
কেন আন্দোলন গন়ে ক�দোলদো
গভীর পররব�্ত ন

ত�রর েনর

আন্দোলন

শ্রীল�দো বদোটললওযদোলদো

যদো রেছু

সম্পে্ত ীয



CREA-র সদোমদোরিে রূপদোন্তনরর িন্য নদোরীবদোদী কন�ৃত্ব সসররনির প্দোইমদোর ২



আন্দোলন মদোনন 
সব্তদদোই ক্ষমতদোর 
কদোঠদোনমদোনক 
চ্যদোনলঞ্জ েরদো

ভূমমকদো  ৪

আন্দোলন কী? ১২

আন্দোলনগুলল ককন গুরুত্বপরূ্ণ? ২০

নদোরীবদোদী আন্দোলন কী? ৩৪

আন্দোলনগুলল কীভদোনব শুরু হয়? ৫৬

আন্দোলনগুলল কীভদোনব গন়ে ওনঠ? ৬৮

অনলদোইন আন্দোলন কীভদোনব আলদোদদো? ৮৮

আমরদো আন্দোলনগুললর মলূ্দোয়ন কীভদোনব করব? ৯৮

সচূীপত্র
যদো মকছু আন্দোলন সম্পক্ণ ীয়



ববষম্ ও অমবচদোর 
রনমূ্তল েরদোর সবনচনয 
ভদোনলদো উপদোয হনলদো যখন 
রনপীড়ে� মদোনুনেরদো 
শসতিশদোলী আন্দোলনগুলল 
গন়ে ক�দোনলন যদো ক্ষম�দোর 
েদোঠদোনমদোর স্দোনদোন্তর ঘটদোয।

বঝুনত পদোরদো
আন্দোলননক
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যা কিছু ক্ষমতা সম্পি্কীয় (অল অ্াবাউট পাওয়ার)1 প্দোইমদোনর আমরদো কদনখডছ 
অর্তননর�ে বদো সদোমদোরিে ক্ষম�দো, ললঙ্গ, বর্ত, ধম্ত, িদো�ীয�দো, কযৌন�দো এবং 
কযদোগ্য�দো বদো সক্ষম�দোর উপর রভরতি েনর েীভদোনব সমস্ত ধরনরর ক্ষম�দোর 
েদোঠদোনমদো আমদোনদর সমদোিগুললন� আরধপ�্য রবস্তদোর েনর। আমরদো ক্ষম�দোর 
'র�নসট মুখ' পরীক্ষদো েনরডছ:

দশৃ্মদোন ক্ষমতদো
যদো আমরদো সেনলই কদখন� পদোই এবং 
শনদোতি েরন� পদোরর কয �দো আমদোনদর 
উপনর েীভদোনব েদোি েনর

লকুদোননদো ক্ষমতদো
কযভদোনব রেছু রনরদ্ত ষ্ট ব্যসতি বদো সতিদো পদ্ত দোর 
আ়েদোল করনে ক্ষম�দো প্নযদোগ েনর এবং 
আমদোনদর কবশশরভদোনগর েদোনছ যদোরদো 
স্পষ্টভদোনব দশৃ্যমদোন হয নদো

অদশৃ্ ক্ষমতদো
আমদোনদর অিদোনন্তই যদো আমদোনদর উপর 
েদোি েনর কেদোনটদো 'স্দোভদোরবে' আর 
কেদোনটদো 'সহিদো�' কসই রবেনয আমদোনদর 
ডচন্তদোভদোবনদো ও রবশ্দোসগুললর উপর প্ভদোব 
কেনল

জন পমরসনর
যেমন আমাদের সরকার, বিচার 
বিভাগ, পুলিশ এিং সশস্ত্র িাহিনী

1 S.Batliwala, ‘All About Power: Understanding Social Power & Power Structures’, 
New Delhi, CREA, Apr 2019; https://reconference.creaworld.org/all-about-power/

আমরদো আরও কদনখডছ কয ক্ষম�দো র�নসট িদোযগদোয েদোি েনর

ব্ক্তিগত পমরসনর
যেমন পবরিার, ি্যক্তিগত সম্পক্ক , 
যগাত্র, ির্ক এিং উপজাবত

ঘমনষ্ঠ পমরসনর
ো আমাদের অভ্যন্তদর থাদক এিং ো 
আমাদের ভািমূবত্ক , আত্মবিশ্াস এিং 
আত্মসম্ান বিষয়ক
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98

যদো রেছু ক্ষম�দো সম্পে্ত ীয (অল অ্যদোবদোউট পদোওযদোর) প্াইমার বিশে বিশ্লেষর 
কদরদে কীভাদি ক্ষমতার কাঠাদমাগুলি শুধুমাত্র অথ্ক এিং জবমর মতন িস্তু 
সম্পদের উপর িৃিত্তর বনয়ন্ত্রদরর মাধ্যদমই ক্িদঁক থাদক না এগুলি তথ্য ও জ্ান, 
মানি সম্পে (মানুদষর যেি ও শ্রদমর উপর বনয়ন্ত্রর)এিং প্ভাি, যোগাদোগ 
এিং সামাবজক যোগাদোগ মাধ্যমগুলির মদতা 'অধরা সম্পদের’ উপর 
বনয়ন্ত্রদরর মদধ্য বেদয়ও গদ়ে ওদঠ ও ক্িদঁক থাদক। ক্ষমতার কাঠাদমা ক্িদঁক থাদক 
প্াথবমকভাদি তাদের মদধ্য থাকা বিষদম্যদক ন্যাে্য িদি যমদন যনয় এমন মতােশ্ক 
বতবর ও প্চার-প্সাদরর মাধ্যদম এিং এইভাদি োরা সিদচদয় যিশশ বিষদম্যর 
শশকার ও প্াক্ন্তক, এরমদধ্য তাদের অংশগ্রির অজ্ক ন কদর। অসাম্য এিং 
অবিচারগুলির মূদি রদয়দে ক্ষমতার এই কাঠাদমাগুলি ো আমরা, সামাজকম্কী 
হিসাদি, পবরিত্ক দনর যচষ্া করহে।

আমরা ো বকেু ক্ষমতা সম্পক্ক ীয়-যত (অল অ্যদোবদোউট পদোওযদোর-এ) ো 
আদিাচনা কবরবন, তা িদিা েীভদোনব ক্ষমতার কাঠাদমাগুলিদক পবরিত্ক ন করা 
োয়। েীভদোনব আমরা ক্ষমতার স্ানান্তর করদত পাবর োদত প্াক্ন্তক মানুষ তাদের 
পূর্ক মানিাবধকার অজ্ক ন করদত পাদরন এিং সসম্াদন সাদম্যর মদধ্য এমন এক 
জীিন িাঁচদত পাদরন ো বিষম্য ও হিংসা মুতি? এই প্াইমাদরর বিষয় এক্িই - 
যকন আদ্ািনগুলি ক্ষমতার কাঠাদমাগুলি পবরিত্ক ন করার সিদচদয় কাে্ককর 
উপায়, এিং কীভাদি আদ্ািন গদ়ে যতািা োয়!

ইবতিাস আমাদের শশক্ষা যেয় যে বিষম্য এিং অন্যায়দক বনমূ্কি করার সিদচদয় 
ভাদিা উপায় িদিা েখন বনপীহ়েত মানুদষরা শক্তিশািী আদ্ািন গদ়ে যতাদিন 
ো ক্ষমতার কাঠাদমাদক চ্যাদিঞ্জ কদর এিং স্ানান্তবরত কদর। এই আদ্ািনগুলি 
আমাদের যেশখদয়দে যে তাদের সলম্লিত ক্ষমতা এিং কাে্কক্রম ো়ো পবরিত্ক ন 
িত না – যভদি যেখুন ির্ক বিষদম্যর বিরুদধে, বিদেশী শক্তিদের দ্ারা আমাদের 
যেশগুলির বনয়ন্ত্রদরর বিরুদধে, রাজতন্ত্র এিং সামবরক ববৈরশাসকদের বিরুদধে 
অথিা োসপ্থা ও চুক্তিশ্রদমর বিরুদধে যসই সি ি়োইদয়র কথা।

আিনের প্প্ক্ষদোপনট এসট অ�্যন্ত গুরুত্বপরূ্ত, েদোরর আরও আরও 
কবশশ সংখ্যে সমদোিেম্তী এবং এন.রি.ও.গুলল আন্দোলন গন়ে নদো 
�ুনল বরং 'প্নিক্ট' েরন� এবং পররনেবদো সরবরদোনহর সনঙ্গ িড়ে�। 
�দোরদো অন্যদোযভদোনব ক্ষর�গ্রস্ মদোনুনের সলমিলল� বহুস্র এবং ক্ষম�দোনে 
সচল নদো েনর ও গন়ে নদো �ুনল বরং ‘কবরনরেশশযদোরর’(সরুবধদোনভদোগী) ও 
‘টদোনগ্তট গ্রূপ’-এর িন্য েদোি েনর। আি আমদোনদর েদোনছ এেদোরধে 
প্েল্প রনযনছ যদো কসইসব মদোনুেনদর অর্ত-সংগ্রনহর সংস্দোন, রবরভন্ন 
পররনেবদো এবং এমনরে আইনী সহদোয�দো কদওযদোরও ব্যবস্দো েনর যদোরদো 
দদোররদ্্য, ডহংসদো, কবেদোরত্ব, অরনসচি� িীরবেদো ও উপদোি্ত ননর মনধ্যই 
বদোস েনরন, যদোনদর প্দোররমে পররনেবদোসমূহ কযমন শশক্ষদো, স্দোস্্য, 
িল এবং পররচ্ছন্ন কশৌচব্যবস্দো পদোওযদোর কক্ষত্ত্রই অভদোব রনযনছ, 
যদোরদো সদোমদোরিেভদোনব বদোদ পন়ে যদোন ও যদোনদর রবেনয ছঁুৎমদোগ্ত েদোি 
েনর �দোনদর পররচয, কপশদো, অবস্দোন, কযৌন অরভব্যসতি বদো সক্ষম�দো/
অক্ষম�দোর েদোরনর। এবং এই প্েল্পগুলল আমদোনদর রনযন্ত্রনর রদোনে, 
যদোনদর িন্য এই প্েল্পগুলল �দোনদর হদোন� নয – স�ুরদোং �দোরদো বদোইনরর 
মদোনুে ও �দোনদর কন�ৃনত্বর উপর রনভ্ত রশীল, পররব�্ত ন হনল যদোরদো 
সবনচনয কবশশ লদোভবদোন হনবন �দোনদর উপর নয!
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যরদও এগুলল গুরু�র রবেয ও সমস্যদো এবং অবশ্যই এগুলল কমদোেদোরবলদো 
েরন� হনব, এই পদ্ধর�গুললর সমস্যদো হনলদো �দোরদো অন্যদোনযর লক্ষরগুলল রননয 
েদোি েনর – মদোর কখনয রবধ্বস্ত মডহলদো বদো ধরে্ত�দো মডহলদো (করপ সদোভ্ত দোইভদোর), 
রনরক্ষর প্দোপ্তবযস্করদো, েন্যদোশশশুনদর ম�ুৃ্যহদোর বদো অপুসষ্ট, গহৃস্দোললর স্ল্প 
আনযর মদোত্রদো, িল বদো কশৌচদোগদোনরর অভদোব ই�্যদোরদ। রেন্তু �দোরদো সমস্যদোর 
মূলগুলল কমদোেদোরবলদো েনর নদো: সদোমদোরিে রনযমদোবলী এবং মননদোভদোব যদো 
পরুুেনে নদোরীর প্র� ডহংসদোত্মে আচরনরর রদনে কঠনল কদয, দদোররদ্্য যদো 
প্দোসন্তে শশশুনদর সু্কল করনে দূনর রদোনখ বদো �দোনদর সু্কল ছদো়েন� বদোধ্য েনর, 
কেন কছনলনদর কচনয কবশশ কমনয অপসুষ্টন� কভদোনগ, অরবদো কেন লক্ষ লক্ষ 
কলদোনের েম্তসংস্দোন বদো রনসচি� আনযর অভদোব রনযনছ।

যদো রেছু ক্ষম�দো সম্পে্ত ীয (অল অ্যদোবদোউট পদোওযদোর)-ক�, আমরদো ব্যদোখ্যদো 
েনরডছ েীভদোনব অন্যদোয্য ক্ষম�দোর েদোঠদোনমদো কবঁনচ রদোনে এবং রননিনে 
সরুসক্ষ� রদোনখ: সম্পনদর উপর অসম রনযন্ত্রনরর মদোধ্যনম, কসইসব ম�দোদনশ্তর 
মদোধ্যনম যদো এইসব অসদোম্য ও সদোমদোরিে রনযমনীর�গুললনে যদো প্র�রদন 
অন্যদোনযর িন্ম কদয কসগুললনে ন্যদোয্য বনল, এবং রবরভন্ন প্র�ষ্দোননর এেটদো 
রবস্তীর্ত পররসনরর মদোধ্যনম যদো ক্ষম�দোশদোলীনদর স্দোর্ত রক্ষদো েনর এবং অন্যনদর 
প্দোসন্তে েনর ক�দোনল। আমদোনদর কবশশরভদোগ উন্নযন এবং মডহলদোনদর 
ক্ষম�দোযন ‘প্েল্পগুলল’ ক্ষম�দোর এই গভীর শশে়েগুললর কমদোেদোনবলদো েরনছ 
নদো। স�ুরদোং যখন অনর্তর কযদোগদোন (েদোড্ডং) কশে হনয যদোয, বদো প্েল্পসট কশে 
হয, �খন অন্যদোনযর মূল েদোররগুলল কবশশরভদোগই প্দোয কছদঁোযদোই হয নদো, এবং 
�দোনদর শশে়ে অক্ষ� রদোনে!

এই েদোরনরই আন্দোলনগুলল এবং আন্দোলন গন়ে ক�দোলদো এন�দো গুরুত্বপরূ্ত। 
আন্দোলন মদোননই হল সব্তদদো ক্ষম�দোর েদোঠদোনমদোনে চ্যদোনলঞ্জ েরদো। এই 
প্দোইমদোরসট সদো�সট মূল প্ননের উতির রদনয ব্যদোখ্যদো েনর আন্দোলনগুলল 
েীভদোনব এবং কেন গভীর পররব�্ত ন আনন� সক্ষম হয:

১. আন্দোলন েী?

২. আন্দোলনগুলল কেন গুরুত্বপরূ্ত?

৩. নদোরীবদোদী আন্দোলন েী?

৪. আন্দোলনগুলল েীভদোনব শুরু হয?

৫. আন্দোলনগুলল েীভদোনব গন়ে ওনঠ?

৬. অনলদোইন আন্দোলন েীভদোনব আলদোদদো?

৭. আমরদো আন্দোলনগুললর মূল্যদোযন েীভদোনব েরব?

যদো রে
ছু আ

ন্
দোল

ন স
ম্প

ে্তীয
ভূর

মে
দো

1110



এেসট আন্দোলন হনলদো 
রেছু মদোনুনের এেসট কগদোষ্ী 
রবনশে কযখদোনন সবদোই 
এেই ধরননর অন্যদোয-
অরবচদোনরর অরভজ্ঞ�দোর 
ভদোগীদদোর - যদোরদো সংগরঠ� 
হন রননিনদর সলমিলল� 
ক্ষম�দো ও কন�ৃত্ব গন়ে 
ক�দোলদোর িন্য।

১
আন্দোলন

েী?
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তারা পবরিত্ক দনর জদন্য একক্ি কাে্ককর শক্তি িদয় ওদঠ ো উদপক্ষা করা োয় 
না িা সিদজ েমন করা োয় না। যে কারদর আদ্ািনগুলি যকানও সবঠক 
কাঠাদমার মদধ্য ি্যক্তি িা সম্প্রোয়দক সংগবঠত কদর - আনুষ্াবনকভাদি িা 
অনানুষ্াবনকভাদি (যনিওয়াক্ক , ইউবনয়ন, যেডাদরশন, সেস্য সংগঠন, 'সংঘ', 
'সমুি' ইত্যাবের মাধ্যদম)। সেস্যদের মদধ্য যেখা-সাক্ষাৎ িওয়ার জন্য, বিবভন্ন 
বিষয় বনদয় আদিাচনা করদত, তারা যে অবিচারগুলির মুদখামুশখ িদছে তার মূি 
কাররগুলি বিশ্লেষর করদত, পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া বতবর করদত, যনতৃত্ব বতবর 
করদত এিং যকৌশদির পবরকল্পনা করার জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ক।

ি্যক্তি হিসাদি এমনবক কু্ষদ্র, েহ়েদয় -হেক্িদয় থাকা যগাষ্ী হিসাদিও বনদজদের 
পবরহস্বত পবরিত্ক ন করা িা ক্ষমতার কাঠাদমাদক চ্যাদিঞ্জ করা মানুদষর 
পদক্ষ খুি কবঠন। �দোনদর রননিনদর সলমিলল� ক্ষম�দো গদ়ে তুিদতই িদি োত 

এর অথ্কিদিা, একক্ি আদ্ািন যকানও একক্ি অন্যদোনয ক্ষর�গ্রস্ত ি্যক্তিদের 
একবত্রত কদর এ িং তারাই যসই আদ্ািদনর প্ারদকন্দ্র িদয় ওদঠন - তারা 
যকানও এনবজও প্কল্প/কম্কসূহচর সুবিধাদভাগী (যিবনবেশশয়াবর ) িা িাদগ্কি 
যগাষ্ী নয় িা ক্ষবতগ্রস্ত িা যকানও যসিামূিক পবরদষিার গ্রািকও নয়। এই 
ি্যক্তিরাই পবরিত্ক দনর জন্য সংগ্রামদক কদরন কার র পবরহস্বতর পবরিত্ক ন িদি 
তাদের প্াপ্তিই িদি সিদচদয় যিশশ ।

বনদজদের সংগবঠত করার প্ক্ক্রয়া, সলম্লিতভাদি তাদের বিষয়গুলি বনদয় 
আদিাচনা ও বিশ্লেষর করা এ িং পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া গঠদনর মাধ্যদম 
আদ্ািদনর মদধ্য যথদকও যনতৃত্ব বতবর কদর। শসতিশদোলী আন্দোলন কন�ৃনত্বর 
এেদোরধে স্তর ত�রর েনর, বিদশষত েবে তাদের একক্ি বিরাি সেস্যসংখ্যা থাদক 
এিং তারা প্ায়শই যনতৃদত্বর সলম্লিত রূপ বনদয় পরীক্ষা-নীবরক্ষা কদর থাদকন 
োদত বকেুদিাক আদ্ািদন আবধপত্য বিস্তার করদত না পাদর। মূি িতিি্যক্ি 
িদিা আদ্ািনগুলি শক্তিশািী অভ্যন্তরীর যনতৃত্ব বতবর কদর এিং িাইদরর 
যনতাদের উপর বনভ্ক রশীি থাদক না, েবেও িাইদরর যনতারা আদ্ািদনরপ্া  
থবমক পে্কাদয় আদ্ািন গদ়ে তুিদত ভূবমকা বনদত পাদর ।

এেসট আন্দোলন হনলদো এেসট কগদোষ্ী রবনশে কযখদোনন সবদোই অরবচদোনরর 
অরভজ্ঞ�দোর ভদোগীদদোর হয, যদোরদো সলমিলল� ক্ষম�দো এবং কন�ৃত্ব গন়ে �ুলন� 
সংগরঠ� হয, পররব�্ত ননর িন্য সবদোই রমনল এেসট অ্যদোনি্ডদো ত�রী েনরন, 
যদো �দোরদো কবশ রেছুটদো সময ধনর রেছুটদো ধদোরদোবদোডহে�দোর সনঙ্গ সলমিলল� 
েদোয্তক্রনমর মদোধ্যনম সম্পন্ন েরদোর কচষ্টদো েনরন।
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একদোমিক স্তনর

কনতৃত্ব

সম্মিললত ক্ষমতদো

গন়ে কতদোলদো

অমবচদোনরর অভভজ্ঞতদোর

ভদোগীদদোর হওয়দো
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একক্ি আদ্ািদনর সলম্লিত বিশ্লেষর থাদক – যে অবিচারগুলি যমাকাদিিা 
করদত চায়, তার মূি কাররগুলি, যিশ বকেুিক্ষ্য এিং অগ্রাবধকাদরর, যে 
পবরিত্ক ন চাইদে তার একক্ি স্পষ্ যচিারা এিং যসইসি যকৌশি োর মাধ্যদম 
তা অজ্ক দনর যচষ্া করদি – যসগুলি সম্বদধে। এক্ি কাদের যজািসঙ্ী, কাদের 
বিদরাধী হিদসদি যেখদে এিং কারা পবরিত্ক দনর িক্ষ্য তা হচহনিত কদর – যসগুলি 
সরকারী সংস্া িা নীবত, অন্যান্য সামাবজক যগাষ্ী, যিসরকারী প্বতষ্ান িা 
িৃিত্তর সমাজ োই যিাক না যকন। এই সমস্তগুলি একবত্রত িদয় ো গবঠত িয় 
তাদক আদ্ািদনর রাজননবতক অ্যাদজন্া িদি। আমরা এক্িদক রদোিননর�ে 
অ্যদোনি্ডদো িলি, এরজন্য নয় যে এক্ি রাজননবতক েি িা বনি্কাচন বিষয়ক, েদোরর 
এসট রদোিননর�ে শনদের আসল অর্ত রবেযে: ক্ষম�দোর েদোঠদোনমদো পররব�্ত ন 
েরদো। আদ্ািনগুলি যকিি আদ্ািদনর সেস্যদের সম্পদের (বরদসাস্ক) 
সংস্ান িা পবরদষিা প্োন করার জন্যই িয় না, আদ্ািনগুলির আসি 
উদদেশ্য িি ক্ষমতার যসইসি ি্যিস্াপনাগুলিদত পবরিত্ক ন করা যেগুলি অন্যায় 
বতরী কদর। এই অ্যাদজন্াগুলি হস্র নয়। একক্ি আদ্ািদনর রাজননবতক 
অ্যাদজন্া সমদয়র সাদথ সাদথ কাে্কক্রম ও গভীর বিশ্লেষদরর মাধ্যদম বিিবত্ক ত 
িয়, এিং তার ক্ষমতার কাঠাদমাগুলিদক যিাঝা এিং পবরিত্ক দনর যকৌশিগুলি 
অবভজ্তার মাধ্যদম শাবনত িদয় ওদঠ।

এক্ি আদ্ািদনর মূি বিশশষ্্য - তাদের িদক্ষ্যর যখাঁদজ এিং রাজননবতক 
কম্কসূহচদক এশগদয় বনদয় যেদত আদ্ািদনর সেস্যদের কাে্কক্রম। আমরদো 
প্দোযশই আন্দোলননর েদোয্তক্রমগুললনে দ্বন্দ্বমূলে বনল মনন েরর- েখন 
আমরা ‘আদ্ািন’ শব্দক্ি শুবন, তখন যে হচত্রগুলি মদন আদস তা িদিা পেোত্রা-
বমহেি, প্বতিাে এিং সমাদিশ। তদি প্কৃ তপদক্ষ, আদ্ািনগুলি তাদের 
‘িাদগ্কি গ্রুপ’গুলিদক বিবভন্নভাদি েুতি কদর যনয়, যেমন সমথ্কনমূিক প্চার, 
সামাবজক মাধ্যদম (যসাশ্যাি বমহডয়া ) প্চার, জনশশক্ষা ইত্যাবের মাধ্যদম। 
মজার বিষয় িি, আদ্ািনগুলি কখনও কখনও পবরিত্ক ন প্ক্ক্রয়াদত তাদের 
বনজবৈ সম্প্রোয়গুলিদকও ‘িাদগ্কি’ কদর যনয়। উোিররবৈরূপ, অদনক নারী 
আদ্ািন তাদের পবরিার িা সম্প্রোদয়র মদধ্যই পুরুষ এিং যেদিদের েক্ষৃ্ 
ভবঙ্ পবরিত্ক দনর বেদক মদনাবনদিশ কদর এিং এখান যথদকই তাদের সলম্লিত 
কাে্কক্রম অদনক সময় শুরু িে।
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পমরবত্ণ ননর জন্
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যেদিতু আদ্ািন গভীদর শশক়ে ে়োদনা অন্যায়গুলিদক বনদয় কাজ কদর, 
তারা জাদন যে পররব�্ত ন আসন� সময লদোগনব, এিং এই আদ্ািদনর িক্ষ্য 
অজ্ক দনর জন্য আরও েীঘ্ক সময় িাগদি। সুতরাং, আদ্ািনগুলি যকিি একক্ি 
বৈতঃসূ্ত্ক  অভু্যত্ান িা বৈল্প-যময়ােী প্চার অবভোন িা কাে্কক্রম নয়, যেমন নারী 
বেিদসর পেোত্রা িা ওয়ান বিলিয়ন রাইবজং-এর সমাদিশ। অিশ্য, বৈতঃসূ্ত্ক  
অভু্যত্ানগুলি অদনক সমদয়ই েীঘ্কদময়ােী আদ্ািদন রূপান্তবরত িদয়দে, 
যেমন যনপাদি রাজতন্ত্রবিদরাধী বিদক্ষাভ, ভারদত নম্কো িাঁচাও আদ্ািন িা 
িাংিাদেদশ অ্যাক্সড আক্রমর ও মহিিাদের উপর যেৌন বনে্কাতদনর কারদর 
নারীর প্বত হিংসার বিরুদধে আদ্ািন। এিং আদ্ািনগুলি যকৌশি 
হিসাদি প্চার অবভোনদক ি্যিিার করদত পাদর – যেমন েক্ক্ষর এশশয়া জদু়ে 
িহু আদ্ািন 'যজি ভদরা'2 িা 'রাস্তা যরাদকা'3 প্চার অবভোনদক ি্যিিার 
কদরহেি সরকাবর নীবত, নারীর প্বত হিংসা িা বিষম্যমূিক আইদনর বিরুদধে 
প্বতিাে করদত।

কেদোনও সলমিলল� পররব�্ত ন প্সক্রযদোনে এেসট আন্দোলন ডহসদোনব রবনবচনদো 
েরদোর িন্য �দোর অবশ্যই এই সমস্ত ছযসট মূল তবশশষ্ট্য রদোেন� হনব: 
অরবচদোনরর সলমিলল� অরভজ্ঞ�দোর ভদোগীদদোর হওযদো এেসট কগদোষ্ী, সদস্যপনদর 
এেসট সংগরঠ� রভরতি, এেদোরধে স্তনর রননিনদর মনধ্য করনে ত�রর হওযদো 
কন�ৃত্ব, এেই রদোিননর�ে অ্যদোনি্ডদোর শররে হওযদো, সলমিলল� েদোয্তক্রম এবং 
সমনযর সনঙ্গ বিদোয রদোেদো ধদোরদোবদোডহে�দো।

এগুনলদোই একক্ি আন্দোলন গন়ে কতদোনল!
আন্দোলননর শসতি হল অন্যদোনযর মূলগুললর কমদোেদোরবলদোয ও �দোর সদস্যনদর 
িন্য দীঘ্তনমযদোদী পররব�্ত ন আনন� প্র�শ্রুর�বদ্ধ। সবনচনয গুরুত্বপরূ্ত হল, 
যদোনদর এই পররব�্ত ননর কক্ষত্ত্র সবনচনয কবশশ লদোভ �দোরদোই আন্দোলননর 
কন�ৃত্ব রদনয রদোনে।

�নব, রবশ্িনু়ে অননেগুলল সদোমদোরিে ন্যদোযরবচদোনরর আন্দোলন রনযনছ যদো 
ললঙ্গসদোম্য বদো মডহলদোনদর অরধেদোর সম্পনে্ত  ডচসন্ত� নদো হনলও �দোনদর মনধ্য 
এই তবশশষ্ট্যগুলল রনযনছ। স�ুরদোং এেসট আন্দোলন েীভদোনব নদোরীবদোদী হনয 
ওনঠ �দো কবদোঝদো গুরুত্বপরূ্ত। 
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2 'যজি ভদরা' = প্বতিাদের উপায় হিসাদি যজি ভরা িা প্বতিাে িা গ্গ্রেতাবর িরন কদরা শগদয় 
যজি ভরাদনা, অথিাএক ধরদরর প্বতিাে হিসাদি গ্গ্রতিার িওয়া
3 'রাস্তা যরাদকা' = প্বতিাদের উপায় হিসাদি রাস্তা িা অন্যান্য জন পবরসর অিদরাধ করা
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িদোরদোবদোভহকতদো



2120

অন্যদোয ক্ষম�দোর 
েদোঠদোনমদোর দ্বদোরদো সবনচনয 
ক্ষর�গ্রস্ত ব্যসতিরদো যখন 
রননিনদর সংগরঠ� 
েনরন, �খন প্ভদোব 
আরও গভীর, রবরদোট ও 
দীঘ্তনমযদোদী হয।

২
আন্দোলনগুলল
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মলূগ�ভদোনব, সমস্ত সদোমদোরিে পররব�্ত ন এবং উন্নযনমূলে েদোিেম্ত ক্ষম�দো 
স্দোনদোন্তেরর এবং �দোর েদোঠদোনমদোগুলল পররব�্ত ন রবেযে হয। ক্ষমতা েশৃ্যমান, 
িুকাদনা এিং অেশৃ্য উপাদয় কাজ কদর, যকিি জন পবরসদর এিং ি্যক্তিগত 
পবরসদরই নয়, আমাদের বনদজর মদধ্যও। বিবভন্ন ধরদরর সম্পেগুলি পাওয়া 
এিং যসগুলি বনয়ন্ত্রদরর উপদরই ক্ষমতার বভবত্ত গদ়ে ওদঠ, এিং আেশ্ক বতবর 
করার মাধ্যদম ক্ষমতার কাঠাদমা যিঁদচ থাদক। এই মতােশ্কগুলি সামাবজক, 
অথ্কননবতক ও রাজননবতক প্বতষ্ানগুলি দ্ারা সামাবজক রীবতদত পবরিবত্ক ত িয়, 
যেভাদি আমরা আমাদের বনজবৈ জীিন এিং সম্পদক্ক র যক্ষশ্ত্র এই পক্ষপাবতত্ব 
এিং বিষম্য পুনরুৎপােন কবর তার মদধ্য বেদয়। গভীর, েীঘ্কদময়ােী পবরিত্ক দনর 
জন্য সম্পে, আইন ও নীবতগুলির িন্টন ও বনয়ন্ত্রন আমরা কীভাদি সামিাবছে 
শুধুমাত্র তাই-ই যেখা প্দয়াজন এমন নয়, যেখা েরকার বিষম্যমূিক সামাবজক 
রীবতনীবত এিং আমাদের বনদজদের মানক্সকতাও আমরা কীভাদি সামিাবছে।

আসুন একক্ি সাধারর উোিরর বেদয় এিা িবুঝ। েক্ক্ষর এশশয়ার যেশগুলিদত 
েবরদ্র মহিিাদের জন্য িাজার িাজার ঋর প্কল্প রদয়দে। তথ্য এও যেখাদছে 
যে মহিিাদের জন্য ঋর এিং আদয়র প্কল্পগুলি তাদের িাকা এিং আয় ে’ুক্িই 
পাওয়ার সুদোগ িাহ়েদয়দে। বকন্তু েতক্ষর পে্কন্ত না িাহ়ের কাজ এিং েদনের 
কাদজ নারীর ভূবমকার পবরিত্ক ন িদছে এিং নারীদের প্বত পুরুষদের েকৃ্ষ্ভবঙ্র 
পবরিত্ক ন িদছে, এই প্কল্পগুলি নারীদের কাদজর চাপ, এিং তাদের প্বত হিংসা 
িাহ়েদয় যতাদি। একইভাদি, যেৌতুদকর োবি িা যেৌন হিংসা যরাদধ শক্তিশািী 
আইন থাকদত পাদর, বকন্তু এই মামিাগুলি বরদপাি্ক  করার যক্ষশ্ত্র প্িি সামাবজক 
েঁুৎমাগ্ক থাদক কারর এগুলির শশকার ি্যক্তির জন্য ‘িজ্ার’ ও তার পবরিাদরর 
‘িেনাদমর’ িয়। মহিিাদের তাদের অবধকার যপদত একাবধক িাধা অবতক্রম 
করদত িয়, যেমন তাদের বনদজর আত্মস্ করা মানক্সকতা (বিদশষত 'ভাি 
মহিিা' িা 'খারাপ মহিিা' কী যস সম্পদক্ক ), তাদের অবধকার সম্পদক্ক  সদচতনতা, 
পাবরিাবরক মদনাভাি, সম্প্রোদয়র প্ত্যাশা এিং সামাবজক মদনাভাি।

�দোনে অবশ্যই �দোর অরধেদোর সম্পনে্ত  সনচ�ন 
রদোেন� হনব এবং বুঝন� হনব কয �দোর অরধেদোর 
লঙ্ঘি� হনযনছ

�দোর অরধেদোরগুলল দদোরব েরদোর িন্য 
রেছু েরন� হনল পররবদোর/ব়েনদর করনে 
�দোর অনুমর� কনওযদোর দরেদোর হয

�দোনে/�দোর পররবদোনরর িদোনদোর দরেদোর হয কয 
কেদোরদোয কযন� হনব/ েীভদোনব �দোর দদোরবগুলল িদোনদোন� 
হনব, এবং �দোরিন্য টদোেদো আর সমযও দরেদোর হয

�দোর অরধেদোর রক্ষদোর িন্য প্রদোমদোরেে 
আইন রদোেন� হনব এবং পররনেবদোগুলল 
সহিলভ্য হন� হনব যদোন� নদোরীরদো 
কসগুললর সনুযদোগ রনন� পদোনর

অবনশনে, যদোনদর �দোর অরধেদোর 
রক্ষদো েরদোর েরদো �দোনদর আচরর 
অবশ্যই সহদোযে এবং সমর্ত েরদোর 
মন�দো হন� হনব
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নদোরীনদর তদোনদর অমিকদোর অজ্ণ ন করনত কযসব 
বদোিদো অব্শই অভতক্রম করনত হয়

অমিকদোর

যদো রে
ছু আ

ন্
দোল

ন স
ম্প

ে্তীয
আ

ন্
দোল

নগু
লল

 কে
ন 

গু
রু

ত্বপ
রূ্ত?



এ জাতীয় যকানও কাজ করদত এদকিাদর বনদষধ কদরহেদিন। বতবন হচৎকার 
কদর িদিহেদিন - "তুবম এরকম ভয়ানক যকানও কাজ কদর আমাদের সকিদক 
িজ্ায় যেিদি না!" হিংসাদক উদকে যেওয়া এ়োদত বতবন তাদক েথােথ আচরর 
করদত িদিহেদিন যেন এক্ি তারই যোষ। 

বনে্কাতন চিদতই থাকি। অিদশদষ সুকু তার সহৃেয় প্বতদিশীদক তার সদঙ্ 
পুলিদশর কাদে যেদত িদিহেি। থানায়, তার প্বতদিশী একজন মহিিা পুলিশ 
অবেসাদরর সাদথ কথা িিদত চাইদিন বকন্ত যসখাদন একজনও হেদিন না। 
তাদের হডউক্িদত থাকা পুরুষ পুলিশকম্কীর সদঙ্ই কথা িিদত িদয়হেি, বেবন 
প্ায় সুকুর বৈামীর সমিয়সী হেদিন তাদের বেদক রাগী েকৃ্ষ্দত তাবকদয়হেদিন। 
সুকু েখন িদিহেি যে যস গাি্ক স্্য হিংসার অবভদোগ করদত চায়, তখন 
পুলিশকম্কীক্ি একেমই তার িািার মদতাই প্বতক্ক্রয়া যেশখদয়হেদিন:“বনি্কজ্ 
মহিিা! আপনার বৈামীর নাম খারাপ করদত এিং তার পবরিারদক িজ্ায় 
যেিদত থানায় এদসদেন! আপনার যকান শািীনতা যনই? ঘদর শগদয় ভদ্র 
মহিিার মদতা োবয়ত্ব পািন করুন!”

তার প্বতদিশী হচৎকার কদর িদিহেি: “আপনারই যকাদনা িজ্া যনই! এর 
বিরুদধে একক্ি আইন আদে এিং আপনার আমাদের সািাে্য করার কথা! বকন্তু 
যসই পুলিশকম্কী গ্রেে যপেন বেদর চদি যগি। সুকু সধে্যার বেদক িাহ়ে বেদর 
এদস যস যকাথায় শগদয়হেি তা িিদত অবৈীকার কদরহেি এিং তার বৈামীর 
কাদে আিারও এক েো মার যখদত িদয়হেি।

এক িের পদর, সুকু যশষ পে্কন্ত তার বৈামীর িাহ়ে যেদ়ে একক্ি মহিিাদের জন্য 
আশ্রদয় চদি যগহেদিা। একজন মহিিা আইনজীিী তার অবভদোগ োদয়র 
করদত সিায়তা কদরহেদিন এিং তার পুরাদনা প্বতদিশীর সিায়তায় বতবন যে 
বনে্কাতদনর শশকার িদয়দেন তার প্মারও যপশ করদত যপদরহেদিন। সুকু একক্ি 
চাকবর যপদয়হেি এিং বনদজর একক্ি বৈাধীন জীিন বতবর করদত যপদরহেদিা।

সকুুর কদোভহনী

মাত্র ১৬ িের িদয়দস সুকুর বিদয় িদয় োয়। আইন িদি ১৮ িের িয়দসর আদগ 
যমদয়দের বিিাি করা উহচত নয় বকন্তু তার পবরিার চাইবন যস 'নষ্' িদয় োক। 
বিদয়র পরপরই তার বৈামী এিং শ্শুর-শাশুহ়েরা তাদক মারধর ও তার সাদথ 
খারাপ ি্যিিার শুরু কদর। প্থম বেদক, যস নীরদি এইসি সহ্য কদরহেি, কারর 
যস িদ়ো িদয়হেি এই বিশ্াস বনদয় যে যমদয়দের এইসি সহ্য করদত িয় আর 
যস যেন অন্যদের কাদে যসই ি্যাপাদর অবভদোগ কদর পবরিারদক িজ্ায় না 
যেদি। যস সত্যই যভদিহেি যে তার বকেুই করার যনই।

একজন প্িীর প্বতদিশী ো ঘিদে তা যেদখ সুকুদক িদিহেদিন যে তার পুলিদশ 
অবভদোগ করা উহচত। বতবন তাদক িদিহেদিন যে গাি্ক স্্য হিংসার বিরুদধে 
আইন আদে এিং তার বৈামী এিং শ্শুর-শাশুহ়ের তাদক মারধদরর যকানও 
অবধকার যনই। "তুবম ভাগ্যিান", বতবন িদিহেদিন, "আবম েখন যতামার িয়দসর 
হেিাম তখন এমন যকানও আইন হেি না, তাই আমাদের এগুলি সহ্য করদতই 
িদয়হেি! বকন্তু প্ায় ১৫ িের আদগ, নারী আদ্ািন গাি্ক স্্য হিংসার বিরুদধে 
একক্ি ি়ে প্চার অবভোন চালিদয়হেি এিং সরকারদক এই নতুন আইনক্ি পাস 
করার জন্য রাবজ কদরহেি।

সুকু এই তথ্য যথদক বকেুিা সািস যপদয়হেদিা। তার িািা েখন তার সাদথ পদরর 
িার যেখা করদত এদিন, সুকু তাদক সমস্যাক্ি সম্পদক্ক  জানাদিা এিং এও িিদিা 
যে বতবন একক্ি প্থামাবেক অবভদোগ যস করদত চায়। যস আশা কদরহেি যে 
তার িািা তাদক সমথ্কন করদি – েতই যিাক যস তার সন্তান এিং তার োবয়ত্ব হেি 
তাদক ক্ষবত যথদক রক্ষা করা। বকন্তু তার িািা িতিাক িদয় যগহেদিন এিং তাদক 
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আপমন যমদ এই জদোতীয় ককদোনও গল্প জদোননন, কযখদোনন ককদোনও মভহলদোনক 
তদোর অমিকদোর দদোমব করনত অননক বদোিদো অভতক্রম করনত হনয়ভছল, গল্পক্ি 

এখদোনন ললখনু। প্রথম পদোতদোর ফ্রেমওয়দোনক্ণ র চদোরক্ি অংশ কীভদোনব তদোর 
কক্ষত্রে প্রভদোব কেনলভছল তদো কলখদোয় প্রভতেললত করুন, এবং বদোিদোর 

ভচত্রের (ডদোয়দোগ্দোম) মবভভন্ন কদয়দোলগুলল কী ভছল কযগুলল তদোনক অভতক্রম 
করনত হনয়ভছল।
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আত্মস্ হওযদো মদোনসসে�দো, 
মূল্যনবদোধ, অভ্যদোস

সদোংসৃ্কর�ে/সদোমদোরিে 
রীর�নীর�, রবশ্দোস, অভ্যদোস

রবরভন্ন সম্পদগুলল পদোওযদোর 
কক্ষত্ত্র সনুযদোগ, অরধেদোর

আইন, নীর�, 
সম্পনদর বন্টন

4 আরও �নর্যর িন্য কদখনু https://genderatwork.org/analytical-framework/

এই ফ্রেমওয়দোক্ণ ক্ি – কজন্দোর অ্দোি ওয়দোক্ণ  দ্দোরদো মনমম্ণত মনডনলর4 ওপর 
ভভমতি কনর বতরী – আমদোনদর সকুুর অভভজ্ঞতদো বঝুনত সদোহদোয্ কনর – এবং 
সনগে এক্িও কয ককন আন্দোলন গুরুত্বপরূ্ণ – তনব অন্রকমভদোনব।

ক্ষমতদোর কদোঠদোনমদোগুললর রূপদোন্তনরর জন্ কয 
পমরবত্ণ ন তদোর করদোর প্রিদোন কক্ষরেগুলল

ফ্রেমওয়দোক্ণ ক্ি কদখদোয় কয ক্ষমতদোর কদোঠদোনমদোগুলল ব্ক্তিগত কথনক সদোমদোমজক/
পদ্ধভতগত স্তনর এবং আনষু্ঠদোমনক/অনদোনষু্ঠদোমনক উভয় কক্ষত্রেই কদোজ কনর। 
আসনু, ফ্রেমওয়দোক্ণ ক্ি আমদোনদর কী বলনছ তদো আরও স্পষ্টভদোনব বমুঝ।

ব্ক্তিগত

পদ্ধভতগত

আনষু্ঠদোমনকঅনদোনষু্ঠদোমনকযদো রে
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আত্মস্থ হওয়দো মদোনক্সকতদো, মলূ্নবদোি, অভ্দোস

এসট হল এেিন ব্যসতি মদোনুে রননির কভ�নর েীভদোনব অনুভব েনরন এবং 
ডচন্তদোভদোবনদো েনরন - মদনাবিজ্াদন এদক িিা িয় ‘যচতনা’ - এিং এর মদধ্য 
আদে, তারা ো বিশ্াস কদরন যে তারা করদত সক্ষম, তারা কতিা ক্ষমতাশািী 
িা ক্ষমতািীন যিাধ কদরন, যে ধরদরর মদনাভাি এিং বিশ্াস যপাষন কদরন। 
গ্রেমওয়াদক্ক র এই অংশক্ি আমাদের মদন কবরদয় যেয় যে ি্যক্তি মানুষদের 
পবরিত্ক ন না কদর আমরা সমাজ পবরিত্ক ন করদত পাবর না, এিং যনবতিাচক 
সামাবজক মদনাভাি এিং অভ্যাসগুলি ি্যক্তি মানুদষর মদনাভাি এিং আচরদরর 
মদধ্য িসাদনা থাদক। আমরা একক্িদক পবরিত্ক ন না কদর অন্যক্িদক পবরিত্ক ন 
করদত পাবর না।

মবভভন্ন সম্পদ, অমিকদোর, অমিকদোনরর তথ্ জদোনদোর সহজ সনুযদোগ

এসট সম্পদ, অরধেদোর এবং অরধেদোনরর �র্য িদোনদো সম্পনে্ত  এেসট সমদোনির 
কয কেদোনও ব্যসতিনে কয রনচিয�দো কদওযদো হয, কসই রবেযে। উোিররবৈরূপ, 
যেদশর আইন বক আনুষ্াবনকভাদি লিঙ্ সমতার বনশ্চয়তা যেয়? একজন 
মহিিার বক অবধকার রদয়দে ক্সধোন্ত যনওয়ার যে কাদক যস বিদয় কদর, তার 
ক’ক্ি সন্তান? যস বক সম কাদজ সম যিতন পায়? তার জাবত, ধম্ক, লিঙ্ পবরহচবত, 
ির্ক ইত্যাবে বনি্কদশদষ তার বক শশক্ষা, জীবিকা, যভািোন, বনি্কাচদন োঁ়োদনার 
সমান সুদোগ ও অবধকার থাদক? যকানও মহিিার বক ি্যাংক ঋর, িাধ্কক্যভাতা, 
িা বিনামূদি্য বৈাস্্য পবরদষিার জন্য আদিেন করার ও এগুলি পাওয়ার সমান 
অবধকার রদয়দে?

সদোংসৃ্ভতক ও সদোমদোমজক রীভতনীভত, মবশ্দোস, অভ্দোস

সম্ভব� সবনচনয গুরুত্বপরূ্ত হল, প্রেমওযদোে্ত সটর নীনচর রদনের বদোম অংশ - 
যদো ললঙ্গরনরদ্ত ষ্ট রীর�নীর� ও রনযম এবং কসইসব মননদোভদোব ও রবশ্দোনসর েরদো 
বনল যদো আসনল সম্প্রদদোযগুলল �দোনদর মনধ্য স্দোনীয পয্তদোনয, তদরনে রভরতিন� 
অনুশীলন েনর। অদনক সমদয়ই যে পবরিত্ক নগুলি করদত িয় তার মদধ্য 
এক্িই সিদচদয় কবঠন িদয় ওদঠ – লিঙ্ বিষম্য, নারীর প্বত হিংসা এিং বিবভন্ন 
অন্যায়দক ন্যাে্য িদি োবি কদর এমন সামাবজক মদনাভািগুলির পবরিত্ক ন 
করা।

আইন, নীভত, সম্পনদর বন্টন

আনুষ্াবনক নীবতগুলি ও আইন এিং জাতীয় িাদজি সমতা প্চার আদেৌ কদর 
বকনা ও বকভাদি কদর এিং আথ্ক-সামাবজক পাথ্কক্যগুলি হ্াস কদর বক না 
এর মাধ্যদম তা যিাঝার কথা িিা িয়। উোিররবৈরূপ, যেদশর নীবতগুলি বক 
এমনভাদি পবরকল্পনা করা িয় ো সামাবজক, অথ্কননবতক ও রাজননবতক জীিদন 
অনুকূি পবরহস্বত ও সুদোদগর যক্ষশ্ত্র সমতা তুদি ধদর? লিঙ্ বিষম্য িধে করদত, 
যেদি ও যমদয় উভদয়ই োদত কুেদি যেদত পাদর তা বনক্শ্চত করদত, উভদয়ই োদত 
প্েুক্তিগত েক্ষতা ও চাকবরর সুদোগ িাভ কদর, ঋর যনওয়ার সমান সুদোগ পায় 
তার জন্য বক সরকারী িাদজদি পে্কাতি পবরমাদর অথ্ক িরাদে করা িয়?
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আনষু্ঠদোমনক

ব্ক্তিগত ব্ক্তিগত

অনদোনষু্ঠদোমনক

অনদোনষু্ঠদোমনক

পদ্ধভতগতপদ্ধভতগত
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এইখদোননই আন্দোলন এবং আন্দোলন গ়েদোর পদ্ধর�গুলল গুরুত্বপরূ্ত হনয 
ওনঠ। পবরিত্ক ন আনার যক্ষশ্ত্র িাইদর যথদক কাজ করা এদজন্টদের (যকানও 
এনবজও িা মহিিাদের সংগঠদনর মদতা)পদক্ষ খুি কবঠন - োদক সি্কো 
‘িহিরাগত’ হিসাদি যেখা িদি, তাদের ভািনাগুলি ‘বভনগ্রিী’ হিসাদি বিদিহচত 
িদি, ‘আমাদের ঐবতহ্য’ ও ‘আমাদের সংকৃেবতর’ বিদরাধী ভািা িদি – এ ধরদনর 
পবরিত্ক নদক কাে্ককরী ও েীঘ্কদময়ােীভাদি করা। বকন্তু েখন অন্যাে্য ক্ষমতার 
কাঠাদমার দ্ারা সিদচদয় যিশশ ক্ষবতগ্রস্ত মানুদষরা যকিিমাত্র বিষম্যমূিক 
আইন ও অভ্যাদসর পবরিত্ক ন োবি করার জন্য এিং সম্পদের উপর িৃিত্তর োবি 
করার জন্যই সংগবঠত িন না িরং গুরুত্বপূর্কভাদি, সামাবজক রীবতনীবতগুলি 
এিং অভ্যাসগুলিদক চ্যাদিঞ্জ জানান, তাদের বনদজদের মানক্সকতা পবরিত্ক ন 
কদর এিং অন্যদের মদনাভািগুলি পবরিত্ক দনর োবি কদর, তখন তাদের প্ভাি 
আরও ি়ে, গভীর ও েীঘ্কদময়ােী িয়।

এক্ি আরও সুস্পষ্ ভাদি িুঝদত, সুকুর গল্পক্িদত বেদর োওয়া শগদয় আদরক 
িার ভািা োক এিং পৃষ্া ৭১-এ িিা মহিিা জামাদতর গশ্ল্পর সদঙ্ তুিনা 
করা োক। তাবমিনা়ুের মহিিারা েখন তাদের বনদজদের ভািনাহচন্তা পুনরায় 
পে্কাদিাচনা কদরহেদিন, েখন তারা ক্সধোন্ত বনদয়হেদিন যে পুরুষদের ক্ষমতা 
ও সুদোগ-সুবিধাদক আর তুদি ধরদিন না ও বনরাপত্তাও যেদিন না, োর 
মদধ্য পদ়ে মূি জামাত এিং যেসি পক্ষপাতেুষ্ সামাবজক রীবতনীবতগুলিদক 
তা িজায় রাখদে, েখন তারা ইসিাদমর আইনদক অদনক যিশশ নারীিােী 
পধেবতদত নতুনভাদি ি্যাখ্যা করার ক্সধোন্ত বনদয়হেদিন – তারা সি বকেু িেদি 
বেদয়হেদিন! এিং এক্িই #MeToo আদ্ািন কদরহেি, গাি্কস অ্যাি ধািাস 
কদরদে, ‘আই যনভার আকেড ের ইি’-এর মদতা প্চার অবভোনগুলি কদরদে। 
যকানও এনবজও িা উন্নয়ন প্কশ্ল্পর কারদর এই পবরিত্ক নগুলি ঘদিবন – এগুলি 
হেি আদ্ািদনর েিােি ো শদয় শদয়, িাজাদর িাজাদর, এমনবক িাদখ িাদখ 
মহিিাদক একবত্রতভাদি সচি কদর তুদিহেি। এর েিােিক্ি গভীদর শশক়ে 
ে়োদনা একক্ি পবরিত্ক ন ো িৃিত্তর সমাজদকই শুধু নয়, আদ্ািদনর সেস্যদের 
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আন্দোলন কেন গুরুত্বপরূ্ত
আদ্ািন যকন গুরুত্বপূর্ক ? উত্তর খুি সিজ। সুকু র গল্প, প্বতিধেকতা মদডি 
এিং যজন্ার অ্যাি ওয়াক্ক  গ্রেমওয়াক্ক  সিই আমাদের িিদে যে আমরা েবে িহু 
শতাব্দী ধদর নারী ও অন্যান্য প্াক্ন্তক মানুষদক েবমদয় যরদখ বনপীহ়েন ও যশাষন 
কদরদে যে ক্ষমতার কাঠাদমাগুলি যসগুলিদত েীঘ্কদময়ােী, মজিুত পবরিত্ক ন 
আনদত চাই, তািদি আমরা শুধুই নীবত পবরিত্ক ন করার উপদর িা কু্ষদ্র ঋদরর 
সুদোগ বতবর কদর যেওয়া িা হিংসার পদরও যিঁদচ োওয়া মানুষদের আইনী 
সিায়তা যেওয়ার বেদক মদনাবনদিশ করদত পাবর না। আমাদের মূল েদোররগুলল 
খঁুদজ যপদত িদি: বিষম্য এ িং অধস্তন কদর রাখার যে মতােশ্কগুলি আমাদের 
প্বতবেদনর বিশ্াস, 'রীবতনীবত', 'সং কৃেবত ', 'ঐবতদহ্যর' মদধ্য এ িং সদি্কাপবর, 
আমাদের বনদজদের মদধ্য যখাোই করা আদে। আমাদের যসইসি প্বতষ্ানগুলির 
যমাকাদিিা এ িং পবরিত্ক ন করদত িদি োর মাধ্যদম বিষম্য এিং অন্যায় ক্িদক 
থাদক -আমাদের পবরিার, ধম্কীয় প্বতষ্ান, অথ্কননবতক ি্যিস্া, আমাদের আইন, 
আমাদের বনদজদের এ িং অন্যদের - োরা বিশ্াস কদরন যে এই পাথ্কক্য এ িং 
অবিচারগুলি বৈাভাবিক, গ্রিরদোগ্য, সিজাত।

এর অথ্ক িি আমাদের িাম বেদকর েুক্ি িাদসে মদনাবনদিশ করদত িদি ।

১. কযসব সদোমদোরিে রীর�নীর�, রবশ্দোস এবং অভ্যদোসগুলল ললঙ্গনবেম্য, 
সদোমদোরিেভদোনব বডহষ্দোর ও ডহংসদোনে ন্যদোয্য বনল ও স্দোভদোরবে ডহসদোনব 
চদোলদোন� চদোয আমদোনদর কসগুললর স্দোনদোন্তেরর েরন� হনব। 

২. আমদোনদর ব্যসতি মদোনুনের মদোনসসে�দোগুলল পররব�্ত  ন েরন� হনব - আমরদো 
কযভদোনব ডচন্তদোভদোবনদো েরর, অনুভব েরর এবং আচরর েরর, যদো রেছু 
আমরদো গ্রহরনযদোগ্য এবং গ্রহরনযদোগ্য নয ডহসদোনব রবনবচনদো েরর এবং হয 
তবেম্য বিদোয রদো খন� (সেুু র বদোবদোর ম�) নয �দোনে চ্যদোনলঞ্জ িদোনদোন� 
(সেুু র প্র�নবশী) আমদোনদর রননিনদর ব্যসতি ভূরমেদো ।
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জীিনদকও প্ভাবিত কদরদে -তারা বনদজদের আক্রান্ত িা যকানও প্কশ্ল্পর 
সুবিধাদভাগী হিসাদি যেদখবন, িরং আরও ন্যাে্য ও সম্াদনর সমাজ গঠদনর মদতা 
শক্তিশািী সামাবজক কম্কী হিসাদি যেদখদে োরা অদনক যিশশ ন্যাে্য ও সাদম্যর 
সমাজ গঠদনর িদক্ষ্য কাজ করদে।

িৃিত্তর আদ্ািনগুলি এই একই উপাদয় িৃিত্তর পবরিত্ক ন এদনদে। একিা কথা 
হচন্তা করুন: যকন আমরা আর বিশ্াস কবর না যে যমদয়দের কুেি না পাঠাদনা, কম 
খািার িা কম হচবকৎসা পবরদষিা যেওয়া, তাদের বশশদি বিদয় বেদয় যেওয়া, 
যেৌন বনে্কাতন করা িা মহিিাদের বৈামীদের িাদত মার খাওয়া, পুরুষদের সমান 
কাজ কদরও কম মজবুর পাওয়া, যকানও বনি্কাচদন যভাি যেওয়ার অনুমবত না 
পাওয়া, িা রাজননবতক প্বতষ্ান, ি্যিসা-িাক্রজ্য িা অন্য যকানও জন পবরসদর 
যনতা িওয়ার সমান সুদোগদক িবচিত করার মদতা বিষয়গুলি বঠকই আদে? এক্ি 
যকানও এনবজও প্কল্প িা উন্নয়ন কম্কসূচীর জন্য ঘিদিা? না বক বকেু শশক্ক্ষত 
রাজনীবতবিে িা সরকাদরর জন্য?

না। এই পবরিত্ক নগুলি ঘদিহেি কারর রবশ্িড়ুন নদোরী আন্দোলনগুলল, 
জাতীয় এ িং আন্তজ্ক াবতক স্তদর সলম্লিতভাদি সদোমদোরিে ন্যদোযরবচদোর সম্পনে্ত  
আমদোনদর দসষৃ্ট ভরঙ্গনে তবপ্লরবেভদোনব পররব�্ত ন েনরডছল। তারা একাবধক 
যকৌশি ি্যিিার কদরহেি ো লিঙ্ বিষদম্যর অগক্রত রূদপর অিসান ঘিাদনার 
োবি কদরহেি, এিং তাদের ি়োইদয়র প্ভাি যকিিমাত্র মহিিাদের জন্য 
আরও সম্পদের সংস্ান এিং অবধকার নয়, িা আরও লিঙ্সাম্য বিদিচনা 
করা নীবত নয়। নারী আদ্ািন িহু শতাব্দী প্াচীন সামাবজক রীবতনীবত এিং 
ঐবতহ্যিািী মানক্সকতাদক চ্যাদিঞ্জ কদরহেি। আজ আমরা যেখাদন আহে, নারী 
হিদসদি - তার জদন্য এই আদ্ািনগুলিদক ধন্যিাে !
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আন্দোলনগুলল গুরুত্বপরূ্ত 
েদোরর অন্যদোয দ্বদোরদো সবনচনয 
কবশশ ক্ষর�গ্রস্ত ব্যসতিরদো হদো� 
রমললনয রননিনদর সংগরঠ� েনর 
এবং �দোরদো কয পররব�্ত ন খুঁিনছ 
�দোর িন্য এেত্র হনয েদোি েনর 
-এবং �দোনদর সলমিলল� শসতি 
এবং আগদোমীর এে আরও উন্ন� 
রবনশ্র িন্য �দোনদর কয 
ভরবে্য�ভদোবনদো, �দোর মদোধ্যনম 
�দোরদো গভীর এবং দীঘ্তনমযদোদী 
পররব�্ত ন ত�রর েনর।
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3534 ৩ নদোরীবদোদী আন্দোলন 
গন়ে ওনঠ ক্ষম�দোর 
েদোঠদোনমদো, রবনশে� 
লপ�ৃ�দোরন্ত্রে ক্ষম�দো 
েীভদোনব েদোি েনর �দোর 
এেসট গভীর কবদোঝদোপ়েদোর 
উপর রভরতি েনর।

নদোরীবদোদী
আন্দোলন েী ?
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বিদশ্র সি জায়গাদতই এমন আদ্ািন রদয়দে যেগুলি নারী এ িং যমদয়দের 
প্বত অন্যায়গুলিদত মদনাবনদিশ কদর - বকন্তু যসগুলি িাধ্যতামূিকভাদি 
নারীিােী আদ্ািন নয়। নারীিাদে সমাজ বিশ্লেষদরর একক্ি খুি বনবে্ক ষ্ পধেবত 
আদে ো বৈতন্ত্র এিং সামাবজক ন্যাদয়র অন্যান্য মতােদশ্কর যচদয় গভীরতর িয়। 
অন্তত পাঁচক্ি কারদর সদোমদোরিে ন্যদোনযর কক্ষত্ত্র নদোরীবদোদী দসষৃ্ট ভরঙ্গ কয কেদোনও 
অন্য আন্দোলননর কচনয গভীর এবং আরও অন্তভু্ত ে্ র�ের হয ।

সামাবজক ন্যাদয়র অদনক মতােশ্কই সাদম্যর িক্ষ্যক্িদক আলিঙ্ন 
কদর, তদি সমস্যাক্ি িদিা তারা সব্তদদো বদোড়ের কচৌেদোনঠ করনম যদোয, 
ধদর যনয় যে পবরিার জড়ুদ সমতা এিং ন্যায় িজায় থাকাই িি যসই 
গভীরতম পে্কায় যে পে্কন্ত সামাবজক ন্যাদয়র যপৌেঁাদনা েরকার। 
এগুলি ি্যক্তিগত পবরসদর ও সম্পদক্ক র যভতদর যে অসমতা, হিংসা এ 
িং বিষম্য থাদক তার প্বত যেন অধে িদয় োয়। বকেু মতােশ্ক হচহনিত 
কদরদে কীভাদি আমাদের বনদজদের মদনর যভতদর অসমনতা 
ও বিষম্য যিঁদচ থাদক, তার কারর যেভাদি আমরা এই পৃক্থিীদত 
বনদজদের, আমাদের অবধকারগুলি ও আমাদের অক্স্তত্বদক যেশখ 
এিং বঠক কবর কী ‘বৈাভাবিক’ িা ‘সিজাত’।

এর বিপরীদত নারীিাে, লপ�ৃ�ন্ত্র এবং ললঙ্গরভরতিে তবেম্যনে 
সমদোনি অসমদোন�দোর এেসট অন্য�ম গভীর স্তর ডহসদোনব শনদোতি 
েনর। এই কারদরই নারীিােীরা িুঝদত পাদরন যে আইন ও 
নীবতর নাদমই সমতা েদথষ্ নয়; সরকারী প্বতষ্াদন লিঙ্ বিষদম্যর 
অিসানই েদথষ্ নয়।

নদোরীবদোদীরদো আনলদোচনদোর জন্ দরজদো খনুল কদয় এবং 
পয্ণদোনলদোচনদো কনর কদনখ কয সবনচনয় কবশশ ব্ক্তিগত ও 

অন্তরগে পমরসনর ক্ষমতদো কীভদোনব চদোললত হয়
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এই কারদরই নদোরীবদোদীরদো আনলদোচনদোর িন্য দরিদো খনুলনদন এিং 
পে্কাদিাচনা কদরন যে েীভদোনব সবনচনয কবশশ ব্যসতিগ� এবং 
অন্তরঙ্গ পররসনর যেখাদন মানুষ তাদের বেনহ্ন জীিন পবরচািনা 
কদর যসখাদন ক্ষম�দো চদোলল� হয। নারীিােীরা িন পররসর ও 
ব্যসতিগ� পররসর উভয িদোযগদোন�ই লপ�ৃ�দোরন্ত্রে ক্ষম�দোনে 
রবত্লেের েনরন, বিিাি এিং পবরিাদরর মদতা প্বতষ্াদন, জাবত ও 
িদর্কর মদতা সামাবজক যগাষ্ীর মদধ্য, ির্ক ও জাবতসত্তা পবরচদয়র 
যগাষ্ীর মদধ্য ও ধম্কীয় প্বতষ্াদনর মদধ্য। নারীিােীরা জাদনন যে 
নারীরা বনদজদের সম্পদক্ক  যেধাররা আত্মস্ কদরদেন ও পুরুষদের 
সুদোগ-সুবিধাদক রক্ষা করার জন্য তাদের যে পুরকোর যেওয়া 
িদয়দে তার েদি তারা বনদজর বনপী়েদন অংশগ্রির কদর এিং 
প্ায়শই পুরুদষর ক্ষমতাদক তুদি ধদর। তারা বিশ্লেষ র কদরদেন যে 
জন পবরসর ও ি্যক্তিগত পবরসর উভয় যক্ষশ্ত্রই একাবধক অসমতা 
কীভাদি লপতৃতাবন্ত্রক ক্ষমতার েিশ্রুবত: যসইসি অন্যাে্য পন্ায় 
োদত উৎপােনমূিক ও পুনরুৎপােনমূিক উভয় কাজ(অথিা 
মজবরু র িা বিনা মজবরু র কাজ) লিঙ্ পবরহচবতর বভবত্তদত যেওয়া 
িয়, গাি্ক স্্য হিংসায়, বিষম্যমূিক উত্তরাবধকার আইদন, পুত্রসন্তান 
ও কন্যাসন্তাদনর মদধ্য বিষদম্য এিং কার কথার মূি্য আদে ও কার 
ক্সধোন্ত যনওয়ার ক্ষমতা আদে যসদক্ষশ্ত্রও।

নদোরীবদোদ আমদোনদর রননিনদর মদোনসসে�দোনে এবং ভদোবমূর�্ত নে 
ক্ষম�দোর কক্ষত্র ও চদোলনদোর যন্ত্র ডহসদোনব ডচডনি� েনর, েদোরর 
উভয়ই বনপী়েদনর ি্যিস্ায় অংশ যনয় ও তা িজায় রাদখ, আিার 
পাশাপাশশ তাদের প্বতদরাধও কদর। এই কারদরই নারীিােীরা 'ো 
ি্যক্তিগত তাই রাজননবতক' এই গ্্াগানক্ি গ্রির কদরদেন োর অথ্ক 
আমরা বনদজরাই, আমাদের কাজকম্ক এিং মদনাভাি, িয় বনপী়েক 
ক্ষমতাদক শক্তিশািী কদর িা তা যভদে যেিার যক্ষশ্ত্র সিায়তা 
কদর। নারীিাে বিশ্াস কদর যে পবরিত্ক ন আমাদের বেদয়ই শুরু 
িয়, এিং আমাদের অভ্যন্তদরও, এিং এইভাদি প্বতক্ি ি্যক্তির 
উপর, তাদের বনদজর আচরদর িৃিত্তর বিদশ্ যে পবরিত্ক ন যেখদত 
চায় তা প্বতবিবম্বত করার জন্য একক্ি োবয়ত্ব যেয়।

সিদচদয় গুরুত্বপূর্ক িি, নারীিাে ক্ষম�দো, তবেম্য, ছঁুৎমদোগ্ত, রনযন্ত্রর 
এবং ডহংসদোর কক্ষত্র ডহসদোনব আমদোনদর কদহ এবং কযৌন�দোনে 
বৈীকৃবত যেয়। প্কৃত সামাবজক ন্যায় ততক্ষর পে্কন্ত অজ্ক ন করা 
সম্ভি নয় েতক্ষর আমাদের যেদির বনয়ন্ত্রদর ও আমাদের যেৌনতার 
িহিঃপ্কাদশ অসমানতা থাদক িা েখন আমরা এই অবধকাদরর 
োবি করার জন্য েঁুৎমাগ্ক ও হিংসার সমু্খীন িই।

সিদশদষ, নদোরীবদোদ আন্ততঃসংনযদোনগর (ইন্টদোরনসেশনদোললসট) 
পন্দো কনয এবং ডচডনি� েনর কয লপ�ৃ�দোরন্ত্রে ক্ষম�দো এে েদোি 
েনর নদো, এক্ি যসইসি ক্ষমতার কাঠাদমার মদধ্য বনহিত থাদক এিং 
যসগুলির সিদোশগতায় কাজ কদর ো বিদশ্ অসমানতা বতবর 
কদর: অথ্কননবতক ক্ষমতা, সামাবজক এিং সাংকৃেবতক বিশ্াস এিং 
অভ্যাস, ির্কি্যিস্ার মদতা সামাবজক গ্শ্রক্রবিন্যাস, সিজাত বভন্ন-
বভন্নতা (যিদিদরানরমাক্িবভক্ি) এিং অন্যান্য। নারীিােীরা এিাদক 
আন্তঃসংদোগ (ইন্টারদসকশনালিক্ি)িদি এিং পদরর পৃষ্ার 
উোিররক্ি বিশ্লেষর কদর আন্তঃসংদোগ (ইন্টারদসকশনালিক্ি) 
কীভাদি কাজ কদর।
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১৯৯০-এর দশনের মদোঝদোমদোরঝ সমনয দসক্ষর ভদোরন� ললঙ্গ ক্ষম�দো সম্পনে্ত র 
উপনর এেসট গনবেরদো েরদো হনযডছল। নদোরী অরধেদোনরর কয রদেগুলল �দোন� 
পয্তদোনলদোচনদো েরদো হনযডছল �দোর মনধ্য অন্য�ম ডছল চলদোনেরদোর স্দোধীন�দো: 
মডহলদোরদো কেদোরদোয রনডদ্ব্ত ধদোয কযন� পদোনরন, এমনরে রননিরদো এেদো এেদোই? 
�দোরদো কেবল অন্য মডহলদোনদর সদোনর, বদো �দোনদর পররবদোনরর পরুুে সদস্যরদো 
সনঙ্গ রদোেনলই কযন� পদোনরন?

আচিয্তিনেভদোনব কদখদো কগল কয, গ্রদোনম দলল� মডহলদোনদর চলদোনেরদোর 
স্দোধীন�দো সবনচনয কবশশ ডছল এবং খবু েম িদোযগদোই ডছল কযখদোনন �দোরদো 
এেদো কযন� পদোরন�ন নদো। এর রবপরীন�, প্ভদোবশদোলী-বনর্তর মডহলদোরদো 
বনলডছনলন কয �দোনদর চলদোনেরদো ডছল অ�্যন্ত সীমদোবদ্ধ এবং �দোনদর কেদোরদোও 
এেদো যদোওযদোর অনুমর� ডছল নদো, এমনরে মড্র বদো মসরিনদও নয! মড্রই 
ডছল এেমদোত্র িদোযগদো কযখদোনন দলল� মডহলদোরদো কযন� পদোরন�ন নদো, �নব �দো 
এিন্য নয কয �দোরদো মডহলদো ডছনলন, �দোর েদোরর �দোরদো দলল� ডছনলন, এমনরে 
মড্নর দলল� পরুুেনদরও প্নবনশর অনুমর� ডছল নদো!

এই �র্য রবত্লেের েনর গনবেেরদো বুঝন� কপনরডছনলন কয লপ�ৃ�দোরন্ত্রে 
রনযমগুললনে বর্তব্যবস্দোর সনঙ্গ সদোমঞ্জস্য করনখ েদোি েরন� হয - �দোই সব 
মডহলদোনদর িন্য �দো এে হন� পদোনর নদো।

চিাদেরার বৈাধীনতা েলিত মহিিা এিং উচ্চিদর্কর মহিিাদের যক্ষশ্ত্র এক িদত 
পাদর না, কারর এক্ি িদর্কর ক্ষমতার কাঠাদমাদত িস্তদক্ষপ করদি: বিদশষত, 
বনপীহ়েত িদর্কর মানুষদের বিদশষ কদর মহিিাদের যেি এিং শ্রম বনয়ন্ত্রদরর 
যক্ষশ্ত্র উচ্চ িদর্কর পুরুষদের ক্ষমতা। উচ্চ িদর্কর মানুদষরা কীভাদি বনদজদের 
সুদোগ-সুবিধা যভাগ করদি েবে েলিত মহিিাদের বৈাধীনতভাদি চিাদেরার 
অনুমবত যেওয়া না িত? তািদি যক তাদের খামাদর কাজ করত, িাহ়ে পবরষ্ার 
করত, জামাকাপ়ে ধুদতা?

এর বিপরীদত প্ভািশািী িদর্কর মহিিাদের, এই বৈাধীনতার 'প্দয়াজন' িয় না, 
এিং তাদের চিাদেরা সতক্ক তার সাদথ বনয়ন্ত্রর করদত িদি োদত তারা ‘বনম্ন’ 
িদর্কর মানুষদের - বিদশষত ‘বনম্ন’ িদর্কর পুরুষদের সাদথ কথািাত্ক া না িিদত 
পাদর!

এভাদিই আন্তঃসংদোগ (ইন্টারদসকশনালিক্ি) কাজ কদর। যকাদনা একক্ি 
ক্ষমতার কাঠাদমাই চূ়োন্ত নয়। প্বতক্ি ক্ষমতার কাঠাদমা বনদজদক বনবে্ক ষ্ রূদপ 
গঠন কদর যনয় অন্যান্য ক্ষমতার কাঠাদমাদক তুদি ধরার জন্য ও যসগুলির 
পাশাপাশশ কাজ করার জন্য ।
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লপতৃতদোম্রিক আন্ততঃসংনযদোগ 
(ইন্টদোরনসকশনদোললক্ি) দললত মভহলদোনদর 

চলদোনেরদোর স্দোিীনতদো ককন কবশশ?
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নদোরীবদোদী আন্দোলন গন়ে ওনঠ ক্ষমতদোর 
কদোঠদোনমদো, মবনশষত লপতৃতদোম্রিক ক্ষমতদো 
কীভদোনব কদোজ কনর তদোর একক্ি গভীর 
কবদোঝদোপ়েদোর উপর ভভমতি কনর।

একক্ি ললগেপমরভচভত ভভমতিক মবত্লেষর এবং পমরবত্ণ ননর অ্দোনজন্দো

নারীিােী আদ্ািনগুলি লিঙ্পবরহচবত বভবত্তক ক্ষমতা এিং অন্যান্য ক্ষমতার 
কাঠাদমার আন্তঃসংদোগ বিশ্লেষর কদর ো তাদের সেস্যরা যে অবিচার ও 
বিষদম্যর সমু্খীন িয় তার মূদি রদয়দে। তাদের পবরিত্ক দনর িক্ষ্যগুলি এই 
ধরদরর সমস্যার গভীর, আন্তঃসংদোগকারী উপিবধিরই প্বতেিন ঘিায়।

সমস্ত স্তনর নদোরীনদর কনতৃত্ব

অদনক তথাকক্থত ‘নারীদের আদ্ািন’ রদয়দে যেখাদন আদ্ািদনর সেস্যপে 
যথদক যকানও নারীদক যনতৃদত্বর ভূবমকায় যেখা োয় না!নারীিােী আদ্ািদন 
আপবন আদ্ািদনর মূি হচন্তাবিে, ক্সধোন্ত গ্রিরকারী এিং যকৌশিবিে হিসাদি 
আদ্ািদনর সেস্যদের যেখদত পাদিন, এমন যকাদনা অংশগ্রিরকারীদের নয় 
োদের একমাত্র ভূবমকা িি িহিরাগত যনতাদের দ্ারা আদয়াবজত সমাদিদশ 
অংশ যনওয়া।

ললগেপমরভচভত ভভমতিক ককৌশল

নারীিােী আদ্ািন এমন যকৌশিগুলি ি্যিিার কদর ো যিশ বৈতন্ত্র এিং 
অনন্য, ো পুরুষ-প্ভাবিত আদ্ািন কখনও ভািদত পাদর না। পদরর পৃষ্ায় 
েুক্ি গল্প আদে ো এই পাথ্কক্যক্ি েুক্িদয় যতাদি। এই যকৌশিগুলি সাধাররত 
গদ়ে ওদঠ মহিিাদের নানা উদ্ািনী িুহধের প্বতভার উপর বনভ্ক র কদর।
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েদি নারীিােী আদ্ািন এিং আদ্ািন গদ়ে ওঠায় এই বনবে্ক ষ্ বিশশষ্্যগুলি 
থাদক:

43

যদো রে
ছু আ

ন্
দোল

ন স
ম্প

ে্তীয
নদো

রী
বদো

দী
 আ

ন্
দোল

ন 
ে

ী?



১৯৯০’র দশনে, দসক্ষর ভদোরন�র অন্ধ্র প্নদনশর দররদ্ মডহলদোরদো প্র� গ্রদোনম 
িল, সু্কল এবং ডচরেৎসদোর মন�দো প্দোররমে সনুযদোগ-সরুবধদোনে অগ্রদোরধেদোর নদো 
রদনয সস্তদো কদশীয মদ রবসক্রর িন্য সরেদোনরর নীর�র রবরুনদ্ধ প্র�বদোনদর 
িন্য আন্দোলন েরন� শুরু েনরডছনলন। প্নদনশর সরেদোর মনদর উপর ের 
করনে প্চুর রদোিস্ অি্ত ন েনরডছল। মডহলদোরদো �দোনদর িীবনন মনদর প্ভদোব 
রবত্লেের েরন� শুরু েনরডছনলন: গদোহ্ত স্্য ডহংসদো কবন়ে যদোওযদো, পররবদোনরর 
আনযর এে �ৃ�ীযদোংনশর কবশশ প্নযদোিনীয সদোমগ্রীর কচনয মনদ ব্যয হনয 
যদোরচ্ছল। মডহলদোরদো প্র�বদোনদর এেসট অনন্য ললঙ্গপররচয রভরতিে কেৌশল 
ব্যবহদোর েরদোর সসদ্ধদোন্ত কনন: মডহলদোরদো �দোনদর রদোন্নদো েরদো খদোবদোর রননয স্দোনীয 
মনদর কদদোেদোনগুলল রঘনর কেনলন। �দোরদো কদদোেদোন মদোললেনদর বদোইনর আসন� 
বদোধ্য েনরন এবং �দোরপনর �দোনদর রননয আসদো খদোবদোর কখন� বদোধ্য েনরন। 
মদোললেরদো প্র�বদোদ েরনল মডহলদোরদো ডচৎেদোর েনর বনলন: "কেন? আপনদোরদো 
প্র�রদন আমদোনদর কপট করনে খদোবদোর কেন়ে রননচ্ছন! �দোই এখন আমদোনদর 
খদোবদোর খদোন এবং আমদোনদর অভুতি রদোখনু, আপনদোরদো এ� বছর ধনর কযভদোনব 
েরনছন!" মদোললেরদো শীঘ্রই কদদোেদোনগুলল বন্ধ েনর কদয এবং গ্রদোমগুলল করনে 
পদোললনয যদোয।
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আমম কখনওই এক্ি চদোইমন 
(আই কনভদোর আস্ ের ইি)

“আই যনভার আকে ের ইি” এই প্চার অবভোনক্ি - ভারদত বতবর ও শুরু 
কদরহেি এখানকারই একক্ি সংস্া 'ব্যাংক নদয়স', বকন্তু তা বিদশ্র অন্যান্য 
জায়গাদতও গৃিীত ও ি্যিিার িদয়দে। এক্ি এমন একক্ি যকৌশি হেি োদত 
সমাদজর সি্কস্তদরর মহিিাদের রাস্তায়, িাদস িা ট্াদম, পাদক্ক  িা িাজাদরর 
মদতা জন পবরসদর যেৌন িয়রাবন িা হিংসার মুদখামুশখ িওয়ার সময় তারা 
যে যপাশাকগুলি পদরহেদিন যসই যপাশাকগুলি পাঠাদত িিা িদয়হেি। এই 
যপাশাকগুলি তারপর ি্যস্ত রাস্তা িা অন্যান্য জন পবরসদর প্েশ্কনী কদর রাখা 
িদয়হেি যেখাদন বিপুি সংখ্যক মানুষ োতায়াদতর সময় যসগুলি যেখদত 
পাদিন। িাজার িাজার মহিিারা খুি সাধারর, 'সামাবজকভাদি গ্রিরদোগ্য' 
যপাশাক (শাহ়ে, ক্ি-শাি্ক , কুত্ক া) পাবঠদয়হেদিন ো তারা েখন িয়রাবনর সমু্খীন 
িন তখন পদরহেদিন। এই চমৎকার যকৌশিক্ি সাধারর মানুষ োরা প্েশ্কনীর 
পাশ বেদয় োবছেদিন, তাদের িাধ্য কদরহেি থামদত, প্শ্ন করদত এিং যসই 
িাস্তদির মুদখামুশখ িদত যে নারীরা কী যপাশাক পরদেন তা বনপ্ি্কদশদষ কীভাদি 
যে যকানও জায়গায় যিনস্ার িক্ষ্যিস্তু িদয় ওদঠন। সিদচদয় গুরুত্বপূর্ক িি, 
মানুষদক িাধ্য কদরহেি প্চলিত ধাররা যে মহিিারা 'উকোবনমূিক' যপাশাক 
পদর, বনদজদের ওপর যিনস্তা 'যডদক বনদয় আদসন', এই ধাররাক্ি বেদর যেখদত।

স্থদোনীয় মনদর কদদোকদোননর মদোললকনদর 
কজদোর কনর খদোওয়দোননদো
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পদোথ্ণক্ কী?
নদোরী আন্দোলন ও
নদোরীবদোদী আন্দোলন

নদোরী আন্দোলন এবং নদোরীবদোদী আন্দোলননর মনধ্য �দোহনল পদোর্তে্য েী? 
আমরদো এই প্ননের উতির কদওযদোর আনগ আসনু আমরদো কদনখ রনই কয উভয 
প্েদোনরর আন্দোলনন েী রমল রনযনছ: নদোরী আন্দোলন এবং নদোরীবদোদী 
আন্দোলন উভযই নদোরী ও কমনযনদর ওপর এবং কয সমস্ত মডহলদোরদো নদোরী 
ডহসদোনব রননিনদর ডচডনি� েনরন �দোনদর ওপর হওযদো অন্যদোয রননয উডদ্বগ্ন। 
এর মনধ্য অন্তভু্ত তি রনযনছ ডহংসদো, তবেম্য, খদোদ্য, স্দোস্্য পররনেবদো, শশক্ষদো, 
অর্তননর�ে সম্পদ, আয ই�্যদোরদর কক্ষত্ত্র েম সুনযদোগ-সরুবধদো পদোওযদো, 
অর�ররতি েদোনির চদোপ, �দোনদর কযৌন এবং প্িনন পছ্গুললন� েম রনযন্ত্রর 
রদোেদো। উভয ধরনরর আন্দোলনই েীভদোনব অন্যদোন্য সদোমদোরিে অরবচদোরগুলল 
নদোরী ও কমনযনদরনে ক্ষর� েনর কসরদনেও মননদোরননবশ েনর। এর মনধ্য 
অন্তভু্ত তি রনযনছ বর্ত বদো িদোর�সতিদো বদো ধম্তীয তবেম্য, সংঘদো� চলদোেদোলীন 
নদোরী ও কমনযনদর রবরুনদ্ধ কযৌন�দো কেন্দীে ডহংসদো, পররনবশগ� অবক্ষনযর 
বহৃতির প্ভদোব, িল বদো খদোদ্য সংেট, বদো �দোনদর ললঙ্গপররচয রভরতিে ভূরমেদোর 
েদোরনর মডহলদোনদর উপর প্দোেৃর�ে রবপয্তনযর প্ভদোব।

নদোরীবদোদী আন্দোলন এবং নদোরী আন্দোলননর মনধ্য সদোধদোরর� প্ধদোন পদোর্তে্য 
হনলদো �দোনদর রবত্লেের এবং লক্ষ্যগুললন�। নদোরীবদোদী আন্দোলনগুলল ললঙ্গ 
তবেনম্যর মূল েদোররগুলল রননয আনলদোচনদোর কচষ্টদো েনর এবং নদোরী আন্দোলন 
উপসগ্তগুললনে কবশশ েনর কমদোেদোনবলদো েনর। পদোর্তে্যসট বুঝন� সহদোয�দো 
েরদোর িন্য এখদোনন এেসট উদদোহরর কদওযদো হল।
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আপরন রে এমন কেদোনও আন্দোলননর েরদো ভদোবন� পদোনরন যদোর এই 
তবশশষ্ট্যগুলল রনযনছ? বনবে্ক ষ্ভাদি িক্ষ্য কদর করা অবিচাদরর একক্ি গভীর 
নারীিােী বিশ্লেষর, একক্ি আন্তঃসংদোগকারী পন্া (কীভাদি বিবভন্ন ক্ষমতার 
কাঠাদমা একসদঙ্ কাজ কদর), যনতৃদত্বর ভূবমকায় অন্যায় দ্ারা সিদচদয় যিশশ 
ক্ষবতগ্রস্ত মহিিারা এিং উদ্ািনী, লিঙ্পবরচয় বভবত্তক যকৌশিগুলি?

আন্দোলননর নদোম, এক্ি ককদোথদোকদোর এবং আপমন ককন এক্িনক নদোরীবদোদী 
আন্দোলন বনল মনন কনরন এই উতিরগুলল সহ আপনদোর উদদোহরর ললখনু
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আমরা সারা বিশ্ এিং বিদশষত েক্ক্ষর এশশয়ায় মহিিাদের বিরুদধে হিংসার 
তীব্র িৃহধে যেখদত যপদয়হে। আমরা আরও যেদখহে যে এই ক্রমিধ্কমান অন্যায় 
যমাকাদিিা করার জন্য ি্যক্তি ও যগাষ্ীগুলির িস্তদক্ষপ করার জন্য বভন্ন বভন্ন 
স্তর রদয়দে।

সিদচদয় প্াথবমক স্তদর থাদক এমন প্বতক্ক্রয়া ো হিংসার অবভজ্তা রদয়দে এমন 
মহিিাদের সিায়তা করার যচষ্া কদর: েবে প্দয়াজন িয় তদি তার হচবকৎসার 
ি্যিস্া করা, িা যিনস্াকারীর যথদক েূদর থাকার জন্য বনরাপে জায়গার ি্যিস্া 
করা (বিদশষত এক্ি েবে ঘবনষ্ সঙ্ীর দ্ারা ঘিা হিংসা িয়), যসই মহিিাদক 
পুলিদশর কাদে অবভদোগ োদয়র করদত সািাে্য করা িা আইবন সিায়তা 
প্োন করা োদত যিনস্াকারী শাক্স্ত পায় এিং মহিিাক্ি আোিদতর মাধ্যদম 
ন্যায়বিচার পান। এই সবরেছুই ঐ রনরদ্ত ষ্ট মডহলদোর িন্য অ�ীব গুরুত্বপরূ্ত 
�নব বহৃতির সমস্যদোর কক্ষত্ত্র এর প্ভদোব খবুই েম। েবেও এই সিবকেুই করা 
িদছে, তিুও যেন আরও যিশশ মহিিা এিং যমদয়রা ি্যক্তিগত এিং জন পবরসর 
উভয় জায়গাদতই সি ধরদরর হিংসায় যিশশ কদর আক্রান্ত িদছেন।
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হদ্তীয় স্তদরর িস্তদক্ষপ িুঝদত পাদর যে আরও ি়ে সমস্যা রদয়দে এিং হিংসা 
কমাদত আরও সলম্লিত পেদক্ষদপর উদদেদশ্য কাজ কদর। এই প্বতক্ক্রয়াগুলি 
আিার একক্ি বিসৃ্তত পবরসদর পদ়ে, যেমন অসুরক্ক্ষত অচিিগুলি এ়োদত 
মহিিাদের সািাে্য করার জন্য যিনস্া (হ্যারাস) ম্যাপ বতবর করা, রাস্তায় আরও 
আদিা ও পুলিশশ িিিোবর োবি করা, বরং ো যিি িা যিি িাজাও প্চার 
অবভোন করা ো প্বতদিশীদের উৎসাহিত কদরহেি েবে তারা পাদশর ফ্্যাদি 
িা িাহ়েদত গাি্ক স্্যা হিংসা ঘিদে এমন কথা যশাদনন তািদি িস্তদক্ষপ করদত।

যরদও এসট ইর�বদোচে এবং সহদোযে পদনক্ষপ, এই রবভদোনগর রেছু প্র�সক্রযদো 
প্েৃ�পনক্ষ নদোরীনদর চলদোচলনে আরও নিরদদোররর আও�দোয আনন ও 
সীমদোবদ্ধ েনর ক�দোনল বদো আক্রদোন্তনদরই কদদোে কদয �দোনদর কপদোশদোে বদো 
আচরনরর েদোরনর ডহংসদোয উসেদোরন কদওযদোর িন্য (৪৫ পাতায় 'আই যনভার 
আকে ের ইি' প্চার অবভোন যেখুন)। উোিররবৈরূপ, মহিিাদের িাহ়েদত 
থাকদত িিা, িািা-মাদক িিা তাদের কন্যাদক আরও যিশশ বনয়ন্ত্রর করদত 
(তাদের পুত্রদের নয়!), িা সদঙ্ পুরুষ থাকদিই শুধুমাত্র মহিিাদের চিাদেরা 
করার অনুমবত যেওয়া। খুি কম প্মার আদে যে এই পেদক্ষপগুলি – ইবতিাচক 
এিং যনবতিাচক উভয়ই – নারীর বিরুদধে হিংসা কবমদয়দে, ো ক্রদমই িা়েদে, 
এিং এরমদধ্য বকেু বকেু কাজ প্কৃতপদক্ষ নারীর বৈাধীনতা এিং অবধকারদক 
আরও সীমািধে কদর যেয়, তাদের চিাদেরায় পাবরিাবরক এিং পুরুষদের 
বনয়ন্ত্রর িৃহধে কদর এিং লিঙ্সাম্যদক একক্ি েূরিত্ক ী বৈদনে পবররত কদর।

মহিিাদের বিরুদধে হিংসার যক্ষশ্ত্র তৃতীয় স্তদরর িস্তদক্ষপ বিষয়ক্িদক আরও 
বনয়মানুগ হিসাদি হচহনিত কদর এিং বিশ্াস কদর যে শক্তিশািী আইন, জবরমানা 
এিং নীবত হিংসা কমাদত পাদর এিং মহিিাদের িৃিত্তর সুরক্ষা বনক্শ্চত করদত 
পাদর। ধষ্কর আইন পবরিত্ক ন করা োদত ভুতিদভাগী নয়, অপরাধীর উপর প্মার 
করার োয় িত্ক ায়, ধষ্কর মামিায় প্মাদরর বিবধ পবরিত্ক ন করা, ধষ্করকারীদের 
মৃতু্যেদডের বিরাি োবি ওঠা, কম্কদক্ষশ্ত্র যেৌন িয়রাবনর বিরুদধে েুগান্তকারী 
ভারতীয় আইন (লপওএসএইচ অ্যাক্ট /POSH Act ), #MeToo ধরদনর প্চার 
কম্কসূচীর মাধ্যদম সমাদজর উচ্চশ্শ্ররীর মহিিা-িয়রানকারীদের নাম-পবরচয় 
প্কাশ কদর তাদের িজ্ার মদধ্য যেিা, কারখানা এিং অবেসগুলিদত 
মহিিাদের জন্য অদনক রাবত্র পে্কন্ত কাজ করার যক্ষশ্ত্র বনরাপে পবরিিন 
এিং যেিরক্ষীর ি্যিস্া করা, এইসি বকেুই হিংসা কমাদনার জন্য আইনী এিং 
নীবতগত পবরিত্ক দনর যক্ষশ্ত্র শক্তিশািী পেদক্ষপ হেি।

এই যকৌশিগুলির মদধ্য অদনকগুলি অিশ্যই োয়মুক্তির অনুভূবত কবমদয়দে 
ো একসময় প্ায় বনয়ম হেি, বিদশষত সুবিধাপ্াতি পুরুষদের যক্ষশ্ত্র, কদয়কক্ি 
শশল্পদক্ষশ্ত্র শ্রমজীিী মহিিাদের ঝঁুবক হ্াস কদরদে, এিং জনসাধারদরর 
হচন্তাভািনায় একক্ি গুরুত্বপূর্ক পবরিত্ক ন এদনহেি এিা িুঝদত যে মহিিাদের 
প্বত এই ধরদনর হিংসা প্কৃতপদক্ষ অপরাধ এিং অবধকার িঙ্ঘন, এিং তা 
সামাবজক সমস্যা, ি্যক্তিগত সমস্যা নয়। বকন্তু কদঠার আইন এিং শাক্স্তগুলি 
ি্যক্তিগত িা জন পবরসদর মহিিাদের প্বত হিংসা ি্যাপকভাদি কমাদত যপদরদে? 
না, এগুলি তা কদরবন। তিুও, অননে নদোরী আন্দোলননর েম্তীরদো এখদোননই 
রদোমদোর প্বর�দো কদশখনযনছন, এমনরে হস্তনক্ষনপর প্রম বদো ডদ্ব�ীয স্তনরও।

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Bajao
6 https://wcd.nic.in/act/sexual-harassment-womenworkplacepreventionprohibition
-and-redressal-act-2013act-2013
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অন্যবেদক নারীিােী সমাজকম্কীরা এিং আদ্ািনগুলি িুঝদত পাদর যে 
নারীর বিরুদধে হিংসার অিসাদনর জন্য একক্ি েীঘ্কদময়ােী যকৌশি প্দয়াজন 
ো গভীরতম স্তর পে্কন্ত যেদত পাদর এিং সমস্যার মূিগুলির যমাকাবিিা 
কদর: লপ�ৃ�দোরন্ত্রে মূল্যনবদোধ এবং কপৌরুনের নীর�গুলল যদো নদোরীনে কযৌন 
বস্তু ডহসদোনব ও পরুুেনদর সম্পরতি ডহসদোনব স্দোন কদয, এিং ো নারীদের প্বত 
হিংসাদক অনুদমােন ও বিধতা বেদয়দে, তাদক মহিিাদেরই োবয়ত্ব কদর তুদি 
- তাদের যপাশাক, কাজকম্ক, চিাদেরার মাধ্যদম - তাদের বিরুদধে হিংসা 
আিকাদত।

নারীিােীরা বিশ্াস কদরন যে সমাজ েতক্ষর পুরুষ এিং যেদিদের বিশ্াস 
করদত যেয় যে যকানও ‘অসুরক্ক্ষত’ মহিিা িয়রাবন িা হিংসার ন্যাে্য িক্ষ্য, 
অথিা একজন স্ত্রী েবে 'অিাধ্য' িয় িা যকানওভাদি তার বৈামীদক 'অসন্তুষ্' 
করদি বৈামীর অত্যাচার অিশ্যই সহ্য করদত িদি, মহিিাদের বিরুদধে হিংসার 
অিসান িদি না। এর অথ্ক এই নয় যে নারীিােীরা মদন কদরন যে আমরা আদগ 
যে প্াথবমক হদ্তীয় এিং তৃতীয় স্তদরর উপায়গুলি আদিাচনা কদরহে যসগুলি 
অদকদজা িা িধে করা উহচত। অন্যবেদক, এগুলি সমস্ত প্দয়াজনীয় এিং মূি্যিান 
এিং নারীিােী সংগঠনগুলি এই সমস্ত উপায়গুলি ি্যিিার কদরদে। তদি তারা 
যসখাদন থামদি না, কারর নারীিােীরা হচহনিত কদরন যে এই ি্যিস্াগুলি েদথষ্ 
নয়, এিং এই এগুলি বনদজ বনদজ সমস্যাক্ি েূর করদত পাদর না।

নারীর প্বত হিংসার উপর সিদচদয় গভীর এিং কাে্ককর স্তদরর িস্তদক্ষপ িা 
সিদচদয় নারীিােী িস্তদক্ষপ িদিা সদচতনতা বতবর করা এিং এর মূি কাররগুলি 
হচহনিত করার জন্য বিপুি সংখ্যক জনগরদক সচি করা এিং তাদের বনদজদের 
মদধ্য যথদক, তাদের পবরিার ও িাহ়ে, তাদের িধুেরা, তাদের রাস্তাঘাি এিং 
পা়ো এিং গ্রামগুলি একক্ি গভীর পবরিত্ক ন প্ক্ক্রয়ার অংশ িদয় ওঠা। একক্ি 

নারীিােী পবরিত্ক দনর যকৌশি যপৌরুদষর পুদরা কাঠাদমা পবরিত্ক ন করা, এই 
ভািনার পবরিত্ক ন করা যে যক একজন ‘সবত্যকাদরর পুরুষ’, যেদিদের ি়ে কদর 
যতািার পধেবত এিং মহিিাদের প্বত তাদের মদনাভাি পবরিত্ক ন করা এিং 
প্বতক্ি িাহ়েদত, কুেি, যগাষ্ীর মদধ্য এমন নতুন পুরুষ যরাি মদডি বতবর করা 
োদের পুরুষত্ব মহিিাদের োবিদয় রাখা িা তাদের শরীর ও তাদের অবধকার 
িঙ্ঘন করার উপর বনভ্ক র কদর না।

এক্ি, এক অদথ্ক, নারীিােী আদ্ািন এিং নারী আদ্ািদনর মদধ্য পাথ্কদক্যর 
সারমম্ক। নারীিােী আদ্ািন হচহনিত কদর যে লপতৃতন্ত্রর – অন্যান্য ক্ষমতার 
কাঠাদমা যেমন জাবত, গ্শ্রক্র, ধম্ক, অিস্ান, বভন্ন বভন্নতা ইত্যাবের সদঙ্ কাজ করা 
- নারী ও যমদয়দের প্বত অবিচাদরর মূি কারর। নারী আদ্ািন এই ধাররাক্ি 
সম্পদক্ক  সিসময় বৈছে্ নয়, িা এই আন্তঃসংদোগকারী ক্ষমতার কাঠাদমাগুলির 
প্ভািগুলি যমাকাবিিা করদত পে্ কদর ।

যসইসি যকৌশি ো যকিি মহিিাদের অবস্থদোর উন্নবত কদর বকন্তু তাদের 
অবস্থদোন স্পশ্ক কদর না লিঙ্সাম্য অজ্ক দন আমাদের সিায়তা করদি না, কারর 
যসগুলি সমস্যার মূদি যপৌেঁদছে না। েুভ্ক াগ্যক্রদম, অদনক নারী আদ্ািন এমন 
মানুদষর দ্ারা পবরচালিত িয় োরা নারীিাে সম্পদক্ক  অবৈক্স্তদিাধ কদরন িা 
নারীিােদক ইবতিাচকভাদি প্ত্যা খ্যান কদরন এিং লপতৃতন্ত্রদক িরং 'পুরুষ 
আবধপত্য'-র মদতা অন্য বকেুিদি অবভহিত কদরন। তারা নারীিােী হিসাদি 
তকমা যপদত চান না কার র িহু সমাদজ নারীিাে সম্পদক্ক  েঁৎমাুগ্ক আদে।

আমরা আসদি লিঙ্ বিষম্য যিাঝার পন্াগুলিদক পবরিত্ক দনর পদথ বিবভন্ন 
বিষয় হিসাদি যেখদত পাবর, ো যেখদি মদন িয়, প্বতক্ি স্তর একক্ি উচ্চতর 
িক্ষ্য এিং িুঝদত পারা ও কাজকদম্কর এক গভীর স্তদরর বেদক চদিদে।

মলূ ্কদোররসমহূ
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ললঙ্গ সম�দোর পনর
রবরভন্ন পদনক্ষপ

প্রম পদনক্ষনপর কেৌশলগুলল শুধমুদোত্র 
অন্যদোয দ্বদোরদো আক্রদোন্ত নদোরী ও কমনযনদর 
সদোহদোয্য েরদোর কচষ্টদোর সদোনর সম্পরে্ত �, মূল 
েদোররগুলল বুঝন� কচষ্টদো েরদোর সনঙ্গ নয 
। এগুলল মূল� ব্যসতিমদোনুনের প্র�সক্রযদো, 
ক্ষর�গ্রস্ত ব্যসতিনদর সহদোয�দো প্দদোন, 
কযমন রবধবদো বদো পরর�্যতি মডহলদোনদর 
িন্য উপদোি্ত ন েম্তসডূচ, অপষু্ট কমনযনদর 
িন্য পসুষ্ট প্েল্প, বদো �দোনদর তববদোডহে 
সম্পনে্ত র বদোড়েন� ডহংসদোর মুনখদোমুশখ 
হওযদো মডহলদোনদর িন্য উদ্ধদোনরর পর 
রদোেদোর আশ্রয।

পরব�্ত ী স্তনর রদোনে কসই 
মধ্যস্�দোেদোরী সসদ্ধদোন্তগুলল কযখদোনন 
বুঝন� পদোরদো যদোয কয আরও অননে 
কবশশ সসুংবদ্ধ রেছু চলনছ, রবরদোট 
সংখ্যে কমনয এবং মডহলদো এেই 
ধরনরর সমস্যদোর মুনখদোমুশখ হনচ্ছন 
এবং �দোনদর সদোমদোরিেভদোনব 
ক্ষম�দোযন েরদোর পদোশদোপদোশশ 
ব্যবহদোররে কক্ষত্ত্রও সহদোয�দো কদওযদো 
দরেদোর। �দোরদো কদনখন কয এখদোনন 
রবস্তদোরর� পররসনর তবেম্য রনযনছ 
এবং তবেনম্যর রবরুনদ্ধ ল়েদোই েরন� 
মডহলদোনদর এেরত্র� েনর সংগরঠ� 
েরদোর কচষ্টদো েনরন।

�ৃ�ীয স্তনর রনযনছ কসই হস্তনক্ষপগুলল 
যদো লপ�ৃ�ন্ত্রনে ললঙ্গ তবেনম্যর মূল েদোরর 
ডহসদোনব এবং ললঙ্গ সম�দোনে �দোনদর 
দীঘ্তনমযদোদী লক্ষ্য বনল ডচডনি� েনর। �দোরদো 
এমন কেৌশলগুলল ব্যবহদোর েনর যদোর 
অন্তভু্ত তি রদোনে পররনেবদো, সনচ�ন�দো বডৃদ্ধ 
এবং নদোরীনদর �দোনদর অরধেদোনরর দদোরবন� 
সচল েরদো এবং �দো েরন� শগনয পরুুে 
পক্ষপদো�মূলে আইন ও নীর�গুললনে 
চ্যদোনলঞ্জ েরদো। যদোইনহদোে, �দোরদো সব্তদদো 
বহৃতির ব্যবস্দোগুললনে প্নে নদোও েরন� পদোনর 
যদোর মনধ্য সম�দো অনুসন্ধদোন েরদো হয, বদো 
লপ�ৃ�দোরন্ত্রে�দো িদোরর রদোনে কযগুললর মনধ্য 
ও কযগুললর মদোধ্যনম এমন আরও অননে 
অন্যদোয্য ক্ষম�দোর েদোঠদোনমদোগুলল রবেনয েরদো 
বনল নদো (প্শ্রসর, বর্ত, িদোর�সতিদো, ধম্ত, কযৌন 
প্েদোশ এবং ললঙ্গ পররচয, সক্ষম�দো, 
কপশদো ই�্যদোরদ)।

চূ়েদোন্ত পয্তদোনয এমন সংস্দোগুলল এবং 
আন্দোলনগুলল রনযনছ কযগুলল 
উপলরধি েনর ললঙ্গ সম�দো সদোর্তে 
হন� পদোনর নদো কসই বহৃতির আর্ত-
সদোমদোরিে এবং রদোিননর�ে ব্যবস্দোর 
মনধ্য যদো অন্যদোনযর এবং অসম। 
এই স্তনরর আন্দোলনসট এেসট 
আন্ততঃসংনযদোগেদোরী পন্দো গ্রহর েনর 
এবং ক্ষম�দোর সমস্ত েদোঠদোনমদোনে 
রূপদোন্তরর� েরন� কচষ্টদো েনর – শুধ ু
এেদো ললঙ্গ পররডচর� রনভ্ত র ক্ষম�দো নয 
-যদো মদোনুেনে রনপী়েন েরনছ এবং 
এই গ্রহনে ধ্বংস েরনছ। �দোরদো সমস্ত 
প্র�ষ্দোন ও ব্যবস্দো পনুগ্তঠননর এেসট 
দসৃষ্টভরঙ্গ গ্রহর েনর কযগুলল অন্যদোয 
ও অসমদোন�দো �ুনল ধনর - নদোরীবদোদী 
সদোমদোরিে রূপদোন্তনরর মদোধ্যনম।

নদোরীবদোদী সদোমদোমজক রূপদোন্তর
‘সেনলর িন্য সম�দো ও ন্যদোযরবচদোর’

5554

৩ ৪

১
২

দদোতব্/কল্দোরমলূক পন্দো
'দররদ্ কমনয'

নদোরীর ক্ষমতদোয়ন
'এটদো রঠে নয'

ললগে সমতদো/নদোরীনদর 
অমিকদোর
‘নদোরী ও পরুুে সমদোন হওযদো উডচ�’
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5756 ৪ রেছু আন্দোলন 
আগুননর মন�দো শুরু হয। 
এমন এেসট সু্ললঙ্গ যদো 
মদোনুনের হৃদনয কক্ষদোনভর 
শশখদো জ্দোলদোয।

আন্দোলনগুলল
েীভদোনব

শুরু হয?
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আমরদো রবশ্িনু়ে সদোমদোরিে আন্দোলননর ইর�হদোনসর রদনে �দোেদোই, ব�্ত মদোনন 
আমদোনদর চদোরপদোনশ কয আন্দোলনগুলল চলনছ কসগুললনে অন্তভু্ত তি েনর 
�দোহনল কদখন� পদোব কয, আন্দোলনগুলল র�নসট মূল উপদোনয শুরু হয:

� এেস ট সু্ললনঙ্গর মদোধ্যনম যদো িুলুনমর রবরূনদ্ধ কক্ষদোনভর আগুন 
জ্দোললনয কদয

� সনচ�ন, ইচ্ছদোেৃ� আন্দোলন-রনম্তদোর প্সক্রযদোগুললর মদোধ্যনম

� কসইসব ব্যসতি বদো সংস্দোগুললর কনটওযদোরে্ত ংনযর মদোধ্যনম যদোরদো কেদোনও 
রনরদ্ত ষ্ট রবেয বদো পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো পররব�্ত ননর রননয েদোি 
েনর

আসনু আমরদো আরও রবস্তদোরর�ভদোনব এই পরগুলল রবত্লেের েরর প্ন�্যেসটর 
সদুঢৃ় উদদোহররসহ।
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কনপদোনল শক্তি সমহু পাচাদরর সাভ্ক াইভার-রা শুরু কদরন।
 https://www.shaktisamuha.org.np

শ্রীলঙ্দোনত মদোদদোস্ণ এনগইনস্ট ওয়দোর যস যেদশ গৃিেুদধের সময় গদ়ে 
ওদঠ। (পৃষ্া ৬০)

মদ ভহল ওনমন'স কেডদোনরশন িাংিাদেদশর চট্টগ্রাম যজিায়, বসন্যদের 
দ্ারা আবেিাসী মহিিাদের ধষ্কদরর বিরুদধে যক্ষাদভর কারদর শুরু িদয়হেি।
https://www.iwgia.org/en/bangladesh/3235-indigenous-women-target-of-

rape-in-land-related-conflicts-in-bangladesh.html

মমনপনুরর মভহলদোনদর 'কমইরদো পদোইমব' (মহিিা মশািধারী) 
বসন্যদের দ্ারা আবেিাসী মহিিাদের যেৌন বনপী়েদনর কারদর জ্বদি উদঠহেি।
https://www.indiatoday.in/india/story/if-you-remember-manipuri-women-

only-for-nude-protest-against-army-think-again-1436411-2019-01-22 

ফ্গ্িদো থনুবদোগ্ণ সুইদডদনর এক বকদশারী কুেি োত্রী বেবন জিিাযু় পবরিত্ক দনর 
বিরূদধে বিশ্ি্যাপী কুেি শশক্ষাথ্কীদের আদ্ািন শুরু কদরন। https://www.bbc.

co.uk/newsround/47467038

কযৌনকম্ণীনদর কনিওয়দোক্ণ  বদোংলদোনদশ পুলিদশর দ্ারা যেৌনকম্কীদের 
িয়রাবন এিং তাদের িাহ়ে যথদক উদছেে করার কারদর শুরু িদয়হেি।
 https://www.naripokkho.org.bd – Bangla only

যদো রে
ছু আ

ন্
দোল

ন স
ম্প

ে্তীয
আ

ন্
দোল

নগু
লল

 ে
ীভ

দোনব
 শু

রু
 হ

য?



মদোদদোস্ণ এনগইনস্ট ওয়দোর শ্রীলংকদো
কসই 'সু্ললঙ্গ' যদো করনে এেসট আন্দোলন জ্নল উনঠডছল: শশশু এবং 
পররবদোনরর সদস্যনদর অন্তধ্তদোন/অপহরর

১৯৮৩ যথদক ২০০৯ সাি পে্কন্ত শ্রীিঙ্া েীঘ্ককািীন গৃিেুদধের মধ্য বেদয় 
শগদয়হেি, ো হেি শ্রীিংকার রাষ্ট্রর সদঙ্ আর লিিাদরশন িাইগাস্ক অে তাবমি 
ইিম (এিক্িক্িই)িাহিনীর োরা যেদশর উত্তর ও পূদি্ক একক্ি পৃথক তাবমি রাষ্ট্র 
প্বতষ্ার জন্য ি়োই কদর োবছেি। েুদধের সময় একক্ি অনুশীিন ো মহিিাদের 
গভীরভাদি প্ভাবিত কদরহেি তা হেি তাদের বকদশার িয়সী সন্তানদের 
অপিরর িা পবরিাদরর অন্য সেস্যদের অন্তধ্কান, এিক্িক্িই এিং শ্রীিঙ্া 
সরকার উভয় িাহিনীর িাদত।

কদয়কজন মাদয়রা বমলিত িদয় বকেু করার ক্সধোন্ত যনন: তারা একসদঙ্ একক্ি 
বনকিস্ সামবরক শশবির/আিক যকদন্দ্র শগদয়হেদিন, এিং যসিার িাইদর 
প্্যাকাড্ক  বনদয় এিং তাদের যসইসি লপ্য়জনদের েবি তুদি ধদর োঁহ়েদয়হেদিন 
োরা আিক হেদিন িা বনদখাঁজ িদয়হেদিন।

আনরদো প়ুেন
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/289-sri-lankas-conflict-affect-
ed-women-dealing-legacy-war

https://www.bbc.com/news/world-asia-45474584

http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:-
women-and-peace-in-sri-lanka&catid=130&Itemid=452

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2015/12/scars-sri-lanka-civil-
war-151221062101569.html
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তাঁরা তথ্য এিং সক্ক্রয় িওয়ার োবিদত, সত্য অনুসধোদন এিং ন্যায়বিচাদরর 
োবিদত গ্্াগান তুদিহেদিন। শীঘ্রই, তাদের এই কাজ এমন এক েঢৃ় 
আদ্ািদনর সূচনা কদর যেখাদন িাজার িাজার অন্যান্য সংঘাত-আক্রান্ত নারী 
প্বতিাে গদ়ে তুদিহেদিন তাদের লপ্য়জনদের বনদখাঁজ িদয় োওয়ার জন্য, 
জাতীয় এিং আন্তজ্ক াবতক উভয় যক্ষশ্ত্রই ো েকৃ্ষ্ আকষ্কর ও প্বতক্ক্রয়া বতবর 
করদত অনুঘিদকর কাজ কদরহেি।

এই গল্পক্ি আমাদের যেখায় যে কখনও কখনও মানুদষর হৃেদয় গ্ক্রাধ এিং 
যিেনা এমন আগুন জ্বািাদত পাদর ো েহ়েদয় পদ়ে এিং একক্ি শক্তিশািী, 
েীঘ্কদময়ােী আদ্ািদন পবররত িয়।যদো রে
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আন্দোলনগুলল ইচ্ছদোেৃ� আন্দোলন-রনম্তদোর প্সক্রযদোগুললর মদোধ্যনম উনঠ 
আসন� পদোনর, কয খদোনন রেছু ব্যসতি বদো এেসট সংস্দো - মডহলদো সংগঠন, যবু�ী 
মডহলদোনদর দল, নদোরীবদোদী সমসষ্ট, এনরিও – সসদ্ধদোন্ত কনয কয যদোনদর উপর এ 
ে বদো এেদোরধে অরবচদোর কনর�বদোচে প্ভদোব কেনলনছ �দোনদর কেন্দ েনর সচল 
েরনব। দসক্ষর এশশযদো িড়ু নদোরী অরধেদোর ও নদোরীবদোদী আন্দোলনেম্তীনদর 
দ্বদোরদো গন়ে ওঠদো, �নব এখদোনন েনযেসট উদদোহর র রনযনছ যদো সম্পনে্ত  আপরন 
আরও প়েন� পদোনরন। 
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লপঞ্জরদো কতদো়ে ইড্ডযদো
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinjra_Tod 

গদোল্ণস অ্দোি িদোবদোস পদোরেস্তদোন
https://en.wikipedia.org/wiki/Girls_at_Dhabas

একদোল নদোরী শক্তি সংগঠন ইড্ডযদো
http://www.streeshakti.com/Collection-Safe-Haven.aspx

জনজদোভত মভুনমন্ট কনপদোল
http://www.martinchautari.org.np/mc/files/pratyoush_onta_11(2)(1).pdf

দললত মভহলদো সমমভত ইড্ডযদো (৬৫ পদো�দোয)
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_

world_-_dalit_womens_movement_in_india.pdf

মননজরদো কমর বদোংলদোনদশ (৬২ পদো�দোয)
https://nijerakori.org/

মননজরদো কমর বদোংলদোনদশ
বনদজরা কবর ১৯৮০ সাি যথদক িাংিাদেদশর যিশ কদয়কক্ি যজিাদত শ্রমজীিী 
েবরদ্রদের আদ্ািন সংগঠন ও বনম্কাদর জহ়েত আদে। এক্ি ধারািাহিকভাদি 
এই অচিদির এন.বজ.ওদের পবরদষিা সরিরাদির ভূবমকাদক প্ত্যাখ্যান কদরদে। 
এক্ি োবরশ্দ্র্যর সমস্যাক্িদক যকিিমাত্র সম্পদের অভাি নয়, বৈর, প্বতবনবধত্ব 
এিং সংস্ার অভাদির যক্ষশ্ত্রও সংজ্াবয়ত কদর। যসইজন্য, এক্ি যকিি 
ি্যক্তিমানুদষর িচিনা নয় িরং সমাদজ অন্তবন্কহিত কাঠাদমাগত বিষম্যগুলির 
বিষদয় কথা িিার যচষ্া কদর। রননিরদো েরর, ইংরদোিীন� যদোর অর্ত "We do 
It ourselves"। সংগঠনসট রননির নদোম সদোর্তে েনরনছ দররদ্নদর সলমিলল� 
ক্ষম�দো ত�রর েরদো ও �দোনদর অরধেদোর সম্পনে্ত  িদোনদো ও �দো দদোরব েরদোর মনধ্য 
রদনয।

বনদজরা কবর প্াক্ন্তক মানুষ - বিদশষত মহিিাদের - যেশজদু়ে প্ায় ৮,৬২২ক্ি 
যগাষ্ীদত সংগবঠত কদরদে, োদত রদয়দেন ১৮০,০০০ সেস্য রদয়দে, োর মদধ্য 
অদধ্কক মহিিা। এই যগাষ্ীগুলি সাতিাহিক বভবত্তদত বমলিত িয়, একক্ি সলম্লিত 
সচিয় তিবিি (মিাজন এিং পৃষ্দপাষকদের উপর বনভ্ক রতা কমাদত) িাকা 
জমা রাদখন, সেস্যদের সাংগঠবনক োবয়ত্ব বনদত বনি্কাচন কদরন এিং বিবভন্ন 
ধরদরর প্শশক্ষদর অংশ যনন। যগাষ্ীগুলি পবররত িওয়ার সাদথ সাদথ তারা 
এন.যক. (বনদজরা কবর) যথদক আরও বৈতন্ত্র িদয় ওদঠ, তাদের বনদজদের সভা 
ডাদক বনদজদের কাদজর পবরকল্পনা কদর। এন.যক. িৃিত্তর যক্ষশ্ত্র যে কম্ককান্ 
এিং স্ানীয়, আচিলিক এিং জাতীয় স্তদর মধ্যস্তা এিং সদচতনতামূিক 
প্চার সিায়তা প্দয়াজন যসখাদন সিায়তা প্োন করদত থাদক। এক্ি সমাজ 
পবরিত্ক দনর িৃিত্তর িক্ষ্য অজ্ক দন এই যক্ষশ্ত্র বৈবনভ্ক রতা িা়োয়।

আনরদো প়ুেন
http://nijerakori.org/history/

https://www.jstor.org/stable/40795679?read-now=1&seq=5#metadata_info_tab_
contents
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দললত মভহলদো সমমভত ইভন্য়দো
দললত মভহলদো সমমভত (মডএমএস) উতির ভদোরনতর উতির প্রনদশ রদোনজ্ ২০০২ 
সদোনল জন্ম কনয়। এক্ি কসই দললত মভহলদোনদর আন্দোলননর একক্ি সংগঠন 
যদোরদো মননজনদর দললত পমরচয় দদোমন করদোর লনক্ষ্ কদোজ করনছন, কসই 
অঞ্চনল বর্ণ সমীকরনরর রূপদোন্তর এবং দললত মভহলদোনদর স্দোথ্ণ পরূনরর 
জন্ স্থদোনীয় মভহলদোনদর কনতৃনত্ব আননত কদোজ কনর। ডডএমএস উনঠ আনস 
এেসট নদোরীবদোদী এনরিও ভদোনদোঙ্গদোনদোর আন্দোলন ত�ররর েদোনির েলশ্রুর� 
ডহসদোনব, যদোরদো আশশর দশনের কশনের রদে করনে দলল� মডহলদোনদর সচল ও 
সংগরঠ� েনরডছল �দোনদর রনিস্ আন্দোলন গন়ে �ুলন�।

অস্পশৃ্য�দোর রবেযসট সম্পনে্ত  সনচ�ন�দো ত�রর েরন� ডডএমএস নসিৃনশীল 
পদ্ধর� ব্যবহদোর েনর। �দোরদো এমন নদোরী অরভনন�দোনদর প্শশক্ষর কদয যদোরদো 
গ্রদোম করনে গ্রদোনম শগনয বর্ত ব্যবস্দো এবং অস্পশৃ্য�দোর উপর নদোটে উপস্দোপন 
েনরন, এবং �দোরপনর প্র�সট গ্রদোনম মডহলদো সদস্যনদর �দোললেদোভুতি েনর 
যদোরদো এই ধরননর প্রদোগুললর অবসদোননর িন্য েদোি েরদোর প্র�শ্রুর� কদন। 
�দোরদো পরুুেনদরও আমন্ত্রর িদোনদোয ‘সদোরীদদোর’ – সমর্তন/সদোহদোয্য কদন যদোরদো 
ক�মন কেউ হওযদোর িন্য। ডডএমএস পররবদোর এবং ব্যসতিমদোনুনের পররসনর 
তবেম্যমূলে আচরনরর পররব�্ত ননর লনক্ষ্য েদোি েনর। এই আন্দোলনসট 
সু্কনলর শশশুনদর িন্য রমড-কড রমল-এর মন�দো সরেদোরর প্েত্ল্পর উপনরও 
েদোি েনর, এটদো সরুনসচি� েরন� কয দলল� শশশুনদরও অন্যদোন্য িদোন�র 
শশশুনদর পদোনশ বসদোননদো হয ও খদোওযদোননদো হয।

আনরদো প়ুেন: 
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_-_dalit_
womens_movement_in_india.pdf

অননে আন্দোলন রনযনছ কযগুলল ত�রর হনযনছ �খনই যখন রেছু ব্যসতি 
এবং সংগঠন িদো�ীয, আঞ্চললে বদো আন্ত্ত িদোর�ে স্তনর এেরত্র� হয এবং 
�দোনদর এেসট সমমননদোভদোবদোপন্ন রদোিননর�ে অ্যদোনি্ডদো এবং লক্ষ্য রনযনছ। 
এগুললনে 'কমশওযদোে্ত ' বলদো হয - যদোর অর্ত ব্যসতি, কগদোষ্ী এবং সংস্দোগুললর 
দ্বদোরদো সসক্রয আন্দোলননর আন্তি্ত দোল যদোরদো এনে অপনরর সনঙ্গ এেসট েদোরর 
বদো লনক্ষ্যর িন্য সংযতুি হন� পদোনর।

নদোগমরক আওয়দোজ কনপদোল https://www.peaceinsight.org/conflicts/

nepal/peacebuilding-organizations/nagarik-aawaz/ (৬৪ পদো�দোয)

নদোরীপক্ষ বদোংলদোনদশ
www.naripokkho.org.bd – Bangla only

স্্দোম অ্দোন্ শ্দোক ডুনয়লদোর ইন্টদোরন্দোশনদোল
https://en.wikipedia.org/wiki/Slum_Dwellers_International 

ন্দোশনদোল কনিওয়দোক্ণ  অে কসক্স ওয়দোক্ণ দোর ইড্ডযদো
http://nnswindia.org 

ইন্টদোরন্দোশনদোল কনিওয়দোক্ণ  অে ওনমন উইথ 
মডসএমবললক্িজ https://inwwd.wordpress.com

গ্রুিস দ্য হু্যআইরু েরমশন 
 The Huairou Commission https://huairou.org/mission  

উইনগদো (উওনমন ইন দ্য ইনেম্তদোল ইনেদোনরম প্্দোবদোলদোইরিং অ্যদো্ড 
অগ্তদোনদোইরিং) https://wiego.org (৬৭ পদো�দোয)
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 ডক্লিউআইইমজও (উইনগদো) – উওনমন ইন দ্ 
ইনেম্ণদোল ইনকদোনমম ফ্্দোবদোলদোইমজং অ্দোন্ অগ্ণদোনদোইমজং
উইদগা একক্ি আন্তজ্ক াবতক যনিওয়াক্ক  ো অনানুষ্াবনক অথ্কনীবতদত শ্রমজীিী 
েবরদ্র বিদশষত মহিিাদের জন্য জীবিকা সুবনক্শ্চত করার উপর কাজ কদর। 
উইদগা অনানুষ্াবনক যক্ষশ্ত্রর কম্কীদের আদ্ািনদক সমথ্কন কদর - যেমন 
গৃিশ্রবমক এিং রাস্তার বিশ্ক্রতারা - বিদশষত মহিিা শ্রবমকদের, গদিষরা, 
েক্ষতা বতবর, সদচতনতামূিক প্চার এিং একক্ি বিশ্ি্যাপী স্ান এিং বৈর 
প্োদনর মাধ্যদম।

যনিওয়াক্ক  বতনক্ি বিসৃ্তত যক্ষত্র যথদক ি্যক্তি এিং প্বতষ্ান বনদয় গবঠত: 
অনানুষ্াবনক যক্ষশ্ত্রর কম্কীদের সেস্যপেবভবত্তক (এমবিও) সংগঠন যেমন গ্ট্ড 
ইউবনয়ন, সমিায় এিং কম্কীদের সবমবত; গদিষকরা এিং পবরসংখ্যানবিেরা 
োরা অনানুষ্াবনক অথ্কনীবত এিং অনানুষ্াবনক শ্রবমকদের বিষয় বনদয় গদিষরা 
কদরন; এিং উন্নয়ন সংস্া (আন্তঃসরকারী, সরকারী এিং যিসরকারী) যথদক 
অনুশীিনকারীরা োরা বিবভন্ন উপাদয় অনানুষ্াবনক কম্কীদের সাদথ জহ়েত।

উইদগার প্াবতষ্াবনক সেস্যদের মদধ্য রদয়দে ইন্টারন্যাশনাি ডদমশটিক ওয়াক্ক াস্ক 
যেডাদরশন, প্্রিিদনি (ইন্টারন্যাশনাি প্্রিি যভন্াস্ক যনিওয়াক্ক ), যিামদনি সাউথ 
এশশয়া অ্যান্ সাউথ-ইটি এশশয়া (গৃি-বভবত্তক কম্কীদের যেডাদরশন) এিং 
ইন্টারন্যাশনাি ইউবনয়ন অে েুড এন্ অ্যািাদয়ড ওয়াক্ক াস্ক, োরা একসদঙ্ 
বিশ্ জদ়ে েহ়েদয় থাকা েশ িদক্ষরও যিশশ অনানুষ্াবনক যক্ষশ্ত্রর কম্কীদের 
প্বতবনবধত্ব কদর।

আনরদো প়ুেন:
https://www.wiego.org/about-us
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নদোগমরক আওয়দোজ কনপদোল
যনপাি েীঘ্ক েশ িের ধদর চিা গৃিেুদধের মদধ্য বেদয় ো সদিমাত্র ২০০৬ সাদি 
যশষ িয়। েশ িেদরর েীঘ্ক গৃিেুদধের মধ্য বেদয় শগদয়হেদিা যেিা যকিি ২০০৬ 
সাদি যশষ িয়। ২০০১ সাদি, েখন সশস্ত্র সংঘাত শীদষ্ক যপৌদঁেহেি এিং নারী 
ও শশশুদের উপর মারাত্মক প্ভাি যেিহেি, যসই সমদয় উন্নয়ন বিষয়ক একক্ি 
েি এিং নারী অবধকাদরর আদ্ািনকারীরা বকেু পেদক্ষপ বনদত একবত্রত 
িদয়হেি। তারা নাগবরক আওয়াজ নাদম একক্ি মচি গদ়ে যতাদি - "নাগবরদকর 
কণ্ঠবৈর" (ে্য ভদয়স অে ে্য ক্সক্িদজন) – এিং একক্ি আদ্ািন শুরু কদরহেি 
শাক্ন্তর জন্য ও সংঘাত বিধ্বস্ত এিাকাগুলিদত ঝঁুবকপূর্ক অিস্ায় থাকা মানুষদের 
বনরাপত্তার জন্য। অদনক সামাবজক ন্যায়বিচাদরর সংগঠন শীঘ্রই এদত যোগোন 
কদর। তারা সংঘাদতর েীঘ্কদময়ােী প্ভািগুলি িুঝদত এিং সক্ক্রয়ভাদি শাক্ন্তর 
জন্য কাজ করদত বিবভন্ন েি ও রাজননবতক যগাষ্ীগুলির মদধ্য সংিাপ শুরু 
কদর। নাগবরক আওয়াজ তরুরদের শাক্ন্ত গদ়ে তুিদত প্ধান ভূবমকা বনদত সচি 
করদত এিং যেদশ শাক্ন্ত ও ন্যায়বিচাদরর সংকৃেবত প্চাদরর িদক্ষ্য কাজ করদত 
েঢৃ়ভাদি মদনাবনদিশ কদরহেি। এই মচিক্ি গুরুত্বপূর্ক ভূবমকা পািন কদরহেি, 
অন্যান্য প্বতশ্রুবতিধে ভূবমকা োরা বনদয়হেদিন তাদের মদধ্য অংশীোবরত্ব 
বতবরদত, শাক্ন্ত প্বতষ্ায়, এিং গৃিেুধে চিাকািীন এিং পরিত্ক ী সমদয় সংঘাত-
বিধ্বস্ত ও প্াক্ন্তক তরুর প্জন্ম ও মহিিাদের জন্য সুরক্ষা-জাি বতবরদত।

নাগবরক আওয়াদজর উোিরর আমাদের যেখায় যে ি্যক্তি এিং সংস্া উভয়ই 
েখন একক্ি একই ধরদনর অ্যাদজন্া িা িক্ষ্যদক বঘদর একবত্রত িয় তখন 
কীভাদি আদ্ািনগুলি উদঠ আসদত পাদর।

আনরদো প়ুেন:
https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/peacebuilding-organizations/nagar-
ik-aawaz/

https://www.facebook.com/naforpeace/
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6968 ৫ আন্দোলন এমন পররসর 
ত�রী েরদো করনে গন়ে ওনঠ 
কযখদোনন মদোনুে এেরত্র� 
হনয কেদোনও রবেনযর 
মূলগ� ডচন্তদোভদোবনদো 
ভদোবন�, েরদো বলন�, এবং 
�দোনদর বদোস্তব বদনল 
কদওযদোর িন্য তবপ্লরবে 
পররেল্পনদো েরন� পদোনর।

আন্দোলনগুলল
েীভদোনব

গন়ে ওনঠ?
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কস্টপস অ্দোন্ মদ উওনমনস জদোমদোত মভুনমন্ট
তদোমমলনদো়ুে, ভদোরত
১৯৯০ সাদি, েখন বতবন মাত্র ২২ িের িয়সী হেদিন, েক্ক্ষর ভারদতর 
তাবমিনা়ুে রাদজ্যর যোি শির পুডুদকাট্টাইদয়র শরীো োউে খানুম অনুিােক 
হিসাদি ভারদত একক্ি জাতীয় মহিিা সদম্িদন অংশ বনদয়হেদিন। বতবন 
যসখাদন যশানা েন্ত্ররা, যশাষর, বনপী়েন, প্বতদরাধ, সািস এিং ন্যায়বিচাদরর 
জন্য সংগ্রাদমর গল্পগুলি শুদন আদিগপ্ির িদয় পদ়েহেদিন িদয়হেদিন এিং 
অনুপ্াক্রত িদয়হেদিন। বতবন ক্সধোন্ত বনদয়হেদিন যে বেদর শগদয় তার বনদজর 
সম্প্রোদয়র মদধ্য যে মহিিারা বিষম্য ও হিংসার সমু্খীন িন তাদের জন্য কাজ 
করদিন।

বেদর আসার পদর, বতবন সক্ক্রয়ভাদি যপৌদঁেহেদিন ও রাবজ কবরদয়হেদিন 
কদয়কজন সমমনকে নারী ও মহিিাদক তার সদঙ্ যোগ বেদয় একক্ি সংগঠন গদ়ে 
যতািার জন্য ো পুডুদকাট্টাই যজিায় নারীর ক্ষমতায়দনর জন্য কাজ করদি: তাঁরা 
এর নাম বেদয়হেদিন যটিপস।

যটিপস নারীদের প্বত হিংসা ও লিঙ্ বিষদম্যর বিষদয় সদচতনতা িা়োদত যপাটিার 
কম্কসূচী এিং কুেদি যমদয়দের আত্মরক্ষার যকাস্ক করাদনার মদধ্য বেদয় কাজ শুরু 
কদরহেি। তারা প্াক্ন্তক মহিিাদের জন্য সরকাবর কম্কসূচীগুলির রূপায়রও 
কদরহেদিন বিদশষত অপ্াবতষ্াবনক শশক্ষা এিং সচিয় ও ঋর প্কল্প। অদনক 
মুসলিম মহিিা সচিয় এিং ঋর যগাষ্ীগুলিদত যোগ বেদয়হেদিন এিং তাদের 
জীিদন তারা যেসি সমস্যার মুদখামুশখ িবছেদিন যস সম্পদক্ক  এদক অপদরর 
সাদথ কথা িিদত শুরু কদরহেদিন – গাি্ক স্্য হিংসা, বৈামীদের হদ্তীয় স্ত্রীদক বিদয় 
করা এিং যকানও সম্পদের সংস্ান ো়োই তাদের িাহ়ে যথদক যির কদর যেওয়া, 
িাচ্চাদের যিোজত না পাওয়া, লপতার দ্ারা কন্যাদক যেৌন বনে্কাতন এিং বতন 
তািাদকর মাধ্যদম বিিািবিদছেে। শবরো িুঝদত যপদরহেদিন যে তাদের জীিদন 
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আন্দোলননর গন়ে ওঠদো কবদোঝদোর কসরদো উপদোয়গুললর মনি্ একক্ি হল 
একক্ি আসল আন্দোলননর গত্ল্পর মনি্ মদনয়। দক্ক্ষর এশশয়দোয় শত শত 
আন্দোলন, এবং মবশ্জনু়ে হদোজদোর হদোজদোর আন্দোলন রনয়নছ যদোর মনি্ 
অননকগুললই নদোরীবদোদী আন্দোলন… সতুরদোং একক্ি আন্দোলননর গল্প 
কবনছ কনওয়দো সহজ নয়।

যদোইনহদোক, আমরদো মনম্নললক্খত গল্পক্ি কবনছ মননয়ভছ কদোরর এক্ি আমদোনদর 
আন্দোলন গন়ে ওঠদোর প্রক্ক্রয়দোর সমস্ত গুরুত্বপরূ্ণ পদনক্ষপগুলল কদখদোয়।
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অদনক যিশশ যমৌলিক এিং গুরুতর এই সমস্যাগুলি বনদয় কথা না িদি এই 
মহিিাদের ঋর এিং সাক্ষরতা প্োন অথ্কিীন।

বতবন আরও যেদখহেদিন যে এই মহিিারা েখন তাদের সম্প্রোদয়র পবরষে 
(কবমউবনক্ি কাউপ্সিি)জামাদতর কাদে বিচাদরর জন্য যেদতন, জামাত সি্কো 
পুরুষদের পদক্ষ রায় বেত। এক্িও হেি পুরুদষর আবধপত্য যমদন চিা একক্ি 
সংগঠন হেি। শরীো বনক্শ্চত িদয়হেি যে যকারাদন (ইসিাদমর পবিত্র পুস্তক) 
এিং শরীয়াদত (ইসিামী আইনগুলির িই) এই জাতীয় অন্যাদয়র যকানও 
অনুদমােন থাকদত পাদর না, তাই বতবন এিং তার মূি েদির সেস্যরা েু’ক্ি 
িই-ই প়েদত শুরু কদরহেদিন। তারা শীঘ্রই িুঝদত যপদরহেি যে শরীয়ার 
বনদে্ক শশকাগুলি বিকৃত করা িদয়দে ও ভুি অথ্ক করা িদয়দে মহিিাদের উপর 
পুরুদষর ক্ষমতা এিং বনয়ন্ত্ররদক তুদি ধরার জন্য।

তাই, যটিপস মহিিাদের জন্য শরীয়া বিষয়ক ওয়াক্ক শপ শুরু কদরহেি, এিং 
যেৌতুক, বিিািবিদছেে, গাি্ক স্্য হিংসা, শশশুর যিোজত এিং বনে্কাতদনর সাদথ 
জহ়েত বিষদয় অন্যায় বিচারদক চ্যাদিঞ্জ জানাদত মহিিাদের সিায়তা করদত 
শুরু কদরহেি। বকন্তু এক্ির তীব্র বিপরীত প্বতক্ক্রয়া িয়। পুলিদশর যথদক 
সিায়তা পাওয়ার যচষ্ারও উদ্া েি িয়, কারর পুলিশ এই ‘ি্যক্তিগত’ ও 
‘সম্প্রোয়’ সংক্রান্ত বিষদয় িস্তদক্ষপ করদত অবনছুেক হেি এিং বিষয়ক্ি আিার 
জামায়াদতর কাদে বেবরদয় বেত।

শরীো এিং তার েি তখন মুসলিম মহিিাদের একক্ি যেডাদরশন বতবর 
করার এিং তাদের বনজবৈ জামাত বতবর করার ক্সধোন্ত বনদয়হেদিন, োর নাম 
বেদয়হেদিন তাবমিনা়ুে মুসলিম মহিিা জামাত। স্ানীয় ধম্কীয় যনতারা তৎক্ষরাৎ 
এক্িদক অনিধ যঘাষরা কদর এিং শরীোদক সমাজ যথদক িহিষ্াদরর হুমবক 
বেদয়হেদিন। শরীো তাদের অবৈীকার কদরহেদিন: "েখন এই সম্প্রোদয়র 
প্বতক্ি মুসিমান পুরুষ যেৌতুক যনওয়া িধে করদিন এিং যমদির (ইসিামী 

7372

যেডাদরশন পবরিত্ক দনর একক্ি স্পষ্ অ্যাদজন্াও বতবর কদরহেি:

• মুসলিম মহিিাদের একবত্রত িদত এিং একক্ি বনরাপে স্ান যপদত সহদোয�দো 
করা যেখাদন তাদের কাদে সিদচদয় গুরুত্বপূর্ক বিষয় বনদয় আদিাচনা করদত 
পারদিন ।

• মুসলিম পুরুষ বনয়বন্ত্রত জামাত যথদক মুসলিম মহিিাদের মতুি করা এিং 
স্ানীয় মুসলিম সম্প্রোদয়র মদধ্য একক্ি নতুন সামাবজক অিস্ান বতরী করা।

• পক্ষপাতেুষ্ ও পুরুষদকন্দ্রীক রাদয়র সংখ্যা কমাদনার জন্য মূি জামাদতর 
অভ্যন্তদর সবঠক বনয়ন্ত্রর ি্যিস্ার প্চদোর করা।

• একতরো এিং বনপ্ি্কচাদর ‘তািাক’ (হডদভাস্ক)-এর সংখ্যা হ্দোস করা।

• মুসলিম মহিিাদের মদধ্য শশক্ষা এিং বৈাদস্্যর প্চদোর করা।

• ধম্ক বনপ্ি্কদশদষ সকি সেদস্যর অবধকার এিং ন্যায়বিচাদরর জন্য েদোি করা।

ি্যিস্ায় কদনদক যেওয়া অথ্কমূি্য) যেওয়া শুরু করদিন তখন আবম যিারখা পরা 
শুরু করি!" বতবন ভয় পানবন কারর আদ্ািনক্ি খুি যজারোর িদয় উদঠহেি। 
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�দোরদো নদোরীবদোদী মূল্যনবদোধ এবং মডহলদোনদর িন্য সমদোন পররসর , স্র এবং 
অরধেদোনরর লক্ষ্য গ্রহর েনরনছ

�দোনদর কেৌশলগুলল খবু ললঙ্গপররডচর� রভরতিে (এেসট মডহলদোনদর মসরিদ 
রনম্তদোর!)

�দোনদর সদস্যরদো শুধমুদোত্র মডহলদো নয, মডহলদোরদোই সব্তস্তনর আন্দোলনন কন�ৃত্ব 
রদনচ্ছন

�দোরদো নদোরীবদোদী দসৃষ্টভরঙ্গ গ্রহর েনরনছন �দোনদর সম্প্রদদোনযর রূপদোন্তনরর িন্য 

�দোরদো কয অরবচদোরগুললর মুনখদোমুশখ হনচ্ছ �দোর এেসট ললঙ্গপররডচর� রভরতিে 
রবত্লেের আনছ
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মহিিাদের জামাত সািক্সকতার সদঙ্ এশগদয় চদিহেি, এ িং দ্রুত সুবিচার, মহিিাদের জামাত সািক্সকতার সদঙ্ এশগদয় চদিহেি, এ িং দ্রুত সুবিচার, 
পধেবতগত বনভু্ক ি তা এ িং বনরদপক্ষতার জন্য খ্যাবত অজ্ক ন কদরহেি। কদয়ক পধেবতগত বনভু্ক ি তা এ িং বনরদপক্ষতার জন্য খ্যাবত অজ্ক ন কদরহেি। কদয়ক 
িের পদর, ধম্কীয় যনতাদের সতক্ক  তা সদ্বেও পুরুষরাও ন্যায়বিচাদরর জন্য িের পদর, ধম্কীয় যনতাদের সতক্ক  তা সদ্বেও পুরুষরাও ন্যায়বিচাদরর জন্য 
মহিিা জামাদতর কাদে আসদত শুরু কদরহেদিন। তাদের কাজ যেদখ মুগ্ধ িদয় মহিিা জামাদতর কাদে আসদত শুরু কদরহেদিন। তাদের কাজ যেদখ মুগ্ধ িদয় 
স্ানীয় যজিা প্শাসক যটিপস-র একক্ি মহিিা যকন্দ্র বতবরর জন্য জবম প্োন স্ানীয় যজিা প্শাসক যটিপস-র একক্ি মহিিা যকন্দ্র বতবরর জন্য জবম প্োন 
কদরহেদিন, ো শীঘ্রই যটিপস-এর অবেস, সভা স্ান, সঙ্ি এ িং আশ্রয় যকদন্দ্র কদরহেদিন, ো শীঘ্রই যটিপস-এর অবেস, সভা স্ান, সঙ্ি এ িং আশ্রয় যকদন্দ্র 
পবররত িয়। পবররত িয়। 

২০১০ সাদির মদধ্য, আদ্ািন এ িং মহিিা জামাত শক্তিদত িৃহধে যপদয়হেি। ২০১০ সাদির মদধ্য, আদ্ািন এ িং মহিিা জামাত শক্তিদত িৃহধে যপদয়হেি। 
শরীয়া আইদনর অধীদন থাকা তাদের অবধকাদরর পাশাপাশশ ভারতীয় শরীয়া আইদনর অধীদন থাকা তাদের অবধকাদরর পাশাপাশশ ভারতীয় 
সংবিধাদনর আওতায় তাদের যে অবধকার যসই সম্পদক্ক ও মহিিাদের শশক্ক্ষত সংবিধাদনর আওতায় তাদের যে অবধকার যসই সম্পদক্ক ও মহিিাদের শশক্ক্ষত 
কদরহেি; আদ্ািদনর বকেুবনি্কাহচত যনতাদের প্শশক্ক্ষত কদরহেি - বিদশষত কদরহেি; আদ্ািদনর বকেুবনি্কাহচত যনতাদের প্শশক্ক্ষত কদরহেি - বিদশষত 
তািাকপ্াতি, পবরত্যতিা ও বিধিা মহিিা। মামিার তেন্ত ও সমাধাদনর জন্য তািাকপ্াতি, পবরত্যতিা ও বিধিা মহিিা। মামিার তেন্ত ও সমাধাদনর জন্য 
আইনী সিায়তা যকন্দ্র বতবর কদরহেি; তাদের কাদে আনা প্ায় ২০০ ক্ি মামিায় আইনী সিায়তা যকন্দ্র বতবর কদরহেি; তাদের কাদে আনা প্ায় ২০০ ক্ি মামিায় 
সালিশী কদরদে ও রায় বেদয়দে; এিং পুরুষদের সদচতন কদরদে মহিিাদের সালিশী কদরদে ও রায় বেদয়দে; এিং পুরুষদের সদচতন কদরদে মহিিাদের 
প্বত হিংসা ও মহিিাদের অবধকার বিষদয়, এমনবক ো শরীয়া আইদনর অন্তভু্ক তি প্বত হিংসা ও মহিিাদের অবধকার বিষদয়, এমনবক ো শরীয়া আইদনর অন্তভু্ক তি 
যস বিষদয়ও। সিদচদয় উদলেখদোগ্য, মহিিা জামাত একক্ি মহিিাদের মসবজে যস বিষদয়ও। সিদচদয় উদলেখদোগ্য, মহিিা জামাত একক্ি মহিিাদের মসবজে 
বনম্কার কদরহেি এিং মহিিা সেস্যদের আজান (প্াথ্কনার আহ্ান) ডাকদত বনম্কার কদরহেি এিং মহিিা সেস্যদের আজান (প্াথ্কনার আহ্ান) ডাকদত 
প্শশক্ষর বেদয়হেি। প্শশক্ষর বেদয়হেি। 

সদি্কাপবর, মহিিাদের জামাত আদ্ািন সকি সম্প্রোদয়র প্াক্ন্তক মহিিাদের সদি্কাপবর, মহিিাদের জামাত আদ্ািন সকি সম্প্রোদয়র প্াক্ন্তক মহিিাদের 
মদধ্য প্চুর সমথ্কন যপদয়হেি এিং তাদের যনতাদের ি্যাপকভাদি শ্রধো করা মদধ্য প্চুর সমথ্কন যপদয়হেি এিং তাদের যনতাদের ি্যাপকভাদি শ্রধো করা 
িত। তারা স্ানীয়, রাজ্য ও জাতীয় পে্কাদয় বনি্কাহচত প্বতবনবধ এিং বিচার িত। তারা স্ানীয়, রাজ্য ও জাতীয় পে্কাদয় বনি্কাহচত প্বতবনবধ এিং বিচার 
বিভাগ এিং গর মাধ্যম, নাগবরক সমাজ, শশক্ষাজগৎ এিং অন্যান্য সংস্ার সাদথ বিভাগ এিং গর মাধ্যম, নাগবরক সমাজ, শশক্ষাজগৎ এিং অন্যান্য সংস্ার সাদথ 
যনিওয়াক্ক  বতবর কদরহেি। যনিওয়াক্ক  বতবর কদরহেি। 

আমদোনদর উডচ� কটেপস এবং �দোরমলনদো়ুে মডহলদো িদোমদো�নে সমিদোন েরদো, 
েীভদোনব এেসট আন্দোলন গন়ে �ুলন� হনব কস সম্পনে্ত  আমদোনদর এ� রেছু 
কশখদোননদোর িন্য 7!!

মডহলদো িদোমদোন�র এেসট শসতিশদোলী আন্দোলননর সমস্ত মূল তবশশষ্ট্য 
রনযনছ: অন্যদোয দ্বদোরদো সবনচনয কবশশ ক্ষর�গ্রস্ মদোনুেনদর সংগরঠ� সদস্যপদ, 
পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো ত�রর েনরনছন, আনুষ্দোরনে এবং অনদোনুষ্দোরনে 
সংগঠন উভযই ত�রর েনরনছন। রননির এলদোেদো করনে এেদোরধে স্তনর কন�ৃত্ব 
ত�রর েনরনছ, কযৌর পদনক্ষপ গ্রহর েনরনছ, এেদোরধে কেৌশল ব্যবহদোর 
েনরনছ এবং এসট কবশ দীঘ্ত সমনযর িন্য সটনঁে আনছ।

�দোরমলনদো়ুে মডহলদো িদোমদো� এেসট নদোরীবদোদী আন্দোলন েদোরর:

7 নারীিােী চিবচ্চত্র বনম্কাতা েীপা ধনরাজ বনবম্কত একক্ি োরুর তথ্যহচত্রও আপনারা 
যেখদত পাদরন, ো মহিিাদের জামাদতর গশ্ল্পর উপর বতবর করা, নাম – ইনদভাবকং 
জাশটিস (“Invoking Justice”) https://www.youtube.com/ watch?v=p7YnTgjfB_8
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এই গল্পক্ি আমাদের আদ্ািন গদ়ে যতািার পেদক্ষপগুলি সম্পদক্ক  কী যশখায়? 
োরা যটিপস/মহিিা জামাত আদ্ািনদক ঘবনষ্ভাদি অধ্যয়ন কদরদেন এিং 
এর ইবতিাস জাদনন তারা বনম্নলিশখত পেদক্ষপ িা পদথর মাধ্যদম তার োত্রাপথ 
িুঝদত পারদিন:
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প্রদোক্ন্তক মদোনষুনদর মবপজ্জনক ভচন্তদোভদোবনদো করদোর জন্, মবপজ্জনক কথদো 
বলদোর জন্ এবং মবপজ্জনক কদোনজর পমরকল্পনদো করদোর জন্ মনরদোপদ 
স্থদোনগুলল অপমরহদোয্ণ!কদোরর এগুলল প্রদোক্ন্তক করদোর ক্ষমতদোর কদোঠদোনমদোনক 
চ্দোনলঞ্জ জদোনদোননদোর মবপজ্জনক কদোজ।
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আন্দোলন গন়ে কতদোলদোর মলূ পদনক্ষপগুলল

ন্যদোযরবচদোনরর 
কবদোধ অনুপ্দোসর�, 

সংেল্পবদ্ধ কন�ৃত্ব

পররব�্ত ননর িন্য 
প্দোররমে অ্যদোনি্ডদো 
ত�রর েরদো

পররসর ত�রর েনর 
অরবচদোর সন্বনন্ধ 
আনলদোচনদো েরদো

কন�ৃনত্বর রভরতি 
রবসৃ্ত� েরদোঅ্যদোনি্ডদোনে কেন্দ েনর অন্যদোয দ্বদোরদো 

প্ভদোরব� অন্যনদর সনচ�ন�দো বডৃদ্ধ, 
�দোনদর সচল এবং সংগরঠ� েরদো

পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো আরও 
গভীর েরদো এবং ন�ুন কেৌশল এবং 
সক্রযদোেলদোনপর পররসর ডচডনি� েরদো

পররডস্র�র এেসট ন�ুন 
রবত্লেের ত�রর েরদো

অংশগ্রহরনে রবসৃ্ত� েরদো 
ও পররচদোলন ব্যবস্দোনে 
পদ্ধর�র মনধ্য আনদো

পররব�্ত ননর িন্য কেৌশল 
ও েদোনির পদ্ধর�গুলল 
ডচডনি� ও প্নযদোগ েরদো

দশৃ্যমদোন�দো ও কনর�বদোচে 
প্র�সক্রযদো

লদোভগুলল গ্রহর েরদো

৫. ৬.
৯.

১. ২. ৩.

৪.

৭.

৮.
১০.

১১.

১২.
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৩. পররসর ত�রর েনর অরবচদোর সম্বনন্ধ আনলদোচনদো েরদো

তদি এই প্ক্ক্রয়াক্ির জন্য সময় এিং 
স্ান প্দয়াজন - এিং যেদকানও স্ান 
নয়, একক্ি বনরাপে স্ান যেখাদন তারা 
বনহদ্্কধায় কথা িিদত এিং এই বিষয়ক্ি 
প্কাদশ্য আদিাচনা করদত পাদর। এক্ি 
আদ্ািন গঠদনর মূি পে্কায়, কারর 
নারীরা যে বিষয়গুলি বনবে্ক ষ্ভাদি 
যমাকাবিিা করদত চায় যসগুলি একিু 
অন্যভাদি আদিাচনা করা েরকার, 
একক্ি বিপ্বিক পধেবত ো আবধপত্য 
বিস্তারকারী মূি্যদিাধ এিং সামাবজক 
রীবতনীবতদক চ্যাদিঞ্জ কদর। এক্ি 
বিপজ্নক িদত পাদর, তাই বনরাপে 
পবরসরগুলি খঁুদজ পাওয়া িা বতবর করা 
েরকার।

মহিিাদের জামাদতর যক্ষশ্ত্র, সচিয় 
এিং ঋর সভাগুলি যসই বনরাপে 
স্ান বতবর কদরহেি, কারর মহিিারা 
এখাদন সবত্যই কী কথা িিদেন তা 
বনদয় যকউ সদ্ি করদি না!

অন্যান্য আদ্ািনগুলি সাক্ষরতার 
ক্াস, বৈাস্্য শশক্ষার েি এিং এই 
জাতীয় বনষ্াপ শুনদত িাগা 
পবরসরগুলি ি্যিিার কদরদে।

৪. পররব�্ত ননর িন্য প্দোররমে অ্যদোনি্ডদো ত�রর েরদো

মানুদষরা েখন এই বনরাপে স্াদন জদ়ো 
িদত শুরু কদর এিং তাদের যক্ষাভ, 
েন্ত্ররা এিং পবরিত্ক দনর প্দয়াজদনর 
বিষদয় কথা িিদত শুরু কদর, তারা যে 
অবিচাদরর যমাকাবিিা করদত চায় তার 
কাররগুলিও বিশ্লেষর করদত শুরু কদর 
- তারা মূি যিাতা, সামাবজক রীবতনীবত 
এিং গবতপ্কৃবত খঁুদজ যির কদর ো 
তাদের নীরি কদর যরদখদে, যসইসি নীবত 
ও আইন যেগুলি পবরিত্ক ন করদত িদি, 
বনপী়েদনর যসইসি শক্তি যেগুলিদক 
অিশ্যই চ্যাদিঞ্জ করা উহচত।

মহিিাদের জামায়াদতর যক্ষশ্ত্র এক্ি 
হেি যকারান ও শরীয়া অধ্যয়ন 
করার প্ক্ক্রয়া এিং উপিবধি করা 
যে তারা যে ধরদরর অবিচাদরর 
মুদখামুশখ িদয়দেন তার যিশশর 
ভাদগরই ধদম্ক যকানও বভবত্ত যনই - 
তারা যেদখহেদিন যে ধম্ক নয় িরং 
লপতৃতন্ত্রই তাদের পবরহস্বতর জন্য 
োয়ী।
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১. ন্যদোযরবচদোনরর কবদোধ

বিদশ্র প্ায় সি্কত্র প্বতক্ি আদ্ািন - 
এিং অিশ্যই মহিিাদের জামাত - তখনই 
শুরু িয় েখন বকেু ি্যক্তি িা ি্যক্তিদের 
েি িঠাৎ কদর নতুন সদচতনতার সাদথ 
নতুন যচাখ বেদয় যকানও একক্ি ঘদি 
চিা অন্যায়দক যেখদত শুরু কদর। তারা 
ক্সধোন্ত যনয় যে 'েদথষ্ িদয়দে! এখনই 
এর মুদখামুশখ িওয়ার এিং তা িধে করার 
সময় এদসদে!'

শবরো েখন জাতীয় মহিিা 
সদম্িদন অংশ বনদয়হেদিন তখন 
এিাই হেি তাঁর যজদগ ওঠার সময় 
এিং তার সম্প্রোয় ও যজিায় 
কীভাদি পুরুদষর ক্ষমতা এিং 
সুদোগ-সুবিধা কাজ করদে এিং 
েিবৈরূপ মহিিারা কীভাদি পরাধীন 
িদয় রদয়দেন তা যেখদত শুরু 
কদরহেদিন।

২. অনুপ্দোসর�, সংেল্পবদ্ধ কন�ৃত্ব

তারপদর তারা কথা িিদত ও 
অন্যদের কাদে ি্যাখ্যা করদত শুরু 
কদরন – বিদশষত োদের উপর 
সমস্যার যনবতিাচক প্ভাি পদ়েদে - 
যে পবরিত্ক দনর সময় এদসদে। তারা 
শক্তিশািী এিং সংকল্পিধে হেদিন, 
এিং অন্যদের একবত্রত িদত ও কীভাদি 
অন্যায়ক্ি যশষ করদত িয় তা যভদি যেখার 
উৎসাি যোগাদত এক ধরদনর প্াথবমক 
যনতৃত্ব যেন ।

শবরো বঠক এিাই কদরহেদিন - 
বতবন বিশ্রাম যননবন এিং দ্রুতই 
আরও কদয়ক জনদক তার অচিদি 
মুসলিম মহিিারা যেসি অবিচাদরর 
মুদখামুশখ িবছেদিন, যসগুলি 
যমাকাবিিার প্দচষ্ায় যোগ বেদত 
গ্প্ররা বেদয়হেদিন।

প্র�সট পদনক্ষপগুললর অর্ত েী �দো কদখন� এগুললর রবত্লেেননর মধ্য রদনয 
চলনু যদোওযদো যদোে:
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৭. পররব�্ত ননর িন্য কেৌশল এবং েদোনির পদ্ধর�গুলল ডচডনি� ও 
প্নযদোগ েরদো

েখন সকিদক সচি ও সক্ক্রয় করার 
প্ক্ক্রয়াক্ি একক্ি বনবে্ক ষ্ আকাদর যপৌদঁে 
োয় এিং মানুষ মদন কদরন যে তারা যে 
সংখ্যায় রদয়দেন তা যিশ শক্তিশািী, 
তারা পবরিত্ক দনর যকৌশিগুলি বনদয় কথা 
িিদত শুরু কদর এিং িাস্তি কম্কসূচীগুলি 
হচহনিত কদর অগ্রাবধকার বতবর কদর।

মহিিা জামাদতর যক্ষশ্ত্র, তারা পুরুষ 
জামাতদক চ্যাদিঞ্জ জাবনদয়হেি 
এিং পক্ষপাতেুষ্ এিং নারীদের 
প্বত অন্যায় িওয়ার কারদর 
পুরুষ জামাতদক ক্সধোন্তগুলি 
পুনপ্ি্কদিচনার জন্য িদিহেি, তারা 
পুলিদশর কাদে শগদয়হেি এিং 
েখন এই যকৌশিগুলির যকানওক্িই 
কাে্ককর িি না, তখন তারা তাদের 
বনদজদের জামাত গঠন কদর এিং 
সমূ্পর্ক আিাো পধেবতদত বিচার 
করদত ও রায় বেদত শুরু কদর, খুিই 
নারীিােী েকৃ্ষ্ভবঙ্র মাধ্যদম।

৮. দশৃ্যমদোন�দো এবং কনর�বদোচে প্র�সক্রযদো

যকানও আদ্ািদনর প্থম িাস্তি 
কম্কসূচীগুলিই িি প্থমিার তার 
িৃিত্তর পৃক্থিীর সামদন েশৃ্যমান িওয়ার 
সময় – তার আদগ পে্কন্ত তা যকিি তার 
সেস্যদের কাদেই েশৃ্যমান হেি। বকন্তু 
এই প্াথবমক েশৃ্যমানতার সাদথ প্ায়শই 
আদস যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়া - ক্ষমতার 
কাঠাদমাক্ি িঠাৎ িুঝদত পাদর যে তাদক 
চ্যাদিঞ্জ করা িদছে, এিং তাও সুসংগবঠত 
ি্যক্তিদের েি দ্ারা, এখাদন যসখাদন 
ে়োদনা কদয়কজন মানুদষর দ্ারা নয়।

উোিররবৈরূপ, আমরা যেখিাম 
যে কীভাদি প্ধান জামাত তৎক্ষরাৎ 
মহিিাদের জামাতদক অনিধ যঘাষরা 
কদর এিং তাদের ক্ষমতা ও কতৃ্ক ত্বদক 
চ্যাদিঞ্জ কদর এমন আদ্ািন গদ়ে 
তুিদত তার ভূবমকার জন্য শাক্স্ত 
হিসাদি শরীোদক সমাজ যথদক 
িহিষ্ার করার হুমবক বেদয়হেি।

৫. অ্যদোনি্ডদোনে কেন্দ েনর অন্যদোয দ্বদোরদো প্ভদোরব� অন্যনদর 
সনচ�ন�দো বডৃদ্ধ, সচল এবং সংগরঠ� েরদো

এক্িই সময় েখন তারা িুঝদত শুরু কদর 
যে পবরিত্ক ন আসদি না েবে যকিি 
মুক্ষ্দময় ক্ষবতগ্রস্ মানুষরা অন্যাদয়র 
মুদখামুশখ িয় - একইরকম অবভজ্তা 
রদয়দে এমন মানুষদের তাদের সচি 
করদত িদি এিং িৃিত্তর সলম্লিত শক্তি 
বতবর করা েরকার। সুতরাং পরিত্ক ী 
পেদক্ষপক্ি িদিা একক্ি যোি মূি েি 
যথদক যিবরদয় অন্যদের সচি করা 
এিং আরও যিশশ মানুষদক পবরিত্ক দনর 
সংগ্রাদম যোগ যেওয়ার জন্য িুবঝদয় রাবজ 
করাদনা। এক্ি যসই পে্কায় েখন প্ক্ক্রয়াক্ি 
একক্ি আদ্ািন হিসাদি উদঠ আসদত 
িদত শুরু কদর।

তাবমিনা়ুে মুসলিম মহিিা 
যেডাদরশন বতবরর ক্সধোন্তক্ি 
এর একক্ি স্পষ্ উোিরর হেি 
- আদ্ািদনর জন্য একক্ি 
শক্তিশািী সেস্যপে গদ়ে 
যতািার।

৬. কন�ৃনত্বর রভরতি রবসৃ্ত� েরদো

এই প্ক্ক্রয়াক্ি ক্িবকদয় রাখার জন্য, 
একজন একক যনতা – বতবন েতই 
ক্যাবরশম্যাক্িক যিান না যকন - েদথষ্ নন। 
শক্তিশািী, প্বতশ্রুবতিধে যনতৃত্ব বিবভন্ন 
স্তদর গদ়ে তুিদত িদি।

আদ্ািনক্ি এিাই কদরহেি, 
েখন বিবভন্ন ইউবনদি যিশশ সংখ্যক 
মহিিারা যনতৃদত্বর ভূবমকা বনদত শুরু 
করদিন, বিবভন্ন কাদজ যনতৃত্ব বেদত 
শুরু করদিন এিং অন্যদের কাদে 
আস্া ও সম্ান অজ্ক ন করদত শুরু 
করদিন।
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১১. �দোনদর পররডস্র�র এেসট ন�ুন রবত্লেের ত�রর েরদো

প্ায়শই এই পে্কাদয় এদস - বকেু প্াথবমক 
কম্কসূচীর পদর এিং যনবতিাচক 
প্বতক্ক্রয়ার পাশাপাশশ বকেু িাদভর 
অবভজ্তার পদর এিং ক্রমিধে্ক মান 
সেস্যপে যপদয় োওয়ার পর - 
আদ্ািনক্ি পবরহস্বত পুনপ্ি্কশ্লেষর শুরু 
কদর এিং যিাঝার যচষ্া কদর তা যকাথায় 
োঁহ়েদয় আদে। যে ক্ষমতার গবতশীিতাদক 
তাদের চ্যাদিঞ্জ ও পবরিত্ক ন করদত িদি 
যসিার সম্বদধে সে্যস্যরা গভীর ভাদি 
িুঝদত শুরু কদর।

শরীো এিং তার সিদনতৃিৃদ্র 
জন্য, এই গভীরতর বিশ্লেষরই একক্ি 
মহিিা মসবজে বনম্কার, প্যারালিগাি 
(আইন) প্শশক্ষর এিং মহিিাদের 
অবধকার োবি করার জন্য বিবভন্ন 
যজিায় েতির বতবর করার ক্সধোন্ত 
বনদত এিং িাইদরর যথদক সমথ্কন 
গদ়ে যতািার জন্য গরমাধ্যম ও 
প্শাসদনর মূি ি্যক্তিদের সদঙ্ যজাি 
বতবর করার ক্সধোন্ত বনদত সািাে্য 
কদরহেি।

১২. পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো আরও গভীর েরদো এবং ন�ুন কেৌশল 
এবং সক্রযদোেলদোনপর পররসর ডচডনি� েরদো

আদ্ািনক্ি এখন িৃহধের একক্ি নতুন 
পে্কাদয় প্দিশ কদর, তার পবরিত্ক দনর 
অ্যাদজন্া আরও গভীর কদর যতাদি এিং 
কাজকদম্কর নতুন যকৌশি বতবর কদর এিং 
কাদজর নতুন জায়গা ও কম্কী োরা েুতি 
িদিন তাদের খঁুদজ যির কদর।

মহিিা জামাত এক্ি কদরহেি 
েখন তারা স্ানীয়ভাদি এিং 
প্াদেশশকভাদি বনি্কাহচত 
প্বতবনবধদের সদঙ্ ও গরমাধ্যদমর 
সদঙ্ যোগাদোগ স্াপন কদর 
এিং উওদমন লিবভং আন্ার 
মুসলিম ি-এর মদতা আন্তজ্ক াবতক 
যনিওয়াদক্ক র সেস্য িদয় ওদঠ।

অন্যভাদি িিদি, পেদক্ষপ ৭ যথদক, 
চক্রক্ি আিার শুরু িয়।

৯. লদোভগুলল গ্রহর েরদো

প্বতক্ক্রয়াক্ির পাশাপাশশ, েবেও এমন 
বকেু সােি্য এিং িাভ রদয়দে যেগুলিও 
অজ্ক নও করা িয়।

মহিিাদের জামাত যকিি এিা 
যেদখবন যে তারা বনদজদের আরও 
ন্যায়সঙ্ত এিং সুষম সালিশী 
প্ক্ক্রয়া বতবর করদত পাদর, তদি 
শীঘ্রই, সম্প্রোদয়র অদনক সেস্যই 
এক্ি যেদখহেদিন এিং পুরুষ-
আবধপদত্যর জামাতদক উদপক্ষা কদর 
তাদের সমস্যার বিষয়গুলি বনদয় 
মহিিা জামাদতর কাদে আসদত শুরু 
কদরন।

১০. অংশগ্রহরনে রবসৃ্ত� েরদো ও পররচদোলন ব্যবস্দোনে পদ্ধর�র 
মনধ্য আনদো 

একক্ি আদ্ািদনর পবরিত্ক দনর জন্য 
প্াথবমক কম্কসূচীর পদর আদরকক্ি 
বজবনস ঘদি, অদনদকই োরা ভদয় আদগ 
এদত যোগ বেদত অবৈীকার কদরহেি, 
এখন এই আদ্ািদনর অংশ িদত ইছুেক 
িদয় ওদঠ।

এর সেস্যপে েখন িৃহধে পাদছে তখন 
একক্ি আদ্ািনদক আরও বনয়মতাবন্ত্রক 
অভ্যন্তরীর পবরচািন ি্যিস্া এিং 
ক্সধোন্ত গ্রিদরর ি্যিস্া বতবর করদত িদি, 
োদত এক্ি ক্ষমতা ও সুবিধাপ্াপ্তির যসই 
িায়ারাবক্ক /গ্শ্ররীবিন্যাস আিার বতবর না 
কদর, িৃিত্তর সামাবজক কাঠাদমায় োর 
বিরুদধে এক্ি ি়েদে।

মহিিা জামাদতর প্থম বেনগুলিদত, 
সচিয় এিং ঋর যগাষ্ীর অদনক 
সেস্য যোগ বেদত অবৈীকার 
কদরহেদিন, এই ভদয় যে এক্ি 
পুরুষদের জামাত িা িৃিত্তর 
সম্প্রোদয়র িাদত শীঘ্রই ভাো 
প়েদি। তারা েখন যেখদিন যে 
এক্ি ঘিদিা না তখন তারা এদত পূর্ক 
সেস্য হিসাদি যোগোন শুরু কদর।

যকৌশি ও অগ্রাবধকার বনদয় 
আদিাচনার জন্য বনয়বমত সভা 
ডাকার মাধ্যদম মহিিা জামাত এক্ি 
করদত যপদরহেি, োদত ক্সধোন্ত 
যনওয়ার যক্ষশ্ত্র তার সমস্ত সেদস্যর 
মতামত থাদক।
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সব আন্দোলননকই মক এই পদনক্ষপগুলল
অনসুরর করনত হনব?
প্বতক্ি আদ্ািন বৈতন্ত্র এিং প্দত্যদকর যিদ়ে ওঠার পন্াও বৈতন্ত্র। বকেু 
আদ্ািন প্থদম অভ্যন্তরীরভাদি কাজ শুরু করদত পাদর, িাইদরর যকানও 
ি্যক্তি িা িক্ষ্যদক েুতি করার আদগ – তারা বনদজদের কাদজর এিাকক্িদক 
শক্তিশািী ইউবনদি সংগবঠত কদর এিং বকেু শক্তিশািী অভ্যাস বতবর কদর ো 
যকানওভাদি সেস্যদের প্দয়াজন যমিাদত পাদর, এিং তাদের একসদঙ্ কাজ 
করদত শশখদত, একসদঙ্ ক্সধোন্ত বনদত এিং এদক অপদরর প্বত জিািবেহি 
করদত িাধ্য থাকদত সািাে্য কদর।

মহিিাদের জামাদতর যক্ষশ্ত্র, সচিয় ও ঋর যগাষ্ীগুলি হেি তাদের আদ্ািন 
কম্কসূচীর প্থম রূপ, মহিিাদের বনয়বমত একবত্রত করা, তাদের অথ্ক সচিয় 
করদত এিং ঋর গ্রিদর সিায়তা করা এিং তাদের সমস্যাগুলি বনদয় কথা িিার 
একিা জায়গা বতবর করা। একইভাদি, গৃিশ্রবমক ও যেৌনকম্কীদের আদ্ািন, 
আবেিাসী ও েলিত মহিিাদের আদ্ািন, শ্রবমক ইউবনয়ন, োত্র আদ্ািন, 
অন্যদের িা রাষ্ট্র্রীয় প্কল্প/নীবতগুলিদক চ্যাদিঞ্জ করার আদগ প্ায়শই বনদজদক 
সংগবঠত করার বেদক প্থদম মদনাবনদিশ কদর। এর মদধ্য অদনক আদ্ািন 
প্থদম বনদজদের সেস্যদের এিং চারপাদশর সম্প্রোদয়র মদনাভাি পবরিত্ক ন 
করার বেদক মদনাবনদিশ কদরহেি এিং তারপদর িৃিত্তর নীবত বনদয় প্শ্ন করার 
বেদক এশগদয়হেি।

এই মানহচত্রক্ি আমাদের ো যেয় তা িদিা প্দয়াজনীয় উপাোন ো প্কৃতপদক্ষ 
একক্ি আদ্ািনদক শক্তিশািী ও গভীর শশক়েেুতি কদর যতাদি। এক্ি 
যকিিমাত্র একক্ি আদ্ািদনর োত্রাপদথর উপর বভবত্ত কদর িিা নয়, বিদশ্র 
সিদচদয় শক্তিশািী এিং কাে্ককর আদ্ািনগুলির োত্রাপথ যেগুলি আমরা 
পদ়েহে তার বভবত্তদত িিা।
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আন্দোলনগুললর ঘমনষ্ঠতদোর মবভভন্ন স্তর রনয়নছ
আমরা েবে মহিিাদের জামাদতর গল্পক্ি বেদর যেশখ তদি আমরা যেখদত পাই 
যে এক্ি খুি ঘবনষ্ভাদি িাঁধা, েঢৃ় আদ্ািন, যসখাদন হেদিন এমন সেস্যরা 
োদের গ্প্ক্ষাপি, অিস্ান, সমস্যা এিং আগ্রিগুলি এক। জামাত েবেও যিশ 
কদয়কক্ি আন্তজ্ক াবতক মহিিাদের যনিওয়াদক্ক র অংশ, তদি এর কাদজর মূি 
যকন্দ্রবি্ু িি, সেস্যরা যেখাদন থাদকন যসখাদন তাদের জন্য িাস্তি পবরিত্ক ন 
আনা।

অন্যান্য আদ্ািন িৃিত্তর স্তদর কাজ কদর - উোিররবৈরূপ একক্ি জাতীয়, 
আচিলিক িা আন্তজ্ক াবতক স্তদর। সুতরাং েখন আমরা িলি িাংিাদেদশর, িা 
যনপাি, িা ভারদতর নারী আদ্ািন, িা যেৌনকম্কী িা পবরোয়ী শ্রবমক িা 
আবেিাসী মহিিাদের আন্তজ্ক াবতক আদ্ািন, তখন আমরা বিবভন্ন ধরদরর 
সেস্যপে, পবরিত্ক দনর বিসৃ্তত অ্যাদজন্া এিং বিবভন্ন যকৌশি এিং অংশগ্রিদরর 
ধরদনর কথা িিহে। এই পে্কাদয় আদ্ািনগুলি ‘আিগা/শশক্থি’ থাদক, েখন 
ি্যক্তি এিং সংগঠন উভয়ই সেস্য থাদক। তাদের সেস্যরা বিবভন্ন গ্প্ক্ষাপি এিং 
অিস্ান যথদক আদসন – এমন নয় যে প্দয়াজনীয়ভাদি বনয়বমত তাদের যেখা 
িয় – িয় ভাচু্ক য়ালি িা িাস্তদি – িা তাদের িক্ষ্যগুলি খঁুজদত বনয়বমত পেদক্ষপ 
যনন। ো তাদের একসদঙ্ যিঁদধ রাদখ তা িি এক ধরদনর সংিবতর অনুভূবত, 
নারী এিং অন্যান্য বনপীহ়েত লিঙ্ পবরহচবতর মানুষদের (যেমন সমকামী িা 
রূপান্তরকামী ি্যক্তির মদতা) প্ভাবিত কদর এমন বিবভন্ন চ্যাদিদঞ্জর একক্ি 
সমমদনাভািাপন্ন বিশ্লেষর এিং এই জ্ান যে েখন এমন সরকারী নীবত আসদি 
িা বনবে্ক ষ্ ঘিনা ঘিদি ো তাদের আেশ্কগুলি িঙ্ঘন কদর, তারা বকেু েশৃ্যমান 
উপাদয় একসদঙ্ কাজ করদি। এিাই ঘদিহেি েখন ২০১২ সাদির হডদসম্বদর 
নয়া বেশলেদত একক্ি িাদস একজন েুিতীদক ধষ্কর ও িত্যা করা িদয়হেি, এিং 
সারা ভারতিষ্ক জদু়ে মহিিাদের যগাষ্ী এিং েুি সংগঠন যমামিাবত বমহেি এিং 
পেোত্রা কদর প্বতিাে করদত যিবরদয় পদ়েহেি। ২০১৮ সাদি িাংিাদেদশও 
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কমশওয়দোক্ণ স ্ (জদোনলর বনুন)

রবসৃ্ত� অ্যদোনি্ডদো যদো তবডচত্র্যপরূ্ত ব্যসতিমদোনুে, সংগঠন 
ও আন্দোলনগুললনে এেদোরধে স্দোনন সংযতুি েনর, 
যদোরদো শুধমুদোত্র সময রবনশনেই এেসনঙ্গ েদোি েনর

আলগদো আন্দোলন

এেদোরধে েদোনির কক্ষত্র, স্দোন এবং সমস্যদো, রবসৃ্ত� 
অ্যদোনি্ডদো, রনরদ্ত ষ্ট সমস্যদো/লক্ষ্য রননয মদোনঝ মদোনঝ 
কদখদো েরদো ও এেসনঙ্গ েদোি েরদো

দঢৃ়ভদোনব সংগমঠত আন্দোলন

সরুনরদ্ত ষ্ট েদোনির কক্ষত্র, রনরদ্ত ষ্ট লক্ষ্য, অ্যদোনি্ডদো এবং 
স্দোনসহ, রনযরম� কদখদো েরদো ও েদোি েরদো

আন্দোলননর মবভভন্ন ঘনত্ব এরকম ঘদিহেি েখন যেৌন িয়রাবন ও হিংসার প্বতিাদে িাজার িাজার মহিিা 
ঢাকার রাস্তায় জদ়ো িদয়হেদিন।

আন্তজ্ক াবতক িা বিদশ্র স্তদর, আদ্ািনগুলি আদরা আিগা/শশক্থি িদয় োয়, 
ি্যক্তি, সংস্া এমনকী অন্যান্য আদ্ািন এিং যনিওয়াক্ক  যেখাদন অংশগ্রির 
করদত থাদক, অদনক বিসৃ্তত পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া এিং খুিই বভন্ন ধরদরর 
পবরিত্ক ন যকৌশি থাদক, তদি আিারও, তারা একসদঙ্ িাঁধা থাদক এক ধরদনর 
সমমদনাভািাপন্ন অঙ্ীকার এিং িক্ষ্য সমক্ষ্র দ্ারা এিং মাদঝ মদধ্য যনওয়া 
যেৌথ কম্কসূচীর মাধ্যদম। ওয়ান বিলিয়ন রাইক্সং এর খুি ভাদিা উোিরর – 
এক্ি নারী ও যমদয়দের প্বত হিংসা িধে করার একক্ি বিশ্ি্যাপী আদ্ািন। 
প্বতিের, বিদশ্র প্বতক্ি যকাদর, ১৪ যেব্রুয়ারীর সতিািক্িদত, আদ্ািনদক 
সমথ্কনকারী যগাষ্ী এিং ি্যক্তিরা প্চুর সংখ্যায় উপহস্ত িদয় বনদজদের েশৃ্যমান 
কদর যতাদি(যেমন রাস্তায় গর নাদচর মাধ্যদম) এক ধরদনর প্ভাি বতবর করদত। 
এই হচত্রক্ি হচবত্রত কদর আদ্ািদনর বিবভন্ন 'আঁিসাঁি' িা 'শশক্থিতা' স্তর, এিং 
এও যে, এর মাদঝ ঘবনষ্তা িা শশক্থিতার িহু স্তর ও মাত্রা থাকদত পাদর।

এই ‘আিগা’ আদ্ািনগুলিদক যকানও যকানও সময় ‘যমশওয়াক্ক ’ িদি - এর 
অথ্ক তারা আদ্ািন কম্কসূচীর আিগা জাি ো সমদয় সমদয় একসদঙ্ কাজ 
কদর বকন্তু পবরিত্ক দনর একক্ি বিসৃ্তত অ্যাদজন্া ভাগ কদর যনয় যেমন মহিিাদের 
অবধকার রক্ষা করা িা লিঙ্সাম্যদক এশগদয় বনদয় োওয়া। পবরদিশ আদ্ািন, 
শ্রম আদ্ািন, অথ্কননবতক ন্যায়বিচাদরর আদ্ািন, মানিাবধকার আদ্ািন, 
এগুদিা সিই বিশ্ি্যাপী ‘যমশওয়াক্ক ’-এর একই ধরদনর উোিরর, যেগুলির 
অংশ িি ি্যক্তি, সংগঠন, আদ্ািন, শ্রবমক ইউবনয়ন, কেিার ও গদিষক এিং 
বিবভন্ন যনিওয়াক্ক  এিং সবমবতগুলি।
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88 89৬ অনলদোইন এবং 
অনগ্রদোউ্ড (বদোস্তনবর 
মদোসটন�) আন্দোলননর 
মদোঝখদোননর সীমদোনদো 
পনুরদোপরুর ঝদোপসদো 
হনয কগনছ।অনলদোইন আন্দোলন

েীভদোনব আলদোদদো?
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ভদোচু্ণ য়দোল আন্দোলনগুলল কীভদোনব আলদোদদো?
এক্ি একক্ি গুরুত্বপূর্ক প্শ্ন, কারর আমরা যেসিুক এিং িুইিাদরর মদতা ভাচু্ক য়াি 
প্্যািেদম্কর মাধ্যদম অনিাইদন প্চুর পবরমাদর আদ্ািদনর গদ়ে উঠদত যেশখ। 
েখন আমরা এগুলি বিশ্লেষর কবর, আমরা যেখদত পাই যে অদনক অনিাইন 
আদ্ািন খুিই এক ধরদনর একক্ি পথ অনুসরর কদর: একজন ি্যক্তি িা যগাষ্ী 
যকানও একক্ি বিষয় িা সমস্যা িা অবিচার হচহনিত কদর ো তাদের বিশ্াস িধে 
িা পবরিত্ক ন করদত িদি এিং যস/তারা এই বিষদয় একক্ি অনিাইন প্চার 
শুরু করার ক্সধোন্ত যনয়। তারা প্ায়শই একক্ি যেসিুক পৃষ্া বতবর কদর িা 
একক্ি জনলপ্য় বগদস্পদস একক্ি বগ যিদখ িা এই বিষদয় সদচতনতা িা়োদত 
এিং একই রকম ভাদি এমন অন্যদের কাে যথদক সমথ্কন সংগ্রি করার জন্য 
একক্ি িুইিার প্চার শুরু কদর। তারা বিষয়ক্িদক যকন্দ্র কদর শত শত, এমনবক 
িাজার িাজার অন্যান্য মানুষদক একবত্রত কদর এিং এই প্ক্ক্রয়াক্ির মাধ্যদম 
তাদের বিশ্লেষর এিং পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া প্সাবরত ও গভীর িদত পাদর। 
শীঘ্রই, তারা একসদঙ্ বকেু পেদক্ষপ যনওয়ার ক্সধোন্ত যনয় - িয় অনিাইদন, িা 
িাস্তদির জবমদত িা উভয়ই। তারা কাজ কদর, এিং একবেদক তারা যনবতিাচক 
প্বতক্ক্রয়ার সমু্খীন িয় কদর িা যেখায় (যেমন সাইিার িয়রাবন, গ্ট্ালিং, 
অনিাইন যিনস্া, িা তাদের ওদয়িসাইি িা যেসিুক যপজ হ্যাবকং িা রেীজ 
করা); তদি তাদের বকেু িাদভর অবভজ্তাও িয় – আরও যিশশ সমথ্ককরা তাদের 
পদক্ষ যোগ যেয়, িা প্চার কম্কসূচীক্ি রাজনীবতবিে, সরকারী সংস্া িা যকানও 
সংস্ার প্ধাদনর মদতা গুরুত্বপূর্ক ি্যক্তিদের কাদে যপৌেঁায়।

আসুন সাম্প্রবতক সমদয়র অন্যতম বিখ্যাত অনিাইন আদ্ািদনর গল্প শুবন: 
#বমিু আদ্ািন!
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#বমিু আদ্ািন িদিা যেৌন িয়রাবন, 'যসসেিরশন' (বকেু উপকাদরর 
বিবনমদয় যেৌনতা োবি করা) এিং যেৌন হিংসার বিরূদধে প্বতিাে, বিদশষত 
েবরদ্র ও বিষম্যমূিক/বনপীহ়েত জাবত এিং সম্প্রোদয়র নারী ও যমদয়দের। 
"বম িু" শব্দিধেক্ি প্াথবমকভাদি যেৌন িয়রাবনর সাভ্ক াইভার ও আদ্ািনকম্কী 
আদমবরকার তারানা িাক্ক  ি্যিিার কদরহেদিন, বেবন ২০০৬ সাদি যসাশ্যাি 
বমহডয়া মাধ্যম মাই যস্পদস একক্ি যপাটি বেদয় এই আদ্ািন শুরু কদরহেদিন। 
িাক্ক  তার যেৌন িয়রাবনর ঘিনা ও হিংসার অবভজ্তাদক জনসমু্দখ প্কাশ 
করার ক্সধোন্ত বনদয়হেদিন এিং অনুরূপ অবভজ্তা রদয়দে এমন অন্যান্য 
মহিিাদকও প্কাদশ্য বনদজদের কথা িিার ডাক বেদয়হেদিন – এিা িিার 
জন্য যে এরকম আমার সাদথও (বম িু) ঘদিদে!- এদক অপরদক সমথ্কন করদত, 
তাদের যিনস্াকারীদের চ্যাদিঞ্জ করদত, ন্যায়বিচাদরর োবি করদত এিং এই 
অভ্যাসগুলি বিদশষত ক্ষমতাশািী পদে থাকা পুরুষদের দ্ারা ো ঘদি, যশষ 
করদত। 

২০১৭-র অদক্টািদর, যসাশ্যাি বমহডয়ায় হ্যাশি্যাগ হিসাদি আদ্ািনক্ি ভাইরাি 
িদয় েহ়েদয় প়েদত শুরু কদর, েখন িলিউদডর সুপবরহচত অবভদনত্রীরা চিবচ্চত্র 
প্দোজকদের নাম বনদত শুরু কদরন োরা তাদের যেৌন যশাষন কদরদেন, 
এিং অবভদনত্রীদের মদধ্য একজন সমস্ত মহিিাদের োদের যকানও ধরদরর 
যেৌন বনে্কাতদনর অবভজ্তা িদয়হেি তাদের িদিন তাদের যসাশ্যাি বমহডয়া 
গ্প্াোইদি তাদের যটিিাস হিসাদি #বমিু লিখদত। বিদশ্র িক্ষ িক্ষ মহিিা 
পৃক্থিীর সি প্াদন্ত এক্ি করার েদি, সমস্যার ি্যপ্তি এিং এই িাস্তিক্ি যে এক্ি 
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যেদশর সীমানা, সংকৃেবত , গ্শ্রক্র, ির্ক, জাবতসত্তা এিং যেদৌন পে্ সি োহ়েদয় 
েহ়েদয় পদ়েদে তা স্পষ্ িদয় ওদঠ। আদ্ািনক্ি বিবভন্ন জায়গায় এিং ভাষায় 
বিবভন্ন নাম বনদয়হেি বকন্তু দ্রুত েহ়েদয় পদ়েহেি । #বমিু আদ্ািদনর মূি িক্ষ্য 
িি যেদৌন বনে্কাতন এিং হিংসার মদতা বিষদয় নীরিতা ভাো, আক্রাদন্তর যক্ষশ্ত্র 
যে েঁৎমাুগ্ক এিং িজ্জ্ত কদর রাখা কাজ কদর তা িধে করা এিং এই অপরাধ 
োরা কদর তাদের নাম-পবরচয় প্কাশ করা এিং তাদের িজ্জ্ত করা, বমহডয়ার 
মাধ্যদম এই অপরাধগুলির বেদক েক্ষৃ্ আকষ্কর করা ও রাষ্ট্রদক পেদক্ষপ বনদত 
চ্যাদিঞ্জ করা। তদি যেমন এর প্বতষ্াতা-যনত্রী িাক্ক  যজার বেদয় িদিন যে এই 
আদ্ািদনর যকৌশিগুলির পবরকল্পনা এমনভাদি করা িদয়দে ো মহিিাদের 
ক্ষমতায়ন করদি সিানুভূবত, বনরাপে পবরসর, বৈর, পেদক্ষপ যনওয়ার সম্পদের 
সংস্ান এিং সংখ্যার বেক যথদক শক্তিিৃহধের মাধ্যদম। এক্ি বিদশষত বনপীহ়েত 
ও প্াক্ন্তক সামাবজক যগাষ্ীর তরুরী এিং েুি্কি/ঝঁুবকপূর্ক অিস্ায় থাকা 
মহিিাদের জন্য শক্তিশািী আদ্ািদনর পবরসর িদয় োঁহ়েদয়দে,। গরমাধ্যদম 
ি্যাপক প্চার এিং যেদৌন িয়রাবনর আদিাচনার েদি যিশ কদয়ক জন িাই-
গ্প্াোইি পুরুদষর বিরুদধে আইনী বিচার িয়- োদের মদধ্য সিদচদয় কু খ্যাত 
যে তাদক আদমবরকান আোিত যোষী সাি্যস্ত কদরদে এিং কারািাদসর শাক্স্ত 
বেদয়দে - তদি সমাদিাচনা এ িং যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়াও িদয়দে। োরা এই 
আদ্ািদন যোগ বেদয়হেদিন তাদের অদনকদক অনিাইদন িয়রাবন করা 
িদয়দে এিং তারা িাস্তদি জীিদনও হুমবকও যপদয়দেন। সমদয়র সদঙ্ #বমিু 
আদ্ািদনর অ্যাদজন্া প্সাবরত ও গভীর িদয়দে এিং এ ক্ি এখন িদয় উদঠদে 
শুধু নারীদের ন্যাদয়র জন্য আদ্ািন নয়, প্াক্ন্তক সম্প্রোয়গুলির সমস্ত 
প্াক্ন্তক মানুষদের জন্য।

#মমিু আন্দোলন (#METOO MOVEMENT)
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অনলদোইন/ভদোচু্ত যদোল আন্দোলনন েনযেসট গুরুত্বপরূ্ত পদোর্তে্য রনযনছ যদো 
উনলেখনযদোগ্য:

নতুন আনলদোচনদো বতমর করদোর জন্ বদো মবদ্মদোন 
আনলদোচনদোনক চ্দোনলঞ্জ জদোনদোননদোর জন্ একক্ি পমরসর: 
এর অথ্ক িি, বনবে্ক ষ্ বকেু ধাররা, সামাবজক রীবত-নীবত, এিং 
বিবভন্ন বিষয় বিশ্লেষদরর পন্া। হডবজিাি পবরসরগুলি গুরুত্বপূর্ক 
স্াদন পবররত িদয়দে যেখাদন মহিিারা প্ভাি বিস্তারকারী আেশ্ক 
এিং হচন্তার পন্াগুলিদক চ্যাদিঞ্জ জানাদনা এিং নতুন ধাররা ও 
েকৃ্ষ্ভবঙ্ গদ়ে যতািাদক যিদে বনদয়দে। তারা এমন একক্ি পবরসর 
এিং বৈর বেদয়দে যসই মানুষদের োদের িয়দতা বনদজদের প্সদঙ্ 
চুপ কবরদয় যেওয়া িদয়হেি িা েঁুৎমাদগ্কর মদধ্য রাখা িদয়হেি 
যেমন এিবজবিক্িবকউআই মানুষ, যেৌনকম্কী িা প্বতিধেী মানুষ।

প্রচললত সীমদোনদো জনু়ে সংনযদোগ এবং সংহভত বতমর করদো: 
অনিাইন আদ্ািনগুলি এমনভাদি মানুষদক এদক অপদরর সাদথ 
সংদোগ স্াপন করদত সক্ষম কদরদে ো হডবজিাি েুদগর আদগ 
সম্ভি হেি না। এক্ি আদ্ািনগুলির মদধ্য এিং আদ্ািনগুলি 
জদু়ে নতুন ধরদনর যোগাদোগ স্াপন কদরদে। এক্ি সংিবত, 
সলম্লিত শক্তি এিং প্বতদরাদধর সমূ্পর্ক নতুন একক্ি রূপ বতবর 
কদরদে এিং বিবভন্ন ধরদনর ভূবমকা পািন করদত পাদরন এমন 
ি্যক্তিদের একবত্রত করার সম্ভািনা বতবর কদরদে োদের িয়দতা 
কখদনা এদক অপদরর সদঙ্ যোগাদোগ স্াপন িদতা না।
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‘সদস্পদ’ এবং ‘অংশগ্হর’ সম্পনক্ণ  মবভভন্ন িদোররদো: 
ভাচু্ক য়াি আদ্ািদনর মদধ্য েুতি িওয়ার ধরনগুলি খুি 
আিাোভাদি কাজ কদর। তারা মহিিা জামাদতর উোিরদরর 
মদতা িদত পাদর না। খুি কম ভাচু্ক য়াি আদ্ািদনর আনুষ্াবনক 
সেস্যপে েরকার িয় িা তারা তা চাইদত পাদর যেভাদি তাবমিনা়ুে 
মুসলিম উওদমসি যেডাদরশন যপদরহেি। সাধাররত ভাচু্ক য়াি 
আদ্ািদনর প্কৃবত আরও তরি, আরও যখািাদমিা িয়, যেখাদন 
নতুন অংশগ্রিরকারীরা প্দিশ কদর, পুদরাদনারা যিবরদয় োয়, 
েবেও তাদের সি্কো একক্ি মূি যনতৃত্ব এিং সেস্যপে হস্র থাদক।

সংগমঠত হওয়দোর ও আন্দোলন গঠননর নতুন উপদোয়: 
ভাচু্ক য়াি আদ্ািদনর প্াথবমক একবত্রত করার যকৌশিগুলি 
যিশ বৈতন্ত্র এিং সৃজনশীি। উোিররবৈরূপ, অহডও-বভসু্যয়াি 
যোগাদোগ পধেবত সদচতনতা িা়োদত এিং মানুষদক জদ়ো করদত 
গুরুত্বপূর্ক ভূবমকা পািন কদর: যমমস, বজআইএে, গান, েবি এিং 
বভহডও, ি্যক্তিগত প্শংসাপত্র ইত্যাবে, এগুলির এক ধরদনর বনজবৈ 
শক্তিশািী প্ভাি আদে। এগুলি বনবে্ক ষ্ভাদি ও বিদশষত তরুরদের 
কাদে কাে্ককর এিং তাদের কাদে এগুলির এক ধরদনর আদিেন 
আদে, োরা আদ্ািন গ়োর প্ক্ক্রয়াগুলিদত সংখ্যাগবরষ্ অংশ 
িদয় োয়।
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  ইন্টদোরননি আন্দোলন গন়ে কতদোলদোর একক্ি 
শক্তিশদোলী স্থদোন হনয় দদোভঁ়েনয়নছ, মবনশষত কসইসব মদোনষু 
এবং মবষয়গুললর জন্ যদো একসময় অদশৃ্ ভছল এবং 
যদোনদর/কযগুললনক চুপ কমরনয় রদোখদো হত এবং মবভভন্ন 
িরননর সীমদোনদো জনু়ে সংনযদোগ স্থদোপননর জন্।“

তদি বৈীকৃবত যেওয়ার বিষয়গুলির মদধ্য সিদচদয় গুরুত্বপূর্ক ি'ি 
'অনিাইন'এিং 'অন-গ্রাউন্' আদ্ািদনর মদধ্য সীমাদরখাক্ি সমূ্পর্ক অস্পষ্ 
িদয় যগদে। কদয়কক্ি আদ্ািন পুদরাপুবর ভাচু্ক য়াি রদয় যগদে - কারর তারা 
সাধাররত আসি সমদয় ঘদি, অন-ে্য-গ্রাউন্ (িাস্তদির জবমদত চিা) কম্কসূচী 
যকানও যকানও যক্ষশ্ত্র। সময় িা অন্য যকানও স্াদন অন-গ্রাউন্ ক্ক্রয়ায়। 
উোিররবৈরূপ, #বমিুআদ্ািন-এর েদি বিশ্জদু়ে আোিদত শত শত 
িয়রানী ও ধষ্কদরর অবভদোগ োদয়র করা িদয়দে, সাভ্ক াইভার-রা সরকারী 
পেদক্ষপ এিং জনসমথ্কদনর োবিদত বমহেি ও বিদক্ষাভ কদরদেন, অপরাধীদের 
তালিকা ভাইরাি িওয়ার পাশাপাশশ তাদের বনদয়াগ প্বতষ্ান/সংস্া/সরকারী 
বিভাগগুলির কাদে আনুষ্াবনকভাদি অবভদোগও করা িদয়দে। হিংসাবিদরাধী 
আদ্ািনগুলি খুিই সৃজনশীি বকেু যকৌশি ি্যিিার কদরদে যেমন 
জনসাধারদরর সদচতনতা িৃহধে োদত পাদশই োঁ়োদনা পথচারী (িাইটি্যাডার) 
োরা িয়রাবনর সাক্ষী থাদকন তাদের িস্তদক্ষপ িা়োদনা োয় এিং সি িয়দসর 
মহিিাদেরও পাক্ক  িা যরদস্তাঁরার মদতা জন পবরসর 'েখি করদত পারা' এিং 
'অিাদধ ঘুদর যি়োদনা' োদত এই জায়গাগুলিদত যকানও ভয় িা যিনস্া ো়োই 
উপহস্ত থাকদত পারার তাদের অবধকাদরর োবি প্েশ্কন করদত পাদরন। এই 
যকৌশিক্ির একক্ি চমৎকার উোিরর িি:
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গদোল্ণস অ্দোি িদোবদোস:  
সদোমদোমজক মননদোভদোব পমরবত্ণ ন

গাি্কস অ্যাি ধািাস পাবকস্তাদনর েুিতীদের একক্ি আদ্ািন োর িক্ষ্য 
জন পবরসদর মহিিাদের উপহস্বত বনদয় যে েঁুৎমাগ্ক তাদক চ্যাদিঞ্জ করা, 

যেমন, রাস্তার ধাদরর খািাদরর যোকান (ধািা) ো সাধাররত পুরুষপ্ধান। 
২০১৫ সাদি একজন েুিতী এই আদ্ািনক্ি শুরু কদরহেদিন, বেবন এরকম 
জায়গাগুলিদত বনদজর খাওয়ার েবি যসাশ্যাি বমহডয়ায় যপাটি কদরহেদিন 

এিং অন্যান্য মহিিাগুলিও #girlsatdhabas হ্যাশি্যাগ ি্যিিার কদর 
একই কাজ করদত উৎসাহিত কদরহেদিন। েবিগুলি ভাইরাি িদয়হেি এিং 
অেিাইদন সংগবঠত জমাদয়ত ও অন্যান্য উদে্যাগ পে্কন্ত যপৌদঁেহেি, রাস্তায় 

ক্ক্রদকি যখিা, িাদিার এিং ইসিামািাদে িাইক র ্োলি, যেখাদন েুিতী 
যমদয়রা প্তীকীভাদি জন পবরসরগুলি েখি কদরহেদিন। 

২০১৮ সাদির মাচ্ক  মাদস, আন্তজ্ক াবতক নারী বেিস উপিদক্ষ গাি্কস অ্যাি ধািাস 
একক্ি 'অউরাত মাচ্ক ' (উইদমনস মাচ্ক )-এর আদয়াজন কদর। এই আদ্ািনক্ি 
রক্ষরশীি মানুষদের কা্ে যথদক অনিাইদন প্চুর যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়ার 
সমু্খীন িদয়দে োরা মদন কদর এক্ি প্চলিত মূি্যদিাদধর পবরপন্ী। তারা 
বিশ্াস কদর 'ভাি যমদয়দের' িাহ়েদত থাকা উহচত!
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98 99৭ কসই সব আন্দোলনগুললর 
েী হয যদোরদো রনরদ্ত ষ্ট সময 
অন্তর, এেটু লপছু হনট  
দদঁো়েদোয নদো �দোনদর অগ্রগর� 
এবং �দোনদর গর�রবরধ 
সমদোনলদোচনদোর দসষ্টনেদোর 
 করনে মূল্যদোযননর িন্য?

আমরদো
আন্দোলনগুললর
মূল্যদোযন েীভদোনব

েরব?
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আন্দোলনগুললনক ও আন্দোলন 
গন়ে কতদোলদোর কদোনজর মলূ্দোয়ন
আমরা কীভাদি আদ্ািন গ়োর কাদজর মূি্যায়ন করি? যেদিতু আদ্ািন 
গদ়ে যতািা অন্যান্য লিঙ্ সমতার কাদজর তুিনায় খুিই আিাো – আমাদের 
একিা বভন্ন পন্া প্দয়াজন। েম্তসচূীগুললর উপর আদিাকপাত কদর আমরা 
আদ্ািন গদ়ে যতািার প্ক্ক্রয়ায় যকাথায় রদয়হে তা িুঝদত পারদিা না - আমরা 
কতিা অগ্রগবত কদরহে তা মূি্যায়দনর জন্য আমাদের স্পষ্/বনবে্ক ষ্ পদনক্ষপ 
এিং প্সক্রযদোগুলল যেখদত িদি। আমাদের বিবভন্ন উপায় েরকার আদ্ািন 
গদ়ে যতািার প্ক্ক্রয়া, আমাদের বনদজদের ক্ষমতা ও আদ্ািন গদ়ে যতািার 
কাদজ অগ্রগবত, এিং আদ্ািনক্ির উন্নয়দনর িৃহধে, ক্ষমতা ও তা কতিা পবররত 
তার প্কৃত পে্কায় িুদঝ মূি্যায়ন করার জন্য। সুতরাং েখন আমরা আদ্ািন 
গদ়ে তুিহে, িা তাদত অংশগ্রির করহে িা যনতৃত্ব বেবছে, তখন যকানও যকানও 
সমদয় একিু যথদম োঁ়োদনা এিং আমরা যকাথায় রদয়হে ও কতিা যপৌদঁেহে তা 
বিশ্লেষর করা গুরুত্বপূর্ক।

আন্দোলননর প্সনঙ্গ আমদোনদর দুসট রনরদ্ত ষ্ট রদে মূল্যদোযন েরন� হনব কযমন,
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আন্দোলন গন়ে ক�দোলদোর 
প্সক্রযদো - আমরদো প্র�সট 

পদনক্ষপ এবং ধদোনপ 
েীভদোনব অগ্রগর� েরডছ?

আমরদো কয আন্দোলনসট 
গন়ে �ুলন� সহদোয�দো েরডছ 
�দোর স্তর, �দো ে�টদো পররর� 

এবং �দোর ক্ষম�দো – অন্যভদোনব 
বলনল, প্সক্রযদোসট েী ধরনরর 

আন্দোলন ত�রর েনরনছ?
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বিবভন্ন গ্রেমওয়াক্ক  এিং পন্া রদয়দে আমাদের এই কাজক্ি করদত সািাে্য 
করার জন্য। আমরা কদয়কক্ি যপশ করহে ো উভয় বেদকর মূি্যায়ন করার জন্য 
সিায়ক িদি:

আন্দোলন গ়েদোর প্সক্রযদোসটর মূল্যদোযন: আদ্ািন গ়োর বিবভন্ন 
'ধাপগুলি' ি্যিিার করুন (এই প্াইমাদর পূদি্ক ৭৬ পৃষ্ায় িক্র্কত) 
এিং যকান ধাপগুলি সম্পন্ন িদয়দে, িা এহ়েদয় োওয়া িদয়দে, িা 
পুনরায় শুরু করদত িদি তা মূি্যায়ন করুন। এই বিভাদগ, আমরা 
পেদক্ষপগুলিদক প্শ্নদত রূপান্তর করার একক্ি উপায় যপশ করহে 
ো আমরা আদ্ািন গ়োর কাদজ যকাথায় আহে যসিা মূি্যায়ন 
করদত আমাদের সিায়তা কদর।

আন্দোলননর কবন়ে ওঠদোর রবরভন্ন স্তর বুঝন� পদোরদো এবং 
আন্দোলনসট ে�টদো পররর� হনযনছ �দোর পয্তদোয কবদোঝদো, 
এক্ি মূি্যায়ন করার জন্য যে আমাদের আদ্ািন যকান 
পে্কাদয় রদয়দে এিং এক্িদক পরিত্ক ী স্তদর বনদয় োওয়ার কী 
প্দয়াজন। আমাদের অগ্রগবত অনুমান করদত আমরা যজএসএস 
উই রাইজ মুভদমন্ট বিব্ডং িুিবকি-ও ি্যিিার করদত পাবর।
https://werise-toolkit.org/en/toolkit

আন্দোলননর স্তর এবং শসতি মূল্যদোযন: গ্্ািাি োন্ ের উইদমন 
দ্ারা বতবর করা ে্য মুভদমন্ট বিব্ডং ক্যাপাক্সক্ি অ্যাদসসদমন্ট িুি, 
ো এই প্াইমাদরর অদনকগুলি ধাররার ওপর বভবত্ত করা িদিও 
এই প্াইমাদরর অদনক ধাররাদকই আিার প্সাবরতও কদর, যসক্ি 
পাওয়া োদি এই লিঙ্-এ-https://www.globalfundforwomen.org/

mcat/#download-tool,এিং েুক্ি মূি বিভাগ এখাদন যেওয়া িি।
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আন্দোলন গন়ে কতদোলদো

পয্ণদোয় ১

আন্দোলন গ়েদোর প্রক্ক্রয়দোক্ি মলূ্দোয়ন করদো: 
আন্দোলন কগদো়েদোর মবভভন্ন 'িদোপগুনলদো' 

 ব্বহদোর করুন

ন্যদোযরবচদোনরর 
কবদোধ অনুপ্দোসর�, 

সংেল্পবদ্ধ কন�ৃত্ব

পররব�্ত ননর িন্য 
প্দোররমে অ্যদোনি্ডদো 
ত�রর েরদো

পররসর ত�রর েনর 
অরবচদোর সন্বনন্ধ 
আনলদোচনদো েরদো

কন�ৃনত্বর রভরতি 
রবসৃ্ত� েরদোঅ্যদোনি্ডদোনে কেন্দ েনর অন্যদোয দ্বদোরদো 

প্ভদোরব� অন্যনদর সনচ�ন�দো বডৃদ্ধ, 
�দোনদর সচল এবং সংগরঠ� েরদো

পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো আরও 
গভীর েরদো এবং ন�ুন কেৌশল এবং 
সক্রযদোেলদোনপর পররসর ডচডনি� েরদো

পররডস্র�র এেসট ন�ুন 
রবত্লেের ত�রর েরদো

অংশগ্রহরনে রবসৃ্ত� েরদো 
ও পররচদোলন ব্যবস্দোনে 
পদ্ধর�র মনধ্য আনদো

পররব�্ত ননর িন্য কেৌশল 
ও েদোনির পদ্ধর�গুলল 
ডচডনি� ও প্নযদোগ েরদো

দশৃ্যমদোন�দো ও কনর�বদোচে 
প্র�সক্রযদো

লদোভগুলল গ্রহর েরদো

৫. ৬.
৯.
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আদ্ািন গ়োর প্ক্ক্রয়াক্ি মূি্যায়ন করার জন্য এক্ি একক্ি সিজ উপায়, 
আদ্ািদনর শক্তি িা আদ্ািনক্ি কতিা পবররত িদয়ে তা নয়। ‘ধাপগুলির’ 
নকশাক্ি ি্যিিার করুন এিং আপবন আদ্ািন গ়োর যকান পে্কাদয় যপৌদঁেদেন 
এিং এই সমস্ত ধাপগুলি একিার যশষ কদর আপবন কতগুলি চক্র যপবরদয়দেন 
তা আদিাচনা করুন। আপবন আদ্ািন গদ়ে যতািার গদ়ে যতািার প্থম 
পে্কাদয় যকাথায় আদেন তা মূি্যায়ন করার জন্য, এই নকশাক্ি ি্যিিার করুন 
এিং যকান পেদক্ষপগুলি আপবন সম্পন্ন কদরদেন, যকান সমস্যাগুলির মুদখামুশখ 
িদয়দেন, িা যকাথায় আিদক শগদয়দেন এিং আদ্ািনদক পরিত্ক ী ধাদপ যেদত 
কী সািাে্য করদত পাদর তা অনুসরর করুন। এক্ি করার জন্য, আপনাদক প্বতক্ি 
পেদক্ষপদক এক িা একাবধক প্দশ্ন রূপান্তর করদত িদি - প্বতক্ি পেদক্ষপদক 
কীভাদি প্দশ্ন পবররত করা োয় যস সম্পদক্ক  এখাদন কদয়কক্ি উোিরর যেওয়া 
িি ো আপনাদক আপনার আদ্ািন গদ়ে যতািার প্ক্ক্রয়াক্ি মূি্যায়ন করদত 
সিায়তা করদি:

আন্দোলন গ়েদোর প্রক্ক্রয়দোয়
সম্পরূ্ণ হওয়দো পদনক্ষপগুনলদো অনসুরর করদো

ধদোপ ১ হন� পদোনর: অন্যদোয দ্বদোরদো ক্ষর�গ্রস্তনদর মনধ্য ে�িন আসনল এসটনে 
অন্যদোয ডহসদোনব শনদোতি েনর? কে অন্যদোয রননয েরদো বলন� শুরু েনরনছ?

ধদোপ ২ হন� পদোনর: এমন রেছু মদোনুেও রে আনছন – ক্ষর�গ্রস্তনদর মনধ্য 
করনে বদো যদোরদো ক্ষর�গ্রস্তনদর রননয েদোি েরনছন �দোনদর মনধ্য – যদোরদো এই 
রবেযসটনে রঘনর অন্যনদর এেরত্র� েরদোর িন্য দঢৃ়�দো এবং আনবনগর সনঙ্গ 
অনুভব েনরন?

ধদোপ ৩ হন� পদোনর: সমস্যদোসট দ্বদোরদো ক্ষর�গ্রস্তনদর িন্য রনযরম� কদখদো েরদো 
এবং �দো রননয েরদো বলদোর িন্য রে কেদোনও পররসর ত�রর েরদো হনযনছ? এই 
পররসরসট রে এেরত্র� হওযদো ও আনলদোচনদোর িন্য সেনলর িন্য সগুম্য, 
রনরদোপদ, এবং কসই সবদোইনে রে অন্তভু্ত তি েনর যদোরদো রবেযসট রননয ডচসন্ত�?

ধদোপ ৪ হন� পদোনর: আন্দোলননর েদোিেম্তগুলল কেদোন্  ইর�বদোচে েলদোেল 
ত�রর েনরনছ? আন্দোলননর সদস্যরদো েীভদোনব এগুলল করনে উপেৃ� হনযনছ 
বদো �দোরদো কেদোন্  ইর�বদোচে পররব�্ত নগুললর অরভজ্ঞ�দো �দোনদর হনযনছ?
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আন্দোলননর গ়েদোর প্রম পয্তদোনযর পনুরদো েদোিসট যখন কশে হনয যদোয, এবং 
আন্দোলনসট স্পষ্ট� ও দশৃ্য� ন্যদোনযর পনক্ষ ভূরমেদো গ্রহরেদোরী ডহসদোনব উনঠ 
আনস, �খন এই পরব�্ত ী ধদোপগুলল ব্যবহদোর েরুন আন্দোলননর যদোত্রদোপনরর 
পরব�্ত ী পয্তদোযসট অনুসরর েরদোর িন্য, এটদো কদখদোর িন্য কয আন্দোলনসট 
কবন়ে উঠনছ নদো রে পূব্তব�্ত ী পয্তদোনযর এেই স্তনর স্রবর হনয প়েনছ। আবদোরও, 
প্র�সট পদনক্ষপনে প্ননে রূপদোন্তরর� েরুন:
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সদস্যপদ/অংশগ্রহর/
আন্দোলননর স্দোনগুলল 
রবসৃ্ত� েরদো সদস্য ও কন�দোনদর িন্য স্�ন্ত্র 

এবং সলমিলল� সরুক্ষদো ব্যবস্দো 
ত�রর/কিদোরদদোর েরদো

এেই লক্ষ্য রনযনছ এমন 
অন্যদোন্য আন্দোলন/
কগদোষ্ীর সদোনর কিদোট বদঁোধদো

আনরদো কবশশ লদোভ 
আত্মস্ েরদো

পররব�্ত ননর িন্য ভরবে্যন�র 
েদোিেম্ত/েদোিেম্তগুলল

ন�ুন ধরনরর কনর�বদোচে প্র�সক্রযদোর 
সমিখুীন হওযদো ও কমদোেদোরবলদো েরদো

ন�ুন কেৌশল এবং পররডস্র�র এেদোরধে 
স্তর রবত্লেের েরদো, পররব�্ত ননর 
অ্যদোনি্ডদোনে আরও গভীর/�ীক্ষ্ণ েরদো

পররব�্ত ননর অ্যদোনি্ডদো আরও 
গভীর েরদো এবং ন�ুন কেৌশল এবং 
সক্রযদোেলদোনপর পররসর ডচডনি� েরদো

কন�ৃনত্বর এেদোরধে 
স্তর ত�রর েরুন

আন্দোলন গন়ে কতদোলদো
পয্ণদোয় ২
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আপবন যটিপস (STEPS) িুিবকি-ক্ি ি্যিিার করদিও, আপবন এই প্ক্ক্রয়াক্ির 
মধ্য বেদয় উদঠ আসা আদ্ািদনর িৃহধে এিং তা কতিা পবররত িদয়দে 
যসই স্তরক্িও মূি্যায়র করদত পাদরন। কারর বঠক যেমন যে মানুষরা এগুলি 
বতবর কদর এিং এদত অংশ যনয় তাদের মদতাই আদ্ািনগুলি িৃহধে পায়, 
পবরিবত্ক ত িয় এিং পবররত িয় এিং কখনও কখনও তার ক্ষয় িয় এিং যসগুলি 
মারা োয়!বৈাস্্যকর আদ্ািন আমাদের মদতা - তাদের বশশি, বকদশার, 
প্াতিিয়কেতা রদয়দে, সমদয়র সদঙ্ই তা পবররত িয় এিং তার প্ভাি িৃহধে পায় 
এিং অদনকগুলি িৃধেও িয় এিং যশষ পে্কন্ত মারা োয়। এক্ির কারর আমরা 
আদ্ািন গঠদনর ধাপগুলিদত যেমন যেদখহেিাম, আদ্ািনগুলি আসদি 
একক্ি চশ্ক্রর মধ্য বেদয় োয় ো ক্রমাগত তাদের যিাঝাপ়ো, তাদের পবরিত্ক দনর 
অ্যাদজন্া এিং তাদের যকৌশিগুলি গভীর কদর যতাদি েখন তারা সলম্লিত 
কাে্কপ্রািী গ্রির কদর এিং তাদের িাভ, ক্ষবত ও যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়া যথদক 
শশক্ষা গ্রির কদর। এই প্ক্ক্রয়াদত, তাদের সেস্যপে িৃহধে পায়, পবরিবত্ক ত িয় 
িা কখনও কখনও তাদের অ্যাদজন্া ও যকৌশিগুলি সমদয়র সদঙ্ পবরিবত্ক ত 
িওয়ায় তা কদমও োয়। এিং েতক্ষর না এই চক্রক্ি চিদত থাদক, আদ্ািনগুলি 
স্বির িদয় োয় এিং মারা োয় কারর তারা আর তাদের সেস্যদের যকানও 
উদদেদশ্যর জন্য কাজ কদর না। কখনও কখনও, অিশ্যই, আদ্ািনগুলি ম্ানও 
িদয় োয় কারর তারা সেি িদয়দে এিং তাদের আর প্দয়াজন যনই।

ভদোর� ও বদোংলদোনদনশর স্দোধীন�দো আন্দোলন এর ভদোনলদো উদদোহরর। অন্যদোন্য ভদোর� ও বদোংলদোনদনশর স্দোধীন�দো আন্দোলন এর ভদোনলদো উদদোহরর। অন্যদোন্য 
আন্দোলন মদোরদো শগনযডছল েদোরর �দোরদো পরদোরি� হনযডছল - কযমন নম্তদদো আন্দোলন মদোরদো শগনযডছল েদোরর �দোরদো পরদোরি� হনযডছল - কযমন নম্তদদো 
বদঁোচদোও আন্দোলন যদো রত্রশ বছনরর শসতিশদোলী আন্দোলন গঠন, লক্ষ লক্ষ বদঁোচদোও আন্দোলন যদো রত্রশ বছনরর শসতিশদোলী আন্দোলন গঠন, লক্ষ লক্ষ 
মদোনুনের এবং িদো�ীয আন্তি্ত দোর�ে উভয স্তনর অরবশ্দোস্যরেম সমর্তন রদোেদো মদোনুনের এবং িদো�ীয আন্তি্ত দোর�ে উভয স্তনর অরবশ্দোস্যরেম সমর্তন রদোেদো 
সন্বেও পসচিম ভদোরন� সরদদোর সনরদোবর বদঁোধ রনম্তদোর আটেদোন� ব্যর্ত হনযডছল।সন্বেও পসচিম ভদোরন� সরদদোর সনরদোবর বদঁোধ রনম্তদোর আটেদোন� ব্যর্ত হনযডছল।

রবশ্িনু়ে এেদোরধে আন্দোলননর চচ্ত দোর েনল কদখদো কগনছ কয আন্দোলননর রবশ্িনু়ে এেদোরধে আন্দোলননর চচ্ত দোর েনল কদখদো কগনছ কয আন্দোলননর 
বডৃদ্ধ এবং �দো পররর� হওযদোর অননেগুলল পয্তদোয রনযনছ এবং প্র�সট বডৃদ্ধ এবং �দো পররর� হওযদোর অননেগুলল পয্তদোয রনযনছ এবং প্র�সট 
পয্তদোনযর রেছু রনরদ্ত ষ্ট তবশশষ্ট্য রনযনছ। এগুলল খুনল কদখদো দরেদোরর, েদোরর পয্তদোনযর রেছু রনরদ্ত ষ্ট তবশশষ্ট্য রনযনছ। এগুলল খুনল কদখদো দরেদোরর, েদোরর 
�দোরদো আমদোনদর রননিনদর আন্দোলনগুলল, কসগুলল কেদোন পয্তদোনয রনযনছ �দোরদো আমদোনদর রননিনদর আন্দোলনগুলল, কসগুলল কেদোন পয্তদোনয রনযনছ 
�দো যদোচদোই েরদোর িন্য আমদোনদর রেছু রনর্তদোযে কদয এবং আমদোনদর �দো যদোচদোই েরদোর িন্য আমদোনদর রেছু রনর্তদোযে কদয এবং আমদোনদর 
আন্দোলননে শসতিশদোলী ও পররর� েরদোর িন্য আমদোনদর েী েরদো উডচ� আন্দোলননে শসতিশদোলী ও পররর� েরদোর িন্য আমদোনদর েী েরদো উডচ� 
�দো সম্পনে্ত  রেছু সতূ্র সরবরদোহ েনর। এই চদোরসট চদোট্ত  আমদোনদর আন্দোলননর �দো সম্পনে্ত  রেছু সতূ্র সরবরদোহ েনর। এই চদোরসট চদোট্ত  আমদোনদর আন্দোলননর 
বডৃদ্ধ এবং পররর� হওযদোর চদোরসট স্তনরর েনযেসট মূল তবশশষ্ট্য কদখদোয। বডৃদ্ধ এবং পররর� হওযদোর চদোরসট স্তনরর েনযেসট মূল তবশশষ্ট্য কদখদোয। 
এগুলল সহিভদোনব আমদোনদর যদোত্রদোপনরর এেসট মদোনডচত্র কদয যদো আমদোনদর এগুলল সহিভদোনব আমদোনদর যদোত্রদোপনরর এেসট মদোনডচত্র কদয যদো আমদোনদর 
বুঝন� সদোহদোয্য েনর আমরদো কেদোরদোয আডছ ও আমরদো কেদোরদোয কযন� চদোইন� বুঝন� সদোহদোয্য েনর আমরদো কেদোরদোয আডছ ও আমরদো কেদোরদোয কযন� চদোইন� 
পদোরর – অরবদো কেদোরদোয যদোওযদো করনে রননিনদর রদোমদোন� পদোরর।পদোরর – অরবদো কেদোরদোয যদোওযদো করনে রননিনদর রদোমদোন� পদোরর।
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একক্ি আন্দোলননর বভৃদ্ধ ও তদো কতিদো পমররত 
হনয়নছ কসই স্তরনক মলূ্দোয়ন করদো
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✪ যে সমস্যাগুলি/অন্যায়গুলির যমাকাদিিা করা েরকার তা 
হচহনিত করা িদয়দে

✪ প্দয়াজনীয় পবরিত্ক ন আনদত প্বতশ্রুবতিধে মূি যনতা/সেস্যরা 
রদয়দেন

✪ ক্ষবতগ্রস্ত মানুদষরা একবত্রত িদছেন, তাদের সদচতনতা িহৃধে পাদছে 
এিং বিষয়ক্ির সদঙ্ েুতি পবরচদয়র একক্ি নতুন যিাধ উদঠ আসদে

✪ বিষয়গুলি/অন্যায়গুলি বিশ্লেষর করা িদছে, মূি কাররগুলি হচহনিত 
করা িদছে এিং প্াথবমক িক্ষ্যগুলি/পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া উদঠ 
আসদে

✪ ক্ষবতগ্রস্ত মানুদষরা বকেু সুসংিধে উপাদয় বনয়বমত একবত্রত িদছেন

✪ পবরিত্ক দনর বকেু প্াথবমক কাে্কপ্রািী প্দয়াগ কদর যেখা িদছে

✪ মজিুত এিং েীঘ্কদময়ােী সেস্যপদের বভবত্ত, এিং তাদের উপর 
যনবতিাচক প্ভাি যেিদি এমন অবিচারগুলি সম্পদক্ক  সেস্যদের 
যিশশ মাত্রায় সদচতনতা থাকা

✪ আদ্ািনক্ি তার সেস্যদের আদিাচনা করার জন্য আরও স্পষ্ 
কাঠাদমা বতবর করদে

✪ পবরিত্ক দনর যকৌশিগুলি বিিবত্ক ত িদছে এিং অ্যাদজন্া েীঘ্কদময়ােী 
িদয় উঠদে এিং অন্যাদয়র আরও গভীর শশকদ়ে যপৌেঁদছে

✪ আদ্ািদনর যনতৃদত্বর নতুন স্তর এিং ক্সধোন্ত গ্রির ও আদ্ািন 
পবরচািনার সুস্পষ্ ি্যিস্া উদঠ আসদে

✪ আদ্ািনক্ি এখন িাইদরর যজািসঙ্ীদের কাদে যপৌেঁদছে, োরা 
এই কাররক্ি সমথ্কন কদর িা োদের একই রকম পবরিত্ক দনর 
অ্যাদজন্া রদয়দে

✪ আদ্ািনক্ি েশৃ্যমান প্ভাি বতবর করদে: সামাবজক মদনাভাি, 
জনমত, নীবত, আইন, তাদের বনজবৈ সম্প্রোয় ইত্যাবের উপর

✪ েিবৈরূপ, আদ্ািনক্ি যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়া ও িাধা-বিপবত্তর 
মুদখামুশখও িদত শুরু কদরদে
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স্তর ১
আন্দোলন বতমর হনছে

স্তর ২
উদীয়মদোন আন্দোলন
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✪ শক্তিশািী এিং েীঘ্কদময়ােী (তদি হস্র নয়) সেস্যপদের বভবত্ত ো 
সদচতনভাদি আদ্ািদনর সাদথ শনাতি কদর

✪ শক্তিশািী বৈায়ত্তশাক্সত সাংগঠবনক এিং পবরচািন কাঠাদমা

✪ বিসৃ্তত এিং গভীর যনতৃত্ব

✪ জক্িি যকৌশি, েীঘ্কদময়ােী আদ্ািন কম্কসূচী

✪ গভীর এিং গবতশীি রাজননবতক বিশ্লেষর, যকৌশি এিং 
েীঘ্কদময়ােী পবরিত্ক ন অ্যাদজন্া

✪ রাষ্ট্র এিং অ-রাষ্ট্র্রীয় যক্ষশ্ত্র ভূবমকা বনদত পাদর এমন ি্যক্তিদের উপর 
এিং িৃিত্তর সমাদজ উচ্চ পবরমাপদোগ্য প্ভাি

✪ আদ্ািনক্ি একইসদঙ্ েীঘ্কদময়ােী যজািসঙ্ী বতবর কদরদে এিং 
বকেু শত্রুও জকু্িদয়দে!

✪ স্বির িা প়েন্ত সেস্যপদের বভবত্ত

✪ আদ্ািদনর পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্া অপবরিত্ক নীয় িদয় যগদে, 
প্াসবঙ্কতা িাবরদয়দে

✪ আদ্ািদনর যকৌশিগুলি িাক্স, এিং এর প্ভাি সীবমত িা 
হ্াসমান

✪ আদ্ািনক্ি পবরিত্ক নশীি রাজননবতক/অথ্কননবতক/সামাবজক 
পবরদিশ এিং নতুন চ্যাদিঞ্জগুলিদত সা়ো বেদত অক্ষম

✪ এই সমস্ত সমস্যা প্ায়শই যেখা োয় কারর একক্ি অনমনীয় 
যনতৃদত্বর ি্যিস্া রদয়দে ো নতুন মানুষ এিং নতুন ধাররা, বৈরদক 
েূদর রাদখ

✪ অন্যান্য নতুন আদ্ািন উদঠ এদসদে এিং মানুষদক যিদন বনদয়দে, 
কারর তাদের কাদে আরও আকষ্করীয়, সমদয়াহচত বিষয়, যকৌশি 
এিং যনতৃত্ব রদয়দে
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স্তর ৩
পমররত আন্দোলন

স্তর ৪
স্থমবর/মতৃপ্রদোয় আন্দোলন
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আন্দোলননর বডৃদ্ধর পয্তদোযগুলল কদখদোর আর এেসট 
উপদোয - দ্য িদোস প্রেমওযদোে্ত সট ব্যবহদোর েরদো

115

আন্দোলন গ়েদোর চদোরক্ি পয্ণদোয়:
দ্ জদোস ফ্রেমওয়দোক্ণ

আসনু আমরদো এই চদোরসট পদনক্ষপগুলল েী রবেযে এবং েীভদোনব কসগুলল 
আমদোনদর পবূ্তব�্ত ী ডচত্ত্রর পদনক্ষপগুললর মনধ্য অন্তভু্ত তি হনচ্ছ �দো রবত্লেের েরর:

রদোইরিং আপ (কিনগ ওঠদো) (আন্দোলননর পদনক্ষনপর ডচত্ত্র 
পদনক্ষপ ১-৪) - েখন যকানও ি্যক্তি িা যগাষ্ী অন্যাদয়র বিরুদধে 
ি়োইদয়র, সঙ্ল্পিধে যনতৃত্ব ো অন্যদের সদঙ্ একবত্রত িওয়ার 
ও আদিাচনার পবরসর বতবর কদর যনয়, তা গদ়ে যতািার এিং 
পবরিত্ক দনর জন্য প্াথবমক অ্যাদজন্া বতবর করার ক্সধোন্ত যনে

রবর্ডং আপ (গন়ে ক�দোলদো) (আন্দোলননর পদনক্ষনপর ডচত্ত্র 
পদনক্ষপ ৫ আর ৬) অন্তভু্ক তি কদর পবরিত্ক দনর অ্যাদজন্াক্িদক যকন্দ্র 
কদর অন্যায় দ্ারা ক্ষবতগ্রস্ত িৃিত্তর সংখ্যক মানুষদক সচি ও সংগবঠত 
করা এিং কাে্কপ্রািীর অগ্রাবধকার ও যকৌশিগুলি হচহনিত করা

টে্যদোড্ডং আপ (রুনখ দদঁো়েদোননদো) (পদনক্ষপ ৭,৮,৯ আর ১০) িি 
আদ্ািদনর সেস্যরা েখন পবরিত্ক দনর জন্য কাজ শুরু কদর, এিা 
যিাঝায় যে আদ্ািনক্ি গুরুতর ও সংগবঠত এিং তার িক্ষ্যগুলি 
অজ্ক দন পেদক্ষপ বনদত সক্ষম এিং এই প্ক্ক্রয়াক্িদত বকেু অজ্ক ন করদি, 
বকেুিা যনবতিাচক প্বতক্ক্রয়ার সমু্খীন িদি, এিং আরও সমথ্কক 
এিং সেস্য সংগ্রি করদি

কশরেং আপ (রবকু্ষধি েরদো/ঝদঁোেুরন কদওযদো) (পদনক্ষপ ৯, ১১, 
১২ আর ১৩) - েখন যকানও আদ্ািন আসদিই ‘সিবকেু ধদর 
ঝাঁবকদয় যেয়’ এক ধরদনর প্ভাি যেিার মাধ্যদম, সামাবজক রীবত, 
জনসাধারদরর মদনাভাি, ও আইন পবরিত্ক ন কদর এিং আিার এশগদয় 
োয় ‘রুদখ োঁ়োদত’, সদঙ্ বনদয় পবরিত্ক দনর আরও গভীর অ্যাদজন্া ।

8 www.justassociates.org 
9 https://werise-toolkit.org 
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প্র�সট পয্তদোনয েী হওযদো উডচ� ডছল �দোর েনযেসট উদদোহরর এখদোনন 
কদওযদো হল:
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সমদোনলদোচনদোমূলে সনচ�ন�দো এবং সদোধদোরর রভরতি ত�রর েরদো

অন্যায় দ্ারা সিদচদয় যিশশ ক্ষবতগ্রস্তরা বক তাদক শনাতি করদত যপদরদে, 
সমাদিাচনামূিকভাদি তাদের পবরহস্বত বিশ্লেষর করদত এিং তারা কী 
পবরিত্ক ন করদত চায় তা অদবেষর করদত তারা বক একবত্রত িদত শুরু কদরদে?

এেরত্র� হওযদো, কিদোট ত�রর ও েম্তসচূী

অন্যরা োরা এই সমস্যা/অবিচার দ্ারা ক্ষবতগ্রস্ত তারা বক একবত্রত িদয়দেন? 
আদ্ািনদক সমথ্কন করদি এমন অন্যান্য যগাষ্ী এিং আদ্ািদনর সাদথ বক 
যজািিধেতা বতবর করা িদয়দে? আদ্ািন এিং এর সেস্যরা তাদের িদক্ষ্যর 
বেদক বক সুেঢৃ় পেদক্ষপ বনদয়দে?

এেই রবেয, সংগঠন এবং কন�ৃত্ব

ক্ষবতগ্রস্ ি্যক্তিদের বক সংগবঠত করা িদয়দে িা তারা বক বনদজরা সংগবঠত 
িদয়দেন যগাষ্ী িা সমক্ষ্দত, োরা বনয়বমত যেখা কদর? তারা যে বিষয়গুলি 
সিদচদয় যিশশ যমাকাদিিা করদত চায় তা বক শনাতি কদরদেন এিং তারা যে 
পবরিত্ক দনর সধোন করদেন তার জন্য যকানও যনতৃত্ব গদ়ে তুদিদেন?

কেৌশল, সমদোধদোন এবং দীঘ্তনমযদোদী প্ভদোব

আদ্ািনক্ি বক সুস্পষ্ েীঘ্কদময়ােী যকৌশি এিং সমাধান গদ়ে তুদিদে? 
আদ্ািনক্ি বক েীঘ্কদময়ােী প্ভাি অজ্ক ন কদরদে (উোিররবৈরূপ, নীবত, 
আইন, সরকারী কম্কসূচী, সম্প্রোয় িা িৃিত্তর সামাবজক মদনাভাি এিং 
রীবতনীবতর পবরশ্প্ক্ক্ষদত)?
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আপবন আদরা জানদত ডাউনদিাড করদত পাদরন JASS We Rise movement building 
Tookit এিং আদরা অদনক িুিবকি এখাদন https://werise-toolkit.org/en/toolkit

রদোইমজং আপ (কজনগ ওঠদো) স্ট্দোভন্ং আপ (রুনখ দদো়ঁেদোননদো)

কশমকং আপ (মবকু্ষব্ধ করদো/ঝদোকুঁমন কদওয়দো)মবক্্ডং আপ (গন়ে কতদোলদো)
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10 https://www.globalfundforwomen.org/mcat/#download-tool

পবরদশদষ, আমরা আমাদের আদ্ািনগুলির গবতবিবধর উন্নয়ন যিাঝার জন্য 
গ্্ািাি োন্ ের উইদমন10 দ্ারা বতবর করা মুভদমন্ট ক্যাপাক্সক্ি অ্যাদসসদমন্ট 
িুি (এমক্সএক্ি) ি্যিিার করদত পাবর। আমরা এই প্াইমাদর িক্র্কত পধেবতর 
সাদথ সিদচদয় ভাদিাভাদি কাজ করার জন্য িুিক্ি বকেুিা ি্যিিার কদরহে এিং 
সুবনবে্ক ষ্ভাদি এই িুিক্ির মদনাবনদিশ ঘক্িদয়হে ইচ্ছাকৃত আন্ছালন গঠননর 
প্রক্রিযছাগুললনত।

এমক্সএক্ি ি্যিিার করার জন্য, আদ্ািদনর সেস্যদের দ্ারা মদনানীত এক 
েি মানুষ বনদজরাই – শুধুমাত্র যনতৃস্ানীয় িা আদ্ািন গদ়ে যতািা কম্কীই 
নয়, আদ্ািদনর বিবভন্ন স্তর এিং স্াদনর প্বতবনবধদেরও মূি্যায়দন অংশ 
যনওয়া উহচৎ। িাক্হ্যক সংস্াি/সিায়তা যেওয়ার জন্য প্দয়াজদন প্ক্ক্রয়াক্ি 
সিজভাদি যিাঝাদত করদত িা গাইড করদত অপর যকানও ি্যক্তিদক ি্যিিার 
করা যেদত পাদর।

আদশ্তভদোনব, মূল্যদোযনসট এেসট সলমিলল� অনুশীলন ডহসদোনব েরদো উডচ� 
কযখদোনন সমস্ত অংশগ্রহরেদোরী এেসদোনর বনস, প্র�সট রববরৃ� রননয 
আনলদোচনদো েনর এবং প্ন�্যেসটর িন্য কস্কদোর (নম্বর) সম্পনে্ত  এেম� হয। 
পয্তদোযক্রনম, প্ন�্যে অংশগ্রহরেদোরী রনম্নললশখ� রববরৃ�গুললর িন্য ১ করনে 
৫(১ সম্তরনম্ন এবং ৫ সনব্তদোচ্চ) এর মনধ্য এেসট কস্কদোর (নম্বর) রদন� পদোনর। 
যখন প্ন�্যনে রননির স্�ন্ত্র কস্কদোররং11 বদো নম্বর কদওযদো কশে েরনব, �খন 
এেিন ব্যসতি বদো কছদোট দল গ়ে কস্কদোরসট (নম্বর কদওযদো) কদওযদোর েদোিসট 
েরনব এবং কদখনব সদো�সট মূল মদোত্রদোর প্ন�্যেসটর সদোনর আন্দোলনসট 
কেদোরদোয দদঁোড়েনয রনযনছ।
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11 অর্তদোৎ, কস্কদোররং (নম্বর কদওযদোর) অনুশীলনন অংশ কনওযদো ব্যসতিনদর সংখ্যদোর দ্বদোরদো রবভতি 
সমস্ত কস্কদোর; উদদোতঃ, “ন�ুন কন�দোনদর উন্নযন ও সমর্তন েরদোর িন্য সসু্পষ্ট পদ্ধর� রনযনছ” এর 
কমদোট কস্কদোর (নম্বর) ৩৬ এবং কস্কদোররং (নম্বর কদওযদো) েরদো কলদোনের সংখ্যদো ৯, �দোহনল কসই 
সচূেসটর গ়ে কস্কদোর (নম্বর) = ৪

আন্দোলননর শক্তি ও
ক্ষমতদোর মলূ্দোয়ন কর
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১. শক্তিশদোলী, দীঘ্ণনময়দোদী এবং ববভচরে্পরূ্ণ  তৃরমলূ স্তনরর 
ভভমতি

গ়ে 
কস্দোর

১.১ আদ্ািদনর সেস্যপে প্বতবনবধত্ব করদি বিষয়ক্ি দ্ারা 
সিদচদয় যিশশ ক্ষবতগ্রস্ত জনদগাষ্ীর।

১.২ আদ্ািদনর অংশগ্রিরকারীরা বিহচত্র্যপূর্ক জনসংখ্যার 
প্বতবনবধত্ব কদর।

১.৩ ি্যক্তি মানুষদের খুিই গুরুত্বপূর্ক একক্ি যগাষ্ী রদয়দে োরা 
এই আদ্ািন সমথ্কন করার জন্য পেদক্ষপ বনদত ইছুেক এিং 
প্স্তুত।

১.৪ এই আদ্ািদন ি্যক্তিদের অংশগ্রিদরর জন্য বিবভন্ন সুদোগ 
রদয়দে।

১.৫ বিষয়ক্িদত সিদচদয় যিশশ ক্ষবতগ্রস্ত ি্যক্তিরা বনদজরাই বনদজদের 
কথা িদিন, সম্প্রোদয়র অন্যদের যনতৃত্ব যেন এিং পবরিত্ক ন 
প্ক্ক্রয়াক্ির মালিকানা পান।

মভুনমন্ট ক্দোপদোক্সক্ি অ্দোনসসনমন্ট িুল
(আন্দোলননর ক্ষমতদো মলূ্দোয়ননর প্রক্ক্রয়দো) ২.  ববভচরে্পরূ্ণ  কনতৃত্ব যদো পরবত্ণ ী প্রজনন্মর কনতদোনদর অন্তভু্ণ তি কনর

২.১ আদ্ািনক্ি বৈ-যনতৃত্বাধীন, মাদন যনতৃত্ব এমন মানুষদের 
প্বতবনবধত্ব কদর োদের পবরদষিা যেয় (উোিররবৈরূপ, 
প্বতিধেী মহিিারা প্বতিধেী ও অন্যান্য মহিিাদের সংগবঠত 
ও সিায়তা কদরন িা রূপান্তরকামী মানুদষরা রূপান্তরকামী 
মানুষদের অবধকার সম্পদক্ক  ক্সধোন্ত যনন)।

২.২ সুস্পষ্ পধেবত(গুলি) রদয়দে নতুন যনতাদের বিকাশ ঘিাদনার 
জন্য ও তাদের সািাে্য/সমথ্কন করার জন্য, োদের মদধ্য পদ়েন 
পরিত্ক ী প্জদন্মর যনতরা ও বিষয়ক্িদত সিদচদয় ক্ষবতগ্রস্ত 
সম্প্রোয় যথদক আসা যনতারাও ।

২.৩ একিা ি়ে ক্যাডার রদয়দে তরুর যনতাদের োরা আদ্ািদন 
সক্ক্রয় এিং আদ্ািদন তরুর যনতাদের অিোন বৈীকৃত।

২.৪ আদ্ািদনর যনতৃত্ব তাদের সেস্যদের প্দয়াজন এিং নতুন 
োবিগুলির যক্ষশ্ত্র উনু্মতি এিং বকবেয়ৎ বেদত িাধ্য থাদক ।

নীদচর বিিৃবতগুলির বনবরদখ আপবন কীভাদি আপনার আদ্ািন/যে 
আদ্ািনদক মূি্যায়ন করদেন তাদক নম্বর যেদিন? ১ = একেমই নয়;  
২ = সামান্য; ৩ = বকেুিা; ৪ = যিশ বকেুিা; ৫ = খুিই যিশশ
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৩. ভদোগ কনর কনওয়দো সম্মিললত রদোজননভতক অ্দোনজন্দো

৩.১ আদ্ািদনর সুস্পষ্ েীঘ্কদময়ােী িক্ষ্য এিং েশ্কন রদয়দে।

৩.২ এই আদ্ািদনর বকেু বনবে্ক ষ্ বৈল্পদময়ােী রাজননবতক 
অগ্রাবধকার রদয়দে।

৩.৩ সমস্যাগুলি বনদয় সকদির মদধ্য এক ধরদনর যিাঝাপ়ো আদে।

৩.৪ সমস্যাগুলির সম্ভাি্য সমাধানগুলি বনদয় সকদির মদধ্য এক 
ধরদনর যিাঝাপ়ো আদে।

৩.৫ েখন সুদোগ আদস তাদের িদক্ষ্যর উদদেদশ্য কাজ শুরু করার 
তখন আদ্ািদনর সেস্যরা সমববেত উপাদয় দ্রুত প্বতক্ক্রয়া 
জানান।

৩.৬ আদ্ািনক্ি, আদ্ািদনর মদধ্য িা তার িাইদরর বিষয়গুলি 
(পুনরায়)গঠন এিং তাদের মদধ্য সংদোগ স্াপদনর যক্ষশ্ত্র 
কাে্ককর।

৪. পদোরস্পমরকভদোনব শক্তি বভৃদ্ধ কনর এমন একদোমিক ককৌশল ব্বহদোর

৪.১ ি্যক্তি এিং যগাষ্ীগুলি আদ্ািদনর অ্যাদজন্া এশগদয় বনদয় 
োওয়ার জন্য বিবভন্ন যকৌশি ি্যিিার করদে। যকৌশিগুলির 
মদধ্য তৃরমূি স্তদরর মানুষদের জদ়ো করা, জনসদচতনতা 
গদ়ে যতািা, তাদের বনদজদের সম্প্রোদয়র মদধ্য কাে্কপ্রািী 
পবরিত্ক ন, তাদের সেস্যদের পবরদষিা প্োন, নীবত বিশ্লেষর, 
সদচতনতামূিক প্চার, তেবির, মামিা যমাকদেমা, গদিষরা 
ইত্যাবে অন্তভু্ক তি থাকদত পাদর।

৪.২ ি্যক্তি এিং যগাষ্ীদের ি্যিিার করা পৃথক যকৌশিগুলি সমববেত 
উপাদয় আদ্ািদনর অ্যাদজন্াদক সমথ্কন কদর।

৪.৩ এক ধরদনর সমববেত প্দচষ্া রদয়দে যকৌশদির উন্নয়ন প্ক্ক্রয়াদক 
অিগত করাদনার জন্য প্মার বতবরদত ো কাদজ িাদগ।

৪.৪ আদ্ািনক্ি আিাো আিাো গ্শ্রাতা এিং তাদের বনদজদের 
সেস্যদের সাদথ যোগাদোদগর জন্য উপেুতি প্েুক্তি এিং 
গরমাধ্যম ি্যিিাদর কাে্ককর।
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৫. শক্তিশদোলী ক্সদ্ধদোন্ত গ্হনরর এবং সমথ্ণননর কদোঠদোনমদো যদোর অন্তভু্ণ তি 
শক্তিশদোলী অ্দোঙ্র (মদকমননদ্ণ শকদোরী) সংস্থদো এবং কদোয্ণকর ক্সদ্ধদোন্ত 
গ্হনরর কদোঠদোনমদো এবং কযদোগদোনযদোগ ব্বস্থদো

৫.১ সেস্যদের ও তাদের যগাষ্ীগুলির পে্কাতি সুদোগ রদয়দে 
সঙ্ীদের যথদক যশখা এিং যেৌথ পবরকল্পনার জন্য।

৫.২ সেস্যদের দ্ারা বতবর এমন সংস্া িা প্ক্ক্রয়া রদয়দে বনরন্তর 
আদ্ািদনর সেস্যদের সদঙ্ সমবেয় ও যোগাদোগ কদর।

৫.৩ একক্ি স্পষ্ এিং বৈছে ক্সধোন্ত গ্রির পধেবত ও প্ক্ক্রয়া রদয়দে 
োর সম্বদধে সমস্ত সেস্য সদচতন এিং এদত অংশ বনদত পাদর।

৫.৪ েবে আদ্ািনক্ি বিবভন্ন স্তদর একাবধক সংস্ার সমবেদয় গবঠত 
িয়, তািদি এমন বৈীকৃত সিায়ক সংস্া/বরদসাস্ক পাস্কন (সংস্ান 
ি্যক্তি) থাদক োরা েরকার িদি আদ্ািদনর মদধ্য থাকা যোি 
সংস্াগুলির েথােথ সক্ষমতা বতবর কদর যেয়।

৫.৬ এমন বৈীকৃত সংস্া িা যজাি রদয়দে ো এই আদ্ািদনর জন্য 
তিবিি এিং অন্যান্য সম্পে যোগা়ে করা, পবরচািনা এিং 
িন্টদন কাে্ককর।

৬. মভহলদোনদর মদোনবদোমিকদোর রক্ষদোকদোরীনদর শক্তিশদোলী সম্মিললত 
ক্ষমতদো এবং তদোনদর সরুক্ষদো ও মনরদোপতিদো মনক্চিত করদোর জন্ তদোনদর 
আন্দোলন

৬.১ মানিাবধকার রক্ষাকারীদের বিরুদধে হিংসা যমাকাদিিায় 
েথােথ এিং তৎক্ষরাৎ ি্যিস্া যনওয়ার ি্যিস্া রদয়দে।

৬.২ এই আদ্ািন এমন যকৌশিগুলি পবরকল্পনা কদরদে ো এর 
যনতাদের, কম্কীদের এিং সেস্যদের ঝঁুবক মাপদত পাদর (জন 
পবরসদর/অনুষ্ানগুলিদত, অবেদস/সভা করার জায়গাগুলিদত, 
এিং তাদের িা়েীদত) এিং এর সেস্যদের শারীবরক সুরক্ষা 
বনক্শ্চত কদর।

৬.৩ এই আদ্ািনক্ি হডবজিাি সুরক্ষা বনক্শ্চত করার জন্য তার 
সেস্যদের যিাঝাপ়ো এিং যকৌশি বতবর কদরদে।

৬.৪ এই আদ্ািনক্ি তার সেস্য, কম্কী ও যনতাদের বিশ্রাম, বনরাময় 
এিং শারীবরক ও মানক্সক সুস্তাদক অগ্রাবধকার বেদয়দে ও 
তার জন্য বনদিবেত ি্যিস্া বতবর কদরদে।
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আমাদের আদ্ািদনর ক্ষমতা ও সীমািধেতা এিং আমাদের আদ্ািন 
বনম্কাদরর কাদজর মূি্যায়ন করা জরুবর বকন্তু এক্ির জন্য যকানও সবঠক িাবতয়ার 
যনই। আপবন উপদরর যেদকানও প্ক্ক্রয়াদক আপনার বনবে্ক ষ্ আদ্ািদনর 
পবরশ্প্ক্ক্ষদত গ্রির িা সংদশাধন করদত পাদরন, িা আপনার সৃজনশীিতা, 
অবভজ্তা এিং হচন্তাভািনাগুলি ি্যিিার করদত পাদরন উন্নয়ন ও পরীক্ষা-
নীবরক্ষার জন্য আপনার বনজবৈ মূি্যায়দনর পধেবত ও িাবতয়ারগুলির সদঙ্ই। 
বকন্তু েবেও আপবন এক্ি করদত চান তিুও আমাদের আদ্ািনগুলি মূি্যায়দনর 
জন্য একিু যথদম লপেু িিা আিশ্যক - আমরা আমাদের প্বতবেদনর আদ্ািন 
কম্কসূচী বনদয় এতিাই ি্যস্ত থাকদত পাবর না যে আমরা যকাথায় আহে িা যকাথায় 
োবছে তা যেখদতই পাি না।
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৭. মভহলদোনদর অমিকদোর মননয় কদোজ করদো কগদোষ্ঠী এবং অন্দোন্ সদোমদোমজক 
ন্দোয়মবচদোনরর কগদোষ্ঠীর সনগে শক্তিশদোলী সমন্বয়

৭.১ আদ্ািনক্ি মহিিাদের অবধকার, সামাবজক ন্যায়বিচার বনদয় 
কাজ করা সংগঠনগুলি এিং একই িদক্ষ্য কাজ করা অন্যান্য 
আদ্ািনগুলির সদঙ্ সক্ক্রয়ভাদি সমবেয় বতবর কদর।

৭.২ এই আদ্ািন অ্যাদজন্াক্ি এশগদয় যনওয়ার জন্য সামাবজক 
ন্যায়বিচার এিং মানিাবধকার যগাষ্ীগুলির কাে যথদক েঢৃ় 
সমথ্কন িাভ কদর।

৭.৩ এই আদ্ািনক্ি স্ানীয়, জাতীয়, আচিলিক িা আন্তজ্ক াবতক 
স্তদর অন্যান্য সামাবজক ন্যায়বিচার এিং মহিিাদের অবধকার 
আদ্ািদনর কাে যথদক শশখদত, যসগুলিদক সমথ্কন ও 
সিদোশগতা করার জন্য পে্কাতি সময় এিং পবরসর বতবর কদর।

েদোরর আন্দোলন - এবং আন্দোলন রনম্তদো�দোরদো 
- যদোরদো সময রবনশনে এেটু করনম লপছু হটন�, 
�দোনদর অগ্রগর� এবং �দোনদর গর�রবরধ 
সমদোনলদোচনদোমূলেভদোনব মূল্যদোযন েরন� ব্যর্ত হন, 
�দোনদর ক্ষনয যদোওযদোর, রদেরননদ্ত শ হদোরদোননদোর 
এবং কভনে প়েদোর সম্ভদোবনদো কবশশ রদোনে। এবং 
যরদ �দো হয �নব �দোরদো কয গভীর প্ভদোব এবং 
রূপদোন্তর অি্ত ন েরন� কচনযনছন �দো ত�রর েরন� 
ব্যর্ত হনব!
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শ্রীলতদো বদোিললওয়দোলদো
শ্রীিতা িািলিওয়ািা, িত্ক মাদন CREA (ক্ক্রদয়ক্িং বরদস্কাদসস ের 
এমপাওয়ারদমন্ট ইন অ্যাকশন) (www.creaworld.org) - একক্ি আন্ত্কজাবতক 
সংস্া, ো লিঙ্ পবরহচবত, যেৌনতা ও মানিাবধকাদরর আন্তঃসংদোগ বিষদয় কাজ 
কদর – তার িবরষ্ পরামশ্কোতা (সসরনযর অ্যদোডভদোইসর) এিং ননলি রবর্ডং 
এিং কি্ডদোর অ্যদোট ওযদোে্ত  (www.creaworld.org) – লিঙ্ পবরহচবত বিষয়ক 
কাদজর বিদশষজ্দের একক্ি আন্ত্কজাবতক সংগঠন – ো সমতা ও অন্ত্ক ভুক্তির 
সংকৃেবত গদ়ে যতািার িদক্ষ্য বিবভন্ন সংগঠনদক সিায়তা কদর – তার িবরষ্ 
সিকারী (সসরনযর অ্যদোনসদোসসনযট) হিসাদি বনেুতি আদেন। তার িত্ক মান কাদজর 
যকন্দ্রবি্ু িি চচ্ক া/অনুশীিন যথদক জ্ান বনম্কার, এিং তরুর আদ্ািনকম্কী ও 
সামাবজক ন্যায় সংগঠনগুলির ক্ষমতা গদ়ে যতািা োদত নারীিােী আদ্ািন 
গদ়ে যতািা ও নারীিােী যনতৃদত্বর মাধ্যদম সামাবজক ন্যাদয়র নারীিােী েশ্কনদক 
এশগদয় বনদয় োওয়া োয়।

বিগত চার েশক ধদর, শ্রীিতার কাজ বিসৃ্তত িদয়দে তৃরমূি স্তদর আদ্ািন, 
প্াক্ন্তক তৃরমূি মহিিাদের আদ্ািন গদ়ে যতািা, গদিষরা ও জ্ানচচ্ক ার 
কাজ, নীবত বিষয়ক সদচতনতামূিক প্চার, অনুোন বতবর এিং বিশ্জদু়ে তরুর 
মহিিা কম্কীদের ক্ষমতা িৃহধে। নব্বইদয়র েশদকর মাঝামাবঝ পে্কন্ত বতবন ভারদত 
তৃরমূি স্তদরর কাজকদম্ক কুহ়ে িেদররও যিশশ সময় ধদর জহ়েত হেদিন, যেখাদন 
বতবন বিরাি মাদপর নারী আদ্ািন গদ়ে তুিদত সিায়তা কদরহেদিন ো, আথ্ক-
সামাবজকভাদি সিদচদয় যিশশ প্াক্ন্তক কদয়ক িাজার গ্রামীর ও শহুদর মহিিাদক 
সক্ক্রয় কদরহেি ও তাদের ক্ষমতায়র ঘক্িদয়হেি, োদের িাস মুম্বাইদত(যিাদম্ব) 
িক্স্তিাসী সম্প্রোদয় এিং েক্ক্ষর ভারদতর কর্কািক রাদজ্যর লপহেদয় থাকা 
যজিাগুলিদত।

তারপদর, বতবন আন্তজ্ক াবতকভাদি কাজ কদরহেদিন - কেদোড্ত  েদোউন্ডশন, বনউ 
ইয়দক্ক র ক্সবভি যসাসাইক্ি গ্প্াগ্রাম অবেসার হিদসদি (১৯৯৭-২০০০) , হদোভ্ত দোড্ত  
বিশ্বিে্যািদয়র িউসার যসন্টার ের নন প্বেি অগ্কানাইদজশন (২০০০-২০০৭)-
এর বরসাচ্ক  যেদিা, এিং ২০০৮-২০১৬ সাি পে্কন্ত AWID (অ্যাদসাক্সদয়শন ের 
উইদমন’স রাইিস ইন যডভিপদমন্ট)-এ অ্যাদসাক্সদয়ি কেিার হিসাদি। বতবন 
যিশ কদয়কক্ি আন্তজ্ক াবতক এিং জাতীয় স্তদরর মহিিাদের অবধকার এিং 
উন্নয়ন সংস্ার যিাড্ক  সেস্য হিসাদি কাজ কদরদেন।

শ্রীিতা নারীদের িহু বিষয় বনদয় ি্যাপকভাদি লিদখদেন এিং প্কাশ কদরদেন 
এিং নারীদের ক্ষমতায়ন, নারীদের আদ্ািন, নারীিােী যনতৃত্ব এিং তোরবক 
ও মূি্যায়দনর যক্ষশ্ত্র নারীিােী পধেবতর বিষদয় তাঁর কাদজর জন্য বতবন সিদচদয় 
যিশশ পবরহচত। তার সাম্প্রবতক প্কাশনাগুলি (i) All About Power (‘ো বকেু 
ক্ষমতা সম্পক্ক ীয়’), আদ্ািনকম্কীদের জন্য একক্ি প্াইমার; (ii) Engaging with 
Empowerment - An Intellectual and Experimental Journey (Women 
Unlimited 2004 and eBook version 2015), তাঁর গত কুহ়ে িেদরর যিখার 
একক্ি সংগ্রি।

শ্রীিতা েুক্ি জায়গার িাহ়েদত িসিাদসর জন্য োতায়াত কদরন – যিঙ্ািুরু এিং 
েক্ক্ষর ভারদতর নীিশগবর পািা়ে অচিদি এিং তার চার নাবত-নাতনীর কাদে 
কাদে বতবন একজন সক্ক্রয় নারীিােী বেো!



CREA

২০০০ সাদি প্বতক্ষ্ত, CREA ভারদতর নতুন বেশলেদত অিহস্ত এেসট নদোরীবদোদী 
মদোনবদোরধেদোর সংগঠন। এক্ি যসই কদয়কক্ি মাত্র আন্ত্কজাবতক নারী অবধকার 
সংগঠনগুলির মদধ্য একক্ি, যেক্ি গ্্ািাি সাউথ-এ অিহস্ত ও েক্ক্ষর যেশীয় 
নারীিােীদের যনতৃদত্ব পবরচালিত, ো তৃরমূি স্তদর ও জাতীয়, আচিলিক ও 
আন্ত্কজাবতক স্তদর কাজ কদর।

CREA একক্ি ন্যদোযরবচদোর ও শদোসন্তপরূ্ত রবনশ্র েল্পনদো েনরন, যেখাদন প্দত্যদক 
মে্কাো, সম্ান এিং সমতার সদঙ্ িাস করদিন। CREA নারীিােী যনতৃত্ব গদ়ে 
যতাদি, নারীদের মানিাবধকারদক এশগদয় বনদয় োয় এিং সকদির যেৌনতা ও 
প্জননমূিক বৈাধীনতার প্সার ঘিায়।

িীম

চূ়োন্ত সম্পােনা : বিশাখা েত্ত
পৃষ্া পবরকল্পনা : রুলপ্র যকৌর - ডািহচবন
মুবদ্রত : বজ.আর. লপ্নন্টং গ্প্স

কৃতজ্ঞতদো স্ীকদোর
CREA কৃতজ্তা জানায় এই পুক্স্তকাক্ি প্কাশনায় - গ্্ািাি োন্ ের উইদমন-
এর উোর সিায়তার জন্য।

AWID (অ্যাদসাক্সদয়শন ের উইদমন’স রাইিস ইন যডভিপদমন্ট)-যক, োরা 
নারীিােী আদ্ািনগুলির ভািনা ও চচ্ক ার উপদর যিখদকর পূি্কিত্ক ী কাজ, ো 
রদয়দে এই প্াইমার-এর মূদি তাদক সিায়তা বেদয়দেন।

বিশ্জদু়ে েহ়েদয় থাকা নারীিােী আদ্ািন বনম্কারকারী ও হচন্তকদের োঁদের 
ি়োই ও হচন্তাভািনা এই প্াইমার-এ প্চুর অিোন যরদখদে।

CREA’র যেবমবনটি লিডারশশপ, মুভদমন্ট বিব্ডং অ্যান্ রাইিস্  ইনশটিক্িউিস 
(২০০৮-২০১৭)-এর অংশগ্রিরকারীদের োদের যকৌতুিি, প্শ্ন ও অন্তেৃ্ক ক্ষ্ 
যিখকদক সিায়তা কদরদে এই প্াইমাদর যে ভািনা ও বিশ্লেষরগুলি ধরা িদয়দে 
যসগুলির বিকাদশ ও স্পষ্ কদর তুিদত।

অনুিােক: সুেীতিা মুদখাপাধ্যায়, sudimukho@gmail.com
পে্কাদিাচক: সুেশ্কনা চক্রিত্ক ী, chakraborty.darshana@gmail.com






