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তাবরখঃ ২০ মম ২০২০

মেি বিজ্ঞবিনারী ও বিশু বিষয়ক বিমমটিক কবমটির িভা অনুবিত
আজ সকাল ১১.৩০ টায় অনলাইনন জাতীয় মানবাধিকার কধমশননর নারী ও ধশশু অধিকার ধবষয়ক ধিনমটিক কধমটির সভা
অনুধিত হয়। সভাপধতত্ব কনরন কধমশননর চেয়ারম্যান নাধিমা চবগম, এনধিধস। সভায় অংশগ্রহণ কনরন কধমশননর সদস্য চজসধমন
আরা চবগম, ি. নধমতা হালদার, এনধিধস, ধমজানুর রহমান খান, মধহলা ও ধশশু ধবষয়ক মন্ত্রণালনয়র অধতধরক্ত সধেব ি. আবুল
চহানসন, ধননজরা কধরর সমন্বয়ক খুধশ কধবর, ধবএনধপএস এর চরানকয়া কধবর, মানুনষর জন্য ফাউনেশননর শাহীন আনাম, মধহলা
পধরষনদর মানলকা বানু, একশন এইনির ফারাহ কধবর, ইউধননসনফর শাবনাজ জানহধরন, ইউএনধিধপর ধেফ চটকধনকযাল এিভাইজর
শধমিলা রাসুল , কন্যা ধশশু এিনভানকধস চফারানমর নাধসমা আক্তার জধল, ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালনয়র আইন ধবভানগর সহকারী অধ্যাপক
তাসধলমা ইয়াসধমনসহ অনননক।
সভায় কনরানাকালীন নারী ও ধশশুর প্রধত সধহংসতা বৃধির ধবষনয় উনেগ প্রকাশ করা হয়। এসকল সধহংসতা বনে সকনলর সমধন্বত
প্রয়াস দরকার বনল মনন কনরন বক্তারা। ধশশুনদর ধশক্ষা প্রধতিান বে, চখলাধুলা বে, তানদরনক ঘনরই সময় অধতবাধহত করনত হনে
ধবিায় অধভভাবকগণনক ধশশুর প্রধত সহনশীল আেরণ ও ননধতক মূল্যনবানির ধশক্ষা ধদনত আহবান জানাননা হনয়নি। তািাি়া ধশশুরা
চযন অনলাইন প্লাটফনমি ধনরাপদ িানক চসধবষনয়ও অধভভাবকগণনক সতকি িাকনত বলা হনয়নি ।
সভায় নারী ও ধশশুর মানবাধিকার লঙ্ঘননর দানয় অধভযুক্তনদরনক সরকানরর সামাধজক ধনরাপত্তা কমিসূেী ও ধবধভন্ন সহনযাধগতা
কায িক্রনম উপকারনভাগী ধহনসনব বাদ চদয়ার ধবষনয় সকনল সহমত চপাষণ কনর বাল্যধববাহ বনে সকল অংশীজননর সধক্রয় ভূধমকা
পালন করনত অনুনরাি জানাননা হনয়নি। নারী ও ধশশুর প্রধত সধহংসতা বনে আনরা কায িকরী ভূধমকা পালন করনত সংধিস্ট সকনলর
প্রধত ধননদ িশনা দানন সরকারনক পরামশি প্রদান করনত কধমটির সদসগণ কধমশননক অনুনরাি জাধননয়নিন। পাশাপাধশ, সধহংসতা
প্রধতনরানি জয় এযাপনসর কায িকর ব্যবহার বৃধি, ধভকটিমনদর আইধন সহায়তা প্রদান, ব্যাপক সনেতনতা নতধরর জন্য টিধভধস, কধমউধনটি
চরধিও, ক্ষুনদবাতিা, ধলফনলট ইতযাধদর মাধ্যনম প্রোর-প্রোরণা োলাননার আহবান জানাননা হনয়নি ।
এিাড়া, ভার্চযি ়াল আদালনতর কায িক্রমনক স্বাগত জাধননয় এর পধরধি শুধু জাধমননর মনধ্য সীমাবি না চরনখ এর পধরধি আনরা বাি়াননার
জন্য আহবান জানাননা হনয়নি ।
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