কভিড ১৯ মহামারীর সময় দভিন এভিয়ার
ৃ ভিভিক নারী শ্রভমকদদর প্রভি সভহিংসিা সম্পদকে
গহ
ধারনা

মূল্ নীভিমাল্া
১. আসুন এদক অপদরর সম্পদকে শুভন।
২. আসুন কাদরা সম্পদকে ধারনা, মূল্যায়ন, সদেহ বা ভনো না কভর।
৩. আসুন পার্কযসমূ
ে
হ িু দল্ ধভর।
৪. ভবষয়টি গগাপনীয় রাখুন।
৫. অনুমভি গনওয়া খুবই গুরুত্বপূন।ে

কভিড ১৯ মহামারী সম্পদকে জাভন
১. এটি একটি িাইরাসজভনি গরাগ যা একজন
গর্দক অনযজদন ছড়াদি পাদর।
২. গযদহিু এিা সারা ভবদে ছভড়দয় পদড়দছ িাই
এিা ‘মহামারী’।
৩. এখনও পযন্ত
ে গকান প্রভিদিধক তিভর হয়ভন যা
এই গরাগ প্রভিদরাধ করদি পাদর।
৪. ভনদজদক রিা করার সবদেদয় িাল্ উপায় হদে
িাইরাস ছড়াদি পাদর এমন গল্াদকর সঙ্গ
এভড়দয় েল্া।

(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

কভিড ১৯ মহামারী সম্পদকে জাভন
ভকিাদব মানুদষর জীবন এবিং তদনন্দেন কাদজর
উপর মহামারী প্রিাব গেল্দছ?

১. গদিবযাপী ল্কডাউন
২. স্বাস্থ্য খাদির সিংকি
৩. কমস্থ্ান,
ে
কল্কারখানা, অভেস, বযবসা প্রভিষ্ঠান,
মাদকেি ইিযাভদ বন্ধ হওয়া।
৪. োকুরী, কমসিংস্থ্ান
ে
ও জীভবকা ভনবাদহর
ে
উপায়
ভবনষ্ট
৫. গৃহভিভিক শ্রভমকদদর গিদে এই মহামারীর
প্রিাব
িয়াবহ রুপ ধারন কদরদছ।
(Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf)

গৃহভিভিক শ্রভিকদের উপর িহািারী এবং লকডাউদের প্রিাব
গৃহভিভিক শ্রভিকদের কি মএবং জীভবকার উপর
প্রিাব
১. কমসিংস্থ্ান
ে
হারাদনা এবিং আয় না র্াকা
২. পূদবরে পাওনা না পাওয়া
৩. কম মজুরী
৪. গদনা বৃন্দি
৫. োন এবিং আভর্ক
ে সহায়িার অিাব
৬. কাজ এবিং িভবষযদির অভনশ্চয়িা

গৃহভিভিক শ্রভিকদের স্বাস্থ্য এবং সিৃদ্ধির উপর
প্রিাব
১.িাইরাস ছড়াদি পাদর এমন গল্াদকর সিংখযা বৃন্দি
২. খাদয এবিং পুটষ্টর অিাব
৩. নারী স্বাদস্থ্যর প্রদয়াজনীয়িা অগ্রাভধকার না
পাওয়া
৪. উন্নি স্বাস্থ্যদসবা এবিং িদর্যর অিাব
৫. মানভসক োপ, উৎকন্ঠা এবিং ভবষন্নিার সবচ্চ
ে
পযাদয়
ে
গপৌছাদনা

গৃহভিভিক শ্রভিকদের উপর িহািারী এবং লকডাউদের
প্রিাব
গৃহভিভিক শ্রভিকদের অেযােয
প্রিাব
১. কাদজর োপ বৃন্দি- গৃহস্থ্াভল্,
ভিশুর
যত্ন, গসবামূল্ক ও ভনদজর কাজ
২. ভবভধভনদষধ এবিং ভনয়ন্ত্রন বৃন্দি
৩. ঘদর একাদন্ত ভবশ্রাম এবিং ভনদজর
জনয সমদয়র অিাব ।
৪. গৃহভিভিক শ্রভমকদদর একন্দেি
করার
জটিল্িা

ককাভিড ১৯ িহািারী এবং লকডাউে গৃহভিভিক োরী শ্রভিকদের প্রভি সভহংসিার
ঝুভক বৃদ্ধি করদে

নারীর প্রভি সভহিংসিা সম্পদকে জাভন

নারীর প্রভি সভহিংসিা ভক?
১.

পুরুষিাভন্ত্রক সমাদজ নারীর প্রভি সভহিংসিা স্বািাভবক
ভহদসদব ভবদবভেি হয়।
২. নারীর প্রভি সভহিংসিার মাধযদম কিৃত্ব
ে , ভনয়ন্ত্রন এবিং
িমিার অপবযবহার বৃন্দি পায়।
৩. ভবেবযাপী প্রভি 3 জন নারীর মদধয 1 জন িার জীবদন
সভহিংসিার স্বীকার হয়।
৪.

নারী এবিং পুরুষ উিয়ই অপরাধী এবিং সভহিংসিার
স্বীকার হদি পাদর ভকন্তু নারীরাই গবিী ঝু ভকপূন এ
ে বিং
সভহিংসিার স্বীকার হয়।

নারীর প্রভি সভহিংসিা ভক?

১.

গকান কাজ বা িয়িীভি গদখাদনা যার েদল্
গকান নারীর িারীভরক, তজভবক, মানভসক এবিং
আভর্ক
ে িভি বা গিাগাভন্তর সৃটষ্ট কদর।

২.

জনসম্মুদখ এবিং বযন্দিগি কমদিে
ে
উিয়
জায়গায় সিংগটিি হদি পাদর।

৩.

িারীভরক ভনযািন,
ে
গযৌন ভনপীড়ন, মানভসক
ভনযািন
ে
এবিং আভর্ক
ে িভিসাধন

নারীর প্রভি সভহিংসিা ভক?
১.

গৃহভিভিক নারী শ্রভমকদদর ঘরও একটি
কমস্থ্ান।
ে

২.

পাভরবাভরক ভনযািন
ে
গৃহভিভিক নারী
শ্রভমকদদর মদধয সবদেদয় গবিী প্রিাব
ভবস্তার কদর এবিং যা প্রায়ই অদৃিযমান
গর্দক যায়।

৩.

কমদিদে
ে
টিকাদার বা মধযস্থ্িাকারীর দ্বারা
সভহিংসিা সিংগটিি হদি পাদর।

৪.

ঘদর বদস আল্াদা কাজ করার েদল্
গৃহভিভিক শ্রভমকরা সবদেদয় কম
সুসিংগটিি শ্রভমক গশ্রনী।

১. ভবভিন্ন ধরদনর সভহিংসিা এদক অপদরর সাদর্ সিংযুি।
২. একজন নারী ভবভিন্ন ধরদনর সভহিংসিার মুদখামুভখ একই সমদয় অর্বা ভিন্ন ভিন্ন সমদয় হদি
পাদর।
৩. এছাড়াও ভবভিন্ন উপাদয় সভহিংসিার মুদখামুভখ হদি পাদর।
৪. মহামারী এবিং ল্কডাউন গৃহভিভিক নারী শ্রভমকদদর গিদে সভহিংসিার ঝু ভক আরও বৃন্দি
করদছ।

িারীভরক ভনযািন
ে
• র্াপ্পর গদওয়া, প্রহর করা, হাি গমােড়,
ছুভড়কাঘাি, োসদরাধ, আগুন ল্াগাদনা,
গল্াটিদপধরা, ল্াভর্ মারা, এভসড ভনদিপ, গকান
বস্তু অর্বা অস্ত্র ভদদয় িয় প্রদিন,
ে হিযা এবিং
অনযানয িারীভরক িভি করার স্বািাভবক েেো।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

গযৌন ভনপীড়ন
• িয় হুমভক অর্বা িারীভরক িমিার গজাদর গযৌনকদম ে
বাধয করা।
• ধষনে অর্বা ধষদন
ে সহদযাভগিা করা
• টিকাদার বা অনযানয মধযস্থ্িাকারী কাজ গদওয়ার
প্রদল্ািন গদভখদয় অর্বা িাকা ভদদয় গযৌনকদমরে দাভব
করা।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

অর্ননভিক
ে
সভহিংসিা
•

আভর্ক
ে সহায়িা না করা, পাভরবাভরক খরে
ভদদি অপারগিা, খাদয এবিং গমৌভল্ক োভহদা
পুরন করদি অস্বীকার, স্বাস্থ্য গসবা ভনদি না
গদওয়া, কাজ করদি বাধা গদওয়া, উপান্দজি
ে
িাকা গজারপূবক
ে ভনদয় গনওয়া।

•

পাওনা পভরদিাধ না করা, পাওনা পভরদিাদধ
গদভর করা, টিকাদার বা মধযস্থ্িাকারীর কম
মজুরী প্রদান।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

মানভসক ভনযািন
ে
এমন আেরন যা গকান নারীদক মানভসক, আদবগজভনি
এবিং মনস্তাভত্বকিাদব প্রিাভবি কদর. গযমন• বাভড়দি এবিং কমদিদে
ে
কর্ার মাধযদম আক্রমন।
• উপহাস, কুনজর, ভনো, ল্জ্জা গদওয়া এবিং ভবভিন্ন িাদব
গাভল্ গদওয়া।
• প্রভিভনয়ি অপমান করা
• আেরদনর মাধযদম িয় প্রদিন,
ে প্রভিভনয়ি িয় গদখাদনা,
পভরিযাগ করার হুমভক, ঘর গর্দক বাভহর এবিং বভন্ধ করার
হুমভক।
• সাবিভনক
ে
নজরদাভর এবিং ভনয়ন্ত্রন করা।
• সন্তানদদর ন্দজন্দম্ম করার িয় গদখাদনা।
• ন্দজভনসপে গিদে গেল্া এবিং নষ্ট করা।

(Source: Working In Garment Supply Chains : A Homeworkers’ Toolkit, South Asia, by HomeNet South Asia)

সভহিংসিার প্রিাব সম্পদকে জাভন

ৃ ভিভিক শ্রভমকদদর উপর সভহিংসিার
গহ
প্রিাব
কি মএবং জীভবকার উপর প্রিাব
১.

িারীভরকিাদব এবিং একিানা কাজ করার অিমিা।

২.

ভনম্ন উৎপাদন িমিা এবিং মদনাদযাগ কদম
যাওয়া।

৩.

অর্ এ
ে বিং বযদয়র ভনয়ন্ত্রন কদম যাওয়া।

৪.

কমদিদে
ে
ভসিান্ত গনওয়ার িমিা কদম যাওয়া।

স্বাস্থ্য এবং সিৃদ্ধির উপর প্রিাব
১.

অভনোকৃি গিেধারন, গযৌন সিংক্রামন, এইডস এর
ঝু ভক, ভিশু জদের গিদে অভনরাপদ গসবা
বযবহার, গিেপাি ইিযাভদ।

২.

মানভসক অসুস্থ্িা, িয়, ভবষন্নিা এবিং আত্মহিযার
প্রবনিা।

৩.
৪.

উচ্চপযাদয়
ে মানভসক োপ এবিং উৎভবগ্নিা।
আত্মসোনদবাধ, আত্মভবোস, ভনদজদক
অবমূল্যায়ন এবিং সভহিংসিার জনয ভনদজদক গদাষী

ৃ ভিভিক শ্রভমকদদর উপর সভহিংসিার
গহ
প্রিাব
অেযােয প্রিাব
১.

িারীভরক আঘাি, বযার্া, ভেহ্ন, কাল্দি
দাগ

২.

গভিিীল্িা এবিং অভিগমন হ্রাস

৩.

সহদযাভগিা, সুরিা এবিং রিার জনয
ির্য এবিং গসবা গকন্দ্র গর্দক ভবন্দেন্ন
হওয়া।

৪.

সভহিংসিার অনযানয প্রিাদব (িারীভরক,
তজভবক, আভর্ক)
ে নারীরা
মানভসকিাদবও প্রিাভবি হদয় র্াদক।

আপভে ভক িদে কদরে গৃহভিভিক
শ্রভিকরা গৃদহ এবং পভরবাদর কে
সভহংসিার িুদিািুভি হয় িা িাদের
সন্তােদের উপর প্রিাব ভবস্তার কদর?

ভিশুদদর উপর সভহিংসিার প্রিাব
১. পাভরবাভরক সভহিংসিা ভিশুদদর উপর মারাত্মক প্রিাব গেল্দি
পাদর যা িাদদর সারা জীবন বদয় গবড়াদি হয়।
২. ভিশু ভনযািন
ে
এবিং িারীভরক ভনযািন
ে
দ্বারা ভিশুরা প্রিযি
এবিং / অর্বা পদরািিাদব এবিং / অর্বা আদবগজভনি এবিং
মানভসকিাদব িভিগ্রস্থ্ করদি পাদর।
৩. বাল্ক এবিং বাভল্কা ভিন্নিাদব সভহিংসিার মুদখামুভখ হয়।
৪. গয সকল্ ভপিামািা বা গসবাপ্রদানকারী বযন্দি সভহিংসিার
স্বীকার হয় িা িাদদর সন্তানদদর যদত্নর উপর পৃর্কিাদব
প্রিাব ভবস্তার কদর।
৫. ভিশুদদর উপর সভহিংসিার প্রিাব খুবই মারাত্মক যা িাদদর
তদনন্দেন জীবদন ভবভিন্নিাদব এবিং উপাদয় প্রিাব ভবস্তার কদর।

ভিশুদদর উপর সভহিংসিার প্রিাব
১.

২.

ভিশুরা গৃদহ গয সভহিংসিার স্বীকার হয় অর্বা
ভপিামািা ও ল্াল্নপাল্নকারীর উপর
সভহিংসিার প্রিযিদিী হয় িা পযাপ্ত
ে সহায়িা
এবিং ভনরাপিার অিাদব কাদরা কাদছ বল্দি
পাদর না।
ভিশুদদর সভহিংসিা প্রকাদির জনয ভবেস্ত
বয়স্ক গল্াক দরকার যা িাদদরদক অভিজ্ঞিার
কর্া বল্দি এবিং মাভনদয় ভনদি সহায়িা
করদব।

গকাভিড ১৯ মহামারীর পূদব ে
বািংল্াদদদির প্রায় ৪৫ ভমভল্য়ন
গল্াক সভহিংসিার মুদখামুভখ হদয়দছ
( এমআইভসএস ২০১৯)। মানুদষর
জনয োউদেিন এর জভরপ
অনুসাদর যা মহামারীর সমদয় প্রায়
৩১% বৃন্দি গপদয়দছ।

শ্রীল্িংকায় ভিশু গহল্পল্াইদন ভিশু ভনযািন
ে
ভবষদয় গোন কদল্র সিংখ্রা বৃন্দি উদদ্বদগর
পূবািাস।
ে
মােে ১৬ 2020 গর্দক এভপ্রল্ ৭
2020 এর মদধয ২৯২ টি ভিশু সুরিা
অভিদযাদগর মদধয ১২১ টি ভনমমিার
ে
অভিদযাগ যা গদড় ৪০% বৃন্দি গপদয়দছ।

গকাভিড ১৯ মহামারীর সময় দভিন এভিয়ায় নারীর প্রভি সভহিংসিা
বৃন্দির ঘিনা

দভিন এভিয়ায় নারীর প্রভি সভহিংসিা বৃন্দির
ঘিনা
বািংল্াদদি
• জাভিসিংদঘর প্রকাভিি কমজীবী
ে
দদল্র প্রার্ভমক োভহদা মূল্যায়ন প্রভিদবদন অনুসাদর
বিেমান ল্কডাউন সমদয় ৪৯.২% নারী এবিং ভকদিারী ভনরাপদ এবিং সুরভিি গবাধ কদর।
• বিেমাদন ৩৩% নারী এবিং ভকদিারী জাদন না কাদরা দ্বারা বা পভরবাদরর সদসযদদর দ্বারা
সভহিংসিার স্বীকার হদল্ গকার্ায় সাহাযয গেদি হয়।
• 2020 সাদল্র এভপ্রল্ মাদস ১৯ টি সভহিংসিার খবর ভমভডয়ায় প্রকাভিি হদয়দছ যার
অভধকািংি ধষনে ও িারীভরক ভনযািন
ে
ভবষদয়।
• মানুদষর জনয োউদেিন এর সদয প্রকাভিি জভরপ অনুসাদর জুন 2020 পযন্ত
ে গদদির
৫৩ টি গজল্ায় ১৩৪৯৪ জন নারী এবিং ভিশু সভহিংসিার স্বীকার হদয়দছ।

িুিান

• রদযল্ িুিান পুভল্ি পাভরবাভরক ভনযািন
ে
ভবষদয় মােে 2020 এ ১৩ টি এবিং এভপ্রল্ 2020 এ ৭
টি মামল্া নর্ীিুি কদরদছ।

দভিন এভিয়ায় নারীর প্রভি সভহিংসিা বৃন্দির
ঘিনা
িারি
• মােে ২৫ গর্দক গম ৩১ 2020 পযন্ত
ে পাভরবাভরক ভনযািন
ে
ভবষদয় নারীদদর দ্বারা ১৪৭৭ টি অভিদযাগ

দাভখল্ করা
হদয়দছ। এই ৬৮ ভদদনর নর্ীিুি অভিদযাগ ভবগি ১০ বছদর মােে এবিং গম মাদসর িু ল্নায় গবিী। ভপ্রায়
৮৬% নারী
সভহিংসিা মুদখামভখর সময় সাহাযয োয় না। ৭৭% িুিদিাগী সভহিংসিার ঘিনা কাদরা কাদছ প্রকাি
কদর না।

গনপাল্
• জািীয় মভহল্া কভমিদনর প্রকাভিি প্রভিদবদন অনুসাদর ল্কডাউন সমদয়র দুই মাদস
পাভরবাভরক ভনযািন
ে
ভবষদয় ৬০৪ টি মামল্া দাভখল্ করা হদয়দছ যার মদধয ১৩৯ টি নারীর
প্রভি সভহিংসিা ভবষদয়। ল্কডাউন শুরুর পর পাভরবাভরক ভনযািন
ে
পূদবরে গেদয় ৭৭ % বৃন্দি
গপদয়দছ।

দভিন এভিয়ায় নারীর প্রভি সভহিংসিা বৃন্দির
ঘিনা

পাভকস্তান

• সরকারী প্রভিদবদন অনুসাদর পূব প
ে াঞ্জাব প্রদদদি ল্কডাউন সমদয় ২৫% পাভরবাভরক
ভনযািন
ে
বৃন্দি গপদয়দছ গযখাদন মােে গর্দক গম 2020 সমদয় ৩২১৭ টি মামল্া ভল্ভপবি
হদয়দছ।
• পাভকস্তাদনর মানুভনস স্বাস্থ্য কমীদদর পাভরবাভরক ভনযািন
ে
ভবষদয় অনল্াইন গর্রাভপ
গসিন বৃন্দির জনয অনুদরাধ করদি গদখা গগদছ।

শ্রীল্িংকা
• মােে ১৬ গর্দক এভপ্রল্ ১ 2020 সমদয় নারীদদর গসবাদানকারী অনল্াইন প্রভিষ্ঠান উইন
কমপদি ২৫০ টি গোন কল্ ভরভসি কদরদছ যার মদধয ৬০% পাভরবাভরক ভনযািন
ে
ভবষদয়।
• শ্রীল্িংকার নাস এ
ে বিং গস্বোদসবীরা সরকাদরর ভনকি ল্কডাউন সমদয় পাভরবাভরক
ভনযািন
ে
প্রভিদরাদধ আরও গহল্পল্াইন গখাল্ার জনয অনুদরাধ কদরদছ।

১.

এই অঞ্চদল্ সাহাা্দযযর জনয
সহজল্িয গসবা গকদন্দ্রর অিাব

২.

ভকছু গহল্পল্াইন কল্ কমার দাভব
করদছ কারন ভহদসদব িারা বল্দছ
বযন্দিগিিাদব কল্ করার
অসুভবধা।

৩.

সভহিংসিা প্রভিদরাধ গকন্দ্র বন্ধ এবিং
জরুরী গহল্পল্াইদন গসবা কমার
েদল্ গমাবাইল্ ভিভনক এবিং
কাউন্দিভল্িং গসবার উপর প্রিাব
পদড়দছ।

Response to VAW

আল্াদা মাদন একা নয়

দভিন এভিয়ায় নারীদদর জনয
সহজল্িয গহল্পল্াইন
গদি

গহল্পল্াইন নাম্বার

গনপাল্

•
•
•
•
•
•

পাভকস্তান

•
•
•

শ্রীল্িংকা

•

জািীয় মভহল্া কভমিন– ১১৪৫
এল্এভসভস (আইনগি সহায়িার জনয) -৯৮৪১৪৩৭৯৪৯,
৯৮৪১৬৪৪৫১৫
টিভপও (মানভসক কাউদিভল্িং এর জনয) – ১৬৬০ ০১০ ২০০৫
সাভর্ (আশ্রয় গসবা এবিং কাউদিভল্িং এর জনয) – ৯৮৪১৬০৭৮৪৬,
৯৮০১০৩৮৪৮২
ভসডভিউআইএন (ভিশুদদর জনয) – ১০১৮
আিা সিংকি গকন্দ্র (আশ্রয় এবিং কাউদিভল্িং এর জনয)৯৮০১১৯৩০৮৮
পাভকস্তান সরকারী গকন্দ্রীয মানবাভধকার গহল্পল্াইন- ১০৯৯ &.
গহায়ািস এযাপ নাম্বার ০৩৩৩ ৯০৮ ৫৭০৯
নারী এবিং ভিশুদদর জনয মাদদগর গহল্পল্াইন- ১১১-৯১১-৯২২
গরাজান গহল্পল্াইন- ০৪০০-২২৪৪৪, বযন্দিগি কাউদিভল্িং- ০৫১২৮৯০৫০৫-৭
জািীয় গহল্পল্াইন- ১৯৩৮

দভিন এভিয়ায় নারীদদর জনয সহজল্িয গহল্পল্াইন
গদি

গহল্পল্াইন নাম্বার

বািংল্াদদি

•
•

•

নারী ও ভিশু ভবষযক মন্ত্রনাল্য (হিল্াইন) – ১০৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনাল্দয়র অধীদন ওয়ান স্টপ ক্রাইভসস গসল্ (হিল্াইন) –
৯৯৯
পাভরবাভরক ভনযািন
ে
প্রভিদরাদধ সহায়িার জনয গহল্পল্াইন ১৬৪৩০(নারী ও ভিশু ভবষযক মন্ত্রনাল্য )
িাষ্ট গহল্পল্াইন নাম্বার- ০১৭১৫-২২০ ২২০

িুিান

•
•
•

নারী ও ভিশু গহল্পল্াইন নাম্বার – ১০৯৮
ভরভনউ - ১৭১২৬৩৫৩
ওয়ান স্টপ ক্রাইভসস গসন্টার - ৭৭১১৯০২৪

িারি

•
•
•
•

জািীয় গহল্পল্াইন– ১০৩
পাভরবাভরক ভনযািন
ে
গহল্পল্াইন– ১৮১
নারী পুভল্ি গহল্পল্াইন নাম্বার- ১০৯১ & ১২৯১
এন ভস ডভিউ - ৭২১৭৭৩৫৩৭২ (গহায়ািস এযাপ নাম্বার)

মাল্দ্বীপ

•

জািীয় ভিশু গহল্পল্াইন- ১৪১২ (গকাভিড ১৯ সমদয় হিল্াইন ভহদসদব
বযবহার))
হিল্াইন - +৯৬০ ৯৪৯৪৮৬৯ (কুইি কমনওদয়ল্র্ ট্রাষ্ট দ্বারা
পভরোভল্ি)

•

•

গদি

দভিন এভিয়ায় ভিশুদদর জনয সহজল্িয
গহল্পল্াইন নাম্বার গহল্পল্াইন

আেগাভনস্তান ভিশু গহল্পল্াইন: ৭০৭১৯৯১৯৯ (গয গকান স্থ্ানীয় গিভল্কম গনিওয়াকে গর্দক
ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭
বািংল্াদদি

ভিশু গহল্পল্াইন: ১০৯৮ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

িুিান

ভিশু গহল্পল্াইন: ১০৯৮ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

িারি

ভিশু গহল্পল্াইন: ১০৯৮ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

মাল্দ্বীপ

ভিশু গহল্পল্াইন: ১৪১২ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

গনপাল্

ভিশু গহল্পল্াইন: ১০৯৮ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

পাভকস্তান

পাঞ্জাব:
ভসভপ কল্যান বুযদরা: ১১২১(ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭
খাইবার পাকিু নখাওয়া:
ভসভপডভিউভস: ১১২১ (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭
ভসনধা:
ভসভপ পভরোল্নাকারী: (ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭
গবল্ুভেস্তান:
এসডভিউভড ভডভসভপউ: ০৮১-১১১-৬৬৬-৭৭৫ (ভবনামূদল্য নয়), পভরোল্নার
সময়: সকাল্ ৯ িা গর্দক ভবকাল্ ৫ িা

শ্রীল্িংকা

ভিশু গহল্পল্াইন: ১৯২০(ভবনামূদল্য), পভরোল্নার সময়: ২৪/৭

সুরিা পভরকল্পনা

ৃ ভিভিক নারী শ্রভমক ভহদসদব গদৃ হ একাকী
গহ
সভহিংসিার স্বীকার হদল্ ভকিাদব ভনদজদক রিা
১. যভদ আভনিা িার স্বামী এবিং পভরবাদরর
করব? সাদর্ একই বাভড়দি র্াকার ভসিান্ত

গনয় িাহদল্ িার সুরিা পভরকল্পনা ভক
হওয়া উভেি?

“কভিড ১৯ মহামারীর সমদয় আবারও
আভম জীবদনর কটিন বাস্তবিার সম্মুখীন
হদয়ভছ। মহামারীর কারদন আভম আমার
কাদজর েুন্দি হাভরদয়ভছ এবিং আবারও
আমার আদয়র পর্ বন্ধ। আমার স্বামী এবিং
িার পভরবাদরর সদসযদদর িারীভরক ও
মানভসক ভনযািদনর
ে
েদল্ আমাদক ২০
বছর আদগর কর্া মদন কভরদয় ভদদে। ”
- আভনিা (ছিনাম)

২. যভদ আভনিা বাভড় ছাড়ার ভসিান্ত গনয়
িাহদল্ িার সুরিা পভরকল্পনা ভক হওয়া
উভেি?

৩. এমন গকান গল্াক আদছ জরুরী
প্রদয়াজদন যার/ যাদদর সাদর্ আভনিা
গযাগাদযাগ করদি পাদর? িাহদল্
গস/িারা কারা?
৪. িার অবস্থ্া সম্পদকে অবগি এমন
কাদরা সাদর্ ভক গকান সিকে ভেহ্ন
উন্নয়ন করদি পাদর যাদি সভহিংসিা
মুদখামুভখর সময় িাদক সাহাযয করদি
পাদর?

১. োরজানা ভকিাদব কমস্থ্াদন
ে
টিকাদাদরর সাদর্ ভবষয়টি
সমাধান করদি পাদর?
২. োরজানার ভক টিকাদাদরর
ভবরুদি একাভক পদদিপ গনয়া
উভেি না সমটষ্টগিিাদব
পদদিপ গনওয়া উভেি?
৩. ভকিাদব সমটষ্টগিিাদব ভবষয়টি
সমাধান করা যায়?

“আভম একজন গৃহভিভিক
শ্রভমক।মােে মাদস ল্কডাউন শুরু
হওয়ার কারদন ভববাদহর জনয উপযুি
সময় এভপ্রল্ –গম এবিং ঈদদর সময়
আভম আমার আদয়র পর্
হাভরদয়ভছ।আজদক আভম গখদয় না
গখদয় জীবন পার করভছ। টিকাদার
ভকছু কাজ ভদদি সম্মভি হদয়দছ ভকন্তু
গকাজ সিংগ্রদহর জনয িার বাভড়দি
একাদন্ত গদখা করদি গেদয়দছ। যখন
আভম িার সাদর্ গদখা করদি যাই গস
গজারপূবক
ে স্পিকাির
ে
স্থ্াদন হাি
গদয়।”
- োরজানা (ছিনাম)

ৃ ভিভিক শ্রভমক দদল্র গনিা ভহদসদব ভকিাদব আভম
“গহ
নারীর প্রভি সভহিংসিা প্রভিদরাধ করদি পাভর এবিং অনযদদর
সহায়িা করদি পাভর যখন িারা গদৃ হ এবিং /অর্বা টিকাদার
ও অনযানয মধযস্থ্িাকারীর দ্বারা সভহিংসিার মুদখামুভখ হয়?"
১. গৃহভিভিক শ্রভমক দদল্র অিংি ভহদসদব যখন গৃহভিভিক
শ্রভমকরা গৃদহ এবিং কমদিদে
ে
সভহিংসিার মুদখামুভখ হয় িা
প্রভিদরাধ করা সম্ভব?

২. গৃহভিভিক শ্রভমকরা গৃদহ ভনযািদনর
ে
স্বীকার হদল্ ভকিাদব
একন্দেিিাদব সহদযাভগিা করা যায়?
৩. গৃহভিভিক শ্রভমকরা কমদিদে
ে
টিকাদার ও অনযানয
মধযস্থ্িাকারীর দ্বারা সভহিংসিার স্বীকার হদল্ ভকিাদব
একন্দেিিাদব সহদযাভগিা করা যায়?
৪. ভকিাদব আমরা একন্দেিিাদব সমাদজ নারীর প্রভি
সভহিংসিা প্রভিদরাধ করদি পাভর?

আমাদদর একিা আমাদদর িন্দি
নারীর প্রভি সভহিংসিা একটি
অপরাধ এবিং সকল্ নারীর
আইনগি সহদযাভগিা োওয়ার
অভধকার রদয়দছ।

তবষময, সভহিংসিা এবিং ভনযািন
ে
মুি
জীবন আমাদদর গমৌভল্ক মানভবক
অভধকার.

সকদল্র জনয সহজল্িয সহায়িামূল্ক গসবা কাযকর
ে
কর

আমরা সবাই এক!
(একাকী নয়, আমরা একন্দেি)

