
  কামযননফযাী ায-ংক্ষে 

স্ত্র ংঘাত ফযনি, নযফায, এফং গ াষ্ঠীয উয ফযক ভাননফক ও র্যনননতক গফাঝায ৃনি 
কক্ষয। স্ত্র ংঘলয এফং ফড় ও গ াট ভাত্রায যাধ ক্ষত উদূ্ভত নংতায পক্ষর রতিনত ফ য 
৭৪০,০০০ এয নধক গরাক ননত । এআ ভৃতয যয গফনযবা  (৪৯০,০০০)ংঘটিত  মযদ্ধ-
গেক্ষত্রয ফাআক্ষয। এ গর্ক্ষক রতিতীভান  গম, মযদ্ধ ক্ষে স্ত্র ংঘাক্ষতয ক্ষনকগুক্ষরা রূক্ষয ভক্ষধয 

একটি, এফং নধকাং ঞ্চক্ষর এটি ফচাআক্ষত গুরুত্বূর্য রূ ন।   

নফনবন্ন ফক্ষক্ষয দক্ষরয ভক্ষধয  নড়ক্ষ র্াকক্ষরও, স্ত্র ংঘাত নক য নননদযি দর ও ঞ্চরক্ষক গফী 
অক্রান্ত কক্ষয। নফশ্বফযাী ১৫ ও ৪৪ ফ ক্ষযয ভধযকায ভানযক্ষলয ভৃতয যয নফনবন্ন কাযক্ষর্য গেক্ষত্র, 
স্ত্র ংঘাত চতয র্য। চনিটিয গফন গদক্ষ, এটি ভৃতয যয ীলয দটি কাযক্ষর্য গবতয নযতভ। 

দনের্ অক্ষভনযকা ও অনিকাক্ষত, ভৃতয যয ীলয কাযনভূক্ষয ভক্ষধয স্ত্র ংঘাক্ষতয ফস্থান 

মর্াক্রক্ষভ ্তমভ ও নফভ (Peden, McGee, and Krug 2002, WHO, 2008b)।1 তা ক্ষেও, নক য 
নফক্ষল ফক্ষয দর ও গবৌ নরক এরাকাভূ স্ত্র ংঘাত দ্বাযা ক্ষোকৃত গফন অক্রান্ত। 
নননফড়বাক্ষফ মযক্ষফের্ ও নফক্ষেলর্ না কযক্ষর, স্ত্র ংঘাক্ষতয রূ্য নচত্রটি রতিাআ দৃযভান না।  

ভতৃয য  াড়াও, স্ত্র ংঘাক্ষতয কাযক্ষর্ ভাজ ও যাক্ষেয ফযক ভাননফক, াভানজক ও র্যনননতক 
েনত । রতিনত ফ য জানা ংখ্যক ভানযল স্থাী ঙ্গযক্ষত্বয নকায , এফং ক্ষনক্ষক ফযক 
াযীনযক ও ভাননক েত ফন কক্ষয জীফন নতফানত কক্ষয।2 স্ত্র ংঘাক্ষতয েনতকয 
রতিবাক্ষফয ভক্ষধয যক্ষক্ষ , াযীনযক ও ভাননক েভতা, ভনিষ্ক ও বযন্তযীর্ ঙ্গরতিতযক্ষঙ্গ অঘাত, 
কাাঁটা-গ াঁড়া ও গপাস্কা, তীব্র ফযার্ায রের্, এফং নফনবন্ন রতিকাক্ষযয গমৌন ও রতিজনন স্বাস্থয-জননত 

ভযা (WHO, 2008a)। 

এ াড়া, স্ত্র ংঘাত াভানজক  াাঁর্যননক্ষক দযফযর কক্ষয, ব ও ননযাত্তাীনতায ফীজ ফন কক্ষয, 
ভানফম্পদ ও াভানজক যাঁনজ ধ্বং কক্ষয, এফং নফননক্ষা  ও বফক্ষদনক াাক্ষমযয কামযকানযতা 
ফযত কক্ষয। ভতৃয য, এফং মযক্ষদ্ধয ধ্বংরীরা-মা শুরু ফায য নফনবন্ন ফ য জযক্ষড় চক্ষর ও শুধয 
নননদযি নক য ঞ্চক্ষর ীভাফদ্ধ র্াক্ষক-গভাট গদজ উৎাদক্ষনয রতিফৃনদ্ধক্ষক ফানলযক ২ তাংক্ষয গফী 
াক্ষয কনভক্ষ গদ। রড়াআ গল ফায যফতী ফ যগুক্ষরাক্ষতও এয রতিবাফটা গর্ক্ষক মা। 
নফক্ষযাধনফীন স্ত্র ংঘাত (ফড় ও গ াট ভাত্রায যাধ ও যাজনননতক ংঘাত) র্যনননতক 
েনতয ৃনি কক্ষয। উৎাদনীরতায নক্ষক্ষফ, নফশ্বজযক্ষড় এআ েনতয ফানলযক নযভার্ ৯৫ নফনরন 
ভানকয ন ডরায এফং এটি ১৬৩ নফনরন ভানকয ন ডরাক্ষয উত্তীর্য ক্ষত াক্ষয।   

স্ত্র ংঘাত ম্পনকয ত  ক্ষফলর্া নযচারনা এফং তর্য ংগ্র কযা কঠির্ ও ক্ষনকভ 
নফতনকয ত। ংঘাক্ষতয নক য যাজনননতক তাৎময যক্ষক্ষ  (ংঘাক্ষতয াক্ষর্ যাজনননতক ম্পকয  না 
র্াকক্ষরও) এফং রতিাআ এটি বদফক্রক্ষভ ঘক্ষট। ক্ষনক গেক্ষত্র, নফনবন্ন গ াষ্ঠী ননক্ষজক্ষদয স্বাক্ষর্য 



রতিার্ঘাতী স্ত্র ংঘাক্ষতয অর রূক্ষক গ ান যাক্ষখ্; পক্ষর, ননবয যক্ষমা য তর্য ংগ্র এফং 
ননযক্ষে নফক্ষেলর্ দযরু ক্ষ দাাঁড়া।  

স্ত্র ংঘাত হ্রা কযায জনয কামযকয ও ফািফম্মত ফযফস্থায রতির্ন ংঘাত ংনেি 
ননবয যক্ষমা য তক্ষর্যয উন্নন এফং ংঘাক্ষতয কাযন ও পরাপর নফক্ষেলক্ষর্য উয ননবয যীর। 
নফশ্বফযাী স্ত্র ংঘাক্ষতয রূ, ভাত্রা ও রতিবাক্ষফয ূর্যনচত্র াফায জনয Global Burden of Armed 

Violence রতিনতক্ষফদক্ষন নফনবন্ন উৎ ও তর্যভারায উক্ষিখ্ অক্ষ । এটি স্ত্র ংঘাত ও উন্নক্ষনয 
ভধযকায গমা ূত্রক্ষক ফযাখ্যায জনয একটি রতিাভার্য-নবনত্ত বতনযক্ষত াাময কক্ষযক্ষ । এ াড়াও, এআ 
রতিনতক্ষফদনটি স্ত্র ংঘাত ও উন্নন ংক্রান্ত গজক্ষনবা গঘালর্া ফািফাক্ষনয একটি ং নক্ষক্ষফ 
নফক্ষফনচত। 

স্ত্র ংঘাক্ষতয নফনবন্ন ভাত্রা 

এআ রতিনতক্ষফদক্ষনয গেক্ষত্র, স্ত্র ংঘাত গার  

গকান ফযনি,দর, গ াষ্ঠী, র্ফা যাক্ষেয নফরুক্ষদ্ধ 
উক্ষেযরতিক্ষর্ানদত ক্ষ স্ত্র ফা গ ারা-ফারুক্ষদয 
াাময নফধ নিয (রতিকৃত ফা বীনতরতিদযন) 
রতিদযন মা  াধাযর্ ভানযক্ষলয ননযাত্তা এফং/ 
র্ফা গটকআ উন্ননক্ষক নফনিত কক্ষয। 

এআ ংজ্ঞা ক্ষনক ধযক্ষর্য কামযাফরীক্ষক ন্তবযয ি কক্ষযক্ষ । গমভনঃ নফক্ষযাক্ষধয াক্ষর্ জনড়ত 
ফড়ভাত্রায নংতা, মযদ্ধ, অন্তঃক্ষ াষ্ঠী ও নম্মনরত ংঘাত, ংঘফদ্ধ যাধ ও র্যনননতকবাক্ষফ 
রতিক্ষর্ানদত ক্ষ ংঘাত, ফযনি ফা দর-মাযা েভতা দখ্ক্ষরয রতিনতক্ষমান তা নর্তম-কতৃয ক ংঘটিত 
যাজনননতক ংঘাত, এফং অন্তঃফযনিত্ব-ভূরক ও গজন্ডায-গকনিক ংঘাত।3 

ফতয ভান রতিনতক্ষফদনটি, অঞ্চনরক ও অন্তজয ানতক গেক্ষত্র স্ত্র ংঘাক্ষতয ফযানধক গুরুত্বূর্য 
রতিবাফগুক্ষরায একটি তয রনাভূরক নচত্র রতিদান কক্ষয। ংঘাত ক্ষত উদূ্ভত েেনতয ভক্ষধয যক্ষক্ষ ঃ 
ংঘক্ষলযয কাযক্ষর্ রতিতযে ও ক্ষযাে ভতৃয য, ংঘলয-ফনবূয ত ভৃতয য, গমভনঃ তযা, গুভ, যর্ ও 
াাময-কভীক্ষদয ভৃতয য। স্ত্র ংঘাক্ষতয এআ রূগুক্ষরা ফযাকবাক্ষফ নযনচত, এফং ীলয ননক্ষদযক 
নক্ষক্ষফ এগুক্ষরা ংঘাক্ষতয নযনধ ও নফশ্বফযাী ফণ্টনক্ষক ফযঝক্ষত াাময কক্ষয। এ াড়া, এআ 
ননক্ষদযকভূ স্ত্র ংঘাক্ষতয নয স্বল্পনযনচত রূগুক্ষরা নযন্ধাক্ষন াতা কক্ষয।   

এআ রতিনতক্ষফদক্ষনয একটি অরাদা ধযাক্ষ নাযীক্ষদয নফরুক্ষদ্ধ স্বল্প-দৃযভান ংঘাক্ষতয নফনবন্ন রূভূ 
তয ক্ষর ধযা ক্ষক্ষ , এফং ম্ভফয স্থাক্ষন এগুক্ষরাক্ষক স্ত্র ংঘাক্ষতয ফচাআক্ষত গুরুত্বূর্য রূ নক্ষক্ষফ 
ফর্যনা কযা ক্ষক্ষ । মনদও, স্ত্র ংঘাক্ষতয নংবা  নকায (ও অক্রভর্কাযী) যরুল, 
তাযক্ষযও গজন্ডায গকনিক নফনবন্ন ধযক্ষর্য ংঘাতগুক্ষরা ফযক নফক্ষেলক্ষর্য দাফী যাক্ষখ্ এফং 
ংঘাক্ষতয এআ রূগুক্ষরা গভাক্ষটও নযনচত ন।  

এআ রতিনতক্ষফদনটি ক্ষত রতিা্তম পরাপরগুক্ষরা ননম্নরূঃ 



 াম্প্রনতক ফ ক্ষয রতিনত ফ য ৭৪০,০০ এয নধক ভানযল রতিতযে ও ক্ষযােবাক্ষফ স্ত্র 
ংঘাত (নফক্ষযাধ ও যাধ-গকনিক ংঘাত) ক্ষত ননত ক্ষক্ষ । 

 এয ভক্ষধয ৫৪০,০০০ জক্ষনয ভৃতয য খ্যফআ নং, মায একটি ফড় ংক্ষয ভৃতয য ঘক্ষটক্ষ  
নফক্ষযাধ-ফনবূয ত ংঘাত ক্ষত।  

 ন্তত ২০০,০০০ গরাক এফং ম্ভফত অযও রোনধক মযদ্ধাঞ্চক্ষর রতিার্ াযা মযদ্ধ ক্ষত 
উদূ্ভত  নফনবন্ন কাযক্ষর্ (গমভনঃ যনি, উদযাভ, ফা নফনবন্ন জ-রতিনতক্ষযাধক্ষমা য 
গযা )। 

 ২০০৪ ও ২০০৭ এয ভক্ষধয স্ত্র ংঘাক্ষতয পক্ষর ন্তত ২০৮,৩০০ জক্ষনয নং ভৃতয য 
ক্ষক্ষ । র্যাৎ, রতিনত ফ য  ক্ষড় ৫২,০০০ জন রতিার্ ানযক্ষক্ষ । নাতন দ্ধনতক্ষত কযা 
এআ নক্ষফ শুধয রতিনতক্ষফনদত ভৃতয যক্ষক ন্তবযয ি কক্ষযক্ষ ; পক্ষর রতিকৃত ংখ্যা অযও গফী ক্ষত 
াক্ষয। 

 নফক্ষযাধ-ফনবূয ত নযক্ষরতিনেক্ষত স্ত্র ংঘাত ক্ষত নং ভৃতয যয কাযক্ষর্ ফানলযক র্যনননতক 
েনতয নযভার্ উৎাদনীরতায নক্ষক্ষফ ৯৫ নফনরন ভানকয ন ডরায। এআ ংক গফক্ষড় 
১৬৩ নফনরন ভানকয ন ডরায এয ভতয রয ক্ষত াক্ষয, মা নফক্ষশ্বয গভাট ফানলযক গদজ 
উৎাদক্ষনয ০.১৪ তাং। 

 

নচত্র ১। ভতৃয যয রতিকাযক্ষবদ 

                           ংঘক্ষলয রতিতযে ভতৃয য 
                 

 

 

 

 

নফক্ষযাধীন ংঘলয ক্ষত ভতৃয য 

 

 

 

 

 

ংঘলয ক্ষত ক্ষযাে ভতৃয য 
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ভানযক্ষলয ভতৃয য  

 



এআ রতিনতক্ষফদক্ষনয নফনবন্ন ধযাক্ষ এআ নযংখ্যান নফিৃতবাক্ষফ ফযাখ্যা কযা ক্ষক্ষ । এআ 
নযংখ্যান ক্ষত গদখ্া মা গম, নফক্ষযাধ-ফনবূয ত গেক্ষত্র নং ভৃতয য ও স্ত্র নফক্ষযাক্ষধয কাযক্ষর্ 
ক্ষযাে ভতৃয য স্ত্র ংঘাত ক্ষত বফনশ্বক ভৃতয যয একটি ফড় ং, এফং এআ ংখ্যাটা াম্প্রনতক 
ভক্ষ ংঘটিত মযক্ষদ্ধ নংবাক্ষফ ননক্ষতয ংখ্যা ক্ষত গফী।  

নচত্র ১, নফক্ষশ্ব স্ত্র ংঘাত ক্ষত ংঘঠিত নফনবন্ন ধযক্ষর্য ভতৃয যয নযাত গদখ্াক্ষে। গ াট ফযজ 
ফৃত্তটি গদখ্াক্ষে নফশ্বফযাী ংঘাত ক্ষত নক নযাক্ষত াধাযর্ ভানযল ও গনা দক্ষযয রতিতযে 
ভৃতয য ক্ষক্ষ । এটি নফক্ষশ্বজযক্ষড় স্ত্র ংঘাত-জননত গভাট ভৃতয যয রতিা াত তাং। নযনদক্ষক, 
ক্ষোকৃত ফড় নীর ফৃত্তটি স্ত্র ংঘাত ক্ষত ক্ষযাে ভৃতয যয নযাত গদখ্াক্ষে, মা রতিা ২৭ 
তাং। নফক্ষযাধীন নযক্ষফক্ষ নং ভৃতয যয ংখ্যা রতিনত ফ য ৪৯০,০০০। এটি স্ত্র ংঘাত-
জননত গভাট বফনশ্বক ভৃতয যয দযআ-তৃতীাং ফা ৬৬ তাং।4 এআ নক্ষক্ষফয ফাআক্ষযও, জানা 
ংখ্যক ভানযল াযীনযক ও ভাননকবাক্ষফ অত ক্ষক্ষ , মা স্ত্র ংঘাত-ংনেি বফনশ্বক েনতয 
ং।   

াধাযর্ত, নফনবন্ন ধযক্ষর্য স্ত্র ংঘাতক্ষক ৃর্কবাক্ষফ নফক্ষফচনা কযা , গমন এআ ংঘাতগুক্ষরা 
ঘটায গ ক্ষনয কাযর্ ও এক্ষদয ভাত্রা ভূর তবাক্ষফ এক্ষক ক্ষযয গর্ক্ষক অরাদা। নকন্ত নফনবন্ন 
ধযক্ষর্য স্ত্র ংঘাক্ষতয ভক্ষধয যস্পি ার্যকয ননরূর্ কযা ফািনফক ও নফক্ষেলর্ ত-বাক্ষফ ম্ভফ; 

কাযর্ স্ত্র ংঘাক্ষতয চনযত্র রতিনতননত নযফনতয ত ক্ষে। র্যনননতক কাযক্ষর্ ংঘলয ফাড়ক্ষ , 
যাজনননতক ও -যাজনননতক ংঘক্ষলযয ভক্ষধয নফবাজন স্পি ক্ষ মাক্ষে, অন্তঃক্ষদী যাধী 
চক্ষক্রয ংখ্যা ফাড়ক্ষ , যােীন স্ত্র দর নফিায রাব কযক্ষ  এফং ংঘাত-যফতী ভক্ষ 
ননযাত্তাীনতায ভাত্রা গফক্ষড় চরক্ষ ।  

নফনবন্ন স্ত্র ংঘলযক্ষক একআবাক্ষফ নফচায কযক্ষর, জাতী ও অন্তজয ানতক মযাক্ষ ংঘলয রতিনতক্ষযাধ 
ও হ্রা কযায নীনতয যনফনযি ও নফিৃত রতির্ন ফাধাগ্রি । গমক্ষতয , Global Burden of 
Armed Violence রতিনতক্ষফদক্ষনয একটি উক্ষেয গার ভানযল, ভাজ ও র্যনননতক উন্নক্ষনয উয 
স্ত্র ংঘাক্ষতয গননতফাচক রতিবাফক্ষক তয ক্ষর ধযা, গক্ষতয  ভাত্র এক রতিকাক্ষযয স্ত্র ংঘাতক্ষক 
অক্ষরাকাত কযায ফদক্ষর, এআ ংঘক্ষলযয একটি নফিৃত নচত্র উস্থান কযা তযন্ত জরুযী। 

এআ রতিনতক্ষফদক্ষন, নফনবন্ন স্ত্র ংঘাক্ষতয গবৌ নরক ফণ্টক্ষনয াাান গকান গকান ঞ্চক্ষর এআ 
ংঘলযগুক্ষরা গকিীবূত, তা গদখ্াক্ষনা ক্ষক্ষ । ংঘাত-ংনেি ভৃতয যয ংখ্যা ২০০৫ ার গর্ক্ষক 
গফক্ষড়ক্ষ  এফং এগুক্ষরা শুধযভাত্র নক য নফক্ষল ঞ্চক্ষরআ গফী ঘক্ষট। ংঘলয গর্ক্ষক রতিতযে ভৃতয যয 
নতন-চতয র্যাং ঘক্ষট ভাত্র ১০টি গদক্ষ। মনদ ২০০৭ ার না াদ অপ াননিান, আযাক, ানকিান, 
গাভানরা, এফং শ্রীরংকাক্ষত স্ত্র ংঘাত ফন্ধ ক্ষতা, তাক্ষর এআ ভৃতয যয নযভার্ দযআ-তৃতীাং 
হ্রা গক্ষতা। একটি গদক্ষয ভক্ষধয, স্ত্র ংঘাত শুধযভাত্র নক য নফক্ষল গৌযবা ও ঞ্চক্ষরআ গদখ্া 
মা, এফং নয এরাকাক্ষক ক্ষোকৃত কভ অক্রান্ত কক্ষয।   

গফীযবা  অন্তজয ানতক ভক্ষনাক্ষমা  ননফদ্ধ  ংঘলয ক্ষত নং ভৃতয যয রতিনতক্ষফনদত ংখ্যায 
উয। এআ নযংখ্যান নদ্ধান্তরতিক্ষর্তা ও নফক্ষেলক-গদযক্ষক মযক্ষদ্ধয তীব্রতা ও ভক্ষয াক্ষর্ এয 



নফফতয নক্ষক ফযাখ্যা কযক্ষত াাময কযক্ষরও, এআ কভ ংখ্যাগুক্ষরা (রোনধক)স্ত্র ংঘাত ক্ষত 
ক্ষযাে ভতৃয যয ক্ষোকৃত নফার েনতক্ষক অড়ার কক্ষয যাক্ষখ্। এক নাফভক্ষত, াম্প্রনতককাক্ষর 
ংঘক্ষলযয ক্ষযাে নকায ক্ষ এফং মযদ্ধ-যফতী ভক্ষ ফ ক্ষয  ক্ষড় কভক্ষে ২০০,০০০ জক্ষনয 
ভৃতয য ক্ষক্ষ । এক্ষদয ভক্ষধয যক্ষক্ষ  ভনরা, নশু ও বগ্ন-স্বাক্ষস্থয গরাক, মাক্ষদয গফীযবা  
রতিনতক্ষযাধ-গমা য গযা  ও ংক্রাভক ফযানধক্ষত অক্রান্ত ক্ষ ভাযা ন ক্ষক্ষ । এযাও স্ত্র ংঘাক্ষতয 
নকায এফং যষ্ঠয  নাফ-দ্ধনতয ভাধযক্ষভ মযদ্ধাক্রান্তক্ষদয ভক্ষধয এআ ক্ষযাে ভতৃয যয নযংখ্যানক্ষক 
ন্তবযয ি কযক্ষত ক্ষফ। ক্ষযাে ভৃতয যয ভাত্রা ননবয য কক্ষয মযক্ষদ্ধয ভকার ও তীব্রতা, গভৌনরক 
গফা ও াামযয রতিাযতা, এফং ত্রার্ রতিদাক্ষনয উক্ষদযাক্ষ য কামযকানযতায উয। 

ভাননচত্র ৪.১ উ-ঞ্চর গবক্ষদ ২০০৪ াক্ষর তযাকাক্ষেয ায (রতিনত ১০০, ০০০ জক্ষন) 

 

Note: The boundaries and designations used on this map do not imply endorsement or acceptance. 

Source: UN Office on Drugs and Crime (UNODC) estimates. 

ংঘক্ষলযয কাযক্ষর্ ক্ষযাে ভৃতয য ংক্রান্ত ধযাক্ষ মযদ্ধ ও ংঘলয ক্ষত ক্ষযােবাক্ষফ ননক্ষতয নযাত 
ননক্ষ নযন্ধান কযা ক্ষক্ষ । নফনবন্ন  ক্ষফলর্া গর্ক্ষক গদখ্া মা গম, নং ভৃতয যয তয রনা 
ংঘলয ক্ষত ক্ষযােবাক্ষফ ননক্ষতয ংখ্যা ৩ গর্ক্ষক ১৫ গুর্ এয ভক্ষধয। ফচাআক্ষত ংঘাতভ 
গেক্ষত্র, গমভনঃ কক্ষঙ্গাক্ষত ২০০২ ার গর্ক্ষক ৪০০,০০০ এয গফী গরাক্ষকয ভতৃয য ঘক্ষটক্ষ , মায একটি 
ফড় ং মযদ্ধ গর্ক্ষক ক্ষযােবাক্ষফ ভতৃয যফযর্ কক্ষযক্ষ । যতযাং, এআ রতিনতক্ষফদক্ষন নক্ষফ কযা ংঘাত 
ত ক্ষযাে ভতৃয যয বফনশ্বক  ড় ংখ্যাটি (২০০,০০০) কভ নক্ষক্ষফ নফক্ষফচনা কযা উনচত।  

এআ রতিনতক্ষফদক্ষন অযও গদখ্া মা গম, মযদ্ধ গল ফায যও স্ত্র ংঘাত ফযকবাক্ষফ হ্রা 
ানা (মযদ্ধ-যফতী স্ত্র ংঘাত)। নফক্ষল গেক্ষত্র, গকান গকান ভাক্ষজ মযদ্ধ-যফতী ভক্ষ 
গম াক্ষয ংঘলয ঘক্ষট, তা মযক্ষদ্ধয ভ ঘক্ষট মাওা ংঘক্ষলযয াক্ষযয গর্ক্ষক গফী। এ াড়া, 



তকযা ২০-২৫ বা  গেক্ষত্র এআ ংঘলযগুক্ষরায মযক্ষদ্ধ রূান্তয গনফায ঝযাঁ নক র্াক্ষক। গমফ ভাক্ষজ 
গভাট জনংখ্যায ৬০ তাংক্ষয নধক তরুর্, গফকাযত্ব ও উক্ষেক্ষদয ায খ্যফ উাঁচয , গখ্াক্ষন 
নতয নবাক্ষফ স্ত্র ংঘক্ষলযয জন্ গনফায ঝযাঁ নক খ্যফ গফী। 

নং ভৃতয যয নংবা  ংঘটিত  মযদ্ধনফীন নযনস্থনতক্ষত, মায উদ্ভফ ঘক্ষট যাধ ফা 
যাজনীনত-গকনিক গ াট ফা ফড় ভাত্রায স্ত্র ংঘাত গর্ক্ষক। শুধযভাত্র, ২০০৪ াক্ষরআ ৪৯০,০০০ 
ভানযল তযাকাক্ষেয নকায ক্ষক্ষ । এআ ংখ্যাটা স্ত্র ংঘাক্ষতয গর্ক্ষক রতিতযে ও ক্ষযােবাক্ষফ 
মত ভানযল ননত ক্ষক্ষ  তায নদ্বগুর্। মযদ্ধ মতআ নং গাক না গকন, নফশ্বজযক্ষড় “রতিাতযনক ও 
কখ্ক্ষনা তীব্র” স্ত্র ংঘাক্ষতয পক্ষর গফী গরাক ভাযা মা। ভাননচত্র নং ৪.১ (ধযা ৪ এ 
উস্থান কযা ক্ষক্ষ )নফক্ষযাধ, ও নফক্ষযাধীন স্ত্র ংঘাক্ষতয নফশ্বফযাী নফিৃনতয াাান রতিনত 
১০০,০০০ জক্ষন কতজন তযাকাক্ষেয নকায  তা রতিদযন কযক্ষ ।   

নফক্ষযাধীন স্ত্র ংঘাক্ষতয গেক্ষত্র, গবৌ নরক ও জননভনতয নদকটি গুরুত্বূর্য। স্ত্র ংঘাত 
াফ-াাযান অনিকা এফং ভধয ও দনের্ অক্ষভনযকাক্ষক ফক্ষচক্ষ গফী অক্রান্ত কক্ষয। এফ 
ঞ্চক্ষর ফ ক্ষয রতিনত ১০০,০০০ জক্ষন ২০ জক্ষনয গফী তযাকাক্ষেয নকায , গমখ্াক্ষন নফশ্বফযাী 
এআ ায ৭.৬। অনিকায দনের্াঞ্চর, ভধয ও দনের্ অক্ষভনযকায নফনবন্ন গদক্ষ-মায ভক্ষধয যক্ষক্ষ  
করনিা, গুক্ষক্ষতভারা, জযাভাআকা, দনের্ অনিকা ও গবক্ষনজযক্ষরা-নং ভৃতয যয ায ফক্ষচ 
গফী। যনর নযংখ্যান নযমাী ২০০৫ াক্ষর, এআ যােভূক্ষ রতিনত ১০০,০০০ জক্ষন ৩৭ 
(গবননজযক্ষরা) গর্ক্ষক ৫৯ (এর ারবাদয) জন গরাক তযাকাক্ষেয নকায ক্ষক্ষ ।5 



 

অক্ষরাকনচত্রঃ ২০০৮ াক্ষর নতজযানা, 
গভনিক্ষকাক্ষত ফন্দযক-মযক্ষদ্ধয ভ যনর 
একটি নশুক্ষক নযক্ষ ননক্ষ মাক্ষে। © 
জজয  ডয ক্ষন/যটায 

স্ত্র ংঘাক্ষতয গেক্ষত্র স্ত্র গুরুত্বূর্য নফল। শুধযভাত্র অক্ষগ্নাস্ত্র দ্বাযা তকযা ৬০ টি তযাকাে 
ং ঠিত । এআ ায ক্ষফযাচ্চ ভধয অক্ষভনযকাক্ষত (তকযা ৭৭ বা ) ও ফযননম্ন নিভ 
আউক্ষযাক্ষ (তকযা ১৯ বা )। এ াড়াও, স্ত্র ংঘাক্ষতয গজন্ডায ংক্রান্ত নদক অক্ষ । মনদও 
ংঘাক্ষতয নংবা  নকায যরুল, তফযও ঞ্চরক্ষবক্ষদ ভনরাক্ষদয ভৃতয যয াক্ষযয ভক্ষধয ার্যকয 
যক্ষক্ষ । াধাযর্ত, “গফী ংঘাতভ” গদক্ষ গভাট ননক্ষতয তকযা ১০ বা  ভনরা, নযনদক্ষক 
“কভ ংঘাতভ” গদক্ষ এআ ায তকযা ৩০ এয ভক্ষতা। যতযাং, ঘননষ্ঠ চয কতৃয ক 
নংতা, স্ত্র ংঘাক্ষতয নয রূগুক্ষরায াক্ষর্ উঠা-নাভা কক্ষযনা, এফং ম্ভফত ংঘাক্ষতয 
নয রূগুক্ষরা কভায যও এটা হ্রা ানা।      

স্ত্র ংঘাক্ষতয নয নক য রূ অক্ষ , মা ভূরত দৃযভান ন। এআ রূগুক্ষরা নফশ্বফযাী ভানযক্ষলয 
রতিকৃত ও ধাযর্াকৃত ননযাত্তাক্ষক নফনিত কক্ষয। গফ নক য ঞ্চক্ষর, যাে (ফা যােী ংস্থা) 



স্ত্র ংঘাক্ষতয াক্ষর্ জনড়ক্ষ ক্ষড়ক্ষ । কভক্ষে ৩০টি গদক্ষ রতিনতফ য ৫০ এয গফী রতিনতক্ষফনদত 
নফচায-ফনবূয ত তযাকাে ঘক্ষট। এটি “নননভত”-বাক্ষফ ঘক্ষট ২০টি গদক্ষ। এ াড়াও, যর্ 
কক্ষয ভযনির্ অদাক্ষয ঘটনা ক্রভ গফক্ষড়আ চক্ষরক্ষ । শুধয ২০০৭ াক্ষরআ দনের্ অক্ষভনযকা, 
এনা, অনিকা ও ভধযরতিাক্ষচয এযকভ রতিা ১,৪২৫টি যাধ ং ঠিত ক্ষক্ষ ।   

 

অক্ষরাকনচত্রঃ ২০০৮ াক্ষর ফা দাক্ষদয 
কাম্পাযা গজরাক্ষত  ানড়-গফাভা 
নফক্ষফাযক্ষর্য স্থাক্ষন জনতা দাাঁনড়ক্ষ অক্ষ । 
© ভক্ষ াভান/ ান নচত্রভারা 

স্ত্র ংঘাক্ষতয াক্ষর্ ংখ্য অন্তঃম্পনকয ত নফল জনড়ত র্াক্ষক, মা ক্ষত ভাজ ও নযানয 
িক্ষয গননতফাচক রতিবাক্ষফয ৃনি । স্ত্র ংঘাক্ষতয কাযক্ষর্ ভানফ-ম্পদ, গবৌত যাঁনজ ও যক্ষমা  
ফযা নফনি । রতিা ফক্ষচক্ষ দনযদ্র ও নফদগ্রি ভানযক্ষলযা ংঘক্ষলযয র্যনননতক রতিবাফ দ্বাযা 
রতিফরবাক্ষফ অক্রান্ত । স্ত্র ংঘক্ষলযয (নফক্ষযাধ র্াকা ফা না র্াকা ফস্থা) র্যনননতক েনত 
ও উন্নক্ষনয উয এয গননতফাচক রতিবাফ খ্যফআ গফী। Contingency valuation দ্ধনতয ভাধযক্ষভ 
ফযনি মযাক্ষ ননযাত্তাীর্তাক্ষক অনর্যকভূক্ষরয রতিকা কক্ষয গদখ্া মা, একজন ফযনিয রতিনতফ য 
৭০ ভানকয ন ডরাক্ষযয ভভকূ্ষরযয েনত । র্যাৎ, নফক্ষশ্ব এআ েনতয গভাট নযভার্ ৪০০ নফনরন 
ভানকয ন ডরায।  

স্ত্র ংঘাত রতিনতক্ষযাধ ও হ্রাক্ষয উা 

স্ত্র ংঘাত রতিনতক্ষযাধক্ষমা য। রতিার্নভক মযাক্ষ িক্ষে কযক্ষর, স্ত্র ংঘাত গর্ক্ষক ানফযক 
েনতয নযভার্ কক্ষভ অক্ষ। ভাননচত্র ৫.১ (ধযা ৫ এ উস্থান কযা ক্ষক্ষ ) গদখ্াক্ষে, 
ংঘাত কভা ভানযক্ষলয রতিতযানত  ড় অয কতটা ফাক্ষড়। গদখ্া মা, ভধয ও দনের্ 



অক্ষভনযকায ক্ষনক গদক্ষ রতিতযানত অয এক ফক্ষ ক্ষযয গফী গফক্ষড়ক্ষ । এআ রতিনতক্ষফদক্ষন স্ত্র 
ংঘাত হ্রা কযায জনয গকান যদঢ়ৃ গকৌক্ষরয উয অক্ষরাকাত কযা নন; শুধযভাত্র নক য 

নদকননক্ষদযনা তয ক্ষর ধযা ক্ষক্ষ  (WHO, 2008a)। এ াড়া, াম্প্রনতক তর্যভারা ও  ক্ষফলর্ায 

ভাধযক্ষভ এআ রতিনতক্ষফদন গদনখ্ক্ষক্ষ , নকবাক্ষফ স্ত্র ংঘাত ভাধাক্ষনয ফযার্যতা উন্নন ও 
র্যনননতক রতিফৃনদ্ধক্ষক ফযত কক্ষয। ন্ততক্ষে, এআ রতিনতক্ষফদনটি অন্তজয ানতক দাতা ংস্থা ও কভী, 
যকাযী কভযকতয া ও যীর ভাক্ষজয দযক্ষদয নযধাফন কযক্ষত াাময কযক্ষফ গম, ভাননফক, 
াভানজক ও র্যনননতক উন্নক্ষনয ভূক্ষর যক্ষক্ষ  ননযাত্তা।  

ভাননচত্র ৫.১ ২০০৪ াক্ষর গদ-গবক্ষদ নফক্ষযাধীন স্ত্র ংঘাক্ষতয নযনস্থক্ষত রতিতযানত অযয ম্ভাফয ফনৃদ্ধ।    

 

Source: CERAC 

 

ফািনফক গেক্ষত্র, ংনেি জাতী ও অন্তজয ানতক ংস্থা কতৃয ক স্ত্র ংঘাক্ষতয রতিফর্তা গফাঝায 
জনয নননভত মযক্ষফের্ ফাড়াক্ষনা তযন্ত জরুযী। এজনয, স্ত্র ংঘাক্ষতয রতিকৃত ও নযধাফনকৃত 
ঝযাঁ নক ও গননতফাচক রতিবাফ নযভাক্ষয দ্ধনত, এফং স্ত্র ংঘাত রতিনতক্ষযাধ ও হ্রা কযায 
কামযক্রক্ষভয কামযকানযতাক্ষক ংখ্যাতানেকবাক্ষফ নফক্ষেলক্ষর্য জনয, াভানজক নফজ্ঞান ও জনস্বাস্থয 
দ্ধনতভূক্ষয উন্নক্ষন জরুযীবাক্ষফ নফননক্ষা  কযক্ষত ক্ষফ। কামযকয িক্ষে, গ্রানধকায খ্াত 
ননফযাচন, কামযক্রভ ভরূযান ও জীফন যোয নযকল্পনা রতিনক্ষর্য রতির্ভ দক্ষে নক্ষক্ষফ 
জরুযীবাক্ষফ অন্তজয ানতক, জাতী ও স্থানী মযাক্ষ তর্য ংগ্র ও তদাযনক ফযফস্থাক্ষক নিারী 
কযক্ষত ক্ষফ।  

স্ত্র ংঘাত রতিনতক্ষযাধ ও হ্রা কযায উক্ষেক্ষয নফননক্ষাক্ষ য র্য ক্ষরা, িক্ষে, ম্পাদন ও 
মযক্ষফেক্ষর্য জনয যকাযী ও গফযকানয ফযনিফক্ষ যয েভতাক্ষক াাময ও নিারী কযা। 



এজনয, জনয ও ংগ্রর্ভূরক  ক্ষফলর্ায ভাধযক্ষভ স্থানী ফস্থা ও উক্ষদ্ব ক্ষক ূেবাক্ষফ 
নযধাফন কযায দ্ধনতয উন্নন কযক্ষত ক্ষফ। এটা কযায জনয গফাঝা উনচত গম, স্ত্র 
ংঘাক্ষতয গ ক্ষন নানাধযক্ষর্য ও কখ্ক্ষনা যস্পয ম্পকয মযি কাযর্ যক্ষক্ষ  এফং ংঘাত াধাযর্ 
যর বযনখ্ক ননক্ষভ ঘক্ষটনা। ফযক্ষক্ষল, ভানফানধকায ও উন্নন কভীক্ষদয-মাক্ষদয ক্ষনক্ষক কতয ফয 
ারন কযক্ষত ন ক্ষ ননত ন-ননযাত্তা নননিত কযা দযকায। এআ রতিনতক্ষফদন রতিকা কক্ষয গম, 
রতিনত ১০০,০০০ াাময কভীক্ষদয ভক্ষধয রতিা ৬০ জন নং ভৃতয যয নকায । মা ভক্ষন 
কনযক্ষ গদ, াযা নফশ্বজযক্ষড় ভানফানধকায কভীযা কতখ্ানন ঝযাঁ নকয ভক্ষধয কাজ কযক্ষ ।    

Global Burden of Armed Violence রতিনতক্ষফদনটি ক্ষে অন্তজয ানতকবাক্ষফ স্ত্র ংঘাত রতিনতক্ষযাধ ও 
হ্রা কযায কামযক্রভ ফািফাক্ষনয রতির্ভ দক্ষে ভাত্র। এআ রতিনতক্ষফদক্ষন, রতিাভার্য-নবনত্তয উন্নন ও 
এয ফৃনদ্ধয গুরুক্ষত্বয উয অক্ষরাকাত কযা ক্ষক্ষ । এআ রতিাভার্য-নবনত্তয ন্তবযয ি নফলভূ 
ক্ষেঃ কাযা নফদগ্রস্থ, গকান ধযক্ষর্য স্ত্র ংঘাত ক্ষত অক্রান্ত, কাযা ংঘাত ঘটাক্ষে এফং নক 
গরতিনেক্ষত ঘটাক্ষে। নফশ্বফযী স্ত্র ংঘলযক্ষক নযভানীবাক্ষফ কনভক্ষ অনায জনয ও ভানযক্ষলয 
ননযাত্তায রতিকৃত উন্নক্ষনয জনয এআ রতিাভার্য-নবনত্ত একটি গুরুত্বূর্য দক্ষে নক্ষক্ষফ কাজ 
কযক্ষফ। 

                                                           

াদটীকা 

1 এআ ংখ্যাগুক্ষরা WHO Global Burden of Death ডাটাক্ষফজ গর্ক্ষক গনা ক্ষক্ষ  এফং, নফনবন্ন রতিকাক্ষযয অন্তঃফযনিত্ব 
ংঘলয ও মযক্ষদ্ধ অঘাতরতিা্তম ক্ষ ননক্ষতয ংখ্যা গমা  কক্ষয াওা ন ক্ষক্ষ । 

2
 WHO এয নক্ষক্ষফ, ংঘলয ক্ষত অক্ষতয ংখ্যা ননক্ষতয রতিা ১০ গুর্ (WHO, 2008a, p. 4)। 

 
3 এআ ংজ্ঞাক্ষত অত্মঘাতী ংঘলযক্ষক (অত্মতযা) ন্তবযয ি কযা নন। WHO এয ভক্ষত, অত্মঘাতী ংঘলয ক্ষত 
ভৃতয যয ংখ্যা ংঘলয ফা তযাকাে-ভূরক কামযক্রভ গর্ক্ষক ভৃতয যয ংখ্যায গচক্ষ গফী। WHO এয নক্ষক্ষফ, ংঘক্ষলযয 
পক্ষর ঘটা ১.৬ নভনরন ভৃতয যয ভক্ষধয অত্মতযা ন্তবযয ি (ভগ্র নক্ষক্ষফয তকযা ৫৪ বা )। যতযাং, এআ 
নযংখ্যানটি রতিনতক্ষফদক্ষন উস্থানত তক্ষর্যয াক্ষর্ াভঞ্জযূর্য। স্ত্র ংঘাক্ষতয এআ ংজ্ঞাটি ংঘলয ক্ষত ৃি 
াযীনযক েনতয উয অক্ষরাকাত কক্ষয, নকন্তু কাঠাক্ষভা ত, াংসৃ্কনতক ও ভাননক ংঘক্ষলযয ধাযর্াক্ষক ন্তবযয ি 
কক্ষযনা। 

4 রার ও ফযজ ফৃত্তদ্ব গমখ্াক্ষন যস্পযক্ষক গ দ কক্ষযক্ষ , গআ এরাকাটা তযাকাক্ষেয নযংখ্যাক্ষন ংঘক্ষলযয কাযক্ষর্ 
ংঘঠিত ওা ভৃতয যয বদ্বত র্নায ম্ভাফনাক্ষক গদখ্া (নফক্ষযাধীন স্ত্র ংঘলয)।  

5.জাতী যনর ফাননী ক্ষত নযংখ্যানগুক্ষরা রতিা্তম। গদখ্যনঃ 
hht://www.derechos.org.ve/publiaciones/infanual/2005-06/pdf/seguridadciudadana.pdf (Venezuela), http: 

//www.fgr.gob.sv/estadisticas/homicidios2005.pdf (El Salvador), 

www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2007/-pdf/category/murder.pdf (South Africa), http: 

//www.undp.org.gt/data/publicacion/informe%20Estad%c3%ADstico%20de%20la%20Violencia%20en%20Gua

temala%20final.pdf (Guatemala), CNP (n.d.). 

 

http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2007/-pdf/category/murder.pdf

