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ভূিমকা  
 

িভিডও   ভলাি�য়ােস�র   �ধান   ল��   হেলা   মিহলােদর   অিধকার   সুরি�ত   করা   এবং   তােদর   �মতায়েন   সাহায�   করা। 
আমােদর   সং�া�   �িত�া   হেয়িছেলা   এক�   গভীর   অ�িন�িহত   ��ােভর   জায়গা   �থেক   �য   মিহলােদর   ক��র   আমােদর 

সমােজ   সবেথেক   অবদিমত   এবং   নারীিবষয়ক   আেলাচনা   আমােদর   �াম�িলেত   এবং   িবিভ�   �মতার   অিলে�   সবেথেক 

কম   উেঠ   আেস।   িভিডও   ভলাি�য়ােরর   �থম   �য়াস   িছল   অ��েদেশর   �ামীণ   মিহলােদর   বাল�িববাহ   স�ে�   এক� 

িভিডও   বানােনার   �িশ�ণ   �দওয়া।   �থমবার   তােদর   িনেজেদর   �ােম   িভিডও�   �দিশ�ত   হওয়ার   পর      কাল�েম   �সই 

িভিডও�   িবে�র   নানা   জায়গায়   �দিশ�ত   হয়।িভিডও�র   ফেল   জীবেন   �থমবার   অ��েদেশর   ঐ   �াম�েত   তােদর 

সমােজর   ৫০%   মানেুষর   ওপর   �য   িনয�াতন   ঘেট   চেলেছ,   �স�   স�ে�   �কােশ�   আেলাচনা   হয়।  

এমনিক   গনমাধ�ম�িলও   মিহলােদর   িবষয়�িলেক   যতটা   স�ব   দেূর   সিরেয়   রােখ।    িদ�ীেত   অবি�ত   �স�ার   ফর 

�ািডজ   ইন   �ডেভলিপং   �সাসাই�েজর   �ারা   করা   এক�   সমী�ার   মাধ�েম   জানেত   পারা   যাে�   �য   ভারতবেষ�র   জাতীয় 

মলূে�ােতর   গণমাধ�েম   ৮৪%   নীিত�বত� করা   হেলন   উ�বেণ�র   পু�ষ।   িক�   এই   মহূুেত�    ভারতবেষ�   এক�   আে�ালন 

দানা   �বেঁধ   উঠেছ   এইজাতীয়   পিরি�িতর   পিরবত� ন   ঘটােনার   জন�   এবং   িভিডও   ভলাি�য়ােস�র   প�   �থেক   আমরা 

সব�শি�   িদেয়   এই   আে�ালেন   অংশ�হন   কের   চেলিছ।   আমােদর   সং�ার   ৫১%   হেলন   মিহলা।   এই   সংখ�ায়   �পৗঁছােনা 

সহজ   িছল   না,   এবং   এ�র   জন�   িবেশষ   সময়   এবং   িবেশষ   ধরেনর   সং�ান   �েয়াজন   পেড়।   িক�   আমরা   ল��   ি�র   �রেখ 

কাজ   কের   চেলিছ   এবং   কখনও   আেপাষ   কিরিন।   আমােদর   সং�ার   �িতজন   সি�য়   কম�,   নারী   পু�ষ   িনিব�েশেষ 

সােম�র   �িত   দায়ব�।  

সুতরাং,   চলনু   সকেল   িমেল   একসােথ   িপতৃত�েক   িনমূ�ল   করােত   �তী   হই!    আমরা   এমনভােব   িবিভ�   অসােম�র   ঘটনার 

িববরন   িদ,   যােত   তা   কখেনাই   �চিলত   �থা   অনযুায়ী   না   হয়।   আসুন   আমরা   সকেল   িমেল   �সইসম�   পিরবত� েনর 

�বত� কেদর   উদযাপন   কির,   যারা   সফলভােব   িপতৃতে�র   �শকল   �ভেঙ   �বিরেয়   আসেত   �পেরেছন।   আসুন   আমরা 

ভারতবষ�   ব�াপী   এক�   এমন   িল�িবষয়ক   �চার   অিভযান   চালাই,   যার   এক�   অন�তম   �ধান   উে�শ�   হেব   িকভােব 

মিহলা   এবং   পু�ষরা   িপতৃতে�র   মেুখামিুখ   হে�ন,   তােক   িনত�নতুনভােব   �মাকািবলা   করেছন   এবং   িপতৃতে�র   সােথ 

মধ��তা   বজায়   �রেখ   এিগেয়   চেলেছন,   তার   িবিভ�   নতুন   নতুন   এবং   টাটকা   খবর   সামেন   আনা।  

আসুন   সকেল   িমেল    িপতৃত�েক   িনরাবরণ   কির    এক�   এক�   িভিডও,   এক�   এক�   আেলাচনার   মাধ�েম। 

 

পিরিচত   ��াবলী 
 

 

১।    িল�িবষয়ক   �িশ�েণর   কম�শালা�িলেত   িভিডও   ভলাি�য়াস�               িক   িক   িবষেয়   আেলাচনা   কের? 

● �জ�ার   এবং   �স�-   এই   দ�ু   শে�র   ব�াি�র   পাথ�ক�   �বাঝা।  
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● �াত�িহক   জীবেন   পু�ষত�েক   িচি�ত   করেত   �শখা।  

● পু�ষত�   িকভােব   পু�ষ   এবং   নারী   উভেয়র   ওপরই   �ভাব   �ফেল   তা   বঝুেত   �শখা। 

● িকভােব   নাবািলকা   এবং   মিহলােদর   ওপর   িবিভ�   ধরেনর   �যৗনিহংসার   ঘটনা   ঘটবার   �পছেন   পু�ষত�ই 

�কৃতপে�   দায়ী   তা   িচি�ত   করেত   �শখা   বা   বঝুেত   �শখা।  

● �াত�িহক   জীবেন   ঘেট   চলা   িবিভ�   ধরেনর   পু�ষতাি�ক   �থা   এবং   �স�িলর   �পছেন   মানিসকতার   সূ� 
িববরন   �দেব   এমন   িভিডও   �েযাজনা   করা। 

● �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ভু�েভািগনীেদর   অিধকার। 
● �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ��ে�   পুিলশ   এবং   ডা�ারেদর   অবশ�   পালনীয়   কত� ব�   এবং   িনয়মাবলী।  
● িকভােব   সহানভূুিতশীলতার   সােথ   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ওপর   খবর   পিরেবশন   করা   যায়।  
● �কন   এইসব   ��ে�   খবর   পিরেবশন   করেত   �গেল   তা   �মানিনভ� র   হওয়া   এবং   িনভু� ল   হওয়া   �েয়াজনীয়।  
● বাছাই   করা   CC   �দর   দেলর   সােথ   িল�িবষয়ক   ��ােজে�র   পিরক�নাঃ   CCরা   �কমনভােব   আেলাচনা 

সভা�িল   পিরচালনা   করেত   পােরন।   তাঁরা   ঐ   সভা�িলেত   �াত�িহক   জীবেন   িপতৃতে�র   �ভাব   িবষয়ক 

িভিডও   অথবা   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ওপর   িনিম�ত   িভিডও�িল   �দিখেয়   এই   িবষয়�িলর   স�ে�   এক� 

আেলাচনার   পিরম�ল   সৃি�   করেত   পােরন,   �যখােন   িবিভ�   �গা�ীর   অভ��ের   িপতৃত�েক   িনমূ�ল   করার   িবষেয় 

গঠনমলূক   আেলাচনা   হয়। 

২।   আমরা   পু�ষতে�র   িদেক   ��   ছঁুেড়   িদি�   �কন? 

উ।    পু�েষর   �ারা   ঘ�ত   �যেকােনা   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনা-   শারীিরক,   �মৗিখক   অথবা   মানিসক-   �হাল   আসেল 

পু�ষতে�রই   একধরেনর   বিহঃ�কাশ।   এ�   ঘেট   কারণ   সমােজ   এই   ধারনা   গভীের   ��ািথত   হেয়   আেছ   �য   পু�েষরা 

অিতির�   বেল   বলীয়ান   এবং   নারীেক   চালনা   করা,   এবং   এমনিক   যিদ   �েয়াজন   পেড়   তােদরেক   শাসন   করাও   তার 

অিধকারভু�।   সুতরাং,   িল�িভি�ক   �বষম�   এবং   িহংসামলূক   ঘটনা   �খেত   �গেল   আমােদরেক   �থেমই   তার   মলূ   কারণ- 

িপতৃত�-   স�ে�   অবিহত   হেত   হেব।  

 

৩.   আিম   িকভােব   এক�   িল�িবষয়ক   িভিডও   �েযাজনা   করেত   পাির   অথবা   �কােনা   একজন      cc   �ক   িনেদ�শনা   িদেত 
পাির   যােত   �স   এক�   িল�িবষয়ক   িভিডও   �েযাজনা   করেত   পাের? 

উ।    এই   ��াডাকশন   এবং   িফলড-গাইড�   ��   �থেক   �শষ   অবিধ   পড়ুন।   এই   গাইড�র   উে�শ�   হল   এমন   িভিডও 

�েযাজনা   করা   �য�িল   IU   FORMAT   �থেক   আলাদা।   সুতরাং   CC   এবং   �ম�রেদর   এই   ধরেনর   িবষয়�িলেত 

আলাদাভােব   নজর   িদেত   হেব।   এই   গাইড�   আপনােক   সাহায�   করেব   িবিভ�   ��ে�   –   িবষয়   িনব�াচন,   িফ�   বানােনার 

িকছু   সহজ   উপায়,   উপি�িতর   তািলকা   এবং   আরও   অেনক   �ছাট   �কা,   �য�িল   আপনােক   িভিডও   �েযাজনা   করেত 

সাহায�   করেব।   এই   িভিডও�িলর   মাধ�েম   আপনারা   পু�ষত�   আমােদর   সমােজর   িবিভ�   জায়গায়   িকভােব   কােয়ম 

হেয়   আেছ   তা   তুেল   ধরেত   পােরন।   দয়া   কের   ��   করবার   আেগ   িবষয়   িনব�াচন   �থেক   চলি��   বানােনার   উপায় 

পুেরাটা   মন   িদেয়   পড়েবন।   �থেমই   সরাসির   FILM   MAKING   TIPS   িদেয়   ��   করেবন   না।  
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এই   গাইড�   পড়েত   পড়েত   এমন   অেনক   িবষয়   স�েক�    জানেবন,   �য�িলর   ওপর   আপিন   িফ�   বানােত   আ�হী   হেত 

পােরন। 

৪.   �যৗনিহংসা   িবষয়ক   িভিডও   বানােত   �গেল   পিরক�না   এবং   ��িত   িকভােব   িনেত   হেব? 

উ .   এই   গাইড�র   এক�   �ধান   উে�শ�   �হাল   �যৗনিহংসা   িবষয়ক   ছিব   সহমিম�তার   সােথ   স�কভােব   �চার   করা। 

�যৗনিহংসা   িবষয়ক   কাজ�িলর   মাধ�েম   �ধুমা�   িহংসার   ঘটনা�েক   তুেল   না   ধের,   গভীের   িগেয়   িবচার   কের   �দখা 

উিচত   িকভােব   িনয�ািতত/   িনয�ািততা-�দর   সমােজর   মলুে�ােত   �ফরােনা   যায়।   মেন   কের   �েত�ক�   িবভাগ   মন   িদেয় 

পড়েবন,   যােত   আপনারা   িন�িলিখত   িবষয়�িল   স�েক�    অবিহত   থােকন-   সংবাদ   পিরেবশনা   এবং   মধ��তা, 

িনয�ািতত/   িনয�ািততার   অিধকার,   পুিলশ   এবং   ডা�ারেদর   করণীয়   এবং   অন�ান�   সংবাদ   পিরেবশন   সং�া� 

িনয়মাবলী। 

৫.   আিম   এক�   িবষয়   িনব�াচন   কেরিছ।   এ�র   স�ক   িচ�ায়েনর   জন�   কার   সােথ   আেলাচনা   করেত   পাির? 

উ.      GENDER   PROJECT-এর   িবষয়�িল   িনেজেদর   FIELD   MENTOR   (CC   MENTOR)-�দর   সােথ 

আেলাচনা   করেবন   না।   এই   িবষয়�িল   আপনার   রােজ�র   �কাঅরিডেনটরেদর   সােথ   অথবা   ��ািলন,   নপুূর,   মনীশ 

িকংবা   রাজ�মােরর   সােথ   আেলাচনা   করেবন।   রােজ�র   �কাঅরিডেনটরেদর   �িতঃ   �যেকােনা   �েয়াজেন   ��ািলন   িকংবা 

নপুূেরর   কােছ   যান   সাহােয�র   জন�।   ওেদর   কােছ   তখনই   যােবন,   যখন   আপনার   কােছ   িবষয়�র   ওপর   এক� 

অয়ান-লাইনার   �তির   থাকেব,   অথ�াৎ   �ক,   �কাথায়,   কেব,   কখন   এবং   �কন। 

৬.   িল�িবষয়ক   িভিডও�িল   িক   IU   FORMAT   অনসুরন   কের? 

উ.    হ�াঁ   এবং   না। 

এই   গাইড�   আপনােক   িন�িলিখত   দ�ু   িবভােগ   িল�িবষয়ক   িভিডও   �েযাজনা   করেত   সাহায�   করেবঃ  

১.   �িতিদনকার   পু�ষত� 

২.   �যৗনিহংসা। 

● �যসব   িভিডও   �িতিদনকার   পু�ষত�েক   তুেল   ধের,   তারা   IU   FORMAT   অনসুরন   করেব   না।  

● তােদর   ��েত   �কােনা   P2C   অথবা   CTA   িদেত   হেব   না। 

● তােদরেক   VO   এবং   �শেষ   এক�   P2C   িদেত   হেব।   এই   �শেষর   P2C   �   আেবদনমলূক   হেব   না।   এ�   এক� 

সািব�ক   মলূ�ায়ন,   �যখােন   আপিন   িবষয়�র   ওপর   আপনার   মতামত   ব��   করেত   পােরন।  

● িভিডও�িলর   জেন�   �য   ই�ারিভউ�িল   �নেবন,   �স�িলেক   আেলাচনাধম�   হেত   হেব।   র �ািপড-ফায়ার 

রাউে�র   মেতা   একতরফা   ��   ছঁুেড়   িদেল   চলেব   না।   অন�   ভাষায়   বলেত   �গেল   “বাৎিচত   করিন   হ�া। 

সওয়াল-   জওয়াব   �নিহ।” 

● এই   গাইড�র   FILMING   TIPS   িবভাগ�   আপনােক   এই   ই�ারিভউ�েলার   জন�   ভােলাভােব   ��ত   কের 

তুলেব   এবং   িবষয়�িলর   দশৃ�ায়েন   সাহায�   করেব।  
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● এই   গাইড�   মন   িদেয়   পড়ুন   যােত   আপনার   গ��   সু�রভােব   বলেত   �গেল   িক   িক   িবষয়   মাথায়   রাখা 

�েয়াজন,�স�িল   স�েক�    আপনার   এক�   ধারনা   জ�ায়।আরও   পির�ারভােব   বঝুেত   িনেজর   �ম�রেদর   সােথ 

আেলাচনা   ক�ন। 

● খুব   ভােলা   B-rolls   থাকা   অত��   �েয়াজনীয়।  

● �যৗনিহংসা   িবষয়ক   িভিডও�িলেত   িন�িলিখত   সবক�   উপাদান   থাকা   �েয়াজন-   P2C,   Voice   Over   এবং 

Call To Action. 

● �যৗনিহংসা   িবষয়ক   িভিডও   বানােত   হেল   সম�   িনয়মাবলী   �মেন   চলেতই   হেব।   আরও   িবষেদ   জানেত   হেল   এই 

গাইড�র   পাট�    টু’�   মন   িদেয়   �দখুন;   �যৗনিহংসা   িবষয়ক   সংবাদ   পিরেবশন। 

৭.   এই   ফুেটজ�িল   �ক   যাচাই   করেব? 

উ.    আপনার   �ম�ররা।   অথ�াৎ   ফুেটজ�   ��ট-�কাঅরিডেনটর   অথবা   �গায়া   অিফেসর   �ম�রেদর   �ারা   যাচাই   করা 

হেব। 

৮.   িল�িবষয়ক   িভিডও�িল   �কাথায়   স�াদনা   করা   হেব? 

উ.    ��ট-�কাঅরিডেনটর   এবং   ��ট-এিডটরেদর   �িতঃ 

িল�িবষয়ক   সম�   িভিডওর   স�াদনা   �গায়ার   অিফেস   করা   হেব। 

৯.   এই   িভিডও�িলেক   িক   একটু   অন�রকমভােব   স�াদনা   করেত   হেব? 

উ.    হ�াঁ।   িভিডও   এিডটরেদরেক   িনেজেদর   সৃজনশীলতা   ব�বহার   কের   িভিডও�িল   বানােত   উৎসািহত   করা   হয়।   িভিডও 

এিডটররা   অবশ�ই   এই   গাইড�   পুেরাটা   পড়েবন,   যােত   তােদর   এক�   ��   ধারনা   হয়   িক   ধরেনর   গ�   বলা   দরকার 

�সই   িবষেয়।   Discussion   Club   Handbook�ও   পড়েবন   িভিডও�িলেক   িকভােব   ব�বহারেযাগ�   করা   যায়   তা 

�বাঝবার   জন�।  

�িতিদনকার   পু�ষত�   িবষয়ক   িভিডও�িলেত   Call   To   Action   থাকেব   না।   এ�িল   খুব   স�বত   �কােনা   এক� 

িডসকাশন   �ােব   ব�ব�ত   হেব।   সুতরাং   এ�িল   আেলাচনামলূক   ই�ারিভউ   হেত   পাের,   �ধু   দশৃ�াবলী   ব�বহার   কের   িকছু 

িল�িবষয়ক   িভিডওেক   পুনরস�াদনা   করা   �যেত   পাের।   একািধক   voxpops   �ক   একি�ত   কের   এক�   সংকলনও 

বানােনা   �যেত   পাের।   এক   ধরেনর   িবষয়�িলর   ওপরও   সংকলন   বানােনা   �যেত   পাের। 

�যৗনিহংসা   িবষয়ক   িভিডও�িলেত   এক�   CTA   থাকেত   হেব।   অথ�াৎ,   CC   এ�েক   আ�িলকভােব   ব�বহার   করেত 

পােরন   িভিডও�েত   �দখােনা   সমস�া�র   সমাধান   করার   জন�।   সুতরাং,   এই   িভিডও�িল   চলিত   IU   FORMAT 

অনসুরন   করেব।   িক�,   �চ�া   করেবন   যতটা   স�ব   সৃজনশীল   হওয়ার।   মেন   রাখেবন,�যৗনিহংসা   িবষয়ক   কাজ�িলর 

মাধ�েম   �ধুমা�   িহংসার   ঘটনা�েক   তুেল   না   ধের,   গভীের   িগেয়   িবচার   কের   �দখা   উিচত   িকভােব   িনয�ািতত/ 

িনয�ািততা-�দর   সমােজর   মলুে�ােত   �ফরােনা   যায়।   �ধুমা�   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনা�র   িববরণ   না   িদেয়   এই   স�ািদত 

িভিডও�   �যন   �দখায়   িকভােব   িবিভ�   কায��ম   এবং   িনয়মাবলী   ল�ন   করা   হয়।   স�াদেকরা   অবশ�ই   সম� 

িনয়মাবলী   এবং   �েত�ক�   িবভাগ   মন   িদেয়   পড়েবন,   যােত   আপনারা   িন�িলিখত   িবষয়�িল   স�েক�    অবিহত   থােকন- 
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সংবাদ   পিরেবশনা   এবং   মধ��তা,      িনয�ািতত/   িনয�ািততার   অিধকার,   পুিলশ   এবং   ডা�ারেদর   করণীয়   এবং   অন�ান� 

সংবাদ   পিরেবশন   সং�া�   িনয়মাবলী। 

যিদ   �েয়াজন   হয়,   স�াদনা   িবষেয়   ��ািলন   বা   নপুূেরর   সােথ   �যাগােযাগ   করেত   পােরন।  

১০.   সম�   িল�িবষয়ক   িভিডও�িল   িক   �কাশ   করা   হেব? 

উ.    হ�াঁ।   িক�,   আমােদর   অবিহত   স�িত   চাই   িভিডও�   বানােনা   এবং   �কাশ   দেুটার   ��ে�ই।   সাধারণত   আমরা 

িচ�ায়েনর   স�িত   পাই।   িক�,   যার   ই�ারিভউ   িনে�ন   টােক   অবশ�ই   জানােত   হেব,   �য   িভিডও�   বানােনা   হে�,   �স� 

পৃিথবী   জেুড়   �দখােনা   হেব।   এই   স�িত�ও   ই�ারিভউ   এর   অংশ   িহেসেব   ক�ােমরায়   �রকড�    করেত   ভুলেবন   না।  

১১.   এই   িল�িবষয়ক   িভিডও�িল   বানােনার   পাির�িমক   কত? 

উ.    সাধারণত   IU   VIDEO   বানােল   �য   পাির�িমক   পান,   তাই   পােবন।   িক�,   �যসব   িভিডও   আেগর   �থেক   �ম�রেদর 

সামেন   উপ�াপনা   এবং   আেলাচনা   করা   হয়িন,   �স�িলর   জন�   �কােনা   টাকা   �দওয়া   হেব   না।  

 

 

িল�,   �যৗনতা   এবং   পু�ষত�েক   বঝুেত   �শখা
 

 

িল�   িক? 

অেনকসময়   “িল�”   শ��র   মাধ�েম   আমরা   �ক   িক   �বাঝােত   চাই   এবং   িকভােব   িল�   আেরক�   �ায়   সমাথ�ক   শ� 

“�যৗনতার”   �থেক   আলাদা   তা   সম�কভােব   বিুঝেয়   বলা   �েয়াজন।    “�যৗনতা” �হাল   �য   �জিবক   এবং   শারীিরক 

�বিশ���িলর   �ারা   পু�ষ   এবং   নারীেক   িচি�ত   করা   হয়   এবং    “িল�”    �হাল   সমােজর   �ারা   �তির   �সইসম�   ভূিমকা, 
ব�বহার,   কায�কলাপ   অথবা   �বিশ��   �য�িল   �কান   এক�   সমাজ   মিহলা   এবং   পু�ষেদর   জন�   যথাযথ   বেল   মেন   কের। 

অন�ভােব   বলেত   �গেলঃ 

“পু�ষ”   এবং   “নারী”   হে�   �যৗনতার   িবভাগ,   িক�   “পু�ষসুলভ”   অথবা   “নারীসুলভ”   হে�   িলে�র   িবভাজন। 

�যৗনতার   কেয়ক�   �বিশে��র   উদাহরণঃ 

● মিহলােদর   ঋতু�াব   হয়   িক�   পু�ষেদর   হয়   না।  
● পু�ষেদর   শরীের   সাধারণত   মিহলােদর   �থেক   ল�া   হাড়   থােক।  

িলে�র   কেয়ক�   �বিশে��র   উদাহরণঃ 
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● �ামীণ   ভারেত   মিহলারা   একই   কাজ   করার   জন�   পু�ষেদর   তুলনায়   সাধারণত   অেনক   কম   পাির�িমক 

পান।  

● পৃিথবীর   অিধকাংশ   জায়গােত   মিহলারা   পু�ষেদর   তুলনায়   অেনক   �বিশ   ঘেরর   কাজ   কেরন।  

সুতরাং,মানষু   নারী   অথবা   পু�ষ   অথবা   উভিল�*   হেয়   জ�ান   িক�   তােদরেক   �শখােনা   হয়   �মেয়   বা   �ছেল   হেত   যারা 

বড়   হেয়   মিহলা   বা   পু�ষ   হেবন।   তােদরেক   �শখােনা   হয়   তােদর   জন�   �কান   �কান   ব�বহার   বা   আচরন,   ভূিমকা   বা 

কায�কলাপ   �হাল   “যথাযথ”   এবং   তাঁরা   িকভােব   অন�   মানেুষর   সােথ   িমশেবন।   এই   গৃহীত   ব�বহার   সমেূহর   ফেল   �যটা 

গেড়   ওেঠ,   �স�ই   �হাল   িল�-পিরচয়   বা   িল�িভি�ক   পিরচয়   এবং   এরই   ফেল   িল�িভি�ক   ভূিমকা   এবং   দািয়�সমহূ 

িনধ�ারণ   করা   হয়।  

*   উভিল�   বলেত   মানষু   এবং   অন�ান�   প�-প�ীেদর   মেধ�   ��ােমােজাম,   �স�   হরেমান,�যৗনা�   ইত�ািদ   �যৗনতার 

�বিশে��র   িবিভ�তা   �বাঝায়   যা   নারী   বা   পু�েষর   সাধারন   �দিহক   �ণাবিলর   �থেক   আলাদা। 

 

িপতৃত�েক   বঝুেত   �শখা  

আিভধািনক   মেত   “িপতৃত�”   হে�   “এক�   সামািজক   �িত�ান   �যখােন   �গা�ী   অথবা   পিরবােরর   মেধ�   গাহ� ��   অথবা 

ধম�য়   উভয়   ��ে�র   আচােরই   িপতার   ভূিমকােক   সব�ে��   বেল   গন�   করা   হয়”।   এ�   এক�   সামািজক-রাজৈনিতক 

ব�ব�া   �য�র   �ারা   পু�ষেদর   �মতা   উপেভাগ   করা   এবং   মিহলােদর   অবদিমত   কের   রাখােক   �ীকৃিত   �দওয়া   হয়। 

এমন   এক�   সমাজ   ব�ব�ার   মলূ   ব�ব�ই   �হাল   িল�িভি�ক   উৎপীড়ন   এবং   অবদমন   অত��   �াভািবক   এক�   ঘটনা।  

এ�   বারবার   কের   বেল   �য   পু�েষরা   �াভািবকভােবই   বািকেদর   �থেক   ���তর   এবং   বািক   সকেলই,   িবেশষত   মিহলারা, 

তােদর   �থেক   দবু�ল।   মিহলােদরেক   �দখা   হয়   দবু�ল   এবং   অবদিমত   এবং   পু�ষেদর   �লজড়ু   িহেসেব   এবং   একজন   মিহলার 

���   কৃিত�   �হাল   িববাহ   এবং   স�ান   উৎপাদন   করা।   এর   ফেল   মিহলারা   অেনক   �বিশ   �যৗনিহংসা   এবং   �বষেম�র 

িশকার   হন।   কারণ   তােদর   িল�েক   সবসময়ই   দবু�ল,   অ�ম   এবং   অিব�াসেযাগ�   িহেসেব   �দখা   হয়।   এই   িচ��রই   অপর 

িদক   হে�   পু�ষত�   �ত�াশা   রােখ   �য   পু�ষ   মােনই   হেব   শারীিরক   এবং   মানিসকভােব   শি�শালী,   অন�েক   দািবেয় 

রাখেত   স�ম,   অ�দাতা   এবং   পিরবােরর   র�াকত� া।  

আজও   এই   এ�শ   শতেক   দাঁিড়েয়ও   পু�ষত�   �ক   কের   আমােদর   পিরবার�িলেত   আমােদর   অিভভাবেকরা   আমােদর 

�কান   দিৃ�েত   �দখেবন।   পু�ষতাি�ক   ভাবনািচ�া   আরও   গভীরভােব   ছিড়েয়   �দওয়া   হয়   ধেম�র   মাধ�েম   এবং   �ায়শই 

এ�   আমােদর   �শখােনা   হেয়   থােক   �য   ভগবান   হেলন   পু�ষ   এবং   িতিনই   পু�ষেদর   সৃি�   কেরেছন   দিুনয়াটােক 

পিরচালনা   করেত   এবং   মিহলােদর   কত� ব�   �হাল   পু�ষেদর   এই   কােজ   সাহায�   করা,   তােদর   কথা   মান�   কের   চলা   এবং 

সবসময়ই   এক�   অধ�ন   ভূিমকা   পালন   কের   চলা।  

পু�ষেদর   �ারা   ঘ�ত   �যেকােনা   রকেমর   মিহলােদর   ওপের   অত�াচােরর   ঘটনা-   শারীিরক,   �মৗিখক   অথবা   মানিসক- 

আসেল   পু�ষতে�রই   বিহঃ�কাশ।   এ�   ঘেট   কারণ   সমােজ   এই   ধারনা   গভীের   ��ািথত   হেয়   আেছ   �য   পু�েষরা 
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অিতির�   বেল   বলীয়ান   এবং   নারীেক   চালনা   করা,   এবং   এমনিক   যিদ   �েয়াজন   পেড়   তােদরেক   শাসন   করাও   তার 

অিধকারভু�।  

িবিভ�   ধরেনর   �িত�ােন   এই   ধারণা�িল   বারবার   কের   চািড়েয়   �দওয়া   হয়,   তা   �স   বািড়েতই   �শখােনা   �হাক   �য 

মিহলােদর   িস�া�   �হেন   �কান   ভূিমকা   থাকেত   পাের   না,   অথবা   �ুেল   অত��   �ছাট   বয়স   �থেক   িশ�েদরেক   নানারকম 

িল�   অনযুায়ী   যথাযথ   ব�বহার   �শখােনাই   �হাক,   বা   আমােদর   �াম�িলেত   বা   কম�ে�ে�   �যখােন   আপিন 

অবধািরতভােব   মিহলােদর   �থেক   অেনক   �বিশ   সংখ�ায়   পু�ষ   পিরচালক   পােবন   অথবা   �যসব   �গা�ীেত   আমরা   বাস 

কির,   �সখােন   �যভােব   মিহলােদর   এবং   পু�ষেদরেক   তােদর   িল�   অনযুায়ী   যথাযথ   ব�বহারেক   �মেন   চলার   িনেদ�শ 

�দওয়া   হয়। 

 

�কন   পু�ষত�েক   আমরা   ��   করেবা? 

�শশেব,   বয়ঃসি�কােল   অথবা   �া�বয়�   অব�ায়   কখেনা   িক   আমরা   স�ূণ�   �মতাহীন   অব�ার   অিভ�তা   লাভ 

কেরিছ?   বা   আমােদর   ঘেরর   �চৗহি�র   মেধ�   কখেনা   িক   আমােদর   িল�িভি�ক   অব�ােনর   কথা   �রন   করােনা   হেয়েছ? 

�কান   পু�ষতাি�ক   মেনাভাবাপ�   িপতা,   িযিন   এক�   সংসােরর   গৃহকত� া,   িতিন   িক   কখেনা   আমােদর   এই   িবষেয় 

সেচতন   কেরেছন   �য   সংসােরর   িনয়মাবলী   �কমেতা   পালন   না   করেল   আমরা   তাঁর   �ারা   িতর�ৃত   হেবা? 

এইরকমভােবই   আমরা   পু�ষতাি�কতার   �িশ�ণ�া�   হই। 

   পু�ষতাি�কতা   বেল   �য   িল�িভি�ক   স�েক� র   �াভািবক   স�া   কতৃ� �   এবং   নত   থাকার   মাধ�েমই   অ�সরমান।   এ� 

দাবী   কের   �য,   িযিন   �শাষক(পু�ষ)   এবং   িযিন   �শািষত(নারী)   উভয়প�ই   িকছু   িনধ�ািরত   িনয়মেক   স�িত   জানায়, 

�যখােন   নারীেদর   আেবেগর   বিহঃ�কাশ   অনেুমািদত   িক�   তাঁরা   �যন   কখেনাই   িনধ�ািরত   সীমােরখা   �পিরেয়   না   যান। 

তাঁেদর   িনজ�   ধারনা   বা   মত   �কােশর   বা   কতৃ� �   লােভর   �চ�া   করার   �কানরকম   অনমুিত   �নই।   অন�িদেক,   পু�ষেদর 

কাছ   �থেক   তাঁেদর   িনজ�   অনভূুিত   দিমেয়   রাখার   �ত�াশা   করা   হয়। 

সমস�ার   িদক�   হেলাঃ   িনজ�   আেবেগর   �াভািবক   বিহঃ�কাশ   বা   িনেজেদরেক   জািহর   করার   অনমুিত   না   িদেয়   আমরা 

তাঁেদর   অিভ�তার   পিরসরেক   সীমাব�   করিছ   এবং   মানষু   িহেসেব   তাঁেদর   মলূ�েক   খব�   করিছ। 

“একজন   শালীন   �মেয়র   রাি�   ন’টায়   বাইের   �ঘারােফরা   করা   �শাভন   নয়”   বা   “ঘেরর   কাজকম�   বা   গাহ� ��   জীবনযাপন 

�মেয়েদর   কাজ,   িডে�া   বা   বাের   রাে�   �ঘারােফরা   করা   নয়”   বা   “সিত�কােরর   পু�েষর   �চােখ   জল   �শাভা   পায়   না” 

জাতীয়   ম�ব�   আসেল   পু�ষতে�রই   অিভব�ি�   যা   একজন   পু�ষ   বা   মিহলার   সমােজ   বসবাস   করার   প�িত   �ক 

িনয়�ন   কের। 

পু�ষতাি�ক   িচ�াধারা   আমােদর   সাং�ৃিতক   মলূ�েবাধেক   আকৃিত   �দয়।   নারী   ও   পু�ষ   িনিব�েশেষ   আমরা   সবাই   এই 

প�িতেতই   সমািজকীকৃত।   আমােদর   মেধ�   �বিশরভাগ   মানষুই   পু�ষতাি�ক   আচরণ   �শেখ   িনেজেদর   পিরবােরর   কাছ 

�থেক   এবং   কখনও   কখনও   এই   আচরণিবিধ   আমােদর   মােয়রাও   আমােদর   �শখান।   এই   মেনাভাব�িল   পুনরায় 
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শি�শালী   হেয়   ওেঠ   �ুল   এবং   ধম�য়   �িত�ান�িলেত।   আমােদর   �াত�িহক   জীবেন   পু�ষতে�র   �কােশর   িকছু   উদাহরণ 

িনেচ   �দওা   হলঃ 

● মিহলােদর   কাছ   �থেক   িববােহর   পর   িনজ�   বািড়   বা   বােপর   বািড়   �ছেড়,   �ামীর   বািড়েত   আ�য়   �হন   করার 

�ত�াশা   করা   হয়,   িনেজর   পদবী   পিরত�াগ   কের   �ামীর   পদবী   �হন   করেত   হয়,   �কান   �কান      সং�ৃিতেত 

তাঁেদর   িনজ�   নাম�েকও   পিরত�াগ   করেত   হয়।  

● পণ�থার   মাধ�েম   নারী   পন�ায়ন   আমােদর   সমােজ   মিহলােদর   অব�ানেক   অবেহলা   কের   এবং   তাঁেদর   �ামীেদর 

কােছ   অসুরি�ত   কের   �তােল   এবং   �ধু   তাই   নয়,   তাঁেদরেক   এক�   পািরবািরক   স�ি��েপ   গন�   করা   হয়। 

● মিহলােদর   �াভািবক   গিতিবিধর   ওপর   িনেষধা�া   জাির   করা   হয়। 

● অেনক   পিরবার   কন�াস�ানেক   অ�ীকার   করার   জন�   চূড়া�   অবল�ন   �হণ   কের   কারণ   তাঁরা   িন�িলিখত 

িকছু   কারেণর   জন�   পু�স�ানেক   পছ�   কেরনঃ 

o একজন   পু�স�ান   পরবত�কােল   উপাজ� ন   কের   সংসােরর   হাল   ধরেব   এবং   ব�ৃাব�ায়   তার 

মাতা-িপতার   �দখােশানা   করেব   বেল   ভাবা   হয়,   �যখােন   একজন   �মেয়স�ান   িববােহর   পর   বােপর 

বািড়   ত�াগ   কের   চেল   যােব। 

o একজন   পু�স�ান   পিরবােরর   নাম   এিগেয়   িনেয়   �যেত   পাের,   �যখােন   একজন   �মেয়স�ান   িববােহর 

পের   তার   �ামীর   পিরবােরর   অংশ   হেয়   পেড়। 

o �মেয়েদরেক   �ভাগকারী   িহেসেব   এবং   �ছেলেদরেক   উৎপাদক   িহেসেব   িবেবচনা   করা   হয়। 

o অেনক   পিরবার   পু�স�ান   থাকােক   �িত�ার   িচ�   িহেসেব   এবং   �মেয়স�ান   থাকােক   ল�ার   িবষয় 

বেল   মেন   কের। 

o মিহলােদরেক   গৃহিনয়�ক   এবং   পু�ষেদরেক   পিরবােরর   জীিবকাজ� ক   িহেসেব   �দখা   হয়। 
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�থম   ভাগ:    �িতিদনকার   জীবেন   পু�ষতাি�কতা 
িবষয়ক   িভিডও   �েযাজনা 

 
 

ছিবর   ��িণ   #১:  
িল�   ও   কম�ে�� 

 
 

পটভূিমঃ আমােদর   সমাজ   পু�ষেদরেক   জীিবকাজ� ক   এবং   মিহলােদর   অৈবতিনক   গৃহকম�   িহেসেব   গন�   কের।   �বিশরভাগ 

��ে�ই   মিহলােদর   স�ান   ধারেনর   �মতােক   তাঁেদর   একমা�   ফল�দ   কাজ   িহেসেব   মেন   করা   হয়,   যা   কখেনাই   “�কৃত 

কাজ”   িহেসেব   পিরগিণত   হয়   না-   ফেল   �ভাবতই   তু�   বেল   ধরা   হয়।   �ক   এই   কারেনই   িব�ব�াপী   মিহলােদর   কােজর 

িদেনর   সংখ�া   পু�ষেদর   �থেক   �বিশ।   কম�ে�ে�ও   একই   কােজর   জন�   মিহলারা   পু�ষেদর   �থেক   অেনক   কম   পাির�িমক 

পান।  

এমনিক   চাকিরে�ে�ও,   তা   সরকারী   �হাক   বা   �বসরকারী,   �বিশরভাগ   উ�পদ   পু�ষেদরই   দখেল।   মিহলােদর 

সাধারণত   পু�ষেদর   �নতৃ�   র�া   করার   জন�   �েয়াজনীয়   িনচু   ও   সহায়ক   পদ�িলেত   একি�ত   করা   হয়।   এইভােবই 

�মতার   আসেন   আসীন   ব�ি�েদর,   সাধারণত   পু�ষেদর   �মতা,   ময�াদা,   সুেযাগ-সুিবেধ   মিহলােদর   অধ�ন   অব�ােনর 

ওপর   িনভ� রশীল।   অিধক�,   সমােজ   ব�াপকভােব   িব�ৃত   এই   গতানগুিতক   িল�েকি�ক   ভূিমকা   মিহলােদর   �বসরকাির 

কম�ে�ে�   উ�িতর   পেথ   বাধা   হেয়   দাঁড়ায়।   আধুিনক   মলূ�েবাধ   ব�াপকভােব   এই   মেনাভাবেক   সমথ�ন   কের   �য,   এক� 

পিরবােরর   জন�   পু�েষর   উপাজ� ন   করা   এবং   মিহলার   পািরবািরক   দািয়�   পালন   করাই   ��য়।   পিরবার,   ব�ুবা�ব   এবং 

সহকম�েদর   এই   িব�প   আচরণ   মিহলােদর   কােজ   এবং   সামািজক   ভূিমকায়   �নিতবাচক   �ভাব   �ফেল। 

 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১ 

গৃহ�ািলর   কাজ   ও   কম�ে�ে�র   কাজ 
হন   ও   িননা   ছি�শগেড়র   এক   �ত��   �ােম   বসবাস   কের   এবং   দজুেনই   কৃিষে�ে�   �বতনভুক   �িমক।   িননা   গৃহ�ািলর 

কাজকম�   �সের   রাখার   জন�   �ভার   ৪�টর   সময়   ওেঠ   এবং   �মাহন   ৭টার   সময়   খাওয়া   ও   �বতার   �সানার   সময়   হেল 

ধীেরসুে�   ওেঠ।   ৮টা   �থেক   ১১টার   মেধ�   িননা   ৩   মাইল   দরূবত�   এক�   জায়গা   �থেক   জল   আনেত   যাওয়া,   রা�াবা�া 

করা,   ঘর   পির�ার   করা   ইত�ািদ   কাজ   �শষ   কের   �খেতর   কােজ   যায়।   �মাহন   ১০টা   নাগাদ   ��েতর   কােজ   রওনা   হয়। 

তােদর   দজুেনর   জন�ই   একই   ��েতর   কাজ   বরা�   থােক   এবং   তােদর   কমেবিশ   একই   কাজ   করেত   হয়।   িননা   ও   �মাহন 

�িত   ঘ�া   কােজর   জন�   আলাদা   পিরমাণ   পাির�িমক   পায়।   তােক   তারপর   �ক   সমেয়   ঘের   িফের   আসেত   হয়   রা�াবা�া 

করা   ও   পিরবােরর   বািক   সদস�েদর   �িতপালেনর   জন�।   �মাহন   কাজ   �থেক   একবার   ঘের   িফের   আসার   পর   তার 
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ব�ুেদর   সােথ   তাস   �খেল   এবং   �বতার   �েন   শাি�পূণ�ভােব   সে��র   সময়টা   কা�েয়   �দয়।   সংসােরর   সম�   কাজকম�   �সের 

ঘুেমােত   �যেত   িননার   হােমশাই   অেনকটা   �দির   হেয়   যায়।  

িফি�ং   �পসঃ    �মাহন   আর   িননােক   একটা   পুেরা   িদন   আপনই   অনসুরণ   করেবনঃ   সকাল   �থেক   সে��   অি�।   একটা 

পুেরা   িদন   আপনার   দরকার   হেব   িননার   জন�,   আর   একটা   পুেরা   িদন   �মাহেনর   জন�।   সারািদেনর   িবিভ� 

কােজর   জন�   �চুর   B-roll   �জাগাড়   ক�ন।   িননা   আর   �মাহেনর   �িতটা   কাজ   িভিডওেত   তুেল   রাখা   খুবই 

জ�ির।   আন�ুািনক   ভােব,   মখুমিুখ   বেস   ই�ারিভউেয়র   �থেক,      যখন   ওরা   কাজ   করেছ,   �সই   সময়ই 

ই�ারিভউটা   �ট   ক�ন। 

● আপনােকই   �কন   সব   বািড়র   কাজ   করেত   হেব? 

● �মাহন   িক   কখনও   রা�া   বা   �ধাওয়া-�মাছার   কাজ   কেরন?   �কন   নয়? 

● আপিন   িক   আপনার   কাজটা   উপেভাগ   কেরন?   �কন   নয়? 

● আপনার   কােজর   জন�   আপিন   কত   টাকা   পান? 

● �মাহন,   গৃহ�ািলর   কাজ   করেত   আপনার   আপি�   �কাথায়?  

● গৃহ�ািলর   কাজ   িক   �ামী-�ী   দজুেনরই   করার   কথা? 

● এই   �থাগত   �ািয়�-ভাগ   িক   কখনও   বদলােব?   বদলােনা   উিচৎ   িক? 

একদম   এই   ���িলই   আপনার   িজে�স   করার   দরকার   �নই।   এই   ���িল   আপনােক   সাহায�   করেব,   ওনােদরেক 

আেলাচনােয়   অংশ�হন   করােত,   যােত   আপিন   িল�িভি�ক   �ািয়�-িবভাগ   স�ে�   ওনােদর   িব�াস   বা   ধারণা�িল   বঝুেত 

পােরন।  

মেন   রাখেবন,   এই   ধরেনর   গ�   ভােলা   B-roll   ছাড়া   দাঁড়   করােনা   যায়   না।   আসেল,   �কউ   �কানও   ই�ারিভউ   বা   VO 

ছাড়াই,   এই   ধরেনর   গ�   �তির   করেত   পােরন,   �ধুই   ভােলা   দশৃ�   িদেয়ই।  

 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ২ 

�মেয়েদর   কােজর   িক   দরকার?  
বািড়র   �লাকজেনর   সমথ�ন   ছাড়া,   খুব   িকিম.   মিহলাই   চাকরী   করেত   পােরন।   আমরা   স�াই   এমন   �কানও   না   �কানও 

মিহলােক   িচিন,   িযিন   িবেয়র   পর,   চাকরী   বা   তাঁর   �পশা   �ছেড়   িদেত   বাধ�   হেয়েছন।  

২৬   বছেরর   ওয়ািহদা,   ১৯   বছর   �থেক   এক�   �ানীয়   NGO-র   সে�   কাজ   করিছল।   ও   খুবই   �াট� ,   ঝকঝেক,   সামািজক 

সমস�া,   �ধানত   মিহলােদর   সমস�া   িবষয়ক   কােজ   খুবই   মনেযাগী।   ওর   �ােমর   মিহলা   বা   কম   বয়সী   �মেয়েদর   উপর 

অত�াচােরর   অেনক   ঘটনােতই   ওর   জন�ই   সাহায�   বা   সহায়তা   করা   স�ব   হেয়িছল।   ওয়ািহদা   যতিদন   বাবা   মার   সে� 

থাকত,   ততিদন   এই   কাজ   চািলেয়   �যেত   �পেরিছল।   িক�   িবেয়র   পর   ওর   �ামী   বা   শ�রবািড়র   �লাকজন   ওেক   বাধ� 

কের   এই   কাজতা   �ছেড়   িদেত।   তােদর   ব�ব�   -   “   �লােকর   সমস�ােয়   মাথা   ঘামােনার   �তামার   িক   দরকার?   তার   বদেল 

িনেজর   ঘর   সামলাও।“   ওয়ািহদা   শ�রবািড়র   �লাক   বা   �ািমর   সে�   অেনক   আেলাচনা   করার   �চ�া   কেরিছল,   িক� 
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�কানও   ফল   হয়   িন।   ওর   �ামী,   শািকল,   িক�   মানষু   িহেসেব   ভােলা।   ওেক   ভালবােস,   ওর   য�   �নয়।   শািকল   মেন   কের, 

�মেয়েদর   কাজ   বািড়   আর   সংসােরর   �দখভাল   করা   আর   “�ছেলরা   দিুনয়াদাির   িনেয়   মাথা   ঘামােব।“  

িফি�ং   �পসঃ    আপিন   যিদ   পু�ষ   CC   হন,   তাহেল   িভিডওটােয়   শািকলেক   মখু�   চির�   িহেসেব   �রেখ   পিরক�না   ক�ন। 

আমােদর   উে�শ�   শািকলেক   �দাষ�ণ   �দখা   বা   ওেক   ভুল   �মাণ   করা   নয়।   আমােদর   উে�শ�   শািকলেক   ওর 

অব�ান   বা   িব�াসটা   ব�াখা   করার   একটা   সুেযাগ   �দওয়া।   পু�ষত�েক   ভা�ার   জন�,   সবার   আেগ   বঝুেত 

হেব,   আমােদর   আেশপােশর   মানষুেদর   কােছ,   এই   পু�ষতে�র   সং�াটা   িক।   শািকেলর   দিৃ�ভ�ী   আমােদর 

এটা   বঝুেত   সাহায�   করেব।   �খালামেন   শািকেলর   সে�   কথা   বলনু।   শািকল   বািড়েত   িবিভ�   কাজ   করেছ,   এমন 

অেনক   B-roll   পাওয়াটা   খুব   জ�ির।   আর   যিদ   ও   বািড়র   �কানও   কাজ   না   কের,   �সটা   �দখানটাও   জ�ির   !   ওয়ািহদার 

listening   shots   বা   ও   গৃহ�ািলর   কাজকম�   করেছ   এমন   B-roll   �পেল   খুবই   ভােলা।   শািকলেক   িজে�স   ক�ন,   �কন 

ওয়ািহদােক   NGO-র   কাজটা   ছাড়েত   হল।   ওয়ািহদা   �য   কত   মিহলােক   সাহায�   করেত   �পেরিছল,   এটা   �জেন   ওর   �কমন 

লােগ?   ওয়ািহদার   এই   কাজটা   িনেয়   ওর   বাবা-মার   মতামত   িক   িছেলা? 

আপিন   যিদ   মিহলা   CC   হন,   তাহেল   িভিডওটােয়   ওয়ািহদােক   মখু�   চির�   িহেসেব   রাখুন।   আর   যিদ   �সটা   কেরন,   এটা 

মাথােয়   রাখুন,   এর   জেন�   �যন   শ�রবািড়েত   ওেক   �কানও   আসুিবধা   পড়েত   না   হয়।   মােন,   মেনর   কথা   খুেল   বলার   জন� 

�যন   ওেক   �কানও   সমস�ােয়   পড়েত   না   হয়।   ওেক   বিুঝেয়   বলনু,   চাইেল,   আপিন   ওর   মখু   না   �দিখেয়ও   িসেনমাটা   করেত 

পােরন।   আপনার   ওর   সে�   কেথাপকথেন,   এই   �য   �মেয়েদর   িবেয়র   পর   চাকরী   �ছেড়   িদেত   হয়,   এই   ব�াপাের   ওর 

ব�ব�টা   �যন   উেঠ   আেস।   ও   এটােক   �ক   না   ভুল,   িক   মেন   কের?   ও   িক   মেন   কের,   এটা   কখনও   বদলােব?   ওর   যিদ 

�কানও   �মেয়   হয়,   আর   �স   তার   িনেজর   মেনর   মত   �কানও   �পশােয়   যু�   হেত   চাই,   তাহেল   ওয়ািহদা   িক   করেব?   এই 

সমােজর   িক   রকম   পিরবত� ন   দরকার   ? 

কপাল   ভােলা   হেল,   হেতই   পাের,   ওয়ািহদা   আর   শািকল   দজুেনই   আপনার   িসেনমােয়   থাকেত   রাজী   হেব।   �সে�ে�, 

উপেরর   দেুটা   িববরণেক   একটা   গে�ই   আপিন   তুেল   ধরেত   পােরন। 
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ছিবর   ��িণ   #২:  
বািড়েত   পু�ষত� 

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৩ 

িল�িভি�ক   িবভাজেনর   �� 
রােবয়ার   বয়স   ১১   বছর।   ও   �াট�    আর   বিু�মতী।   ওর   বাবা   মা   যখন   ��েত   কাজ   করেত   যান,   ও   ওর   ৪   বছেরর 

�বানেক   সামলায়।   ওর   একটা   �ছাট   ভাই   আেছ,   ৮   বছেরর   �রজাক।   দজুেনই   ওরা   �ুেল   যায়,   িক�   �রজাক   �রাজ   �যেত 

পাের   আর   রােবয়ােক   �ায়শই   বািড়েত   থাকেত   হয়,   রা�াবা�া,   ঘেরর   কাজ   করেত   বা   �বােনর   �দখােশানা   করার   জন�। 

রােবয়ার   মা   ঘুম   �থেক   ওেঠন   �ভার   পাঁচটােয়,   ওেক   উঠেত   হয়   ছটােয়,   আর   ওর   বাবা   বা   �রজাক   ওেঠ   সােড় 

সাতটােয়।   রােবয়ার   িদন   ��   হয়   িতনেট   �ছাট   কলিস   িনেয়,   দেুটা   মাথােয়   আর   একটা   �কামেড়,   এক   িকেলািমটার   �হঁেট 

জল   আনেত   যাওয়া   িদেয়।   ওেক   �ায়ই   চার   পাঁচবার   যাওয়া   আসা   করেত   হয়।   যিদ   জল   ভরার   লাইন   ল�া   হয়,   �সিদন 

আর   �ুল   যাওয়া   হয়   না।   ওেক   উেঠান   ঝাঁট   িদেত   হয়,   মােক   রা�ােয়   সাহায�   করেত   হয়,   আবার   �বানেক   খাওয়ােতও 

হয়।   �রজাক   ঘুম   �থেক   উেঠই   ওর   ব�ুেদর   সে�   �খলেত   চেল   যায়   বা   �ুেলর   পড়া   কের...  

িফি�ং   �পসঃ    এই   রকম   ঘটনা   চারপােশ   খুবই   �দখেত   পাওয়া   যায়।   যিদ   আপনার   এমন   িকছু   ঘটনা   �চােখ   পেড়, 

আপিন   িভিডওটার   পিরক�না   করেত   পােরন।   িতনেট   পুেরা   িদন   আপনােক   রােবয়া   আর   �রজােকর   সে� 

কাটােত   হেব।   �থমিদন   �কানও   �ট   নয়,   �ধু   বা�া�িল   সারািদন   িক   কের   �দখুন   আর   ল��   ক�ন   িকভােব 

দ�ু   বা�ার   জীবনটা   আলাদা।   �সিদনটােয়   আপিন   ওেদর   বাবা-মার   সে�   কথা   বলনু   আর   ওনােদর   অনমুিত 

িনেয়   রাখুন।  

ি�তীয়   িদন   এক�   বা�ার   �ট   ক�ন   আর   অন�   বা�া�র   তৃতীয়   িদেন।   সারািদেন   ওরা   যা   যা   করেছ   সব   তুেল   রাখুন, 

িকভােব   �ছাট   �থেকই   বািড়েত   এক�   �ছেল   আর   �মেয়েক   তােদর   কােজর   িবভাজন   �শখােনা   হয়,   তার   একটা   দা�ন 

ধারািববরণী   আপিন   �তির   করেত   পারেবন।   এই   রকম   একটা   গে�র   জন�   আপনার   �কানও   Voice   Over   বা   P2C   ও 

লাগেব   না।   আপিন   রােবয়া   আর   �রজাকেক   িজে�স   করেত   পােরন,   �কন   �রজাকেক   জল   আনেত   বা   রা�া   করেত   বা 

�ধায়ােমাছার   কাজ   করেত   হয়   না।   রােবয়ােক   িজে�স   ক�ন   ও   �য   ব�ুেদর   সে�   �খলার   সুেযাগ   পায়   না,   তােত   ওর 

খারাপ   লােগ   িকনা   বা   ঘেরর   কাজ   করেত   িগেয়   ও   �ুেল   িগেয়   উঠেত   পােরনা   িকনা।   দজুনেকই   িজে�স   ক�ন,   তারা 

বড়   হেয়   িক   হেত   চায়,   যােত   দশ�করাও   বঝুেত   পােরন,   িকভােব   �ছােটােদর   মেধ�   আশা-আকা�া   �তির   হয়।   একই   রকম 

��   আপিন   ওেদর   বাবা   মােকও   করেত   পােরন,   �বাঝার   জন�,   �কন   �ছেল   আর   �মেয়েদর   �ছাটেবলা   �থেকই   আলাদা 

আলাদা   �ািয়�   �দওয়া   হয়।   িজে�স   ক�ন,   �কন   �রজাকেক   রা�া   বা   ঘর   পির�ােরর   কাজ   �শখােনা   হয়   না।   রােবয়া 

আর   �রজাকেকও   একই   ��   ক�ন।  
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মেন   রাখেবন,   এই   রকম   একটা   িসেনমা   বানােনার   জন�,   ওই   পিরবার�র   সে�   সময়   কাটােনা   খুবই   জ�ির।   এই 

িসেনমাটা   আপিন   কখেনাই   একটা   গেত   বাঁধা   ��প�   ধের   িজে�স   কের   �তির   করেত   পারেবন   না।   এই   �য   িল�িভি�ক 

কােজর   িবভাজন   বা   িল�ৈবষম�   দশ�কেদর   সামেন   তুেল   ধরেত   হেব,   �ধুই   বেল   �গেল   চলেব   না। 

যিদ   ভােলা   দশৃ�পট   বা   গভীর   আেলাচনািভি�ক   কেথাপকথন   থােক,   এই   একটা   ফুেটজ   �থেক   আপিন   দেুটা   িভিডও   �তির 

করেত   পারেবনঃ   একটা   রােবয়ার   উপর,   অন�টা   �রজােকর   উপর।   অথবা,   স�াদকরা/   এিডটাররা   একটা   বড়   িসেনমা 

�তির   করেত   পােরন   দেুটােক   িমিলেয়।  

 
 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৪ 

িল�িভি�ক   গভ� পাত  

পু�   স�ােনর   �িত   প�পাত   আর   কন�া   স�ান   িবরাগ 
পটভূিমঃ    যিদও   ভারত   সরকার   িল�   িনধ�ারণ   �বআইিন   �ঘাষণা   কেরেছ,   এখনও   অেনক   পিরবারই   অেনক   ঘুর   পেথ 

�েণর   িল�   িনধ�ারণ      কেরই   থােকন।      �চুর   �বআইিন   ��ািনং   �স�ার   �থেক   এই   তথ�   পাওয়া   যায়,   এমনিক   অেনক   ধনী 

পিরবার,   �িতেবিশ   �দশ�িল,   �যখােন   িল�   িনধ�ারণ   িবিধস�ত,   �সখােন   গভ� বতী   মােক   িনেয়   যান,   যােত   স�ােনর   িল� 

জানেত   পারা   যায়।  

এই   িল�িভি�ক   গভ� পােতর   মেূল   আেছ   পু�ষত�   –   �যখােন   মিহলােদর   পু�ষেদর   তুলনােয়   দবু�ল,   ফলত,   অবাি�ত   মেন 

করা   হয়।  

িল�িভি�ক   িনব�াচেনর   িল�-অনপুােতর   উপর   �ভাব   িক? 

িল�-অনপুাত   বলেত   �কান   এক�   জায়গার   মিহলা   ও   পু�েষর   অনপুাত   �বাঝায়।   িল�িভি�ক   গভ� পাত   বা   কন�া   �ণ 

হত�ার   মত   �থা�িল   এই   িল�   অনপুােতর   উপর   �িতকর   �ভাব   �ফেল   আর   নানা   সামািজক   অব�েয়র   সূচনা   কের।  

ভারেতর   জনগণনা   ২০১১-এর   িরেপাট�    অনযুায়ী,   ভারেতর   িল�   অনপুাত   (   �িত   ১০০০   পু�েষ,   মিহলােদর   সংখ�া   )◌ঃ 

সাধারন   িল�   অনপুাতঃ   ৯৪৩ 

 

�ামীণ     িল�   অনপুাতঃ  - ৯৪৬  সেব�া�   মিহলা   িল�   অনপুাত   সম�ৃ   রাজ�ঃ    �করালা -   ১০৫৮ 

নাগিরক   িল�   অনপুাতঃ  - ৯০০  সব�িন�   মিহলা   িল�   অনপুাত   সম�ৃ   রাজ�ঃ    হিরয়ানা    –   ৮৬১ 

 

িল�িভি�ক   গভ� পােতর   দীঘ��ায়ী   �ভাব   িক? 
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িল�িভি�ক   গভ� পােতর      সবেচেয়   ���পূণ�   �ভাব   হল   িতয�ক   িল�   আনপুাত।   মিহলােদর   অ�াচুয�   িবিভ�   সমস�া   সৃি� 

কের,   �যমন   নারীপাচার,   অপহরণ   এবং   শারীিরক   আ�মণ   বা   ধষ�ণ।  

কৃপাল   ওঝা   আর   ওঁর   �ী   িমনা   মধ�   �েদেশর   এক�   �ছাট   �ােম   থােকন।   মীনা   মারা   �যেত,   তাঁেদর   ৫,   ৯,   ১০   এবং   ১২ 

বছেরর      চার   �মেয়র   �ািয়�   কৃপােলর   কাঁেধ   এেস   পেড়।   এত�িল   কন�া   স�ান   আর   িচিকৎসা   ব�ব�ার   অভােব,   কৃপােলর 

এক�   মা�   �মেয়   �বেঁচ   থােক।   �িতেবশীেদর   দাবী   অনযুায়ী,   শা�ির   মেুখ   তামাক   �ঠেস   িদেয়   কৃপােলর   ি�তীয় 

�মেয়�েক   �মের   �ফেলন।  

িফি�ং   �পসঃ    এই   ধরেনর   ঘটনা   চারিদেকই   �দখা   যায়,   কারণ   আমরা   জািন   �য   �িত   বছর   �ায়   ৫   লাখ 

কন�া   �ণ   হত�া   করা   হয়।   এই   রকম   এক�   ঘটনা   খুেঁজ   �পেল,   আপিন   এক�   িসেনমার   পিরক�না   করেত 

পােরন   �যটা   এই   সমস�া�েক   িবশেদ   �বাঝা   যােব।   পিরবােরর   �িত�   সদেস�র   সে�   সময়   কাটােত   পােরন 

আপিন,   মখু�ত   ওই   শা�িরর   সে�,   এটা   জানার   জন�   �য   িক   কারেণ   তাঁরা   ওই   িস�া��   িনেত   বাধ�   হেয়েছন   অথবা 

িনেজরাও   মিহলা   হেয়,   �কন   তারা   এক�   কন�া   স�ান   �ক   এেতা   বড়   �বাঝা   মেন   কেরন?  

আপিন   ওই   এলাকার   �া��কম�েদর   সে�ও   কথা   বলেত   পােরন   তাঁেদর   কাজ   িনেয়   বা   �খাঁজ   িনেয়   �দখেত   পােরন   এই   িল� 

িনধ�ারেণর   ব�াপাের   �কানও   ভূিমকা   আেছ   িকনা।   তেব   আপিন   যিদ   ক�ােমরা   িনেয়   যান,   তাঁরা   সিত�টা   বলেবন   না, 

কারণ   ভারেত   িল�   িনধ�ারণ   �বআইিন।   তাই   খুবই   সাবধােন   আপনােক   এই   ধরেনর   ত�ানসু�ােনর   পিরক�না   করেত 

হেব।  

 
 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৫ 

ঘেরর   মানষু,   বাইের   পু�ষ 
কখনও   হয়ত   এমন   গ�   �েন   থাকেবন   আপিনঃ   কিবর   আর   কমলার   ি�তীয়   স�ান�   দ ু  মােসর।   বািড়েত   কিবর   ভীষণই 

ভাল,   বা�ােক   খাওয়ােনা,   বা�ার   �দখােশানা,   তার   তয়ােল   বদলােনা,   পির�ার   করা,সেবেতই   �স   তার   �ীেক   সাহায� 

কের।   িক�   যখনই   তাঁরা   �কান   আ�ীয়   �জেনর   বািড়   যায়,   কিবেরর   ব�াবহার   বদেল   যায়।   �স   বািড়েত   থাকেল   �য   সব 

কােজ   সাহায�   কের,   িকছুই   কের   না   আর,   �ীর   িবর�   হওয়া   সে�ও,   বা�ার   সে�   �ধু   �খলা   কের। 

িফি�ং   �পসঃ    খুবই   আকষ�নীয়   হেব,   কিবর   (কমলা   নয়)   যিদ   আপনার   ছিব�র   মখু�   চির�   হয়।   একটা   বা   দেুটা   পুেরা 

িদন   ওই   কমবয়সী   পিরবার�র   সে�   কাটান,   ওেদর   সে�   ভােলা   কের   আলাপ   ক�ন   আর   তারপর   ছিবর 

কাজ   ��   ক�ন।   কিবর   আর   বা�া�র   এক   সােথ   কাটােনা   মহূুতু� �িলেক   ধের   রাখাটা   খুবই   ���পূণ�। 

কিবর   যা   যা   করেছ,   �েত�ক�   কােজর   ভােলা   B-roll   তুেল   রাখুন।   কিবর   আর   ওর   বা�ার   close   up   খুব 

জ�ির।   ওই   দশৃ��িল   �যন   বাবা   আর   বা�ার   �য   স�ক�    �সটা   তুেল   ধরেত   পাের।  

আপনার   কিবেরর   সে�   কেথাপকথনটা   হওয়া   উিচত,   ওর   বািড়েত   আর   বাইেরর   ব�াবহােরর   পিরবত� ন   িনেয়।   জানার 

�চ�া   ক�ন,   �কন   ও   এটা   কের।   এটা   িক   ও   �লােক   িক   ভাবেব,   তার   জন�   কের?   ওর   �কমন   লােগ   যখন   ও   ওর   �ীেক 

সাহায�   করেত   পাের   না?   ওর   িক   িনেজেক   ভ�   মেন   হয়   নািক   ও   ভােব   এটাই   �াভািবক?   উপেরর   অনশুীলনী   �থেক 
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কিবরেক   িকছু   ��   করেত   পােরন।   এটাই   আপনার   �বাঝার   বা   তুেল   ধরার   সুেযাগ,   �য   �ছেলেদর   িকভােব   �কানও 

িনিদ��   কােজর   জন�   িনিদ��   ভােব   �তির   কের   �তালা   হয়। 

আপনার   চির�   যিদ   পু�ষ   হয়   তাহেল   এই   ���েলা   িজ�াসা   করেত   পােরন: 
● আপিন   যখন   �থম   জানেলন   �য   আপনার   �ী   গভ� বতী,   তখন   আপনার   �কমন   �লেগিছল   আর   আপিন   �সকথা 

কােক   কােক   বেলিছেলন? 

● আপনার   �ী   যখন   �সব   করিছেলন   তখন   আপিন   কী   করিছেলন? 

● সাধারণভােব   বা�া   হওয়ার   সময়   �ামীেক   �ীর   সে�   থাকেত   �দওয়া   হয়   না   �কন? 

● যখন   আপনার   �ী   বা�ােক   দধু   খাওয়ান   তখন   িক   আপনার   িহংসা   হয়? 

● আপিন   িক   কখনও   বা�ােক   চান-টান   করান? 

● আপনার   বাবা   যিদ   জানেত   পােরন   �য   আপিন   বা�ােক   চান   করান,   তেব   িতিন   কী   বলেবন? 

 

চির�   যিদ   মিহলা   হন   তেব   এই   ���েলা   করেত   পােরন: 
● যখন   জানেলন   �য   আপিন   গভ� বতী,   তখন   আপনার   কী   মেন   হল   আর   আপিন   এই   কথা   কােক   কােক 

জানােলন? 

● �সেবর   সময়   আপনার   সে�   �ক   িছল? 

● সাধারণভােব   বা�া   হওয়ার   সময়   �ামীেক   �ীর   সে�   থাকেত   �দওয়া   হয়   না   �কন? 

● আপিন   িক   আপনার   �ামীেক   কখনও   বা�ােক   চান-টান   কিরেয়   িদেত   বেলেছন?   িতিন   কী   জবাব   িদেয়েছন? 

● �ীর   গভ� ধারণ   এবং   বা�ার   �দখােশানা   করার   ব�াপাের   �ামীেদর   এত   সংেকাচ   হয়   �কন? 
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ছিবর   ��িণ   #৩:  
�গা�ীর   মেধ�   পু�ষতাি�কতাঃ 

 

 
চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৬ 

পু�ষ   হওঃ 
অিধকাংশ   �লাক   তােদর   �শশেব   এই   শ�ব�   �েন   �থেক   থাকেবন   “   মদ�   বন।”   অথবা   “লড়িকও   িক   তরাহ   িকউ   �রা 

রাহা   হ�ায়?”   (�মেয়েদর   মেতা   কাঁদিছস   �কন?)   এই   জাতীয়   শ�ব�   �মাগত   আমােদর   �শখায়   ও   মেন   করায়   িকভােব 

আমােদর   এক�   পু�েষর   মেতা   ব�বহার   করেত   হেব।   �ছেলেদর   এটাও   “�শখােনা   হয়”   িকধরেনর   কাজ   তােদর   করা 

উিচৎ   এবং   িক   িক   কাজ   তােদর   জন�   নয়।   এই   পু�ষতাি�ক   কম�িবভাজন   হয়   আমােদর   বলা   হয়   নাহয়   আমরা   �দিখ 

এবং   িশিখ।   পের   এ�িলেক   �ভালা   বা   এই   িশ�ার   �থেক   �বরেনা   মশুিকল   হেয়   পেড়।   এখান   �থেকই   �তির   হয়   �বষম�।  

এই   িভিডও�েত   আমােদরেক   এই   সম�   �বষম�   তুেল   ধরেত   হেব।  

িফি�ং   �পসঃ 

   পরবত�   িতনরকেমর   চির�েক   শনা�   ক�ন   ও   �বেছ   িননঃ  

১.   একজন   ৭   �থেক   ১০   বছর   বয়িস   �ছেল  

২.   একজন   ১৪   �থেক   ১৮   বছর   বয়িস   �ছেল   এবং   ৩.   একজন   ২৫   বছর   বয়িস   (বা   ঊ��)   �লাক।  

এেদর   �েত�কেক   িন�িলিখত   ���িল   ক�নঃ 

1. �কান   �কান   িজিনস   তুিম   �তামার   মা   ও   বাবার   �থেক   িশেখিছেল?  

2. �কান   িজিনস�িল   �তামার   �বানেক   করেত   হেতা/হয়   িক�   �তামায়   করেত   হেতা/   হয়   না? 

3. �কান   িজিনস�িল   �তামায়   করেত   হেতা/   হয়   িক�   �তামার   �বানেক   করেত   হেতা   না/   হয়   না? 

এই   অংশ�র   জন�   B-rolls   ��ট   করা   অত��   �েয়াজনীয়।   এখােন   এক�   আইিডয়া   �দওয়া   হেলা   �কমনভােব   আকষ�ণীয় 

B-rolls   ��ট   করা   �যেত   পােরঃ 

ধ�ন   �থম   �ে�র   উ�র   হেলা   “সাইেকল   চালােনা”।   আপিন   �সে�ে�   আপনার   চির�েক   সাইেকল   চালােনা   অব�ায়   ��ট 

ক�ন।   উ�র   যিদ   হয়   “গােছ   চড়া”,   তাহেল   আপনার   চিরে�র   গােছ   চড়ার   এক�   দশৃ�   ��ট   ক�ন।  

যিদ   ি�তীয়   �ে�র   উ�র   হয়   “কাপড়   কাচা”,   তাহেল   আপিন   ��ট   ক�ন   �য   আপনার   চির�   একজন   মিহলার   পােশ 

দাঁিড়েয়   বা   বেস   আেছন   িযিন   কাপড়   কাচেছন।   যিদ   উ�র   হয়   “��   বানােনা”,   তাহেল   ��ট   ক�ন   একজন   মিহলা   �� 

বানাে�ন   এবং   আপনার   চির�   তার   পােশ   বেস   �সটা   �দখেছ   বা   ��   খাে�। 
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যিদ   তৃতীয়   �ে�র   উ�র   হয়   “হাল   চালােনা”,   তাহেল   আপনার   চির�েক   হাল   চালােনা   অব�ায়   ��ট   ক�ন।  

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৭ 

তুিম   �ছেল   না   �মেয়? 
অত��   �ছাট   বয়স   �থেক   িশ�েদর   িল�িভি�ক   আচার-আচরন   �শখােনা   হয়।   তােদর   বলা   হয়,   তারা   িকভােব 

িনেজেদরেক   �কাশ   করেত   পাের।   উদাহরনঃ   �মেয়রা   মদৃভুােব   আে�   কথা   বলেব   িক�   �ছেলরা   �জাের   আ�িব�ােসর 

সােথ   কথা   বলেব,   একজন   �কৃত   পু�ষ   হা   হা   কের   অ�হাস�   করেত   পােরন   িক�   �মেয়রা   মচুিক   হাসেবন।   নারী   ও 

পু�ষ   িকভােব   বসেব,   দাঁড়ােব,   �দৗড়েব,   নাচেব   সম�   িবষেয়   এই   িনয়মাবলী�িল   �েযাজ�   হয়।  

িশ�   এবং   �া�বয়�   যারাই   এই   আচার   বা   িনয়ম�িল   �মেন   চেলন   না,   তারা   ভয়ংকর   ঠা�া,   উপহাস   এবং   ব�ে�র 

িশকার   হন।   উদাহরনঃ   এক�   লাজকু   �ছেলেক   �নেত   হেব   “লড়িক   িক   তরাহ   মত   শরমা”।   এক�   �মেয়   �য   অেনক   �� 

কের   বা   ��ভােব   িনেজর   মেনর   কথা   বেল,   বকা   খায়   �স�িল   করার   জন�।  

িফি�ং   �পসঃ 

1. িল�িভি�ক   আচরেণর   িনয়মাবলী   িকভােব   আমােদর   মেনর   মেধ�   �গেঁথ   �গেছ   এবং   আমােদর 

�িতিদনকার   কথ�   ভাষায়   �কাশ   পায়,   তা   �দখেত   হেল   ৩   �   �ছেল   ও   ৩   �   �মেয়   �ক   �বেছ   িনন। 

এেদর   বয়স   ১০   �থেক   ১৫-র   মেধ�   হেল   ভােলা   হয়।  

2. �িত�   িশ�েক   পরবত�   কাজ�িল   ক�ােমরার   সামেন   করেত   বলনুঃ 

a) �ছেলেদর   মেতা   হােসা   ও   �মেয়েদর   মেতা   হােসা।   ওেদরেক   িমড   শট-এ   ��ম   কের   ��ট 

ক�ন।  

b) একজন   মিহলার   মেতা   কাঁেদা   ও   একজন   পু�েষর   মেতা   কাঁেদা।   ওেদরেক   িমড   শট-এ 

��ম   কের   ��ট   ক�ন। 

c) একজন   পু�েষর   মেতা   দাঁড়াও   ও   একজন   মিহলার   মেতা   দাঁড়াও।   ওেদরেক   লং   শট-এ 

��ম   কের   ��ট   ক�ন। 

d) একজন   পু�েষর   মেতা   বেসা   ও   একজন   মিহলার   মেতা   বেস   �দখাও।   ওেদরেক   লং   শট-এ 

��ম   কের   ��ট   ক�ন। 

e) পু�েষর   মেতা   এবং   মিহলার   মেতা   নাচ   কের   �দখাও।   ওেদরেক   লং   শট-এ   ��ম   কের   ��ট 

ক�ন। 

3. এই   অংশ�   এমন   �কান   জায়গায়   ��ট   করেবন,   �যখােন   িশ��িল   এই   কাজ�িল   করেত   ��� 

�বাধ   কের।   যিদ   �েয়াজন   হয়   �ছেলেদর   এবং   �মেয়েদর   আলাদাভােব   ��ট   ক�ন   যােত   তারা 

���   �বাধ   কের। 

4. িনেজর   কােছ   এক�   অিতির�   ওড়না   বা   দপু�া   রাখেত   পােরন   যােত   ইে�   হেল   �কােনা   িশ� 

�স�েক   শািড়   বা   পাগিড়   িহেসেব   ব�বহার   করেত   পাের। 
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5. এই   িভিডও�   পুেরাটাই   দশৃ�িনভ� র।   সুতরাং,   খুব   ভােলা   ভােলা   শট   �নওয়া   অত��   জ�ির।  

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ৮ 

িবধবা   আর   িবপ�ীক 
এমন   অেনক   িজিনস   আেছ,   যা   আমােদর   সমাজ   �কানও   মিহলা   বা   পু�েষর   করা   উিচৎ   ভােব   বা   অনিুচত   বেল   মেন 

কের।   মজার   ব�াপার   হল,   এই   ঔিচত�   –   অনউিচেত�র   তািলকাটা   পু�ষ   আর   মিহলােদর   ��ে�   আলাদা।   �ায়শই   �দখা 

যায়,   ‘করা   উিচত   না’-র   তািলকাটা   মিহলােদর   ��ে�   আেনক   ল�া।   এটােক   িসেনমােয়   িকভােব   তুেল   ধরা   �যেত   পাের? 

একটা   প�িত   এরকম   হেত   পাের। 

● ��   ১ঃ    সমােজর   িনয়ম   অনযুায়ী,   একজন   পু�ষ   িক   করেত   পাের   আর   �কানটা   তার   করা   বারণ?  

● ��   ২ঃ    সমােজর   িনয়ম   অনযুায়ী,   একজন   মিহলা   িক   করেত   পাের   আর   �কানটা   তার   করা   বারণ?  

● ��   ৩ঃ   একজন   মিহলা   আর   একজন   পু�ষ   িক   সমান   সামািজক   ময�াদা   হওয়া   উিচৎ? 

● ��   ৪ঃ    বাল�িববাহ   �িতেরাধ   আইন   (২০০৬)   অনযুায়ী   নারী   ও   পু�েষর   িববাহেযাগ�তার   বয়স   আলাদা, 

মিহলােদর   ১৮   বছর   আর   পু�ষেদর   ২১   বছর।   িক�   �ভাটািধকােরর   বয়স   দইু   ��ে�ই   এক   –   ১৮   বছর, 

�ভােট   �াথ�   িহেসেব   দাঁড়ােনার   বয়সও   একই।   তাহেল   িবেয়   করার   বেয়েসর   ��ে�   এই   তারতম�   �কন?   এই 

িববাহেযাগ�তার   বয়েসর   তারতম�   িক   জ�ির?   �কন? 

এই   ���িল   ৯   ধরেনর   মানষুেক   িজে�স   ক�ন। 

1. বয়�   মিহলা 

2. বয়�   পু�ষ 

3. িববািহত   মিহলা 

4. িববািহত   পু�ষ 

5. অিববািহত   িকেশারী   (১২-১৬   বছেরর   ) 

6. অিববািহত   িকেশার   (১২-১৬   বছেরর   ) 

7. বািলকা   (৬-৮   বছেরর   ) 

8. বালক   (৬-৮   বছেরর   ) 

9. উিদ�ধাির   কাউেক   (   ডাক   িবভােগর   কম�,   পুিলশ,   বাস   ক�া�র,   বাস   চালক,   দমকল   কম�,   অ�া�েুল�   চালক 

) 

উিদ�ধাির   কা�র   সে�   কেথাপকথন   দশৃ��প   িহেসেবও   আকষ�ণীয়   হেব,   কারণ   তাঁেদর   �পশা   তাঁেদরেক   সামািজক 

রীিতনীিতর   �তীক   িহেসেব   �িত�া   কের।   �িতটা   কেথাপকথেন   আপনার   অ�ত   ৫�   কের   B-roll   দরকার,   যােত 

তাঁেদর   �পশাটা   ��   �বাঝা   যায়।   একটা   �মপয�ায়   �তির   ক�ন। 
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স�াদক   িবিভ�   CC   �থেক   ফুেটজ   �কেট   একটা      Vox   Pop   িভিডও   �তির   করেবন।   এই   িভিডওটা   প�ষত�   িনেয় 

আেলাচনাটা   ��   করেত      খুবই   সাহায�   করেব।  

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #  ৯ 

িবধবা   আর   িবপ�ীক  
এখােন   িকছু   ��   রইল,   আমােদর   সকেলর   �ভেব   �দখার   জন�   ◌ঃ 

● একজন   মিহলা,   যাঁর   �ামী   মারা   �গেছন,   তাঁেক   িবধবা   বলা   হয়।   একজন   পু�ষ   যাঁর   �ী   মারা   �গেছন,   তাঁেক 

িক   বলা   হয়? 

● আমােদর   স�দােয়,   একজন   িবধবােক   �কমন   �দখেত   হয়?   িতিন   িক   অন�   িববািহত   মিহলােদর   �থেক   আলাদা 

সাজ-�পাশাক   পেরন?   �কন?  

● আমােদর   স�দােয়,   একজন   িবপ�ীকেক   �কমন   �দখেত   হয়?   িতিন   িক   অন�ান�   িববািহত   পু�ষেদর   �থেক 

আলাদা   সাজ-�পাশাক   পেরন?   �কন?  

● সরকার   �থেক   িবধবােদর   �পনশন   �দওয়া   হয়।   িবপ�ীকেদর   �পনশন   �দওয়ার   �কানও   কম�সূচী   �নই   �কন? 

আশা   আর   সুিনল,   দজুেনই   মধ�   চি�েশর,   একই   �ােম   থােকন।   আশার   �ামী   দ ু  বছর   আেগ,   �িব-�ত   মারাজান। 

অন�িদেক   সুিনেলর   �ী   পথ   দঘু�টনােয়   মারা   যান   এক   বছর   আেগ।  

�ামী   মারা   যাওয়ার   পর   �থেক   আশার   জীবন   স�ূণ�   িবপয��   হেয়   পেড়।   �কানও   রকেম   একটা   রজগােরর   ব�াব�া 

আর   স�ানেদর   পালন   করার   সং�াম   ��   হয়।   িতিন   �ায়   গৃহব�ী   হেয়   থাকেত   বাধ�   হন।   সামেন   অ�কার 

ভিবষ�ৎ   ছাড়া   িকছুই   িছল   না।   সমাজ   তাঁেক   তাঁর   দঃুখ   ভুেল,   নতুন   একটা   জীবন   ��   করার   সুেযাগ   �দয়   িন।   এটা 

�ায়   অস�ব   �য   উিন   ওনার   �ামীর   স�ি�র   মািলকানার   ভাগ   পােবন,   তাই   উিন   বাধ�   ওনার   ��র-শা�ির,   বা 

�ামীর   ভাইেদর   সে�   থাকেত।   আেরকবার   িবেয়   করার   কথােতা   উিন   ভাবেতই   পােরন   না।   “�লােক   িক   বলেব?   িক 

চিরে�র   মিহলারা,   �ামী   মারা   যাওয়ার   �   আবার   একটা   িবেয়র   কথা   ভাবেত   পাের?   আমােক   িনেয়   কতই   না 

খারাপ   কথা   বলেব   �লােক।“   এই   সব   দিু��া   আশার   উে�গ   আর   একাকী�   বািড়েয়   �তােল।   “সমাজ   আমােক   �কন 

আবার   নতুন   কের   জীবনসাথী   খুেঁজ   �নওয়ার   সুেযাগ   �দেব   না?”   দশৃ�ত   ��ােভর   সে�   ��   কেরন   িতিন। 

সুনীেলর   �ী   মারা   যাওয়ার   পর,   তাঁর   বা�ােদর   লালন-পালন   করেত,   তাঁর   মােক   খুবই   অসুিবেধয়   পড়েত   হয়।   তাঁর 

পিরজনরা   উপেদশ   �দন,   আেরকটা   িবেয়   করেত   এবং   উিন   এই   বছরই   আেরকটা   িবেয়   করেবন।  

িফি�ং   �পসঃ    বাকী   সব   ��ে�র   মত,   এখােনও   মখু�   চির�েদর   স�িত   খুবই   জ�ির   এবং   কাজ   ��র   আেগ,   পুেরা 

একটা   িদন   তাঁেদর   সে�   কাটান,   তাঁেদর   স�ে�   জাননু।   ওনােদরেক,   (িবেশষভােব   আশােক)   িনেজেদর 

পিরচয়   লকুােনার   িস�া�   �নওয়ার   �াধীনতা   িদন।   আশার   সম�   কাজকম�,   �যমন   রা�া   করা, 

�ধায়ােমাছা,   বা�ােদর   �তির   করা,   খবেরর   কাগজ   পড়া,   ইত�ািদর   মেধ�   িদেয়   তাঁর   �দনি�ন 

জীবনটােক   তুেল   ধ�ন।   আপনার   ওনার   সে�র   কেথাপকথন   �যন   ওনার   �ামীর   মতুৃ�   আর   �সটা   িঘের   িবিভ� 

ঘটনা   িনেয়   না   হয়,   বরং,   িতিন   িক   কের   িদন   কাটাে�ন   বা   তাঁর   আশা   আকা�া   বা   ভিবষ�ৎ   িনেয়   ��   িনেয়   হয়। 
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সবেচেয়   বড়   কথা,   আপনার   �চ�া   হওয়া   উিচত,   দশ�ক   যােত   জানেত   পােরন,   এই   �বধব�   িনেয়   আশার   উপলি�টা 

িক,   িবধবা   মিহলােদর   ি�তীয়   িবেয়   করা   উিচৎ   িক   না,   �কন   �ী   মারা   �গেল   পু�ষ   িবেয়   করেত   পাের   িক�   �ামী 

মারা   �গেল   মিহলারা   পােরন   না,   আশা   �কন   মেন   কেরন   �য   সমাজ   এক   িবধবা   মিহলার   ি�তীয়   িবেয়   �মেন   িনেত 

পাের   না   ইত�ািদ।  

আপনার   মখু�   চির�   যিদ   সুনীল   হয়,   তাহেল   তার   সে�   সময়   কাটােনা   এবং   িতিন   সারািদন   যা   যা   কেরন,   তার 

যত�েলা   স�ব   B-roll   পাওয়া   খুবই   জ�ির।   একটা   দেুটা   শট   নয়,   তাঁর   �িতটা   কােজর   ধারাবািহকটা   তুেল   রাখার 

কথা   মেন   রাখুন।   ওনােকও   একই   রকম   ��   ক�নঃ   উিন   ি�তীয়   িবেয়র   কথা   �কন   ভাবেছন,   স�ােনর   জীবেন 

মােয়র   ভূিমকা   িক,   স�ােনর   জীবেন   িপতার   ভূিমকা   িক।   যিদ   স�ােনর   জীবেন   বাবা   এতই   জ�ির   হন,   তাহেল, 

িবধবা   মিহলারা   �কন   ি�তীয়   িবেয়   করেত   পােরন   না?   সমাজ   মিহলা   আর   পু�ষেদর   জন�   �কন   আলদা   িনয়ম 

�তির   কেরেছ?   এই   িনয়েমর   �বষম�   িক   �ক? 
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ছিবর   ��িণ   #৪:  
�ুেল   পু�ষতে�র   িশ�া

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১০ 

পু�ষতে�র   িশ�া   �ুল   �থেকই   �� 

দভু� াগ�জনক   ভােব,   আমােদর   িশ�াব�ব�া   এবং   �ুল�িল   �য   পু�ষত�   বা   িল�ৈবষমেক   ��য়   �দয়,   �সটা   খুব   সহেজই 

ল��   করা   যায়।   �বশীরভাগ   �ুেলর   �দয়ােল   �য   িশ�ামলূক   চাট�    টা�ােনা   থােক,   তার   উপর   একটা   খুব   সাধারন   িভিডও 

আপিন   �তির   করেত   পােরন।   �াধারনত,   আপিন   �দখেবন,   একটা   চােট�    িবিভ�   �পশা   ও   জীিবকার   কথা   থােক,   একটােয় 

িবিভ�   কািরগরেদর   ছিব   থােক   আর   একটা   �া��   িবষয়ক   চাট�    থােক,   যােত   িবিভ�   �া��স�ত   অভ�ােসর   কথা   থােক। 

আপিন   �দখেবন,   �বশীরভাগ   এই   রকম   চাট� ই   �বষম�মলূক।   জীিবকা   িনেয়   চােট� ,   পু�েষর   জীিবকা   মােনই,   �াইভার, 

ডা�ার,   ইি�িনয়ার   বা   িমি�   আর   মিহলােদর   জীিবকা   মােন   নাস�   বা   িশি�কা।   �দখেবন,   এই   সব   চােট� র   �বশীরভাগ 

ছিবও   পু�ষেদরই   থােক।  

িফি�ং   �পসঃ    এই   রকম   �কানও   চাট�    �দখেত   �পেল,   িবিভ�   িদক   �থেক   এই   চাট� �িলর   ছিব   তুলনু,   িবিভ�   সাইেজর 

শেট।   ��াজ-আপ   শেট   এই   চাট� �িলর   খু�ঁনা�   িববরণ   তুেল   রাখুন।   ওই   রকম   �পা�ার   িনেয়   �সটােক   �ক� 

কের   ছা�ছা�ীেদর   সে�   আলচনা   ক�ন   আর   তার   ছিব   তুেল   রাখুন।   ছা�ছা�ীেদর   িজে�স   ক�ন, 

�পা�ার�িলেত   এত   �বিশ   পু�ষেদর   ছিব   আর   �মেয়েদর   ছিব   এত   কম   �কন।   িজে�স   ক�ন,   �বশীর   ভাগ 

জীিবকার   ছিবেত   �কন   �ধু   পু�ষরাই   রেয়েছন।   এমন   িক   �কানও   জীিবকা   আেছ,   �যটা   মিহলারা   করেত   পােরন   না? 

জানার   �চ�া   ক�ন,   এই   সব   বা�ারা   বড়   হেয়,   িক   হেত   চায়।      �খয়াল   ক�ন   আপিন   �সই   গেত   বাঁধা   উ�র   পাে�ন 

িকনা   (�মেয়রা   বলেছ,   তারা   িশি�কা,   নাস�   বা   ডা�ার   হেত   চায়,   আর   �ছেলরা   অেনক   রকম   পছে�র   কথা   বলেছ)। 

খুেঁজ   �বড়   করার   �চ�া   ক�ন   িক   ভােব   এই   ইে��িল   �তির   হেয়েছ।  

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১১ 

�মেয়েদর   পড়ােশানা   �ছেড়   �দওয়ার   কারণ   িক? 
আমােদর   �ােম   এটা   খুবই   �দখা   যায়,   �য   পড়ােশানা   �ছেড়   �দওয়া   �মেয়েদর   সংখ�া   �ছেলেদর   তুলনােয়   �বশী।   এই 

ঘটনাটা   আরও   �বেড়   যায়,   যিদ   �ােম   �কানও   উ�িবদ�ালয়   না   থােক   আর   ছা�ছা�ীেদর   অেনক   দেুরর   �কানও   �ােম   বা 

শহেরর   �ুেল   পড়েত   �যেত   হয়।   বাবা   মােয়রা,   সমােজর   চােপই   �হাক   বা   �ধু   িনেজর   �মেয়র   সুর�ার   কথা   �ভেবই, 

�মেয়েদরেক   �ুল   ছািড়েয়   �দয়।   কখেনা   �তা,   �মিরর   মত   �মেয়েদর,   �ুল   ছািড়েয়   �দওয়া   হয়,   যােত   তারা   িনেজেদর 

�ছাট   ভাইেবানেদর   �দখােশানা   করেত   পাের   বা   বাবা-মার   �রাজগাের   সাহায�   করেত   পাের। 
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�মিরর   বয়স   ১২   আর   চার   ভাইেবানেদর   মেধ�   ি�তীয়।   ওর   বড়   ভাই,   িভ�র   (১৪)   �ুেল   যায়,   আর   ওেক   �ুল   �ছেড় 

িদেত   হেয়েছ   িনেজর   �ছাট   ভাইেবানেদর   �দখােশানা   করার   জন�।   �মিরর   বাবা   মা   দজুেনই   �কা   �িমেকর   কাজ   কেরন 

আর   খুব   সকাল   সকাল   কােজ   �বিড়েয়   যান।   �মির   সব   ভাই   �বােনেদর   জন�   রা�া   কের,   �ছাটেদর   খাওয়ােয়,   সারািদন 

তােদর   �দখােশানা   কের।   িভ�র   িনেজর   সাইেকল   িনেয়   �ুেল   যায়।  

িফি�ং   �পসঃ    আপিন   আপনার   �ােম,   �মিরর   মত   কাউেক   �চেনন?   এই   রকম   ঘটনা   িক   আপনােদর   �ােম   �চিলত?   এই 

পড়ােশানা   �ছেড়   �দওয়ার   কারণ�িল   িনেয়,   আপিন   একটা   িভিডও   �তির   করেত   পােরন।   �মিরেক   পড়ােশানা 

ছাড়েত   হেয়েছ   �ছাট   ভাই   �বানেদর   �দখােশানা   করার   জন�।   িক�   আরও   অেনক   রকম   কারণ   হেত   পাের, 

�যমন   –   �ুেল   বাথ�ম   না   থাকা,   বাবা   মােয়েদর   �মেয়র   সুর�া   িনেয়   ভয়,   ‘অ�   বয়সী   �মেয়েদর   ঘের   রাখাই 

উিচৎ’   বাবা   মােয়র   উপর   এই   �কার   সমােজর   চাপ,   ইত�ািদ।  

এই   রকম   একটা   গে�,   দেুটা   িজিনস   তুেল   ধরা   জ�িরঃ   ১)   �মির   নামক   �মেয়�র   জীবনটা   �কমন?   ওেক   বাধ�   করা 

হেয়েছ   বািড়র   বড়েদর   ভূিমকা   িনেত   এবং   এই   �ছাট   ভাইেবানেদর   �দখােশানা   করার   মেধ�   িদেয়,   ওেক   মাতৃে�র 

দায়�ািয়�ও   �শখােনা   হে�।   আমােদর   �গাঁড়া   সমােজর   �সটাই   দাবী।   ২)   িভ�েরর   উপর   আবার   এটার   �ভাব   �নই, 

�কউ   আশা   কের   না   �য   �স   তার   �ছাট   ভাই   �বােনেদর   �দখােশানা   করেব,   এবং   �স   �থাগত   ভােব,   সংসােরর 

অ�-সং�ানকািরর   ভূিমকা   পালেনর   িশ�া   পাে�।  

�মির   আর   িভ�েরর   জীবেনর   ছিব�িল   ���পূণ�।   দশ�কেদর   �দখান   �য   তােদর   জীবনটা   কতটা   আলাদা।   িভ�রেক 

িজে�স   ক�ন,   �কন   ওেক   পড়ােশানা   �ছেড়   িদেয়,   ভাই   �বােনেদর   �দখােশানা   করেত   হয়   না?   ও   বড়   হেয়   িক   হেত   চায় 

আর   �মির   বড়   হেয়   িক   হেব?   ওেক   ওর   সাইেকল   িনেয়   ��   ক�ন,   জানেত   চান   সাইেকল   চািলেয়   �ুল   যাওয়াটা   ওর 

কতটা   ভােলা   লােগ।   �মিরেক   িজে�স   ক�ন,   �স   কখনও   ওই   সাইেকলটা   চালায়   িকনা।   যিদ   চালায়,   তাহেল   �মিরর 

সাইেকল   চালানর   দশৃ�টা   তুেল   রাখুন।   যিদ   �মির   সাইেকল   চালােত   না   জােন,   জানেত   চান,   ও   িশখেত   চায়   িকনা   এবং 

িভ�রেক   িজ�াসা   ক�ন   �স   �শখােত   ই�কু   িকনা।   এই   ধরেনর   উপ�াপনা   ওেদর   স�ক� টা   িবে�ষণ   করেত   আপনােক 

সাহায�   করেব   এবং   আপনােক   যাতায়ােতর   সুিবধা   স��ীয়   আেলাচনােয়   ঢুকেত,   বা   বা�া   �ছেল   �মেয়রা   এই   স�ে�   িক 

ভােব   �সটা   জানেত   সাহায�   করেব।  

আপিন   ওেদর   বাবা   মার   সে�ও   কথা   বেল   �দখেত   পােরন,   যােত   তােদর   মেনাভাবটা   বঝুেত   পােরন   এবং   তারা   �কন 

তােদর   িনেজর   �মেয়র   �থেক   �ছেলর   িশ�া   বা   ভিবষ�ৎ   �পশােক   �বশী   ���   �দন   �সটা   জানেত   পােরন।  
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ছিবর   ��িণ   #৫:  
সং�ৃিত   �ারা   অনেুমািদত   পু�ষত�

 
 

এটা   আমােদর   ঐিতহ� 

িকছু   ��ে�   ধম�   যিদও   সাম�বাদ   �চার   কের,   বা�েব   দ�াখা   যায়   �য   ধািম�ক   অন�ুান   এবং   রীিতেত   হয়   নারীেদর   িনকৃ� 

�ােন   বসােনা   হয়,   বা   স�ূণ�   বিহ�ার   করা   হয়।   তা   সে�ও   ধম�   সমতা   ও   সুিবচােরর   �িত�িত   বহন   কের,   এবং 

পু�ষতাি�ক   গঠেনর   হেলও   নারীর   কােছ   স�ল   ও   আশার   বাহক   হেয়   ওেঠ।   মিহলােদর   মসিজেদর   গভ� গৃেহ   �েবেশর 

অনমুিত   �কন   �নই,   বা   মিহলারা   �কন   �পৗেরািহত�   কেরন   না   �স   ��   অবশ�ই   উেঠ   আেস।   িবিভ�   সাং�ৃিতক   রীিত, 

সামািজক   িনয়ম   ও   আচােরর   দ�ন   মিহলারা   নানারকম   িনয়�ণ,   সীমাব�তা   ও   বিহ�ােরর   িশকার   হন।   নানারকম 

সাং�ৃিতক   অনশুীলন,   �যমন   �যািনগত   অ�হািন,   ঋতুবতী   নারীর   অ�শৃ�তা,   িশ�া   ও   আহাের   পু�েষর   অ�ািধকার 

এবং   বাল�িববাহ,   নারীর   জীবন   ক�ন   ও   ভারা�া�   কের   �তােল।   তৎসে�ও,   ধম�   নারীেদর   মেধ�   ঐক�   এবং 

নারী-পু�ষ   �মলব�েনর   অনঘুটেকর   ভূিমকা   িনেত   পাের। 

  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১২ 

বাল�িববাহ   :   কন�াস�ানেক   অথ�ৈনিতক   �বাঝা   িহসােব   দ�াখা  
লতা   ও   �শখেরর   চার   স�ান;   িতন   �মেয়   ও   এক   �ছেল।   �ছেল�   সবেচেয়   �ছাট।   িশনা   তােদর   অ�জ   স�ান,   অত�� 

উ�াকা�ী   এবং   �ানিপপাসু।   তেব,   চারজন   স�ানেক   �িতপালন   করা   ও   িশ�া�দান   করার   ভারবহন   করেত   অ�ম 

হেয়   তােদর   বাবা   মা   িশনােক   িবেয়   �দওয়ার   িস�া�   �নন।  

িনম�াণগত   পরামশ�: 

1. এই   ��ে�   বাবা   মা   ও   িশনা   উভেয়র   সা�াৎকার   �েয়াজন।   বাবা   মােক   এই   িস�াে�র   কারণ,   �মেয়র 

�লখাপড়া   ব�   করার   কারণ,   তােদর   মেত   �স   িববাহ   ও   �জনেন   এই   মহূুেত�    শারীিরক   ও 

মানিসকভােব   স�ম   িক   না,   ইত�ািদ   িবষেয়   ��   করা   দরকার।   অ��ত   কন�ােক   িবেয়   �দওয়ার 

িবপদ   স�েক�    তাঁরা   ওয়ািকবহাল   ও   িচি�ত   িকনা   �সটাও   জানা   জ�রী। 

2. বাল�িববােহর   সােথ   পণ�থা   ওতে�াতভােব   জিড়ত।   িকছু   �গা�ীেত   কেনর   বয়েসর   সােথ   �যৗতুকও 

�বেড়   যায়।   তাঁরা   �যৗতুক   িদেয়   িদেয়েছন   িকনা,   এবং   বয়েসর   সােথ   �যৗতুক   বিৃ�   পাওয়া, 

বাল�িববােহর   কারণ   িকনা   �সটা   জানাই   আবশ�ক।  
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3. পু�ষ   অংশ�হণকারী   বা   পু�ষ   অিভভাবক,   তথা   বাবা,   দাদা   বা   কাকা-জ�াঠােদর   সােথ   এই 

িবষয়�েলা   িনেয়   আেলাচনা   করেত   পােরন।  

4. �মেয়�র   িববাহ   স�েক�    ধারণা,   তার   পুরেনা   জীবন   �য   পাে�   �যেত   পাের   �সটা   �স   জােন   িকনা, 

তার   িকেসর   কথা   সবেচেয়   �বশী   মেন   পড়েব,   �স   বাল�িববােহর   আইনত   িনেষধ   স�েক�    অবগত 

িকনা,   ইত�ািদ   জানা   জ�রী।  

5. �মেয়�েক   কেথাপকথেনর   মাধ�েম   �কাশ   করেত   সাহায�   করা   উিচত,   চাপম�ু   বাতাবরেণ।   তার 

িকছু   �ে�র   উ�র   �দওয়ার   অ�মতা,   অ��ত   হেয়   চুপ   কের   থাকা,   ইত�ািদ   ব�াপাের   মেনািনেবশ 

করা   ছিবর   পে�   আবশ�ক।  

  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১৩ 

ঋতুবতী   অব�া   স�েক�    ল�া,   কপটদিৃ�   ও   িন��তা  
আমরা   সকেলই   ঋতুবহন   �য   এক   শারীিরক,   �দহতাি�ক   �ি�য়া   তা   জািন।   তব ু  সমােজ   এ   িবষেয়   �সা�ার   হওয়া   যায় 

না।   ঋতু   স��ীয়   ঔষধািদ   কাগেজর   �মাড়েক   কের   িবি�   করা   হয়।   �মেয়রা   এই   িবষেয়   পু�ষ   আ�ীয়   বা   ব�ুেদর 

সামেন   কথা   বলেত   ��ােবাধ   কেরন।   মিহলা   িহেসেব   আপিন   িক   এই   �সং�ােরর   িশকার   হেয়েছন?   আপনােক   িক 

ঋতুবতী   অব�ায়   মি�র,   ঠা�রঘর   বা   রা�াঘের   �েবশ   করেত   �দওয়া   হয়িন?   পু�ষরা   িক   এই   িবষেয়   কথা   বলেত 

লি�তেবাধ   কেরন?  

আমরা   িক   কখনও   ভািব   �য   একটা   �দিহক   প�িতেক   �কন   ল�া   ও   ��ার   িবষয়   কের   �তালা   হেয়েছ?   �য   কারেণ 

নানা�কার   �া�   ধারণা   ও   �সং�ার   �চার   হয়।  

অিদিত   ��   এগােরা   বছর   বয়েস   �থম   ঋতুবতী   হয়।   �ােনর   অভােব   �স   �থেম   �ি�ত,   অিভভূত   ও   আতি�ত   হেয় 

পেড়।   পিরবােরর   বেয়ােজ��রা   তার   হােত   এক   গতানগুিতক   সমাধান   তুেল   �দন   –   কাপড়।   তারপর   ��   হয়   নারীে�র 

এক   �হীন   উৎসব।   এর   অথ�   অবশ�   অিদিতর   কােছ   পির�ার   িছল   না।  

�থম   �কেশাের   �স   মােসর   ওই   ভয়াবহ   সমেয়   িনেজেক   অ�িচ   মেন   করত।   মি�র,   �খলাধুেলা   �থেক   দেূর   থাকত। 

মিহলােদর   সােথও   এিবষেয়   চুিপসােরই   কথা   হত।   ১৫   বছর   বয়েস   স�ািনটাির   ন�াপিকন   স�েক�    �স   জানেত   পাের। 

বািড়র   অন�রা   �কন   কাপড়   ব�বহার   কেরন   তা   তার   কােছ   কখেনাই   পির�ার   হয়িন।   মািসেকর   কাপড়   পু�ষেদর   দিৃ�র 

আড়ােল   �শাকােনা   হত,   এবং   ঋতু   স��ীয়   পেণ�র   িব�াপন   তার   মেধ�   ��ােবাধ   সৃি�   করেতা।  

�েম   কাপেড়র   রহস�   তার   কােছ   পির�ার   হয়।   অিধকাংশ   �ীেলাক   িকনেত   ল�ােবাধ   কেরন।  

িনম�াণগত   পরামশ�:    অংশ�হণকারী   �ীেলাকরা   িনেজরা   এই   সামািজক   �সং�ােরর   িশকার   না   হেলও   �কানও 

ভু�েভাগীেক   িচনেবন।   এই   ছিবর   ��ে�   পু�ষ-নারী   উভেয়র   সা�াৎকারই   �নওয়া   �যেত   পাের।   মিহলারা 
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িনেজরাও   চির�   হেয়   উঠেত   পােরন,   �সে�ে�   �কানও   ব�ুেক   িচ��হেণর   দািয়�   �দওয়া   ও   তােক   ব�াপারটা   �বাঝােনা 

�েয়াজন।   সা�াৎকার   চাপম�ু   পিরি�িতেত,   কেথাপকথেনর   মাধ�েম   হওয়া   �েয়াজন।  

মিহলা   সা�াৎদাতােক   িকছু   ��   করা   �যেত   পাের।  

● �থম   ঋতুচে�র   সময়   আপনার   িক   মেন   হেয়িছল?  

● আপিন   িক   জানেতন   িক   হেয়েছ?   আপনােক   কেব   জানােনা   হয়?  

● আপিন   �থম   কােক   ব�াপারটা   জানান?   �সই   ব�ি�র   �িতি�য়া   িক   িছল?  

● �সই   সমেয়   আপনার   মেনর   অব�া   �কমন   িছল   মেন   পেড়?  

● �কানও   পুেজা   িক   কের   হেয়িছল?  

● ঋতুবতী   অব�ায়   �কাথাও   যাওয়া   বা   িকছু   করা   িক   পািরবািরকভােব   িনিষ�?  

● যিদ   এরকম   হয়   �য   অতীেত   িনিষ�   িছল,   তেব   এখন   �নই,   তাহেল   এই   পিরবত� েনর   কারণ   িক?  

● উ�রদাতা   িক   পু�ষ   অিভভাবক   বা   আ�ীয়েদর   সােথ   এিবষেয়   কথা   বলেত   পােরন?  

এই   ছিবর   ��ে�   পু�ষেদর   সা�াৎকার   �নওয়া   চেল।  

● তাঁরা   ঋতুচে�র   ব�াপাের   �থম   কেব   অবগত   হন?   কার   �থেক   তাঁরা   জানেত   পােরন,   এবং   িতিন   িক   বেলন?  

● কাউেক   �সুম   িনেয়   কথা   বলেত   �েনেছন?   িক   �সে�?  

● �সুম   িক   মিহলােদর   অপিব�   কের   �তােল?   উি��র   সপে�   বা   িবপে�   উ�রদাতার   কারণ   িক?  

● আপিন   কখনও   ঋতু   স��ীয়   পণ�   িকেনেছন?   না   কের   থাকেল   তার   কারণ   িক?   �কােনািদন   িকনেবন?   না 

করেত   চাইেল   তার   কারণ   িক?  

  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১৪ 

িববােহর   িচ�ঃ  
আঁধারপুর   �ােমর   বউ   সুষমা   ৩২   বছর   ধের   �ঘামটা   িদেয়   আসেছন   এবং   িন�ার   সে�   তাঁর   �ামী   আর   িতন   �ছেলেমেয়র 

�িত   তাঁর   কত� ব�   করেছন।   ঘেরর   সম�   �ািয়�   পালন   কের   িতিন   বাইেরর   কাজও   করেত   �গেছন।   �াস   �সেভেন 

পড়ােশানা   �ছেড়   িদেলও   সমাজকল�ােণর   কােজ   তাঁর   সব   সমেয়ই   আ�হ   আেছ। 

 

একিদন   িতিন   তাঁর   �ামী   ভগবান   দাসেক   বলেলন   �য   �ঘামটা   িদেয়   কাজ   করেত   তাঁর   অসুিবধা   হে�   এবং   প�ােয়ত 

সদস�ােদর,   ছা�ীেদর   আর   অ�নওয়ািড়   কিম�েদর   সামেন   িতিন   �ঘামটা   খুেল   �ফেলেছন।   তাঁর   মেত,   �ঘামটায়   �কবল 

তাঁর   পিরবার   আর   �ােমর   কল�ােণর   কােজরই   �িত   হি�ল   না,   তাঁর   িনেজর   পিরচয়টাই   হািরেয়   �যেত   বেসিছল।   তাঁেক 

�দেখ   আরও   কেয়কজন   মিহলাও   �ঘামটা   খুেল   �ফেলেছন।   বউেয়র   জেন�   ভগবান   দােসর   গব�   হয়,   কারণ   িতিন   এই 

�ােমর   প�ােয়ত   �ধান   এবং   নানা   রকম   উ�য়নমলূক   কােজর   সে�   যু�।   এখন   এই   �ােমর   পু�ষরা   মজা   কের 

�মেয়েদর   বেল,   “�তামরা   �তা   মিু�   �পেয়ছ,   এবার   যা   খুিশ   করেত   পােরা।” 

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 28 | www.videovolunteers.org 

 



 

যিদ   আপনার   সমােজ   �ঘামটার   চল   থােক,   �সখােন   িক   এই   রকম   দশৃ�   �দখেত   পােবন?   সুষমার   মত   ক’জন   অিশি�ত   বা 

অ�িশি�ত   �মেয়   আেছ,   যােদর   �ামী   বা   পিরবােরর   সে�   এভােব   কথা   বলার   বা   িনেজর   মিজ�    অনযুায়ী   কাজ   করার 

সাহস   আেছ?   আপিন   িক   এরকম   সিত�   ঘটনােক   িভি�   কের   �মেয়েদর   জািগেয়   �তালার   কােজ   একটু   সময়   �দেবন   আর 

তােদর   িনেজেদর   পিরচয়   িফের   �পেত   সাহায�   করেবন?  

 

��ং   �পস:    িহ�েুদর   মেধ�   �ঘামটােক   িববািহতার   িচ�   বেল   ধরা   হয়,   িক�   িহজাব   বা   �বারখা 

সাধারণভােব   িববািহতার   িচ�   নয়।   আপনার   গ��   যিদ   �ঘামটা   বা   পদ� া   িনেয়   হয়   তাহেল   আপনার   চিরে�র 

সে�   অেনকটা   সময়   কাটান   এবং   �ঘামটা   বা   পদ� া   িদেয়   িতিন   কাজকম�   করেছন,   এরকম   অেনক   িব-�রাল 

তুলনু। 

 

সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   আপিন   তাঁেক   িজ�াসা   করেত   পােরন: 
● আপিন   কতিদন   ধের   �ঘামটা   িদে�ন?   �কন   �ঘামটা   �দওয়া   ��   কেরিছেলন? 

● আপিন   �ঘামটা   �দেবন   িকনা   তা   িক   আপনােকই   �ক   করেত   বলা   হেয়িছল,   না   এটা   আপনার   ওপর   চািপেয় 

�দওয়া   হেয়িছল? 

● আপনার   িক   এটা   ভাল   লােগ?   �কন   ভাল   লােগ   (বা   লােগ   না)? 

● এই   �থা   থাকার   কারণ   কী?   আপনার   কী   মেন   হয়? 

● আপনার   িক   মেন   হয়   �য   �মেয়েদর   এটা   �মেন   চলা   উিচত?   �কন?   (বা   �কন   নয়)? 

 

যিদ   আপিন   িববািহতার   িচ�   খুজঁেত   চান   তেব   এইরকম   িকছু   িব-�রাল   �ট   করেত   পােরন: 
● িবেয়র   সময়কার   িকছু   িব-�রাল। 

● িবেয়র   কেয়ক   স�াহ   পেরর   বর-বউেয়র   িব-�রাল। 

● এই   িব-�রাল   �নওয়ার   সময়   �দখেবন   �য   মাথা   �থেক   পা   পয��   কতরকম   িববািহতার   িচ�   আেছ   –   িসদঁরু, 

কপােলর   �প,   ম�লসূ�,   নথ,   শাঁখা-পলা,   চুিড়,   আং�,   �কামরব�,   িবেছ   হার,   নপুুর,   ইত�ািদ।   বেরর   এমন 

�কানও   িচ�   থােক   কী?   �কানও   পু�ষেক   �দেখ   বলা   যায়   িক   �স   িববািহত   িকনা? 

 

�বৗেয়র   সে�   সা�াৎকােরর   সময়   আপিন   িজ�াসা   করেত   পােরন: 
● এই   িচ��েলার   কী   ���   আেছ   বেল   আপনার   মেন   হয়?   এ�েলা   �কন   পরেত   হয়?   একজন   পু�ষেক   �দেখ   িক 

বলা   যায়   �স   িববািহত   িকনা?   (এই   িভিডওটা   �দখান   আর   তােত   পু�ষেদর   �িতি�য়া   কী   হয়   তাও   �ট 

ক�ন।   সবাই   বলেব   �য   �মেয়রাই   �বিশ   গয়না   পের।   িক�   �কবল   �মেয়েদরই   তারা   িববািহতা   িকনা   তা 

�দখােত   হয়   �কন?) 

● িবেয়র   পর   িক   জীবনটা   বদেল   যায়   বেল   মেন   হয়? 

● মা-বাবার   ঘর   �ছেড়   আসেত   িক   ভয়   লােগ?   নতুন   মানষুজেনর   সে�   ��রবািড়েত   থাকার   কথা   �ভেব   ঘাবেড় 

িগেয়িছেলন? 
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● আপনার   বা�ারা   কার   পদবী   পােব?   (যিদ   িতিন   বেলন   �য   তাঁর   �ামীর,   তেব   িজ�াসা   ক�ন   �য   এই 

ব�াপারটা   তাঁর   �কমন   লােগ।) 

● িবেয়র   পর   িক   আপনার   নাম/পদবী   পাে�েছ?   কখনও   �ভেবেছন   �য   �কবল   �মেয়েদরই   নাম/পদবী   পা�ায় 

�কন? 

এই   সম�   কথাবাত� ার   ওপর   িভি�   কের   আপিন   পু�ষেদরও   সা�াৎকার   িনেত   পােরন। 
  

  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১৫ 

নারী   ডািকনী   এবং   পু�ষ   ওঝা  

ডািকনীিশকার   এক   নারীিবে�ষী   সাংসািরক   �থা।   এসব   �ীেলাকেদর   ডাইনী,   ভুতিন   ইত�ািদ   নাম   �দওয়া   হেয়   থােক। 

ভু�েভাগীেদর   হারামজাদী,   বাপেচািদ,   �বহায়া,   িনল��,   �বশ�া,   �লটা   ইত�ািদ   অপমানসূচক   তকমা   বহন   করেত   হয়। 

এসব   অপবােদর   মেূল   ফসেল   ম�া   �থেক   আর�   কের   সােপর   দধু   খাওয়া,   �কানও   পুেজার   িজিনস   �খায়া   যাওয়া, 

শারীিরক   ও   মানিসক   িবকার,   স�ান�সেব   অ�মতা,   অপঘােত   মতুৃ�র   মেতা   নানা   কারণ   দ�াখা   যায়।  

অিববািহত   বা   যুবতী   িবধবারা,   িকংবা   �িতবাদী   বা   শারীিরক   �মতাস��   নারীরা   মলূত   এই   �সং�ােরর   িশকার 

হন,   যার   মেূল   স�ি�   বা   অথ�ৈনিতক   �কানও   িবষয়ও   ব�ে�ে�   বত� মান   থােক।   অেনক   ��ে�   �সং�ার 

�লাভ-লালসােক   ঢাকার   এক   মাধ�ম   হেয়   ওেঠ।  

এই   ডািকনীেদর   হাত   �থেক   ম�ু   করার   জন�   পু�ষ   ওঝােদর   ডাকা   হয়।   ঝাড়খ�,   িবহার   ও   ছি�সগেড়   এই   ��থার 

িব�ে�   আইিন   ব�ব�া   আেছ।   িক�   ডািকনীিনধন   বা   পীড়েনর   ঘটনা   একািধকবার   আরও   ন’�   রােজ�   ঘেটেছ,   তথা 

হিরয়ানা,   পি�মব�,   ওিড়শা,   মধ��েদশ,   রাজ�ান,   �জরাত,   মহারা�,   অ��েদশ   ও   আসাম।  

িনম�াণগত   উপেদশ:    আপনার   �ােম   িক   এমন   �কানও   ঘটনা   ঘেটেছ?   এে�ে�   এই   �থা   ও   িব�ােসর   মলূ 

কারণ�িল   উ�াটন   করেত   হেব।  

● আপনার   চির�   যিদ   মিহলা   হয়   যােক   ডািকনী   তকমা   �দওয়া   হেয়েছ,   এর   স�ক   কারণ   অনসু�ান 

করা   আবশ�ক।   ঘটনার   উপর   �জার   না   িদেলও   চলেব।   ভু�েভাগীর   স�ান,   বা   পিরিচত   কােরার 

সা�াৎকার   �নওয়া   যায়।  

● যিদ   ডািকনীিনধেনর   ঘটনা   হয়   তেব   পিরবােরর   �লােকেদর   সােথ   কথা   বেল   এর   কারণটা   বঝুেত 

হেব।   এর   মেূল   �সং�ার   না   আিথ�ক   �েলাভন,   এবং   তারা   আইিন   সাহায�   �চেয়িছেলন   ও   �পেয়িছেলন 

িকনা   তা   জানেত   হেব।  

● �কানও   ওঝার   সা�াৎকার   িনেয়   তার   মেন   একজন   ডাইনী   কীভােব   হয়,   ডাইনী   হেয়   �কউ   জ�   �নয় 

িকনা,   ডাইনীেদর   সােথ   িকরকম   আচরণ   করা   উিচত   তা   জানা   �যেত   পাের।   �ােমর   �ক   ি�র   কেরন 

একজন   মিহলা   ডাইনী,   তা   জানেত   হেব।  

● �শষ   দশেক   কজেনর   নােম   এই   �ৎসা   রেটেছ,   কীভােব   তােদর   �চনা   যায়,   তারা   িক   কের,   িক   খায় 

ইত�ািদ   জানা   �েয়াজন।   এই   সা�াৎকাের   ব�ােদর   ম�ুমে�   বলেত   �দওয়াই   কাম�।  
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চলি��   কািহনী   িবষয়    #   ১৬ 

�বিশরভাগ   ধম���   বা   পু�ত   পু�ষ   হয়   �কন? 

মিহলা   পূজারী/পাদির/�মৗলবী   হয়   না   �কন? 
মহারাে�র   এক   �ােমর   �মেয়   নীতা   এক   মি�েরর   পু�তঠা�রেক   ��   কেরিছল,   �মেয়রা   �কন   পূজারী   হয়   না?   জবাব 

এল,   “�িত   মােস   যােদর   মািসক   হয়,   তারা   কী   কের   এই   পিব�   কাজ   করেত   পাের?   নীতা   আেগ   �কানও   নারী   পূজারীেক 

�দেখিন,   িক�   �স   বঝুেত   পারিছল   না   মািসক   ঋতু�াব   হওয়ার   ফেল   কী   কের   একজন   মানষু   অপিব�   বা   অ�ৎু   হেয় 

�যেত   পাের।   �স   এমন   একটা   �ুেল   ভিত�    হেব   বেল   �ক   করল   �যখােন   �মেয়েদর   পুেজা,   িবেয়   �থেক   ��   কের   গৃহ�েবশ 

পয��   সবিকছুর   আচার-অন�ুােনর   িনয়মকাননু   �সখােনা   হয়।   নীতা   এখন   পূজারী   হওয়ার   �িশ�ণ   িনে�   এবং 

িশগিগরই   �স   সারা   �দেশর   ১,৬০০   নারী   পুেরািহেতর   দেল   �যাগ   �দেব। 

 

“আজও   নারী   পুেরািহতেদর   সাধারণত   এক   �কােণ   �ঠেল   �দওয়া   হয়   এবং   মখূ�   ভূিমকা   �দওয়া   হয়   না,”   িক�   িকছু   পু�ষ 

পূজারীেদর   িবেরািধতা,   িব�প   আর   সমাজ   �থেক   বিহ�ােরর   আশ�া   সে�ও   �মেয়েদর   এই   পেথ   চলেত   হেব। 

 

সনাতন   ধ�ানধারণায়   বাঁধা   িকছু   পু�ষ   পুেরািহত   এর   ফেল   �বশ   িব�ত   হে�,   কারণ   এেত   তােদর   �রাজগাের   টান 

পড়েছ।   �কউ   �কউ   বলেছ   �য   িহ� ু  পুেরািহতেদর   অেনক   ক�ন   �ে�র   মেুখামিুখ   হেত   হয়   এবং   নারী   পূজারীরা   তার 

উ�র   িদেত   পারেব   না,   �যেহতু   তােদর   ওপর   ওপর   িকছু   �িশ�ণ   িদেয়   �ছেড়   �দওয়া   হয়।   “আমার   মেন   হয়,   তথাকিথত 

নারী   পূজারীরা   যখন   ধািম�ক   সূ��িলেক   কাট-ছাঁট   কের   �নয়,   তখন   তা   মানষুেক   �ধাঁকা   �দওয়া   হয়।   এেত   পুেরািহতেদর 

�পশারই   বদনাম   হয়। 

  

��ং   �পস : 
1. এরকম   িভিডও   বানােনার   ব�াপারটা   �বশ   মজার   হেত   পাের।   এই   িভিডও   নারী   পূজারী   বা   �মৗলবীেক 

�ক�   কেরও   বানােনা   যায়।   আপনার   �ােমর   �কানও   মিহলােক   জােনন   িযিন   পূজারী,   পাদরী   বা 

�মৗলবীর   কাজ   কেরন?   িতিন   কী   মেন   কেরন?   তাঁেক   কী   কী   চ�ােলে�র   �মাকািবলা   করেত   হেয়েছ? 

িতিন   এমন   এক   �পশা   �বেছ   �নওয়ার   ��রণা   �কাথা   �থেক   �পেলন   যা   পু�েষর   দখেল   রেয়েছ?   এ 

িবষেয়   সমােজর   �লােকরা   কী   বলেছ? 

2. আপিন   পু�ষ   পূজারীর   সা�াৎকারও   িনেত   পােরন।   �মেয়রা   পূজারী   হেত   পাের   িকনা,   এ   স�েক�  

তাঁর   মতামত   জানেত   চাইেত   পােরন।   �কন   পাের   /   পাের   ন?   তাঁর   মেত   �মেয়রা   কখন   ধম���   হেত 

পাের?   �মেয়রা   পু�তিগির   করেল   মানবজািতর   ভিবষ�ৎ   কী   হেব? 

3. ধম��ােন   অেনক   িব-�রাল   তুলনু,   আপনার   চিরে�র   িসেকােয়�   তুলনু। 
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ছিবর   ��িণ   #৬:  
নারী   এবং   রাজৈনিতক   সি�য়তাঃ

 

 
���াপটঃ    ভারতবেষ�র   �য   ৭৫   জন   ম�ী   আমােদর   �ক�ীয়   ম�ালেয়   আেছন,   তার   মেধ�   কতজন   মিহলা   �িতিনিধ 

আেছন   বলেত   পারেবন?   মা�   ৮।   অথ�াৎ,   মা�   ১০   শতাংশ(জলু�,২০১৬   পয��   পিরসংখ�ান) 

আপিন   িক   জােনন   ভারতবেষ�র   প�ােয়িত   রােজর   অধীন�   সম�   সং�ােত   ৫০   শতাংশ   আসন   মিহলােদর   জন�   বরা�?  

 

িক�   দঃুেখর   িবষয়   এই   �য   সংখ�ার   গির�তা   থাকা   সে�ও   মিহলােদর   ভূিমকা   এখনও   �াি�ক   কেরই   রাখা   হেয়েছ   এবং 

সরকারী   যাবতীয়   উ�য়নমলূক   ব�ব�া   মিহলােদর   এই   �া�বাসী   অব�ান�েক   আরও   বািড়েয়ই   তুেলেছ।   ব�ত, 

সাংিবধািনক   এবং   আইিন   র�াকত� ারা   এখনও   মিহলােদর,   িবেশষত   আিদবাসী   মিহলােদর,   রাজনীিতেত   সমানভােব 

অংশ�হণকারী   কীভােব   বািনেয়   �তালা   যায়   তার   উপায়   খুেঁজ   চলেছ।  
  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #    ১৭ 

একজন   ভারতীয়   প�ােয়ত   �ধান   হওয়ার   অিভ�তা  
কমলা   একজন   িশি�তা   উপজাতীয়   মিহলা।   �স   �ছাট   �থেকই   িবিভ�   পিরি�িতেত   �ােমর   অন�ান�   মিহলােদর   জন�   গলা 

তুেলেছ।   তােক   �াম   প�ােয়েতর   সভাপিত   মেনানীত   করা   হয়।   উঁচু   জােতর   অেনেকই   তার   এই   পেদা�িত   �মেন   িনেত 

পাের   না   কারণ   এেক   কমলা   নীচু   জােতর   তার   উপর   �স   মিহলা।   তারা   তােক   �ােমর   �ধান   িহেসেব   মানেত   অস�ত 

হয়।   ওই   �ােমর   ইিতহােস   �থমবার   �কানও   মিহলা   �াম�ধান   িহেসেব   িনব�ািচত   হেয়িছল,   এবং   �স   হল   কমলা।   এর 

আেগ   �ায়   সব�দাই   উঁচু   জােতর   পু�েষরা   প�ােয়ত   িনব�াচেন   ওই   �ােমর   �ধান   িহসােব   িনব�ািচত   হন।  

 

.ধীের   ধীের   কমলা   িবিভ�   সরকারী   দফতের   ঘুের   ঘুের   তার   �যাগােযাগ,   �মতা   এবং   সেচতনতা   বািড়েয়   তুলল   এবং 

�ােমর   উ�য়েনর   জন�   িবিভ�   সরকারী   তহিবল   �থেক   অথ�   আনেত   স�ম   হল।   �স   িনেজ   �েত�ক   �ামবাসীর   বািড়   িগেয় 

িগেয়   তােদর   সমস�ার   কথা   �জেন   আসেতা।   এমনিক   �স   িবেরাধী   দেলর   �নতােদর   ও   উঁচুজােতর   �নতৃ�ানীয়   মানষুেদর 

বািড়   িগেয়   তােদর   �থেক   পরামশ�   িনেয়   আসেতা,   তােদর   �থেক   সহেযািগতা   পাওয়ার   ই�া�কাশ   কের   আসেতা   যােত 

�ােমর   উ�িতসাধেনর   জন�   আরও   অেথ�র   ব�ব�া   �স   করেত   পাের।   �েত�ক   �ামবাসীর   সােথ,   এমনিক   দিলতেদর   সােথ, 

�স   তার   সুস�ক�    বজায়   �রেখ   চলেতা।  

 

িফি�ং   �পসঃ  
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1. প�ােয়ত   �ধান   িহেসেব   কমলার   কাজকম�েক   নিথভু�   ক�ন।   মেন   রাখেবন,   ওনার   ই�ারিভউ 

�নওয়ার   সােথ   সােথ   ওনার      কাজকম�   �দখােনা(B-rolls)   অত��   তাৎপয�পূণ�।  

2. যিদ   কমলােক   গৃহকম�   করেত   হয়,   অবশ�ই   �সইসেবর   পুেরা   B-rolls   �যন   আপনার   কােছ   থােক। 

মেন   কের   সম�   কাজকেম�র   পুেরাটা   (sequence)   ��ট   করেবন।  

3. অন�ান�   প�ােয়ত   সদস�েদর   সােথ   কমলার   কেথাপকথন   ��ট   করা   অত��   জ�ির।  

4. ওনার   ই�ারিভউ   �নওয়ার   সময়   একজন   মিহলা   প�ােয়ত   �ধান   িহেসেব   ওনার   যা�া�েক   জানার 

�চ�া   করা   অত��   �েয়াজন।   িক�,   িন�িলিখত   কেয়ক�   �ে�র   ওপর   আমরা   ওনার   মতামত   ও 

অিভ�তা   জানেত   অত��   আ�হীঃ  

a) �াম�ধানরা   অথবা   আিদবাসী   �নতারা   অিধকাংশ   সমেয়ই   পু�ষ   �কন   হন?  

b) মিহলােদর   �নতৃে�র   জায়গায়   �দখেত   �ামী,   পিরবােরর   সদস�েদর   এবং   সমি�র   এত 

অ�ি�   হয়   �কন?  

c) একজন   ভােলা   �নতার   বা   �ন�ীর   অথবা   একজন   ভােলা   প�ােয়ত   �ধােনর   িক   িক 

�ণাবলী   থাকা   আবশ�ক?  

d) �যসব   অন�   মিহলা   প�ােয়ত   �ধানরা   অথবা   ওয়াড� -�ম�াররা   যারা   সি�য়   নন   এবং 

তােদর   �বােড� র   পু�ষ   সদস�েদর   �ারা   িনেজেদর   কাজ   কিরেয়   �নন।   তােদরেক   আপিন 

িক   বাত� া   িদেত   চাইেবন?  

5. আপিন   এক�   িভিডও   বানােত   পােরন   এমন   একজন   মিহলা   প�ােয়ত   �ধান   অথবা 

ওয়াড� -�ম�ােরর   ওপর   িযিন   এই   পদ�   �পেয়েছন   সংর�েনর   কারেন-   িক�   আসেল   তার   �ামীই 

িস�া��িল   িনেয়   থােকন।   এই   মিহলার   হেয়   যিদ   ওনার   �ামীই   সম�   কাজ   কের   থােকন,   তাহেল 

�সইসম�   কাজ   করার   সমেয়   তাঁেক   ��ট   ক�ন।   মিহলা   যিদ   গৃহকম�   কেরন   বা   �খেত   কাজ   কেরন 

বা   অন�   �কান   কাজ   কেরন,   তাহেল   তাঁেক   �স�িল   করার   সমেয়   ��ট   ক�ন।   ই�ািভ� উেয়র   সময় 

ওই   মিহলােক   িজ�াসা   ক�ন   কেব   এবং   িকভােব   উিন   প�ােয়ত   �ধান   বা   ওয়াড� -�ম�ার   হেলন 

এবং   �কন   িতিন   িনব�াচেন   লেড়িছেলন।   যিদ   ওনার   হেয়   ওনার   �ামী   কথা   বলেত   থােকন,   ওনােক 

আটকােবন   না।   ওনােক   কথা   বলার   সময়   ��ট   ক�ন   এবং   একইসােথ   এটাও   ��ট   ক�ন   �য 

মিহলা   িকভােব   চুপচাপ   �ামীর   কথা   �নেছন।   মিহলােক   িজ�াসা   ক�ন,   আপনার   িক   মেন   হয় 

কেব   আপিন   িনেজিনেজই   সম�   দািয়�   পালন   করেত   পারেবন।   একই   ��   �ামীেকও   ক�ন। 

ওনােক   এটাও   িজ�াসা   ক�ন   �য   এইসম�   প�ােয়ত   িবষয়ক   কাজকম�   উিন   �কাথা   �থেক 

িশখেলন।  

6. আেরক�   িভিডও   বানােত   পােরন   এমন   একজন   মিহলা   প�ােয়ত   �ধান   বা   ওয়াড� -�ম�ােরর   ওপর 

িযিন   �াধীনভােব   �ামী   বা   পিরজেনর   �কােনারকম   হ�ে�প   ছাড়াই   িনেজর   কাজকম�   চািলেয় 

যাে�ন।  
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ছিবর   ��িণ   #৭:  
�সৗ�েয�র   সং�া   স�েক�    অিভমত   সৃি�

 

 
“ফস�া   এবং   ঘন   কােলা   ল�া   চুেলর   অিধকািরণী”,“�ামীর   �থেক   ল�া   �ী?   হেতই   পাের   না!”   জাতীয়   ধারণার 

�ারা   মিহলােদর   উৎপীড়ন  
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১৮ 

�সৗ�েয�র   সং�া   িবিভ�   সং�ৃিতেত   িবিভ�রকম।   মলূে�ােতর   সং�ৃিতর   �থেক   �াত�িহক   জীবনযাপন, 

�িত�   ��ে�ই   আমরা   এর   �িতফলন   �দখেত   পাই।   এই   সমােজর   �ারা   সৃ�   �সৗ�েয�র   সং�া�েলা 

িবিভ�রকম   শরীর   িচ�   িনম�াণ   কের   এবং   মিহলােদর   মেধ�   মানিসক   চাপ   সৃি�   কের   যােত   তাঁরা   এই   �সৗ�েয�র   সং�ার 

মেধ�   পেড়ন।   অিধকাংশ   সমেয়ই   দ�াখা   যায়   �য   মলূে�ােতর   মেধ�   চলিত   এই   �সৗ�েয�র   ধারণা�িল   উঁচুজােতর   বা 

উ�বংেশর   পু�ষেদর   মি���সূত।  

 

উদাহরণ   িহসােব   এক�   আদশ�   কেনর   কথাই   ধ�ন।   পা�পা�ীর   িব�াপেন   এমনিক   �দনি�ন   ঘেরায়া   আেলাচনায় 

আপনারা   এরকম   মতামত   �েন   থাকেবন   �য   একজন   আদশ�   পা�ীেক   হেত   হেব   ফস�া,   ল�া   চুেলর   অিধকািরণী,   �া��বতী 

হওয়া   চলেব   –   িক�   �মাটা   হওয়া   চলেব   না,   এবং   তাঁর   উ�তা   অবশ�ই   তাঁর   পু�ষ   স�ী�র   �থেক   কম   হেত   হেব। 

�সৗ�েয�র   এই   �চিলত   ধ�ানধারণার   উপর   িভি�   কের   �বশীরভাগ   সং�া   ফস�া   হওয়ার   নানা   উপাদান   িবি�   কেরন।   এই 

ধরেনর   পেণ�র   িবপুল   সংখ�ায়   িবি�   এটাই   �বাঝায়   �য   সমােজ   এ�িলর   চািহদা   কতখািন।   সমােজর   �তির   �চিলত   এই 

�েপর   সং�ার   ��তারা   �যন   আটকা   পেড়   �গেছন   এবং   তাঁরা   একধরেনর   চাপ   অনভুব   কেরন   এ�িল   িকেন   িনেজেদর 

বাজারচলিত   �সৗ�েয�র   সং�ার   সােথ   মানানসই   কের   তুলেত।  

 

িফি�ং   �পসঃ  
● �সৗ�েয�র   �চিলত   সং�া�িল   আমােদর   মনেন   কীভােব   �গেড়   বেসেছ   তা   তুেল   ধরার   জন�   আপিন 

িবিভ�   ধরেনর   মানেুষর   সা�াৎকার   িনেত   পােরন।  

○ এক�   সাত   বছর   বয়সী   �ছেল   ও   �মেয়র   সা�াৎকার  

○    এক�   ১৯   অথবা   ২০   বছর   বয়সী   যুবক   এবং   যুবতীর   সা�াৎকার  

○ এক�   ২০   �থেক   ২৫   বছর   বয়সী   যুবক   ও   যুবতীর   সা�াৎকার  

○    ২৬   �থেক   ৪০   বছর   বয়সী   একজন   নারী   ও   পু�েষর   সা�াৎকার  

○ চি�েশাধ�   একজন   পু�ষ   ও   একজন   নারীর   সা�াৎকার  

○ তাঁেদরেক   িন�িলিখত   ���িল   করেত   পােরন  

● একজন   ‘সু�রী’   মিহলার   বণ�না   িদন  

○ একজন   ‘�পবান’   পু�েষর   বণ�না   িদন  
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○ �ামীর   �থেক   �ীর   উ�তা   িক   �বশী   হওয়া   স�ব?  

○ একজন   আদশ�   পু�েষর   মেধ�   িক   িক   �ণ   থাকা   আবশ�ক?  

○ একজন   নারীর   মেধ�   িক   িক   �ণ   থাকা   আবশ�ক?  

● িবিভ�   প�পি�কায়   ছাপা   অথবা   িবলেবােড�    �কািশত   বা   �াক   বা   অেটািরকশা   জাতীয়   যানবাহেনর 

গােয়   িচপকােনা   ফরসা   করার   ি�ম   বা   ওই   জাতীয়   পেণ�র   িব�াপেনর   িব-�রাল   �জাগাড়   ক�ন। 

িবিভ�   জনব�ল   এলাকায়   �সৗ�েয�র   সং�ার   উপর   ম�ব�   ,   �চিলত   ধ�ানধারণা�িলেক   মদত   িদে� 

বা   �সই�িলেক   �কানরকমভােব   ভাঙেত   স�ম   হে�   এমন   যত   ছিব,   ব�ব�   অথবা   িব�াপন   �দখেল 

�স�েলা   �জাগাড়   কের   রাখুন।  
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ছিবর   ��িণ   #৮:  
জনব�ল   এলাকা   এবং   নারী

 
 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ১৯ 

জনব�ল   এলাকা   এবং   নারী 
মিহলােদর   স�ি�   অথবা   �বতেনর   সমানািধকার   িনেয়   কথা   বলার   সময়   অিধকাংশ   ��ে�ই   আমরা   সব��,   িবেশষত 

জনব�ল   এলাকায়,   গিতশীলতার   ��ে�   তাঁেদর   উপর   চাপােনা   নানারকেমর   িবিধিনেষধ�িল   িনেয়   ��   তুলেত   ভুেল 

যাই।   �বশীরভাগ   �কাশ�   জনব�ল   জায়গােতই   মিহলােদর   কম   দ�াখা   যায়   বা   �ায়   দ�াখা   যায়ই   না।   ব�াপার�   আরও 

�কট   হেয়   ওেঠ   সূয�াে�র   পর।   পিরবার,   আবািসক   গৃেহর   কতৃ� প�   ইত�ািদ   মিহলােদর   উপর   িবিভ�   িবিধিনেষধ   চাপান 

যােত   তাঁরা   সে��েবলায়   বাইের   �বেরােত   না   পােরন   এবং   �য   সব   মিহলারা   সূয�াে�র   পেড়   একা   বািড়র   বাইের   থাকেবন 

তাঁরা   ‘�বশ�া’,   ‘সহজলভ�’,   ‘চির�হীনা’   ইত�ািদ   িবেশষেণ   ভূিষত   করা   হেয়   থােক।   এবং,   এ�   একধরেনর   �ায়   িনয়েম 

পয�বিসত   হেয়েছ   �য   �কানও   মিহলােক   যিদ   কখনও   �কানও   িবেশষ   দরকাের   সে��েবলা   বািড়র   বাইের   �বেরােতই   হয় 

তেব   �যন   সে�   তাঁর   সােথ   অবশ�ই   �কানও   পু�ষ   স�ী   থােকন।  

 

একজন   পু�ষ   বা   নারী   িহসােব   আপিন   িক   কখনও   এ�িল   িনেয়   �ভেব   �দেখেছনঃ   একজন   মিহলা   একা   ধাবায়,   বা   চােয়র 

�ম�েত   অথবা   পােক�    ঘুের   �বড়ােল   িক   �িত   হয়   সমােজর?   সে��   নামার   পেড়   একজন   মিহলা   বাজাের   �গেল   অথবা 

িনেজর   বাস�ােনর   আেশপােশ   পায়চাির   করেত   �বেরােল   অসুিবেধর   িক   আেছ?   মেদর   �দাকান   �থেক   একজন   মিহলা 

মেদর   �বাতল   িকনেল   অথবা   একা   িকংবা   িকছু   ব�ুর   সােথ   অথবা   তাঁর   পছে�র   �কানও   স�ীর   সােথ   একটা 

�ঁিড়খানায়   একজন   মিহলা   বেস   মদ   �খেল   তােত   আপি�জনক   িক   আেছ?   �মেয়রা   �কন   কখনও   রা�ায়   �বিরেয় 

ডাং�িল   �খেল   না?  

 

�মেয়েদর   অিভভাবেকরা   সব�দা   িচ�ায়   থােক   সমাজ   তাঁেদর   বািড়র   �মেয়�েক   �কােনারকম   িবেশষেণ   ভূিষত   না   কের। 

আবািসক   �হাে�ল�িলর   কতৃ� পে�রা   বেল   �মেয়েদর   িনরাপ�া   তাঁেদর   সবেথেক   �বশী   িচ�ার   িবষয়।   অন�িদেক   নীিত 

পুিলেশরা   বেল,   “এসব   আমােদর   সং�ৃিতেত   �নই।”   এখােন   আমােদর   ��   �তালা   উিচত,   “�কান   �কান   িজিনস   আপনােদর 

সং�ৃিতেত   �নই   এবং   না   থাকেল   তা   �কন   �নই?”মিহলােদর   ‘িনরাপ�ার’   �দাহাই   িদেয়   তাঁেদর   �াভািবক   গিতশীলতার 

উপর   নানারকম   িবিধিনেষধ   চাপােনা   আসেল   এক   �কাের   ঘুিরেয়   তাঁেদর   এটাই   বলা   �য   �তামার   িনরাপ�ার   দািয়� 

একমা�   আমার   একারই।   অথ�াৎ,   এ�   খুবই   �াভািবক   এই   জাতীয়   ব�ব�ায়   �য   যিদ   �কানও   মিহলা   �কানও   ধরেনর 

�যৗন   িহংসামলূক   ঘটনার   িশকার   হন   তাহেল   অিভেযােগর   আঙুল   সব��থম   তার   িদেকই   উঠেব।   মিহলােদর   দািয়�   হল, 

িনেজেদর   িনরাপদ   রাখা   এবং   পু�েষর   দািয়�   হল   তাঁেদর   িনরাপ�া   সুরি�ত   করা।   মিহলােদর   �ায়শই   স�ি�র   মেতা 

কের   দ�াখা   হয়   যাঁেদর   িনরাপ�ার   �েয়াজন।  
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আবার   অেনক   বািড়েত,   সে��   সাতটার   মেধ�   বািড়র   মিহলা�েক   বািড়   িফের   আসার   দাবীর   সােথ   তাঁর   গৃহকেম� 

অংশ�হেণর   িবষয়�ও   জিড়ত   থােক।  

 
িফি�ং   �পসঃ    এই   চলি���   স�ূণ�ভােব   দশৃ�িনভ� র   হেব।   সুতরাং,   �চুর   পিরমােন   B-rolls   �েয়াজন। 

এ�র   �পছেন   ভাবনা�   হেলা   �ােমর   এবং   মফঃ�েলর   সাব�জনীন   জায়গা�িলর   এক�   দশৃ�িনভ� র   ম�াজ 

�তির   করা   যােত   এই   তথ��   তুেল   ধরা   যায়   �য   অিধকাংশ   সাব�জনীন   জায়গা�িল   পু�ষতাি�ক।   এ�র   জন� 

আপনােক   িবিভ�   আলাদা   আলাদা   সাব�জনীন   জায়গায়   িদেনর   িবিভ�   সমেয়   থাকেত   হেব   এবং   ��ট   করেত   হেব। 

�কমন   �কমন   জায়গায়   আপিন   ��ট   করেত   পােরন   তার   িকছু   উদাহরণ   �দওয়া   �হালঃ  

● চক 

● হাট 

● বাজার 

● বাস��া� 

● �জলা   আিধকািরেকর   অিফস 

● �ক-অিফস 

● সরকাির   হাসপাতাল  

● এলাকার   িবখ�াত   বা   ব��   �কান   মি�র 

● আপনার   এলাকার   �কােনা   িপকিনক   �ট 

মেন   কের   �েত�ক�   িভিডওেত   এ�াি�িসং   শট(   পািরপাি��েকর   শট)   এবং   ��াজআপ   িনেত   ভুলেবন   না।  

আপিন   �দখেবন   িকছু   জায়গায়   �যমন   �জলা   আিধকািরেকর   অিফস,   �ক   অিফস   ইত�ািদেত   মিহলারা   সংখ�ায়   অত�� 

কম   থাকেবন   এবং   হাট   ও   মি�ের   অেনক   �বিশ   সংখ�ক   মিহলা   উপি�ত   থাকেবন।   এই   পুেরা   ব�াপার�েক   যতটা 

স�ব   ক�ােমরায়   তুেল   ধ�ন। 

আপনার   পয�েব�েণর   ওপর   িভি�   কের   িবিভ�   মিহলা   এবং   পু�ষেক   িকছু   ��   করেত   পােরন।   �যমনঃ  

● �ক   অিফেস   এেতা   কম   মিহলা   িক�   মি�ের   এেতা   মিহলা   উপি�ত   �কন? 

● সামািজক   দািয়�   পালেন   �ধুমা�   পু�ষেদর   একেচ�য়া   অিধকার   �কন? 

● িক   িক   ঘটা   বা   পিরবত� ন   হওয়া   �েয়াজন   যার   ফেল   মিহলারা   িনভ� েয়   চলােফরা   করেত   পােরন? 
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ছিবর   ��িণ   #৯:  
�যৗনতা/   /   শারীিরক   �ি�র   অখ�তাী

 
 

‘একজন   নারীর   শরীের   তাঁর   �ামীর   অিধকার;   জাতীয়   �বাদবাক�   আমােদর   সমােজ   অত��   সাধারণ।   এ�েলা   আসেল 

িপতৃতাি�ক   মেনাভােবর   �কাশ   –   এ�িল   পু�ষেদর   �শখায়   �য   মিহলারা   আসেল   তাঁেদর   স�ি�   এবং   �যেকােনা 

স�ি�র   মেতাই   তাঁেদর   কবজা   করেত   হেব।   এ�িল   পু�ষেদর   �শখায়   �য   মিহলােদর   শরীর   এবং   �যৗনতােক   িনয়�ণ 

করার   সবরকম   অিধকার   তাঁেদর   আেছ।   এমন   ঘটনা   �ায়ই   ঘেট   �যখােন   পু�েষরা   তাঁেদর   �ীেদর   �যৗন   স�ক�    �াপেন 

বাধ�   কেরন   অথবা   এমন   সব   �যৗন   ি�য়ায়   তাঁেদর   িল�   করেত   বাধ�   কেরন   �য�   করেত   মিহলা   আদেপই   ���   নন। 

এসব   ��ে�   পু�েষরা   বেল   থােকন,   ‘ও   অস�ত   হয়   �কান   সাহেস?   ওর   শরীেরর   উপর   একমা�   আমার   অিধকার।’   এই 

িপতৃতাি�ক   মানিসকতার   �কাশ   আমােদর   ভারতীয়   আইনব�ব�ােতও   আেছ,   �যখােন   দা�ত�   ধষ�ণেক   অপরাধ 

িহসােব   গণ�ই   করা   হয়   না।   অেনে�ে�   মিহলােদর   মা   হওয়ার   ব�াপাের   �কানও   িনজ�   মতামত   রাখার   অিধকার   থােক 

না   –   স�ানধারণ   করেবন   িকনা,   গভ� পাত   করােবন   িকনা,   �কাথায়   স�ােনর   জ�   িদেত   চান   –   বািড়েত   নািক 

হাসপাতােল   –   অথবা   পিরবার   পিরক�নার   একটা   প�িত   িনধ�ারণ   করা   –   িকছুই   মিহলােদর   হােত   থােক   না।   সি�নী 

িনব�াচেনর   ��ে�   পু�ষেদর   সািব�ক   অিধকার   থােক,   অথচ   �সই   একই   কাজ�   যখন   �কানও   মিহলা   কেরন   তখন   সমাজ 

তাঁর   িদেক   �   �ঁচেক   তাকায়।  

  

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #    ২০ 

শারীিরক   �ি�র   অখ�তা  
িতন   বছর   আেগ   তার   �থম   স�ােনর   জে�র   পর   শািলনী   আর   স�ান   চায়   িন।   যখন   �স   একথা   তার   �ামী   কিবর   এবং 

তার   বািড়র   লেকেদর   জানায়,   তারা   শািলনীর   উপর   অস�ব   �রেগ   যান।   বারংবার   অনেুরাধ   করা   সে�ও   কিবর 

কে�াম   ব�বহার   করেত   রাজী   হয়   না।   �স   নািক   কে�ােমর   ব�বহারেক   ঘৃণা   কের।   তার   �থম   গভ� ধারেণর   এক   বছেরর 

মেধ�   শািলনী   আবার   গভ� বতী   হেয়   পেড়।   �স   গভ� পাত   করােত   চাইেলও   তার   ��রবািড়র   �লােকরা   তােক   তা   করেত 

িদেত   রাজী   হয়   না।   ি�তীয়   স�ােনর   জে�র   পর   শািলনী   কে�াম   ব�বহার   করা   অথবা   িনব�জকরণ   করার   জন� 

কিবেরর   কােছ   কা�িতিমনিত   করেত   থােক।   কিবর   তা   �তা   কেরই   না,   বর�   �স   �জার   কের   শািলনীেক   িনব�জকরণ 

প�িতর   মেধ�   িদেয়   �যেত   বাধ�   কের   যার   ফেল   তার   নানারকেমর   �াে��র   জ�লতা   দ�াখা   �দয়।  

 

 

 
িফি�ং   �পসঃ 
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● শািলনী   এবং   কিবর   দজুেনই   আপনার   ছিবর   চির�   হেত   পাের।   িক�   এমনটা   হওয়া   আবিশ�ক   নয় 

�য   আপনার   যারা   চির�   হেবন   তােদর   দজুেনরও   একই   স�েক� র   টানাপেড়ন   অথবা   তােদর   মেধ� 

�জনন   �া��   িবষয়ক   একই   ধরেনর   ইিতহাস   থাকেত   হেব।   �যেকােনা   দ�িতর   সা�াৎকার   িনেলই 

আপিন   �দখেত   পােরন   কীভােব   গভ� িনেরােধর   �ি�য়া   িনব�াচন,   মিহলােদর   �জননগত   �া��   এবং 

�স�   স��ীয়   িস�া�   �নওয়ার   ��ে�   িপতৃতে�র   িক   অসীম   ভূিমকা।  

● দ�িতর   মেধ�   �কানও   একজনও   যিদ   ক�ােমরার   সামেন   কথা   বলেত   রাজী   হন,   তাহেলই   হেব।   িক� 

অবশ�ই,   দজুনেক   পাওয়া   �গেল   পু�ষ   এবং   মিহলা   দজুেনর   দিৃ�ভি�   জানা   যােব   এবং   �স�   আপনার 

ছিব�েক   একটা   সু�র   ব�ৃাকার   �প   �দেব।  

● যিদ   দজুেনই   সা�াৎকার   িদেত   রাজী   হন   তাহেল   তােদর   সা�াৎকােরর   সময়   দ�ু   িভ�   িদেন 

রাখেবন।   আপিন   মেুখামিুখ   বেস   ওঁেদর   সােথ   কথা   বলনু।   আপনার   কেথাপকথেনর   মাধ�েম   আপিন 

ওনােদর   িন�িলিখত   ���িল   করেত   পােরন: 

o কতিদন   হল   আপনােদর   িবেয়   হেয়েছ?  

o আপনােদর   ক�   স�ান?   আপনােদর   িক   আরও   স�ােনর   পিরক�না   আেছ?  

o যিদ   িকছু   মেন   না   কেরন,   আপনারা   িক   ধরেনর   জ�িনেরাধক   ব�বহার   কেরন   �স   স�ে� 

িকছু   বলনু।  

o আপনােদর   বাস�ােনর   কাছাকািছ   �কােনারকম   জ�িনেরাধক   িজিনস   পাওয়া   যায়   িক? 

যিদ   হ�াঁ   হয়,   তাহেল   �কাথায়   এবং   িক   িক?  

o জ�িনেরাধেকর   এই   প�িত   িক   আপনার   িনব�াচন   করা?   এ�   িক   অেনক   বছর   ধের   একই 

আেছ   না   পাে�েছ   মােঝ   কখনও?   পাে�   থাকেল   তা   কেব   এবং   কীভােব?   এর   িপছেন   কারণ 

িক   িছল?   আপিন   িনেজ   �কান   �ি�য়া�   পছ�   কেরন?  

o গভ� িনেরােধর   প�িত�   ব�বহােরর   ফেল   আপনার   শরীের   িক   �কােনারকম   পা���িতি�য়া 

দ�াখা   �দয়?  

o আপিন   বা   আপনার   স�ী   িক   কখনও   গভ� পােতর   �ি�য়ার   মেধ�   িদেয়   �গেছন?   যিদ   হ�াঁ 

হয়,   তাহেল   �সটা   কার   িস�া�   িছল?   িকেসর   জন�   আপনারা   এই   িস�া�   িনেয়িছেলন?  
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চলি��   কািহনী   িবষয়   #   ২১ 

দা�ত�   ধষ�ণেক   িক   �বআইিন   �ঘািষত   করা   উিচত?  
ধষ�ণ   একধরেনর   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনা   যােত   সাধারণত   একজন   ব�ি�র   অস�িত   সে�ও   তার   সে�   শারীিরক   স�� 

বা   অন�   �কান   রকেমর   �যৗন   স�ক�    �াপন   করা   হয়।  

ভারতীয়   দ�িবিধর   ৩৭৫   ধারা   অনযুায়ীঃ   একজন   পু�ষেক   “ধষ�ক”   বলা   হয়,   যিদ   িতিনঃ-  

● যিদ   িতিন   �কােনা   মিহলার   �যৗনাে�,   মেুখ,   ম�ূনালীেত   অথবা   মল�াের   তাঁর   িনেজর   �যৗনা�   অন�ুেবশ 

করান,   তা   �স   �য   মা�ােতই   �হাক,   অথবা   ওই   মিহলােক   �জার   কেরন   উপেরা�   কাজ�িল   ওনার   সােথ   বা   অন� 

�কােনা   ব�ি�র   সােথ   করার   জন�;   বা  

● �কােনা   মিহলার   �যৗনাে�   অথবা   ম�ূনালীেত   অথবা   মল�াের   বলপূব�ক   �যৗনা�   ছাড়া   িনেজর   শরীেরর   �য 

�কােনা   অংশ   বা   �কােনা   ব�   অন�ুেবশ   করান,   তা   �স   �য   মা�ােতই   �হাক,   অথবা   ওই   মিহলােক   �জার   কেরন 

উপেরা�   কাজ�িল   ওনার   সােথ   বা   অন�   �কােনা   ব�ি�র   সােথ   করার   জন�;   বা  

● �কােনা   মিহলার   �কান   �দহাংেশর   সােথ   এমনভােব   জবরদি�   কেরন      যােত   তাঁর   �যৗনা�,   ম�ূনালী,   মল�ার   বা 

অন�   �কােনা   অংেশ   অস�িতমলূক   অন�ুেবশ   ঘেট   বা   ওই   মিহলােক   �জার   কেরন   উপেরা�   কাজ�িল   ওনার 

সােথ   বা   অন�   �কােনা   ব�ি�র   সােথ   করার   জন�;   বা 

● �কান   মিহলার   �যৗনা�,   ম�ূনালী   বা   মল�াের   অস�িত   সে�ও   িনেজর   মখু   �েয়াগ   কেরন   অথবা   মিহলা�েক 

বাধ�   কেরন   তাঁর   বা   অন�   �কান   ব�ি�র   সােথ   উপেরা�   কাজ�িল   করেত,   যিদ   এইসম�   ঘটনা�িল   িন�বিণ�ত 

৭�   পিরি�িতর   মেধ�   পেড়ঃ  

○ �থমত-    মিহলার   অিন�া   সে�ও। 

○ ি�তীয়ত-    মিহলার   অস�িত�েম। 

○ তৃতীয়ত-    মিহলার   স�িত�েম,   িক�   এমন   অব�ায়   যখন   িতিন   স�িত   িদেয়েছন   এমন   একজন 

মানষুেক   �দেখ   যার   �িত   িতিন   আকিষ�ত,   অথবা   মতুৃ�ভয়   অথবা   ��তর   আঘােতর   ভেয়।  

○ চতুথ�ত-    মিহলার   স�িত�েম,   িক�   এমন   পিরি�িতেত   �যখােন   পু�ষ�   জােনন   �য   িতিন   ওই 

মিহলার   �ামী   নন   এবং   ওই   মিহলা   স�িত   িদেয়েছন   কারন   উিন   িব�াস   কেরিছেলন   �য   ওই   ব�ি� 

আসেল   অন�   আেরক   পু�ষ   যার   সােথ   িতিন   আইনত   িববািহত।  

○ প�মত-    মিহলার   স�িত�েম,   িক�   এমন   পিরি�িতেত   যখন   স�িত   �দওয়ার   সময়   িতিন 

মানিসকভােব   সু�   বা   �াভািবক   িছেলন   না   অথবা   �নশা��   িছেলন   অথবা   ওই   পু�ষ   িনেজ   বা   অন� 

�কান   ব�ি�র   �ারা   মিহলােক   �কান   �িতকারক   মাদক   বা   ব�   �সবন   করােনার   ফেল   মিহলা� 

পিরি�িত�েক   সামি�কভােব   িবচার   করেত   এবং   স�িত   �দওয়ার   ফলাফল   বঝুেত   অসমথ�   িছেলন।  

○ ষ�ত-    মিহলার   স�িত   বা   অস�িত�েম,   যিদ   তাঁর   বয়স   ১৮   বছেরর   িনেচ   হয়।  

○ স�মত-    যখন   িতিন   িনেজর   স�িত   �কােশ   অ�ম। 

ব�াখ�া   ১.  
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এই   অংশ�র   জন�   “�যৗনা�”   বলেত   আমরা   ল�ািবয়া   �মেজারােকও   অ�ভু� �   করেবা।  

ব�াখ�া   ২. 

   স�িতর   অথ�   হে�   ��থ�হীনভােব   স�ূণ�   ���ায়   একজন   মিহলা   যখন   শ�,   অ�ভি�,   অথবা   �যেকােনা   ধরেনর 

�মৗিখক   বা   অেমৗিখক   সংেযাগ   �াপেনর   উপােয়   এ   কথা   ব��   কেরন   �য   িতিন   ওই   িনিদ��   �যৗনকম��েত   অংশ�হেন 

ই�কু;  

�কান   মিহলা   যিদ   তাঁর   শরীের   �কানরকেমর   �যৗন   অন�ুেবশেক   শারীিরকভােব   বাধা   না   িদেয়   থােকন   তেব   �ধুমা�   এই 

তথ��র   ওপর   িনভ� র   কের   এটা   বলা   যােব   না   �য   উিনও   এই   �যৗনি�য়া�েত   স�িত   িদেয়িছেলন।  

ব�িত�মঃ 

● �কান   ডা�াির   �ি�য়া   বা   মধ��তােক   ধষ�ণ   িহেসেব   ধরা   হেব   না। 

● একজন   পু�ষ   ও   তাঁর   �ীর   মেধ�   �যৗনস�ম   বা   �যৗনি�য়া   ঘটেল   �স�েক   ধষ�ণ   বলা   হেব   না,   যিদ   না   �ীর 
বয়স   ১৫   বছেরর   িনেচ   হয়।  

এই   ি�তীয়   ব�িত�ম�   �বাঝা   অত��   জ�ির।   এর   অথ�   হে�   একজন   �ামী   যিদ   তাঁর   �ীেক   ধষ�ণ   কেরন   তাহেল   �স� 

এক�   অপরাধ   বেল   গন�   হেব   �ধুমা�   যিদ   �ীর   বয়স   ১৫   বছেরর   নীেচ   হয়।    যিদ   �ীর   বয়স   ১৫   বছেরর   ওপের   হয়, 
�ামীর   �ারা   ধষ�ণ   অপরাধ   নয়!   

যিদও   ২০১৩   �ত   িদ�ীেত   িনভ� য়ার   ধষ�ণকাে�র   পের   ধষ�ণ   আইন�েক   সংেশাধন   করা   হয়,   তবওু   আইন   �বত� করা 

দা�ত�-ধষ�ণেক   অপরােধর   তকমা   �দওয়া   জ�ির   বেল   মেন   কেরন   িন!  

এ�র   ব�াপাের   আপনার   িক   মতামত?   িক   মেন   হয়   আপনার,   �কন   এইধরেনর   িনিদ��   ব�িত�ম   আজও   িবদ�মান?  

এ�র   ওপর   িবিভ�   মানেুষর   মতামত   সং�হ   কের   এক�   িভিডও   �তির   ক�ন।  

 

িফি�ং   �পসঃ  ১০   জন   িববািহত   পু�ষ   এবং   ১০   জন   িববািহত   মিহলার   ই�ারিভউ   িনন   এবং   তাঁেদরেক 

িন�িলিখত   ���িল   ক�ন।   এই   পুেরা   অংশ�   vox-pop   কায়দায়,   �েত�কেক   িমড-শেট   ��ম   কের   ��ট 

ক�নঃ 

● ��   ১.    একজন   �ামীর   জন�   তাঁর   �ীেক   ধষ�ণ   করা   িক   অপরাধ? 

 

I. যিদ   আপিন   উ�র   পান   “হ�াঁ”   অথবা   “আিম   জািন   না”,   আপিন   ��   ২   এবং   ��   ৪   িজ�াসা   ক�ন। 

II. যিদ   উ�র   পান   “না”,   আপিন   ��   ৩   এবং   ��   ৪   িজ�াসা   ক�ন।  

● ��   ২.    �ামীর   জন�   �ীেক   ধষ�ণ   করা   অপরাধ   নয়।   আপনার   িক   মেন   হয়   �কন   এ�েক   অপরাধ   বেল   গন� 

করা   হয়   না?  
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● ��   ৩ .   হ�াঁ   আপিন   �ক,   �ামীর   �ারা   �ীেক   ধষ�ণ   অপরাধ   নয়।   আপনার   িক   মেন   হয়   �কন   এ�েক 

অপরাধ   বেল   গন�   করা   হয়   না? 

● ��   ৪.    দা�ত�   ধষ�ণ   �ক   িক   অপরাধ   বেল   �ঘািষত   করা   উিচত? 

�েত�ক   ব�ি�র   ই�ািভ� উেয়র   পের   মেন   কের   তােদর   নাম   এবং   তােদর   �ােমর   নাম   �জেন   �নেবন। 

সম�   ই�ারিভউ   একই   �ােম   িনেত   পােরন   িক�,   একই   অ�েলর   ১০   জন   পু�ষ   এবং   ১০   জন   মিহলার   ই�ািভ� উ   �নেবন 

না।   �খয়াল   রাখেবন   �য   আপিন   �যন   িবিভ�   ধরেনর   মিহলা   এবং   পু�েষর   ই�ািভ� উ   �নন।   সুতরাং,   একই   �ােম   িবিভ� 

এলাকােত   এবং   িবিভ�   জনেগা�ীর   কােছ   িগেয়   ই�ািভ� উ   িনন।  

B-rolls: �যেহতু   এ�   vox-pop   কায়দার   িভিডও   সুতরাং,   �িত�   চিরে�র   জন�   আলাদা   B-rolls   �েয়াজন   �নই। 

িক�,   অবশ�ই   মেন   কের   �াম�িলর   �বশিকছু   সাধারন   B-rolls   িনেয়   রাখেবন।   �াম�েক   �বশিকছু   সু�র   এবং   ি�র 

শট   িদেয়   তুেল   ধ�ন।   মেন   কের   িভিডও�েত   এমন   অ�ত   ১০   �   আলাদা   আলাদা   িজিনস   রাখুন   যা   �াম�েক 

সু�রভােব   দশ�েকর   মেন   �িতি�ত   করেত   সাহায�   করেব।   এটাও   মেন   রাখেবন   �য   ��াজআপ   এবং   িমডশট   অত��ই 

জ�ির।   সুতরাং,   দয়া   কের   পুেরা   িভিডও�   �ধুমা�   লংশেট   অথবা   এ�াি�িশং   শট   িদেয়   ��ট   করেবন   না।  

�কাঃ   যিদ   আপিন   �কান   দা�ত�   ধষ�েণর   ঘটনার   স�ুখীন   হন,   এই   গাইড�েত   দা�ত�   ধষ�েণর   ওপর   িবভাগ�র 
ি�তীয়   ভাগ(part   ii)   পেড়   �দখুন।  
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ছিবর   ��িণ   #১০:  
�চিলত   ধ�ানধারণা   ভাঙাী

 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #    ২২ 

ট�াি�   চািলকা   ধনল�ী 

কখনও   কখনও   আমরা   এমন   মিহলােদর   স�ুখীন   হই   যারা   এমন   সব   কােজর   সােথ   যু�   হেয়   আেছন   �য�িল 

ঐিতহ�গতভােব   পু�ষশািসত।   এমনসব   মিহলারা   আপনােদর   িভিডওর   জেন�ও   উপযু�   চির�,   �যমন   ম�ুাইেয়র 

ট�াি�চািলকা   ধনল�ী।  

‘ি�য়ািরং   �ইেলর   িপছেন   আমােক   দ�াখা   পু�েষরা   চমেক   ওেঠন।   ওঁেদর   মেধ�   �বশীরভাগই   মেন   মেন   িব�াস   কেরন   �য 

মিহলােদর   একমা�   কত� ব�   হল   রা�া   করা   আর   বািড়র   কাজ   করা।’   বলেলন   ধনল�ী   �দেব�।   উিন   ম�ুাই   শহেরর 

��কেয়ক   মিহলা   ট�াি�চািলকার   একজন।   �ায়শই   ��িচকর   ম�ব�   �নেত   হেলই,   ধনল�ী   বেলন   �য   উিন   ওনার 

�পশােক   ভােলাবােসন   কারণ   এ�   ওনােক   িনেজর   জীবেনর   যাবতীয়   িস�া�   িনেজ   �নওয়ার   �াধীনতা   িদেয়েছ।   িক�, 

চার   বছর   আেগও   িচ�টা   এমন   িছল   না।  

যখন   ওনার   �ছেলর   মা�   দ ু  মাস   বয়স   তখন   ধনল�ী   িস�া�   �নন   �য   উিন   ওনার   অবমাননাকর   দা�েত�র   স�েক�  

আর   থাকেত   চান   না।   উিন   ওনার   মা   বাবার   কােছ   িফের   যান   এবং   কাজ   খুজঁেত   ��   কেরন   যােত   উিন   ওনার   িনেজর 

এবং   স�ােনর   জীবনধারেণর   ব�ব�া   করেত   পােরন।   উিন   তার   আেগ   �কােনািদন   চাকরী   কেরনিন   িক�   অস�ব 

ি��তার   সােথ   চাকরী   খুজঁেত   লাগেলন।   �সই   সমেয়   উিন   �খাঁজ   পান   ি�য়দিশ�নী   নােমর   এক�   মিহলােদর   �ারা 

পিরচািলত   সং�ার,   যারা   তােদর   কম�চারীেদর   গাড়ী   চালােনার   প�িত,   আ�সুর�ার   নানান   উপায়   �শখায়।   ওনােদর 

িশ�ার   এক�   অধ�ায়   িছল   ‘কীভােব   ঝােমলাবাজ   যা�ীেদর   সােথ   �মাকািবলা   করেত   হয়’।   ধনল�ী   ওখােন   নাম   �লখান 

এবং   িনব�ািচত   হন।   এরপের   ওনার   জীবেনর   এক�   নতুন   অধ�ায়   ��   হয়।  

এখন   ওনার   িদেনর   অিধকাংশ   সময়টাই   গাড়ী   চালােনার   কােজ   ব�য়   হয়।   পু�ষ-মিহলা   িনিব�েশেষ   সবধরেনর   যা�ী 

ওেঠন   ওনার   ট�াি�েত।   ধনল�ী   ��   �দেখন   ওনার   স�ানেক   খুব   ভােলাভােব   িশি�ত   কের   �তালার   এবং   ম�ুাই   শহের 

িনজ�   এক�   বািড়র   ব�ব�া   করার।   ‘এসবই   আিম   করেবা   আমার   এই   ট�াি�টা   চািলেয়’!   বেল   উিন   সা�াৎকার   �শষ 

করেলন।  

 

িফি�ং   �পসঃ    আপনার   �থম   এবং   সবেচেয়   জ�রী   কাজ   হল   আপনার   �ধান   চির�েক   িনব�াচন   করা, 

তাঁেক   ভীষণ   ভােলাভােব   জানা   এবং   তাঁর   স�িত   �জাগাড়   করা।   উিন   তখনই   আপনার   ছিবেত   অংশ�হণ 

করেত   রাজী   হেবন   যখন   উিন   আপনােক   ভােলাভােব   িচেন   যােবন,   িব�াস   করেত   আর�   করেবন   এবং 

ছিব�   বানােনার   িপছেন   আপনার   উে�শ��   স�ে�   সুিনি�ত   হেবন।   অ�ত   দিুদন   চির��র   সােথ   আপনােক   ��ং 

করার   সময়   �ধয�   রাখেত   হেব।   ওনার   �াত�িহক   কােজর   অসংখ�   িব-�রাল   িনেত   থাকেবনঃ   বািড়র   কাজ,   বাইের 

যাওয়ার   জন�   ��িত   �নওয়া,   িবিভ�   �ােয়�েদর   সােথ   �ফােন   কেথাপকথন,   ওনার   গাড়ী   চালােনার   দশৃ�   (গাড়ীর 
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িভতর   �থেক   এবং   বাইের   �থেক)।   গাড়ীর   িভতর   যখন   উিন   �কানও   যা�ীর   জন�   অেপ�া   করেছন   তখন   ওনার 

সা�াৎকার   িনেত   পােরন।   আপিন   ওনােক   িজ�াসা   করেত   পােরন   উিন   কীভােব   ওনার   অিভভাবকেদর   রাজী   করােলন 

এই   �িশ�ণ�েত   অংশ�হণ   করার   ব�াপাের,   ওনােক   িক   িক   ধরেনর   বাধার   স�ুখীন   হেত   হেয়েছ   বা   হে�,   এবং   উিন 

�কাথা   �থেক   অনেু�রণা   �পেয়িছেলন।   একজন   পু�ষ   ট�াি�চালেকর   জীবন   এবং   একজন   মিহলা   ট�াি�চািলকার   জীবন 

কতটা   আলাদা   এবং   কীভােব?   একটু   গভীের   তিলেয়   জানার   �চ�া   ক�ন   �য   এই   �পশায়   �েক   থাকার   জন�   ওনােকও 

কতটা   ‘পু�ষ’   হেয়   উঠেত   হেয়েছ।   ওনােক   িক   িনেজর   চুল   �কেট   �ফলেত   হেয়েছ,   অথবা   প�া�   পরেত   হেয়েছ   বা   অন� 

এমন   িকছু   করেত   হেয়েছ   যােত   ওনােক   �দখেত   খািনকটা   ‘পু�ষেদর’   মেতা   লােগ?   ওনােক   িজ�াসা   ক�ন   ওনার   িক 

মেন   হয়   িক   িক   পিরবত� ন   ঘটেল   তেব   ভারতবেষ�র   �ছাট   শহর�িলেত   �যমন   �সালারপুর   বা   রাজেকাট   বা   িশমলা   বা 

�নগেরও   ওনার   মেতা   আরও   মিহলা   ট�াি�চািলকা   আমরা   �দখেত   পােবা?   ওনােক   িজ�াসা   ক�ন   এমন   আর   িক   িক 

�পশা   আেছ   �য�েলা   এখনও   স�ূণ�ভােব   পু�ষশািসত   িক�   উিন   মেন   কেরন   �য�িল   মিহলারা   চাইেলই   করেত   পােরন?  

 

 

 

চলি��   কািহনী   িবষয়   #    ২ ৩ 

�চিলত   ধ�ানধারণা�িলেক   ভাঙা 
�কলাস   চ�   হেলন   একজন   কৃষক   যার   িতন�   �মেয়   আেছ।   সাধারণত   আমরা   �দেখ   থািক   �য   সব   অিভভাবকেদর 

এক�   বা   তার   �বশী   �মেয়   থাকেল   তাঁরা   �চ�া   কের   যান   যতিদন   না   অবিধ   তাঁরা   এক�   �ছেলর   জ�   িদেত   পােরন। 

হয়েতা   তাঁরা   এভােব   ভােবন   �য   পু�ষ   স�ান�   পন   িহেসেব   �সই   পিরমাণ   অথ�   িফিরেয়   আনেত   পারেবযা   তার   আেগ 

জ�ােনা   দ�ু   (বা   িতন�,   চার�,   এমনিক   কখনও   বা   পাঁচ�)   �মেয়র   িববােহর   িপছেন   খরচ   হেয়েছ।  

  

িক�   �কলাস   অন�রকমভােব   ভােবন।   উিন   বেলন   �য   ওনার   সবেচেয়   বড়   �মেয়   সিবতা   ভীষণ   বিু�মতী।   �স   সেব 

�ুেলর   ফাইনাল   পরী�া   পাশ   কের   ইি�িনয়ািরং   এবং   ডা�ািরেত   ভিত� র   পরী�া�িলর   জন�   �তির   হেত   এক� 

একবছেরর   �িশ�েণ   ভিত�    হেয়েছ।   এই   এক   বছেরর   �কাস��   �বশ   খরচসােপ�   িক�   �কলাশবাব ু  মেন   কেরন   �য, 

“স�বত   এমন   এক�   �ছেলর   জন�   �য   িনেজ   বিু�হীন   এবং   তার   মা   বাবার   উপর   আিথ�কভােব   িনভ� রশীল,   তােক   পের 

পণ   �দওয়ার   জেন�   এই   টাকা   খরচ   করার   �থেক   আজ   ওেক   িনেজর   পােয়   দাঁড়   করােনার   জন�   এই   টাকা   ব�য়   করা 

অেনক   �বশী   যুি�যু�”।  

 

 
 
িফি�ং   �পসঃ    উপেরা�   ঘটনা�   �য   ধরেনর   �গিতশীল   মানিসকতার   পিরচয়   �দয়   তা   আমােদর   সমােজ 

খুব   �চিলত   নয়।   যিদ   আপিন   এমন   আরও   ঘটনার   কথা   জােনন,   আপনার   তাহেল   অবশ�   কত� ব�   �সইসব 

মানষুেদর   িনেয়   এক�   িভিডও   বানােনা   কারণ   এঁরাই   হেলন   আসল   িহেরা   এবং   আমােদর   এেদর   উপি�িতেক   �ীকার 

করা।   �কলাশ   বা   তাঁর   মেতা   মানষুেদর   পিরবােরর   �থেক   স�িত�হণ   করা   খুব   মশুিকল   হেব   না   কারণ   তাঁরা   গব� 

সহকাের   তাঁেদর   গ��িল   আপনােদর   সােথ   ভাগ   কের   িনেত   চাইেবন।   এইসব   ��ে�   বাবা   এবং   �মেয়র   একা�   মহূুত� �িল 

এবং   মা   ও   �মেয়র   একা�   মহূুত� �িল   সু�রভােব   তুেল   ধরেত   পারা   অত��   জ�রী।   ওেদর   িতন   �বােনর   মেধ�কার 
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কেথাপকথন   তুলেত   পারাটাও   খুব   জ�রী।   আপনার   িভিডওর   �ক�িব� ু  িক�   �কলাশ   আর   সিবতা   এটা   মাথায় 

রাখেবন।   �কলাশেক   িজ�াসা   ক�ন   িকছু   অিভভাবক   �কন   পু�ষ   স�ান   �পেত   এেতা   উৎসুক?   কন�াস�ােনর   �থেক 

পু�ষ   স�ােনর   জ�   �দওয়া   এেতা   �েয়াজনীয়   �কন?   �য   �য   ধম�াচার   বািড়র   �ছেল�   করেত   পাের   �স�েলা   করার   িনয়ম 

�মেয়�র   �নই   �কন?  

 

এটা   মাথায়   রাখেবন   আপনার   �ক�ীয়   চির�   �কলাশ   �পশায়   একজন   কৃষক   এবং   তাই   ওনার   ��েত   কাজ   করার   িকছু 

দশৃ�   �ট   করা   খুব   জ�রী।   ��েত   পুেরা   পুেরা   দশৃ�   �নেবন,   �ধু   দ’ু   একটা   শট   তুেল   কাজ   সারেবন   না।   সিবতার 

পড়া�না   করার   এবং   পরী�ার   জন�   �তির   হওয়ার   ছিব   �নওয়া   �েয়াজন।   সাইেকেল   �চেপ   সিবতার   �ােস   যাওয়ার 

িব-�রাল   �নওয়া   �েয়াজন।   এইসব   দেৃশ�র   মাধ�েম   আমরা   ওেক   এক�   �াধীনেচতা   আ�িব�াসী   �মেয়   িহসােব   তুেল 

ধরেত   পারেবা।   ওেক   িজ�াসা   ক�ন   িক   িক   িজিনস   এক�   �মেয়   করেত   পাের   না?   যারা   মেন   কেরন   �য   মিহলােদর 

বািড়েত   �থেক   �ধু   পিরবার   পিরজেনর   �দখভাল   করা   উিচত   �সইসব   মানষুেদর   �িত   ওর   িক   ভাবনা   �সটা   জানেত 

চান।   একজন   মিহলার   জন�   িনজ�   �পশা   �বেছ   �নওয়া   অত��   জ�রী   �কন?   এমন   িকছু   িক   আেছ   �যটা   এক�   �ছেল   বা 

পু�ষ   করেত   পাের   িক�   একজন   মিহলা   পাের   না?  
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ি�তীয়   ভাগ:    �যৗনিহংসা   িবষয়ক   খবর   পিরেবশন 
 

 

���াপট:  
২০০৩   সােল   ৫০৭০৩   জন   �থেক   ২০১৩   সােল   ১১৮৮৬৬   জন   –   অথ�াৎ   ১০   বছের   পািরবািরক   িহংসার   ঘটনার 

নিথভু�   অিভেযােগর   সংখ�া   বিৃ�র   পিরমাণ   হল   ১৩৪%।  

 

�যৗনিহংসা   িবষয়ক   খবর   পিরেবশন   করার   সময়   আপিন   অবশ�ই   িন�িলিখত   িনয়মাবলী   �মেন   চলেবনঃ  

যিদ   আপিন   আপনার   �গা�ীর   মেধ�   �কােনা   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   কথা   �নেত   পান,   অবশ�ই   এক�   উপযু�   সময় 

�বেছ   উ�রজীবী   মিহলা   ও   তাঁর   পিরবােরর   সােথ   �দখা   ক�ন।   মেন   রাখেবন   �য   ওই   মিহলা   এবং   তাঁর   পিরবার 

ভয়ংকর   মানিসক   িবপয�েয়র   মেধ�   িদেয়   িগেয়েছন।   সুতরাং,   তাঁেদর   �িত   অস�ব   সহানভূুিতশীল   ও   সহমম�   হেত   হেব 

আপনার   িভিডও�েক   এবং   ওেদর   সাহায�   করার   আপনার   যাবতীয়   �েচ�ােক। 

�াতসাের   �দওয়া   স�িতঃ 

● ই�ািভ� উেয়র   আেগ   উ�রজীবী   মিহলা�   �যন   আপনােক   িনেজর   �াতসাের   ওই   ই�ািভ� উ�   ��ট   করার 

স�িত   �দন।   অথ�াৎ,   উ�রজীবী   মিহলা   আপনােক   তাঁর   ঘটনা�   ��ট   করার   অনমুিত   �যন   �দন   আপনার 

িভিডও   িরেপাট� �   স�চািরত   হওয়ার   পের   িক   হেত   পাের   তা   জানা   সে�ও।  

● আপিন   অত��   ��ভােব   িভিডও�র   যাবতীয়   ভােলা   এবং   ম�   ফল   যা   হেত   পাের,   �স�িল   ওই   মিহলােক 

এবং   তাঁর   পিরবারেক   বিুঝেয়   বলেবন।  

● আপিন   অবশ�ই   ওনােক   জানােবন   �য   িভিডও�   িব�ৃতভােব   স�চািরত   হেব,   এবং   এমনও   হেত   পাের   �য 

আ�মণকারীও   এ�   �দখেবন।   সুতরাং,   ওই   মিহলার   সুর�ার   ব�ঘাত   ঘটেত   পাের।  

● উ�রজীবী   মিহলােক   ভােলা   কের   আপনার   এই   িভিডও�   ��ট   করার   �পছেন   কারণ�িল   বিুঝেয়   বলনু   এবং 

ঘটনা�   স�ে�   ওনার   মখু   �খালার   ���   স�ে�   অবিহত   ক�ন। 

● যিদ   এমন   �কােনা   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   খবর   পিরেবশন   কেরন   �যখােন   িনয�াতেনর   ফেল   মিহলার   মতুৃ� 

ঘেটেছ   �সে�ে�   ওই   মিহলার   পিরবােরর   �াতসাের   �দওয়া   স�িত   �নওয়া   �েয়াজন।  

● উ�রজীবী   মিহলা   যিদ   নাবািলকা   হন,   �সে�ে�   তাঁর   ��জন   বা   আইনস�ত   অিভভাবকেদর   �থেক 

�াতসাের   �দওয়া   স�িত   িনেত   হেব।   �ধুমা�   নাবািলকার   স�িত   যেথ�   নয়।   দয়া   কের   মেন   রাখেবন   �য 

��জন   বা   আইনস�ত   অিভভাবকেদর   স�িত   ছাড়া   একজন   নাবািলকােক   ��ট   করা   (�য   �কােনা 

পিরি�িতেত)   এক�   আইনিব��   কাজ   (   ��ােটকশন   অফ   িচলে�ন   �ম   �স�ুয়াল   অেফে�স   অ�া� 

২০১২)।  

 

উ�রজীবী   মিহলা   ও   তাঁর   পািরবািরক   পিরচয়ঃ  
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একজন   ধষ�েণর   উ�রজীবী   মিহলার   পিরচয়   �কাশ   কের   �দওয়া   ভারতীয়   দ�িবিধ   অনযুায়ী   এক�   দ�নীয় 

অপরাধ,   যার   ফেল   ২   বছর   অবিধ   হাজতবাস   হেত   পাের,   জিরমানা   ব�তীত।   আইন   উপেরা�   িবষয়�র   �িত 

িন�িলিখত   িকছু   ��ে�   ব�িত�মী   ধারনা   �পাষণ   কেরঃ  

a. যিদ   একজন   পুিলশ   আিধকািরক   িযিন   ঘটনা�র   তদ�   করেছন   িতিন   পূণ�   িব�ােসর   সােথ   অনমুিত   �দন। 

b. যিদ   িনয�ািততা   মিহলা   িনেজর   হােত   িলেখ   অনমুিত   �দন   অথবা  

c. যখন   উ�রজীবী   মিহলার   িনকট   পিরজন   বা   আ�ীয়রা   অনমুিত   �দন। 

● যিদও   আইন   অনযুায়ী   একজন   পুিলশ   আিধকািরক   িযিন   ঘটনা�র   তদ�   করেছন   িতিন   “পূণ� 

িব�ােসর”   সােথ   অনমুিত   �দন   িনয�ািততার   পিরচয়   �কাশ   করেত,   আপনার   ওই   পিরচয়� 

�কাশ   করার   �কােনা   অিধকার   �নই   যত�ণ   না   আপনার   কােছ   ওই   মিহলার   অথবা   তাঁর 

পিরবােরর   স�িত   আেছ।  

● একজন   িনয�ািততা   যিদ   চান   �য   তাঁর   পিরচয়   �কাশ   করা   না   �হাক,   �সে�ে�   আপিন   এক�   �ছাট 

িভিডও   ��ট   করেত   পােরন(ওই   পিরবােররই   অন�   কােরার   বা   ব�ুর/সহকম�র   িযিন   আপনার 

সােথ   এেসেছন)।   এই   িভিডও�   আেলার   িবপরীত   িদেক   দাঁড়   কিরেয়   অথবা   �পছনিদক   �থেক 

��ট   করেত   হেব   যােত   যার   ই�ািভ� উ   �নওয়া   হে�   তাঁর   মখু�   �দখা   না   যায়।   এই   িভিডও� 

উ�রজীবী   মিহলা   এবং   তাঁর   পিরবােরর   সামেন   চািলেয়   �দখান   যােত   তারা   আ��   �বাধ   কেরন।  

● কথা   বলা   বা   না   বলা,   পিরচয়   �কাশ   করা   বা   না   করা   সম�   িবষেয়   �শষ   িস�া�   �ধুমা�   ওই 

মিহলার।  

● যিদ   িনয�ািততা   নাবািলকা   হন,   তাহেল   �কানমেতই   তাঁর   নাম   বা   মখু   �কােশ�   আনা   যােব   না। 

তাঁর   ��জন   বা   অিভভাবকেদর   স�িত   সে�ও। 
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�যৗনিহংসাঃ 
 

 

���াপটঃ  �যৗনিহংসা   �হােলা   �কান   এক�   ব�ি�র   সােথ   করা   এমন   এক�   �যৗনি�য়া   যা   ঘটােনা   হেয়েছ   ওই   ব�ি��র 

�াধীনভােব   �দওয়া   স�িত   ছাড়া   এবং   ওই   ঘটনা�   ঘটােনার   �েচ�ায়   িহংসা,   বল�েয়াগ   এবং   অনাহূত   �যৗন   আচরণ 

ব�বহার   করা   হেয়েছ।  

মিহলােদর   িব�ে�   �যৗনিহংসার   ব�বহােরর,   আরও   িনিদ��ভােব   বলেত   �গেল   ধষ�েণর   এক�   ল�া   ইিতহাস   আেছ।   ধষ�ণ 

ভারতবেষ�র   চতুথ�   সব�ািধক   ঘটমান   অপরাধ।    ন�াশনাল   �াইম   �রকড� স   ব�ুেরার    ২০১৩   সােলর   বািষ�ক   িরেপাট�  

অনযুায়ী   ভারতবেষ�   ২৪৯২৩�   ধষ�েণর   িলিখত   অিভেযাগ   জমা   পেড়িছল   ২০১২   সােল।   এর   মেধ�   ২৪৪৭০   �   ��ে� 

ধষ�ণকারী   িছেলন   িনয�ািততার   পূব�পিরিচত(৯৮   শতাংশ   ��ে�)  

ধষ�ণ   ভারতবেষ�র   এক�   অজািমনেযাগ�   অপরাধ( �ধুমা�   দা�ত�   ধষ�ণ   ছাড়া )।   �ামীর   �ারা   ধিষ�তা   এক   মিহলার 

ন�ায়   পাওয়ার   একমা�   জায়গা   �হােলা   ��ােটকশন   অফ   ওেমন   �ম   �ডােমি�ক   ভােয়ােল�   আ�(২০০৫),   এক� 

�দওয়ািন   আইন   �য�   িনপীিড়তােক   সুর�া   �দয়,   িক�   এ�র   অপরাধীেক   শাি�   �দওয়ার   এি�য়ার   �নই।  

ইিতহাস   এবং   ঐিতহ�   এই   আইন�র   জাির   হওয়ার   পেথ   ম�   বাধা   হেয়   দাঁড়ায়।   �ত��   এবং   �ামীন   জায়গা�িলেত 

িল�িবষয়ক   ভাবনািচ�ােত      পু�ষতাি�ক   মেনাভাব   এখেনা   এেতা   ভয়ংকরভােব   কােয়ম   �য   �সখােন      �যৗনিনপীড়ন 

এক�   সরকাির   অনেুমাদনহীন   িক�   জনমানেস   �ীকৃত   শাি��দােনর   প�িত।   পু�ষতাি�ক   মতবাদ   পুিলেশর 

অসহানভূুিতক   আচরেণর   �ারা   আরও   �বিশ   �ীকৃিত   �পেয়   যায়।   এমন   ঘটনা   �ায়ই   ঘেট   �যখােন   পুিলশ   এফ.আই.আর 

�হন   করেত   রািজ   হয়   না   এবং   সমাজ   এক�   ধষ�েণর   উ�রজীবীর   িদেক   আঙুল   �তােল।  

মিহলােদর   �িত   �যৗনিহংসা,   “�িতিহংসার   জন�   ধষ�ণ”,   এবং   জািতেভদমলূক   িহংসার   ঘটনােত   ধষ�েণর   ব�বহার   �ামীণ 

এলাকায়   ঘেট   চেল   �িতিনয়ত।   মিহলারা   তােদর   �গা�ীর   “স�ান”   বহন   কের   চেলন   এবং   তাঁেদরেক   তাঁেদর   পিরবার 

এবং   �গা�ীর   স�ি�   িহেসেব   �দখা   হয়।  

�কান   �কান   ঘটনা�িলেক   �যৗনিহংসা   বলা   চেলঃ  

২৩   বছর   বয়সী   প�ারােমিডিসেনর   ছা�ীর   �য   বীভৎস   গনধষ�েণর   ঘটনা�   ঘেটিছল   িনউ   িদ�ীেত   িডেস�র   ২০১২   �ত, 

তার   পের   ভারতীয়   দ�িবিধেক   সংেশাধন   করা   হয়   ২০১৩   সােল   (   ি�িমনাল   ল   অ�ােম�েম�   অ�া�   ২০১৩-র 

মাধ�েম)।   এই   সংেশািধত   আইন�   এক�   নতুন   সং�া   �তির   কের   যােত   �কান   িজিনস�িলেক   �যৗনিহংসা   এবং 

�যৗনেহন�া   বলা   চেল   এবং   �য�িল   আইনত   শাি�েযাগ�   অপরাধ   বেল   গন�   হেব।   �যৗনিহংসার   সং�া   এই   আইন� 

অনযুায়ী   নীেচ   �দওয়া   �হালঃ  

লা�না(354B   ধারা)◌ঃ    অৈবধ   বল�েয়াগ   বা   একজন   মিহলােক   িবব�   করার   �েচ�া। 
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দশ�নরিত(354C   ধারা)◌ঃ    �কােনা      মিহলার   ইে�র   িব�ে�   বা   অস�িত�েম   তাঁেক   একা�   ব�ি�গত   অব�ায়   �দখা 
বা   তার   ছিব   �তালা,   �সই   ছিব   �চার   করা   । 

িপছু   �নওয়া(354D   ধারা)◌ঃ    একা�   অনা�হ   ��ভােব   �কাশ   করার   পেরও   �কােনা   মিহলার   িপছু   �নওয়া   বা   বারংবার 

তাঁর   সােথ   �যাগােযাগ   সাধেনর   �েচ�া।  

পাচার(370   ধারা)◌ঃ    �মিক,   বল�েয়াগ,   ছলচাতুরী   বা   �মতার   অপব�বহােরর   মাধ�ম   অথবা   অেথ�র   িবিনমেয়   �কােনা 

ব�ি�েক   �কাথাও   িনেয়াগ   করা,   এক   জায়গা   �থেক   অন�   জায়গায়   িনেয়   যাওয়া,   আ�য়   �দওয়া,   পা�েয়   �দওয়া   বা   �হন 

করা। 

ধষ�ণ(375   ধারা)◌ঃ    �কােনা   মিহলার   �যৗনাে�   �কােনা   �যৗনাে�র   বা   অন�   �কােনা   �দহাংেশর   অন�ুেবশ   ঘটােনা   বা 
মিহলােক   ঐ   পু�ষ�   বা   অন�   �কােনা   ব�ি�র   সােথ   উপেরা�   কাজ�িল   করেত   বাধ�   করা,   মিহলার   শরীেরর   ওপর 

আিধপত�   িব�ার   করা   যার   ফেল   মিহলার   �যৗনাে�   বা   মল�াের   পু�ষ�   িনেজর   �যৗনা�   বা   অন�   �কােনা   �দহাংেশর 

অন�ুেবশ   ঘটােত   পােরন,   মিহলার   �যৗনাে�   বা   ম�ূনািলেত   বা   মল�াের   পু�ষ�র   মখু   �দওয়া   বা   মিহলা�েক   বাধ� 

করা   তাঁর   সে�   বা   অন�   �কােনা   ব�ি�র   সে�   উপেরা�   কাজ�িল   করার   জন�;   এইসম�   িকছুই   মিহলার   অস�িত�েম।  

 

গনধষ�ণ(376   ধারা)◌ঃ  

িনয�ািততার   অিধকারঃ   এফ.আই.আর   ফাইল   করা   এবং   পুিলেশর   করণীয়ঃ 

● এক�   FIR(ফা��    ইনফরেমশন   িরেপাট� )   হেলা   এক�   িনয�ািততার   দিৃ�ভি�   �থেক   অপরাধ�র   বয়ান।   িক�, 

এটা   আবিশ�ক   নয়   �য   তাঁেক   িনেজেকই   িগেয়   FIR�   ফাইল   করেত   হেব।   ঘটনা�র   �যেকােনা   সা�ী   বা 

�যেকােনা   ব�ু   িযিন   যেথ�   গভীরভােব   অপরাধ�র   স�ে�   জােনন   িতিনই   িগেয়   িনয�ািততার   হেয়   FIR   � 

ফাইল   করেত   পােরন।   এ�   তাঁরা   করেবন   �ধু   তখনই   যখন   তাঁেদর   কােছ   িনয�ািততার   স�ূণ�   স�িত   থাকেব 

এবং   িনয�ািততা   সি�য়   ই�া   �কাশ   করেবন   পরবত�   অনসু�ান   �ি�য়ােত   অংশ�হণ   করবার।   মেন 

রাখেবন,   এটা   হে�   �থম   নিথ   �য�র   ওপর   িভি�   কের   পুিলশ   তার   অনসু�ান   �ি�য়া   ��   করেব।  

● যিদও   �েত�ক   �যৗনিহংসার   িশকার   হওয়া   মিহলার   অিধকার   আেছ   অিভেযাগ   জানােনার,   বা�েব   িতিন   তা 

করেবন   িক   না,   �সই   িস�া�   একমা�   তাঁর।   িক�,    পুিলেশর   �কােনাভােবই   �কােনা   অিধকার   �নই   এক�   FIR 

ফাইল   করেত   অরািজ   হওয়ার।    একজন   পুিলশকম�   যিদ   একজন   িনপীিড়তার   FIR   ফাইল   করেত   অরািজ   হন, 

িতিন   তাহেল   ওই   মিহলা�র   �মৗিলক   অিধকাের   হ�ে�প   করেছন   এবং   এর   ফেল   তাঁর   শাি�   িহেসেব   ২   বছর 

অবিধ   হাজতবাস   হেত   পাের।  

● যিদ   �কােনা   পুিলশ   আিধকািরক   বা   পুিলশে�শন   FIR   িনেত   অস�ত   হয়   িনয�ািততার   অিধকার   আেছ   তাঁেদর 

�থেকও   উ�পদ�   আিধকািরকেদর   কােছ   আেবদন   জানাবার(   �যমন   SP   অথবা   DCP).   যিদ   তাঁরাও   িফিরেয় 

�দন,   তাহেল   িনয�ািততা   �কান   ম�ািজে�েটর   কােছ   �যেত   পােরন(   �যমন   িডসি��   ম�ািজে�ট,   িচফ 

জিুডিসয়াল   ম�ািজে�ট   অথবা   িচফ   �মে�াপিলটন   ম�ািজে�ট)। 

● FIR   �যেকােনা   পুিলশে�শেন   ফাইল   করা   �যেত   পাের।   িরেপাট� �   তারপের   সংি��   থানায়   পা�েয়   �দওয়া   হেব।  
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● FIR   ফাইল   করার   সময়   অিভেযাগকািরণীর   শারীিরক   উপি�িত   বাধ�তামলূক   নয়-   িতিন   �ফােনর   মাধ�েম 

অথবা   ইেমেলর   মাধ�েম   িনেজর   অিভেযাগ   জমা   িদেত   পােরন। 

● মিহলা   যিদ   শারীিরক   বা   মানিসকভােব   ভারসাম�হীন   হন(সামিয়কভােব   বা   �ায়ীভােব),   তাহেল   পুিলশ 

আিধকািরক   অবশ�ই   �যন   তাঁর   বািড়   যান   অথবা   এমন   একটা   জায়গায়   যান   �যখােন   অিভেযাগকািরণী 

িনভ� েয়   িনেজর   অিভেযাগ   জমা   িদেত   পারেবন।   অিভেযাগ�   যিদ   হয়   ধষ�েণর,   তাহেল   একই   প�িত   অবল�ন 

করেত   হেব।  

● �যৗনেহন�া,   দশ�নরিত,   িপছু   �নওয়া,   ধষ�ণ   এবং   গনধষ�েণর   মেতা   অপরােধর   ��ে�   িরেপাট� �   �ধুমা� 

একজন   মিহলা   পুিলশ   আিধকািরকই   নিথভু�   করেত   পােরন।   িরেপাট� �   �তির   হেয়   �গেল   ওই   আিধকািরেকর 

জন�   �স�   ওই   িনয�ািততােক   পেড়   �শানােনা   আবিশ�ক,   যােত   িতিন   যাচাই   কের   িনেত   পােরন   �য   তাঁর   বয়ান 

অপিরবিত� তভােব   নিথভু�   হেয়েছ   িক   না।   যিদ   ওই   আিধকািরক   পেড়   �শানােত   অস�ত   হন,   িনয�ািততার 

সািব�ক   অিধকার   আেছ   তাঁেক   �স�   করেত   বলার।  

● উ�রজীবী   মিহলা�   �যন   ���   �বাধ   কেরন   এবং   িনি��ধায়   িরেপাট� �েত   �েয়াজনীয়   অদল-বদল   ঘটােত 

বলেত   পােরন   যােত   �স�   ��   এবং   স�ক   হয়।  

● িনয�ািততা   মিহলা   �যন   অবশ�ই   িরেপাট� �েত   সম�   খু�ঁনা�   পুনরযাচাই   কের   িনেয়   তেবই   িনজ�   �িতিলিপ� 

�নন।  

● অনসু�ানকারী   আিধকািরেকর   দািয়�   হেলা,   িনয�ািততা   তাঁর   এফ.আই.আর   এর   �িতিলিপ   পাওয়ার   ২৪ 

ঘ�ার   মেধ�   তাঁেক   একজন   ম�ািজে�েটর   সামেন   হািজর   করােনা,   যােত   িতিন   তাঁর   বয়ান   নিথভু�   করেত 

পােরন।  

● �েত�ক   িনয�ািততার   অিধকার   আেছ   একজন   আদালেতর   �ারা   িনযু�   আইনজীবী   পাওয়ার।  

● একজন   িনয�ািততা   অনসু�ানকারী   আিধকািরকেক   �ফান   করেত   পােরন   অনসু�ােনর   অব�া   জানার   জন�। 

● পুিলশ   িনয�ািততার   পিরচয়   িমিডয়া   বা   জনসাধারেণর   মােঝ   �কাশ   করেত   পারেবন   না। 

● মিহলা   বা   িশ�েক   থানায়   সারারাত   আটক   কের   রাখা   আইনিব��।  

● িনয�ািততার   যিদ   একজন   �দাভাষী   �েয়াজন   হয়,   তাহেল   তাঁেক   তা   িদেত   হেব।   অিভেযাগ   পাওয়ার   ২৪   ঘ�ার 

মেধ�   অিভেযাগকািরণীেক   সবেথেক   কােছর   হাসপাতােল   িনেয়   �যেত   হেব   ডা�াির   পরী�া   এবং   যে�র   জন�।  

● িনয�ািততার   আর   �কােনািকছুর   �েয়াজন   হেল   তা   পূরণ   করেত   হেব। 

 

যিদ   উ�রজীবী   হয়   এক�   িশ�ঃ 

● বয়ান�   এমন   জায়গায়   নিথভু�   করেত   হেব   �যখােন   িশ��   থােক   বা   �যখােন   �স   ���   �বাধ   কের।  

● সাব-ই�েপ�ােরর   �থেক   িনচু   পদািধকারী   �কান   আিধকািরক   বয়ান   নিথভু�   করেত   পারেবন   না   এবং   িতিন 

মিহলা   আিধকািরক   হেল   ভােলা   হয়।  

● পুিলশ   আিধকািরক   উিদ�   পের   থাকেত   পারেবন   না। 

● িশ��েক   �কােনাভােবই   অিভযুে�র   সং�েশ�   আনা   চলেব   না।  

● এমন   �কান   ব�ি�   যােক   িশ��   িব�াস   কের   তাঁেক   উপি�ত   থাকেত   হেব।  
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● শারীিরক   বা   মানিসকভােব   ভারসাম�হীন(সামিয়ক   বা   �ায়ী)   িশ�র   ��ে�   একজন   িবেশষ�েক   ডাকা   �যেত 

পাের।   যিদ   স�ব   হয়   এমন   িশ�র   বয়ান   অিডও-িভসুয়াল   বা   ইেলক�িনক   �ি�য়ায়   নিথভু�   করা   �হাক।  

● যিদ   �েয়াজন   হয়   পুিলশ   িশ��েক   িনকটতম   িশ�-আ�য়�েল   িনেয়   যােবন   আপদকািলন   আ�েয়র   জন�   এবং 

িশ��েক   চাই�   ওেয়লেফয়ার   কিম�র(CWC)   সামেন   �পশ   করেবন। 

● সম�   িশ�েদর   �িত   �যৗনেহন�ার   ঘটনা   পুিলশেক   চাই�   ওেয়লেফয়ার   কিম�   এবং   িবেশষ   আদালেতর 

সামেন   ২৪   ঘ�ার   মেধ�   �পশ   করেত   হেব। 

 

ডা�াির   পরী�াঃ  

● ডা�াির   পরী�া   করা   যােব   একমা�   যিদ   িনয�ািততা   তােত   স�িত   �দন।  

● এমন   �কউ   যােক   িনয�ািততা   িব�াস   কেরন   তাঁেক   ডা�াির   পরী�ার   সময়   উপি�ত   থাকেত   হেব।  

● মিহলা   অিভেযাগকািরণীর   ��ে�   �ধুমা�   একজন   মিহলা   ডা�ারই   পরী�া   করেত   পােরন।  

● পুিলশেক   দািয়�   িনেয়   �দখেত   হেব   �য   হাসপাতাল   �থেক   �য   নমনুা�িল   সংগৃহীত   হেলা   �স�িল   �যন   ফেরি�ক 

ল�ােব   পাঠােনা   হয়।  

● ডা�াির   পরী�ক�   িনয�ািততােক   পরী�া   কের   �দখেবন   তাঁর   শরীের   �কােনা   কাটা,   আঘাত,   শারীিরক   বা 

�যৗনাে�র   আঘাত   আেছ   িক   না   বা   STD   বা   HIV   সং�মেণর   স�াবনা   আেছ   িক   না।   িতিন   গভ� ধারেণর 

স�াবনা   এবং   আপদকািলন   গভ� িনেরাধক   িবষেয়   িনয�ািততার   সােথ   �খালাখুিল   আেলাচনা   করেবন।  

● সম�   হাসপাতাল   �যন   িবনামেূল�   িনয�ািততােদর   �াথিমক   িচিকৎসা   �দয়   এবং   তাঁরা   আইনত   পুিলশেক 

ঘটনা�   জানােত   বাধ�।  

● ২০১৪   সােল   সুি�ম   �কাট�    টু-িফ�ার   �ট�   প�িত   িদেয়   ধষ�ণ   িচি�ত   করােক   অৈবধ   বেল   �ঘাষণা   কের। 

আ�জ� ািতক   মানদ�   অনযুায়ী   সম�   ডা�াির   পরী�ােক   অনা�মনকর   হেত   হেব।   িনয�ািততা   স�িত   �দওয়ার 

পের   পরী�া�িল   �ধুমা�   একজন   নিথভু�   িচিকৎসেকর   �ারা   করােত   হেব।  

● �েয়াজন   হেল   িনয�ািততােক   মানিসক   বা   অন�   �কােনারকমর   কাউে�িলং   করােত   হেব।  

● �কান   হাসপাতাল   যিদ   �কান   িনয�ািততােক   িচিকৎসা   না   কের   তেব   তাঁরা   এক�   শাি�েযাগ�   অপরাধ   করেব। 

এর   শাি�   হেত   পাের   ১   বছেরর   হাজতবাস   অথবা   জিরমানা   অথবা   দেুটাই।  

 

সংবাদ   সং�হ   ও   ই�ারিভউ   �নওয়ার   �পসঃ  

● আপিন   যখন   �কােনা   �যৗনিহংসার   ঘটনার   স�ুখীন   হেবন   তখন   কেয়ক�   িবষয়   �যমন-   িনয�ািততার 

অিধকার�িল   স�ে�   অবিহত   থাকা,   FIR   ফাইল   করার   প�িত�   স�কভােব   জানা   এবং   ডা�ার   ও 

পুিলেশর   অবশ�   করণীয়�িল   স�ে�   অবিহত   থাকা-   এ�িল   আপনােক   ওই   �যৗনিহংসার   িশকার   হওয়া 

মিহলা�র   অিভ�তা   �কভােব   পরী�া   কের   নিথভু�   করেত   এবং   �য   �য   �বষেম�র   উিন   স�ুখীন   হেয়েছন 

পুিলশ   ও   ডা�ারেদর   �ারা,   �স�িল   �কভােব   সং�হ   করেত   আপনােক   সাহায�   করেব।   একজন   �যেকােনা 

উ�রজীবী   মিহলার   সােথ   �দখা   করেত   যাওয়ার   আেগ   মন   িদেয়   এই   গাইড�র   উপেরা�   �যৗনিহংসা   িবষয়ক 

িবভাগ�   স�ূণ�ভােব   পেড়   যাওয়া   আপনার   অবশ�   কত� ব�।  
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● একদম   �থেম   িনয�ািততার   সােথ   একাে�   একবার   কথা   বলনু।    �থেমই   ক�ােমরা   �বর   করেবন   না।  

● তাঁর   �থেক   �াতসাের   �দওয়া   স�িত   �যাগাড়   করেত   পারেল   তেবই   আপিন   ��ট   করেত   পারেবন।  

● উ�রজীবী   মিহলা   যিদ   �া�বয়�া   হন,   তাহেল   আপনার   িভিডওেত   ওনার   নাম   ও   পিরচয়   �কাশ   করেত 

পারেবন   না   যিদ   না   উিন   িনেজ   স�িত   �দন।   যিদ   িনয�ািততা   মতৃা   হন,   তাহেল   ওনার   পিরবােরর   স�িত 

লাগেব   ওনার   নাম   ও   পিরচয়   �কাশ   করার   জন�।  

● িনয�ািততার   বয়স�   অবশ�ই   �জেন   �নেবন।  

● উ�রজীবী   যিদ   নাবালক   বা   নাবািলকা   হন   তেব   তাঁর   পিরচয়-   নাম   ও   মখু-   �কােনাভােবই   �কাশ   করা   যােব 

না।   এমনভােব   ��ট   করেত   হেব   যােত   তাঁেদর   পিরচয়   �কাশ   না   পায়।  

● আপনােক   �খয়াল   রাখেত   হেব   �য   উ�রজীবী   এবং   তাঁর   পিরবার   �যন   ই�ারিভউ�   িদেত   িগেয়   �কােনারকম 

অ�ি�   �ভাগ   না   কেরন।  

● ওনােক   ওই   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনা�র   খু�ঁনা�   তথ�   বারংবার   িজ�াসা   করেত   থাকেবন   না।   যিদ   �দেখন, 

উিন   কথা   বলেত   িগেয়   �ভেঙ   পরেছন   ওনােক   দয়া   কের   পু�ানপুু�   িববরেনর   জন�   চাপ   �দেবন   না।   আপিন 

পের   এমন   একটা   সমেয়   এই   জাতীয়   সূ�   িববরেন   িফের   �যেত   পােরন   যখন   উিন   একটু   সু�েবাধ   করেছন 

এবং   �াভািবকভােব   কথা   বলার   অব�ায়   এেসেছন।   নেচৎ   আপিন   এইজাতীয়   সূ�   িববরণ�িল   অন�   এমন 

�কােনা   ব�ি�র   �থেকও   �জেন   িনেত   পােরন,   িযিন   ঘটনা�   স�ে�   িবেশষভােব   অবিহত   এবং   তাঁর 

ই�ারিভউ   �নওয়ার   পের   এই   তথ��   আপনার   P2C   �ত   �যাগ   কের   �দেবন।  

 

�াতব�   িবষয়ঃ    িন�িলিখত   িবষয়�িল   িনয�ািততার   সে�   কথা   বলার   সময়   অবশ�ই   মাথায়   রাখেত   হেব।   আদশ� 

পিরি�িত   হেব   যিদ   আপিন   এইসম�   িবষয়�িলেক   সংেযাগ   কের   এক�   V/O   �রকড�    কের   �স�   আপনার   িভিডওেত 

চালানঃ 

● FIR   ফাইল   করা   িক   হেয়   �গেছ?   উ�র   যিদ   হ�াঁ   হয়   তাহেল   আপিন   িনয�ািততােক   পুিলেশর   সােথ   ওনার 

অিভ�তার   িববরন   িদেত   বলেত   পােরন।   পুিলশ   িক   সহেযািগতা   কেরিছল?   তাঁরা   িক   সহানভূুিতশীল   িছল? 

উপেরা�    “িনয�ািততার   অিধকারঃ   এফ.আই.আর   ফাইল   করা   এবং   পুিলেশর   করণীয়”   িবভাগ�   মন   িদেয় 
একবার   পেড়   �দখুন।  

●    ওনার   ওপর   ডা�াির   পরী�া   িক   হেয়   �গেছ?   উ�র   যিদ   হ�াঁ   হয়   তাহেল   িজ�াসা   ক�ন   পরী�া�র   আেগ 

ওনার   স�িত   চাওয়া   হেয়িছল   িক   না?  

● ডা�াররা   িক   সহানভূুিতশীল   িছেলন?   তাঁেদর   ��   করার   সময়   তাঁরা   �কান   অনিধকারচচ� া   কেরনিন   �তা? 

উদাহরণঃ   ওনারা   মিহলােক   তাঁর   পূব�বত�      �যৗনজীবন   স�েক�    �কােনা   ��   কেরনিন   �তা?  

● ডা�াির   পরী�া�   �ক   িকভােব   �নওয়া   হেয়িছল?   �বশ   িকছু   বছর   আেগই   িনিষ�   বেল   �ঘািষত   টু   িফ�ার 

�ট�   প�িতেত   পরী�া�   হেয়িছল   িক   না   জানেত   হেল   আপিন   ওনার   �থেক   �মিডেকা   িলগ�াল 

এ�ািমেনশন�র   এক�   �িতিলিপ   �চেয়   িনন   এবং   �স�   �কান   ডা�ার   িদেয়   একবার   যাচাই   কিরেয়   িনন।। 

আপিন   যিদ   MLC   �   যাচাই   করার   ��ে�   অসুিবেধয়   পেড়ন,   তাহেল   আমােদর   �গায়ার   T&M   এ   �যাগােযাগ 

ক�ন। 
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মেন   রাখেবন,   মিহলার   �িত   �কানরকেমর   �বষম�মলূক   আচরণ   ঘেট   থাকেল   �স�   জানা   এবং   �কােশ�   আনা   অস�ব 

জ�ির(উপেরর   পুেরা   িবভাগ�   মন   িদেয়   পড়ুন)।   �ধুমা�   িক      ঘেটিছল   তার   িববরন(বীভৎস   বণ�না)   যেথ�   নয়। 

আপনােক   এ�   তুেল   ধরেত   হেব   িকভােব   একজন   উ�রজীবীর   অিধকার,   স�ক   আইিন   �ি�য়া   পুিলেশর   করণীয় 

িনয়মাবলী   সম�িকছু   িবিভ�ভােব   ল�ন   করা   হেয়েছ।  

  

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 54 | www.videovolunteers.org 

 



 

দা�ত�   ধষ�ণঃ 
 

 

���াপটঃ  রা�পুে�র   পিরসংখ�ান   অনযুায়ী   ভারতবেষ�র   ৭৫   শতাংশ   মিহলা   দা�ত�   ধষ�েণর   িশকার।   িক�,   এেদেশ 

এমন   �কােনা   �ফৗজদাির   আইন   �নই   যা   মিহলােদর   তাঁেদর   িববােহর   মেধ�   বলপূব�ক   �যৗনস��   �াপেন   না   বলার 

অিধকার   �দয়   এবং   যার   �জাের   অপরাধীরা   শাি�   �পেত   পাের।   অথ�াৎ,   একজন   ভারতীয়   মিহলা   তাঁর   িনেজর   শরীেরর 

ওপর   সবেথেক   �মৗিলক   অিধকার-   আ�িনয়�েনর   অিধকার   �থেক   বি�ত।  

একজন   দা�ত�   জীবেন   �যৗনিহংসার   িশকার   হওয়া   মিহলার   একমা�   আইিন   আ�য়   হে�   দ�   ��ােটকশন   অফ   ওেমন 

�ম   �ডােমি�ক   ভােয়ােল�   অ�া�,২০০৫।   িক�,   এ�   এক�   �দওয়ািন   আইন   �য�   িনয�ািততােক   আ�য়   �দয়,   িক� 

এই   আইন�র   �কান   অিধকার   �নই   অপরাধীেক   শাি�   �দওয়ার।   এইকারেন   দা�ত�   ধষ�েণর   িব�ে�   �ফৗজদাির   আইন 

�ণয়ন   অত��   জ�ির।  

যিদ   �কান   পু�ষ   তাঁর   ১৫   বছেরর   কম   বয়সী   �ীর   সােথ   �যৗনি�য়ায়   িল�   হন,   তেব   তাঁেক   ধষ�ক   আখ�া   �দওয়া   হেব। 

িক�,   এই   ধারা�   পর�রিবেরাধী।   কারন   মিহলােদর   আইনিস�   িববােহর   বয়স   হল   ১৮   বছর।  

এক�   দা�ত�   ধষ�েণর   ঘটনায়   যখন   আপিন   মধ��তা   বা   সংবাদ   সং�হ   করেবন   আপিন   �যন   অবশ�ই   বারংবার   এই 

িবভাগ�র   ��েত   �দওয়া   িনয়মাবলী�িল   �দেখ   িনেত   থােকন।   ই�ারিভউ   �নওয়ার   �পস+সংবাদ   সং�েহর   জন� 

�েয়াজনীয়   কত� ব�   একই   থাকেব   �যমনটা   আেছ   �যৗনিহংসা   িবষয়ক   িবভাগ�েত।  

এই   ধরেনর   ঘটনা   আমােদরেক   এক�   সুেযাগ   �দয়   �কন   আমরা   �েয়াজন   �বাধ   কির   দা�ত�   ধষ�েণর   িব�ে� 

�ফৗজদাির   আইন   �ণয়েনর   িবশেদ   �সই   কারণ�িল   জানাবার।  

আইিন   ��নীঃ    এসব   ��ে�   এক�   আইিন   �কস   ফাইল   হেব   �য�   �ডােমি�ক   ভােয়ােল�   আ�,২০০৫এর   অ�ভু� �   হেব 
কার�    এে�ে�   �কান   �ফৗজদাির   আইন   �নই   �য�র   আওতায়   এরকম   �কস   িবচার   করা   যায়।   যিদও   �দওয়ািন 
আইন�র   �কান   অিধকার   �নই   অপরাধীেক   শাি�   �দওয়ার।  
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পািরবািরক   িহংসাঃ 
 

 

���াপট:  ২০০৩   সােল   ৫০৭০৩   জন   �থেক   ২০১৩   সােল   ১১৮৮৬৬   জন   –   অথ�াৎ   ১০   বছের   পািরবািরক   িহংসার 

ঘটনার   নিথভু�   অিভেযােগর   সংখ�া   বিৃ�র   পিরমাণ   হল   ১৩৪%।  

  

পািরবািরক   িহংসা   �ধুমা�   ভারতবেষ�   ঘেট   না,   সারা   পৃিথবীেতই   এই   অপরাধ�   ঘেট,   িক�   �যখােন   বাকী   �দেশ   এই 

িনেয়   কথা   হয়,   �সখােন   এই   িহংসা�েক   িঘের   ভারতবেষ�   এক   অ�ুত   �নশ�   িবরাজ   কের।  

  

ভারত   সরকার   কতৃ� ক   পিরচািলত   এক�   সমী�ার   িরেপাট�    অনযুায়ী,   ৫৪%   এর   �বশী   পু�ষ   এবং   ৫১%   নারী   বেলেছন 

�য   যিদ   একজন   মিহলা   তাঁর   ��রবািড়র   �লােকেদর   অবাধ�   হন,   অথবা   তাঁর   পিরবার   বা   িশ�েদর   �িত   কত� েব� 

অবেহলা   কেরন,   বা   এমনিক   িতিন   যিদ   খাবাের   ননু   �বশী   বা   কম   �দওয়ার   মেতা   সামান�   ভুলও   কেরন   তাহেল   তাঁর 

�ামীর   সািব�ক   অিধকার   আেছ   তাঁর   গােয়   হাত   �তালার।  

 

২০০৫   সােল   ভারত   সরকার   দ�   ��ােটকশন   অফ   ওেমন   �ম   �ডােমি�ক   ভােয়ােল�   অ�া��   �ণয়ন   কের।   �মৗিখক, 

শারীিরক,   �যৗন   বা   অথ�ৈনিতক   িহংসা-   এসেবর   �মিক   �দওয়া   বা   ঘটােনা-   এই   আইেনর   আওতায়   পেড়।   অথ�াৎ, 

িন�িলিখত   সবক�   কায�কলাপেক   পািরবািরক   িহংসা   বেল   পিরগিণত   করা   হেব।  

● মারেধার   করা,   ঘুিস   মারা,   থা�ড়   মারা,   �াসেরাধ   করা,   ধা�া   �দওয়া   বা   �ফেল   �দওয়া। 

● ব�ি�গত   স�ি�   �ংস   করা 

● �কান   মিহলােক   যিদ   তাঁর   স�ী,   তাঁর   পিরজন   বা   ব�ুেদর   সে�   �দখা   করেত   না   �দন 

● জনসমে�   এবং/অথবা   ব�ি�গত   পিরসের   অপমান   করা 

● সি�নীর   অথ�ৈনিতক   কায�কলাপ   িনয়�ন   করা 

● চূড়া�   িহংসার   মেনাভাব   �কাশ   করা   অথবা   সি�নীর   িব�ে�   পরকীয়ার   অিভেযাগ   আনা 

● বলপূব�ক   �যৗনস��   �াপন   করা 

● পেনর   জন�   �হন�া 

 

 

  

खेल   बदल  फ��ड   गाइड  | 56 | www.videovolunteers.org 

 



পািরবািরক   িহংসার   িব�ে�   অিভেযাগ   জানােনার   প�িতঃ 

( source: http://www.bellbajao.org/home/resources/the-law-pwdva/)  

একজন   মিহলা   িনেজ   বা   ওনার   হেয়   �কউ   িন�িলিখত   িজিনস�িল   করেত   পােরন   এক�   িডের�   ইনফরেমশন   িরেপাট�    ( 

DIR)   ফাইল   করার   জন�।   DIR   ফাইল   করেত   ওনােক   এঁেদর   মেধ�   �যেকােনা   একজেনর   কােছ   �যেত   হেবঃ 

��ােটকশন   অিফসার   (PO)-    এনােক   সরকার   �ারা   িনেয়ািজত।   POর   কাজ   হল   DIR�   নিথভু�   করা,   �স�েক 

ম�ািজে�েটর   সামেন   �পশ   করা,   এবং   এটা   �দখা   যােত   �কােট� র   �দওয়া   আেদশ�িল   �যন   লা�   করা   হয়।  

সািভ� স   ��াভাইডার-    এক�   ���ােসবী   সংগঠন,   যােদর   সংি��   রাজ�   সরকােরর   কােছ   িনবি�করন   করা   আেছ। 

সািভ� স   ��াভাইডাররা   িনয�ািততা   মিহলা   যখন   POর   কােছ   DIR�   ফাইল   করেত   যান   তখন   তাঁেক   সাহায�   কেরন   এবং 

তাঁেক   আইিন   পরামশ�,   ��ষা,   কাউে�িলং   বা   অন�   �যেকােনা   ধরেনর   সাহায�   যা   মিহলা�র   লাগেব   তা   িদেয়   থােকন।  

পুিলশ-    ভারতীয়   দ�িবিধর   498A   ধারায়   �ফৗজদাির   মামলা   চাল ু  করেত   পাের।   অনেুরাধ   করা   হেল   পুিলশ   এক� 

PWDVAএর   অ�ভু� �   DIR�ক   একই   সমেয়   নিথভু�   করেত   পাের   এবং   �স�েক   ম�ািজে�েটর   কােছ   পা�েয়   িদেত 

পাের।  

ম�ািজে�ট-    একজন   মিহলা   সরাসির   ম�ািজে�েটর   �কােট�    �যেত   পােরন   PWDVAর   আওতাধীন   এক�   DIR   নিথভু� 

করার   জন�।   ওই   মিহলার   যিদ   �কান   িবচারাধীন   �কস   �থেক   থােক,   �সে�ে�   উিন   PWDVAর   অনসুাের   এক� 

আেবদনপ�   ভিত�    কের   �স�েক   “ইে�িরম   অ�াি�েকসন”   িহেসেব   িবচারাধীন   �ি�য়ােত   ফাইল   করেত   পােরন।  

মেন   রাখেবন   �য   �যই   িনয়মাবলী�িল   আপনােক   �দওয়া   হয়   যােত   আপিন   �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ব�াপাের   অিভেযাগ 
দােয়র   করেত   পােরন,   �স�েলা   সবই   পািরবািরক   িহংসার   ঘটনার   ��ে�ও   �েযাজ�।  
  
সা�াৎকার   �নওয়ার   কেয়ক�   পরামশ�  

● উপজীবী   মিহলা�র   সােথ   আপনার   সা�াৎকার�   �যন   কেথাপকথনমলূক   হয়।   আপিন   ওনােক   ক�ােমরার 

সামেন   দাঁড়   কিরেয়   এেকর   পর   এক   ��   ছঁুেড়   যােবন   না।   এ�   স�ব   তখনই   হেব   যিদ   আপিন   অ�ত   এক� 

�গাটা   িদন   মিহলা�র   সােথ   কাটান   এবং   ওনার   সােথ   ক�ােমরায়   সা�াৎকার   �নওয়ার   আেগ   একধরেনর 

সু�র   স�াব   গেড়   �তােলন।  

● এই   িদন�েক   ভােলা   ভােলা   িব-�রাল   তুেল   �নওয়ার   কােজও   স��বহার   ক�ন।  

● যিদ   উপজীবী   মিহলা�র   সােথ   িতিন   িক   িক   ধরেনর   িহংসার   স�ুখীন   হেয়েছন   �স   ��   করা   আবশ�ক,   িক� 

সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   আপনার   ���িলেক   �ধু   ওই   ঘটনােতই   সীমাব�   রাখেব।  

● উপজীবী   মিহলা�র   সােথ   কথা   বেল   জানেত   �চ�া   ক�ন   �য   �ক   �কান   ঘটনা�   ওঁেক   এই   িহংসামলূক 

দা�ত�   �থেক   �বিরেয়   আসার   সাহস   জিুগেয়েছ?   উিন   িক   ওনার   �ামীর   উপর   আিথ�কভােব   িনভ� রশীল 

িছেলন?   উিন   িক   ভীত   িছেলন   �য   সমাজ   ওনােক   কীভােব   দায়ী   করেব,   যিদ   উিন   ওই   িহংসার   ঘটনা�িলর 

িব�ে�   আওয়াজ   ওঠােতন?  

● উিন   এফআইআর   দােয়র   কের   থা�ন   িকংবা   নাই   থা�ন,   ওনােক   িজ�াসা   ক�ন   �য   �কন   উিন   এফআইআর 

দােয়র   কেরেছন?   যিদ   উিন   না   কের   থােকন   কথা   বেল   তার   িপছেনর   কারণ�   �বাঝার   �চ�া   ক�ন।  
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বাছাই   তািলকা: 
● �দখুন   �য   উপজীবী   মিহলা�   পুিলেশর   কােছ   �গেছন   িকনা   এবং   পুিলশ   ওনার   সােথ   িকরকম   ব�বহার   কেরেছ।  

● পুিলশ   িক   এফআইআর   দােয়র   করেত   অস�ত   হেয়েছ?   যিদ   এফআইআর   দােয়র   হেয়   থােক,   তাহেল   �কস�র 

অ�গিত   স�ে�   জানেত   চান।  
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অ�ািসড   আ�মণ 
 

 
���াপট:    ভারতীয়   দ�িবিধর   ৩২৬   ধারা   অনযুায়ী   অ�ািসড   �ছাঁড়া   এক�   শাি�েযাগ�   অপরাধ।       এর   ননু�তম   শাি� 

হল   ১০   বছেরর   হাজতবাস   �যটা   �বেড়   যাব�ীবন   কারাদ�   সােথ   জিরমানাও   হেত   পাের।   জাি�স   ভাম�া   কিম�র 

সুপািরশ   অনযুায়ী   এই   আইন�   ২০১৩   সােল   �ণয়ন   করা   হেয়িছেলা   এবং   �যসব   আইন   �যৗন   �হন�া   িবষয়ক   আইেনর 

সােথ   জেুড়   �দওয়া   হেয়িছেলা।  

২০১৩   সােল   ভারেতর   সেব�া�   আদালত   অ�ািসড   আ�মেণর   উপজীবীেদর   িচিকৎসা   এবং   �িতপূরণ   িবষয়ক   এবং 

অ�ািসড   িবে�তােদর   উপর   �েযাজ�   শত� াবলী   সেমত   এক�   িব�ািরত   িনেদ� িশকা   �ণয়ন   কের।  

এেতা   িকছু   সে�ও,    ২০১৪   সােল   ভারতবেষ�র   িবিভ�   জায়গা   �থেক   ৩০৯�   অ�ািসড   আ�মেণর   ঘটনার   অিভেযাগ 
নিথভু�   হয় ।  

�বশীরভাগ   অ�ািসড   আ�মেণর   ঘটনায়   আমরা   �দখেত   পাই   �য   অপরাধী   �চনা   �কানও   ব�ি�,   এবং   �ায়ই   দ�াখা   যায় 

�য   অপরাধী   এমন   একজন   পু�ষ   িযিন   মিহলা�র   �ারা   ��েম   �ত�াখ�াত   হেয়েছন।   অ�ািসড   আ�মেণর   ফেল   ভয়ানক 

�ত   হয়,   �ায়ী   অ�মতা,   এবং   উপজীবীরা   অস�বরকেমর   মানিসক   হতাশার   িশকার   হেয়   পেড়ন।   অেনক   সময় 

অ�ািসড   আ�মেণর   িশকার   মিহলারা   চাকরীেত   �ত�াখ�াত   হেয়েছন   তাঁেদর   মেুখর   �সৗ�য�হািনর   কারেণ। 

অ�ািসড   আ�মেণর   িশকার   মিহলােদর   িচিকৎসা   ও   পুনব�াসন   িবষয়ক   ভারতীয়   সুি�ম   �কােট� র   িনেদ� িশকা : 

● স�ূণ�   িচিকৎসার   দািয়�   (িবনামেূল�   িচিকৎসা,   হাসপাতােলর   শয�া,   খাবার,   জল   এবং   ওষুধপ�)   িনেত   হেব 

সরকারেক   এবং   এ�েলা   করেত   হেব   �কানও   সরকারী   বা   �বসরকারী   হাসপাতােল।   অ�ািসড   আ�মেণর 

িশকার   �কানও   মিহলােক   �যন   �কানও   হাসপাতাল   িফিরেয়   না   �দয়   এই   অজহুাত   িদেয়   �য   তাঁেদর   কােছ   এই 

সমস�া�র   িবেশষ   িচিকৎসার   সর�াম   �নই।   �াথিমক   িচিকৎসা   ��   করেত   হেব   এবং   �রািগণীর   অব�া 

খািনক   ি�িতশীল   হেল   তােক   অন�   হাসপাতােল   সিরেয়   িনেয়   যাওয়া   �যেত   পাের।  

● যিদ   �কানও   হাসপাতাল   বা   ি�িনক   অ�ািসড   আ�া�   মিহলােক   িফিরেয়   �দয়   তাহেল   তােদর   িব�ে�   আইিন 

ব�ব�া   �নওয়া   �যেত   পাের।  

● ল�ীর   অ�ািসড   আ�মেণর   ঘটনায়   ২০১৪   সােল   সু�ীম   �কাট�    িবধান   �দয়   �য   অ�ািসড   আ�া�   মিহলােদর 

ঘটনা�   ঘটার   ১৫   িদেনর   মেধ�   ন�ুনতম   ৩   ল�   টাকা   �িতপূরণ   িদেত   হেব।  

● ২০১৫   সােলর   িডেস�র   মােস   চ�ল   এবং   �সানাম   পাসওয়ান   নােমর   দইু   �বােনর   উপর   অ�ািসড   আ�মেণর 

�িতপূরেণর   পিরমাণ   বািড়েয়   ১০   ল�   টাকা   করার   আেবদন   জািনেয়   সু�ীম   �কােট�    িরট   িপ�শন   ফাইল 

কেরন   পিরবত� ন   �ক�   নােম   এক�   সং�া।   এর   উ�ের   �কাট�    জানায়   �য,   ‘ল�ীর   ��ে�   �কাট�    �য   �িতপূরেণর 

মলূ�   ধায�   কের,   �কােনাভােবই   তা   এটা   বেল   না   �য   ওই   অেথ�র   পিরমােণর   মেধ�   পিরিমত   থাকাটা 

বাধ�তামলূক।   িবেশষত,   যখন   দ�াখা   যাে�   �য   আ�া�   ব�ি�   অত��   ��তরভােব   আহত   তখন   �সই 

িবষয়�েক   আদালতেক   তার   িবেবচনায়   আনেত   হেব।   িবেশষ   িবেশষ   ��ে�   আদালত   আ�া�   ব�ি�েক   ৩   ল� 

টাকার   �থেক   �বশী   পিরমাণ   অথ�ও   �িতপূরণ   িহসােব   ধায�   করেত   পাের।  
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● অ�ািসড   আ�মেণর   ��ে�   �িতপূরেণর   অথ��   �জলার   িলগ�াল   সািভ� স   অথির�র   �থেক   এেস   থােক।  

● ঘটনা�   ঘটার   পর   �যই   হাসপাতােল   �থম   িচিকৎসা   হয়   তােদর   এক�   সা�� িফেকট   িদেয়   �ঘাষণা   করেত   হেব 

�য   সংি��   �গী   হেলন   একজন   অ�ািসড   আ�মেণর   িশকার।   এই   সা�� িফেকট   �দিখেয়ই   �সই   মানষু�   পরবত� 

িচিকৎসা,   পুনগ�ঠন   সাজ� াির   বা   অন�ান�   যাবতীয়   �ক�ীয়   ও   রাজ�   সরকােরর   �ক�   �য�িল   অ�ািসড   আ�া� 

মানষুেদর   জন�   �েযাজ�,   �স�েলােক   ব�বহার   করেত   পােরন। 

 

ভারতীয়   সুি�ম   �কাট�    �ারা   �কািশত   অ�ািসড   িবি�   িনয়�ণমলূক   িনেদ� িশকা 

�দাকান   �থেক   সরাসির   অ�ািসড   িবি�   করা   স�ূণ�ভােব   িনিষ�   যিদ   না   �দাকানদােররা   �েত�ক   ��টার   এবং 

�িতিদনকার   অ�ািসড   িবি�র   পিরমােণর   এক�   �াত�িহক   �রকড�    রােখন।  

● িবে�তারা   অ�ািসড   �ধুমা�   তখনই   িবি�   করেবন   যিদ   ��তারা   তার   নাম,   �কানা   এবং   �টিলেফান   ন�র 

সহ   এক�   সিচ�   পিরচয়প�   দািখল   করেত   পােরন।  

● সংি��   সাব-িডিভশনাল   ম�ািজে�েটর   কােছ   ১৫   িদেনর   িভতর   �েত�ক   িবে�তােক   তাঁর   কােছ   মজতু   থাকা 

অ�ািসেডর   পিরমােণর   স�ক   তথ�   দািখল   করেত   হেব।  

● যিদ   দািখল   করা   পিরমােণর   বাইের   আরও   অ�ািসড   �কানও   িবে�তার   কােছ   আওয়া   যায়   তাহেল   সংি�� 

SDM   এর   সািব�ক   অিধকার   আেছ   �সই   িবে�তার   যাবতীয়   অ�ািসড   বােজয়া�   করার   এবং   তাঁর   উপর   ৫০ 

হাজার   টাকা   অবিধ   জিরমানা   লা�   করার।  

● নগেদ   �য   অ�ািসড   িবি�   করা   হেব   তা   �যন   তরলীকৃত   হয়   যােত   তা   �কােনাভােবই   মানেুষর   শরীের   �কানও 

ধরেনর   �িত   করেত   না   পাের।  

● ১৮   বছেরর   নীেচ   কাউেক   অ�ািসড   িবি�   িনিষ�।  

● যিদ   �কানও   িবে�তা   উপেরা�   িনয়মাবলীর   এক�ও   ল�ন   কেরন   তাহেল   সংি��   SDM   তাঁর   উপর   ৫০ 

হাজার   টাকা   পয��   জিরমানা   ধায�   করেত   পােরন।  

 

িবষয়�েত   হ�ে�প   করার   জন�   উপেরা�   িনেদ� িশকা�িলর   মেধ�   �কান�িল   �মেন   চলা   হয়   না   �সটা   শনা�   ক�ন। 

�ধুমা�   �সই�িল   িব�ািরতভােব   বিুঝেয়   এক�   ভেয়স   ওভার   �রকড�    ক�ন।  

 

সা�াৎকার   �নওয়ার   িকছু   দরকাির   পরামশ� :-  �কানও   অ�ািসড   আ�মেণর   উপজীবীর   সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   – 

তা   �স   আপিন   ওনার   উপর   এক�   িভিডওই   বানান   বা   একতা   িলিখত   িরেপাট�    জমা   িদন   বা   ভেয়স   ওভার   এর   মাধ�েম 

তথ�   সং�হ   ক�ন   –   িন�িলিখত   িবষয়�িল   মাথায়   রাখা   অত��   জ�রী।  
 

● �যৗনিহংসামলূক   ঘটনার   ��ে�   হ�ে�েপর   �যসব   িনেদ� িশকা   সংি��   অধ�ােয়   �দওয়া   িছল   �স�িল   �মেন 

চলেবন   এে�ে�ও।  

● পিরচয়   –   আ�া�র   বয়স   জাননু।   যিদ   িতিন   একজন   নাবািলকা   হন   তাহেল   তাঁর   পিরচয়   –   নাম   �কাশ   করা 

যােব   না।   এমনভােব   �ট   করেবন   যােত   তাঁর   পিরচয়   �কািশত   না   হেয়   পেড়।  
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● তাঁর   সােথ   ঘেট   যাওয়া   িহংসার   ঘটনার   িববরেনর   পুনরাবিৃ�   করেবন   না।   যিদ   উিন   �বশী   বণ�না   করেত   িগেয় 

�ভেঙ   পেড়ন   তাহেল   ওনােক   �জার   করেবন   না।   পের   যখন   উিন   আবার   কথা   বলার   অব�ায়   িফের   আসেবন 

তখন   জ�রী   তথ�   �জেন   িনেত   পােরন।   অথবা   এমন   একজন   ব�ি�র   �থেকও   এসব   তথ�   জানেত   পােরন   িযিন 

ঘটনা�   স�ে�   ওয়ািকবহাল   এবং   �সটা   আপনার   P2C   �ত   �যাগ   কের   িদন।  

● �খয়াল   রাখেবন   �যন   আপনার   সা�াৎকােরর   সময়   আ�া�র   ি�য়জেনরা   ��ে�   �সখােন   বেস   অংশ�হণ 

করেত   পােরন।  

 
বাছাই   তািলকা: 

● �খাঁজ   িনন   এফআইআর   দােয়র   করা   হেয়েছ   িকনা।   যিদ   হ�াঁ   হয়   তাহেল   উপজীবীেক   বলনু   পুিলেশর   সােথ 

ওনার   অিভ�তার   কথা   বণ�না   করেত।   পুিলশ   িক   সহেযািগতা   কেরিছেলা?   তারা   িক   সহমম�  

● সু�ীম   �কােট� র   িনেদ� িশকা   অনযুায়ী   িডসি��   িলগ�াল   সািভ� েসস   অথির�   ওই   মিহলার   �িতপূরণ   িদেয়েছ   িক?  

● উিন   িক   িবনামেূল�   এবং   সময়   মত   িচিকৎসার   যাবতীয়   সাহায�   �পেয়িছেলন?   িচিকৎসা   �কাথায়   হেয়িছেলা   – 

সরকারী   নািক   �বসরকাির   হাসপাতােল?  

● অপরাধী   কারা?  

● পুিলেশর   মতানযুায়ী   অপরাধ�   ঘটােনার   িপছেন   কারণ   িক?  
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�যৗতুক 
 

 
���াপট:    কন�াস�ােনর   িবেয়েত   �যৗতুক   �দওয়ার   ঐিতহ�   আমােদর   �দেশ   ভীষণভােব   চাল ু  এক�   �থা   যিদও   এর 

িব�ে�   Dowry   Prohibition   Act,   1961   নােম   এক�   আইন   আেছ।   �যৗতুেকর   পিরমাণ   কখনও   কখনও   এেতা   �বশী 

হয়   �য   অিভভাবেকরা   নানারকম   উপােয়   ব�   ক�   কের   ওই   অেথ�র   �যাগান   �দন   এবং   �ায়শই   নানারকম   ক�ন   উপায় 

অবল�ন   কেরন   তােত   �কােনাভােবই   তােদর   ঘের   কখনওকন�াস�ানই   না   জ�ায়।  

  

অেনক   ��ে�ই   অিধকাংশ   সমেয়ই   পা�প�   �যৗতুকিবেরাধী   আইেনর   সমােলাচনা   কেরন   এই   বেল   �য   মিহলারা   এবং 

তােদর   পিরবারবগ�   নািক   এই   আইন�র   অপব�বহার   কেরন।   িক�,   এতদসে�ও   দ�াখা   যায়   �য   পণ   �দওয়া   এবং 

তদজিনত   িনপীড়েনর   ঘটনা   ঘেটই   চেলেছ   এবং   পণ   িদেত   না   পারার   কারেণ   মতুৃ�র   ঘটনাও   ঘেটই   চেলেছ।   ২০১০   সােল 

৮৩৩৯�   পণসং�া�   খুন   বা   আ�হত�ার   ঘটনা   ভারতজেুড়   নিথব�   হেয়েছ।  

  

�কস   িনরী�া:  িববােহর   মা�   দ’ু   মােসর   মেধ�   িমতা   তাঁর   ��রবািড়   �ছেড়   �বিরেয়   আেস   কারণ   �স   তাঁর   �ামী   আর 

তাঁর   পিরজনেদর   �ারা   লাগাতার   চেল   আসা   শারীিরক   ও   মানিসক   লা�না   আর   িনেত   পারিছল   না।   তার   িতন   বছেরর 

�ছেলেক   িনেয়   �স   সি�দা   �ােম   তার   বাবা-মােয়র   কােছ   িফের   আেস।   িমতার   ��রবািড়র   �লােকরা   দাবী   কের   �য   �যন 

নগদ   টাকা   ও   গয়নাগা�   িনেয়   আেস।   িমতা   যখন   তা   করেত   অস�ত   হয়   তখন   তােক   �বধড়ক   লা�েপটা   করা   হয় 

এবং   গরম   ইি�র   ছ�াঁকা   �দওয়া   হয়।   এিদেক,   তার   বাবা   মা   তােক   �জার   কেরন   িবেয়টা   �িকেয়   রাখার   �চ�া   করেত 

কারণ   তা   না   হেল   তাঁেদর   পিরবােরর   মেুখ   চুনকািল   পড়েব।   এই   �কস�েক   একটু   ঘুিরেয়   সাজান   –   িক   হেব   যিদ 

�মেয়�র   �কানও   ভাই   বা   �বান   থােক।  

খবর   পিরেবশন   করার   িকছু   পরামশ�  

● পণ   িদেত   না   পারার   অপরােধ   ভয়�র   িনপীড়ন   এবং   িহংসার   িশকার   হেয়   ব�   �মেয়   তাঁেদর   বােপর   বািড়েত 

িফের   আেসন।   �চ�া   ক�ন   �সসব   মিহলা   এবং   তাঁেদর   বাবা-মা   উভেয়রই   সা�াৎকার   �নওয়ার।  

● যখন   সা�াৎকার   �নেবন   �বশী   কের   ওই   ঘটনা�   বা   িহংসার   িববরণমলূক   ��   করেবন   না।   বরং   িজ�াসা 

ক�ন   �কান   সমেয়   িগেয়   উিন   �ক   করেলন   �য   যেথ�   হেয়েছ,   আর   না   এবার   এই   স�ক�    �থেক   �বিরেয় 

আসেতই   হেব?  

● সা�াৎকার�েত   অিভভাবকেদর   সােথ   পণ   িনেয়   িব�ািরত   আেলাচনা   ক�ন   –   িজ�াসা   ক�ন   যিদ   ওনােদর 

কােছ   ওই   পিরমাণ   অথ�   থাকেতা   তাহেল   িক   ওনারা   তা   িদেতন?   আমরা   �যটা   জানেত   চাইিছ   �সটা   হল   ওনারা 

পেণর   পিরমােণর   িবেরাধী   নািক   �থার   িবেরাধী।   যিদ   পয�া�   পিরমােণ   পণ   িদেত   না   পারা   যায়   তাহেল   তার 

সমাধান   িক?   �কন   �লােক   আরও   �বশী   পিরমাণ   অথ�   চাইেত   থােক?  

● যিদ   �কানও   অিভভাবেকর   আরও   এক�   কন�াস�ান   থােক   তাহেল   তাঁেদর   িজ�াসা   ক�ন   �য   তার   িববােহর 

ব�ব�া   তাঁরা   কীভােব   করেবন?   এবার   িক   ওনারা   পণ   �দেবন   না?   নািক   পণ   �দবার   জন�   স�য়   করেবন   বা 

ধার   করেবন? 
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● িব-�রাল   :   িবেয়র   ছিবর   অ�ালবাম,   মিহলা�   এবং   তার   পিরবােরর   একসােথ   িকছু   মহূুেত� র   শট,   �ােমর   শট, 

পািরপাপািরপাি��ক 
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