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‘সম্মান বনয়েি ও এয়ক অ্ য়িি প্রবত’এই ব্র্তয়ক সােয়ন মিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ 
হয়েয়ে  াাঁচ বদ্নিযা ী অ্যাবি-িুবলিং সয়চতনতা কযায়েইন। েহাোলীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়েি 
অ্বের্বিোয়ে গত ১৩ মে কযায়েইন শুরু হয়ে মিষ হে ১৭ মে িৃহস্পবতিাি  র্টন্ত। িুবলিং 
বিষেক সয়চতনতা িাড়ায়না ও এয়ক অ্য়নযি প্রবত শ্রদ্ধািীল আচিয়ে উদু্বদ্ধ কিাই বেল 
সয়চতনতা কযায়েইয়নি েূল উয়েিয। কাউয়ক মহে না কিা ও িুবলিংয়েি প্রবতিাদ্ 
োনায়নাি ি থ বনয়েয়েন বিশ্ববিদ্যালয়েি বিক্ষক-বিক্ষাথটীিৃন্দ। 
প্রথে বদ্ন কযায়েইয়নি উয়দ্বাধন কয়িন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়েি উ াচার্ট সসেদ্ সাদ্ 
আন্দাবলি। কযায়েইয়নি লক্ষয ও উয়েিয সেয়কট োনান মদ্ন ব্র্য্াক ইনবিবর্উর্ অ্ি 
লযাঙু্গয়েয়েি  বিচালক মলবে সসেদ্া সািওোত আয়িদ্। 
প্রথে বদ্ন িাচবনক ও অ্িাচবনক িুবলিং বনয়ে বিক্ষাথটীয়দ্ি সয়ঙ্গ েতবিবনেে কয়িন 
কাউয়েবলিং ইউবনয়র্ি প্রভাষক এিিং সাইয়কায়সািযাল কাউয়েলি সাবিনা বিনয়ত এনায়েত 
ও েয়নাসাোবেক কাউবেলি অ্যাবন অ্যান্থবনো িাড়ড়। এই দু্েন েয়নায়িাগ বিয়িষজ্ঞ 
োনান, িুবলিং হয়লা মেৌবেক, োনবসক িা িািীবিকভায়ি  ীড়ন িা ভৎসনা কিা। ক্ষবতি 
উয়েিয না থাকয়লও আক্রেেকািী অ্নযয়ক ইয়েকৃতভায়ি হেিাবন কয়ি থায়কন। মর্েন 
বেয়থয অ্ িাদ্ মদ্ওো, ভে মদ্োয়না, অ্রুবচকি বকেু মদ্োয়না িা িলা, িািীবিকভায়ি মহনস্তা 
কিা,অ্প্রয়োেনীে বকেু িয়ল বিব্র্ত কিা ইতযাবদ্। 
অ্যাবি-িুবলিং সয়চতনতা কযায়েইয়নি প্রথে বদ্ন োনায়না হে, মর্য়কায়না সাোবেক অ্িস্থান 
িা  বিবস্থবতি েয়ধয মর্ মকউ িুবলিংয়েি বিকাি হয়ত  ায়িন। িতটোয়ন বিক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন 



িুবলিং কিাি প্রিেতা মিয়ড়য়ে। িুবলয়েি বিকাি সাধািেত অ্ন্তটেুেী স্বভায়িি বিক্ষাথটীিা হয়ে 
থায়কন। েনস্তাবিকভায়ি মহে প্রবত ন্ন হওো বিক্ষাথটীবর্ আি মকানও বদ্নই সহ াঠীয়দ্ি 
সােয়ন স্বাভাবিক অ্িস্থাে বিিয়ত  ায়ি না। িুবলিংয়েি বিকাি হয়ে সু্কল-কয়লয়ে তযাগ 
কিাি অ্য়নক ঘর্নাই িতটোয়ন ঘর্য়ে। 
কযায়েইয়নি বদ্বতীে বদ্ন সাইিাি িুবলিং প্রসয়ঙ্গ বেথবিো মসিন কয়িন ব্র্্যাক 
বিশ্ববিদ্যালয়েি কাউয়েবলিং ইউবনয়র্ি উ য়দ্ষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েি এেুয়কিন অ্যান্ড 
কাউয়েবলিং সাইয়কালবে বিভায়গি সভা বত অ্ধযা ক মেহতাি োনে ও ব্র্যাক 
বিশ্ববিদ্যালয়েি সায়িক বিক্ষাথটী িাওবল দ্ািপ্ত। । সাইিাি িুবলিং বনয়ে বিক্ষাথটীয়দ্ি মিি 
কয়েকবর্ অ্বভজ্ঞতাি কথা মিায়নন ও তায়দ্ি প্রয়োেনীে  িােিট মদ্ন তািা।  
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তৃতীে বদ্ন বিবেকযাল ও মসকু্সোল িুবলিং বিষয়ে ধািো মদ্ন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়েি মেেস 
ব  গ্র্যাি সু্কল অ্ি  ািবলক মহলয়থি বেয়িক্টি প্রয়িসি ে. োলবিকা সিকাি ও ব্র্যাক সু্কল 
অ্ি ল’এি মলকচািাি আনুয়িহ বিহাে আবল। আয়লাচকিৃন্দ িয়লন, সাোবেক মর্াগায়র্ায়গি 
োধযেপ্য়লায়ত নািীিাই মিবি মসকু্সোল িুবলিংয়েি বিকাি হয়েন।  বিচে চুবি, ভুো 
আইবে, ভুো ই-য়েইল, িায়ে েন্তিয কয়ি নািীয়দ্ি একান্ত িযবিগত ও স্পিটকাতি  েবি 
িযিহাি কয়ি সাইিাি িুবলিং কিা হয়ে। এোড়া িাস-য়েয়নি েয়তা  ািবলক োেয় ায়র্ট 
নািীিা হিহায়েিাই িািীবিক িুবলিংয়েি বিকাি হয়েন। 
বনয়েি অ্বভজ্ঞতাি িেটনা বদ্য়ত বগয়ে এক বিক্ষাথটী িয়লন, কয়েক োস আয়গ সকায়ল 
উত্তিাি আেে ুয়ি িায়স ওয়ঠন বতবন। িাাঁকা িাস ম য়ে চালক তায়ক উতযি কিয়ত 
থায়ক। এসেে িাস মথয়ক লাবিয়ে বনয়েয়ক িক্ষা কয়িন মসই বিক্ষাথটী। এি ি মথয়ক 
িযায়গ েুবি িহন কিয়েন বতবন। 
১৬ মে, কযায়েইয়নি চতুথট বদ্ন মসািযাল িুবলিং বনয়ে আয়লাচনা কয়িন ব্র্্যাক বিশ্ববিদ্যালয়েি 
প্রয়িসি আিসান মচৌধুিী ও ে. ইিাে েবিোে। এবদ্ন অ্বতবথ বহয়সয়ি উ বস্থত বেয়লন 
েনবপ্রে সঙ্গীত বিল্পী ও অ্বভয়নতা েন কবিি। িৃহস্পবতিাি কযায়েইয়নি মিষ বদ্ন 
সাইয়কায়লাবেকযাল ও ইয়োিনাল িুবলিং সেয়কট বিক্ষাথটীয়দ্ি বিবভন্ন প্রয়েি েিাি ও বদ্ক 
বনয়দ্টিনা মদ্ন অ্ধযা ক মেহতাি োনে। এবদ্ন বিক্ষাথটীয়দ্ি োনবসক িবি মর্াগায়ত 
উ বস্থত বেয়লন কবেউবনয়কিন স্ট্র্যায়র্বেি ও েবর্য়ভিনাল বস্পকাি সুয়লোন শুেন। 
 াাঁচ বদ্নিযা ী এই সয়চতনতা কযায়েইয়ন উ বস্থত হয়ে িুবলিং বিষয়ে বনয়েয়দ্ি অ্বভজ্ঞতা 
বিবনেে কয়িন সঙ্গীত তািকা তানভীি আলে সেীি, মোিায়শ্বি মচৌধুিী, অ্বভয়নত্রী িাবিোত 
িবিদ্ বেবথলা, নার্য অ্বভয়নত্রী-বনয়দ্টিক আিসানা বেবে ও অ্বভয়নতা-সঙ্গীত বিল্পী েন 
কবিি।  

 


