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স্থানীয় ননতৃ ত্বাধীন নারী
বাাংলাদেশ ও েক্ষিণ সুোদন মানক্ষবক পেদিদপ নারী ননতৃ দত্বর ন াোঁদে

বাাংলাদেদেি ঘূরণঝড়
ি
আশ্রয়দেন্দ্রগুদলাদে নািী ও মেদয়দেি জীবন সঙ্কটাপন্ন। অদনে নািী
অরিোিেেী সেসযাটট মোোরবলা েিদেন এবাং এি ইরেবাচে ফলও পাদেন। এেনই এেটট মজন্ডাি
টাস্ক টটদেি সেসয – োহফুজা মবগে, নাজো মবগে, রিজজনা ইয়াসরেন, মহাসদনআিা চম্পা এবাং
খারেজা মবগে, ঘূরণঝড়
ি
আশ্রয়দেদন্দ্র ববঠে োলীন সেদয়। েরব: এরলজাদবথ রিদেন্স/অক্সফযাে,
আদেরিো

নমাক্ষল েয়ক্ষসাংদে, অক্সফ্যাম আদমক্ষরকা
নমাদমাতাে াতু ন, আশ্রয় ফ্াউদেশন, বাাংলাদেশ
মূসা ওকুইই, রুরাল উইদমন ফ্র নেদেলপদমন্ট ইন সাউথ সুোন

এই প্ররেদবেনটট বাাংলাদেে ও েরিণ সুোদনি নািী মনেৃত্ব রনদয় স্থানীয়োদব পরিচারলে োনরবে
পেদিদপি রেেু ঘটনা এবাং মেসিারিজসহ পর্দবিণ
ি
েদি বেরি েিা হদয়দে। প্ররেদবেনটট বেরিদে
আশ্রয় ফাউদন্ডেন অব বাাংলাদেে এবাং রুিাল উইদেন ফি মিদেলপদেন্ট ইন সুোন নাদে েুইটট নািী
সাংগঠন সহ-মলখে রহদসদব সহায়ো েদিদেন। এই প্ররেদবেনটটদে স্থানীয় োনরবে মনেৃত্ব (মলাোল
রহউেযারনটারিয়ান রলিািরেপ) [এলএইচএল] েীোদব নািী মনেৃত্বদে প্রচাি বা সীোবদ্ধ েদি মফলদে
পাদি মসই রবষয়টট েু দল িিা হদয়দে। প্ররেদবেদন মেখা মগদে, উেয় মেদেই এলএইচএল এ নািী মনেৃদত্বি
সাংখযা সীরেে, এবাং নািীদেি মনেৃত্ব এলএইচএল রহদসদব এেই িেে চযাদলদেি েুদখােুরখ হদে। েদব
এখদনা, নািী মনেৃবৃন্দ, নািী সাংগঠন এবাং এলএইচএল প্ররেরনরিদেি এে সদে োজ েিাি জনয
উৎসারহে েদি এেটট সেোি সাোজজে বযবস্থা অজিন েিা সম্ভব।
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সুক্ষিপত্র
অিরক্ষবনযাস ও শব্দসাংদকত সমূে
সারসাংদিপ
১। েূ ক্ষমকা
গদবষণাি প্রশ্নোলা
মেস িারি
পদ্ধরে
সীোবদ্ধো
২। সাক্ষেতয পর্াদলািনা
য
োনরবে োঠাদোদে নািীদেি মনেৃত্ব
নািী ও নািীদেি সাংগঠনগুদলা োনরবে মসক্টদি এবাং এলএইচএল-এ রে িিদনি বািাি সম্মুখীন হয়?
এলএইচএল রে নািী মনেৃত্বি উন্নরেদে সহায়ে?
৩। বাাংলাদেদশর নকস স্টাক্ষে
বাাংলাদেদে োনরবে সাংেট
বাাংলাদেদেি নািী এবাং মেদয়দেি প্ররেবন্ধেো এবাং সীোবদ্ধো
বাাংলাদেদে এলএইচএল
বাাংলাদেদে নািী এবাং নািীদেি সাংগঠনগুদলা এই মসক্টদি এবাং এলএইচএল-এ েী িিদনি বািাি
সম্মুখীন হয়?
৪। েক্ষিণ সুোন নকস স্টাক্ষে
েরিণ সুোদনি োনরবে সাংেট
েরিণ সুোদনি নািীদেি এবাং মেদয়দেি প্ররেবন্ধেো এবাং সীোবদ্ধো
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েরিণ সুোদন এলএইচএল
েরিণ সুোদন নািী এবাং নািীদেি সাংগঠনগুদলা এই মসক্টদি এবাং এলএইচএল-এ েী িিদনি বািাি
সম্মুখীন হয়?
৫। ক্ষবদেষণ
নািীদেি মনেৃদত্বি প্রোব
বািা এবাং সীোবদ্ধো
৬। উপসাংোর এবাং প্রস্তাবনা
গ্রন্থপরিচয়
স্বীেৃরে
মনাটস
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অিরক্ষবনযাস ও শব্দসাংদকত সমূে
রবিরিউএইচরপ
রসরসএনএফ
রসওএএসটট ট্রাষ্ট
এফরিএেএন
এফজজরি
জজআইএইচএ িরিউজজ
আইরিরপ
আইজজএিরি
আইএনজজও
মজএনইউএস
এলএইচএল
এলএনজজও
এলএনএইচএ
এনএএইচএরব
এনজজও
এনআইআিএরপএরি
এনএনজজও
ওরসএইচএ
আি-এআিরসএসএস
আিআিরস
আিআিআিরস
আিিরিউরিএসএস
আিিরিউিরিউএস
এসরপএলএে/এ- আইও
ইউএনএসরসআি
রেওিরিউএইচওএন
িরিউআিও

বাাংলাদেে উইদেনস রহউেযাদনটারিয়ান প্লাটফে ি
েক্সবাজাি রসএসও এনজজও মফািাে
মোিাল এদসারসদয়োন ফি মসারেয়াল ট্রান্সফিদেেন ট্রাষ্ট
মফারসবরল
ি
রিসদপ্লসি োয়ানোি নযােনাল
মফাোস গররুপ রিসোেন
মজন্ডাি ইন রহউেযাদনটারিয়ান এযােেন ওয়ারেিাং গররুপ
ইন্টািনযারল রিসদপ্লসি পাসনি
ইন্টািগেদেন্টাল
ি
আদথারিটট
ি
অন মিদেলপদেন্ট
ইন্টািনযােনাল ননগেদেন্টাল
ি
অগানাইদজোন
ি
জাদগা নািী উন্নয়ন সাংস্থা
মলাোল রহউেযাদনটারিয়ান রলিািেীপ
মলাোল ননগেদেন্টাল
ি
অগানাইদজোন
ি
মলাোল অি নযােযানাল রহউেযাদনটারিয়ান এযাক্টি
নযাোনাল এযালাদয়ন্স ফি রহউেযাদনটারিয়ান এযাক্টিস—
বাাংলাদেে
ননগেদেন্টাল
ি
অগানাইদজোন
ি
মনটয়ােি ফি ইনফিদেেন মিসপন্স এন্ড রপ্রদপয়ািিদনস
এযারক্টরেটটস
নযাোনাল ননগেদেন্টাল
ি
অগানাইদজোন
ি
ইউনাইদটি মনেনস অরফস ফি েযা মো-অরিিনযােন অফ
রহউেযান আফযায়াস ি
রিোইটালাইজি এরগ্রদেন্ট অন েযা মিজুলুযোন অফ েনরিক্ট
ইন েযা রিপারিে অফ সাউথ সুোন
সাউথ সুোন রিরলফ অযান্ড রিহযারবরলটযােন েরেেন
রিরফউজজ রিরলফ অযান্ড রিপাটট্রদয়োন েরেেন—বাাংলাদেে
রুিাল ওেযান ফি মিদেলপেযান্ট ইন সাউথ সুোন
মিারহো উইেযানস ওদয়লদফয়াি মসাসাইটট
সুোন রপপলস রলবাদিেন েুেদেন্ট/আরে –ি ইন অপজজেন
ইউনাইদটি মনেনস রসরেউরিটট োউজন্সল মিজুযলুোন
েদয়স অফ উইেযান রহউেযাদনটারিয়ান অগানাইদজেন
ি
মনটওয়ােি
উইেযানস িাইটস অগানাইদজেন
ি
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সারসংক্ষেপ
এই প্রতিবেদনটি োাংলাবদশ ও দতিণ সুদাবনর নারী ননিৃত্ব তনবে স্থানীেভাবে পতরচাতলি মানতেক
পদবিবপর তকছু ঘিনা ও নকস স্টাতিজসহ পর্বেিণ
য
কবরবছ। নলাকাল তহউমযাতনিাতরোন তলিারতশপ
(এলএইচএল) কীভাবে এর সম্পদ এোং আঞ্চতলক ও জািীে প্রতিতনতিবদর কাবজ লাতিবে নারী ননিৃত্ববক
তেকতশি ো সীমােদ্ধ করবি পাবর নসই তেষেটিই এবি িু বল িরা হবেবছ। এই কার্তনে
য াহী
য সারসাংবিপটি
ৃ
মূলি তিনটি প্রিান নিবের প্রতিচ্ছতে িু বল িবর – নকন মানতেক নিবে নারী ননিত্ব জরুতর, এই নিবে
নারী ননিৃবত্বর প্রতিেন্ধকিা, এোং এলএইচএল কীভাবে নারী ননিৃবত্বi অগ্রসবর ভূ তমকা নরবেবছ। কাজ
করার পর প্রতিবেদবন নদো নিবছ, উভে নদবশই এলএইচএল এ নারী ননিৃবত্বর সাংেযা সীতমি, নারী ননিৃবত্ব
এলএইচএলও অবনক সমসযার মুবোমুতে হবেবছ। িবে এেবনা, নারী ননিৃেৃন্দ, নারী সাংিঠন এোং
এলএইচএল প্রতিতনতিবদর সবে কাজ করার জনয উৎসাতহি কবর একটি সমিার সামাজজক েযেস্থা অজযন
করা সম্ভে। োাংলাবদশ ও দতিণ সুদাবনর দুইটি নকস মানতেক তেপর্বে
য তেতভন্ন নারী ও নারী সাংস্থার
ৃ
ননিবত্বর সাফলয এোং প্রতিেন্ধকিা িু বল িবর।
প্রতিবেদবন নদো নিবছ, উভে নদবশই এলএইচএল এ নারী ননিৃবত্বর সাংেযা সীতমি, নারী ননিৃবত্ব
এলএইচএলও অবনক সমসযার মুবোমুতে হবেবছ। মানতেক নিবে নারী ননিৃবত্বর সমসযা হবলা মানুবষর
নারী ননেী এোং নারী সাংিঠনগুবলার কাজ করার সিমিা সম্পবকয সামাজজক প্রতিটিি িারণা।
উবেেবর্ািয নকস স্টাতি নেবক নদো নিবছ, মানতেক নিবে কমরি
য নারী সাংিঠনগুবলা নকৌশলিি পদ্ধতি
অেলম্ববনর নেবক পুরবনা প্রোিি পদ্ধতিবি কাজ নেতশ করবছ। তকন্তু প্রিযাতশি ফলাফল নপবি উভে
পদ্ধতিই অপতরহার্।য িাই প্রোশীল কমীবদর উতচি প্রাপ্ত িহতেলবক মানতেক, উন্নেন ও শাতি োবি সমান
েরাবে তেভক্ত করা, তকন্তু অবনক নারী সাংিঠনই এেবনা এর প্রবোজনীেিা েুবে উঠবি পাবরতন। এই
প্রতিবেদন নারী ননিৃত্ব এোং নারী সাংিঠনবক নজারাবলা করবি আরও নেতশ মানতেক পদবিপ ননওো
প্রবোজন েবল মবন কবর। এর মবিয নারী সাংিঠবনর কমীবদর অনুপ্রাতণি করা, এলএইচএল এর অিিিয
জািীে মানতেক নজাবির কমীবদর োাংলাবদবশ কাজ এোং সুদাবন শাতি প্রতিিার মবিা কাবজ উৎসাতহি
করা উবেেবর্ািয।
কেন মানবিে কেক্ষে নারী কনতৃ ক্ষের বিষয়টি গুরুেপূর্?ণ
প্রতিবেদবন মানতেক নিবে নারীর ননিৃবত্বর তিনটি প্রিান তেষে তচতিি করা হবেবছেঃ (১) স্বিন্ত্র মূলযবোি
এোং র্ুজক্তর দিিা; (২) তলে-সামযোদী মানতেক পদ্ধতি; এোং (৩) মানতেক উন্নেবন শাতির নজাি।
স্বাতন্ত্র্য এিং দেতার প্রভাি
নারী ননিৃবত্বর ভূ তমকা অপতরসীম। তেবের জনসাংেযার অবিক
য নারী হওোে ননিৃত্ব এোং গুরুত্বপূণ তসদ্ধাি
য
গ্রহবণর েযাপারগুবলাবি িাবদর অাংশগ্রহণ সমান োকা উতচি। এই তেিকয আরও প্রতিটিি নর্ নারীর
ননিৃত্ব মানতেক োবি গুরুত্বপূণ।য কারণ নারীরা সামাজজকভাবে গুরুত্বপূণ।য প্রতিবেদনটিবি আরও েলা
হবেবছ, নারীর ননিৃবত্ব তলেীে সাময এোং মানতেক জিোবক সাংর্ুক্ত করার প্রবচষ্টা এবক আরও ইতিোচক
তদবক তনবে নর্বি পাবর-র্া নারীর ননিৃবত্বর দিিা তহসাবে েণনা
য করা হবেবছ। নারী সাংিঠনগুবলা, তেবশষি
স্থানীে নিািীগুবলাই নেতশরভাি সমবে জরুতর মানতেক পতরতস্থতিবি সাহার্য করবি এতিবে আবস।কারণ
িাবদর প্রতি সম্প্রদাবের সোর আস্থা নেতশ। এ ছাড়াও িারা নারী এোং নমবেবদর তলে-তভতিক প্রবোজনীেিা
সম্পবকয নেতশ জ্ঞান রাবে, দ্রুি প্রবোজনীে নসো প্রদান কবর সোইবক সমসযা তেষবে অেতহি কবর এোং
মানতেক পদবিপ গ্রহবণ সাহার্য কবর।
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উদাহরণস্বরূপ োাংলাবদবশ, নরাতহো মতহলা কলযাণ সতমতি শরণােী তশতেরগুবলাবি ঘবরাো সতহাংসিার
তেষবে সোইবক অেতহি কবর। দতিণ সুদাবন, স্িুোিয উইবমন নদবশর অভযিরীণ োস্তুচুযি েযজক্তবদর নর্ৌন
ও তলে-তভতিক সতহাংসিার তেষেগুবলা নমাকাতেলা করবি সহােিা কবর।
ক্ষলঙ্গ ক্ষনক্ষবদশদষ
য
মানক্ষবক পেদিপ
নারী ও নারী সাংিঠবনর ননিৃবত্বর তেষেটি তলে-সামযোদী প্রতিিার সাবে র্ুক্ত। তলে-সামযোদী নারীোদীবদর
উপর প্রতিটিি র্া তলেবভবদ অসম সম্পকয এোং সামাজজক তনোমােলীর তেপরীবি কাজ কবর। এ ছাড়াও
নারী ননিৃত্ব, নচিনা তিতর, সমাবজ এোং তনবজবদর মবিয নর্ািাবর্াি েৃজদ্ধ করার লবিযও কাজ কবর।
োাংলাবদশ ও দতিণ সুদাবনর তলেসমিাকরবণর উবেবশয মানতেক নসোর জনয িৃহীি পদবিপগুবলা
সমাবজর কাঠাবমািি রূবপর পতরেিযন কবরবছ র্া নারীবদর জনয িতিকারক তছল। োাংলাবদবশ,
োাংলাবদশ জািীে মতহলা আইনজীেী সতমতি কক্সোজাবরর শরণােীবদর আইতন সহােিা পতরবষো সরেরাহ
করার পাশাপাতশ জািীে নর্ৌন হেরাতনর তনবদয তশকা গ্রহবণর পবিও পরামশ তদবচ্ছ।
য
দতিণ সুদাবন, টিটি
ফাউবেশন অভযিরীণ োস্তুচুযি েযজক্তবদর োদযসামগ্রী ছাড়া অনয জজতনস সরেরাহ কবর এোং অনযানয
সুবর্াি সুতেিার পাশাপাতশ দাতেত্বপ্রাপ্ত েযজক্তরা র্াবি প্রাতিক নারীবদর জনয তশিার েযেস্থা কবর নসই
প্রবচষ্টাও করবছ।
মানবিে-উন্নয়ন ও শাবির ক

াি

পূেেিী
য
সমবে মানেতহতিষী কাজগুবলা সািারণি স্বল্পবমোদী এোং জরুতর অেস্থাে হবিা। তকন্তু েিযমাবন
নারী সাংিঠনগুবলা সেজনীন
য
ও দীঘবমোদী
য
পদ্ধতি অেলম্বন করবছ র্া আবির পদ্ধতি নেবক তভন্ন,
মানেতহতিষী, উন্নেন ও শাতিমূলক নিবে আিজযাতিক মানসম্পন্ন। নারীসাংস্থাগুবলার দীঘবমোতদ
য
এোং
ৃ
তেস্িি দৃটষ্টভতে মূলি তলে তেবেষণিমীিার কারবণ, র্া িাবদর িাৎিতণকভাবেই নারীবদর সাংকিমে
মূহুবিযর প্রবোজনগুবলাবক েুেবি সাহার্য কবর। িাছাড়া, নকান নিবে তনবজবদর িমেিমান
য
তেকাবশর
প্রবোজন নস সম্পবকযও সবচিন কবর। োাংলাবদবশ এর একটি উদাহরণ – সােলম্বী উন্নেন সতমতি – িারা
তেতভন্ন অঞ্চবল েনযাকালীন সমবে জরুতর নসো সরেরাহ করার পাশাপাতশ জীতেকা তনোহ
য এোং তলেতভতিক সতহাংসিা েবন্ধর জনযও কাজ কবর। দতিণ সুদাবনর িবেষণাে উবেতেি ১২ টি নারীসাংস্থার মবিয
৮টিই শাতি ও সাংঘাি তনরসবন কাজ কবরবছ। এ নেবক প্রমাতণি হে নর্, নারীরা শুিু জরুতর োণ সরেরাহ
কবর না, তেতভন্ন নদবশ দ্ববের শাতিপূণ সমািান
য
তনজিি কবর শাতি প্রতিিােও গুরুত্বপূণ ভূ
য তমকা পালন
করবছ।
নারী কনতৃ ে িাধা ও প্রবতিন্ধেতার সম্মুখীন
নারী এোং নারী সাংিঠনগুবলার অেদান তেতভন্ন নিবে প্রােশই অেমূলযাতেি নেবক র্াে। অবনক সমে
তসদ্ধাি গ্রহণ ো সহােিা নদওোর নিবে িাবদর তনজস্ব স্বািীনিা োবক না। উপরন্তু, িারা আিজযাতিক,
স্থানীে ো আঞ্চতলক কমীবদর মািযবম তনেতন্ত্রি হন। প্রতিবেদবন নারী ননিৃবত্বর তিনটি প্রিান সমসযার
উবেে পাওো র্াে- (১) সমাবজ তলেবভবদ তনেম-শৃঙ্খলার ভূ তমকা; (২) নারী, নারীসাংিঠন এোং মানতেক
সাংস্থাগুবলার মবিয তেসাদৃশয এোং (৩) দািাবদর অগ্রাতিকার এোং নারী সাংিঠবনর সীতমি সামেয।য
ক ৌনিাদী ও বিঙ্গ পেপাতদুষ্ট সামাজ

ে বনয়ম

স্থানীে পর্াবের
য
মানেতহতিষী কাজগুবলাবি তলে পিপািদুষ্ট এোং নর্ৌনোদী এমন অবনক তনেম আবছ
র্া নারী ননিৃত্ববক উবপিা ো অেমূলযােন কবর। উদাহরণস্বরূপ নদো র্াে, উভে নদবশর নারী
মানোতিকার কমীরা িাবদর পাতরোতরক নসোমূলক কাজবক মানোতিকারমূলক কাবজ অাংশ ননওোর
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নিবে োিা তহসাবে তচতিি কবরবছন। কারণ িারা পুরুষ সহবর্ািীবদর মবিা োইবর নে ঘবরও সমান
পতরশ্রবমর কাজ কবরন। োাংলাবদবশ একজন নারী নরাতহো মানোতিকার কমী েবলন নর্, পতরোবরর প্রতি
দাতেত্ব পালন করবি তিবে তিতন প্রােশই সহকমীবদর সবে সমে কািাবি পাবরন না। দতিণ সুদাবন,
একটি জািীে এনজজওর মতহলা কমী েবলন নর্, 'পতরোর এোং োইবরর কাজ সামলাবি তিবে আমরা
প্রােই তহমতশম নেবে র্াই।' িাাঁবদর এই তদ্বমুেী দাতেবত্বর জনয আমাবদর উতচি িাবদর স্বীকৃতি নদওো এোং
িাবদর অেদাবনর কো আলাদা কবর নভবে নদো।
মানবিে িযিস্থা কেক্ষে বিজিন্ন
নারী সাংিঠনগুবলা মূলি মূলিারার মানোতিকার সমতিি েযেস্থাে একীভূ ি হওোর জনয লড়াই কবর
র্াবচ্ছ। জািীে পর্াবের
য
মানোতিকারকমীর স্বীকৃতি নপবি িাবদর অবনক সমসযার মুবোমুতে হবি হে।
র্তদ নারী এোং নারী সাংিঠনগুবলা মানোতিকারকমী তহবসবে তেবেতচি না হে, িবে তেতভন্ন নিবে ননিৃত্ব
নদওো নেবক শুরু কবর – এলএইচএল-এর নপ্রাগ্রাবম দিিা তিতর এোং িহতেবলর সুবর্াি নেবক োদ পবড়
র্াবে। িবে এর অে এই
য
নে নর্ নারী সাংিঠনগুবলা মানোতিকার কাবজ জতড়ি নে। অবনবকই কাবজর
অাংশ তহবসবে োণ সরেরাহ কবর এোং অনয সাংিঠনগুবলাও জরুতর পতরতস্থতিবি তনজ সম্প্রদাবের
মানুবষর সাহাবর্য এতিবে আবস। র্তদও এরা েযতিিম। তকন্তু প্রতিবেদবন নদো নিবছ, নেশ কবেকটি নারী
সাংস্থা িাবদর তনজ তনজ নদবশ জাতিসাংবঘর ননিৃত্বািীন ক্লাস্টার তসবস্টবমর সদসয। োাংলাবদবশর
'অগ্রর্াো এমন একটি সাংস্থা। এটি মূলি নারী ননিৃত্বািীন একটি সাংস্থা। র্ারা তশশু সুরিা সােক্লাস্টার, োদয সুরিা এোং আশ্রে ক্লাস্টাবরর সদসয। ‘সাউে সুদান উইবমন্স এম্পাওোরবমন্ট ননিওোকয’
তলে-তভতিক সতহাংসিা এোং তশশু সুরিা উপ-ক্লাস্টারবরর সদসয।
দাতা সংস্থাগুক্ষিার অগ্রাবধোর এিং নারী সংগঠক্ষনর সীবমত আবেে
ণ সমেনণ
নারীোদ এোং নারীবদর ননওো দীঘবমোদী
য
পতরকল্পনা দািা সাংস্থাগুবলার মবিয এক িরবনর দ্বে তিতর
কবর এোং পরেিী সমবে িাবদর প্রতিবর্াতিিাে োিা সৃটষ্ট কবর। নারী সাংিঠনগুবলা এলএনএইচএবসর
প্রতিদ্বেী হবে কাজ শুরু করবি পাবর। এবি িারা মানোতিকার-কমী তহবসবে পতরতচতি পাবে। দািা
সাংস্থাগুবলা অবনক সমে এমন অোস্তে দাতেও রাবে তলেবভবদ নর্গুবলার নকৌশলিি নকাবনা মূলয ননই
ো সাংকুল পতরবেবশ কাজ করার নিবে নকাবনাভাবে সহােক নে।
োাংলাবদশ ও দতিণ সুদাবনর নারী সাংিঠনগুবলা মানোতিকার োবি কাজ করার নিবে দািা সাংস্থার
সবচিনিার অভাবের কারবণ িহতেল সাংগ্রহবক িাবদর সেবচবে েড় োাঁিা তহবসবে তচতিি কবরবছ।
এিএইচএি বে নারী কনতৃ ক্ষের উন্নবতক্ষত সহায়ে?
স্থানীে এোং জািীে পর্াবে
য এলএইচএল িাবদর শজক্ত ও সম্পদ েযেহার কবর নারী ননিৃত্ব এোং নারী
সাংস্থাগুবলাবক স্বীকৃতি নদওোর মািযবম মানোতিকার কাবজ অিভুক্ত
য করার নচষ্টা করবছ। িবে প্রচতলি
পুরুষিাতন্ত্রক মবনাভাে এোং কাজ করার সনািন পদ্ধতিবি মানোতিকার নিবে নারীর অেদানবক সে
সমেই অেজ্ঞা করা হবেবছ। এ দুবিা কারণই এলএনএইচ এোং এলএনএইচএ-এর পতরতির অনয
ননিওোকযগুবলাবি তেদযমান োকবি পাবর। িাই এবক নকাবনাভাবেই অেমূলযােন করা র্াে না।
এলএইচএল-এর নীতিবক দুই নদবশ োস্তোেন কবর নদো র্াে নর্, উভে নদবশই নারী ননিৃবত্বর ঘিনা
তেরল।
োাংলাবদবশ র্তদও এলএনএইচএ মানোতিকার প্রতিিাে সজিেভাবে জতড়ি তকন্তু নরাতহো নপ্রিাপবির
মবিা তেতভন্ন সাংস্থাে নারী ননিৃবত্বর সাংেযা এেবনা সীতমি। নারী সাংিঠনগুবলা নেতশর ভাি সমে
সাংকিমে মূহুবিয নসো নদওোর জনয কাজ কবর। তকন্তু তলেতভতিক দীঘবমোদী
য
কাবজর পতরকল্পনা
এোবন ননওো হে না। ফলাফলস্বরূপ, কক্সোজাবর মানোতিকার কাবজ ননিৃত্বপর্াবে
য নারী
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সাংিঠনগুবলার কাজ সীতমি হবে পবড়। নারী ননিৃত্ব প্রতিিাে দতিণ সুদাবন এলএইচএল-এর িৃহীি
প্রবচষ্টা সাাংিঠতনক রূপ নপবেবছ তকনা িা েলা এেবনা মুশতকল। র্তদও তেতভন্ন নারী সাংস্থা দীঘতদন
য
িবর
শাতি ও মানোতিকার প্রতিিাে কাজ কবর র্াবচ্ছ। েিযমান িবেষণাে নদো নিবছ িারা তেতভন্ন দািাসাংস্থার
কাছ নেবক িাবদর প্রবচষ্টার স্বীকৃতি নপবি শুরু
উপসংহার
এলএনএইচএ-এর কাবছ িমিা স্থানাির করা একটি কষ্টসািয েযাপার এোং তেেেযাপী মানোতিকাবরর
নিবে এলএইচএল েযেস্থা প্রচলবনর জনয আরও কাজ করা দরকার। তকন্তু এই চলমান পদ্ধতিবি
জনশজক্ত এোং িহতেবলর সম্পবদর সটঠক েযেহাবরর মািযবম নারী ননিৃত্ববক আরও নেিোন করা সম্ভে।
নারী ননিৃত্ববক উৎসাতহি করার জনয আরও মবনাবর্ািী হওো উতচি। এলএইচএল পদ্ধতি অেলম্বন
করবল নারী সাংস্থাগুবলা উপকৃি হবে এমন িারণা করা ভুলই হবে েরাং এটি তলে পিপািদুষ্ট
মানোতিকার েযেস্থাবকও স্থােী করবি পাবর। িবে এেবনা নারী ননিৃেৃন্দ, নারী সাংিঠন এোং এলএইচএল
প্রতিতনতিবদর একসবে কাজ করার জনয উৎসাতহি কবর একটি সমিার সামাজজক েযেস্থা অজযন করা
সম্ভে।
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১। সূিনা
এই প্রতিবেদন োাংলাবদশ এোং দতিণ সুদাবনর ঘিনা পর্াবলাচনাসহ
য
স্থানীেভাবে মানতেক কাবজ নারী
ননিৃত্ব, তেবশষি স্থানীে মানতেক ননিৃবত্বর (এলএইচএল) ভূ তমকা প্রকাশ কবর। এলএইচএল, এই
প্রতিজ্ঞার ওপর তনতমিয হবেবছ নর্ র্েনই সম্ভে হে মানতেক কাজ, আিজযাতিক সাংিঠবনর পতরেবিয
স্থানীে এোং জািীে মানতেক দাতেবত্ব োকা েযজক্ত দ্বারা পতরচাতলি হওো উতচি (অক্সফযাে, ২০১৭)।
এলএইচএল-এর তদকতনবদযশক অনুমান হবচ্ছ মানতেক সাংকবি েিযমান মানতেক পদ্ধতি পর্াপ্তরূবপ
য
সহােিা তদবি েযে হবেবছ
য
এোং আরও একটি মবিবলর প্রতিজিোর প্রবোজনীেিা োতড়বেবছ। এই নিু ন
মবিলটিবি স্থানীে ও জািীে অতভবনিাবদর স্থানািতরি শজক্ত এোং সম্পবদর সবে র্ুক্ত এোং িারা জরুতর
অেস্থার মবিয দ্রুি কাজ করার নিবে ভাবলা অেস্থাবন রবেবছ এোং আিজযাতিক জনবিািীর িু লনাে
স্থানীে জনবিািীর প্রবোজন এোং পছন্দ সম্পবকয িারা আরও সবচিন (জজাংতরক এোং নকাবহন ২০১৫)।
এলএইচএল-এর তদবক এই পতরেিযনবক উৎসাতহি করার প্রবচষ্টাগুবলাবক উবেেবর্ািযভাবে িারণ করা
হবেবছ তেতভন্ন ইবভন্টগুবলাবি। নর্মন ২০১৬ সাবল ইস্তাম্বুবলর তেে মানতেক সাতমবির মবিা
ইবভন্টগুবলাবি িরা পবড়তছল, র্া গ্রযাে োবিইনবক
য
মর্াদা
য তদবেতছল। গ্রযাে োবিইন
য েৃহিম অেদািা
য
ও
মানতেক সাংস্থাগুমলাি মবিয একটি চুজক্ত নর্ িাবদর িহতেবলর ২৫ শিাাংশ স্থানীে এোং জািীে েেীদের
পাশাপাতশ পতরেিযবনর সনবদ ২৯ টি আিজযাতিক নেসরকাতর সাংস্থার (আইএনজজওএস) একটি উবদযাি ।
এই উদেযাগ স্থানীে েেীদের সদে িারা মর্োদব কাজ কবর িা পতরেিযন েিাি প্রশ্রুতি নদে (পতরেিযবনর
সনদ এন।তি)।
স্থানীেভাবে পতরচাতলি মানতেক প্রবচষ্টা - এোং আিজযাতিকভাবে ননিৃত্বািীন প্রবচষ্টাগুবলার কার্কাতরিার
য
উন্নেন করা- স্থানীে মানতেক েযেস্থাে নারী ননিৃবত্বর সম্প্রসারণ এোং স্বীকৃতি নদওো গুরুত্বপূণ ।য নারী ও
নমবেরা জরুতর পতরতস্থতিবি স্বিন্ত্রভাবে দুেলিাগুবলার
য
অতভজ্ঞিা অজযন কবর িবে প্রােই িাবদর ননিৃত্ব,
জ্ঞান, দিিা এোং কিৃত্ব
য স্বীকৃতি ো প্রশাংসা পাে না এোং িাবদর তলে-তভতিক প্রবোজনগুবলাবক
পর্াপ্তভাবে
য
সমািান করা হে না। নারী সাংিঠনগুবলাii িাবদর দিিা েযেহার কবর এই ঘািতিগুবলা দূর
করবি গুরুত্বপূণ ভূ
য তমকা তনবি পাবর। িবে িবেষণাে নদো নিবছ নর্ ,নারী সাংস্থাগুবলা "নারী
উিরজীেীবদর সচল রােবি,সাহার্য সরেরাহ উন্নি করবি ,সম্পবদর প্রবেশাতিকার তনজিি করবি
স্থানীে প্রতিিানগুবলাবক দােেদ্ধ কবর নিালার অসািারণ িমিা" নদোে। িাবদর প্রবচষ্টা প্রােই
অগ্রহণবর্ািয হবে র্াে (নলমোিয ইটি এএল। ২০১৮; গুপ্তা অযাে তলোং ২০১০)। এই িবেষণাটি িাই
োাংলাবদশ এোং দতিণ সুদাবনর স্থানীে মানতেক কাবজ নারী সাংস্থাগুবলার জতড়ি োকার তেষবে
আবলাকপাি কবর এোং নোোর নচষ্টা কবর এলএইচএল- কীভাবে এর শজক্ত ও সম্পদ স্থানাির কবর
স্থানীে এোং জািীে মানতেক েেীদের (এলএনএইচএএস) উন্নীি কবর অেো নারী ননিৃবত্ব োিয কবর।
গক্ষিষর্ার প্রশ্নমািা
গক্ষিষর্াটি চারটি প্রধান প্রশ্ন দ্বারা পবরচাবিত হক্ষয়ক্ষ েঃ
১.প্রভািেঃ স্থানীেভাবে িৃহীি মানোতিকার পদবিপ এোং সহােিাে নারী ননিৃবত্বর প্রভাে সম্পবকয এই প্র
তিবেদবনর সাতহিয পর্াবলাচনা
য
অাংবশ কী পরামশ নদওো
য
হবেবছ?
ৃ
মানোতিকার নিবে নারী ননিবত্বর কার্কাতরিা
য
নদোবনার জনয র্বেষ্ট গুরুত্বপূণ পদবিপ
য
ননওো হবেবছ
এোং এর মূল কারণ তছল স্থানীে প্রতিতনতিবদর সম অতিকাবরর একটি সমাজ প্রতিিার প্রবচষ্টা। নারী ননিৃত্ব
এোং তলেতেষমযহীন সমাজেযেস্থা অজযবনর জনয আরও কাজ করা োতক।
২.বতণমান িযস্ততােঃ কীভাবে নারী ও নারী সাংিঠনগুবলা মানোতিকার নিবে এোং স্থানীে কার্িবমর
য
সদে জতড়ি?
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৩. প্রবতিন্ধেতা এিং চযাক্ষিঞ্জেঃ মানোতিোদিি নিবে তেবশষি এলএইচএলএ নারী ও নারীসাংস্থাগুবলা মোদনা োিার সম্মুেীন হে তক? এলএইচএল কীভাবে োিা সৃটষ্ট কবর এোং
র্তদ কবরই, িবে কীভাবে?
৪. সুক্ষ াগেঃ এলএইচএল তক নারী ননিৃত্ববক উৎসাতহি কবর?
এটিবক কীভাবে সারা নদবশর ঘিনার সবে িু লনা করা র্াে?
ক। স্থানীেভাবে মানোতিকার নিবে নারী ননিৃত্ববক এতিবে ননওোর সুবর্াি রবেবছ তক?
র্তদ োবক িবে িা নকান পতরতস্থতিবি?
ে। নারী এোং নারী
সাংিঠনগুবলাবক কীভাবে সফলভাবে মানোতিকার োবি এোং স্থানীে মানোতিকার কাবজ র্ুক্ত করা সম্ভে?
এই প্রশ্নগুবলা স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানোতিকার কাবজ নারীর ননিৃত্ব কিিা কার্করী
য
এোং তেষমযহীন
সামাজজক েযেস্থা তনজিি করা কিিা ফলপ্রসূ হবে িা পরীিা কবর। প্রাপ্ত উিরগুবলা এলএইচএলএ পাঠাবনা হবে র্া নারীোবদর তদক নেবক এবক পর্াবলাচনা
য
করা হবে। এই চলমান সমসযাবক সমািান ক
রার লবিয কীভাবে নারী ননিৃত্ববক আরও সুসাংহি করা র্াে িা তনজিি করবিও সহােিা কবর। এছাড়াও
পুরুষিাতন্ত্রক সমাবজর নারীবদর প্রতি অেজ্ঞাকারী মবনাভাবের তেষেটিবকও এোবন নজবর আনা হবচ্ছ। এ
ই প্রতিবেদন তকছু স্ববল্পান্নি এলাকাে অনুসন্ধানমূলক িবেষণা কবরবছ। ভতেষযবি আরও সুদর
ূ প্রসারী িবে
ষণা করবি এর ফলাফলবক েযেহার করা নর্বি পাবর।

প্রক্ষতদবেদনর ধরন
এই প্রতিবেদনটি শুরু হবেবছ মানোতিকার নিবে নারীর ননিৃবত্বর প্রভাে তনবে, তেবশষি এলএইচএলএর পর্াবে।
য
এোবন নারীরা কীভাবে এলএইচএল এোং অনযানয নিবে নারী ননিৃবত্বর সবে র্ুক্ত এোং িার
জনয তক তক প্রতিেন্ধকিার সম্মুেীন হবচ্ছ নস তেষবেও একটি িারণা নদে।
এটি আরও মূলযােন কবর নর্ এলএইচএল নারী ননিৃত্ববক উৎসাতহি কবর তকনা, মানোতিকার প্রতিিাে
এলএইচএবলর কাজ স্থানীে ও জািীে পর্াবে
য নকান ভূ তমকা রােবছ তকনা এোং সনািন পদ্ধতিবি নকান
পতরেিযন এবসবছ তকনা। এোবন োাংলাবদশ এোং দতিণ সুদাবনর দুটি ঘিনা পর্াবলাচনা
য
করা হবেবছ র্া
মূলি িবেষণার প্রােতমক িেয। সবোপতর,
য
প্রতিবেদনটিবি সাতহিয পর্াবলাচনা
য
এোং দুটি ঘিনার একজেি
ফলাফল মূলি এলএইচএল নারী ননিৃত্ব সাংহিকরবণ তক কী পদবিপ তনবেবছ নস তেষবে িেয সরেরাহ
কবর।
কেস স্টাবি
আমরা নকস স্টাতির জনয অক্সফযানমর অতভজ্ঞিা এোং কবেকজন তেবশষবজ্ঞর সদে কবোপকেবনর
তভতিবি নসসে নদশগুবলাবক গুরুত্ব তদবেতছ নর্সে নদবশর সুশীল সমাজ মানোতিকাবরর তেতভন্ন পদবিপ
তনবে কাজ করবছ। নকস স্টাবিগুক্ষিার তভন্নিার তভতিবি আমরা নভৌিতলক অেস্থান ও মানতেক
সাংকিবক প্রািানয তদবেতছ।
োাংলাবদশবক তনোচন
য
করা হবেবছ কারণ ইটি এলএইচএল আবন্দালবন েতলি এোং চলমান। সুশীল
সমাবজর র্ারা মানোতিকাবরর তেতভন্ন পদবিবপর সবে জতড়ি িারা নর্ন নর্বকাবনা মানতেক সাংকবি দ্রুি
ভূ তমকা রােবি পাবর নসজনয “নযাশনাল অযাতলোন্স ফর তহউমাতনিাতরোন এক্টরস” (নাহাে ননিওোকযটি
সহােিা তদবে োবক। োাংলাবদবশ নারীবদর সাংিঠবনরও েতলি উপতস্থতি রবেবছ। সািারণি োাংলাবদবশ
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প্রাকৃতিক দুবর্াবির
য
মবিয েনযা, ঘূতণেড়
য
এোং েরার মুবোমুতে হে ক্রজিতস্টোন এইি ২০১৭ । এই নকস
স্টাতিটি নরাতহো সাংকিবকও তেবশষভাবে গুরুত্ব তদবেবছ। “আশ্রে ফাউবেশন” এই নকস স্টাতিটি তিরি
কবরবছ। এটি োাংলাবদবশর একটি নারী সাংিঠন র্া নদবশ দুবর্াবির
য
েু াঁ তক হ্রাবস কাজ কবর োবক।
দতিণ সুদাবন, এলএইচএল এই নকস স্টাতিটির সদে সদেই র্াো শুরু করবছ। নদশটির মানতেক
সহােিার প্রবোজনীেিা েিযমাবন তেপরীিমুেী। এই িবেষণাে মানতেক প্রবচষ্টাবি ইতভই অিানাইবজশন
য
ফর উইবমন নিভলপবমন্ট এোং টিটি ফাউবেশন এর মবিা নারীবদর সাংিঠনগুতলর ভূ তমকার প্রতি
তেবশষ মবনাবর্াি নদওো হবেতছল। এই নকস স্টাতির জনয আমাবদর িবেষণা-অাংশীদার হবলা নারী
ননিৃত্বািীন দতিণ সুদাবনর রুরাল উইবমন ফর নিভলপবমন্ট ক্রআরিাে্লুতিএসএস । এই প্রতিষ্ঠানটি
নারী অতিকারবক নকন্দ্র কবর িবড় ওঠা একটি মানতেক সাংিঠন।
পদ্ধবত
এই িবেষণাটি তনবে কাজ করার আবি আমরা িবেষণার প্রশ্ন প্রণেন করবি সাংতেষ্ট তেবশষজ্ঞবদর
সাহার্য তনবেতছ। িারা এবসবছন স্থানীে নািীদের সাংিঠন, এলএনএইচএস, আইএনজজও এোং ইউএন
এবজজন্সগুবলা নেবক। িাবদর মিামবির তভতিবি আমরা চারটি িবেষণা প্রশ্ন তিতর কবরতছ। আমরা
নািীদের ননিৃত্ব এোং স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক কাজকবমরয মবিয নর্ািসূেটি েুবাঁ জ নদখার প্রোশ
কবর একাবিতমক এোং নগ্র তলিাবরচাবরর সহােিাে পর্াবলাচনাটি
য
শুরু কবরতছলাম। িবে আমরা এটিবক
পবর প্রসাতরি কবরতছ মানতেক পদবিবপর তদবক। কারণ িবেষণাে প্রােতমক নিেটি অবনকগুদলা
প্রতিবেদন এোং তনেন্ধগুমলার মোদনা ফলাফল পাওো র্ােতন। নকস স্টাতিগুবলা োাংলাবদশ এোং সাউে
সুদাবনর নারীবদর সাংিঠবনর সমে অাংশীদাতরত্বমূলকভাবে মোোতলবিটিভ নমেি েযেহার কবর
পতরচাতলি করা হবেতছল।iii
িবেষকরা নকস স্টাতির জনয েসড়া সািাৎকার এোং নফাকাস গররুপ তিসকাশন ক্রএফজজতি
কবরতছবলন। নেতশরভাি সািাৎকার এোং এফজজতি পতরচাতলি হবেতছল ২০১৯ সাবলর জানুোরি নেবক
মাচয মাবসর মাবে। িবেষণা সহােিাকারী প্রতিিানগুবলা মানতেক পদবিবপ নারী ননিৃত্ব ও নারী
সাংিঠনগুবলার সদে জতড়ি তেতভন্ন স্থানীে এোং জািীে কমীবদর পর্বেিণ
য
কবরবছ।
সািাৎকার এোং এফজজতি এমনভাবে করা হবেতছল নর্োবন স্থানীে মানতেক সাংস্থার সদসযবদর
পাশাপাতশ জািীে ননিৃেৃন্দ, নজোর তেবশষজ্ঞ, এোং জািীে ও স্থানীে পর্াবের
য
সরকাতর ও নেসরকাতর
নারী সাংিঠন অিভুক্ত
য তছল।
োাংলাবদবশ নমাি ১৯টি সািাৎকার এোং ৫ টি এফজজতি করা হবেতছল। এই সািাৎকারগুবলার মবিয
১২টি কক্সোজাবর ক্র৭ জন নািী, ৫ জন পুরুষ এোং ঢাকাে ৭টি (২ জন মতহলা, ৫ জন পুরুষ অনুটিি
হবেতছল। ৫টি এতফজজর মবিয ৩টি কক্সোজাবর অনুটিি হবেতছল ক্র৮ জন নািী, ২০ জন পুরুষ , এোং
অনয ২টি ঢাকাে পতরচাতলি হবেতছল ক্র১০ জন নািী, ৫ জন পুরুষ । দুভায িযিবম, ৫টি এতফজজর মবিয
১টি মে নারী পুরুষ আলাদাভাবে করা হবেরেল। সমবের তেতিতনবষবির কারবণ, তেবশষি কক্সোজাবর
পতরচাতলি িবেষণার জনয, িবেষকরা মবন কবরতছবলন নর্ তলেবভবদ পৃেক এফজজতি করা সম্ভে নে।
তলেবভবদ িমিােবনর সামাজজক পােকযটি
য
একটি উবদ্বি র্া নকস স্টাতি পর্াবলাচনা
য
করার সমে মবন
রাো উতচি।
দতিণ সুদাবন, ৩৪ জন অাংশগ্রহণকারীর এফজজতি এোং সািাৎকার ননওো হবেতছল ক্র৭ জন পুরুষ এোং
োরে 27 জন নািী । ৩৪ টি সািাৎকাবর সরকাতর এোং নেসরকাতর কমীবদর এলএইচএল সম্পবকয
মিামি অিভুক্ত
য কবরবছ। এ েযাপাবর নারীবদর অগ্রাতিকার নদওো সবেও, পুরুষবদর জজবজ্ঞসা করা
হবেতছল নর্ মানতেক নিবে িারা নারীর ননিৃবত্বর ভূ তমকা কীভাবে নদেবছন । তলে-পৃেক এফজজতি
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দতিণ সুদাবন অনুটিি হবেতছল; নর্বহিু শীষস্থানীে
য
িবেষক একজন পুরুষ, িাই নািীদের সদে
এফজজতিগুবলা আরিাে্লুতিএসএস নেবক আসা নারী সহকমীবদর সহােিাে করা হবেতছল।
উভে নদবশই িবেষকরা িবেষণার প্রােতমক ফলাফলগুবলা ভাি কবর ননওোর জনয এোং এর
কার্কাতরিা
য
সন্ধাবনর জনয িবেষকবদর একটি নছাি দবলর সদে কমশালাি
য
আদয়াজন কবরতছবলন। এই
কমশালাগুবলার
য
মািযবম িবেষকরা ফলাফলগুবলার েযাপাবর তনজিি হবি নপবরবছন। িা ছাড়া
অাংশগ্রহণকারীবদর চূ ড়াি প্রতিবেদবনর তেষবে প্রতিজিো জানাবনার সুবর্াি নপবেবছ । এই কমশালা
য
প্রতিটি িবেষণা সহকারী দ্বারা পতরচাতলি তছল।
এই িবেষণাে স্থানীে নারীসাংস্থাগুতলর সদে অাংশীদার হবে আমরা িেয সাংগ্রবহর প্রজিোে জতড়ি অসম
শজক্ত কতমবে আনার প্রবচষ্টা কবরতছ । পাশাপাতশ এলএইচএলiv সম্পতকযি "আবলাচনার পবে চলবি"
উৎসাতহি কবরতছ। এই িবেষণাটি আমবদর একটি সমৃদ্ধ এোং ফলপ্রসূ অতভজ্ঞিা। এই িবেষণার
সম্পকযটিবক আমরা তনবজবদর মবিয তশিা তেতনমবের অাংশ তহবসবে নদতে। এটি রেল আমাবদর একটি
কার্কর
য অতভজ্ঞিা। এই িবেষণা সহােিাকারী অাংশীদাররা িবেষণা প্রশ্ন ও প্রজিো সম্পবকয মিামি
প্রদান কবরতছবলন এোং সািাৎকাবরর সরঞ্জাম, ইন্টারতভউ দািাবদর তনোচন,
য
সািাৎকার এোং এফজজতি
গ্রহণ, নিিা তেবেষণ, কমশালার
য
আবোজন এোং নকস স্টাতি নলোর নিবে ননিৃত্ব তদবেবছন। িবেষণাে
সহবর্ািী সাংিঠনগুবলার নকস স্টাতিজ সম্পতকযি অক্সফযানমর ভূ তমকা তছল সামতগ্রক প্রতিবেদবনর মবিয
োকা স্টাতিবক সম্পাদনা করা। একটি নর্ৌজক্তক তেবেষণ তেকাবশর জনয তলে এোং স্থানীে মানতেক
েহুমাজেকিার সদে িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনগুবলার সাংবর্াি োকা প্রবোজনীে তছল।
িবে আমরা স্বীকার কতর নর্ আমাবদর িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনগুবলা নকেল এই িবেষণার অেদািা
য
তহবসবে আমাবদর সদে নসই সম্পকযটিবিই স্বাচ্ছন্দয নোি করবি পাবর। র্তদও আমরা পুবরা প্রজিো জুবড়
িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনগুবলাি সদে জতড়ি োকার েযাপাবর সিকয তছলাম এোং িাবদর প্রতিজিো
এোং সমাবলাচনা পাোর জনয আমাবদর পি নেবক সহবর্াতিিা তনজিি কবরতছলাম িেুও িবেষণা
অাংশীদাররা আসবল স্বাচ্ছন্দয নোি কবরবছন তকনা নস েযাপাবর আমরা তনজিি নই। িোতপ এটি মোদনা
অস্বাভাতেক সমসযা নে , রবদেরে উন্নেন ইনতস্টটিউবির সাম্প্রতিক িবেষণার দ্বারা নদোবনা হবেবছ নর্
স্থানীে িবেষকবদর সদে কাজ করার তেষবে কীভাবে একটি সমান অাংশীদাতরত্ব তিতর করা র্াে, র্াবি
আরও সমে এোং তেোস প্রবোজন ক্রফাস্ট, ২০১৯, ৬ । এই অস্বজস্তকর অসম শজক্ত লাঘে করার জনয,
আমাবদর লিযগদলাি মবিয একটি তছল িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনগুবলার সদে িাবদর নকস স্টাতি
একটি প্রকাতশি প্রতিবেদবন প্রকাশ করা এোং িাবদর নলেক রহদসদব িাতলকাভুক্ত করা। আমরা নর্মন
এই কাজটিি োতহযকভাবে অাংশীদার, আমরা আমাবদর িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনগুবলার জনয
উপস্থাপনা এোং সবম্মলবনর সুবর্ািগুতল সন্ধান করে এোং িাবদর অাংশগ্রহণবক সমেনয করে। নর্ন িারা
প্রচাবর অাংশীদার হবি পাবর। নশষ পর্ি,
য এই চূ ড়াি প্রতিবেদনটি পৃেক ভাষাে ক্র োাংলা এোং আরতে
অনুোদ করা হবে র্াবি সুতনতদয ষ্ট নিবে অিযেনকারী নদশগদলাদে স্থানীে জনিবণর কাবছ ফলাফলগদলা
সহজলভয োবক।

মূি পবরভাষার বিক্ষেষর্
এই িবেষণাে আবলাতচি নেশ কবেকটি মূল িারণার সাংজ্ঞা প্রবোজন:
● এলএইচএল এোং স্থানীেকরণ
● নারী ননিৃত্ব
● তলে তনরবদেদষ
ি
মানতেক পদবিপ
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এিএইচএি এিং স্থানীয়েরর্
স্থানীে ও জািীে কমীরা মানতেক পদবিবপ নর্ ভূ তমকা পালন কবর িা েণনা
য করার জনয দুটি শব্দ
েযেহার করা হেেঃ "এলএইচএল" এোং "স্থানীেকরণ"। এই িবেষণাটি উবেশযমূলকভাবে "এলএইচএল"
েযেহার কবরবছ। উভবের সাংজ্ঞা তনবে সেসম্মতি
য
োকা সবেও এবদর মবিয গুরুত্বপূণ পাে
য
কয
য রবেবছ।
ইবমাবজন ওোল এোং নকবরন নহিলুবের একটি প্রতিবেদন ক্র২০১৬, ৩ স্থানীে কমীবদর সদে কাজ
করার সমস্ত পদ্ধতির উবেে কবর " স্থানীেকরণ " নক নদতেবেবছন একটি েৃহৎ িাম তহবসবে।
য
তেবশষি
স্থানীে কমীবদর সদে উদ্ভূি এমন কাবজর জনয এোং স্থানীেভাবে উদীেমান উবদযাগগুদলাদে সমেনয
করার জনয এই পতরভাষাবক অলঙেিণ করা হবেবছ। ওোল এোং নহিলুবের মবি, "স্থানীেকরণ"
"স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন" নেবক তভন্ন তকন্তু এটি আোর "এলএইচএল" এর সদে সম্পৃক্ত। িারা এও
েলবছন নর্ "স্থানীেকরণ" শব্দটি স্থানীে কমীবদর সদে সম্পবকযর প্রকৃতি এোং গুণাগুণ আতেষ্কার না
কবরই েযেহৃি হবচ্ছ ক্রওোল এোং নহিলুে ২০১৬, ১০ । অাংশীদাতরবত্ববক স্থানীেকরবণর একটি অনযিম
তদক রহদসদব গুরুত্ব মেওোিা স্থানীে কমীবদর কাবছ সমাবলাচনার তেষে হবে দাাঁতড়বেবছ ক্রওোল এোং
নহিলুে, ২০১৬,৩ , এোং এই স্থানীয় কমীরা এই িোকতেি অাংশীদাতরবত্বর মবিলবক তেভাজক রহদসদব
নদেবছন ও ননিৃত্ব এোং দাতেবত্বর নচবে সােকন্ট্রাবক্ট নেতশ গুরুত্ব তদবচ্ছন।
ভযান ব্রাভান্ট এোং পযাবিল ক্র২০১৮ ১৭ মবন কবরবছন নর্, স্থানীেকরবণর দুটি েযােযা রবেবছ। প্রেমটি
তেবকন্দ্রীকরবণর েযােযা, নর্োবন েলা হবেবছ "র্তদ নকৌশলিি, পদবিপজতনি এোং আতেক
য তসদ্ধািগুদলা
'েু াঁ তকপূণ' য ো িতিগ্রস্ত জােিাগুদলাি কাছাকাতছ করা হে ও র্তদ ২৫ শিাাংশ আতেক
য সাংস্থান সরাসতর
স্থানীয় কমীবদর কাবছ চবল র্াে, িবে 'স্থানীেকরণ' অজযন করা নর্বি পাবর ক্রভযান ব্রাভান্ট এোং পযাবিল
২০১৮, ১৭ । তদ্বিীেটি হদলা রূপািবরর েযােযা, নর্োবন "বকৌশলিি, পদবিপজতনি এোং আতেক
য
তসদ্ধািগুদলা অতেসাংোতদি 'জািীে' কমীবদর ক্রসরকারি ও নেসরোরি দ্বারা পতরচাতলি করা উতচি। র্ার
সমেবন
য উপলব্ধ আিজযাতিক সম্পবদর ২৫ শিাাংশ সরাসতর স্থানীয় কমীবদর কাবছ র্াবে ক্রভযান ব্রাভান্ট
এোং পযাবিল ২০১৮, ১৭ । অিেঃপর, রূপাির েযােযা মানতেক নিবে স্থানীে এোং জািীে ননিৃবত্বর আরও
শজক্তশালী কাঠাবমা সরেরাহ কবর এোং এই িবেষণাে েযেহৃি এলএইচএল-এর জনয উপর্ুক্ত।
পতরবশবষ , ওভারতসজ নিবভলপবমন্ট ইনরিটিউি একটি প্রতিবেদবন "স্থানীেকরণ" নক এমন একটি িাম য
তহবসবে প্রকাশ কবরবছ র্া মূলি আিজযাতিক মানেিাোদী েযেস্থার প্রজিোটিবক নকন্দ্রতেন্দুবি রাবে র্া
স্থানীে কমীবদর ওপর প্রিযােিযবনর তেবরাতিিা রহদসদব সমাবলাচনা কবর" ক্রোরবেতলি ২০১৮, ৫ । একই
প্ররেদবেদনি মবি স্থানীেকরবণর এই িারণাটি এলএইচএল ো স্থানীেভাবে পতরচাতলি মানতেক পদবিপ
নেবক পৃেক েবল জানাবনা হে, নর্বহিু পরেিী সেদয় স্থানীে মানতেক পদবিপবক ননিৃবত্বর স্বীকৃতি
নদওো হে। সুিরাাং এই িবেষণাটি নারী ননিৃত্ববক তেবশষভাবে তেবেচনা কবর ইচ্ছাকৃিভাবে
"এলএইচএল" ো এর সমােক
য তহবসবে "স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিপ”v েযেহার কবরবছ।
"এলএইচএল"-এর এই প্রািানয নদওোিা আোর এিা নোোে না নর্ এটি স্বোংজিেভাবে মানতেক
পদবিবপ নারী ননিৃবত্বর েহুমাজেক সম্ভােনার মাো োরড়দয় নদবে। এই িবেষণাে উতেতেি আবছ নর্,
এলএইচএল তনজস্ব প্রচতলি সামাজজক রীতিনীতি এোং অসম সামাজজক শজক্তর তেষে হবে উঠবি পাবর র্া
নারী ননিৃত্ববক উবপিা ও েজযন করবি পাবর।
নারীক্ষদর কনতৃ ে
এই িবেষণাটিবক একটি সম্ভােয নিবে গুরুত্ব তদবি আমরা নারীবদর ননিৃবত্বর তনতদয ষ্ট নিেগদলাদে
মবনাতনবেশ কবরতছ। নািীদেি ননেৃদত্বি ছেটি প্রিান নিবেvi পরীিা করা হবেতছলেঃ
১। দুবর্াি
য পতরচালনা ো নািতরক সুরিাে কিৃপ
য বির মবিয ননিৃবত্বর ভূ তমকাে নারী
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২। জািীে ো স্থানীে নেসরকারি সাংস্থাগুদলাি (এনজজওগুবলা) জনয মানতেক কমসূয তচর
ননিৃত্বদানকারী নারী, ো এই এনজজওগুতলবক তনবজরাই ননিৃত্ব তদবচ্ছন এমন নারী;
৩। কতমউতনটির দুবর্াি
য কতমটিবি ননিৃবত্বর ভূ তমকা পালনকারী নারী;
৪। নসসে সাংিঠনগুতল নর্গুবলা নারী ও নারীর অতিকাবরর প্রতি মানতেক সহােিাে মবনাতনবেশ কবর;
৫। নারী ননিৃত্বািীন ননিওোকয এোং সাংঘগুদলা মানতেক েযেস্থাে জতড়ি োকার তদবক গুরুত্ব নদে
এোং
৬। শাতিরিা এোং পুতলশ তমশবন নািীদেি ননিৃত্ব।
এই নিেগুবলা স্থানীেভাবে এোং প্রতিটি জািীে সরকার এোং সুশীল সমাবজর সাংস্থাগুদলাি ওপি
তভতি কবর এলএইচএল-এর অিভুক্ত
য (এলস ২০১৭)। এই ছেটি নিবে কাজ করা নারী ও নমবেবদর
অতিকাবরর প্রতি প্রতিশ্রুতি তনজিি করবি সহােিা কবর এোং নািী সাংগঠনগুদলাদে প্রতিজিো,
তস্থতিস্থাপকিা, পুনরুদ্ধার, দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস, শাতিরিা, সহ-মানতেক পদবিবপর পুবরা নিে জুবড়
তসদ্ধাি গ্রহণ, শাতি আবলাচনা এোং প্রভাতেি করার িমিা অজযবন সিম কবর। এই িবেষণাে, এই
ছে নিেটি "নারী এোং নারীবদর সাংিঠন" িাম এর
য
মািযবম প্রকাশ হবেবছ।
নর্বহিু এলএইচএল স্থানীে এোং জািীে প্রাতিিাতনক কমীবদর কাবছ িমিা এোং সাংস্থান স্থানাির
করার তদবক মবনাতনবেশ কবরবছ, িাই আমরা অনানুিাতনকিার নচবে নারীর ননিৃবত্বর আরও
আনুিাতনক এোং প্রাতিিাতনক রূপগুদলাদে মবনাতনবেশ কবরতছ। প্রসবের ওপর তনভযর কবর ননিৃবত্বর
তেতভন্ন অে হবি
য
পাবর; আমাবদর িবেষণার নিেবক সহােিা করার জনয, আমরা এর অেস্থাবনর
তদবক নেতশ নজর নদওোর তসদ্ধাি তনবেতছ (নর্মন, সাংিঠবনর মবিয ননিৃবত্বর পবদ োকা নারীরা ো ঐ
নারী সাংিঠনগুবলা র্ারা মানতেক অেস্থান নেবক ননওো প্রকল্পগুবলাবি কাজ করবছ। নর্মন, ক্লাস্টার
তসবস্টম)। র্তদও আমরা কতমউতনটি পর্াবের
য
তেপর্েয কতমটিগুবলাবি নারী ননিৃবত্বর অেস্থাবনর তদবক
নজর রেইরন, িাই অনযানয অবনক অনানুিাতনক নারী ননিৃবত্বর নোাঁজ করবি পাতরতন। িবে আমরা
স্বীকার কতর নর্, কতমউতনটিগুবলাবি নািীদের ননিৃত্ব প্রােই িৃণমূল পর্াবে
য ঘবি, নর্োবন িারা শজক্ত,
সহবর্াতিিা এোং জ্ঞান প্রদশনয কবর । র্তদও িাবদর সদে আনুিাতনক ো আনুিাতনকভাবে তনেতন্ধি
সাংস্থার সাংবর্াবির ঘািতি োকবি পাবর।

ক্ষলঙ্গ ক্ষনক্ষবদশদষ
য
মানক্ষবক পেদিপ
তলে- রনরবদেদষ
ি
মানতেক পদবিপ, র্া এই িবেষণাি প্রশ্নগুতলর একটি অাংশ, প্রােশই তলে-সাংবেদনশীল
ো তলে-প্রতিজিোশীল মানতেক পদবিবপর সদে ভুলেশি তমতলবে নফলা হে ক্রবদেুন োক্স ১ ।
উদাহরণস্বরূপ, কানািা সরকাবরর মানেিাোদী নীতি তলে-প্রতিজিোশীল মানতেক পদবিবপর পবি
সমেনয প্রকাশ কবর। িবে এটিবক সাংজ্ঞাতেি কবর “সামাজজক অসম শজক্তি তেরুবদ্ধ নর্ উবদযািগুদলা
ননওো হবেবছ িার মািযবম র্েন নর্ভাবে সম্ভে তলে-রূপািরকারী মানতেক পদবিপবক সমেনয েদি
এোং িাবদর স্বতনভযর করার িমিা তিতর করবি সহােিা েদি”( কানািা সরকার, এনতি । তেপরীবি,
নকোর ইন্টারনযাশনাবলর তলে-রূপািরকারী এোং একটি তলে-সাংবেদনশীল মানতেক পদ্ধতির মবিয
পােকয
য কবর প্রকাশ কবরবছ। এবি েলা আবছ একটি তলে-সাংবেদনশীল পন্থা র্া" েযজক্তবদর তলে এোং
নর্ৌনিার ওপর তভতি কবর তেতভন্ন প্রবোজন এোং সীমােদ্ধিার েযাপাবর প্রতিজিো জানাে"। িবে তলেসাংবেদনশীলিা এর কাঠাবমািি এোং প্রসেিি পতরেতিযন আনবে না র্া তলে-তেষমযবক উৎসাতহি কবর,
নর্মনটি তলে-রূপাির পদ্ধতিবি তেদযমান। ক্রবকোর ২০১২, ৪ ।
তলে-রূপািরকারী এোং তলে-প্রতিজিোশীল পদবিবপর মবিয সীমানা তিতর করা তকছুিা কষ্টসািয
েযাপার। নকোবরর একটি প্রতিবেদন অনুসাবর, তলে-প্রতিজিোশীলিার জনয "এমন পদবিবপর
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প্রবোজন র্া তেদযমান তলে ভূ তমকা ও সম্পকযবক চযাবলঞ্জ কবর" ক্ররাউি ২০১৭, ৮ । তলেপ্রতিজিোশীলিা নেবক সবর এবস নজোর-ট্রান্সফরবমশনাল নপ্রাগ্রাতমাংবের সদে জতড়ি পদ্ধতিিি
পতরেিযবনর তদবক গুরুত্ব তদবে কাজ করা এোং নজোর-ট্রান্সফতমটিভ
য
নপ্রাগ্রাতমাংবক প্রাতিিাতনককিদণর
জনয আওিাভুক্ত কবর।
নকোর তলে-রূপািরকারী নপ্রাগ্রামটিবক সাংজ্ঞাতেি কবরবছ "মানতেক ও সাতেক
য উন্নেবনর ফলাফল
তহবসবে সমিা প্রচার করা এোং সামাজজক তলে তনিাতরি
য
তনেমােলী এোং িমিার ভারসামযহীনিার
েুটাঁ িনাটি পরীিা করার, প্রশ্ন করার এোং পতরেিযন করার সজিেভাবে প্রবচষ্টা করা" ক্ররাউি ২০১৭, ৪ ।
অক্সফযাে কানািার সাংজ্ঞা তলে-রূপািরকারী পদবিবপর প্রিান চারটি মাো তচতিি কবর এই
আবলাচনাে অেদান রাবেেঃ
১। এটি সামাজজক অসম শজক্তর পতরেিযন চাে; (২ এটি সে নশ্ররণর নারীবদর নানান প্রকার তেষবমযর
তশকার হওো নক তেবেচনা কবর;
(৩ এটি ননিৃবত্বর তদবক গুরুত্ব নদে; এোং
(4) এটি নারীবদর অতিকার কমীবদর সাবে অাংশীদার হে ক্রলযামোিয ইটি এল ২০১৮, ৫ ।
উভে সাংজ্ঞাবিই তলে-রূপািরকারী মানেিাোদী পদবিপবক একটি নারীোদী তেবেষণ নদওো হবেবছ।
র্া সামাজজক অসম শজক্তর সম্পকয এোং মানদণ্ডগুদলাদে পতরেিযন করার প্রতি গুরুত্ব নদে। আিেঃনীতি,
ননিৃত্ব এোং নারীবদর অতিকার কমীবদর প্রতি অক্সফযাে কানািার স্পষ্ট মবনাবর্াি এই সাংিাগুবলাবক এই
িবেষণার জনয আরও উপর্ুক্ত কবর িু বলবছ।
িক্স ১: মানবিে পদক্ষেক্ষপ ক ন্ডার কপ্রাগ্রাবমং
• তলে-সাংবেদনশীলিােঃ তেতভন্ন তলবের প্রবোজনগুদলা েনাক্ত কবর িবে তলে তেষমযবক নোোে
কাঠাবমািি এোং প্রাসতেক তেষেগুবলাবক প্রশ্ন কবর না।
• তলে-প্রতিজিোশীলেঃ তেদযমান তলে-ভূ তমকা ও সম্পবকযর প্রতি প্রতিজিো এোং চযাবলঞ্জ জানাে
তকন্তু নীতি পতরেিযন ো তলে নপ্রাগ্রাতমাংবের প্রাতিিাতনককরণ চাে না।
• তলে-তনতেবশবষেঃ
য
নারী ননিৃত্ববক নকন্দ্র কবর এোং নারী অতিকার কমীবদর সদে অাংশীদার হবে
সামাজজক অসম শজক্তর পতরেিযন করার নচষ্টা কবর, তভন্নমাো সাংবর্াি কবর।

সীমাবদ্ধতা
এই িবেষণার নিেটি অিিযা োবজবির দ্বারা সীমােদ্ধ তছল র্া দতিণ সুদাবনর আমাবদর িবেষণাে
সহবর্ািী সাংিঠনবদর পবি িীব্র োিা তহসাবে প্রমাতণি হবেতছল। আমরা োাংলাবদবশ িভীর পর্াবলাচনা
য
করবি নপবরতছ। তকন্তু সাউে সুদাবনর রাজিানী র্ুোর োইবর ভ্রমবণ অতিতরক্ত িহতেল এোং সমে
প্রবোজন হওোে িভীর পর্াবলাচনা
য
সম্ভে হেতন। ফলস্বরূপ, সম্ভেি র্ুোর োইবর স্থানীে নারী সাংস্থাগুবলা
প্রাসতেক এোং আকষণীে
য কার্িম
য
গ্রহণ কবরবছ র্া আমরা জানবি পাতরতন। এই পতরতস্থতি আমাবদর
িবেষণাে আরও একটি সম্ভােয পিপাি তিতর কবর র্া র্ুোে অেস্থানরি "অতভজাি" সাংস্থাগুবলার তদবক
ইতেি প্রদান কবর। োাংলাবদবশ আমরা আমাবদর নফাকাসটি তকছুিা প্রশস্ত করবি নপবরতছলাম ঢাকা এোং
কক্সোজাবর সািাৎকার পতরচালনা করার মািযবম। িদুপতর, এই োবজবির সীমােদ্ধিা অক্সফযানমর
নদওো সমবের সীমােদ্ধিার সদে র্ুক্ত তছল, র্ার জনয আমাবদর িবেষণা প্রকবল্পর জনয একটি তনতদয ষ্ট
সমবের মবিয অে েযে
য
করবি হবেবছ। এটি আমাবদর িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনবদর তেবেষণগুদলা
সম্পূণ করার
য
জনয অবর্ৌজক্তক চাপ সৃটষ্ট কবরবছ। পাশাপাতশ এই প্রতিবেদবনর জনয নিিা সাংগ্রবহর
চযাবলঞ্জগুবলাও নমাকাতেলা করবি হবেবছেঃ র্ার মবিয রবেবছ সািাৎকাবরর জনয ভ্রমবণর চযাবলঞ্জ,
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সীতমি ইন্টারবনি এোং নমাোইল সাংবর্ািগুমলাি মািযবম নলনবদন করা এোং অনযানয দাতেত্ব।
অনুসন্ধাবনর ফলাফবলর গুণমান চযাবলঞ্জগুবলার কািদণ প্রভাতেি হেতন িা তনজিি করার জনয আমরা
িবেষণার সীমানা এোং িবেষণাে সহবর্ািী সাংিঠনবদর সমে আমাবদর প্রিযাশা সম্পবকয দৃঢ় তছলাম।
িবেষকবদর মবিয আবরকটি তেষে তছল সাংজ্ঞার্ুক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীে এোং জািীে কমীবদর
মবিয পােকয
য করা গুরুত্বপূণ, য িবে এই তেষবে তকছুিা অস্পষ্টিা রবেবছ এোং স্পষ্টিার এই অভােটি
সািারণভাবে এলএইচএল-এ একটি র্ুজক্তর্ুক্ত তেষে। স্থানীে ও জািীে সাংস্থাগুদলা এলএইচএল সম্পতকযি
স্বিন্ত্র চযাবলঞ্জ এোং প্রতিেন্ধকিার মুবোমুতে হবি পাবর। নর্মন একটি েড় এনজজও র্া সারা নদবশ কাজ
কবর িার অতভজ্ঞিা এোং একটি স্থানীে ো আঞ্চতলক প্রতিিাবনর অতভজ্ঞিা তভন্ন হবি পাবর। স্থানীে ও
জািীে কমীবদর মবিয অস্পষ্টিা দতিণ সুদাবন আরও স্পষ্ট হবেতছল, সম্ভেি কারণ নকস স্টাতিটির
িবেষণা অঞ্চলটি মূলি রাজিানী র্ুোবি তছল। নর্োবন "স্থানীে" এোং "জািীে" রহদসদব তেবেতচি
নকানটির মবিয েুে একিা পােকয
য তছল না।
আর একটি সাংজ্ঞার্ুক্ত চযাবলঞ্জ তছল নারীবদর সাংিঠন এোং একটি নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থার মবিয পােকয
য
তিতর করা। এই িবেষণার শুরুবি, উভে নদবশর নকস স্টাতি নারী ননিাবদরবক নকেলমাে নারীননিৃত্বািীন সাংস্থাগদলার সদে জতড়ি নোোবনা হবেবছ। র্তদও নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলা এই
তেবেষবণর মূল উপাদান। আমরা এমনটিও মবন কতরনা নর্ একটি সাংিঠন এেজন নািীর ননিৃবত্ব তছল
কারণ এই সাংিঠনটি নারীর অতিকার এোং সমিার প্রতি আগ্রহী। নকস স্টাতির নলেক এোং অক্সফযাম
আবমতরকার িবেষকবদর মবিয আবলাচনার মািযবম আমরা নািীদের ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুদলার োইবরও
নারীর সাংিঠবনর সাংজ্ঞা তেস্িৃি করবি সম্মি হবেতছ নর্বহিু অবনক সাংিঠনই প্রমাণ তহবসবে িাবদর
নজোর জাতস্টস নপ্রাগ্রাম নদোবি সিম হবেবছ।
এই প্রতিবেদন নেবক প্রাপ্ত ফলাফলগুদলা এই তেষেটি দ্বারা সীমােদ্ধ নর্ আমরা োাংলাবদশ এোং দতিণ
সুদাবন িবেষণা চাতলবেতছ। নর্গুবলা িাবদর তনজস্ব ববতশবষ্ট সিন্ত্র। ফলাফলগুবলা তকছুিা নিবে
সািারণীকরণ হবি পাবর, িবে তলেতভতিক সামাজজক অসম তনেবমর মবিা এলএইচএল এর প্রকৃতি
এোবন প্রসে তনতদয ষ্ট মর্টা মানতেক পদবিবপ িতিকরভাবে নারী ননিৃত্ববক প্রভাতেি করবি পাবর ।
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২। সাবহতয প াক্ষিাচনা
ণ
এই সাতহিয পর্াবলাচনা
য
মানতেক পদ্ধতি ও নারী ননিৃবত্বর নর্ সম্পকয িা স্থানীেভাবে মানতেক কাবজর
ওপর তেবশষভাবে গুরুত্ব তদবে তেবেষণ করবে। এই সাতহিয পর্াবলাচনার
য
নর্ অতভসন্ধভয, িা নারী এোং
নারীবদর সাংস্থাগুবলা মানতেক পদ্ধতি নেবক কাঠাবমািিভাবে নারী-পুরুবষর অসমিার কারবণ মানতেক
ননিৃবত্বর স্বীকৃতি নপবি সাংগ্রাম করবি হবচ্ছ িা িু বল িরবে এোং এটি স্থানীে মানতেক জােিাগুবলাবি নারী
ও নারী সাংস্থাগুবলার জ্ঞান, দিিার মান িঠবন সমেনয তদবে। এই স্বীকৃতিই মানতেক পদ্ধতিবি নারীপুরুবষর সমিা কতমবে আনবে এোং এটি মানতেক প্রোস মাে। এিার ওপর তভতি কবর এই সাতহিয
পর্াবলাচনা।
য
সমাবজ নারী-পুরুবষর অসমিার কারবণ নারীিণ মানতেক সাংকবির সমে টিবক োকবি নানা রকম োিার
সম্মুেীন হবি হে। নারী পুরুবষর এই অসমিা নকেলই িাবদর সিমিাবক িতি কবর না, এটি িাবদর
মানতেক কাবজ স্বীকৃতি তদবিও েযে হে।
য
এটি ভাবলাভাবেই নতেভুক্ত আবছ নর্, মানতেক কাজগুবলা র্তদ
নারী-পুরুষ প্রসে আমবল না ননে, িাহবল িা নারী এোং কনযাবদরবক তেপবদর তদবক তনবে র্াবে এোং নারীপুরুবষর তেষময আরও নেবড় র্াবে (ছক ১-এ তকছু উদাহরণ নদেুন, নারী-পুরুবষর মবিয পিপাবির কারবণ
কীভাবে োরাপ পতরতস্থতির তদবক িাতেি করবছ)। জাতিসাংবঘর ইউনাইদটি নযােনস রসরেউরিটট েউজন্সল
এি নারী, শাতি ও তনরাপিার (ইউএনএসরসআি ১৩২৫) তেতেক িবেষণাে েলা হবেবছ, “মানতেক পদ্ধতির
স্থানীে সামাজজক সাংস্থা এোং নারী ও নমবেবদর এক সবে কাজ করার স্বীকৃি তদবি একজেি েযেিার
য
কারবণ আমাবদর কাবজর ফলাফল সীতমি হবে নিবছ।“(কুমাবরসস্বামী ২০১৫, ৮৮)।

ছক১: মানবিে োক্ষ
সমসযা

নারী ও পুরুক্ষষর মক্ষধয পেপাতদুষ্টতার উদাহরর্ সমূহ
পিপাতিবত্বর ফলাফল
দ্রুি পুনোসন
য
কমসূয তচ র্া তেবদতশ সহােিা প্রাপ্ত
নারীবদর ভূ তম অতিকার পুনরুদ্ধার ক্রঅেো না
(র্ো: জাতিসাংঘ, তেেেযাাংক এোং র্ুক্তরাষ্ট্র,
র্ুক্তরাজয ও অবেতলোর সরকার) এোং
আিজযাতিক সাহার্য সাংস্থা (র্ো:
ইন্টারনযাশানাল নফিাবরশন অে নরি িস ও
নরি জিবসন্ট নসাসাইটিজ) শ্রীলাংকার উির
এোং পূে প্রবদবশর
য
মািৃপ্রিান সমাবজর িারাবক
উবপিা কবরতছবলা। নর্সে প্রবদবশর নারীবদর
নর্োবন ভূ তমর ওপর পূণ অতিকার
য
রেল
নসোবন প্রাবদতশক এোং অপ্রাবদতশক
কমকিয
য ািন ভূ তমহীন মানুষবদর ভূ তম তদবি তিবে
নারীবদর েদবল পুরুষবদর নাবম ভূ তম তলবে
নদন। এটি ২০০৪ সাবলর সুনামী পরেিী সমবে
সমুদ্র িীরেিী অঞ্চবলর ঘিনার একটি প্রতিতেম্ব
মাে র্েন আিজযাতিক মানতেক সাংস্থাগুবলা
োসস্থান োনাবনার উপকরণ এোং দতলল পে
নসোনকার পুরুষবদর নাবম তলবে তদবেতছল।”
(জাোতিলাকা এোং অযামতরোতলোম ২০১৫,
১৯ ।
শরণােী কযাবম্প নারীবদর স্বাস্থযসম্মি
“কযাবমরুবন েসোসরি শরণােীবদর ওপর
18

পদয়াতনষ্কাশবনর চাতহদার প্রবশ্ন প্রতিজিো

নারীবদর িভযকালীন সমবে প্রবোজবনর তদবক
উদাসীনিা

নারী-পুরুষ তভতিক অসতহাংসিা সম্পবকয
আলাপ উত্থাপবনর তনরাপিার অভাে

িবেষণা করা হবেতছল। িবেষণাে নদো নিবছ,
শিকরা ৯৯ ভাি নারী আবলা এোং িালার
অভাবে আিমবণর েু াঁ তকবি োবকন। রাবির
আাঁিাবরর আিমবণর ভে নেবক িারা িেবলি
পতরেিযন ক্রবর্মন: নদয মা অেো োলতির
েযেহার করা, পানীে পান করা নেবক তেরি
োকা, িেবলি েযেহাবরর জনয েুে নভাবর
ক্র৪:০০-৫:০০ ঘুম নেবক ওঠা অেো মেলা
নফলার জনয প্লাতস্টবকর েযাি ক্র ‘উরি িেবলি”)
অেলম্বন কবর, র্া তকনা ঘিনািবম উন্মুক্ত স্থান
অেো সািারণ েজযয প্রোবহ তনবিপ করা হে।
ক্রবচতমট্ট ইটট এল ২০১৮, ৪)।
ইবন্দাবনতশোবি, “সুনারের পর, লাম্ফুক গ্রাবম
নারীবদর স্বাস্থয তনবে িভীর উবদ্ববির তেষে
হবেতছল। অপর্াপ্ত
য স্বাস্থয পতরবষোর কারবণ,
নসই গ্রাবমর নারীিা িাবদর িভযকালীন সমবে
তনবজবদর স্বাস্থয টঠক রাোর জনয কটঠন
অতভজ্ঞিার সম্মুেীন হবেতছল। র্তদও িাক্তািা
নর্বিন, এোং স্বাস্থয পরীিা নকেল পরীিবণর
তেছানা ছাড়া আর পদয াহীন িাাঁেুবি পতরচালনা
হবিা। র্ার কারবণ, নারীিা িাবদর প্রজনন অবে
েযাো হবলও পরীিা করাবি অসম্মি জানান”
(রসলরোদিরিন ২০০৮, ১৫৬)।
জাতিসাংবঘ কমরি
য নারীিণ র্ুদ্ধ-তেদ্ধস্ত নদবশ
নারীবদর ওপর নর্ৌন তনর্ািবনর
য
অবনক িেয
নপবেবছন র্া তকনা নিমনভাবে পাওো র্ােতন।
িারা েবলবছন, “লজ্জা ো সামাজজকভাবে নহে
প্রতিপন্ন হওয়ার জনয নে নকেল মাে তনরাপিা,
সাহাবর্যর অভাে ও সম্মানহানীর কারবণ
নমবেবদর একটি েৃহৎ অাংশ নর্ৌণ তনর্ািবনর
য
তেষে েলবি অপারিিা প্রকাশ কবর।
ক্রকুমাবরসস্বামী ২০১৫, ৭৩)।

এলএইচএল-এি এোদিরেে ও সারহেয সম্পােদেিা উেীয়োন হদেন। নািী মনেৃত্ব এবাং এলএইচএলএি উপি গদবষণা এখন প্রাথরেে পর্াদয়
ি আদে। অক্সফযাে ইন্টািনযােনাদলি এেটট প্রোবোলী
প্ররেদবেন “টারনাং ো রহউেযানইটারিয়ান রসদিে অন ইটস মহি” স্থানীয়োদব মনেৃত্বোনোিী এেটট
োনরবে পদ্ধরেি জনয আদলাচনা েদিদে এবাং সাংেটেয় মেেগুদলাি জােীয় েজি বাড়াদনাি জনয
প্রাদেরেে ও অপ্রাদেরেে েেেেি
ি াদেি োে মথদে আিও আরথে
ি েহরবল ও সাহার্য মচদয়দে (জজাংরিে
অযান্ড মোদহন ২০১৫)। প্ররেদবেনটট আিও বদলদে মর্, নািী সাংস্থাগুদলা এইসব স্থানীয় ও আন্তজিারেে
জায়গাগুদলাদে েে জায়গা পাদে। োিণ,স্থানীয় েেিািা বহু আদগ মথদেই পুরুষোরসে। আন্তজিারেে
েেেেি
ি াদেি নািী-পুরুষ মচেনা র্েটুেু থাো প্রদয়াজন রেদলা, স্থানীয় েেিাদেি হয়দো ো মনই।
প্ররেদবেনটট এইসব র্ুজিপূণ উদেগগুদলা
ি
মেরখদয়দে রেন্তু োিা এটাও বদলদে মর্, োদেি এেটট
সােেসযপূণ েদেি
ি
উপি চলদে হদব। র্া এেটট সোদজ নািী-পুরুদষি গরেেীলো েেটুেু, নািীদেি
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সুরনরেি ষ্ট ঝু ুঁ রে এবাং োনরবে সাহাদর্য এরগদয় আসাি মেৌেল, র্া ঝু ুঁ রে আি সাংস্কৃরেদে োনাসই রেনা ো
আন্তজিারেে েেেেি
ি াদেি মথদেও স্থানীয় েেেেি
ি াদেি আিও োদলােে বুঝদে হদব” (জজাংরিে অযান্ড
মোদহন ২০১৫, ১৯)। অনযানয গদবষণাগুদলাদে নরথেুি েিা হদয়দে মর্, রেোদব রেেু আন্তজিারেে
েেেেি
ি া নািী-পুরুষ রবষদয় মেবল েথাই বদল থাদেন রেন্তু োনরবে সাংেদটি সেদয় সাহার্য এবাং
িািণিেো উন্নয়দনি জনয নািীদেজন্দ্রে সাংস্থাগুদলাি োদে র্ান না। (োিদপন্টাি ২০০৬; রিরবল্ড
েন্সিটটইয়াে এন রি; ইউএন উইদেন ২০১৬এ)। এেন রে, ২০১৫ সাদল, স্থানীয় নািীদেজন্দ্রে
সাংস্থাগুদলাি জনয োোিা, জারেসাংদঘি সেসয িাষ্ট্রগুদলা এবাং বযজিগে েহরবল হদে প্রাপ্ত আন্তজিারেে
েহরবদল পরিোণ রেল মেবল েেেিা ১ েোাংে (েুোদিসস্বােী ২০১৫, ৯০)।
এই সারহেয পর্াদলাচনাি
ি
োঠাদোটট গটঠে হদয়দে পর্াপ্ত
ি গদবষণা হদে পাওয়া প্রশ্নগুদলা মথদে। প্রথেে,
আেিা োনরবে পদ্ধরেদে নািী মনেৃদত্বি প্রোব অনুসন্ধান েিদবা এবাং এলএইচএল ও প্রিান রবষয়সেূহ
রবদেষদণ েু দল িিদবা। রেেীয়ে, আেিা অনুসন্ধান েিদবা েীোদব নািী ও নািী মেজন্দ্রে সাংস্থাগুদলা
োনরবে রবোদগ এবাং স্থানীয়োদব োনরবে োদজি মনেৃদত্ব রনর্ুি িদয়দে। েৃেীয়ে, আেিা োনরবে
রবোদগ নািী মনেৃদত্ব বািা, সেসযাগুদলা এবাং রবদেষোদব এলএইচএল-মে রবেেোদব রবদেষণ েিব।
সবদেদষ,
ি
আেিা নািী মনেৃদত্ব উৎসাহ প্রোদনি জনয এলএইচএল-এি সম্ভাবনা েূলযায়ন েিদবা।
সারহেয পর্াদলাচনাদে
ি
মখয়াল িাখদে হদব মর্, আোদেি লিযটাই হদলা নািীদেজন্দ্রে সাংস্থাি
মেন্দ্ররবন্দুদে নািী মনেৃত্ব- মর্খাদন, আোদেি সাংজ্ঞা অনুসাদি, হয় নািীিা জােীয় বা স্থানীয় মবসিোরি
প্ররেষ্ঠাদনি প্রথে সারিি োনরবে েেসূি রচদে জরড়ে আদেন অথবা এসব এনজজওগুদলাদে রনদজিাই
চারলদয় রনদেন এবাং সাংঘ ও সাংস্থাটট নািী পরিচারলে। এোড়াও, এলএইচএল-এ নািী মনেৃদত্বি ওপি
গদবষণাটট এখনও সীরেে পর্াদয়
ি আদে। োই, সািািণ পর্াদয়ি
ি
োনরবে োদজ নািী মনেৃত্বদে মেখাি
সীোনাটাদে প্রেস্ত েিা হদয়দে। এযােেন এইি,মেয়াি এবাং অক্সফযাদেি সাম্প্ররেে রেেু গদবষণা
স্থানীয়োদব োনরবে োদজ নািী মনেৃদত্বি িািণাি সদে স্পষ্টোদব সাংর্ুি িদয়দে মর্গুদলা এই গদবষণাি
মিত্রটটদে আনা হদয়দে (বাকযবল ইটট এল. ২০১৬; রলন্ডদল-মজান্স ২০১৮; মলম্বািট ইটট এল. ২০১৮)।
রেন্তু, স্থানীয়োদব োনরবে োদজ নািী মনেৃদত্বি ওপি আিও গদবষণা হওয়া উরচে।
মানক্ষবক কাঠাদমাদত নারীদের ননতৃ ত্ব
প্রথদেই বলদে হদব মর্, বহুরেন মথদেই নািী এবাং নািী মেজন্দ্রে সাংস্থাগুদলা োদেি সোদজ োনরবে
সাংেদটি সেদয় রবরেন্ন িেদেি োনরবে োদজ জরড়ে রেদলা। হে িারা িাবদর সমাবজ একমাে ননেী
তহবসবে অেো িৃণমূবল োকা নারী নকজন্দ্রক সাংস্থা তহবসবে মানতেক সাংকবি োকা অেস্থাে কাজ কবরবছন,
এরকম আরও অবনক উদাহরণ আবছ। ২০১০ সাবলর একটি প্রতিবেদবন সুরঞ্জনা গুপ্ত এোং আইতরন লযাাং
নদবেবছন নর্, “নারী নকজন্দ্রক সাংস্থাসমূহ নোঁবচ োকা নারীবদরবক তনবে কাজ কবর এবি কবর সাহাবর্যর
সীমানা নেবড় র্াে, পাতন, োসস্থান ও অনযানয জজতনসপে েযেহার করবি পাবর এোং স্থানীে সাংস্থাগুবলা
োণ ও পূনোসবনর
য
দােভার ননে” (পৃিা: ১ । এছাড়াও িারা অনুসন্ধান কবর এিাও নপবেবছন নর্, নারীবদর
এই সকল ভূ তমকাবিও স্বীকৃতি পান না এোং র্া, “োণ এোং পুনোসন
য
প্রজিোর সমে নারী নকজন্দ্রক
সাংস্থাসমূহ িাবদর উপতস্থতির জনয একদম শুরুবিই নদন দরোর করবি োিয হন” (গুপ্তা অযান্ড রলউাং
২০১০, ১)। এই কারবণ, আমরা র্েন এলএইচএল- তেষেেস্তুর ওপর তভতি কবর নারী ননিৃত্ব তনবে র্েন
তেবেষণ কতর—এটি একটি শব্দ র্া ২০১৪ সাবল সে নেবক নেতশ েযেহৃি হবেবছ—এিা অেশযই মবন রাো
দরকার নর্ নকেলমাে এলএইচএল সম্পতকযি নারী ননিৃবত্বর র্ি উদাহরণ আবছ িা সািারণভাবে
মানতেক কাবজর তেষেেস্তুবি নারী ননিৃবত্বর ঘািতিবক প্রতিফতলি কবর না।
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নারী ননিৃত্ববক মানোতিেদিি নিবে এোং এলএইচএল এ প্রবোজনীে তহবসবে তচতিি করার কারণ এটি
নারীবদর নমৌতলক অতিকাবরর মবিয একটি। নারীরাই অবিক
য জনসাংেযার অাংশ এোং মানতেক দুবর্াবির
য
সমে িারাই সেবচবে নেতশ িতিগ্রস্ত হে। িাই িাতিকাবল িাবদর উতচি এতিবে এবস তনজ তনজ দাতেত্ব
পালন করা। এোবন আবলাকপাি করা হবেবছ একটি িবেষণা ও তেিবকযর তদবক নর্োবন নারী ননিৃত্ব
এোং মানোতিকাবর এর কার্কাতরিা
য
সম্পবকয কো েলা হবেবছ। ক্র বাকযবল ইটট এল. ২০১৬, ১১)
মানোতিকারবক নারী-পুরুবষর সম অতিকাবরর সদে সাংর্ুক্ত করাে ভাবলা ফলাফল পাওো নিবছ েবল
জানা নিবছ ইউএন উইবমন-এর ২০১৫ সাবলর একটি িবেষণাে। এই িবেষণাে নদো র্াে, “তেতভন্ন নিবে
প্রবেবশর অনুমতি, নসো প্রদাবনর সুবর্াি-সুতেিা মানোতিকার অজযবন এোং তলবের অসম নভদাবভদ
দূরীকরবণ সহােিা করবছ।“ (ইউএন উইবমন ২০১৫,৪) ইউএন উইবমন-এর আবরকটি প্রতিবেদবন নদো
র্াে, “স্থানীে নারীরা েুে দ্রুি সামাজজক পতরেিযন আনা, সমসযা েুবাঁ জ নের করা এোং িাতিকাবল
সহবর্াতিিা কবর” (ইউএন উইবমন ২০১৬তে, ২ এই েযাপারটিবক সমেনয কবর অক্সফযাে এোং
আিজযাতিযক অযালািয উজক্ত নদে নর্, “নারী অতিকার সাংস্থা নারী এোং নমবেবদর নসো প্রদাবনর েযেস্থা
কবরবছ, উন্নি দালাবনর েযেস্থা কবর তদবেবছ র্েন সািারণ জনিবণর তদনজন্দন জীেন র্াপন করািাও
কবষ্টর। ক্রএোরসন ২০১৭, ১১).
পূবেরয তেিবকযর নজর িবর েলা র্াে নর্, মানতেক তেপর্বে
য নারী ননিৃত্ব সামাজজক নিবে েযাপক
সবচিনিা এোং গ্রহণবর্ািযিা তিতর কবরবছ। নারী ননিৃত্ব “দুবর্াি
য নমাকাতেলা, েু াঁ তক কমাবি, মানতেক
দুবর্াি
য নমাকাতেলাে সজিে ও ফলপ্রসূ কার্িম
য
গ্রহবণ এোং সম্প্রদাবে তস্থতিশীল শাতি প্রতিিাে ভূ তমকা
রােবছ।“ (বাকযবল ইটট এল ২০১৬, ৫)
মানতেক সাংকবির সমবে অতিক মৃিুযর হার হবি শুরু কবর তলে-তভতিক সতহাংসিা পর্ি,
য নারীরা নর্
সমস্ত তেষবমযর সম্মুেীন হন ক্রছক:২-নি উদাহরণ নদওো হবেবছ িার ওপর িেযেহুল একটি প্রতিবেদন
আবছ। এর পতরণাম তহবসবে, মানতেক কাবজর নিবে নারী-পুরুষ তেচার তেষেক অতভজ্ঞ েযাজক্তবক
অিভুক্ত
য করা অিযােশযক ক্র জজাংতরক অযাে নকাবহন ২০১৫, ১৯)। নারী এোং নারী নকজন্দ্রক সাংস্থাসমূহবক
তলে-তভতিক সতহাংসিার তদবক নেোল রােবি হবে। কারণ, অবনক প্রমাণ এটি েবল নর্, সুরিা তেষেক
কার্ােলীবি
য
র্ারা স্থানীেভাবে কাজ কবরন িারা প্রবিযবকই নারী, “তলে তভতিক সতহাংসিার সমে নর্সে
নিবে কাজ করবি হে িা সেই নারী তনেতন্ত্রি নিে, নর্মন: মানতসক স্বাস্থয এোং মনস্তাজেক নসো”
(মসরলদেি অযান্ড সানাহান ২০১৮, ২২)। এই র্ুজক্তটি নারী ননিৃত্ববক অপতরহার্ য অাংশ তহবসবে নদোবনার
জনয হ তন। তকন্তু মানতেক কাবজর সমবে নারী এোং নারী নকজন্দ্রক সাংস্থাগুবলাবক কাবজর স্বীকৃতি তদবি
েলা হবেবছ র্া এখদনা শূনযই আবছ।

সারর্ী ২ঃেঃ মানবিে রুক্ষর পবরবস্থবতক্ষত নারী ও নারী সংগঠক্ষনর কনতৃ ক্ষের উদাহরর্
কনতৃ ক্ষের ধরর্
উদাহরর্
দুবর্াবির
য
পবর স্থানীে কতমউতনটি তভতিক
১৯৯৯ সাবলর িু রবে ভূ তমকবম্পর পবর কাতদন
নারীবদর সদে কাজ করা নারী সাংিঠনগুবলা
এতমজজতনর নদবজরবলজন্দবম ভাকতফ
য
িতিগ্রস্ত
অঞ্চবল স্থানীে নারীবদর সদে সমকি-তশেন
তেতনমবের ননিৃত্ব তদবেতছবলন এোং িাবদর এবক
অপরবক সমেনয ও তদকতনবদয শনা করবি সিম
কবরতছবলন ক্রইেযাোর ইটি এল ২০০৫, ৩২)।
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নীতি পতরেিযবনর জনয নারীবদর সাংিঠনগদলা
একটি ননিওোকয িবড় িু লবছ

সুনাতম, ভূ তমকম্প এোং পারমাণতেক জরুতর
অেস্থাে জাপাবন তেপর্বের
য
পবর জাপারন
নারীরা দুবর্াবির
য
েু াঁ তক হ্রাবস নারীবদর ননিওোকয
তিতর করবি একজেি হবেতছলন । ননিওোকযটি
দুবর্াি
য তনেন্ত্রণ েযেস্থা সম্পতকযি নেতসক অযাক্ট
অফ তিজাস্টার কবন্ট্রাল নমজারস সাংোর
করবি সিম হবেতছল নর্টি "বকন্দ্রীে এোং
স্থানীে দুবর্াি
য পতরচালনা পতরষবদর সদসযবদর
তনতদয ষ্ট ক্রপুরুষ-প্রভাতেি নপশা নেবক
একবচটিবে তনর্ুক্ত করার প্রবোজনীেিা"
ক্রইউএনআইএসতিআর ২০১৫, ৪৮ নক ভুল
প্রমাণ কবরতছল । এটি দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাবস
নারীবদর ননিৃত্ব সমেনয কবর িাবদর সহবর্ািী
হে এমন প্রতশিবণর উবদযাি তনবেতছল।
নারীবদর সাংিঠনগুবলা তলে-তভতিক সতহাংসিার নসামাতলোে, িালকাবো এিুবকশন নসন্টার ফর
ওপর কমসূয তচ সাংিটঠি করবছ
তপচ অযাে নিবভলপবমন্ট ক্রজজইতসতপতি একটি
নারী নকজন্দ্রক সাংিঠন প্রােতমকভাবে নারীবদর
তশিার সমেবন
য প্রতিটিি হবেতছল। এর
আবদশপে িেন নেবকই দুবর্াি
য োণ
পতরষদবােী এোং নর্ৌন ও তলে-তভতিক
সতহাংসিা প্রতিবরািবক অিভুক্ত
য করার জনয
প্রসাতরি হবেতছল। জজইতসতপতি নোঁবচ োকা
েযজক্তর সািয প্রমাণাতদ দতললকরণ, কাউবন্সতলাং
প্রদান, এোং নোঁবচ োকা েযজক্তবদর অতভবর্াি
দাবের করবি সহােিা কবরবছ ক্রভাো এোং
হাসান ২০১৮ ।
শাতি ও সুরিাে নারী সাংিঠনগুবলা
ননপাবল, সােী নাবম একটি নারী সাংিঠন
স্থানীেকরবণর তনবদয তশকাগুবলাবি জািীে
কমপতরকল্পনা
য
েসড়া করার জনয শাতি ও
পুনিঠন
য মন্ত্রণালে এোং নফিাবরল তেষেক ও
স্থানীে উন্নেন মন্ত্রবকর সদে কাজ কবরতছল।
এই তনবদয তশকাগুবলার জনয ননপাবলর স্থানীে
সরকারি প্রতিিানগুবলার প্রবোজন "তেবরািী
নারী ও নমবেতশশুবদর জনয িাবদর স্থানীে
পতরকল্পনা কমসূয তচবি [জািীে কমপতরকল্পনা
য
]
কার্িম
য
অিভুক্ত
য করা" ক্রবলাোল ননিওোকয
অফ উইবমন তপস তেল্ডাস ২০১৩,
য
১৬)।
মানবিে িযিস্থায় নারী কনতৃ ক্ষের প্রভাি েী?
স্বকীে মান এোং দিিার তভতিবি নারী ননিৃবত্বর তেষেটি নকন গুরুত্বপূণ িা
য তেবেচনার কবর এই
অনুবচ্ছদটি নারী ননিৃবত্বর মানতেক পদবিবপর দুটি প্রিান অেদানবক তচতিি কবরবছেঃ ক্র১ তলেরূপািরকারী মানতেক কার্িবম
য
উৎসাতহি করা, এোং ক্র২ মানতেকিা সম্পবকয িভীর সবচিনিা িবড়
নিালা – মানতেক-উন্নেন-শাতি নজাবি vii
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বিঙ্গ বনবিক্ষশক্ষষ
ণ
মানবিে পদক্ষেপ
নারীবদর ননিৃত্ব একটি তলে-রূপািরকারী মানতেক দৃটষ্টভতে আনবি পাবর। তলে-রূপািরকামী প্রবচষ্টার
সদে মানতেক পদবিপবক র্ুক্ত করা প্রকল্পগদলাি দীঘবমোদী
য
পতরকল্পনা প্রবোজন। হাইতিবি নারী
ননিারা তলে-রূপািরকামী প্রবচষ্টাবক "বচিনা উত্থাপন [অিতনতহি]
য
নারী ননিৃবত্বর সিমিা তেকাশ,
অযািবভাবকতস ননিওোকয, নজাি/তেজল্ডাং, নারীবদর িমিার পবদ সুবর্াি নদওো ও নািতরক সমাজ এোং
রাষ্ট্র উভবের সদে সজিেভাবে জতড়ি রহদসদব নদেবছন" ”(হিয ন ২০১২,৩০৬–৩০৭)। হাইতির নারী
ননিাবদর সদে সািাৎকাবর েলার তলন হিয ন আতেষ্কার কবরবছন নর্ িারা "দীঘবমোদী
য
তেস্িৃি প্রসবে
প্রােশই অদৃশয ভূ তমকম্পটি েনাক্ত করার জনয নজার তদবেতছবলন এোং হাইতির নারীরা এই সাংকি নেবক
অতভজ্ঞিা অজযন কবরবছন " (২০১২, ২৯৮ । ভূ তমকবম্পর আবি িারা নর্ সমসযার মুবোমুতে হবেরেদলন
িা স্বীকার না কবর হাইতিোন নারীবদর িাি্িতণক প্রবোজবনর প্রতিজিো জানাবনা নর্মন- রাষ্ট্রীে
ননিাবদর দ্বারা নারীবদর ওপর পদ্ধতিিি িষণয এোং অনযবদর মবিয আইরন তেষময - আরও িতি এোং
ট্রমা তিতরর েু াঁ তক োতরবে নদে। আর একটি উদাহরণ নসামাতলোে পাওো র্াবে। এলমান তপস অযাে
তহউমযান রাইিস নসন্টার নদবশ প্রেম িষণয সাংেটনকন্দ্র প্রতিিা কবরবছ এোং নোঁবচ োকাবদর আইরন
সহােিা, পরামশ এোং
য
স্বাস্থযবসো সরেরাহ কবর ক্র অক্সফযাে ২০১৬ । উদাহরণস্বরূপ, নসামাতলোে
প্রভাতেি দ্ববের তেষবে কো েলবি আতিকান ইউতনেন এোং ইউবরাপীে ইউতনেবনর আবি এই নকন্দ্রটি
মানোতিকাবরর পবি সমেনয কবর ক্র অক্সফযাে এন। তি। ।
এেেনএইদিি এেটট প্ররেদবেদন উদেখ েিা হদয়দে মর্ েীোদব জরুরি পরিরস্থরেদে নািী মনেৃত্বদে
সম্পদেি অযাদক্সস বারড়দয় রেদল সাোজজে অসে েজিি প্রোব হ্রাস হয়। মর্দহেু সাংেদট নািীদেি
সম্প্রম্প্রিো "রবপর্দয়ি
ি
প্রস্তুরেি পরিেল্পনা েরেটটগুরলি েদো রবসরেৃে সম্প্রোদয়ি রসদ্ধান্ত গ্রহদণ
নািীদেি েিোদে সেথনি েদি এবাং পরিেল্পনাটট নািীদেি অগ্রারিোিদে রনজিে েদি" (োকযবল ইটি
এল ২০১৬, ৩২)। নকোর ইন্টারনযাশনাবলর একটি প্রতিবেদবন সুদাবনর একটি নারী সাংস্থার উদাহরণ
িু বল িরা হবেবছ। নর্োবন েলা হবেবছ "আত্মরিার নকৌশলগুবলা সমেনয করার নিবে নারী সতমতির
কাজ িমীে এোং সম্প্রদাবের ননিাবদর মবিয আরও নেতশ গ্রহণবর্ািয এোং তলে-তভতিক সতহাংসিার
মবিা সাংবেদনশীল েযাপাবর প্রবোজনীে প্লযািফম সরেরাহ
য
কবর" (তলেবল-নজানস ২০১৮, ২৮)।
অেবশবষ, স্থানীে ননিারা নারী ননিৃবত্বর গুরুবত্বর প্রশাংসা করার পবর, নারী সতমতির সদসযরা প্রোিি
আদালবির সদসয হবি সিম হবেতছবলন (তলেবল-নজানস ২০১৮, ২৮)।
মানবিে-উন্নয়ন-শাবির ক

াি

তকছু িবেষণা পরামশ নদে
য
নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলা স্বাভাতেকভাবেই দীঘবমোদী
য
মানতেক পদবিবপ
সামতগ্রকিা রিা কবর। গুপ্তা এোং নলউাং প্রতিিা কবরবছন নর্ "নারীবদর প্রবেবশর পবেন্টগুবলা স্বল্পনমোদী প্রকল্প হবলও িাবদর পুনরুদ্ধার এোং পুনিঠন
য কমসূয তচর মবিা দীঘবমোদী
য
এবজো রবেবছ "
(২০১০, ৩)। অনয একটি সমীিাে উবেে করা হবেবছ নর্ মিয আবমতরকাবি মানতেক প্রতিজিোর সবে
জতড়ি নারী সাংস্থাগুবলা একটি "তেস্তীণ দৃ
য টষ্টভতে" রাোর প্রেণিা নপাষণ কবর র্া "কতমউতনটির সদসযবদর
সম্পূণ অাংশগ্রহণবক
য
অগ্রাতিকার নদে এোং পুবরা কতমউতনটির সমসযাগুবলার েযাপাবর প্রতিজিো জানাে।
িাছাড়া নারীবদর এোং িাবদর চাতহদাগুবলাবক তেবেচনা ো তনজিি কবর" (ভুবকাবজতভক ২০১৩, ৭)। এ
নকোর িাবদর একটি প্রতিবেদবন উবেে কবরবছ মালাউই (পূে আতিকার
য
একটি নদশ" নি ক্রনেতশরভাি
জািীে নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থািবলার দীঘবমোবদ
য
সামাজজক নযােতেচাবরর লিয র্ুক্ত তছল, িবে িা
সাংকবির িীব্রিার ওপবর তনভযর কবর… এর অে নহাল
য
িারা মানতেক কাবজ জতড়ি োকবি পাবর
”(তলেবল-নজানস ২০১৮, ১৯)। হাইতিবি, নারীবদর আনুিাতনক সাংিঠনগুবলাবি নদো র্াে নর্ নারীবদর
প্রবোজনীেিার প্রতি সাড়া নদওোর একটি গুরুত্বপূণ উপাে
য
হবলা "সহােিার জনয কাঠাবমা সরেরাহ
করা। নারীবদর দ্বারা দুবর্াি
য পরেিী আরও স্বিেঃস্ফূিয প্রবচষ্টা এোং িাবদর দীঘবমোদী
য
এিবভাবকতস
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প্রবচষ্টাে রূপািতরি করা হবেবছ "(হিয ন ২০১২, ৩০৫)।
মানতেক উন্নেবন শাতির নজাবির সবে সম্পতকযি হবলা শাতি ও সুরিার তেষবে নারীবদর সাংিঠবনর
সজিে অাংশগ্রহণ। এই তেভাবি শাতি ও সুরিার ইসুযবি নারী ননিৃবত্বর প্রতি মবনাতনবেশ করার অে এই
য
নে নর্ অনযানয তলবের িু লনাে নারীরা অিতনতহিভাবে
য
শাতিকামী। েরাং শাতি এোং সুরিার তেষবে এই
কবঠার িবেষণাটি নারী ননিৃবত্ববক গুরুত্ব নদওোর নজজর েুবাঁ জ নপবেবছ। শাতি ও সুরিা এবজো
এলএইচএল-এর একটি সমাবলাচনামূলক উপাদান কারণ এটি মানতেক সাংস্থাগুবলাবক নর্ প্রতিজিো
নদতেবেবছ নসগুবলার প্রবোজনীেিা ও সাংকবির মূল কারণগুতলবক তনবদয শ কবর। আিজযাতিক শাতি
প্রতিিান নেবক ৪০টি নদবশ নকস স্টাতিজ তেবেষণ কবর একটি প্রতিবেদবন নদো নিবছ নর্ "র্েন নারীরা
অাংশগ্রহণ কবর এোং প্রভাে প্রবোি করবি সিম হে িেন শাতি চুজক্তবি নপৌৌঁছাবনার সম্ভােনার এোং
োস্তোেবনর পবি ইতিোচক প্রভাে োবক”(ও'নরইতল ইটি এল, ২০১৫, ১১-১২)। নানবকা িামারু এোং
নমতর’ওবরইতল উবেে কবরবছন নর্ "নারীবদর সাংিঠনগুবলা আনুিাতনক প্রজিো এোং িাবদর
কতমউতনটির মবিয েযেিান পূরণ করবি পাবর, তেবশষি র্েন সরকার-ননিৃত্বািীন জনসািারবণর
নর্ািদান অনুপতস্থি ো অপর্াপ্ত
য োবক" (২০১৮, ২১)।
নারীবদর সাংিঠবনর দীঘবমোদী
য
ও সাতেক
য মবনাতনবেশ ওোল্ডয’স তহউমযাতনিাতরোন সাতমবির অনযিম
দাতেবত্বর মবিয পবরেঃ "প্রবোজন নমিাবি আলাদাভাবে কাজ করা," র্ার অে মানতেকিা,
য
তেকাশ এোং
শাতি কবমরয মবিয পােকযবক
য
ছাতপবে র্াওো নোোে (এবজো ফর তহউমযাতনটি ২০১৬)। মানতেক জরুতর
পতরতস্থতিবি িাবদর প্রতিজিোে, নারী সাংস্থাগুবলা প্রােই মানতেক পদবিপ, উন্নেন এোং শাতি
হস্তবিবপর মবিয পােকয
য নদেবি পাে না। এর তেপরীবি রবেবছ মানতেক কমীরা, "র্াবদর স্বল্পবমোদী
কার্কাতরিার
য
চচযা রবেবছ" এোং র্ারা প্রােই মানতেকিার িারণাবক উন্নেন ও শাতির নজািবক নরাি কবরন
(তি জজওিবর ২০১৮, ১৪)। অক্সফযানমর সাম্প্রতিক িবেষণাে উবেে করা হবেবছ নর্ "একটি ননক্সাস
পদ্ধতির প্রবোি নারী অতিকার প্রতিিাবনর দীঘবমোদী
য
সহােিা প্রদান ও িাি্িতণক প্রতিজিো এোং
দীঘবমোদী
য
ফলাফবলর উভে নিবেই নারীর অতিকারবক অতেবচ্ছদয কবর নিালাসহ তলে তভতিক
নযােতেচারবক োড়াবনার র্বেষ্ট সুবর্াি প্রদান করবি পাবর" (ফযাতনাং এোং ফুলউি-েমাস ২০১৯, ৩)।
মানতেক-উন্নেবন শাতির নজািেদ্ধিা ছতড়বে নদওো নারীবদর সাংিঠবনর দীঘবমোদী
য
সামতগ্রক এোং
েযাপক দৃটষ্ট িাই িাবদরবক েলেি কবর। িবে েহু মানতেক সাংস্থার জরুতর নফাকাবসর তেরুবদ্ধও িারা
পি তনবি পাবর।
নারী এিং নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিা মানবিে কসক্টক্ষর এিং এিএইচএি-এ বে ধরক্ষনর িাধার
সম্মুখীন হয়?
নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক নিে এোং এলএইচএল-এ নেশ কবেকটি োিা এোং
চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে হে। এর মবিয কবেকটি চযাবলঞ্জ নারী সাংস্থাগুবলার পবি অননয নে। িবে স্থানীে
এোং জািীে মানতেক কমীরাও (এলএনএইচএস) ওই সমসযাগুবলার সম্মুেীন হবে োবকন। নর্মন
অপর্াপ্ত
য িহতেল, িমিা নজারদারকরবণর অভাে এোং এমন অসম মবিল র্া স্থানীে ও জািীে
কমীবদরবক আিজযাতিক কমীবদর কাবছ প্রকৃি অাংশীদার তহসাবে নে েরাং সােকন্ট্রযাক্টর তহবসবে
উস্থাপন কবর রাবে (জজাংতরাং এোং নকাবহন ২০১৫, ৬)। র্তদও এই চযাবলঞ্জগুবলা সািারণ, িেুও এগুবলা
নারীবদর সাংিঠনগুবলার িমিা এোং ননিৃবত্বর ওপর তেবশষ প্রভাে নফলবি পাবর। িাছাড়া নারীবদর
সাংিঠনগুবলার অতিতরক্ত আরও তিনটি োিার সম্মুেীন হে র্া ননাি রাো জরুতর: (১) িতিকারক তলে
তেষময তভতিক তনেবমর ভূ তমকা, (২) সাংিঠনগুবলা তেতেক ও মানতেক েযেস্থা নেবক সাংবর্াি তেজচ্ছন্ন করা
এোং (৩) দািাবদর নারী সাংস্থাগুবলাবক অগ্রাতিকার এোং আতেক
য সহােিা প্রদান করবি েযে হওো।
য
এগুবলা নারীবদর সাংিঠনগুবলার ননিৃবত্বর প্রতিেন্ধকিা এোং অনযানয এলএনএএচএস ও আিজযাতিক
কমীবদর দ্বারা নারীবদর সাংিঠবনর ননিৃবত্বর স্বীকৃতি প্রদাবন োিাগুবলার একটি োস্তে িারণা উপস্থাপন
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কবর।
ক ৌনিাদী ও বিঙ্গ পেপাতদুষ্ট সামাজ

ে বনয়ম

স্থানীে ও জািীে পর্াবে
য মানতেক পদবিবপ অাংশ হবি চাইবছন এমন নারী ও নারী সাংস্থাগুবলা কবেকটি
চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে হবে োবক শুিুমাে সামাজজক তলে তেষময তভতিক তনেবমর কারবণ। এই
তনেমগুবলা প্রচার কবর নর্ "নারীরা ননিৃত্ব তদবি সিম নন" (তলেবল-নজানস ২০১৮, ৬)। িারপবরা,
তেেজুবড় িানপন্থী আবন্দালনগুবলা নারীর অতিকার এোং তলে নযােতেচাবরর তেরুদ্ধাচার কবর। নারী ও
নারী সাংিঠনগুবলাবক তসদ্ধাি গ্রহবণ এরা োিা নদে। তসতভকাবসর একটি প্রতিবেদন অনুসাবর, নািতরক
অতিকাবরর নিবে (২০১৮, ৯) নারীবদর অতিকার তনবে কাজ কবর নর্ দলগুবলা নসগুবলা সোতিক
য
েু াঁ তকপূণ ।য এই তেপদগুবলা োস্তেসম্মি। নারীবদর সাংিঠনগুবলা র্ারা তলেীে সামযবক এতিবে তনবি চাে
এোং তলে তেষময তভতিক নীতিগুবলাবক চযাবলঞ্জ কবর িাবদর তমশবনর স্বভাে অনুসাবর িারা চাে না
শজক্তিরবদর সবে তেবরাবি জতড়বে পড়বি। র্াবি িাবদর প্রভাতেি হওোর সম্ভেনা োবক (এসবপ্লন
২০১৩)। নেশ কবেকটি িবেষণাে নদো নিবছ নর্ পাতকস্তাবন তসদ্ধাি গ্রহবণর তেষবে অাংশগ্রহণকারী
নারীরা র্তদ জনসমািবম নেতশ জতড়ি হন িবে পুরুষবদর প্রতিজিো সম্পবকয িারা উবদ্বি প্রকাশ কবরন।
ওই পুরুষবদর মবি "রিণশীল সম্প্রদাবের নারীরা োইবর মিামি প্রকাবশর নিবে িাবদর পুরুষ
সহবর্ািীবদর কাছ নেবক অনুমতি চাইবে ।"(ভযান ব্রাবেন্ট এোং পযাবিল ২০১৮, ২৬)। অাংশীদাতরবত্বর এই
োিাগুতল একটি পুরুষিাতন্ত্রক অঞ্চল নেবক েৃজদ্ধ পাে র্া িারাোতহকভাবে নারীবদর কণ্ঠস্বর এোং
অজস্তত্ববক তেবশষি জনসািারবণর জােিাবি অেমূলযােন ও তনরুৎসাতহি কবর।
নারী ননিারা মানতেক পদবিবপ অাংশ ননওো অেযাহি নরবে তনবজবক পযাতসভ তহবসবে তচজেি কবর
সাংগ্রাম কবর র্াবচ্ছ। মিয আবমতরকার মানতেক কাঠামগুবলাবি নারীবদর ননিৃবত্বর তেষবে একটি তনেবন্ধ
অক্সফযাে আবমতরকার লারা তসবিতনউর এোং নহাবস চকনসহ নেজন অতভজ্ঞ নারী ননিার সািাি্কার
তনবেতছবলন। িাবি পাওো নিবছ, "এই নারী ননিাবদর অসামঞ্জসয তনেবমর তেরুবদ্ধ লড়াই করবি হবেবছ
র্া তনেতমিভাবে িাবদর মূলযোন জ্ঞান এোং দিিার অেনতি ঘটিবেবছ এোং ফলস্বরূপ িাবদর ননিৃবত্বর
নোোপড়াে ঘািতি নদো তদবেবছ [সম্পাদনা] "(২০১৭, ২)। নসনাোতহনী পতরচাতলি অঞ্চলগুতলবি নারী
কমীরা মাঠ পর্াবের
য
মূলযােন করা নেবক সবর র্াওোর কো জাতনবেবছন,এোং েবলবছন নর্ িাবদর
ক্র১ ২০১৭ তসতরর এোং চকন পুরুষ পতরচালক এর কাছ নেবক অনুমতি প্রবোজন। নারী মানেিাোদী
কমীরাও িাবদর পুরুষ সহকমীবদর কাছ নেবক নর্ৌন সতহাংসিার েু াঁ তকর মুবোমুতে হন। গুোবিমালার এক
ননিা েবলতছবলন নর্ “নারীবক নর্ৌন েস্তু তহসাবে নদো হে, পুরুষরা অেমাননাকর মিেয কবর, এোং িারা
সুবর্াবির সন্ধাবন োবক” (তসতরর এোং চকন ২০১৭, ৩)। ইবেবমবন নারী ননিাবদর "আবেিিিভাবে দুেলয
এোং সুরিার প্রবোজন তহসাবে নদো হে…… িেুও ইবেবমবনর নারীরা কতমউতনটি পর্াবে
য প্রেম
প্রতিজিোকারী এোং অনানুিাতনক শাতিরিী তহসাবে কাজ কবর চবলবছন ”(অযাোরসন ২০১৭, ১৩)।
সামাজজক এোং সাাংেৃতিক তনেমগুবলা িাই েহু জােিাে পুরুষ, এনজজও এোং সরকার কিৃক
য নারীবদর
সাংিঠন এোং নারীবদর ননিৃবত্বর গ্রহণবর্ািযিাবক প্রভাতেি কবর।
এমনতক নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক জােিাবি োকবলও িাবদর সম্পূণরূবপ
য
অাংশ ননওো কটঠন
ৃ
হবি পাবর, কারণ অাংশগ্রহবণর সহজ কাজটি তপিিাতন্ত্রক রীতিনীতিগুবলার তেরুবদ্ধ নর্বি পাবর র্া
তেপজ্জনক উবদযাি তহবসবে তচতিি করা হে। ইবেবমবন একটি নারী সাংিঠন "উবেে কবরবছ নর্ কীভাবে
িারা সমিে সভাে নীরে োকবিন এোং িাবদর পুরুষ সহকমীবদর সুবর্াি নছবড় তদবিন কারণ িাবদর
তনজস্ব িারণা এোং মিামবি নজার নদওোর নিবে িাবদর আত্মতেোস এোং অতভজ্ঞিার অভাে রবেবছ"
(অযাোরসন ২০১৭, ৬৯)। নলাোল ননিওোকয অে উইবমন তপস তেল্ডাস এোং
য
ইউএন উইবমন কিৃক
য
ইউএনএসতসআর ১৩২৫ এর তেবেষণ অনুর্ােী "পুরুষিাতন্ত্রক সাংেৃতি ও মবনাভাে নারীর অাংশগ্রহণ এোং
জািীে নীতি ও জাতিসাংবঘর নরবজাতলউশনগুবলার োস্তোেবন োিা হবে দাাঁতড়বেবছ" (২০১৩ ,৪০)।
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তসদ্ধাি ননওোর জােিাগুবলাবি নারীবদর ননিৃত্ববক অবর্ৌজক্তক এোং অপ্রবোজনীে তহসাবে নদো হে।
অেো িাবদরবক পুরুষ ননিাবদর তেবরািী তহবসবে নদো হে। একটি িবেষণা প্রকবল্প নদো নিবছ,
আিজযাতিক, জািীে এোং স্থানীে এনজজওর েযজক্তবদর সবে সািাৎরগুবলা এমন একটি পযািান প্রকাশ
য
কবরবছ নর্োবন " সািাৎকার নদওো নলাবকরা প্রিানি প্রস্তুতি নফারাম এোং নপ্রাগ্রাবমর কার্িমগুবলাবি
য
নারীবদর ভূ তমকা োড়াবি উৎসাতহি কবরবছন িবে ননিৃবত্বর ভূ তমকা ো তসদ্ধাি ননওোে নে "(িযানার
এটি এল২০১৮, ১২)। অাংশীদার ো সমেক
য তহবসবে নারীবদর এই নিতমাংবের ফবল ক্লাস্টার তসবস্টবমর
মবিা মানতেক প্রতিজিোর তেষবে তসদ্ধাি গ্রহবণর স্থানগুবলাবি প্রবেশ করা নারীবদর পবি আরও কটঠন
হবে র্াে। এটি িাবদর ননিৃবত্বর সিমিা িবড় নিালার এোং শজক্তশালী করার সুবর্ািগুবলা আরও
অস্বীকার কবর (তেবেষবণর জনয েক্স ২ নদেুন) নারীবদর ননিৃত্ব এোং অাংশগ্রহবণর মবিয পােকয।
য

িক্স ২ঃেঃ মানবিে পদক্ষেক্ষপ নারী কনতৃ ে এিং নারীক্ষদর অংশগ্রহক্ষর্র মক্ষধয সম্পেণ
এই সাতহিয পর্াবলাচনাবি
য
একটি চযাবলঞ্জ তছল মানতেক প্রবচষ্টাবি নারীর অাংশগ্রহবণর তেপরীবি
ৃ
নারীবদর ননিবত্বর উদাহরণগুবলা। প্রকৃিপবি, নারীর ননিৃবত্বর িু লনাে সাতহবিযর নর্ অাংশটি
নারীর অাংশগ্রহণবক নকন্দ্র কবর িা অবনক নেতশ তেস্িৃি। িেুও অাংশগ্রহণ এোং ননিৃত্ব
তনতেড়ভাবে সাংর্ুক্ত রবেবছর্তদও এটি — পতরেিযন আনবি হবল অেশযই প্রাসতেক োকবি হবে
স্বীকৃি হওো উতচি নর্ প্রােশই নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা এমন জােিাগুবলাবি োবক
নর্োবন িারা মবন কবর না নর্ িারা কো েলবি এোং তসদ্ধািগুবলাবক প্রভাতেি করবি পাবর।
কেনও কেনও এমনতক নসই স্থাবন োকা একটি সাফলয তহসাবে "নারীরা িমিার তদ্বগুণ
প্রতিেন্ধকিার মুবোমুতে হন। নকেল তসদ্ধাি গ্রহবণর িমিাবিই নে ো প্রজিোগুতলবি অযাবক্সস
পাওোর নিবেই নে েরাং িাবদর তনবজবদর মবিযও প্রভাে নফলবি মারাত্মক োিা তিতর কবর"
(ও'তনল এোং নিাতমাংবিা, ২০১৬ , ১০)। এই িবেষণাটি নারী ননিৃত্ব িঠন হওোবক তেস্িৃি দৃটষ্টবি
নদবেবছ। এটি আরও নদেবছ নারী ননিৃবত্ব সমান সাংেযক নারীর অাংশগ্রহণ িমিার অেবন ননওো
অনযানয তলেবদর িু লনাে ছাতপবে র্াওোর তেষেটি। এটি এমন উদাহরণগুবলার সন্ধান কবর
নর্োবন নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা কমপবি মানতেক তসদ্ধাি গ্রহবণর জােিাগুবলাবি প্রবেশ
করবি সিম হবেতছল এোং সোতিক
য
িমিা, সাংস্থা ও দিিা প্রদশনয করবি সিম হবেতছল।
িাছাড়া মানতেক পদবিবপ িৃহীি তসদ্ধািগুবলাবক এোং িাবদর উবেশযগুবলাবক এতিবে তনবে
নর্বি প্রভাতেি করবি নপবরতছল।
এছাড়াও, তমতিো তরবপািয এোং অনযানয প্রকাশনাগুবলাবি - নর্মন নারীবদর ননিৃবত্বর দৃশযমানিার
অভাে এছাড়াও নারী ননিৃবত্ব অিম এমন িারণা তিতর করবি ভূ তমকা রােবি পাবর। মানতেক
পরামশদািা
য
নিািীর একটি িবেষণাপবে উবেে করা হবেবছ নর্ “িণমািযবম নারীর উপস্থাতপতি নিমন
গুরুত্ব েহন কবরনা; এগুবলা প্রােশই নস্টতরওিাইতপকযাল,এোং িমিাহীন ‘নমবেতল’ ভূ তমকাে নদোবনা হে
"(নলবভ ২০১৮ ,৪ ) োাংলাবদশ ও দতিণ সুদাবনর মানতেক পদবিবপ নারীবদর ননিৃবত্বর নোাঁবজ । এই
িরবণর নস্টতরওিাইপগুবলা এমন িারণা প্রকাশ কবর নর্ নারীরা কম নর্ািয এোং কম দি িাই ননিৃত্ব
তদবি পাবর না।
সেবশবষ, "কাবজর ভারসাময রিার প্রবোজন এোং পাতরোতরক প্রতিশ্রুতি নারীবদর মানতেক পদবিবপ
ননিৃবত্বর ভূ তমকা তনবি োিা তদবি পাবর" (ভযান ব্রাোন্ট এোং পযাবিল ২০১৮, ২১)। অযাকশনএইবির
কবেকটির মবিয একটি সমীিাে তেনা নেিবনর মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি নারীর ভূ তমকা িু বল িরা
হবেবছ। অযাকশনএইবির সন্ধান আরও নপবেবছ নর্ তেনা নেিবনর নসো নদওোর কারবণ " নারীবদর
কতমউতনটিবি দুবর্াবির
য
েু াঁ তক হ্রাবসর নিবে ননিৃত্ব নদওোর িমিাবক োিা নদে "(নোল্টন ইি এল
২০১৭, ৪)। এই তেনা নেিবনর র্বের কাবজর ফবল নারীরা দতরদ্র হবে োবক। গ্রহবণর িমিা সীমােদ্ধ
কবর নেতশ সমে র্াে; নারীবদর অেতনতিক
য
শজক্ত োরাপ োকাে িারা তনেবমর োইবর োতড়র োইবর নর্বি
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পাবর না।বর্বহিু িারা নেিনভুক্ত কাজ করবি পাবর না িাই িারা ভ্রমবণর জনযও েযে করবি ো েযেভার
েহন করবি পাবর না। িাছাড়া "নারীবদর অনুভূতি সামাজজকভাবেই সীমােদ্ধ োবক র্া িাবদর
আত্মতেোসবক হ্রাস কবর" (নোল্টন ইটি এল ২০১৭, ৫)।

মানবিে িযিস্থা কেক্ষে বিজিন্ন
একটি িারণা আবছ নর্ নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক কমী নে। এই মবনাভাে নারীবদর
মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি গুরুত্বপূণ অেদানবক
য
অেবহলা কবর। তমো ভুবকাবজতভবে-র র্ুজক্ত
অনুসাবর, "সািারণভাবে নারী সাংিঠনগুবলা মূলিারার মানতেক েযেস্থাে ভাবলাভাবে সাংহি হে না — র্ার
অে আিেঃসাংবর্াি
য
সমিেেযেস্থা - জরুতর অেস্থার একটি গুরুত্বপূণ অেস্থান
য
তহবসবে জািীে পর্াবে
য
স্বীকৃতি অজযন করাটি নারীর জনয একটি চযাবলঞ্জ" (ভুবকাবজতভচ ২০১৩ , ১৪)। এই িারণার পাশাপাতশ
আরও িারণা করা হে নর্ নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলার মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি হস্তবিপ করার
িমিার অভাে রবেবছ। িাছাড়া িারা দ্রুি এোং কার্করভাবে
য
সাংঘেদ্ধ হবি পাবরনা এোং িাবদর
প্রর্ুজক্তিি দিিা এোং জ্ঞাবনর অভাে রবেবছ েবল িারণা করা হে। র্তদও নারী সাংস্থাগুবলা সমস্ত
মানতেক পদবিবপ তেবশষজ্ঞ নাও হবি পাবর (প্রকৃিপবি, নেতশরভাি মানেিাোদী-কমীরা এক ো
একাতিক নিবে তেবশষীকরবণর নোাঁক রাবেন এোং এইভাবে সমস্ত নিবেও তেবশষজ্ঞ নাও হবি পাবরন),
তচিাভােনাে এই েযাপারটি নারী সাংস্থাগুবলার নর্ মূলযোন দিিা রবেবছ িা উবপিা কবর। িারা নর্
নপ্রাগ্রাতমাং এোং নসো প্রদান কবর - নর্মন তলে-তভতিক সতহাংসিা প্রতিবরাি — প্রােশই প্রোিি
মানেিাোদী কমীরা এটিবক জীেন রিাকারী কার্িম
য
তহবসবে নদবে না এোং িাবদরবক প্রিানি "সফি
ইসুযবি" (ভুবকাবজতভচ ২০১৩ , ১৪) কাজ করবি নদো র্াে।
িবেষণাটি মানেিাোদী অনুশীলনকারীবদর পি নেবক এমন একটি তেোসও প্রকাশ কবরবছ নর্ নারীবদর
অাংশগ্রহণ "মানতেক সমেসীমার মবিয প্রবোি করা েুে কটঠন" (লাতিতমর এোং নমাতলি ২০১৮, ৮)।
উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সাবলর সুনাতমর পবর শ্রীলঙ্কাে "োটিবকাবলাোে নারীবদর সাংিঠবনর প্রতিতনতিরা
অনুভে কবরতছবলন নর্ আিজযাতিক োণকমীবদর দ্বারা িাবদর পরামশ ননওো
য
হেতনএোং িমিা এোং
দুেলিাগুতল
য
তনেতন্ধি হেতন। িারা এিাবক দুবর্াবির
য
সমবের এক অপ্রতিবরািয অনুভূতি তহবসবে েযােযা
কবরবছ "(োফযার ২০১১, ৭৬) নকোর ইন্টারনযাশনাবলর একটি প্রতিবেদবন নর্মন উবেে করা হবেবছ,
"র্ি িাড়ািাতড় সম্ভে জীেন রিাকারী নসো সরেরাহ করা এোং নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলার সবে
সহবর্াতিিার সুতেিাবে এমনভাবে
য
কাজ করার মবিযও একটি সম্ভােয উবিজনা রবেবছ" (তলেবল-নজানস
২০১৮, ৪১)। "জরুতর তভতিক কবঠারিা," সামাজজক সমসযা ও সাংকীণিা,
য সমিা ো অনযানয সামাজজক
তেষে নক গুরুত্ব না তদবে নমৌতলক চাতহদা তনবে কাজ করার তদবক গুরুত্ব নদে। র্তদও এটি দাতরদ্র ো
তেপজ্জনক পতরণতির তদবক তনবে নর্বি পাবর (নিতেল ১ নদেুন, পৃিা ১৬)।
র্তদও আিজযাতিক মানেিাোদী কমীবদর নারী সাংিঠন এোং মানতেক পদবিবপর মবিয সাংবর্াি তেজচ্ছন্ন
করার জনয নদাষাবরাপ করা নর্বি পাবর, িেুও " নারী সাংস্থাগুবলার এটি একটি দােেদ্ধিা হবি পাবর, র্ারা
মূলিারার মানতেক সম্প্রদাে এোং মানতেক িঠবনর মবিয একটি স্থান দাতে করার পবি র্বেষ্ট িি্পর হবে
ওবঠতন ”( ভুবকাবজতভচ ২০১৩ ১৫)। নারী ননিাবদর কাবছও কতমউতনটি স্তবরর নেবক জািীে পর্াবে
য
ৃ
জতড়ি হওো আরও নেতশ নচবলজঞ্জাং মবন হে । নর্োবন "িণমূবলর নারী সাংিঠনগুবলা কতমউতনটি
তেকাবশর অগ্রর্াোর দিিা নদতেবেবছ িারা তনবজবদরবক তেজচ্ছন্ন ভাবে নদেবছ িাবদর জািীে পর্াবের
য
viii
তেপর্স্তিার
য
েু াঁ তক হ্রাবসর নপ্রাগ্রামসমূবহ "(গুপ্তা এোং তলউাং ২০১০, iii)। কতমউতনটি, স্থানীে, জািীে এোং
তেতেক স্তবরর মবিয নর্ োিা রবেবছ িা নভবে নদওোিা একটি কটঠন উবদযাি তহবসবে তেবেচনা করা হে।
এটি স্বীকৃতি নদওো গুরুত্বপূণ নর্
য তকছু নারী সাংিঠনগুবলা আনুিাতনক তেতেক মানতেক সমিে েযেস্থার
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অাংশ নাও হবি চাইবি পাবর। হাইতিবি নারীবদর মানতেক ননিৃত্ব তনবে কাজ করা এক িবেষক উবেে
কবরবছন নর্ নেশ কবেকটি শজক্তশালী নারী অতিকার সাংিঠন ভূ তমকবম্পর প্রতিজিোর সমে ক্লাস্টার
তসবস্টমটিবক নেবছ তনবি নাকচ কবরতছল কারণ িারা এিাবক পুরুষিাতন্ত্রক এোং নারীবদর স্বাবেরয জনয
িতিকারক েবল মবন কবরবছ (কানাতিোন কাউজন্সল ফর ইন্ট্রারনযাশনাল নকা-অপাবরশন, সািাৎকার,
১০ জানুোরী, ২০১৮ )। সুিরাাং এটি িবর ননওো র্াে না নর্ সমস্ত নারী সাংস্থাই মানতেক েযেস্থার অাংশ
হবি চাে ো প্রবোজন নোি কবর। র্তদ িারা নদবে নর্ মানতেক কাঠাবমা নারীর প্রবোজন নমিাবি েযে য
হবচ্ছ িবে িারা সমিা অজযবনর লবি তনবজরাই মানতেক েযেস্থাে তলে তভতিক নযােতেচার অজযন করবি
সিম হে। এটি আসবল এলএইচএল সমেবনর
য
অনযিম শজক্তশালী র্ুজক্ত।
এই সাতহবিয িাই েলা হবেবছ, মানতেক পদবিবপ নারীর ননিৃবত্বর তেষবে অক্সফযাে ও নকোর এর মবিা
টঠক কিগুবলা প্রতিবেদন আইএনজজও এর মািযবম তিতর করা হবেতছল র্া েণনা
য কবর সাংকবির সমবে
ৃ
নারী ননিবত্বর কাবজর িরনবক (সাাং ২০১৮; ওবেে এটি এল। ২০১৭)। এই উদাহরণগুবলা িেযেহুল এোং
নারীবদর ভূ তমকা ও কণ্ঠস্বরবক মজেুি কবর নিাবল। এটি আইএনজজও-র শজক্তবকও িু বল িবর নারী
ননিৃবত্বর িল্প িঠবনর জনয র্া নারী ননিাবদর দ্বাররিী তহবসবে কাজ কবর। এলএইচএল-এর কাঠাবমা
নেবক এই েযাপারটি মাোে রাো প্রবোজন নর্ কীভাবে স্থানীে নারী এোং নারীবদর সাংস্থাগুবলা সমে এোং
সম্পদবক কাবজ লাতিবে িাবদর পে চলার তনজস্ব িল্পগুবলা েলবি পারবে এোং িাবদর তনজস্ব
পবদবিপগুবলা নতেভুক্ত করবি পারবে। িাছাড়া এই িল্পগুবলা প্রকাবশর পর িারা িাবদর প্রাপয সাম্মান
পাবে।
দাতা সংস্থাগুক্ষিার অগ্রাবধোর এিং নারী সংগঠক্ষনর সীবমত আবেে
ণ সমেনণ
নারী সাংস্থাগুবলার জনয দািাবদর অগ্রাতিকার এোং সীমােদ্ধ আতেক
য সহােিা তেেেযাপী মানতেক েযেস্থা
নেবক ঘতনিভাবে নারী সাংিঠবনর সাংবর্াি নক তেজচ্ছন্ন কবর। মানতেক নপ্রাগ্রাতমাং স্থাপবন সরকার,
জাতিসাংবঘর কমী এোং েড় আইএনজজওর মবিা দািাবদর একটি তেশাল প্রভাে রবেবছ। এই প্রভােটি
আতেক
য সহােিার নচবে নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি অজাবিই একটি প্রভাে নফলবি পাবর। অক্সফযাে এোং
ইন্টারনযাশনাল অযালাবির একটি প্রতিবেদবন র্ুজক্ত নদওো হবেতছল নর্ "দািাগুবলা এোং আইএনজজও
অজাবিই তলে নযােতেচাবরর অগ্রাতিকাবরর এবজোবক োিা তদবচ্ছ, র্া কাবজর িরণ এোং িাে্লুআরও'র
সুবর্াি-সুতেিার ওপর অস্বাভাতেক প্রভাে নফবল… নেতশরভাি িতিউআরও র্া সািাৎকারগুবলার মািযবম
নপবেবছ নর্ িাবদর তনবজবদর এবজো এোং নকৌশলগুবলা অনুসরণ করা কটঠন র্তদ এগুবলার দািার
অগ্রাতিকারগুবলার সাবে সামঞ্জসয না োবক"(অযাোরসন ২০১৭, ১১)। একটি িবেষণাপবে অে সাংস্থাে
য
নারী সাংিঠনগুবলার সাংকিবক "তনেুি
াঁ েড়দািা" তহবসবে েযােযা করা হবেবছ নর্োবন "র ভাষা এোং
তচিাভােনা, নেসরকাতর োবির ভূ তমকা ও প্রভাে এোং েহু আিজযাতিক নেসরকাতর সাংস্থার তেস্িৃতিবক
তেে কবপাবরি
য
কমীবদর একজেি করা হবেবছ দতরদ্র এোং েহু দতিণমুেী নারী অতিকার সাংস্থাগুবলার
অাংশগ্রহণ সীমােদ্ধ করার জনয "(হান্ট এটি এল ২০১৫, ৩৫৫)।
নারীবদর সাংিঠনগুবলার তলে এোং দীঘবমোদী
য
নফাকাস দািাবদর নপ্রাগ্রাতমাংবের সবে দ্বে তিতর কবর
এোং র্া িাবদর প্রতিবর্াতিিামূলক মবনাভাে প্রকাবশ িানাবপাবড়ন তিতর কবর। ভূ তমকবম্পর পবর হাইতির
একটি তেবেষণ এমন একটি পযািান শনাক্ত
য
কবরবছ নর্ "হাইতিবি জরুতর পতরতস্থতিবি দািাবদর
িহতেবলর অগ্রাতিকারিবলাবি হঠাৎ েদল ঘবি এোং নকৌশলিি তলে স্বােবক
য নমাকাতেলাে আরও
তস্থতিশীল কমসূয তচ সম্পাদবনর জনয স্থানীে নারী সাংিঠনগুবলার প্রবচষ্টাবক িুণ্ন করা হে" (হিয ন ২০১২,
৩০০)। তেবশষি একটি দুবর্াবির
য
পবর, মানতেক প্রতিজিোর জনয িহতেবলর জনয প্রচুর পতরমাবণ অে য
প্রোতহি হে। তকন্তু অগ্রাতিকার নদওোর নেলাে দািাবদর মিেযবকই গুরুত্ব নদওো হে। নর্টি প্রােই শুিু
তলে তভতিক সতহাংসিা প্রতিবরাি এোং মতহলাবদর জনয জীতেকা তনোবহ
য সীমােদ্ধ োবক।
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নারীবদর সাংস্থাগুবলা আরও েুেবি পাবর নর্ দািারা প্রােশ অোস্তে দাতে কবর নর্গুবলা সাংস্থাগুবলার
গুরুত্বপূণ কাজগুবলাবক
য
এোং িাবদর কাবজর চযাবলজঞ্জাং পতরবেবশবক িারা তেবেচনা কবর না।
ঐতিহাতসকভাবেই নারীবদর সাংিঠনগুবলা তনম্নমাবনর হবে োবক। নিবভলপবমন্ট অযাতসসস্টযানস
কতমটির (িযাক) ননিওোকয নজোর ইকুোতলটির নিিাবি নদতেবেবছ ২০১৪ সাবল িযাক নেবক প্রাপ্ত
অবেরয ২৮ শিাাংশ নািতরক সমাবজ (প্রাে ১০ তেতলেন মাতকযন িলার) তিবেতছল, িবে নকেল ০.৫ শিাাংশ
(আনুমাতনক ১৯ তমতলেন মাতকযন িলার) নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি নপৌৌঁবছতছল েবল তরবপািয করা হবেতছল।
আবির েছর নেবক এটি হ্রাস নপবেবছ (নজোরবনি ২০১৬, ৪)। তসতভল নসাসাইটির জনয নেতশর ভাি
িহতেল আইএনজজও ো দািা নদবশ অেতস্থি সাংস্থাগুবলাবি তিবেতছল, র্ার অে তনম্ন
য
স্তবরর িহতেল স্থানীে
এোং জািীে কমীবদর কাবছ র্াে। এভাবে িহতেবলর নছাি পাই-চািয স্থানীে এোং জািীে কমীবদর এোং
নারী সাংস্থাগুবলার মবিয আরও তেভক্ত হবে আসবছ। িি পাাঁচ েছবর নারীবদর ি্রুপগুবলার সাবে িার
অাংশীদাতরবত্বর একটি অক্সফযাে সমীিাে একইরকম প্রতিচ্ছতে নদোবনা হবেতছল - "সমস্ত অক্সফযাে
অাংশীদারীর িবড় ১০ নেবক ১১ শিাাংশ িাে্লুআরও-এর সবে [নারী অতিকার সাংস্থাগুবলা] তলে
নযােতেচার তনবে কাজ করবছ" (অক্সফযাে ২০১৯, ৪৫) )।
দািাবদর দাতের সবে নমাকাতেলার সিমিা তেকাবশর জনয নারীবদর সাংস্থাগুবলা র্বেষ্ট েড় হবে উঠবি
পারবছ না কারণ িারা নর্ অনুদান পাবচ্ছন িা নকেল প্রকল্প সহােিাে সীমােদ্ধ রবেবছ (ভুবকাবজতভক
২০১৩, ১৫)। অযাবসাতসবেশন ফর উইবমন রাইিস ইন নিভলপবমবন্টর এক প্রতিবেদন সারা তেে নেবক
১ ১০০ টিরও নেতশ সাংস্থার জতরপ কবরবছ এোং নদো নিবছ নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলা মূলি দীঘবমোদী
য
ো মাতল্টোর ফাজোংবের পতরেবিয প্রকল্প সহােিাে তনভযর কবর (আরটিউবনাভা এোং ক্লাকয ২০১৩, ১৭)।
অনুসন্ধানগুবলা আরও উবেে কবর নর্ নারীর সাংস্থাগুবলা সরাসতর পতরবষো েযেস্থার জনয সমেনয অজযন
কবর। এমনতক র্তদ িাবদর মবনাতনবেশ িমিা েৃজদ্ধ ও িমিােবনর মবিা সামতগ্রক নপ্রাগ্রাতমাংবের তদবক
োবক িেুও। নলাোল সাউে তভতিক সাংস্থাগুবলা িহতেবলর েযাপাবর আরও িভীর চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে
হবচ্ছ, কারণ দািারা এগুবলা েু াঁ তকপূণ তেকল্প
য
তহবসবে নদবেন (নফািয ২০১৬, অনুবচ্ছদ ১৩)
মানেিাোদী প্রসবে, নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি কি িহতেল নপৌৌঁবছবছ িা জানা মুশতকল কারণ িহতেবলর
প্রোহ নর্ িেয সরেরাহ কবর িা সেসমেই আলাদা হে না। িুকবরাচর নিিাে র্া তেদযমান িা নকেল
একটি তচে আাঁকা মাে। ২০১২-২০১৩ নিিা নেবক, " ভেু র রাষ্ট্রগুবলাবি নারীর িমিােন সাংস্থা এোং
প্রতিিানগুবলা তলে সমিাে গুরুত্ব নদওোর জনয মাে ০.৪ শিাাংশ ো ১৩০ তমতলেন মাতকযন িলার
নপবেবছ" (ইউএন উইবমন ২০১৬তে, ২)। র্তদ নারীবদর সাংস্থাগুবলার কাজ দািার অগ্রাতিকারগুবলার সবে
মানানসই না হে িবে িারা জরুতর পতরতস্থতিবি প্রতিজিো জানাবি আসা েড় িহতেল হারাে।
উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ নেবক ২০১৮ পর্ি
য তেতেক মানতেক িহতেবলর মাে 0.১২ শিাাংশ জরুতর
পতরতস্থতিবি তলে-তভতিক সতহাংসিা নপ্রাগ্রাবম তিবেতছল (মাশ এোং
য
নিক ২০১৯, ১০)। প্রাপ্ত িহতেবলর
পতরমাণ সমসযার মাো এোং িীব্রিার সবে নমবল না। এই শিাাংশ তলে-তভতিক সতহাংসিা নপ্রাগ্রাতমাংবের
জনয সমস্ত িহতেবলর অনুবরািগুবলার এক-িৃিীোাংশ প্রতিতনতিত্ব কবর মাে। প্রতিবেদবন েলা হবেবছ,
“জজতেতভ [তলে-তভতিক সতহাংসিা] প্রতিজিোসহ মানতেক পদবিবপর স্থানীেকরবণর তদবক অগ্রিতি িীর
তছল। জজতেতভর জনয অে প্রাতপ্ত
য
একটি চযাবলঞ্জ র্া নারী- এোং নমবে-নকজন্দ্রক সাংস্থাগুবলা এেনও কাটিবে
উঠবি লড়াই করবছ ”(মাশ এোং
য
নিক ২০১৯, ১০)। এটি এলএইচএল-এর সবে তলে নযােতেচাবরর
সাংহিকরবণর অভাবের েৃহির সমসযার ইতেি নদে।
নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয িহতেবলর সমসযার তেষেটি এলএনএএইচ-এর সাে-গ্রাতন্টাং এর সািারণ
সমসযাবকও উসকাতন নদে। সাে-গ্রাতন্টাং প্রাপ্ত মবিলগুবলা মানতেক নপ্রাগ্রাতমাংবে সিমিা নজারদার না
করা এোং স্থানীে ও জািীে কমীবদর ননিৃত্ব নদওোর জনয সুবর্াি তিতর না করার জনয সমাবলাতচি
হবেবছ। নকোর ইন্টারনযাশনাবলর একটি প্রতিবেদবন েলা হবেবছ, “সাে-গ্রাতন্টাং মবিলগুবলার প্রািানয
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অাংশীদাতরবত্বর গুণিিমানবক হীন কবর নিাবল, নকেল নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলা একটি প্রস্তাে তিতর
হওোর পবরই জতড়ি হবে োবক” (তলেবল-নজানস ২০১৮, ৬)। তকছু নিবে নারীবদর সাংস্থাগুবলা িাবদর
সমবের িতিপূরণ না নপবে পরামশদািা
য
তহবসবে তেবেতচি হবে োবক(লে ২০১৯, অনুবচ্ছদ ১৩)।
এমনতক র্েন নারীবদর সাংস্থাগুবলা অনুদাবনর অযাবক্সস পাবচ্ছ ো িাবদর দিিার জনয িযাপ করা হবচ্ছ,
িেবনা এটি প্রােশই সীতমি উপাবে করা হে র্া নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক পুবরাপুতর প্রভাতেি করবি ো
প্রতিিান তহসাবে সমৃদ্ধ করবি নদে না।
এই চযাবলঞ্জগুবলা দািাবদর নিবে নারী সাংস্থাগুবলার জনয দুেলয অেস্থান তিতর কবর। র্ারা িাবদর
দাতেগুবলা নযাতভবিি করবি পাবর এমন সাংস্থাগুবলার কাবছ নর্বি পাবর -িারা ইতিমবিয পরামশ এোং
য
অনযানয অেদাবনর
য
সুবর্ািগুবলার জনয পুনরাে উি্সাতহি হবি োবক (হান্ট ইটি এল ২০১৫, ৩৫৫)।
আরও একটি তেপদ হবলা দািারা িাবদর তপ্রে প্রতিিানবক তনোচন
য
করবি পাবরন। নর্োবন নকেল
কবেকটি নারী সাংস্থার সবে জতড়ি োকাবক নেবছ ননওো “তকছু নিবে ইচ্ছাকৃিভাবে ো না নহাক” েবল
তেবেতচি সাংস্থাগুবলাবক োদ তদবি পাবর ো “অতভজাি” দ্বারা পতরচাতলি নারী সাংিঠনগুবলাবক সমেনয
করবি। শুিু দািাবদর সবে ভাবলা নর্ািাবর্াবির জনয ো িাবদর প্রস্তােগুবলাবি ভাষার দিিা োকার
কারবণ (হান্ট ইটি এল ২০১৫, ৩৫৫)। এই পরিরস্থরে নািী সাংগঠদনি মজন্ডাি পাওয়াি সম্পেিগুদলাদে
রূপান্তরিে েিাি োজদেও স্তরম্ভে েদি - প্রেৃরেি োিা, েীঘদেয়ােী
ি
োঠাদোগে োজ - এেন এেটট
পরিদবে বেরি েদি মর্খাদন োিা স্বল্পদেয়ােী প্রেল্পগুদলাি জনয েহরবদলি প্ররেদর্ারগো েিদে বািয হয়
র্া নািী সাংস্থাগুদলাি েিোি মচদয় োোি েোেেদেই প্রািানয মেয় (এসবপ্লন ২০১৩, ২)।

এিএইচএি বে নারী কনতৃ ক্ষের উন্নবতক্ষত সহায়ে?
মানেিাোদী েযেস্থাে নারী ও নারীর সাংস্থাগুবলার প্রভাে এোং নসইসবে িারা নর্ প্রতিেন্ধকিা এোং
চযাবলঞ্জগুবলার মুবোমুতে হে, িা তেবেচনা কবর কী এলএইচএল অননযভাবে নারীবদর ননিৃত্ববক
উি্সাতহি কবর? প্রেবম প্রবশ্নর তভতিটি অনুসন্ধান করা প্রবোজন। এই প্রশ্নটি মানতেক পদবিপবক
স্পষ্টভাবে এলএইচএল তহবসবে নলবেলর্ুক্ত কবর, কারণ এই িবেষণাটি এই তেষেটি তিতর কবরবছ নর্ নারী
এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা এোং মানতেক সহােিা প্রদাবনর নিবে জতড়ি তছল। অতিতরক্তভাবে,
এলএইচএল স্থানীে ও জািীে কমীবদর ননিৃত্ববক অগ্রাতিকার নদে। মানতেক পদবিবপর এটি একটি
উন্নি মবিল কারণ এই জািীে কমীবদর প্রতিজিো জানাবনার েযাপাবর প্রসেিি জ্ঞান রবেবছ এোং
িতিগ্রস্থ কতমউতনটির কাবছ আস্থা ও তনকিয রবেবছ।ix এই নিতমাংটি নারীোদী মবিলগুবলার সবে
একাত্মিা প্রকাশ কবর র্া প্রাসতেক জ্ঞাবনর গুরুবত্বর জনয নোোপড়া কবর এোং কতমউতনটির
প্রবোজবনর সবে তনতেড়ভাবে র্ুক্ত োবক।
নারীবদর ননিৃবত্বর প্রতি মবনাবর্াি শুিু নারীবদর প্রবোজনীেিার েযাপাবরই সীমােদ্ধ নে েরাং
এলএইচএল-এর এই নোোপড়ার সববো োপ োে। কারণ জরুতর নজোর-তনরবপিিা েবল তকছু ননই
এোং মানতেক অনুশীলবনর প্রচাবরর জনয নারী ও নারীবদর সাংস্থার দিিা অজযবন এটি অিভুক্ত
য ।
এলএইচএল-এর মানতেক প্রতিজিোর অগ্রভাবি র্াওোর জনয নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলার স্থান
প্রশস্ত করার সম্ভােনা রবেবছ। পূেেিী
য
তেভাবি উতেতেি তহসাবে, অবনকগুবলা উদাহরণ রবেবছ নর্
মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি প্রতিজিো জানাবি নারী ও পুরুবষর সাংস্থাগুবলা িাবদর কতমউতনটির মবিয
হস্তবিপ করবছ। িবেষণাে স্থানীে তসদ্ধাি গ্রহবণর প্রজিোগুবলাবি নারীর ননিৃবত্বর গুরুত্ববকও িু বল
িবর র্া িাবদর রাজতনতিক িমিােন এোং প্রভােবক শজক্তশালী কবর (নলাোল ননিওোকয অফ উইবমন
তপস তেল্ডাস ২০১৩,
য
১০)। অতিতরক্তভাবে, প্রভােশালী নদবশর নেতশর ভাি নলাবকরা নর্ ভাষাে কো েবল না
এমন ভাষা েযেহাবরর জনয আিজযাতিক-অিুযতষি মানতেক স্থানগুবলার সমাবলাচনা করা হবেবছ (তহে
২০১৪, ২৯০)। সুিরাাং স্থানীে এোং জািীে ননিৃত্বািীন মানতেক প্রবচষ্টাবি স্থানাির, নর্োবন নারী এোং
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নারীবদর সাংিঠনগুবলা পতরবেবশর সাবে আরও নেতশ পতরতচি নসোবন নারীবদর ননিৃবত্বর অনুকূবল
োকবি পাবর। এলএইচএল এোং নারীবদর ননিৃবত্বর মবিয একটি প্রাকৃতিক সাংবর্াি োকবি পাবর।
র্াইবহাক, এই সাংবর্ািটি সেসমে অনুশীলবন কার্কর
য হে না।
নেশ কবেকটি ইসুয এলএইচএলবক নারীবদর ননিৃবত্বর কার্কর
য োহক হবি োিা নদে: (১) নারী এোং
নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক এলএনএইচএস তহসাবে তেবেচনা করা হে না এোং িাই এলএইচএল প্রবচষ্টার
জনয উপলব্ধ িমিা-তিতর এোং িহতেবলর সুবর্াি নেবক িারা েজঞ্চি হবি পাবর; (২) উতেতেি তহসাবে,
নারীবদর সাংস্থাগুবলাবক অেশযই িহতেবলর জনয এলএনএএইচএবসর তেরুবদ্ধ প্রতিবর্াতিিা কবর এোং
সাংস্থানগুবলা সুরতিি করবি িাবদর দীঘবমোদী
য
নজোর নযােতেচার নপ্রাগ্রাতমাংবের িযাি স্বীকার করবি
হবি পাবর; এোং (৩) স্থানীে এোং জািীে জােিাগুবলাবি িাবদর তনজস্ব তলে পিপাি এোং নর্ৌনিাোদী
নীতি োকবি পাবর র্া নারীবদর ননিৃত্ববক উবপিা ো অেমূলযােন করবি পাবর।
প্রেমি, এলএইচএল-এর স্থান নেবক নারী ও নারীবদর সাংিঠবনর প্রাতিককরণ একটি উবদ্ববির তেষে।
এলএইচএল-এর নজার র্তদ নািতরক সমাজ এোং সরকাতর কমীবদর মবিা আনুিাতনক কাঠাবমার ওপর
নেতশ োবক - নর্মনটি এই প্রতিবেদবন রবেবছ – িবে এটি নারী প্রতিজিোশীলবদর ভূ তমকা োদ তদবি
পাবর, র্ারা প্রােশ আরও অনানুিাতনক নসটিাংবস োবক (লে ২০১৯, অনুবচ্ছদ ২৬)। র্তদ নারীবদর
সাংিঠনগুবলা ক্লাস্টার তসবস্টবমর অাংশ না হে ো ইতিমবিয আিজযাতিক মানতেক সাংস্থাগুবলার সাবে
সম্পকয না রাবে, িবে িাবদর এলএইচএল সমেনয প্রবচষ্টাে জতড়ি োকার সম্ভােনা হ্রাস পাে।
উদাহরণস্বরূপ, তেবদতশ উন্নেন ইনতস্টটিউি এোং ফযাতসতলবিশন ি্রুপ x দ্বারা তলে সমিা এোং নারীর
িমিােবনর একীকরবণর তেষবে গ্রযাে োবিইবনর
য
অগ্রিতির পর্াবলাচনাবি
য
নদো নিবছ নর্ মানেিাোদী
নদশ দলগুবলার মবিয নকেলমাে ৩৩ শিাাংশই মতহলা, ২০১৮ সাবলর োতষক
য মানতেক পতরকল্পনা
প্রজিোবি নদোবনা হবেবছ (নমিবক্লফ- হুফ ইটি এল ২০১৯, ৩৪)। নারীর সাংিঠনগুবলা মানতেক কমীবদর
নচবে উন্নেবনর কমী তহবসবেও তেবেতচি, র্া িাবদর এলএইচএল সুবর্ািগুবলা নেবক েজঞ্চি কবর। অেো
নর্বহিু মানতেক কমকাবণ্ডর
য
ওপর সাংকীণ মবনাবর্াি
য
নকন্দ্রীভূ ি কবর নিাবল িা উন্নেন এোং শাতি
কার্িম
য
নেবক পৃেক।
তদ্বিীেি, র্েন নারীবদর সাংিঠনগুবলা এলএনএইচএবসর তেরুবদ্ধ িহতেবলর জনয প্রতিবর্াতিিা কবর,
িারা প্রােশই নহবর র্াে। এমনতক স্থানীে এোং জািীে কমীবদর জনয িহতেল োড়বি োকবলও এটি
নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয নেতশ িহতেবলর েযেস্থা কবর না। নকোর এোং অযাকশনএইবির একটি
প্রতিবেদবন নদো নিবছ নর্ "জািীে নেসরকাতর সাংস্থাগুবলাবক স্থানীেকরবণর নেতশরভাি িহতেলই েৃহির,
পুরুষ-প্রভাতেি কমীবদরবদর তদবক পতরচাতলি করা হবেবছ, র্ারা িাবদর আরও রিণশীল সামাজজক এোং
রাজতনতিক সহবর্াতিিার কারবণ েৃহির কমসূয তচর আবলাচনাে সিম হবেবছ" (লাতিতমর এোং নমাবলট্ট
২০১৮, ৪)। এই তনদশনটি
য
মানতেক জােিাবি নারীবদর সাংিঠবনর প্রাতিককরণবক আরও িভীর কবর।
অরিেন্তু, গ্রযান্ড বাদগইদনি
ি
োিযদে, বৃহত্তে োো এবাং োনরবে সাংস্থাগুদলা োদেি েহরবদলি ২৫ েোাংে
স্থানীয় এবাং জােীয় েেীদেি রেদে সম্মে হদয়দে। েদব এটট স্পষ্ট নয় মর্ ২৫ েোাংদেি েদিয আসদল
েেটা স্থানীয় এবাং জােীয় েেীদেি োদে মপৌৌঁদে র্ায় এবাং নািীদেি সাংস্থাগুদলাদে েী েহরবল র্ায় ো
ট্রযাে েিািও বেিোদন মোনও উপায় মনই (এেেনএইি এট আল। ২০১৮, ১)।
নশষ অেতি, মানতেক পদবিবপ জতড়ি আিজযাতিক সাংস্থাগুবলার মবিা, স্থানীে এোং জািীে স্থানগুবলা
তলে-সাংবেদনশীল হবি মুজক্ত নে। অবেতলোন নরি িস প্রশাি মহাসািবর একাতিক তেিিা কমশালা
য
পতরচালনা কবরতছল নর্ স্থানীেকরবণর কারবণ নারীরা নর্সে সম্ভােয অসুতেিাগুবলা সহয করবি পাবরন িা
নোাঁজ কবর। এই প্রতিবেদবন তনম্নতলতেি দুটি ননতিোচক শনাক্ত করা হবেবছ: (১) জনবিািী, স্থানীে এোং
জািীে পর্াবে
য তসদ্ধাি গ্রহণকারী সাংস্থাগুবলার নারী এোং নারীবদর সাংস্থাবক মানোতিকার কমী তহবসবে
নদবেবি হবে। (২) মানোতিকার কমীবদর স্বীকার করবি হবে নর্ সামাজজক সাাংেৃতিরই তলে তভতিক
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তনেম আবছ র্া নারী ননিৃত্ববক সীতমি কবর নিাবল। অিএে, নসতদবক সুনজর তদবে নারী এোং নারীবদর
সাংস্থাগুবলার সাবে অাংতশদাতরবির মািযবম এই তলে তভতিক পিপািদুষ্ট তনেমবক উবপিা করবি হবে
(আেুতে এটি এল ২০১৭, ৩০)।
এলএইচএল এ নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক আরও ভালভাবে সাংহি করার জনয এোং স্থানীেভাবে
ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিপবক নারীর সাংস্থাগুবলার কাবজর প্রতিফলন আরও তনজিি করার জনয তকছু
প্রবচষ্টা চলবছ। গ্রযাে োবিইবনর
য
স্থানীেকরবণর কমপ্রোহ
য
সম্পবকয সাম্প্রতিক অগ্রিতি প্রতিবেদবন,
ইউএন উইবমন কাবজর পতরকল্পনাে দুটি কার্িম
য
র্ুক্ত কবরবছ- তলে প্রতিজিোশীল মানতেক
হস্তবিবপর ওপর িবেষণা এোং তলে-প্রতিজিোশীল স্থানীেকরণ সম্পতকযি একটি িাইি ননাবির তেকাশ
(নকা কনবভনার স সামাতর অফ নপ্রাবগ্রস ২০১৮, ৪)। প্রতিবেদবন আরও উবেে করা হবেবছ নর্
স্থানীেকরবণর কমপ্রোবহ
য
আমতন্ত্রি ১০ জবনর মবিয ৩ জন হবলন নারীসাংস্থা (নকতনো, লাইবেতরো এোং
ননপাল নেবক)। গ্রযাে োরবিইতনাং এর নেশ কবেকজন স্বািরকারী মানতেক েযেস্থাে তলে সমিাবক
আরও এতিবে তনবে র্াওোর প্রতিশ্রুতিেদ্ধ হবেবছন। উদাহরণস্বরূপ, আইএএসতস নজোর নরফাবরন্স
ি্রুবপর সহ-ননিা তহসাবে অক্সফযাে মানতেক জরুরী পতরতস্থতিবি নারীোদী দৃটষ্টভতের অাংশ তহসাবে
নিু ন নীতি ও কমসূয তচ োস্তোেন কবরবছ (নমিকাল্ফ-তহউজ ইটি এল। ২০১৯, ২৬)। ইউএন উইবমন,
২০১৮ সাবল স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপ আরও ভালভাবে জতড়ি হওোর জনয টি২৮
নদবশ ৩০০ টিরও নেতশ স্থানীে নারী সাংস্থাবক সিম করার কো জাতনবেবছ (নমিকযাল্ফ- তহউজ ইটি এল।
২০১৯, ৩৪)।
সাংবিবপ, তেদযমান সাতহবিযর পরামশ নদে
য
নর্ এলএইচএল দ্বারা নারী এোং নারীবদর সাংিঠবনর
ৃ
ননিত্ববক উৎসাতহি করার সম্ভােনা রবেবছ িবে তকছু শবিযর মবিয িা সীমােদ্ধ রবেবছ। প্রেমি, স্থানীে,
জািীে ো তেতেক স্তবরর, মানতেক পদবিপ সম্পতকযি তসদ্ধাি গ্রহণকারী সাংস্থাগুবলা অেশযই নারী ও
নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক মানতেক কমী তহসাবে নদো উতচি। তদ্বিীেি, এলএইচএলবক সমেনয করার
প্রবচষ্টা নর্মন িহতেল এোং সিমিা নজারদার করার সুবর্ািগুবলা অেশযই মানতেক প্রবচষ্টাে মতহলাবদর
সাংিঠনগুবলার স্বীকৃতি তদবি হবে। নশষ অেতি, মানেিাোদী নারীবদর অেশযই স্বীকৃতি তদবি হবে নর্
সমস্ত প্রসবে িাবদর তনজস্ব তলে নীতিগুতলর নসি রবেবছ র্া নারীবদর ননিৃত্ববক সীমােদ্ধ কবর এোং
অেমূলযােন কবর এোং িাই নারীবদর এোং নারী সাংিঠবনর সবে অাংশীদাতরবত্বর মািযবম নর্মন
তনেমগুবলা কাটিবে ও এড়াবি সজিে মবনাবর্াি তদবি হবে।
উপসংহার
নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা দুবর্াবির
য
েু াঁ তক হ্রাস নেবক োণ এোং পুনরুদ্ধাবরর পদবিপ পর্ি
য
মানতেক প্রবচষ্টাবি দীঘতদন
য
জতড়ি তছল। িেুও িাবদর অেদানগুবলা অেযাহি রবেবছ এোং িারা ক্লাস্টার
তসবস্টম পদ্ধতির মবিা স্থানীে এোং জািীে তসদ্ধাি গ্রহবণর জােিার মবিা আিজযাতিক-আতিপিযোদী
মানতেক স্থান নেবক তনবজবক েজঞ্চি েবল মবন কবর। চযাবলবঞ্জর অাংশটি হবলা নারী এোং নারীবদর
সাংিঠনগুবলা কী কবর িার আেসাংে
য
ৃ তিক িারণাগুবলা তনবে কাজ কবর; নারী সাংস্থাগুবলা প্রােশই
িোকতেি "নরম" বা মেেন জরুতর নে েবল তেবেচনা করা হে। নর্মন নারীর অেতনতিক
য
িমিােবনর
গুরুত্ব মানতেকিার নচবে নেতশ উন্নেন-নকজন্দ্রক তহসাবে নদো হে। পুরুষিাতন্ত্রকিা এোং পিপািদুষ্ট
তলে তভতিক তনেমবক চযাবলঞ্জ জানাবি এোং মানতেক জরুতর অেস্থার নপ্রিাপবি নারীর প্রবোজন এোং
অগ্রাতিকাবরর আরও ভালভাবে প্রতিজিো জানাবি, নারীবদর সাংিঠবনর দিিার অেমূলযােন ধ্বাংস করা
জরুরী।
নর্ দুটি নকস স্টাতি এোবন অনুসরণ করা হে িা মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি নারীর ননিৃবত্বর েিযমান
উদাহরণগুবলা উপস্থাপন কবর, র্া প্রাসতেক চযাবলঞ্জগুবলা িু বল িবর - এোং সাফলয - নারী ও নারীবদর
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সাংিঠনগুবলার মুবোমুতে। নকস স্টাতি নেবক প্রাপ্ত ফলাফলগুবলা কীভাবে সাতহবিযর মূল
হাইলাইিগুবলার সবে নছদ কবর এোং সািারণি এোং পােবকযর
য
নিেগুতলবক হাইলাইি করা হে নসতদবক
মবনাবর্াি নদওো হে। অনুসন্ধাবনর ওপর তভতি কবর, প্রতিবেদনটি এমন কবেকটি কারণ তচতিি কবর
নশষ করা হবেবছ র্া নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক সফলভাবে মানতেক োবি জতড়ি করবি এোং
স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপ সিম হবি পাবর।
<
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৩। িাংিাক্ষদশ কেস স্টাবি
প্রাকৃতিক তেপদ নেবক শুরু কবর েিযমান নরাতহো শরণােী সাংকি পর্ি
য োাংলাবদশ
অিতণিোর মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি পবড়বছ। এবদবশ প্রভাে নফলার প্রিান িরবণর
তেপর্েয হবলা ঘূতণেড়,
য
েরা এোং েনযার মবিা প্রাকৃতিক েু াঁ তক। এই তেপর্েগুবলা
য
জলোেু
সাংকি উদ্ভূি হওোর সবে সবে োর োর আঘািহাবন এোং এগুবলার িীব্রিাও েৃজদ্ধ পাে।
এই জািীে দুবর্াি
য পতরচালনার নিবে অতভজ্ঞিা োাংলাবদবশবক তেপর্েজতনি
য
েু াঁ তক হ্রাস
এোং প্রস্তুতি কমসূয তচ (নাসতরন ২০১৮) তিতরবি শীষস্থাবন
য
নরবেবছ। ২০১৩ সাল নেবক
নরাতহো শরণােী সাংকি োাংলাবদবশর সামবন নিু ন চযাবলঞ্জ উপস্থাপন কবরবছ। নদশটি
অতিতরক্ত ১.২ তমতলেন শরণােীর চাতহদা নমিাবি সবচষ্ট হবেবছ, র্ার মবিয প্রাে ৫২
শিাাংশ নারী এোং তশশু (মানতেক নরস্পন্স ২০১৯,১৬)।xi
স্থানীে মানতেক ননিৃত্ব (এলএইচএল) োাংলাবদবশর মানতেক কতমউতনটিগুবলার মবিয
আবলাচনার একটি উবেেবর্ািয তেষে।xii মানতেক নির-সাংস্থার (এনজজও) ননিওোকযগুবলা
- নর্মন নযাশনাল অযাতলোন্স অে তহউমযাতনিাতরোন অযাকিরস োাংলাবদশ - স্থানীেকরবণর
প্রবচষ্টা নর্মন িমিার পালােদবলর মািযবম চালু করা হবেতছল। এটি স্টািয ননিওোবকযর
একটি উবদযাি র্া স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপর (স্টািয ননিওোকয ২০১৯)
তদবক িমিার ভারসামযবক এতিবে তনবে নর্বি চাে। এই আবলাচনাগুবলাবি নকেল নারী
এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলার সীতমিভাবে জতড়ি (আইএফআরতস ২০১৮, ৩-৪)রবেবছ।
িার অে য এই নে নর্ নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক কার্িবম
য
জতড়ি নে। িবে
নদশটিবি এলএইচএল এোং স্থানীেকরবণর কাবজ জতড়ি স্থানীে এোং জািীে মানতেক
কমীবদর (এলএনএইচএস) মবিয এেবনা একটি েযেিান রবেবছ।
এই প্রতিবেদনটি োাংলাবদবশ েতিবে নদোর প্রবচষ্টা কবরবছ নর্ কীভাবে নারী এোং নারীবদর
সাংিঠনগুবলা স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপ জতড়ি, িারা কী িরবনর োিা ো
চযাবলঞ্জগুবলার নমাকাতেলা করবছ, এোং কীভাবে এলএইচএল নারীবদর ননিৃত্ববক উি্সাতহি
কবর। এই িবেষণাটি োাংলাবদবশর একটি তেস্িৃি ওভারতভউবের মািযবম এই িবেষণামূলক
প্রশ্নগুবলাবক সবম্বািন করার পাশাপাতশ এটি নরাতহো শরণােী প্রতিজিোর ওপরও তেবশষ
গুরুত্ব নদে।

পদ্ধবত
এই িবেষণাে নকাোতলবিটিভ নমেি েযেহার করা হবেবছ, র্ার মবিয একটি নিে
পর্াবলাচনা,
য
নস্টকবহাল্ডার মযাতপাং, মূল িেযপ্রর্ুজক্ত সািাি্কার (নমাি ১৯টি সািাি্কার;
৯ জন নারী এোং ১০ পুরুষ) এোং নফাকাস ি্রুপ আবলাচনার (এফজজতি) (১৯ জন
নারী এোং ২৫ পুরুবষর নপৌৌঁছাবনা) রবেবছ। অিযেবনর অাংশগ্রহণকারীরা হবলনেঃ
(১) দুবর্াি
য েযেস্থাপনা অতিদপ্তর, শরণােী োণ ও প্রিযাোসন কতমশনার অতফস, নজলা
দুবর্াি
য েযেস্থাপনা অতফস, নজলা প্রশাসক অতফস, তশতের-ইনচাজয এোং এনজজও েুযবরাসহ
সাংতেষ্ট সরকাতর সাংস্থা ও প্রতিিাবনর প্রতিতনতি;
(২) জািীে ও স্থানীে এনজজওগুবলা মানতেক প্রতিজিোর সবে জতড়ি, আইএনজজওর
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অপাবরশনযাল-স্তবরর কমকিয
য াসহ;
(3) নারীবদর ননিওোকয, নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা এোং নারীবদর অতিকার সাংিঠন,
(৪) মানতেক ননিওোকয; এোং
(৫) োতকবদর মবিয নরাতহো শরণােী তশতেবরর প্রতিতনতিিণ রবেবছ।xiii
িাংিাক্ষদক্ষশ মানবিে সাংকট
োাংলাবদশ এতশো ও প্রশাি মহাসািরীে অঞ্চবল তদ্বিীে েৃহিম দুবর্ািপ্রেণ
য
নদশ
(ইউএওরসএইচএ ২০১৭)। জনসাংেযার ৮০ শিাাংবশরও নেতশ মানুষ েনযা, ভূ তমকম্প এোং
েরার েু াঁ তকবি রবেবছ এোং ঘূতণেবড়র
য
েু াঁ তকবি রবেবছ ৭০ শিাাংশ। সাম্প্রতিক নরাতহো
শরণােী সাংকিও োাংলাবদবশর ওপর েযাপক প্রভাে নফবলবছ। নজারপূেক
য এই তমোনমাবরর
নািতরকবদর োস্তুচুযি করাবক েলা হবচ্ছ “শুজদ্ধকরণ অতভর্ান”। তমোনমার সুরিা োতহতন
উির রাোইন রাবজযর শিাতিক নরাতহো গ্রামবক আিমণ কবরবছ। িারা ৪০ শিাাংবশরও
নেতশ গ্রাম ধ্বাংস কবরবছ এোং নসবেম্বর ২০১৮ এর মবিয ২৫,০০০ এরও নেতশ নরাতহো
োাংলাবদবশ পাতলবে আসবি োিয হবেবছ (মানোতিকার কাউজন্সল ২০১৮, ১৭৮)।
তমোনমাবরর নরাতহো নািতরকবদর িাবদর িমীে তেোবসর তভতিবি তনপীড়বনর মবিয রবেবছ
"তেচারেতহভূ ি
য ফাাঁতস, তনর্ািন,
য
তনতেচাবর
য
আিবক রাো, নজার কবর তনবোাঁজ করা, ভে
নদোবনা, িণিষণ,
য
জেরদজস্ত কবর কাজ করাবনা, িাকাতি, োতড়বি আগুন লািাবনা,
উবচ্ছদ, জতম োবজোপ্তকরণ এোং জনসাংেযার পুনোসবনর
য
পাশাপাতশ শহর ও
মসজজদগুবলার তনেমিাতন্ত্রক ধ্বাংস”(মানোতিকার কাউজন্সল ২০১৮, ২৯)।
এছাড়াও, শরণােী তশতেরগুবলার মবিয এোং নহাস্ট কতমউতনটির উভইবেরই উবিজনা ও
সতহাংসিা েৃজদ্ধ নপবেবছ। নরাতহো তশতেরগুবলার এই তচিা র্ুক্ত পতরতস্থতি এোং তশিা ও
দিিার তেকাবশর সীতমি সুবর্াি এফতিএমএন এোং নহাস্ট কতমউতনটির সদসযবদর
(ইউএনতিতপ ২০১৮) মবিয হিাশাবক আরও োতড়বে িু লবছ। োাংলাবদশ সরকার শরণােী
তশতেরগুতলবি অযাবক্সস কবঠারভাবে পর্বেিণ
য
কবর, নর্োবন মানতেক কমীরা প্রবেবশর
প্রবোজনীে ছাড়পে পাওোর নিবে অপাবরশনযাল চযাবলবঞ্জর কো জাতনবেবছন।

িাংিাক্ষদক্ষশ নারী ও কমক্ষয়ক্ষদর িাধা এিং চযাক্ষিঞ্জ
োাংলাবদবশর নারীবদর সাংস্থাগুবলা এোং নমবেরা নর্সে চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে হে িারমবিয
তলে-তেষময সম্পতকযি সমসযা অেযাহি রবেবছ, এোং তলে-তভতিক সতহাংসিা, োলয
তেোহ, নর্ৌন হেরাতন ও নর্ৌন পাচার এই নদবশ গুরুির উবদ্ববির কারণ (তহউমযান
রাইিস ওোচ ২০১৭; আইন ও সাতলশ নকন্দ্র ২০১৯; তহউমযাতনিাতরোন নরসপন্স ২০১৮;
অযাকশনএইি ২০১৯)। নারীবদরও প্রােশই তসদ্ধাি গ্রহবণ অাংশ তনবি নদওো হে না, িারা
প্রােশই শুিু েযজক্তিি নিবেই র্ুক্ত োবকন এোং "দুবর্াবির
য
প্রস্তুতির নিবে স্বািীন
ভূ তমকার নচবে পতরপূরক ভূ তমকাই পালন কবরন" (রহমান অযাে আলম ২০১৬, ১)।
পুরুষবদর িু লনাে োাংলাবদবশর নারীরা সাংস্থাসমূবহ অযাবক্সস অজযন করবি নেতশ সমসযার
সম্মুেীন হবে োবকন এোং শ্রমশজক্তবি িাবদর অাংশগ্রহণ সেি কারবণই সীতমি। োাংলাবদবশ
"িৃহস্থালী এোং সামাজজক কাবজ নারীবদর গুরুত্ব কম োকাে" মানতেক প্রসবে িাবদর
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দুেলিা
য
নেতশ োবক(জুড়ান এোং জেবেদী ২০১৫, ৬০২)। িেুও দুবর্াবির
য
সমে নারীরা
নর্ গুরুত্বপূণ য কাজ কবর িা লি করা জরুতর। মাহেুো নাসতরবনর িবেষণা (২০০৪)
র্ুজক্ত নদতেবেতছল নর্ " িি কবেক েছবর গ্রামীণ মানুষবক তেপর্েয নমাকাতেলাে সিম
করার তপছবন নারীবদর নকৌশলসমূবহর গুরুত্বপূণ যভূ তমকা রবেবছ" (পৃিা ২৫)।
অবনক নরাতহো নারী এোং নমবেরা মানতসকভাবে িতির সম্মুেীন হবেবছ এোং মবনাসামাজজক চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে হবেবছ (ইউএনএইচতসআর ২০১৮)। অবনবক তমোনমাবর
নৃশাংস নর্ৌন সতহাংসিাে নোঁবচ নিবছ। তশতেরগুতলবি িাবদর আঘাবির প্রতিকাবরর জনয
পর্াপ্ত
য
এোং র্োর্ে র্বের েযেস্থার ঘািতি রবেবছ। ২০১৯ সাবলর জবেন্ট নরসপন্স প্লযান
উবেে কবরবছ নর্, " মানতসক সুস্বাবস্থযর জনয আরও নেতশ মবনাবর্াি নদওো প্রবোজন।
শরণােীবদর মবিয সেবচবে েু াঁ তকপূণরা
য তেবশষি েেে, প্রতিেন্ধী েযজক্ত। েু াঁ তকবি োকা
নারী এোং তশশুবদর পাশাপাতশ সতহাংসিা নেবক নোঁবচ র্াওো তশশুরা”(তহউমযাতনিাতরোন
নরস্পন্স ২০১৯, ১১)। শরণােী তশতেরগুবলাবি তলে তভতিক সতহাংসিাও একটি উবদ্ববির
তেষে। ২০১৮ সাবলর নশষ অেতি, "জরুতর তভতিবি তলে তভতিক সতহাংসিা মামলা
পতরচালনা, তশশু এোং প্রাপ্তেেেবদর জনয মনস্তাজেক সহােিার জনয নূযনিম পতরবষো
মাে ৪৩ শিাাংবশ নপৌৌঁবছতছল" (তহউমযাতনিাতরোন নরস্পন্স ২০১৯, ২৯)। নরাতহো নারী ও
নমবেবদর তশতেরগুবলাবি চলাবফরার স্বািীনিার অভাে রবেবছ এোং িারা অপহরণ এোং
নর্ৌন তনর্ািবনর
য
ভবে োবক (নেকান ২০১৮)। িাছাড়া নরাতহো নমবে ও নছবলবদরবক
োাংলাবদবশর েুবল নর্বি োিা নদওো হবেবছ।
িযাংিাক্ষদক্ষশ এিএইচএি
িবেষণার এই শাোটি োাংলাবদবশর প্রিান জািীে এোং স্থানীে কমীবদর পাশাপাতশ নরাতহো
প্রতিজিোর সবে মানতেক প্রতিজিোর সবে জতড়ি প্রিান কমীবদর সাংর্ুক্ত োকা তনবে
অনুসন্ধান কবর । এটি নদবশ মানতেক কার্িবম
য
নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলার
ভূ তমকাও অনুসন্ধান কবর।
স্থানীয় এিং

াতীয় মানবিে েমীরা(এিএনএইচএস)

নেশ কবেকটি মূল এলএনএইচএস োাংলাবদবশ মানতেক পদবিবপ জতড়ি এোং নরাতহো
শরণােী সাংকি প্রতিজিোবিও ভূ তমকা রাবে: (১) োাংলাবদশ সরকার, (২) স্থানীে ও
জািীে এনজজও এোং (৩) মানতেক ননিওোকয।
িাংিাক্ষদশ সরোর
োাংলাবদশ সরকার দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস এোং প্রস্তুতি প্রবচষ্টার পাশাপাতশ নরাতহোবদর প্রতি
প্রতিজিো পতরচালনার নিবে সজিে। এোবন দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস এোং প্রস্তুতির নিবে
মানতেক পদবিপ নকেল জািীে সরকারই নে, নজলা, উপবজলা (মহকুমা) এোং
ইউতনেন পতরষদ পর্াবেও
য
পতরচাতলি হে।
দুবর্াি
য েযেস্থাপনা ও োণ-তেষেক মন্ত্রণালে সমিে কবর দুবর্াি
য েযেস্থাপনা অতিদপ্তবরর
সবে। মানতেক প্রবচষ্টাবি নারী ও তশশু-তেষেক মন্ত্রণালেও ভূ তমকা রাবে। উদাহরণস্বরূপ,
এটি নজোর ইন তহউমযাতনিাতরোন অযাকশন ওোতকযাং ি্রুপ (জজজজএ িাে্লুজজ)এর সদসয।
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এই সাংস্থাটি তলেবক মূলিারার তদবক পতরচাতলি করবি সরকার, স্থানীে, জািীে এোং
আিজযাতিক সাংস্থার তমশ্রবণ কাজ কবর। (তহউমযাতনিাতরোন নরস্পন্স ২০১৯,২১)।
নরাতহো সাংকবির তেষবে োাংলাবদশ সরকার জাতিসাংবঘর তেতভন্ন সাংস্থার প্রতিতনতিবদর
সমিবে িটঠি একটি জােীয় টাস্কদফাদস ি িঠবনর মািযবম কাজ কবর নর্টির প্রিান পররাষ্ট্রতেষেক মন্ত্রণালে । স্থলভাবি অতভর্ান পতরচালনার জনয, সরকার কক্সোজার নেবক
নরাতহো সাংকি সম্পতকযি প্রবোজনগুবলার সমািাবনর জনয তনবেতদি ননিৃত্ব তহবসবে
শরণােী োণ ও প্রিযাোসন কতমশনার (আরআরআরতস) অতফস িঠন কবরবছ।
আরআরতস একটি "সরকাতর নীতি এোং এই নসক্টবরর কাবজর নকৌশলগুবলার মবিয
গুরুত্বপূণ য আিেঃ-কেয ভূ তমকা রাবে" (তহউমযাতনিাতরোন নরস্পন্স ২০১৯,৪৬)।
আরআরআরতস এর সবে সাংর্ুক্ত হবলা কযাম্প-ইন-চাজয, র্া শরণােী তশতের পর্াবে
য
সমিে
িদারতক কবর, তশতেরগুতলবি সামতগ্রক পতরবষো তনরীিণ কবর এোং নকাবনা ফাাঁক ো
তদ্বি প্রবচষ্টাবক নমাকাতেলা করা হবেবছ তকনা িা তনজিি কবর (তহউমযাতনিাতরোন নরস্পন্স
২০১৯,২১)।
োাংলাবদশ সরকার কযাম্প পর্াবে
য
েযেস্থাপনার দুটি স্তর স্থাপন কবরতছল: শরণােী তশতের
পতরচালনা কতমটি এোং িক পতরচালনা কতমটি। এই উভে কাঠাবমারই সমান তলে
প্রতিতনতিত্ব রবেবছ েবল িারণা করা হে র্তদও এটি প্রােশই োস্তবে কার্কর
য
হে না।
এছাড়াও, িকগুবলা মাজে নাবম পতরতচি একটি প্রোিি ননিা দ্বারা পতরচাতলি হে, তর্তন
কতমউতনটির তেবরাি এোং পাতরোতরক সতহাংসিার ঘিনাগুবলা পতরচালনার দাতেত্ব পান
(এতসএতপএস ২০১৭, ১৩)। মাজে েযেস্থাটি িালািাতল ও নশাষণবক উি্সাতহি করার জনয
সমাবলাচনার মুবে পবড়বছ (এতসএতপএস ২০১৭, ১৩)। একজন নরাতহো নারী ননিার
সািাি্কাবর তিতন জাতনবেতছবলন নর্ িাবক একোর মাজের দাতেত্ব অপণয করা হবেতছল,
িবে এটি একটি অতেিতনক অেস্থান তছলেঃ “আমাবক মাজে তহবসবে দাতেত্ব নদওো
হবেবছ, িবে নসোর জনয নকাবনা অে য নদওো হেতন। আমার পতরোবর নকাবনা
উপাজযনকারী সদসয না োকাে িাই আতম পদটি প্রিযােযান কবরতছ। মাজেবদর অে য
প্রদাবনর জনয তকছু তেকল্প উপাে েুবাঁ জ নের করবি হবে। মাজের জনয একটি সুস্পষ্ট
িাইিলাইন এোং সুতনতদয ষ্ট নেিন কাঠাবমা োকবি হবে।"
স্থানীয় এিং

াতীয় এনজ

ও

অবনক স্থানীে এোং জািীে এনজজও সজিেভাবে মানতেক পদবিবপ জতড়ি। িার মবিয
এোবন দুটি সাংস্থা হবলা ব্রযাক এোং নকাস্ট ট্রাস্ট (সামাজজক রূপািরকরবণর জনয
উপকূলীে সতমতি)।xiv ব্রযাক একটি জটিল উদাহরণ। এটি একটি োাংলাবদশ-তভতিক
সাংস্থা। র্তদও এটি একটি জািীে সাংস্থা তহবসবে তেবেতচি, এটি তেবের েৃহিম আিজযাতিক
এনজজওগুবলার মবিয অনযিম র্া অনয আরও দশটি নদবশ কাজ কবর। ব্রযাক নরাতহো
প্রতিজিোবি েযাপকভাবে জতড়ি এোং অবনকগুবলা ক্লাস্টাবর কাজ কবর। নকাস্ট ট্রাস্ট
োাংলাবদশ জুবড় উপকূলীে কতমউতনটির মানতেক সমসযা তনবে কাজ কবর। এটি
কক্সোজার তসএসও এনজজও নফারাম (তসতসএনএফ) নাবম নরাতহো প্রতিজিোবি
স্থানীেকরণ সম্পতকযি তেষেগুবলার একটি প্রচাবরর ননিৃত্ব তদবচ্ছ, র্া এই িবেষণার পবরর
তদবক েতণিয হবে।
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মানবিে কনিওয়ােণ
োাংলাবদবশর স্থানীে এোং জািীে এনজজওগুবলাবক চারটি প্রিান মানতেক ননিওোবকয
সাংর্ুক্ত করা হবেবছ: তসতসএনএফ, নযাশনাল অযালাোন্স ফর তহউমযাতনতস্টটিভ অযাক্টরস
(নাহাে), ননিওোকয ফর ইনফরবমশন নরসপন্স অযাে নরতিোরবনস অযাতক্টতভটিস
(তনরপদ), এোং দুবর্াি
য নফারাম। তসতসএনএফ নরাতহো প্রতিজিো তনবে কাজ কবর প্রাে
৪০টি স্থানীে এোং জািীে এনজজওবক অিভুক্ত
য কবর। তসতসএনএফ-এর প্রিান
উবেশযগুবলার মবিয অনযিম হবলা সদসয ও সরকাবরর মবিয সমিে তনজিি করা এোং
"একটি মানে ও তলে প্রতিজিোশীল সমাজবক উন্নীি করা" (তসতসএনএফ ২০১৭)।
নাহাে ২০১৭ সাবল োাংলাবদশ সরকাবরর সহবর্াতিিাে একটি স্টািয ননিওোকয প্রকল্প
তহবসবে চালু হবেতছল এোং এটি এলএইচএল-এর সবে র্ুক্ত। এর আওিাে েিযমাবন ৫০টি
স্থানীে এোং জািীে এনজজও রবেবছ (নাহাে ২০১৮)। এই প্লযািফমটি
য স্থানীে ও জািীে
এনজজওগুবলাবক মানতেক প্লযািফম,য ননিওোকয এোং জািীে দুবর্াি
য পতরচালনার
কাঠাবমাবি িঠবনর সুতেিাবে য আরও শজক্তশালী এোং উন্নি প্রতিতনতিত্ব অজযন করার
পাশাপাতশ আতেক
য ও অ-আতেক
য সাংস্থাগুবলাবি সহােিা করবে েবল আশা করা হবচ্ছ।
১৯৯৭ সাবল প্রতিটিি তনরপাদ ২২টি এনজজওর একটি মানতেক ননিওোকয। এটি জ্ঞান
উি্পন্ন ও পতরচালনা, দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস এোং জলোেু পতরেিযন অতভবর্াজবনর জনয
প্রর্ুজক্তিি সহােিা প্রদান এোং অাংশীদাতরত্ব প্রচাবর তনর্ুক্ত রবেবছ। তনরপাদ একটি
জোেতদতহ মানেিাোদী েযেস্থা এোং সুশাসন প্রতিিা করবি তলে এোং পতরবেবশর মবিা
িস-কাটিাং তেষেগুবলাবক সবম্বািন কবরবছ এগুবলাবক মূলিারাে প্রচতলি করার জনয । এটি
নরাতহো সাংকি প্রতিজিোবি (নশভাচ এটি এল ২০১৮) স্থানীে ননিৃবত্বর নর্ ভূ তমকা
রবেবছ িার নতেভুক্ত কবরবছ এোং কীভাবে দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাবস নারীর ননিৃত্ববক উি্সাতহি
করবি পাবর (এনআরআরআই ২০১২) িার প্রতশিণ িাইি তিতর কবরবছ।
নশষ পর্ি
য তিজাস্টার নফারামটি ৭০টি মানতেক ও উন্নেন সাংস্থা, িবেষণা প্রতিিান,
সরকাতর তেভাি এোং স্বিন্ত্র কমীরা র্ারা তেতভন্ন দুবর্াি
য ও পতরবেশিি সমসযা তনবে কাজ
কবর োবক িা তনবে িটঠি হবেবছ। ১৯৯৪ সাল নেবক নফারামটি মানতেক ও উন্নেন
সাংস্থাগুবলার জোেতদতহিা সম্পতকযি সমসযাগুবলা তনবে কাজ কবরবছ (ফাউবেশন ফর
তিজাস্টার নফারাম, ২০১৪)। এর পদবিপগুবলা মূলি প্রকাশনা, প্রতশিণ এোং
নর্ািাবর্াি সামগ্রী তিতর কবর এোং এটিবক নরাতহো প্রতিজিোর অাংশ তহবসবে মবন হে
না।
উপসংহাক্ষর: িাংিাক্ষদক্ষশ এিএইচএি এর মূিযায়ন
োাংলাবদবশ এলএনএইচএস-এর একটি উদাহারণ হবলা োাংলাবদশ সরকার এোং স্থানীে এোং
জািীে এনজজওগুবলা সািারণি দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস এোং প্রস্তুতি কমসূয তচর মবিা মানতেক
প্রবচষ্টাবি শজক্তশালী ননিা তহবসবে উপতস্থি হে। নরাতহো সাংকি সম্পতকযি, মূল
এলএনএএচএ হবলা োাংলাবদশ সরকার, র্ার নরাতহো সাংকবির প্রতিজিোবি একটি েতলি
ননিৃত্ব এোং পতরচালনার ভূ তমকা রবেবছ। র্াইবহাক, কবেকটি স্থানীে এোং জািীে
এনজজও এই সাংকবির তেষবে প্রেম সাড়া তদবেতছল এোং এেবনা িারা জতড়ি রবেবছ।
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কক্সোজাবরর নেতশর ভাি মানতেক কার্িম
য
এেন জাতিসাংবঘর সাংস্থা এোং আইএনজজওর
মবিা আিজযাতিক কমী দ্বারা পতরচাতলি হবচ্ছ। তকছু স্থানীে কমীরা মিেয কবরবছন নর্
িাবদর এোং িাবদর আিজযাতিক অাংবশর (আহবমদ ২০১৮ এ) মবিয একটি
ভারসামযহীনিা রবেবছ। এই তেষেটি নকন িার স্পষ্ট কারণ অজানা নর্বহিু োাংলাবদবশর
সজিে স্থানীে এোং জািীে মানতেক ননিওোকয রবেবছ। নরাতহো প্রতিজিো নকন স্থানীে
েযজক্তবদর নচবে আিজযাতিক কমীবদর সবে নেতশ জতড়ি িা স্পষ্ট করার জনয আরও
িবেষণার প্রবোজন রবেবছ।
েীভাক্ষি নারী এিং নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিা এই কসক্টক্ষর এিং এিএইচএি-এর সক্ষঙ্গ
ব়িত?
োাংলাবদবশর নারীবদর সাংিঠনগুবলা — তেবশষি এনজজওগুবলা দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস এোং
নরাতহো প্রতিজিো উভে নিবেই মানতেক পদবিবপ জতড়ি। িারা নরাতহো প্রতিজিোর
ক্লাস্টার পদ্ধতিবি নকেলমাে নূযনিমভাবে জতড়ি েবল মবন হবচ্ছ। উদাহরণস্বরূপ,
নকাবনা স্থানীে নারী সাংিঠনই তলে-তভতিক সতহাংসিার তেবরািী কমকাবণ্ডর
য
অাংশ নে। র্তদ
িারা হবেও োবক িবে প্রচুর পতরমাবণ িহতেল পাবে েবল সবন্দহ নপাষণ করা হে। র্তদও
িহতেবলর তেষবে তেিতকযি নিিা এেবনা সহজলভয না হওোে এই িেয তনজিি করা সম্ভে
নে। িারপর আোর, নকাবনা স্থানীে ো জািীে নারীবদর সাংিঠন জজআইএইচএ
িতিউজজর (নরাতহো প্রতিজিোবি সকল তলেবক মূলিারাে আনার তপছবন কাজ করবছ)
সজিে সদসয তহবসবে উপতস্থি হে না। এই নিািীটি অেশয "শরণােী তশতেবর প্রতিজিোর
সমস্ত তদকগুবলাবি িাবদর প্রভাে এোং েযস্তিার প্রচাবরর জনয স্থানীে নারী অতিকার
সাংিঠন, ননিওোকয এোং স্থানীে তলে সমিা কমীবক জজহা িাে্লুজজ-নি অিভুক্ত
য
করার
প্রতিশ্রুতি তদবেবছ" (জজহা ২০১৯এ, ২)।
নারীবদর সাংিঠনগুবলা উপবর উতেতেি মানতেক ননিওোকযগুবলার সবে জতড়ি।
তসতসএনএবফর সদসযবদর মবিয রবেবছ নারী ননিৃত্বািীন সমাজকলযাণ সাংস্থা অগ্রজি্ো,
এোং নরাতহো নারী কলযাণ সতমতি (এই দুটি প্রতিিাবনর কাবজর পরেিী তেভাবি তেশদ
তেেরণ রবেবছ)xv অিভুক্ত
য
রবেবছ। ১৫ নাহাবের ৪৫টি প্রতিিাবনর মবিয ৯ জন নারী
ননিৃত্বািীন। নাহাবের নেশ কবেকটি সদসয নরাতহো শরণােী প্রতিজিোর সবে জতড়ি,
নর্মন ইোং পাওোর ইন নসাশযাল অযাকশন, র্া কক্সোজাবরর নারী ও তশশুবদর জনয
জরুতর পুটষ্ট এোং স্বাস্থযবসো সরেরাহ কবর।
এই িবেষণা দ্বারা তচতিি োাংলাবদবশ েিযমাবন মানতেক প্রতিজিো সরেরাহকারী নারী
সাংস্থাগুবলার একটি তনোচবনর
য
মবিয তনম্নতলতেি তেষেগুবলা অিভুক্ত
য
রবেবছ:
আশ্রয় ফাউক্ষন্ডশন: এই সাংস্থাটি (এই নকস স্টাতিটির নলেক) একটি নারী
ননিৃত্বািীন। এটি নারী অতিকার তভতিক মানতেক সাংস্থা র্া দুবর্ািবক
য
নকন্দ্র কবর েু াঁ তক
েযেস্থাপনা (প্রতিজিো, তস্থতিস্থাপকিা, পুনরুদ্ধার, এোং দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস সহ), োদয
সুরিা, মানোতিকার, তশিা, এোং জলোেু পতরেিযন অতভবর্াজন ও অনযানয
নিেগুবলার মবিয কাজ কবর। মূলি এরা োাংলাবদবশর দতিণ-পজিমাঞ্চবল কাজ কবর
িবে কক্সোজাবর (নিইতল স্টার ২০১৮) নারী োন্ধে পতরবষো োড়াবনার প্রবোজনীেিার
কোও েবল। ফাউবেশনটি োাংলাবদশ নারী মানতেক প্লযািফম।য xvi নাহাে, ভবেস অফ
উইবমন তহউতমতনিাতরোন অরিযানইবজসন ননিওোকয ,xvii এোং নরাতহো প্রতিজিো এনজজও
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প্লযািফবম য অিভুক্ত
য ।
অযাসবসক্ষয়শন অি ভক্ষিন্টাবর অযােশন ফর কসাসাইটিেঃ এই সাংিঠনটি দতিণ-মিয
োাংলাবদবশর একটি শহর েতরশাবল কাজ কবর। এটি এলাকাে দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস সাংিাি
সমসযার পাশাপাতশ নর্ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয এোং অতিকার, তনরাপদ জল সরেরাহ এোং
সযাতনবিশন এোং নারীবদর জনয আইতন সহােিা কবর। এটি নাহাে এোং তেিাে্লুএইচতপর
সদসয।
চন্দ্রদীপ কিভিপক্ষমন্ট কসাসাইটি: এই সাংিঠনটি একটি নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থা, র্া
দতিণ উপকূলীে অঞ্চবল কাজ কবর এোং সম্প্রদাে িমিােন এোং নারী ও তশশুবদর
দুবর্াবির
য
েু াঁ তক হ্রাবস দৃ টষ্ট তনেদ্ধ কবর। এটি প্রেম ২০০৭ সাবল সাইবক্লান তসিাবরর পবর
মানতেক প্রতিজিোমূলক কার্িবম
য
সজিেভাবে জতড়ি হবে র্াে এোং এটি নাহাে,
তেিাে্লুএইচতপ এোং দুবর্াি
য নফারাবমর সদসয।
সািিম্বী উন্নয়ন সবমবত (এসইউএস): এটি উির োাংলাবদবশর একটি নারী-ননিৃত্বািীন
সাংস্থা। এটি এমন একটি অঞ্চল র্া েনযার েবড়র েু াঁ তকর মবিয রবেবছ। এসইউস জরুতর
পতরতস্থতিবি নারীবদর জীতেকার সহােিা সরেরাহ কবর। এটি তলে-তভতিক সতহাংসিা
প্রতিবরাি এোং নারীবদর অতিকার সম্পতকযি তেষেগুবলাবিও কাজ কবর এোং নাহাে এোং
তেিাে্লুএইচতপ-র সদসয।
নরাতহো সাংকবির পতরবপ্রতিবি কক্সোজাবর নেশ কবেকটি নারী সাংস্থা িাবদর কাজ
ছাড়াও শরণােী তশতেবরর োইবর কাজ কবর। নর্মন:
আইন ও সাবিশ কেন্দ্র: আইন ও সাতলশ নকন্দ্র একটি নারী ননিৃত্বািীন আইতন
সহােিা এোং মানোতিকার সাংস্থা। এর তলে এোং সামাজজক নযােতেচার নপ্রাগ্রামটি
কতমউতনটি পর্াবের
য
অযাতক্টতভজবম মবনাতনবেশ কবর। কক্সোজাবর, এটি জাতিসাংবঘর
জনসাংেযা িহতেবলর (ইউএনএফতপএ) সহবর্াতিিাে কাজ কবর। এটি োাংলাবদবশর তলেতভতিক সতহাংসিাে মাতল্ট-নসক্টরাল পােতলক সাতভযস ফর নজোর-নেজি ভাবোবলবন্সর
(এএসটিএইচএ) শজক্তশালীকরণ প্রকবল্পর ননিৃত্ব তদবেবছ।
অগ্র াো: অগ্রর্াে একটি নারী-প্রতিটিি এোং নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা র্া পাতন ও
সযাতনবিশন, তশিা এোং নারীবদর অতিকাবরর মবিা তেতভন্ন নপ্রাগ্রাবম কাজ কবর।
অগ্রজাো নরাতহো সাংকবি তশশু সুরিা, োদয সুরিা আশ্রে এোং ননফুি আইবিম
ক্লাস্টাবরর একটি অাংশ (তহউমযানইিাতরোন নরস্পন্স ২০১৯)। এটি তসতসএনএফ-এর
সদসয।
অপরাক্ষ য় িাংিাক্ষদশ: অপরাবজে োাংলাবদশ শহুবর পতরবেবশ সামাজজকভাবে েজঞ্চি
োচ্চাবদর জনয তেতভন্ন িরবণর পতরবষো সরেরাহ কবর। এটি কাজ কবর কক্সোজাবরর
পাাঁচটি তশশু-োন্ধে জােিাে। অপরাবজে োাংলাবদবশর সামতগ্রক উবেশয শরণােী তশতেবর
এক হাজার নরাতহো তশশু ও র্ুেবকর জীেনর্াোর মান উন্নি করা, িাবদর নমৌতলক
চাতহদা পূরণ করা, সুরিা নদওো, একটি তশশু-োন্ধে পতরবেশ তিতর করা, কতমউতনটি
এোং সরকাতর পতরবষোগুবলা সহজলভয করা। এটি নর্ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয, অপেযেহার
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এোং নমবেবদর নশাষণ সম্পবকয সবচিনিার পাশাপাতশ প্রতশিণও সরেরাহ কবর।
িাংিাক্ষদশ
াতীয় মবহিা আইন ীিী সবমবত: সতমতির নফাকাবসর মূল নিেটি নর্ৌন
হেরাতন। এটি সারা নদবশ তেেতেদযালে এোং কমবিবে
য
নর্ৌন হেরাতনর ঘিনাগুবলা
পর্াবলাচনা
য
কবরবছ। কক্সোজাবর, সাংস্থাটি নরাতহো সম্প্রদাবের জনয আইতন সহােিা
পতরবষো সরেরাহ কবর। এটি কক্সোজার নজোর তভতিক সতহাংসিা উপ-োবির স্থােী সদসয
এোং এর সবে জতড়ি তিনটি জািীে প্রতিিাবনর মবিয একটি (অনয দুটি মুজক্ত
কক্সোজার এোং নিকবনালজজকযাল অযাতসসবিন্ট ইনক); পবররটি নকাবনা নারী সাংস্থা নে
(কক্সোজার জজতেতভ সাে -নসক্টর ২০১৭)।
াক্ষগা নারী উন্নয়ন সংস্থা (ক এনইউএস): নজএনইউএস একটি নারী-ননিৃত্বািীন
সাংস্থা র্া নরাতহো নারীবদর জনয প্রাপ্তেেেবদর তশিা, পাশাপাতশ স্বাস্থয কমসূয তচ এোং
আইতন সহােিা সরেরাহ কবর। নজএনইউএস শহুবর এোং গ্রামীণ এলাকাে সুতেিােজঞ্চি
নারী ও তশশুবদর জনয তেতভন্ন িরবণর পতরবষো সরেরাহ কবর। কক্সোজাবর,
নজএনইউএস োণ সরেরাহ তেিরণ কবর, তচতকৎসা সহােিা সরেরাহ কবর উতেো এোং
নিকনাবফর নরাতহো কতমউতনটির সবে িাবদর আে-সামাজজক
য
অেস্থার সুরিা এোং
অনযানয উবদ্ববির আরও ভাবলা িারণা অজযবনর জনয নর্ািাবর্াি তহবসবে কাজ কবর
(েতণক ২০১৮, ২৪)। নজএনএউএস তেিাে্লুএইচতপ, তসতসএনএফ এোং নরাতহো
প্রতিজিো এনজজও প্লযািফবমরয সদসয।
মুজি েক্সিা ার: মুজক্ত একটি শজক্তশালী তলে নযােতেচার কমসূয তচসহ একটি উন্নেন
সাংস্থা। এটি তেবশষি কক্সোজাবরর শহুবর এোং গ্রামীণ অঞ্চবল জীতেকা তনোবহর
য
মািযবম
প্রাতিক নারীবদর ওপর দৃ টষ্ট তনেদ্ধ কবর। ১৯৯১ সাবল কক্সোজাবর প্রতিটিি এই সাংস্থাটি
নরাতহো শরণােীবদর আিমবনর আবি ওই এলাকাে উপতস্থি তছল। শরণােী তশতেরগুবলাবি
মুজক্ত তশশু সুরিা এোং োদয তেিরণ নসো ছাড়াও তলে-তভতিক সতহাংসিা কমসূয তচ তনবে
কাজ কবর। এটি তসতসএনএফ-এর সদসয।
নরাতহো নারী ননিারাও িাবদর অতিকার আদাবের পবি তশতেরগুবলাবি সাংেদ্ধ হবচ্ছন।
দুটি উদাহরণ তনম্নরূপ:
শাবি মবহিা (বপস উইক্ষমন): ৪০০ এর নেতশ নরাতহো নারীর একটি দল শাতি মতহলা।
এই দল ২০১৩ সাবল তমোনমার কিৃপ
য িবক "তনোসন,
য
েণোদ,
য
এোং িণহিযার মািযবম
তনর্ািবনর
য
িদবির জনয আিজযাতিক অপরাি আদালবি একটি আবেদন জমা
তদবেতছল" (আহবমদ ২০১৮ তে)।
করাবহঙ্গা নারী েিযার্ সবমবত (আরিাি্িুিাি্িুএস): আরিাে্লুিতিউএস নরাতহো
নারী ও নমবেবদর ঘবরাো সতহাংসিা, স্বাস্থয এোং োলয তেোবহর তেষবে পরামশ য নদে
(আরিাে্লুিতিউএন এন তি)। এই ফাউবেশনটি তসতসএনএফ এর একটি সদসয।
অতিকন্তু, নেশ কবেকটি নারী ননিার ননিওোকয এোং কার্কাতরিা
য
মানতেক জিোবক
নকন্দ্র কবর হে।
িাংিাক্ষদশ উইক্ষমন’স বহউমযাবনিাবরয়ান প্ল্যািফম ণ (বিিাি্িুএইচবপ: তেিাে্লুএইচতপ
একটি নদশেযাপী ননিওোকয র্া োাংলাবদবশর নারী, কনযা এোং তশশুবদর প্রবোজবনর জনয
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দি মানতেক েযেস্থা তনজিি করার লবিয কাজ কবর। এটি োাংলাবদবশর স্থানীেকরণ
আবন্দালবন জতড়ি কবেকটি নারী সাংিঠবনর মবিয একটি। এর প্রিান কার্িমগুবলার
য
মবিয রবেবছ স্থানীে, আঞ্চতলক এোং জািীে নারী সাংস্থাগুবলার সজম্মতলি কণ্ঠস্বর তহবসবে
পতরবেশন করা, স্থানীেকরণ আবলাচনাে অেদান রাো এোং জািীে এোং আিজযাতিক
মানতেক প্লযািফবমরয সবে ননিওোতকযাংবের সুবর্ািগুবলা সরেরাহ করা। তেিাে্লুএইচতপবি
৩২টি সদসয সাংিঠন রবেবছ র্ার সেকটিই নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা। এর দুজন সদসযআশ্রে ফাউবেশন এোং নজএনএস নরাতহো প্রতিজিোবি সজিেভাবে কাজ করবছ।
তেিাে্লুএইচতপ এর িমিােন স্থানীে এোং জািীে মানতেক কমীবদর প্রকবল্পর মািযবম
োাংলাবদবশ অক্সফযাে দ্বারা সমতেি।
য
েদয়স অব উইদমন ক্ষেউমযাক্ষনক্ষস্টটটে অর্ ানাইদেশন
য
ননটওয়াকয
(ক্ষেওোবলুএইিওএন ঃ েুলনাে অেতস্থি উপকূলীে নেবল্ট নারীবদর সাংিঠবনর একটি
ননিওোকয। এর সদসযরা দতিণ-পজিম োাংলাবদবশর ছেটি নজলা জুবড় ছতড়বে রবেবছ,
নর্মন োবিরহাি, নিাপালিঞ্জ, েুলনা, র্বশার, নড়াইল, তপবরাজপুর এোং সািিীরা।
এর ননিওোবকয নষালটি নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা জতড়ি রবেবছ এোং িাবদর প্রিান
কার্িমগুবলার
য
মবিয রবেবছ জ্ঞাবনর আদানপ্রদান, িমিা োড়াবনা এোং সাংস্থান।
নেতশরভাি সাংস্থা এই অঞ্চবল দুবর্াবি
য
েু াঁ তক হ্রাস এোং তনরাপদ নপ্রাগ্রাতমাংবের কার্িবম
য
জতড়ি। এই ননিওোকযটি এেবনা িু লনামূলকভাবে নিু ন এোং প্রাতিিাতনক হওোর
প্রজিোিীন। এরা নরাতহো প্রতিজিোর সবে জতড়ি নে।
িাংিাক্ষদক্ষশ নারী এিং নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিা এই কসক্টক্ষর এিং এিএইচএি-এ েী
ধরক্ষনর িাধার সম্মুখীন হয়?
নর্মনটি উবেে করা হবেবছ, শুিু গুটিকবেক নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থা ো নারীবদর
সাংিঠনগুবলা এলএইচএল — ো স্থানীেকরবণ (নদবশ এই শব্দটি সািারণি েযেহৃি হে)
জতড়ি। একটি উবেেবর্ািয েযতিিম হবলা তেিাে্লুএইচতপ,তকন্তু এই ননিওোকয এেবনা
প্রােতমক পর্াবে
য
রবেবছ।
স্থানীে মানতেক পদবিবপ নারী ও নারীবদর সাংিঠবনর নূযনিম অাংশগ্রহবণর জনয তেতভন্ন
কারণ রবেবছ: (১) িতিকারক তলে নীতি, (২) অবেরয চযাবলঞ্জ এোং (৩) মানতেক
েযেস্থা নেবক সাংবর্াি তেজচ্ছন্ন করা। নিিা সাংগ্রবহর সমে অতিতরক্ত তকছু োিার তশকার
হবেবছন েবল কমীরা উবেে কবরতছবলন। িবে িারা স্থানীে এোং জািীে মানতেক
সাংস্থাগুবলার একই চযাবলবঞ্জর মুবোমুতে হওোর কারবণ িারা নারী ও নারীবদর নর্ তনতদয ষ্ট
সমসযার মুবোমুতে হবি হবেতছল নসতদবক গুরুত্ব তদবি তিবে রােবি এই তদকটিবক উবপিা
কবরতছবলন।
ক ৌনিাদী ও বিঙ্গ পেপাতদুষ্ট সামাজ

ে বনয়ম

পুরুষবদর িু লনাে নারীবদর িতিশীলিা কম রবেবছ এোং িারা সামাজজকভাবে তলে ও িমীে
রীতিগুবলা দ্বারা অিযি সীমােদ্ধ। োাংলাবদশ সরকাবরর এক প্রতিতনতির সািােোদল তিতন
উবেে কবরতছবলন নর্ "তপিৃিাতন্ত্রক তচিাভােনা, সাংতেষ্ট সম্প্রদাবের সািরিার রাষ্ট্র,
িমীে নমৌলোদী তচিাভােনা এোং কম অযাবক্সস এোং িীর িতিশীলিা দ্বারা নারীর
ননিৃবত্বর রাজয সীমােদ্ধ।" র্তদও নারীরা অেতনতিক
য
নিবে অাংশ ননে, িেুও িারা
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িাবদর নেিবনর িৃহীি োিযোিকিা নেবক োাঁচবি পাবর না। ফলস্বরূপ, িারা পুরুষবদর
িু লনাে কমবিবে
য
এোং োতড়বি আরও চাবপর মুবোমুতে োবক। একটি নরাতহো
প্রতিজিো সাংস্থাে ননিৃবত্বর পবদ কমরি
য
এক নারী েবলতছবলন:
প্রোিিভাবে োতড়র তভির তছল নারীবদর স্থান এোং অতফস ও েযেসা পুরুষবদর স্থান
তছল। ফলস্বরূপ, নারীরা একটি তভন্ন জীেবন োস কবরন। অতফবসর কাজ নশষ হওোর
পবর, িাবদর পতরোবরর দাতেত্ব গ্রহণ করা প্রবোজন িবে একজন পুরুষ সহবজই েন্ধু ো
সহকমীবদর সবে সমে কািাবি পাবরন। এমনতক এক সবে চা োওো এোং পুরুষবদর
পবি তসদ্ধাি ননওোিাও েুে সহজ।
শরণােী তশতেরগুবলাবি আসা নারীরা তকছু নিবে হেরাতন ও সতহাংসিার অতভজ্ঞিার
সম্মুেীন হবেবছন। পদয া কবর না েবল পুরুবষরা নারীবদর নপাশাক নকবি নরবেবছ । এমন
েের পাওো নিবছ নর্ মসজজবদর ইমামরা পুরুষবদর প্রতি আহ্বান জাতনবেবছন নর্ন িারা
িাবদর স্ত্রী ও কনযাবদর বারহদিি কমকাবণ্ড
য
নর্াি তদবি োিা নদে। এই হুমতকগুবলা এমন
পতরবেশ তিতর কবরবছ র্ারা শরণােী তশতেরগুবলাবি নারীবদর জনয কমসূয তচ এোং
পতরবষোতদ সরেরাহ করার জনয জতড়ি রবেবছ ওইসে নারীরা জাতনবেবছ নর্ িারা িাবদর
কাজ চাতলবে র্াওোিা তনরাপদ নোি কবরন না, , (জজহা ২০১৯তে, ৩)।
এছাড়াও, তকছু নরাতহো নারীবদর নিািীগুবলা শরণােী তশতেরিবলাবি কাজ করার নিবে
অতিতরক্ত োিা নপবেবছ, নর্মন, কমকাণ্ড
য
পতরচালনার জনয সরকাবরর অনুমতি ননওো
প্রবোজন (জজআইএইএ ২০১৯)। িবে, “এই সমসযাটি নরাতহো পুরুষবদর
তশতেরগুবলাবিও পতরচাতলি নিািীগুবলার দ্বারা পতরচাতলি কার্িমগুবলার
য
জনয তরবপািয
করা হেতন…… নারীবদর ননিৃত্বািীন ি্রুপগুবলাবি এই সীমােদ্ধিা একটি উবদ্বিজনক
তেষে ”(জজহা ২০১৯রস, ১)। একজন নরাতহো নারী ননিার সবে এক সািাি্কাবর েলা
হবেবছ, “আমরা নরাতহো অভােী নলাকবদর সহােিা করার জনয আমাবদর তনজস্ব সাংস্থা
িঠন করবি চাই। আতম কযাসবকি পদ্ধতি েযেহার কবর প্রাে ৫০০ জন নারীবক
একজেি কবরতছ। িবে আমরা নকাবনা আনুিাতনক সাংস্থা েুলবি পাতর না কারণ আমরা
প্রজিোটি জাতন না।" এটি স্পষ্ট নে নর্ নকন তশতেরগুবলার মবিয পুরুষবদর দলগুবলার
নচবে নারীবদর দলগুবলাই অতিতরক্ত িদবির মুবোমুতে হে।
মানতেক পদবিপ ননওোর নিবে নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলাও কম সিম েবল
িারণা রবেবছ। স্থানীে মানতেক সাংস্থার সবে একটি এফজজতিবি একজন অাংশগ্রহণকারী
প্রকাশ কবরতছবলন নর্ তিতন নপবেবছন:
নারীবদর সাংিঠন ো নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থার সাংজ্ঞা সমসযার্ুক্ত। উদাহরণস্বরূপ,
প্রতিবর্াতিিামূলক তনবোি প্রজিো করার কারবণ কযাবম্পর তসইও হবলন একজন নারী,
িবে এগুবলা নারীবদর সাংিঠন নে এোং এগুবলা প্রতিবর্াতিিামূলক পতরবেবশ পতরচাতলি।
তেপরীবি, এমন অবনক সাংস্থা রবেবছ নর্োবন তসইও এোং নোবিযর অনযানয সদসযরা
নারী এোং নেতশর ভািই নারীবদর জনয কাজ কবরন। িবে েৃহি প্রকল্পগুবলা পতরচালনা
করার জনয এোং িহতেল সাংগ্রবহর নিবে িাবদর িমিার উবেেবর্ািযিার ঘািতি
রবেবছ।
তকছু অিযেবনর অাংশগ্রহণকারীরা তেোস কবরন নর্ এমন নীতিমালা গ্রহণ করা প্রবোজন
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র্া নারী ও নারী সাংস্থাগুবলার অাংশগ্রহণবক উি্সাহ নদে এোং এ জািীে উপলতব্ধগুবলা
কাটিবে উঠবি সহােিা করবি পাবর। িবে এই েযাপাবর মিামি তমশ্র। নেতশর ভাি
পুরুষ অিযেবনর অাংশগ্রহণকারীরা নারী এোং নারীবদর সাংিঠবনর সবে জতড়ি োকার
জনয একটি তনরবপি এোং প্রতিবর্াতিিামূলক পতরবেশবক সমেনয কবরতছবলন। নারীরা,
আির্জনকভাবে
য
তেপরীি র্ুজক্ত নদতেবেতছল এোং নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলার
জনয তেবশষ সহােিার পবি সমেনয জাতনবেতছল। নারীবদর সাংস্থাগুবলার সামবেযর
য অভাে
রবেবছ ো সিমিা সম্পতকযি সমসযাগুবলা সািারণভাবে এলএনএইচএবসর পবি সািারণ
সমসযা তকনা িা প্রমাতণি েবল মবন হে না। িেুও গুরুত্বপূণ য তেষেটি হল নর্ নারীবদর
সাংিঠনগুবলা প্রােশ িাবদর মানতেক সহকমীবদর মবিয িাবদর তেিিা এোং তেোসবর্ািযিা
প্রমাণ করার জনয লড়াই কবর।
অক্ষেরণ চযাক্ষিঞ্জ
িহতেবলর সমসযাগুবলা তেবশষি নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয এলএনএইচএবসর মুবোমুতে
চযাবলঞ্জ তহবসবে তচতিি হবেতছল। অক্সফযানমর একটি প্রতিবেদবন নদো নিবছ নর্
আিজযাতিক অনুদানকারীবদর কাছ নেবক োাংলাবদশবক নদওো সমস্ত মানতেক িহতেবলর
.১২.৪ তমতলেন এলএনএইচএবস তিবেতছল, এর নেতশর ভািই সরাসতর োাংলাবদশ
সরকাবরর কাবছ। পবরাি স্থানািবরর মািযবম অতিতরক্ত ১২.২ তমতলেন এলএনএইচএবস
তিবেতছল। এই েরােগুবলা এলএনএইচএসবক প্রাপ্ত নমাি িহতেবলর পতরমাণ নমাি
মানতেক িহতেবলর ৩৯ শিাাংবশ তনবে আবস (পযাতরশ এোং কট্টাকুবজ ২০১৮, ৯)।
২০১৭ সাবল, এনজজওগুবলাবি চযাবনল করা সমস্ত মানতেক িহতেবলর ৯৪ শিাাংশ
আইএনজজওগুবলাবক েরাে করা হবেতছল। িদুপতর, এলএনএইচএস আিজযাতিক মানতেক
অোেবনর
য
একটি উবেেবর্ািয অনুপাি নপবেবছ, িারা সরাসতর িা গ্রহণ কবর না;
"পতরেিী সমবে, উপকন্ট্রাক্ট স্টাইল চুজক্তগুবলার অিীবন এলএনএইচএবস নপৌৌঁছাবনার
আবিই িহতেলগুবলা আিজযাতিক সাংস্থাগুবলার মিয তদবে র্াে" (পযাতরশ এোং কট্টাকুবজ
২০১৮, ৮)। নারীবদর সাংস্থাগুবলা কি িাকা পেসা নপবেবছ িা ট্রযাক করার নকাবনা
তসবস্টম ননই। এফজজতিবি স্থানীে একটি মানতেক সাংস্থার এক নারী ননিা েবলতছবলন,
সম্পবদর পতরমাণ এোং দৃ শযমানিা উভেই নোঁবচ োকার জনয গুরুত্বপূণ।য আমাবদর কাজ
উন্নেন অাংশীদারবদর দ্বারা মূলযোন তছল। িবে তদন নশবষ, আমাবদর হস্তবিপগুবলা
নিমন দৃ শযমান নে কারণ আমাবদর পর্াপ্ত
য
সাংস্থান এোং আমাবদর অজযন তেপণবন
সিম নলাক ননই। নর্বহিু আমাবদর স্বল্প নেিবনর কমীবদর ওপর তনভযর করবি হে,
আমরা এই জািীে েযেেহুল নলাকবক তনবোি তদবি পাতর না।
িাবদর উবদযাি অেযাহি রােবি িাবদর আতেক
য সাংস্থার অভাে রবেবছ। এফজজতিবি
স্থানীে একটি মানতেক সাংস্থার একজন নারী কমী সদসয েবলতছবলন, অবেরয জনয "এই
জািীে প্রতিবর্াতিিামূলক পতরবেবশর কারবণ আমরা গুরুির সাংস্থান সাংিমবণর
মুবোমুতে"। অতিকন্তু, িবেষণাে প্রমাতণি হবেবছ নর্ মানতেক ননিৃত্বািীন নেতশ রভাি
নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলা পুরুষবদর ননিৃত্বািীন এনজজওর নচবে নছাি, িাবদর পবি
এই েৃহির সাংস্থার তেরুবদ্ধ িহতেবলর জনয প্রতিবর্াতিিা করা চযাবলঞ্জ তিতর কবর।
মানবিে িযিস্থা কেক্ষে সংক্ষ াগ বিজিন্ন
র্তদও এই প্রতিবেদনটি তেপরীবি উদাহরণগুবলাও প্রকাশ করবি সিম হবেতছল, এমন
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একটি িারণা রবেবছ নর্ নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক প্রতিজিোর সবে
জতড়ি নে। োাংলাবদবশর একটি তমশন প্রতিবেদবন উবেে করা হবেবছ নর্ "নদবশ
প্রতিটিি অবনক নারী ননিৃত্বািীন এোং নারী সাংিঠনগুবলার মবিয অবনকগুবলা নকেল
উন্নেনমূলক কমসূয তচবিই েযস্ত োবক" (রহউেযানইটারিয়ান মিস্পন্স ২০১৯,২৭)। র্তদও
এোবন নারীবদর তচতিি সাংস্থাগুবলার মবিা সাংস্থাগুবলা আরও দীঘবমোদী
য
উন্নেন
কমকাবণ্ড
য
নফাকাস কবর। িেু আমরা নদতে নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলাও দুবর্াি
য েু াঁ তক
হ্রাস, প্রস্তুতি এোং প্রতিজিোমূলক কার্িবম
য
জতড়ি। িারা জতড়ি নন এই িারণাটি
মানতেক ও উন্নেনমূলক কমকাবণ্ডর
য
মবিয তেজচ্ছন্নিার অনুভূতি জািাে। পাশাপাতশ
সািারণভাবে মানতেক জােিাবি োদেি তেজচ্ছন্নিাবক সাংিঠবনর উপতস্থির অভাে দ্বারা
তকছুিা েযােযা করা নর্বি পাবর।
উপসংহার:িাংিাক্ষদক্ষশ এিএইচএি ক্ষক এই কসক্টক্ষর নারী কনতৃ েক্ষে উন্নত েক্ষরক্ষ ?
নরাতহো সাংকবির তেষবে, র্তদও নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা োাংলাবদবশর মানতেক
কমকাবণ্ড
য
জতড়ি রবেবছ, িেুও মবন হে নর্ কক্সোজাবরর সািারণভাবে
এলএনএইচএবসর ননিৃবত্বর ভূ তমকা নর্মন রবেবছ নিমতন নারী ও নারীবদর সাংিঠবনর
ননিৃত্বও সীমােদ্ধ। নরাতহো প্রতিজিোবি নারীবদর সাংিঠনগুবলার নেতশর ভাি কাজ
নকৌশলিি তলে নযােতেচার নপ্রাগ্রাতমাংবের নচবে পতরবষো সরেরাবহর তদবক মবনাতনবেশ
কবর। এই জািীে তলে-তভতিক নপ্রাগ্রাতমাং েুে প্রবোজন। উদাহরণস্বরূপ, নরাতহো নারী
কলযাণ নসাসাইটি এোং অপরাবজে োাংলাবদবশর মবিা নারী সাংস্থাগুবলা নরাতহো
সম্প্রদাবের তলে-তভতিক সতহাংসিা পতরবষো সরেরাহ কবর। িবে তলে-তভতিক সতহাংসিা
নপ্রাগ্রামবক জীেন রিাকারী হস্তবিপ তহবসবে নদো র্াে না, এই কাজটি নসতদক নেবক
প্রবোজনীে িহতেল এোং মবনাবর্াি পাে না (তভিাি-ওোলশ ২০১৮, ১৬)। তমোনমার
নেবক পালাবনার সমে অবনক নরাতহো নারী এোং নমবে েেরয সতহাংসিার মাবে নোঁবচ
তিবেতছল এোং শরণােী তশতেরগুবলাবি এেবনা সতহাংসিার তশকার হবি পাবর িা তেবেচনা
কবর। তলে-তভতিক সতহাংসিা শারীতরক, মানতসক এোং মানতসক আঘাবির কারণ হবি
পাবর; অর্াতচি িভযােস্থা; এোং নর্ৌন সাংিামক নরাি - এগুবলা সেই একজন েযজক্তর
জীেবন মারাত্মক িতি করবি পাবর। জীেন রিাকারী নপ্রাগ্রাতমাংবে তলে-তভতিক
সতহাংসিাসহ নরাতহো সাংকবি আরও সজিেভাবে প্রতিজিো জানাবি প্রবোজনীে দিিার
সবে নারীবদর সাংিঠনগুবলার স্থান আরও প্রশস্ত করবি পাবর।
এলএইচএল-এ র্তদ নারীবদর ননিৃত্ববক উি্সাতহি করবি হে িবে এটির জনয নারীবদর
সাংিঠনগুবলাবক তেবশষি এলএইচএল-নকজন্দ্রক জােিাগুবলাবি জতড়ি করা দরকার
নর্মন তসতসএনএফ, নাহাে, এোং নীরপাদ। নারীবদর ননিওোকয নর্মন তেিাে্লুএইচতপ,
র্া তেবশষি নারীবদর এোং এলএইচএলবক তলঙ্ক কবর, নারীবদর ননিৃত্ববক এতিবে তনবে
র্াওোর এোং মানতেক জিোকলাবপর জনয িাবদর সুপাতরশগুবলাবক ভাি কবর ননওোর
জনয নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয একটি জােিা তিতর করার জনয আরও একটি
সুবর্াবির প্রতিতনতিত্ব কবর। প্রকৃিপবি, এ জািীে পতরেিনয ইতিমবিয ঘিবছ:
মানেেন্ধনমূলক কবম য তলে এোং নারীবদর অতিকাবরর প্রতি আরও মবনাবর্াি নদওোর
আহ্বান জাতনবে তেিাে্লুএইচতপ একটি সাংোদ সবম্মলন কবরবছ (লযামোিয ইটি এল।
২০১৮, ৯)। েিযমাবন নারীবদর দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস, প্রস্তুতি এোং নরাতহো প্রতিজিো
নপ্রাগ্রাতমাং পতরচালনা করবছ এমন নারীবদর সাংিঠনগুবলার (নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলা
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সহ) পদবিপগুবলাও উন্নি করা দরকার, কারণ এমন একটি িারণা রবেবছ নর্
নারীবদর সাংিঠনগুবলা নকেলমাে উন্নেন সাংস্থা।
উপসাংহাবর, তেিি কবেক েছবর এলএইচএল এবজো োাংলাবদশসহ তেেজুবড়
অগ্রাতিকাবরর তেষে তহবসবে আতেভূ ি
য হবেবছ। োাংলাবদবশ মানতেক েযেস্থাে নিু ন
কণ্ঠস্বর, শজক্ত এোং িারণাগুবলা উবঠ এবসবছ, র্ার ফবল নাহাে এোং তেিাে্লুএইচতপ-র
মবিা নিু ন ননিওোকয তিতর হবেতছল। েিযমাবন োাংলাবদবশ এলএইচএল আবন্দালবন নারী
ও নারীবদর সাংিঠবনর ননিৃত্ব সীতমি। িাবদর ননিৃবত্বর আরও ভাবলাভাবে িু বল িরবি
এোং মানতেক েযেস্থাে িাবদর জতড়ি হওোর গুরুত্ব প্রদশনয করার জনয মানতেক
সাংকিগুবলাবি তেবশষি নরাতহো-সাংকি প্রতিজিোবি পতরচাতলি নারী ও নারীবদর
সাংিঠনগুবলাবক আরও গুরুত্ব এোং সহবর্াতিিা প্রদান করা দরকার।
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৪। দবের্ সুদান কেস স্টাবি
দতিণ সুদান কবেক দশক িবর সাংঘাবির মুবোমুতে তছল র্া নদশটির অেতনতিক
য
ও
সামাজজক কাঠাবমাবক েযাহি কবরবছ। েিযমান সাংঘাবির ফবল জনিণ েযাপক োোবরর
অভাে এোং োস্তুচুযি হবেবছ। নদশটি অেতনতিক
য
পেু বত্বর সাংকবি ভুিবছ। ১.৮
তমতলেবনরও নেতশ দতিণ সুদাতন অভযিরীণভাবে োস্তুচুযি এোং ২.৩ তমতলেন মানুষ
প্রতিবেশী নদশগুলবলাবি আশ্রে তনবেবছ (ইউএনএইচতসআর, এন।তি)।
ইউএনএইচতসআর অনুসাবর, নেতশর ভাি শরণােী তশতেবর রবেবছ কমপবি ৮০ শিাাংশ
শরণােী নারী, তশশু এোং অননযা দুেলয েযজক্তরা। এই চযাবলঞ্জগুবলার অাংশ তহবসবে,
নারীবদর প্রােশ প্রিানি মানতেক সহােিার প্রাপক তহবসবে নদো হে। ফবল, মানতেক
প্রতিজিোবি ননিৃবত্বর মািযবম নর্ ভূ তমকা িারা রাবেন িা উবপিা করা হে।
এই প্রতিবেদনটি কীভাবে নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক কার্িবম
য
জতড়ি,
তেবশষি স্থানীে সুদাবন স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক কার্িবম
য
জতড়ি িা জানার
নচষ্টা কবরবছ। এই িবেষণাটি আরও েতিবে নদেবছ নর্ ননিৃবত্বর কাবজ িারা নর্সে
প্রতিেন্ধকিা এোং চযাবলঞ্জগুবলা নমাকাতেলা করবছ িা তনিারণ
য
কবর নর্ এলএইচএল
নারীবদর ননিৃত্ববক উি্সাতহি কবরবছ তকনা। তেিি পাাঁচ েছবর আিজযাতিক নীতি,
দতিণ সুদাবনর মানতেক নসোর জনয েতিি
য চাতহদা এোং অনযানয মানতেক
প্রতিজিোবি আিজযাতিক নেবক জািীে কমীবদর কাবছ নপৌৌঁছাবনার নিবে অেদান
নরবেবছ। িবে দতিণ সুদাবনর মানতেক োবি নারীবদর সামতগ্রক স্তবর জতড়ি োকার
িরণটি এেবনা িিিা স্পষ্ট নে। এই তভতিবিই এই সমীিাটি দতিণ সুদাবনর
এলএইচএল-এ নারীবদর জতড়ি হওো এোং সিম করার কারণগুবলাবক শনাক্ত করার
নচষ্টা কবরবছ।
পদ্ধবত
এই সমীিাে গুণিি পদ্ধতি েযেহার করা হবেবছ, র্াবি আিা-কাঠাবমািি মূল িেযসািাি্কার এোং নফাকাস ি্রুপস তিসকাশনস (এফজজতি) এর মািযবম প্রােতমক
িেয সাংগ্রহ করা হবেতছল। স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক কাজকবমরয ওপর
তেবশষভাবে গুরুত্ব নদওো হবেবছ। মানতেক কাঠাবমাগুবলাবি নারী ও নারী সাংস্থাগুবলার
ননিৃত্ব সম্পতকযি িবেযর জনয একাবিতমক এোং নগ্র তলিাবরচার-উভবের সাতহবিযর
পর্াবলাচনার
য
মািযবম মািযতমক িেয সাংগ্রহ করা হবেতছল। সািাি্কার অিযেবনর
অাংশগ্রহণকারীবদর মবিয নারী ও নারী সাংস্থাগুবলা, তেবশষি নসগুবলা র্া মানতেক
সহােিা, স্থানীে ও জািীে মানতেক সাংস্থা, নারী ননিৃত্বািীন ননিওোকয এোং মানতেক
েযেস্থা, আিজযাতিক এনজজও, জাতিসাংবঘর সাংস্থা, দািা এোং সরকাতর সাংস্থাগুবলার
সবে জতড়ি নফাকাসগুবলার ওপর সতমতিগুবলা অিভুক্ত
য
কবর দতিণ সুদাবন কাজ
করবছ। নমাি, ৩৪ জন অিযেনকারী অাংশগ্রহণকারীরা এফজজতি এোং মূল িেয
প্রদানকারী সািাি্কাবরর মািযবম এই িবেষণাে অাংশ তনবেতছবলন। িবেষণাে অাংশ
ননওো ৩৪ জন তশিােীর মবিয সমীিাে অাংশ ননওো ৭ জন (২০.৬ শিাাংশ) পুরুষ
এোং ২৭ (.৪৯.৪ শিাাংশ) নারী তছবলন।
এ ছাড়াও িবেষণাে দতিণ সুদাবনর "জািীে এনজজও" (এনএনজজও) এোং "স্থানীে
এনজজও" (এলএনজজও) পদগুবলার েযেহার তেবেষণ করা হবেবছ। তেবেষণ নেবক -
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কমপবি দতিণ সুদাবনর রাজিানী র্ুোবি, নর্োবন িবেষণাটি হবেতছল "এনএনজজওস" এোং "এলএনজজও" পদটি নস্টকবহাল্ডাররা পরস্পবরর পতরেবিয
েযেহার কবর েবল নদো নিবছ। িবেষকরা এইভাবে উভেবক নোোবি "স্থানীে
কমীিণ" শব্দটি েযেহার কবরতছবলন।
দবের্ সুদাক্ষন মানবিে সংেি
২০১৮ সাবলর নসবেম্ববর, দতিণ সুদাবনর তেবরাবির নেতশরভাি পি একটি
পুনজীতেি শাতি চুজক্তবি স্বাির কবরবছ র্া লড়াইবের অেসান ঘটিবেতছল। এই তেবরাি
"জনসাংেযার এক িৃিীোাংশ নলাকবক োস্তুচুযি কবরবছ এোং দুই-িৃিীোাংশ
জনসাংেযাবক মারাত্মকভাবে োদয তনরাপিাহীনিাে নরবেবছ" (নফ ২০১৮,২) । এই
সাংঘাবির ফবল ২০১৩ সাল নেবক প্রাে ৪০০,০০০ মানুবষর মৃিুয হবেবছ েবলও িারণা
করা হবচ্ছ। চুজক্ত স্বািবরর পর নেবক দলগুবলার মবিয সাংঘবষরয সাংেযা
উবেেবর্ািযভাবে হ্রাস নপবেবছ, িবে রাজতনতিক প্রজিোটি এেবনা ভেু রই নেবক
নিবছ। অতিকন্তু, ইন্টারকতমউনাল লড়াই নদবশর তেতভন্ন অঞ্চবল সতহাংসিা এোং
তনরাপিাহীনিাে ভূ তমকা রাবে।
দবের্ সুদাক্ষনর নারী ও কমক্ষয়ক্ষদর িাধা এিং চযাক্ষিঞ্জ
দীঘস্থােী
য
দ্ববের প্রভােগুবলা দতিণ সুদাবনর পুরুষ,নারী এোং নমবেবদর নিবে প্রােশ
আলাদা হে। দতিণ সুদাবনর রবেবছ তেবের সেবচবে নেতশ নর্ৌন সতহাংসিার হার
(নকান ২০১৯,৯)। িবেষণাে নদো নিবছ নর্ নদবশর নেশ কবেকটি সাংঘািমে
অঞ্চবল ৬৫ শিাাংশ নারী ও নমবেবদর শারীতরক ও নর্ৌন সতহাংসিার নর্বকাবনা এক
িরবণর অতভজ্ঞিা রবেবছ (নলাোল উইবমনস ইনতস্টটিউি এোং ইন্টারনযাশনাল নরতেউ
কতমটি ২০১৭, ১২)। ২০১৩ সাবলর সাংঘাি শুরুর পর নেবক োস্তুচুযি েযজক্তবদর
(ইউএনএফতপএ ২০১৯) প্রাে ৮৫ শিাাংশ নারী এোং তশশু। িদতিতরক্ত, দতিণ
সুদাবন প্রচতলি সাম্প্রদাতেক তলে তেষময অবনক নেতশ। জনসািারবণর নিবে ননিৃত্ব
এোং তসদ্ধাি গ্রহবণর ভূ তমকা গ্রহণ করার নচবে নারীরা সািারণি েযজক্তিি সীমাবিই
োবক । এই কবঠার অতলে নীতি, নারীবদর মবিয উচ্চ তনরিরিার হার এোং অতিক
োচ্চার সাংেযা, িাড়ািাতড় এোং নজার পূেক
য তেোবহর মবিা ঘিনাগুবলার ফবল মানতেক
নিবে নারীবদর অাংশগ্রহণ সীমােদ্ধ রবেবছ। এই তেভািটি নারীর ননিৃবত্বর মুবোমুতে
চযাবলঞ্জগুবলা তেবশষি তলে-তভতিক সতহাংসিা, তশিার সুবর্াি এোং তসদ্ধাি গ্রহবণ
অাংশগ্রহবণর তদবক গুরুত্ব তদবেবছ।
তলে-তভতিক সতহাংসিা নদবশ একটি তেরাি মানতেক সমসযা। নকোবরর একটি
প্রতিবেদবন েলা হবেবছ, "তেবে এমন নকাবনা জােিা ননই নর্োবন দতিণ সুদাবনর
নচবে নমবেবদর নেবড় ওঠা েু াঁ তকপূণ"য (২০১৪, ৩)। এই প্রতিবেদবন আরও দাতে করা
হবেবছ নর্ সাংেযালঘু নারী ও নমবেবদর এক িরবণর তলে-তভতিক সতহাংসিা তনবে
নোঁবচ োকবি হবে, নর্মন িষণ,
য
নর্ৌন তনপীড়ন, োলয ও নজারপূেক
য তেোহ,
সম্পবদর অস্বীকার, মনস্তাজেক ো মানতসক তনর্ািন,
য
ো নোঁবচ োকার জনয
পতিিােৃতি করা। ইন্টারনশনাল নরতেউ কতমটি এোং নলাোল উইবমন ইনতস্টটিউবির
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িবেষণা অনুসাবর, দতিণ সুদাবনর ৫ শিাাংশ নারী ও নমবে িাবদর জীেেশাে
শারীতরক অেো নর্ৌন সতহাংসিার অতভজ্ঞিা অজযন কবরবছন এোং অবিবকরও
য
নেতশ
তেোতহি নারী অিরে সমবে সতহাংসিার তশকার হবেবছন (২০১৭,১২,১৬)। তলেতভতিক সতহাংসিা সাংিাি মামলাে তেচার ও তচতকি্সা পাওোর সুবর্াি এোবন কম,
তকছু নোঁবচ োকা ৪৩ শিাাংশ নলাক ভবে চুপ োকাবক নেবছ ননে এোং োতক ৫৭
শিাাংশ মবন কবর নর্ তরবপািয করার নকান অে য হেনা (নকোর ২০১৪, ৮)।
কম েবেবস এোং নজার কবর তেবে করা দতিণ সুদাবনর জজতেতভ-র একটি সািারণ তচে
ইউতনবসবফর (২০১৬) মবি, তেবের মবিয দতিণ সুদান োলযতেোবহ সপ্তম সবোচ্চ
য ।
িবেষণাে নদো নিবছ নর্ ৫২ শিাাংশ নমবের ১৮ েছর েেবসর আবি এোং ৯ শিাাংশ
িাবদর ১৫ েছর েেস হওোর আবিই তেোতহি হে (িালসয নি ব্রাইিস, এনবি।)।
অক্সফযানমর সাম্প্রতিক িবেষণা নেবক জানা নিবছ নর্ নদবশর তকছু অাংবশ োলয এোং
নজার কবর তেোবহর হার অবনক নেতশ হওোর সম্ভােনা রবেবছ (েুছানান ২০১৯)।
দতিণ সুদাবনর অবনক সম্প্রদােগুবলাবি, নারী ও নমবেবদরবক নর্ৌিু ক আনবি এোং
িৃহস্থাতল কাবজ সহােিা করবি গুরুত্ব নদওো হে (তিএফআইতি ২০১২)। এই কাঠামবক
সাংঘাবির নপ্রিাপবি ও পতরোরগুবলাবি অসম তলে ভূ তমকার পােকযবক
য
আরও োতড়বে
নিাবল। এই তলেিি তেষময ননিৃবত্বর ভূ তমকা এোং মানতেক প্রতিজিোবি নারীবদর
অাংশগ্রহণবক তেরূপভাবে প্রভাতেি কবরবছ। এটি এমন একটি পতরতস্থতি র্া সাংঘাবির
সমে আরও নেতশ ঘণীভুি হে।
অসম তলে েযেিান তনবে দতিণ সুদাবনর নারী ও নমবেবদর তশিার সূচকগুবলাও
তেবের সেবচবে োরাপ অেস্থাবন রবেবছ। সামতগ্রক প্রাপ্তেেেবদর সািরিার হার ২৭
শিাাংশ, এোং নারীবদর সািরিার হার ১৯ শিাাংশ। নছবলবদর িু লনাে নমবেরা েুবল
প্রবেবশর সম্ভােনা কম এোং েবর পড়ার সম্ভােনা নেতশ (ইউবনবো ২০১৯)। নারী ও
নমবেবদর তশিািি অজযবনর স্বল্প মাো মানতেক নিবে ননিৃবত্বর ভূ তমকা তনবি সিম
নারীবদর সাংেযা হ্রাস করবি পাবর।
দতিণ সুদাবন, তকছু "গ্রামীণ নারীর তনজস্ব অতিকার সম্পবকয তকছুই জাবনন না, এোং
িারা তনবজর ো িাবদর পতরোর সম্পবকয নকাবনা েড় তসদ্ধাি গ্রহবণর প্রজিোে অাংশ
তনবি পাবরন না" (কুবোন ২০১০)। সািারণ উপলতব্ধগুবলার জনযও নারীবদর িাবদর
পতরোর, স্বামী ও েশুরোতড়র েশীভূ ি এোং িাবদর আজ্ঞােহ হবি হবে র্া িাবদর
জীেন সম্পবকয গুরুত্বপূণ য তসদ্ধাি ননওোর জােিা সীমােদ্ধ কবর রােবে (কুবোন
২০১০)। রাজতনতিকভাবে, র্তদও দতিণ সুদাবন শাতি তফতরবে আনবি নারীরা তেতভন্ন
স্তবর সজিে ভূ তমকা পালন কবরবছ, রাজতনতিক আবলাচনার সমে িাবদর ভূ তমকা
অেমূলযােন ো অেবহতলি হবি োবক (ইট্ট ২০০৬)।
দবের্ সুদাক্ষনর এিএইচএি
েছবরর পর েছর েৃজদ্ধ পাওো দ্ববের ফবল সৃষ্ট মানতেক প্রবোজবন এোং গ্রযাে োবিইন
য
সবম্মলবনর ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক েছরগুবলাবি দতিণ সুদাবন নেশ কবেকটি এনএনজজও
কার্িম
য
শুরু কবরবছ এই তেভািটি নদবশর কবেকটি প্রিান মানতেক কমীবদর একটি
সাংতিপ্ত তেেরণ নদে এোং িারপবর দতিণ সুদাবনর মানতেক কার্িবম
য
নারী ও
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নমবেবদর সাংিঠবনর ভূ তমকাটি অনুসন্ধান কবর।
াতীয় মানবিে েমী
দতিণ সুদাবনর মানতেক সঙ্কবির প্রতিজিো জানাবি নেশ কবেকজন জািীে মানতেক
কমী (এনএইচএস) জতড়ি রবেবছন: (১) দতিণ সুদান সরকার এোং তেবরািীদলীও
অঞ্চবল সমিে, (২) এনএনজজও এোং (৩) তেোস-তভতিক কমীরা।
দবের্ সুদান সরোর এিং বিক্ষরাধী অবধটিত অঞ্চক্ষি সমন্বয়
সরকাবরর পি নেবক, প্রিান কমী হবলা দতিণ সুদান োণ ও পুনোসন
য
কতমশন (এ
ছাড়াও আরআরতস তহসাবে পতরতচি)। আরআরতস হবলা মানতেক তেষে ও দুবর্াি
য
েযেস্থাপনা মন্ত্রণালবের অিীবন মানতেক কাবজর সরকাতর নীতি তনেন্ত্রক। তেস্িৃি শাতি
চুজক্তর অাংশ তহবসবে ২০০৫ সাবল প্রােতমকভাবে িটঠি, আরআরতস ওতসএইচএ
(ইউনাইদটি নযােনস অরফস ফি ো মোিরিদনসন অফ তহউমযানইিাতরোন এবফোরস)
এর মবিা অাংশীদাতরবত্বর সবে মানতেক কাজবক সমতিি করবি সহােিা কবর। এর
মযাবেি হবলা "োণ সহােিা, প্রিযাোসন, পুনোসন,
য
পুনরাে সাংহিকরণ এোং
পুনিঠন
য
কার্িম
য
মূলি আইতিতপ এোং শরণােীবদর জনয সমিে এোং
সহজিরকরণ" (দতিণ সুদান,রেরনরি অফ রহউেযানইটারিয়ান এদফয়ািসঅযান্ড
রিজািাি েযাদনজদেন্ট ২০১০)।
তেবরাবির সমে দতিণ সুদাবনর তেবরািী অতিটিি অঞ্চলগুবলাবি মানতেক সমিবের
কাঠাবমা সাংঘািকাবল সরকাবরর নজবর সাংবেদনশীলিা েজাে নরবেতছল এোং এেবনা
এই কারবণ নদবশর তেতভন্ন অাংবশ নেশ কবেকটি তেবরািী আবন্দালন চলবছ (র্ার মবিয
সীমােদ্ধ নে: সুদান িণ-মুজক্ত আবন্দালন / নসনাোতহনী - তেবরািী দবলর মবিয
(এসতপএলএম / এ - আইও) েৃহিম তেবরািী দল, জািীে মুজক্ত িন্ট, দতিণ
সুদান তেবরািী নজাি এোং দতিণ সুদান ইউনাইবিি িন্ট। এসতপএলএম / এ-আইও
হবলা প্রিান তেবরািী দল এোং এটির জনয একটি মানতেক তেষেক 'এসতপএলএম /
এ-আইও কতমটি িঠন কবরবছ,' র্া সমস্ত মানতেক কার্িবমরর
য
সমিবের জনয
দােী, র্তদও এ সম্পবকয েুে কম িেয আবছ। প্রজািবন্ত্রর দতিণ সুদাবনর (আরএআরতসএস) সাংঘাবির সমািান সাংিাি পুনজীতেি চুজক্তর আওিাে চুজক্তর
স্বািরকারী পিগুবলার মবিয মানতেক সমিেবক সরকাবরর মূল সাংস্থাগুবলার সাবে
নকজন্দ্রক করা হবচ্ছ, িবে এেনও েিযমান সম্পবকয স্পষ্টিার এোং কার্কাতরিার
য
োস্তোেবনর অভাে রবেবছ (জাতিসাংঘ, ২০১৯)।
াতীয় এনজ

ও

সুইতিশ আিজযাতিক উন্নেন সহবর্াতিিা সাংস্থা অনুমান কবর নর্ েিযমাবন দতিণ
সুদাবন ৩৩০টি তনেতন্ধি এনএনজজও রবেবছ (এসআইরিএ ২০১৭,৫)। ২০১৩ সাবলর
সাংঘাবির পবর নেতশর ভাি জািীে এনজজওর উত্থান ঘবিতছল, র্া স্থানীেভাবে মানতেক
নসোর তেশাল েযেিান এোং স্থানীেভাবে অোেবনর
য
সুবর্াবির প্রাপযিার সবে পতরচাতলি
হবেবছ। ২০১৫ সাবলর দতিণ সুদান এনজজও নফারাবমর োতষক
য প্রতিবেদবন জািীে
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এনজজওর সাংেযাে উবেেবর্ািয েৃজদ্ধ লিয করা নিবছ।xviii ২০১১ সাবলর ৭৪ শিাাংশ নেবক
২০১৫ সাবল চার েছবর এটি ২২৭ শিাাংশ েৃজদ্ধ নপবেবছ। এই তনেতন্ধি এনএনজজও-র
মবিয কিগুবলা নারী সাংিঠন রবেবছ ো িবেষকরা এই নিিাটি নেবক আলাদা করবি
পারেনতন।
এই সম্পতকযি আর একটি কমী হবলা দতিণ সুদান এনজজও নফারাম, র্ার মবিয
এনএনজজও এোং আইএনজজও উভেই রবেবছ।xix নফারামটি তনবজবক দতিণ সুদাবনর
মানতেক ও উন্নেনমূলক কমকাবণ্ড
য
পতরচাতলি এনএনজজও এোং আইএনজজওর একটি
স্বিন্ত্র, নস্বচ্ছাবসেী সমিে ও ননিওোতকযাং সাংস্থা তহবসবে তচতিি কবরবছ (িযানার এোং
নমাবরা ২০১৬)। আইএনজজওগুবলা এটির ওপবর আতিপিয রবেবছ, র্তদও জািীে
এনজজওগুবলা ২০০৬ সাল নেবক েৃহির সাংেযাে নর্ািদান কবরবছ। এর মূল
কার্িবমর
য
মবিয সমিে জতড়ি িবে এটি অনযানয তেষেগুবলার মবিয িেয
ভািাভাতি, নীতি তেকাশ এোং উতকলিা, ননিওোতকযাং এোং সুরিা সম্পতকযি িেয ভাি
কবর ননওোবিও জতড়ি (দতিণ সুদান এনজজও নফারাম, এনতি)। এছাড়াও,
নফারামটি তনেতমিভাবে িার সদসযবদর প্রিযি ও অপ্রিযি িমিা েৃজদ্ধর সুবর্াি
সরেরাহ কবর এোং িহতেবলর সুবর্ািগুবলা শনাক্ত করবি সহােিা কবর।
আইএনজজওর আতিপিযবক নকন্দ্র কবর নফারামটি জািীে এনজজওগুবলার তসদ্ধাি
গ্রহবণর জােিাগুবলাবি অযাবক্সস উন্নি করবি সিম হবেবছ তকনা িা স্পষ্ট নে
বিশ্বাস-বভবিে েমী
নশষ অেতি, তেোস তভতিক কমীরাও এবদবশ মানতেক কার্িবম
য
জতড়ি। িীজযা
xx
তেবশষি একটি গুরুত্বপূণ য প্রতিিান তহবসবে রবেবছ। . ২০১০ সাবলর অনুর্ােী মুসতলম
জনসাংেযা এোবন অল্প নকেল ৬.২ শিাাংশ। িাই স্থানীে মানতেক কাবজ মসজজবদর
েযস্তিা সম্পবকয েুে কমই জানা র্াে (তপউ তরসাচয নসন্টার ২০১৬)। চাচয গুবলা নেশ
কবেকোর শাতি আবলাচনাে জতড়ি তছল। িাবদর আিেঃসম্পকযকারী তহবসবে তচতিি
করা অেযাহি রবেবছ র্ারা তেতভন্ন দবলর মবিয তেবশষি দতিণ সুদান কাউজন্সবলর
মািযবম মিযস্থিা করবি এোং পারস্পতরক িজণ্ড নপতরবে নর্বিও োিয কবর। জাসটিস
অযাে তপস কতমশন/ কযােতলক িাবোতসস অে মালাকাল িাবদর কতমউতনটির মবিয শাতি
প্রতিিামূলক কমকাবণ্ড
য
নারীবদর ভূ তমকা োড়াবি নেতন্টউ এর ইন্টার চাচয কতমউতনটি এর
(পযাক্স ফর তপস ২০১৭) সবে কাজ কবরবছ।
উপসংহাক্ষর: দবের্ সুদাক্ষনর এিএইচএি এর মূিযায়ন
এনএনজজওগুবলার িমেিমান
য
সাংেযা এোং সরকাতর কমীবদর ভূ তমকা সবেও দতিণ
সুদাবনর মানতেক প্রতিজিো আিজযাতিক কমীবদর দ্বারা প্রািানয নপবেবছ। র্তদও
িবেষণাটি জািীে মানেিাোদী কমীবদর েৃজদ্ধ এোং এলএনএইচএবসর র্বেষ্ট ভূ তমকা
পালন করার দাতে কবরবছ, িেুও এলএনএইচএস মানতেক প্রবচষ্টা চাতলবেবছ এমন
উদাহরণগুবলা শনাক্ত করা কটঠন তছল; এটি প্রদতশি
য হে নর্ এই জািীে ননিৃত্ব
আিজযাতিক কমীরাই িবর নরবেবছন। এই েযাপারটি মাোে রাো জরুতর কারণ কীভাবে
নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা এলএইচএল-এ জতড়ি আমরা িা তেবেচনা কবরতছ।
ফলস্বরূপ নদো র্াে নর্ এলএইচএল এেবনা নদবশর অভযিবর েুে নিু ন একটি িারণা।
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েীভাক্ষি নারী এিং নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিা এই কসক্টর এিং এিএইচএি এর
সক্ষঙ্গ
ব়িত হক্ষিা?
দতিণ সুদাবন তনেতন্ধি নারীবদর সাংিঠবনর সটঠক সাংেযা স্থাপন করা সম্ভে তছল না;
িবেষক সাংেযাগুবলা সন্ধান করার নচষ্টা কবরতছবলন তকন্তু সহবজ িেয পানতন। এ জািীে
িেয রবেবছ তকনা িাও তনজিি নন। িবে, এমন একটি িারণা রবেবছ নর্ মানতেক
কার্িবম
য
জতড়ি নারীবদর সাংিঠবনর সাংেযা োড়বছ; ২০১৭–২০১৮ সাল নেবক
আরআরতস প্রাে ৩০টিরও নেতশ নারীবদর সাংিঠন তনেন্ধভুক্ত কবরবছ। দতিণ সুদান
এনজজও নফারাবমর তেষবে, র্তদও নারীবদর সাংিঠনগুবলা সদসয, িবে টঠক কিগুবলা
নারীর সাংিঠন সদসয তছল িা শনাক্ত করা সম্ভে হেতন। এই সমীিাে সািাি্কার
নদওো নেশ কবেকজন নারী সাংস্থাগুবলা নফারাম অতফসগুবলাবি নারীবদর সাংিঠন
নিে প্রতিিা করার আহ্বান জাতনবেবছন র্াবি অতিতরক্ত সমেনয নপবি সিম হে।
এই িবেষণাে জতড়ি সাংস্থাগুবলার সবে করা সািাি্কারগুবলা দতিণ সুদাবনর
নারীবদর সাংিঠন এোং নারীোদী ননিওোকযগুবলার উত্থাবনর তপছবন দুটি কারবণর তদবক
ইতেি কবরবছ। প্রেমটি হবলা সাংঘাবির আবি এোং সাংঘাবির সমবে মানতেক
প্রবোজন েৃজদ্ধ। নফাকাস ি্রুপ তিসকাশবনর (এফজজতি) এই িবেষণাে নেশ
কবেকটি নারী ননিার সািাি্কার অনুর্ােী, দতিণ সুদাবনর মানতেক সহােিার সুস্পষ্ট
প্রবোজন সাংকিগুবলার প্রতিজিো তহবসবে িাবদর তনজস্ব সাংস্থা শুরু করবি োিয
হবেতছল। িাবদর একজনবক উদ্িৃি কবর েলা হবেবছ, “২০১৩ সাবলর সাংঘবষরয সমে
দতিণ সুদাবনর নারী ও তশশুবদর দুবভযাি আতম নদবেতছ। আতম িাবদর মবিয
কবেকজনবক রাস্তাে কাাঁদবি এোং অসহাে অেস্থাে নদবেতছ এোং আতম িাই তকছু
করবি অনুপ্রাতণি হবেতছলাম "(নারী সাংিঠবনর প্রিান)। তদ্বিীেটি তছল নারীবদর
অতিকার সম্পবকয িমেিমান
য
সবচিনিা এোং এই অতিকারগুবলা রিার জনয
কবেকটি নারী সাংিঠন িঠন করা হবেতছল। িারা নারীবদর রাজতনতিক অাংশগ্রহণ
এোং অেতনতিক
য
িমিােবনর প্রচার, নর্ৌনিা ও তলে-তভতিক সতহাংসিা নমাকাতেলা
এোং জীতেকা তনোবহর
য
সহােিা সরেরাহ করার মবিা কার্িবম
য
জতড়ি।
এই িবেষণার দ্বারা তচতিি নারীর নেশ কবেকটি সাংিঠন েিযমাবন মানতেক নসো
সরেরাহ কবর র্া তনম্নতলতেিগুবলার মবিয রবেবছ:
আবিয়াি পবি উন্নয়ন সংস্থা: এই সাংঘাবির র মানতেক ও উন্নেন সাংস্থা সাংঘািআিাি অঞ্চবল তলে-তভতিক সতহাংসিাে নোঁবচ র্াওো েযজক্তবক মবনা-সামাজজক এোং
পরামশ য পতরবষো সরেরাহ কবর।
ক্রাউন দযা উইবমন- সাউে সুদান: এই নারী-প্রতিটিি এোং নারীবদর ননিৃত্বািীন
এনএনজজওবক ২০১৬ সাবল নেবক অেতনতিক,
য
সামাজজক ও রাজতনতিকভাবে নদশ
িঠবন অেদান রােবি নমবেবদর এোং নারীবদর িমিােবনর লবিয প্রতিটিি ও
তনেতন্ধি করা হবেতছল। সাংস্থাটি নারীর অতিকার, স্বাস্থয, এইচআইতভ / এইিস,
নািতরক েযস্তিা, পরামশদািা,
য
তশশু সুরিা, অেতনতিক
য
িমিােন এোং মানতেক
সহােিা (িাউন দয ওমযান ২০১৮) নিবে নদশেযাপী পতরচালনা কবর।
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বিয়ার ফর বরহযাবিবিক্ষিশন অযান্ড কিভিপক্ষমন্ট অযাক্ষসাবসক্ষয়শন: সুদাতন নারীবদর
তশতিি কবর িাবদর জীেন সজ্জজ্জি করার লবিয ২০০০ সাবল োরিু বম নমবো
ইন্টারনাতল তিবস্পসি পারসন্স কযাম্প (আইতিতপ) প্রতিটিি হবেতছল। িাবদর মূল
কার্িমগুবলা
য
তলে-তভতিক সতহাংসিা পাতন, সযাতনবিশন এোং স্বাস্থযতেতিবক সবম্বািন
কবর। এটি আবির নলক নস্টবি পতরচালনা হে এোং রুমবেবক এর অতফস আবছ।
ইবভই অরগানাইক্ষ শন ফর উইক্ষমন কিক্ষভিপক্ষমন্ট: ইতভই সুদান এোং ২০০৪ সাবল
দতিণ সুদাবন প্রতিটিি হবেতছল। এটি নারীবদর রাজতনতিক অাংশগ্রহণ, তলে তভতিক
সতহাংসিা, শাতি প্রতিিা ও সাংঘাি তনরসন, প্রজনন স্বাস্থয এোং আে য সামাজজক
িমিােবনর ওপর কমসূয তচ পতরচালনা কবর।
কহাক্ষপ করস্টক্ষরশন সাউে সুদান: ২০১০ সাবল প্রতিটিি, নহাবপ নরস্টবরশন জীতেকা
তনোবহর
য
জনয, কতমউতনটির সুরিা প্রচাবর এোং েযজক্ত ও কতমউতনটির জনয নযাে
সামযিা অজযবনর জনয কাজ করবছ। এর মূল কার্িমগুবলা
য
তলে-তভতিক সতহাংসিা,
োদয সুরিা, জীেন-জীতেকা এোং শাতি প্রতিিাবক সবম্বািন কবর। সাংস্থাটি
তহউবমতনিাতরোন কাতন্ট্র টিবমর সবে একাত্ম হবে, নারীবদর ননিৃত্ব োড়াবনার লবিয
একটি প্রবচষ্টা প্রতিফতলি করবছ (নারী কমী সদসয, সািাি্কার, আইএনজজও)।
রুরাি উইক্ষমন ফর কিক্ষভিপক্ষমন্ট ইন সাউে সুদান (আরিাি্িুবিএসএস):
আরিাে্লুতিএসএস (এই নকস স্টাতিটির নলেক) নারীর অতিকারবক নকন্দ্র কবর
একটি জািীে নারী-ননিৃত্বািীন উন্নেন এোং মানতেক সাংস্থা। সাংিঠনটি তেবশষি নারী
ও নমবেবদর মানতেক সহােিা প্রদাবনর জনয প্রতিটিি হবেতছল। এটি দতিণ সুদাবনর
প্রাক্তন ১০ রাবজযর মবিয ৪ টিবি কাজ কবর, র্তদও এটি সুদাবনর সমস্ত অাংবশ
আইনি োিযিামূলকভাবে কাজ কবর। এটি তনম্নতলতেি তেষেগুবলাবি কাজ কবর: োদয
সুরিা এোং জীতেকা নারীবদর িমিােন সুরিা; জল, সযাতনবিশন হাইজজন
(ওোশ); তশিা; এোং শাতি তেজল্ডাং।
স্িুয়ািণ উইক্ষমন (ফরমারবি স্িুয়ািণ অগানাইক্ষ
ণ
শন): স্িুোিয উইবমন হবলা
একটি নারী সাংিঠন র্া ২০০৯ সাবল দতিণ সুদাবনর নারী আইনজীেী েন্ধুোন্ধবের
মািযবম পতরচাতলি একটি ি্রুপ দ্বারা প্রতিটিি হবেতছল। এটি নর্ৌন ও তলেহীন
সতহাংসিা, নারী ও নমবেবদর জনয িতিকারক রীতিনীতি, তশশুশ্রম ও পাচার,
সম্প্রদােিি তনরাপিাহীনিা এোং সাংঘাি, দুেলয প্রশাসন এোং তনরিরিার সমসযা
সমািাবনর জনয প্রতিটিি হবেতছল। এই নিািীর ননিৃবত্বর েতহেঃপ্রকাবশ একটি
উবেেবর্ািয সাম্প্রতিক আইতন জে, স্িুোিয উইবমন প্রেম আদালবির রােগুবলার
মবিয একটি োচ্চার নজারপূেক
য তেোবহর পবি মামলাে রাে পাে(িতে ২০১৯)।
সাউে সুদান উইক্ষমন’স এম্পাওয়ারক্ষমণ্ট কনিওয়ােণ:
এই নারী-প্রতিটিি সাংস্থাটি দতিণ সুদাবনর নারী ও নমবেবদর িমিােবনর সুতেিাবে য
একটি মূল লিয তনবে ২০০৫ সাবল প্রতিটিি হবেতছল। এটি নর্ৌনিা ও তলে-তভতিক
সতহাংসিা, নারীবদর অতিকার, রাজতনতিক অাংশগ্রহণ, শাতি প্রতিিা, স্বাস্থয, প্রজনন
অতিকার এোং এইচআইতভ/এইিস এোং অেতনতিক
য
িমিােবনর তেষেটি সবম্বািন
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কবর। এটি েিযমাবন দতিণ সুদানজুবড় কার্িম
য
পতরচালনা করবছ। িাছাড়া এটি জািীে
তলে-তভতিক সতহাংসিা এোং তশশু সুরিা উপ-নিািীর সদসয।
টিটি ফাউক্ষন্ডশনেঃ এই নারী-প্রতিটিি এোং নারী ননিৃত্বািীন এই সাংস্থাটি ২০১৬ সাবল
র্ুোে প্রতিটিি হবেতছল। অল্প সমবের মবিযই টিটি ফাউবেশন জাতিসাংবঘর োদয ও
কৃতষ সাংস্থা, ওোল্ডয ফুি নপ্রাগ্রাম (িাে্লুএফতপ) ফুি অযাে এতগ্রকালচার
অরিানাইবজশন (এফএও) এোং ইউতনবসফ —এর কাছ নেবক অে য লাভ কবরবছ। র্া
সািারণি নিু ন সাংস্থার জনয চযাবলবঞ্জর হে। টিটি ফাউবেশবনর কার্িমগুবলার
য
মবিয
রবেবছ তশিা, োদয সুরিা জীতেকা তনোহ,
য
এইচআইতভ / এইিস এোং শাতি এোং
সুরিার নিবে।
ভক্ষয়স ফর কচঞ্জ: দতিণ সুদাবনর অিেিীকালীন
য
সাংতেিাবন অিভুক্ত
য
আঞ্চতলক ও
জািীে সরকাবরর সকল স্তবরর নারীবদর প্রােতমক ২৫ শিাাংশ নকািা পর্বেিণ
য
করার
জনয এই সাংিঠনটি ২০০৫ সাবল একজন নারী প্রতিিা কবরতছবলন। এর মূল
কার্িমগুবলাগুবলা
য
হবলা নারীবদর অতিকার এোং উতকল, তলে-তভতিক সতহাংসিা এোং
শাতি প্রতিিার নিবে।
উইক্ষমন অযািভান্সক্ষমণ্ট অরগানাইক্ষ শনেঃ রাজিানী র্ুোে ২০১২ সাবল প্রতিটিি এই
সাংিঠনটি নারীবদর মবিয তনরিরিা হ্রাস করবি, িাবদর জীেনর্াোর মান উন্নতি
করবি, িাবদর অতিকার রিাে এোং আেসামাজজক
য
কমকাবণ্ড
য
িাবদর অাংশগ্রহণ েৃজদ্ধ
করার জনয কাজ করবছ। িাে্লুএইও এর মূল তেষেতভতিক নিেগুতল হবলা োদয
সুরিা এোং জীতেকা, প্রাপ্তেেে নারীবদর জনয কার্করী
য
সািরিা, তশশু সুরিা,
তেবরাি তনষ্পতি এোং পুনতমলন
য
এোং এইচআইতভ / এইিস।
উইক্ষমন এইি বভশন: উইবমন এইি তভশন দতিণ সুদাবনর নারীবদর নমৌতলক
দিিা এোং িাবদর অতিকার সম্পবকয সবচিন করার প্রতশিণ তদবে িাবদর শজক্তশালী
করার কাজ কবর। উইবমন এইি তভশন শাতি এোং সুরিা সম্পতকযি সমসযার
পাশাপাতশ তলে-তভতিক সতহাংসিা প্রতিবরাি, তশিা এোং তনরাপদ পাতনবসো তনবে
কাজ কবর।
ওপবরর এই িেযগুতল নদোে, এই নারীবদর সাংিঠনগুবলা নকেল মানতেক পদবিবপর
তদবক মবনাতনবেশ কবর না এমন উন্নেন কমসূয তচবিও কাজ কবর র্া নারীবদর
অেতনতিক
য
িমিােন, নারীবদর অতিকার সবচিনিা এোং শাতি- প্রতিিার
প্রজিোগুবলা সহ তেতভন্ন েযাপাবর কাজ কবর। িাবদর তমশবনর এই েহুমাজেক তদকটি
মানতেকিা, তেকাশ, এোং শাতি প্রবচষ্টা এোং নর্ সম্প্রদােগুবলাবি িারা কাজ কবর
িাবদর সবে দীঘবমোদী
য
সম্পবকয জতড়ি োকার ইতেি নদে।
এছাড়াও, দতিণ সুদাবনর নেশ কবেকটি নারী ননিার ননিওোকয এোং িােবফসগুবলা
তলে-সাংবেদনশীল নীতির পবি রবেবছ। এই নিািীগুবলা সরকাবর নারীর প্রতিতনতিত্ব
এোং শাতি আবলাচনাে এোং িণিাতন্ত্রক প্রতিিানগুবলার উন্নেবন নারীবদরবক সমান
অাংশীদার তহসাবে স্বীকৃতি নদওোর আহ্বান জাতনবেবছ এোং িোতপ মানতেক ননিৃবত্ব
নারীর অাংশগ্রহবণর পে প্রশস্ত কবরবছ (সাতেটট্ট ২০১৭)। এই নারীবদর ননিওোকয,
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নকাোতলশন এোং িােবফাবসরয কবেকটি উবেেবর্ািয উদাহরণ তনম্নতলতেিগুবলার মবিয
রবেবছ:
দবের্ সুদান ক নাক্ষরি উইক্ষমন অযাক্ষসাবসক্ষয়শন: দতিণ সুদাবনর সমস্ত দশ
প্রাক্তন রাবজয প্রতিতনতিত্ব কবর র্ুো তভতিক সািজন নারী নসবিিাতরবেবির ননিৃবত্ব
চলা এই সতমতি। সতচোলবের সবে অনুটিি এফজজতি অনুসাবর, দতিণ সুদানবক
সুদান নেবক পৃেক করার জনয নারীবদর সাংিটঠি ও তেবিাভ কবর সতমতিটি ২০১১
সাবলর দতিণ সুদাবনর িণবভাবি সজিে ভূ তমকা পালন কবরতছল। আঞ্চতলক িক
আিেঃসরকারী কিৃপ
য ি উন্নেন তনবে (আইজজএতি) মিযস্থিা করা তেতভন্ন শাতি
আবলাচনার প্রজিোগুবলাবি এটি অনযিম প্রিান নেবলাোড় তছল। সতচোলবের এক
সদবসযর মবি, এর অেদান র্ুদ্ধতেবরািী দলগুতলবক চুজক্ত স্বািবরর জনয চাপ নদওো
তছল: “আবলাচনার প্রজিোটি দীঘ য তছল, িেুও আমরা নারীরা ভুিতছ। এমনতক আমরা
িাবদর সামবন কাপড় েুবল নফলার হুমতকও তদবেতছলাম…… এিাে র্েন িারা নশষ
পর্ি
য আবলা নদবেবছ এোং শাতি চুজক্ত স্বাির কবরবছ"(সতচোলবের সাবে এফজজতি)।
উইক্ষমন মান্থবি কফারাম: এই নফারামটি ২০১৪ সাবল িটঠি নারী ননিাবদর এোং
নারীবদর ি্রুপগুবলার একটি নজাি র্া শাতি প্রজিোগুবলাবি েযস্তিার আবশপাবশ নারী
ও নারীবদর সাংিঠবনর কার্িমগুবলা
য
আপবিি, সমিে এোং ভাি কবর ননওোর
জনয িটঠি হবেতছল। নফারামটি ৪২টি মতহলাবদর ি্রুপ তনবে িটঠি । এবি তসতভল
নসাসাইটি ি্রুপ,নপশাজীেী রাজনীতিতেদ, স্বিন্ত্র কমী এোং নারী নপশাদারবদর তেতভন্ন
প্রতিতনতি নেবক প্রাপ্ত নদশেযাপী ৮১ জন স্বিন্ত্র নারী ননিার সদসযপদ রবেবছ।
নফারামটি নারীবক শাতি আবলাচনা এোং জািীে সাংলাপ (তিবমা ২০১৭) সম্পবকয
সবচিন করার জনয কাজ কবরবছ।
িাস্কক্ষফাস ণ অন দয অযানক্ষগ ক্ষমন্ট অি উইক্ষমন: িােবফাবসরয মূল লিয দতিণ
সুদাবনর শাতি প্রজিোটির অিভুজয ক্ত, তেস্িৃি এোং তলে-সাংবেদনশীলিা (টাস্কদফাস ি
অন েযা এনদগজদেন্ট অব উইদেন ইন সুোন অযান্ড সাউথ সুোন ২০১৪) তনজিি
করা। ২০১৩ সাবল এই িােবফাস য িটঠি হবেতছল। দরকার তছল নারী ননিাবদর একটি
নজাবির। র্াবি শাতি প্রজিোবি সম্প্রদাবের কণ্ঠস্বর, তেবশষি নারীবদর কণ্ঠস্ববরর
অভাে লিয করা তিবেতছল । িেনই িােবফাসটি
য িঠন করা হে। আইজজএতি- মিযতস্থি
শাতি আবলাচনা শুরু হওোর পর নেবক, িােবফাস য নিু ন “আইজজএতি প্লাস”
কাঠাবমার সকল পিবক পরেিী দফার আবলাচনাবক অিভুজয ক্তমূলক ও োাঁটি প্রজিো
করার অপতরসীম দাতেত্ব পালবনর আহ্বান জাতনবেবছ। (দতিণ সুদান িােবফাস য অন দযা
এোবিবমন্ট অফ উইবমন ২০১৫)।
সাউে সুদান উইক্ষমন ইউবনয়ন: ইউতনেনটি দতিণ সুদাবনর ১০টি রাবজয নারীবদর
ি্রুবপর ননিওোকয তহবসবে কাজ কবর। এটি িঠবনর পর নেবক এটি নারীবদর জনয
একটি এিবভাবকতস প্লযািফম,য নারীবদর অেতনতিক
য
িমিােন এোং রাজতনতিক
অাংশগ্রহণ প্রচার কবর।
সাউথ সুোন উইদমন নকায়াক্ষলশন ফ্র ক্ষপস (এসএসেব্লুক্ষসক্ষপ):
এসএসিাে্লুতসতপটি শাতি প্রজিোবি নারীবদর সজিে অাংশগ্রহণ তনজিি করার জনয
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আর-আরতসএসএবসর প্রতিজিোবি তিতর করা হবেতছল এোং চুজক্তর স্বািরকারী।xxi
এসএসিতিউতসতপ ৪০টিরও নেতশ নারী সাংিঠনবক অিভুক্ত
য
কবরবছ নকতনো, দতিণ
সুদান এোং উিাোর পাশাপাতশ উদ্বাস্তু নারীবদর প্রতিতনতিত্বকারী সাংস্থাগুবলা
(নলাতপতিো ২০১৯) এসএসিাে্লুতসতপ আর-এআরতসএসএবস সমস্ত স্তবরর প্রশাসবন
নারীবদর ৩৫ শিাাংশ নকািা অিভুক্ত
য
করার আহ্বান জাতনবেতছল। চার নারী সদসয
আইজজএতি ননিৃত্বািীন উচ্চ স্তবরর পুনজীেন নফারাবমর (এইচএলআরএফ)২০১৭
সাবল শাতি প্রজিো (দতিণ সুদাবনর উইবমনস নকাতলবশশন ফর তপস ২০১৯) এর
প্রতিতনতি তছবলন।
উইদমন’স ব্লক অব সাউথ সুোন: দতিণ সুদাবনর উইবমনস িক তসতভল নসাসাইটি
ননিাবদর একটি ননিওোকয এোং আর-এআরএসএসএস (তেবদশ সম্পতকযি সম্পকয
কাউজন্সল অন কাউজন্সল) এর ২০১৫ পূেেিয
য ক, এটিআরতসএস-এর একটি অাংশীদার
তছল। িবকর একজন প্রতিতনতি নর্ৌে পর্বেিণ
য
ও মূলযােন কতমশবন েবসন, র্া
এআরতসএসএবসর (পােতলক ইন্টারনযাশনাল আইন অযাে পতলতস ি্রুপ ২০১৬, ১৪)
ট্রযাক করার কো তছল। এই িকটি ২০১৮ সাবলহাই নলবভল নরতভিাতলবজসন নফারামও
অাংশ হবেবছ।
েযজক্ত, নিািী এোং সতমতি তহবসবে নারীরাও দতিণ সুদাবনর কতমউতনটি পুনতমলন
য
এোং
শাতি-তনমাণ
য প্রজিোবি গুরুত্বপূণ য ভূ তমকা পালন কবরবছ। উদাহরণস্বরূপ, পযাক্স দতিণ
সুদান এোং জাতস্টস অযাে তপস কতমশন / কযােতলক িাবোতসবস অে মালাকাল এর
সবে জতড়ি োকার মািযবম, নেতন্টউবের নারীরা স্থানীে সাংলাবপ দলগুবলাবক শাতির
সারণী তহসাবে পতরতচি েবল ননিৃত্ব তদবেবছন। মালাকাবলর একটি নারী ননিৃত্বািীন
সাংিঠবনর ননিৃবত্ব এই প্রবচষ্টাটি নির সম্প্রদাবের একজেি করার জনয এোং সুরিা
নািতরকবদর সাইি এোং শহবর েসোসকারীবদর মবিয সম্পকয উন্নেবনর জনয িারা
সাংলাবপর সুবর্াি তদবেবছ। নারীরা আিেঃজািীে দ্বে তনরসবনর জনয তলঙ্ক এোং
নফারামও তিতর কবরবছ, র্ার ফবল অবনক িৃণমূল শাতি চুজক্ত কবরবছ।
উোহিণগুদলাি েদিয িদয়দে জনগণরেরত্তে প্রজিয়া মর্েন নুদয়ি এবাং রিনোি েদিয
১৯৯৯ সাদলি উনরলট চু জি এবাং আনুয়াে, রিনো, জজ, েরচদপা, োিদল এবাং
২০০০ সাদলি নুদয়ি (এটি ২০০৭) এি েদিয রলরলি চু জি অন্তেু ি
ি । এই েুটট
সদম্মলদন, রবদিাি মথদে মবুঁদচ র্াওয়া নািীিা, পুনরে লন
ি
প্রদচষ্টা এবাং েরেউরনটটি
েদিয োরন্ত রবস্তাদি েূল েূ রেো পালন েদিরেল।
নািী মনেৃ বৃন্দ এবাং নািীদেি সাংগঠনগুরল েরিণ সুোদনি নািী ও রেশুদেি
অরিোদিি পদিও পিােে ি রেদয়দে। সবদচদয় সফল অরের্াদনি েদিয এেটট রেল
#োোিাসারেে - র্াি অথ ি “রেরনই সব রেেু ,” বা “শুিু এেজন নািী নয়” - র্া
অদক্টাবি ২০১৮ সাদলি রেদে শুরু হদয়রেল। মহাপ রিদিাদিেন েরিণ সুোন, ইরেই
অগ ানাইদজেন
ি
সহ এে নািী মনেৃ ত্বািীন সাংস্থাি োিযদে এটট শুরু হদয়রেল। উইদেন
মিেলপদেন্ট, এবাং সরটুয়ািি উইদেদনি জনয, প্রচািটট নািীি অরিোদিি পদি এবাং
নািীদে এেটট েূল বােিা (েযাটওয়াে মথদে রিিে ২০১৮) রেদয় রনদজদে আরবষ্কাি
েিাি িেো মেয়:
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আমরা ‘শুিু নারী’ নই। আমরা এই জাতির তভতি। আমরা প্রতিতদন আমাবদর কাাঁবি
আমাবদর পতরোর, সম্প্রদাে এোং আমাবদর নদবশর নোো েহন কতর। আমরা কষ্ট
সহয কবরতছ, িেুও আমরা শজক্তশালী। এোর আোর ওঠার সমে! আমরা নর্ লবিয
টঠক কতর িা অজযবন আমরা সিম, আমরা নর্ স্বপ্ন হবি নদতে নস র্াই নহাক না
নকন আমরা িা োস্তোেন করবি সিম। আমরা আজবকর ননিা, শুিু আিামীকাবলর
নে!
প্রচারমািযমটি নসাশযাল তমতিো প্লযািফম য এোং সম্প্রদাে এোং এনজজওগুবলার দৃ টষ্ট
আকষণয কবরবছ এোং এটি পতরোরগুবলার মবিয নারীবদর ভূ তমকা সম্পবকয প্রচারণা
তিতর কবরবছ (প্রচাবরর অনযিম প্রতিিািার সািাি্কার)।
েক্ষিণ সুোদন নারী এিং নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিা এই কসক্টক্ষর এিং এিএইচএি-এ
েী ধরক্ষনর িাধার সম্মুখীন হয়?
দতিণ সুদাবন ননিৃত্ব এোং মানতেক পদবিবপ নারীর অাংশগ্রহবণর মূল প্রতিেন্ধক
তহবসবে নেশ কবেকটি কারণ তচতিি করা হবেবছ: (১) িতিকারক তলে নীতি, (২)
অবেরয চযাবলঞ্জ, (৩) মানতেক েযেস্থা নেবক সাংবর্াি তেজচ্ছন্নকরণ, এোং নারী
সাংস্থাগুবলার মবিয সমিবের তেষেগুবলা এোং ননিওোকয। অনযানয চযাবলঞ্জগুবলা অেশয
তেদযমান োকবি পাবর। এই তেভািটি তেবশষি নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক
প্রভাতেি কবর িাবদর তচতিি কবর।
নর্ৌনবােী ও ক্ষলঙ্গ পিপাতেুষ্ট সামাজেক ক্ষনয়ম
দতিণ সুদাবনর নেশ কবেকটি সাংেৃতি জুবড়, নারীবদর নকেলমাে পতরোবরর স্তর
নেবক সীতমি তসদ্ধাি গ্রহবণর অনুমতি নদওো হে। এই সেৃতি প্রভাে নফলবছ নারীবদর
পুরুষবদর সবে নর্ািাবর্াি এোং এলএইচএল-এ িাবদর জতড়ি োকাবক।
উদাহরণস্বরূপ, তকছু জাতিিি নিািীবি এনএনজজওর একজন মিযস্থিাকারী উবেে
কবরবছন নর্ তিতন েুবাঁ জ নপবেবছন নর্ "নারীরা প্রকাবশয পুরুষবদর সামবন কো েলবি
পাবর না। তিতন র্তদ কো েবলন, স্বামীবক এই তেষবে জজজ্ঞাসা করা হবে নর্ িার স্ত্রী
অবনক কো েবল, এোং িার বযাপাদি শাজস্তমূলক েযেস্থা ননওো দরকার।" এমনতক
ননিৃস্থানীে ননিৃবত্বর পদগুবলাবি নারীরা এেবনা জনসািারবণর মবিয স্বীকৃতির অভাে
সম্পবকয অতভবর্াি কবরন। উদাহরণস্বরূপ, একজন নারী রাজয সরকাতর প্রতিতনতি
সািাি্কাবর েবলবছন, "র্তদ নকানও পুরুষ ও নারী ননেীবক নকানও অনুিাবনর জনয
আমন্ত্রণ জানাবনা হে, িবে প্রেবম আমাবদর নারীবদর আবি একজন পুরুষবক একটি
নচোর নদওো হে।"
এছাড়াও, নারী ননিারা প্রােই পতরোর এোং চাকতরর নিবে ভারসাময েজাে রাোর
তদ্বগুণ নোোর মুবোমুতে হন। ননিৃবত্বর নর্ নকাবনা স্তবর একজন নারীর অগ্রিতি
অিিযা িার পাতরোতরক দােেদ্ধিা নেবক মুজক্ত নদে না। নারী এনএনজজও ননিাবদর
একটি এফজজর অাংশগ্রহীিার মবি, এই পতরতস্থতি ননিৃবত্বর অগ্রিতিবি িাবদর
িমিাবক োিা তদবেবছ। “আমরা আমাবদর কাবজর ভূ তমকা এোং পতরোরবক
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ভারসামযহীন কবর িু তল…… সুিরাাং আপতন আপনার পতরোর এোং চাকতর উভবেরই
তনেন্ত্রণ হাতরবে নফবলবছন…… হবি পাবর আমাবদর নকেল ট্রমা এোং সাইবকাবসাতসোল
চযাবলঞ্জগুবলার ওপর একটি প্রতশিণ প্রবোজন কারণ এটি কেবনা কেবনা অিযতিক
হবে র্াে।
নজোর তস্টতরওিাইতপাং দতিণ সুদাবন এেবনা সািারণ েযাপার। নারীরা সািারণি
পুরুষবদর িু লনাে তনতদয ষ্ট তকছু কার্ য সম্পাদন করবি কম সিম েবল মবন করা হে।
তকছু নারী অিযেবনর অাংশগ্রহণকারীরা উবেে কবরবছন নর্ িাবদর কাজটি সম্পাদবনর
নিবে সম্প্রদাবের সদসযবদর কাছ নেবক ননতিোচক মিেয নপবেবছন। উদাহরণস্বরূপ,
নারী এনএনজজও ননিাবদর একটি এফজজর অাংশগ্রহীিা, "আমাবক একসমে েলা
হবেতছল‘ আপতন নকেল একজন নারী এোং এ জািীে নকাবনা তকছুই করবি পাবরন
না।’… এটি আমাবক েুে স্পশ য কবরবছ কারণ এোবন এই শব্দগুচ্ছটি েুে সািারণ।
একই এফজজতিবি অনয একজন অাংশগ্রহীিা েবলতছবলন, “র্েন আমরা গুবিবল
কাজ শুরু কতর িেন আমরা একটি নছাি ঘর তদবে শুরু কতর। তকছু নলাক এবস
আমাবক েলি, এনএনজজও পতরচালনার এই কাজটি আপনার পবি করা সম্ভে হবেনা,
এিা আমার কাবছ নছবড় তদন।" এমনতক িারা কিৃপ
য বির পবদ োকবলও নারীবদর
ননিৃবত্বর অিম তহবসবে নদো হে এোং পুরুষরা িাবদর তনবদয শবক প্রতিহি কবরন।
অনয একজন অাংশগ্রহণকারী একমি নপাষণ কবর েবলন, "নেতশরভাি পুরুষ েবল,
কীভাবে [এই সাংিঠন] নকানও নারী ননিৃত্ব তদবি পাবরন?"
এমন একটি িারণাও রবেবছ নর্ দতিণ সুদাবনর কবেকটি তশতিি নাড়ী রবেবছ র্ারা
মানতেক কাজ করবি পাবরন। র্তদও দতিণ সুদাবনর নাড়ীবদর সািরিার হার (১৯
শিাাংশ) পুরুষবদর িু লনাে কম (৩৫ শিাাংশ), িবে এটি হবি পাবর নর্ তশিার
অভাবে এলএইচএল-এ নারীবদর কম জতড়ি হওো তনবে আবলাচনা তকছুিা হবলও
োড়াোতড় হবেবছ। পুরুষবদর সািরিার হার নারীবদর িু লনাে নেতশ, িবে িাও এেবনা
কম। িেুও পুরুষরা ননিৃবত্বর পদগুবলাবি অযাবক্সস করবি সিম। দতিণ সুদাবনর
তিনটি তশতিি েযজক্তর মবিয একজন নারী হবলও আমরা নারীরা তিনজবনর মবিয
একটি পদও চাকতরবি িাবদর নদেবি পাই না।
িেুও, নারীবদর মবিয তনরিরিার তেষেটি এেনও একটি চযাবলঞ্জ এোং োস্তেিা র্া
সমস্ত অাংশীদারবদর একবে কাজ করা উতচি। দীঘতদবনর
য
দ্ববের ফবল নদবশর প্রিান
অাংশগুবলাবি তশিার অেকাঠাবমা ধ্বাংস হবে নিবছ এোং সকল র্ুেক, তেবশষি
নমবেবদর তশিাগ্রহণবক সীমােদ্ধ কবরবছ। আপার নীল অঞ্চবল কমরি
য
এনএনজজও-র
একজন কমী সদসয নারীবদর তনবোবি অসন্তুটষ্ট প্রকাশ কবরবছন: "আমরা নেশ
কবেকোর নারীর প্রতি মবনাতনবেশ কবর চাকতরর তেজ্ঞাপন তদবেতছ, িবে আপতন
সহবজই একজন নারী আবেদনকারীবক পাবেন না।" এটি হবি পাবর কারণ নারীরা
কেবনা কেবনা চাকতরর জনয আবেদন করা নেবক তনরুৎসাতহি হন, কারণ নর্ািয
নারীবদর উপতস্থতি ননই।
সেবশবষ, এই িবেষণাে অাংশ ননওো তকছু নারী কমবিবে
য
নর্ৌন হেরাতনবক প্রাে নর্
নকাবনা অেস্থাবিই নারীবদর প্রবেবশর মূল োিা তহসাবে উবেে কবরবছন, র্তদও এই
দাতের তপছবন নকানা তনভযরবর্ািয পতরসাংেযান পাওো র্াে না। একজন নারী ননিৃত্বািীন
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সাংস্থার একজন নারী প্রিাবনর সবে একটি সািাি্কাবর,
র্েন আতম এই সাংস্থাটির সবে কাজ শুরু করতছলাম িেন আতম প্রেম প্রকল্পটি
নপবি েুে আগ্রহী তছলা। িাই আতম সুবর্াগুবলার সন্ধাবন উপবর এোং নীবচ চবল
নর্িাম এোং কেবনা জানিাম না নর্ তকছু নলাক আমার সুতেিা ননবে। নেশ কবেকোর
আমাবক অতফবস ো নহাবিলগুবলাবি সন্ধযার সভা করার কো েলা হবেতছল এোং
আতম েুেবি নপবরতছলাম নর্ এই নলাকগুবলা আমাবক তনবোি নদওোর আবি ো
অনুদান নদওোর আবি আমার সবে ঘুমাবি নচবেতছল।
আবরকজন মিযস্থিাকারী এই োিযাটিবক আরও নজার তদবেতছবলন: "এই পুরুষবদর
মবিয কবেকজন আপনাবক অবোপাজয
য
বনর সুবর্াি ো সাংবর্াি নদওোর প্রতিশ্রুতি
নদে, তকন্তু োস্তবে িারা আপনার সবে ঘুমাবি চাে" (একটি এনএনজজওর মতহলা
প্রিান)।
অক্ষেরণ চযাক্ষিঞ্জ
এই িবেষণাে সািাি্কার ননওো নেতশর ভাি নারী সাংিঠন এোং এনএনজজও দ্বারা
িহতেবলর অযাবক্সস এক চযাবলঞ্জ উত্থাপন কবরতছল। দতিণ সুদাবনর েৃহিম অোেন
য
েযেস্থাগুবলা হবলা কমন তহউমযাতনিাতরটি ফাে, নহলে পুলি ফাে, দযা নরতপি
নরসপন্স ফাে, দয কমন ইবমরবজজন্স নরসপন্স ফাে, এোং তহউমযাতনিাতরোন নরসপন্স
ফাে। এই সমস্ত িহতেল েযেস্থা ক্লাস্টার তসবস্টবমর মািযবম তনেতন্ত্রি হে। িবে এই
প্রজিোগুবলার মািযবম িহতেল অযাবক্সস করা নকাবনা সহজ প্রজিো নে। একজন
ইন্টারতভউবে জাতনবেবছন, "হযাাঁ, আমরা এই িহতেল েযেস্থা জাতন, িবে মূল
সমসযাটি হবলা প্রর্ুজক্তিি আমলাবদর প্রবোজনীেিা" (একটি এনএনজজওর নারী
প্রিান)। অনয একজন ইন্টারতভউওোলাবক উদ্িৃি কবর েলা হবেতছল নর্ "তসএইচএফ
[সািারণ মানতেক িহতেল] একটি ভাবলা িহতেবলর তেকল্প, িবে আমার সাংস্থাটি েুে
কম েেসী এোং র্তদ আপতন তসবস্টবম নিু ন হন িবে িাবদর প্রবোজনীেিাগুবলা নেশ
জটিল" (নারী, নকাবনা এনএনজজও-র সদসয)।
প্রমাবণর একটি িমেিমান
য
সাংস্থা পরামশ য নদে নর্ দতিণ সুদাবনর অনযানয
এনএনজজও-র মবিা অবনক নারীর সাংিঠনই আতেক
য পতরচালনা এোং জোেতদতহিা
পদ্ধতিবি অসুতেিাগুবলা অনুভে কবর এোং এই সমসযাগুবলা মানতেক জিোে িাবদর
কার্কাতরিা
য
হ্রাস কবর। িেুও, নারীবদর সাংিঠন এোং এনএনজজওগুবলার দিিার
অভােবক অতিমাোতেি করা মানতেক প্রবচষ্টাবি িাবদর অেদানবক অেমূলযােন কবর।
এই িবেষণাে সািাি্কার নদওো এক নারী ননিার উবেে কবরতছবলন,
"এনএনজজওগুবলা িহতেবলর জনয তহসাে তদবি ও সম্পাদন করবি েযে য হবি পাবর
এমন কবেকটি নিবে োকবি পাবর, িবে এর অে য এই নে নর্ সমস্ত জািীে
এনজজও এোং নারী সাংস্থাগুবলা েযে য হবেবছ" (এনএনজজও-র একজন নারী প্রিান)।
এই সমসযাটি নারীর সাংিঠন এোং অনযানয স্থানীে কমীবদর আতেক
য পতরচালন েযেস্থার
উন্নেবন মবনাবর্াি তনেদ্ধ কবর দিিা েৃজদ্ধর সুবর্ািগুবলার মািযবমও সমািান করা
নর্বি পাবর। তকছু মতহলার সাংিঠন ননিওোতকযাংবের মািযবম এই চযাবলঞ্জটি কাটিবে
উবঠবছ। একজন ইন্টারতভউবে জাতনবেবছন, "আতম নেশ কবেকটি িহতেল সুবর্াবির
জনয আবেদন করিাম িবে নকাবনাটিবিই সফল হবি পারিাম না। এর পবর [আতম]
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িীবর িীবর সম্ভােয দািাবদর সবে আমার সাংস্থার ফলাফলগুবলা রুটিন তরবপাবিয র
মািযবম ভাি কবর ননওো শুরু কতর ”(একটি এনএনজজওর নারী প্রিান))। এই
পদ্ধতির ফবল িার সাংস্থার আরও প্রকাশ ঘবি এোং নশষ পর্ি
য নকাবনা আইএনজজওর
সবে অাংশীদাতরত্ব ঘবি।

মানবিে িযিস্থা কেক্ষে সংক্ষ াগ বিজিন্ন
দতিণ সুদাবনর মানতেক নিেটি মূলি ক্লাস্টার তসবস্টবমর তভতিবি কাঠাবমার্ুক্ত, র্া
মানতেক িহতেল, পতরকল্পনা, সমিে এোং প্রতিজিোবক সহজ কবর। দতিণ সুদাবনর
নর্ নকানও এনজজও (জািীে ো আিজযাতিক) নর্ িহতেল অযাবক্সস করবি চাে
তেতভন্ন ক্লাস্টার ি্রুবপর সদসযপদ িাবদর জনয গুরুত্বপূণ যএোং জতড়ি নারীবদর
সাংিঠবনর সাংেযা ক্লাস্টার নভবদ পতরেতিযি হে। ওোশ ক্লাস্টাবর, ২০১৭ সাবলর সদসয
িাতলকা অনুসাবর, তনেতন্ধি এনএনজজও সদসযবদর মবিয ৩৭টির মবিয নকেল একটি
নারী সাংিঠন প্রতিতনতিত্ব কবরতছল (আতলোে রুরাল নিবভলপবমন্ট এবজজন্স)। ২০১৮
সাবলর তশিা ক্লাস্টাবরর নরকিযগুবলাবি ইতেি করা হবেবছ নর্ ১৭টি এনএনজজও
সদবসযর মবিয নকেল একজন - নারী অগ্রণী সাংস্থা - প্রতিতনতিত্ব কবর। নারীবদর
সাংিঠনগুবলা এভাবে ক্লাস্টার স্তবর নূযনিমভাবে উপস্থাতপি হে।
িু লনামূলকভাবে, সাে-ক্লাস্টার সমিে আরও এনএনজজওগুবলাবক জতড়ি কবরবছ।
তলে-তভতিক সতহাংসিা-উপ-ক্লাস্টাবর, উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সাবল মাে তিন নেবক
চার জািীে অাংশীদাতর মানতেক প্রতিজিো পতরকল্পনাে জতড়ি তছল। ২০১৯ জানুোতরর
তলে-তভতিক সতহাংসিা-উপ-ি্রুবপর নরকিযগুবলা তনবদয শ কবর কমপবি দু'জন নারীর
ননিৃত্ব সাংিঠনগুবলা: ভবেবস ফর নচঞ্জ হবলা এইদয় মূল নকন্দ্রতেন্দু, এোং উইবমন
এইি তভশন হবলা রুমবেবকর সহ-ননিৃত্ব। নারী-ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলাও সােক্লাস্টাবরর সদসয তহবসবে রবেবছ। একটি সািাি্কাবর, উপ-গুবচ্ছর নকজন্দ্রে
সমিেকারী এই স্থানটিবি িি এক েছবর নারী সাংস্থা সাংেযা েৃজদ্ধর তেষেটি উবেে
কবরতছবলন।
সমিে েযেস্থার এই তেতেি সাংস্থার অজস্তত্ব সবেও, তেিিা কমশালাটি
য
নারীবদর
সাংিঠনগুবলার তেবশষি সহকমী নারী ননিাবদর কাছ নেবক তকছু সমাবলাচনা প্রকাশ
কবরতছল। সমাবলাচনার মূল চারটি তেষে রবেবছ। প্রেমি, তেিিা কমশালা
য
নেবক
প্রাপ্ত মিামি অনুর্ােী, এই ননিওোকযগুবলাবি নারী ননিাবদর মবিয দুেলয সমিে
রবেবছ। তেিিা কমশালাে
য
একজন অাংশগ্রহণকারী েবলতছবলন, "প্রতিটি ননিওোকয
একই নিািীর নলাকবদর জনয একই কাজ করবছ" (একটি এনএনজজওর নারী প্রিান,
তেিিা কমশালা)।
য
অনয একজন একই তেিিা কমশালাে
য
েবলতছবলন নর্ "শীষস্থানীে
য
ননিৃবত্বর পবদর নারীরা [সাংস্থাগুবলা] িারাও তনবজবদর মবিয লড়াই করবছ" এোং এটি
িাবদর অগ্রিতি সীমােদ্ধ কবরবছ "(একটি এনএনজজও-র নারী প্রিান, তেিিা
কমশালা)।
য
তদ্বিীেি, একটি িারণা রবেবছ নর্ শহুবর অঞ্চবল নারীবদর মবিয " প্রােই
এনজজওর ননিৃবত্বর অেস্থাবন - এোং গ্রামাঞ্চবলর নারীর একটি সুস্পষ্ট নর্ািাবর্াবির
প্রোবহর অভাে রবেবছ" - (একটি এনএনজজও-র নারী প্রিান, তেিিা কমশালা)।
য
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িৃিীেি, ননিওোকয ো সদসয সাংিঠনগুবলার েদিয সাংদর্াগ স্থাপন করা কটঠন। একটি
তেিিা েে োলায়
ি
অাংশগ্রহণকারী উবেে কবরবছন, "নারীবদর ননিওোকয এোং
নকাোতলশবন নর্ািদান করা একটি েড় চযাবলঞ্জ; িাবদর সুতনতদয ষ্ট অতফস ো টঠকানা
ননই নর্োবন আপতন নসগুবলা নপবি পাবরন ”((এনএনজজওর মতহলা প্রিান, তেিিা
কমশালা))
য
চিু েি,
য
র্তদও এই সমিে েযেস্থাগুবলা নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক িাবদর
তেিিা োড়াবি এোং নারী এোং নারী সাংিঠনবক সাংিটঠি ও সাংঘেদ্ধকরবণ কার্কর
য
ভূ তমকা পালন করবি সহােিা কবর। িবে িারা এ পদ্ধতির একটি তনতদয ষ্ট সািারণিাও
প্রিযাশা কবর র্া প্রবোজনীেভাবে সমস্ত নারী সাংস্থার পি নেবক সম্ভে নে এোং নর্টি
অনযানয মানতেক কমীবদর জনয প্রবর্াজয নে।
উপসংহার: এিএইচএি ক্ষক দবের্ সুদাক্ষন নারী কনতৃ েক্ষে উন্নবতক্ষত সহায়ে?
সাম্প্রতিক েছরগুবলাবি, স্থানীে কমীবদর এলএইচএল শীবষ য োকার প্রবোজনীেিা
তনবে আবলাচনা তেেেযাপী নেবড়বছ। এলএইচএল দতিণ সুদাবনর তদবক েু াঁ কবছ, এোং
অবনক আইএনজজও িমেিমান
য
মানতেক কার্িবম
য
এনএনজজওর সবে কাজ করার
িারণাটি গ্রহণ করবছ। এই পতরেিযনটি দতিণ সুদাবনর নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয
একটি সুবর্াি উপস্থাপন কবর র্ারা মানতেক তেষেেস্তুবি কাজ কবর র্া
কতমউতনটিগুবলাবি সরাসতর প্রভাতেি কবর। এলএইচএল-এর তেষেটি দতিণ সুদাবন
এেবনা েড় হবচ্ছ এোং তেবেচনা কবর এলএইচএল নসক্টবর উন্নি নারীবদর ননিৃত্ব আবছ
তক না িা েলা েুে মুশতকল। িেুও দতিণ সুদাবনর নেশ কবেকটি কারণ নারীবদর
ননিৃত্ববক উি্সাতহি করবছ।
উদাহরণস্বরূপ, দতিণ সুদাবনর প্রজািবন্ত্রর প্রোিি সাংতেিান (২০১১) দতিণ সুদাবনর
ইতিহাস, রীতিনীতি এোং প্রোর দ্বারা সৃষ্ট ভারসামযহীনিা তনরসবনর স্বীকৃতিমূলক
পদবিপ তহসাবে নারীবদর সরকাবরর আইনসভা ও তনোহী
য
সাংস্থাগুবলাবি ২৫ শিাাংশ
পদ পূরবণর তেিান তদবেবছ। শাতির জনয দতিণ সুদান নারী নজাবির িাতিবদ, ২০১৮
এর আর-আরতসএসএস এই অাংশটি ৩৫ শিাাংবশ োতড়বেবছ (নলাতপতিো ২০১৯,
৬৪)। এই নকািাটি নারীবদর জনয ননিৃবত্বর ভূ তমকা দেল করার একটি সুবর্াি
উপস্থাপন কবর, এমনতক এই নকািা দিিার সবে প্রবোি করা হেতন। ২০১৬ সাবলর
দতিণ সুদান এনজজও আইন আইএনজজওর নচবে কম প্রবোজনীেিার দাতে কবর
এনএনজজও তনেন্ধবনর জনয অনুকূল পতরবেশ তিতর কবর। ২০১৭ সাবলর শ্রম আইবনর
মািযবম সরকার আইএনজজওগুবলাবি তনর্ুক্ত কমপবি ৫ শিাাংশ কমী দতিণ সুদাবনর
নািতরক হওোর প্রবোজবন এলএইচএল এ নারীবদর অাংশগ্রহবণর সুবর্াি প্রদান করবি
পাবর।
আিজযাতিক কমীবদরও ভূ তমকা রােবি হবে। ২০১৩ সাল নেবক র্ুক্তরাজয িালসয
এিুবকশন দতিণ সুদান (জজএসইতস) নাবম একটি কমসূয তচর মািযবম দতিণ সুদাবনর
এক প্রজবন্মর নমবেবদর তশিার মািযবম পতরেিযবনর জনয ৬০ তমতলেন িলার
প্রদাবনর প্রতিশ্রুতিেদ্ধ। এই কমসূয তচর মািযবম পতরোরগুবলাবি তশিার পতরবেশ উন্নি
করবি নমবেবদর েুবল রাোর েযে এোং েুলগুবলাবি নিদ অনুদাবনর জনয িতিপূরণ
নদওো হে, র্ার ফবল নমবেবদর তশিার পতরবেশ ভাবলা হে। এই কমসূয তচর লিয
দতিণ সুদাবনর ভতেষযি নারী ননিাবদর রূপদান করা। নকোবরর একটি প্রকল্প নারী-
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ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলাবক সাহার্য কবর, নর্মন নহাপ তরবস্টাবরশন দতিণ সুদান
ইউএনএইচতসআর এর পরামশ য সভাে অাংশ ননে তলে-তভতিক সতহাংসিা সম্পতকযি
ইন্টারবভন্সন নক স্থানীেকরণ এর জনয (তলেতল-নজানস ২০১৮, ৫৪)।
নারীবদর জনয সিমিা েৃজদ্ধরও সুবর্াি রবেবছ। উদাহরণস্বরূপ, একটি আইএনজজওর
প্রবজক্ট মযাবনজাবরর সবে একটি সািাি্কাবর তিতন েবলতছবলন, "িি এক েছবর
আতম এনএনজজও-র দুজন নারী ননিাবক প্রতশিবণর জনয নপ্ররণ কবরতছ" (নারী,
নকানও আইএনজজর সদসয)। তেতভন্ন ক্লাস্টার এোং সাে-ক্লাস্টার ি্রুপ পাশাপাতশ
প্রতশিণ প্রদান কবর। দতিণ সুদান এনজজও নফারাম তনেতমিভাবে এনএনজজওবদর
প্রতশিণ নদে এোং নপশাদার প্রতশিকবদর তলঙ্ক সরেরাহ কবর। নারী ননিারা র্াবি
এই জািীে সুবর্াবির সবে সাংর্ুক্ত োবক িা তনজিি করার জনয আরও প্রবচষ্টা
প্রবোজন।
নারী ননিারা শাতি প্রজিোবি নর্ ভূ তমকা তনবেবছ নসগুবলাও আরও ভাবলাভাবে স্বীকৃি
হওো এোং দািাবদর নজবর আনবি হবে। ২০১৫ নেবক ২০১৮ শাতি আবলাচনাে,
দতিণ সুদাবনর নারী ননিারা নারীবদর প্রতিতনতিত্ব েৃজদ্ধ এোং শাতি চুজক্ত স্বািবরর
পবি নজার তদবেবছন। তরসরস োই দয কাউজন্সল অন ফবরইন তরবলশনস (২০১৮)এর
িবেশনাে প্রমাতণি হবেবছ নর্ ২০১৮ সাবলর শাতি প্রজিোবি, "একজন নারী মিযস্থিা
তহবসবে কাজ কবরতছবলন, প্রতিতনতিবদর মবিয ২৫ শিাাংশ নারী তছবলন এোং নারী
সুশীল সমাবজর ননিারা সরকাতর পর্বেিক
য
তহবসবে কাজ কবরতছবলন।" শাতি
প্রজিোবি িাবদর ভূ তমকা প্রচার করা নারীবদর পবি প্রভাতেি হওোর তেষেগুবলাবি
এবাং িাবদর অাংশগ্রহবণর পবি ও িাবদর কাজটি প্রদশনয করার জনয িদতের করার
একটি সুবর্াি উপস্থাপন হে।
সুিরাাং দতিণ সুদাবনর এলএইচএল এর স্থানগুবলাবি নারীবদর ননিৃবত্বর আরও ভাবলা
স্বীকৃতি পাওোর সম্ভােনা রবেবছ। এর অাংশ তহবসবে অিভুক্ত
য
রবেবছ এমন েযেস্থাগুবলা
র্া প্রবোি রবেবছ িবে প্রবোি করা হবচ্ছ না — নর্মন নকািার প্রবোজনীেিা। তসদ্ধাি
গ্রহবণর জােিাগুবলাবি নারীবদর অাংশগ্রহণবক উি্সাহ নদওো, সিমিা েৃজদ্ধ ো
সিমিা নজারদারকরণ কার্িম
য
সরেরাহ করা এোং নারীবদর িহতেলবক উি্সাতহি
করা সাংিঠনগুবলা দািাবদর জনয মানতেক পদবিবপ নারী ননিৃবত্বর উদাহরণ িু বল
িবর। ইতিমবিয উতেতেি তহবসবে, নারীবদর সাংিঠনগুবলাও দতিণ সুদান এনজজও
নফারাবমর মবিা সিা নেবক নারীবদর সাংিঠবনর জনয তনতদয ষ্ট সহােিার
প্রবোজনীেিাবক প্রকাশ কবরবছ। িবে, এলএইচএলবি নারীবদর ননিৃত্ব োড়াবনার
প্রবচষ্টার নিবে আেসাাংে
য
ৃ তিক নপ্রিাপিও স্বীকৃি হওো দরকার। নর্মন তশিার নিবে
নারীবদর দুেলয প্রবেশাতিকার এোং িাবদর নর্ৌন হেরাতনর অতভজ্ঞিা হওোর েু াঁ তক।
পতরসাংেযান তহবসবে, ভেু র রাজতনতিক পতরতস্থতির মুবোমুতে হবে একটি জটিল
মানতেক েযেস্থা, এোং দতিণ সুদাবনর তলে-পিপাতিত্বমূলক কাঠাবমা থাো সদেও
নারীবদর ননিৃত্ববক স্বীকৃতি নদওো এোং িাবদর দিভাবে িবড় নিালার তেষেটি তনজিি
কবর নর্ এই মানেিাোদী েযেস্থাে নারীবক নকেল তেপর্বের
য
তশকার তহবসবেই নদোবনা
হেনা। এই িবেষণার অনুসন্ধানগুবলা প্রমাণ কবর নর্ দতিণ সুদাবনর মানতেক
পদবিবপ নারী ননিারা এোং সাংিঠবনর ভূ তমকা তেিি েছরগুবলাবি তেকতশি হবেবছ।
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নারীবদর ননিওোকয এোং িােবফাসগুবলা
য
রাজতনতিক স্থানগুবলাবি নারীবদর প্রতিতনতিত্ব
এোং িণিাতন্ত্রক তেকাবশর প্রজিোবি নারীবদরবক সমান অাংশীদার তহবসবে স্বীকৃতি
নদওোর আহ্বান জাতনবেবছ। নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা শাতি আবলাচনার প্রজিোে
অাংশ তনবেবছ এোং #মামারাসাতকি এর মবিা প্রচাবরর মািযবম দতিণ সুদাবনর নারীবদর
অতিকাবরর পবি প্রচার চালাবচ্ছ। মানতেক পদবিবপ এোং এলএইচএল-এ নারীবদর
জতড়ি হওোর জনয িাই স্বীকৃতি এোং সমেনয করা দরকার।
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৫। বিক্ষেষর্
োাংলাবদশ এোং দতিণ সুদাবনর সাতহিয পর্াবলাচনা
য
এোং নকস স্টাতিগুবলা মানতেক
কার্কলাবপর
য
স্থানীে এোং জািীে নারী এোং নারীবদর সাংিঠবনর জতড়ি োকার তেশদ তচে
তদবেবছ। এই তেভাবি প্রতিটি অিযাবের মূল অনুসন্ধাবনর তেশদ পর্াবলাচনা
য
এোং কীভাবে িারা
মূল িবেষণামূলক প্রশ্নগুবলাবক সবম্বািন কবর িা উপস্থাপন করা হবেবছ: (১) মানতেক নিে
এোং মানতেক সহােিাে নারী ননিৃবত্বর প্রভাে (২) নারী সাংস্থাগুবলার সম্পৃক্তিা (৩) মানতেক
পদবিবপ নারী ও নারী সাংস্থাগুবলার ননিৃবত্বর প্রতিেন্ধকিা এোং চযাবলঞ্জ এোং (4) নারীবদর
ননিৃবত্বর ওপর এলএইচএল-এর প্রভাে । এই চারটি প্রশ্ন নযার্যিা প্রমাণ কবর নর্ নারী এোং
নারীবদর সাংিঠনগুবলা িাবদর কতমউতনটির মানতেক জরুতর পতরতস্থতিবি প্রতিজিো জানাবি
জতড়ি তছল। িবে প্রােশ িাবদর অেদানগুবলাবক স্বীকার করা হে না। মানতেক পদবিবপ নারীর
অেদানগুবলাবক সািারবণর দ্বারা অস্বীকৃতি করািা তলে সমিা প্রতিবরাবির একটি লিণ েবল
িবর ননওো র্াে।
নারীক্ষদর কনতৃ ক্ষের প্রভাি
িবেষণটিবি নারীবদর ননিৃবত্বর প্রভাে এোং মানতেক োবি নারীবদর সাংিঠনগুবলা কীভাবে
জতড়ি রবেবছ িা নোোর জনয তিনটি প্রিান িারণা তচতিি করা হবেবছ। প্রেমি, সাতহিয
পর্াবলাচনাটি
য
তচতিি কবর নর্ তেতেক পতরবপ্রতিবি নারী ও নারীবদর সাংিঠবনর ননিারা নারীর
তলে-তভতিক প্রবোজনীেিা এোং কতমউতনটি তেবশষি নারীবদর িভীর সাংবর্াবির েৃহির
সবচিনিার মািযবম আরও কার্কর
য মানতেক নপ্রাগ্রাতমাংবের তদবক পতরচাতলি করবি পাবর।
তদ্বিীেি, নারীবদর ননিৃত্ব এমন একটি তলে-রূপািরকারী নলন্স প্রেিযন করবি পাবর র্া অসম
তলে তনেমগুবলা নভবে তদবি, আিেঃসাংবর্ািমূলক হবি পাবর এোং নারীর সাংস্থাগুবলার ভূ তমকার
উপর র্োর্েভাবে দৃটষ্ট তনেদ্ধ কবর। সেবশবষ, নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলার ননিৃত্ব মানতেকউন্নেন-শাতির নজাবির প্রতি মবনাতনবেশ করার প্রেণিা নদোে, নর্বহিু নারীবদর ননিৃত্ব
দীঘবমোদী
য
সামতগ্রক দৃটষ্টভতে প্রচার কবর র্া মানতেক নসো সরেরাবহর োইবর চবল র্াে।
আরও ো ের
ণ
মানবিে পদক্ষেপ
এই নকস স্টাতিজ নেশ কবেকটি উদাহরণ নদে নর্োবন নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলার ননিৃত্ব
নারীবদর তলে-তভতিক প্রবোজবন সাড়া নদে, এোং মানতেক পদবিবপ আরও কার্কর
য ভুতমকা
রাবে। োাংলাবদবশর কক্সোজাবর নরাতহো নারী কলযাণ সতমতি িাহযস্থয সতহাংসিার তেষবে পরামশ য
নদে। োাংলাবদশ জািীে নারী আইনজীেী সতমতি নরাতহো সম্প্রদাবের নর্ৌন হেরাতনর উপর
গুরুত্ব তদবে আইতন সহােিা নদে। ওয়াে -ছাড়াও দতিণ সুদাবন তদোর ফর তরহযাতেতলটিশন
অযাে নিবভলপবমন্ট অযাবসাতসবেশন োস্তুচুযি েযজক্তবদর সাং্্ বি তলে-তভতিক সতহাংসিার
তেষবে নজার নদে। এছাড়াও আইতিতপ এর সাবে স্িুোিয উইবমন দতিণ সুদাবনর তিন প্রাক্তন
রাবজযর (ইস্টারন ইকুবেিতরো, নসন্ট্রাল ইকুবেিতরো, এোং ওোর্াপ)
য সবে নর্ৌনিা ও তলেতভতিক সতহাংসিা সমািাবনর প্রতি গুরুত্ব নদে।
জরুরী অেস্থার পতরবপ্রতিবি নারীবদর সাংিঠনগুবলাও নারীবদর জীেনিারবণর প্রবোজবনর জনয
প্রবচষ্টা চাতলবেবছ। োাংলাবদবশ নারীর িমিােবনর তেষে তনবে কাজ করা একটি নারী ননিৃত্বািীন
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সাংস্থা হবলা জাবিা নারী উন্নেন সাংস্থা। এটি শরণােীবদর আে-সামাজজক
য
প্রবোজবনর
িকুবমতন্টাংবের পাশাপাতশ নরাতহো নারীবদর জনয প্রাপ্তেেে তশিার েযেস্থা কবর । দতিণ
সুদাবন, ইতভই অরিাতনবজশন ফর উইবমন নিভলপবমন্ট পতলতস অযািবভাবকতস এোং জীতেকা
তনোবহর
য
সহােিার মািযবম নারীবদর আে-সামাজজক
য
িমিােনবক প্রচার কবর।
তলে-তভতিক সতহাংসিার পতরবষো এোং জীতেকার সহােিার েযেস্থা তেবশষি গুরুত্বপূণ কারণ
য
তকছু নিবে এই পতরবষোগুবলাবক মানতেক অগ্রাতিকার তহসাবে তেবেচনা করা হে না।
উদাহরণস্বরূপ, োাংলাবদশ সরকার তলে-তভতিক সতহাংসিা নপ্রাগ্রাতমাং ো জীতেকা তনোহবক
য
জীেন
রিাকারী কমকাণ্ড
য
তহবসবে তেবেচনা কবর না এোং এই জািীে প্রবচষ্টাবক নিমন িহতেল নদে না
(তভিাি-ওোলশ ২০১৮, ১৬)। এই জািীে নপ্রাগ্রাতমাংবের অভাে তেবশষি িারাই অনুভে কবর
র্াবদর তলে-তভতিক সতহাংসিার অতভজ্ঞিা রবেবছ এোং র্াবদর অেতনতিক
য
িমিােন দুেলয
(র্তদও এটি নজবন রাো গুরুত্বপূণ নর্
য নারী পুরুষ সোই তনতেবশবষ
য
সাংঘাবির পতরতস্থতিবি
সতহাংসিার স্বীকার হে) (ইউএন ওতসএএচএ ২০১৯)। দুবর্াবির
য
পবর ো শরণােী তশতেবর নারীবদর
জীতেকার সুবর্াবির জনয োড়তি সহােিার প্রবোজনও োকবি পাবর। প্রবোজবন সাড়া তদবি
সিম এমন নারী সাংস্থাগুবলা একটি অিযি প্রবোজনীে শূনযস্থান পূরণ করবছ র্া সরাসতর
মতহলাবদর প্রবোজনগুবলাবক গুরুত্ব নদে।
জরুরী অেস্থাে নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলার কতমউতনটিগুবলাবি প্রবেশাতিকার োড়াবি
পাবর। মজার তেষে হল, দতিণ সুদাবনর িবেষণাে প্রকাতশি হবেবছ নর্ নারীরা কতমউতনটির মবিয
আরও তনতেবে
য চলাচল করবি সিম হে । কারণ িাবদর তেবরািী োতহনীর সদসয তহসাবে নদো হে
না। পুরুষবদর িু লনাে িারা "কম হুমতক" েবল তেবেতচি হে। এর অে এই
য
নে নর্ িারা তনবজরাই
ুহমতকর মুবোমুতে নে। স্থানীে মানতেক নারী কমীরা অসাংেযোর নর্ৌন সতহাংসিা ও হেরাতনসহ
নানান হুমতকর সম্মুেীন হবে োবকন । োাংলাবদবশ এক িবেষণাে উবেে করা হবেবছ নর্
নারীবদর এোং নারীবদর সাংস্থাগুবলা পুরুষবদর নচবে পতরোবরর অভযিবর নারীবদর মবিয আরও
ভাবলা প্রবেশাতিকার নপবেবছ এোং জরুতর প্রতিজিোর জনয প্রবোজনীে িেয অজযন করবি
পাবর। নারীবদর সাংিঠনগুবলা নকেল নারীবদর প্রবেশাতিকারবকই সহজলভয কবরতন, পাশাপাতশ
নারীোন্ধে জােিাগুবলা তিতর কবরবছ র্া িাবদর মানতসক ও সামাজজক সমেনয এোং স্বাস্থয িেয
নপবি সহােিা কবর।
ক্ষলঙ্গ ক্ষনক্ষবদশদষ
য
মানক্ষবক পেদিপ
নারী ও নারীর সাংিঠনগুতলবক সমেনয করা নারীবদর অতিকার-তভতিক এোং নারীোদী
পদ্ধতিগুবলাবক আরও সামবন তনবে আসবি পাবর। িাছাড়া এই সমেনয তলে-রূপািরকারী
আরও নেতশ মানতেক কার্িবমর
য
তদবক পতরচাতলি করবি পাবর এোং সামতগ্রক প্রোিি
নপ্রাগ্রাতমাংবের তেবরাতিিা তহসাবে আরও পতরবষো তদবি পাবর। নজোর-ট্রান্সফতমটিভ
য
অযাকশন
তেবশষি নীতি পতরেিযবনর মািযবম পুরুষিন্ত্র, অসম তলে শজক্তর িতি পতরেিযন করবি চাে
নারীবদর সাংিঠনগুবলার ননিৃবত্বর মািযবম। োাংলাবদবশ উদাহরণস্বরূপ, োাংলাবদশ জািীে
মতহলা আইনজীেী সতমতি কক্সোজাবর তমোনমাবরর নািতরকবদর নজার কবর োস্তুচুযি করার
জনয আইতন সহােিা পতরবষো সরেরাহ কবর এোং জািীেভাবে নর্ৌন হেরাতনর তনবদয তশকা
গ্রহবণর পবি ওকালতি কবর। দতিণ সুদাবন, টিটি ফাউবেশন আইতিতপগুবলাবক োদয েতহভূ ি
য
পণয সরেরাহ কবর এোং অনযানয তেষেগুবলার মবিয প্রাতিক নারীবদর জনয তশিা প্রদাবনর
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পবিও সমেনয কবর। িবেষণার এই উদাহরণগুবলা এই প্রসবে নারীবদর োস্তে অতভজ্ঞিা তনবে
আবস নর্মন োস্তুচুযি হওো, নর্ৌন হেরাতন এোং োাংলাবদবশ আইতন সম্পবদর অভাে নেবক
দতিণ সুদাবনর নমৌতলক িৃহস্থাতলর আইবিম এোং তশিািি সুবর্াবির প্রবোজন।
মানবিে-উন্নয়ন-শাবির ক

াি

দুটি নদশীে নকস স্টাতি জুবড়, োাংলাবদশ এোং দতিণ সুদাবনর মানতেক পদবিবপ জতড়ি নেতশর
ভাি নারীর সাংিঠনগুবলা নকেল প্রোিি মানতেক কমকাবণ্ডবক
য
গুরুত্ব নদেতন। োাংলাবদবশ
উদাহরণস্বরূপ, অযাসতসবেশন অব ভবলন্টাতর একশন নস্বচ্ছাবসেী পদবিবপর জনয একটি
সাংস্থা। এর দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাস কাবজর পাশাপাতশ নর্ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয এোংনারী অতিকাবরর
পাশাপাতশ নারীবদর জনয আইরন সহােিা সহােিা মেয়। সাোলম্বী উনেন সতমতি িার অঞ্চবল
েনযার েু াঁ তকর জরুরি প্রতিজিো সরেরাহ কবর - র্া নদবশর উিরাঞ্চবল একটি সািারণ ঘিনা।
পাশাপাতশ জীতেকা তনোহ
য ও সতহাংসিা েবন্ধর জনয কমসূয তচর সহােিা ও নপ্রাগ্রাতমাং কবর োবক।
দতিণ সুদাবন, টিটি ফাউবেশন, একটি নারী-প্রতিটিি এোং একটি নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা।
নমৌতলক ননফুি আইবিবমর সরেরাবহর পাশাপাতশ সম্প্রদােতভতিক নপ্রাগ্রামগুবলা কবর র্া
তশিা, জীতেকা এোং এইচআইতভ / এইিস সম্পতকযি কার্িমগুবলাবক
য
নকন্দ্র কবর হে।
সাংেযািতরি -১২টির মবিয ৮ - এিও নেতশ প্রোিি মানতেক নসো ছাড়াও শাতি ও সাংঘাি তনরসন
কার্িম
য
সম্পতকযি িবেষণা কাবজ তচতিি দতিণ সুদানী নারী সাংিঠবনর মবিয, নদবশর শাতি
প্রতিিাে নারী ননিারা নর্ গুরুত্বপূণ ভূ
য তমকা পালন কবরবছন িার ইতেি নদে।xxii
িাধা এিং চযাক্ষিঞ্জ
দুটি নদবশর সাতহিয পর্াবলাচনা
য
এোং নকস স্টাতি তিনটি প্রিান িরবণর োিা তচতিি কবরতছল: (১)
িতিকারক তলে নীতি, (২) মানতেক েযেস্থা নেবক সাংবর্াি তেজচ্ছন্নকরণ এোং (৩) দািাবদর
অগ্রাতিকার এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলার সীতমি আতেক
য সহােিা। িবেষণাে নারীবদর
সাংিঠনগুবলার দ্বারা অতিতরক্ত োিা তচতিি করা হবেতছল নর্গুবলা এলএনএএচএস-এর দ্বারা
সম্মুে োিাগুবলার েদোই। নর্মন আিজযাতিক কমীবদর হস্তবিবপর তশকার হওো এোং
িারাোতহকভাবে সােবগ্রটিাং মবিলটিবিই আিবক োকা। এই তেভািটি তেবশষি নারী ও নারী
সাংস্থাগুবলা নর্ চযাবলঞ্জগুবলা নমাকারবলা কবরবছ িার ওপর আবলাকপাি কবর।
নর্ৌনবােী ও ক্ষলঙ্গ পিপাতেুষ্ট সামাজেক ক্ষনয়ম
আির্জনকভাবে,
য
পিপািদুষ্ট সামাজজক নীতিগুতল নর্ সোর মবিয িমিার সম্পকযবক
পতরচাতলি কবর িা নকেল েযজক্তিি নিবেই নে, জনসািারবণর নিবেও রবেবছ। এইসে
জােিাে মানতেক পদবিপ ননওো হে নর্োবন নারীরা ননিৃত্ব তদবি পাবর না এই িারণাটি জজইবে
রাো হবেবছ। দতিণ সুদাবনর নারী ননিারা প্রােই শুবন োবকন "একজন নারী হবে আতম কীভাবে
ননিৃত্ব তদবি পাতর?"। এমনতক িাবদর তনজস্ব প্রতিিাবনর েযজক্তরা িাবদর কাজকবমরয েযাপাবর এ
িরবনর িারণা নপাষণ কবরন। উভে নদবশর নারী মানেিাোদী কমীরাও িাবদর কাবজর সমে
হেরাতনর মুবোমুতে হবেবছন, িা োাংলাবদবশর িমীে কিৃপ
য বির পি নেবক নহাক ো দতিণ
সুদাবনর অোেবনর
য
তেতনমবে নর্ৌন সম্পবকযর পুরুষবদর কাছ নেবক নহাক। োাংলাবদবশ, নরাতহো
নারীবদর দলগুবলা নদবেতছল নর্ িারা নারীবদর সাংিটঠি করার নচষ্টা করার সমে অতিতরক্ত
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প্রবশ্নর মুবোমুতে হজচ্ছবলা, নর্োবন পুরুষবদর নিািীগুবলা কম ো মোদনা প্রবশ্নতর সম্মুেীন হজচ্ছল
না। সেবশবষ, উভে নদবশ, নারীবদর র্েশীল কাজগুবলা মানতেক কার্িবম
য
িাবদর ননিৃবত্বর
প্রতিেন্ধক রহদসদব তচতিি হবেতছল। নারী ননিাবদর মবি- পাতরোতরক দাতেত্বগুবলা মানতেক
কার্িবম
য
অাংশগ্রহবণর দিিাবক সীমােদ্ধ কবর। িাবদর পুরুষ সহবর্ািীবদর এই সমসযার
েুদখামুতে হন না।
মানবিে িযিস্থা কেক্ষে সংক্ষ াগ বিজিন্ন
সািারণি এখদনা একটি িারণা রবেবছ নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক সাংিঠন নে ।
িনমাদ্ধবম এোং নতেপবের অভাবে নারী সাংিঠনগুবলা এলএইচএল অেবন দৃশযমান নে ।
আরও মবন করা হে মানতেক জরুতর অেস্থার সমে নারীবদর সাংিঠবনর সদে সম্পকয তেকাবশ
েুে নেতশ সমে লাবি। নর্বহিু সাংিঠনগুবলা স্থানীে মবন করা হে িারা মানতেক কার্িম
য
কবর
না । প্রমাণ র্াই নহাক, নদোে নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলা দুবর্াি
য েু াঁ তক হ্রাবস তনর্ুক্ত রবেবছ; শাতি
ও তেবরাি তনষ্পতিবি অেদান রােবছ; পাতন, সযাতনবিশন এোং স্বাস্থযতেতি; এোং োদযহীন
আইবিমগুবলার সরেরাহ করবছ। িবেষণাে তচতিি নেশ কবেকটি নারীসাংিঠন হবলা ক্লাস্টার
তসবস্টবমর সদসয, নর্মন দতিণ সুদান উইবমনস এম্পাওোরবমন্ট ননিওোকয। এটি তলে-তভতিক
সতহাংসিা ও তশশু সুরিা উপ-ক্লাস্টারগুবলাবি রবেবছ । োাংলাবদবশর অগ্রর্াো সাংিঠন, একটি
নারী ননিৃত্বািীন সাংস্থা। এটি তশশু সুরিা সাে-ক্লাস্টার এোং োদয সুরিা এোং আশ্রেবকবন্দ্রর
একটি সদসয।
নকস স্টাতিজটি জাতিসাংবঘর সাংস্থা এোং আইএনজজও-র মবিা আিজযাতিক কমীবদর ভূ তমকাও
িু বল িবরবছ। র্ারা আিজযাতিক মানতেক েযেস্থাবি সুতেিাোদী ো ননতিোচকভাবে দ্বাররিী
তহমসদব কাজ কবর, নর্োবন নারীবদর সাংিঠনগুবলা আিজযাতিক কমীবদর মািযবম নর্বি হবে।
উদাহরণস্বরূপ, তেিাে্লুএইচতপ তিতরর জনয আইএনজজও সমেনয কবরতছল, র্া মানতেক েযেস্থাে
নারীর সাংস্থাগুবলার অাংশগ্রহণবক সহজির করার জনয নদো নর্বি পাবর। দতিণ সুদান নািী
ননিারা আইএনজজও নেবক সিমিা েৃজদ্ধর প্রতশিণ তনবেবছন। নিিতকতপাংবের উদাহরণগুদলাি
নিবে, উভে নদবশর ক্লাস্টার তসবস্টবমর সদে জতড়ি নেতশর ভাি সাংস্থাগুবলা এখদনা
আিজযাতিক কমী, তেবশষি তলে-তভতিক সতহাংসিার মবিা তলে-সম্পতকযি ইসুযগুতলবি েবল
তদবচ্ছ। একটি সম্ভােয সমািান হবলা নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা স্থানীেভাবে এোং জািীে
মানতেক জােিাগুবলাবি নর্মন োাংলাবদবশর নাহাোদ এোং তনরপাদ ননিওোকযগুদলাদে ো
দতিণ সুদান এনজজও নফারাবমর সদে আরও োদলাভাবে সাংহি হে।
দাতা সংস্থাগুক্ষিার অগ্রাবধোর এিং নারী সংগঠক্ষনর সীবমত আবেে
ণ সমেনণ
পূেেিী
য
তেভাবি উবেে করা হবেতছল নর্ নারীবদর সাংিঠনগুবলা প্রােই মানতেক েযেস্থা নেবক
সাংবর্াি তেজচ্ছন্ন হে োবক কারণ িাবদর মানতেক কমী রহদসদব নদো র্াে না। তকছু নিবে, র্তদও,
নারীবদর সাংিঠনগুবলা মানতেক কমী রহদসব নদো ো তসবস্টবমর অাংশ হবি চাে না; িারা তসদ্ধাি
তনবি পাবর নর্ িহতেবলর তেতনমবে িাবদর দীঘবমোদী
য
নকৌশলিি তলে নপ্রাগ্রাতমাং করা টঠক নে।
স্বল্পবমোদী প্রকল্প সহােিা - তেবশষি প্রসবে নর্োবন সমস্ত মানতেক জরুরি পতরতস্থতিবি িহতেল
সীমােদ্ধ রবেবছ এমন নপ্রিাপবি িহতেবলর সুবর্ািগুবলা অনুসরণ করার জনয এটি নলাভনীে —
দািাবদর অেশযই নারীবদর সাংস্থাগুবলা নর্ অে েযে
য
কবর নসই সুবর্াি েযবের তেষবে সবচিন হবি
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হবে িাবদর লিয এোং নকৌশলিি তলে নযােতেচার কাবজর সদে সামঞ্জসয নরবে। িহতেল
সাংিাি অনয চযাবলঞ্জটি হবলা নারীর সাংস্থাগুবলাবি আসবল কি িহতেল চবলবছ নস সম্পবকয
িবেযর অভাে। দািাবদর পবি নারী ননিারা এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা নর্ মানতেক কাজ
করবছ িা স্বীকৃতি নদওোও গুরুত্বপূণ।য দতিণ সুদাবনর িবেষণাে নদো নিবছ নর্ নারী ননিারা
শাতি চুজক্ত প্রজিোে সজিেভাবে জতড়ি তছবলন িবে দািাবদর দ্বারা এ জািীে কাজ স্বীকৃতি
নদওো হবচ্ছ না।

উপসংহার: এিএইচএি বে নারী কনতৃ ক্ষের উন্নবতক্ষত সহায়ে?
সাতহিয পর্াবলাচনা
য
এোং নদশ তভতিক নকস স্টাতিবি নদো নিবছ নর্ এলএইচএল তনতদয ষ্ট শবিয
নািীদের ননিৃত্ববক উি্সাতহি করার সম্ভােনা রবেবছ (নিতেল ৩ নদেুন)। এলএইচএবলর এমন
উপাদান রবেবছ র্া নারী ও নারীমের সাংিঠবনর ননিৃত্ব প্রচার করবি পাবর: িৃণমূবল কাজ কবর
এমন স্থানীে নারী সাংস্থাগুবলা স্থানীে কমীর আদশ উদাহরণ
য
রহদসদব কাজ কবর এোং সাংকবি
িারা কতমউতনটির তেষবে প্রাসতেক জ্ঞান রাবে। নারী ননিাবদর তেতেক মানতেক স্থানগুবলাবি
প্রবেশ করবি োিা নদে এমন চযাবলঞ্জগুবলা (নর্মন িেয এোং ভাষার প্রতিেন্ধকিাগুবলাবি দুেলয
প্রবেশাতিকার) স্থানীে এোং জািীে কমীবদর ননিৃত্ব নদওোর মািযবম এিাবক হ্রাস করা উতচি।
োস্তবে, িবে, এলএইচএল োস্তোেন র্া নারীবদর ননিৃত্ববক স্বীকৃতি নদে এোং উি্সাতহি কবর িা
চূ ড়াি।
সারর্ী ৩: এিএইচএি বে নারীদের কনতৃ েক্ষে উত্সাবহত েক্ষর?
নকস স্টাতি নেবক স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন
িাংিাক্ষদশ: োাংলাবদশ উইবমন
মানতেক পদবিবপ নারীর ননিৃবত্বর
হুবমতনিাতরোন
অগ্রিতির সুবর্াি রবেবছ?
প্লযািফম (তেিাে্
য
লুএইচতপ) এর প্রতিিা
এলএইচএল অোেবনর
য
একটি উদাহরণ
র্া স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপ
নারীবদর ননিৃত্ববক েৃজদ্ধ করার নচষ্টা কবর।

নকান পতরতস্থতিবি এই সুবর্ািগুতল উজত্থি
হে?

দবের্ সুদান: নারী ননিারা তেোস
কবরতছবলন নর্ িাবদর তলে-তভতিক
সতহাংসিার মবিা নারীবদর অগ্রাতিকাবরর প্রতি
সাড়া নদওোর জনয িারা আরও োদলা
অেস্থাবন রবেবছন এোং িাই সাংঘাবির কারবণ
োস্তুচুযি নারীবদর নপ্রাগ্রাতমাং এোং পতরবষো
সরেরাবহ েৃহির ননিৃবত্বর ভূ তমকা িারা
রােবি পাবর।
• খন নারীক্ষদর সংগঠনগুক্ষিাক্ষে
মূিযিান অংশীদার ক্ষেদসদব কদখা
হয়।
মানেিাোদী কমীবদর নারীবদর
সাংিঠনগুবলাবক অাংশীদার রহদসদব নদেবি
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হবে র্া অিযি প্রবোজনীে দিিা তনবে
আবস। িাছাড়া িারা ননিা রহদসদব মানতেক
ফলাফলবক উন্নি করবি পাবর। এর সদে
জতড়ি:
• নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক জানার
জনয সমে নদওো।
• তেবশষি র্তদ সম্ভে হে একটি
সাংেদটর আবি নারীবদর
সাংস্থাগুবলার দিিার ওপর তেোস
রাো। এমনতক িা র্তদ মানতেক
েযেস্থার প্রোিি পদ্ধতির মািযবম
তেচার করা না নিবলও।
• মানতেক তসদ্ধাি গ্রহবণর
জােিাগুবলাবি িাবদর অতভজ্ঞিাবক
গুরুত্ব নদওো
• নারীবদর সাংিঠনগুবলাবি অোেন
য
করা।

খন বিঙ্গ বিষময এেটি শজিশািী
শজি বহসাক্ষি স্বীেৃত হয়।

নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা কীভাবে
সফলভাবে মানতেক নসক্টবর এোং
স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেকপদবিবপ
কাজ করবি সিম হে?

তলে তেষময তেস্তর। নারী ও নারীবদর
সাংিঠবনর প্রবোজনীেিার ওপর গুরুত্বাবরাপ
কবর মানতেক প্রতিজিোর গুণমান হে এই
তেষমযবক োড়াবি পাবর নেবিা কার্িবমর
য
মািযবম এই তেষমযবক নমাকাতেলা করবি
পাবর।
মানবিে িযিস্থার সদঙ্গ খাপখাওয়াক্ষনা
মানতেক োবি জতড়ি োকাে সিম হবেবছ
এমন নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা প্রােই
অল্প সমবের মবিয নসো নদওোবক গুরুত্ব
তদবে োবক (নর্মন ননফুি আইবিম)। দীঘ য
সমবের পতরবষোতদ নপ্রাগ্রামগুবলা নর্গুবলা
নকৌশলিি তলে নযােতেচাবরর স্বাবেরয সদে
কো েবল এমন নপ্রাগ্রামবক কম গুরুত্ব
মেওো হে। এটি সফলিার উদাহরণ তকনা িা
অস্পষ্ট নর্বহিু নারীবদর সাংিঠনগুবলা এই
নসক্টবর জতড়ি।
অেো হবি পাবর এটি নারীবদর
সাংিঠনগুবলার িহতেবলর জনয আত্মিযাবির
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একটি উদাহরণ । উবেে করা হবেবছ নর্, তকছু
নািীদের সাংিঠন মানতেক েযেস্থার অাংশ
তহসাবে োকবি চাে না।
কারণ িারা
মবন েদি নর্ এই বযেস্থাটি এেন পর্াপ্তভাবে
য
নািীদের প্রবোজবন এোং অগ্রাতিকাবর সাড়া
তদবি পারবছ না। িেুও, আরও
শজক্ত এোং সাংস্থান নর্মন িহতেল নািীদেি
সাংিঠবন স্থানািতরি হবেবছ তকনা িা নদোর
জনয আরও প্রবোজনীে িেয প্রবোজন।
মানবিে িযিস্থাক্ষে প্রভাবিত েরার শজি
এিং েক্ষঠার অিস্থান
নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলা েীভাবে
এক সদে মানতেক পদবিবপর জােিাগুলবি
নকৌশল অজযন করবি পাবর এোং কবঠার
অেস্থান তনবি পারবে ননিওোকযগুবলা নসই
সহােিা নদে।
নারী এবাং নারীদের নয সেমতা
ক ারদার েরার সংগঠন
নারী এোং নারীবদর সাংিঠবনর সিমিা
নজারদাবরর জনয আরও সুবর্াি করা জরুতর
নর্ন িারা মানেিাোদী ননিৃত্ব এোং
পতরচালনাে আরও িমিাোন হে।
সহায়ে আি াণ বতে সংস্থা
নারী এোং নারীবদর সাংিঠবনর এলএইচএল
এর সবে জতড়ি োকার জনয আিজযাতিক
সাংস্থা নেবক সমেনয পাওো প্রবোজন। নর্মন
োাংলাবদবশর তেিাে্লুএইচতপ ।
োাংলাবদবশ, নারীবদর সাংিঠনগুবলা এলএইচএল এোং স্থানীেকরবণ সজিেভাবে জতড়ি তছল না,
র্তদও তেিাে্লএ
ু ইচতপ ভতেষযবি এর পতরেিযন করবি পাবর। দতিণ সুদাবন এমন নেশ কবেকটি
েযেস্থা রবেবছ র্া নারীবদর ননিৃত্ববক উি্সাতহি করবি সহােিা কবর। নর্মন ৩৫ শিাাংশ নকািা
েযেস্থা দতিণ সুদান সরকাবরর কার্তনে
য াহী
য অেগুবলাবি নারীবদর প্রতিতনতিবত্বর প্রািানয নদে,
তকন্তু েিযমাবন এটি কার্কর
য করা সম্ভে হবচ্ছ না। এনজজও নফারাম, ইউএন ক্লাস্টারগুবলা এোং
মানতেক প্রতশিবণর প্রস্তাে নদওো অনযানয সাংস্থাবদর উতচি নারী ননিাবদর এোং নারীবদর
সাংিঠবনর কাবছ িাবদর প্রচার োড়াবনা।
নর্সে নারী ও নারীবদর সাংিঠনগুবলা সামাজজক ও সাাংেৃতিক প্রসবে কাজ কবর এলএইচএল
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নসসে নিবে নারীবদর ননিৃত্ববক উি্সাতহি কবর। জ্ঞান সম্পন্ন সুশীল সমাবজর ননিৃবত্ব নারীর
সাংস্থাগুবলা কীভাবে এই কাঠাবমাবি কাজ করবে এোং িহতেবলর জনয অনযানয মানতেক
সাংস্থাগুবলার সবে প্রতিবর্াতিিা করবি সিম হবে এই প্রিযাশা করািা তলে তেষবমযর একটি
লিণ। নারী ও নারীর সাংিঠবনর ননিৃত্ব এোং মানতেক পদবিবপ িাবদর প্রবোজনীেিা
শনাক্তকরবণ েযে হওোই
য
েযােযা কবর নর্ নকন মানতেক পদবিবপ এেবনা নারীর প্রবোজনবক
উবপিা করা হে এোং এিা নারীবদর আরও তেপবদর তদবক নঠবল নদে। িবর তনই নর্ নারীবদর
সাংিঠনগুবলা অোবি অাংশ তনবি পাবর এইটি ভুল এোং তলে রনরবদেদষ
ি
মানতেক নপ্রাগ্রাতমাংবক
স্থােী করবি পাবর। েরাং তেেেযাপী মানতেক পদবিবপ এলএইচএল-নক নারীবদর ননিৃত্ব ও
সাংিঠনবক উি্সাতহি করাবক গুরুত্ব নদওো প্রবোজন।
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৬। উপসংহার এিং প্রস্তািনা
এলএইচএল-এর প্রবচষ্টাে নারীর ননিৃত্ববক তেস্িৃিভাবে কো েলার স্বীকৃতি েৃজদ্ধ এোং নারী ও
নারীর সাংিঠনগুবলাবক মানতেক পদবিবপ সাংহি করার সম্ভােনা নদোে। িেুও পুরুষিাতন্ত্রক
কাঠাবমা নর্ভাবে মানতেক পদবিবপ নারীর অেদানবক অেজ্ঞা কবর ো অেমূলযােন কবর িা
হ্রাস করা সম্ভে হবচ্ছ না। এর অভযিবর, এলএইচএল ঔপতনবেশোদ এোং অনযানয অসমিাবক
উবেশয কবর দীঘস্থােী
য
অগ্রিতির জনয অেস্থান তনবচ্ছ। িা ছাড়া এলএইচএল তেপরীিমুেী
িতিশীলিার পাশাপাতশ তেতেক, জািীে এোং স্থানীে নশ্রতণতেনযাবস র্ারা তনেন্ত্রণকিযা রবেবছ
িাবদর চযাবলঞ্জ কবর। িারপবরও নদো র্াে নর্ এলএইচএল তনবজই এই পুরুষিাতন্ত্রক কাঠাবমার
মবিয তদবে কাজ করবছ এোং এর ওপর তনভযরশীল।
প্রসে, এলএইচএল এর এই পিপািদুষ্টিা এোং অসম শজক্তর অেস্থান িার তনবজরই তিতর করা।
সুিরাাং একটি নারীোদী পর্বেিণ
য
র্া নারীবদর ননিৃত্ববক আতলেন কবর প্রোিি এোং
একবচটিো শজক্তর অেস্থানবক নভবে নফলবি সহােিা করবে।
এর পাশাপাতশ, সাতহিয পর্াবলাচনা
য
এোং নকস স্টাতি নেশ কবেকটি পরামশ নদে
য
(সারণী ৪)। এই
সুপাতরশগুবলা মূলি আিজযাতিক কমীবদর দ্বারা তনবদয তশি, র্ারা এেনও আিজযাতিক মানতেক
েযেস্থাে িমিা ও সাংস্থান রাবে এোং স্থানীেভাবে ননিৃত্বািীন মানতেক পদবিবপ নারী ননিৃবত্বর
সাংহিকরবণ সুতেিাোদী ো দ্বাররিী তহবসবে কাজ করবি পাবর। এই পরামশগুবলা
য
জািীে এোং
স্থানীে কমীবদর নিবেও প্রবর্াজয হবি পাবর র্ারা নারী এোং নারীবদর সাংিঠনগুবলার জনয
মানতেক তসদ্ধাি গ্রহবণর জােিাগুবলাবি িহতেল সরেরাহ ো প্রবেশাতিকার তদবি পাবর।
পরামশগুবলা
য
তিনটি মূল তেষবে নজার নদে: (১) নারীবদর সাংিঠনগুবলাবক ভাবলাভাবে জানবি,
(২) িাবদর দিিার ওপর আস্থা রােবি এোং (৩) মানতেক তসদ্ধাি গ্রহবণর জােিাগুবলাবি িাবদর
জতড়ি োকার সুতেিাবে নচষ্টা
য
করা। নারী এোং নারী সাংস্থাগুবলাবক প্রােই নর্ আেসাংে
য
ৃ তিক
নপ্রিাপবির ওপর তনভযর কবর হেরাতনর মুবোমুতে হবি হে এোং নারী ননিারা তশিােযেস্থার
কাঠাবমািি োিা পাে এোং অনযানয তেষবমযর তশকার হে র্ার ফবল িারা কাবজ োিাপ্রাপ্ত হে।
ওপবর েতণিয পরামশগুবলা
য
এইসে োিা এোং তেষবমযর তেরুবদ্ধ সবচিনিা সৃটষ্ট েিদে পাবর।
ছক ৪: েীভাক্ষি এিএইচএি-এ নারী এিং নারীক্ষদর কনতৃ েক্ষে আরও োদলাভাক্ষি
সংহত েরা ায় কস সম্পক্ষেণ প্রস্তািনা
বিভাগ
প্রস্তািনা
অিভুজণ ি সিার নয সুপাবরশ
• সাংেদটর আবি স্থানীে নারী সাংস্থাগুবলাবি নর্ািাবর্াি করা এোং
িাবদর সদে জতড়ি নেবক তেতনবোি করার জনয সম্পকয স্থাপন করা।
• নারী ননিার সাফলযবক আরও োড়াবি এোং িার দিিাবক ভাি করার
সুবর্াি তিতর করার লবিয সাংকি হওোর আবি, সাংকবির সমে এোং
পবর নারী ননিাবদর পরামশ এোং
য
ননিওোরেিাংদয়ি সুবর্াি কবর তদবি
হবে।
• নারীবদর সাংিঠন এোং মানতেক কমীবদর সুরিা এোং অতিকার রিা
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করার জনয এোং িাবদর মানতেক সহােিা প্রবোজন এমন অঞ্চবল
সুরতিি করবি একটি অনুকূল পতরবেশ তনজিি করবি হবে ।
• মানতেক পদবিবপ এোং এলএইচএল সম্পবকয আিজযাতিক
আবলাচনাে নকেল এলএনএইচএস-ই নে, নারী ও নারীবদর সাংস্থারও
অেেহ
য অাংশগ্রহণ তনজিি করবি হবে। এই জািীে প্রতিতনতিবত্বর
অভাবে, আিজযাতিক সাংস্থাগুবলার প্রতিতনতিবদর আবলাচনাে অাংশ
তনবি অস্বীকার করা উতচি ো িাবদর স্থাবন অনয মোদনা নারী সাংিঠন ো
নারী ননিাবদর অিভুক্ত
য করবি পরামশ নদওো
য
উতচি।
• িাবদর দিিার ওপর তভতি কবর নারীবদর সাংিঠনগুবলার শজক্তর
প্রশাংসা করুন এোং এগুবলাবক মানতেক সাংস্থাে পতরণি করার নচষ্টা
করবেন না।
সংস্থাগুক্ষিার প্রক্ষয়াক্ষগর

নয পরামশ ণ

• পরামশ ো
য প্রতশিদণি মািযবম তেেেযাপী মানতেক অেবন নারী এোং
নারীবদর সাংিঠনগুতলবক ক্লাস্টার তসবস্টম, জািীে মানতেক দল, জািীে
ও আিজযাতিক কমীবদর জনয নদশতভতিক সমিে েযেস্থা, এোং
আিজযাতিক সবম্মলনগুবলার েযাপাবর সহােিা করুন।
• আে-সামাজজক
য
সাাংেৃতিক নপ্রিাপবি নর্ নকানও প্রতিেন্ধকিার
মুবোমুতে হওো নেবক উিীণ হবি
য
সহােিা করার জনয নারী ননিাবদর
সিমিা তিতরবি তেতনবোি করুন। এই িমিার মবিয প্রর্ুজক্তিি
িমিা, প্রাতিিাতনক / সাাংিঠতনক িমিা (উদােঃ, মানে সম্পদ স্থাপন,
অোেন,
য
এোং পর্বেিণ
য
ও মূলযােন তসবস্টম; িহতেল সাংগ্রবহর দিিা
তেকাশ) এোং ননিৃবত্বর িমিা অিভুক্ত
য রবেবছ।

অোয়ন
ণ

• জাতিসাংবঘর তনজিি হওো উতচি নর্ ক্লাস্টার তসবস্টমটি
এলএনএইচএবসর জনয অিভুক্ত
য রবেবছ, র্ার মবিয নারীবদর সাংিঠন
রবেবছ এোং িাবদর তসদ্ধািবক প্রভাতেি করার জনয পতরবেশ তিতর
করবি হবে। ভাষা, েযে এোং ক্লাস্টারগুবলার সাংেৃতি সহ অেেহ
য
অাংশগ্রহবণ োিাগুবলাবক নমাকাতেলা করুন।
সিার নয পরামশ ণ
• নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি নপৌৌঁছাবনার তনিাতরি
য
পতরমাবণর অবেরয সটঠক
েণ্টন করা
• নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি িহতেল োড়াবি নকািা এোং অনযানয প্রজিোর
তেকাশ করা।
• নারীবদর প্রতিিাবনর িহতেল সাংগ্রবহর িমিাবি তেতনবোি করুন।
প্রক্ষয়াগোরী সংস্থাগুক্ষিার নয পরামশ ণ
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• নারীবদর সাংিঠনগুবলা নকৌশলিি অাংশীদাতরবি অিভুক্ত
য রবেবছ
তকনা িা তনজিি করুন (অোৎ,
য অ-প্রকল্প তভতিক অাংশীদাতরত্ব র্া স্থানীে
সাংস্থাবক প্রচাবর শজক্তশালী কবর এোং অাংশীদার-ননিৃত্বািীন মানতেক
হস্তবিবপর তদবক এতিবে র্াে)।
• নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি িাবদর েৃজদ্ধ এোং নিকসইিা সমেনয করার
জনয আরও নমনীে এোং দীঘবমোদী
য
িহতেবলর পদ্ধতিবক অগ্রাতিকার
তদন।
• নািীদের সাংিঠনগুবলার ননিওোকযগুবলাবি আতেক
য ো স্বিেঃস্ফূিয
সমেনয এোং সিমিা েৃজদ্ধর সুবর্ািগুবলার জনয োবজি সরেরাহ
করুন। সমেনটি
য
নূযনিম হবলও মাবনর তদক নেবক িা উবেেবর্ািয হবি
পাবর।
দাতাক্ষদর নয বিক্ষশষ পরামশ ণ
• িহতেল প্রজিোবি অপ্রবোজনীে োিা অপসারণ (উদােঃ, নছাি
প্রস্তােগুবলার জনয অনুবরাি করা এোং নসগুবলাবক স্থানীে ভাষাে জমা
নদওোর অনুমতি নদওো)।
• জািীে এোং স্থানীে নারীবদর সাংিঠন এোং এই জািীে সাংস্থার
ননিওোকযগুবলাবক সরাসতর িহতেল তদন এোং তেতনবোবির নিবে
অগ্রাতিকার তদন র্া প্রকবল্পর সমেবনর
য
তেবরাতিিা রহদসদব নারীবদর
সাংিঠনগুবলাবক শজক্তশালী করবে।
• তলে-তভতিক সতহাংসিার তেরুবদ্ধ লড়াই করা নক নািীদেি সাংিঠবনর
দিিার নিে একটি জীেন রিাকারী কার্িম
য
তহবসবে স্বীকৃতি তদন
নর্োবন আরও নেতশ িহতেল গ্রহণ করা প্রবোজন।
• মানতেক কমসূয রচি প্রস্তােগুবলার মবিয আিজযাতিক ও জািীে
মানতেক এনজজওবদর অেতেি
য
অাংশীদার রহদসব মোদনা নারীর সাংিঠন
অিভুক্ত
য করাবক গুরুত্ব তদন।
• মানতেক োবি নারীর ননিৃত্ব োতড়বে নিালার জনয এোং নর্ প্রকল্পগুবলা
নারীর ননিৃত্ববক আরও তেস্িৃিভাবে প্রচার করার লবিয তনবেতদি
কার্িবম
য
অিভুক্ত
য রবেবছ িাবদর জনয িহতেল কমসূয তচর প্রতিশ্রুতিেদ্ধ
হন।
গক্ষিষর্া

সিার

নয পরামশ ণ
• স্থানীেভাবে পতরচাতলি মানতেক পদবিবপর উদাহরণগুবলাবি
অনুরূপ িবেষণা পতরচালনা করুন এোং এই িবেষণার আওিাভুক্ত
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েযিীি অনযানয নদশ ও অঞ্চবল নর্ প্রবচষ্টা চালাবনা হবেবছ িাবি নারী
ননিৃত্ব নর্ ভূ তমকা তনবেতছল িা পরীিা কবর নদেুন।
• নারীবদর সাংিঠবনর অাংশীদাতরবত্বর জনয নসরা অনুশীলনগুবলার ওপর
িবেষণা পতরচালনা করুন
• িাবদর অতভজ্ঞিা নেবক উত্থাপন এোং নশোর জনয মানতেক প্রসবে
নারীর ননিৃবত্বর ভূ তমকার নতেভুক্ত করুন।
• নারীবদর নর্ৌন হেরাতনর তেষেটি নর্ এলএইচএল অাংশগ্রহবণর োিা
তহবসবে এই েযাপাবর িবেষণা পতরচালনা করুন।
• মানতেক কার্িবমর
য
প্রসবে নারীবদর সাংস্থাগুবলাবি িহতেল প্রোহবক
িদি করুন।
এলএনএইচএস-এ িমিা স্থানাির করা একটি কটঠন প্রজিো তছল এোং এই তেষবে আরও
অবনক কাজ করা দরকার তছল। নারীর ননিৃত্ববক িার অবনক অেদাবনর জনয স্বীকৃতি নদওোর
এোং নারীবদর সাংিঠন এোং নারী ননিাবদর শজক্তশালীকরণবক অগ্রাতিকার নদওোর সুবর্াবির
দুোর তিতর কবর এলএইচএল। িেুও এটি সিয নর্ এলএইচএল এখদনা একটি চলমান প্রজিো
মাে। নিমতন এলএইচএল-এর প্রবচষ্টাগুবলা নকন নারীবদর ননিৃবত্বর তেষেটি তেবেচনা কবর এোং
নকন নারীবদর সাংিঠনগুবলার স্বীকৃি হওো দরকার নস সম্পবকয আরও সাংবেদনশীল হওো
প্রবোজন। নারী ননিৃেৃন্দ, নারীবদর সাংিঠন এোং এলএইচএল-এর সহবর্াতিিাে সমাজ সমিার
একটি েযেস্থার তদবক অগ্রিতি অজযন করবে।

গ্রন্থক্ষববরণী
এরসএরপএস।২০১৭। “দিারহো িাইরসস: রসচুদয়সেন অযানালাইরসস নদেদম্বি ২০১৭”
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/171122%20ACAPS%20Rohingya%20
Crisis%20Analysis.pdf
এেোনএইি.২০১৯। “৮০% অব গািদেন্ট ওয়ােিাস ইন
ি
বাাংলাদেে মহে এক্সদপরিদয়ন্সি অি
উইটদনসি মসক্সচুয়াল োদয়াদলন্স অযান্ড মহিাসদেন্ট এট ওয়ােি ” ।
https://actionaid.org/news/2019/80-garmentworkers-bangladesh-have-experienced-orwitnessed-sexual-violence-and
এেোনএইি; ইউএন উইদেন, অযান্ড উইদেন’স রিরফউজজ েরেেন ২০১৮। এম্পাওয়াি
উইদেন অযান্ড গালসি অযান্ড মজন্ডাি এজ অযা িস-োটটাং ইসুয : এনারলটটদেল মপপাি অন
িাবরলুএইচএস মসলফ-রিদপাটটি াং অন এদজন্ডা ফি রহউেযারনটট ট্রান্সফিদেেন রিরি। এদজন্ডা
ফি রহউেযারনটট।
এদজন্ডা ফি রহউেযারনটট। ২০১৬। ওয়াল্ডি রহউেযারনটারিয়ান সারেট মিেওয়ােি।
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/round_table_core_responsiblity.jpg
আহদেে, মে। ২০১৮এ।“দলাোলএইি গররুপস ওয়াণ্ট মোি অব এ মসএ ইন েয মিারহো
রিরফউজজ মিস্পন্স।“ রনউ রহউেযারনটারিয়ান, মসদেম্বি ১৮।
https://www.thenewhumanitarian.org/newsfeature/2018/09/18/local-aid-groups-wantmore-say-rohingya-refugee-response
আহদেে, মে। ২০১৮রব।“ইন বাাংলাদেে, এ মিারহো িাইে হাইলাইটস গ্ররয়াং রিরফউজজ
এরক্টরেজে।“রনউ রহউেযারনটারিয়ান, নদেম্বি ২৭।
https://www.thenewhumanitarian.org/newsfeature/2018/11/27/bangladesh-rohingya-strikehighlights-growing-refugee-activism
আইন ও সারলে মেন্দ্র (আস্ক )। ২০১৯। “োদয়াদলন্স এদগইনি উইদেন
িযাটটসটটক্স।“http://www.askbd.org/ask/category/hr-monitoring/violence-against-womenstatistics/
এন্ডািসন, মে। ২০১৭। নাউ ইজ েয টাইেঃ রিসাচি অন মজন্ডাি জাসটটস, েনরিক্ট অযান্ড
মিজাইরলটট ইন েয রেরিল ইি অযান্ড নথ আরিোঃ
ি
অক্সদফািি , ইউদে: অক্সফযাে ; লন্ডন:
ইন্টািনযােনাল এযালাটি ।
https://www.internationalalert.org/sites/default/files/Gender_JusticeConflictFragilityMENA_
XSum_EN_2017.pdf
আিটটউদনাো, এ, অযান্ড রস . াােি।২০১৩। ওয়াটারিাং েয রলেস, িারেিাং েয রুটস: েয িযাটাস
অব রফনযাজন্সাং ফি উইদেনস িাইটস অগানাইজজাং
ি
অযান্ড মজন্ডাি ইেুয়ারলটট। টিদন্টা:
অযাদসারসদয়েন ফি উইদেনস িাইটস ইন মিদেলপদেন্ট
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/WTL_Starving_Roots.pdf
আইয়ুবী, এ , এ, িযাে, এল, মেরন আি নাোরবয়া অযান্ড মে সািন ২০১৭। মগারয়াং মলাোল:
অযারচতভাং এ নমার অযাবপ্রাতপ্রবেি অযান্ড রফট ফি পািপাস রহউেযারনটারিয়ান ইদোরসদিে ইন
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েযপযারসরফে মেলদবান :ি অদিরলয়া মিিিস
https://www.redcross.org.au/getmedia/fa37f8eb-51e7-4ecd-ba2fd1587574d6d5/ARCLocalisation-report-Electronic-301017.pdf.aspx
বণীে, এ ২০১৮ '' মিনদেরনাং েেরপ্লদেন্টারি েয রহউেযারনদটরিয়ান মিসপন্স টু েয মিারহো
িাইরসস'' রহউেযারনদটরিয়ান এক্সদচে ৭৩ (অদক্টাবি)
https://odihpn.org/magazine/strengthening-complementarity-in-the-humanitarianresponseto-the-rohingya-refugee-crisis/
বািদবদলট, রে. ২০১৮. এজ মলাোল এজ পরসবল, এস ইন্টািনযােনাল এজ মনদসসারি:
আন্ডািিযাজন্ডাং েযাপারসটট অযান্ড েেরপ্লদেন্টারি রহউেযারনটারিয়ান অযােেন লন্ডন:
ওোিরসজ মিেলপদেন্ট ইনরিটটউট
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12527.pdf
বােিদল, এ, এে রহদজরলন অযান্ড এে বাঙ্কািাস ২০১৭ অন েয িন্টলাইন েযাটালাইজজাং
উইদেন্স রলিািরেপ ইন রহউেযারনটারিয়ান এেেন. লন্ডন: এেেনএইি
মবেযান রি ২০১৮ মিারহো গালসি মফয়াি মসেরসররুয়াল অযারবউজ ইন েযাম্প এনািুলু এদজজন্স
জুন 20
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/rohingya-girls-fear-sexual-abuse-incamps/1180331#
োো এন অযান্ড এ হাসান ২০১৮ জারিস এলুিস মিপ রেেটটেস ইন মসাোরলয় পুন্টলান্ড
েযাদম্পইনাস িয়টাস
ি
মফবর
ি
রুয়ারি ২০০৬
বলটন টট মজ হাড়টগ অযান্ড এে বাঙ্কািাস ২০১৭. মবয়ন্ড মেয়ারিাং: এনারিাং উইদেনস
রলিািরেপ ইন রিজািাি রিস্ক রিিােেন বাই মেরোং িাউন েয বযারিয়াি অব আনদপইি
মেয়াি ওয়ােি . মজাহান্সবাগ :ি এেেনএইি
https://actionaid.org/sites/default/files/2017_womens_leadership_in_drr_and_barrier_of_u
npaid_care.pdf
বুচানান, ই .২০১৯. বন ট
ি ু রব েযারিি: অযাদেরসাং আরল অযান্ড
ি
মফাসি
ি েযাদিজ ইন নায়াল সাউথ
সুোন র্ুবা সাউথ সুোন: অক্সফযাে
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620620/rr-born-tobemarried-efm-south-sudan-180219-en.pdf
মেয়াি। ২০১২। এক্সদপ্লদনটরি মনাট অন মেয়াি’স মজন্ডাি মফাোস।
https://www.care.at/images/_care_2013/expert/pdf/COE_Resources/Gender/Explanatory_N
ote_on_CAREs_Gender_Focus_2012.pdf
মেয়াি ২০১৪. েয গালসি হযাজ মনা িাইটস' : মজন্ডাি মবইজি োদয়াদলন্স ইন সাউথ সুোন র্ুবা:
মেয়াি সাউথ সুোন
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_The_Girl_Has_No_Ri
ghts_GBV_in_South_Sudan.pdf

77

োদপন্টাি
ি
, রস. ২০০৬ রিেগনাইজজাং মজন্ডাি মবইজি োদয়াদলন্স এদগইনি রসরেরলয়ান
মেন অযান্ড বদয়জ ইন েনরিেট রসচুদয়েন. '' রসরেউরিটট িায়ালগ 37 183 103 37
েযাটওয়াে অফ রিিে ২০১৮-.''উই আি নট ' জাি উইেযান. মফইসবুে , রিদসম্বি ৬ .
https://www.facebook.com/catwalk2f/
রসরসএনএফ। ২০১৭। http://www.cxb-cso-ngo.org/
চািটাি ফি মচে এন।.রি। https://charter4change.org/
মেরলরনয়াি, আি এন. , অযান্ড োনাহান ২০১৮ ''মলাোল অযােটিস: রিদসাদসসি অযান্ড সাদপাটি
ইন প্রদটেেন'' রহউেযারনটারিয়ান এইি অন েয ১৯ ( জানুয়ারি ) ২২-২৩
https://www.urd.org/wpcontent/uploads/2019/04/HEM19_EN_WEB_-2.pdf
জিজিয়ান এইি ২০১৭ নাহাব ইজ এ োইলদিান টুওয়ািিস মলাোলাইদজেন ইন বাাংলাদেে. ''
রনউজ রিরলজ মফবররুয়ারি ২
https://reliefweb.int/report/bangladesh/nahab-milestone-towards-localizationbangladesh
রসরেোস ২০১৮ রপপল পাওয়াি আন্ডাি অযাটাে: এ মলাবাল এনালাইরসস অব মিটস টু
ফানিাদেন্টাল রিিেস. মজাহান্সবাগ।ি
https://www.civicus.org/documents/PeoplePowerUnderAttack.Report.27November.pdf
মো-েনদেনাস সাোরি
ি
অব প্রদগ্রস. ২০১৮ প্রদগ্রস রিদপাটি
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wpcontent/uploads/sites/12/2019/06/Progr
ess-Report.pdf
মোন, রি. ২০১৯ রিল ইন মিোি: উইদেন অযান্ড গালসি মফস মসেররয়াল োদয়াদলন্স ইন
সাউথ সুোন মিসপাইট রপস রিল. ওয়ারোংটন, রিরস: রিরফউজজস ইন্টািনযােনাল
েুোদিসস্বােী,আি. ২০১৫ রপ্রদেরন্টাং েনরিক্ট ট্রানসফরোংি জারিস, রসরেউরিাং েয রপস: এ
মলাবাল িারি অন েয ইেরপ্লদেদন্টেন অব ইউনাইদটি মনেনস রসরেউরিটট োউজন্সল
মিজুদলেন ১৩২৫. রনউইয়েি : ইউএন উইদেন
http://www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-globalstudy1325-2015.pdf
োউজন্সল অন ফদিন রিদলেনস ২০১৯. ' ' সাউথ সুোন: উইদেন'স মিালস: ইন রেফ' '
https://www.cfr.org/interactive/interactive/womens-participation-in-peaceprocesses/southsudan-0
েক্সবাজাি জজরবরে সাব-মসক্টি ২০১৭. জজরবরে মিসপন্স অপাদিেনাল মপ্রদজন্স
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cxb_gbv_response_operational_pres
ence_jan_2018.pdf
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িাউন েয উওেযান ২০১৮. হু উই আি https://crownthewoman.org/who-we-are/
মিইরল িাি ২০১৮ ''অযাদেরসাং মজন্ডাি মবইজি োদয়াদলন্স রিউরিাং িাইরসস: বাাংলাদেে
উইদেন'স রহউেযারনটারিয়ান প্লাটফে লেি.
ি
'' জুলাই ২৪
https://www.thedailystar.net/city/addressinggender-based-violence-during-crisis-1610089
মি জদি রে ২০১৮ ''এইি মলাোলাইদজেন ইন ইেু রি (মিদোদিটটে রিপাবরলে অব
েদো). '' রহউেযারনটারিয়ান এইি অন েয েুে ১৯ ( জানুয়ারি): ১৩-১৭
https://www.urd.org/wpcontent/uploads/2019/04/HEM19_EN_WEB_-2.pdf
রিএফআইরি (রিপাটি দেন্ট ফি ইন্টািনযােনাল মিদেলপদেন্ট). ২০১২ রবজদনস মেস ফি েয
গালস'
ি এিুদেেন সাউথ সুোন (জজইএসএস) মপ্রাগ্রাে.
রিদো, মজ. রি. ২০১৭. ' 'উইদেন'স োন্থরল মফািাে মহল্ড ইন ওয়াও.'' গুিটাং, জুলাই ২০
http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/ArticleView/mid/519/articleId/20725/
Wom ens-Monthly-Forum-Held-In-Wau.aspx
এইদি, এইচ. রব. ২০১২. ''ইন সাউথ সুোন, মেরন গালসি আি রেরসাং আউট অন স্কুল. ''মলাবাল
এিুদেেন েরনটরিাং সাদপাটি রিদপাটি . ওয়াল্ডি এিুদেেন িগ, জুলাই ৯।
https://gemreportunesco.wordpress.com/2012/07/09/south-sudan/
এলস, রস ২০১৭ মেথদিালজজ ফি অযাদসরসাং রহউেযারনটারিয়ান ফাজন্ডাং মিাজ টু মলাোল অযান্ড
নযােনাল অযাক্টস .ি অক্সদফািি , ইউদে: অক্সফযাে ইন্টািনযােনাল।
https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/methodology-for-assessing-humanitarianfunding-flowsto-local-and-national-acto-620323
এসদপ্লন, ই. ২০১৩ রলিািস ফি মচে: মহায়াই সাদপাটি উদেন'স িাইটস অিগানাইদজেনস?
লন্ডন: উইদেনোইন্ড ওয়াল্ডিওয়াইি।
https://www.womankind.org.uk/docs/defaultsource/resources/briefings/leadersforchangefinal.pdf?sfvrsn=6
ফযাতনাং ই , অযান্ড মজ ফুলওি-থোস ২০১৯, েয রহউেযারনটারিয়ান -মিেলপদেন্ট তপসমনক্সাস
:ইট রেন ফি োরি েযাদন্ডনিি অিগানাইদজেনস? ও অক্সবফািয ইউবক: অক্সফযাে
ইন্টারনযাশনাল
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620820
ফাি এল ২০১৯ তরসাতচযাং মলাোল রহউেযারনটারিয়ান এেেন নরা পাটি নািরেপস উইথ মলাোল
অযাক্টরস লন্ডন ওোিরসজ মিেলপদেন্ট ইনরিটটউট
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12834.pdf.
নফািি এল , ২০১৬ ফাজন্ডাং ফি উইবমন স িাইটস গররুপস ইন পুওর কানটট্র জ ফলস বাই নমার
দযান হাফ, অযাদসারসদয়েন ফি উইবমন স িাইটস ইন মিদেলপদেন্ট মসদেম্বি ৮।
https://www.awid.org/newsand-analysis/funding-womens-rights-groups-poor-countries-fallsmore-half
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ফাউদন্ডেন ফি রিজািাি মফািাে ২০১৪,
মফািাে,
https://www.disasterforum.org/

ওদয়লোে টু ফাউদন্ডেন ফি রিজািাি

মজন্ডাি মনট ২০১৬, মিানাি সাদপাটি টু সাউোন ি উইবমন স িাইটস অরিানাইবজশনস :
ওইরসজজ ফাইজন্ডাংস, পযারিস: অিগানাইদজেন ফি ইেদনারেে নকা-অপাদিেন অযান্ড
মিদেলপদেন্ট (ওইরসরি)।
https://www.oecd.org/dac/gender-development/OECD-report-on-womensrightsorganisations.pdf
জজআইএইচএ ( মজন্ডাি ইন রহউেযারনটারিয়ান অযােেন ওয়ারেিাং গররুপ ) ২০১৯. ' ' ফি
মিারহো রিরফউজজ িাইরসস রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স ইন েক্সবাজাি, বাাংলাদেে: টােসি
অব মিফাদিন্স
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docum
ents/files/giha_wg_cxb_tors_updated_12_may_2019.pdf
জজআইএইচএ. ২০১৯রব ' ' জজআইএইচএ ওয়ারেিাং গররুপ রেটটাং রেরনটস েক্সবাজাি. ''
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docum
ents/files/giha_wg_minutes.fm_-14.01.2019.pdf
জজআইএইচএ। ২০১৯ রস। “গাইদিন্স মনাট অন মিারহো উইদেন’স িাইট টু মসল্ফ-অগানাইজ
ি
রিরফউজজ েযাম্পস ইন েক্সবাজাি”।
জজাংরিে, টট, এন্ড এে, মোদহন ২০১৫। টারনাংি ো রহউেযারনটারিয়ান রসদিে অন ইটস মহি।
অক্সদফািি , ইউদে। অক্সফযাে ইন্টািনযােনাল
গালসি নট োইিস ।এন। রি। “সাউথ সুোন”
মলাবাল মনটওয়ােি অফ উইদেন্স রপস রবল্ডাস।ি ২০১৩ ইম্পরলদেরন্টাং মলাোরল, ইন্সপায়ারিাং
মলাবারলঃ লোরলইজজাং ইউএনএসরসআি ১৩২৫ ইন েলরম্বয়া, মনপাল, রফরলরপনস, রসদয়িা
রলওন, এন্ড উগান্ডা। রনউইয়েি।
মলাবাল উইদেনস ইনরিটটউট এন্ড ইন্টািনযােনাল মিরস্কউ েরেটট ২০১৭। মনা মসে মপ্লসঃ এ
লাইফটাইে অফ োদয়াদলন্স ফি েনরিক্ট এদফদক্টি উইদেন এন্ড গালসি ইন সাউথ সুোন।
ওয়ারোংটন, রিরস। মহায়াট ওয়ােিস টু রপ্রদেন্ট োদয়াদলন্স এদগইনি উইদেন এন্ড গালস,
ি
রনউইয়েিঃ ইন্টািনযােনাল মিরস্কউ েরেটট, ওয়ারোংটন, রিরস। মলাবাল উইদেন’স ইন্সরিটটউট
এট জজি ওয়ারোংটন ইউরনোরসটট,
ি এন্ড লন্ডনঃ মেয়াি ইন্টািনযােনাল ইউদে।
গেদেন্ট অফ োনািা। এন। রি। এ মফরেরনি এপ্রচঃ মজন্ডাি ইেুয়ারলটট ইন
রহউেযারনটারিয়ান এেেন
গুপ্তা, এস।, এন্ড আই। এস। রলউাং ২০১০। টারনাংি গুি প্রযােটটস ইনরটু ইনরিটটউেনাল
েযাোরনজেস। ইনদেরিাং ইন গ্রাসরুটস উইদেন’স রলিািরেপ টু মস্কল-আপ মলাোল
ইম্পরলদেদন্টেন অফো হাই ওদগা মিেওয়ােি ফি এেেন। রনউইয়েিঃ মহায়াইিও েরেেন এন্ড

80

মগ্রাটস ইন্টািনযােনাল।
টটরবরলটটটটদেোন প্রদিেস মফরসাং ো ইউএন াািাি রসদিে।“ মেন্ডািরবি জানাল
ি অফ
ট্রান্সরেেনাল ল ৪৭ (১)। ২৩৯-২৯৩।হিটন, এল। ২০১২। “আফটাি েয আথদোদয়েঃ
ি
মজন্ডাি
ইনইেুয়ারলটট এন্ড ট্রানসফদেেন
ি ইন মপাি রিজািাি হাইরে।“ মজন্ডাি অযান্ড মিদেলপদেন্ট
২০ (২)ঃঃ ২৯৫-৩০৮
রহউেযান িাইটস োউজন্সল ২০১৮। রিদপাটি অফ ো রিদটইলি ফাইজন্ডাংস অফ েয
ইনরিদপনদিন্ট ইন্টািনযােনাল ফযাক্ট-ফাইজন্ডাং রেেন অন োয়ানোি। মজদনো।
রহউেযান িাইটস ওয়াচ ২০১৭। “বাাংলাদেেঃ ইদেন্টস অফ ২০১৭।“
রহউেযারনটারিয়ান এিোইজাি গররুপ, মসন্টাি ফি রহউেযারনটারিয়ান রলিািরেপ, এন্ড
নযােনাল ইউরনোরসটট
ি ২০১৭। মলাোলাইজজাং ো রিসাচি প্রদসস। ওয়ারোং ো টে ইন্সাইটস
রসরিজ। মেলদবানঃি অদিরলয়ান মিিিস
রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স। ২০১৬। সাউথ সুোন এিুদেেন াািাি েন্ট্রাক্ট রলি।
রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স ।২০১৮। েক্সবাজািঃ মজন্ডাি-মবইজি োদয়াদলন্স সাব-মসক্টি
িাদটজজ।
রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স ।২০১৯। জদয়ন্ট মিস্পন্স প্লযানরহউেযারনটারিয়ান িাইরসসঃ
রিদসম্বাি।
হান্ট, এ, এইচ, বন্ড, এন্ড আ ও ওরহাং ২০১৫। “েীজজাং ইরনেুয়ারলটটজ থররু ইনরাউেনঃ
উইদেন’স িাইটস অগানাইদজেনস
ি
অযাজ ো ‘রেরসাং রলঙ্ক’ ইন মিানাি গেদেন্ট মলি
পািটটরসদপটট্র পরলরস মিদেলপদেন্ট অযান্ড প্রারক্টস। মজন্ডাি অযান্ড মিদেলপদেন্ট ২৩
(২)ঃঃ ৩৪৭-৩৬৪।
আইএএসরস (ইন্টািএদজজন্স িযাজন্ডাং েরেটট)। ২০১৮। টািেস অফ মিফাদিন্স গ্রযান্ড বািদগইন
ফযারসরলদটেন গররুপ।
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018_06_08__revised_grand_bargain
_facilitation_group_terms_of_reference.pdf
আইএফআিরস (ইন্টািনযােনাল মফিাদিেন অফ মিি িস অযান্ড মিি জিদসন্ট মসাসাইটট)
২০১৮। রেেন রিদপাটি গ্রযান্ড বািদগইন মলাোলাইদজেন ওয়ােিরিে মিেনদিটি োরন্ট্র রফল্ড
রেেন বাাংলাদেে, ০৮-১৩ মসদেম্বি ২০১৮।
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wpcontent/uploads/sites/12/2018/11/FinalMission-Report-Bangladesh.pdf
ইি, এ ২০০৬।“দগি এন্ড ো মটরবল? ো মিাল অফ উইদেন ইন রপস প্রদসস।“ এেি
১৮ঃঃ৫৬-৫৯
https://www.c-r.org/downloads/Accord18_19Guestsatthetable_2006_ENG.pdf
জয়ারেলাো, রি, অযান্ড মে আরেথারলোে
ি
২০১৫ েয ইম্পযাক্ট অব রিসদেসদেন্ট অন
িাউরিস ইন শ্রীলঙ্কা ওয়ারোংটন, রিরস: মোরোং ইনরিটটউেন
https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06/The-Impact-of-Displacementon-Dowries-in-Sri-Lanka-Feb2015.pdf
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জুিান, এল, অযান্ড মর্. জত্রদবেী ২০১৫ উইদেন, মজন্ডাি নিেস, অযান্ড নযাচািাল রিজািাি
ইন বাাংলাদেে' ' জজওগ্রারফেযাল রিরেউ ১০৫ (৪): ৬০১-৬০১১.
নফ, রপ ২০১৮ সাউথ সুোন'স রসরেল ওয়াি অযান্ড েনরিক্ট িায়নারেেস ইন েয মিি রস,
মস্পোল রিদপাটি ৪৩১ ওয়ারোংটন, রিরস: ইউনাইদটি মিটস ইনরিটটউট অব রপস
https://www.usip.org/sites/default/files/201809/sr_431_knopf_south_sudans_civil_war_a
nd_conflict_dynamics_in_the_red_sea2.pdf
মোয়ারন এে. এ . ২০১০ উইদেন অযান্ড োলচাি: মিাল অফ উইদেন ইনেলেদেন্ট অব
সাউথ সুোন গাড়টাং, মে ২০
http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/ArticleView/mid/519/articleId/3612
/Wome n-and-CultureRole-of-Women-in-Development-of-Southern-Sudan.aspx
লযাম্বাটি , রব, এফ মিািস, অযান্ড এে, জারুিা ২০১৮, ' ' এ মফরেরনি অযাদপ্রাচ টু
মলাোলাইদজেন. '' অক্সাফাে
https://www.oxfam.ca/publication/a-feminist-approach-to-localization-how-canadacansupport-the-leadership-of-womens-rights-actors-in-humanitarian-action/
লারেরেি, মে, অযান্ড ,এইচ, েদলট, ২০১৮ নট মহায়াট রে বাড়দগইনি ফি? মজন্ডাি অযান্ড
েয গ্রযান্ড বািদগইন .লন্ডন. এেেনএইি ইউদে; মজদনো: মেয়াি ইন্টািনযােনাল
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/ActionAidCARE_Genderand-the-Grand-Bargain_June-2018.pdf
লাদে, মর্, এইচ, ২০১৮ উইদেন'স েদয়স ইন রহউেযারনটারিয়ান রেরিয়া. মনা সািপ্রাইজ
#মপ্রস ফি প্রদগ্রস মেলদবান ,ি অদিরলয়া: রহউেযারনটারিয়ান অযািোইজারি গররুপ
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/03/HAG-WomensVoice-inHumanitarian-Media.pdf
রলন্ডদল মজান্স, এইচ.২০১৮ উইদেন মিস্পন্ডাস মপ্লরসাং
ি
মলাোল এেেন অযাট েয মসন্টাি
অব রহউেযারনটারিয়ান প্রদটেেন মপ্রাগ্রারোং লন্ডন মেয়াি ইন্টািনযােনাল ইউদে
https://insights.careinternational.org.uk/publications/women-responders-placinglocalaction-at-the-centre-of-humanitarian-protection-programming
লন্ডন স্কুল অব হাইজজন অযান্ড ট্ররপেযাল মেরিরসন ২০১৮ এরিদেটস অব িাইরসস
এটট্ররবউটযাবল েটি ারলটট ইন সাউথ সুোন. '' লন্ডন.
https://reliefweb.int/report/south-sudan/estimates-crisisattributable-mortality-southsudan-december-2013-april-2018
মলারপরিয়া, আি, এে. ২০১৯. সাউথ সুোরনজ উইদেন এট েয রপস মটরবল: োদয়াদলন্স,
অযািদোদেরস, এরচেদেন্ট অযান্ড মবয়ন্ড েয জােবাোরি অযািোইজারি: মস্পোল ইসুয

82

https://www.zambakari.org/uploads/8/4/8/9/84899028/11_south-sudanese-women-atthepeace-table.pdf
লয়, আই ২০১৯. “িে েয গ্রাউন্ড আপ: ইনসাইি েয পুে টু রিদসপ এইি.''রনউ
রহউেযারনটারিয়ান জানুয়ারি ৯
. http://www.thenewhumanitarian.org/interview/2019/01/09/qa-how-include-morelocalwomen-emergency-response
োে ,ি এে. অযান্ড এে. মিে ২০১৯ মহায়াি ইজ েয োরন? হাউ েয রহউেযারনদটরিয়ান রসদিে
ইজ রফরলাং ইন ইটস েরেটদেন্টস টু এন্ড োদয়াদলন্স এদগইনি উইদেন অযান্ড গালস,
ি
রনউইয়েি : ইন্টািনযােনাল মিরস্কউ েরেটট অযান্ড েদয়স
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/3854/whereisthemoneyfinalfinal.pd
f
মেটোলদফ-রহউজ, রে, িরিউ. ফযান্টন, অযান্ড এল. পুল . ২০১৯. গ্রযান্ড বািদগইন
অযানুয়াল ইজন্ডদপদন্ডন্ট রিদপাটি ২০১৯ লন্ডন ওোিরসজ মিেলপদেন্ট ইনরিটটউট
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12734.pdf
নাহাব (নযােনাল অযালাদয়ন্স অব রহউেযারনটারিয়ান এক্টিস বাাংলাদেে). ২০১৮. ' ' নাহাব
মফাথ এজক্সরেউটটে
ি
েরেটট রেটটঙ. '' নদেম্বি ২৯. ঢাো.
http://www.nahab.net/meeting/4th%20EC%20Meeting%20Minutes_%2029.11.2018.pdf
এনএআিআিআই ( নযােনাল অযালাদয়ন্স ফি রিস্ক রিিােেন অযান্ড মিসপন্স
ইদনরেদয়টটে). ২০১২ মট্ররনাং োরিেুলাে অন উইদেন রলিািরেপ ইন রিজািি রিস্ক
রিিােেন.
https://www.preventionweb.net/files/31614_31408trainingcurriculumonwomenleade.pdf
নাসরিন, এে. ২০০৪ ' ' রিজািাি রিসাচি : এক্সদপ্লারিাং মসারসওলজজেযাল এদপ্রাচ টু রিজািাি
ইন বাাংলাদেে. '' বাাংলাদেে ই জানাল
ি অব মসারসওলজজ
http://www.bangladeshsociology.org/BEJS%201.2%20IssueMahbuba%20Nasreen.pdf
নাসরিন এে ২০১৮ ''মজন্ডাি অযান্ড রিজািাি রিস্ক রিিােেন ইসুযজ ইন বাাংলাদেে' '
মজন্ডাি অযান্ড রিজািাি মনটওয়ােি
https://www.gdnonline.org/resources/MNasreenIntroGDN-Bangla-201801.pdf
নযােনাল মিদোদিটটে ইনরিটটউট. ২০১১ ''সাউথ সুোরনজ উইদেন'ন মোয়ারলেন েলস
ফি মোি ইনেরলুরসে েনরিটটউেন” . জুলাই ১৯
https://www.ndi.org/south-sudan-women-call-for-moreinclusive-constitution
ওনাপা, এস.এ. ২০১৯ ''সাউথ সুোন পাওয়াি মেয়ারিাং অরগ্রদেন্টস আি-এআিরসএসএস েয
মসে রথাং এক্সদপরক্টাং রিফাদিন্ট মিজািস আরিোন রসরেউরিটট রিরেউ ২৮ (২): ৭৫-৯৪
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ও'রনল টট. অযান্ড, রপ, িরেদো. ২০১৬. উইদেন অযান্ড পাওয়াি: ওোিোরোং মবরিয়াি টু
রলিািরেপ অযান্ড ইনফরলুদয়ন্স. লন্ডন: ওোিরসজ মিেলপদেন্ট ইনরিটটউট
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10293.pdf
ও'রনল টট এে এ ও'রসরলয়াোইন এন্ড টট পাদফনদহাজ ২০১৫ রি ইদেজজাং রপস মেরোং
উইদেন'স রুলস ইন রপস প্রদসদসস. রনউইয়েি : ইন্টািনযােনাল ইনরিটটউট
অক্সফযাে. এন.রি. '' এ উইদেন ইন্সপায়ািস ইন মসাোরলয়া”
https://blogs.oxfam.org/en/blog/12-03-08-womaninspires-somalia/index.html
অক্সফযাে. ২০১৬. ' ' অক্সফযাে মিেগনাইজ ইন্সপায়ারিাং উইদেন রলিাস .''
ি মপ্রস রিরলজ োচি
৭
. https://www.oxfamamerica.org/press/oxfam-recognizes-inspiring-women-leaders/
অক্সফযাে .২০১৭. “মলাোল রহউেযারনটারিয়ান রলিািরেপ”
https://www.oxfam.org/en/tags/localhumanitarian-leadership
অক্সফযাে. ২০১৯. এোলুদয়েন অব েয অক্সফযাে িযাদটজজে প্লযান ২০১৩-২০১৯ হয়াি
অক্সফযাে ইস অযারিাং েযালু (অি নট ) অক্সদফািি ইউদে
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/er-oxfamstrategic-plan-20132019-300719-en.pdf
পযারিে, রস, অযান্ড এ. োটটেুজ, ২০১৮. োরন টেস: এ রসদন্থরসস রিদপাটি অযাদসরসাং
রহউেযারনটারিয়ান ফাজন্ডাং মিাজ টু মলাোল অযাক্টিস ইন বাাংলাদেে অযান্ড উগান্ড.
অক্সদফািি ইউদে: অক্সফযাে ইন্টািনযােনাল; রেিল মিেলপদেন্ট ইরনরেদয়টটেস
https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/money-talks-a-synthesis-reportassessing-humanitarianfunding-flows-to-local-ac-620447
পযাক্স ফি রপস ২০১৭. '' রপস িে রবদলা: উইদেন রপস মটরবল ইন ববরুে সাউথ সুোন
https://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/peace-from-below-women-peacetablesin-bentiu-south-sudan
রপউ রিসাচি মসন্টাি. ২০১৬ ' ' সাউথ সুোন. '' রপউ মটেদপ্লটন মলাবাল রিরলজজয়াস রফউচািস
প্রদজক্ট
http://globalreligiousfutures.org/countries/southsudan#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&r estrictions_year=2016
পাবরলে ইন্টািনযােনাল ল অযান্ড পরলরস গররুপ . ২০১৬ সাউথ সুোন মজন্ডাি অযানালাইরসস
অব েয রপস এরগ্রদেন্ট উইদেন'স োন্থরল মফািাে অন রপস প্রদসস. ওয়ারোংটন, রিরস
https://democracyinternational.com/media/WMF%20Gender%20Analysis%20of%20the%20
ARCSS.pdf
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িহোন, এে.এইচ অযান্ড মে. আলে ২০১৬ েয ইম্পযাক্ট অব নযাচািাল রিজািাি অন উইদেন:
এ মেস িারি িে বাাংলাদেে. ' ' সাউথ এরেয়া @ এলএসই িগ, মফবররুয়ারি ১৯. লন্ডন স্কুল অব
ইদোদনারেেস অযান্ড পরলটটেযাল সাইন্স.
http://eprints.lse.ac.uk/74783/1/blogs.lse.ac.ukThe%20impact%20of%20natural%20disasters
%20on%20women%20A%20case%20study %20from%20Bangladesh.pdf
িাউি, িরিউ. ২০১ ৭.দজন্ডাি অযান্ড মলাোলাইজি এইি: েয পদটনরেয়াল অব পাটি নািরেপ টু
মিরলোি. মজদনো :মেয়াি ইন্টািনযােনাল
https://www.careinternational.org/files/files/publications/Gender_and_Localizing_Aid_high_r
es.pdf
রিরবল্ড েনসটটি য়াে. এন.রি. রবজল্ডাং বযাে মবটাি, রবজল্ডাং মবটাি মবে: হাউ মেন
রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স টু মহলথ এরিেুদয়টরল মটে মিন্ডাি ইনটু অযাোউন্ট? পরলরস রেফ.
রলোিপুল , ইউে।.
আিিরিউিরিউ ( মিারহো উদেন'স ওদয়লদফয়াি মসাসাইটট). এন. রি, ' ' এন
অিাগানাইদজেন টু এইি আন্ডািরপ্ররেদলজি উদেন' '
http://www.rowws.org
সারবটি, এস ২০১৬ ''উইদেন এজ মেরিদয়টি ইন সাউথ সুোন. '' স্পটলাইট (অনলাইন
েযাগাজজন অব েয রেদয়না ইনরিটটউট ফি ইন্টািনযােনাল িায়লগ অযান্ড মো-অপাদিেন)
http://www.vidc.org/en/spotlight-online-magazine/spotlight-402017/women-as-mediatorsinsouth-sudan/
মসাং রি. ২০১৮ ওয়ান ইয়াি অন: টাইে টু পুট উইদেন অযান্ড গালসি এট েয হাটি অব মিারহো
মিসপন্স. অক্সদফািি , ইউদে: অক্সফযাে ইন্টািনযােনাল.
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/bp-one-year-on-rohingya-refugeewomengirls-110918-en.pdf
স্কািফিি , মে. এস. ২০১১। “রিজএেপাওয়ািদেন্ট থররু রিসোদনেেন: মলাোল উইদেন'স
রিজািাি মিসপন্স অযান্ড ইন্টািনযােনাল রিরলফ ইন মপাি সুনারে মবটটোলুয়া' ' রিজািাি
রপ্রদেনেন অযান্ড েযাদনজদেন্ট ২০(১):৬৩-৮১
মসরেি এে. এল. রি াাটওয়ািরে টট ওদগদলা অযান্ড এে সোি ২০১৮ মেরোং েয মেস ফি এ
রফদেল মিন্ডরল টয়দলট. '' ওয়াটাি ১০ (৯): ১১৯৩
মসরেইউয়াি, এল, অযান্ড, মজ. চােন. ২০১৭. ''উইদেন'স রলিািরেপ ইন রহউেযারনটারিয়ান
মসটটাং ইন মসন্ট্রাল অযাদেরিো. ' ' মপপাি ১৪ ইন এরেয়া মপরসরফে রহউদেরনটারিয়ান
রলিািরেপ েনফাদিন্স প্রদসরিাং, বািউি, অদিরলয়া: মসন্টাি ফি রহউেযারনদটরিয়ান
রলিািরেপ
https://ojs.deakin.edu.au/index.php/aphl/article/view/822
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মেোচ, এস, মে, সুটঅন. মর্ রিন্ট অযান্ড এে নারেরুজ্জাোন ২০১৮'' মহাদয়ন েয িবাি রহটস
েয মিাি: মলাোল রলিািরেপ ইন েয ফািি ১০০ মি অব েয মিারহো িাইরসস মিসপন্স. ' '
মস্পেল রফচাি: মিারহো রিরফউজজ ইন বাাংলাদেে েয রহউেযারনটারিয়ান মিসপন্স ৭৩:১৬-১৯
https://odihpn.org/magazine/when-the-rubber-hits-the-road-local-leadership-in-the-first100days-of-the-rohingya-crisis-response/
এসআইরিএ (সুইরিে ইন্টািনযােনাল মিেলপদেন্ট েিদপাদিেন এদজজন্স) ২০১৭ সাউথ সুোন
রহউেযারনটারিয়ান অযানালাইরসস. িেদহাে
https://www.sida.se/globalassets/sida/sve/saarbetar-vi/humanitart-bistand/south-sudanhumanitarian-crises-analysis-2018.pdf
রসলোিদিইন, এল ২০০৮. ''গাইিলাইনস ফি মজন্ডাি মসনরসটটে রিজািাি েযাদনজদেন্ট''
রিদপ্রািারক্টে মহলথ েযাটািস ১৬ (১৩): ১৫৩-১৫৮
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S09688080%2808%29313603?needAccess=true
সাউথ সুোন রেরনরি অব রহউেযারনটারিয়ান অযাদফয়াদসিি রিজািাি েযাদনজদেন্ট ২০১০.
পরলরস মিেওয়ােি জুবা
সাউথ সুোন এনজজও মফািাে এনরি ।www.southsudanngoforum.org
সাউথ সুোন টাস্কদফাস অন
ি
েযা এনদগজদেন্ট অব উইদেন ২০১৫.'' উইদেন অব সাউথ সুোন
েল ফি এন ইনেরলুরসে রপস প্রদসস.''
https://www.inclusivesecurity.org/wpcontent/uploads/2015/07/SS-Taskforce-StatementJune-2015_FINAL.pdf
সাউথ সুোন উইদেন'স মোয়ারলেন ২০১৯ এেটটরেটটস অযান্ড রে এরচেদেন্ট''
http://www.sswomencoalition.org/index.php/success-stories
িাটি মনটওয়ােি। ২০১৯। “রেফটটাং েয পাওয়াি”।
https://startnetwork.org/start-engage/shifting-thepower
োোরু এন অযান্ড এে. ও' রিদয়রল. ২০১৮. হাউ উইদেন ইনফরলুদয়ন্স েনরিটটউেন মেরোং
আফটাি েনরিক্ট অযান্ড আনদিি. ওয়ারোংটন, রিরস: ইনেরলুরসে রসরেউরিটট
https://www.inclusivesecurity.org/wpcontent/uploads/2018/02/How-Women-InfluenceConstitution-Making.pdf
মটনাি, এল অযান্ড ২০১৬ রেসি আউট: েয রুল অফ মলাোল অযাক্টিস ইন েয
রহউেযারনদটরিয়ান মিসপন্স ইন েয সাউথ সুোন েনরিক্ট লন্ডন: জিজিয়ান এইি
https://wwwcdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-missed-out-humanitarianresponse-southsudan-280416-en.pdf
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টাদনি, এল, রি োদেিে অযন্ড রস মোেুহাঙগী ২০১৮. উইদেন'স রলিািরেপ ইন রিজািাি
রপ্ররপয়ািিদনস. লন্ডন :অযােেন এদগইনি হাোি
https://www.preventionweb.net/files/58965_womenasleaders.pdf
টাস্কদফাস ফি
ি
েয এনদগজদেন্ট অব উইদেন ইন সুোন অযান্ড সাউথ সুোন, ২০১৪, মিটদেন্ট
অযান্ড মিেদেদন্ডেনস
https://www.inclusivesecurity.org/wpcontent/uploads/2014/02/Taskforce-PositionPaper_Addis-2014.pdf
টরব, এইচ ২০১৯ ''সাউথ সুোন মোটি রুলস এদগইনি মেদিজ অফ গাল,”ি ১৬, ইন লযান্ডোেি
মেস রিউটাস, ি জুলাই ৯
https://www.reuters.com/article/us-southsudan-women-court/south-sudancourt-rulesagainst-marriage-of-girl-16-in-landmark-case-idUSKCN1U42CK
ইউএন ,(ইউনাইদটি মনেনস)। ২০১৯. ''সাউথ সুোন রপস প্রদসস, 'রপ্রোরিয়াস' বাট অযািোজন্সাং
আফটাি রলিাস রিেরেট
ি
ট্রানজজেনাল গোিদেন্ট, টপ অরফরেয়াল মটলস রসরেউরিটট
োউজন্সল.'' রনউইয়েি
https://www.un.org/press/en/2019/sc13954.doc.htm
ইউএনওরসএইচএ (ইউনাইদটি নযােনস অরফস ফি েয মোরিিনযােন অব রহউেযারনটট
অযাদফয়াস )ি ২০১৭ ''বাাংলাদেে োরন্ট্র মপ্রাফাইল,'' রনউইয়েি.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CP_Bangladesh_250117.pdf
ইউএনওরসএইচএ ২০১৯ ''মজন্ডাি মবইজি োদয়াদলন্স: এ মাাজাি লুে এট েয নাম্বাি.'' মে ২১
https://www.unocha.org/story/gender-based-violence-closer-look-numbers
ইউএন উইদেন ২০১৫ েয ইদফক্ট অব মজন্ডাি ইেুয়ারলটট মপ্রাগ্রারোং অন রহউেযারনটারিয়ান
আউটোেস রনউইয়েি
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/the-effect-ofgenderequality-programming-on-humanitarian-outcomes
ইউএন উইদেন, ২০১৬এ. ''মজন্ডাি ইেুয়ারলটট োি রব অযাট েয মোি অব রহউেযারনটারিয়ান
অযােেন, মসইস ইন্টািনযােনাল েরেউরনটট.'' মপ্রস রিরলজ, োচি ১৮
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/gender-equality-must-be-at-the-coreofhumanitarian-action-says-international-community
ইউএন উইদেন ২০১৬রব. প্রদোটটাং েয িাইটস, রনিস, অযান্ড এদজজন্স অব উইদেন অযান্ড গালসি
ইন রহউেযারনটারিয়ান এেেন. রনউইয়েি
http://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2016/5/women-and-girls-inhumanitarian-action#view
ইউএনরিরপ (ইউনাইদটি মনেনস মিদেলপদেন্ট মপ্রাগ্রাে) ২০১৮ ইম্পযাক্ট অব মিারহো
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রিরফউজজ ইনিাক্স অন মহাি েরেউরনটটস. ঢাো, বাাংলাদেে
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Impacts%20of%20the%20Rohingya%2
0Refugee%20Influx%20on%20Host%20Communities.pdf
ইউদনদস্কা (ইউনাইদটি মনেনস এিুদেেনাল সাইরন্টরফে অযান্ড োলচািাল
অগানাইদজেন).২০১৯
ি
''সাউথ সুোন.'' ইউদনদস্কা ইনরিটটউট অব িযাটটসটটেস
ইউএনএফরপএ (ইউনাইদটি মনেনস পপুদলেন ফান্ড). ২০১৯. ''১৮.৩ রেরলয়ন ইউ এস িলাি
রনি ফি মহলথ প্রদটেেন অব উইদেন এদফদক্টি বাই িাইরসস ইন সাউথ সুোন.'' মপ্রস রিরলজ
মফবররুয়ারি ১২
https://southsudan.unfpa.org/en/news/183-million-needed-health-protectionwomenaffected-crisis-south-sudan
ইউ এন এইচ রস আি মিরফউজজ এদজজন্স 2018 বাাংলাদেে মিরফউজজ এোদজিজন্স রফট মেন্টাল
মহলথ এন্ড সাইেলজজেযাল সাদপাট
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67995.pdf
ইউএনএইচরসআি. এন.রি ''অপাদিেনযাল মপাটি াল: রিরফউজজ রসচুদয়েনস, সাউথ সুোন''
https://data2.unhcr.org/en/situations/southsudan#_ga=2.267819022.123061307.156358747
8-537519915.1560949110
ইউএনআইরসইএফ ২০১৬ “চাইল্ড প্রদটেেন”
https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do/protection
ইউএনআইএসরিআি (ইউনাইদটি মনেনস অরফস ফি রিজািাি রিস্ক রিিােেন) ২০১৫5
উইদেন'স রলিািরেপ ইন রিস্ক মিরসরলদয়ন্ট মিেলপদেন্ট: গুি প্রযারক্টদসস অযান্ড মলসনস
লানি.
ি মজদনো
েযান োদবন্ট মে. অযান্ড পযাদটল ২০১৮ মলাোলাইদজেন ইন প্রযােটটস: ইোজজিাং ইজন্ডদেটিস
অযান্ড প্রােটটেযাল মিেদেদন্ডেনস, রবদগনস, সুইজািলযান্ড: মলাবাল মেন্টরিাং ইরনরেদয়টটে
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-FullReportv4.pdf
রেগাি-ওয়ালে, এফ ২০১৮ রিল এট রিস্ক: মিরিেেন অযানদিজাি মিারহো উইদেন অযান্ড
গালসি ইন বাাংলাদেে, ওয়ারোংটন, রিরস: রিরফউজজস ইন্টািনযােনাল
https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/7/24/still-at-risk-restrictionsendangerrohingya-women-and-girls-in-bangladesh
েুদেদর্ারেে এে ২০১৩ এ জিটটেযাল এনালাইরসস অব েয রহউেযারনদটরিয়ান মিসপন্স
অযাদপ্রাচ অব মসন্ট্রাল।
অযাদেরিোন উইদেন'স িাইট অগানাইদজেনস
ি
অক্সদফািি, ইউদে: অক্সফযাে ।
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ওয়াল, এল অযান্ড মে, মহিলান্ড ২০১৬ মলাোলাইদজেন অযান্ড মলাোরল-মলি িাইরসস
মিসপন্স: এ রলটাদিচাি রিরেউ, মলাোল টু মলাবাল প্রদটেেন
http://www.local2global.info/wpcontent/uploads/L2GP_SDC_Lit_Review_LocallyLed_June_20
16_final.pdf.
ওদয়ব, মজ, রস িােন আই সােুয়া, মজ োিাে, ই োরলরলউ, এে মটাদটা মর্ চাদল, ি এে রসলাস,
অযান্ড এস. রসলাস ২০১৭. োস মজন্ডাি মিস্পজন্সে রিজািাি রিস্ক রিিােেন মেইে এ
রিফাদিন্স? মপাটি রেলা, মেনুদয়টু মেয়াি.
https://www.care.org.au/wpcontent/uploads/2017/09/CARE_Vanuatu_DRR_Impact_Study_3
_FINAL_web_amend.pdf
উইলসন, মজ। ২০১৪। মলাোল রপস প্রদসস ইন সুোন অযান্ড সাউথ সুোন, ওয়ারোংটন রিরস:
ইউনাইদটি মিটস ইনরিটটউট অব রপস।
https://www.usip.org/sites/default/files/PW97_Local-PeaceProcesses-in-Sudan-and-SouthSudan.pdf
উদেনোইন্ড ওয়াল্ডিওয়াইি. ২০১৫. '' উইদেন'স িাইটস অগারনদজেনস.''
ি
https://www.womankind.org.uk/policy-and-campaigns/women's-rights/women'srightsorganisations
ওয়াল্ডি বযাাংে ২০১৬, ''েয ওয়াল্ডি বযাাংে ইন সাউথ সুোন ওোিরেউ.''
http://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview
ইদয়ান্ডাি , এ. এস. আক্কাি অযান্ড রপ. মগাপালান. ২০০৫ উদেন'স পাটটি রসদপেন ইন রিজািাি
রিরলফ অযান্ড রিেোরি. রনউইয়েি: পপুদলেন োউজন্সল।
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এই প্রকাশনাটি তলবেবছন নমাতল জেতসাংবহ (অক্সফযাে আবমতরকা), নমাবমািাজ োিু ন (আশ্রে
ফাউবেশন, োাংলাবদশ), এোং মূসা ওকুইই (রুরাল উইবমন ফর নিবভলপবমন্ট ইন সাউে
সুদান)। ইাংদিজজ মথদে বাাংলায় অনুবাে েদিদেন নাজেুন নাহাি রেরেি।
আমরা অিযেবনর অাংশগ্রহণকারীবদর িনযোদ জানাই র্ারা এই প্রতিবেদবনর জনয উদারভাবে
িাবদর সমে তদবেরেদলন এোং িাবদর মূলযোন অিদৃযটষ্ট ভাি েদিরেদলন। োাংলাবদশ ও দতিণ
সুদান উভে নদবশর অেদাবনর জনয তেিিা কমশালাে
য
অাংশ ননওো অাংশগ্রহণকারীবদরও
িনযোদ জানাই। আশ্রে ফাউবেশবনর সহকমীবদর এোং প্রিান িবেষক নক.এম. এনামুল হক
এর সমেবনর
য
জনয তেবশষ কৃিজ্ঞিা । আমরা নজসতমন সযামুবেল অযািুকাতে, নফতলক্স আইউম,
এোং কযােতরন আতিমসহ আরিাে্লুতিএসএস দবলর আিতরক সমেবনর
য
জনযও কৃিজ্ঞ।
আমরা োাংলাবদবশ অক্সফযাে এোং দতিণ সুদাবনর সহকমীবদর অক্সফযানমর সমেবনর
য
জনয
কৃিজ্ঞ র্ারা এই প্রতিবেদনটিবক োস্তবে পতরণি করবি সহােিা কবরতছল। তেবশষি নমহেুো
ইোসতমন, সুমন দাস, ফাতদ্রক সুবভ্রা নাে, টিম তেোরতল, সুতনিা মহরজান, ইতলতসো েুচানান এোং
আবরাতমও নসকওোিবক িনযোদ জানাই। নীবচর অক্সফযাে সহকমীবদর মিেয এোং ইনপুি
নেবক এই প্রতিবেদনটি নেশ উপকৃি হবেবছ: িারা জজঞ্জাতরক, অযাতম নগ্র, তব্রিাতন লামোিয ,
িাবন্সসকা নরািস, কযাতস ওতচল্টট্র, নসোজস্তোন নমালাবনা, আতলবভলু রাতমবস্টটি, সারা িুতক, লারা
তসিতনের এোং জুতল লবিতনোর।
নশষ অেতি, িবেষণাবক মূল োতহযক তেবশষজ্ঞবদর গুরুত্বপূণ পরামশ
য
দ্বারা
য
অেতহি করা
হবেতছল: মাহেুো নাসতরন, সওসান আল নরফাই, নদিান আলী, আবন্দ্র মাবিয ল, জযান এসতপকুযই,
তরিা নানবসবরবকা, তমবশল তহজতলন, ইবোবলি এবিন, উতমলা
য নশ্রি, নজতন হজসন, নকি সিন
রুপাবরল, জজনা ব্রামুতচ, রাবহল জজয, পলা নফহান, নরাকসান মুবরল এোং এতলজাবেে কযাবফটিয ।
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প্রিান মনেৃদত্বি েয়টট প্রিান মিদত্র পিীিা েিা হদয়রেল: (১) েুদর্াগ
ি পরিচালনা বা নাগরিে-সুিিা েেৃপ
ি দিি েদিয
মনেৃদত্ব নািী; (২) জােীয় বা স্থানীয় মবসিোরি সাংস্থাগুদলাি (এনজজও) জনয োনরবে েেসূি রচদে মনেৃত্বোনোিী
i

নািী, বা এই এনজজওগুদলাদে নািী রনদজই মনেৃত্বোনোিী (৩) সম্প্রোদয়ি েুদর্াগ
ি েরেটটদে মনেৃদত্বি েূ রেো
পালনোিী নািীিা; (৪) সাংগঠনগুদলা নািী ও নািীদেি অরিোদিি প্ররে েদনারনদবে েদি র্া োনরবে সহায়ো
রুপায়ণ েদি; (৫) োনব-মনেৃত্বািীন মনটওয়ােি এবাং সাংঘগুদলা োনরবে বযবস্থায় জরড়ে থাোি রেদে েৃটষ্ট রনবদ্ধ
েদি োরন্তিিা এবাং পুরলে রেেদন নািীদেি মনেৃত্ব।

নারীবদর সাংিঠন ো মোদনা নারীবদর অতিকার সাংিঠন সাংজ্ঞাতেি করা জটিল হবি পাবর। ওমযানকাইে
ওোল্ডযওোইি নারীর অতিকার সাংস্থাগুবলাবক "তলে সমিার তদবক এতিবে র্াওোর লবিয ননিৃত্বািীন নারী
ii

ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুবলা" (ওমযানকাইে ওোল্ডযওোইি, ২০১৫) রহদসদব সাংজ্ঞাতেি কবরবছ। স্থানীেকরবণ
নারীোদী দৃটষ্টভতের একটি প্রতিবেদবন অক্সফযাে কানািা অম্বব্রলা শব্দটি নারীর অতিকার অতভবনিাবদর
রহদসদব েযেহার কবরবছন, "স্থানীে এোং জািীে সাংস্থা, কমী ও আবন্দালন র্া মূলি নারী-ননিৃত্বািীন এোং
অতিকার-তভতিক, রূপািরকামী এোং আিেঃসাংবর্ািমূলক পদ্ধতির অতিকারী" (লযামোিয এটি এল। ২০১৮,
৫)। র্তদও এটি একটি িবেষণামূলক িবেষণা প্রকল্প এোং আমরা মোদনা নারীর সাংিঠন ো একটি নারীর
অতিকার সাংিঠন সম্পবকয আমাবদর সাংজ্ঞা চাতপবে তদবি চাই না, আমাবদর নারীবদর সাংিঠনগুমলার প্রতি
দৃটষ্ট তনেদ্ধ করা িাবদর তদবক র্ারা মূলি নািীদের অতিকার এোং তলে নযােতেচাবরর তেষেগুতলবি কাজ
কবর।
নািীদের িবেষণা প্রতিিাবনর সদে কাজ করা এই িবেষণার মূল প্রবোজন তছল র্তদও তলে, মানেিাোদী
এোং িবেষণার তেষেগুদলাদে প্রবোজনীে পিভূ তম রবেবছ এমন একটি সাংস্থা তচতিি করা কটঠন তছল। এই
চযাবলবঞ্জর অাংশটি হ'ল নািী সাংিঠনগদলাদে আমাবদর অসম্পূণ জ্ঞাবনর
য
কারবণ োাংলাবদশ এোং দতিণ
সুদান - র্া আমরা আমাবদর নদবশর দলগুদলার সদে কাজ কবর লাঘে করার নচষ্টা কবরতছ - পাশাপাতশ
আমরা শীঘ্রই েুেবি নপবরতছলাম নর্ িবেষণা অাংশীদারবদর জনয আমাবদর প্রবোজনীেিাে আমরা েুে
উচ্চাকাঙ্ক্ষী তছলাম। আমরা প্রকল্পটির প্রতি আগ্রহ এোং প্রতিশ্রুতি, পাশাপাতশ নজোর নযােতেচার
জ্ঞানবক অগ্রাতিকার নদওোর তসদ্ধাি তনবেতছ এোং আমরা আমাবদর অাংশীদারবদর জনয িবেষণা সমেনয
এোং মানতেক দিিা সরেরাহ কবরতছ।
iii

iv

নদেুন, ফাস্ট ২০১৯; রহউেযানইটারিয়ান অযািোইজরি গররুপ । ২০১৭।

v

"স্থানীেকরণ" শব্দটি মোদনা প্রকাশনা ো সািাি্কাবরর সরাসতর উদ্িৃতিবি উপতস্থি হবল এই

প্রতিবেদবন মাবে মবিয েযেহৃি হে।
িবে, আমরা নোোবি চাইতছ না নর্ এগুমলা এলএইচএল ো মানতেক জিোকলাবপর মবিয আরও
তেস্িৃিভাবে উপতস্থি োকা নািীদের ননিৃবত্বর সেবচবে গুরুত্বপূণ ো
য একমাে ফম।য
vi
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মানতেক-উন্নেন-শাতি মজাটনক "এমন একটি দৃটষ্টভতে ো কাঠাবমা রহদসদব সাংজ্ঞাতেি করা হবেবছ র্া
প্রভাতেি জনবিািীর িাি্িতণক ও দীঘবমোদী
য
উভে প্রবোজন তেবেচনা কবর এোং শাতির সুবর্াি োড়াে"
(ফযাতনাং এোং ফুলউি-েমাস ২০১৯, ৭)।
vii

মজার তেষে হদলা, দতিণ সুদাবনর নিবে এটি সব সেয় হে না। তকছু নলাকালবে নারীবদর ননিৃত্ব
জািীে পর্াবে
য নেতশ প্রচতলি এোং দৃশযমান।
viii

এটি লি করা উতচি নর্ এই র্ুজক্তটি এলএইচএল এি মানতেক জিোকলাবপর একটি োদলা মবিল।
অথবা এটি আরও কার্কর
য হে অনুমাবনর ওপর তভতি কবর। এই িবেষণা এই তেিবকয জতড়ি নে, ো এটি
প্রমাণও নদে না নর্ এলএইচএল-এর নকান সািারণ সাংজ্ঞা ননই এোং এটি নর্ কার্কাতরিা
য
িঠন কবর িাও
তেিবকযর অিীবন তেবেচনা কবর আিজযাতিক প্রভােশালী মানতেক প্রবচষ্টার নচবে এলএইচএল আরও মবরে
কার্কর।
য
পরেেী সেদয় এটি এলএইচএলবক একটি আদশ প্রকার
য
রহদসদব তেবেচনা কবর র্ার দ্বারা আমরা
এটি নদেতছ নর্ এটি নািীদের ননিৃবত্বর জনয সিম পতরবেশ রহদসদব কাজ করবি পাবর।
ix

x

সুতেিাপ্রাপ্ত ি্রুপটি নোো র্াবচ্ছ সামতগ্রক দর কষাকতষর প্রজিো (আইএএসতস ২০১৮) এর িারাোতহক

িতিবেি সরেরাহ করা।
নরাতহো জনিণ রেোনমার মথনক োাংলাবদবশ পাতলবে প্রেমোবরর মবিা নে ১৯৯২, ১৯৯৩ এোং ২০১৬
সাবল তমোনমার নেবক আসা শরণােীরা োাংলাবদবশ প্রবেশ কবরতছবলন। িবে, ২০১৭ সাবল শুরু হওো
শরণােী সঙ্কবির তনেুি
াঁ নেলগুতল এর নিবে মারাত্মক চযাবলবঞ্জর উপস্থাপন কবর োাংলাবদবশর মানতেক
প্রতিজিো, র্া স্বীকৃতি নদওো গুরুত্বপূণ।য
xi

xii

োাংলাবদবশ "এলএইচএল" এর নচবে "স্থানীেকরণ" নেতশ েযেহৃি হে। এই প্রতিবেদবনর িারাোতহকিার

জনয। িবে আমরা "এলএইচএল" এর তদবক মবনাতনবেশ কতর কারণ আমরা চাই স্থানীে এোং জািীে
সাংিঠবনর ননিৃবত্বর প্রতি নজার নদওোি পাোপারে নািীনদর সাংস্থাগুমলা অিভুক্ত
য করা। আমরা
সািাি্কার এোং অনযানয প্রতিবেদবন তিতর "স্থানীেকরণ" এর উবেেগুবলা নরবেতছ।
োাংলাবদবশর মবিয স্থানীে এোং জািীে সাংস্থাগুমলার মবিয পােকয
য করবি আমাবদর তকছুিা সমসযা
হবেতছল। গ্রযাে োবিইন
য নলাকালাইবজশন ওোকযতেম নেবক োাংলাবদশবক নদওো একটি তমশন তরবপাবিয
এই সমসযাবক একটি সমসযা তহসাবে তচতিি করা হবেতছল এোং প্রতিবেদবন সুপাতরশ করা হবেতছল নর্
নদবশর অভযিরীণ মানতেক ননিওোকয স্থানীে েনাম জািীে অতভবনিাবদর একটি সািারণ সাংজ্ঞা তেকাশ
করবে (আইএফআরতস 2018, 4)।
xiii

নরাতহো প্রতিজিোর োস্তুচুযতির নপ্রিাপবি স্থানীে ও জািীে এোং স্থানীে সাংজ্ঞাি মবিয পােকয
য সহজ
নে। উদাহরণস্বরূপ, কক্সোজাবর "স্থানীে" োাংলাবদরে সাংস্থা ো নরাতহো ননিৃত্বািীন সাংস্থাগুমলানক
xiv

নোোবি পাবর আমরা এমন উভে প্রকাবরর সাংস্থাবকই অিভুক্ত
য করার তসদ্ধাি তনবেতছ। কক্সোজাবর
মানতেক প্রাকৃতিক দৃবশযর একটি তেস্িৃি দশনয নদওোর জনয "স্থানীে" সাংস্থাগুমলা, িবে এটি "স্থানীে"
একটি জটিল শব্দ হবি পাবর িা স্বীকৃতি নদওো জরুরি।
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নরাতহো সাংকবি জতড়ি স্থানীে, জািীে এোং আিজযাতিক অতভবনিাবদর সমিে সািবনর জনয তিতর

করা আবরকটি এনজজও প্লযািফম হ'ল
য
োাংলাবদশ নরাতহো প্রতিজিো এনজজও প্লযািফম অাংশীদাতর।
য
এই
িবেষণার সমে এই প্লযািফমটি
য েুে নিু ন তছল, সুিরাাং আমরা আরও তেশদ সরেরাহ করবি অিম।
োাংলাবদশ নারী মানতেক প্লযািফম সম্পতকয
য
ি আরও িেয মতহলাবদর ননিওোকযগুমলানি তনম্নতলতেি
তেভাবি পাওো র্াবে।
xvi

ভবেস অব উইবমন তহউমযাতনতস্টটিভ অিানাইবজশন
য
ননিওোবকযর আরও িেয নািীনদর
ননিওোকযগুমলাদে তনম্নতলতেি তেভাবি পাওো র্াবে।
xvii

xviii

এই সন্ধানটি িবেষণার তেিিা কমশালা
য
নেবক প্রাপ্ত প্রতিজিোর তভতিবি।

দতিণ সুদাবন পতরচালরে সব এনজজও নফারাবমর সদসয নে। সদসযিা নস্বচ্ছাবসেী এোং ভতিয তনতদয ষ্ট
প্রবোজনীেিা পূরবণর উপর তভতি কবর,
xix

এোবন েতণিয চাচযগুমলা হ'ল কযােতলক চাচয, দতিণ সুদাবনর এতপসবকাপাল চাচয, দতিণ সুদাবনর
তপ্রসতেিাতরোন চাচয, আতিকা ইনলযাে চাচয, সুদান নপবন্টবকাস্টাল চাচয, দতিণ সুদাবনর নপ্রসতেিাতরোন
ইভানবজতলকাল চাচয এোং সুদান অভযির চাচয।
xx

আর-আরতসএসএবসর পূেসূয রী তছল ২০১৫ সাবলর দতিণ সুদাবনর সাংঘাবির সমািাবনর তেষবে চুজক্ত
(এআরতসএসএস) ২০১৬ সাবল আরতসএসএস নভবে র্াে এোং ২০১৮ সাবল আর-আরতসএসএস স্বািতরি
হবেতছল (ওনপা ২০১৯)।
xxi

সাংিঠন হ'ল মতহলা উন্নেবনর জনয ইতভই অিানাইবজশন,
য
আশা পুনরুদ্ধার দতিণ সুদান,
আরিাে্লুতিএসএস, দতিণ সুদাবনর নািীনদর িমিােন ননিওোকয, টিটি ফাউবেশন, ভবেস ফর নচঞ্জ,
মতহলা অগ্রিতি সাংস্থা এোং মতহলা সহােিা দশন।
য
xxii
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