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নারীর অধিকার সংক্ান্ত 
ভাষার সঠিক ব্যবহার

ধবস্াধরত ধবিতীয় পষৃ্ায়

িষ্ষণের ধিকার নারীণের 
প্রধত জনণ�াষ্ঠীর মণনাভাব

ধবস্াধরত তৃতীয় পষৃ্ায়

সধহংসতা ধনণয় নারীরা 
ধনশ্চুপ ককন?

ধবস্াধরত প্রথম পষৃ্ায়

যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ১৩ × ব্ধবার, ১৭ অক্াবর ২০১৮

জনণ�াষ্ঠীর মতামণতর ডাটা ধবণলেষে কণর কেখা ক�ণে কে কজন্ার-ধভ ধত্তক সধহংসতা (ধজ.ধব.ধভ) বা স্ামী 
কতৃ্ষ ক অত্যাচার (আই.ধপ.ধভ) সংক্ান্ত আিংকাগুধি, বত্ষ মাণন কে মতামত জানাণনার ব্যবস্া রণয়ণে তার 
মাি্যণম তচু ণি িরার হার খবুই কম। কেমন ক্যাম্প ১০-এর নারীণের জানাণনা সমস্ মতামণতর মণি্য সরুক্া 
সংক্ান্ত সমস্যার ভা� ১% এরও কম ধেি।

ধকন্তু অন্যান্য সতূ্র কথণক জানা োয় কে ধজ.ধব.ধভ এবং আই.ধপ.ধভ সংক্ান্ত সমস্যাগুণিা অত্যন্ত বাস্ব। 
সম্প্রধত, স্ানীয় সংবােপণত্রর ধবধভন্ন প্রধতণবেণন প্রকাি করা হণয়ণে কে, প্রধতধেন ক্যাণম্পর হাসপাতাণি প্রায় 
৫-১০ জন্য িধষ্ষত মানুষ ধচধকৎসার জন্য আণসন। সংবােপত্রগুধিণত সধহংসতায় ধিকার হওয়া ব্যধতিরা কে 

স্বামী কর্তৃ ক অর্বাচবার:
নারীরা চুপ থাকেন আর সহ্য েকরন

সতূ্র: ২০১৮ সাণির কেব্রুয়াধর কথণক আ�স্ট পে্ষন্ত ৬৮১১ জন উত্তরোতাণের কথণক আই.ও.এম 
কধমউধনটি কমাধবিাইজারণের সংগ্রহ করা পধরমাে�ত তথ্য; ২০১৮ সাণির আ�স্ট মাণস ধবধবধস ধমধডয়া 
অ্যাকিণনর পধরচাধিত ঘধনষ্ সঙ্ীর (স্ামী) অত্যাচাণরর প্রধত েষৃ্টিভধঙ্ সংক্ান্ত গুন�ত �ণবষো; এবং 
২০১৮ সাণির আ�স্ট মাণস অ্যাকিন এণ�ইনস্ট হাঙ্ার, কসভ ে্য ধচিণরেন এবং অক্সে্যাণমর পধরচাধিত 
কজন্ার�ত ধবণলেষে।

সমস্ সমস্যার সম্ুখীন হন কসগুধি তচু ণি িরা হণয়ণে। তারা কত্ষ ব্যরত ডাতিার বা অন্যান্য স্াস্্য 
কমমীণের কাণে ব্যাপারটি প্রকাি করণত চান না। এোডাও বিা হণয়ণে কে বহু কক্ণত্রই অপরািী 
ককানও পরুুষ আত্ীয় হওয়ার কারণে ধন�ৃহীত নারীণের পণক্ অধভণো� জানাণনা মিুধকি হণয় 
ওণে। তাহণি ককন ত্রাে সহায়তায় ইধতমণি্য মতামত জানাণনার কে উপায় ও ব্যবস্াগুধি রণয়ণে, 
কসগুধির মাি্যণম এই িরণের সমস্যাগুণিা তচু ণি িরা হণছে না?

গুন�ত �ণবষো কথণক জানা োয় কে করাধহঙ্া জনণ�াষ্ঠীর মণি্য আই.ধপ.ধভ অত্যন্ত সািারে ঘটনা। 
আই.ধপ.ধভ কক কসভাণব অত্যাচার বা 'সধহংসতা' বণি মণন করা হয় না: কারে কবধির করাধহঙ্ার 
মণত “কারে থাকুক বা না থাকুক”, স্তীণক মারির করার অধিকার স্ামীর রণয়ণে। 

একজন করাধহঙ্া নারী তার ধববাধহত জীবন শুরু করার সাণথ সাণথই, তার উপর তার স্ামী 
অত্যাচার করা শুরু করণত পাণর। তার পধরবার েধে ধবণয়র সময় কেয়া প্রধতশ্রুধত মণতা কেৌতচুক 
ধেণত না পাণর, তাহণি তার স্ামী আর শ্বশুর বাধডর কিাকজন তার উপর ক্মা�ত কমৌধখক িাঞ্ছনা 
বা িারীধরক অত্যাচার চাধিণয় কেণত পাণর। ধকন্তু এণক্ণত্র নারীরা সািারেত প্রধতবাে কণরন না 
কারে এই অত্যাচারণক তার বাবা-মার কেৌতচুক ধেণত না পারার েিােি বণি মণন করা হয়। 
করাধহঙ্া নারীরা েধে বাধডর কাজকম্ষ ঠিকভাণব না কণরন বা শ্বশুর বাধডর কিাকজনণের ঠিকমণতা 
েত্ন না কনন বা স্ামীণক সন্তুষ্ট করণত না পাণরন, তাহণিও তারা আই.ধপ.ধভ-র ধিকার হণত পাণরন।
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মানধসক এবং িারীধরক অত্যাচার োডাও করাধহঙ্া নারীণের কজার কণর তাণের স্ামীণের সাণথ 
কেৌন ধমিণন বাি্য করা হণত পাণর। কেসব নারীণের কম বয়ণস ধবণয় হণয়ণে তারা বণিণেন কে 
তাণের স্ামীরা প্রায়ই খবু অল্প সমণয়র মণি্য একাধিক বার কেৌন ধমিন করণত চাইত এবং 
কসই অধভজ্ঞতা তাণের জন্য কতটা কঠিন ও কবেনাোয়ক ধেি কসই ধববরে ধেণয়ণেন। নারীরা 
জাধনণয়ণেন কে স্ামীর োবী প্রত্যাখ্যান করার তাণের ককানও উপায় ধেি না এোডাও তাণের 
সাণথ ধকভাণব মাধসক চিাকািীন, �ভ্ষ াবস্ার কিণষর ধেণক এবং প্রসণবর মাত্র কণয়ক ধেন 
পণরই কজার কণর কেৌন ধমিণন বাি্য করা হত, তারা কসই ধববরে ধেণয়ণেন। 

আণব��ত, মানধসক ও কেৌন ধনগ্রহ সহ্য করার পণরও করাধহঙ্া নারীরা সচরাচর তাণের 
স্ামীণের ধবরুণধে অধভণো� কণরন না এবং চরম পধরধস্ধত, কেমন মারিণরর কারণে রতিপাত 
বা গুরুতর আঘাত না িা�ণি, তারা সািারেত ককানও পেণক্পও কনন না (সরাসধর বা তাণের 
বাবা-মার সাহাণে্য)। নারীণের মতামত কথণক এই চচুপ থাকার কবি কণয়কটা কারে জানা 
োয়। তারা ভয় পান কে তাণের স্ামীরা ধবিতীয়বার ধবণয় করণব এবং কেণহতচু  করাধহঙ্া সমাণজ 
কমণয়ণের আবার ধবণয় করা অসম্ভব ব্যাপার, তাই তারা আিংকা কণরন কে কতমন ঘটণি তারা 
টাকাপয়সা পাণবন না এবং তাণের টাকা উপাজ্ষন কণর বাাচার ককানও উপায় থাকণব না। কসই 
সাণথ, ককানও নারী েধে এর প্রধতবাে কণরন বা স্ামীর ধবরুণধে অধভণো� কণরন তাহণি তাণক 
সমাণজ 'কবয়ােব' আখ্যা কেওয়া হয়। একজন 'কবয়ােব' স্তীণক পণুরা জনণ�াষ্ঠী অপেন্দ কণর 
এবং কসটা ককানও করাধহঙ্া নারীই চান না।

স্ামী ধপটিণয় আিমরা কণর ধেণিও স্তী তার সাণথ তক্ষ  করণত পারণব না। আমাণের িণম্ষ বিা হণয়ণে 
কে একজন স্তী তার স্ামীণক অশ্রধো করণত পাণর না। আধম নাটণক (বাংিাণেণি) কেণখধে কে অণনক 

কমণয়রাই তাণের স্ামীণের মারির করত। তারা হি অবাি্য 'কবয়ােব'। কোষ না থাকণিও, েধে স্ামী তার স্তীণক 
মারির কণর তাহণি কসই স্তীর কাণে েটুি পথ কখািা থাণক - তার স্ামীর সাণথই থাকা বা তার বাণপর বাধড চণি 
োওয়া, ধকন্তু কস স্ামীর অবাি্য হণত পাণর না।"

- ধববাধহত নারী, ২৫, কটকনাে

স্ামী েধে কাজ কথণক ধেণর কেণখ কে খাবার তখনও ততধর হয়ধন তাহণি কস স্তীর সাণথ েবু্ষ্যবহার 
করণত পাণর, এমনধক মারিরও করণত পাণর, কারে রান্না করা আর স্ামীর কখয়াি রাখা স্তীর কত্ষ ব্য"

- নারী, ২৫, কটকনাে

একজন ধববাধহত নারীর সবণচণয় জরুধর কত্ষ ব্য হি তার স্ামীর কখয়াি রাখা। আর কস স্ামীর সমস্ 
আণেি কমণন চিণত বাি্য। সবসময় সব আণেি সঠিকভাণব কমণন চিণত হণব। স্তী স্ামীর অবাি্য 

হণিই ঝ�ডাঝাাটি শুরু হণব। স্ামী তাণক �ািা�াি কেণব এবং স্তীণক ধনণজর কথা শুনণত বাি্য করার জন্য 
মারির করণব।"

- সম্প্রোণয়র কনতা, উধখয়া

নবারীদের কথবা:
ররাহহঙ্া জনক�াষ্ঠীর সাকথ 
রজন্ার হনক়ে আক�াচনা

কজন্ার সংক্ান্ত িব্দগুধির মণি্য কে সূক্ষ্ম তোতগুণিা রণয়ণে তা বুঝণত পারণি ত্রাে 
কমমীরা করাধহঙ্া ক্যাম্পগুধিণত আরও ভাণিাভাণব নারী অধিকাণরর স্পণক্ কাজকম্ষ করণত 
পারণবন। নারী এবং সমাণজ তাণের অবস্াণনর কক্ণত্র করাধহঙ্া সমাণজ বহু রক্েিীি 
মূি্যণবাি কমণন চিা হয়। করাধহঙ্া নারী হওয়ার অথ্ষ কী তা ধনি্ষারণের কক্ণত্র িম্ষ একটি 
িধতিিািী ভূধমকা পািন কণর। তাোডা, করাধহঙ্া নারীণের মণি্য ধনরক্রতা হারও খুব কবধি 
কারে ঐধতহ্য�তভাণব তাণের কখণনা ধিক্া ও কপিার সুণো� কেওয়া হয়ধন।

পকরাক্ষ শব্দ

সংস্কৃ ধতর রক্েিীি প্রকৃধত এবং সম্প্রোয় কে িরণনর মানধসক 
েন্ত্রোর মণি্য ধেণয় ক�ণে তার কারণে করাধহঙ্ারা সংণবেনিীি 
বা ধনধষধে বণি ধবণবধচত ধবষয় ধনণয় আণিাচনা করার সময় 
বহু পণরাক্ িব্দ ব্যবহার কণরন। পণরাক্ িব্দ বা euphemism 
হি ককানও িজ্াজনক বা সংণবেনিীি িণব্দর বেণি ব্যবহৃত 
একটি অণপক্াকৃত ককামি ককানও কথা। এগুণিা সািারেত 
আনুষ্াধনক পধরধস্ধতণত ব্যবহার করা হয় - কেমন মসধজণে বা 
মাধঝর সাণথ ধমটিং-এ এবং নারীণের সাণথ কথা বিার সময়। 

করাধহঙ্া সম্প্রোণয়র সাণথ কো�াণো� আরও কাে্ষকর এবং 
সম্ানজনক হণব েধে মাে-কমমীরা এই প্রচধিত পণরাক্ 
িব্দগুধির মাণন বুঝণত পাণরন এবং কসগুণিা ব্যবহার কণরন। 

েধেও এই িব্দগুধি সরাসধর অনুবাে করা 
োয়, ধকন্তু ধনধে্ষ ষ্ট ধকেু িব্দ কনধতবাচক বা 
িজ্াজনক মণন করা হণত পাণর। কেমন 
মাধসণকর জন্য একটি সািু িব্দ আণে - 
হাইজ - এটি করাধহঙ্ারা আরধব ভাষা কথণক 
ধনণয়ণেন। তণব, অণনক কম বয়সী কমণয়রাই 
এই িব্দটি বিা পেন্দ কণর না। তারা এটিণক 
ঘুধরণয় 'গুসি' বিা পেন্দ কণরন, োর 
মাণন হি 'স্ান করা'। এণক্ণত্র িক্েীয় কে, 
ধবণিষ ধকেু কক্ণত্র, কেমন কেৌন হয়রাধন বা 
িষ্ষে করা হণয়ণে ধকনা তেন্ত করার সময়, 
এই অপরািগুধির জন্য কে প্রচধিত পণরাক্ 
িব্দগুধি ব্যবহার করা হয় তার কথণক 
সঠিকভাণব ধকেু জানা কঠিন হণত পাণর।
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সবাই এটা েকর

কেৌনকম্ষ কবাঝাণত করাধহঙ্া ভাষায় ধনরণপক্ ককাণনা িব্দ কনই। বাস্ব কক্ণত্র এর 
জন্য ব্যবহৃত িব্দগুধি 'িমমীয়ভাণব অনুণমাধেত' (জাণয়জ) বা 'ধনধষধে' (না-
জাণয়জ) ধকনা তার উপর ধনভ্ষ র কণর। শুিুমাত্র স্ামী ও স্তী মণি্য কেৌনকম্ষণক 
অনুণমাধেত ধহণসণব কেখা হয় আর এজন্য কে কথাটি ব্যবহার করা হয় কসটি 
হি 'ধমি-ধমিাপ' অথবা 'ধমিন', এই েটুি িণব্দরই সািারে অথ্ষ হি 'কেখা 
সাক্াৎ হওয়া' বা 'ধমধিত হওয়া'। িমমীয় মহণি, ধবণিষ কণর বয়স্ পরুুষণের 
সামণন 'সবুাত' িব্দটি ব্যবহার করা হয়। ধনধষধে কেৌনকম্ষ কবাঝাণনার জন্য 
অণনকগুণিা িব্দ আণে (কেগুধির অণনকগুণিাই স্যাং বা অপিব্দ), তণব 
ভদ্র ভাষায় এটা কবাঝাণনার জন্য 'কজনা' (আরধব কথণক কনওয়া িব্দ, োর অথ্ষ 
‘ব্যধভচার’), 'বুরা হাম' (োর অথ্ষ ‘খারাপ কাজ’, এবং 'কািা হাম' (োর অথ্ষ 
‘কাণিা কাজ’) ব্যবহার করা হয়।

র�ৌন হন�্াতকনর সূক্ষ্ম তারতম্য

করাধহঙ্া সংস্কৃ ধতর রক্েিীি প্রকৃধত এবং করাধহঙ্া ভাষার 
সব্ষসম্ত ককানও রূপ না থাকায় তাণের সাণথ কেৌন ধনে্ষাতণনর 
সকূ্ষ্ম তারতম্যগুণিা ধনণয় আণিাচনা করা কঠিন। এই ধবষণয়র 
সাণথ েুতি িব্দ কেমন 'কেৌন ধমিন' এবং 'কেৌন' অনুবাে করা 
খবুই কঠিন। পাশ্াত্য ি্যানিারো অনুোয়ী কেৌন ধনে্ষাতন 
বিণত হয়রাধন কথণক শুরু কণর আক্মে এবং িষ্ষে কবাঝায়। 
ধকন্তু করাধহঙ্া ভাষায় এই পাথ্ষক্যগুণিা প্রকাি করা খবুই কঠিন 
কারে কেণকাণনা কেৌন ধবষণয়র সাণথ কিঙ্ক েুতি রণয়ণে। কেৌন 
হয়রাধন কবাঝাণত কবি ধকেু পণরাক্ িব্দ ব্যবহৃত হয় কেমন 
'বেমাধি �রন ('বেমাইধি করা’), 'কবইজ্ত �রন' (‘অপমাধনত 
হওয়া’), 'ো�' ('কিঙ্ক'), 'বিাজধুর জিুমু' (‘কজার জবরেধস্ 

করা')। এই কথাগুধির সবকটির মণি্য ‘ধনগ্রহ’ এবং ‘কজার 
করা’ িরণনর িব্দ থাকণিও ককাণনাটিণতই কেৌন কথাটি প্রকাি 
করা হয় না। কেণহতচু  এই িব্দগুণিা কেণকাণনা িরণনর ধনগ্রহ বা 
কজার করা কবাঝাণত পাণর তাই পধরধস্ধত সম্পণক্ষ  অন্যান্য তথ্য 
না কপণি, কোভাষী এবং স্াস্্যকমমীণের পণক্ কেৌন ধনে্ষাতণনর 
সঠিক িরন কবাঝা কঠিন হয়। ধকন্তু সম্প্রোয়টি ক্যাণম্প আসার 
পর কথণক ধবধভন্ন ত্রাে সংস্াগুণিার সাণথ তাণের কথাবাত্ষ ার 
কারণে করাধহঙ্া ভাষায় 'করপ' (িষ্ষে) িব্দটি গ্রহে করা হণয়ণে 
(উচ্ারে করপ), োর মাি্যণম কজার কণর কেৌন ধমিন করা 
কবাঝায়। তা হণিও এই ধবষয়টির সাণথ েুতি সংণবেনিীিতা 
ও কিণঙ্কর কারণে এই ধবষয় ধনণয় আণিাচনার কক্ণত্র প্রথণম 
পণরাক্ িব্দগুণিা (ধবণিষ কণর িষ্ষণের কক্ণত্র ‘বিাজধুর' 
জিুমু’) ব্যবহার করাই ভাণিা।

সতূ্র: ২০কি আ�স্ট কথণক ২৩কি কসণটেম্বণরর মণি্য ক্যাম্প 
১পঃূ/পঃ, ২ পঃূ/পঃ, ৩ এবং ৪ কথণক ইন্ারধনউণজর ১৭ জন কধমউধনটি 
সংবােোতাণের ককাণবা কাণিক্ট অ্যাণপর মাি্যণম সংগ্রহ করা মতামত। 
করাধহঙ্া জনণ�াষ্ঠীর প্রিান প্রিান আিংকা এবং প্রশ্নগুধি তচু ণি িরার 
জন্য কমাট ৬০০টি কণথাপকথন ধবণলেষে করা হণয়ণে। ইংণরধজ এবং 
বাংিা ধিধপ ব্যবহার কণর করাধহঙ্া ভাষায় মতামত সংগ্রহ করা হণয়ণে।

ইন্ারহনউজ
 ২০ আ�স্ট রথকে ২৩ রসকটেম্বর

কমাট মতামত

৬০০ ৩৫৪ ২৪৬

ররবাহিঙ্বা জনদ�বাষ্ঠীর মরবামর: 

ধর্কের হশোর নারী এবং 
তাকের সন্াকনরা

ধর্কের সার্াইরার: হববাহহত ও অহববাহহত

“আমরা ওণের কঘন্নাও করণত পাধরনা, আবার কমণনও ধনণত পাধর না। আর আমরা ধনণজণের 
ধজজ্ঞাসা কধর কে ওণের ধক কোষ?” �ত বের রাখাইন রাণজ্য কে কেৌন ধনপীডন করা হণয়ধেি তাণত 
িধষ্ষত নারী এবং তাণের নবজাত ধিশুণের সম্পণক্ষ  কথা বিার সময় এমনটাই বণিণেন ক্যাম্প 
১পঃূ-র ৪৩ বের বয়সী একজন নারী। 

করাধহঙ্াণের পাধিণয় বাংিাণেণি আসার পণর এক বেণরর কবধি পার হণয়ণে আর কেসমস্ নারীণের 
উপর িষ্ষণের মণতা কেৌন অত্যাচার করা হণয়ধেি তারা এখন সন্তান জন্মোন কণরণেন। এই ধবষয়টি 
ধনণয় ককউই আণিাচনা করণত চান না, ধকন্তু কসই ধিশুণের জন্ম হওয়ার পণর মানুষ তাণের আিংকা 
আরও কখািাখধুি ভাণব জানাণছেন এবং কসই সব িধষ্ষত নারী এবং তাণের সন্তানণের পধরচয়, 
সামাধজক স্ীকৃধত এবং ভধবষ্যৎ ধনণয় আিংকা তচু ণি িরণেন। 

কেসব অল্প বয়সী কমণয়ণের মায়ানমাণর িষ্ষে করা হণয়ধেি তাণের ধকভাণব ধবণয় কেব তা ধনণয় 
আমরা ধচন্তায় আধে। আমরা জাধন না ওণের ধকভাণব ধবণয় কেব বা কক ওণের ধবণয় করণব।"

- নারী, ৩৩, ক্যাম্প ১পঃ

আমাণের কমণয়ণের আর কবাণনণের িষ্ষে করা হণয়ণে। আমরা তাণের ভধবষ্যৎ ধনণয় খবুই 
ধচধন্তত। তাণের কক ধবণয় করণব? ধকেু িধষ্ষত নারী ধববাধহত আর তাণের স্ামীরা তাণের কেণড 

চণি ক�ণে। তাণের কক কেখণব? িষ্ষণের পণর কে ধিশুরা জণন্মণে, আমরা তাণের ঘেৃা কধরনা। ধকন্তু ওরা 
মসুধিম না। ওণের মাণয়রা ধবণয় করণত চাইণি ওণের ধক হণব? ভধবষ্যণত ওণের বাবার নাণমর জায়�ায় 
আমরা ধক ধিখব? আমরা চাই ওরা এই সম্প্রোণয়র মণি্য মে্ষাো ধনণয় বাাচচুক।"

- পরুুষ, ৫৮, ক্যাম্প ১পঃ
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এই মতামত কথণক িষ্ষণের সাভ্ষ াইভারণের জন্য সম্প্রোণয়র 
আিংকাগুধি উণে এণসণে। তারা িষ্ষণের ধিকার নারীণের 
তববাধহক অবস্া অনুোয়ী েইু েণি ভা� কণরণেন: ধববাধহত 
এবং অধববাধহত। সম্প্রোণয়র কবধিরভা� সেস্যরা মণন 
করণেন কে িষ্ষণের কে সাভ্ষ াইভাররা অধববাধহত, তাণের জন্য 
পাত্র খুাণজ পাওয়া খবু মিুধকি হণব। তারা মণন করণেন কে 
একজন িধষ্ষত নারীণক ককউ ধবণয় করণত চাইণব না। কে সমস্ 
ধববাধহত নারী িধষ্ষত হণয়ণেন, তাণের কক্ণত্র অবস্াটা আরও 
খারাপ। তাণের মণি্য অণনকণক তাণের স্ামীরা কেণড চণি 
ক�ণেন এবং এখন তারা প্রচণ্ড েেু্ষিায় আণেন কারে তাণের 
ভরেণপাষণের জন্য ককউ কনই।

এোডাও মানুষ বণিণেন কে তাণের সামাধজক ও সাংস্কৃ ধতক 
কপ্রক্াপণটর কারণে বহু িধষ্ষত নারীই তাণের ধনে্ষাতণনর কাধহনী 
জানাণত চান না কারে তারা ভয় পান কে সম্প্রোণয়র মানুষ 
হয়ত তাণের ঘেৃা করণত শুরু করণব এবং তাণের কমণন কনণব 
না। কধমউধনটির মানুণষরা স্পষ্টভাণব জাধনণয়ণেন কে তারা 
কসই সমস্ িষ্ষণের ধিকার নারীণের সাহাে্য করণত চান কারে 
ো ঘণটণে কসজন্য তারা তাণের কোষী মণন কণরন না। এোডাও 
তারা মণন কণরন কে িধষ্ষত নারী এবং তাণের সন্তানণের জন্য 
কে সহায়তাগুণিা পাওয়া োণছে কসগুণিা সম্পণক্ষ  সম্প্রোণয়র 
সকণি েধে জাণনন তাহণি তাণের সাহাে্য করা আরও সহজ 
হণব। এখন কবধিরভা� মানুষই িষ্ষণের ধিকার নারীরা ধক 
িরণের সহায়তা কপণত পাণরন তা জাণনন না।

আমরা জাধন কে �ত বের কে িষ্ষে ঘণটধেি কসই কারণে কে ধিশুণের জন্ম হণয়ণে তারা আমাণের জনণ�াষ্ঠীর নারীণের উপর হওয়া 
অত্যাচাণরর প্রমাে। ধকন্তু ধকভাণব আমরা কসই ধিশু এবং তাণের মাণয়ণের একটা আরও ভাণিা আর স্াভাধবক পধরণবি ধেণত পাধর 

োণত তারা সম্প্রোণয়র অন্যান্য মানুষণের মণতাই বাাচণত পাণর। এরা কবৌধে কসনাণের ধিশু। এরা আমাণের কসই ভয়ানক হত্যােণজ্ঞর কথা মণন 
কধরণয় কেয়।"

- পরুুষ, ৩৮, ক্যাম্প ২ পধশ্ম

 
িষ্ষণের কারণে কে সব ধিশুর জন্ম হণয়ণে তাণের ধনণয় প্রচচুর আিংকা রণয়ণে। এই ধিশুরা িধষ্ষত নারী এবং জনণ�াষ্ঠীর সেস্যণের উপর হওয়া 
অত্যাচাণরর ধনেি্ষন এবং সম্প্রোয় কে নৃিংসতার মণুখামধুখ হণয়ধেি, এণের তার ধনেি্ষন মণন করা হয়। এই ধিশুণের পধরচয় ধক হণব এবং তাণের 
সমাণজ কমণন কনওয়া হণব ধকনা তা ধনণয় জনণ�াষ্ঠী আিংকায় রণয়ণে। ধকেু মানুষ এমন প্রশ্ন তচু ণিণেন কে:

• এই ধিশুরা কতা বমমী কসনাণের সন্তান, তাহণি এরা ককান িম্ষ অনুসরে করণব?

• কেসব সরকাধর কা�জপণত্র বাবার নাণমর েরকার হয় কসগুণিাণত ধক কিখা হণব?

• তাণের মাণয়রা েধে ধবণয় কণরন এবং নতচুন কণর জীবন শুরু করণত চান তাহণি 
এই সব ধিশুণের ধক হণব আর তাণের কক কেখাশুনা করণব?

• ধবধভন্ন ত্রাে সংস্ার কথণক ভচুতিণভা�ী নারীরা ধক িরণের সহায়তা কপণত পাণরন?

• মসুধিম সমাণজ একজন মণ�র সন্তানণক মানুষ কতটা সােণর কমণন কনণব?

জনণ�াষ্ঠীর সেস্যরা এই িষ্ষণের ধিকার নারীণের এবং তাণের সন্তানণের পধরচয় এবং ভধবষ্যণত তারা কে প্রধতকূিতার সম্ুখীন হণত হণব তা 
ধনণয় আরও কবধি ধচন্তায় আণে বণি মণন হয়। তারা স্পষ্টভাণব জাধনণয়ণেন কে এই সমস্ ধিশুণের প্রধত তাণের ককাণনা ঘেৃা কনই। ধকন্তু তারা মণন 
করণেন কে েধে উপণরর প্রশ্নগুণিার স্পষ্ট জবাব থাকণতা, তাহণি তারা অন্তত ক্যাণম্পর মণি্য িধষ্ষত নারী এবং তাণের সন্তানণের জন্য আরও 
ভাণিা এবং ধনরাপে একটি পধরণবি ততধর করণত পারণতন।

ধবধবধস ধমধডয়া অ্যাকিন, ইন্ারধনউজ এবং ট্ান্সণিটস্ষ উইোউট বড্ষ াস্ষ ধমধিতভাণব করাধহঙ্া সংকণট 
ক্ধতগ্রস্ জনসািারণের কাে কথণক মতামত সংগ্রহ করা এবং কসগুধি সংকধিত করার কাজ করণে। 
এই সংধক্প্ত প্রধতণবেনটির উণদেি্য হি ধবধভন্ন ধবভা�গুধিণক করাধহঙ্া এবং আশ্রয়োতা (বাংিাণেিী) 
সম্প্রোণয়র কথণক পাওয়া ধবধভন্ন মতামণতর একটি সংধক্প্ত ধববরে কেওয়া, োণত তারা জনণ�াষ্ঠীগুধির 
চাধহো এবং পেন্দ-অপেণন্দর ধবষয়টি ধবণবচনা কণর ত্রাণের কাজ আরও ভাণিাভাণব পধরকল্পনা 
এবং বাস্বায়ন করণত পাণর।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাধতসংঘ অধভবাসন সংস্ার সহণোধ�তায় করা হণছে এবং এটির জন্য 
অথ্ষ সরবরাহ কণরণে ই.ইউ ধহউম্যাধনণটধরয়ান এইড এবং ইউণক ধডপাট্ষণমন্ ের ইন্ারন্যািনাি 
কডণভিপণমন্।

'ো জানা জরুধর' সম্পণক্ষ  আপনার কেণকাণনা মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইণমইি কণর জানাণত পাণরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।
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