ধর্ম বা ববশ্বাস এবং বিঙ্গবিবিক অবধকারেে স্বাধীনতাাঃ
দবিণ ও দবিণ-পূ ব ম এবিয়াে জন্য চ্যারিঞ্জসর্ূ হ
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এই পলিলি িংক্ষেপলি হরে পাাঁচ্বি পলিলি িংক্ষেক্ষপে একবি যেবি ইউরোবপয়ান ইউবনয়ন দ্বাো অর্মাবয়ত দবিণপূবম এবিয়াাঃ আন্তধর্মীয়
সংিাপ এবং ধর্ম অর্বা ববশ্বারসে স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআে) প্রকরেে অংি বহরসরব ততবে কো হরয়রে। এসইএ-এআইআে
প্রকেবি এসইএ-এআইআে অংিীদােগণ, ববরিষকরে ইন্িােরেইর্ যেরিাস যদে অবদানসহ আেও যেসব প্রবতষ্ঠারনে সহরোবগতায়
বাস্তবাবয়ত হরয়রে তাো হি, দয যনিওয়াকম েে বেবিবজয়াস অযান্ড ট্র্যাবডিনাি পীসরর্কােস, বেন চ্াচ্ম এইড, সাবর্োরকারসস
নাগাপ্রদীপা োউরন্ডিন, ইসিাবর্ক বেবিে ওয়ার্ল্মওয়াইড, ওয়ার্ল্ম কনোরেন্স েে বেবিজয়নস েে পীস ইনকেরপারেিন, এবং ওয়ার্ল্ম
যেইর্স যডরিিপরর্ন্ি ডায়ািগ- োো এই নীবতর্ািাে সংবিপ্ত বববেণী প্রস্তুরত যনতৃস্থানীয় বেরিন।
এই প্রকািনাবি ইউরোবপয়ান ইউবনয়রনে আবর্মক সহরোবগতায় ততবে কো হরয়রে। বকন্তু এে ববষয়বস্তু সম্পূণমরূরপ ওয়াডম যেইর্স
যডরিিপরর্ন্ি ডায়ািগ এবং দয যনিওয়াকম েে বেবিবজয়াস অযান্ড ট্র্যাবডিনাি পীসরর্কােস এে বনজস্ব, এবং এর্ন নয় যে এবি
ইউরোবপয়ান ইউবনয়রনে র্তার্ত প্রবতেবিত করে।
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েখন বিঙ্গবিবিক সর্তা উন্নয়রনে এক অন্যতর্ গুরুত্বপূণম এবং পােস্পবেক সম্পকমেুক্ত ধােণা, র্ানবতাবাদী কােমক্রর্ চািাক্ষ া,
িাবন্তপ্রবতষ্ঠা কো, এবং ববরিদসর্ূরহে র্রধয যসতুবন্ধন ততবে কো খুব ববরিষ গুরুত্ব বহন করে- যে ববরিদসর্ূহ প্রায়িই নােী
আরদািনকে বা নােীরদে পক্ষে োো কর্া বরিন তারদেকে অন্যরদে যর্রক আিাদা করে যেরি। 1 প্রর্াগত িাবন্তপ্রবক্রয়া ও
কবর্উবনবি কােমক্ররর্ এই যসতুবন্ধন র্াোত্মকিারব অনুপবস্থত। ধর্মীয় পবেচ্য় যেখারন আরিাচ্য যসখারনও গিীে বযাবধান উপবস্থত,
এর্নবক যসইসব কবর্উবনবিরতও োো নােীরদে হরয় কর্া বরিন। র্ূিধাোে নােীবাদী আরদািন যর্রক যসইসব নােীরদে প্রায়ই
পাি কাবিরয় যদখা হয় োো ধর্মববশ্বাসী। বিঙ্গীয় অবধকারেে প্রবত সংরবদনিীি হক্ষে িাবন্তপ্রবতষ্ঠার কচষ্টা া েরা এবং FoRB এে
প্রচ্াে কােমক্ররর্ে অিাকব, নােী ও অন্যান্য লিঙ্গীে সংখযািঘু জনরগাষ্ঠীে জন্য ববদযর্ান িবতকে অবকাঠারর্াকে বা তাক্ষের প্রলত
আচরণক্ষে আরও াজুে েক্ষর কতাক্ষি যা পারস্পলরে িংঘাতক্ষে আরও বাড়াে। এই পবেবস্থবত যদি ও অঞ্চিরিরদ আিাদা, তাই
প্রাসবঙ্গক ববষরয় সতকমিারব র্রনারোগ যদওয়া অপবেহােম। সার্াবজক দ্বরদে কােণগুরিা যবাঝাে ও আরিাচ্নায় বনরয় আসাে যচ্ষ্টা
কেরত বগরয় সার্াবজক র্ূিযরবাধ এবং আইনগত কাঠারর্ারত (যের্ন পাবেবাবেক আইন) ধর্মীয় ঐবতরেে প্রকািরক খুব ববেিরিরেই
তবিরয় যদখা হয়, বকন্তু এগুরিা ধর্ম ও ববশ্বারসে স্বাধীনতাে যিরে উরেখরোগয বাধা ততবে করে ো নােী ও কন্যাবিশুরদে উপে
সোসবে ও বনবদমষ্টিারব প্রিাব যেরি। এগুরিা কীিারব বিন্ন বিন্ন প্রসরঙ্গ আিাদািারব কাজ করে তাে ববরেষণ কো অগ্রাবধকাে
পাওয়াে যোগযতা োরখ। সার্াবজক সংহবত, এবং আেও বড় পবেসরে িাবরি িাবন্তপূণম সর্াজ গঠরন, বিঙ্গীয় সর্তা এবং FoRB
উিয়ই বহুিারব পােস্পবেক সম্পকমেুক্ত। এই বযাপারে ববতরকমে অবকাি েরয়রে যে ধর্মীয় অনুিাসন েখন িাবন্ত প্রবতষ্ঠা বা দ্বদ
বনেসরনে যচ্ষ্টায় নােীে অংিগ্রহণরক সীবর্ত করে যতারি বকংবা নােীে প্রবত সবহংসতারক উরে যদয় তখন এে েরি যে সার্াবজক
দ্বরদে জন্ম যনয় তারক বিঙ্গীয় সর্তা এবং FoRB এে র্ধযকাে পােস্পবেক অববরেদয সম্পকমরক পবেষ্কােিারব উপিবিে র্াধযরর্
প্রিবর্ত কো সম্ভব এবং উবচ্ৎ। সার্াবজক িাবন্ত প্রবতষ্ঠা ও নােীরদে সর্অবধকাে বনবিরতে র্াধযরর্ যে সুপ্রবতবষ্ঠত সুববধাগুবি পাওয়া
োয়, নােীে প্রবত বহংসাত্মক কর্মকারেে ফক্ষি নােীে যসগুরিা পাওয়া বযাহত হয়।
ধর্ম বা ববশ্বারসে স্বাধীনতা (FoRB) এবং বিঙ্গীয় সর্তাে ধােণাগুবি বক পােস্পবেক সাংঘবষমক?
জাবতসংরঘে এবিবর্রনিন অে অি েের্স অে বডসবক্রবর্রনিন অযারগইনস্ট উইরর্ন (CEDAW) কনরিনিন আইনবসদ্ধ হওয়াে
পে যর্রক নােী অবধকাে এবং ধর্ম বা ববশ্বারসে স্বাধীনতাে (FoRB) অবধকারেে র্রধয উরেখরোগযিারব দ্বদ ততবে হরয়রে
জাবতসংরঘে বকেু সংস্থাে র্রধয এবং োষ্ট্রীয় পেমারয়ও। একবি বহুি প্রচ্বিত বচ্ন্তাে ববষয় হি ধরর্মে নারর্ প্রায়ই নােীরদে ও
সংখযািঘু জনরগাষ্ঠীে প্রবত তবষর্য কো হয়। FoRB যক সর্র্মন ও তবধতা যদওয়া CEDAW এে র্ূি প্রবতপারদযে সারর্
পেস্পেববরোধী বরি র্রন হরত পারে। বববিন্ন গরবষণা ও আইনপে এই পেস্পেববরোবধতা ও বববিন্ন যপ্রিাপরি সম্ভাবয পেস্পে
সাংঘবষমক ববষয়গুরিা বনরয় আরিাকপাত করে। যের্ন, ধর্ম দ্বাো প্রিাববত পাবেবাবেক ও তনবতক আইন, বপতৃতাবিকতা, সার্াবজক
ও সাংেৃবতক যজাে-জবেদবস্ত, এবং িেীরেে উপে োরষ্ট্রে োজননবতক হস্তরিপ নােী ও অন্যান্য বিঙ্গীয় সংখযািঘুরদে সম্পবিে
অবধকাে, যসবাপ্রাবপ্তে অবধকাে, এবং বনোপিাে র্ত যর্ৌবিক অবধকােগুরিারক িঙ্ঘন করে। ক্রর্ি বাড়রত র্াকা বববিন্ন গরবষণায়
স্বীকাে কো হরয়রে যে পবেবতমনিীি যপ্রিাপরি িাবন্ত ও বনোপিা সম্পবকমত সর্স্যাগুরিারত নােীরদে অংিগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূণম।
জাবতসংরঘে বনোপিা পবেষরদে ১৩২৫ নং বেজিুযিরনে অধীরন দযা উইরর্ন, পীস অযান্ড বসবকউবেবি নারর্ে যে আরিাচ্য ববষয়
বেি যসখারন,
“সংঘাত যর্াকারবিা ও বনেসরন, িাবন্ত-আরিাচ্নায়, িাবন্ত-প্রবতষ্ঠায়, িাবন্ত-েিায়, র্ানববক প্রবতবক্রয়ায়, এবং
সংঘাত-পেবতমী পুনাঃবনর্মারণ নােীরদে গুরুত্বপূণম িূবর্কাে কর্া সুবনবিত কো হরয়রে। একইসারর্ িাবন্ত ও বনোপিা সর্ুন্নত োখাে
যিরে সকি প্ররচ্ষ্টায় নােীরদে পুরোপুবে েুক্ত কো ও সর্ান অংিগ্রহণ বনবিত কোে গুরুত্ব বযাক্ত কো হরয়রে।” 2 এই বেজিুযিন
সংঘারতে েরি উদ্ভূত যেৌন সবহংসতা যর্রক নােী ও কন্যাবিশুরদে েিা কোে জন্য নােীবান্ধব কােমক্রর্ ততবে ও বাস্তবায়রনে
বযাপারে সরচ্তনতা বৃবদ্ধে জন্যও আরিাকপাত করে। FoRB এে অবধকােরক সবঠকিারব বুঝরত পােরি এিা পবেষ্কাে হরয় োয়
যে ধরর্মে নারর্ র্ানবাবধকাে িঙ্ঘরনে তবধতা এবি যদয় না। বিঙ্গীয় সর্তাে অবধকাে এবং ধর্ম বা ববশ্বারসে স্বাধীনতাে (FoRB)
অবধকারেে র্রধয পােস্পবেক বনিমেতা সম্পরকম বুঝরত হরি নীরচ্ে ববষয়গুরিা সাহােয কেরব বরি আিা কো োয়াঃ
এই সংবিপ্ত বববেণীে জন্য SEA-AIR প্রকে সম্পবকমত যেসব উদাহেণ ও তর্য বযাবহাে কো হরয়রে তা যেসব যদি ও অঞ্চিরক প্রবতবনবধত্ব করে
যসগুরিা হিাঃ দবিণ এবিয়া যর্রক বাংিারদি এবং শ্রীিংকা, এবং দবিণ-পূবম এবিয়া যর্রক র্াইিযান্ড এবং ইরদারনবিয়া।
2
“িযান্ডর্াকম বেজিুযিন অন উইরর্ন, পীস অযান্ড বসবকউবেবি (বসবকউবেবি কাউবন্সি বেজিুযিন ১৩২৫).” ২৫রি র্াচ্ম, ২০২১ এ যদখা হরয়রে।
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•

FoRB ধরর্মে নারর্ তবষর্য এবং র্ানবাবধকাে িঙ্ঘনরক সর্র্মন করে না। FoRB ইবতবাচ্ক ও যনবতবাচ্ক উিয়িারব
একজন বযবক্তে বা একবি যগাষ্ঠীে (যেৌনপবেচ্য়, বিঙ্গ, জাবত, জাবতসিা, এবং অন্যান্য সার্াবজক যশ্রণী বনববমরিরষ)
ধর্মববশ্বাস োখা, নতুন ধর্মগ্রহণ, ধর্ম পবেবতমন, এবং ধর্ম বা ববশ্বারসে প্রকাি ও পািরনে অবধকাে সংেিণ করে।
• FoRB নােী এবং যসক্সুয়াি অবেরয়রন্িিন অযান্ড যজন্ডাে আইরডবন্িবি (SOGI) সংখযািঘুরদে ধর্ম প্রকাি ও পািরনে
অবধকারেে পরি কর্া বরি এবং স্বীকৃবত যদয় “এর্নবক যসিা যগাাঁড়া ধর্মীয় যগাষ্ঠীে ববরুরদ্ধ যগরিও।” 3
• FoRB বনবদমষ্ট বিঙ্গবিবিক জনরগাষ্ঠীে প্রবত যকানেকরর্ে তবষর্য বা িবতকে আচ্েণ যের্ন নােীরদে জননাঙ্গরেদ,
বািযবববাহ, সম্মানেিারর্ম হতযা, অর্বা বিঙ্গরকবিক সবহংসতাে র্ত ববষয়গুরিারক সর্র্মন করে না বা অনুরর্াদন যদয়
না। 4
• FoRB ধর্মীয় সংখযািঘুরদে প্রবত োষ্ট্রীয় বা অ-োষ্ট্রীয় পেমারয় যকানও ধেরণে সবহংসতা এবং তবষর্যরক সর্র্মন যদয় না।
এই ববষয়বিে প্রবত যজাে যদওয়া দেকাে কােণ ধর্মীয় সংখযািঘুরদে প্রবত সবহংসতাে যিরে প্রায়িই ধষমন, যজােপূবমক
বনবমীজকেণ, যজােপূবমক ববরয়, অপহেণ, জবর্ দখি, ইতযাবদে র্ত বকেু স্পষ্ট নৃিংসতা জবড়ত র্ারক কন্যাবিশু, নােী,
বহজড়া জনরগাষ্ঠী, এবং অন্যান্য SOGI সংখযািঘুরদে ববরুরদ্ধ।
• FoRB ধরর্মে সারর্ জবড়ত অন্যান্য বিঙ্গবিবিক তবষর্যরকও সর্র্মন করে না যের্ন তবষর্যর্ূিক নীবতর্ািা ো নােীরদে
স্বত্বাবধকােরক অগ্রাে করে, ধর্মীয় প্রবতষ্ঠারন নােীরদে অসর্ অবস্থান, এবং বাধযতার্ূিক যপািাকনীবত।
• গরবষণায় যদখা যগরে যেসব যদরি ধর্মীয় স্বাধীনতা কর্, তাো বিঙ্গীয় সর্তাে সূচ্রকও খুব খাোপ অবস্থারন র্ারক।
অতএব, ধর্মীয় স্বাধীনতাে অবধকাে এবং বিঙ্গীয় সর্তাে অবধকাে পেস্পেববরোধী নয় বেং প্রায়িই এরক অরন্যে
পবেপূেক।
বিঙ্গীয় সর্তা একবি যর্ৌবিক র্ানবাবধকাে যেিা বনরয় সাসরিইরনবি যডরিিপরর্ন্ি যগািস (SDGs) এ যজাে যদওয়া
হরয়রে। SDG ৫ এে ৯বি িিযর্াো েরয়রে ো বিঙ্গীয় সর্তা অজমন ও নােীে ির্তায়রনে িিযর্াোরকই পুনবমযাক্ত করে।
এই িিযসর্ূরহে অন্তন্ত পাাঁচ্বিে সারর্ FoRB সোসবে প্রাসবঙ্গকাঃ
•
•
•
•
•

৫.১ সকি নােীে প্রবত সবমে সব ধেরণে তবষর্য ববরিাপ কো।
৫.২ গণ ও বযবক্তগত পেমারয় র্ানবপাচ্াে এবং যেৌন ও অন্যান্য বনপীড়নসহ নােীে প্রবত সব ধেরণে সবহংসতা বনর্ূমি
কো।
৫.৩ সকি িবতকে কােমক্রর্ যের্ন বািযবববাহ, যজােপূবমক বববাহ, নােী জননাঙ্গরেদ বনর্ূমি কো।
৫.৫ োজননবতক, অর্মননবতক, এবং জনজীবরনে সকি পেমারয়ে বসদ্ধান্ত গ্রহরণ নােীে পূণম ও কােমকে অংিগ্রহণ এবং
যনতৃত্বদারনে সর্ান সুরোগ বনবিত কো।
৫.গ সব পেমারয়ে সকি নােীে জন্য বিঙ্গীয় সর্তা ও ির্তায়ন প্রচ্িন কেরত ের্াের্ নীবতর্ািা ও প্ররয়াগরোগয আইন
প্রণয়ন ও িবক্তিািী কো।

এই আরিাচ্না যর্রক এবি স্পষ্ট যে বববিন্ন ধর্মীয় অনুিীিন ও FoRB এে প্ররয়াগসর্ূরহে বিন্ন বিন্ন উপাদানসর্ূরহে র্রধয যর্রক
োওয়া জি োড়ারনা প্ররয়াজন োরত করে তা এই দুই ধেরণে অবধকারেে র্রধয সর্ন্বয় স্থাপন করে এবং বদনরিরষ যর্ৌবিক
র্ানবাবধকােরক বনবিত করে। এই পিিূবর্কারক বপেরন যেরখ, ধর্ম-প্রিাববত যেসব তবষর্য ও র্ানবাবধকাে িঙ্ঘন োষ্ট্রীয় এবং অোষ্ট্রীয় পেমারয় ইরতার্রধয ববদযর্ান, যসগুরিারক বচ্বিত কো ও খবতরয় যদখাও খুব গুরুত্বপূণম কােণ এগুরিা FoRB অবধকাে এবং
বিঙ্গীয় সর্তাে অবধকাে উিয়রকই বযহত করে।

বপিােসন, এর্. যজ. (এন.বড.). প্ররর্াবিং বিডর্ অে বেবিবজয়ন অে বববিে অযান্ড ইকুয়াবিবি ইন দয কনরিক্সি অে দয সাসরিইরনবি যডরিিপরর্ন্ি
যগািসাঃ আ যোকাস অন অযাকরসস িু জাবস্টস, এডুরকিন অযান্ড যহির্। ১০৮।
4
“যস্টিস শুড নি ইউজ বেবিবজয়াস বববিেস িু জাবস্টোই উইরর্ন অযান্ড এিবজবববি+ োইিস িারয়ারিিনস – ইউএন এক্সপািম,” দয অবেস অে দয
হাই কবর্িনাে েে বহউর্যান োইিস, ২ো র্াচ্ম, ২০২০,
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25644&LangID=E
3
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বিঙ্গবিবিক তবষরর্যে ১০বি বৃহিে কেত্র
তববশ্বকিারব, গত করয়কেুরগ যদিগুরিা অগ্রসে হরয়রে যের্ন আেও যবিী যবিী যর্রয়রদে েুরি পাবঠরয়, বািযবববাহ কবর্রয়
এরন, আইনসিায় ও যনতৃত্ব প্রদারন নােীরদে প্রবতবনবধত্ব বৃবদ্ধ করে, আন্তজমাবতক আইন ও নীবতর্ািাে সারর্ সর্ন্বয় করে বিঙ্গীয়
সর্তাে সম্পরকম সরচ্তনতা সৃবষ্টে র্াধযরর্। দবিণ এবিয়ায় বািযবববারহে হাে ২০০০ সাি যর্রক প্রায় ৪০% করর্ এরসরে। 5
তরব এখনও অরনক চ্যারিঞ্জ েরয় যগরে যেগুরিাে জন্য অববিরে সহরোবগতার্ূিক ও সৃবষ্টিীি কােমক্রর্ দেকাে। তবষর্যর্ূিক
সার্াবজক েীবত এবং আইন যের্ন আখযার্ূিক প্রর্াগত আইন অরনক নােী ও বিঙ্গীয় সংখযািঘুরদে প্রাবন্তক যগাষ্ঠী বহরসরব
উপস্থাপন করে তারদে স্বত্বাবধকাে, ববরয়, বববাহববরেদ, উিোবধকােপ্রাবপ্ত, সম্পবিে অবধকাে ইতযাবদরত সর্ানাবধকাে বযাহত
করে। পুেসন্তান এবং কন্যাসন্তারনে জন্য সর্ান উিোবধকাে আইন যনই ৩৯বি যদরি। সাোববরশ্ব র্াে ১৩% নােীে বনজস্ব
র্াবিকানাধীন কৃবষজবর্ আরে। 6 এক বহরসরব যদখা োয় যে আনুর্াবনক ২.৫ বববিয়ন নােী এর্ন সব যদরি বাস করেন যেখারন
বিঙ্গীয় তবষর্যর্ূিক আইন েরয়রে। 7 প্রায়িই, এইসব আইন এবং সার্াবজক প্রর্া ধরর্মে বিবিরত ততবে হয় এবং ধর্মীয় আদািত
এবং/বা ধর্মীয় যনতাে দ্বাো অনুিাবসত হয়। বিঙ্গবিবিক সবহংসতা এবং নােীরদে জননাঙ্গরেদ প্রায়িই পুরুষতাবিক ধর্মীয় প্রর্াে
সারর্ সম্পবকমত। জাবতসংরঘে এক বহসাব র্রত ১৫ যর্রক ৪৯ বেে বয়সী নােীরদে প্রায় প্রবত পাাঁচ্জরন একজন ববগত ১২ র্াস
সর্রয়ে র্রধয তারদে সঙ্গীে দ্বাো িােীবেক বা যেৌন সবহংসতাে বিকাে হরয়রেন বরি জাবনরয়রেন। 8 এর্ন ৪৯বি যদি আরে
যেখারন নােীরদে এর্ন বনবদমষ্ট সবহংসতা যর্রক েিাে জন্য যকানও আইন যনই। COVID-19 র্হার্াবে এই অবস্থাে আেও
অবনবত ঘবিরয়রে কােণ বাধযতার্ূিক গৃহ-অবরোধ এবং অন্যান্য সীর্াবদ্ধকে জনস্বাস্থয পদরিরপে কােরণ নােীরদে সাহােযপ্রাবপ্তে
সুরোগ আেও সীবর্ত হরয়রে। েবদও তববশ্বকিারব বািযবববাহ ও নােী জননাঙ্গরেরদে প্রবণতা কর্বতে বদরক, বকন্তু তােপেও
এখনও এই সংখযা হতবাক কোে র্ত। সাম্প্রবতক পাওয়া তর্যানুোয়ী, প্রায় ৭৫০ বর্বিয়ন যর্রয় তারদে বয়স ১৮ হবাে আরগই
বািযবববারহে বিকাে হরয়রে এবং ৩০বি যদরি কর্পরি ২০০ বর্বিয়ন নােী ও কন্যাবিশুরক জননাঙ্গরেরদে র্ধয বদরয় যেরত
হরয়রে বরি জানা োয়। 9 নীরচ্ে বচ্েবি ১০বি পােস্পবেক সম্পকমেুক্ত কেত্রক্ষে বুঝরত সাহােয কেরব যেগুরিা তববশ্বকিারব সোসবে
বা পরোিিারব FoRB এে সারর্ সম্পবকমত।

ইউবনরসে। এবন্ডং চ্াইর্ল্ র্যারেজাঃ প্ররগ্রস অযান্ড প্ররস্পক্টস। ২০১৩।
https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
6
ইউএন যসরক্রিাবে-যজনারেি’স হাই-যিরিি পযারনি অন উইরর্ন’স ইরকানবর্ক এর্পাওয়ােরর্ন্ি। বিি যনা ওয়ান ববহাইন্ডাঃ আ কি িু অযাকিন েে
যজন্ডাে ইকুয়াবিবি অযান্ড উইরর্ন’স ইকনবর্ক এর্পাওয়ােরর্ন্ি। ২০১৬।
7
ইউএন উইরর্ন, ইকুয়াবিবি ইন ি েে উইরর্ন অযান্ড গািমস বাই ২০৩০। আ র্াবিরস্টকরহার্ল্াে স্ট্রারিবজ েে অযাকরসরিরেরিড অযাকিন, ২০১৯
8
ইউনাইরিড যনিনস সাসরিইরনবি যডরিিপরর্ন্ি। “যজন্ডাে ইকুয়াবিবি অযান্ড উইরর্ন’স এর্পাওয়ােরর্ন্ি।” ১৮ই জুন, ২০২১ এ যদখা হরয়রে।
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.
5
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পূরবমাক্ত

5

চিাচম্ি ৈাধা
প্রদান
লৈৈাম্ের
স্বাধীনতা

সম্মু খ ু দ্ধ

ধযমস্থ্াম্ন
লৈলধলনম্ষধ এৈং
প াশাক নীলত

লৈৈাে-লৈম্েম্দর
অলধকার

লিঙ্গীয় বৈষম্যের
ক্ষেত্রসমুহ
যানসম্মত লশক্ষা
ও স্বাস্থ্েসু লৈধার
সু ম্ াম্গর অিাৈ

নাগলরকত্ব এৈং
নাগলরক
অংশগ্রেণ

জলযর
যালিকানায় ৈাধা

অলিিাৈকম্ত্বর
অলধকার
সলেংসতা

বচ্ে ১ FoRB এে সারর্ সম্পবকমত বিঙ্গীয় তবষরর্যে পবেসেসর্ূহ
বিঙ্গবিবিক তবষরর্যে দবিণ/দবিণ-পূবম এবিয়াে অবিজ্ঞতা
দবিণ ও দবিণপূবম এবিয়াে যদিগুরিা বিঙ্গীয় সর্তাে যিরে বস্থবতিীি ও সাধােণববচ্ারে উরেখরোগয অগ্রগবত যদবখরয়রে। প্রায়
সবগুরিা যদি জাবতসংরঘে যজন্ডাে ইনইকুয়াবিবি ইনরডরক্স গত করয়ক দিক ধরে উন্নবত যদবখরয়রে। 10 বকন্তু তােপেও, বিঙ্গীয়
অসর্তা প্রায় সকি বয়সরশ্রণীে জন্য এখনও ববদযর্ান। সার্াবজক, সাংেৃবতক, ও ধর্মীয় প্রর্া, র্ূিযরবাধ, এবং কােমকে নীবতর্ািাে
অিাব প্রায়িই এরক অরন্যে সারর্ জি পাবকরয় উন্নয়নরক বাধাগ্রস্থ করে। বতমর্ান COVID-19 র্হার্াবে নােীে প্রবত সকি প্রকাে
তবষরর্যে পবেবস্থবতে অবনবত ঘবিরয়রে। যর্ৌবিক সার্াবজক সূচ্কগুরিা যের্ন স্বাস্থয, বিিা, এবং বনোপিা যদবখরয় যদয় যে যদিগুবি
বিঙ্গীয় অসর্তাে যিরে যকর্ন অবস্থারন আরে। এই অঞ্চরিে সকি যদরি যেরিরদে যর্রক যর্রয়রদে সংখযা কর্। ইরদারনবিয়া
এবং বেবিপাইনরস যর্রয়রদে যর্রক যেরিরদে সংখযা এক বর্বিয়রনে যচ্রয়ও যবিী। বয়স বপোবর্ড যর্রক আন্তজমাবতক র্ান যর্রক
উরেখরোগয পার্মকয ধো পরড়, েবদও তাে ববন্যাস ও ধাো যদিরিরদ বিন্ন বিন্ন। এে অন্যতর্ বকেু সোসবে কােণ হি জরন্মে
আরগই বিশুে বিঙ্গ বাোই কো, পাাঁচ্ বেরেে কর্ বয়সী কন্যা বিশুরদে উচ্চ র্ৃতুযহাে, এবং যদিান্তরেে ববন্যারস পার্মকয। 11
স্বাস্থযকিযারণে যিরে বিঙ্গরিরদ বনবদমষ্ট এবং উরেখরোগয প্রিাব েরয়রে। দাবেদ্র্য ও খাদয অবনিয়তাে যিরে নােী ও কন্যা বিশুো
সাধােণত পুরুরষে তুিনায় যবিী অনুপারত কষ্ট সে করেন। 12 বকরিােী যর্রয়ো একই বয়রসে বকরিােরদে তুিনায় যবিী
েক্তস্বেতায় যিারগ। দুবমি জননস্বাস্থযরসবা, যেৌনবিিা সম্পরকম সার্াবজক িযাবু, এবং জন্মবনয়িণ পদ্ধবতে অপ্রাপযতা যর্রয়রদেরক
অকাি-গিমধােরণে ঝুবাঁ করত োরখ। ইরদারনবিয়া, র্ািরয়বিয়া, এবং বেবিপাইনরস গিমপারতে বযাপারে কবঠন আইবন বববধবনরষধ
েরয়রে। র্ািরয়বিয়া ও বর্য়ানর্ারে অরনক নােীে বববারহািে ধষমন যর্রক যকানও সুেিা যনই। অপেবদরক যেরিো বিশুশ্রর্,
আঘাতপ্রাবপ্ত, এবং আত্মহতযাে ঝুবাঁ করত র্ারক। যবিীেিাগ দবিণ/দবিণপূবম এবিয়াে যদিগুবিরত এই ধাো ততবে হরয়রে সেকােগুরিাে
স্বাস্থয ও বিিাখারত স্বেবযরয়ে প্রবণতা যর্রক। উদাহেণস্বরূপ, ইরদারনবিয়া, বর্য়ানর্াে, এবং বেবিপাইনস স্বাস্থখারত তারদে

“যজন্ডাে ইনইকুয়াবিবি ইনরডক্স,” ইউনাইরিড যনিনস যডরিিপরর্ন্ি যপ্রাগ্রার্, (এন.বড.),
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
11
“যজন্ডাে কাউন্িসাঃ ইস্ট অযান্ড সাউর্ইস্ট এবিয়া,” ইউনাইরিড যনিনস ইন্িােন্যািনাি বচ্ররেন’স ইর্ােরজবন্স োন্ড, আগস্ট, ২০২০,
https://www.unicef.org/eap/reports/gender-counts-east-and-southeast-asia
12
বুক্ষেি এমএম, বুইট্রাক্ষ া লপ, কে িা লি লবএি, এি আি., কজন্োর লেফাক্ষরক্ষেি ই কপাভারলি এন্ে হাউিক্ষহাল্ড েক্ষপালজশ থ্রু েয িাইফ িাইক্ষেি.
২০১৮.
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6

বজবডবপে র্াে ১% প্রায় (যদিরিরদ ১-৩%) বযয় করে এবং বিিাখারত বজবডবপে র্াে ২-৪% এে কাোকাবে (যদিরিরদ ২-৭%)
বযয় করে র্ারক। 13
এই অঞ্চরি নােীে প্রবত সবহংসতাে বকেু স্বাতিয তববিষ্টয েরয়রে োে বকেু বকেু ধর্মীয় ঐবতে এবং প্রাবতষ্ঠাবনক অনুিাসরনে সারর্
সোসবে বা পরোিিারব জবড়ত। বািযবববাহ এবং দাম্পতযসঙ্গীে দ্বাো সংঘবিত সবহংসতাে বিকাে হন অরনক নােী ও কন্যা বিশু।
র্াইিযারন্ড ২০-২৪ বেে বয়সী তরুণীরদে প্রবত পাাঁচ্জরন একজরনেও যবিী তরুণীে ববরয় হরয়রে ১৮ বেে বয়স হবাে আরগই।
একইিারব, বর্য়ানর্ারে ২০% নােী তারদে দাম্পতযসঙ্গীে দ্বাো িােীবেক এবং/বা যেৌন সবহংসতাে সম্মুখীন হন। 14 বাংিারদরি
বববাবহত নােীরদে ৭০% এে যবিী যকানও না যকানওিারব অবর্াননাে বিকাে হরয়রেন তারদে দাম্পতযসঙ্গীে দ্বাো। 15 এই অঞ্চরিে
যর্রয়ো র্ানবপাচ্াে ও যেৌনপাচ্ারেে অবধকতে ঝুবাঁ করত আরে। এখারনে বাচ্চাো সাধােণত েুি ও বনরজে বাবড়রত করঠাে
অনুিাসরনে র্ধয বদরয় বড় হয়। পৃবর্বীে সবরচ্রয় যবিী র্ুসবির্ অধুযবষত যদি ইরদারনবিয়াে প্রায় অরধমক নােী (৬০ বর্বিয়ন)
জননাঙ্গরেদ বা খৎনাে (FGM/C) সম্মুখীন হন বরি ধােণা কো হয়। 16
বিঙ্গবিবিক তবষরর্যে এই আঞ্চবিক প্রবণতা এিাই প্রতীয়র্ান করে যে এইসব তবষরর্যে যিকড় সার্াবজক, সাংেৃবতক, আইনগত,
এবং োজননবতক কাঠারর্াে ও যপ্রিাপরিে অরনক গিীরে যপ্রাবর্ত এবং যদিরিরদ বিন্ন বিন্ন।
যদিবিবিক অবস্থাে পেমারিাচ্না
এে পরেে অংরি বনবমাবচ্ত বকেু যদরিে অবস্থা উপস্থাপন কো হরয়রে োরত করে যসখানকাে প্রায় প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ পাওয়া বিঙ্গবিবিক তবষরর্যে বচ্ে েুরি ওরঠ। এইসব তবষর্য পবেবাে ও পবেবারেে বাইরে ববদযর্ান আইরনে কাঠারর্া, বিঙ্গ-বিবিক অনুিাসন,
এবং সবহংসতাে র্াধযরর্ প্রকাি পায়। যদিগুরিাে বিঙ্গ-বিবিক বঞ্চনাে ধর্মীয় র্াো সম্পরকম েতিুকু তর্য পাওয়া যগরে তা এই
অংরি সংরিরপ তুরি ধো হরয়রে। যবিীেিাগ যদরিই নাগবেক আইন যবি প্রগবতিীি এবং সর্তাবাদী হরিও বববাহ, বববাহববরেদ, উিোবধকাে, এবং পাবেবাবেক সর্স্যায় ধর্মীয় বা ঐবতেগত আইন যর্রন চ্িা হয়। যেরহতু বববাহ, উিোবধকাে, এবং
বনোপিা এই প্রধান বতন ববষরয় বিঙ্গীয় তবষর্য প্রায়িই যদখা োয় এবং এগুরিাে সারর্ ধর্মববশ্বারসে সম্পকম আরে, এই সর্স্যাগুরিা
প্রবত যবিী যজাে যদওয়া হরয়রে নীরচ্ে যদিগুরিাে ঘিনা পেমারিাচ্নায়।
বাংিারদিাঃ
বাংিারদি CEDAW এে প্রবত তাে সর্র্মনজ্ঞাপন করেরে তরব অনুরেদ ২ ( নােীরদে প্রবত তবষর্য বনেসরন নীবতর্ািা গ্রহণ)
এবং অনুরেদ ১৬/১ (বববাহ) এে অবধকাে সংেিণ করে। এে দ্বাো এিাই প্রবতেবিত হয় যে এই দুই ববষরয় ধর্মীয় আইন প্রাধান্য
পায়। 17 র্ুসবির্ বববারহে যিরে উিয় পরিে সম্মবত এবং বনবন্ধরনে প্ররয়াজন হয়। েবদও পবেবারেে বঠক কো ববরয়ে যিরে
যর্রয়রদেরক যজাে-জবেদবস্ত কো হেহারর্িাই ঘরি র্ারক। পুরুরষে যিরে বহুবববাহ স্বীকৃত িতমসারপরি (সরবমাচ্চ চ্াে স্ত্রী, স্ত্রীরদে
প্রবত সর্ান আচ্েণ, এবং স্থানীয় প্রিাসরনে অনুরর্াদন), তরব নােীরদে যিরে তা কখরনাই স্বীকৃত নয়।
বহন্দু ববরয়ে যিরে প্রায় সর্য়ই বনবন্ধন কো হয় না এবং প্রবতজ্ঞাবন্ধ ধর্মীয় সংোে বহরসরব যদখা হয়। েবদও সেকাে বহন্দু বববাহ
বনবন্ধন আইন ২০১২ পাি করেরে, ২০১৩ সারিে একবি সংেুবক্তরত বনবন্ধরনে ববষয়িারক উিয়পরিে বনজস্ব ববরবচ্নাে উপে

“যজন্ডাে কাউন্িস।”
পূরবমাক্ত
15
“িারয়ািন্স অযারগইন্সি উইরর্ন অযান্ড গািমস ইন বাংিারদিাঃ বযাবেয়ােস িু বিগযাি বেরকাসম অযান্ড সারপািম,” বহউর্যান োইিস ওয়াচ্, ২৯রি অরক্টাবে,
২০২০, https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girlsbangladesh-barriers
16
“স্টাবডাঃ ইরদারনবিয়ানস এর্রেস এেবজএর্ অযাজ বেবিবজয়াস, ট্র্যাবডিনাি প্রযাকবিস । িরয়স অে আরর্বেকা – ইংবিি।” ২৯রি র্াচ্ম, ২০২১ এ
যদখা হরয়রে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditionalpractice
17
“বাংিারদি যজন্ডাে ইনরডক্স,” অেগাবনরজিন েে ইকনবর্ক যকা-অপারেিন অযান্ড যডরিিপরর্ন্ি, (এন.বড.),
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/BD.pdf
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যেরড় যদওয়া হয়। 18 একবি বনবন্ধন বযাবস্থা োড়া বািযবববাহ কীিারব প্রবতরোধ কো হরব যস বযাপারে যকানও নীবতগত কর্মপদ্ধবতও
যনই। বহন্দু নােীো তারদে বববাহ যর্রক বাস্তব যকানও সুববধা পান না। একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী গ্রহণ কেরত পােরবন যস বযাপারে
যকানও বববধবনরষধ যনই, তরব যর্রয়রদে একাবধক স্বার্ী র্াকা বনবষদ্ধ। বববাহববরেদ সাধােণত বহন্দু প্রর্াগত আইরন স্বীকৃত নয়।
তরব ১৯৪৬ সারিে বহন্দু র্যাবেড উইরর্ন’স োইি িু যসপারেি যেবসরডন্স আইন অনুোয়ী বহন্দু নােীগণ আদািরতে আরদি বনরয়
স্বার্ীে যর্রক আিাদা হরয় বসবারসে বসদ্ধান্ত বনরত পারেন। ববধবা বববারহে অনুর্বত আরে তরব একজন বববাহ তাে র্ৃত স্বার্ীে
সম্পবিে সকি অবধকাে হাোন েবদ বতবন পুনববমবাহ করেন। ১৮৭২ সারিে বিস্টান বববাহ আইন অনুোয়ী বববাহ বনবন্ধন প্ররয়াজনীয়
এবং বহুবববাহ অনুরর্াবদত না। তরব ১৮৬৯ সারিে বববাহববরেদ আইন পুরুষরদেরক নােীরদে যর্রক যবিী সুববধা বদরয় র্ারক। 19
বাংিারদরিে যবৌদ্ধরদে বববাহ আইন সম্পরকম খুব কর্ তর্যই পাওয়া োয়; বববাহ বনবন্ধরনে যকানও প্ররয়াজনীয়তা যনই। 20
বাংিারদরি বািযবববারহে হাে সাো পৃবর্বীে র্রধয অন্যতর্ যবিী। সেকাে ২০১৭ সারি বািযবববাহ বনয়িণ আইন পাি করেরে
যেখারন “ববরিষ অবস্থায়” অর্বা “বকরিােীে অবধকতে র্ঙ্গরিে জন্য” যর্রয়রদে ১৮ বেরেে নীরচ্ ববরয়ে অনুরর্াদন যদওয়া
হরয়রে, েবদও যসই ববরিষ অবস্থা যে কী হরত পারে যসই সম্পরকম যকানও সুবনবদমষ্ট বযাখযা যদওয়া হয়বন। 21
র্ুসবির্ ও বহন্দু উিয় ধর্মীয় আইরনই বয়াঃসবন্ধে পেপেই যর্রয়রদে ববরয় যদওয়াে অনুরর্াদন যদওয়া হরয়রে। বিস্টান বববাহ
আইরন যর্রয়রদে ববরয়ে জন্য আইনবসদ্ধ বয়স ১৮ এবং যেরিরদে ২১ কো হরিও এর্ন ববধান োখা হরয়রে যে বপতার্াতাে সম্মবত
র্াকরি সন্তারনে আইনগত ববরয়ে বয়স আেও কর্ারনা োরব। 22 যেৌতুক এবং যেৌতুরকে জন্য নােীরক অতযাচ্াে ধর্মবনববমরিরষ
বাংিারদরি বযাপকিারব প্রচ্বিত। উিোবধকাে আইনগুরিাও বাংিারদরি ধর্ম দ্বাো বনয়বিত এবং নােীে প্রবত তবষর্যর্ূিক।
বাংিারদরি নােীে প্রবত সবহংসতা, যের্ন খুন, র্ােরধাে, এবসড সিাস, গণধষমন, এবং অন্যান্য িােীবেক ও র্ানবসক অতযাচ্াে প্রায়
বনতযননবর্বিক। এক প্রবতরবদরন যদখা োয় ২০২০ এে প্রর্র্ নয় র্ারস ২৩৫ জন নােী খুন হরয়রেন তারদে স্বার্ী বা স্বার্ীে
পবেবারেে দ্বাো। 23 ২০০১-২০১৯ সাি বহসাব কেরি এই সংখযা বগরয় দাাঁড়ায় ৩৩০০। তরব এিা সহরজই যবাঝা োয় যে “এ
ধেরণে প্রকৃত ঘিনাে একিা িগ্াংির্ােই” অবেবসয়াবি বেরপািম কো হয়। 24 ধর্মীয় ও জাবতস্বিাগত সংখযািঘু যগাষ্ঠীে নােীরদে
প্রবত সবহংসতাে র্াোও অরনক উাঁচ্ুরত কােণ তারদে অবস্থান যেন “বদ্বগুণ অবদর্বনত” 25
শ্রীিংকাাঃ
“বহন্দু র্যারেজ যেবজরস্ট্রিন অযাক্টাঃ আ প্ররিকবিি বির্ল্ েে উইরর্ন,” ঢাকা বট্র্ববউন, ১িা যেব্রুয়াবে, ২০২০,
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/02/01/hindu-marriage-registration-act-a-protective-shieldfor-women
19
বিস্টান আইন অনুোয়ী নােী ও পুরুষ বববাহববরেরদে যিরে সর্ান অবধকাে প্রাপ্ত হন না। ১৮৬৯ সারিে বডরিাসম অযাক্ট অনুসারে, “পুরুষ
বববাহববরেরদে উরদযাগ বনরত পােরবন এই অবিরোগ করে যে তাে স্ত্রী পেকীয়ায় বিপ্ত। অপেপরি, নােী েবদ একই অবিরোরগ বববাহববরেদ কেরত চ্ান
যসরিরে তারক অবশ্যই তাে স্বার্ীে পেকীয়া প্রর্াণ করে যদখারত হরব। এোড়া এই আইরনে অধীরন আেও একবি বাড়বত আইন যোগ কো হরয়রে
অজাচ্াে, বদ্বপবিক পেকীয়া, পায়ুকার্, এবং পশুকার্ সম্পরকম। (বডরিাসম অযাক্ট, যসকিন ১০)। সুোঃ “বাংিারদি যজন্ডাে ইনরডক্স।”
20
“র্ডমানাইবজং র্যারেজ যেবজরস্ট্রিন ি ইন বাংিারদি,” ইন্িােন্যািনাি জানমাি অে বেবজক্স অযান্ড যসাশ্যাি সারয়ন্স ৩, সংখযা ৭ (২০১৩)।
https://www.researchgate.net/publication/272409369_MODERNIZING_MARRIAGE_REGISTRATION_LAW_IN_B
ANGLADESH
21
“বাংিারদি যিািস েে চ্াইর্ল্ বেরস্ট্রইন্ি অযাক্ট – গািমস নি োইডস বাংিারদি বেঅযাাক্টস,” গািমস নি োইডস, ১িা র্াচ্ম, ২০১৭,
https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-restraint-act-girls-not-brides-bangladeshreacts/
22
“বাংিারদি যজন্ডাে ইনরডক্স।”
23
“িারয়ারিন্স অযারগইন্সি উইরর্ন”
24
পূরবমাক্ত
25
“বেরপািম অে দয যস্পিাি েযারপািমাে অন িায়রিন্স অযাারগইন্সি উইরর্ন, ইিস করজস অযান্ড কনবসকরয়রন্সস, অন হাে বর্িন িু বাংিারদি,” দয
অবেস অে দয হাই কবর্িনাে েে বহউর্যান োইিস, (২০-২৯ যর্, ২০১৩), এ/এইচ্আেবস/২৬/৩৮/এবববড.২
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF8JTM
ptTuAhVZFFkFHW2EA8sQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FH
RC%2FRegularSessions%2FSession26%2FDocuments%2FA-HRC-26-38dd2_ar.doc&usg=AOvVaw3ZKLZEm0WuRMQcTDlnXa8c
18
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শ্রীিংকাে বববারহে আইনগণ পবেকাঠারর্া ১৯০৮ সারিে র্যারেজ যেবজরস্ট্রিন অেবডন্যান্স বা সাধােণ আইন এবং বতনবি পৃর্ক
বযাবক্তগত আইন ের্া- র্ুসবির্ র্যারেজ অযান্ড বডরিাসম অযাক্ট (শ্রীিংকান র্ুসবির্রদে জন্য), কাবন্ডয়ান র্যারেজ অযান্ড বডরিাসম
অযাক্ট (কাবন্ডয়ান বসংহবিজরদে জন্য), এবং যর্স্বািাবর্ আইন (তাবর্িরদে জন্য) দ্বাো বনধমাবেত। 26 কাবন্ডয়ান েীবত অনুসারে বববাহ
বনবন্ধন বাধযতার্ূিক তরব সাধােণ ও র্ুসবির্ আইরন বনবন্ধনরক ঐবেক োখা হরয়রে। 27
শ্রীিংকাে প্রায় ২ বর্বিয়ন র্ুসবির্ (জনসংখযাে প্রায় ১০%) র্ুসবির্ প্রর্াগত আইরনে আয়িাধীন যেবি পূরবম র্ুসবির্ র্যারেজ অযান্ড
বডরিাসম অযাক্ট (MMDA) ১৯৫১ নারর্ পবেবচ্ত বেি। MMDA এে যবি বকেু অংরি তবষর্যর্ূিক আইন োখা হরয়রে, “নােীরদে
উপে োে প্রিাব িয়াবহ।” 28 দয র্ুসবির্ পারসমানাি ি বেের্ম অযাকিান গ্রুপ (MPLRAG) োো র্ুসবির্ নােীরদে র্ানবাবধকারেে
পরি কর্া বরিন, আইনজীবী, গরবষক, এবং যিখকগণ বনরনাক্ত তবষর্যর্ূিক অনুিাসনসর্ূহ নবর্িুক্ত করেরেন যেগুরিা MMDA
যত ববদযর্ান এবং বিঙ্গীয় সর্তারক সীবর্ত করে যদয়াঃ 29
• আইনগতিারব বািযবববাহরক তবধতা যদওয়া কােণ এই আইরন র্ুসবির্রদে ববরয়ে জন্য নূযনতর্ বয়স ১৮ বেে বহরসরব
বিা হয়বন যকার্াও ( একজন কাজী এর্নবক ১২ বেরেে কর্ বয়সী বিশুরকও ববরয় বদরয় বদরত পারেন)।
• ববরয়ে পােীে কাে যর্রক সম্মবত আদারয়ে যকানও আববশ্যক (এবং বিবখত) বাধযবাধকতা যনই।
• নােী ও পুরুরষে বডরিারসমে যিরে আিাদা আিাদা িতম।
• শুধুর্াে স্বার্ীরক যদওয়া হরয়রে যকানও কােণ োড়াই একতেো বডরিারসমে অবধকাে।
• স্ত্রীে জন্য বডরিাসম প্রবক্রয়া সর্য়সারপি। এরিরে ের্াের্ কােণ ও তাে প্রর্াণ হাবজে কেরত হয় সািীসাবুদ ও শুনাবনে
র্াধযরর্।
• স্ত্রী ও সন্তারনে িেণরপাষরণে ববধান কাজীে ইোখুিীর্ত আরোবপত।
• আরগে স্ত্রী বা স্ত্রীরদে সম্মবতে প্ররয়াজন োড়াই বা িববষ্যৎ স্ত্রীে অজ্ঞাতসারে বহুবববাহ ও বহুগাবর্তাে প্রচ্িন।
• নােী যোগযতাসম্পন্ন হরিও বববাহ বনবন্ধক, কাজী, বা কাজীে যবারডমে সদস্য হওয়াে যকানও অনুর্বত যনই। কাজীে
পদবি সেকাবে অর্মায়রন জনগরণে িযারক্সে িাকায় বনরয়াগ কো হয় অর্চ্ এই পদবিে যিরে নােীরক বঞ্চনা কো হয়
শুধুর্াে তাে বিঙ্গীয় পবেচ্রয়ে কােরণ। অনুরেদ ১৬(১) এে কােরণ এই তবষর্যরক “তবধতা” যদওয়া হরয়রে।
• কাজী হওয়াে জন্য যকানও আববশ্যক যোগযতাসম্পন্ন হওয়াে দেকাে হয় না, কাজীরদে জন্য যকানও বাধযতার্ূিক যট্র্বনং
এে বযাবস্থাও যনই।
বতমর্ারন শ্রীিংকায় MMDA এে একবি সংরিাধনী আনাে প্রবক্রয়া শুরু হরয়রে যেখারন ববরয়ে নূযনতর্ বয়স ১৮, ববরয়ে পােীে
বনরয়ে ববরয়ে সম্মবতপরে স্বািরেে সুরোগ, এবং নােীে কাজী হবাে বযবস্থা োখা হরয়রে। 30
েবদও MMDA েরর্ষ্ট সর্ারিাচ্নাে সম্মুখীন হরয়রে এবং বতমর্ারন একিা পবেবতমন আসরত োরে, এিা র্রন োখা দেকাে যে
কাবন্ডয়ান আইরনও বনবদমষ্ট যপ্রিাপরি অপ্রাপ্তবয়ে বববারহে অনুরর্াদন যদওয়া হরয়রে। অপ্রাপ্তবয়রস বর্িনরক তবধতা যদওয়া হয়
“েবদ উিয়পিই ১৮ বেে বয়স পূণম হওয়াে পে অন্তত এক বেে একরে বসবাস করে, অর্বা েবদ এই বর্িরনে েরি যকানও
সন্তান জন্ম যনয়।” 31 সাধােণ বববাহ বনবন্ধন অধযারদিও বািযবববারহে যিরে “পেস্পেববরোধী ববধান” যদয়। আবিমরকি ১৫ েখন
একবদরক ১৮ বেরেে নীরচ্ ববরয়রক স্বীকৃবত যদয় না, অন্যবদরক আবিমরকি ২২ এ এই ববষয়বিরক বাবা-র্াে সম্মবতে উপে যেরড়
যদওয়া হরয়রে। 32
26

“শ্রীিংকা যজন্ডাে ইনরডক্স,” অেগাবনরজিন েে ইকনবর্ক যকা-অপারেিন অযান্ড যডরিিপরর্ন্ি, (n.d.),
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/LK.pdf
27
পূরবমাক্ত
28
“বক্রবিকযাি ইসুযস অযান্ড যকারিনস িু বব যেইজড উইর্ দয শ্রীিংকান গিনমরর্ন্ি অযাি CEDAW কনস্ট্রাকবিি ডায়ািগ,” উইরর্ন’স অযাকিন
যনিওয়াকম, জুিাই ২০১৬,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_24266_E.pdf
29
“বসনহািা – FAQs অন আবিমরকি ১৬(১),” র্ুসবির্ পারসমানাি বেের্ম অযাকিান গ্রুপ, (n.d.), https://mplreforms.com/article-16/
30
“শ্রীিংকা- র্ুসবির্ র্যারেজ অযান্ড বডরিাসম অযাক্ট িু বব অযাারর্রন্ডড,” দয বর্ডি ইস্ট নর্ম আবিকা বেনানবিয়াি যনিওয়াকম, ইনক., জানুয়াবে ০৬,
২০২১, https://menafn.com/1101395507/Sri-Lanka-Muslim-Marriage-and-Divorce-Act-to-be-amended
31
“শ্রীিংকা যজন্ডাে ইনরডক্স।”
32
পূরবমাক্ত
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দবিণ এবিয়াে যদিগুবিে র্রধয শ্রীিংকাে বািযবববারহে হাে অন্যতর্ কর্। এক বহসারব যদখা োয় প্রায় ১০% যর্রয় ১৮ বেে
বয়স হবাে আরগ ববরয় করে বা বর্বিত হয় এবং র্াে ১% ১৫ বেে বয়স হবাে আরগ। 33 অবশ্য, বকেু িুদ্র্ িুদ্র্ বববেন্ন অঞ্চরি
বািযবববারহে হাে বৃবদ্ধ পারে ববরিষত অনুন্নত, েুদ্ধগ্রস্থ, এবং িূপ্রকৃবতগতিারব শুষ্ক ও অনুবমে অঞ্চিগুবিরত। 34
তবষর্যর্ূিক বববাহববরেদ আইন নােীরদে বনপীড়নর্ূিক ববরয় যর্রক যবে হরয় আসারক কবঠন করে যতারি। MMDA পুরুষরক
তাে ইোনুোয়ী তািাক প্রবক্রয়াে র্াধযরর্ বববাহববরেরদে অনুর্বত যদয়; অন্যবদরক নােীরক বববাহববরেরদে জন্য কাজীে আদািরত
যেরত হয় এবং স্বার্ীে “যদাষ” প্রর্াণ কেরত হয়। এই যদারষে ববচ্াে কেরবন একজন পুরুষ কাজী তাে বনজস্ব ববচ্ােবুবদ্ধ বদরয়।
কাবন্ডয়ান আইরন বববাহববরেরদে জন্য নােীরক েরর্ষ্ট কােণ (যের্ন পেকীয়া এবং স্পষ্ট নৃিংসতা) প্রর্াণ কেরত হয়। শ্রীিংকাে
উিোবধকাে আইনও বযবক্ত/পাবেবাবেক আইন দ্বাো বনধমাবেত হয় যেবি ধর্ম ও জাবতস্বিাে বিবিরত বিন্ন বিন্ন হয়। ১৯৩৮ সারিে
কাবন্ডয়ান ি বডরেয়ারেিন অযান্ড অযারর্ন্ডরর্ন্ি নােী ও পুরুষরক অস্থাবে সম্পবিে যিরে সর্ান অবধকাে বদরয়রে, তরব স্থাবে
সম্পবিে যিরে নােীো সর্ান উিোবধকােী হরত পারেন না। ১৯৩১ সারিে র্ুসবির্ ইনরিরস্টি সাকরসিন অযাক্ট অনুোয়ী র্ৃত
বযবক্তে সারর্ একই সম্পরকমে যর্রয় উিোবধকােী যেরি উিোবধকােীে যর্রক কর্ সম্পবিে অংি যপরয় র্ারকন। একজন ববধবা
একজন ববপিীক পুরুরষে তুিনায় অরধমক সম্পবি যপরয় র্ারকন। 35
নােীে প্রবত সবহংসতা শ্রীিংকাে বকেু অঞ্চরি ববস্তৃত এবং প্রায়িই কর্ বেরপািম কো হয়। 36 ২০০৯ সারি গৃহেুদ্ধ যিষ হবাে পে
যর্রক উিে ও পূবমবদরকে অঞ্চিগুবিরত যসনাবাবহনীে অবস্থান প্রধানত তাবর্ি নােীরদে প্রবত িাঞ্ছনা বৃবদ্ধ করেরে। 37 শ্রীিংকাে
GBV প্রবতরবদরন বিা হরয়রে, “পবেবারেে নােী অবধকতমা, েুরদ্ধ ববধবা, প্রাক্তন যোদ্ধা, র্ানবাবধকােকর্মী, এবং যেসব নােী
গৃহেুরদ্ধে পে সতয ও জবাববদবহতা খুাঁজরত োয় তাো ববরিষিারব সবহংসতা (যের্ন ধষমণ, অপহেণ, বনেমাতন, কর্মরিরে যেৌনবনগ্রহ,
যেৌনদাসত্ব) এবং পুবিি ও বর্বিিাবেে দ্বাো বাবড়ঘে আক্রর্রণে ঝুবাঁ করত েরয়রেন।” 38 দয বপ্ররিনিন অে যিেবেজর্ অযাক্ট পুবিি
ও বর্বিিাবেরক যে কােও িেীরে তোবি চ্ািারনাে অনুর্বত বদরয়রে যকানও ের্াের্ কােণ বা পূবমানুর্বত োড়াই। দবিণ এবিয়াে
অন্যান্য যদিগুবিে র্তই শ্রীিংকাে বিঙ্গবিবিক সবহংসতাে বিকাে োো তারদে জন্য সুববচ্াে পাওয়াে সুরোগ সীবর্ত। এোড়া
তদরন্ত অতযন্ত ধীেগবত, খুবই কর্ যদাষী সাবযারস্তে হাে, এবং অনুর্ানবনিমে ইোনুোয়ী েিােি ইতযাবদ তারদেরক সে করে যেরত
হয়। যর্রয়রদে জননাঙ্গরেদ কোে প্রচ্িন আরে দাউবদ যবাহো সম্প্রদারয়ে র্রধয এবং এিারক র্ার্ারনাে জন্য যকানও ধেরণে
আইন যনই। 39

বর্য়ানর্াোঃ
বর্য়ানর্াে বববাহ সম্পবকমত আইরনে জন্য অরনকগুবি আইনগত কাঠারর্ারক একবেত করেরে যের্ন “প্রর্াগত, ধর্মীয়, এবং বসবিি
আইন োে র্রধয আরে বুবদ্ধস্ট উইরর্ন’স যস্পিাি র্যারেজ অযান্ড সাকরসিন অযাক্ট ১৯৫৪, দয ইসিাবর্ক র্যারেজ অযাক্ট, দয
বক্রবিয়ান র্যারেজ অযাক্ট, এবং দয বহন্দু কারস্টার্াবে ি।” 40 এই বববাহ আইনগুরিা বিঙ্গীয় সর্তারক বযহত করে বকনা এবং কেরি
কীিারব করে যস বযাপারে তর্য ও উপারিে েরর্ষ্ট ঘািবত েরয়রে প্ররদিরিরদ এই আইনগুবি উরেখরোগযিারব পবেববতমত হয়।
তরব এই আইনগুবিে বকেু তববিষ্টয বিপ্ররয়ারগ ববরয় যদওয়া ও বহুবববাহরক বনবষদ্ধ করেরে। বর্য়ানর্ারেে প্রর্াগত আইরন নােীরদে
33

“শ্রীিংকা,” গািমস নি োইডস, (n.d.), https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/sri-lanka/
শ্রীিংকা যজন্ডাে ইনরডক্স।”
35
“যজন্ডাে অযান্ড িযান্ড োইিস যডিারবসাঃ শ্রীিংকা,” েুড অযান্ড এবগ্রকািচ্াোি অগমানাইরজিন অে দয ইউনাইরিড যনিনস, (n.d.),
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/national-legalframework/inheritance-legal-mechanisms/en/?country_iso3=LKA
36
“শ্রীিংকা শ্যারডা বেরপািম,” দয উইরর্ন অযান্ড বর্বডয়া কারিবক্টি, জানুয়াবে ২০১৭,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_26306_E.pdf
37
“যসক্সুয়াি িারয়ারিন্স ইন শ্রীিংকা,” ইউরোবপয়ান যসন্িাে েে কন্সবিবিউিনাি অযান্ড বহউর্যান োইিস, (n.d.),
https://www.ecchr.eu/en/case/sexual-violence-in-sri-lanka/
38
“শ্রীিংকা শ্যারডা বেরপািম।”
39
“শ্রীিংকা,” অবকমড প্ররজক্ট, (n.d.), https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/sri-lanka/
40
“বর্য়ানর্াে যজন্ডাে ইনরডক্স,” অেগাবনরজিন েে ইকনবর্ক যকা-অপারেিন অযান্ড যডরিিপরর্ন্ি, (n.d.),
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf
34
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ববরয়ে জন্য আইনসম্মত বয়স বহরসরব ২০ বেে বিা হরিও এবি ধর্মীয় ঐবতরেে বিবিরত পবেববতমত হয়। যবৌদ্ধ যেরি ও যর্রয়ো
বাবা-র্াে অনুর্বতসারপরি ১৪ বেে বয়রস ববরয় কেরত পারে। 41 বর্য়ানর্ারে নােী ও পুরুরষে সর্ান অবধকাে আরে বববাহ ববরেরদ
এবং উিোবধকারে তরব এই প্রচ্িন ধর্মীয় পাবেবাবেক আইন দ্বাো পবেববতমত হয়। তবষরর্যে প্রকৃত ধেণ আসরি প্রায় পুরোিাই
অজানা।
বর্য়ানর্ারেে র্ত সংঘাত-প্রিাববত যপ্রিাপরি যেৌন ও বিঙ্গবিবিক সবহংসতা (SGBT) প্রায় সবসর্য়ই “নীেব ও যগাপন” যর্রক
োয়। 42 এে েরি যবিীেিাগ SGBV এে ঘিনাগুরিা অরগাচ্রেই যর্রক োয় ববরিষত েখন যর্রক বর্য়ানর্ারে সার্বেক িাসন
শুরু হরয়রে। তরব যোবহঙ্গা জনরগাষ্ঠীে উপে বর্য়ানর্ারেে োষ্ট্রসর্বর্মত সবহংসতা ববশ্ব প্রচ্াের্াধযরর্ে নজে কাড়রত সির্ হরয়বেি,
ববরিষত ২০১৭-১৮ সারিে বদরক।
বহউর্যান োইিস ওয়ারচ্ে প্রবতরবদরন প্রকাি যপরয়রে যে বর্য়ানর্ারেে বনোপিাবাবহনী কতৃমক সংঘবিত নােীে প্রবত নৃিংসতা, ধষমণ,
এবং যেৌন বনগ্রহ শুধুর্াে গ্রার্গুবিরত র্ূি আক্রর্রণে সর্য়ই হয়বন বেং এইসব আক্রর্রণে করয়ক সপ্তাহ আরগ যর্রকই চ্রি
এরসরে, অরনকসর্য় উপেুমপবে িাঞ্ছনাে পে। 43
র্াইিযান্ডাঃ
দয বসবিি অযান্ড কর্াবিময়াি যকাড অে ১৯২৫ দ্বাো র্াইিযারন্ডে বববাহ, পাবেবাবেক ববষয়সর্ূহ, এবং উিোবধকাে আইন বনয়বিত
হয়। ববরয় কোে যিরে নােী ও পুরুরষে একই ধেরণে অবধকাে েরয়রে, তরব ববধবা নােীরক ৩১০ বদন অরপিা কেরত হয়
আবাে ববরয় কোে জন্য যেখারন ববপিীক পুরুষরক যতর্ন যকানও অরপিা কেরত হয় না। ববরয়ে জন্য আইনসম্মত বয়স নােী
পুরুষ উিয়রিরেই ১৭ বেে, তরব বাবা-র্াে অনুর্বতসারপরি অপ্রাপ্তবয়ে ববরয়েও অনুর্বত যদওয়া হয় অসংজ্ঞাবয়ত “ববরিষ”
পবেবস্থবতরত। 44 র্ুসবির্রদে র্রধয এখনও বািযবববারহে প্রচ্িন আরে যবিীেিাগ দবিরণে প্ররদিগুবিরত যেখারন ইসিাবর্ আইন
যর্রন চ্িা হয়। তরব ২০১৮ সাি যর্রক র্াইিযারন্ড ইসিারর্ে পর্বনরদমিক কাউবন্সি বনয়র্ করেরে যে ১৭ বেরেে নীরচ্
যেরিরর্রয়রদে ববরয়ে যিরে একবি ধর্মীয় পবেষরদে অনুরর্াদরনে প্ররয়াজন হরব। 45 সর্বিরঙ্গে ববরয়রক এখনও র্াইিযারন্ডে বসবিি
অযান্ড কর্াবিময়াি যকাড অে ১৯২৫ অনুোয়ী স্বীকৃবত যদওয়া হয় না েবদও র্াই সংববধারন সর্তাববধারনে অঙ্গীকাে কো হরয়রে
যে, “সকি বযবক্ত আইরনে যচ্ারখ সর্ান, এবং আইরনে দ্বাো সর্ানিারব অবধকাে ও স্বাধীনতা সংেবিত হরব।”46 তরব সম্প্রবত
এই অবস্থাে উন্নবত ঘরিরে কােণ র্াই কযাববরনি “বসবিি পািমনােবিপ ববি” নারর্ নতুন একবি ববি অনুরর্াদন করেরে যেখারন
সর্বিরঙ্গে দম্পবতরদে বনবন্ধরনে বযাবস্থা োখা হরয়রে এবং তাো ববপেীত বিরঙ্গে দম্পবতরদে র্তই একই অবধকাে পরবন।
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“বর্য়ানর্াে যজন্ডাে ইনরডক্স,” অেগাবনরজিন েে ইকনবর্ক যকা-অপারেিন অযান্ড যডরিিপরর্ন্ি, (n.d.),
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf
42
যডবিস অযান্ড ট্র্ু (২০১৮) দয পবিবিক্স অে কাউবন্িং অযান্ড বেরপাবিমং কনবিক্ট-বেরিরিড যসক্সুয়াি অযান্ড যজন্ডাে-যবসড িারয়ারিন্সাঃ দয যকস অে
বর্য়ানর্াে। এখান যর্রক যনওয়া হরয়রে,
https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_repor
ting_conflict-related_sexual_and_genderbased_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-andreporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf
43
“যসক্সুয়াি িারয়ারিন্স বাই দয বাবর্মজ বর্বিিাবে অযারগইন্সি এর্বনক র্াইনবেবিজ,” বহউর্যান োইিস ওয়াচ্, জুিাই ২৫, ২০১৮,
https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities
44
“র্াইিযান্ড যজন্ডাে ইনরডক্স,” অেগাবনরজিন েে ইকনবর্ক যকা-অপারেিন অযান্ড যডরিিপরর্ন্ি, (n.d.),
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/TH.pdf
45
“র্াই ইসিাবর্ক বিডােস িাইরিন রুিস অন চ্াইর্ল্ র্যারেজ,” এরসাবসরয়ি যপ্রস, বডরসোে ১৪, ২০১৮,
https://apnews.com/article/f6d46cd35d2c460b8e789c835bb96bc3
46
চ্িন, বেনা. “র্াই এিবজবববি+ অযাবক্টবিস্টস ইন বিগাি ববড িু যোসম র্যারেজ ইকুয়াবিবি,” েয়িাসমে নরিেে ১২, ২০১৯,
https://www.reuters.com/article/us-thailand-lgbt-lawmaking-trfn/thai-lgbt-activists-in-legal-bid-to-forcemarriage-equality-idUSKBN1XW0J0
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নােীে প্রবত সবহংসতা র্াই সর্ারজে জন্য একবি উরেখরোগয সর্স্যা। SGBT সংঘবিত হওয়াে বযাপারে যকানও জাতীয় পেমারয়ে
পবেসংখযান যনই র্াইিযারন্ড। দাম্পতয সঙ্গীে দ্বাো সংঘবিত সবহংসতাগুরিারক বযবক্তগত বযাপাে বহরসরব ধো হয় এবং খুব কর্
যিরেই বেরপািম কো হয়। 47
এক পবেসংখযারন যদখা োয় যে পাবেবাবেক সবহংসতাে ঘিনা ২০১০ সারিে ২৫৭৬৭ যর্রক উরেখরোগযিারব যবরড় ২০১৩ সারি
৩১৮৬৬ হরয়রে। 48 েয়যাি র্াই পবিবস এে প্রবতরবদরন যদখা োয় যে ২০১৯ এে জানুয়াবে ১ ও বডরসেে ৩১ এে র্রধয ১৯৬৫বি
ধষমরণে অবিরোগ নবর্িুক্ত হরয়রে। 49 দবিরণে প্ররদিগুরিারত বকেু বকেু FGM এে বেরপািম পাওয়া োয়, তরব এে প্রকৃত সংখযা
ও বযপকতা সাধােণত অজানাই যর্রক োয়।
ইরদারনবিয়াাঃ
বববাহ/বববাহ-ববরেদ, পাবেবাবেক সম্পকম, সম্পবিে উিোবধকাে, কুর্াবেত্ব বজায় োখা, এবং অর্মননবতক অংিগ্রহরণে র্ত ববষয়গুরিা
ইরদারনবিয়ায় বসবিি, প্রর্াগত আইন (আদাত), এবং িবেয়া আইন এে সর্ন্বরয় কাঠারর্াবদ্ধ। 50 ১/১৯৭৪ এে বববাহ আইন
অনুসারে সকি বববারহে জন্য একবি ধর্মানুষ্ঠান ও োষ্ট্রীয় বনবন্ধন আবশ্যক। এই আইন বববাহ ববরেরদে আরবদরনে যিরে নােী
ও পুরুষরক সর্ান অবধকাে বদরয় র্ারক এবং সর্ান সার্াবজক অবস্থান সংেিণ করে। তরব এই আইরন স্বার্ীরক “পবেবারেে কতমা”
এবং স্ত্রীরক “গৃহস্থাবিে র্া” বহরসরব সংজ্ঞাবয়ত কো হরয়রে। 51 এই আইন আন্তধর্মীয় বববারহে ববধারনে বযাপারে অস্পষ্ট ো বকনা
সাংেৃবতক ও প্রিাসবনক বাধাে কােরণ আেও যবিী জবিি। ইরদারনবিয়ান উিার্া কাউবন্সি আন্তধর্মীয় বববাহরক “হাোর্” বরি
যঘাষণা করেরে। সেকাবে কর্মচ্াবেো এর্ন ববরয়রক বনরুৎসাবহত করে এবং আন্তধর্মীয় ববরয় বনবন্ধন কেরত চ্ায় না। 52 সর্বিরঙ্গে
ববরয় ইরদারনবিয়ায় স্বীকৃত নয় এবং আরচ্হ ও দবিণ সুর্াো প্ররদরি িাবস্তরোগয অপোধ। বািযবববাহ পুরো যদিজুরড়ই বযাপকিারব
প্রচ্বিত। ২০১৮ সারি ৯ জরনে ১ জন নােীে ববরয় হরয়রে ১৮ বেে বয়স পূণম হওয়াে আরগই। 53
তরব ২০১৯ সারি ইরদারনবিয়া যর্রয়রদে আইনসম্মত ববরয়ে বয়স বাবড়রয় ১৯ বেে করেরে- অন্যান্য যদিগুবিে জন্য ো একবি
প্রিংসনীয় দৃষ্টান্ত। বাবা-র্া এখনও তারদে যর্রয়রদে ববরয়ে জন্য আইনসম্মত বয়স হওয়াে আরগই আরবদন কেরত পারে এবং
যসরিরে যকানও নূযনতর্ বয়রসে ববধান যনই।
ইরদারনবিয়ায় নােীে প্রবত সবহংসতা অরনক যবিী। ২০১৭ সারি ৯০০০বি পবেবারেে উপে জাতীয়পেমারয় সংঘবিত একবি
সর্ীিায় যদখা োয় যে ১৫ যর্রক ৬৪ বেে বয়ে নােীরদে ৩৩% িােীবেক এবং/অর্বা যেৌন সবহংসতাে বিকাে হরয়রে। ৪২%
নােী জাবনরয়রেন তারদে স্বাধীনতাে উপে বনরষধাজ্ঞাে বযাপারে োে র্রধয আরে বনয়বিত সার্াবজক যর্িারর্িা, সঙ্কুবচ্ত ধর্মীয়
স্বাধীনতা, এবং সীর্াবদ্ধ স্বাস্থযসুেিা যসবা। 54 ধষমণ ও বববারহািে ধষমণ িাবস্তরোগয অপোধ, েবদও খুব ধষমণ ও যেৌনবনগ্ররহে খুব
কর্ ঘিনাই আদািত পেমন্ত আনা হয়। যপনাি যকারড যেৌন িাঞ্ছনারক খুব দুবমিিারব সংজ্ঞাবয়ত কো হরয়রে।
ারীর জ াঙ্গক্ষেে আরও এেলি বড় িমস্যা কযক্ষহতু কেশলি পৃলিবীর মক্ষযয তৃতীে অবস্থাক্ষ আক্ষে এর জন্য এবং প্রাে ৪৯% কমক্ষে
এই প্রিার লশোর হে। ২০১৩ িাক্ষি ইক্ষদাক্ষ লশো কবলিে কহিি লরিাচচ এর এে ক্ষবষণাে কেখা যাে কয ৫১% কমক্ষে লশশুক্ষে
র্ন্িাকাোন েুরর্বেত et al. “বপ্রিযারিন্স অে ইনবিরর্ি পািমনাে িারয়ারিন্স ইন র্াইিযান্ড,” বরপ্রঙ্গাে জানমাি অে েযাবর্বি িারয়ারিন্স, এবপ্রি ০৭,
২০১৮, doi:10.1007/s10896-018-9960-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986850/
48
পূরবমাক্ত
49
সািিা, আনা.” র্াইিযান্ড োজ এ যজন্ডাে িারয়ারিন্স প্রবরির্,” দয বডরলার্যাি, অরক্টাবে ২৬, ২০২০।
https://thediplomat.com/2020/10/thailand-has-a-gender-violence-problem/
50
“যসাশ্যাি ইন্সবিবিউিনস অযান্ড যজন্ডাে ইনরডক্স। ” ওইবসবড যডরিিপরর্ন্ি যসন্িাে ২০১৯।
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf
51
ও’শক্ষ লি, কেি. কজন্োর, কেি, এন্ে কিাশাি পাওোর ই েক্ষন্িক্ষপারালর ইক্ষদাক্ষ লশো. ফােচ এলেশ . িন্ে . রুিক্ষিজ, ২০০৯.।
52
“ইন ইরদারনবিয়া, ইন্িােরেইর্ র্যারেজ ইজ বিগাি – বাি উইর্ যর্বন অবস্টাকিস । িরয়স অে আরর্বেকা – ইংবিি।” র্াচ্ম ২৮, ২০২১ এ যদখা
হরয়রে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesia-interfaith-marriage-legal-many-obstacles.
53
“চ্াইর্ল্ র্যারেজ ইন ইরদারনবিয়া।” র্াচ্ম ২৯, ২০২১ এ যদখা হরয়রে।
https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia.
54
“বনউ সারিম যিাজ িারয়ারিন্স অযারগইন্সি উইরর্ন ওয়াইডররপ্রড ইন ইরদারনবিয়া।” র্াচ্ম ২৮, ২০২১ এ যদখা হরয়রে। /fr/node/16015.
47
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খৎ া কেওো হক্ষেক্ষে প্রাে ১১ বের বেি পযচন্ত। ২০১৩ িাক্ষির তিয অনুযােী FGM মূিত ঘক্ষি িাক্ষে ১ কিক্ষে ৫ মাি বেক্ষির
মক্ষযয ৭২%, ১-৪ বের বেক্ষির মক্ষযয ১৩.৯%, এবং ৫-১১ বের বেক্ষির মক্ষযয ৩.৩%। 55 ইক্ষদাক্ষ লশোে FGM প্রােশই যমচ
দ্বারা প্রভালবত। ২০১৭ িাক্ষি ১০ লি প্রক্ষেক্ষশর ৪২৫০লি পলরবাক্ষরর উপর চািাক্ষ া এে িমীোে কেখা যাে কয অংশগ্রহণোরীক্ষের
৯২% মক্ষ েক্ষর কয ারী খৎ া এেলি যমচীে প্রিা। এই অংশগ্রহণোরীক্ষের প্রাে ৯৭% এই প্রিার ববযতা কে যমচীে ও ঐলতহ্য ত
প্রিা লহক্ষিক্ষব। FGM ইক্ষদাক্ষ লশোে এেলি রাজন লতে ইস্যযও বক্ষি। ২০০৬ িাক্ষি স্বাস্থয মন্ত্রণািে FGM কে ল লষদ্ধ কঘাষণা েক্ষর
এবং কো ও স্বাস্থেমচীর বা োক্তাক্ষরর কো ও যরক্ষণর FGM এ অংশ ক ওোক্ষে ল লষদ্ধ েক্ষর। ইক্ষদাক্ষ লশো উিামা োউলেি এই
লবযা ক্ষে অগ্রাহ্য েক্ষর ২০০৯ িাক্ষি এেলি ফক্ষতাো কেে কয এই আই লি ইিিাম লবক্ষরাযী। িরোর তখ শুযুমাত্র লচলেৎিক্ষের
তত্ত্বাবযোক্ষ িংঘলিত FGM এর অনুমলত কেে ২০১০ িাক্ষি। তক্ষব প্রলতক্ষবেক্ষ কেখা যাে কয, FGM ল েলমতভাক্ষবই যাত্রী লেংবা
আোক্ষের দ্বারা িংঘলিত হে যাক্ষের হেত কো ও কমলেেযাি কট্রল ং ক ই। 56
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জাতীে এবং আঞ্চলিে পযচাক্ষের ীলতল যচারেক্ষেরক্ষে এই লবষক্ষে পলরষ্কারভাক্ষব িক্ষচত েরা উলচৎ কয FoRB এবং
বিঙ্গীয় সর্তাে অবধকারেে এরক অরন্যে পবেপূেক এবং এরদে র্রধয একবি সর্বন্বত পােস্পবেক সম্পকম েরয়রে। দয
ইউএন যস্পিাি েযারপািমাে অন FoRB 57 ওরয়বসাইরি এই বনরয় িাি তর্য উপাি েরয়রে।
ধর্মীয় ও ধর্মবনেরপি প্রবতবনবধরদে র্রধয োো FoRB এবং বিঙ্গীয় সর্তা বনরয় কাজ করেন বা এগুরিাে জন্য কর্া
বরিন তারদে বনরজেরদে যিতে আরিাচ্না ও সহরোবগতাে জন্য জাতীয় এবং আঞ্চবিক পেমারয় অনিাইন ও অেিাইরন
সুরোগ ততবে কেরত হরব এবং এ বযাপারে উৎসাহ বজায় োখরত হরব। ASEAN Parliamentarians for
Human Rights (APHR) এবং SAARC58 এে র্ত লযািের্মগুরিা দবিণ ও দবিণ-পূবম এবিয়ায় আঞ্চবিক পেমারয়
এ ধেরণে সুরোগ সৃবষ্ট ও র্ানুষরক জবড়ত কোে যিরে িূবর্কা োখরত পারে।
নীবতবনধমােকগণ োরত এিা ববরবচ্নায় োরখন যে FoRB এবং বিঙ্গীয় সর্তা বনরয় আরিাচ্না আসরি ববশ্ববযাপী যিকসই
উন্নয়রনে িিযর্াোে অংি যে িিযর্াো সকি প্রকাে তবষর্য ের্া ধর্ম, আয়, বিঙ্গ, বয়স, জাবতসত্ত্বা, নৃ-সত্ত্বা, পবেোয়ী
অবস্থা, অির্তা, এবং িূ-তাবত্ত্বক অবস্থারনে বিবিরত কো তবষর্য ববরিারপে অঙ্গীকাে করে।
োষ্ট্রীয় পেমরবিকদিরক আঞ্চবিক পেমারয়ও বনরয় আসরত হরব োরত করে বতমর্ান র্াঠপেমারয়ে তবষর্যর্ূিক আইন, র্ার্িাযর্াকদ্দর্াে প্রবক্রয়া, নীবতর্ািা, এবং প্রর্াসর্ূ ও বিঙ্গীয় সংখযািঘুরদে উপে যসগুরিাে প্রিাব বনরয় যখািাখুবি আরিাচ্না
হরত পারে। আইন সংরিাধরন োষ্ট্রীয় এবং অ-োষ্ট্রীয় পেমারয় বনবদমষ্ট িিযর্াোে, বনয়বর্ত এবং সর্বন্বত প্ররচ্ষ্টাে প্ররয়াজন।
আঞ্চবিক ও জাতীয় পেমারয়ে ঐকয গঠন একবি প্রার্বর্ক পদরিপ হরত পারে।
স্থানীয় ও আঞ্চবিক পেমারয়ে বববিন্ন ধর্মীয় যনতা োো বিঙ্গীয় সর্তা বনরয় কর্া বরিন তারদেরক এক কেরত পাো একবি
র্ূি চ্াববকাবঠ হরত পারে। এই দুই পৃর্ক গ্রুপ হয় একসারর্ কাজ করে না অর্বা তারদে সর্বন্বত যকানও পর্ যনই।
সকি পেমারয় বিংবিবিক সবহংসতা বন্ধ কো বনরয় কর্া বিরত হরব। এে পূরবম বনিমেরোগয ও বনয়বর্ত তর্য সংগ্রহ এবং
প্রকাি কো খুবই গুরুত্বপূণম। সংেৃবত ও যপ্রিাপি বুরঝ তর্যসংগ্ররহে সর্য় প্রাসবঙ্গক সূচ্ক বনধমােন কেরত হরব। বনয়বর্ত
অর্মায়ন, তর্যসংগ্রহকােীরদে প্রবিিণ, এবং তরর্যে র্রধয ক্রর্াগত অসঙ্গবত খুাঁরজ োওয়া হরে বকেু প্রধান পদরিপ।

“স্টাবডাঃ ইরদারনবিয়ানস এর্রেস এেবজএর্ অযাজ বেবিবজয়াস, ট্র্যাবডিনাি প্রযাকবিস । িরয়স অে আরর্বেকা – ইংবিি।”র্াচ্ম ২৯, ২০২১ এ যদখা
হরয়রে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditionalpractice.
56
“যসাশ্যাি ইন্সবিবিউিন্স এবং যজন্ডাে ইনরডক্স।” ওইবসবড যডরিিপরর্ন্ি যসন্িাে ২০১৯।
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf
57
“যস্পিাি েযারপািমাে অন বিডর্ অে বেবিবজয়ন অে বববিে,” দয অবেস অে দয হাই কবর্িনাে েে বহউর্যান োইিস,
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx
58
সাউর্ এবিয়ান অযারসাবসরয়িন েে বেবজওনাি যকা-অপারেিন।
55
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ধর্মীয় যনতা এবং আঞ্চবিক পেমারয়ে নাগবেক সর্ারজে োো বিঙ্গীয় সর্তা বনরয় কাজ করেন তারদেরক বিঙ্গীয় সর্তা
বনরয় আন্তাঃববশ্বাস দৃবষ্টিবঙ্গ যকর্ন যসই সম্পবকমত উপাদানগুরিা যজাগান বদরত হরব। তরুণ সর্াজ এবং সর্ারজ প্রিাবববস্তাে
কো র্ানুষরদেরক এিা যবাঝারনা জরুেী যে ধর্মীয় যিক্সরিে অরনক েকর্ বিন্ন বযাখযা র্াকা সম্ভব।
বিঙ্গবিবিক নীবতর্ািা ও কােমক্রর্রক নােী-পুরুষ শুধু এই দুই যশ্রবণে বাইরে বগরয় সকি বিঙ্গীয় সংখযািঘুরক অন্তিুমক্ত
কেরত হরব। বিঙ্গীয় সর্তা বনরয় আরিাচ্নাে যিরে েখন ধর্মীয় যগাষ্ঠীগুরিা বনরয় কর্া বিা হয় তখন প্রায়ই পুরুষ বা
যেরিরদেরক বাদ যদওয়া হয় আরিাচ্না যর্রক, এই প্রবণতা যর্রক যববেরয় আসা উবচ্ৎ।
পুরুষতাবিকতাে ববরুরদ্ধ আরদািরন পুরুষরদে অংি যনওয়া এবং বিঙ্গীয় সর্তা বা নােীে ির্তায়রনে র্ত কােমক্ররর্
পুরুষরক েুক্ত কো খুবই জরুেী, বকন্তু এরিরে আেও উদ্ভাবনী হরত হরব যকৌিি বনধমােরন ও পর্বনরদমিনায়। ববষয়গুরিারক
নােী বনার্ পুরুরষে প্রবতদ্ববিতা বহরসরব না যদবখরয় নােী এবং পুরুরষে উিরয়ে পােস্পবেক ববষয় বহরসরব তুরি ধেরি
হয়ত আেও িাি হরব।
বসবিি যসাসাইবি অগমানাইরজিন (CSO) এবং বিঙ্গীয় সর্তাে পি বনরয় োো কর্া বরিন তাো প্রায়ই যগাাঁড়া ধর্মবাদীরদে
আক্রর্রণে বিকাে হন। তাই CSO কে আরও আলিচে িহােতা, স্যক্ষযা , এবং স্যলবযা লেক্ষত হক্ষব যাক্ষত েক্ষর তারা িহক্ষজ
এবং মুক্তভাক্ষব কেশ ও কেক্ষশর বাইক্ষর চিাক্ষফরা েরক্ষত পাক্ষর ।
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“দবিণপূবম এবিয়াাঃ আন্তধর্মীয় সংিাপ এবং ধর্ম অর্বা ববশ্বারসে স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআে)” প্রকেবি ইউক্ষরাপীো ইউল উক্ষ র অিচােক্ষ
এবং দয যনিওয়াকম েে বেবিবজয়াস অযান্ড ট্র্যাবডিনাি পীসরর্কােস, বেন চ্াচ্ম এইড, সাবর্োরকারসস নাগাপ্রদীপা োউরন্ডিন, ইসিাবর্ক
বেবিে ওয়ার্ল্মওয়াইড, ওয়ার্ল্ম কনোরেন্স অে বেবিজয়নস েে পীস, এবং ওয়ার্ল্ম যেইর্স যডরিিপরর্ন্ি ডায়ািগ এে সর্ন্বরয় বাস্তবাবয়ত
হরয়রে।
__________________________________________________________________________

এ প্রকে সম্পরকম যেরকান তরর্যে জরন্য যোগারোগ করুন প্রকে বযবস্থাপক এে ইরর্ইি বঠকানায়াঃ
philip.gassert@kua.fi
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