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জাতিসংঘ কিত কৃ ১৯৭৫ সালে স্বীকত তি দেওয়ার পলর এখন তিলের ১৮৯ টি দেলে সামাজজক ও 

রাষ্ট্রীয়ভালি নারী তেিস উেযাপন করা হয়।২০২০ সালের আন্তজাৃতিক নারী তেিলসর মূে 

প্রতিপােয ”সিার জনয সমিা”। প্রতি িছলরর মলিা এিারও নারী তেিলসর প্রতিপালেয 

সমিায়লন নারীর সতজনেীেিায় েতটিপাি করা হয়। এিালরর নারী তেিলসর তিম সিাইলক 

মলন কতরলয় দেয়, তেঙ্গসমিা তিে তিতরলি সহায়িা করা সিার তনতিক োতয়ত্ব।িলি 

এইচআর এস এস মলন কলর, মানিাতিকালরর অতনশ্চয়িা দরলখ এসি প্রতিপােয পূরণ করা 

এখনও অসম্ভি।প্রতিিছর তভন্ন তভন্ন প্রতিপােয তনলয় নারী তেিস পাতেি হলেও তিেজলুে 

নারীর অিস্থালন খুি একিা িারিময দচালখ পলেনা। কমলৃেলে নারীর অংেগ্রহণ িােলেও 

নারীর প্রতি তিষমযমূেক আচরণ ও সতহংসিা এখনও তিেযমান। একখনও কমলৃেলে দিিন 

এিং পেিীর দেলে নারীরা পুরুলষর সমান অতিকার দভাগ কলরন না। এলেলে এখনও একিা 

দমলয়লক তনলজর স্বপ্ন পূরলণর চাইলি সমালজর চাতহো আলগ মািায় রাখলি হয়। অলনলকই 

উচ্চ তেোর সুলযাগিজিি হন। তিলয় এিং সন্তান িারলণর জনয দকতরয়ার এিং পোলোনায় 

তপতছলয় যান অলনলকই। অলনকসময় িািয হন চাকতর ছােলি। এখনও সমালজর সি দেণীর 

তেতেি-অতেতেি সি িরলণর নারী পাতরিাতরক তনয ৃািলনর তেকার হন। ইউএন উইলমন 

২০২০ তিলম িো হয়,‘আই অযাম দজনালরেন ইকুয়াতেটি’ িা ‘আতম সমিার প্রজন্ম’। নিুন 

প্রজলন্মর তকলোরী-িরুণীলের জীিনমালন সমিা আনয়ন এই প্রতিপালেযর েেয। িালের 

তনরাপে ও তনরাপত্তাপূণ ৃ দযৌনজীিলনর অতিকার এিং প্রজনন েমিার ওপর তনয়ন্ত্রণ 

সুতনজশ্চি করাও এই প্রতিপালেযর একটি েেয।তকন্তু নাতর তনয ৃািলনর ঘিনা িাংোলেলে তেন 

তেন দিলেই চলেলছ, তিলেষ কলর িষলৃণর ঘিনা মহামাতরর আকার িারণ কলরলছ। এইচ আর 

এস এস িিয মলি ২০১৯সালে ১৪২৯ জন নাতর িষণৃলর তেকার হন যালের অতিকাংলের 

িয়স  ১৬ িছলরর তনলচ।িাই  রাজননতিক, সামাজজক অিনৃনতিক দেলে নারীর অংেগ্রহণ 

িােলেও এখনও নানাভালিই িিনার তেকার হলেন সমালজর তিতভন্ন দেণীর নারী। এিালরর 

আন্তজাৃতিক নারী তেিলস, আসুন আমরা তনজশ্চি কতর নারীর অতিকার, ময ৃাো ও সাতিকৃ 

তনরাপত্তা । 
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