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Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride death (The Daily Star,
30 October, 2020)
The Rape Law Reform Coalition has expressed deep concern about the incident of death of a
14-year-old girl from Tangail following excessive bleeding, one month into her marriage.
The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25.
The organisation in a press release dated yesterday, said that marital rape is not an isolated incident.
"Most such women are unable to seek redress due to the continued prevalence of gender
discriminatory laws -- in particular section 375 of the Bangladesh Penal Code 1860 -- that create an
exception to the definition of rape, in cases of marriage, where the wife is aged below 13," reads the
release.
The Rape Law Reform Coalition through the press release demanded immediate investigation into the
incident and action against those who are responsible.
"The Coalition also calls for immediate repeal of the exception to section 375 of the Bangladesh Penal
Code which clearly deprives married women of their fundamental rights to protection from sexual
violence," the press release added.
Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Dhaka Tribune, 30 Oct
2020)
The girl succumbed to her injuries while undergoing treatment at Dhaka Medical College
Hospital on October 25
The Rape Law Reform Coalition has called for immediate investigation into the death of a 14 year-old bride in Tangail following excessive genital bleeding just one month into her marriage.
The coalition also called for immediate repeal of the exception to Section 375 of the
Bangladesh Penal Code, which clearly deprives married women of their fundamental rights
under Articles 28, 31, 32 and 35(5) of the constitution.
The girl succumed to her injuries while undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital
(DMCH) on October 25.
Issuing a press release on Thursday, the coalition demanded action against those responsible
following an immediate and impartial investigation into the causes of her death.
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According to the victim’s family, the girl had been bleeding from the day after she was married,
as her husband had repeated forced intercourse with her, reads the release.
According to medical experts, panic and fear is a natural reaction for girls during their first
sexual encounter and genital bleeding often occurs with those who get married, it added.
“The coalition is concerned that this is not an isolated incident and that many women and girls
experience rape in marriage. Most such women are unable to seek redress due to the continued
prevalence of gender discriminatory laws – in particular Section 375 of the Bangladesh Penal
Code 1860 - that create an exception to the definition of rape, in cases of marri age, where the
wife is aged below 13.”
According to the National Violence against Women Survey, 2015 by Bangladesh Bureau of
Statistics, 27.3% of ever married women have experienced sexual violence perpetrated by their
husbands during their lifetime.
The most common form of sexual violence faced by ever married women was being physically
forced to have sexual intercourse by their husbands, it mentioned.
The marital rape exception severely discriminates against married women by denying them
legal protection against forced sexual intercourse simply because they are married. The
exception also violates the constitutional grantees to prohibition on cruel, degrading and
inhuman treatment, says the release.

বৈৈাহিক ধর্ণকক
ষ
অনুক াদনকারী বৈর্ য ূলক আইন সংক াধকনর দাহৈ (যযাকনল আই অনলাইন, ৩০
অকটাৈর ২০২০)
শিশুকন্যার মৃত্যযর যথাযথ ত্দন্ত এবং বববাশিক ধর্ণকক
ষ
অন্ুকমাদন্কারী ববর্মযমূলক আইন্ সংকিাধন্ করার আহ্বান্
জাশন্কেকে ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট।
শবকের মাত্র ১ মাস পকর গত্ ২৫ অকটাবর ঢাকা জমশিকযাল ককলজ িাসপাত্াকল এক ১৪ বের বেসী কন্যাশিশু জযৌন্াকে
মাত্রাশত্শরক্ত রক্তপাকত্র কারকণ মৃত্যযবরণ ককর। গত্ ২০ জসকেম্বর শবকে সম্পন্ন িওো ওই ককন্র স্বামীর বেস ৩৫ বের
বকল জান্া জগকে।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট ত্াকদর শবজ্ঞশিকত্ জান্াে, ত্ার পশরবার জান্াে, শবকের পর শদন্ জথককই শকিাক রীটটর রক্তক্ষরণ
িচ্ছিলাক , কারণ ত্ার স্বামী ত্ার সাকথ বার বার জজারপূবক
ষ সিবাস ককর আসশেল। শিশকত্্সা শবকির্জ্ঞকদর মকত্ প্রথমবার
জযৌন্ শমলকন্র সমে ন্ারীকদর জন্য আত্ঙ্ক এবং
ভে একটট প্রাকৃশত্ক প্রশত্চ্ছিো এবং প্রােই শববাশিত্ ন্ারীকদর জযৌন্াকে রক্তক্ষরণ ঘকট থাকক। ত্ার পশরবার পুশলকির কাকে
অশভকযাগ দাকের ককরকে এবং মেন্াত্দকন্তর ফলাফকলর অকপক্ষাে রকেকে।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট উশিগ্ন জয, এটট জকান্ও শবচ্ছিন্ন ঘটন্া ন্ে এবং অকন্ক ন্ারী এবং শকিাক রীর বববাশিক ধর্কণর
ষ
অশভজ্ঞত্া আকে। এই ধরকণর জযৌন্ সশিংসত্াে ভযক্তভাক গী জবশিরভাগ ন্ারী প্রিশলত্ শলে ববর্মযমূলক আইকন্র কারকণ
3

প্রশত্কার পাে ন্া। শবকির্ত্ বাংলাকদি দণ্ডশবশধ ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫-যা ধর্কণর
ষ
সংজ্ঞাে একটট বযশত্িম অন্তভযক্ত
ষ
ককরকে, জযখাকন্ বলা িকেকে ন্ারীর বেস ১৪ বেকরর কম িকল ত্ার সকে জযৌন্সম্পকষ ধর্ণষ বকল গণয িকব।
বাংলাকদি পশরসংখযান্ বুযরাক অন্ুসাকর, ২৭.৩% শববাশিত্ ন্ারীরা বকল জয, ত্ারা ত্াকদর ইিার শবরুকে এবং স্বামীর
জজারজবরদচ্ছির কারকণ জযৌন্ শমলকন্ বাধয িে।
এসকবর জপ্রশক্ষকত্ এই মৃত্যযর ত্দন্ত এবং দােী বযচ্ছক্তকদর শবরুকে বযবস্থা জন্ওোর জন্য জরুশর আহ্বান্ জাশন্কেকে ধর্ণষ আইন্
সংস্কার জজাট। পািাপাশি বাংলাকদি দণ্ড শবশধর ৩৭৫ ধারাটট সংশবধাকন্র ২৮, ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫) অন্ুকিকদর সকে
সাংঘশর্ক
ষ শবধাে অশবলকম্ব ত্া সংকিাধন্ করার দাশব জাশন্কেকে।
শবজ্ঞশিকত্ বলা িে, শবদযমান্ দণ্ডশবশধ আইকন্র ৩৭৫ ধারাটট শববাশিত্ ন্ারীকদর জন্য ববর্মযমূলক। ১৪ বেকরর উকেষ জকান্
ন্ারী বববাশিক সম্পককষর মকধয জযৌন্ সশিংসত্ার শিকার িকল ত্া এই আইন্ অন্ুসাকর ধর্কণর
ষ
আওত্াভযক্ত ন্ে। যা
সংশবধাকন্র শন্র্্ঠযর, অবমান্ন্াকর ও অমান্শবক আিরকণর শবরুকে সাংশবধাশন্ক জয সুরক্ষা রকেকে ত্া লংঘন্ ককর।

হ শু ককনর

ত্
ৃ য যর ত্দন্ত দাহৈ ধর্ণষ আইন সংস্কার জ

াকের(স কাল, ৩০ অকটাৈর ২০২০)

শবকের এক মাস পর অশত্শরক্ত রক্তক্ষরকণ ১৪ বেকরর এক শিশু ককন্র মৃত্যযর যথাযথ ত্দন্ত এবং 'বববাশিক
ধর্ণকক
ষ
অন্ুকমাদন্কারী ববর্মযমূলক আইন্' সংকিাধন্ করার দাশব জাশন্কেকে ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট।
বৃিস্পশত্বার গণমাধযকম পাঠাকন্া এক সংবাদ শবজ্ঞশিকত্ ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট এই দাশব জান্াে। শবজ্ঞশিকত্
বলা িকেকে, গত্ ২৫ অকটাবর ঢাকা জমশিককল ককলজ িাসপাত্াকল ১৪ বেকরর এক শককিারী শবকের এক মাস
পর মাত্রাশত্শরক্ত রক্তপাকত্র কারকণ মারা যাে। ত্ার শবকে িকেশেল গত্ বেকরর ২০ জসকেম্বর। ত্ার স্বামীর বেস
আন্ুমাশন্ক ৩৪/৩৫ বের বকল শবশভন্ন সংবাদমাধযকম প্রকাশিত্ িকেকে।
মারা যাওো জমকেটটর পশরবাকরর বরাত্ শদকে শবজ্ঞশিকত্ বলা িে, শবকের পর শদন্ জথককই শককিারীটটর রক্তক্ষরণ
িচ্ছিকলা, কারণ ত্ার স্বামী ত্ার সাকথ বার বার জজারপূবক
ষ সিবাস ককর আসশেল। শিশকৎসা শবকির্জ্ঞকদর মকত্,
প্রথমবার সিবাস ন্ারীকদর জন্য আত্ঙ্ক এবং ভে সৃটি একটট প্রাকৃশত্ক প্রশত্চ্ছিো। শবকের পর অশধকাংি
শববাশিত্ ন্ারীর রক্তক্ষরকণর ঘটন্া ঘকট। শককিারীর পশরবার পুশলকির কাকে অশভকযাগ ককরকে এবং মেন্াত্দকন্তর
ফলাফকলর অকপক্ষাে রকেকে।
উকিগ প্রকাি ককর ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাকটর শবজ্ঞশিকত্ বলা িকেকে, এটট জকাকন্া শবচ্ছিন্ন ঘটন্া ন্ে এবং
অকন্ক ন্ারী এবং শককিারীর 'বববাশিক ধর্কণর'
ষ
অশভজ্ঞত্া আকে। এই ধরকন্র জযৌন্ সশিংসত্াে ভযক্তকভাগী
জবশিরভাগ ন্ারী প্রিশলত্ শলে ববর্মযমূলক আইকন্র কারকণ প্রশত্কার পাে ন্া, শবকির্ত্ বাংলাকদি দণ্ডশবশধ
১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫, যা ধর্কণর
ষ
সংজ্ঞাে একটট বযশত্িম অন্তভযক্ত
ষ ককরকে, জযখাকন্ বলা িকেকে ন্ারীর বেস
১৪ বেকরর কম িকল ত্ার সকে জযৌন্সম্পকষ ধর্ণষ বকল গণয িকব।
বাংলাকদি পশরসংখযান্ বুযকরার ত্থয উকেখ ককর শবজ্ঞশিকত্ বলা িকেকে, ২৭ দিশমক ৩ িত্াংি শববাশিত্ ন্ারী
বকল জয, ত্ারা ত্াকদর ইিার শবরুকে এবং স্বামীর জজারজবচ্ছির কারকণ জযৌন্শমলকন্ বাধয িে।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট এই শককিারীর মৃত্যযর ত্দন্ত এবং দােী বযচ্ছক্তকদর শবরুকে বযবস্থা জন্ওোর আহ্বান্
জাশন্কে শবজ্ঞশিকত্ বকলকে, বাংলাকদি দণ্ডশবশধর ৩৭৫ ধারাটট সংশবধধাকন্র ২৮, ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫)
অন্ুকিকদর সকে সাংঘশর্ক।
ষ ধারাটট শববাশিত্ ন্ারীকদর জন্য ববর্মযমূলক। ১৪ বেকরর ঊকব জকাকন্া
ষ
ন্ারী
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বববাশিক সম্পককষর মকধয জযৌন্ সশিংসত্ার শিকার িকল ত্া এই আইন্ অন্ুসাকর ধর্কণর
ষ
আওত্াভযক্ত ন্ে, যা
সংশবধাকন্র শন্র্্ঠযর, অবমান্ন্াকর ও অন্ান্শবক আিরকণর শবরুকে সাংশবধাশন্ক জয সুরক্ষা রকেকে ত্া লঙ্ঘন্
ককর। ত্াই অশবলকম্ব এই দণ্ডশবশধর ৩৭৫ ধারাটট সংকিাধন্ করকত্ িকব।

হৈকের পর রক্তক্ষরকণ ত্
ৃ য য: হকক ারীর ত্
ৃ য যর ত্দন্ত দাহৈ ধর্ণষ আইন সংস্কার
জ াকের (প্রথ আকলা, ৩০ অকটাৈর ২০২০)

শবকের এক মাস পর অশত্শরক্ত রক্তক্ষরকণ এক শককিারীর মৃত্যযর ঘটন্ার যথাযথ ত্দন্ত দাশব ককরকে ধর্ণষ আইন্
সংস্কার জজাট। একই সকে এই রকম ঘটন্া প্রশত্করাকধ শবদযমান্ আইন্ সংস্কাকরর দাশব জাশন্কেকে জজাটটট।
গত্কাল বৃিস্পশত্বার গণমাধযকম পাঠাকন্া এক সংবাদ শবজ্ঞশিকত্ ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট বকলকে, গত্ ২৫
অকটাবর ঢাকা জমশিককল ককলজ িাসপাত্াকল ১৪ বেকরর এক শককিারী শববাকির এক মাস পর মাত্রাশত্শরক্ত
রক্তপাকত্র কারকণ মারা যাে। ত্ার শবকে িকেশেল গত্ বেকরর ২০ জসকেম্বর। ত্ার স্বামীর বেস আন্ুমাশন্ক ৩৪
জথকক ৩৫ বের বকল শবশভন্ন সংবাদমাধযকম প্রকাশিত্ িকেকে।
শককিারীর পশরবাকরর বরাত্ শদকে জজাটটট জান্াে, শবকের পর শদন্ জথককই ওই শককিারীর রক্তক্ষরণ িচ্ছিল।
এরপরও শককিারীর সকে সিবাস ককর আসশেকলন্ ত্ার স্বামী। শিশকত্্সা শবকির্জ্ঞকদর মকত্, প্রথমবার সিবাস
ন্ারীকদর জন্য আত্ঙ্ক এবং ভে সৃটি একটট প্রাকৃশত্ক প্রশত্চ্ছিো। শবকের পর অশধকাংি শববাশিত্ ন্ারীর
রক্তক্ষরকণর ঘটন্া ঘকট। শককিারীর পশরবার পুশলকির কাকে অশভকযাগ ককরকে এবং মেন্াত্দকন্তর ফলাফকলর
অকপক্ষাে রকেকে। এই ঘটন্াে ত্ারা গভীরভাকব উশিগ্ন।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট বকলকে, এটট জকাকন্া শবচ্ছিন্ন ঘটন্া ন্ে। অকন্ক ন্ারী এবং শককিারীর শবকের পর এই
ধরকন্র জযৌন্ সশিংসত্ার অশভজ্ঞত্া রকেকে। ভযক্তকভাগী ন্ারী-শককিারীরা প্রিশলত্ শলে ববর্মযমূলক আইকন্র
কারকণ প্রশত্কার পান্ ন্া। বাংলাকদি পশরসংখযান্ বুযকরা অন্ুসাকর, ২৭ দিশমক ৩ িত্াংি শববাশিত্ ন্ারী
জাশন্কেকেন্, ইিার শবরুকে এবং স্বামীর জজারজবচ্ছির কারকণ ত্াাঁরা সিবাকস বাধয িন্।
শককিারীর মৃত্যযর ত্দন্ত এবং দােী বযচ্ছক্তকদর শবরুকে বযবস্থা জন্ওোর আহ্বান্ জাশন্কে ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জান্াে,
বাংলাকদি দণ্ডশবশধর ১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারাটট সংশবধাকন্র ২৮,৩১, ৩২ এবং ৩৫ (৫) অন্ুকিকদর সকে
সাংঘশর্ক।
ষ দণ্ডশবশধর ৩৭৫ ধারাে ধর্কণর
ষ
সংজ্ঞাে বলা িকেকে, ন্ারীর বেস ১৪ বেকরর কম িকল ত্ার সকে
জযৌন্সম্পকষ ধর্ণষ বকল গণয িকব। এই ধারাটট শববাশিত্ ন্ারীকদর জন্য ববর্মযমূলক। ১৪ বেকরর ঊকব জকাকন্া
ষ
ন্ারী বববাশিক সম্পককষর মকধয জযৌন্ সশিংসত্ার শিকার িকল ত্া এই আইন্ অন্ুসাকর ধর্কণর
ষ
আওত্াভযক্ত িকব ন্া।
এটা শন্র্্ঠযর, অবমান্ন্াকর ও অমান্শবক আিরকণর শবরুকে সাংশবধাকন্ জদওো সুরক্ষা ন্ীশত্র লঙ্ঘন্। ত্াই এই
আইন্ অশবলকম্ব সংকিাধন্ করকত্ িকব।
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বৈৈাহিক ধর্ণকক
ষ
অনুক াদনকারী বৈর্ য ূলক আইন সংক াধকনর আহ্বান (ল’োস ষক্লাৈ, ২৯
অকটাৈর ২০২০

শবকের মাত্র একমাকসর মাথাে জযৌন্াকে মাত্রাশত্শরক্ত রক্তপাকত্র কারকণ শিশু ককন্র মৃত্যযর ঘটন্াে যথাযথ ত্দন্ত
এবং বববাশিক ধর্ণকক
ষ
অন্ুকমাদন্কারী ববর্মযমূলক আইন্ সংকিাধকন্র আহ্বান্ জাশন্কেকে ধর্ণষ আইন্ সংস্কার
জজাট (জরইপ ল’ শরফম জকাোশলিন্)।
ষ
আজ বৃিস্পশত্বার (২৯ আগস্ট) ল’ইোস ষক্লাব বাংলাকদি িটকমকক পাঠাকন্া এক সংবাদ শবজ্ঞশিকত্ এ ত্থয
জান্াকন্া িকেকে।
সংবাদ শবজ্ঞশিকত্ ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট বাংলাকদি দণ্ডশবশধর ৩৭৫ ধারা সংশবধাকন্র ২৮, ৩১, ৩২, এবং
৩৫(৫) অন্ুকিকদর সকে সাংঘশর্ক
ষ শবধাে অশবলকম্ব ত্া সংকিাধকন্র দাশব জান্ান্।
শবদযমান্ দণ্ডশবশধ আইকন্র ৩৭৫ ধারা শববাশিত্ ন্ারীকদর জন্য ববর্মযমূলক উকেখ ককর শবজ্ঞশিকত্ আরও বলা
িে, ১৪ বেকরর উকব জকান্
ষ
ন্ারী বববাশিক সম্পককষর মকধয জযৌন্ সশিংসত্ার শিকার িকল ত্া আইন্ অন্ুসাকর
ধর্কণর
ষ
আওেত্াভযক্ত ন্ে। যা সংশবধাকন্র শন্র্্ঠযর, অবমান্ন্াকর ও অমান্শবক আিরকণর শবরুকে সাংশবধাশন্ক
জয সুরক্ষা রকেকে ত্া লংঘন্ ককর।
উকেখয, গত্ ২৫ অকটাবর ঢাকা জমশিকযাল ককলজ িাসপাত্াকল শিশকৎসাধীন্ অবস্থাে ১৪ বেকরর এক শককিারী
শবকের মাত্র এক মাকসর মাথাে জযৌন্াকে মাত্রাশত্শরক্ত রক্তপাকত্র কারকণ মৃত্যযবরণ ককরন্। ত্ার স্বামীর বেস
আন্ুমাশন্ক ৩৪/৩৫ বের।
শিশু ককন্র পশরবার জথকক বলা িে, স্বামী বারংবার জজারপূবক
ষ সিবাস করাে শবকের পর শদন্ জথককই শককিারীর
রক্তক্ষরণ িচ্ছিকলা। প্রোত্ শককিারীর পশরবার পুশলকির কাকে অশভকযাগ দাকের ককরকে এবং মেন্া ত্দকন্তর
ফলাফকলর অকপক্ষাে রকেকে।
যশদও শিশকৎসা শবকির্জ্ঞকদর মকত্ প্রথমবার জযৌন্ শমলকন্র সমে ন্ারীকদর জন্য আত্ঙ্ক এবং ভে একটট
প্রাকৃশত্ক প্রশত্চ্ছিো এবং প্রােই শববাশিত্ ন্ারীকদর জযৌন্াকে রক্তক্ষরণ ঘকট।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাট এ ঘটন্াে উকিগ প্রকাি ককর শবজ্ঞশিকত্ আরও উকেখ ককরন্, এটট জকান্ শবচ্ছিন্ন
ঘটন্া ন্ে। অকন্ক ন্ারী এবং শককিারীর বববাশিক ধর্কণর
ষ
অশভজ্ঞত্া আকে। এই ধরকণর জযৌন্ সশিংসত্াে
ভযক্তকভাগী জবশিরভাগ ন্ারী প্রিশলত্ শলে ববর্মযমূলক আইকন্র প্রশত্কার পাে ন্া। শবকির্ত্ দণ্ডশবশধর ৩৭৫
ধারাে বযশত্িম শিকসকব বলা িকেকে ন্ারীর বেস ১৪ বেকরর কম িকল ত্ার সকে জযৌন্সম্পকষ ধর্ণষ বকল গণয
িকব।
বাংলাকদি পশরসংখযান্ বুযকরার ত্থয অন্ুযােী, ২৭.৩ িত্াংি শববাশিত্ ন্ারীরা ত্াকদর ইিার শবরুকে এবং স্বামীর
জজারজবরদচ্ছির কারকণ জযৌন্ শমলকন্ বাধয িে।
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জদক ৈিয নারী হৈকে পরৈত্ী ধর্ণষ ও জ ৌন িেরাহনর হ কার িকে: ধর্ণষ আইন সংস্কার জ
জেইহল স্টার, ৩০ অকটাৈর ২০২০)
জদক ৈিয নারী ও কনযা হৈকে পরৈত্ী ধর্ণষ ও জ ৌন িেরাহনর হ কার িকে ৈকল াহনকেকে ১৭টে
সংস্থা স ন্বকে গটিত্ ‘ধর্ণষ আইন সংস্কার জ াে’ ৈা ‘জরপ ল হরফ জকাোহল
ষ
ন’।

াে ( দয
ানৈাহধকার

ত্ারা বলকেন্, জদকি বিয ন্ারী ও কন্যা শবকে পরবত্ী ধর্ণষ ও জযৌন্ িেরাশন্র শিকার িকি। অথি একটট
জজন্ডার ববর্মযমূলক আইকন্র কারকণ অশধকাংি ন্ারীই জকাকন্া প্রশত্কার পাে ন্া। বাংলাকদি দণ্ডশবশধ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫ এ ধর্কণর
ষ
বযশত্িম সংজ্ঞা জযাগ ককরকে। জযখাকন্ বলা িকেকে ন্ারীর বেস ১৪
বেকরর কম িকল ত্ার সকে জযৌন্ সম্পকষ ধর্ণষ বকল গণয িকব।
একইসকে, জযৌন্াকে অশত্শরক্ত রক্তক্ষরকণর ফকল বালযশবকের শিকার ১৪ বেকরর একটট শিশু শন্িত্
িওোর ঘটন্াে গভীর উকিগ ও শন্ন্দা প্রকাি ককরকে ত্ারা। জজাট এই ঘটন্ার দ্রুত্ ও জজারাকলা ত্দন্ত
এবং জদার্ী বযচ্ছক্তকদর উপযুক্ত িাচ্ছির দাশব জাশন্কেকে।
জজাট মকন্ করকে, শববাশিত্ শককিারীর এই মৃত্যয জকাকন্া শবচ্ছিন্ন ঘটন্া ন্ে।
এ োড়া, ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাকটর পক্ষ জথকক দ্রুত্ ৩৭৫ ধারার সংকিাধন্ িাওো িকেকে। কারণ,
এই ধারা সংশবধাকন্ বশণত্ষ ২৮, ৩১ ও ৩২ এবং ৩৫( ৫) অন্ুকিকদর সকে সাংঘশর্ক
ষ বকল ন্ারীরা
শবিাকরর অশধকার জথকক বচ্ছিত্ িকি। এ ধারাটট শববাশিত্ ন্ারীকদর জন্য ববর্মযমূলক। কারণ ১৪ বেকরর
ওপকর জকাকন্া ন্ারী বববাশিক সম্পকষর মকধয জযৌন্ সশিংসত্ার শিকার িকল, ত্া এই আইন্ অন্ুসাকর
ধর্কণর
ষ
আওত্াভযক্ত ন্ে। যা ন্ারীকক সংশবধাকন্ বশণত্ষ সুরক্ষা জদে ন্া।
বাংলাকদি পশরসংখযান্ বুযকরার ত্থয অন্ুযােী, িত্করা ২৭. ৩ িত্াংি ন্ারীই বকলকেন্ ত্ারা ত্াকদর ইিার
শবরুকে স্বামীর জজারজবরদচ্ছির কারকণই িারীশরক সম্পককষ বাধয িন্।
ধর্ণষ আইন্ সংস্কার জজাকটর সদসয সংস্থাগুকলা িকলা- এশসি সারভাইরাস ফাউকন্ডিন্, একিন্ এইি,
আইন্ সাশলি জকন্দ্র, বাংলাকদি শলগযাল এইি এন্ড সাশভষকসস ট্রাি, বাংলাকদি মশিলা আইন্জীবী সশমশত্,
বন্ধু ওকেলকফোর জসাসাইটট, ব্র্যাক, জকোর বাংলাকদি, মান্ুকর্র জন্য ফাউকন্ডিন্, জাশস্টস ফর অল
ন্াউ, আইশসশিশিআরশব, ন্ারীপক্ষ, উই কযান্, উমযান্ উইথ শিসএশবশলটটস জিকভলপকমন্ট ফাউকন্ডিন্,
উমযান্ ফর উমযান্ এবং ইেং উমযান্ চ্ছিচ্ছিোন্ একসাশসকেিন্।
Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Bangi News, 30 Oct 2020)
The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25
Rape Law Reform Coalition has called for immediate investigation into the death of a 14-year-old bride
in Tangail following excessive genital bleeding just one month after her marriage.
The coalition also called for immediate repeal of the exception to Section 375 of the Bangladesh Penal
Code which clearly deprives married women of their fundamental rights under Articles 28, 31, 32 and
35(5) of the Constitution.
The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25.
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Issuing a press release on Thursday, the coalition demanded action against those responsible following
an immediate and impartial investigation into the causes of her death.
According to the victim’s family, the girl had been bleeding from the day after she was married, as her
husband had repeated forced intercourse with her, reads the release.
According to medical experts, panic and fear is a natural reaction for girls during their first sexual
encounter and genital bleeding often occurs with those who get married, it added.
“The coalition is concerned that this is not an isolated incident and that many women and girls experience
rape in marriage. Most such women are unable to seek redress due to the continued prevalence of
gender discriminatory laws – in particular section 375 of the Bangladesh Penal Code 1860 - that create
an exception to the definition of rape, in cases of marriage, where the wife is aged below 13.”
According to the National Violence against Women Survey- 2015 by Bangladesh Bureau of Statistics,
27.3% of ever married women have experienced sexual violence perpetrated by their husband during
their lifetime. The most common form of sexual violence faced by ever married women was being
physically forced to have sexual intercourse by their husbands, it mentioned.
The marital rape exception severally discriminates against married women as distinct from unmarried
women by denying them legal protection against forced sexual intercourse simply because they are
married. The exception also violates the constitutional grantees to prohibition on cruel, degrading and
inhuman treatment, says the release.
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