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Abstract:
Almost half of the population of the nation comprises of women. Even if there are claims of
worldwide equality and growth, women nevertheless experience injustice and negligence in
practically every aspect of their existence. It is still a fact that women’s human rights are
routinely infringed across the world, and recognizing women’s rights has not always been a
primary concern. A detailed understanding of the mechanisms through which women feel
marginalized and are denied equality is necessary in order to develop successful strategies
to reduce discrimination against women and achieve equality between men and women.
Without a doubt, the best way to emancipate women is through education. Instead of
encouraging women to succumb to their circumstances, this education will give them the
confidence to challenge them. Instead of instructing women to conform to oppression or
mistreatment, this education would give them the conviction to contest their conditions.
When women’s conscience is awakened through education, they will have more power over
their lives and be able to vigorously stand against injustice. Examining a case study of
women’s emancipation within the setting of Rokeya Sakhawat Hossain’s well-known book
‘Sultana's Dream’ and the vital role that education played in this empowerment helps the
reader to understand the major argument of this paper. It is a fact that women should
cultivate their sense of self-esteem and dignity as opposed to slavishly adhering to the
patriarchal mindset. The struggle for women’s rights can only be accomplished in this way.
However, it is crucial to ensure that both men and women can progress on the journey of
development through a combined partnership in this endeavour.
Keywords: Women’s emancipation, education, case study, Rokeya’s ‘Sultana’s Dream’,
social justice

ভূমিকা: সিগ্র জনগ াষ্ঠীর প্রায় অগধেক িানুষ যু যু ধগর পুরুষতগের অবগেলা, বঞ্চনা, অতযাচার এবং
অমবচাগরর মিকার । সারা মবগে নারী তার অমধকার প্রমতষ্ঠা ও সিতার জনয সংগ্রাি করগে। এ মবষগয় ককান
সগেে কনই কয ভারগতর সািামজক, অর্েননমতক এবং রাজননমতক কেগে নারীর অিূলয অবদান রগয়গে।
তগব দুভোগ যর মবষয় এই কয তার এই ভূমিকা এবং অবদান উগপমেতই কর্গক ম গয়গে। নারীর অবস্থা
িৃঙ্খগল আবদ্ধ কসই পামির িগতা কয ককানমদনই বাইগরর জ ৎগক কদিার সুগযা পায় না; আর সুগযা
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কপগলও তা কবমিরভা কেগেই পুরুষতামেক দৃমিভমির দ্বারা সীিাবদ্ধ। ভারগত নারীর মবরুগদ্ধ ক্রিবধেিান
অপরাগধর সংিযা কর্গক এই দুদেিা স্পি। িাগয়র গভে ধারগের সাগর্ সাগর্ একমি কিগয়র জীবগন কয
সিসযাগুমলর সূচনা েয়, তা তাগক তার সিগ্র জীবনকাল ধগর অনুসরে কগর। এই সতয জামত, কেেী, ধিে
মিো এবং কিেসংস্থাগনর অবস্থান মনমবেগিগষ সকল স্তগরর িমেলাগদর জনয প্রগযাজয।
মনবন্ধমির িূল উপপাদয মবষয় কবাঝার জনয উমনি িতগকর নারীর েিতায়গনর দমলল মেসাগব
করাগকয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ - এর মচন্তাভাবনা ও তার পযোগলাচনাগক একমি ককস স্টামি মেসাগব কনওয়া
েগয়গে৷ আিরা জামন সিাজমবজ্ঞান, িগনামবজ্ঞান, রাষ্ট্রমবজ্ঞান, অর্েনীমত এবং মচমকৎসামবজ্ঞাগন ককস স্টামি
পদ্ধমত একমি জনমপ্রয় ও বহুল বযবহৃত পদ্ধমত। মবমভন্ন সিাজমবজ্ঞানীরা কদমিগয়গেন কয মবগেষগের এবং
অধযায়গনর মবষয় মবস্তৃত এবং ভীর পযোগলাচনা করার জনয ককস স্টামির ভূমিকা একমি মবজ্ঞানসম্মত
মসদ্ধাগন্ত কপৌোগনার উগেিগযা য ভূমিকা কনয়১। নারীর েিতায়ন এবং মিোর ভূমিকা পযোগলাচনার জনয
‘সুলতানার স্বপ্ন’ একমি উগেিগযা য ককস স্টামি, ককননা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ এক সুদূর প্রসারী নারীর
েিতায়গনর মদক মনগদেি কগর। পরবতেীকাগল মবমভন্ন গবষনায় উগে এগসগে কয, নারীর েিতায়গনর প্রগে
‘সুলতানার স্বপ্ন’ এিগনা সিভাগব প্রাসমিক এবং কয িানদন্ডগুমল ‘স্বপ্ন’ মেসাগব ভাবা েগয়মেল তার একিা
সুদূরপ্রসারী ফল রগয়গে। তাই এই ককস স্টামি বতেিান প্রবগন্ধর িূল প্রমতপাদয কবাঝার একমি উপলেয
িাে।
মপতৃতে ও নারী:
ককান সগেে কনই কয একমি কদগির অগ্র মত অগনকাংগি কসই কদগির নারীর অগ্র মতর িাধযগি
পমরিাপ করা কযগত পাগর। তার কারে নারী সিাগজর একমি গুরুত্বপূেে অংি। সিাগজ নারীর প্রমত
বযবোগরর ধরন, তার আইমন িযোদা, অংিগ্রেগের সুগযা এবং মসদ্ধান্ত গ্রেগের েিতার িগতা মবষয়গুমল
সিাগজ নারীর িযোদা মনধোরে কগর। নারীর ইমতোস সিাজ, সংস্কৃমত, রাষ্ট্র এবং সগবোপমর িানুগষর জীবগনর
সাগর্ ঘমনষ্ঠভাগব জমি়ত। নারীর অবস্থান একমি সুসিত কাোগিার প্রমতমনমধত্ব কগর কযিাগন পমরবার,
সিাজ, অর্েননমতক অবস্থান ইতযামদ মবমভন্ন উপাদান একমেত েয়। আদিে কনযা, জায়া, জননী - এইভাগবই
নারীর পমরচয় গি় ওগে। পুরুষতামেক সিাগজ এই আদগিের িানদন্ডই প্রধান েগয় ওগে কযিাগন এই
পমরচগয় পমরমচত েওয়াই নারীর একিাে কতেবয বগল িগন করা েয়। নারীর ভূমিকার সগবোত্তি বেেনা পাওয়া
যায় কসিাগন যিন বলা েয়, একজন নারী (তার স্বািীর কেগে) রগন্ধর সিয় এবং িাবার পমরগবিগনর
সিয় একজন িাগয়র িগতা, স্বািী যিন কাগজ বযস্ত র্াকগবন তিন তার এবয ধধগযের কেগে েগবন ধমরেীর
িগতা সবেংসো২।
মপতৃতামেক কাোগিার িগধয অবস্থান কগরও আজ কিগবমি সকগলই উপলমদ্ধ কগর ককান সিাগজর
উন্নয়গনর স্থাময়গত্বর লগেয নারীর েিতায়ন প্রগয়াজন। েিতায়ন বলগতসাধারনভাগব কবাঝাগনা েয়
মসদ্ধান্তগ্রেগের েিতা । লাভ অর্বা এিন এক অবস্থান কযিান কর্গক মসদ্ধান্ত গ্রেগে অংি কনওয়া সম্ভব৩।
এমি এক মনরন্তর ও মতিীমরক্রয়া। পামরবামরক, আর্ে-সািামজক এবং রাজননমতক কেগে এই েিতায়ন
ঘিগত পাগর। মপতৃতামেক আর্ে-সািামজক বযবস্থায় পুরুষই সবেে েিতা এবং আমধপতয প্রগয়া কগর। আর
এই একই মচগের অনযমপগে নারীগক সুপমরকমিতভাগব েিতা কর্গক বমঞ্চত কগর রািা েয়। নারী আজও
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মিোর আগলা কর্গক বমঞ্চত এবং আমর্েকভাগব পুরুগষর প্রমক্রয়া সম্পুেে েয়মন। মপতৃতেগক িমিিালী মভগতর
উপর প্রমতমষ্ঠত করার প্রগয়াজগনই এমি করা েগয়গে। িাতৃগের িগধযই নারীর পূেত
ে া - মচরাচমরত এই
ধারোর আি়াগল আগে মপতৃতগের প্রবল প্রতাপ এবং নারীগক অবদমিত কগর রািার ইমতোস। পুরুষতামেক
িাসগনর রাজনীমতগত এইভাগব শুধু নারীর মিোই নয় ; তার স্বাধীন জীমবকাজেগনর অমধকার এবং বযমিত্ব
মবকাগির পর্ সম্পুেেরূগপ রুদ্ধ কগর কফলা েয়। বাইগরর জ ৎ কর্গক পুগরাপুমর মবমিন কগর অন্তজে গতর
ৃেস্থালীর পমরসগর তাগক আবদ্ধ কগর রািার প্রগচিা শুরু েয়। এইভাগবই নারী মবোস করগত কিগি কয
তার স্বতে ককান জীবন কনই বা জীবন র্াকগতও পাগর না। নারী-পুরুগষর এই অসি সম্পকে প্রমতফমলত েয়
পমরবার কর্গক শুরু কগর আিাগদর সিাজজীবগন, কযিাগন আজও নারী ও পুরুষ কিগনাই সিান বগল
পমর মেত েয় না। তাই অসংিয কনযা আজও জন্ম কনওয়ার অমধকার কর্গকই বমঞ্চত েয়; তাগদর জন্মই কযন
অবামিত বগল িগন েয়। এই পমরমস্থমতগত মলিসিতা একমি স্বগপ্ন পযেবমসত েয় কয স্বপ্ন অপূেে রগয় যায়।
বযমি ত ও জনপমরসগরর মবগভদ:
অতীতকাল কর্গকই পুরুগষর উপর নারীর মনভেরতার মবষয়মি স্বীকৃত এবং এই মনভেরতাই নারীগক
সিাগজ এক ধরগনর িযোদােীন অবস্থাগন স্থাপন কগরগে। এর পমরেমতস্বরূপ বযমি পমরসগরর সীিানা
কপমরগয় নারী সিাগজর বৃেত্তর পমরমধগত মনগজগক কিগল ধরগত পাগরমন। তাই বৃেত্তর উন্নয়ন প্রমক্রয়ায়
অংিগ্রেে এবং এর সুফল কভা করা তার পগে সম্ভব েয় না। অর্েননমতক স্বাধীনতা এবং বযমি ত
পমরসগরর বাইগর সগবতন কাজ েগলা নারী স্বাধীনতার অনযতি পূবেিতে । মকন্তু আনুষ্ঠামনক সিতা এবং এর
বাস্তব অনুিীলগনর িগধয এিনও দীঘে পর্ রগয়গে; এবং আশ্চগযের মবষয় এই কয পৃমর্বীর ককান অংিই এই
সিসযা কর্গক িুি নয়। েতামেক না মরকত্ব প্রগবিামধকার, েিতা এবং প্রভাগবর কেেমি অসি। নারী
ঐমতোমসকভাগব রাজননমতক অমধকার কর্গক বমঞ্চত। এিনমক পমরবাগরর িগধযও নারীগক কিগনাই
েিতাসীন মেসাগব মবগবচনা করা েয়মন। অর্োৎ এর কর্গক এই সতয প্রমতমষ্ঠত েয় কয জনপমরসর এবং
বযমি ত পমরসগরর িগধয সীিানা মনিোগে মলি ত প্রভাব কাজ কগর৪। েতগের দুমি কিৌমলক নীমত েগলা
বযমি ত স্বিমিকরে, যা কবাঝায় কয অগনযর দ্বারা আগরামপত মনয়গির অধীন েওয়া উমচত নয়; এবং
মদ্বতীয়ত, সিতার নীমত যা কবাঝায় কয সিাগজর িানুষগক প্রভামবত কগর এিন মসদ্ধান্ত কনওয়ার কেগে
প্রগতযগকরই সিান সুগযা র্াকা উমচত। মলি সিতা েতগের অনযতি গুরত্বপূেে নীমত । মকন্তু আগেগপর
মবষয় েগলা েতামেক না মরকগত্বর ধারোগুমল কবমিরভা সিগয়ই মলি সংক্রান্ত মচন্তাভাবনাগক বজেন কগর।
এর ফগল না মরকগত্বর মলি ত প্রকৃমতগক িুব কি গুরুত্ব কদওয়া েয়। না মরকগত্বর আগলাচনা কবমিরভা ই
প্রকৃত মলি সম্পকে কর্গক মবিূত৫ে । একমি পমরেত েতগের প্রতীক েগলা এক প্রােবন্ত না মরক জীবন
কযিাগন পুরুষ ও িমেলা উভয়ই সিান েিতায় সিাগজর সকল কেগে মনগয়ামজত র্াগক। প্রকৃত েতে
মনমশ্চত করার প্রয়াস করগব যাগত সকল না মরক কাষেকরভাগব সিান অমধকার কভা করগত পাগর এবং
সিান দামব তুগল ধরগত সেি েয়। সুতরাং েতে তিনই অর্েবে েগয় উেগব যিন সকল না মরক এর
অন্তভুেি েগব। বযমি, ক াষ্ঠী, সম্প্রদায় মনমবেগিগষ সকগলর সরকামর কাোগিাগত প্রগবিামধকার এবং
প্রমতমনমধত্ব র্াকগত েগব এবং সিাগজ মসদ্ধান্ত গ্রেগের প্রমক্রয়ায় সম্পুেেভাগব অংিগ্রেে করগত সেি েগত
েগব।
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প্রচমলত মলিবয়াগনর মবগরামধতা:
প্রচমলত মলিবয়াগনর মবরুগদ্ধ িমিিালী এবং দৃঢ় মচন্তাভাবনার প্রকাি কদিা যায় উমনি িতগকর
নারীবাদী কলিকগদর িগধয, যমদও এই কলিকগদর সংিযা যগর্ি সীমিত মেল। এই প্রবগন্ধ মপতৃতগের
সবগচগয় কিৌমলক সিাগলাচক রূগপ কব ি করাগকয়া সািাওয়াত কোগসগনর বিবযগক অনুধাবন করার কচিা
করব৬। বাঙামল সিাজ, মবগিষ কগর িুসলিান সিাজ যিন ধিেীয় প্রমতবন্ধকতা এবং সািামজক কুসংস্কাগর
আবদ্ধ মেল, মেক কসই সিগয় করাগকয়া নারী জা রগের অগ্রদূত েগয় বাংলায় মিোর আগলা মনগয়
এগসমেগলন। মতমন মলগিমেগলন, ‘আিরা আিাগদর পুরুষগদর অমভভাবকগত্বর অধীগন। একজন অমভভাবক
োি়া একজন িমেলা কিনা করা যায় না...সম্ভবত কবগরর িগধযও আিাগদর একজন অমভভাবক র্াকগত
েগব’৭। করাগকয়ার দিেন তাাঁর মনগজর জীবগনর অমভজ্ঞতার উপর মভমত্ত কগর ধতমর েগয়মেল। মতমন মেগলন
একজন আদিেবাদী িানুষ মযমন কদগিমেগলন প্রাচীন ধিেীয় রীমতনীমত এবং মপতৃতামেক আমধপগতযর কারগে
কীভাগব নারী, মবগিষ কগর বাঙামল িুসমলি সম্প্রদাগয়র িমেলারা কি কভা করমেগলন। যমদও কসই সিগয়
মেেু নারীগদর অবস্থাও ভাগলা বলা যাগব না, প্রগযাজয। কয সিগয়র কর্া করাগকয়া তুগল ধগরগেন কসই
সিগয় সাধারেভাগব অমভজাত িুসমলি পমরবাগরর িমেলারা বামি়র চার কদওয়াগলর িগধযই কলিাপি়া
করগতন। মেে সংস্কারকগদর িগতা িুসমলি সংস্কারপন্থীরাও অনুভব কগরমেগলন কয মিোর িগধয মদগয়
নারী আদিে স্ত্রী এবং জননী মেসাগব পমরমচত েগত পারগব যমদও আনুষ্ঠামনক মিোলাগভর উগেগিয বযমি ত
পমরসগরর মন্ড কেগি় জনপমরসগর যাওয়ার ককান সুগযা তাগদর মেল না। িুসমলি সংস্কৃমতর একমি অনযতি
অংি মেল কজনানা প্রর্া। এই প্রর্া অনুযায়ী িমেলাগদর স্থান মনধোমরত মেল একমি আবদ্ধ পমরসগরর িগধয
এবং এর অবস্থান মেল পুরুগষর দৃমি কর্গক অগনকিা দুগর। এমি মেল িমেলাগদর একান্ত বযমি ত স্থান যা
তারা পমরবাগরর অনযানয িমেলা অর্বা বন্ধুগদর সাগর্ ভা কগর মনত। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নাগি করাগকয়ার
কািমনক রচনা তৎকালীন সিাগজর চুি়ান্ত সিাগলাচনা এবং নারীর নূনযতি ভূমিকায় উপস্থাপগনর চিৎকার
প্রমতফলন। মতমন কদগিমেগলন কয সিাগজ তর্াকমর্ত ক াাঁি়া পুরুগষরা মনগজগদর স্বাগর্ে সিগ্র সম্পদায়গক
মবভ্রান্ত কগর এবং এইভাগব নারীর উন্নমত বাধাপ্রাপ্ত েয়। মির্যা কুসংস্কারিূলক মবোগসর মভমত্তেীন ভয় নয়,
মতমন বগলগেন, নারীগক সমেক িানুষ মেসাগব মনগজগক প্রমতমষ্ঠত করগত েগব। তাাঁর এই রচনা মপতৃতে এবং
েিতার সিীকরেগক কিাাঁজার কচিা কগরগে৷ মতমন উপলমি কগরমেগলন কয একিাে মিোর কসই িমি আগে
যা নারীগক স্বাবলম্বী এবং মবজয়ী েওয়ার পর্ কদিাগত পাগর। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ িমি শুরু েয় একমি স্বগপ্নর
িগধয মদগয় যিন সুলতানা এক কভাগর ঘুি কভগঙ মনগজগক আমবষ্কার কগর | রূপগকর সাোযয মনগয় করাগকয়া
এিাগন নারীর উপর আগরামপত সীিাবদ্ধতাগুমলর প্রমত দৃমি আকষেে কগরগেন। িমেলাগদর সিাগজ
সীিাবদ্ধতা এতিাই কয, তারা কযন অজ্ঞতার অন্ধকাগর বমে। আর তারা যিন এই সীিাবদ্ধতাগক অমতক্রি
করা মসদ্ধান্ত কনয়, তিন এক উজ্জ্বল পৃমর্বী কযন তাগদর জনয অগপো কগর র্াগক; সকাল প্রকৃতপগে কযন
কসই উজ্জ্বল পৃমর্বীর কদযাতক। মতমন ‘কলমিলযান্ড’, নািক একমি মবকি কািমনক কদগির প্রস্তাবনা কগরগেন
কযিাগন নারী সািামজক অর্বা ধিেীয় রীমতনীমতর দ্বারা আগরামপত সীিাবদ্ধতা োি়াই জনপমরসগর প্রগবি
করগত পাগর। এই মবকি পমরসগর িমেলাগদর িগধয পদোপ্রর্ার প্রচলন মেল না; তারা কজনানাগতও বাস
করত না। ককানরকি মবমধমনগষধ োি়াই তারা কসিাগন চলাগফরা করত। তাাঁর কলিায় আর একমি কািমনক
পমরসগরর উগেি পাওয়া যায় - এমি েগলা, ‘িদোনা’ যা ‘কজনানার’ মবপরীগত অবস্থান করগব। এই িদোনাগত
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পুরুষগদর পদোর আি়াগল কর্গক নারীর অধীগন বসবাস করার পরািিে কদওয়া েয় কযভাগর এতমদন নারীরা
কজনানাগত বসবাস কগর এগসগে৮। এই গি করাগকয়া পুমলগির ভুমিকা অর্বা কারা াগরর কর্া উগেি
কগরনমন। তার কারন অপরাধ যারা করগত পাগরন তাগদর যমদ ঘগরায়া পমরসগর অর্োৎ করাগকয়ার ভাষায়,
‘িদোনা’-কত আবদ্ধ রািা েয়, তােগল অপরাধ সংঘমিত েওয়ার সম্ভাবনা র্াগক না। সুতরাং করাগকয়া
পমরকমিত ‘কলমিলযান্ড’-এ িমেলাগদর উপর এতমদন ধগর চগল আসা সীিাবদ্ধতাগুমল অন্তমেত েয়।
করাগকয়ার িগত, পুরুষ সিাগজ তার আমধপতয মবস্তার কগর চগলগে, সিাগজ নারীর ককান ভূমিকা কনই।
এই পমরমস্থমতর পমরবতেন কাম্। মতমন একমি সিান্তরাল মবগের স্বপ্ন কদগিন কযিাগন নারী ও পুরুগষর ভূমিকা
পমরবমতেত েগয় যায়। এই কািমনক মবগে নারী প্রাধানয পায় এবং পুরুষ অবদমিত েয়। যমদও করাগকয়া
সিতার কর্া বগল এগসগেন, তােগলও এইরকি একমি তীব্র দৃিযকি উপস্থাপগনর িাধযগি মতমন একমি দৃঢ়
বাতো মদগত কচগয়গেন। প্রচমলত মলিবয়াগনর মবরুগদ্ধ মতমন মবগরাে কগরগেন, সিাগজর যুমিেীনতাগক মতমন
প্রগের সািগন দাাঁি় কমরগয় মদগয়গেন। তাাঁর কাগে ‘কলমিলযান্ড’-এর এই রূপান্তর মেল পুরুষিামসত
জনপমরসগরর পুনরুদ্ধার যমদও এই রূপান্তর বাস্তগব সম্ভব নয়, তােগলও নারী এিাগন মনগজগক িুি রূগপ
অনুভব কগর কারে এিাগন তাগক পুরুগষর নজরদামরর মিকার েগত েয় না। অন্তভুেমিিূলক েতগের জনয
এিন এক িানমবক সংস্কৃমতর প্রগয়াজন কযিাগন বযমি মনরাপদ কবাধ করগব এবং ধবষিযিুি পমরগবগি
মনগজর অমধকার প্রগয়া করগব। আইগন নারীর জনয আনুষ্ঠামনক সিতা সুস্পিভাগব অন্তভুেি করা েগয়গে৯।
তাই েতগের অর্ে শুধুিাে েতামেক প্রমক্রয়ার অনুিীলন নয়; তা ধবষিয কর্গক স্বাধীনতাগকও কবাঝায়।
করাগকয়ার কািমনক পমরসগর িমেলারা কদি চালায়, তারা রাজনীমতমবদ, মবজ্ঞানী, ধসমনক এবং বযবসায়ী।
এই রচনায় একজন কািমনক মবজ্ঞান গবষগকর কর্া বলা েগয়গে মযমন নারীগক পুরুগষর কর্গক উচ্চতর
বগল েয কগরন। নারীর মচরাচমরত কাগজর প্রসগি মযমন দামব কগরন কয পুরুগষরা িমেলাগদর জনয কাজ
করার কযা য নয়। নারী কযভাগব সিস্ত মকেু পমরচালনা ও মনয়েে কগরন তা কদগি সুলতানা আনমেত েন।
িগন রািগত েগব কয ত িতাব্দীগত করাগকয়া যিন নারীজামতর সিসযা মচমিত কগরমেগলন, তিন মলি
মবষয়ক ধারোগুমল কসভাগব আগলাচনার ককন্দ্রমবন্দ্রু েয়মন১০। কসই সিয় মতমন বমলষ্ঠভাগব নারীর জীবগনর
মবকাি এবং নারীমিোর মবস্তাগর আত্মমনগয়া কগরমেগলন।
সুলতানার স্বপ্ন - ককস স্টামি:
‘সুলতানার স্বপ্ন’ আমধপতয এবং অসিতার পুন েেগনর কাোগিা মেসাগব যগর্ি প্রভাব কফগলমেল।
পুরুষতামেক মনপীি়নগক চযাগলঞ্জ জানাগনার িগধয মদগয় নারীর আেির্াাদার মবষয়মি তুগল ধগর এই
রচনা। এিাগনই বযমি ত পমরসর এবং জনপমরসগরর পার্েকয মনমশ্চি েগয় যায়। দুমি পমরসগরর ধদ্বত সন্তা
এিাগন মিগলমিগি যায়। নারীবাদ কয ককবলিাে একমি ধারো নয় তা কয জীবনযাোর প্রোলীও এই সতযমি
উদঘামিত েয়। এ প্রসগি উগেি করা কযগত পাগর কয মলি ত মবভাজন এবং তার ফলশ্রুমতগত কয ধবষিয
সিাগজ প্রচমলত তা মনগয় করাগকয়া সরাসমর প্রে না তুগল বরং তর্াকমর্ত মলি ভূমিকারই পমরবতেন কগর
কদন কযিাগন পুরুষ পমরমচত েয় মনকৃি মলি রূগপ।
েিতায়ন েগলা একমি বহুিামেক ধারো; ফলাফগলর মবস্তার কবাঝাগত এর বযবোর েগয় র্াগক।
মবগেষে নয়, বরং মনমদেি ধরগনর নীমত এবং েস্তগেগপর ককৌিলগুমল সির্েন করার উগেগিয ‘েিতায়ন’
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িব্দমি প্রায়িই বযবহৃত েগয় র্াগক। সািামজক অতেভূমি এবং অংিগ্রেেিূলক উন্নয়নও েিতায়গনর
িাপকামে। সিাজমবজ্ঞানী কবগনি েিতায়নগক মবমভন্ন বযমি ও ক াষ্ঠীর সম্পদ এবং েিতার বৃমদ্ধ রূগপ বেেনা
কগরগেন যা প্রভাবমবস্তারকারী প্রমতষ্ঠানগুমলর কাে কর্গক জবাব প্রতযািা কগর। এর পািাপামি নারীর
েিতায়গনর প্রসগি আগরা মকেু অননয উপাদাগনর উগেি করা কযগত পাগর; কযিন বলা কযগত পাগর কয
এমি এিন একমি কেে কযিাগন তার মনমির়করগের আধার েগলা পমরবার মনগজই। এর জনয মপতৃতামেক
কাোগিাগক সির্েনকারী প্রমতষ্ঠানগুমলর রূপান্তর একান্ত প্রগয়াজন১১। এ প্রসগি উদারননমতক নারীবাগদর
অনযতি প্রবিা সিাজমবজ্ঞানী কিমর ওলগস্টানক্রযাফগির বিবয প্রাসমিক। মতমন বগলমেগলন, আমি চাইনা
কয িমেলারা পুরুষগদর পরাভূত করুক; তাগদর মনগজগদর সাির্ে ধতমর করগত েগব১২। েিতায়ন সম্পগকে
প্রচমলত সংজ্ঞাগুমল মবগেষন কগর বলা কযগত পাগর কয মবকি, পেে, মনয়েে, মসদ্ধান্ত কনওয়ার সাির্েয,
মনগজর জীবন ও সম্পগদর উপর মনয়েে - এসবই নারীর েিতায়গনর মনমদেি মকেু িতে । নারীবাদী
আগোলগনর একমি সবেকালীন তাৎপযেপেূ ে দামব েগলা মনগজর জীবন সম্পগকে নারীর মসদ্ধান্ত কনওয়ার
স্বাধীনতা১৩। মপতৃতে পুরুগষর আমধপতযবাদ প্রমতষ্ঠা করগত ম গয় প্রমতেগে নারীগক মনয়েে করগত চায়।
েিতা এই কপ্রোপগি মপতৃতগের কপ্রমেগত গি় ওো নারীর উপর পুরুগষর আমধপতযগক কবাঝায়। মপতৃতে
একমি স্বতে আমধপতযকারী বযবস্থা যা সবেদা নারীগক অধীগন রািার প্রগচিায় মনগয়ামজত। তাই শুধুিাে
পুরুষতামেক প্রমতষ্ঠাগনর পমরবতেন নয়, নারীর িুমির পর্ প্রিস্ত কগর পাগর এই বযবস্থার আিূল পমরবতেন
অর্োৎ অর্েননমতক, সািামজক, সাংস্কৃমতক, রাজননমতক প্রভৃমত যাবতীয় মভমত্তসিূগের পমরবতেন। েিতায়ন
েগলা ‘এিন কপ্রোপগি ককৌিল ত জীবন বাোই করার জনয িানুগষর েিতার সম্প্রসারে কয েিতা আগ
অস্বীকার করা েগয়মেল’১৪। েিতাগক কীভাগব সংজ্ঞাময়ত করা েগি তা মবদযিান েিতা মবনযাসগক মিমকগয়
রািগত অর্বা তার সগি প্রমতদ্বমিতা করগত সাোযয কগর। েিতা একমি মবতমকেত ধারো১৫। কাগরার উপর
এই েিতা প্রগয়া িাগেই েগলা পুরুষতামেক দৃমিভমির প্রমতফলন। নারীর েিতায়গনর একমি অনযতি
উপাদান েগলা নারীর কতৃেত্ব মবস্তাগরর েিতা। আর তিনই তা কাযেকর েগব যিন তা অভযন্তরীে রূপান্তর
অর্বা উপলমদ্ধগত কিৌমলক পমরবতেন ঘিাগত সেি। তা যমদ মনমশ্চত করা যয় তােগল নারী মনগজর িগনািত
মবকি বাোই করার সাির্েয অজেন করগব। সুতরাং ককবলিাে সেিতা নয়, মবকম্প বাোইগয়র অমধকার
সম্পগকেও কস সগচতন েগব১৬। বাাঁধাধরা পদ্ধমত বা আদগিের বাইগর ম গয় মচন্তা করার সাির্েয এবং
মস্থতাবস্থাগক চযাগলঞ্জ জানাগনার িগধয মদগয় এই প্রমক্রয়া সম্পুেে েগব। পমরবার, সম্প্রদায়, সিাজ, বাজার,
রাষ্ট্র - সিস্ত কেগেই মনগজর জীবগনর মনয়েে অজেন করা সম্ভব েগব।
ঘগরর চার কদওয়াগলর িগধয কয অসি েিতার মবনযাস ধতমর েয়, বমেজে গত তারই প্রমতফলন ঘগি।
রাজনীমত েগলা একমি েিতা - মবনযস্ত বযবস্থা কযিাগন একমি ক াষ্ঠী আগরকমি ক াষ্ঠীগক মনয়েে কগর।
মপতৃতগের সািামজক কাোগিার িগধয পুরুষ নারীগক মনয়েে কগর। পমরবাগরর িগধযও েিতা কাোগিামভমত্তক একধরগনর সম্পকে কদিা যায় কযিাগন নারীগক মনয়েগের িগধয মদগয় পুরুষ তাগক কিাষে
কগর। ককি রাজনীমতর উপমস্থমত লেয করা যায়। তাই পমরবার বযমি ত পমরসর বগল মচমেত েগয়ও তা েগয়
ওগে েিতা - সম্পগকের মচরন্তন কেে, কযিাগন নারীর উপর পুরুগষর আমধপতয প্রমতষ্ঠাই স্বাভামবক বগল
পমর মেত েয়১৭। প্রচমলত মলিবয়ান কজার মদগয়গে রাজনীমতর বৃেত্তর সংজ্ঞার উপর। এমি ককবলিাে
রাজননমতক প্রমতষ্ঠাগনর িগধয একগচমিয়াভাগব সীিাময়ত নয় বরং তা ‘ধদনমেন জীবগনর রাজনীমত’। এই
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দৃমিভিী কর্গক না মরক সিাগজ অবমস্থত কস্বিাগসবী সং েনগুমলও রাজনীমতর অতেভুি েগব। অর্োৎ
েিবাজাগর অ-উৎপাদনিীল েওয়ার কারগে নারীগক বজেন করা কমেন েগয় পি়গব। বলার অগপো রাগি না
কয েিতার সম্পকেগুমল পমরবাগরর িগধয এবং একইসাগর্ না মরক সিাজ ও বাজাগরর সািামজক সম্পগকের
িগধয কাজ কগর১৮। সুতরাং পমরবার বযমি ত পমরসগরর অন্তভুেি এইরকি িন্তবয করগল তার অন্তমনেমেত
স্বমবগরামধতার কারেমিও িগন রািগত েগব। পমরবার একমদগক কযিন যত্ন ও িাতৃগত্বর পমরসর, কতিমন
অনযমদগক মনপীি়ন ও মনভেরতার কেেও বগি১৯। এই পমরমস্থমতগত জনপমরসর এবং বযমি ত পমরসগরর
পার্েকয প্রতযািযাত েয়। সুতরাং রাজনীমতগত নারীর উপমস্থমতগক আধুমনক েতগে একমি নতুন বহুত্ববাদ
এবং ধবমচগের আগলাগক বযািযা করা কযগত পাগর। এর িগধয মদগয় সুমচত েয় সংেমতর এক নতুন রূপ যার
অতেভুি ককবলিাে নারী নয়, সিস্ত প্রামন্তক ও মনপীমি়ত সািামজক ক াষ্ঠী।
মপতৃতে এিন এক বযবস্থা যা অর্েননমতক, রাজননমতক, সাংস্কৃমতক সকল স্তগর নারীর উপর পুরুগষর
আমধপতযগক প্রমতমষ্ঠত কগর। সিাজমবজ্ঞানী মনগবমদতা কিনন বগলগেন, মপতৃতে ককান সিজাতীয় কাোগিা
নয়, কিাষগের অনয োমতয়ারসিূে কযিন বেে, জাত, কেেী প্রভৃমতর সগি যুি েগয় তা অতযাচার এবয
কিাষেগক ধবধতা কদয়২০। মপতৃতগের েিতার সিবন্টন কসিাগন কিগনাই সম্ভব নয়। নারীবাদ নারীর
প্রামন্তকীকরগের ধারোগক চযাগলঞ্জ েুাঁগি় মদগয় তাগক অমতক্রি করগত চায়। নারীবাদ বগল কয নারী
ককবলিাে তার িারীমরক আগবদগনর উপর মভমত্ত কগর বস্তু নয় মবষয়ও | আমধপতয মবস্তারকারীর দৃমিগকাে
কর্গক এিনভাগব আমধপগতযর িতেগুমল প্রগয়া করা েয় যাগত কসগুমলগক স্বাভামবক বগল িগন েয়৷ এই
সিাগজ পুরুগষর সম্মান নারী িরীর পমরচালনা করার েিতার দ্বারা মচমেত েয়, আর অনযমদগক নারীর সম্মান
মনভের কগর পুরুগষর দ্বারা ‘অনুগিামদত আচরে’ - এর উপর এিনমক অসি েিতা মবনযন্ত আপাত মলিমনরগপে মবগে কযভাগব নারীগদর অন্তভুেি করা েয়, কসিাগনও তাগদর আচরে ও পমরচগয়র সীিানা মনধোরে
কগর কদয় পুরুষই২১। করাগকয়ার সিান্তরাল মবগে নারী প্রাধানয পায় এবং পুরুষ অবদমিত েয়। নারীগক
কিষপযেন্ত পুরুষতামেক প্রতযািার ভার বেন করগত েয় না; কস িুি েয়। পুরুষতামেক সিাজ তার িতাদিে ও
প্রাধানযকারী সংস্কৃমত মদগয় নারীর িনগক মনিোে কগর কদয়। এই লি়াই জামর র্াগক নারীগদর জনয সবেগেগে
সবেস্তগর। নারী তিনই ‘িুি’ েগব যিন উপলমি করা যাগব কয মলগির সাগর্ যুি পুরুষত্ব বা নারীত্ব একমি
সািামজক মনিোে। সগচতন িানুষ মেসাগব অনুভূত েগব কীভাগব আমধপতযবাদী আদগিের দ্বারা নারী আবদ্ধ২২।
অংিগ্রেেিূলক েতে:
সিগ্র ইমতোস জুগি় পুরুষ একমি ক ািী মেসাগব েিতার উপকরেগুমলর উপর মনয়েে বজায় করগিগে।
কসিাগন নারীর রাজননমতক পমরসগর পদাপেে সীমিত মেল পুরুগষর রাজননমতক আকাঙ্ফাগক সির্েন করার
িগধয। সিাগজ পুরুষ এবং নারীর নযায়সিত উপমস্থমত প্রচমলত মলিমনয়গির ভারসািযেীনতা দুর করগত
পাগর। আর ভারসািযেীনতা কগি এগল আিা করা কযগত পাগর কয নারীর মবরুগদ্ধ মেংসাত্মক ঘিনার
পমরিাে হ্রাস পাগব। জনসংিযার অগধেক অংিগক সিাগজ অংিগ্রেে করার এবং অবদান রািার সুগযা
কর্গক বমঞ্চত করগল উন্নয়গনর ককান অর্ে র্াগক না। সািয এবং ধবষিযেীনতা কয ককান েতামেক বযবস্থার
সাফগলযর ককন্দ্রমবে। েতেগক প্রকৃত অগর্ে অংিগ্রেেিূলক েগয় উেগত ক গল নারী ও পুরুগষর কগের
সিতা মনমশ্চত করগত েগব। নারীর উপর েিতা প্রগয়া সকল কেগে দৃিযিান না েগলও সািামজক
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রীমতনীমতর উপমস্থমতগক অস্বীকার করাগর উপায় কনই। নারীর প্রমত কয আচরে করা েগয় র্াগক তার
সাংস্কৃমতক এবং রাজননমতক অনুগিাদন আগে; এই অনুগিাদন প্রতযে এবং অপ্রতযে দুভাগবই েগত পাগর।
সািামজক কপ্রোপি তাগদর এই আচরগে উৎসাে কযা ায়। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তঃপুরবামসনী নারীর িনন
এবং সািামজক মবকাগির পর্ রুদ্ধ কগর রািার প্রমতবাদস্বরূপ। করাগকয়া এিাগন কিনা ও স্বগপ্নর সাোযয
মনগয় তার িুমির মদকমনগদেি করগত কচগয়গেন। নারীর পৃমর্বী আর পুরুগষর পৃমর্বী স্বতে নয়; পুরুগষর
কযভাগব পৃমর্বীর সিস্ত কসৌেগযের উপর অমধকার রগয়গে, নারীরও মেক একই অমধকার প্রাপয। অক্রান্তভাগব
কাজ কগর করাগকয়া সিাগজর, মবগিষ কগর িুসমলি সিাগজর রেেিীলতা কভগঙ মদগত কচগয়মেগলন। মতমন
নারীর েিতায়ন এবং নারী-পুরুগষর সিতা অজেগনর স্বপ্ন পূরগের উগেগিয মলগিমেগলন, ‘পুরুগষর
সিকেতা লাগভর জনয আিামদ গক যাো কমরগত েয়, তাোই কমরব | যমদ এিন স্বাধীনভাগব জীমবকা অজেন
কমরগল স্বাধীনতা লাভ েয়, তগব তাোই কমরব...উপাজেন কমরব না ককন? আিাগদর মক োত নাই, না পা
নাই, না বুমদ্ধ নাই? মক নাই...’২৩।
নারীমিো ও সািামজকীকরে:
েিতায়গনর িূল লেয েগলা এিন একমি সিাজবযবস্থা গি় কতালা কযিাগন নারী ও পুরুষ সিাজ ও
রাষ্ট্রীয় জীবগনর সবেে সিান সুগযা লাভ করগব। নারীর অমধকার প্রমতমষ্ঠত করার জনয কসাচ্চার েগয়
করাগকয়া আগরা বগলন, আিরা সিাগজর অগধেক অংি, যমদ আিাগদর পশ্চাদবতেী কগর রািা েয় তগব
সিাগজর অগ্র মত কীভাগব সম্ভব? নারীজা রগের একিাে পর্ কয মিোর প্রসার ঘিাগনা কস মবষগয় মতমন
মনমশ্চত মেগলন। ধগিের কদাোই মদগয় নারীর উপর মবমভন্ন অনুিাসন চামপগয় কদওয়ার মতমন কঘারতর মবগরাধী
মেগলন২৪। অমবভি ভারগত নারীিুমি আগোলগনর অগ্রদূত রূগপ করাগকয়া সিাগজ ধবপ্লমবক পমরবতেন
আনগত কচগয়মেগলন। কিগয়গদর জনয ‘ধেে-িুিার অলঙ্কার’ তীর কাগে মেল দাসগত্বর িৃঙ্খল; অলঙ্কার
ি়গত িাকা বযয় না কগর মতমন কিগয়গদর জনয মবদযালয় প্রমতষ্ঠা করগত কচগয়মেগলন এবং তা সফলভাগব
কগরমেগলন২৫।
নারী ও পুরুগষর িগধয মবদযিান েিতার সিীকরেগক পমরবমতেত করা েিতায়গনর উগেিয । এই
প্রমক্রয়া তাই মনঃসগেগে রাজননমতক। কযগেতু সিাগজর ককান কাোগিাই িূগনয কাজ কগর না, তাই
েিতায়গনর জনয সিাগজর অনযানয কাোগিা ত পমরবতেনও আবিযক। বলাবাহুলয কয িমেলাগদর
েিতায়গন মিোর িগতা গুরুত্বপূেে ভূমিকা আর ককান মকেুরই র্াকগত পাগর না। নারী ও পুরুগষর ধবমিিয
সংক্রান্ত আগলাচনা প্রসগি মবমভন্ন গবষো মলগির তানু মতকরেগক মনগদেি কগর৷ উইমলয়াি এবং কবস্ট
(১৯৯০) কদগিগেন কয তাাঁগদর গবষোয় ২৫মি কদগি িমেলাগদর কদিা েগয়গে আগব প্রবে, বিযতাপূেে
এবং কুসংস্কারািন মেসাগব অনযমদগক পুরুষ মচমেত েগয়গে সােসী, বলিালী এবং স্বাধীন রূগপ২৬। এই
তানু মতকরগের উপর মভমত্ত কগর নারী এমতেযা তভাগব পরাধীনতা এবং পরমনভেরিীলতার পমরচয় বেন
কগর চগলগে। এিন নয় কয এই প্রমক্রয়া সবসিয় সগচতনভাগব কগর েগি, মকন্তু তা না েগলও আন্ত্ব্যমিক
আচরগের উপর এই প্রমক্রয়া প্রভাব কফগল। সািামজকীকরগের প্রমক্রয়া না মরক সিাগজ এতিাই প্রবল কয
এই তানু মতকরেগকই স্বাভামবক বগল িগন করা েয়। এই পমরচগয়র সীিাবদ্ধতাগক কামিগয় ওোর প্রয়াস
বযমতক্রি রূগপ মচমেমত েয়।
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মিোর ভূমিকা এিাগনই কয এমি মবপরীত সািামজকীকরেগক উপস্থাপন করার সুগযা মদগত পাগর যার
িগধয মদগয় মবদযিান প্রমক্রয়া বা অবস্থা সম্পগকে প্রে কতালার পর্ উন্মুি েগব। এপ্রসগি িুগিেইগির কর্া
উগেি করা যায় মযমন মিোগক তরুে প্রজগন্মর পমরকমিত সািামজকীকরে রূগপ মবগবচনা কগরমেগলন২৭ ।
বতেিাগন প্রগয়াজন ‘পুরুষ ও িমেলার একমি প্রজন্ম ধতমর করা যারা মবোস কগর কয মেংসা গ্রেেগযা য নয়
এবং যাগদর সািযবাদী সম্পকে গি় কতালার জনয প্রগয়াজনীয় দেতা রগয়গে’২৮ । মিো েগলা আিা এবং
সংগ্রাগির একমি কেে একমি উন্নত জীবগনর আিা, এবং কীভাগব কসই উন্নত জীবনগক কাযেকর করা যায়
এবং অজেন করা যায় তার সংগ্রাি২৯ । মিোই পাগর িানুষগক জীবগনর মবমভন্ন কেগের জনয প্রস্তুত করগত।
তাই, কেগল এবং কিগয় উভগয়র জনয মিোর এিন পমরকিনা প্রগয়াজন কযিাগন প্রর্ি পদগেপমি একমি
দৃঢ প্রমতশ্রুমতর উপর মভমত্ত কগর মেত েগব যা বলগব একমি েতামেক সিাগজর না মরক মেসাগব নারীর
একমি ধবধ অবস্থান রগয়গে। মিো মলিসািয সম্পগকে যুবকগদর সংগবদনিীল কগর গি় কতালার প্রয়াস
করগব আর কিগয়গদর তাগদর অমধকার সম্পগকে সগচতন করগব। প্রগতযগকর সুগযাগ র সিতা মনমশ্চত
করগত েগব। কদিগত েগব যাগত না মরক মেসাগব পুরুষ এিনভাগব েিতাময়ত েগত পাগর যা নারীর উপর
পুরুগষর েিতাগক চামপগয় কদগব না এবং তাগক পুরুগষর অধীনস্ত কগর রািগব না। এইভাগবই কেগল ও
কিগয়রা ‘মিোর্েী’ কর্গক ‘না মরক’ েগয় উেগব৩০। করাগকয়া এিন এক নতুন যুগ র স্বপ্ন কদগিমেগলন
কযিাগন পুরুষ ও িমেলাগদর সিান দৃমিগত কদিা েগব। মিো সািামজকভাগব কবাঁগচ র্াকার কিেসূচী। অর্োৎ
মিো সবেদাই কসই সিাগজর সাগর্ সম্পমকেত যার জনয এমি পমরকিনা করা েয়। সিসািময়ক কপ্রোপগি
উভয় মলিগকই মিগি মনগত েগব কয সিাগজ ভাগলাভাগব মিগক র্াকগত েগল সািামজক দায়বদ্ধতার
প্রগয়াজন আগে।
উপসংোর:
সুতরাং, মিোই েগলা পমরবতেগনর জনয প্রগয়াজনীয় োমতয়ার যা নারীর আত্মমবোস ধতমর কগর কদগব
এবং সিাগজ তার জায় াগক আগরা িজবুত করগব। মলি সংগবদনিীল পােক্রি এবং কসই সগি সিাগজ
পার্েকয এবং ধবমচগেযর প্রমত সম্মান এই মিোর ধবমিিয। আগন্তামনও গ্রািমসর কাগে স্বােরতা একমি মদ্ব-ধারী
তগলায়ার যা একমদগক আত্মিমিকরে এবং সািামজক েিতায়গনর উগেগিয বযবহৃত েগত পাগর; অর্বা
অনযমদগক দিন এবং আমধপগতযর সম্পকে স্থায়ী করার জনয চামলত েগত পাগর৩১। মিোর ধারোগক একমি
আদিে মেসাগব, একমি সািামজক মনিোে মেসাগব মবচার করগত েগব যা সবেদা অতীত, বতেিান এবং
ভমবষযগতর সাগর্ জমি়ত। একমি ধনমতক এবং রাজননমতক মভমত্তর উপর মিোগক প্রমতমষ্ঠত করা প্রগয়াজন যা
িানবজীবন এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাগক আরও প্রসামরত কগর কদগব। এই মিো পদ্ধমতর িগধয মদগয় িানুষ
সিাগজ পমরবতেন আনগত সেি েগব। মিোমবদ পাওগলা কেইগর বযবোমরক বাস্তব মিোর িাধযগি কয িুমি
বা স্বাধীনতা তার সগি মনগজগক যুি কগরগেন। তাাঁর পমরকিনায় সােরতা অজেন করা মনেক প্রযুমি ত
দেতা নয়, এর িগধয মদগয় সাংস্কৃমতক কিেকান্ড ও স্বাধীনতার মভমত্ত প্রসামরত েগব। নারী ও পুরুষগক তাগদর
অমধকার এবং কতেবয বুগঝ মনগত েগব, সিাগজর সগি তাগদর সম্পগকে রূপান্তর ঘিগব। বৃেত্তর সিাগজর
কপ্রোপগি সম্পগকের এই পুন েেন একান্ত প্রগয়াজন।
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মিো এইভাগব েিতায়ন প্রমক্রয়ার অমবগিদয অংি েগয় উেগত পাগর৷ মিো বােন েগয় দাাঁি়াগব কসই
মনপীমি়ত িানুগষর জনয যারা সিাগজর ঐমতোমসক-সািামজক পমরবতেগন অংিগ্রেে করগত সেি েগব |
মিোমবদ পাওগলা কেইগর সিাগলাচনািূলক মচন্তাভাবনাগক আহ্বান আহ্বান জামনগয়গেন; মতমন এই
সিাগলাচনািূলক কচতনাগক মনপীড়গনর বযাবস্থার কচগয় আগরা কবমি মকেু বগল আিযাময়ত কগরগেন যা
িানুগষর প্রমত েদ্ধা এবং কন্ঠস্বগরর বহুগত্বর প্রমত সম্মান দ্বারা মচমিত েয়। একিাে মিো পাগর সিাগজ
প্রচমলত মনয়িগুমলর সিাগলাচনা কগর নতুন মদ ন্ত উন্মুি করগত। কেগল এবং কিগয় উভয়গকই কসইসিস্ত
চযাগলঞ্জগুমল গ্রেগের জনয প্রস্তুত র্াকগত েগব কযগুমল তাগদর জীবনগক প্রভামবত কগর। নারীসিাগজর
পরাধীন অবস্থার জনয অমিো ও অজ্ঞানতাগক দায়ী কগর করাগকয়া বগলমেগলন, ‘মিোর অভাগব আিরা
স্বাধীনতা লাগভর অনুপযুি েইয়ামে। অগযা য েইয়ামে বমলয়া স্বাধীনতা োরাইয়ামে৩২। এই েত স্বাধীনতাগক
পুনরুদ্ধার করগত েগব। মিো েগলা কসই স্বাধীনতাগক আবার একবার উদ্ধার করার িে। মিো নারীগক
িানুষ মেসাগব সিাগজ প্রমতমষ্ঠত করগত পাগর, তাগক স্বাবলম্বী এবং আত্মসগচতন েগত সাোযয করগত
পাগর। করাগকয়া কয স্বপ্ন বহুযুে আগ কদগি ম গয়মেগলন এবং কসই স্বপ্ন বাস্তবাময়ত করার জনয সংগ্রাি
কগরমেগলন, কসই স্বপ্নগক বতেিান সিগয়র উপগযা ী কগর মনগয় বাস্তব রূপ কদওয়া আিাগদর একান্ত
কতেবয। নারীর েিতায়গন নারীর সগচতনতা ও প্রগচিার সাগর্ পুরুগষর সেগযাম তা ও সেিমিেতারও
প্রগয়াজন রগয়গে। কসই সংগবদনিীলতা ধতমর কগর কদওয়ার েিতা আগে একিাে মিোর। তাই পমরবার,
সম্প্রদায়, সিাজ সকগলর ভূমিকাই গুরুত্বপূে,ে এই সিসযার সিাধান সিাগজর ককান একমিিাে অংগির দ্বারা
সম্ভব নয়, বরং এর জনয সংমেি সকগলর মনরবমিন এবং েনিূলক প্রগচিা প্রগয়াজন।
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