
নারী ননর্াতন

এটা নিভাবে েন্ধ িরা রায়?

এটি নি ধরবের হবয় থাবি?ননগহৃীতা িারা?

এটি নিভাবে সম্পন্ন িরা হবয় থাবি? ননর্ানততারা নিভাবে প্রভানেত হন?

নেবছেবের পর নি ঘবট? সন্ানবের নেষবয় নি হবে?
এটিবি নিভাবে ে্াখ্া িরা রাবে?

কিন স্তীরা সহনশীলা হন?

নারী ননর্াতন:  এটি নি ধরবের হবয় থাবি?

নারী ননর্াতন রথেচ্ছভাথে অপনরনিতথের মথ্যে সংঘটিত হয় না। এটি সেসময় েত্মান ো 
অতীথতর ঘননষ্ঠ, আথেগপ্রেণ সম্পথ্্র অঙ্গ নহসাথে ঘটথত পাথর। এটি ন্ছু আথেগপূণ ্্ার্্লাপ 
দ্ারা গঠিত হয় না। নারী ননর্াতন এ্ নেস্তৃত আিরণথ্ উথলেখ ্থর রার অর্্ভুক্ত হল 
অপমান, হুমন্ এেং হয়রানন, ভাসা ভাসা এেং গুরুতর আঘাত, যরৌন উতপীড়ন, ্র্ণ এেং 
যরৌন অতযোিার। 

নারী ননর্াতন আেন্যে্ভাথে অভদ্র আিরথণর তীব্রতার সাথে সম্পন্্ত নয় রা যমৌনখ্ 
গালাগানল নেথয় শুরু হথয়, মনস্ানবি্ ননর্াতথনর নেথ্ রায় এেং ্ারীনর্ ননর্াতথন নগথয় সমাপ্ত 
হয়। আমরা প্রায়্ই য্েলমাত্র এই য্রপ্র্াথরর ননর্াতনথ্ নারী ননর্াতন নহসাথে নিননিত ্নর। 
তথে, এর্ম মনহলাও আথছন রারা তাথের স্ামীথের দ্ারা অতীথত ্খথনা ্ারীনর্ ননর্াতন 
সহযে ্রা েযেতীত ননহত হথয়থছন। য্ানপ্র্াথরর ননর্াতন সমে্নথরাগযে নয়; নারী ননর্াতন 
সেসমথয়ই মনহলাথের মনস্ানবি্, মাননস্ এেং ্ারীনর্ স্াস্যে ধ্ংস ্থর

নারী ননর্াতন:  ননগহৃীতা িারা?

যরমন য্াথনা নিরািনরত ননপীড়ন্ারী হয় না, যতমনন য্াথনা নিরািনরত নারী ননর্ানততাও হয় 
না। সংস্তৃ নত, জানতগত উতস, সামানজ্ মর্াো, েয়স অেো আয় নননে্থ্থর পুরুথররা তাথের 
স্তী, প্রাক্তন-স্তী অেো োন্ধেীর উপথর আন্পতযে নেস্ার ো ননয়ন্ত্রথণর জনযে ননপীড়থনর পন্া গ্রহণ 
্থর। তত্ত্বগতভাথে, রারা নহংস্রতার পে যনয় এেং রারা তা এড়াথত িায় তাথের মথ্যে য্ান 
নেথ্র পাে্্যে যেখা রায় না। এই পারস্পনর্ ক্ষমতার সম্প্্ সারা নেথবেই নেেযেমান, সে্ত্র 
যরখাথন পুরুথররা তাথের স্তীথের উপর আন্পতযে েজায় রাখথত িায়, সে্ত্র যরখাথন সমাজ এটি 
টি িঁন্থয় রাখথত যেয়। যরমন প্রায়্ই নেবোস ্রা হয়, এটি যর য্েল অনগ্রসর পশ্ােপট যেথ্ 
আসা স্তন্ত্র েযেনক্ত ো ন্ছু নননে্ষ্ট যরেণীর মনহলাথতই সীনমত োথ্ তা নয়। পানরোনর্ আয় 
নননে্থ্থর এগুনল ঘথট োথ্। এগুনল আথেৌ মেযেপান, মাে্দ্রেযে, ্মমীয় ো সাংস্তৃ নত্ প্রো, েয়স, 
ইতযোনের সাথে সম্পন্্ত নয়। 

এর ফথল, য্ান মনহলাই নারী ননর্ানততা হোর জনযে পূে্নননে্ষ্টা হন না। উতপীনড়তা হওয়া 
তাথের ননয়ন্ত্রথণর োইথর ো্া পনরনস্নতর সাথে সম্পন্্ত। এর অে্ হল যর উতপীনড়তা তার 
নেরুথধে হওয়া সনহংসতার জনযে োয়ী োথ্ন না। য্ান মনহলা ো োনল্া নারী ননর্াতন যেথ্ 
ননরাপে নন।

 

এ্টি পর্াথলািনা...
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য�াথমনটি্ অযোেজু ইন্ারথভন্ন প্রথজক্ট (২০২, ইটি সুনপনরয়র স্টীট, োলাে এমএন ৫৫৮০২) দ্ারা প্রস্তুত হথয়থছ। 

নারী ননর্াতন:  এটি নিভাবে সম্পন্ন িরা হবয় থাবি?

নারী ননর্াতন এমন য্ান নেরয় নয় যরখাথন েইুজন েযেনক্তর এ্জন প্রেথম আক্রমণ ্থর 
এেং পথর ননথজ আক্রমথণর স্ী্ার হয়। এটি এ্টি যজারপূে্্ ননয়ন্ত্রণ ্রার পধেনত 
যরখাথন ননর্াতন্ারীরা নারীর স্া্ীনতা, মর্াো এেং সমতার উপর সরাসনর আঘাত ্রার 
মা্যেথম নারীথের নেনচ্ছন্ন ্থর যরথখ অপমান ্থর, সুথরাগ যনয় এেং আন্পতযে নেস্ার ্থর। 
ননর্াতন্ারী েযেনক্ত নারী এেং ন্শুথের প্রনতনেথনর ্ার্ােলী পর্থেক্ষণ ্থর এেং ননয়ন্ত্রণ ্থর 
এেং এই ননয়ন্ত্রণ তার অনপুনস্নতথতও েজায় োথ্, রার মা্যেথম ননর্ানতত েযেনক্তথের জীেথন 
এ্টি স্ায়ী ভীনত্র অেস্ার সতৃনষ্ট হয়। আর এভাথেই ননর্াতন্ারী ননর্ানতত েযেনক্তর উপর 
তার প্রভাে েজায় রাথখ, ন্ন্তু এটি নননশ্ত রাথখ রাথত যসই ননর্ানতত নারী তাথ্ যছথড় না 
রায়। আমরা এথ্ নারী ননর্াতবনর েষু্ট চক্র নাথম অনভনহত ্থর োন্। (পথরর পতৃষ্ঠায় ছনেটি 
যেখুন)।

নারী ননর্াতন:  ননর্ানততারা নিভাবে প্রভানেত হন?

অভদ্র আিরণ িলার সাথে সাথে এই মনহলা ননর্াতনথ্ স্াভানে্ এমনন্ রুনক্তরুক্ত েথলও 
যেখথত শুরু ্থরন। তার সহন্ীলতার সীমা এমন স্াথন যপৌিঁছায় যর নতনন আর য্ানভাথে 
দেননদিন ননয়ন্ত্রথণর েনহঃপ্র্া্ লক্ষযে ্রথত পাথরন না। মনহলার উপথর এই ননর্াতথনর প্রভাে 
আক্ষনর্ অথে্ তার গনত্ীল এেং গুরুবিপূণ ্মাননস্ ্নক্ত ননঃথ্নরত ্থর যেয়। য্ন? ্ারণ 
নতনন ক্রমাগত এ্ মাননস্ িাথপর পনরথে্ সহযে ্রার পনরনস্নতথত ননথজথ্ মাননথয় ননথয়থছন; 
্ারণ নতনন পনরনস্নতথত তার আথেগ এেং তার ননজস্ উপলনধিথ্ নজজ্াসা ্রথছন; ্ারণ 
নতনন আোর ননর্ানততা হওয়া এড়াোর জনযে সম্ােযে সমস্ ন্ছু ্রথছন; ্ারণ নতনন তার 
মথনাভাে ও আিরণথ্ নযোয়সংগত ্রথত ো্যে হন। এই িক্র তাথ্ সম্পথ্্র যেড়াজাথল েদিী 
্থর রাখার ্াজ ্থর োথ্ এেং যসই ্ারথণ নতনন এটি পনরতযোগ ্রথত অসুনে্া যো্ 
্থরন। এই িক্র হল ্ার্্র ্ারণ ননপীনড়তা নেবোস ্রথত শুরু ্থরন যর তার ত্রুটির 
্ারথণই ননর্াতন তার প্রাপযে।

যরই সে মনহলারা ননর্ানততা হন, তাথের মাননস্ এেং ্ারীনর্ স্াথস্যের উপর নারী ননর্াতথনর 
নেধ্ংসী প্রভাে পথড়। ্ারীনর্ভাথে, তারা নেনভন্ন ্রথণর েযেো, অযোলানজ্, ননদ্রাহীনতা, হজথমর 
সমসযো, ইতযোনেথত যভাথগন। ্খথনা ্খথনা তাথের স্ায়ী ক্ষত ো নে্লাঙ্গতা যেথ্ রায়। 
মাননস্ভাথে, এই পনরণনতথত উচ্চ মাত্রায় মনস্ানবি্ হতা্া, ঘুথমর নে্তৃঙ্খলা, মাননস্ অেসাথের 
যরাগলক্ষণ, েঃুনশ্র্াজননত অসুস্তা এেং এমনন্ আত্মহতযোর নির্া অেো আঘাত-পরেতমী 
মাননস্ িাথপর ফথল ওরু্পত্র েযেেহাথরর প্রথয়াজন (মাননস্ অেসােনেথরা্ী, েঃুনশ্র্ানেথরা্ী 
ওরু্ানে, অযোনালথজনস্) হথয় পথড়।

যমৌনখ্, মনস্ানবি্, ্ারীনর্, যরৌন এেং আনে্্ উতপীড়ন সহ অথন্ প্র্াথরর নারী 
ননর্াতন আথছ, যরগুনল ক্ষমতা এেং ননয়ন্ত্রণ িথক্র (হুইল অফ্ পাওয়ার অ্াণ্ড িবট্াল) 
নে্থে েনণত্ হথয়থছ। 

এই মথ�ল ন্ছু মনহলাথ্ নহংস্র স্ামীর আিরণ নিননিত ্রথত সাহারযে ্থর।
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মনহলাথের উপথর নারী ননর্াতথনর এই ্রাল ন্ন্তু োস্নে্ প্রভাথের মা্যেথম মনহলারা যর 
অপনরথময় ্নক্ত এেং স্াভানে্ ো্া প্রে্্ন ্থর োথ্ন যসটিথ্ স্ী ত্ৃ ত যেওয়া গুরুবিপূণ।্ 
তারা খুেই েতৃঢ় প্র ত্ৃ নতর, ননর্াতন সহযে ্থরও জীনেত মনহলা হন রারা আ্া এেং তাথের 
জীেনরাপথনর উপর ননথজথের ননয়ন্ত্রণ পুনরায় অজ্থনর সামে্যে খুিঁথজ পাওয়ার জনযে ননথজথেরই 
গভীথর যপৌিঁছান। যসসে মনহলাথের সর্ান আথছ, যসইসে সর্ানথের এ্ ্ানর্পূণ ্ও সমন্বয়পূণ ্
জীেন্ারণ প্রোথনর ইচ্ছা এই অনথুপ্ররণার আথর্ অনতনরক্ত উতস হথয় োথ্।

নারী ননর্াতন:  নেবছেবের পর নি ঘবট?

মনহলাথের ্াথছ নেথচ্ছে এ্টি নেপদজন্ সময় ্ারণ, েভ্ুাগযেক্রথম, ঐ েম্পনত এ্থত্র আর না 
ো্থলও ননর্াতন অপনরহার্ভাথে যেথম রায় না। ন্ছু মনহলাথের যক্ষথত্র, এটি িলথত োথ্ এেং, 
অথন্ পনরনস্নতথত, আথরা খারাথপর নেথ্ রায়। ননপীড়ন্ারী সহথজই গ্রহণ ্রথত পাথরন না 
যর স্তী তাথ্ পনরতযোগ ্থরথছন। নতনন তার উপথর অন্্ার ্াথয়ম ্রা এেং ননয়ন্ত্রথণ রাখার 
জনযে যরথ্ান ন্ছু ্রথত প্রস্তুত োথ্ন। অপমান, হুমন্ এেং ্খথনা ্খথনা নজরোনর ্রা 
দেননদিন োস্থে পনরণত হয়।

নারী ননর্াতন:  সন্ানবের নেষবয় নি হবে?

সর্ানরা তাথের মাথয়র উতপীড়ন্ারীর সংস্পথ্্ আথসন, অেো সর্ানরা রারা ননথজরাই খারাপ 
আিরণ, ননর্াতন অেো মনস্ানবি্ এেং যমৌনখ্ আক্রমথণর ন্্ার হথয়থছ, তারা সেসমথয়ই 
ননর্াতথন ননর্ানতত হথয় োথ্ রা তাথের পনরোথর নেsেযেমান; তাথের এগুনলর পনরণনতর সাথে 
জীেন্ারণ ্রথত হয়। এই সর্ানথের, তাথের মাথয়র মতই, হতা্া, ভীনত, লজ্া, যক্রা্, 
অসহায়তার মথুখামনুখ হথত হয় এেং তারা পনরেত্থনর আ্ায় োথ্। তাথের প্রায়্ই োনড়থত 
নারী ননর্াতথনর অনভজ্তা লনু্থয় রাখথত হয়। এেং তাথের মাথয়র মতই তাথেরও, তাথের 
উপথর ঐ িথক্রর প্রভাথের যমা্ানেলা ্রথত হয়। 

ননর্াতথনর অনভজ্তার সময়্াল, তাথের েয়স, তাথের নলঙ্গ, এেং ননর্াতন্ারীর সাথে তাথের 
সম্প্্ অনরুায়ী সর্াথনর উপথর প্রভাে নভন্ন নভন্ন হথত পাথর। অনযোনযে সে সর্ানথের মতনই 
রারা নারী ননর্াতথনর ন্্ার হথয়থছন, তাথের প্রনতকূল অেস্া যেথ্ নফথর আসার সামে্যে 
আথছ। রনে তারা পর্াপ্ত সহায়তা পায় এেং পনরসম্পে এেং পরেতমী সহায়তা অন্গত ্রথত 
পাথর রা তাথের েঝুথত সাহারযে ্রথে তারা ন্ অনভজ্তা লাভ ্থরথছ, এর পনরণনত এেং 
মাননথয় যনোর য্ৌ্লসমহূ রা তারা পনরনস্নতর যমা্ানেলা ্রথত নে্ন্ত ্থরথছ, তারা 
তাথের জীেনথ্ ইনতোি্ভাথে পুনরায় ননমা্থণ সমে্ হথে। রনে মা-সর্াথনর সম্প্্ েজায় রাখা 
রায় এেং ্নক্ত্ালী হয়, তারা ননথজথের এ্ মাননস্ ননরাপত্ার পনরথেথ্ ...যেখথে রা তাথের 
ভনেরযেথতর সম্প্্ স্াপনায় ্লযোণ্ার্ নহসাথে প্রমানণত হথে।

পানরোনর্ সনহংসতার িক্রপানরোনর্ সনহংসতার িক্র

নিটিাট িবর কনওয়া: নতনন রা ্রথত পাথরন যস 
সেন্ছু ্থরন রাথত তাথ্ ক্ষমা ্রা হয়, সাহারযে িান, 
নিন্তসার ্ো েথলন, আত্মহতযো, ইতযোনে।

আশা: নতনন পনরেত্থনর জনযে ননর্াতন্ারীর প্রথিষ্টা যেখথত 
পান, নতনন তাথ্ এ্টি সুথরাগ যেন, নতনন তাথ্ সাহারযে 
্থরন, নতনন যসই েযেনক্তথ্ যেখথত পান রার ভালোসায় 
নতনন পথড়নছথলন, নতনন তার মথনাভাে পনরেত্ন ্থরন। 

িাননসি চাপ: নতনন অনতনরক্ত যক্রা্, ভীরণ ননস্ধিতা, 
ভীনতপূণ ্আিরণ, হুমন্সুলভ ভনঙ্গমা প্রে্্ন ্থরন।

েঃুনচিন্া: নতনন মথন ্রথত শুরু ্থরন যর নেরয়গুনল 
সম্েত আথরা খারাথপর নেথ্ রাথচ্ছ, নতনন েঃুনশ্র্াগ্রস্া হন, 
নতনন মাননস্ িাপ হ্াস ্রার জনযে অথন্ প্রথিষ্টা ্থরন, 
নতনন ভীত হন, নতনন ননশ্ল হথয় রান, নতনন মথন ্থরন 
যর নতনন ন�থমর যখালার উপথর হািঁটথছন। 
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ননর্াতন: নতনন যমৌনখ্. মনস্ানবি্, ্ারীনর্, যরৌনতাপূণ ্
এেং আনে্্ভাথে তাথ্ ননর্াতন ্থরন।

কক্রাধ এেং লজ্া: নতনন অপমাননত হথয়থছন. েঃুখ যো্ 
্রথছন, এ্ ্রথণর অনেিাথরর ্ারণা অনভুে ্থরন। 

রথারথ্তা: ননর্াতন্ারী অজহুাত যখািঁথজন, েযোখযো ্থরন 
যর তার ননয়ন্ত্রথণর োইথর ো্ার ্ারথণ তার এই প্রনতনক্রয়া 
হথয়থছ। যে্ীরভাগ সমথয়, নতনন তার উপথর ননর্াতন ্রার 
যোর িানপথয় যেন। 

োয়োনয়ত্ব: নতনন ননর্াতথ্র যোরখণ্ডন নেবোস ্থরন এেং 
যোথঝন, নতনন আ্া ্থরন যর নতনন তাথ্ েেলাথত পারথেন, 
নতনন তার জনযে োসস্াথনর েযেেস্া ্থরন, নতনন তার 
্ারণাগুনলথ্ প্রশ্ন ্থরন (এটি ন্ সনতযেই ননর্াতন?), নতনন 
ননথজথ্ োয়ী েথল মথন ্থরন এেং তার যক্রা্ নমইথয় রায়। 



এই পুনস্্াটি যরসে অনভোসী মনহলারা নারী ননর্াতথনর 
্ারথণ ননর্ানততা হথয়থছন তাথের ননরাপে োনড়থত সহায়তা 
এেং আরেয় প্রোন ্থর স্াগত জানাোর জনযে আোনপ্রোথনর 
উপ্রণ দতরী ্রথত এই প্র্থপের অং্ নহসাথে প্রস্তুত ্রা 

হথয়থছ। | ২০১৯ 

নারী ননর্াতন:  এটনিব িনভােব ে্রাখ্রা িরা রােব? 

নারী ননর্াতন য্ান প্রানর্্ ঘটনা নয়, রা আমরা যরই সামানজ্ পটভূনমথত েসোস 
্নর তা যেথ্ নেনচ্ছন্ন। এটি, আেন্যে্ভাথে, মনহলাথের প্রনত ননর্াতথনর অথন্ 
অনভমথুখর মথ্যে য্েলই এ্টি রা এই ক্যেইথেথ্ এেং সারা নেথবের সে্ত্র পাওয়া রায়। 
প্র ত্ৃ তপথক্ষ, যমৌনখ্, মনস্ানবি্, ্ারীনর্, যরৌনমলূ্ অেো অে্নননত্ভাথে তার 
সনঙ্গনীর প্রনত ননর্াতন্ারী হওয়ার মা্যেথম এ্জন স্ামী তার ক্ষমতা জানহর ্থরন। 
নতনন ননথজথ্ এই ক্ষমতার অন্্ারী েথল মথন ্থরন ্ারণ, সমাথজর যে্ীরভাগ 
পনরমণ্ডথল, পুরুথররা অথপক্ষা ত্ৃ ত ভাল আিরণ পান। নতনন যর য্ান মথূলযে এই ক্ষমতা 
রক্ষা ্রথত িান এেং এটিথ্ রুনক্তসঙ্গত ভাথেন রাথত তার আ্পাথ্র েযেনক্তরা এটি 
যমথন যনন। 

ন্ন্তু রখন মনহলারা তাথের সম্পথ্্র এই পনরেত্ন আনথত িান, আথরা যে্ী আত্ম-
ক্ষমতাোন হন, য্াথনা িাক্রী পান, তার িানহোর স্ী ত্ৃ নত পান, আথরা যে্ী স্া্ীনতা 
পান অেো রার সাথে নতনন যেখা ্রথত িান তার সাথে যেখা ্রথত পাথরন, 
ননর্াতথনর নেথ্ারণ হয়। এেং মনহলা রত যে্ী স্া্ীনতা িাইথেন, তত যে্ী তার 
স্ামী নতুন নতুন য্ৌ্ল অেলম্বন ্রথেন রাথত ননয়ন্ত্রণ েজায় োথ্। মনহলাথ্ মুক্ত, 
স্তন্ত্র েযেনক্ত - তার সাথে সমান নহসাথে স্ী ত্ৃ নত নেথত প্রতযোখযোন ্রা – এগুনল সে 
নেথচ্ছে-পরেতমী সনহংসতার মখুযে ্ারণ হথয় োথ্। মনহলার তার স্ামীথ্ পনরতযোগ ্রা 
যমথন যনওয়ার এই অক্ষমতা, তাথ্ ছাড়া জীেনরাপন ্রা, য্ান য্ান নহংস্র পুরুরথ্ 
অতযের্ মারাত্ম্ স্থর যেথল যেয়, এমনন্ নরহতযো পর্র্ও ঘটথত পাথর।

ন্ন্তু এই পুরুর মাননস্ অসুস্তা সম্পন্ন েযেনক্ত নন অেো য্ান োনে নন। নতনন তার 
স্তীথ্ ননয়ন্ত্রণ ্থরন ্ারণ তার যসটি ্রার জনযে তার নেথ্র অন্্ার এেং উপায় 
আথছ – এর অে্ হল যর নতনন এর পনরণনত না ভুথগই যসটির যিষ্টা ্থরথছন।

নারী ননর্াতন:  কিন স্তীরা সহনশীলা হন?

খুে অপে েয়স যেথ্, মনহলারা ননথজথের প্রনত অেো ননথজথের িানহোর তুলনায় অনযেথের 
প্রনত মথনাথরাগ যেোর নেরথয় সামানজ্ভাথে েযেস্ োথ্ন। তারা অনযেথের খু্ী ্রার 
জনযেই নেথ্রভাথে প্রস্তুত োথ্ন, অনযেথের সমসযো এেং ননথজথের যিহারার নেরথয় 
েঃুনশ্র্াগ্রস্ োথ্ন। তাথের োরংোর িমত্ার ও সুদিরী হওয়া এেং তাথের ্রীথরর 
প্রনত রত্ন যনওয়ার গুরুথবির নেরথয় স্মরণ ্রাথনা হয় রাথত তাথের অপেেয়সী, যরাগা এেং 
ননখুিঁত লাথগ। য্ন? পুরুরথের খু্ী ্রার জনযে। মনহলা যসৌদিথর্র উপর এই ্রথণর 
আথলািনার এ্ অননচ্ছা ত্ৃ ত পনরণনত হল এথত প্রথতযেথ্ মনহলাথের ্রীথরর নেরথয় মর্েযে 

্থর, মনহলাথের ্রীথরর সমাথলািনা ্থর যরন তারা য্ান সামগ্রী ো সে্জনীন সম্পনত্। এর 
ফথল, মনহলারা তাথের ননথজথের ্রীথরর উপরই ননয়ন্ত্রণ হানরথয় যফথল। যর য্ান মথূলযে খু্ী 
্রথত যিথয় তারা তাথের ভালোসার সম্পথ্্ অগ্রহণথরাগযে আিরণ যমথন যনন। 

ন্ন্তু মনহলাথের সামানজ্তা ন্ভাথে নারী ননর্াতথন অেোন রাথখ? এটি সতযে যর এই 
সামানজ্তার ্ারথণ মনহলারা তাথের ননথজথের প্রনত মথনাথরাগ যেওয়া হানরথয় যফলথত োথ্ন, 
তাথের ননজস্ ্যোন্ারণা, তাথের ননথজথের আত্মরক্ষা ্রার সামে্যে, তাথের ননথজথের মথূলযের 
নেরথয় ক্রমাগত প্রশ্ন ্রথত োথ্ন।এই পনরথপ্রনক্ষথত, ননর্াতনথ্ ্থর যনওয়া হয় অপনরহার্ 
এেং রুনক্তসঙ্গত। রখন পুরুর, সে্জনীন সংস্াগুনল এেং মনহলারা ননথজরাই ননর্াতনথ্ অ্ার্্র 
্থর রার ন্্ার তারা হথয়থছন, যসগুনল এ্টি েযেেস্াথ্ ্থর রাথখ রাথত পুরুথররা নননশ্ত হন 
যর তাথের সমস্ অন্্ার আথছ – এমনন্ হতযো ্রারও – এেং যরখাথন মনহলারা পুরুরথের 
ননর্াতথনর জনযে োয় যমথন যনন

নারী ননর্াতন:  এটা নিভাবে েন্ধ িরা রায়? 

ন্ভাথে এই নারী ননর্াতথনর েষু্ট িক্রথ্ ভাঙ্গা যরথত পাথর? য্উ য্উ েথলন, “ননগতৃহীতা 
মনহলার তার লাঞ্ছনা্ারীথ্ পনরতযোগ ্রার প্রথয়াজন আথছ!” ন্ন্তু য্ান অজ্াত পথে পা 
োড়াথনা সহজ ্াজ নয়। এেং এটি এ্া্ী ্রা খুেই ্ঠিন, এই ্ারথণ সংস্াথন সমে্ হওয়া 
গুরুবিপূণ।্

য্ান মনহলা রনে নারী ননর্াতন িথক্রর ফািঁথে পথড়ন তার এ্ গভীর অসহায়তার অনভূুনত 
যো্ হয়। োস্েতার উপলনধিথত এই ্রথণর পনরনস্নতর প্রভাথের যমা্ানেলায় এেং তার আত্ম-
মর্াো ও আত্মনেবোস পুনরুধোর ্রার জনযে তার এ্ গুরুবিপূণ ্সহায়্ হাথতর প্রথয়াজন হয়। 
তার এর্ম ্াথরা প্রথয়াজন হথে নরনন তার ্ো শুনথেন এেং তাথ্ নেবোস ্রথেন। সমা্ান 
অথন্বরথণ তাথ্ তার ননরাপত্াথ্ অগ্রান্্ার নেথত হথে। তার আ্পাথ্র েযেনক্ত, তার প্রনতথে্ী, 
পনরোর এেং েনু্ধোন্ধেীথের সাহারযে – এসেই তার সুরক্ষার জনযে প্রথয়াজনীয় সহায়তা প্রোথন 
মলূযেোন হথে। এই প্রােনম্ যনটওয়া্্ হল সম্প্রোয় এেং সংস্াগত সংস্াথনর পনরসথরর এ্টি 
অং্ রা মনহলাথের এই নারী ননর্াতথনর ফািঁে যভথঙ্গ যফলথত সাহারযে ্রথত পাথর। রখন তারা 
তাথের জীেনরাপথনর উপথর ননয়ন্ত্রণ অজ্ন ্রথত োথ্, ননরাপে োনড় এই ননরাপত্া নননশ্ত 
্রথত এ্টি মখুযে ভূনম্া পালন ্থর রা তাথের এেং তাথের সর্ানথের এেং তাথের সহায়তা 
্রার জনযে প্রথয়াজনীয়। যমাটামটুি, সমাজ. এেং প্রােনম্ভাথে, সর্ার এেং আইনন ্ততৃ্ পক্ষথ্ 
অে্যেই নারী ননর্াতন এড়াথনা, নিননিত ্রা এেং োমাথনার জনযে ্াজ ্রথত হথে।

The Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale এর 
নলনখত অনমুনতপত্র েযেতীত এই �ক্থমথন্র সমূ্পণ ্ন্ংো আংন্্ পুনরুৎপােন এেং ন্ল 

দতনর ্রা সমূ্পণর্ূথপ নননরধে।
www.maisons-femmes.qc.ca


