
 

 

গার্হস্থ্য হর্িংসার ধারণা  

(Concept Of Domestic Violence) 

গার্হস্থ্য হর্িংসার প্রহি প্রথম দৃষ্টি আকর্ হণ কররন এবিং গার্হস্থ্য হর্িংসা (Domestic violence) শব্দষ্টি 

প্রথম বযবর্ার কররন হিষ্টিশ পার্ হারমন্ট Jack Ashley, 1973 হিস্টারব্দ। হকন্তু হিন্ন হিন্ন সিংস্থ্ার 

পক্ষ থথরক শব্দষ্টির সিংজ্ঞা নানািারব থদওযা র্রযরে। আরমহরকা যুক্তরারের Arizona রারযযর 

আইরন গার্হস্থ্য হর্িংসার সিংজ্ঞারি বর্া র্রযরে,  

গার্হস্থ্য হর্িংসা শুধমুাত্র শারীহরক আক্রমণ নয। স্বামী অথবা স্ত্রী, থেরর্/থমরয, বনু্ধ, অথবা ঘহনষ্ঠ 

সম্পহকহি পাহরবাহরক সদরসযর উপর ক্ষমিা প্ররযাগ ও হনযন্ত্রণ কারযম করার উরেরশয থয থকান 

আচরণই গার্হস্থ্য হর্িংসা। এর কারণ ক্রধ, মানহসক সমসযা, থনশার দ্রবয অথবা মদ অথবা অনযানয 

সাধারণ কারণ এর থকারনাষ্টিই নয (Domestic violence is not physical violence alone. 

Domestic violence is any behaviour the purpose of which is to gain power and control 

over a spouse, partner, girl/ boy friend or intimate family member...  it is not caused by 

anger, mental problem,  drug or alcohol or other common causes.) । 

এই সিংজ্ঞাষ্টি দুষ্টি কাররণ হবরশর্ উরেখরযাগয 

প্রথমি: গার্হস্থ্য হর্িংসা শুধুমাত্র হববাহর্ি স্বামী বা স্ত্রী পরস্পররর প্রহি হর্িংসাত্মক শাহররীক বা অনয 

ধররণর আক্রমণ নয,  অনয থয থকারনা দাম্পরিযর থক্ষরত্র ও প্ররযাযয। ঘহনষ্ঠ বনু্ধ যুগরর্র থবর্ায 

এবিং অনয ঘহনষ্ঠ সম্পহকহি পাহরবাহরক সদরসযর প্রহি হর্িংসাত্মক  আচররণর থক্ষরত্রও প্ররযাযয।  

আমারদর থদরশ বৃদ্ধ মা-বাবা,  িাই বা থবারনর প্রহি হর্িংসাত্মক আচরন প্রাযই ঘরি।  প্রহি 

হর্িংসাত্মক আচরণ প্রাযই ঘরি। আহররযানার আইহন সিংজ্ঞারি থসগুহর্ও গার্হস্থ্য হর্িংসা হর্রসরব 

পহরগহণি র্য। 

হিিীযিঃ থয থকারনা শাহররীক হকিংবা মানহসক হনপীড়ন থর্াক িা থকারনা আকস্মিক 

থক্রাধবসরিা হকিংবা মানহসক অসুস্থ্িাপ্রসূি অথবা থনশাগ্রন্থ অবস্থ্ায করা আক্রমণ নয । 

সরচিনিারব, উরেশযমূর্কিারব পহরকহিি আক্রমণই গার্হস্থ্য হর্িংসা। থযমন- নানা অহের্ায 

পণ (িাকা অথবা থিাগয পণয) আদায করার উরেরশয বাহড় থথরক িাহড়রয থদওযার উরেরশয 

হকিংবা অনয থকারনা হবরশর্ উরেশয হনরয অিযাচার করা গার্হস্থ্য হর্িংসা হর্রসরব গনয। অথ হাৎ এই 

সিংজ্ঞা অনুযাযী আক্রমরণর ধরন ও আক্রান্ত বযস্মক্তর হবচারর অিযন্ত হবস্িৃি ও বযাপক ।  

এরক্ষরত্র হর্িংসার ধররনর থচরয িার হপেরন থয মির্ব (Intention) কায করর িার গুরুত্ব থবহশ। 

অপর একষ্টি সিংজ্ঞা গার্হস্থ্য হর্িংসা থক আরও একিু সম্প্রসাহরি ও স্পি করর হনহদহি করররে । 

হর্ঙ্গ অথবা থযৌন প্রবনিা হনহব হরশরর্ যারা থর্ারর্া বের অথবা িার থবহশ বযসী, যারা ঘহনষ্ঠ 

সম্পহকহি অথবা পহরবাররর সদসয, িারদর মরধয সিংঘষ্টিি থযরকারনা আক্রমণাি্ম্্ 



 

 

বর্প্ররযাগ,শাসাহনমূর্ক, হনযন্ত্রণমূর্ক হর্িংসা বা হনয হািন সূচক আচররণর ঘিনা। এই হনয হািরনর 

অন্তিুহক্ত মানহসক, শারীহরক, থযৌন, অথ হননহিক, প্ররক্ষাহিক ধররনর ঘিনা হকন্তু এই করযকষ্টির 

মরধযই সীমাবদ্ধ নয।  ( any incident of controlling, coercive, threatening behavior violence 

or abuse between those aged 16 or above who are or have been intimate partner or 

family member regardless of  gender or sexuality the abuse can encompass but is not 

limited to  psychological,  physical, sexual, financial, emotional ones.) 

 একিু সিংহক্ষপ্ত হকন্তু কায হকর সিংজ্ঞায বর্া র্রযরে, 

গার্হস্থ্য হর্িংসা (গার্হস্থ্য হনয হািন পহরবাহরক হর্িংসা) র্র্ গৃর্ পহররবরশ, যথা- হববার্ হকিংবা সর্বারসর 

হিহিরি এক বযস্মক্তর প্রহি অপর বযস্মক্তর হর্িংসাত্মক আচরণ। 


