
বাসে ওঠা-নামার েময় শরীসরর বববিন্ন অংসশ ইচ্ছাকৃত ও অবনচ্ছাকৃতিাসব লাগসে চালক েহকারীর হাত। বকেু পরুুষ যাত্রী 
ইচ্ছা কসর নারী যাত্রীসের গাসয়র ওপসর পসে যান বকংবা অপ্রসয়াজসন গাসয় হাত দেন। বাসের দপেসন ফাাঁকা কাকসলও 
োমসনর বেসক নারী আেনগুসলার পাসশ গা-স াঁসষ োাঁবেসয় কাসকন এবং চালক েহকারীরা দপেসন দযসত বলসল তাসের বাসজ 
িাষায় গালাগালও কসরন অসনসক। তসব দোট পবরবহনগুসলাসত নারী দিাগাবির বচত্রটা একট ুকম। তারা নারীসের সুববধার 
ককা বচিা কসরই দবর হবার েরজার েসে তাসের বোর জায়গা কসর দেয়। এসত দিতসরর বেসক বো যাত্রীসের আসগ 
নামসত হসল নারী যাত্রীসের ওপর বেসয় নামা োো উপায় কাসক না।  

বাসে নারীসের জন্য বেটেংখ্যা বােসে না। নারী যাত্রীর জন্য ববআরবটবে বকেুবেন আসগও আটবট বাে চালু দরসখ্বেল;  বকন্তু 
পযযাপ্ত নারীযাত্রী দনই,  তাই লে বেসত হসচ্ছ- এমন অজুহাসত বােগুসলা বন্ধ কসর দেওয়া হসয়সে। যবেও ওই আটবট বােও 
নারীসের জন্য রাজধানীসত অপযযাপ্ত বেল। পবরেংখ্যাসন দেখ্া দগসে,  রাজধানীর ৭৩বট দমাসে প্রবতবেন েকাল ও েন্ধযায় 
বিে কাসক। এ বিসের মসধয নারী যাত্রীসের দপাহাসত হয় এেব েমস্যা। অপরাধী অপবরবচত হওয়ায়ও আমাসের োমাবজক 
েসচতনতা ববৃি না পাওয়ায় অবধকাংশ দেসত্র নারীসের এেব দিাগাবি মুখ্ বুসজ েহ্য করা োো উপায় কাসক না।শুধু পরুুষ 
যাত্রী নয় বাসের চালক ও দহল্পারসের আচরণও নারীসের জন্য যসকষ্ট ববব্রতকর। এটাসক দযৌন হয়রাবন োো অন্য 
দকাসনািাসবই অবিযুক্ত করা যায় না। প্রবতবনয়ত নারীযাত্রীরা এিাসব হয়রাবনর বশকার হসলও নীরব প্রশােন। দনই ববকল্প 
দকাসনা উসেযাগ। পুরুষরা দযমন বাইসকর ওপর বনিযরশীল হসয় পসেসে,  তাসের পাশাপাবশ নারীরাও বনসচ্ছন স্কুবট। এসত 
কসর কমযসেসত্র দযসত খ্ুব হয়রাবনর বশকার হসত হয় না। 

 কয়েক মাস আয়ে বাাংলায়েশ উইয়মন রাইডারস ক্লায়বর আমন্ত্রয়ন ববয়েশ থেয়ক আেত আন্তজ্রাবতক দুইনন নারী 
বাইকার Tr ui  Hussei n Hanoul l e ( Bel gi um)  Di mpl e Mi t hi l esh Chowdhur y ( I ndi a)  
এই ববষেগুয়লা তুয়ল ধয়র    MO*  * MONDI AAL NI EUWS  মযাোবনয়ন একবি প্রবতয়বেন কয়রন।  তারা 
বাাংলায়েশ উইয়মন রাইডারস ক্লায়বর প্রবতষ্ঠাতা ও থপ্রবসয়ডন্ি ইসরাত খান মনবলশ , ভাইস থপ্রবসয়ডন্ি থরায়নন 
মাহমুে সহ থনবস , তামান্না আরও অয়নক নারী বাইকারয়ের সাক্ষাৎকার থনন।  অযায়ের মাধযয়ম রাইড থশোবরাং 
সাবভিয়স থে সকল নারীরা কমিরত আয়েন তায়ের সাক্ষাৎকার থনন সুববধা ও অসুববধা তুয়ল ধয়রন।  
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