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5
ভূজমরা 

ভূচিকা

বত্যেবামন আেরবা লিঙ্গসেতবা আম্বািমনর একটি প�্যবাময় এমস যপৌ ামেলে। লিঙ্গসেতবা 
লবষময় সবারবালবশ্ব এখন সমেতন িময় উঠমে। উ্বািরণ স্রূপ বিবা �বায়, #লেটু 
(#metoo) আম্বািমনর তুেুি আমিবাড়ন য্মখ আেরবা বুমেলে, এখন আর 
সলিংসতবা ও অসেশলক্ত-সম্পক্য  য্মখ েুপ কমর বমস েবাকবার সেয় নয়। েবানুষ এখন 
য�ৌন িয়রবালন, ভয় য্খবামনবা এবং জীবমনর অনথ্যবানথ্য সলিংসতবার অলভজ্তবা লনময় আমরবা 
যসবাচ্বার িময় উমঠমে।

 ‘লশ লিসবাইিস’ আম্বািমনর পর পৃলেবীমত য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অলধকবামরর 
(এসআরএইেআর) পমক্ া্ বাড়বামনবার একটবা যজবায়বার এমসমে । তমব এই লবষয়গুমিবা 

যেবাকবালবিবা করবা এখমনবা আমগর েমতবাই জটিি। কবারণ এই লবষয়গুমিবা সংমব্নশীি লবলভন্ন সবােবালজক লবষয় 
ও রীলতর সবামে জলড়ত। যস কবারমণ সঠিক পদ্ধলতমত এই সেসথ্যবাগুমিবা লেলনিত করবা ্রকবার। এ সেসথ্যবা 
সেবাধবামন রবাটজবার (Rutgers)-এর ততলর এই টুিলকটটি অলত প্রময়বাজনীয়।

এই টুিলকটটি এসআরএইেআর প্রময়বাগ এবং লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা (লজলবলভ) লনেূ্যি করবার কবা�্যক্রমে 
যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলতর প্রময়বামগ সবািবা�থ্য কমর। যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ এর অে্য কী এবং লকভবামব 
সংস্বাগুমিবা তবাম্র কে্যসূলের ধরণ পুমরবাপুলর যজন্বার সমেতন কমর তুিমত পবামর, তবা বমি য্য় এই টুি লকটটি। 
পুরুষত্ব এবং নবারীমত্বর প্রেবাগত ধবারণবা এবং পুরুষ ও নবারীম্র েমধথ্য তবষমেথ্যর প্রশ্নমক েবালপময় রবাটজবার 
(Rutgers) এর এই যকৌশি যজন্বার এর প্রকৃত ধবারণবার সমঙ্গ জলড়ময় আমে। এেনলক এটি লভন্ন লভন্ন য�ৌন 
প্রবণতবার (Diverse Gender Identities or Sexuality) েবানুষম্র অন্তভু্য ক্ত কমর লিমঙ্গর তবলেত্থ্যমক স্ীকৃলত 
য্য়।

বিবার অমপক্বা রবামখ নবা য�, পুরুষ এবং নবারীম্র েমধথ্য তবষেথ্য এখমনবা লবমশ্বর সকি যক্মত্ লব্থ্যেবান। লকন্তু 
এটবা লিঙ্গ অসেতবামক বুেমত পবারবার য� সবারববিক পলরেণ্ডি তবার একটবা প�্যবায়।

লিঙ্গ তবষেথ্য সেবামজর প্রেলিত তবষেথ্যেূিক েূিথ্যমববাধ এবং প্রেলিত ধবারণবাসি অনথ্যবানথ্য সবােবালজক লনয়মের 
ওপর লভলতি কমর গমড় ওমঠ। এটি ্ূর করমত িমি প্রেলিত তবষেথ্যেূিক লনয়ে এবং নীলতগুমিবামক েথ্যবামিঞ্ 
করমত িমব। এজনথ্য পুরুষ এবং ববািকসি সকি বথ্যলক্তমক এর আওতবায় আনমত িমব।

তমব সঠিক ফি পবাওয়বার জনথ্য কবাজটি সঠিক পদ্ধলতমত করমত িমব। এই টুিলকটটি ভবারসবােথ্যপূণ্য ও সুলবমবলেত 
পদ্ধলতমত আেবাম্র যসই পে য্খবায়। এ কবারমণই লবলভন্ন সংস্বামক আলে তবাম্র যপ্রবাগ্বামে এই টুিলকটটি 
বথ্যবিবার করমত অনুমরবাধ কলর। লিঙ্গসেতবা এই েুিূমত্য  ববালণজথ্য, উন্নয়ন সিম�বালগতবা, সুরক্বা, জিববায়ু এবং 
অলভববাসন নীলতসি সকি যক্মত্ এক উমলেখম�বাগথ্য লবষয়।

এ সকি যক্ত্মক সেন্বয় কমর লিঙ্গ ও ক্েতবার সম্পক্য  কী তবা লেলনিত করবা জরুলর। �বামত আেরবা আেবাম্র 
প্রভবাব সব্যবালধক কমর তুিমত পবালর এবং আেবাম্র প্রলতশ্ুলত অনু�বায়ী- ‘যকউ যপেমন পমড় েবাকমব নবা’, এটবা 
লনলচিত কমর ২০৩০ সবামির েমধথ্য সবাসমটইমনবি যিমভিপমেমটের (sustainable developemnt ) িক্থ্য 
অজ্য ন করমত পবালর।

একই সবামে, এই সরঞ্বাে লকটটি লনমজই লবলভন্ন েন্ত্রণবািময়র জনথ্য প্রবাসলঙ্গক। আলে আেবাম্র সংগঠনমক 
আরও তবলেত্থ্যেয় করবার জনথ্য প্রলতজ্বাবদ্ধ িময়লে। লিঙ্গ সেতবা এই তবলেত্থ্যগুমিবার েমধথ্য একটি। আেবাম্র 
িক্থ্য িমিবা, ্থ্যবা যিগ এবং অনথ্যবানথ্য লেশমন লনরবাপ্ এবং বনু্ধত্বপূণ্য কবামজর পলরমবশ ততলর করবা। এেন কবামজর 
পলরমবশ য�খবামন প্রমতথ্যমক লনমজর েমতবা েবাকমত পবামর এবং প্রমতথ্যমকর লনজস্তবার েূিথ্য েবাকমব। য�খবামন আেরবা 
সিকেীমী  এবং অনথ্যবানথ্য অংশী্বারম্র ববা অনথ্য কবামরবা প্রলত অনুমপবা�ুক্ত আেরণ সিথ্য করমববা নবা।

আলে য� প্রশ্ন লনমজমক কলর এবং অনথ্যবানথ্য সংস্বাগুমিবামকও লজজ্বাসবা করমত উৎসবালিত কলর তবা িমিবা, আেরবা 
লকভবামব লব্থ্যেবান ক্েতবার েে্য বামক েথ্যবামিঞ্ জবানবামত পবালর এবং আেবাম্র ত্নল্ন কবামজর যক্মত্ লিঙ্গনীলতর 
প্রভবাবমক স্ীকৃলত ল্মত পবালর। এেন গঠনেূিক ভবাবনবা আেবাম্র লনমজম্র উন্নলতমত সবািবা�থ্য কমর। আলে েমন 
কলর এই টুিলকটটি যস িমক্থ্য একটি ্ু ্্য বান্ত শুরু।

য�ািা ব্ান্ট
যন্বারিথ্যবান্মসর পররবাষ্ট্র েন্ত্রণবািময়র যসমক্রটবালর যজনবামরি
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শব্দ সংডষেপ শব্দ সংক্ষেপ

এইিস একুয়থ্যবাি্য  ইেুথ্যইন যিলফলসময়লন্স লসমড্বাে 
এআরলভ এন্ট্রিট্লভয়থ্যবাি
এ িললিউআইলি এমসবালসময়শন ফর উইমেনস রবাইটস ইন যিভিপমেটেস
লবলিলপএফএ যবইলজং লিক্বামরশন এন্ প্বাটফে্য ফর একশন
লসইলিএিললিউ কনমভনশন অন ্থ্য এলিলেমনশন অব অি লিলসলক্রলেমনশন এমগইন্ 

উইমেন
লসএসই কল্রিমিনলসভ যসক্সুয়থ্যবালিটি এিুমকশন
লিইলভএিললিউ লিক্বামরশন অন ্থ্য এলিলেমনশন ভবায়মিন্স এমগইন্সট উইমেন   
লিএসএে িবায়মগবানস্টিক এন্ ্থ্যবাটিসটিকথ্যবাি েথ্যবানুয়বাি অফ যেটেবাি লিস অি্য বার  
লজএলি যজন্বার এন্ যিভিপমেটে
লজলবলভ যজন্বার যবইসি ভবাময়বামিন্স
লজইএে যজন্বার ইকুইমটবি েথ্যবান 
লজটিএ যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবাে 
এইে আই লভ লিউেথ্যবান ইলেউমনবামিলফলসময়লন্স ভবাইরবাস 
এইে আর লব এ লিউেথ্যবান রবাইটস যবইসি এমপ্রবাে 
এইে আর লস লিউেথ্যবান রবাইটস কবাউলন্সি
আই লস লস লপ আর ইটেবারনথ্যবাশনবাি কনমভনথ্যবাটে অন লসলভি এন্ পলিটিকথ্যবাি রবাইটস 
আই লস লপ লি ইটেবারনথ্যবাশনবাি কনফবামরন্স অন পপুমিশন এন্ যিভিপমেটে
আই লস আর িললিউ ইটেবারনথ্যবাশনবাি যসটেবার ফর লরসবাস্য অন উইমেন
আইলিএস ইন্সটিটিউট অব যিমভিপমেটে ্বালিজ
আইলপলপএফ ইটেবারনথ্যবাশনবাি প্থ্যবানি যপমরটেহুি যফিবামরশন
আই িললিউ এইে লস ইটেবারনথ্যবাশনবাি উইমেন যিিে যকবাময়িশবান
এিলজলবটি আই যিসলবয়বান, যগ, ববাইমসকু্সয়থ্যবাি, ট্বান্সমজন্বার, ইটেবার যসক্স
এন লজ ও নন গভন্যমেটেবাি অগ্যবানবাইমজশন/ যবসরকবালর সংস্বা 
লপলপএ যজি প্থ্যবানি পথ্যবামরটেহুি এমসবালসময়শন অব জবালবিয়বা 
আর এফ এস ইউ সুইলিস এমসবালসময়শন ফর যসকু্সয়বালিটি এিুমকশন 
আর এইে ইউ লরমপ্রবািবাকটিভ যিিে উগবান্বা 
এস লি লজ সবাসমটইমনবি যিভিপমেটে যগবািস 
এস আই লি এ সুইলিশ ইটেবারনথ্যবাশনবাি যিমভিপমেটে এমজলন্স
(এস) লজ লব লভ (যসক্সুয়থ্যবাি) যজন্বার যবসি ভবাময়বামিন্স 
এস ও লজ আই ই এস লস যসক্সুয়থ্যবাি অলরময়মটেশন, যজন্বার আইমিনটিটিস এন্ এক্সমপ্রশন এন্ 

যসক্স কথ্যবামরকটবালরসটিকস/ য�ৌন ্ৃষ্টিভলঙ্গ, লিঙ্গ পলরলেলত এবং প্রকবাশ 
ভলঙ্গ এবং য�ৌন তবলশষ্টথ্য

এস আর এইে আর যসকু্সয়থ্যবাি এন্ লরমপ্রবািবাকটিভ যিিে রবাইটস/ য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য 
অলধকবার

এস আর এইে যসকসুয়থ্যবাি এন্ লরমপ্রবািবাকটিভ যিিে/ য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
এস টি আই যসক্সুয়থ্যবালি ট্বান্সফরমেটিভ ইনমফকশবান
ইউ লি এইে আর ইউলনভবাস্যবাি লিক্বামরশন অব লিউেথ্যবান রবাইটস 
ইউ লপ আর ইউলনভবাস্যবাি লপলরওলিক লরলভউ 
ইউ এস এ ইউনবাইমটি য্টস অব আমেলরকবা 
লভ এ িললিউ লজ ভবাময়বামিন্স এমগইন্ উইমেন এন্ গবাি্যস/ নবারীর প্রলত সলিংসতবা 
িললিউ এইে ও ওয়বার্্য  যিিে অগ্যবানবাইমজশন/ লবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্বা 
িললিউ আই লি উইমেন ইন যিভিপমেটে /উন্নয়মন নবারী
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সাধারণ পজরজেজত 

পকরকচকত

লিঙ্গ সম্পরকবিত যনলতববােক লনয়ে এবং েূিথ্যমববাধগুমিবার বথ্যবাপকতবা য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এ সম্পরকবিত 
অলধকবারগুমিবা সুরক্বার পমে বড় ববাধবা। সকমির এসআরএইেআর অলধকবার সুরক্বায় এবং লিঙ্গলভলতিক 
সলিংসতবা ্ূর করমত আেবাম্র করনীয় িমিবা, যনলতববােক েূিথ্যমববাধগুমিবামক পলরবত্যন কমর ইলতববােক রূপ 
য্ওয়বা। এ িমক্থ্য, আেবাম্র অবশথ্যই নবারীম্র পবাশবাপবালশ পুরুষম্র সবামেও কবাজ করমত িমব। একইসবামে 
লবপরীত লিমঙ্গর প্রলত আকৃষ্ট নবারী ও পুরুমষর পবাশবাপবালশ অনথ্যবানথ্য লিমঙ্গর েবানুষম্রমকও সম্পৃক্ত করমত িমব।

রবাটজবারস-এর েূি িক্থ্য িমিবা, য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কবা�্যক্রমে একটি যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত (লজ টি 
এ) প্রময়বাগ করবা। এই প্রমেষ্টবা ববাস্তববায়ন করমত আেরবা আপনবাম্র সববাইমক স্বাগত জবানবাই। আেরবা েমন কলর 
এসআরএইে আরও ভবািভবামব লনলচিত করমত এই পদ্ধলত সিবায়তবা করমব। একইসবামে লিঙ্গসেতবা আনমত 
এবং লবলভন্ন লিমঙ্গর েবানুষমক একলত্ত করমতও সিবায়তবা করমব। এই েত সেে্যন করবার েমতবা প�্যবাপ্ত প্রেবাণও 
যেমি।

উোিরণ
এখবামন আেরবা েবাত্ ্ুটি উ্বািরণ য্খব। িথ্যবাববারিথ্যবামন্র ২২ টি েূিথ্যবায়ন অধথ্যবায়মনর একটি প�্যবামিবােনবায় 
য্খবা �বায় (২০১৫ : ৩১), য� ১০টি য�ৌন লবষয়ক লশক্বাকবা�্যক্রমে লিঙ্গ ও ক্েতবার ্ৃষ্টিভলঙ্গ �ুক্ত লেি, যসগুমিবা 
য� কবা�্যক্রমে লিঙ্গ ও ক্েতবার ্ৃষ্টিভলঙ্গ �ুক্ত লেি নবা তবার যেমক ৫ গুন যবলশ কবা�্যকর িময়মে। এর প্রেবাণ 
লিমসমব আেরবা য্খমত পবাই, অনবাকবাল্ষিত গভ্য ধবারণ ও য�ৌন সংক্রেমণর (এসটিআই) ঘটনবা কে ঘটমে। 
লবিতীয়ত, স্রিলত িময়ি এট আি এর একটি গমবষণবায় প্রকবালশত িয় য�, একটি সুলনর্বিষ্ট স্বাস্থ্য ও সলিংসতবা 
সম্পরকবিত যজন্বার ট্থ্যবান্সফরমেটিভ কবা�্যক্রমে-

●	 সঙ্গীর লবরুমদ্ধ ৪০% কে সলিংসতবার ঘটনবা
●	 গভ্য লনমরবাধমকর বরধবিত বথ্যবিবার: েথ্যবানমকয়বার কবা�্যক্রমে ৭০% এবং তুিনবােূিক গ্ুপ প্রলতমব্মন আেরবা 

য্খমত পবাই ৬১% নবারী অলধক িবামর গভ্য  লনমরবাধক বথ্যবিবার কমর।
●	 পবালরববালরক লসদ্ধবান্ত গ্িমণ নবারীম্র অলধক অংশগ্িণ: েথ্যবানমকয়বার কবা�্যক্রমের ৫৬% নবারীরবা জবানবান 

সবাপ্তবালিক ববা েবালসক আয় বথ্যবাময়র বথ্যবাপবামর পুরুমষর লসদ্ধবান্তই েূড়বান্ত বমি লবমবলেত িয়। লকন্তু তুিনবােূিক 
গ্ুপ প্রলতমব্মন এই িবার ৭৯%। ্ুটির েবামে পবাে্যকথ্য প্রবায় ৩০%।

রাটজাস্য য�িামব যজন্ার ট্ান্সফরমমটিি পদ্ধকতমি সঙ্গাকয়ত িমর
রবাটজবাস্য বত্যেবামন যবশ কময়কটি আন্তজ্য বালতক এসআরএইেআর কবা�্যক্রে ববাস্তববায়ন করমে: ‘যগট আপ, লস্পক 
আপ’ কবা�্যক্রে (লজইউএসও ২০১৬-২০২০), ‘ইময়স আই িু’ কবা�্যক্রে (ওয়বাইআইলি ২০১৬-২০২০) এবং 
লপ্রমভনশন+ (২০১৬-২০২০)1। এই কবা�্যক্রেগুমিবা আমগর কবা�্যক্রেগুমিবার লভলতিমতই ততলর করবা। য�েন 
অথ্যবাকমসস, সবারভবিস এন্ নমিজ (এএসমক ২০১৩-২০১৫), ইউনবাইট ফর বলি রবাইটস (ইউএফলবআর ২০১১-
২০১৫) এবং যেনমকয়বার+ (২০১২-২০১৫)।

এ সকি কবা�্যক্রে ববাস্তববায়মনর সেয় সিম�বাগীরবা একটি বৃিতির ও পলরশীলিত লিঙ্গ সম্পরকবিত ্ৃষ্টিভলঙ্গর 
সং�ুলক্ত এবং লিঙ্গ অসেতবার ্ৃষ্টিভলঙ্গমত পলরবত্যন আনমত পুরুষত্ব এবং যেমিম্র ভূলেকবার উপর অলধকতর 
গুরুত্ববামরবাপ করবার প্রময়বাজনীয়তবা গভীরভবামব অনুভব কমর।

এ সকি অলভজ্তবা এবং এসআরএইেআর এবং যজন্বার লবমশষজ্ম্র ক্রেবধ্যেবান অলভজ্তবার লভলতিমত 
লবলভন্ন যিখনীর উপর লভলতি কমর রবাটজবাস্য লজটিএ এর লনম্নলিলখত সংজ্বাটি া্ বাড় কলরময়মে -

রবাটজবাস্য এ বথ্যবাপবামর সমেতন য�, শুধুেবাত্ একটি যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত লনময় কেবা বিবা কঠিন। 
যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলতগুমিবা যকৌশি ও প্রময়বাগ পদ্ধলতর লভলতিমত আিবা্বা আিবা্বা িমত পবামর। এটবা 
লনভ্য র করমব তবার প্রবাসলঙ্গকতবা, উমদেশথ্য ও টবামগ্যট অলিময়ন্স এর ওপর। তমব �খন যকউ যজন্বার 
ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত প্রময়বাগ কমরন, তখনও এটবা অস্পষ্ট য� তবারবা এটবা বিবারবা কী বুলেময়মেন। তবারবা আসমি 
এটবা বিবারবা লক বুেবামত যেময়মেন ববা এই পদ্ধলতর সবামে সংললেষ্ট লবষয়গুমিবা কী কী? এ সকি প্রমশ্ন জজ্য লরত িময় 
একটি টুিলকট আকবামর আরও সিজ ও যববাধগেথ্য কমর রবাটজবারস যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত সম্পমক্য  তবার 
লনজস্ বথ্যবাখথ্যবা ও সংজ্বা প্রলতষ্বা কমরমে।
1. GUSO is implemented in Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Malawi, Pakistan and Uganda with local counterparts and Choice for Youth and 
Sexuality, Dance4Life, IPPF, Simavi en Stop Aids Now. YID is implemented in Ethiopia, Kenya, Malawi, Zambia, Mozambique, Pakistan and Indonesia, 
with AMREF, KIT, Choice and the Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands. Prevention+ is active in Indonesia, Pakistan, Rwanda and Uganda, as 
well as in parts of the Middle East and North Africa region (Egypt, Lebanon, Morocco and Palestine), with Promundo and Sonke Gender Justice.

সাধারণ পচরচিচি
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নতুন সং�ুকক্ত 
রবাটজবারস-এর লজটিএ এর লনজস্তবা এবং একইসবামে আকষ্যণীয় ল্ক িমিবা, এটি ইলতববােক শলক্ত, আ্শ্য, 
নবারীম্র স্লনভ্য রতবা, লভন্ন লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন সম্পরকবিত লবষয়বাবিীর সং�ুলক্ত য�েন লনলচিত কমরমে, যতেলন 
লনলচিত কমরমে পুরুষ ও লকমশবারম্র অংশগ্িণ। এর েূি উমদেশথ্য িমিবা, যনলতববােক লিঙ্গ ও য�ৌন সম্পরকবিত 
আ্শ্যগুমিবামক ইলতববােক ভবামব পলরবত্যন করবা। এই পলরবত্য মনর জনথ্য আেবাম্র ক্েতবার অন্তরনবিলিত গলত 
প্রকৃলতটবামক বুেমত িমব। অংশী্বার সংস্বাগুমিবার সবামে প্রবােলেক গমবষণবায় য্মখ যগমে, বথ্যবাপকভবামব লজটিএ 
এর প্রময়বাগ সেমেবাতবা, উৎসবাি ও যপ্ররণবা যজবাগবায়। একইসবামে, এসআরএইেআর এর যপ্রক্বাপমটর সবামে লিঙ্গ 
সেতবা আনয়ন ও লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা যরবামধর েমতবা লবষয়গুমিবা সংকিন করমত একটবা লবকল্প উপবায় 
লিমসমব পুরুষ, লকমশবার এবং লভন্ন লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র েবানুমষর অংশগ্িণ লনলচিত করবা। 3b তবারবা 
প্রবায়ই যজন্বার ও উন্নয়ন লবষয়ক গতবানুগলতক পদ্ধলতগুমিবামত গুরুত্ব পবায়নবা। 

রাটজারস অনুক্িাচিি জজন্ার ট্ান্সফরক্িটিভ পদ্ধচির সংজ্া- 

এসআরএইেআর এর িক্থ্য অজ্য মনর উমদেমশথ্য এবং একইসবামে আে্য-সবােবালজক েমিমির সব্যস্তমর লিঙ্গ 
সেতবা লনলচিত করমত একটি যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত সলক্রয়ভবামব গমবষণবা, প্রশ্ন ও লিঙ্গলবষয়ক 
গতবানগুলতক আ্শ্য ও ক্েতবার অসবােঞ্সথ্যতবা পলরবত্যন করবার প্রমেষ্টবা েবািবায়।

য�সব কবা�্যক্রে ও নীলত লিঙ্গ সম্পমক্য র পলরবত্য মন ভূলেকবা পবািন করমত পবামর তবা িমিবা-

●	 লিঙ্গ সম্পরকবিত ্বালয়ত্ব ও আ্শ্যসেূি সম্পমক্য  সেথ্যকভবামব উৎসবালিত করবা  
●	 এসআরএইেআর এর সবামে সম্পরকবিত অসে লিঙ্গ সম্পরকবিত লনয়েগুমিবার ক্লতকবারক ল্কগুমিবার 

সেবামিবােনবা করবা এবং তবা পলরবত্য মনর িমক্থ্য এর সুলবধবাসেূি সুপ্রলতষ্ঠিত করবা। 
●	 নবারীসি অনথ্যবানথ্য সকি লিমঙ্গর ক্েতবায়ন লনলচিতকরবা
●	 লিঙ্গ সেতবা ও এসআরএইেআর লনলচিতকরমণ পুরুমষর অংশগ্িণ লনলচিত করবা

এই েবারটি যকৌশি অবিবিমনর েবাধথ্যমে লিঙ্গসম্পরকবিত যনলতববােক ও অসে নীলতগুমিবার ইলতববােক 
পলরবত্যন আশবা করবা �বায়। একইসবামে নবারী ও পুরুষ উভময়র জনথ্য আরও ভবামিবাভবামব এসআরএইে ও 
লিঙ্গ সেতবা লনলচিত করমত এবং লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা এড়বামতও সিবায়তবা করমব।2

“�খন আলে প্রবােলেক লব্থ্যবািময় পড়তবাে, আেবার বনু্ধরবা আেবামক ‘যেময় যেমি’ বমি 
িবাকত। কবারণ আেবার আেরণ যেময়ম্র েমতবা, যকউ আেবার বনু্ধ িমত েবাইমতবা নবা। আেবার 

খুব লনঃসঙ্গ িবাগত। এসব লকেু যেমন যনয়বা আেবার জনথ্য কঠিন লেি। ওরবা জবানত নবা ববা বুেত নবা লিঙ্গ 
কী। ওরবা শুধু জবানত নবারী ও পুরুষ যকেন িয়। ওরবা আেবামক যেমিম্র যেময় আিবা্বা েমন করত, আর এ 
ধবারনবা যেমকই ভবাবত আলে িয়ত যেময়। যসজনথ্য লিঙ্গ সম্পমক্য  জবানবা খুবই জরুলর, তবাই আলে লনমজই 
এখন অনথ্যম্র এ লবষময় বুেমত সবািবা�থ্য কলর।”

২০১৭ জসাডল ইড্াডনজশয়ায় জিটিএ ওয়ার্ক শডপ এরিন অংশগ্রিণরারী

2. Based on Gupta 2000, Rolleri 2014 and USAID/IGWG 2011.

3. During 2017 and 2018 the various exercises in this toolkit were tested and piloted in 12 GTA workshops in Bangladesh, Indonesia, Kenya, Malawi, 
Pakistan and Uganda.

3b. The ‘SC’ in SOGIESC stands for sex characteristics, which refers to physical, biological sexual organs and chromosomes. Some people are born with 
variations, distinct from what are considered to be ‘normal’ female and male bodies. This is also referred to as ‘intersex’.
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রবাটজবারস তবার আন্তজ্য বালতক কবা�্যক্রেগুমিবামত একটি আে্য-সবােবালজক েমিি বথ্যবিবার কমর েবামক। সব্যপ্রেে 
Urie Bronfenbrenner (১৯৭৯) বরণবিত এই েমিমির েবাধথ্যমে আেরবা বথ্যলক্ত লবমশমষর েধথ্যকবার পবালরববালরক, 
সবােবালজক ও প্রবালতষ্বালনক নীলত লনধ্যবারণ প�্যবাময় সম্পক্য গুমিবা প�্যমবক্ণ ও লবমলেষণ করবার সুম�বাগ পবাই। এটি 
প্রবালতষ্বালনক কবাঠবামেবারই একটি প্রলতচ্ছলব, য�খবামন লকেু প্রেলিত ও অনবানুষ্বালনক নীলতসেূি নবারী এবং 
পুরুষম্র সঙ্ঘবদ্ধতবার পমে ববাধবা ততলর কমর েবামক। য�খবামন প্রবায়ই শক্ত লকেু গতবানুগলতক ও তবষেথ্যেূিক 
লবশ্ববাস ও লনয়েনীলতর েে্য বা িমত েবামক। যসটবা একইসবামে সম্পম্র বণ্টন লনয়ন্ত্রণ কমর। যজন্বার 
ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলতর স্বাস্থ্য লবষয়ক প্মক্পগুমিবা শুধুেবাত্ বথ্যলক্ত, সংসৃ্লত ও পবারস্পলরক প�্যবাময় 
লনয়েনীলতর পলরবত্য মনর উপর গুরুত্ব য্য় নবা, বরং বথ্যলক্তর পবালরপবালশ্ব্যক অবস্বাও লবমবেনবা কমর (য�েন- 
লব্থ্যবািয়, কে্যমক্ত্, পলরববার, স্বাস্থ্যমকন্দ্র, সেবাজ, লেলিয়বা, সরকবার ইতথ্যবাল্)। এর েবাধথ্যমে ইলতববােক পলরবত্যন 
আনবার প্রমেষ্টবায় আেরবা নবারী ও পুরুমষর সঙ্ঘবদ্ধতবার পমক্ ও লবপমক্ কবাজ করবা প্রবালতষ্বালনক পলরমবশটবামক 
লবমবেনবায় আনমত পবালর (Dworkin et al ২০১৫)। এসআরএইেআর কবা�্যক্রেগুমিবার গমবষণবা যেমক য্খবা 
যগমে, আে্য-সবােবালজক েমিমির একটি স্তমর কবাজ করবার যেময় একই সেময় লভন্ন লভন্ন স্তমর কবাজ করবা যবলশ 
কবা�্যকরী। লবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্বার (WHO) একটি েূিথ্যবায়ন যেমক যবলরময় এমসমে য�, য�সব যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ 
এসআরএইেআর কবা�্যক্রে একই সবামে বথ্যলক্ত, সেবাজ ও প্রবালতষ্বালনক প�্যবাময় লিঙ্গ অসেতবার লবষয়টি তুমি 
ধমর, যসগুমিবা য� কবা�্যক্রেগুমিবা পবালরপবালশ্ব্যক অবস্বার উপর গুরুতিবামরবাপ কে কমর, যসগুমিবার তুিনবায় যবলশ 
ফিপ্রসূ (WHO ২০০৭)।

প্রকশষেণ সরঞ্ামমর উমদেশথ্য
এই প্রলশক্ণ সরঞ্বােটি লনম্নলিলখত লবষয়গুমিবা অজ্য মনর উমদেমশথ্য কবাজ করমে- 

●	 রবাটজবারস এর এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের অন্তভু্য ক্ত যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলতর যববাধগেথ্যতবা 
ববাড়বামনবা 

●	 লজটিএ এর তবাল্বিক বথ্যবাখথ্যবামক ববাস্তব েে্য বা ও কবা�্যক্রমে রূপ য্য়বা 
●	 সবােবালজক ও কবাঠবামেবাগত এবং প্রবালতষ্বালনক নীলতলনধ্যবারণ প�্যবাময় উপম�বাগী পলরমবশ ততলরমত লজটিএ এর 

ববাস্তব প্রময়বাগ 
●	 অভথ্যন্তরীণ যজন্বার ট্বান্সফরমেশন লনলচিত করমত অনুকূি প্রবালতষ্বালনক পলরমবশ ততলর করবা 

েবা-ববাববা,পলরববার,সিকেীমী ,সঙ্গী

সরকবালর লনয়ে-কবাননু

   স্রি্বায়    প্রবালতষ্বালনকআন্তঃবথ্যলক্তক

বথ্যলক্তমকলন্দ্রক

লব্থ্যবািয়, স্বাস্থ্যমসববা বথ্যবস্বা এবং 
কে্যমক্ত্

যফইে কলেউলনটি, লেলিয়বা, লবজমনস 
এন্ েবামক্য টিং

সরকবার ও রবাজনীলত, আইন এবং 
রীলতনীলত

আত্মসমেতনতবা, লশক্বা, অলধকবার 
সম্পমক্য  সমেতনতবা

েলিউি ১
আে্য-সবােবালজক 
েমিি
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এই প্রলশক্ণ সরঞ্বােটি এসআরএইেআর কেীমী  এবং েলিিবাম্র অলধকবার ও লিঙ্গ সেতবা লনময় কবাজ কমর 
এেন প্রলতষ্বামনর জনথ্য �বারবা লজটিএ ও এসআরএইেআর লবষয়ক তেথ্য ও লশক্ণীয় বথ্যবাপবারগুমিবা প্রসবামর 
ভূলেকবা রবামখ। এটি েূি প্রলশক্কম্র জনথ্যও সেভবামব বথ্যবিবার উপম�বাগী �বারবা এসআরএইেআর এবং 
েলিিবাম্র অলধকবার ও লিঙ্গ সেতবা লনময় কবাজ কমর এেন প্রলতষ্বামনর লজটিএ লবষয়ক ্ক্তবা বৃলদ্ধমত সিবায়তবা 
করমব।

প্রকশষেণ সরঞ্ামমর িাঠামমা
মকিউল ১ : েলিউি ১ এই লজটিএ এর েূি উপবা্বানগুমিবা লনময় ততলর। লজটিএ বিমত 
কী যববােবায়, এর েূি উপবা্বানগুমিবা কী এবং এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লজটিএ প্রময়বাগ 
করবা গুরুত্বপূণ্য যকন এবং লকভবামব এটি প্রময়বাগ করমত িয় তবা লনময় েলিউি ১ এ 
আমিবােনবা করবা িময়মে।

লনমের েয়টি উপবা্বান লনময় এই েলিউিটি ততলর:
1. েবানববালধকবারলভলতিক ধবারণবা

2. ক্েতবা

3. লনয়েনীলত এবং েূিথ্যমববাধ

4. লিঙ্গ তবলেত্থ্য

5. নবারীর ক্েতবায়ণ 

6. পুরুষম্র সম্পৃক্ত করবা

প্রলতটি উপবা্বামনর তবাল্বিক বথ্যবাখথ্যবা ও য্ওয়বা আমে।

মকিউল ২ : য�ৌন লশক্বার সকি শবাখবার সবামে লজটিএ’র সম্পক্য । এমত লসএসই কবা�্যক্রমে 
েলিউি ১ যেমক প্রবাপ্ত জ্বান লক কমর প্রময়বাগ করমত িয় তবা জবানবা �বায়।

মকিউল ৩ : লজটিএ’র সবামে �ুবববান্ধব যসববার সম্পক্য  যববােবা �বায়। তরুণম্র জনথ্য য� 
এসআরএইেআর যসববা বথ্যবস্বা আমে যসখবামন লজটিএ লকভবামব প্রময়বাগ করবা �বায় তবা জবানবা 
�বায়।

মকিউল ৪ : অথ্যবািমভবামকলস এবং লজটিএ লনময় কবাজ কমর। এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে 
অথ্যবািমভবামকলসর কবামজ লজটিএ প্রময়বাগ করবার পরবােশ্য য্ওয়বা িময়মে এখবামন।

মকিউল ৫ : প্রবালতষ্বালনক প�্যবাময় লজটি’র প্রময়বাগ লনময় এই েলিউিটি ততলর করবা িময়মে। 
প্রবালতষ্বালনক প�্যবাময় এসআরএইেআর এবং লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা লনময় কবাজ করবার 
যক্মত্ লজটিএ’র ভূলেকবা লনময় এই েলিউমি অমনকগুমিবা যকইস ্বালি য�বাগ করবা িময়মে। 
এখবামন ঘটনবাগুমিবা সফিতবা এবং বথ্যে্যতবার লভলতিমত লবমলেষণ করবা িময়মে। একইসবামে এই 
কবাজগুমিবা যেমক কী যশখবা যগমে এবং ভলবষথ্যমত আর কী করবা �বায়, তবা লনময় আমিবােনবা 
করবা িময়মে।
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এসআরএইেআর কবা�্যক্রে এবং লবলভন্ন সংস্বার কবামজর েবামে সেন্বয় সবাধমনর জনথ্য যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ 
অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ লনময় একটি লনম ্্য শনবােূিক সরঞ্বাে লিমসমব রবাটজবারস এই েলিউিটি ততলর কমরমে। �বারবা 
লজটিএ এবং এসআরএইে লবষময় প্রলশক্ণ য্মবন তবাম্র অবশথ্যই প্রলশক্মণর লবষয়, প্রবাময়বালগক লশক্বার েে্য বা 
এবং প্রলশক্মণ অংশগ্িণকবারীম্র ধেীমী য় ও সবাংসৃ্লতক লবশ্ববাস সম্পমক্য  স্পষ্ট ধবারণবা েবাকমত িমব। রবাটজবাস্য 
এেন প্রলশক্কম্রই লনময়বাগ ল্ময় েবামক। ইলেময়বালপয়বা, ঘবানবা, ইম্বামনলশয়বা, যকলনয়বা, েবািবাউলয়, পবালকস্তবান, 
্লক্ণ আলরিকবা, উগবান্বা এবং লজবিবাবুময়মত রবাটজবাস্য এেন প্রলশক্কম্র লনময়বাগ ল্ময়মে। এই প্রলশক্কম্র 
সবামে য�বাগবাম�বাগ করবার জনথ্য রবাটজবামস্যর ওময়বসবাইমট য�বাগবাম�বাগ করুন।

েলিউমির প্রলতটি ধবাপ এমকর পর এক অনুসরণ নবা করমিও এই েয়টি উপবা্বান লনময় ধবারণবা প্র্বান করবা 
গুরুত্বপূণ্য। প্রমতথ্যক অধথ্যবাময়র লনয়েবাবলি আপনবার প্রময়বাজন অনু�বায়ী পলরবত্যন কমর লনমত পবামরন। প্রময়বাজন 
অনু�বায়ী আপলন অনথ্য েলিউমির উপবা্বান এই যসশন পলরেবািনবায় বথ্যবিবার করমত পবামরন।

প্রলতটি অধথ্যবাময়র শুরুমত একটি তবাল্বিক ধবারণবা য্য়বা িময়মে। লজটিএ’র যপ্রক্বাপমট প্রলতটি যসশমনর গুরুত্ব 
বুেমত এই ত্বিগুমিবা সবািবা�থ্য করমব। ত্বিগুমিবা লনময় লবশ্ভবামব অনথ্য একটি গবাইমি আমিবােনবা করবা িময়মে। 
প্রলশক্ণ যনয়বার পূমব্য এই গবাইিটি পমড় লনমি সুলবধবা িমব। আপলন এ লবষময় প্রময়বাজনীয় গমবষণবা লনমজ যেমক 
কমর লনমত পবামরন। প্রলশক্মণ অংশগ্িণকবারী এবং লজটিএ’র প্রময়বাজমন আপলন �ত যবলশ গমবষণবা কমর 
লনমবন, তত ভবামিবা িমব।
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যসশন এ – িথা বলায় মূলথ্যমবামির গুরুত্ব

যসশন কব- রাটজামস্যর যজন্ার ট্ান্সফরমমটিি অথ্যামপ্রামচর সংজ্া 
এবং এর মূল উপাোনগুমলা কনময় আমলাচনা।

কশখমনর ফলাফল

জ্ান

য�ৌনতবা সম্পমক্য  যখবািবাখুলি কেবা 
বিমত লশখবা
অংশগ্িণকবারীম্র 
এসআরএইেআর এবং য�ৌনতবা 
সম্পরকবিত লবশ্ববাস এবং েূিথ্যমববাধ 
সম্পমক্য  জবানবা

আিরণ

এসআরএইেআর এবং য�ৌনতবা 
যখবািবা েমন কেবা বিবা

িষেিা
অনথ্যম্র লজটিএ লবষয়ক 
প্রলশক্ণ য্ওয়বার সেয় এই 
যসশমনর যগেটি বথ্যবিবার করমত 
পবারবা।

সময় 
৩০ লেলনট

উপাোন 
ললিপেবাট্য

েবাক্য বার

িবাভ ইজ অি 
এরবাউন্ যগে 
(য�ৌনতবা, সম্পক্য , 
য�ৌন ্ৃষ্টিভলঙ্গ, 
ক্েতবায়ণ ইতথ্যবাল্ 
লবষময় যিখবা আমে 
এেন কবাি্য )। 
যখিবার উপকরণ 
নবা েবাকমি িথ্যবান্ 
আউমটর 
পরবােশ্যগুমিবা কবামি্য  
ববা ভা বাজ কমর রবাখবা 
কবাগমজ লিমখ 
লনমবন।

4. Developed by Rutgers, 2016.

পদ্ধকত
কথ্যবামরবামজি, জুটিবদ্ধ ভবামব আমিবােনবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
এসআরএইেআর এবং য�ৌনতবা লনময় আেবাম্র যখবািবামেিবা ভবামব কেবা বিবার ক্েতবা, �বাম্র উন্নলতর জনথ্য 
এই কবা�্যক্রে পলরেবালিত িমব (য�েন- লকমশবার-লকমশবারী, লশক্ক, স্বাস্থ্যকেীমী , লবলভন্ন স্রি্বাময়র স্সথ্য) তবাম্র 
েূিথ্যমববাধ এবং লবশ্ববামসর সবামে গভীর ভবামব সম্পরকবিত। ) আেবাম্র কে্যমক্মত্র পলরমবশ আমরবা লনরবাপ্ করবার 
জনথ্য এই লবষয়গুমিবা লনময় কেবা বিবা গুরুত্বপূণ্য। কথ্যবামরবামজি ববা িবাভ ইজ অি অথ্যবারবাউন্ যগেটি সকমির 
েবামে য�ৌনতবা লনময় যখবািবাখুলি কেবা বিবার পলরলস্লত ততলর কমর। প্রলশক্মণ অংশগ্িণকবারীম্র য�ৌনতবা লনময় 
কেবা বিবায় জড়তবা েবাকমি তবা কবাটিময় উঠমত এই যগে সবািবা�থ্য কমর।

িাপ ১ – িা�্যক্রমঃমূল কনয়ম
●	 যখিবাটি শুরু করবার আমগ এর েূি লনয়ে গুমিবা সকিমক বুলেময় ল্মত িমব। সব অংশগ্িণকবারী �বামত 

লনমজম্র কেবা প্রকবাশ করমত লনরবাপ্ যববাধ কমর যসল্মক িক্থ্য রবাখমত িমব। অংশগ্িণ কবারীম্র সবামে 
অল্প সেময়র েবামে আমিবােনবা কমর লনন লক করমি তবারবা লনরবাপ্ অনুভব করমব।

●	 লনমের লবষয়গুমিবা �বামত অবশথ্যই উমলেখ করবা িয়।
◆	 য� লবষয়গুমিবা লনময় কেবা বিবা িমব তবার �বামত যগবাপনীয়তবা রক্বা িয়
◆	 এমক অমনথ্যর কেবা যশবানবা
◆	 �খন যকউ কেবা বিমব তখন যকবামনবা ধরমনর ববাধবা নবা য্য়বা
◆	 উতিমরর যক্মত্ যকবামনবা ঠিক ববা ভুি লনর্বিষ্ট নবা করবা
◆	 সততবা েবাকমব লকন্তু বথ্যলক্তগত লবষয় বিবার জনথ্য যকবামনবা ধরমনর েবাপ সৃষ্টি নবা করবা
◆	 একসবামে যকবি এক জন কেবা বিবা
◆	 বয়স, লিঙ্গ এবং যশ্লণমভম্ সববার েবামে যকবামনবা ধরমনর তবষেথ্য ততলর নবা করবা
◆	 কবামরবা কেবা লনময় যকবামনবা ধরমনর যনলতববােক েন্তবথ্য নবা কর
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যসশমনর সেয় সুলবধবা িমব।

ধাপ ২-কার্মক্রি: ক্ারক্জল
●	 লভতর এবং ববাইমরর ল্মক যেয়বারগুমিবামক বৃতিবাকবামর সবাজবান। �ল্ অংশগ্িণকবারীর সংখথ্যবা কে িয় তমব 

যেয়বারগুমিবা েুমখবােুলখ কমর ্ুই সবালরমত সবাজবান। যগবাপনীয়তবা রক্বার জনথ্য প্রমতথ্যক সবামক্য মির যেয়বামরর েবামে 
�মেষ্ট জবায়গবা আমে লকনবা লনলচিত করুন।

●	 লভতমরর বৃমতি �বারবা আমেন তবারবা একটি কবাি্য  ববা কবাগমজর যেবাট টুকমরবাসি খবাে পবামবন। তবারবা প্রমতথ্যমক 
প্রশ্নটি পড়মবন এবং সবােমনর েবানুমষর সবামে এ লনময় আমিবােনবা করমবন লকনবা ঠিক করমবন। এমক্মত্ 
আপলন তবাম্র কবাি্য গুমিবা ল্ময় ল্মত পবামরন এবং তবারবা এ লনময় আমিবােনবা করমবন লকনবা ঠিক কমর 
যনমবন। তবারবা রবালজ িময় েবাকমি এ প্রশ্ন লনময় আমিবােনবা শুরু করমত পবামর, �ল্ নবা িয় তমব পমরর প্রমশ্ন 
�বামবন।

●	 প্রলত পাবাে যেমক ্শ লেলনট পর পর বৃমতির অবস্বান পলরবত্যন করুন। ববাইমরর এবং যভতমরর বৃমতি অবস্বান 
পলরবত্যন করবার যক্মত্ অংশগ্িণকবারীরবা কবাি্য  একজন অনথ্য জমনর কবাে যেমক লনময় লনমত পবামরন। নতুন 
অংশগ্িণকবারীম্র েবামে যখিবাটবা পুনরবায় পলরেবািনবা করুন। লত্শ লেলনট পর যখিবা যশষ করুন।

ধাপ ৩- অনুচিন্তন
সববার সবামে আমিবােনবার েবাধথ্যমে যখিবাটি যশষ িমব। লনমের প্রশ্নগুমিবা করুন-

●	 এস আর এইে আর এবং য�ৌনতবা লনময় যখবািবাখুলি কেবা বিমত যকেন যিমগমে?
●	 এটবা সিজ নবা কঠিন? কী েমন িমিবা, যকন েমন িমিবা?
●	 এই কবা�্যক্রমে যকবান লবষয়টি যখবািবাখুলি কেবা বিমত সবািবা�থ্য কমরমে?
●	 বথ্যলক্তগত লবষয় লনময় কেবা বিবা সিজ লেমিবা লক? যখিবার সবামে সবামে তবা পলরবরতবিত িময়মে লকনবা?
●	 কেবা বিবার সঙ্গীর বয়স, লিঙ্গ এবং অবস্বান লভন্ন িমি যকবান সেসথ্যবা িয় লকনবা?
●	 কী কী লশখমিন?

ধাপ ৪- প্রক্য়াগ
কে্যশবািবা যনওয়বার উপ�ুক্ত পলরমবশ ততলর করবাই এই যখিবার েূি উমদেশথ্য। য� লবষয়গুমিবা লনময় কবাজ করবা িমব 
যসগুমিবা সম্পমক্য  সকিমক জবানবামনবা এবং অংশগ্িণকবারীম্র েতবােত প্রকবাশ করবায় এই যখিবার গুরুত্ব সম্পমক্য  
তবাম্র জবানবামনবা এই যসশমনর আমরবা একটি অনথ্যতে উমদেশথ্য।

কবমশষ দ্রষ্বথ্য- অংশগ্িণকবারীম্র জ্বামনর েবাত্বা এবং তবাম্র পলরলস্লত এসআরএইে লবষময় আমিবােনবা 
করবার যক্মত্ কতটবা গুরুত্বপূণ্য তবা যববােবা প্রলশক্মকর জনথ্য অতথ্যন্ত গুরুত্বপূণ্য। কে্যবাশবািবায় অংশ লনমত সববাইমক 
অনুপ্রবালণত করবাই এই ওয়বাে্য আপ যসশমনর উমদেশথ্য। তবাম্র েবামে যকবামনবা ধরমনর সংমকবাে �বামত নবা আমস 
যসল্মক যখয়বাি রবাখমত িমব। তবাই এই যখিবামত য� প্রশ্নগুমিবা করমবন ববা য� েন্তবথ্যগুমিবা করমবন যসগুমিবা প্রেে 
যেমকই ঠিক কমর লনমবন।
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কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
রবাটজবার লজটিএর েয়টি 
পরস্পর সম্পক্য  �ুক্ত েয়টি 
উপবা্বান সম্পমক্য  জবানবা

আিরণ 
লজটিএ লনময় কেবা বিবার সেয় 
আত্মলবশ্ববাসী েবাকবা

িষেিা
লজটিএ লনময় প্রলশক্ণ য্য়বার 
সেয় এর েূি উপবা্বানগুমিবা 
বথ্যবাখথ্যবা করমত পবারবা

সময় 
৩০ লেলনট

উপাোন 
ললিপেবাট্য

েবাক্য বার

লজটিএর সংজ্বা, 
এর উপবা্বান এবং 
আে্য-সবােবালজক 
েমিি সম্পরকবিত 
পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি (৩-৫)

যসশন কব- রাটজারস-এর জজন্ার ট্ান্সফরক্িটিভ অ্াক্প্রাক্ির 
সংজ্া এবং এর িূল উপািানগুক্লা চনক্য় আক্লািনা

পদ্ধকত
সকমি লেমি আমিবােনবা এবং অল্প সেময়র যপ্রমজমটেশন

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
িাপ ১ – িা�্যক্রম
●	 লজটিএ প্রলশক্মণর শুরুমত ববা যশমষ এই যসশনটির পলরলেলত পব্য ববা সবারসংমক্প কবাজ করমত পবামর। 

লজটিএ’র সংজ্বা েবাড়বাও রবাটজবামরর লজটিএ সম্পমক্য  এটি ধবারণবা য্য়।
●	 প্রেমে অংশগ্িণকবারীম্র লজজ্বাসবা করুন লজটিএ বিমত তবারবা লক যববামে। উতিরগুমিবা একটি ললিপেবামট্য  

লিমখ লনন। �ল্ আপনবার েমন িয় গুরুত্বপূণ্য লকেু ববা্ পমড়মে তমব লজটিএর সংজ্বা এবং েূি উপবা্বান 
লনময় য� ্ুমটবা পবাওয়বার পময়টে স্বাইি আমে, যসগুমিবা বথ্যবিবার কমর একটি যপ্রমজমটেশন ল্ন।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
●	 আডলােনা ররুন - সংজ্বা এবং েূি উপবা্বান সম্পমক্য  সকমির ধবারনবা স্পষ্ট লক নবা? উপবা্বানগুমিবার েবামে 

সম্পক্য  স্পষ্ট লক নবা? আেবাম্র কবামজ লজটিএ’র সুলবধবা কী িমত পবামর?

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ
●	 এসআরএইেআর এবং লজটিএ উপবা্বান য�েন: েবানববালধকবার সংক্রবান্ত ধবারণবা, ক্েতবা, আ্শ্য ও 

েূিথ্যমববাধ, লিঙ্গ তবলেত্থ্য, নবারীর ক্েতবায়ণ এবং পুরুষম্র সম্পৃক্ত করবার েবামে সম্পক্য  কী?
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১.১ িানবাচধকার চভচতিক অ্াক্প্রাি

িূমকিা

যসশন ১.১.১ মানবাজধরার জভজতির অ্াড্াে: নারী অজধরার– ্িনন ও জযৌন 
অজধরার 

যসশন ১.১.২ মানবাজধরাডরর ্জত সম্ান 

যসশন ১.১.৩ দায়বদ্ধতা: রাষ্ট্র, ্জতষ্ান এবং ব্জক্ত
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ভূচিকা

রবাটজবারস (Rutgers) লিউেথ্যবান রবাইটস যবইসি অথ্যবামপ্রবাে-এ (এইে আর লব এ) কবাজ করবার যেষ্টবা কমর।5 
েবানববালধকবার লভলতিক এই অথ্যবামপ্রবামের যবশ লকেু গুরুত্বপূণ্য উপবা্বান আমে �বা যগবাটবা কবা�্যক্রমে �ুক্ত করবা 
প্রময়বাজন, উপবা্বানগুমিবা িমিবা -- ্বায়বদ্ধতবা, অংশগ্িণ, তবষেথ্যিীনতবা, সেতবা এবং স্চ্ছতবা।6

মানবাকিিার – এিটি যমৌকলি নীকত

এটি একটি কবা�্যকরী বথ্যবস্, লবমশষ কমর �খন নবারীরবা তবাম্র অলধকবার, য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পরকবিত লবষয় 
ও লিঙ্গ পলরেময়র যক্মত্ নবানবান ধরমনর সেসথ্যবার (�েবা, য�ৌন লনপীড়ন, সলিংসতবা, বঞ্চনবা এবং য�ৌন ও 
প্রজনন স্বাস্থ্যমসববা িবাভ যেমক বলঞ্চত) সম্খুীন িয়। 

েূিত সকি য্মশর সরকবারসেূি জবালতসংমঘর েবানববালধকবার সনম্ স্বাক্র করবার েবাধথ্যমে আন্তজ্য বালতক 
েবানববালধকবার সংক্রবান্ত সকি েুলক্ত এবং লনয়মের প্রলত ্বায়বদ্ধতবা স্ীকবার কমরমে। এ কবারমণই েবানববালধকবার 
লবলভন্ন লবষয় প্রেবামরর যক্মত্ েূিলভলতি লিমসমব কবাজ কমর। লশক্বা ও স্বাস্থ্যমসববা অজ্য মন এবং ্বালরদ্থ্য, জুিুে, 
তবষেথ্য যরবাধ কমর সকি েবানুমষর েবামে সেতবা ও সেে�্যবা্বা প্রলতষ্বা করমত েবানববালধকবার প্রধবান ভূলেকবা পবািন 
কমর।

৩৬০ কিকরি যত অকিিার এবং োকয়মত্বর সিল কেিসমূি – 

এইেআরলবএ - যত অংশী্বাররবা সকি ল্ক যেমক ্বায়বদ্ধ েবামকন।

●	 সকমির অলধকবার সম্বান, রক্বা এবং পূরণ করবার যক্মত্ কে্যকত্য বাম্র ্বায়বদ্ধতবা। এমক্মত্ কবামরবা লিঙ্গ এবং 
য�ৌন পলরেয় যকবামনবা যভ্বামভ্ এর কবারণ িমত পবারমব নবা,। কবামরবা অলধকবার অবেবাননবা �বামত নবা িয়, 
যসল্মকও যখয়বাি রবাখবা।

●	 প্রময়বাজনবানু�বায়ী সকি েবানুমষর লনমজম্র ্বালব জবানবামনবার ক্েতবা

●	 সংললেষ্ট কে্যকত্য বাম্র েবানববালধকবার রক্বায় এবং পূরমণ ্বায়বদ্ধ েবাকবার প্রময়বাজনীয়তবা।

স্রিলত েবািবালভ (Malawi) এর প্রধবানেন্ত্রী লেমসস কবালে্বােমতবা 
(Mrs Kachindamoto) লতন শতবালধক ববািথ্যলবববাি বন্ধ কমর 
গণেবাধথ্যমে লবমশষভবামব আমিবালেত িময়মেন। তবার েমত, ববািথ্যলবববাি 
লশশু অলধকবার লবমরবাধী। লতলন একটি নতুন আইন প্রময়বাগ কমরমেন, 
এই আইনেমত, বয়স আঠবামরবা নবা িমি যেময়ম্র লবময় লনলষদ্ধ। 
লতলন যেময়ম্র পুনরবায় লব্থ্যবািময় পবাঠিময়মেন।

যজবারপূব্যক ববািথ্যলবববাি েবােবামত রবাটজবারস এবং এর 
এসআরএইেআর লভলতিক সিম�বাগী সংস্বাগুমিবা একসবামে কবাজ 
কমর। ববািথ্যলবববামির কবারমণ লশশু অলধকবামরর েরে অবেবাননবা িয়। 
একইসবামে তরুণীম্র য�ৌন ও প্রজনন স্বামস্থ্য ববািথ্যলবববাি ভয়বাবি 
প্রভবাব যফমি।

বয়স আঠবামরবা িওয়বার আমগই ওই য্মশর অমধ্যক যেময়র লবময় িময় 
�বায়। য্শটির যকমন্দ্র ববািথ্যলবময়র িবার ৬০ ভবামগর কবােবাকবালে। 

য্শটির সংস্ এই আইন পবাশ কমর ২০১৫ সবামির যফরেুয়বালর েবামস। রবাটজবারস (Rutgers) তবাম্র এই 
উম্থ্যবামগর প্রশংসবা কমরমে। বত্যেবামন লবময়র জনথ্য যেময়ম্র বয়স পমনমরবার পলরবমত্য  আঠবামরবা িমত িমব। 
ববািথ্য লবববামির লবরুমদ্ধ িড়বাইময়র একটি গুরুত্বপূণ্য ফিবাফি।

(সূত্র : ‘Yes I Do’ programme, 2015: www.rutgers.international/news-opinion/news-archive 
malawichief-kachindamoto-annuls-over-300-child-marriages) chief-kachindamoto-annuls 

over-300-child-marriages

Malawi: Chief 
Kachindamoto 
annuls over 300 
child marriages

5. Rutgers 2017a.

6. www.unfpa.org/human-rights-based-approach; and http://hrbaportal.org/

https://www.rutgers.international/news-opinion/news-archive/malawi-chief-kachindamoto-annuls-over-300-child-marriages
https://www.rutgers.international/news-opinion/news-archive/malawi-chief-kachindamoto-annuls-over-300-child-marriages
http://www.unfpa.org/human-rights-based-approach
http://hrbaportal.org/
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প্রকবার িস্তমক্প নবা করবা। েবানববালধকবার রক্বার যক্মত্ য্শগুমিবার েবানববালধকবার লবমরবাধী বথ্যলক্ত এবং যগবাষ্ঠীম্র 
লনয়ন্ত্রণ করবা প্রময়বাজন িয়। রবামষ্ট্রর �েবা�ে উম্থ্যবাগ গ্িমণর েবাধথ্যমে সম্পূণ্যরূমপ েবানববালধকবার প্রলতষ্বা সম্ভব 
িয়। বথ্যলক্তগত প�্যবাময় লনমজম্র অলধকবার সম্পমক্য  জবানবার পবাশবাপবালশ সববার উলেত অনথ্যম্র েবানববালধকবার 
সেূিমক সম্বান করবা।7

কনমজমের এবং অনথ্যমের োয়বদ্ধতা

এইেআরলব’র আমরবা একটি গুরুত্বপূন্য ল্ক িমিবা ্বায়বদ্ধতবা। েবানববালধকবামরর অবেবাননবা িমি অলভম�বাগ 
করবার এবং আ্বািমত েবােিবা করবার সুম�বাগ জবাতীয় এবং আন্তজ্য বালতক আ্বািত সকিমক ল্ময় েবামক। নবারীর 
অলধকবার অবেবাননবার লবষয় এলিলেমনশন অব লিলসলক্রলেমনশন এমগইন্ উইমেন (CEDAW)এর েবাধথ্যমে 
ইউএন কলেটিমত জবানবামনবা �বায়। েবানববালধকবার খব্য িমি ইউলনভবাস্যবাি লপলরয়লিক লরলভউময়র েবাধথ্যমে জবানবা 
�বায়। লিউেথ্যবান রবাইটস কবাউলন্সি প্রলত পাবাে বেমর রবাষ্ট্রীয় প�্যবাময় এই লরলভউ লনময় েবামক। ত্ুপলর ্বাতবা 
সংস্বাম্র ্বালয়ত্ব েবাকমব অনু্বান য্ওয়বার যক্মত্ তবাম্র নীলত এবং উমদেশথ্য অনু�বায়ী কবাজ করবা। সবািবা�থ্য 
গ্িণকবারী সংস্বাগুমিবা তবাম্র কবাজ সফিভবামব করবার জনথ্য ্বাতবা সংস্বাগুমিবার কবামে ্বায়বদ্ধ েবাকমব। এমত 
কবা�্যক্রে সঠিকভবামব পলরেবালিত িমব এবং আশবানুরূপ ফিবাফি পবাওয়বা �বামব।

অকিিার সবার জনথ্য, সিল যষেমত্

েবানববালধকবার একটি সবাব্যজনীন, অ্ৃশথ্য, পবারস্পলরক লনভ্য রশীি এবং অলবমচ্ছ্থ্য লবষয়। েবানববালধকবার এেন 
একটি লবষয়, �বা সব যক্মত্ই লবরবাজেবান লকন্তু য্খবা �বায় নবা, পবারস্পলরক লনভ্য রশীি এবং লবভবালজত িয় নবা। 
েবানববালধকবার সবাব্যজনীন কবারণ প্রমতথ্যমকই সেবান অলধকবার লনময় জন্বায়। এ যক্মত্ বথ্যলক্ত যকবােবায় েবামকন, তবার 
লিঙ্গ ববা বণ্য, ধে্য, সংসৃ্লত এবং জবালতগত পলরেয় যকবামনবাভবামবই লবমবেথ্য িয় নবা। েবানববালধকবার অ্ৃশথ্য এবং 
পরস্পমরর ওপর লনভ্য রশীি, কবারণ রবাজননলতক, যবসবােলরক/নবাগলরক, সবাংসৃ্লতক, সবােবালজক এবং অে্যননলতক 
সব ধরমনর অলধকবার সেবানভবামব গুরুত্বপূন্য। একটবা অলধকবার সঠিকভবামব িবামভর জনথ্য অনথ্য অলধকবার 
পূরমণর প্রময়বাজন িয়। সবমশমষ েবানববালধকবার অখণ্ড- কবারণ যকউ কবামরবা অলধকবার যকমড় লনমত পবামর নবা। 
সববার জনথ্য েবানববালধকবার সেবান, এ যক্মত্ যকবামনবা তবষেথ্য কবাজ কমর নবা।

পেমষেপ রিিমণর ষেমতা 

এইেআরলবএ কবা�্যকরী িওয়বার জমনথ্য সংললেষ্ট কে্যকত্য বাম্র (লিউটি লবয়বারবার) উপ�ুক্ত িমত িমব। তবাম্র 
লনমজম্র কবাজ সম্পমক্য  সঠিকভবামব জবানবা এবং ্বালয়ত্বমক গুরুমত্বর সবামে পবািন করবা প্রময়বাজন। লিউটি 
লবয়বারবারম্র কবাজ লনময় অলভম�বাগ জবানবামনবার জমনথ্য অলধকবার প্রবাপ্তম্র লনমজম্র সমেতনতবা এবং সবােষ্টিক 
কতৃ্যত্ব যজবার্বার িওয়বা প্রময়বাজন িয়। লবমশষ কমর প্রবালন্তক যগবাষ্ঠীগুমিবার ক্েতবায়ন প্রময়বাজন। �বামত তবারবা 
তবাম্র অলধকবামরর ্বালব জবানবামত পবামর।

নারী এবং তরুণীমের অকিিার- প্রজনন অকিিার-য�ৌন অকিিার 

লজটিএ েূিত েবানববালধকবামরর সবামে জলড়ত। এর েূি িক্থ্য লিঙ্গ সেতবা অজ্য ন এবং য�ৌন ও প্রজনন 
অলধকবার পলরপূণ্যভবামব িবাভ করবা। য�েনটবা বইময়র ভূলেকবায় বিবা িময়মে। বৃিৎ অমে্য নবারী এবং তরুণীম্র 
অলধকবার েবানববালধকবামরর ববাইমরর লবষয় নয়, লকন্তু নবারী এবং তরুণীরবা লকেু লনর্বিষ্ট প্রকবার েবানববালধকবার 
িঙ্ঘমনর লশকবার িয়। যস কবারমণ লকেু লনর্বিষ্ট সংখথ্যক নলেমত এ ধরমনর অবেবাননবার স্পষ্টভবামব উমলেখ করবা 
িময়মে। যবশ লকেু আন্তজ্য বালতক নলেমত প্রজনন অলধকবার সম্পমক্য  উমলেখ আমে। আববার অনথ্যবানথ্য য�ৌন 
অলধকবার লনময় সবাংসৃ্লতক এবং ধেীমী য় কবারমণ যকবােবাও �েবালবলধ উমলেখ করবা িয়লন। লকন্তু সকমির েবামে 
একটবা ধবারণবার সৃষ্টি িমচ্ছ য�, েবানববালধকবামরর �েবা�ে গুরুত্ব নবা ল্মি এবং তবা রক্বা নবা করমি য�ৌন 
অলধকবারও স্ীকৃত িমব নবা।8

7. www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

8. For an overview of international human rights instruments related to women’s rights, reproductive rights and sexual rights, see Handout 1.2 and 
Module 4: GTA and advocacy.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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্িগত কবাজ, গভীরভবামব লেন্তবা করবা, আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শাবলী

ধাপ ১ - কার্মক্রি
●	 েবানববালধকবার সম্পমক্য  ধবারণবা য্ওয়বার েবাধথ্যমে শুরু করুন। যসমক্মত্ এই অধথ্যবাময়র তবাল্বিক অংশ বথ্যবিবার 

করমত পবারমবন।।10

●	 অংশগ্িণকবারীম্র বিুন লনমজম্র এসআরএইেআর লবষয়ক কবা�্যক্রে এই যসশমন েবােবায় রবাখমত। 
নবারীম্র য�ৌন ও প্রজনন অলধকবার সম্পমক্য  পবাওয়বার পময়টে ববা ললিপেবাট্য  এর েবাধথ্যমে ধবারণবা প্র্বান করুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র যেবাট ্মি ববা জুটিমত লবভক্ত িমত বিুন। প্রমতথ্যক ্ি ববা জুটি একটি অলধকবার 
লনব্যবােন করমব।

●	 প্রমতথ্যক গ্ুপ/জুটিমক তবাম্র লনজস্ এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের আমিবামক তবারবা য� অলধকবার লনব্যবােন 
কমরমে, যসটির অবেবাননবা িওয়বার একটি উ্বািরণ ল্মত বিুন। এই অবেবাননবা ক) লিউটি লবয়বারবার �বারবা 
অলধকবার বজবায়, রক্বা এবং পূরমণ ্বায়বদ্ধ এবং খ) �বারবা অবেবাননবার লশকবার (আে্য-সবােবালজক অবস্বার 
লভলতিমত তবাম্র সবামে সম্পরকবিত)।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র কবামে এই প্রশ্নগুমিবা উত্বাপন করুন – এই অলধকবার অবেবাননবা লক কমর লিঙ্গ লবষয়ক 
লরলত- নীলতর সবামে সম্পৃক্ত? অন্তরনবিলিত লিঙ্গলভলতিক লনয়েবাবিী/লরলত-নীলত কী কী? যসগুমিবা লক লিঙ্গ 
লভলতিক সেতবায় যকবান ধরমনর ববাধবার সৃষ্টি কমর? (নবারী এবং পুরুমষর েবামে লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলেমত্থ্য, 
অলধকবার িঙ্ঘমনর লভলতিমত লেন্তবা করুন) সবমশমষ তবাম্র লজমজ্স করুন, লেলনিত যনলতববােক লবষয়গুমিবা 
পলরবত্যন কমর খব্য িওয়বা অলধকবারগুমিবার সম্বান ও সুরক্বা করবা এবং তবা 

ধাপ ২ - অনুচিন্তন
অংশগ্িণকবারীম্র প্রশ্ন করুন –যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ যপ্রবাগ্বালেং এর জমনথ্য েবানববালধকবার লভলতিক ধবারনবার 
আমিবামক কবাজ করবা যকন প্রময়বাজন?লকভবামব এইেআরলবএ এবং লজটিএ এমক অমনথ্যর পলরপূরক লিমসমব কবাজ 
কমর?

ধাপ ৩ - প্রক্য়াগ
অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন এই যসশমন তবারবা �বা লশখমিন তবা লকভবামব কবামজ প্রময়বাগ করমবন। 
য�েন– লিউটি লবয়বারবার এবং রবাইট যিবার্বারম্র সব ধরমনর অলধকবার িবামভর কতৃ্যত্ব পবাওয়বার জমনথ্য কী কী 
পলরবত্যন সবাধমনর প্রময়বাজন আমে? লবমশষ কমর নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর �েবা�ে 
অলধকবার িবামভর জনথ্য করণীয় কী?

  
সময়
২-৩ ঘণ্া 

উপাোন
নবারীর য�ৌন এবং 
প্রজনন স্বাস্থ্য 
লবষয়ক উ্বািরণ 

কলিপচাট্য

মাি্য ার যপন 

পাওয়ার পময়ন্ট 
স্বাইি ( ৬- ১০) 
টি 

িথ্যান্ যনাট   ১.১ 
এবং ১.২ 

যশখার ফলাফল 

জ্ান
েবানববালধকবার বজবায় রবাখবা, পূরণ করবা 
এবং রক্বা করবার ্বালয়ত্ব কবাম্র যস 
লবষময় জবানবা। য�ৌন অলধকবার এবং 
লিঙ্গ সেতবার জনথ্য েবানববালধকবামরর 
েে্য বা যকন গুরুত্বপূণ্য, তবা যববােবা।

আিরণ
েবানববালধকবার লবষয়ক 
সমেতনতবা নবারীর য�ৌন ও 
প্রজনন অলধকবামরর যক্মত্ 
প্রময়বাগ করবা।

িষেিা
যসশন সুেবারুভবামব পলরেবািনবা 
করমত পবারমব। লিউটি লবয়বারবার, 
রবাইট যিবার্বার এবং তবাম্র 
প্রলতষ্বামনর প্রলত ্বায়বদ্ধতবা 
সম্পমক্য  আমিবােনবা করমত 
পবারমব।

9. Developed by Rutgers 2017.

10. For more reading, please see the Guide to theoretical background.

মানবাজধরার জভজতির অ্াড্াে: নারী অজধরার– 
্িনন ও জযৌন অজধরার 9
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পদ্ধকত 

জুটিবদ্ধ ববা সবােলগ্কভবামব লেন্তবা এবং আমিবােনবা করবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শাবলী

ধাপ ১ – কার্মক্রি 
●	 অংশগ্িণকবারীম্র জুটিমত লবভক্ত িমত বিুন 
●	 প্রমতথ্যক জুটিমক িথ্যবান্ আউট ১.৩ এর একটি কমর কলপ ল্ন। তবাম্র যগবামর্ন রুি এবং প্থ্যবাটিনবাে রুি 

লনময় ভবাবমত বিুন।
◆	 যগবামর্ন রুমি বিবা আমে আেবাম্র অনথ্যম্র কবাে যেমক য� আেরণ আশবা কলর, তবাম্র সবামে 

আেবাম্র যতেন আেরণ করবা উলেত ।
◆	 প্থ্যবাটিনবাে রুমি বিবা আমে আেবাম্র অনথ্যম্র সবামে ঠিক যসই আেরণ করবা উলেত য�েনটবা তবারবা 

লনমজম্র সবামে কমর।

ধাপ ২ – অনুচিন্তন 
●	 অংশগ্িণকবারীম্র লজমজ্স করুন–তবাম্র কবামে যকবান েমত যকবান লনয়েগুমিবা েবানববালধকবার �েবা�েভবামব 

ধবারণ কমর এবং যকন? এই লনয়েগুমিবার যকবামনবা সেবামিবােনবা তবাম্র েমত আমে লকনবা?
●	 লকেু জুটিম্র তবাম্র ধবারণবা সকমির েবামে উপস্বাপন করমত বিুন। সকমির অংশপগ্িণ লনলচিত করুন।

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ 
●	 সবমশমষ লজমজ্স করুন– এ ধরমনর অলধকবার লভলতিক কবা�্যক্রমে েবানববালধকবামরর প্রলত সম্বান য্খবামনবা এবং 

যগবামর্ন রুি/প্থ্যবাটিনবাে রুমির প্রময়বাজন যকন?
●	 আববার অংশগ্িণকবারীরবা লনমজরবাই েবানববালধকবামরর সম্বান লবষয়ক আমরবা ভবামিবা যকবামনবা লনয়মের ধবারণবা 

ল্মত পবামরন। তবারবা যসই লনয়ে লনমজম্র কবামজর যক্মত্ প্রময়বাগ করমত পবারমবন যসটবা ও লজমজ্স করবা য�মত 
পবামর।

জসশন ১.১.২

   

সময়
১.৫ ঘণ্টবা

 

উপাোন
িথ্যবান্আউট ১.৩

যশখার ফলাফল 

জ্ান
বথ্যলক্ত এবং যগবাষ্ঠীর যক্মত্

আিরণ
বথ্যলক্ত এবং যগবাষ্ঠীর 
েবানববালধকবামরর প্রলত সম্বান 
প্র্শ্যমন লনমজ সমেতন িওয়বা।

িষেিা
অনথ্যম্র েবামে এই যসশন লনময় 
আমিবােনবা করমত সক্ে িওয়বা

11. Developed by Jeroen Lorist, inspired by Kat Watson 2017.

িানবাচধকাক্রর প্রচি সম্ান 11
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োয়বদ্ধতা: রাষ্ট্র, প্রকতষ্ান এবং বথ্যকক্ত 12 

পদ্ধকত

অনুলেন্তন এবং আমিবােনবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শাবলী 

ধাপ ১ - কার্মক্রি
●	 একটি ললিপেবামট্য  ‘একবাউটেবালবলিটি’ শব্দটি লিখুন। অংশগ্িণকবারীম্র লজমজ্স করুন, তবাম্র েমন শব্দটি 

য্খবা েবাত্ কী লেন্তবা/অনুভূলত আমস এবং যসই ভবাবনবাগুমিবা ললিপেবামট্য  লিমখ রবাখুন। সববাইমক লনময় জুটিমত 
ববা যেবাট ্মি ভবাগ কমর এ কবাজ করবা য�মত পবামর।

●	 তবারপর ‘একবাউটেবালবলিটি’র লকেু সংজ্বা ল্ন। িথ্যবান্ আউট ১.৪ এর গুমিবা সি।

ধাপ ২ - অনুচিন্তন
সবাইডর ্শ্ন ররুন –

●	 নবারীর য�ৌন ও প্রজনন অলধকবার লবষময় ধবারণবা িবামভর যক্মত্ লবলভন্ন প�্যবাময়র ্বায়বদ্ধতবার েমধথ্য 
পবাে্যকথ্যগুমিবা কী? (যসবালসও ইমকবািলজকথ্যবাি েমিি/ আে্য–সবােবালজক যপ্রক্বাপট অনু�বায়ী)

●	 অংশগ্রিণরারীডদর সবডরডর ্াসজঙ্গর দায়বদ্ধতা গুডলা রী রী?

তারপর প্রশ্ন িরুন –

তারপর ্শ্ন ররুন:

●	 লকভবামব অংশগ্িণকবারীরবা তবাম্র লনমজম্র কবা�্যক্রমে এবং প্রলতষ্বামন এই একবাউটেথ্যবালবলিটি/্বায়বদ্ধতবা 
লনলচিত করমব?

●	 যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ যপ্রবাগ্বাে এ যকন একবাউটেথ্যবালবলিটি/্বায়বদ্ধতবা গুরুত্বপূণ্য?

জসশন ১.১.৩

সময়
৪৫ লেলনট 

উপাোন
েবাক্য বার যপন

ললিপেবাট্য

িথ্যবান্ আউট ১.৪

পবাওয়বার পময়টে 

স্বাইি ১৫

যশখার ফলাফল

জ্ান
একবাউটেথ্যবালবলিটি/্বায়বদ্ধতবা 
বিমত লক যববােবায় তবা যববােবা 
এবং লবলভন্ন রকমের ্বালয়ত্ব 
সম্পমক্য  জবানবা।

আিরণ
লনমজম্র ্বায়বদ্ধতবা সম্পমক্য  
সমেতন িওয়বা এবং সকি 
লিমঙ্গর প্রলত একই রকে 
বথ্যবিবার করবা।

িষেিা
লনমজম্র কবামজ এবং সংস্বার 
প্রলত ্বায়বদ্ধ েবাকমব।

12. Adapted from the MenEngage Accountability Toolkit. Available at: http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-
Toolkit-Nov.-5_draf.pdf

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-Toolkit-Nov.-5_draf.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-Toolkit-Nov.-5_draf.pdf
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১.২ ষেিিা 

ভূজমরা 

জসশন ১.২.১ ষেমতার ধারনা লাভ । এস আর এইে আর জনডয় 
ব্জক্তগত অজভজ্ঞতার আডলাডর

জসশন ১.২.২ ষেমতায়ন এবং ষেমতার অপব্বিার: পাওয়ার ওভার, 
পাওয়ার টু,পাওয়ার উইজরন পাওয়ার টু 

জসশন ১.২.৩ অ্রাজশত, দৃশ্মান এবং অদৃশ্ এই জতন ্রার 
ষেমতার জবডলেষণ 

জসশন ১.২.৪ অদৃশ্ ষেমতা 
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ক্েতবার ধরমন লবলভন্ন পলরবত্য মনর কবারমণ লিঙ্গ তবষমেথ্যর সৃষ্টি িয়। নবানবা রকে ক্লতকবারক সবােবালজক লনয়ে 
কবানুন, অে্যননলতক অসেতবা এবং রবাজননলতক অবস্বা এর েূি কবারণ লিমসমব কবাজ করমত পবামর। 

�বা ক্েতবার ধরন লবমলেষমণ আেবাম্র সিবায়ক িমত পবামর। ক্েতবার লতন রূপ আিবা্বা কমর যববােবার যক্মত্ও 
এই লবষয়গুমিবা সিবায়তবা করমব।

●	 লভলসবি পবাওয়বার/ ্ৃশথ্যেবান ক্েতবা 
●	 লিমিন পবাওয়বার/ অপ্রকবালশত ক্েতবা 
●	 ইনলভলসবি পবাওয়বার/ অ্ৃশথ্য ক্েতবা 

্ৃশথ্যেবান ক্েতবা বিমত সবাধবারণত অমনথ্যর উপর ক্েতবার প্রময়বাগ ববা ‘পবাওয়বার ওভবার’ যক যববােবামনবা িয়। বথ্যলক্ত 
ববা অনথ্য যকবান যক্মত্ লনয়ন্ত্রন সবাধমনর েবাধথ্যমে এই ক্েতবার েে্য বা িময় েবামক। ‘পবাওয়বার ওভবার’ বিমত 
তুিনবােূিক যবলশ ক্েতবাধবারী বথ্যলক্ত ববা প্রলতষ্বামনর কে ক্েতবাধবারী বথ্যলক্ত ববা প্রলতষ্বামনর কবাজ এবং লেন্তবামক 
প্রভবালবত করবার ক্েতবামক যববােবামনবা িয়। এই ক্েতবার বথ্যবাখবা সবাধবারণত যনলতববােক(কতৃ্যত্ব, বি প্রময়বাগ, 
লনপীড়ন, অবেবাননবা)। এই ক্েতবার েে্য বা ্বালরদ্থ্য, অসেতবা এবং লবশৃঙ্খিবার জন্ য্য়।

্ৃশথ্যেবান ক্েতবা স্চ্ছ এবং নথ্যবা�থ্য তখনই িয় �খন সকমিই লবলভন্ন লবষময় লসদ্ধবান্ত গ্িমণর যক্মত্ সেবান সুম�বাগ 
যপময় েবামক। তখন েবানুষ তবাম্র ্ু ্্য শবা সম্পমক্য  সমেতন েবামক । তবাম্র লনমজম্র ্বালব জবানবামনবার েমতবা �মেষ্ট 
ক্েতবা, কতৃ্যত্ব এবং সুম�বাগ েবামক। লকন্তু লবলভন্ন ভবামব লনর্বিষ্ট প�্যবাময়র যগবাষ্ঠীমক লসদ্ধবান্ত গ্িমনর ক্েতবা যেমক 
বলঞ্চত করবা িয়। একই সবামে লকেু লনর্বিষ্ট লবষয় আমিবােনবার ববাইমর রবাখবা িয়। এ লবষয় গুমিবাই ‘লিমিন 
পবাওয়বার’ ববা অপ্রকবালশত ক্েতবার অন্তগ্যত।

লিমিন পবাওয়বার ববা অপ্রকবালশত ক্েতবা সুলবধবা িবামভর জনথ্য বথ্যবিবার করবা িময় েবামক। অংশগ্িমণ ববাধবার সৃষ্টি, 
সবাধবারন েবানুমষর কবামে গুরুত্বপূণ্য লবষয় যগবাপন রবাখবা এবং রবাজননলতক যক্মত্ যনপমেথ্য প্রভবাব লবস্তবার করবার 
েবাধথ্যমে এই ক্েতবার েে্য বা িময় েবামক। লিমিন পবাওয়বার/ অপ্রকবালশত ক্েতবা রবাজননলতক প্রলক্রয়বায় বথ্যবহৃত িমত 
পবামর। সবাংগঠলনক প�্যবাময় য�েন কমজর জবায়গবা ববা যগবাষ্ঠী লভলতিক সংগঠমনর এই ক্েতবার প্রময়বাগ িময়। েবামক 
য�েন - একটি লনর্বিষ্ট বয়স, লিঙ্গ ববা সবােবালজক অবস্বামনর েবানুমষরবা জনসম্মুখ কেবা বিবার সুম�বাগ পবায় নবা, 
একটি ধষ্যমণর ঘটনবা ঘটবার পমরও েবােিবা ববারববার স্লগত িয় এবং যকবান লবেবার যশষ প�্যন্ত িয় নবা। লিমিন 
পবাওয়বার ববা অপ্রকবালশত ক্েতবার প্রময়বাগ সমেতনভবামব করবা িয়। ক্েতবাশবািী রবা এেনভবামব এই ক্েতবা প্রময়বাগ 
কমর েবামক য� �বাম্র উপর প্রময়বাগ িয় তবারবা বুেমত পবামর নবা।

ইনলভলসবি পবাওয়বার ববা অ্ৃশথ্য ক্েতবা েবানুমষর জীবমন প্রভবাব যফমি লকেু লনয়ে এবং লবশ্ববাস এর কবারমণ 
য�গুমিবামক স্বাভবালবক লিমসমব ধমর যনওয়বা িময়মে। লকন্তু ফুমকবার েমত লবমশষজ্ এবং লবজ্বানীরবা ‘ট্েু যগে’ যখমি 
েবামকন এবং লবজয়ীরবাএকটি লনর্বিষ্ট সেময় সতথ্য কী িমব তবা ঠিক কমরন ( যিলজেলনক ট্েু)। সবােবালজক ভবামব 
ততলর এই সকি প্রভবাবশবািী সতথ্য তখন পলরববার,লব্থ্যবািয়,েবাে্য  এর েমতবান প্রলতষ্বামনর েবাধথ্যমে েবানুমষর 
লভতমর ঢুমকবামনবা িয়। �বারবা লনমজম্র অবস্বার ( উ্বািরণ সরূপ আরেবিক অবস্বা ) লভলতিমত অনথ্যম্র তুিনবায় 
অধস্তন ভবামব এবং যকবামনবা রকমের ্ৃশথ্যেবান ক্েতবার েে্য বা কমরনবা তবাম্র েবামে ইনলভলসবি পবাওয়বার প্রভবাব 
লবস্তবার কমর। এেনলক আরেবিক স্বাবিবিীতবা িবাভ কমরমেন এেন নবারীর যক্মত্ও ইনলভলসবি পবাওয়বার কবাজ 
কমর। স্বাবিবিী িওয়বার পমরও প্রেলিত লবশ্ববামসর কবারমণ তবারবা লনমজম্র পুরুমষর তুিনবায় অধস্তন েমন কমরন 
এবং তবাম্র বশথ্যতবা স্ীকবার কমরন।

ইনলভলজবি পবাওয়বার ববা অ্ৃশথ্য ক্েতবা আেবাম্র যববামধর ববাইমর কবাজ কমর তবাই এর সংজ্বায়ন করবা কঠিন। 
�বারবা ‘লভলজবি পবাওয়বার’ ববা ্ৃশথ্যেবান ক্েতবার অলধকবালর তবারবা লনমজম্র অবস্বান বজবায় রবাখমত এবং লবলভন্ন 
সুলবধবা যপমত ইনলভলজবি পবাওয়বার বথ্যবিবার কমর েবামকন। তমব যজবার ল্ময় বিবা �বায় ইনলভলজবি পবাওয়বার 
গঠনেূিক এবং ধ্ংসবাত্মক ্ু ভবামবই কবাজ করমত পবামর। এর প্রময়বাগ ভবামিবা কবামজও িমত পবামর।

ববাস্তমব ্ৃশথ্যেবান, অ্ৃশথ্য এবং িুক্বালয়ত ক্েতবা এমক অপমরর সবামে গভীরভবামব সম্পরকবিত। �বারবা জনসম্মুখ 
ক্েতবার েে্য বা কমর েবামকন (্ৃশথ্যেবান ক্েতবা) তবারবা ক্েতবািীনম্র সবােবালজক লবষময় েতবােত য্ওয়বা ববা 
অংশগ্িন করবায় ববাধবার সৃষ্টি কমর েবামক (িুক্বালয়ত ক্েতবা)। লকন্তু এ সকি পলরলস্লতমত যকবান ববাস্তমব যকবান 
ধরমনর বিম্বের সৃষ্টি িয় নবা। �বার ফমি অ্ৃশথ্য ক্েতবার েে্য বামক এক সেয় সেবামজ স্বাভবালবক লিমসমব ধমর যনওয়বা 
িয়।

ভূচিকা 
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ষেমতার জবডলেষণ: পাওয়ার ওভার, পাওয়ার টু,পাওয়ার উইর
ক্ষ্মতায়ডনর ্ডশ্ন যখন আমরা ররা বজল,তখন ষেমতা সম্পডর্ক  আমাডদর জভন্ন ভাডব ভাবডত িয়। ‘পাওয়ার 
ওভার’, ‘পাওয়ার টু’ এবং ‘পাওয়ার উইর’ এর জভজতিডত তখন জেন্া ররা িয়। উপডর বরণণিত ‘দৃশ্মান ষেমতা’ 
পাওয়ার ওভাডরর এরটি ধরন।

বথ্যলক্তর প্মক্প যনয়বার এবং েুক্তভবামব লসদ্ধবান্ত গ্িমণর ক্েতবামকই ‘পাওয়ার টু’ বিবা িময় েবামক। বথ্যলক্ত এমত 
এক ধরমনর কতৃ্যত্ব িবাভ কমর। ‘পবাওয়বার টু’ এর েে্য বা করমত বথ্যলক্তমক তবার লনমজর অন্তরনবিলিত শলক্ত সম্পমক্য  
জবানমত িমব, কেবা বিবার এবং প্মক্প যনওয়বার সবািস েবাকমত িমব।

যকবামনবা লবষময় লসদ্ধবান্ত যনওয়বা ববা অংশগ্িণ করবার ক্েতবামক ‘পাওয়ার উইকেন’ বিবা িয়। বথ্যলক্ত লনমজমক 
লকভবামব য্খমে তবার উপর এই ক্েতবা লনভ্য র কমর ( য�েন- সলক্রয়, লনল্রিয়,অসিবায়)। েূিত যকবান লসদ্ধবান্ত 
যনওয়বার যক্মত্ বথ্যলক্তর লনমজর ওপর লবশ্ববাস এবং লনমজর য�বাগথ্যতবা সম্পমক্য  ধবারনবা েবাকবা প্রময়বাজন িয়। “পবাওয়বার 
উইল্ন” কঠিন পলরলস্লতর েবামে বথ্যলক্তমক তধ�্যথ্যশীি রবামখ এবং লসদ্ধবান্ত গ্িমণ তবার লনজস্তবার প্রলতফিন 
ঘটবামত সবািবা�থ্য কমর।য�েন- তখলন আপলন কনিে বথ্যবিবার লনময় শক্ত ভবামব লনমজর েতবােত ল্মত পবারমবন 
�খন আপনবার লনমজর উপর লবশ্ববাস েবাকমব এবং আপলন লনমজর প্রজনন স্বাস্থ্য সরুক্বা লনময় সমেতন িমবন।

ক্েতবার েতুে্য রূপ ‘পাওয়ার উইথ’। লবলভন্ন ্ি ববা যগবাষ্ঠীর েবামে সবােষ্টিক শলক্ত ততলর করমত এই ক্েতবা কবাজ 
কমর। পবারস্পলরক সিবায়তবা, সংিলত এবং একসবামে কবাজ করবা এর েূি লভলতি। পলরবত্যন, তেত্ী এবং পরস্পমরর 
সবামে �ুক্ত িওয়বার সবামে এই ক্েতবা �ুক্ত। ‘পবাওয়বার উইে’ বিমত যকবান লকেু লনে্যবাণ এবং েতবােত আ্বান প্র্বান 
সংক্রবান্ত ক্েতবামক যববােবায়। (Batliwala 2011: 38-40). 

�ল্ ক্েতবার লবলভন্ন রূপ এমক অপমরর সবামে সম্পক্য  �ুক্ত িয় এবং একটি লনর্বিষ্ট প�্যবায় প�্যন্ত এমক অপরমক 
শলক্তশবািী কমর েবামক তমব পলরবত্য মনর যকৌশি ও এমক অপমরর সবামে সম্পরকবিত িমব এবং এমক অপরমক 
শলক্তশবািী কমর তুিমব। লভলজবি পবাওয়বার ববা ্ৃশথ্যেবান ক্েতবা যক্মত্ একটি নীলতেবািবার সফি প্রময়বাগ খুব 
্রকবার। লকন্তু লভলজবি পবাওয়বার এর ববাইমর �বারবা তবারবা �ল্ এই নীলতেবািবা এবং লনমজম্র প্রময়বাজন সম্পমক্য  
সমেতন নবা িয় তবািমি তবা সফি িমবনবা। তবাম্রমক লিমিন / ইনলভলজবি/অ্ৃশথ্য ক্েতবা এই নীলতেবািবা 
ববাস্তববায়মন ববাধবার সৃষ্টি করমে লকনবা যস সম্পমক্য ও সমেতন িমত িমব।

অংশগ্িণকবারীম্র লজটিএ, এসআরএইেআর এবং পলরবত্য মনর আমিমখথ্য ক্েতবার গুরুত্ব জবানমত এবং 
বুেমত লনমম্নর েবারটি যসশন য্ওয়বা িমিবা। উপমর উমলেলখত ক্েতবার ত্বি জবানবামত আপলন ক্রেবান্বময় প্রমতথ্যকটবা 
যসশন পলরেবািনবা করমত পবারমবন। সেময়র ঘবাটলতর জনথ্য আপলন �ল্ একটি ববা ্ু’যটবা যসশন লনমত েবান 
যসমক্মত্ ক্েতবা সংক্রবান্ত তম্বির েূি লবষয়গুমিবার অন্তভু্য লক্ত লনলচিত করুন।

“এর আমগ আলে ভীষণ ভময় লেিবাে। আলে কখমনবাই লনমজমক ভবামিবাববালস লন।আলে ধমরই 
লনময়লেিবাে আলে লনমজর ববা পলরববামরর যকবান কবামজ আসমববা নবা। কবারণ আলে এইেআইলভ 

পলজটিভ লেিবাে। আেবার সব আশবা িবালরময় লগময়লেমিবা। আলে জীবমনর কবামে পরবাজয় স্ীকবার কলর 
এবং আত্মিতথ্যবা করবার যেষ্টবা কলর। এ এস যক প্রমজক্ট আেবার লনমজর এবং পলরববামরর প্রলত য� েমনবাভবাব 
লেমিবা তবা অে্যপূণ্যভবামব পবামটে য্য়। আেবার ভয় সম্পূণ্যভবামব ্ূর িময় �বায়। আলে এখন আেবার অবস্বা 
লনময় যখবািবাখুলি কেবা বলি। আলে অনথ্য আক্রবান্ত তরুণম্র পরবােশ্য য্ই �বামত তবারবা লেলকৎসবা যনয় এবং 
একটি সু্র ভলবষথ্যৎ িবাভ কমর।”

২২ বের বয়সী নবারী, উগবান্বা

Source: ASK–YEA 2016:42 
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জসশন ১.২.১ 

ষেিিার ধারনা লাভ : এস আর এইে আর লনময় 
বথ্যলক্তগত অচভজ্িা

সময় 
২-৩ ঘণ্টবা

উপাোন
ললিপেবাট্য

েবাক্য বার যপন

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ১৬-২৩

যশখার ফলাফল

জ্ান
বথ্যলক্তগত, সবাংগঠলনক, 
সবােবালজক এবং রবাজননলতক 
পলরবত্য মন লবলভন্ন প্রকবার 
ক্েতবার ক্েতবার সম্পমক্য  ধবারনবা 
িবাভ করবা

লিঙ্গ তবষমেথ্যর েূি কবারণ 
লিমসমব ক্েতবা কবাজ কমর যস 
সম্পমক্য  ধবারনবা িবাভ করবা

আিরণ
লবলভন্ন প্রকবার ক্েতবা সম্পমক্য  
সমেতন িওয়বা। লিঙ্গ এবং এস 
আর এইে আর এর যক্মত্ 
যসগুমিবা কী কমর কবাজ কমর তবা 
যববােবা।

িষেিা
ক্েতবার েে্য বায় সম্ভবাবনবা এবং 
সুম�বাগ ববাড়বামত কবা�্যকর 
প্মক্প লনমত পবারমব।

পদ্ধকত

্িগত কবাজ, সববাই লেমি লেন্তবা, গল্প বিবা, যরবাি যপ্, আমিবােনবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শন
এই যসশমন অংশগ্িণকবারীরবা সবােবালজক লবজ্বামনর ত্বি সম্পমক্য  জবানবার আমগ ক্েতবা,ক্েতবায়ন এবং ক্েতবােুথ্যত 
িওয়বার অলভজ্তবা সম্পমক্য  লনমজম্র েমতবা কমর বিমব। য�মিতু এই যসশনটি একটু যবলশ সেয় ধমর েিমব, 
লবরলত যনওয়বার বথ্যবস্বা করমত িমব। লবরলতর পমর অংশগ্িণকবারীম্র যসশমন আগ্ি ঠিক আমে লকনবা য্মখ 
লনমত িমব। যসশমনর প্রস্তুলত লনমত তবাল্বিক পটভূলে লবষয়ক গবাইমির সবািবা�থ্য যনওয়বা �বামব।

ধাপ ১ - কার্মক্রি: ষেিিার ধারনা লাভ 
●	 ১৭ তে স্বাইি বথ্যবিবার করুন। আমিবােনবা শুরুর জনথ্য অংশগ্িণকবারীম্র প্রেমে আিবা্বাভবামব এবং 

পরবতীমী মত ্ুজন কমর লনমম্নর প্রশ্নগুমিবা করুন । তবাম্র ২০ লেলনট সেয় ল্ন।
◆	 আপলন লক এস আর এইে আর কবা�্যক্রমের লকেু িক্থ্য লেলনিত করমত পবারমবন ?
◆	 পলরবত্যন ঘটবার লপেমন সিবায়ক এবং ববাধবা সৃষ্টীকবারী কবারণ গুমিবা কী কী?

●	 যস্চ্ছবামসবীম্র উতিরগুমিবা সকমির সবামে আমিবােনবা করমত বিুন। তবারবা য� সেসথ্যবার েুমখবােুলখ িয় যসগুমিবার 
যক্মত্ ক্েতবার কী ধরমনর প্রভবাব েবামক তবা লেন্তবা করমত তবাম্র উৎসবালিত করুন। য�েন – য�ভবামব তবাম্র 
্বালব, অংশগ্িন এবং নবাগলরকমত্বর অলধকবার য� সকি কবারমণ ববাধবা প্রবাপ্ত িয়, নবারীরবা সবমেময় যবলশ এইে 
আই লভ সংক্রেমণর লশকবার িওয়বার লপেমনর কবারণগুমিবা তবাম্র ভবাবমত বিুন। অংশগ্িণকবারীম্র লনজস্ 
ক্েতবার ধবারনবার আমিবামক লেন্তবা করমত উৎসবালিত করুন।

ধাপ ২.কার্মক্রি: গল্প বলা
●	 ১৮ তে স্বাইি বথ্যবিবার করুন অংশগ্িণকবারীম্র প্রমতথ্যকমক বথ্যলক্তগত ববা কবামজর যক্মত্ এেন যকবামনবা 

অলভজ্তবার কেবা ভবাবমত বিুন য�খবামন তবারবা ক্েতবাশবািী ববা ক্েতবািীন অনুভব কমরমেন। অলভজ্তবাগুমিবা 
এস আর এইে আর সম্পরকবিত ববা তবার ববাইমরর িমত পবামর। য�েন 
◆	 কবামজর যক্মত্ যকবামনবা বি্বে ববা অস্লস্তর েুিূত্য  
◆	 কবামজর যকবামনবা তনলতক সংকট 
◆	 ক্েতবা/কতৃ্যত্ব/ ্ক্তবার লভলতিমত লনমজম্র ্বালব জবানবামনবার যেষ্টবা 
◆	 ক্েতবা/ কতৃ্যত্ব/ ্ক্তবার অবস্বামন েবাকবা 
◆	 লনমজম্র অলধকবার আ্বাময়র ্বালব যতবািবা 
◆	 এই যসশনটি শবালন্তপূণ্য আমিবােনবার েবাধথ্যমে পলরেবািনবা করবা য�মত পবামর। লনমের লনম ্্য শনবাগুমিবা ল্ন :
◆	 বড় যকবামনবা ঘটনবার পলরবমত্য  য�মকবামনবা একটি যেবাট ঘটনবা ববােবাই করুন।
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◆	 এখন সববার েবামে বিবা �বামব এেন একটি অলভজ্তবার কেবা ভবাবুন। এেন লকেু ভবাববার প্রময়বাজন যনই �বা 
েবানলসকভবামব অস্লস্তমত যফিমব।

◆	 একটি সু্র গমল্পর েবাধথ্যমে যসই ঘটনবামক ববাস্তব রূপ য্ওয়বার যেষ্টবা করুন। গমল্পর যপ্রক্বাপট এবং েলরত্ 
গুমিবা ঠিক করুন। গমল্পর ্ৃশথ্য, শব্দ, স্পশ্য, গন্ধ ইতথ্যবাল্ ঠিক করুন। গমল্প যক কী করমে, সংিবাপগুমিবা 
কী তবা ঠিক করুন। আপনবার ববা অনথ্য েলরতবামত্র কী ধরমনর অনুভূলতর অলভজ্তবা িময়লেমিবা (রবাগ, 
লবিধবা, কষ্ট, উলেবাস)

●	 ৩/৪ জমনর যেবাট ্মি ভবাগ িময় অংশগ্িণকবারীরবা প্রমতথ্যমক লনমজম্র গল্প বিমবন। প্রমতথ্যকমক ৩ যেমক ৫ 
লেলনট সেয় ল্ন। প্রমতথ্যক ্িমক সেময়র লিমসব রবাখমত বিুন ববা আপলন লনমজ সেময়র লিমসব রবাখুন। 
সেয় জবানবামত একটি যবি ববা লসগনথ্যবাি বথ্যবিবার করুন। তবাম্র বুলেময় বিুন য� গল্প বিবাটবা তবাম্র ইমচ্ছর 
উপর লনভ্য র করমে।

●	 প্রমতথ্যকটবা গল্প যশবানবার পর ্মির অনথ্য স্সথ্যম্র যস গল্প লনময় লনমজম্র েতবােত এক- ্ুই শমব্দ 
সংলক্প্তভবামব জবানবামত বিুন।

●	 এই প�্যবাময় গল্পগুমিবা লনময় যকবান লবমলেষণ নবা কমর অংশগ্িণকবারীম্র সংমক্মপ তবাম্র প্রলতলক্রয়বা জবানবামত 
বিুন।

ধাপ ৩ – অনুচিন্তন 
●	 যপ্রমজমটেশন যশমষ একটি আমিবােনবা শুরু করুন । য�খবামন ক্েতবা, ক্েতবািীনতবা এবং ক্েতবায়ন এর 

লবষময় কেবা িমব ( এস আর এইে আর এর সবামে সম্পরকবিত িমি ভবামিবা িয়)। এবং এই লবষয়গুমিবার অে্য 
লবমলেষণ করুন।

●	 লকেু উ্বািরণ যরবাি যপ্র েবাধথ্যমে 
●	 অংশগ্িণকবারীম্র লনজস্ েতবােত এবং বথ্যবাখথ্যবা ল্মত উৎসবাি ল্ন। তবারবা এ সংক্রবান্ত যকবামনবা লবষময় যকবােবাও 

পমড় েবাকমি ববা অলভজ্তবার েবাধথ্যমে লকেু যজমন েবাকমি তবাম্র সকমির সবামে তবা ভবাগ কমর লনমত বিুন। 
েতুে্য ধবামপ �বাওয়বার আমগ এই আমিবােনবা �ত যবলশ সেয় লনময় করবা �বায় তত ভবামিবা। এই আমিবােনবার 
গুরুত্বপূণ্য অংশগুমিবা পরবতীমী  ধবামপ উ্বািরণ লিমসমব বথ্যবিবার করবা য�মত পবামর। এই ধবামপর অনথ্যতে কবাজ 
লবলভন্ন ্ৃষ্টিমকবাণ যেমক ক্েতবামক যববােবা এবং �ল্ যকবান েতবােত ক্েতবার যকবি একটি লনর্বিষ্ট সংজ্বা য্য় 
তমব তবামক েথ্যবামিঞ্ করবা।

ধাপ ৪ . িূল ধারণা সিূহ, িত্ত্ব এবং কাঠাক্িাগি ধারণা 
●	 ১৯-২৩ প�্যন্ত স্বাইি বথ্যবিবার কমর ক্েতবার ধবালরণবা এবং তবাল্বিক ল্ক সম্পমক্য  জবানবান। অংশগ্িণকবারীরবা য� 

অলভজ্তবার কেবা জবালনময়মেন যসগুমিবার আমিবামক যববােবামনবার যেষ্টবা করুন। এমত কমর তবাম্র বুেমত আমরবা 
সুলবধবা িমব। য� প্রশ্নগুমিবা করবা য�মত পবামর যসগুমিবা িমিবা –
◆	 ক্েতবা সম্পমক্য  ধবারণবা িবামভর লবলভন্ন উপবায় বণ্যনবা 
◆	 যকবান ধবারণবা, ত্বি এবং কবাঠবামেবাগুমিবা সিবায়ক?
◆	 এই ত্বিগুমিবার সবািবাম�থ্য কী কমর আেবাম্র গমল্প ক্েতবা এবং ক্েতবািীনতবার ঘটনবাগুমিবা যববােবা �বায়? 
◆	 ক্েতবার বথ্যবাখথ্যবাগুমিবা লকভবামব এমক অপর যেমক আিবা্বা?

●	 ক্েতবার ধবারণবার উপর লভলতি কমর আপলন একটি যেবাট বক্তবথ্য ল্মত পবারমবন।

ধাপ ৫ – প্রক্য়াগ
অংশগ্িণকবারীম্র অলভজ্তবার আমিবামক ক্েতবার ধবারনবা যববােবামনবার পমর তবারবা য�মকবামনবা    একটি গমল্পর 
লবমলেষণ করমত পবামর। ্ৃশথ্যেবান, অ্ৃশথ্য এবং অপ্রকবালশত ক্েতবা, পবাওয়বার টু, পবাওয়বার ওভবার, পবাওয়বার উইে 
এবং পবাওয়বার উইল্ন লকভবামব কবাজ কমর এবং ফিবাফি লক িয় তবা লবমলেষণ করমত বিুন। 13

13. Adapted from Power Pack, Understanding Power for Social Change: www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.
pdf, pp. 41-46.

https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
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যসশন ১.২.২ 

ষেিিায়ন এবং ষেিিার অপব্বহার : পাওয়ার ওভার, 
পাওয়ার টু, পাওয়ার উইচিন, পাওয়ার টু 

সময়
২-২ ৫ ঘন্টা 

প্রময়াজনীয় বস্তু 
কবাগজ,প্রমতথ্যক 
অংশগ্িন কবারীর 
জনথ্য কিে

ললিপেবাট্য

েবাক্য বার কিে 

টথ্যবাপ 

িথ্যবান্ আউট ১. ৫ 

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
পবাওয়বার ওভবার, পবাওয়বার 
উইলেন, পবাওয়বার উইে এবং 
পবাওয়বার উইে সম্পমক্য  ধবারনবা 
িবাভ করবা। ক্েতবায়মনর যক্মত্ 
এই লবষয়গুমিবার ভূলেকবা লক তবা 
জবানবা।

আিরণ
লনমজম্র ক্েতবা সম্পমক্য  
বুেমত পবারমব। এবং অলধকবার 
আ্বাময়র যক্মত্ এই ধবারণবার 
লভলতিমত তনলতক আেরণ করমত 
পবারমব।

িষেিা
এস আর এইে আর 
লবষয়বাবলির যক্মত্ ক্েতবার 
ধবারণবা প্রময়বাগ করমত পবারমব।

পদ্ধকত
পড়বা, অনুলেন্তন, যরবাি যপ্, আমিবােনবা এবং লবমলেষণ

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ - কার্মক্রি 
●	 যসশনটির জমনথ্য এই অধথ্যবাময়র ভূলেকবা পুনরবায় পমড় লনমি ভবামিবা িয়
●	 অংশগ্িনকবারীম্র িথ্যবান্ আউট ১. ৫ টি ল্ন। তবাম্র ক্েতবার সংজ্বা পড়মত ল্ন। সকমির সবামে 

ধবারণবাগুমিবা এমকর পর এক আমিবােনবা করুন। তবাম্র প্রশ্ন েবাকমি যসগুমিবার উতির ল্ন।
●	 অংশগ্িণকবারীম্র এেন একটি অলভজ্তবার কেবা েমন করমত বিুন য�খবামন তবাম্র েমন িময়মে যকবান 

একটি এস আর এইে আর পূরণ, সম্বান ববা রক্বা করবা িয় লন। একটি কবাগমজ তবাম্র অলভজ্তবার কেবা 
লিখমত বিুন। তবাম্র জবানবান লিখবাটবা সম্পূণ্যই তবাম্র লনমজম্র ইমচ্ছর উপর লনভ্য র করমে এবং এর 
যগবাপনীয়তবা রক্বা করবা িমব। �ল্ তবারবা লনমজম্র জীবমন এেন যকবান উ্বািরণ খুামজ নবা পবান তমব যকবান 
এস আর এইে আর কবা�্যক্রমে ক্েতবার অপবথ্যবিবার য্মখ েবাকমি তবা লনময় বিমত বিুন।

●	 এক / ্ুই জন অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র গল্প বিমত বিুন এবং পবাওয়বার ওভবামরর একটি উ্বািরণ ল্মত 
বিুন। (অবেবাননবা, বিপ্রময়বাগ, এসআরএইেআর, সম্বান রক্বা এবং পূরমণ বথ্যে্যতবা)। যরবাি যপ্মত এই 
উ্বািরণটি তবারবা অলভনয় কমরও য্খবামত পবামরন।

ধাপ ২- অনুচিন্তন 
●	 অংশগ্িণকবারীরবা পবাওয়বার ওভবামরর উ্বািরণ জবানবার পমর তবাম্র িথ্যবান্ আউট এর বথ্যবাখথ্যবাগুমিবা পড়মত 

বিুন। একটি এস আর এইে আর কবা�্যক্রমের কেীমী  লিমসমব তবারবা লক কমর েবানুমষর েবামে পবাওয়বার উইল্ন 
এর লবকবামশ সিবায়তবা করমবন তবাম্র লজমজ্স করুন এবং একটি ললিপেবামট্য  তবাম্র উতিরগুমিবা লিমখ লনন।

●	 তবারপর ্িগতভবামব তবাম্র লজমজ্স করুন পবাওয়বার ওভবার কবাটিময় উঠমত তবারবা লক কমর পবাওয়বার উইে 
এর প্রময়বাগ করমত পবামর। একটি ললিপেবামট্য  তবাম্র উতিরগুমিবা লিমখ রবাখুন।

ধাপ ৩-প্রক্য়াগ
●	 অংশগ্িণকবারীম্র লজমজ্স করুন ক্েতবািীনম্র ক্েতবায়মন তবারবা পবাওয়বার টুর প্রময়বাগ লক কমর উৎসবালিত 

করমত পবামরন। তবাম্র কময়কটি উ্বািরণ ল্মত বিুন। যসগুমিবা লিমখ রবাখুন।
●	 �ল্ সেয় এবং সুম�বাগ ঘমট তবািমি অংশগ্িণকবারীম্র এেন যকবান উ্বািরণ ল্মত বিুন য�খবামন তবারবা 

পবাওয়বার ওভবামরর অলভজ্তবা িবাভ কমরমেন। তবারবা ক্েতবার লবমলেষণ ল্ময় শুরু করমত পবামরন এবং পমর 
তবাম্র কে্য পলরকল্পনবা ঠিক করমত পবামরন। 14

●	 সবমশমষ �ল্ আপনবার েমন িয় লিঙ্গ লবষয়ক ক্লতকর লনয়ে কবানুন এবং ক্েতবার েবামে সম্পক্য  
অংশগ্িণকবারীম্র ধরমত পবামরন লন, আপলন তবাম্র লবলভন্ন উ্বািরমণ লিঙ্গ লভলতিক কী লনয়ে কবানুমনর 

14. For case studies and examples of how to conduct a power analysis see IDS (2009) Power Pack: Understanding Power for Social Change. 
www.powercube.net/wp-content/uploads/2010/01/PowerPack_web_version.pdf

 https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2010/01/PowerPack_web_version.pdf


27
অধ্ায় ১.২ 

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

প্রভবাব আমে তবা লজমজ্স করুন। য� লনয়েগুমিবা এই সবােবালজক অবস্বা, অসেতবা এবং এসআরএইেআর 
এর যক্মত্ যনলতববােক প্রভবাব যফিমে।

দ্রষ্বথ্য – আপলন এই যসশনলন ১.৪.৩ এ ক্েতবা সংক্রবান্ত আমিবােনবার সবামে য�ৌেভবামব লনমত পবারমবন। এই 
যসশমনর পর অংশগ্িণকবারীম্র েন একটি পলরলস্লতর কেবা কল্পনবা করমত িমব য�খবামন তবারবা সিবানুভূলতর 
পলরবমত্য  অবেবাননবার লশকবার িমত পবারমতন। য�েন – একজন ১৩ বের বয়সী একটি যেময় এইে আই লভ 
পলজটিভ িওয়বায় স্বাস্থ্যকেীমী রবা তবার য�ৌন সলক্রয়তবায় লনমষধবাজ্বা ল্মত পবামরন ববা যস িয়মতবা লেলকৎসবা সুলবধবা 
লনমত পবারমে নবা।

সতি্য তামূলি দ্রষ্বথ্য- ক্েতবার লবলভন্ন রূপ এমক অপমরর সবামে সম্পরকবিত এবং এমক অমনথ্যর উপর প্রভবাব 
লবস্তবার কমর। তবাই এসআরএইেআর লবষয়ক ক্েতবার লবমলেষণ লবলভন্ন প্রকবার ক্েতবার আমিবামক করবা উলেত। 
ক্েতবার রূমপর পলরবত্যন কঠিন।য�মিতু সবােবালজক ববাস্তবতবা জটিি যস জমনথ্য এই পলরবত্য মন অমনক সেয় 
অনবাকবাল্ষিত ফিবাফি পবাওয়বা �বায়। লবলভন্ন প�্যবাময়র অংশী্বারম্র েবােবায় যরমখ ক্েতবার লবমলেষণ এই 
অনবাকবাল্ষিত যনলতববােক ফিবাফিগুমিবা এড়বামত সিবায়ক িয়। য�খবামনই পবাওয়বার ওভবার ববা ক্েতবার 
অপপ্রময়বাগ ঘমট যসখবামনই তবা প্রলতমরবামধর প্রময়বাজন িয়, লবমশষত য�খবামন রীলতনীলত, েূিথ্যমববাধ এবং স্বামে্য 
আঘবাত আমস। �খন এেন যকবামনবা সংমব্নশীি লবষময় কেবা িয় �বা স্বানীয় তবধ লনয়মের সবামে সবাংঘরষবিক, 
তখন অবশথ্যই যস জবাতীয় লনয়ে নীলতর উমলেখ করমত িমব।
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জসশন ১.২.৩ 

অপ্রকাচশি, িৃশ্িান এবং অিৃশ্ এই চিন প্রকার ষেিিার 
চবক্লেষণ

সময়
এি ঘন্টা

উপিরণ 
ললিপেবাট্য  

েবাক্য বার যপন

আে্য-সবােবালজক 
পলরকল্পনবার 
ললিপেবাট্য  আা কবা

িথ্যবান্ আউট ১.৫

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ১৯-২৩

কশখমনর ফলাফল

জ্ান
অপ্রকবালশত, ্ৃশথ্যেবান এবং 
অ্ৃশথ্য ক্েতবা সম্পমক্য  জবানবা। 
ক্েতবায়ন ও এস আর এইে 
আর এর সবামে এই 
ক্েতবাগুমিবার সম্পক্য  যববােবা।

আিরণ
লনমজম্র ক্েতবা সম্পমক্য  
জবানমত পবারবা। এস আর এইে 
আর কবা�্যক্রমের জনথ্য 
প্রময়বাজনীয় তনলতক আেরণ এই 
ক্েতবার প্রময়বাগ করবা।

িষেিা 
এস আর এইে আর সংক্রবান্ত 
লবমষবাময়র যক্মত্ ক্েতবার ধবারনবা 
প্রময়বাগ করমত পবারবা।

পদ্ধকত
্িগত কবাজ, সবােলগ্ক লেন্তবা, আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ – রায্কক্রম
●	 আে্য সবােবালজক েমিিটবা আা কুন ( পৃষ্বা ৯ য্মখ)। যসশন শুরুর আমগও আপলন এটবা এামক রবাখমত 

পবারমবন।
●	 সেগ্ ্িটিমক লতনলত যেবাট ্মি ভবাগ করুন। একটি ্ি েমিমির লনয়ে নীলতর ল্কটি য্খমব, একটি 

সবাংগঠলনক ল্ক এবং একটি যগবাষ্ঠী লভলতিক ল্ক সম্পমক্য  ধবারনবা িবাভ করমব।
●	 প্রমতথ্যক ্িমক তবাম্র লবষময়র সবামে সম্পরকবিত একটি এস আর এইে আর সেসথ্যবা ববােবাই করমত বিুন। 

য�েন- লনয়ে নীলতর যক্মত্ গভ্য বাবস্বার আমগ এবং পমর পুরুমষর ভূলেকবার অভবাব, লবলভন্ন যগবাষ্ঠীমত প্রেলিত 
য�ৌতুক প্রেবার লনয়ে, সবাংগঠলনক যক্মত্ য�ৌন িয়রবালন যরবামধ নীলতেবািবা নবা েবাকবা। ্িগুমিবা �ল্ লনমজরবা 
উ্বািরণ ল্মত নবা পবামর তবাম্র এই উ্বািরণগুমিবা লনময়ই কবাজ করমত ল্মত পবারমবন।

ধাপ ২ – অনুজেন্ন
●	 এখন প্রমতথ্যক ্িমক তবাম্র উ্বািরমণর সবামপমক্ ্ৃশথ্যেবান, অপ্রকবালশত এবং অ্ৃশথ্য ক্েতবার ধরন সম্পমক্য  

লিখমত বিুন। তবাম্রমক অবশথ্যই লবলভন্ন প�্যবাময়র ক্েতবার প্রময়বাগকবালর এবং এমত প্রভবালবত যশ্ণীর কেবা 
উমলেখ করমত িমব।

●	 ্িগুমিবামক সববার সবামে তবা ভবাগ কমর লনমত বিুন।
●	 লকভবামব ক্েতবায়মনর লবলভন্ন েবাত্বা ্ৃশথ্যেবান, অপ্রকবালশত এবং অ্ৃশথ্য ক্েতবার সবামে সম্পরকবিত যস সম্পমক্য  

জবানমত েবাইমবন।

ধাপ ৩ – ্ডয়াগ
●	 সব্যজনীন প্রশ্ন করুন –ক্েতবার এই লবমলেষমণর লভলতিমত এর অসে েে্য বা ্ূর করমত এই প্রমজক্ট ববাস্তব 

সবামপক্ লক প্মক্প লনমত পবামর ? বথ্যবাখথ্যবা কমর যববােবামবন য� �েবা�ে নীলতেবািবার সবািবাম�থ্য একটি ববাস্তব 
লভলতিক পলরকল্পনবা এই সকি সেসথ্যবা সেবাধবামন সিবায়তবা করমব।
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জসশন ১.২.৪ 

অিৃশ্ ষেিিা 15

সময়
১৫ ঘণ্া

উপাোন 
িথ্যবান্ আউট ১৬

কশখমনর ফলাফল

জ্ান
অ্ৃশথ্য ক্েতবা সম্পমক্য  জবানবা। 
এস আর এইে আর এবং 
ক্েতবায়ন প্রলক্রয়বার সবামে এর 
সম্পক্য  যববােবা।

আিরণ
লনমজম্র অ্ৃশথ্য ক্েতবা 
সম্পমক্য  জবানবা। এস আর এইে 
আর কবা�্যক্রমে লনমজম্র 
আেরমণর প্রময়বাগ করমত পবারবা।

েষেতা 

এস আর এইে আর সংক্রবান্ত 
সেসথ্যবা যববােবার যক্মত্ অ্ৃশথ্য 
ক্েতবার ধবারনবা প্রময়বাগ করমত 
পবারমব।

পদ্ধকত
্িগত কবাজ, অনুলেন্তন, সবােলগ্ক আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ – রায্কক্রম
●	 অ্ৃশথ্য ক্েতবামক স্বাভবালবক, ঈশ্বর প্র্তি ধমর যনওয়বার ফমি লকভবামব এই ক্েতবার েে্য বা সিজ িময় �বায় 

সবােলগ্কভবামব এই লবষময় আমিবােনবা করুন। সকি ধরমনর ্ক্তবা, এস আর এইে আর লবষয়ক েতববা্ 
এর ফমি নবানবা সেসথ্যবার েুমখবােুলখ িওয়বার লবষয় যজবার ল্ময় বুলেময় বিুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র ্ুজমনর ্মি লবভক্ত িমত বিুন। িথ্যবান্ আউট ১৬ এর যজন্বার ইকুইমটবি েথ্যবান 
(লজইএে) অংশ পমড় একজন ভবামিবা এবং স্বাভবালবক পুরুষ যকেন িমত পবামর যস সম্পমক্য  আমিবােনবা 
করুন।

ধাপ ২ – অনুজেন্ন
●	 ্িগুমিবামক প্রশ্ন করুন: লজইএে যস্ি কী যকবান নীলত লনধ্যবারন করমে? প�্যমবক্ণেূিক এই লবষয়গুমিবার 

েবাধথ্যমে কী ধরমনর অ্ৃশথ্য ক্েতবার েে্য বা িময় েবামক? য�মিতু লেন্তবা করবার জমনথ্য এই প্রশ্নটবা অমনকটবাই কঠিন 
লনমের প্রশ্নগুমিবা করবার েবাধথ্যমে তবাম্র সবািবা�থ্য করবা য�মত পবামর –
◆	 ভবামিবা পুরুষ বিমত লক যববােবায় তবা কবারবা লনধ্যবারণ করমে?
◆	 কী কী প্রেবাণ এবং �ুলক্ত এর লপেমন কবাজ করমে?
◆	 কী ধরমনর নীলত ততলর িমচ্ছ?
◆	 কী ধরমনর অ্ৃশথ্য ক্েতবার েে্য বা করবা িয়?
◆	 লজইএে যস্ি অনু�বায়ী ভবামিবা পুরুমষর সংজ্বা �ল্ উতির লবমশ্বর েবানুষ ল্ময় েবামক, ্লক্ণ লবমশ্ব এর 

সংজ্বা কী িমব?
●	 সকি ্িমক লজজ্বাসবা করুন: লজইএে যস্ি এর প্রময়বাগ কী  গঠনেূিক ববা ধ্ংসবাত্মক অ্ৃশথ্য ক্েতবার 

েে্য বারই একটি রূপ? এ সম্পমক্য  আপনবাম্র েতবােত কী? এর কী কী লবপরীত আমিবােনবা আমে? ভবামিবা 
পুরুষ যকেন িয় যস সম্পমক্য  বিবা আমে এেন ধেীমী য় লনয়ে এবং আ্শ্য সম্পমক্য  ভবাবুন। তবাম্র বুলেময় 
বিুন নতুন য� সকি ধবারনবা সলতথ্য লিমসমব গৃিীত িয় তবা লবলভন্ন েতববাম্র েবামে পবাে্যমকথ্যর কবারমণ িময় 
েবামক।

ধাপ ৩– ্ডয়াগ
●	 সববাইমক আববার ্ুজমনর ্মি ভবাগ িমত বিুন। প্রলতটি ্িমক তবাম্র কবা�্যক্রমে ধ্ংসবাত্মক অ্ৃশথ্য ক্েতবার 

েে্য বা যরবাধ করমত লক করবা �বায় যস সংক্রবান্ত ধবারনবা ল্মত বিুন।
●	 প্রবাপ্ত েতবােত সববার েবামে ভবাগ কমর লনমত এক ববা ্ুটি ্িমক সবািবা�থ্য করমত বিুন।

15. This exercise should only be done with a group of people with an advanced level of knowledge about gender equality and the GTA.
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১.৩ চনয়িনীচি এবং িূল্ক্বাধ

ভূজমরা

যসশন ১.৩.১ কলঙ্গ কবষয়ি কনয়মনীকত এবং মূলথ্যমবাি সম্মি্য  স্পষ্ 
িারনা লাি

যসশন ১.৩.২ েথ্য যজন্ার বক্স

যসশন ১.৩.৩ অপ্রীকতির কনয়ম পকরবত্যন িরা।
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আপনবার েমন িয়মতবা এই প্রশ্ন এমস েবাকমব, এক সবােবালজক এবং সবাংসৃ্লতক যপ্রক্বাপমটর লবলভন্ন েবানুমষর লেন্তবা এবং কে্য 
এক িয় লকভবামব এবং আববার লভন্ন লভন্ন যপ্রক্বাপমটর েবানুমষর লেন্তবা ও কে্য লভন্ন িয় লকভবামব? এই লেি এবং তবলেত্থ্য ঘমট 
য� কবারমণ, তবা িমিবা ‘েূিথ্যমববাধ’, যকবান যকবান যক্মত্ এমক ‘সবােবালজক লনয়ে’ ও বিবা িময় েবামক। একটবা সেবামজর েবানুষ, ববা 
যসই স্রি্বায় ববা সেবামজ লব্থ্যেবান প্রলতষ্বানসেূি যকবানটবামক স্বাভবালবক বমি লবমবেনবা করমব, তবা লনধ্যবালরত িয় যসই 
সেবামজর সংসৃ্লত ও ্শ্যন এর েবাধথ্যমে । এই সংসৃ্লত ও ্শ্যন েবানুমষর েমধথ্য েূিথ্যমববাধ ববা সবােবালজক লনয়ে ততলর কমর, 
এবং যস অনু�বায়ী সেবামজর েবানুষ আেরণ কমর েবামক। 

েবানুমষর আেরণ লভন্ন িময় েবামক যকন? েবানুমষর আেরমণর লেি এবং অলেমির লপেমন েূি কবারণ লিমসমব কবাজ কমর 
লবলভন্ন ‘লনয়ে’। লবলভন্ন যগবাষ্ঠী, ্ি এবং সংগঠন য� লবষয়গুমিবামক স্বাভবালবক লিমসমব ধমর যনয়, যসগুমিবা লনর্বিষ্ট সংসৃ্লত 
এবং আ্মশ্যর লভলতিমত ততলর িময় েবামক। এই লবষয়গুমিবা েবানুমষর েমন নবানবাভবামব প্রমবশ করবামনবা িয় �বা তবাম্র বথ্যবিবামর 
পরবতীমী মত প্রলতফলিত িয়। অধথ্যবায়-২ এ বরণবিত ক্েতবার লবলভন্ন রূপ এই লবষয়গুমিবার সবামে সম্পরকবিত।

“সবােবালজক যশ্ণী লবমভ্ নীলতর েবাধথ্যমে লনধ্যবালরত িয়। �বার ফমি এক যশ্ণীর যিবামকরবা ক্েতবা ও কতৃ্যত্ব যপময় 
েবামক এবং অনথ্য যশ্ণীর যিবামকরবা যশবালষত িয়। যশবাষমণর এই প্রলক্রয়বায় সব ধরমনর অসবােঞ্সথ্যতবা,অসেতবা 
এবং িজ্বাজনক কবাজমক স্বাভবালবকভবামব যনওয়বা িয়। লবলভন্ন যশ্ণীর েবানুমষর েবামে ক্েতবার েে্য বা এই 
লনয়েগুমিবা লনধ্যবারণ কমর েবামক। েূিত এই কবারমণই লনয়েগুমিবা পলরবত্যন ববা সংমশবাধমন সেসথ্যবা িময় েবামক।“ 
(Sen et al. 2007). 

তবার েবামন া্ বাড়বায় আেবাম্র সেবামজ একজন নবারী ববা পুরুমষর আেরণ যকেন িওয়বা উলেত তবা লবলভন্ন সবােবালজক 
রীলত-নীলত বিবারবা লনধ্যবালরত িময় েবামক। নবারী এবং পুরুমষর কবামে কবােথ্য এই আেরণমকই লিঙ্গলভলতিক লনয়ে ববা যজন্বার 
যরবািস বিবা িময় েবামক। লকেু লনর্বিষ্ট কে্যকবাণ্ড, আকবা্ষিবা এবং বথ্যবিবার লবলধর সেন্বময় এই লনয়ে ততলর িময় েবামক। 
েবানুমষর জনথ্য এই লনয়ে কবানুন তবার সেবাজ ততলর কমর। লবলভন্ন সংসৃ্লত লিঙ্গলভলতিক লনয়ে কবানুনমক ্ুমটবা ভবামগ ভবাগ 
কমরমে: েথ্যবাসকুলিন/পুরুষবালি আেরণ (পুরুমষর জনথ্য লনধ্যবালরত গুণবাবলি) এবং ফথ্যবামেলনন/ যেময়লি আেরণ (নবারীর 
জনথ্য লনধ্যবালরত আেরণ)। এই আেরণ আেবাম্র স্বাভবালবক শবারীরবৃলতিয় আেরমণর যেমক আিবা্বা। য�েন- লকেু 
অঙ্গ-প্রতথ্যমঙ্গর েবাধথ্যমে সিমজই লনধ্যবারণ করবা �বায়, যক নবারী ববা যক পুরুষ। লকন্তু এই আেরণগুমিবা এেন সিজ উপবাময় 
লনর্বিষ্ট করবা �বায় নবা। যবলশর ভবাগ সেবামজই নবারী ববা পুরুষ তবাম্র জনথ্য লনধ্যবালরত আেরমণর ববাইমর লগময় জীবন �বাপন 
করমত পবামরন নবা।

‘লিঙ্গলভলতিক রীলত-নীলত বিমত লিঙ্গ সম্পরকবিত সবােবালজক আেরণলবলধ এবং েূিথ্যমববাধমক যববােবায়। এই 
নীলতগুমিবা শলক্তশবািী এবং সেবামজ এ সকি নীলতর েবাত্বা ক্রেবাগত ববাড়মত েবামক। লিঙ্গলভলতিক নীলত লবলভন্ন 
প�্যবাময় পবািন করবা িয়। য�েন- পলরববার, স্রি্বায়, পবাড়বা, েিলেবা এবং বৃিতির সবােবালজক বথ্যবস্বা। সবখবামনই 
এম্র প্রভবাব য্খবা �বায়। নবারী এবং যেময়লশশুম্র লন�্যবাতন এবং তবার তবধতবা ল্মত এই লনয়েগুমিবা কবাজ কমর 
েবামক। তবাই এই লনয়েগুমিবা যবলশর ভবাগ যক্মত্ই অসে এবং নবারীম্র জনথ্য লবপ্জনক িয়। প্রেবাগত 
সবােবালজক বথ্যবস্বায় এই লনয়েগুমিবা একসেয় লেরস্বায়ী িময় �বায়। এই প্রেবাগুমিবার কবারমণই নবারী এবং পুরুমষর 
আেবার আেরণ যকেন িমব তবা লনয়লন্ত্রত িয়, কখমনবা তবাম্র ববাধথ্য করবা িয়। লিঙ্গলভলতিক অসেতবা বজবায় রবাখবার 
যক্মত্ লবলভন্ন সবােবালজক প্রলতষ্বান লবলভন্ন রকে আইন ও নীলত ততলর কমর েবামক।

উ্বািরণ লিমসমব বিবা �বায়, আেবাম্র সেবামজ েমন করবা িয় নবারীর যেময় পুরুমষর য�ৌন সক্েতবা যবলশ। তবাই তবাম্র 
একবালধক সঙ্গীর সবামে য�ৌন সম্পক্য  েবাকবাটবাও স্বাভবালবক। অনথ্যল্মক নবারীর য�ৌন েবালি্বা কে ববা তবারবা লনল্রিয় য�ৌনতবার 
অলধকবারী, এেন ধবারনবার লভলতিমত লকেু রীলত নীলত ততলর িময়মে। নবারীম্র য�ৌনতবা লনয়ন্ত্রমণ রবাখমত এবং লনমজম্র 
য�ৌনতবা লবষময় সঠিক জ্বান, সিবায়তবা ও ্ক্তবা িবাভ করবার যক্মত্ এই সকি লনয়ে কবানুন ববাধবার সৃষ্টি কমর।

ভূচিকা

“ স্বাস্থ্য যসববা সংক্রবান্ত প্রলশক্মণর পর লেমসস গুয়বামিন্স পবালরববালরক কে্যকবামণ্ড পরুুমষর 
ভূলেকবা সম্পমক্য  জবানমত পবামরন, লবমশষ কমর য� কবাজগুমিবা যেময়ম্র উপর েবালপময় য্ওয়বা িয় 

যসগুমিবার যক্মত্।য� সকি পুরুষ তবাম্র স্তীম্র সবািবা�থ্য করমতন এবং ববাচ্বাম্র লেলকৎসবার জমনথ্য তবাম্র 
সবামে যেলিকথ্যবামি আসমতন তবাম্র বথ্যবাপবামর লতলন সংশয়ী লেমিন। লকন্তু এখন তবার ধবারনবার পলরবত্যন 
িময়মে। কবারণ অমনক পরুুষই তবাই কমরন। লতলন তবাম্র উৎসবাি ল্ময় েবামকন। তবার েলিিবা যরবাগীরবাও 
বমিমেন আমগ তবাম্র ববাচ্বার লেলকৎসবার লবষময় পরুুষ সঙ্গীম্র স্বাস্থ্য যসববা যকমন্দ্র �বাওয়বার জনথ্য রবালজ 
করবামত কষ্ট িত। লকন্তু এখন ববাববারবা এ সকি লবষময় লনমজরবা উম্থ্যবাগী িমচ্ছন। তবার েমত 
আরিললিউএএেআরইলস কে্যকবাণ্ড এই স্রি্বাময়র েবামে পবালরববালরক সসু্তবার ধবারনবা ল্ময়মে এবং সবাধবারণ 
েবানমুষর েবামে সমেতনতবা সষৃ্টিমত স্বাস্থ্যকেীমী ম্র কবামজর সমু�বাগ ততলর কমর ল্ময়মে।” 

একজন নবারী স্বাস্থ্যকেীমী  সম্পরকবিত,যরবায়বান্বা
Source: Rutgers WPF 2015:14.
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য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

স্বাস্থ্য যসববা সংক্রবান্ত প্রলশক্মণর পর লেমসস গুয়বামিন্স পবালরববালরক কে্যকবামণ্ড পুরুমষর ভূলেকবা সম্পমক্য  জবানমত পবামরন। 
লবমশষ কমর য� কবাজগুমিবা যেময়ম্র ওপর েবালপময় য্য়বা িয় যসগুমিবার যক্মত্। য� সকি পুরুষ তবাম্র স্তীম্র সবািবা�থ্য 
করমতন এবং ববাচ্বাম্র লেলকৎসবার জমনথ্য তবাম্র সবামে যেলিকথ্যবামি আসমতন তবাম্র বথ্যবাপবামর লতলন সংশয়ী লেমিন। লকন্তু 
এখন তবার ধবারনবার পলরবত্যন িময়মে। কবারণ অমনক পুরুষই তবাই কমরন। লতলন তবাম্র উৎসবাি ল্ময় েবামকন। তবার েলিিবা 
যরবাগীরবাও বমিমেন আমগ তবাম্র ববাচ্বার লেলকৎসবার লবষময় পুরুষ সঙ্গীম্র স্বাস্থ্যমসববা যকমন্দ্র �বাওয়বার জনথ্য রবালজ করবামত 
কষ্ট িত। লকন্তু এখন ববাববারবা এ সকি লবষময় লনমজরবা উম্থ্যবাগী িমচ্ছন। তবার েমত আরিললিউএএেআরইলস কে্যকবাণ্ড এই 
স্রি্বাময়র েবামে পবালরববালরক সুস্তবার ধবারনবা ল্ময়মে এবং সবাধবারণ েবানুমষর েবামে সমেতনতবা সৃষ্টিমত স্বাস্থ্যকেীমী ম্র 
কবামজর সুম�বাগ ততলর কমর ল্ময়মে।

 (এিজন নারী স্াস্থ্যিমীমী  সম্রিকিত, যরায়ান্া)

য� আেরণগুমিবা সবখবামনই স্বাভবালবক লিমসমব যেমন যনওয়বা িয়, অনথ্যম্র েতবােমতর লভলতিমত লনরেবিত িয় এবং সঠিক েমন 
নবা িমিও পলরবত্যন করবা �বায় নবা, যসগুমিবামকই আ্শ্য/নে্যস বিবা িয়।

লিঙ্গ সেতবা এবং সবােবালজক রীলত লনময় কবাজ করমত লগময় িবাপ্যবার এবং অনথ্যবানথ্যরবা য্মখমেন য�, সেবামজর জনথ্য ক্লতকর 
লিঙ্গ সংক্রবান্ত লনয়ে য�েন– ববািথ্যলবববাি, যেমিম্র প্রবাধবানথ্য য্ওয়বা ইতথ্যবাল্র পলরবত্যন সবাধন যবলশ কঠিন। কবারণ এগুমিবা 
বজবায় রবাখমত এমকর অলধক লবষয় প্রভবাবক কবাজ কমর েবামক। তবারবা এমক ‘লনয়মের অপলরবত্যনশীিতবা’ ববা ‘স্টিলকমনস অব 
নে্যস’ বমিমেন। ববািথ্যলবববামির লনয়ে পলরবত্যন করবা কঠিন। কবারণ ধেীমী য়, আরেবিক এবং পুরুষতবালন্ত্রক লনয়েবাবলি এমক 
টিলকময় রবাখমত একসবামে কবাজ কমর। এই গমবষণবায় আমরবা বিবা িমচ্ছ য� পলরবরতবিত আেবার আেরমণর েবাধথ্যমে সবােবালজক 
আ্মশ্যর পলরবত্যন করবা �বায়। কলেউলনটি িবায়বািগ, যরবাি েমিি, নতুন লনয়মের স্বাভবালবক প্রময়বাগ এবং পুরবাতন লনয়মের 
পলরবত্য মনর েবাধথ্যমে ক্লতকবারক সবােবালজক লনয়ে কবানুমনর পলরবত্যন সবাধন সম্ভব।

চলঙ্গ সংক্রান্ত চনয়িাবচল 

পচরবি্মন করা রায় রখন অপচরবি্মনীয় হয় রখন 

এই লনয়ে বজবায় রবাখবার লপেমন যকবামনবা ধরমনর 
অে্যননলতক স্বাে্য কবাজ কমরনবা।

এই লনয়ে বজবায় রবাখবার লপেমন তীরেভবামব 
অে্যননলতক স্বাে্য কবাজ কমর।

কবামরবা ক্েতবাই এই পলরবত্য মন হুেলকর েবামে পমড় 
নবা।

লবলভন্ন ্ি এই পলরবত্যন যক তবাম্র ক্েতবা এবং 
অবস্বার পলরপন্ী েমন কমর।

একটি েবাত্ লবষয় এই আ্মশ্যর পমক্ কবাজ কমর। অমনকগুমিবা লবষয় বিবারবা আ্শ্যটি লনয়লন্ত্রত িয়।

যকবান আেরণ বজবায় রবাখবার লপেমন যকবান ধেীমী য় 
প্রভবাব কবাজ কমর নবা। 

ধেীমী য় অনুশবাসন যকবামনবা আেরণ যক সেে্যন 
জবানবায়।

একটি বড় ্ি ইমতবােমধথ্যই তবাম্র আেরণ 
পলরবত্যন কমর েবাকমি।

খুব কে যিবাক তবাম্র আেরণ পলরবত্যন কমর 
েবাকমি।

একটি বড় ্ি ইমতবােমধথ্যই তবাম্র আেরণ 
পলরবত্যন কওমর েবাকমি।

আ্শ্য বথ্যলক্ত এবং যনতবারবা আেরণ পলরবত্য মন 
রবালজ নবা িমি।

রবাজননলতক এবং প্রবালতষ্বালনক পলরলস্লত �ল্ 
পলরবত্য মনর পমক্ িয়।

রবাজননলতক এবং প্রবালতষ্বালনক পলরলস্লত �ল্ 
পলরবত্য মনর লবপমক্ িয়।

Source: Adapted from Harper et al. 2014: 29-30.
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জসশন ১.৩.১

চলঙ্গ চবষয়ক চনয়িনীচি এবং িূল্ক্বাধ সম্পক্ক্ম  স্পষ্ট 
ধারনা লাভ 16 

সময় 
১ ঘণ্টবা

উপাোন
লরি কবাি্য  ববা ললিপ 
েবাট্য  

ললিপেবামট্য  ভথ্যবািু 
য্মমেটে লিমখ 
রবাখবা ( পৃষ্বা – 
৩৪)

েবাক্য বার কিে

টথ্যবাপ

িথ্যবান্ আউট ১.৬

পবাওয়বারপময়টে 
স্বাইি (২৪-২৭)

লতনটি ্মি ভবাগ 
িময় কবাজ করবার 
েমতবান জবায়গবা 
আমে এেন 
একটি কক্

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
লিঙ্গ লবষয়ক লনয়ে নীলত, 
আ্শ্য এবং েতবােত (পুরুষ 
এবং নবারীর স্ভবাব) সম্পমক্য  
লনমজর েমতবা ধবারণবা িবাভ করবা।

আিরণ 
নবারী এবং পুরুমষর আেরণ 
সংক্রবান্ত ধবারণবাগুমিবা বুেমত 
পবারবা 

লনমজর লিঙ্গ সম্পরকবিত 
ধবারণবাগুমিবা গভীরভবামব 
প�্যমবক্ণ করমত পবারবা

িষেিা
ক্েতবার েে্য বায় এবং লনয়ন্ত্রমণর 
স্বামে্য লিঙ্গ পলরেয় লকভবামব 
বথ্যবহৃত িয় তবা যববােবা

পদ্ধকত 
তক্য -লবতক্য , অনুলেন্তন এবং আমিবােনবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা 

ধাপ ১ – কার্মক্রি িক্ম  চবিক্ম  
●	 আিবা্বা আিবা্বা ললিপেবাট্য  ববা কবামি্য  লনমের শব্দগুমিবা বড় বড় অক্মর লিখুন। যসশন শুরুর আমগ এই 

কবাজটি কমর রবাখবা য�মত পবামর।

●	 কবাি্য গুমিবামক ঘমর সবালজময় রবাখুন, এেনভবামব রবাখমবন �বামত এম্র েবামে একটি ্মির া্ বাড়বামনবার জবায়গবা 
েবামক।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র পৃষ্বা ৩৪ এ উমলেলখত ভথ্যবািু য্টমেটে এর েধথ্য যেমক পাবাে ববা েয়টি ববােবাই করমত 
বিুন। য�গুমিবামক আপনবাম্র কবামজর পলরমবমশর সবামে সম্পরকবিত িমত িমব। নতুন পলরলস্লতর যক্মত্ 
আপলন লকেু নতুন য্টমেটে ততলর কমর লনমত পবারমবন।

●	 প্রেে েতবােতটি যজবামর পড়ুন। অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র েন েমতবা কবামি্য র পবামশ া্ বালড়ময় লনমজম্র েত 
জবানবামত বিুন।

●	 প্রেমে ্িগুমিবামক লনমজম্র েবামে আমিবােনবা কমর লনমত ল্ন তবাম্র পেম্র কবামি্য র পবামশ যকন া্ বাড়বামিবা 
যস সম্পমক্য । পমর সববার সবামে এই সম্পমক্য  আমিবােনবা করুন। তবাম্র লনমজম্র অবস্বান পলরবত্য মনর 
সুম�বাগ ল্ন।

ধাপ২ –অনুজেন্ন
●	 এববামরর আমিবােনবায় এই য্টমেটেগুমিবা লিঙ্গ লনময় য� সকি লেরবায়ত ধবারণবা, ভুি েতববা্ এবং প্রেলিত 

লবশ্ববাস উপস্বাপন করমে যস সকি লবষময় আমিবােনবা করুন। নবারী এবং পুরুষ ্ুজমনর যক্মত্ই এই 
েতববা্গুমিবা কী ধরমনর ক্লত সবাধন কমর েবামক তবা উ্বািরণসি উমলেখ করুন।

 এরমত জবিমতজনরডপষে

16. Taken and adapted from: Mosaic, Rutgers WPF, Rifka Anisa, Women’s Crisis Centre Cahaya Perempuan (2011), Toolkit for Men: Male Counselling 
in the context of Intimate Partner Violence. Pp. 101-102. www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-
intimate-partner-violence

https://www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence
https://www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence
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ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
●	 অংশগ্িণকবারীম্র লজমজ্স করুন এই যসশন যেমক তবারবা কী লশখমত যপমরমে এবং এসআরএইেআর 

কবা�্যক্রমের সবামে তবা লকভবামব সম্পরকবিত। 

ভ্ালু জটেটক্িন্টস
●	 নবারী িওয়বার যেময় একজন পুরুষ িওয়বা সিজ
●	 নবারীরবা পুরুমষর যেময় সন্তবান িবািন পবািমনর কবাজ ভবামিবা জবামনন
●	 সেকবােীরবা েবা-ববাববা িমত পবামরন নবা
●	 এিলজলবটি স্রি্বাময়র নবারী এবং পুরুমষর সেবান অলধকবার িবাভ করবা উলেত
●	 পলরববার পলরকল্পনবার ্বালয়ত্ব নবারীম্র
●	 গভ্য পবাত শুধুেবাত্ নবারীম্র লবষয়
●	 একজন পুরুষ ববাববা িওয়বার েবাধথ্যমে পুমরবাপুলর পুরুষ িময় উমঠন 
●	 য�ৌনতবা নবারীর তুিনবায় পুরুমষর কবামে যবলশ গুরুত্বপূণ্য
●	 য�ৌন সম্পক্য  সেকবােী �ুগমির কবামে অনথ্যম্র তুিনবায় যবলশ গুরুত্বপূণ্য 
●	 নবারী এবং পুরুষ সেকবােীম্র সঙ্গীম্র যক্মত্ একজন যবলশ নবারীসুিভ ববা পুরুষ সুিভ তবলশমষ্টথ্যর 

অলধকবারী িয়।
●	 স্তী জবানবার আগ প�্যন্ত একজন পুরুমষর অনথ্য কবামরবা সবামে য�ৌন সম্পক্য  েবাকমি যকবামনবা সেসথ্যবা যনই
●	 একজন পুরুষ তবার স্তীমক ধষ্যণ করমত পবামরন নবা
●	 পুরুমষরবা নবারীম্র তুিনবায় বুলদ্ধেবান 
●	 য� নবারী যসক্স টয় বথ্যবিবার কমরন লতলন স্বাভবালবক নন
●	 লবময়র আমগ যকবামনবা পুরুষ য�ৌন সম্পমক্য  জড়বামি তবামত যকবামনবা সেসথ্যবা যনই।
●	 লবময়র আমগ যকবামনবা নবারী য�ৌন সম্পমক্য  জড়বামি তবা অবশথ্যই একটি সেসথ্যবা।



35
অধ্ায় ১.৩

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

জসশন ১.৩.২

ি্ জজন্ার বক্স 17

সময়
২.৫ ঘণ্টবা

উপাোন 
ললিপেবাট্য

কিে, যপলন্সি ববা 
কবািবার েবাক্য বার

লবলভন্ন রঙ এ 
্বাগবামনবা 
গুরুত্বপূণ্য যনবাট

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
সবােবালজকভবামব গমড় ওঠবা লিঙ্গ 
সম্পরকবিত লনয়েবাবলি এবং 
লকভবামব যসগুমিবা েবালপময় য্ওয়বা 
িয় তবা যববােবা

পুরুষতবালন্ত্রকতবা এবং নবারীববা্ 
লকভবামব ক্েতবা এবং অসেতবার 
সবামে সম্পরকবিত তবা যববােবা । 
লিঙ্গ সংক্রবান্ত ক্লতকর লনয়ে 
এবং এসআরএইেআর এর 
েবামে লক লক সংম�বাগ আমে তবা 
যববােবা।

আিরণ
অনথ্য বথ্যলক্তর সবােবালজকতবার 
ভবাবনবা এবং লিঙ্গ সম্পমক্য  
ধবারণবা বুেমত পবারবা। একই 
সবামে এগুমিবা 
এসআরএইেআর এর সবামে 
লকভবামব সম্পরকবিত তবা জবানবা।

িষেিা
সবােবালজকভবামব স্ীকৃত পুরুষ 
এবং নবারীর আেরণ কী কী তবা 
লেনমত পবারবা।

পদ্ধকত
্িগত কবাজ, সকমি লেমি লেন্তবা এবং আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
এই যসশন লিঙ্গ সংক্রবান্ত নীলত এবং লকভবামব যসগুমিবা েবালপময় য্ওয়বা িয় তবা লনময় আমিবােনবার জনথ্য একটি 
ভবামিবা সূেনবা। এটবা লবলভন্ন ্মির েবানুমষর যক্মত্ বথ্যবিবার এবং প্রময়বাগ করবা �বামব। য�েন-তরুণ, তরুণী, প্রবাপ্ত 
বয়স্, লভন্ন য�ৌন এবং লিঙ্গ তবলশমষ্টথ্যর অলধকবালর ববা লভন্ন স্রি্বাময়র েবানুষ। প্রবাপ্ত ফিবাফমির সবামে 
এসআরএইেআমরর য�বাগবাম�বাগ সবাধনই এই যসশমনর েূি িক্থ্য। শুরুমত এই লভলিওটি য্খবামনবা য�মত পবামর। 
www.youtube. com/watch?v=o0q4Qoc9wjc 

ধাপ ১ – কার্মক্রি
●	 ্িগুমিবামক নবারী-পুরুষ, তরুণ–বৃদ্ধ, লবলভন্ন য�ৌন এবং লিঙ্গ পলরেয়, লবলভন্ন যগবাষ্ঠী এবং স্রি্বাময়র 

লভলতিমত ভবাগ করুন।

●	 ্িগুমিবামক �খন তবারবা যশবামন ‘পুরুমষর েমতবা আেরণ’ ববা ‘নবারীর েমতবা আেরণ’ তখন তবাম্র েবােবায় লক 
লক শব্দ আমস তবার একটি তবালিকবা ততলর করমত বিুন। তবাম্রমক বুলেময় বিুন এই তবালিকবা তবাম্র কবামে 
সতথ্য েমন িয় এেন যকবামনবা লকেুর উপর নয়, বরং লশশুম্র একজন ভবামিবা যেমি ববা যেময়র লক করমত িমব 
বমি �বা লশখবামনবা িয় যসই লবষময়র উপর।

●	 ্িগুমিবামক ভবামিবা পুরুষ ববা ভবামিবা নবারী িওয়বা লবষয়ক লবলভন্ন ধবারণবা লিমখ লনমত বিুন। ভবামিবা পুরুষ 
এবং ভবামিবা নবারীর আেরণ আিবা্বা করমত আিবা্বা রঙ এ লিখমত বিুন। তবারপর ‘পুরুমষর আেরণ’ 
এবং ‘নবারীর আেরণ’ এ আিবা্বা আিবা্বা ভবামব ললিপেবামট্য  যসগুমিবা আটমক ল্মত বিুন।

●	 প্রলত ্ি যেমক একজন প্রলতলনলধমক তবাম্র ধবারণবাগুমিবা উপস্বাপন করমত বিুন। সববাই তবাম্র েতবােত 
েবাইমি ল্মত পবারমব। নতুন ধবারণবাগুমিবা লিমখ রবাখুন এবং ললিপেবামট্য  য�বাগ করুন।

ধাপ ২ – অনুচিন্তন
এই ধবামপ অংশগ্িণকবারীরবা এই সকি লনয়ে যকবােবা যেমক আমস, কবারবা ততলর কমর, প্রবােলেক জীবমন এই 
সকি ববাত্য বা লশশুম্র সবােবালজক ভবাবনবায় যকেন প্রভবাব যফমি এবং প্রেে এই সকি ববাত্য বা আেরবা কখন পবাই 

17. Taken and adapted from: Mosaic et al. 2011: pp. 102-105. www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-
intimate-partner-violence

https://www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence
https://www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence
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এই লবষয়গুমিবা লনময় ভবাবনবার সুম�বাগ পবামব।

●	 ললিপেবামট্য  ্ুটি তবালিকবার পবামশ ্ুটি ববাক্স আা কুন। একটি পুরুষ এবং অপরটি নবারীর লবষময় লিখবার জমনথ্য। 
আপলন লজজ্বাসবা করমত পবামরন –
◆	 এই বথ্যবাপবারগুমিবা লক পলরলেত েমন িয়?
◆	 আপনবার ত্নল্ন জীবমন লক এই ববামক্সর েুমখবােুলখ িমত িয়?

●	 অংশগ্িণকবারীম্র ববাত্য বাগুমিবার সবামে সম্পৃক্ত অলভজ্টবা এবং অনুভূলতর কেবা জবানবামত বিুন।
●	 তবাম্র লজমজ্স করুন ববামক্স উমলেলখত লবষময়র সবামে েবালনময় েিবা ববা নয়বা েিবার যক্মত্ যকেন অনুভূলত 

িয়।

লব:দ্: সেবাজ একজন পুরুষ ববা নবারীর কবামে লক আশবা কমর এবং তবাম্র লবপরীতেুখী আেরণ এই ববাক্সগুমিবা 
উপস্বাপন করমে। লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র বথ্যলক্তম্র লনমের প্রশ্নগুমিবার উতিমরর লভলতিমত এই আমিবােনবায় 
নতুন ল্ক �ুক্ত িমব। তমব অপলরবত্যনীয় লিঙ্গ সম্পরকবিত নীলত ক্লতকবারক িমত পবামর এই েতমক অস্ীকবার 
নবাও করমত পবামর।

●	 ববামক্সর লনয়ে যেমন েিবার সুলবধবা কী লজমজ্স করুন। উতিরগুমিবা ‘ববামক্সর লভতমর েবাকবার সুলবধবা’ 
লশমরবানবামে অনথ্য একটি ললিপেবামট্য  লিমখ রবাখুন। 

●	 ববামক্সর লনয়ে যেমন েিবার অসুলবধবা লক লজমজ্স করুন। উতিরগুমিবা ‘ববামক্সর লভতমর েবাকবার অসুলবধবা’ 
লশমরবানবামে একটি আিবা্বা ললিপেবামট্য  লিমখ রবাখুন। 

●	 ববামক্সর লনয়মের ববাইমর আসবার কী যকবান সুলবধবা আমে লকনবা লজজ্বাসবা করুন। ‘ববামক্সর ববাইমর আসবার 
সুলবধবা’ লশমরবানবামে একটি ললিপেবামট্য  তবা ববা ববামক্সর লনমেই কবামেই লিমখ রবাখুন।

●	 ববামক্সর লনয়মের ববাইমর আসবার যকবান অসুলবধবা আমে লকনবা লজজ্বাসবা করুন। ‘ববামক্সর লনয়মের ববাইমর 
আসবার অসুলবধবা’ লশমরবানবামে তবা অনথ্য একলত ললিপেবামট্য  ববা ববামক্সর লনমেই লিমখ রবাখুন।

●	 নবারী এবং পুরুমষর েবামে পবাে্যকথ্য েবাকবার পমরও তবাম্র েমতর লেমির লভলতিমত আপলন বুেমত পবারমবন য� 
আেবাম্রমক আিবা্বা করবার েবাইমত একসবামে রবাখবার েমতবান লবষয়ই যবলশ। আেরবা সকমিই পলরববার, 
বনু্ধম্র লনময় একটি সুখী ও সু্র জীবন কবাটবামত েবাই এবং আেবাম্র স্প্ন পূরণ করমত েবাই।

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ
এই ধবামপ ্িগুমিবামক লজজ্বাসবা করুন লকভবামব নবারীরবা নবারীম্র, পুরুমষরবা পুরুষম্র এবং নবারী-পুরুষ উভময় 
উভয়মক সিম�বালগতবা করমত পবামরন। Gender Transformation (লিঙ্গ পলরবত্য মনর) এর যক্মত্ এই একতবা 
লকভবামব সবািবা�থ্য করমত পবামর।

ধাপ ৪- অন্ান্ অনুশীলন
আপলন ্িগুমিবামক ববামক্স উমলেলখত লিঙ্গ সম্পরকবিত লনয়মের কবারমণ য�ৌন এবং প্রজনন স্বামস্থ্য কী ধরমনর 
প্রভবাব পড়মে তবা লজমজ্স করমত পবামরন। উ্বািরণ সরূপ, লিঙ্গ লভলতিক আ্শ্য কবার সবামে, কখন, যকন, 
লকভবামব য�ৌন সম্পক্য  স্বাপন করবা �বামব তবা যকেন কমর লনধ্যবারন কমর? নবারী, পুরুষ এবং লভন্ন য�ৌন ও লিঙ্গ 
পলরেময়র েবানুমষর যক্মত্ লক এই লনয়ে সেবান কবা�্যকর িয়? য�ৌন লন�্যবাতন, অলনচ্ছবায় গভ্য ধবারণ, গভ্য পবাত 
ইতথ্যবাল্ লবষময় ভবাবুন। য�ৌনতবা লনময় সবােবালজক এবং লিঙ্গ লভলতিক লনয়মের কবারমণ লকভবামব নবারী, পুরুষ এবং 
লভন্ন য�ৌন ও লিঙ্গ পলরেময়র েবানুমষরবা ক্লতগ্স্ত িয় তবা জবানমত েবান। এই যসশমনর িক্থ্য িমিবা নবারী, পুরুষ ববা 
অনথ্যম্র যক্মত্ প্রম�বাজথ্য ক্লতকবারক সবােবালজক এবং লিঙ্গ লভলতিক লনয়ে য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রবান্ত 
কবা�্যক্রমের ফিবাফমি যনলতববােক প্রভবাব যফিমত পবামর।
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জসশন ১.৩.৩

অপ্রীচিকর চনয়ি পচরবি্মন করা।18

সময়
১ – ১৫ ঘণ্টবা

উপাোন
ললিপেবাট্য

েবাক্য বার কিে

িথ্যবান্ আউট ১.৭

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
লবলভন্ন প্রভবাবমকর কবারমণ লিঙ্গ 
সংক্রবান্ত ক্লতকর লনয়মের 
পলরবত্যন সবাধন সম্ভব ববা 
ববাধবাগ্স্ত িমত পবামর তবা যববােবা।

নীলতর পলরবত্যন য� আে্য-
সবােবালজক েমিমির সবামে 
সম্পরকবিত তবা যববােবা।

আিরণ 
লশখমত আগ্িী িওয়বা এবং 
লিঙ্গ সংক্রবান্ত নীলতর 
সেবামিবােনবা করমত পবারবা।

িষেিা
লিঙ্গ সংক্রবান্ত রীলত নীলতর 
অপলরবত্যনীয় ধরন বুেমত 
পবারবা এবং যসই অনু�বায়ী 
পলরকল্পনবা করমত পবারবা।

পদ্ধকত
পড়বা, ্িগত লেন্তবা, সবােলগ্ক আমিবােনবা

প্রচশষেক্কর জন্ চনক্ি্ম শনা
এই যসশমন অংশগ্িণকবারীরবা লিঙ্গ লবষয়ক ক্লতকর লনয়েবাবলি বজবায় রবাখবা এবং পলরবত্য মনর যক্মত্ য� 
শত্যগুমিবা কবাজ কমর যসগুমিবা লবমলেষণ করমবন। এবং এম্র সেবাধবামনর জনথ্য লনর্বিষ্ট পলরকল্পনবা ততলর 
করমবন।19

ধাপ ১- কার্মক্রি
●	 সববাইমক লতনটি ্মি ভবাগ কওমর ল্ন। প্রমতথ্যক ্িমক লনমের এস আর এইে আর লবষয়গুমিবা আিবা্বা 

আিবা্বা ভবাগ কমর ল্ন-
◆	 লশশু, ববািথ্যলবময় এবং যজবারপূব্যক লবময়
◆	 লকমশবার/লকমশবারীম্র গভ্য লনমরবাধক বথ্যবিবার ( সিমজ যববােবামত এখবামন কনিমের বথ্যবিবার ও উমলেখ করবা 

য�মত পাবামড়)
◆	 লকমশবার বয়মস য�ৌনতবা
◆	 গভ্য কবািীন এবং গভ্য  পরবতীমী  যসববায় অল্পবয়সী ববাববাম্র ভূলেকবা 
◆	 অলনরবাপ্ গভ্য পবাত 

●	 প্রমতথ্যক ্িমক লিঙ্গ সংক্রবান্ত অপলরবত্যনীয় লনয়ে, িথ্যবান্ আউট ১৭ পড়মত বিুন। অংশগ্িণকবারীম্র 
তবাম্র লবষয়গুমিবা যটলবমি উমলেলখত লবষয় য�েন – অে্যনীলত, ক্েতবা, ধেীমী য় অনুশবাসন ইতথ্যবাল্র লভলতিমত 
অবশথ্যই লবমলেষণ করমত িমব। তবারবা তবাম্র যপ্রক্বাপট অনু�বায়ী লবষয়গুমিবার লবমলেষণ করমবন। য�েন – 
আপনবার এসআরএইে আর কবা�্যক্রমে যকবান লবষয়গুমিবা লকমশবার, লকমশবারীম্র গভ্য লনমরবাধক বথ্যবিবামর 
ববাধবার সৃষ্টি কমর ববা বথ্যবিবার সিজ কমর? তবাম্রমক অবশথ্যই তবাম্র লবমলেষমণর ফিবাফি একটি ললিপেবামট্য  
লিমখ রবাখমত িমব।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
্িগুমিবামক লজজ্বাসবা করুন তবাম্র লবমলেষমণ প্রবাপ্ত এস আর এইে আর সেসথ্যবার সেবাধবামন কী করবা য�মত 
পবামর? যসমক্মত্ আে্য সবােবালজক েমিমির লবলভন্ন ধবাপ লবমবেনবায় রবাখমত িমব। এই যকৌশি গুমিবা লভন্ন লভন্ন 
লিমঙ্গর যক্মত্ প্রম�বাজথ্য লকনবা এবং যকবান যক্মত্ যশবাষণেূিক লকনবা তবা লক কমর লনলচিত িওয়বা �বায় ঠিক কমর 
লনমত িমব।

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ
সেয় এবং সুম�বাগ ঘটমি অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র লবমলেষণ এবং প্রবাপ্ত যকৌশমির লভলতিমত এই সেসথ্যবাগুমিবা 
সেবাধবামনর একটি পলরকল্পনবা ততলর করমত বিুন।
18. Developed by Jeroen Lorist 2017.

19. For this exercise it is advisable to read the theoretical background of Module 2 and Module 3. 
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১.৪ চলঙ্গ এবং ববচিত্্: জরৌন প্রবৃচতি, 
চলঙ্গ পচরিয় ও প্রকাশ এবং জরৌন 
ববচশষ্ট্ 

িূকমিা

যসশন ১.৪.১ যজন্ারমব্ি পাস্যন মমিমলর পকরকচকত

যসশন ১.৪.২ যজন্ারমব্ি পাস্যন মমিমলর চচ্য া 

যসশন ১.৪.৩ েথ্য পাওয়ার ওয়াি – কলঙ্গ এবং কবিাজন 

যসশন ১.৪.৪ আেশ্য এবং িুসংস্ার িূকমিা 
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ভূজমরা

‘লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলেত্থ্য’ লবষয়ক এই যসশমন আেরবা গভীরভবামব আমিবােনবা করমববা। লিমঙ্গর ধবারণবা সেময়র 
সবামে সবামে লবশবাি েবাত্বা যপময়মে। সতির-এর ্শমক নবারীববা্ীরবা ‘শবারীলরক লনধ্যবারণববা্’-এর লবরুমদ্ধ সংগ্বাে 
( নবাে্য বার ভবাস্যবাস যনেবার) করবার সেয় লিমঙ্গর ধবারণবা জনগমনর েবামে তীরেভবামব েলড়ময় পমড়। এই আম্বািমনর 
েূি িক্থ্য লেমিবা শবারীলরক গড়মনর ওপর লভলতি কমর নবারী এবং পুরুমষর েবামে ততলর করবা তবষমেথ্যর লবরুমদ্ধ 
প্রলতববা্ করবা। নবারীর যক্মত্ �ত্নশীি, ভদ্, অবিবা, নরে ইতথ্যবাল্ এবং পুরুমষর যক্মত্ শলক্তশবািী, ঘমরর 
ববাইমর যবলশ সলক্রয়, প্রভবাবশবািী, অনুভূলতশূনথ্য ইতথ্যবাল্ তবলশষ্টথ্য তবাম্র শবারীলরক গড়মনর কবারমণ েবালপময় 
য্ওয়বা িয়। লিমঙ্গর এই সবােলগ্ক ধবারণবা যেমকই লিঙ্গ অসেতবার বথ্যবাখথ্যবার সুম�বাগ ততলর িয়। সবােবালজকীকরণ 
প্রলক্রয়বায় ‘ভবামিবা যেমি’ এবং ‘ভবামিবা যেময়’র ধবারণবা এই সকি লিঙ্গ লনয়েবাবিী যেমকই ততলর িয়। অধথ্যবায়-৩, 
নীলত এবং আ্শ্য-যত আেরবা ইলতেমধথ্যই য�ৌন এবং লিঙ্গ লভলতিক লনয়ে সম্পমক্য  আমিবােনবা কমরলে। 
সবােবালজক আ্শ্য আর লিঙ্গ লভলতিক লনয়েবাবিীর েবামে শলক্তশবািী সম্পক্য  লনময়ও আমিবােনবা করবা িময়মে।

য�ৌন পলরেয় নবারী এবং পুরুমষর শবারীলরক তবলশমষ্টথ্যর লভলতিমত লনধ্যবালরত িয়। এর যেমক লিঙ্গ পলরেয় 

আিবা্বা। পুরুষত্ব এবং নবারীত্ব সম্পমক্য  েবানুমষর  সবােবালজক, েবানলসক ও সবাংসৃ্লতক য� প্রলতফিন তবাই লিমঙ্গর 
ধবারণবা ততলরমত ভূলেকবা রবামখ। এই প্রলতফিমনর সেবামজ লভলতিমতই লিঙ্গ লভলতিক পলরেয়, লিঙ্গ লভলতিক ভূলেকবা, 
আেরণ, গা্ববাধবা ধবারণবা, অলভবথ্যলক্ত ঠিক কমর েবামক। লিঙ্গ সম্পমক্য  আমিবােনবা করমত িমি এর তজলবক 
ধবারনবা এবং সেবাজ লনরেবিত ধবারণবার পবাে্যকথ্য বুেমত িমব। প্রেেটি নবারী এবং পুরুমষর শবালররীক তবলশমষ্টথ্যর 
লভলতিমত ততলর, �বামক ‘যসক্স’ বিবা িয় এবং পমররটি আমরবা লবলেত্ এবং পলরবত্যনশীি ধবারনবা।

পুরুষতমন্ত্র নবারী এবং পুরুমষর য�ৌনতবামক লভন্ন এবং পলরপূরক লিমসমব উপস্বাপন করবা িয়। য�ৌন সলক্রয়তবামক 
পুরুমষর প্রধবান তবলশষ্টথ্য লিমসমব ধমর যনওয়বা িয় এবং পুরুষবালি আেরমণর অনথ্যতে পূব্য শত্য  েমন করবা িয় 
(পুরুমষর সলক্রয়তবা এবং সক্েতবা)। অপরল্মক নবারীর যক্মত্ ধমর যনওয়বা িয় য�, তবারবা য�ৌনতবামক তুিনবােূিক 
লনল্রিয় এবং পরবাধীন েমন কমর (নম্র এবং �ত্নশীি আেরমণর লভলতিমত)। এই পবাে্যকথ্যমক যিটবামরবানরেবাটিলভটি 
বিবা িময় েবামক। (Vanwesenbeeck 2017 and 2009).

এই আমিবােনবা যেমক আেরবা বিমত পবালর য� লিঙ্গ য�ৌনতবার সবামে সম্পরকবিত, লকন্তু লিঙ্গ পলরেয় এবং য�ৌন 
পলরেয় একরকে নয়। েবানুমষর য�ৌনতবার প্রকবাশ শবারীলরক গঠন, েনস্ত্বি, সেবাজ, সংসৃ্লত ইতথ্যবাল্ বিবারবা 
লনধ্যবালরত িয়, য�েনটবা িয় লিঙ্গ তবলশমষ্টথ্যর যক্মত্। এই লেশ্ অবস্বা্র কবারমণ কবামরবা প্রলত আকষ্যণ, বথ্যবিবার 
এবং লনজস্ পলরলেলত লনময় একটবা অসঙ্গলত ততলর িয়। য�েন – একজন সেকবােী নবারী যকবামনবা পুরুমষর প্রলত 
শবারীলরক আকষ্যণ অনুভব করমত পবামরন, যসমক্মত্ সবােলয়কভবামব তবার পলরেয় িমব একজন উভকবােী। লকন্তু 
যসই বথ্যলক্তর সবামে লতলন েবানলসকভবামব যপ্রমের সম্পমক্য  নবাও জড়বামত পবামরন।

লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর এই লবপরীত েুখী বথ্যবাখথ্যবার জমনথ্য এই ধবারণবাগুমিবা অপলরবত্যনীয়তবা, কুসংস্বার এবং 
যেরুকরমণর লশকবার িয়। এর ফমি এেন একটবা অবস্বার সৃষ্টি িয় য�খবামন েবানুষ সবােবালজক এবং লিঙ্গ লভলতিক 
লক আেরণ আশবা করবা িমচ্ছ তবা লনময় েবানলসক েবামপর লশকবার িয়। য�ৌন তবলশষ্টথ্য সম্পমক্য  েবাত্বালতলরক্ত 
আমিবােনবার কবারমণ এর লবলেত্তবা এবং য�ৌনতবার ওপর সবােবালজক প্রভবাব লনময় লবমশষ েমনবাম�বাগ য্ওয়বা 
িয়লন। আেরবা এখন জবালন য� প্রেলিত লিঙ্গ লভলতিক য�ৌনতবার ধবারণবাই েবানুমষর য�ৌন এবং প্রজনন স্বামস্থ্যর 
লনধ্যবারক লিমসমব কবাজ কমর। পুরুষত্ব সম্পরকবিত ধবারণবা য�েন সলক্রয়তবা, ্ক্তবা, য�ৌন সক্েতবা এবং নবারীত্ব 
সম্পমক্য  ধবারণবা য�েন পরবাধীন, আজ্বাবি, অবিবা সেবামজ প্রেলিত। �বার ফমি য�ৌন একটি অসে অবস্বার 
ততলর িময়মে য�খবামন নবারীর য�ৌন ও প্রজনন অলধকবার িলঙ্ঘত িয়।

লিঙ্গ লবষময় ধবারণবাগুমিবা গভীর িওয়বার সবামে সবামে শুধুেবাত্ কু্দ্ একটি অংমশর অলধকবামরর কেবা নবা যভমব 

“য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গ, লিঙ্গ পলরলেলত ইতথ্যবাল্ লবষময় প্রলশক্ণ িবামভর আমগ 
আলে নবারী ও পুরুষ সেকবােীম্র ঘৃণবা করতবাে। আলে ভবাবতবাে তবারবা লবপেগবােী এবং 

অনথ্যবায়কবারী। আলে তবাম্র এলড়ময় েিতবাে, অমনক সেয় ভয় যপতবাে, এেনলক তবাম্র প্রলত লবরলক্তও 
প্রকবাশ করতবাে। এএসমক কবা�্যক্রমের এই প্রলশক্মণর পর আলে এখন লবশ্ববাস কলর য� প্রমতথ্যমকরই লনজস্ 
লিঙ্গ এবং ভবামিবাববাসবার েবানুষ পে্ করবার অলধকবার আমে। বত্যেবামন আলে আমগর যেময় ভবামিবা এবং 
সিবানুভূলতশীি একজন বথ্যলক্ত। এখন আেবার অমনক সেকবােী বনু্ধও আমে আর আলে তবাম্র সম্বান 
কলর”

২২ বছর বয়সী যুবক, ইন্দোনেশিয়দো 

Source: ASK–YEA 2016:42.
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য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

লবলেত্ লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর সব্যজনীন েবানববালধকবার লনময় ভবাবমত সিবায়তবা কমর, নবারী এবং 
তরুণীম্র অলধকবামরর পবাশবাপবালশ (লসইলিএিললিউ, লিইলভএিললিউ, যবইলজং প্বাটফে্য ফর একশন, ১৯৯৫, 
এসলিলজ ৫)। ২০০৭ সবামি এক্ি েবানববালধকবার লবমশষজ্ লিঙ্গ ও য�ৌন প্রবৃলতি সংক্রবান্ত েবানববালধকবার 
ইময়বাগবাকবাট্য বা নীলতেবািবায় তুমি ধমরন। ২০১৬ সবামি ৩২ এর ২ নং ধবারবা ‘লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র জনথ্য য�মকবান 
প্রকবার অনথ্যবায় এবং তবষেথ্য যেমক প্রলতরক্বা প্র্বান’ কবা�্যকর িয় (েবানববালধকবার পলরষ্, ২০১৬)

ইময়বাগবাকবাট্য বা নীলতেবািবায় এিলজলবটিআই (সেকবােী নবারী, সেকবােী পুরুষ, উভলিঙ্গ) স্রি্বাময়র যক্মত্ 
‘এিলজলবটিআই’ শমব্দর প্রময়বাগ পলরবত্য মনর কেবা তুমি ধরবা িময়মে। কবারণ এিলজলবটিআই শব্দ লভন্ন লিঙ্গ ও 
য�ৌন পলরলেলতর েবানুমষর যক্মত্ অসম্বান সূেক ভবামব প্রময়বাগ করবা িয়। সেবাজ বথ্যবস্বায় অনথ্যম্র তুিনবায় 
এিলজলবটি আই স্রি্বাময়র েবানুষমক অস্বাভবালবক ধরবা িয়। যস জমনথ্য বত্যেবামন এসওলজআই ইএসলস 
(যসক্সুয়থ্যবাি ওলরময়মটেশন, যজন্বার আইমিন্টিটি এন্ এক্সমপ্রশবান, এন্ যসক্স কথ্যবামরকটবালরসটিকস) পলরভবাষবামক 
যবলশ গুরুত্ব য্ওয়বা িমচ্ছ।20

নবারী-পুরুষ,যেমি-যেময় এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র েবানুমষর েবামে য� যভ্বামভ্গুমিবা েবামক যসগুমিবার 
সবামে লিঙ্গ সেতবার লবষয় সম্পরকবিত। এর েবামন া্ বাড়বায় লিঙ্গ, স্রি্বায়, সবােবালজক যশ্ণীলবমভ্, জবাতীয় 
পলরেয়, য�ৌন তবলশষ্টথ্য, ধে্য, বয়স, েবানলসক ও শবারীলরক অক্েতবা লবষয়ক প্রবায় একই রকে অতথ্যবােবার এবং 
তবষেথ্য সবােবালজক পলরলেলত ততলরমত ভূলেকবা রবামখ। লিঙ্গ তবষেথ্য েূিত সেবামজ লব্থ্যেবান ক্েতবার েে্য বা এবং 
সুলবধবা যভবামগর লভলতিমত যজবার্বার আমরবা যজবার্বার িয় (য�েন- বণ্যববা্, সেকবােীতবার লবমরবাধীতবা, অে্যননলতক 
আলভজবাতথ্য)। �বার ফমি লিমঙ্গর লভলতিমত েবানুষমক বজ্য মনর ঘটনবা আমরবা ববামড় এবং ভয়বাবি েবাত্বা িবাভ কমর। 
অমনকগুমিবা পলরেয় এক িময় একজন বথ্যলক্তর সম্পূণ্য পলরেয় ততলর িয়,য�খবামন প্রলতটবা পলরেয় একটি 
অপরটির যেমক আিবা্বা িয় (যক্রনমশবা, ১৯৮৯)। এই লবষয়টি ইটেবারসথ্যবাকশনবালিটি লিমসমব পলরলেত। লিঙ্গ 
পলরেয় কীভবামব অনথ্যবানথ্য পলরেময়র যেমক আিবা্বা এবং আিবা্বা িওয়বার কবারমণ ্েন ও সুলবধবা িবামভর 
লবষয়গুমিবা লকভবামব কবাজ কমর যস সংক্রবান্ত গমবষণবায় ইটেবারসথ্যবাকশনবালিটি বথ্যবহৃত িমত পবামর। (আউলয়্ 
২০০৪:১)।

এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে অংশগ্িণকবারীম্র সবরকে পলরলেলত সম্পমক্য  আমিবােনবা করবা ্রকর। এমত 
কমর তবাম্র পলরবরতবিত পলরলেলত এবং অলধকবার িবামভর সম্ভবাবনবা সম্পমক্য  ধবারণবা পবাওয়বা �বায়। একই সবামে 
লবলভন্ন নীলতেবািবা, কবা�্যক্রে এবং যসববােূিক কবাজ একই সবামে েবানুমষর জীবমনর একটি যক্মত্ ভূলেকবা রবাখবার 
সবামে সবামে অনথ্য যক্ত্মকও লকভবামব প্রভবালবত কমর তবা বুেমত সুলবধবা িমব। 

20. To illustrate this, please see the video, Diversity: Love has no labels: www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
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য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

জসশন ১.৪.১

জজন্ারক্রেড পাস্মন িক্ডক্লর পচরচিচি

সময়
১.৫ ঘণ্টবা

উপাোন
িথ্যবান্আউট ১.৮

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ২৮-৩৩

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
লিঙ্গ এবং য�ৌন পলরেময়র 
পলরবত্যনশীি ধরন যববােবা 

আিরণ 
ব্জক্তগত জলঙ্গ এবং জযৌন 
পজরেয় সম্পডর্ক  স্পষ্টভাডব 
ভাবডত পারডব।

িষেিা
লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলেমত্থ্যর সবামে 
নবারীর য�ৌন অলধকবামরর সম্পক্য  
বুেমত পবারবা

পদ্ধকত
সকমি লেমি এবং ্িগতভবামব আমিবােনবা করবা ।

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
লিঙ্গ এবং য�ৌন পলরেয় লবষয়ক লবলভন্ন ধবারণবা সম্পমক্য  গভীরভবামব জবানবাই এই যসশমনর েূি উমদেশথ্য। এেবাড়বা 
পরবতীমী  যসশন ১.৪.২ এর ভূলেকবা লিমসমব কবাজ করমব।

লিমঙ্গর সংজ্বা য্ওয়বা সিজ নয়। কবারণ শবারীলরক এবং সবােবালজক লবলভন্ন লবষময়র প্রভবামব এর ধরণ অনবরত 
পলরবরতবিত িমত েবামক। লনর্বিষ্ট অবস্বা এবং সঙ্গীর কবারমণ লবলভন্ন লিমঙ্গর েবানুমষর বথ্যবিবার লবলভন্ন রকে িময় 
েবামক। আর সবারবা জীবন ধমর এই লিঙ্গ আেরণ পলরবত্য মনর েধথ্য ল্ময় �বায়। তবার েবামন নবারী এবং পুরুমষর 
েবামে পবাে্যকথ্য (লবপরীত য�ৌন পলরেময়র লভলতিমত) খুব একটবা যবলশ নয়। লকন্তু নবারী এবং পুরুমষর লিঙ্গ 
পলরেময়র েবামে তুিনবােূিক যবলশ তবলেত্থ্য রময়মে। লিঙ্গ পলরেময়র তবিততবার ওপর লভলতি কমর পুরুমষর 
তবলশষ্টথ্যমক পুরুষবালি/ েবাসকুলিন এবং নবারীর তবলশষ্টথ্যমক যেময়লি/ যফলেলনন বিবা িময় েবামক। লিঙ্গ পলরেময়র 
প্রলত সংমব্নশীি িওয়বা এবং শবারীলরক তবলশমষ্টথ্যর পবাে্যকথ্যমক অলতলরক্ত ভবামব নবা য্খবাই এখন গুরুত্বপূণ্য।

পলরেময়র প্রলত সংমব্নশীি িওয়বা এবং শবারীলরক তবলশমষ্টথ্যর পবাে্যকথ্যমক অলতলরক্ত ভবামব নবা য্খবাই এখন 
গুরুত্বপূণ্য।

যজন্বারমরেি পবাস্যন েমিি লিঙ্গ, য�ৌন এবং য�ৌনতবার প্রকবামশর লবলভন্ন ল্ক ্ৃশথ্যেবান করমত ততলর করবা িময়মে। 
এই েমিমি একটি লনর্বিষ্ট েমক লিঙ্গ সম্পরকবিত লবষয় গুমিবা তুমি ধরবা িময়মে। একই সবামে লবলভন্ন লবষয় 
লকভবামব একটি অপরটির সবামে �ুক্ত তবাও এই েমিমি উপস্বাপন করবা িময়মে। এই অধথ্যবাময়র শুরুমতই বিবা 
িময়মে লিঙ্গ এবং য�ৌন পলরেয় লবপরীতেুখী নয়। �ল্ও এ সংক্রবান্ত লশক্বা, আইন এবং নীলতেবািবায় এেনটবাই 
েমন করবা িয়। নবারী পুরুষ সম্পরকবিত লবষয় সেবান্তরবাি ভবামব আমিবােনবা করবা প্রময়বাজন, লবপরীত লিঙ্গ লিমসমব 
(see Figure 2, page 42). 

ধাপ ১ – কার্মক্রি
●	 প্রমতথ্যক অংশগ্িণকবারীমক িথ্যবান্ আউট ১৮: ্থ্য যজন্বারমরেি পবাস্যন এর একটি কমর কলপ ল্ন। তবারপর 

সববাইমক লনমের লবষয় গুমিবা বুলেময় বিুন।
◆	 শবারীলরক ভবামব য�ৌন পলরেয় েবানব য্মির লবলভন্ন ববালিথ্যক অংশ য�েন- জনমনলন্দ্রয়, যসক্স ক্রমেবামসবাে, 

লিবিবাশয়, যসক্স িরমেবান এবং প্রজননতন্ত্র ইতথ্যবাল্র লভলতিমত লনধ্যবালরত িয়। জমন্র পর নবারী/পুরুষ 
যেনবার যক্মত্ ববালিথ্যক লিঙ্গ তবলশমষ্টথ্যর প্রময়বাগ িয়।

◆	 লিঙ্গ পলরেয় েবানুমষর লনমজর সম্পমক্য  যভতমরর অনুভূলত। তবা পুরুষ, নবারী, এ ্ুময়র সেন্বয় ববা যকবান 
লকেুই নবাও িমত পবামর। তবা লনভ্য র করমে একজন বথ্যলক্ত লনমজমক লনময় লক ভবাবমেন এবং লনমজমক লক 
লিমসমব প্রলতষ্ঠিত করমত েবামচ্ছন। একজন বথ্যলক্তর জন্গত পলরেয় লিঙ্গ পলরেময়র েবাধথ্যমে নবারী/পুরুষ 
আি্বা িমত পবামর।

◆	 লিমঙ্গর প্রকবাশ এবং উপস্বাপনবা একজমনর ববাইমরর রূপ, শরীমরর ভবাষবা এবং বথ্যবিবামরর ওপর লনভ্য র 
কমর। এখন প�্যন্ত সেবাজবথ্যবস্বায় এই লবষয়গুমিবা নবারী পুরুমষর েমধথ্য প্রেলিত যভ্বামভম্র ওপর লনভ্য র 
কমর লনধ্যবারণ করবা িময়মে। 
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◆	 য�ৌন আকষ্যণ – কবামরবা প্রলত অনুভূলত প্রবণ িময় তবার সবামে য�ৌন সম্পক্য  স্বাপমনর ইচ্ছবামকই য�ৌন 
আকষ্যণ বিবা িয়। য�ৌন আকষ্যণ লভন্ন লভন্ন রকমের িময় েবামক। লবপরীত লিমঙ্গর প্রলত আকষ্যণমক 
যিটবামরবামসকু্সয়থ্যবাি আকষ্যণ বিবা িময় েবামক। একই লিমঙ্গর েবানুমষরবা এমক অপমরর প্রলত আকষ্যণ যববাধ 
করমি তবামক যিবামেবামসকু্সয়থ্যবাি আকষ্যণ বিবা িয়। এমকর যবলশ লিমঙ্গর প্রলত আকষ্যণমক ববাই যসকু্সয়থ্যবাি 
আকষ্যণ বিবা িয়। �বারবা য�ৌন আকষ্যণ যববাধ কমরনবা তবাম্র এমসকু্সয়থ্যবাি বিবা িয়।

◆	 যরবােবান্টিক আকষ্যণ- যরবােবান্টিক আকষ্যমণর যক্মত্ েবানুষ ভবাবপ্রবণ িময় একটি সম্পমক্য  জড়বামত েবায়। 
�বারবা যকবামনবা ধরমনর য�ৌন আকষ্যণ অনুভব কমরনবা তবারবাও যরবােবান্টিক সম্পমক্য  জড়বামত পবামর। য�মকবান 
বথ্যলক্ত, য�মকবামনবা লিমঙ্গর প্রলত এই আকষ্যণ ততলর িমত পবামর। এই উপিলধি য�ৌন আকষ্যণ এবং 
যরবােবান্টিক আকষ্যমণর েবামে পবাে্যকথ্যগুমিবা তুমি ধমর।

◆	 আমরবা বুলেময় বিমি, লিঙ্গ আসমি পলরবত্যন য�বাগথ্য লবষয়। েবানুমষর লিঙ্গ পলরেয় ও প্রকবাশ এবং য�ৌন 
পলরেয় ও প্রকবাশ পলরবরতবিত িমত পবামর।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
●	 যপ্রমজমটেশমনর যশমষ সববাইমক ্ুজমনর ্মি ভবাগ িমত বিুন। এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লিঙ্গ এবং য�ৌন 

তবলেত্থ্য লনময় কেবা বিবার প্রময়বাজনীয়তবা সম্পমক্য  আমিবােনবা করমত বিুন।

●	 অংশগ্িণকবারীরবা �ল্ েমন কমরন লবলভন্ন লিঙ্গ এবং য�ৌন পলরেময়র েবানুমষরবা এসআরএইেআর 
কবা�্যক্রমের লবলভন্ন তেথ্য ও য�ৌন লশক্বা এবং যসববা সঠিক ভবামব পবাওয়বার যক্মত্ সেসথ্যবার েুমখবােুলখ িমচ্ছন, 
তমব তবা লনময় তবারবা আমিবােনবা করমবন। 

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
●	 সববাইমক আববার একসবামে ্িবদ্ধ িমত বিুন। লকেু যস্চ্ছবাকেীমী ম্র ধবাপ-২ এর আমিবােনবার ফি সববার 

সবামে ভবাগ কমর লনমত বিুন। পমর তবাম্র কবামে জবানমত েবান এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লিঙ্গ ও য�ৌন 
তবলেত্থ্যমক সম্বান করবার গুরুত্ব যকেন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র বুলেময় বিুন লবলেত্ লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র েবানুমষর অনথ্যম্র েতই েবানববালধকবার 
আমে। লকন্তু ববাস্তমব যসগুমিবা রক্বা করবা, সম্বান করবা ববা পূরণ করবা িয় নবা। তবারবা প্রবায়ই তবষেথ্য এবং 
অবমিিবার লশকবার িয়। য�টবা তবাম্র তেথ্য, লশক্বা ও যসববা িবামভর যক্মত্ যনলতববােক প্রভবাব যফমি। �বার 
ফমি তবাম্র য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ক্লতগ্স্ত িমত পবামর।

চফগার টু: ি্ 
জজন্ারক্রেড পাস্মন 
v3.3

Illlustration Sam Killerman. Source: http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3/
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জসশন ১.৪.২

জজন্ারক্রেড পাস্মন িক্ডক্লর িি্ম া

সময়
১ ঘণ্টবা

উপাোন
প্রমতথ্যক 
অংশগ্িণকবারীর 
জনথ্য লবলভন্ন 
প্রকবার লিমঙ্গর 
উমলেখসি রলঙ্গন 
কবাগজ 

ললিপেবাট্য

কিে, টথ্যবাপ ববা 
যিমবি যলিবামরর 
জমনথ্য।

িথ্যবান্আউট ১.৮ 
এবং িথ্যবান্আউট 
১.৮ লব 

পবাওয়বারপময়টে 
স্বাইি (৩৪-৩৭)

কশখমনর ফলাফল

জ্ান
লনমজম্র লিঙ্গ এবং য�ৌন 
পলরেয় ও প্রকবাশ য�, স্বায়ী নয় 
এই লবষময় সমেতন িওয়বা।

লিমঙ্গর সবােবালজক সংজ্বায়ন 
সম্পমক্য  সমেতন িওয়বা।

আিরণ

প্রমতথ্যমকরই অননথ্য লনজস্তবা 
েবাকবার লবষয়মক গুরুত্ব ল্ময় 
বথ্যলক্তগতভবামব তবলেত্থ্যমক যেমন 
লনমত যশখবা। 

িষেিা
লিমঙ্গর ধবারণবার সবামে 
এসআরএইেআর কবা�্যক্রে 
এবং লিঙ্গ পলরবত্যন কবা�্যক্রমের 
সম্পক্য  বুেমত পবারবা।

পদ্ধকত
সলম্লিত উপস্বাপন, ্িগত আমিবােনবার েবাধথ্যমে উপস্বাপন, আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
সবােবালজকভবামব লিঙ্গ বিমত বথ্যলক্তর শবারীলরক গঠন এবং লভতমরর পুরুষসুিভ ববা নবারী সুিভ অনুভূলতর 
েধথ্যকবার জটিি সম্পক্য মক যববােবামনবা িয়। লিমঙ্গর ধবারনবা যবলশরভবাগ সেয়ই সবােবালজক রীলতনীলত বিবারবা 
প্রভবালবত িয়। এেবাড়বা একজন বথ্যলক্তর ববালিথ্যক আেবার আেরণ (লিমঙ্গর প্রকবাশ/ উপস্বাপন ) এর ওপরও 
লিমঙ্গর ধবারনবা লনভ্য র কমর।

লিঙ্গ পলরেয় পলরবরতবিত িয় নবা এেন ধবারণবায় আপলতি কমর ‘যজন্বার লুিইলিটি’র ধবারণবা। যজন্বার লুিলিটি 
ধবারণবায় েূিত লবলভন্ন রকমের লিঙ্গ পলরলেলত এবং প্রকবাশমক গুরুত্ব য্ওয়বা িয়। লবলভন্ন লিমঙ্গর পলরলেলত এবং 
আেবার আেরণ সেময়র সবামে সবামে পলরবরতবিত িমত পবামর।প্রবাপ্ত বয়স্ েবানুষ এবং লশশু �বারবা এরকে ‘যজন্বার 
লুিলয়ি’ তবারবা অমনক সেয় সেবাজ বথ্যবস্বার সবামে েবালনময় লনমত সেসথ্যবার েুমখবােুলখ িময় েবামক। কবারণ সেবামজ 
লিমঙ্গর ধবারণবা নবারী-পুরুষ পবাে্যমকথ্যর লভলতিমত লনধ্যবালরত িয় এবং লবলভন্ন প্রকবার কুসংস্বার এই ধবারণবার সবামে 
�ুক্ত। এেন অবস্বায় লভন্ন লিমঙ্গর �বারবা তবারবা সবােবালজক প্রতথ্যবাখথ্যবান এবং বজ্য মনর ভময় েবামকন। লকন্তু এই 
অবস্বা এেন েবাকমব এেন যকবান কেবা যনই। �খন আেরবা যেমন লনমববা য� লিমঙ্গর ধবারণবা সবােবালজকভবামব ততলর 
িয় এবং প্রতথ্যমকর লনজস্তবামক সম্বান করবা উলেত তখন এই পলরলস্লতর পলরবত্যন সম্ভব।

এই যসশমন সববাই �বামত তবাম্র লনজস্তবা বুেমত পবামর যসরকে পলরলস্লত ততলর করবা িমব। এবং একই সবামে 
তবারবা �বামত লনমজম্র পলরেয় লনময় আত্মলবশ্ববাসী িময় ওমঠন এবং য�ৌন ও প্রজনন অলধকবার সম্বান করমত 
শুরু কমরন তবাও লনলচিত করবার যেষ্টবা করমত িমব। য�মিতু এই যসশমন আমিবােনবার লবষয়টি �মেষ্ট 
সংমব্নশীি, প্রমতথ্যমকর েতবােত এবং উতির �েবা�ে গুরুমত্বর সবামে লনন। যকউ তবাম্র েতবােত সববার েবামে 
বিমত নবা েবাইমি তবাম্র যজবার করমবন নবা। �ল্ প্রময়বাজন িয় যসশন ১.৪.১ এর যজন্বারমরেি পবাস্যন েমিি 
আববার তবাম্র েবামে বথ্যবাখথ্যবা করুন।

ধাপ ১- কার্মক্রি
●	 অংশগ্িণকবারীরবা এই যসশন যববােবার যক্মত্ লক লক করণীয় যস লবষময় লনমজর েত উ্বািরণ ল্ন। উ্বািরণ 

সরূপ ‘লিমঙ্গর প্রকবাশ’ যববােবামত যববাি্য  ববা ললিপেবামট্য  এই প্রশ্নগুমিবার উওর লিখুন – আেবামক লক লেন্তবা করমত 
বিবা িময়মে? সবােবালজক গা্ববাধবা লনয়মে লিমঙ্গর লবলভন্ন রকে প্রকবাশ , য�েন লিঙ্গ লনরমপক্ অবস্বা যেমক 
সম্পুন্য েন-পুরুষবালি/যেময়লি ভবামবর লবলভন্ন প�্যবাময় আেবার লনমজর লিঙ্গ তবলশমষ্টথ্য যকবােবায় লেমি?

●	 যজন্বারমরেি েমিমি সেবামজ লব্থ্যেবান সব ধরমণর লিঙ্গ প্রকবারমভ্ এর লভলতিমত করবা। আপনবার বথ্যলক্তগত 
লিঙ্গ তবলশমষ্টথ্যর প্রকবাশ আপলন নবারীসুিভ ববা পুরুষসুিভ লকনবা তবা লকভবামব লনধ্যবারণ করমেন তবা বথ্যবাখথ্যবা 
করুন। য�েন – আপলন একজন সংমব্নশীি যশ্বাতবা িময় েবাকমি আপনবামক যেময়লি বমি ধমর যনওয়বা 
িমব। আববার আপলন উপবাজ্য ন করমি এবং ্ক্ িমি আপনবামক পুরুষবালি ধমর যনওয়বা িমব। যস জমনথ্যই 
এখবামন ্ুটি তীর লেনি বথ্যবিবার করবা িময়মে। �বামত নবারী এবং পুরুষ এর তবলশষ্টথ্য আিবা্বা আিবা্বা ভবামব 
যববােবা �বায়। ক্লতকরিীন সবােবালজক যপ্রক্বাপট সম্পমক্য  জবানমি অংশগ্িণকবারীরবা তবাম্র লনমজম্র তবলশষ্টথ্য, 
আকষ্যণ ইতথ্যবাল্ লবষময় যখবািবা েমন কেবা বিবার সবািস পবামব।
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●	 এববার অংশগ্িণকবারীম্র প্রমতথ্যকমক একটি কমর স্ট্রিপ ল্ন (স্ট্রিপ এর জনথ্য িথ্যবান্ আউট ১.৮ য্খুন)। স্ট্রিমপ 
যজন্বারমরেি পবাস্যন েমিমির য�মকবামনবা একটি ধরন উমলেখ েবাকমব। যসখবামন নবারী সুিভ ববা পুরুষ সুিভ 
তবলশষ্টথ্য িট ল্ময় তবাম্র লনমজম্র তবলশষ্টথ্য লনধ্যবারন করমত বিুন। ৩ নং লেত্টি লিঙ্গ প্রকবাশ অনুশীিমনর 
একটি উ্বািরণ।

●	 অংশগ্িণকবারীরবা তবাম্র েতবােত আিবা্বা আিবা্বাভবামব ল্মবন এবং তবা যগবাপন েবাকমব। এরপর তবারবা 
তবাম্র স্ট্রিপ ভা বাজ কমর প্রলশক্মকর কবামে যফরত ল্মবন। লনম ্্য শক সববার স্ট্রিপ একসবামে লেলশময় যসখবান 
যেমক আববার অংশগ্িণকবারীম্র আিবা্বা আিবা্বা স্ট্রিপ ল্মবন। এখন তবারবা তবাম্র লনমজম্র স্ট্রিপ নবাও 
যপমত পবামরন।

●	 যলিবামর একটি ্বাগ যকমট ববা যটপ বথ্যবিবার কমর একটি িবাইন যটমন ল্ন। যসখবামন নবারী সুিভ এবং পুরুষ 
সুিভ তবলশমষ্টথ্যর স্ট্রিপ অনু�বায়ী অংশগ্িণকবারীম্র া্ বাড়বামত বিুন। ্ুমটবা ্মির অংশগ্িণকবারীর সংখথ্যবা 
্ুই রকে িমত পবামর। লিঙ্গ প্রকবামশর তবলেত্থ্য এমত যববােবা �বামব।

●	 অংশগ্িণকবারীরবা লিঙ্গ ও য�ৌন তবলেত্থ্য সম্পমক্য  ধবারণবা স্পষ্ট করমত যজন্বারমরেি েমিমির অনথ্যবানথ্য েবাত্বা 
লনময় একই রকে অনুশীিন করমত পবামরন।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন তবারবা এই যসশন যেমক লক লশখমিন এবং এ সম্পমক্য  তবাম্র 
অনুভূলত লক। তবাম্র আমবগপূণ্য েুিূমত্য  সংমব্নশীি আেরণ করুন। কবারণ সেবামজ লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলেত্থ্য 
সিমজ যেমন যনওয়বা িয় নবা। লবলেত্ লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুষম্র সবােবালজকভবামব বজ্য মনর লশকবার িমত িয়, 
অমনক সেয় তবাম্র যেমন যনওয়বা িয় নবা। তবাই এই যসশমন একজন এই সংক্রবান্ত পরবােশ্্য বাতবা েবাকমি ভবামিবা 
িয়। প্রময়বাজমন লতলন পরবােশ্য ল্মবন।

ধাপ ৩-প্রক্য়াগ
এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের সবামে �বারবা �ুক্ত তবাম্র জনথ্য এই যসশমনর গুরুত্ব কতটুকু তবা অংশগ্িণকবারীম্র 
কবামে জবানমত েবান। যসশন ১.১.১ বরণবিত লিঙ্গ ও য�ৌন অলধকবার এর কেবা এখবামন উমলেখ করবা য�মত পবামর।

চফগার চরি: 
চলঙ্গ প্রকাশ 
ভচঙ্গর 
উিাহরণ
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জসশন ১.৪.৩

ি্ পাওয়ার ওয়াক – চলঙ্গ এবং চবভাজন 

সময়
১ ঘণ্টবা

উপাোন
পবাওয়বার ওয়বাক 
কথ্যবামরকটবারস ( 
পৃষ্বা ৪৭-৪৮) 
প্রমতথ্যক 
অংশগ্িণকবারীর 
জমনথ্য। যসগুমিবা 
কবাগমজর স্ট্রিমপ 
লিখুন।

কা বালে

পবাওয়বার ওয়বাক 
য্টমেটে এর 
তবালিকবা( 
পৃষ্বা- ৪৬)

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ৩৮

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
লিঙ্গ, ক্েতবা, বয়স, জবালত, যশ্ণী, 
স্রি্বায়, বণ্য এ সকি লবষময়র েবামে কী 
সম্পক্য  তবা যববােবা। এবং এই লবষয়গুমিবার 
কবারমণ লকভবামব লিঙ্গ তবষেথ্য ববামড় তবা 
জবানবা।

লিঙ্গ তবষমেথ্যর েূি কবারণগুমিবা সূক্ষ্মভবামব 
লবমলেষণ করবা।

আিরণ 
লিমঙ্গর লবভবাজন, বণ্য, 
স্রি্বায়, যশ্ণী ইতথ্যবাল্ 
লবষময়র প্রলত সংমব্নশীি 
িওয়বা

িষেিা
লনমজম্র সংস্বায় এই 
ধরমনর তবষেথ্য লনময় 
সববাইমক সমেতন করবার 
েবাধথ্যমে ক্েতবার েে্য বা 
লনয়ন্ত্রণ করমত পবারমব।

পদ্ধকত

েতলবলনেয় লভলতিক ্িগত অংশগ্িণ, অনুলেন্তন, আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

এই যসশমন ক্েতবা এবং সবােবালজক অসেতবা লনময় কেবা বিবা িমব। একই সবামে সবােবালজক যশ্ণী লবমভ্ ততলরমত ক্েতবা 
এবং লিমঙ্গর ভূলেকবা কী তবা লনময় আমিবােনবা করবা িমব।

ধাপ ১- কার্মক্রি 

●	 একটি স্রি্বাময়র লবলভন্ন েলরমত্র তবালিকবা পৃষ্বা ৪৭-৪৮ এ উমলেখ করবা আমে। আপনবার পলরলস্লতর সবামে এই 
তবালিকবা নবা লেিমি তবা পলরবত্যন কমর লনন। কবাগমজ একটি কমর েলরমত্র নবাে লিমখ যকমট লনন। প্রমতথ্যকমক একটি 
কমর কবাগজ ল্ন এবং কবাউমক নবা য্লখময় পড়মত বিুন।

●	 তবাম্রমক বুলেময় বিুন য�, সকিমকই একটি স্রি্বাময়র ববালস্বার ভূলেকবা লনমত িমব (ববা আপনবার েন েমতবা অনথ্য 
যকবান ভূলেকবা)। লিঙ্গ ভূলেকবা পলরবত্যন করমি ভবামিবা িয় য�েন – একজন পুরুষমক নবারী আর নবারীমক পুরুমষর েলরত্ 
প্র্বান। আববার বয়স্ম্র তরুমণর েলরত্ য্য়বা য�মত পবামর। লনমজম্রমক অনথ্য লিঙ্গ, বয়স, স্রি্বাময়র কল্পনবা করবার 
েবাধথ্যমে তবারবা লিঙ্গ, ক্েতবা ইতথ্যবাল্ সম্পমক্য  সমেতন িময় ওমঠন। একই সবামে বয়স, স্রি্বায়, জবালত ইতথ্যবাল্র লভলতিমত 
য� যশ্ণী লবমভ্ কবাজ কমর তবা সম্পমক্য  তবারবা সমেতন িময় উঠমবন। অনথ্যভবামব বিমত যগমি ্ুব্যি অবস্বামন �বারবা েবামক 
তবারবা তবাম্র অনুভূলতগুমিবা বুেমত পবারমবন। লবলভন্ন সবােবালজক লবষয় এই ্ুব্যি অবস্বান ততলরমত কীভবামব ভূলেকবা রবামখ 
তবারবা তবা এই যসশমন বুেমত পবারমবন।

●	 সকমিই যসবাজবা িবাইমন া্ বাড়বামত পবারমবন এেন একটি জবায়গবা খুামজ লনন। এটবা ববাইমরও িমত পবামর। আপনবার ল্মক েুখ 
কমর সববাইমক একটি িবাইমন া্ বাড়বামত বিুন। �তক্ণ নবা তবাম্র লকেু লজমজ্স করবা িমচ্ছ ততক্ণ তবাম্র যকবান কেবা 
বিবা ববা প্রশ্ন করবা যেমক লবরত েবাকমত বিুন।

●	 তবাম্রমক এই প্রলক্রয়বা বুলেময় বিুন- আলে কতগুমিবা ববাকথ্য পড়মববা। ববাকথ্যগুমিবা শুমন �ল্ আপনবার েমন িয় য� 
আপনবার েলরমত্র উতির িা থ্যবা, তমব ্ু’পবা সবােমন এগুমবন আর �ল্ উওর নবা িয় তমব, লনমজর জবায়গবায় েবাকমবন।

●	 ধীমর ধীমর ববাকথ্যগুমিবা পড়ুন (পৃষ্বা -৪৬)। প্রলতটি ববামকথ্যর আমগ অংশগ্িণকবারীম্র জবায়গবা ব্িবামনবার সুম�বাগ ল্ন 
(সব ববাকথ্য আপনবার পড়বার প্রময়বাজন যনই)। সেময়র ওপর লনভ্য র কমর আপলন অল্প লকেু পড়মত পবামরন ববা �ল্ েমন িয় 
যকবান ববাকথ্য এই ্মির জনথ্য উপ�ুক্ত নয় তমব ববা্ও ল্মত পবামরন। আপনবার পলরলস্লত এবং অংশগ্িণকবারীম্র ওপর 
লনভ্য র কমর নতুন লকেু য�বাগও করমত পবামরন।)
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ধাপ ২- অনুচিন্তন

●	 ববাকথ্যগুমিবা পড়বার পমর অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র লনমজম্র জবায়গবায় েকমত বিুন। তবাম্রমক বুলেময় বিুন য� এখন 
য� প্রশ্নগুমিবা লজমজ্স করমবন যসগুমিবার উতির তবারবা �ল্ অনথ্য যকবামনবা বথ্যলক্ত িমতন তবার লভলতিমত ল্মত িমব।

●	 লবলভন্ন েলরত্মক প্রশ্ন করুন – তবারবা যক? এবং য�খবামন া্ বালড়ময় আমেন যস জবায়গবায় া্ বাড়বামনবার কবারণ কী? প্রশ্নগুমিবা 
লিঙ্গ,বয়স,জবালত, সবােবালজক অবস্বান ইতথ্যবাল্র লভলতিমত করবা য�মত পবামর।

◆	 আপলন কত পবা সবােমনর ল্মক এগুমিন?

◆	 আপলন য� অবস্বামন আমেন যসখবামন েবাকমত যকেন অনুভূলত িমচ্ছ?( িবাইমনর কবােবাকবালে অবস্বামন ক্েতবার 
অভবাব- েবােবােবালে অবস্বান লকেু ক্েতবা - এবং সবােমনর ল্মক অমনকখবালন ক্েতবার পলরেয় য্য়)

◆	 যকবান অংশগ্িণকবারীর একটি লনর্বিষ্ট অবস্বামনর যপেমন কবারণ কী?

◆	 এই অবস্বামনর লপেমন লিঙ্গ পলরেময়র যকবান ভূলেকবা আমে কী? বয়মসর ভূলেকবা কী ? য�ৌন পলরেয় এবং জবালতগত 
পলরেময়র যকবান ভূলেকবা আমে লকনবা?

●	 আপলন �ল্ ক্েতবার যসশন লনময় েবামকন তমব এই যসশমনর সবামে যসটবার সবােঞ্সথ্য বুলেময় ল্মত পবামরন। �ল্ নবা লনময় 
েবামকন তমব অংশগ্িণকবারীম্র এই যসশমনর লভলতিমক ক্েতবা সম্পমক্য  তবাম্র ধবারণবা লক তবা লনময় ্িগত আমিবােনবা 
করমত বিুন।

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ

অংশগ্িণকবারীম্র সকমি লেমি ববা যেবাট ্মি ভবাগ িময় এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লিমঙ্গর লবভবাজমনর গুরুত্ব কী তবা 
আমিবােনবা করমত বিুন। আমিবােনবায় প্রবাপ্ত তেথ্য লিমখ যফিমত বিুন এবং উপস্বাপন করমত বিুন। লবভবাজন লেলনিত 
করমত তবাম্র সংস্বা এবং এর কবা�্যক্রে কী করমত পবামর তবা জবানমত েবান।

পাওয়ার টি যটেটমমন্ট

●	 আলে গ্বামে লসদ্ধবান্ত যনওয়বার যক্মত্ েতবােত ল্মত পবালর।
●	 সরকবালর কে্যকত্য বাম্র সবামে আলে য্খবা করমত পবালর।
●	 আলে আেবার েন েত লনয়লেত খবমরর কবাগজ পড়মত পবালর।
●	 আেবার েন েমতবা যরলিও এবং টিলভ েথ্যবামনি য্খবার সুম�বাগ পবাই।
●	 গ্বামের সম্বালনত বথ্যলক্তম্র সবামে য্খবা করবার জনথ্য আেবামক অমপক্বা করমত িয় নবা।
●	 আলে কু্দ্ ঋণ লনমত পবালর।
●	 আেবার স্রি্বাময় আেবার েতবােমতর গুরুত্ব আমে।
●	 আলে আেবার পেম্র খবাববার যকনবার সবােে্যথ্য রবালখ এবং আলে যরমস্তবারবায় য�মত পবালর।
●	 আলে আেবার কনিে লকনমত পবালর।
●	 আলে কনিমের বথ্যবিবার লনময় আেবার সঙ্গীর সবামে আমিবােনবা করমত পবালর।
●	 আলে যসমকন্বালর সু্মি লগময়লে ববা আশবা কলর আলে যসমকন্বালর সু্মি �বামববা।
●	 প্রবাকৃলতক ্ুম�্যবাগ আেবার এবং আেবার পলরববামরর যকবামনবা ক্লত করমত পবামর নবা।
●	 তরুণম্র সেসথ্যবা লনময় আলে আেবাম্র স্রি্বাময় আমিবােনবা করমববা।
●	 প্রময়বাজমন যবসরকবালর িবাসপবাতবামির লেলকৎসবার খরে আলে ল্মত পবালর।
●	 আেবার গ্বামে আেবার েতবােতমক সম্বান এবং গুরুমত্বর সবামে যনওয়বা িয়।
●	 আলে ্ু’যবিবা পলরপূণ্যভবামব যখমত পবাই।
●	 আলে েবামে েবামে লবলভন্ন প্রলশক্ণ এবং আমিবােনবা সভবায় �বাই।
●	 এইেআইলভ সংক্রবান্ত প�্যবাপ্ত তেথ্য জবানবার সুম�বাগ আেবার আমে।
●	 য�ৌন লন�্যবাতমনর লশকবার িওয়বার ভয় আেবার যনই।
●	 আেবার একটি যেবাট বথ্যবসবা আমে।
●	 আেবাম্র স্রি্বাময়র জনথ্য টবাকবা লকভবামব কবামজ িবাগবামনবা িমব আলে এ লবষময় েতবােত ল্মত পবালর।
●	 আেবার ববালড়মত বড় যকবামনবা যকনবাকবাটবার যক্মত্ আলে লসদ্ধবান্ত যনই।
●	 আলে আেবার শরীর লবষয়ক য�মকবামনবা লসদ্ধবান্ত লনমত পবালর য�েন- ববাচ্বা যনওয়বার যক্মত্ কখন লনমববা এবং 

কতজন।
●	 কখন এবং কবামক লবময় করমববা এই লবষময় আেবার লনজস্ েতবােত আমে।
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পাওয়ার ওয়াি িথ্যামরক্ারস

পুরুষ পবােক, বয়স ৫৬, ধেীমী য় পলরেয় শলক্তশবািী 

এলতে যেময়, বয়স ১৩, েবােবা এবং েবালের সবামে েবামক। েবােবার য�ৌন লন�্যবাতমনর লশকবার। ববালড়র সেস্ত কবাজ 
তবামকই করমত িয়।

একজন তরুণ, বয়স ১৭, যবকবার এবং ে্থ্যপবামনর সেসথ্যবা আমে।

পুরুষ, বয়স ৪৬, যজিবা স্বাস্থ্য পলরেবািক, যপ্রলসমিমটের ভবাই এর বনু্ধ।

যশতবাঙ্গ, লরেটিশ পুরুষ, বয়স ৬০, �বাজক

লবধববা েলিিবা, বয়স ৩৩। পাবােজন সন্তবামনর েবা, এইে আর লভ আমে।

্লরদ্ লকমশবারী, বয়স ১৫। গ্বামে েবামক। গভ্য বতী। ববালড় যেমক সবেবাইমত কবামের লক্লনক ৩০ লকমিবালেটবার 
্ূমর।

পুরুষ, বয়স-৫০, লব্থ্যবািময়র প্রধবান লশক্ক, ধেীমী য় লবশ্ববাস প্রবি, গভ্য লনমরবাধ ববা য�ৌন লশক্বার লবষময় লবশ্ববাসী 
নন।

গবাময়র রঙ ফস্যবা, একজন নবারী, বয়স ৩৬। উন্নয়ন কেীমী  এবং যজিবায় একটি কবা�্যক্রমের প্রধবান।

উভলিঙ্গ লকমশবার, বয়স ১৬।

লবববালিত লকমশবারী, বয়স ১৬। অলনচ্ছবাকৃত ভবামব গভ্য বতী িময় যগমে। গভ্য পবাত সম্পমক্য  জবামননবা।

একজন লকমশবার, বয়স ১৫। অসুস্ েবা এবং ভবাই-যববানম্র য্খবামশবানবা করমে। লব্থ্যবািময়র পড়বা যশষ করমত 
পবামরলন। য�ৌন সলক্রয় এবং এইেআইলভ এবং অনথ্যবানথ্য য�ৌন যরবাগ সম্পমক্য  জবামন নবা।

একজন ্বা্ী, বয়স ৬০। পাবােজন এলতমের যখয়বাি রবাখমেন।

সেকবােী তরুনী, বয়স ২৪। লনমজর য�ৌন পলরেয় প্রকবাশ করমত আগ্িী নবা। কবামরবা সবামে যপ্রমের সম্পক্য  যনই। 
লকন্তু তবার েবা-ববাববার ইচ্ছবা �ত দ্রুত সম্ভব যস লবময় করুক।

সংসম্র পুরুষ স্সথ্য, বয়স ৪৫। ক্েতবাসীন ্মির স্সথ্য। ্লরদ্ম্র েবামে খবাববার লবতরমণর পর আববার 
লনব্যবালেত িময়মেন।
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একজন সফি নবারী, য্বাকবামনর েবালিক, বয়স ২৯। লবববালিত এবং ্ুটি সন্তবামনর েবা। তবার স্বােী যবকবার এবং 
এমকর অলধক যেময় ববান্ধবী আমে।

পুরুষ পুলিশ অলফসবার, বয়স ২৪। য�ৌতুমকর টবাকবা য্ওয়বার েমতবান সবােে্যথ্য যনই। তবাই য� যেময়মক ভবামিবাববামস 
তবামক লবময় করবার জনথ্য টবাকবা জেবামচ্ছ।

তরুনী, বয়স ১৯। এইে আই লভ আক্রবান্ত। লকন্তু এআরলভ লনমত লক্লনমক য�মত ভয় পবায়। যস তবার েবােবা, 
েবােীম্র সবামে েবামক। �বারবা তবার অবস্বা জবামনন এবং তবামক অপ্স্ করবার যেষ্টবা কমরন। তবারবা লেৎকবার কমর 
তবামক লেলকৎসবা লনমত বমিন �বামত প্রলতমবশীরবা তবার কেবা জবানমত পবামরন।

েলিিবা স্বাস্থ্য কে্যকত্য বা, বয়স ২৪। তরুণম্র উপকবার িয় এেন কবামজর প্রলশক্ণপ্রবাপ্ত।

যশ্বতবাঙ্গ পুরুষ পরবােশ্্য বাতবা, বয়স ৫৭। লিঙ্গ এবং তরুনম্র উপকবার িয় এেন লবষময় পরবােশ্্য বাতবা।

লকমশবারী, বয়স ১৪। লব্থ্যবািয় যেমক েমর পড়বা এবং বত্যেবামন গৃিকেীমী  লিমসমব কবাজ করমে।

ধনী বথ্যবসবায়ী। বয়স ৩২। েবামে েমধথ্য ে্ পবান কমর ববালড় লফমরন এবং স্তীমক লন�্যবাতন কমরন।

নবারী লশলক্কবা, বয়স ৩৩। লবস্তবালরত য�ৌন লশক্বায় প্রলশক্ণপ্রবাপ্ত।

�ুবক, বয়স ১৮।লনমজর স্রি্বাময় সেবয়সীম্র স্বাস্থ্য লবষয়ক লশক্বা য্য়। গ্বামের যেময়ম্র েবাইমত একটু যবলশ 
যরবাজগবার কমর। যসই টবাকবা যেময় ববান্ধবীম্র জনথ্য খরে কওমর।

েলিিবা স্বাস্থ্য েন্ত্রী, বয়স ৫৫।

সু্িগবােী ববালিকবা, বয়স ১২। এইেআইলভ আমে। একজন যসববা্বানকবারী তবামক য�ৌন সম্পক্য  এবং লব্থ্যবািময় 
�বাওয়বা যেমক লবরত েবাকমত বমিমে।

নবারী, বয়স ৩৩। ধবাত্ীর কবাজ কমরন।

একটি স্বাস্থ্য লবষয়ক যবসরকবালর সংস্বার পলরেবািক, পুরুষ, বয়স ৪৭।

লকমশবার, বয়স ১৭। কবামন যশবামন নবা। এসআরএইেআর লভলতিক যরলিও কথ্যবামম্পইন সম্পমক্য  জবামননবা।
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জসশন ১.৪.৪

আিশ্ম এবং কুসংস্ার

সময় 
২ ঘণ্া

উপাোন 
জলিপোট্ক

মার্ক ার, রলম

রজঙ্গন রাে্ক , ট্াপ

ি্ান্ আউট 
১.৯,১.১০ এবং 
১.১৯

পাওয়ার পডয়ন্ট 
স্াইেস ৩৯-৪১

কশখমনর ফলাফল

জ্ান
নবারী এবং অনথ্যবানথ্য লিমঙ্গর েবানুমষর 
য� সকি কুসংস্বার এবং তবষমেথ্যর 
লশকবার িমত িয় যসগুমিবা সম্পমক্য  
জবানবা।

তবাম্র প্রলত লনমজর আেরণ ও 
েূিথ্যমববাধ লবমলেষণ করবা।

আিরণ 
নবারী এবং অনথ্যবানথ্য লিমঙ্গর েবানুষ 
সম্পমক্য  ধবারণবার পলরবত্যন িওয়বা। 
একই সবামে তবাম্র প্রলত আেরমণর 
পলরবত্যন িওয়বা।

কুসংস্বার এবং তবষেথ্য লেলনিত 
করবা।

্ক্তবা
নবারী এবং অনথ্যবানথ্য লিমঙ্গর েবানুষ 
সম্পমক্য  প্রেলিত ধথ্যবান ধবারনবা এবং 
ববাস্তবতবার েবামে পবাে্যকথ্য ধরমত 
পবারবা।

এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের 
যক্মত্ কুসংস্বার এবং তবষেথ্য লনময় 
প্রলশক্ন ল্মত পবারবা। একই সবামে 
অনথ্যবানথ্য প্রময়বাজনীয় কবাজ 
পলরেবািনবা করমত পবারবা।

পদ্ধকত

যপ্রমজমটেশন, ্িগত আমিবােনবা, জুটিবদ্ধ ভবামব কবাজ, সবাইমিটে লরমলিকশন এবং ্িগত ( ্ুজমন/সববাই লেমি) 
আমিবােনবা।

প্রকশষেিমরর জনথ্য কনমে্য শনা

নবারী, লকমশবারী এবং অনথ্যবানথ্য লিমঙ্গর েবানুষ সম্পমক্য  প্রেলিত কুসংস্বার এবং তবষেথ্য এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের �েবা�ে 
ফিবাফি িবামভ ববাধবা লিমসমব কবাজ কমর। কুসংস্বার একটি জটিি সবােবালজক প্রলক্রয়বার ফিবাফি। এই প্রলক্রয়বা সবােবালজক 
যশ্ণী লবভবাগ এবং তবষমেথ্যর লভলতিমত কবাজ কমর। এমত কমর বথ্যলক্তর লনমজর সম্পমক্য  ধবারনবার আেূি পলরবত্যন িয়। একই 
সবামে সেবামজর অনথ্যরবা তবার সম্পমক্য  লক ভবাবমে তবা প্রভবালবত িয়। য� কবারমণ আেরবা এই টুিলকমট সবােবালজক কুসংস্বার 
এবং তবষেথ্য সম্পরকবিত একটি যসশন য�বাগ কমরলে।22

ধাপ ১ - কার্মক্রি – আক্লািনা

●	 অংশগ্িণকবারীম্র প্রশ্ন করুন– কুসংস্বার এবং তবষেথ্য বিমত আেরবা কী যববােবামত েবাইলে? কুসংস্বার এবং তবষেথ্য 
সম্পরকবিত পবাওয়বার পময়টে স্বাইি,িথ্যবান্ আউট ১৯ বথ্যবিবার করুন। প্রময়বাজমন অনথ্যবানথ্য তেথ্য য�বাগ করুন।

●	 ্িগত আমিবােনবার লবষয়- লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশষ্টথ্য সম্পরকবিত কুসংস্বার অনথ্যবানথ্য সবােবালজক কুসংস্বার যেমক 
আিবা্বা িমচ্ছ লকমসর লভলতিমত? লভন্ন লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর কুসংস্বার সম্পরকবিত পবাওয়বার পময়টে স্বাইি, িথ্যবান্ 
আউট ১১০ বথ্যবিবার করুন।

ধাপ ২- স্টিগিা প্রক্লেি ট্রি ( Problem tree )

●	 অংশগ্িণকবারীম্র বুলেময় বিুন সেবামজ প্রেলিত কুসংস্বার এবং তবষেথ্য সম্পমক্য  তবাম্র সমেতন করবা একই সবামে 
যসগুমিবা লবমলেষণ করবাই এই যসশমনর েূি উমদেশথ্য। সেবামজ নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর যক্মত্ 
এগুমিবা লকভবামব কবাজ কমর তবা এই যসশমন লবমলেষণ করবা িমব।

●	 য্য়বামি সেসথ্যবাটির একটি কবাঠবামেবা এামক লনন ববা পবাওয়বার পময়টে স্বাইি ৪১-এ সেসথ্যবাটির য� েলব য্ওয়বা আমে তবা 
বথ্যবিবার করুন। অেববা যকবান একজন অংশগ্িণকবারীমক েলবটবা আা কমত বিুন। এই ট্রিমত লবলভন্ন রকমের কুসংস্বার 
(প্রধবান কবাণ্ড), যসগুমিবার প্রভবাব ( শবাখবা- প্রশবাখবা ) এবং যসগুমিবার লপেমনর কবারণ (েূি) উমলেখ করবা িমব। লবলভন্ন 
প্রকবামরর কুসংস্বার য�েন- সেবামিবােনবা, লবভবাজন ইতথ্যবাল্ লবষয়ক লকেু সথ্যবাম্পি কবাি্য  বথ্যবিবার করুন। স্টিগেবা প্রমলিে ট্রি 
এর উমদেশথ্য তবাম্র বুলেময় বিুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র যেবাট যেবাট ্মি ববা জুটিমত ভবাগ িময় য�মত বিুন।

●	 তবাম্রমক লবলভন্ন প্রকবামরর কুসংস্বার সম্পমক্য  লেন্তবা করমত বিুন। আিবা্বা আিবা্বা কবামি্য  একটি কমর েন্তবথ্য লিখুন 
এবং যসগুমিবা য্ওয়বামি আা কবা প্রমলিে ট্রির েূি শবাখবার সবামে আটমক ল্ন। এমত কমর সেবামজ কুসংস্বার লকভবামব কবাজ 
কমর তবা যববােবা সিজ িমব। তবারপর কুসংস্বামরর প্রভবাব এবং কবারণ সম্পমক্য  আমিবােনবা করুন।

22. This session is taken and adapted from Stop AIDS Now! Rutgers, WPF 2014.
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●	 লনমে লবলভন্ন প্রকবামরর কুসংস্বার, যসগুমিবার কবারণ এবং প্রভবামবর একটি তবালিকবা য্ওয়বা িমিবা।অংশগ্িণকবারীম্র এই 
তবালিকবা ল্ময় সবািবা�থ্য করুন। লবমশষ কমর �ল্ যকবান লকেু ববা্ পমড় �বায় যসমক্মত্।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র েবামে িথ্যবান্ আউট ১.১১ ল্ন । এবং এর লবলভন্ন ল্ক লনময় সকমির সবামে আমিবােনবা করুন। 
য�েন – লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর এই সকি কুসংস্বামরর কবারমণ প্রেমেই সবােবালজকভবামব বজ্য মনর লশকবার 
িমত িয়।একই সবামে তবারবা বনু্ধ িবারবামত পবামরন। বড় ধরমনর প্রভবাব লিমসমব তবাম্র অে্যননলতক ক্লতর েুমখবােুলখ িমত 
িয় ( েবাকলর িবারবামনবা, কবামজর ক্েতবা কমে �বাওয়বা, উন্নলত নবা িওয়বা)। কবারণ গুমিবা গভীরভবামব লবমলেষণ করুন। এবং 
যকন এেন িমচ্ছ যবর করবার যেষ্টবা করুন।

●	 ্ুমটবা ্ি ততলর করুন- একটি ্ি প্রভবাব লনময় কবাজ করমব।

◆	 পলরববার, স্রি্বায় এবং জবালতর উপর কুসংস্বামরর প্রভবাবগুমিবা কী?

◆	 এস আর এইে আর কবা�্যক্রমে কুসংস্বামরর প্রভবাব কেবামত আেরবা লক করমত পবালর?

●	 অনথ্য ্ি কুসংস্বামরর যপেমন কবারণগুমিবা খুামজ যবর করমব :

◆	 যকন এটি একটি েূি কবারণ ? আপলন কী উ্বািরণসি যববােবামত পবারমবন?

◆	 আপনবার এস আর এইে আর কবা�্যক্রমে কুসংস্বামরর লপেমন এই কবারণটি পলরবত্যন করমত আপলন কী করমবন?

এস ও চজ আই ই এস চস সম্পরককিি কুসংস্াক্রর জপছক্ন জর জর কারণ কারণ কাজ করক্ছ -

●	 ্বালরদ্থ্য, সঠিক জ্বামনর অভবাব, অসুস্ িওয়বার ভয়, স্বাস্থ্য যসববার অভবাব, অন্ধ লবশ্ববাস, য�বাগবাম�বাগ েবাধথ্যে, লিঙ্গ সম্পমক্য  
ভুি ধবারনবা, িীনেনথ্যতবা, লনমজম্র ধবারনবামক সঠিক েমন করবা, সরকবালর নীলতেবািবা।

●	 েূিথ্যমববাধ- লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুষম্র অনথ্যবায়কবারী, লবশৃঙ্খি েমন করবা।

●	 ্ূষণ, অপলরচ্ছন্নতবা এবং যরবাগ সংক্রেণ লনময় ভুি ধবারনবা।

●	 পুরুষ এবং স্চ্ছিম্র তুিনবায় ্লরদ্থ্য নবারী, লভন্ন লিঙ্গ এবং য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুষ এবং ্লরদ্ম্র অমপক্বাকৃত যবলশ 
কুসংস্বামরর লশকবার িমত িয়।

●	 পক্পবালতত্ব- অনথ্যম্র লবেবার করবার প্রবণতবা।

কুসংস্াক্রর ধরন (জরভাক্ব সিাক্জ কুসংস্ার কাজ কক্র) -

●	 গবালি য্ওয়বা, বিিীন েমন করবা, য্বাষবামরবাপ করবা, লবরক্ত করবা, উপিবাস করবা, বথ্যঙ্গ করবা।

●	 য্বাষবামরবাপ করবা, িজ্বা য্ওয়বা, লবেবার করবা, লন্বা করবা, গুজব েড়বামনবা, েন েত ধবারনবা কমর যনওয়বা, সম্ি করবা।

●	 অবমিিবা করবা, ববালতি করবা, একঘমর করবা, প্রময়বাজনীয় লজলনস ভবাগ নবা করবা, অবমিিবা করবা, ্ূরত্ব বজবায় রবাখবা ।

●	 িয়রবালন, শবালররীক লন�্যবাতন, অপবথ্যবিবার 

●	 লনমজর সম্পমক্য  ভুি ধবারনবা রবাখবা এবং লনমজমক গুটিময় রবাখবা

 গঠন

দ্ ্ডলেম ট্রি

 রারণ

 ্ভাব
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●	 পলরববার এবং বনু্ধম্র উপর কুসংস্বামরর প্রভবাব পড়বা

●	 কবামরবা যপবাশবাক-আশবাক, যেিবারবা এবং সমঙ্গর উপর লভলতি কমর ধবারনবা ততলর কমর যনওয়বা

কুসংস্াক্রর প্রভাবগুক্লা চনক্ি জিওয়া হক্লা-

●	 িজ্বা, বজ্য ন, লনমজমক গুটিময় যনওয়বা, একবালকত্ব, আশবা িবালরময় যফিবা, লবষণ্ণতবা, েৃতুথ্য, ে্থ্যপবান, একবা িময় �বাওয়বা, 
লনমজর প্রলত ভরসবা িবালরময় যফিবা

●	 আত্মলবশ্ববাস িবালরময় যফিবা, লনমজমক য্বাষী েমন করবা, িীনেনথ্যতবা, লনমজমক ঘৃণবা করবা, রবাগ, লিংস্রতবা

●	 সববার সবামে যেিবা যেশবা ববা্ ল্ময় য্য়বা ( য�েন – ধেীমী য় প্রলতষ্বামনর স্সথ্যপ্ ববালতি কমর য্ওয়বা), যবলশ েুপেবাপ িময় 
�বাওয়বা

●	 আত্মিতথ্যবা করবা ববা আত্মিতথ্যবার কেবা লেন্তবা করবা, একবাকী যববাধ করবা, যনেমির অভবাব যববাধ করবা

●	 বথ্যে্য অনুভব করবা, লনমজর স্রি্বায় েবাড়মত ববাধথ্য িওয়বা, পবালরববালরক ভবাঙ্গন, লবমচ্ছ্,পলরববার যেমক লবতবালড়ত িওয়বা 

●	 েবাকুলর যেমক লবতবালড়ত িওয়বা, পম্বান্নলত নবা িওয়বা, লশক্বা, ববাসস্বান ইতথ্যবাল্ িবারবামনবা, েমর পড়বা

●	 আত্মীয় স্জমনর ্ুব্যথ্যবিবামরর লশকবার িওয়বা, পবালরববালরক সেসথ্যবা

●	 লেলকৎসবা যসববা যেমক বলঞ্চত িওয়বা, নবারী, লকমশবারী ও লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর সেসথ্যবায় স্বাস্থ্যকেীমী রবা 
�েবা�েভবামব সবািবা�থ্য কমরনবা 

●	 গ্বামে যফরত পবাঠবামনবা, সম্পলতি লেলনময় যনওয়বা

ধাপ ২ – অনুচিন্তন

●	 অংশগ্িণকবারীম্র কুসংস্বার এবং তবষমেথ্যর লশকবার িওয়বা লনময় এই ধবামপ আমিবােনবা করবা িমব। এমত কমর তবাম্র 
েমধথ্য সংমব্নশীিতবা ততলর িমত পবামর। �বার ফমি তবারবা কুসংস্বার এবং ভুি ধবারনবা অনথ্যম্র জনথ্য কতটবা কষ্ট্বায়ক 
িমত পবামর তবা বুেমত পবারমব। লকন্তু লনমজ যেমক লেন্তবা করবার যক্মত্ সংমব্নশীিতবা এবং সঠিক পলরমবমশর প্রময়বাজন 
িয়। আববার আপলন সবােবালজক কুসংস্বার লনময় আপনবার বথ্যলক্তগত অলভজ্তবার কেবা অংশগ্িণকবারীম্র বিমত 
পবামরন। এমত কমর তবাম্র েমধথ্য যকবান জড়তবা েবাকমি তবা যকমট �বামব। আমিবােনবার যক্মত্ এটি একটি গুরুত্বপূণ্য ধবাপ। 
কবারণ এই প�্যবাময় অংশগ্িণকবারীরবা সবােবালজক কুসংস্বার লকভবামব েবানুষমক ভয়বাবি অলভজ্তবার লশকবার িমত ববাধথ্য কমর 
তবা বথ্যলক্তগত প�্যবাময় যববােবার সুম�বাগ পবায়।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র এেন যকবান সেময়র কেবা েমন করমত বিুন �খন অনথ্যম্র যেমক লভন্ন িওয়বার কবারমণ তবাম্র 
লনমজম্র আিবা্বা েমন িময়মে ববা তবাম্র সবামে অনথ্যরবা ্ূরত্ব বজবায় যরমখমে। যপেমন িবাগবা, সেবামিবােনবা, পলরববার এবং 
বনু্ধম্র বজ্য ন ববা অনথ্য য�মকবামনবাভবামব একবালকত্ব এবং বজ্য মনর লশকবার িময় েবাকমি তবা লনময় ভবাবমত বিুন।                                                  
কী িময়লেি? তখনকবার অনুভূলত যকেন লেমিবা? আপনবার ওপর এর প্রভবাব লক লেমিবা?

●	 অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র অলভজ্তবার কেবা বিবার জনথ্য ততলর িময় েবাকমি তবারবা �বার সবামে বিমত স্তঃসূ্ত্য  িমবন 
তবার সবামে বিমত পবারমবন।

●	 তবাম্রমক একত্ করুন এবং একটি ্িগত আমিবােনবা শুরু করুন। আমিবােনবায় লজমজ্স করুন-

◆	 এই অনুশীিটি যকেন লেমিবা?

◆	 লক ধরমনর অনুভূলতর কেবা েমন আসমিবা?

●	 অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র অলভজ্তবার কেবা ্মি সববার সবামে ভবাগ কমর লনমত বিুন। তবাম্রমক সেয় ল্ন। যকবামনবা 
প্রকবার েবাপ ততলর করমবন নবা। �ল্ অলভজ্তবার কেবা বিবায় তবাম্র যকবান ধরমনর জড়তবা কবাজ নবা কমর তমবই তবারবা 
সববার েবামে তবা বিমব।

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ

●	 এই প্রশ্নগুমিবা ল্ময় যসশনটি যশষ করুন।

◆	 বথ্যলক্তগত প�্যবাময় কুসংস্বার এবং তবষমেথ্যর লশকবার িওয়বার এই অলভজ্তবাগুমিবা যেমক কী যশখবার আমে?

◆	 এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে সবােবালজক কুসংস্বার এবং তবষেথ্য লেলনিত করবার জনথ্য কী কী প্মক্প যনওয়বা য�মত 
পবামর?

●	 নবারী, ববালিকবা এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর য�সকি সবােবালজক কুসংস্বার এবং তবষমেথ্যর লশকবার িমত িয় 
যসগুমিবা ্ূর করমত এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লক লক প্মক্প যনওয়বা �বায় তবার একটি তবালিকবা ততলর করুন।
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১.৫ নারী ষেিিায়ন 

িূকমিা

যসশন ১.৫.১ এসআরএইচ আর িা�্যক্রমম ষেমতায়মনর িারণা

যসশন ১.৫.২ েথ্য কক্রময়শন যটোকর

যসশন ১..৫৩ কলঙ্গ কিকতিি সকিংসতা

যসশন ১.৫.৪ িষ্যণ 
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‘ক্েতবায়ন বিমত স্বাধীনভবামব লেন্তবা করবার অলধকবার এবং েত প্রকবামশর স্বাধীনতবামক যববােবায়। এমত কমর 
সকি নবারী স্বাধীন জীবন যবমে লনমত পবামরন। একই সবামে তবারবা তবাম্র ভলবষথ্যমতর লসদ্ধবান্ত লনমজরবা যনওয়বার 
সবািস রবামখন।’ Eerdewijk ক্েতবায়ন সম্পরকবিত লবলভন্ন ধবারনবার লভলতিমত এই সংজ্বা ল্ময়মেন।23 

আলশ এবং নব্বইএর ্শমক ক্েতবায়নমক একটি উমন্বােনকবারী প্রলক্রয়বা লিমসমব য্খবা িয়, �বা লকনবা েবানুমষর 
সবােলগ্ক লেন্তবা এবং ্িগত ক্েতবায়মনর ধবারনবায় পলরবত্যন লনময় আমস। ক্েতবায়মনর ধরমনর পলরবত্যন, 
নবারী ও পুরুমষর েবামে সেতবা ইতথ্যবাল্র লপেমন নবারীববাম্র শলক্তশবািী প্রভবাব কবাজ কমরমে। যসই সেময়র 
লবলভন্ন প্রবমন্ধ ক্েতবায়মনর প্রলক্রয়বামক আমপলক্ক বিবা িময়মে। একই সবামে বিবা িময়মে য� ক্েতবায়ন কখমনবা 
যজবার কমর প্রলতষ্বা করবা �বায় নবা। বথ্যলক্তর লনজস্তবা, লনমজর সম্পমক্য  ধবারনবা, বথ্যলক্তগত এবং সবােলগ্ক 
কবা�্যকিবাপ এবং অনথ্যবানথ্য য� সকি কবারমণ সেবামজ লিঙ্গ তবষেথ্য কবাজ করমে যসগুমিবার পলরবত্য মনর েবাধথ্যমেই 
নবারী ক্েতবায়ন সম্ভব। ‘বথ্যলক্তগত লবষয়ই রবাজননলতক লবষয় এবং রবাজননলতক লবষয় সেূি ও বথ্যলক্তগত লবষয়’ 
লেমিবা ক্েতবায়মনর েূিেন্ত্র। (Rowlands 1997, Sen 1997, Kabeer 1994)

িূকমিা

‘আলে খুব অল্প বয়মস য�ৌন লন�্যবাতমনর লশকবার িই। তখন আেবার বয়স ১৪ বের। আলে সম্পূণ্যই এলতে 
লেিবাে। আেবার েবােবার বনু্ধরবা আেবার উপর য�ৌন লন�্যবাতন করমতবা। লবলনেময় তবারবা আেবার েবােবামক লকেু 
টবাকবা ল্মতবা। আলে আেবাম্র ববালড় যেমক পবািবাই এবং একজন স্বাস্থ্য যসববা কেীমী র সবামে েবাকবা শুরু কলর। 
তবামক আলে লব্থ্যবািময় পড়বার সেয় যেমকই লেনতবাে। লতলন আেবামক সবািবা�থ্য কমরন এবং আলে �বামত 
লনমজর জনথ্য লকেু করমত পবালড় যসজনথ্য আেবামক প্রলশক্মণ লনময় �বান। তখন আেবার েমন িয় অসংখথ্য 
লকমশবারী আেবার েমতবা ভয়বাবি পলরলস্লতর লশকবার িয় এবং যশষতবারবা িবাি যেমড় য্য়। তবাম্র জনথ্য 
প্রময়বাজন অনুমপ্ররণবা এবং ক্েতবায়ন। একজন তরুণীর অবশথ্যই জবানবা উলেত য�, েবাইমিই যস তবার স্প্ন 
পূরণ করমত পবারমব।’

১৯ বের বয়সী তরুণী, যকলনয়বা 

Source: Unite for Body Rights, SRHR Alliance 2016:48

23. Eerdewijk et al. 2017:17.

24. Cecilia Sardenberg (2009) cited in Cornwall 2014:5.

25. See also Kabeer 1999.

26. Eerdewijk et al. 2017:17.

সেসবােলয়ক উন্নয়ন পলরকল্পনবায় ক্েতবায়মনর উপবা্বানগুমিবামক আর গুরুত্ব য্ওয়বা িয় নবা। ‘অলধকবার’, 
‘সেতবা’, ‘লবেবার’, ‘সবােলগ্ক প্মক্প’ ইতথ্যবাল্ লবষয়গুমিবার পলরবমত্য  এখন ‘্ক্তবা’,’লবলনময়বাগ’,’িবাভ’, 
‘অে্যননলতক ্ক্তবা’র েমতবা লবষয় জবায়গবা কমর লনমচ্ছ। অে্যননলতক সেৃলদ্ধ এবং বথ্যবসবালয়ক উন্নয়ন বত্যেবান 
সেময়র ্ু’টি অনথ্যতে েবালিকবা শলক্ত। নবারীম্র জীবন েবামনর উন্নয়ন এর যক্মত্ও আরেবিক সেৃলদ্ধমক একেবাত্ 
প্রময়বাজনীয় উপবা্বান বমি েমন করবা িয়।

ফবারগুসন ২০০৪ সবামি ‘লিববামরি’ এবং ‘লিববামরটিং’ ক্েতবায়মনর েবামে পবাে্যকথ্য তুমি ধমরন। লিববামরি 
ক্েতবায়মনর যক্মত্ েবানুষ তবাম্র বথ্যলক্তগত সুলবধবার জনথ্য লবলভন্ন েবাধথ্যমের বথ্যবিবার কমর েবামক ( পবাওয়বার টু)। 
লিববামরটিং -এর যক্মত্ বথ্যলক্তগত ক্েতবায়ন ঘমট। একসবামে অমনমকই সেবামজ েিেবান ভুি রীলত নীলতর 
লবরুমদ্ধ কেবা বিবার েবাধথ্যমে লনমজম্র শক্ত পলরলেলত ততলর কমর 24 ( পবাওয়বার টু এবং পবাওয়বার উইে)। যশমষর 
এই সংজ্বায় ক্েতবামক লকেু লবষময়র পবারস্পলরক সম্পমক্য র লভলতিমত লনরেবিত একটি লবষয় লিমসমব লেলনিত করবা 
িময়মে। এমক্মত্ বথ্যলক্তগত ক্েতবার েে্য বার ব্মি সবােলগ্ক ক্েতবার েে্য বামক যবলশ গুরুত্ব য্ওয়বা িময়মে।25

অধথ্যবায় ১২-এ আেরবা য্মখলে য� পবাওয়বার ওভবার, পবাওয়বার টু, পবাওয়বার উইল্ন এবং পবাওয়বার উইে-এগুলি িি 
ক্েতবায়মনর েূি ল্ক। ঠিক একইভবামব লনজস্ েতবােত ও ক্েতবায়মনর একটি গুরুত্বপূণ্য উপবা্বান।

যতেলন ভবামব পে্ ববা েতবােত ক্েতবায়মনর েুি ল্ক। এখবামন পে্ বিমত যববােবামনবা িময়মে, লনমজম্র 
জীবমন ও ভলবষথ্যমত প্রভবাব লবস্তবার কমর এেন য�মকবামনবা লবষময় েতবােত প্র্বামনর য�বাগথ্যতবা। েতবােত প্র্বামনর 
লবষয় তখনই ক্েতবায়মন ভূলেকবা রবামখ �খন নবারীরবা তবাম্র জীবমনর গুরুত্বপূণ্য লসন্ধবান্ত লনমজ লনমত পবামর। 
য�েন- জন্ লনয়ন্ত্রণ পদ্ধলত, লবময় কবামক এবং কখন করমব এেন অসংখথ্য লবষময় লনমজরবা লসদ্ধবান্ত লনমত 
পবারবা।26 অনথ্যল্মক স্বাধীনভবামব েতবােত গ্িমণর ক্েতবা সবােবালজক অসেতবামক েথ্যবামিঞ্ কমর। নবারীরবা তবাম্র 
জীবমন ক্েতবার অসেতবার প্রভবাব লনময় প্রশ্ন যতবামি এবং যসগুমিবা লেলনিত করমত শুরু কমরন। তখন এমক বিবা 
িয় ‘লক্রটিকথ্যবাি কনশবাসমনস’। নবারীর ক্েতবায়ন কবা�্যকর িওয়বার যক্মত্ তবাম্র কবামজ এবং কবামজর ফিবাফমি 
তবাম্র েতবােমতর প্রলতফিন ঘটবা জরুলর।
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য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

ক্েতবায়মনর আমরবা একটি গুরুত্বপূণ্য ধবাপ বথ্যলক্তগত এবং সবাব্যজনীন লবলভন্ন গুরুত্বপূণ্য লবষময় নবারীম্র কেবা 
বিবার অলধকবার অজ্য ন এবং একই সবামে তবাম্র েতবােমতর সঠিক েূিথ্যবায়ন (idem: 17)। সেবামজ লব্থ্যেবান 
ক্েতবার েে্য বামক পলরবত্যন করমত েতবােত প্রকবামশর স্বাধীনতবা সব েবাইমত যবলশ গুরুত্বপূণ্য। সবােবালজক অবস্বায় 
পলরবত্যন আসমে লকনবা তবা লনমের লবষয়গুমিবা িক্থ্য করমি যববােবা �বায়-

●	 রবাজননলতক এবং অে্যননলতক লসদ্ধবান্তগ্িণকবারী প্রলতষ্বানগুমিবায় নবারীম্র উপলস্লত এবং তবাম্র েতবােত 
কতটবা গুরুমত্বর সবামে গ্িণ করবা িয়

●	 লিঙ্গ সেতবা অজ্য মনর জনথ্য সবােলগ্কভবামব কবাজ করবা

●	 লনমজম্র েবালি্বা পূরমণ এবং প্রময়বাজন যেটবামত নবারীম্র লনমজ যেমক এলগময় আসবা

●	 প্রলতষ্বান সেূমির ্বায়বদ্ধতবা ততলর িওয়বা

নবারীরবা �খন লবলভন্ন লবষময় লনমজম্র েতবােত ল্মত পবামরন, গুরুত্বপূণ্য লসদ্ধবান্ত লনমত পবামরন তখন তবারবা এক 
রকমের কতৃ্যত্ব অজ্য ন কমরন (idem: 25)।

লনমজম্র কতৃ্যত্ব অজ্য মনর েবাইমতও সঠিক লসদ্ধবান্ত যনওয়বা, সমেতনতবা ততলর করবা এবং আমগ �বা লেন্তবা করমত 
পবারত নবা তবা লেন্তবা করবার পলরলস্লত ততলর িওয়বা ক্েতবায়মনর যক্মত্ যবলশ গুরুত্বপূণ্য। এসআরএইেআর 
কবা�্যক্রমের যক্মত্ এই লবষয়গুমিবা আমরবা স্পষ্টভবামব যববােবা �বায়। য�েন– যেময়রবা কবামক এবং কখন লবময় করমব, 
কবার সবামে য�ৌন সম্পক্য  স্বাপন করমব সকি লসদ্ধবান্ত লনমজরবা লনমত পবারমি ক্েতবায়মনর লবষয় আমরবা স্পষ্ট 
িয়। কবারণ এই ধরমনর লসদ্ধবান্তগুমিবা লিঙ্গ এবং বয়স বিবারবা লবমশষভবামব প্রভবালবত িয়। একই সবামে অনথ্যবানথ্য 
সবােবালজক উপবা্বান য�েন- আে্য-সবােবালজক অবস্বা, য�ৌন রুলেমববাধ, স্রি্বায় এবং বণ্য ইতথ্যবাল্ এই ধরমনর 
লসদ্ধবান্ত গ্িমণর যক্মত্ ভূলেকবা রবামখ।

ক্েতবালয়ত লসদ্ধবান্ত গ্িমণ আমিবােনবা, প্রভবাব লবস্তবার করবা এবং �ুলক্ত তক্য  ল্ময় যববােবামনবার বথ্যপবার েবামক। 
(Gammage et al. 2016, idem: 26)।

কতৃ্যত্ব অজ্য মনর যক্মত্ সবমশষ য� লবষয়টি প্রময়বাজন পমড় তবা িমিবা যনতৃত্ব য্ওয়বার ক্েতবা। যনতৃত্বমক ্ু’টি 
ভবামগ ভবাগ করবা �বায়। য�েন- আনুষ্বালনক/প্রবালতষ্বালনক যনতৃত্ব এবং অনবানুষ্বালনক/সবাধবারণ যনতৃত্ব। 
আনুষ্বালনক যনতৃত্ব বিমত যনতৃত্ব প্র্বান করবা �বায় এেন প�্যবাময় নবারীম্র উপলস্লত এবং অংশগ্িণমক 
যববােবায়। অনবানুষ্বালনক যনতৃত্ব বিমত অনথ্যমক যকবান লকেু করমত লনম ্্য শনবা য্ওয়বা এবং অনুপ্রবালণত করবার 
ক্েতবামক যববােবায় (Debebe 2007:2, idem: 29)। বথ্যলক্তগত প�্যবাময় এবং সবােলগ্কভবামব যনতৃমত্বর েে্য বা করবা 
�বায়। পবাওয়বার ওভবার, পবাওয়বার টু, পবাওয়বার উইে এবং পবাওয়বার উইল্ন – ক্েতবার এই লবলভন্ন প্রকবারমভ্ 
যনতৃত্ব িবামভর লবলভন্ন প�্যবাময় কবাজ কমর েবামক (Cornwall 2014)। লনমজম্র েতবােত প্রকবামশর স্বাধীনতবাই 
েূিত যনতৃমত্বর েূি উপবা্বান, �বা লকনবা নবারীম্র লনমজম্র জীবন �বাপমনর যক্মত্ লনয়ন্ত্রন এবং লসদ্ধবান্ত 
গ্িমনর ক্েতবার উপর লবমশষভবামব লনভ্য রশীি।
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জসশন ১.৫.১

এসআরএইি আর কার্মক্রক্ি ষেিিায়ক্নর ধারণা 27

সময়

১.৫ ঘণ্টবা

উপাোন 
ললিপেবাট্য  

কিে

অংশগ্িণকবারীম্র 
প্রবালতষ্বালনক জ্বান ববা 
যকবান কবা�্যক্রে যেমক 
প্রবাপ্ত জ্বান,�ল্ 
প্রময়বাজন ,�ল্ 
প্রময়বাজন িয়।

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি,৪২-৪৭

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
ক্েতবায়ন বিমত লক যববােবায় 
এবং তবা লকভবামব কবা�্যকর িয় 
তবা যববােবা।

আিরণ 
এসআরএইেআর 
কবা�্যক্রমের ভবামিবা 
ফিবাফি িবামভর যক্মত্ 
নবারীর ক্েতবায়মনর গুরুত্ব 
যববােবা 

িষেিা
এস আর এইে আর এর যক্মত্ লিঙ্গ সেতবা অজ্য মনর 
জনথ্য প্রবালতষ্বালনক এবং েবাঠ প�্যবাময়র কবামজর 
ধবারবাববালিকতবার গুরুত্ব যববােবা।

লনমজম্র ক্েতবায়মনর যক্মত্ য� উপবা্বানগুমিবা কবাজ 
করমে যসগুমিবা লেলনিত করমত পবারবা।

পদ্ধকত
্িগত লেত্বাংকন, গথ্যবািবালর ওয়বাক, আমিবােনবা 

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ – কার্মক্রি
●	 অংশগ্িণকবারী নবারী এবং পুরুষ এই কবা�্যক্রমের অংশ লিমসমব আগবােী ্শ বেমর লক লক করমব তবার একটি সবারববিক 

পলরকল্পনবা ততলর করুন। এ লনময় লেন্তবা করবার জনথ্য তবাম্র পাবাে লেলনট সেয় ল্ন। এমক্মত্ তবাম্রমক লনমজম্র 
প্রবালতষ্বালনক উমদেশথ্য ববা এই কবা�্যক্রমের ফিবাফি লনময় আমিবােনবা করবার সমু�বাগ ল্ন।

●	 তবাম্রমক যেবাট যেবাট ্মি ভবাগ করুন। েবাকুলর, সবােবালজক অবস্বা, এিবাকবা, য�ৌন পলরেয়, স্রি্বায় ইতথ্যবাল্ লেমির 
লভলতিমত ্িগুমিবা ততলর করুন। �খন েলব আা কবা লনময় তবারবা তবাম্র প্রবােলেক ভীলত কবাটিময় উঠমত পবারমব। েলব আা কবার 
কবাজ সববার েবামে সেতবা ততলরমত ভূলেকবা রবাখমব।

●	 প্রমতথ্যক ্িমকই একটি ্িগত লেত্ আা কমত িমব। যসখবামন তবারবা ক্েতবায়মনর সেূকগুমিবা আা কমবন (ক্েতবা িবাভ করমি 
তবারবা লক করমতবা তবার লভলতিমত)। �ল্ তবাম্র অবস্বান শলক্তশবািী নবা িয় তমব অনথ্য একটি েক ততলর কমর যসখবামন তবাম্র 
েতবােতগুমিবা য�বাগ করমত বিুন।

●	 তবাম্র আা কবা লেত্গুমিবা ল্ময় একটি প্র্শ্যনীর বথ্যবস্বা করুন। য�খবামন প্রমতথ্যক ্ি তবাম্র আা কবা লেমত্র অস্পষ্ট অংশ 
বুলেময় বিমব। যসখবান যেমক একই এবং লভন্ন রকে লবষয়গুমিবা লনময় একটি লেত্ আা কুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র পমুরবা ্িমক সেস্ত েতবােত লনময় একটি যকবািবাজ আা কমত বিুন। ক্েতবায়মনর সবামে সম্পরকবিত 
সেূকগুমিবা লনময় একটি তবালিকবা ততলর করুন এবং কে্যশবািবায় যসগুমিবা লনময় কেবা বিনু।28

●	 প্রময়বাজমন এই যসশমনর যশমষ পবাওয়বার পময়টে স্বাইি ৪২-৪৭ বথ্যবিবার কমর একটি যপ্রমজমটেশন ল্ন।

ধাপ ২ – অনচুিন্তন
প্রবালতষ্বালনক কবাজ এবং এই কবা�্যক্রেগুমিবার েবামে সম্পক্য  কী? এই কবা�্যক্রেগুমিবার ফিবাফি কী? এই কবা�্যক্রে 
অংশগ্িণকবারীম্র ক্েতবায়মনর যক্মত্ কী ভূলেকবা রবাখমব?

ধাপ ৩- প্রক্য়াগ
●	 ক্েতবায়মনর সেূকগুমিবামক লকভবামব লবলভন্ন যশ্লণমত ভবাগ করবা �বায়? য�েন –

◆	 সবাধবাণ উপবা্বানসেূি
◆	 রবাজননলতক পলরবত্যন
◆	 নবারী এবং পরুমষর েবামে সম্পমক্য র পলরবত্যন
◆	 স্তন্ত্রতবা বৃলদ্ধ
◆	 অংশগ্িণকবারীম্র এবং প্রলতষ্বানসেূমির েধথ্যকবার পলরবত্যন

●	 ভূলেকবায় উমলেলখত ক্েতবায়মনর উপবা্বানগুমিবা কী এই উপবা্বানসেূমির যকবান লেি আমে লকনবা? য�েন– ক্েতবা, েত 
প্রকবামশর স্বাধীনতবা, কতৃ্যত্ব, যনতৃত্ব ইতথ্যবাল্। এই বথ্যবাপবারগুমিবা এসআরএইেআর এর সবামে লকভবামব সম্পকৃ্ত?

27. This exercise is taken and adapted from Williams, S. et al. 1994:235.

28. This activity is useful with groups for whom resistance, liberation, and empowerment on the basis of social markers like class, race, sexual 
orientation or caste is their starting point. It opens up the possibility to show links between gender and other social identities.



56
অধ্ায় ১.৫

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১
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ি্ চক্রক্য়শন জটোচর 29

সময়
১৫ ঘণ্টবা

উপিরণ
ললিপেবাট্য

কিে

িথ্যবান্ আউট 
১.১২,১.১৩ এবং 
১.১৪

লভলিও, এ 
লিটিি লপস অব 
িথ্যবামভন ইন 
বনম্বাময়বামসবা 
www.rutgers.
international/
mencareplus 

কশখমনর ফলাফল

জ্ান
ইহুল্ – লক্র্বান ধমে্য সৃষ্টিতম্বি 
নবারীম্র ্েন িওয়বার গল্প জবানবা 
(ববা অনথ্য যকবান ধেীমী য় ও 
সবাংসৃ্লতক গমল্প নবারীম্র 
অবস্বান)

আিরণ 
ধে্য ববা সংসৃ্লত লবষয়ক যিখবা, 
লবলভন্নভবামব বথ্যবাখথ্যবা করবা �বায় তবা 
বুেমত পবারবা।

িষেিা
লরি্বান ধে্য এবং অনথ্যবানথ্য ধে্য 
েমত সৃষ্টি সম্পরকবিত ধবারনবার 
েবামে লেি ধরমত পবারবা।

পদ্ধকত
পড়বা, ্িগত কবাজ, গল্পবিবা, আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ – কার্মক্রি
●	 অংশগ্িণকবারীম্র এই অধথ্যবায়গুমিবা পড়মত বিুন। ্থ্য ববাইমবি( যজমনলসস ১, ২ঃ১-৪, যজমনলসস ২ঃ৫-

৯,১৮-২৩,৩৮-১৯( িথ্যবান্ আউট ১১২-১১৩)। য�মকবান ্ুজনমক এই অধথ্যবায়গুমিবা সকিমক পমড় যশবানবামত 
বিুন।

●	 এই যসশমন লবলভন্ন ধরমনর গল্প বিবা য�মত পবামর। অনথ্যবানথ্য প্রকবামরর ধেীমী য় তেথ্য এখবামন য�বাগ করবা য�মত 
পবামর। লতনজন স্মসথ্যর ্ি ততলর করুন।প্রমতথ্যকমক লভন্ন লভন্ন ধে্য এবং সংসৃ্লতর সৃষ্টি সম্পরকবিত অমনক 
বের ধমর েমি আসবা যকবান গল্প সববার সবামে ভবাগ কমর লনমত বিুন। এরপমরর ধবামপ এই গল্পগুমিবা সববার 
েবামে সংলক্প্ত রূমপ তুমি ধরুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র িথ্যবান্ আউট ১১৪ ল্ন। এমত কমর তবারবা যপৌরবালণক সৃষ্টি তম্বির যপেমনর গল্প জবানমত 
পবারমবন। লভন্ন লভন্ন বথ্যলক্তম্র সবামে এই িথ্যবান্ আউট লনময় আিেনবা করুন।

●	 লনমের প্রশ্নগুমিবা আমিবােনবা করুন-
◆	 সৃষ্টি ত্বি সম্পরকবিত গল্পগুমিবামত কয় ধরমনর উমদেশথ্য তুমি ধরবা িময়মে?
◆	 পুরুমষর কতৃ্যত্ব এবং নবারীম্র লনপীড়ন লবষয়মক শক্তভবামব উপস্বাপমন এই গল্পগুমিবার ভূলেকবা কী?
◆	 ‘নবারীরবা পুরুমষর তুিনবায় ্ুব্যি, আেরবা যপৌরবালণক সৃষ্টিত্বি যেমক একেবা জবানমত পবালর।’ এ ধরমনর 

কেবার উতিমর আপনবারবা কী বিমবন?
◆	 অমনক বেমরর পুরমনবা গল্পগুমিবায় সেবামজ নবারীম্র অবস্বান কতটবা লনমে য্খবামনবা িময়মে এবং তবা যেবাট 

যেবাট ্মি সববার সবামে ভবাগ কমর লনন।
◆	 ববাইমবি এবং অনথ্যবানথ্য ধে্যগ্মন্ নবারীম্র ্ুব্যি লিমসমব উপস্বাপন,তবাম্র লনময় উপিবাস এবং অনথ্যম্র 

অধীন লিমসমব উপস্বাপন করবা িময়মে। এগুমিবা লনময় করণীয় কী?

ধাপ ২ - অনুচিন্তন
ববাইমবমির সৃষ্টি লবষয়ক অধথ্যবায় এর উমদেশথ্য নবারীরবা লকভবামব পুরুমষর যেময় ্ুব্যি তবা যববােবামনবা লেি নবা। লকন্তু 
এই গল্পটবাই যবলশর ভবাগ সেয় নবারীম্র পুরুমষর অধীনস্ প্রেবাণ করবার যক্মত্ উ্বািরণ লিমসমব বথ্যবিবার করবা 
িময়মে। প্রবােীন েবানুমষরবা গল্প বিবার যক্মত্ এবং যকবান লকেুর বথ্যখথ্যবায় প্রবায়ই প্রতীকী ভবাষবার বথ্যবিবার কমরমে। 
ধে্যগ্ন্গুমিবায় এই প্রতীকী ভবাষবার বথ্যবিবার েলড়ময় আমে। লবমশষ কমর সৃষ্টি তম্বি এই প্রতীকী ভবাষবার বথ্যবিবার 
খুামজ পবাওয়বা �বায় য�খবামন উমলেখ করবা িময়মে নবারীমক সৃষ্টি করবা িময়মে পুরুমষর পাবাজর যেমক।

পাবাজর এখবামন প্রতীকী অমে্য বথ্যবিবার করবা িময়মে। �বামত যববােবা �বায় পুরুষ এবং নবারীমক একই উপবা্বামন ততলর 
করবা িময়মে। একই ভবামব এখবামন একটি সবামপর কেবা আমে, য� কেবা বিমত পবামর। এই সবাপ ল্ময় েবানুমষর 
যিবাভমক যববােবামনবা িময়মে। ববাগবান ল্ময় শবালন্ত এবং সেৃলদ্ধেয় জীবনমক যববােবামনবা িময়মে।

29. This exercise is taken and adapted from Williams, S. et al. 1994: 453-456.

https://www.rutgers.international/mencareplus
https://www.rutgers.international/mencareplus
https://www.rutgers.international/mencareplus
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ববাইমবমির অধথ্যবায় ২-৩ এ বথ্যবহৃত লিরেু শব্দ লনময় সবা্রিলতক গমবষণবা যেমক লকেু নতুন তেথ্য আলবষৃ্ত 
িময়মে। সব যেমক েেৎকবার তেথ্য য�, লকেু লিরেু শমব্দর ভুি বথ্যবাখথ্যবা করবা িময়মে। একটি �েবা�ে অনুববাম্ বিবা 
িময়মে য� স্রষ্টবা েবাটি ল্ময় পৃলেবীর সকি েবানুষমক সৃষ্টি কমরমেন। (Gen 2:7)

লিরেু ভবাষবায় ‘পলৃেবীর সকি প্রবাণীর’ েবামে যকবান ধরমনর লিঙ্গ ববা য�ৌন পবাে্যকথ্য করবা িয়লন। তবু পরবতীমী মত �খন 
এর বথ্যবাখথ্যবা করবা িময়মে প্রবাণী বিমত পরুুষম্রই যববােবামনবা িময়মে। েিূ লিরেু বই-এ নবারী এবং পরুুষ এর কেবা 
আিবা্বাভবামব বিবা িয়লন। �খনই স্রষ্টবা নবারীম্র পরুুমষর পাবাজর যেমক ততলর কমরমেন এেন ধবারনবা আসমিবা, 
তখন যেমকই নবারী এবং পরুুমষর বথ্যবধবান শুরু িমিবা। তবা নবা িমি কখমনবাই আিবা্বা লিমঙ্গর ধবারনবা লেি নবা 
(Dorr 1991)।

ধাপ৩- প্রক্য়াগ
●	 সকি অংশগ্িণকবারীম্র লজমজ্স করুন– লভন্ন লভন্ন ধে্য এবং সংসৃ্লতমত প্রেলিত গমল্প নবারী এবং 

পুরুমষর েবামে য� তবষেথ্য তুমি ধরবা িময়মে, যস সকি তবষেথ্য এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে লকভবামব প্রভবাব 
লবস্তবার কমর

●	 েথ্যবান যকয়বার প্বাস যপ্রবাগ্বামের শট্য  লভলিও এ লিটি লপস অব যিমভন ইন বনম্বাওয়বামসবা এই যসশমনর যশমষর 
ল্মক য্খবামনবা য�মত পবামর। এই লভলিওমত ইম্বামনলশয়বার বনম্বাওয়বাসর একজন ধে্যগুরুর কেবা বিবা 
িময়মে। ল�লন তবার স্রি্বাময় লিঙ্গ সেতবা, নবারী অলধকবার এবং গৃিকমে্য পুরুমষর ভূলেকবা লনময় কবাজ 
করমেন।
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চলঙ্গ চভচতিক সচহংসিা 30 

সময়
২ ঘণ্টবা

প্রময়াজনীয় 
উপিরণ 
িথ্যবান্ আউট ১.১৫ 
এবং ১৬ 

ললিপেবামট্য  ১-৬ প্রশ্ন 
য�বাগ করবা এবং 
পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ৪৮

পবাওয়বারপময়টে 
স্বাইি ৪৮-৪৯

লভলিও – ওয়বান 
লবলিয়ন রবাইলসং 
ওমেন’স প্রমট্ 
এমগইন্ লজলবলভ 
www.youtube.
com/watch?-
feature=play-
er_embed-
ded&v=g-
l2AO-7Vlzk

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
লিঙ্গ সম্পরকবিত সলিংসতবা লক তবা 
যববােবা এবং এর েূি কবারণগুমিবা 
ধরমত পবারবা।

আিরণ 
ধে্য, সংসৃ্লত, আ্শ্য এবং লিঙ্গ 
লভলতিক সলিংসতবার েবামে 
সম্পক্য  বুেমত পবারবা।

িষেিা
লিঙ্গ লভলতিক সলিংসতবা লনময় 
আমিবােনবা করমত যকবান ধরমনর 
সংমকবাে যববাধ করমব নবা এবং 
নবারী-পুরুষ উভময়র সবামে এ 
লনময় কেবা বিমত পবারমব।

পদ্ধকত
্িগত কবাজ, সকমি লেমি আমিবােনবা, িথ্যবান্ আউট পড়বা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
এই যসশমনর কবা�্যক্রমের জনথ্য যকবান লনর্বিষ্ট সেয় সীেবা রবাখবা �বামব নবা। য�মিতু যসশমনর লবষয়টি যবশ 
সংমব্নশীি, অংশগ্িণকবারীম্র সবামে নেনীয় েবাকুন। এই যসশমনর পলরলেলত য্ওয়বার যক্মত্ আপলন টি 
কনমট্ এর এই লভলিও টি বথ্যবিবার করমত পবারমবন। https://youtu.be/oQbei5JGiT8 

ধাপ ১- কার্মক্রি
●	 অংশগ্িণকবারীম্র িথ্যবান্ আউমটর অধথ্যবায় ১.১৫: আেবাম্র অলভজ্তবা পড়মত বিুন। লতনজমনর ্মি 

লনমের প্রশ্নগুমিবা লনময় আমিবােনবা করমত বিুন-
1.  আপনবার স্রি্বাময় তবলশমষ্টথ্যর সবামে এই লববৃলতগুমিবার যকবান লেি আমে লকনবা? শবারীলরক লন�্যবাতন ববা 

অনথ্যবানথ্য প্রকবার লন�্যবাতমনর সম্পরকবিত আপনবার লকেু অলভজ্তবার কেবা বিুন। সলিংসতবা লক ববাড়মে?

2. পুরুমষরবা তবাম্র স্তীর গবাময় িবাত যতবািবার লপেমন য� কবারণগুমিবা য্খবায় যসগুমিবা লক গ্িণম�বাগথ্য?

3. পুরুষম্র শবারীলরক লন�্যবাতন করবার যপেমনর কবারণগুমিবা কী গ্িণম�বাগথ্য?

4.  য�সকি লন�্যবালতত নবারীরবা স্বােীম্র যেমড় য্ন তবাম্রমক কী ফিবাফি যভবাগ করমত িয়?

5.  স্বােী ববা পুরুষ সঙ্গীম্র লন�্যবাতমনর লশকবার যেমক বাবােমত নবারীম্র জনথ্য কবা�্যকরী পরবােশ্যগুমিবা লক 
িমত পবামর?

6. পুরুমষরবা লন�্যবাতমনর লশকবার িময় েবাকমি তবাম্র কী ধরমনর পলরলস্লতর েুমখবােুলখ িমত িয়?

●	 এই েয়টি প্রমশ্নর য� উতির আসমব তবা সকমির সবামে আমিবােনবা করুন। �ল্ যকউ প্রেে প্রমশ্নর উতির 
সকমির েবামে বিমত েবায় তমব তবামক যসই সুম�বাগ ল্ন।

কবমশষ দ্রষ্বথ্য- অনথ্যবানথ্য য� যসশনগুমিবায় সংমব্নশীি ঘটনবা উমঠ আসমত পবামর, প্রলশক্কমক অবশথ্যই 
অংশগ্িণকবারীম্র েবানলসক অবস্বা সম্পমক্য  সমেতন েবাকমত িমব এবং তবাম্র �তটবা সম্ভব 
সিবায়তবা করমত িমব।এ যক্মত্ একজন প্রবালতষ্বালনক পরবােশ্্য বাতবা যসখবামন উপলস্ত েবাকমি ভবামিবা 

িয়।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
নবারী এবং পুরুষ উভময়রই লন�্যবাতমনর লশকবার িওয়বার যপেমনর কবারণগুমিবা লিঙ্গ লনময় প্রেলিত কুসংস্বার এবং 
ভুি ধবারনবার সবামে সম্পরকবিত। তমব নবারী লন�্যবাতমনর েবাত্বা তুিনবােূিকভবামব যবলশ। �খন একজন পুরুষ যকবান 
নবারীমক শবালররীক লন�্যবাতন কমর এর যপেমনর কবারণ লিমসমব আত্মসং�মের অভবাব, নবারীর প্রলত অসম্বান 

30. This exercise is taken and adapted from Williams 1994: 121.

জসশন ১.৫.৩

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
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এবং নবারীমক অবমিিবা করবার েবানলসকতবা কবাজ কমর। বত্যেবামন আেরবা স্তীর ওপর শবারীলরক লন�্যবাতমনর 
ঘটনবাও অমনক যবলশ য্খমত পবাই। লকেু নবারীম্র উপর লন�্যবাতমনর েবাত্বা এতই যবলশ িয় য�, অমনক সেয় 
তবারবা েবারবাও �বান। তমব �খন নবারীরবা েমন কমরন তবাম্র পুরুষ সঙ্গীরবা �ত যবলশ গবাময় িবাত যতবামি তবাম্র তত 
যবলশ ভবামিবাববামস, তখন এই ববাস্তবতবা লবশ্ববাস করবা কঠিন িময় া্ বাড়বায়।

স্তীর ওপর শবারীলরক লন�্যবাতন েবাড়বাও লিঙ্গ লভলতিক সলিংসতবার আমরবা অমনকগুমিবা রূপ আমে। কে্যমক্মত্ 
নবারীরবা প্রবায় সেয়ই তবাম্র পুরুষ সিকেীমী ম্র য�ৌন িয়রবালনর লশকবার িময় েবামকন। েবাকুলরমত ভবামিবা পম্র 
জনথ্য তবাম্রমক য�ৌন সম্পক্য  স্বাপমনরও প্রস্তবাব য্ওয়বা িয়। নবারীম্রমক রবাস্তবায় েিবা যফরবার সেয় সলিংসতবার 
লশকবার িমত িয়। অমনক সেয় তবাম্রমক যেৌলখকভবামব এবং শবারীলরকভবামব আক্রেমণর লশকবার িমত িয়, 
এেনলক অমনক সেয় তবাম্র ধষ্যণও করবা িয়। ইটেবারমনট, টিলভ, লবজ্বাপন এবং লেলিয়বায় গল্প বিবার যক্মত্ 
যেময়ম্র যভবাগথ্য পমণথ্যর েমতবা উপস্বাপন করবা িয়। পুরুমষরবা যবলশর ভবাগ সেয় অনথ্য পুরুষম্র সলিংসতবার 
লশকবার িময় েবামক। লকেু যক্মত্ নবারীরবাও পুরুষম্র অবেবাননবা কমর েবা্মক। লকন্তু, এর েবাত্বা যবলশরভবাগ যক্মত্ই 
কে। বরং নবারীরবা তুিনবােূিক অলধক েবাত্বায় লন�্যবাতমনর লশকবার িময় েবামকন।

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
প্রশ্ন করুন – নবারী, পুরুষ এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর েবানুমষর সলিংসতবার লশকবার িওয়বার 
সবামে লিঙ্গ সম্পরকবিত রীলত নীলতর সম্পক্য  কী?

এই লনয়ে গুমিবা পবািমট ল্মত আপনবারবা কী করমত পবামরন?
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ধষ্মণ 31 

সময়
৩-৪ ঘণ্টবা

উপিরণ 
ললিপেবাট্য

েবাক্য বার

পলত্কবার অংশ 

িথ্যবান্ আউট ১১৭ 
এবং ১১৮ 

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ৫০

কশখমনর ফলাফল

জ্ান 
ধষ্যণ সম্পরকবিত প্রেলিত 
ধবারনবাগুমিবা সম্পমক্য  জবানবা।

ধষ্যণ যেবাকবামবিবার যক্মত্ কী 
ধরমনর যকৌশি প্রময়বাগ করবা �বায় 
যববােবা।

আিরণ 
ধষ্যমণর লশকবার নবারীম্র 
সিবায়তবা করমত ইচু্ছক িওয়বা।

একজন ধরষবিতবার জমনথ্য 
অনুপ�ুক্ত প্রলতলক্রয়বা কী িমত 
পবামর তবা বুেমত পবারবা।

িষেিা
ধষ্যণ সম্পমক্য  আমিবােনবা করমত 
পবারবা এবং এ লনময় অলভজ্তবার 
কেবা সববার সবামে ভবাগ করবা।

ধষ্যমণর লশকবার নবারীম্র সবািবা�থ্য 
করমত সক্ে িওয়বা।

পদ্ধকত
্িগতভবামব এবং সববাই লেমি িথ্যবান্ আউট পড়বা এবং তবা লনময় আমিবােনবা করবা।

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
এই যসশমনর জনথ্য যকবান লনর্বিষ্ট সেয়সীেবা নবা রবাখমিও েিমব। �খন যকউ তবার বথ্যলক্তগত অলভজ্তবার কেবা 
জবানবামব তখন অবশথ্যই তবার প্রলত সংমব্নশীি েবাকুন। অবশথ্যই েমন রবাখমবন য� এখমনবা অমনক সেবাজ 
বথ্যবস্বায় ধষ্যমণর েত ঘটনবা লনময় কেবা বিবা িয় নবা। আববার একজন পুরুমষর ধষ্যমণর লশকবার িওয়বা আমরবা বড় 
রকমের লনলষদ্ধ ঘটনবা লিমসমব লবমবলেত িমত পবামর। আপনবার অবশথ্যই এ লবষময় যখয়বাি রবাখমত িমব য� 
একজন পুরুষ ও ধষ্যমণর লশকবার িমত পবামর, �বা লকনবা তবাম্র শলক্তিীনতবার পলরেয় লিমসমব সেবামজ লবমবলেত 
িয়। 

্মির সববার েবামে প�্যবাপ্ত লবশ্ববাস ততলর িওয়বা প্রময়বাজন। �বামত তবারবা তবাম্র অলভজ্তবার কেবা যকবান রকে 
সংমকবাে েবাড়বাই বিমত পবামরন। এই কবাজগুমিবা শুধুেবাত্ যেময়ম্র লনময় ববা শুধুেবাত্ যেমিম্র লনময় করবা য�মত 
পবামর। আববার সববাইমক একসবামে লনময়ও করবা য�মত পবামর। �ল্ সেয় কে েবামক, কবামজর লতনটি অংশ 
একসবামে করবা য�মত পবামর।

এই কে্যশবািবার প্রস্তুলত লিমসমব প্রেমেই আপলন সংববা্পত্ যেমক ধষ্যমণর খবর যজমন লনমত পবামরন। আপলন 
অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র লনমজম্র য্শ ববা শিমরর প্রকবালশত খবমরর লক্লপং আনবার কেবাও বমি রবাখমত 
পবামরন।

ধাপ ১- কার্মক্রি, প্রথি অংশ
●	 অংশগ্িণকবারীম্র পুমরবাটবা ঘর ঘুমর লবগত লতন– েয় েবামস পলত্কবায় প্রকবালশত ধষ্যমণর খবমরর লক্লপংগুমিবা 

পড়মত বিুন। পড়বার সুলবধবামে্য আপলন খবরগুমিবা পুনরবায় লিমখ লনমত পবামরন ববা আমরবা বড় কমর লপ্রটে 
কলরময় লনমত পবামরন। খবরগুমিবা য্য়বামি ববা যটলবমি প্র্শ্যন করুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র িথ্যবান্ আউট ১১৭- এ নবাইট অব েথ্যবািমনস পড়মত বিুন। অংশগ্িণকবারীম্র 
পাবােজমনর ্ি ততলর কমর লনমত বিুন এবং লনমের প্রশ্নগুমিবা লনময় আমিবােনবা করমত বিুন।
◆	 এই গল্প গুমিবা জবানবার পর আপনবার যকেন িবাগমে?
◆	 গল্পগুমিবার লবষময় যিপুটি লপ্রলন্সপবামির প্রলতলক্রয়বা লনময় আপনবার কী েতবােত? ধষ্যণ সম্পমক্য  েবানুমষর 

েতবােত লনময় আপনবার কী ধবারনবা?
◆	 এখবামন লক এেন যকবান ঘটনবা আমে য�টি লনময় আপলন কেবা বিমত েবান?
◆	 আপলন লক ধষ্যমণর লশকবার যকবান নবারীর অলভজ্তবা লনময় জবামনন এবং তবা লনময় কেবা বিমত েবান?

31. This exercise is taken and adapted from Williams 1994: 155-163.

32. In a workshop that took place in Kenya it took a whole morning to demystify the myth 'She asked for it’, which was clearly deep-rooted.

জসশন ১.৫.৪
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●	 প্রশ্নগুমিবার উতির সববার সবামে ভবাগ কমর লনন। তখন প�্যবাপ্ত সেয় লনন।

কবমশষ দ্রষ্বথ্য- অনথ্যবানথ্য য� যসশনগুমিবায় সংমব্নশীি ঘটনবা উমঠ আসমত পবামর, প্রলশক্কমক অবশথ্যই 
অংশগ্িণকবারীম্র েবানলসক অবস্বা সম্পমক্য  সমেতন েবাকমত িমব এবং তবাম্র �তটবা সম্ভব সিবায়তবা করমত 
িমব। এ যক্মত্ একজন প্রবালতষ্বালনক পরবােশ্্য বাতবা যসখবামন উপলস্ত েবাকমি ভবামিবা িয়।

ধাপ ২- কার্মক্রি: চবিিীয় অংশ 
●	 প্রতথ্যমক অংশগ্িণকবারীমক িথ্যবান্ আউট ১১৮ পড়মত ল্ন। য�খবামন ধষ্যণ সম্পমক্য  প্রেলিত ধবারনবার কেবা 

উমলেখ আমে। িথ্যবান্আউট যেমক য� সেসথ্যবাগুমিবার কেবা জবানবা �বামব যসগুমিবা লনময় আমিবােনবা করুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র িথ্যবান্ আউমট উমলেখ যনই এেন অনথ্যবানথ্য প্রেলিত ধবারনবা লনময় কেবা লেন্তবা করমত 
বিুন। য�গুমিবা ববা্ পমড়মে যসগুমিবা য�বাগ করুন। লনমের ধবারনবাগুমিবা য�বাগ করুন।

প্রচকলত িারনা বাস্তবতা 

●	 নবারীম্র �বারবা ধষ্যণ কমর তবারবা সবসেয় আগন্তুক 
িয় । তবাম্র ঘমরর ববাইমর অন্ধকবার জবায়গবায় 
ধষ্যণ করবা িয়।

●	 লবময়র পমর যকউ ধষ্যমণর লশকবার িয় নবা।
●	 নবারীরবা �খন যকবান লকেুমত রবালজ েবামক তখন 

‘নবা’ বমি।
●	 পুরুমষরবা ধষ্যমণর লশকবার িয় নবা।
●	 লনমজম্র য�ৌন েবালি্বা সবােিবামত নবা পবারমি 

পুরুমষরবা ধষ্যণ কমর।
●	 য� পুরুমষরবা ধষ্যণ কমর তবারবা অবশথ্যই 

অস্বাভবালবক িয়।

●	 যবলশর ভবাগ যক্মত্ই ববালড়ত যভতমর ধষ্যমণর 
ঘটনবাগুমিবা িময় েবামক।

●	 অবশথ্যই নবারীর পলরলেত যকউ তবামক ধষ্যণ কমর।
●	 লবময়র পমরও যেময়রবা ধষ্যমণর লশকবার িয়।
●	 ‘নবা’ েবামন ‘নবা’।
●	 পুরুমষরবাও ধষ্যমণর লশকবার িয়।
●	 অমনক যক্মত্ ধষ্যণ পলরকলল্পতভবামব করবা িময় 

েবামক।
●	 ধষ্যণ কমর তবারবা আিবা্বা যকউ নবা। প্রমতথ্যমকই 

কবামরবা নবা কবামরবা ভবাই, সন্তবান, ববাববা ববা স্বােী।

ধাপ ৩ – কার্মক্রি িৃিীয় অংশ
●	 লবলভন্ন য্মশ নবারী (ববা পুরুষ ) ধরষবিত িওয়বার অলভজ্তবার সবামে সম্পৃক্ত লবষয়গুমিবা লনময় আমিবােনবা 

করুন। য�েন- পুলিমশর কবা�্যক্রে, আইনী প্রলক্রয়বা, লেলকৎসবা পদ্ধলত, স্ল্প এবং িবিবা সেময়র েবানলসক 
আঘবাত ইতথ্যবাল্ লনময় আমিবােনবা করুন। (�ল্ সম্ভব িয় এেন যকবান লবমশষজ্মক �ুক্ত করুন ল�লন 
প্রগলতশীি এবং এ লবষময় কেবা বিমত আগ্িী।)

●	 অংশগ্িণকবারীম্র পাবােজমনর ্মি ভবাগ িময় লনমের প্রমশ্নর উতিরগুমিবা যবর কমর তবা ললিপেবামট্য  লিমখ লনমত 
বিুন-
◆	 য� সকি নবারী এবং পুরুষ ধষ্যমণর লশকবার িময়মেন তবারবা পলরববার, স্রি্বায়, লেলকৎসক, আইনী 

পরবােশ্্য বাতবাম্র কবাে যেমক লক ধরমনর সিবায়তবা যপমত পবামরন?
◆	 লব্থ্যেবান আইন- কবানুন, লবেবার পদ্ধলত, লেলকৎসবা পদ্ধলতমত লক ধরমনর পলরবত্যন আনবা প্রময়বাজন? (েমন 

রবাখমবন এখমনবা এেন য্শ আমে য�খবামন তবববালিক ধষ্যণমক ধষ্যণ গনথ্য করবা িয় নবা।)
●	 প্রমতথ্যক ্ি তখন প্রলতটি প্রশ্ন লনময় আমিবােনবা যশমষ একটি লরমপবাট্য  ততলর করমব।

ধাপ ৪ – অনুচিন্তন
●	 �বারবা ধষ্যমণর লশকবার িয়, তবাম্র সিবায়তবায় কী কী প্মক্প যনওয়বা য�মত পবামর তবা লনময় অংশগ্িণকবারীম্র 

েতবােত জবানমত েবান। তবাম্র য্মশর যপ্রক্পমট কী কী লবষময়র পলরবত্যন আনবা িবাগমব? এবং তবাম্র 
পরবােশ্যগুমিবা তবধ নীলতমত লকভবামব রূপবান্তর করবা �বামব?

ধাপ ৫ – প্রক্য়াগ
●	 অংশগ্িণকবারীরবা তবাম্র লনমজম্র এসআরএইেআর/লজলবলভ কবা�্যক্রমে পলরবত্যন আনমত কী কী 

প্মক্প লনমত পবামরন তবা জবানমত েবান।



62
অধ্ায় ১.৬

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

১.৬ এসআরএইিআর 
কার্মক্রক্ি পুরুষক্ির 
সম্পৃক্ত করা 

িূকমিা

যসশন ১.৬.১ ‘জজন্ার ইকুউক্টবল জিন’ জস্ল এর চভচতিক্ি পুরুক্ষর চলঙ্গ আিরণ 
জবাঝা

যসশন ১.৬.২ পুরুষ হক্য় ওঠা 

যসশন ১.৬.৩ সঙ্গীর প্রচি শ্রদ্ধাশীল এবং বাবা চহক্সক্ব সচক্রয় ভূচিকা পালন

যসশন ১.৬.৪ িায়বদ্ধিা এবং জজন্ার ট্ান্সফরক্িটিভ জপ্রাগ্াচিং 
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অমনক বের ধমর লিঙ্গ সেতবামক শুধুেবাত্ নবারীম্র লবষয় েমন করবা িমতবা। লকন্তু বত্যেবামন এস আর এইে আর 
কবা�্যক্রে এবং লিঙ্গলভলতিক সেতবার যক্মত্ এই ধবারনবা যজবার্বার িমচ্ছ য� লিঙ্গ ধবারনবাটি আরও অমনক 
ধবারণবার সবামে সম্পরকবিত। অে্যবাৎ য�েন – নবারী এবং পুরুষ, নবারী, পুরুষ এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর 
েবানুমষর সবামে পবারস্পলরক লেেল্রিয়বার েবাধথ্যমে লিঙ্গ পলরলেলত এবং প্রকবামশর ভলঙ্গ অনবরত পলরবত্য মনর েধথ্য 
ল্ময় �বায়। এ সকি য�বাগবাম�বামগর যক্মত্ সবােবালজক এবং সবাংসৃ্লতকভবামব স্বাভবালবক, গ্িনম�বাগথ্য এবং ভবামিবা 
লিমসমব ধমর যনওয়বার রীলতনীলতর েে্য বা করবা িয়। এই রীলতনীলতগুমিবা বজবায় রবাখমত লবলভন্ন প�্যবাময়র ক্েতবার 
েে্য বাও প্রভবাব লবস্তবার কমর। লিঙ্গলভলতিক ক্লতকর লনয়ে কবানুন বজবায় রবাখবার যক্মত্ সেবামজর লবলভন্ন প�্যবাময়র 
য� বথ্যলক্ত, প্রলতষ্বানগুমিবা কবাজ কমর তবাম্র েবামে পলরবত্যন আনমত িমব। যসজমনথ্য যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ 
এসআরএইেআর যপ্রবাগ্বাে এ নবারী, পুরুষ এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলেত্পূণ্য েবানুষম্র লনময় কবাজ করবা িয়। 
এমক বিবা িয় যজন্বার লসনমক্রবানবাইজি অথ্যবামপ্রবাে (Greene & Levack 2010).

নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষরবা য� সকি তবষমেথ্যর লশকবার িময় েবামকন তবা কলেময় আনবার 
যক্মত্ পুরুমষর কবা�্যকলর ভূলেকবা রবাখবা খুব ্রকবালর। তবাম্রমক ববা্ যরমখ েিেবান অসে অবস্বার সেবাধবান 
কখমনবাই সম্ভব নবা। একই সবামে য� প্রলক্রয়বার কবারমণ নবারীরবা সঠিক এস আরএইেআর বথ্যবস্বার সুলবধবা পবান নবা 
তবা ্ূর করমতও পুরুমষর কবা�্যকলর ভূলেকবার প্রময়বাজন। আেবাম্র অবশথ্যই পুরুমষর আেরমণ আরেবিক, 
রবাজননলতক এবং সবােবালজক উপবা্বান কী কী ভূলেকবা রবামখ তবা জবানমত িমব। নবারী আম্বািমন এই 
লবষয়গুমিবামক প্রবায়ই এলড়ময় �বাওয়বা িময়মে। (Cornwall, Edström & Greig 2011).।

লিঙ্গলভলতিক সবােবালজকীকরণ প্রলক্রয়বা পুরুমষর জীবমনও প্রভবাব লবস্তবার কমর। লবলভন্ন লিঙ্গ সম্পমক্য  ধবারনবা, 
তবাম্র আেরণ এবং লিঙ্গ যভম্ ক্েতবার েে্য বা তশশব যেমক ততলর িময় েবামক। য�ৌন পলরেয় এবং সম্পমক্য র 
ধরন ও তশশমবই লনধ্যবালরত িয়। লেন্তবার পলরবত্যন, ্ক্তবা অজ্য ন এবং উন্নত জীবন �বাপমনর জনথ্য এই 
লবষয়গুমিবামক শুরু যেমকই লবলভন্ন প্মক্মপর েবাধথ্যমে প্রভবালবত করবা প্রময়বাজন। পুরুমষরবা লকেু লনর্বিষ্ট 
পলরলস্লতমত ক্েতবািীন িময় পড়মত পবামর। তবারবাও আত্মলবশ্ববাস এর অভবাব, লনমজম্র অলধকবার সম্পমক্য  
অজ্তবা এবং এসআরএইে কবা�্যক্রমে সঠিক ফিবাফি নবা পবাওয়বার েমতবা পলরলস্লতর লশকবার িমত পবামর। 
যবকবারত্ব, ্বালরদ্থ্য এবং স্বাস্থ্য সমেতনতবার অভবাব এই লবষয়গুমিবার লপেমনর কবারণ লিমসমব কবাজ করমত পবামর।33

পৃলেবীর লবলভন্ন জবায়গবায় পুরুমষর আেরণ যকেন িমব যস লবষময়র ধবারনবার পলরবত্যন িমচ্ছ। য� 
আেরণগুমিবামক পুরুষবালি আেরণ েমন করবা িময় েবামক যসগুমিবা পলরবরতবিত িমচ্ছ এবং নতুন ধরমনর আেরণ 
যসখবামন �ুক্ত িমচ্ছ। লকন্তু নতুন আেরণগুমিবা লক ববা যকেন তবা সম্পমক্য  ধবারনবা এখমনবা স্পষ্ট িয় লন। লকেু 
পুরুষ আেরমণর এই পলরবত্য মন ভয়, ্ুলচিন্তবা এবং অলনরবাপতিবায় যভবামগ েবামকন। এমত কমর তবারবা তবাম্র 
লনমজম্র পলরলেলত লনময় অলনরবাপতিবায় েবাকমত পবামরন। লবমশষত �খন তবারবা লশলক্ত তরুণীম্র েুমখবােুলখ 
িময় েবামকন তখন এই অলনরবাপতিবার অনুভূলত আমরবা ববাড়মত পবামর। প্রবায়ই তরুমণরবা এই যেময়ম্রমক য�ৌনতবার 
যক্মত্ও যবলশ ্ক্ েমন কমর েবামকন। তখন তবারবা য�ৌন সম্পক্য  স্বাপমনর যক্মত্ও এক ধরমনর িীনেনথ্যতবায় 
যভবামগ। য�ৌন সম্পমক্য  লনমজম্র সঙ্গীম্র খুলশ নবা করমত পবারমি পুরুষরবা ধমর যনয় তবারবা ্ক্ নবা ববা তবারবা ভুি 
করমে। যবলশরভবাগ যক্মত্ই পুরুমষরবা তবাম্র লনমজম্র ্ুব্যিতবা এবং অলনরবাপতিবা প্রকবাশ করমত েবায় নবা। তখন 

ভূচিকা

33. Griffith et al. 2016.

“প্রেমেই লিঙ্গ সম্পরকবিত এই বথ্যবাপক লবষয়টি লনময় সববার ধবারনবা েবাকবা জরুলর। লিঙ্গ সেতবা 
সম্পমক্য  আলে আগ্িী লেিবাে, লকন্তু আেবার এ সম্পমক্য  যকবামনবাই ধবারনবা লেমিবা নবা। আলে 

অমন্ধর েমতবা লেিবাে। এখন লিঙ্গ সম্পরকবিত জটিিতবাগুমিবা আলে ভবামিবা বুেমত পবালর। এমত আেবার 
অমনক উপকবার িময়মে। য�ৌনতবা লনময় আক্রেণ করবা েন্তবথ্যসি অনথ্যবানথ্য লবষয়গুমিবা আলে আমগ এলড়ময় 
য�তবাে। লকন্তু এখন এেন লকেুর েুমখবােুলখ িমি আলে সম্পূণ্য সংমব্নশীিতবার সবামে উতির ল্মত পবালর। 
লিঙ্গ সম্পরকবিত ধবারনবাগুমিবা লনময় অনথ্যম্র সবামে কেবা বিবার যক্মত্ও এই যববােবাপড়বা আেবামক সবািবা�থ্য 
কমরমে। যবলশরভবাগ যক্মত্ই তবাম্র প্রলতলক্রয়বা লেমিবা। বত্যেবামন লিঙ্গ লবষময় লেন্তবার ধরমনর পলরবত্যন 
িমচ্ছ এবং এই লবষয়টিমক তবারবা খুব স্বাভবালবকভবামবই লনময়মে। তমব লকেু যিবাক এই লবষয়টিমক এখমনবা 
অদু্তভবামবই য্খমে। লকন্তু আলে এত লকেু জবানমত যপমর কৃতজ্। আলে অনথ্যম্র কবামে আেবার লেন্তবা 
অমনক স্পষ্টভবামব প্রকবাশ করমত পবালর। আেবার ভবামিবা িবামগ এই যভমব য� এই পলরবত্যনগুমিবা ভবামিবার 
জনথ্য িমচ্ছ। আেবার লেন্তবায় প্রতথ্যক্ ববা পমরবাক্ভবামব পলরবত্যন আসমি আলে অনথ্যম্র লেন্তবায় পলরবত্যন 
আনবায় ভূলেকবা রবাখমত পবারমববা।”

পঁশিি বছর বয়সী স্দোস্থ্যকরীমী , ইন্দোনেশিয়দো 
Source: Rutgers WPF 2015:13-14.
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নবারীর ওপর ক্েতবার প্রময়বাগমক তবারবা লনমজম্র ্ুব্যিতবা ঢবাকবার উপবায় েমন কমর। লিঙ্গ সংক্রবান্ত য� সকি 
লনয়ে কবানুন আমে তবা শুধু নবারীর জমনথ্য নয় বরং পুরুষ এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর জমনথ্যও 
পলরবরতবিত িমচ্ছ। পুরুষ এবং নবারী উভয় লিমঙ্গর জনথ্যই এই প্রলক্রয়বার অংশ িওয়বা একটি গুরুত্বপূণ্য লবষয়। 
নবারী এবং পুরুষ উভময়ই এই প্রলক্রয়বায় আিবা্বাভবামব ভূলেকবা রবাখমত পবামর। এভবামব নবারী এবং পুরুষ উভময়র 
েবামেই লিঙ্গ লবষয়ক ধবারনবা স্পষ্ট িমব এবং তবাম্র েবামে সমেতনতবা ততলর িমব। এই পলরবত্য মনর কবারমণ নবারী 
ববা পুরুষ উভময়র জনথ্য একটি সুস্, সু্র এবং সুখী পলরমবশ লনলচিত িমব।

লবগত কময়ক ্শমক লিঙ্গ সেতবা অজ্য মনর জনথ্য লকেু ইলতববােক প্মক্প যনওয়বা িময়মে, য�গুমিবামত নবারী এবং 
পুরুষমক সম্পৃক্ত করবা িময়মে। পুরুমষর যনলতববােক আেরণ পলরবত্য মনর যক্ত্ লনময় কবামজর ধরমনর পলরবত্যন 
আনবা প্রময়বাজন। পুরুষমক সেসথ্যবার কবারণ লিমসমব নবা য্মখ সেবাধবামনর কবারণ লিমসমব লেলনিত করমত িমব। 
লিমঙ্গর ধবারনবা সবােবালজকভবামব লনরেবিত িয়, য�খবামন একজন নবারীমক �তটবা লিঙ্গ পলরেয় ল্ময় লবেবার করবা িয়, 
একজন পুরুষমকও ততটবাই তবার লিঙ্গ পলরেয় ল্ময় লবেবার করবা িয়। যসজনথ্য সেবামজ লবলভন্ন লিমঙ্গর যক্মত্ য� 
বথ্যবিবারগুমিবা েমি আসমে যসগুমিবামত পলরবত্যন আনবা জরুলর। পুরুমষরবা লিঙ্গ সেতবা লভলতিক লনয়ে কবানুন 
লনমজম্র েবামে ধবারন করমি এবং ববাস্তমব যেমন েিমি সেবামজ ইলতববােক পলরবত্যন আসমব।34

পুরুমষর �ুক্ত িওয়বার লবষয়টি নবারীম্র অলধকবার আম্বািমন লকেু লকেু যক্মত্ প্রলতিত করবা িময়মে, লবমশষ 
কমর নবারীববা্ী এমজন্বাগুমিবার প্রবাধবানথ্য কমে �বাববার আশঙ্বায়। অেববা নবারীর জনথ্য ততলরকৃত কবাজ এবং 
ক্েতবার উৎস পুরুষ কতৃ্যক ্খি িময় �বাববার আশঙ্বাও লেি। তবাই সবসেয় েমন রবাখমত িমব য� যজন্বার 
ট্বান্সফরমেটিভ যপ্রবাগ্বালেং-এর প্রধবান িক্থ্য লিঙ্গ লভলতিক সেতবা অজ্য ন করবা এবং নবারীর অলধকবার ও 
ক্েতবায়মনর লবষয় এসআরএইেআর যপ্রবাগ্বাে এর লবলভন্ন অংমশ �ুক্ত করবা। নবারী অলধকবার লনময় য� 
সংস্বাগুমিবা কবাজ করমে লবমশষ কমর লিঙ্গ সংক্রবান্ত সলিংসতবা যরবামধ �বারবা কবাজ করমে তবাম্র কবামজর পলরসর 
অবশথ্যই ববাড়বামত িমব। পুরুষতবালন্ত্রক লনয়ে কবানুন �বামত এসআরএইে আর কবা�্যক্রমে যকবান ধরমনর প্রভবাব নবা 
রবামখ যসজনথ্য নবারী লভলতিক এই সংস্বাগুমিবার ্বায়বদ্ধতবার সবামে কবাজ কমর �বাওয়বা প্রময়বাজন। একই সবামে েমন 
রবাখবা প্রময়বাজন য�, এসআরএইে আর কবা�্যক্রমে সফিতবা িবামভর যক্মত্ পুরুমষর অংশগ্িণ যকবামনবা রকমের 
ববাধবার সৃষ্টি কমর নবা।

লিঙ্গ সেতবা লনময় কবাজ করমে এেন প্রবায় ৬০০ এনলজও’র একটি আন্তজ্য বালতক যনটওয়বাক্য  িমচ্ছ 
‘েথ্যবানএনমগইজ’। ্বায়বদ্ধতবার ধরনমক তবারবা লবলভন্ন ভবামগ ভবাগ কমরমে। য�েন- অনুভূলেক ও উল্বি , 
আন্তঃবথ্যলক্তক ও যপশবাগত, বথ্যলক্তগত ও প্রবালতষ্বালনক (িথ্যবান্ আউট ১.৪ য্খুন)। েথ্যবানএনমগজ সব প�্যবাময় 
্বায়বদ্ধতবামক গুরুত্ব ল্ময়মে। আন্তঃবথ্যলক্তগত লবষময় এবং যপশবা্বালরমত্ব ্বায়বদ্ধ িওয়বার জনথ্য বথ্যলক্তগত প�্যবাময় 
্বায়বদ্ধ েবাকবা প্রময়বাজন। আেবাম্র বথ্যলক্তগত লবশ্ববাস, আেরণ এবং সম্পমক্য র যক্মত্ আেরবা ববাইমরর পৃলেবীমত 
য� সকি লবষয় য্খমত েবাই যসগুমিবার প্রলতফিন িওয়বা প্রময়বাজন। ্বায়বদ্ধতবা একটি পলরমবমশ অজ্য ন কমর 
অনথ্য পলরমবমশ েে্য বা করবার েমতবা লবষয় নয়।35

34. Rutgers has developed a guide on the skills required to work with adolescent boys around sexuality. If you feel you could use these skills please 
refer to the guide online: www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/new-manual-adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and 

35. See for more information: http://menengage.org/critical-dialogue-on-engaging-men-and-boys-in-gender-justice-summary-report/ 

https://www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/new-manual-adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and
http://menengage.org/critical-dialogue-on-engaging-men-and-boys-in-gender-justice-summary-report/
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জসশন ১.৬.১

জজন্ার ইকুউক্টবল জস্ল এর চভচতিক্ি পুরুষক্ির চলঙ্গ 
আিরণ জবাঝা 36

সময় 
১ ঘণ্টবা 

উপাোন 
ললিপেবাট্য  

েবাক্য বার কিে 

রবালজ, আংলশক 
রবালজ এবং রবালজ 
নবা লিখবা 

িথ্যবান্ আউট ১.৬ 

পবাওয়বার পময়টে 
স্বাইি ৫১ 

কশষোর ফলাফল

জ্ান
নবারী এবং পুরুমষর সম্পক্য  এবং 
তবাম্র কবামে সবােবালজক 
প্রতথ্যবাশবাগুমিবা কী তবা সম্পমক্য  
জবানবা।

আিরণ
লজইএে যস্মির লভন্ন লভন্ন 
যক্ত্গুমিবা লনমজর েবামে 

িষেিা
লবলভন্ন কবা�্যক্রমের প্রভবাব 
জবানমত লজইএে যস্ি বথ্যবিবার 
করমত পবারমব।

পদ্ধকত
লবতক্য , অনুলেন্তন এবং আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
লজইএে যস্ি েূিত ‘লিঙ্গ – সেতবাকবারী’ লনয়ে কবানুনগুমিবা লনধ্যবারণ করমত বথ্যবহৃত িয়। এই লনয়েকবানুনগুমিবা 
নবারী পুরুমষর ঘলনষ্ সম্পক্য  এবং তবাম্র কবাে যেমক লবলভন্ন রকে সবােবালজক প্রতথ্যবাশবা কী তবা লনধ্যবারমণ কবাজ 
কমর। এই যসশমন অংশগ্িণকবারীরবা তবাম্র লনমজম্র লিঙ্গ সেতবা লনময় কী কী লনয়েকবানুন আমে তবা জবানমত 
পবারমব। এসআরএইে আর কবা�্যক্রমের যক্মত্ ‘যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ এমপ্রবাে’ প�্যমবক্ণ এবং েূিথ্যবায়মনর 
জনথ্য একটি নতুন টুমির সবামে পলরলেত িমব।

ধাপ ১- কার্মক্রি
●	 প্রেমেই জবালনময় ল্ন য� এই কবামজ অংশগ্িণ ববাধথ্যতবােূিক নয়। যকউ লনমজর বথ্যলক্তগত লিঙ্গ লনময় কেবা 

বিমত আগ্িী নবা িমি এই যসশমন অংশ নবাও লনমত পবামর।
●	 ‘রবাজী’, ‘আংলশকভবামব রবালজ’ এবং ‘রবালজ নবা’ এই কেবাগুমিবা য্য়বামি আটমক ল্ন। িথ্যবান্ আউট ১.৬ যত 

উমলেলখত লজইে য্টমেটেগুমিবা এমকর পর এক পমড় লনন। অংশগ্িণকবারীম্র তবাম্র েতবােত অনু�বায়ী 
‘রবালজ’, ‘আংলশক রবালজ’ ববা ‘রবালজ নবা’ যিখবার কবামে অবস্বান লনমত বিুন।

●	 অংশগ্িণকবারীরবা লনমজম্র অবস্বান লনময় লনমি, লভন্ন লভন্ন ্িমক আমিবােনবা করমত উবুিদ্ধ করুন। লতনটবা 
লভন্ন ্মির স্সথ্যম্র লনমজর ্মি অনথ্য ্মির স্সথ্যম্র �ুক্ত করবার জনথ্য যেষ্টবা করমত বিুন। য�েন- �বারবা 
‘রবালজ’ ্মি অবস্বান লনময়মে তবারবা অবস্বান পবাটেবামত ‘আংলশক রবালজ’ যত েমি আসমত পবামর।

●	 লজইে যস্মির লবলভন্ন ল্ক লনধ্যবারমনর জনথ্য তরুণম্র েবামে একটি যকবায়বালিমটটিভ লরসবাে্য  পলরেবািনবা করবা 
িয়। এই আমিবােনবা সবােমনর ল্মক এলগময় লনমত ‘আ্শ্য পুরুষ’ এর য� বণ্যনবা যসখবামন আমে তবা সিবায়ক 
ভূলেকবা রবাখমত পবামর।

যষেত্ ১ – সকিংসতা- এরিন ‘আদশ্ক পুরুষ’ নারীডদর জবরুডদ্ধ জযডরাডনা পজরজস্জতডত ঘটা জযডরাডনা 
ররম সজিংসতার জবডরাধী। সাধারণত জয জবষয়গুডলা সজিংসতাডর স্াভাজবর রডর জতাডল জতজন জসগুডলার 
জবডরাধী িডবন।

যষেত্ ২ – য�ৌন সম্ি্য  - একজন আ্শ্য পুরুমষর কবামে সম্পমক্য র েূি লভলতি িয় সম্বান, সেতবা এবং 
অন্তরঙ্গতবা। য�ৌন সম্পমক্য র েবাইমত তবাম্র কবামে এই লবষয়গুমিবা গুরুত্বপূণ্য। তবারবা লবশ্ববাস কমর য� য�ৌন 
সম্পক্য  এবং েবালি্বায় নবারী এবং পুরুমষর সেবান অলধকবার আমে।

যষেত্ ৩- প্রজনন স্াস্থ্য এবং যরা্ প্রকতমরাি - একজন আ্শ্য পুরুষ তবার সম্পমক্য  য�ৌন যরবাগ প্রলতমরবাধ 
এবং সুস্ প্রজনন স্বামস্থ্যর ্বালয়ত্ব লনময় েবামকন। লতলন তবার সঙ্গীর সবামে প্রজনন স্বাস্থ্য লনময় আমিবােনবা 
কমর েবামকন এবং য�ৌন সম্পমক্য র যক্মত্ কনিে ববা অনথ্য য�মকবামনবা প্রকবার জন্ লনমরবাধক বথ্যবিবার করবায় 
আগ্িী িময় েবামকন।

যষেমত্ ৪- ঘমরর িাজ এবং বেনকদিন জীবন - একজন আ্শ্য পুরুষ তবার ঘমরর কবামজও অংশ লনময় 

36. Taken from www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/gem.html

https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/gem.html
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েবামকন। তবারবা একই সবামে লনমজম্র সন্তবামনর যখয়বাি রবাখবায়ও আগ্িী িন। তবারবা লনমজম্র সন্তবান এবং 
সংসবামরর জনথ্য আরেবিক এবং েবানলসক ্ুই রকমের সিবায়তবা করমত ততলর েবামকন।

ধাপ ২ – অনুচিন্তন
অংশগ্িণকবারীম্র িথ্যবান্ আউট ১.৬ লজইে যস্ি ল্ন �বামত তবারবা এই যস্িটবা য্মখ লনমত পবামর। প্রমতথ্যকটবা 
লবষময় তবাম্র েতবােত য�বাগ কমর লনন। য�বাগফি �ত যবলশ িমব এই যস্মির পমক্ তবাম্র সবামপবাট্য  তত যবলশ 
যববােবা �বামব। �ল্ য�বাগফি একটি বড় সংখথ্যবা িয় এবং তবা লিঙ্গ সেতবা অজ্য মন সকমির েতবােত কে যববােবায় 
যসমক্মত্ লকেু যস্বালরং পলরবত্যন কমর লনমত িমব। এই টুি অনথ্য একটি কবা�্যক্রমে বথ্যবিবার করবা য�মত পবামর। 
একই সবামে যকবান কবা�্যক্রে প�্যমবক্ণ এবং লবমলেষমণ বথ্যবহৃত িমত পবামর।

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন- লনমজম্র এসআরএইে আর কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ 
অথ্যবামপ্রবাে এর জনথ্য একটি েূি লভলতি অজ্য ন করমত এই টুি অংশগ্িণকবারীরবা লকভবামব কবামজ িবাগবামত পবামরন।
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জসশন ১.৬.২

পুরুষ হক্য় ওঠা 37

সময়
১ ঘণ্টবা

উপাোন 
িথ্যবান্আউট ১.৬ 
অসম্পূণ্য ববামকথ্যর 
কলপ

কিে

কশষোর ফলাফল

জ্ান 
নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন 
তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর প্রলত তবাম্র 
আেরণ এবং অনুভূলতর 
উৎপলতি যববােবা।

আিরণ
লকেু আেরণ লনমজম্র েবামে 
ধবারন করবার যপেমন লক রকে 
েবাপ কবাজ কমর তবা বুেমত 
পবারবা।

িষেিা
নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন 
তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর প্রলত তবারবা 
লনমজম্র আেরমণ পলরবত্যন 
আনমত পবারমব।

37. This activity was adapted from Thompson 'As boys become men: learning new male roles' in Whyld 1990. See also www.rutgers.international/
what-we-do/positive-masculinities/new-manual-adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and

পদ্ধচি
অসম্পূণ্য ববাকথ্য, অনুলেন্তন এবং আমিবােনবা

প্রচশষেক্কর জন্ চনক্ি্ম শনা
এই যসশন সকি অংশগ্িণকবারীম্র েবামে যনওয়বা �বায়। লকন্তু শুধু পুরুষম্র লনময় করমি এটি যবলশ কবা�্যকর 
িমব। পুরুষম্র লিঙ্গ ভূলেকবা এবং আেরণ লনময় অনথ্যবানথ্য য� জটিি কবা�্যক্রে করবা িমব যসগুমিবার যক্মত্ এই 
যসশন একটি ভূলেকবা লিমসমব কবাজ করমত পবামর।

ধাপ ১ – কার্মক্রি
●	 প্রমতথ্যক অংশগ্িণকবারীর কবামে িথ্যবান্ আউট ১.৬ অসম্পূণ্য ববামকথ্যর একটি কমর কলপ ল্ন। কবামরবা সবামে 

আমিবােনবা নবা কমরই যসই ববাকথ্যগুমিবা সম্পূণ্য করমত বিুন।
●	 তবারপর তবাম্রমক ্ুজমনর ্মি ভবাগ িময় য�মত বিুন। লনমজম্র উতির ও অনুভূলত লনময় আমিবােনবা করমত 

বিুন।
●	 সকমির েবামে তবাম্র উতিরগুমিবামত কী কী লেি আমে এবং তবারবা লকভবামব ববাকথ্যগুমিবা সম্পূণ্য কমরমে তবা 

লনময় আমিবােনবা করুন।

ধাপ ২- অনুচিন্তন
●	 প্রশ্ন করুন- আপনবার লক েমন িয় আপনবার আেরণ সিকেীমী ম্র/সঙ্গীম্র কবারমণ সীেবাবদ্ধ িয়? কখন এবং 

লকভবামব এটি ঘমট েবামক? এবং যকন?
●	 প্রশ্ন করুন- নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর প্রলত এেন যকবান পুরুষবালি আেরণ আমে 

লকনবা �বা আপলন ববালতি করমত েবাইমবন? লকভবামব আপলন তবা করমত পবারমবন?

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
আপলন য� এসআরএইেআর কবা�্যক্রমে কবাজ করমেন যসখবামন লকভবামব নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন 
তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর প্রলত তবষেথ্যেূিক আেরণ ও অনুভূলতর েূি উৎস লেলনিত করমত কবাজ করবা িয়?

https://www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/new-manual-adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and
https://www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/new-manual-adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and


68
অধ্ায় ১.৬

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

জসশন ১.৬.৩

সঙ্গীর প্রচি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বাবা চহক্সক্ব সচক্রয় ভূচিকা 
পালন 38

সময়
১.৫ ঘণ্টবা

উপাোন 
যনবাট বুক এবং 
যপলন্সি

লভলিও , 
Marcio’s story: 
https://
men-care.org/
resources/
mencare-
brazil-film-
marcios-story/

কশষোর ফলাফল

জ্ান 
তবাম্র লনমজম্র তশশমব 
পবালরববালরক ইলতববােক এবং 
যনলতববােক কী কী অলভজ্তবা 
আমে যববােবা।

তশশমবর অলভজ্তবা ববাববা লিমসমব 
তবাম্র ভূলেকবায় কী প্রভবাব 
যফিমে তবা যববােবা।

আিরণ 
লনমজর তশশমবর অলভজ্তবা 
সম্পমক্য  লেন্তবা করমত পবারমব। 
ববাববা লিমসমব আেরমণ কী 
পলরবত্যন আনবা প্রময়বাজন তবা 
বুেমত পবারবা।

িষেিা
অতীমতর অলভজ্তবাগুমিবার 
সবামে লনমজর ববাববা ববা ববাববার 
েমতবান �বারবা লেমিন, বত্যেবান 
সঙ্গী এবং ববাববাম্র ভূলেকবার 
সম্পক্য  খুামজ যবর করবা।

পদ্ধকত
্ৃশথ্যবায়ন এবং আমিবােনবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা
এই যসশমন একজন ববাববা লকভবামব তবার ্বালয়ত্ব পবািমন ভবামিবা িময় উমঠন এবং সন্তবানম্র কবামে একটি ভবামিবা 
উ্বািরণ স্বাপন করমত পবামরন তবা লনময় আমিবােনবা করবা িমব। সন্তবানম্র েবাময়র জনথ্য সম্বান স্বাপমনর 
গুরুত্বপূণ্য লবষয় লনময় এখবামন আমিবােনবা করবা িমব। এই যসশমনর যশমষর ল্মক লনমজমক লনময় লেন্তবা করবার 
একটি সুম�বাগ ততলর িয়। এই যসশমন ববাববা ববা ববাববার েমতবা েবানুমষর সবামে অতীত অলভজ্তবা অংশগ্িণকবারীরবা 
তবাম্র সন্তবানম্র সবামে ববাববা লিমসমব যকেন আেরণ করমেন তবামত কী ধরমনর প্রভবাব রবাখমে তবা খুামজ য্খবার 
যেষ্টবা করবা িমব। অংশগ্িণকবারীম্র ববাববা �খন তবাম্র িবািন – পবািন কমরমেন তখন তবাম্র যকেন িবাগমতবা 
এবং তবাম্র ববাববাম্র লনময় সকি অনুভূলত লক লেমিবা তবা লনময় ভবাবমত এই যসশমন তবাম্র উৎসবালিত করবা 
িমব।

ধাপ ১ – কার্মক্রি 
●	 কতগুমিবা যেয়বার ববাইমরর ল্মক েুখ কলরময় যগবািবাকবামর সবাজবান। অংশগ্িণকবারীম্র যসখবামন বসমত বিুন 

এবং আপনবার কেবা যেবাখ বন্ধ কমর শুনমত বিুন। এমত তবারবা লনমজম্র েবামে এক ধরমনর স্লস্ত যববাধ 
করমব।

●	 শুরুমতই অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন তবাম্র ববাববারবা বথ্যলক্ত লিমসমব যকেন লেমিন। �ল্ কবামরবা 
ববাববা নবা যেমক েবামকন তমব তবাম্র জীবমন ববাববার েমতবা যকবান পুরুষ সম্পমক্য  লেন্তবা করমত বিুন।

●	 তবাম্রমক এেন একটি ঘটনবার কেবা েমন করমত বিুন য�খবামন ববাববা ববা ববাববার েমতবা যকউ তবাম্র েবাময়র 
সবামে সম্বান সূেক আেরণ কমরলেমিন (তবাম্র ববাববার সবামে য� ভবামিবা সৃ্লত আমে তবা েমন করমত বিুন)। 
�খন সববাই ততলর িময় �বামবন যেয়বার লনমজম্র ল্মক ঘুলরময় লনমত বিুন এবং ্মির সববার সবামে লনমজম্র 
স্ৃলত ভবাগ কমর লনমত বিুন।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র ধনথ্যববা্ জবানবান এবং আববার যেয়বার ববাইমরর ল্মক ঘুলরময় বসমত বিুন। এববার তবাম্র 
এেন একটবা ঘটনবা েমন করমত বিুন য�খবামন ববাববা ববা ববাববার েমতবান যকউ তবাম্র েবাময়র সবামে যকবান ববামজ 
আেরণ কমরলেমিন। আপলন অবশথ্যই প্রমতথ্যক অংশগ্িণকবারীমক এেন একটি উ্বািরণ খুামজ যবর করমত 
বিমবন য�খবামন তবাম্র েবাময়র সবামে ববাববা খবারবাপ আেরণ কমরলেমিন। আমগর েমতবাই �খন সববাই ততলর 
িময় �বামব তবারবা যেয়বার লনমজম্র ল্মক ঘুলরময় লনমব এবং লনমজম্র েবামে লনমজম্র অলভজ্তবা ভবাগ কমর 
লনমব।

কবমশষ দ্রষ্বথ্য- অনথ্যবানথ্য আমবগ সৃষ্টিকবারী যসশমনর েমতবাই এই যসশমন অবশথ্যই অংশগ্িণকবারীম্র েবানলসক 
েবাপ সম্পমক্য  সমেতন েবাকমত িমব। প্রময়বাজমন েবানলসক সিবায়তবা করবার জনথ্য সংগঠমনর পক্ যেমক অবশথ্যই 
একজন পরবােশ্্য বাতবামক উপলস্ত রবাখমত িমব।

38. Adapted from Mosaic 2011: 81-83. www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence

https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://www.rutgers.international/our-products/tools/toolkit-men-male-counselling-context-intimate-partner-violence
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●	 অংশগ্িণকবারীম্র আববার ধনথ্যববা্ জবানবান এবং তবাম্র আববার ববাইমরর ল্মক েুখ কমর বসমত বিুন। 
তবাম্রমক বিুন তবাম্র ববাববা ববা ববাববার েমতবা েবানুমষর সবামে তবাম্র বথ্যলক্তগত অলভজ্তবা জবানবার পর তবাম্র 
লনমজম্র যক্মত্ লবষয়গুমিবা যকেন তবা জবানবার যেষ্টবা করবা িমব। আপলন আপনবার সন্তবানম্র সবামে কী 
ধরমনর বথ্যবিবার কমর েবামকন? �ল্ অংশগ্িণকবারীম্র েবামে যকউ ববাববা নবা িময় েবামকন তমব তবাম্র 
বত্যেবান আেরমণর লভলতিমত তবারবা যকেন ববাববা িমবন তবা ঠিক কমর লনমত িমব। এই লেন্তবা আগবামনবার যক্মত্ 
তবারবা লনমজম্র সন্তবান কল্পনবা কমর লনমত পবামরন। এই যসশমনর যক্মত্ও আমগর েমতবাই ভবামিবা এবং খবারবাপ 
্ুই রকে উ্বািরণ যভমব ঠিক কমর লনমত িমব।

●	 প্রলশক্মকর অবশথ্যই আমিবােনবা করমত িমব য�, সঙ্গীম্র েবামে সলিংস আেরণ সন্তবামনর জনথ্য লকভবামব 
এবং কী কী ক্লত কমর তবা লনময় । অমনক সেয় সন্তবানম্র প্রলত এই সলিংসতবা য্খবামনবা িয় নবা, তবুও তবা 
ক্লতর কবারণ িময় া্ বাড়বায়। �ল্ েবা ববাববা এবং প্রবাপ্তবয়স্রবা লনমজম্র েবামে অবেবাননবাকর আেরণ কমর 
েবামক তমব তবা তবাম্র সন্তবানম্র ওপর কখমনবাই ভবামিবা প্রভবাব যফমি নবা।যসমক্মত্ তবারবা সন্তবানম্র জনথ্য 
যনলতববােক এবং ধ্ংসবাত্মক উ্বািরণ িময় েবামক।

●	 �খন এই ্ুমটবা পব্য যশষ িময় �বামব তখন অংশগ্িণকবারীম্র লনমজম্র আেরণ এবং তবাম্র ববাববা/ববাববার 
েমতবা কবামরবার আেরমণর েবামে যকবান য�বাগবাম�বাগ আমে লকনবা তবা খুামজ যবর করমত বিুন।

ধাপ ২ – কার্মক্রি
●	 এই যসশমনর যশমষ অংশগ্িণকবারীম্র লনমজম্র সন্তবানম্র জনথ্য নতুন এবং ইলতববােক বথ্যবিবার পলরকল্পনবা 

করমত বিুন। তবাম্র বিুন য�মিতু তবারবা সন্তবানম্র জনথ্য ইলতববােক এবং যনলতববােক বথ্যবিবার এখন জবানমত 
যপমরমে, এর লভলতিমত তবাম্র একটি কবা�্যক্রমের তবালিকবা ততলর কমর লনমত িমব য�খবামন তবারবা সন্তবানম্র 
কবামে আ্শ্য ববাববা িময় উঠমত পবারমব।

●	 প্রমতথ্যক অংশগ্িণকবারীমক একজন আ্শ্য ববাববা িময় উঠবা �বায় এেন একটি কবা�্যক্রে খুামজ যবর করমত 
বিুন। একই সবামে লনমজম্র সঙ্গীম্র প্রলত সম্বানসূেক আেরণ লনময় এেন আমরকটি কবা�্যক্রে যবর 
করমত বিুন। এই আেরণগুমিবা অবশথ্যই এেন লকেু ইলতববােক আেরণ িমত িমব �বা তবারবা কখমনবা কমর নবা। 
একই সবামে এেন লকেু আেরণ য�গুমিবা করবার ফমি তবারবা তবাম্র সন্তবানম্র কবামে ভবামিবা উ্বািরণ িময় 
উঠমবন বমি েমন কমরন। তবারবা য� আেরণগুমিবা লনব্যবােন করমবন যসগুমিবা �বামত ববাস্তবলভলতিক এবং 
্ীঘ্যস্বায়ী িয় যসল্মক যখয়বাি রবাখমত িমব (য�েন -ববাচ্বাম্র সবােমন কখমনবাই তবাম্র েবাময়ম্র সম্পমক্য  ববামজ 
েন্তবথ্য নবা করবা এবং ববাচ্বাম্র সেয় েমতবান সু্ি যেমক লনমত �বাওয়বা ইতথ্যবাল্)

ধাপ ৩ – অনুচিন্তন
তবারপর অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন, যসই লনর্বিষ্ট ধরমনর ্বায়বদ্ধতবা তবাম্র প্রলতষ্বামন অজ্য ন 
কমর লনমত কী করবা প্রময়বাজন?

ধাপ ৪ – প্রক্য়াগ
●	 প্রশ্ন করুন –ববাববা ববা ববাববার েমতবা কবামরবা আেরণ এবং েবা ববা েবাময়র েমতবা কবামরবা আেরণ তবাম্র সন্তবানম্র 

এসআরএইে বথ্যবিবামর কী ধরমনর প্রভবাব লবস্তবার কমর? এর �েবা�ে উ্বািরণ কী িমব?
●	 এই যসশমনর যশমষ ‘েবালরমকবাস য্বালর’ লভলিওটি য্খবামনবা য�মত পবামর। েবালরমকবা রেবালজমি লনমজম্র ঘমরর 

কবামজ পুরুষম্র সম্পৃক্ততবার গুরুত্ব লনময় কেবা বমিন। �ল্ও প্রেলিত লনয়মে পুরুমষর আেরণ য�েন িওয়বা 
উলেত তবার সবামে এর যকবানই লেি যনই।
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য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

জসশন ১.৬.৪

িায়বদ্ধিা এবং জজন্ার ট্ান্সফরক্িটিভ জপ্রাগ্াচিং39

সময় 
৪৫ লেলনট

উপাোন
ললিপেবাট্য

কিে

িথ্যবান্ আউট ১৪

কশষোর ফলাফল

জ্ান 
যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ 
কবা�্যক্রমে ্বায়বদ্ধতবার গুরুত্ব কী 
তবা যববােবা

লবলভন্ন ধরমনর ্বায়বদ্ধতবা 
সম্পমক্য  জবানবা

আিরণ 
লিঙ্গ সেতবালভলতিক আেরণ 
করবার যক্মত্ ্বায়বদ্ধতবামক 
জীবন �বাপমনর একটি উপবায় 
লিমসমব ধমর যনওয়বা।

িষেিা
লনমজম্র কবামজ এবং 
সংগঠমনর প্রলত ্বায়বদ্ধ েবাকবা।

পদ্ধকত
লেন্তবা করবা এবং আমিবােনবা করবা

প্রকশষেমির জনথ্য কনমে্য শনা

ধাপ ১ – কার্মক্রি 
●	 লনমের লবষয়গুমিবার লভলতিমত অংশগ্িণকবারীম্র ্বায়বদ্ধতবার সংজ্বা ল্মত বিুন-

◆	 ্বালয়ত্ব যনওয়বা
◆	 যকবামনবা কবামজর জনথ্য জববাবল্লি করবা
◆	 অনথ্যম্র কবামে লনমজর কবামজর বথ্যবাখথ্যবা ল্মত ততলর েবাকবা।

●	 অংশগ্িণকবারীম্র একটি ললিপেবামট্য  ‘নবারী অলধকবামরর প্রলত ্বায়বদ্ধ সংগঠন’ লিখমত বিুন
●	 এই লবষময় লেন্তবা করমি তবাম্র েমন কী আমস লজমজ্স করুন এবং উতিরগুমিবা ললিপেবামট্য  লিমখ লনন। সববার 

একসবামে, জুটিমত ববা যেবাট ্মি ভবাগ কমর এটবা করবা য�মত পবামর।
●	 িথ্যবান্ আউট ১.৪ এর লবলভন্ন সংজ্বা আমিবােনবা করুন।

ধাপ ২ – অনুচিন্তন
সকমির সবামে আমিবােনবার সেয় লজমজ্স করুন কী ধরমনর ্বায়বদ্ধতবা অংশগ্িণকবারীম্র লনমজম্র 
প্রলতষ্বামনর জনথ্য প্রময়বাজন?

ধাপ ৩ – প্রক্য়াগ
তবারপর অংশগ্িণকবারীম্র কবামে জবানমত েবাইমবন, যসই লনর্বিষ্ট ধরমনর ্বায়বদ্ধতবা তবাম্র প্রলতষ্বামন অজ্য ন 
কমর লনমত কী করবা প্রময়বাজন?

39. Adapted from the MenEngage Accountability Toolkit. Source: http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-
Toolkit-Nov.-5_draf.pdf

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-Toolkit-Nov.-5_draf.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/12/MenEngage-Accountability-Toolkit-Nov.-5_draf.pdf
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োয়বদ্ধতা- ্বালয়ত্বরত কে্যকত্য বাম্র েবানববালধকবার ও সম্বান রক্বা এবং পরূণ করবার কবামজ একলনষ্ েবাকবা।

িতৃ্যত্ব- েত প্রকবামশর স্বাধীনতবার সবামে �ুক্ত। কতৃ্যত্ব বিমত নবারী এবং পরুুষ উভময়রই লনমজম্র িক্থ্য অজ্য ন করবা, 
লনমজর েত প্রকবাশ করবা এবং সলিংসতবােুক্ত লসদ্ধবান্ত লনমত সেে্য িওয়বামক যববােবায়। েত প্রকবামশর যেমকও 
সমেতন লসদ্ধবান্ত গ্িণ এবং আমগ য� লসদ্ধবান্ত যনওয়বা িয়লন তবা যনওয়বার ওপর কতৃ্যত্ব লনভ্য র কমর।

এমসকু্সয়থ্যাল/ য�ৌন লষেণিীন – যকবামনবা ধরমনর য�ৌন সম্পমক্য  আগ্িী নবা িওয়বা।

আচরণ- যকবামনবা বস্তু ববা বথ্যলক্ত সম্পমক্য  েতবােত প্রকবাশ করবার ধরণ।

বথ্যবিার- একজন বথ্যলক্ত অনথ্যম্র েবামে লনমজমক য�ভবামব প্রকবাশ কমর েবামকন।

উিিামীতা- এক ববা এমকর অলধক লিমঙ্গর প্রলত আকষ্যণ।

মতামত- নবারী এবং পরুুমষর লনমজম্র জীবন সম্পমক্য  য�মকবামনবা ধরমনর েতবােত যনওয়বার ক্েতবা �বা তবাম্র জীবমন 
প্রভবাব লবস্তবার কমর।

সম্মকত- য�মকবামনবা ধরমনর কবামজর আমগ কবাউমক তবা জবানবামনবা এবং েতবােত যনওয়বা।

োকয়ত্বপ্রাপ্ত- বথ্যলক্ত এবং প্রলতষ্বান �বারবা েবানববালধকবার ও সম্বান রক্বা এবং পূরণ করবা এবং যসগুমিবা �বামত 
যকবামনবাভবামব িলঙ্ঘত নবা িয়, এর ্বালয়মত্ব আমেন।

ষেমতায়ন- ক্েতবার ধরন পলরবত্য মনর েবাধথ্যমে নবারীরবা �বামত লনমজম্র েত প্রকবাশ করমত পবামরন তবা লনলচিত করবা। 
�বামত লনমজম্র জীবন এবং ভলবষথ্যত লসদ্ধবান্ত যনওয়বার যক্মত্ তবাম্র লনজস্ কতৃ্যত্ব েবামক।

নারীত্ব- নবারীর আেরণ যকেন িমব যস সম্পরকবিত সবােবালজক ভবামব লনরেবিত আ্শ্য, লবশ্ববাস এবং বথ্যবিবার। লভন্ন লভন্ন 
স্রি্বায়, সংসৃ্লত, সবােবালজক যশ্লণ, বয়স যভম্ তবা লভন্ন লভন্ন িময় েবামক। লকন্তু নবারী সিুভ আেরমণর েবামে 
এেন অমনক আেরণ আমে য�গুমিবা সকি যশ্লণর েবামেই য্খবা �বায়।

আনষু্াকনি যনতৃত্ব- যনতৃমত্বর যক্মত্ রবাজননলতকটবার প্রভবাব। যনতৃত্ব বথ্যলক্ত লবমশষ লভলতিক এবং সবােলগ্ক ্ু’ রকেই 
িমত পবামর। যসমক্মত্ ক্েতবা েে্য বার লবলভন্ন ধরন য�েন – পবাওয়বার ওভবার, পবাওয়বার উইল্ন, পবাওয়বার টু এবং 
পবাওয়বার উইে কবাজ কমর।

য্/সমিামী পরুুষ- য� পরুুষ অনথ্য পরুুমষর প্রলত েবানলসক এবং শবারীলরক আকষ্যণ অনভুব কমরন।

কলঙ্গ- লিঙ্গ বিমত পরুুষত্ব এবং নবারীমত্বর সবােবালজক, সবাংসৃ্লতক এবং েবানলসক ধবারণবামক যববােবায়। লিঙ্গ পলরেয়, 
লনয়ে নীলত, আেরণ এবং লিঙ্গ সম্পমক্য  প্রেলিত েতববা্ সবলকেুই এর অন্তগ্যত। সবােবালজকভবামব ততলর িওয়বা 
লবলভন্ন সম্পক্য  বজবায় রবাখবার যক্মত্ একজন বথ্যলক্ত অনথ্য একজমনর সবামে য�বাগবাম�বামগর সেয় য� আেরণ কমর 
েবামক যসগুমিবার লভলতিমতই তবার লিঙ্গ লনধ্যবালরত িয়। লিঙ্গ যকবামনবা বথ্যলক্ত যকলন্দ্রক ধবারণবা নয়, বরং এটি একটি 
সবােবালজক লনে্যবাণ।

কলঙ্গ কিকতিি সকিংসতা- যকবামনবা বথ্যলক্তর (নবারী/পরুুষ/অনথ্যবানথ্য লিঙ্গ) লিঙ্গ পলরেময়র কবারমণ যকবামনবা প্রকবার 
অপরবামধর লশকবার িমি যসটবামক বিবা িয় লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা। সব সেয় এই সলিংসতবামক য�ৌন সলিংসতবার 
অন্তভু্যক্ত করবা িয় নবা লকন্তু অমনক নবারী এবং পুরুষ তবাম্র লিঙ্গ পলরেময়র জনথ্য য�ৌন সলিংসতবার লশকবার িময় 
েবামকন (2014 Policy paper form Office of the Prosecutor of International Criminal Court)। 
লসইলিএিললিউ এর েমত, নবারীর লবরুমদ্ধ য�সব লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা িময় েবামক তবার যবলশর ভবাগই শবারীলরক, 
েবানলসক, আরেবিক এবং য�ৌন লন�্যবাতমনর েবাধথ্যমে িয়। অমনক সেয় নবারীম্র এ ধরমনর লন�্যবাতমনর হুেলক 
য্ওয়বা িয়। লকেু যক্মত্ তবাম্র স্বাধীনতবা লেলনময় যনওয়বার যেষ্টবা করবা িয়। এ ধরমনর সলিংসতবা তবাম্র 
বথ্যলক্তগত ববা সেস্টিগত য�মকবামনবা জীবমনই ঘটমত পবামর।

কলঙ্গ সমতা- নবারী-পরুুষ উভময়ই লনমজম্র সম্ভবাবনবা যববােবার যক্মত্ সে-আেরণ, সমু�বাগ এবং পলরলস্লতর 
েমুখবােলুখ িময় েবামকন। েবানববালধকবার িবাভ এবং আরেবিক, সবােবালজক, সবাংসৃ্লতক ও রবাজননলতক যক্মত্ অব্বান 
রবাখবার যক্মত্ও তবারবা সেবান অবস্বামন েবামকন। লিঙ্গ সেতবা বিমত নবারী এবং পরুুমষর আিবা্বা আিবা্বা 
কত্যবথ্য পবািমনর লবষয়মক সবােবালজকভবামব একই রকে ্ৃষ্টিমত য্খবার লবষয়মক যববােবামনবা িময় েবামক। লনমজম্র 
পলরববার, স্রি্বায় এবং সেবামজ নবারী এবং পরুুমষর সেবান ভূলেকবা পবািমনর ওপর এটি লনভ্য রশীি।

কলঙ্গ সামথ্য - লিঙ্গ সবােথ্য বিমত নবারী এবং পরুুমষর েবালি্বা, পে্ ও আগ্মির লবষয়মক যববােবামনবা িয়। নবারী এবং 
পরুুমষর েবামে সলুবধবা এবং ্বালয়ত্ব ভবাগ কমর য্য়বার সেয় স্চ্ছতবা এবং নথ্যবা�থ্যতবা যক প্রবাধবানথ্য য্ওয়বার লবষয় 
এখবামন গুরুত্ব পবায়।

কলঙ্গ প্রিাশিঙ্গী- বথ্যলক্তর ববালিথ্যক রূপ, শবারীলরক ভবাষবা এবং সবাধবারণ আেরণলভলতিক।
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পজরজশষ্ট ১- পজরভাষা যজন্ার লুিইকিটি- লিঙ্গলভলতিক আেরণ, পলরেয় এবং লিঙ্গ প্রকবাশভলঙ্গ বথ্যলক্ত যভম্ পলরবরতবিত িময় েবামক। য� 

লশশু এবং প্রবাপ্ত বয়স্রবা ‘যজন্বার লুিইি’ তবারবা এই সেবাজ কবাঠবামেবামত লনমজম্র পলরেয় লনময় িীনেনথ্যতবার 
যভবামগ। কবারণ সেবামজ লিঙ্গ সম্পরকবিত ধবারণবা গা্ ববাধবা এবং তবা কখমনবাই নবারী-পরুুমষর ববাইমর �বায় নবা।

কলঙ্গ পকরকচকত- লনমজর লিঙ্গলভলতিক পলরলেলত সম্পমক্য  বথ্যলক্ত একবান্তই লনমজ �বা েমন কমর েবামকন। তবা নবারী, 
পরুুষ ববা উভলিঙ্গ- য�মকবামনবা লকেুই িমত পবামর। জন্গত য�ৌন পলরলেলতর সবামে একজন বথ্যলক্তর লিঙ্গ 
পলরলেলতর লেি নবাও েবাকমত পবামর।

কলঙ্গ কনয়মাবলী- লিঙ্গলভলতিক সবােবালজক আেরণ যকেন িমব তবা সংক্রবান্ত শলক্তশবািী এবং সেবামজর সব প�্যবাময় 
লবরবাজেবান লনয়েবাবলি। পলরববার, সেবাজ, স্রি্বায়, পবাড়বা-েিলেবা সবখবামনই এই লনয়েগুমিবার েে্য বা িময় 
েবামক। সবােবালজক যশ্লণমভ্ ধমর রবাখবার জনথ্য এই লনয়েগুমিবা কবাজ কমর। এগুমিবা �বারবা েবানমত েবায় নবা 
তবাম্র সবােবালজকভবামব বজ্য ন করবা িয়।

কলঙ্গ সম্রিকিত প্রচকলত িারনা- লিঙ্গ সম্পরকবিত প্রেলিত ধবারণবা বিমত নবারী এবং পরুুমষর আেরণ যকেন 
িওয়বা উলেত তবা লনময় শুরু যেমকই অনলুেত ধবারণবাগুমিবামক যববােবায়। য�গুমিবার ফমি নবারী এবং পরুুষ 
উভময়রই আেরণ যকেন িওয়বা উলেত তবা লনর ব্িষ্ট েক বাবাধবা লনয়মের েমতবা িময় �বায়। নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ 
ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুষ সম্পমক্য  প্রেলিত ধবারণবা সবােবালজক লনয়ে, আেরণ, আ্শ্য এবং কুসংস্বারবাচ্ছন্ন 
লেন্তবার ফিবাফি। এই ধবারণবাগুমিবা নবারী এবং অনথ্যনথ্য লিঙ্গ ও য�ৌন পলরেময়র েবানুমষর প্রলত পুরুমষর 
ক্েতবার েে্য বা বজবায় রবাখমত বথ্যবহৃত িয়।

যজন্ার কসনমক্রানাইজি অথ্যামপ্রাচ - েবানুমষর লিঙ্গ পলরেয় অনথ্য লিমঙ্গর সবামে তবাম্র আেরণ এবং বথ্যবিবামরর 
লভলতিমত লনধ্যবালরত িময় েবামক। য�েন– নবারী, পরুুষ এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষরবা লনমজম্র 
েবামে লকভবামব য�বাগবাম�বাগ করমে এর লভলতিমত তবা লনধ্যবালরত িয়। লিমঙ্গর ধবারণবা একটি আমপলক্ক লবষয়।

যজন্ার ট্ান্সফরমমটিি অথ্যামপ্রাচ - আে্য-সবােবালজক েমিমির সব প�্যবাময় এসআরএইেএর কবা�্যক্রমের উমদেশথ্য 
এবং লিঙ্গ সেতবার উমদেশথ্য ববাস্তববায়ন করবার িমক্থ্য এই অথ্যবামপ্রবােগুমিবা কবাজ কমর। প্রেলিত অপলরবত্যনীয় 
লিঙ্গ লনয়ে পরীক্বা করবা, এগুমিবা সম্পমক্য  প্রশ্ন করবা এবং পলরবত্যন করবার েবাধথ্যমে এই অথ্যবামপ্রবাে কবাজ কমর 
েবামক।

 লবলভন্ন কবা�্যক্রে এবং নীলতেবািবার েবাধথ্যমে লিঙ্গ সম্পরকবিত ধবারণবার পলরবত্যন আনবা �বায়। য�েন-

◆	 লিঙ্গ সম্পরকবিত লনয়ে কবাননু এবং আ্শ্য সম্পমক্য  সকমির েবামে সমেতনতবা ততলরর েবাধথ্যমে।
◆	 এসআরএইেআর কবা�্যক্রমের যক্মত্ ক্লতকর লিঙ্গ লনয়েবাবলি লক ধরমনর প্রভবাব লবস্তবার কমর তবা জবানবা 

এবং যসগুমিবা পলরবত্য মনর েবাধথ্যমে কী ধরমনর সলুবধবা িবাভ িমব তবা বুলেময় বিবা।
◆	 নবারী এবং লভন্ন লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর েবানুমষর ক্েতবায়মনর েবাধথ্যমে।
◆	 পরুুষম্র এসআরএইে ও লিঙ্গ সেতবায় সং�ুক্ত করবার েবাধথ্যমে।

 এই েবারটি যকৌশি ববাস্তববায়মনর েবাধথ্যমে নবারী, ক্লতকর এবং অসে লিঙ্গ সম্পরকবিত লনয়েকবাননুমক 
ইলতববােক এবং সেতবা লনময় আমস এেন লনয়মে পলরবত্যন করবা সম্ভব। এমত কমর নবারী এবং পরুুমষর 
এসআরএইে উন্নত িমব এবং লজলবলভ প্রলতমরবাধ সম্ভব িমব।

যিটামরা নরমাটিকিটি/কবকিন্নতা- নবারী এবং পরুুমষর য�ৌনতবামক েিূত এমক অমনথ্যর যেমক আিবা্বা এবং এমক 
অমনথ্যর পলরপূরক েমন করবা িয়। য�ৌন আেরণ এক প্রকবার পরুুষবালি ইচ্ছবার প্রকবাশ। যিমটমরবানরেবাটিলভটি 
যত েমন করবা িয়, পরুুমষর য�ৌনতবা সলক্রয় এবং পরুুষমত্বর একটি পবূ্যশত্য  লিমসমব কবাজ কমর। নবারীর 
য�ৌনতবা এর লবপরীত, লনল্রিয়, পরুুমষর আজ্বাবি এবং ্ুব্যি।

যিটামরামসক্সয়ুথ্যাল/কিন্ন কলমঙ্গর প্রকত আিৃষ্ িয় �ারা – লনমজর লিমঙ্গর লবপরীত লিমঙ্গর প্রলত �বারবা েবানলসক 
এবং শবারীলরক আকষ্যণ অনভুব কমর।

যিটামরা যসক্সয়ুথ্যাল এট্ািশন/কিন্ন কলমঙ্গর প্রকত আিষ্যণ – লবপরীত লিমঙ্গর প্রলত য�ৌন আকষ্যণ।

কিমিন পাওয়ার/ য্াপন ষেমতা- এেন ভবামব ক্েতবার প্রময়বাগ করবা, �বামত �বার ওপর ক্েতবার প্রময়বাগ করবা িমিবা 
যস বুেমত নবা পবামর।

যিামমামসক্সয়ুথ্যাল এট্ািশন/ সমকলমঙ্গর প্রকত আিষ্যণ– একই লিমঙ্গর েবানমুষর প্রলত আকষ্যণ অনভুব করবা।

মানবাকিিার কিকতিি পদ্ধকত/ কিউমথ্যান রাইটস যবইসি অথ্যামপ্রাচ- 

 এর েিূ উপবা্বান- ্বায়বদ্ধতবা, অংশগ্িণ, তবষেথ্যিীনতবা, সেতবা এবং স্চ্ছতবা। নবাগলরক, সবােবালজক, আরেবিক 
এবং সবাংসৃ্লতক যক্মত্ য�সব েবানববালধকবারগুমিবার উমলেখ আমে, েবানমুষর যেৌলিক েবালি্বা অজ্য মন যসগুমিবা 
ভূলেকবা রবাখমত পবামর। য�েন- লেলকৎসবা এবং লশক্বা িবাভ এবং ্বালরদ্থ্য ও সলিংসতবা যরবাধ।
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পজরজশষ্ট ১- পজরভাষা অনানষু্াকনি যনতৃত্ব- যকবামনবা যক্মত্ পলরবত্যন আনবার জনথ্য অনথ্যম্র উৎসবাি এবং লনম ্্য শনবা য্য়বার ক্েতবা। 

যনতৃত্ব বথ্যলক্তগত এবং সবােলগ্ক ্ুই প�্যবাময়ই প্রকবাশ করবা �বায়। লবলভন্ন প্রকবার ক্েতবা য�েন- পবাওয়বার ওভবার, 
পবাওয়বার টু, পবাওয়বার উইল্ন এবং পবাওয়বার উইে এর েে্য বার েবাধথ্যমে যনতৃত্ব অজ্য ন করবা �বায়।

ইন্টারমসিশনাকলটি- লকভবামব েবানমুষর লিঙ্গ পলরেয় তবার অনথ্যবানথ্য পলরেময়র কবারমণ লবলভন্ন ভবামগ লবভক্ত িয়, 
তবা প�্যমবক্ণ করবার জমনথ্য ইটেবারমসকশনবালিটি একটি টুি লিমসমব বথ্যবহৃত িয়। লিঙ্গ, স্রি্বায়, সবােবালজক 
যশ্ণী, জবাতীয়তবা, য�ৌন পলরেয়, ধে্য, েবানলসক ও শবারীলরক প্রলতবলন্ধতবা ইতথ্যবাল্ লবষয় েবানমুষর লিঙ্গ পলরেয় 
লনধ্যবারমণ প্রভবাব লবস্তবার কমর। একইসবামে এই লবভবাজন সেবামজ যকবামনবা যশ্লণ যশবালষত িমব এবং যকবামনবা 
যশ্লণ সলুবধবা িবাভ করমব তবা লনধ্যবারণ কমর েবামক।

ইন্টারমসক্স/ উিকলঙ্গতা- নবারীর শবারীলরক গঠমনর েিূ উপবা্বান য�েন- য�বালন, লিবিবাশয়, িরমেবান এবং XX 
ক্রমেবামজবাে এবং পরুুমষর শবারীলরক গঠমনর েিূ উপবা্বান য�েন- পংু জনমনলন্দ্রয়, যটস্টিস, XY ক্রমেবামজবামের 
একটি লেশ্মণর ফমি উভলিঙ্গতবার সষৃ্টি িয়।

 অেপৃশথ্য ষেমতা- সবােবালজক ভবামব স্ীকৃত লবশ্ববাস এবং প্রেবার কবারমণ েবানমুষর েবামে অ্ৃশথ্য ক্েতবা কবাজ কমর। 
এই ক্েতবা অসমেতনভবামব সববার েবামে প্রভবাব লবস্তবার কমর।

যলসকবয়ান/ সমিামী নারী- য� নবারী েবানলসক এবং শবারীলরকভবামব অনথ্য নবারীর প্রলত আকরষবিত িময় েবামকন।

মথ্যাসকিউকলকনটি/ পরুুষত্ব - সবােবালজকভবামব ততলর িওয়বা লকেু লনয়ে-কবাননু, লবশ্ববাস এবং আেরণ আমে 
য�গুমিবা একজন পরুুমষর ধরন যকেন িমব তবা লনধ্যবারণ কমর। লভন্ন লভন্ন সংসৃ্লত, জবালত, সবােবালজক যশ্লণ 
ইতথ্যবাল্ যভম্ এই তবলশষ্টথ্য গুমিবা পলরবরতবিত িমিও লকেু তবলশষ্টথ্য আমে, য�গুমিবা সকি সেবাজ বথ্যবস্বায় একই 
রকে।

আেশ্য- এেন লকেু আেরণ আমে �বা সেবামজর সবখবামন লবরবাজেবান এবং সববাই এই আেরণগুমিবামক স্বাভবালবক 
লিমসমব ধমর লনময়মে। সেবামজ বসববাসকবারী সকমিই এই আেরণগুমিবা বজবায় রবাখবার যেষ্টবা কমর। লকেু যক্মত্ 
এই আেরণগুমিবা স্বাভবালবক ববা ঠিক েমন নবা িমিও যসগুমিবা পলরবত্যন করবা সিজ িয় নবা।

পাওয়ার টু- য�মকবামনবা বথ্যলক্তর লনমজর লসদ্ধবান্ত লনমজ যনওয়বার ক্েতবা। 

পাওয়ার উইথ- অমনমকর েবামে সংিলত এবং ভ্বাতৃত্ব ততলরর যপেমন য� ক্েতবা কবাজ কমর তবামকই পবাওয়বার উইে 
বিবা িয়। সিম�বালগতবা এবং ভ্বাতৃত্বমববামধর লভলতিমত পবাওয়বার উইে কবাজ কমর েবামক। লনমজম্র েবামে 
সংঘবদ্ধ েবাকবা, উমদেশথ্য আ্বান-প্র্বান এবং সলম্লিত লসদ্ধবান্ত গ্িমণর েবাধথ্যমে এই পবাওয়বার উইে কবাজ 
কমর েবামক।

পাওয়ার উইকেন- বথ্যলক্তর লনমজর সম্পমক্য  ধবারণবা এবং লনমজর য�বাগথ্যতবা সম্পমক্য  জবানবার েবাধথ্যমে লতলন য� 
ক্েতবার েে্য বা কমরন তবাই পবাওয়বার উইল্ন। যকবামনবা লসদ্ধবান্ত যনয়বার যক্মত্ এবং যনতৃত্ব য্ওয়বার জনথ্য বথ্যলক্তর 
আত্মলবশ্ববাস একটি গুরুত্বপণূ্য ভূলেকবা পবািন কমর।

িুইয়ার- য� ত্বি লিঙ্গ সম্পরকবিত প্রশ্ন এবং সেবামিবােনবা লনময় কবাজ কমর।

যরামান্টিি আিষ্যণ- কবামরবা প্রলত যরবােবান্টিক আকষ্যণ অনভুব করমি বথ্যলক্ত তবার সবামে সম্পকৃ্ত িমত েবান। 
এমক্মত্ শবারীলরক আকষ্যণ কবাজ নবাও করমত পবামর এবং য�মকবামনবা লিমঙ্গর য�মকবামনবা বথ্যলক্তর প্রলত এই 
আকষ্যণ কবাজ করমত পবামর।

প্রজনন অকিিার- ‘েবানববালধকবার লনময় লকেু জবাতীয়, আন্তজ্য বালতক এবং েবানববালধকবার লবষয়ক আন্তজ্য বালতক 
নলে আমে। যকবামনবা ্ম্পলত কতজন সন্তবান যনমবন, কখন সন্তবান যনমবন এবং সন্তবান যনওয়বার েবামে কতটুকু 
সেময়র লবরলত য্মবন এই লবষয়গুমিবা যসখবামন উমলেখ করবা আমে। একইসবামে য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য 
লবষয়ক সমব্যবাচ্ যসববা িবামভর অলধকবার তবাম্র আমে। যকবামনবা প্রকবার লন�্যবাতন, বি প্রময়বাগ এবং তবষমেথ্যর 
েমুখবােলুখ নবা িময় প্রজনন স্বাস্থ্য লবষয়ক লসদ্ধবান্ত যনওয়বার অলধকবার ও সকমির প্রবাপথ্য।।’International 
Conference onPopulation and Development, Programme of Action 1994, Para 7

রাইট যিাল্ারস- রবাইট যিবার্বারস বিমত সকিমকই যববােবামনবা িমচ্ছ।

যসক্স- শবারীলরক য� তবলশষ্টথ্য লনময় আেরবা জন্গ্িণ কলর এবং য�গুমিবার লভলতিমত নবারী এবং পরুুষ লিমসমব 
আেবাম্র পলরলেলত লনধ্যবালরত িয়। য�েন- নবারীর শবারীলরক গঠমনর েূি উপবা্বান য�েন- য�বালন, লিবিবাশয়, 
িরমেবান এবং XX ক্রমেবামজবাে এবং পরুুমষর শবারীলরক গঠমনর েিূ উপবা্বান য�েন- পংু জনমনলন্দ্রয়, যটস্টিস, 
XY ক্রমেবামজবাে যসক্স লনধ্যবারমণ কবাজ কমর।

য�ৌন আিষ্যণ- কবামরবা প্রলত আকরষবিত িময় তবার সবামে য�ৌন সম্পক্য  স্বাপমনর ইচ্ছবা।

য�ৌন অকিিার- ‘য�ৌন অলধকবার সকমির য�ৌনতবা রক্বায় এবং সসু্ য�ৌন স্বাস্থ্য লনলচিত করবার িমক্থ্য কবাজ কমর। 
এই অলধকবারগুমিবা সকমির অলধকবার রক্বা এবং তবষেথ্য যরবামধ কবাজ কমর।’ (WHO, 2006a, updated 
2010)।



য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সলিংসতবা লবষয়ক কবা�্যক্রমে যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবামের প্রময়বাগ: েলিউি ১

74
পজরজশষ্ট ১- পজরভাষা আথ্য-সামাকজি মমিল- বথ্যলক্তগত, আন্তঃবথ্যলক্তক, প্রবালতষ্বালনক, সবা্রি্বালয়ক, প�্যবায় লনময় েমিি কবাজ কমর। 

লিলখত এবং অলিলখত অমনক ধরমনর নীলত এবং অনশুীিমনর লভলতিমত এই েমিিটি ততলর করবা িময়মে। 
অপলরবত্যনশীি এবং প্রেলিত লিঙ্গ লনয়েকবাননু েে্য বার লবরুমদ্ধ নবারী এবং পরুুমষর েত প্রকবামশর 
স্বাধীনতবার লবষয়টিমক এই েমিমি গুরুত্ব য্য়বা িময়মে।

স্টি্মা/িুসংস্ারাচ্ছন্ন কনয়মাবকল- সেবামজ ক্েতবার েে্য বা এবং সবােবালজক যশ্লণলবমভ্ েবাকবার কবারমণ েবানমুষর 
েবামে লকেু লবশ্ববাস ববা ধবারণবা ততলর িয়। �বার ফমি সেবামজর েবানষু লনমজম্র লভন্নভবামব য্খমত শুরু কমর।

ট্ান্সমজন্ার- ট্বান্সমজন্বার বিমত এেন বথ্যলক্তমক যববােবায় �বার জন্সমূত্ প্রবাপ্ত লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর সবামে তবার 
স্বাভবালবক লিঙ্গ ও য�ৌন তবলশমষ্টথ্যর যকবামনবা লেি েবামক নবা। নবারীর শরীর যপময়মেন এেন বথ্যলক্তর েবামে 
পরুুমষর তবলশষ্টথ্য আববার পরুুমষর শরীর যপময়মেন এেন কবামরবা েবামে নবারীর তবলশষ্টথ্য য্খবা য�মত পবামর।

েপৃশথ্যমান ষেমতা- েবানমুষর এবং অনথ্যবানথ্য যক্মত্ য� ধরমনর ক্েতবার েে্য বা করবা িয় তবাই ্ৃশথ্যেবান ক্েতবার 
অন্তগ্যত। অমপক্বাকৃত যবলশ ক্েতবাধবারী বথ্যলক্ত এবং প্রলতষ্বান তুিনবােিূক কে ক্েতবার অলধকবারী বথ্যলক্ত 
এবং প্রলতষ্বামনর ওপর য� ক্েতবার প্রময়বাগ কমর েবামক তবাই ্ৃশথ্যেবান ক্েতবা। ্ৃশথ্যেবান ক্েতবা যববােবামত 
সবাধবারণত যনলতববােক শমব্দর প্রময়বাগ করবা িয়। য�েন- কতৃ্যত্ব, বি প্রময়বাগ, অবেবাননবা, ্েন ইতথ্যবাল্।

মত প্রিামশর ষেমতা/িময়জ- নবারী এবং পরুুমষর েত প্রকবাশ, েতবােমতর গুরুত্বিবাভ এবং আমিবােনবায় ও 
লসদ্ধবান্ত গ্িমণ অংশগ্িমণর স্বাধীনতবামক যববােবামনবা িয়। বথ্যলক্তগত এবং সবােবালজক যক্মত্ য� লসদ্ধবান্তগুমিবা 
তবাম্র জীবমন প্রভবাব লবস্তবার করমত পবামর যসসব যক্মত্ নবারী এবং পরুুষ স্বাধীনভবামব লনমজম্র েত প্রকবাশ 
করবার অলধকবার রবামখ।

নারী অকিিার- য� সকি অলধকবামরর কবারমণ একজন নবারী সেবামজ পরুুমষর সেবান ে�্যবা্বা িবাভ কমর েবামকন।
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স্ীরৃজত Rutgers এর জিন্ার ট্ান্সফরডমটিভ অ্াড্াে-এর সূত্রপাত ও 

স্ীরৃজত
লবলভন্ন বথ্যলক্ত ও সংস্বাগুমিবামক তবাম্র লনজ লনজ যক্মত্ প্রলশক্ণ টুিলকটটি ততলরর যক্মত্ অব্বান রবাখবার 
জনথ্য স্ীকৃলত য্ওয়বার আমগ আেরবা আরও একববার Rutgers এর যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ অথ্যবামপ্রবাে-এর 
সূেনবা সম্পমক্য  আমিবােনবা করব।

২০০৭ সবামির ঘটনবা। নবারীর লবরুমদ্ধ সলিংসতবা লনময় কবাজ করবা ইম্বামনলশয়বা ও আলরিকবার েলিিবা সংস্বাগুমিবা 
একটি জরুলর তবঠমকর আিববান কমর। এসব সংস্বার েলিিবা স্সথ্যরবা এবং �বারবা পবালরববালরক সলিংসতবার েমতবা 
লতক্ত অলভজ্তবার েধথ্য ল্ময় টিমক আমে তবারবা সেস্মর ও স্পষ্টভবামব জবালনময়মেন য�, ‘সম্পক্য  নয়, বরং ্ূর 
িওয়বা উলেত সলিংসতবা। এবং এখনই সেয় পুরুষম্রমক সম্পৃক্ত কমর কবাজ শুরু করবা’। এরই েবাধথ্যমে অজবানবা 
অমনক নতুন সম্ভবাবনবা ও লেন্তবার পলরবত্য মনর সূেনবা িয়।

২০০৯ সবামির জুিবাই েবামস লরও লিমজলনমরবামত, Rutgers ও তবার অংশী্বার সংস্বাগুমিবা প্রেে ‘যেন 
এনমগইজ’ লসম্পলজয়বাে এর আময়বাজন কমর। সববাই সঠিক পদ্ধলত ও পে অনুসরণ করমে লকনবা শুধু এটবা 
লনলচিত করবাই লেি এর উমদেশথ্য। পূব্যবানুেবান অনু�বায়ী ৩৫০টি সংস্বা ও অনথ্যবানথ্য বথ্যলক্তবমগ্যর তরফ যেমক 
একই প্রশ্ন ববারববার উমঠ এমসমে। তবা িমিবা কীভবামব যিলজেলনক েথ্যবাসলকউলিলনটির যনলতববােক প্রভবাবগুমিবা 
ইলতববােক, নথ্যবায়সঙ্গত, সলিংসতবােুক্ত ও সংমব্নশীি পুরুষমত্বর রূপ য্ওয়বা �বায়। কবা�্যক্রমে অংশগ্িণকবারীর 
এক বড় অংশ যবশ লকেু কবা�্যকরী রীলত/পদ্ধলত উত্বাপন কমর এবং তবা সম্পমক্য  ধবারনবা য্য়।  

আমরকটি আশবার লবষয় িি, আেরবা (Rutgers, ইম্বামনলশয়বার Rifka Annisa and Women’s Crisis 
Centre Bengkulu এবং ্লক্ণ আলরিকবার Mosaic) একটি টুিলকট লনধ্যবারণ করমত সক্ে িময়লে �বার নবাে 
‘টুিলকট ফর যেন: ‘পবাট্য নবার ভবায়মিন্স’ এর যপ্রক্বাপমট পুরুষম্র কবাউলন্সলিং’। এই টুিলকটটি অপরবাধীম্র 
জনথ্য ততলর করবা একটি অতথ্যন্ত কবাঠবামেবাগত কবাউলন্সলিং কবা�্যক্রে এবং এই উদ্বাবমনর স্ীকৃলতস্রূপ এটি 
লপএসও পুরষ্বার িবাভ কমর।

তমব, আেরবা শীঘ্রই অনুধবাবন কমরলে য�, যেৌলিক সবাংসৃ্লতক ও সেবাজ কবাঠবামেবার পলরবত্যন েবাড়বা শুধুেবাত্ 
পুরুষ ও ্ম্পলতর কবাউলন্সলিং এর েবাধথ্যমে আেরণ পলরবত্য মনর লবষয়টির স্বায়ী রূপ য্ওয়বা সম্ভব নবা। 
Rutgers ও Promundo েবারটি য্শ যেমক পুরুষম্রমক সম্পৃক্ত কমর ‘যেন যকয়বার+’ নবামে একটি কবা�্যক্রে 
প্রলতষ্বা কমর (২০১২-২০১৫), য�টবা িবাে পররবাষ্ট্র েন্ত্রণবািয় বিবারবা অনুমেবাল্তও িময়মে। লতন বেমরর এই 
কবা�্যক্রমে, রেবালজি, ইম্বামনলশয়বা, রয়বাণ্ডবা ও ্লক্ণ আলরিকবায়, এসআরএইেআর ও প্রসব পূব্য ও পরবতীমী  �ত্ন 
সম্পমক্য  তরুণ ও তবাম্র ববাববাম্র সম্পৃক্ত করবার উপর লবমশষ যজবার য্ওয়বা িয়। আে্য-সবােবালজক েমিমির 
সকি প�্যবাময় এ লবষময়র ওপর আমিবাকপবাত করবা িয়। য�খবামন পুরুষম্র ‘সেসথ্যবার’ অংশ লিমসমব লবমবেনবা নবা 
কমর, বরং তবাম্রমক লবমশষভবামব সেবাধবামনর অংশ লিমসমব গণথ্য করবা িমচ্ছ। ‘যেন যকয়বার+’ কবা�্যক্রমের 
ফিবাফি আসমিই আেবাম্রমক উৎসবালিত কমর, উ্বািরণ লিমসমব বিবা য�মত পবামর, সঙ্গী/্ম্পলতর েমধথ্য ভবামিবা 
যববােবাপড়বা, অলধকিবামর গভ্য লনমরবাধমকর বথ্যবিবার, সন্তবান পবািমন ববাববাম্র সম্পৃক্তটবা বৃলদ্ধ, লিঙ্গলভলতিক 
সলিংসতবা হ্বাস এবং সমব্যবাপলর স্রিীলত বৃলদ্ধ।

আন্তজ্য বালতকভবামব, যবশ লকেু FLOW Funding ( Funding Leadership and Opportunities for 
Women) এর ফিস্রূপ ‘লপ্রমভনশন+, লিঙ্গ লবষয়ক সলিংসতবা যরবামধ নবারী ও পুরুষ’ নবামে পাবাে বের যেয়বাল্ 
একটি নতুন কবা�্যক্রে শুরু িয়। ইম্বামনলশয়বা, রুয়বাণ্ডবার সবামে উগবান্বা, পবালকস্তবান ও যিববানন এর েত নতুন 
লকেু য্শও �ুক্ত িয়। ‘লপ্রমভনশন+’ এর েূি যেতনবা িমচ্ছ লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা বন্ধ করবা, যনলতববােক 
সবাংসৃ্লতক রীলতনীলত ও েূিথ্যমববাধগুমিবা তুমি ধরবা এবং পুরুষ ও লকমশবারম্র সম্পৃক্তটবা লনলচিত করবা। 
েলিিবাম্র অলধকবার সুরক্বার লবষয়টি েূি িক্থ্য যরমখ, যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলতমক এই কবা�্যক্রমের 
যেরু্ণ্ড লিমসমব লবমবেনবা কমর সকি প্রকবার ক্েতবা ও লিঙ্গ সম্পরকবিত অসেতবা এবং লিঙ্গ ও য�ৌন লবষয়ক 
রীলতনীলতগুমিবা যেমক েবানুমষর েুলক্ত লনলচিত করবাই এর উমদেশথ্য। 

 Rutgers এর সকি আন্তজ্য বালতক কবা�্যক্রমের ক্রসকবাটিং এর অংশ লিমসমব যজন্বার ট্বান্সফরমেটিভ পদ্ধলত 
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স্ীরৃজত বথ্যবহৃত িমচ্ছ। লজটিএ এর টুিলকটটি লনম্নলিলখত কবা�্যক্রমের আওতবায় ততলর করবা িময়: ‘লপ্রমভনশন+’, যগট 

আপ লস্পক আউট ফর ইয়ুে (লজইউএসও), ইময়স আই িু এিবাময়স (ওয়বাইআইলিএ), রবাইট লিয়বার রবাইট নবাউ 
(আরএইেআরএন)- য�গুমিবার সবই তরুণম্র এসআরএইেআর ও লিঙ্গলভলতিক সলিংসতবা যরবামধর সবামে 
ওতমপ্রবাতভবামব জলড়ত। সক্েতবা বৃলদ্ধ ও এসকি লবষময়র প্রবালতষ্বালনক রূপ য্ওয়বার একটবা প্রলক্রয়বাও ইমতবােমধথ্য 
শুরু িময় যগমে। এক্ি লবমশষজ্ প্রলশক্কম্র প্রলশক্মণর আওতবায় আনবা িময়মে এবং সংললেষ্ট 
জবায়গবাগুমিবামত লজটিএ-যক আরও শলক্তশবািী ও ফিপ্রসূ করমত গুরুত্বপূণ্য ভূলেকবা রবাখমব।

অমনকগুমিবা সংস্বা ও লবপুি সংখথ্যক েবানুষ লজটিএ টুিলকট ততলর ও পবাইিটিং এ অব্বান যরমখমে এবং 
Rutgers তা বাম্র সকমির প্রলত ভীষণ কৃতজ্।

লবমশষভবামব ধনথ্যববা্ জবানবাই কথ্যবাট ওয়বাটসনমক, ল�লন প্রেে পবাইিটিং যসশন পলরেবািনবায় লবমশষ ভূলেকবা 
যরমখমেন, ধনথ্যববা্ Rutgers- ইম্বামনলশয়বা, Rutgers-পবালকস্তবান, যকলনয়বার এসআরএইেআর এিবাময়ন্স 
পবাট্য নবার েবািবাউই ও উগবান্বা এবং ‘লপ্রমভনশন+’ এর কনমসবাটি্যয়বাে পবাট্য নবার, Promundo ও Sonke, 
যেনএনমগইজ এবং এ সব লকেু ববাস্তববায়মন সংললেষ্ট অংশী্বার সংস্বাসেূিমক।

পলরমশমষ, উপলরউক্ত কবা�্যক্রেগুমিবা ববাস্তববায়মন আরেবিক সিবায়তবা প্র্বামনর জনথ্য আেরবা যন্বারিথ্যবান্স-এর 
পররবাষ্ট্র েন্ত্রণবািময়র প্রলত অতথ্যন্ত কৃতজ্। 

Rutgers যন্বারিথ্যবান্স এর লজটিএ টুিলকট ততলরমত সংললেষ্ট ্মির সকমির পক্ যেমক: Tom Haines, 
Jeannette Kloosterman, Jeroen Lorist, Rachel Ploem, Ilze Smit, Suzy Wong Chung and 
Ruth van Zorge.

জুন ২০১৮. 
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