
 

প্রকাশ্য নারী ননগ্রহে ননয়ন্ত্রণ ককন? কেহয়হের অনিকার এবং নেনু্দ জাতীয়তাবাহের রাজনীনত 

 

প ৌলমী রায়চ ৌধুরী 

১৮ জুলাই, ২০২২ 

 

২০১৪ সাচলর পম মাচসর ভারতীয় বিধানসভায় তাাঁ র প্রথম িকৃ্ততায় প্রধানমন্ত্রী নচরন্দ্র পমাদী পে প াচনা র চমর 

ব িংস্রতার  াত পথচ  মব লা ও িাবল াচদর সুরক্ষার জনয রাজনীবতবিদচদর এ চে  াজ  রার উ র পজার পদন। 

স্বাধীনতা বদিস উ লচক্ষ তাাঁ র প্রথম ভাষচে  ুরুষ সন্তানচ  ভদ্রতা ও বিষ্টতার বিক্ষা বদচত িযথথ িচল িািা-

মাচয়চদর সমাচলা না  রার মচধয বদচয়ও পমাদী পসই এ ই িাতথ ার  ুনরািৃবি  চরন। ভারতীয় জনতা  ার্টথ  

(বিচজব ) পে পে রাচজয সর ার  ালায় পসখাচন বিচিষ প্রবতরক্ষা বিভাচের সা াচেয জনসমচক্ষ মব লাচদর উ র 

বনগ্র   মানর জনয নানা  দচক্ষ  পনওয়া  চয়চে। প্র ািয জন চথ নারী বনগ্র  বনয়ন্ত্রচের এই প্রচ ষ্টার  ারে  ী? 

 

প্র ািয জন চথ মব লাচদর উ র  ওয়া বনগ্রচ র ঘটনার উ র মচনাচোে বদচয় এিিং এ র্ট স্পষ্টতই রাজনীবত ৃত  ুবলিিাব নীর সা াচেয এই জাতীয় 

ঘটনাচ  বনয়ন্ত্রে  রার িচদািস্ত  চর বিচজব  অচন গুবল বনজস্ব রাজননবত  লক্ষযচ  এবেচয় বনচয় পেচে। প্রথমত, মব লাচদর  লাচেরা ও প্র ািয 

জায়োয় তাাঁ চদর সুরক্ষার মত জরুবর বিষয়চ  সচবাধন  চর এই দলর্ট মব লা পভাটদাতাচদর আহ্বান জানাচেন। বিতীয়ত, এইভাচি তাাঁ রা মব লাচদর বনচজর 

িাবি ও  া বরর  বরসচরর প না  ুরুষচদর  াচত বনেৃ ীত  ওয়ার বিষয়র্টচ  সমূ্পেথ িাদ বদচয়, শুধুমাে অচ না  ুরুচষর  াচত মব লাচদর বনগ্রচ র 

ঘটনাগুবলর উ র পজার বদচেন।  বরচিচষ, এই  দচক্ষ র্টর জনয  ুবলিিাব নীর মত এমন এ র্ট প্রবতষ্ঠানচ   াচজ লাোন  চে োচ  রাজননবত  দলর্ট 

স চজই বনয়ন্ত্রে  রচত  াচর। োর েচল বনগ্রচ র বিচিষ ব েু দৃষ্টান্তচ  ব বিত  রার ও িাবস্তদাচনর িযিস্থা  রার ক্ষমতা বিচজব  ও তার সিংবিষ্ট অনযানয 

সিংেঠচনর  াচতই পথচ  োয়।        

 

একটি অসম্ভাবয কজাট 

প্র ািয জন চথ মব লাচদর বনেৃ ীত  ওয়ার বিষয়র্টচ  বনয়ন্ত্রচের জনয বিচজব র এই প্রচ ষ্টা বিভ্রাবন্তজন । বিষয়র্ট বনচয় বিচজব র পে উৎসা  পদখা োচে 

তা দলর্টর বলঙ্গবভবি  ইবত াস ও  মথ ন্থার মূল উ াদানগুবলর সরাসবর বিচরাবধতা  চর িচস। ঐবত যেতভাচি, বিচজব  এমন এ র্ট রাজননবত  দল ো 

ততবর  চয়বেল  ুরুষচদর  াচত এিিং  ুরুষচদর জনয।  ুরুষ পভাটদাতা ও রাজননবত   দ অবধ াচরর জনয সবিয়ভাচি  াজ  চরন এমন  ুরুষ  মীচদর 

 াচে এই দলর্ট প্রাধানয  ায়। এই র ম এ র্ট  ুরুষতাবন্ত্র  রাজননবত  বভবি ও পনতৃচের  াঠাচমা পে দচলর, তারা  ঠাৎ প্র ািয স্থাচন মব লাচদর সুরক্ষা 

বনচয় এত দুবিন্তাগ্রস্ত  চয়  চিচে প ন তা ঠি   বরষ্কার নয়।  

 

জন চথ মব লাচদর অবধ াচরর উ র মচনাচোে পদওয়ার সচঙ্গ সচঙ্গই আিার পমাদী সর ার েৃচ র  বরসচর মব লাচদর অবধ ার খিথ  চর  চলচেন। ক্ষমতায় 

আসার  র পথচ ই এই সর ার িারিংিার ভারতীয় দণ্ড বিবধর ৪৯৮এ ধারা, োর সা াচেয ো থ স্থয ব িংসাচ  িাবস্তচোেয অ রাধ িচল অনুচমাদন  রা োয়, তাচ  

আিমে  চর  চলচে। ভারচতর স্বরাষ্ট্র মন্ত্র , মব লারা এই ৪৯৮এ ধারার অ িযি ার  রচত  াচরন িচল দািী  চর, বি ারালচয়র িাইচরই আচলা নার 
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মাধযচম এই জাতীয় অবভচোচের সমাধান  রারর জনয আইন প্রেয়ন এিিং “বমথযা” অবভচোচের পক্ষচে জবরমানা িৃবি  রার প্রস্তাি  চরচে। ো থ স্থয ব িংসা 

বনচয় আমার আচের েচিষো এিিং প্রথম সাবরর আইনজীবি ও আইন বিচিষজ্ঞচদর েচিষো পথচ  স্পষ্ট  য় পে, ো থ স্থয ব িংসার বিরুচি বনচজচদর অবধ ার 

আদায়  রচত মব লাচদর এমবনচতই েচথষ্ট িাধার সমু্মখীন  চত  য় এিিং সামানযতম সােচলযর জনযও িহু ধরচনর সািংেঠবন  স ায়তা বনচত  য় তাাঁ চদর। 

ো থ স্থয ব িংসার বিষচয় মব লাচদর অসতয উবক্ত  রার সম্ভািনা সিংিান্ত  াল্পবন  আখযান বনমথাে, বি ারিযিস্থার িাইচর সমসযার বনষ্পবি  রাচ  উৎসা  দান 

এিিং অবভচোে জানাচনার আবথথ  মূলয িািাচনার মাধযচম, ইবতমচধযই অতযন্ত  ঠিন এই আইবন পক্ষের্টচ  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রচ র প্রস্তাবিত সিংচিাধনর্ট আরও 

ভীবতপ্রদ  চর তুলচে।  

 

বিচজব  রাজনীবতবিদ ও বিচজব -সিংবিষ্ট পস্বোচসি  সিংস্থাগুবল অসিংখয সাম্প্রদাবয়  দাঙ্গার সময় মুসবলম মব লা ও িাবল াচদর উ র পেৌন বনেথাতন 

 াবলচয়চে। এর মচধয আচে ১৯৯২ সাচলর িািবর মসবজদ দাঙ্গা, ২০০২ সাচল পমাদী েখন রাচজযর মুখযমন্ত্রী থা া ালীন গুজরাট দাঙ্গা, এিিং ২০১৩ সাচলর 

মুজেেরনেচরর দাঙ্গা েখন অন্তত  ঞ্চািজন মুসবলম মব লা ব দু  ুরুষচদর  াচত েেধষথচের বি ার  ন। এই ব িংস্র ঘটনাগুবলর মচধয অবধ ািংিই প্র ািয 

জন চথই ঘচটচে, পসই জন থ ো বিচজব  এখন পলা  পদখানর জনয বনয়ন্ত্রচের প ষ্টা  রচে।  

 

এই পপ্রক্ষা চট, গুজরাট,  বরয়ানা এিিং উির প্রচদি (ইউব ) – এই বতনর্ট বিচজব  িাবসত রাজযই পেৌন বনগ্রচ র ঘটনা  মানর জনয বিচিষ প্রবতরক্ষা 

বিভাচের প্র লন  চরচে। বনগ্র চ  প্র ািয ও েে বরসচরর সমসযা িচলই সিংজ্ঞাবয়ত  রা  চয় থাচ । অযাবি-পরাবমও পকায়াড (ইউব  ও গুজরাট) এিিং 

অ াচরিান দুেথা ( বরয়ানা) প্রচমাচদাদযান এিিং  বরি চনর প ন্দ্রগুবলচত ট ল বদচয় পিিায় এিিং “ইভ-র্টজার” এিিং “পরাবমও” অথথাৎ পে  ুরুষরা পমচয়চদর 

অনুসরে  চর, োচয়  াত পদয় িা তাচদর উচেচিয অিীল মন্তিয  চর তাচদর পগ্রেতার ও জবরমানা  চর। ব ওএসএই  অথথাৎ ভারচত প্র বলত ২০১৩ 

পসকু্সয়াল  যারাসচমি অে উওচমন অযাট ওয়া থ চেস বিবধর্ট এই দলগুবল জারী  চর না।    

 

ইউব  পথচ  পে বিস্তাবরত তথযগুবল  াওয়া োয় তা পথচ  এই দলগুবলর  াচজর এ টা ধারো  রা োয়। ২০১৭ সাচল েখন ইউব -র মুখযমন্ত্রী পোেী 

আবদতযনাথ প্রথমিার অযাি-পরাবমও পকায়াচডর  থা উচেখ  চরন, তখন ব দু মব লাচদর জনয মুসবলম  ুরুষরা ঠি   তটা বি জ্জন  পসই আখযান বদচয়ই 

তাাঁ র প্র ারোর ইস্তা ার ভরা বেল। ২০১৭ সাচলর মা থ  মাস পথচ  ২০২০ সাচলর বডচসবর মাস  েথন্ত অযাবি-পরাবমও পকায়াড ১৪,৪৫৪ জন  ুরুষচ  পগ্রেতার 

 চরচে। সচঙ্গ সচঙ্গ, মুবক্ত চের জনয জুলুম, ওঠচিাস, মাথার  ুল  াবমচয় পদওয়া ও মুচখ  াবল মাবখচয় পদওয়ার মত জনসমচক্ষ অ মাচনর মত অসিংখয 

আইন-িব ভূথ ত  দচক্ষ ও এই পকায়াড বনচয়চে। 

 

 মথ তথ ারা সম্ভািয “পরাবমওচদর” ব বিত  চরন তাচদর প াষা আিাচ র ধরে পথচ  ইবঙ্গত বনচয়েঃ তাাঁ রা “ ালা  িমা” ( াচলা পরাদ িমা)  চরন এিিং 

এাঁচদর “জামার উ চরর বতনচট পিাতাম পখালা থাচ ”। রাষ্ট্রীয় স্বয়িংচসি  সিংচঘর (আরএসএস) মত বিচজব -সিংবিষ্ট সিংেঠন,  ুবলচির সচঙ্গ বমবলতভাচিই 

এই আইন-িব ভূথ ত িাবস্তদাচনর  াজর্ট  চর িচল পিানা োয়। বিচজব র প্রবতিদী রাজননবত  দচলর সদসয, সমাচজর বন ুতলার পোষ্ঠীচদর (মুসবলম ও 

শ্রমজীবি  ুরুষ) লক্ষয  চর এিিং নীবত  ুবলচির ভূবম ায় এই দলগুবল সম াবমতা, বিিা -িব ভূথ ত সম্প থ , অসিেথ বিিা , বভন্ন ধমথািলবী নারী ও  ুরুচষর 

মচধয পেৌন সম্প থ চ  বনিানা  চর িচল সমাচলা  রা এই পকায়াডচ  অবভেুক্ত  চরচেন।   

 



 

 

প্রকাশ্য জনপহে ননগ্রহের ঘটনা ননয়ন্ত্রহণর রাজনীনত 

আিারও, বিচজব  প্র াচিয মব লাচদর বনগ্রচ র ঘটনা বনয়ন্ত্রচের প ষ্টা  রচে প ন? প্রথমত, প্র ািয জন চথ বনেৃ ীত  ওয়ার ঘটনা ভারচতর মব লাচদর 

জীিচনর এ র্ট সুতীব্র সমসযা, এিিং এই জাতীয় ঘটনা বনয়ন্ত্রচের মচধয বদচয় রাজননবত  দল ব চসচি মব লাচদর অবধ াচরর সমথথ  িচল বিচজব  বনচজচ  

প্রবতবষ্ঠত  রচত  ায়। ভারচতর প্রধান ম ানেরগুবলচত  রা সমীক্ষা পথচ  জানা োয় পে, মব লারা  চথঘাচট সুরবক্ষত পিাধ  চরন না।  ল াতায় পমচয়রা 

রাচে িাইচর না োওয়ারই প ষ্টা  চরন এিিং োাঁ  া রাস্তা এবিচয়  চলন। মুবাইচত এ ানব্বই িতািংি মব লা রাস্তায় অবনরা দ পিাধ  চরন এিিং বদবেচত 

 াঁ ানব্বই িতািংি মব লা িচলচেন পে, বনেৃ ীত  ওয়ার ভচয় তাাঁ চদর  লাচেরা সীমািি। বনরা িা বনচয় পমচয়চদর উচিে উচঠ আচস বনগ্রচ র ঘটনার 

উচ্চ ার পথচ । বদেীর উিরদাতাচদর মচধয  বেি িতািংি জাবনচয়চেন পে তাাঁ রা িারীবর  িা পমৌবখ ভাচি বনেৃ ীত  চয়চেন এিিং মুবাইচত এই সিংখযা আবি 

িতািংচির উ চর।     

 

২০১২ সাচল বদেীচত েখন পজযাবত বসিং  াচেচ  এ র্ট  লন্ত িাচসর মচধয েেধষথে ও খুন  রা  য় তখন সমাজ মীরা প্র ািয ও জন বরসরচ  মব লাচদর 

জনয সুরবক্ষত  রচত েভীর রাচে রাস্তায়  াাঁ টার িযিস্থা  চরন,  াচ থ  ঘুচমান এিিং  চথ  চথ “ইতস্তত ঘুচর পিিান”। এর সচঙ্গ সচঙ্গই নারীিাদী দলগুবল দািী 

 চরন পে রাজনীবতবিদরা তাাঁ চদর প্র াচর জনসুরক্ষার বিষয়র্টচ  েুক্ত  চরন। এই উচিেগুবলচ  সচবাধন  চর বিচজব  এমন এ টা সময় মব লা পভাটারচদর 

 াচে আচিদন রাচখন েখন বনিথা চনর সময় মব লা পভাটারচদর উ বস্থবতর  ার উর্ধ্থ োমী। এই বনবদথ ষ্ট নীবতর উ র লক্ষযবস্থর পরচখ এবেচয়  লার  মথ ন্থার্ট 

পদখা োচে সেল  চয়চে। ২০২২ সাচলর পে বিধানসভা বনিথা চন এই দলর্ট জয়ী  য় পসিার প্রথম,  ারর্ট রাচজযই মব লারা  ুরুষচদর প চয় অচন  পিবি 

সিংখযায় বিচজব চ  পভাট বদচয়চেন। অচন  মব লাই ইবঙ্গত  চরচেন পে, জন বরসচর  চঠারভাচি আইনিৃঙ্খলা িজায় রাখার  দচক্ষ  বনচয়চে িচলই 

তাাঁ রা বিচজব চ  সমথথন  চরচেন।       

 

েবদও প্র ািয জন চথ বনেৃ ীত  ওয়ার ঘটনা মব লাচদর জনয এ র্ট অতযন্ত গুরুে ূেথ সমসযা, ব ন্তু তা সচেও পসইবদচ  বিচজব র মচনাচোেচ  আক্ষবর  

অচথথ না পনওয়াই ভাল। প্র াচিয বনেৃচ র অবভজ্ঞতাই ভারচতর মব লাচদর জীিচনর এ মাে বলঙ্গবভবি  ব িংস্রতার ঘটনা নয়। বতবরি িতািংচিরও পিবি 

ভারতীয় মব লা ও িাবল ারা ো থ স্থয ব িংসার বি ার।  ম মজুবরর  াচজ এিিং অসিংেঠিত  মথচক্ষচে, বিচিষ  চর  ারখানা, ো থ স্থয শ্রম এিিং বনমথাে াচেথর 

সচঙ্গ জবিত মব লারা  মথচক্ষচে পেৌন বন ীিচনর বি ার  চত  াচরন। প্র ািয জন চথ ঘটা বনগ্রচ র বদচ  দৃবষ্ট আ ষথে  রার সচঙ্গ সচঙ্গ  মথস্থচল বন ীিন 

এিিং ো থ স্থয ব িংসার পক্ষচে মব লাচদর অবধ ার প চি পনওয়ার মচধয বদচয় বলঙ্গবভবি  দুিথল অিস্থাচনর গুরুে ূেথ প্রাবতষ্ঠাবন  প ন্দ্রগুবলচ  লঘু  চর 

তুলচে।  এই র ম এ  ধরচের ব িংস্রতাচ  সমূ্পেথ িাদ বদচয় পদওয়া ব ন্তু আচর  এ  ধরচের ব িংসার উ র অবতবরক্ত মচনাচোে পদওয়ার এই 

অসামঞ্জসযতার এ র্ট িযাখযা  াওয়া আশু প্রচয়াজন। 

 

জন চথ ঘটা বনগ্রচ র ঘটনা বনয়ন্ত্রচের প ষ্টা  রার সুবিধা  ল, এই প্রচ ষ্টার েচল রাজননবত  দলর্টচ   মথস্থান ও েৃচ র মত তুলনামূল ভাচি অেময 

 বরসর বনচয় সত থ তা অিলবন না  রচলও  চল। পে সামাবজ  মেথাদািম (মাবল  ও শ্রবমচ র মচধয এিিং স্বামী ও স্ত্রীর মচধয)  মথস্থল ও েৃ চ  অিয়ি পদয় 

তাচ  এই  দচক্ষ  অক্ষতই রাচখ। এিিং সচঙ্গ সচঙ্গ, এ মাে অচ না  ুরুষ এিিং রাস্তাঘাচট পে পেচলরা পঘারাঘুবর  চরন ও সময়  াটান তাাঁ চদর  াচতই 

মব লাচদর ক্ষবতগ্রস্থ  ওয়ার সম্ভািনা পিবি – এই মনেিা আখযানর্ট অকু্ষণ্ণ অিস্থাচতই পথচ  োয়। ভারচতর মত পে পদচি সিেথ বিিাচ র প্রথা তিিাব   আর 



 

আত্মীয়তার সম্প থ চ  অিয়ি পদয় এিিং পে পদচির “জন থ” অচন  সময়ই দবরদ্র, বনম্নিেথ এিিং মুসবলম  ুরুচষর উ বস্থবতচত ভরা, পস পদচির েৃচ র 

িাইচরর েে  বরসচর মব লারা পে  বল্পত বি চদর সমু্মখীন  চত  াচরন তা লক্ষনীয়ভাচি, পশ্রেী, িেথ এিিং ধমথচ বন্দ্র  সম্পচ থ র সচঙ্গ জবিত। এই পক্ষচে, 

ো থ স্থয ও  মথচক্ষচে ব িংসার বিষচয় বিচজব র মতামত অনযানয জাতীয়তািাদী দচলর  ন্ঠস্বচররই প্রবতর্ধ্বন। এরা প্রচতযচ ই সামাবজ  প্রবতরূ  এিিং তনবত  

সামাবজ ী রচের  বরসর ব চসচি     ঐবত যেত  াবরিাবর  িন্ধনচ  রক্ষা  চর এিিং তার  ািা াবি, মব লাচদর মঙ্গচলর  চক্ষ অচ না  ুরুষরা ব  বি দ 

পডচ  আনচত  াচর তার বদচ  স চলর দৃবষ্ট আ ষথে  চর।    

 

 বরচিচষ, বনগ্র -বিচরাধী নীবতগুবলর প্র লন  রার জনয দুনীবতগ্রস্ত, অবতবরক্ত  াচজর ভাচর ভারািান্ত ও েভীরভাচি রাজনীবত ৃত  ুবলিিাব নীচ  িযি ার 

 চর, বিচজব  এমন এ র্ট সিংেঠনচ  সিং ত  চর ো রাজননবত   াচ র মুচখ নত  চত প্রস্তুত এিিং তার েচল স চজই বনয়বন্ত্রত  য়।  ুবলচির পে প ান 

 চদ  া বর  াওয়া,  া বরস্থল িাোই এিিং  চদান্নবতর সুচোে সিই থাচ  এ র্ট রাচজযর সর াচরর অথথাৎ, পে দল পসই রাচজয ক্ষমতায় আচে তার  াচত। 

বিচজব র রাজনীবতবিদরা এিিং বিচজব র সচঙ্গ সিংেুক্ত সদসযদলগুবল তাই  ুবলিিাব নীচ  সত থ ভাচি  াচজ লাবেচয় প ান  াজচ  বনেৃ  িলা পেচত  াচর 

এিিং ব ভাচি বনগ্রচ র ঘটনাচ  বনয়ন্ত্রে  রা পেচত  াচর তা ঠি   রচত  াচর।     

 

ইউব -র  ুবলিিাব নী ও শুধুমাে  ুরুষ সদসয স  ব দু জাতীয়তািাদী আধাসামবর  সিংেঠনগুবলর এ চজাচট  াজ  রা ও আইন-িব ভূথ ত িাবস্তর বিষচয় 

 াওয়া অসিংখয বিিৃবত এচক্ষচে অচন  ব েুরই ইবঙ্গত পদয়। এর সচঙ্গ সচঙ্গ, অচন  বিিৃবতচতই পদখা োয় পে প্রবতরক্ষা দলগুবল নীবত  ুবলচির ভূবম া বনচয় 

েে বরসচর সম াবমতার অবস্তে মুচে পদওয়ার প্রচ ষ্টা  রচে এিিং বভন্ন বভন্ন সামাবজ  পশ্রেীর নারী ও  ুরুচষর মচধয পেৌন সম্প থ  স্থা চন িাধা বদচে। 

গুজরাচটর অযাবি-পরাবমও পকায়াচডর  াচত  ুরুষ ও মব লা, োাঁ চদর আিার “পরাবমও” এিিং “জুবলচয়ট” নাচম ডা া  য়, উভচয়ই পগ্রেতার  চয়চেন। 

পরাবমও এিিং জুবলচয়ট আদচত এমন দুর্ট  াল্পবন   বরে োাঁ রা প্রবতিদী দচলর সদসয  ওয়া সচেও  ারস্পবর  সম্মবতচতই সম্পচ থ  জবিচয়বেচলন। পেৌন 

 যানস্থা, ো ব না এ র্ট সম্মবত ীন ব িংসাত্ম  আ রে, তার সচঙ্গ এই নামদুর্টর প ান সম্প থ ই পনই। িরিং পেৌন বন ীিন জবিচয় আচে সামাবজ  েণ্ডীচ  

উেঙ্ঘন  চর এমন পেৌন সম্পচ থ র সচঙ্গ।      

 

জন চথ ঘটা বনগ্র চ  বনয়ন্ত্রে  চর বিচজব  তিধতার েদ্মচিি এিিং নমনীয় আইবন প্রবতষ্ঠানগুবলচ  িযি ার  চর বিষম াবমতা ও পশ্রনী, িেথ ও ধমথচ বন্দ্র  

সামাবজ  মেথাদািচমর ধারোচ   াব চয় বদচত  াচর। এিিং এই বনয়ন্ত্রচের  ারচে েৃ  ও  মথচক্ষচে ঘটা ব িংসার পথচ  মচনাচোে সচর োচি, োর েচল 

 াবরিাবর  জীিচনর  বিেতা বনবিত  চি এিিং আিি ও অেময  বরসরচ  বনয়ন্ত্রচের ঝাচমলা পথচ  রক্ষা  াওয়া োচি।  বরচিচষ, জন বরসচর মব লাচদর 

সুরক্ষার মত এ র্ট অতযন্ত িাস্তি উচিেচ  সচবাধচনর অবেলায় বিচজব  এই তার বনজস্ব  ােথািলীগুবলচ  এবেচয় বনচয় পেচত  াচর। প্র ািয জন চথ 

বনেৃ ীত  ওয়ার বিষয়র্ট এই রাজননবত  দচলর  াচত এমন এ র্ট অস্ত্র  াচত তুচল বদচয়চে োর সা াচেয এ বদচ  পমচয়চদর অবধ াচরর আওতা িাবিচয় 

পনওয়া পেচলও, তার  ািা াবি  িাদমুখী সামাবজ  সম্প থ গুবলচ ও সুবনবিত  রা োয়।     

 

প ৌলমী রায়চ ৌধুরী মযা বেল বিশ্ববিদযালচয়র পসাবিয়লবজর স চোেী অধযা  । বতবন প চ িল উইচমন, ইনচ চ িল পেটসেঃ পনচোবিচয়র্টিং ভাচয়াচলন্স 

অযাে রাইটস ইন ইবেয়া (অক্সচোডথ  ইউবনভাবসথর্ট পপ্রস, ২০২০) িইর্টর পলখ । 


