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নানা ফঁ ােদ নারী ও তার িতকার
 শারিমন আকতার
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র ২০, ২০১৮ |সবেশষ আপেডট: ১৪:৪৭, সে

র ২০, ২০১৮

মাও স-তুং বেলিছেলন, ‘নারীরা অেধক আকাশ’। িক এই অেধক আকাশ যখন মেঘ
ঢাকা থােক, তখন পৃ িথবীর অেধেকও নেম আেস অ কার। এই অ কার র করেত
কমসং ােনর পাশাপািশ েয়াজন নারীর মতায়ন। সীিমত মতায়ন িশি ত ও কমজীবী
নারীেকও ঠেল িদে িবিভ ফঁ ােদ, ফেল তারা িশকার হে ন শারীিরক িনযাতন ও
মানিসক হয়রািনর। এমনই কেয়ক ফঁ াদ হেলা:
কমে ে র ফঁাদ
শারিমন আকতার
‘বাংলােদশ মশি জিরেপর িতেবদন-২০১০’ অনু যায়ী দেশর ৩৬ শতাংশ নারী
কমে ে িনেয়ািজত আেছ, যা দি ণ এিশয়ার ভারতসহ অেনক দেশর চেয় এিগেয়।
নারীর কমসং ােনর সবেচেয় বড়
হে পাশাক কারখানা। বতমােন পাশাক কারখানায় িনেয়ািজত মাট িমেকর ৮০ ভাগই নারী। িক এই নারীেদর
বিশরভাগই তােদর সহকম ও সু পারভাইজারেদর তির ফঁ ােদ পেড় হয়রািনর িশকার হে ন। ই ারন াশনাল লবার অগানাইেজশেনর (আইএলও) জিরপ
অনু যায়ী, পাশাক কারখানায় কমরত ৮৪ শতাংশ নারী িবিভ রকম হয়রািনর িশকার। এছাড়া, দেশ কমে ে র তার কারেণ অেনক নারীই পািড়
জমাে ন িবিভ দেশ। িক এসব নারীর অেনেকই চাকিরর েলাভেনর ফঁ ােদ পেড় বধ ও অৈবধ উপােয় পাচার হেয় যাে ন। ত ািশত চাকির পাওয়ার
বদেল তারা িবি হেয় যাে ন যৗনদাসী িহেসেব। যৗনদাস ও িনযাতেনর িশকার এসব নারীর অেনেকই সব া হেয় দেশ িফরেছন। বসরকাির এনিজও
ােকর পযেব ণ অনু যায়ী, গত িতন বছের ায় ৫ হাজার নারী িনযাতেনর িশকার হেয় দেশ িফের এেসেছন।
ধু িমক িণর নারীরাই য কমে ে িনযাতেনর িশকার হে ন, এমন নয়। বাংলােদশ মিহলা পু িলেশর ওপর করা কমনওয়েলথ িহউম ান
ইিনিশেয় েভর এক গেবষণা িতেবদেন দখা যায়, ১০ শতাংশ মিহলা কনে বল ও ৩ শতাংশ মিহলা দােরাগা পু িলশ যৗন হয়রািনর িশকার হন। নারী
সাংবািদকেদর ওপর করা ই ারন াশনাল িনউজ সফ ইনি উেটর এক জিরেপ দখা যায়, ৩১ দশিমক ৮৮ শতাংশ নারী সাংবািদক তােদর কমে ে
যৗন হয়রািনর িশকার হন। এছাড়া, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার এক জিরেপ জানা যায় য, ২২ শতাংশ নারী কমে ে িবিভ ধরেনর হয়রািনর িশকার
হে ন।
েমর ফঁাদ
কমে ে র ফঁ ােদর পাশাপািশ েমর ফঁ ােদ পেড় িতবছর ধিষত ও পাচার হেয় যাে ন হাজারও নারী। বাংলােদশ মিহলা আইনজীবী সিমিতর িহসাব মেত,
িতবছর ায় ২০ হাজার নারী ও িশ পাচার হে । পাচারকারী চ েলা কৗশল িহেসেব ব বহার করেছ েমর ফঁ াদ। মানবপাচােরর িব ে কাজ করা
একািধক সং ার মেত, াম বা মফ েলর কেলজপড়ুয়া ছা ীরা এই ফঁ ােদ সবেচেয় বিশ পড়েছ। বাংলােদশ মিহলা আইনজীবী সিমিতর তথ অনু যায়ী,
পাচােরর িশকার হওয়া নারীেদর ৬০ ভােগরও বিশ িকেশারী, যােদর বয়স ১২ থেক ১৬ বছেরর মেধ ।
েমর ফঁ ােদ ফেল ধষেণর ঘটনাও িতিনয়ত চােখ পড়েছ। পাশাককম , গৃ হবধূ , চা িরজীবী থেক
কের িব িবদ ালেয়র িশ াথ েদর পাও আটেক
যাে এই ফঁ ােদ। গত বছর কািশত রইন হােটেল বসরকাির িব িবদ ালেয়র ই ছা ীেক ফঁ ােদ ফেল ধষেণর ঘটনা জনমেন নাড়া িদেয় যায়। এছাড়া,
দেশর িবিভ ােন েমর ফঁ ােদ ফেল ধষেণর ঘটনার কথা ায়ই িবিভ প -পি কার মাধ েম উেঠ আসেছ। বাংলােদশ পু িলেশর ঊ তন ও মাঠ পযােয়র
কমকতােদর মেত, থানায় জু কৃত ধষণ মামলার ৮০-৯০ শতাংশ ঘেট েম তারণার মাধ েম।
িববােহর ফঁাদ
িমথ া তথ িদেয় িবেয় এবং পরবত সমেয় তারণার ফঁ ােদও পড়েছন নারীরা। তারকরা কিথত িবেয়র মাধ েম যৗতুেকর নােম মাটা অে র টাকা আদায়
করেছন অেনক নারীর কাছ থেক। শারীিরক িনযাতন ও যৗন হয়রািনরও িশকার হে ন অেনেকই। স িত িবেয়র ফঁ ােদ পেড় বাংলােদশ থেক চীেন পাচার
হেয় যাে ন অেনক পাহািড় নারী। ঢাকা মহানগর পু িলেশর (িডএমিপ) তথ মেত ম ােরজ িমিডয়ার নােম িবেয়র ফঁ ােদ ফলা হে এসব নারীেক। ধম ও
চহারাগত িমেলর কারেণ পাহািড় ত ণীরা পাচারকারীেদর ধান ল ব হে ন। তােদর িহসাব অনু যায়ী গত ছয় মােস ায় ৫০০ নারী চীনা নাগিরকেদর
িবেয়র ফঁ ােদ পেড় পাচার হেয় গেছন। ফলস ম ােরজ বা ছলনার িবেয়র ফঁ ােদপড়া এই নারীরা পরবত সমেয় িবি হেয় যাে ন অ কার জগেত।
িবেয়র ফঁ ােদ পড়েছন বাংলােদেশ আ য় নওয়া রািহ া নারীরাও। বাংলােদেশর নাগিরক পাওয়ার আশায় রািহ া পিরবার েলা ানীয় ছেলেদর সে
মেয় িবেয় িদে ন। িক ২০১৪ সােলর ১৪ জু লাই আইন ম ণালয় থেক বাংলােদিশেদর সে রািহ ােদর িবেয় িনিষ কের এক পিরপ জাির করায়
িবেয়র মাধ েম নাগিরক তারা পাে ন না। বিশরভাগ ে ই িবেয়র িকছু িদন পরই এসব ত ণী হে ন ামী পিরত া। এছাড়া, বাংলােদিশ ছেলেদর

সে িবেয়র েলাভন দিখেয় রািহ া মািঝ নামক দালালরা রািহ া ত ণীেদর জিড়েয় ফলেছ অৈনিতক কােজ। উিখয়ার ১২ অ ায়ী িশিবর থেক ানীয়
ভােলা পিরবাের িবেয়র নােম িবিভ দেশ পাচার হে ন রািহ া ত ণীরা। িক পাচােরর এই িবষয় এখন পয সরকাির ও বসরকাির জিরেপর আওতায়
না আসায় স ক সংখ া িন পণ করা যাে না।
যু ি র ফঁাদ
যু ি র উৎকেষর সে -সে বেড় চলেছ সাইবার অপরাধ। অিধকাংশ ে ই নারীরা পড়েছন এই অপরােধর ফঁ ােদ। সামািজক যাগােযাগ মাধ ম, যমন
— ফসবু ক, টুইটার, ও ইউ উেব নারীরা সবেচেয় বিশ হন ার িশকার হে ন। কানও কারেণ স েকর অবনিত ঘটেলই এসব মাধ েম অ ীল ছিব বা
িভিডও ছিড়েয় িদেয় বা ছিড়েয় দওয়ার মিক িদেয় ফঁ ােদ ফলা হে নারীেদর। িবআইএসআর-এর এক গেবষণায় দখা গেছ, বাংলােদেশ ই ারেনট
ব বহারকারী নারীেদর ৭৩ শতাংশ সাইবার অপরােধর িশকার। তথ ও যু ি িবভােগর সাইবার হ ডে র তথ মেতও সাইবার অপরােধ
অিভেযাগকারীেদর ৭০ ভাগই নারী। অিভেযাগকারীেদর ৬০ ভােগরও বিশ সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ফসবু েক তারণার ফঁ ােদ পড়েছন। এরমেধ ১০
ভাগ অিভেযােগর মা া ভয়াবহ (অ ীল ছিব ও িভিডও কাশ)। সাইবার াইবু নােল িবচারাধীন মামলা থেকও দখা যায় ৮২ শতাংশ সাইবার অপরােধর
ফঁ ােদ পড়েছন নারীরা। সাইবার াইম অ াওয়ারেনস ফাউে শেনর এক গেবষণায় দখা যায়, ১৮-৩০ বছেরর নারীরা সাইবার অপরােধর ফঁ ােদ সবেচেয় বিশ
পড়েছন যা ৭৩ দশিমক ৭১ শতাংশ। জিরপ েত দখা যায় সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ভুয়া অ াকাউে র ফঁ ােদ পড়েছন ১৪ দশিমক ২৯ শতাংশ নারী।
এসব অ াকাউ থেক েমর ফঁ ােদ ফেল িবেদশ থেক উপহার পাঠােনার নােম বড় অে র টাকাও আদায় কের নওয়া হে নারীেদর কাছ থেক।
এসব ফঁ াদ থেক বঁ াচার থম পদে প হে সেচতনতা বৃ ি । সাইবার াইম অ াওয়ারেনস ফাউে শেনর গেবষণা েত দখা যায় সাইবার অপরােধর ফঁ ােদ
পড়া ৩০ শতাংশ নারীই জােনন না, কীভােব এই অপরােধর িব ে আইিন ব ব া িনেত হয় এবং ৩৯ শতাংশ ভু েভাগী পু িলেশর কােছ অিভেযাগ কের
আশানু প ফল পাে ন না। তাই এসব নারীেদর মােঝ সেচতনতা বৃ ি র লে দেশর িত জলায় সরকাির ও বসরকািরভােব কমশালা আেয়াজেনর
পাশাপািশ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীেকও এ িবষেয় দ কের তালা েয়াজন।
ছলনার িবেয় ও েমর ফঁ াদ থেক বঁ াচেতও েয়াজন সেচতনতার। যেহতু িকেশারী ও ত ণীরাই এই ফঁ ােদ বিশ পড়েছন এবং যু ি ব বহােরর হারও
তােদর মােঝ বিশ, িমিডয়ার পাশাপািশ সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার কের ফঁ াদ েলা স েক তােদর অবিহত করেত হেব। তেব পিরবােরর ভূিমকা
এে ে মু খ । কানও ফঁ ােদ তারা পড়েছ িকনা, সটা জানেত তােদর সে ব ু পূ ণ স ক গেড় তুলেত হেব। অপিরিচত বা িভনেদিশ নাগিরেকর সে
িবেয়র আেগ যাচাই-বাছাই কের িনেত হেব। এছাড়া, কিমউিন লেভেল ানীয় এনিজও, চয়ারম ান বা ম ােরর মাধ েম পিরবার েলার মেধ এ িবষেয়
সেচতনতা গেড় তালা েয়াজন।
কমে ে র ফঁ াদ এড়ােত কমে ে নারীর মতায়ন িনি ত করা েয়াজন। এছাড়া চাকিরর ফঁ ােদ পেড় পাচার হওয়া নারীেদর বঁ াচােত সরকাির পদে প
সবেচেয়
পূ ণ। িবেদেশ িবেশষ কের সৗিদ আরেব নারী গৃ হকম েদর র ােথ তমন কানও আইন না থাকায় নারী িনযাতেনর িতকার প ২০১৫ সাল
থেক িফিলপাইন, ইে ােনিশয়া, ভারত ও ল া সখােন নারী গৃ হকম পাঠােনা ব কের িদেয়েছ। বাংলােদিশ নারী কম েদর িনযাতেনর হাত থেক বঁ াচােত
িজ-টু-িজ প িত অবল ন করা যেত পাের। এছাড়া তােদর সখােন বসরকাির িশ কারখানার কম িহেসেব বা সবা খােত যমন নাস বা আয়াসহ িবিভ
ািত ািনক চাকিরেত কমসং ান করা যেত পাের। দাকােন িব য়কম , েণর দাকানকম , প ােকজকম বা াইভারসহ (বতমােন তা অনু েমািদত)
নানািবধ খােতও তােদর িনেয়ােগর ব ব া করা যেত পাের। গৃ হকম িহেসেব চাকিরেত যারা যাে ন, তারা সখােন গৃ হকতার বাসায় না থেক এক শহের
আলাদা বাসা ভাড়া িনেয় একদল গৃ হকম একসে থাকেত পােরন। িতিদন তারা আট ঘ া কাজ কের িনজ বাসায় এেস থাকেবন। এভােব এক বড় শহেরর
িবিভ এলাকােক জান ভাগ কের একািধক গৃ হকম বাস ােনর ব ব া কের সরকার অনায়ােস এ সমস ার সমাধান করেত পাের। এছাড়া তােদর হােত
মাবাইল িদেত হেব, যন যেকানও সমেয় কানও সমস া হেল তারা পু িলশসহ বাংলােদশ তাবােস হটলাইেন জানােত পােরন। তাহেল পিরি িতর উ য়ন
স ব হেব এবং এ বাজার র সু িবধা বাংলােদেশর নারীরা িনেত পারেব।
লখক: গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ ইনি

উট অব সাশ াল িরসাচ া । জ ার, অিভবাসন ও অপরাধ তার গেবষণার িবষয়।

ই- মইল: akther.sarmin101@gmail.com

/এসএএস/এমএনএইচ/

***বাংলা িবউেন কািশত কানও সংবাদ, কলাম, তথ , ছিব, কিপরাইট আইেন পূ বানু মিত ছাড়া ব বহার দ নীয় অপরাধ। অনু মিত ছাড়া ব বহার করেল
কতৃপ আইিন ব ব া হণ করেব। ( Unauthorized use of news, image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by
copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws. )

