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VIDEO AUDIO 

Father is reading his daily newspaper 
sitting in his rocking chair in the living 
room.  

SFX: 

Daily chores: water running in the 
sink, microwave beeping in the 
kitchen  

Father overhears the conversation 
between mother and daughter.  

Daughter reaches her mother in the 
kitchen. 

Daughter: মা, আজকে বান্ধবীর বার্থকে, 
ববকেকে ট্রীট বিকব বকেকে। আবম যাব বেন্তু। 

Mother: বিরকে সন্ধযা হক়ে গেকে!! না, 
সম়ে ভাকো না, খবকর প্রবেবিন গোকনা না 
গোকনা িূর্থটনার ের্া গ ানা যা়ে। এখন 

গযকে হকব না। ববক়ের পর জামাইকে বনক়ে 
যাস। 

Irritated daughter leaves the kitchen. 

Son grabs the keys and leaves the 
house. 

Son: মা, আমার োজ আকে আজকে। বিরকে 

রাে হকব। গোমরা গখক়ে বনও। 



Daughter comes to father with his tea 
in her hands. Doorbell rings and she 
leaves to open the gates. 

SFX: 

Doorbell ring. 

Daughter helps her mom in her daily 
chores. Father stands up and goes to 
the window. 

He looks down and sees two boys 
laughing at a passing girl. 

Upset father looks sadly over at his 
daughter in the house. 

Observational Father (voice over): 

 

আসকে এেটা গমক়ের জীবন অকনেটাই 

পরাধীন। গেননা বনকজর পেন্দ বা ইচ্ছামকো 
োজ েরার বা সম়ে োটাকনার সুকযাে 

োকির খুব এেটা হ়েনা। োকির সব সম়ে 

ভক়ের মকধয র্ােকে হ়ে। হঠাৎ গোকনা 
অর্টন র্কট গেকে! 

 

আমার গমক়েটাকে গোকনা বিন গোর্াও এো 
গযকে গি়ো হ়েবন, েখকনা গস ো িুকের 

মাকে িাাঁড়াক়ে েবব েুকেবন, সূযথমুখীর বাোকন 

যাইবন, রাকে েখকনা োরাম়ে আোক র 

বনকে হাাঁটকে গবর হ়েবন। 

 

আমার আিকরর গমক়েটার েে গোট গোট 

 খ!এগুকো বে েখকনা ই পূরণ হকব না! োর 

ইচ্ছাপূরণ অকনযর উপর বনভথ র েরকব? 

 

ববক়ের পর উল্টা িাব়েত্ব গবকড় যা়ে, িাব়েকত্বর 

গবড়াজাকে সবাই বড় হক়ে যা়ে, এই সব 

টুেকরা োও়ো মকন েখন গয মকর যা়ে! 

 

সমাজটা যবি এেটু অনযরেম হে!সব 

গেকেরা যবি গমক়েকির মযথািা বিকো! োহকে 



 

হ়েকো আমার গমক়েটাও আজ বনভথ ক়ে োর 

সব ইচ্ছা পূরণ েরকে পারকো। 

Text:  

On this women’s day 

A message for men 

“Your laughter must never be the 
reason for someone’s pain” 

“what seems to be a joke to you, it’s 
actually an act of bullying”  

 


