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জলুিয়া লিব্লেট, বাাংিাব্লেব্লে অব্লেলিয়ার হাই কলিেিার 

ওয়ািজা কযাব্লপাস েয নিাব্লেগা, বাাংিাব্লেব্লে োলজব্লির রাষ্ট্রেতূ 

হাজাহ িাসুব্লরই লবলি হালজ িালি, বাাংিাব্লেব্লে ব্রুিাই োরুসসািাব্লির হাই কলিেিার 

নবিওয়া লিব্লয়ব্লর িারাব্লি, বাাংিাব্লেব্লে কািাডার হাই কলিেিার 

নসালি অব্লবয়ার, বাাংিাব্লেব্লে ফ্রাব্লের রাষ্ট্রেতূ 

িরু আলেলকি নিাহাম্মাে তাব্লয়ব, বাাংিাব্লেব্লে িািব্লয়লেয়ার হাই কলিেিার 

লিওলি িারগাব্লরথা কুব্লিিাব্লর, বাাংিাব্লেব্লে নিোরিযাব্লের রাষ্ট্রেতূ 

লসডব্লসি নেব্লকি, বাাংিাব্লেব্লে িরওব্লয়র রাষ্ট্রেতূ 

ইয়াব্লসাজা গুিাব্লসব্লকরা, বাাংিাব্লেব্লে শ্রীিাংকার রাষ্ট্রেতূ 

ইব্লয়াহাি লফ্রব্লজি, বাাংিাব্লেব্লে সুইব্লডব্লির রাষ্ট্রেতূ 

এলিসি নিরী নেইক, বাাংিাব্লেব্লে যুক্তরাব্লজযর রাষ্ট্রেতূ 

িােশা বালিশকাট, বাাংিাব্লেব্লে যকু্তরাব্লষ্ট্রর রাষ্ট্রেতূ 

ইয়ালিিা জারুব্লজিলি, ইউএসএআইলড বাাংিাব্লেব্লের লিেি লডব্লরক্টর 

লিলিি হান্টার, কালি লরব্লেব্লজব্লন্টটিভ, ইউএি উইব্লিি 

িলর কাব্লটা, ভারোপ্ত কালি লরব্লেব্লজব্লন্টটিভ, জালতসাংঘ জিসাংখ্যা তহলবি  (ইউএিএিলিএ) 

লিিা রাডার, কালি লডব্লরক্টর, লবশ্ব খ্ােয কিশসূলি (ডলেউএিলি)  
 

 

 

 

িারীর েলত সলহাংসতার কারব্লে নয সব ক্ষলত সালিত হয় তা সািাি নেয়া নয নকাি নেব্লের 

জিযই কঠিি।  বাাংিাব্লেব্লে িারীর েলত সলহাংসতার কারব্লে নয ক্ষলত হয় তা এ নেব্লের নিাট নেেজ 

উৎিােব্লির আিুিালিক ২.১ েতাাংে ।  সলহাংসতা, েলতলেি একটি নিব্লয়ব্লক লবেযািব্লয় নযব্লত এবাং 

একজি িারীব্লক িাকুরী করব্লত বািা নেয়।  আর এর িব্লি তাব্লের ভলবষ্যত লিব্লয় তাব্লের আিস 

করব্লত হয় এবাং একটি নগালির অথশনিলতক ও সািালজক উন্নয়ি বািাগ্রস্ত হয়।  যারা সলহাংসতার 

লেকার হয় তারা জীবব্লি োরীলরক ও িািলসক ক্ষত লিব্লয় নবেঁব্লি থাব্লক এবাং সািালজক ও আইলি 

সহায়তাব্লক সাংগ্রাি করব্লত হয় তাব্লেরব্লক সাহাযয করবার জিয।  নেব্লের অব্লিশক জিসাংখ্যা যলে অিূিয 
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সম্ভাবিা লহব্লসব্লব অথশিীলতব্লত অবোি িা রাখ্ব্লত িাব্লর তাহব্লি িিযি আব্লয়র নেব্লের িযশাো অজশ ব্লির 

লেব্লক বাাংিাব্লেে লক তার যাত্রা অবযাহত রাখ্ব্লত িারব্লব?  

িারী ও িুরুব্লষ্ সিতা অজশ ি করা েিািিন্ত্রী নেখ্ হালসিার সব্লবশাচ অ অগ্রালিকারগুব্লিার িব্লিয 

একটি।  নিব্লয়লেশু ও িারীব্লের জীবি িাি উন্নয়ব্লি বাাংিাব্লেে োরুে অগ্রগলত সািি কব্লরব্লে।  

োথলিক লবেযািয়গুব্লিা নেব্লিব্লের িাোিালে নিব্লয়ব্লেরব্লকও ভলতশ  করব্লে।  িা ও লেশু িৃতুযহার অব্লিকাাংব্লে 

কব্লিব্লে এবাং িারীরা নেব্লের অথশনিলতক উন্নয়ব্লির নিরুেে ততলর করব্লে।  বাাংিাব্লেব্লের বৃহত্তি রপ্তালি 

নক্ষত্র ততলর নিাোক খ্াত িলিে িক্ষ বাাংিাব্লেেীর কিশসাংস্থাি কব্লরব্লে যাব্লের নবলের ভাগই িারী।  এই 

নক্ষত্রটিব্লত িারীব্লের অাংেগ্রহব্লের হার কিব্লে।  তব্লব যাই নহাক, এই লেল্পটি নযব্লহতু কাঠাব্লিাগত 

িলরবতশ ব্লির িিয লেব্লয় যাব্লে, তাব্লত কব্লর নেব্লের িীলতিািা ও কিশসূিীর জিয বাাংিাব্লেব্লের অথশিীলতব্লত 

িারীব্লের ভূলিকা ও স্থাি অবেযই অগ্রালিকার িাওয়া উলিত।  কু্ষদ্রঋব্লের সৃলি ও েসার নযখ্াব্লি 

অগ্রালিকার নেয়া হয় িারী উব্লেযাক্তাব্লের তা অথশনিলতক কিশকাব্লে িারীব্লের অাংেগ্রহে বৃলি কব্লরব্লে এবাং 

তবলশ্বক সিৃলিব্লত এই কু্ষদ্রঋে বাাংিাব্লেব্লের অিযতি উব্লিখ্ব্লযাগয অবোি।  

িারীর েলত সলহাংসতা এই অগ্রগলতব্লক রুব্লখ্ নেয়।  বাাংিাব্লেব্লে বতশ িাব্লি ৮০ েতাাংব্লেরও নবলে  

লববালহত িারী তাব্লের জীবদ্দোয় কিিব্লক্ষ একবার লিযশাতব্লির লেকার হয় তা নস োলররীক, নযৌি, 

িািলসক বা আলথশক লিযশাতি অথবা আিার-আিরে লিয়ন্ত্রে যাই নহাক িা নকি।  লবগত এক বেব্লর 

আিুিালিক েইু-তৃতীয়াাংে লববালহত িারী তাব্লের স্বািীব্লের দ্বারা লিগ্রব্লহর লেকার হব্লয়ব্লে বব্লি েলতব্লবেব্লি 

জািা নগব্লে।  বািযলববাহ এবাং নিব্লয়ব্লের নজার কব্লর লবব্লয় নেয়ার নয উচ অ হার রব্লয়ব্লে বাাংিাব্লেব্লে তা 

িক্ষ িক্ষ নিব্লয়ব্লেরব্লক িিবিশিাি স্বাস্থয ও নযৌি লিযশাতব্লির ঝুেঁ লকর িব্লিয নিব্লি নেয়।  আর এই সব 

লিযশাতব্লির যারা লেকার হয় তাব্লের িব্লিয খ্বু কিই এই সব ঘটিার অলভব্লযাগ োলখ্ি কব্লর থাব্লক 

কারে বাাংিাব্লেেী আইি তাব্লের নয সব অলিকার লেব্লয়ব্লে নস সব অলিকাব্লরর কথা তারা জাব্লি িা।  

অথবা তারা েলতব্লোি, েিুশাব্লির ভয় িায় বা আইি েব্লয়াগকারী সাংস্থার  কাে নথব্লক খ্বু একটা সাহাযয 

িায় িা বব্লি তাব্লের কাব্লে যায় িা।  কিশব্লক্ষব্লত্র সলহাংসতার লেকার হবার ভয় অথবা রাস্তাঘাব্লট 

িিাব্লিরার সীিাবিতা িারীব্লের উিাজশ ি করার সুব্লযাগ-সুলবিা সীলিত কব্লর নেয়।  নয সব কিশজীবী 
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িারী বাসগৃব্লহ সলহাংসতার লেকার হয় কাজ নথব্লক বািয হব্লয় েবূ্লর থাকার কারব্লে তাব্লের আয়-নরাজগার 

কব্লি আব্লস এবাং অব্লিক নক্ষব্লত্র িাকুলরব্লত নযব্লতও িাব্লর িা।  িারীর েলত সলহাংসতা েরূ করা নগব্লি তা 

বাাংিাব্লেব্লের অথশনিলতক েবৃলিরই আব্লরা েসার ঘটাব্লব। 

িারীর েলত সলহাংসতার অবসাি িযায় আর অিযাব্লয়র িব্লতা সরি একটা লবষ্য়; একটি অলহাংস 

সিাজ গব্লে নতািার েব্লিিায় োথলিক িেব্লক্ষি হব্লে িারী ও নিব্লয় লেশুরা নযি নকাব্লিা েকার লিযশাতি 

আর সলহাংসতার ভয় োোই নবেঁব্লি থাকব্লত িাব্লর এিি সিাজ বযবস্থা লিলিত করা।  আর তা শুিু 

িারী ও নিব্লয় লেশুব্লের জিযই িয়, িুরুষ্ ও নেব্লিলেশুব্লের জিযও তা লিলিত করব্লত হব্লব।  সলহাংসতার 

িব্লির অবসাি ঘটাব্লিার জিয েব্লয়াজি সিাব্লজর সবশস্তব্লর সব্লিতিতা গব্লে নতািা এবাং সবার সব্লে 

সাংলিিতা।  িলরবতশ ি শুরু হব্লত িাব্লর স্থািীয় উব্লেযাব্লগর িািযব্লিও। 

একটি উোহরে হব্লে “সলখ্” েকল্প –- নিোরিযােস েতূাবাস-এর অথশায়ব্লি এবাং বাাংিাব্লেে 

লিগযাি এইড অযাে সালভশ ব্লসস ট্রাি (োি), বাাংিাব্লেে উইব্লিে নহিথ নকায়ালিেি, নিলর নিািস 

বাাংিাব্লেে এবাং উই কযাি বাাংিাব্লেে এর নযৌথ সিন্বব্লয় বাস্তবালয়ত এই েকল্পটি ঢাকার িব্লিব্লরাটি বলস্তর 

িারীব্লেরব্লক েলেক্ষে নেয় লকভাব্লব তাব্লের িলরবাব্লরর জিয আয় করব্লত হব্লব, তাব্লেরব্লক নযাগাব্লযাগ 

কলরব্লয় নেয় িাকুরী নিিার িািযব্লি সম্ভাবয িাকুলর োতাব্লের সাব্লথ এবাং অথশনিলতকভাব্লব স্বাবিম্বী হব্লত।  

কক্সবাজার নজিায় ঝুেঁ লকর িুব্লখ্ রব্লয়ব্লে এিি িারীব্লের জীলবকা উন্নয়ব্লি লবশ্ব খ্ােয সাংস্থাব্লক 

(ডব্লুএিলি) সহায়তা করব্লে অব্লেলিয়া এবাং যুক্তরাজয।  নসখ্াব্লি স্বলিভশ র িারী নগািী বযাাংক 

অযাকাউন্ট খ্ুিব্লে জিা টাকা লেব্লয় নযখ্াব্লি েব্লতযক অাংেগ্রহেকারী অবোি রাখ্ব্লে তাব্লের সঞ্চয় লেব্লয় 

এবাং েব্লতযক িারী সপে লকিব্লত িারব্লে ও উব্লেযাক্তা হবার জিয েলেক্ষে লিব্লত িারব্লে। 

সবাইব্লক সব্লে লিব্লয় েবলৃি ত্বরালন্বত করব্লত ও োলরদ্রয েরূীকরব্লের িব্লক্ষয িব্লিাভাব্লবর িলরবতশ ি 

এবাং অথশিীলতর নিৌলিক লবষ্য়াবিী ও েব্লয়াজিীয় েলতিািগুব্লিার যথাযথ বযবস্থািিাই হব্লব িিযি 

আব্লয়র নেব্লের িযশাো অজশ ব্লির িিুশিার েিাি অাংে।  িারী ও নিব্লয়ব্লের সািালজক িযশাো এবাং তাব্লের 

অলিকার লিলিতকরে এই িলরবতশ ব্লির খ্ুবই গুরুত্বিূেশ অাংে।  িারীর েলত সলহাংসতাব্লক েতযখ্যাি করা, 

এব্লক সহয িা করা এবাং যারা এই িরব্লির সলহাংসতার লেকার তাব্লের েলত সাহাব্লযযর হাত বালেব্লয় 
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নেওয়ার িত সািারে লকেু িেব্লক্ষি গ্রহব্লের িিয লেব্লয় আিরা েব্লতযব্লকই এই িলরবতশ িব্লক ত্বরালন্বত 

করব্লত িালর।  আিরা, “অযািবযাসাডসশ ির নিঞ্জ,” যারা েলতলিলিত্ব করলে অব্লেলিয়া, োলজি, কািাডা, 

িািব্লয়লেয়া, নিোরিযােস, িরওব্লয়, শ্রীিঙ্কা, সুইব্লডি, যুক্তরাজয ও যুক্তরাষ্ট্র সরকাব্লরর এবাং ইউএি উইব্লিি, 

জালতসাংঘ জিসঙ্খ্যা তহলবি (ইউএিএিলিএ), যুক্তরাষ্ট্র সাহাযয সাংস্থা (ইউএসএআইলড) এবাং লবশ্ব 

খ্ােয কিশসূিীর (ডব্লুএিলি), আিরা আিিাব্লের েব্লতযকব্লক আহ্বাি করলে আিাব্লের িাব্লে োেঁোব্লত।  

আিরা আিিাব্লের আহ্বাি করলে আিাব্লের বাাংিাব্লেেী নবািব্লের, িুরুষ্ সহকিীব্লের িাব্লে োেঁোব্লিার যাব্লত 

কব্লর িারীর েলত সলহাংসতাব্লক আিরা লিিূশি করব্লত িালর।  
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