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আর্টি দেল ১৯ এমন এে ববদবের জন্য োজ েদর যেখাদন সেদলই অবাদে বনদজদের মত 
প্রোশ েরদত পারদব এবং ববষদম্যর ভয় ছাড়াই সামাবজে জীবদন সবরিয়ভাদব অংশগ্রহণ 
েরদত পারদব। আমরা েইুর্ পরস্পর সংেুক্ত স্ােীনতার মাে্যদম তা েদর থাবে ো আমাদের 
সেল োজেদমটির বভবতি। মত প্রোদশর স্ােীনতার সাদথ সেদলর পদষে সব েরদনর উপাদয় 
মতামত, ভাবনা আর তথ্য প্রোশ ও প্রচাদরর পাশাপাবশ ষেমতােরদের মদতর সদগে অননে্য 
প্রোশ ও তা বনদয় প্রশ্ন েরার অবেোদরর সাদথও সম্পবেটি ত। জানার অবেোদরর সদগে 
স্চ্ছতা, সুশাসন আর স্ায়ী উন্নয়দনর জন্য ষেমতােরদের োদছ তথ্য োবব েরার ও পাওয়ার 
অবেোদরর সম্পেটি  রদয়দছ। েখন ষেমতােররা পেটিাপ্ত পবরমাদণ সুরষো বেদত ব্যথটি হয় ও এই 
অবেোরগুদলার যোদনা এের্ হুমবের মদুখ পদড়, তখন আর্টি দেল ১৯-এ দ্্যথটিহীনভাদব আইবন 
আোলত, ববববেে ও স্ানীয় প্রবতষ্ান আর নাগবরে সমাদজর মাে্যদম আমরা োরা যেখাদন 
রদয়বছ যসখানোর সবটিত্র প্রবতবাে জানাদনার েথা বদল।
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এই প্রদজক্ট সম্পদেটি  

সাংবাতিকদির সরুক্ায় নারবীবািবী পিদক্পটি ককমন হদি পাদর? এ কেদক ককান ককান 
বস্তুগি উপকাতরিা পাওয়া কেদি পাদর? এবং এটি তক নারবী1 সাংবাতিকদির প্াি্যতহক 
তিততিদি ব্যাপকিাদব পতরলতক্ি ও উচ্চ মাত্ায় তনতিদি ষ্ট তলঙ্গমখুবী কে তনপবীড়ন সইদি হয়, 
কসটির সমাধান করদি পারদব?

সাংবাবেে ও সংবােেমমীরা2 তাদের অত্যাবশ্যেীয় োজগুদলা েরার সময় বববেজদুড় হুমবে, 
নজরোবর, আরিমণ, বনববটিচার যগ্রফতার, আটে, আইন-শংৃখলা রষোোরীদের হাদত গুম আর 
খুদনর বশোর হদয় থাদেন, তদব নারী সাংবাবেদেরা যসগুদলার পাশাপাবশ বলগে-বভবতিে হুমবে, 
সবহংসতা, বনপীড়ন আর হয়রাবনর বশোর হদয় থাদেন – তা যসর্ তাদের েমটিস্দল যহাে 
বা প্রবতদবেন েরার সময় অন্যান্য স্াদন অথবা অনলাইদন যহাে। অন্যান্য সব সাংবাবেেদের 
মদতা তাদেরও প্রবত বনয়ত রিমবেটিমান আরিমণাত্মে পবরদবশ যমাোদবলা েরদত হয়; োর 
পাশাপাবশ তাদেরদে বলগে -বভবতিে সবহংসতা, বলগে -বভবতিে ববষম্য আর ‘ বলগে-বভবতিে 
যসন্সরবশপও’-এরও যমাোদবলা েরদত হয়। বণটি, যগাত্র, বয়স, যেৌন অভ্যাস, যেৌন বববশষ্্য, 
বলগে পবরচয়/অবভব্যবক্ত আর েমমীয় বববোস (অন্যান্য আদরা অদনে বেছুর মদে্য)-এর উপর 
বভবতি েদর এোবেে, পরস্পর-সম্পবেটি ত ববষদম্যর মদুখামবুখ হওয়া নারী সাংবাবেেদের যষেদত্র 
এই ঝঁুবেগুদলা েদয়েগুণ যববশ হদয় থাদে।

বতটি মান নীবতমালা এবং রীবতগুদলা – এমনবে যেগুদলাদে “বলগে -সংদবেনশীল” বহদসদব মদন 
েরা হদয় থাদে, যসগুদলাও – নারী সাংবাবেেদেরদে এসব ঝঁুবে যথদে রষো েরদত ব্যথটি হদচ্ছ। 
বদুলটপ্রুফ যভস্ট বেছু বেছু যষেদত্র োদজ লাগদত পাদর, তদব এর্ যোদনা নারীদে বনউজরুদম 
থাোর সময় তাদে যেৌন হয়রাবন যথদে, তার গল্প অনলাইদন যশয়ার েরার সময়োর 
বনপীড়ন যথদে অথবা বতবন যোদনা অ্যাসাইনদমদন্র োদজ ভ্রমণ েরার সময় গণপবরবহদন 
ঘটা লাঞ্ছনার যথদে সুরষো প্রোন েরদত পাদর না। োেটিের সুরষো ব্যবস্ার এই ঘাটবতর 
োরদণ বেছু বেছু যষেদত্র নারী সাংবাবেেরা বনদজরাই যসর্র সমাোদন এবগদয় এদস বনদজদের 
ও তাদের সহেমমীদের বনরাপদে রাখদত সমাোন যবর েদরদছন। এই সমাোনগুদলাদত নারীদের 
প্রাত্যবহে অবভজ্ঞতা, োবপত বাস্তবতা সুরষো এবং সুরষোর চাবহোগুদলা সামদন ও যেদন্দ্র যরদখ 
বহুমাবত্রে নারীবােী পন্াগুদলা অবলম্বন েরা হয়। 

২০২১ সাদল আর্টি দেল ১৯ এসব েবৃষ্ ববহভুটি ত রীবতগুদলাদে আদরা েশৃ্যমান েরদত বববেজদুড় 
নারী সাংবাবেেদের সুরষো সম্পবেটি ত আমাদের বতটি মান েমটিসপূবচগুদলার উপর বভবতি েদর োজ 
েরদত শুরু েদর। আমরা বববেজদুড় এবং বনবেটিষ্ভাদব এবশয়ার বতনর্ (বাংলাদেশ, যনপাল 
আর শ্রীলংো) আর লাবতন আদমবরোর বতনর্ (ব্াবজল, বচবল আর প্যারাগুদয়) যেদশ বনদচর 
প্রশ্নগুদলার আদলাদে গদবষণা শুরু েবর: 

সাংবাতিকদির সরুক্াদেদি নারবীবািবী পিদক্পগুদলা ককমন হদি পাদর এবং কসগুদলার 
মাধ্যদম কবী কবী উপকাতরিা পাওয়া কেদি পাদর?

আমাদের ফলাফলগুদলাদত জাতীয় পেটিাদয়র প্রবতষ্ানগুদলা যথদে বনদয় তৃণমপূল পেটিাদয়র 
যনটওয়ােটি গুদলাদত োঠাদমাগত পবরবতটি ন, বলগে বভবতিে ববষম্য ও সবহংসতার প্রচবলত 
েরনগুদলা যমাোদবলা, আর নারী সাংবাবেেদের সুরষো ববৃধেদত নারীদের অসীম প্রদচষ্াগুদলা 
উদঠ এদসদছ। এসব যেস স্টাবডদত তুদল েরা পেদষেপগুদলা নারীবাদের সমু্খ সাবরদত 
েমটিরতদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতার সাষে্য।
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1. ভপূ বমো

যেদশর পটভপূ বমো: বাংলাদেশ

আর্টি দেল ১৯-এর ববববেে মতপ্রোশ প্রবতদবেন  ২০২২  – ো ববববেে মত প্রোদশর 
স্ােীনতার উপর এের্ ববববেে, যডটা হদত তথ্যলধে, বাবষটিে েবৃষ্পাত – যসটাদত বাংলাদেশ 
১০০-এর মদে্য সামবগ্রেভাদব ১৩ GxR3 যস্ার বনদয় ১৬১র্ যেদশর মদে্য ১৩১তম অবস্াদন 
রদয়দছ এবং সংেটাপন্ন বহদসদব বচবনিত হদয়দছ। ২০১১ যথদে ২০২১ সাদলর মদে্য যেশর্ ১০ 
োপ বপবছদয় বগদয়দছ।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সাদল স্ােীনতা যঘাষণা েদর। এর েইু বছর পর সংসদে বপ্রবন্ং যপ্রদসস 
অ্যান্ড পাববলদেশন্স (বডক্াদরশন অ্যান্ড যরবজদ্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ পাস েরা হয়, যের্র 
মাে্যদম মত প্রোদশর স্ােীনতার উপর সাংববোবনে সীমাবধেতা আদরাপ েরা হয়। তারপর 
যথদে প্রবতর্ প্রশাসদনর ববরুদধেই সংবােপত্র বনয়ন্ত্রদণ এই োরার্ ব্যবহাদরর অবভদোগ উদঠদছ। 

অবত সম্প্রবত রাষ্টীয় নীবত বনেটিারে আর ষেমতাসীন েদলর ে্যাডারগণ বভন্ন মত প্রোশোরী 
সংবােেমমী, মানবাবেোর েমমী আর সংবােেমমীদের মখু বন্ধ েরদত ও তাদের শাবস্ত বেদত 
কুখ্যাত বডবজটাল বনরাপতিা আইন ২০১৮ ব্যবহার েদরদছন। এই আইনর্দত ‘যেদশর ভাবমপূবতটি  
ববনষ্’ আর ‘আরিমণশীলতা, ঘৃণা আর বহংস্রতা বতবর’ এর মত অপরােগুদলা অন্তভুটি ক্ত েরা 
আদছ। ২০২১ সাদল এই আইদন ৪৪৩ ব্যবক্তদে োরাগাদর যপ্ররণ েরা হয়, যেগুদলার অবেোংশই 
বছদলা ‘বমথ্যা তথ্য’-এর োরায়। ২০২২ সাদলর শুরুর বেদে এেজন মন্ত্রী সবটিসমদষে স্ীোর 
েদরন যে, বডবজটাল বনরাপতিা আইদনর োরাগুদলার অপপ্রদয়াগ েরা হদচ্ছ। 

েবমর্ টু প্রদটক্ট জানটিাবলস্টস’ (Committee to Protect Journalists, CPJ)-এর ববববেে 
মবুক্ত সপূচে ২০২১, যের্দত যোদনা যেদশ অমীমাংবসত সাংবাবেে হত্যার ঘটনার সংখ্যা 
যসদেদশর জনসংখ্যার েত শতাংশ, তা গণনা েরা হদয় থাদে, যসর্দত বাংলাদেশ ১১তম 
অবস্াদন আদছ। েদপটিাদরট মাবলোনা আর রাজননবতে আনগুত্য প্রভাববত যসক্টরর্র এই 
আরিমণাত্মে পবরদবদশর োরদণ সাংবাবেেরা অদনে সময় বনজ যথদে যসন্সবরং েদর থাদেন। 

২০২০ সাদল যোবভড-১৯-এর মহামারীর োরদণ বমবডয়া আউটদলটগুদলা যথদে চােবর 
হারাদনার ফদল অবববোস্য পবরমাদণ ১,৬০০ সাংবাবেে তাদের আয় হাবরদয় যফদলন। এই 
ইন্ডাব্রের্ এখদনা মহামারীর প্রভাব োর্দয় উঠদত পাদরবন। নারী সাংবাবেেরা চােবরর 
বনরাপতিা আর যপশাগত ঝঁুবের বেে বেদয় সবদচদয় যববশ সমস্যায় থাদেন, ো অপেটিাপ্ত সুরষো 
ব্যবস্ার ফদল হদয় থাদে। 

য্াবাল বমবডয়া মবনটবরং প্রদজক্ট বরদপাটটি  ২০২০ অনসুাদর বাংলাদেদশর সাংবাবেেদের মদে্য ৮৪% 
হদচ্ছন পুরুষ এবং ১৬% নারী। সংবােপদত্রর প্রবতদবেেদের মদে্য ৫%, যরবডওর উপস্াপেদের 
মদে্য ৬৫% এবং র্বভর উপস্াপেদের মদে্য ৭৭% নারী – তদব র্বভর প্রবতদবেেদের মদে্য 
এই হার মাত্র ২১%। তাদেরদে সংবাদের যে অংশগুদলা েভার েরদত যেয়া হয় তার বড় 
অংশই গৎবাঁো বলগে বনভটি র; এে ববদলেষণ অনসুাদর সরোর ও রাজনীবতর মত ববষয়গুদলা 
বনদয় প্রবতদবেন েরা সাংবাবেেদের মদে্য ৯৭% হদচ্ছ পুরুষ, যেখাদন নারী সাংবাবেেদের মদে্য 
২৫%-ই তারো, বশল্পেলা আর বমবডয়া বনদয় প্রবতদবেন েদর থাদেন – আর তারদচদয়ও 

7

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/A19-GxR-Report-22.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/A19-GxR-Report-22.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/A19-GxR-Report-22.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/A19-GxR-Report-22.pdf
https://cpj.org/reports/2021/10/killers-of-journalists-still-get-away-with-murder/
https://cpj.org/reports/2021/10/killers-of-journalists-still-get-away-with-murder/
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/11/GMMP2020.ENG_.FINAL_.pdf
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/BD_GenderAnalysis_Internews-1.pdf


বড় েথা হদচ্ছ, সম্পােদের পেটিায় যথদে বসধোন্তগুদলা তাদের পুরুষ উর্টিতন েমমীরাই বনদয় 
থাদেন। েম যবতন যথদে বনদয় অসম সুদোগ আর যেৌন বনপীড়ন সহ নানাভাদব বমবডয়া 
হাউসগুদলার ব্যাপে বলগে ববষম্য আর নারীদেরদে সুরবষেত রাখার মত নীবতমালার অভাদবর 
োরদণ নারী সাংবাবেেরা আদরা যববশ বপবছদয় পদড়দছন। 

বাংলাদিদে নারবী সাংবাতিকদির তবরুদধে সতহংসিা

সব বমবলদয় বাংলাদেদশ নারী ও যমদয়দের উপর সবহংসতা যবশ প্রেট। ২০১৫ সাদলর বাংলাদেশ 
পবরসংখ্যান ব্ুযদরার সম্পন্ন েরা এে জবরদপ যেখা োয় যে, জবরদপ অংশগ্রহণ েরা বববাবহত 
নারীদের মদে্য অদেটিদেরও যববশ সংখ্যে নারী বা যমদয়দে েখদনা না েখদনা তাদের সগেীদের 
হাদত বনেটিাবতত হদত হদয়দছ এবং এদের মদে্য ৭২% এই বনদয় েখদনাই োউদে বেছু জানানবন। 
তারা যেন োউদে বেছু বদলনবন তা বজজ্ঞাসা েরা হদল তাদের মদে্য প্রায় ৪০% জানান 
যে, তারা যসর্ েরা প্রদয়াজন বদল মদন েদরনবন। 

তার উপর UNICEF-এর সাম্প্রবতে তথ্য অনসুাদর এখন মে্য-২০ বয়স োদের, এমন 
বাংলাদেবশ নারীদের মদে্য ৫০%-এরও যববশ নারীদের তাদের বয়স ১৮ হওয়ার পপূদবটিই ববদয় 
বেদয় যেয়া হদয়দছ এবং এদের মদে্য প্রায় ১৮%-এর বয়স যস সময় ১৫ বছদরর েম বছল।

কমদিদক্দত্ কেৌন হয়রাতন

বাংলাদেশী নারীদের মদে্য সব বমবলদয় ৩২.৮% শতাংশ নারী েমটিস্দল যেৌন সবহংসতার বশোর 
হদয়দছন যেখাদন ১০০ জন বাংলাদেশী নারী সাংবাবেদের উপর চালাদনা এের্ জবরদপ যেখা 
বগদয়দছ যে, তাদের মদে্য ৭১% শতাংশ েমটিস্দল যেৌন হয়রাবনর বশোর হদয়দছন। নাবসমনু 
আরা হে বমন,ু বাংলাদেশ নারী সাংবাবেে যেন্দ্র (Bangladesh Women Journalists 
Centre, BNSK)-এর যপ্রবসদডন্ আমাদের জাবনদয়দছন যে, তাদের োদছ তাদের সেস্যদের 
োছ যথদে আসা অবভদোদগর যববশ ভাগই - বাদজ মন্তব্য যথদে যেৌন যহনস্তা - েমটিস্দল 
যেৌন হয়রাবনর সদগে সংবলেষ্ – তদব যববশর ভাগ নারীই আনষু্াবনেভাদব েখদনা অবভদোগ 
যেন না বা পুবলদশর োদছ হয়রাবনর ববষদয় জানান না, আর োরা বেনা সাহস েদর প্রোশ 
েদর যেন, তাদেরে পুরুষ-প্রোন বমবডয়া বশল্প আর সমাজ বাঁো যচাদখ যেখদত শুরু েদর। 

এই হয়রাবন আর ববচাদরর অভাব অবভদোগ প্রোন ব্যবস্ার অভাদব আদরা যজারোর হয়। 
ঢাো বববেববে্যালদয়র সাংবাবেেতা ববভাদগর অে্যাপে, ড. োদববর গাদয়ন এবং আমাদের 
নতুন অথটিনীবত পবত্রোর বনবটিাহী সম্পােে মাসুো ভাবটি আমাদেরদে বদলন যে, অনলাইন ও 
অফলাইন – উভয় যষেদত্রই যেৌন হয়রাবনর অবভদোগগুদলা সমাোদনর সুবনবেটিষ্ প্রবরিয়া ছাড়া 
েমটিস্ল নারীদের জন্য বনরাপে েদর যতালা অসম্ভব। বনদজদের সহেমমী বা ঊধেটি তদনর ববরুদধে 
অবভদোগ জানাদনার মত েথােথ উপায় না থােদল নারী সাংবাবেেদের হয় যেৌন হয়রাবন 
যমদন বনদত হদব নতুবা চােবর যছদড় বেদত হদব। 

বাংলাদেদশর অবেোংশ বমবডয়া হাউদসই বলগে সমতা ববষয়ে যোন নীবত বা যেৌন হয়রাবন 
ববষয়ে অবভদোগ প্রোদনর ব্যবস্া যনই। শীষটিস্ানীয় এের্ সংবােপত্র বলগে সমতা ববষয়ে 
নীবত থাোর োবী েরদলও আর্টি দেল ১৯ যসখাদন অদনে বেন োজ েদরদছন এমন বতনজন 
নারী সাংবাবেেদের সদগে েথা বদলদছ এবং তারা যেউই এমন বেছুর েথা জাদনন না। 
মাসুো ভাবটি আমাদেরদে বদলন যে, এদত খুব এেটা অবাে হওয়ার বেছু যনই, যেননা এখদনা 
বমবডয়া প্রবতষ্ানগুদলাদত নারীদের যোগোন পপূণটি ইবতবাচেভাদব যেখা হয় না, তদব এই েরদনর 
নীবতমালার খুবই প্রদয়াজন:

‘প্রবতষ্ানগুদলাদে এেই সদগে েমটিস্দল যজারোর ববষম্যদরােী ব্যবস্া 
বাস্তবায়ন েরা উবচত এবং তাদের সংসৃ্বতদে আদরা অন্তভুটি বক্তমপূলে েরা 
উবচত। েথােথভাদব তা েরদত হদল [এের্] প্রবতদচ্ছে বভবতিে নারীবােী 
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http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/VAWSurvey2015.pdf
https://www.unicef.org/bangladesh/en/ending-child-marriage
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/VAWSurvey2015.pdf
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েবৃষ্ভবগে যথদে জাতীয় পেটিাদয় বমবডয়ায় অন্তভুটি বক্তেরণ অবেেতর জবরপ 
আর অববরাম গদবষণার প্রদয়াজন।

ফারহানা নীলার গল্পফারহানা নীলার গল্প

২০১৬ সাদল ফারহানা নীলা, বেবন বেনা তখন এের্ যবসরোবর র্বভ যস্টশদনর বসবনয়র 
প্রবতদবেে বছদলন, তার ঊধেটি তন েতটি া - যস্টশদনর যেৌথ সংবাে সম্পােে – তাদে এোবেে 
বার যেৌন হয়রাবন েরার পর বতবন চােবর হারান। বতবন তার অোবচত যেৌনতামপূলে আচরণ 
আচরদণর বভবডও োরণ েদরন আর অবভদোগ েদরন, এরপর তাদে বরখাস্ত েরা হয়। 
এেই প্রবতষ্াদন প্রায় এে েুগ েদর োজ েরা আদরে সহেমমীও নীলার এই অবভদোদগ সমথটিন 
েরার োরদণ তার চােবর হারান। এরপর এই েইুজন প্রবতদবেদের যেউই আর মপূলোরার 
গণমাে্যদম যোদনা চােবর পানবন। 

অবদশদষ নীলা তার বদসর ববরুদধে যেৌন হয়রাবনর মামলা েদরবছদলন। র্বভ যস্টশনর্ এখদনা 
যসই ব্যবক্তর ববরুদধে যোদনা পেদষেপ গ্রহণ েদরবন এবং পুবলশও তাদে তলব েদরবন তদব 
নীলা আোলদত তার মামলা লদড় োদচ্ছন। 

বতবন এেই সদগে BNSK-এর োদছ এই হয়রাবনর সম্পদেটি  জানান, োরা বলগে-বভবতিে 
সবহংসতার ববরুদধে প্রবতবাে জানাদত ২০১৯ সাদল ১৬ বেদনর েমটিসপূবচ পালনোদল যোষীর 
শাবস্ত োবী েদর জাতীয় যপ্রস ক্াদবর সামদন মানববন্ধন েদর। BNSK োবী েদর যে, চারজন 
নারী সহ েমপদষে ১৮ জন সাংবাবেে এেই বনউজরুদম এেই অবভেুদক্তর ববরুদধে অবভদোগ 
েরার োরদণ চােবর হাবরদয়দছন। যজ্যষ্ নারী সাংবাবেেরা এই প্রবতবাে সমাদবদশ সহমবমটিতা 
প্রোশ েদর যোষীর শাবস্ত োবী েদরন আর নারী সাংবাবেেদের জন্য বনরাপে েমটিপবরদবশ 
বতবরর আহ্ান জানান।

নীলার যেইসর্দত বাংলাদেদশর নারী সাংবাবেেদের মদে্যোর ঐদে্যর ববহঃপ্রোশ ঘটদলও অবভেুক্ত 
ব্যবক্তর ববরুদধে এখদনা আনষু্াবনেভাদব যোদনা পেদষেপ যনয়া হয়বন; বমবডয়া প্রবতষ্ানগুদলার 
পুরুষতাবন্ত্রে যনতৃত্ব বরং অবভেুক্তদের শাবস্তর সমু্খীন েরার যচদয় আনষু্াবনেভাদব েরা 
অবভদোগ আর রাজপদথর ববদষোভ এবড়দয় বগদয়দছন। 

বাংলাদেদশ ববে্যমান সুরষো প্রবরিয়া

সংতবধান

বাংলাদেদশর সংববোদন বাে ও মত প্রোদশর স্ােীনতার বনশ্চয়তা যেয়া রদয়দছ। সংবাে 
মাে্যদমর স্ােীনতার েথা বদল যেয়া থােদলও যসটাই চপূড়ান্ত নয়; তা আইদন আদরাবপত 
েুবক্তসগেত সীমাবধেতার সাদপষোেীন। সংববোদন নারীদেরদে ঘদরর বাইদরর েমটিোদন্ড সমান 
অংশগ্রহণ ও অবেোর প্রাবপ্তর বনশ্চয়তা যেয়া হদলও অ্রমহদল নারীদেরদে পুরুষদের সমান 
মদন েরা হয় না; ববদয়র যষেদত্র নারীদের অবেোর আর বববাহ ববদচ্ছে, সন্তাদনর ভার আর 
উতিরাবেোর েমটিবভবতিে ব্যবক্তগত বববেবনদষেগুদলার অেীনস্।

হয়রাতনর তবরুদধে উচ্চ আিালদির তনদিদি তেকা 

২০০৯ সাদল যেৌন হয়রাবন যমাোদবলায় উদলেখদোগ্য অগ্রগবত অবজটি ত হয় ১৩ যম-যত, সুবপ্রম 
যোদটটি র হাই যোটটি  ববভাগ নারী, যমদয় ও েন্যাবশশুদের েমটিস্ল, বশষো প্রবতষ্ান সহ সেল 
জনসমাগমস্দল সেল েরদনর শারীবরে, মানবসে বা যেৌন হয়রাবন প্রবতদরাদের উদদেশ্য বনদয় 
এেগুচ্ছ বনদেটি বশো প্রোন েদর। এর্ বছদলা বাংলাদেদশ নারীদেরদে যেৌন হয়রাবনর হাত যথদে 
সুরবষেত রাখার যষেদত্র এের্ উদলেখদোগ্য োপ এবং এখন পেটিন্ত শুেুমাত্র এর্দতই যেশর্র 
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আইবন োঠাদমার মদে্য যেৌন হয়রাবনর েথা স্ীোর েদর যনয়া হদয়দছ। 

এই বনদেটি বশোর্দত অশালীন বাতটি া যথদে বনদয় েষটিণ পেটিন্ত যেৌন হয়রাবন বহদসদব ববদববচত 
হদত পাদর এমন আচরণ আর োজেদমটির এের্ তাবলো আদছ এবং এদত এেইসদগে ‘সুববো 
পাইদয় যেয়ার নাদম যভাগ েরা (quid pro quo)’ আর ‘আরিমণাত্মে েমটিপবরদবশ’ বতবর 
েদর এমন আচরণগুদলার েথাও বলা রদয়দছ। আোলত সেল েমটিস্ল আর প্রবতষ্াদন হয়রাবনর 
অবভদোদগর তেন্ত আর েথােথ পেদষেপ সুপাবরশ েরার জন্য েতৃটি পষেদেরদে পাঁচ সেদস্যর 
এের্ অবভদোগ ববষয়ে েবমর্ বতবর েরদত বদলদছন, োর প্রোন হদবন এেজন নারী 
এবং োর সেস্যদের যববশর ভাগই হদবন নারী। এদত এেই সদগে অবভেুক্ত আর অবভদোগ 
প্রোনোরীর নাম ও ঠিোনা প্রোদশও বনদষে েরা হদয়দছ েবে না এবং েতষেণ পেটিন্ত না 
অবভদোগ প্রমাবণত হয়।

হাই যোটটি  এই মদমটি রুল জাবর েদর যে, েতবেন না পেটিাপ্ত ও োেটিেরী আইন পাস েরা হদচ্ছ 
ততবেন পেটিন্ত এই বনদেটিশনা আইন বহদসদবই মান্য েরদত হদব এবং সরোরদে এই েরদনর 
আইন প্রণয়দন বনদেটিশনা প্রোন েদর। তখন যথদেই BNSK বমবডয়া হাউসগুদলাদত আোলদতর 
বনদেটিশনা োেটিের েরার জন্য অববরাম োবব জাবনদয় আসদছ। 

অগ্রগতিহবীন গণমাধ্যম কমমী আইন

বাংলাদেদশর সাংবাবেদেরা অদনেবেন েদরই সাংবাবেেতার জন্য সুবনবেটিষ্ভাদব এের্ সুরষো 
োঠাদমার জন্য োবব জাবনদয় আসদলও এখন পেটিন্ত এ ববষদয় বেছুই েরা হয়বন। ২০১৮ 
সাদলর অদক্টাবর মাদস প্রোনমন্ত্রীর সভাপবত্বদত হওয়া এের্ ববঠদে মন্ত্রীপবরষে গণমাে্যম েমমী 
আইন (চােবরর শতটি াবলী)-এর খসড়ার অনদুমােন পায়, ো বেনা ইদলেট্রবনে মাে্যম সহ 
বমবডয়ার সেল েমমীদের আইনগত সুরষো প্রোন েরদব। তদব এরপর আর এই আইন বনদয় 
যোন অগ্রগবত হয়বন। 

বাংলাদিদে নারবীবািবী আদ্ালন

বাংলাদেদশ নারী অবেোর ববষয়ে সব প্রবতষ্াদনর যষেদত্রই যে “নারীবােী” শব্দর্ খাদট তা 
নয়; তদব এেথা ঠিে যে তাদের মদে্য যোদনা যোদনার্ বনদজদের এমন যরেবণববভাগ যহাে 
তা চায় না, েবেও তারা নারীদের অবেমন যমাোদবলা েরদত োজ েরদছ। তদব, বাংলাদেদশ 
নারীদের বনদজদের অবেোর আোদয় ঐে্যবধে হওয়ার ইবতহাস অদনে পুরদনা, োর যগাড়াপতিন 
হয় যসই উপবনদবশ ববদরােী সংগ্রাদমর বেনগুদলাদতই।

ববতিত্্য এবং প্াণবন্তিা

বাংলাদেদশ নারীবােী আদ্ালদনর বববশষ্্যগুদলা হদচ্ছ বববচত্র্যময়তা আর প্রাণবন্ততা। নারীবােী 
েমমী এবং নারী অবেোর সংগঠন সংখ্যায় েম হদলও বববভন্ন সামাবজে আদ্ালদন জবড়ত 
থাোর মাে্যদম তারা তাদের সরব উপবস্বত জানান বেদয়দছ – যমৌলবাদের ববরুদধে প্রবতবাে, 
নারীর প্রবত সবহংসতা এবং েতৃটি ত্ববােী শাসদনর সময় রাষ্টীয় েমন-পীড়ন যথদে শুরু েদর 
সরোবর নীবতমালায় সমান অথটিননবতে সুদোগ, সমান রাজননবতে প্রবতবনবেদত্বর আহ্ান, 
প্রজনন অবেোর, পাবরবাবরে-আইন সংস্ার এবং বলগে ববষয়াবেদে মপূলোরা েদর যতালা 
পেটিন্ত। 

অগ্রগতি ও বাধাতবঘ্ন

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর েশদে, বাংলাদেদশ নারী আদ্ালন প্রোনত শহুদর, যপশাজীবী, 
মে্যববতি নারীদের বনদয় গদড় উদঠবছল। তারপর যথদে, এনবজও খাদতর প্রসাদরর সাদথ সাদথ 
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এর সদগে নানান বববচত্র্যময় যষেত্র যথদে আগত েমমী-সংগঠেরা জবড়ত হদয় পদড়দছন। তদব, 
আদ্ালদনর এই এনবজও-েরদণর োরদণ এর লষে্যগুদলা েীদর েীদর ববদেন্দ্রীেৃত হদয় যগদছ। 

দ্রুত পবরবতটি নশীল অথটিননবতে ও রাজননবতে যপ্রষোপদটর পবরদপ্রবষেদত, আজদের আদ্ালনর্ 
তার স্াবয়দত্বর প্রদশ্ন বাস্তদব চ্যাদলদজের মদুখামবুখ হদয় পদড়দছ, শুেু যে তরুণ েমমীদের আেৃষ্ 
েরা এবং েদর রাখার আবশ্যেতা যেখা বেদচ্ছ তা-ই নয়, ষুেদ্র ও মাঝাবর আোদরর নারী 
যগাষ্ীগুদলার জন্য আন্তজটি াবতে তহববল হ্াস, আদ্ালদনর ববরুদধে রষেণশীলদের প্রবতবরিয়া এবং 
চরমপন্ী যগাষ্ীর উত্াদনর োরদণ রাজননবতে সবরিয়তার পবরসর সংকুবচত হদচ্ছ। 

সামাবজে, সাংসৃ্বতে এবং োঠাদমাগত বাো সদ্বেও, ১৯৭১ সাদল বাংলাদেশ স্ােীন হওয়ার 
পর যথদে নারীরা উদলেখদোগ্য সাফল্য অজটি ন েদরদছ - মাতৃমতুৃ্য ও প্রজনন হার হ্াস যথদে 
প্রাথবমে ববে্যালদয় ভবতটি র যষেদত্র বলগে সমতা অজটি ন, সরোবর চােবরদত বলগে-বভবতিে যোটা 
প্রবতটি ন এবং নারীর প্রবত সবহংসতাদে যমাোদবলা েরার জন্য আইন প্রণয়ন। নারী আদ্ালন 
এই পবরবতটি ন আনদত গুরুত্বপপূণটি ভপূ বমো যরদখদছ। 

তদব, অগ্রগবতর েরনর্ অসম এবং যসখাদন বেছু বলগে ববষম্য এখনও রদয় যগদছ - ববদশষ 
েদর বলগে-বভবতিে ভপূ বমো এবং রেদমর বলগেগত ববভাজদন। পবরবাদর এবং সমাদজ নারীরা 
এখনও অনবতবনে পবরচেটিামপূলে োদজর মপূল োয় বহন েদর চদলদছ, যেখাদন সারাবেন 
েদর োজ েরদত হয় এবং অবসদরর সময় এদেবাদরই থাদে না। েবেও নারীরা েমটিদষেদত্র 
উদলেখদোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ েরদছ, তবওু চােবরর বাজার রদয় যগদছ আদগর মদতাই 
গৎবাঁো; নারীদের জন্য উপেুক্ত বহদসদব ববদববচত যপশাগুদলা প্রায়ই বশষেেতা, নাবসটিং, গৃহস্াবল 
োজ এবং গৃহ-বভবতিে উদে্যাক্তামপূলে োদজর মদে্যই সীমাবধে থাদে। এছাড়াও, আনষু্াবনে 
রাজননবতে প্রবতষ্াদন নারীর উপবস্বত ববৃধে যপদলও মপূলোরার রাজনীবতদত বলগে সমতা খুব 
েমই রদয়দছ।

বমবডয়ায় বববচত্র্য 

বাংলাদেদশ বপতৃতাবন্ত্রে প্রথা (অন্য যেদোদনা জায়গার মদতাই) যরেবণ, যভৌগবলে অবস্া ও 
েদমটির সাদথ এেসপূদত্র গাঁথা; গবরব ও গ্রামীণ পটভপূ বমর নারীদের তুলনায় েনী, বশবষেত, শহুদর 
নারীদের জন্য - সাংবাবেেতার যপশা সহ - জনপবরসদরর যপশাগুদলাদত প্রদবশ েরা সহজ। 
সাংবাবেেতায় ষুেদ্র ন-ৃযগাষ্ীদের প্রবতবনবেত্ব খুবই েম, ববদশষ েদর ঢাোর বাইদর। গ্রামীণ 
এলাোয় েমটিরত সাংবাবেেরাও আরিমদণর বশোর হন যববশ; আর্টি দেল ১৯ লষে্য েদরদছ 
যে, ২০২০ সাদল যেসব সাংবাবেে হামলার বশোর হদয়দছন, তাদের মদে্য ৭৭.৮% বছদলন 
রাজোনীর বাইদরর। 

২০২১ সাদলর মাচটি  মাদস, তাসনভুা আনান বশবশর এের্ যবসরোবর র্বভ চ্যাদনদল বাংলাদেদশর 
প্রথম ট্রান্সদজন্ডার সংবাে উপস্াপে বহসাদব েমটিজীবন শুরু েদরন। বাংলাদেদশর বমবডয়ার ইবতহাদস 
এই েুগান্তোরী ঘটনার্ জাতীয় এবং আন্তজটি াবতে বমবডয়াদত েভার েরা হদয়বছল এবং ববপুল 
প্রশংসা যপদয়বছল। েবেও যলসববয়ান, যগ, বাইদসকু্য়াল, ট্রান্সদজন্ডার, কুইয়ার এবং ইন্ারদসক্ 
(LGBTQI+) সমাদজর অবস্তত্ব এবং তাদেরদে খারাপ েবৃষ্দত যেখার ববষদয় যেদশর বমবডয়াগুদলা 
েীঘটি বনরবতা যভদগে খুব এেটা সরব হয়বন। েণ্ডবববের োরা ৩৭৭-এ 'অস্াভাববে বমলন'-যে 
েণ্ডনীয় বহদসদব উদলেখ েরা হদয়দছ – ো দ্ারা ববষমোমী বশশ্ন-যোবন সগেম ব্যতীত অন্য সব 
েরদনর যেৌন োেটিেলাপদে যবাঝাদনা হদয়দছ এবং োর জন্য সদবটিাচ্চ শাবস্ত হল োবজ্ীবন োরােণ্ড 
– এবং ২০১৫ সাদল, এেজন শীষটিস্ানীয় সমোমী েমমী এবং এের্ LGBTQI+ ম্যাগাবজদনর 
সম্পােেদে ইসলামপন্ী চরমপন্ীরা কুবপদয় হত্যা েদরদছ। 

112. ভপূবমো

https://www.article19.org/resources/bangladesh-protection-of-journalists-crucial-and-impunity-for-attacks-must-end/
https://www.nytimes.com/2021/03/17/world/asia/bangladesh-transgender-tv-anchor.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3233.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-36128729




2. যেস স্টাবড

িূতমকা

বাংলাদেদশ সাংবাবেেদের বনরাপতিার ববষদয় নারীবােী েবৃষ্ভবগে যবাঝার জন্য, আর্টি দেল ১৯ 
প্রথম যডস্ গদবষণা পবরচালনা েদর, যেখাদন যেদশর সাংবাবেেদের সুরষো ব্যবস্া বঝুদত মত 
প্রোদশর স্ােীনতার জন্য সাংববোবনে োঠাদমা এবং প্রাসবগেে আইন ও নীবত পেটিাদলাচনা 
েরা হয়। 

পরবতমীোদল, LGBTQI+ এবং আবেবাসী সম্প্রোয় সহ সাংবাবেে, সম্পােে, বশষোববে, গদবষে 
এবং েমমীদের সাদথ ব্যাপে অনানষু্াবনে আদলাচনা এবং সাষোৎোর পবরচালনা েরা হয়, 
োদত এদেদশ যেখাদন বমবডয়া যস্টেদহাল্াররা এই ববষদয় খুব েমই েথা বদল থাদে যসখাদন 
নারী সাংবাবেেদের বনরাপতিার যষেদত্র নারীবােী পন্া বহসাদব যোন ববষয়গুদলাদে ববদবচনা েরা 
যেদত পাদর তা বনণটিয় েরা োয়। এমনবে গদবষে বনদজও - এেজন নারী সাংবাবেে বেবন 
েইু েশদেরও যববশ সময় েদর বাংলাদেদশ োজ েদরদছন - বতবনও তাৎষেবণেভাদব এমন 
যোদনা উদে্যাদগর েথা ভাবদত পাদরনবন ো নারী সাংবাবেেদের োদজর পবরদবশদে উন্নত 
েরদত পাদর। বাংলাদেদশর অন্যান্য নারী সাংবাবেেদের সাদথ আদলাচনা যথদেও এই অসুববোর 
ববষয়র্ বনবশ্চত েরা যগদছ, ো বছল এই গদবষণার্র এের্ সীমাবধেতা। 

পুদরা সাষোৎোরর্ অনলাইদন সম্পন্ন েরা হদয়বছল, েবেও সাষোৎোর প্রোনোরীদের এেজন 
- BNSK সভাপবত নাবসমনু আরা হে বমনরু সাষোৎোর েইুবার যনয়া হদয়বছল, এেবার 
অনলাইদন এবং এেবার ব্যবক্তগতভাদব, োদত আমাদের যেস স্টাবডদত তুদল েরা সংস্ার্দে 
আদরা ভাদলাভাদব যবাঝা সম্ভব হয়।

সাষোৎোদর প্রায় প্রদত্যদেই সারাদেদশর নারী সাংবাবেেদের এেবত্রত েরা এবং তাদের 
সমস্যাগুদলা সমাোদন নারীবােী অবস্াদন যথদে োজ েরার এেমাত্র সংগঠন বহদসদব BNSK-
এর নাম বদলদছন। বাংলাদেদশর প্রায় সব নারী সাংবাবেেই BNSK-এর সেস্য এবং এই 
সংগঠনর্ ববববৃত প্রোশ েরা, ববদষোভ েরার মাে্যদম েমটিদষেদত্র সমান ও ন্যাে্য আচরদণর 
জন্য সংগ্রাম েদর োদচ্ছ এবং তাদের মদে্য সংহবতর যষেত্রগুদলাদে যজারোর েদর চদলদছ - 
এমনবে যেখাদন আইবন ফাঁেদফাের এবং পধেবতগত সমস্যা ন্যায়ববচারদে প্রায় অসম্ভব েদর 
যতাদল যসখাদনও। 

এই যেস স্টাবডদত তাই BNSK-যে বফচার হওয়া প্রবতষ্ান বহসাদব বাছাই েরা হদয়দছ।
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বাংলাদেশ নারী সাংবাবেে যেন্দ্র   
(Bangladesh Women Journalists Centre) 

শুরু

BNSK বাংলাদেদশর নারী সাংবাবেেদের জন্য এের্ যনটওয়াবেটি ং, প্রচারণা, প্রবশষেণ এবং 
সামাবজে সংগঠন বহদসদব োজ েরদছ। সংবােপত্র, সংবাে সংস্া এবং অনলাইন বমবডয়ার 
জন্য োজ েরা মবহলাদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রোদনর লদষে্য এর্ ২০০১ সাদলর ১৩ মাদচটি  
প্রবতবষ্ত হয়। 

BNSK-র প্রবতষ্াোলীন সমদয় সারা বাংলাদেদশর বনউজরুমগুদলাদত যমাটামরু্ ১০০ জন 
মবহলা সাংবাবেে োজ েরদতন, ো তাদের পদষে এখনোর যচদয় বনদজদের োবব-অবেোর 
উত্াপন েরা আদরা েঠিন েদর তুদলবছল। যসই যপ্রষোপদটই, এেেল নারী সাংবাবেে মদন 
েদরন যে, এমন এের্ প্্যাটফমটি বতবর েরা গুরুত্বপপূণটি ো তাদের যপশাগত সমস্যাগুদলাদে 
তুদল েরদব। 

লক্্য ও িাববীসমূহ

BNSK ১৩র্ যমৌবলে োবব উত্াপন েদরদছ এবং ২০১৮ সাল যথদে তারা এগুদলাদে নারী 
সাংবাবেেদের জন্য বনরাপে এবং বলগে -বান্ধব েমটিদষেত্র বতবরর জন্য আববশ্যে শতটি  বহসাদব 
উদলেখ েদর আসদছ:

1. সমস্ত বমবডয়া সংস্াদে তাদের সেল ববভাদগ েমপদষে ৩০% নারী েমমী বনদয়াগ েরা 
বনবশ্চত েরদত হদব। 

2. নারী সাংবাবেেদের জন্য ববদশষ প্রবশষেদণর ব্যবস্া েরদত হদব। নারী সাংবাবেেদের 
সমান সুদোগ বেদত হদব এবং প্রদয়াজদন যেশ-ববদেদশর সেল প্রবশষেদণ অগ্রাবেোর বেদত 
হদব। 

3. নারী সাংবাবেেদের এবগদয় োওয়ার সমান সুদোগ বেদত হদব। যোদনা ববষম্য চলদব না।
4. নারীর প্রবত ববষদম্যর যেদোদনা অবভদোগ তেন্ত েদর ব্যবস্া যনওয়ার জন্য সব গণমাে্যম 

সংস্ায় এের্ ববদশষ েবমর্ গঠন েরদত হদব। 
5. যেদশর আইন অনেুায়ী নারী সাংবাবেেদের মাতৃত্বোলীন ছুর্ বেদত হদব। এই ছুর্র 

োরদণ চােবরর যজ্যষ্তা এবং পদোন্নবতর ষেবত েরা োদব না।
6. প্রদত্যে প্রবতষ্াদন অবশ্যই মবহলাদের টয়দলট, ববরোমাগার এবং যব্স্টবফবডং েণটিার থােদত 

হদব। 
7. প্রবতর্ বমবডয়া সংস্ায় বশশুদের জন্য যড যেয়ার যসন্ার থােদত হদব। 
8. প্রবতর্ সংস্াদে অবফদস োওয়া-আসার জন্য বনরাপে পবরবহদনর ব্যবস্া েরদত হদব। 
9. নারীদের বনদয়াগ, তাদের অ্যাসাইনদমন্ যেওয়া, বনউজ ববট বনবটিাচন েরা বা প্রবশষেদণর 

জন্য পাঠাদনার যষেদত্র যোদনা ববষম্য েরা োদব না। 
10. সঠিে প্রবরিয়া অনসুরণ না েদর নারী সাংবাবেেদেরদে ছাঁটাই েরা োদব না।
11. প্রবতর্ বমবডয়া প্রবতষ্াদন যেৌন হয়রাবন বন্ধ েরার জন্য, ২০০৯ সাদলর যম মাদস 

হাইদোদটটি র যেয়া রায় যমদন যেৌন হয়রাবন প্রবতদরাে েবমর্ গঠন েরদত হদব (আদগর 
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োরার্ যেখুন)। 
12. সেল বমবডয়া প্রবতষ্াদনর অবশ্যই এের্ আচরণবববে থােদত হদব োদত সেল পুরুষ 

সহেমমী, উর্টিতন েমটিেতটি া, উচ্চপেস্ েমটিেতটি া এবং বনদয়াগোরীদের নারী সাংবাবেে ও 
েমমীদের সাদথ যেমন আচরণ েরদত হদব তা বলবপবধে থােদব। 

13. সেল প্রবতষ্ানদে বলগে-সংরিান্ত নীবতমালা থােদত হদব। 

BNSK-এর আদরা োবব হদলা, েবে যোদনা বমবডয়া সংস্া উপদরাক্ত আবশ্যেতা পপূরণ না েদর 
তাহদল সরোর তাদে সরোবর ববজ্ঞাপন সহ যোদনা সুববো যেদব না। BNSK তথ্যমন্ত্রীর োদছ 
এই োববগুদলা জমা বেদয়দছ, বেন্তু এই যলখার্ প্রস্তুত েরার সময় পেটিন্ত (যসদটেম্বর ২০২২) 
বতবন যোদনা প্রবতবরিয়া জানানবন।

নারবীদিরদক প্তিবাদি ঐক্যবধে করা

BNSK উদদেশ্য বছল মপূলত সারা বাংলাদেদশ নারী সাংবাবেেদের জন্য গদবষণা এবং সষেমতা-
বনমটিাণ েমটিশালা পবরচালনা েরা। তদব, তহববদলর অভাদবর োরদণ যশষ পেটিন্ত এর্ এের্ 
প্রচারাবভোন সংগঠদন পবরণত হদয়দছ, োরা যোদনা নারী সাংবাবেে সবহংসতা বা ববষদম্যর 
বশোর হওয়া মাত্র, যসর্ বাসায় বা েমটিদষেদত্র যেখাদনই যহাে না যেন, তার প্রবতবাে েদর। 
প্রেৃতপদষে, অসোচরণোরী স্ামী, সহেমমী বা ঊধেটি তনদের ববরুদধে েথা বলার যষেদত্র নারী 
সাংবাবেেদের জন্য এর্ই এেমাত্র সহায়ে শবক্ত হদয় োঁবড়দয়দছ। এর্ নারী সাংবাবেেদেরদে 
ববষম্যমপূলেভাদব চােবর যথদে ছাঁটাই েরা এবং পদোন্নবতর সুদোগ যথদে ববচিত েরার 
ববরুদধেও প্রবতবাে েদর। বলদত যগদল, BNSK-ই এেমাত্র সংগঠন োরা প্রোদশ্য এই 
ববষয়গুদলার ববরুদধে প্রবতবাে েদর।

নারীদেরদে প্রোশ্য প্রবতবাদে এেবত্রত েরার মাে্যদম BNSK নারীর প্রবত সবহংসতা, ববষম্য, 
চােবর যথদে ছাঁটাই এবং অন্যান্য েরদনর অন্যাদয়র ববরুদধে এের্ শবক্তশালী েণ্ঠস্র হদয় 
উদঠদছ। এর্ প্রবতবাদের এের্ পধেবত বহদসদব বনয়বমত মানববন্ধন েদর থাদে, ো বমবডয়ার 
মদনাদোগ আেষটিণ েদর এবং নারী সাংবাবেেরা যেসব সমস্যার মদুখামবুখ হয় যসগুদলার ববষদয় 
সদচতনতা বাড়ায়। এর্ নারী সাংবাবেেদের পষে হদয় বমবডয়া ব্যবস্াপনা েতৃটি পদষের সাদথও 
আদলাচনা েদর। 

েবেও BNSK সভাপবত নাবসমনু আরা হে বমন ুএমন যোদনা ঘটনার েথা মদন েরদত 
পাদরনবন যেখাদন হয়রাবন েরা বা চােবর যথদে ছাঁটাই েরার অপরাদে অবভেুক্ত যোদনা 
অপরােী তাদের প্রবতবাদের োরদণ ববচাদরর সমু্খীন হদয়দছ, তদব বতবন নারীদের পদষে এেদত্র 
বমদল আওয়াজ যতালার অন্তবনটিবহত গুরুদত্বর উপর যজার যেন এবং এই ঘটনাগুদলা োদত 
আড়াদল চদল না োয় তা বনবশ্চত েরার উপর যজার যেন। এছাড়াও, বতবন BNSK প্রবতবাে 
সম্পদেটি  বমবডয়া বরদপাদটটি র প্রবত েবৃষ্ আেষটিণ েদরন, যেখাদন প্রবতভাত হয় যে, সংগঠনর্ 
নারী সাংবাবেেদের প্রবত ববষদম্যর ববষদয় েীঘটি নীরবতা ভাঙদত সাহাে্য েরদছ। 

বিদি মান মদনাদোগ ও সবীমাবধেিাসমূহ

বতটি মাদন, BNSK-এর প্রায় ১,০০০ সেস্য রদয়দছ, োর মদে্য সারা বাংলাদেদশর নারী 
সাংবাবেেরা বববভন্ন ববদট এবং বপ্রন্ ও ইদলেট্রবনে বমবডয়ায় োজ েরদছ। যোদনা যেন্দ্রীয় 
েতৃটি পষে বা সাংবাবেে ইউবনয়দনর অনপুবস্বতদত, BNSK যেদশর নারী সাংবাবেেদের জন্য 
এেমাত্র যেৌথ ের েষােবষর প্্যাটফমটি বহদসদব োজ েরদছ। 

BNSK তার সেস্যদের জন্য বাবষটিে সদম্লদনর আদয়াজন েদর থাদে। এর ঐে্য ও প্রবতবােী 
েণ্ঠস্র নারী সাংবাবেেদের ববষদম্যর ববরুদধে লড়াই েরার শবক্ত যজাগায়। তদব, প্রত্যন্ত 
অচিদল নারী সাংবাবেেরা আদরা বড় চ্যাদলদজের মদুখামবুখ হদচ্ছন তা অনেুাবন েরা সদ্বেও, 
ঢাোর বাইদর প্রবতবাদের আদয়াজন েরা বা সহায়তা যেওয়ার মদতা তহববল বা োঠাদমা 
সংগঠনর্র যনই। 

152. যেস স্টাবড



'[না]রীদেরদে ঐে্যবধে হদত হদব এবং তাদের 
হদয় [আওয়াজ] যতালার প্রদয়াজনীয়তা এখনও রদয় 
যগদছ ো েমটিদষেদত্র এবং [বাসায়] নারীর অবেোর 
সম্পবেটি ত সমস্যাগুদলা তুদল েরদত পাদর। ঘদর ও 
েমটিদষেদত্র নারীর প্রবত সবহংসতার ববরুদধে প্রবতবাদের 
প্রদয়াজনও ফুবরদয় োয়বন। 

এখাদন চ্যাদলজে হদলা নারী সাংবাবেেদের পদষে 
সংগঠদনর সাদথ এবং এর োবয়দত্ব সমৃ্পক্ত থাোর 
জন্য হাদত সময় ও স্ােীনতা খুবই েম। তদব, 
মবহলারা েখন সংেদট পদড়ন তখন তারা সবদচদয় 
বনঃসগে যবাে েদরন। এখাদনই BNSK সবদচদয় 
যববশ সফল হদয়দছ। এর্ হদয় উঠদত পাদর সঙ্কদট 
পড়া নারীদের জন্য আরেয় ও স্বস্তর জায়গা। এর্ 
নারীদের অসমতা ও অববচাদরর ববরুদধে সংহবত 
প্রেশটিদনর জায়গাও বতবর েদরদছ।'

 – নাবসমনু আরা হে বমন,ু সভাপবত, BNSK 

BNSK জাতীয় ও আন্তজটি াবতে এনবজও এবং জাবতসংদঘর সংস্াগুদলার সাদথ অংশীোবরদত্ব োজ 
েদর, যেমন ইউবনদসফ, বাংলাদেশ উইদমন যহলথ যোয়াবলশন, বাংলাদেশ পবরবার পবরেল্পনা 
সবমবত, বপ্রপ ট্রাস্ট, যেয়ার বাংলাদেশ, যব্বেং ে্য সাইদলন্স, বাংলাদেশ নারী প্রগবত সংঘ, 
এবং ঢাো বববেববে্যালদয়র নারী ও বলগে অে্যয়ন ববভাগ। BNSK মাদঝ মাদঝ োনাবডয়ান 
আন্তজটি াবতে উন্নয়ন সংস্া যথদে আবথটিে সহায়তা যপদয় এদসদছ। 
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3. উপসংহার

এই প্রবতদবেদন নারী সাংবাবেেদের বনরাপতিা সংরিান্ত উদদ্গ যমাোদবলার জন্য পেদষেপ 
যনওয়ার উপায়গুদলা বচবনিত েরা হদয়দছ।

ফলাফলগুদলাদত বাংলাদেদশর যষেদত্র েী েী েরণীয় তা তুদল েরা হদয়দছ োদত আদরা যববশ 
নারীদে বমবডয়াদত ে্যাবরয়ার গড়দত উৎসাবহত েরদত ইবতবাচে পেদষেপ যনওয়া োয়। 
বমবডয়ার োদজ নারীদের ব্যাপে অংশগ্রহণ বনবশ্চত েরা এবং ববষয়বস্তু বতবর েরা স্য়ং 
এের্ ইবতবাচে লষে্য। এর্ বববচত্র্যময় এবং বস্তুবনষ্ প্রবতদবেন প্রচাদরর যষেদত্রও গুরুত্বপপূণটি, 
উোহরণস্রূপ সমাদজ নারীদের প্রেৃত অবস্ার সংবাদে প্রবতবনবেত্ব উন্নত েরার মাে্যদম।

অগ্রগবত পবরমাপ েরার জন্য, নারী সাংবাবেেদের সংখ্যা এবং তাদের সংগ্রাম ও তাদের 
বনরাপতিায় হুমবে সহ তারা যে চ্যাদলজেগুদলার মদুখামবুখ হয়, তা সঠিেভাদব নবথভুক্ত েরাও 
আবশ্যে। 

তদব, বতটি মান পবরবস্বত প্রমাণ্যেরদণর বাইদর, বচবনিত যোদনা ষেবত এবং উদদ্গ েপূর েরদত 
এবং নারী সাংবাবেেদের জন্য এমন এের্ ভয়মকু্ত পবরদবশ বতবর েরদত সুবনবেটিষ্ পেদষেপ 
বনদত হদব যেখাদন তারা বনরাপদে োজ েরদত পাদর এবং যেদোদনা েরদণর সবহংসতার 
ববরুদধে আত্মবববোদসর সাদথ আওয়াজ তুলদত পাদর। সেল রাষ্টীয় এবং অ-রাষ্টীয় েমটিেতটি াদের 
এের্ আেশটি যপশাোরী পবরদবদশর প্রদয়াজনীয়তা এবং সাংবাবেেদের বনরাপতিার জন্য উপেুক্ত 
পবরদবশ বতবর েরার জন্য প্রদয়াজনীয় সুরষো ব্যবস্াগুদলা বঝুদত হদব এবং এই শতটি গুদলা 
বাস্তবায়দনর জন্য পেদষেপ বনদত হদব।

সেল নারী সাংবাবেেদের জন্য এের্ বনরাপে েমটিস্ল বতবর েরদত তাদের বনরাপতিা সংরিান্ত 
উদদ্গ সমাোদন যনতৃত্বস্ানীয় ব্যবক্তবগটি ও ব্যবস্াপনা েতৃটি পদষের সবরিয় অংশগ্রহণ অপবরহােটি। 
নারীদেরদে শুেু েতৃটি দত্বর পদে বনেুক্ত েরাই যশষ েথা নয় বরং তাদেরদে বলগে-বভবতিে 
গৎবাঁো োজেদমটি সীমাবধে না যরদখ বরং োবপত জীবদনর বাস্তব অবভজ্ঞতার মাে্যদম েঠিন 
জবাববেবহতার আওতায় আস্াদোগ্য স্তদরর ষেমতা প্রোন েরা জরুবর।
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উদলেখ্য

1 আর্টি দেল ১৯ 'নারী' এবং 'পুরুষ' শব্দ দ্ারা যসইসব ব্যবক্তদেরদে যবাঝায় োরা বনদজদেরদে অনরুূপ 
বহসাদব জাদন।

2 জাবতসংদঘর মানবাবেোর েবমর্র সাোরণ মন্তব্য ৩৪ অনসুাদর, আর্টি দেল ১৯ সাংবাবেে এবং 
সংবােেমমীদের জন্য এের্ োেটিের সংজ্ঞা ব্যবহার েদর: 'সাংবাবেেতা হদলা এমন এের্ োজ ো 
যপশাোর পপূণটিোলীন বরদপাটটি ার এবং ববদলেষে, যসইসাদথ ব্লগার এবং অন্যান্যরা োরা মদু্রণ, ইন্ারদনদট 
বা অন্য যোথাও স্-প্রোশনার েরনগুদলাদত বনেুক্ত রদয়দছন তারা সহ েমমী-সংগঠেদের দ্ারা যশয়ার 
েরা হয়'।

3 আর্টি দেল ১৯-এর য্াবাল এক্দপ্রশন বরদপাটটি  যমবট্রে (GxR যমবট্রে) সারা ববদবে মত প্রোদশর 
স্ােীনতাদে অনসুরণ েদর থাদে। আমাদের ২০২২ সাদলর প্রবতদবেদন, ১৬১র্ যেদশর জন্য ১-১০০ 
যস্দল মত প্রোদশর সামবগ্রে যস্ার বতবর েরদত ২৫র্ সপূচে ব্যবহার েরা হদয়দছ, যেখাদন প্রবতর্ 
যেশদে বনবেটিষ্ অবভব্যবক্তর ববভাদগ স্ান যেয়া হদয়দছ।
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