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কররোনো মহোমোরী ও বিশ্বজনীন লকডোউন : মবহলোরের ওপর এর প্রভোি 

স্বপন শমমো 
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Abstract: 

With the covid-19 lockdown in effect, people across the globe have found their lives 

upended. And this is specially true for women and girls, who have found that their lives are 

being affected most of all. This pandemic has hit those among us who are  the most 

vulnerable: domestic workers, daily wagers and many of those are women. Women who will 

be losing jobs and incomes in large numbers. Women who are juggling job and increased 

household work as the case of the entire family falls on their shoulders. Women who have to 

take care of homes and job and children without so much as an expectation of getting help. 
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ভূবমকো : মহোমোরীর আকোর ননওয়ো কররোনো ভোইরোরের আতরে ভুগরে নগোটো বিশ্ব। চোবরবেরক মৃতুয-বমবেল 

নগোটো বিশ্বরক এরকিোরর নকোণঠোেো করর নররেরে। এই মহোমোরীর কিরল বিশ্বিোেী এরকিোরর অবতষ্ঠ হরয় 

উরঠরে, তোরো নযন জীিরনর অবিম পযমোরয় এরে উপবিত। মহোমোরীর এই কিল নেরক বিশ্বিোেী 

বনরজরেররক রক্ষো কররত মবরয়ো হরয় উরঠরে। তোই প্ররতযক নেরশর রোষ্ট্রনোয়করো নেশিোেীরক COVID-

19 এর হোত নেরক রক্ষো করোর জনয অিরুদ্ধ (Lockdown) এর পন্থোরক অিলম্বন কররত েোরক। যোরত করর 

নেশিোেী COVID-19 এর নেরক েুি েোকরত পোরর এিং স্বোভোবিক জীিরন প্রতযোিতমন কররত পোরর। 
 

    বিশ্বজনীন এই মহোমোরীর হোত নেরক নরহোই পোয়বন বিরশ্বর অবিকোংশ নেশ, এমনবক ভোরত িষম। তোই 

ভোরত েরকোর নেশিোেীরক এই কররোনো ভোইরোরের হোত নেরক রক্ষোর জনয েরকোবরভোরি নেশিোেীর জনয 

অিরুদ্ধকরণ ন োষণো কররলন ২১ বেরনর জনয। প্রিোনমন্ত্রী তোাঁর ন োষণোয় িরলবেরলন, “ আমরো যবে এই ২১ 

বেন বনরজরেররক  রিবি করর রোেরত নো পোবর তোহরল ২১ িের ভোরতিষম বপবেরয় যোরি”। নেই ন োষণো 

মরতো ভোররত অিরুদ্ধকরণ প্রবিয়ো শুরু হরলো । বকন্তু এেোরন একবট প্রশ্ন হল এই অিরুদ্ধ কররনর জনয 

জীিন জীবিকোর পবররপ্রবক্ষরত েোরোবিরশ্ব কোরো নিবশ দুেমশোর েম্মুেীন হরলো ? এই প্ররশ্নর উত্তরর িলরত 

নগরল নেেো যোরি েমোরজ এরকিোরর প্রোবিক নেণীর মোনুষ যোরো দেবনক মজুবরজীিী। এই প্রেরে আিোর 

একবট প্ররশ্নর উদ্ভোিন করো হরলো নয মহোমোরী  মবহলোরের ওপর কতটো ভয়োনক প্রভোি নিরলবেল ? 

মবহলোরের প্রেে িলরত নগরল িলো যোয় নয, এই লকডোউন পবরবিবত মবহলোরের এরকিোরর নকোণঠোেো করর 

নররেবেল। বিরশষ করর েমোরজর প্রোবিক নেণীর মবহলোরের। মবহলোরো েোমোবজক, পোবরিোবরক, অেমননবতক 

http://www.ijhsss.com/


কররোনো মহোমোরী ও বিশ্বজনীন লকডোউন : মবহলোরের ওপর এর প্রভোি                                                             স্বপন শমমো 
 

Volume-VII, Issue-II                                        March  2021                                                                            51 

এিং নপশোগত বেক নেরক এরকিোরর পযুমেস্ত হরয় পরড়বেরলো। তোাঁরো নযন েিমরক্ষরে এরকিোরর নকোণঠোেো 

হরয় উরঠবেল জীিরনর প্রবতবট মুহূরতম। 
 

    চীরনর উহোন প্ররেশ নেরক আেো বিশ্ববিেযোলরয়র একজন বশক্ষোেমী যেন নকরল রোরজয বিরর এরেবেল, 

তেন ভোরত ৩০নশ জোনুয়োবর ২০২০ তোবররে ভোররত নকোবভড-১৯ নরোরগর প্রেম  টনোবট বনবিত  

কররবেরলো। নকোবভড-১৯ বনবিত ইবতিোচক  টনো েংেযো ৫০০ কোেোকোবে হিোর পরর ১৯ নশ মোচম প্রিোনমন্ত্রী 

নররন্দ্ররমোবে েকল নোগবরকরক ২২ নশ মোচম নেোমিোর  ৭ টো নেরক রোত ৯ টো পযমি ‘জনতো কোরবিউ’ পোলন 

কররত িরলবেরলন। কোরবিউ নশরষ নমোবে িরলবেরলন : “জনতো কোরবিউ নকোবভড-১৯ বিরুরদ্ধ েী ম 

লড়োইরয়র মোে শুরু”। ২৪নশ মোচম বিতীয়িোররর মরতো জোবতরক েরম্বোিন করোর েময় বতবন এই বেরনর 

মরিযরোত নেরক ২১ বেরনর জনয নেশিযোপী অিরুদ্ধ অিিো ন োষণো কররবেরলন। বতবন িরলবেরলন নয, 

কররোনোভোইরোে এর বিস্তোর বনয়ন্ত্ররণর একমোে েমোিোন হরলো েোমোবজক েূরত্ব িোরো েংিমণ চিরক নভরে 

নেওয়ো। বতবন আরও িরলবেরলন নয, অিরুদ্ধকরণ িো লকডোউন জনতোকোরবিউ এর নচরয় আররো 

করঠোরভোরি প্ররয়োগ করো হরি।১৪ই এবপ্রল প্রিোনমন্ত্রী নররন্দ্ররমোবে নয অঞ্চলগুবলরত এই বিস্তোর েোমলোরনো 

িো প্রবতররোি করো হরয়রে নেেোরন ২০ই এবপ্ররলর পরর শতমেোরপরক্ষ বশবেলতো নররে চলমোন লকডোউন এর 

েময়েীমো ৩’রো নম পযমি িোবড়রয়রেন। 
 

     অিরুদ্ধকরণ মবহলো-পুরুষ বনবিমরশরষ প্রবতবট মোনুষরক  র নেরক নির হরত িোিো নেয়। প্ররয়োজনীয় 

পণয, অবিবনিমোপক, পুবলশ এিং জরুরী পবররষিো, পবরিহরণর িযবতিম েহ েমস্ত পবরিহন নযমন জোতীয় 

েড়ক,নরল এিং বিমোন িবগত করো হরয়বেল। বশক্ষোপ্রবতষ্ঠোন, বশল্পেংিো এিং আবতরেয়তো মূলক পবররষিো 

নকন্দ্রগুবলও িবগত করো হরয়বেল। েোিোররর নেোকোন, িযোংক এিং এবটএম, নপররোল পোম্প, অনযোনয 

বজবনরের পবররষিোগুবল এিং তোরের উৎপোেন অিযোহবতপ্রোপ্ত। স্বরোষ্ট্রমন্ত্রক িরলবেরলন নয, যবে নকউ এই 

বনরষিোজ্ঞোগুবল মোনরত িযেম হয়,তোহরল নে এক িের পযমি নজল েোটরত পোরর। 
 

    এই লকডোউরনর িরল েোরোবিশ্ব তেো নেরশর নোগবরক প্রভোবিত হয়। প্রবতবট মোনুষ তোর কমমবিরবতরত 

চরল যোয় এিং ননরম আরে আবেমক অনটন। িরল  রিবি মোনুরষর মরিয বিবভন্ন রকরমর কলরহর েৃবি হয়। 

আর এর হোত নেরক নরহোই পোয়বন মবহলোরো। তোাঁরো তোরের কমমরক্ষরে বিরবতর িরল গৃহিবি হরয় পরড় 

এিং তোরের ওপর দুবিমেহ যন্ত্রনোর প্ররকোপ িোড়রত েোরক। মবহলোরো তোরের কোজ হোরোরনোর িরল আবেমক 

েমেযোর েম্মেুীন হরয় পরড।় এই অিিোয় মবহলোরো তোরের পোবরিোবরক জীিরনর েরে প্রতযক্ষভোরি যুক্ত 

হরয় পরড়। অেমোৎ েংেোররর কোজকমম, েিোন-েিবতর লোলন-পোলন েহ যোিতীয় কোজ তোাঁরো েোমলোরত িোিয 

হয়। এর িরল তোাঁরের ওপর ননরম আরে েোংেোবরক চোরপর নিোঝো। আিোর েংেোররর েুাঁবটনোবট বিষরয় 

তোরের শুনরত হয় অকেয ভোষো এিং প্রবতবনয়ত হরত হয় অতযোচোররর স্বীকোর। এই মহোমোরী এিং লকডোউন 

পবরবিবতরত নেেো নগরে নয মবহলোরের অতযোচোররর মোেো স্বোভোবিরকর তুলনোয় অরনক মোেোয় িৃবদ্ধ 

নপরয়রে। তোরের বনমমম যন্ত্রণোর স্বীকোর হরত হরয়রে। এেোড়োও নেেো নগরে লকডোউরনর িরল স্কুল, করলজ 

অেমোৎ বশক্ষোপ্রবতষ্ঠোনগুবল িরের কোররণ যুিতী নমরয়রো প্রচুর পবরমোরণ অতযোচোররর স্বীকোর হরয়রে। তোরো 

মোনবেকভোরি বিপযমস্ত হরয় পরড়রে, এমনবক অরনক মবহলো আত্মহতযোর পে নিরে বনরয়রে। েুতরোং িলো 

যোয় বিশ্বজনীন কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউরনর িরল েোবিমকভোরি মবহলোরো পযুমেস্ত ও ক্ষবতগ্রস্ত তোরের 

জীিন-জীবিকো এিং পোবরিোবরক কোররণ। 
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মবহলোরের ওপর কররোনো মহোমোরী ও লকডোউন এর প্রভোি : কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউন এর েরে 

েরে বিরশ্বর প্রবতবট মোনুষ বিপযমস্ত হরয় পরড় তোরের জীিন িোররণর জনয। এই মহোমোরী এিং লকডোউরন 

বিরশষ করর মবহলোরো বিরশষ ভোরি ক্ষবতগ্রস্ত হরয় পরড়। েমোরজর প্রোবিক নেণীর মবহলোরের অিিো করুণ 

আকোর িোরণ করর। বিরশষ করর নয েমস্ত মবহলোরো পবরচোবলকো, নযৌনকমমী, আশোকমমী, িোর ডোন্সোর ও 

দেবনক মজুবর বভবত্তরত কোজ কররতো। এই লকডোউন এর িরল তোরের কোজ নযমন হোরোয়, নতমবন তোরের 

অেমননবতক মিোর স্বীকোর হরত হয়। COVID-19 এিং lockdown এ মবহলোরের কোজ হোরোরনোর েোরে 

েোরে তোরের নপশোগত জীিরন কোরজর হ্রোে  রট। আিোর তোরের েোংেোবরক ও পোবরিোবরক জীিরন ননরম 

আরে দুবিমষহ অতযোচোর ও বনযমোতন। বিশ্বজনীন কররোনো মহোমোরী এিং প্রিহমোন লকডোউন মবহলোরের ওপর 

নয দুবিমষহ প্রভোি বিস্তোর কররবেল নেগুবল বনরে আরলোচনো করো হরলো : 
 

    মবহলোরের কমমরক্ষরে লকডোউন এর প্রভোি বিশ্বজনীন। বিরশ্বর প্রোয় ৭৪০ লক্ষ মবহলো কোজ হোরোই এই 

কররোনো মহোমোরী ও লকডোউন এর প্রভোরি। েমোরজর প্রোবিক নেণীর মবহলোরো েিরেরক নিবশ ক্ষবতগ্রস্ত হয় 

এর িরল। নয েমস্ত প্রোবিক নেণীর মবহলোরো কোরজর তোবগরে অনযে পোবর বেরতন তোরো লকডোউন এর 

িরল এরকিোরর  র িিী হরয় পরড়বেরলন। তোরের রুবট-রুবজর িরিোিস্ত এরকিোরর অিরুদ্ধ অিিোয় 

বেল। নয েমস্ত মবহলোরো নলোরকর িোবড়রত পবরচোবলকোর কোজ করর েংেোর চোলোরতো তোরের কোজ লকডোউন 

এর িরল িে হরয় যোওয়োয় তোরো এরকিোরর করুন দুবিমষহ অিিোয় এরে েোাঁবড়রয় বেরলন। আিোর নযেি 

অবভিোেী কমমজীিী মবহলো যোরো নেরশর নোনো শহরর ও প্রোিরর কোজ কররতো, বিরশষ করর কলকোরেোনো, 

িস্ত্রবশল্প, রোস্তো দতবর, ইটভোটো, গৃহবনমমোরণর েবমক বহরেরি, তোরের কোজ িে হওয়োয় তোরের জীবিকো 

বনিমোরহর উপোয় বেল নো। ভোরতিরষমর নয েমস্ত েবরদ্র রোজযগুবল আরে নেই েি রোরজযর িহু মবহলো েমজীিী 

কোরজর েেোরন অনয রোজযগুবলরত পোবড় বেত নরোজগোররর জনয যোরত েোংেোবরক অচলোিিোরক কোটোরনো 

যোয়। বকন্তু মহোমোরী প্ররকোপ িৃবদ্ধর েরে েরে েোরোরেরশ লকডোউন ন োবষত হয় এিং এইেি েমজীিী 

মবহলোরের কোজ িে হরত শুরু করর। এই অিিোয় তোরো একবেরক নযমন কোজ হোরোয় নতমবন অপরবেরক 

লকডোউন এর কোররণ িোবড় বিররত নো পোরোয় চরম আবেমক অভোি-অবভরযোরগর স্বীকোর হয়। এমন অরনক 

 টনো আমরো প্রতযক্ষ কররবে নয প্রচুর মবহলো েমজীিী তোরো এই নভোগোবির স্বীকোররর িরল নেরশর িোবড়র 

উরেরশয পোবড় বেরয়রে মোইরলর পর মোইল পে পোরয় নহাঁরট। কোরণ লকডোউন এর িরল েমস্ত যোতোয়োত 

িযিিো নযমন অিরুদ্ধ নতমবন কোজ হোরোরনোর িরল আবেমক অনটরন স্বীকোর। এমনবক নেেো নগরে একজন 

েমজীিী মবহলো তোর নেোট িোচ্চোরক েুটরকরের ওপর চোবপরয় টোনরত টোনরত িোবড়র উরেরশয রওনো 

বেরয়রে। এেোড়োও নেেো নগরে একজন েমজীিী মবহলোরো নেোট িোচ্চোরক বনরয় িোবড়র উরেরশয রওনো 

বেরলও তোর আর িোবড় নিরো হয়বন। কোরণ ওই েমজীবি মবহলো রোস্তোয় শোরীবরক অেুিতোর কোররণ মোরো 

যোন এিং তোর নেোট্ট িোচ্চো তোর মৃতরেরহর েোমরন তোরক জবড়রয় িরে আরে। এই েমস্ত মমমোবিক েৃশয নযন 

আমোরের েকল ভোরতিোেীরক মমমোহত কররবেল। এেোডো়ও অরনক পবরযোয়ী মবহলো েবমক িোবড় নিরোর 

েময় দু মটনোয় তোরের প্রোণ হোবররয়রেন। েুতরোং িলো যোয় কমমরক্ষরে কররোনো মহোমোরী ও লকডোউরনর 

প্রভোি মবহলো েমজীিীরের অেমননবতকভোরি এরকিোরর পযুমেস্ত করর তুরলবেল।  এেোডো়ও নয েমস্ত 

নযৌনকমমী তোরের নযৌন কোরজর মোিযরম জীবিকো বনিমোহ কররতো, নেই েমস্ত মবহলোরো লকডোউন এর িরল 

তোরের কোজ িে হওয়োয় তোরো প্রচুর পবরমোরণ ক্ষবতগ্রস্ত হয়। এই েকল মবহলোরো কোজ হোরোরনোর িরল 

একবেরক নযমন তোরো মোনবেকভোরি নভরে পরড়, নতমবন অেমননবতক ভোরি বিপযমস্ত হরয় পরর। 
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    বিশ্বজনীন কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউন ন োষণোর িরল জনজীিন এরকিোরর স্তব্ধ হরয় যোয়। এর 

িরল নোরী-পুরুষ বনবিমরশরষ প্রবতবট মোনুষ তোর নপশোগত নক্ষেবটরক আর প্রবতবনয়ত কররত িযেম হরয় পরড়। 

নেশজুরড় যেন মহোমোরীর প্রকট এিং টোনো লকডোউন তেন প্রবতবট মোনুষ নযমন তোর কোজ হোরোয়, নতমবন 

তোরের নপশো’নক পবরিতমন কররত িোিয হয়। বিরশষ করর মবহলোরো তোরের কোজ হোরোরনোর িরল তোরের 

নপশোরক পবরিতমন কররন। নয েকল প্রোবিক নেণীর মবহলো বিবভন্ন রকম কল-কোরেোনো, নযৌনকমমী, িোর 

ডোন্সোর, েংগীতবশল্পী, দেবনক মজুবর এিং পবরচোবলকোর কোজকরর েংেোর চোলোরতো তোরো লকডোউন এর 

িরল নেই কোজগুরলো হোরোয়। বিরশষভোরি লক্ষয কররল নেেো যোরি, নযেি মবহলো েমজীিী যোরো 

পবরচোবলকোর কোজ কররতন তোরো এই ভয়োিহ িযোবির কোররণ আর তোরের আজরক গবতশীল রোেরত পোররন 

নো। কোরণ তোরো নযেি িোবড়রত পবরচোবলকোর কোজ কররতন নেইেি িোবড়র মোবলক তোরের কমমবিরবতর কেো 

িরলন, িরল তোরের কোজ নযমন হোরোয় নতমবন অেমননবতক দুেমশো ননরম আরে তোরের জীিন ও জীবিকোয়। 

আিোর এও নেেো নগরে শহররর নয িোনগুবলরত নযৌনপল্লী আরে নেইেকল নযৌনপল্লীর মবহলো নযৌনকমমীরো 

লকডোউন এর িরল তোরের কোজ হোরোয়। কোরণ মহোমোরীর িরল তোরের ‘িোি’ুনের (েরের) আেো িে হরয় 

যোয় এিং তোরের উপোজমরনর রোস্তোও িে হরয় যোয়। এেোড়োও িোর ডোন্সোর, েংগীতবশল্পী, তোরেরও কোজ 

িে হরয় যোয়। এর িরল তোরো অেমননবতকভোরি নযমন নভরে পরড় নতমবন তোরের জীিনযোপন দুবিমষহ হরয় 

পরড়। িরল তোরের েকলরকই বিকল্প কোজ িো নপশোর েেোন কররত হয় জীিনিোররণর জনয। এই অিিোয় 

মবহলোরো তোরের নপশো’র নক্ষেবটরক পবরিতমন কররত িোিয হয়। এর িলস্বরূপ নেেো যোয় অরনক মবহলো 

বিকল্প কমমপন্থো বহেোরি কোাঁচো েিবজ নেরক শুরু করর রোস্তোর িোরর বনতযপ্ররয়োজনীয় বজবনেপে বনরয় বিবি 

কররত শুরু করর তোরের বেন গুজরোরে্র জনয। প্রেেিরম িলো যোয় কলকোতোর একজন মবহলো মঞ্চ 

েেীতবশল্পী নয লকডোউন এর িরল কোজ হোরোয় এিং িোিয হরয় রোস্তোয় বনতযপ্ররয়োজনীয় বজবনেপএ বিবি 

কররত েোরক জীিন িোাঁচোরনোর তোবগরে। 
 

    পোবরিোবরক িো  গ্রোহযস্ত নক্ষরে মবহলোরের ওপর লকডোউরনর  প্রভোি েুেূরপ্রেোরী। বপতৃতোবন্ত্রক েমোরজ 

পবরিোররর প্রিোন বহরেরি পুরুষ প্রোিোনয প্রবতষ্ঠো বেল নযেোরন মবহলোরের নকোন িোন বেল নো। নশোনো যোয় 

দিবেক েোবহরতয নোরীর িোন বেল গৃরহ। বঠক একই রকমভোরি মহোমোরী ও লকডোউন এর িরল মবহলোরো 

বনিমোবেত হবিল গৃহকরমম; নে িবি হবিল অিঃপুরর। এর িরল নোরী ও পুরুরষর মরিয একবট অেোরমযর 

পবরবিবতর েৃবি হবিল। এই অিিোয় মবহলোরো পবরিোররর প্রিোন এর কেো মত চলরত িোিয হয়। েোংেোবরক 

চোপ তোরের ওপর প্রচুর পবরমোরণ চরল আরে। েোংেোবরক কোজ নেরক শুরু করর িোচ্চোর নেেভোল, িোবড়র 

িয়স্ক নলোকরের নেেোরশোনো, তোরের নেিো করো েমস্ত কোজ মবহলোরের একহোরত েোমলোরত হয় এই 

পবরবিবতরত। তোরের নযন কোরজর অি ননই। আর এই েোংেোবরক যোাঁতোকরল পরড় মবহলোরের জীিন নযন 

শ্বোেরুদ্ধ। এমতোিিোয় তোরের ওপর ননরম আরে নোনো রকম শোরীবরক অতযোচোর, নশোষণ-বনপীড়ন যো 

তোরেররক পশুরত পবরণত কররবেল এই অিিোয়।  এই পবরবিবতরত নেেো যোয় নয গ্রোহযস্ত অতযোচোররর 

পবরমোণ নিরড় েোাঁবড়রয়রে প্রোয় ৩০ শতোংশ। পবরিোররর প্রিোরনর কেোমরতো মবহলোরো চলরত িোিয হয়। 

েংেোররর চোপ প্রচুর পবরমোরণ তোরের উপর চরল আরে। এেোডো় মবহলোরের উপর মোনবেক চোপ েৃবি করো 

হয়। একবেরক নযমন অেমননবতক দুেমশো নতমবন পবরিোররর চোপ মবহলোরের এরকিোরর একরপরশ করর 

নররেবেল। 
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     এেোড়ো বিরশ্বর অনযোনয নেরশর মরতো ভোররতও এই মহোমোরী ও লকডোউন এর েময় মবহলোরের গ্রোহ্যস্ত 

অতযোচোরর পবরমোণ িৃবদ্ধ পোয় েিরেরক নিবশ পবরমোরণ। নেেো নগরে নয, এই লকডোউন পবরবিবতরত ২৪৩ 

নকোবট মবহলো নযৌন এিং শোরীবরক বেক নেরক নহনিোর স্বীকোর হরয়রে তোর পবরিোররর স্বোমীর কোে নেরক। 

গ্রোহ্যস্ত অতযোচোর এিং নযৌন অতযোচোররর পবরমোণ প্রোয় বিগুণ িৃবদ্ধ পোয় এই কররোনো মহোমোরী পবরবিবতরত। 

কোরণ লকডোউন এর িরল েিোই  রিবি িোইরর নিররোরনোর নকোন অিিো ননই। এই পবরবিবতরত 

মবহলোরের ওপর শোরীবরক অতযোচোর এর পবরমোণ িৃবদ্ধ পোয়। কোরণ নিবশরভোগ নক্ষরে নেেো নগরে এই 

পবরবিবতরত মবহলোরের ওপর নযৌন বনযমোতন পবরমোণ িৃবদ্ধ নপরয়রে। মবহলোরের ইিো নো েোকো েরত্বও 

তোরের নযৌন বমলরন িোিয করো হরয়রে এিং এর িরল মবহলোরো শোরীবরকভোরি নযমন দুিমল হরয় পরড়রে 

নতমবন মোনবেকভোরি নভরে পরড়রে। তোরের ওপর প্রবতবনয়ত নযৌন বনযমোতন জরের হোর িোবড়রয় বেরয়রে 

এই পবরবিবতরত। এেোড়োও এমনও নেেো নগরে নয যুিতী নমরয়রো এই পবরবিবতরত পোবরিোবরকভোরি নযৌন 

নহনিোর বশকোর হরয়রে। কোরণ লকডোউন এর িরল িোবড় নেরক নিররোরনোর েুরযোগ নো পোওয়োয় নিবশরভোগ 

নক্ষরে পবরিোর-পবরজনরের িোরো এইেি যুিতীরো নযৌন লোঞ্ছনোর বশকোর হরয়রে। পবরিোররর অেমননবতক 

চোপ, মোনবেক চোপ মবহলোরের ওপর অতযোচোররর পবরমোণরক আরও িোবড়রয় নেয়। েবম্মবলত জোবতপুরের 

েোিোরণ েম্পোেক আরিোবনও গুরতররে (Antonio Guterres) মবহলোরের এই গ্রোহ্যস্ত অতযোচোররক 

‘Ceasefire’ বহরেরি অবভবহত করররেন। কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউন পবরবিবতরত অেমোৎ মোচম ২০২০ 

নেরক গ্রোহ্যস্ত অতযোচোরর পবরমোণ নিরড় েোাঁবড়রয়রে প্রোয় বিগুণ। এই মহোমোরী পবরবিবতর পূরিম ভোরতিরষম 

গ্রোহ্যস্ত অতযোচোররক একবট গুরুত্বপূণম বিষয় বহরেরি নেেো হরতো। নেেোরন নেেো নগরে নয বতনজন মবহলোর 

মরিয একজন মবহলো নযৌন ও শোরীবরকভোরি অতযোচোবরত হত তোাঁর পবরিোররর কোরে নেরক। বকন্তু এই 

পবরবিবতরত নেই পবরমোণ নিরড় েোাঁবড়রয়রে তোর প্রোয় বিগুণ নযবট েমোজ তেো নেরশর পরক্ষ েুিই ভয়োনক। 

মবহলোরের প্রোতযবহক জীিরন কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউন এর প্রভোি পরড়বেল বিবভন্ন বিষরয় নযমন 

েোমোবজক, রোজননবতক, অেমননবতক, বশক্ষোগত, শোরীবরক ও মোনবেকভোরি। েোমোবজক বেক নেরক মবহলোরো 

েোমোবজক বিবিবনরষি িজোয় রোেোর জনয েিোর নেরক আলোেো হরয় পরড়বেল, নতমবন আিোর রোজননবতক 

নক্ষে মবহলোরের নকোণঠোেো করর নররেবেল। কোরণ রোজননবতক েলগুবল প্রশোেবনক বিিৃবতর মোিযরম বিবভন্ন 

অঞ্চল গুবলরক বিভক্ত কররবেল েোমোবজক েূরত্ব িজোয় রোেোর জনয। প্রোতযবহক জীিরন মবহলোরো বশক্ষোগত 

েুবিিো পোওয়োর নক্ষরে িবঞ্চত বেল। বিবভন্ন বশক্ষোপ্রবতষ্ঠোন িে েোকোর েরুন মবহলো ও যুিতী মবহলো প্রচুর 

েমেযোর েম্মুেীন হরয়রে। আিোর লকডোউন এর িরল গৃহিিী েোকোর কোররণ তোরের ওপর শোরীবরক 

অতযোচোর নযমন হরয়রে, নতমবন মোনবেকভোরি নভরে পরড ়তোাঁরো অরনক েময় আত্মহতযোর পেরক নিরে 

বনরয়রে। েরিমোপবর িলো যোয়, লকডোউন এিং বিশ্বজনীন কররোনো মহোমোরী মবহলোরের জীিরন একবট 

েিমনোশো বিপযময় যো তোরেররক দুবিমষহ করর তুরলবেল। 
 

উপেংহোর : বিরশ্বর বিবভন্ন রকম ভয়োিহ প্রোকৃবতক বিপযমরয়র মরিয মহোমোরী হরলো একবট অনযতম বিপযময়। 

কররোনো মহোমোরী হরলো নেই প্রকোর একবট প্রোকৃবতক বিপযময় যো মহোমোরীর আকোর িোরণ করর বিরশ্বর প্রবতবট 

প্রোরি। এই বিপযময় নেণী,জোবত,িমম,িণম বনবিমরশরষ প্রবতবট মোনুষরক প্রভোবিত করর এিং এর হোত নেরক 

নরহোই পোওয়ো দুবিমষহ হরয় পরড় বিরশ্বর প্রবতবট মোনুরষর। বিরশ্বর উন্নত নেরক উন্নয়নশীল নেশ নকউ এই 

মহোমোরীর কিল নেরক বনস্তোর পোইবন। ভোররতর মরতো উন্নয়নশীল নেরশ এই মহোমোরী েুি একটো প্রভোি 

বিস্তোর কররত নো পোররলও এ নযন এক মহোমোবরর অবভশোপ বহরেরি ভোরতিোেীরক প্রবতবনয়ত ভরয়র রোরজয 
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প্ররিশ কবররয়রে। আর এই মহোমোরী িযবক্ত মোনুষ বহেোরি মবহলোরের ওপর বিরূপ প্রভোি বিস্তোর করররে। 

তোরেররক নযন েমোরজর েিমোরগ্র অিেবমত করর তুরলবেল এই কররোনো মহোমোরী। েুতরোং পবররশরষ িলো 

যোয় নয, কররোনো মহোমোরী এিং লকডোউন মবহলোরের জীিরন একবট দুবিমষহ  টনো। তরি মবহলোরো 

বনরজরেররক এই অিিো নেক পুনরোয় েবররয় বনরয় ‘বনউ নরমোরল’ অিিোন কররত চোইরেন বনরজরেররক 

েমোরজর মূলররোরত বিবররয় আনোর জনয। 
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