জন্ তযাি 
প্চযািণযাি �কি পুরিশ �ম�্ত্যা েকত ইচ্�ু নযািীকদি �যাে যথক� 
১১,০০০ টি আকবদন জমযা পক়ি। ২০১১ IAWP সকম্িন যথক� 
র�কি আসযাি পি, যমজি েজ এবং তযাি ত্ন �ম�্ত্যা 
যিবযানকন নযািী ISF �ম�্ত্যাকদি জন্ প্থম নযািী যনতৃকত্বি 
সকম্িন বযাস্তবযায়কন অনপু্যারণত েন।

যমজি েকজি মকত, ‹নযািীকদি অকন� গুরুত্বপূণ ্গুণ িকয়কে েযা 
তযাকদি পুরিকশ স�ি েকত সযােযাে্ �কি। তযাকদি মযানবতযা ও 
সেযানভূুরত মযানবযারধ�যাি প্কয়যাকগ অবদযান িযাকখ। প্�ৃরতগত ভযাকব 
নযািীিযা সংগঠন এবং ব্বস্যাক� ভযািবযাকস, েযা তযাকদি স্যাতকন্ত্র্ি 

সযাকথ রবরভন্ন �যাজ �িকত সেযায়তযা �কি। এেযা়িযাও, সম্প্রদযাকয়ি 
সযাকথ নযািীকদি এ�টি তযা ক্রন� সেকেযারগতযা িকয়কে, েযা সম্প্রদযাকয় 
পুরিরশংকয়ি �যাে্�যারিতযা সযা�কি্ি রদক� রনকয় েযায় এবং প্রতকিযা-
ধমিূ� রনিযাপত্যা অজ্ন �কি।»

সংরতুি আরব আঞ্মরোত

IAWP এি সযাকথ তযাি পরিচকয়ি পি, যমজি আমনযা আি  
যবকিযারশ সংেুক্ত আিব আরমিযাকতি মকধ্ এ�টি সরমরত স্যাপকনি 
জন্ দঢৃ়প্রতজ্ রেকিন। রতরন তযাি যজনযাকিিকদি রন�র উকদ্যাগটি 
উপস্যাপন �কিরেকিন এবং সবকচকয় গুরুত্বপূণভ্যাকব, রতরন মযাননী-
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বক্স 

ইটিোরন্যোশনোল অ্যোকসোঞ্সকয়শন অ� উইকমন পঞু্লশ (‘ AW )

দশ্ন: IAWP এমন এ�টি রবক ি �ল্পনযা �কি যেখযাকন পুরিশ যে 
সম্প্রদযায়ক� যসবযা প্দযান �কি যসই সম্প্রদযাকয়ি দ্বরচরে্ক� 
প্রত�রিত �কি এবং মযানবযারধ�যাি সুিরক্ত িযাকখ। 

লক্ষ্য: আন্তজ্যারত�ভযাকব পুরিরশংকয় নযািীকদি সক্মতযাক� শরক্তশযািী 
�িযা, �্বধে �িযা এবং বরৃধে �িযা। 

IAWP  ৭২টি যদকশ তযাি সদস্কদি যনরওয়যার�্ং এবং সে�ম কদি সেযায়তযা 
প্দযান �কি, এবং যসইসযাকথ পিযামশ্দযান, আঞ্চরি� প্রশক্ণ সকম্িন এবং IAWP বযারষ্� প্রশক্ণ সকম্িকনি মযাধ্কম যপশযাদযাি 
উন্নয়কন ভূরম�যা িযাকখ। এি িক্্গুকিযা েি:

  রব ব্যাপী পুরিরশং সংরিযান্ত প্রশক্ণ সকম্িন, �মসূ্রচ, রশক্যামিূ� অনষু্যান এবং �মশ্যািযা আকয়যাজন �িযা;

  �মজ্ীবকনি উন্নয়কনি স�ি যক্করে পুরিশ �ম�্ত্যাকদি পিযামশ্ ও যনতৃত্ব প্দযান এবং উ সযাে প্দযান �িযা;

  রশক্যা ও প্রশক্কণি মযাধ্কম সরত্�যাকিি যপশযাদযারিত্ব অজ্কনি জন্ সকচষ্ট েওয়যা এবং জনসযাধযািকণি জন্ উন্নত যসবযাি স্যাকথ্ 
বত্মযান প্বণতযা ও য�ৌশি সম্পক�্ অবরেত �িযা;

  আইন প্কয়যাগ�যািী যপশযাি সকব্যাচ্চ দ্নরত� মযান প্কয়যাকগ উ সযারেত �িযা;

  আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাি মকধ্ �মক্্মতযা, পযাথ্�্ এবং �ৃরতত্ব সনযাক্ত �িযা, স্ী�ৃরত যদওয়যা এবং পুিসৃ্কত �িযা।

www.iawp.org

IAWP Region 16 Conference 2012. েরব যসৌজকন্ 
ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ
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যয়ি-যি�করন্যান্ট যজনযাকিি যশখ সযাই� রবন জযাকয়দ আি নযারেয়যান, 
উপ-প্ধযানমন্ত্রী ও স্িযাষ্ট্রমন্ত্রী- �যাে যথক� সমথ্ন যচকয়রেকিন। 
তযািঁ সযাকথ এ�টি সভযায় বসবযাি জন্ সময় যপকত তযাি ৩ মযাস 
িযাগকিও রতরন জযানকতন যে সকব্যাচ্চ স্তি যথক� সমথ্ন পযাওয়যা 
�তরযা গুরুত্বপূণ।্

২০১১ সযাকি রতরন তযাি প্থম IAWP সকম্িকন যেযাগদযান �িযাি 
সময়, রতরন এরমকিরস উইকমন পুরিশ অ্যাকসযারসকয়শন, (‹EWPA ) 
প্রতষ্যা �কিরেকিন, যেটি যসই সকম্িকন IAWP-এি প্থম আিরবয় 
সেকেযাগী   (আিরব অ্যার�রিকয়র) েকয় ওকঠ। ৬ মযাকসি মকধ্, 

২০১২ সযাকি, রতরন উপসযাগিীয় অঞ্চকিি নযািীকদি জন্ প্থম 
আন্তজ্যারত� পুরিশ প্রশক্ণ সকম্িকনি আকয়যাজন �কিরেকিন। 
২০১৩ সযাি নযাগযাদ, রতরন EWPA-এি ২য় সকম্িন আকয়যাজন 
�কিরেকিন, তযািপকি অন্যান্ সকম্িকনি আকয়যাজন �কিরেকিন। 
সমগ্ সংেুক্ত আিব আরমিযাত জকু়ি EWPA-এি সদস্ সংখ্যা 
৫০০০-এি যবরশ। যমজি আি যবকিযারশ UAE-যত তযাি যদকশি 
পুরিরশংকয় নযািীকদি উন্নরত ও এ�ীভূত �িযাি জন্ �যাজ চযারিকয় 
েযাকচ্ন এবং EWPA-এি যচয়যািপযাস্ন রেকসকব �যাজ �িকেন নযািী 
পুরিশকদি জন্ প্রশক্কণি স্তি এবং রনকয়যাকগি দ্বরচরে্ বযা়িযাকত। 
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ক�স টেোঞ্ি 
োরস্ো ( A) প্রজোতকন্ত্রর নোরী পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর 

কনটওয়ো�্
স্রোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়

অবদযান�যািী: রমকসস সযানজযা সুমনজযা (সংগঠিত ও গুরুতি 
অপিযাধ দমকনি জন্ প্শযাসকনি উচ্চ পরিদশ্�, আিএস MOI 
WPON যবযাকি্ি যচয়যািম্যান)

২০১১ সযাকি, দরক্ণ-পূব্ ইউকিযাকপি নযািী  পুরিশ �ম�্ত্যা 
যনরওয়যা�্ (‹WPON ) এবং  পুরিশ পরিচযািক�ি সেযায়তযায়, 

োরস্ো ( ) প্জযাতকন্ত্রি স্িযাষ্ট্র মন্ত্রণযািয় (MoI) (‹RS ) 
এ�টি রনবর ত এনরজও রেকসকব তযাকদি রনজস্ WPON প্রতষ্যা 
�কি । পুরিশ পরিকষবযাগুরিকত রিঙ্গ সমতযা এবং গণতকন্ত্রি নীরতগুরি 
প্চযাি এবং বযাস্তবযায়ন �িযাই রেি RS MoI WPON-এি সব্বেৃ  
িক্্।

108

এই িকক্্ যপৌেঁযাকনযাি জন্, RS MoI WPON সেযায়তযাি চযািটি 
অগ্যারধ�যাি রভরত্� যক্রে প্রতষ্যা �কিকে: 

  পুরিশ যসবযায় রিঙ্গ সমতযা ও গণতকন্ত্রি নীরতি প্চযাি ও বযা-
স্তবযায়ন;

  পুরিকশ নযািীকদি ভরত্ি যক্করে য�ৌশিগত দরৃষ্টভরঙ্গ; 

 রশক্যা, প্রশক্ণ এবং �মজ্ীবন উন্নয়ন; এবং

  পুরিশ �ম�্ত্যাকদি পকদযান্নরত এবং অন্যান্ মন্ত্রণযািকয়ি �মচ্যা-
িীকদি �িযা�ি। 

প্রতষ্যাি পিপিই, RS MoI WPON-এি সদস্পদ রেি  ৩০০ 
এি যবরশ, এি মকধ্ স�কিই পুরিশ �ম�্ত্যা এবং অন্যান্ 
�মচ্যািীকদি সমবিকয় মন্ত্রণযািকয় রনকয়যারজত নযািী �ম । বত্মযাকন  

১০৮  MoI মরেিযা যনরওয়যা�্ - RS WPON, যদখুন:  
http://www.mrezazena-muprs.org/about/?lang=en

সরমরতি  সদস্সংখ্যা ৪৬০। র�েুরদন পকি, RS MoI WPON 
যেযার যেযার ‹ ত জয়িযাভ �িযা েযায়’ এমন প্�কল্প েুক্ত েকত 
শুরু �কি, যেমন সে�ম  পুরিশ �ম�্ত্যা এবং প্রসর�উশকনি 
অনঘুর�কদি  প্রশক্ণ যদওয়যা, মযাধ্রম� সু্ককি যমকয়কদি মকধ্ 
পুরিকশ �্যারিয়যাি গক়ি যতযািযা, যসইসযাকথ পুরিরশং রবষকয় স্যানীয় 
এবং আঞ্চরি� ঘরনযাগুরিকত অংশগ্েণ �িযা। 

RS MoI WPON শী ই ইউএন উইকমন, OSCE, মযার�্ন দতূযাবযাস, 
নিওকয় সি�যাি এবং UNDP যথক� রবকশষ �কি IPV/গযাে্স্্ 
সরেংসতযা প্রশক্ণ এবং সকচতনতযাি জন্ বরেিযাগত দযাতযাকদি 
সমথ্ন আ�ষ্ণ �িকত সক্ম েকয়কে। �িস্রূপ, RS MoI 
WPON ন্যায়রবচযাি ও রনিযাপত্যা যস কিি মকধ্ এ�টি দ্বধ এবং 
জ্যানী য �কেযা যাি রেসযাকব রবকবরচত েকয়কে, েযাি মকধ্ সুশীি 
সমযাকজি অরভকনতযািযা অন্তভ্ুক্ত, েযাকদি সযাকথ RS MoI WPON 
অংশীদযারিকত্বি যক্করে প্সযারিত েকব।

বত্মযাকন, RS MoI WPON রবক ি নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাকদি জন্ 
সবকচকয় সররিয় এবং প্ভযাবশযািী সরমরতগুরিি মকধ্ এ�টি রেসযাকব 
রবকবরচত েয়। এই সংস্যাি �যাে্রিকমি উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে:

  সযাংগঠরন� নীরত এবং নতুন আইকনি প্ভযাকবি উপি মতযামত 
প্দযান �িযা (যেমন ২০২০ সযাকিি পযারিবযারি� সরেংসতযা আইন);

  রিঙ্গ সমতযা রবষয়� মন্ত্রণযািকয় �তজন নযািী ও পুরুষকদি 
সকচতনতযা বরৃধে �িযা;

  রিঙ্গ-সংকবদনশীি রশক্যা এবং মন্ত্রণযািকয়ি �মচ্যািীকদি প্রশক্-
যণি জন্ সেযায়তযা �িযা;

  রনিযাপত্যা যক্করে নযািীি ভূরম�যা এবং অবস্যান সম্পর�্ত প্যাসরঙ্গ� 
প্রতষ্যান, সংস্যা এবং সংগঠন, যবসি�যারি ও আন্তজ্যারত� সং-
স্যাগুরিি সযাকথ সেকেযারগতযা;

  সরেংসতযাি সমু্খীন েওয়যাি ঝঁুর�কত থযা�যা নযািী, রশশু এবং 
অন্যান্ যগযাষ্ীি রবরুকধে স�ি প্�যাি সরেংসতযা প্রতকিযাধ এবং 
যমযা�যাকবিযা �িযা;

  মদ্পযান, মযাদ�যাসরক্ত, অনিযাইন এবং আইরসটি-সুরবধযাপূণ ্
সরেংসতযা, েযা সরেংসতযাি সম্খুীন েওয়যাি ঝঁুর�কত থযা�যা নযািী, 
রশশু এবং অন্যান্ যগযাষ্ীি উপি ক্রত�ি প্ভযাব য�কিশে 
অন্যান্ অপিযাধ প্রতকিযাধ এবং যমযা�যাকবিযা �িযা;

RS MoI WPON প্�ল্প: ‘রববযাে এবং পরিবযাকিি রবরুকধে অপিযাধমিূ� অপিযাকধি রবষকয় 
প্যাথরম� রবদ্যািকয়ি রশক্�তযায় রনকয়যারজত �ম কদি সংকবদনশীিতযা এবং রশক্যা।
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  অ্যাকসযারসকয়শকনি উকদেশ্গুরিি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্বই, য যাশযাি, 
ম্যানযু়যাি, এ�যাকিরম� রনব  এবং অন্যান্ প্�যাশনযা প্�যাশ 
�িযা; 

তযাকদি ্যাগরশপ প্�ল্প ‹যিযাকমর � ভযাকয়যাকিন্স - এিুক�শন অ� 
পুরিশ অর�সযাি অ্যান্ ম্যাকনজযাি  স্পযািস্কযা (Srpska) প্জযাতকন্ত্রি 
স্িযাষ্ট্র মন্ত্রণযািকয়ি সমস্ত পুরিশ প্শযাসকনি পুরিশ অর�সযািকদি 
িক্্ �কি ২০১৭ সযাকি বযাস্তবযারয়ত েকয়রেি এবং এই প্�কল্প 
১২টি প্রশক্ণ যসশন অন্তভ্ুক্ত রেি যেখযাকন যমযার ১৪৪ জন পুরিশ 
�ম�্ত্যাক� প্রশক্ণ যদওয়যা েকয়রেি।
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RS MoI WPON দ্যািযা গৃেীত অন্যান্ উকলেখকেযাগ্ �যাকজি মকধ্
িকয়কে প্যাথরম� ও মযাধ্রম� রবদ্যািকয় অল্পবয়সী যমকয়কদি জন্ 
অনিযাইকন এবং ICT-সুরবধযাপ্যাতি সরেংসতযাি ধযািযাবযারে� প্রশক্ণ 
�মশ্যািযা,

110

রববযাে এবং পরিবযাকিি সযাকথ জর়িত য�ৌজদযারি
অপিযাকধি রবষকয় রশক্� �ম কদি সযাকথ প্রশক্ণ,

111

 এবং যিযামযা
সম্প্রদযাকয়ি সদস্ এবং তযাকদি সন্তযানকদি প্রত েওয়যা  দ্বষম্ 
যমযা�যাকবিযা �িযা।
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১০৯  Domestic Violence – Education of Police Officers Managers 
(2017);, Ministry of the Interior of the Republic of Srpska, 
at:  http://www.mrezazena-muprs.org/project/domestic-
violence-education-of-police-officers-managers/?lang=en

১১০  ‘Prevention of Online Sexual Violence against Girls in 
Suburban Areas’, Ministry of the Interior of the Republic 
of Srpska, at: https://www.mrezazena-muprs.org/project/
prevention-of-online-sexual-violence-against-girls-in-
suburban-areas/?lang=en 

১১১  রববযাে এবং পরিবযাকিি রবরুকধে য�ৌজদযারি অপিযাকধি রবষকয় প্যাথরম� 
রবদ্যািকয়ি রশক্�তযা �ম কদি সংকবদনশীিতযা এবং রশক্যা (2015)। 
Srpska প্জযাতকন্ত্রি স্িযাষ্ট্র মন্ত্রণযািয়  https://www.mrezazena-
muprs.org/project/sensitizationand-education-of-elementary-
schools-teaching-staff-oncriminal-offences-against-marriage-
and-family/?lang=en

১১২  Prevention of Discrimination against Roma and Violation of 
Roma Children Rights (2019). Ministry of the Interior of 
the Republic of Srpska. https://www.mrezazena-muprs.
org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-
violation-of-roma-children-rights/?lang=en

  W -এর মলূ সো�ল্য

  উ ত্ন পুরিশ ব্বস্যাপনযা WPON এি উন্নয়কন সেযায়তযা 
�কিকে। েরদও অথ্যায়ন RS MoI WPON-এি জন্ চ্যাকিঞ্জ 
েকয় দযারঁ়িকয়রেি এবং এখনও অব্যােত িকয়কে, রনব্যােী পুরিশ 
ব্বস্যাপনযাি অব্যােত সমথ্ন আইন প্কয়যাগ�যািী সম্প্রদযাকয়ি 
দরৃষ্টকত RS MoI WPONয� �যাে্�িভযাকব ‹দ্বধ  �কিকে, যসই 
সযাকথ এই ইরঙ্গত প্দযান �িকে যে পুরিরশংকয় নযািীকদি গুরুত্বপূণ ্
ভূরম�যাি প্চযাকি তযািযা দঢৃ় প্রত রত;

  ২০১১ সযাকিি যসক কি বযাঞ্জযা ি�ুযাি আদযািকত এ�টি আইরন 
সত্যা রেসযাকব ত রনব ন (এ�টি এনরজও/নযাগরি� সরমরতি 
আ�যাকি) যনরওয়যা�্টিক� এ�টি আইরন সত্যাি মে্যাদযা অজ্ন 
�িকত সক্ম �কিকে, েযাি �কি তযাি রনজস্ আইন, সীিকমযােি, 
যিযাকগযা দ্তরি �িকত এবং, সমযাকিযাচনযামিূ�ভযাকব, �যাে্�িযাপ 
এবং প্�কল্পি জন্ তেরবি গ্েকণি জন্ এ�টি ব্যাঙ্ অ্যা�যাউ-
ন্টসে আরথ্� প্মযাণপরে দ্তরি �িকত সক্ম �কিকে;

  এি সীমযাবধেতযা এবং শরক্ত যবযাঝযা। সীরমত ক্মতযাি �যািকণ, 
RS MoI WPON তযাকদি সম্পদক� ব়ি উকদ্যাকগ জর়িত েওয়যা 
যথক� এর়িকয় রগকয় ‹ ত জয় িযাভ �িযা েযায়’ এমন প্�ল্পগু-
রিকত ব্বেযাি �কিকে েযা পরিচযািনযাকেযাগ্ রেি। এই ত জকয়ি 
প্�ল্পগুরিি মকধ্ প্ধযানত অন্তভ্ুক্ত রেি প্রশক্কণি আকয়যাজন 
�িযা বযা অংশীদযািকদি জন্ �মশ্যািযায় প্রশক্� রেসযাকব অং-
শগ্েণ �িযা, যেমন নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা এবং পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি বহু-যক্করেি প্রতররিয়যা, বযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি ঝঁুর� ও রনিযাপত্যা মিূ্যায়কনি রবষকয়;

  রশশুকদি অরধ�যাি বযা LGBTQI সম্প্রদযাকয়ি অরধ�যাি সম্পক�্ 
সম্প্রদযাকয়ি সকচতনতযা বরৃধেি জন্ নযাগরি� সমযাকজি সযাকথ 
অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযা,
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 RS MoI WPON-এি ‘দ্বধতযা’য� 
শরক্তশযািী �কিকে বেৃত্ি ন্যায়রবচযাি ও রনিযাপত্যা যস কি, রবকশষ 
�কি রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা এবং রশশু সুিক্যা সংরিযান্ত রবষকয়, 
�যািণ অকন� নযািী �ম�্ত্যা এই ধিকনি যক্করেি সযাকথ জর়িত;

  পুরিশ সংস্যাি �যাকজি সংসৃ্করতি জ্যাকনি উপি রভরত্ �কি দ্তরি 
�িযা মিূ্কবযাকধ অবদযান িযাখযা এবং যসইসযাকথ এ�টি অপরিেযাে্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািী রেসযাকব পুরিকশি শরক্ত এবং দব্ুিতযাগুরিি 
উপি রভরত্ �কি RS MoI WPON য� এ�টি ্যান্ রেসযাকব 
প্রতষ্যা �িযা। এই �যাে্রিকমি �িস্রূপ, RS MoI WPON 
অভ্ন্তিীণ রূপযান্তকিি জন্ এ�টি ইরতবযাচ� উ স রেকসকব খ্যারত 
অজ্ন �কিকে;

  রশক্কনি প্চযাি �িযা গুরুত্বপূণ।্ ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা 
খযাকতি অনঘুর�কদি প্রশক্কণি সময়, RS MoI WPON রস-

১১৩ Promotion of the Handbook “Policing Hate Crimes against 
LGBTI Persons” (2019). Women Police Officer Network of 
the Republic of Srpska Ministry of the Interior. http://www.
mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-
hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en

2019 যবিকগ্ি সকম্িনকন যসই অঞ্চকিি যদশগুরিি পুরিকশ রিঙ্গ সমতযাি প্যারতষ্যারন� এ�ী�িণ

https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
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য কমি দব্ুিতযাগুরি সনযাক্ত �িকত সক্ম েকয়কে, যেমন সরেং-
সতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ সিযাসরি 
আচিণ �িযাি সময় (েযািযা অকন� যক্করে তযাকদি অরধ�যাি 
সম্পক�্ অবগত রেি নযা)। এই অরভজ্তযাটি RS MoI WPON 
য� পুরিশ সংস্যাি মকধ্ গঠনমিূ� সুপযারিশ প্দযান �িকত সক্ম 
�কি।

ঞ্শক্ষকণর মলূ ঞ্বষয়সমিূ
  RS MoI WPON-এি �যাে্�যারিতযাি জন্ প্রত রতবধে এবং 
অনপু্যারণত সদস্ থযা�যা অপরিেযাে্। েযাইকেযা�, এটি যমৌরি� যে 
যনরওয়যাক�্ি স্যারয়ত্ব রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি বেৃত্ি সেযায়তযা 
দি দ্তরি �িযা েকয়কে;

  মযানবযারধ�যাি সুিক্যাি যক্করে পুরিকশি �ম�্যাকণ্ডি উন্নরতকত 
সেযায়তযা �কি এমন প্�ল্প বযাস্তবযায়ন সংরিযান্ত রবষকয় ত্ন 
ব্বস্যাপনযাি �যাে যথক� রিমযাগত সেযায়তযা অপরিেযাে্;

  যেকেতু RS MoI WPON বযারে্� তেরবি এবং অনদুযাকনি 
উপি রনভ্িশীি, প্�ল্প পরিচযািনযাি দক্তযা এবং এি সদস্কদি 
দযাতযাকদি সম্পক�্ অরভজ্তযা এ�টি মিূ যেযাগ্তযা;

  এ�টি যনরওয়যা�্/অ্যাকসযারসকয়শন প্রতষ্যা �িযাি সময়, যেযাগযা-
যেযাকগি য�ৌশিগুরি (রবকশষ �কি দশৃ্মযানতযা বযা়িযাকনযাি িকক্্) 

অবশ্ই রবকবচনযা �িযা উরচত এবং শুরুকতই অন্তভ্ুক্ত �িযা 
উরচত। এরযা গুরুত্বপূণ ্ যে সমস্ত �যাে্রিম, এবং প্�ল্পগুরি 
ভযািভযাকব নরথভুক্ত �িযা েকয়কে এবং ইরতবযাচ� �িযা�িগুরি 
যসযাশ্যাি রমরিয়যাসে সব্জনীনভযাকব মিূ ভযাষযায় যশয়যাি �িযা 
েকয়কে;

  আঞ্চরি�ভযাকব এবং এি বযাইকিও ভযাি অনশুীিনগুরি ভযাগযাভযারগ 
�িযা (যেমন, সযারব্য়যা, মিকদযাভযা, র�িরগজস্তযান, ইউকরিন, যব-
িরজয়যাম, জযাময্ারন, দরক্ণ য�যারিয়যা, ইত্যারদ)। WPON এি 
ভযাি অনশুীিকনি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
মযামিযাগুরি পরিচযািনযা �িকত েয় যস সম্পক�্ সে�ম  �ম-্
�ত্যাকদি প্রশক্ণ, েযা সযাধযািণভযাকব পুরিশ সংস্যাক� শরক্তশযািী 
�িকত সেযায়তযা �কি, যসইসযাকথ সে�ম  �ম�্ত্যাকদি সংকবদন-
শীি �িযা েযািযা রনকজিযাও আন্ততঃব্রক্ত� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত েকত পযাকি।
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প্কচষ্টযাক� স্ী�ৃরত যদওয়যা এবং প্শংসযা �িযা অ্যাকসযারসকয়শকনি 
অবস্যানক� শরক্তশযািী �কি এবং ভরবষ্কতি �যাে্রিকমি জন্ 
অরতরিক্ত যপ্িণযা জগুযায়।

১১৪ For examples see: Umberto Bacchi, ‘Inside job: Bosnian 
policewomen take on abusive husbands’ (Reuters, 2019) at: 
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/
inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-
idUSKCN1PO0ZY

RS MoI WPON-এি সদস্িযা এ�করে স্িযাষ্ট্রমন্ত্রী রমতঃ যাগযান ি�ুযাচ (মযাকঝ)। ির উরপওএন-এি জন্ রমতঃ ি�ুযাকচি প্রত রত এবং সমথ্ন 
মন্ত্রণযািকয়ি মকধ্ অরজ্ত প্ভযাকবি যক্করে মখু্ ভূরম�যা পযািন �কিকে।

https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY


302 | দশম অধ্যায়

যিােস এবং প্রস্ারবত পড়বাি উপকিণ 
1. Tool 2: Policing and Gender in Gender and Security 

Toolkit (Geneva, DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 
2019: see. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/
publications/documents/GSToolkit_Tool-2%20EN%20
FINAL.pdf

2. ‘The Police’, SSR Backgrounder Series (Geneva, 
DCAF, 2015) https://www.dcaf.ch/sites/default/
files/publications/documents/DCAF_BG_7_The%20
Police.11.15.pdf 

3. General Assembly resolution 34/169 of 17 December 
1979.

4. Evaluación independiente de proyecto/evaluación en 
profundidad de: ‘Fortalecimiento para la Seguridad 
de Grupos en situación de vulnerabilidad’ CÓDIGO: 
MEXZ93-2018-005 (México, Abril 2019) at: 
https://www.unodc.org/documents/evaluation/
Independent_Project_Evaluations/2019/MEXZ93_Final_
Independent_Project_Evaluation_April_2019.pdf 

5. Manual on Human Rights Monitoring (OHCHR, 2011). 
at: https://searchlibrary.ohchr.org/record/4835?ln=en

6. ‘Handbook on Police Accountability, Oversight and 
Integrity (UNODC, 2011) at: https://www.unodc.org/
pdf/criminal_justice/Handbook_on_police_Accountability_
Oversight_and_Integrity.pdf

7. ‘Toolkit on Police Integrity’ (Geneva Centre for 
Security Sector Governance, 2019) at: https://www.
dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/
DCAF_PIBP_Toolkit_ENG_2019_web.pdf

8. ‘Police as an Entry Point to End Violence Against 
Women and Girls’ : Lessons from Civil Society 
Organizations Funded by the UN Trust Fund to End 
Violence Against Women’ (New York, UN Trust Fund 
to End Violence against Women, 2019). 

9. ‘DIWA Curbs Violence against Women and Girls with 
Disabilities’, at: http://www.diwaafrica.org/ 

10. ‘Promoting a safer, Gender-Based Violence Free 
Environment for Women and Girls with Disabilities’ in 
Lilongwe, Malawi’, (Disabled Women in Africa, 2017) 
at: https://www.makingitwork-crpd.org/sites/default/
files/2018-05/Malawi%20-%20Promoting%20a%20
safer%2C%20Gender-Based%20Violence%20free%20
environment%20for%20women%20and%20girls%20
with%20disabilities%20in%20Lilongwe%2C%20Malawi%20
%28DIWA%29.docx

11. ‘Leveraging SDG 16 to Improve Implementation of 
SDG 5’ (Background Document XIV, UNOG-DCAF 

Seminar 2017) at: https://www.dcaf.ch/sites/de-
fault/files/imce/Events/UNOG-DCAF%20Seminar%20
Background%20document%20+%20programme.pdf

12. ‘Enhancing Access to Justice for Women Living 
in Rural and Remote Areas of British Columbia: 
Reviewing Practices from Canada and Abroad to 
Improve Our Response’ (The International Centre 
for Criminal Law Reform and Criminal Justice 
Policy, 2017) at:  https://icclr.org/wp-content/up-
loads/2019/06/BCLF-WA2J-Report-Final.pdf?x30145

13. Jenni Cross: ‘3 Myths of Behavior Change and Other 
Challenges for Sustainability’,  Energy and Behavior 
Institute for the Built Environment, (Colorado State 
University) at:  https://sustain.uccs.edu/sites/g/files/
kjihxj1306/files/inline-files/Myths%20of%20Behaivor%20
Change_UCCS2015_1.pdf 

14. ‘Safety and Dignity at Work: A Guide to the 2019 
ILO Violence and Harassment Convention, No. 190’ 
(Human Rights Watch, 2020) at: https://www.hrw.
org/sites/default/files/media_2020/06/ILO_advoca-
cy_brochure_0620.pdf  

15. ‘Everyone’s Business: Improving the Police Response 
to Domestic Abuse’ (Her Majesty’s Inspectorate of 
Constabulary, 2014) at: https://www.gov.uk/ 
government/news/major-review-of-police-response- 
to-domestic-violence

16. Sara Rafael Almeida, Joana Sousa Lourenço, 
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http://www.mrezazena-muprs.org/project/domestic-violence-education-of-police-officers-managers/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/project/domestic-violence-education-of-police-officers-managers/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/project/domestic-violence-education-of-police-officers-managers/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-online-sexual-violence-against-girls-in-suburban-areas/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-online-sexual-violence-against-girls-in-suburban-areas/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-online-sexual-violence-against-girls-in-suburban-areas/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/sensitization-and-education-of-elementary-schools-teaching-staff-on-criminal-offences-against-marriage-and-family/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
https://www.mrezazena-muprs.org/project/prevention-of-discrimination-against-roma-and-violation-of-roma-children-rights/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
http://www.mrezazena-muprs.org/promotion-of-the-handbook-policing-hate-crimes-against-lgbti-persons/?lang=en
https://www.reuters.com/journalists/umberto-bacchi
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-women-police/inside-job-bosnian-policewomen-take-on-abusive-husbands-idUSKCN1PO0ZY
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“রব ব্যাপী নযািী ও যমকয়কদি প্রত এত উচ্চ মযারেযাি সরেংসতযাি �যািণগুকিযা জটিি। র�  র�েু 
সমযাধযান  র�  খুব সেজ। এি মকধ্ এ�টি েি সরেংসতযাি অরভকেযাগ�যািী নযািীকদি প্রত পুরিশ 
এবং রবচযাি পরিকষবযাি প্রতররিয়যাি পধেরত পরিবত্ন �িযা।”

 - , আন্োর কসকক্টোঞ্র-কজনোকরল এবং ইউএন উইকমন এঞ্ক্সঞ্�উটিি ঞ্িকর র,  
ঞ্লঙ্গ সমতোর জন্য  অ্যোিকিোক�ট ঞ্িসোকব জোঞ্তসংকঘর পঞু্লশ উপকদষ্টো লইুস �্যোঞ্রকলোর কঘোষণোর ঞ্ববৃঞ্ত 
( )

কজন্োর-প্রঞ্তঞ্ক্য়োশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর 
ে্যোকলজি এবং ক�ৌশল
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  VAWG এি �যািণগুরি সম্পক�্ সুস্পষ্ট  ধযািণযা থযা�যা VAWG-এি প্রতররিয়যাগুরিক� উন্নত �িযাি 
য�ন্দ্ররবন্কুত িকয়কে;

  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ অনশুীিনক� মযানসম্ত �িযাি মযাধ্কম  পুরিকশি প্রতররিয়যা উন্নত �িযা যেকত পযাকি;

  রভএির উরজ (VAWG)-এি ঘরনযায় পুরিশ সংস্যাি প্রতররিয়যাি দব্ুিতযাগুরি যবযাঝযাি জন্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ পিযামশ্ �িযা অপরিেযাে্;

  য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায় পুরিশ, প্রসর�উরি, প্কবশন �ম�্ত্যা , সুশীি সমযাকজি মরেিযা সংস্যা, এবং 
অন্যান্ সংস্যাি নীরত ও অনশুীিনগুরিক� পিস্পি সম্পর�্ত রেসযাকব যদখযা উরচত;

  যে য�যাকনযা প্যারতষ্যারন� পরিবত্কনি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা, �ি্যান এবং 
স্যাধীনতযা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযা মিূ রবষয় েওয়যা উরচত;

  দীঘ্স্যায়ী প্যারতষ্যারন� পরিবত্কনি চযারব�যাঠি েি জবযাবরদরেতযা ।

অধ্যাকয়ি উকদেশ্

VAWG-এর প্রঞ্ত পঞু্লশ সংস্োর প্রঞ্তঞ্ক্য়োর দব্ুলতো ঞ্বক ষণ �রোর 
জন্য মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর প্র ত �রো  প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� পঞ্রবত্ন 
ঞ্নঞ্চিত �রো  এবং বোস্তকব পঞ্রবত্কনর বোস্তবোয়ন ঞ্নরীক্ষণ।

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিু (পকয়টি)
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ভূরম�যা
এই অি্যোয়টিকত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং অজ্কনর জন্য ঞ্বক ষণো � পদ্ধঞ্ত প্রকয়োগ �রোর ঞ্বষকয় পঞু্লশ সংস্োগুঞ্লর মি্যম 
স্তকরর ব্যবস্োপ�কদর জন্য ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো প্রদোন �করকছ।

1

 ঞ্ব ব্যোপী, নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো কমো�োকবলোয় �ম্রত 
�ম  এবং নোরী সশুীল সমোজ সংস্োগুঞ্ল (‘VAWG ) কসই সমস্ত পক্ষপোঞ্তত্ব এবং ঞ্নপীডনক� ে্যোকলজি �কর রো VAWGক� আমোকদর 
সমোকজর �ো�োকমোর এ�টি অংশ �কর করকখকছ। এই িরকনর পক্ষপোতগুঞ্ল এতটোই গিীকর প্রকবশ �করকছ কর তোরো সঞ্িংসতো কথক� 
নোরী ও কমকয়কদর রক্ষো �রোর জন্য দোঞ্য়কত্ব ঞ্নকয়োঞ্জত পঞু্লশ এবং ঞ্বেোর ঞ্বিোগ পর্ন্ত ঞ্বসৃ্তত।

এ�টি রিমবধ্মযান
1

স্ী�ৃরত িকয়কে যে েরদও দরৃষ্টভরঙ্গ পরিবত্ন 
�িযা অপরিেযাে্, তকব VAWG এি জন্ সম্প্রদযাকয়ি সেনশীিতযাি 
পরিসমযারতিি জন্ প্যারতষ্যারন� অনশুীিনগুরিও রব�রশত েওয়যা 
উরচত। জযারতসংকঘি HeForShe প্চযািযারভেযান পুরুষ প্যারতষ্যারন� 
যনতযাকদি অরধপিযামশ্�যািী এবং রমরে রেসযাকব জর়িত �কি প্যারত-
ষ্যারন� পরিবত্কনি প্চযাকিি জন্ এ�টি আন্তজ্যারত� আকন্যািকনি 
উদযােিণ। ২০১৯ সযাকি, জযারতসংকঘি পুরিশ উপকদষ্টযা, িইুস 
�্যারিিকেযাক� HeForShe প্চযািযারভেযাকনি নতুন অরধপিযামশ্�যািী 
রেসযাকব নযাম�িণ �িযা েকয়রেি রেরন ১০০ টিিও যবরশ যদশ যথক� 

১  রিঙ্গ-সংকবদনশীিতযা েি সব্জনীন ও ব্রক্তগত জীবকনি সবকচকয় 
দ্বরচরে্ময় যক্করে রিঙ্গ-রভরত্� বজ্ন এবং দ্বষকম্ি সযাকথ জর়িত 
সযামযারজ� এবং সযাংসৃ্করত� �যািণগুরিক� যবযাঝযা এবং রবকবচনযা �িযাক�,  
European Institute for Gender Equality, at: https://eige.
europa.eu/thesaurus/terms/1218?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=how_gender_equal_is_your_
parliament&utm_term=2019-11-27. যেমনটি এই ে্যান্বকু� ব্বেযাি 
�িযা েকয়কে, রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌজদযারি রবচযাি এি অথ্ েি আইন, 
য�ৌজদযারি রবচযাি প্রতষ্যান, য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যা এবং য�ৌজদযারি 
রবচযাকিি �িযা�ি রিকঙ্গি রভরত্কত �যাকিযা সযাকথ দ্বষম্ �কি নযা। এটি 
য�ৌজদযারি আইকনি উপি এ�টি রিঙ্গ দরৃষ্টভরঙ্গ গ্েকণি পযাশযাপযারশ নযািী 
এবং পুরুষকদি জন্ উপিব্ধ য�ৌজদযারি রবচযাি পধেরতি প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেস) এবং বযাধযাগুরিি এ�টি মিূ্যায়ন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী 
ও যমকয়কদি িক্যা �িযাি জন্ এবং য�ৌজদযারি রবচযাকি প্কবরশধযা�যািক� 
(অ্যাকসেকসি) প্চযাকিি জন্ রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌশি গ্েণ �িযা প্কয়যাজন, 
see: Skinnider, Eileen., ‘Towards Gender-Responsive Criminal 
Justice: Good Practices from Southeast Asia in responding to 
violence against women’ (2018:  Thailand Institute of Justice).।

যনওয়যা ১০,০০০ এি যবরশ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি - েযাকদি ৮৫% 
পুরুষ- যিযাি মকিি রেকসকব প্রতরষ্ত েকয়রেকিন।

2

পুরিশ সংস্যাগুরিকত রনব্যােী যনতৃত্ব এবং/অথবযা মধ্ম স্তকিি পরি-
চযাি�কদি দ্যািযা অকন� প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন আনয়ন এবং প্কয়যাগ 
�িযা যেকত পযাকি। এ�বযাি প্যাথরম� পে্যাকয় প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন 
ঘরকি, রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং অনশুীিন �িবযাি জন্ �ম-্
যক্করে দযায়বধেতযা সংসৃ্করত দ্তরি �িকত মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�কদি 
অবশ্ই সেযায়তযা প্দযান �িকত এবং ক্মতযারয়ত �িকত েকব। 

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এি স�ি উন্নয়ন, বযাস্তবযায়ন এবং 
প্যারতষ্যারন�ী�িকণি দটুি প্যাথরম� উকদেশ্ িকয়কে: 

•  পুরিশ �ম কদি সমযাজতযার্বি� ধযািণযা সম্পক�্ রশরক্ত �রুন 
েযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি প্কয়যাজনীয়তযাক� সমথ্ন �কি 
�যািণ এটি VAWG-এি সযাকথ সম্পর�্ত। এটি তযাকদি সংস্যায় 
য�ন রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং প্কয়যাগ �িযা েকচ্ যস সম্পক�্ 
প্ক ি উত্ি �িকব; এবং

২  ‘UN Women announces United Nations Police Adviser Luís 
Carrillo as HeForShe Advocate for gender equality, at: 
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-
nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-
gender-equality

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=how_gender_equal_is_your_parliament&utm_term=2019-11-27
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=how_gender_equal_is_your_parliament&utm_term=2019-11-27
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=how_gender_equal_is_your_parliament&utm_term=2019-11-27
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=how_gender_equal_is_your_parliament&utm_term=2019-11-27
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-gender-equality
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-gender-equality
https://www.heforshe.org/en/un-women-announces-united-nations-police-adviser-luis-carrilho-heforshe-advocate-gender-equality
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• এি দ্যািযা প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সযাধন �রুন:

•  সংস্যাি �যাকজি মকধ্ রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং উন্নয়ন 
(রব�যাশ) এবং অন্তভ্ুক্ত �িযা। এই অধ্যাকয়, আমিযা রব-
যলেষকণি এ�টি পধেরত বণন্যা �িব েযাি রশকিযানযাম েকব 
‹ রম�কদি মকধ্ সমবিয় রনরচিত �িযাি জন্ প্রতস্যান 
ব্বেযাি �িকত পযাকি এমন আরটি , েযা VAWG-এি প্রত-
ররিয়যা জযানযাকনযাি জন্  ব্বস্যাপনযাি প্রতররিয়যা উন্নত �িকত 
স�িভযাকব প্কয়যাগ �িযা েকয়কে; এবং

•  বযাস্তকব এি বযাস্তবযায়ন পে্কবক্ণ �িযা এবং দব্ুিতযাগুরি 
রচর ত �িযা েযা এখন সমযাধযান �িযা দি�যাি।

উক শ্য-  এ�টি সোমোঞ্জ� সমস্যো 
ঞ্িসোকব নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ 
ঞ্লঙ্গ এবং সঞ্িংসতো সম্পক�্ গিীর 
উপলঞ্  বতঞ্র �রো
পুরিশ েখন রিঙ্গ সম্পর�্ত সযামযারজ�, আইরন এবং সযাংসৃ্করত� 
রনয়মগুরি বঝুকত পযাকি, যেখযাকন তযািযা বযাস �কি এবং �যাজ �কি, 
তখন তযািযা রিঙ্গ সংকবদনশীি উপযাকয় আিও ভযািভযাকব প্রতররিয়যা 
জযানযাকত সক্ম েকব। পযারিবযারি� সরেংসতযা, যেৌন রনপী়িন, 
রেনতযাই, মযানব পযাচযাি, এবং যিটিং সরেংসতযাি অপিযাকধি 
অপিযাধীিযা সযামযারজ� অবস্যাি মকধ্ই অপিযাধ সংগঠিত �কি 
েযা VAWG-এি জন্ সেনশীিতযাি পরিকবশ দ্তরি �কি। পুরিশ 
েখন রভএির উরজক� (VAWG) এ�টি সযামযারজ� সমস্যা এবং 
যসইসযাকথ এ�টি অপিযাধমিূ� সমস্যা রেসযাকব যবযাকঝ, তখন তযািযা 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সরেংসতযাি যপ্ক্যাপরক� 
রচনকত পযািকব এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যে 
ঝঁুর�ি সম্খুীন েকব তযা রচর ত �িকত এবং �যাে্�িভযাকব পদকক্প 
�িকত সক্ম েকব।

নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ ব্যোপ�
সঞ্িংসতোক� সমথ্ন �কর এমন েোরটি স্ত  

এ� যগযাষ্ীি মযানকুষি উপি অন্ যগযাষ্ীি আরধপত্, েযা অধস্তন 
যগযাষ্ীক� যশযাষণ এি রশ�যাি েকত বযাধ্ �কি, সযামযারজ�, সযাংসৃ্করত� 
এবং আইনগত �যািণগুরিি দ্যািযা সমনু্নত থযাক�। এই �যািণগুরিক� 
স্ত  রেসযাকব �ল্পনযা �িযা যেকত পযাকি েযা এ�টি েযাদক� ধকি িযাকখ। 
�যাে্�িভযাকব VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্, পুরিকশি মকতযা 
সি�যািী প্রতষ্যানক� অবশ্ই এই মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘনক� স্যায়ী 
�কি এমন চযািটি স্তক ি রদক� নজি রদকত েকব।

3

৩  Ellen Pence, Laura Connelly, and Melissa Scaia, ‘Turning 
Points:  A Nonviolence Curriculum for Women,’ Minnesota:  
2011, at: https://www.theduluthmodel.org/wp-content/
uploads/2017/03/Turning-Points-Curricula-for-Women-Who-
Use-Violence-Preview.pdf.

। পদকসোপোন এবং অঞ্ি�োর (এনটোইকটলকমকটির) সম্পক�্
িোরণো

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং স্ী�যাি �কি যে রিঙ্গ সম্পর�্ত 
পদকসযাপযান নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে অপিযাকধ অবদযান িযাকখ। 
পদকসযাপযান এবং পুরুষকদি অরধ�যাি এই ধযািণযাক� প্রত�রিত �কি 
যে পুরুষিযা নযািী এবং যমকয়কদি যথক� উচ্চতি। এ�টি পদকসযাপযান 
রভরত্� সম্পক�্ি যপ্ক্যাপকর, পুরুষিযা রব যাস �কি যে তযািযা নযািী 
এবং যমকয়কদি যচকয় যবরশ েুরক্তেুক্ত, আিও বরুধেমযান এবং রসধেযান্ত 
যনওয়যাি যক্করে ভযাি অবস্যাকন িকয়কে। VAWG-এি এ�জন 
অপিযাধী রব যাস �কি যে রতরন নযািী এবং যমকয়কদি �যাে যথক� 
এ�টি রনরদ্ষ্ট মযারেযাি আনগুত্ পযাওয়যাি অরধ�যাি িযাকখ। রতরন 
রব যাস �কিন যে েরদ রতরন তযাি অবস্যান ব্যাখ্যা �কিন এবং এটি 
যেৌরক্ত� এবং স্পষ্ট েকব, তকব তযাি নযািী সঙ্গীি তযাি মকতি সযাকথ 
এ�মত যপযাষণ �িযা উরচত। তযাি নযািী সঙ্গীি মতরবকিযাধক� রতরন 
‹অকেৌরক্ত�  বযা ‹পযাগি  বকি রচর ত �িকবন। পদকসযাপযান এি 
মকূি িকয়কে এ�জন অপিযাধীি ক্মতযাি অরধ�যাি সম্পক�্ ধযািনযা 
এবং এই ধযািণযা আইন, প্থযা, রমরিয়যা এবং অন্যান্ সযামযারজ� 
প্রতষ্যাকনি মযাধ্কম রনয়রমতভযাকব শরক্তশযািী েয়।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
রনিযাপত্যা/সুস্তযা এবং স্যাধীনতযাক� য�ন্দ্র �কি এবং পদকসযাপযান এবং 
অরধ�যািক� চ্যাকিঞ্জ �িযাি মযাধ্কম সরেংসতযাি জন্ অপিযাধীক� 
দযায়বধে �কি। পুরিশ েখন নীিব থযাক� বযা নযািী ও যমকয়কদি প্রত 
অপিযাধীকদি দ্বষম্মিূ� মকনযাভযাবক� সমথ্ন �কি, তখন তযািযা 
অপিযাকধি সযাকথ জর়িত েকয় পক়ি। 

। পদকসোপোকনর নীকের ঞ্দক� রোরো অবস্োন �কর তোকদরক� 
বোি্য �রোর ক্ষমতো

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং স্ী�যাি �িকব যে পুরুষকদি �যাকে 
নযািী ও যমকয়কদি বশ্তযা এবং তযাকদি রন্ মে্যাদযাি স্ী�ৃরত 
সযামযারজ�ভযাকব শরক্তশযািী �িযা েকয়কে। এই সযামযারজ� শরক্ত 
যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্, সরেংসতযাসে নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 
অপিযাকধি যমযা�যাকবিযায় পুরিকশি প্রতররিয়যা তযাকদি সমতযা ও 
স্যাধীনতযাক� উন্নীত �িকব।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং ইরতবযাচ�ভযাকব নযািী এবং যমকয়কদি 
তযাকদি রবরুকধে সংঘটিত অপিযাকধি জন্ রনকজকদিক� যদযাষযাকিযাপ 
�িযাি প্বণতযাক� যমযা�যাকবিযা �িকব, অপিযাধীকদি সরেংসতযাি 
দযায়ভযাি গ্েণ �িকব এবং অপিযাধীকদি চযারেদযা রনকজকদি চযারেদযাি 
উপকি স্যান যদকব। পরিবকত্, পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা/সুস্তযা এবং সমতযা এবং অপিযাধীি 
জবযাবরদরেতযাক� অগ্যারধ�যাি যদকব।

https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Turning-Points-Curricula-for-Women-Who-Use-Violence-Preview.pdf
https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Turning-Points-Curricula-for-Women-Who-Use-Violence-Preview.pdf
https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Turning-Points-Curricula-for-Women-Who-Use-Violence-Preview.pdf
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। পদকসোপোকনর নীকে রোরো থোক� তোকদর ঞ্বমত্ূ �রো
(অবকজঞ্ ঞ্�ক�শন)

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং স্ী�যাি �কি যে VAWG েি নযািী ও 
যমকয়কদি উকদেশ্ প্কণযারদত ভযাকব রবমত্ূ �িযাি এ�টি চিম রূপ 
এবং অপিযাধীিযা সরেংসতযাি রশ�যাি/নযািী ও যমকয়কদি মযানবতযাক� 
কু্  �িযাি জন্ সরেংসতযা ব্বেযাি �কি। পুরিকশি প্রতররিয়যায় এই 
বযাত্যা প্দযান �িযা উরচত যে নযািী ও যমকয়িযা রনিযাপত্যা, সমতযা, 
স্যাধীনতযা, ন্যায়রবচযাকি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) এবং তযাকদি 
মযানবযারধ�যাকিি পূণ ্উপিরব্ধি অরধ�যািী।

নযািী ও যমকয়কদি রবমত্ূতযাি (অবকজর র�ক�শন) অকন� যধযািণ 
িকয়কে এবং তযাকদি রবরুকধে সরেংসতযাি ব্যাপ� ব্বেযািক� 
অকন� যক্করেই েুরক্তেুক্ত বকি প্রতষ্যা �িকত �যাজ �কি। নযািী ও 
যমকয়কদিক� সমযান মযানষু নযা যভকব বস্তু রেকসকব যভকব, অপিযাধীিযা 
রব যাস �কি যে সরেংসতযাি মযাধ্কম তযাকদি ক্মতযা প্কয়যাগ �িযা 
ন্যাে্। 

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি এবং অপিযাধীকদি সযাকথ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি ব্রক্তগত 
যেযাগযাকেযাকগি মযাধ্কম সমতযাি বযাত্যা এবং সরেংসতযা যথক� মকু্ত 
থযা�যাি মযানবযারধ�যািক� অন্তভ্ুক্ত �িকব। এটি নীরত রনকদ্রশ�যা, 
রিরখত আ�যাকি এবং প্রতরদকনি অনশুীিনগুরিকতও প্রত�রিত 
েকব েযা নযািী এবং যমকয়কদি রনিযাপত্যা এবং স্যাধীনতযা প্চযাকিি 
জন্ পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে।

। পদকসোপোকনর শীকষ্ থো�ো ব্যঞ্তিকদর শোঞ্স্ত, সঞ্িংসতো বো 
ক�োন �োরণ ছোডো জবরদঞ্স্ত �রোর ক্ষমতো 

যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশংক� অবশ্ই দযায়মরুক্তসে নযািী ও 
যমকয়কদি রবরুকধে অপিযাধ �িযাি জন্ পুরুষকদি সমযাজ প্দত্ 
শতবকষ্ি অরধ�যাি যমযা�যাকবিযা �িকত েকব। সরেংসতযাি জন্ ত 
এবং রনরচিত পরিণরতি সযাকথ সযা়িযা রদকয়, পুরিশ রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি েকব। সরেংসতযা ব্বেযাি �িযাি জন্ পুরুষকদি অরধ�যািক� 
প্রতকিযাধ �িকত এবং নযািী ও যমকয়কদি মযানবযারধ�যাকিি অরধ�যাি 
সম্পক�্ সম্প্রদযাকয়ি রচন্তযাভযাবনযা পরিবত্ন �িযাি জন্ পুরিশ 
গুরুত্বপূণ ্ ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি। রেংসযাত্� অপিযাধীকদি 
জবযাবরদরে �িযাি জন্ আইন প্কয়যাগ�যািী বযা আইরন ব্বস্যাি 
েযা়িযা অন্ য�যাকনযা ব্বস্যাি ক্মতযা যনই। রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশং সরেংসতযা যশষ �িযাি দযারয়ত্ব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি �যাে যথক� িযাকষ্ট্রি �যাকে স্যানযান্তরিত �কি।

নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর ব্যোপ� ব্যবিোর ব  
�রকত আইন প্রকয়োগ�োরীক� অবশ্যই েোরটি স্ত  কিক  ক�লোর 
জন্য অঙ্গী�োরবদ্ধ িকত িকব।

VAWG যশষ �িযাি জন্, আমযাকদি অবশ্ই VAWGয� স্যায়ী 
�িযা এই চযািটি স্ত ক� যমযা�যাকবিযা �িকত েকব। পুরুষকদি 
জবযাবরদরে �িকত, নযািী এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি অবশ্ই পুরিশক� সম্পদ রেকসকব যদখকত েকব। েরদও 
এ�জন রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ �ম�্ত্যা রিকপযাট্িং সম্পর�্ত 
মযানরস� আঘযাতক� (ট্মযাক�) �রমকয় আনকত পযাকি,  নযািী এবং 
যমকয়িযা শুধুমযারে যসই য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায় রব যাস �িকব েযা 
তযাকদি রনিযাপত্যা, �ি্যাণ এবং স্যাধীনতযাি প্কয়যাজন যমযা�যাকবিযাি 
জন্ সংগঠিত �িযা েকয়কে।

অপিযাধীিযা রনকজকদি আইরন পদকক্প যথক� িক্যা �িযাি জন্ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি তযাকদি যে ক্মতযা 
আকে তযাি উপি রনভ্ি �কি। অতএব, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ �যাজ �িযাি ক্মতযা তযাি রনক্যাক্ত রব যাকসি 
উপি রনভ্ি �কি:

•  পুরিকশি েস্তকক্প অপিযাধীি ক্মতযাক� প্রতেত �িকব;

•  পুরিশ তযাি অরভজ্তযাি বযাস্তবতযা যবযাঝযাি যচষ্টযা �কি;

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ �যাজ �িযাি জন্ 
পুরিকশি এ�টি সেকেযারগতযামিূ� পধেরত িকয়কে; এবং

•  েতই দীঘ্ সময় িযাগু� নযা য�ন পুরিশ এখযাকন সযােযাে্ �িযাি 
জন্ আকে।

পুরিশ এবং অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাগুরিি সযাধযািণত 
তযাকদি সম্প্রদযাকয়ি মযানষুকদি উপি এ�টি শরক্তশযািী প্ভযাব 
থযাক�। েস্তকক্কপি প্রতটি রবন্কুত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্ত, অপিযাধী এবং রশশুকদি রন�র উপস্যাপন �িযা বযাত্যাগুরি 
এ�টি প্রতব �তযাি প্ভযাব য�িকত পযাকি বযা রব�ল্পভযাকব, আিও 
সরেংসতযাি ঘরনযাি ঘরকত সেযায়তযা �িকত পযাকি। পুরিকশি সমস্ত 
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যেযাগযাকেযাগ েয় এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
রনিযাপত্যা ও �ি্যাণ রনরচিত �িকত অবদযান িযাকখ  অথবযা 
অপিযাধীক� সমথ্ন �কি। পুরিরশ পদকক্প খুব �মই রনিকপক্ েয়। 

উক শ্য-  ‘ ঞ্ম�কদর মকি্য সমন্বয় 
ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য প্রঞ্তষ্োন কর টি 
পদ্ধঞ্ত ব্যবিোর �কর› কসই পদ্ধঞ্ত 
ব্যবিোর �কর প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� পঞ্রবত্ন 
আনয়ন এবং পর্কবক্ষণ �রো

পুরিশ সংস্যাগুরি (সমরবিত সম্প্রদযায় প্রতররিয়যা, বযা রসরসআি-এি 
অংশ রেসযাকব প্যায়ই অন্যান্ সংস্যাি সযাকথ এ�কেযাকগ

4

) নতুন ধযািণযা 
এবং েস্তকক্কপি অনশুীিনক� প্যারতষ্যারন�ী�িণ �িকত রবরভন্ন 
পধেরত ব্বেযাি �িকত পযাকি। এখযাকন উপস্যারপত ৮টি পধেরতি 
রবকলেষণ েি পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ এ�টি ব্বেযারি� উপযায় েযাকত 
পুরিশ সংস্যাগুরিি পরিবত্নক� প্যারতষ্যারন� রূপ যদওয়যা েযায় এবং 
যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি ধযািণযাক� শরক্তশযািী �িযা েযায়।।

৪  সমবিকয়ি গুরুত্ব সম্পক�্ আিও জযানকত, অধ্যায় 8: রবচযাি সংস্যা-
গুরিি মকধ্ সমবিয়  এবং সরেংসতযা সযাকপকক্ নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
জযারতসংকঘি অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্যাক�জ: মিূ উপযাদযান এবং গুণমযাকনি 
রনকদ্রশ�যা যদখুন। 

ক�ন এ�ো�ী  ঞ্শক্ষো এবং প্রঞ্শক্ষণ গ্রিণ �রো 
প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� পঞ্রবত্কনর ঞ্দক� ঞ্নকয় রোকব নো

রিঙ্গ সংকবদনশীিতযাি রবষকয় পুরিশ �ম�্ত্যাকদি রশক্যা ও প্রশক্ণ 
প্দযান �িযা VAWG-এি সেনশীিতযা পরিবত্ন �িযাি জন্ 
অপে্যাতি, েরদ, উদযােিণস্রূপ, পক্পযাতদষু্ট নীরত এবং অনশুীিন-
গুরিও পরিবত্ন নযা েয়।

প্রশক্ণ ব্ক্তগতভযাকব �ম�্ত্যাকদি যচতনযা বযা়িযাকত পযাকি, র�  
তযাকদি �যাে্রিম সীমযাবধে েকত পযাকি নীরত, সম্পকদি অভযাব, 
বযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি অন্যান্ প্যারতষ্যারন� বযাধযাি 
�যািকণ। এেযা়িযাও, স�ি পুরিশ রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এি 
অন্তরন্রেত ধযািণযাগুরিক� সমযানভযাকব গ্েণ নযাও �িকত পযাকি, এবং 
েযািযা গ্েণ �িকব তযািযা তযাকদি অবস্যান ত্যাগ �িকত পযাকি এবং 
এই রবষকয় অবরেত নয় এমন �ম�্ত্যাকদি দ্যািযা বদরি েকত পযাকি।

উদযােিণ স্রূপ, আসুন এ�ই রবভযাকগি রতনজন রভন্ন পুরিশ 
অর�সযািক� রবকবচনযা �রি - মযা�্যাস, িয় এবং জযু়যান। 

•  মযা�্যাস এ�জন পুরিশ অর�সযাি েযাি রনজস্ রব যাস ব্বস্যা 
ইরতমকধ্ই রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি সযাকথ সংেুক্ত। েখন 
রতরন VAWG-এি গরতশীিতযাি উপি এ�টি প্রশক্কণ যেযাগ 
রদকয়রেকিন, তখন এটি রিঙ্গ দ্বষম্ সম্পক�্ তযাি ধযািণযাক� 
আিও গভীিতি �িকে। 

•  িযাকয়ি ব্রক্তগত রব যাস ব্বস্যা রিঙ্গ সংকবদনশীিতযাি সযাকথ 
সংেুক্ত নয়। রিঙ্গ সংকবদনশীিতযাি রবষকয় রশক্যা এবং প্রশক্ণ 
তযাি রব যাস পরিবত্ন �িযাি জন্ েকথষ্ট নয়। অরতরিক্ত প্রশ-
ক্ণ এবং রশক্যা প্দযান অব্যােত িযাখকি এটি পরিবত্ন েওয়যাি 
স যাবনযা �ম।

•  জযু়যান রিঙ্গ সংকবদনশীিতযা প্রশক্কণি জন্ আিও উমেকু্ত এবং 
প্রশক্কণি �কি তযাি রব যাস র�েুরযা পরিবরত্ত েকয়কে। 

রতনজন �ম�্ত্যাই রিঙ্গ সংকবদনশীিতযা প্রশক্কণ রভন্নভযাকব 
সযা়িযা রদকয়কেন এবং শুধুমযারে প্রশক্কণি মযাধ্কমই তযািযা স বত 
VAWG-এি যক্করে রভন্নভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকবন। নযািীি 
রনিযাপত্যা ও মঙ্গকিি প্রত তযাকদি ব্রক্তগত মতযামত বযা প্রত রতি 
স্তি রনরব্কশকষ, �মগ্ুরিক� রনকদ্রশত ও মযানসম্ত �িযাি জন্ 
এবং রতনটি পুরিকশি �যাজক� সমবিয় �িযাি জন্ প্যারতষ্যারন� 
ব্বস্যা অবশ্ই থযা�কত েকব।

প্রশক্কণি আকি�টি সীমযাবধেতযা েি যে এটি �খনও �খনও 
শুধুমযারে রবকশষ গযাে্স্্ সরেংসতযা বযা পযারিবযারি� ইউরনকরি �ম�্-
ত্যাকদি যদওয়যা েয়। রবকশষযারয়ত �ম�্ত্যাকদি খুব �মই পে্যাতিভযাকব 
তদন্ত �িযাি এবং VAWG-এি সমস্ত যক্করে সযা়িযা যদওয়যাি ক্মতযা 

এ�টি সমঞ্ন্বত স দোয়  
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো (ঞ্সঞ্সআর) িল

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং 
অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি রনরচিকতি উপি গুরুত্ব আকিযাপ 
�কি অনশুীিন এবং পধেরতগুরিক� প্যারতষ্যারন�ী�িণ �িযাি 
মধ্কম রভএির উরজ এবং যমকয়কদি সেনশীিতযাি পরিকবশ 
পরিবত্কনি জন্ এ�টি আন্ততঃসংস্যা প্কচষ্টযা প্কয়যাজন।

রবরভন্ন ব্বস্যাি (রসক কমি) মকধ্ �যাজ সংগঠিত �িযাি 
রসরসআি পধেরত েি েযা রনক্যাক্ত ভযাকব প্যারতষ্যারন�ী�িণ 
রনরচিত �িকব:

• নীরত পরিবত্ন

• পধেরত পরিবত্ন

•  প্রতটি সংস্যা তথ্ ভযাগযাভযারগ (যশয়যাি) �িকব এবং 
মযামিযা পে্যাকিযাচনযাি জন্ উমেকু্ত থযা�কব

• নযািীকদি এনরজও দ্যািযা সে-যনতৃত্ব

•  নতুন প্ণীত নীরত এবং যপ্যাকরযা�ি সম্পক�্ প্রশক্ণ - 
এবং আিও অকন� র�েু
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থযাক�। রবপিীকত, প্রমত এবং সমরবিত নীরত এবং যপ্যাকরযা�ি, 
শরক্তশযািী জবযাবরদরেতযা ব্বস্যা স�ি �ম�্ত্যাকদি VAWG-এি 
যক্করে �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত প্কয়যাজনীয় রনকদ্রশ�যা 
প্দযান �িকত পযাকি। পূব্বত  অধ্যাকয় যেমন যজযাি রদকয় উকলেখ 
�িযা েকয়কে যে য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায় VAWG-এি এ�টি 
মযামিযাক� র�ভযাকব রবকবচনযা �িযা েকব তযা সযারব্� ভযাকব রনভ্ি 
�কি যসই মযামিযায় প্যাথরম� প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাি র�ভযাকব 
প্রতররিয়যা জযানযাকচ্ তযাি উপি।

ঞ্শক্ষো ও প্রঞ্শক্ষকণর বোইকর  �ম ক� ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীল িকত প্রো-
ঞ্তষ্োঞ্ন�ী�রণ �রো

নীকচ প্দরশ্ত রচকরে উকলেখ �িযা েকয়কে যে VAWG-এি এ�জন 
অপিযাধী েখন তযাি অপ�কমি্ জন্ স�ি যক্করে জবযাবরদরে �কি 
তখন সরেংসতযা যশষ �িযাি স যাবনযা যবরশ থযাক�। প্যারতষ্যা-
রন� পরিবত্ন সরেংসতযাি জন্ অপিযাধীক� দযায়বধে �িযাি জন্ 
পুরিশ এবং অন্যান্ রবচযাি ব্বস্যা সংস্যাগুরিি ক্মতযাক� শরক্তশযািী 
�িকত চযায়।

�োর্�র সমঞ্ন্বত স দোকয়র প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য সোিোরণ 
পদ্ধঞ্তগুঞ্ল ব্যবিোর �রুন

নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা ব  �িযাি আকন্যািন অকন� 
উপযাকয় প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সযাধন �কিকে, যেমন আইকন 
দ্ববযারে� ধষ্কণি অব্যােরত বযাদ যদওয়যা, েযাসপযাতযাকি যেৌন রনপী়িন 
নযাস্ পিীক্ক�ি পদ সৃরষ্ট �িযা এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি যক্করে 

বযাধ্তযামিূ� যগ্তিযাি আইন।
5

 এই সমস্ত প্যারতষ্যারন� পরিবত্কনি 
ইচ্যা�ৃত এবং অরনচ্যা�ৃত উভয়ই �িযা�ি  িকয়কে। এ�টি 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি �ী প্কয়যাজন এবং সংস্যাগুরি �ী সিবিযাে �কি তযাি 
মকধ্ ব্বধযান �মযাকত চযাইকব। প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সযাধন �িকত 
�যাে্�ি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যাগুরিি ব্বেযাকিি  জন্ 
এমন অকন�গুরি মিূ দক্তযা এবং পধেরত িকয়কে।

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তি এবং নোরী এনঞ্জওকদর 
জঞ্ডত �রো

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্�ৃত জীরবত অরভজ্তযা 
যবযাঝযা রবদ্মযান নীরতগুরি রবকলেষণ বযা নতুন নীরত প্ণয়কনি 
�িযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সুিক্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাক� রনরচিত �িকব। এ�টি 
ব্বস্যাি (রসক কমি) প্রতররিয়যাকত সমস্যাগুরি সনযাক্ত �িকত 
এবং যসই সমস্যাগুরি �ীভযাকব আকস তযা সমূ্পণর্ূকপ যবযাঝযাি জন্, 
এটি অপরিেযাে্ যে পুরিশ েযািযা সরেংসতযাি (এবং এি প্ভযাব) 
অরভজ্তযা অজ্ন �কিকে এবং পুরিশ যে েস্তকক্পগুরি উন্নত �িকত 
চযায় তযাকদি �যাে যথক� যশযানযা।

নযািী সংস্যাগুরি েযািযা সিযাসরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি রনকয় �যাজ �কি তযািযা নযািী এবং যমকয়কদি 
সযাকথ সযাক্যা �যাি গ্েণ বযা িক্্ দি আকিযাচনযা (য�যা�যাস প) 
পরিচযািনযাি যক্করে গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি। নযািীকদি 
সযাকথ �যাজ �িযা সংস্যাগুরি েযািযা আন্ততঃরবভযাগীয় রবরভন্ন ধিকনি 
রনপী়িকনি অরভজ্তযা অজ্ন �কিকে (যেমন অরভবযাসী এবং 
উদ্যাস্তু সম্প্রদযায়ক� সমথ্ন �কি এমন সংস্যা, প্রতব ী অরধ�যাি 
সংস্যা এবং জযারতগত সম্প্রদযাকয়ি প্রতরনরধত্ব�যািী সংস্যাগুরি) তযািযা 
য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি দ্যািযা প্যায়ই সুরবধযাবরঞ্চত বযা প্যারন্ত� 
নযািী ও যমকয়কদি জর়িত �িযাি যক্করে গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন 
�িকত পযাকি।

6

 স�ি নযািী এবং যমকয়িযা এ�ইভযাকব সরেংসতযাি 
সম্খুীন েয় নযা, এবং অকনক�ই জযারত, য ণী, জযারতগততযা, 
অরভবযাসন অবস্যা, যেৌন অরভমখুীতযা, রিঙ্গ পরিচয়, অক্মতযা এবং 
তযাকদি পরিচকয়ি অন্যান্ রদ�গুরিি �যািকণ এ�যারধ� ধিকনি 
রনপী়িকনি সম্খুীন েয়। এ�টি পুরিশ সংস্যা েরদ রসক কমি মকধ্ 

৫  এ�জন যেৌন রনপী়িন নযাস্ পিীক্� (SANE) েি এ�জন নযাস্ রেরন 
রবকশষভযাকব প্রশরক্ত যেৌন রনপী়িন বযা রনে্যাতকনি রশ�যাি যিযাগীকদি 
যমরিক�ি �কিনরস� ে  যনন।

৬  উদযােিণ স্রূপ, রমকনকসযারযা, িুিকুথ, আরদবযাসী মরেিযাকদি সযাকথ সিযাসরি 
�যাজ �িযা যনটিভ আকমরি�যান সংস্যাগুরি যেৌন রনপী়িকনি যক্করে 
আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাি প্রতররিয়যা সম্পক�্ আরদবযাসী মরেিযাকদি �যাে 
যথক� তযাকদি অরভজ্তযা সম্পক�্ সংগ্ে �িযাি �িযাি যক্করে সেযায়� 
ভূরম�যা পযািন �কিরেি৷ See Mending the Sacred Hoop & 
The Program to Aid Victims of Sexual Assault, “Safety and 
Accountability Audit of the response to Native women who 
report sexual assault in Duluth, Minnesota, 2006-2008,” at: 
https://praxisinternational.org/wp-content/uploads/2015/12/
TTAMSHTaAuditReport2011.pdf.
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রবকশষভযাকব প্যারন্ত� নযািীকদি �থযা যশযাকন এবং রসক রম� দব্ুিতযা-
গুরিক� বযা সমস্যাগুরিক� সমযাধযান �কি েযা তযািযা রচর ত �কিকে, 
তযােকি রসক মটি স�ি নযািীকদি জন্ আিও ভযাি �যাজ �িকব।

রব স্ত সুশীি সমযাজ সংস্যাি মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ    সযাক্যা �যাি গ্েণ বযা িক্্ 
দি আকিযাচনযা (য�যা�যাস প) আকয়যাজন �িযা েকি স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয় নযািী ও যমকয়কদি সরেংসতযাি বযাস্তব অরভজ্তযা সম্পক�্ 
মিূ্বযান তথ্ প্দযান �িকত পযাকি।

7

 নযািী ও যমকয়কদিক� নীরত 
বযা অনশুীিকনি রবষকয় তযাকদি অরভজ্তযা রবকশষভযাকব প্রত�রিত 
�িকত বিযা উরচত। নযািী এবং যমকয়িযা VAWG-এি প্রত পুরিকশি 
প্রতররিয়যাি অন্যান্ দব্ুিতযাগুরি সনযাক্ত �িকতও সযােযাে্ �িকত 
পযাকি।

ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য আন্ততঃসম্পঞ্�্ত নীঞ্ত বতঞ্র �রো

এ�টি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায়, পুরিশ, প্রসর�উরি, এবং 
প্কবশন �ম�্ত্যাি আদযািকতি VAWG-এি মযামিযা প্ররিয়যা�িকণি 
(পরিচযািনযাি) যক্করে পিস্পি রনভ্িশীি ভূরম�যা িকয়কে। 

৭  উদযােিণ স্রূপ, রমকনকসযারযা, িুিথু-এ, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি রনকয় এ�টি িক্্ দি আকিযাচনযা (য�যা�যাস প) 
পুরিশক� অপিযাধীকদি এ�ই ঘকি সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সযাক্যা -
�যাি যনওয়যাি প্থযা বযারতি �িকত পরিচযারিত �কিরেি।

অতএব, এ�টি পুরিশ রবভযাকগি রনয়ম, নীরত এবং যপ্যাকরযা�-
িগুরি রবরচ্ন্নভযাকব রবকলেষণ �িযা েযায় নযা। রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পরিকষবযাগুরি রনরচিত �িযাি জন্ প্যাথরম� �ি �িযা যথক� শুরু 
�কি আদযািকত এ�টি মযামিযাি প্ররিয়যা�িণ পে্ন্ত পুরিশ, উর�ি, 
জরুিী যররিক�যান অপযাকিরি এবং প্রসর�উরিকদি নীরতগুরিক� 
অবশ্ই এ�ররেত েকত েকব। পুরিশ েখন  এ�টি মযামিযা পু যা-
নপুু ভযাকব তদন্ত �কি প্রসর�উরকিি �যাকে উপস্যাপন �কি তখন 
প্রসর�উরি অরভকেযাগগুরি অনসুিণ �িকত অস্ী�যাি �িকি 
অকন� পুরিশ েতযাশযা অনভুব �কি।

এ�ইভযাকব, পুরিশ নীরত সবসময় এ�টি স�ি মযামিযা প্স্তুত 
�িযাি জন্ প্রসর�উরিকদি প্কয়যাজনীয় তথ্ সংগ্ে �িযাি জন্ 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদিক� জন্ রনকদ্শ যদয় নযা। সেকেযারগতযামিূ�ভযাকব 
নীরত পে্যাকিযাচনযা এবং সযামঞ্জস্ রবধযান �িযাি জন্ একজরন্সগুরিক� 
এ�ররেত �িযা আন্ততঃসম্পর�্ত নীরতগুরি পযািস্পরি�ভযাকব সেযায়� 
তযা রনরচিত �িযাি এ�টি �যাে্�ি উপযায়।

8

পুরিশ, প্রসর�উরি, রবচযাি� এবং য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি 
সযাকথ জর়িত অন্যান্কদিও VAWG-এি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যাি 
দব্ুিতযা সম্পক�্ ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) িকয়কে। মযামিযা প্ররিয়যা�ি-
যণি সযাকথ জর়িত পদকক্পগুরি রশখকত এবং মযামিযাগুরিকত তযাকদি 
রসধেযান্তগুরিক� প্ভযারবত�যািী �যািণগুরি যবযাঝযাি জন্ আমিযা 
তযাকদি �যাকে েযাই।

স্োনীয় পঞু্লকশর সোকথ সিো  মোমলো প্রঞ্ক্য়ো�রকণর এ�টি 
মোনঞ্েত্র বতঞ্র �রো

পুরিশ সংস্যাগুরি বত্মযান মযামিযা প্ররিয়যা�িকণি সযাকথ স যাব্ 
সমস্যাগুরি সনযাক্ত �িকত এবং রব�ল্পগুরি অকবিষণ �িকত সম্খু 
সযার়িি ( ন্ট-িযাইন) পুরিশ এবং মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপকদি 
দক্তযাি উপি রনভ্ি �কি। দক্তযাি সযাকথ পুরিকশি সযাকথ সযাক্যাত 
�িযা েি রমরে দ্তরি �িযাি এবং প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন আনয়কনি 
িকক্্ প্রতকিযাধ �মযাকনযাি এ�টি উপযায়।

সযাক্যা �যাকিি জন্ প্  এবং দরৃষ্ট রনবকধেি (য�যা�যাকসি) উদযা-
েিণগুরিি মকধ্ িকয়কে:

•  মযামিযা প্ররিয়যা�িকণ পুরিশ �ম�্ত্যা/মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপক�ি 
ভূরম�যা �ী? পুরিশ �ম�্ত্যা/মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ� মযামিযায় 
তযাি দযারয়ত্ব বণন্যা �িযাি সযাকথ সযাকথ তযাক� েযাচযাই �রুন।

•  এ�টি মযামিযাি রবষকয় �যাজ �িযাি সময় পুরিশ �ম�্ত্যা/মধ্ম 
স্তকিি ব্বস্যাপ� র�কসি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কিন?

•  �যাি সযাক্যা �যাি যনওয়যা গুরুত্বপূণ ্েকব?

•  পুরিশ �ম�্ত্যা/মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�িযা �যাকদি সযাকথ েুক্ত? 

৮  আন্ততঃসম্পর�্ত নীরত সম্পক�্ আিও তকথ্ি জন্ অষ্টম অধ্যায় রবচযাি 
সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয়  যদখুন।
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পুরিশ �ম�্ত্যা যে মযামিযাি �যাইি দ্তরি �কিন তযা য� পযায়?

• পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �যাজ য� পে্কবক্ণ �কি?

•  মযামিযা প্ররিয়যা �িযাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �ী সম্পদ 
আকে?

•  এ�টি মযামিযা প্ররিয়যা �িযাি সময় পুরিশ �ম�্ত্যাক� �ী �ম ্
এবং নরথ পূিণ �িকত েকব?

•  য�যান আইন, রবরধ, প্রবধযান, এবং নীরতগুরি VAWG যক্করে পুরিশ 
�ম�্ত্যা/মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি রনকদ্শনযা প্দযান �কি?

পো� ঞ্বক ষণ  মোমলোর �োইল পডো এবং ঞ্বক ষণ �রো

মযামিযাি �যাইিগুরি এ�টি রনরদ্ষ্ট যক্করে েযা ঘকরকে তযাি অর�রসয়যাি 
যি�ি্ বযা ‹গল্প । মযামিযাি �যাইিগুরি �যাে্ত প্যারতষ্যারন� 
প্রতররিয়যা প্�যাশ �কি। আমযাকদি মযামিযাি �যাইিগুরি প়িকত 
েকব প্কত্� অনশুীিন�যািীি দরৃষ্টক�যাণ যথক� েযাকদি মযামিযাি 
সযাকথ সম্পকৃ্ততযা িকয়কে, যসইসযাকথ এ�টি নযািী সংস্যাি দরৃষ্টক�যাণ 
যথক� েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
পরিকষবযা প্দযান �কি। মযামযািযাি �যাইিগুরি প়িযা আমযাকদি ব্ব-
স্যাগত (রসক রম�) সমস্যাগুরিি (�ীভযাকব সংস্যাগুরি �ম কদিক� 
রনরদ্ষ্ট উপযাকয় নীরত এবং পধেরতি মযাধ্কম মযামিযাগুরিকত প্রতররিয়যা 
জযানযাকত প্স্তুত �কি) এবং য�যানও ব্রক্তি �যাকজি �মদ্ক্তযাি 
(পযাি�িম্যাকন্সি) সযাকথ সম্পর�্ত সমস্যাগুরিি (যস/রতরন এ�টি 
উপেুক্ত �যাজ �কিকেন র�নযা) মকধ্ পযাথ্�্ �িকত সযােযাে্ �কি 
। এরযা গুরুত্বপূণ ্যে মযামিযাি �যাইিগুরিি এ�টি রিস-যস�শন 
(এ� রবভযাকগি �যাইি অন্ রবভযাগ রবকলেষণ)  রবকলেষণ �িযা  
েযাকত সমূ্পণর্ূকপ যবযাঝযা েযায় যে �ীভযাকব অনশুীিন�যািীিযা এ�টি 
মযামিযায় �যাজ �িযাি জন্ সংগঠিত েয়।

মযামিযাি �যাইি রবকলেষকণি মকধ্ রনক্যাক্ত রবষয়গুরি অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কব:

•  �ীভযাকব নরথ এবং �মগ্ুরি দ্তরি �িযা েকয়রেি এবং �ীভযাকব 
যসগুরি ব্বেযাি �িযা েয় তযা যবযাঝযা

• নরথি য�যা�যাস এবং রবষয়বস্তু রবকলেষণ;

•  নরথকত র� তথ্ অনপুরস্ত তযা জযানযাি যচষ্টযা �িযা।  আমিযা র� 
সম্পক�্ আিও জযানকত চযাই?

পো� ঞ্বক ষণ  প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� নীঞ্ত এবং কপ্রোকটো�কলর ঞ্বক ষণ

নীরত এবং যপ্যাকরযা�ি েি র�ভযাকব অনশুীিন�যািীকদি VAWG-এি 
মযামিযা এরগকয় রনকয় যেকত েকব যস সম্পক�্  প্রতষ্যাকনি অর�রসয়যাি 
(আনষু্যারন�) রদ� রনকদ্শনযা। �ীভযাকব যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
চযারেদযাক� য�ন্দ্রীভূত �িকব, এবং সরেংসতযাি জন্ অপিযাধীকদি 
র�ভযাকব দযায়বধে �িকব তযা রনণয়্ �িযাি জন্ নীরত এবং যপ্যা-
যরযা�িগুরি পে্যাকিযাচনযা �িযা উরচত।

পর্কবক্ষণ  �োকজর পঞ্রকবকশ পঞু্লশক� পর্কবক্ষণ �রো

পুরিশ এবং অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি অনশুীিন�যা-
িীকদি তযাকদি �যাকজি পরিকবকশ পে্কবক্ণ �িযা তযািযা যে চযাপ 
এবং সুকেযাকগি মকুখযামরুখ েয় যস সম্পক�্ এ�টি প্যাথরম� ধযািণযা 
এবং দরৃষ্টভরঙ্গ প্দযান �কি। পে্কবক্কণি উদযােিণগুরিি মকধ্ 
িকয়কে, র�  এি মকধ্ সীমযাবধে নয়, পুরিকশি র�ভযাকব পথ 
চিকে (িযাইি-এ-িংস), অপিযাধীকদি সযাকথ পিীক্যামিূ� সভযা, 
বযা আদযািকতি �যাে্রিম। পুরিশ সংস্যাগুরিি মধ্ম স্তকিি ব্ব-
স্যাপ� এবং ত্ন স্তকিি যনতযািযা সমু্খ সযার়িি  �ম�্ত্যাকদি 
�যাজ পে্কবক্ণ �কি  গুরুত্বপূণ ্ধযািণযা (অন্তদৃ্ রষ্ট) অজ্ন �িকত 
পযাকিন।

�ম কদর সমন্বকয়র জন্য প্রঞ্তষ্োনগুঞ্ল কর আটটি পদ্ধঞ্ত 
ব্যবিোর �কর

8 পধেরত রবকলেষকণি ধযািণযা, নীরত, অনশুীিন এবং পধেরতগুরিি 
এ�টি প্ররিয়যাগত পিীক্যা প্চযাি �কি েযা সমকয়ি সযাকথ সযাকথ 
VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং 
অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি জন্ দযায়ী প্রতষ্যানগুরিি দ্যািযা 
প্স্তুত �িযা েকয়কে।

9

এটি যজযাি যদওয়যা গুরুত্বপূণ ্যে আরটি পধেরত েি প্যারতষ্যারন� 
পরিবত্কনি এ�টি প্ররিয়যা - রনরদ্ষ্ট অনশুীিকনি এ�টি যসর নয় 
েযা সম্প্রদযায় যথক� সম্প্রদযাকয় অরভন্নভযাকব প্কয়যাগ �িযা যেকত পযাকি। 

৯  এই অধ্যাকয়ি সযাকথ অন্তভ্ুক্ত য�স যারি বণন্যা �কিকে যে �ীভযাকব 
জরজ্য়যাি অভ্ন্তিীণ রবষয়� মন্ত্রণযািকয় প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন দ্তরি 
�িকত আরটি পধেরত ব্বেযাি �িযা েকয়রেি, See ‘Developing 
Offender Risk Assessment : Georgia’, Global Rights for 
Women (2017), at: https://globalrightsforwomen.org/
wp-content/uploads/2020/02/Georgia-2017-%E2%80%93-
Developing-Offender-Risk-Assessment-FINAL-2.pdf

https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/Georgia-2017-%E2%80%93-Developing-Offender-Risk-Assessment-FINAL-2.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/Georgia-2017-%E2%80%93-Developing-Offender-Risk-Assessment-FINAL-2.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/Georgia-2017-%E2%80%93-Developing-Offender-Risk-Assessment-FINAL-2.pdf
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আরটি পধেরত ব্বেযাি �কি, প্রতটি পুরিশ সংস্যা – নযািী সুশীি
সমযাজ সংস্যা এবং অন্যান্ স্যানীয় য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাগুরিি 
সযাকথ পিযামশ্ �কি - VAWG এি প্রতররিয়যাকত রবরভন্ন দব্ুিতযা 
রচর ত �িকব এবং রবরভন্ন সমযাধযান খুকঁজ যবি  �িকব।

বেকিি পি বেি ধকি, সুশীি সমযাজ সম্প্রদযাকয়ি সদস্িযা, 
আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যা, মযানবকসবযা, আদযািকতি �ম  এবং 
সি�যািী �ম্�ত্যািযা �ম কদি রভন্নভযাকব রচন্তযা �িযাি জন্ প্স্তুত 
�িযাি প্কয়যাজনীয় প্রশক্ণ রদকয় প্রতষ্যানগুরি �ীভযাকব VAWG 
এি যমযা�যাকবিযা �কি তযা পরিবত্ন �িকত যচকয়কে। সি�যািী 
সংস্যা এবং যবসি�যািী প্রতষ্যানগুরি গত চরলেশ বেকি রব জকু়ি 
পুরিশ �ম কদি প্রশক্কণি জন্ রমরিয়ন রমরিয়ন িিযাি ব্য় 
�কিকে।

রশক্যা ও প্রশক্কণি মযাধ্কম প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সৃরষ্টকত সীরমত 
সযা�কি্ি যবশ �কয়� বেি পি, সি�যাি, সুশীি সমযাজ এবং 
পুরিশ সংস্যাগুরিি মযাধ্কম �ীভযাকব VAWG যমযা�যাকবিযাি যক্করে 
দীঘ্স্যায়ী প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন আনযা েযায় তযাি জন্ িুিথু, 
রমকনকসযারযা মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র ‘দ্ এইর যমথি’ নযাকম পরিরচত 
এ�টি নতুন পধেরত দ্তরি �িযা েকয়রেি।

10

 এই পধেরতি িক্্
ব্রক্তগত �মদ্ক্তযা সমযাকিযাচনযা �িযা নয়। বিং, এটি অপিযাকধি 
প্রতররিয়যা এবং VAWG রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরেতযা 
রনরচিকত �যাজ �িকে র�নযা তযা পে্যাকিযাচনযা �কি। ‹আরটি পধেরত  
(রনকচ রবস্তযারিত আকিযাচনযা �িযা েকয়কে) সংস্যাগুরিক� প্যারতষ্যারন� 
পরিবত্কনি জন্ পধেরতগত  দব্ুিতযা এবং ব্বস্যাগত সমযাধযানগুরি 
সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা �কি।

৮টি পধেরত যসই পধেরতগুরিক� রনকদ্শ �কি েযা প্রতষ্যানগুরি 
তযাকদি �মচ্যািীকদি �যাজ সুরনরদ্ষ্ট �িযাি জন্ ব্বেযাি �কি; এই 
যক্করে, VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ পুরিশ সংস্যাগুরি পুরিকশি 
�যাজ সংগঠিত �িকত যে পধেরতগুরি ব্বেযাি �কি। েখন আমিযা 
গ়ি, ভযাকিযা, বযা সমস্যাজন� অনশুীিনগুরি পে্কবক্ণ �রি, তখন 
আমিযা খুকঁজ যবি �িকত চযাই যে এ�জন অনশুীিন�যািীি �যাজ 
সংগঠিত �িযাি জন্ এই  আরটি প্যাথরম� পধেরতি মকধ্ য�যান 
পধেরতটি প্রতররিয়যাক� প্ভযারবত �কি। উদযােিণ স্রূপ:

•  সংস্যাগুরি পুরিশকদি �যাজ পিীক্যা �িকত পযাকি েযািযা ইকতযাম-
যধ্ই পুরিকশি প্রতররিয়যাি জন্ এ�টি আদশ্ মযান দ্তরি �িকত 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং অনশুীিন �কি। ‘�ী পরিবত্নগুরি 
�িযা যেকত পযাকি েযাকত সমস্ত সম্খু সযারিি �ম িযা যসই মযান 
পূিকণি জন্ প্স্তুত, সমরথ্ত এবং দযায়বধে িযাখযা েযায়? এই 
প্  রজজ্যাসযা �িযাি জন্ আরটি পধেরত ব্বেযাি �িকত পযারি।

•  য�যান নীরত বযা যপ্যাকরযা�কিি অনপুরস্রত বযা ভুি প্কয়যাগ সরেংস-
তযাি রশ�যাি এবং তযাকদি পরিবযাকিি জন্ আিও ক্রতি �যািণ 
েকত পযাকি তযা রচর ত �িযাি জন্ আরটি পধেরত ব্বেযাি �িযা 
যেকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, ধরুন এ�টি জরুরি �ি অপযাকিরি 
এ�জন যদযাভযাষী ব্বেযাি �িযাি পরিবকত্ এ�টি �ি সংকেযাগ 
রবরচ্ন্ন �কি েখন যস আরব যাি �কি যে �িযাকিি প্যাথরম� 
ভযাষযায় যেযাগযাকেযাগ �িকত সমস্যা েকচ্৷ এটি যবশ �কয়�টি 
�যািকণ ঘরকত পযাকি: �যািণ সংস্যাি মকধ্ এই নীরতি ব্যাখ্যাি 
অভযাব িকয়কে; অথবযা যদযাভযাষী প্দযান �িযাি জন্ সংস্যাি সং-
স্যাকনি অভযাব িকয়কে; অথবযা রবদ্মযান নীরত অনসুিণ �িযাি 
জন্ �ম ক� দযায়ী �িযা েয় নযা।

10  একিন যপন্স, রপএইচরি এই পরধেরতটি আরব যাি �কিকে েযা মিূত 
রনিযাপত্যা ও জবযাবরদরেতযা রনিীক্যা  নযাকম পরিরচত।  মূি রনিযাপ-
ত্যা রনিীক্যা প্ররিয়যাটি আরটি পধেরতি উপি রভরত্ �কি গক়ি উকঠকে 
েযা প্রতষ্যানসমেূ পুরিশসে যেক�যান এনরজও, প্রতষ্যান বযা সি�যািী 
সংস্যায় �ম ি �ম�্যাণ্ডক� মযানসম্ত �িকত ব্বেযাি �কি। See 
Michael Paymar, Ellen Pence, and Graham Barnes, Building 
a Coordinated Community Response to Domestic Violence:  
Trainer Guide, Praxis International, 2010. ।

‘  টি পদ্ধঞ্তর ঞ্বক ষণ›
লক্ষ্য, উক শ্য এবং �োর্োবলী: VAWG-এি  যক্করে  
এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যািযা �যাজ এবং উকদেশ্ �ী এবং এটি 
�ীভযাকব পুরিশক� জযানযাকনযা েয়?

িোরণো এবং ত : VAWG-এ সযা়িযা যদওয়যাি সময় রিঙ্গ 
এবং পুরিরশং সম্পক�্ য�যান ধযািণযাগুরি বত্মযাকন ব্বহৃত 
েকচ্? 

ঞ্নয়ম এবং প্রঞ্বিোন: VAWG-এ সযা়িযা যদওয়যাি সময় 
পুরিশ �ম�্ত্যািযা য�যান আইন, নীরত বযা যপ্যাকরযা�ি 
অনসুিণ �কিন?

প্রশোসঞ্ন� অনশুীলন  �ীভযাকব প্কেযাজ্ যচ�রি  এবং 
�মগ্ুরি পুরিশ �ম�্ত্যাক� রনরদ্ষ্ট তথ্ অন্তভ্ুক্ত বযা বযাদ 
যদওয়যাি রনকদ্শ যদয়?

সংকরোগ  মযামিযাি �িযা�কিি যক্করে পুরিশ �ম�্ত্যা এবং 
প্রসর�উরকিি মকধ্ �যাকজি সম্প�্ ভূরম�যা পযািন �কি 
র�?

সম্পদ  �যাে্�িভযাকব VAWG-এ সযা়িযা যদওয়যাি জন্ 
পুরিকশি �ী অরতরিক্ত সংস্যান প্কয়যাজন?

জবোবঞ্দঞ্িতো  VAWG তদন্ত এবং প্রতকবদনগুরি রিঙ্গ 
সংকবদনশীি তযা রনরচিত �িকত পুরিশ ত্বিযাবধযায়� এবং 
মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�িযা �ী ভূরম�যা পযািন �কি?

ঞ্শক্ষো ও প্রঞ্শক্ষণ  েখন প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন আনযা েয়, 
তখন পুরিশক� �ীভযাকব নতুন মযানদকণ্ড প্রশক্ণ যদওয়যা 
েয়?
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নীকচ বরণত্ আরটি পধেরত VAWG-এি প্রত সংগঠকনি প্রতররি-
য়যাি সমস্যা বযা দব্ুিতযাি  উ সগুরি সনযাক্ত �িকত সংস্যাগুরিক� 
সযােযাে্ �কি৷ এই অধ্যাকয়ি সযাকথ অন্তভ্ুক্ত মযামিযাি অধ্য়ন 
(য�স যারি) জরজ্য়যাি এ�টি পুরিশ সংস্যা �ীভযাকব আরটি 
পধেরত প্কয়যাগ �কিরেি তযা বণন্যা �কিকে।

) লক্ষ্য, উক শ্য, এবং �োর্ক্ম

পুরিশ VAWG এি ব্যাপযাকি তযাকদি সংগঠকনি িক্্, উকদেশ্ এবং 
এ�টি বেৃত্ি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি মকধ্ তযািযা যে �যাজ �কি 
তযা দ্যািযা পরিচযারিত েয়। আকিযা রনরদ্ষ্টভযাকব বিকত েকি:

•  িক্্ সযামরগ্� প্ররিয়যা এবং এ�টি প্রতষ্যাকনি সব্যারধ� উকদে-
যশ্ি রবষকয় উরদ্  থযাক�। স বত, সংস্যাি মকধ্ প্রতটি �যা-
ে্রিম এবং য�স প্ররিয়যা�িণ পদকক্প যসই িকক্্ি মযাধ্কম   
প্রত�রিত েয়।

•  উকদেশ্ েি  িকক্্ি মকধ্ এ�টি রনরদ্ষ্ট প্ররিয়যাি প্যারতষ্যারন� 
উকদেশ্ক� যবযাঝযায়, যেমন জরুিী �কি পুরিশ প্রতররিয়যা বযা 
যগ্তিযাকিি পধেরত।

•  �যাে্রিম এ�টি রনরদ্ষ্ট প্সকঙ্গ এ�জন অনশুীিন�যািীি �যাজ; 
উদযােিণস্রূপ, এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাক� রনরদ্ষ্ট পরিরস্রতকত 
�ী �িকত রনকদ্শ যদওয়যা েয়।

এ�জন মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ� রবকলেষণ �কি যে �ীভযাকব আন্ততঃ-
সংেুক্ত িক্্, উকদেশ্, এবং রনরদ্ষ্ট ব্বস্যা (রসক ম) এবং 
প্রতষ্যাকনি মকধ্ অনশুীিন�যািীকদি �যাে্যাবিী সরেংসতযাি রশ�যাি 
ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি জন্ রনরচিত 
দযায়বধে থযাক�। 

�খনও �খনও, মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�িযা যদখকত পযাকিন যে 
পুরিশ তযাকদি �যাে্ সম্পযাদন �িকে নযা বযা এমন ধিকণি �যাজ 
�িকে েযা অন্ সংস্যাি জন্ উপেুক্ত। উদযােিণ স্রূপ, মধ্ 
এরশয়যাি এ�টি যদকশ, পযারিবযারি� সরেংসতযা আইন পযাশ েওয়যাি 
পিপিই, পুরিশ সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি �যাউকন্সরিং �িকত 
ব্স্ত েকয় পক়ি। অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িযাি পরিবকত্, তযািযা 

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পিযামশ্দযাতযা রেসযাকব 
�যাজ �িযাি যচষ্টযা �িরেি। এটি পুরিকশি িক্্, উকদেশ্ এবং 
�যাে্রিকমি সযাকথ  সোংঘঞ্ষ্� ঞ্ছল রবধযায় প্কয়যাজনীয় সংস্কযািগু-
রিক� প্যারতষ্যারন� রূপ যদওয়যা েকয়রেি েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি 
ব্রক্তকদি দক্ পিযামশ্দযাতযাকদি �যাকে পযাঠযাকনযা েয় েযািযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাউকন্সরিং এ প্রশরক্ত রেকিন। 

এ�টি সংস্যাি িক্্, উকদেশ্ এবং �যাে্যাবিী রিরখতভযাকব জযানযাকি 
VAWG মযামিযায় পুরিশক� তযাকদি প্রতররিয়যা জযানযাকত এবং 
পরিচযািনযা �িকত সযােযাে্ �কি। রন্রিরখত উদযােিণটিকত রিরখত 
ভযাকব অক রিয়যাি রভক যারিয়যাি এ�টি পুরিশ সংস্যাি রমশন, 
উকদেশ্ এবং �যাে্রিমক� উপস্যাপন �িযা েকয়কে:

র�েু পুরিশ সংস্যা এবং সম্প্রদযাকয়, VAWG এ�টি গুরুতি অপিযাধ 
রেসযাকব রবকবরচত েয় নযা। যেমন,পযারিবযারি� সরেংসতযা বযা যেৌন 
সরেংস ইউরনকর রনকয়যাগ অন্যান্ রবভযাকগ রনকয়যাকগি তুিনযায় �ম 
মে্যাদযাপূণ ্রেসযাকব যদখযা েয়। মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�িযা VAWG 
মযামিযা তদকন্ত অরজ্ত অরভজ্তযা, দক্তযা এবং দক্তযাি মিূ্যায়ন 
�কি VAWG মযামিযাগুরিি গুরুত্বক� আিও যজযািদযাি �িকত পযাকি 
এবং ইচ্যা�ৃতভযাকব এমন �ম�্ত্যাকদি �মজ্ীবকনি অগ্গরতি 
সুকেযাগ প্দযান �িকত পযাকি েযািযা নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 
অপিযাকধি প্রতররিয়যায় প্রত রত ও দক্তযা প্দশ্ন। সুরনরদ্ষ্ট 
পদকক্কপি মযাধ্কম VAWG এি গুরুকত্বি উপি যজযাি রদকি এই 
বযাত্যা পযাঠযাকনযা স ব েকব যে পু যানপুু ভযাকব VAWG তদন্ত �িযা 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি �যাকজি এ�টি অপরিেযাে্ উপযাদযান।

) িোরণো এবং ত

ধযািণযা এবং ত্বিগুরিি মকধ্ িকয়কে ভযাষযা, রবভযাগ, ত্বি, অনমুযান, 
দযাশ্রন� �যাঠযাকমযা এবং অন্যান্ পধেরত েযা প্রতষ্যানগুরিক� ব্বেযাি 
�কি �ম িযা র�ভযাকব মযামিযা এবং জর়িত ব্রক্তকদি সম্পক�্ রচন্তযা 
�কব, �থযা বকি এবং যিকখ তযা সংগঠিত �িকত। ধযািণযা এবং 
ত্বিগুরি অন্ সযাতটি পধেরতক� অবগত এবং প্ভযারবত �কি। 

পুরিশ রবভযাগ দ্যািযা রনেুক্ত প্রতটি নীরত বযা অনশুীিন ধযািণযা, 
ত্বি বযা অনমুযান দ্যািযা পরিচযারিত েয়। সমস্ত য�ৌজদযারি রবচযাি 

লক্ষ্য, উক শ্য এবং �োর্ক্ম  মলূ বোত্ো

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি িক্্গুরিক� এরগকয় রনকয় েযায় র� নযা 
তযা রনণয়্ �িযাি জন্ এ�টি পুরিশ সংস্যাি িক্্, রনরদ্ষ্ট অনশুীিকনি উকদেশ্, এবং পুরিকশি �যাে্�যারিতযা পিীক্যা �িযা উরচত।

• িক্্, উকদেশ্ এবং �যাে্যাবিী স্পষ্টভযাকব পুরিশক� রিরখতভযাকব জযানযাকত েকব।

•  সংস্যাি সমস্ত নীরত, অনশুীিন এবং রনকদ্শযাবিী VAWG যক্করে এি িক্্, উকদেশ্ এবং �যাকে্ি সযাকথ সংগরতপূণ ্েওয়যা উরচত
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সংস্যা প্রশক্ণ, নীরত, পধেরত এবং অন্যান্ রনকদ্শনযা প্দযাকনি জন্
যে ভযাষযা ব্বেযাি �কি যসই ভযাষযায় VAWG-এি ধযািণযা এবং 
ত্বিক� প্যারতষ্যারন� �কি যতযাকি। রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এি 
জন্ এ�টি পুরিশ রবভযাকগি মিূ ধযািণযা এবং ত্বিগুরি ‘পুরুষ ও 
নযািীকদি মকধ্ রতেযারস�ভযাকব অসম ক্মতযা সম্পক�্ি প্�যাশ’ 
রেসযাকব VAWG-এি ধযািণযাি মকধ্ রনরেত থযা�যা প্কয়যাজন।
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 এটি 

১১  জযারতসংকঘি সযাধযািণ পরিষদ, নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা রনমূক্িি রবষকয় 
জযারতসংকঘি যঘযাষণযা, যিকজযারিউশন ৪৮/১০৪, ২০ রিকস ি, ১৯৯৩। 
এরযা িক্ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে রব জকু়ি অকন� নযািী ও যমকয় রনপী়িকনি 
আন্ততঃসম্পর�্ত ধিণ (জযারত, য ণীগত �যািণ, যেৌন অরভকেযাজন, রিঙ্গ 
পরিচয়, ধম,্ অক্মতযা, অরভবযাসকনি অবস্যা এবং পরিচকয়ি অন্যা-
ন্ রদ�) দ্যািযা প্ভযারবত েয় েযা রিঙ্গ রনপী়িন এবং সরেংসতযাি প্রত 
তযাকদি দব্ুিতযা আিও বযার়িকয় যতযাকি। স�ি নযািী ও যমকয়িযা এ�ইভযাকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি েয় নযা রবধযায় সরেংসতযাি �যাে্�ি প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযাি সময় অবশ্ই যসই নযািী ও যমকয়কদি অরভজ্তযাক� রবকবচনযায় 
রনকত েকব েযািযা রনপী়িকনি আন্ততঃসম্পর�্ত ধিকণি রশ�যাি েয়।

যসই ত্বি যথক� আিযাদযা যে ত্বি বিযা েয় যে  সরেংসতযা সংগঠিত
েয় িযাগ, মযানরস� অসুস্তযা, মদ্পযান বযা অন্যান্ �যািকণি জন্। 

এই রবভযাগটিকত VAWG এি মূি �যািণগুরিি যবশ �কয়�টি 
সযাধযািণ ত্বি পিীক্যা �িযাি মযাকধ্কম এ�টি পুরিশ সংস্যাি 
নীরত ও অনুশীিকন রিঙ্গ-সংকবদনশীি ত্বিগুরিক� অন্তভ্ুক্ত 
�িযাি উপযায়গুরি রনকয় আকিযাচনযা �িযা েকয়কে৷ তযােযা়িযা, 
এখকন রবরভন্ন ধিকনি IPV-েযা রব ব্যাপী VAWG-এি সবকচকয় 
প্চরিত রূপ রেকসকব রবকবরচত- য� অন্তভ্ুক্ত �কিকে
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 - এবং 
প্রতটি ধিকনি সরেংসতযাি �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত 

১২  সযাম্প্ররত� দ্বর � গকবষণযাি তথ্ অনেুযায়ী ৩০ শতযাংশ নযািী তযাকদি 
জীবদেশযায় অন্তিঙ্গ সঙ্গীি দ্যািযা শযািীরি� বযা যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি 
েন। See: World Health Organization, ‘Violence Against 
Women:  Key Facts,’ at:  https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/violence-against-women.

 

লক্ষ্য, উক শ্য এবং �োর্ক্কমর উদোিরণ  ঞ্িক োঞ্রয়ো পঞু্লকশর অনশুীলকনর ঞ্নয়ম

অনশুীিকনি রনয়ম এি িক্্

রভক যারিয়যা পুরিশ পযারিবযারি� সরেংসতযাক� অত্ন্ত গুরুতি বকি মকন �কি এবং প্যায়ই এটি অপিযাধমিূ� আচিণ। পযারিবযারি� 
সম্পক�্ি সরেংসতযাি প্�ৃরতক� রবকশষভযাকব প্তযাি� রেসযাকব যদখযা েয় �যািণ এটি রব যাকসি অপব্বেযাি। প্যায়শই সরেংসতযাি রশ�যাি 
ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা বযা তযাকদি জীবন, বযা তযাকদি সন্তযানকদি জীবন এবং �খনও �খনও পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি জন্ রিমযাগত 
হুমর� েকয়  থযাক�৷ েখন পুরিশ পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবষকয় সেযায়তযাি জন্ আহ্যাকন সযা়িযা যদয় তখন তযািযা স্ী�যাি �কি যে 
এটি প্�ৃরতগত ভযাকব জটিি এ�টি রবষয় এবং রভ�টিমস চযার্যাি অনসুযাকি স�ি সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সযাকথ মে্যাদযা ও 
সম্যাকনি সযাকথ আচিণ �িযা উরচত। এই অনশুীিকনি িকক্্ি উকদেশ্ েি:

• স�ি পযারিবযারি� সরেংসতযাি রশ�যাি, রবকশষ �কি নযািী ও রশশুকদি রনিযাপত্যাি মযারেযা বরৃধে �রুন।

• পযারিবযারি� সরেংসতযাি চরি ভযাঙ্গযাি জন্ প্থকমই েস্তকক্প এবং বযাধযা প্দযান �রুন।

•  পযারিবযারি� সরেংসতযাি অপিযাধীকদিক� তযাকদি আচিকণি জন্ দযায়বধে �রুণ পযারিবযারি� সরেংসতযা েস্তকক্প আকদশ 
(FVIO) এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি সুিক্যা রবজ্রতি (FVSN) িঙ্ঘনসে প্কেযাজ্  যক্করে  য�ৌজদযারি চযাজ্ গঠন �িযা 
এবং স�ি রবচযাি রনরচিকতি মযাধ্কম।

•  পুরিরশ েস্তকক্কপি প্ররিয়যা চিযা�যািীন পরিবযাকিি সদস্কদি মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) �মযাকনযাি ব্বস্যা �রুণ।

•  ক্রতগ্স্ পরিবযাকিি সদস্কদি (AFMs) তযাকদি রনকজকদি বযার়িকত অথবযা যেখযাকন তযািযা থযা�কত চযায় যসখযাকন রনিযাপকদ 
থযা�যাি জন্ সেযায়তযা �রুন। 

• পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযাি যক্করে  প্রতকবদন দযারখক  উ সযারেত �রুন।

•  পযারিবযারি� সরেংসতযাি জন্ উপেুক্ত, সযামঞ্জস্পূণ,্ স্চ্ এবং জবযাবরদরেমিূ� প্রতররিয়যা এবং তদকন্তি মযাধ্কম ভযাি অন-ু
শীিন অজ্ন �রুন।

•  অন্যান্ সংস্যাি, সি�যািী এবং যবসি�যািী সংস্যাি সযাকথ  অংশীদযারিকত্ব, পযারিবযারি� সরেংসতযাি এ�টি সমরবিত প্রতররিয়যাক� 
সেযায়তযা �রুন।

সূরে: পযারিবযারি� সরেংসতযাি তদকন্তি জন্ য�যাি অ� প্্যা�টিস (২০১৯)। রভক যারিয়যা পুরিশ। 
https://www.police.vic.gov.au/sites/default/files/2019-06/Code-of-Practice-2019.pdf  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.police.vic.gov.au/sites/default/files/2019-06/Code-of-Practice-2019.pdf
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�ীভযাকব নীরত এবং রনকদ্শনযা দ্তরি �িযা যেকত পযাকি যসই 
সম্পক�্ পিযামশ্ রদকয়কে।

নোরী ও কমকয়কদর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর 
সোিোরণ ত 13

ত  ক্ষমতো এবং ঞ্নয়ন্ত্রণ আঞ্িপত্য

আমিযা ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ তক্বিি এ�টি সযাধযািণ 
আকিযাচনযা রদকয় এই রবভযাগটিি আিচনযা শুরু �িকবযা �যািণ এটি 
এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি ত্বি েযা স্যাভযারব�ভযাকবই রিঙ্গ-সংকবদন-
শীি নীরত এবং যপ্যাকরযা�কিি রদক� পরিচযারিত �কি।
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 এই ত্বিটি 
ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রকনি চযা�যা দ্যািযা রচরেযারয়ত েকয়কে (নীকচি 
েরব)। চযা�যাি অভ্ন্তিীণ যস্পযা�গুরিকত শযািীরি� এবং/অথবযা 
যেৌন সরেংসতযাি সম্খুীন েওয়যাি সময় নযািী ও যমকয়কদি দ্যািযা  
রচর ত সরেংসতযায় ব্বহৃত সযাধযািণ য�ৌশিগুরি অন্তভ্ুক্ত েকয়কে। 
েখন অপিযাধীিযা চযা�যায় অন্তভ্ুক্ত য�ৌশিসে শযািীরি� এবং/অথবযা 
যেৌন সরেংসতযা ঘরযায় বযা হুমর� যদয়, তখন অপিযাধীিযা রশ�যাকিি 
উপি ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ অজ্ন �কি।

ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ ত্বি রিঙ্গ-সংকবদনশীি �যািণ 
এটি নযািী ও যমকয়কদি উপি রনপী়িন �িযাি সময় সরেংসতযা 
এবং অন্যান্ য�ৌশি ব্বেযািক� রবকবচনযায় যনয়। �যািণ এটি 
সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি সযাকথ পিযামশ্ �কি দ্তরি 
�িযা েকয়কে, এবং এটি সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা নযািীকদি জীব-
নেযাপকনি প্�ৃত অরভজ্তযাক� প্রত�রিত �কি। ক্মতযা এবং 
রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ চযা�যা সযািযা রবক ি শত শত সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ 
অনরুদত এবং ব্বেযাি �িযা েকয়কে।

১৪  ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ ত্বিটি মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্রি রমকনকসযারযা, 
িুিথু-এ যিযাকমর � অ্যারবউজ ইন্টযািকভনশযান   যপ্যাকজ  দ্যািযা  
নযািীকদি সযাকথ অন্তিঙ্গ সঙ্গীকদি দ্যািযা ঘরযাকনযা সরেংসতযাি বযাস্তব অরভ-
জ্তযাি সম্পক�্  রবস্তযারিত আকিযাচনযাি রভরত্কত রব�যাশ িযাভ �কিরেি। 
(See Domestic Abuse Intervention Project, https://www.
theduluthmodel.org)। ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ ত্বিটি নযািীকদি 
জীবনেযাপকনি অরভজ্তযাি প্রত�িন �িযায় এবং রবরভন্ন সযামযারজ� 
যপ্ক্যাপকর এি অরভকেযাজনকেযাগ্তযাি জন্ রব জকু়ি নযািী এবং তযাকদি 
অরধপিযামশ্কদি মযাকধ্কম অনরুদত (অনিুরণত) েকয়কে এবং নযািীি প্রত 
সরেংসতযাি রবষকয় মযানবযারধ�যাি রনরচিকতি উপ�িকণ অন্তভ্ুক্ত �িযা 
েকয়কে। See e.g. CEDAW/C/GC/35, para. 19. 

েরদও ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ ত্বি এবং চযা�যা রবকশষভযাকব
গযাে্স্্ সরেংসতযাি গরতশীিতযা ব্যাখ্যা �িযাি জন্ দ্তরি �িযা 
েকয়রেি, ত্বিটি VAWG-এি অন্যান্ ধিণগুরিি সযাকথও প্যাসরঙ্গ�। 
উদযােিণস্রূপ, যেৌন সরেংসতযাি পকক্ েুরক্ত উপস্যাপকনি সময় 
প্যায়শই নযািীকদি যেৌন রনয়ন্ত্রকণ পুরুষকদি অরধ�যাকিি অনভূুরত 
প্�যাশ �কি - �যািণ যস র� �যাপ়ি পরিধযান �কিরেি,  �যািণ 
যস যনশযাগ্স্ত রেি, বযা য�বি তযাি সযাকথ যেৌন সম্প�্ �িযাি 
পুরুকষি ইচ্যাি �যািকণ। এ�ইভযাকব, ক্রত�যাি� অভ্যাস যেমন 
যমকয়কদি যেৌনযাঙ্গ য�কর য�িযা/�যারযা, বযাি্রববযাে, এবং তথযা�রথত  

সম্যান জরনত েত্যা আংরশ�ভযাকব নযািী ও যমকয়কদি যদে এবং 
যেৌনতযা রনয়ন্ত্রকণি জন্ সংঘটিত েয়।

15

য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাগুরিি দ্যািযা ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্
ত্বি গ্েণ �িযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ অনশুীিকনি রদক� পরিচযারিত 
�কি। উদযােিণস্রূপ, সরেংসতযাি এ�টি ঘরনযাক� সং�ীণভ্যাকব তদন্ত 
�িযাি পরিবকত্, চিমযান যে স�ি য�ৌশি অপিযাধী রশ�যািক� 
রনয়ন্ত্রণ �িকত ব্বেযাি �কি যস য�ৌশিসে পুরিশক� রনে্যাতকনি 
ধিণগুরি সম্পক�্ যবযাঝযাি জন্ রনকদ্শ যদওয়যা েকব। 

েস্তকক্পগুরি এই রনে্যাতকনি ধিণক� রবপে্স্ত �িকত বযা যভকঙ্গ 
য�িকত এবং দীঘ্কময়যাকদ সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তক� িক্যা 
�িযাি জন্ উপেুক্ত েকত পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, েরদ এ�জন 
�ম�্ত্যা এ�টি আরিমকণি �কি সযামযান্ আঘযাত িযাগযাি যপ্রক্কত 
প্রতররিয়যা জযানযাকত রগকয় রতরন েরদ জযানকত পযাকিন যে অপিযাধীি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ দব্ু্বেযাি �িযাি 
দীঘ্ ইরতেযাস িকয়কে এবং যস তযাক� েত্যা �িযাি হুমর� রদকয়কে, 
তযােকি পুরিশ রবভযাগ ক্রতি গুরুতি ঝঁুর� স্ী�যাি �িকব এবং 
েথযােথভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকব।

মি্যম স্তকরর ব্যোবস্োপ�কদর উঞ্েত পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর 
প্রকরোজ্য আইকনর অিীকন উপল  পদকক্ষপ ঞ্নকত ঞ্নকদ্শ কদওয়ো 
রো স বত ক্ষমতো এবং ঞ্নয়ন্ত্রকণর দীঘ্কময়োদী গঞ্তশীলতোক� 
ঞ্বপর্স্ত �রকব বো কিকঙ্গ ক�লকব। এ�টি পঞু্লশ প্রঞ্তঞ্ক্য়ো রো 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তির সরুক্ষোক� ক�্রিীিূত 
�কর তোকত অন্তি্ুতি িকত পোকর অপরোিীক� আট� �রো, এ�টি 
প্রঞ্তরক্ষোমলূ� আকদশ জোঞ্র �রো, এ�জন প্রঞ্সঞ্�উটরক� 
সপুোঞ্রশ �রো এই জন্য কর িত্যোর কমৌঞ্খ� মঞ্�ক� এ�টি 
গুরুতর অপরোি ঞ্িসোকব ঞ্বকবেনো �রো এবং অপরোিীক� তোর 
ঞ্ব োসক� ে্যোকলজি �কর এমন এ�টি পনুব্োসন োকস করোগ 
কদওয়োর সপুোঞ্রশ �রো। 

ত  ব্যঞ্তিগত মনস্তোঞ্ � সমস্যো
মযানরস� স্যাস্্ ব্যারধগুরি VAWG-এি রবশযাি সংখ্যাগরিষ্তযাি 

১৫  পঞ্চম অধ্যায়: তদন্ত, এবং পরিরশষ্ট-২ সম্যান রভরত্� সরেংসতযা / 
রনে্যাতন এবং ক্রত�যাি� অনশুীিন  যদখুন।

ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর দ্োরো ক্ষমতো 
এবং ঞ্নয়ন্ত্রণ আঞ্িপত্য ত  প্রকয়োগ �রো 

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লশ অনুশীলকনর ঞ্দক� 
পঞ্রেোঞ্লত �কর।

https://www.theduluthmodel.org
https://www.theduluthmodel.org


320 এ�যাদশ অধ্যায় 

�যািণ নয়। তযা সক্বিও, VAWG-এি প্থম রদক�ি ত্বিগুরিি মকধ্
এ�টি (এখনও অকন� সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ প্চরিত) ে’ি সরেংসতযা 
মযানরস� অসুস্তযাি �যািকণ বযা অ্যািক�যােি বযা যাগ অপব্বেযাকিি 
�যািকণ ঘকর।
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এই তক্বিি প্বক্তযািযা রব যাস �কিন যে ব্যঞ্তিগত রচর� সযা, 
মযানরস� ওষুধ বযা িযাসযায়রন� রনভ্িতযা রচর� সযাি মযাধ্কম 
VAWG এি অপিযাধ বযাধযাগ্স্ত  েকত পযাকি। েরদ এ�টি য�ৌজদযারি 
রবচযাি সংস্যা এই ত্বিটি গ্েণ �কি তযােকি এি সযাধযািণ প্রতররি-
য়যাগুরিি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত  থযা�কব অপিযাধীি রচর� সযাি সুপযারিশ 
�িযা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি মনস্তযার্বি� 
পিযামশ্ক�ি �যাকে পযাঠযাকনযা। অপিযাধীি পে্কবক্ণ তযাি রেংসযাত্� 
আচিণ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ক্রতি 
সম্ুখীন েওয়যাি ঝঁুর�ি  পে্কবক্কণি পরিবকত্ ওষুকধি পিীক্যা 
এবং রচর� সযাি সুপযারিশগুরি অনসুিণ �িযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে 
�িকব।

গকবষণযায় যদখযা যগকে যে েরদও র�েু পুরুকষি- েযািযা আইরপরভি 
সযাকথ জর়িত- মযানরস� অসুস্তযা িকয়কে, তকব মযানরস� অসুস্তযাি 
�যািকণ ঘরনষ্ অংশীদযািকদি দ্যািযা সংগঠিত সরেংসতযাি েযাি দশ 
শতযাংকশি রনকচ।
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তযােযা়িযা, ‘ব্রক্তগত মনস্তযার্বি� সমস্যা’ ত্বিটি 
চিমযান গযাে্স্্ সরেংসতযাি জন্ সযাধযািণ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তক� রনয়ন্ত্রণ ও পরিচযািনযা �িযাি জন্ য�ৌশকিি চিমযান 
ব্বেযাকিি জন্ দযায়ী নয়। 

রঞ্দ মি্যম স্তকরর ব্যোবস্োপ�রো স্ী�োর �করন কর স্তন্ত্র 
�ম্�ত্ো বো সংস্ো এই ঞ্ব োস কথক� �োজ �রকছ কর কবঞ্শরিোগ 
VAWG এর ঘটনো মোনঞ্স� অসসু্তোর �োরকণ িয় তোিকল 
কবঞ্শর িোগ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো 
সঞ্িংসতোর কর অঞ্ি তো অজ্ন �করকছ তোর প্রঞ্ত আরও 
িোল প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত ঞ্বদ্যমোন নীঞ্ত, কপ্রোকটো�ল, এবং 
অনশুীলনগুঞ্লর সংকশোিকনর প্রকয়োজন িকব। স্োনীয় স দো-
কয়র মকি্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর জীবকনর 
অঞ্ি তোক� আরও িোলিোকব কবোঝোর জন্য তোকদর সোকথ 
পরোমশ্ �রো গুরুত্বপণ্ূ। 

ত  সম্পক�্র সমস্যো
অন্িযা রব যাস �কি যে VAWG (রবকশষ �কি IPV) দব্ুি
যেযাগযাকেযাগ দক্তযা এবং পযািস্পরি� ধেযাি অভযাব যথক� সংগঠিত 

১৬  The Advocates for Human Rights, ‘Theories of Violence,’, at: 
http://www.stopvaw.org/theories_of_violence

১৭  Barbara J. Hart and Andrew R. Klein, ‘Practical Implications 
of Current Intimate Partner Violence Research for Victim 
Advocates and Service Providers,’ December 2013, 12, at: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/244348.pdf

েয় এবং একত উভয় অংশীদযািই যদযাষী। েরদ এই ত্বিটি এ�টি 
য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যা দ্যািযা গৃেীত েয়, তযােকি পুরিশ সুপযারিশ 
�িকত পযাকি যে সরেংসতযাি রশ�যাি এবং অপিযাধী দম্পরতকদি 
জন্ রনধ্যারিত �যাউকন্সরিং বযা মধ্স্তযায় যেযাগদযান �িকত পযাকি, 
অথবযা - এমনর� আিও খযািযাপ - পিযামশ্ রদকত পযাকি যে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী তযাি আচিণ পরিবত্ন �কি 
সযামযারজ�/সযাংসৃ্করত� প্ত্যাশযাি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্এ�জন ‘ভযাকিযা 
ী’ েকত পযাকি। পুরিশ স বত ভরবষ্  সরেংসতযাি ঝঁুর� সম্পর�্ত 
গুরুত্বপূণ ্তথ্ সংগ্ে �িকত ব্থ্ েকব এবং সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািীক� সুিক্যা যদয় এমন ব্বস্যা  গ্েন �িকব নযা। এ�ইভযাকব, 
যেৌন রনপী়িকনি যক্করে, �থযা, �যাজ বযা যপযাশযাক�ি মযাধ্কম এ�জন 
অপিযাধীি �যাকে ভুি বযাত্যা যপৌেঁযাকনযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািীকদি যদযাষযাকিযাপ �িযা েকত পযাকি। এই ত্বিটি সরেংসতযাি জন্ 
এ�টি অজেুযাত রেসযাকব �যাজ �িকত পযাকি এবং এমন অনশুীিকনি 
রদক� পরিচযারিত �িকব নযা েযা সরেংসতযাি রশ�যািক�  রনিযাপত্যা 
প্দযান �কি এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত পযাকি।

রঞ্দ মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�রো স্ী�োর �করন কর পথৃ� �ম্�ত্ো 
বো সংস্ো এই ঞ্ব োস কথক� �োজ �রকছ কর সঞ্িংসতো সম্প�্ বো 
করোগোকরোকগর সমস্যোর �োরকণ িয়, তোিকল ঞ্বদ্যমোন নীঞ্ত, 
কপ্রোকটো�ল এবং অনশুীলনগুঞ্লকত পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর মোি্যকম 
মি্যস্তো এবং �োউক ঞ্লং এর সপুোঞ্রশ অন্তি্ুতি �রো িকব। 
কবঞ্শরিোগ সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো সঞ্িংসতোর 
কর অঞ্ি তো অজ্ন �কর তোকত আরও িোল প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত 
এই নীঞ্তগুঞ্ল বো অনশুীলনগুঞ্লর সংকশোিকনর প্রকয়োজন িকব। 
স্োনীয় স দোকয়র মকি্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্যঞ্তিকদর জীবকনর অঞ্ি তোক� আরও িোলিোকব কবোঝোর 
জন্য তোকদর সোকথ পরোমশ্ �রো গুরুত্বপণ্ূ।

ত  ঞ্িং তো এবং রোগ ব্যবস্োপনো তক র েক্
(সোইক�ল অ� িোকয়োকল  অ্যোন্ অ্যোঙ্গোর 
ম্যোকনজকমটি ঞ্থওঞ্র)
আকি�টি সযাধযািণ ত্বি েি যে অপিযাধীিযা তযাকদি িযাগ পরিচযািনযা 
�িকত বযা অরেংস উপযাকয় তযাকদি আকবগ প্�যাশ �িকত সমস্যাি । 
১৯৭০ এি দশক�, িযাতঃ যিকনযাি ওয়যা�যাি সযাইক�ি অ� ভযাকয়যাকিন্স 
ত্বি (ঞ্িং তো এবং রোগ ব্যবস্োপনো তক র েক্) আরব যাি 
�কিরেকিন, যেখযাকন রতরন দযারব �কিরেকিন যে আপরত্জন� সম্প-
�্গুরিক� এ�টি রিমযাগত চরি দ্যািযা রচর ত �িযা েয় যেখযাকন এ�টি 
দম্পরত েযারনমনু য�জ, ‘যরনশন রবর ং’ য�জ এবং রেংসযাত্�, 
রবক যাি� পে্যায় (আবযাি অনতুতি েযারনমনু পব্ক� অনসুিণ �কি) 
এি অরভজ্তযা অজ্ন �কি।

এই তক্বিি প্বক্তযািযা রব যাস �কিন যে েরদ পুরুষিযা তযাকদি িযাগ 
শযান্ত �িযাি জন্ রুিসগুরি (সিঞ্জযামগুরি) রশখকত পযাকি তকব 
উকত্জনযা দ্তরিি পে্যাকয় IPV বযাধযাগ্স্ত েকত পযাকি। সকব্যাত্মভযাকব, 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/244348.pdf
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সরেংসতযাি এই ত্বি যথক� পরিচযারিত এ�টি য�ৌজদযারি রবচযাি 
সংস্যা সুপযারিশ �িকত পযাকি যে এ�জন ব্রক্ত সরেংসতযা ব  
�িযাি জন্ িযাগ ব্বস্যাপনযা যাকস উপরস্ত েকত পযাকিন। সবকচকয় 
খযািযাপভযাকব, এই তক্বিি অধীকন �যাজ �িযা পুরিশ �ম�্ত্যািযা  
উকত্জনযা দ্তরিি পে্যাকয় (অথবযা অপিযাধী সরেংসতযা ব্বেযাি 
�িযাি আকগ চকি যেকত ব্থ্ েওয়যাি জন্) সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািীক� যদযাষ রদকত পযাকি।

আিও অন্যান্ গকবষণযায় সরেংসতযাি চকরিি তক্বিি দ্বধতযাক� 
চ্যাকিঞ্জ �িযা েকয়কে। প্থমত,  এই ত্বিটি যে রবষয়টি 
রবকবচনযায় যনয় রন তযা েি সরেংসতযাি রশ�যাি অকন� নযািী 
�খনও ‹েযারনমুন য�জ  অনুভব �কিনরন এবং েযাি �কি 
এখযাকন সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীক� যদযাষযাকিযাপ �িযা েকয় থযাক�। 
যেকেতু ত্বিটি অনুমযান �কি যে নযািীিযা সম্পক�্ি যক্করে স্তন্ত্র 
পে্যায়গুরি অনুভব �িকব, এই ত্বিটি গ্েণ�যািী য�ৌজদযারি 
রবচযাি এবং অরধপিযামশ্�যািী  সংস্যাগুরি প্যায়শই নযািীকদি উপি 
সরেংসতযা ব  �িযাি বযা ‘যরনশন রবর ং’ পে্যায় ত্যাগ �িযাি  
দযারয়ত্ব প্দযান �কি।

18

প্�ৃতপকক্, নযািীিযা বকিরেকিন যে তযাকদি অংশীদযািকদি দ্যািযা 
সংগঠিত সরেংসতযা অপ্ত্যারশত এবং রনয়ন্ত্রণ �িযা অস ব। তযাি 
পকিও, অপিযাধীিযা তযাকদি অংশীদযািকদি উপি রনয়ন্ত্রণ প্কয়যাগ 
�িযাি জন্ যে অন্যান্ য�ৌশিগুরি ব্বেযাি �কি যসগুরি সরেংসতযা 
তক্বিি চরি দ্যািযা ব্যাখ্যা �িযা েয়রন।

এ�ইভযাকব, তক্বিি প্বক্তযািযা অপিযাধীকদি ‹িযাগ ব্বস্যাপনযা সমস্যা  
আকে বকি ব্যাখ্যা �িকিও যে রবষয়টি ব্যাখ্যা �িকত ব্থ্ েকয়কেন 
যসটি েি য�ন এ�জন অপিযাধী তযাি সঙ্গী েযা়িযা অন্ মযানকুষি 
রবরুকধে সরেংসতযা ঘরযাকনযা যথক� রবিত থযা�কত পযাকি - উদযােি-

১৮  Leigh Goodmark, ‘Reframing Domestic Violence Law and 
Policy: An Anti-Essentialist Proposal,’ Journal of Law and 
Policy, Vol. 31:39, 2009, 42, at: https://openscholarship.
wustl.edu/law_journal_law_policy/vol31/iss1/4/

ণস্রূপ, এ�জন বকসি রবরুকধে রেরন তযাি সযাকথ অন্যায় আচিণ 
�কিন।

রঞ্দ মি্যম স্তকরর ব্যবস্োপ�রো স্ী�োর �করন কর স্তন্ত্র �ম্�ত্ো 
বো সংস্ো এই ঞ্ব োস কথক� �োজ �রকছ কর সঞ্িংসতো এ�টি 
রোকগর সমস্যো দ্োরো সষৃ্ট িয়, তোিকল কবঞ্শরিোগ সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো সঞ্িংসতোর কর অঞ্ি তো অজ্ন 
�কর তোকত আরও িোল প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত এই নীঞ্তগুঞ্ল বো 
অনশুীলনগুঞ্লর সংকশোিকনর প্রকয়োজন িকব। স্োনীয় স দো-
কয়র মকি্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর জীবকনর 
অঞ্ি তোক� আরও িোলিোকব কবোঝোর জন্য তোকদর সোকথ 
পরোমশ্ �রো গুরুত্বপণ্ূ।

ক�োন ত  বত্মোকন আপনোর প্রঞ্তষ্োকনর 
�োর্ক্মক� পঞ্রেোঞ্লত �রকছ

মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি পিীক্যা �িযা উরচত যে য�যান 
ত্বিগুরি বত্মযাকন তযাকদি রনজস্ প্রতষ্যাকন VAWG-এি প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযাি যক্করে ব্বহৃত েকচ্। VAWG বণন্যা �িকত য�যান 
ভযাষযা ব্বেযাি �িযা েকচ্? সংস্যাি বত্মযান অনশুীিন দ্যািযা য�যান 
মকনযাভযাব সমরথ্ত েকচ্? সরেংসতযাি জন্ ‘অজেুযাত’ গ্েণ �িযা 
েয় র�, েরদ থযাক�?

েরদ ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ/আরধপত্ ত্বিটি ইকতযামকধ্ই সংস্যাি 
�যাকজি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত নযা েকয় থযাক�, তকব মধ্ম স্তকিি ব্ব-
স্যাপ�িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি জীবকনি বযাস্তব 
অরভজ্তযা সম্পক�্ আিও রশকখ এই ত্বিটিক� তযাকদি সংস্যাি 
�যাকজি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত �িকত শুরু �িকত পযাকিন। এ�টি ভযাি 
প্থম পদকক্প েি স্যানীয় নযািী সংস্যাি সযাকথ অংশীদযারিত্ব দ্তরি 
�িযা েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি সযাকথ িক্্ দি 
আকিযাচনযায় (য�যা�যাস প) অংশগ্েণ �িযা েযায় েযা তযাকদিক� 
সম্প্রদযাকয় সযাধযািণত ব্বহৃত শরক্ত এবং রনয়ন্ত্রণ য�ৌশি সম্পক�্ 
অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান �িকত পযাকি।

অন্তরঙ্গ অংশীদোরকদর মোকি্যকম সংগঠিত সঞ্িংসতোর িরন

রব ব্যাপী সরেংসতযাি সবকচকয় প্চরিত ধিণগুরিি মকধ্ এ�টি েি 
অন্তিঙ্গ অংশীদযাি মযাকধ্কম সংগঠিত সরেংসতযা। পুরিশ রবভযাকগি 
�যাজক� চযারিত �িযা ঘরনষ্ অংশীদযাি সরেংসতযা সম্পক�্ ধযািণযা 
এবং ত্বিগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি প্রত  �ম�্ত্যা-
যদি  প্রতররিয়যা এবং অপিযাধীকদি পরিণরতক� প্ভযারবত �িকব। 
উদযােিণস্রূপ, র�েু সম্প্রদযায় আইরপরভ আইন এবং নীরতগুরি 
গ্েণ �কিকে রবধযায় �ম�্ত্যাকদি এই ধিকনি সমস্ত ঘরনযাি সযাকথ 
এ�ইভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত েকব। এই ধিকনি নীরতি অন্তরন্রেত 
‹ত্বি  েি যে বযার়িকত বযা অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি মকধ্ ঘকর েযাওয়যা 
সমস্ত সরেংসতযাি এ�ই উকদেশ্ এবং প্ভযাব িকয়কে।

https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol31/iss1/4/
https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol31/iss1/4/
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গকবষণযায় যদখযা যগকে যে আইরপরভ প্যায়ই এ�টি পুনিযাবতৃ্
অপিযাধ যেখযাকন এ�জন অংশীদযাি তযাি সঙ্গীক� দীঘ্ সমকয়ি জন্ 

রনয়ন্ত্রণ �িযাি  অরভপ্যাকয় আরধপকত্ রবস্তযাকিি য�ৌশি ব্বেযাি 
�কি।

19

তযাি সঙ্গীও প্রতররিয়যা বযা প্রতকশযাকধি জন্ সরেংসতযা 
ব্বেযাি �িকত পযাকি। যে নীরতকত চিমযান সরেংসতযাি জন্ 
এ�জন অপিযাধীি এ�ই পরিণরত রনরচিত �িকত েয় এবং এ�জন 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যে মযাকঝ মযাকঝ আত্িক্যাি 
জন্ সরেংসতযা ব্বেযাি �কি যসই নীরতি মযাধ্কম �যাে্�িভযাকব 
অপব্বেযাকিি ধিণক� যশষ �িযা েযাকব নযা। ঘরনষ্ অংশীদযাি 
সরেংসতযাি এ�টি �যাে্�ি প্রতররিয়যাি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
বঝুকত েকব য� �যাি �ী ক্রত �িকে এবং �ী প্ভযাব য�িকে। 
তযাকদি বঝুকত েকব য� সবকচকয় রবপ ন� আি য� সবকচকয় ভয় 
পযায়।

আইরপরভ-যত েথযােথভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিশ �ম�্ত্যা-
যদি সযােযাে্ �িযাি জন্, মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�িযা অন্তিঙ্গ 
অংশীদযাকিি মযাধ্কম পযারিবযারি� সরেংসতযাি রন্রিরখত রবভযাগগুরি 
সনযাক্ত �িযাি জন্ �ম�্ত্যাকদি ক্মতযা প্দযান �িকত পযাকি। এি 
মকধ্ অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযা, প্-
রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা, এবং জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রকণি সযাকথ সম্প�্েীন 
সরেংসতযা। নীকচি ‹রনয়ম ও প্রবধযান  এবং ‹প্শযাসরন� অনশুীিন  
রবভযাকগ যেমনটি  আিও রবশদভযাকব আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, পুরিশ 
সংস্যাগুরি এমন নীরত দ্তরি �িকত পযাকি েযা �ম�্ত্যাকদিক� প্রতটি 
ধিকনি সরেংসতযা সনযাক্ত �িকত এবং েথযােথভযাকব প্রতররিয়যা 
জযানযাকত রনকদ্শ যদয়।

জবরদঞ্স্ত ঞ্নয়ন্ত্রণমলূ� সঞ্িংসতো এবং ঞ্নর্োতন িল 

এ�জন অন্তিঙ্গ অংশীদযাকিি উপি আরধপকত্ি সম্প�্ স্যাপন 
এবং বজযায় িযাখযাি জন্ ভয় যদখযাকনযা, জবিদরস্ত এবং সরেংসতযাি 
চিমযান ধিণেুক্ত ব্বেযাি, যসইসযাকথ রনয়ন্ত্রকণি অন্যান্ য�ৌশি।

যে স�ি অপিযাধীিযা যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রণ�যািী সরেংসতযা ব্বেযাি 

১৯  Evan Stark, ‘Re-presenting Battered Women: Coercive 
Control and the Defense of Liberty,’ Violence Against Women: 
Complex Realities and New Issues in a Changing World, Les 
Presses de l’Université du Québec: 2012

�কি তযািযা রব যাস �কি যে তযািযা তযাকদি সঙ্গী এবং সন্তযানকদি 
�ম,্ রচন্তযাভযাবনযা এবং আচিণ রনয়ন্ত্রণ �িযাি ক্মতযাি অরধ�যািী। 
জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযা এবং  রনে্যাতনক� শযািীরি� 
সরেংসতযা, যেৌন সরেংসতযা এবং আরধপত্ রবস্তযাি এবং অবমযান-
নযা�ি আচিণ দ্যািযা আিযাদযা �িযা েয়। এটি সরেংসতযাি রশ�যাি 
ব্রক্তি মকধ্ ভয় দ্তরি �কি এবং অপিযাধী এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি মকধ্ এ�টি উকলেখকেযাগ্ শরক্তি 
ব্বধযান দ্তরি �কি। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি এই 
ধিকনি সম্পক�্ি যক্করে স্যাধীনতযা �ম বযা যনই এবং প্যায়শই যস 
রনকজক�  রনে্যাতকনি জযাকি আরক� িযাখযাি মকতযা অনভূুরত প্�যাশ 
�কি। আরধপত্ রবস্তযাি েয় েখন এ�জন ব্রক্ত ক্রতি ভকয় 
অকন্ি রনয়ন্ত্রকণ থযা�কত শুরু �কি, তযা অথ্ননরত�, শযািীরি�, 
যেৌন এবং/অথবযা মযানরস� যে ধিকণি রনয়ন্ত্রণই যেযা� নযা য�ন।

এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত জবিদরস্ত রনয়ন্ত্র-
ণমিূ� সরেংসতযাি সম্খুীন েকচ্ র�নযা তযা শনযাক্ত �িযাি জন্, 
এ�জন পুরিশ  �ম�্ত্যাক� অবশ্ই রনে্যাতকনি ধিণটি তদন্ত 
�িকত েকব - শুধুমযারে যসই ঘরনযাি জন্ নয় যেটি পুরিশ �ম�্ত্যা 
প্রতররিয়যা জযানযাকচ্ন। 

পুরিশ এবং য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি এ�টি �যাে্�ি প্রতররিয়যা 
শুধুমযারে সরেংসতযাি তযা ক্রণ� ঘরনযাি প্রতররিয়যাই নয়; এটিি 
মযাধ্কম অবশ্ই রনে্যাতকনি চিমযান ধিণ বযাধযাগ্স্ত �িকত েকব - 
উদযােিণস্রূপ, সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি জন্ চিমযান সুিক্যা 
প্দযান �িযাি সযাকথ সযাকথ অপিযাধীক� পুনব্যাসন �মসূ্রচি মযাধ্কম 
তযাি রব যাস এবং আচিণ পরিবত্ন �িযাি সুকেযাগ �কি যদওয়যা। 

প্রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা আইনগত এবং যবআইরন উভয় শরক্তি 
ব্বেযািক� অন্তভ্ুক্ত �কি, েযা সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত অপিযাধীি 
জবিদরস্তমিূ� এবং রনয়ন্ত্রণ য�ৌশকিি ব্বেযাি রনয়ন্ত্রণ �িকত বযা 
নযািী রেসযাকব তযাকদি রবরুকধে অন্ পুরুষকদি সরেংসতযাি প্রতররিয়যা 
জযানযাকত ব্বেযাি �কি।

যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি যবরশিভযাগ 
রশ�যািিযা সরেংসতযা অবি ন �িযাি আকগ রনকজকদি িক্যা �িযাি 
যচষ্টযা �িকত এবং রনপী়িন প্রতকিযাধ �িযাি জন্ অন্যান্ অকন� 
য�ৌশি ব্বেযাি �কি। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা 
প্যায়শই পরিবযাি এবং ব ু কদি �যাকে আকবদন �িকব, অপিযাধীি 
সযাকথ আকিযাচনযা �িযাি যচষ্টযা �িকব, অপিযাধীক� স ষ্ট �িকব, 
অথবযা এই ধিকনি আইরপরভ অবি ন �িযাি আকগ তযাকদি যথক� 
আিযাদযা েকব।

রখন উিয় অংশীদোর এ�টি ঘটনোর সময় সঞ্িংসতো ব্যবিোর 
�কর, তখন পঞু্লশ �ম্�ত্োকদর ঞ্ন ঞ্লঞ্খত ঞ্নকদ্শগুঞ্ল প্রদোন 
�রো উঞ্েত

    প্রঞ্তটি িরকণর অন্তরঙ্গ অংশীদোরকদর মোি্যকম 
সংগঠিত সঞ্িংসতোর জন্য আলোদো প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 

প্রকয়োজন। পঞু্লশ সঠি� এবং পু োনপুু  তদকন্তর 
মোি্যকম এ�টি ঞ্ি  প্রঞ্তঞ্ক্য়োয় অবদোন 

রোখকত পোকর।
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•  এ�টি পক্ আত্িক্যায় �যাজ �কিকে র�নযা তযা রনধ্যািণ �রুন, 
এবং 

•  সরেংসতযাি যপ্ক্যাপর যবযাঝযাি জন্ যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রণমিূ� 
সরেংসতযাি ইরতেযাস এবং অন্যান্ য�ৌশি সম্পক�্ দিগুরিক� 
প্  �রুন। 

েরদ এ�টি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ এ�ই পরিণরত প্কয়যাগ �কি- েযািযা প্-
রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা ব্বেযাি �কিকে যেভযাকব এটি জবিদরস্ত 
রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযাি অপিযাধীকদি জন্ ব্বেযাি �িযা েয়- 
তযােকি এটি চিমযান রনে্যাতন ব  �িকত ব্থ্ েকব, এবং ক্রতি 
ঝঁুর�কত থযা�যা ব্রক্তকদি রনে্যাতকনি প্রতকবদন দযারখি �িযাক� 
রনরু সযারেত �িকব।

রবপিীতভযাকব, পুরিশ �ম�্ত্যািযা েযািযা এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত �খন প্রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা ব্বেযাি �িকে 
তযা শনযাক্ত �িকত সক্ম তযািযা তযাক� সেযায়তযা এবং পরিকষবযা 
প্দযান�যািী নযািী সংস্যাগুরিি মকতযা সংস্যাগুরিি সযাকথ সংকেযাগ �িকত 
পযাকি। র�েু সম্প্রদযায় নযািীকদি জন্ রব�ল্প সযাজযা প্দযাকনি �মসূ্রচ 
চযাি ু�কিকে, েযা প্রতকিযাধমিূ� সরেংসতযাি জন্ যজকিি সযাজযা 
যভযাগ �িযাি পরিবকত্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
যসবযা যপকত এবং রবকশষ যাকস যেযাগদযাকনি অনমুরত যদয়।

20

জবরদঞ্স্ত ঞ্নয়ন্ত্রকণর সোকথ সঞ্িংসতো সম্পঞ্�্ত নয় এই িোরনোটি 
এ�জন অন্তিঙ্গ অংশীদযাি দ্যািযা অকন্ি রবরুকধে ব্বেযাি �িযা 
েয় এবং এটি জবিদরস্তমিূ� রনয়ন্ত্রণ প্কয়যাকগি এ�টি চিমযান 
প্কচষ্টযা নয়, বযা জবিদরস্তমিূ� রনয়ন্ত্রকণি প্রতররিয়যাও নয়। এটি 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি অন্যান্ স�ি �যাজক� অন্তভ্ুক্ত �কি এবং 
একত রনক্যাক্ত রবষয়গুরি অন্তভ্ুক্ত িকয়কে:

• পঞ্রঞ্স্ঞ্তগত সঞ্িংসতো, যেখযাকন এ� বযা উভয় পক্ই সরেংসতযা 
ব্বেযাি �কি, র�  এটি জবিদরস্ত এবং ভয় যদখযাকনযাি চিমযান 
ধিকণি অংশ নয়।

• আকবগজঞ্নত সঞ্িংসতো, যেখযাকন আকবকগর সমযারতি বযা রনয়ন্ত্র-
ণমিূ� সরেংসতযাক� যশষ �িকব (মযানরস� অসুস্তযা, মযাদ� ও 
অ্যািক�যােি আসরক্ত র�  জবিদরস্ত এবং সঙ্গীি �যাকঁদ য�িযা, 
মরস্তক ি ক্রত �িযাি ধিণ েযা়িযা)।

২০  উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে রমকনকসযারযাি িুিকুথ, রসরসআি নযািীকদি প্-
রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা ব্বেযাকিি জন্ এ�টি রভন্ন পধেরত দ্তরি �কিকে। 
নযািীিযা এমন এ�টি যাকস যেযাগ রদকত পযাকি েযাি এমন এ�টি পযাঠ্রিম 
ব্বেযাি �কি যেটি  রবকশষত যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযা প্রত-
যিযাকধ নযািীকদি সরেংসতযাি ব্বেযািক� যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ পরি�ল্পনযা 
�িযা েকয়কে। See Pence, Connelly, and Scaia, ‘Turning Points:  
A Nonviolence Curriculum for Women.’

• অনোেোর, সযামযারজ� শৃ িযা ভযাঙ্গকনি সযাকথ জর়িত সরেংসতযা। 
উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে েতযাশযাগ্স্ত সযামযারজ� পরিরস্রতকত 
(যেমন েুধে, প্যা�ৃরত� দকুে্যাগ এবং শিণযাথ  রশরবকি) অংশী-
দযািকদি দ্যািযা ধষ্ণ এবং রনে্যাতকনি মযারেযা বরৃধে।

সরেংসতযা েি প্যায় সবসময়ই �যাউক� রনয়ন্ত্রণ �িযাি প্কচষ্টযা, তকব 
এটি সব্দযা রনয়ন্ত্রণ বযা আরধপকত্ি সম্প�্ স্যাপকনি প্কচষ্টযা নয়। 
�খনও �খনও সরেংসতযা এ�টি খুব রনরদ্ষ্ট পরিরস্রত রনয়ন্ত্রণ 
�িকত ব্বহৃত েয় (এ�জন অংশীদযাকিি মদ্পযান, পরিবযাকি 
অবদযান িযাখকত অস্ী�যাি �িযা, অসকন্তযাষজন� অরভভযাব�ত্ব)।

এই ধিকনি সরেংসতযাি প্কত্�টিকত - েরদও জবিদরস্ত রনয়ন্ত্র-
ণমিূ� সরেংসতযাি তুিনযায় রবিি - এ�টি রভন্ন প্রতররিয়যা 
প্কয়যাজন। উদযােিণস্রূপ, মযাদ� বযা অ্যািক�যােি আসরক্ত দ্যািযা 
সৃষ্ট যিযাগগত সরেংসতযা এ�টি রচর� সযা �মসূ্রচি মযাধ্কম সমযাধযান 
�িযা যেকত পযাকি, েরদ অপিযাধী আরধপকত্ি চিমযান য�ৌশি 
ব্বেযাি নযা �কি। সরেংসতযাি মিূ �যািণ রনণয়্ �িযাি জন্ 
পুরিশক� জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণ�যািী আচিকণি ইরতেযাস, যসইসযাকথ 
মযাদ� বযা অ্যািক�যােি অপব্বেযাকিি ইরতেযাস সম্পক�্ তথ্ সংগ্ে 
�িযাি রনকদ্শ যদওয়যা উরচত।



325 এ�যাদশ অধ্যায় 

) ঞ্বঞ্ি এবং প্রঞ্বিোন

রবরধ ও প্রবধযাকনি মকধ্ িকয়কে আইন, প্শযাসরন� প্রবধযান, 
নীরত, যপ্যাকরযা�ি এবং সংস্যাি রনকদ্শযাবিী েযা য�ৌজদযারি রবচযাি 
সংস্যাগুরিক� অনসুিণ �িকত েকব �যািণ তযািযা VAWG প্রতকিযাধ, 
তদন্ত এবং প্রতররিয়যা জযানযাকত �যাজ �কি। রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশং এি মিূ বযাত্যা প্চযাি �কি র�নযা তযা রনধ্যািণ �িযাি জন্ 
রবরধ এবং প্রবধযানগুরি অবশ্ই রবকলেষণ �িযা উরচত।

প্রতটি রবরধ, প্রবধযান, নীরত বযা যপ্যাকরযা�কিি এ�টি উকদেশ্ 
আকে। রিঙ্গ-সংকবদনশীি রবরধ ও প্রবধযাকনি িক্্ েি সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তকদি  রনিযাপত্যা রনরচিত �িযা এবং সরেংসতযাি জন্ 
অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িযা। ঘরনষ্ভযাকব পিীক্যা �িযাি পি যদখযা 
েযায় যে র�েু নীরতি িক্্ েকচ্ এ�টি সংস্যাি দক্তযা বরৃধে �িযা, 
র�  যসই নীরতগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
িক্যা �িকত বযা অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত খুব �মই �যাজ 
�কি এবং প্�ৃতপকক্ এই িক্্গুরিক� অবমিূ্যায়ন �িকত পযাকি।

উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে রব ব্যাপী, অকন� সম্প্রদযায় এ�টি 
নীরত পরিবত্ন �িযাি জন্ সংগঠিত েকয়কে েযাি �কি অকন� 
নযািীক� যগ্�তযাি �িযা েকয়কে েযািযা যজযািপূব্� রনয়ন্ত্রণমিূ� 
সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়রেি। েখন আইন বযা নীরতকত েযামিযাি 
ঘরনযাস্কি যগ্তিযাকিি বযাধ্বযাধ�তযা থযাক�, তখন প্যায়ই সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তকদি যগ্তিযাি �িযা েয়। রবরভন্ন গকবষণযায় যদখযা যগকে 
যে যগ্তিযাি েওয়যা অকন� নযািী আত্িক্যায় �যাজ �কিকে, এমনর� 

েযািযা প্রতকিযাধমিূ� সরেংসতযা ব্বেযাি �কিরেি তযািযা প্ধযান 
আরিমণ�যািী নয়। নতুন নীরতগুরি প্কয়যাগ �িযা যেকত পযাকি েযাকত 
�ম�্ত্যাকদি মকধ্ ‹আত্িক্যাি সং�ল্প  দ্তরি �িকত েকব এবং 
আত্িক্যাি জন্ েযািযা সরেংসতযা ব্বেযাত �িকব তযাকদিক� যগ্তিযাি 
�িযা এ়িযাকত েকব। নীরতগুরি  �ম�্ত্যাকদি এই মকম ্রনকদ্শ রদকত 
পযাকি যে �ীভযাকব এ�টি পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযায় প্ধযান 
আরিমণ�যািীক� রচর ত �িকত েয় এবং শুধুমযারে যসই ব্রক্তক� 
যগ্তিযাি �িযাি রনকদ্শ রদকত পযাকি।

র�েু নীরত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং অপিযাধীি 
মকধ্ শরক্তি গরতশীিতযাক� শরক্তশযািী �িকত পযাকি বযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি সরেংসতযাি জন্ দযায়বধেতযা 
চযারপকয় রদকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে অকন� যদকশি 
আইন পুরিশ বযা আদযািতক� সুিক্যা আকদশ জযারি �িযাি অনমুরত 
যদয় নযা েযাকত অপিযাধীক� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িকত বযাধযা যদয়। 

এই ধিকনি আইন এবং নীরতগুরি রিঙ্গ-সংকবদনশীি নয়, �যািণ 
এই আইন এি আওতযায় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� 
এ�টি রস্রতশীি বযার়ি (তযাি রনকজি এবং তযাি সন্তযানকদি জন্) 
এবং সরেংসতযা যথক� সুিক্যাি মকধ্ এ�টিক� যবকে রনকত েয়। 
এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি নীরত পুরিশক� এমনভযাকব সরেংসতযাি 
প্রতররিয়যা জযানযাকত রনকদ্শ যদয় েযা িযাকষ্ট্রি (অপিযাধীি সরেংসতযা 
যিযাধ �িযাি জন্) এবং অপিযাধীি প্রত (তযাি আচিণ পরিবত্ন 
�িকত) জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি দযারয়ত্ব েস্তযান্তি �কি।

পরিচযািনযাি �মযাকন্ি দযারয়ত্বসে মধ্ম স্তকিি পরিচযাি�িযা  
VAWG-এি য�ৌজদযারি এবং যদওয়যানী আইকনি উপি রনকজকদি 
সীরমত প্ভযাব বযা এমনর� তযাকদি রনজস্ য�ৌজদযারি রবচযাি 
সংস্যাগুরিি নীরতি উপি সীরমত প্ভযাব রেসযাকব যদখকত পযাকিন। 
েযাইকেযা�, মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপরিযা পুরিরশং এ এই ধিকনি রবরধ ও 
প্রবধযাকনি ব্বেযারি� প্ভযাব যবযাঝযাি জন্ এ�টি অনন্ অবস্যাকন 

িোরণো এবং ত  মলূ বোত্ো

•  ধযািণযা এবং ত্বিগুরি পুরিশ সংস্যাগুরিি দ্যািযা ব্বহৃত 
নীরত, অনশুীিন, রনকদ্শযাবিী এবং ভযাষযাক� আ�ৃরত 
প্দযান যদয়;

•  রিঙ্গ-সংকবদনশীি ত্বিগুরি স্ী�যাি �কি যে যবরশিভযাগ 
VAWG এি ঘরনযা ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রকণি এ�টি অন-ু
শীিন েযা অন্যান্ প্ভযাবশযািী য�ৌশি দ্যািযা শরক্তশযািী 
�িযা েয়;

•  আইরপরভ-ি যক্করে পুরিকশি তদকন্তি মকধ্ পযাথ্�্ �িযা 
উরচত: জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযা, প্রতকিযাধমিূ� 
সরেংসতযা, এবং জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রকণি সযাকথ সম্প�্েীন 
সরেংসতযা;

•  মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি বত্মযান ত্বিগুরি পিীক্যা 
�িযা উরচত এবং নীকচ আকিযাচনযা �িযা অন্ সযাতটি 
পধেরতি প্রতটিি সযাকথ রিঙ্গ-সংকবদনশীি ত্বিগুরিক� 
তুিনযা �িযা উরচত।
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থযাক�। তযােযা়িযা, তযািযা VAWG প্রতকিযাধ এবং প্রতররিয়যা জযানযাকত
রবরধ ও প্রবধযাকনি �যাে্�যারিতযা রবকলেষকণ অন্যান্ অনশুীিন�যা-
িীকদি (পুরিশ, প্কবশন অর�সযাি এবং রভ�টিম/সযািভযাইভযাি 
অ্যািকভযাক�র সে) সযাকথ সমবিয় �িযাি জন্ অনন্ অবস্যান 
�িকে। রসধেযান্ত গ্েণ�যািীিযা নীরত রনধ্যািকণ মধ্ম স্তকিি ব্বস্যা-
প�কদি অন্তভ্ুক্ত �িকত পযাকিন এবং তযাকদি অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত।

) প্রশোসঞ্ন� অনশুীলন

প্শযাসরন� অনশুীিকনি মকধ্ সমস্ত পধেরত অন্তভ্ুক্ত থযাক� যেগুরি
এ�টি সংস্যা পুরিশ �ীভযাকব তযাি নীরত, আইন, প্রবধযান এবং আকদশ 
পযািন �কি তযা প্রমত�িকণি জন্ ব্বেযাি �কি। যবরশিভযাগ 
প্শযাসরন� প্ররিয়যায় পযাকঠ্ি ব্বেযাি জর়িত, যেমন ীরনং �ম,্ 
মযামিযা ি কমকন্টশন �ম,্ ম্যারট্সে, রনকদ্রশ�যা, রিকপযার্ যিখযাি 
�ম্্ যার, িযাউটিং রনকদ্শযাবিী এবং যপ্যাকরযা�ি এবং অনশুীিন�যািীিযা 
‹�যাগজপরে  রেসযাকব েযা উকলেখ �কি তযাি অন্যান্ উদযােিণ। রবরধ 
ও প্রবধযান েি আকদশ আি প্শযাসরন� প্ররিয়যাগুরি েি পুরিশ 
র�ভযাকব যসই আকদশগুরি পযািন �িকব তযাি রনকদ্শযাবিী।

মযামিযা ব্বস্যাপনযাি উপি েযারন্ত্র� রনকদ্শযাবিীি পযাশযাপযারশ, নযািী 
এবং যমকয়কদি প্�ৃত অরভজ্তযা এবং রনিযাপত্যাি প্কয়যাজনক� 
য�ন্দ্রীভূত �কি বযা প্যারন্ত� �কি প্শযাসরন� প্ররিয়যাগুরি ধযািণযাগত 
রভরত্ রেকসকব �যাজ �কি। এ�টি পুরিশ রিকপযার্ �ম,্ এ�টি ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন প্ যাবিী, এবং এ�টি প্মযাণ সংগ্কেি যচ�রি  েি 
প্শযাসরন� অনশুীিকনি উদযােিণ েযা মযামিযাগুরি সম্পক�্ রচন্তযাভযাবনযা 
এবং �যাজ �িযাি উপযায়গুরি রনধ্যািণ �কি৷
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প্শযাসরন� অনশুীিনগুরি পুরিরশংকয়ি রিঙ্গ-সংকবদনশীি ত্বিগুরিি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ স্যাপন �িযা েযা়িযাও সেযায়তযাি জন্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তি প্যাথরম� আহ্যাকনি বযাইকিও মযামিযা প্ররিয়যা�িণক� 
প্ভযারবত �িকব। পুরিশ যে তথ্ সংগ্ে �কি তযা প্রসর�উরি, 
প্কবশন অর�সযাি, রশশু সুিক্যা �ম , রবচযাি� এবং অন্যান্িযা 
নযািী এবং তযাকদি রশশুকদি রনিযাপত্যাি রবষকয় গুরুত্বপূণ ্রসধেযান্ত 
রনকত ব্বেযাি �িকত পযাকি। �ম,্ �রম্পউরযাি র ন, মিূ্যায়ন 

২১  মযামিযা ব্বস্যাপনযাি উপি েযারন্ত্র� রনকদ্শযাবিীি পযাশযাপযারশ, নযািী এবং 
যমকয়কদি প্�ৃত অরভজ্তযা এবং রনিযাপত্যাি প্কয়যাজনক� য�ন্দ্রীভূত �কি বযা 
প্যারন্ত� �কি প্শযাসরন� প্ররিয়যাগুরি ধযািণযাগত রভরত্ রেকসকব �যাজ �কি। 
এ�টি পুরিশ রিকপযার্ �ম,্ এ�টি ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ যাবিী, এবং এ�টি 
প্মযাণ সংগ্কেি যচ�রি  েি প্শযাসরন� অনশুীিকনি উদযােিণ েযা মযামিযা-
গুরি সম্পক�্ রচন্তযাভযাবনযা এবং �যাজ �িযাি উপযায়গুরি রনধ্যািণ �কি৷

ঞ্বঞ্ি ও প্রঞ্বিোন  মলূ বোত্ো

•  রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংক� সমথ্ন �িযাি জন্ রবরধ 
এবং প্রবধযান দ্তরি বযা পরিবত্ন �িযা যেকত পযাকি;

•  রবরধ ও প্রবধযানগুরিক� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাক� 
য�ন্দ্রীভূত �িযা উরচত এবং সরেংসতযাি বযাস্তব অরভ-
জ্তযা সম্পক�্  জযানযাি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি পিযামশ্ �িযা উরচত। রবরধ/রবধযান দ্তরি বযা 
সংকশযাধকনি যক্করেও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি পিযামশ্ অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত;

•  রবদ্মযান রবরধ ও প্রবধযাকনি �যাে্�যারিতযা মিূ্যায়কনি 
জন্ য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায় অন্কদি সযাকথ সমবিয় 
�িযাি জন্ মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�িযা অনন্ অবস্যান 
�কি।

প্রশোসঞ্ন� অনশুীলকন পঞ্রবত্কনর উদোিরণ  জঞ্জ্য়ো

এ�টি সযাধযািণ প্শযাসরন� অনশুীিন েি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি ব্বেযাি �িযাি জন্ এ�টি ঝঁুর� মিূ্যায়ন রুিস (সিঞ্জযাম) 
দ্তরি �িযা। জরজ্য়যায়, য যাবযাি িযাইরস �ি উইকমন পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সযাকথ �যাজ �কিকে এ�টি নতুন ঝঁুর� মিূ্যায়ন দ্তরি 
�িকত েযাকত স�ি �ম�্ত্যাকদি আইরপরভ মযামিযায় ঝঁুর�ি �যািণ এবং জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণমিূ� সরেংসতযাি প্মযাণ সনযাক্ত �িকত 
সেযায়তযা �িযা েযায়। স্যানীয় সম্প্রদযাকয় আইরপরভি গরতশীিতযাি উপি মতযামত যদওয়যাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ েযাওয়যা 
ব্রক্তিযা িক্্ দি রেকসকব (য�যা�যাস প) রনেুক্ত রেকিন। বত্মযান প্শযাসরন� অনশুীিকনি দব্ুিতযাগুরি যবযাঝযাি জন্ এবং 
এ�টি নতুন ঝঁুর� মিূ্যায়ন দ্তরি �িকত পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি সযাক্যা �যাি যনওয়যা েকয়রেি েযা প্রসর�উরিকদি �যাকে 
প্কয়যাজনীয় ঝঁুর�ি তকথ্ি জন্ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি যেযাগযাকেযাগক� উন্নত �িকব। এি �িযা�িটি রেি এ�টি ঝঁুর� মিূ্যায়ন েযা 
জরজ্য়যায় IPV-এি সযাকথ নযািীকদি জীবনেযাপকনি বযাস্তব অরভজ্তযাক� প্রত�রিত �কিকে, েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি রনিযাপত্যাক� য�ন্দ্রীভূত �কি এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত পুরিশ ও প্রসর�উরিকদি সেযায়তযা �কি।
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এবং যচ�রি দ্তরি �িযা েযা ক্মতযা ও রনয়ন্ত্রণ এবং নযািী ও 
যমকয়কদি আরধপকত্ি জন্ দযায়ী, VAWG যক্করে রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পুরিরশংক� মযানসম্ত �িকব।

) সম্পদ

সম্পকদি মকধ্ িকয়কে যে উপযায়গুরি এ�টি সম্প্রদযায়, সংস্যা বযা 
পুরিশ সংস্যা বিযাদে �কি এবং এ�টি সমস্যা সমযাধযাকনি জন্ 
প্কয়যাজনীয় তেরবি, উপ�িণ, প্ররিয়যা এবং �ম কদি গুণমযান 
রনরচিত �কি - আমযাকদি যক্করে, VAWG এি সমস্যা। সম্পকদি 
মকধ্ রন্রিরখতগুরি সম্পন্ন �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় সবর�েু 
অন্তভ্ুক্ত িকয়কে:

•  �ম িযা তযাকদি �যাজ �কি সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি রনিযাপত্যা বযা অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি সযাকথ আপস নযা 
�কি। এি মকধ্ িকয়কে মযামিযাি যবযাঝযাি আ�যাি, প্েুরক্ত, পে্যাতি 
ত্বিযাবধযান এবং সেযায়তযা পরিকষবযা;

•  রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপদ পরিরস্রতকত  প্-
যবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) িকয়কে, যেমন রচর� সযা যসবযা, আবযাসন, 
দক্ �যাউকন্সরিং, আরথ্� সযােযাে্ এবং পে্যাতি আইরন প্রতরনরধত্ব;

•  েস্তকক্প�যািী রসক ম অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �কি। এি মকধ্ 
িকয়কে পে্যাতি �যািযাগযাকিি স্যান, অপিযাধীি অপিযাধমিূ� ইরতেযাস 
সম্পক�্ তকথ্ি সেজিভ্তযা, অপিযাধীকদি ত্বিযাবধযাকনি জন্ 
পে্যাতি �ম  েযািযা যজি যথক� মরুক্ত যপকয়কে, েযািযা য�ৌজদযারি 
অরভকেযাকগ মরুক্ত যপকয়কে, উচ্চ-মযাকনি পুনব্যাসন পরিকষবযা এবং 
অনশুীিন�যািীিযা েযািযা রবরভন্ন অথ্ননরত�, , জযারতগত, এবং 
ধম য় পরভূরমি অপিযাধীকদি সযাকথ �যাজ �িযাি জন্ প্স্তুত। 

প্যায়শই, পুরিশ �ম�্ত্যাকদি VAWG তদন্ত �িযাি জন্ পে্যাতি 
সময় থযাক� নযা। �ম�্ত্যাকদি েরদ সরেংসতযাি যপ্ক্যাপর এবং 
তী তযা সম্পক�্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  �যাে 
যথক� প্যাসরঙ্গ� তথ্ সংগ্ে �িযাি সময় নযা থযাক�, তযােকি তযািযা 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  িক্যা �িকত বযা এ�জন 
প্রসর�উরকিি দ্যািযা স�ি য�ৌজদযারি মযামিযাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
প্মযাণগুরি সং�িন �িকত সক্ম েয় নযা। যেৌন রনপী়িকনি যক্করে 
রবকশষ তদন্তমিূ� য�ৌশিগুরিও প্কয়যাজনীয় যেখযাকন �ম�্ত্যাকদি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  সযাক্যা �যাি যনওয়যাি 
প্কয়যাজন েকত পযাকি েখন তযািযা আিও রবশদ ও র রন�যাি প্মযান 
প্দযান �িকত সক্ম েয় বযা প্কয়যাজন েয়, যেমন ‹ধষ্ণ র�র -এি 
মযাধ্কম সংগ্ে �িযা প্মযাণ।
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পুরিশ �ম�্ত্যাকদি দ্যািযা অরভজ্তযা অজ্ন �িযা রদ্তীয় বযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাি বযা মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) েি আকি�টি 
সম্পদ সম্পর�্ত উকদ্গ েযা ধীকি ধীকি রব জকু়ি মকনযাকেযাগ আ�ষ্ণ 
�িকে। অন্কদি মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) বযা জীবন-হুমর�ি 
পরিরস্রতি প্ত্ক্ অরভজ্তযা পুরিশ অর�সযািকদি উপি স্যায়ী 
প্ভযাব য�িকত পযাকি। পুরিশ রবভযাগগুরি এমন �ম�্ত্যাকদি 
সেযায়তযা �িযাি জন্ সংস্যান বিযাদে �িকত পযাকি েযািযা মযানরস� 
আঘযাত (ট্মযা) অনভুব �কিকেন এবং পুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
মযানরস� আঘযাকতি অরভজ্তযা বযার়িকয় যদওয়যাি পরিবকত্ �যাকজি 
ভযাি �রমকয় আনযা রনরচিত �িকত পযাকি।

23

রব জকু়ি অকন� পুরিশ সংস্যা অত্ন্ত সীরমত এবং অপে্যাতি সংস্যান 
রনকয় �যাজ �িকে। পুরিকশি মযাধ্কম স�িভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি 
/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা 
রনরচিত �িযাি জন্ সম্পকদি অভযাব পূিণ �িকত েকব। উদযাে-
িণস্রূপ, পূব্ ইউকিযাকপি এ�টি পুরিশ সংস্যা স্ী�যাি �কিকে যে 
তযাকদি যজি এবং �যািযাগযাকিি সুরবধযাি সীরমত সম্পদ িকয়কে। এ 
�যািকণ আদযািত �যািযাদণ্ড যদয় নযা।

যেখযাকন সম্পকদি অভযাব এ�টি গুরুতি চ্যাকিঞ্জ রেকসকব উপস্যারপত 
েয় যসখযাকন মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি অবশ্ই সত�্তযাি সযাকথ 
মিূ্যায়ন �িকত েকব যে য�যান সম্পদগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা 
রনরচিকত সবকচকয় যবরশ প্ভযাব য�িকব। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি িক্্ দি (য�যা�যাস প) এবং সমু্খ সযারিি 
( ন্ট-িযাইন) পুরিকশি সযাকথ সযাক্যা �যাি উভয়ই সম্পকদি 
ব্বেযািক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যাি জন্ মিূ্বযান অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান 
�িকত পযাকি।

২২ See RAINN, at: https://www.rainn.org/articles/rape-kit 
২৩  যেমন, অপিযাকধি রশ�যািকদি অর�স, ‘দ্ রভ�যারিয়যাস ট্মযা রুির�র,’-এ 

যদখুন।  https://vtt.ovc.ojp.gov/tools-for-law-enforcement/
management-and-supervision?fbclid=IwAR32qSintkuMtP_
icolLYpdmnHymwgSyzqKLYwy6XT0_SFdR-LF1Y-sVB_s

প্রশোসঞ্ন� অনশুীলন  মলূ বোত্ো

•  প্শযাসরন� অনশুীিনগুরি মযামিযাগুরিকত রচন্তযাভযাবনযা এবং 
�যাজ �িযাি উপযায়গুরি রনধ্যািণ �কি;

•  প্শযাসরন� চচ্যা - যেমন পুরিশ রিকপযার্ �ম ্- সরেং-
সতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং অপ-
িযাধীি জবযাবরদরেতযাি উপি এ�টি ব়ি প্ভযাব য�কি 
�যািণ সংগ্ে �িযা তথ্গুরি মযামিযা প্ররিয়যা�িকণি সময় 
ব্বেযাি �িযা েয়;

•  প্শযাসরন� অনশুীিনগুরি পে্যাকিযাচনযা এবং সংকশযাধন 
�রুন েযাকত তযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি সুিক্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাক� য�ন্দ্রী-
ভূত �কি।

https://www.rainn.org/articles/rape-kit
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) সংকরোগ  

সংকেযাগ (�খনও �খনও সমবিয় রেসযাকব বণন্যা �িযা েয়) েি
সমস্ত উপযায় েযাি মযাধ্কম পুরিশ VAWG-এি যক্করে পূব্বত , 
পিবত , এবং সমযান্তিযাি েস্তকক্প�যািী এবং পরিকষবযা প্দযান�যািী-
যদি সযাকথ সংেুক্ত থযাক�। VAWG-এি প্রতটি যক্করে অপিযাধমিূ� 
রবচযাি ব্বস্যাসে এ�টি সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ রবরভন্ন প্রতষ্যান জর়িত 
থযা�কত পযাকি। ‹ সংকেযাগ ‘ বিকত যবযাঝযায় র�ভযাকব প্রতষ্যানগুকিযা 
যসই ব্রক্তকদি সযাকথ সংেুক্ত থযাক� েযাকদি মযামিযা তযািযা প্ররিয়যা 
�কি; র�ভযাকব অনশুীিন�যািীিযা রসক কমি মকধ্ অন্যান্ �ম কদি 
সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন �কি; র�ভযাকব তথ্ সংগ্ে এবং ভযাগযাভযারগ 
�িযা েয়; এবং র�ভযাকব সমস্যা সমযাধযান �িযা েয়। 

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে জরুিী যররিক�যান অপযাকিরি, পুরিশ 
এবং প্রসর�উরিকদি মকধ্ শরক্তশযািী যেযাগসূরে নযািী ও যমকয়কদি 
রনিযাপদ িযাখকত এবং অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত রসক কমি 
ক্মতযাক� উন্নত �িকত পযাকি। অকন� সম্প্রদযাকয়, জরুিী যররিক�যান 
অপযাকিরিিযা সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি প্থম যেযাগযাকেযাকগি 
মযাধ্ম েয়। এই ধিকনি অপযাকিরিকদি রনকদ্শনযাি যদবযাি জন্ 
নীরতগুরিক� এমন ভযাকব প্নয়ন �িকত েকব েযাকত VAWG এি 
মযামিযাি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি সময় তযািযা পুরিশক� প্যাসরঙ্গ� তথ্ 
প্দযান �িকত পযাকি।  উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, যেখযাকন স ব, 
নীরতগুরি অপযাকিরিকদি অনিযাইকন যি�ি্ �িযা তথ্ অনসু যান 
�িকত রনকদ্শ রদকত পযাকি এই জন্ যে যসই ঘরনযাি সযাকথ এ�ই 
অপিযাধী এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত জর়িত রেি 
র�নযা তযা রনধ্যািণ �িকত এবং এই তথ্গুরি প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সযাকথ যশয়যাি �িকত পযাকি েযাকত তযািযা উচ্চ 
স্তকিি সত�্তযাি সযাকথ প্রতররিয়যা জযানযাকত পযাকি।

এ�ইভযাকব, মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি অবশ্ই প্রসর�উরিকদি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িকত েকব এই জন্ যে অপিযাধীক� দযায়বধে 

�িযাি যক্করে য�ৌজদযারি অরভকেযাগ বযা অন্যান্ ব্বস্যা গ্েকণি জন্ 
প্রসর�উরিযা পুরিশক� �ী ধিকণি তথ্ সংগ্ে �িকত বকি তযা 
রনধ্যািণ �িযাি জন্। প্রসর�উরিিযা আদযািকত সযারক্্ি গ্েণকেযা-
গ্তযা এবং রবকশষ রবন্যাকস পুরিশ দ্যািযা সংগৃেীত তথ্ ব্বেযাি 
�িযাি ক্মতযা সম্পক�্ মিূ্বযান রনকদ্শনযা প্দযান �িকত পযাকিন। 
পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি নীরতগুরি এক� অপকিি সযাকথ সংেুক্ত 
�িযা যেকত পযাকি, েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি 
সময়মত এবং �যাে্�ি মযামিযা প্ররিয়যা�িণ রনরচিত �িযা েযায়।
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র�েু সম্প্রদযায় পুরিশ, প্রসর�উরি অর�স, যপ্যাকবশন �ম�্ত্যা, 
নযািীকদি পকক্ অরধপিযামশ্�যািী সংস্যা এবং অন্যান্ সংস্যাি প্-
রতরনরধকদি রনকয় গঠিত বহু-মযাররে� দি গঠকনি মযাধ্কম সংকেযাগ 
উন্নত �কিকে।

উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, িুিথু, রমকনকসযারযা, মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র, 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবরুকধে প্রতররিয়যা জযানযাকনযা বহু-মযাররে� 
দি পুরিশ দ্যািযা তদন্ত �িযা প্রতটি পযারিবযারি� সরেংসতযা/আইরপরভ 
মযামিযাি পৃথ� পে্যাকিযাচনযা �কি প্কত্� মযামিযাি উপি যেৌথভযাকব 
য�ৌশি রনধ্যািণ �িকত এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত 
বযাধযা যদয় এমন নীরত ও অনশুীিকনি প্কয়যাজনীয় পরিবত্নগুরি 
সনযাক্ত �িকত।

দ্দনরন্ন পুরিরশ পরিচযািনযাি পধেরতি সযাকথ পরিরচরত এবং পুরিশ 
অনশুীিকনি রনকদ্শ� নীরতগুরিি রবষকয় জ্যাকনি �যািকণ পুরিশ 
রবভযাকগি মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�িযা এই ধিকনি দিগুরিকত এ�টি 

২৪  পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি মকধ্ সমবিকয়ি রবষকয় আিও তকথ্ি জন্ 
এই ে্যান্বকু�ি অষ্টম অধ্যায়: রবচযাি সংস্যাগুরিি মকধ্ সমবিয়  এবং 
দ্যাদশ অধ্যায়: জযার স �রন্টরনউম  যদখুন। 

সম্পদ  মলূ বোত্ো

•  সরেংসতযাি রশ�যাি  ব্রক্তকদি িক্যা �িকত এবং অপ-
িযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত পে্যাতি সম্পদ গুরুত্বপূণ;্

•  সম্পকদি মকধ্ িকয়কে �ম কদি সময়, প্েুরক্ত, ত্বিযা-
বধযান, পুরিকশি জন্ সেযায়তযা, সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ সেযায়তযা, এবং অপিযাধীকদি 
জবযাবরদরে �িযাি ব্বস্যা;

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি  িক্্ দি 
(য�যা�যাস প) এবং সম্খু সযারিি ( ন্ট িযাইন)  
পুরিকশি সযাকথ সযাক্যা �যাি সম্পকদি ঘযাররত সম্পক�্ 
অমিূ্ অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান �িকত পযাকি।
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অপরিেযাে্ ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ বিযা েযায়
যে, যেকেতু মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি সম্খু সযারিি পুরিশকদি 
তুিনযায় প্রসর�উরি অর�কস যনতৃকত্ব প্যায়শই যবরশ প্কবশযারধ-
�যাি (অ্যাকসেস) রবধযায় তযািযা রিমযাগত ভযাকব সংকেযাগগুরি উন্নত 
�িকত �যাজ �িকত পযাকি।

রনকচি রবষয়গুরিি উপি মকনযাকেযাগ রদকয় মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ-
�কদি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাি অনশুীিন�যািীকদি সযাকথ সংকেযাগ 
স্যাপন �িযাি পধেরতগুরি উন্নত �িযাি জন্ �যাজ �িযা উরচত:

• তকথ্ র�ভযাকব সংগ্ে এবং যশয়যাি �িযা েয়;

•  যশয়যাি �িযা তথ্ �ীভযাকব মযামিযা সম্পক�্ রনরদ্ষ্ট ধযািণযা বযা 
ত্বিগুরি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �কি;

•  পুরিশ এবং অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাি মকধ্ রনয়রমত 
দ্বঠ� সমবিয় উন্নত �িকব র�নযা;

•  �যাে্�িভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা 
এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি জন্ মযামিযাগুরিক� 
এরগকয় রনকয় েযাওয়যাি জন্ অন্ য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাগুরিি 
�ী তকথ্ি প্কয়যাজন েয়;

•  সম্প�্ যজযািদযাি �িযাি জন্ �ীভযাকব পুরিশ নীরত এবং অন-ু
শীিনগুরি উন্নত �িযা যেকত পযাকি;

•  �ীভযাকব অন্যান্ সংস্যাি অনশুীিন�যািীিযা (যেমন প্রসর�উ-
রি) সরেংসতযাি রশ�যাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং অপ-
িযাধীি সযাকথ সংেুক্ত, অন্ �থযায়, র�েু অনশুীিন�যািী তযাকদি 
সযাকথ �খনও যদখযা �িকব নযা এরযা অনমুযান �িযাি পি মযামিযাি 
�যাইিটি র� সঠি�ভযাকব মযামিযাি সযাকথ জর়িত ব্রক্তকদি প্রত-
রনরধত্ব �কি?

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অনন্ চযারেদযা পূিণ 
�িযা েকচ্ র�নযা? েরদ নযা েয়, নতুন সংকেযাগ দ্তরিি প্কয়যাজন 
েকত পযাকি।

আদযািকতি ব্বেযাকিি জন্ ভুক্তকভযাগী/জীরবত ব্রক্তি �যাে যথক� 
প্চুি পরিমযাণ প্যাসরঙ্গ� এবং ঝঁুর�ি তথ্ সংগ্ে �িযাি জন্ 
অক রিয়যাি এ�টি পুরিশ সংস্যা অ যান্ত পরি ম �কিকে। পুরিশ 
িক্্ �িকত শুরু �কিকে যে আদযািত তযাকদি যদওয়যা তথ্ 
ব্বেযাি �িকে নযা। েখন তযািযা রজজ্যাসযা �কিরেি য�ন তযাকদি 
তথ্ ব্বেযাি �িযা েয় নযা, আদযািত তখন তযাকদি বকিরেি যে 
তযাকদি যদওয়যা তথ্গুরি খুবই রবসৃ্তত এবং আদযািতক� সেযায়তযা 
�িকত পযাকি এমং ভযাকব সংগঠিত রেি নযা। �ী তথ্ সংগ্ে �িযা 
উরচত এবং �ীভযাকব তথ্ আদযািকত উপস্যাপন �িযা উরচত যস 

সম্পক�্ পুরিশ এবং আদযািকতি মকধ্ যেযাগযাকেযাকগি মযাধ্কমই এই 
সংকেযাগ উন্নত �িযা যেকত পযাকি।

) জবোবঞ্দঞ্িতো

পুরিশ সংস্যাগুরিি জন্ ৮টি পধেরত রবকলেষকণি সবকচকয় গুরুত্ব-
পূণ ্উপযাদযানগুরিি মকধ্ এ�টি েি জবযাবরদরেতযা। মধ্ম স্তকিি 
ব্বস্যাপ�কদি জন্ চিমযান য�ন্দ্ররবন্ ুেি সম্প্রদযাকয়ি মযানষুকদি 
অরভজ্তযা এবং প্কয়যাজন এবং সংস্যাটি েযা প্দযান �কি তযাি  
মকধ্ ব্বধযান রচর ত �িযা। এ�জন মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপক�ি 
�যাকজি য�ন্দ্ররবন্কুত থযা�কব এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি দরৃষ্টক�যাণ যথক� ব্বধযানটি যদখযাি প্কচষ্টযা এবং 
মযামিযা ব্বস্যাপনযা অনশুীিকনি মযাধ্কম �ীভযাকব এই ব্বধযান 
দ্তরি েয় তযা অনসু যান �িযা। প্যারতষ্যারন� অনশুীিকনি দ্যািযা 
�ীভযাকব এ�টি সমস্যা দ্তরি েয় তযা সনযাক্ত �িকত, মধ্ম স্তকিি 
পরিচযাি�িযা এ�ই সযাকথ এটি �ীভযাকব সমযাধযান �িযা েযায় তযাি পথ 
খুকঁজ যবি �িকবন। সুপযারিশগুরি তযািপি সিযাসরি নতুন রনয়ম, 
নীরত, পধেরত, �ম ্এবং প্রশক্কণি মকতযা নতুন অনশুীিন দ্তরিি 
প্ররিয়যাি সযাকথ সংেুক্ত েকব।

৮ টি পধেরতি সযাকথ সম্পক�্ি যক্করে জবযাবরদরেতযাি রনরদ্ষ্ট অথ্ 
িকয়কে। এি মকধ্ রন্রিরখত রবষয়গুরি সম্পন্ন �িযাি জন্ 
প্যারতষ্যারন� অনশুীিনগুরি সংগঠিত �িযাি উপযায়গুরি অন্তভ্ুক্ত 
িকয়কে:

•  অপিযাধীিযা যে ক্রত �কিকে এবং �যাে্�ি েস্তকক্প েযা়িযাই তযািযা 
যে ক্রত �িকত পযাকি তযাি জন্  তযাকদি দযায়বধে �িযা;

সংকরোগ  মলূ বোত্ো

•  সংকেযাগ েি এমন উপযায় েযা পুরিশক� অন্যান্ পরিকষবযা 
প্দযান�যািী এবং য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা অনশুীিন-
�যািীকদি সযাকথ সমরবিত �কি;

•  সংকেযাগ উন্নত �িযাি জন্, এ�টি পুরিশ সংস্যাক� 
অবশ্ই অন্যান্ অনশুীিন�যািীকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
�িকত েকব এই জন্ যে সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযাি 
িক্্গুরিক� এরগকয় রনকত �ী �ী তকথ্ি  প্কয়যাজন তযা 
জযানযাি জন্;

•  সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদ প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযা প্দযাকনি জন্ নতুন সংকেযাগ দ্তরি �িকত 
েকত পযাকি।
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• সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে পুরিকশি জবযা-
বরদরে �িযা;

•  প্ররিয়যাি সযাকথ জর়িত অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীি �যাকে 
পুরিকশি জবযাবরদরে �িযা।

সম্প্ররত, এ�টি পুরিশ সংস্যা তযাকদি পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
ঘরনযাগুরিি এ�টি মিূ্যায়ন �কিকে। েখন তযািযা ৮ টি পধেরত 
প্কয়যাগ �কি, তখন তযািযা যদখকত যপকয়কে যে পুরিশ সংস্যাি এ�টি 
শরক্তশযািী িক্্, পযারিবযারি� সরেংসতযা যমযা�যাকবিযাি জন্ এ�টি 
পে্যাতি নীরত, েথযােথ সংস্যান এবং প্শযাসরন� �কমি্ সকব্যাত্ম 
অনশুীিন িকয়কে। তকব তযাকদি েথযােথ জবযাবরদরেতযা ও তদযাির�ি 
অভযাব রেি। এই �যািকণ, সমস্ত পযারিবযারি� সরেংসতযাি ২০%-
এিও �ম যক্করে পুরিশ এ�টি রিকপযার্ রিকখকে বযা যগ্তিযাি �কিকে।

25

এ�টি পুরিশ সংস্যাি মকধ্ জবযাবরদরেতযাি রনরচিকতি জন্ প্ত্যারশত
নীরত, অনশুীিন বযা যপ্যাকরযা�ি যমকন চিযা পুরিকশি জন্ রনরদ্ষ্ট 

২৫  Minneapolis Police Conduct Oversight Commission, ‘Domestic 
Violence Response Research and Study,’ 2018, at: https://mn. 
gov/mdhr/assets/2018.01.11%20Oversight%20Commission%20
-%20Domestic%20Violence_tcm1061-457059.pdf। প্রতকবদ-
যন মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্রি রমকনকসযারযা আইকনি অধীকন পযারিবযারি� সরেংসতযা  
রেসযাকব য ণীবধে রবরভন্ন ধিকণি মযামিযা অন্তভ্ুক্ত �িযা েকয়কে।

ও পরিরচত �িযা�ি (শযারস্তমিূ� ব্বস্যা)  থযা�যা প্কয়যাজন। 
উদযােিণ স্রূপ, েরদ নীরতি প্কয়যাজকন এ�জন পুরিশ �ম�্ত্যাি 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� র�েু প্  রজজ্যাসযা 
�িযাি বযাধ্বযাধ�তযা থযাক� এবং রতরন তযা �িকত ব্থ্ েন, তযােকি 
ব্বস্যাপনযা বযা ত্বিযাবধযান�যািী �ম�্ত্যা প্কয়যাজনীয় �ম ্ পূিণ 
�িকত, বযা শযারস্তমিূ� ব্বস্যা আকিযাপ �িকত তযাক� সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যাকে র�কি যেকত বিযাি মযাধ্কম তযাি 
জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িকত পযাকি। এ�টি রবভযাকগি নীরতকত 
জবযাবরদরেতযাি ব্বস্যা স্পষ্টভযাকব রচর ত �িযা উরচত।

র টিশ �িযার য়যা, �যানযািযাি পুরিশ �রমশন আরদবযাসী/প্থম 
জযারতি মযানষুকদি প্রত পক্পযাতমিূ� আচিণ বক  প্রত -
রতবধে জবযাবরদরেতযাি পরিমযাপ �িযাি জন্ সম্প্রদযায়ক� জর়িত 
�িযাি মযাকধ্কম এ�টি রনিকপক্ পুরিরশং নীরত প্ণয়ন �কি।
 এ�ইভযাকব, পুরিশ �ত্ৃ� রিঙ্গ পক্পযাত বক ি উপি দরৃষ্ট রনবধে 
�িযা নীরতগুরি �যাে্�ি েকত পযাকি েরদ জবযাবরদরেমিূ� ব্বস্যাি 
সযাকথ েুক্ত �িযা েয়। 

) ঞ্শক্ষো ও প্রঞ্শক্ষণ

এ�বযাি য�যাকনযা নতুন ত্বি, নীরত, প্শযাসরন� �ম্ বযা পধেরত, 
সংস্যান বযা অন্যান্ পরিবত্নগুরি এ�টি পুরিশ সংস্যা দ্যািযা গৃেীত 
েকি, মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি উরচত পুরিশ  �ম�্ত্যাকদি 
পরিবত্নগুরি বযাস্তবযায়কনি রবষকয় প্রশক্ণ যদওয়যা। উদযােিণস্রূপ, 
জরজ্য়যায় এ�টি নতুন পুরিশ প্ যাবিী দ্তরি েওয়যাি পকি, পুরিশ 
�ম�্ত্যাকদি প্ যাবিীি উকদেশ্ এবং �ীভযাকব এটি ব্বেযাি �িকত 
েয় যস সম্পক�্ প্রশক্ণ যদওয়যা েকয়রেি।

ঞ্�ছু স দোয় পঞু্লশ, প্রঞ্সঞ্�উটর  
অঞ্�স, কপ্রোকবশন �ম্�ত্ো, মঞ্িলোকদর জন্য 
অঞ্িপরোমশ্�রো সংস্ো এবং অন্যোন্য সংস্োর 
প্রঞ্তঞ্নঞ্িকদর ঞ্নকয় গঠিত ব -মোঞ্ত্র� দল 

বতঞ্র �কর সংকরোগ উ ত �করকছ।

জবোবঞ্দঞ্িতো  মলূ বোত্ো

•  স�ি প্যারতষ্যারন� পরিবত্কনি জন্ জবযাবরদরেতযা গু-
রুত্বপূণ।্ েরদ এক� অপকিি সযাকথ রমকি  ৭টি পধেরত 
উন্নত �িযা েয়, র�  পুরিশক� নতুন মযানদকণ্ডি প্রত 
দযায়বধে নযা �িযা েয়, তযােকি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি �িযা�কিি উন্নরত েকব নযা;

•  মধ্ম সকরেি ব্বস্যাপ�কদি  প্ত্যাশযাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
�িযা উরচত এবং পুরিশক� জবযাবরদরে �িযাি জন্ 
ত্বিযাবধযান এবং শৃ িযাি মকতযা রনরদ্ষ্ট ব্বস্যা ব্বেযাি 
�িযা উরচত;

•  পুরিশ সংস্যাক� সযামরগ্�ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি এবং অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি ব্ব-
স্যাি অনশুীিন�যািীকদি �যাকে জবযাবরদরে �িযাি যচষ্টযা 
�িযা উরচত এবং অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযা 
উরচত।

https://mn.gov/mdhr/assets/2018.01.11 Oversight Commission - Domestic Violence_tcm1061-457059.pdf
https://mn.gov/mdhr/assets/2018.01.11 Oversight Commission - Domestic Violence_tcm1061-457059.pdf
https://mn.gov/mdhr/assets/2018.01.11 Oversight Commission - Domestic Violence_tcm1061-457059.pdf
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রতে্গতভযাকব, প্রশক্ণগুরি VAWG-এ আইন প্কয়যাগ �িযাি 
জন্ অরভেুক্ত পুরিশ �ম�্ত্যাকদি মযানরস�তযা পরিবত্কনি উপি 
দরৃষ্ট রনবধে �কি। েযাইকেযা�, পূকব্ আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, শুধুমযারে 
ধযািণযাি উপি প্রশক্কণি �কি পুরিশ রবভযাকগি মকধ্ পরিবত্ন 
আসকব নযা। �ম�্ত্যাকদি অবশ্ই বঝুকত েকব যে য�যানও নতুন 
পরিবত্ন সংস্যাি মকধ্ তযাকদি �যাে্�যারিতযাক� প্ভযারবত �কি এবং 
পরিবত্নগুরি বযাস্তবযায়কনি জন্ ব্বেযারি� প্রশক্ণ রদকত েকব। 
নতুন নীরত, অনশুীিন, বযা সংস্যানগুরি �যাে্�িভযাকব প্কয়যাগ �িযা 
েকয়কে তযা রনরচিত �িকত সংস্যা ব্বেযাি �িকব এমন য�যানও 
জবযাবরদরেতযাি ব্বস্যা সম্পক�্ও �ম�্ত্যাকদি প্রশক্ণ গ্েণ �িযা 
উরচত।

পুরিশক� রন্রিরখত রবষকয় রশক্যা ও প্রশক্ণ গ্েণ �িযা উরচত:

•  যেভযাকব এ�টি সংস্যা পুরিশক� তযাকদি �যাজ এবং তযাকদি �যাকজি 
সযাকথ সম্পর�্ত সযামযারজ� ঘরনযাগুরি যবযাঝযাি জন্ সংগঠিত 
�িযা েয়, যেমন রববযাে এবং ঘরনষ্ সম্পক�্ি যক্করে নযািীকদি 
রনে্যাতন ;

•  আনষু্যারন� উপযায় েযা পুরিশ সংস্যাগুরি তযাকদি �ম কদি মযামিযা 
সম্পক�্ রচন্তযা �িকত এবং �যাজ �িযাি প্রশক্ণ যদয়;

•  অনযানষু্যারন� উপযায় েযা প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা অরভজ্ 
�ম কদি �যাে যথক� অরভজ্তযা এবং প্রশক্কণি মযাধ্কম তযাকদি 
�যাে্রিম সম্পক�্ জযাকন;

•  রবরভন্ন ধযািণযা, ত্বি এবং ধযািণযাগত অনশুীিন সম্পক�্ জযানযাি 
মযাধ্কম;

চিমযান দক্তযা বরৃধে েযা �ম কদি রবরভন্ন য রণি মযানষুকদি জর়িত 
�িযা VAWG যক্করে �যাে্�িভযাকব েস্তকক্প �িকত সক্ম �কি 
যতযাকি।

উপসংিোর
যেকেতু রিঙ্গ পক্পযাত প্রতষ্যানগুরিকত গভীিভযাব যগকঁথ আকে, তযাই 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং বযাস্তবযায়কনি জন্ প্যারতষ্যারন� রবকলেষণ 
এবং পরিবত্ন প্কয়যাজন। আরটি পধেরত VAWG-এি প্রত পুরিশ 
সংস্যাি প্রতররিয়যাি দব্ুিতযাি রবকলেষণ এবং প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন 
আনয়কনি জন্ মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি এ�টি �যাঠযাকমযা 
প্দযান �কি। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জর়িত 
�িযা - রবকশষ �কি েযািযা রনপী়িকনি আন্ততঃসম্পর�্ত ধিন এি 
রশ�যাি - নযািী ও যমকয়কদি বযাস্তব অরভজ্তযা এবং এ�টি পুরিশ 
সংস্যাি মযাধ্কম ইকতযামকধ্ই প্দযান �িযা পরিকষবযাগুরিি দব্ুিতযাগুরি 
যবযাঝযাি জন্ গুরুত্বপূণ।্ অন্যান্ য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যাি সযাকথ 
সমবিয় �িযাও গুরুত্বপূণ ্এই জন্ যে পুরিশ অনশুীিকন যে য�যানও 
পরিবত্ন রভএির উরজ (VAWG) মযামিযাি প্ররিয়যা�িকণি সময় 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অরধ� সুিক্যা এবং 
অপিযাধীকদি জবযাবরদরেতযা রনরচিকতি জন্ �যাজ �িকব। এেযা়িযাও, 
মধ্ম স্তকিি ব্বস্যাপ�কদি অবশ্ই প্রতষ্যাকনি মকধ্ তযাকদি 
�যাে্�যারিতযাি যে য�যাকনযা পরিবত্কনি রবষকয় পুরিশক� রশরক্ত 
�িকত েকব এবং প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন রনরচিত �িযাি জন্ দঢৃ় 
জবযাবরদরেমিূ� ব্বস্যাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ ও প্কয়যাগ �িকত েকব। 
প্যারতষ্যারন� পরিবত্ন সমস্ত পুরিকশি প্রতররিয়যা উন্নত �িকত 
পযাকি, সম্প্রদযায়গুরিক� নযািী ও যমকয়কদি জন্ রনিযাপদ �কি 
তুিকত পযাকি।

ঞ্শক্ষো ও প্রঞ্শক্ষণ  মলূ বোত্ো

•  পুরিশ �ম�্ত্যাকদি যে য�যান নতুন নীরত, প্শযাসরন� 
চচ্যা, সম্পদ, বযা যেযাগসূরে বযাস্তবযায়কনি রবষকয় রশক্যা ও 
প্রশক্ণ যদওয়যা উরচত; পুরিশ রেসযাকব তযাকদি �যাকজি 
সযাকথ পরিবত্নগুরি �ীভযাকব সম্পর�্ত; এবং পরিবত্ন 
বযাস্তবযায়কনি জন্ পুরিশক� �ীভযাকব জবযাবরদরে �িযা 
েকব;

•  রশক্যা ও প্রশক্কণ প্যারতষ্যারন� পরিবত্কনি উকদেশ্ এবং 
�ীভযাকব পরিবত্ন বযাস্তবযায়ন �িযা েযায় তযা অন্তভ্ুক্ত 
�িযা উরচত।
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“এটি গভীি ভুি যে নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি অরধ�যাংশ অপিযাধী য�যান পরিণরতি সমু্খীন 
েয় নযা। শুধুমযারে  র�েু  ঘরনযা (সংখ্যািঘু) পুরিশ এ রিকপযার্ �িযা েয়; এমনর� রিকপযার্ �িযা ঘরনযাি 
যেযার এ�টি শতযাংকশি �িযা�ি চযাকজ্ পরিণত েয়, এবং যসই সব যক্করে শুধুমযারে এ�টি ভ যাংকশি 
অপিযাধী যদযাষী সযাব্স্ত েয়। পুরিশ এবং রবচযাি রবভযাগীয় প্রতষ্যানগুরিক� অবশ্ই রিকপযার্ �িযাি 
রবষয়টিক� গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযায় রনকত েকব এবং সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা 
এবং সুস্তযাক� অগ্যারধ�যাি রদকত েকব, উদযােিণস্রূপ, সরেংসতযাি অরভকেযাগ�যািী নযািীকদি জন্ আিও 
নযািী �ম�্ত্যাকদি উপিব্ধ �িযা।

আন্তজ্োঞ্ত� নোরীর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতো ঞ্নমূ্ল ঞ্দবস উপলকক্ষ ( ) 
�ুমঞ্জকল োক ো-এনগকু�ো, জোঞ্তসংকঘর আন্োর-কসকক্টোঞ্র-কজনোকরল এবং ইউএন উইকমন ঞ্নব্োিী পঞ্রেোল� এর 
উঞ্তি

ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তো (জোঞ্টেস �ঞ্টিঞ্নউম)
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•  ন্যোয় ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তো (জোঞ্টেস �ঞ্টিঞ্নউম) প্রোসঞ্ঙ্গ� ন্যোয়ঞ্বেোর এবং ঞ্নরোপতিো কস করর 
সংস্োগুঞ্লর ঞ্বশদ ঞ্ববরণ কদয় রোরো ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ (VAWG) এর সঞ্িংসতো  কমো�োকবলোয় সঞ্িংসতোর 
ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়কদর সোকথ করোগোকরোগ �কর

•  VAWG-এর সোকথ জঞ্ডত মোমলো কমো�োকবলো �রোর সময় নোরীকদর ববষম্যিীনতোর অঞ্ি�োর এবং 
পরুুষকদর সোকথ সমতো উপকিোকগর জন্য সমিোন, সরুক্ষো, প্রেোর এবং পরূণ �রোর প্রকয়োজন রকয়কছ

  ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়ো প্র�ৃঞ্তগতিোকব জটিল, এবং ঞ্বঞ্ি  এখঞ্তয়োকরর মকি্য পঞু্লশ এবং প্রঞ্সঞ্�উটরকদর 
িূঞ্ম�ো খুব আলোদো িকত পোকর

  ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ (VAWG) �োর্�রিোকব তদন্ত �রোর জন্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয় 
ক�ঞ্্রি� এবং আন্ততঃসম্পঞ্�্ত (ইটিোরকস�শনোল) দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ প্রকয়োজন

•  VAWG-এর তদন্ত প্রেোলনোর কক্ষকত্র আপনোর এখঞ্তয়োকরর আইনটি সবকেকয় মলূ প্রঞ্তব �তো। স�ল 
ঞ্বেোর ব্যবস্োর VAWG-এর িরণগুঞ্লক� কমো�োকবলো �রোর জন্য ঞ্নঞ্দ্ষ্ট আইন থো�কব নো। তোই 
আপনোর উঞ্েত উদীয়মোন সমস্যোর কক্ষত্রগুঞ্ল ঞ্েঞ্ ত �রো এবং আপনোর দল ইউঞ্নট এর কনতোকদর সোকথ 
সকব্োতিম অনশুীলন কশয়োর �রো

  িষ্কণর তদন্ত পঞু্লশ তদন্ত�োরীকদর জন্য এ�টি ে্যোকলজি

  প্রঞ্সঞ্�উটর, ঞ্বেোর ঞ্বিোগ, পরীক্ষোমলূ� পঞ্রকষবো (কর ক�োন আ�োকর তোরো ঞ্বদ্যমোন িকত পোকর) এবং 
প্রকয়োজন মত কবসর�োঞ্র সংস্োগুঞ্লর সোকথ �োজ �রো  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়কদর 
জন্য আরও িোল �লো�ল প্রদোন �কর

  স দোয়-েোঞ্লত সমোিোনগুঞ্ল VAWG কমো�োকবলোয় �োর্�র পঞ্রবত্ন আনকত পোকর।

অধ্যাকয়ি উকদেশ্

পঞু্লশ রখন নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো (VAWG) কমো�োকবলোয় 
ন্যোয়ঞ্বেোর ও ঞ্নরোপতিো ঞ্নঞ্চিকতর  দোঞ্য়ত্বপ্রোপ্ত সংস্োগুঞ্লর মকি্য 
তোকদর িূঞ্ম�ো আরও িোলিোকব কবোকঝ তখন তোরো এ�টি অপঞ্রিোর্ 
পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী ঞ্িসোকব আরও �োর্�র িয়।

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ
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েরব ইউএন উইকমন এি যসৌজকন্

ভূরম�যা
ঞ্বঞ্ি  অংশ এবং সংস্োর সমন্বকয় গঠিত ঞ্বেোর ব্যবস্োর মকি্য তোরো �ী িূঞ্ম�ো পোলন �কর কস সম্পক�্ পঞু্লশ কনতৃত্বক� সকেতন 
িকত িকব। পঞু্লশ পঞ্রকষবোসি স�ল ন্যোয়ঞ্বেোর ও ঞ্নরোপতিো সংস্োগুঞ্ল ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় তোকদর ঞ্নজ ঞ্নজ িূঞ্ম�ো পোলন �কর 
রোকত ন্যোয়সঙ্গত �লো�ল ঞ্নঞ্চিত �রো রোয়।

ন্যায় রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযা
1

 (রচরে ১ যদখুন) প্যাসরঙ্গ� 
ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা খযাকতি সংস্যাি রববিণ যদয় েযািযা 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ 
�কি এবং নযাগরি�কদি রবচযাি ব্বস্যাি সযাকথ �যাজ �কি। প্রতটি 
রবচযাি সংস্যা এবং রবচযাি রবভযাকগি আিযাদযা দযারয়ত্ব থযা�কিও নযািী 
ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় এ�সকঙ্গ �যাজ �িকত 
েকব। রবচযাি-পূব্, রবচযাি এবং রবচযাি-পিবত  প্ররিয়যায় পুরিকশি 
জন্ আিযাদযা চ্যাকিঞ্জ িকয়কে।

জযাতীয় আইরন �যাঠযাকমযা বযা জযাতীয় রবচযাি ব্বস্যাি সযাকথ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  যেযাগযাকেযাগ (রমথর য়যা) 
রবচযাি প্ররিয়যায় অন্তভ্ুক্ত থযাক�, েযা শুরু েয় সযাধযািণত পুরিকশি 
�যাকে প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি সময় যথক�। এই প্ররিয়যা আদযািকত 

১  ইএসরপ রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযাক� এই ভযাকব সংজ্যারয়ত �কিকে যে রবচযাি 
প্ররিয়যায় সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি প্কবশ যথক� শুরু �কি 
রবষয়টি যশষ নযা েওয়যা পে্ন্ত প্ররিয়যা চিকত থযাক�। প্কয়যাজকনি উপি 
রনভ্ি �কি এ�জন নযািীি এই প্ররিয়যায় েযারেযা পরিবরত্ত েকব। রতরন 
রবরভন্ন ধিকনি ন্যায় রবচযাকিি রব�ল্প অনসুিণ �িকত পযাকিন, েযাি মকধ্ 
িযাষ্ট্রীয় প্শযাসরন� রস্কম যথক� শুরু �কি এ� যেযাকগ বযা সমকয়ি সযাকথ 
সযাকথ রিকপযার্ �িযা বযা অরভকেযাগ �িযা যথক� শুরু �কি এ�টি য�ৌজদযারি 
তদন্ত এবং রবচযাি শুরু �িযা বযা সুিক্যা চযাওয়যা, এবং/অথবযা রববযাে 
রবকচ্দ এবং রশশুি যে�যাজত সম্পর�্ত �যাে্যাবিী এবং/অথবযা ব্রক্তগত 
বযা অন্যান্ ক্রতি জন্ ক্রতপূিণসে যদওয়যারন দযারবগুরি অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি।

আইরন প্রতরনরধত্ব, য�ৌজদযারি আদযািত এবং পযারিবযারি� 
আদযািকতি মযাধ্কম চিকত থযাক�, এবং রবচযাি রবভযাকগি �যাকে 
তযাকদি প্�যাকশি (এসেকপযাজযাকিি) মযাধ্কম চিকত থযাক�। যেখযাকন 
দণ্ডযাকদশ প্দযান �িযা েয়, যসখযাকন অপিযাধীি আদযািকত শযারস্ত 
পযাওয়যাি মযাধ্কম যশষ েয়, যেমন- �যািযাবযাকসি যময়যাদ বযা �যািযা-
বযাসরবেীন (অ-যে�যাজতীয়) সযাজযা যেমন জরিমযানযা বযা সম্প্রদযাকয় 
যসবযা প্দযান �িযা। একক্করে, রবচযাি ব্বস্যা এবং রবচযাি প্ররিয়যা 
ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযা রনরচিকত সেযায়তযা �কি েযা রবচযাি 
ব্বস্যা দ্যািযা প্ভযারবত স�কিি অরধ�যািক� রবচযাি প্ররিয়যাি প্রতটি 
পে্যাকয় সম্যান �িযা, সুিরক্ত �িযা এবং পরিপূণ ্�িযা রনরচিত 
�িযাি প্কয়যাজনীয়তযা স্ী�যাি �কি।

য�ৌজদযারি আদযািকত, অপিযাধ �িযাি জন্ িযাষ্ট্র এ�জন অপিযাধীি 
রবরুকধে মযামিযা দযাকয়ি �কি এবং পযারিবযারি� আদযািকত, রববযাে 
রবকচ্দ এবং রশশু সুিক্যাি মকতযা পযারিবযারি� এবং গযাে্স্্ সম্প�্ 
যভক  েযাওয়যা সংরিযান্ত মযামিযাগুরি রন রত্ �িযা েয়।

অকন� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্, অপিযাধীি 
চূ়িযান্ত মরুক্ত - রবকশষ �কি যসই অপিযাধীিযা েযািযা VAWG 
সম্পর�্ত অপিযাধ �কিকে - উকদ্গজন� এবং এটি এমনর� 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� তযাকদি আচিণ পরিবত্ন 
�িকত বযাধ্ �িকত পযাকি এবং এি �কি চিম উকদ্গ যদখযা রদকত 
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পযাকি, যেমন, ব্রক্তগত রনিযাপত্যা রনরচিত �িকত বযাচ্চযাকদি সু্কি 
যথক� বযাইকি রনকয় েযাওয়যা, বযা বযাচ্চযাকদি সু্কি যথক� রনিযাপকদ 
যপৌেঁযাকনযা রনরচিত �িযাি জন্ চযা�রি যেক়ি যদওয়যা। সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অপিযাধীি মরুক্তি রবষকয় জযানযাকনযাি 
পধেরতগুরি তযাকদি চিমযান সুিক্যাি জন্ গুরুত্বপূণ।্ (ষষ্ অধ্যায়: 
‹রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা  যদখুন)

রবচযাি ব্বস্যাি মকধ্ পযারিবযারি� আদযািত িকয়কে এবং নযািীি 
অন্তিঙ্গ পুরুষ সঙ্গী বযা বযার়িি অন্যান্ সদস্কদি দ্যািযা সংঘটিত 
পযারিবযারি� সরেংসতযা যথক� নযািী ও তযাকদি রশশুকদি িক্যা �িযাি 
জন্ সুিক্যা ব্বস্যা গ্েকণ পুরিশ পরিকষবযা জর়িত থযা�কত পযাকি। 
এি অথ্ েি পযারিবযারি� আদযািত এবং য�ৌজদযারি আদযািকত পুরিশ 
পরিকষবযা এ�টি মখু্ ভূরম�যা পযািন �কি।

রবচযাি ব্বস্যাি মকধ্ পুরিকশি রবরভন্ন ভূরম�যা থযা�যা সক্বিও, 
পুরিশ যনতৃত্বক� তযাকদি �যাজক� রনয়ন্ত্রণ �কি এমন সকব্ো  
নীরতগুরি বঝুকত েকব, তযা যেভযাকবই �িযা যেযা� নযা য�ন। নযািীি 
রবরুকধে স�ি প্�যাি দ্বষম্ দিূী�িণ এি উপি �নকভনশকনি  
(CEDAW) ২ ন ি অনকুচ্কদি  অধীকন িযাষ্ট্রপকক্ি মিূ বযাধ্-
বযাধ�তযাি উপি ২৮ ন ি সযাধযািণ সুপযারিশ এ রবশদভযাকব নযািীি 
দ্বষম্েীনতযা এবং পুরুকষি সযাকথ সমতযা উপকভযাকগি অরধ�যািক� 
সম্যান, সুিক্যা, প্চযাি এবং পূিণ �িযাি প্কয়যাজনীয়তযাি �থযা 
উকলেখ �িযা িকয়কে।

2

যেখযাকন দ্বষকম্ি দীঘ্কময়যাদী প্ভযাবগুরি নযািী ও যমকয়কদিক� 

২  নযািীি প্রত স�ি প্�যাি দ্বষম্ দিূী�িণ সংরিযান্ত �নকভনশকনি 
অনকুচ্দ-২ এি অধীকন িযাষ্ট্রপকক্ি মিূ বযাধ্বযাধ�তযাি উপি সযাধযািণ 
সুপযারিশ নং ২৮ (২০১০), UN Doc CEDAW/C/2010/47/
GC.2  https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf

গুরুতিভযাকব ক্রতগ্স্ �কি, যসখযাকন  এমন ব্বস্যাি প্কয়যাজন েকত
পযাকি েযা নযািীকদি প্�ৃত সমতযা ও ন্যায়পিযায়ণতযা রনরচিত �িযাি 
জন্ শুধুমযারে আনষু্যারন�ভযাকব পুরুষকদি সমযান আচিণ �িকব নযা, 
বিং অগ্যারধ�যািমিূ� আচিণ �িকব। এই ব্বস্যাগুরিি সংজ্যা 
এবং উপেুক্ত প্কয়যাগ সম্পক�্ �নকভনশকনি ৪ ন ি অনকুচ্কদ 
বরণত্ েকয়কে এবং CEDAW �রমটিি ২৫ ন ি সযাধযািণ সুপযারিশ 
এ আিও রবশদভযাকব বণন্যা �িযা েকয়কে।

3

রবচযাি ব্বস্যা এবং রবচযাি প্ররিয়যাি প্রত আস্যা তযাই গুরুত্বপূণ্
�যািণ এটি সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
এরগকয় একস এবং তযাকদি রবরুকধে সংগঠিত েওয়যা অপিযাকধি 
রবরুকধে রিকপযার্ �িকত উ সযারেত �কি।

পুরিশ যনতৃত্বক� বঝুকত েকব যে রবচযাি প্ররিয়যা প্�ৃরতগতভযাকব 
জটিি এ�টি প্ররিয়যা, এবং রবরভন্ন এখরতয়যাকিি মকধ্ তযাকদি 
ভূরম�যা খুবই আিযাদযা েকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, তুিকস্ক, প্-
রসর�উরিিযা পুরিকশি তদন্তক� রনকদ্শনযা প্দযান �কি,

 4

 অন্রদক�
েুক্তিযাকজ্ পুরিশ অপিযাধ তদন্ত �কি এবং রিযাউন প্রসর�উশন 
সযারভ্স (‹CPS ) জটিি মযামিযায় অরভকেযাকগি রবষয় রসধেযান্ত গ্েণ 
�কি, রবকশষ �কি যে মযামিযাগুরিকত নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 

৩  সযামরয়� রবকশষ ব্বস্যাি উপি  নযািীি প্রত স�ি প্�যাি দ্বষম্ 
দিূী�িণ সংরিযান্ত �নকভনশকনি সযাধযািণ সুপযারিশ নং ২৫, ধযািযা-৪, 
অনকুচ্দ-১  https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/General%20recommendation%2025%20
(English).pdf

৪  য�ৌজদযারি �যাে্রবরধ আইকনি ধযািযা ১৬১/১ (আইন নং ৫৭১) এি 
অধীকন পযাবরি� প্রসর�উরি সিযাসরি বযা রবচযাি রবভযাগীয় পুরিশ �ম-্
�ত্যাকদি মযাধ্কম সব ধিকনি তদন্ত পরিচযািনযা �িকত পযাকিন। পযাবরি� 
প্রসর�উরি এ�টি য�ৌজদযারি মযামিযা শুরু �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় র� 
নযা তযা রনধ্যািণ �িযাি জন্ রবষয়টি তদন্ত �িকবন এবং তদকন্তি সময় 
প্যাতি প্মযাণগুরি েরদ অপিযাধ সংঘরকনি রবষকয় েকথষ্ট সকন্ে সৃরষ্ট �কি, 
তযােকি এ�টি অরভকেযাগ জযারি �িকবন (ধযািযা ১৬০/১)। েযাইকেযা�, 
সযাক্্ অপে্যাতি েকি, পযাবরি� প্রসর�উরি মযামিযা �িকবন নযা (ধযািযা 
১৭০/২)।

ঞ্েত্র-

ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তো (জোঞ্টেস �ঞ্টিঞ্নউম)

ব্যঞ্তিগত েোঞ্িদোর উপর ঞ্নি্র �কর  
প্রকত্য� নোরী এবং কমকয়র রোত্রো ঞ্ি  িকব।

ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো              সমথ্ন এবং সিোয়তো              করোগোকরোগ এবং তথ্য              সমন্বয়

প্রঞ্তকরোি পরীক্ষো পব্ূ 
প্রঞ্ক্য়ো

প্রোথঞ্ম�  
করোগোকরোগ

পরীক্ষো 
প্রঞ্ক্য়োতদন্ত

অপরোিীকদর 
জবোবঞ্দঞ্িতো এবং 

ক্ষঞ্তপরূণ

ঞ্বেোর-পরবত  
প্রঞ্ক্য়ো

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf
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সরেংসতযা জর়িত (‹VAWG) ।
5 

পুরিশ যনতৃকত্বি মকধ্ ন্যায় রবচযাি প্ররিয়যা সম্পক�্ ব্যাপ� 
যবযাধগম্তযা গক়ি তুিকত েকব। েখন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তিযা এই েযারেযাি মধ্ রদকয় মণ �িকেন, তখন আইন, 
সযামযারজ� রনয়ম এবং সি�যািী নীরত রনধ্যািন �কি র�ভযাকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি েযারেযা অগ্সি েকব। সুশীি 
সমযাজ সংস্যাগুরিি সমথ্নও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি জন্ গুরুত্বপূণ।্ রতরন রবরভন্ন ধিকনি ন্যায় রবচযাকিি 
রব�ল্প অনসুিণ �িকত পযাকিন, েযাি মকধ্ িযাষ্ট্রীয় প্শযাসরন� রস্কম 
যথক� শুরু �কি এ� যেযাকগ বযা সমকয়ি সযাকথ সযাকথ রিকপযার্ �িযা 
বযা অরভকেযাগ �িযা যথক� শুরু �কি এ�টি য�ৌজদযারি তদন্ত এবং 
রবচযাি শুরু �িযা বযা সুিক্যা চযাওয়যা, এবং/অথবযা রববযাে রবকচ্দ 
এবং রশশুি যে�যাজত সম্পর�্ত �যাে্যাবিী এবং/অথবযা ব্রক্তগত 
বযা অন্যান্ ক্রতি জন্ ক্রতপূিণসে যদওয়যারন দযারবগুরি অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি। 

সি�যািীয়যা জযার স পযাট্িরসকপন্টস মকিকি রবচযাি ব্বস্যাি মিূ 
চযাি�কদি সযাকথ (েযািযা যে য�যাকনযা পে্যাকয় পরিবত্ন আনকত 
পযাকি) এ�করে অংশগ্েণ�যািীকদি সম্পক�্ নীকচ বণন্যা �িযা েকয়কে,:

৫  CPS যসই স�ি য�ৌজদযারি মযামিযাগুরিি রবচযাি �কি যেগুরি ইংি্যা-
ন্ এবং ওকয়িকস পুরিশ এবং অন্যান্ তদন্ত�যািী সংস্যাগুরি দ্যািযা তদন্ত 
�িযা েকয়কে৷ CPS স্যাধীন, এবং আমিযা আমযাকদি রসধেযান্তগুরি পুরিশ 
এবং স�যাি যথক� স্যাধীনভযাকব রনই। About the CPS. The Crown 
Prosecution Service, at: https://www.cps.gov.uk/about-cps

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো 
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি  

পুরিশ যনতৃত্বক� এই রবষকয় সকচতন েওয়যা উরচত যে ন্যায় রবচযাকি
প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) এ�টি মযানবযারধ�যাি েযা VAWG তদন্ত 
�িযাি সময় অন্যান্ অরধ�যাি রনরচিকতি এ�টি উপযায় প্দযান 
�কি। আইরন, প্যারতষ্যারন�, আথ্-সযামযারজ� এবং সযাংসৃ্করত�সে 
ন্যায় রবচযাকিি যক্করে যে য�যান বযাধযাই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি প্কয়যাজনীয় ন্যাে্ �িযা�ি  প্যারতিকত  বযাধযা 
রদকত পযাকি।

আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে আপনযাি �ম িযা রবচযাি 
প্ররিয়যাি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) এবং প্রতটি ধযাকপ পুরিকশি 
জন্ প্ভযাকবি মকধ্ যেযাগসূরে সম্পক�্ সকচতন। উদযােিণস্রূপ বিযা 
েযায় যে, প্রসর�উরি এবং রবচযাি�িযা এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পধেরত ব্বেযাি �িকত পযাকিন েযা:

  অরধ�যাি িঙ্ঘকনি অরভজ্তযা, র�  রবচযাি ব্বস্যাি সযাকথ সং-
যেযাগসে নযািী ও পুরুকষি অরভজ্তযাি পযাথ্�্ স্পষ্টভযাকব স্ী�যাি 
�কি;

ঞ্েত্র  

সর�োঞ্রয়ো জোঞ্টেস পোট্িঞ্সপ্যোটিস মকিল  ঞ্বেোর ব্যবস্োয় মলূ অংশগ্রিণ�োরীগণ

পঞু্লশী আইনজীবী
ঞ্বেোর 

ব্যবস্ো এবং 
আদোলত

িুতিকিোগীর 
দ্োরো অঞ্িকরোগ 

দোকয়র

ঞ্শক্ষোনঞ্বস 
কসবো

�োরোগোর 
এবং সংকশোি- 

নমলূ� 
প্রঞ্তষ্োন

আইন সোমোঞ্জ� ঞ্নয়ম সর�োঞ্র নীঞ্ত সশুীল সমোজ

https://www.cps.gov.uk/about-cps
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�ীভযাকব নযািী ও পুরুকষি চযারেদযা আিযাদযা এবং পিস্পি সম্প-
র�্ত, তযা রচর ত এবং প্রত�যাকিি যক্করে স্ী�ৃরত যদয়; এবং

  রিঙ্গ সংরিযান্ত বযাধযাধিযা রনয়মগুরিি (র রিওরযাইপগুরিি) রবসৃ্তত 
প্�ৃরত এবং তযাকদি পিস্পি সম্প�্েুক্ত �যািণগুরি, এমনর� যে 
স�ি �যািণ সম্পক�্ আমিযা স�কিই অকচতন যসগুরি বঝুকত 
পযাকি।

6

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি এবং অন্যান্
রবচযাি ব্বস্যা সংস্যাগুরিি সংকেযাগ স্যাপকনি মযাধ্কম এ�টি 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পধেরত প্ণয়কনি জন্ এই পধেরতটি আপনযাি 
�ম িযা গ্েণ �িকত পযাকিন।

আপনযাি �ম কদি বঝুকত েকব যে তযাকদি ভূরম�যা (এবং অন্যান্ 
ন্যায়রবচযাি ও রনিযাপত্যা যস কিি সংস্যাগুরিি) েি এরযা রনরচিত 
�িযা যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি তযাকদি 
�যাজ সম্পক�্ অবরেত �িযা েকয়কে এবং রবচযাি প্ররিয়যাি আকগ, 
চিযা�যািীন এবং পকি তযাকদি প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা প্দযান �িযা।

সযািযা রবক  VAWG-এি য�ৌজদযারি আইকন যবশ র�েু দব্ুিতযা 
িকয়কে, েযা আইন প্কয়যাগ�যািীক� ‹পযারিবযারি� সরেংসতযা  এি 

৬  রবচযাকি নযািীকদি প্কবশযারধ�যাি রনরচিত �িযাি উপি রবচযাি� এবং 
প্রসর�উরিকদি জন্ প্রশক্ণ ম্যানযু়যাি (ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন এবং 
�যাউরন্সি অ� ইউকিযাপ, ২০১৭)  https://rm.coe.int/training-
manualwomen-access-to-justice/16808d78c5

মযামিযায় নযািী ও যমকয়কদি যসবযা প্দযাকন বযাধযা যদয় এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ তযাকদি প্কয়যাজনীয় সেযায়তযাি 
যখযাজঁ �িযা অস ব �কি যতযাকি। এটি িক্ �িযা গুরুত্বপূণ ্যে 
আইনটি সংরেতযাবধে / য�যাি দ্যািযা সীমযাবধে (য�যারি�যাইি) 
এবং প্যায়শই এখনও পুরুষ পক্পযাতক� প্রত�রিত �কি এবং 
পধেরতগতভযাকব নযািী ও যমকয়কদি প্রত দ্বষম্ �কি।

�ীভযাকব এ�টি আইন পুরুকষি পক্পযারতত্বক� সংরেতযাবধে �িকত 
পযাকি এবং নযািী ও যমকয়কদি প্রত রনয়মতযারন্ত্র�ভযাকব দ্বষম্ 
�িকত পযাকি তযা যবযাঝযাি জন্ সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ ্েি পিস্পি 
সম্প�্েুক্ত এবং দ্দ্ততযাি (ওভযািি্যারপং) �যািণগুরি সনযাক্ত 
�িযাি ক্মতযা েযা VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি রবচযাি প্ররিয়যায় প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) 
রনরচিকতি যক্করে  আিও প্যারন্ত� �কি যতযাকি। উদযােিণস্রূপ 
বিযা েযায় যে, ব্রক্ত এবং যগযাষ্ী তযাকদি রিঙ্গ, জযারতগততযা, 
যেৌন অরভমখুীতযা, জযাতীয় উ স এবং/অথবযা অক্মতযাি রভরত্কত 
প্যারন্ত� েকত পযাকি এবং এটি তযাকদি রনিযাপত্যা এবং ন্যায় রবচযাকিি 
প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস)  উপি সিযাসরি প্ভযাব য�িকত পযাকি।

পুরিরশং এি জন্ প্যাসরঙ্গ� আইন প্কয়যাগ �িযাি সময়, রবকশষ �কি 
দ্বষম্ রবকিযাধী আইন, এবং VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদওয়যাি 
সময় এ�টি পযািস্পযারি� আন্ততঃসম্পর�্ত দরৃষ্টভরঙ্গ (ইন্টযািকস�-
শনযাি যিন্স) প্কয়যাগ �িযা �ম�্ত্যাকদিকদি যে রবষয়টি সনযাক্ত 
�িকত সযােযাে্ �িকব তযা েি �ীভযাকব অসমতযাি রশ�যাি েওয়যা 
নযািী এবং যমকয়কদি অরভজ্তযা প্ভযাবশযািী মকিকিি সযাকথ খযাপ 
খযায় নযা এবং যে স�ি অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিকত তযাকদি 
অরধ�যাি আকে তযাকদি �যাকে নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যা এবং 
সুিক্যা রনরচিত �ী অকথ্ ব্বহৃত েয়। 

এ�টি আন্ততঃসম্পর�্ত দরৃষ্টভরঙ্গ (ইন্টযািকস�শনযাি যিন্স) প্কয়যাগ 
�িযা শুধুমযারে উপি যথক� রনকচ প্বযােমযান ক্মতযাি (রপ-িযাউন 
পযাওয়যাকিি) দমনমিূ� বযা জবিদরস্তমিূ� �যাে্রিম রনকদ্শ �িকব 

 পকুরো আইনটি, পরুুষকদর দ্োরো, পরুুষকদর জন্য বতঞ্র এবং ঞ্তিোঞ্স� িোকব েকল আসো তোকদর পকক্ষ পরুুষোঞ্ল 
পক্ষপোঞ্তত্বক� সংঞ্িতোবদ্ধ (ক�োঞ্ি�োইি) �কর এবং নোরীর দঞৃ্ষ্টক�োণক� উকপক্ষো  �রোর মোি্যকম পদ্ধঞ্তগতিোকব 

নোরীর প্রঞ্ত ববষম্য �কর।  বত্মোকন আইনটি মলূত পরুুষকদর দ্োরো প্রকয়োগ �রো, ব্যোখ্যো �রো এবং পঞ্রেোঞ্লত িয়, 
তোই এটি এখনও এ�টি কগোষ্ী ঞ্িসোকব পরুুষকদর স্োকথ্ �োজ �কর। নোরীরোও আইকনর পরুুকষর পক্ষপোতক� ব ঞ্নষ্ 
ন্যোয়ঞ্বেোর ঞ্িকসকব গ্রিণ �কর - রখন নোরী ঞ্বেোর�, আইনজীবী, ঞ্বেোর� স�কলই এ�ই পরুুষকদর আঞ্িপকত্যর 

মোনক� সমথ্ন �কর। এবং কসই পরুুষ মোন করৌন ববষম্য বো কশয়োর �রো পরুুষকদর দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ ঞ্নকদ্োষ কর ক�োন 
পো ্প্রঞ্তঞ্ক্য়ো গ�ন �রু� নো ক�ন, মঞ্িলোকদর জন্য �লো�ল এ�ই, আইকনর অিীকন সমোন সরুক্ষোর প্রঞ্তটি িোকপ 

তোরো বঞ্ঞ্চত।  

উ সতঃ  Source: Jones (1980) as cited in The Justice, Law and Order Sector Programme, Government of Uganda ‘Study on Gen-
der and Access to Justice’ in Guidance note for UNODC staff Gender mainstreaming in the work of UNODC (2013). 

  ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতো িল নোরী ঞ্িকসকব  
নোরী এবং পরুুষ ঞ্িকসকব পরুুকষর েোঞ্িদো, 

আগ্রি এবং সংকবদনশীলতো সম্পক�্ সকেতনতো 
এবং সমিোন।
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নযা। �ীভযাকব পদকসযাপযান রভরত্� ক্মতযায় সম্প�্ আিও খযািযাপ 
েয় েখন আইনগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি সমূ্পণ ্পরিচয়, 
অবস্যান বযা তযাি অরভজ্তযাি জটিিতযা বযা অকগযােযাকিযাতযা সনযাক্ত 
�িকত ব্থ্ েয় এই রবষয়টি �ম�্ত্যাকদি  আিও ভযািভযাকব 
বঝুকত সেযায়তযা �িকব।

 

আি এই �যািকণই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ
থযা�যা নযািী ও যমকয় য�রন্দ্র� এবং আন্ততঃসম্পর�্ত (ইন্টযািকস�-
শনযাি) পধেরতি প্কয়যাজন। রদ্তীয় অধ্যায়: ‹ম্যাকনজযাি এবং টিম 
রিিযাি রেসযাকব এ�টি পযাথ্�্ দ্তরি �িযা’ যদখুন।

7

আি এই �যািকণই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয় য�রন্দ্র� এবং আন্ততঃসম্পর�্ত (ইন্টযািকস�শনযাি) পধেরতি 
প্কয়যাজন। রদ্তীয় অধ্যায়: ‘ম্যাকনজযাি এবং টিম রিিযাি রেসযাকব 
এ�টি পযাথ্�্ দ্তরি �িযা’ যদখুন।

৭  Emily Grabham with Didi Herman, Davina Cooper and Jane 
Krishnadas “Introduction” in Intersectionality and Beyond: Law, 
power and the politics of location, Edited by Emily Grabham, 
Davina Cooper, Jane Krishnadas and Didi Herman (2009: 
Routledge-Cavendish). 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো

আপনযাি �ম কদি �যাে্�িভযাকব তযাকদি ভূরম�যা পযািন �িযাি 
জন্ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ ব্রক্তি চযারেদযাগুরিক� 
যবযাঝযা অপরিেযাে্। এ�যারধ� সংকেযাগ এবং যেযাগযাকেযাকগি �যািকণ 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত রবচযাি প্ররিয়যায় 
অসম আচিকণি রশ�যাি েকত পযাকি যেখযাকন ক্মতযা ব্বস্যাি 
�যািকণ দ্বষম্ ঘরকত পযাকি – যেমন বণব্যাদ, রপতৃতন্ত্র, য ণী 
রনপী়িন, যেৌন দ্বষম্, বয়স, যেৌন অরভমরুখতযা, অক্মতযা এবং 
দ্বষকম্ি অন্যান্ ধিণ। আপনযাি �ম কদি জন্ মিূ বযাত্যা েি যে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা রবরভন্ন ধিকনি অবস্যান 
যথক� উকঠ আসযায় ইয়যাকদি প্কত্ক�ি ব্রক্তগত অরভজ্তযা থযা�কত 
পযাকি।

8 9

পুরিশ যনতৃত্ব েযািযা রবচযাি প্ররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি 
চ্যাকিঞ্জ সম্পক�্ আিও জযানকত চযান তযাকদি নযািী ও যমকয়কদি 
রবরুকধে সরেংসতযাি অবসযাকন প্ণীত রবচযাি �মসূ্রচকত (এি 

৮  Training Manual for Judges and Prosecutors on Ensuring 
Women’s Access to Justice (2017). European Union and 
Council of Europe https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/WRGS/TrainingManualAccessJustice_EN.pdf

৯	 Ibid.

প্রঞ্তটি মঞ্িলো এবং কমকয়র রোত্রো ঞ্ি  িকব 
এবং তোর ব্যঞ্তিগত েোঞ্িদোর উপর ঞ্নি্র 

�রকব

বক্স-   

ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরীকদর জন্য ে্যোকলজি
9

প্রঞ্তকরোি

  নযািীি রবরুকধে সব ধিকনি সরেংসতযাক� অপিযাধ রেকসকব গণ্ �িযা েযায় নযা (যেমন, দ্ববযারে� ধষ্ণ)।

প্রোথঞ্ম� সনোতি�রণ এবং ঞ্রকপোট্িং 

•  আইন বযা অনশুীিকন অরভকেযাগ দযাকয়ি �িযা, আনষু্যারন� অরভকেযাগ �িযা বযা রবকশষভযাকব রবচযাকিি অনকুিযাধ �িযাি দযারয়ত্ব 
প্যায়শই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি উপি থযাক�;

  আইন প্কয়যাগ�যািী �ম কদি অনসুিণ �িযা প্চরিত রিঙ্গ পক্পযাত এবং বযাধযাধিযা রনয়মগুরি  (য রিওরযাইপগুরি) �যািকণ 
নযািীিযা তযাকদি  রবরুকধে SGBV-এি ঘরনযাি রিকপযার্ �কি নযা ৷

তদন্ত 

•  সীমযাবধেতযাি রবরধ বযা অন্যান্ আইনী ব্বস্যাপরেগুরি এ�টি রনরদ্ষ্ট সমকয়ি পকি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
চযাজ্ গঠকন বযাধযা যদয়;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি প্যায়ই থযানযায় দীঘ্ক্ণ অকপক্যা �িকত েয়। তযাকদিক� পুরুষ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি 
দ্যািযা বহুবযাি রজজ্যাসযাবযাদ �িযা েয়, পুরুষ �কিনরস� অর�সযািকদি দ্যািযা পিীক্যা �িযা েয়, রজজ্যাসযাবযাদ ও রববরৃত যদওয়যাি 
সময় তযাকদি সযাকথ অসম্যানজন� আচিণ �িযা েয় এবং যগযাপনীয়তযা িক্যা �িযা যথক� বরঞ্চত �িযা েয়;

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/TrainingManualAccessJustice_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/TrainingManualAccessJustice_EN.pdf
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  পরিরস্রতগত প্মযাণ প্যায়ই অগ্েণকেযাগ্ েয় েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� প্মযাকণি এ�মযারে উ স �কি যতযাকি;

  সযাক্্ রবরধগুরি প্যায়শই এ�টি য�ৌজদযারি অরভকেযাকগি সযাকথ এরগকয় েযাওয়যাি জন্ শযািীরি� প্মযাণক� অপরিেযাে্ রেসযাকব 
রবকবচনযা �কি, েযা এমন যক্করে চ্যাকিরঞ্জং যেখযাকন প্রতকবদন দযারখকি রবি  েয়, বযা জর়িত সরেংসতযা মযানরস�, আকবগপূণ ্
বযা অথ্ননরত� প্�ৃরতি েয়; 

  জরুিী বযা দীঘ্কময়যাদী সুিক্যা ব্বস্যা, যসইসযাকথ ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যা 
সংরিযান্ত পরি�ল্পনযায় প্যায়শই নযািী ও যমকয়কদি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) থযাক� নযা; 

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি অরভেুক্তকদি উপরস্রতকত রনয়রমতভযাকব যবশ �কয়�বযাি সযাক্্ রদকত েয়।

•  অপিযাধ তদকন্তি জন্ পুরিশ পরিবেন এবং যািযানীি (গ্যাস/যপকট্যাি) জন্ অথ্ প্দযাকনি অনকুিযাধ �িকত পযাকি;

•  অকন� যদকশ, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি িযাক্তযারি পিীক্যাি (প্মযাণ সংগ্কেি প্ররিয়যাি অংশ রেসযাকব) পযাশযাপযারশ 
আঘযাকতি স্যাকনি েক ি উকদেকশ্ স্যাস্্ পরিকষবযাকত জমযা যদওয়যাি জন্ পুরিশ দ্যািযা �কমি্ এ�টি যসর যদওয়যা েয়। �খনও 
�খনও, এই ধিকনি �মগ্ুরি রচর� সযা সংরিযান্ত পিীক্�কদি জন্ ব্বেযাি�যািী-বযা ব নয় এবং প্মযাকণি উকদেকশ্ প্কয়যাজনীয় 
তথ্ প্দযান �িকত পযাকি নযা।

পরীক্ষো ঞ্নঞ্রক্ষো ঞ্বেোর ঞ্বকবেনো

  যবরশিভযাগ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যাি সযাকথ অপরিরচত, আইরন সেযায়তযা পরিকষবযায় 
প্কবশযারধ�যাি  (অ্যাকসেস) যনই এবং তযাই তযাকদি �যাে যথক� �ী আশযা �িযা েকচ্ যস সম্পক�্ তযািযা অবগত নয়;

  য�ৌজদযারি পধেরত এবং আদযািত প্শযাসন সযাধযািণত যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি রবকশষ দব্ুিতযাি রবষয়গুরিক� রবকবচনযায় যনওয়যাি 
অনমুরত যদয় নযা, এবং যেমন, তযাকদি রনরদ্ষ্ট চযারেদযাগুরি প্যায়শই পূিণ �িযা েয় নযা। 

ঞ্বেোর ও সোজো 

  রবচযারি� অনশুীিন বযা রবদ্মযান পধেরতগত প্কয়যাজনীয়তযাগুরি প্যায়শই এমন রসধেযাকন্তি রদক� পরিচযারিত �কি েযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয় বযা ব নয়, েযাি �কি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রবচযাি  প্ররিয়যা যথক� 
রবরচ্ন্ন �কি এবং মযামিযা প্ত্যােযাি �কি বযা েযাি যেক়ি যদয়;

  প্যামযারণ� রনয়ম যেৌন বযা ব্রক্তগত ইরতেযাকসি উপি যজিযাি অনমুরত রদকত পযাকি, অনকুমযাদকনি প্কয়যাজন েকত পযাকি বযা 
রবির ত প্রতকবদকনি �কি প্রত ি অনমুযাকনি জন্ অনমুরত রদকত পযাকি। 

সংকশোিন 

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� অপিযাধীি মরুক্তি রবষকয় জযানযাকনযা েয় নযা, এমনর� েখন যবকঁচ থযা�যা এবং অপিযাধী 
উভয়ই এ�ই সম্প্রদযাকয়ি েয়।

মরিউি-৩ আিও ভযাকিযা ভযাকব প়িকত েকব।
10 

 এই রুির�রটি 
VAWG যশষ �িযাি জন্ রবচযাি ব্বস্যা জকু়ি এই ধিকনি চ্যাকি-
ঞ্জগুরি �ীভযাকব যমযা�যাকবিযা �িযা যেকত পযাকি যস সম্পক�্ ব্বেযারি� 
রনকদ্রশ�যা প্দযান �কিকে। েরদও এটি মিূত জযারত সংকঘি �ম কদি 

১০  A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice 
Programming’ (UN Women, UNODC, OHCHR, UNDP, 
2018), Module 3 on Ending Violence Against Women and 
Girls, at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-
access-to-justice-programming

জন্ পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে, তকব রুির�রটি রবচযাি প্ররিয়যায়
নযািীকদি প্কবশযারধ�যাি এবং এই যক্করে প্েুরক্তগত সেযায়তযাি প্কয়যা-
জনীয়তযা সম্পর�্ত বত্মযান সমস্যাগুরিি যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ 
রব�ল্পগুরিি এ�টি তযারি�যা প্দযান �কি।

নীকচি সযািযাংশটি VAWG-যত রবচযাি প্ররিয়যা এবং পুরিকশি তদন্ত-
মিূ� দযারয়কত্বি রবকলেষকণ পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ এ�টি সেযায়� 
সূচনযা রবন্ ুপ্দযান �কি েকয়কে।

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-access-to-justice-programming
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-access-to-justice-programming
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-access-to-justice-programming
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VAWG-এ সোডো কদওয়োর কক্ষকত্র 
ে্যোকলজি কমো�োকবলো �রো রু 
িয় আপনোর দকলর �ম্দক্ষতোর 
(পোর�রম্যোক র) দব্ুলতোর 
ঞ্বষয়গুঞ্ল শনোতি �রোর মোি্যকম

VAWG কক্ষকত্র আইকনর িূঞ্ম�ো এবং আইন 
প্রকয়োকগর ে্যোকলজি

ইএসরপ মরিউি-৬ বযাস্তবযায়কনি রনকদ্রশ�যাকত রবশদ রববিকণি 
মকতযা ব্যাপ� আইন ও �যাঠযাকমযা এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি নীরত ও 
�যাঠযাকমযাসে VAWG মযামিযায় পুরিশ তদন্ত �যাে্�ি �িযাি জন্ মিূ 
উপযাদযাঙ্গরুি রচর ত �িযাি প্কয়যাজনীয়তযাি রবষকয় পুরিশ যনতৃকত্বি 
সকচতন েওয়যা উরচত। এ�টি সেযায়� পরিকবশ (আইন, নীরত, 
বযাকজর, সক্ম পরিকষবযা প্দযান�যািী, অবরেত পরিকষবযা দযারব�যািী 
এবং মযান রনয়ন্ত্রণ) প্রতষ্যা �িযাি জন্ জযাতীয় স্তকিি পুরিশ 
পরিকষবযা রবভযাকগি প্ধযানকদি দ্যািযা এ প্যারতষ্যারন� �যাঠযাকমযাগত 
বযাধযাগুরি দিূ �িযাি রসধেযান্ত গ্েকণি প্কয়যাজন েকত পযাকি।
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পুরিশ যনতৃত্ব এবং আপনযাি �ম কদি বঝুকত েকব:

  সমযাকজ আইকনি ভূরম�যা, এবং রবকশষ �কি VAWG তদকন্ত;

  যে আইনটি পুরিশ তদকন্তি জন্ এ�টি অপরিেযাে্ উপযাদযান, 
�যািণ এটি তদন্ত, চযাজ্ গঠন এবং যশষ পে্ন্ত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি জন্ রনিযাপত্যা ব্বস্যাি 
�যাঠযাকমযা প্দযান �কি ;

  যসই আইনগুরি েি যসই রবরধগুরি যেগুরি শতযাব্দী ধকি সযামযারজ� 
প্থযা যথক� রব�রশত েকত পযাকি, বযা আইন দ্যািযা রনধ্যারিত এবং 
বযাধ্তযামিূ� রেসযাকব গৃেীত রবরধসমেূ।

আইকনর িূঞ্ম�ো

প্রতটি সমযাকজি আইন এমন রনয়মগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �কি েযা
পুরিকশি ভূরম�যাক� রনয়ন্ত্রণ �কি েযািযা এটি অনসুযাকি পুরিরশংকয়ি 

১১  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ 
এি বযাস্তবযায়ন রনকদ্রশ�যা মরিউি-৬। সরেংসতযা সযাকপকক্ নযািী ও 
যমকয়কদি জন্ অপরিেযাে্ পরিকষবযাি উপি জযারতসংকঘি যেৌথ য যাবযাি 
যপ্যাগ্যাম, ২০১৫

জন্ দযায়ী। অন্রদক�, সম্প্রদযাকয়ি সযামযারজ� প্থযা থযা�কত পযাকি েযা
এমন আচিণ রনধ্যািণ �কি েযা র�েু যক্করে আইন দ্যািযা রনধ্যারিত 
রনয়কমি রবপিীত েকত পযাকি। পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত তযাকদি 
�ম কদি মকন �রিকয় যদওয়যা যে এটি এ�টি আইন েযা তযাকদি 
পুরিরশ অনশুীিনক� রনধ্যািণ �কি।

আকমর্নয়যাি মকতযা অন্যান্ যদশ VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ 
তযাকদি য�ৌজদযারি ধযািযাি (য�যাকিি) সংকশযাধনী বযাস্তবযায়কনি জন্ 
পদকক্প রনকয়কে েযা আকমর্নয়যায় গযাে্স্্ সরেংসতযাি অগ্েণকেযাগ্তযা 
সম্পক�্ নযাগরি�কদি �যাকে এ�টি স্পষ্ট বযাত্যা যপ্িণ �কিকে।

12 

১২ Armenia, Criminal Code, chap. 20, arts. 165–174.
১৩	Ibid.

আপঞ্ন ঞ্�িোকব পঞু্লশ িকয়কছন  
তো আইন ঞ্নি্োরণ �কর, স্োনীয়  

রীঞ্তনীঞ্ত নয়।

বক্স-

“র�েু যদকশ য�ৌজদযারি আইন পুরুষ ও নযািীি মকধ্ 
অসমতযাি রবদ্মযান রনদশ্ন এবং সযামযারজ� িীরতনীরতক� 
প্রত�রিত �কি। উদযােিণস্রূপ, র�েু আইন পুরুষ 
সেকেযাগীকদি দ্যািযা প্দত্ সযাকক্্ি তুিনযায় সরেংসতযাি 
রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা নযািী বযা সযাক্ীকদি দ্যািযা প্দত্ 
সযাকক্্ি �ম মিূ্ বযা রব যাসকেযাগ্তযা রনধ্যািণ �কি। 
আকি�টি উদযােিণ েি যসই সমস্ আইন েযা VAWG-এি 
অপিযাধীকদিক� “সম্যান”, “উস্কযারন”, “দ্ববযারে� ধষ্কণি 
অব্যােরত সংরিযান্ত ধযািযা” বযা সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীক� 
রবকয় �িযাি মযাধ্কম য�ৌজদযারি দযায় এ়িযাকত অনমুরত 
যদয়৷ ইউকিযাপ এবং উত্ি আকমরি�যাসে রবক ি অন্যান্ 
অকন� অংকশ এই আইনগুরি এখনও রবদ্মযান িকয়কে বযা 
র�েু রদন আকগও রেি।

বক্স-

আকমর্নয়যা এমন অসংখ্ যদশগুরিি মকধ্ এ�টি েযািযা 
সম্প্ররত (২০১৭) তযাকদি য�ৌজদযারি ধযািযাি (য�যাকিি) 
সংকশযাধনগুরি রবকশষভযাকব নযািীকদি রবরুকধে সরেংসতযা 
অন্তভ্ুক্ত �িযাি জন্ প্কয়যাগ �কিকে৷
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 পরিবযাকিি মকধ্ 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা 
রনরচিত �িকত, এবং এবং তযাকদি অরধ�যাি এবং দ্বধ চযারেদযা 
পূিণ �িযা রনরচিত �িকত পরিবযাকিি অভ্ন্তকি সরেংসতযা 
প্রতকিযাধ আইন, পরিবযাকিি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি 
নযািী ও যমকয়কদি সুিক্যা এবং পরিবযাকি শযারন্ত পুনরুধেযাি 
�িযাি জন্ পরিবযাকিি মকধ্ সরেংসতযা প্রতকিযাকধি জন্ 
আইরন প্ররিয়যা প্রতষ্যা �িকত চযায়। রবকশষত, আইনটি 
পযারিবযারি� সরেংসতযাক� শযািীরি�, যেৌন, মযানরস� এবং 
অথ্ননরত� সরেংসতযা এবং অবকেিযা রেকসকব সংজ্যারয়ত 
�কিকে। তযােযা়িযা, এটি অপিযাধীক� সত�্ �িযা এবং 
জরুিী েস্তকক্কপি রসধেযান্ত যনওয়যাসে গযাে্স্্ সরেংসতযাি 
রশ�যািকদি সুিক্যাি জন্ ব্বস্যা রনধ্যািণ �কি।
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VAWG অপরোি সংক্োন্ত আইকন ষ্টতোর 
অিোব

VAWG-এি অপিযাধ তদকন্তি সময় সমস্যা সৃরষ্ট �িকত পযাকি, 
রবকশষ �কি যেখযাকন আইনটি অস্পষ্ট। এটি �যাে্�ি তদকন্ত বযাধযা 
যদয় এবং অরভেুক্ত অপিযাধীকদি রবচযাকি বযাধযা যদয়। পুরিশ 
যনতৃকত্বি এই জন্ সকচতন েওয়যা উরচত যে এটি তযাকদি �ম কদি 
জন্ এ�টি চ্যাকিঞ্জ উপস্যাপন �িকত পযাকি এবং পুরিশ পরিকষবযাক� 
VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
িক্যা �িযা যথক� রবিত িযাখকত পযাকি। 

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত তযাকদি এখরতয়যাকিি মকধ্ VAWG-এি 
আইরন �যাঠযাকমযাি রব�যাশ �িযা এবং VAWG সম্পক�্ স্পষ্ট ধযািণযা 
িযাখযা এবং যে স�ি স্যাকন আইনটি অস্পষ্ট যসগুরি সম্পক�্ 
সকচতন থযা�যা। এটি পুরিশ যনতৃত্বক� তযাকদি ত্ন বযা রনব্যােী 
পরিচযাি�কদিক� ভরবষ্কতি আইনী পরিবত্নক� প্ভযারবত �িকত 
পযাকি এমন সমস্যাি রবষকয় প্রতররিয়যা জযানযাকত সক্ম �িকব। 
ধষ্ণ এমনই এ�টি অপিযাধ।

বক্স-  
িষ্ণ - এ�টি উদোিরণ

ধষ্ণ েি এ�জন ব্রক্তি ইচ্যাি রবরুকধে �িযা যবআইরন 
যেৌন ররিয়যা�িযাপ েযা সযাধযািণত যেৌন সংসগ ্বযা অন্ 
ধিকণি আরিমণযাত্� পদকক্কপি সযাকথ জর়িত। ধষ্ণ 
এ�টি রব ব্যাপী সমস্যা।

রঞ্দও অকন� কদকশ করৌন ঞ্নপীডন এবং সঞ্িংসতোর 
ঞ্বরুকদ্ধ আইন রকয়কছ, কসগুঞ্লর মকি্য অকন�গুঞ্ল 
অপর্োপ্ত, অসঙ্গঞ্তপণ্ূ এবং পদ্ধঞ্তগতিোকব প্রকয়োগ �রো 
িয় নো। ঞ্ব ব্যোপী  নোরী তোকদর জীবকনর ক�োকনো 
নো ক�োকনো সমকয় শোরীঞ্র� এবং অথবো অন্তরঙ্গ সঙ্গীর 
মোি্যকম করৌন সঞ্িংসতো বো অ-সঙ্গী (করৌন িয়রোঞ্ন 
এর মকি্য অন্তি্ুতি নয়) দ্োরো করৌন সঞ্িংসতোর সমিখুীন 
িকয়কছন। রোইকিো�, ঞ্�ছু জোতীয় গকবষণোয় কদখো 
কগকছ কর  পর্ন্ত নোরীরো তোকদর জীব শোয় অন্তরঙ্গ 
সঙ্গীর মোি্যকম শোরীঞ্র� এবং অথবো করৌন সঞ্িংসতোর 
অঞ্ি তো অজ্ন �করকছন।
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ঞ্বঞ্ি  গকবষণো কথক� প্রোপ্ত �লো�কল কদখো কগকছ কর 
স�ল নোরীরো শোরীঞ্র� বো অন্তরঙ্গ সঙ্গীর মোি্যকম করৌন 
সঞ্িংসতোর অঞ্ি তো অজ্ন �কর ঞ্ন তোকদর তুলনোয় 
কর স�ল নোরীরো শোরীঞ্র� বো অন্তরঙ্গ সঙ্গীর মোি্যকম 
করৌন সঞ্িংসতোর অঞ্ি তো অজ্ন �করকছ তোকদর মকি্য  
ঞ্বষ তোয় কিোগো, গি্পোত �রো এবং এইেআইঞ্িকত 
আক্োন্ত িবোর িোর কবঞ্শ।
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১৬-১৯ বেি বয়সী নযািীকদি  ধষ্ণ বযা যেৌন রনপী়িকনি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা  েওয়যাি স যাবনযা চযািগুণ যবরশ 
এবং ১৮-২৪ বেি বয়সী নযািী �কিজ েযারেকদি যেৌন 
রনে্যাতকনি রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা রতনগুণ যবরশ। তৃতীয়  
রিকঙ্গি এবং প্রতব ী ব্রক্তকদি যেৌন রনপী়িন বযা ধষ্কণি 
রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা রদ্গুণ। মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র, ৭০% 
ধষ্ণ এমন এ�জকনি দ্যািযা সংঘটিত েয়  েযাক� ধষ্কণি 
রশ�যাি নযািী যচকনন।
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িষ্কণর তদকন্তর ে্যোকলজি

পুরিশ যনতৃত্বক� এরযা রনরচিত �িযা উরচত যে শযারন্ত ও সংঘযাকতি 
সমকয় ধষ্কণি আইরন �যাঠযাকমযা সম্পক�্ যবযাঝযাি জন্ এবং এই 
অপিযাকধি তদন্ত �িযাি জন্ তযাকদি �ম িযা এ�টি রিঙ্গ-সংকবদ-
নশীি পধেরত অনসুিণ �কি। ধষ্ণ েি রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি 
এ�টি ধিণ েযা আকগ এই ে্যান্বকু� আকিযাচনযা �িযা েকয়কে। 
যেমনটি আন্তজ্োঞ্ত� উপ�রণসমকূি আকলোঞ্েত িকয়কছ এটি 
এ�টি মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘন এবং এ� ধিকণি রনে্যাতন। এেযা়িযাও 
পঞ্চম অধ্যায়: ‹তদন্ত  যদখুন। 

বক্স-

২০১৯ সযাকিি নকভ ি মযাকস, জযারতসংকঘি মযানবযারধ�যা-
যিি েযাই �রমশনযাি (ইউএন ওএইচরসএইচআি) অর�স 
যঘযাষণযা �কিকে যে সরেংসতযায় অন্তরন্রেত এবং সরেংসতযাক� 
স্যায়ী �কি এমন রিঙ্গ সংরিযান্ত বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য -
রিওরযাইপ) এবং যনরতবযাচ� মকনযাভযাব এবং আচিণগুরিক� 
চ্যাকিঞ্জ �িযাি জন্ এবং �থযা বিকত ইচ্�ু নযািীকদি 
প্রত�যাি প্দযান �িযাি জন্ এ�রদক� যেমন িযাষ্ট্রক� 
জরুরি পদকক্প রনকত েকব, ঠি� যতমরনভযাকব অিযাষ্ট্রীয় 
অনঘুর�, পযাশযাপযারশ  আন্তজ্যারত� সংস্যা এবং স্যাধীন 
পে্কবক্ণ ব্বস্যা, সুশীি সমযাজ সংস্যা এবং ধষ্ণ ও 
যেৌন সরেংসতযা প্রতকিযাধ ও যমযা�যারবিযায় নযািী অরধ�যাি 
আকন্যািনক�  এরগকয় আসকত েকব।

অকন� নোরী রোরো করৌন সঞ্িংসতোর  
ঞ্শ�োর িন তোরো খুব �মই পঞু্লকশ অঞ্িকরোগ 

�করন।
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নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা এবং নযািীি অরধ�যাকিি উপি 
৭টি স্যাধীন জযারতসংকঘি প্্যার�ম ্এবং আঞ্চরি� রবকশষজ্ 
য�ৌশিগুরি যেৌথভযাকব স�ি িযাষ্ট্র এবং প্যাসরঙ্গ� য -
�কেযা যািকদিক� রব ব্যাপী রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা এবং 
মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘকনি এ�টি ধিণ  রেসযাকব ধষ্কণি 
রবরুকধে �যাজ �িযাি জন্ আহ্যান জযারনকয়কে, এবং এ�ই 
সযাকথ আন্তজ্যারত� মযানদকণ্ডি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্ সম্রতি 
অনপুরস্রতকত ধষ্কণি সংজ্যা রনধ্যািণ �িযা েকয়কে তযা 
রনরচিত �িযাি জন্। শযারন্ত ও সংঘযাকতি সমকয় ধষ্কণি 
রবচযাি রনরচিত �িযাি জন্ আিও প্কচষ্ট গ্েণ �িকত 
েকব।
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আপনযাি �ম কদি সকচতন েওয়যা দি�যাি এই জন্ যে, যে 
স�ি যদশগুরিকত VAWG- এি যক্করে শনূ্ সেনশীিতযা যঘযাষণযা 
�িযা েকয়কে যসখযাকনও ব্যাপ� এবং পধেরতগত ধষ্কণি অরস্তত্ব  
এবং VAWG-এি যেৌন সরেংসতযাি অন্যান্ ধিকণি স্যারয়ত্ব যে 
রবষয় রনকদ্শ �কি তযা েি যেৌন সরেংসতযা এখনও  রপতৃতযারন্ত্র� 
সমযাজগুরিকত গভীিভযাকব যগকঁথ আকে৷ 

আপনযাি �ম কদি বঝুকত েকব যে:

  ক্মতযা এবং রনয়ন্ত্রণ এ�টি সযামযারজ� পরিকবশ দ্তরি �কি 
যেখযাকন এই ধিকনি সরেংসতযা স্যাভযারব� রেকসকব রবকবচনযা �িযা 
েয় এবং সমযাকজ নযািীি ভূরম�যাি রবষকয় রিঙ্গ-রভরত্� বযাধযাধিযা 
রনয়মগুরি (য রিওরযাইপগুরি) নযািীকদি খযাকরযা �কি যদকখ ও 
অবমিূ্যায়ন �কি; এবং

  এই �যািণগুরি অপিযাধমিূ� রবচযাি ব্বস্যাসে ধষ্কণি অগ্েণ-
যেযাগ্ সেনশীিতযা সৃরষ্টকত  অবদযান িযাকখ, এবং প্যায়শই অরভেুক্ত 
অপিযাধীকদি দযায়মরুক্ত যদয়।

১৭  দযশ অনুেযায়ী ধ্ষণ পিরসং েযান ২০২০। বর ব জনসং েযা প্েযাি চনযা 
 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/rape-

statistics-by-country

নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা রনমূক্িি আন্তজ্যারত� রদবস, ২৫ নকভ ি 
২০১৯; সম্রতি অনপুরস্রত অবশ্ই ধষ্কণি সংজ্যাি দ্বর � মযান েকয় 
উঠকত েকব (২০১৯), OHCHR  https://www.achpr.org/public/
Document/file/English/International%20Day%20on%20the%20
Elimination%20of%20Violence%20against%20Women_ENG.pdf

আপরন এমন এ�টি যদকশি েকত পযাকিন যেখযাকন য�ৌজদযারি রবচযাি 
ব্বস্যা ধষ্কণি শরক্ত প্কয়যাগ-রভরত্� সংজ্যা গ্েণ �কিযে েযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা নযািী যমকয়কদি এরযা প্মযান �িকত েকত 
পযাকি যে অরভেকু্ত অপিযাধী তযাি সযাকথ জবিদরস্ত �কিকে এবং 
যস ি়িযাই �িকত ব্থ্ েকয়কে। এইভযাকব, নযািীি উপি এই ি�ম 
যবযাঝযা চযাপযাকনযা েয় যে তযাক� প্মযান �িকত েয় যে যস প্রতকিযাধ 
�কিরেকিন। আি এরযা প্মযাণ �িকত ব্থ্ েকি অরভেুক্ত অপিযাধী 
মকু্ত েকয় েযাকব এবং সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি �িরঙ্ত �িযা েকব। অনগু্ে �কি নবম অধ্যায়: 
‘যেযাগযাকেযাগ’  যদখুন। 

আপনযাি যদকশ, রবরভন্ন ধিকণি প্চযািণযায় যেমন #MeToo, 
#TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, এবং েুধে এবং 
শযারন্ত উভয় সমকয় ধষ্ণ যথক� যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি মতযামত/
� স্ি এবং অন্যান্ অপিযাধগুরিক� েযাইিযাইর �িকত পযাকি। 
পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত তযাকদি যদকশ এই ধিকনি প্চযািণযা সররিয় 
আকে র� নযা এবং েরদ যথক� থযাক�, তযােকি য�যান অপিযাধ উকদ্গ-
জন� অবস্যায় যপৌকঁেকে তযা খুকঁজ যবি �িযাি জন্ পদকক্প যনওয়যা 
উরচত। এটি আপনযাক� অপিযাধ রচর ত �িকত সক্ম �িকব েযা 
জযাতীয় ভযাকব দরৃষ্ট আ�ষ্ণ �িকব।

ঞ্�িোকব ঞ্বেোর ব্যবস্ো এবং ঞ্নরোপতিো
ঞ্নঞ্চিকতর দোঞ্য়কত্ব ঞ্নকয়োঞ্জত সংস্োগুঞ্ল 
এ�টি পোথ্�্য বতঞ্রর �রকত এ�সকঙ্গ �োজ 
�রকত পোকর

পুরিশ যনতৃত্বক� সকচতন েওয়যা উরচত এই জন্ যে আইন দ্যািযা
সমরথ্ত রবচযাি ও রনিযাপত্যা খযাকতি সংস্যা এবং নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
অন্যান্ সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি ধষ্ণ এবং যেৌন সরেংসতযা সংরিযান্ত 
আন্তজ্যারত� এবং জযাতীয় আইকনি অধীকন রনধ্যারিত রবধযানগুরিি 
মকধ্ ব্বধযান �রমকয় আনকত এ�সকঙ্গ �যাজ �িকত পযাকি।

পুরিশ যনতৃত্ব রেসযাকব আপনযাি ভূরম�যাি মযাধ্কম আপরন আপনযাি 
যদকশি জযাতীয় পধেরতি উপি প্ভযাব য�িকত সক্ম নযাও েকত 
পযাকিন তকব VAWG-এি  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি জন্ এ�টি সরত্�যাকিি পযাথ্�্ �িকত আপরন স্যানীয় 
পে্যাকয় পদকক্প রনকত পযাকিন। পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত:

  সীমযাবধেতযাগুরি সম্পক�্ এ�টি সুস্পষ্ট ধযািণযা দ্তরি �রুন, 
উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, ধষ্ণ সংরিযান্ত আইন বযা দণ্ডরবরধ 
েযাি মকধ্ আপনযাি যদকশ দ্ববযারে� ধষ্� অন্তভ্ুক্ত নয় এবং 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি জন্ ব্যাপ� আইন নযা থযা�যা। এটি 
আপনযাি �ম কদি জন্ এ�টি চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �িকত পযাকি েখন 
তযািযা দ্ববযারে� ধষ্কণি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি সযাকথ জর়িত থযাক�;

আপনোর কদকশ িষ্কণর সং ো খঁুকজ কবর  
�রুন এবং  িষ্ণ মোমলোর তদন্তক� শঞ্তিশোলী 

�রকত এবং অপরোি প্রমোণ �রোর জন্য 
আপনোক� �ী প্রমোণ সংগ্রি �রকত িকব ।



344 | দ্যাদশ অধ্যায়

আইন সুিক্যা যদয় নযা  এই যক্করে অন্তিঙ্গ সঙ্গী দ্যািযা ধরষ্ত
নযািীকদি মকুখযামরুখ েওয়যাি সময় �ম কদি �ী �িযা দি�যাি যস 
সম্পক�্ রনকদ্শনযা রদকত সক্ম েউন;

  রনরচিত �রুন যে আপনযাি �ম িযা জযাকনন যে সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি জন্ অত্ন্ত প্কয়যাজনীয় 
সেযায়তযা প্দযান �কি এমন স্যানীয় সেযায়তযা সংস্যা আকে র� নযা।

ইউএনএইচরসএইচআি এই ধিকনি যক্করে এ�টি পধেরতি পিযামশ্ 
রদকয়কে যেখযাকন পুরিশ যনতৃকত্বি প্কয়যাকগি মিূ যক্রেটি েি 
মযানরস� আঘযাত জরনত (ট্মযা) সেযায়তযা এবং স্যাস্্ পরি-
যষবযাগুরিকত প্কবশযারধ�যািসে (অ্যাকসেসসে) রবকশষজ্ সেযায়তযা 
পরিকষবযা (যেখযাকন পযাওয়যা েযায়) প্দযান �িযা।
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 পুরিশ যনতৃকত্বি 
উরচত তযাকদি এিযা�যায় মযানরস� আঘযাত জরনত (ট্মযা) সেযায়তযা 
পরিকষবযাগুরি রচর ত �িযা এবং �ি্যাণ রনরচিত এবং মযানরস� 
সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি রবকশষজ্ স্যাস্্ পরিকষবযাি জন্ য�যাথযায় যি�যাকিি 
প্কয়যাজন তযা রবকবচনযা �িযা।

নীঞ্ত ও আইনী �ো�োকমো ঞ্নি্োরকণ সর�োকরর 
িূঞ্ম�ো  

�যাে্�িী তদন্ত এবং VAWG এি রবচযাকিি জন্ আতযাকতি 
(Atate) এি সমথ্ন প্কয়যাজন। েযাইকেযা�, যসখযাকন পুরিশ 
যনতৃকত্বি দ্যািযা স্যানীয় পে্যাকয় এমন পদকক্প যনওয়যা যেকত পযাকি েযা 
সরত্�যাকিি পযাথ্�্ আনকত পযাকি। 

পুরিশ যনতৃকত্বি উদীয়মযান সমস্যাি যক্রেগুরি রচর ত �িযা এবং 
তযাকদি দি/ইউরনর যনতযাকদি সযাকথ সকব্যাত্ম অনশুীিন ভযাগ �কি 
যনওয়যাি মযাধ্কম র�ভযাকব এবং য�যাথযায় তযািযা VAWG সম্পর�্ত 
সি�যািী নীরত এবং আইনী �যাঠযাকমযাি উন্নয়কন অবদযান িযাখকত 
পযাকি তযা রচর ত �িযা।

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত:

  পুরিশ সযারভ্কসি সযাকথ তযাকদি প্থম যেযাগযাকেযাকগি সময় 
আত্রব যাস দ্তরি �িযা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি অপিযাকধি রিকপযার্ �িকত এরগকয় আসকত 
উ সযারেত �িযা রনরচিত �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি সময় এ�টি রি-
ঙ্গ-সংকবদনশীি পধেরত অবি ন �রুন;

  VAWG এি সযাকথ জর়িত অপিযাকধি উপি পুরিকশি মকনযাকেযাগ 
য�ন্দ্রীভূত �রুন।

১৮ Ibid.

পুরিশ যনতৃকত্বি মকন িযাখযা উরচত যে পযারিবযারি� সরেংসতযাি 
প্যাথরম� রিকপযার্ যমযা�যাকবিযায় পুরিকশি ব্থ্তযাি �যািকণ সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািীকদি চূ়িযান্ত মতুৃ্ েকত পযাকি। নযািী ও যমকয়কদি 
রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা (েযা ‹য�রমসযাইি  নযাকমও পরিরচত) এমন 
এ�টি অপিযাধ েযা ঘরকত পযাকি।

নোরী ও কমকয়কদর ঞ্লঙ্গ-সম্পঞ্�্ত িত্যো

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত আন্তজ্যারত�ভযাকব নযািী ও যমকয়কদি 
রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যাি উচ্চ প্বণতযাি রবষয়টি  িক্্ �িযা এবং 
তযাকদি যদশ/অঞ্চকি য�যাকনযা স্যানীয় তথ্ সংগ্ে �িযা েকয়কে র�নযা 
তযা রচর ত �িযা।

২০১৭ রব ব্যাপী সযাকি ৮৭,০০০ নযািীক� ইচ্যা�ৃতভযাকব েত্যা �িযা 
েকয়রেি, েযাকদি অকধ্ক�িও যবরশ (৫০,০০০ - ৫৮%) অন্তিঙ্গ 
অংশীদযাি বযা পরিবযাকিি সদস্কদি দ্যািযা েত্যা �িযা েকয়রেি, েযাি 
অথ্ সযািযা রবক  ১৩৭ জন নযািী প্রতরদন তযাকদি রনকজি পরিবযাকিি 
সদস্কদি দ্যািযা েত্যাি রশ�যাি েকচ্। ২০১৭ সযাকি ইচ্যা�ৃতভযাকব 
রনেত নযািীকদি এ� তৃতীয়যাংকশিও যবরশ (৩০,০০০) তযাকদি 
বত্মযান বযা প্যাক্তন অন্তিঙ্গ সঙ্গীি দ্যািযা েত্যা �িযা েকয়রেি।
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পুরিশ যনতৃকত্বি মকন িযাখযা উরচত যে VAWG যমযা�যাকবিযা এবং 
প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিকশি �যাজক� সেযায়তযা �িযাি জন্ র�েু 
যদকশ আইন চযাি ু�িযা েকয়কে।

VAWG-এি যক্করে পুরিশ যনতৃত্বক� তযাকদি �ম কদি এই মকম ্
রনকদ্শনযা রদকত েকব যে:

  নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা�যাণ্ড েযাকত নযা ঘকর তযা 
রনরচিত �িযাি জন্ IPV-এি রিকপযার্ দ্তরি �িযা েকি আদযািত 
যথক� রনকষধযাজ্যাি আকদশ সুপযারিশ �িযা েয় এবং প্যাতি েয়;

  রনকষধযাজ্যাি আকদশ প্দযান সংরিযান্ত তথ্ তযাকদি যভৌগরি� 
এিযা�যা জকু়ি পুরিশ �ম কদি সযাকথ ভযাগযাভযারগ �িযা েয় েযাকত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি িক্যা �িযা েযায় 
এবং  আিও অপিযাধ সংঘরন প্রতকিযাধ �িযা েযায়;

১৯ Global Study on Homicide (UNODC, 2019),p.10.

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পদ্ধঞ্তর  
এ�টি মূল পদকক্ষপ িল ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-এর 
মোমলো কমো�োকবলো �রোর সময় ঞ্বেোর 

ব্যবস্োয় সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী 
ও কমকয়কদর আস্ো বতঞ্রর �রো ।
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বক্স-

র�েু যদশ «নযািী েত্যা» (“য�রমসযাইি”) বযা 
«য�রমরনসযাইি» (ি্যাটিন আকমরি�যাি যবরশিভযাগ যদশ) 
আওতযাি অধীকন নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যাক� 
অপিযাধ রেকসকব স্ী�ৃরত যদওয়যাি জন্ সুরনরদ্ষ্ট রবধযান 
চযাি ু�কিকে। অন্যান্ যদশ েত্যা এবং অন্যান্ অপিযাকধি 
জন্ রিঙ্গ-সম্পর�্ত উকত্জ� �যািণগুরি রচর ত �িযাি 
রবধযান চযাি ু�কিকে। উকত্জ� �যািণগুরিি মকধ্ রনরদ্ষ্ট 
উকদেশ্ (যেমন যবিরজয়যাম, �যানযািযা এবং যস্পকন এ�জন 
ব্রক্তি রিঙ্গ সম্পর�্ত পক্পযাত, ঘৃণযা এবং দ্বষম্, এবং 
তুিকস্ক  সম্যান প্দশ্কনি  উকদেশ্ এবং প্থযা) এবং বযাস্তব 
পরিরস্রত (যেমন যেমন িযারশয়যান য�িযাকিশন এবং তুিকস্ক 
গভ্যাবস্যা, বযা যবিরজয়যাম, যস্পন এবং তুিকস্ক রশ�যাি েওয়যা 
নযার়িি স্যারম েওয়যা) অন্তভ্ুক্ত েকত পযাকি।
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  যসই স�ি প্রসর�উরি এবং রবচযাি�কদি প্রতকিযাধ আইন প্দযান 
�িযা েযািযা IPV-এি অপিযাকধি সযাকথ জর়িত এ�ই অপিযাধীি 
রবরুকধে তদন্ত যনতৃত্ব রদকত পযাকি।

এইগুরি েি মিূ ব্বস্যা েযা অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি মযাধ্কম সংগঠিত 
সরেংসতযাি (‹IPV ) পকি মতুৃ্ প্রতকিযাকধ সেযায়তযা �িকত পযাকি।

21

পুরিশ যনতৃত্ব অপিযাধীকদি জন্ ইকি�ট্রন� মরনররিং রসক ম
ব্বেযাি �িযা েযায় র�নযা বযা পুরিকশি �যাকে রিকপযার্ �িযাি মকতযা 
অন্যান্ �ম ্পে্কবক্ণ �িযা েযায় র�নযা তযা পিীক্যা �িকত পযাকি। 
উদযােিণস্রূপ, তথ্ সংগ্কে আপনযাি �ম কদি �মক্্মতযা উন্নত 
�িযাি জন্ এ�টি েযারতয়যাি রেসযাকব ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি এবং 
এই ধিকনি অপিযাধ যমযা�যাকবিযায় তযাকদি আচিণ পরিবত্ন �িযাি 

২০  UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, “National measures taken 
to prevent, investigate, prosecute and punish gender-related 
killings of women and girls’, para. 12.

২১  ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, যিখ� ঘকিযায়যা সরেংসতযা  এি পরিবকত্ ঘরনষ্ 
সঙ্গীকদি মযাধ্কম সরেংসতযা  বযা আইরপরভ  শব্দটিক� পেন্ �কিকেন রবধযায় 
আইরপরভ  শব্দটিক� অগ্যারধ�যাি রদকত েকব েরদ নযা ঘকিযায়যা সরেংসতযা  
শব্দটি মিূ উ কস ব্বহৃত নযা েকয় থযাক�। গযাে্স্্ সরেংসতযা এ�টি 
ব্যাপ� শব্দ েযাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে রবরভন্ন সযামযারজ� এবং মনস্তযার্বি� 
গরতশীিতযা এবং ক্মতযাি পযাথ্�্ এবং রবরভন্ন সরেংসতযাি রবরভন্ন ধিন, 
যেমন রশশু রনে্যাতন, বয়স্ক রনে্যাতন এবং আন্ততঃব্রক্ত� বযা সঙ্গীকদি 
মযাধ্কম রনে্যাতন। অপিরদক�, IPV পুরুষকদি তুিনযায় অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব 
নযািীকদি যবরশ সরেংসতযাি রশ�যাি রেকসকব উপস্যাপন �কি, যেখযাকন পুরু-
ষকদি অপিযাধী রেসযাকব অরতরিক্তভযাকব উপস্যাপন �িযা েয়। এটি পুরুষ 
এবং নযািীকদি মকধ্ সযামযারজ�ভযাকব রনধ্যারিত ক্মতযা পযাথ্ক�্ি সযাকথ 
দঢৃ়ভযাকব সম্পর�্ত। যদখুন: �যাউরন্সি অ� ইউকিযাপ, �রমটি অ� রমরন-
যািস, 1037 রমটিং, 8 অক যাবি 2008 ইউকিযাপীয় �রমটি অন রিযাইম 

প্বকিমস গযাে্স্্ সরেংসতযাি রবরুকধে এ�টি �নকভনশকনি স যাব্তযা 
অধ্য়নSee: Council of Europe, Committee of Ministers, ১০৩৭ 
Meeting, ৮ October ২০০৮ European Committee on Crime 
Problems Feasibility study for a convention against domestic 
violence.

এ�টি উপযায় রেকসকব �যাজ �িকত পযাকি। তকব যে পন্যাই অবি ন 
�িযা যেযা� নযা য�ন তযা েকব রিঙ্গ সংকবদনশীি ।

আন্তজ্যারত�ভযাকব, Atates নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ- 
সম্পর�্ত েত্যা�যাণ্ড যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ রনরদ্ষ্ট আইন প্বত্ন 
শুরু �কিকে। উদযােিণস্রূপ, যান্স সম্প্ররত এই ধিকনি আপরত্�ি 
পরিরস্রত যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ ব্বস্যা চযাি ু�কিকে।

বক্স-

যাকন্স, সি�যাি পুরিশক� রনকদ্শ রদকয়কে যে VAWG-এি 
মযামিযাি তদন্ত ও সমযাধযান �িযাি সময় সুরনরদ্ষ্ট ব্বস্যা 
রনকত। যসক ি ২০২১ এ যঘযাষণযা �িযা জরুরি ব্বস্যা-
গুরিি মকধ্ িকয়কে:

  গযাে্স্্ সরেংসতযাি জন্ সকন্েভযাজন ব্রক্তকদি �যাে 
যথক� আক য়যা  বযাকজয়যাতি �িযা এবং পুরিশ প্রশক্ণক� 
অগ্যারধ�যাি যদওয়যা েযাকত তযািযা এ�টি ব্রক্তগত রবষয় 
রেসযাকব নযািীকদি অরভকেযাগগুরি ব  �কি নযা যদয়;

  GBV সম্পক�্ সকচতনতযা বযা়িযাকত সু্কিগুরিকত প্কচষ্টযা 
বরৃধে �িযা;

  ২৪ ঘণ্টযাি জন্ গযাে্স্্ সরেংসতযা েরিযাইন চযাি ু�িযা;

  থযানযায় আিও রবকশষযারয়ত সমযাজ�ম  রনকয়যাগ �িযা; 

  পুনিযাবরৃত্মিূ� অপিযাধ এ়িযাকত সরেংস সঙ্গীকদি জন্ 
অরতরিক্ত ব্বস্যা গ্েণ;

  রনপী়িকনি রশ�যাি ব্রক্তিযা তযাকদি রনে্যাতন�যািীকদি 
দ্যািযা মযানরস� রনয়ন্ত্রকণ থযা�কত পযাকি, এবং স্যাধীনভযাকব 
�যাজ �িকত অক্ম েকত পযাকি তযা স্ী�যাি �িযাি জন্ 
আইন পরিবত্ন �িযা;

  যেসব যক্করে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়িযা নতুন �কি সরেংসতযাি ঘরযাি «তযা ক্রণ� 
রবপদ» থযাক� যস যক্করে যগযাপনীয়তযা রবরধ রনকষধ সেজ 
�িযাি জন্ িযাক্তযািকদি সযাকথ �যাজ �িযা উরচত েযাকত 
যিযাগীি সম্রত েযা়িযাই রচর� স�কদি আইরন �ত্ৃপকক্ি 
�যাকে মযামিযাগুরি দযারখি �িকত সক্ম �কি৷ বত্মযাকন, 
িযাক্তযািিযা শুধুমযারে তখনই তযা �িকত পযাকিন েখন 
এ�জন যিযাগী অপ্যাতিবয়স্ক েয় বযা “ঝঁুর� বযা রবপকদ” 
থযাক�- এইটি এ�টি ব্যাপ� শব্দ েযা এ�জন অক্ম ব্-
রক্তক� যবযাঝযাকত পযাকি, বযা েখন এ�জন ব্রক্তি জীবন 
আসন্ন ঝঁুর�কত থযাক� তখন তযাক� বঝুযাকত পযাকি।
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আংরশ�ভযাকব রনে্যাতকনি প্রতকবদকন পুরিকশি দব্ুি প্রতররি-
য়যাি �যািকণ ইউকিযাকপি যদশগুরিি মকধ্ গযাে্স্্ সরেংসতযাি 
েযাি যাকন্স সবকচকয় যবরশ। ২০১৯ সযাকি রনেত নযািীকদি 
অকনক�ই আকগ পুরিকশি �যাকে সযােযাে্ যচকয়রেকিন এবং 
২০১৮ সযাকি, ১২১ জন নযািী বত্মযান বযা প্যাক্তন সঙ্গীকদি 
দ্যািযা েত্যাি রশ�যাি েকয়রেি। যাকন্স প্রত বেি, ১৮ যথক� 
৭৫ বেি বয়সী আনমুযারন� ২১৯,০০০ নযািী বত্মযান বযা 
প্যাক্তন সঙ্গীকদি দ্যািযা শযািীরি� বযা যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি 
েকিও সি�যারি পরিসংখ্যান যদখযায় যে শুধুমযারে ২০% নযািী 
সি�যািী ভযাকব অরভকেযাগ দযাকয়ি �রিকে।
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যাকন্স জরুি িুইকবি মতুৃ্ি উদযােিণক� পুরিশ যনতৃত্ব সেযায়� মকন 
�িকব। মযামিযাটিকত পুরিকশি সরেংসতযাি প্রতকবদন এবং আক য়যা-
 িযাখযাি রবষয়টিক� গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যাি গুরুত্ব তুকি ধিযা 
েকয়কে। জরুি িুইব সতিযােযাকন্ত তযাি সঙ্গীি �যাকে তযাকদি দইু সন্তযাকনি 
যে�যাজত যেক়ি রদকত বযাধ্ েওয়যাি পকি, পুরিশক� বকিরেকিন যে 
তযাি সঙ্গীি এ�টি িযাইকসন্সধযািী বন্�ু িকয়কে এবং রতরন এই 
যভকব ভয় যপকয়রেকিন যে রতরন তযাক� গুরি �িকত পযাকিন। রমকসস 
িুইকবি বযাবযাি মকত, তখন �ম�্ত্যা  এই বকি উত্ি রদকয়রেকিন 
«ম্যািযাম, আরম দতুঃরখত», ‘’র�  তযাি িযাইকসন্স য�ক়ি যনওয়যা েযাকব 
নযা েরদ নযা যস আপনযাি রদক� বন্�ু নযা যদখযায়।” রতরন ৪৮ ঘন্টযা 
পকি তযা �কিরেকিন, এবং দবুযাি গুরি েুক়িরেকিন, এবং  রমকসস 
িুইকবি (৩৪) তযাি বকু� এবং বযাহুকত তযা আঘযাত �কিরেকি। 
যমরিকস সযারন্তরন- রেরন রমকসস িুইকবি নীচ তিযাি প্রতকবশী রেকিন 
এবং রেরন তযাক� খুকঁজ যপকয়কেন- বকিন যে যস তযাি যশষ রনতঃ যাস 
যনবযাি সময় বকিরেি যে «যস আমযাক� যমকি য�কিকে”।
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পুরিশ যনতৃকত্বি মকন িযাখযা উরচত যে �িযারস প্স্তযারবত পধেরতটি 
যদরখকয়কে যে VAWG সম্পর�্ত জযাতীয় পরি�ল্পনযাগুরিকত প্রতকিযাধ 
এবং প্রতররিয়যাি রবষয়টি অন্তভ্ুক্ত �িযাি মযাধ্কম সি�যািী নীরতক� 
শরক্তশযািী �িযা উরচত।

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত:

  আপরন যে ব্যাপ� �যাঠযাকমযাি মকধ্ �যাজ �িকেন তযা সম্পক�্ 
ভযাি ধযািণযাি জন্ আপনযাি যদকশি VAWG-এি সযাকথ সম্পর�্ত 
জযাতীয় পরি�ল্পনযা আকে র�নযা তযা গকবষণযা �রুন। পরি�ল্প-

২২ Les Chiffres de Référence sur les Violences Faites aux Femmes 
(2019). Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre les discriminations, at 
: https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/
chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes

২৩  Fourquet, L. (2019), ‘As Deaths Mount, France Tries to Get 
Serious About Domestic Violence’ for the New York Times, at: 
https://www.nytimes.com/2019/09/03/world/europe/france-
domestic-violence.html

নযাগুরি যদকশ VAWG এি প্রতররিয়যা এবং প্রতকিযাকধ �যাজ �িযা
ন্যায়রবচযাি ও রনিযাপত্যা খযাকতি সংস্যা এবং সুশীি সমযাকজি 
ভূরম�যাি রবশদ রববিণ রদকত পযাকি;

  ন্যায়রবচযাি এবং রনিযাপত্যা খযাকতি সংস্যা এবং নযাগরি� সমযাজ 
সংস্যাগুরিি ভূরম�যাসে জযাতীয় পরি�ল্পনযাগুরি সম্পক�্ বেৃত্ি 
ধযািণযা রনকয়, আপনযাি সমু্খ সযারিি �ম�্ত্যাকদি  রনকদ্শ রদন 
েযাকত এরযা রনরচিত �িযা েযায় যে তযািযা এ�ই অপিযাধীি সযাকথ 
জর়িত থযা�যা গযাে্স্্ রনে্যাতকনি ঝঁুর� মিূ্যায়কনি সময় অতীকতি 
ঘরনযাগুরি রবকবচনযা �িকে;

  নযািী ও যমকয়কদি রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যাি স্যানীয় ঘরনযা যথক� 
রশখুন যেখযাকন �যাে্�ি ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযা েয়রন। 

সং ো এবং ক মওয়ো�্
সমবিয় ও সমবিকয়ি পরিচযািনযা সংরিযান্ত ESP মরিউি-৫ এ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি জন্ এ�টি 
সমরবিত প্রতররিয়যাি উপি গুরুত্ব আকিযাপ �কি, েযাি �কি তযাকদি 
যে য�যাকনযা েস্তকক্প বযা প্যারতষ্যারন� প্রতররিয়যাি য�কন্দ্র যিকখ 
রনিযাপত্যা বরৃধে পযায়।

 24

পুরিশ যনতৃত্বক� সকচতন েওয়যা উরচত এই জন্ যে এ�টি 
সমরবিত প্রতররিয়যা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সকচতন এবং দক্ অনুশীিন�যািীকদি �যাকে প্কবশযারধ�যাি  
(অ্যাকসেস) প্দযান �কি েযািযা রনকবরদত এবং সেযায়� পরিকবকশ 
জ্যান ভযাগযাভযারগ (যশয়যাি) �কি। এ�টি সমরবিত প্রতররিয়যা 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তকদি বহুমযাররে� চযারেদযাক� 
রচনকত পযাকি, েযা রবরভন্ন পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি  মযাধ্কম-
(য�যা-যিযাক�টিং) রচর ত �িযা এবং যি�যাকিি যনরওয়যাক�্ি 
মযাধ্কম পূিণ �িযা যেকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, র�েু পুরিশ 
বযারেনীকত, নযািীকদি প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ রনরদ্ষ্ট 
র�েু নযািীকদি সংস্যাগুরি িকয়কে, যেমন মযাদ� পুনব্যাসন, 
আবযাসন বযা গযাে্স্্ রনে্যাতন।

২৪  সরেংসতযা সযাকপকক্ নযািী ও যমকয়কদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ: 
মিূ উপযাদযান এবং গুণগত রনকদ্রশ�যা (ইউএন জকয়ন্ট য যাবযাি যপ্যাগ্যাম অন 
অ্যাকসনরশয়যাি সযারভ্কসস �ি উইকমন অ্যান্ গযাি্স সযাবকজ  রু ভযাকয়যা-
যিন্স, ২০১৫),  https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/

VAWG-এর প্রঞ্ত আপনোর পঞু্লঞ্শং প্রঞ্তঞ্ক্য়োর 
ক�্রিঞ্বন্দকুত সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 

নোরী অ কমকয়কদর  রোখো উঞ্েত।

https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://www.nytimes.com/2019/09/03/world/europe/france-domestic-violence.html
https://www.nytimes.com/2019/09/03/world/europe/france-domestic-violence.html
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পুরিশ যনতৃত্বক� এরযা রনরচিত �িকত েকব যে তযাকদি �ম িযা:

  VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি সময় পুরিকশি ভূরম�যা এবং দযারয়ত্ব 
সম্পক�্ যবযাকঝ;

  এই ধযািণযা যপযাষণ �িকব  যে রবচযাি প্ররিয়যাি অংশীদযাি সং-
স্যাগুরিি নূ্ নতম মযানগুরিি সযাকথ সম্রত আিও অরধ� সযাম-
ঞ্জস্পূণ ্প্রতররিয়যা জযানযাকত সক্ম �িকত পযাকি;

  বঝুকত েকব যে ভূরম�যা এবং দযারয়ত্ব সম্পক�্ স্পষ্টতযা ধযািণযা 
থযা�যাি অথ্ েি প্রতটি রবচযাি সংস্যা দক্তযাি যক্করে পযািদশ  
েকত পযাকি এবং প্রতটি যপশযাদযাকিি �যাজ অন্যান্ সংস্যা এবং 
যপশযাদযািকদি দ্যািযা পরিপূি� েকত পযাকি৷

অন্যান্ যস কিি সযাকথ সমবিয় ‹ রতে্গত  ভযাকব পরিরচত 
অপিযাধীসে সব ধিকনি সরেংসতযাি জন্ অপিযাধীকদিক� দযায়বধে 
িযাখযাি ক্মতযাক� উন্নত �কি। এি�ম এ�টি উদযােিণ েি নযািীকদি 
যেৌনযাকঙ্গ রবকচ্দ/যেদন/�যাটিং (র�কমি যজরনরযাি রমটিকিশন/
�যাটিং) বযা FGM/C।

পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ প্থম ধযাপ েি 
তযাকদি �ম িযা নযািীকদি যেৌনযাঙ্গ 
রবকচ্দ/�যাটিং �ী, এি প্ভযাব 
এবং তযািযা যে সম্প্রদযায়গুরিকি 
পুরিশ পরিকষবযা প্দযান �কি তযাকদি 
মকধ্ এি ব্যাপ�তযা সম্পক�্ ধযািণযা 
িযাকখ এরযা  রনরচিত �িযা। য�বি 
তখনই ন্যায়রবচযাি ও রনিযাপত্যা 
খযাকতি সংস্যাগুরিি মকধ্ স্পষ্ট ও 
স্চ্ যেযাগযাকেযাগ এবং জবযাবরদরে-
তযাি প্ররিয়যা রনরচিত �িযাি জন্ 

ভযাগযাভযারগ/যশয়যাি �িযা যপ্যাকরযা�িগুরি খস়িযা �িযা যেকত পযাকি 
(পঞ্চম অধ্যায়: ‹তদন্ত  েযা FGM/C যবযাঝযায় যদখুন)। আন্তজ্যা-
রত�ভযাকব আমিযা এখনও যসই যপ্ক্যাপর সম্পক�্ রশখরে যেখযাকন 
নযািী যেৌনযাঙ্গ রবকচ্দ/�যাটিং (FGM/C) �িযা েয়। েুক্তিযাকজ্, 
ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি এবং রিযাউন প্রসর�উশন 

সযারভ্কসি মকধ্ FGM/C অপিযাধ পরিচযািনযাি যপ্যাকরযা�িটি পুরিশ 
এবং প্রসর�উরিকদি মকধ্ �যাজ �িযাি উপযায়গুরিক� উন্নত �িযাি 
জন্, তদকন্তি উন্নরত �িকত এবং এই ধিকনি অপিযাকধি রবচযাি 
রনরচিকতি সংখ্যা বযা়িযাকনযাি জন্ পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে।

25 

�্যাম্পকবি এবং অন্যান্ �্যাম্পকবি নযািীি যেৌনযাঙ্গ রবকচ্দ/
�যারযা, যজযািপূব্� রবকয়, তথযা�রথত ‘সম্যান’ েত্যা এবং অপব্-
বেযাি, গিম বস্তু রদকয় স্তকন চযাপ যদওয়যা ইর  �িযা, জযাদরুবদ্যাসে 
ক্রত�যাি� অভ্যাসগুরিি রবরুকধে যশষ �িযাি এবং রবচযাি �িযাি 
সকব্যাত্ম পন্যা রচর ত �িযাি রবষকয় আিও তথ্ প্দযান �কিকেন 
ক্রত�যাি� রতে্গত অভ্যাস: প্রতকিযাধ, সুিক্যা এবং পুরিরশং 
(২০২০ শীষ্� প্রতকবদকন।( এই প্�যাশনযাটি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি দরৃষ্টভরঙ্গ সম্পক�্ এ�টি অনন্ ধযািণযা প্দযান 
�কি যবযাঝযাপ়িযা বযা়িযাকনযাি যচষ্টযা �কিকে, েযা শুধুমযারে পুরিশ �ম-্
�ত্যাকদি জ্যান এবং এই অপিযাধগুরি যমযা�যাকবিযায় আত্রব যাসক� 
শরক্তশযািী �িকত পযাকি।

26 

পুরিশ যনতৃকত্বি মকন িযাখযা উরচত যে সংজ্যাগুরিও রবত�্ এবং 
রভন্ন মতযামকতি রবষয় েকত পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, েুক্তিযাকজ্ 
র�েু গকবষ� ‹সম্যান রভরত্�  সরেংসতযা শব্দটিি রবরুকধে অবস্যান 
রনকয়কেন �যািণ এটি রনরদ্ষ্ট র�েু সম্প্রদযায়ক� অসযামঞ্জস্পূণ-্
ভযাকব িক্্বস্তুকত পরিণত �কি রবধযায় যসই সম্প্রদযায়গুরিি উপি 
নজিদযারি এবং পুরিরশং বরৃধে পযায়। এটি সম্প্রদযায়গুরিক� যসই 
সমস্ একজন্যাগুরিি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপকন সেযায়তযা �কি েযা 
�যাে্�ি VAWG প্রতররিয়যাি সযাকথ সম্পর�্ত নয়- তযািযা ব্রক্ত 
এবং সম্প্রদযায়ক� িক্্ �কি বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাই-
রপং) এবং অন্যান্ দ্বষম্মিূ� য ণী�িকণি উপি রনভ্ি �কি 
এবং রনরদ্ষ্ট শযারস্তমিূ� ব্বস্যাগুরিি সযাকথ সমস্যাগুরি যমযা�যাকবিযাি 
জন্ পৃথ� আইন অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্কয়যাগ �কি এবং যেগুরি 
VAWG-সম্পর�্ত আইকনি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্নয়।

27 

পুরিশ যনতৃত্ব ESP-এি মরিউি ৫ দ্যািযা পরিচযারিত েকব যেখযাকন
সমরবিত প্রতররিয়যাি সযাধযািণ উপযাদযানগুরিি রববিণ যদওয়যা 
েকয়কে। এই ধিকনি প্রতররিয়যা উন্নয়কনি জন্ উ ত্নকদি সযাকথ 
�যাজ �িযাি দযারয়ত্ব থযা�কব পরিচযািকনি সযাকথ েুক্ত ব্বস্যাপ�কদি।

28 

নীকচি রচকরে এি এ�টি সযািযাংশ উপস্যাপন �িযা েকয়কেতঃ

২৫  ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি এবং রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স 
(২০১৬) এি মকধ্ র�কমি যজরনরযাি রমউটিকিশন ( FGM) অপিযাধ 
পরিচযািনযাি যপ্যাকরযা�ি। জযাতীয় পুরিশ প্ধযাকনি �যাউরন্সি  https://
www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/
FGM-Protocol-june-2016.docx

২৬  Harmful Traditional Practices: Prevention, Protection, and 
Policing (2020). Campbell, G., Roberts, K.A., Sarkaria, N. 
Palgrave Macmillan.

২৭  See ‘From the Margin to the Centre: ‘Addressing Violence Against 
Women and Girls Alternative Bill’ (Imkaan, October 2018).

২৮  Module 5: Coordination and Governance of Coordination, 
Essential services Package

িঞ্ উএইেও-এর মকত, নোরীকদর  
করৌনোকঙ্গ কছদন �োটিং এর মকি্য এমন সমস্ত 

পদ্ধঞ্ত অন্তি্ুতি করগুঞ্লর মকি্য নোরীকদর 
করৌনোকঙ্গর বোঞ্ি্য� অংকশর আংঞ্শ� বো সম্পণ্ূ 
অপসোরণ, বো ঞ্েঞ্�ৎসো সংক্োন্ত �োরণ ছোডো 
অন্যোন্য �োরকণ নোরীকদর করৌনোকঙ্গ অন্যোন্য 

আঘোত জঞ্ডত।

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/FGM-Protocol-june-2016.docx
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/FGM-Protocol-june-2016.docx
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/FGM-Protocol-june-2016.docx
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আন্ততঃসংস্ো 
সম্প�্ উ ত �রন

প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� 
নীঞ্ত এবং েে্োর 

পঞ্রবত্ন

পঞ্রকষবো গুঞ্লকত  
প্রকবশোঞ্ি�োর বৃঞ্দ্ধ এবং 

তোকদর কসবো প্রদোন 
উ ত�রন

িুতিকিোগী এবং কবঁকে 
থো�োকদর অঞ্ি�োর সম্পক�্ 

সকেতনতো বৃঞ্দ্ধ �রো

এ�টি সমঞ্ন্বত প্রঞ্তঞ্ক্য়োর সোকথ সোিোরণত ঞ্ন ঞ্লঞ্খত 
ঞ্বষয়গুঞ্লর সংঞ্ম ণ জঞ্ডত

ঞ্ন ঞ্লঞ্খত উপোয়গুঞ্লর দ্োরো কস র এবং সংস্োগুঞ্লর মকি্য 
অংশীদোঞ্রত্ব উ ত �রো রোয়

  একজঞ্ গুঞ্লর মকি্য ঞ্বঞ্ি কক্ষকত্রর সিকরোঞ্গতোর জন্য 
এ�টি �ো�োকমো

  অগ্রগঞ্ত ঞ্নরীক্ষণ এবং নীঞ্তগুঞ্ল প্রণয়কনর জন্য এ�টি 
সমন্বয়�োরী �ঞ্মটি বো সংস্ো। 

  অপরোিীকদর কমো�োকবলো �রো, তোকদর সোকথ �োজ �রো 
এবং তোকদর শোঞ্স্ত প্রদোকনর জন্য ব্যবস্ো। 

  ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োর মকি্য নোগঞ্র� প্রঞ্তরক্ষো প্র-
ঞ্ত�োকরর এ�ী�রনসি জীঞ্বতকদর (কবঁকে থো�োকদর) 
জন্য পঞ্রকষবো, করমন স্োস্্য, আ য় এবং আইঞ্ন সিোয়তো 
(ও�োলঞ্ত সমথ্ন)।  

  ঞ্নয়ঞ্মত মকুখোমঞু্খ বব��
  প্রিোন সংস্োগুঞ্ল দ্োরো বতঞ্র সোিোরণ নীঞ্ত এবং কপ্রোকটো�ল 
কশয়োর �রো

  �োর্ক্ম এবং িস্তকক্ষকপর করৌথ পঞ্র� নো
  সিকরোগী (অংশীদোর) কস র সংস্োর �ম কদর করৌথ প্রঞ্শ-
ক্ষণ 

  কগোপনীয়তো এবং ঞ্নরোপতিো ঞ্নঞ্চিত �রোর প্রঞ্ত সমিোন 
করকখ কবঁকে থো�োকদর এবং অপরোিীকদর সম্পক�্ তথ্য 
কশয়োর �রো

  মোমলোর অগ্রগঞ্ত এবং �লো�ল ঞ্নরীক্ষণ এবং িোল এবং 
খোরোপ অনশুীলনগুঞ্ল সনোতি �রোর জন্য তথ্য সংগ্রি 
েলমোন রোখো।

সমঞ্ন্বত  ব -ঞ্বিোগীয় িস্তকক্ষকপর জন্য প্রকয়োজন সমন্বয়�োরী সংস্ো িকত পোকর

  ঞ্বঞ্ি  িরকণর অংশীজনকদর সঞ্ক্য় অংশগ্রিণ
  নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো কমো�োকবলোর সবকেকয় �োর্�রী 
উপোয় সম্পক�্ �্যমত 

  সংস্োর মকি্য সিকরোঞ্গতো, করোগোকরোগ এবং তথ্য 
আদোন-প্রদোন

   এ�টি স্োিীন প্রঞ্তষ্োন বো ঞ্বকশষ সংস্ো রোর িূঞ্ম�ো িকব 
মলূ কস রগুঞ্লক� সমন্বয় �রো। 

  একজঞ্ গুঞ্লর এ�টি কজোট রোরো ঞ্নয়ঞ্মত ঞ্মঞ্লত িকব, 
রোক� �োউঞ্ ল, �ঞ্মটি বো টোস্ক�োস্ ও বলো করকত পোকর

  মন্ত্রী এবং অথবো প্রিোন প্রঞ্তষ্োকনর প্রিোনক� অন্তি্ুতি �কর 
এ�টি উ -পর্োকয়র সংস্ো

ঞ্েত্র-   

ঞ্বেোর ব্যবস্োর সোকথ সম্পতৃি সংস্োসমিূ

ঞ্বেোর ব্যবস্োর সোকথ সম্পতৃি সংস্োসমিূ 
আপনযাি �ম কদি বঝুকত েকব যে তদন্ত রবচযাি ব্বস্যায় প্কবশকশি 
য�ন্দ্ররবন্ ুরেকসকব প্রতরনরধত্ব �কি। দযায়মরুক্ত দিূ �িকত এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যা প্দযাকনি জন্ 
VAWG-এি জবযাবরদরেতযা রনরচিত �িযাি জন্ এ�টি ব্যাপ� এবং 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি তদন্ত গুরুত্বপূণ।্

প্�ৃতপকক্, এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি তদন্ত য�ৌজদযারি রবচযাি 
ব্বস্যাি রিঙ্গ-প্রতররিয়যাশীি পদকক্কপি জন্ এ�টি গুরুত্বপূ-
ণ ্ উপযাদযান েওয়যা উরচত। এি অথ্ এরযা রনরচিত �িযা যে 
আইন, য�ৌজদযারি রবচযাি প্রতষ্যান, য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যা 
এবং য�ৌজদযারি রবচযাকিি �িযা�িগুরি রিকঙ্গি রভরত্কত �যািও 
সযাকথ দ্বষম্ �কি নযা। এটি য�ৌজদযারি আইকনি উপি এ�টি রিঙ্গ 
সম্পর�্ত দরৃষ্টভরঙ্গ গ্েকণি পযাশযাপযারশ নযািী এবং পুরুষকদি জন্ 
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উপিব্ধ য�ৌজদযারি রবচযাি পধেরতকত প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) 
এবং বযাধযাগুরিি এ�টি মিূ্যায়ন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি সুিক্যাি জন্ রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌশি 
গ্েণ এবং য�ৌজদযারি রবচযাকি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেকসি) রনরচিত 
�িযাি জন্ প্কয়যাজনীয়।

29 

রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌজদযারি রবচযাি এি অথ্ শুধুমযারে রিঙ্গ এবং 
অপিযাকধি মকধ্ আন্ততঃসম্প�্  এবং �ীভযাকব এটি নযািী ও পুরুষ 
অপিযাধ ও সরেংসতযাি দ্যািযা রভন্নভযাকব প্ভযারবত েয় যসই সম্পক�্ 
ধযািণযা থযা�যা নয়, বিং য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যায় নযািী বযা 
পুরুষকদি রনরদ্ষ্ট চযারেদযা যমরযাকত িক্্মযারেযামিূ� পদকক্কপি প্কয়যা-
জনীয়তযা, এবং যসইসযাকথ রসক কমি মযাধ্কম দ্তরি বযা স্যায়ী েওয়যা 
রিঙ্গ দ্বষকম্ি �যািণগুরিক� যমযা�যাকবিযা �িযা সম্পক�্ সুস্পষ্ট ধযািণযা 
থযা�যাক� যবযাঝযায়।

30

 দ্বর � গকবষণযায় সযাধযািণত যদখযা েযায় যে 
যেৌন রনপী়িন েযা়িযাও পুরুষিযা প্যায়শই েত্যা এবং েযামিযাি সযাকথ 
জর়িত থযাক�, েযাি মকধ্ প্যায়শই নযািীিযা সরেংসতযাি রশ�যাি েন।

31 

েযাইকেযা�, নযািীিযা ব্রক্তগত পযারিবযারি� যক্করেি মকধ্ তযাকদি 
পরিরচত �যাকিযা দ্যািযা এবং প্যায়শই তযাকদি রনকজি সঙ্গীি দ্যািযা 
সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা যবরশ। সরেংসতযাি 
অপিযাধীিযা, তযা পুরুকষি প্রত সরেংসতযা যেযা� বযা নযািীি রবরুকধে, 
প্ধযানত পুরুষ। এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা 
এমন এ�টি ব্বস্যা েযা নযািীকদি সরেংসতযাি প্রতকবদন �িযাি জন্ 
আত্রব যাস যদয় এবং, এ�বযাি তযািযা রিকপযার্ �িকি, আিও ক্রতি 
ঝঁুর� �মযাকত �যাে্�ি প্রতররিয়যা প্দযান �কি। এ�টি রিঙ্গ-সংকব-
দনশীি য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা এ�টি �যাে্�ি প্রত�যাি প্দযাকনি 
সযাকথ সযাকথ য�ৌজদযারি রবচযাি প্ররিয়যা জকু়ি মে্যাদযাি সযাকথ নযািীকদি 
সমথ্ন এবং রচর� সযা যসবযা প্দযান �কি।

। সর�োরী আইন �ম্�ত্োরো
(প্রঞ্সঞ্�উটররো) 

জযাতীয় আইরন �যাঠযাকমযা বযা রবচযাি ব্বস্যাি উপি রনভ্ি �কি
সি�যািী আইন �ম�্ত্যািযা (প্রসর�উরিিযা) VAWG-এি এ�জন 
অরভেুক্ত অপিযাধীি রবরুকধে িযাকষ্ট্রি পক্ যথক� আইরন প্ররিয়যাি 
য�ৌশি রনধ্যািকণ এ�টি মখু্ ভূরম�যা পযািন �িকব।

২৯  Skinnider, Eileen, ‘Towards Gender-Responsive Criminal 
Justice: Good practices from Southeast Asia in responding to 
violence against women’ (2018: Thailand Institute of Justice). 

৩০  “Gender Responsive Assessment Scale: Criteria for Assessing 
Programmes and Policies” in Gender Mainstreaming for Health 
Managers: a Practical Approach / WHO Gender Analysis 
Tools. Faciltators  guide. Participant s notes (WHO, 2011), at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559709/table/ch2.
t1/?report=objectonly

৩১  ’Global Study on Homicide‘ 2013; Women and the Criminal 
Justice System (UNODC, 2011). Mahony, T.H., Jacob, J., 
and Hobson, H. for the Government of Canada.

পুরিশ যনতৃত্ব মকন িযাখকবন যে:

  VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ 
�যাে্�ি রবচযাি এবং �িযা�ি প্দযাকনি জন্ তযাকদি প্রসর�উ-
রকিি সযাকথ দঢৃ় �যাকজি সম্প�্ গক়ি তুিকত েকব;

  তযাকদি রবচযাি ব্বস্যায় প্রসর�উরকিি ভূরম�যা আিও ভযািভযাকব 
যবযাঝযাি জন্, তযািযা, উদযােিণস্রূপ, পুরিশ এবং প্রসর�উর-
িকদি মকধ্ �যাে্�ি �যাকজি সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ যেৌথ 
সকচতনতযা বরৃধেি যসশন আকয়যাজন �িকত পযাকি।
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আইনগত ব্বস্যা েযাই যেযা� নযা য�ন, আপনযাি সকচতন েওয়যা
উরচত এই জন্ যে প্রসর�উরিিযা তদকন্তি আইনগত রভরত্ এবং 
তদকন্তি েথযােথতযা এবং প্মযাণ সংগ্ে এবং তদন্ত�যািীকদি দ্যািযা 
মযানবযারধ�যাি িক্যা েকচ্ র� নযা তযা পে্কবক্ণ, এবং অন্ততপকক্ 
রবচযাি শুরু বযা চযারিকয় েযাওয়যা উরচত র�নযা এই রবষকয় রসধেযান্ত 
যনবযাি যক্করে সররিয় ভূরম�যা পযািন �কি। ।

পুরিশ যনতৃত্বক� রনরচিত �িযা উরচত যে তযাকদি �ম িযা VAWG 
সম্পক�্ যবযাকঝ এবং VAWG এি উপি প্কয়যাজনীয় প্রশক্ণ গ্েণ 
�কিকে। তযািযা প্রসর�উরিকদি সযাকথ ঘরনষ্ভযাকব �যাজ �িকব এবং 
তযাই তযাকদি যদকশ প্রসর�উরিিযা �ী �কি তযা তযাকদি জযানকত েকব।

উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, যেসব যদকশ প্রসর�উরিিযা পুরিরশ 
তদন্ত ত্বিযাবধযান �কিন, তযাকদি রনরচিত �িযা উরচত যে পুরিকশি 
রনক্যাক্ত রবষয়গুরি যমকন চকি :

  েথযােথ তদন্ত এবং অনসু যান য�ৌশি ব্বেযাি �িযা েকয়কে েযাকত 
প্মযাণ আদযািকত গ্েণকেযাগ্ েয়;

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং সযাক্ীকদি রবস্তযারিত, 
ব্রক্তগত এবং সম্যানজন� সযাক্যা �যাি পরিচযািনযা �িযা;

৩২  VAWG-এি সযাকথ জর়িত মযামিযাগুরিকত �যাে্�ি প্রতররিয়যা: নযািী ও 
যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি �যাে্�ি প্রসর�উশন প্রতররিয়যা ে্যান্বকু� 
প্রসর�উরকিি ভূরম�যা, ররিরমনযাি জযার স ে্যান্ব�ু রসরিজ (UNODC, 
২০১৪)  https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2014/12/handbook-effective-prosecution-of-vaw

ঞ্�ছু কদকশ, প্রঞ্সঞ্�উটররো  
মোমলোগুঞ্ল তদন্ত �কর এবং ঞ্বেোর  

�কর এবং অন্যগুঞ্লকত, পঞু্লশ মোমলোটি 
প্রঞ্সঞ্�উটরক� ঞ্বেোকরর জন্য িস্তোন্তর �রোর 

আকগ তদকন্তর িূঞ্ম�ো পোলন �কর।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559709/table/ch2.t1/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559709/table/ch2.t1/?report=objectonly
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 েরদ সরেংতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা চযাই, তযােকি
নযািী �ম�্ত্যাকদি উপিব্ধ �িযা েকয়কে যসটি প্কেযাজ্ যক্করে 
রনরচিত �রুন;

  ঘরনযাি উপি এ�টি সমূ্পণ ্ পুরিশ রিকপযার্ সম্পন্ন�িণ;

  অরতরিক্ত তথ্ এবং প্মযাকণি জন্ �কিযা-আপ সযাক্যা �যাি 
পরিচযািনযা �িযা;

  নযািীি প্রত সরেংসতযা সম্পর�্ত প্যাসরঙ্গ� আইনগুরি (অপ-
িযাকধি উপযাদযান এবং এই অপিযাকধি জন্ প্কেযাজ্ রবকশষ 
য�ৌজদযারি পধেরতসে) সম্পক�্ যবযাঝযা; এবং

  প্কেযাজ্ যক্করে, আত্িক্যা এবং প্ধযান আগ্যাসী আচিণ সম্পর�্ত 
নীরতি ধযািণযা সম্পক�্ যবযাঝযা এবং প্কয়যাগ �িযা। 

রনক্যাক্ত রবষয়সমেূ রনরচিত �িযাি জন্ VAWG তদন্ত ত্বিযাবধযাকন 
তযািযা যে মিূ ভূরম�যা পযািন �কি তযা পুরিশ যনতৃকত্বি যবযাঝযা উরচত:

সঠি� তথ্ পযাওয়যা মযারেই প্রসর�উরিকদি �যাকে জমযা যদওয়যা;

  তযাকদি �ম িযা প্রসর�উরিকদি �যাকে �যাইি জমযা যদওয়যাি জন্ 
স্যানীয়ভযাকব সম্ত মযানদণ্ড সম্পক�্ ধযািণযা িযাকখন;

  তযাকদি �ম িযা গুণগত মযান রনরচিকতি জন্ আপরন যে মযানদণ্ড 
রনধ্যািণ �কিকেন যস সম্পক�্ সকচতন;

  VAWG অপিযাধ যবযাঝযাি জন্ যে য�যাকনযা প্রশক্কণি প্কয়যাজ-
নীয়তযা পূিণ �িযা েয়;

  প্রসর�উরিিযা VAWG-এি তদকন্ত এ�টি গুরুত্বপূণ ্ ভূরম�যা 
পযািন �কি �যািণ তযািযা রনধ্যািণ �িকত পযাকি যে রবচযাি �িযাি 
রসধেযান্ত যনওয়যাি আকগ বযা নযা যনওয়যাি আকগ বযা অন্ রসধেযান্ত 
যনওয়যাি আকগ েযা রবচযাকিি গরতপথক� প্ভযারবত �িকত পযাকি 
যসই সম্পক�্ প্কয়যাজনীয় এবং েুরক্তসঙ্গত তদন্ত �িযা েকয়কে 
র�নযা।
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৩৩ Ibid.

েযাইরতি জযাতীয় �যািযাগযাি (ন্যাশনযাি যপরনকরনরশয়যারি েযাইরত)। MINUSTAH েরব/রভক যারিয়যা েযাজ ু
এি যসৌজকন্ েরব
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রবচযাি ব্বস্যায় যেখযাকন প্রসর�উরি এবং তদন্ত�যািীকদি স্যাধীন 
ভযাকব ভূরম�যা পযািন �কি  এবং তদন্ত�যািীিযা স্যাধীনভযাকব তদন্ত 
পরিচযািনযা �কি, যসখযাকন সযাধযািণত তদন্ত�যািী এবং প্রসর�উরকিি 
মকধ্ সেকেযারগতযা রনরচিত �িযাি জন্ ব্বস্যা যনওয়যা েয়। এই 
ধিকণি রবচযাি ব্বস্যায়, প্রসর�উরিিযা তদন্ত�যািীকদি রনকদ্শ যদয় 
নযা বিং তযািযা তদন্ত�যািীকদি তদকন্তি �িযা�কিি উপি রভরত্ �কি 
এবং আইন ও রনকদ্রশ�যাগুরিি উপি রভরত্ �কি যসই �িযা�ি-
গুরিি রনিকপক্ পে্যাকিযাচনযাি উপি রভরত্ �কি তযাকদি পিযামশ্ 
রদকত পযাকি।

এই ধিকনি এখরতয়যাকি পুরিশ যনতৃত্ব প্রসর�উরিকদি �যাে যথক� 
পিযামশ্ চযাইকত পযাকি েখন তযািযা প্মযাণ সংগ্ে �িকত অসুরবধযাি 
সম্খুীন েয়। অথবযা, অন্যান্ পরিরস্রতকত, প্রসর�উরি এ�টি 
‘দব্ুি’ মযামিযা বযা যদযাষী সযাব্স্ত েওয়যাি য�যান স যাবনযা যনই বকি 
তদন্ত�যািীি মতযামতসে এ�টি মন্তকব্ি �যািকণ পিযামকশ্ি জন্ 
পুরিশ রিকপযার্ বযা পিযামশ্ �যাইি যপকত পযাকিন।
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 পুরিশ যনতৃত্বক�
রনরচিত �িকত েকব যে তযাকদি �ম িযা তযাকদি ব্রক্তগত মতযামকতি 
উপি রভরত্ �কি মযামিযাি শরক্ত সম্পক�্ মতযামত প্�যাশ �িকবন 
নযা এবং প্কেযাজ্ আইকনি রবরুকধে অসুরবধযাগুরি স্পষ্ট ভযাকব  রনকদ্শ 
(েযাইিযাইর) এবং মিূ্যায়ন �িযা উরচত।

অন্যান্ রবচযাি ব্বস্যায়, প্রসর�উরিিযা তদকন্ত আিও সররিয় 
ভূরম�যা পযািন �কি এবং তদকন্ত অংশগ্েণ, পরিচযািনযা, রনকদ্শনযা 
প্দযান বযা ত্বিযাবধযান �িকত পযাকি। র�েু িযাষ্ট্র প্রসর�উরিক� 
অপিযাধ সংরিযান্ত নীরতি অগ্যারধ�যাি বযাস্তবযায়ন, মযামিযা ও সম্পদ 
বিযাদে, মযামিযা অগ্যারধ�যাি এবং তদন্ত পধেরত প্কয়যাগ �িযাি জন্ 
পুরিশক� েথযােথ রনকদ্শনযা ও পিযামশ্ যদওয়যাি অনমুরত যদয়।

র�েু এখরতয়যাকি, পুরিশ দ্যািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি সযাকথ প্যাথরম� ভযাকব যেযাগযাকেযাকগি পকি প্রসর�উরি-
যদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা েয় এবং তযািযা পিীক্যাি জযায়গযায় 
প্রতররিয়যা জযানযাকত পযাকি েযাকত তযািযা মযামিযাি সযাকথ পরিরচত েয় 
এবং তদকন্ত রনকদ্শনযা প্দযান �িকত সেযায়তযা �কি। এই ধিকনি 
এখরতয়যাকি, পুরিশ যনতৃকত্বি রনরচিত �িযা উরচত যে তযাকদি 
�ম িযা প্মযাণ সংগ্কেি জন্ প্রসর�উরকিি ভূরম�যাক� সমথ্ন �কি 
এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি য�ৌজদযারি রবচযাি 
ব্বস্যায় থযা�যাি জন্ প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা প্দযান �িকে।

৩৪ Ibid.

সযাধযািণভযাকব, পুরিশ যনতৃকত্বি রনরচিত �িযা উরচত যে:

  তযাকদি �ম িযা শরক্তশযািী মযামিযা দ্তরি �কি, বযা এটি �িকত 
প্রসর�উরিকদি সেযায়তযা �কি;
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  VAWG-এি অপিযাধ যমযা�যাকবিযায় পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি 
মকধ্ সেকেযারগতযা িকয়কে;

  তযাকদি �ম িযা এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
অসম্যান �কি নযা এবং অরভেুক্ত অপিযাধীি রবরুকধে এ�টি 
মযামিযা দ্তরি নযা �িযাি রদক� মকনযাকেযাগ যদয় নযা;

  প্রসর�উরি অর�কস তযাকদি প্রতপকক্ি সযাকথ এ�টি �যাকজি 
সম্প�্ প্রতরষ্ত েয়।

গকবষণযায় যদখযা যগকে যে রনরদ্ষ্ট ধিকণি VAWG যক্করে (যেমন 
যেৌন রনপী়িন) মযামিযা দ্তরিি প্কচষ্টযাি খুব �ম প্মযাণ িকয়কে। 
বিং তদকন্তি দব্ুিতযা, রিঙ্গ পক্পযাত
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 এবং আইকনি ভুি 
যবযাঝযাবরুঝি প্মযাণ িকয়কে। পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি মকধ্ 
দঢৃ় সেকেযারগতযা এসব যক্করে অপরিেযাে্ েযাকত রনরচিত �িযা েযায় 
যে পুরিকশি প্কচষ্টযাগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
অসম্যান �িযাি পরিবকত্ এ�টি মযামিযা প্স্তুকতি  রদক� মকনযারনকবশ 
�িকে।
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বক্স-

২০১৭ সযাকিি জনু মযাকস, ইউএনওরিরস নযারমরবয়যাি পুরিশ 
এবং প্রসর�উরিকদি জন্ রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি রবষকয় 
যেৌথ প্রশক্ণ প্দযান �কি েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি স�ি �িযা�ি অজ্কনি জন্ প্কয়যাজনীয় 
যেৌথ �যাজ এবং সেকেযারগতযাি রবষয়টি তুকি ধিযা েয়। 
অংশগ্েণ�যািীিযা সংরলেষ্ট সংস্যাগুরিি ভূরম�যা এবং দযারয়ত্ব 
সম্পক�্ আিও ভযািভযাকব বকুঝকে এবং  �িস্রূপ, তযাকদি 
যেৌথ �যাকজি সম্প�্ উন্নত েকয়কে।

৩৫  ধষ্কণি রবচযাি। থযাইি্যান্ এবং রভকয়তনযাকম যেৌন সরেংসতযাি অপিযাধম-ূ
ি� রবচযাি ব্বস্যাি প্রতররিয়যা সম্পক�্ ধযািণযা  (UN Women, UNDP 
এবং UNODC, 2017),  https://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/08/
ap-trial-of-rape_26aug2019_lowrescompressed.
pdf?la=en&vs=1916

৩৬  ‘The Trial of Rape. Understanding the Criminal Justice System 
Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam’ (UN 
Women, UNDP and UNODC, 2017), at: https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/
publications/2019/08/ap-trial-of-rape_26aug2019_lowres-
compressed.pdf?la=en&vs=1916

৩৭ Ibid.

মোমলো প্র ত �রকত দঞৃ্ষ্ট ঞ্নবদ্ধ �রুণ  
এবং ঞ্নঞ্চিত �রুন কর আপঞ্ন সঞ্িংসতোর  

ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিক� অসমিোন  
�রকবন নো।

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/08/ap-trial-of-rape_26aug2019_lowres-compressed.pdf?la=en&vs=1916
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/08/ap-trial-of-rape_26aug2019_lowres-compressed.pdf?la=en&vs=1916
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/08/ap-trial-of-rape_26aug2019_lowres-compressed.pdf?la=en&vs=1916
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/08/ap-trial-of-rape_26aug2019_lowres-compressed.pdf?la=en&vs=1916
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বক্স-
র�নি্যাকন্, পুরিশ এবং প্রসর�উরিিযা মযানষু েত্যা বযা 
অন্যান্ সরেংস অপিযাধ সম্পর�্ত প্েুরক্তগত বযা য�ৌশিগত 
তদকন্তি জন্ প্রশক্ণ যপকয়কে। অ্যাকঙ্গযািযান পুরিশ (জযাতীয় 
পুরিকশি যজনযাকিি �মযান্) পুরিশ �ম�্ত্যাকদি গযাে্স্্ 
এবং রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি পরিরস্রতকত প্কয়যাজনীয় 
জ্যান এবং দক্তযা প্দযাকনি জন্ সকচতনতযা বরৃধেি প্কচষ্টযা 
চযারিকয়কে।

পুরিশ যনতৃত্ব তযাকদি �ম কদি সুস্পষ্ট রনকদ্শনযা প্দযান �িকব:

  পযারিবযারি� রনে্যাতকনি ঘরনযাগুরি যমযা�যাকবিযা �িযাি যক্করে, 
উদযােিণস্রূপ, রবচযাি এবং রনিযাপত্যা যস ি সংস্যাগুরিি সযাকথ 
সরেংসতযাি রশ�যাকিি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি প্থম যেযাগযাকেযাকগি 
সময় অরভেুক্ত েকি তযাক� মযামিযা চযারিকয় যেকত উ সযারেত �িযা 
রনরচিত �িযা;

  আইরপরভ-এি জরুিী �কিি তযারি�যাভুক্ত �িযা এবং যি�ি্ 
িযাখযা �যািণ একত স যাব্ উকত্রজত বযা�্ রবরনমকয়ি প্মযাণ 
থযা�কত পযাকি। �যািণ পুরিশ সেযায়তযা যচকয় যবরশিভযাগ �ি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত �কি থযাক�;

  য�ৌজদযারি আদযািত এবং পযারিবযারি� আদযািকতি মকধ্ তথ্ 
আদযান-প্দযাকনি যপ্যাকরযা�ি সম্পক�্;

  VAWG-এি রবচযািক� শরক্তশযািী �িযাি জন্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পক্ যথক� পুরিশ পরিকষবযা প্যাতি 
নযাগরি� সুিক্যা আকদকশি রবশদ প্রসর�উরিকদি প্দযান �িযাি 
রবষকয়। এমন র�েু যদশ আকে যেখযাকন প্রসর�উরিিযা রসরভি 
�যাইিগুরি পে্যাকিযাচনযা �িকত পযাকি �যািণ তযািযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ঝঁুর�ি মিূ্যায়কন তযাকদি সযােযাে্ 
�িকত পযাকি এবং সঠি� অরভকেযাগ ও সযাজযা রনধ্যািকণি সময় 
সেযায়তযা �িকত পযাকি।

প্রসর�উরিিযা স্যানীয় তদন্ত দিগুরিক� তযাকদি স্যানীয় অনশুীিন 
এবং প্রশক্কণি রবষকয় জযানযাকনযাি রবষয়টি রবকবচনযা �িকত পযাকি।

38

৩৯  রবচযাকি নযািীি প্কবশযারধ�যাি রনরচিত �িযাি রবষকয় রবচযাি� এবং 
প্রসর�উরিকদি জন্ প্রশক্ণ ম্যানযু়যাি। ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন 
 https://rm.coe.int/trainingmanual-women-access-to-

justice/16808d78c5

। ঞ্বেোর ঞ্বিোগ39 

রবচযাি রবভযাগ বযা রবচযাি ব্বস্যা েি যসই আদযািকতি ব্বস্যা েযা 
সযাব্কভৌম বযা িযাকষ্ট্রি নযাকম রবচযাি পরিচযািনযা �কি।

প্রঞ্তরক্ষোমলূ� আকদশ

এখরতয়যাকিি উপি রনভ্ি �কি, আদযািকতি �যাকে সুিক্যা আকদশ 
জযারি �িযাি বযা IPV-এি অরভেুক্ত অপিযাধীকদি রবরুকধে পুরিকশি 
জযারি �িযা বযাধযা আকদশ পে্যাকিযাচনযা এবং সম্প্রসযারিত �িযাি বযা 
প্ত্যােযাি �িযাি ক্মতযা থযা�কত পযাকি।
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 সযাধযািণত, রবচযাি� 
এ�টি শুনযারনি সভযাপরতত্ব �কিন যে সমকয় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়িযা এবং অরভেুক্ত অপিযাধীিযা প্মযাণ 
উপস্যাপন �কি। এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়ি প্রতিক্যামিূ� ব্বস্যাি প্কয়যাজন আকে র�নযা যস রবষকয় 
রবচযািক�ি রসধেযান্ত খুবই গুরুত্বপূণ ্শুধুমযারে সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়ি এবং পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্কদি 
রনিযাপত্যাি জন্ই নয়, মযামিযাটি এরগকয় েযাওয়যাি জন্ সকব্যাত্ম 
স যাব্ পরিরস্রত দ্তরি �িকত এবং যদযাষী সযাব্স্ত �িকত। প্-
রতিক্যামিূ� আকদকশি শুনযারন রবচযািক�ি জন্ রবচযাি প্ররিয়যাি 
েথযােথ গরত প্দযাকনি জন্ এ�টি গুরুত্বপূণ ্প্থম সুকেযাগ এবং 
এটি এই বযাত্যা প্দযান �কি যে আইরপরভি যক্করে স যাব্ সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি ক্রত এ়িযাকত িযাষ্ট্র ে শীি।

পুরিশ যনতৃকত্বি  রনরচিত �িযা উরচত যে তযাকদি �ম িযা বঝুকত পযাকি:

  যে স�ি সম্প্রদযাকয় সযাংসৃ্করত� এবং সযামযারজ� এবং ক্রত�যাি� 
অনশুীিনগুরি িকয়কে েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি অপিযাকধি রিকপযার্ �িকত এরগকয় আসকত বযাধযা যদয় যসখযাকন 
VAWG প্রতকিযাকধ তযাকদি �ম িযা মিূ ভূরম�যা পযািন �কি। 

  VAWG এি অপিযাকধি জন্ তযাকদি যদকশ উপিব্ধ সুিক্যা আকদশ 
এবং �যাে্�িভযাকব প্কয়যাগ �িযাি জন্ তযাকদি প্কয়যাজনীয় ব্বস্যা;

  VAWG প্রতকিযাকধ যদওয়যারন আদযািকতি ভূরম�যা;

  পুরিশ যে  সম্প্রদযাকয় যসবযা প্দযান �কি তযাকদি উপি যসই সম্প্র-
দযাকয়ি আস্যা গক়ি যতযািযাি প্কয়যাজনীয়তযা। 

র�েু রবচযািব্বস্যায়, পযারিবযারি� আদযািত যথক� প্যাতি র�েু 
অপিযাকধি জন্ প্রতিক্যামিূ� ব্বস্যা য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যাক� 

৩৯ Ibid.
৪০  For example in Austria. See: Victims  Rights to Support and 

Protection from Violence (2013). Legislation for the Protection from 
Violence in Austria (2019). Domestic Abuse Intervention Centre 
and the Association of Austrian Autonomous Women s Shelters. 
https://www.interventionsstelle-wien.at/download/?id=692 

https://www.interventionsstelle-wien.at/download/?id=692
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অরতরিম �িকত পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, েুক্তিযাকজ্, FGM সুিক্যা
আকদকশি সংখ্যা স�ি রবচযাি �যাকজি সংখ্যাক� বযার়িকয় যদয়।

পুরিশ যনতৃত্বক� রনরচিত �িযা উরচত যে তযাকদি �ম িযা সযামযারজ� 
ে  পরিকসবযা, স্যাস্্ এবং রশক্যা �ত্ৃপকক্ি সযাকথ �যাজ �িযাি 
প্কয়যাজনীয়তযা সম্পক�্ সকচতন। 

গকবষ�িযা UK-যত পুরিশ পরিকষবযা, সযামযারজ� ে  
পরিকসবযা এবং আদযািকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সুিক্যা রনরচিকতি জন্ এ�সকঙ্গ �যাজ �িযাি 
প্কয়যাজনীয়তযা তুকি ধকিকেন যেখযাকন রবচযাি প্ররিয়যাি 
সযাকথ জর়িত যপশযাদযািিযা  FGM-এি পরিণরতি রনকয় 
বসবযাস�যািী সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-
যদি   সনযাক্ত�িণ �িকত পযাকি নযা। স্যাস্্, রশক্যা এবং 
সযামযারজ� ে  যপশযাদযািকদি দ্যািযা FGM-এি পুরিশ 
রিকপযাকর্ পুরিশ �ীভযাকব সযা়িযা যদয় যস সম্পক�্ও আস্যাি 
অভযাব থযা�কত পযাকি।
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ক�ৌজদোঞ্র প্রঞ্ক্য়োর রবচযাি�িযা এ�টি য�ৌজদযারি প্ররিয়যাি 
প্যাথরম� পে্যাকয় সরেংসতযাি রশ�যাি/সযাক্ীকদি অরধ�যাি এবং মে্যাদযা 

িক্যা �িযাি জন্ পদকক্প রনকত এবং তযািযা েযাকত রদ্তীয় বযাি 
সরেংসতযাি রশ�যাকিি (যসক�ন্যারি রভ�টিমযাইকজশকনি) অরভজ্তযা 
অজ্ন নযা �কি তযা রনরচিত �িযাি জন্ রবচক্ণতযা প্কয়যাগ �িকত 
পযাকিন, উদযােিণস্রূপ, েরদ মযামিযাটি যেৌন সরেংসতযা সম্পর�্ত 
েয় এবং যগযাপনীয়তযা িক্যাি প্কয়যাজন েয় তযােকি শুনযারন যথক� 
জনসযাধযািণক� বযাদ যদওয়যা (প্যাথরম� তদন্ত পব্, প্রতিক্যামিূ� 
আকদশ শুনযারন, জযারমন শুনযারন, ইত্যারদ)।

42

প্রসর�উরি এবং রবচযাি� উভয়ই VAWG সম্পর�্ত এ�টি 
য�ৌজদযারি অরভকেযাকগি সূচনযা যথক� পদকক্প রনকত পযাকিন েযাকত 
তদন্ত এবং প্মযাণ-সংগ্কেি পে্যাকয় (রবকশষ �কি �কিনরস� প্মযাণ 
সংগ্ে এবং পিীক্যা সংরিযান্ত) য�যাকনযা রবি  নযা েয় েযা প্রসর�-
উশন এবং রবচযাি প্ররিয়যাক� বযাধযাগ্স্ �িকত পযাকি। 

VAWG-এি যক্করে ত্বিযারবিত �যাে্রিম (যেমন ত-ট্্যার�ং এবং 
রবকশষযারয়ত আদযািত) ব্বেযাি �িযা এ�টি সযাধযািণ ভযাি অভ্যাস। 
রবচযাি�িযা শুধুমযারে তখনই এটি �িকত পযাকিন েরদ তযাকদিক� 

৪২  রবদ্মযান প্রতব �তযা �মযাকত এবং ন্যায়রবচযাকি নযািীি প্কবশযারধ�যাি 
সেজতি �িযাি জন্ ভযাি অনশুীিকনি সং�িন, (ইউকিযাপ রিঙ্গ সমতযা 
�রমশন �যাউরন্সি, যাসবযাগ,্ ২০১৫) পৃষ্যা-২৪-২৬।

বক্স-

থোইল্যোকন্ িোল অনশুীলন  ইউএনউইকমকনর সোকথ অংশীদোঞ্রকত্ব রয়্যোল থোই পঞু্লশ, প্রঞ্সঞ্�উটর এবং আদোলকতর 
�ম কদর েলমোন প্রঞ্শক্ষণ

নতুন রিঙ্গ সমতযা আইন (GEL) আনষু্যারন�ভযাকব ২০১৫ সযাকিি ৪ মযাচ্ যঘযাষণযা �িযা েকয়রেি, েযা রিঙ্গ বযা যেৌনতযাি রভরত্কত 
প্ত্ক্ ও পকিযাক্ দ্বষকম্ি রবরুকধে ব্রক্তকদি রবচযাি রনরচিত �কি যদয়। আইকন বিযা েকয়কে যে নীরত, রনয়ম, প্রবধযান, আকদশ, 
ব্বস্যা, প্�ল্প বযা সি�যারি, যবসি�যািী সংস্যা বযা ব্রক্তকদি চচ্যা েযা রিঙ্গ দ্বষম্মিূ�, অরধ�যাি ও স্যাধীনতযা, ধম য় নীরত এবং 
সমযানভযাকব উপকভযাকগি জন্ বযাধযা দিূ �িযাি উকদেকশ্ ব্তীত অনকুমযারদত নয়। 

রজইএি রিঙ্গ সমতযাি প্চযাকিি জন্ এ�টি �রমটিও প্রতষ্যা �কিকে, েযা দ্বষম্মিূ� রিঙ্গ দ্বষম্ এবং অভ্যাস এবং যসইসযাকথ 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা দিূ �িযাি িকক্্ সযামযারজ� ও সযাংসৃ্করত� আচিকণি ধিণ উন্নত �িযাি জন্ দযারয়ত্ব প্যাতি।

িয়্যাি থযাই পুরিশ, ইউএন উইকমন, দ্যা রিপযার্কমন্ট অ� উইকমন অ্যাক�য়যাস্ অ্যান্ �্যারমরি যিকভিপকমন্ট এবং য ন্স অ� 
উইকমন �যাউকন্শকনি সযাকথ অংশীদযারিকত্ব,  সরেংসতযা, গযাে্স্্ সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি ও পযাচযাকিি রশ�যাি নযািীকদি সুিক্যাি 
রবষকয় থযাইি্যাকন্ি সমস্ত অঞ্চকিি ৯০০ মিূ পুরিশ তদন্ত �ম�্ত্যাক� অন্তভ্ুক্ত �িকত পুরিশ তদন্ত �ম�্ত্যাকদি প্রশক্কণি সুকেযাগ 
বরৃধে �কিকে।  

সযাম্প্ররত� বেিগুরিকত এই প্রশক্ণ এবং পূব্বত  প্রশক্ণগুরি যথক� প্যাতি রশক্কণি উপি রভরত্ �কি, িয়্যাি থযাই পুরিকশ প্রশ-
ক্কণি প্যারতষ্যারন�ী�িকণি জন্ রবকশষ প্রশক্ণ মরিউি দ্তরি �িযা েকয়কে। এই অধ্য়কনি সিযাসরি �িযা�ি রেসযাকব, থযাইি্যান্ 
ইনর টিউর অ� জযার স এই গকবষণযাক� আিও এরগকয় রনকত  অরতরিক্ত অথ্ বিযাদে �কিকে এবং এ�টি রুিবসে এবং পযাবরি� 
প্চযািযারভেযান দ্তরি �কিকে েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি এবং দযারয়ত্ব পযািন�যািী উভয়ক�ই তযাকদি 
অরধ�যাি ও দযারয়ত্ব, এবং যসইসযাকথ প্যাসরঙ্গ� আইন, এবং যেখযাকন য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা এবং জযাতীয় ও স্যানীয় সেযায়তযা 
পরিকষবযাগুরিকত সেযায়তযা চযাওয়যাি রবষকয় অবরেত �িযা েযায়। 

সূরে: ‘The Trial of Rape. Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam’ (UN Women, UNDP 
and UNODC, 2017).  

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/09/the-trial-of-rape
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পুরিশ �ত্ৃ� প্যাসরঙ্গ� তথ্ প্দযান �িযা েয়, রবকশষ �কি য�যাকনযা
ঝঁুর�ি মিূ্যায়ন সম্পক�্ েযাকত রনরচিত �িযা েযায় যে সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত প্রসর�উশনক� সমথ্ন �কি েযাকচ্।

পুরিশ যনতৃত্বক� রনরচিত �িকত েকব যে তযাকদি �ম িযা:

  ত্বিযারবিত �যাে্রিকমি উকদেশ্ সম্পক�্ জযাকন; এবং

  পুরিশ র�ভযাকব প্রসর�উরি এবং রবচযাি�কদি এই ধিকনি �যা-
ে্রিম পরিচযািনযা �িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি। 

। পরীক্ষোর িূঞ্ম�ো

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত যে রবচযাি প্ররিয়যায় প্কবশন পরিকষবযা
চযাি ুিকয়কে যসখযাকন প্কবশন পরিকষবযা র� ভূরম�যা পযািন �িকে 
তযা সম্পক�্ যবযাঝযা। প্কবশন পরিকষবযা সযাধযািণত আইন দ্যািযা 
সংজ্যারয়ত এবং অপিযাধীি উপি আকিযারপত রনে্যাতনমিূ� নয় 
এমন অপিযাধ সংরিযান্ত (নন-�যাক যারিয়যাি) ব্বস্যা বযাস্তবযায়কনি 
জন্ বযাধ্তযামিূ�।
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 এই ধিকনি ব্বস্যাগুরিি মকধ্ রবচযাকিি 
আকগ এবং চিযা�যািীন আর� বযা �যািযাদকণ্ডি সযাজযা, যসই সযাকথ 
যজি যথক� ত মরুক্তি রব�ল্প অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। তযািযা 
সযাধযািণত ত্বিযাবধযান, রনকদ্রশ�যা এবং সেযায়তযা জর়িত এ�জন 
অপিযাধীি সযামযারজ� অন্তভ্ুরক্তি িকক্্ এবং যসইসযাকথ সম্প্রদযাকয়ি 
রনিযাপত্যায় অবদযান িযাখযাি িকক্্ তযািযা সযাধযািণত ত্বিযাবধযান, 
রনকদ্রশ�যা এবং সেযায়তযা সংরিযান্ত যসবযাি প্দযাকনি সযাকথ জর়িত 
থযাক�।

এ�জন অরভেুক্ত রনে্যাতনমিূ� নয় এমন অপিযাধ সংরিযান্ত 
(নন-�যাক যারিয়যাি) ব্বস্যাি অধীকন আকে র� নযা তযা পিীক্যা 
�িযাি জন্ (উদযােিণস্রূপ প্যাকিযাকি মকু্ত অথবযা েরদ সম্প্ররত 
যজি যথক� মরুক্ত পযায়) পুরিশ যনতৃকত্বি সকচতন থযা�যা  উরচত 
এই জন্ যে VAWG-এি এ�জন অপিযাধীক� যগ্তিযাি/অরভকেযাগ 
�িযাি সময় তযািযা এ�টি মখু্ ভূরম�যা পযািন �িকব।

৪৩  HM Inspectorate of Probation Academic Insights 2019/02  
European Probation Rules Rob Canton at: https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/
sites/5/2019/03/Academic-Insights-Canton-Jan-19-final.pdf

পুরিশ যনতৃকত্বি এই রবষয়গুরি পে্যাকিযাচনযা �িযা উরচত এবং 
রনে্যাতনমিূ� নয় এমন অপিযাধ সংরিযান্ত (নন-�যাক যারিয়যাি) 
ব্বস্যাি জন্ ইউএন এি মযানদকণ্ডি নূ্ নতম রনয়ম (‹যরযার�ওি 
রনয়ম ) এি সযাকথ পরিরচত েওয়যা উরচত, েযা তযাকদি এখরতয়যাকিি 
উপি রনভ্ি �কি রবরভন্ন পধেরতগত পে্যাকয় প্কয়যাগ �িযা যেকত 
পযাকি এমন রবরভন্ন ধিকণি ব্বস্যা সম্পক�্ রবস্তযারিত রনকদ্শনযা 
প্দযান �কি। উদযােিণস্রূপ, এটি বযাকিযাটি ব্বস্যা তযারি�যাভুক্ত 
�কিকে েযা রবচযাি রবভযাগীয় �ত্ৃপক্ এ�টি শযারস্তি অংশ রেসযাকব 
আকিযাপ �িকত সক্ম েকত পযাকি।

44 

 এইগুকিযা: 

  যমৌরখ� রনকষধযাজ্যা, যেমন উপকদশ, রতিস্কযাি এবং সত�্তযা;

 শত্যাধীন মরুক্ত;

 মে্যাদযা সংরিযান্ত জরিমযানযা;

  অথ্ননরত� রনকষধযাজ্যা এবং আরথ্� জরিমযানযা, যেমন �যাইন 
এবং প্কত্� রদকনি-জরিমযানযা;

 বযাকজয়যাতি বযা দখিচুত্ �িযাি আকদশ;

 সরেংরসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� পুনরুধেযাি বযা ক্-
রতপূিণ আকদশ; স্রগত বযা শযারস্ত মিুতবী;

 পিীক্যা এবং রবচযাি রবভযাগীয় ত্বিযাবধযান;

 এ�টি সম্প্রদযাকয় যসবযা প্দযান সংরিযান্ত আকদশ;

 এ�টি উপরস্রত য�কন্দ্র যি�যাকিি;

 স্গৃকে বন্ী/গৃেবন্ী

 অ-প্যারতষ্যারন� রচর� সযাি অন্ য�যাকনযা পধেরত।

৪৪  ১৪ রিকস ি ১৯৯০ সযাকিি সযাধযািণ পরিষকদি যিজকুিশন ৪৫/১১০ দ্যািযা 
গৃেীত নন-�যাক যারিয়যাি ব্বস্যাি জন্ জযারতসংকঘি সযাধযািণ নূ্ ন-
তম রনয়ম (দ্ যরযার�ও রবরধ)  https://www.penalreform.org/
priorities/alternatives-toimprisonment/international-standards/

ঞ্দ্তীয় বোর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর  
িওয়োর ঘটনো ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর ব্যবস্োর 

সরোসঞ্র �লো�ল ঞ্িসোকব ঘকট নো বরং পঞু্লশ 
এবং অন্যোন্য উপরুতি প্রঞ্তষ্োন এবং ব্যঞ্তিকদর 
সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো  ঞ্ি�টিম কবঁকে 

থো�ো ব্যঞ্তিকদর প্রঞ্ত  অপর্োপ্ত প্রঞ্তঞ্ক্য়োর 
�কল ঘকট।

অঞ্িরুতি অপরোিী বত্মোকন  
ক�োন ঞ্নর্োতনমূল� নয় এমন অপরোি 

সংক্োন্ত  (নন-�োকটেোঞ্িয়োল) ব্যবস্োর- করমন 
�ঞ্মউঞ্নটি সোঞ্ি্স অি্োর, কপ্রোকবশন- অিীকন 
আকছ ঞ্�নো তো আপনোর পরীক্ষো �রো উঞ্েত।

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Academic-Insights-Canton-Jan-19-final.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Academic-Insights-Canton-Jan-19-final.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Academic-Insights-Canton-Jan-19-final.pdf
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৪৫ England and Wales Chapter in Manual on the Law Relating to Violence against Women (2018), Sarkaria, N., and Campbell, G. 
European Lawyers Foundation. https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2018/06/Manual-on-the-law-relating-to-violence-against-
women.pdf

বক্স-  
 এর কসরো অনশুীলন
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এইচএম সি�যাি এবং ইংি্যান্ এবং ওকয়িশ রবচযাি ব্বস্যা, রসরপএস এবং আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরি সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি 
সম্খুীন েওয়যা নযািী এবং যমকয়কদি সুিক্যাি জন্ স্যাধীন ভূরম�যা পযািকনি মিূ্ স্ী�যাি �কিকে৷ সমকয়ি সযাকথ সযাকথ, য�ৌজদযারি 
এবং যদওয়যানী রবচযাি ব্বস্যায় অপিযাধীকদিক� জবযাবরদরেতযাি আওতযায় িযাখযাি সময় নযািীকদিকদি সেযায়তযা ও সুিক্যাি জন্ ভযাি 
অনশুীিকনি উ ব েকয়কে, েযাি বযাস্তবযায়ন রনভ্ি �কি প্রতটি প্রতষ্যান এবং সংস্যাি গুণগত উপযাকয় তযাি ভূরম�যা পযািন �িকে 
র� নযা তযাি উপি৷ এই ভযাি অনশুীিকনি অন্তভ্ুক্ত েি:

(১) এইচএম সি�যাি যবশ �কয়�টি য�ৌশিগত রনকদ্রশ�যা নরথ দ্তরি �কিকে, যেগুরিি উকদেশ্ েি যজযািপূব্� রববযাে, নযািীকদি 
যেৌনযাঙ্গ য�কর য�িযা/�যারযা এবং রশশু যেৌন যশযাষণসে রবষয়গুরিি যক্করে বহু-মযাররে� দরৃষ্টভরঙ্গ বযা়িযাকনযাি উকদেকশ্৷

এই নরথগুরি সযামকনি সযারিি অনশুীিন�যািীকদি ‹র� �িকত েকব  এবং ‹র� �িকত েকব নযা  এবং ‹রচ ’ এবং ‘িক্ণগুরি’ সম্পক�্ 
অমিূ্ তথ্ প্দযান �কি েযা অনশুীিন�যািীকদি সরেংসতযাি রশ�যাি সনযাক্ত �িকত সক্ম �কি। 

(২) এই রনকদ্রশ�যাটি য�ৌশিগত স্তকি �কিজ অ� পুরিরশং এবং NPCC দ্যািযা প্বরত্ত পুরিশ রনকদ্রশ�যা দ্যািযা সমরথ্ত েকয়কে। 
এই �কিজ পুরিশ �ম�্ত্যাকদি প্কয়যাজনীয় জ্যান, আচিকণি মযান, যনতৃত্ব এবং যপশযাদযারিত্ব রব�যাশ �কি, েযা অনকুমযারদত যপশযাদযাি 
অনশুীিকনি মযাধ্কম প্রতরষ্ত েয়।

্যাকররজ� পুরিরশং রিক�যায়যািকমন্টক� সংজ্যারয়ত �িযা, পে্কবক্ণ �িযা এবং পিীক্যামিূ� শরক্তি অবদযানসে জযাতীয় �যাে্রিমগুরিি 
সমজরিমসে NPCC-এি অকন�গুরি মিূ �যাজ িকয়কে; জযাতীয় জরুিী পরিরস্রতকত জযাতীয় পুরিকশি প্রতররিয়যাি সমবিয় এবং 
সীমযাকন্ত বযারেনীি মকধ্ এবং আন্তজ্যারত�ভযাকব সম্পদ এ�ররেত �িযাি সমবিয়; �কিজ অ� পুরিরশং এবং সি�যাি �ত্ৃ� রনধ্যারিত 
মযানদণ্ড ও নীরতি জযাতীয় �যাে্�িী বযাস্তবযায়ন; এবং য�ৌজদযারি রবচযাি এবং �যাে্�যারিতযা সম্পক�্ যেৌথ জযাতীয় পন্যা রব�যাকশি 
জন্ �কিজ অ� পুরিরশংকয়ি সযাকথ �যাজ �িযা।

�কিজ অ� পুরিরশং রন্রিরখত VAWG রবষকয়ি যক্করে যনতৃত্ব, রদ� রনকদ্শনযা এবং তদকন্তি মযান রনরচিকতি জন্ অনকুমযারদত 
যপশযাগত অনশুীিন দ্তরি �কিকে:

পযারিবযারি� রনে্যাতন
এ�এম এবং এইচরবরভ 
�কিজ অ� পুরিরশং FGM/C
রশশু যেৌন রনে্যাতন  
আধুরন� দযাসত্ব 
তযাণ্ডব এবং েয়িযারন 
ধষ্ণ এবং যেৌন অপিযাধ 

ধষ্কণি যক্করে, ধষ্কণি প্থম প্রতররিয়যা, চ্যাকিরঞ্জং রত (রমথ) এবং বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপ) এবং সম্রতি সমস্যা 
সমযাধযাকনি জন্ পুরিশ তদন্ত�যািীকদি রুি র�র সম্পক�্ আিও রনকদ্রশ�যা দ্তরি �িযা েকয়কে।

�কিজ অ� পুরিরশং এি অনকুমযারদত যপশযাগত অনশুীিনক� (অথিযাইজি প্ক�শনযাি প্্যা�টিস) পরিপূি� �িযাি জন্, NPCC HBA, 
FM এবং FGM সম্পর�্ত এ�টি য�ৌশিও দ্তরি �কিকে, েযা ইংি্যান্, ওকয়িস এবং উত্ি আয়যািি্যাকন্ি ৪৩ জন পুরিশ বযারেনীি 
প্ধযান �নক বিকদি নীরত রনকদ্শনযা প্দযান �কিকে।

https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2018/06/Manual-on-the-law-relating-to-violence-against-women.pdf
https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2018/06/Manual-on-the-law-relating-to-violence-against-women.pdf


356 | দ্যাদশ অধ্যায়

দ্বদু্ রত� পে্কবক্ণ সযাধযািণত রচর� সযাি এ�টি পধেরত নয় তকব 
স্রগত �যািযাদকণ্ডি মকতযা যপ্যাকবশন নন-�যাক যারিয়যাি শযারস্তি রব�-
ল্পগুরিি বযাস্তবযায়ন তদযাির� �িযাি এ�টি উপযায়।

পুরিশ যনতৃকত্বিও পে্যাকিযাচনযা �িযা উরচত এবং আপকির �িযা 
মকিি য�ৌশি এবং ব্বেযারি� ব্বস্যাগুরিি সযাকথ পরিরচত েওয়যা 
উরচত, েযাি জন্ প্কয়যাজন:

 যগ্�তযাি, আর� এবং অপিযাধীি মরুক্তি শত্যাবিী সম্পর�্ত 
রসধেযান্তগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং অন্কদি 
রনিযাপত্যাি প্কয়যাজনীয়তযা রবকবচনযা �কি;

 সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি দব্ুিতযাসে রন-
িযাপত্যা ঝঁুর�গুরি, নন-�যাক যারিয়যাি বযা আধযা-যে�যাজতীয় 
সযাজযা, জযারমন মঞ্জিু, শত্সযাকপকক্ মরুক্ত, প্যাকিযাি বযা প্কবশন 
সংরিযান্ত রসধেযাকন্তি যক্করে রবকবচনযা �িযা েয়, রবকশষ �কি 
েখন পুনিযাবরৃত্ এবং রবপ ন� অপিযাধীকদি সযাকথ �যাজ 
�িযা েয়;

 সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি আর� বযা �যািযাবযাস 
যথক� অপিযাধীি মরুক্তি রবষকয় জযানযাি  অরধ�যাি িকয়কে।

বক্স-
মরন্টরনকগ্যা নযািীকদি রবরুকধে সরেংসতযা �মযাকত বহু-সংস্যা 
রভরত্� প্কচষ্টযা চযাি ু�কিকে। ২০১৮ সযাকি, পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি মযামিযাগুরিি সযাকথ �যাজ �কি এমন প্রতষ্যান-
গুরিি মকধ্ দব্ুি সংকেযাকগি রবষয়টি যখয়যাি �িযাি জন্ 
এ�টি ‘পরিচযািন দি’ প্রতরষ্ত েকয়রেি। দিটিকত স্িযাষ্ট্র 
মন্ত্রণযািয়, পুরিশ অরধদতিি, ম ও সমযাজ�ি্যাণ মন্ত্রণযািয়, 
স্যাস্্ মন্ত্রণযািয়, উচ্চ অপিযাধ আদযািত, সুরপ্ম য�যার্, 
িযাষ্ট্রীয় প্রসর�উরি অর�স, �যাউরন্সি �ি রসরভরিয়যান 
�ক যাি অ� পুরিশ অপযাকিশনস, এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিক্যায় জর়িত পযঁাচটি যবসি�যারি 
সংস্যাি প্রতরনরধসে রবরভন্ন সংস্যাি ১৯ জন সদস্ িকয়কে। 
দিটি এ�টি সমবিয়�যািী সংস্যা রেসযাকব �যাজ �কি েযাি 
িক্্ প্যাসরঙ্গ� রনকদ্রশ�যা এবং উকদ্যাগ প্চযাকিি মযাধ্কম 
পযারিবযারি� সরেংসতযা সম্পর�্ত সমস্যাগুরি সমযাধযান �িযা।

(৩) রিযাউন প্রসর�উশন সযারভ্স তযাি প্রসর�উরিকদি VAWG সম্পর�্ত অপিযাকধি রবচযাকিি যক্করে রবকবচনযা �িযাি জন্ এ�টি আইরন 
নীরত রনকদ্রশ�যা প্দযান �কিকে েযাি মকধ্ িকয়কে: 

পযারিবযারি� রনে্যাতন 
রশশু যেৌন রনে্যাতন
FGM/C আইরন রনকদ্শনযা
FM এবং HBV আইরন রনকদ্শনযা 
যেৌন�ম কদি সংরিযান্ত রনকদ্রশ�যা
�থযা বিযা এবং েয়িযারন 
মযানব পযাচযাি, যচযািযাচযািযান এবং দযাসত্ব 

এই আইরন নীরত রনকদ্রশ�যা প্রশক্কণি সযাকথ পরিপূি�। উদযােিণ স্রূপ, CPS প্মযাণ-রভরত্� রবচযাি, রনয়ন্ত্রণ এবং স�ি প্রসর�উরিকদি 
আচিকণি উপি দটুি নতুন বযাধ্তযামিূ� পযারিবযারি� রনে্যাতকনি ই-িযারন্ং মরিউি দ্তরি �কিকে। এই ই-িযারন্ং-এি উপি রভরত্ �কি 
এ�টি সেযায়� সৃ্রত�থযাও পুরিশক� সিবিযাে �িযা েকয়কে।

(৪) ইংি্যান্ এবং ওকয়িকস, CPS, পুরিশ বযারেনী, �কিজ অ� পুরিরশং এবং NPCC-এি সযাকথ এ�টি শরক্তশযািী �যাকজি সম্প�্ িকয়কে। 
এই যপশযাদযাি �যাকজি সম্প�্টি রবকশষ �কি VAWG রবষয়গুরিি যক্করে দঢৃ় যেখযাকন এ�টি স্ী�ৃরত িকয়কে যে দব্ুি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি আস্যা এবং আত্রব যাস সুিরক্ত �িযাি জন্ এবং যসইসযাকথ স�ি রবচযাি রনরচিত �িযাি জন্ স যাব্ সকব্যাত্ম
প্মযাণ পযাওয়যাি এ�টি �্বধে পধেরত থযা�কত েকব। এই পিবত  রদ�টি দব্ুি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি ন্যায়রবচযাকিি 
প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) রনরচিত �িযাি জন্ও যমৌরি� রেি এবং পযাশযাপযারশ তযাকদি আস্যা ও আত্রব যাসক� আিও সুিরক্ত �কিকে।

(৫) উপকিযাক্ত CPS অজ্কনি জন্, NPCC এবং পুরিশ বযারেনী গুরুত্বপূণ ্যেৌথ প্রশক্ণ যসশন পরিচযািনযা �কিকে এবং রবকশষ �কি 
ধষ্ণ, HBA, FM এবং FGM/C তদন্ত ও রবচযাকিি যক্করে যেৌথ যপ্যাকরযা�ি দ্তরি �কিকে।
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ন্যোয় ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তোর 
অন্যোন্য অনঘুট�কদর সোকথ সমঞ্ন্বত 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো

ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়োয় ঞ্বরঞ্ত

পুরিশ যনতৃত্বক� সকচতন েওয়যা উরচত এই জন্ যে, স্যানীয় পে্যাকয়
সরেংসতযাি ঘরনযাি পি নযািীিযা রচর� সযা যসবযা গ্েন বযা পুরিকশি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ নযা �িকি রবচযাি প্ররিয়যায় বযাধযাগ্স্ত েকত পযাকি। 
তযাই পুরিশ যনতৃকত্বি জন্ সুশীি সমযাজ এবং নযািীকদি সংস্যাগুরিি 
সযাকথ সংকেযাকগি মযাধ্কম স্যানীয় সমস্যাগুরি সম্পক�্ যবযাঝযাপ়িযা এবং 
সকচতনতযা বরৃধে �িযা গুরুত্বপূণ,্ েযা শী ই আকিযাচনযা �িযা েকব।

উদযােিণস্রূপ, সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি নযািীিযা এবং আরথ্�ভযাকব 
সুরবধযাবরঞ্চত নযািীিযা সরেংসতযাি ঘরনযাি পকি রচর� সযা পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ নযা �িযা বযা পুরিশক� �ি নযা 
�িযাি  এ�টি সযাধযািণ �যািণ রেসযাকব দ্বষকম্ি ভয়ক� উকলেখ 
�কিকেন। সযাম্প্ররত� এ�টি সমীক্যায়, যিযামযা সম্প্রদযাকয়ি নযািীিযা 
রবকশষভযাকব উরদ্  যে যিযামযা সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ সরেংসতযা স্যাভযারব� 
বকি গভীিভযাকব রব যাস �িযাি �যািকণ �ত্ৃপক্ সযােযাে্ �িকব নযা।
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বক্স-  
-এর কনতৃকত্ব নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতো ঞ্নকয় 

সমীক্ষো  সঞু্বিোবঞ্ঞ্চত নোরীকদর অঞ্ি তো ( )

সমীক্যাটি স্পষ্টভযাকব যদরখকয়কে যে নযািীকদি র�েু যগযাষ্ী 
সরেংসতযাি সম্খুীন েওয়যাি ঝঁুর�কত িকয়কে এবং সুরবধযা-
বরঞ্চত যগযাষ্ীি নযািীিযা প্যায়শই রনরদ্ষ্ট চ্যাকিকঞ্জি মকুখযামরুখ 
েন। নযািীকদি প্ভযারবত �কি এমন অকন� দ্বষম্মিূ� 
�যািণ পিস্পি সম্প�্েুক্ত। দযারিদ্্, রন্ রশক্যাি েযাি এবং 
বযাি্ ও যজযািপূব্� রববযাে নযািী ও যমকয়কদি সরেংসতযাি 
স যাবনযা এবং এি রিমবধ্মযান শযািীরি� ও মযানরস� 
প্ভযাকব অবদযান িযাখযাি প্ধযান �যািণ। সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি 
অন্তগত্, প্রতব ী েওয়যা বযা উদ্যাস্তু েওয়যা বযা বযাস্তুচু্ত 
েওয়যা - এমন সমস্ত �যািণ েযা প্যায়শই দযারিদ্্ এবং 
দ্বষকম্ি সযাকথ েুক্ত থযাক� - এেযা়িযাও সরেংসতযাি ঝঁুর� 
এবং পযাথ্�্মিূ� অরভজ্তযা রনকয় আকস।

তযােযা়িযা, অন্তরন্রেত সযামযারজ� রনয়ম এবং মকনযাভযাব, েযা 
র�েু সুরবধযাবরঞ্চত যগযাষ্ীি মকধ্ যবরশ সযাধযািণ এবং প্যায়শই 
দযারিদ্্ দ্যািযা স্যায়ী েয়, রিঙ্গ দ্বষম্ এবং নযািীকদি রবরুকধে 
সরেংসতযায় অবদযান িযাকখ। নযািীি অধীনতযা,  সরেংসতযাি  

৪৬  নযািীি প্রত সরেংসতযাি উপি OSCE-এি যনতৃকত্ব সমীক্যা: সুরবধযাবরঞ্চত 
নযািীকদি  অরভজ্তযা (OSCE, 2019),  https://www.osce.org/
secretariat/430007?download=true

জন্ নযািীকদি যদযাষযাকিযাপ �িযা এবং সরেংসতযাক� ব্রক্তগত 
রবষয় রেকসকব যদখযা েয় এমন রনয়ম ও দরৃষ্টভরঙ্গ প্যাক্তন 
উদ্যাস্তু/বযাস্তুচু্ত নযািী, প্যাথরম� রশক্যা প্যাতি বযা �ম রশক্যা 
প্যাতি নযািী এবং জযারতগত/ধম য় সংখ্যািঘুকদি অন্তভ্ুক্ত 
নযািীকদি মকধ্ যবশী যদখযা েযায়। যেকেতু এই ধিকনি 
দরৃষ্টভরঙ্গগুরি যবরশ রিকপযার্ �িযাি প্বণতযাি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্
নয়, সরেংসতযা এখনও এ�টি সযাধযািণ ঘরনযা, এবং এটি 
স বত সযামযারজ� রনয়ম এবং মকনযাভযাকবি �যািকণ ঘকর।

এই ধিকনি রনয়কমি ব্যাপ�তযা রিঙ্গ দ্বষম্, রনে্যাতকনি 
সেনশীিতযা এবং সমযাজ জকু়ি �থযা বিযাি ভকয়ি রবসৃ্তত 
পরিকবশ সৃরষ্টকত অবদযান িযাখকত পযাকি। সুরবধযাবরঞ্চত 
যগযাষ্ীি নযািীিযা সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিকত প্কবশযারধ�যাকিি 
(অ্যাকসেকসি) যক্করে অরতরিক্ত বযাধযাি মকুখযামরুখ েন। 
র�েু যক্করে, নযািীকদি সযােযাে্ �িযা উরচত এমন পরিকষবযা 
প্দযান�যািী এবং �ত্ৃপকক্ি দ্যািযা প্যারতষ্যারন� দ্বষকম্ি 
রশ�যাি েওয়যাি ভকয়ি �যািকণ এই বযাধযাগুরি রবদ্মযান। 
গুণগত গকবষণযায় যদখযা যগকে যে এটি যিযামযা নযািীসে 
রনরদ্ষ্ট জযারত-সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি নযািীকদি জন্ রবকশষভযাকব 
সত্। অকন� সুরবধযাবরঞ্চত নযািীও বিকেন, অথ্ননরত� 
রনভ্িতযাি �যািকণ তযািযা যসবযা রনকত পযািকেন নযা। এটি 
সমস্ত নযািীকদি জন্ এ�টি আরথ্� রনিযাপত্যা জযাি উপিব্ধ 
িকয়কে তযা রনরচিত �িযাি প্কয়যাজনীয়তযা তুকি ধকিকে।
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পুরিশ যনতৃত্ব রবচযাি প্ররিয়যাি সযাকথ সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি সম্প�্ পুনরন্ময্াকণ সযােযাে্ �িকত পযাকি:

 সংখ্যািঘুি ভযাষযায় তথ্ ও যসবযা প্দযান;

  গ্যামীণ এবং প্ত্ন্ত স্যাকন প্রতরষ্ত পরিকষবযা (রস্ি বযা যমযাবযাইি) 
আকে র�নযা তযা পিীক্যা �িযা;

  নযািী ও প্রতব ী যমকয়কদি জন্ তথ্ ও পরিকষবযাি প্কবশযা-
রধ�যাি (অ্যাকসেসকেযাগ্তযা) উন্নত �িযা (বসে-৬ প্রতব ী 
ব্রক্তকদি জন্ সযাধযািণ সযাক্যা �যাি য�ৌশি যদখুন); 

  এরযা রনরচিত �িযা যে সমস্ত পরিকষবযা রবনযামকূি্ প্দযান �িযা 
েয় এবং সুরবধযাবরঞ্চত যগযাষ্ীি নযািীকদি জন্ অরতরিক্ত খিচ 
�মযাকনযা েয় (উদযােিণস্রূপ পরিবেন, রশশু ে  বযা িযাক্তযাকিি 
র� সম্পর�্ত খিচ);

  অনিযাইন ও অ�িযাইন উভয় মযাধ্কমই নযািী ও যমকয়কদি উপিব্ধ 
যসবযা সম্পক�্ অবরেত �িযা;
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  সুরবধযাবরঞ্চত যগযাষ্ীি নযািীকদি সুরনরদ্ষ্ট চযারেদযা এবং চ্যাকিঞ্জগু-
রিক� পুরিশ এবং রবচযাি রবভযাকগি জন্ সমস্ত প্রশক্কণ এ�ীভূত 
�িযা, �ীভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তক� িক্যা �িযা েযায় এবং 
সেযায়তযা প্দযান �িযা েযায়, এি জন্ এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থ�যা-য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ প্কয়যাগ �িযা এবং রিকপযাট্িং রসক ম 
উন্নত �িযা;

  এই নযািীকদি সম্পক�্ বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপ) প্-
রতকিযাকধি িকক্্ সুরবধযাবরঞ্চত নযািীকদি রনরদ্ষ্ট চযারেদযাি রবষকয় 
পুরিশ এবং রবচযাি রবভযাকগি মকধ্ সকচতনতযা বযা়িযাকত দব্ুি বযা 
সংখ্যািঘু যগযাষ্ীি প্রতরনরধকদি সযাকথ এ�সযাকথ �যাজ �রুন। 

বক্স-  
প্রঞ্তব ী ব্যঞ্তিকদর জন্য সোিোরণ সোক্ষোৎ�োর ক�ৌশল

১. সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� সম্যান ও 
মে্যাদযাি সযাকথ সক যাধন �রুন, যেমনটি স�ি ব্রক্তি 
যক্করে �িযা েয়;

২. যেযাগযাকেযাগ �িকত এবং সযাক্যা �যাি পরিচযািনযা �িযাি 
জন্ অরতরিক্ত সময় রদন;

৩. সেজ, সুরনরদ্ষ্ট এবং সংরক্তি ভযাষযা ব্বেযাি �রুন;

৪. য যাজ-একন্ি প্ গুরিি রবপিীকত ওকপন-একন্ি প্ গুরি 
ব্বেযাি �রুন েযাি উত্ি আপরন ‘ে্যা’ঁ বযা ‘নযা’ রদকয় 
রদকত পযাকিন;

৫. ইরঙ্গতমিূ� প্ গুরি এর়িকয় চিনু েযা রনরদ্ষ্ট প্রতররিয়যা 
যবযাঝযায়;

৬. েরদ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত আপনযাক� 
বঝুকত নযা পযাকি তকব আপনযাি প্ গুরি পুনিযায় বিনু। 
প্কয়যাজকন তথ্ পুনিযাবরৃত্ �রুন;

৭. যেযাগযাকেযাকগি সুরবধযাকথ্ েরব, প্তী�, শযািীরি� ভঙ্গী, েযা 
স ব, ব্বেযাি �রুন;

৮. আপরন যে তথ্ প্দযান �কিকেন তযা সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত বকুঝকে র� নযা তযা রনরচিত �িযাি 
জন্ তযাকদি রজজ্যাসযা �রুন;

৯. সেযায়তযা এবং উ সযাে প্দশ্ন �রুণ। সযাক্যা �যাি 
পরিচযািনযা �িযাি সময় দ্ধে্ ধরুন।

উ স: Investigation, Protection, and Support Measures for GBV 
Victims’ Resource Book: Experience and Guidelines of the Korean 
Police (UNDP Seoul Policy Centre, 2019). 

সশুীল সমোকজর সোকথ �োজ �রো

পুরিশ যনতৃকত্বি আইকনি মকধ্ এবং ন্যায় রবচযাি ও রনিযাপত্যা 
খযাকতি সংস্যা, স্যাস্্ এবং সযামযারজ� ে  প্দযান�যািী সংস্যাি সযাকথ 
�যাজ �িযা উরচত েযাকত VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ ন্যাে্ �িযা�ি প্দযান �িযা েযায়। উপকেযাগী 
সমথ্ন এবং সেযায়তযা প্কয়যাজন েযা সরেংসতযাি সযাকথ জর়িত নযািীকদি 
আন্ততঃসম্পর�্ত অরভজ্তযাি রবষয়টি সম্পণূ ্রূকপ রবকবচনযায় যনয়। 
উপকেযাগী সেযায়তযাি উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে সেযায়তযা দকি 
প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) েযািযা পযারিবযারি� রনে্যাতকন রবকশষজ্ 
এবং চিযাচকিি প্�ৃরতি �যািকণ গ্যামীণ এিযা�যায় বসবযাস�যািী 
নযািীিযা তযাকদি অ্যাকসেস �িকত পযাকি।

বক্স-  ( A জোনয়ুোরী, )
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ক োঞ্িয়োনস্, ইউকক্ন 

UNFPA-এি যমযাবযাইি সযাইক�যাকসযাশ্যাি সযাকপযার্ টিমগুরি 
রিঙ্গ -রভরত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
রবসৃ্তত পরিসকি সেযায়তযা প্দযান �কি। দিটি পযারিবযারি� 
রনে্যাতন যথক� যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি এ�টি আ য় য�কন্দ্র 
যেকত সযােযাে্ �িকত পযাকি এবং এটি গুরুত্বপূণ,্ রবকশষ 
�কি গ্যামীণ এিযা�যায় নযাগযাকিি বযাইকি থ�যা এমন নযািীকদি 
সযােযাে্ �কি৷ UNFPA-এি প্রতটি যমযাবযাইি টিম রতনজন 
রবকশষকজ্ি সমবিকয় গঠিত - এ�জন সমবিয়�যািী, এ�জন 
মকনযারবজ্যানী এবং এ�জন সমযাজ�ম  - েযািযা পযারিবযারি� 
সরেংসতযায় ক্রতগ্স্তকদি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি অভযাবী 
পরিবযািগুকিযাি সযাকথ যদখযা �কিন। যমযাবযাইি দি এ�টি 
পরিবযাকিি পরিরস্রত রনিীক্ণ �িকত পযাকি, তযাকদি বযার়িকত 
বযািবযাি পরিদশ্ন �িকত পযাকি, সরেংসতযাি যথক� যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তক� সযামযারজ� পরিকষবযাি জন্ য�কন্দ্র আনকত 
পযাকি, বযা অন্যান্ িযাষ্ট্রীয় সংস্যা বযা আইনজীবীকদি �যাকে 
মযামিযাটি েস্তযান্তি �িকত পযাকি েযািযা প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা 
প্দযান �িকত পযাকি।

৪৮পযারিবযারি� সরেংসতযা যমযা�যাকবিযা �িকত, ইউকরিন UNFPA-এি যমযাবযাইি 
সেযায়তযা দিগুরিি (UNFPA, 2019) রদক� তযার�কয় আকে  https://
www.unfpa.org/news/tackle-domestic-violence-ukraine-looks-
unfpasmobile-assistance-teams

https://www.unfpa.org/gender-based-violence
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বক্স-

নোরীর শির  VAWG পরিকষবযা এবং প্রতররিয়যাি জন্ 
এ�টি উ যাবনী পধেরত এি সযািভযাদকি সযামযারজ� অন্তভ্ুরক্তি 
সরচবযািয় (SIS) দ্যািযা দ্তরি। নযািীকদি এ� েযাকদি রনকচ 
সমরবিত যসবযা প্দযাকনি মযাধ্কম নযািীকদি ক্মতযায়কনি জন্ 
নযািী শেি এ�টি অনন্ মকিি (মরেিযা রসটি যসন্টযাি)। 
এই পরিকষবযাগুরি SIS-এি যনতৃকত্ব রবরভন্ন সি�যািী প্রত-
ষ্যাকনি মযাধ্কম (পরিকষবযা প্দযান�যািী) প্দযান �িযা েয়। 
নযািীকদি শেকিি য�কন্দ্রি পরিকষবযাগুরিি মকধ্ িকয়কে:

  নযািীি প্রত সরেংসতযা প্রতকিযাধ ও প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 

  যেৌন ও প্জনন স্যাস্্ যসবযা

  অথ্ননরত� স্যাধীনতযা প্রতষ্যাি জন্ সেযায়তযা

  নযািীি অরধ�যাকিি প্চযাি এবং VAWG প্রতকিযাকধ যগযাষ্ী 
রশক্যা; এবং

  ১২ বেকিি �ম বয়সী রশশুকদি জন্ রশশু ে  েখন 
নযারিিযা য�কন্দ্র পরিকষবযা গ্েন �কিন। 

এ�ই অবস্যাকন যবশ �কয়�টি পরিকষবযা এ�ররেত �কি, 
মকিিটি ব্যাপ�ভযাকব ের়িকয় রেটিকয় থযা�যা জনকসবযা যখযাজঁযাি 
জন্ নযািীকদি ব্য় �িযা সময় এবং সংস্যান হ্যাস �কিকে 
উইকমনস রসটি অ্যাকপ্যাচ VAWG প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ 
নযািীকদি িক্্ �কি প্কয়যাজন অনসুযাকি (�যা মযাইজি) 
পরিকষবযাগুরিি এ�টি সমরবিত প্যাক�জ প্দযান �কিকে। 
পধেরতটি আিও যবরশ গুণগতমযান রনরচিকতি মযাধ্কম 
পরিকষবযা সিবিযাকেি অনমুরত যদয়, �যািণ এটি পরিকষবযা 
রবধযাকনি এ�টি শৃ ি অনসুিণ �কি েযা পুকিযা প্রতষ্যান জকু়ি 
সমরবিত থযাক�।

প্রতররিয়যা সম্পর�্ত পরিকষবযাগুরি (যেমন শযািীরি� 
আঘযাকতি রচর� সযা, মকনযাসযামযারজ� সেযায়তযা, ইত্যারদ) 
পযাওয়যাি পযাশযাপযারশ, নযািীিযা অথ্ননরত� স্যাধীনতযা অজ্কনি 
জন্ �যাে্রিকমও অংশগ্েণ �কি রবধযায় সরেংসতযাি পরিরস্রত 
ত্যাগ �িযাি জন্ তযাকদি সযামকন অকন� রব�ল্প উপস্যাপন 
�কি। য�ন্দ্রগুরিকত পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ আন্ততঃ-প্যা-
রতষ্যারন� সমবিয় ও সরেংসতযাি দ্যািযা প্ভযারবত নযািীকদি 
সনযাক্ত�িণ �িযাি সুকেযাগ বরৃধে �কি, েযািযা VAWG-এি 
সযাকথ সম্পর�্ত নয় এমন পরিকষবযাগুরি খুজঁকেন তযাকদি জন্ 
এটি এ�টি এর  পকয়ন্ট (প্কবকশি রবন্)ু রেসযাকব �যাজ �কি৷
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৪৯  ‘Good practice in designing a community-based approach to 
prevent domestic violence’, Expert paper Expert Group Meeting 
Organized by UN Division for the Advancement of Women 
in collaboration with UNODC (17 to 20 May 2005 Vienna, 
Austria), prepared by Lori Michau Raising Voices Kampala, 
Uganda, at: https://www.un.org/womenwatch//daw/egm/
vaw-gp-2005/docs/FINALREPORT.goodpractices.pdf

তথ্য ব্যবিোর

েরদও পুরিশ র�েু এখরতয়যাকি চযাজ্ �িযাি প্যাথরম� রসধেযাকন্তি 
জন্ দযায়ী েকত পযাকি, তকব ধযাে্ �িযা অরভকেযাগ এবং সেযায়� 
প্মযাকণি �যাে্�ি সংগ্কেি জন্, তযািযা এ��ভযাকব দযায়ী নয়। । 
উদযােিণস্রূপ, র�েু রবচযাি ব্বস্যায়, যেমন রমশি, প্রসর�উরি 
তদন্ত এবং চযাজ্ প্ররিয়যা পরিচযািনযা �কিন। চযাজ্ গঠন এবং প্মযাণ 
সংগ্কেি যক্করে পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি �যাে্�যারিতযা পরিমযাকপি 
জন্ স�ি প্রসর�উশকনি সংখ্যা বরৃধে এ�টি এ�টি সূচ� েকব 
(েরদও অকন্ি প্রতরনরধত্ব পরিমযাপ �িযা)।

স্যানীয় তথ্ পুরিশ যনতৃত্বক� রনরদ্ষ্ট অপিযাধ শনযাক্ত �িকত সযােযাে্ 
�িকত পযাকি যেখযাকন তযাকদি �ম কদি �মক্্মতযা উন্নত �িকত 
েকব। উদযােিণ স্রূপ, েুক্তিযাকজ্ স্যানীয় য�ৌজদযারি রবচযাি যবযাি্ 
য�ৌজদযারি অপিযাকধি যগ্�তযাি এবং অরভকেযাগ সংরিযান্ত স্যানীয় 
তথ্ সংগ্ে �কি। এখন েুক্তিযাকজ্ ধষ্কণি অপিযাধ তদন্ত ও 
অরভেুক্ত �িযাি পধেরতি উন্নরতি রদক� নজি যদওয়যা েকচ্। এ�টি 
য�ৌজদযারি রবচযাি সংস্যা রেসযাকব পুরিশ পরিকষবযা জযাতীয় য�ৌজদযারি 
রবচযাি যবযাি্ এবং স্যানীয় য�ৌজদযারি রবচযাি যবযাকি্ি সদস্। ।

বক্স-

েুক্তিযাকজ্ প্রসর�উটিং �ত্ৃপক্ এ�টি বযারষ্� VAWG 
�মক্্মতযা প্রতকবদন দ্তরি �কিকে েযা রবচযাি �িযা মযামিযাি 
সংখ্যা এবং প্যাতি �িযা�িগুরিক� রনকদ্শ (েযাইিযাইর) �কি। 
এই তথ্ সংগ্েটি VAWG-এি সযাকথ জর়িত সযাইবযাি 
অপিযাকধি শনযাক্ত�িণ, চযাজ্ গঠন এবং রবচযাি প্ররিয়যাক� 
উন্নত �কিকে।

সেূ�সমিূ

পুরিশ যনতৃকত্বি উরচত তথ্ সংগ্কেি জন্ জযাতীয় সূচ�গুরি সম্পক�্
সকচতনতযা দ্তরি �িযা েযা তযািযা ন্যায় রবচযাি এবং রনিযাপত্যা খযাকতি 
সংস্যাগুরিি �মক্্মতযা এবং রবচযাি প্ররিয়যায় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রবচযাি পযাওয়যা সংরিযান্ত �িযা�কিি রচরে দ্তরি 
�িকত অবদযান িযাখকত পযাকি। সূচ�গুরিি মকধ্ িকয়কে, উদযােিণ 
স্রূপ, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি আদযািকত উপরস্ত 
নযা থযা�যা, পুরিকশি মযাধ্কম উপিব্ধ প্মযাকণি রভরিও সিবিযাে নযা 
�িযা �কি রবচযাি� দ্যািযা মযামিযা ব  �িযা বযা উপিব্ধ সযামযারজ� 
যেযাগযাকেযাগ মযাধ্কমি প্মযাণ যপকত ব্থ্ েওয়যা এবং অব্বহৃত 
উপযাদযান প্�যাকশ বযাধযা যদওয়যা।

েুক্তিযাকজ্, জযাতীয় য�ৌজদযারি রবচযাি যবযাি্ য�ৌজদযারি রবচযাি 
ব্বস্যাি জন্ জযাতীয় অগ্যারধ�যাি রনধ্যািণ �কিকে েযা ব্বস্যাপনযা 
এবং রবতিকণি জন্ স্যানীয় য�ৌজদযারি রবচযাি যবযাকি্ি �যাকে 

https://www.un.org/womenwatch//daw/egm/vaw-gp-2005/docs/FINALREPORT.goodpractices.pdf
https://www.un.org/womenwatch//daw/egm/vaw-gp-2005/docs/FINALREPORT.goodpractices.pdf
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েস্তযান্তি �িযা েকয়কে।

এছোডোও পঞু্লশ সংস্োগুঞ্লর দ্োরো ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল তথ্য 
সংগ্রকির ঞ্বষকয় আরও আকলোেনোর জন্য দশম কদখুন অি্যোয়  
‘প্রঞ্তষ্োন স্োপন (ঞ্বঞ্ ং)  কদখুন।

পঞু্লশ এবং প্রঞ্সঞ্�উটরকদর দ্োরো করৌথ প্রমোণ সংগ্রকির িোল 
অনশুীলনক� নীঞ্ত, পদ্ধঞ্ত এবং প্রকরোজ্য কক্ষতিুতিসিোয়তো-
�োরী আইকনর মকি্য অন্তি্ুতি �রো

সংস্যাি দযারয়ত্ব সম্পক�্ সকচতনতযা এবং যবযাঝযাপ়িযা বযা়িযাকনযাি জন্, 
VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ �যাে্�ি সেকেযারগতযাি সংসৃ্করতক� 
উন্নীত �িকত এবং সকব্যাত্ম অনশুীিকনি ব্বেযাি রনরচিত �িকত 
পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি জন্ প্মযাণ সংগ্কেি রবষকয় স্যানীয় 
রনকদ্রশ�যা িকয়কে র�নযা তযা পুরিশ যনতৃকত্বি পিীক্যা �িযা উরচত। 
যেখযাকন এটি রবদ্মযান যনই, আপরন রবকবচনযা �িকত পযাকিন যে 
স্যানীয় অনশুীিকনি উন্নরতি জন্ এ�টি স্যানীয় চুরক্ত সযােযাে্ 
�িকব র�নযা। পুরিশ যনতৃত্বক� প্রসর�উরিকদি সযাকথ ঘরনষ্ভযাকব 
�যাজ �িযাি �থযা রবকবচনযা �িযা উরচত েযাকত তযািযা �ীভযাকব 
এ�সযাকথ �যাজ �িকত পযাকি তযাি প্ররিয়যা উন্নত �িকত।

উদযােিণ স্রূপ, ইউক�-যত, পযারিবযারি� রনে্যাতন যমযা�যাকবিযায় 
পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি এ�সকঙ্গ �যাজ �িকত েকব এমন 
স্ী�ৃরতি পকি, পুরিশক� প্রতটি পযারিবযারি� রনে্যাতকনি যক্করে 
CPS-য� এ�টি সম্পণূ ্ যেৌথ প্মযাণ স রিত যচ�রি  পূিণ 
�িযাি সময় চযাজ্ গঠন সম্পর�্ত পিযামশ্ বযা চযাজ্ গঠন সম্পর�্ত 
রসধেযাকন্তি তকথ্ি প্কয়যাজন েয়।

বক্স -  

ইউক� উদোিরণ  করৌথ প্রমোণ স ঞ্লত কে�ঞ্লটে  
(জকয়টি এঞ্িকি  কে�ঞ্লটে)
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যচ�রি টি পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে এরযা রনরচিত �িযাি 
জন্ যে পযারিবযারি� রনে্যাতকনি অপিযাধগুরিক� এখন 
পুরিশ এবং প্রসর�উরিিযা গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা �কি 
এবং পযারিবযারি� রনে্যাতকনি মযামিযাগুরিি রবচযাকিি উন্নরতি 
জন্ অন্যান্ পদকক্কপি সযাকথ েযাত রমরিকয় �যাজ �কি।

গত দইু বেকি পযাইির প্�কল্পি অধীকন প্স্তুত�ৃত য�ৌশি 
ব্বেযাি �কি র�েু এিযা�যায় সযাক্ীকদি পদ্যাি আ়িযাি যথক� 
সযাক্্ রদকত সক্ম �িযাসে রবচযাকিি েযাি প্যায় ১০% বরৃধে 
যপকয়কে।

৫০  ‘Evidence gathering - Joint Police-CPS Evidence Checklist’ 
Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors (2020). Crown 
Prosecution Service, at:  https://www.cps.gov.uk/sites/
default/files/documents/publications/npcc_cps_joint_evidence_
gathering_checklist_2015.docm

২০১৬ সযাি যথক� িন্ন, নটিংেযাম এবং ইয়�্শযায়যাকি 
CPS পযাইির প্�ল্পগুরিকত নতুন রবচযাি ব্বস্যা দ্তরি �িযা 
েকয়কে। এি মকধ্ িকয়কে:

- রনরচিত �িযা যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা 
রবচযাকিি আকগ আদযািকত যেকত পযাকি এবং পযারিপযার �্ 
পরিরস্রতি সযাকথ রনকজকদি পরিরচত �িকত পযাকি;

- েতক্ণ পে্ন্ত আদযািত অনমুরত যদয় ততক্ণ পে্ন্ত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা পদ্যাি আ়িযাি 
যথক� সযাক্্ রদকত পযাকি;

-যেখযাকন স ব রশশু েক ি সুরবধযাসে সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং অপিযাধীকদি জন্ আিযাদযা 
আদযািকতি প্কবশদ্যাি প্দযান;

- সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� সমথ্ন �িযাি 
জন্ এ�টি স্যাধীন পযারিবযারি� রনে্যাতন উপকদষ্টযা (IDVA) 
যথক� আিও ভযাি সেযায়তযা রনরচিত �িযা।
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এটি রনরচিত �িযাি জন্ যে: সমকয়যাপকেযাগী রসধেযান্ত যনওয়যা েয়; 
প্রতটি অরভকেযাগ�যািীি জন্ এ�টি চযারজ্ং যচ�রি  সম্পন্ন �িযা 
েয় যেখযাকন এ�যারধ� জর়িত থযাক�; অরভেুক্ত অপিযাধীি ভূরম�যা 
এবং আচিণ সে সমস্ত উপিব্ধ প্মযাকণি মিূ্যায়কনি মযাধ্কম 
সযামরগ্� অরভকেযাগ রবকবচনযা �িযা েয়।অরভকেযাগ�যািী এবং যে 
য�যাকনযা রশশু বযা অন্যান্ রনভ্িশীিকদি রনিযাপত্যাি রবষয়টিও 
প্যাথরম� রবকবচনযা রেকসকব রবশদভযাকব উকলেখ �িযা েকয়কে এবং 
রশ�যাি/জীরবতকদি উকলেখ �িযা েকয়কে শী  স যাব্ সুকেযাকগ 
রবকশষজ্ পরিকষবযা সমথ্ন।

স দোয় েোঞ্লত সমোিোন

পঞু্লশ কনতৃকত্বর সকেতন িওয়ো উঞ্েত কর তোকদর �ম রো কসই 
স দোকয়র সোকথ জঞ্ডত কর তোরো নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত 
সঞ্িংসতো জঞ্ডত অপরোি কমো�োকবলোয় স দোয়-েোঞ্লত 
সমোিোন ঞ্নি্োরকণ সিোয়তো �রোর জন্য পঞু্লঞ্শং �রকছ। 
উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় সমযাকজ য�যান আচিণটি অগ্েণকেযাগ্ েযা 
পুরিশ সে্ �কি নযা, এবং সম্প্রদযায়গুরিক� পযািযারিকম স্যানীয় পুরিরশং 
পধেরত সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্ ধম য় উপযাসনযািয় পরিদশ্ন 
�কি পুরিশ যনতৃত্ব নযািী যনতৃবনৃ্সে সম্প্রদযাকয়ি যনতৃবকৃন্ি সযাকথ 
সংকেযাগ স্যাপন �িকত পযাকি। 

VAWG প্রঞ্তকরোকি দীঘ্কময়োদী সো�ল্য ক্মবি্মোনিোকব স�ল 
স্তকর ব্যোপ� পদ্ধঞ্তর পঞ্রকবশগত মকিল (ইক�োলঞ্জ�্যোল 

৫১  CPS to Extend Effective Domestic Violence Prosecution 
Scheme. Techniques Developed in Pilot Projects have Improved 
Conviction Rates (2018), Bowcott, O. for The Guardian, 
at: https://www.theguardian.com/law/2018/dec/18/cps-to-
extend-effective-domestic-violence-prosecution-scheme

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/npcc_cps_joint_evidence_gathering_checklist_2015.docm
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/npcc_cps_joint_evidence_gathering_checklist_2015.docm
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/npcc_cps_joint_evidence_gathering_checklist_2015.docm
https://www.theguardian.com/law/2018/dec/18/cps-to-extend-effective-domestic-violence-prosecution-scheme
https://www.theguardian.com/law/2018/dec/18/cps-to-extend-effective-domestic-violence-prosecution-scheme
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মকিকলর)   উপর ঞ্নি্র �রকব (কু্গ ও অন্যোন্য, )।
রুিগ ও অন্যোন্যরো �োরণগুঞ্লর এ�টি সিোয়� পর্োকলোেনো 
প্রদোন �কর। পঞ্রকবশগত মকিল ঞ্বঞ্ি  �োরকণর সোমঞ্গ্র� 
ঞ্বক ষণ প্রদোন �কর রো এ�জন ব্যঞ্তির সঞ্িংসতো ব্যবিোর 
�রোর ঞ্সদ্ধোকন্ত অবদোন রোকখ (কিইে, )। ইক�যািরজ-
�্যাি মকিি যদখযায় যে রেংসযাত্� আচিণ ব্রক্ত, সম্প� য়, 
সো দোঞ্য়� এবং সোমোঞ্জ� গঞ্তশীলতোর জটিল আন্ততঃপ্রঞ্ক্য়ো 
কথক� বঞৃ্দ্ধ পোয়। এখোকন কজোর ঞ্দকয় বলো িকয়কছ  কর সঞ্িংসতো 
প্রিোকবর েোরটি কক্ষকত্রর এ�টিও ক�োন এ�টি ঞ্নঞ্দ্ষ্ট �োরকণর 
�কল ঘকট নো বরং এটি এ�জন ব্যঞ্তির মকনোিোব, আেরণ এবং 
পছন্দক� প্রিোঞ্বত �কর এমন ঞ্বঞ্ি  কক্ষকত্রর এ�োঞ্ি� �োরকণর 
জটিল সমী�রকণর জন্য ঘকট। 

স দোয় েোঞ্লত সমোিোকনর মলূ প্রঞ্তব �তো (ঞ্বঞ্ ং �) 
িল স দোয়গুঞ্লক� এ�ঞ্ত্রত �রো। স দোয়গুঞ্লক� এ�ঞ্ত্রত 
�রোর জন্য ঞ্নকদ্শ� নীঞ্তগুঞ্লর মকি্য রকয়কছ

  । প্রঞ্তকরোি দীঘ্কময়োদী, কট�সই পঞ্রবত্নক� প্রিো-
ঞ্বত �রোর জন্য, সংগ�নগুঞ্লক�  অবস্োকনর পঞ্রবকত্ 
এ�টি সঞ্ক্য় পদকক্ষপ গ্রিণ �রকত িকব। ক�ন পোঞ্রবোঞ্র� 
সঞ্িংসতো ঘকট তোর এ�টি ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� ঞ্বক ষণ প্রবত্ন 
�রোর মোি্যকম প্রোথঞ্ম� প্রঞ্তকরোকি নোরীর প্রঞ্ত সঞ্িংসতোর 
মলূ �োরণগুঞ্লক� কমো�োকবলো �রোর প্রকয়োজন। এর অথ্ 
িল সমোকজ নোরীর মর্োদো, ক্ষমতোর িোরসোম্যিীনতো এবং 
�ক�োর ঞ্লঙ্গ িূঞ্ম�োক� পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর মলূ �োরণ 
ঞ্িকসকব স্ী�ৃঞ্ত কদওয়ো।

  । সোব্জনীন (কিোঞ্লঞ্টে�) পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো প্রঞ্তকরো-
কির জন্য সমগ্র স দোকয়র প্রঞ্ত ঞ্ত এবং সংরঞু্তি প্রকয়োজন। 
এর অথ্ িল সংগ�নগুঞ্লর পকক্ষ জটিল ইঞ্তিোস, সংসৃ্ঞ্ত এবং 
সম্প�্গুঞ্লক� স্ী�োর �রো গুরুত্বপণ্ূ রো এ�টি স দোয় এবং 
ব্যঞ্তির মকি্য অবস্োন �কর এবং পঞ্রবত্কনর জন্য পর্োপ্ত গঞ্ত 
বতঞ্র �রোর জন্য পঞু্লশ বো স্োস্্যকসবো প্রদোন�োরীকদর অন্ত-
ি্ুতি �কর। 

  । সোমোঞ্জ� পঞ্রবত্কনর এ�টি প্রঞ্ক্য়ো স দোকয়র ঞ্নয়ম 
পঞ্রবত্ন এ�টি প্রঞ্ক্য়ো, এ�টি ক�োন এ�� ঘটনো নয়। 
�ীিোকব ব্যঞ্তিরো স্োিোঞ্ব�িোকব পঞ্রবত্কনর প্রঞ্ক্য়োর মি্য 
ঞ্দকয় রোয় তো কবোঝোর উপর ঞ্িঞ্তি �কর উকদ্যোগগুঞ্ল স -
দোকয়র মকি্য একলোকমকলো বোত্ো কপ্ররকণর কেকয় কবঞ্শ �োর্-
�র িকত পোকর। এইিোকব, সোমোঞ্জ� পঞ্রবত্নক� প্রিোঞ্বত 
�রোর প্রকেষ্টোক� ঞ্নয়মতোঞ্ন্ত্র�িোকব মোনষুক� কবোঝোকত িকব। 
কর সংস্োগুঞ্ল এই �োজটি �রোর কেষ্টো �কর তোরো পঞ্রবত্কনর 
রোত্রোয় স দোকয়র সোকথ �োজ �কর, ঞ্নকদ্শনো প্রদোন, সঞু্বিো 
প্রদোন এবং সমথ্ন �রোর মোি্যকম ব্যঞ্তি এবং সোমঞ্ষ্ট� পঞ্র-
বত্কনর দক্ষ সিোয়তো�োরী িকয় উ�কত পোকর। 

। িোরণোর বোরবোর প্র�োশ (এক্সকপোজোর) স দোকয়র সদ-
স্যকদর এ�টি ল ো সময় িকর ঞ্বঞ্ি  উৎস কথক� ঞ্নয়ঞ্মত 
এবং পোর ঞ্র�িোকব শঞ্তিশোলী বোত্োগুঞ্লর সোকথ জঞ্ডত 
থো�কত িকব। 

  । মোনবোঞ্ি�োকরর �ো�োকমো (ক মওয়ো�্) পোঞ্রবোঞ্র� 
সঞ্িংসতো প্রঞ্তকরোকি এ�টি অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� পদ্ধঞ্ত নোরী ও 
স দোকয়র ক্ষমতোয়ন �রকছ।

  । স দোকয়র মোঞ্ল�োনো এ�টি স দোকয়র ক্ষঞ্ত�োর� 
ঞ্ব োস এবং অনশুীলন পঞ্রবত্কনর লকক্ষ্য �োর্�রী প্র� -
গুঞ্ল অবশ্যই কসই স দোকয়র সদস্যকদর দ্োরো জঞ্ডত এবং 
কনতৃকত্ব িকত িকব।
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পঞু্লশ কনতৃত্ব লক্ষ্য �রকব কর স দোকয়র মোঞ্ল�োনো কনতৃত্ব 
পঞ্রবত্ন আনকত পোকর এবং কবোঝোপডো বোডোকনোর মোি্যকম 
VAWG-এর সোমোঞ্জ� প্রঞ্তঞ্ক্য়োক� প্রিোঞ্বত �রকত পোকর।

বক্স-

বযাংিযাকদকশ, VAWG-এি উপি স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ 
জর়িত এ�টি মিূ গকবষণযা এবং VAWG-এি প্রত সযা়িযা 
যদওয়যাি জন্ র�েু সুরনরদ্ষ্ট পিযামশ্ রচর ত �িযা েকয়কে।
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এই পিযামশ্গুরি রবসৃ্ততভযাকব রবদ্মযান �যাঠযাকমযাি শরক্ত 
শযািী�িণ এবং পরিবত্ন এবং নতুন �যাঠযাকমযা দ্তরিকত 
রবভক্ত �িযা যেকত পযাকি। 

৫২  Good Practice in Designing a Community-based Approach to 
Prevent Domestic Violence Expert Paper: Expert Group Meeting 
Organized by UN Division for the Advancement of Women 
in Collaboration with UNODC, 17 to 20 May 2005 Vienna, 
Austria. Prepared by Lori Michau for Raising Voices. Kampala, 
Uganda, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-
gp-2005/docs/experts/michau.community.pdf

৫৩  From Evidence to Policy: Addressing Gender-Based 
Violence against Women and Girls in Bangladesh (2013). 
A report Submitted to Department for International 
Development by: icddr,b in collaboration with Population 
Council, at: https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/57a08a16ed915d3cfd0005a4/VAWG_Bangladesh_Final_
Report.pdf

এ�টি অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি� দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ  
জনগণক� তোকদর ঞ্নজস্ ব্যঞ্তিগত উ য়কনর 
মূল অনুঘট� ঞ্িসোকব গকড কতোকল এবং তোরো 

প্রঞ্ক্য়োয় অসমতো ঞ্বক ষণ �রকত েোয় 
রো তোকদর অঞ্ি�োর উপকিোগ �রকত এবং 

ববষম্যমূল� অনুশীলন এবং ক্ষমতোর অন্যোর্য 
ব কনর প্রঞ্ত�োকরর অন্তরোয় সৃঞ্ষ্ট �কর।

https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/michau.community.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/michau.community.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a16ed915d3cfd0005a4/VAWG_Bangladesh_Final_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a16ed915d3cfd0005a4/VAWG_Bangladesh_Final_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a16ed915d3cfd0005a4/VAWG_Bangladesh_Final_Report.pdf
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এই অধ্য়নটি যদরখকয়কে যে VAWG য� যমযা�যাকবিযা �িযা
চ্যাকিরঞ্জং রেকসকবই িকয় যগকে �যািণ পুরুষতযারন্ত্র� �যাঠযাকমযা 
এবং আদশ্ VAWG এি চযািপযাকশ নীিবতযাি সংসৃ্করত দ্তরি 
�কিকে। সম্পকদি অভযাব, গ্যাকমি মকধ্ ক্মতযাি গরতশীিতযা 
এবং অপিযাধীকদি প্রত পক্পযারতত্ব এবং সব্স্তকি দনু রতি 
�যািকণ পরিরস্রত আিও খযািযাপ েকয়কে। সম্প্রদযাকয়ি 
মযানষুকদি যদওয়যা সমযাধযানগুরি পরিকবশগত �যাঠযাকমযাি সমস্ত 
স্তকি (যেমন, ব্রক্ত, দম্পরত, পরিবযাি, সম্প্রদযায় এবং 
সমযাজ) গ্েণ �কি এবং যসখযাকন VAWG-এি প্রতকিযাধ 
এবং প্রতররিয়যা উভয়ই অন্তভ্ুক্ত িকয়কে।

গকবষণযায় অংশগ্েণ�যািীিযা VAWG যমযা�যাকবিযাি জন্ 
অন্তদৃ্ রষ্টমিূ� এবং উ যাবনী পিযামশ্ প্দযান �কিকেন। 
তথ্দযাতযািযা রিঙ্গ সমতযা, ন্যায় এবং দরৃষ্টভরঙ্গ পরিবত্কনি 
সযাকথ জর়িত প্রতকিযাধমিূ� �যাকজি প্কয়যাজনীয়তযাি উপি 
যজযাি রদকয়কেন। পুরুষ এবং নযািী উভয়ই সযাধযািণভযাকব 
সম্প্রদযাকয়ি প্চযািযারভেযাকনি রবষকয় �থযা বিকি, নযািীিযা 
স যাব্ অপিযাধীকদি এবং পুরুষ ও যেকিকদি সেকেযাগী 
রেসযাকব িক্্ রবকবচনযা �িযাি পিযামশ্ রদকয়কেন।

তযািযা অনভুব �কিরেি যে স্যানীয় জনগণ, রবকশষ �কি 
যেকি এবং পুরুষ, েুব যাব, সু্কি, মসরজদ, এনরজও, 
স্যানীয় এবং উচ্চ পে্যাকয় সি�যািক� জর়িত �িযা গুরুত্বপূণ।্ 

নযািীিযাএই পরিবত্ন সংগঠকনি জন্ এ�যারধ� উপযাকয়ি 
পিযামশ্ রদকয়কেন-যেমন অনযানষু্যারন� সমযাকবশ, সভযা, 
ওয়যা�্শপ, যসরমনযাি, এনরজও কপি সদস্কদি যসশন, 
ব্ঙ্গ, পথ নযার�, র�  যশযা এবং যমযাবযাইি য�যান ব্বেযাি 
�কি যরসের যমকসরজং। পুরুষিযা যেখযাকন দযারিদ্্ হ্যাস 
সম্পক�্ �থযা বকিরেি এবং রবকশষ �কি VAWG প্রতকিযাধ 
য�ৌশি রেসযাকব পুরুষকদি জন্ �মস্ংস্যাকনি সুকেযাকগি �থযা 
বকিরেি, নযািীিযা VAWG প্রতকিযাকধি অন্যান্ মযারেযায় 
তযাকদি অথ্ননরত� ক্মতযায়ন এবং ক্মতযায়কনি সুপযারিশ 
�কিরেি।

নযািীকদি দ্যািযা প্ণীত সুপযারিশগুরি রবরভন্ন উন্নয়নশীি যদকশ 
১৪টি েস্তকক্কপি সযাম্প্ররত� পে্যাকিযাচনযাি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্
েযা যদরখকয়কে যে স্-�যাে্�যারিতযা এবং অন্যান্ দক্তযা 
দ্তরিি জন্ েস্তকক্কপি সযাকথ র�কশযািী যমকয়কদি অথ্ননরত� 
ক্মতযায়কনি সংরম ণ র�কশযািী যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা 
হ্যাস �কি৷

54

৫৪  A Review of the Evidence on Multi-sectoral Interventions to 
Reduce Violence against Adolescent Girls (2013)  Blanc, 
A.K., Melnikas, A., Chau, M., and Stoner, M. Integrated 
Approaches to Improving the Lives of Adolescent Girls Issue 
Papers Series: Girl Hub.

VAWG যমযা�যাকবিযা এবং আ কয়ি যখযাজঁ �িযা সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি রদ্তীয় বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
েওয়যা (পুনতঃ-রভ�টিমযাইকজশন) বযা রদ্তীয়বযাি মযানরস� 
আঘযাত (বপুনতঃট্মযারযাইকজশন পযাওয়যা সংরিযান্ত   ঝঁুর� 
যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ অনযানষু্যারন� ও আনষু্যারন� 
ন্যায়রবচযাকিি ব্বস্যা পুনগঠ্ন ও শরক্তশযািী �িযাি জন্ 
�কয়�টি পদকক্কপি পিযামশ্ যদওয়যা েকয়রেি। নযািী এবং 
যমকয়িযা পুকিযা প্ররিয়যা জকু়ি পুরুকষি আরধপত্ক� VAWG 
এি েথযােথভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত এ�টি গুরুত্বপূণ ্প্-
রতব � রেসযাকব রচর ত �কিকে।

রনে্যারততকদি িক্যা �িযাি জন্ ইউরনয়ন পরিষকদি 
(‘ইউরপ’) নযািী সদস্কদি ক্মতযায়ন �িযা; শযারিকশ নযািী 
প্রতরনরধত্ব বযা়িযাকনযা; নযািী মযাত িকদি শযারিকশ যনতৃত্ব 
যদওয়যা; নযািীকদি স�ি স্তকি সযাক্ী রেসযাকব �যাজ �িযাি 
অনমুরত যদওয়যা, সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীকদি মযামিযা উপস্যা-
পকনি জন্ এ�টি সক্ম পরিকবশ দ্তরি �িযা এবং তযাকদি 
প্কয়যাজন যমরযাকনযাি রবষকয় যসযাচ্চযাি েওয়যাি রবষকয় তযািযা 
পিযামশ্ রদকয়কে। সম্প্রদযাকয়ি যনতযা, পুরিশ এবং আইনজী-
বীকদি মকধ্ দনু রত যমযা�যাকবিযাি জন্ শযারস্তি �কঠযাি ব্বস্যা 
(যেমন, জরিমযানযা, বিখযাস্ত বযা বিখযাস্ত) এবং পুিস্কযাি 
প্বত্কনি সযাকথ সুশযাসন প্রতষ্যাি সুপযারিশ �িযা েকয়রেি।

দনু রতগ্স্ত গ্যাকমি যনতযাকদি ব্কঙ্গি (র রস) মযাধ্কম 
�িরঙ্ত �িযািও পিযামশ্ যদওয়যা েকয়রেি। অনযানষু্যারন� 
বযা আনষু্যারন� রবচযাি ব্বস্যা উভয় যক্করেই আ য় যখযাজঁযাি 
প্ররিয়যাি উপি নযািীকদি রনয়ন্ত্রকণি অভযাকবি �থযা উকলেখ 
�কি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী এবং যমকয়কদি মতযামত 
যশযানযাি গুরুত্ব তুকি ধিযা েকয়রেি। মতযামত প্দযাকনি 
ধযািণযাটি নযািীবযাদী দরৃষ্টভরঙ্গি সযাকথ সঙ্গরতপূণ ্ েযা এই 
ধযািণযা রদকয় শুরু েয় যে সমযাকজি �ম শরক্তশযািী সদস্িযা 
তযাকদি রনপী়িকনি �কি এ�টি রভন্ন বযাস্তবতযা অনভুব �কি 
(যবি�ন্যাপ, ২০০৭)।

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী অ যমকয়কদি পক্ 
যথক� সযামযারজ� �ম�্যাকণ্ডি পরি�ল্পনযা ও উকদ্যাগ যনওয়যাি 
জন্ এই দরৃষ্টভরঙ্গ উপস্যাপন ও যবযাঝযা গুরুত্বপূণ।্ সম্প্রদযা-
যয়ি স্তকিি মযানকুষিযাকশিযা পযারিবযারি� সরেংসতযা (প্রতকিযাধ 
ও সুিক্যা) আইন ২০১০ সম্পক�্ অজ্ রেি৷ আমযাকদি 
গকবষণযায় নযািীিযা সঠি�ভযাকব উকলেখ �কিকেন যে বত্মযান 
পরিরস্রতকত এ�জন  নযািীি জন্ তযাি স্যামীি বযার়িকত 
থযা�যাি সুিক্যাি আকদকশি অনকুিযাধ �িযা অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ৷্ 
আইনটি বযাস্তবযায়কন এ রবষয়টি রবকবচনযায় িযাখযা দি�যাি। 
রনে্যারতত নযািীকদি রনিযাপত্যা রনরচিত �িযা েস্তকক্কপি মিূ 
রভরত্ েওয়যা উরচত।
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সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যেন আবযাি ক্রতগ্স্ত 
নযা েয় এরযা রনরচিত �িযাি জন্ প্ণীত য�ৌশিগুরি সযােযাে্ 
চযাওয়যাি সময় এবং পকি বযাস্তবযায়ন �িযা প্কয়যাজন ।

বক্স-  

আজ অবরধ VAWG প্রতকিযাকধি সবকচকয় স�ি সম্প্র-
দযায়-রভরত্� মকিিগুরিি মকধ্ এ�টি েি যসকনগযাকিি 
রথস-এ এ�টি এনরজও যরযাস্তযান দ্যািযা প্ণীত পধেরত। েস্ত-
যক্পটি এ�টি সম্প্রদযায়-রভরত্� রশক্যা �যাে্রিকমি মযাধ্কম 
নযািীকদি যেৌনযাকঙ্গি অঙ্গকচ্দ/�যাটিং (FGM/C) হ্যাস 
�িযাি যচষ্টযা �কিরেি এবং সযাব-সযােযািযান আর �যাি যবশ 
�কয়�টি যদকশ এটি  বযাস্তবযারয়ত েকয়কে।

এই মকিি যে স�ি রবষয়গুরিি আকিযারচত েকয়কে যসগুরিি 
মকধ্ িকয়কে স্যাস্্, সযাক্িতযা এবং মযানবযারধ�যাি, যেখযাকন 
অংশগ্েণমিূ� পধেরতগুরি সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি তযাকদি 
গ্যাকম অগ্যারধ�যাি রেসযাকব রবকবরচত রবষয়গুরি রনব্যাচন 
�িকত সেযায়তযা �কি। FGM/C এবং অন্তিঙ্গ অংশীদযাি 
সরেংসতযা উভয়ই মিূ সমস্যা রেসযাকব আরবভ্ূত েকয়কে। 
অকন� যক্করে, গ্যামগুরি FGM/C পরিেযাি �িযাি এবং 
প্রতকবশী গ্যামগুরিক� এ�ই �যাজ �িকত উতসযারেত �িযাি 
প্রত রত প্দযান �কিকে।

যসকনগযাকি �মসূ্চীি এ�টি আধযা-পিীক্যামিূ� মিূ্যায়কন 
যদখযা যগকে যে েস্তকক্প গ্যামগুরিি নযািীিযা তুিনযামিূ� 
ভযাকব গ্যাকমি নযািীকদি  তুিনযায় গত ১২ মযাকস উকলেখ-
যেযাগ্ভযাকব �ম সরেংসতযাি রিকপযার্ �কিকে৷ ০-১০ বেি 
বয়সী যমকয়কদি মযাকয়িযাও েস্তকক্কপি গ্যামগুরিকত �ম 
FGM/C রিকপযার্ �কিকে৷ এটি রবকশষভযাকব উকলেখকেযাগ্ যে 
েস্তকক্প�যািী গ্যাকমি নযািীিযা েযািযা যরযাস্তযান রশক্যা �যাে্রিকম 
সিযাসরি জর়িত রেি নযা তযািযাও রন্ মযারেযাি সরেংসতযা 
এবং FGM/C রিকপযার্ �কিকে, েযা �মসূ্রচি প্ভযাকবি 
স�ি রবস্তযাকিি ইরঙ্গত প্দযান �কি।
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৫৫  The TOSTAN Program. Evaluation of a Community based 
Education Program in Senegal. Diop, N. J., Faye, M. M., 
Moreau, A., Cabral, J., & Benga, H. (2004).  New York: 
Population Council. https://namati.org/resources/the-tostan-
program-evaluation-of-a-community-based-education-program-
in-senegal/

করৌথ িোকব �োজ �রো এবং VAWG 
মোমলোগুঞ্লর �োর্�র কমো�োকবলো �রকত 
পঞু্লশ এবং প্রঞ্সঞ্�উটরকদর জন্য করৌথ সংস্ো 
প্রঞ্শক্ষণ

পুরিশ এবং প্রসর�উরিকদি যেৌথ ভযাকব প্রশক্ণ গ্েণ �িযা উরচত
এবং প্কেযাজ্ যক্করে, অন্যান্ রবচযাি ও রনিযাপত্যা যস ি সংস্যাি 
সদস্কদি তযাকদি রনজ রনজ ভূরম�যা সম্পক�্ সকচতনতযা এবং 
যবযাঝযাপ়িযাি বরৃধেি আমন্ত্রণ জযানযাকনযা উরচত।
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পঞু্লকশর মোি্যকম প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো প্রদোকনর জন্য 
কর�োকর  সেূ�  সমথ্ন এবং সিোয়তো

সমবিয় রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি, র�েু েি নীরতি রব�যাকশি 
জন্ আিও প্ভযাবসে অরধ� মযারেযায় আনষু্যারন� এবং অন্গুরি 
�ম আনষু্যারন� এবং পৃথ� ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি-যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সযাকথ আিও দক্ জর়িত েওয়যাি রদক� প্স্তুত। এ�টি 
সমরবিত প্রতররিয়যা গুরুত্বপূণ ্�যািণ এটি সরেংসতযা যথক� সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুিরক্ত িযাখকত এবং সমযাকজি 
রবরভন্ন যক্রে েখন সমস্যাটিি সমযাধযাকনি জন্ রবরচ্ন্নভযাকব �যাজ 
�কি তখন অপিযাধীকদি জবযাবরদরে �িকত যবরশ �যাে্�ি। যে 
সংস্যাগুরি এবং প্রতষ্যানগুরি VAWG-এ সযা়িযা যদয় এবং যসই 
সম্প্রদযাকয়ি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
সমবিয় সুরবধযা প্দযান �কি।
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রদ্তীয় অধ্যাকয় যেমনটি আকিযাচনযা �িযা েকয়কে ESP প্স্তযাব 
�কিকে যে সরেংসতযাি রশ�যাি এবং যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
জন্ সমস্ত ন্যায়রবচযাি এবং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিক� সব্যারধ� 
প্ভযাব রনরচিত �িযাি জন্ সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্-
রিমগুরিি এ�টি পরিসি ভযাগ �কি যনওয়যা দি�যাি। যসগুরি 
রনরদ্ষ্ট ‘যক্রে’ রনরব্কশকষ প্কেযাজ্ েযা সরেংসতযাি সমু্খীন েওয়যা 
মরেিযা এবং যমকয়কদি প্রতররিয়যা জযানযাকত পযাকি। রন্রিরখত 
তযারি�যাটি ESP-এি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্ এবং সযাধযািণ �যাে্রিম 
যথক� অনপু্যারণত; VAWG-এি প্রত সমরবিত সরেংসতযাি 
রশ�যাি-য�রন্দ্র� এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রতররিয়যায় প্কয়যাজনীয় 
পরিকষবযাগুরি সিবিযাে �িযাি িকক্্ এটি পুরিকশি �যাে্রিকমি জন্ 
র�েু যি�যাকিন্স সূচ� প্স্তযাব �কিকে।

৫৬  ইউএন উইকমন ইরথওরপয়যা রবচযাি যস কিি (পুরিশ, পযাবরি� প্রসর�-
উরি এবং রবচযাি�) সক্মতযা বরৃধেি সযাকথ �যাজ �িকে এবং রতনটি 
আইন প্কয়যাগ�যািী অঙ্গক� এ�ররেত �িযাি এই পধেরতটিক� আঞ্চরি� 
সি�যািগুরি ত অরভন্ন চ্যাকিঞ্জ যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ এ�টি উ যাবনী 
পধেরত রেসযাকব সমথ্ন �কিকে।

৫৭  মরিউি-৫: সমবিয় এবং সমবিকয়ি শযাসন, অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্যাক�জ।
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VAWG তদকন্ত উদীয়মোন সমস্যো

“পুরিকশ ক্মতযারয়ত নযািীিযা সম্প্রদযাকয়ি নযািী ও যমকয়কদি ক্মতযায়ন �কি। যপশযাগতভযাকব প্রশরক্ত 
এবং সর ত নযািী �ম�্ত্যািযা য�ৌজদযারি রবচযাকি নযািীকদি প্কবশযারধ�যাকিি বযাধযাগুরি দিূ �িকত 
গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি, IAWP রব ব্যাপী সম্প্রদযাকয়ি জন্ রিঙ্গ সেনশীি এবং রিঙ্গ 
প্রতররিয়যাশীি পরিকষবযা প্দযান রনরচিকতি জন্ পুরিরশং এবং পুরিশ সংস্যাগুরিকত নযািীকদি সেযায়তযা 
�কি।»

কপ্রঞ্সকিটি কিকবোরো ঞ্ িল - ইটিোরন্যোশনোল অ্যোকসোঞ্সকয়শন অ� উইকমন পঞু্লশ, মোে্ ।
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  এই ধযািণযা যপযাষণ �িযা যে যেৌন েয়িযারনক� স্যাভযারব� রেকসকব  ধিযা েয় রবধযায় এটি পুরিশ এবং অন্যান্ 
�ত্ৃপকক্ি আনপুযারত� প্রতররিয়যাি দযারব �কি;

  যেৌন েয়িযারন এবং/অথবযা রনে্যাতকনি  যক্করে, ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তি রনিযাপত্যা ও সুিক্যাি জন্ সকব্যাত্ম;

  CR-VAWG তদন্ত �িযাি জন্ এ�টি বেৃত্ি পরিসি প্কয়যাজন েখন �রথতভযাকব প্রত রতবধে আইন(গুরি) 
চযািযাকনযাি জন্ �মযাকন্ি দযারয়কত্বি যচইন স্যাপন �িযা েয়;

  পঞু্লশ এবং মোনঞ্ব� পঞ্রকবকশ �োজ �রো অন্যোন্য সংস্োর মকি্য অংশীদোঞ্রত্ব িল ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-র 
সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর মকি্য আস্ো ও আ ঞ্ব োস বতঞ্র �রো এবং পঞু্লশক� সিোয়তো 
�রো

  অনলোইন এবং আইঞ্সটি-সঞু্বিোরতুি VAWG-ক� অ�লোইন VAWG-এর মকতোই গুরুত্ব সি�োকর ঞ্বকবেনো 
�রো দর�োর, �োরণ এর প্রিোব সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর জন্য মকুখোমঞু্খ ঞ্নর্োতন
সঞ্িংসতোর মকতোই ংসো � িকত পোকর।

  অনিযাইন রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং সযাইবযাি VAWG য� িক্্ �কি পরিচযারিত েকিও  সযাইবযাি প্েুরক্ত 
পরিচযািনযা�যািী ব্রক্তগত অনঘুর�কদি  সযাকথ অংশীদযারিত্ব গক়ি তুিকত সররিয় েকত েকব।

অধ্যাকয়ি িক্্

এই অি্যোকয়র মলূ লক্ষ্য িল ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং �ীিোকব 
VAWG-এর প্রসোকর উদীয়মোন সমস্যোগুঞ্লর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত 
ঞ্নকজকদরক� মোঞ্নকয় ঞ্নকত পোকর কস সম্পক�্ ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো প্রদোন �রো।  

মলূ বোত্ো এবং ঞ্শক্ষকণর ঞ্বষয়সমিূ (পকয়টি)
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েরব ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অব উইকমন পুরিশ (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্

ভূরম�যা 
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং এর অথ্ িল ঞ্নয়ঞ্মত অবঞ্িত �রো, ঞ্বসৃ্ততিোকব পরোমশ্ �রো এবং অংশীদোঞ্রত্ব 
স্োপকনর গডোর কক্ষকত্র গঞ্তশীলতো প্রদশ্ন �রো। এর ঞ্িঞ্তি  িল VAWG এর প্র�ৃঞ্তর, এর �োরণ ও পঞ্রণঞ্ত 
এবং �ীিোকব এটি নোরী ও কমকয়কদরক� ঞ্ি িোকব এবং অসোমজিস্যপণ্ূিোকব প্রিোঞ্বত �কর কসই সম্পক�্ এ�টি 
প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� কবোঝোপডো। 

VAWG-এি সমস্যাি মযারি�যানযা (রনকজি মত �কি মকন
�িযা) গ্েকণি পথ এবং আিও �যাে্�ি প্রতররিয়যাি জন্ 
রব�ল্প সমযাধযানগুরি রচর ত �িযাি জন্ এই কবোঝোপডো কথক� 
কজন্োর-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং তোর নীঞ্তমোলো এবং সোিোরণ 
ববঞ্শষ্ট্যগুঞ্লর �ো�োকমোকত ঞ্�কর আকস (ঞ্েত্র - ) ।

এই িরকনর এ�টি ঞ্িঞ্তি  এবং �ো�োকমো (ক মওয়ো�্প থো�োর 
�োরকণ VAWG প্রঞ্তকরোি ক�ৌশল বোস্তবোয়কনর পঞ্রকপ্রঞ্ক্ষকত 
VAWG-এর প্রঞ্ত সোডো ঞ্দকত এবং সঞ্িংসতো ঘটবোর পকর 
�োর্�র এবং সমকয়োপকরোগীিোকব প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনোর কক্ষকত্র 
পঞু্লশ িোল অবস্োকন থো�কব।

1

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এি সেনশীিতযা VAWG এি বত্মযান 
এবং উদীয়মযান চ্যাকিঞ্জগুরিি প্রত �ীভযাকব সযা়িযা রদকচ্ তযা যথক� 
রিমযাগত ভযাকব র� প্রত�রিত েকচ্ এবং তযা যথক� যশখযাি ক্মতযা 
যথক� উ ূত েকব। 

ে্যান্বকু�ি পূব্বত  অধ্যায়গুরি মিূত VAWG-এ রিঙ্গ-সংকব-
দনশীি পুরিরশং পধেরতি জন্ রনকদ্রশ�যা প্দযাকনি উপি দরৃষ্ট 

১  এই ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্ি জন্, পুরিকশি জন্ VAWG-এি প্রত সযা়িযা 
যদওয়যা প্রতকিযাধ এবং প্রতররিয়যা উভয় মযারেযাই অন্তভ্ুক্ত �কি।

রনবধে �িযা েকয়কে। এই অধ্যায়টি রভন্ন েকব এই অকথ্ যে এটিি 
িক্্ েকব VAWG তদকন্তি উদীয়মযান সমস্যাগুরি রচরন্নত �িযা 
এবং অন্যান্ য �কেযা যািকদি সযাকথ বহুমখুী পধেরতি অংশ 
রেসযাকব রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং �ীভযাকব তযাকদি �যাে্�িভযাকব 
প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি যক্করে রনকজক� মযারনকয় রনকত পযাকি যস 
সম্পক�্ রনকদ্শনযা প্দযান।

েরদও, VAWG তদকন্তি রবষকয় অসংখ্ উদীয়মযান সমস্যা িকয়কে, 
এই ে্যান্ব�ু শুধুমযারে রতনটিি উপি য�যা�যাস �িযা েকয়কে: 

• যেৌন েয়িযারন সম্পর�্ত VAWG

• দ্ -সম্পর�্ত VAWG বযা CR-VAWG

• অনিযাইন এবং আইরসটিি মযাধ্কম সংগঠিত VAWG

এই ে্যান্বকু� যদওয়যা রিঙ্গ-সংকবদনশীি রনকদ্রশ�যা �ীভযাকব এই 
ধিকনি সরেংসতযাি প্রতররিয়যা জযানযাকত পুরিকশি জন্ উপেুক্ত 
যি�যাকিন্স রেকসকব �যাজ �িকত পযাকি তযা যবযাঝযাকত এই রতনটি 
উদযােিণ ব্বেযাি �িযা েকয়কে।
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ঞ্েত্র -  
ঞ্ি�টিম (সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর নোরী) �ত্ৃ� কনঞ্তবোে� প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনোর �োরণ

,

আঞ্ম মোনকুষর 
প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 
কদকখ িয় 

কপকয়ঞ্ছলোম

,

আমোর  
খ্যোঞ্তর উপর  

এর স োব্য প্রিোব  
ঞ্েন্তো �কর িয় 
কপকয়ঞ্ছলোম

,

এমন ক�উ কনই  
রোর �োকছ করকত 

পোঞ্র

,

এটি এ�টি  
সোিোরণ ঘটনো রো কর 
ক�োকনো নোরীর সোকথ 

ঘটকত পোকর।

,

থোনোয় িয়রোঞ্নর 
িয় ঞ্ছল।

,

আঞ্ম  
কিকবঞ্ছলোম পঞু্লশ 
আমোক� সোিোর্য 

�রকব নো বো ঞ্ব োস 
�রকব নো

,

আঞ্ম  
কিকবঞ্ছলোম ক�উ 
আমোক� সোিোর্য 

�রকব নো।

ঞ্েত্র -  
ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য নীঞ্তমোলো এবং সোিোরণ ববঞ্শকষ্ট্যর �ো�োকমো

মলূনীঞ্ত

মযানবযারধ�যাি রভরত্� পধেরত
রিঙ্গ সমতযাক� এরগকয় রনকয় েযাওয়যা 
এবং নযািীি ক্মতযায়ন

সযাংসৃ্করত�ভযাকব ও বয়স উপেুক্ত 
এবং সংকবদনশীি

ভুক্তকভযাগী (রভ�টিম)/ যবকঁচ থযা�যা 
(সযািভযাইভযাি) য�রন্দ্র� পধেরত

 সকব্যাচ্চ রনিযাপত্যা অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা

সোিোরণ  
ববঞ্শষ্ট্যসমিূ

উপিব্ধতযা প্কবশযারধ�যাি

অরভকেযাজনকেযাগ্তযা (মযারনকয় যনওয়যা) প্যাসরঙ্গ�তযা

রনিযাপত্যাক� প্যাধযান্ যদওয়যা সম্রত এবং যগযাপনীয়তযা

তথ্ সংগ্ে এবং তথ্ ব্বস্যাপনযা �যাে্�রি যেযাগযাকেযাগ

যি�যাকিি এবং সমবিয় প্ররিয়যাি মযাধ্কম অন্যান্ যস ি এবং সংস্যাগুরিি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন �িযা
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VAWG-এর এ�টি িরণ ঞ্িকসকব 
করৌন িয়রোঞ্ন
যেৌন েয়িযারন েি VAWG-এি এ�টি প্চরিত এবং ব্যাপ� 
অরভব্রক্ত, এটি  নযািী ও যমকয়কদি দ্যািযা সমু্খীন েওয়যা 
দ্বষম্মিূ� সযামযারজ� রনয়ম, বযাধযাধিযা  রনয়ম (য রিওরযাইপ), 
দযায়মরুক্ত এবং রিঙ্গ দ্বষম্ক� প্রত�রিত �কি। যেৌন েয়িযারনি 
স যাব্ হুমর� প্কত্� রদন  নযািী ও যমকয়কদি দ্যািযা গৃেীত 
রসধেযাকন্তি উপি উকলেখকেযাগ্ প্ভযাব য�কি, যেমন যপশযাগত যক্করে 
তযাকদি মযানরব� প্রতভযা রবরনকয়যাগ �িযাি জন্ য�যান পযাবরি� 
ট্যান্সকপযাকর্ তযাকদি যেকত েকব।। এটি রবকশষ �কি জনসযাধযািণক� 
পরিকষবযা প্দযান�যািী পুরুষ শযারসত যপশযাগুরিি জন্ প্যাসরঙ্গ� 
যেমন পুরিশ, েযািযা তযাকদি সংগঠকনি মকধ্ নযািী সদস্ থযা�যাি 
সুরবধযাগুরি যবযাঝযা সক্বিও, তযাকদি জন্ েয়িযারনমকু্ত �যাকজি 
পরিকবকশি রনচিয়তযা প্দযান �িকত সংগ্যাম �কি৷ এটি এমন 
নযািী এবং যমকয়কদি সংখ্যাি উপি প্ভযাব য�কি েযািযা পুরিশ 
অর�সযাি েকত চযায় বযা যপশযাি পেন্ রেসযাকব এই সংস্যায় থযা�কত 
চযায়। অন্যান্ পরিরস্রতকত, যেৌন েয়িযারন নযািীকদি এবং অল্প 
বয়স্ক যমকয়কদি বযার়িকত থযা�যাি বযা তযাকদি সু্কি যথক� যবি �কি 
যদওয়যাি �যািণ েকত পযাকি।

পুরিশ সংস্যাগুরিি মকধ্ ঘকর েযাওয়যা ঘরনযাসে যেৌন েয়িযারনি 
ঘরনযা খুব �ম রিকপযার্ �িযা েয়, তকব রিকপযার্ নযা �িযাি 
�যািণগুরি রভন্ন েকব৷ উদযােিণ স্রূপ, রমশকি যেৌন েয়িযারনি 
উপি ইউএন উইকমন-ইউকিযাপীয় ইউরনয়কনি যেৌথ গকবষণযায় 
নযািী ও যমকয়িযা সরেংসতযাি ঘরনযায় পুরিকশ রিকপযার্ নযা �িযাি 
সবকচকয় সযাধযািণ �যািণগুরি নরথভুক্ত �কি (রচরে-২)।

2

  সবকচকয়
যবশী উধৃেত �যািণটি এই ধিকণি মযানরস�তযা ধযািণ �িযা যে 
যেৌন েয়িযারনি ঘরনযা যে �যাকিযা সযাকথ ঘরকত পযাকি এবং এটি 
খুবই এ�রযা  স্যাভযারব� ঘরনযা। 

এ�টি প্দত্ সমযাকজ এই ধিকনি সরেংসতযাক� স্যাভযারব� বকি 
মকন �িযাি জন্ পুরিশ এবং অন্যান্ �ত্ৃপকক্ি আনপুযারত� 
প্রতররিয়যাক� দযায়ী। েযাইকেযা�, যেৌন েয়িযারনি প্রতকবদকনি সংখ্যা 
বরৃধেি এবং এটি যমযা�যাকবিযাি য�ৌশিগুরিি প্কচষ্টযাি দক্তযা এবং 
�যাে্�যারিতযা রনরচিত �িযাি জন্ এগুরি সযাধযািণ জনগকণি সযাকথ 
রবসৃ্তত আকিযাচনযাি মযাধ্কম এবং পুরিশ সংস্যাি মকধ্ই ভযািভযাকব 
অবরেত �িযা উরচত। নযািী পুরিশ সংস্যা/যনরওয়যা�্গুরি �ীভযাকব 
রিঙ্গ সেনশীি এবং রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং বযাস্তবযায়কন সেযায়তযা 
�িকত পযাকি যস রবষকয় দশম অধ্যাকয়ি এি য�স যারি যদখুন।

বযারে্� পিযামকশ্/আকিযাচনযায় তযাকদি সুরনরদ্ষ্ট রনিযাপত্যাি প্-
যয়যাজনীয়তযা যবযাঝযাি জন্ সমযাকজ দব্ুি এবং/অথবযা সংখ্যািঘু 

২  রমশকি যেৌন েয়িযারন দিূ �িযাি উপযায় এবং পধেরতি উপি অধ্য়ন 
�িযা�ি/আউর�যাম এবং সুপযারিকশি সযািযাংশ (ইউএন উইকমন এবং ইউ-
যিযাপীয় ইউরনয়ন)  https://www.peacewomen.org/node/90812

রেসযাকব রবকবরচত ব্রক্ত এবং/অথবযা যগযাষ্ীক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যা
উরচত। উদযােিণ স্রূপ, প্রতব ী ব্রক্তিযা অক্ম ব্রক্তকদি 
তুিনযায় উকলেখকেযাগ্ভযাকব সব ধিকনি যেৌন েয়িযারন এবং িযা নযাি 
সম্খুীন েওয়যাি স যাবনযা যবরশ। মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র ২০১৮ সযাকি 
পরিচযারিত এ�টি জযাতীয় সমীক্যাি �িযা�ি রনকদ্শ �কি যে 
সমীক্যা �িযা প্রতব ী নযািীকদি মকধ্ ৮৭% যেৌন েয়িযারনি 
(যমৌরখ�, অনিযাইন, আইরসটিি মযাধ্কম এবং শযািীরি�) রশ�যাি 
েকয়কেন ৬৬% অপ্রতব ী নযািীকদি তুিনযায়।

3

যসই এ�ই সমীক্যায়
জরিপ �িযা প্রতব ী নযািীকদি ৬৬% শযািীরি�ভযাকব আরিমণযাত্� 
যেৌন েয়িযারনি রশ�যাি েকয়কে

4

 ৫৭% অপ্রতব ী নযািীি তুিনযায়। 
তযােযা়িযা, সমীক্যায় রিকপযার্ �িযা েকয়কে যে অপ্রতব ী নযািীকদি 
তুিনযায় বযার়িকত যেৌন েয়িযারন এবং অনিযাইকন েয়িযারনি ঘরনযা 
উকলেখকেযাগ্ভযাকব প্রতব ী নযািীকদি মকধ্  যবরশ।

5

যমৌরখ� এবং শযািীরি� আ�যাকি যেৌন েয়িযারনি সুকেযাগ এবং 
প্ভযাব যবযাঝযা/স্পষ্ট ধযািণযা থযা�যা সমযাধযাকনি এ�টি অংশ। যেৌন 
েয়িযারনি �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি অথ্ েি য�যান 
আইনগুরি প্কয়যাগ �িযা প্কয়যাজন এবং তযাি প্কয়যাকগি সুকেযাগ 
িকয়কে যসই সম্পক�্ স্পষ্ট ধযািণযা।  উদযােিণ স্রূপ, র�েু যদকশ 
েয়িযারনক� অপিযাধ রেকসকব গণ্ �িযা েয় নযা, আবযাি অন্কদি 
যক্করে তদন্ত শুরু �িযাি জন্ সযাক্ীকদি উপরস্রতি প্কয়যাজন েয় 
বযা ঘরনযাি আনষু্যারন� রনব ন থযানযায় থযানযায় েয়। এই রতনটি 
উদযােিণই প্�ৃতপকক্ েয়িযারনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পকক্ 
�যাজটি সংঘটিত েকয়কে তযা প্মযাণ �িযা এবং আকদশ যিযাধ বযা 
বযাধযা যদওয়যাি আ�যাকি সুিক্যা চযাওয়যা �ঠিন �কি যতযাকি।

অন্রদক�, র�েু আইরন ব্বস্যায় যেৌন েয়িযারন েি যেৌনতযাি 
উপি রভরত্ �কি দ্বষকম্ি এ�টি ধিণ এবং  এটি যবআইরন। 
র�েু ব্বস্যায়, �মক্ক্করেি পরিকবকশি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি ম 
আইকন যেৌন েয়িযারনক�ও রচর ত �িযা েকয়কে েযাি জন্ প্যায়শই 
যবসি�যারি এবং সি�যারি উভয় সংস্যাক� অরভকেযাকগি প্ররিয়যা 
এবং প্রত�যাকিি স যাব্ ব্বস্যাসে ‹রজকিযা রিযাকিন্স -এি জন্ 
অভ্ন্তিীণ নীরত দ্তরি �িকত েয়। এই ধিকনি নীরতি প্ণয়ন েি 
পুরিশক� সি�যারি-যবসি�যািী সেকেযারগতযামিূ� (পযাবরি�-প্যাই-
যভর পযার্নযািরশপ) ভযাকব �যাজ �িযাি প্থরম� স্তি (য�ন্দ্ররবন্)ু 
েযা যেৌন েয়িযারন সংরিযান্ত �যাজক� সরম্রিতভযাকব রনরু সযারেত 
�িকত এবং শযারস্ত রদকত পযাকি।

৩  Measuring #MeToo: A National Study on Sexual Harassment 
and Assault (2019). UC San Diego Center on Gender Equity 
and Health.

৪  গকবষণযায় শযািীরি�ভযাকব আরিমনযাত্� যেৌন েয়িযারনক� সংজ্যারয়ত �িযা 
েকয়কে এমন ভযাকব েযাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে য�যান ব্রক্তি অনমুরত 
েযা়িযাই তযাি যেৌনযাঙ্গ উমেকু্ত �িযা, �যাকিযা অনমুরত েযা়িযাই তযাক� শযািী-
রি�ভযাকব অনসুিণ �িযা এবং বযা ইচ্যা�ৃতভযাকব �যাউক� স্পশ্ �িযা বযা 
অনযা�যার ত, যেৌন উপযাকয় স্পশ্ �িযা।  Measuring #MeToo: A 
National Study on Sexual Harassment and Assault (2019). 
UC San Diego Center on Gender Equity and Health.

৫ Ibid.
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যেৌন েয়িযারনি প্রত সযাংসৃ্করত� দরৃষ্টভরঙ্গি পরিবত্ন যশষ পে্ন্ত 
সি�যারি-যবসি�যািী দযারয়ত্ব এবং জবযাবরদরেতযাি এ�টি ভযাগযাভযারগ 
�কি যনওয়যাি অনভূুরত দ্তরিি মযাধ্কম  VAWG-এি এই ধিকণি 
রবরুকধে ি়িযাইকয়ি সবকচকয় মিূ্বযান েযারতয়যাি েকত পযাকি। যেৌন 
েয়িযারনক� রনরু সযারেত �িযাি জন্ যবসি�যারি অনঘুর�কদি সযাকথ 
অংশীদযারিকত্বি স্যাপন �িযা পুরিশক� এটিি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি 
সময় আিও ভযাকি অবস্যাকন িযাখকব এবং প্ররিয়যায় স যাব্ভযাকব 
এমন আচিণগুরি সনযাক্ত �িকব েযা সরেংসতযাি বরৃধে যিযাধ �িযাি 
িকক্্ VAWG-এি আিও সরেংস ধিকণি ইরঙ্গত যদয়৷

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্শনো 
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )6

যার�ং (অঙ্গ-ভরঙ্গ) এবং/অথবযা েয়িযারনি যক্করে আপনযাি এবং 
আপনযাি �ম কদি অগ্যারধ�যাি েকব রনিযাপত্যা এবং সুিক্যাি সযাকথ 
ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং পরিচযািনযাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা। র�ং 
(অঙ্গ-ভরঙ্গ) এি মযামিযাি যক্করে ঝঁুর� মিূ্যায়ন এ�টি রিমযাগত 
প্ররিয়যা েওয়যাি জন্ যে য�যানও সময় আচিকণি পরিবত্ন ঘরকত 
পযাকি রবধযায় সব সময় সকচতন থযা�যা রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ।্ 

VAWG-এি সমস্ত অপিযাকধি মকতযাই, অরভেকু্ত অপিযাধীি 
আচিকণি যপ্ক্যাপর এবং এটি তযাি উপি যে প্ভযাব য�িকে 
তযা যবযাঝযাি জন্, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �থযা 
‹সররিয়ভযাকব যশযানযা  প্কয়যাজন। যার�ংকয়ি (অঙ্গ-ভরঙ্গ) এি 
স�ি মযামিযাি যক্করেই দঢৃ় ঝঁুর� ব্বস্যাপনযাি প্কয়যাজন েয় �যািণ 
এই ধিকনি আচিণগুরি ক্রতি উচ্চ ঝঁুর�ি সূচ� েকত পযাকি েযা 
যেক�যাকনযা সময় বযা়িকত পযাকি।

ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন এবং ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নো সংক্োন্ত আরও তথ্য 
ঝঁুঞ্�র কে�ঞ্লটেসি ি্যোন্বকু�র ষষ্ অি্যোয়  ঞ্নরোপতিো ও 
সরুক্ষো কত পোওয়ো রোকব।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং অথিযাইজি প্ক�শনযাি প্্যা�টিস 
সংরিযান্ত নরথ যথক� এ�টি দি�যািী রনকদ্শনযা নীকচ পুনিযায় 
উপস্যাপন �িযা েকয়কে (বসে-১):

সৃ্রতসংরিযান্ত চযাি (যমকমযারন� য�যাি) দ্যািযা আপনযাি �ম িযা যে 
য�যান আচিণ যার�ংকয়ি এি পে্যাকয় পক়ি র�নযা তযা �যাে্�ি 
ভযাকব রবকবচনযা �িকত পযাকি । আচিণগুরি েি:

• রস্ি

• আকবশী (অবকসঞ্সি)

• অবোঞ্ ত অপ্রকয়োজনীয়

• বযািবযাি 

আপরন এবং আপনযাি �ম কদি রনরচিত �িকত েকব যে তযািযা 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি �যাে যথক� েতরযা স ব 
তথ্ িযাভ �িকবন এবং এরযা �িযাি জন্ (েযা ে্যান্বকু�ি রবরভন্ন 
স্যাকন উকলেরখত েকয়কে) দ্ধে্,   সংকবদনশীিতযা এবং সররিয় যশযানযাি 
দক্তযা প্কয়যাজন। অন্যান্ VAWG অপিযাকধি মকতযা, আপনযাক� 
সরেংসতযাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ রব যাস এবং সম্প�্ স্যাপন 
�িকত সময় ব্য় �িকত েকত পযাকি এবং তযািযা যে মযানরস� 
আঘযাকতি (ট্মযা) যে য�যানও প্ভযাব প্যাথরম� যেযাগযাকেযাকগি মকধ্ 
বঝুকত েকব এবং যস সম্পর�্ত তযাকদি চযারেদযা পূিণ �িকত েকব। 
এরযা গুরুত্বপূণ ্যে আপরন যসই আচিণটি বঝুকত সক্ম েকবন েযাি 
সম্পক�্ ব্যাপ�ভযাকব অরভকেযাগ দযাকয়ি �িযা েকয়কে এবং শুধুমযারে 
এ�টি ঘরনযাক� য�ন্দ্র �কি নয়।

যার�ংকয়ি যক্করে পরভূরমি তথ্ গুরুত্বপূণ ্যেমন:

•  অন্যান্ ব্রক্তসে পরিবযাকিি সদস্কদি সযাকথ এি আকগ �ী 
ঘকরকে?

•  আজ অবরধ অরভেুক্ত অপিযাধীকদি আচিকণ র� য�যাকনযা পরি-
বত্ন ঘকরকে? 

পরিবযাি, ব ু -বযা ব, �যাকজি সে�ম  এবং যসযাশ্যাি রমরিয়যাি 
মকতযা তকথ্ি অন্যান্ উ সগুরি পিীক্যা �িকত ভুিকবন নযা, 
এগুরি তদকন্তি জন্ প্যাসরঙ্গ� প্মযাকণি পযাশযাপযারশ পরভূরমি তথ্ 
প্দযাকন �যাে্�ি েকত পযাকি।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং-এি আকি�টি দি�যািী সংস্যান 
েি তদন্ত যচ�রিক ি ঞ্বষয়গুঞ্ল (িযাইন অ� ইনক�যায়যারি 
যচ�রি )

7

 (বসে-২ যদখুন) েযা পুরিশক� যার�ং এবং যেৌন 
েয়িযারনি যক্করে রনে্যাতকনি ইরতেযাস যবযাধগম্ভযাকব অকবিষণ �িযাি 
জন্ দি�যািী রনকদ্রশ�যা প্দযান �কি। ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং 
অনেুযায়ী রনে্যাতকনি ধিণগুরি সব্দযা স্পষ্ট েয় নযা �যািণ অতীকত 
ঘকর েযাওয়যা  ঘরনযাগুরি শুধুমযারে যমৌরখ� রেসযাকব যি�ি্ �িযা েকত 
পযাকি বযা অন্থযায় তুচ্ বকি মকন �িযা েকয়কে। �িস্রূপ, সযা়িযা 
জযানযাকনযা  �ম�্ত্যাকদি যপ্ক্যাপর যবযাঝযাি জন্ এবং জবিদরস্ত-

৭  Major investigation and public protection: Investigative 
Development-Lines of Enquiry. UK College of Policing.

আঞ্ম তোকদর দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ কবোঝোর জন্য সঞ্ক্য়িোকব কন 
প্রকত্যক�র মতোমত এবং মতোমতক� মলূ্য ঞ্দই।

পুরিকশি সততযাি মিূ্ প্রত�রিত �কি এমন এ�টি আচিণ (ইউক� �কিজ অ� 
পুরিরশং, ২০১৬)
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মিূ�, রনয়ন্ত্রণ বযা হুমর�মিূ� আচিকণি িক্ণগুরি সনযাক্ত �িকত
েতরযা স ব রবস্তযারিত তথ্ সংগ্ে �িযা উরচত। তযােযা়িযা,ইরতেযাস 
অকবিষণ এবং ঝঁুর� মিূ্যায়ন সমূ্পণ ্�িযা সযাম্প্ররত� নযা ঘরযা 
অপব্বেযাি বযা যেৌন অপিযাকধি প্�যাশ ঘরযাকত পযাকি।

8

অরভেুক্ত অপিযাধী বযা সরেংসতযাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ
সম্পর�্ত যে য�যানও মযানরস� স্যাস্্ সমস্যা রচর ত �িযা েকি, 
ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যা এবং পিবত  রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযাক� 
অবরেত �িযা উরচত র�  তদন্তক� বযাধযাগ্স্ত �িযাি অনমুরত 
যদওয়যা উরচত নয়। সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত র�ং 
আচিকণি �কি মযানরস� স্যাস্্ সমস্যায় ভুগকেন বযা তযাকদি 
অরতরিক্ত দব্ুিতযাি �যািকণ িক্্বস্তুকত পরিণত েকত পযাকিন। 
উভয় যক্করেই আপনযাক� অবশ্ই রনরচিত �িকত েকব যে তদকন্তি 

৮ Ibid.

সময় তযাকদি রনরদ্ষ্ট প্কয়যাজকনি জন্ উপেুক্ত সেযায়তযা প্দযান 
�িযা েকয়কে।

VAWG-এি সমস্ত যক্করে-যেমন, ঝঁুর� মিূ্যায়ন প্ররিয়যা- 
এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযা এমন ভযাকব দ্তরি �িকত েকব েযাকত 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সমৃ্পক্ততযা এটিি উন্নয়কনি 
এ�টি মিূ উপযাদযান েয়। যে য�যানও সুিক্যামিূ� প্রতররিয়যা যে 
য�যানও রচর ত ঝঁুর�ি সমযানপুযারত� েওয়যা দি�যাি। আপরন 
এবং আপনযাি �ম িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ ঠ্যা�যা ব্রক্তি 
রনিযাপত্যা বজযায় িযাখযাি জন্ ইরতবযাচ� পদকক্প যনওয়যাি জন্ 
দযায়ী থযা�কবন।

প্কত্� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি পরিরস্রত তযাকদি 
�যাকে অনন্ েকব এবং এি �কি তযািযা সব সময় আপনযাি রনিযাপত্যা 

বক্স-

টেঞ্�ং (অঙ্গ-িঞ্ঙ্গ) িয়রোঞ্ন 

সকন্দিজন�কদর সম্পক�্ ঞ্বকবেনো 

যার�ংকয়ি চযািটি মিূ আচিণ: রস্ি, অবকসরসভ (আকবশী), 
অবযার ত, বযািবযাি? 

সকন্েভযাজন ব্রক্ত র� তযাকদি যার�ংকয়ি সুরবধযাকথ্ তযাকদি রুটিন 
(দ্দনরন্ন �যাে্রিম) পরিবত্ন �কিকে? 

তযািযা র� তযাকদি রচন্তযা ও �কম ্রশ�যাি সম্পক�্ আচ্ন্ন থযাক�? 

সকন্েভযাজন ব্রক্ত যে পরিমযাণ সময়/প্কচষ্টযা/সম্পদ রবরনকয়যাগ 
�িকে তযা র� তযাকদি দ্দনরন্ন জীবনক� গ্যাস �িকে? 

সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তক� িক্্ �কি আচিকণি য�যান পরিসীমযা 
আকে র�? 

সকন্েভযাজন আচিণ ব  �িযাি স যাবনযা যনই বকি মকন েকচ্ 
র�? 

সকন্েভযাজন ব্রক্তি অরধ�যাি/এনরযাইকরিকমন্ট/সং�কল্পি এ�টি 
শরক্তশযািী অনভূুরত আকে বকি মকন েকচ্ র�? 

সকন্েভযাজন ব্রক্ত তযাকদি আচিকণি �যািকণ যে �ষ্ট েকচ্ যস 
রবষকয় উরদ্  নয়। 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সম্পক�্ ঞ্বকবেনো 

সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত র� শযািীরি�/মযানরস� এবং/অথবযা 
মনস্তযার্বি� আচিণ দ্যািযা প্ভযারবত েন? 

র� ঘরকত পযাকি যসই সম্পক�্ সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি র� 
অরবিযাম ভয় পযায়? 

আচিণ র� সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি জীবনক� গ্যাস �িকে? 

আচিণ র� সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি দ্দনরন্ন �যাে্�িযাকপি 
উপি গুরুতি প্ভযাব য�কিকে? 

সকন্দিজন�কদর সম্পক�্ ঞ্বকবেনো 

বযািবযাি অকেৌরক্ত� আচিণ �িযা েকচ্ র�  রশ�যাকিি উপি 
রস্ি নয় এি প্মযাণ আকে র�? 

সকন্েভযাজন ব্রক্তি আচিণ, েরদও বযািবযাি, তযাকদি দ্দনরন্ন 
জীবন গ্যাস �িকে নযা র�? 

এ�জন ব্রক্তক� িক্্ নযা �কি আচিণটি সযাধযািণত 
এ�টি রবকিযাকধি সমযাধযাকনি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কি  
 (আরথ্�, প্রতকবশী, �মস্ংস্যান, ইত্যারদ)? 

অন্তরন্রেত সমস্যা অব্যােত থযা�কি সকন্েভযাজন ব্রক্তি 
আচিণ র� অব্যােত থযা�কব র�  সংরলেষ্ট ব্রক্ত রভন্ন? 

অন্তরন্রেত সমস্যা সমযাধযান েকি এই আচিণ ব  েকব এই 
রবষকয় য�যান প্মযাণ আকে র�? 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর সম্পক�্ ঞ্বকবেনো 

আচিকণ গুরুতিভযাকব উরদ্  বযা রবিক্ত নযা েকিও সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্ত র� রনপীর়িত যবযাধ �কিন র�? 

সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্ত রনরদ্ষ্ট র�েু �যাজ সম্পক�্ ভীত 
েকিও রিমযাগত ভযাকব ভকয়ি অবস্যায় যনই র�? 
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সংরিযান্ত পিযামশ্ অনসুিণ �িকব নযা। এি অথ্ এই নয় যে যস
অসেকেযাগীতযা �িকে এবং এি জন্ আপনযাি বযা আপনযাি �ম কদি 
তযাক� এই জন্ অন্ ভযাকব রবচযাি �িযা উরচত নয়। যস রব যাস 
�িকত পযাকি যে, রনকজক� সুিরক্ত িযাখযাি জন্, তযাক� এ�টি রনরদ্ষ্ট 
উপযাকয় আচিণ �িকত েকব। এটি আকি�টি �যািণ য�ন তযাি সযাকথ 
এ�টি পু যানপুু  ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযা এবং তযাি রনরদ্ষ্ট চযারেদযা পূিণ 
�কি এমন এ�টি রনিযাপত্যা পরি�ল্পনযায় সম্ত েওয়যা গুরুত্বপূণ্ ।

ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং রবকবচনযাি সুিক্যাি জন্ র�েু দি�যািী 
রনকদ্শনযা প্দযান �কিকে যেখযান যথক� রন্রিরখত তযারি�যাটি 
অরভকেযারজত েকয়কে:

9

•  যগ্তিযাি এবং যে�যাজকত রিমযান্ বযা উপেুক্ত জযারমন শত্;

• জরুিী যমযাবযাইি (যসি) য�যান;

•  ঝঁুর� সম্পক�্ ব ু , পরিবযাি, রনকয়যাগ�ত্যাকদি সত�্ �রুন;

• প্যারন� অ্যািযাম ্পযাওয়যা যগকি;

•  েরদ প্মযাণমিূ� উকদেকশ্ সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি যমযাবযাইি 
য�যান বযাকজয়যাতি �িযাি প্কয়যাজন েয়, তযােকি তযাকদি এ�টি 
প্রতস্যাপন প্দযাকনি �থযা রবকবচনযা �রুন;

• অন্যান্ সেযায়তযা পরিকষবযাগুরিকত যি�যাকিি;

• যেখযাকন উপিব্ধ সুিক্যা আকদশ ব্বেযাি;

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ ঠ্যা�যা ব্রক্তক� যে পিযামশ্ যদওয়যা যেকত 

৯ Stalking or Harassment (2019). UK College of Policing.

পযাকি:

•  ঝঁুর� সম্পক�্ ব ু , পরিবযাি, রনকয়যাগ�ত্যাকদি সত�্ �রুন;

•  যেখযাকন উপিব্ধ এবং উপেুক্ত যসখযাকন য যাজ সযার�্র যররিরভশন 
(রসরসটিরভ) ব্বেযাি;

•  ব্রক্তগত আরিমণ সংরিযান্ত অ্যািযাম;্

•  �যাকজি সময়/রুর পরিবত্ন, সযামযারজ� বযা রশক্যা য�ন্দ্র।

অপিযাধীি অনিযাইন আচিণগুরি র�ং এবং েয়িযারনি ঘরনযাি 
সযাকথ েুক্ত েওয়যা খুবই সযাধযািণ এবং তযাই সরেংসতযাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তক� রিরজরযাি পিযামশ্ প্দযান �িযা প্কয়যাজন। রন্রিরখত 
তযারি�যা আবযাি ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং রনকদ্রশ�যা যথক� 
অরভকেযারজত েকয়কে:

•  স্পযাইওয়্যাি, ম্যািওয়্যাি অ্যাপ বযা ট্্যার�ং রিভযাইকসি জন্ 
পিীক্যা �রুন;

•  যগযাপনীয়তযা িক্যা রনরচিত �রুন বযা সযামঞ্জস্ রবধযান �রুন;

•  যশয়যাি �িযা তথ্ রনিযাপদ িযাখুন, ঠি�যানযা, য�যান ন ি ইত্যারদ 
প্�যাশ �িকবন নযা এবং ব ু কদিও এই ধিকনি রববিণ প্�যাশ 
নযা �িকত বিনু;

•  এমন তথ্ প্�যাশ �িকবন নযা েযা অরভেুক্ত অপিযাধী সকচতন 
�িকত পযাকি, যেমন, নতুন সম্প�্, চযা�রি ইত্যারদ েযা আপরন 
চযান নযা;

সব ধিকনি VAWG-এি মকতযা আপনযাি �ম কদি অবশ্ই এটি 

  বক্স-

কে�ঞ্লটে  অনসু োকনর ঞ্বষয়গুঞ্ল

অর�সযািকদি তদকন্তি এই স যাব্ ঞ্বষয়গুঞ্ল রবকবচনযা �িযা উরচত:

• সম্পক�্ি ইরতেযাস (েরদ থযাক�);

• পূব্বত  অংশীদযািসে রনে্যাতকনি পূব্বত  ঘরনযা, যেমন পুরিকশি �যাকে আকগি �কিি যি�ি্;

• স্যানীয় পুরিশ যগযাকয়ন্যা ব্বস্যা, জযাতীয় ও আন্তজ্যারত� ব্বস্যা;

•  েরদ সকন্েভযাজন, সরেংসতযাি রশ�যাি বযা সযাক্ী এ�জন রবকদশী নযাগরি�  েয় তযােকি রবকদশীকদি অপিযাকধ যদযাষী সযাব্স্ত েওয়যা 
সম্পক�্ যখযাজঁ যনওয়যা;

• যসই স�ি সযাক্ী েযাকদি �যাকে প্থম ঘরনযা প্�যাশ �িযা েকয়কে;

• রচর� সযা বযা মনস্তযার্বি� তথ্ েযা প্মযাণ েকত পযাকি - যেখযাকন প্যাসরঙ্গ� যসখযাকন সম্রত যনওয়যা উরচত;

• পূব্বত  সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি উপি অন্ য�যাকনযা তথ্ উ স যথক� সংগ্ে �িযা প্মযাণ;

• য�যান এবং ইকমি যি�ি্;

• সযামযারজ� মযাধ্ম.
সূরে: ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং এি তদন্ত যচ�রিক ি ঞ্বষয়গুঞ্ল যথক� অনপু্যারণত  
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রনরচিত �িকত েকব যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্তিযা
যেন মকন নযা �কিন যে তযািযা সরেংসতযাি য�যাকনযাভযাকব দযায়ী।

এেযা়িযাও আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব আপনযাি �ম িযা, 
রবকশষ �কি েযািযা �ি গ্েন �কি (�ি যর�যাি) এবং েযািযা 
পুরিশ য শকনি সম্ুখ যিকস্ক ( ন্ট যিকস্ক) �ম্িত, এ�জন 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবঁকচ থযা�যা ব্রক্ত যার�ং বযা েয়িযারনি 
ঘরনযা রিকপযার্ �িকত আকস তখন তযািযা প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
�ম্�ত্যাক�  েতরযা স ব তথ্ সিবিযাে �িকত পযাকি। এটি 
রনরচিত �িযাও গুরুত্বপূণ্ যে সরেংসতযাি রশ�যাি/জীরবত ব্রক্তি 
সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি আকগ য�যাকনযা ঘরনযাি রববিণ, রিরখত 
বযা ইকি�ট্রন�, ব  বযা দযাকয়ি �িযা েয়রন এবং এ�টি ঝঁুর� 

মূি্যায়ন �িযা েকয়কে।

সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ প্থম যেযাগযাকেযাগ�যািী 
যে য�যাকনযা �ম কদি অগ্যারধ�যাি েি ঘরনযা(গুরি)/অপিযাধ(-
গুরি), সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি দব্ুিতযা এবং 
এ�টি �যাে্�ি প্রতররিয়যা এবং পরিচযািনযাি জন্ �ী প্কয়যাজন তযা 
মিূ্যায়ন �িযা এবং রচর ত ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা �িযা।

রনকচ বসে-৩, এ ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং র�ং শনযাক্ত 
�িযাি জন্ প্যাথরম� ীরনং প্ গুরিি এ�টি দি�যািী তযারি�যা 
প্দযান �কিকে:

 বক্স-  

ব্যঞ্তি ঞ্রকপোট্িং কথক� তথ্য সংগ্রি

র�ং এি যক্করে অবযার ত, রস্ি এবং আকবশী আচিকণি এ�টি ধিণ/প্যারযান্ িকয়কে যেগুরি অনপু্কবশমিূ�।  েয়িযারনি পরিমযাকণ 
র�ং েকত পযাকি এবং র�ং সরেংসতযাি ভয় বযা গুরুতি রবপদ বযা েন্ত্রণযাি �যািণ েকত পযাকি। েয়িযারনক� এ�টি অকেৌরক্ত� এবং 

রনপী়িনমিূ� আচিণ রেসযাকব বণন্যা �িযা েয় েযা পুনিযাবরৃত্মিূ�  েয় এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি মকধ্ রবপদ বযা 
েন্ত্রণযা বযা সরেংসতযাি ভকয়ি �যািণ েকত পযাকি।

• সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত র� ভীত?

•  অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� আকগ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা অন্কদি সযাকথ েয়িযারন/ র�ং এি সযাকথ জর়িত রেি?

• অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� �খনও সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সম্পরত্ ংস বযা ক্রত �কিকে?

•  অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� সতিযাকে ৩ বযাকিি যবরশ �মক্ক্করে, বযার়িকত, বযা অন্ য�যাথযাও সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সযাকথ যদখযা �কিকে? (গকবষণযা শনযাক্ত �কিকে যে সতিযাকে ৩ বযাকিি যবরশ যদখযা �িকি শযািীরি� আরিমকণি স যাবনযা সবকচকয় যবরশ 
থযাক�)

10

 

•  অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� আক য়যা  বযা অন্যান্ অক ি মযারি� বযা এগুরিকত তযাকদি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) আকে?

• �রথত অপিযাধী(িযা) র� বত্মযান েয়িযারন/ র�ং এি ঘরনযায় শযািীরি� বযা যেৌন সরেংসতযাি য�যাকনযা হুমর� রদকয়কে?

• অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� আক য়যা  বযা অন্যান্ অ  রদকয় য�যান হুমর� রদকয়কে?

•  েয়িযারন/ র�ং শুরু েওয়যাি পি যথক� অরভেুক্ত অপিযাধী র� য�যাকনযা তৃতীয় পক্ক� জর়িত বযা িক্্ �কিকে? (যেমন ব ু , 
পরিবযাি, রশশু, সে�ম , অংশীদযাি বযা প্রতকবশী)

•  অরভেুক্ত অপিযাধী (িযা) র� অন্ যিযাক�কদিক� তযাক�/তযাকদি জ্যাতসযাকি বযা অন্থযায় সযােযাে্ �িকত প্কিযারচত �কিকে?

• অরভেুক্ত অপিযাধী(িযা) র� যাগ এবং/অথবযা অ্যািক�যােকিি অপব্বেযাি �িকে বকি পরিরচত?

• অরভেুক্ত অপিযাধী র� অতীকত (শযািীরি� বযা মযানরস�) রনে্যাতন�যািী বকি পরিরচত?

সূরে: র�ং বযা েয়িযারন (২০১৯)। ইউক� �কিজ অ� পুরিরশং, যথক� অনপু্যারণত। 

১০ Ibid.

http://library.college.police.uk/docs/appref/Stalking_or_harassment_guidance_200519.pdf
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করৌন িয়রোঞ্ন
যেৌন েয়িযারন অকন� ধিকনি েকয় থযাক� এবং এরযা উমেকু্ত স্যাকন, 
�যাকজি জযায়গযায় এবং অনিযাইকন সংঘটিত েকত পযাকি, েরদও 
ইন্টযািকনরক�ও এ�টি উমেকু্ত এবং ব্রক্তগত উভয় জযায়গযা রেকসকব 
রবকবচনযা �িযা যেকত পযাকি। রবরভন্ন গকবষণযায় যদখযা যগকে যে, 
যেৌন েয়িযারন েি VAWG-এি সবকচকয় সযাধযািণ রূপ।

11

র�েু 
যদকশ, যেমন, পত্ুগযাি (২০১৫), যান্স (২০১৮) এবং রমশি 
(২০১৪) রনরদ্ষ্ট আইন আকে েযা যেৌন েয়িযারনক� য�ৌজদযারি 
অপিযাধ রেকসকব গন্ �কি৷ রমশকি ইউএনউইকমন সমীক্যায় 
যদখযা যগকে যে ৯৬.৫% নযািী যমৌরখ� যেৌন েয়িযারনি সম্খুীন 
েকয়কেন। এ�ই গকবষণযায় যদখযা যগকে যে এ�টি রবিরক্ত�ি তথ্ 
েি যে উত্িদযাতযািযা দযারব �কিকেন যে ১৬.৯% অপিযাধী পুরিশ 
�ম�্ত্যা রেকিন।

12

েরদও েুক্তিযাকজ্ যেৌন েয়িযারন সংরিযান্ত য�যাকনযা রনরদ্ষ্ট য�ৌজদযারি
আইন যনই, তকব যসখযাকন ী-রবকদ্ষক�  ‹ঘৃণযাত্� অপিযাধ’ 
রেকসকব অন্তভ্ুক্ত �িযাি র�েু ইরতবযাচ� উদযােিণ িকয়কে। নটিং-
ে্যামশযায়যাি পুরিশ এই ইরতবযাচ� উকদ্যাকগি উপি এ�টি ভযাি 
অনশুীিকনি উপি য�স যারি প্�যাশ �কিকে যেখযাকন তযািযা 
ী-রবকদ্কষি সংজ্য় উকলেখ �কিকেন যে, ‘নযািীি রবরুকধে এমন 
ঘরনযা েযা নযািীি প্রত পুরুকষি দরৃষ্টভরঙ্গ দ্যািযা অনপু্যারণত এবং 
পুরুষকদি দ্যািযা নযািীকদি িক্্ �িযা আচিণক� অন্তভ্ুক্ত �কি 
�যািণ তযািযা নযািী’। নটিংেযামশযায়যাি পুরিশ �ত্ৃ� গৃেীত এই 
অবস্যানটি নটিংেযাম যট্ন্ট ইউরনভযারস্টি এবং নটিংেযাম রব রব-
দ্যািকয়ি ২০১৮ সযাকিি এ�টি গকবষণযাি মকধ্কম মিূ্যায়ন �িযা 
েকয়রেি।

13

আরও তকথ্যর জন্য নবম অি্যোয়তঃ করোগোকরোগ› এ  নোরীকদর 
প্রঞ্ত সঞ্িংস আেরণক� ‘ঘণৃো � অপরোি  ঞ্িকসকব ঞ্বকবেনো 
�রকছ এর উপর নটিংি্যোমশোয়োর পঞু্লকশর ক�স টেোঞ্ি কদখুন।

যেৌন েয়িযারন অন্যান্ ধিকনি যেৌন অপিযাধ যেমন যেৌন 
রনপী়িকনি মযাধ্কমও েকত পযাকি, র�  য�যান  আচিণ অপিযাধ 
রেকসকব রচর ত নযা েওয়যাি অথ্ এই নয় যে এটি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ ঠ্যা�যা ব্রক্তি জন্ �ম ক্রত�ি। নযািী ও যমকয়িযা 
প্যায়শই অল্প বয়স যথক�ই যেৌন েয়িযারন অরভজ্তযা অজ্ন �কি 
রবধযায় রবষয়টি ‘স্যাভযারব�  রেকসকব গ্েন �িযাি ঝঁুর� দ্তরি 
�িকত পযাকি। এবং এটি য�যান আচিণ গ্েণকেযাগ্ যস সম্পক�্ 

১১  European Agency for Fundamental Rights (2015), Violence 
Against Women: An EU-wide survey.

১২  UN Women (Undated) Study on Ways and Methods to 
Eliminate Sexual Harassment in Egypt: Results/Outcomes and 
Recommendations Summary.

১৩  Misogyny Hate Crime Evaluation Report for Nottingham 
Women’s Centre Funded by the Office of Nottinghamshire 
Police and Crime Commissioner, Mullany, L. and Trickett, L. 
June 2018.

যেকি এবং যমকয়কদি মতযামতক�ও প্ভযারবত �িকত পযাকি। এি 
�কি উমেকু্ত স্যাকন নযািীকদি স্যাধীনতযাক� সীরমত �িকত পযাকি এবং 
তযািযা রব যাস �িকত পযাকি যে ‹ঝঁুর�পূণ্  পরিরস্রত এর়িকয় েযাওয়যা 
তযাকদি দযারয়ত্ব।
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যেৌন  েয়িযারন অন্যান্ ধিকণি অপব্বেযাকিি সযাকথও সম্প�্েুক্ত
েকত পযাকি যেমন অক্মতযা-সম্পর�্ত েয়িযারন এবং জযারতগততযা 
যথক� উদ্ধুে যেৌন েয়িযারন।
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 উদযােিণস্রূপ, এ�জন অন্ বকণি্  
নযািী এ�জন য তযাঙ্গ নযািী যথক� রভন্নভযাকব েয়িযারনি রশ�যাি 
েকত পযাকি। যস তযাি রিঙ্গ এবং তযাি জযারত বযা জযারতগততযাি 
সংরম কণি �যািকণ িক্্বস্তু েকত পযাকি।
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মনুি েি এ�টি রব ব্যাপী সংস্যা েযা পুরুষত্ব এবং রিঙ্গ সমতযাি 
উপি �যাজ �কি এবং ২০১৬ সযাকি মযার�্ন েুক্তিযাষ্ট্র, েুক্তিযাজ্ 
এবং যমরসেক�যাকত পুরুষত্ব সম্পক�্ েুব�কদি দরৃষ্টভরঙ্গি উপি দরৃষ্ট 
রনবধে �কি “যেৌন েয়িযারনি মকুখযাশ উমেচন” রশকিযানযাকম এ�টি 
গকবষণযা প্�যাশ �কিকে৷ জরিপ�ৃত অংশগ্েণ�যািীকদি মতযামকতি 
রভরত্কত গকবষণযায় যদখযা যগকে যে যেৌন েয়িযারন অল্প বয়কস 
শুরু েয় এবং রবরভন্ন ধিকণি েকয় থযাক�। সমীক্যায় আিও যদখযা 
যগকে যে যেৌন েয়িযারনি অপিযাধীিযা রবরভন্ন পরভূরম, আকয়ি 

১৪  House of Commons Women and Equalities Committee (UK), 
(2018) Sexual Harassment of Women and Girls in public 
spaces: 6

th

 Report of session 2017-2019.
১৫ Ibid.
১৬  Equal Rights Advocates (2019) Know your rights at work: 

Sexual Harassment.
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স্তি, রশক্যাগত পরভূরম এবং রবরভন্ন বয়কসি েকত পযাকি।  তযাকদি 
আচিকণি সবকচকয় ব়ি প্ভযাব েি এ�জন মযানষু েওয়যাি অথ্ 
�ী যস সম্পক�্ তযাকদি মকনযাভযাব।
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উমেকু্ত স্যাকন যেৌন েয়িযারন, VAWG-এি অন্যান্ রূকপি মকতযা, 
প্েুরক্ত এবং অনিযাইন প্্যার�মগ্ুরি নতুন ধিকনি েয়িযারন এবং 
এটি �িযাি উপযায়গুরিক� সেজতি �কি �কি তুকিকে৷ অনিযাইন 
এবং আইরসটি-সুরবধযােুক্ত েয়িযারনি উদযােিণগুরিি মকধ্ িকয়কে 
সব্জনীন স্যাকন স্যার্ য�যাকন পকন্যাগ্যার� যদখযা এবং ‘আপস্কযাট্িং’, 
েযাি মকধ্ সম্রত েযা়িযাই �যািও স্কযাকর্ি েরব বযা রভরিও যতযািযা 
অন্তভ্ুক্ত। ব্স্ত গণপরিবেকন প্যায়ই েয়িযারনি রশ�যাি েবযাি প্বণতযা 

১৭  Unmasking Sexual Harassment How Toxic Masculinities Drive 
Men’s Abuse in the US, UK, and Mexico and What We Can 
Do to End It: A Promundo Research Brief Produced for World 
Economic Forum Annual Meeting 2018. Promundo.

যদখযা েযায়, রবকশষ �কি েখন যবশী মযানষু মণ �কি, এবং 
েখন রভক়িি �যািকণ সীমযাবধে জযায়গযায় খুব মযানষু খুব �যােযা�যারে 
অবস্যান �কি। প্যায়ই নযািীিযা জযাকনন নযা য� এইভযাকব তযাকদি 
অরধ�যাি িঙ্ঘন �কিকে, এবং/অথবযা ‹�যাকঁদ  পক়ি থযা�যাি �যািকণ 
প্রতররিয়যা জযানযাকত সক্ম নযাও েকত পযাকি এবং VAWG-এি 
অন্যান্ ধিণগুরিি মকতযা, এই ধিকনি ঘরনযাগুরি উকলেখকেযাগ্ভযাকব 
রিকপযার্ �িযা েয় নযা।

২০১৮ সযাকি ইউক� েযাউস অ� �মন্স উইকমন অ্যান্ ই য়যারিটিস 
�রমটি �ত্ৃ� ‘উমেকু্ত স্যাকন নযািী এবং যমকয়কদি যেৌন েয়িযারন’ 
শীষ্� নরথি পে্যাকিযাচনযাি অংশ রেসযাকব, সযামযারজ� যেযাগযাকেযাগ 
মযাধ্মক� ‘উমেকু্ত স্যান’ রেসযাকব বণন্যা �কিকে।
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 অ্যামকনর
ইন্টযািন্যাশনযাি (২০১৭) পরিচযারিত গকবষণযায় যদখযা যগকে যে 
প্রত ৫ জকনি মকধ্ ১ জন নযািী সযামযারজ� যেযাগযাকেযাগ মযাধ্কম 
রনে্যাতন বযা েয়িযারনি রশ�যাি েকয়কে, রবকশষ �কি ১৮ যথক� 
২৪ বেি বয়সী তরুণীিযা যবশী রনে্যাতন বযা েয়িযারনি রশ�যাি 
েকয়কে।
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যেৌন েয়িযারন রশক্যা প্রতষ্যাকনি মকধ্ও এ�টি সমস্যা রেকসকব 
যদখযা রদকয়কে, এবং এি �কি দীঘ্স্যায়ী প্ভযাব েকত পযাকি, রবকশষ 
�কি প্যাথরম� রশক্যাি বেিগুরিকত। যেসব নযািীিযা রব রবদ্যািকয় 
যেৌন েয়িযারনি রশ�যাি েন তযািযা অপিযাধীি �যােযা�যারে থযা�কত 
এবং/অথবযা প়িযাকশযানযা �কি থযা�কত পযাকিন।
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২০১৯ সযাকি, য�যায়যারিশন �ি যস� পযাবরি� যস্পস (KRPA) 
এি জন্ ইকন্যাকনরশয়যায় এ�টি সমীক্যা �িযা েকয়রেি
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যেখযাকন
যদখযা যগকে যে ৫ জকনি মকধ্ ৩ জন নযািী উমেকু্ত স্যাকন 
যেৌন েয়িযারনি রশ�যাি েকয়কেন, তকব েয়িযারনি ধিণ রবরভন্ন 
ি�কমি-যেমন এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত রেি যমৌরখ�, শযািীরি� এবং 
অ-শযািীরি� েয়িযারন:

• রশস বযাজযাকনযা, 

• চু কনি শব্দ �িযা, 

•  শিীি বযা যপযাশযা� সম্পক�্ যনযাংিযা িরস�তযা বযা যেৌন মন্তব্, 

• দখি, 

১৭  House of Commons Women and Equalities Committee (UK), 
(2018) Sexual Harassment of Women and Girls in public 
spaces: 6th Report of session 2017-2019.

১৯  অ্যামকনর  নযািীকদি রবরুকধে অনিযাইন রনে্যাতকনি উকদ্গজন� প্ভযাব 
প্�যাশ �কিকে৷ অ্যামকনর  ইন্টযািন্যাশনযাি।

২০  স্পকরি: নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি নীরত ও অনশুীিকনি 
উন্নরতি জন্ উচ্চতি এবং আিও রশক্যা প্রতষ্যাকন পযাবরি� যস ি 
ই য়যারিটি রিউটি এবং মযানবযারধ�যাি আইন ব্বেযাি �কি নযািী রশক্যা-
থ কদি রনিযাপত্যা ও সমতযা িক্যাি বযাধ্বযাধ�তযা, নযািী যজযাকরি রবরুকধে 
সরেংসতযা বক ি জন্ িইুস হুইরর�  এবং েরি িযার ন দ্যািযা প্স্তুত�ৃত 
রিগ্যাি র র�ং, জযানযু়যারি, ২০১৫.

২১  Widadio, N. A, (2019) Many Indonesian Women face 
sexually harassment: Survey, Coalition for Safe Public Space.

বক্স-

�ম্কক্ষকত্র আপনোর অঞ্ি�োর জোননু  করৌন িয়রোঞ্ন

েয়িযারন রেসযাকব রবকবরচত েকত পযাকি এমন আচিকণি উদযা-
েিণগুরিি মকধ্ িকয়কে, তকব সীমযাবধে নয়: 

•  যেৌন সুরবধযা প্দযান বযা যদখযা �িযাি জন্ অেযারচত 
অনকুিযাধ �িযা;

•  �যাকিযা শিীি বযা যচেযািযা সম্পক�্ অনপুেুক্ত মন্তব্ �িযা;

•  �যাকিযা সম্পক�্ বযা এ�টি রনরদ্ষ্ট রিঙ্গ বযা যেৌন অরভম-ু
খীতযা সম্পক�্ (যেমন ‹নযািী েি...  বযা ‹সম�যামী মযানষু 
সবযাই... ) খযািযাপ �থযা বিযা বযা মজযা �িযা;

•  রিঙ্গ-রভরত্� বযা যেৌন অরভকেযাজন-রভরত্� রতিস্কযাি 
(শপথ সংরিযান্ত শব্দ) ব্বেযাি �িযা;

•  যেৌনতযা বযা যেৌন �যাে্রিম সম্পক�্ অলেীি, আপরত্�ি বযা 
স্পষ্ট িরস�তযা �িযা;

•  �যাকিযা ব্রক্তগত সম্প�্ বযা যেৌন জীবন সম্পক�্ ইকমি, 
পযাঠ্ বযা যেৌন উকত্জ� প্�ৃরতি বযাত্যা পযাঠযাকনযা বযা যশয়যাি 
�িযা;

•  আরিঙ্গন, চু ন বযা আরিমণসে শিীকিি যে য�যাকনযা অঙ্গ, 
যপযাশযা�, মখু বযা চুকিি অবযার ত বযা অনপুেুক্ত স্পশ্;

•  �যাকিযা ন়িযাচ়িযাক� বযাধযাগ্স্ত �কি যেৌন প্�ৃরতি দরৃষ্টভরঙ্গ 
�িযা, তযা�যাকনযা বযা অঙ্গভরঙ্গ �িযা;

•  অলেীি েরব বযা পকন্যাগ্যার� প্দশ্ন �িযা, পযাঠযাকনযা বযা 
যশয়যাি �িযা।

সূরে: সমযান অরধ�যাকিি পকক্ি অরধপিযামশ্�যািী 

https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-Harrassment-Brief-Final-To-Post.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-Harrassment-Brief-Final-To-Post.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-Harrassment-Brief-Final-To-Post.pdf
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• ঘষযা,

• ব্রক্তগত অংশ উমেকু্ত �িযা।

এ�টি স্ল্পকময়যাদী সমযাধযান রেসযাকব জযা�যাত্যা সি�যাি প্রতকিযাধ 
ব্বস্যা রেসযাকব ট্যান্স জযা�যাত্যা এবং �রমউরযাি িযাইকনি জন্ 
শুধুমযারে নযািীকদি জন্ গযার়ি চযািযাকনযাি অনমুরত প্দযান �কিকে। 

�মক্ক্করে যেৌন েয়িযারনও এ�টি দ্বর � সমস্যা, এবং পুরিশ 
এবং আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরি েখন এই ধিকনি VAWG এি 
যমযা�যাকবিযা �কি তখন এরযাক� �যাকজি পরিকবকশি যথক� আিযাদযা 
�কি ভযাবযা উরচত নয়। প্�ৃতপকক্, যে েুরক্তটি যদওয়যা যেকত 
পযাকি যসটি েি এ�টি পুরুষ-শযারসত সমযাজ ব্বস্যা এবং য রণবধে 
সংসৃ্করতি �যািকণ, পুরিশ এবং আইন প্কয়যাগ�যািী পরিকবকশ �মি্ত 
নযািীিযা যেৌন েয়িযারনি ঝঁুর�কত যবরশ থযাক�।

এ�জন পুরিশ যনতযা রেসযাকব, আপনযাক� অবশ্ই রনরচিত �িকত 
েকব যে আপনযাি �ম িযা বঝুকত পযাকিন যে যেৌন েয়িযারন 
সে্ �িযা েকব নযা এবং যেখযাকন এটি ঘরকব আপনযাক� অবশ্ই 
তযা ক্রণ�ভযাকব েস্তকক্প �িকত েকব েযাকত এি বরৃধে যিযাধ �িযা 
েযায় এবং এ�টি শরক্তশযািী বযাত্যা পযাঠযাকনযা েযায় যে এই ধিকনি 
আচিণক� দঢৃ়ভযাকব যমযা�যাকবিযা �িযা েকব।

আপরন র� আপনযাি সে�ম কদি তযাকদি �যাকে যথক� তযাকদি 
আচিণ সম্পক�্ আপনযাি প্ত্যাশযাি রূপকিখযা রদকয়কেন র� যে 
তযািযা প্কত্ক�ি সযাকথ সম্যান এবং মে্যাদযাি সযাকথ আচিণ �িকব? 
আচিণ, ব্বেযাি, �যাে্রিম এবং রসধেযান্ত গ্েণক� প্ভযারবত �িযাি 
জন্ আপনযাি প্রতষ্যাকনি েরদ নীরতগত য�যান রনকদ্শনযা যথক� 
থযাক�, তযােকি আপনযাক� রনরচিত �িকত েকব যে প্কত্ক� এি 
রবষয়বস্তু সম্পক�্ সকচতন এবং যমকন চিযাি জন্ বধে পরি�ি।

আপনযাি প্রতষ্যাকনি েয়িযারনি রবরুকধে (অ্যারন্ট-ে্যািযাসকমন্ট) 
য�যাকনযা নীরত আকে র�? েরদ তযাই েয়, এরযা র�:

•  সমস্ত �ম কদি �যাকে অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং দশৃ্মযান?

• এরযা র� সেকজ যবযাঝযা েযায়?

• এরযা �তরযা �যাে্�ি?

যেৌন বযা অন্ ধিকনি েয়িযারনি রবরুকধে অরভকেযাগ/নযারিশ 
দযারখকিি জন্ য�যান রনরদ্ষ্ট প্ররিয়যা আপনযাি সংস্যায় অরভকেযাগ/
অরভকেযাগ আকে র�?

• এরযা সব �ম কদি অ্যাকসেসকেযাগ্?

• এরযা র� যগযাপনীয় প্রতকবদন প্দযান �কি?

• এরযা �তরযা �যাে্�ি?

এই ধিকনি নীরত এবং পধেরতগুরি রনয়রমত পে্যাকিযাচনযা �িযা 
উরচত, এবং পে্যাকিযাচনযা প্ররিয়যায় রবরভন্ন অবস্যান এবং/অথবযা 
রবরভন্ন প্কয়যাজকনি সযাকথ �ম কদি অন্তভ্ুক্ত �িযা এ�টি ভযাি 
অভ্যাস।

22

এরযা গুরুত্বপূণ ্যে আপরন স্ী�যাি �কিকেন যে নযািী, LGBTQI, 
প্রতব ী এবং অন্যান্ যগযাষ্ীি রবষকয় য�ৌতু� বযা আ যা 
আপনযাি �যাকজি পরিকবকশি জন্ শযািীরি� বযা যেৌন আচিকণি 
মকতযাই ক্রত�ি েকত পযাকি।

23

এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং সংস্যা এমন এ�টি সংস্যা েযা
রিঙ্গ-সংকবদনশীি উপযাকয় বযারে্� এবং অভ্ন্তিীণ উভয় সম্প্র-
দযাকয়ি প্রত সযা়িযা যদয়। দভ্ুযাগ্বশত, বযাস্তবতযা েি যে র�েু 
প্রতষ্যান (যেমন পুরিশ ‘য যাজ ে্যাঙ্’) এবং র�েু র�েু রসংস্যা 
সেরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� যদযাষযাকিযাপ �িযাি জন্ 
ব্যাপ� প্কচষ্টযা চযািযায়। এটি এ�টি প্রত ি �যাকজি পরিকবশ দ্তরি 
�িকত পযাকি েযা দি এবং ব্রক্তগত �মক্্মতযাি ক্রত �িকত 
পযাকি, অসুস্তযা এবং অনপুরস্রত বরৃধে �িকত পযাকি েযা যশষ পে্ন্ত 
স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি �যাকে �ম �যাে্�ি পুরিশ পরিকষবযা সিবিযাে 
�িকত পযাকি।

বহু বেি ধকি গকবষণযায় যদখযা যগকে যে যেৌন েয়িযারনি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা উকদ্গ, রবষ তযা, খযাওয়যা সম্পর�্ত ব্যারধ, 
মযাদ� ও অ্যািক�যােি যসবন, চযা�রিি যেক়ি যদওয়যা এবং সরেংসতযা 
পিবত  মযানরস� আঘযাতসে (যপযা -ট্মযাটি� য সসে) রবরভন্ন 
সমস্যায় যভযাকগন। 

24

যেৌন এবং অন্যান্ ধিকণি েয়িযারন প্রতকিযাকধি জন্ এ�টি 
সযাধযািণ আন্তজ্যারত�ভযাকব স্ী�ৃত পধেরত েি রশক্যা এবং সকচতনতযা 
বরৃধে, রবকশষ �কি েখন এটি পুরুষ এবং যেকিকদি উকদেশ্ 
�কি �িযা েয়। সযাক্ীকদি জন্ প্রশক্ণ সকচতনতযা বরৃধে এবং 
জবযাবরদরেতযা বযা়িযাকনযাি এ�টি �যাে্�ি ধিণ রেসযাকব আিও 
ব্যাপ�ভযাকব স্ী�ৃরত িযাভ �কিকে। �মচ্যািী, �ম ি সে�ম  এবং 
রশক্যাি স�ি স্তকিি েযারে-েযারেীসে সযাক্ীকদি �যাে যথক� প্ত্যাশযা 
�িযা েয় যে তযািযা েখন য�যান ঘরনযা প্ত্ক্ �কিন বযা েয়িযারনি 
রবষকয় জযানকত পযাকিন, এমনর� েখন তযািযা অন্কদি জর়িত যেৌন 
েয়িযারনি প্ত্ক্ �কিন তখন তযাকদি রনকজকদি অরভকেযাগ দযাকয়ি 
�িযা উরচত। এই ধিকনি সযাক্ী সম্পর�্ত পধেরতি এ�টি ভযাি 
উদযােিণ নবম অধ্যায়: ‹যেযাগযাকেযাগ  এ পযাওয়যা যেকত পযাকি।

25
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নোরী ও কমকয়কদর িয়রোঞ্ন কথক� 
ঞ্নরোপদ রোখোর মকি্য নোরী পঞু্লশ 
�ম্�ত্োকদর ঞ্নরোপতিো অন্তি্ুতি

স�ি পদমে্যাদযাি পুরিশ �ম�্ত্যািযা রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এ 
রূপযান্তকিি ভূরম�যা পযািন �িকবন বকি আশযা �িযা েকচ্। নযািী 
পুরিশ �ম�্ত্যািযা এ�টি গুরুত্বপূণ ্ ভূরম�যা পযািন �কি �যািণ 
তযািযা পুরিশ সংস্যাক� এ�টি দ্বধ এবং প্রতরনরধত্বমিূ� অপরিেযাে্ 
পরিকষবযা প্দযান�যািী রেসযাকব রবকবচনযা �িযাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
রবকশষ গুণযাবিী রনকয় আকস। েযাইকেযা�, এই এ�ই নযািী পুরিশ 
�ম�্ত্যাকদি েরদ তযাকদি রনজস্ �যাকজি পরিকবকশি সযাকথ সুিরক্ত 
�িযা নযা েযায় তকব পুরিকশি পকক্ নযািী এবং যমকয়কদি জন্ 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা সিবিযাে �িযা অস ব েকব।

দশম অধ্যায় এ যেমন আকিযাচনযা �িযা েকয়কে: VAWG-এি প্রত 
�যাে্�ি এবং জবযাবরদরেমিূ� প্রতররিয়যাি জন্ প্রতষ্যান রনময্াণ, 
এবং যেৌন েয়িযারনি প্রত ‹শনূ্ সেনশীিতযা  (‘রজকিযা-রিযা-
যিন্স’) নীরত রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যায় রূপযান্তকিি জন্ 
গুরুত্বপূণ ্েকব। এই ধিকনি নীরতি জন্ রনব্যােী �ম�্ত্যা এবং 
পরিচযাি�কদি সংস্যাি মকধ্ যে য�যান যেৌন েয়িযারন এবং অন্যান্ 
VAWG সম্পর�্ত অপিযাকধি জন্ শনূ্ সেনশীিতযা প্দশ্ন �িযাি 
রুিস (সিঞ্জযাম) িকয়কে তযা রনরচিত �িকত েকব, েযাকত তযাকদি 
�মযাকন্ি অধীকন ঠ্যা�যা ব্রক্তকদি দযায়বধেতযা রনরচিত �িযাি 
ভূরম�যাি উপি যজযাি যদওয়যা েয়।

এই ধিকনি সিঞ্জযামগুরিি মকধ্ িকয়কে অরভকেযাগ�যািী এবং 
হুইকসি-য যায়যািকদি জন্ সুিক্যা ব্বস্যা, েযা ন্যাে্ এবং 
প্যারতষ্যারন� মিূ্কবযাকধি সযাকথ সযামঞ্জস্পূণ ্এ�টি প্ররিয়যা সম্পক�্ 
যনতৃকত্বি শরক্তশযািী বযাত্যা দ্যািযা সমরথ্ত েকব। এইভযাকব নীিবতযাি 
সংসৃ্করতি রবরুকধে রগকয় রমথ্যাভযাকব সংগঠকনি ব ন সংিক্ণ 
রেসযাকব রবকবরচত নযা �কি যেৌন েয়িযারনি প্রতকবদন �িযাক� 
সংগঠকনি গঠনক� শরক্তশযািী �িযা রেসযাকব রবকবচনযা �িযা েয়। 
এি মকধ্ িকয়কে পুরিকশি ত্ন এবং �যাে্রনব্যােী যনতৃকত্বি 
যে য�যান প্রতকশযাধমিূ� �যাকজি জন্ শনূ্ সেনশীিতযাি রবষকয় 
দঢৃ় অবস্যান যনওয়যা; এরযা অস্যাভযারব� নয় যে যেৌন েয়িযারনি 
অরভকেযাকগ তযািযা েযাকদি রবরুকধে অরভেুক্ত �কিকে তযাকদি দ্যািযা 
প্রতকশযাকধি সম্খুীন েওয়যা, েযাকদিক� বিখযাস্ত �িযা েয়রন, 
�মক্ক্করে তযাকদি জীবনক� এত �ঠিন �কি তুকি যে তযািযা 
অবকশকষ পদত্যাগ �কি।

�মক্ক্করে যেৌন েয়িযারন যমযা�যাকবিযায় জযারতসংঘ মেযাসরচকবি ‘শনূ্ 
সেনশীিতযাি  (‘রজকিযা রিযাকিন্স’) দরৃষ্টভরঙ্গ এবং অগ্যারধ�যািমিূ� 
একজন্যাক� সযামকন এরগকয় রনকয় েযাবযাি জন্, জযারতসংকঘি ব্বস্যাি 
মকধ্ি অনষু্যানগুরিকত যেৌন েয়িযারনসে েয়িযারন প্রতকিযাকধি জন্ 
২০১৯ সযাকি এ�টি আদশ্ আচিণরবরধ দ্তরি �িযা েকয়রেি। । 
সব যচকয় গুরুত্বপূণ ্ রবষয় েি আদশ্ আচিণরবরধ রেি যেৌন 
েয়িযারনি উপি এ�টি উচ্চ-স্তকিি রযাস্ক য�যাকস্ি �িযা�ি েযা 
আচিণরবরধি উন্নয়কন সমগ্ জযারতসংকঘি ব্বস্যাক� জর়িত �কি 
এ�টি রবসৃ্তত পিযামশ্ প্ররিয়যায় মযাধ্কম প্ণীত েকয়রেি।
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ইউএন আদশ্ আচিণরবরধ েয়িযারন এবং যেৌন েয়িযারনি স্পষ্ট
সংজ্যা প্দযান �কি:

•  িয়রোঞ্ন িল এ�টি অনপুেুক্ত বযা অবযার ত আচিণ েযা েুরক্তস-
ঙ্গতভযাকব প্ত্যারশত েকত পযাকি বযা অন্ ব্রক্তি জন্ অপিযাধ 
বযা অপমযারনত েকত পযাকি বকি মকন �িযা যেকত পযাকি। রিঙ্গ, 
রিঙ্গ পরিচয় এবং অরভব্রক্ত, যেৌন অরভকেযাজন, শযািীরি� 
ক্মতযা, শযািীরি� যচেযািযা, জযারতসত্যা, জযারত, জযাতীয় উ স, 
িযাজননরত� সংরলেষ্টতযা, বয়স, ধম ্ বযা অন্ য�যাকনযা �যািকণ 
জযারতসংকঘি ব্বস্যাি মকধ্ স�ি অনষু্যাকন যে য�যাকনযা ধিকনি 
েয়িযারন রনরষধে।

•  করৌন িয়রোঞ্ন িল এ�টি রনরদ্ষ্ট ধিকনি রনরষধে আচিণ। যেৌন 
েয়িযারন েি যেৌন প্�ৃরতি য�যাকনযা অবযার ত আচিণ েযা েুরক্ত-
সঙ্গতভযাকব প্ত্যারশত েকত পযাকি বযা অপিযাধ বযা অপমযারনত েকত 
পযাকি বকি মকন �িযা যেকত পযাকি। যেৌন েয়িযারন রিরখত এবং 
ইকি�ট্রন� যেযাগযাকেযাগসে যমৌরখ�, অকমৌরখ� বযা শযািীরি� 
প্�ৃরতি যে য�যান আচিণ জর়িত েকত পযাকি এবং এ�ই বযা 
রভন্ন রিকঙ্গি ব্রক্তকদি মকধ্ ঘরকত পযাকি।

ইউএন আদশ্ আচিণরবরধ েয়িযারন অরভকেযাগ প্ররিয়যাি রূপকিখযা 
প্দযান �কিকে েযাি মকধ্ জযারতসংকঘি ব্বস্যাি মকধ্ অনষু্যাকনি 
আকয়যাজ�কদি জন্ প্কেযাজ্ নীরত, প্রবধযান এবং রনয়ম অনসুযাকি 
েথযােথ ব্বস্যা যনওয়যাি প্কয়যাজনীয়তযাি �থযা উকলেখ িকয়কে।
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২৬  Ending sexual harassment at UN events (2019). UN 
Department of Management Strategy, Policy and Compliance.

২৭  UN Code of Conduct to Prevent Harassment, Including Sexual 
Harassment, AT UN SYSTEM EVENTS.

আমোকদর অবস্োন িল কর আপঞ্ন রঞ্দ পঞু্লকশ নোরীকদর 
সরুক্ষো ঞ্দকত নো পোকরন তকব আপঞ্ন �ীিোকব স দোকয়র 

নোরীকদর অবস্োর উ ঞ্ত �রকত পোরকবন  
ইন্টযািন্যাশনযাি অ্যাকসযারসকয়শন অ� উইকমন পুরিশ যপ্রসকিন্ট যজন রযাউনসকি 

(২০১৪)

ঞ্ব স্ত ঞ্রকপোট্িং প্রঞ্ক্য়োর বোস্তবোয়ন িল অসদোেরকণর 
ঞ্রকপোট্ �রোর জন্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তিকদর ঞ্নরোপদ 

স্োন ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য এ�টি মলূ উপোদোন।
যেৌন যশযাষণ ও অপব্বেযাি (SEA) এবং যেৌন েয়িযারন (SH) যমযা�যাকবিযাি 
জন্ জযারতসংকঘি নযািী নীরত এবং পধেরতি স্যাধীন পে্যাকিযাচনযা। চূ়িযান্ত রিকপযার্, 

২০১৯।

https://www.un.org/management/
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বক্স-
-কত �ম্কক্ষকত্র িয়রোঞ্নর ঞ্বষকয় ঞ্রকপোট্ �রুন

২০১৬ সযাকি, জনরনিযাপত্যা মন্ত্রী অনকুিযাধ �কিরেকিন যে যবসযামরি� পে্যাকিযাচনযা এবং অরভকেযাগ �রমশন �মক্ক্করে 
েয়িযারনি রবষকয় RCMP-এি নীরত ও পধেরতগুরিি এ�টি রবসৃ্তত পে্যাকিযাচনযা �িবকে এবং রবকশষভযাকব RCMP 
�মক্ক্করে েয়িযারনি রবষকয় ২০১৩ সযাকিি জনস্যাথ্ তদন্ত প্রতকবদকন প্দত্ সুপযারিকশি বযাস্তবযায়ন পিীক্যা ও মিূ্যায়ন 
�কিকে। প্রতকবদনটি রনরচিত �কিকে যে �মক্ক্করে েয়িযারন RCMP-যত এ�টি গুরুতি সমস্যা রেসযাকব অব্যােত 
িকয়কে।  অনসু যাকন, �রমশন খুকঁজ যপকয়কে যে েখন RCMP-এি ত্ন যনতযািযা েয়িযারন প্রতকিযাধ �িযাি 
জন্ প্কচষ্টযা চযারিকয়কেন  - রবকশষ �কি রবভযাগীয় পে্যাকয় - এই উকদ্যাগগুরি সীরমত, অ্যাি-ে� রেি এবং জযাতীয়

সদি দ�তি যথক� প্কয়যাজনীয় সমথ্ন পযায়রন। প্রতকবদকন �মক্ক্করে েয়িযারন প্রতকিযাকধ RCMP-এি প্কচষ্টযায় চিমযান যবশ �কয়�টি  দব্ুিতযা 
রচর ত �িযা েকয়কে।

• সংস্কযাি বযাস্তবযায়কন অক্মতযা RCMP সযাংগঠরন� সংসৃ্করত এবং �যাঠযাকমযাি মিূ দ্বরশষ্ট্গুরিি মকধ্ রনরেত;

•  আিরসএমরপ যনতৃকত্বি সংসৃ্করত গক়ি তুিকত ব্থ্ েকয়কে। েরদও RCMP-যত অকন� অন�ুিণীয় যনতযা থযা�কত পযাকি, সংগঠনটি তযাি 
ব্বস্যাপ�, ত্বিযাবধযায়� এবং সযামরগ্�ভযাকব রনব্যােী �ম�্ত্যাকদি মকধ্ যনতৃকত্বি সংসৃ্করত প্চযাি �িকত খুব �মই উকদ্যাগ রনকয়কে;

• েয়িযারনি অনসু যাকনি জন্ এ�টি �ৃররেম উচ্চ মযান; 

•  রবভযাগীয় পরিচযািন �ম�্ত্যািযা (রিরভশনযাি �মযারন্ং অর�সযািিযা) েয়িযারনি অরভকেযাকগ রসধেযান্ত যনওয়যাি রবষকয় প্যায়ই য�যাকনযা প্রশক্ণ 
পযান নযা;

•  �মক্ক্করে েয়িযারন, ধম�, ভীরত প্দশ্ন এবং যেৌন েয়িযারন পৃথ�ভযাকব RCMP সদস্ এবং �মচ্যািীকদি উকলেখকেযাগ্ ক্রতি �যািণ েকত 
পযাকি, র�েু যক্করে �্যারিয়যাকিি ক্রত �িকত পযাকি এবং গুরুতি মযানরস� এবং শযািীরি� ক্রতি �যািণ েকত পযাকি। এটি RCMP-এি 
�যাে্�যারিতযাক�ও প্ভযারবত �িকত পযাকি, েযাি মকধ্ �ম  সং�র (�ম যার�ংকয়ি)  দীঘ্স্যায়ী সমস্যাগুরিক� আিও বযার়িকয় রদকত পযাকি।

•  �মক্ক্করে েয়িযারন �যানযারিয়যান জনসযাধযািকণি রব যাকসি উপি যনরতবযাচ� প্ভযাব য�কিকে, েযািযা রজজ্যাসযা �িকে যে আিরসএমরপি অভ্-
ন্তিীণ সমস্যাগুরি ‘বযাইকি র� যাি’ �কিকে এবং জনসযাধযািকণি সদস্কদি রচর� সযা প্ভযারবত �কিকে র�নযা।

প্রতকবদনটি RCMP-এি জন্ অকন� সুপযারিশ প্দযান �কিকে। রন্রিরখত তযারি�যাটি প্রতকবদকন সুপযারিশগুরিি প্তী�ী উদযােিণ:

•  পরিচযািনযাি দক্তযাক� স্ী�ৃরত যদয় এমন প্চযািমিূ� মযানদণ্ড প্বত্ন �কি যনতৃকত্বি সংসৃ্করত গক়ি তুিনু এবং উপেুক্ত রব রবদ্যািয়-স্তকিি 
য�যাস্সে রবদ্মযান এবং সদ্ রনকয়যাগপ্যাতি ত্বিযাবধযায়�, ম্যাকনজযাি এবং রনব্যােী �ম�্ত্যাকদি জন্ আিও �কঠযাি, বযাধ্তযামিূ� যনতৃত্ব 
রব�যাকশি যপ্যাগ্যাম চযাি ু�রুন।

•  পরি যাি এবং সুরবন্স্ত সিি ভযাষযায় েয়িযারন নীরতি নরথ দ্তরি �রুন, এবং রনরচিত �রুন যে   এগুরি  বযারে্� ওকয়বসযাইকর পযাওয়যা 
েযাকব; 

•  রনয়রমতভযাকব প্রশরক্ত এবং যেযাগ্ রবকশষজ্কদি দ্যািযা পরিচযারিত ব্রক্তগত েয়িযারনমিূ� প্রশক্ণক� প্যারতষ্যারন�ী�িণ �রুন। অরবরচ্ন্ন-
ভযাকব সমস্ত রবদ্মযান এবং নবরনেুক্ত সুপযািভযাইজযাি, ম্যাকনজযাি এবং রনব্যােী �ম�্ত্যাকদি জন্ রবকশষ প্রশক্ণ বযাধ্তযামিূ� েওয়যা উরচত।

•  েয়িযারন তদন্ত পরিচযািনযা �িকত যচইন অ� �মযান্ যথক� স্যাধীন দক্, যেযাগ্, এবং রনকবরদত প্শযাসরন� তদন্ত�যািীকদি (ইউরন�মধ্যািী 
সদস্ নয়), ধকি িযাখুন;

•  তদন্ত�যািীক� রব যাসকেযাগ্তযাি রবষকয় এবং েয়িযারন নীরতগুরি িঙ্ঘন �িযা েকয়কে র�নযা এবং এই �িযা�িগুরিক� রসধেযান্ত গ্েণ�যািীক� 
রিকপযার্ �িযাি জন্ অনসু যান �িকত বযাধ্ �িকত, এবং রসধেযান্ত গ্েণ�যািীি �যাকে এই �িযা�িগুরি রিকপযার্ �িকত; এবং তদন্ত�যািীি 
�িযা�ি গ্েণ �িকবন র� নযা তযা রসধেযান্ত রনকত এবং য�যাকনযা প্রত�যািমিূ� এবং/অথবযা শযারস্তমিূ� ব্বস্যা আকিযাপ �িযা উরচত র�নযা যস 
রবষকয় রসধেযান্ত যনওয়যাি জন্ রসধেযান্ত গ্েণ�যািীক� বযাধ্ �িকত  েয়িযারন নীরত এবং পধেরতগুরি সংকশযাধন �রুন; 

• �মক্ক্করে েয়িযারনি অরভকেযাকগি মিূ্যায়কনি যক্করে, প্কয়যাগ �িযা উপেুক্ত আইরন পিীক্যা এবং েয়িযারনি রশ�যািকদি আচিণ সম্পর�্ত 
বযাধযাধিযা রনয়মগুরি (য রিওরযাইপগুরিসে) এি যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ রবভযাগীয় পরিচযািন �ম�্ত্যািযা (রিরভশনযাি �মযারন্ং অর�সযািিযা) 
রসধেযান্ত গ্েকণি উপি চিমযান, য ণী�ক্-রভরত্� প্রশক্ণ গ্েণ �কি এই রবষয়টি রনরচিত �রুন। 
 উ স: RCMP-যত �মক্ক্করে েয়িযারনি প্রতকবদন �রুন (�যানযািযা সি�যাি, ২০১৭)। 
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ইউএন আদশ্ আচিণরবরধ দ্যািযা সুপযারিশ�ৃত উপেুক্ত পদকক্পগুরিি 
মকধ্ িকয়কে:

• সত্ অনসু যান সংরিযান্ত অনশুীিন গ্েণ;

•  অরবিক  আপরত্�ি আচিণ ব  �িযাি জন্ অপিযাধীক� 
অনকুিযাধ �িযা;

•  UN ব্বস্যাি মকধ্ অনষু্যানগুরিকত অপিযাধীি প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেস) স্রগত �িযা বযা ব  �িযা বযা ভরবষ্কত UN ব্ব-
স্যাি মকধ্ অনষু্যানগুরিকত রনব ন প্ত্যাখ্যান �িযা, বযা উভয়ই;

•  েয়িযারনি অরভকেযাকগ অরভেুক্ত ব্রক্তি এখরতয়যািসে তদন্ত�যািী 
বযা শযারস্তমিূ� �ত্ৃপকক্ি �যাকে অরভকেযাগ জযানযাকনযা;

•  উপেুক্ত �কিযা-আপ ব্বস্যাি জন্ েয়িযারনি অরভকেযাকগ 
অরভেুক্ত ব্রক্তি রবষকয় এখরতয়যািসে রনকয়যাগ�ত্যা বযা দযারয়ত্বশীি 
�ত্ৃপকক্ষর �োকছ এ�টি প্রতকবদন যপৌকঁে যদওয়যা।

যবনযামী রিকপযাট্িং এবং রিকপযার্ নযা �িযাি রব�কল্পি পযাশযাপযারশ যেৌন 
েয়িযারনি যক্করে সমযাধযাকনি জন্ অনযানষু্যারন�/আনষু্যারন� রব�-
ল্পগুরিসে, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� প্রতকবদকনি 
রব�ল্পগুরিি এ�টি পেকন্ি তযারি�যা সযাকথ প্দযান �িযা, সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ সরেংসতযাি  রশ�যাি য�রন্দ্র� 
পধেরতকত আচিণ �িযাক� শরক্তশযািী �িকত সযােযাে্ �িকত পযাকি। 
তযােযা়িযা, যেৌন েয়িযারন নীরতকত প্ররিয়যাি এবং অভ্ন্তরিন 
ব্বস্যাি উপি আস্যা যজযািদযাি �িযাি জন্, তদন্ত প্ররিয়যাক� 
বযাধযাগ্স্ত নযা �কি, রনয়রমতভযাকব এবং তদন্ত যশষ েওয়যাি পি 
সংরক্তি আপকিরসে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি সযাকথ মযামিযাি অগ্গরত সম্পক�্ চিমযান যেযাগযাকেযাগ 
রনরচিত �িযাি ব্বস্যা অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত।

28

যেৌন েয়িযারনি রবষকয় উচ্চ-স্তকিি রযাস্ক য�যাস্ দ্যািযা গৃেীত 
পিযামশ্ প্ররিয়যাটি UN  আদশ্ আচিণরবরধি দ্বধতযাি এ�টি 
গুরুত্বপূণ ্অংশ রেি, �যািণ এটি সমস্যাটিি উপি জযারতসংকঘি 
মযারি�যানযা এবং প্ররিয়যাি স্চ্তযাি নীরতগুরি যমকন চিযাি প্কচষ্টযাি 
ইরঙ্গত প্দযান �কি। 

পুরিকশি মকধ্ েযািযা এ�ই ধিকনি নীরত এবং সংরলেষ্ট প্ররিয়যা 
প্রতষ্যা �িকত চযাইকে,  তযািযা এি উন্নয়কনি রবষকয় রবসৃ্ততভযাকব 
এবং স্চ্ পধেরতকত পিযামশ্ �কি ব্যাপ�ভযাকব উপ�ৃত েকত পযাকি। 
বসে-৫ এ িয়্যাি �যানযারিয়যান মযাউকন্টি পুরিশ (আিরসএমরপ) 
এি �মক্ক্করে েয়িযারনি পে্যাকিযাচনযাি এ�টি উদযােিণ প্দযান �িযা 
েি।

রিকপযার্  যেৌন যশযাষণ ও রনে্যাতন (SEA) এবং যেৌন েয়িযারন (SH) 
যমযা�যাকবিযাি জন্ জযারতসংকঘি নযািীি নীরত ও পধেরতি স্যাধীন 
পে্যাকিযাচনযা। চূ়িযান্ত প্রতকবদন - ২৪যম, ২০১৯, য�যাকপনকেকগন।

দ্ -সম্পঞ্�্ত VAWG
সশ  সংঘযাকতি সময়  সংঘকষ্ি সমস্ত পকক্ি দ্যািযা VAWG 
সযাধযািণত েুকধেি এ�টি রনরদ্ষ্ট উপযায় রেসযাকব ব্বহৃত েয়। 
যেকেতু সশ  সংঘযাতগুরি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযাকনি 
জন্ স্যানীয় ব্বস্যাক�  (রসক মগুরিক�) যভক  যদয়, তযাই 
VAWG-এি সংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
রবকশষ সেযায়তযা প্দযান বযা সুিক্যা রনরচিকতি সযামযান্ বযা য�যানও 
উপযায় অবরশষ্ট থযাক� নযা। এই ধিকনি পরিরস্রতকত, পুনিযায় 
রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি এবং রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি রশ�যাি 
উভয়ই স্যাভযারব� েকয় েযায় �যািণ পুরিশক� VAWG-এি প্রত 
আন্তরি�ভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ চ্যাকিঞ্জ �িযা েয় েযা সংঘকষ্ি 
আকগ এবং পকি বযা শ তযা হ্যাকসি সময় ঘকররেি।

বসে-৬ এ পুনিযায় সরেংসতযাি রশ�যাি এবং রদ্তীয়বযাি সরেংসতযাি 
রশ�যাকিি সংজ্যা প্দযান �িযা েকয়কে:

বক্স-

পনুরোয় ঞ্শ�োর
29

কসক�ন্োঞ্র ঞ্শ�োর

প্যাতিবয়স্ককদি জীবকন 
পুনিযায় সরেংসতযাি 
ঘরনযা ঘরযা।  এি মকধ্ 
িকয়কে, রবকশষ �কি, 
দ্শশকবি যেৌন রনে্যাতকনি 
ইরতেযাসসে ব্রক্তকদি 
রবরুকধে যেৌন সরেংসতযা।

সরেংসতযা য�যান �যাকজি 
প্ত্ক্ �িযা�ি রেসযাকব 
ঘকর নযা বিং সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি 
প্রত প্রতষ্যান এবং 
ব্রক্তকদি অপে্যাতি 
প্রতররিয়যা দ্যািযা ঘকর।

সশ  সংঘযাত VAWG-এি জটিিতযা, এি �যািণ ও পরিণরত এবং 
�ীভযাকব এটি নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্ন ও অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব 
প্ভযারবত �কি তযা েুক্ত �কি। এই অরতরিক্ত জটিিতযাি জন্ 
পুরিশক� তযাকদি তদকন্তি য�ৌশি পরিরস্রত অনেুযায়ী রনধ্যািণ 
�িকত েকব, শযারন্তপূণ ্সমকয় পুরিশ প্যায়ই এ�জন এ�� প্ত্ক্ 
অপিযাধীি সযাকথ যমযা�যাকবিযা �কি েযািযা সযাধযািণত বরুধেবরৃত্�-

২৯  ১৯৯৫-১৯৯৯ সযাকি পরিচযারিত ইউএস ন্যাশনযাি ভযাকয়যাকিন্স একগই-
ন  উইকমন (এনরভএির উ) জরিকপি তকথ্ বিযা েকয়কে যে অকন� 
নযািী দ্শশব�যাকি তযাকদি প্থম সরেংসতযাি অরভজ্তযাি রশ�যাি েন; এি 
মকধ্ প্�ৃতপকক্, ৪০% শযািীরি� রনে্যাতন, এবং ৯%, যেৌন রনে্যাতকনি 
রিকপযার্ দযারখি �কিকে। দ্শশব�যাকি যেৌন রনপীর়িত নযািীকদি প্যাতিবয়স্ক 
রেসযাকব অন্ ধিকণি যেৌন রনে্যাতকনি রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা ২.৫-৪.০ 
গুণ যবরশ েয় যসই স�ি নযািীকদি তুিনযায় েযাকদি রনে্যাতকনি ইরতেযাস 
যনই৷ See: Cividanes GC, Mello AF, Mello MF. Revictimization 
as a high-risk factor for development of posttraumatic 
stress disorder: a systematic review of the literature. Braz J 
Psychiatry. 2018; 00:000-000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/30328955/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30328955/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30328955/
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ভযাকব সংঘটিত �যাকজি জন্ দযায়ী, যেমন আইরপরভ এবং যেৌন 
েয়িযারনি যক্করে, দটুি সবকচকয় যবরশ।

রনকদ্কশি দযারয়ত্বসে য�যান পকিযাক্ অপিযাধী আকে র�নযা তযা 
রনধ্যািণ �িযাি রবষকয় CR-VAWG তদন্ত �িযাি জন্ এ�টি 
বেৃত্ি পরিসি প্কয়যাজন �যািণ তযািযা �রথতভযাকব সংঘটিত 
�যাজ(গুরি) এি প্�ৃত অপিযাধীকদি যথক� আিযাদযা েকত পযাকি। 
ইন্টযািন্যাশনযাি যপ্যাকরযা�ি অন দ্ ি কমকন্টশন অ্যান্ ইনকভর -
যগশন অ� যসসুেয়যাি ভযাকয়যাকিন্স ইন �নর  (২০১৪) অনসুযাকি 
পকিযাক্ অপিযাধী  েি তযািযা  েযািযা «...প্ত্ক্ অপিযাধীি ইচ্যাি 
উপি রনয়ন্ত্রণ প্কয়যাগ �কি বযা ক্মতযাি এ�টি সংগঠিত েকন্ত্রি 
উপি রনয়ন্ত্রণ প্কয়যাগ �কি, যেমন এ�টি পুরিশ বযা সযামরি� 
�যাঠযাকমযা।»
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 সশ  অনঘুর�িযা রবকশষ �কি য�যান এ�টি রনরদ্ষ্ট
জনসংখ্যা রনয়ন্ত্রণ বযা এমনর� শযারস্ত যদওয়যাি জন্ েুকধেি এ�টি 
েযারতয়যাি রেসযাকব VAWG ব্বেযাি �িকত পযাকি।
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েুকধেি এ�টি 
উপযায় বযা উকদেশ্ রেসযাকব অন্কদি দ্যািযা সংঘটিত �যাকজি জন্ 
�মযাকন্ি দযারয়ত্ব প্রতষ্যা �িযা এইভযাকব এ�টি অপিযাধী-য�রন্দ্র� 
তদকন্তি অন্তরন্রেত েকয় ওকঠ। 

েযাইকেযা�, সশ  সংঘযাকতি প্ভযাব অপিযাধীকদি, রবকশষ �কি 
সরেংসতযাি পকিযাক্ অপিযাধীকদি, খুকঁজ পযাওয়যা (অ্যাকসেস) �িযা 
খুব �ঠিন �কি যতযাকি  এবং দ্জরব� বযা বস্তুগত প্মযাণ  সংগ্ে 
�িযা প্যায় অস ব �কি যতযাকি। পুরিশ তদন্ত�যািীকদি প্যায়শই 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা সযােসী নযািী এবং সযাক্ীকদি 
সযাকক্্ি উপি রনভ্ি �িকত থযাক�, েযাকদিক� সযাধযািণত এমন 
জযায়গযায় তথ্ এবং সযাক্্ প্দযান �িকত েয় যেখযাকন সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-য�রন্দ্র� পধেরতি ব্বেযাি �িযা েযায় নযা, 
যেমন �্যাম্পগুরি যজযািপূব্� বযাস্তুচু্তকদি জন্ জরুরি আ য় 
প্দযান �কি। 

দ্ -সম্পর�্ত VAWG, রবকশষ �কি যেৌন সরেংসতযা, পুরিকশি 
জন্ রনজস্ অনন্ সুিক্যা চ্যাকিঞ্জও উপস্যাপন �কি। এই ধিকনি 
যপ্ক্যাপকর, পুরিশ এবং অন্যান্ িযাষ্ট্রীয় রনিযাপত্যা বযারেনী প্যায়ই 
রভএির উরজ-ি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ ঠ্যা�যা ব্রক্ত এবং/
অথবযা সযাক্ীকদি জন্ পে্যাতি সুিক্যা রনরচিত �িযাি ক্মতযা িযাকখ 
নযা, অথবযা তযািযা রনকজিযাই আত্তুষ্ট বযা এমনর� �রথত সরেংস 
�ম�্যাকণ্ড জর়িত বযা উভয়ই। তযাই যেযার অক ি রবস্তযাকিি রদক� 

৩০  Foreign & Commonwealth Office, (2014) International 
Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual 
Violence in Conflict: Basic Standards of Best Practice on 
the Documentation of Sexual Violence as a Crime under 
International Law, London: Foreign & Commonwealth Office.

৩১   এই ে্যান্বকু�ি যিখ�িযা সমূ্পণর্ূকপ স্ী�যাি �কিকেন যে সশ  সংঘযাকত 
পুরুষ এবং যেকিিযাও যেৌন সরেংসতযাি রশ�যাি েয়। এই ধিকনি যক্করে, 
ে্যান্ব�ুটি the publication Preventing and Responding to Sexual 
and Domestic Violence against Men: A Guidance Note for 
Security Sector Institutions. Watson, C. Geneva: DCAF, 2014 
সুপযারিশ �কিকে। 

রবকশষ মকনযাকেযাগ যদওয়যা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্ েযা নযািী ও যমকয়কদি 
মকুখযামরুখ েওয়যাি ঝঁুর�ক� আিও বযার়িকয় যতযাকি, র�  পুরিশ 
অর�সযািকদি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ও ঝঁুর� দ্তরি �কি। 

তযােযা়িযা, সশ  সংঘযাকতি সমযারতি মযাকন VAWG-এি সমযারতি নয়। 
রবকশষজ্িযা েুকধেি পকি এবং ‘শযারন্ত’ি সময়�যাকি CR-VAWG- 
এি প্মযান নরথভুক্ত �কিকেন।
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র�েু গকবষণযা ইরঙ্গত �কিকে যে 
CR-VAWG সংঘযাকতি পযাচঁ বেি পকি িযাষ্ট্রীয় এবং অ-িযাষ্ট্রীয় 
সশ  যগযাষ্ী দ্যািযা অব্যােত িকয়কে, এি মকধ্ অরধ�যাংশ অপিযাধ 
িযাষ্ট্রীয় যসনযাকদি দ্যািযা সংঘটিত েকয়কে।
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সংঘযাত-পিবত  বযা শযারন্ত-রনময্াকণি যপ্ক্যাপকর যেযার অ  ও 
েযাি�যা অক ি (SALW) রবস্তযাি এবং এি অপব্বেযাকিি দ্যািযা 
CR-VAWG এি ঘরনযা ব্যাপ�ভযাকব প্ভযারবত যে্কে। উদযােিণ-
স্রূপ, সযারব্য়যাি গকবষণযায় আইরপরভি অপিযাধী েযািযা পূকব্ েুধে/
সযামরি� সংঘযাকত অংশ �কি রন (৮.৮%) তযাকদি তুিনযায় 
IPV-এি অপিযাধী েযািযা সযামরি� সংঘকষ্ অংশগ্েন �কিকে 
(২২.২%) তযাকদি যক্করে SALW ব্বেযাি �িযাি জন্ এ�টি 
বেৃত্ি প্স্তুরত প্দশ্ন �কিকে।
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৩২  See Swaine, Aisling (2018), Conflict-Related Violence 
Against Women: Transforming Transition, Cambridge: 
Cambridge University Press; Hossain, Naomi (2012), Security 
and the Pathways of Women’s Empowerment: Findings 
from a Thematic Synthesis of the Pathways of Women’s 
Empowerment Research, IDS Working Paper 406, Brighton: 
Institute of Development Studies.

৩৩  ,See Cohen, Dara Kay, Amelia Hoover Green and Elisabeth 
Jean Wood (2013), Wartime sexual violence: misconceptions, 
implications and ways forward, Special Report, Washington 
D.C.: US Institute for Peace. Also see: Aolain, Fionnuala 
Ni, and Eilish Rooney (2007),” Under enforcement and 
Intersectionality: Gendered Aspects of Transition for Women,” 
International Journal of Transitional Justice, Vol. 1, Issue 3, 
pp. 338–54 in Women’s Meaningful Participation in Negotiating 
Peace and the Implementation of Peace Agreements Report of 
the Expert (2018). Convened by UN Women in preparation 
for the UN Secretary-General’s report on Women and Peace 
and Security, New York, U.S.

৩৪  Gender and SALW in South East Europe (2016). South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control 
of Small Arms and Light Weapons (SEESAC). https://
www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_
publication_eng-web.pdf

দ্ -পরবত  পঞ্রকবকশ সর�োরী রদু্ধঞ্বরঞ্ত বো শোঞ্ন্ত েুঞ্তি 
স্োক্ষকরর মোি্যকম কবঞ্শরিোগ নোরীর কক্ষকত্র সঞ্িংসতো ব  িয় 
নো এবং প্রোয়ই সংঘষ্-পরবত  পঞ্রকবকশ তো বঞৃ্দ্ধ পোয়। ।

CEDAW �রমটিি সযাধযািণ সুপযারিশ ৩০

https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_publication_eng-web.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_publication_eng-web.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_publication_eng-web.pdf
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যবসযামরি� জনগকণি উপি েুকধেি প্ভযাব খুবই রভরত্� নযািী 
ও যমকয়কদি মতৃকদে েুধেকক্করেি অংশ েকয় ওকঠ �যািণ তযািযা 
অপেিকণি িক্্বস্তুকত পরিণত েয়, দ্সন্কদি যেৌন দযাস রেকসকব 
এবং  যসইসযাকথ তযাকদি জন্ িযান্নযা �িযা এবং �্যাম্প যথক� 
�্যাকম্প তযাকদি যবযাঝযা বেন �িযাি জন্ ব্বেযাি �িযা েয়।
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যেৌন সরেংসতযা এবং যশযাষকণি সযাকথ অসমনপুযারত�তযাি রশ�যাি 
েওয়যাি �যািকণ, নযািী এবং যমকয়িযা এইচআইরভ/এইিকসি মকতযা 
যেৌন সংরিযারমত যিযাকগি জন্ অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ ্এবং এই ধিকনি 
সরেংসতযাি �িস্রূপ প্যারন্ত�তযাি রশ�যাি েয়।

উপি , সশ  সংঘযাত এবং অন্যান্ মযানরব� সং�করি �কি 
যজযািপূব্� বযাস্তুচু্রত VAWG সে GBV-এি ঝঁুর� বযা়িযায়, রবকশষ 
�কি IPV।
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বযাস্তুচু্ত রশরবকি বসবযাস�যািী নযািী ও যমকয়িযা
সরেংসতযাি মকুখযামরুখ েকি পুরিশক� সযা়িযা রদকত েকব। এই ধিকনি 
পরিরস্রতকত, জি, খযাবযাি বযা এমনর� রয়কির অ্যাকসেকসি মকতযা 
দ্দনরন্ন প্কয়যাজনীয় রজরনসগুরি চযাওয়যা নযািী এবং যমকয়কদি জন্ 
রবপ ন� েকত পযাকি। বযাস্তুচু্রত রশরবকি  VAWG-এি প্রতররিয়যা 
(প্রতকিযাধ ও তদন্ত) জযানযাকনযাি জন্ পুরিশক� মযানরস� আঘযাত-
প্যাতি যসই সমস্ ব্রক্তকদি সযাকথ অংশীদযারিত্ব গক়ি তুিকত েকব েযািযা 
প্রতরনরধ যনতৃকত্বি মযাধ্কম সংগঠিত নযাও েকত পযাকি। পুরিকশি যে 
য�যান েস্তকক্কপি জন্ এই নতুন সযামযারজ� সম্পক�্ি ভঙ্গিুতযা এবং 
VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সুস্তযাি/
�ি্যাকণি জন্ এগুরি অথ্ �ী তযা ভযাকিযা ভযাকব বঝুকত েকব। 

৩৫  Women, War and Peace: The Independent Experts’ 
Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and 
Women’s Role in Peace-building (2002). Rehn, E., and 
Sirleaf, E.J. United Nations Development Fund for Women 
(UNIFEM).

৩৬  Interventions to Reduce Gender-based Violence in Humanitarian 
Settings (2019). Sexual Violence Research Institute and 
World Bank Group.

যেৌন সরেংসতযা গকবষণযা ইনর টিউকরি (‘SVRI’) মকত, এই 
ধিকনি অরনরচিত পরিরস্রতকত যেৌন সরেংসতযা প্যায়শই যবক়ি 
েযায়, বযাি্রববযাকেি েযাি বযা়িকত পযাকি এবং নযািী এবং যমকয়িযা 
যাইকরি সময়, আ কয়ি সময়, ট্যানরজর যদশগুরিকত এবং েখন 
তযািযা েুধে-রব স্ত পরিকবকশ বযার়ি র�কি আকস তখনসে তযাকদি 
েযারেযাি প্রতটি পে্যাকয় সরেংসতযাি জন্ অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ ্েয়।
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চ্যাকিঞ্জ থযা�যা সক্বিও, িযাষ্ট্রগুরি তযাকদি ভূখকণ্ড সশ  সংঘযাকতি 
সময় সংঘটিত যেৌন সরেংসতযা এবং VAWG-এি অন্যান্ ধিকণি 
সমস্ত অরভকেযাগ তদন্ত �িকত আন্তজ্যারত� আইন যমকন চিকত 
বযাধ্৷ েযাইকেযা�, বযাস্তবতযা েি যবরশিভযাগ িযাষ্ট্রগুরি VAWG-এি 
অন্যান্ সমস্ত ধিণ েযা দ্দরন� রভরত্কত ঘরকে এবং সযাম্প্ররত� 
অতীকত ঘকরকে যসগুরি বযাকদ CR-VAWG-এি পে্যাতি তদন্ত এবং 
রবচযাকিি জন্ সশ  সংঘযাত সংগ্যাম যথক� যবরিকয় আসকে। 

CR-VAWG-এি দযায়মরুক্ত যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্, এবং VAWG 
তদন্ত �িকত অক্ম বযা অরনচ্�ু িযাষ্ট্রগুরি যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ 
আন্তজ্যারত� সম্প্রদযায়, সযাধযািণত জযারতসংকঘি যনতৃকত্ব, সমযান্তিযাি 
অ-রবচযারি� তদন্ত পরিচযািনযা �িকত পযাকি বযা অপিযাধমিূ� 
তদকন্তি জন্ প্ েুক্ত িযাষ্ট্রক� সমথ্ন �িকত পযাকি। যে য�যান 
আন্তজ্যারত� তদন্তমিূ� ব্বস্যাি েস্তকক্কপি জন্ স্যানীয় সেযায়তযাি 
প্কয়যাজন েকব রবকশষ �কি জযাতীয় 
পুরিকশি দ্যািযা েখন তযািযা সংরলেষ্ট 
সরেংসতযায় জর়িত নযা েয়, েযা এই 
ধিকনি মযামিযাি জন্ আন্তজ্যারত� 
তদকন্ত যনতৃত্বদযান�যািী এবং �যাজ 
�কি এমন ব্রক্তকদি সযাকথ জর়িত 
েওয়যাি জন্ পুরিশ পরিচযাি�কদি 
ক্মতযা যথক� উপ�ৃত েকব। যেসব 
যক্করে দযায়ী িযাষ্ট্র আন্তজ্যারত� 
অপিযাধ আদযািকতি (ICC) যিযাম চুরক্তি স্যাক্ি�যািী, আইরসরসি 
মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘন তদন্ত �িযাি এখরতয়যাি িকয়কে েখন যসই 
িযাকষ্ট্রি জযাতীয় রবচযাি ব্বস্যা তযাি রনজস্ আচিণ �িকত অক্ম 
বযা অরনচ্�ু।

38

যেযাগ্ �ত্ৃপক্ রনরব্কশকষ, এই ে্যান্বকু� যদওয়যা রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
রনকদ্রশ�যা CR-VAWG-এি তদন্ত�যািী পুরিশগুরিি জন্ এ�টি 
উপেুক্ত যি�যাকিন্স �যািণ সশ  সংঘযাকতি পরিরস্রতকত এখযাকন 
আন্তজ্যারত� মযানবযারধ�যাি আইন এবং আন্তজ্যারত� মযানরব� আইন 
উভয়ই প্কেযাজ্ েকয়কে।

39

 এই ে্যান্বকু� প্স্তযারবত রিঙ্গ-সংকব-

৩৭ Ibid.
৩৮  See Art. 17(1) of the Rome Statute of the International 

Criminal Court U.N. Doc. A/CONF.183/9, July 17, 1998, 
37 I.L.M. 1002, 1030 (entered into force July 1, 2002) 
[hereinafter Rome Statute].

৩৯  আিও তকথ্ি জন্ সশ  সংঘকষ্ মযানবযারধ�যাকিি আন্তজ্যারত� আইরন 
সুিক্যা যদখুন (UNHCHR, 2011)।

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)
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দনশীি দক্তযাগুরি জযারতসংকঘি রনিযাপত্যা পরিষকদি আকদকশি 
যবসযামরি� রবকশষজ্কদি যক্করেও প্কেযাজ্ যেমন আন্তজ্যারত� তদন্ত 
�রমশন, �্যা -�যাইরন্ং রমশন এবং আন্তজ্যারত� মযানবযারধ�যাি 
আইন (IHRL) িঙ্ঘকনি অরভকেযাগ তদন্ত �িকত চযাইকে এমন 
অন্যান্ তদন্ত�যািী সংস্যা, আন্তজ্যারত� মযানরব� আইন (IHL) বযা 
আন্তজ্যারত� য�ৌজদযারি আইন, এবং তযাকদি বযাস্তব ও আইরন অন-ু
স যাকনি রভরত্কত সংকশযাধনমিূ� পদকক্কপি জন্ সুপযারিশ �কিকে।

এই ে্যান্বকু� প্চযারিত রিঙ্গ-সংকবদনশীি দক্তযাগুরি CR-VAWG 
তদকন্তি জন্ গুরুত্বপূণ ্স্ত , এমনর� েুকধেি মযাধ্ম রেসযাকব VAWG-এি 
ব্বেযাি �িযা েয়, উন্নয়নশীি প্েুরক্তি সযাকথ প্সঙ্গ পরিবরত্ত েয় 
এবং CR-VAWG-এি পকিযাক্ অপিযাধীিযা জবযাবরদরেতযা এ়িযাকত 
নতুন উপযায় খুকঁজ পযায়। প্রতটি পে্যাকয় VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনরচিত �িযাি 
রবষয়টি সব্দযা তদন্ত�যািী বযা প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি 
রনয়ন্ত্রকণ থযা�কব। VAWG-এি প্�ৃরতি উপি সশ  সংঘযাকতি যে 
মযারেযাগুরি িকয়কে, এি �যািণগুরি, �িযা�িগুরি এবং এটি �ীভযাকব 
নযািী ও যমকয়কদিক� রভন্ন এবং অসমভযাকব প্ভযারবত �কি যসগুরিি 
এ�টি দঢৃ় উপিরব্ধসে, পুরিশ এবং যবসযামরি� তদন্ত�যািীিযা তদন্ত-
মিূ� আকদকশ সকব্যাত্ম অবদযান িযাখকত পযাকি, তযাই সশ  সংঘযাকতি 
সমকয় দযায়মরুক্ত পযাওয়যা েযাকব নযা।

পরিকশকষ, মযানরব� সং�কর এই ে্যান্ব�ুটিি ব্বেযািক� আন্ততঃসংস্যা 
্যারন্ং �রমটিি মযানরব� যসটিংকস রিঙ্গ-রভরত্� সরেংস েস্ত-

যক্কপি রনকদ্রশ�যা, জরুিী পরিরস্রতকত যেৌন সরেংসতযা প্রতকিযাধ 
এবং প্রতররিয়যাি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযা (২০০৫) এি সযাকথ 
পরিপূি�ভযাকব যদখযা উরচত।

40

৪০  ১৯৯১ সযাকি জযারতসংঘ (UN) সযাধযািণ পরিষকদি যিকজযারিউশন 
৪৬/১৮২ দ্যািযা প্স্তুত�ৃত , ইটিোর-একজঞ্  টে্যোঞ্ন্ং �ঞ্মটি িল 
জযারতসংঘ ব্বস্যাি মকধ্ সবকেকয় দীঘ্স্োয়ী এবং সকব্ো  স্তকরর মোনঞ্ব� 
সমন্বয় ক�োরোম, েযা প্স্তুরত এবং প্রতররিয়যা প্কচষ্টযাি সমবিয় রনরচিত 
�িকত, নীরত প্ণয়ন এবং শরক্তশযািী মযানরব� পদকক্কপি জন্ অগ্যারধ-
�যাকিি রবষকয় এ�মত েওয়যাি জন্ ১৮টি জযারতসংঘ এবং অ-জযারত-
সংকঘি সংস্যাি রনব্যােী প্ধযানকদি এ�ররেত �কিকে। ইন্টযাি-একজরন্স স্যায়ী 
�রমটি যদখুন।

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো 
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )  
ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ (VAWG) এবং 
কজোরপব্ূ� স্োনেু্যঞ্ত জঞ্নত 
সঞ্িংসতোর  ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো 
ব্যঞ্তিকদর প্রঞ্ত প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 

দ্বর � রনিযাপত্যা পরিরস্রত রিমযাগত রব�রশত েকচ্, এবং আমিযা
অকন� অঞ্চকি দ্  যদখকত পযাই, র�েু নতুন, অকন�গুরি �কয়� 
বেি ধকি রবদ্মযান েযাি �কি বযাস্তুচু্ত মযানকুষি সংখ্যা বযা়িকে 
বযা অবশ্ই �মকে নযা। এটি  রনজস্ যদশ যথক� দ্ক ি �যািকণ 
পযারিকয় েযাওয়যাি �কি উদ্যাস্তুকদি  থযা�কত যদওয়যা যদশগুরিি 
পুরিশ এবং আইন প্কয়যাগ�যািী পরিকষবযাগুরিি জন্ চ্যাকিঞ্জ রনকয় 
আকস।

উদ্যাস্তুকদি মকতযা বরেিযাগত বযাস্তুচু্ত ব্রক্তসে বযাস্তুচু্ত মযানকুষি 
রনিযাপত্যা ও সুিক্যা আকয়যাজ� যদকশি দযারয়ত্ব েকয় েযায়। পুরিশ 
�ম�্ত্যা রেসযাকব, আপরন তযাকদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যাি জন্ 
আপনযাি দযারয়ত্ব যথক� মরুক্ত রদকত পযািকবন নযা �যািণ তযািযা 
UNHCR এি মকতযা আন্তজ্যারত� সংস্যা দ্যািযা পরিচযারিত শিণযাথ  
রশরবকিি মকধ্ আবধে থযা�কত পযাকি।

রবশযাি সংখ্যাি উদ্যাস্তুকদি  আগমন যেক�যান যদকশি  শিণযাথ কদি 
জন্ এবং স্যাগরত� সম্প্রদযায়ক� এ�টি �যাে্�ি পুরিরশং পরিকষবযা 
প্দযাকনি জন্ অসংখ্ চ্যাকিঞ্জ রনকয় আকস। এই ধিকনি এ�টি 
চ্যাকিঞ্জ বত্মযাকন বযাংিযাকদকশি �সেবযাজযাকি যদখযা রদকয়কে যেখযাকন 
প্যায় ৮৫৪৭৪০ যিযারেঙ্গযা শিণযাথ  িকয়কে েযািযা রময়যানমযাি যথক� 
সীমযান্ত যপরিকয় পযারিকয় একসকে এবং এখন বযাংিযাকদকশ ৩৪টি 
শিণযাথ  রশরবকি বসবযাস �িকে।

বযাংিযাকদশ পুরিশ এখন রবশযাি চ্যাকিকঞ্জি সম্খুীন, রবকশষ �কি 
থযানযা পে্যাকয় েযািযা এখন তযাকদি সীরমত সম্পদক� অকন� বেৃত্ি 
জনকগযাষ্ীি জন্ যমযাতযাকয়ন �িকত েকব। েরদও �সেবযাজযাি যজিযায় 
অরতরিক্ত পুরিশ যমযাতযাকয়ন �িযা েকয়কে, এই এিযা�যায় যে রবপুি 
সংখ্� মযানষু প্কবশ �কিকে তযাকদি সংখ্  তুিনযায় পুরিকশি 
সংখ্যা তুিনযামিূ�ভযাকব �ম। এখযাকন শুধুমযারে শিণযাথ ই নয় বিং 
বযাংিযাকদকশি বযাইকিি রবপুি সংখ্� দযাতযা সংস্যাি �ম ও িকয়কে।

রবপুি সংখ্� উদ্যাস্তু যেযা  �িযা এ�টি এিযা�যায় এ�জন পুরিশ 
য শন �মযান্যাি রেসযাকব, আপনযাি সীরমত সংস্যানগুরি এখন 
আিও প্সযারিত েকব, এবং েরদ আপনযাি �যাকে তযাকদি থযা�যাি 
সুরবধযা নযা থযাক� তকব য�বিমযারে আিও �ম কদি অনকুিযাধ �িযা 
এ�টি সেজ সমযাধযান নয়। এটি রবকশষ �কি েখন VAWG-এি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রিমবধ্মযান সংখ্যাক� 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_for_gender_based_violence_interventions_in_humanitarian_settings_english_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_for_gender_based_violence_interventions_in_humanitarian_settings_english_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_for_gender_based_violence_interventions_in_humanitarian_settings_english_.pdf
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সেযায়তযা �িযাি জন্ নযািী  �ম�্ত্যাকদি সংখ্যা বরৃধেি প্কয়যাজন 
েয়, েযা প্যায়শই সংঘষ্ এবং পিবত  সংঘকষ্ি পরিকবকশ যদখযা 
েযায়।

পযারিকয় েযাওয়যা সংরিযান্ত দ্ক ি �যািকণ, অকন� শিণযাথ  পরিবযাি 
নযািীকদি মযাকধ্কম পরিচযারিত েয় য�ননযা  তযাকদি স্যামী এবং/
অথবযা যেকিিযা সংঘযাকত রনেত েকয়কেন বযা এখনও তযািযা যে যদকশ 
জমে গ্েণ �কিকে  যসই যদকশ ি়িযাই �িকেন। নযািীকদি মযাকধ্কম 
পরিচযারিত পরিবযাকিি সংখ্যা যবশী েকি,  রবকশষ �কি রবরভন্ন 
সযাংসৃ্করত� যপ্ক্যাপকর, নযািী ও রশশুকদি দব্ুিতযা বযা়িযাকত পযাকি। 
যেটি ে্যান্বকু� পূকব্ই উকলেখ �িযা েকয়কে আপরন এবং আপনযাি 
�ম িযা যে সম্প্রদযায়গুরিকত যসবযা পরিকবশন �কিন, শিণযাথ  
এবং আপনযাি পুরিরশং যজিযাি মকধ্ বসবযাস�যািী অন্ য�যাকনযা 
রবকদশীসে যসই সম্প্রদযাকয়ি সযাংসৃ্করত� অবস্যা যবযাঝযাি যচষ্টযা �িযা 
খুবই জরুিী।

নশৃংসতযাি যে অরভজ্তযা �িযা এবং যসখযান যথক� পযািযাকত সক্ম 
েওয়যা রবরভন্ন ধিকনি অক্মতযাসে আিও যবরশ সংখ্� সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত েকত পযাকি, এবং তযাকদি যক্করে রবচযাি 
পরিকষবযাি  অ্যাকসেস রনরচিত �িযাি যক্করে আপরন এবং আপনযাি 
�ম িযা রবরভন্ন চ্যাকিকঞ্জি সম্খুীন েকত পযাকিন। 

সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো নোরী ও কমকয়রো করন প্রোসঞ্ঙ্গ� 
পঞ্রকষবোগুঞ্লকত অ্যোকক্সস �রকত পোকর তো ঞ্নঞ্চিত �রোর জন্য 
আরও ঞ্নকদ্ঞ্শনোর জন্য েতুথ্ অি্যোয়  প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ›, 
পঞ্চম অি্যোয়  তদন্ত› এবং অষ্টম অি্যোয়  সিোয়তো এবং 
সোিোর্য› কদখুন। 

রবপুি সংখ্� শিণযাথ ক� পুরিরশং �িযাি যক্করে আপরন এবং 
আপনযাি �ম িযা যে অন্যান্ রন্রিরখত চ্যাকিঞ্জগুরিি সম্খুীন 
েকত পযাকিন তযাি মকধ্ িকয়কে, র�  একতই সীমযাবধে নয়:

• ভযাষযাগত প্রতব �তযা;

•  �কিনরস� পিীক্�কদি মকতযা প্মযাণমিূ� পধেরতকত অ্যাকসেকসি 
অভযাব;

•  শিণযাথ  জনসংখ্যাি সংসৃ্করত এবং রতে্ সম্পক�্ সকচতনতযাি 
অভযাব;

•  উদ্যাস্তু নযািী ও যমকয়কদি তযাকদি অরধ�যাি সম্পক�্ সকচতনতযাি 
অভযাব;

•  শিণযাথ কদি তযাকদি অরধ�যাি পযাওয়যাি জন্ �ী ভযাকব ন্যায়রবচযাি 
এবং সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি অ্যাকসেস �িযা েযায় যস সম্পক�্ 
সকচতনতযাি অভযাব;

•  উদ্যাস্তুকদি প্রত আপনযাি স্যানীয় যেযা  সম্প্রদযাকয়ি মকধ্ উকত্-
জনযা বরৃধে;

•  এিযা�যায় সংগঠিত অপিযাধ চরি যবক়িকে েযািযা দব্ুিকদি যশযাষণ 
�িকত চযাইকে;

•  ‘ইউরন�ম’্ পরিকষবযাগুরিকত শিণযাথ  সম্প্রদযাকয়ি আস্যাি অভযাব, 
(উদযােিণ েি যিযারেঙ্গযা শিণযাথ িযা ইউরন�ম ্ পিযা �ম কদি 
তযাকদি রনজ যদকশি সরেংসতযা এবং নশৃংসতযাি সযাকথ েুক্ত �িকত 
পযাকি);

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি িক্যা �িকত 
এবং তদকন্তি অগ্গরতি জন্ প্মযাণ যপকত রচর� সযা সুরবধযাি 
এবং অন্যান্ সম্পকদি অভযাব।

শিণযাথ  সঙ্র পরিরস্রতকত এ�টি �যাে্�ি পুরিরশং পরিকষবযা প্দযাকনি 
চ্যাকিঞ্জগুরি স্পষ্ট। তকব এমন সুকেযাগগুরিও িকয়কে েযা আপনযাক� 

বক্স-
উদ্ো  বনোম অি্যন্তরীণ বো েু্যত ব্যঞ্তির ( ) এর সং ো

উদ্ো আইঞ্িঞ্প
উদ্যাস্তু েি তযাকদি যদকশি বযাইকিি এমন এ�জন ব্রক্ত েযাি 
রনপী়িন, সশ  সংঘযাত, সরেংসতযা বযা গুরুতি জন রনিযাপত্যাি 
�যািকণ তযাকদি জীবন, শযািীরি� অখণ্ডতযা বযা জকমেি যদকশ 
স্যাধীনতযাি জন্ গুরুতি হুমর�ি �যািকণ আন্তজ্যারত� সুিক্যাি 
প্কয়যাজন। রনজ যদকশ �ত্ৃপক্ তযাকদি িক্যা �িকত পযাকি নযা 
বযা �িকব নযা।

সূরে: A/AC 96/830 and the refugee protection mandate of 
UNHCR, in accordance with para 6 A (ii) of its Statute 
(General Assembly resolution 428 (V), annex).

ব্রক্ত বযা ব্রক্তকদি যগযাষ্ী েযািযা পযািযাকত বযাধ্ েকয়কে বযা 
তযাকদি বযার়িঘি বযা অভ্যাসগত বসবযাকসি স্যান ত্যাগ �িকত 
বযাধ্ েকয়কে, রবকশষ �কি সশ  সংঘযাকতি প্ভযাব, সযাধযািণ 
সরেংসতযাি পরিরস্রত, মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘকনি �কি বযা এ়িযাকত 
বযা প্যা�ৃরত� বযা মযানবসৃষ্ট দকুে্যাগ, এবং েযািযা আন্তজ্যারত�-
ভযাকব স্ী�ৃত িযাষ্ট্রীয় সীমযানযা অরতরিম �কিরন।

সূরে: A/AC 96/830 and the refugee protection mandate of 
UNHCR, in accordance with para 6 A (ii) of its Statute 
(General Assembly resolution 428 (V), annex).
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সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা উভকয়ি পযাশযাপযারশ আপনযাি এবং 
আপনযাি �ম কদি উপ�যাি �িযাি জন্ �যাকজ িযাগযাকত েকব। 

এই ধিকনি সুকেযাগগুরি স বত আন্তজ্যারত� সযােযাে্ সংস্যা এবং 
এনরজওগুরিি মযাধ্কম আসকত পযাকি েযািযা সযাধযািণত শিণযাথ  
রশরবকিি মকধ্ থযা�যা  শিণযাথ  এবং স্যানীয় যেযা  সম্প্রদযায় 
উভয়ক�ই সেযায়তযা প্দযান �কি। েখনই স ব এই সংস্যা এবং 
এনরজওগুরিি জন্ েযািযা �যাজ �িকে তযাকদি সযাকথ স্যানীয়ভযাকব 
জর়িত থযা�যাি জন্ আপনযাি �ম কদি উ সযারেত �িযা উরচত।

বযাস্তরব� অবস্যাি/মযাকঠি বযাস্তবতযাি সযাকথ সম্প�্ গক়ি যতযািযা 
আপনযাক� অন্কদি দ্যািযা বযাস্তবযারয়ত প্�ল্প এবং উকদ্যাকগি 
মযাধ্কম উদ্যাস্তু এবং স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ জর়িত েওয়যাি 
সুকেযাগ সৃরষ্ট �িকত পযাকি। আন্তজ্যারত� এবং জযাতীয় সংস্যাগুরিি 
সযাকথ সররিয়ভযাকব জর়িত থযা�যাি মযাধ্কম আপরন VAWG-এি 
সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সকব্যাত্ম স্যাকথ্ 
সেকেযারগতযা �িযাি উপযায়গুরি সনযাক্ত �িকত পযাকিন। সেকেযারগতযাি 
�কি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ অরতরিক্ত 
সুকেযাকগি য�ন্দ্র রবন্ ু(অ্যাকসেস পকয়ন্ট) দ্তরি �িযা যেকত পযাকি 
েযাকত এই প্ররিয়যাি সযাকথ জর়িত ব্রক্তকদি সযাকথ �থযা বকি তযািযা 
তযাকদি রবরুকধে ঘকর েযাওয়যা অপিযাকধি রিকপযার্ �িকত সক্ম েয়, 
উদযােিণস্রূপ, রচর� সযা ব্বস্যা, রশক্যা, অথ্ননরত� ক্মতযায়ন 
েযািযা তখন ন্যায়রবচযাি পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি পথরনকদ্শ� েকয় 
থযা�কত পযাকি।

সেকেযারগতযাি �কি �্যাকম্পি মকধ্ বযা �্যাকম্পি �যােযা�যারে পুরিশকদি 
থযা�যাি জন্ অরতরিক্ত সুরবধযা প্দযান �িযা েকত পযাকি। এ�টি 
উদযােিণ েি বযাংিযাকদকশি �সেবযাজযাকি দটুি শিণযাথ  রশরবকিি 
মকধ্ পুরিশ য শকন ‹নযািী সেযায়তযা যিস্ক  স্যাপন �িযা েকয়কে। 
এেযা়িযাও অনসুিণ �িযাি মকতযা আিও অকন� র�েু িকয়কে। 
ইউএনউইকমন দ্যািযা সমরথ্ত, এই সুরবধযাগুরি নযািী �ম�্ত্যাকদি 
জন্ আবযাসকনি ব্বস্যা �কিকে েযাকত তযািযা �্যাকম্পি মকধ্ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত, পুরিশ য শন �মযান্যাি 
এবং তদন্ত�যািীকদিও ২৪-ঘন্টযা যসবযা প্দযান �িকত সক্ম েয়।

জযাতীয় এবং আন্তজ্যারত� অংশীদযািকদি সযাকথ জর়িত েওয়যা 
শুধুমযারে স্যানীয়ভযাকব সম্প�্ এবং যেযাগযাকেযাকগি সুকেযাগই দ্তরি 
�িকব নযা, এটি আপনযাক� সম্প্রদযাকয়ি যে য�যান ধিকণি  প্চযাি 
�মসূ্রচি মযাধ্কম রবরভন্ন সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ সিযাসরি সমৃ্পক্ত 
েওয়যাি অন্যান্ উপযায়ও প্দযান �িকত পযাকি। অন্যান্ য �কেযা-
যাি এবং সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ রব যাস এবং আস্যা দ্তরি �িযাি সযাকথ 

সযাকথ �ীভযাকব অংশীদযাি সংস্যাগুরি এক� অপিক� সমথ্ন �িকত 
পযাকি এবং  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সমথ্ন 
�িকতও এ�ররেত েকত পযাকি যসই সম্পক�্ আপরন সকচতনতযা 
বযা়িযাকত পযাকিন। যশষ পে্ন্ত স্যানীয় জনগকণি মকধ্ আস্যা ও 
রব যাস স্যাপন �িযা আপনযাক� এবং আপনযাি �ম কদি অন্যান্ 
অপিযাধ সংঘটিত েওয়যাি রবষকয় তথ্ এবং যগযাপন সংবযাদ সংগ্ে 
�িকত এবং অপিযাধ প্রতকিযাকধ সকচতনতযা বরৃধেি সুকেযাগ প্দযান 
�িকত সক্ম �িকব।

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)
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সিকরোঞ্গতোমলূ� �োজ এবং স দোয় সম্পঞ্�্ত সমোিোন 
সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য তৃতীয় অি্যোয়তঃ প্রঞ্তকরোি›, ষষ্ 
অি্যোয়  ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো›, এবং সপ্তম অি্যোয়  সিোয়তো 
এবং সোিোর্য  কদখুন। 

দ্ক র ঞ্ব�ঞ্শত প্র�ৃঞ্তর সোকথ
তদন্তক� অঞ্িকরোঞ্জত (কমলোকনো) 
�রো
CR-VAWG তদন্ত �িযা, রবকশষ �কি েখন এটি সংঘকষ্ সশ  
অনঘুর�কদি দ্যািযা সংঘটিত �যাজগুরিক� জর়িত �কি, েুকধে VAWG 
�ীভযাকব ব্বেযাি �িযা েয় যস সম্পক�্ গভীি ধযািণযা  প্কয়যাজন। 
পুরিকশি মকুখযামরুখ েওয়যা চ্যাকিঞ্জ সক্বিও, CR-VAWG-যত এ�টি 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি তদকন্তি জন্ এই ধিকনি সরেংসতযাি সযাকথ 
সম্পর�্ত রবসৃ্তত যপ্ক্যাপর প্মযাণগুরিি এ�টি রনরব়ি রবকলেষণ 
�িযাি জন্ উকলেখকেযাগ্ দক্তযাি প্কয়যাজন েকব –েযা স্পষ্ট �কি যে 
যেৌন সরেংসতযা েুকধেি সময় সংঘটিত অন্যান্ ‘মিূ’ অপিযাকধি 
যক্করে রনে� ‘ঘরনযামিূ�’ বযা ‘সুরবধযাবযাদী’ ঘরনযাি পরিবকত্ 
সংগঠিত েুধে প্কচষ্টযাি এ�টি অরবকচ্দ্ অংশ।
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স্কযাউরও এন্ য রি (২০০৯) (Sácouto and Cleary, 2009), 
েুরক্ত যদরখকয়কেন যে সশ  সংঘযাকত যেৌন সরেংসতযা প্যায়শই 

৪১  SáCouto, Susana and Katherine Cleary. Importance of 
Effective Investigation of Sexual Violence and Gender-Based 
Crimes at the International Criminal Court.  American University 
Journal of Gender, Social Policy & the Law. 17, no. 2 
(2009): 337-359. Also see Kelly Dawn Askin, Prosecuting 
Gender Crimes Committed in Darfur: Holding Leaders 
Accountable for Sexual Violence, in GENOCIDE IN DARFUR 
141, 144 (Samuel Totten et al. eds., 2006).

রনকময্ােভযাকব উ সযারেত বযা সে্ �িযা েয়, এমনর� সি�যািীভযাকব 
অনকুমযারদত নযা েকিও।
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 তযািযা আিও যেযাগ �কিকেন যে, েরদ
সময়মকতযা তদন্ত নযা �িযা েয় বযা শযারস্ত নযা যদওয়যা েয়, তযােকি 
যেৌন সরেংসতযা বযা়িকত পযাকি এবং এরযা েুকধেি য�ন্দ্রীয় মযাধ্ম 
েকয় উঠকত পযাকি।

উদযােিণস্রূপ, িযাইকবরিয়যায় িযাবিএুইচও (২০০৫) পরিচযারিত 
যেৌন CR-VAWG এি উপি এ�টি গকবষণযা
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 প্রতকবদকন বিযা
েকয়কে যে ১২১৬ অংশগ্েণ�যািীকদি মকধ্ ৯৫% GBV-এি 
য�যাকনযা নযা য�যাকনযা ধিকণি অরভজ্তযা অজ্ন �কিরেি েযাি মকধ্ 
৭৩.৯% উত্িদযাতযা েুকধেি সময় ধষ্কণি রশ�যাি েকয়রেি এবং 
১৩.০% সংঘকষ্ি পকি ধষ্কণি রশ�যাি েকয়রেি।
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 সংঘযাত-পিব-
ত  সমকয়ি প্যাথরম� বেিগুরিকত অপিযাধীিযা প্ধযানত প্যাক্তন 
যেযাধেযা রেি। ২০০৭ সযাকি, িযাইকবরিয়যা জযাতীয় পুরিকশ রিকপযার্ 
�িযা মযামিযাি ৪৬% রেি ১৮ বেকিি �ম বয়সী রশশুকদি দ্যািযা 
দযারখি �িযা। এেযা়িযাও, ২০০৭ সযাকি, রিকপযার্ �িযা ৫,০০০ সুিক্যা 
মযামিযাি ৩৮% রেি GBV প্�ৃরতি এবং ২০০৮-এি প্থম রতন 
মযাকস, ১,৩৯৫টি মযামিযা রিকপযার্ �িযা েকয়রেি েযাি মকধ্ ৩৪% 
GBV সম্পর�্ত।
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 ২০০৮ সযাকিি যসক ি যথক� নকভ ি পে্ন্ত 
নরথভুক্ত অন্যান্ যেৌন অপিযাকধি মযামিযাি মকধ্ ধষ্ণ প্থম 
স্যাকন িকয়কে।
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৪২ Ibid.
৪৩  Report on Sexual Gender based Violence and Health Facility 

Needs Assessment (Lofa, Nimba, Grand Gedeh and Grand 
Bassa counties) in Liberia (2005). Omanyondo, M.O. for 
the World Health Organisation.

৪৪  GBV প্রতকিযাধ ও প্রতররিয়যা জযানযাকত সি�যাি/জযারতসংকঘি যেৌথ �মসূ্-
রচ (জনু ১৩, ২০০৮)। দরক্ণ আর �যায় ইউএন উইকমকনি যিপুটি 
রিরজওনযাি যপ্যাগ্যাম রিকি ি িযাতঃ সযারদ� দ্সয়দ এই রবষয়টি যশয়যাি 
�কিকেন।

৪৫ Ibid.
৪৬  ২০০৮ সযাকিি যসক ি, অক যাবি, নকভ ি মযাকস  িযাইকবরিয়যায়  

সংঘটিত যেৌন অপিযাধ (UNPOL-রিকস ি ২০০৮)। দরক্ণ আর �যায় 
ইউএন উইকমকনি যিপুটি রিরজওনযাি যপ্যাগ্যাম রিকি ি িযাতঃ সযারদ� দ্সয়দ 
এই রবষয়টি যশয়যাি �কিকেন।

UNAMID/Albert González Farran এি েরব যসৌজকন্ 

  ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো বো G V  
ব ক�োনও ক্ষঞ্ত�োর� �োকজর জন্য এ�টি 
ব্যোপ� পঞ্রিোষো িোরণো রো নোরী এবং 

পরুুকষর মকি্য সোমোঞ্জ�িোকব ঞ্েঞ্ ত (ঞ্লঙ্গ) 
পোথ্ক�্যর উপর ঞ্িঞ্তি �কর এ�জন ব্যঞ্তির 
ই োর ঞ্বরুকদ্ধ সংঘটিত িয়। ঞ্নঞ্দ্ষ্ট িরকনর 
G V-এর প্র�ৃঞ্ত এবং ব্যোঞ্প্ত ঞ্বঞ্ি  সংসৃ্ঞ্ত, 

কদশ এবং অঞ্চকল পঞ্রবঞ্ত্ত িয়।
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বক্স 
মোক�র বোস্তবতো 

শুধুমযারে রভএির উরজ-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ এ�টি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা  ব্রক্ত-য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ প্দযাকনি যক্করেই নয়, 
বিং এ�টি অপিযাধীক� য�ন্দ্র �কি তদকন্তি রদক� মকনযারনকবশ �িযাি যক্করেও 
উদ্যাস্তু/আভ্ন্তিীণ বযাস্তুচু্ত ব্রক্ত (IDP) রশরবি এবং তযাি আকশপযাকশ �মি্ত 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি সযামকন চ্যাকিঞ্জগুরি রবশযাি েকত পযাকি। রবচযাি প্ররিয়যা জকু়ি 
সীরমত সম্পকদি �কি সবকচকয় গুরুতি অপিযাধ অগ্যারধ�যাি যপকত পযাকি, েরদও 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি জন্ মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) জযাতীয় 
আইকনি রভরত্কত �ম গুরুতি অপিযাধ েীকশকব গণ্ েকি এি প্ভযাব পিবত  
ঘরনযাগুরিি মকতযাই রব ংসী েকত পযাকি।।

এই ধিকনি পরিরস্রতকত দরৃষ্ট অবশ্ই সমস্ত ধিকণি সরেংসতযা এবং/অথবযা রনে্যাতন যথক� সরেংসতযাি রশ�যাি /যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
সুিক্যা এবং যসই সযাকথ যসই সযাকথ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা সযাক্ী েকত পযাকি এমন য�যানও রশশুি সুিক্যাি রদক� রনবধে 
েওয়যা উরচত। এখযাকনই অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীি সযাকথ সেকেযারগতযা শুধুমযারে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ই 
নয় বিং পুরিকশি রনকজকদি জন্ও প্�ৃত সুরবধযা আনকত পযাকি, সীরমত সংস্যাকনি মযাকধ্কম তদন্ত�যািীক� অপিযাধীক� য�ন্দ্রীভূত 
�িকত সক্ম �িযাি মযাধ্কম।

পুরিশ এবং অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি মকধ্ স্যানীয়ভযাকব সম্প�্ গক়ি যতযািযাি রবষয়টি সমস্ত এিযা�যায় েওয়যা উরচত, 
রবকশষভযাকব উদ্যাস্তু/আইরিরপ রশরবিগুরিি মকধ্ এবং আকশপযাকশ প্যাসরঙ্গ� এিযা�যায় যেখযাকন মযানকুষি সযােযাকে্ি প্কয়যাজকনি তুিনযায় 
পরিকষবযাগুরি েকথষ্ট পরিমযাণ থযাক�৷ সীরমত সম্পকদি সবকচকয় �যাে্�ি ব্বেযাি রনরচিত �িকত, অংশীদযারিকত্ব �যাজ ইরতবযাচ� 
�িযা�ি প্দযান �িযাি জন্ পরিরচত। এই ধিকনি �যাকজি অনশুীিনগুরিও এরযাও রনরচিত �কি যে যেযাগযাকেযাকগি িযাইনগুরি স্যাপন 
�িযা েকয়কে এবং এই প্ররিয়যায় জর়িত রবরভন্ন সংস্যা রম  বযা অবমিূ্যায়ন�যািী বযাত্যাগুরি এর়িকয় চিকে।

এই ধিকনি সম্প�্ প্কত্ক�ি মকুখযামরুখ েওয়যা চ্যাকিঞ্জগুরিি এ�টি রবসৃ্তত উপিরব্ধ দ্তরি �িকত সযােযাে্ �কি এবং এি �কি 
রবরভন্ন সংস্যাি মকধ্ রব যাস এবং আস্যা দ্তরি �কি েযা শুধুমযারে সমগ্ মযানরব� প্রতররিয়যা জযানযাকনযাক� সেযায়তযা �িকত পযাকি। 
এটি েুরক্ত যদওয়যা যেকত পযাকি যে শিণযাথ  রশরবকি এবং এি আকশপযাকশ �মি্ত পুরিশিযা VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ সমথ্ন এবং সেযায়তযা যদওয়যাি যক্করে এ�টি সুরবধযাি মকধ্ িকয়কে �যািণ প্চুি সংখ্� আন্তজ্যারত� 
সযােযাে্ সংস্যা এবং এনরজওগুরি প্যায়শই এই ধিকনি পরিরস্রতি সযাকথ েুক্ত থযাক�। েযািযা রচর� সযা সুরবধযা প্দযান �কি তযাকদি 
পকক্ রচর� সযা বযা রনিযাপদ জযায়গযাি প্কয়যাজন এমন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযােযাে্ �িকত সক্ম েকত পযাকি 
এমন এ� পরিকবকশ যেখযাকন পুরিকশি সযাকথ �থযা বিযা েযায়, অথবযা, উপিব্ধ দক্তযাি উপি রনভ্ি �কি, স্যান পরিবত্ন নযা �কি 
বযা খুব যবরশ দকূি মণ নযা �কিই িযাক্তযারি পিীক্যা �িযাকনযা েকব। সম্প্রদযায় বযা নযািীি ক্মতযায়কনি জন্ �যাজ �িযা সংস্যাগুরি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ �থযা বিযাি অনমুরত রদকত রদকত পযাকি বিং তযাকদি এমন এ�টি থযানযায় েযারজিযা 
রদকত েকব েযা সরেংসতযাি রশ�যাি বযা ব নযাও েকত পযাকি। এখযাকন গুরুত্বপূণ ্রবষয় েি পুরিশ �ম�্ত্যাকদি স যাব্ অংশীদযািকদি 
সযাকথ জর়িত েওয়যাি জন্ সররিয় েকত েকব েযাকত রনরচিত �িযা েযায় যে সেকেযারগতযা �ীভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি উপ�যাি �িকত পযাকি।

ঞ্বকবেনো �রোর জন্য এ�টি বোস্তব উদোিরণ

আকমনযা তযাি ৩ যেযার বযাচ্চযা রনকয় রময়যানমযাি যথক� পযারিকয় একসকেন এবং �সেবযাজযাকিি এ�টি শিণযাথ  রশরবকি বসরত স্যাপন 
�কি রতনই তযাি পরিবযাকিি এ�মযারে প্ধযান। িযাখযাইন িযাকজ্ তযাকদি গ্যাকম েযামিযাি সময় তযাকদি বযার়ি পুর়িকয় যদওয়যা আর�যাকত 
রগকয় তযাি স্যামী মযািযা েযান। আকমনযাক�ই এখন তযাি পরিবযাকিি ভিণ যপযাষকণি দযারয়ত্ব  বেন �িকত েকচ্ রবধযায় তযাি সন্তযানকদি 
ভিণ যপযাষকণি জন্ খযাবযাি ও পযানীয় পযাওয়যাি আশযায় প্রতরদন সযােযাে্�যািী রবতিণ য�কন্দ্র েযান। আজ রবক�কিি যশষ রদক�, 
স�িভযাকব চযাি ও পযারন যপকয় আকমনযা �্যাকম্পি মকধ্ তযাি আ য় রশরবকি র�িরেকিন, তখন তযাি ওপি েযামিযা েয় এবং তযাি 
বেন �িযা খযাবযাি ও পযারন চুরি েকয় েযায়।

এ�টি যিযারেঙ্গযা পরিবযাি যদকখ যে আকমনযা �যাপ়ি পক়ি মযাটিকত পক়ি আকে। রতরন দশৃ্ত রবপে্স্ত এবং খুব ব্রথত রেি। তযািযা 
তযাক� ইউএনউইকমন যসন্টযাকি রনকয় েযায় যেখযাকন তযাক� রচর� সযাি জন্ সেযায়তযা প্দযান �িযা েকয়কে। ইউএনউইকমন �ম িযা 
ঘরনযাটি পুরিশক� জযারনকয়কেন।

েরব য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি (বযাংিযাকদশ) এি যসৌজকন্
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সংঘযাত-সম্পর�্ত যেৌন সরেংসতযাি রবষকয় তযাকদি প্রতকবদকন
(এস/২০১৭/২৪৯), জযারতসংকঘি মেযাসরচব ‘সংঘযাত-সম্প-
র�্ত যেৌন সরেংসতযা’ শব্দটিক� সংজ্যারয়ত �কিকেন ধষ্ণ, যেৌন 
দযাসত্ব, যজযািপূব্� পরততযাবরৃত্, যজযািপূব্� গভ্ধযািণ, যজযািপূব্� 
গভ্পযাত, যজযািপূব্� ব ্যা�িণ, যজযািপূব্� রববযাে, এবং নযািী, 
পুরুষ, যমকয় বযা যেকিকদি রবরুকধে সংঘটিত তুিনীয় আ�ষ্ণ 
জরনত যেৌন সরেংসতযাি অন্ য�যাকনযা রূপ/ধিণ েযা প্ত্ক্ বযা 
পকিযাক্ভযাকব এ�টি সংঘযাকতি সযাকথ েুক্ত রবষয়ক� যবযাঝযাকত।
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প্রতকবদকন যেযাগ �িযা েকয়কে যে এই সংকেযাগটি  অপিযাধীি 
যপ্যা�যাইি (প্যায়শই এ�টি িযাষ্ট্রীয় বযা অ-িযাষ্ট্রীয় সশ  যগযাষ্ীি 

৪৭  Report of the Secretary-General on conflict-related sexual 
violence (2017). UN Doc S/2017/249.

সযাকথ েুক্ত, এ�টি সন্ত্রযাসী সত্যা বযা যনরওয়যা�্সে), সরেংসতযাি  
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ব্রক্তি যপ্যা�যাইি (রেরন প্যায়শই 
এ�জন প্�ৃত বযা রনে্যারতত িযাজননরত�, জযারতগত বযা ধম য় 
সংখ্যািঘুকদি অনভূুত সদস্, অথবযা প্�ৃত বযা অনভূুত যেৌন 
অরভমখুীতযা এবং রিঙ্গ পরিচকয়ি রভরত্কত িক্্বস্তু �িযা েকয়কে), 
দযায়মরুক্তি পিকবশ (েযা সযাধযািণত িযাকষ্ট্রি পতকনি সযাকথ 
জর়িত), আন্ততঃসীমযান্ত পরিণরত (যেমন ব্রক্তকদি স্যানচু্রত বযা 
পযাচযাি) এবং/অথবযা েুধেরবিরত চুরক্তি রবধযান িঙ্ঘন এি রবষয় 
স্পষ্ট �কিকে। শব্দটি যেৌন সরেংসতযা/যশযাষকণি উকদেকশ্ সংঘযাকতি 
পরিরস্রতকত প্রত রতবধে ব্রক্তকদি পযাচযািক�ও অন্তভ্ুক্ত �িকে।
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সংঘযাকতি রিমরব�যাশমযান প্�ৃরত এবং সশ  অনঘুর�কদি দ্যািযা

৪৮ Ibid.

ইউএন উইকমন যসন্টযাকি যপৌকঁে, আপরন প্রতষ্যা �কিন যে আকমনযাক� েযাসপযাতযাকি রনকয় েযাওয়যা েকয়কে এবং রতরন ৩টি যেযার বযাচ্চযাি 
মযা েযািযা বত্মযাকন তযাি সযাকথ যনই। আপরন যসই পরিবযাকিি সযাকথ যদখযা �কিন েযািযা আকমনযাক� খুকঁজ যপকয়রেকিন এবং তযাকদি যসই 
এিযা�যায় রনকয় েযায় যেখযাকন আকমনযাক� পযাওয়যা রগকয়রেি। এিযা�যাি চযািপযাকশ অকন� যিযা� ঘুকি যব়িযাকচ্ এবং আপরন আকশপযাকশি 
প্যাথরম� পিীক্যায় িক্্ �কিকেন যে এিযা�যাটি খুব �ম আকিযার�ত র�  যবশ �কয়�টি শিণযাথ  পরিবযাকিি সদস্িযা এই রবষয়টি 
উকপক্যা �কিকে। আপরন আিও িক্্ �রুন যে তুিনযামিূ�ভযাকব অল্প দিূকত্বি মকধ্ রয়কির এবং েযাত যধযায়যাি সুরবধযা িকয়কে।

আপনোর অঞ্বলক  অগ্রোঞ্ি�োর ঞ্�  – সরেংসতযাি রশ�যাি এবং তযাি ৩ যেযার বযাচ্চযাকদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা এবং এ�টি ঝঁুর� 
মিূ্যায়ন প্ররিয়যা সিযাসরি শুরু �িযা দি�যাি।

আপঞ্ন ক�োন অপরোি (গুঞ্ল) কমো�োকবলো �রকত পোকরন  – যেৌন রনপী়িন (অব্বস্যাপনযায় �যাপ়ি প়িযা অবস্যায় পযাওয়যা), 
িযা�যারত, চুরি।

প্রোথঞ্ম� পর্োকয় �য়টি অপরোকির দশৃ্য আকছ - যেখযাকন আকমনযাক� পযাওয়যা যগকে, যস রনকজই এ�টি অপিযাকধি দশৃ্, যেখযাকন 
অপিযাধ ঘকরকে, নযা েকি তযাক� য�যাথযায় পযাওয়যা যগকে। অন্িযা যসখযাকন থযা�কত পযাকি যেখযাকন তযাক� ইউএনউইকমন যসন্টযাকি িযাখযা 
েকয়রেি এবং যে য�যানও গযার়ি তযাক� েযাসপযাতযাকি রনকয় রগকয়রেি, েরদ য�যানও অ  ব্বেযাি �িযা েয় তকব অক ি অবস্যান 
অপিযাকধি দশৃ্ েকত পযাকি।

ঞ্� প্রমোণ পোওয়ো করকত পোকর - সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা সযাক্্; সযাক্্ প্মযাকনি স যাব্তযা যে য�উ েয়ত আরিমণটি রনকজ 
যদকখকেন বযা �যাউক� সকন্েজন�ভযাকব �যাজ �িকত যদকখকেন বযা ঘরনযাস্ি যথক� পযািযাকত যদকখকেন, উদযােিণস্রূপ, রয়কির বযা 
ওয়যারশং সুরবধযায় উপরস্ত যিযাক�িযা র�েু সযাক্ী েকত পযাকি; রচর� সযা এবং/অথবযা �কিনরস� প্মযাণ, যিযারেঙ্গযা পরিবযাকিি প্থম/
প্যাথরম� অরভকেযাকগি প্মযাণ েযািযা তযাক� এবং জযারতসংকঘি নযািী �ম কদি খুকঁজ যপকয়কে; র�েু স যাব্ প্মযাণ েকত পযাকি, র�েুই 
েযা়ি যদওয়যা উরচত নয়.

আপঞ্ন ঞ্�িোকব ক�োন স োব্য প্রমোণ সরুঞ্ক্ষত এবং সংরক্ষণ �রকত রোক ন  - আকমনযাক� যেখযাকন পযাওয়যা রগকয়রেি যসই 
জযায়গযাটিক� সুিরক্ত �রুন, এটি �িযা যেকত পযাকি এ�জন সে�ম ক� যসখযাকন িযাখযাি মযাধ্কম েযাকত  য�উ যসখযাকন প্কবশ নযা 
�িকত পযাকি, েরদ স ব েয় পুরিশ বযা অন্ য�যানও যরপ বযা দর়ি ব্বেযাি �িযাি মযাকধ্কম এটি �িযা যেকত পযাকি েযাকত মযানব 
সম্পকদি সংখ্যা �রমকয় এ� জকন আনযা েযায়। 

যসখযাকন যে সযাক্ীই পযাওয়যা েযা� নযা য�ন  তযা সংিক্ণ �রুন, নূ্ নতম রেসযাকব তযাকদি �যাকে �ী তথ্ থযা�কত পযাকি এবং 
প্কয়যাজন েকি পকি �ীভযাকব তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযা যেকত পযাকি তযাি সংরক্তি রববিণ রনন। উভয়ই সম্প্রদযায়ক� আ স্ত 
�িকত এবং সযাক্ীকদি খুকঁজ যবি �িযাি পযাশযাপযারশ এ�ই ধিকনি অপিযাধ সংঘটিত েওয়যা প্রতকিযাধ �িযাি জন্ এিযা�যায় এবং 
রয়কিকরি আকশপযাকশ পুরিশ রেি এবং যধযায়যাি সুরবধযা রবকবচনযা �রুন, ।

উপকিি দশৃ্টি য�যাস্ ইন্টযািন্যাশনযাি রিরমকরি দ্যািযা সিবিযাে �িযা েকয়কে এবং যজকনশুকন য�যাকনযা বযাস্তব ঘরনযা বযা ব্রক্তি 
উপি রভরত্ �কি দ্তরি �িযা েয়রন। 
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CR-VAWG-এি ব্বেযাকিি সযাকথ খযাপ খযাইকয় যনওয়যাি এ�টি 
উপযায় রেসযাকব, জযারতসংকঘি মেযাসরচব ২০০৭ সযাকি সংঘযাকতি 
যনরওয়যাক�্ যেৌন সরেংসতযাি রবরুকধে জযারতসংকঘি ব্বস্যাি মকধ্ 
(রসক ম-ব্যাপী) যেৌথ উকদ্যাকগি রেসযাকব দ্ -সম্পর�্ত যেৌন 
সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় রবরচ্ন্ন প্রতকিযাধ এবং প্রতররিয়যা প্কচষ্টযাক� 
স্ী�যাি �কি অন্কদি মকধ্ জ্যান-বরৃধে এবং সমবিয় ব্বস্যা 
সম্পক�্ রনকদ্শনযা প্দযাকনি জন্ জযারতসংকঘি �যাে্রিম (অ্যা�শন) 
প্রতষ্যা �কিন। তযািপি যথক�, জযারতসংকঘি ব্বস্যাসে রিপযার্কমন্ট 
অ� রপস অপযাকিশনস (রিরপও), ওএইচরসএইচআি, ইউএ-
নউইকমন এবং ইউএনরিরপ রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ 
উপ�যািী রসআি-রভএির উরজ তদন্ত �িযাি সময় যশখযা পযাঠ এবং 
ভযাি অনশুীিনগুরিক� নরথভুক্ত �িকে। আিও র�েু সযাম্প্ররত� 
উদযােিণ রনক্ অন্তভ্ুক্ত:

•  সরেংসতযাি রশ�যাি/সযাক্ীকদি 
পেন্মত এ�জন নযািী  বযা 
পুরুষ তদন্ত�যািী এবং/অথবযা 
যদযাভযাষীি সযাকথ �থযা বিযাি 
অরধ�যাি প্দযান �িযা এ�টি 
ভযাি অনশুীিন। সুতিযাং, 
রম  রিঙ্গ তদন্ত দি আদশ্। 
রম  দিগুরি রবকশষভযাকব যসই 
যক্করে �যাে্�ি যেখযাকন মধ্-
স্তযা�যািী েকি এ�জন পুরুষ;

•  সযাক্যাত�যাকিি জন্ সরেংস-
তযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পেকন্ি রবষকয় এবং তযািযা 
পুরুষকদি সযাকথ �থযা বিকত য�মন অনভুব �কি এই রবষকয়ি 
অনমুযানগুরি  এ়িযাকনযা উরচত;

•  স্যানীয় এবং আন্তজ্যারত� সংস্যাগুরিি সযাকথ �যাকজি সম্প�্ 
গক়ি যতযািযা । যে স�ি প্রতষ্যান জরুিী রচর� সযা পরিকষবযা 
প্দযান �কি তযাকদি অগ্যারধ�যাি রেসযাকব যদখযা উরচত। উদযােিণ 
স্রূপ, CR-VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি শনযাক্ত�িণ এবং তযাকদি সেযায়তযা �িযাি যক্করে প্ধযান 
অংশীদযাি েকত যদখযা যগকে ি িস উইদযাউর বি্যািস নযাকমি 
সংস্যাটিক�;

•  অনসু যানমিূ� ‹�িযা�ি’- েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তি রব�ল্পগুরিক� সীরমত �িকব০ এি উপি অরতরিক্ত দরৃষ্ট 
রনবধে নযা �কি রব�ল্পগুরি প্দযাকনি উপি দরৃষ্ট রনবধে �রুন 
েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি অংশগ্েণ অথ্বে 
েয়;

•  তদকন্তি জন্ আন্ততঃরবভযাগীয় দরৃষ্টক�যাণ গুরুত্বপূণ।্ উদযােিণস্রূপ, 
বয়স্ক নযািীকদি েত্যাি উকদেশ্গুরি তদন্ত�যািীকদি দ্যািযা সেকজই 
উকপক্যা �িযা েকত পযাকি েখন প্�ৃতপকক্ তযািযা ইচ্যা�ৃতভযাকব 
সশ  অনঘুর�কদি িক্্বস্তুকত পরিণত েয় েযািযা সম্প্রদযাকয়ি 
ইরতেযাস মকুে য�িযাি যচষ্টযা �কি;

•  CR-VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
সনযাক্ত �িযাি অথ্ েি তযািযা যে সরেংসতযাি রশ�যাি েকয়রেি 
তযাি আইরন প্ভযাব সম্পক�্ তযািযা সকচতন। র�েু যক্করে, নযািীিযা 
সকচতন রেি নযা যে তযাকদি রবরুকধে সংঘটিত �যাজগুরি যেৌন 
সরেংসতযা গঠন �কি;

•  ধষ্ণ প্মযাকণি জন্ দ্জরব� প্মযাকণি উপি অরতরিক্ত রনভ্িতযা 
রবপিীতমখুী েকত পযাকি। প্যাসরঙ্গ� তথ্ ভযািভযাকব এবং সম্প-
যদি সযাকথ সংগ্ে �িযা এ�টি �যাে্�ি তদকন্তি জন্ প্কয়যাজনীয় 
উপযাদযানগুরিক� সমথ্ন �িকত পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, CR-
VAWG-এি অরভকেযাকগি তদন্ত�যািী জযারতসংকঘি রবকশষজ্িযা 
VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ 
সযাক্যাত�যাকি ব্বহৃত সযামরি� েযানবযােকনি প্�যাি এবং সশ  
অনঘুর�কদি পরিধযান �িযা ইউরন�কমি্ রববিকণি যি�যাকিন্স 
নরথ প্দযাকন সেযায়তযা েকয়কে েযা সযাক্্ সমথ্ন�যািী পরিরস্রতগত 
প্মযাণ দ্তরি �িকত সেযায়তযা �কি;

•  অনঘুর�কদি রবসৃ্তত পরিসকিি সযাকথ অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযা 
এ�টি দক্তযাি যসর েযা দীঘ্কময়যাদী রবরনকয়যাকগি যেযাগ্, রবকশষ 
�কি স্যানীয় এবং আন্তজ্যারত� অনঘুর�কদি মযানরব� সেযায়তযা 
প্দযান �কি;

•  র�েু মযানরব� পরিরস্রত বযা সঙ্র নযািী, পুরুষ, যমকয় এবং 
যেকিকদি পযাশযাপযারশ সংখ্যািঘু যগযাষ্ীসে রবরভন্ন ব্রক্ত বযা জন-
সংখ্যাি উপি যে প্ভযাব য�িকত পযাকি তযা যমযা�যাকবিযা �কি 
এমন এ�টি রবকলেষকণ অবদযান যিকখ তদন্তক� শরক্তশযািী �িযাি 
জন্ এ�টি রিঙ্গ রবকলেষণ রনরচিত �রুন। এই রিঙ্গ সংকবদনশীি 
রবকলেষণ প্কয়যাজন সনযাক্ত�িকণ অবদযান িযাখকত পযাকি এবং এি 

েরব UNMIL/ররিক যা�যাি েযািরভগ (িযাইকবরিয়যা) এি যসৌজকন্
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�কি সুিক্যাি পযাশযাপযারশ সমথ্ন এবং সেযায়তযাি জন্ সুপযারি-
শগুরিক� আিও ভযািভযাকব দ্তরি �িকত পযাকি;

•  যজন্যাি সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি উন্নরত পরিমযাপ �িযা গুরু-
ত্বপূণ।্ এটি এ�টি জযাতীয় পুরিশ এ�যাকিমীি পযাঠ্রিকমি মকধ্ 
অন্তভ্ুক্ত �কি VAWG এবং এি প্ভযাব রবস্তযাি�যািী রবষকয়ি 
উপি এ�টি রনরদ্ষ্ট প্রশক্ণ মরিউিসে সমস্ত প্রশক্ণযাথ কদি 
জন্ সশ  সংঘষ্সে প্বরত্ত প্রশক্কণি এ�টি যবসিযাইন যথক� 
শুরু েওয়যা উরচত েযাকত পুরিশ �খনই VAWG এি শযারন্তি 
সমকয় বযা সং�করি সমকয় স্যাভযারব� রেসযাকব নযা যদকখ। 

CR-VAWG তদন্ত �িযাি জন্ অরধ�যাি-রভরত্� পধেরতি 
সকব্যাত্ম অনশুীিন সম্পক�্ আিও তকথ্ি জন্ OHCHR-এি 
মযানবযারধ�যাি তদন্ত রনকদ্রশ�যা এবং অনশুীিকন এ�টি রিঙ্গ 
দরৃষ্টক�যাণক� এ�ীভূত �িযা (২০১৮) যদখুন। 

অংশীদোঞ্রত্ব স্োপকনর প্রঞ্ক্য়ো

উপকি আকিযাচনযা �িযা েকয়কে, CR-VAWG তদন্ত �িযা এ�টি 
চ্যাকিরঞ্জং প্ররিয়যা েকত পযাকি রবকশষ �কি সরেংসতযাি পকিযাক্ 
অপিযাধীকদি দ্যািযা অন্কদি এই ধিকনি সরেংসতযাি রবরুকধে 
ব্বস্যা গ্েকনি জন্ সুস্পষ্ট আকদকশি অনপুরস্রতকত। তদন্ত�যািী 
পুরিশক� সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং অন্যান্ মিূ 
সযাক্ীকদি �যাে যথক� সযাক্্ প্মযাকণি জন্ প্মযাণ সংগ্কেি জন্ 
সম্পদশযািী েকত েকব েযাকত CR-VAWG-এি পকিযাক্ অপিযাধীকদি 
সুস্পষ্ট আকদশ, �মযান্ দযারয়ত্ব যথক� বযাদ যদওয়যা এবং/অথবযা 
�ত্ৃপকক্ি অবস্যাকন তযাকদি আচিকণি মযাধ্কম জবযাবরদরে �িযা েয় 
েযা এই ধিকনি সরেংসতযাক� প্কিযারচত �কিকে।

এই ধিকনি প্মযাণ সংগ্কেি জন্ স্যানীয় এবং আন্তজ্যারত� উভয় 
সংস্যাি সযাকথ অংশীদযারিকত্বি প্কয়যাজন �যািণ, সশ  সংঘযাকত 
মযানরব� সেযায়� প্দযাকনি �কি সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি এবং মিূ সযাক্ীকদি �যাকে তযাকদি অ্যাকসেস িকয়কে। 
েযাইকেযা�, পুরিশক� এমন সংস্যাগুরিি সযাকথ রব যাস স্যাপকন 
রবরনকয়যাগ �িকত েকব েযািযা সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি এবং সংঘযাকতি �যািকণ আঘযাতপ্যাতি পযাওয়যা সম্প্রদযায়গু-

রিি স্যাকথ্ি প্রতরনরধত্ব �কি। 

সংঘকষ্ি পি পুরিশ আস্যা ও অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযাি এ�টি 
উপযায় েি শযারন্ত প্রতষ্যাি প্কচষ্টযায় নযািী পুরিশ �ম�্ত্যাসে 
নযািীকদি ক্মতযায়কনি জন্ সররিয়ভযাকব সমথ্ন �িযা এবং 
অংশগ্েণ �িযা। 

VAWG-এর আরও �োর্�র প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য অংশীদোঞ্রকত্বর 
উদোিরণসি আরও আকলোেনোর জন্য অষ্টম অি্যোয়তঃ ঞ্বেোর 
সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়› কদখুন।

CR-VAWG-এি প্রতররিয়যা জযানযাকত, পুরিশক� সিযাসরি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� শুনকত 
েকব যে �ীভযাকব সশ  সংঘযাত তযাকদি প্ভযারবত �িকিও তযািযা 
�ীভযাকব শযারন্ত প্রতষ্যাি যক্করে এরগকয় েযাওয়যাি পথ যদকখকে। 
রিঙ্গ-সংকবদনশীি পধেরতকত VAWG-এি প্রতররিয়যাসে পুরিরশং 
অগ্যারধ�যাি রনধ্যািকণ এই ধিকনি তথ্ গুরুত্বপূণ্ েকব। বত্মযান 
এবং অতীত উভয় অপিযাকধি অপিযাধীকদি রবচযাকিি আওতযায় 
আনযাি জন্ পুরিশ তদন্ত�যািীকদি প্কয়যাজনীয়তযাক� অগ্যারধ�যাি 
রনধ্যািকণ অন্তভ্ুক্ত �িযা উরচত। সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ আস্যা দ্তরি 
�িকত এবং এটিক� এরগকয় রনকয় েযাওয়যাি যক্করে পুরিকশি আস্যা ও 
সক্মতযা রনরচিত �িযাি জন্ এটি রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ।্

জযারতসংকঘি রনিযাপত্যা পরিষকদি যিকজযারিউশন (ইউএন 
এসআিরস) ১৩২৫ এবং ১৮২০ এি স্যানীয়�িণ, যিকজযারিউ-
শনগুরিকত জযাতীয় �যাে্রিম পরি�ল্পনযাসে, (ন্যাশনযাি অ্যা�শন 
প্্যান) প্কেযাজ্ যক্করে, পুরিকশি জন্ প্কয়যাজনীয় অংশীদযারিত্বগুরিক� 
আিও �যাে্�িী CR-VAWG-এি তদন্ত �িযাি জন্ পরি�ল্পনযা 
পরিবত্কনি সুকেযাগ প্দযান �িকত পযাকি।

49

যিকজযারিউশন (ইউএন 
এসআিরস) এি ১৩২৫ এবং  ১৮২০ শুধুমযারে সশ  সংঘযাকতি 

৪৯  Implementing Locally, Inspiring Globally: Localizing UNSCR 
1325 in Colombia, Nepal, the Philippines, Sierra Leone, and 
Uganda (2013). Global Network of Women Peacebuilders.

এটি প্রমোণ �রোর প্রকয়োজন কনই কর অঞ্িরতুি জঞ্ডত নো 
থো�কল অপরোি সংঘটিত িত নো, বরং  এটি প্রমোণ �রোর 

জন্য রকথষ্ট কর প্রকরোেনোটি অপরোি সংঘটন�োরীক� অপরোি 
সংগ�কনর জন্য এ�টি গুরুত্বপণ্ূ ঞ্বষয়  �্যো র 

ICTY Appeals Chamber in Prosecutor v. Kordić & Čerkez, Case No.  
IT -95-14/2-A, Appeals Judgment,  27 (Dec. 17, 2004)

েরবি যসৌজকন্ MINUSMA (মযারি)

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
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সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািীকদি শযারন্ত প্রতষ্যাতযা এবং 
রসধেযান্ত গ্েণ�যািী রেকসকব ক্মতযায়ন �িকত চযায় নযা বিং যেৌন ও 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা প্রতকিযাকধ সেযায়� উপ�িণ এবং নীরতও 
প্দযান �কি। ২০২০ সযাকিি জযানযু়যািী পে্ন্ত, ৮২টি যদশ ইউএন 
এসআিরস ১৩২৫ এি সমথ্কন এ�টি জযাতীয় �ম ্পরি�ল্পনযা 
গ্েণ �কিকে।

50

ইউএন এসআিরস ১৩২৫ (২০০০) উদযােিণস্রূপ, রন্রিরখত 
গুরুত্বপূণ ্ যক্করে জযাতীয় পে্যাকয় পদকক্প যনওয়যাি জন্ সদস্ 
িযাষ্ট্রগুরিক� অনকুিযাধ �কি:

•  স্যানীয় নযািীকদি শযারন্ত উকদ্যাগ এবং রবকিযাধ রন রত্ি জন্ 
যদশীয় প্ররিয়যাক� সমথ্ন �িযাি ব্বস্যা এবং স�ি শযারন্ত চুরক্ত 
বযাস্তবযায়ন প্ররিয়যায় নযািীকদি জর়িত �িযাি ব্বস্যা;

•  রিঙ্গ-রভরত্�-সরেংসতযা, রবকশষ �কি ধষ্ণ এবং অন্যান্ ধিকণি 
যেৌন রনে্যাতন এবং সশ  সংঘযাকতি পরিরস্রতকত অন্যান্ সমস্ত 
ধিকণি সরেংসতযা যথক� তযাকদি িক্যা �িযাি জন্ রবকশষ ব্-
বস্যাি মযাধ্কম নযািী ও যমকয়কদি মযানবযারধ�যাকিি সুিক্যা এবং 
সম্যান প্দশ্ন �িযা। এি মকধ্ প্ত্যাবযাসন, পুনব্যাসন, পুনতঃ-
এ�রেী�িণ এবং সংঘষ্-পিবত  পুনগঠ্কন নযািী ও যমকয়কদি 
রনরদ্ষ্ট চযারেদযাি জন্ রবকশষ রবকবচনযা অন্তভ্ুক্ত িকয়কে; 

•  শযারন্তিক্যা এবং শযারন্ত রবরনময্াণ ব্বস্যায় এ�টি রিঙ্গ দরৃষ্টভরঙ্গ 
অন্তভ্ুক্ত �রুন এবং সুিক্যা, অরধ�যাি এবং নযািীকদি রনরদ্ষ্ট 
চযারেদযাগুরিক� সক যাধন �রুন। 

য যাবযাি যনরওয়যা�্ অ� উইকমন রপস রব যাস্ (GNWP) এবং 
ইউএন এসআিরস ১৩২৫ এবং ১৮২০-এি স্যানীয়�িকণি মকতযা 
শযারন্ত প্রতষ্যাি উকদ্যাকগ অংশগ্েণ �কি, জযাতীয় ও স্যানীয় সি�যাি 
�ত্ৃপকক্ি মকধ্ পধেরতগতভযাকব সমবিয় �িযাি প্কচষ্টযায়; রসরভি 
যসযাসযাইটি সংস্যা, সি�যািী সংস্যা, জযারতসংকঘি সংস্যা এবং অন্যান্ 
প্যাসরঙ্গ� অনঘুর�কদি মকধ্ যস ি রভরত্� সেকেযারগতযা এবং 
সেকেযারগতযা উন্নত �িযা, যসইসযাকথ ইউএনএসরসআি ১৩২৫ এবং 
১৮২০ এবং মিূ য �কেযা যািকদি মকধ্ সম্পর�্ত আন্তজ্যারত� 
উপ�িণ এবং জযাতীয় নীরত সম্পক�্ সকচতনতযা ও যবযাঝযাপ়িযা 
বরৃধে �িযাি জন্ পুরিশক� আিও ভযািভযাকব সংেুক্ত �িযা যেকত 
পযাকি।

51

বসে-৯ এ ইউএন এসআিরস ১৩২৫ স্যানীয়�িণ প্কচষ্টযায় 
উগযান্যাি পুরিকশি অংশগ্েণ �ীভযাকব VAWG-এি প্রতররিয়যাক� 
উন্নত �কিকে তযাি এ�টি উদযােিণ প্দযান �িযা েকয়কে:

৫০  নযািী, শযারন্ত এবং রনিযাপত্যাি উপি UNSCR ১৩২৫ বযাস্তবযায়কনি জন্ 
জযাতীয় �ম ্পরি�ল্পনযা যদখুন। উইকমনস ইন্টযািন্যাশনযাি িীগ অ� রপস 
অ্যান্ র িম।

৫১  Implementing Locally, Inspiring Globally: Localizing UNSCR 
1325 in Colombia, Nepal, the Philippines, Sierra Leone, and 
Uganda (2013). Global Network of Women Peacebuilders.

অনলোইন এবং আইঞ্সটির মোি্যকম 
সংগঠিত VAWG
ইন্টযািকনকরি রববত্ন এবং তথ্ ও যেযাগযাকেযাগ প্েুরক্তি (আইরসটি) 
রিমবধ্মযান উন্নরত প্রতরদকনি জীবনক� বদকি রদকচ্। আইরসটিকত 
প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) এবং ব্বেযাি এখন মযানব উন্নয়কনি 
সযাকথ েুক্ত �যািণ এটি মযানকুষি ধযািণযা, উ যাবন এবং আ�যা যাি 
ধযািযাবযারে�তযাক� সেজতি �কিকে। রব ব্যাপী নযািী ও যমকয়িযা 
আইরসটিি মযাধ্কম �ম,্ রশক্যা এবং অবসকি রনকজি উন্নয়কনি 
(স্-রব�যাকশি) যক্করে অতুিনীয় প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) 
উপকভযাগ �িকে। যবনযামী অনিযাইন ব্বেযাি নযািীকদি জন্ রবরভন্ন 
অনিযাইন যস্পস অ্যাকসেস �িকত এবং সররিয়তযা, িযাজননরত� �যাজ 
এবং গণতযারন্ত্র� সমযাকজ গুরুত্বপূণ ্আকন্যািন গক়ি যতযািযাি যক্করে 
গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �কিকে।

েযাইকেযা�, স�ি যক্করে উমেক্ততযাি জন্ নযািী এবং যমকয়িযা 
প্রতরদকনি (অ�িযাইন) জীবকন প্যায়ই সরেংসতযাি ধযািযাবযারে-
�তযাি মকুখযামরুখ েন। VAWG-যেমন যেৌন েয়িযারন, যার�ং, 
অনবধ এবং/অথবযা েরব/রভরিওি অ-সম্রতমিূ� ব্বেযাি এবং 
অনিযাইকন প্দযান �িযা হুমর�- নযািী ও যমকয়কদিক� অরনিযাপদ 
�কি যতযাকি েখন তযািযা রিরজরযািভযাকব অংশগ্েণ �কি । 
সরেংসতযাি ঝঁুর� উকলেখকেযাগ্ভযাকব বরৃধে পযায় েখন পরিচয় যগযাপন 
িযাখযাি এ�টি উপযাদযান থযাক�।

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং এই সরেংসতযা যমযা�যাকবিযায় এ�টি 
গুরুত্বপূণ্ ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি তকব এ�টি পরিমযাপ� 
উপযাকয় এি পরিরধ প্সযারিত �িকত েকব। এটিক� ব্রক্তগত 
তথ্ এবং তৃতীয় পকক্ি তথ্ রনয়ন্ত্রকণি রিমবধ্মযান রনয়মগুরি 
যমকন চিকত েকব এবং ইন্টযািকনর পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং 
আইরসটিগুরিি রবস্তযাকি আরধপত্�যািী প্েুরক্ত সংস্যাগুরিি সযাকথ 
অপিযাধীকদি সম্পক�্ যগযাপন তকথ্ি জন্ গুরুত্বপূণ্ অংশীদযারিত্ব 
গক়ি তুিকত েকব৷ রনিযাপত্যা রনকদ্রশ�যা এবং রিকপযাট্িং প্ররিয়যাসে 
জনসযাধযািকণি �যাকে তথ্ জযানযাকত পুরিকশি অনিযাইন উপরস্রত 
সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ্ েকব েযা সযাইবযাি VAWG প্রতকিযাধক� 
রনরচিত �িকব এবং েখন এটি ঘকর তখন রিকপযাট্িংক� 
উ সযারেত �িকব৷

ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, যিখ�িযা ইউএন যিকভিপকমন্ট যপ্যাগ্যাম 
(ইউএনরিরপ) দ্যািযা প্স্তযারবত আইরসটিক�- রনক্যাক্ত ভযাকব 
সংজ্যারয়ত �কিকেন।
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: 

৫২  Tools for Development Using Information and Communications 
Technology to Achieve the Millennium Development Goals: 
Working Paper, United Nations ICT Task Force December 
2003.
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বক্সে-

উগোন্ো পঞু্লশ এবং ইউএনএসঞ্সআর  এর স্োনীয়�রণ

উগযান্যায় গৃেেুকধেি দীঘ্ ইরতেযাস িকয়কে এবং চিমযান অভ্ন্তিীণ দ্ক ি সম্খুীন েকচ্ েযাি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত 
িকয়কে অকন�গুরি িযাজননরত�, সশ  রবকদ্যাে এবং রনব্যাচন-সম্পর�্ত সরেংসতযা। উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় 
যে ১৯৮৭ এবং ২০০৬ সযাকিি মকধ্ উত্ি উগযান্যায় িি্স যিরজ ্যান্স আরম ্(এিআিএ) এি রবকদ্যাকেি 

�কি িক্যারধ� যিযা� মযািযা েযায়, প্যায় ২০,০০০ রশশু অপহৃত েয় এবং প্যায় ২ রমরিয়ন মযানষু অভ্ন্তিীণভযাকব বযাস্তুচু্ত েয়।

েরদও ২০০৬ সযাকি এিআিএ এবং উগযান্যা সি�যাকিি মকধ্ শ তযা ব  �িযাি চুরক্ত স্যাক্কিি পি যদকশি রনিযাপত্যাি উকলেখকেযা-
গ্ভযাকব উন্নরত েকয়কে, তবওু দীঘ্স্যায়ী সরেংসতযা এবং রনিযাপত্যােীনতযাি �যািকণ নযািীিযা অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত েকত থযাক�, 
েযা ব্যাপ� আ�যাি ধযািণ �কিরেি।

২০০৮ সযাকি, উগযান্যা সি�যাি ইউএনএসরসআি ১৩২৫, ইউএনএসরসআি ১৮২০ এবং যগ্র যি� অঞ্চকি যেৌন সরেংসতযা রনমূি্ 
এবং দযায়মরুক্তি অবসযাকনি জন্ যগযামযা যঘযাষণযা বযাস্তবযায়কনি জন্ এ�টি জযাতীয় �ম ্পরি�ল্পনযা গ্েণ �কি।

ন্যাশনযাি অ্যা�শন প্্যাকনি স্যানীয়�িকণি অংশ রেকসকব, উগযান্যা যজিযা এবং সযাব �যাউরন্ট উভয় পে্যাকয় সমবিয় �রমটি গঠন 
�কিকে। যজিযা পে্যাকয়, উগযান্যাি পুরিকশি রশশু ও পরিবযাি সুিক্যা ইউরনর শযাসন, উন্নয়ন, রশক্যা, এইচআইরভ এবং প্জনন 
অরধ�যাি, রিঙ্গ ও সম্প্রদযাকয়ি উন্নয়ন, অপিযাধ তদন্ত, �যািযাগযাি এবং রবচযাি রবভযাকগি অন্যান্ যজিযা প্শযাস�কদি সযাকথ মযারস� 
রভরত্কত যজিযায় যেৌন রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা বযা SGBV-এি পরিরস্রত এবং সম্পর�্ত �ম/্ব্বস্যা আকিযাচনযা �িযাি জন্ যেযাগ 
যদয়।

স্যানীয় অ্যা�শন প্্যান (LAPs) পিবত �যাকি অংশগ্েণ�যািী যজিযা স্যানীয় পরিষদ দ্যািযা রব�রশত ও গৃেীত েয়। �িযা�ি 
স্যানীয়�িকণি আকি�টি �িযা�ি েি এিএরপ প্ররিয়যাি মকধ্ িকয়কে সম্প্রদযায় এবং রনিযাপত্যা যস কিি মকধ্ রজরবরভ সম্পক�্ 
সকচতনতযা বরৃধে �িযা।  তযােযা়িযা, পরি�ল্পনযা ও বযাস্তবযায়কন LAP এবং পুরিকশি সমৃ্পক্ততযাি �কি, যজিযা পুরিশ য শন প্রতটি 
যজিযায় �রমউরনটি রিয়যাকজযান অর�সযাকিি সযাকথ এ�টি GBV যিস্ক স্যাপন �কিকে যেখযাকন স্যানীয়�িণ েকয়কে। স্যানীয় সি�যাি 
য �কেযা যািকদি এই প্কচষ্টযাগুরি রজরবরভ মযামিযাি রিকপযাট্িং বরৃধেকত এবং রজরবরভ সমস্যাগুরি পরিচযািনযা �িযাি যক্করে পুরিকশি 
প্রত জনগকণি আস্যা বরৃধেকত অবদযান িযাকখ।

পুরিশ রিযাইম রিকপযার্ ২০১৭ এি তথ্ অনেুযায়ী ১৫৩২৫টি পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযা রিকপযার্ �িযা েকয়কে, যেখযাকন ২০১৬ 
সযাকি ১৩,১৩২টি ঘরনযা রিকপযার্ �িযা েকয়রেি েযা আকগি বেকিি তুিনযায় ১৬.৭%% বরৃধে যপকয়কে। তযােযা়িযা, ২০১৪ সযাকিি পুরিশ 
রিকপযার্ অনসুযাকি, ২০১৩ সযাকিি তুিনযায় ২০১৪ সযাকি GBV পুরিকশি �যাকে রিকপযার্ �িযা মযামিযাগুরি ২৫.৮%% বরৃধে যপকয়কে। 
তযািপি যথক� এটি তী ভযাকব যবক়ি চকিকে।

“[র�রগুম যজিযায়], যিস্ক এবং রিয়যাকজযান অর�স পুরিশ সম্প্রদযায় এবং পুরিকশি মকধ্ ব্বধযান �মযাকত সযােযাে্ �কিকে েযাি �কি 
রজরবরভ-ি য�স রিকপযার্ �িযাি যক্করে আস্যা দ্তরি েকয়কে। পযারিবযারি� পে্যাকয় আকিযাচনযাি ঘরনযাও �কম যগকে (অপিযাধী ধষ্ণ, 
অপরবরেতযা এবং বযাি্রববযাকেি যক্করেও পযারিবযারি� পে্যাকয় সমস্যা সমযাধযাকনি জন্  সরেংসতযাি রশ�যাি নযািীিযা পরিবযাকিি সযাকথ 
আকিযাচনযা �কি)। পূকব্, রিকপযাট্িং শুধুমযারে ব্থ্ আকিযাচনযাি �িস্রূপ েকতযা, র�  এটি পরিবরত্ত েকয়কে। GBV-এি রিকপযাট্িং 
স্যানীয়�িণ েওয়যাি পি ২০১৪ সযাকি ৪৩৫ টি মযামিযা যথক� যথক� প্রত বেি ২,৫০০-এি যবরশ মযামিযা দযাকয়ি েকয়কে।»

যজিযা পুরিশ �মযান্যাি, র�রগুম যজিযা।

 উ স: স্যানীয়�িণ: Localization: Rumbimbwa, R., Assessing the impact Uganda Case Study (2018), Global Network of Women Peacebuilders. 



394 | রেকয়যাদশ অধ্যায়

ঞ্েত্র-   

সোইবোর- ঞ্িএিোবলুঞ্জ এর ঞ্বরুকদ্ধ লডোই সম্পঞ্�্ত 
সমস্যোগুঞ্লর জটিলতো এবং পোর ঞ্র� ঞ্নি্রতো 
(ইউএন, )

সোইবোর অপরোি এবং 
সোইবোর জোঞ্লয়োঞ্ত

সোইবোর-
ঞ্িএিোবলুঞ্জ  

এ�টি পদ্ধঞ্তগত 
উকদ্গ

মোনবোঞ্ি�োরজোতীয়  
আইন

সোংসৃ্ঞ্ত� 
ঞ্নয়ম

ইটিোরকনট 
শোসন

“আইরসটি মিূত তথ্-ব্বেযাকিি (ে্যান্রিং) রুিস (সিঞ্জযাম)-
পণ্, ব্বেযাি (অ্যারপ্ক�শন) এবং পরিকষবযাগুরিি এ�টি রবরচরে 
যসর েযা তথ্ উ পযাদন, সঞ্চয়, প্ররিয়যা, রবতিণ এবং রবরনময় 
�িকত ব্বহৃত েয়। এি মকধ্ িকয়কে যিরিও, যররিরভশন এবং 
যররিক�যাকনি “পুিযাকনযা” আইরসটি এবং �রম্পউরযাি, স্যাকরিযাইর 
এবং যবতযাি প্েুরক্ত এবং ইন্টযািকনকরি “নতুন” আইরসটি। এই 
রবরভন্ন সিঞ্জযামগুরি এখন এ�সযাকথ �যাজ �িকত এবং আমযাকদি 
“যনরওয়যা�্ি ওয়যা ্ ” গঠন �িকত এ�ররেত েকত সক্ম �িকে-
এটি আন্ততঃসংেুক্ত যররিক�যান পরিকষবযা, মযানসম্ত �রম্পউটিং 
েযাি্ওয়্যাি, ইন্টযািকনর, যিরিও এবং যররিরভশকনি এ�টি রবশযাি 
অব�যাঠযাকমযা রবক ি প্রতটি য�যাকণ যপৌকঁে রদকয়কে»।

সি�ম  কথক� সি�ম  ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো  
(ঞ্পয়োর টু ঞ্পয়োর গোইকি )
প্ররঞু্তির প্রিোব

যেকেতু অপিযাকধি ধিন এবং অপিযাকধি পধেরতগুরি রব ব্যাপী 
রব�রশত েকত থযাক�, এটি গুরুত্বপূণ ্যে আপরন এবং আপনযাি 
�ম িযা অপিযাধীকদি রবরভন্ন আচিণ/�কমি্ প্রত সজযাগ থযা�কবন। 
েরদও অপিযাকধি ধিণ এবং আচিকণি র�েু পরিবত্কনি জন্ 
রবকশষকজ্ি প্রতররিয়যাি প্কয়যাজন েকত পযাকি, তকব সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ আচিণ �িযাি সময় মিূ 
রবষয়গুরি মকন িযাখযা গুরুত্বপূণ।্ এটি আজক�ি পুরিরশং পরিকবকশ 
রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্েযা সযাইবযাি VAWG যমযা�যাকবিযায় সমস্যাগু-
রিি জটিিতযা এবং পযািস্পরি� রনভ্িতযাি �কি প্েুরক্তি অগ্গরতি 
সযাকথ রবকশষ চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �কিকে। েরদও প্েুরক্তগত অগ্গরত 
অপিযাধ তদকন্ত প্েুরক্তগত প্রতররিয়যা প্দযাকন পুরিরশংক� উপ�ৃত 
�কিকে, এটি রবকশষ �কি অপিযাধীিযা �ীভযাকব �যাজ �িযাি নতুন 
উপযায় খুকঁজ যপকয়কে তযাকত এটি একনকে এমন চ্যাকিঞ্জগুরিি সযাকথ 
সযামঞ্জস্পূণ ্ েকত েকব। এটি আপনযাি এবং আপনযাি �ম কদি 
জন্ রবকশষ চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �কিকে রবকশষ �কি েরদ আপনযাি 
সংস্যাগুরিি উপেুক্ত সংস্যান নযা থযাক� এবং যমৌরি� প্েুরক্তকত 
অ্যাকসেস এ�টি সমস্যা যথক� েযায়।

রচরে-৩ েি ইউএন িব্যান্ �রমশন �ি রিরজরযাি যিকভ-
িপকমন্ট ওয়যার�্ং প অন িব্যান্ এবং যজন্যাি (২০১৫) 
প্দত্ সযাইবযাি VAWG যমযা�যাকবিযায় সমস্যাগুরিি জটিিতযা এবং 
পযািস্পরি� রনভ্িতযাি উচ্চ-স্তকিি দরৃষ্টভরঙ্গ। 

পুরিশ সংস্যাগুরি তযাকদি �ম কদি �ী সিবিযাে �িকত পযাকি 
এবং নযাগরি�কদি �ী অ্যাকসেস থযা�কত পযাকি তযাি মকধ্ এ�টি 
ভযািসযাম্েীনতযা িকয়কে। অকন� যদকশ স্যার্ য�যান প্েুরক্তি মযাধ্কম 
যমযাবযাইি যনরওয়যা�্ এবং ইন্টযািকনর অ্যাকসেস যবশ উন্নত তযাই 
নযাগরি�িযা সেকজই যসযাশ্যাি রমরিয়যা এবং ওকয়ব সযাইরগুরি অ্যাকসেস 
�িকত পযাকি তকব পুরিরশং এবং আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরি 
সবসময় গরত বজযায় িযাকখ নযা েযা আপনযাক� এবং আপনযাি 
�ম কদি জন্ স্যানীয় সম্প্রদযাকয় পুরিরশং পরিকষবযা প্দযাকনি জন্ 
অরতরিক্ত চ্যাকিঞ্জ দ্তরি �কি।

অনলোইন এবং আইঞ্সটির মোি্যকম
সংগঠিত VAWG
অনিযাইন এবং আইরসটিি মযাধ্কম সংগঠিত VAWG রব জকু়ি 
আিও যবরশ প্চরিত েকয় উঠকে রবধযায় আন্তজ্যারত�ভযাকব আইন 
প্কয়যাগ�যািীিযা এখনও এরযাি সযাকথ তযাি রমরিকয় চিযাি যচষ্টযা 
�িকে, �যািণ এখনও সযাইবযাি VAWG-এি য�যানও সব্জনীন-
ভযাকব স্ী�ৃত সংজ্যা যনই৷ েযাইকেযা�, VAWG-এি অনিযাইন এবং 
আইরসটিি মযাধ্কম সংগঠিত ধিণগুরিি এ�টি সংখ্যা িকয়কে 

ত অথ্ননঞ্ত� �ল্যোকনর জন্য ইটিোরকনট অ্যোকক্সস 
এ�টি প্রকয়োজনীয়তো িকয় উ�কছ এবং এটিক� ক্মবি্মোন 
এ�টি কমৌঞ্ল� মোনবোঞ্ি�োর ঞ্িসোকব কদখো িক  তোই, এই 
ঞ্িঞ্জটোল পোবঞ্ল� ক সটি নোরী এবং কমকয়সি স�কলর 
জন্য এ�টি ঞ্নরোপদ এবং ক্ষমতোয়কনর জোয়গো ঞ্িকসকব 

ঞ্নঞ্চিত �রো অত্যন্ত গুরুত্বপণ্ূ।
নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সযাইবযাি সরেংসতযা (ইউকিযারপয়যান ইনর টিউর �ি 

যজন্যাি ই য়যারিটি)

https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf
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েযা সযাধযািণত সব্জন সম্ত। এগুরিি মকধ্ িকয়কে সযাইবযাি 
র�ং; অ-সম্রতমিূ� েরব-রভরত্� অপব্বেযাি (অনপুেুক্ত-

ভযাকব রনয়রমতভযাকব «প্রতকশযাধ পন্» রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়); 
ঘৃণযামিূ� বক্তব্ এবং েয়িযারন; যবশ্যা রেকসকব ি যা যদওয়যা (slut 
shaming); অেযারচত পকন্যাগ্যার�; যেৌনতযা; ধষ্ণ এবং মতুৃ্ি 
হুমর�;  সরেংসতযাি রশ�যাি সম্পক�্ তথ্ সংগ্ে; ইন্টযািকনকর 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি ব্রক্তগত তথ্ প্�যাশ �িযা 
এবং ইকি�ট্রন�ভযাকব পযাচযাকিি সুরবধযা যদওয়যা।
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নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সযাইবযাি সরেংসতযাতঃ রব ব্যাপী যজকগ
ওঠযাি আহ্যান (২০১৫) শীষ্� প্রতকবদকন, ইউএন িব্যান্
�রমশন �ি রিরজরযাি যিকভিপকমন্ট ওয়যার�্ং প অন িব্যান্ 
এবং যজন্যাি র�েু  দ্বরশষ্ট্ এবং যপ্যা�যাইকিি এ�টি তযারি�যা 
প্দযান �কিকে েযা সযাইবযাি VAWG (রচরে ৪) য� আিযাদযা �কিকে:

অনিযাইন এবং আইরসটিি মযাধ্কম সংগঠিত VAWG েি রিঙ্গ-
রভরত্� সরেংসতযা েযা ইকি�ট্রন� যেযাগযাকেযাগ এবং ইন্টযািকনর 
উভকয়ি মযাধ্কমই সংঘটিত েয়
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 এবং তযাই অ�িযাইন VAWG-এি 

৫৩  UN Broadband Commission for Digital Development (2015) 
Cyber Violence Against Women and Girls A worldwide wake-
up call: A report by the UN Broadband Commission for the 
Digital Development Working Group on Broadband and Gender;

৫৪  EIGE (2017) Cyber Violence against women and girls, 
European Institute for Gender Equality. Also see: CyberSafe 
(2017) Cyber Violence against Women and Girls: Report, 
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.

৫৫  নযািীি প্রত সরেংসতযা, এি �যািণ ও �িযা�ি এবং নযািী ও যমকয়কদি 
প্রত অনিযাইন সরেংসতযাি রবষকয় যস্পশযাি রিকপযার্যাকিি প্রতকবদন যদখুন 
 https://undocs.org/A/HRC/38/47

৫৬  CyberSafe (2017) Cyber Violence against Women and Girls: 
Report, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences

মকতযা আিযাদযাভযাকব আচিণ �িযা উরচত নয়, এি এ�মযারে পযাথ্�্
েি যে প্ররিয়যায় এটি সংগঠিত েয়। ইউকিযারপয়যান ইনর টিউর 
অ� যজন্যাি ই য়যারিটি (EIGE) এি তথ্ অনসুযাকি, অনিযাইন 
(সযাইবযাি) VAWG য� আিযাদযাভযাকব রবকবচনযা �িযা উরচত নয়, 
বিং অ�িযাইন সরেংসতযাি এ�টি স যাব্ ধযািযাবযারে�তযা রেসযাকব 
রবকবচনযা �িযা উরচত। তযািযা যদকখকে যে পুরিশ প্যায়ই অনিযাইন 
যেযাগযাকেযাকগি প্রতটি ঘরনযাক�  রনে্যাতকনি  রিমবধ্মযান প্ভযাকবি 
বেৃত্ি যপ্ক্যাপকর রবকবচনযা �িযাি পরিবকত্ এ�টি এ�� �যাজ 
রেসযাকব রবকবচনযা �কি।
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অনিযাইকন সরেংসতযা সংঘটিত েওয়যাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত যে মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) যভযাগ �কিন 
তযা এ�ই ি�ম েয়, েরদ আিও স্পষ্ট নযা েয়, �খনও �খনও 
এটিি উমেকু্ত প্�ৃরতি �যািকণ মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) স্যায়ী েকয় 
যেকত পযাকি।
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 তবওু গকবষণযায় যদখযা যগকে যে পুরিশ �ম�্ত্যািযা
প্যায়ই সযাইবযাি VAWG দ্যািযা সৃষ্ট ক্রতক� উকপক্যা �কি এবং 
এমনর� এ�টি রনরদ্ষ্ট সমকয়ি মকধ্ সংঘটিত আচিকণি ধিণ 
(প্যারযান্) রেসযাকব এটিক� স্তন্ত্র ঘরনযা রেসযাকব স্ী�যাি �িযাি 
পরিবকত্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অরভজ্তযা 
রবকবচনযা �কি।
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 অনিযাইন সরেংসতযাি রবষকয় ২০১৮ সযাকিি 
প্রতকবদকন, নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি রবষকয় রবকশষ 
দূ্ ত উকলেখ �কিকেন যে আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরি প্যায়শই 
নযািীকদি রবরুকধে অনিযাইন সরেংসতযাক� তুচ্ বকি মকন �কি, 

৫৭  EIGE (2017) Cyber Violence against women and girls, 
European Institute for Gender Equality.

৫৮  CyberSafe (2017) Cyber Violence against Women and Girls: 
Report, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.

৫৯  EIGE (2017) Cyber Violence against women and girls, 
European Institute for Gender Equality.

ঞ্েত্র-  

সোইবোর ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ (ইউএন িব্যোন্ �ঞ্মশন �র ঞ্িঞ্জটোল কিকিলপকমটি )  
এর স্তন্ত্র ববঞ্শষ্ট্য এবং কপ্রো�োইল

দরূ কথক� �োজ �রো

শযািীরি� যেযাগযাকেযাগ েযা়িযাই এবং 
যে য�যানও জযায়গযা যথক� রনে্যাতন 

�িযা যেকত পযাকি

পঞ্রেয় কগোপন রোখো

রনে্যাতন�যািী ব্রক্ত সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি 
�যাকে অপরিরচত থযা�কত পযাকি

স্য়ংঞ্ক্য়তো

প্েুরক্ত ব্বেযাি �কি  রনে্যাতন 
মিূ� �যাে্রিকমি জন্ �ম সময় 

এবং প্কচষ্টযা প্কয়যাজন

প্রকবশকরোগ্যতো

অকন� প্েুরক্তি দ্বরচরে্ এবং রিয়ক্মতযা 
অপিযাধীকদি �যাকে সেকজই প্কবশকেযাগ্ �কি 

যতযাকি

প্রেোর এবং ঞ্েরস্োয়ীতো

যরসের এবং ইকমকজি সংখ্যাবরৃধে এবং 
েযা এ�টি দীঘ্ সমকয়ি জন্ বযা 

অরনরদ্ষ্ট�যাকিি জন্ রবদ্মযান থযাক�

https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf
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এবং দভ্ুযাগ্বশত তযাকদি �যাে্রিকম প্যায়শই এই মযামিযা যমযা�যাকবিযা
�িযাি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তক� যদযাষযাকিযাপ �িযাি 
মকনযাভযাব প্রত�রিত েয়। এই মকনযাভযাকবি �ি েি নীিবতযা এবং 
�ম সংখ্যাি  রিকপযাট্িং এি সংসৃ্করত সৃরষ্ট �িযা যেখযাকন সরেংসতযাি 
রশ�যাি নযািীিযা যদযাষযাকিযাকপি ভকয় �থযা বিকত চযায় নযা।

60

অপিযাধীিযা প্যায়শই পরিচয় যগযাপন যিকখ অনিযাইকন অপিযাধ 
�িযাক� সেজ মকন �কি এবং অপিযাধীি প্যায়শই সরেংসতযাি 
রশ�যাকিি নযািী বযা যমকয়কদি �যাকে যবরশ অ্যাকসেসকেযাগ্ (প্কব-
শেগ্তযা) থযাক� রবধযায় দযায়মরুক্তি মযারেযা বরৃধে পযায়। অনিযাইন 
VAWG এি ঘরনযা ঘরযাকনযা সেজ এবং এটি �িযাি জন্ প্েুরক্ত 
সম্পক�্ তুিনযামিূ�ভযাকব সযামযান্ বযা এমনর� খুব যবশী ধযািণযাি 
প্কয়যাজন যনই।
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 প্েুরক্তি রিমবধ্মযান রিয়ক্মতযা, যেমন স্যার্
য�যান এবং অন্যান্ রিরজরযাি রিভযাইকসি ব্যাপ� ব্বেযাি দ্যািযা 
এটি আিও যবক়িকে।

ইন্টযািকনকরি রব ব্যাপী রবস্তযাি এবং এি বরধ্ত প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেরসরবরিটি) অপিযাধীকদি জন্ রবক ি যে য�যানও জযায়গযায় 
বকস অন্কদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি ক্মতযা বরৃধে �কি েযাি 
�কি স যাব্ সরেংসতযাি  রশ�যাকিি নযাগযাি পযাওয়যাি স যাবনযা 
বরৃধে পযায় এবং এ�ই সযাকথ সনযাক্ত�িকণি ঝঁুর� হ্যাস �কি এবং 
যশষ পে্ন্ত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি ন্যায়রবচযাকিি 
সুকেযাগ হ্যাস �কি।
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VAWG অনিযাইন, অ�িযাইন বযা উভয়ই যে য�যান প্ররিয়যায়
সংগঠিত যেযা� নযা য�ন এই ে্যান্বকু� প্দত্ সরেংসতযাি রশ�যাি-
য�রন্দ্র� রনকদ্রশ�যা প্কয়যাগ �িযা উরচত যেখযাকন সরেংসতযাি 
রশ�যাকিি চযারেদযা, তযাকদি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যাক� অগ্যারধ�যাি 
যদওয়যা েয়। VAWG-এি শযািীরি� এবং অনিযাইন (সযাইবযাি) 
উভয় ধিণই এক� অপকিি সযাকথ রমকশ যেকত পযাকি �যািণ র�েু 
রনে্যাতকনি মকধ্ অ�িযাইন েয়িযারন অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি।
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সযাইবযাি VAWG প্রতকিযাকধি জন্ প্ধযান েস্তকক্পগুরিি রশশু 
এবং েুব�কদি উপি দরৃষ্ট রনবধে �িযাি প্বণতযা িকয়কে েযািযা 
স্ী�যাি �কি যে প্েুরক্ত ব্বেযাি�যািীকদি পিবত  প্জমে, যেকি 
এবং যমকয় উভয়ক�ই রশরক্ত �িযা এই ধিকনি অপিযাকধি 
অপিযাধ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপি এি 
ংসযাত্� প্ভযাব উভকয়ি রবষকয় সকচতনতযা বযা়িযাকত অত্যাব-

শ্�। অরভভযাব�, রশক্�, পুরিশ, রবচযাি সংস্যা এবং বেৃত্ি 
সম্প্রদযাকয়ি মযাধ্কম সমস্যাটিি এ�টি রবসৃ্তত সযামযারজ� পধেরতি 

৬০ https://undocs.org/A/HRC/38/47
৬১  CyberSafe (2017) Cyber Violence against Women and Girls: 

Report, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.
৬২ Ibid.
৬৩ UN Broadband Commission for Digital Development (2015) 

Cyber Violence Against Women and Girls A worldwide wake-
up call: A report by the UN Broadband Commission for the 
Digital Development Working Group on Broadband and Gender

অংশ রেসযাকব এই ধিকনি রশক্যা প্দযান �িযা প্কয়যাজন।
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 এিুক�শন 
�ি জযার স ইরনরশকয়টিকভি অংশ রেকসকব, ইউএনওরিরস রব রব-
দ্যািকয়ি প্ভযাষ�কদি জন্ আন্ততঃব্রক্ত� সযাইবযাি রিযাইকমি এ�টি 
মরিউি প্�যাশ �কিকে, যেটি নযািীি রবরুকধে অনিযাইন সরেংসতযা 
এবং অন্যান্ রিঙ্গ-রভরত্� আন্ততঃব্রক্ত� সযাইবযাি অপিযাকধি 
সমযাধযান �কি।
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ইউএন িব্যান্ �রমশন �ি রিরজরযাি যিকভিপকমন্ট ওয়যার�্ং
প অন িব্যান্ এবং যজন্যাি (২০১৫) সযাইবযাি রভএির উরজ 

(VAWG) (রচরে-৫) যমযা�যাকবিযায় এ�টি বহু-স্তকিি পধেরত 
অনসুিণ �িযাি জন্ পুরিশসে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািী-
যদি প্কয়যাকগি জন্ সুপযারিশ �কিকে। ওয়যার�্ং পগুরি সুপযারিশ 
�কিকে যে প্কচষ্টযাগুরি রতনটি রবভযাকগি এ�টিকত পক়ি:

•  জনসযাধযািকণি সংকবদনশীিতযা এবং সকচতনতযা বরৃধেি মযাধ্কম 
প্রতকিযাধমিূ� ব্বস্যা; 

•  নযািী ও যমকয়কদি জন্ ইন্টযািকনকর রনিযাপত্যা এবং সমতযাি জন্ 
সুিক্যামিূ� প্চযাি; 

• রনকষধযাজ্যা স্যাপন এবং প্কয়যাগ �িযা।

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং  এঞ্গকয়
েলোর পথ
সযাইবযাি VAWG-এি মকুখযামরুখ েকি, নযািী এবং যমকয়কদি জন্
পেন্গুরি প্যায়ই ব্রক্তগত ICT রববিণ বযা যপ্যা�যাইি পরিবত্ন 
�িযা বযা আপরত্জন� আচিণক� উকপক্যা �িযাি যচষ্টযা �িযা 
বযা তযাকদি ইন্টযািকনর পরিকষবযা প্দযান�যািীক� (ISP) আচিকণি 
প্রতকবদন �িযাি জন্ সীমযাবধে থযাক� েযািযা অপব্বেযাি�যািীি 
অ্যা�যাউন্ট রনয়ন্ত্রণ �িকত সক্ম েকত পযাকি।

যেসব যক্করে অপমযানজন� আচিণ চিকত থযাক�, যসই যক্করে 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা প্যায়ই পুরিকশ েযাওয়যাি 
আকগ বযা তযাকদি ISP-য� রিকপযার্ �িযাি আকগ আপরত্জন� 
আচিকণি নরথভুক্ত প্মযাণ থযা�কত েয়, যেমনটি পুরিশ প্যায়শই 
সুপযারিশ �কি। �ী নরথভুক্ত �িকত েকব এবং �খন পুরিকশি 
�যাকে েযাওয়যা উপেুক্ত তযা প্যায়ই সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি �যাকে অস্পষ্ট থযাক�, এবং েযািযা সযাধযািণত অনিযাইন 
এবং অ�িযাইন সমরবিত এবং রনয়ন্ত্র� আপরত্জন� আচিণক� 
�ীভযাকব সংেুক্ত �িযা েয় যস সম্পক�্ সকচতন নন। প্যায়শই, 
�তরযা আপরত্জন� আচিণক� আপরন ‹সে্ �িকবন  এবং 
অনিযাইকনি য�যান আচিণক� ‹অপব্বেযাি�যািী  আচিণ রেসযাকব 

৬৪ Ibid. Also see Networked Intelligence for Development 2015.
৬৫  https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-

issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html

https://undocs.org/A/HRC/38/47
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html
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গণ্ েকব যসই সম্পক�্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা
অরনরচিত থযাক�ন। এই রবষকয়, আইএসরপগুরি সযাধযািণত তযাকদি 
�ম কদি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� পধেরতি 
সযাকথ নযািী এবং যমকয়কদি �যাে যথক� অরভকেযাগ পযাওয়যাি জন্ 
প্স্তুত �কি নযা বযা তযাকদি সযাধযািণত মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) 
সম্পক�্ জযানযাকনযা েয় নযা। । সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তিযাও রনয়রমতভযাকব ISP-যত রিকপযার্ নযাও �িকত পযাকিন।

নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সযাইবযাি সরেংসতযা সংরিযান্ত তযাকদি 
প্রতকবদকন (২০১৭), EIGE উকলেখ �কিকে যে সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তকদি যদযাষযাকিযাপ �িযাি মকনযাভযাব ব্যাপ�ভযাকব যদখযা 
রদকয়কে সুস্পষ্ট  ধযািণযা এবং সকচতনতযাি অভযাকবি �কি েযাি �কি 
এটি প্তীয়মযান (মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্র ২০১৪ সযাকিি এ�টি জরিপ 

অনসুযাকি) েকয়কে যে অকধ্ক�িও যবরশ যার�ং এবং সযাইবযাি 
র�ংকয়ি রশ�যাি তযাকদি রনকজকদি অরভজ্তযাক� অপিযাধ রেকসকব 

স্ী�যাি �কিরন।
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তযাই, সযাইবযাি VAWG-এি �যাে্রিম সম্পক�্  পুরিশ বযা ISP-য�
রিকপযার্ �িযাি-যেমন অনিযাইন েয়িযারন, পী়িন, এবং সযাধযািণভযাকব 
হুমর�গুরি- রবষয়টি প্যায়ই এ�টি যস্চ্যাচযািী প্ররিয়যা েযা তথ্ 
সংগ্কেি গুণমযানক� প্ভযারবত �কি৷ এ�ই রিকপযাকর্ (২০১৭), 
EIGE স্ী�যাি �কিকে যে ইইউকত, সযাইবযাি VAWG-এি তকথ্ি 
অভযাব িকয়কে এবং �িস্রূপ সযাইবযাি VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তকদি প্�ৃত শতযাংশ এবং ক্রতি ব্যাপ�তযা সম্পক�্ 
খুব �মই জযানযা েযায়।
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এ�ই সমকয়, যেকেতু যদশগুরি সযাইবযাি অপিযাকধি মযারেযাগুরিক� তযাকদি 
আইরন ব্বস্যাগুরিক� সযাকথ সমবিয় �িযাি যচষ্টযা চযারিকয় েযাকচ্, 
পুরিশ প্যায়শই এই দযারবগুরি পূিকণি জন্ রনকজকদিক� অপ্স্তুত মকন 
�িকে৷ এটি রবকশষভযাকব স্পষ্ট েকত পযাকি েখন স্রগত এবং রবিত 
থযা�যা সম্পর�্ত আকদশগুরি �যাে্�ি �িকত েকব যসখযাকন নযািী এবং 
যমকয়কদি ব্রক্তগত েরবগুরিি অরধ� প্�যাশনযা এবং রবতিণ যিযাধ 
�িযা সংরিযান্ত আকদশ আইরন ব্বস্যায় এ�টি রব�ল্প েকত পযাকি। 
অ-সম্রতমিূ� েরব-রভরত্� রনে্যাতকনি রবস্তযাি যিযাধ �িযা (প্যায়ই 

৫৫  EIGE (2017) Cyber Violence against women and girls, 
European Institute for Gender Equality.

৫৭ Ibid.

ঞ্েত্র-  

জোঞ্তসংকঘর ঞ্িঞ্জটোল কিকিলপকমটি �ঞ্মশন িব্যোন্ এবং কজন্োর ওয়োঞ্�্ং প অনসুোকর সোইবোর- ঞ্িএিোবলুঞ্জ 
িস্তকক্ষকপর ঞ্তনটি ঞ্বিোগ।

আইন ও প্রঞ্বিোন মোঞ্নকয় 
কনয়ো এবং প্রকয়োগ �রো

নোরী ও কমকয়কদর ঝঁুঞ্� 
�মোকত পর্কবক্ষণ ও 
অনসুরণ

সমোকজ মকনোিোকবর 
পঞ্রবত্কনর মোি্যকম 
সোইবোর- ঞ্িএিোবলঞু্জ 
প্রঞ্তকরোি �রো

প্রশক্ণ, রশক্যা, প্চযািযারভেযান 
এবং সম্প্রদযাকয়ি উন্নয়কনি মযাধ্কম 
সমযাজক� অবশ্ই স�ি প্�যাি 
সযাইবযাি- রভএিযাবিরুজ  প্রতকিযাধ 
�িকত েকব

প্রশক্ণ, রশক্যা, প্চযািযারভেযান 
এবং সম্প্রদযাকয়ি উন্নয়কনি মযাধ্কম 
সমযাজক� অবশ্ই স�ি প্�যাি 
সযাইবযাি- রভএিযাবিরুজ  প্রতকিযাধ 
�িকত েকব

 ইন্টযািকনর রশল্পক� অবশ্ই 
দযারয়ত্বশীি ইন্টযািকনর গ্যাে� 
পরিকষবযা পরি�যাঠযাকমযা এবং 
অনশুীিনগুরি বজযায় িযাখকত েকব

প্েুরক্তগত সমযাধযাকনি উন্নয়ন

রনে্যাতকনি প্রতকবদন �িযাি জন্ 
েথযােথ অধ্বসযায় (পরি ম) এবং 
প্চযািক� উ সযারেত �িযা

আইন, প্রবধযান এবং শযাসন ব্বস্যা 
উন্নয়ন �িযা

আদযািত এবং রবচযাি রবভযাগক� 
অবশ্ই রনয়ম যমকন  চিকত 
এবং অপিযাধীকদি জন্ �যাে্�ি 
শযারস্তমিূ� ব্বস্যা প্কয়যাগ �িকত 
েকব

সযাইবযাি সংরিযান্ত নযাগরি� অরধ�যাি 
একজন্যাি উপি পিযামশ্সং

কব
দন
শী
িত

যা

সুি
ক্
যা

রন
কষ
ধযা
জ্
যা

করসব রোকষ্ট্র সোইবোর VAWG-এর িরণগুঞ্লক� অপরোিী 
ঞ্িকসকব স্ী�ৃঞ্ত কদওয়ো িয়, কসখোকন কর তথ্য সংগিৃীত িকয়কছ 

কসখোকন সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর এবং অপরোিীর ঞ্লঙ্গ সংক্োন্ত 
এবং তোকদর মকি্য সম্প�্ সম্পঞ্�্ত তকথ্যর  ঘোটঞ্ত রকয়কছ 

রো তকথ্যর ব্যবিোরক�  উপকরোঞ্গতোক� সীঞ্মত �কর। 
তকথ্যর এই অিোব সোইবোর সঞ্িংসতোর ঞ্লঙ্গঞ্িঞ্তি� ঞ্বক ষণ 
এবং অনলোইন ও অ�লোইন VAWG-এর তুলনো পঞ্রেোলনো 

�রোর ক্ষমতোক� বোিোগ্রস্ত �কর।
নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সযাইবযাি সরেংসতযা, ইউকিযারপয়যান ইনর টিউর �ি 

যজন্যাি ই য়যারিটি (২০১৭)
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অনপুেুক্তভযাকব «প্রতকশযাধ পন্» রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়)
68

 এমন 
র�েু েযা পুরিশক� অরভভূত �কি �যািণ তযাকদি সযাধযািণত এই 
রবষকয় সযা়িযা যদওয়যাি মকতযা দক্তযা থযাক� নযা। VAW এবং অনিযাইন 
সরেংসতযাি উপি ২০১৮ সযাকিি প্রতকবদকন নযািী ও যমকয়কদি 
রবরুকধে সরেংসতযাি রবষকয় রবকশষ প্রতকবদ�/দতূ উকলেখ �কিকেন 
যে, এমনর� েখন এ�টি রবকশষ আইরন �যাঠযাকমযা িকয়কে, আইন 
প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাসে আইনী এবং রনয়ন্ত্র� প্ররিয়যাগুরি �যাে্�-
িভযাকব পে্যাতি রিঙ্গ-সংকবদনশীি প্রশক্কণি অভযাব এবং অনিযাইন 
রনে্যাতন এ�টি গুরুতি অপিযাধ নয় এমন সযাধযািণ ধযািণযাি �যািকণ 
সব্দযা এটি বযাস্তবযায়কনি জন্ প্রশরক্ত বযা সর ত নয় ।
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ইউএনওরিরস-এি মকত, সবকচকয় সযাধযািণ আইরন উপ�িণ েি
সযাইবযাি অপিযাধ আইন, য�ৌজদযারি আইন,  পযারিবযারি� সরেংসতযা 
সংরিযান্ত আইন এবং VAWG, ঘৃণযাত্� বক্তব্ আইন এবং তথ্ 
সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযাি আইন।
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েযাইকেযা�, এই আইনগুরিি 
�যাে্�যারিতযাি জন্ পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্-
দযান�যািীকদি জন্ পে্যাতি প্রশক্ণ এবং সংকবদনশীিতযা প্কয়যাজন। 
পুরিকশি জন্, ব্রক্তগত তকথ্ প্কবশযারধ�যাি এবং পরিচযািনযাি 
জন্ রবকশষ প্রশক্ণ দ্যািযা সমরথ্ত স্পষ্ট পরিমযাপ প্দযান �কি এমন 
যপ্যাকরযা�ি বযা এসওরপ থযা�যা রবকশষভযাকব গুরুত্বপূণ ্�যািণ এইগুরি 
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি তযাকদি েস্তকক্কপি সময় সমযানপুযারত�তযা, দ্বধতযা, 
জবযাবরদরেতযা এবং প্কয়যাজনীয়তযাি নীরতগুরিক� সম্যান �িযা রনরচিত 
�িকত সেযায়তযা �িকব।. অনিযাইন সরেংসতযাি রবষকয় ২০১৮ সযাকিি 
প্রতকবদকন, রবকশষ প্রতকবদ�/দতূ সুপযারিশ �কিকেন
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যে:

•  িযাকষ্ট্রি উরচত ম্যারজক র, আইনজীবী, পুরিশ এবং অন্যান্ 
সমস্ত আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যা এবং সমু্খ সযারিি ( ন্ট-
িযাইন) �ম কদি জন্ প্রশক্কণি ব্বস্যা �িযা েযাকত তদন্ত ও  
অপিযাধীকদি শযারস্ত প্দযান �িযাি ক্মতযা রনরচিত �িযা েযায়। 

•  িযাষ্ট্রগুরিি তযাকদি আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি জন্ রবকশষ, 
স্পষ্ট, দক্ এবং স্চ্ অভ্ন্তিীণ ও বযারে্� যপ্যাকরযা�ি এবং 
আচিণরবরধ দ্তরি �িযা উরচত েযাকত তযািযা আরও িোলিোকব 
বঝুকত পোকর কর অনলোইন সঞ্িংসতো িল ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িং-

৫৮  EIGE বণন্যা �কিকে যে অ-সম্রতমিূ� পকন্যাগ্যার� (েযাি সবকচকয় 
সযাধযািণ রূপটি প্রতকশযাধ পন্  নযাকম পরিরচত) ব্রক্তি সম্রত েযা়িযাই 
যেৌন গ্যার�� �করযাগ্যা� বযা রভরিওগুরিি অনিযাইন রবতিকণি সযাকথ 
জর়িত। অপিযাধী প্যায়শই এ�জন প্যাক্তন অংশীদযাি রেরন পূকব্ি সম্পক�্ি 
সময় েরব বযা রভরিও ধযািন �কিন এবং এ�টি সম্প�্ যশষ �িযাি প্-
রতকশযাধ রেসযাকব সরেংসতযাি রশ�যািক� প্�যাকশ্ ির ত �িযা এবং অপমযা-
রনত �িযাি িক্্ এই েরব অনিযাইকন যেক়ি যদয়। েযাইকেযা�, অপিযাধীিযা 
সব সময় অংশীদযাি বযা প্যাক্তন অংশীদযাি েকত েকব এ ি�ম নয় এবং 
উকদেশ্ও  সবসময় প্রতকশযাধ যনওয়যা নযাও েকত পযাকি। See ‘Revenge 
Porn’ in Glossary and Thesaurus https://eige.europa.eu/
thesaurus/terms/1488?lang=en

৫৯ https://undocs.org/A/HRC/38/47
৭০  See Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice 

Responses to Gender-based Violence against Women and 
Girls (2019), UNODC.

৭১ See n. 69

সতোর এ�টি িরণ রো কমো�োকবলো �রোর জন্য এ�টি গুরুতর 
মোনঞ্স� আঘোত ( মো)-অবঞ্িত প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকত িকব। 

অ�িযাইন VAWG-এি মকতযা, অনিযাইন (সযাইবযাি) VAWG-এি 
প্রত আিও �যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ পুরিকশি সূচনযা রবন্ ু
েি রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং-এ এ�টি রূপযান্তিমিূ� স্যানযান্তি, 
েযা �ীিোকব VAWG-এর প্র�ৃঞ্ত, এর �োরণ ও পঞ্রণঞ্তগুঞ্ল 
নোরী ও কমকয়কদরক� ঞ্ি  ও অসোমজিস্যপণ্ূিোকব প্রিোঞ্বত 
�কর এি উপি প্যারতষ্যারন� এবং সুস্পষ্ট জ্যাকনি উপি রভরত্ 
�কি েওয়যা উরচত।
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VAWG-এর প্র�ৃঞ্ত, এর �োরণ ও পঞ্রণঞ্তগুঞ্ল নোরী ও 
কমকয়কদরক� ঞ্ি িোকব এবং অসোমজিস্যপণ্ূিোকব প্রিোঞ্বত 
�কর কস সম্পক�্ এ�টি প্রোঞ্তষ্োঞ্ন� এবং সপুঞ্রঞ্েত কবোঝোপডো 
প্রঞ্তষ্োর জন্য দশম অি্যোয়  VAWG-এর জন্য এ�টি 
�োর্�রী এবং জবোবঞ্দঞ্িমলূ� প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য প্রঞ্তষ্োকনর 
ঞ্বঞ্ ং› কদখুন।

অনলোইন (সোইবোর) VAWG-এ  
সোিোরণ ববঞ্শষ্ট্য এবং নীঞ্তগুঞ্ল
প্রকয়োগ �রো

রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিরশং সমস্যাটিক� রনকজি মকন �িযাি 
(মযারি�যানযাি) যক্করে এ�টি গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকব তকব 
রন্রিরখত দ্বরশষ্ট্গুরিি সযাকথ এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি-য�রন্দ্র� 
েস্তকক্প রেসযাকব অনিযাইকন এি পরিচয় প্রতষ্যা �িকত েকব:

•  রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি জীবনচকরিি সমস্ত পে্যাকয় সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপি দ্বষম্ এবং আরথ্� যবযাঝযা 
েযা়িযাই উপল  এবং অ্যোকক্সসকরোগ্য (রচরে-৭)
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•  অঞ্িকরোজনকরোগ্য সযাংসৃ্করত�ভযাকব সংকবদনশীি রব�ল্পগুরিি 
এ�টি রবসৃ্তত পরিসি প্দযান �কি েযা অনিযাইন (সযাইবযাি) 
VAWG-এি বহুমযাররে� (রি�যাকিনরশয়যাি) প্ভযাবগুরিকত সযা়িযা 
যদয়;

৭২  ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, সুস্পষ্ট ধযািণযা বযা যবযাঝযাপ়িযা এি অথ্ েি এটি 
প্যাসরঙ্গ�ভযাকব প্কয়যাজনীয় এবং রনয়রমত মতযামতসে পুরিশ রবকশষজ্ এবং 
বরেিযাগত য �কেযা যাি যেমন অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং/
অথবযা সুশীি সমযাজ সংস্যাগুরি দ্যািযা সিবিযাে �িযা গুণগত এবং পরিমযা-
ণগত তথ্ সমরবিত।।

৭৩  নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি �যাে্�ি য�ৌজদযারি 
রবচযাকিি প্রতররিয়যা সম্পর�্ত রবচযাি রবভযাকগি জন্ ে্যান্ব�ু যদখুন  
(UNODC, 2019)  https://www.unodc.org/pdf/criminal_
justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_
Women_and_Girls_E_ebook.pdf See: also https://www.
endvawnow.org/en/articles/298-the-life-cycle-and-violence.html

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1488?lang=en
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1488?lang=en
https://undocs.org/A/HRC/38/47
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf
https://www.endvawnow.org/en/articles/298-the-life-cycle-and-violence.html
https://www.endvawnow.org/en/articles/298-the-life-cycle-and-violence.html
https://www.endvawnow.org/en/articles/298-the-life-cycle-and-violence.html
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• রথোরথ অকথ্ এটি রদ্তীয়বযাি রনে্যাতকনি রশ�যাি (যসক�ন্যারি
রনপী়িন) এি স যাবনযা হ্যাস �কি এবং প্ররিয়যায় সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি ক্মতযায়কনি প্চযাি �কি;

•  ঝঁুঞ্� ব্যবস্োপনো এবং ঞ্নরোপতিো পঞ্র� নোর প্রকয়োকগর 
মোি্যকম ঞ্নরোপতিোক� অগ্রোঞ্ি�োর কদয় রো অনলোইন বো অ�-
লোইকন নোরী ও কমকয়কদর উপর অসোমজিস্যপণ্ূিোকব সঞ্িংস-
তোর এ�টি স সোরণ রো অনলোইন VAWG এর জন্য দোয়ী

•  য �কেযা যািকদি অংশগ্েকণি মযাধ্কম রিমযাগত অবরেত �িযা 
েয় েযাকত আইরসটিি রবরভন্ন  মযাধ্ম বযা প্্যার�ম ্বযা VAWG 
রিকপযার্ �িযাি জন্ যপযার্যািগুরি তযাি রবরভন্ন �কম ্এ�টি পূ-
ব্যানমুযান রভরত্� নয় (অ-রবচযািমিূ�) এবং সেযায়� পধেরতকত 
উপস্যাপন �িযা েয়;

•  তকথ্ি যগযাপনীয়তযা এবং সুিক্যাি জন্ প্কয়যাজনীয় সম্রত এবং 
যগযাপনীয়তযা রনরচিকতি ব্বস্যাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 

থযা�যা ব্রক্ত যবরন্দ্র� রিকপযাট্িং য�ৌশি (যম�যারনজম) ব্বেযাি 
রনরচিত �িযাি সময় সকব্যাত্ম অনশুীিন এবং জযাতীয় আইকনি 
সযাকথ সযারিবধে�িণ;

•  তথ্ সংগ্ে এবং (ব্রক্তগত তথ্) তথ্ ব্বস্যাপনযা প্ররি-
য়যাি সযাকথ সংেুক্ত েযা রনিযাপদ, আদশ্-রভরত্� এবং সযাইবযাি 
VAWG-এি ব্যাপ�তযা যবযাঝযাি পযাশযাপযারশ অপরিেযাে্ পরিকষবযাি 
প্রতররিয়যাি প্বণতযা মিূ্যায়কন সেযায়তযা �কি এবং প্রতকিযাধ 
ব্বস্যা অবরেত �কি; 

•  আইএসরপ, যসযাশ্যাি রমরিয়যা প্দযান�যািী, প্েুরক্ত য�যাম্পযারন এবং 
সি�যািী সংস্যাগুরিি মকতযা মিূ য �কেযা যািকদি দ্যািযা সমরথ্ত 

ঞ্েত্র-  

নোরী ও কমকয়কদর প্রঞ্ত ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতোর জীবনেক্ (ইউএনওঞ্িঞ্স, )

বদৃ্ধ

প্বীণ /রবধবযা রনে্যাতন

অথ্ননরত� রনে্যাতন

জক র আকগ

জমেপূব্ রিঙ্গ রনব্যাচন

বশশব

যমকয় রশশুেত্যা

অবকেিযা (স্যাস্্ ে , পুরষ্ট)

বোল্য�োল

রশশু রনে্যাতন  
বযাি্ রববযাে 
অপুরষ্ট 

এমরজএম/রস 
মযানব পযাচযাি 

েরবি মযাধ্কম রনে্যাতন

ব�কশোর

রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা�যাণ্ড এমরজএম/রস 
যজযািপূব্� রববযাে 

যজযািপূব্� যেৌনতযা (প্কিযাচনযাসে)) 
অন্তিঙ্গ সঙ্গীি সযাকথ সরেংসতযা 

যিটিং সরেংসতযা 
যেৌন েয়িযারন 
মযানব পযাচযাি 

েরবি মযাধ্কম রনে্যাতন

প্রজনন বয়স

রিঙ্গ-সম্পর�্ত েত্যা�যাণ্ড  
যেৌতু� সংরিযান্ত সরেংসতযা 

অন্তিঙ্গ সঙ্গীি সযাকথ সরেংসতযা সঙ্গী নয় 
এমন �যািও দ্যািযা যেৌন রনপী়িন 
তথযা�রতথ সম্যান  েত্যা 

যেৌন েয়িযারন 
িযাজননরত� সরেংসতযা 
অথ্ননরত� রনে্যাতন করৌন সঞ্িংসতো এবং 

অথ্ননঞ্ত� ঞ্নর্োতন

আপঞ্ন এবং আপনোর দকলর উ ঞ্তর  
জন্য পঞ্রবত্কনর েোল� িকত  
প্রঞ্ত ঞ্তবদ্ধ িওয়ো উঞ্েত।
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েখন সযাইবযাি VAWG ঘকরকে বকি অরভকেযাগ �িযা েয় তখন 
যি�যাকিি প্ররিয়যায় রিকপযাট্িং এবং �যাে্�ি সমবিয় রনরচিত �িযা। 

সমস্যাটিি মযারি�যানযাি যক্করে, পুরিশক� অসম ক্মতযা সম্প�্ এবং 
পধেরতগত রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা এবং দ্বষকম্ি বেৃত্ি যপ্ক্যা-
পকরি অংশ রেসযাকব নযািী এবং যমকয়কদি অনিযাইন সরেংসতযাি 
অরভজ্তযাগুরিক� যদখকত েকব। পুরিকশি জন্ প্  েকয় ওকঠ 
VAWG-এি অনিযাইন ধিকণি ধযািযাবযারে�তযা �ী এবং এি 
�যািণ ও পরিণরতগুরি �ীভযাকব অনিযাইন ও অ�িযাইকন নযািী ও 
যমকয়কদি রভন্ন ও অসমতযাপূণভ্যাকব প্ভযারবত �কি? আইরসটি এবং 
ইন্টযািকনর অ্যাকসেকসি এই প্সযারিত রিমবধ্মযান যসটিংকয় সবকচকয় 
ঝঁুর�পূণ ্নযািী এবং যমকয়িযা �যািযা, এবং VAWG েখন ICT-এি 
মযাধ্কম রনকজক� প্�যাশ �কি তখন আিও �যাে্�িভযাকব প্রতকিযাধ 
ও প্রতররিয়যা জযানযাকত �ী �িযা যেকত পযাকি?

�োরো সবকেকয় কবঞ্শ ঝঁুঞ্�পণ্ূ তো শনোতি �রকত, EIGE 
নঞ্থিুতি �করকছ কর নোরীরো, ঞ্বকশষ �কর রবুতী নোরীরো 
ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতোর জীবনেকক্র ঞ্�কশোর এবং প্রজনন 
বয়কসর মকি্য পকড (ঞ্েত্র-৬ কদখুন), এবং অসোমজিস্যপণ্ূ-
িোকব সোইবোর টেঞ্�ং (পীডন) এবং অনলোইন করৌন িয়রোঞ্নসি 
গুরুতর িরকনর সোইবোর িয়রোঞ্নর সমিখুীন িয়।
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অন্ এ�টি উদযােিকণ, রনিযাপদ বযাসযায় এবং পযারিবযারি� সরেংসতযা 
য�ন্দ্র বযা অনরুূপ জয়গযায় রভএির উরজ-ি সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা অপিযাধীকদি দ্যািযা অরধ� ঝঁুর�ি মকধ্ িকয়কে 
�যািণ অপিযাধীিযা আইরসটি ব্বেযাি �কি তযাকদি যখযাজঁ (ট্্যা�) 
�িকত পযাকি রবধযায় তযাকদি সুিক্যা এবং রনিযাপত্যা রনরচিত �িযা 
পুরিকশি জন্ এ�টি চ্যাকিরঞ্জং �যাজ েকয় েযায় এবং এি জন্ 
অকন� যবশী  সম্পকদি প্কয়যাজন েকত পযাকি।

এেযা়িযাও, নযািী জন প্রতরনরধ, সযাংবযারদ� এবং মযানবযারধ�যাি 
িক্�কদি নীিব এবং ভয় যদখযাকনযাি উপযায় রেসযাকব অসমভযাকব 
িক্্বস্তু �িযাি এ�টি রিমবধ্মযান প্বণতযা
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 িকয়কে। অনিযাইকন
পরিচয় যগযাপন �িকত নযা পযািযাি �িস্রূপ, অকন� িযাজনীরতরবদ, 
�ম , গকবষ� এবং মযানবযারধ�যাি এবং/অথবযা দনু রত রনকয় �যাজ 
�িযা সযাংবযারদ�িযা শুধুমযারে রনকজকদি অনিযাইন সরেংসতযা এবং 
সিযাসরি হুমর�ি সমু্খীন েন নযা বিং তযািযা যে দব্ুি যগযাষ্ীি 
জন্ও �যাজ �কি তযািযাও অনিযাইন সরেংসতযা এবং সিযাসরি 
হুমর�ি সম্খুীন েয়।
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 তযােযা়িযা, ইউরনকসক�ি মকত, প্রতরদন 
১,৭৫,০০০ এিও যবরশ রশশু প্কত্� রদি প্থমবযাকিি মকতযা 

৭৪  EIGE (2017) Cyber Violence against women and girls, 
European Institute for Gender Equality.

৭৫  For more information see Attacks and Harassment: The Impact 
on Female Journalists and Their Reporting (2018). Troll-
busters.com and international women’s media foundation.

৭৬  Cyber violence and hate speech online against women: Study 
(2018). European Parliament’s Policy Department for Citizens’ 
Rights and Constitutional Affairs. 

অনিযাইন ব্বেযাি �কি। ৭৫০০০০ মযানষু সব সময় অনিযাইকন
যেৌন যশযাষণ এবং রনে্যাতকনি জন্ বযাচ্চযাকদি দ্তরি �িযাি যচষ্টযা 
�কি চকিকে।
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সযাইবযাি রভএির উরজ এ প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ পুরিশ দ্যািযা 
দ্তরি �িযা যপ্যাকরযা�ি এবং আচিণরবরধগুরি প্যাথরম� প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি আইরসটি ব্বেযাকিি মযাধ্কম সরেংসতযাি 
অরতরিক্ত মযারেযা সনযাক্ত �িকত সযােযাে্ �িকব এবং �ীভযাকব 
অক্মতযা, জযারতগততযা, যেৌন অরভমখুীতযা এবং বয়কসি মকতযা 
পিস্পি সম্পর�্ত �যািণগুরি নযািী এবং যমকয়কদি দব্ুিতযাক� 
অনিযাইকন প্ভযারবত �কি। শযািীরি� ও সযাইবযাি যেৌন রনপী়িকনি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী এবং যমকয়রশশুকদি সযাকথ 
এ�কচটিয়যাভযাকব সম্পর�্ত মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) অবরেত 
প্রশক্ণ এবং VAWG-এি এ�টি সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযাি উপি 
�যাজ �কি সযাইবযাি রিযাইকমি উপি রবকশষ ইউরনর স্যাপন এবং 
আইরসটি ব্বেযাকিি মযাধ্কম অনিযাইকন এি ধযািযাবযারে�তযা রনরচিত 
�িযা সঠি� এ�টি পদকক্প। 

ব জোঞ্ত� সোইবোর VAWG-এর 
�োর্�র প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য সোিোরণ 
পঞ্রিোষো প্রঞ্তষ্ো �রো
যবরশিভযাগ পুরিশ সংস্যাি ক্মতযা, স�ি যক্করে নযা েকিও, সযাইবযাি 
VAWG-েযা এ�টি অপমযানজন� প্যাক্তন ঘরনষ্ অংশীদযাি দ্যািযা 
অনিযাইন র�ং যথক� শুরু �কি রশশুকদি যেৌন যশযাষণ ও যেৌন 
রনে্যাতকনি েরবি রবতিণ পে্ন্ত েকত পযাকি- এি রিমবধ্মযান 
মযারেযায় সযা়িযা যদওয়যাি জন্ পে্যাতি নয়। এই ধিকনি সরেংসতযা 
রচর ত (ট্্যার�ং) এবং পে্কবক্ণ �িযা সযাইবযাি VAWG-এি 
অপিযাধ নয় এমন �যাে্রিকমি-যেমন সযাইবযাি বরুিং- এি মকতযাই 
চ্যাকিরঞ্জং েযা ত সরেংসতযা এবং রনে্যাতকনি আিও গুরুতি 
হুমর�কত পরিণত েকত পযাকি। নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি 
রবষকয় রবকশষ প্রতকবদ�/দতূ ২০১৮ সযাকি তযাি প্রতকবদকন 
উকলেখ �কিকেন
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যে অনিযাইন সরেংসতযাি উপি যে  রনে্যা-
তনগুরি িযাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চরি� সীমযা এবং এখরতয়যাকিি বযাইকি 
সংঘটিত েয় তযা আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরিসে �ত্ৃপকক্ি পকক্ 
অপিযাধীকদি সনযাক্ত �িযা, তদন্ত �িযা, রবচযাি �িযা এবং রিঙ্গ-
রভরত্� সরেংসতযাি যথক� যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি প্রত�যাি প্দযান 
�িযা �ঠিন �কি যতযাকি।

জনরপ্য় সযামযারজ� যেযাগযাকেযাগ মযাধ্কমি প্্যার�ম ্এবং অন্যান্ 
অনিযাইন চ্যাকনিগুরি সেকজই যেৌন রশ�যািীকদি শনযাক্ত �িযাি 

৭৭  ১৭৫০০০-এিও যবরশ রশশু প্রতরদন প্থমবযাকিি মকতযা অনিযাইকন ব্ব-
েযাি শুরু �কি, দদ্ুযান্ত সুকেযাগগুরি ব্বেযাি �কি, র�  গুরুতি ঝঁুর�ি 
সম্খুীন েয়৷ ইউরনকস�।

৭৮  https://undocs.org/A/HRC/38/47

https://undocs.org/A/HRC/38/47
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জযায়গযা েকয় উঠকত পযাকি, অল্প বয়সী মরেিযা এবং যমকয়কদি 
রনকজকদি যেৌনতযা সম্পর�্ত েরবসে ব্রক্তগত তথ্ যশয়যাি �কি 
রনকত বযাধ্ �িকত পযাকি এবং পিবত কত যেৌন রনে্যাতন এবং 
আরথ্� িযাকভি জন্ তযাকদি রনয়ন্ত্রণ �িকত পযাকি। সংগঠিত 
অপিযাধ জনরপ্য় সযামযারজ� যেযাগযাকেযাগ মযাধ্কমি প্্যার�মগ্ুরিকতও 
সররিয় িকয়কে েযা অন্যান্ অনবধ �যাে্�িযাকপি মকধ্ পযাচযাকিি 
মকতযা ক্রত�যাি� পরিরস্রতকত নযািীকদি এবং যমকয়কদি ‹জর়িত’ 
�িযাি যচষ্টযা �কি। ইউএনওরিরস-এি মকত, নযািী ও যমকয়িযা েি 
অ-সম্রতমিূ� েরব-রভরত্� যেৌন রনে্যাতকনি (আইরবএসএ) 
প্ধযান িক্্বস্তু েযা সযাইবযাি েয়িযারনি এ�টি ধিণ রেসযাকব 
রবকবরচত েযাি সযাকথ ‘অসম্রতমিূ� সৃরষ্ট, রবতিণ এবং ন  বযা 
যেৌন েরব রবতিকণি হুমর�’ জর়িত।
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রবপিীতভযাকব, পুরিশ সেযায়তযা যগযাষ্ীগুরিকত অ্যাকসেস চযাওয়যাি 
সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত  জন্ রনিযাপদ 
স্যান রেসযাকব রবকবরচত অনিযাইন স্যানগুরিি সযাকথ অংশীদযারিত্ব 
স্যাপন �িকত পযাকি যেখযাকন তযািযা তযাকদি অরভজ্তযা অন্কদি 
সযাকথ ভযাগ �িকত পযাকি। ইউএন উইকমন এি এ�টি সযাম্প্ররত� 
সমীক্যা ইরঙ্গত �কিকে যে ইন্টযািকনর সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে-অনিযাইন বযা অ�িযাইকন রনরব্কশকষ েযািযা 
সরেংসতযাি সমু্খীন েকয়রেি- �ী �ী সংস্যান উপিব্ধ িকয়কে যস 
সম্পক�্ তথ্ সিবিযাে �িকত পযাকি।
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 অনিযাইকন রিঙ্গ-সংকবদ-
নশীি পুরিশ এি অরতরিক্ত উপরস্রত VAWG-এি সমস্ত ধিণক� 
গুরুত্ব সে�যাকি যনওয়যাি জন্ এ�টি শরক্তশযািী প্রত রত প্দশ্ন 
�িকত সযােযাে্ �িকব৷ 

৭৯  Gender-based interpersonal cybercrime. UNODC - University 
Module Series Cybercrime; Also, see: Powell, A, Henry, 
N & Flynn, A (2018) ‘Image-based sexual abuse’, in W 
DeKeseredy and M Dragiewicz (Eds), Routledge Handbook 
of Critical Criminology : 2nd Edition, pp. 305-315, Routledge: 
London and Cybercriminology. Maras, M. Oxford Press, 
November 2016 ISBN: 9780190278441. 

৮০  Global Landscape Analysis Report on Online and ICT facilitated 
Violence against Women and Girls (UN Women, 2021, 
forthcoming).  

অংশীদযারিত্ব গক়ি যতযািযাি সময়, পুরিকশি রনিযাপত্যাি স্যাকথ্
তযাকদি �ৃররেম বরুধেমত্যা ব্বস্যাসে তযাকদি রনয়ন্ত্রকণি জন্ দযায়বধে 
�যারিগরি য�যাম্পযারন যথক� শুরু �কি প্ক�ৌশিী এবং সি�যািী 
�ম�্ত্যাকদি উপি েযািযা আইরসটি-এি প্সযাি ঘরযান তযাকদি 
উপি রনভ্ি �িকত সক্ম েকত েকব। সযাইবযাি VAWG এি 
ব্যাপ�তযা এবং ভরবষ্দ্যাণীমিূ� পুরিরশংকয়ি জন্ �ৃররেম বরুধেমত্যা 
রসক কমি প্ভযাব নরথভুক্ত �িযাি জন্ রশক্যারবদ এবং রবকশষজ্-
যদি সযাকথ পুরিকশি অংশীদযারিত্ব সমযানভযাকব গুরুত্বপূণ্
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েযা সযাইবযাি 
VAWG-এি প্রত অরনচ্যা�ৃতভযাকব প্চযাি বযা দব্ুিতযাক� শরক্তশযািী 
�িকত পযাকি েযা পক্পযাত ও দ্বষম্ক� বযার়িকয় তুিকত পযাকি। ।

অনিযাইন রশশু যেৌন যশযাষণ ও  রনে্যাতকনি পযাশযাপযারশ মযানব পযাচযািক� 
�যাে্�িভযাকব যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ এ�টি বহুমখুী পধেরতি জন্ 
যবসি�যারি-সি�যারি অংশীদযারিকত্বি প্কয়যাজন রবকশষভযাকব গুরুত্ব-
পূণ।্ এই বহুমখুী পধেরতি জন্ ব্রক্তগত-সি�যািী অংশীদযারিকত্বি 
প্কয়যাজন েকব েযা চরিরেগতভযাকব আন্ততঃজযারত� েওয়যা প্কয়যাজন 
�যািণ এ�টি রনরদ্ষ্ট সমকয় এ�টি যদকশ রশশুকদি রনে্যাতন ঘরকত 
পযাকি, র� , রশশু যেৌন রনে্যাতকনি রবষয়বস্তুি প্চযাকিি মযাধ্কম, 
রবরভন্ন সমকয় প্দরশ্ত রবরভন্ন যদকশ অব্যােত থযা�কত পযাকি। এি 
জন্ পুরিশক� তযাকদি ব্রক্তগত-সি�যািী অংশীদযারিকত্বি পযাশযাপযারশ 
তযাকদি আন্তজ্যারত� আইন প্কয়যাগ�যািী অংশীদযািকদি সযাকথ তযাকদি 
যজন্যাি-সংকবদনশীি পধেরতি মিূধযািযাি জন্ এ�টি য�ৌশি 
থযা�কত েকব।

অনিযাইকন রশশুকদি যেৌন যশযাষণ এবং অপব্বেযাকিি রবষয়বস্তুি 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা  ব্রক্তকদি উপি রিমযাগত এবং 
এ�যারধ� সরেংসতযাি রশ�যাকিি �যািকণ এটি রবকশষভযাকব গুরুত্বপূ-
ণ।্ রশশু সুিক্যা সম্পর�্ত শত্যাবিী এবং সংজ্যাগুরিক� সযামঞ্জস্ 
রবধযান �িযা, এবং এ�টি রশশুি যেৌন রনে্যাতকনি েরবগুরি যস/
যস প্যাতিবয়স্ক েওয়যাি পকিও অনিযাইকন থযা�কত পযাকি এবং যসগুরি 
ব্বহৃত েকত পযাকি (যেমন, রবতিণ, রবরনময়, রবররি , এবং 
য�নযা) এই রবষয়গুরি সমরবিত �িযাি জন্ জন্ িযাকসেমবযা-
গ ্ রনকদ্রশ�যা ১৮টি আন্তজ্যারত� সংস্যাি উকদ্যাগ।
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 এইভযাকব, 
পুরিকশি উরচত এ�টি েরব বযাি বযাি যদখযা এবং/অথবযা অনিযাইন  

৮১  মযার�্ন রবচযাি রবভযাগ ভরবষ্দ্যাণীমিূ� পুরিরশংক� এমন এ�টি প্ররিয়যা 
রেসযাকব বণন্যা �কিকে েযাি িক্্ তকথ্ি শরক্ত, ভূ-স্যারন� প্েুরক্ত এবং 
প্মযাণ-রভরত্� েস্তকক্প মকিিগুরিক� অপিযাধ �মযাকত এবং জনরনিযাপত্যা 
উন্নত �িকত ব্বেযাি �িযা। এখযাকন েস্তকক্প মকিিগুরিি সযাকথ এ�করে 
সযাধযািণত রবরভন্ন তকথ্ি উন্নত রবকলেষণ প্কয়যাগ �কি �িযা েয় েযা আইন 
প্কয়যাগ�যািীক� অপিযাকধি প্রতররিয়যা যথক� তযাকদি স যাব্তযাি পূব্যাভযাস 
অনেুযায়ী সম্পকদি ব্বস্যা �িযাি জন্ সক্ম �কি। See: Overview 
of Predictive Policing. National Institute of Justice. U.S. 
Department of Justice.

৮২  Terminology Guidelines for the Protection of Children from 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Adopted by the 
Interagency Working Group in Luxembourg, 28 January 
2016. Interagency Terminology and Semantics Project on the 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children and ECPAT 
International.  

অনলোইন ্যোট�ম্গুঞ্ল নোরীকদর অঞ্ি�োর রক্ষো এবং 
আইঞ্ন ও ঞ্বেোর ব্যবস্োর সংস্োকরর জন্য সংগঠিত ও 

প্রেোরণোর সকুরোগকদয়  স্োনীয় কথক� রু �কর আন্তজ্োঞ্ত� 
পর্োকয় ঞ্বঞ্ি  স্তকর সোমোঞ্জ� মোি্যকম  এর মত 

প্রেোরনো গুকলো G V সংক্োন্ত সোমোঞ্জ� ঞ্নয়মনীঞ্ত গুঞ্লক� 
ে্যোকলজি �রকছ এবং পঞ্রবত্ন একনকছ  নোঞ্রর জীবন ও 
তোকদর ঞ্নরোপতিোর কক্ষকত্র আই ঞ্সটি এর বোস্তঞ্ব� প্রিোব 

রকয়কছ।
- আইরসটি �ীভযাকব জ্যামযাই�যায় রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি মধ্স্তযা �কিকে? 

(যজন্যাি ও উন্নয়ন ২০১৮)
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রশশু যেৌন যশযাষণ এবং রনে্যাতকনি রবষয়বস্তু যশয়যাি �িযাক�
এ�টি নতুন য�ৌজদযারি অপিযাধ রেকসকব রবকবচনযা �িযা।

আন্তজ্যারত� সযাইবযাি VAWG যেমন অনিযাইন রশশু যেৌন যশযাষণ 
এবং রনে্যাতকনি রবরুকধে ি়িযাইকয়ি জন্  রিঙ্গ-সংকবদনশীি 
পধেরতক� আন্তজ্যারত� অংশীদযারিকত্বি মিূধযািযায় এবং পরিভযাষযায় 
সম্ত �িযা গুরুত্বপূণ ্েকব �যািণ এটি পুরিশ সংস্যাগুরিক� আিও 
দক্তযাি সযাকথ সমবিয় �িকত সেযায়তযা �িকব৷ সযাইবযাি VAWG-
যত আিও �যাে্�ি এবং পে্যাতি প্রতররিয়যাি জন্ পরিভযাষযাক� 
সযামঞ্জস্ �িকত সেযায়তযা �িযাি জন্, ে্যান্ব�ু রন্রিরখত 
নরথগুরি সুপযারিশ �কি:

• G
     A  A  

   W  G   ,  
      

       A   
  A  

•   V   W   G   ( )  
 ,   ,   

  

•           
 A      ( , )  

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuidelines_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuidelines_en.pdf
https://www.stoponlineviolence.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cybersafe_Report_200623_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
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যিােস এবং প্রস্ারবত পড়বাি উপকিণ 
1. Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual 

Harassment in Egypt Results / Outcomes and 
Recommendations Summary. UN Women and 
European Union, at: https://web.law.columbia.edu/
sites/default/files/microsites/gender-sexuality/un_wom-
ensexual-harassment-study-egypt-final-en.pdf

2. Measuring #MeToo: A National Study on Sexual 
Harassment and Assault (2019). UC San Diego 
Center on Gender Equity and Health. 

3. Major investigation and public protection: Investigative 
Development-Lines of Enquiry. UK College of Policing, 
at: https://www.app.college.police.uk/app-content/ma-
jor-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/
investigative-development/#checklist-lines-of-enquiry 

4. Stalking or Harassment (2019). UK College of 
Policing, at: https://www.app.college.police.uk/
app-content/major-investigation-and-public-protection/
stalking-or-harassment/  

5. European Agency for Fundamental Rights (2015) 
,Violence Against Women: An EU-wide sur-
vey, at: https://www.equalrights.org/issue/
economic-workplace-equality/sexual-harassment/ 

6. Misogyny Hate Crime Evaluation Report for 
Nottingham Women’s Centre Funded by the Office 
of Nottinghamshire Police and Crime Commissioner. 
Mullany, L. and Trickett, L. June 2018, at: http://
www.nottinghamwomenscentre.com/wp-content/up-
loads/2018/07/Misogyny-Hate-Crime-Evaluation-
Report-June-2018.pdf

7. House of Commons Women and Equalities Committee 
(UK), (2018) Sexual Harassment of Women 
and Girls in public spaces: 6

th
 Report of session 

2017-2019. 

8. Equal Rights Advocates (2019) Know your rights 
at work: Sexual Harassment, at: https://www.
equalrights.org/issue/economic-workplace-equality/
sexual-harassment/ 

9. Unmasking Sexual Harassment How Toxic Masculinities 
Drive Men’s Abuse in the US, UK, and Mexico and 
What We Can Do to End It: A Promundo Research 
Brief Produced for World Economic Forum Annual 
Meeting 2018, Promundo, at: https://promundo-
global.org/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-
Harrassment-Brief-Final-To-Post.pdf 

10. Amnesty reveals alarming impact of online abuse 
against women. Amnesty International, at: https:// 
www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty- 

reveals-alarming-impact-of-online-abuse-against- 
women/ 

11. Spotted: Obligations to Protect Women Students’ 
Safety & Equality Using the Public Sector Equality 
Duty & the Human Rights Act in Higher and Further 
Education Institutions to Improve Policies and Practices 
on Violence Against Women and Girls. Legal Briefing 
prepared by Louise Whitfield and Holly Dustin for the 
End Violence Against Women Coalition January 2015, 
at: https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/
wp-content/uploads/Spotted-Obligations-to-Protect-
Women-StudentsEy-Safety-Equality.pdf 

12. Widadio, N. A, (2019) Many Indonesian Women 
face sexually harassment: survey, Coalition for Safe 
Public Space.

13. Pietsch, N (2015) Sexual Harassment and Public 
Space Learning Brief (27) London, Ontario: Learning 
Network, Center for Research and Education on Violence 
against Women and children, at: http://www.vawlear-
ningnetwork.ca/our-work/briefs/briefpdfs/LB-27.pdf 

14. Smith B. L (2018) What it really takes to stop 
sexual harassment, Vol 49 (No.2), American 
Psychological Association

15. Bystander Approach. Graham Goulden for Cultivating 
Minds UK, at: https://grahamgoulden.com/cultivating- 
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জনস্োস্্য ঞ্বষয়� জরুরী অবস্ো এবং 
সংঘোতিীন মোনঞ্ব� সং�ট
“য�যারভি -১৯ (COVID-19) নযািী ও পুরুষকদি রভন্নভযাকব প্ভযারবত �কিকে। অরতমযারিটি নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
রবদ্মযান দ্বষম্ সৃরষ্ট �কিকে, যসইসযাকথ অন্যান্ প্যারন্ত� যগযাষ্ীি-যেমন প্রতব ী ব্রক্ত এবং চিম দযা রিকদ্ি মকধ্ 
েযািযা িকয়কে- মযানকুষি যক্করে দ্বষম্ক� আিও খযািযাপ �কিকে এবং নযািী ও যমকয়কদি জন্ মযানবযারধ�যাি রনরচিত 
�িযাি যক্করে বযাধযা সৃরষ্ট�যািী ঝঁুর� সৃরষ্ট �কিকে। স�ি নযািী ও যমকয়কদি অংশগ্েণ, সুিক্যা এবং স যাবনযা অবশ্ই 
প্রতররিয়যা প্কচষ্টযাি য�কন্দ্র থযা�কত েকব। এই প্কচষ্টযাগুরি অবশ্ই রিঙ্গ-সংকবদনশীি েকত েকব এবং এই প্কচষ্টযাগুরি 
অবশ্ই রিঙ্গ-সংকবদনশীি েকত েকব এবং স�ি নযািী এবং পুরুকষি জন্ চযারেদযা ি সনযাক্ত�িণ, রনণয়্ এবং 
রচর� সযায় প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেকসি) রনরচিকতি পযাশযাপযারশ রবরভন্ন প্ভযাব রবকবচনযা �িকত েকব।»

করৌন ও প্রজনন স্োস্্য এবং অঞ্ি�োর রক্ষো �রো এবং ক�োঞ্িি-  সং�কট ঞ্লঙ্গ সংকবদনশীলতোর প্রেোর, ক োবোল 
জকয়টি কপ্রস কটেটকমটি (কম , )1

১  দরক্ণ আর �যা, সুইকিন, আকজ্রন্টনযা, অক রিয়যা, আিকবরনয়যা, যবিরজয়যাম, বরিরভয়যা, বসরনয়যা-েযাকজ্কগযারভনযা, �যাকবযা ভযাকদ্, �যানযািযা, সযাই-
প্যাস, যচ� প্জযাতন্ত্র, যিনমযা�্, র�নি্যান্, র�রজ, যান্স, জযাময্ারন, রগ্স, রগরন, ইতযারি, িযাররভয়যা, যিবযানকনি মন্ত্রীিযা , িযাইকবরিয়যা, রিকচন যা-
ইন, িকুসেমবযাগ,্ মযাদযা গযাস্কযাি, মরন্টরনকগ্যা, যনদযা িি্যান্স, উত্ি যমরসকিযারনয়যা, নযারমরবয়যা, রনউরজি্যান্, নিওকয়, পত্ুগযাি, যিযামযারনয়যা, সযারব্য়যা, 
যস্পন, সুইজযািি্যান্ এবং েুক্তিযাকজ্ি মন্ত্রণযািয়গুরি, ৫৯রত যদকশি জনগণ ও সি�যাকিি পকক্ এই যেৌথ রববরৃত জযারি �িযাি জন্ সম্যারনত 
যবযাধ �কিকেতঃ আিকবরনয়যা, আকজ্রন্টনযা, আকমর্নয়যা, অক রিয়যাতঃ, অর য়যা, যবিরজয়যাম, বরিরভয়যা, বসরনয়যা-েযাকজ্কগযারভনযা, বিুকগরিয়যা, �যানযািযা, 
�যাকবযা ভযাকদ্, য�যা যারি�যা, যরিযাকয়রশয়যা, সযাইপ্যাস, যচ� প্জযাতন্ত্র, যিনমযা�্, ই কয়িি, একস্তযারনয়যা, র�রজ, র�নি্যান্ যান্স, জরজ্য়যা, জযাময্ারন, গ্ীস, 
রগরন, আয়যািি্যান্, আইসি্যান্, ইতযারি, জযাপযান, িযাররভয়যা, যিবযানন, িযাইকবরিয়যা, রিকচন যাইন, রিথযু়যারনয়যা, িকুসেমবযাগ,্ মযাদযা গযাস্কযাি, যমরসেক�যা, 
মিকদযাভযা, মরন্টরনকগ্যা, নযারমরবয়যা, যনদযা িি্যান্স, উত্ি যমরসকিযারনয়যা, রনউরজি্যান্, নিওকয়, যপরু, পত্ুগযাি, য�যারিয়যা প্জযাতন্ত্র, যিযামযারনয়যা, 
সযারব্য়যা, দরক্ণ আর �যা, য যাকভরনয়যা, যস্পন, সুইকিন, রতউরনরসয়যা, রুভযাি,ু সুইজযািি্যান্, েুক্তিযাজ্ ইউকরিন এবং উরুগুকয়।
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•  সঙ্কট এেং জরুরী অেস্যা ভের্মযান অসমতযাদ� আরও েযাভ়িদয় কতযাদল, েযার িদল VAWG-এর ে্যাপ�তযা 
েভৃধি পযায়, ভেদশষ �দর আতিঃে্ভতি� সভহংসতযা; 

•  সং�দটর সময়, VAWG-এর ভের্মযান প্রভতভরিয়যা জযানযাদনযার পভর�ল্পনযাগুভল পে্দযাদলযাচনযা �রযা এেং 
পুনম্্দল্যায়ন �রযা প্রদয়যাজন েযাদত ভনভচিত �রযা েযায় কে ভনরযাপত্তযা এেং সুরষেযা কে ক�যানও ভসধিযাতি গ্রহণ, 
পভর�ল্পনযা এেং ভেতরদণর মদ্ল রদয়দে; 

•  পুভলশ এেং স্যানীয় মল্ কস্�দহযাল্যারদরর মদধ্ প্দে্দ প্রভতভষ্ত অংশীরযা ভরত্ব সং�দটর সমদয় অপ্রভতদরযাধ্ 
চ্যাদলদজের প্রিযাে �মযাদত গুরুত্বপ্ণ্দ ি্ভম�যা পযালন �রদে; 

•  কেদ�যান সং�ট পভরভস্ভতর আদ� প্ে্দ-পভর�ল্পনযা ভের্মযান সমভবিত প্রভতভরিয়যাগুভলর ঝঁুভ� প্রশমন এেং 
আনষুভঙ্গ� পভরভস্ভত ভচভনিত �রদত সযাহযাে্ �রদে; 

•  “ঝঁুভ�র” মদধ্ রদয়দে এমন জনসংখ্যার উপর তদে্র অভেচভলত এেং ভনি্দ রদেযা�্ উৎস এেং 
আতিঃসম্পভ�্দ ত তদে্ রিমযা�ত প্রদেশযাভধ�যার (অ্যাদসেস) পুভলশ সংস্যাগুভলদ� VAWG-কত প্রভতভরিয়যা 
জযানযাদত আরও িযাল অেস্যাদন রযাখদে; 

•  ভলঙ্গ-ভিভত্ত� বেষদম্র ভনভর্দটি কপ্রষেযাপট এেং আতিঃসম্পভ�্দ ত ধরণগুভল ভেদেচনযা �রযার জন্ পুভলশ দ্যারযা 
কশখযা নভেিুতি পযাঠগুভলদ� নতুন �দর তে্ ভেদলেষদণর সযাদে খযাপ খযাওয়যাদনযা উভচত।

অধ্যাদয়র লষে্

এই অিথ্যবাটয়র মিূ িক্থ্য হি বিঙ্গ- সংটিদনশীি পবুিবশং কীিবাটি 
জনস্বাস্থ্য সংকট এিং/অথিবা সংঘবাত ছবাড়বা মবানবিক বিপ�্যয়গুবির 
সবাটথ বনটজটক মবাবনটয় বনটত পবাটর তবার বনটদ্য বশকবা প্রদবান করবা।

মিূ িবাত্য বা এিং বশক্টের বিষয়সমহূ/পটয়ন্টসমহূ:
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েরব ইউএন উইকমন/প্য় �ুরক�ং (থযাইি্যান্) এি যসৌজকন্

ভূরম�যা 
 ঞ্িকস র -এ, েীনো �ত্ৃপক্ষ ঞ্ব  স্োস্্য সংস্োক� (W ) জোঞ্নকয়ঞ্ছল কর অজোনো �োরকণ এ� িরকণর 

ঞ্নউকমোঞ্নয়ো ত েীন জকুড ছঞ্ডকয় পডকছ, ঞ্বকশষ �কর কবই প্রকদকশর রোজিোনী উিোন শির কথক�। 

স্যানীয় রবকশষজ্কদি দ্যািযা নতুন য�যারভি-১৯ (COVID-19) 
(প্যাথরম�ভযাকব েযাক� «২০১৯-nCoV» নযাম যদওয়যা েকয়রেি) 
শনযাক্ত েওয়যাি পিপিই, স্যানীয় �ত্ৃপক্ য�যারভি-১৯-এি 
প্যাদভ্ুযাব রনয়ন্ত্রণ, মতুৃ্ প্রতকিযাধ এবং যসই সযাকথ স্যাস্্ ব্বস্যাি 
পতন যিযাধ �িযাি জন্ জনগণক� বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইকন 
থযা�যাি রনকদ্শ যদয়। 

চীকনি প্রতকবশী যদশগুরিকত যিযাগী শনযাক্ত েওয়যা শুরু েয় এবং 
তযা অল্প সমকয়ি মকধ্ রবক ি রবরভন্ন অঞ্চকি ের়িকয় পক়ি। ১১ 
মযাচ্ ২০২০ এি মকধ্, WHO য�যারভি-১৯

2

 য� এ�টি অরতমযারি
রেসযাকব যঘযাষণযা �কি  এবং সদস্ িযাষ্ট্রগুরিক� জযারনকয় যদয় যে এই 
ভযাইিযাকসি ের়িকয় প়িযাি েযাি এবং তী তযা এবং সংরিমণ উকদ্গ-
জন� েওয়যায় তযািযা গভীিভযাকব উরদ্ । রব জকু়ি যদশগুরি অনরুূপ 
বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইন, চিযাচি সীমযাবধে এবং সযামযারজ� 
দিূকত্বি ব্বস্যা বযাস্তবযায়ন �িকত শুরু �কি। ২০২০ সযাকিি মযাচ্ 

২  �কিযানযাভযাইিযাস (CoV) েি ভযাইিযাকসি এ�টি ব়ি পরিবযাি েযাি �কি 
সযাধযািণ সরদ্ যথক� শুরু �কি আিও গুরুতি যিযাগ পে্ন্ত েকত পযাকি। 
এ�টি নতুন �কিযানযাভযাইিযাস (nCoV) েি এ�টি নতুন য ন েযা 
আকগ মযানকুষি মকধ্ সনযাক্ত �িযা েযায়রন। See: Coronavirus disease 
(COVID-19) outbreak (2020), WHO Regional Office for 
Europe, at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-
ncov

নযাগযাদ, রবক ি প্যায় অকধ্� জনসংখ্যা ি�িযাউকন রেি।

পরচিম আর �যায় ইকবযািযা
3

, িযারতন আকমরি�যায় রজ�যা এবং 
এরশয়যায় SARS-এি মকতযা এ�ই ধিকনি সংরিযাম� যিযাকগি 
প্যাদভ্ুযাব যমযা�যারবিযা �িযাি অরভজ্তযা থযা�যা জযারত সংঘ ঝঁুর�পূণ ্
জনসংখ্যাি উপি- য�যারভি-১৯-এি প্রতররিয়যামিূ� প্ভযাকবি 
�যািকণ-যেমন সংঘযাত এবং/মযানরব� অঞ্চকি এবং তযািযা �ীভযাকব 
নযািী ও যমকয়কদি প্রত সরেংসতযাি প্�ৃরতক� প্ভযারবত �িকত 
পযাকি- উকদ্গ প্�যাশ �কিকে। 

৩  ইকবযািযা ভযাইিযাস রিরজজ (EVD) মযানকুষি মকধ্ এ�টি রবিি র�  
গুরুতি, প্যায়ই মযািযাত্� অসুস্তযা। ভযাইিযাসটি বন্ প্যাণী যথক� মযানকুষি 
মকধ্ সংরিরমত েয় এবং মযানষু যথক� মযানকুষ সংরিমকণি মযাধ্কম 
মযানকুষি মকধ্ ের়িকয় পক়ি। EVD যক্করে মতুৃ্ি েযাি প্যায় ৫০%। 
অতীকতি প্যাদভ্ুযাকবি যক্করে মতুৃ্ি েযাি ২৫% যথক� ৯০% পে্ন্ত পরিব-
রত্ত েকয়কে। Ebola virus disease: Key Facts (WHO, 2020), 
at:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-
virus-disease.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
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জযারতসংকঘি উকদ্গ সযাম্প্ররত� ইকবযািযা এবং রজ�যা প্যাদভ্ুযাকবি 
নরথভুক্ত প্মযাণ যথক� উ ূত েকয়কে

4

, েযা ইরঙ্গত যদয় যে সযামযা-
রজ�-অথ্ননরত� চযাপ, গৃেেুধে এবং জনস্যাকস্্ি জরুিী অবস্যা 
রবদ্মযান দ্বষম্ক� আিও বযার়িকয় যতযাকি। এি �কি VAWG এি 
প্ক�যাপ বরৃধে পযায়, রবকশষ �কি IPV এবং অল্পবয়সী যমকয়কদি মকধ্ 
প্যাথরম� গভ্ধযািণ।

5

অ�যাে্�ি স্যাস্্ ব্বস্যা, আইকনি দব্ুি শযাসন এবং উচ্চ মযারেযাি রিঙ্গ 
দ্বষম্সে জরুরি পরিরস্রত এবং যপ্ক্যাপকর VAWG-এি প্ভযাবক� 
গুরুতি রেসযাকব স্ী�ৃরত যদওয়যাি জন্, জযারতসংকঘি মেযাসরচব, 
আকন্তযারনও গুকতকিস, VAWG-এি প্রতকিযাধ ও প্রত�যািক� তযাকদি 
য�যারভি-১৯-এি জযাতীয় প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি পরি�ল্পনযাি এ�টি 
মিূ অংশ �িযাি জন্ স�ি সি�যািক� আহ্যান জযারনকয়কে।

6

৪  Inter-Agency Standing Committee (March 2020). Interim 
Guidance; Gender alert for COVID-19 outbreak, at: https://
interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-
committee/interim-guidance-gender-alert-covid-19-outbreak-
developed-iasc

৫  CARE (March 2020). A policy paper on COVID-19’s gender 
implications, at: https://www.care.org/newsroom/press/press-
releases/covid-19s-gender-implications-examined-in-policy-
brief-care

৬  রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা এবং য�যারভি-১৯ -এি রবষকয় মেযাসরচকবি 
রভরিও বযাত্যা। জযারতসংঘ, ৫  এরপ্ি, ২০২০, পযাওয়যা েযাকব: https://
www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/
secretary-generals-video-message-gender-based-violence-
and-covid-19-scroll-down-for-french

এ�ইভযাকব, এবং VAWG এি রব ব্যাপী প্সযাকিি স্ী�ৃরতস্রূপ, 
েযাি মযারেযা ইরতমকধ্ই খুব যবরশ

7

, ইউএন উইকমন য�যারভি-১৯ 
মেযামযািীি �কি নযািী ও যমকয়িযা যে অসমযানপুযারত� যনরতবযাচ� 
প্ভযাবগুরিি মকুখযামরুখ েকচ্ন তযাক� ‹েযায়যা অরতমযারি’ রেকসকব 
রচর ত �কিকে।

8

এই ে্যান্ব�ুটিকত WHO (২০১০) দ্যািযা প্দত্ এ�টি অরতমযারিি
9

সংজ্যা রনকদ্শ �িযা েকয়কে যেখযাকন অরতমযারিক� অসসু্তোর 
তী তোর পঞ্রবকত্ ঞ্ব ব্যোপী এ�টি নতুন করোগক� কিৌগঞ্ল� 
কস্ল ঞ্বসৃ্তঞ্ত এবং নোগোকলর উপর ঞ্িঞ্তি �কর ঞ্ব ব্যোপী ঞ্বস্তোর 
ঞ্িসোকব (এবং েখন যবরশিভযাগ মযানকুষি যিযাগ প্রতকিযাধ ক্মতযা 
থযাক� নযা) রচর ত �কিকে।

10

এই অধ্যায়টিকত সযাম্প্ররত��যাকিি রব ব্যাপী য�যারভি-১৯ 
অরতমযারি এবং সমযান্তিযািভযাকব ইকবযািযাি মকতযা অন্যান্ সংরিযাম� 
যিযাকগি প্যাদভ্ুযাব েযা পূব্-রবদ্মযান আঞ্চরি� সঙ্র সৃরষ্ট �কিকে বযা 
বযার়িকয় তুিকে তযাি উপি রবকশষ গুরুত্ব প্দযান �কি VAWG-এি 
উপি সংঘযাতেীন মযানরব� সং�করি প্ভযাকবি উপি আকিযা�পযাত 
�িযা েকয়কে। েরদও বত্মযান য�যারভি-১৯ এি  জনস্যাস্্ সংরিযান্ত 
সং�র অন্যান্ সযাম্প্ররত� সংরিযাম� যিযাকগি প্যাদভ্ুযাকবি যথক� 
খুব আিযাদযা, তবওু VAWG-এি সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
নযািী ও যমকয়কদি জন্ যি�যাকিি সংরিযান্ত যসবযা রনরচিত �িযাি 
যক্করে পুরিশ সংস্যা এবং  অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািী 
অংশীদযািকদি সযামকন অসংখ্ সযাধযািণ চ্যাকিঞ্জ িকয়কে। এই অধ্যাকয় 
এই �ঠিন সমকয় যজন্যাি-সংকবদনশীি পুরিরশংকয়ি জন্ জ্যাত 
রনকদ্শনযা প্দযাকনি িকক্্ এই ধিকনি অসযাধযািণ পরিরস্রতি দ্যািযা 
উ ূত এই সযাধযািণ চ্যাকিঞ্জগুরি রনকয় আকিযাচনযা �িযা েকব।

পুরিশ সংস্যাগুরিক� সঙ্করি সময় VAWG-এি অ�যাে্�ি প্-
রতররিয়যাি ঝঁুর� �মযাকত সযােযাে্ �িযাি জন্ রন্রিরখত রবভযাকগ 
অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্যাক�কজি (ESP) �যাঠযাকমযাি নীরত এবং 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত য�রন্দ্র� এ�টি সমরবিত 
প্রতররিয়যাি সযাধযািণ দ্বরশষ্ট্গুরিি উপি রভরত্ �কি সে�ম  যথক� 
সে�ম কদি (রপয়যাি-রু-রপয়যাি) রনকদ্রশ�যা প্দযান �িকব।

৭  জযারতসংকঘি পরিসংখ্যান অনসুযাকি, রব ব্যাপী প্রত ৩ জকনি মকধ্ ১ 
জন নযািী তযাকদি জীবকনি য�যাকনযা নযা য�যাকনযা সমকয় শযািীরি� বযা যেৌন 
সরেংসতযাি সমু্খীন েকয়কেন এবং রব ব্যাপী প্রত দশ জন নযািীি মকধ্ েয় 
জনই অন্তিঙ্গ সঙ্গী বযা পরিবযাকিি অন্ সদস্কদি দ্যািযা ইচ্যা�ৃতভযাকব খুন 
েকয়কেন। See: UNODC’s Global Study on Homicide: Gender-
related killing of women and girls (UNODC, 2018), at: https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/
GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

৮  UN Women (2020), ‘COVID-19 and Ending Violence 
against Women and Girls’, at: https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-
ending-violence-against-women-and-girls

৯  Emergencies preparedness, response. What is a pandemic? 
(WHO, 24 February 2010).

১০ Ibid.
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ঞ্েত্র-  

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শংকয়র জন্য মলূনীঞ্ত এবং সোিোরণ ববঞ্শকষ্ট্যর �ো�োকমো

সি�ম  কথক� সি�ম  (ঞ্পয়োর টু 
ঞ্পয়োর) ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো (গোইকি )
জন স্যাস্্ বযা মযানরব� সং�করি সময় আমিযা যেভযাকব পরিকষবযাি 
জন্ িযাক� (�ি) সযা়িযা রদই তযা পে্যাকিযাচনযা �িযা দি�যাি 
েযাকত আমিযা সং�কর সযা়িযা রদকত পযারি এবং আমযাকদি ‹�যাজগুরি 
স্যাভযারব� ভযাকব  সম্পযাদন �িযাি ক্মতযাি সযাকথ আপস �িকত 
েকত পযাকি এই রবষয়টি স্ী�যাি �কি রনকয় স্যানীয় সম্প্রদযায়গু-
রিকত পুরিরশং পরিকষবযা সিবিযাে �িযা চযারিকয় যেকত পযারি। 
VAWG-এি যক্করে, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
প্রত আমযাকদি সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে  েতরযা স ব �যাে্�ি ভযাকব 
সযা়িযা যদবযাি ক্মতযা থযা�যা দি�যাি েযাকত আমিযা তযাকদি রনিযাপত্যা 
এবং সুিক্যা রনরচিত �কি যেকত পযারি এই রবষয়টি স্ী�যাি �কি 
যে আমযাকদি �ম কদি এবং বেৃত্ি সম্প্রদযাকয়ি ে  যনওয়যাি 
দযারয়ত্ব িকয়কে।

এই ে্যান্বকু�ি অধ্যায়গুরিি মকধ্ প্দত্ রনকদ্রশ�যাগুরি সঙ্করি 
সমকয় ততরযাই প্যাসরঙ্গ�, েতরযা ‹স্যাভযারব� সমকয়  আপনযাি 
�যাজ �িযাি যপ্ক্যাপকর এগুরি প্কয়যাজন। সঙ্করি সময় রনকদ্শনযাি 
রবরভন্ন রদ�গুরিি প্যাসরঙ্গ�তযা যবশী থযা�কত পযাকি এবং রনতঃসকন্কে 
আপনযাক� চ্যাকিকঞ্জি যমযা�যাকবিযা �িযাি মযাধ্কম সমূ্পণ ্পরিসকি 
আপনযাি প্রতররিয়যাক� অগ্যারধ�যাি রদকত েকব।

এ�জন পুরিশ যনতযা রেকসকব, এমনর� সং�করি সমকয়ও স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়ি রনিযাপত্যা ও সুিক্যা প্দযাকনি জন্ আপনযাি দযারয়ত্ব এবং 
জবযাবরদরেতযা থযা�কব, তকব পুরিশ য শন/ইউরনর �ম কদি ে  
যনওয়যাি দযারয়ত্বও িকয়কে আপনযাি েযাকত তযািযা �যাে্�ি পরিকষবযা 
প্দযান চযারিকয় যেকত পযাকি। সঙ্করি সময় অপিযাকধি ধিন 
পরিবরত্ত েওয়যাি স যাবনযা থযাক�, রবকশষ �কি েরদ য�যারভি-
১৯ (COVID-19) অরতমযারিি  অরভজ্তযা অনসুযাকি চিযাচকি 
রবরধরনকষধ আকিযাপ �িযা েয়। েরদও চুরি, িযাস্তযাি চুরি এবং 

সরেংস অপিযাধ �মকত পযাকি, তকব আমযাকদি অরভজ্তযা আকিযাক� 
বিযা েযায় যে এই ধিকণি অরতমযারিি যক্করে VAWG, রবকশষ �কি 
পযারিবযারি�  বযা ঘরনষ্ অংশীদযািকদি মযাধ্কম সরেংসতযা বরৃধে যপকত 
পযাকি।  এই রবষয়টি রবকবচনযায় রনকয়  আপনযাক� রিমযাগত ভযাকব 
আপনযাি পরিকষবযা সিবিযাে/পরিচযািন সংরিযান্ত পরি�ল্পনযাগুরি 
পে্যাকিযাচনযা �িকত েকব।

সঙ্রগুরি সযাধযািণত এমন চযাপ রনকয় আকস েযা আপনযাি সম্পকদি 
উপি অভূতপূব্ চযাপ দ্তরি �িকত পযাকি েযা অকন� যক্করে অরতরিক্ত 
চ্যাকিঞ্জ েযা়িযাই স্যাস্্ বযা মযানরব� সং�র দ্তরি �িকত পযাকি। 
তযাই এটি অত্যাবশ্� যে আপরন আপনযাি �ম কদি উপিভ্তযাি 
উপি রনভ্ি �িকত পযাকিন, তযাকদি জন্ স্যাস্্ সমস্যা সম্পর�্ত 
ঝঁুর�গুরি হ্যাস �িকত পযাকিন, েযাি �কি আপনযাি �যাকে উপিব্ধ 
সংস্যানগুরি হ্যাস �িযা েযায়৷

েরব ইউএন মনকুস্কযা (রিআি �কঙ্গযা) এি  যসৌজকন্

মলূনীঞ্ত

এ�টি অরধ�যাি-রভরত্� পধেরত
রিঙ্গ সমতযা এবং নযািীি ক্মতযা-
য়কনি অগ্গরত

সযাংসৃ্করত�ভযাকব ও বয়স উপেুক্ত 
এবং সংকবদনশীি

ভুক্তকভযাগী (রভ�টিম)/ যবকঁচ থযা�যা 
(সযািভযাইভযাি) য�রন্দ্র� পধেরত

সকব্যাচ্চ রনিযাপত্যা অপিযাধীি জবযাবরদরেতযা

সোিোরণ ববঞ্শষ্ট্যসমিূ 
উপল তো

উপিব্ধতযা প্কবশযারধ�যাি

অরভকেযাজনকেযাগ্তযা (মযারনকয় যনওয়যা) প্যাসরঙ্গ�তযা

রনিযাপত্যাক� প্যাধযান্ যদওয়যা সম্রত এবং যগযাপনীয়তযা

তথ্ সংগ্ে এবং তথ্ ব্বস্যাপনযা �যাে্�রি যেযাগযাকেযাগ

যি�যাকিি এবং সমবিয় প্ররিয়যাি মযাধ্কম অন্যান্ যস ি এবং সংস্যাগুরিি সযাকথ সংকেযাগ স্যাপন �িযা
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 স বত �ম কদি দীঘ্ সময় �যাজ �িকত েয়, এবং প্যায়শই খুব
�ঠিন পরিরস্রতকত তযাকদি রনকজি রব যাকমি সময় এবং পরিবযাকিি 
সযাকথ �যারযাকনযাি সময় �রমকয় যদয়। সুতিযাং, এমনর� সঙ্করি 
সমকয় রনকজিযাই য�যাকনযা সংরিমণ বযা যিযাকগ আরিযান্ত নযা েকিও  
সং�করি সময় তযাকদি মযানরস� স্যাস্্ এবং সুস্তযা রবকবচনযা �িযাি 
জন্ আপনযাি প্কয়যাজনীয়তযা আিও যবরশ গুরুত্বপূণ ্েকয় ওকঠ। এটি 
এমন এ�টি সময় েখন দশৃ্মযান যনতৃত্ব আপনযাি �ম কদি মকধ্ 
সরত্�যাকিি পযাথ্�্ আনকব, তযাকদি মকনযাবি বজযায় িযাখকত সযােযাে্ 
�িকব এবং আপনযাি প্শংসযাি মযাধ্কম তযাকদি ক্মতযায়ন �িকব। 
সেজ �থযায় ‹আপনযাক� ধন্বযাদ’ বিযা েকয় য�যান খিচ েয় নযা 
র�  �ম কদি জন্ এই �থযাি মযাকন অকন� যবশী।

�োর্ক্কমর িোরোবোঞ্ি�তো, অঞ্নঞ্চিত 
ঘটনো (�ঞ্টিনকজঞ্ ) এবং জরুরী অবস্োর 
(ইমোকজ্ঞ্ ) পঞ্র� নো
পুরিশ �ম�্ত্যা রেসযাকব, সিযাসরি �যাজ এবং পরিচযািন এবং 
জরুিী পরি�ল্পনযা বযাস্তবযায়কনি প্কয়যাজকন আমিযা জরুিী পরিরস্রত 
যমযা�যাকবিযা �িকত অভ্স্ত, তকব জন স্যাস্্ এবং মযানরব� সং�রগুরি 
দ্দনরন্ন জীবকন মযািযাত্� প্ভযাব য�িকত পযাকি এবং তযা েকথষ্ট 
সময় ধকি চিকত পযাকি, তযাই যর�সই পুরিকশি প্রতররিয়যা জযানযাকনযা 
এ�টি বযাস্তব চ্যাকিঞ্জ েকয় ওঠকত পযাকি।  

আমিযা যেমনটি য�যারভি-১৯ (COVID-19) অরতমযারিি সময় 
অনভুব �কিরে, রব জকু়ি পুরিশ সংস্যাগুরিক� �যাজ �িযাি নতুন 
উপযায়গুরি রচর ত �িকত েকয়কে, য�উ য�উ  সেযায়তযা �িযাি 
জন্ নতুন প্েুরক্তকত প্কবশযারধ�যা  ি (অ্যাকসেস) যপকয় রনকজকদি 
ভযাগ্বযান মকন �িকত পযাকি, আবযাি অন্িযা নযাও মকন �িকত 
পযাকি। আপনযাি �যাকে যে সংস্যানগুরি উপিব্ধ িকয়কে, আপনযাক� 

যসগুরি �যাে্�িভযাকব ব্বেযাি �িকত েকব এবং আপনযাক� �যাকজি 
নতুন উপযায়গুরি রচর ত �কি উ যাবনী যনতৃত্ব প্দশ্ন �িকত েকব।

আমিযা সবসময় ঘরনযা ঘকর েযাবযাি পকি যসই ঘরনযা যথক� রশখকত 
পযারি, র�  আপনযাি দযারয়কত্বি এিযা�যাি জন্ েরদ আপনযাি 
�যাকে রবদ্মযান জরুিী বযা আ�রস্� পরি�ল্পনযা নযা থযাক�, তকব 
পরিকষবযাগুরি প্দযান রনরচিত �িযাি সময় আপনযাক� �যাে্�িভযাকব 
সঙ্র যমযা�যাকবিযা �িকত সক্ম �িযাি জন্ আপনযাি এই পরি�-
ল্পনযাগুরি দ্তরি �িকত েকব। এমনর� েখন আপরন এ�টি সঙ্করি 
মকধ্ থযাক�ন তখন আপরন �ম কদি সযাকথ সংকক্কপ আকিযাচনযা 
(রি-র �) �িকত পযাকিন, আপনযাি রনকজি �যাে্রিকমি প্রত�িন 
ঘরযাকত পযাকিন এবং রশকখ যনওয়যা পযাঠগুরিক� সমরবিত �িকত শুরু 
�িকত পযাকিন েযাকত আপরন অনরুূপ ঘরনযাগুরিি জন্ প্স্তুরতি 
সযাকথ এই জযাতীয় পরি�ল্পনযাগুরি প্ণয়ন �িকত পযাকিন, েযাি 
মকধ্ উদযােিণ স্রূি যে য�যানও যিযাকগি পিবত  তিঙ্গ অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি।

ঞ্েত্র-  েি ‹রযাউনসকি সযাক�্ি ,এ�টি রুি েযা সং�করি সময় 
VAWG-এি প্রতররিয়যাি রসধেযান্ত গ্েণ, পরি�ল্পনযা এবং পরিচযািনযাি 
জন্ ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি। এটিি মিূ অংকশ সুিক্যা এবং 
রনিযাপত্যাসে এ�টি চরিীয় প্ররিয়যা রেসযাকব পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে। 
সঙ্করি সমকয় ‹উকদেকশ্ি জন্ উপেুক্ত  তযা রনরচিত �িকত 
রবদ্মযান প্রতররিয়যা পরি�ল্পনযাগুরি পে্যাকিযাচনযা �িকত বযা সং�করি 
সময় পরি�ল্পনযাগুরি প্নয়ন �িকত এটি ব্বেযাি �িযা যেকত 
পযাকি। ভরবষ্ক  সঙ্র ঘরকি VAWG-এি জরুিী প্রতররিয়যা 
প্ণয়কনি জন্ এটিক� প্যা�-পরি�ল্পনযা রুিস (সিঞ্জযাম) রেসযাকব 
ব্বেযাি �িযা উরচত। প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযাও  গরতশীি 
রসধেযান্ত গ্েকণি জন্ এটি ব্বেযািরত�িকত পযাকি।

জন স্যাস্্ (অরতমযারি/মেযামযািী) বযা মযানরব� সং�র চিযা�যািীন যজন্যাি-
সংকবদনশীি পরি�ল্পনযা এবং VAWG-এি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি 
জন্ রযাউনসকি চকরিি ব্বেযাি সম্পক�্ আিও তথ্ এবং রনকদ্শনযাি জন্, 
পরিরশষ্ট-১ যদখুন।

আপনযাি েরদ রবদ্মযান পরি�ল্পনযা থযাক�, তযােকি সং�করি সময় আপনযাক� 
রিমযাগতভযাকব যসগুরি পে্যাকিযাচনযা �িকত েকব েযাকত তযািযা ‹উকদেকশ্ি জন্ 
উপেুক্ততযা’ রনরচিত �িযাি জন্ যেখযাকন প্কয়যাজন যসখযাকন সমবিয় �িযা েযায়। 

আপনযাি ইরতমকধ্ই েরদ পরি�ল্পনযা যথক� থযাক� বযা আপরন নতুন 
ভযাকব পরি�ল্পনযা প্ণয়ন �িকেন  তযােকি আপনযাক� যবশ �কয়�টি 
মিূ প্  রবকবচনযা �িকত েকব, এি মকধ্ িকয়কে:

 পরি�ল্পনযা য�যাথযায় িকয়কে?

  �যাকদি এি রবষয়বস্তু জযানকত এবং বঝুকত েকব এবং এই রবষ-
য়বস্তু যশখযাি জন্ তযািযা র� দযায়ী??

েরব যসৌজকন্ MINUSTAH/Logan Abassi (েযাইরত)
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ঞ্েত্র-  

কজন্োর সংকবদনশীল পঞ্র� নোর জন্য টোউনসকল সোক�্ল এবং স কটর সমকয় VAWG-এর প্রঞ্ত পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো প্রদোন

  জবযাবরদরেতযাি সযাকথ সযাকথ পরি�ল্পনযাি মকধ্ ভূরম�যা এবং দযা-
রয়ত্বগুরি র� স্পষ্টভযাকব সংজ্যারয়ত �িযা েকয়কে?

 পরি�ল্পনযা র� ধিকণি প্রশক্ণ প্কয়যাজন?

 র�ভযাকব রনয়রমত এরযা পিীক্যা �িযা েয়?

 এরযা যশষ �খন পিীক্যা �িযা েকয়রেি?

  র�ভযাকব এটি রনিীক্ণ, পে্যাকিযাচনযা এবং েযািনযাগযাদ (আপকির) 
�িযা েয়?

  যশখযা পযাঠ র� এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত �িযা েকয়কে? (এগুরি স্যানীয়, 
জযাতীয় বযা আন্তজ্যারত� উ স যথক� েকত পযাকি)

  পরি�ল্পনযা বযাস্তবযায়কন রনয়রমত র র�ং এবং রি-র র�ং �ীভযাকব 
িকয়কে?

আ�রস্� পরি�ল্পনযা, ‹�ী েকি?  এবং সমস্ত পরিচযািন সংরিযান্ত 
পরি�ল্পনযা- পূব্-পরি�রল্পত বযা স্ততঃ ূ ত্ যে ঘরনযায় যেযা� নযা 
য�ন যেগুরি আপরন ইরতমকধ্ই প্রতরদন �কি থযাক�ন যস রবষকয় 
আপনযাক� েযা রবকবচনযা �িকত েকব উপকিযাক্ত প্ গুরি তযাি র�েু 
উদযােিণ মযারে ।

এ�টি �যাে্রিকমি ধযািযাবযারে�তযা পরি�ল্পনযা র�েুরযা আিযাদযা �যািণ  
এইটিকত আপরন েতদিূ স ব, ‹স্যাভযারব� ভযাকব �যাে্রিম , বযা 

অবশ্ই সং�করি সমকয় আপনযাি মিূ �যাজগুরি বজযায় িযাখকত 
পযাকিন তযা রনরচিত �িযাি জন্ পরি�ল্পনযা �িযা েকয়কে। এটি 
VAWG-এ সযা়িযা যদওয়যাি জন্ েতরযা প্যাসরঙ্গ� �যািণ অন্ যে 
য�যান সমস্যাি যক্করে আপনযাক� প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি জন্ িযা�যা 
েকত পযাকি। VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
প্রত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ আপনযাি �যাকে �ী আকে এবং আপনযাি 
সংস্যান সীরমত েকি, এবং সুকেযাগ সুরবধযা �ম থযা�কি এবং স যাব্ 
সংরিমকণি �যািকণ অরভকেযাগ�যািী এবং সযাক্ীকদি অ্যাকসেস �িযা 
ঝঁুর�পূণ ্েকি আপরন �ীভযাকব এই �যাজগুরি সম্পযাদন �িকবন তযা 
রবকবচনযা �িকত েকব। আপনযাক� এ�টি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত-য�রন্দ্র� পধেরত এবং এ�টি অপিযাধী-য�রন্দ্র� তদন্ত 
বজযায় িযাখকত েকব (অধ্যায়-৫: ‘তদন্ত’ যদখুন)।

ঞ্নরোপতিো এবং সরুক্ষো

রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা (অধ্যায় -৬ ‹রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা
যদখুন) VAWG-এি প্রত যে য�যাকনযা পুরিশী প্রতররিয়যাি এ�টি 
গুরুত্বপূণ ্অংশ র�  সং�করি সময় এটি আিও যবরশ েয় েখন 
এটি সমস্ত পরি�ল্পনযা এবং রসধেযান্ত গ্েকণি য�ন্দ্ররবন্ ুেয়। আপরন 
এবং আপনযাি �ম কদি যসই সময় সম্পর�্ত রবকশষ পরিরস্রতি 
উপি রভরত্ �কি এ�টি ঝঁুর� মিূ্যায়ন �িযাি মযাধ্কম সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং আপনযাি �ম কদি জন্ জর়িত 
সমস্ত ঝঁুর� রবকবচনযা �িকত েকব। আপনযাি �ম িযা রনকজিযাই 
ঝঁুর�ি মকধ্ থযা�কি ভীত েকত পযাকি তযাই আপনযাক� তযাকদি 

প্রিোব ঞ্বক ষণ

পঞ্র� নো

ঞ্নরোপতিো ও 
সরুক্ষো

পর্োকলোেনো ও ঞ্শক্ষণ 

বোস্তবোয়ন

অঞ্নঞ্চিত ঘটনো  
এবং  ঞ্নরসন

তথ্য ঞ্বক ষণ
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 কমঞ্িক�ল �ম কদর মকতো, পঞু্লশ �ম্�ত্োরো 
কটঞ্লক�োকন করোগোকরোগ �রকত পোকর নো, তোই তোরোও 

সমিুখ সোঞ্রকত ( টিলোইকন) রকয়কছ। । আমোকদর  
প্রথম দোঞ্য়ত্ব সুস্ এবং ঞ্নরোপদ থো�ো, তোই আমোকদর 

ক�বল সরজিোমই নয়, ঞ্নকজকদর রক্ষো �রোর  
মকনোিোবও থো�ো দর�োর। 

এর �োরণ িল, ঞ্নকজকদর রক্ষো �কর আমরো অন্যক� রক্ষো 
�রকত পোঞ্র। আমোকদর ঞ্নঞ্চিত �রকত িকব কর আমরো 
অন্যকদর সংক্ঞ্মত �রঞ্ছ নো এবং আমরো কিোটে পঞু্লশ 
বোঞ্িনীর পোশোপোঞ্শ সবকেকয় দব্ুলকদর রক্ষো �রঞ্ছ।

বত্মযান জযারতসংকঘি পুরিশ উপকদষ্টযা এবং যস যাি আর �যান রিপযাবরিক�ি 
সযাকব� ইউএন রমশন (MINUSCA) পুরিশ �রমশনযাি, �রমশনযাি িুইস 

�্যারিিকেযা

আ স্ত �িকত এবং  উতসযারেত �িকত েকব। উপরস্ত নযা েওয়যা
এ�টি রব�ল্প নয় �যািণ �যািও জীবন এটিি উপি রনভ্ি �িকত 
পযাকি তযাই আপনযাক� �ম কদি ঝঁুর� �মযাকত েকব। এ�টি উপযায় 
ে ি তযাকদি উপেুক্ত রপরপই রদকয় সর ত �িযা, সঙ্করি সমকয় 
েযাি সিবিযাে খুব �ম েকত পযাকি এবং অরনরচিত ঘরনযা  এবং 
জরুিী  অবস্যায় পরি�ল্পনযাি প্কয়যাজনীয়তযাি রবষয়টি শরক্তশযািী 
�িযা।

শুধুমযারে রপরপই ইসু্ �িযাই ঝঁুর� �মযায় নযা েরদ �ম কদি সঠি� 
ব্বেযাি, সংিক্ণ এবং নষ্ট �িযা সম্পক�্ অবরেত নযা �িযা 
েয়। এটি রনরচিত �িযাও গুরুত্বপূণ ্ যে সিবিযাে�ৃত রপরপই 
পুরুষ ও নযািী উভকয়ি শিীকি েথযােথভযাকব িযাগযাকনযা েযায় এবং 
দ্বষম্ েযা়িযাই অ্যাকসেসকেযাগ্। বসে-১ এ ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স 
�যাউরন্সি (NPCC) এবং �কিজ অ� পুরিরশং-এি দ্যািযা PPE 
ব্বেযাি সংরিযান্ত পরিচযািন রনকদ্শনযাি এ�টি উদযােিণ প্দযান 
�িযা েকয়কে ।

বক্স -  

ব্যঞ্তিগত সরুক্ষো সরজিোকমর (ঞ্পঞ্পই) পঞ্রেোলন ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো, ইউক�

য�যারভি-১৯ (COVID-19) এি প্রতররিয়যা চিযা�যািীন সমকয়, ইউক� জকু়ি পুরিশ পরিকষবযাগুরিক� রপরপই ব্বেযাকিি রবষকয় 
ন্যাশনযাি পুরিশ রচ�স �যাউরন্সি (NPCC) এবং �কিজ অ� পুরিরশং দ্যািযা পরিচযািন রনকদ্রশ�যা প্দযান �িযা েকয়রেি। 
রনকদ্রশ�যাকত �ম কদি রপরপই-এি সঠি� ব্বেযাি বঝুকত সযােযাে্ �িযাি জন্ পরিচযািন পরিরস্রতও অন্তভ্ুক্ত রেি। রনকদ্রশ�যা যথক� 
অরভকেযারজত র�েু উদযােিণ নীকচ যদওয়যা েকয়কে। এই রনকদ্রশ�যাটি অন্যান্ জন স্যাস্্ রবষয়� জরুিী অবস্যাি জন্ ব্বেযাি �িযা 
যেকত পযাকি বযা অরভকেযারজত েকত পযাকি ।

  স�ি �ম�্ত্যাকদি জন্ নূ্ নতম তিি বস্তু প্রতকিযাধী সযারজ্�্যাি মযাস্ক এবং যাভস (নন-ি্যাকরসে) সেজিভ্ �িযা উরচত 
এবং যেখযাকন �ম�্ত্যািযা ি যা সময় ধকি রেকি বযা �ম  বযােকনি �যাকজ যমযাতযাকয়ন থযাক� যসখযাকন রনরচিত ভযাকব থযা�যা উরচত। 
রপরপই �ম�্ত্যাকদি ব্রক্তগত �ম কদি �যাকে সেজিভ্ েওয়যা উরচত েযাকত প্কয়যাজকন এটি ত িযাগযাকনযা েযায়।

  �ি গ্েণ�যািী এবং যপ্ি�কদি COVID-19 এি সংরিকমি সকন্ে �িযা েকচ্ র� নযা বযা রনরচিত ভযাকব সংরিরমত র�নযা তযা 
রনরচিত �িকত েকব েযাকত প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা আকগ যথক� সত�্ েকত পযাকি েযাকত তযািযা উপেুক্ত PPE পিকত পযাকি ।

  পুরিশ প্যাঙ্গকন প্কবশ �িযাি সময়, �ম�্ত্যাকদি সকচতন েকত েকব এই জন্ যে র�েু বযারসন্যা েয়কতযা জযাকনন নযা যে তযািযা 
সংরিযারমত তযাই রিমযাগত গরতশীি ঝঁুর� মিূ্যায়ন পরিচযািনযা �িকত েকব ।

  যেখযাকন সযামযারজ� দিূত্ব স ব নয় এবং যসইজন্ জন সযাধযািকণি সযাকথ ‹ঘরনষ্ যেযাগযাকেযাগ  েওয়যাি স যাবনযা থযাক�, তখন 
�ম�্ত্যাকদি তিি বস্ত প্রতকিযাধী সযারজ্�্যাি মযাস্ক এবং যাভস (নন-ি্যাকরসে) পিযা উরচত, েরদ ব্রক্ত উপসগেু্ক্ত েয় তকব 
চশমযা  এবং একপ্যান ব্বেযাি ঝঁুর� মিূ্যায়কনি অংশ েকত েকব। 

সূরে: ব্রক্তগত সুিক্যা সিঞ্জযাম (PPE) পরিচযািন রনকদ্রশ�যা (এরপ্ি ৮, ২০২০)। �কিজ অ� পুরিরশং, ইউক�। 

https://www.college.police.uk/guidance
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প্রঞ্তকরোি
চ্যাকিরঞ্জং সমকয় েখন পুরিকশি সম্পদ ইকতযামকধ্ই সং�র 
যমযা�যাকবিযায় সীরমত েকয় পক়িকে, তখন সম্প্রদযাকয়ি সমৃ্পক্ততযা 
আপনযাি স্যানীয় সম্প্রদযায়ক� সং�করি প্ভযাব যথক� িক্যা �িযাি 
জন্ এবং অন্যান্ পুরিরশং অগ্যারধ�যািগুরি বজযায় িযাখযাি জন্ 
আিও গুরুত্বপূণ।্ সঙ্করি প্ভযাব যথক� রনকজকদি িক্যা �িযাি জন্ 
তযাকদি �ী �িকত েকব যস সম্পক�্ সম্প্রদযায়ক� রশরক্ত �িযা এবং 
সকচতনতযা বযা়িযাকনযা VAWG সম্পক�্ সম্প্রদযাকয়ি সকচতনতযা বরৃধে, 
�ী স যান �িকত েকব এবং �ীভযাকব সরেংসতযাি  রশ�যাি/ব্রক্তকদি 
সেযায়তযা প্দযান �িযাি যক্করে সুকেযাগ প্দযান �িকব এবং প্তকবদন 
দযারখকিি প্ররিয়যা তিযারবিত �িকব। সযামযারজ� দিূত্ব বযা চিযাচকি 
রবরধরনকষকধি সময় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ �যাজ �িযা যক্করে  সম্প্রদযাকয়ি 
উপি খুব যবরশ রনভ্ি �িকবন।

সঙ্করি রবষকয় আপনযাি �ম কদি তযাকদি দযারয়ত্ব সম্পক�্ জযানযাকনযাি 
�িযাি সময় রনরচিত �রুন যে VAWG যমযা�যাকবিযা �িযাি সময় 
যে সমস্ত অরতরিক্ত দব্ুিতযাগুরি যদখযা রদকত পযাি-যেমন যমৌরি� 
খযাকদ্ি অভযাব এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ ব্রক্তি অন্যান্ 
প্কয়যাজন েযা যশযাষণ এবং চযাপ বরৃধেি �যািণ- সম্পক�্ তযাকদি 
ধযািণযা আকে।  আপনযাি �ম কদি মকন �রিকয় রদন ‹য�যান ক্রত 
নযা �িযাি , জনসযাধযািণ এবং তযাকদি সে�ম কদি ে সে�যাকি 

দযারয়ত্ব প্দযান �িযা এবং সরেংসতযা বযা রনে্যাতকনি  িক্ণগুরি 
স যান �িযা এবং স্ী�ৃরত যদওয়যাি-েযা সব্দযা স্পষ্ট নয়- জন্ 
তযাকদি ব্রক্তগত দযারয়ত্ব এবং জবযাবরদরেতযা িকয়কে (পঞ্চম অধ্যায়: 
‹তদন্ত  যদখুন).

সং�করি সময় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ আপনযাি সমৃ্পক্ততযা আপরন এবং 
আপনযাি �ম িযা যে পুরিশ পরিকষবযা প্দযান �কিন তযাি প্রত 
সম্প্রদযাকয়ি আস্যা ও রব যাস দ্তরি �িকত পযাকি বযা নষ্ট �িকত 
পযাকি। েরদ আপনযাি �ম�্ত্যািযা সি�যাি দ্যািযা আকিযারপত য�যাকনযা 
রবরধরনকষধ �যাে্�ি �িযাি যক্করে তযাকদি �ত্ৃকত্বি অপব্বেযাি 
�কি-উদযােিণস্রূপ বিযা েযায় যে, সং�র যশষ েওয়যাি অকন� 
পকি এটি সম্প্রদযাকয়ি সম্পক�্ি জন্ সুদিূপ্সযািী প্ভযাব য�িকব- 
যসটি ভরবষ্কত আপনযাি �যাজক� আিও �ঠিন �কি তুিকব। 
রব�ল্পভযাকব, রশক্যা সংরিযান্ত এবং সকচতনতযা বরৃধেমিূ� দক্তযায় 
সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ জর়িত েওয়যাি মযাধ্কম, অসমনপুযারত� প্কয়যাকগি 
পধেরতি পরিবকত্ প্কিযাচনযা/উদেীপনযা ব্বেযাি �কি, আস্যা ও 
আত্রব যাকসি উন্নরত ঘরযাকনযা যেকত পযািকি েযাকত আপরন তযা ক্রণ� 
সং�র যশষ েকয় যগকি যসই সুরবধযাগুরি যভযাগ �িকত পযািকবন।

সম্প্রদযাকয়ি রনরদ্ষ্ট র�েু যস কিি সযাকথ জর়িত থযা�যা সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি চিমযান সরেংসতযা বযা রনে্যাতন যথক� 
িক্যা �িকত সযােযাে্ �িকত পযাকি, (পুরিশ-জনগণ  অংশীদযারিকত্বি 
উপি রনরদ্ষ্ট উদযােিকণি জন্ বসে ৮ যদখুন)। উদযােিণ স্রূপ, 

েরব নযাইকজরিয়যা পুরিশ য�যাস্ রিকিশন রবভযাকগি যসৌজকন্
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�যাকমর্সগুরি তযাকদি পিযামশ্� �ক্গুরিক� সরেংসতযা বযা রনে্যাতকনি 
রিকপযার্ �িযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
রনিযাপদ স্যান রেসযাকব প্দযান �িকত সক্ম েকত পযাকি, মরুদ 
যদযা�যাকনি �ম কদি তযাকদি গ্যাে�কদি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সনযাক্ত �িযাি জন্ �ী যদখযা/যখযাজঁ �িযা 
উরচত যস সম্পক�্ রশরক্ত �িযা যেকত পযাকি এবং সবকচকয় গুরু-
ত্বপূণ ্েি, �ীভযাকব উপেুক্ত সেযায়তযা প্দযান তযাি জন্ য�বিমযারে 
পুরিশ বযা অন্যান্ পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ তযাকদি পকক্ 
যেযাগযাকেযাগ �িকত পযাকি ।

অক রিয়যায়, য�যারভি-১৯ (COVID-19) অরতমযারি চিযা�যািীন, 
পুরিশ দব্ুি নযািীকদি রচর ত �িযাি জন্ সররিয় রেি, রবকশষ 
�কি েযািযা আকগ সরেংসতযা বযা রনে্যাতকনি অরভকেযাগ �কিরেি এবং 
তযাকদি রনিযাপত্যা রনরচিত �িযাি জন্ তযাকদি বসবযাস �িবযাি স্যান 
রনয়রমত পরিদশ্ন �কিরেি। এই ধিকনি নযািীকদি জন্ অরতরিক্ত 
ঝঁুর� এ়িযাকত এটি সযাবধযাকন পরিচযািনযা �িযা প্কয়যাজন।

রনরচিত �রুন যে এই রবষয়টি আপনযাি �ম কদি �যাকে সম্পণূর্ূকপ 
পরি যাি �িযা েকয়কে যে তযাকদি VAWGয� তযা ক্রন�ভযাকব এবং 
�যাে্�িভযাকব যমযা�যাকবিযা �িকত েকব এই �যািকণ নয় যে-বত্-
মযান সং�র সক্বিও - প্রতররিয়যাি �যাে্�যারিতযা তযা ক্রণ� সং�র 
পরিরস্রতি মধ্ রদকয় এবং তযাি বযাইকিও টির�কয় িযাখযা দি�যাি। 

VAWG প্রঞ্তকরোকির ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর জন্য তৃতীয় অি্যোয়  
কদখুন।

প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ

সযামযারজ� দিূত্ব বজযায় িযাখযাি জন্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা

ব্রক্তকদি রিকপযার্ �িযাি বযা সরেংসতযা বযা অপব্বেযাি যথক� সুিক্যা 
চযাওয়যাি জন্ নতুন উপযাকয়ি �থযা রচন্তযা �কি আপনযাক� ‹ঘরনষ্ 
যেযাগযাকেযাকগি  রব�ল্পগুরি রবকবচনযা �িকত েকত পযাকি, রবকশষ �কি 
েরদ তযািযা চিযাচকিি উপি আকিযারপত রবরধরনকষকধি �যািকণ রবরচ্ন্ন 
েয়। যেল্পিযাইনগুরিি ব্বেযাকিি তথ্ প্চযাি �রুন, এবং েরদ 
যসগুরি পুরিশ দ্যািযা পরিচযারিত েয়, �ি গ্েণ এবং যমযা�যাকবিযা 
�িযাি জন্ �ম কদি সংখ্যা বরৃধেি �থযা রবকবচনযা �রুন৷

অন্যান্ সংস্যা/যসবযা প্দযান�যািী, অনযানষু্যারন� রবচযাি খযাত, 
সম্প্রদযায় যগযাষ্ী এবং বেৃত্ি সম্প্রদযায় যেমন প্রতকবশী, ব ু , 
যদযা�যানদযাি, ইত্যারদি সযাকথ সেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি রিকপযার্ �িযাি সুকেযাগ সুরবধযাি জন্ চুরক্ত স্যাক্ি বযা 
শরক্তশযািী �রুন। যে য�যাকনযা সংরিযাম� যিযাকগি পিীক্যা এবং 
সনযাক্ত�িকণি ভূরম�যায় রনকয়যারজত �ম কদি েথযােথভযাকব অবগত 
�িযা তযািযা েকি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং তযাকদি 
ন্যায়রবচযাি ও সেযায়তযাি অ্যাকসেকসি মকধ্ এ�টি মিূ সংকেযাগ 
স্যাপন �িকত পযাকি। আপনযাি এ� ন ি অগ্যারধ�যাি েকত েকব 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত এবং তযাকদি উপি রনভ্িশীি 
পরিবযাকিি যে য�যান সদকস্ি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা রনরচিত �িযা।

রনরচিত �রুন যে আপনযাি �ম কদি সরেংসতযা বযা রনে্যাতকনি 
িক্ণ সম্পক�্ সমূ্পণভ্যাকব অবরেত �িযা েকয়কে এবং VAWG বযাকদ 
অন্যান্ ধিকণি সরেংসতযা সম্পর�্ত রবষকয় জনসযাধযািকণি সযাকথ 
আচিণ �িযাি সময় তযাকদি জন্ সত�্ থযা�কত েকব।

প্রোথঞ্ম� করোগোকরোগ প্রকবশোঞ্ি�োর (অ্যোকক্সস)  সম্পক�্ আরও 
তকথ্যর জন্য েতুথ্ অি্যোয়  কদখুন

তদন্ত

রব�ল্প প্মযাণ সংগ্কেি পধেরতগুরি রবকবচনযা �রুন েযা সযামযারজ�
দিূত্ব বজযায় িযাখকত সযােযাে্ �িকত পযাকি যেমন অনিযাইন প্েুরক্তি 
মযাধ্কম সমযাধযান, যেখযাকন আপনযাি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) 
িকয়কে। শিীকি (বরি) থযা�যা �্যাকমিযাি ব্বেযাি �িযাি মযাধ্কম 
এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি রিকপযার্ যি�ি্ 
�িযা, ঘরনযাি দকৃশ্ি প্মযাণ সংগ্ে �িযা এবং যে য�যাকনযা আঘযাত 
যদখযাি জন্ ঘরনষ্ যেযাগযাকেযাকগি প্কয়যাজন �মযাকত পযাকি। মকন 
িযাখকবন যে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি  যগযাপনীয়তযা 
এবং ব্রক্তগত সুিক্যা এখনও রনরচিত িযাখযা দি�যাি রবধযায় প্েুরক্ত 
ব্বেযাি �িযাি সময়ও পরিকবশক� রবকবচনযায় রনন। েখন আপনযাি 
�যাকে এই জযাতীয় সংস্যানগুরিি প্কবশযারধ�যাি (অ্যাকসেস) থযাক� 
নযা, তখন রপরপই এবং যে য�যানও সযামযারজ� দিূকত্বি ব্বস্যা যমকন 
চিযাি মযাধ্কম েতদিূ স ব ঝঁুর�গুরি হ্যাস �িযা দি�যাি।

এটি আকগ যথক�ই রবকবচনযা �িযা প্কয়যাজন যে আপনযাি �ম িযা 

েরব নযাইকজরিয়যা পুরিশ য�যাস্ রিকিশন রবভযাকগি যসৌজকন্
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এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি /ব্রক্তি সযাকথ এমন এ�টি পরিকবকশ
�থযা বিকব েযা েকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা-বযা ব এ�টি 
‹রনিযাপদ স্যান  স্যান, যেখযাকন তযাকদি যগযাপনীয়তযা  িক্যা �িযা 
েকব এবংতদন্ত�যািী �ম�্ত্যাক� যে য�যান ধিকণি স্যাস্্ ঝঁুর� 
�মযাকত সক্ম �িকব। আপরন রনকজক� যে সং�করি মকধ্ খুকঁজ 
পযান তযাি �কি গৃেীত অরতরিক্ত ব্বস্যাি প্ভযাব েতদিূ স ব 
এর়িকয় েযাওয়যাি মযাধ্কম মযানরস� আঘযাকতি প্ভযাব সম্পক�্ সকচতন 
থযা ন।  

েরদ এ�জন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা বযা অপিযাধীক� পুরিকশি 
গযার়িকত রনকয় যেকত েয়, তযােকি গযার়ি যথক� য�যাকনযা �কিনরস� বযা 
অন্যান্ স যাব্ প্মযাণ সংগ্ে �িযাি পকি জীবযাণমুকু্ত �িযাি �থযা 
রবকবচনযা �রুন। প্রতটি রশ�করি শুরুকত এবং যশকষ বযা জনস্যাস্্ 
সং�করি সময় েযানবযােন ব্বেযাি�যািীকদি পরিবত্কনি সময় যসই 
রনরদ্ষ্ট সং�করি ঝঁুর�ি উপি রনভ্ি �কি সমস্ত পুরিশ েযানবযােন 
ভযাকিযাভযাকব পরি যাি �িযা ভযাি অভ্যাস।

VAWG তদন্ত সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য পঞ্চম অি্যোয়  কদখুন

সমথ্ন এবং সিোয়তো

সঙ্করি সমকয় সেকেযারগতযামিূ� �যাজ অপরিেযাে্ রবধযায় আপনযাি 
রবদ্মযান অংশীদযারিত্বগুরি �ীভযাকব রনিযাপকদ �যাজ চযারিকয় যেকত 
পযাকি বযা অবশ্ই েতরযা স ব ঝঁুর� �মযাকত পযাকি তযা রবকবচনযা 
�িকত েকব। সযামযারজ� দিূত্ব, চিযাচকিি রবরধরনকষধ এবং যে য�যান 
য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি �যািকণ আপনযাক� সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি এবং তযাকদি জন্ 
রিকপযাট্িং প্ররিয়যাি  আনষু্যারন�তযা �রমকয় সেজতি �িযাি অন্যান্ 
উপযায়গুরি অকবিষণ �িকত েকব, স বত অন্যান্ সংস্যা এবং 
পরিকষবযা প্দযান�যািীি মযাধ্কম। এই অধ্যাকয়ি যশকষি রদক� য�স 
যারি যদখুন। 

নতুন অংশীদযািকদি সযাকথ সেকেযারগতযাি জন্ তযাকদি রনে্যাতকনি 
িক্ণ সম্পক�্ তযাকদি সকচতনতযা বযা়িযাকত েকব এবং সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি িক্যা �িযাি জন্ তযাকদি �ী �িযা 
দি�যাি, এমনর� সংরিযামণ, ংস বযা প্মযাণ েযািযাকনযা যিযাধ �িকত 
�ী �িযা উরচত নয় যস সম্পক�্ দীঘ্ যময়যাকদ তযাকদি সকচতনতযাি 
স্তি বযা়িযাকত েকব।

সং�করি �যািকণ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সমথ্ন 
ও সেযায়তযা �িযাি যক্করে আপনযাি ক্মতযাি আপস �িযাি প্কয়যাজন 
েকি অন্ য�যান সংস্যান বযা পরিকষবযাি রবধযানগুরি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ উপিব্ধ েকত পযাকি যসই রবষয়টি  
যে য�যান আ�রস্� বযা জরুিী পরি�ল্পনযা প্ররিয়যা চিযা�যািীন 
প্যাথরম� পে্যাকয় রনধ্যািণ �রুন। উদযােিণ স্রূপ বিযা েযায় যে, 

আপনযাি অনমুযান �িযা উরচত য�যান য�যান আ য়ক�কন্দ্রি বযা 
শিণযাথ ি সক্মতযা িকয়কে তযা অন্কদি সযাকথ সেকেযারগতযায় আপরন 
সনযাক্ত �িকত সক্ম েকত পযাকিন, েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ রনিযাপদ স্যান প্দযান �িকত পযাকি। এই 
ধিকনি দষৃ্টযান্ত সম্পক�্ রচন্তযা �িযা এবং পরি�ল্পনযা �িযা আপনযাি 
উপি চযাপ �রমকয় যদকব েখন আপরন এ�টি সঙ্রময় পরিরস্রতি 
মকধ্ থযা�কবন যেখযাকন  সং�করি মকধ্ও প্কয়যাজন অনসুযাকি 
রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা প্দযান �িকত েয়। 

সমথ্ন এবং সিোয়তো সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য সপ্তম অি্যোয় 
কদখুন।

ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য সমন্বয়

অন্ রবচযাি একজরন্সগুরিি সযাকথ-েযািযা আপনযাি মকতযা সং�র এি 
�যািকণ চ্যাকিকঞ্জি মকুখযামরুখ েকচ্- আপনযাি যে য�যান সমকঝযাতযা 
স্যাি� (MOU) বযা �যাকজি অনশুীিকনি চুরক্তগুরি সংকশযাধন 
�িযা উরচত েযািযা। �যাে্�ি এবং অ্যাকসেসকেযাগ্ রবচযাি পরিকষবযা 
প্দযাকনি জন্ আপরন �ীভযাকব এ�সযাকথ �যাজ চযারিকয় যেকত পযাকিন 
যসটিও যভকব যদখযা প্কয়যাজন?

েরদ আপনযাি রবদ্মযান (রপ্-এরসেটিং) য�যাকনযা  চুরক্ত নযা থযাক�, 
তযােকি আপনযাক� জরুিী স্যানীয় �যাকজি অনশুীিন দ্তরি �িযাি 
�থযা রবকবচনযা �িকত েকব বযা য�ৌশিগত স্তকি রবকবচনযা �িযাি 
জন্ আপনযাি যচইন অ� �মযাকন্ি মযাধ্কম নূ্ নতম ভযাকব েকিও 
সমস্যাটি উ যাপন �িকত েকব। 

আপনযাি এবং অন্যান্ রবচযাি সংস্যাগুরিি চূ়িযান্ত িক্্ েওয়যা 
উরচত সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ ন্যায় রবচযাি 
রনরচিত �িযা, তযাই তযা ক্রণ� সং�করি মধ্ রদকয় েযাওয়যাি সময় 
আপনযাক� অগ্যারধ�যািগুরি রনকয় এবং সঙ্করি সবকচকয় খযািযাপ সময় 
যশষ েকয় যগকি আপরন �ীভযাকব স্যাভযারব�তযায় র�কি আসকবন-
এমনর� েরদ এটি এ�টি নতুন স্যাভযারব�তযা েয়- তযা রনকয় 
আকিযাচনযা �িযা এবং সম্ত েওয়যা উরচত । 

ঞ্বেোর সংস্োর সোকথ সমন্বয় সম্পক�্  আরও তকথ্যর জন্য অষ্টম 
অি্যোয় কদখুন।

করোগোকরোগ

পরি যাি, সংরক্তি এবং সযামঞ্জস্পূণ্ বযাত্যা যপ্িণ সব সমকয়ই 
গুরুত্বপূণ,্ র�  সং�করি সময় এটি আিও যবরশ গুরুত্বপণ্ূ 
েকয় ওকঠ। যে য�যান রনকদ্শ, রবরধ-রনকষধ বযা রনিযাপত্যা পিযামশ্ 
যমকন চিযা রনরচিত �িকত স�িক� অবরেত �িযা অত্যাবশ্�, 
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�যািণ এটি সং�র যমযা�যাকবিযায় �ত্ৃপকক্ি ক্মতযাি উপি স্যানীয় 
সম্প্রদযাকয়ি আস্যাক�ও প্ভযারবত �িকত পযাকি। সঠি� এবং প্যাসরঙ্গ� 
তথ্ প্দযান জবযাবরদরেতযা এবং স্যারয়ত্ব উন্নত �িকত পযাকি।

বযাত্যা যপ্িণ সব যক্করে সযামঞ্জস্পূণ ্েওয়যা প্কয়যাজন এবং সং�র 
সম্পক�্ যেযাগযাকেযাগ �িযাি সময় এটি VAWG-যত তথ্ প্দযাকনি 
সুকেযাগ প্দযান �কি, বরধ্ত ঝঁুর� সম্পক�্ সকচতনতযা বরৃধে �কি 
এবং এমনর� সঙ্র যমযা�যাকবিযা �িযাি সময়ও এটি স্পষ্ট �কি যদয় 
যে এই ধিকণি অপিযাধ সে্ �িযা েকব নযা। এটি দব্ুিকদি িক্যায় 
সযােযাকে্ি জন্ সমস্ত সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি �যাকে সিযাসরি আকবদন 
�িযাি সুকেযাগও  �কি যদয়।

য যাগযাকনি সযাকথ দশৃ্যায়ন (রভজযু়যাি)  েি   গুরুত্বপূণ ্বযাত্যা 
পযাওয়যাি এ�টি দদ্ুযান্ত উপযায়, উদযােিণস্রূপ, ইউক�কত য�যারভি-
১৯ (COVID-19) মেযামযািী চিযা�যািীন সমকয় পযারিবযারি� 
রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা এবং IPV-এি রশ�যাি নযািী 
ও যমকয়কদি জন্, রবকশষ �কি চিযাক�িযাি উপি আকিযারপত 
রবরধরনকষকধি সময় #আপরন এ�যা নন (#YouAreNotAlone), 
এবং অপিযাধীকদি িক্্ �কি # রনে্যাতকনি ব্যাপযাকি য�যান অজেুযাত 
( #NoExcuseForAbuse) পরিচযারিত েকয়রেি। �কসযাকভযা পুরিশ 
এবং তযাকদি অংশীদযািিযা (য�স যারি যদখুন) «এ� সযাকথ 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবরুকধে»  এবং “পরিবযাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্
রজরনস নয় - এটি সবর�েু।” এই য যাগযানগুরি আিও ভযাকিযা 
প্ভযাব য�িকত ব্বেযাি �কিকে। 

সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ �ী সযােযাে্ পযাওয়যা 
েযায় এবং �ীভযাকব এটি েতরযা স ব ব্যাপ�ভযাকব এবং রবরভন্ন 
উপযাকয় অ্যাকসেস �িযা েযায় যস সম্পক�্ তথ্ ভযাগ �রুন, 
দিজযায় সিযাসরি বযাত্যা পযাঠযাকনযাি রবষকয় সত�্ থযা ন �যািণ এটি 
অপিযাধীক� সত�্ �িকত পযাকি। েযাইকেযা�, েযািযা দব্ুি রেসযাকব 

রচর ত, বযা পূকব্ সরেংসতযা বযা রনে্যাতকনি রশ�যাি েকয়কে এবং 
এখন পুনিযায় রমরিত েকয়কে বযা অপিযাধীি সযাকথ আকে তযাকদি 
সযাকথ যদখযা �িযাি মযাকধ্ এ�টি শরক্তশযািী বযাত্যা যপ্িণ �িযা 
েযায় এই মকম ্ যে এই সং�রটি আপনযাি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা 
রনরচিকতি দযারয়ত্ব পযািকন দযারয়ত্বশীিকদি রব যান্ত �িকে নযা, বিং 
স যাব্ভযাকব আিও রনে্যাতন �িযা যথক� অপিযাধীক� প্রতকিযাধ 
�িকে। এই য�ৌশিটি খুব সযাবধযাকন পরিচযািনযা �িকত েকব েযাকত 
‹য�যান ক্রত �িকবন নযা  নীরতি সযাকথ সঙ্গরত যিকখ দব্ুি ব্রক্তিযা 
অরতরিক্ত ঝঁুর�কত নযা পকি।

যমকসরজং শুধুমযারে সযামঞ্জস্পূণ ্েকিই েকব নযা, এটি সং�করি সময় 
এবং তযাি পকিও টির�কয় িযাখকত েকব, এবং তযা ক্রণ�ভযাকব সং�র 
যশষ েকয় যগকি আপনযাি �ম িযা যেন পরিরস্রত যথক� তযাকদি ‹দরৃষ্ট 
র�রিকয় নযা যনয়  যসটি রনরচিত �িকত েকব। আমিযা অরভজ্তযা 
যথক� জযারন যে পরিরস্রত পরিবরত্ত েওয়যাি �যািকণ সরেংসতযা 
এবং রনে্যাতন ব  েয় নযা (রেকয়যাদশ অধ্যাকয় সংঘযাত সম্পর�্ত 
VAWG-এি রবভযাগ যদখুন)।

করোগোকরোকগর ঞ্বষকয় আরও তকথ্যর জন্য নবম অি্যোয় কদখুন।

সঙ্করি সমকয় পুরিরশং আমযাকদি জন্ অরতরিক্ত চ্যাকিঞ্জ রনকয় 
আসকত পযাকি, েযাি মকধ্ র�েু আমিযা আকগ সমু্খীন েইরন। 

  যে য�যান সি�যারি পিযামশ্, রনকদ্শনযা বযা রবরধরনকষধ যমকন চিযা 
এবং স্যানীয় সম্প্রদযাকয়ি আস্যা ও রব যাস স্যাপন এবং/অথবযা 
বজযায় িযাখযাি মকধ্ আপরন �ীভযাকব ভযািসযাম্ রনরচিত �িকবন?

  দযারয়ত্বপ্যাতিকদি রবরুকধে েরদ য�যান রনে্যাতকনি অরভকেযাগ উকঠ 
তকব আপরন �ীভযাকব আপনযাি �ম কদি জবযাবরদরেতযা রনরচিত 
�িকবন? 

  আপরন র� রনরচিত �কিকবন যে আপনযাি সমস্ত �ম িযা দযারয়-
ত্বপ্যাতিকদি দ্যািযা রনে্যাতকনি  স যাব্ দীঘ্কময়যাদী প্ভযাব সম্পক�্ 
সকচতন?

  আপরন �ীভযাকব রনরচিত �িকবন যে জন সযাধযািণ এখনও অরভ-
যেযাকগি প্ররিয়যাগুরি অ্যাকসেস �িকত পযাকি, রবকশষ �কি েখন 
চিযাচকিি উপি য�যান রবরধ রনকষধ আকিযাপ �িযা েয়?

  আপরন র� আপনযাি সমস্ত �ম কদি আপনযাি প্ত্যাশযা এবং 
পরিকষবযাি মযান সম্পক�্ সকচতন �কিকেন এবং তযাকদি মযানবযা-
রধ�যাি সমনু্নত িযাখযাি জন্ এবং আপনযাক� এবং আপনযাি পুরিশ 
সংস্যাক� যপশযাদযারিত্ব ও সততযাি সযাকথ প্রতরনরধত্ব �িযাি জন্ 
তযাকদি ব্রক্তগত দযারয়কত্বি রবষকয় অবগত �কিকেন?

আপনযাি প্রতররিয়যা রবকবচনযা এবং পরি�ল্পনযা �িযাি আকগ এ�টি 
সং�র বযাস্তকব পরিণত েওয়যাি জন্ অকপক্যা �িকবন নযা, আপনযাি 
সযা�ি্ এটিি উপি রনভ্ি �িকব।

েরব যসৌজকন্ ইউএন উইকমন/িইু প্যা�যাকি্যা (র�রিপযাইন)
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অঞ্তমোঞ্র ( V - )
২০২০ সযাকিি প্থম দ্রেমযারস� যথক� ইউএন রসক কমি দ্যািযা সংগৃেীত 
তথ্ দঢৃ় ভযাকব প্মযাণ যদয় যে য�যারভি-১৯ (COVID-19) 
অরতমযারি VAWG-এি ব্যাপ�তযাি উপি বহুমযাররে� প্ভযাব 
য�কিকে। স্ল্পকময়যাদী প্ভযাবগুরি অরবিক  এবং বযাধ্তযামিূ� 
য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি সযাকথ জনগণক� সংেুক্ত �কিকে েযা 
COVID-19-এি মযািযাত্� রবস্তযািক� রনয়ন্ত্রণ �িযাি উপযায় রেসযাকব 
এবং জরুরি স্যাস্্ পরিকষবযাগুরিকত এি প্ভযাব �রমকয় আনযাি জন্ 
চযাি ু�িযা েকয়কে । এই পদকক্পগুরি পরিবযাি এবং পরিবযাকিি 
মকধ্ আন্ততঃব্রক্ত� সম্পক�্ি উপি উচ্চ মযাতযাি চযাপ সৃরষ্ট �কিকে 
েযা VAWG-এি তী তি �যাকজ পরিণত েকয়কে।

বক্স -

২০২০ সযাকিি যশকষি রদক�, UNODC রন্রিরখত  
গকবষণযা সযািসংকক্প  প্�যাশ �কিকে েযা COVID-19 
সং�করি প্যাথরম� পে্যাকয় পরিমযাণগত য�ৌজদযারি রবচযাি 
এবং জরুরি যেল্পিযাইন পরিকষবযা তকথ্ি এ�টি পধেরতগত 
রবকলেষণ প্দযান �কি। নীকচ এি র�েু প্ধযান �িযা�ি উকলেখ 
�িযা েি:

  �ত্ৃপকক্ি �যাকে ধষ্ণ এবং যেৌন রনপী়িকনি রিকপযাট্িং 
এি সংখ্যা �কমকে, েযা য�ৌজদযারি রবচযাি প্রতষ্যাকন 
সরেংসতযাি রিকপযার্ �িযাি সংখ্যা হ্যাস এবং পযারিবযারি� 
যক্করেি বযাইকিি ঘরনযাগুরিি সংখ্যাি স যাব্ হ্যাকসি 
রবষয় ইরঙ্গত �কি। েযাইকেযা�, বরন্কত্বি ব্বস্যা রশরথি 
�িযাি পকি রিকপযার্ �িযা সরেংসতযা আকগি স্তকি র�কি 
আকস।

  অকন� যবশী নযািী  যেল্পিযাইকন �ি �কিকেন। যেখযাকন 
ব্বস্যা আিও �কঠযাি রেি যসখযাকন �কিি সংখ্যা 
বরৃধে যবরশ রেি। তকব, র�েু যদকশ,  সযােযাকে্ি জন্ 
অনকুিযাধ �িযা নযািীকদি সংখ্যায় য�যান উকলেখকেযাগ্ 
পরিবত্ন েয়রন।

  সযামরগ্�ভযাকব,  এি প্ভযাব রবরভন্ন যদশকভকদ রভন্ন 
রেি। এই স�ি যদকশ ি�িযাউকনি সময় পরিবত্নগুরি 
সনযাক্তকেযাগ্ থযা�কিও , ব্বস্যাগুরি রশরথি �িযা েকি 
পরিরস্রত ত তযাি উকদ্গজন�ভযাকব  প্যা�-অরতমযারি 
স্তকি র�কি আকস।

প্রতব ী সদস্কদি পরিবযাকিি জন্ বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইন 
ব্বস্যা বরেিযাগত ে দযাতযা বযা পরিকষবযাি সযামরয়� ক্রতি �কি 
বযা য�যারভি-১৯ (COVID-19) সৃষ্ট অথ্ননরত� প্ভযাকবি �যািকণ 
অরতরিক্ত সযােযাকে্ি জন্ অথ্ প্দযাকনি সযামথ্্ নযা থযা�যাি �কি 
অরতরিক্ত চযাপ সৃরষ্ট �িকত পযাকি । .

রভএির উরজ-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা তযাকদি 
েযািযা সযােযাে্ �কি এবং/অথবযা পুনতঃপুনতঃ সরেংসতযা ঘরকত বযাধযা 
যদয় এমন ব্রক্ত এবং সম্পদ যথক� রনকজকদি রবরচ্ন্ন মকন 
�কি। উদযােিণস্রূপ, ২০২০ সযাকিি মযাচ্ মযাকস, জযারতসংঘ যান্স 
(৩০%), আকজ্রন্টনযা (২৫%), সযাইপ্যাস (৩০%) এবং রসঙ্গযাপুি 
(৩৩%) এ ি�িযাউন আকদশ জযািী �িযাি পি যথক� পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি বরধ্ত প্রতকবদন নরথভুক্ত �কিকে।

11

 তযােযা়িযা, �যানযািযা, 
জযাময্ারন, যস্পন, েুক্তিযাজ্ এবং মযার�্ন েুক্তিযাকষ্ট্রি মকতযা যদশগুরি 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি ঘরনযা বরৃধেি পযাশযাপযারশ জরুরি আ কয়ি 
দযারব সংখ্যা বরৃধেি রবষয়টি উকলেখ �কিকে।

12

রবপিীতভযাকব, ি�িযাউন ব্বস্যা এবং চিযাচকিি উপি রনকষধযা-
জ্যাগুরি VAWG-এি সরেংসতযাি  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি 
যক্করে রিকপযার্ �িযাি বযা অস্যায়ীভযাকব অপমযানজন� অংশীদযািকদি 
যথক� পযািযাকনযাি ক্মতযাক� প্ভযারবত �িকত পযাকি। উদযােিণস্রূপ, 
ইতযারিকত এ�টি পযারিবযারি� সরেংসতযা যেল্পিযাইন জযারনকয়কে যে 
মযাকচ্ি প্থম দইু সতিযাকে এটি ৫৫% �ম �ি যপকয়কে �যািণ অকন� 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি ি�িযাউকনি 
সময় সযােযাে্ চযাইকত অসুরবধযা েকয়রেি।

13

রনে্যাতন�যািীিযা র�েু 
যক্করে তযাকদি সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী ও যমকয়কদি অকন� সেকজ 
রনয়ন্ত্রণ �িকত এবং রবরচ্ন্ন �িকত সক্ম। এই ধিকনি পরিরস্-
রতগুরি য�যারভি-১৯ (COVID-19) প্রতররিয়যা ব্বস্যাি সময় 
VAWG-এি প্�ৃত বরৃধে সম্পক�্ এ�টি ভুি রচরে উপস্যাপন �কিকে 
েযা পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীিযা �ীভযাকব 
সং�করি অগ্যারধ�যািগুরি পরিচযািনযা �কি এবং সংস্যান বিযাদে �কি 
তযা প্ভযারবত �িকত পযাকি।

জনস্োস্্য সং�ট এবং পঞু্লঞ্শং এর উপর 
তোকদর তোৎক্ষঞ্ণ� প্রিোকবর মকি্য ঞ্মল

সশ  সংঘযাত, প্যা�ৃরত� দকুে্যাগ এবং/অথবযা জনস্যাস্্ সং�রসে 
(যেমন ইকবযািযাি প্যাদভ্ুযাকবি মকতযা) অতীকতি এবং চিমযান মযানরব� 
সং�করি তকথ্ি সযাকথ বত্মযান য�যারভি-১৯ (COVID-19) এি 
অরভজ্তযা যথক� পযাওয়যা প্মযাকণি উপি রভরত্ �কি বিযা েযায় যে 
অপিযাধ এবং সরেংসতযাি বরৃধে-রবকশষ �কি VAWG এি জন্- 

১১  COVID-19 এবং নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযাি অবসযান। ইউএন 
উইকমন ইসু্ সংরক্তি এরপ্ি 2020, এখযাকন:https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-
against-women-and-girls-en. pdf?la=en&vs=5006

১২ Ibid.
১৩ Ibid.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
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সত্।
14

 উদযােিণ স্রূপ, রপরযািম্যান, এ ও অন্যান্ (২০২০) 
তযাকদি গকবষণযায় উকলেখ  �কিকেন যে ২০১০ সযাকিি েযাইরত 
ভূরম�কম্পি দইু বেি পি যে স�ি নযািীিযা উচ্চতি ভূরম�কম্পি 
রব ংসী অঞ্চকি বসবযাস �িকতন তযািযা স যাব্ অথ্ননরত� ও 
সযামযারজ� �যািকণি উধৃেরত রদকয় উচ্চ মযারেযাি শযািীরি� ও যেৌন 
আইরপরভ রনে্যাতকনি  রিকপযার্ �কিকেন।

15

েখন বযাধ্তযামিূ� ি�িযাউন ব্বস্যাি প্কয়যাগ এবং জযাতীয় বযা
আঞ্চরি� সীমযানযাসে জনসযাধযািকণি চিযাচকিি উপি অসযাধযািণ 
রবরধ রনকষকধি প্কয়যাজন েয়, তখন প্যায়শই এমন ঘরনযা ঘকর 
যে এই ধিকনি পরিরস্রতকত পুরিকশি ভূরম�যা রবদ্মযান এসওরপ 
(SOP) যত সুরনরদ্ষ্ট এবং/অথবযা প্রতরষ্ত েয় নযা। এটি প্ত্যা-
রশতভযাকব প্রশক্ণ যদওয়যা এবং রনকজকদিক� প্স্তুত �িযা �ঠিন �কি 
যতযাকি, েযাি অথ্ সঙ্করি সমকয় র�েু পুরিশ সংস্যা VAWG-এি 
ঝঁুর� বরৃধেকত �যাে্�িভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ প্স্তুত নযাও েকত 
পযাকি। তযােযা়িযা, জযারতগততযা এবং অক্মতযাি মকতযা পিস্পিরব-
যিযাধী �যািণগুরিি রভরত্কত সেযায়তযা এবং অংশগ্েকণি ধিনগুরি 
েযাকত দ্বষম্ নযা �কি তযা রনরচিত �িযাি জন্ তযাকদি ক্মতযাক� 
প্ভযারবত �কি৷

অন্যান্ উদীয়মযান অপিযাধ প্বণতযাি সযাকথ রমরিত েকয়, পুরিশ 
এবং রবচযাি যস কিি অনঘুর�িযা  জনসযাধযািকণি অরস্িতযা 

১৪  See Weitzman, A., and J.A. Behrman (2016): ‘Disaster, 
Disruption to Family Life and Intimate Partner Violence: The 
Case of the 2010 Earthquake in Haiti’. Sociological Science, 
3: 167-189 in Pandemics and Violence Against Women and 
Children (2020).  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, 
M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development, at: https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

১৫  COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls. 
(UN Women Issue Brief,) April 2020, at: https://www.
unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-
violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

এবং অন্যান্ অপিযাধ-রবকশষ �কি সং�করি অথ্ননরত� এবং 
সযামযারজ� পরিণরতগুরিি �কি প্রতররিয়যা জযানযাকত অরভভূত েকত 
পযাকি। প্রতররিয়যা পরিকষবযাগুরিি প্সযারিত ক্মতযা VAWG এবং 
অন্যান্ ধিকণি অপিযাধ ও সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি জন্ উপিব্ধ সুিক্যা এবং সমথ্নক� দব্ুি �কি রদকত 
পযাকি, েযা অপিযাধীকদি মকধ্ দযায়মরুক্তি উচ্চতি উপিরব্ধ সৃরষ্টকত 
অবদযান িযাকখ।

16

এ�টি সংরিযাম� যিযাকগি প্যাদভ্ুযাকবি �কি জনস্যাস্্ সং�করি 
যক্করে, পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীিযা 
েখন VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদয়, তখন তযাকদি সযামযারজ� 
দিূকত্বি সুপযারিশগুরিক� গুরুত্ব প্দযান �িকত েকব। এটি পুরিশ 
এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদিক� VAWG-এি 
রিকপযার্ �িযা �যাজগুরিি �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকনযাি যক্করে 
চ্যাকিঞ্জ সৃরষ্ট �িকত পযাকি  (এই সম্পক�্ রবস্তযারিত তকথ্ি জন্ 
রপয়যাি রু রপয়যাি গযাইকিন্স যদখুন)। উদযােিণ স্রূপ, যে বযার়িকত 
আইরপরভ রিকপযার্ �িযা েকয়কে যস স�ি বযার়িকত প্কবকশি যক্করে 
সযা়িযা যদওয়যা পুরিশকদি ভযাইিযাকসি সংরিমকন আরিযান্ত েওয়যাি 
স যাবনযাি �যািকণ স্যাভযারব�ভযাকবই সত�্ থযা�কত েকব।

সযা়িযা জযানযাকনযা �ম�্ত্যািযা বযাধ্তযামিূ� (�রথত রশ�যাি) ঝঁুর� 
মিূ্যায়নসে যপ্যাকরযা�িগুরিক� �যারঁ� রদকত পযাকি বযা য�যান য�যান 
যক্করে আন্ততঃব্রক্ত� যেযাগযাকেযাগ হ্যাস �িযাি জন্ যমযাকরও সযা়িযা নযা 
রদকত পযাকি। এটি স বত এমন ঘরনযা েকত পযাকি যেখযাকন পুরিশ 
সংস্যা সযামকনি সযারিি �ম�্ত্যাকদি েথযােথ ধিকণি ব্রক্তগত 
সুিক্যামিূ� সিঞ্জযাম বযা রপরপই সিবিযাে �িকত সক্ম েয় নযা।

ইউএনরিরপ (২০১৫) এি তথ্ অনসুযাকি, পরচিম আর �যায় ইকবযািযা 
প্যাদভ্ুযাকবি সময় পুরিশ �ম�্ত্যািযা আইরপরভ-এি মযামিযাগুরিক� 
উচ্চ-অগ্যারধ�যাি রেসযাকব মিূ্যায়ন �িযাি স যাবনযা �কম রগকয়রেি, 
রবকশষত যেকেতু পুরিশ �ম�্ত্যািযা  যিযাকগি এসেকপযাজযাি এবং 
পরিবযাকিি সদস্কদি মকধ্ সংরিযাম� ে়িযাকনযাি ভকয় বযার়িকত 
প্কবশ �িকত এবং পু যানপুু  ভযাকব তদন্ত পরিচযািনযা �িকত রদ্ধযা 
যবযাধ �কিরেি।
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অকন� যদকশ  রভ়ি এবং বন্ীকদি খযািযাপ স্যাকস্্ি �যািকণ
শযারস্তমিূ�, সংকশযাধন য�ন্দ্র এবং আর�কদি প্কদয় সুরবধযাগুরি 
�ত্ৃপকক্ি জন্ উচ্চ উকদ্কগি অঞ্চি েকয় উকঠকে। এি �কি বন্ী 

১৬  Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic (World Bank 
Group, 2020), at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-
19-Pandemic

১৭  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020).  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., 
Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development, at: https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

অতীত অঞ্তমোঞ্রগুঞ্ল ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতোর (G V) 
বঞৃ্দ্ধর সোকথ সম্প�্রতুি ঞ্ছল, রো ইঞ্ঙ্গত �কর কর  অনু প 

িরণগুঞ্ল এখন ঘটকত পোকর  কসটিোর �র ক োবোল 
কিকিলপকমটি (ঞ্সঞ্জঞ্ি) ওয়োঞ্�্ং কপপোর অনসুোকর, ইকবোলো 
(পঞ্চিম আঞ্ �ো এবং ঞ্িআরঞ্স), �কলরো (ইকয়কমকন), এবং 

ঞ্জ�ো (�্যোঞ্রঞ্বয়োন, মি্য ও দঞ্ক্ষণ আকমঞ্র�োয়) িোইরোকসর 
প্রোদি্ুোব প্রথম প্রঞ্তঞ্ক্য়ো জোনোকনো এবং স্োস্্যকসবো �ম কদর, 

ঞ্বকশষ �কর নোরী নোস্কদর ঞ্বরুকদ্ধ আইঞ্পঞ্ি এবং করৌন 
সঞ্িংসতো বঞৃ্দ্ধর সোকথ সম্প�্রতুি ঞ্ছল। 

 COVID-19 এি মকধ্ নযািীকদি  জন্ ন্যায়রবচযাি  
(UN Women ইসু্ র �, ২০২০)। 

https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
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জনসংখ্যাি আ�যাি নযা বযা়িযাকনযাি উপযায় রেসযাকব যদযাষী সযাব্স্ত
েওয়যাি েযাি �ম েকত পযাকি।

র�েু যক্করে, জরুিী সং�র ব্বস্যাি অংশ রেসযাকব VAWG 
অপিযাধীকদি মরুক্ত যদওয়যা েকত পযাকি েযা যশষ পে্ন্ত নযািী 
ও রশশুকদি সরেংসতযাি ঝঁুর�কত িযাকখ। এই ধিকনি যক্করে, 
ইউএনওরিরস িযাষ্ট্রগুরিক� মরুক্ত এবং অন্যান্ নন-�যাক যারি-
য়যাি ব্বস্যা, যেমন জযারমন, শত্সযাকপক্ মরুক্ত, প্যাকিযাি বযা 
প্কবশন, রবকশষ �কি েখন পুনিযাবরৃত্ এবং রবপ ন� রবষয় 
যমযা�যাকবিযা �িযাি রবষকয় এবং আর� বযা �যািযাবযাস যথক� আরি-
মণ�যািীি মরুক্ত সম্পক�্ সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তক� অবরেত 
�িযাি অরধ�যাি রনরচিত �িযা সম্পর�্ত রসধেযান্ত যনওয়যাি 
যক্করে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রনিযাপত্যা 
ঝঁুর�গুরি মিূ্যায়ন এবং যমযা�যাকবিযা �িযাি আহ্যান জযারনকয়কে।
এই রবষকয়, প্যাকিযাি �ম�্ত্যাকদি সযামযারজ� দিূত্বক� অগ্যারধ�যাি 
রদকত েকব এবং ভকয়স বযা রভরিও �কিি মযাধ্কম যেযাগযাকেযাগ 
�িকত েকত পযাকি, েযা তযাকদি পুনরব্কবচনযাি স যাবনযাগুরিক� 
সমূ্পণর্ূকপ মিূ্যায়ন �িযাি ক্মতযাক� সীরমত �িকত পযাকি, 
যেগুরি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি বরধ্ত ঝঁুর�কত 
য�িকত পযাকি।
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তদপুরি, সু্কিগুরি ব �কি যদওয়যা েযা রনয়রমত সংরিমণ সনযা-
ক্ত�িকণি উ স েকত পযাকি এবং স যাব্ রশশু রনে্যাতন এবং 
দব্ু্বেযাকিি জন্ যি�যাকিি েকত পযাকি, VAWG এি প্রতররিয়যা 

১৮  Coronavirus Disease (COVID-19) response – UNODC 
Thematic Brief on gender-based violence against women 
and girls (UNODC, 2020), at: https://www.unodc.org/
documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_
COVID19_final_7Apr2020.pdf

জযানযাকনযাি যক্করে রশক্যা প্রতষ্যান এবং সম্প্রদযাকয়ি যনরওয়যা�্গু-
রিি ক্মতযা রবকবচনযায় পুরিকশি ক্মতযাক� সীরমত �িকব। পরচিম 
আর �যায়, ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি জন্ সু্কি ব  �িযাি �কি যমকয়িযা 
যেৌন যশযাষণ ও সরেংসতযাি সম্খুীন েয় এবং যমকয়কদি সু্কি যথক� 
ঝকি প়িযাি েযাি বরৃধেি �যািকণ র�েু প্ভযারবত এিযা�যায় র�কশযািী 
গভ্ধযািণ এবং বযাি্রববযাকে ‹তী তযা বরৃধে  পযায়।
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এ�ইভযাকব, স্যাস্্ বযা মযানরব� সং�করি আরথ্� প্ভযাব দীঘ্কময়যাকদ
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি পরিকষবযা প্দযাকনি 
জন্ পুরিকশি VAWG প্রতকিযাধ য�ৌশিগুরিি মিূ অংশীদযাি 
স্যানীয় নযািী সংস্যাগুরিি ক্মতযাক�ও প্ভযারবত �িকব। স্যানীয় 
নযািী সংস্যাগুরি রিঙ্গ সংরিযান্ত রনয়কমি ত পরিবত্নগুরিক� 
রচর ত �িকত মখু্ ভূরম�যা পযািন �কি েযা VAWG-এি রবরভন্ন  
ধিণক�-যেমন যজযািপূব্� এবং/অথবযা বযাি্রববযাে এবং সং�করি 
পরিরস্রতকত দ্ববযারে� ধষ্ণসে আইরপরভ-ি েযািক� চযারিত �িকত 
পযাকি।
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বযাি্রববযাে বযা যজযািপূব্� রববযাকেি যক্করে, জরুিী এবং 
মযানরব� যপ্ক্যাপর যথক� পযাওয়যা প্মযাণগুরি ইরঙ্গত �কি যে 
সযামযারজ� যনরওয়যা�্গুরি যভক  েযাওয়যায়, পরিবযাি এবং সম্প্র-
দযায়গুরি যমকয়কদি যেৌনতযা রনয়ন্ত্রণ এবং তযাকদি «সম্যান» িক্যা 
�িযাি জন্ এ�টি উচ্চতি আ�যা যা প্দশ্ন �িকত পযাকি। 
�িস্রূপ, রববযােক� প্যায়ই যমকয়কদি এবং তযাকদি পরিবযািক� 
সযামযারজ� �িঙ্ যথক� িক্যা �িযাি মযাধ্কম রেকসকব যদখযা 
েয় েযা ধষ্ণ বযা যেৌন রনে্যাতন যথক� তযাকদি বযাচঁকত পযাকি।
সশ  সংঘযাকতি �কি সৃষ্ট মযানরব� সং�কর, শিণযাথ /বযাস্তুচু্রত 
রশরবি এবং মযানরব� সেযায়তযা অঞ্চিগুরি প্যায়ই পুরিরশংকয়ি জন্ 
�ঠিন যক্রে েকয় উকঠ, রবকশষ �কি েখন অপিযাধ প্রতকিযাকধি 
য�ৌশিগুরি বযাস্তবযায়কনি জন্ সম্প্রদযায়গুরিি সযাকথ অংশীদযারিত্ব 
এবং রব যাস স্যাপকনি প্কয়যাজন েয়। এই ধিকনি পরিরস্রতকত, দঢৃ় 

১৯  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020).  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., 
Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development, at: https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

২০  Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women 
and Girls (2020), Fraser, E. (2020) for UKAid, WAG 
Helpdesk Research Report, at: https://www.dmeforpeace.org/
peacexchange/wp-content/uploads/2020/04/vawg-helpdesk-
284-covid-19-and-vawg.pdf

েরব UNMEER/স্যামকুয়ি রশিযারজরু (িযাইকবরিয়যা) এি যসৌজকন্

প্রথমবোকরর মকতো,  টি কদকশ দকুর্োকগর �কল 
অি্যন্তরীণিোকব বো েু্যত িওয়ো কলোক�র সংখ্যো অনমুোন 

�করকছ   ঞ্িকস র  পর্ন্ত এর স সংখ্যো  
ঞ্মঞ্লয়ন।

-অভ্ন্তিীণ স্যানচু্রত পে্কবক্ণ য�ন্দ্র (২০২০)

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.dmeforpeace.org/peacexchange/wp-content/uploads/2020/04/vawg-helpdesk-284-covid-19-and-vawg.pdf
https://www.dmeforpeace.org/peacexchange/wp-content/uploads/2020/04/vawg-helpdesk-284-covid-19-and-vawg.pdf
https://www.dmeforpeace.org/peacexchange/wp-content/uploads/2020/04/vawg-helpdesk-284-covid-19-and-vawg.pdf
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প্মযাণ ইরঙ্গত �কি যে VAWG-এি েযাি বরৃধেি �কি পরিবযাকিি 
সদস্কদি দীঘ্স্যায়ী �যািযাকবযাকধি মকধ্ থযাক�।

21

সংরিযাম� যিযাকগি প্যাদভ্ুযাব এবং এি সযাকথ সম্পর�্ত অথ্ননরত�
অসুরবধযা যথক� উ ূত এ�টি জনস্যাস্্ সম্পর�্ত সং�করি সময়, 
ইকতযামকধ্ই অরনরচিত পরিরস্রতকত বসবযাস�যািী নযািী এবং যমকয়কদি 
সরেংসতযাি ঝঁুর� �মযাকনযা পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি জন্ এ�টি অগ্যারধ�যাি েওয়যা উরচত। এি জন্ 
পুরিশক� (এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি) 
ত েস্তকক্কপি য�ৌশিগুরিক� মযারনকয় রনকত েকব েযাকত দ্বষম্ 

েযা়িযাই যপ্যাকরযা�ি যমকন �যাে্�ি প্রতররিয়যা রনরচিত �িযা েযায় এবং 
এ�ই সযাকথ প্রতররিয়যা জযানযাকনযা �ম�্ত্যাকদি   ব্রক্তগত রনিযাপত্যা 
রনরচিত �িযা েয়।

22

েস্তকক্কপি য�ৌশিগুরিক� অরভকেযারজত �িযাি অথ্ েি জবযাব-
রদরেতযাি সযাকথ এবং স্চ্তযাি ব্বস্যা গ্েণ �িযা। নতুন েস্তকক্প 
য�ৌশিগুরিি উন্নয়ন এবং পরি�ল্পনযাি যক্করে এ�টি রিঙ্গ রবকলেষণ 
প্কয়যাগ �িযা নযািী, পুরুষ, যেকি এবং যমকয়কদি উপি তযাকদি 
পযাথ্�্গত প্ভযাব রবকবচনযা �িযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্েকব। এি সযাকথ 
েুক্ত, জনস্যাস্্ সঙ্র এবং/অথবযা মযানরব� সং�র�যািীন সমকয় 
সি�যািী পদকক্পগুরি প্কয়যাগ �িযাি সময় দ্বষম্ েযা়িযাই জনগকণি 
�যাকে অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং উপিব্ধ থযা�যা রনরচিত �িযাি জন্ 
পুরিকশি অসদযাচিণ এবং শরক্তি অপব্বেযাকিি জন্ রিকপযাট্িং 
প্ররিয়যাগুরিক�ও সযামঞ্জস্ �িযা উরচত।

23

২১  On the Front Lines of COVID-19, Women’s Organizations 
Provide Vital Services as First Responders as Violence against 
Women Spikes (UN Women, 2020), at:  https://www.
unwomen.org/en/news/stories/2020/5/feature-womens-
organizations-provide-vital-services-as-violence-against-
women-spikes

২২  COVID-19 and Child, Early and Forced Marriage: An Agenda 
for Action (Girls Not Brides, The Global Partnership to End 
Child Marriage 2020), , at https://www.thecompassforsbc.
org/sbcc-tools/covid-19-and-child-early-and-forced-marriage-
agenda-action

২৩  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020),  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., 
Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development, at: https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

COVID-19 অরতমযারিি অরভজ্তযা জনস্যাস্্ সং�করি সযাধযািণ 
দব্ুিতযাগুরিক� রব ব্যাপী বসবযাস�যািী জনসংখ্যা রনরব্কশকষ 
স্পষ্ট �কিকে। রপরযািম্যান, এ ও অন্যান্ (২০২০) বকিরেকিন 
যে  রবকশষজ্িযা প্যাণী যথক� মযানবকদকে সংরিমণ �িযা যিযাকগি 
(জকুনযাটি� যিযাগ)  ভরবষ্দ্যাণী

24

�কিরেকিন এবং রব ব্যাপী 
জনসংখ্যাি রিমবধ্মযান েযাি এবং আন্ততঃসংেুক্ততযাি �কি এবং 
পরিকবকশি উপি এি প্ভযাব এবং িঙ্ঘকনি �কি প্যাদভ্ুযাব 
পৃরথবীক� পৃষ্ �িকত থযা�কব।

25

রপরযািম্যান, এ. ও অন্যান্
যেযাগ �কিকেন যে অতীকতি অরভজ্তযাি রভরত্কত, সংরিযাম� 
যিযাকগি প্যাদভ্ুযাব-যেমন COVID-19, ইকবযািযা বযা রজ�যা- �িঙ্, 
যজকনযাক�যারবয়যা (রবকদশী য�যান বস্তুি প্রত অকেতু� ভয়) 
এবং দ্বষম্ বরৃধে �কিকে।  এই �যািণগুরি রনতঃসকন্কে VAWG 
প্রতকিযাধ এবং েস্তকক্কপি প্কচষ্টযাক� হ্যাস �িকব এবং/অথবযা 
উকলেখকেযাগ্ভযাকব হ্যাস �িকব (এই রবষকয় আিও রনকদ্শনযাি জন্ 
রদ্তীয় অধ্যায় ‹প্রতকিযাধ  যদখুন)।

উপযাখ্যানমিূ� তথ্ যথক� জযানযা েযায় যে সংরিযাম� প্যাদভ্ুযাব এি 
�যািকণ অপিযাধীি সযাকথ রনকজ যথক� রবচ্ন্ন থযা�যাি �যািকণ নযািীিযা 
রনিযাপকদ সেযায়তযাি (অ্যাকসেস)- পুরিশক� �ি �িযা বযা রবকশষজ্ 
সেযায়তযা গ্েন- �িকত সক্ম েয়রন নযা। প্�ৃতপকক্, রপরযািম্যান, 
এ. ও অন্যান্িযা রিকপযার্ �কিকেন যে  সযাধযািণত সংরিমকণি ভকয় 
এবং তযাকদি পরিবযাকি ভযাইিযাস সংরিমকণি স যাবনযাি জন্ মযা ও 
নবজযাতক�ি স্যাস্্ পরিকষবযাি জন্ নযািীকদি পরিকষবযা যনওয়যাি 
স যাবনযা �ম থযাক�।

26

এ�ইভযাকব, নযািীিযা তযাকদি আপরত্জন� অন্তিঙ্গ অংশীদযািকদি 
রবরুকধে এই ভকয় রিকপযার্ �িকত পযাকি নযা যে য�যাকনযা ধিকনি 
আর� তযাি, এবং তযাকদি সন্তযানকদি সংরিমকণি ঝঁুর� বযার়িকয় 
যদকব।

২৪  প্যায় ৭৫ শতযাংশ উদীয়মযান যিযাগ, েযাি মকধ্ যবরশিভযাগ অরতমযারি 
দ্যািযা সৃষ্ট, প্যাণীকদি মযাকধ্ আরবভ্ূত েয় এবং মযানকুষি মকধ্ সংরিযারমত 
েয় (জকুনযাটি� যিযাগ রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়)। See Jones, K.E., 
Patel, N., Levy, M., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L. 
et al. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. 
Nature 451: 990-94.

২৫  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020),  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., 
Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development. At: https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

২৬  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020).  Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., 
Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van 
Gelder, N., Center for Global Development, at:  https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

ঞ্লঙ্গ ঞ্বক ষণ িল ঞ্লঙ্গ িূঞ্ম�ো,  
�োর্ক্ম, েোঞ্িদো, সুকরোগ এবং  

অঞ্ি�োর এনটোইকটলকমকটির পোথ্�্যগুঞ্ল 
ঞ্নঞ্দ্ষ্ট পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত বো প্রসকঙ্গ পরুুষ, মঞ্িলো, 
কমকয় এবং কছকলকদর �ীিোকব প্রিোঞ্বত �কর 

তোর এ�টি সমোকলোেনোমূল� পরীক্ষো।

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/feature-womens-organizations-provide-vital-services-as-violence-against-women-spikes
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/feature-womens-organizations-provide-vital-services-as-violence-against-women-spikes
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/feature-womens-organizations-provide-vital-services-as-violence-against-women-spikes
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/feature-womens-organizations-provide-vital-services-as-violence-against-women-spikes
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-and-child-early-and-forced-marriage-agenda-action
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-and-child-early-and-forced-marriage-agenda-action
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-and-child-early-and-forced-marriage-agenda-action
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
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ইউএন উইকমন পঞু্লশ ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো 
(ি্যোন্বু�) এবং ইএসঞ্পর প্রোসঞ্ঙ্গ�তো
�ীিোকব VAWG-এর প্র�ৃঞ্ত, এর �োরণ এবং পঞ্রণঞ্তগুঞ্ল 
সম্পণ্ূ সংস্ো জকুড মঞ্িলো এবং কমকয়কদরক� আলোদোিোকব এবং 
অসোমজিস্যপণ্ূিোকব প্রিোঞ্বত �কি যস সম্পক�্ এ�টি সুপরিরচত 
উপিরব্ধ স্যাপন �িযাি মযাধ্কম এই রনকদ্রশ�যাটি (ে্যান্ব�ু) পুরিশ 
সংস্যাগুরিক� এ�টি রিঙ্গ-সংকবদনশীি অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান-
�যািীি রদক� তযাকদি রূপযান্তি শুরু �িকত উ সযারেত �কি।
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এই ঞ্নকদ্ঞ্শ�ো সম্পক�্ এ�টি সোিোরণ কবোঝোপডো প্রঞ্তষ্োর 
জন্য দশম অি্যোয়তঃ  ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ-র জন্য এ�টি �োর্�রী 
এবং জবোবঞ্দঞ্িমূল� প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য প্রঞ্তষ্োন ঞ্নম্োণ› এবং 
এ�োদশ অি্যোয়তঃ ‘কজন্োর-সংকবদনশীল পঞু্লঞ্শং বোস্তবোয়কনর 
ে্যোকলজি ও ক�ৌশল› কদখুন।

পুরিশ সংস্যাি মকধ্ VAWG-এি এ�টি সযাধযািণ যবযাঝযাপ়িযা রনরচিত 
�িযা েকি এই প্রতষ্যান সঙ্করি সমকয়ও সরেংসতযা এবং অপিযাকধি 
রবরুকধে আিও �যাে্�িভযাকব প্রতররিয়যা জযানযাকত  ভযাকিযা অবস্যাকন 
থযা�কব। রবপিীকত, এই ধিকনি যবযাঝযাপ়িযাি অভযাব সযাধযািণত 
সঙ্করি সময় সমস্যাি তী তযা যবযাঝযাি এবং VAWG প্রতররিয়যাগু-
রিক� জীবন িক্যা�যািী রেসযাকব নযা যদখযাি �যাকঁদ পক়ি সযা়িযা যদওয়যাি 
ক্মতযাক� সীরমত �কি। মযানরব� ও জনস্যাস্্ সং�করি সময়, এই 
সীমযাবধেতযাি যনরতবযাচ� প্ভযাব বহুগুণ যবক়ি েযায়।

এ�টি মেযামযািী/অরতমযারিি প্রতররিয়যা রেসযাকব সি�যাি �ত্ৃ� 
আকিযারপত সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযা এবং য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি যক্করে, 
যেমন য�যারভি-১৯ (COVID-19) বযা ইকবযািযা, উদযােিণস্রূপ, 
সুপ্রতরষ্ত অনশুীিন�যািী রুিস-যেমন পযাওয়যাি এবং �ক যাি 
হুইি- পুরিশক� সযােযাে্ �িযাি জন্ অরভকেযারজত েকত পযাকি।

এ�টি মেযামযািী/অরতমযারি রনয়ন্ত্রকণি  প্রতররিয়যা রেসযাকব সি�যাি 
�ত্ৃ� আকিযারপত সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযা এবং য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি
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যক্করে -যেমন য�যারভি-১৯ (COVID-19) বযা ইকবযািযা- নযািী 
ও যমকয়কদি উপি সরেংসতযাি প্ভযাকবি নতুন গরতশীিতযা রবকলেষণ 
�িকত পুরিশ এবং তযাকদি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অংশীদযািকদি 
সযােযাে্ �িযাি জন্ সুপ্রতরষ্ত অনশুীিন�যািী সিঞ্জযাম- যেমন 
পযাওয়যাি এবং �ক যাি হুইি- অরভকেযারজত/গ্েণ �কি যেকত পযাকি।  
পযাওয়যাি এবং �ক যাি হুইি পুরিশসে অত্যাবশ্� পরিকষবযা রবকশ-

২৭  ে্যান্বকু�ি উকদেকশ্, ভযািভযাকব জযানযাকনযা/অবরেত �িযা মযাকন এটি অব-
স্যানগতভযাকব প্যাসরঙ্গ� এবং পুরিশ রবকশষজ্ এবং বরেিযাগত য �কেযা যা-
িকদি-যেমন অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান�যািী এবং/অথবযা সুশীি সমযাজ 
সংস্যাগুরি- দ্যািযা রনয়রমত ভযাকব প্দত্ গুণগত এবং পরিমযাণগত তথ্।

২৮  মিূত িুিথু, এমএন (ইউ.এস.)-এ যিযাকমর � অ্যারবউজ ইন্টযািকভন-
শন যপ্যাগ্যাম দ্যািযা দ্তরি র�  বত্মযাকন রব ব্যাপী প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীিযা ব্বেযাি �কি। See Chapter 11: ‘Challenges and 
Strategies to Implementing Gender-Responsive Policing’ in this 
Handbook for more information.

ষজ্কদি অপিযাধীিযা সরেংসতযাি রশ�যাি/নযািী ও যমকয়কদি উপি 
ক্মতযা প্দশ্ন এবং রনয়ন্ত্রকণি জন্ যে য�ৌশিগুরি ব্বেযাি �কি 
তযা বঝুকত সেযায়তযা �কি। 

এই রুিটি অরভকেযাজনকেযাগ্ এবং ইরতমকধ্ই নযািী ও যমকয়কদি 
জন্ দব্ুিতযাি রবরভন্ন পরিরস্রত ভযাকিযাভযাকব যবযাঝযাি জন্ অসংখ্ 
‹চযা�যায়  রূপযান্তরিত েকয়কে।
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 উদযােিণ স্রূপ, অরভবযাসী নযািী ও 
যমকয় এবং প্রতব ী ব্রক্ত এবং তযাকদি ে  প্দযান�যািীকদি প্রত 
সরেংসতযা�যািীিযা র�ভযাকব �যাজ �কি তযা যবযাঝযাি জন্ রুিটিক� 
অরভকেযারজত �িযা েকয়কে (বসে-৩ যদখুন)।

30

মযানরব�/জনস্যাস্্ সং�করি সম্খুীন েওয়যাি �যািকণ পযাওয়যাি এবং 
�ক যাি হুইকিি মকতযা সিঞ্জযামগুরিক� স্যানীয় যপ্ক্যাপকর সররিয়ভযাকব 
অরভকেযারজত �িযাি মযাধ্কম, পুরিশ VAWG-এি সরেংসতযাি সযাকথ 
েুক্ত (যেমন অথ্ননরত� রনিযাপত্যােীনতযা, নযািী এবং পুরুষকদি 
েঠযা  বযা বরধ্ত যব�যািত্ব, এবং য�যায়যাকিন্টযাইন (পৃথ�ী�িণ) 
ব্বস্যা যথক� উ ূত মযারনকয় যনওয়যাি যনরতবযাচ� য�ৌশিগুরি) 
উদীয়মযান ধিণগুরি রচর ত �িকত আিও ভযািভযাকব সক্ম েকব।

সঙ্করি দ্যািযা উ ূত নতুন যপ্ক্যাপকর VAWG-এি সযাধযািণ 
যবযাঝযাপ়িযাক� মযারনকয় যনওয়যাি পকি, এ�টি পুরিশ সংস্যা ঝঁুর� এবং 
প্কয়যাজকনি জন্ এ�টি �যাে্�ি এবং আনপুযারত� প্রতররিয়যা বযাস্তবযা-
য়কনি জন্ আিও ভযাি অবস্যাকন থযা�কব। বসে-৪ এ COVID-19 এি 
বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি সময় VAWG এি প্রতররিয়যা 
জযানযাকত পুরিকশি সররিয়তযাি র�েু উদযােিণ প্দযান �িযা েকয়কে।

২৯  See ‘Wheels’ Adapted from the Power and Control Wheel 
Model. The National Center on Domestic and Sexual Violence, 
at: http://209.198.129.131/publications_wheel.html  

৩০  See “Power and Control Wheel: People with Disabilities and 
their Caregivers” Adapted from the Power and Control Wheel 
Model. The National Center on Domestic and Sexual Violence. 
http://www.ncdsv.org/images/DisabledCaregiverPCwheel.pdf

েরব ইউএন উইকমন/িইু প্যা�যাকি্যা (র�রিপযাইন) এি যসৌজকন্ 

http://209.198.129.131/publications_wheel.html
http://www.ncdsv.org/images/DisabledCaregiverPCwheel.pdf
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যচেযািযা, �যাজ বযা অঙ্গভরঙ্গ দ্যািযা 

তযাক� ভয় যদখযাকনযা
বস্তু ভযা যা

তযাি রজরনসপরে 
ংস �িযা

যপযাষযা প্যাণীকদি সযাকথ 

দব্ু্বেযাি �িযা 
অ  যবি �িযা

ক্ষমতা 
এবং 

রিয়ন্ত্রণ
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অঞ্িকরোঞ্জত অঞ্িবোসীকদর ক্ষমতো এবং ঞ্নয়ন্ত্রণ েো�ো 

সূরে: পযাওয়যাি এবং �ক যাি হুইি মকিি যথক� অরভকেযারজত। ন্যাশনযাি যসন্টযাি অন যিযাকমর � অ্যান্ যসসুেয়যাি ভযাকয়যাকিন্স।
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বক্স-

‘ল�িোউন  েলো�োলীন পঞু্লকশর সঞ্ক্য় পদকক্ষপ - ইউকরোপ

আয়োরল্যোন্ এর ন্যাশনযাি পুরিশ অ্যান্ রসর�উরিটি সযারভ্স বযা অ্যান গযাদ্যা রসওচযানযা অপোকরশন �োওইসোমি (  
) এি মযাধ্কম সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি “জবিদরস্ত রনয়ন্ত্রণসে পযারিবযারি� রনে্যাতকনি ঘরনযাগুরি 

যসবযা প্ররিয়যায় সকব্যাচ্চ অগ্যারধ�যাি যপকত থযা�কব» এই মকম ্ আ স্ত �িযাি জন্ তযাকদি মযাধ্কম প্কচষ্টযা বযার়িকয়কে। অপযাকিশন 
�যাওইকসমে, য�যারভি-১৯-এি জন্ এ�টি সম্প্রদযায়ক� জর়িত প্রতররিয়যা েযা ১ এরপ্ি ২০২০-এ চযাি ু�িযা েকয়রেি। এি মিূ  
িক্্ েি জীবনেযারন যিযাধ �িযা এবং বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি সময় পযারিবযারি� রনে্যাতকনি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা 
ব্রক্তকদি সমথ্ন ও সুিরক্ত �িযা রনরচিত �িযা। উকদ্কগি যে য�যান রবদ্মযান সমস্যাগুরি খুকঁজ যবি �িযাি জন্ পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি পূব্বত  রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ য�যাকন যেযাগযাকেযাকগি সুরবধযাকথ্ স্যানীয় রভ�টিম সেযায়তযা সংস্যা এবং দযাতব্ 
সংস্যাগুরি এই উকদ্যাগটিক� স্যাগত জযারনকয়কে, রবকশষ �কি যদশব্যাপী পুরিশ রভ�টিম সযারভ্কসস অর�কস অরবিত অ্যাকসেসকেযাগ্ 
এবং প্যাপ্তযা রনরচিত �িযাি জন্ এই �যাে্রিমক� স্যাগত জযারনকয়কে। 

যাকন্স, রিরি যজন্যািকমরি (Lille Gendarmerie) য�যাম্পযারন গত �কয়� মযাকস পযারিবযারি� সরেংসতযাি সমস্ত মযামিযা পুনিযায় তদন্ত 
�িযা শুরু �কিকে (য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা দ্যািযা যমযা�যারবিযা �িযাসে)। দযারয়ত্বপ্যাতি পুরিশ ইউরনর VAWG-এি সরেংসতযাি  
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি �যাকে যপৌেঁযাকনযাি উপযায় রেসযাকব যররিক�যাকন তযাকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �কি েযািযা সযােযাকে্ি 
জন্ �ি �িকত অক্ম যবযাধ �কি। য�যাকন তযািযা রদ্ধযাকবযাধ �িকি বযা প্ক ি উত্ি নযা যদওয়যাি মকতযা সকন্কেি যক্করে, এ�টি 
পুরিশ দি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি বযার়িকত েযায়। েরদ সযা়িযা প্দযান�যািী �ম�্ত্যািযা পরিদশ্কনি সময় শযািীরি� 
সরেংসতযাি প্মযাণ পযান, তকব মযামিযাটি খুব ত যমযা�যাকবিযা �িযা েয়।

যবিরজয়যাকম, র�েু স্যানীয় পুরিশ, তযাকদি সরেংসতযাি রশ�যাি সেযায়তযা পরিকষবযাি মযাধ্কম, সররিয়ভযাকব সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �কি েযািযা গত রতন মযাকস পযারিবযারি� সরেংসতযাি রবষকয় থযানযায় অরভকেযাগ দযাকয়ি �কিকে। এটি 
স্যানীয় পুরিশক� য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি সময় পে্কবক্ণ �িযাি সময় তযাকদি পরিরস্রতি রববত্ন রনিীক্ণ �িযাি যক্করে সেযায়তযা 
�কি। এ�ই সমকয়, পুরিশ সররিয়ভযাকব পযারিবযারি� সরেংসতযাি সযাকথ জর়িত রবরভন্ন অ্যাকসযারসকয়শকনি সযাকথ তযাকদি �যাে্রিকমি 
ধযািযাবযারে�তযা পরি�ল্পনযা সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্ সররিয়ভযাকব �যাজ �িকে।
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VAWG-এর �োর্�র এবং 
আনপুোঞ্ত� প্রঞ্তঞ্ক্য়োর জন্য তথ্য 
এবং প্রিোব ঞ্বক ষণ  

য�যায়যাকিন্টযাইন এবং সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযা ব্বস্যাি-যেমন বযার়িকত
থযা�যাি আকদশ বযা ‹ি�িযাউন  রশশু এবং প্রতব ী ব্রক্তকদি 
মকতযা অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ ্যগযাষ্ীি জন্ ক্রত�যাি� প্ভযাকবি রবষয়টি 
রবকশষ রবকবচনযাি রনকয় পুরিশ এবং অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ তযাকদি য�ৌশিগুরি 
প্স্তুত �িযা এবং মযারনকয় যনওয়যা উরচত। 

নযািী এবং যমকয়সে অত্ন্ত ঝঁুর�পূণ্ যগযাষ্ীগুরিি জন্ রবকশষ 
রবকবচনযা �িযা উরচত এই জন্ যে  নযািী এবং যমকয়িযা 
এ�টি সমজযাতীয় যগযাষ্ী নয় রবধযায় সরেংসতযা প্রতকিযাধ বযা 
যমযা�যাকবিযাি যক্করে তযাকদি সবযাইক� এ�ররেত �িযা েযাকব নযা। 
এটি নযািী ও প্রতব ী বযা LGBTQI সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি 
জন্ সমযানভযাকব প্কেযাজ্। এই গুরুত্বপূণ্ রদ�গুরি পুরিকশি 
মকন িযাখযা উরচত েখন তযািযা সংখ্যািঘু সম্প্রদযাকয়ি নযািী এবং 
যমকয়কদি সযাকথ সিযাসরি যেযাগযাকেযাগ �কি-যেমন প্রতব ী বযা 
LGBTQI সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ এবং তযাকদি সযাকথ প্রতরনরধশীি 
অরধপিযামশ্�যািী সংস্যাি সযাকথ। 

এই য�ৌশিগুরি রনরচিত �িকত েকব যে য�যানও েস্তকক্কপি মিূ 
রবষয়গুরি সুপরিরচত, রিঙ্গ সংকবদনশীি, অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং 
পিস্পিরবকিযাধী পধেরতি উপি রভরত্ �কি। রবরভন্ন পরভূরম এবং 
শযািীরি�/মযানরস� ক্মতযাি অরধ�যাি ও চযারেদযাি প্রতরনরধত্ব-
�যািী আইনজীবীকদি অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রনিযাপত্যা যস কিি একজন্যা 
সম্পক�্ অবরেত �িযাি জন্-যেখযান যথক� য�ৌশিগুরি দ্তরি �িযা 
েকয়কে- রনধ্যািণ�যািী/গুরুত্বপূণ ্ভূরম�যা পযািন �িকব।

জনস্যাস্্ সং�র এি শুরু যথক�ই প্রতররিয়যাক� প্রতকিযাধ প্কচ-
ষ্টযািক� প্যাধযান্ যদওয়যাি সযাকথ সযাকথ VAWG এি প্রত প্রতররিয়যা 
জযানযাকনযাক� জীবন িক্যা�যািী রেসযাকব স্ী�ৃরত যদওয়যা েয় েযাকত 
দ্বষম্ েযা়িযাই সমস্ত নযািী এবং যমকয়কদি জন্ রনিযাপদ স্যান 
রনরচিত �িযা েযায়। এইভযাকব, য�যান জনসংখ্যা সরেংসতযা বরৃধেি �কি 
সবকচকয় যবরশ ঝঁুর�ি মকধ্ িকয়কে এবং �ীভযাকব নযািী ও যমকয়কদি 
মকধ্ রবদ্মযান দব্ুিতযাগুরি বরধ্ত অথ্ননরত� বযা সযামযারজ� দ্বষম্ 
(রিঙ্গ, বয়স, জযারত/জযারত, অক্মতযা, অথ্ননরত� অবস্যা সে) 
সঙ্করি �যািকণ প্ভযারবত েয় যসই সম্পক�্ পুরিশ সংস্যাগুরিি তথ্ 
এবং বযাত্যাি রস্ি এবং রনভ্িকেযাগ্ উ সগুরিকত অ্যাকসেস থযা�যা 
গুরুত্বপূণ।্ 

সংরিযাম� যিযাগ এবং মযানরব� সং�করি প্যাদভ্ুযাকবি জন্ VAWG 
প্রতররিয়যা পরি�ল্পনযাগুরিকত প্রতকিযাধ প্কচষ্টযা এবং পরিকষবযাগুরিক� 
প্যাসরঙ্গ��িণ �িযাি সময় প্ভযাব রবকলেষকণ অন্তভ্ুক্ত �িযাি জন্ 
রন্রিরখত তযারি�যাটি রবকবচনযাি জন্ প্দযান �িযা েকয়কে:

ঞ্বঞ্ি  অ্যোকক্সসকরোগ্য �ম্্যোকট উপল  উ ত 
বোঞ্ি্য� করোগোকরোগ 

 যেকেতু সি�যািগুরি জনস্যাস্্ সুিক্যা ব্বস্যা সম্পক�্ সম্প্রদযায়ক�
অবরেত �িযা এবং সঙ্র পরিরস্রত সম্পক�্ সকচতনতযা দ্তরি 
�িযাি িকক্্ �যাজ �কি, তযাই সব্যারধ� জনগকণি �যাকে যপৌেঁযাকনযা 
রনরচিত �িকত রবরভন্ন পধেরত ব্বেযাি �িযা েকব। এটি সযাইবযাি 
প্চযািযারভেযান (যেখযাকন উপেুক্ত)

31

, যথক� শুরু �কি যিরিও 
এবং টিরভ ট্যান্সরমশন, রপ্কন্টি আউররিচ উপ�িণ

32

, রবিকবযাি্
সযাইরনং বযা পযাবরি� যস্পকস িযাউি স্পী�যাকিি মযাধ্কম যঘযাষণযা 
পে্ন্ত রবসৃ্তত েকত পযাকি। পুরিশ সংস্যাগুরি VAWG-এি দশৃ্মযা-
নতযা বযা়িযাকনযাি জন্ এই সি�যািী যেযাগযাকেযাকগি প্কচষ্টযাি সযাকথ 
অংশীদযাি েকত পযাকি। রবকশষ �কি, পুরিশ এই রবষয়টি রনরচিত 
�িকত �যাজ �িকত পযাকি যে বযাত্যাগুরি সরম্রিতভযাকব এই স্পষ্ট 
যবযাঝযাি/ধযািনযাি সযাকথ প্স্তুত �িযা েকয়কে যে VAWG এ�টি 
নতুন ঘরনযা নয় এবং েখন সরেংসতযাি ঘরনযা ঘকর তখন এটিক� 
গুরুত্ব সে�যাকি রবকবচনযা �িযা েকব।;

৩১  অন্তত ব়ি দ্বর � রিরজরযাি প্েুরক্তগত রবভযাজকনি সমযাধযান নযা �কি 
অনিযাইন সমথ্কন েযাওয়যা চ্যাকিঞ্জ সৃরষ্ট �িকত পযাকি। রিঙ্গ রভরত্� 
রিরজরযাি বজ্কনি রবরভন্ন �যািণ আকে। প্কবশযারধ�যাি, সযামথ্্, 
(অভযাব) রশক্যা ও দক্তযা এবং প্েুরক্তগত সযাক্িতযাি প্রতব �তযা এবং 
সেজযাত রিঙ্গ পক্পযাত এবং সযামযারজ�-সযাংসৃ্করত� রনয়ম, রিঙ্গ-রভরত্� 
রিরজরযাি বজ্কনি মকূি িকয়কে। দীঘ্কময়যাদী �যাঠযাকমযাগত পক্পযাতগুরিক� 
যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ নীরতি েস্তকক্কপি মত বরধ্ত, রনিযাপদ এবং 
আিও সযা য়ী মকূি্ি রিরজরযাি সিঞ্জযামগুরিকত অ্যাকসেস প্দযান �িযা 
গুরুত্বপূণ।্ See: http://www.oecd.org/internet/bridging-the-
digital-gender-divide.pdf

৩২  য ইি, প্কেযাজ্ যক্করে সেজ ভযাষযা এবং েরব ব্বেযািসে মরুদ্ত উপ�ি-
ণগুরি রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি। 

অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ ঞ্নঞ্চিত �রোর  
কক্ষকত্র সমস্ত িস্তকক্ষকপর ঞ্সদ্ধোন্ত জনগণক� 

প্রিোঞ্বত �কর কসই িস্তকক্ষকপর পঞ্র� নো, 
বোস্তবোয়ন এবং পর্কবক্ষণ প্রঞ্ক্য়োয় তোকদর 

অংশগ্রিণ প্রকয়োজন

এটি স্ী�োর �রো গুরুত্বপণ্ূ কর ঞ্নর্োতকনর সোক্ষী  িওয়ো  
ঞ্শ রো  ঞ্নকজরোই সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর িয়।  

�কিযানযাভযাইিযাস রিরজজ (COVID-19) প্রতররিয়যা – নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে 
রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি উপি UNODC এি  রবষয়রভরত্� সযািমম ্(রথম্যাটি� 

র �) (২০২০)। ইউএনওরিরস।

http://www.oecd.org/internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
http://www.oecd.org/internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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বক্স-

ইউঞ্নকস�  ি ুিটলোইন এবং কমোবোইল ক�োন নয়  V - -এর সময় G V পঞ্রকষবোর 
ব্যবস্ো

েরদও স্ল্প আকয়ি জনকগযাষ্ীি মকধ্ রব ব্যাপী যমযাবযাইি য�যাকনি মযারি�যানযা এবং অ্যাকসেস বরৃধে 
যপকয়কে, তকব নযািীিযা এখনও পুরুষকদি তুিনযায় য�যাকনি মযারি� েওয়যাি যক্করে রপরেকয় িকয়কে। এটি 
অনমুযান �িযা েকয়কে যে রবক  ৪৪৩ রমরিয়ন প্যাতিবয়স্ক নযািী যমযাবযাইি  য�যাকনি সযাকথ  «অসংেুক্ত» িকয়কে।

য�যারভি-১৯ (COVID-19) এি �কি চিযাচকি রবরধরনকষকধি �যািকণ রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযা (GBV) পরিকষবযাগুরিি জন্ 
তযাকদি প্কয়যাজনীয়তযাি রবষকয় রব স্ত য �কেযা যািকদি সত�্ �িযাি জন্ ইউরনকস� য�যান রবেীন, �ম বযা য�যাকনযা প্েুরক্তগত 
সুরবধযাসে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি রব�ল্প প্দযাকনি জন্ যবশ �কয়�টি রব�ল্প প্দযান �কিকে। এি মকধ্ রনক্যাক্ত 
রবষয়গুরি অন্তভ্ুক্ত, র�  এি মকধ্ই সীমযাবধে নয়:

  নোরী এবং কমকয়কদর জন্য ঞ্বদ্যমোন শোরীঞ্র� ঞ্নরোপদ স্োনগুঞ্লক� G V ক�োন বথু কটেশনগুঞ্লর সোকথ অঞ্িকরোঞ্জত 
�রো। এই ধিকনি য শনগুরি রনিযাপদ স্যান রেসযাকব �যাজ �িকত পযাকি েতক্ণ নযা তযািযা সেজভযাকব রনরমত্ ব্রক্তগত, য�যান 
বথু/ িগুরিি এ�টি রসরিজ রদকয় সর ত থযাক� যেখযাকন সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা পুরিশসে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা 
প্দযান�যািীকদি �ি �িকত পযাকি, েযািযা রনরদ্ষ্ট সমকয় ্যান্্যাযঁ়ই থযাক� এবং সেযায়তযা পযায়। তযািযা জনসমযাগম (ব্স্ততম) 
এিযা�যায় যেমন বযাজযাি এবং যদযা�যাকন অবরস্ত েকত পযাকি;

  সেূনো ঞ্বন্দ ু(এঞ্  পকয়টি) এবং ঞ্সকটেম বতঞ্র �রো রো সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিরো অ্যোকক্সস �রকত পোকর বো 
এ�টি সত�্ কেইন› সঞ্ক্য় �কর সিোয়তোর প্রকয়োজকনর সংক�ত ঞ্দকত পোকর। এি মকধ্ অনকুমযারদত এিযা�যায় ‹পপ-আপ  
যেল্পকিস্ক বযা যখযািযা পরিকষবযাগুরি অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি - যেমন �যাকমর্স, মরুদ যদযা�যান/খযাদ্ বযাজযাি/খযাদ্ রবতিণ পকয়ন্ট/
ওয়যারযাি পযাম্প য শন ইত্যারদ। 

  �ম প্ররঞু্তিগত সংক�ত সত�্তো প্রেোর �রো। মযানরব�/স্ল্প আকয়ি যসটিংকস রবকশষভযাকব উপকেযাগী যেখযাকন এ�টি সত�্তযা 
বস্তু (যেমন এ�টি ির ন �যাপ়ি পরিধযান �িযা) মে্যাদযাি র�রগুরিকত অন্তভ্ুক্ত �িযা যেকত পযাকি েযা রবতিণ অব্যােত থযা�কি 
মরেিযা এবং যমকয়িযা যসগুরি যপকত পযাকি। রন্ প্েুরক্তি সত�্তযাগুরিি মকধ্ য�যাি শব্দ, হুইকসি/এিযাম,্ বযার়িি বযাইকি ক্রত 
�কি নযা এমন বস্তু িযাখযা-যেমন এ�টি রনরদ্ষ্ট িক ি �যাপ়ি/বযািরত ইত্যারদ- অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি েযা স্যানীয় পুরিশ, নযািী 
সংস্যা/মিূ সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি সেযায়তযাি জন্ সত�্ �িকত পযাকি।

�ম বো ক�োন প্ররঞু্তিগত ঞ্ব�ক র কপ্রক্ষোপকট �োজ �রোর সময় পঞু্লকশর জন্য প্রকরোজ্য গুরুত্বপণ্ূ ঞ্বকবেনো

  জরুিী আ কয়ি ব্বস্যা/�যাউকন্সরিং-এি মকতযা রবকশষজ্ যসবযা প্দযান�যািীকদি সযাকথ �যাে্�ি সমবিয় রনরচিত �িযাি জন্ GBV 
যি�যাকিি পকথি �যাে্�যারিতযাি য�যানও পরিবত্নসে পরিকষবযা পরিচযািনযা�যািী পুরিশ  �ম�্ত্যা/অন্যান্ মিূ �ম কদি ে  
সে�যাকি ীরনং, রনব্যাচন, প্রশক্ণ;

  েরদ পরিকষবযাটি পুরিশ বযা সি�যািী রনিযাপত্যা পরিকষবযাগুরিি সযাকথ েুক্ত �িযা েয় তকব অব্যােত সমথ্কনি শত্ রেসযাকব সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অবশ্ই তযাকদি রনে্যাতন�যািীকদি  রবরুকধে এ�টি য�ৌজদযারি অরভকেযাগ �িকত বযাধ্ �িযা েকব নযা;

  অপিযাধীকদি রসক কমি জ্যান ব্বেযাি �িকত সক্ম েওয়যাি ঝঁুর�ি রবরুকধে সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি অ্যাকসেসক� 
আিও বযাধযাগ্স্ত �িকত পরিকষবযাগুরিি স্যান রনধ্যািণ এবং প্চযাি/প্চযাকিি ে শীি পরি�ল্পনযা �িযা েযা সবকচকয় যবরশ সংখ্� 
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাকে যপৌেঁযাকত ভযািসযাম্ বজযায় িযাকখ। েখন নযািীিযা শুধুমযারে খযাবযাি বযা মে্যাদযাি র�রগুরিি মকতযা আইকরম 
রবতিণ �কি তখন নযািী এবং যমকয়কদি �যাকে রসক কমি প্চযাি �িযা এি এ�টি উদযােিণ েকত পযাকি। 

 শরক্তশযািী তথ্ সুিক্যা এবং যগযাপনীয়তযা নীরত এবং প্ররিয়যা;

  বযার়িি বযাইকি সত�্ বস্তু িযাখযাি জন্ রন্-প্েুরক্তি নীিব অ্যািযাম ্রসক ম ব্বেযাি �িযা েকি ভুক্তকভযাগী/যবকঁচ থযা�যা নযািী 
ও যমকয়কদি পরিরচত রব স্ত সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি সযাকথ ‹অথবযা সংকেযাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি  সমবিয় স্যাপন �িযা। �যািযাবযাকসি 
সময় এই স�ি সদস্ এবং �ম�্ত্যাকদি সত�্তযা িক্্ �িযাি জন্ এবং সমথ্কনি জন্ যি�যাকিি �িযাি যখকরে অকপক্যা�ৃত 
স্যাধীনভযাকব চিযাক�িযা �িযাি অনমুরত যদওয়যা েকত পযাকি।

সূরে: শুধু েরিযাইন এবং যমযাবযাইি য�যান নয়: COVID-19-এি সময় GBV পরিকষবযাি ব্বস্যা (২০২০)। ইউরনকসক�ি জন্ এিস্কযাইন, রি এবং COVID-19 এি জন্ 
রব ব্যাপী ত রিঙ্গ রবকলেষণ (২০২০) আন্তজ্যারত� যিসর�উ �রমটি এবং য�য়যাি ইন্টযািন্যাশনযাি।  

https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV Service Provision During COVID-19.pdf
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
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 রব জকু়ি, অথ্ননরত�, সযামযারজ� এবং সযাংসৃ্করত� বযাধযাগুরি তথ্
ও যেযাগযাকেযাগ প্েুরক্ত বযা আইরসটিকত নযািীকদি প্কবশযারধ�যাি 
(অ্যাকসেস), ব্বেযাি এবং সুরবধযা গ্েনক� বযাধযা যদয় বযা সীরমত 
�কি,
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েযাক� রিঙ্গ রিরজরযাি রবভযাজন রেসযাকব উকলেখ �িযা েয়। 
অকন� যদকশ, রবকশষ �কি েযািযা এ�যারধ� ধিকণি দ্বষকম্ি 
সম্খুীন েয়, নযািী এবং যমকয়িযা পরিকষবযাগুরি অ্যাকসেস �িযাি 
জন্ যমযাবযাইি য�যান, �রম্পউরযাি, বযা ইন্টযািকনর ব্বেযাি �িকত 
পযাকি নযা বযা রনিযাপকদ বযার়িকত এগুরি ব্বেযাি �িকত সক্ম 
েয় নযা �যািণ রনে্যাতন�যািীিযা ও পরিবযাকিি অন্যান্ সদস্িযা 
তযাকদি রনরব়িভযাকব পে্কবক্ণ �কি। VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� রিকপযাট্িং সেজতি 
�িকত পযাকি এমন রন্ মযারেযাি/�ম প্েুরক্তগত রব�কল্পি জন্ 
ইউরনকসক�ি সুপযারিকশি জন্ বসে-৫ যদখুন।

প্রকয়োজনীয় কসবো

সযাধযািণত VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও 
যমকয়কদি পরিকষবযা প্দযান�যািী স্যাস্্ ব্বস্যা যভক  প়িযাি হুমর�ি 
মকুখ প়িকত পযাকি েযা রবরভন্ন যস কিি মকধ্ যে য�যান সমরবিত 
প্রতররিয়যা প্ররিয়যাক� প্ভযারবত �িকব, যেমন, স্যাস্্, পুরিশ এবং 
ন্যায়রবচযাি এবং সযামযারজ� পরিকষবযাগুরিি প্রতররিয়যা;

  সকব্যাত্ম যক্করে, পযারিবযারি� সরেংসতযা/আইরপরভ আ য়ক�ন্দ্রগু-
রি সক্মতযা অজ্ন �িকব বযা পূণ ্ক্মতযায় যপৌকঁেকে (সযাধযািণ 
সময়�যাকি অকন� প্সকঙ্গ আ য়ক�ন্দ্রগুরিক� প্যায়ই সরেং সকি 
যেকত েয়);

  রনকষধযাজ্যাি আকদশ জযারি �িকত রবি , রবকচ্দ এবং রববযাে-
রবকচ্কদি প্ররিয়যা, এবং IPV এি সরেংসতযাি যবকঁচ থযা�যা ব্-

৩৩  Ways to Bridge the Gender Digital Divide from a Human 
Rights Perspective (2016). Submission by the Human 
Rights, Big Data and Technology Project at the Human 
Rights Centre of the University of Essex, Funded by the 
Economic and Social Research Council, at: https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/
HRBDT_submission.pdf. Also see the World Wide Web 
Foundation, ‘Women’s Rights Online. Translating Access into 
Empowerment’ (2015), available at http://webfoundation.org/
docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf. 

রক্তিযাসে রশশুি যে�যাজকত শুনযারন, রনে্যাতন�যািী অংশীদযািকদি 
যথক� দকূি েযাওয়যা বযা প্স্যাকনি সুরবধযাি উপি রনভ্ি �কি।
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প্রতররিয়যা জযানযাকনযা পুরিশক� তযাকদি ঝঁুর� মিূ্যায়ন এবং পিব-
ত কত প্কয়যাজনীয় সুিক্যা আকদশ প্দযাকনি ধিন এবং পরিমযাকণি 
জন্ এই ধিকনি রবিক ি �যািণ �িকত েকব।
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ঞ্বেোকরর িোরোবোঞ্ি�তো (জোঞ্টেস 
�ঞ্টিঞ্নউম) - জনস্োস্্য সং�কটর 
সময় প্রকয়োজনীয় প্রিোব এবং 
পঞ্রবত্কনর উদোিরণ

প্রিোকবর উদোিরণ

COVID-19 এি রবস্তযাি যিযাধ �িযাি জন্, আদযািতগুরি রবচযাি 
রবির ত �িকে, রনকজকদি গুটিকয় রনকচ্ এবং এমনর� সযামরয়�-
ভযাকব ব  �কি রদকচ্। এটি VAWG-এি অপিযাধীক� সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি সযাকথ রনরদ্ষ্ট ধিকণি যেযাগযাকেযাগ যথক� 
রবিত �িযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্সুিক্যামিূ� আদযািকতি আকদশ জযারি 
�িযাি উপি প্ভযাব য�কিকে,  মযামিযাি সংখ্যা (ব্যা�িগ) বরৃধে 
পযাকচ্ এবং প্যা�-ট্যায়যাি আরক� থযা�যা যিযা�কদি সংখ্যা এবং/
অথবযা সময় বরৃধে পযাকচ্। �িস্রূপ, অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী 
সংস্যাগুরিি (যেমন রিকরনশন যসন্টযাকিি �ম কদি) সযাকথ পুরিশ 
সংস্যাগুরিক� আদযািকতি �ম�্ত্যাকদি সযাকথ অসযাধযািন সমবিয় 
দ্বঠক� অংশগ্েণ �িযা উরচত েযাকত সংরিযামকনি ঝঁুর� এবং 
প্শমন য�ৌশিগুরি- যেমন ীরনং এবং পিীক্যাি পধেরতগুরি 
রচর ত �িযা েযায়, যসইসযাকথ য�যান য�সগুরিক� ‹জরুরি  বযা ‹উচ্চ 
অগ্যারধ�যাি  রেসযাকব রবকবচনযা �িযা েযায় এবং যসই সযাকথ র�ভযাকব 
তযাকদি ি�িযাউন/ য�যায়যাকিন্টযাইন এি ব্বস্যাগুরি এ়িযাকত সক্ম 
েওয়যা েযায়;

৩৪  Pandemics and Violence Against Women and Children 
(2020). Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., Thompson, 
K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., and van Gelder, N., Center 
for Global Development, at: https://www.cgdev.org/publication/
pandemics-and-violence-against-women-and-children

৩৫  য� এ�টি আকদশ জযারি �িকত পযাকি (পুরিশ বযা আদযািত), সুিক্যাম-ূ
ি� আকদশগুরি য�ৌজদযারি বযা যদওয়যানী মযামিযাি অংশ র�নযা, শুনযারনি 
প্কয়যাজন র�নযা, আকদকশি সময়�যাি, রনরদ্ষ্ট সুিক্যা প্দযান �িযা, য� 
এ�টি প্রতিক্যামিূ� আকদশ অ্যাকসেস �িকত পযাকি (স্যামী বযা অন্যান্ 
অন্তিঙ্গ অংশীদযাি, পরিবযাকিি সদস্, রুমকমর ইত্যারদ) এবং আকদশটি 
�ীভযাকব প্কয়যাগ �িযা েয় এবং িঙ্ঘকনি জন্ অপিযাধমিূ� পরিণরত 
িকয়কে র�নযা এই স�ি রবষয়গুরিি উপি অকন� র�েু রনভ্ি �কি। 
See Court Response to Violence Against Women During 
COVID-19. Webinar Series:  Adapting Legal and Systemic 
Responses During COVID-19 Addressing Violence Against 
Women April 3, 2020. Global Rights for Women, at: https://
globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-
Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-
Powerpoint_compressed.pdf

বিৃতির V -  প্রঞ্তকরোি তথ্য সোমগ্রীকত কমকসঞ্জংক� 
অন্তি্ুতি �রো উঞ্েত রোকত কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর সংস্োনগুঞ্লর 

প্রঞ্ত দঞৃ্ষ্ট আ�ষ্ণ নো �রো রোয়।

রব ব্যাপী সমবিয় যথক� স্যানীয় য�ৌশি পে্ন্ত COVID-19 র র�ং যপপযাি (২০২০) 
এি অধীকন পযারিবযারি�  সরেংসতযা প্রতকিযাধ, ঠি�যানযা এবং নরথভুক্ত �িযাি জন্ 

এ�টি ব্বেযারি� পধেরত।

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/HRBDT_submission.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/HRBDT_submission.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/HRBDT_submission.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
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েরব ইউএন উইকমন/পযাথমু্পন্ থংর�ং (থযাইি্যান্) এি যসৌজকন্

অন্যান্ আইন প্কয়যাগ�যািী সংস্যাগুরিি সযাকথ পুরিশ সংস্যাগুরি-
য�ও তযাকদি অ্যাকসেসকেযাগ্তযা এবং প্যাপ্তযা রনরচিত �িকত সেযা-
য়তযা�যািী রবচযাি রবকশষজ্কদি-যেমন �কিনরস� িযাক্তযাি এবং 
মকনযাসযামযারজ� রবকশষজ্- সযাকথ অসযাধযািণ সমবিয় সভযা রনরচিত 
�িযাি রবষয়টি রবকবচনযা �িযা উরচত। সযাম্প্ররত� UN-স্প-
ন্সি �িযা (সমরথ্ত) প্রতকবদনগুরি VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �যাে যথক� নরথভুক্ত সযাক্্গুরি 
রনকদ্শ �কি যে তযািযা তযাকদি অপিযাধীকদি রবরুকধে আইরন প্-
রত�যাি চযাইকত পযাকিরন �যািণ �কিনরস� িযাক্তযািিযা COVID-19 
ের়িকয় প়িযাি ভকয় থযানযায় সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্-
রক্তকদি শযািীরি� রনে্যাতন পিীক্যা �িকত অক্মতযা বযা অরনচ্যা 
প্�যাশ �কিকে।

36

৩৬  UN joint report “Justice for Women amidst COVID-19” 
(2020). UN Women, IDLO, UNDP, UNODC, WB and the 
Pathfinders for Justice https://www.idlo.int/sites/default/files/
pdfs/publications/Justice-for-Women_Full-Report-English.
pdf. Also see National Commission for Lebanese Women, UN 
Women, WHO, UNFPA, 2020. Gender Alert on COVID-19, 
Lebanon. In Focus: Access to Justice and Gender Based 
Violence. April 10, 2020. Issue N0. 1. https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/
attachments/publications/2020/04/gender%20and%20
covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20
covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838

য�যারভি-১৯ মেযামযািী দ্যািযা সংঘটিত য�যায়যাকিন্টযাইন/ি�িযাউন 
ব্বস্যাি �িস্রূপ, আর� য�ন্দ্র এবং প্রসর�উশন পরিকষবযা-
গুরিক� এ�জন অপিযাধীি অপিযাধমিূ�/রেংসযাত্� �যাজগুরিি 
মকধ্ ভযািসযাম্ বজযায় িযাখকত বযাধ্ �িযা েকত পযাকি, তযাকদি 
সংরিযামকনি ঝঁুর�ি স যাব্ পুনরব্কবচনযা েকত পযাকি এবং অপ-
িযাধীি জন্ এি অথ্ �ী েকব রবকশষ �কি েখন পূব্-রবদ্মযান 
রচর� সযা পরিরস্রত এবং অন্যান্ �যািকণি মকধ্ বয়স রবকবচনযা 
�িযা েয়- তযা রবকবচনযাি �িযা যেকত পযাকি। এই ধিকনি 
রবকলেষকণি পি VAWG-এি এ�জন অপিযাধীক� আরক� নযা 
িযাখযাি রসধেযাকন্তি �কি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত 
(এবং পরিবযাকিি সদস্কদি) আিও ঝঁুর�ি মকধ্ প়িকত পযাকি। 
মযানরস� আঘযাত (ট্মযা) সম্পক�্ অবরেত (পযাওয়যাি এবং 

ক�োন ক্ষঞ্ত �রকবন নো  নীঞ্ত ঞ্লঙ্গ 
গঞ্তশীলতো এবং সোংসৃ্ঞ্ত� ঞ্নয়মগুঞ্লর 
এ�টি সঠি� মূল্যোয়ন প্রকয়োজন রোর �কল 
ঞ্শ�োর কবঁকে রোওয়ো এবং সোক্ষীকদর আরও 

ক্ষঞ্তর সমিুখীন িকত পোকর, রোর মকি্য পনুরোয় 
আঘোত বো �ল , সঞ্িংসতো এবং অঞ্িরুতি 

অপরোিীকদর িোকত প্রোঞ্ন্ত�তো বো ঞ্ি�টিমকদর 
পঞ্রবোর এবং স দোয় ( ) )।

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/gender%20and%20covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/gender%20and%20covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/gender%20and%20covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/gender%20and%20covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/gender%20and%20covid-19%20in%20lebanon/updated/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20english.pdf?la=en&vs=1838
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�ক যাি হুইকিি মকতযা সিঞ্জযামগুরি ব্বেযাি �কি) এ�টি পু যা-
নপুু  তদন্ত পরিচযািনযা �িযা  এবং য�যান (আিও) ক্রত নযা 
েয় তযা রনরচিত �িযাি জন্ অপিযাধী য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ প্কয়যাগ 
�িযা গুরুত্বপূণ।্

VAWG-এ মোনঞ্স� আঘোত ( মো) অবঞ্িত এবং অপরোিীকদর 
ক�্রিীিূত তদন্ত  সম্পক�্ আরও তকথ্যর জন্য  পঞ্চম অি্যোয়তঃ 
তদন্ত›। 

  রবরভন্ন যদকশ VAWG-এি রিকপযাট্িং বরৃধে সক্বিও, র�েু যপ্ক্যা-
পকর িক্্ �িযা যগকে যে আ য়ক�ন্দ্র, সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্ত অরধপিযামশ্ (অ্যািকভযাক�রস) য�ন্দ্র এবং সুিক্যা 
আকদকশি অনকুিযাকধি মকতযা সেযায়তযা পরিকষবযাগুরি প্ত্যারশতভযাকব 
বযা়িকে নযা বযা অ্যাকসেস �িযা েকচ্ নযা। র�েু যক্করে, জনস্যাস্্ 
সং�র যমযা�যাকবিযা �িযাি সময় পরিকষবযা সেযায়তযাি অনকুিযাধগুরি 
এমনর� হ্যাস যপকয়কে। এই ঘরনযাি �যািণগুরি রভন্ন েকত পযাকি, 
তকব পুরিশক� রবকবচনযা �িযা উরচত যে �ীভযাকব সযামযারজ� 
রবরচ্ন্নতযা, ি�িযাউন আকিযাকপি �কি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরি 
অ্যাকসেস �িকত সক্ম েওয়যাি জন্ রনিযাপদ স্যাকনি অভযাব, 
ব্রক্তগত আদযািকত শুনযারনি জন্ প্কয়যাজনীয়তযা বযা রশশুি 
যে�যাজকত মরুক্তি জন্ আকবদন এবং রশশু েক ি রব�ল্পগুরিি 
অভযাব (আদযািকত রনকজিযাই সে) প্ভযাব য�িকে এই প্ররিয়যাক� 
প্ভযারবত �িকে৷

প্রকয়োজনীয় পঞ্রবত্কনর উদোিরণ

ন্যায়রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযায় অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযাি প্যাপ্তযা
এবং অ্যাকসেসকেযাগ্তযাি রবষকয় রবচযাি সংস্যাগুরিি সযাকথ যেৌথ 
সি�যািী বযাত্যা (পযাবরি� যমকসরজং) বরৃধে �িযা েকয়কে েযাকত 
জনগণ জনস্যাস্্ সং�করি সময় পরিকসবযা প্দযাকনি সময় এবং 
প্ররিয়যা সম্পক�্ সকচতন থযাক�। তযােযা়িযা, এই ধিকনি পযাবরি� 
যমকসরজংকয়ি সযাকথ VAWG-এি প্রত সযা়িযা যদওয়যাি জন্ 
পুরিকশি প্রত রত এবং অন্কদি মকধ্ সুিক্যা আকদশ িঙ্ঘকনি 
পরিণরত সম্পক�্ নতুন যেযাগযাকেযাগ থযা�যা উরচত।

  পুরিশ ব্বস্যাপ� এবং সমু্খ সযারিি ( ন্টিযাইন) �ম কদি জন্ 
এসওরপ (SOPs) এবং সংরলেষ্ট প্রশক্কণি উন্নয়কনি

37

 জন্

৩৭  এি মকধ্ আদযািকতি �ম  এবং রবচযাি রবভযাকগি সদস্সে সমস্ত 
অংশগ্েণ�যািীকদি দিূবত  শুনযারন পরিচযািনযা �িযাি জন্ প্কয়যাজ-
নীয় েযাি্ওয়্যাি এবং স ওয়্যাি উভকয়ি ব্বেযাকিি প্রশক্ণ অন্ত-
ভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি। See: Remote Court Hearings and Judicial 
Processes in Response to COVID-19 in Mission and other 
Fragile Settings Justice and Correction Service. UN Office of 
Rule of Law and Security Institutions (OROLSI)/Department 
of Peace Operations (DPO), 13 April 2020 at: https://
globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-
Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-
Powerpoint_compressed.pdf

মধ্বত রবচযাকিি ধযািযাবযারে�তযাি পযাশযাপযারশ দিূবত  (রিকমযার) 
বযা ইন্টযািকনর-রভরত্� ভযাচ্ুয়যাি য�যার্রুম বযা রভরিও �ন�যাকি-
রন্সং এবং েথযােথ প্ররিয়যা এবং রনিযাপত্যা ব্বস্যাি জন্ প্েুরক্ত 
স্যাপন �িযা যেকত পযাকি। এই ধিকনি দিূবত  পধেরতি প্বত্-
নক� শুধুমযারে য�যারভি-১৯ অরতমযারিি মকতযা সং�করি �যািকণ 
আদযািকতি তযাকদি রনয়রমত �যাে্ সম্পযাদন �িযাি ক্মতযা হ্যাকসি 
�িযা�কিি তযা ক্রণ� প্রতররিয়যা রেসযাকব রবকবচনযা �িযা উরচত 
নয়, এটিক� মধ্ম ও দীঘ্কময়যাদী পরি�ল্পনযা যপ্ক্যাপর রেকসকবও 
রবকবচনযা �িযা উরচত। একত আদযািকতি আকশপযাকশ বরধ্ত রন-
িযাপত্যা এবং সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিকষবযা 
বযা VAWG রিকপযাট্িং যপযা  বসে অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি যেখযাকন 
য�যান নযা য�যান মযারেযায় ব্রক্তগত যেযাগযাকেযাকগি প্কয়যাজন েয়।

দব্ুল কগোষ্ী এবং সংখ্যোলঘ ুস দোয়

এ�টি সংরিযাম� যিযাকগি প্যাদভ্ুযাকবি মকতযা সঙ্রগুরি �িঙ্, 
রবকদশী বস্তুি প্রত অকেতু� ভয় (যজকনযাক�যারবয়যা) এবং জযারত, 
রিঙ্গ, যেৌন অরভমখুীতযা এবং অরভবযাসন রস্রত সম্পর�্ত দ্বষম্ 
বরৃধেি রদক� রনকয় যেকত পযাকি েযা ভযাইিযাি প্যাদভ্ুযাকবি অতীত 
অরভজ্তযাি আকিযাক� প্�যারশত েকয়কে।;
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এ�টি ব়ি মযানরব�/জনস্যাস্্ সং�করি �কি সবকচকয় ঝঁুর�পূণ্
জনসংখ্যাি পরিরস্রত পুনমূি্্যায়ন �িযা প্কয়যাজন। অনযানষু্যারন� 
অথ্নীরতি উপি ব্যাপ�ভযাকব রনভ্ি �কি এমন জনকগযাষ্ী; 
সযামযারজ� পরিকষবযা বযা িযাজননরত� প্ভযাকব অপে্যাতি অ্যাকসেসসে 
সম্প্রদযায় এবং প্েুরক্তকত সীরমত বযা য�যান অ্যাকসেস নযা থযা�যা 
বযা এ সম্প�্ রবষয় যমযা�যাকবিযা এবং মযারনকয় যনওয়যাি সীরমত 
ক্মতযা এবং সুকেযাগ থযা�যা জনসংখ্যা এি মকধ্ অন্তভ্ুক্ত িকয়কে। 
এই রবষকয়, COVID-19 ব্বস্যাি অধীকন �যাজ �িযা প্রতররি-
য়যাশীি সংস্যাগুরিি জন্ UNOCHA, WHO এবং ইন্টযািন্যাশনযাি 
য�িযাকিশন অ� যিি রিস এবং যিি ররিকসন্ট যসযাসযাইটি রনকদ্-
রশ�যা প্দযান �কি
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 (বসে-৬ যদখুন);

  সরেংসতযাি রশ�যাি েওয়যা সম্প্রদযাকয়ি পূকব্ি অরভজ্তযা ইরঙ্গত 
�কি যে নযািী এবং যমকয়কদি ভূরম�যা প্ধযানত মযা বযা ে দযা-
তযা রেসযাকব রতে্গত নযািীকদি রিঙ্গ সংরিযান্ত ভূরম�যাি মকধ্ 
সীমযাবধে রেি এবং তযাকদি যবরশিভযাগ যক্করে সম্প্রদযাকয়ি স্যান 

৩৮  Global trends in emerging infectious diseases. Jones, K.E., 
Patel, N., Levy, M., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L. 
et al. (2008).  Nature 451: 990-94, see : https://www.
cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-
and-children

৩৯  COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people 
in risk communication and community engagement (2020). 
International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs and the World Health Organization, at: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_
CommunityEngagement_130320.pdf

https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://globalrightsforwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/Court-Response-to-Violence-Against-Women-During-COVID-19-Powerpoint_compressed.pdf
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
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যথক� বযাদ যদওয়যা েয় যেখযাকন জরুরি সেযায়তযাি পরি�ল্পনযা এবং 
আকয়যাজকনি রবষকয় রসধেযান্ত েয়।

40

�কি জরুরি অবস্যাি পি 
রনিযাপত্যা ও অন্যান্ রবষকয় নযািীকদি সুরনরদ্ষ্ট চযারেদযা রবকবচনযায় 
যনওয়যা েয়রন।
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 সম্প্রদযাকয় নযািী ও যমকয়কদি সযাকথ পুরিকশি 
সমৃ্পক্ততযাি শরক্ত এই পরিরস্রতকত উকলেখকেযাগ্ভযাকব পিীক্যা �িযা 
উরচত �যািণ ইরতবযাচ� সম্প�্ অপরিেযাে্ পরিকষবযা প্দযান 
প্রতররিয়যাি প্�ৃরতকত এ�টি গুরুত্বপূণ ্পযাথ্�্ দ্তরি  �িকত 
পযাকি। 

  COVID-19 যথক� পযাওয়যা প্মযাণ ইরঙ্গত �কিকে যে অরতমযারিি 
অরভজ্তযা, অন্যান্ জনস্যাস্্ সং�করি মকতযা, অরভবযাসী �ম কদি 
অরভবযাসকনি সমস্ত পে্যাকয় VAWG-এি ঝঁুর� বযা়িযায়।
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 এটি 
রবকশষত অরনয়রমত অরভবযাসন রস্রতসে অরভবযাসী নযািীকদি 
জন্ বযা যেৌন ও রিঙ্গ সংখ্যািঘুকদি জন্ সত্ েযািযা দ্বষকম্ি 
�যািকণ বযা যগ্তিযাি বযা রনব্যাসকনি ভকয়ি �যািকণ সরেংসতযাি 
রশ�যাি েওয়যাি স যাবনযা �ম রিকপযার্ �কি।
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 চিযাচকি রবরধরন-
যষধ, ব  র রন� এবং সংরিমকণি ভকয়ি �যািকণ এই ধিকনি 
নযািী এবং যমকয়িযা প্যায়শই স্যাস্্কসবযা এবং প্কয়যাজনীয় সেযায়তযা 
পরিকষবযাগুরি অ্যাকসেস �িকত ি়িযাই �কি।
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 যেৌন রশকল্প নযািী ও যমকয়িযা প্যায়ই য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যা িঙ্ঘ-
যনি ঝঁুর� রনকত বযাধ্ েয় বযা মযািযাত্� আরথ্� ও খযাদ্ রনিযা-
পত্যােীনতযাি সমু্খীন েয়। অকন� যক্করে, এই ধিকনি �যাে্রিকম 
রনকয়যারজত েওয়যাি অক্মতযা তযাকদি উপি রনভ্িশীি রশশুক�ও 
প্ভযারবত �িকব। অন্যান্ যক্করে, নযািী এবং যমকয়িযা যজযািপূব্� 
পরততযাবরৃত্ি রশ�যাি েকব েযাি জন্ তযাকদি য�যায়যাকিন্টযাইন ব্-
বস্যা িঙ্ঘন �িকত েয়। VAWG-এি সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 

৪০  Ecuador Country Case Study. Effective law and policy on 
gender equality and protection from sexual and gender-based 
violence in disasters (2020). The International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), at:  https://
www.ifrc.org/media/13646

৪১ Ibid.
৪২  2019 Report of the UN Secretary-General violence against 

women migrant workers (A/74/235).
৪৩  Addressing the Impacts of the COVID-19 Pandemic on 

Women Migrant Workers (2020). UN Women Guidance 
Note, at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-
of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers

৪৪  Ibid.  

থযা�যা ব্রক্তকদি জর়িত �িযাি সময়, এই যশযাষণমিূ� সম্পক�্ি 
প্�ৃরত রচর ত �িযা এবং তযাকদি রনিযাপত্যা ও সুিক্যা রনরচিত 
�িযা পুরিকশি জন্ গুরুত্বপূণ।্ রনিযাপত্যা বযারেনীি সদস্সে 
িযাষ্ট্রীয় �ম�্ত্যাকদি দ্যািযা রনে্যাতকনি অত্ন্ত ঝঁুর�কত থযা�যা 
এই নযািী ও যমকয়কদি রচর ত �িযা পুরিশ সংস্যাি জন্ সমযান 
গুরুত্বপূণ ্।

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তি দ্যািযা র�ভযাকব নযািীি 
প্রত সরেংসতযা অপিযাধ এবং �যািযাদকণ্ডি �যািণ েকত পযাকি তযা 
পুরিশক� রবকবচনযা �িযা উরচত। নযািীি প্রত সরেংসতযা, এি 
�যািণ ও পরিণরত রবষকয় জযারতসংকঘি রবকশষ প্রতকবদ�, নযািীি 
প্রত সরেংসতযা এবং নযািীকদি �যািযাদকণ্ডি মকধ্ এ�টি শরক্ত-
শযািী যেযাগসূরে খুকঁজ যপকয়কেন।
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রবকশষত, যে পধেরতকত চিম 
তযািযা চিম আঘযাতমিূ� ঘরনযাগুরিি অরভজ্তযা অজ্ন �কি 
তযা ব্রক্তত্ব সংরিযান্ত ব্যারধ (মকনযাকিযাগ), অসযামযারজ� �যাে্রিকম 
সমৃ্পক্ত েওয়যা সম্পর�্ত ব্রক্তকত্বি যিযাগ, রবরভন্ন পদযাকথ্ি অপ-
ব্বেযাি এবং মযানরস� আঘযাত জরনত ঘরনযা পিবত  ব্রক্তত্ব 
সং�র সংরিযান্ত যিযাকগি (যপযা -ট্মযাটি� য স রিস অি্যাকিি) 
িক্ণগুরিি �যািণ েকত পযাকি, েযা সিযাসরি রেংসযাত্� আচিণ 
�িযাি সযাকথ সযাকথ প্যাসরঙ্গ� এবং প্যায়শই �যািযাবযাকসি রদক� রনকয় 
েযায়।
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 উদযােিণ স্রূপ, পযারিবযারি� এবং IPV-এি যক্করে, 
নযািীিযা তযাকদি রনকজকদি এবং তযাকদি সন্তযানকদি রনিযাপত্যাি ভকয় 
তযাকদি রবরুকধে সংগঠিত েওয়যা রনে্যাতকনি রবরুকধে বিপ্কয়যাগ 
�িকত পযাকি।

47

স দোয়, স্োনীয় সর�োর এবং 
কবসর�োরী অনঘুট�কদর সোকথ
অংশীদোঞ্রত্ব 
অংশীদযারিকত্বি প্চযাি এবং শরক্তশযািী �িযাি সুকেযাগসে স্যানীয় 
পুরিশক� উপস্যাপন �িযাি মযাধ্কম সং�করি প্রতররিয়যায় সমবিয় 
�িকত সেযায়তযা �িযাি জন্ রমউরনরসপ্যাি   বযা স্যানীয় রনিযাপত্যা 
পরিষদসে (LSCs) স্যানীয় রনিযাপত্যা শযাসন ব্বস্যাক� স্যানীয় 
সি�যাি �ত্ৃপক্ দ্যািযা পুনিযায় সররিয় �িকত েকব। অকন� 

৪৫  নযািীি প্রত সরেংসতযাি রবষকয় রবকশষ প্রতকবদ� েুক্তিযাজ্ এবং উত্ি 
আয়যািি্যাকন্ রমশন চূ়িযান্ত �কিকেন এবং জবযাবরদরেতযাি অভযাব এবং 
তেরবি ও পরিকষবযাি পরিবত্কনি রবরূপ প্ভযাব যমযা�যাকবিযায় জরুরি 
পদকক্কপি আহ্যান জযারনকয়কেন (2014): https://www.ohchr.org/
en/statements/2014/04/special-rapporteur-violence-against-
women-finalizes-country-mission-united

৪৬  Hard times: Women’s pathways to crime and incarceration 
(2012). Artz, L., Hoffman-Wanderer, Y., and  Moult, K, 
at: https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/imported/
articles/attachments/18024_hard_times.pdf 

৪৭  Gender-Based Discrimination & Women in Conflict with the 
Law (UNODC, 2020), at:https://www.unodc.org/e4j/en/
crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/1--
gender-based-discrimination-and-women-in-conflict-with-the-
law.html

রোরো কলসঞ্বয়োন, কগ, বোইকসকু্সয়োল, ো কজন্োর, কুয়োর বো 
ইটিোরকসক্স ( G ) ঞ্িসোকব ঞ্েঞ্ ত িকয়কছ তোরো প্রোয়শই 

ববষম্য, �ল  এবং করৌন ও শোরীঞ্র� সঞ্িংসতোর উ  
ঝঁুঞ্�কত থোক�।

দ্ র য়যাি ে্যান্ব�ু (২০১৮)

https://www.ifrc.org/media/13646
https://www.ifrc.org/media/13646
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
https://www.ohchr.org/en/statements/2014/04/special-rapporteur-violence-against-women-finalizes-country-mission-united
https://www.ohchr.org/en/statements/2014/04/special-rapporteur-violence-against-women-finalizes-country-mission-united
https://www.ohchr.org/en/statements/2014/04/special-rapporteur-violence-against-women-finalizes-country-mission-united
https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/imported/articles/attachments/18024_hard_times.pdf
https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/imported/articles/attachments/18024_hard_times.pdf
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/1--gender-based-discrimination-and-women-in-conflict-with-the-law.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/1--gender-based-discrimination-and-women-in-conflict-with-the-law.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/1--gender-based-discrimination-and-women-in-conflict-with-the-law.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-9/key-issues/1--gender-based-discrimination-and-women-in-conflict-with-the-law.html
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যক্করে, স্যানীয় রমউরনরসপ্যাি   গভন্কমন্ট �ত্ৃপকক্ি দ্যািযা এিএ-
সরস সররিয় �িযা েয়রন বযা তযািযা সররিয় েকয়কে র�  তযািযা 
সুতি অবস্যায় পক়ি আকে। এই ধিকনি যক্করে, জনস্যাস্্ সং�র 
পুরিশক� আিও রিঙ্গ-সংকবদনশীি এবং জবযাবরদরেমিূ� পধেরতি 
জন্ পুরিশক� সমবিয় এবং য�ৌশিগত পরি�ল্পনযাি জন্ এ�টি 
মিূ য�যািযাম প্দযান �িকব েযা পিবত কত তযাকদি ইউটিরিটিক� 
অনপু্যারণত �িকব।  উদযােিকণি জন্ রদ্তীয় অধ্যায়তঃ ‹প্রত-
যিযাধ -এ �কঙ্গযা, ই কয়িি এবং যমরসেক�যাকত স্যানীয় রনিযাপত্যা 
পরিষকদি য�স যারি যদখুন।

  য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি অধীকন, সম্প্রদযায়, ধম য় এবং প্ভযা-
বশযািী ব্রক্তিযা VAWG-যত সযা়িযা যদবযাি সময় পুরিশ সংস্যাি 
জন্ গুরুত্বপূণ ্অংশীদযাি েকত পযাকি েখন, রবকশষত সঙ্করি 
সময় এবং পকি সরেংসতযাক� চযারিত �কি এবং বরৃধে �কি এমন 
ঝঁুর�ি �যািণ সম্পক�্ সকচতনতযা বরৃধেি জন্। নতুন রিকপযাট্িং 
প্ররিয়যাি জন্ রবদ্মযান তথ্সে য�সরযাইম বযা স্কযাইকপি মকতযা 
অনিযাইন আইরসটি প্্যার�মগ্ুরিক� VAWG-এি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সমথ্কন যেৌথ বযাত্যা যপ্িকণি জন্ 
ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি। তযােযা়িযা, নন-রিরজরযাি বযা অ�-
িযাইন মযাধ্কম যেৌথ বযাত্যাকপ্িণ মকুখি শব্দ বযা িযাউিস্পী�যাকিি 

বক্স -

ক�োঞ্িি-  ঝঁুঞ্�পণ্ূ করোগোকরোগ এবং স দোকয়র সোকথ প্রোঞ্ন্ত� ও দব্ুল ব্যঞ্তিকদর 
�ীিোকব অন্তি্ুতি �রো রোয়

ইন্টযািন্যাশনযাি য�িযাকিশন অ� যিি রিস এবং যিি ররিকসন্ট যসযাসযাইটি, মযানরব� রবষয়� 
সমবিকয়ি জন্ জযারতসংকঘি �যাে্যািয় এবং রব  স্যাস্্ সংস্যা

ঞ্শ প্রঞ্তব ী ঞ্িএিঞ্ উঞ্জ এর সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে 
থো�ো নোরী ও কমকয়

তযাকদি উকদ্গ, ভয় এবং 
চযারেদযা যবযাঝযাি জন্ সঙ্গীেীন 
এবং রবরচ্ন্ন রশশুসে রশশু 
এবং র�কশযািকদি সযাকথ পিযামশ্ 
�রুন। 

রশশু-বযা ব পধেরতকত তথ্ এবং 
যেযাগযাকেযাকগি উপ�িণ পরি�ল্পনযা 
�রুন।

সরেংসতযাি রশ�যাি রশশুকদি 
জন্ �যাউকন্সরিং এবং সেযায়তযা 
পরিকষবযাি জন্ অরধপিযামশ্ 
�রুণ।

রিঙ্গ, প্সঙ্গ এবং প্যারন্ত� সম্প্র-
দযাকয়ি উপি রভরত্ �কি রবরভন্ন 
প্কয়যাজন রবকবচনযা �রুন।

পরি যাি এবং সেজ ভযাষযা ব্বেযাি 
�কি এমন তথ্ প্চযাি �রুন। 

য ইি, ব়ি রপ্কন্টি মকতযা অ্যাকসেসকেযাগ্ 
�ম্্ যাকর তথ্ প্দযান �রুন। 

যেযাগযাকেযাকগি এ�যারধ� ধিণ  (�ম)্ 
অ�যাি �রুন, যেমন যরসের �্যাপশন 
বযা স্যাক্রিত রভরিও, বণ প্রতব-
ীকদি জন্ যরসের �্যাপশন, েযািযা 

সেযায়� প্েুরক্ত ব্বেযাি �কিন তযাকদি 
জন্ অনিযাইন উপ�িণ। 

পিযামশ্ ও রসধেযান্ত গ্েকণ প্রতব ী 
ব্রক্তকদি সংগঠনক� জর়িত �রুন।

 ব্রক্তগত চযারেদযা যমরযাকত, ব্রক্তগত 
পরিচে্যা�যািী এবং অন্যান্ সযামযারজ� 
সেযায়তযা যনরওয়যা�্গুরিি সযাকথ �যাজ 
�িযাি জন্ উপেুক্ত পধেরত প্দযান 
�রুন।

প্যাথরম� এবং মযাধ্রম� স্যাস্্কসবযা 
সুরবধযাগুরি প্রত�রিত �িকত GBV 
যি�যাকিি পথগুরি েযািনযাগযাদ (আপকির) 
�রুন। 

মিূ সম্প্রদযায় এবং পরিকষবযা প্দযান�যা-
িীকদি েযািনযাগযাদ (আপকির) �িযা পথ 
সম্পক�্ অবরেত �রুন।

রনরচিত �রুন যে VAWG ঝঁুর�-প্শমন 
ব্বস্যা য�যায়যাকিন্টযাইন সুরবধযা এবং উকচ্দ 
প্ররিয়যাি মকধ্ িকয়কে। 

জরুিী প্রতররিয়যা জযানযাকনযা  েরিযাই-
নগুরিি জন্ �ম কদি মকতযা সমথ্ন 
ক্মতযাগুরিক� শরক্তশযািী �রুন।

আচিণরবরধ এবং অন্যান্ সুিক্যামিূ� 
ব্বস্যা প্চযাি �রুন এবং �ম�্ত্যাকদি 
যসগুরি যমকন চিযাি প্কয়যাজনীয়তযাি �থযা 
মকন �রিকয় রদন।
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অঞ্তমোঞ্র েলো�োলীন সমকয় কবসর�োরী এবং সর�োরী 
খোকতর অংশীদোঞ্রত্ব ঞ্নঞ্চিত �রকত পোকর কর স�ল নোরীকদর 
কমোবোইল ক�োকনর অ্যোকক্সস রকয়কছ। ঞ্বেোর ব্যবস্ো আর ঞ্স্র 

থো�কত পোকর নো  আমোকদর ন্যোয় ঞ্বেোর প্রদোকনর আরও 
কট�সই উপোয়গুঞ্ল অকন্বষণ �রো রু �রকত িকব, করমন 

উদোিরণস্ প, অঞ্ি�োর লঙ্ঘন করোি �রোর জন্য অন্তব্ত  
আকদশগুঞ্ল  ব্যবিোর উপকরোগী �রো।

ইউএন উইকমকনি রনব্যােী পরিচযাি�, �ুমরজি যাক যা-এনগ �যা (২০২০)

মযাধ্কম চযারিকয় যেকত পযাকি এমনর� রনিযাপদ দিূকত্ব সম্পযারদত 
প �যাে্রিকমি মযাধ্কমও;

48

  VAWG প্রতকিযাকধ পযাঠ�-বযা ব এবং অ্যাকসেসকেযাগ্ প্চযাি 
(আউররিচ) উপ�িণ সিবিযাে �িযা েকি, স্যানীয় মযানরব� 
সেযায়তযা, স্যাস্্কসবযা প্দযান�যািী এবং স্যানীয় রমরিয়যা পুরিশকদি 
জন্ গুরুত্বপূণ ্অংশীদযাি েকত পযাকি েখন পুরিকশি নযাগযাকিি 
বযাইকি থযা�যা পরিবযািগুরিক� অ্যাকসেস �িযাি যচষ্টযা �িযা েয়। 
একত রিরখত এবং গ্যার�� এবং রবরভন্ন অ্যাকসেসকেযাগ্ �ম্্ যাকর 
য যারশওি রবতিকণ সেযায়তযা �িযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি, যেখযাকন 
এমন তথ্ থযা�কব েযা বযার়িকত সরেংস আচিণক� প্রতকিযাধ 
�িকত সেযায়তযা �িকব এবং যেল্পিযাইন ন ি বযা অন্যান্ সংস্যা-
নগুরি সম্পক�্ তথ্ সিবিযাে �িযা েকব েযা সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত�কদি প্কয়যাজকনি সযাকথ যমকি এমন সংস্যান-
গুরিি রদক� তযাকদি আিও ভযািভযাকব রনকদ্শনযা প্দযান �িকব;
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৪৮  From Global Coordination to Local Strategies A Practical 
Approach to Prevent, Address and Document Domestic 
Violence under COVID-19 Briefing Paper (2020). MADRE, 
Media Matters for Women, MenEngage Alliance, Nobel 
Women’s Initiative, OutRight Action International, Women 
Enabled International, and Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILPF), at: https://www.wilpf.org/wp-
content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-
COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf

৪৯  COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people 
in risk communication and community engagement (2020). 
International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs and the World Health Organization, at: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_
CommunityEngagement_130320.pdf

জনস্যাস্্ সং�করি পরিরস্রতকত VAWG-এি প্রতররিয়যায় প্কয়যা-
জনীয় সম্খু সযারিি ( ন্টিযাইন �ম কদি জর়িত �িযাি জন্ 
য�যাম্পযারন এবং যমরিক�ি র রন�গুরিি সযাকথ অংশীদযারিকত্বি
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জন্ এই �ম কদি পথপ্দশ্� রেসযাকব ভূরম�যাি রবষকয় রনকদ্রশ�যা 
এবং প্রশক্ণ প্দযাকনি জন্ পুরিকশি সেকেযারগতযামিূ� অন্তভ্ুরক্ত  
প্কয়যাজন।
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 রভএির উরজ-এি রশ�যাি/জীরবতকদি শনযাক্ত �িযাি 
জন্ সযাক্ীকদি সূচনযা রবন্গুুরি (এর  পকয়ন্টগুরি) জনসং-
খ্যা-ব্যাপী েস্তকক্কপি সময় সেযায়তযা �িকত পযাকি, উদযােিণস্-
রূপ, য�যারভি-১৯ (COVID-19) পিীক্যা এবং রচর ত �িযাি 
য শনগুরিকত। েযাইকেযা�, এই ধিকনি উকদ্যাকগি জন্ প্কয়যাগ 
�িযা যে য�যান সরেংসতযাি রশ�যাি শনযাক্ত�িণ পধেরতকত (যেমন 
প্ যাবিীি মকধ্) ‹য�যান ক্রত �িকবন নযা  নীরতক� অগ্যারধ�যাি 

৫০  যপ্ক্যাপকরি উপি রনভ্ি �কি, প্কয়যাজনীয় �ম কদি মকধ্ �যাময্ারস , মরুদ 
যদযা�যাকনি �মচ্যািী, নযাস্, যমরিক�ি র রনক�ি রিকসপশরন কদি অন্তভ্ুক্ত 
থযা�কত পযাকি।

৫১  See Bystander Approach. Graham Goulden for Cultivating 
Minds UK, at: https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-
uk/about/

বক্স-  

ইকবোলো ওয়োে �ঞ্মটি 

অরভজ্তযাি রভরত্কত পরচিম 
আর �যা ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি 
সময়, স্যানীয় তৃণমিূ সংগঠনগুরি 
স্যানীয় প্রতররিয়যা বযা়িযাকত এবং 
জযাতীয় প্কচষ্টযাি পযাশযাপযারশ �যাজ 
�িযাি জন্ স্যানীয় নযািী এবং 
ধম য় যনতযাকদি যনতৃকত্ব গ্যাম 
ইকবযািযা ওয়যাচ �রমটি গঠকন 
সেযায়� ভূরম�যা পযািন �কিরেি।

সূরে: য�যারভি-১৯: ঝঁুর�পূণ ্যেযাগযাকেযাগ এবং সম্প্রদযাকয়ি সমৃ্পক্ততযায় প্যারন্ত� এবং দব্ুি যিযা�কদি �ীভযাকব অন্তভ্ুক্ত �িযা েযায় (২০২০)। ইন্টযািন্যাশনযাি য�িযাকিশন অ� 
যিি রিস এবং যিি ররিকসন্ট যসযাসযাইটি, মযানরব� রবষয়� সমবিকয়ি জন্ জযারতসংকঘি �যাে্যািয় এবং রব  স্যাস্্ সংস্যা.  

েরব েযার্ রু েযার্ ইন্টযািন্যাশনযাি (িযাইকবরিয়যা) এি যসৌজকন্

https://www.madre.org/
https://www.mediamattersforwomen.org/
http://menengage.org/
https://nobelwomensinitiative.org/
https://nobelwomensinitiative.org/
https://outrightinternational.org/
https://outrightinternational.org/
https://outrightinternational.org/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-uk/about/
https://grahamgoulden.com/cultivating-minds-uk/about/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
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রদকত েকব। এ�ই সমকয়, পিীক্যা এবং রচর ত �িযাি য শনগু-
রি VAWG সকচতনতযা এবং রিকপযাট্িং প্ররিয়যা সম্পক�্ অবরেত 
�িযাি জন্ সেযায়� েকত পযাকি;

  আইরসটি �যাম ্বযা ইন্টযািকনর মধ্স্তযা�যািীকদি সযাকথ শরক্তশযািী 
অংশীদযারিত্ব অনসুিণ �িযা পুরিকশি জন্ খুবই উপ�যািী েকত 
পযাকি। উদযােিণ স্রূপ, যেল্পিযাইন এি পরিপূি� �িকত যমযাবযাইি 
য�যাকনি জন্ পযারিবযারি� সরেংসতযা/আইরপরভ অ্যাকপি প্বত্ন-
য� সমথ্ন �িযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ 
এ�টি ভযাি রব�ল্প েকব েযািযা সযািযারদন রনে্যাতন�যািীি সযাকথ 
ঘকি বন্ী থযাক�। অন্যান্ অংশীদযারিকত্বি সুকেযাকগি মকধ্ নযািী, 
েুব� ও রশশুকদি জন্ সযামযারজ� রমরিয়যা সযাইর, রজরপএস, য�যান 
ইত্যারদি মযাধ্কম অনিযাইন রনিযাপত্যা পিযামশ্ যশয়যাি �িকত 
সেকেযারগতযা �িযা এবং/অথবযা অনিযাইন এবং ICT-সুরবধযাপ্যা-
তি VAWG-এি জন্ অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং স্চ্ রিকপযাট্িং এবং 
অরভকেযাগ পধেরত প্দযান �িযা অন্তভ্ুক্ত থযা�কত পযাকি;
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সঙ্করি সময় রবচযাি ব্বস্যায় অনভূুত অপ্যাপ্তযাি সযাকথ রম-
রিতভযাকব নযািীি ন্যায়রবচযাকিি প্কয়যাজকন সযা়িযা যদওয়যাি জন্ 
আনষু্যারন� আদযািকতি ক্মতযাি উপি এ�টি মেযামযািী/মেযা-
মযািীি দীঘ্কময়যাদী প্ভযাকবি পরিকপ্রক্কত, রভএির উরজ-এি 
রশ�যাি/জীরবতিযা সুিক্যাি জন্ প্থযাগত এবং অনযানষু্যারন� 
রবচযাি ব্বস্যাি স যান �িকত পযাকি। এবং ক্রতপূিণ।
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�ি-
স্রূপ, পুরিশ সংস্যাগুরিক� এই স যাব্ প্বণতযাটি রনরদ্ষ্ট অঞ্চকি 
রিকপযাট্িংক� �ীভযাকব প্ভযারবত �িকত পযাকি এবং প্ররিয়যায় অনযা-
নষু্যারন� বযা প্থযাগত রবচযাি ব্বস্যাি অরভকনতযাকদি সযাকথ অং-
শীদযারিত্ব প্সযারিত বযা শরক্তশযািী �িকত পযাকি তযাি জন্ অনমুযান 
�িযা এবং রেসযাব �িযা উরচত।
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৫২  Online and ICT* facilitated violence against women 
and girls during COVID-19 (2020) UN Women Issue 
Brief, at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-
against-women-and-girls-during-covid-19

৫৩  Justice for women amidst COVID-19 (2020), UN Women 
Issue Brief: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2020/justice-for-
women-amidst-covid-19-en.pdf?la=en&vs=4857

৫৪  Justice for women amidst COVID-19 (2020). UN Women 
Issue Brief, at: https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/
justice-for-women-amidst-covid-19-en.pdf?la=en&vs=4857

বক্স -

ক�োঞ্িি-  ( V - ) প্রঞ্তঞ্ক্য়ো  পঞু্লশ  জনগণ 
অংশীদোঞ্রত্ব

যারজকি, সযামযারজ� রবরচ্ন্নতযাি সময় ঘকিযায়যা ও পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি ঘরনযা, যসইসযাকথ ঘরনযাগুরি রিকপযার্ �িযাক� সেযায়তযা 
�িযাি জন্ এবং যসইসযাকথ অপিযাধীি উপি আকিযারপত জরুিী 
প্রতিক্যামিূ� ব্বস্যাগুরি যমকন নযা চিযাি ঘরনযা, েযাি �কি 
প্রতকিযাধমিূ� আর� এবং য�ৌজদযারি �যাে্রিম শুরু �িযাি 
জন্ পুরিশ এবং সুশীি সমযাকজি মকধ্ যেৌথ অংশীদযারিকত্ব 
যবশ �কয়�টি অ্যাপ, যেমন সযাও পযাওকিযা িযাকজ্ ‹এসওএস 
মিুেযাি  দ্তরি �িযা েকয়কে। 

েুক্তিযাকজ্, রিয়যা পুরিশ িযা� �ম , যিরিভযারি চযাি�, 
খযাদ্ সিবিযাে�যািী সংস্যা এবং যে য�যানও প্কয়যাজনীয় �ম  
েযািযা বযার়িকত েযান তযাকদি রনে্যাতকনি িক্ণগুরি যদখকত এবং 
পুরিশ রবভযাকগ রিকপযার্ �িযাি জন্ আকবদন �কিকে।

ইতযািীয় পুরিশ এ�টি «YouPol» অ্যাপ ব্বেযাি �িকে, 
েযা মিূত েুব�কদি গুন্যারম এবং মযাদ� ব্বসযাি রিকপযার্ 
�িকত সেযায়তযা �িযাি জন্ রিজযাইন �িযা েকয়রেি, র�  
এখন তযাকদি সঙ্গীি অজযাকন্তই পুরিশক� যমকসজ �িযাি জন্ 
সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি সুকেযাগ প্দযান 
�িযাি রবষয়টি অরভকেযারজত েকয়কে। ইতযারিি পযারিবযারি� 
সরেংসতযাি আ য় য�কন্দ্রি জযাতীয় যনরওয়যা�্ (“DiRe”) 
সেযায়তযা প্দযাকনি জন্ জরুরি য�যান এবং স্কযাইপ �ি ন ি 
চযাি ু�কিকে এবং প্যায় দইু-তৃতীয়যাংশ ইতযািীয় পযারিবযারি� 
সরেংসতযা সংস্যাি জরুরি য�যান িযাইন িকয়কে।

ভযািকতি মেযািযাষ্ট্র িযাকজ্, িযাজ্ পুরিশ স্যানীয় এনরজও অক্িযা 
এবং নযািী ও রশশু উন্নয়ন রবভযাকগি রবকশষ যসি �ি 
উইকমন অ্যান্ রচিক ন [টিআইএসএস] (থযানযা রভরত্�) 
এি সযাকথ রমরিত েকয় ি�িযাউন চিযা�যািীন অরভকেযাগ 
এবং সেযায়তযাি জন্ জরুরি পুরিশ ন ি ১০০ [সযাধযািণত 
পযারিবযারি� সরেংসতযাি সযাকথ সম্পর�্ত নয়] এি মযাধ্কম 
তথ্ প্চযাকিি জন্ এ�টি প্চযািযারভেযান শুরু �কিকে। এ�টি 
রবসৃ্তত �ভযাকিজ এবং আউররিচ রনরচিত �িকত উকদ্যাগটি 
যসরির টি এবং অন্যান্ সি�যািী সংস্যাি �যাকে আকবদন 
�কিরেি। শীষ্স্যানীয় বরিউি অরভকনতযা এবং রিী়িযারবদকদি 
মকতযা জনরপ্য় যসরির টিকদি অনকুিযাধ �িযা েকয়রেি তযািযা 
যেন  নযািীকদিক� ‹পযারিবযারি� সরেংসতযাি প্রতকবদন  দযারখি 
�িকত এরগকয় আসযাি জন্ অনকুিযাধ �কিন �যািণ রিকপযাট্িং 
এ�টি প্রতব � রেসযাকব �যাজ �কি এবং এটি অপিযাধক� 
রেসযাকব শরক্তশযািী �কি।
সূরে: য�যারভি-১৯ এবং নযািী ও যমকয়কদি রবরুকধে সরেংসতযা যথক� যবকঁচ 
েযাওয়যা ব্রক্তকদি জন্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাি ব্বস্যা (২০২০)। ইউএন 
উইকমন ইসু্ র � এবং COVID-19 এি মকধ্ নযািীকদি জন্ ন্যায়রবচযাি 
(২০২০)। ইউএন উইকমন ইসু্ র �। এবং পযারিবযারি� সরেংসতযাি উপি 
ি�িযাউন (2020)। অক্িযা য�ন্দ্র 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.aksharacentre.org/lockdown-logs/
https://www.aksharacentre.org/lockdown-logs/
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অনলোইন এবং আইঞ্সটির মোি্যকম সংগঠিত 
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EUROPOL-এি মকত, COVID-19
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 এবং চিযাক�িযাি উপি 
রবরধরনকষকধি সময়, রশশুকদি যেৌন রনে্যাতকনি রবষয়বস্তু স -
রিত অনবধ অনিযাইন প্্যার�মগ্ুরি অ্যাকসেস �িযাি প্কচষ্টযাি 
সংখ্যা বরৃধে যপকয়কে এবং েযািযা তরুণকদি যশযাষণমিূ� পরি-
রস্রতকত পরিণত �িকত চযাকচ্ তযাকদি �যাে্�িযাকপ যি�ি্ �িযা 
েকয়কে। এই উন্নয়নশীি ঘরনযাটিি জন্ পুরিশ সংস্যাগুরিক� 
রবকশষ, স্পষ্ট, এবং দক্ অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� যপ্যাকরযা�ি এবং 
আইন প্কয়যাগ�যািী �ম�্ত্যাকদি জন্ আচিণরবরধগুরিক� শরক্ত-
শযািী �িকত েকব েযা জরুরি সমকয় অনিযাইন VAWG যমযা�যাকবিযা 
�িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি।
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 রশশুকদি রবরিয় ও যেৌন যশযাষণ সংরিযান্ত রবকশষ প্রতকবদ�
রিকপযার্ �কিকেন যে COVID-19 মণ রনকষধযাজ্যা রশশুকদি 
যেৌন যশযাষকণি জন্ এ�টি «যিরিভযারি» বযা « যাইভ- » 
পরিকষবযা প্রতষ্যাি প্কচষ্টযাসে রশশুকদি যেৌন যশযাষণ ও রনে্যাত-
যনি  নতুন রূকপি জমে রদকয়কে।
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 যেকেতু িক্ িক্ নযািী  এবং যমকয়িযা �যাজ এবং অধ্য়কনি জন্
রভরিও �ন�যাকিরন্সং এি উপি রনভ্ি �িকে, তযাই যার�ং, 
গুন্যারম, যেৌন েয়িযারন এবং যসসে যট্যারিং যথক� শুরু �কি 
অনিযাইন সরেংসতযাি রবরভন্ন ধিণ যবক়িকে। র�েু রিকপযার্ �িযা 
যক্করে, নযািী অরধ�যাি সংস্যাি র�েু সদস্ ভযাচ্ুয়যাি চ্যার রুকমি 
মযাধ্কম এ�টি সযামযারজ� ইকভকন্ট িযায়যাি �িযাি সময় অেযারচত 
পকন্যাগ্যার�� রভরিও যদখযাি অরভজ্তযা অজ্ন �কিকে।
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 এমন 
এ�টি উদযােিকণি জন্ বসে -৯ যদখুন। 

৫৫  দযাতব্ সংস্যাি মকত �কিযানযাভযাইিযাস ি�িযাউন অনিযাইন রশশু রনে্যা-
তকনি ঝঁুর� বযা়িযায়। The Guardian (2020), at: https://www.
theguardian.com/world/2020/apr/02/coronavirus-lockdown-
raises-risk-of-online-child-abuse-charity-says

৫৬  Online and ICT* facilitated violence against women and 
girls during COVID-19 (2020). UN Women Issue 
Brief, at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-
against-women-and-girls-during-covid-19

৫৭  COVID-19: Urgent need for child protection services to 
mitigate the risk of child sexual abuse and exploitation 
worldwide (2020). Mama Fatima Singhateh, the Special 
Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, at: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25865&LangID=E 

৫৮  অনিযাইকন যসসে ট্রিং এি ঝঁুর� যবক়ি েযায় �যািণ �কিযানভযাই-
িযাস বযার়িি �যাজক� প্কিযারচত �কি। িয়রযাস্ (2020), এ:https://
www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-
trfn-idUSKBN2153HG Reuters (2020), at: https://www.
reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-
idUSKBN2153HG 

কশোষণমলূ� সম্প�্

 যে য�যান বযাধ্তযামিূ� য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যাি �কি প্ত্যারশত 
অথ্ননরত� মন্যা অন্যান্ সমস্যাগুরিি মকধ্ সরেংসতযা এবং 
অথ্ননরত� �কষ্টি যক্করে অসমভযাকব নযািী ও যমকয়কদি প্রত 
দ্বষকম্ি ঘরকব এমন প্ত্যাশযা �িযা যেকত পযাকি। এটি সু্কি 
ব  েওয়যাি �যািকণ বযা যমকয়কদি সু্কি যথক� �মক্ক্করে সরিকয় 
যদওয়যাি �যািকণ েকত পযাকি, এবং এটি স বত যেৌন যশযাষণসে 
যজযািপূব্� কমি রদক� যমকয়কদি পরিচযারিত �কিকে।
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 তযােযা়িযা, 
খযাদ্ রনিযাপত্যােীনতযা বযা যবকঁচ থযা�যাি জন্ সযােযাকে্ি উপি 
অরধ� রনভ্িশীিতযা এবং সযােযাে্ �ম  ও িযাষ্ট্রীয় �ম�্ত্যাকদি 
দ্যািযা স�ি যক্করেই নযািী ও যমকয়কদি যেৌন যশযাষণ ও রনে্যাতন 

৫৯  পরচিম আর �যায়, ইকবযািযা মেযামযািীি জন্ সু্কি ব  �িযাি �কি যমকয়কদি 
যেৌন যশযাষণ ও সরেংসতযা যদখযা যদয় এবং যমকয়কদি সু্কি যথক� ঝকি 
প়িযাি েযাি যবক়ি েযাওয়যায় র�েু প্ভযারবত এিযা�যায়  র�কশযািী গভ্ধযা-
িণ এবং বযাি্রববযাকেি তী তযা বরৃধে  ঘরযায়। Fraser, E. (2020). 
Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women 
and Girls. UKAid, WAG Helpdesk Research Report in World 
Bank. 2020. Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic. 
Washington, D.C.: World Bank Group, at:. http://documents.
worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-
Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic

বক্স 

জমু কবোমো এবং সশুীল সমোকজর ক্ষঞ্ত

এ�টি নযািী-যনতৃত্বযাধীন, এবং নযািীি অরধ�যাি-রভরত্� 
এনরজও রেসযাকব প্মযাকণি রভরত্ শরক্তশযািী �িকত এবং রব ব্যাপী 
নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা এবং রশশুকদি রবরুকধে সরেংসতযাি 
ক্মতযা দ্তরি �িকত �যাজ �কি, যেৌন সরেংসতযা গকবষণযা 
উকদ্যাগ (SVRI) প্যাথরম� ভযাকব এই রনে্যাতকনি অরভজ্তযা 
িযাভ �কিকে। নযািীকদি রবরুকধে সরেংসতযা প্রতকিযাকধি উপি 
গকবষণযাি অগ্গরতি উপি সযাম্প্ররত� এ�টি ওকয়রবনযাি 
রেি ‹জমু যবযামযা । সভযাটি জযারতগতভযাকব অরভেুক্ত এবং 
যেৌন সুস্পষ্ট উপযাদযান রদকয় ে্যা� �িযা েকয়রেি। ইকভকন্ট 
যেযাগদযান�যািী, উপস্যাপনযা এবং সংগঠিত�যািীকদি উপি এই 
ধিকনি সরেংসতযাি প্বণতযা অকন� দিূবত  পরিণরত েকত 
পযাকি, েযািযা এটি অনভুব �কিকেন তযাকদি সুস্তযাি জন্ এবং 
SVRI-এি জন্ ভরবষ্কতি ইকভন্টগুরি আকয়যাজকনি জন্ েযা 
স�কিি জন্ উমেকু্ত, অন্তভ্ুরক্তমিূ� এবং অ্যাকসেসকেযাগ্।

সূরে: পরিবত্নশীি রবক  অনিযাইন রনিযাপত্যা – য�যারভি-১৯ এবং সযাইবযাি 
ভযাকয়যাকিন্স (২০২০)। যেৌন সরেংসতযা গকবষণযা উকদ্যাগ। 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/coronavirus-lockdown-raises-risk-of-online-child-abuse-charity-says
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/coronavirus-lockdown-raises-risk-of-online-child-abuse-charity-says
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/coronavirus-lockdown-raises-risk-of-online-child-abuse-charity-says
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25865&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25865&LangID=E
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
https://www.reuters.com/article/us-women-rights-cyberflashing-trfn-idUSKBN2153HG
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
https://www.svri.org/blog/online-safety-changing-world-%E2%80%93-covid-19-and-cyber-violence
https://www.svri.org/blog/online-safety-changing-world-%E2%80%93-covid-19-and-cyber-violence
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বযা যজযািপূব্� কমি দ্যাি উমেকু্ত �কিকে।
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উদীয়মোন VAWG

 র�েু যক্করে, র�কশযাি-র�কশযািীিযা বযার়িকত রেংসযাত্� আচিকণ
প্দশ্ন �কি েযাকত নযািীিযা (মযা) অসমভযাকব এই সরেংসতযাি 
িক্্বস্তু েয়। এই ধিকনি সরেংসতযাি ব্যাপ�তযা থযা�যা সক্বিও 
এটি সব্দযা য�ৌজদযারি রবচযাি ব্বস্যা দ্যািযা স্ী�ৃত েয় নযা। 
নযািীি রনিযাপত্যাি ঝঁুর� এমন এ�টি যপ্ক্যাপকরি দ্যািযা ব্যাপ-
�ভযাকব বরৃধে যপকত পযাকি যেখযাকন এ�টি সরেংস র�কশযািী রশশু 
বযার়িকত ি�িযাউকন িকয়কে;

61

সম্খু সযারিি নযািী স্যাস্্�ম কদি রবরুকধে সরেংসতযা ও েয়িযারনি 
ঝঁুর�ও িকয়কে। রসঙ্গযাপুি এবং চীকনি রিকপযার্গুরি প্�ৃতপকক্ 
য�যারভি-১৯ অরতমযারি চিযা�যািীন সং�করি সময় স্যাস্্ যসবযায় 
জর়িত নযািী যপশযাদযািকদি, রবকশষ �কি নযাস্কদি প্রত উচ্চ 
স্তকিি ভয় এবং আগ্যাসন যদখযাকনযাি তথ্ প্�যাশ �কিকে;
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 যবসযামরি� এিযা�যায় সযামরি� বযারেনীি স যাব্ প্বত্ন যশযা-
ষণমিূ� সম্প�্সে নযািী ও রশশুকদি রবরুকধে মযানবযারধ�যাি 
িঙ্ঘকনি ঝঁুর� বযা়িযাকত পযাকি। পুরিশ ঝঁুর� ব্বস্যাপনযা এবং এই 
সম্পর�্ত রিঙ্গ রবকলেষকণি িক্্ েওয়যা উরচত সযামরি� �মযাকন্ি 
সযাকথ আকিযাচনযা �কি মযানবযারধ�যাি ঝঁুর� যমযা�যাকবিযায় এসওরপ 
এবং আচিণরবরধ প্ণয়নসে প্শমন ব্বস্যা রনরচিত �িযা এবং 
প্রতকিযাকধি য�ৌশিগুরি যসই অনেুযায়ী সমরবিত ও িক্্বস্তু 
রনধ্যািণ �িযা। 

৬০  রসকয়িযা রিওন এবং যিকমযাকরিটি� রিপযাবরি� অ� �কঙ্গযাি ইকবযািযা 
সং�করি রিকপযার্গুরি ইরঙ্গত �কিকে যে য�যায়যাকিন্টযাইন �যাে্�ি �িযাি 
দযারয়কত্ব থযা�যা িযাষ্ট্রীয় �ম�্ত্যা এবং সম্প্রদযাকয়ি সদস্কদি দ্যািযা যেৌন 
যশযাষণ সযাধযািণ এ�টি রবষয় রেি। See Gender Dimensions of 
the COVID-19 Pandemic (English). Washington, D.C. : 
World Bank Group 2020, at: http://documents.worldbank.org/
curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-
the-COVID-19-Pandemic and Fraser, E. (2020). Impact of 
COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls. 
UKAid, WAG Helpdesk Research Report, at: http://www.
sddirect.org.uk/media/1881/vawg-helpdesk-284-covid-19-
and-vawg.pdf

৬১  Coronavirus Disease (COVID-19) response – UNODC 
Thematic Brief on gender-based violence against women and 
girls (2020). UNODC.

৬২  See Fraser, E. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on 
Violence against Women and Girls. UKAid, WAG Helpdesk 
Research Report in World Bank. 2020. Gender Dimensions 
of the COVID-19 Pandemic. Washington, D.C. : World 
Bank Group, at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-
19-Pandemic

তথ্য সংগ্রি

VAWG-এি সব ধিকনি তথ্ সংগ্ে �িযা সরেংসতযা �ীভযাকব 
�যাজ �কি যস সম্পক�্ সযাধযািণ যবযাধগম্তযাক� আিও গভীি 
�িকব এবং য�যাথযায় আিও উপেুক্ত প্রতররিয়যা প্কয়যাজন তযা 
রচর ত �িকত সযােযাে্ �িকব।
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 ইকতযামকধ্ই এমন এ�টি ব্বস্যা
িকয়কে েযা রভএিযা রজি রবস্তযাকিি প্বণতযা রচর ত (ট্্যা�) 
�কি এবং রবকলেষণ �কি জনস্যাস্্ এবং / অথবযা মযানরব� 
সঙ্করি সময় প্�যারশত েওয়যাি সযাকথ সযাকথ নতুন প্বণতযাগুরি 
রচর ত �িকব।

  নতুন এবং রব�রশত VAWG এি ধিণ (প্যারযান্) এবং ব্যা-
প�তযা যমযা�যাকবিযায় সত�্ থযা�যাি মকধ্ সযােযাকে্ি জন্ �কিি 
পরিমযাণ এবং প্�ৃরত ট্্যা� �িযাি রসক মগুরি অন্তভ্ুক্ত �িযা 
উরচত;

  COVID-19 অরতমযারি বযা ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি সময় বযাস্তবযা-
রয়ত সঙ্করি ব্বস্যাগুরি VAWG এি তথ্ ব্যাখ্যা �িযা আিও 
চ্যাকিরঞ্জং �কি তুকিকে। উদযােিণস্রূপ, র�েু যদকশ, য�যায়যাকি-
ন্টযাইকনি সময় রিকপযাট্িং, �ি এবং পরিকষবযাি ব্বেযাি হ্যাস 
যপকয়কে �যািণ নযািী এবং যমকয়িযা রনকজকদিক� ঘি যথক� যবি 
েকত অক্ম বযা য�যাকন �থযা বিকি রনে্যাতন�যািী সঙ্গীিযা যসই 
�থযা শুকন য�িকব এই ভয় পযায়। এটি VAWG এি তথ্ ব্যাখ্যা 
�িযাি সময় এ�টি অসঙ্গরত দ্তরি �কি, রবকশষ �কি IPV, 
�যািণ এ�� তকথ্ি উ স যথক� এই তথ্ সংগ্ে �িযা েয়, 
যেমন যেল্পিযাইন �কিি সংখ্যা, েযা এি ব্যাপ�তযা রনধ্যািণ এবং 
যবযাঝযাি জন্ প্রতরনরধ (প্রসে) রেসযাকব অরব স্ত উ স;
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 রস্পয়যাি ে্যান্ব�ু (২০১৮) যসসে, বযা রিঙ্গ, বয়স, অক্মতযা, 
ভূকগযাি, জযারত, ধম,্ বণ ্বযা অন্ য�যাকনযা �যািকণি উপি রভরত্ 

৬৩  From Global Coordination to Local Strategies A Practical 
Approach to Prevent, Address and Document Domestic 
Violence under COVID-19 Briefing Paper (2020). MADRE, 
Media Matters for Women, MenEngage Alliance, Nobel 
Women’s Initiative, OutRight Action International, Women 
Enabled International, and Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILPF), at: https://www.wilpf.org/wp-
content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-
COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf

৬৪  Has it become too dangerous to measure violence against 
women?’ Kelli Rogers, 06 May 2020, at: https://asiapacific.
unfpa.org/en/news/covid-19-has-it-become-too-dangerous-
measure-violence-against-women 

আপঞ্ন রো পঞ্রমোপ �রকত পোরকবন নো  
বো রো পঞ্রমোপ �করন নো তো আপঞ্ন 

পঞ্রেোলনো �রকত পোরকবন নো।

http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic 
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic 
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic 
https://www.sddirect.org.uk/resource/query-284-impact-covid-19-pandemic-violence-against-women-and-girls
https://www.sddirect.org.uk/resource/query-284-impact-covid-19-pandemic-violence-against-women-and-girls
https://www.sddirect.org.uk/resource/query-284-impact-covid-19-pandemic-violence-against-women-and-girls
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic
https://www.madre.org/
https://www.mediamattersforwomen.org/
http://menengage.org/
https://nobelwomensinitiative.org/
https://nobelwomensinitiative.org/
https://outrightinternational.org/
https://outrightinternational.org/
https://outrightinternational.org/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper_4.21.20.pdf
https://www.devex.com/news/authors/899273
https://asiapacific.unfpa.org/en/news/covid-19-has-it-become-too-dangerous-measure-violence-against-women
https://asiapacific.unfpa.org/en/news/covid-19-has-it-become-too-dangerous-measure-violence-against-women
https://asiapacific.unfpa.org/en/news/covid-19-has-it-become-too-dangerous-measure-violence-against-women
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�কি পযাথ্�্ যবযাঝযাি জন্ স যাব্ মযারেযায় এবং যপ্ক্যাপকরি জন্
উপেুক্ত রবভযাগসে তথ্ রবরচ্ন্ন �িযাি সুপযারিশ �কিকে েযা 
রনিকপক্ভযাকব সযােযাকে্ি অ্যাকসেসক�  সীরমত �িকত পযাকি।;
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  য�যান ক্রত �িকবন নযা।  নযািী ও যমকয় উত্িদযাতযাকদি রনিযা-
পত্যা, যগযাপনীয়তযা এবং ব্রক্তগত সুিক্যাক� সব্দযা সম্যান �িকত 
েকব �যািণ যে য�যাকনযা পরিরস্রতকত সরেংসতযা পরিমযাপ �িযা 
এ�টি সংকবদনশীি প্কচষ্টযা। ব্রক্তগত রনিযাপত্যাি যচকয় তথ্ 
সংগ্েক� অগ্যারধ�যাি যদওয়যা উরচত নয়।

ল�িোউন সিজ �রো  প্রঞ্ত�লন 
এবং ঞ্শক্ষো
য�যারভি-১৯ অরতমযারিি �কি যে এ�টি নতুন দ্বর � বযাস্তবতযা
যদখযা রদকয়কে তযা েি এই নরথটি যিখযাি সময়, স্যাভযারব� বকি 
রবকবরচত অবস্যাই �খন আমিযা র�কি েযাকবযা যসটি য�ও জযাকন নযা। 

যেকেতু রবরভন্ন যদশ বযাধ্তযামিূ� ি�িযাউন/য�যায়যাকিন্টযাইন ব্বস্যা 
সেজ �িকত শুরু �কিকে এবং অথ্নীরতগুরি ধীকি ধীকি পুনিযায় 
খুিকত শুরু �কিকে র�  এি মকধ্ই আবযাি অন্যান্ যদশগুরিকত 
COVID-19 য�স এবং এই সম্পর�্ত মতুৃ্ি সংখ্যা বরৃধে পযাকচ্। 

৬৫  Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian 
Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 
fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018. 

এ�ই সমকয়, অল্প সমকয়ি জন্ েকিও র�েু যদশ প্যাথরম�ভযাকব 
ব্বস্যা সেজ �িযাি পকি অরতমযারিি রদ্তীয় তিকঙ্গি সম্খুীন 
েকয়কে।

যে যদশগুরি স�িভযাকব অরতমযারিি রবস্তযািক� রনয়ন্ত্রণ �িকত 
যপকিকে এবং জযাতীয় স্যাস্্ ব্বস্যাি উপি অস্যাভযারব� চযাপ যিযাধ 
�কি উমেকু্ত অথ্নীরত বজযায় িযাখকত সক্ম েকয়কে, যসই স�ি 
যদকশ রবচযাি ব্বস্যা নমনীয় জনস্যাস্্ ব্বস্যাি প্রত সম্যান জযারনকয় 
স্যাভযারব� �যাে্রিকম র�কি যেকত শুরু �িকত পযাকি। ন্যায়রবচযাকিি 
ধযািযাবযারে�তযায় সমস্ত প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্দযান�যািীকদি জন্, 
ব্বস্যাগুরি সেজ �িযা েকি তযা প্রত�িন এবং রশক্কণি জন্ 
নতুন সুকেযাগ প্দযান �িকব।

উদযােিণ স্রূপ, য�যারভি-১৯ অরতমযারিি চ্যাকিঞ্জ এবং যনরতবযাচ� 
�িযা�ি থযা�যা সক্বিও সবকচকয় দব্ুি ও অপ্যাতিবয়স্ককদি প্কয়যাজকনি 
সযাকথ সংকেযাগেীন এ�টি �ত্ৃত্বমিূ� ভূরম�যাি রবপিীকত জনস্যাস্্ 
সং�র পরিরস্রতকত তযািযা যে গুরুত্ব ভূরম�যা রনকত পযাকি তযা সে 
এটি স্যানীয় পুরিকশি ‹জনকসবযামিূ�  ভূরম�যাি উপিও আকিযা�পযাত 
�কিকে। র�েু অরতমযারিি উচ্চ মযারেযাি সংরিমকণি সময় পুিশ 

বক্স-  

ক�ন জনস্োস্্য সং�কটর সময় তথ্য সংগ্রি গুরুত্বপণ্ূ 

�ীভযাকব এবং য�ন য�যারভি-১৯-এি মকতযা অরতমযারিি �যািকণ VAWG 
বরৃধে যপকত পযাকি তযা যবযাঝযাি জন্ তথ্ এ�টি গুরুত্বপূণ ্েযারতয়যাি। 
সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী / যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ পরিকষবযাগুরিি 
প্যাপ্তযা �ীভযাকব প্ভযারবত েকচ্; আনষু্যারন� এবং অনযানষু্যারন� উ স 
যথক� �ীভযাকব নযািীকদি এই ধিকনি পরিকষবযাগুরিকত অ্যাকসেস এবং সেযা-
য়তযা-স যান প্ভযারবত েয়; নতুন সংরক্তি এবং মধ্কময়যাদী প্কয়যাজন র�  
এই ধিকনি ঝঁুর�ি �যািণগুরি সনযাক্ত �িকত সেযায়তযা �িকত পযাকি। এই 
তথ্গুরি প্মযাণ-রভরত্� য�ৌশি পরি�ল্পনযাি জন্ গুরুত্বপূণ ্েযা নযািীকদি 
প্কয়যাজকনি প্রত সযা়িযা যদয়, ঝঁুর� হ্যাস �কি এবং অরিমযারিি চিযা�যািীন 
এবং পকি প্রত ি প্ভযাবগুরি হ্যাস �কি। এই তথ্গুরি ভরবষ্কত 
জরুিী অবস্যা এবং জনস্যাস্্ সং�র চিযা�যািীন রভএিযা রজ প্রতকিযাকধ 
রবকশষভযাকব �যাে্�ি েকত পযাকি এমন উপেুক্ত েস্তকক্কপি উন্নয়কনি জন্ 
গুরুত্বপূণ ্অন্তদৃ্ রষ্ট প্দযান এবং অবরেত �িকত পযাকি।.

সুরে: COVID-19-এি সময় নযািী ও যমকয়কদি তথ্ সংগ্কেি রবরুকধে সরেংসতযা  
(UN Women and WHO, ২০২০)।  আইএিও/যজরন�যাি এ. প্যারযািসন (আইভরি য�যার) এি যসৌজকন্ েরব 

পনুরুদ্ধোর পঞ্র� নো এবং V -   
এর সময় VAWG বৃঞ্দ্ধ কমো�োকবলোয় 

দীঘ্কময়োদী সমোিোনগুঞ্লকত নোরী সংস্োগুঞ্লর 
িূঞ্ম�ো ঞ্বকবেনো �রুন।

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19
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সদস্ ও তযাি পরিবযাকিি সদস্িযা প্রতরদন যে অরতরিক্ত ঝঁুর�ি 
মকুখযামরুখ েকয়রেি তযাি স্ী�ৃরতসে পুরিশ সংস্যা তযাকদি �যাকজি 
জন্ জনসযাধযািকণি অভূতপূব্ সমথ্ন যপকয়কে।

র�েু পুরিশ সংস্যা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা নযািী ও যমকয়কদি 
জন্ সেযায়তযা সংস্যা এবং সুশীি সমযাকজি সংস্যাগুরিি আিও 
শরক্তশযািী সম্প�্ গক়ি তুিকত সক্ম েকয়কে বযা অন্ততপকক্ সঙ্করি 
সময় এ�টি সযাধযািণ সমস্যা যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ ভরবষ্কতি 
অংশীদযারিকত্বি বীজ বপন �িকত  সক্ম েকয়কে। 

তকব, COVID-19 এি প্রতররিয়যাি অরভজ্তযা যথক� যনওয়যা 
এমন য�যানও ইরতবযাচ� সুরবধযা গ্েকণি জন্ এি প্রত�িন 
েকথষ্ট েকব নযা। মূি অংশীদযারিত্বগুরিক� টির�কয় িযাখযাি জন্ 
েযাকত তযািযা VAWG-যত সযা়িযা যদওয়যাি সময় প্ভযাবশযািী 
ভূরম�যা পযািন �িকত পযাকি, পুরিশক�ও স্চ্ এবং অন্তভ্ুরক্তমূি� 
পধেরতকত রশক্কণি  প্রত তযাকদি প্রত রত প্দশ্ন �িকত েকব।

আিও সুরনরদ্ষ্টভযাকব বিকত যগকি পুরিশ সংস্যাগুরিক� মেযামযািী 
/ অরতমযারিি ব্বস্যা গ্েকণি সময় রবকশষত রভএিযা রজি 
প্রতররিয়যা জযানযাকত রগকয় নযাগরি� সমযাজ সংস্যা এবং এ�যাকিরম� 
রবকশষজ্সে অন্যান্ প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা সিবিযাে�যািীকদি 
সররিয়ভযাকব জর়িত �কি যে য�যানও  ধিকণি সংেরত গরত 
বযা়িযাকনযাি রবষয়টি রবকবচনযা �িযা উরচত।। COVID-19 এি 
ি�িযাউন / য�যায়যাকিন্টযাইন চিযা�যািীন পুরিরশ �যাে্রিকমি যে 
য�যানও অভ্ন্তিীণ এবং বযারে্� পে্যাকিযাচনযা যথক� প্যাতি সুপযা-
রিশগুরিকত রিঙ্গ-সংকবদনশীি পুরিশ সংস্যাি জন্ প্কয়যাজনীয় 
প্রশক্ণ এবং রশক্যাসে আমযাকদি নতুন বযাস্তবতযায় রভএিযা রজি 
প্রতররিয়যা জযানযাকত নতুন য�ৌশি এবং পদকক্পগুরি অবরেত 
�িযা উরচত। বসে ১৭ এবং ১৮ সংরলেষ্ট বযারেনীি দ্যািযা পরচিম 
আর �যায় ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি প্রতররিয়যাি স্যাধীন রবকলেষকণি 
উদযােিণ প্দযান �কিকে।

বক্স 

পঞ্চিম আঞ্ �োয় ইকবোলো িোইরোস করোগ কথক� ঞ্নরোপতিো কস করর 
জন্য ঞ্শক্ষণ এবং সপুোঞ্রশ ( - )

66

২০১৭ সযাকি, DCAF - Geneva Center for Security Sector 
Governance (তখন যজরনভযা যসন্টযাি �ি দ্ যিকমযারি্যাটি� �ক যাি 
অ� আমি্ য�যাকস্স) “স্যাস্্ সং�কর সযা়িযা যদওয়যাি যক্করে রনিযাপত্যা 
যস কিি ভূরম�যাতঃ ২০১৪-২০১৫ ইকবযািযা মেযামযািী যথক� রশক্যা এবং 
মযাকনযা নদী ইউরনয়ন এবং এি সদস্ িযাষ্ট্রগুরিি জন্ সুপযারিশ” শীষ্� 
এ�টি রিকপযার্ দ্তরি �কি। COVID-19 দ্বর � অরতমযারি এবং সযািযা 
রবক  রনিযাপত্যা বযারেনীি উপি এি প্ভযাকবি �কি দইু বেকিিও যবরশ 
সময় পকি রিকপযার্টি রবকশষভযাকব প্যাসরঙ্গ� েকয় উঠকব ।

প্রতকবদকন রন্রিরখত রনিযাপত্যা খযাকতি অনঘুর�কদি প্রতররিয়যায় 
অংশগ্েণ�যািী রেকসকব অন্তভ্ুক্ত �িযা েকয়কে: জযাতীয় সশ  বযারেনী; 
যগযাকয়ন্যা যসবযা; পুরিশ/ দ্সরন� আিক্ী বযারেনী (যজন্যািমযািী) 
সংরিযান্ত পরিকষবযা; সীমযান্ত িক্ী এবং সীমযান্ত ব্বস্যাপনযা; রমরিরশয়যাসে 
স্যানীয় রনিযাপত্যা অনঘুর�; আন্তজ্যারত� রনিযাপত্যা ব্বস্যা; জযাতীয় 
সি�যাি; সুশীি সমযাকজি অনঘুর� (রমরিয়যা, রথঙ্-র্যাঙ্, ইত্যারদ); 
জযারতসংঘসে (UN) আঞ্চরি� এবং আন্তজ্যারত� সি�যািী সংস্যাগুরি; 
এবং আইরন এবং সংসদীয় সংস্যা।

প্রতকবদনটি প্যাথরম�ভযাকব ২০১৪-২০১৫ সযাকি রগরন, িযাইকবরিয়যা এবং রসকয়িযা রিওকন ইকবযািযা ভযাইিযাস যিযাকগি (EVD) প্যাদ-ু
ভ্যাকবি উপি দরৃষ্ট রনবধে �কিরেি, যেখযাকন ২৮,০০০ টিিও যবরশ য�স এবং ১১,০০০ জকনি যবরশ মতুৃ্ েকয়রেি৷ প্রতকবদকন  

৬৬The Security Sector’s Role in Responding to Health Crises. Lessons from the 2014–2015 Ebola Epidemic and Recommendations 
for the Mano River Union and Its Member States (2017), Sandy, J., Schnabel, A., Sovula, H., Trepp, U., and Zumsteg, R. The 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) at: https://www.dcaf.ch/security-sectors-role-responding-
health-crises-lessons-2014-2015-ebola-epidemic

https://www.dcaf.ch/security-sectors-role-responding-health-crises-lessons-2014-2015-ebola-epidemic
https://www.dcaf.ch/security-sectors-role-responding-health-crises-lessons-2014-2015-ebola-epidemic
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ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি প্রত রনিযাপত্যা বযারেনীি প্রতররিয়যায় যবশ �কয়�টি দব্ুিতযা নরথভুক্ত �িযা েকয়রেি েযা গকবষণযাি যক্রে রেকসকব 
যসই যদশগুরিি সযাকথ যশয়যাি �িযা েকয়রেি:

  উপ-আইন এবং স্যাস্্ রবরধ প্কয়যাগ �িযা আিও চ্যাকিরঞ্জং েকয় ওকঠ, রবকশষ �কি যেগুরি প্রবধযান �যাে্�ি �িযাি সময় এবং জীবন 
ও সম্পরত্ িক্যা �িযাি সময় মযানবযারধ�যাি বজযায় িযাখযাি সযাকথ সম্পর�্ত;

  রনিযাপত্যা এবং রচর� সযা �ম কদি মকধ্ দব্ুি সেকেযারগতযাসে প্যাথরম� প্যাদভ্ুযাকবি সময় ভূরম�যা এবং দযারয়কত্বি সুস্পষ্ট �যাঠযাকমযাি 
অনপুরস্রত রেি;

  ইকবযািযা এবং অন্যান্ সংরিযাম� যিযাকগি প্যাদভ্ুযাব প্রতকিযাধ বযা রনয়ন্ত্রকণি জন্ সংকশযাধন য�ন্দ্রগুরিি ক্মতযা অত্ন্ত অপে্যাতি রেি;

 রনিযাপত্যা খযাকত �যাে্�ি রভ়ি ব্বস্যাপনযা এবং য�যায়যাকিন্টযাইন �িযা বযার়ি ও রচর� সযা য�কন্দ্রি সুিক্যাি ক্মতযাি অভযাব রেি;

  সীমযান্ত পযাি েওয়যাি (রিরসং) পকয়ন্টগুরিকত রনিযাপত্যা যস কিি �ম কদি ক্মতযা অপে্যাতি রেি। অরভবযাসন এবং িসদ সংরিযান্ত �যাকজি 
জন্ আিও (রনিযাপত্যা) �ম কদি প্কয়যাজন রেি;

  এ�টি দষৃ্টযাকন্ত, েখন EVD যমযা�যাকবিযা �িযাি জন্ জযাতীয় পুরিশ �ম�্ত্যাকদি অপে্যাতি প্রশক্ণ এবং প্স্তুরতি অভযাব স্পষ্ট রেি, তখন 
ইন্টযািন্যাশনযাি �রমটি অ� দ্ যিি রিস (ICRC) তযাকদি ইকবযািযাি সংস্পকশ্ আসযা পুরিশ �ম কদি ে  যনওয়যাি রবষকয় প্রশক্ণ 
যদওয়যা শুরু �কি;

  প্যায়শই, ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি প্যাথরম� রদক� সযামরি� বযারেনীি সদস্কদি ব্রক্তগত রচর� সযাি জন্ মকনযানীত সযামরি� েযাসপযাতযািগুরি 
পে্যাতিভযাকব সর ত বযা পে্যাতি পরিমযাকণ সক্ম রেি নযা;

  সঙ্করি যপ্ক্যাপকর পুরিকশি �ম�্যাকণ্ডি আঞ্চরি� সেকেযারগতযা অ�যাে্�ি রেি এবং যদশ জকু়ি তথ্ ও রশক্যাি আদযান-প্দযান এ�বযাকিই 
সব্রন্ পে্যাকয় রেি;

  প্যাদভ্ুযাকবি প্যাথরম� পে্যাকয় সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ সম্পকৃ্ততযায় নযািীকদি দব্ুি অংশগ্েণ রেি, সযাধযািণভযাকব, মেযামযািীি শুরুকত তযাকদি 
অংশগ্েন চযাওয়যা েয় রন;

  মযানকুষি অবযাধ চিযাচি রনয়ন্ত্রণ �িযাি জন্ সীমযানযা ব  �িযাি প্কচষ্টযা �যাে্�ি রেি নযা, �যািণ এই অঞ্চকিি যদশগুরিি প্যা�ৃরত� 
সীমযানযাগুরি খুব রেদ্েুক্ত।

েযাইকেযা�, ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি প্রতররিয়যাি অগ্গরতি সযাকথ সযাকথ, সম্প্রদযায়, পুরিশ এবং সযামরি� বযারেনীি মকধ্ সেকেযারগতযাি উন্নরত 
েকয়কে এবং সশ  বযারেনীি সমৃ্পক্ততযা মেযামযািী যমযা�যাকবিযায় অত্ন্ত উপ�যািী রেি।

প্রতকবদনটি তযাকদি সমরষ্টগত প্রতররিয়যা রবকলেষকণি মযাধ্কম রনিযাপত্যা খযাকতি জন্ সুপযারিকশি এ�টি রসরিজ প্দযান �কিকে। পুরিশ 
বযারেনীি জন্ রন্রিরখত সুপযারিশগুরি িকয়কে:

 অঞ্চকিি সমস্ত পুরিশ বযারেনীি প্রশক্ণ পযাঠ্রিকমি মকধ্ সং�র ব্বস্যাপনযা অন্তভ্ুক্ত �রুন;

 গঠনমিূ� সমৃ্পক্ততযাি মযাধ্কম সুশীি সমযাকজি অনঘুর�কদি সযাকথ সম্প�্ উন্নত �িযা; 

 জনগকণি সুিক্যাি দযারয়কত্ব পুরিশ বযারেনীি সক্মতযা বরৃধে �িযা; 

 জনস্যাকস্্ি জরুিী পরিরস্রতকত পুরিশক� েথযােথ ভযাকব রচর� সযা ীরনং পধেরতি উপি প্রশক্ণ রদন; 

 �রমউরনটি পুরিরশংকয়ি ধযািণযা এবং অনশুীিনক� শরক্তশযািী �িযা;

 রনিযাপত্যা �ম কদি জন্ স্পষ্ট স্যাস্্ রনিযাপত্যা রনকদ্রশ�যা প্ণয়ন �িযা;

 স্যাস্্ সং�র প্রতকিযাধ ও ব্বস্যাপনযায় পুরিকশি গঠনমিূ� সমৃ্পক্ততযাি সুরবধযাকথ্ এসওরপ প্রতষ্যা �িযা;

 ভুি যবযাঝযাবরুঝ এ়িযাকত স্যানীয় উপ-আইকনি ব্যাখ্যা এবং প্কয়যাকগি রবষকয় প্রশক্কণি প্স্তযাব �রুন;

 সীমযান্ত ব্বস্যাপনযা �ম�্ত্যাকদি সক্মতযা বরৃধেি প্স্তযাব �রুন।
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বক্স-

ইউএনঞ্িঞ্প  ঞ্সকয়রো ঞ্লওকন ইকবোলো সং�কটর সময় করৌন ও ঞ্লঙ্গ ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো (এসঞ্জঞ্বঞ্ি) মূল্যোয়ন

২০১৬ সযাকি, ইউএনরিরপি অ্যা�কসস রু জযার স যপ্যাগ্যাম রসকয়িযা রিওকনি পূব্যাঞ্চকি ইকবযািযা প্যাদভ্ুযাকবি 
আকগ এবং সময়�যাকি SGBV-এি প্ক�যাপ রনকয় এ�টি গকবষণযা পরিচযািনযা �কিকে। অধ্য়নটি প্যাদভ্ুযা-
যবি সময় সবকচকয় সযাধযািণ সরেংসতযাি রনরদ্ষ্ট ধিকণি উপি এবং সঙ্করি সময় সরেংসতযাি রশ�যাি/ 
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ �ী পরিমযাণ পরিকষবযা উপিব্ধ রেি বযা রেি নযা তযাি উপি আকিযা�পযাত 
�িযাি যচষ্টযা �কিকে।

গকবষণযায় রসকয়িযা রিওন পুরিশ (এসএিরপ) এি �্যারমরি সযাকপযার্ ইউরনর (এ�এসইউ) এবং রবচযাি 
যস িসে তযাকদি প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা অংশীদযািকদি �যাকজি উপি দরৃষ্ট রনবধে অন্তভ্ুক্ত রেি। FSU 
পযারিবযারি� সরেংসতযা এবং রশশু রনে্যাতকনি ঘরনযাগুরি পরিচযািনযা �কি। গকবষণযা যথক� প্যাতি র�েু মিূ 
�িযা�ি রনকচ উকলেখ �িযা েি:

  স্যানীয় অত্যাবশ্� পরিকষবযা অনঘুর�কদি দ্যািযা সং�রিত VAWG-এি অর�রসয়যাি পরিসংখ্যাকনি রবপিীকত-েযা বেকিি প্থমযাকধ্ি 
তুিনযায় সঙ্করি সময় SGBV যক্করে সযামযান্ হ্যাকসি ইরঙ্গত যদয়, সযাক্যা �যাকিি মযাধ্কম প্যাতি গুণগত তথ্ রবকলেষকণি মযাধ্কম যদখযা েযায় 
যে VAWG এি পকনিটি ধিকণি মকধ্ পযঁাচটি ধিকণি ঘরনযা বরৃধে যপকয়কে। এি মকধ্ িকয়কে রশশুকদি যেৌন অনপু্কবশ, পযারিবযারি� 
সরেংসতযা, যেৌন েয়িযারন এবং পরিত্যাগ/অবকেিযা;

  এর� সমকয় র�েু সম্প্রদযাকয় র�কশযাি সমকয় গভ্যাবস্যাি সংখ্যা আনমুযারন� ৪০-৬০% বরৃধে পযাওয়যাি রবষয়টি রিকপযার্ �কিকে। রবপিীকত, 
এ�এসইউ দ্যািযা পরিচযারিত সি�যািী পরিসংখ্যান ২০১৪ সযাকি রশশুকদি যেৌন অনপু্কবকশি রিকপযার্ েওয়যা মযামিযাি সংখ্যাটিকত ওঠযানযামযা 
যদরখকয়কে;

  আদযািতসে প্কয়যাজনীয় পরিকষবযাগুরিি অ্যাকসেসকেযাগ্তযা এবং প্যাপ্তযা পুরিশ এবং স্যানীয় যনতযাকদি মযাধ্কম SGBV-এি মযামিযাগুরিি 
মধ্স্তযাি এ�টি বরধ্ত অনশুীিকন অবদযান যিকখকে। এটি স বত অরভেুক্ত অপিযাধীকদি জন্ দযায়মরুক্তি বরৃধেক� উসক� রদকয়কে;

  প্যাদভ্ুযাকবি �কি বরধ্ত অথ্ননরত� দব্ুিতযাি �যািকণ দরিদ্ নযািী এবং যমকয় এবং রবধবযািযাকদি েযািযা উচ্চতি ঝঁুর� মকধ্ থযাক� তযাকদি 
আিযাদযা �িযা েকয়রেি;

  বযার়িি পরিকবকশি বযাইকি সবকচকয় ১৮ বেকিি �ম বয়সী রশশুকদি যেৌন েয়িযারনি সযাকথ অরভেুক্ত অপিযাধীকদি মকধ্ প্ধযান, ধম য় 
যনতযা, এনরজও �ম  এবং ব্বসযায়ীসে �ত্ৃত্ব এবং/অথবযা আস্যাি অবস্যাকন থযা�যা পুরুষিযা অন্তভ্ুক্ত রেি;

  ১৩ যথক� ১৭ বেকিি মকধ্ বয়সী যমকয়কদি যক্করে, রশক্�িযাও অপিযাধী রেকসকব রচর ত েকয়কে েযািযা েযারেীকদি পযাস ন ি বযা ভযাি 
যগ্ি পযাইকয় যদবযাি �থযা বকি ( রবকশষ �কি পিীক্যাি সময়গুরিি) এই ধিকণি অননরত� �ম�্যাকণ্ড জর়িত েন। 

  এই গকবষণযাটিকত ইকবযািযা যথক� প্যাতি অরভজ্তযাি 
আিক� এসএিরপ-যত �যাে্�ি �িযাি জন্ রন্রি-
রখত পদকক্পগুরিি সুপযারিশ �কিকে: 

  SGBV-এি য�ৌজদযারি মযামিযাগুরিকত েযাকত মধ্স্-
তযা নযা �িযা েয় এবং আনষু্যারন� রবচযাি ব্বস্যাি 
মযাধ্কম যমযা�যাকবিযা �িযা েয় তযা রনরচিত �িকত 
সম্প্রদযাকয়ি যনতযাকদি জর়িত �রুন;

  মযামিযাগুরিকত পে্যাতিভযাকব সযা়িযা যদওয়যাি জন্ জরু-
িীভযাকব FSU-এি পরিচযািন ক্মতযা বযা়িযান;

  SGBV মযামিযা ব্বস্যাপনযা  এবং তথ্ সংগ্কেি জন্ 
FSU �ম কদি প্েুরক্তগত ক্মতযা বরৃধে �িযা;

েরব: undp/anne Kennedy (রসকয়িযা রিওন) এি যসৌজকন্
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  অনশুীিকনি সযামরগ্� হ্যাকস সেযায়তযা �িযাি 
জন্ FGM-এ স্রগত �িযাি রবষকয় আন-ু
গত্ দ্তরি �রুন। এি মকধ্ সম্প্রদযায় এবং 
যসযাকয়কসি সযাকথ য�ৌশিগত সম্পকৃ্ততযা অন্ত-
ভ্ুক্ত �িযা উরচত। েরদ প্কয়যাগ নযা �িযা েয় 
তযােকি প্থযাগত অভ্যাস বজযায় িযাখযা র�  
�ত্ন েযা়িযাই উ সযারেত �িযা উরচত ।

  প্যাথরম� প্রতকিযাকধি প্কচষ্টযাগুরিকত পুরুষ 
এবং নযািী উভয়ক�ই জর়িত �িযাি মযাধ্কম 
নযািীকদি মে্যাদযা বযা়িযাকনযাি রদক� মকনযারনকবশ 
�িযা দি�যাি। এই সুপযারিশটি SLP-এি 
মকধ্ও প্কেযাজ্ েওয়যা উরচত;

  এসরজরবরভ এি রশ�যাি যবকঁচ ঠ্যা�যা ব্রক্ত-
যদি জন্ যিইনকবযা যসন্টযাি/ওয়যান- প-
শকপি মকতযা সুরবধযাি সংখ্যা বযা়িযান এবং 
খুব প্ত্ন্ত অঞ্চকিও নযািীকদি জন্ রসএসও 
এবং অন্যান্ স্যানীয় সংস্যাি মযাধ্কম অ্যাকসেস রনরচিত �রুন। এই ধিকনি যক্করে, SLP এি উরচত ওয়যান- প-শকপি মকধ্ মযানব 
সম্পকদি পে্যাতি বিযাকদেি পরি�ল্পনযা �িযা;

  প্রতষ্যাকনি সুষু্ভযাকব �যাজ �িযাি জন্ এ�এসইউকত সি�যারি তেরবি বযা়িযাকত েকব;

  SGBV রবষয়গুরিকত �যাজ �িযা CSO অংশীদযািকদি পরিকষবযাি রবধযান, অরধপিযামশ্ এবং তথ্ সংিক্কণ  (ি কমকন্টশকন) তযাকদি 
দক্তযা বরৃধে �িকত আিও দক্তযা বরৃধেমিূ� প্রশক্ণ প্দযান �িকত েকব। এই ধিকনি যক্করে, CSO-এি সযাকথ �যাে্�ি সমবিয় রনরচিত 
�িকত SLP-য� সররিয় অংশীদযাি েকত েকব।

সূরে: রসকয়িযা রিওকন ইকবযািযা সং�করি সময় যেৌন ও রিঙ্গ রভরত্� সরেংসতযাি মিূ্যায়ন (ইউএনরিরপ এবং আইরিশ এইি, ২০১৫)।  

UNMEER/Martine Perret এি যসৌজকন্ েরব (রসকয়িযা রিওন)

https://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/Ebola%20Docs./undp_sle_Ebola_SGBV%20Prevalence%20During%20the%20EVD%20Crisis%20in%20Sierra%20Leone.pdf
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ক�স টেোঞ্ি
�কসোকিোর ক�োঞ্িি-  এর সময় ঞ্রকপোট্ �রো পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতোর 
কক্ষকত্র সিকরোঞ্গতোমলূ� প্রঞ্তঞ্ক্য়ো 
পোট্-  প্র�  ‘ঘকরোয়ো সঞ্িংসতো প্রঞ্তকরোি  �কসোকিো পঞু্লশ 
ঞ্মকত্রোঞ্ি�ো দঞ্ক্ষণ অঞ্চল

রমকরেযারভ�যা দরক্ণ অঞ্চকিি আঞ্চরি� পুরিশ পরিচযাি� - �কন্ি 
এক�িরিরযা রম িরভরসই (Af rdita Mikullovci) দ্যািযা

COVID-19 অরতমযারি চিযা�যািীন পযারিবযারি� সরেংসতযাি র�েু 
পরিসংখ্যান রবকলেষণ �িযাি পকি, রমকরেযারভ�যা দরক্ণ অঞ্চকিি 
আঞ্চরি� পুরিকশি রসরনয়ি যনতৃত্ব অরতরিক্ত পযারিবযারি� সরেংসতযা 
(DV) প্রতকিযাকধি পদকক্পগুরি ১৯ এরপ্ি শুরু �কিকে।

যঘযারষত মিূ উকদ্যাগটি রেি ‹পযারিবযারি� সরেংসতযা প্রতকিযাধ  
শীষ্� এ�টি বহু-মযাররে� প্�ল্প, েযা স্যানীয় এনরজওগুরিি সমথ্কনি 
উপি রনভ্ি �কি েযা মিূত রমকরেযারভ�যা অঞ্চকি (দরক্ণ ও উত্ি) 
নযািীকদি অরধ�যাি, মযানবযারধ�যাি এবং রিঙ্গ সমতযা রনকয় �যাজ 
�কি। স্যানীয় এনরজওগুরিি প্রতররিয়যা অত্রধ� ইরতবযাচ� রেি 
এবং ‹পরিবযাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্রজরনস নয় - এটিই সবর�েু  
এই ধিকণি স্পষ্ট বযাত্যাি যপ্িকণি মযাধ্কম ‹ঘকিযায়যা সরেংসতযাি 
রবরুকধে এ�সযাকথ  �যাজ �িযা সংরিযান্ত প্�কল্পি উকদেকশ্ অজ্কনি 
রদক� পরিচযারিত �কিরেি: 

প্�কল্পি অংশীদযাি এবং সুরবধযাকভযাগীকদি মকধ্ রেকিন:

 �কসযাকভযা পুরিশ

 রিরভ মযামিযাি প্রসর�উরি 

 ধম য় প্রতরনরধ (ইসিযামী এবং র যান)

  সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি রনিযাপত্যাি দযারয়ত্ব থযা�যা �ম�্ত্যািযা

  রমকরেযারভ�যা যপৌিসভযাি মকধ্ রিঙ্গ ভযািসযাকম্ রনরচিকতি জন্ 
অর�স

 উচ্চ মযাধ্রম� রবদ্যািকয়ি রশক্যাথ

 প্যাথরম� রবদ্যািকয়ি রশক্যাথ

 এনরজও ‘িযাউন রসনক যাম’ 

 এনরজও ‘রির রপপি অ� �কসযাভযা’ 

 এনরজও “রিয়যাক�যারনয়যা” - রমকরেযারভ�যাি ট্মযাকসন্টযাি

 এনরজও ‹মকুন্রসয়যা  (সুকেযাগ)

  এনরজও ‹যজনস্কযা প্যাকভযা  (নযািীকদি অরধ�যািদ) - রমকরেযারভ�যা 
উত্ি

  এনরজও ‹আিইরস  (সম্প্রদযাকয়ি ক্মতযায়নক� তিযারবিত �িযা)

  এনরজও ‘এমিযাবিএুএইচআি’ (রমকরেযারভ�যা নযািী এবং মযান-
বযারধ�যাি)

 এনরজও ‹রসরবএম  (�রমউরনটি রবর ং রমকরেযারভ�যা)

পকিি মযাকস, এবং সমস্ত অংশীদযাি এবং সুরবধযাকভযাগীকদি সররিয় 
সেকেযারগতযাি �কি, প্�ল্পটি রন্রিরখত �যাে্রিম বযাস্তবযায়ন �িকত 
সক্ম েকয়রেি:

  রিরভ রবষয় এবং এই যনরতবযাচ� ঘরনযাি পরিণরত সম্পক�্ 
�কসযাকভযা পুরিশ এবং মকনযারবজ্যানীকদি দ্যািযা পরিচযারিত উচ্চ 
রবদ্যািকয়ি রশক্যাথ কদি সযাকথ অনিযাইন বকৃ্ততযা। এি �কি রশ-
ক্যাথ িযা �কসযাকভযা পুরিশ এবং প্�কল্পি এনরজও অংশীদযািকদি 
সযাকথ পযারিবযারি�এবং রিঙ্গ সরেংসতযাি উপি রবরভন্ন উরক্ত/
উধৃেরত রবতিণ �িকত সেকেযারগতযা �কি। উপি , রশক্যাথ িযা 
তযাকদি রনজস্ বক্তব্/উধৃেরত এবং েরব রনকয় একসরেি েযা এ� 
মযাকসি জন্ প্রতরদন যশয়যাি �িযা েকয়কে;

  DV-এি সরেংসতযাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি �কসযাকভযা পুরিশ 
য�যাকনি মযাধ্কম যেযাগযাকেযাগ �কিরেি, তযাকদি সুস্তযাি রবষকয় 
আগ্ে যদরখকয়রেি এবং প্কয়যাজকন স্যানীয় মযানরস� আঘযাত 
(ট্মযা) যসন্টযাি যথক� মকনযারবজ্যানীকদি �যাকে েযাওয়যাি রবষকয় 
তযাকদি অবরেত �কিরেি। এি মকধ্ সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি মকনযানবজ্যারন� সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �িযাি ন ি 
প্দযান �িযা অন্তভ্ুক্ত, েযািযা এই সম্প্রসযারিত সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি সযাকথ যেযাগযাকেযাকগি রিকপযার্ �িকেন;

  ধম য় প্রতরনরধকদি (ইসিযারম� এবং র যান) �যাকে যপৌেঁযাকনযা 
েযাকত তযািযা সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ তযাকদি অনিযাইন রমটিং এবং 
তযাকদি যসযাশ্যাি রমরিয়যা যেযাগযাকেযাকগি সময় রিরভি রবষয় এবং 
এি পরিণরতগুরি সক যাধন �কি;

েরব �কসযাকভযা পুরিকশি যসৌজকন্
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  উভয় অর�রসয়যাি ভযাষযায় (আিকবরনয়যান এবং সযারব্য়যান) 
রবরভন্ন উপযাদযান প্চযাি �িযা যেমন যিযাি আপ ব্যানযাি, যনযারব�ু, 
রি�কির, টি-শযার্, যপরন্সি েযাকত ‹ঘকিযায়যা সরেংসতযাি রবরুকধে 
এ�সযাকথ �যাজ �িযা  এবং ‹পরিবযাি এ�টি গুরুত্বপূণ ্রজরনস 
নয় - এটি সবর�েু  েযাকত এই ধিকণি উকদেশ্ ও বযাত্যা িকয়কে। 
এই প্চযািমিূ� উপযাদযানটি �কসযাকভযা পুরিশ দ্যািযা দরক্ণ এবং 
উত্ি উভয় রমকরেযারভ�যাকত প্চযাি এবং রবতিণ �িযা েকয়রেি। 
�কসযাকভযাকত ইউকিযাপীয় ইউরনয়ন রুি অ� ি রমশন বযা ইউকিসে

67

 
এই উপ�িণগুরি মদু্কণি মযাধ্কম এই উকদ্যাগক� সমথ্ন �কিরেি;

  Bashk  kund r dhun s (এ�সযাকথ সরেংসতযাি রবরুকধে) রশ-
যিযানযাকমি এ�টি রভরিও
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 �কসযাকভযা পুিরকশি প্রতরনরধ, িযাষ্ট্রীয় 
প্রসর�উরি, ইসিযারম� ও র যান ধম য় প্রতরনরধ, সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তকদি অরধপিযামশ্�যািী, নযািী অরধ�যাি এনরজও 
যনরওয়যাক�্ি প্রতরনরধ এবং সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি সেযায়তযা 
প্দযান�যািী রবকশষজ্কদি মকতযা গুরুত্বপণূ ্অংশীদযািকদি দ্যািযা এবং 
পরিবযাকিি মঙ্গি রনকয় রশশুকদি আঁ�যা েরব এবং �রবতযা রনকয় 
অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্বযাত্যাগুরিসে প্স্তুত �িযা েকয়রেি। ।

৬৭  ইউকিসে �কসযাকভযা ২০০৮ সযাকি ইউকিযাপীয় ইউরনয়কনি সযাধযািণ রন-
িযাপত্যা ও প্রতিক্যা নীরতি অধীকন বেৃত্ম যবসযামরি� রমশন রেসযাকব 
চযাি ুেকয়রেি। EULEX এি সযামরগ্� িক্্ েি �কসযাকভযা �ত্ৃপক্ক� 
যর�সই এবং স্যাধীন আইকনি শযাসন প্রতষ্যায় সেযায়তযা �িযা। ইউকি-
সে সম্পক�্ যদখুন আিও তকথ্ি জন্ https://www.eulex-kosovo.
eu/?page=2,60 যদখুন।

৬৮  Bashk  kund r dhun s (Together against Violence). Kosovo 
Police Official Channel, at: https://www.youtube.com/
watch?v=LSnomZVgD_w

এই সেকেযারগতযামিূ� প্�কল্পি সযা�ি্ একসরেি রবষকয়ি প্রত �কসযাকভযা
পুরিশ �ম�্ত্যাকদি  অনিুযাগ, েযািযা ইরতমকধ্ই য�যারভি-১৯ 
অরতমযারিি �কি ব্রতরিমীভযাকব দীঘ্ �মঘ্ণ্টযা �যাজ �কিকে যসই 
স�ি �ম�্ত্যা-�মচ্যািীি পরি ম এবং রবরভন্ন য রনি উচ্চ পে্যাকয়ি 
সি�যািী �ম�্ত্যা  এবং সুশীি সমযাকজি অনঘুর�কদি সরম্রিত 
প্কচষ্টযাি �যািকণ। রবকশষ �কি গুরুত্বপূণ ্রেি রবরভন্ন সংস্যা এবং 
প্রতষ্যান এবং তযাকদি রবরভন্ন জযাতীয়তযাি মযানকুষি (আিকবরনয়যান, 
সযারব্য়যান, বসরনয়যান, ইত্যারদ) মকধ্ সেকেযারগতযাি অনভূুরত।

পোট্ -  V -  অঞ্তমোঞ্র েলো�োলীন VAWG-এ সোডো 
কদওয়োর জন্য আন্তজ্োঞ্ত� সমথ্ন

ইউএন উইকমন �কসযাকভযা দ্যািযা

�কসযাকভযাকত COVID-19 এি প্থম দটুি য�স মযাকচ্ি মযাঝযামযারঝ 
সমকয় রচর ত েকয়রেি, েখন রবরচ্ন্নতযা ব্বস্যাও আকিযারপত 
েকয়রেি। পৃরথবীি সব জযায়গযাি মকতযা, এটি পযারিবযারি� সরেংসতযা 
(DV)/আন্ততঃব্রক্ত� সরেংসতযা যথক� যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি উপি 
প্ভযাব য�কিকে। ইউএন যিকভিপকমন্ট য�যা-অরি্কনরকিি সমবিকয় 
রবরচ্ন্নতযা ব্বস্যাি শুরু যথক�, একজরন্স �ি যজন্যাি ই য়যারিটি 
এবং রবচযাি মন্ত্রণযািকয়ি সেকেযারগতযায়, ইউএন উইকমন �কসযাকভযাি 
আকশপযাকশ আরটি রিরভ/যজন্যাি-রভরত্� সরেংসতযা (রজরবরভ) 
আ য়ক�কন্দ্রি সযাকথ প্রতরদন যেযাগযাকেযাগ �িকে। ইউএন উইকমন 
আ য়ক�ন্দ্রগুরিি তযা ক্রন� অনকুিযাধগুরি সংগ্ে �কিকে, এবং 
জযারতসংঘ সংস্যাগুরিি প্রতররিয়যা সমবিয় �কিকে, যেখযাকন UNFPA, 
UNDP, UNHCR, এবং UNICEF আ য়ক�ন্দ্রগুরিকত খযাদ্, স্যা-
স্্�ি র�র এবং রপরপই রবতিণ �কিকে৷

যেৌথ UN �কসযাকভযা টিকমি (UNKT) প্কচষ্টযাি �িস্রূপ, 
রবরচ্ন্নতযা ব্বস্যাি প্থম দইু সতিযাকে আ য়ক�কন্দ্র প্যায় ৫৫০ জন 
নযািী/রিরভ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তক� খযাবযাি এবং স্যাস্্�ি র�রগুরি 
সিবিযাে �িযা েকয়কে। ইউএন উইকমন সংখ্যািঘু সম্প্রদযায় যথক� 
যবকঁচ েযাওয়যা DV/GBV সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তকদি পরিরস্রত 
পে্কবক্ণ �কিকে এবং সংখ্যািঘু যপৌিসভযায় নযািী সংগঠন এবং 
সমবিয় ব্বস্যাি সযাকথ যেযাগযাকেযাগ �কিকে। UNKT-এি যেৌথ 
প্কচষ্টযাি মযাধ্কম নকভযা কিযাি এ�টি সংখ্যাগরিষ্ আ য়ক�কন্দ্র 
আইকরমগুরি রবতিণ �িযা েকয়রেি।

Bashk  kund r dhun s প্�কল্পি প্চযাি। েরব �কসযাকভযা পুরিকশি যসৌজকন্

https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,60
https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,60
https://www.youtube.com/watch?v=LSnomZVgD_w
https://www.youtube.com/watch?v=LSnomZVgD_w
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তযােযা়িযা, �কসযাকভযাকত আ য়ক�কন্দ্র রশশুকদি জন্ অনিযাইকন রশক্যাি 
প্ররিয়যা সেজতি �িযাি জন্, ইউএিউইকমন �কসযাকভযাকত ইউএন 
রমশন দ্যািযা সমরথ্ত প্েুরক্তগত সিঞ্জযাম যেমন টিরভ যসর, ি্যাপরপ 
�রম্পউরযাি এবং রপ্ন্টযাি দযান �কিকে। অনদুযাকনি মকধ্ িকয়কে 
রবেযানযাি চযাদি, বযারিশ, � ি, যতযায়যাকি, পযায়জযামযা, অন্তব্যাস এবং 
অন্যান্ আইকরম। এই ধিকনি আইকরম রশশুকদি জন্ আ য়ক�ন্দ্র 
এবং মযানব পযাচযাি যথক� যবকঁচ েযাওয়যা ব্রক্তকদি জন্ আ য়ক�-
যন্দ্রও প্দযান �িযা েকয়রেি।

ইউএন উইকমন UNFPA এি সযাকথ যেৌথভযাকব অরতমযারি চিযা�যািীন 
DV-এি মযামিযা পরিচযািনযাি জন্ এ�টি জরুিী যপ্যাকরযা�ি দ্তরিকত 
রবচযাি মন্ত্রণযািয়ক� সেযায়তযা �কিকে। এেযা়িযাও, ইউএন উইকমন 
এবং ইউএনএ�রপএ আ য়ক�কন্দ্র ভরত্ি আকগ রিরভ মযামিযাগুরিি 
জন্ অস্যায়ী য�যায়যাকিন্টযাইন সুরবধযাগুরিকত স্যাস্্রবরধ প্যাক�জ, 
জযামযা�যাপ়ি, রবেযানযাি চযাদি, যতযায়যাকি এবং অন্যান্ আইকরম 
সিবিযাে �কিকে। অস্যায়ী য�যায়যাকিন্টযাইন সুরবধযা প্রতষ্যা �িযা 
স ব েকয়কে এ�টি বহু-যক্রেীয় সংিযাকপি মযাধ্কম, যেটি UNFPA 
দ্যািযা শুরু েকয়রেি, যেখযাকন স্যাস্্ মন্ত্র�, রবচযাি মন্ত্রনযািয়, অভ্-
ন্তিীণ রবষয়� মন্ত্রনযািয় এবং রিঙ্গ সমতযা/প্ধযানমন্ত্রীি অর�কসি 
একজরন্স জর়িত রেি।

ইউএন উইকমন অরতমযারিি শুরু যথক� �কসযাকভযা পুরিকশি সযাকথ 
ঘরনষ্ যেযাগযাকেযাগ যিকখ VAWG-এি পরিরস্রত পে্কবক্ণ �িকে। 
�কসযাকভযা পুরিশ- যিযাকমর � ভযাকয়যাকিন্স ইউরনরক� চরলেশটি বরি 
�্যাকমিযা দযান �িযা েকয়কে, েযাি িক্্ সব্কশষ প্েুরক্তি মযাধ্কম 
প্থম প্রতররিয়যা জযানযাকনযা এবং DV  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ 
থযা�যা উভকয়ি রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা বরৃধে �িযা।

সকচতনতযা বযা়িযাকনযাি িকক্্ এবং DV-এি মযামিযাি রিকপযাট্িংক� 
উ সযারেত �িযাি িকক্্, ২০২০ সযাকিি মযাচ্ মযাকস, ইউএন উইকমন 
এ�টি সকচতনতযা বযা়িযাকনযাি প্চযািযারভেযান শুরু �কি েযাি মকধ্ 
রতনটি ভযাষযায় �কসযাকভযাি প্ধযানমন্ত্রী, সংসকদি রস্প�যাি, রবচযাি 
মন্ত্রী, অভ্ন্তিীণ রবষয়� মন্ত্রী, �কসযাকভযা পুরিশ, ইউএন যিকভি-
পকমন্ট য�যা-অরি্কনরি এবং ইউএন উইকমন যেি অ� অর�কসি 
রভরিও বযাত্যা অন্তভ্ুক্ত রেি এবং ীকন যশয়যাি �িযাি মযাধ্কম 
�কসযাকভযা প্রতষ্যাকনি প্দত্ য�যান ন ি ২৪/৭ অনিযাইকন উপিব্ধ 
�িযা েয়। প্চযািযারভেযানটি স্যানীয় টিরভ চ্যাকনি এবং যসযাশ্যাি 
রমরিয়যায় প্�যারশত েকয়রেি, েযাি িক্্ রেি রিরভি সরেংসতযাি 
রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা  প্রতষ্যাকনি �যাে যথক� প্কয়যাজনীয় 
সেযায়তযা পযাকচ্ন তযা রনরচিত �িযা। প্থম দইু সতিযাকে প্চযািটি এ� 
রমরিয়কনিও যবরশ ব্রক্তি �যাকে যপৌকঁেরেি।

ইউএন উইকমন �কসযাকভযা পুরিশক� বরি �্যাকমিযা প্দযান �িকে  
(যম ১৩, ২০২০)। েরব ইউএন উইকমন �কসযাকভযাি যসৌজকন্

UN Women Providing Supplies and Equipment  
(এরপ্ি ২৯, ২০২০)। েরব ইউএন উইকমন �কসযাকভযাি যসৌজকন্

UN Women Providing Shelter Assistance (এরপ্ি 29,2020)। 
েরব ইউএন উইকমন �কসযাকভযাি যসৌজকন্
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সংকরোজনী-
টোউনসকল সোক�্ল
জনস্োস্্য (অঞ্তমোঞ্র মিোমোরী) বো মোনঞ্ব� সং�কটর সময় VAWG-এর প্রঞ্ত ঞ্লঙ্গ-
সংকবদনশীল পঞ্র� নো এবং পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো প্রদোন

সরুক্ষো ও ঞ্নরোপতিো

 পর্োকলোেনো এবং কশখো

 সংঞ্ক্ষপ্ত
 িস্তকক্ষপ ঞ্� উক কশ্যর জন্য উপরতুি  ঞ্ছল  
 ক�উ ঞ্পঞ্ছকয় কনই, অগ্রোঞ্ি�োর সঠি�িো-

কব সং োঞ্য়ত �রো িকয়কছ
 দোঞ্য়ত্ব

 তদোরঞ্� 
 উ োবনী কনতৃত্ব
 পো� ঞ্শকখঞ্ছ

 পঞ্র� নো সংকশোিন �রুন

 আ�ঞ্ �তো এবং ঞ্নরসন

 ঞ্� িকত পোকর  পরূণ �রোর ঞ্ব� গুঞ্ল ঞ্েঞ্ ত 
�রুন

 সিকরোঞ্গতো - অন্যোন্য প্রকয়োজনীয় পঞ্রকষবো, 
ঞ্বেোর সংস্ো, বৃিতির স দোয় করমন িম য় কনতো, 

প্রঞ্তকবশী, ঞ্মঞ্িয়ো ইত্যোঞ্দ।
 ন্যোয়ঞ্বেোর পোওয়োর জন্য সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর

কবঁকে থো�ো ব্যঞ্তিকদর জন্য ঞ্নরোপদ স্োন
 কদো�োন, িো� �ম , �োম্োঞ্সটে ইত্যোঞ্দর 

মকতো সং�কটর সময় উপল  অন্যোন্য পঞ্রকষবো
সকুরোগগুঞ্ল সনোতি �রুন। 

 অন্যোন্য পঞ্রকষবো প্রদোন�োরী এবং অথবো ন্যোয় 
ঞ্বেোর সংস্োগুঞ্লর মকি্য নতুন কপ্রোকটো�ল �োকজর 

অনশুীলন
 ব্যঞ্তিগত সরুক্ষো সরজিোম (ঞ্পঞ্পই)

 বোস্তবোয়ন

রবদ্মযান, নতুন বযা সংকশযারধত পরি�ল্পনযা:
 সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর ব্যঞ্তি-ক�ঞ্্রি� 

দঞৃ্ষ্টিঞ্ঙ্গ
 অপরোিী ক�ঞ্্রি� তদন্ত
 ক�োন ক্ষঞ্ত �রকবন নো

 পঞ্র� নো িস্তকক্ষকপর করোগোকরোগ, সংস্ো 
এবং স দোয় জকুড বোত্োর িোরোবোঞ্ি�তো

 ঞ্ ঞ্�ং - পঞ্র োর এবং সোমজিস্যপণ্ূ

 প্রিোব ঞ্বক ষণ

 ঝঁুঞ্� মলূ্যোয়ন
 ঞ্লঙ্গ ববঞ্েত্র্য মলূ্যোয়ন

 �োর্ক্কমর িোরোবোঞ্ি�তো মলূ্যোয়ন
 স দোকয়র প্রিোব মলূ্যোয়ন

** �যাে্রিকমি ধযািযাবযারে�তযা মিূ্যায়ন এ�টি সঙ্করি 
সময় VAWG-এি প্রত �যাে্�ি পুরিশ প্রতররিয়যা বজযায় 

িযাখযাি ক্মতযাি সযাকথ সম্পর�্ত েওয়যা উরচত।

 পঞ্র� নো

 ক�ৌশল ও পঞ্র� নো ঞ্েঞ্ ত �রুন
 ঞ্বদ্যমোন বো নতুন বোস্তবোয়ন পঞ্র� নো 

উক কশ্যর জন্য উপরতুি ঞ্�
 �োর্ক্কমর িোরোবোঞ্ি�তো - �ীিোকব 

VAWG-এর  �োর্ক্ম স্োিোঞ্ব�িোকব  প্রঞ্ত-
ঞ্ক্য়ো প্রদোন �রো রোয় 

 জরুরী অঞ্নঞ্চিত আ�ঞ্ � পঞ্র� নো, ঞ্ব-
দ্যমোন পর্োকলোেনো বো প্রিোব ঞ্বক ষকণর উপর 
ঞ্নি্র �কর নতুন বো বঞ্ি্ত পঞ্র� নো ঞ্ব�োশ 

�রুন
 িস্তকক্ষপ  সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্ত, 

অপরোিী-ক�ঞ্্রি� তদন্ত
 শোসন ও জবোবঞ্দঞ্িতো ব্যবস্ো

  তথ্য ঞ্বক ষণ

 সং�কটর আকগ এবং পকরর VAWG এর তথ্য
 র  সি�োকর তকথ্যর তুলনো

 সং�ট সম্পঞ্�্ত তথ্য (ঞ্ব োন আমোকদর �ী বকল )
 তথ্য - সর�োঞ্র ঞ্নকদ্শ ঞ্নকষিো ো, 

 বঞু্দ্ধমতিো - অপরোি প্রবণতো, সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর
অপরোিীর কপ্রো�োইল ইত্যোঞ্দ।

 ঞ্বদ্যমোন টে্যোন্োি্ অপোকরটিং পদ্ধঞ্ত (এসওঞ্প), নীঞ্ত 
ইত্যোঞ্দ পর্োকলোেনো �রুন। 

*ি�িযাউন বযা চিযাক�িযাি রবরধ রনকষকধি সময় VAWG-এি রিকপযাকর্ি �ম 
সংখ্যাি অথ্  এই নয় যে �ম ঘরনযা ঘকরকে, েয় অপিযাকধি ধিন পরিবরত্ত 
েকয়কে, অথবযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা স্যাভযারব� ভযাকব রিকপযাট্িং 

প্ররিয়যা অ্যাকসেস �িকত সক্ম নয়।



447 | চতুদ্শ অধ্যায়

জনস্োস্্য (অঞ্তমোঞ্র মিোমোরী) বো 
মোনঞ্ব� সং�কটর সময় VAWG-এর 
প্রঞ্ত ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল পঞ্র� নো 
এবং পঞু্লকশর প্রঞ্তঞ্ক্য়ো প্রদোন
মকিিটি এ�টি চরিযা�যাি প্ররিয়যা এবং পূব্-পরি�রল্পত এবং স্-
ততঃ ূ ত্ প্রতররিয়যা উভকয়ি জন্ই ব্বেযাি �িযা যেকত পযাকি। এটি 
যেক�যান আ�যাকিি এ�টি ইকভন্ট/সঙ্করি যক্করে প্কয়যাগ �িযা যেকত 
পযাকি এবং এটি এ�টি সঙ্র সৃরষ্টি  সযাকথ সযাকথ এটিক� বযা়িযাকনযাি 
জন্ েকথষ্ট নমনীয়, বযা সঙ্করি রশখি যপরিকয় েযাওয়যাি সযাকথ 
সযাকথ এবং আপরন স্যাভযারব� অবস্যায় র�কি আসকত শুরু �িযাি 
সযাকথ সযাকথ এটিক� ব়ি �িযাি জন্ েকথষ্ট নমনীয়। প্ররিয়যাটিি 
মিূ অংকশ, আপনযাক� অবশ্ই রনিযাপত্যা এবং সুিক্যা ব্বস্যা 
সম্পক�্ রচন্তযা �িকত েকব এবং এটি প্ররিয়যাি প্রতটি পে্যাকয় 
রবকবচনযা �িযা প্কয়যাজন।

 তথ্য ঞ্বক ষণ - এটি সব্দযা প্ররিয়যাি শুরুকত ঘকর এবং েখন 
আপরন য�যান সমস্যাি সমযাধযান �িযাি যচষ্টযা �িকেন তযা সনযাক্ত 
�িকত তথ্ এবং বরুধেমত্যা সংগ্ে �িযা েয়। সং�করি প্ভযাকবি 
�কি তথ্ েযাকত ভুি ব্যাখ্যা নযা েয় তযা রনরচিত �িযা গুরুত্বপূ-
ণ।্ উদযােিণস্রূপ, ি�িযাউন বযা চিযাচকিি রবরধরনকষকধি সময় 
VAWG-এি রিকপযাকর্ি সংখ্ �ম েওয়যাি অথ্ এই এই নয় যে 
যসখযাকন �ম ঘরনযা ঘকরকে। এটি েকত পযাকি যে অপিযাকধি ধিন 
পরিবরত্ত েকয়কে, অথবযা সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তিযা 
স্যাভযারব� রিকপযাট্িং প্ররিয়যা অ্যাকসেস �িকত সক্ম নয়।

 প্রিোব ঞ্বক ষণ - তথ্ রবকলেষণ সং�করি স যাব্ প্ভযাবগুরি 
রচর ত �িকত সযােযাে্ �কি। একক্করে এ�যারধ� ধিকণি মিূ্যায়ন 
প্কয়যাজন েয় এবং প্রতটি ধিকণি প্ভযাব মিূ্যায়কনি অধীকন র�েু 
উদযােিণ প্দযান �িযা েকয়কে, তকব এগুরিই এ�মযারে উদযােিণ নয়। 
রচর ত প্ভযাবগুরি রবরভন্ন যপ্ক্যাপকর রভন্ন েকত পযাকি এবং সমকয়ি 
সযাকথ সযাকথ পরিবরত্ত েকত পযাকি, তযাই য�ন এটি সংগঠিত েয় তযা 
মকিি দ্যািযা সংজ্যারয়ত এবং প্ররিয়যাি অংশ েকয়কে।

ঝুর� মিূ্যায়ন

 VAWG এি ঝঁুর� যবক়িকে

 বরধ্ত ধিকনি সরেংসতযা/রনে্যাতন 

 যনরওয়যা�্ সমথ্ন হ্যাস

  সম্খু সযারিি ( ন্টিযাইন) পুরিকশি জন্ ব্রক্তগত রনিযাপত্যা 
এবং রপরপইি অভযাব

রিঙ্গ/দ্বরচরে্ মিূ্যায়ন

 মযানবযারধ�যাি িঙ্ঘন

  য�যান প্স্তযারবত পরি�ল্পনযা বযা পরিবত্নগুরি �ীভযাকব রবকশষ 
�কি নযািী ও যমকয়কদিক� প্ভযারবত �িকত পযাকি, েযাকদি মকধ্ 
প্রতব ী এবং/অথবযা অন্যান্ প্কয়যাজন িকয়কে

  নযািী ও যমকয়কদি দব্ুিতযাি উপি সং�করি যে য�যাকনযা অসম 
প্ভযাব

�যাে্রিকমি ধযািযাবযারে�তযা মিূ্যায়ন

 VAWG-এ স্যাভযারব� প্রতররিয়যা প্দযান �িযাি ক্মতযা

 �ম কদি মঙ্গি এবং প্যাপ্তযা

  সরেংসতযাি রশ�যাি/যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-য�রন্দ্র� পধেরত

 অপিযাধী য�রন্দ্র� তদন্ত

 য�যান ক্রত �িকবন নযা

 স্যারয়ত্ব

সম্প্রদযাকয়ি প্ভযাব মিূ্যায়ন

  VAWG-এি প্রত পুরিকশি প্রতররিয়যাি য�যাকনযা পরিবত্কনি 
�যািকণ র�েু সম্প্রদযায় র� অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব প্ভযারবত েকত 
পযাকি?

  সঙ্করি সময় এবং তযাি পকিও সম্প্রদযাকয়ি আস্যা ও রব যাকসি 
উপি VAWG-এি প্রতররিয়যা �ী প্ভযাব য�িকব?

 যেখযাকন সম্প্রদযাকয়ি সম্পকৃ্ততযা বযাস্তবযায়ন �িযা প্কয়যাজন

 পঞ্র� নো - এটি যসই পে্যায় েখন নতুন পরি�ল্পনযাগুরি দ্তরি 
�িযা েয় এবং যে য�যানও পব্ূ-রবদ্মযান, জরুিী বযা আ�রস্� 
পরি�ল্পনযাগুরিি তথ্ রবকলেষণ এবং প্ভযাব মিূ্যায়কনি উপি রভরত্ 
�কি পে্যাকিযাচনযা �িযা েয় েযাকত তযািযা ‹উকদেকশ্ি জন্ উপেুক্ত । 
পরি�ল্পনযাি িক্্ েকত েকব এ�টি সযামরগ্� সরেংসতযাি রশ�যাি/
যবকঁচ থযা�যা ব্রক্ত-য�রন্দ্র� দরৃষ্টভরঙ্গ প্দযান �িযা েযাকত এ�টি 
অপিযাধী য�রন্দ্র� তদন্ত রনরচিত �িযা েয় যেখযাকন স�ি প্রতররিয়যা 
‹য�যান ক্রত �িকবন নযা  ধযািণযাি সযাকথ সঙ্গরতপূণ্

 আ�ঞ্ �তো এবং ঞ্নরসন - আপনযাি পরি�ল্পনযা বযাস্তবযারয়ত 
েওয়যাি পকি র�েু ঘরনযা ঘরকি �ী প্কয়যাজন েকত পযাকি তযা রচর ত 
�িযা গুরুত্বপূণ।্ েরদও আশং�যা এবং রনিসন পরি�ল্পনযাি সযাকথ 
এ�সযাকথ েযায়, যসগুরি প্ররিয়যাটিি এ�টি স্তন্ত্র অংশও েকত পযাকি। 
পরি�ল্পনযা পে্যাকয়, আপনযাি অবশ্ই ‹েরদ র�  এি রবষয় রবকবচনযা 
�িযা উরচত  এবং বযাস্তবযায়কনি মযাধ্কম এটি চযারিকয় েযান।
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 বোস্তবোয়ন - যে পরি�ল্পনযাগুরি আকগ যথক� জরুিী প্রতররিয়যা
পরি�ল্পনযা রেসযাকব প্স্তুত �িযা েকয়কে বযা এ�টি নতুন পরি�ল্পনযা বযা 
রবদ্মযান পরি�ল্পনযা েযা প্ররিয়যাি পূব্বত  ৩টি ধযাকপি �িযা�কিি 
উপি রনভ্ি �কি অরভকেযারজত েকয়কে যসই পরি�ল্পনযাি বযাস্তবযায়ন 
শুরু �রুন। স্পষ্ট এবং ধযািযাবযারে� র র�ং এবং বরেিযাগত  
উ সগুরিকত এবং সংস্যা এবং সম্প্রদযায়গুরিকত বযাত্যাগুরিি ধযািযাবযা-
রে�তযাসে যেযাগযাকেযাগ বযাস্তবযায়কনি এ�টি মিূ অংশ।

 পর্োকলোেনো এবং ঞ্শক্ষণ - এটি সব্দযা যশকষ েওয়যা উরচত এবং 
প্ররিয়যাটি চিকত থযা�যাি সযাকথ সযাকথ তথ্ রবকলেষণক� অবরেত �িযা 
উরচত এবং আপরন যে রনরদ্ষ্ট সমস্যাটি যমযা�যাকবিযা �িকেন তযা 
যশষ  নযা েওয়যা পে্ন্ত চরিটি চিকত েকব। এই চূ়িযান্ত পে্যাকয় �িযা-
�িগুরিক� অন্তভ্ুক্ত �িকত সক্ম �িযাি জন্ বযাস্তবযায়কনি সযাকথ 
সযাকথই সযািযাংশ (রি-র র�ং) প্দযান শুরু �িযা উরচত, অবশ্ই 
েখন  তযা ক্রন�  সং�র যশষ েওয়যাি পকি আিও আনষু্যারন� 
পে্যাকিযাচনযা �িযা েকব।

এ�টি ঘটনো স ট জকুড পঞ্রঞ্স্ঞ্ত ক্মোগত পঞ্রবঞ্ত্ত িকত 
পোকর  এই �োরকণই প্রঞ্ক্য়োটি এ�টি অঞ্বঞ্  েক্ ঞ্িসোকব 
পঞ্র� নো �রো িকয়কছ। পঞ্রবঞ্ত্ত পঞ্রঞ্স্ঞ্তকত, প্রঞ্তটি পর্োয় 
আরও ত সমকয়র মকি্য সম্প  �রোর প্রকয়োজন িকত পোকর।
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https://www.garda.ie/en/about-us/our-departments/office-of-corporate-communications/press-releases/2020/june/operation%20faoiseamh%20-%20domestic%20abuse%209th%20june%202020%20.html#:~:text=Operation%20Faoiseamh%2C%20which%20commenced%20as,protected%20dur
https://www.garda.ie/en/about-us/our-departments/office-of-corporate-communications/press-releases/2020/june/operation%20faoiseamh%20-%20domestic%20abuse%209th%20june%202020%20.html#:~:text=Operation%20Faoiseamh%2C%20which%20commenced%20as,protected%20dur
https://www.garda.ie/en/about-us/our-departments/office-of-corporate-communications/press-releases/2020/june/operation%20faoiseamh%20-%20domestic%20abuse%209th%20june%202020%20.html#:~:text=Operation%20Faoiseamh%2C%20which%20commenced%20as,protected%20dur
https://www.garda.ie/en/about-us/our-departments/office-of-corporate-communications/press-releases/2020/june/operation%20faoiseamh%20-%20domestic%20abuse%209th%20june%202020%20.html#:~:text=Operation%20Faoiseamh%2C%20which%20commenced%20as,protected%20dur
https://www.garda.ie/en/about-us/our-departments/office-of-corporate-communications/press-releases/2020/june/operation%20faoiseamh%20-%20domestic%20abuse%209th%20june%202020%20.html#:~:text=Operation%20Faoiseamh%2C%20which%20commenced%20as,protected%20dur
https://www.safeireland.ie/safe-ireland-welcomes-garda-prioritisation-of-domestic-abuse-and-coercive-control/
https://www.safeireland.ie/safe-ireland-welcomes-garda-prioritisation-of-domestic-abuse-and-coercive-control/
https://www.safeireland.ie/safe-ireland-welcomes-garda-prioritisation-of-domestic-abuse-and-coercive-control/
https://www.safeireland.ie/safe-ireland-welcomes-garda-prioritisation-of-domestic-abuse-and-coercive-control/
https://www.safeireland.ie/safe-ireland-welcomes-garda-prioritisation-of-domestic-abuse-and-coercive-control/
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#{%2263001324%22:[14]}
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#{%2263001324%22:[14]}
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#{%2263001324%22:[14]}
https://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/Ebola%20Docs./undp_sle_Ebola_SGBV%20Prevalence%20During%20the%20EVD%20Crisis%20in%20Sierra%20Leone.pdf
https://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/Ebola%20Docs./undp_sle_Ebola_SGBV%20Prevalence%20During%20the%20EVD%20Crisis%20in%20Sierra%20Leone.pdf
https://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/Ebola%20Docs./undp_sle_Ebola_SGBV%20Prevalence%20During%20the%20EVD%20Crisis%20in%20Sierra%20Leone.pdf
https://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/Ebola%20Docs./undp_sle_Ebola_SGBV%20Prevalence%20During%20the%20EVD%20Crisis%20in%20Sierra%20Leone.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
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এবং গ্রন্থপঞ্জি
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শব্দক�যাষ
মযানসম্পন্ন অত্যাবশ্�ীয় পরিকষবযা সিবিযাকেি অঞ্ি�োর-ঞ্িঞ্তি�
পন্থোয়  িযাষ্ট্রগুরি স্ী�যাি �কিকে যে নযািী ও যমকয়কদি অরধ�যািক�
সম্যান �িযা, িক্যা �িযা এবং পূিণ �িযা িযাষ্ট্রগুরিি প্যাথরম� 
দযারয়ত্ব। নযািীি রবরুকধে সরেংসতযা নযািীি অরধ�যাকিি এ�টি 
যমৌরি� িঙ্ঘন, রবকশষ �কি ভয় ও সরেংসতযামকু্ত জীবনেযাপকনি 
অরধ�যাি। এ�টি মযানবযারধ�যাি পন্যা নযািীকদি রনিযাপত্যা ও মঙ্গিক� 
অগ্যারধ�যাি যদয় এবং তযাকদি সযাকথ মে্যাদযা, সম্যান এবং সংকবদ-
নশীিতযাি সযাকথ আচিণ �কি। এটি স্যাস্্, সযামযারজ�, ন্যায়রবচযাি 
এবং পুরিরশং পরিকষবযাগুরিি সকব্যাচ্চ অজ্নকেযাগ্ মযানদণ্ড প্রতষ্যাি 
জন্ও আহ্যান জযানযায়–উত্ম মযাকনি, উপিব্ধ, অ্যাকসেসকেযাগ্ এবং 
নযািীকদি জন্ গ্েণকেযাগ্ পরিকষবযা৷ ৷ সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ 
থযা�যা ব্রক্তকদি জন্ পরিকষবযাি গুণগতমযান, প্যাপ্তযা, অ্যা-
যসেসকেযাগ্তযা এবং গ্েণকেযাগ্তযাি অজ্ন অবশ্ই এই পধেরতি 
য�ন্দ্ররবন্কুত থযা�কত েকব।

1

সঞ্িংসতোর-ক�ঞ্্রি� পদ্ধঞ্তকত পঞ্রকষবো প্রদোন এবং প্রশোসঞ্ন�
তথ্য সংগ্রি এবং ব্যবিোর উিকয়র ক�ক্রি সঞ্িংসতো কথক�
কবঁকে থো�োকদর অঞ্ি�োর, েোঞ্িদো এবং আ�োঙ্কো গুরুত্ব 
কদওয়ো িয়। এি জন্ যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি এ�যারধ� চযারেদযা, 
রবরভন্ন ঝঁুর� এবং দব্ুিতযা এবং গৃেীত রসধেযান্ত ও পদকক্কপি প্ভযাব 
রবকবচনযা �িযা প্কয়যাজন।

2

মর্োদো িল এ�টি যমৌরি� মিূ্কবযাধ, নীরত এবং অরধ�যাি, েযা
অন্ স�কিি রভরত্ এবং শত্। এটি ব্রক্তক� এ�জন বযাে� এবং 
অরধ�যাকিি রবষয় রেসযাকব যবযাঝযায় েযাি িযাষ্ট্র বযা ব্রক্তকদি দ্যািযা 
সরেংসতযা বযা যস্চ্যাচযারিতযাি রশ�যাি েওয়যা উরচত নয়। সরেংসতযাি 
রশ�যাি ব্রক্তি মযানরব� মে্যাদযাি রভরত্কত, সমস্ত িযাষ্ট্রীয় �ত্ৃপক্ 
সব্দযা, মযানব মে্যাদযাি স্যায়ত্শযাসনক� সম্যান �িকত এবং এটিক� 
তযাকদি �কমি্ সমযারতি রেসযাকব রবকবচনযা �িকত এবং আচিণ �িকত 
বযাধ্। এ�ইভযাকব, সমস্ত িযাষ্ট্রীয় �ত্ৃপক্ রনরচিত �িকত বযাধ্ যে 
সরেংসতযাি রশ�যাি ব্রক্তি নূ্ নতম অরস্তকত্বি নূ্ নতম অরধ�যাি 
হ্যাস নযা েয় এবং তযাকদি অরধ�যাকিি অপরিেযাে্ মিূটি প্ভযারবত 
নযা েয়।

3

১  Kendall, T. 2020. ‘A Synthesis of Evidence on the Collection 
and Use of Administrative Data on Violence against Women: 
Background Paper for the Development of Global Guidance.’ 
New York: UN Women. 

২  Kendall, T. 2020. ‘A Synthesis of Evidence on the Collection 
and Use of Administrative Data on Violence against Women: 
Background Paper for the Development of Global Guidance.’ 
New York: UN Women.

৩  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf.

পোঞ্রবোঞ্র� সঞ্িংসতো এ�টি রবসৃ্তত শব্দ েযা রবরভন্ন সযামযারজ�
এবং মনস্তযার্বি� গরতশীিতযা এবং ক্মতযাি পযাথ্�্ক� জর়িত �কি 
এবং রবরভন্ন ধিনক� েুক্ত �কি, যেমন রশশু রনে্যাতন, বয়স্ক 
রনে্যাতন এবং আন্ততঃব্রক্ত� বযা অংশীদযাকিি মযাধ্কম রনে্যাতন।

প্রকয়োজনীয় কসবো বলকত স্যাস্্কসবযা, সমযাজ যসবযা, পুরিশ এবং 
রবচযাি খযাত দ্যািযা প্দত্ পরিকষবযাগুরিি এ�টি মিূ যসবযাি পরিরধক� 
অন্তভ্ুক্ত �কি। পরিকষবযাগুরিকত অবশ্ই, নূ্ নতমভযাকব, রিঙ্গ-
রভরত্� সরেংসতযাি রশ�যাি যে য�যানও নযািী বযা যমকয়ি অরধ�যাি, 
সুিক্যা এবং মঙ্গিক� সুিরক্ত �িকত েকব৷

4

আনষু্োঞ্ন� ঞ্বেোর ব্যবস্ো িল কসই রবচযাি ব্বস্যা েযা রনরচিত 
�িযাি দযারয়ত্ব  িযাষ্ট্র এবং এি একজন্টকদি। এি মকধ্ িকয়কে 
সি�যাি সমরথ্ত আইন, এবং পুরিশ, প্রসর�উশন পরিকষবযা, 
আদযািত এবং �যািযাগযাকিি মকতযা প্রতষ্যান েযাকদি িযাকষ্ট্রি আইন 
জযারি ও প্কয়যাগ �িযাি এবং আইন িঙ্ঘকনি জন্ আকিযারপত 
রনকষধযাজ্যাগুরি পরিচযািনযা �িযাি দযারয়ত্ব িকয়কে।

5

ঞ্লঙ্গ সমতো িল এমন এ�টি িোরণো করখোকন সমস্ত মোনষু, 
ঞ্লঙ্গ ঞ্নঞ্ব্কশকষ, মর্োদো ও অঞ্ি�োকর সমোন এবং তোকদর
ব্যঞ্তিগত ক্ষমতো ঞ্ব�োকশর, তোকদর কপশোদোর �্যোঞ্রয়োর
অনসুরণ �রকত এবং ববষম্য ছোডোই পছন্দ �রকত এবং 
বোিোিরো ঞ্নয়মগুঞ্ল (কটেঞ্রওটোইপ), �ক�োর ঞ্লঙ্গ িূঞ্ম�ো
এবং কুসংস্োর দ্োরো ঞ্নি্োঞ্রত সীমোবদ্ধতোগুঞ্ল কথক�
স্োিীন।।6

ঞ্লঙ্গ পঞ্রেয় এ�জন ব্রক্তি রনকজি রিঙ্গ সম্পক�্ গভীিভযাকব
অনভুব এবং অরভজ্তযা অজ্ন�যািী জঙ্যারিক� যবযাঝযায়, েযা জকমেি 
সময় তযাকদি রনধ্যারিত রিকঙ্গি সযাকথ রমি থযা�কত পযাকি বযা নযাও 
েকত পযাকি। এি মকধ্ শিীকিি ব্রক্তগত অনভূুরত এবং রিকঙ্গি 
অন্যান্ অরভব্রক্ত, যেমন যপযাশযা�, বকৃ্ততযা এবং আচিণগুরি 
অন্তভ্ুক্ত িকয়কে। প্কত্ক�িই এ�টি রিঙ্গ পরিচয় আকে। তৃতীয় 

৪  UN Women (2015), Essential services Package for Women 
and Girls Subject to Violence: Core Elements and Quality 
Guidelines at: https://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2015/12/essential-services-package-for-women-
and-girls-subject-to-violence.  

৫  UN Women (2015), Essential services package for women 
and girls subject to violence, at: https://www.unwomen.org/
en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-
package-for-women-and-girls-subject-to-violence

৬  UN Women (2015), A Framework to underpin to prevent 
violence against women, at: https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2015/prevention_framework_unwomen_nov2015.
pdf?la=en&vs=5223.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
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রিঙ্গ (ট্যান্সকজন্যাি) বযা ট্যান্স েি এমন ব্রক্তকদি যবযাঝযাকনযাি জন্
এ�টি পরিভযাষযা েযাি রিঙ্গ পরিচয় এবং অরভব্রক্তি এ�টি রবসৃ্তত 
পরিসি িকয়কে েযাকদি জকমেি সময় তযাকদি রনধ্যারিত রিকঙ্গি সযাকথ 
সনযাক্ত �িযা েযায় নযা। এ�জন তৃতীয় রিকঙ্গি ব্রক্তক� পুরুষ, 
নযািী, ট্যান্সম্যান, ট্যান্সওইম্যানসে রবরভন্ন রিঙ্গ পরিচকয়ি রনরদ্ষ্ট 
শত্যাবিীসে  দ্দ্ত পরিচয় যেমন রেজিযা, নযার়িতও, দইু আত্যা, 
অন্যান্ শত্যাবিীি মযাধ্কম সনযাক্ত �কি েকত পযাকি। Cisgender 
েি এমন যিযা�কদি জন্ এ�টি শব্দ েযাকদিক� তযাকদি জকমেি সময় 
রনধ্যারিত রিকঙ্গি মযাধ্কম সনযাক্ত �ি েয়।

7

ঞ্লঙ্গ ববষম্য বলকত রিঙ্গ রনয়ম, ভূরম�যা, সযাংসৃ্করত� অনশুীিন, 
নীরত এবং আইন, অথ্ননরত� �যািণ এবং প্যারতষ্যারন� অনশুীি-
নগুরিক� যবযাঝযায় েযা সরম্রিতভযাকব নযািী ও পুরুকষি মকধ্ অসম 
ক্মতযা সম্পক�্ি যক্করে অবদযান িযাকখ এবং স্যায়ী �কি। এই দ্বষম্ 
যবরশিভযাগ সমযাকজ নযািীকদি অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব ক্রতগ্স্ �কি।

8

ঞ্লঙ্গ বলকত পুরুষ এবং নযািী েওয়যাি সযাকথ সম্পর�্ত সযামযারজ�
দ্বরশষ্ট্ এবং সুকেযাগগুরি, নযািী এবং পুরুষ এবং যমকয় এবং যেকিকদি 
মকধ্ সম্প�্, যসইসযাকথ নযািীকদি এবং পুরুষকদি মকধ্ সম্প�্ক� 
যবযাঝযায় । এই দ্বরশষ্ট্, সুকেযাগ এবং সম্প�্ সযামযারজ�ভযাকব রনরমত্ 
এবং সযামযারজ�ী�িণ প্ররিয়যাি মযাধ্কম যশখযা েয়। তযািযা প্সঙ্গ/
সময়-রনরদ্ষ্ট এবং পরিবত্নকেযাগ্।

9

ঞ্লঙ্গ সংক্োন্ত বোিোিরো ঞ্নয়মগুঞ্ল (কজন্োর কটেঞ্রওটোইপ) নযািী 
ও পুরুষকদি �ী থযা�যা উরচত বযা পুরুষ ও নযািীকদি দ্যািযা সঞ্চযারিত 
বযা �িযা উরচত যসই ভূরম�যাগুরিি দ্বরশষ্ট্ বযা ধযািণযা সম্পক�্ এ�টি 
সযাধযািণ দরৃষ্টভরঙ্গ বযা পূব্ ধযািণযা৷

10

ঞ্লঙ্গ পঞ্রবত্নমলূ� পন্থো ঞ্লঙ্গ িূঞ্ম�ো এবং ঞ্নয়ম সম্পক�্
সমোকলোেনোমলূ� সকেতনতোক� উৎসোঞ্িত  �কর। তযািযা নযািী 
ও পুরুকষি মকধ্ এবং নযািী ও সম্প্রদযাকয়ি অন্কদি মকধ্ আিও 
ন্যায়সঙ্গত ক্মতযাি সম্প�্ গক়ি যতযািযাি জন্ ক্রত�যাি� রিঙ্গ 
রনয়ম পরিবত্কনি উপযায় অন্তভ্ুক্ত �কি। তযািযা নযািীি অরধ�যাি 

৭  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf.

৮  UN Women (2015), A Framework to underpin to prevent 
violence against women, at: https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2015/prevention_framework_unwomen_nov2015.
pdf?la=en&vs=5223

৯  Office of the Special Advisor on Gender Issues and the 
Advancement of Women, 2001.

১০  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf.

ও মে্যাদযা প্চযাি �কি; সম্পকদি অন্যাে্ ও অসম বণ্টন এবং 
নযািী ও পুরুকষি মকধ্ দযারয়ত্ব বণ্টনক� চ্যাকিঞ্জ �কি; এবং নযািী 
ও পুরুকষি রনরদ্ষ্ট চযারেদযা রবকবচনযা �কি। এই ধিকনি পন্যাগুরি 
নযািী  এবং যমকয়কদি সযাকথ এবং পুরুষ এবং যেকিকদি সযাকথ 
আিযাদযাভযাকব প্কয়যাগ �িযা যেকত পযাকি। েযাইকেযা�, যসগুরি নযািী ও 
যমকয় এবং পুরুষ এবং যেকি উভকয়ি সযাকথ এ�সযাকথ এবং প্জমে 
জকু়ি রিমবধ্মযানভযাকব প্কয়যাগ �িযা েকচ্ - েয় এ�ই সযাকথ, বযা 
এ�টি সমরবিত উপযাকয় েযাকত ক্রত�যাি� পুরুষ এবং যমকয়রি রনয়ম 
এবং অসম ক্মতযা সম্প�্ক� চ্যাকিঞ্জ �িকত পযাকি েযা স�কিি দ্যািযা 
সমরথ্ত েকত পযাকি।
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ঞ্লঙ্গ-ঞ্িঞ্তি� সঞ্িংসতো েি এ� ধিকণি সরেংসতযা েযা রিঙ্গ 
বযা রিকঙ্গি �যািকণ �যাউক� প্ভযারবত �কি বযা অসযামঞ্জস্পূণ-্
ভযাকব প্ভযারবত �কি৷ এই ধিকনি সরেংসতযা এ�যারধ� রূপ ধযািণ 
�কি, েযাি মকধ্ িকয়কে �যাজ বযা বযাদ যদওয়যাি উকদেশ্ বযা মতুৃ্ 
বযা শযািীরি�, যেৌন, মযানরস� বযা অথ্ননরত� ক্রত বযা েন্ত্রণযা, 
এই ধিকনি �যাকজি হুমর�, েয়িযারন, জবিদরস্ত এবং স্যাধীনতযাি 
যস্চ্যাচযািী বঞ্চনযা।

12

ঞ্লঙ্গ-সংকবদনশীল ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর আইন এর অথ্ িল 
ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর প্রঞ্তষ্োন, ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোর প্রঞ্ক্য়ো এবং 
ক�ৌজদোঞ্র ঞ্বেোকরর �লো�লগুঞ্ল ঞ্লকঙ্গর ঞ্িঞ্তিকত �োরও 
সোকথ ববষম্য �রকব নো তো ঞ্নঞ্চিত �রো। এটি য�ৌজদযারি 
আইকনি উপি এ�টি রিঙ্গ দরৃষ্টভরঙ্গ গ্েকণি পযাশযাপযারশ নযািী 
এবং পুরুষকদি জন্ উপিব্ধ য�ৌজদযারি রবচযাি পধেরতি অ্যাকসেস 
এবং বযাধযাগুরিি এ�টি মিূ্যায়ন এবং সরেংসতযাি রশ�যাি নযািী 
ও যমকয়কদি সুিক্যাি জন্ রিঙ্গ সংকবদনশীি য�ৌশি গ্েণ এবং 
য�ৌজদযারি রবচযাকিি অ্যাকসেকসি প্চযাকিি জন্ প্কয়যাজনীয়।

13

আইঞ্সটির মোি্যকম সংগঠিত VAWG এবং নোরীকদর ঞ্বরুকদ্ধ
অনলোইন সঞ্িংসতো িল নযািীি রবরুকধে রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি
(GBV) য�যাকনযা �যাজ েযা আইরসটি, যেমন যমযাবযাইি য�যান 
এবং স্যার্ক�যান, ইন্টযািকনর, যসযাশ্যাি রমরিয়যা প্্যার�ম ্বযা ইকমি 
ব্বেযাি- �কি আংরশ� বযা সম্পণূভ্যাকব য�যাকনযা নযািীি রবরুকধে 
সরেংসতযা ঘরযান, বযা ঘরনযা ঘরযাকত সেযায়তযা �িযা বযা ঘরনযাি  বরৃধে  
এই জন্ যে রতরন এ�জন নযািী, বযা অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব মরেিযাকদি 

১১  WHO (2013b), 16 ideas for addressing violence against 
women in the context of the HIV epidemic – a programming 
tool, Available from http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/.  

১২  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHR
Investigations.pdf.

১৩  Skinnider, Eileen. ‘Towards Gender-Responsive Criminal 
Justice: Good practices from Southeast Asia in responding to 
violence against women’ (2018: Thailand Institute of Justice). 
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প্ভযারবত �কি।”
14

অন্ততঃঞ্বিোগীয়তো েি এ�টি রবকলেষণযাত্� েযারতয়যাি এবং 
অনশুীিকনি এ�টি পধেরত েযা ‹সমতযাি’ ধযািণযাক� চ্যাকিঞ্জ �কি। 
এটি “রবকশষ রনপী়িকনি পিস্পিরবকিযাধী রূপক� - উদযােিণস্রূপ, 
জযারত এবং রিকঙ্গি রভন্নতযা, বযা যেৌনতযা এবং জযারত- যবযাঝযায়। 
আন্ততঃরবভযাগীয় দষৃ্টযান্তগুরি আমযাকদি মকন �রিকয় যদয় যে 
রনপী়িনক� এ�টি যমৌরি� প্�যাকি �রমকয় আনযা েযায় নযা এবং 
যসই রনপী়িনগুরি অন্যায় সংগঠন �িকত এ�সযাকথ �যাজ �কি»।

15

নযািীি প্রত সরেংসতযাি এ�টি আন্ততঃরবভযাগ রবষয়� পধেরতি মকধ্ 
িকয়কে যেখযাকন রিঙ্গ অন্যান্ অসমতযা/রনপী়িকনি সযাকথ েুক্ত �কি 
(যেৌনতযা, রিঙ্গ পরিচয়, জযারত, জযারততযা, আরদবযাসীতযা, অরভবযাসন 
অবস্যা, অক্মতযা) সরেংসতযাি অনন্ অরভজ্তযা দ্তরি �কি।

16

অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্োরো সঞ্িংসতো(IPV) েি অন্তিঙ্গ সম্পক�্ি মকধ্
এ�জন পুরুষ বযা নযািী, বযা এ�টি যেকি বযা এ�টি যমকয়ি দ্যািযা 
এমন য�যানও আচিণ েযা সম্পক�্ি অন্ ব্রক্তি শযািীরি�, যেৌন 
বযা মযানরস� ক্রত �কি। এটি VAW এি সবকচকয় সযাধযািণ রূপ। 
IPV �খনও �খনও ‘গৃেস্যািী সরেংসতযা’ বযা ‘পযারিবযারি� সরেংসতযা’ 
রেসযাকব উকলেখ �িযা যেকত পযাকি, েরদও এই শত্যাবিী পরিবযাকিি 
অন্যান্ সদস্কদি দ্যািযা এবং তযাকদি রবরুকধে সরেংসতযাক� অন্ত-
ভ্ুক্ত �কি।

17
 IPV পুরুষকদি তুিনযায় অসযামঞ্জস্পূণভ্যাকব নযািীকদি

সরেংসতযাি রশ�যাকি পরিনত �কি, যেখযাকন পুরুষকদি অপিযাধী 
রেসযাকব অরতরিক্তভযাকব উপস্যাপন �িযা েয়। এটি পুরুষ এবং 
নযািীকদি  মকধ্ সযামযারজ�ভযাকব রনধ্যারিত ক্মতযা পযাথ্ক�্ি সযাকথ 
দঢৃ়ভযাকব সম্পর�্ত।
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১৪  নযািীি প্রত সরেংসতযা এবং মযানবযারধ�যাকিি দরৃষ্টক�যাণ যথক� নযািী ও 
যমকয়কদি রবরুকধে অনিযাইন সরেংসতযাি �যািণ ও পরিণরত রবষকয় রবকশষ 
প্রতকবদক�ি প্রতকবদন(A/HRC/38/47)।

১৫  Hill Collins, P., 1990. ‘Black Feminist Thought: Knowledge, 
Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge’, 
New York; cited in Imkaan and UN Women (2019), ‘The 
Value of Intersectionality in Understanding Violence against 
Women and Girls’, at: https://www2.unwomen.org/-/media/
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pdf?la=en&vs=3339.   

১৬  Imkaan and UN Women (2019), ‘The Value of 
Intersectionality in Understanding Violence against Women and 
Girls’, at:  https://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20
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violence%20against%20women%20and%20girls.
pdf?la=en&vs=3339. 

১৭  UN Women (2015), ‘A Framework to underpin to prevent 
violence against women’, at: https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2015/prevention_framework_unwomen_nov2015.
pdf?la=en&vs=5223.  

১৮  Council of Europe, Committee of Ministers, 1037 Meeting, 
8 October 2008 European Committee on Crime Problems 
Feasibility study for a convention against domestic violence. 

অথ্পণ্ূ অংশগ্রিণ বলকত স্যাস্্ সংরিযান্ত েস্তকক্কপি পরি�ল্পনযা, 
বযাস্তবযায়ন এবং পে্কবক্ণসে জনগণক� সিযাসরি প্ভযারবত �কি 
এমন রসধেযাকন্ত ব্রক্তি অংশগ্েণ �িযাি অরধ�যাি রনরচিত �িযাক� 
যবযাঝযায়। বযাস্তকব, অথ্পূণ ্অংশগ্েণ রবরভন্ন ধিকণি েকত পযাকি, 
েযাি মকধ্ িকয়কে ভযািসযাম্পূণ,্ বস্তুরনষ্ তথ্ জনগণক� জযানযাকনযা, 
প্ভযারবত জনসংখ্যাি �যাে যথক� প্রতররিয়যা পযাওয়যাি জন্ সম্প্রদযা-
যয়ি সযাকথ পিযামশ্ �িযা, সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ সিযাসরি জর়িত বযা �যাজ 
�িযা, প্রতটি রদ� যথক� সরেংসতযাি রশ�যাি  সম্প্রদযাকয়ি সযাকথ 
অংশীদযারিকত্বি মযাধ্কম সেকেযারগতযা �িযা। রব�ল্পগুরিি উন্নয়ন এবং 
সমযাধযানগুরিি সনযাক্ত�িণসে রসধেযান্ত গ্েকণি, এবং সম্প্রদযায়গুরিক� 
তযাকদি সুস্তযাক� প্ভযারবত �কি এমন মিূ রসধেযান্তগুরিি উপি 
চূ়িযান্ত রনয়ন্ত্রণ বজযায় িযাখকত ক্মতযায়ন �িযা।
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পঞু্লশ  আইনী বি প্কয়যাকগি ক্মতযাসে স�ি প্রতষ্যাকনি জন্
পুরিশ েি সযাধযািণ শব্দ।

কসক্স েি দ্জরব� এবং শযািীিবতৃ্ীয় দ্বরশকষ্ট্ি সমরষ্ট েযা সযাধযািণত 
পুরুষ এবং নযািীকদি সংজ্যারয়ত �কি, যেমন প্জনন অঙ্গ, 
েিকমযাকনি যম�আপ, যরিযাকমযাকসযামযাি প্যারযান্, চুকিি বরৃধেি ধিণ, 
যপশী এবং চরব্ রবতিণ, শিীকিি আ�ৃরত এবং �ঙ্যাকিি গঠন। 
যেৌন পরিচকয়ি দ্দ্ত (বযাইনযারি) এবং অনদ্ত (অ-বযাইনযািী) 
পরিচয়ক� অন্তভ্ুক্ত �িযাি জন্ এই প্�যাশনযাটি প্যায়ই নযািী, পুরুষ 
এবং অন্কদি উকলেখ �িকব।
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কসক্স সংক্োন্ত আলোদো তথ্য (ঞ্িস্যোঞ্গ্রকগকটি কিটো) িল  নযািী 
এবং যমকয়, পুরুষ এবং যেকিকদি উপি পৃথ�ভযাকব সংগৃেীত এবং 
উপস্যারপত তথ্। এটি সমযাকজি প্রতটি যক্করে নযািী ও পুরুষকদি 
ভূরম�যা, বযাস্তব পরিরস্রত এবং সযাধযািণ অবস্যাি আিও সঠি� 
রচরে প্রত�রিত �িকত অবদযান িযাকখ, উদযােিণস্রূপ সযাক্িতযাি 
েযাি, রশক্যাি স্তি, ব্বসযাি মযারি�যানযা, চযা�রি, মজরুি, রনভ্িশীি, 
বযার়ি ও জরমি মযারি�যানযা, ঋণ। দ্দ্ত (বযাইনযারি) রিঙ্গ/রিঙ্গ 
রবভযাকগ উপস্যারপত বযা ব্বেযাি �কি নযা এমন অন্যান্ ব্রক্তকদি 
মযানবযারধ�যাি পরিরস্রতি উপি তথ্ উপস্যাপন �িযাও গুরুত্বপূণ।্
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সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর কবঁকে থো�ো (সযািভযাইভযাি) বিকত এমন 
নযািী ও যমকয়কদিক� যবযাঝযায় েযািযা রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি 

১৯  WHO, Social Participation, at: https://www.who.int/
social_determinants/thecommission/countrywork/within/
socialparticipation/en/.

২০  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf.

২১  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2019/10/the%20value%20of%20intersectionality%20in%20understanding%20violence%20against%20women%20and%20girls.pdf?la=en&vs=3339
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
https://www.who.int/activities/promoting-participatory-governance-social-participation-and-accountability
https://www.who.int/activities/promoting-participatory-governance-social-participation-and-accountability
https://www.who.int/activities/promoting-participatory-governance-social-participation-and-accountability
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
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সম্খুীন েকয়কে বযা যভযাগ �িকে েযাকত আইরন প্ররিয়যায় ব্বহৃত 
পরিভযাষযা এবং প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা যখযাজঁযাি যক্করে এই নযািী ও 
যমকয়কদি সংস্যা উভয়ই প্রত�রিত েয়।।

22

‘ক�োন ক্ষঞ্ত �রকবন নো› নীরতি জন্ রিঙ্গ গরতশীিতযা এবং 
সযাংসৃ্করত� রনয়মযাবিীি এ�টি সঠি� মিূ্যায়ন প্কয়যাজন েযাি �কি 
সরেংসতযাি রশ�যাি এবং সযাক্ীিযা আিও ক্রতি সম্খুীন েকত পযাকি, 
েযাি মকধ্ রদ্তীয়বযাি মযানরস� আঘযাত (পুনতঃট্মযারযাইকজশন) 
পযাওয়যা বযা �িরঙ্ত েওয়যা, সরেংসতযা এবং �রথত অপিযাধীকদি 
েযাকত সরেংসতযাি রশ�যাি যবকঁচ থযা�যা ব্রক্তকদি পরিবযাি এবং 
সম্প্রদযায় প্যারন্ত� েওয়যা।
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সঞ্িংসতোর ঞ্শ�োর (ঞ্ি�টিম) বলকত এমন ব্যঞ্তিকদর কবোঝোয়
রোরো সদস্য রোষ্ট্রগুঞ্লর মকি্য �োর্�রী ক�ৌজদোঞ্র আইন 
লঙ্ঘন �কর এমন �োজ বো বোদ ঞ্দকয় ব্যঞ্তিগতিোকব বো 
সঞ্মিঞ্লতিোকব, শোরীঞ্র� বো মোনঞ্স� আঘোত, মোনঞ্স� 
রন্ত্রণো, অথ্ননঞ্ত� ক্ষঞ্ত বো তোকদর কমৌঞ্ল� অঞ্ি�োরগুঞ্লর 
উকলেখকরোগ্য ক্ষঞ্তসি ক্ষঞ্তর সমিখুীন িকয়কছ।
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২২  UN Women (2015), সরেংসতযা সযাকপকক্ নযািী ও যমকয়কদি জন্ 
প্কয়যাজনীয় পরিকষবযা প্যাক�জ, https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-
for-women-and-girls-subject-to-violence. 

২৩  UN Women (2015), Essential Services Package for Women 
and Girls subject to Violence, https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-
for-women-and-girls-subject-to-violence.  

২৪  UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(2018), Integrating a Gender Perspective into Human rights 
Investigations: Guidance and Practice, at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationint
oHRInvestigations.pdf

নোরীর ঞ্বরুকদ্ধ সঞ্িংসতোর অথ্ িল  «রিঙ্গ-রভরত্� সরেংসতযাি
যে য�যাকনযা �যাজ েযাি �কি নযািীি শযািীরি�, যেৌন বযা মনস্তযার্বি� 
ক্রত বযা অন্যান্ ক্রত েকত পযাকি, েযাি মকধ্ এই ধিকনি �যাকজি 
হুমর�, জবিদরস্ত বযা স্যাধীনতযাি যস্চ্যাচযািী বঞ্চনযা, তযা জনসমু্কখ 
ঘরকত পযাকি বযা ব্রক্তগত জীবন ঘরকত পযাকি।»

দব্ুল ব্যঞ্তিরো িল তোরো েযািযা বয়স, রিঙ্গ, শযািীরি� বযা মযানরস�
অবস্যাি �যািকণ বযা সযামযারজ�, অথ্ননরত�, জযারতগত এবং/অথবযা 
সযাংসৃ্করত� পরিরস্রতি �যািকণ, তযাকদি স্ী�ৃত রবচযাি ব্বস্যাি 
সযামকন তযাকদি অরধ�যািগুরি সম্পণূর্ূকপ প্কয়যাগ �িযাক� রবকশষভযাকব 
�ঠিন বকি মকন �কি। রনক্যাক্ত রবষয়গুরি দব্ুিতযাক� গঠন �িকত 
পযাকি: বয়স, অক্মতযা, আরদবযাসী সম্প্রদযায় বযা সংখ্যািঘুকদি 
অন্তগত্, সরেংসতযাি রশ�যাি, অরভবযাসন এবং অভ্ন্তিীণ স্যানচু্রত, 
দযারিদ্্, রিঙ্গ এবং স্যাধীনতযাি বঞ্চনযা৷ প্রতটি যদকশ দব্ুি মযানকুষি 
রনরদ্ষ্ট সংজ্যা রনভ্ি �িকব তযাকদি রনরদ্ষ্ট দ্বরশকষ্ট্ি উপি, এমনর� 
তযাকদি সযামযারজ� বযা অথ্ননরত� উন্নয়কনি স্তকিি উপিও।
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২৫  UNODC (2013), Issue Paper: Abuse of a position of 
vulnerability and other “means” within the definition of 
trafficking in persons, at: https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_
of_a_Position_of_Vulnerability.pdf

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
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গ্ন্পরঞ্জ
ঞ্দ্তীয় অি্যোয়
ম্যোকনজোর ও টিম ঞ্লিোর ঞ্িসোকব পোথ্�্য বতরী 
�রো
1. ‘Secretary-General says Violence against Women never 

Acceptable, Never Excusable, Never Tolerable, as He 
Launches Global Campaign on Issue (2008). UN 
Press Release at: https://www.un.org/press/en/2008/
sgsm11437.doc.htm 

2. Domestic Abuse Strategy (2015-2020). The production 
of this document, and the contribution of resources to 
support the Strategy’s development and ongoing main-
tenance, is sponsored by the States of Guernsey Home 
Department. See:  https://www.gov.gg/CHttpHandler.
ashx?id=98929&p=0 

3. ‘A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to 
Justice Programming (UN Women, 2018), at: 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2018/5/a-practitioners-toolkit-on-womens-ac-
cess-to-justice-programming 

4. ‘Everyone’s business: Improving the police response 
to domestic abuse (Her Majesty’s Inspectorate of 
Constabulary and Fire & Rescue Services (now 
HMICFRS formally HCIM) (2014) at: https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/wp-content/up-
loads/2014/04/improving-the-police-response-to-do-
mestic-abuse.pdf 

5. ‘How to Design Projects to End Violence against 
Women and Girls a Step-by-Step Guide to Taking 
Action’ (UN Women, 2015), at: https://www2.
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