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Violence against women, children: Experts 

stress need for virtual court 
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Banani Mallick 

A group of legal aid experts and rights activists have proposed introducing a virtual court 

to prevent violence against women and children amid Coronavirus outbreak across the 

country.  

They came up with the suggestion when different national and international 

organizations said various forms of violence against women had increased amid 

Coronavirus outbreak in the country.  

Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said 

Coronavirus had exacerbated the violence against women and children more than ever 

before. 

However, the rights activists and legal experts proposed this suggestion at an online 

view-exchanged meeting titled 'Violence against Women and Children amid  

Coronavirus Lockdown: The Present Status and What to Do'. 

The meeting was jointly organized by Paribarik Shahingsha Pratirodh Jote (a platform to 

resist family violence) and Rape Law Reform Coalition on Tuesday.  

Law experts participated in the meeting from the government and non government 

institutions. 

They said members of law enforcement agencies must introduce an online-based case 

filing opportunity and virtual courts across the country to prevent different forms of 

violence against women and children.  

The legal experts also noted that other government and non government organizations 

linked with Paribarik Shahingsha Pratirodh Jote and Rape Law Reform Coalition must 

compile all the hotlines and help lines from where victims can get legal support. 

They also can publish news on violence in media so that victims can get support.     

Advocate Sara Hossain said the government must open a virtual case filing opportunity 

so that victims can file general diary. 

She noted that the situation got worse because of the lockdown as women are not able 

to get access to support or escape from violence. 

"We receive lots of information on domestic violence by men in various parts of the 

country," she said.  
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She also noted that the marginal women especially the disabled women are facing 

extreme violence. 

Tahara Yesmin, GIZ, said telecounseling and online number of the Ministry of Women 

and Children Affairs should be disseminated among people extensively.  

Jenefa Jabbar, Director, Human Rights and Legal Aid Services and Social Compliance- 

Brac, said victims of violence are not being accepted to the government and non 

government shelter homes due to Coronavirus outbreak. 

"We must think of these victims. Where will they go?" she asked.  

Sultana Kamal, an eminent human rights activist, said women and children have become 

vulnerable to men who are now more ferocious than ever before due to Coronavirus 

outbreak," she said. 

"Men used to go out of houses now pass their time at homes posing serious threat to 

women and children," she said. 

Eminent economist Debapriya Bhattacharya said they were being informed about such 

violence against women from different parts of the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.banglatribune.com/others/news/621200/পারবাররক-সর িংসতা-রির্যাতিকক-
ভার্চযয়াল-ককাকটযর 

পারিবারিক সর িংসতারাক াাতর্াি নতাার্ক -

রারে াুা  াকার্তাি তওতারেট কিাি সয়পারিভ 

বািংলা রিরবউি ররকপাটয   প্রকারিত  :৩০:৯১ , এরপ্রল ২১, ২৩২৩ | সবযকিষ আপকেট  :৩০:৪৫ , এরপ্রল ২১, ২৩২৩  

বতযমাি লকোউি পরররিরতকত পাররবাররক সর িংসতা ও রির্যাতকির ঘটিা বরৃি পাওয়ার রবষয়রটকক 
প্রস্তারবত ভার্চযয়াল ককাকটযর আওতাভচক্ত করার সুপাররি ককরকে পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট 
এবিং করইপ ল ররফময ককায়ারলিি। মঙ্গলবার (২৮ এরপ্রল) সরকারর ও কবসরকারর পর্যাকয় সমন্বয় 
বরৃিকত অিলাইকি একরট মতরবরিময় সভায় এই সুপাররি ককরি বক্তারা। বািংলাকেি রলগ্যাল এইে 
অযান্ে সারভযকসস িাষ্ট (ব্লাস্ট) এক সিংবাে রবজ্ঞরিকত এসব তথ্য  ারিকয়কে।  

আকলার্করা অন্য কর্সব সুপাররি ককরি তার মকধয আকে—বািংলাকেি পচরলকির অিলাইকি র রে 
োকয়র প্ররিয়া সরিয় করা এবিং সারাকেকি এই কসবা র্ালচর বযবিা করা,   িারী ও রিশুর প্ররত 
সর িংসতা প্ররতকরাকধ পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট এবিং করইপ ল ররফময ককায়ারলিকির সকঙ্গ 
র্চক্ত সব  টলাইি এবিং ক ল্পলাইি িম্বর এককে একরট তারলকা ততরর ককর রবরভন্ন মাধযকম প্রকাি 
করা,  ককরািা সিংিমকের ঝচুঁরকর কারকে সরকারর ও কবসরকারর কিল্টারক ামগুকলাকত বতযমাকি 
আশ্রকয়র  ন্য ককািও রভকরটমকক গ্র ে করা  কে িা রবধায়,  রভকরটমকের সুরক্ষার  ন্য কসনাকি 
ককরািাভাইরাস কটকস্টর বযবিা করা,  মর লা ও রিশু-রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র অিলাইি ও কটরল 
কাউকেরলিংকয়র িম্বর প্রর্ার ককর এই রবষকয় সকবযাচ্চ কসবা রিরিত করা,  আইিিঙৃ্খলা বার িী 
ককরািা পরররিরত রিয়ন্ত্রকের পািাপারি পাররবাররক সর িংসতা বা রির্যাতি বকের রবষয়রটকক গুরুকের 
সকঙ্গ রবকবর্িা করা এবিং প্রারিক  িকগ্াষ্ঠী রবকিষ ককর প্ররতবেী িারী এই সমকয় রির্যাতকির রিকার 
 কল রবষয়রট অরত গুরুকের সকঙ্গ রবকবর্িা করা। 

অিলাইি আকলার্িারট ব্র্যাক রবশ্বরবেযালকয়র ে. ফরস্টিা কপকররা এবিং রলগ্যাল এমপাওয়ারকমন্ট 
অযান্ে সাসকটইকিবল কেকভলপকমন্ট,  কসন্টার ফর রপস অযান্ে  ারস্টকসর সঞ্চালিায় সভায় মর লা 
ও রিশু-রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র মারল্ট কসক্টরাল কপ্রাগ্রাম,  উইকযাি,  ব্র্যাক,  িারীপক্ষ,  আইি ও 
সারলি ককন্দ্র,  এরসে সারভাইভারস ফাউকন্েিি,  র আইক ে,  রবএিোরব্লউএলএ,  ব্লাস্ট,  
োরব্লউরেরেএফ এবিং ওয়াইোরব্লউরসএ এর প্ররতরিরধস  প্রায় ০৪  ি এই অিলাইি আকলার্িায় 
অিংিগ্র ে ককরি এবিং মলূযবাি মতামত প্রোি ককরি। 

 ব্লাকস্টর অযােকভাককরস অযান্ে কযাপারসরট রবরডিং অযােভাই ার কমা. তা চল ইসলাম বতযমাি অবিা 
ও কপ্রক্ষাপট তচকল ধকরি। আইি ও সারলি কককন্দ্রর রসরিয়র কেপচরট রেকরক্টর িীিা কগ্াস্বামী,  এইর্ 
আর এল এস এবিং কযািাল কমপ্লাকয়কের পররর্ালক ক কিফা  ব্বার,  র আইক কের রুল অব 
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ল’র অপাকরিি পররর্ালক তাক রা ইয়াসরমি লকোউি অবিায় িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতায় 
কসবা কপকত প্ররতবেকতা ও করেীয় রবষকয় আকলার্িা ককরি। 

মর লা ও রিশু রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র িারী রির্যাতি প্ররতকরাধককল্প মারল্ট কসক্টরাল কপ্রাগ্রাকমর রসরিয়র 
কপ্রাগ্রাম অরফসার সারবিা সুলতািা,  িারীপকক্ষর সেয রীতা োি রায়স  আরও অকিকক সরকারর 
ও কবসরকারর পর্যাকয় করেীয় রবষয় মতামত কেি। ব্লাকস্টর অিারারর রিবযা ী পররর্ালক সারা ক াকসি 
আকলার্িার সার সিংকক্ষপ ককরি এবিং িারী ও রিশুর প্ররত পাররবাররক সর িংসতা এবিং রির্যাতি বকে 
সবাইকক এককে দ্রুত পেকক্ষপ কিওয়ার রবষকয় কা  করার আহ্বাি  ািাি। 
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লকোউি পরররিরতকত পাররবাররক রির্যাতকির ঘটিাকক ভার্চযয়াল ককাকটযর আওতাভচক্ত 
করার সুপাররি 

প্ররতকবেক : বাতযা কক্ষ.   প্রকারিত: ২১ এরপ্রল,  ২৩২৩ ৮:৯৬ অপরাহ্ণ 

 

বতযমাি লকোউি পরররিরতকত পাররবাররক সর িংসতা ও রির্যাতকির ঘটিা বরৃি পাওয়ার রবষয়রটকক 
প্রস্তারবত ভার্চযয়াল ককাকটযর আওতাভচক্ত করার সুপাররি ককরকে পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট 
এবিং করইপ ল ররফময ককায়ারলিি। 

মঙ্গলবার (২৮ এরপ্রল) সরকারর ও কবসরকারর পর্যাকয় সমন্বয় বরৃিকত অিলাইকি একরট মতরবরিময় 
সভায় এই সুপাররি ককরি বক্তারা। বািংলাকেি রলগ্যাল এইে অযান্ে সারভযকসস িাষ্ট (ব্লাস্ট) এক 
সিংবাে রবজ্ঞরিকত এসব তথ্য  ারিকয়কে। 

আকলার্করা অন্য কর্সব সুপাররি ককরি তার মকধয আকে—বািংলাকেি পচরলকির অিলাইকি র রে 
োকয়র প্ররিয়া সরিয় করা এবিং সারাকেকি এই কসবা র্ালচর বযবিা করা,   িারী ও রিশুর প্ররত 
সর িংসতা প্ররতকরাকধ পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট এবিং করইপ ল ররফময ককায়ারলিকির সকঙ্গ 
র্চক্ত সব  টলাইি এবিং ক ল্পলাইি িম্বর এককে একরট তারলকা ততরর ককর রবরভন্ন মাধযকম প্রকাি 
করা,  ককরািা সিংিমকের ঝচুঁরকর কারকে সরকারর ও কবসরকারর কিল্টারক ামগুকলাকত বতযমাকি 
আশ্রকয়র  ন্য ককািও রভকরটমকক গ্র ে করা  কে িা রবধায়,  রভকরটমকের সুরক্ষার  ন্য কসনাকি 
ককরািাভাইরাস কটকস্টর বযবিা করা,  মর লা ও রিশু-রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র অিলাইি ও কটরল 
কাউকেরলিংকয়র িম্বর প্রর্ার ককর এই রবষকয় সকবযাচ্চ কসবা রিরিত করা,  আইিিঙৃ্খলা বার িী 
ককরািা পরররিরত রিয়ন্ত্রকের পািাপারি পাররবাররক সর িংসতা বা রির্যাতি বকের রবষয়রটকক গুরুকের 

http://lawyersclubbangladesh.com/2020/04/29/লকডাউন-পরিস্থিতিতে-পারিব/


সকঙ্গ রবকবর্িা করা এবিং প্রারিক  িকগ্াষ্ঠী রবকিষ ককর প্ররতবেী িারী এই সমকয় রির্যাতকির রিকার 
 কল রবষয়রট অরত গুরুকের সকঙ্গ রবকবর্িা করা। 

অিলাইি আকলার্িারট ব্র্যাক রবশ্বরবেযালকয়র ে. ফরস্টিা কপকররা এবিং রলগ্যাল এমপাওয়ারকমন্ট 
অযান্ে সাসকটইকিবল কেকভলপকমন্ট,  কসন্টার ফর রপস অযান্ে  ারস্টকসর সঞ্চালিায় সভায় মর লা 
ও রিশু-রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র মারল্ট কসক্টরাল কপ্রাগ্রাম,  উইকযাি,  ব্র্যাক,  িারীপক্ষ,  আইি ও 
সারলি ককন্দ্র,  এরসে সারভাইভারস ফাউকন্েিি,  র আইক ে,  রবএিোরব্লউএলএ,  ব্লাস্ট,  
োরব্লউরেরেএফ এবিং ওয়াইোরব্লউরসএ এর প্ররতরিরধস  প্রায় ০৪  ি এই অিলাইি আকলার্িায় 
অিংিগ্র ে ককরি এবিং মলূযবাি মতামত প্রোি ককরি। 

ব্লাকস্টর অযােকভাককরস অযান্ে কযাপারসরট রবরডিং অযােভাই ার কমা. তা চল ইসলাম বতযমাি অবিা 
ও কপ্রক্ষাপট তচকল ধকরি। আইি ও সারলি কককন্দ্রর রসরিয়র কেপচরট রেকরক্টর িীিা কগ্াস্বামী,  এইর্ 
আর এল এস এবিং কযািাল কমপ্লাকয়কের পররর্ালক ক কিফা  ব্বার,  র আইক কের রুল অব 
ল’র অপাকরিি পররর্ালক তাক রা ইয়াসরমি লকোউি অবিায় িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতায় 
কসবা কপকত প্ররতবেকতা ও করেীয় রবষকয় আকলার্িা ককরি। 

মর লা ও রিশু রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র িারী রির্যাতি প্ররতকরাধককল্প মারল্ট কসক্টরাল কপ্রাগ্রাকমর রসরিয়র 
কপ্রাগ্রাম অরফসার সারবিা সুলতািা,  িারীপকক্ষর সেয রীতা োি রায়স  আরও অকিকক সরকারর 
ও কবসরকারর পর্যাকয় করেীয় রবষয় মতামত কেি। 

ব্লাকস্টর অিারারর রিবযা ী পররর্ালক সারা ক াকসি আকলার্িার সার সিংকক্ষপ ককরি এবিং িারী ও 
রিশুর প্ররত পাররবাররক সর িংসতা এবিং রির্যাতি বকে সবাইকক এককে দ্রুত পেকক্ষপ কিওয়ার রবষকয় 
কা  করার আহ্বাি  ািাি। 
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পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াকটর সুপাররিসমচ  

1.  প্রর্াকরর সময় বৃ স্পরতবার,  ০৩ এরপ্রল,  ২৩২৩  

 

সরকার কেস্ক : বতযমাকি ককারভে -৯১ সিংিমকি সরকারর ও কবসরকারর পর্যাকয় সামার ক মাধযকম ,  অিলাইকি 
এবিং কমাবাইকল পাররবাররক সর িংসতার রিকার িারী ও রিশুকেরকক আইরি পরামিয কেয়া  কে। সম্প্ররত রবরভন্ন 
পে -পরেকায় িারী ও রিশুর প্ররত পাররবাররক সর িংসতার এবিং রির্যাতি বরৃির ঘটিা প্রকারিত   কে। এ 
কপ্ররক্ষকত সরকারর ও কবসরকারর পর্যাকয় সমন্বয় বরৃিকত অিলাইকি একরট মতরবরিময় সভার আকয়া ি করা  য়। 
এই অিলাইি মতবর রিময় সভায় িারী অরধকার কর্রযমী,  আইি ীবী এবিং আইি স ায়তা সিংিার কমযীগ্ি 
আকলার্িা কিকষ রিকর্র সুপাররিসম ূ তচকল ধকরি: 

৯.    লকোউকির কারকে কেিবযাপী পাররবাররক সর িংসতার ঘটিা প্রস্তারবত ভার্চযয়াল ককাটয )vi r t ual  
cour t )  প্ররিয়ার আওতাভচক্ত করা এবিং কসটার মাধযকম  রুরী সুরক্ষার বযবিা করা 
২.    বািংলাকেি পচরলি এর অিলাইকি র রে োকয়র প্ররিয়া সরিয় করা এবিং সারাকেকি এই কসবা র্ালচর 
বযবিা করা। আইিিিৃংঙ্খলা বার িী ককরািা পরররিরত রিয়ন্ত্রকের পািাপারি পাররবাররক সর িংসতা বা রির্যাতি বে 
রবষয়রটকক গুরুকের সাকথ্ রবকবর্িা করা। পাররবাররক সর িংসতার রিকার বযরক্তকক অগ্রারধকার রভরিকত স ায়তা 
প্রোি রিরিত করার  ন্য প্ররতরট পচরলি কস্টিকি িারী কেস্ক সরিয় করা 
০.    িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতা প্ররতকরাকধ,  পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট )CI DV 
Coal i t i on)  এর সাকথ্ র্চক্ত সকল সিংিার  টলাইি এবিং ক ল্পলাইি িম্বরসমূ  এককে রবরভন্ন মাধযকম 
প্রকাি করা 
৫.    ককরািা সিংিমকের ঝচুঁরকর কারকে সরকারর ও কবসরকারর কিল্টার ক াম গুকলাকত বতযমাকি আশ্রকয়র  ন্য 
ককাি রভকরটমকক গ্র ে করা  কেিা রবধায় রভকরটমকের সুরক্ষার  ন্য সরকারর ও কবসরকারর কিল্টারক াম 
গুকলাকত ককরািা ভাইরাস কটস্ট এর র্থ্ার্থ্ বযবিা করা 
৪.    মর লা ও রিশু রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র অিলাইি ও কটরল কাউকেরলিং এর িম্বর আকরা বযাপকভাকব রবরভন্ন 
সরকারর ও কবসরকারর গ্েমাধযকম এবিং সামার ক কর্াগ্াকর্াগ্ মাধযকম প্রর্ার ককর এই রবষকয় সকবযাচ্চ কসবা 
রিরিত করা 
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৬.    প্রারিক  িকগ্াষ্ঠী রবকিষ ককর প্ররতবেী িারী,  দুগ্যম এলাকার িারী ও রিশুরা এবিং করার ঙ্গা এলাকার 
মকধয এই সমকয় রির্যাতকির রিকার  কল রবষয়রট অতযি গুরুকের সাকথ্ রবকবর্িা করা। 

 াতীয় আইিগ্ত স ায়তা রেবস উপলকক্ষ এবিং বতযমাি পরররিরতকত িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতা বরৃির ঘটিায় 
উরিগ্ন পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট )CI DV Coal i t i on)  এর সরর্বালয় বািংলাকেি রলগ্যাল এইে 
এন্ে সারভযকসস িাস্ট )ব্লাস্ট (এই মতরবরিময় সভার আকয়া ি ককর।  

ে  :ফরস্টিা কপকররা ,  ব্র্যাক রবশ্বরবেযালয়,  কসন্টার ফর রপস এন্ে  ারস্টস এর সঞ্চালিায় সভায় মর লা ও রিশু 
রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র মারল্ট কসক্টরাল কপ্রাগ্রাম,  উইকযাি,  ব্র্াক,  িারীপক্ষ,  র আইক ে,  বািংলাকেি মর লা 
আইি ীবী সরমরত,  আইি ও সারলি ককন্দ্র,  এরসে সাভযাইভারস ফাউকন্েিি,  ব্লাস্ট,  োবলচরেরেএফ এবিং 
ওয়াইোবলচরসএ এর প্ররতরিরধস  প্রায় ০৪  ি আইি ীবী,  গ্কবষক,  িারী অরধকার কমযী,   প্ররতবেী অরধকার 
সিংগ্ঠকির কমযী এই অিলাইি আকলার্িায় অিংিগ্র ে ককরি । 
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লকোউকি পাররবাররক সর িংসতা ভার্চযয়াল ককাকটযর 
আওতাভচক্ত ক াক 
রিউ  কেস্ক |  বািংলারিউ কটাকয়রন্টকফার.কম  

 

ঢাকা: ককারভে-৯১ সিংিমকের এ সমকয় সরকারর-কবসরকারর পর্যাকয় সামার ক মাধযম,  অিলাইকি ও কমাবাইকল 
আইরি পরামিয কেওয়া  কে। সম্প্ররত রবরভন্ন পে-পরেকায় িারী ও রিশুর প্ররত পাররবাররক সর িংসতা,  রির্যাতি 
বাড়ার ঘটিা প্রকাি  কে। লকোউকি পরররিরতকত পাররবাররক সর িংসতা ভার্চযয়াল ককাকটযর আওতাভচক্ত করার 
সুপাররি করকে বািংলাকেি রলগ্যাল এইে অযান্ে সারভযকসস িাস্ট (ব্লাস্ট)। 

এ পররকপ্ররক্ষকত সরকারর -কবসরকারর পর্যাকয় সমন্বয় বাড়াকত অিলাইকি একরট মতরবরিময় সভার আকয়া ি ক রা  য়। 
‘ককরািা ভাইরাস সিংিমে প্ররতকরাকধ লকোউি অবিায় িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতা  :বতযমাি অবিা ও করেীয়’ রবষয়ক 
এ অিলাইি মতরবরিময় সভায় অিংিগ্র িকারীরা আকলার্িা কিকষ কতগুকলা সুপাররি তচকল ধকরি: 

লকোউকির কারকে কেিবযাপী পাররবাররক সর িংসতার ঘটিা বাড়ায় রবষয়রট প্রস্তারবত ভার্চযয়াল ককাটয প্ররিয়ার আওতাভচক্ত 
করা,  বািংলাকেি পচরলকির অিলাইকি র রে োকয়র প্ররিয়া সরিয় করা এবিং সারাকেকি এই কসবা র্ালচর বযবিা করা,  িারী 
ও রিশুর প্ররত সর িংসতা প্ররতকরাকধ রসআইরেরভ ও আররএলআর ককায়ারলিকির সকঙ্গ র্চক্ত সব সিংিার  টলাইি ও 
ক ল্পলাইকির িম্বর এককে একরট তারলকা ততরর ককর রবরভন্ন মাধযকম প্রকাি করা,  ককরািা সিংিমকের ঝচুঁরকর কারকে 
সরকারর -কবসরকারর কিল্টারক ামগুকলাকত বতযমাকি আশ্রকয়র  ন্য ককাকিা রভকরটমকক গ্র ে করা  কে িা রবধায় রভকরটমকের 
সুরক্ষার  ন্য কিল্টারক ামগুকলাকত ককরািা ভাইরাস কটকস্টর বযবিা করা,  মর লা ও রিশু রবষয়ক মন্ত্রোলকয়র অিলাইি ও 
কটরল কাউকেরলিংকয়র িম্বর প্রর্ার ককর এ রবষকয় সকবযাচ্চ কসবা রিরিত করা ৬  .আইিিৃিংঙ্খলা বার িী ককরািা পরররিরত 
রিয়ন্ত্রকের পািাপারি পাররবাররক সর িংসতা বা রির্যাতি বে রবষয়রটকক গুরুকের সকঙ্গ রবকবর্িা করা। নরারিক  িকগ্াষ্ঠী 
রবকিষ ককর প্ররতবেী িারীরা এই সমকয় রির্যাতকির রিকার  কল রবষয়রট অরত গুরুকের সকঙ্গ রবকবর্িা করা।   

 াতীয় আইিগ্ত স ায়তা রেবস উের্াপি সামকি করকন এবিং বতযমাি পরররিরতকত িারী ও রিশুর প্ররত সর িংসতা বৃরির 
ঘটিায় উরিগ্ন পাররবাররক সর িংসতা প্ররতকরাধ ক াট এবিং করইপ ল ররফময ককায়ারলিকির সরর্বালয় বািংলাকেি রলগ্যাল এইে 
অযান্ে সারভযকসস িাকস্টর )ব্লাস্ট (আকয়া কি সভায় অিংিগ্র েকারীরা রি  রি  সিংিা কথ্কক লকোউি পরররিরতকত পাররবাররক  
সর িংসতা প্ররতকরাকধ রক রক কা  করকেি এবিং ভরবষ্যকত কীভাকব কা  করকবি কস রবষকয় আকলার্িা ককরি।  

বািংলাকেি সময়: ৯৮৪৯ ঘণ্টা,  এরপ্রল ২১,  ২৩২৩ 
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