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সংsৃিত সংবাদ!!
শািড়র মেধ1 জীবনগঁাথা!
িনজs pিতেবদক | আপেডট: ১০:২১, AফbrDাির ১৫, ২০১৫ | িpn সংsরণ!
   !
নারীর pিত সিহংসতা বেn জাতীD জাdঘর pাŋেণ  মিনকা Aবােসর পিরেবশনা l ছিব: pথম আেলাইভ Qিজং করল AছেলQ, পরkেণই AমেD হেD Aগল Aস! এরপর 
তােকও Qজ করল আেরকQ Aছেল। এইবার Aস বVঝেত পাের, ইভ Qিজং করেল Aকমন লােগ! গতকাল শিনবার িবেকেল শাহবােগ জাতীD জাdঘেরর সামেন Aদখােনা 
হেলা এ রকম একQ পথনাটক। আেDাজক ‘উদ1েম উtরেণ শতেকাQ’।!

এই আেnালেন একাt হেD আেমিরকান-বাঙািল মিনকা 
জাহান Aবাস ১৫৪ হাত একQ শািড় শরীের AপঁিচেD ‘তারপর 
শািড়র মেধ1 জীবনগঁাথা’ নােম একQ পিরেবশনাও Aদখান। 
তারই pতীকী rপ তaেল ধরার Aচbা কেরন মিনকা। মিনকা 
যখন জাতীD জাdঘেরর মdল ফটক Aথেক Aসই দীঘe শািড় 
শরীের জিড়েD বাইের আসেত থােকন, জাdঘেরর Aগট পযen 
আসেত আসেত িতিন শািড়Q সিরেD িদেত থােকন শরীর 
Aথেক। তঁার Aপছন Aপছন আসা নারীেদর আেbপgেh Aবঁেধ 
Aফেল Aসই শািড়। এই প1ঁাচ Aখালা আর প1ঁােচর মেধ1 পড়া 
িদেDই ফaেট ওেঠ সামািজক কaQল প1ঁােচ জিড়েD পড়ার 
িবষDQ। এই পিরেবশনাD বাঙািল নারীর সামািজক জীবেনর 
নানা গkনার িচt ফaেট ওেঠ।!
নারী িনযeাতেনর pিতবােদ, সমাজ ও রােmর সবesের নারীর 
সম-অিধকার ও অংশgহণ িনিqত করার আেnালেনর 
অংশ এQ। নারীর ওপর িবrব1াপী চলমান সিহংসতার 
িবrেd uবিrক এ আেnালেনর নাম ‘ওDান িবিলDন 
রাইিজং’। নারীর pিত সিহংসতা বেn গত বছেরর ১৪ 
AফbrDাির এ আেnালন vr হD। Aসিদন িবেrর ২০৬Q Aদশ 
এর সেŋ একাt হেDিছল। বাংলােদেশ এ আেnালেনর নাম 
‘উদ1েম উtরেণ শতেকাQ’। তােদর উেdশ1: িচnা, দৃyভিŋ 
ও আচরণ পিরবতeেনর িবpব করা। এই িতনQ িবষেD 

ইিতবাচক পিরবতeন এেল নারীর pিত আচরেণ পিরবতeন আসেব।!
Aদেশর pাD ৬০Qর Aবিশ pিতhােনর কমeীরা এ আেnালেন একাt হেD নারী িনযeাতেনর িবrেd অবsান AনওDার অŋীকার কেরন। অ1াকশনএইেডর কািn িডেরkর 
ফারাহ কিবর জানান, নারীর জীবেন কী কী ঘেট, কীভােব ঘেট Aসgেলাই ফaQেD Aতালার Aচbা করা হেDেছ এই পথনাটক ও অন1ান1 পিরেবশনাD। মানVষেক নারী 
িনযeাতন সmেকe সেচতন করাই এর উেdশ1। খVশী কিবর জানান, এQ একQ সামািজক আেnালন। নারী িনযeাতন ও নারীর pিত uবষম1 যত িদন না কমেব, তত িদন এ 
আেnালন চলেব। এ আেnালেনর কমeী রাকা তাবাসসVম বলেলন, ‘এই পথনাটেকর এটাই pথম পিরেবশনা। পের সারা Aদেশ এQ ছিড়েD AদওDা হেব। এ আেnালেনর 
মাধ1েম আমরা Aদেশর ১ িবিলDন মানVষেক সেচতন করেত চাই।’!
গতকাল িবেকেল শাহবােগ উপিsত বh দশeক এ পিরেবশনাgেলাD অংশ Aনন।!!
িবষD: সংsৃিত!!!


