
  

 

 

 

 

 

২৭ জুলাই ২০২০ 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৫ 

ওয়েবিনার 

তারুণ্যের ভাবনা : কণ্রানাকাণ্ে নারীর 
প্রতত সত িংসতা 

 

কণ্রানাক্রাতিকাণ্ের গৃ বন্দী জীবণ্ন ককমন আণ্েন আমাণ্ের কেণ্ের নারীরা? 
সাম্প্রততক ই  ৈবতবিকক সিংকণ্  ্া্ে ইবিং অর্থনীতত মানুণ্ের মণ্নাণ্ াণ্গর 
প্রধান তবেয়  ণ্েও ঘণ্র আ ণ্ক র্াকা জীবণ্ন নারীর প্রতত কবণ্ে  াওয়া 
সত িংসতার তবেয়ত ও আণ্োচনায় আসণ্ত শুরু কণ্রণ্ে। কন্যাতেশুণ্ের 
অতধকার তনতিত করার েণ্যে সতক্রয় তরুযরা নারীর প্রতত সত িংসতা তনণ্য় 
কাজ করণ্ে। নারী ও কন্যাতেশুণ্ের অতধকার সুরযায় ধারাবাত ক কাণ্জর 
অিংে ত ণ্সণ্ব গত ১১ জেুা  ২০২০ ‘তারুণ্যের ভাবনা : কণ্রানাকাণ্ে 
নারীর প্রতত সত িংসতা’ েীেথক ইকত  ওণ্য়তবনার অনুতিত  য়।  
 

জাতীয় কন্যাতেশু 
অোডণ্ভাণ্কতস ক ারাম 
পতরচাতেত গােথস 
অোডণ্ভাণ্কতস অোোণ়্েন্স 
প্রকণ্ের উণ্েোণ্গ ইবিং 
প্ল্োন  ন্ ারন্যােনাে-ইর 
স ায়তায় অনুতিত ই  

আণ্য়াজণ্ন ঢাকা ইবিং বতরোণ্ের অধথেতাতধক ক্চ্ছাব্রতী তরুয অিংেগ্র য 
কণ্রন। আণ্োচনা কণ্রন জাতীয় কন্যাতেশু অোডণ্ভাণ্কতস ক ারাম-ইর 
সভাপতত ইবিং তে  াঙ্গার প্রণ্জক্ট-ইর কাতন্ি তডণ্রক্টর ও কলাবাে ভা স 
কপ্রতসণ্ডন্  ড. বতেউে আেম মজমুোর; ক ারাম-ইর সম্পােক ইবিং তে 
 াঙ্গার প্রণ্জক্ট-ইর কমথসূতচ পতরচােক নাতেমা আক্তার জতে; প্ল্োন 
 ন্ ারন্যােনাে-ইর কোপাতসত  তবল্ডিং কেোতেস্ট সাতির আ ণ্েে, তে 
 াঙ্গার প্রণ্জক্ট-ইর আঞ্চতেক সমন্বয়কারী কমণ্ র আ ণ্রাজ তমতা প্রমুখ। 
ওণ্য়তবনাণ্র মূে আণ্োচনা উপ্াপন কণ্রন ঢাকা তববিকতবেোেণ্য়র উ ণ্মন 
ইন্ড কজন্ডার স্টাতডজ তবভাণ্গর স কারী অধোপক ড. কসামা কে। তততন 

কণ্রানাকাণ্ে বািংোণ্েণ্ের নারীণ্ের অব্া তনণ্য় পতরচাতেত গণ্বেযার 
 ো ে আণ্োচনায় তুণ্ে ধণ্রন। আণ্োচনায় তততন উণ্েখ কণ্রন, 
পতরবততথত বাস্তবতায় পতরবাণ্রর পুরুে সেস্যরা গৃ কণ্মথ তকেু া স ায়তা 
করণ্েও নারীর ওপর গৃ ্ােী কাণ্জর চাপ অণ্নক কবণ্ে কগণ্ে। ইক  সাণ্র্ 
কবণ্েণ্ে নারীর প্রতত সত িংসতা, ক ৌন তন থাতন। মানতসক ্ া্ে সুরযার বেব্া 
না র্াকা ইবিং তন থাতণ্নর আ নগত প্রততকাণ্রর সুণ্ াগ কণ্ম  াওয়া, আতর্থক 
সিংক , উণ্েগ ইবিং সণ্বথাপরী পুরুেতাতিক সমাজ কাঠাণ্মার কনততবাচক 
প্রভাণ্বর তবেণ্য় তততন আণ্োকপাত কণ্রন। 
 

তে  াঙ্গার প্রণ্জক্ট-ইর কমথসূতচ সমন্বয়ক েোঙ্ক বরয রাণ্য়র সঞ্চােনায় 
অনুতিত ওণ্য়তবনাণ্র কন্যাতেশুণ্ের অতধকার প্রততিাস  সমাণ্জর  ততবাচক 
পতরবতথণ্নর েণ্যে ক্চ্ছাব্রতী ত ণ্সণ্ব সতক্রয় তরুযণ্ের পয কর্ণ্ক 
আণ্োচনায় অিংে কনন  য়রু্ ইতন্ডিং  াঙ্গার জাতীয় ক ারাণ্মর সমন্বয়ক তমোে 
তবন সতেম, আওোে রাতকব, নাজমুন্না ার,  াণ্য়ে অযথব, আতস   কবাে 
জুবাণ্য়র, কমৌসুমী  সোম কমৌ, সানতজো জামান, োতময়া  সোম, মত উতিন 

রতন প্রমুখ। তরুণ্যরা সুেম শ্রম তবভাজন, আ ন-েৃিংখো বাত নীর অতধকতর 
সতক্রয়তা, অতভণ্ াণ্গর জন্য   ো ন কসবা, ্া্েণ্সবাণ্কণ্ের মাণ্নান্নয়ন, 
পযথগ্রাত  তনয়িয, বােেতববা -নারী তন থাতন বন্ধ, মানতসক ্া্েণ্সবার বেব্া 
 তোতে তবেণ্য়  র্া র্ বেব্া গ্র য জরুতর বণ্ে উণ্েখ কণ্রন। তারা নারী 
ও কন্যাতেশুণ্ের প্রতত সত িংসতা বন্ধ ইবিং পুরুেতাতিক মানতসকতার 
পতরবতথণ্নর েণ্যে প্রচারাতভ ান পতরচােনার পতরকেনার কর্া জানান। 
অনো ন মাধেণ্ম ই তবেণ্য় তাণ্ের চেমান কা থক্রম ইবিং ভতবষ্যৎ উণ্েোণ্গর 
কর্া তরুণ্যরা তুণ্ে ধণ্রন।  
 

প্রতিবেদন : ম োোঃ ম োজোবেল হক, েতিশোল 

 


