আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবস

২০২০

ককোভিডকোলীন নোরীর প্রভি সভ িংসিোাঃ আমোদের করণীয়

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবসস র ইতিহা


১৯৯৫ াসে ববসইতর্িংসে অনুতিি র্াতি িংসের ৪র্জ নারী
নারী তিবস তহস সবস পােসনর প্রস্তাবস গৃহীি হে।

সেেসন ১৫ অসটাবসরসক আন্তর্জাতিক গ্রামীণ



১৯৯৭ াে বর্সক বর্সনভাতভতিক একটি আন্তর্জাতিক বেচ্ছাস বসী িংস্থা Women’s World Summit
Foundation ( WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবস টি পােসনর র্নয তবসসের তবসতভন্ন দেশে
উে্বুদ্দধকরণ কমজ ূতি পােন কসর।



১৯৯৮



র্াতি িংে ২০০৭ াসের ১৮ তিস ম্বর অনুতিি াধারণ পতরষসির
গ্রামীণ নারী তিবস পােসনর আনুিাতনক ত দ্ধান্ত বনে।



২০০৮ বর্সক র্াতি িংসের

াে বর্সক তবসতভন্ন বিসে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবস

কে

তহস সবস এটি পাতেি হসচ্ছ।
ভাে ১৫ অসটাবসর আন্তর্জাতিক

ি য রাষ্ট্র এই তিবস টি পােন কসর আ সে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবসস র প্রতিপািয
-২০১৯: তেশু বর্ৌন তনর্জািন, ধষজণ বসন্ধ কর; আওোর্ বিাে এখনই
-২০১৮: পাতরবসাতরক আসে নারীর অতধকারতভতিক নযার্যিা তনতিি কর
-২০১৭:

বসজসেসে নারীর তনরাপিা তনতিি করুন।

- ২০১৬: তকসোরীর বর্ৌন ও প্রর্নন োস্থযস বসার অতধকার আমাসির অতিকার।
- ২০১৫: কীটনােসকর তবসকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর র্ীবসন বসাাঁিাও।
- ২০১৪: নারীর োস্থয
েীকৃ তি
বসন্ধ করসি

ুরোে ১৮ এর তনসি তবসসে নে, আইন কসর বসােয তবসসের
হসবস।

- ২০১৩: কীটনােসকর তবসপি এবসিং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: র্েবসােু পতরবসিজ ন প্রেমন এবসিং অতভসর্ার্সন আপনার অবসস্থান িু সে ধরুন।

- ২০১১: ভূ তম ও উিরাতধকাসর নারীর অতধকার।
- ২০১০: র্েবসােু অতভসর্ার্সন মা ও বমসে তেশুর তেো অগ্রাতধকাসরর িাতবসসি ব াচ্চার
বহান।
- ২০০৯: োস্থয অতধকার ও

ুস্থভাসবস বসাাঁিার র্নয ব াচ্চার বহান।

- ২০০৮: খািয তনরাপিাসক তবসসবসিনা করসি হসবস খািয ও

াবসজসভৌমসের আসোসক।

বসািংোসিসে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী তিবস
বসািংোসিসে ২০০০ াে বর্সক তবসতভন্ন বেচ্ছাস বসী ও উন্নেন
অর্জােসন গ্রামীণ নারী তিবস উেযাপন কসর আ সে।

িংস্থা (এনতর্ও)

ম্পূণজ তনসর্সির

র্ািীে উেযাপন কতমটি’র বসযানাসর প্রতিবসের র্ািীে ও বর্ো পর্জাসে িারা আন্তর্জাতিক
গ্রামীণ নারী তিবস পােন করা হে।
২০০৭ াে বর্সক এর আসোর্সন বসযাপকিা আস এবসিং ব ই বসের বর্সকই নারী উন্নেসন তবসসেষ
অবসিাসনর েীকৃ তিেরূপ বর্ো পর্জাসে গ্রামীণ নারীসিরসক (নারী মুতিসর্াদ্ধা, িাতবস আিােকারী,
ধােমািা, রত্নগভজ া মা, বসীর্ িংরেণকারী, অনযাসের প্রতিবসািকারী, স্থানীে রকার প্রতিতনতধ
ইিযাতি) িাসির তবসসেষ তবসসেষ বেসে অবসিাসনর েীকৃ তিেরূপ োননা প্রিান শুরু হে।

বকাতভি ১৯ ও গ্রামীণ নারীর প্রতি

তহিং িা

৬ এতপ্রে ২০২০, ইউএন উইমযানসর নতবসজাহী পরতিােক এক বববৃবিবি কসরানার কারসণ
েকিাউন িোকাসে নারীর প্রতি তহিং িা বৃদ্ধির পরতস্থতিসক োোমহামাতর তহস সবস অবিবিি
কদরবেন। আর গ্রামীণ নারীশের প্রবি সবিিংসিার মাত্রা িু লনামূলক দববে।

৯৬% নারী বকাভতি ১৯-এর প্রিযে প্রভাসবস কজ ম িংস্থান হাতরসেসেন, র্ারা মূেি গৃহকমী,
পতরচ্ছন্নিা কজ মী, গাসমজন্ট শ্রতমক এবসিং তনমজাণ খাসি অস্থােী শ্রতমক তহস সবস কার্ কসরন এবসিং
মাে ৮.৫০% মজাি মাস র পাতরশ্রমতক বপসেসেন।

শুধু মািজ মাস ই বসগুড়া, র্ামােপুর ও কক্সবসার্ার বর্োে ৬৪ টি ধষজসণর েটনা ও তিন
েিাতধক পাতরবসাতরক তনর্জািসনর েটনা েসটসে। এতপ্রে মাস ৪২৪৯ র্ন নারী তবসতভন্ন প্রকার
তহিং িার তেকার হসেসেন র্ার ত িংহ ভাগই গ্রামীণ নারী।

আমাশের করণীয়
❖

তহিং িার তবসরুসদ্ধ কস ার

ামাতর্ক প্রতিসরাধ গসড় িু েসি হসবস।

❖

আইবন সুরক্ষা প্রোন করশি িশব।

❖

দকাবিশে কমিীন
ম
গ্রামীণ নারীশের কমসিংস্থান
ম
করশি িশব।

❖

নারীশের প্রবি দযশকান সবিিংসিায় দ্রুি ববচার আইশন িা বনষ্পবি করশি িশব।

❖

নারীর প্রতি তহিং িার ত িংহ ভাগ পাতরবসাতরক
বাড়াশি িশব।

❖

নারীর প্রতি তবসতভন্ন রকসমর তহিং িা িূর করসি নারীর েমিােন প্রসোর্ন। ববশেষি
প্রশয়াজন নারীর অর্ননবিক
ম
মুদ্ধি।

❖

তনর্জািসনর তেকার হওোর পর একর্ন নারীর প্রসোর্নীে আইতন ও তিতকৎ া
ুসর্াগ পাওো তনতিি করসি হসবস।

❖

দযশকান সবিিংসিা দর্শক রক্ষা দপশি ও দসবা দপশি মবিলা ও বেশু ববষয়ক
মন্ত্রণালশয়র িট লাইন নাম্বাশর (10921) সকল নারী দযন কল বেশয় দসবা চায় দস ির্য
িাশের জানাশি িশব।

তহিং িা। িাই পবরবাশর সশচিনিা

হােিার

আমাশের করণীয়
❖

নযােনাল ইমারশজদ্ধি নাম্বার ৯৯৯ ও নারী বেশু বনযািন
ম
ও বালযববশয় প্রবিশরাশধর
নাম্বার ১০৯ িাশের জানাশি িশব।

❖

নারীর প্রতি তহিং িা গ্রহণসর্াগয নয়, এই মশনািাব প্রতিিার র্নয
বসিোসি হসবস।

❖

নারীর প্রবি দযশকান ধরশনর সবিিংসিায় সরকাশরর ‘দ্ধজশরা টলাশরি’ নীবি তিবর
করশি িশব।

❖

গ্রামীণ নারীর প্রবি সবিিংসিা বৃদ্ধির সাশর্ সবিিংস কান্ড সামাদ্ধজক মাধযশম ছবড়শয় দসই
নারীর সম্মানিানী করার প্রবণিা দবশড়শছ। এই ববষশয় আইশনর যর্াযর্ প্রশয়াগ র্াকশি
িশব।

❖

সশবাপবর
ম
গ্রামীণ নারীশেরশক িাশের অবধকার সম্পশকম সশচিন করশি িশব দযন িারা
িাশের সাশর্ ঘটা দযশকান তবষময ও সবিিংসিায় স্বরব িশি পাশর।

ামাতর্ক মূেযসবসাধ

ধনযবাে
আসুন নারীর প্রবি েৃষ্টিিবি বেলাই, সমাজ বেশল যাশব

