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২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

ধর্ষণ অপরাধধ ক্ষবিগ্রস্ত িযবির সুরক্ষায় জরুরী বিবিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষবিপূরণ িহবিল গঠধের দািী 

 

গতকাল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ েকাল ১১টা সেপ্টক দপুুর ১টা পর্যন্ত সরইপ ল’ ররফর্য সকায়ারলশপ্টের আপ্টয়াজপ্টে, ইউ এে 

ওপ্টর্ে এর েহপ্টর্ারগতায় সেইলী স্টার ভবপ্টে 'ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির েুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় ক্ষরতপূরণ তহরবল 

গঠপ্টে করণীয়' শীর্যক এক র্ত রবরের্য় েভা আপ্টয়াজে কপ্টর বাাংলাপ্টদশ সরইপ ল’ ররফর্য সকায়ারলশপ্টের েরিবালয়, 

বাাংলাপ্টদশ রলগযাল এইে এড স োভিভেপ্টেে রাসাস্ট ্লাসাস্ট উ উপ্ট্য,য, বাাংলাপ্টদপ্টশ রবদযর্াে রবিার বযবথায়ায় ধর্যণ অপরাপ্টধ 

অরভর্ুি বযরির শারস্তর রবধাে বলবত োকপ্টলও, ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির শারীররক, র্ােরেক ও আভিেেক 

ক্ষরতপূরণ প্রারি রবর্য়ক েুস্পষ্ট সকাে রবধাে সেইউ  

 

এই বাস্তবতায় আপ্টয়ারজত এ র্তরবরের্য় েভায় আপ্টলািকবৃপ্টের আপ্টলািোর সকপ্টে রিল ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত 

বযরির আভিেেক েুরক্ষায় র্োর্ে আভিেেক ক্ষরতপূরণ প্রারি রবর্য়ক রবধােটি বতযর্াে আইে কাঠাপ্টর্াপ্টত োংরু্ি করা; 

বাস্তবেম্মত ও কার্যকরী একটি আইে দ্রুত প্রণয়প্টের প্রপ্টয়াজেীয়তা পর্যাপ্টলািো করা; প্রস্তারবত এ ক্ষরতপূরণ আইপ্টে 

রক রক রবধাে েুস্পষ্টভাপ্টব অন্তভুযি-করণ প্রপ্টয়াজে তা রেধযারণ করা এবাং একইোপ্টে এ রবর্প্টয় বাস্তবেম্মত ও 

কার্যকরী একটি ‘রাষ্ট্রীয় ক্ষরতপূরণ তহরবল’ গঠপ্টের প্রপ্টয়াজেীয়তা পর্যাপ্টলািো করা এবাং এ তহরবল েম্পভিকেত 

কার্যক্রপ্টর্র রেরপ্টপক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহতা রকভাপ্টব রেরিত করা র্ায়- এ রবর্য়গুপ্টলা পর্যাপ্টলািো করাউ 

আপ্টয়াজপ্টে উপরথায়ত েকপ্টলই ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির েযায়রবিার রেরিতকরপ্টণর জেয জরুরী রভরিপ্টত 

রাষ্ট্রীয় ক্ষরতপূরণ তহরবল গঠপ্টের রবর্প্টয় একর্ত সপার্ণ কপ্টরেউ   

 

বাাংলাপ্টদশ েুপ্রীর্ সকাপ্টটযর আইেজীবী এবাং বাাংলাপ্টদশ রলগযাল এইে এড স োভিভেপ্টেে রাসাস্ট ্লাসাস্ট  এর রাসাস্টস্ট সবাপ্টেয র 

েম্মারেত েদেয এেপ্টভাপ্টকট সজে আই য,াে এর েভাপরতপ্টে এবাং লাসাস্ট এর এেপ্টভাপ্টকেী উপপ্টদষ্টা এেপ্টভাপ্টকট তাজুল 

ইেলার্-এর েঞ্চালোয় অেুষ্ঠিত এ আপ্টয়াজপ্টে অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরথায়ত রিপ্টলে সবগর্ লুৎফুন্নপ্টেো য,াে, এর্রপ, 
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েদেয, োংেদীয় থায়ায়ী করর্টি, র্রহলা ও রশশু রবর্য়ক র্ন্ত্রণালয় এবাং সলাররয়া ঝণযা েরকার, এর্রপ, েদেয, োংেদীয় 

থায়ায়ী করর্টি, আইে, রবিার ও োংেদ রবর্য়ক র্ন্ত্রণালয়উ 

 

উি অেুিাপ্টে পযাপ্টেল আপ্টলািোয় বিবয রাপ্টয,ে তাকরবর হুদা, ের্ন্বয়কারী, জাপ্টো; শ্রবণা দি, ইউ এে উইর্যাে; 

এেপ্টভাপ্টকট আইেুে োহার রেরিকা, এেপ্টভাপ্টকট, েুপ্রীর্ সকাটয বাাংলাপ্টদশ; তােরলর্া ইয়ােরর্ে, অধযাপক, আইে 

রবভাগ, ঢাকা রবশ্বরবদযালয়, আইে করর্শপ্টের সলরজেপ্টলটিভ ড্রাফটের্যাে ্অরত. সজলা ও দায়রাজজ  সর্াোঃ. রু্শীদ 

আহপ্টর্দ এবাং সরইপ ল’ ররফর্য সকায়ারলশপ্টের রবরভন্ন োংগঠপ্টের প্ররতরেরধবৃেউ 

 

অেুিাপ্টের স্বাগত বিপ্টবয লাসাস্ট- এর আইে উপপ্টদষ্টা এে এর্ সরজাউল কররর্ বপ্টলে, ‘’ আর্রা জারে ধর্যপ্টণর ফপ্টল 

র্রদ সকাে রশশু জন্ম সেয় তপ্টব তার দারয়ে রাষ্ট্র সেয়, ঠিক একই ভাপ্টব ধর্যপ্টণ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির ক্ষরতপূরপ্টণর দারয়েও 

রাপ্টষ্ট্রর সেওয়া উরিতউ“    

 

পযাপ্টেল বিপ্টবয তাকরবর হুদা বপ্টল, “ধর্যপ্টণর রবিার বলপ্টত আর্রা শুধু সফৌজদারর রবিার র্প্টে করর,… রকন্তু রবিাপ্টরর 

আপ্টরক অাংশ হপ্টত হপ্টব ক্ষরতগ্রস্ত বযরির জেয ক্ষরতপূরণটা রেরিত করাউ” রতরে আরও উপ্ট্য, কপ্টরে, সফৌজদারর 

রবিাপ্টরর পাশাপারশ ক্ষরতপূরপ্টণর প্ররক্রয়াটি আলাদাভাপ্টব িলপ্টত পাপ্টরউ ক্ষরতপূরণ দাবীর সক্ষপ্টে শুধু অপরাপ্টধর 

রশকার হপ্টলই হপ্টব ো বরাং পাপ্টেযাোল ইেজুররর রবর্য়টিও ক্ষরতপূরণ প্রারির জেয গুরুেপূণযউ 

 

বাাংলাপ্টদশ আইে করর্শপ্টের অরতররি সজলা ও দায়রা জজ জোব রু্শীদ আহপ্টর্দ তার বিপ্টবয জাোে সর্, ‘সদপ্টশর 

একারধক আইপ্টে রাষ্ট্রীয় ক্ষরতপূরপ্টণর জেয তহরবল গঠপ্টের রদকরেপ্টদয শো সদওয়া আপ্টিউ‘ রতরে আরও উপ্ট্য, কপ্টরে 

সর্,’ োরী ও রশশু আইপ্টে র্রদ ধর্যণ োংক্রান্ত রবধােটি সর্াগ করা হয় তাহপ্টল তা অরধক ফলপ্রেূ হপ্টবউ‘ 

 

ইউএে ওপ্টর্প্টের শ্রবণা দি বপ্টলে, “ এটা পররষ্কার সর্ একটা অরধকার রভরিক ক্ষরতপূরপ্টণর বযবথায়া করা দরকারউ“ 

এের্য় রতরে সজার রদপ্টয় বপ্টলে সর্ে দ্রুত এই রবধােটি বতযর্াে আইে কাঠাপ্টর্াপ্টত োংরু্ি করা হয়উ  
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আইে, রবিার ও োংেদ রবর্য়ক র্ন্ত্রণালপ্টয়র োংেদীয় থায়ায়ী করর্টির েদেয এর্রপ জোব সলাররয়া ঝণযা েরকার, এর্রপ 

বপ্টলে, “আর্রা েবাই িাই তহরবল গঠে সহাক”উ রতরে আরও সজার সদে সর্ে ধর্যপ্টণর জেয তহরবপ্টলর পাশাপারশ ধর্যণ 

র্ার্লার রবিারও সর্ে দ্রুততর্ ের্প্টয় েম্পন্ন হয়উ রতরে আশ্বস্ত কপ্টর জাোে সর্ রতরে এ রবর্প্টয় োংেপ্টদ আপ্টলািো 

করপ্টবে এবাং রতরে আরও জাোে র্ােেীয় প্রধাের্ন্ত্রী সর্প্টহতু রবধবা োরী সেপ্টক শুরু কপ্টর স্বার্ী পররতযিা োরীপ্টদর 

জেয ভাতা রদপ্টচ্ছে সেপ্টহতু অবশযই এ রবর্প্টয় বযবথায়া রতরে করপ্টবেউ  

 

র্রহলা ও রশশু রবর্য়ক র্ন্ত্রণালপ্টয়র োংেদীয় থায়ায়ী করর্টির েদেয, জোব সবগর্ লুৎফুন্নপ্টেো য,াে বপ্টলে, ‘ধর্যপ্টণর 

অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির ক্ষরতপূরপ্টণর জেয তহরবলটি সর্ে োর্ারজক েুরক্ষার অন্তগযত হয়উ‘ রতরে র্ন্তবয কপ্টর 

বপ্টলে, ক্ষরতপূরপ্টণর বযবথায়াটিপ্টত সর্ে পুেবযােপ্টের েুরবধা োপ্টকউ  

 

বাাংলাপ্টদশ েুপ্রীর্ সকাপ্টটযর আইেজীবী এবাং বাাংলাপ্টদশ রলগযাল এইে এড স োভিভেপ্টেে রাসাস্ট ্লাসাস্ট  এর রাসাস্টস্ট সবাপ্টেয র 

েম্মারেত েদেয এেপ্টভাপ্টকট সজে আই য,াে তার ের্াপেী বিপ্টবয বপ্টলে, “ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির 

ক্ষরতপূরপ্টণর জেয তহরবলটির সর্ প্রপ্টয়াজে আপ্টি সে রবর্প্টয় েকপ্টল একর্ত”উ তহরবলটির ধরণ েম্পপ্টকয  বলপ্টত রগপ্টয় 

রতরে জাোে, এ জেয রাষ্ট্রীয় তহরবল সেপ্টক সর্ে এই ক্ষরতপূরণ সদয়ার বযবথায়া করা হয়উ রতরে আরও দাবী কপ্টরে, 

ধর্যণ অপরাপ্টধ ক্ষরতগ্রস্ত বযরির রিরকৎোর েুরবধা সর্ে সজলা পর্যাপ্টয় উপলব্ধ োপ্টকউ  

 

েবপ্টশপ্টর্, দ্রুততর্ ের্প্টয় তহরবল গঠপ্টের রবর্প্টয় আশাবাদ বযি কপ্টর অেুিাপ্টের ের্াপেী স ার্ণা কর হয়উ 

 

বাতয া সপ্ররক- 

করর্উরেপ্টকশে রবভাগ 

ই-প্টর্ইল: communication@blast.org.bd  
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