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ইস্তাহার 25N 2020  

  

নারী ননর্যাতন দরূীকরণের আন্তর্য ানতক নদবস  

  

এই বছর থেকে ষাট বছর আকে, মীরাবাল থবাকেরা, তিে রাজনেতিে েমী এবং প্রতিকরাকের সতিয় সদসযকদর হিযা 

েরা হকয়তছল। িাকদর সম্মাকে, এই িাতরখটি োরী তের্যািে দরূীেরকের আন্তজয াতিে তদবস তহসাকব প্রতিতিি 

হকয়তছল। থসই থেকে সামাতজে, োরীবাদী এবং অেযােয আকদালে োরীকদর প্রতি সতহংসিা সমূকল উৎপাটে েরকি 

িাকদর প্রকেষ্টা বন্ধ েকরতে। এটি সিয থর্ েকয়ে বছর েকর, # NoEstàsSola (আপতে এো েে), #Metoo এবং 

#YoSiTeCreo (আতম আপোকে তবশ্বাস েতর) সহ থবশ েকয়েটি জেতপ্রয় উকদযাে থ াষো েকর আসকছ থর্ পুরুষ 

শাওেবাদীকদর সময় থশষ। এই েযাকলঞ্জটি তবশাল: এটি সমাজ পতরবিয ে এবং পুরুষিাতিে শতি ধ্বংস েরার তবষকয়।  

  

িকব এখে এটি স্পষ্ট থর্ সমকয়র থমাড়  ুরকছ এবং পুরুষ শাওেবাদী সতহংসিার সামাতজে প্রিযাখযাে আরও দঢ়ৃ 

হকে। একি সকদহ থেই থর্ সবযাতেে থমৌতলে মােবাতেোকরর পকে সমেযে এেটু এেটু েকর োকয়ম হকে। আমরা 

ইতিমকেয থর্ পেটি অতিিম েকরতছ িা মকে থরকখ আমরা, থর্ লকেয থপৌৌঁছাকি হকব িা অবশযই ভুকল র্াব ো। সেল 

েরকের তলঙ্গ সতহংসিা দরূীেরকে থেৌশল এবং অতভন্ন অঙ্গীোরকে আমাকদর শতিশালী েরকি হকব। থর্টি থোেও 

দম্পতির মকেয বা প্রািে পাটয োরকদর সাকে বা পাতরবাতরে পতরকবকশর মকেয  কট এবং র্া বহু বছর েকর এেটি 

বযতিেি সমসযা তহসাকব তবকবতেি হকয় আসকছ, তেন্তু র্া েমযকেকে বা সামাতজে এবং সম্প্রদাকয়র থপ্রোপটগুতলকিও 

 কট এবং প্রোেিভাকব এটি থর্ৌেিা বা তলঙ্গ-তভতিে হয়রাতে, থজারপূবযে তববাহ বা থর্ৌেিা বা অেযােয থশাষেমূলে 

উকেকশয থমকয় এবং মতহলাকদর পাোকরর মকিা  টোর থেকে েম সুস্পষ্টভাকব প্রিীয়মাে হকয়কছ।  

  

আমাকদর প্রায়শই তজজ্ঞাসা েরা হয় "থর্ তজতেসগুতল আমার পছকদর েয় িা পতরবিয ে েরকি আতম েী েরকি পাতর?" 

এবং ভােযিকম, র্ারা তজজ্ঞাসা েকরকছে িারা ইতিমকেয তলঙ্গ সতহংসিার তবরুকে লড়াইকয় অবস্থাে তেকয়কছে। 

তেিঃসকদকহ, তলঙ্গ সতহংসিার তবষয়টি তেকয় এর আকে এি বৃহির ও সকেিে অংশগ্রহে েখেও হয়তে। এবং এটা স্পষ্ট 

থর্ েি েকয়ে মাস সতহংসিার পতরতস্থতিকি জীবের্াপেোরী মতহলা এবং তশশুকদর পকে অিযন্ত েঠিে তছল, এবং 

আসন্ন মাসগুতলকিও োেকব র্িেে অতিমারীটি স্থায়ী োেকব।  
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তের্যািেোরীরা েিুে ফাটলগুতল উন্মিু েকর িাকদর সতহংসিাগুতল থসইভাকব উপকর্ােী েকর থিাকল র্াকি িারা 

পতরতস্থতির সাকে তেকজকদর খাপ খাইকয় অগ্রেতি অবযাহি রাখকি পাকর। লেডাউে আমাকদর থদতখকয়কছ থর্ থর্ 

বযতিরা মতহলা এবং থমকয়কদর উপর তেয়িে প্রকয়াে েরকি োে িাকদর পকে থসটা আকের থেকয় সহজ হকয়কছ। 

প্রেৃিপকে, আোঙ্ক্ষা এবং সুকর্াে-সুতবোগুতল আকরাপ েরার জেয থদাষীকদর স্বাভাতবকের থেকয় অকেে েম প্রকেষ্টা 

দরোর তছল। তবতেন্নিা এবং বেযমাে মােতসে সতহংসিা সেরাের এমে প্রসকঙ্গ থদখা র্ায় থর্খাকে মতহলাকদর 

সামাতজে থেটওয়ােয  এবং তেয়তমি তিয়ােলাপগুতল েলাকফরার সীমাবেিা, সামাতজে পারস্পতরে থর্াোকর্াে হ্রাস 

বা থটতলওয়াতেয ং বৃতের দ্বারা েকম তেকয়কছ। আতেযে সংস্থাে বা বাসস্থাকের তবতেমকয় থর্ৌে হয়রাতের পতরতস্থতি তিতর 

হকয়কছ র্খে মতহলাকদর আয় েতিগ্রস্ত হকয়কছ এবং ফলস্বরূপ অেযনেতিে অসুতবোগুতল িাকদর সম্পেয  থেকে থবতরকয় 

আসার পে বন্ধ েকর থদয়। থর্ৌে তেপীড়েগুতল  করায়া অবসকরর থপ্রোপকট  কটতছল থর্খাকে থর্ৌে সতহংসিার 

প্রতশেে প্রাপ্ত থোেও থপশাদার থেই। এছাড়াও, ভােুয য়াল তবকশ্ব, িমবেযমাে অেলাইে সতহংসিা অকেে মতহলা এবং 

থমকয়কদর থে প্রভাতবি েরকছ র্া িাকদর জীবে ঝুৌঁ তের মকেয তেকয় থফকলকছ। অযাতিকেশে এবং সামাতজে 

থেটওয়ােয গুতলর বা অেুমতি ছাড়া থমকয়কদর থর্ৌে তেে ইন্টারকেকট ছড়াকোর মােযকম তেয়িে বা হয়রাতের মকিা 

সাইবারভাইওকলন্স লেডাউে পতরতস্থতিকি আরও লেেীয় হকয় উকেকছ এবং িাকদর সাকে বাস ো েকরও 

অপবযবহারোরীকদর িাকদর তশোরকদর, মতহলা, র্ুবিী এবং থমকয়কদর তেয়িে এবং হয়রাতে েরকি তদকয়কছ।    

  

তেন্তু র্খে সতহংসিা েিুে পতরতস্থতির সাকে তেকজকদর রূপান্ততরি েকর, িখে এর তশোরকদর প্রতিকরাকের পন্থাগুতলও 

থসইভাকবই েকর। আমাকদর প্রায়শই ভ্রান্ত োরোর প্রবেিা আকছ থর্ ভুিকভােীরা তেতিয় এবং িারা পতরতস্থতির োকছ 

তেকজকদর থছকড় তদকয়কছ এবং আমরা এটা বতুঝ ো থর্ িারা িমােিভাকব থবৌঁকে োোর জেয উপায়গুতল উন্নি এবং 

পুেতবযেযাস েরকছ। অতিমারীটি আমাকদর জীবে বদকল তদকয়কছ এবং তেছু সমকয়র জেয, আমাকদর জেজীবে এবং 

এমে অকেে তেছু র্া মােুষকে সুখী এবং সুরতেি রাকখ িা থেকড় তেকয়কছ। আমরা থদখকি থপকয়তছ থর্, অকেকের 

োকছ বাতড়কি োো শাতন্তর েয়, বরং ভয় এবং সতহংসিার সমােযে।   
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সম্ভবি এটি থসই বছর থর্খাকে আমরা আকের থেকয়ও থবতশ েকর তশকখতছ থর্ আমাকদর র্া থশখাকো হকয়তছল িা অোটয 

সিয েয় এবং আমরা র্া থভকবতছলাম িার তবপরীকি, হয়ি বা রাস্তা, থকায়ারগুতল, আমরা আমাকদর জীবে থর্খাকে 

তিতর েতর, মতহলা এবং থমকয়কদর জেয সবকেকয় তেরাপদ জায়ো, র্তদও, বাতড়, োছাোতছ োো, র্া আমাকদর এেটি 

আশ্রয়স্থল বকল থশখাকো হকয়তছল, আমাকদর জেয সবকেকয় তবপজ্জেে জায়ো হকি পাকর।  

  

সতহংসিা থরাকে পতরোতলি প্রেুর সামাতজে এবং প্রাতিিাতেে অতভর্াে তবো বাতড়গুতল বাঙ্কার (র্ুেকেকে মাটির 

েীকে েিয  েকর  র) তহসাকব োজ েরকি পারি থর্খাকে আিমেোরীটির উকেশয োেি িাকদর তশোরকে তেয়িে 

েরা, এবং িার উপর েমিা প্রকয়াে েরা।   

  

র্খে আমরা রাস্তাগুতল এবং আমাকদর জায়োগুতল পুেরুোর েকরতছ, পুরুষ শাওেবাদীরা থদকখতছল থর্ িারা এই 

শতি হাতরকয় থফকলকছ। থর্ োরকে ঠিে লেডাউে প্রিযাহাকরর মুহুকিয  তহংসার সবকেকয় খারাপ পবযগুতল  কটতছল।   

  

দিুঃখজেেভাকব ঐতিহাতসে সংখযায় েল এবং প্রতিতিয়ার সংখযা থবকড়কছ।  

সমস্ত েিৃয পকের োছ থেকে, আমরা সেল েরকের তলঙ্গীয় সতহংসিা বন্ধ েরার জেয এবং র্ারা রো থপকয়কছ িাকদর 

থসবা, পুেরুোর এবং পুেস্থযাপকের েযারাতন্ট প্রদাকের জেয জেেীতি বযবহার েকর োজ োতলকয় র্াওয়ার দঢ়়ৃ প্রতিশ্রুতি 

বযি েতর।  

  

থস োরকেই আমাকদর থসই সমস্ত মতহলাকদর র্ারা মােয ামারা "এটা এেটা স্বামী-স্ত্রীর বযাপার" ভাবটা োটিকয় উকেকছে 

ও থফাে েকরকে্ে, এবং থদকশর সমস্ত সতমতি, সংেেে ও োরীবাদী দল র্ারা এই েঠিে সমকয় এর সমাোে েরার 

জরুতর প্রকয়াজে উত্থাপে েকরকছ িাকদর স্বীেৃতি থদওয়া উতেি । এখে আকের থেকয় আরও থবতশ, মতহলা ও থমকয়কদর 

সম্মােজেে জীবকের েযারাতন্ট থদওয়ার জেয আমাকদর সমাজ ও েিৃয পকের ঐেযবে প্রতিশ্রুতি দরোর।   

  

স্বাভাতবে পতরতস্থতির মকেয জীবের্াোয়, আমাকদর সহেমী, বনু্ধত্ব, আমরা র্াকদর সাকে তবতভন্ন তিয়ােলাপ ভাে 

েকর থেই িারা েলযাকের অোেুিাতেে িত্ত্বাবোয়ে হে। আমরা উকদ্বেগুতল, অেুভূতিগুতল ভাে েকর তেই, 

পতরবিয েগুতল পর্যকবেে েতর এবং িাই আমাকদর তেকজর র্ত্ন তেকি পাতর। র্খে এই সবতেছুর সমাতপ্ত  টকব, িখে 
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সবার পকে এে োপ এতেকয় থেওয়া এবং তলঙ্গ-তভতিে সতহংসিার সমস্ত রূপকে তেদা েরা সব থেকে গুরুত্বপূেয হকয় 

উেকব।  

  

আমরা থসই সমস্ত মতহলাকদর সকবােে েরতছ র্ারা এই সতহংসিা প্রতিকরাে েকরকছে এবং অেযকদর োকছ এটি বযাখযা 

েরার জেয সঠিে মুহূিয টির সন্ধাে েকরকছে; এছাড়াও, র্াৌঁরা পাকরেতে এবং র্াকদর প্রতিকবশীরা িারা থর্ পতরতস্থতিকি 

ভুেতছকলে িাকি মকোকর্াে আেষযে েকরতছকলে, র্ারা পালাকি থপকরতছকলে িাকদর প্রতি। আমরা সকবযাপতর সকবােে 

েরতছ িাকদর সেলকে, র্ারা বিয মাকের মকিা অতেতিি সমকয় এখেও িাকদর তের্যািেোরীকদর সাকে বাতড়কি 

রকয়কছে।   

  

পতরকশকষ, আমরা থসই পুরুষকদর োকছ আকবদে েরতছ র্ারা এই সতহংসিার তবকরাতেিা েকরে এবং জাকে্ে থর্ িাকদর 

বনু্ধ, পতরবাকরর সদসয বা পতরতেি থেউ এর সাকে জতড়ি রকয়কছ: আপোর এখে পদকেপ থেওয়ার এবং হস্তকেপ 

েরার সময় একসকছ। এবং সবযকশকষিঃ  আিমেোরীকদর োকছ, এেটি অেুস্মারে: পতরোম থেকে অবযহতির থোেও 

স্থাে োেকব ো।  

  

তলঙ্গ সতহংসিা থেবলমাে মলূ থেকে উৎপাটে েরা থর্কি পাকর, আপোকে আরও উন্নি তবশ্ব েেকে অংশীদার হকি 

হকব।  

  


