




আশার কথাঃ
�া�� , অিতমাির ও আশাকম�ী

- সািবর আহেমদ

Õ
©†
÷ 
ß́
øž
± ¦
œ±õ
þß 

 ë
×ðÄû
±ó
ò 
Õ
ò³‡
±Ëò

 ö
±ø
í





�গাড়ার  কথা 

ৃক�রানা অিতমাির �খেত গত বছেরর(২০২০) মাচ � মােস ভারতবেষ� পিথবীর  

কিঠনতম  লকডাউন �ঘাষণা করা হয়। �সই দীঘ�কালীন লকডাউেনর ফেল সামিজক, 

অথ�ৈনিতক িদক �থেক জনজীবেনর �াভািবক ছ� যখন িবি�ত, মারণ �রােগর  হাত  

ৃ�থেক বাঁচেত আমরা যখন গহবি�, তখন আমােদর জীবন বাঁচােত, মারণ ভাইরােসর 

সং�মণ �খেত ভারতবেষ� �ায় দশ ল� 'আশা'(Accredited Social Health 

ুActivists)-কম�ী জীবেনর ঝঁিক িনেয় �ামীণ ভারতবেষ�র �িতটা বািড়েত �প�েছ 

িগেয়িছেলন।  

ূ২০০৫ সাল �থেক জন�া��, িবেশষ কের মা ও িশ�র  �া��র�ায় ���পণ� কাজ 

করার সে�ও এই আশাকম�ীরা  সাধারণ নাগিরক, সংবাদ মাধ�ম ও সেব�াপির নীিত 

িনধ�ারকেদর অেগাচের �থেক �গেছন। অথচ গত পেনর বছের নূ�নতম সা�িনেক 

আশাকম�ীেদর  িনরলস পির�েম জ�িনয়�ণ, িশ�র িটকাকরণ, মা ও িশ�র  �া��  

ুূসহ এক�� জন�াে��র কােজ অভতপব� উ�িত হেয়েছ। তেব একথা �ীকার 
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করেতই  হেব এই অিতমািরর কারেণই  তাঁেদর ব�নার  ও  রাে�র অবেহলার কথা  

সামেন উেঠ এেসেছ। অিতমাির �মাকািবলার কােল কেয়ক মােসর জন� 

ৃপাির�িমেকর সামান� বি� হেলও কােজর পিরিধ �ায় ি��ণ হেয় যায়। খবের 

�কাশ, ভারতবেষ�র িবিভ� �েদেশ ভাইরােসর �মাকািবলার নূন�তম সুর�া কবচ 

ছাড়াই এেকবাের সামেনর সািরেত  �থেক  আশাকম�ীরা  কেরানা িব�ে� লড়াই 

কেরেছ। 

২০২০ অগা� মােসই  কােজর ��ে� িবিভ� সুেযাগ-সুিবধা ও সুর�ার দািবেত 

িবিভ� রােজ�র  আশাকম�ীরা  সংগিঠত  ভােব  িবে�াভ �দখােত ��  কেরন। 

ুপি�মবে�র মেতা িকছু রাজ� ছাড়া �াথিমক ভােব তাঁেদর দািব দাওয়া খব �বিশ 

মান�তা পায়িন, তেব তাঁেদর এই �িতবাদ �থম বােরর  মেতা উ� পয�ােয়র  নীিত 

ৃিনধ�ারকেদর দি� আকষ�ণ করেত স�ম হেয়েছ। অেনেকই  �থমবার এঁেদর �েমর 

ময�াদা ও  স�ােনর  দািব সমথ�ন কেরেছন। একটা �� অবধািরত ভােব উেঠ আেস 

-  এেতা বড়  একটা �মশি�  জন�াে��র চালক িহসােব কাজ করেলও  কীভােব 
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নীিত িনধ�ারেণর আেলাচনা �থেক বাদ পেড় যায়? তাহেল িক ধের িনেত হেব মিহলা 

বেলই এই সামান� পাির�িমক এবং একরাশ অব�া ?

�কন  এই  গেবষণা

ৃ ৃ ূিশ�ািবদ ক�া বে��াপাধ�ােয়র �রেণ গিঠত 'ক�া �মেমািরয়াল �া�'-এর মল 

কােজর িবষয় হল – �মেয়েদর িশ�া, �া�� ও  �মেয়েদর িনেয় কাজ করেছন এমন 

মিহলােদর ও সং�ােক উৎসাহ দান। �াে�র কােজর অন�তম একটা িবষয় 

ু ৃ'েকয়ারওয়ক�'-এর সে� য� মিহলােদর জীবন ও কম�জগত। ক�া বে��াপাধ�ায় 

ু ুজীবেনর �শষ িদেক �সবা ও যে�র কােজ য� মিহলােদর সে� ওতে�াত ভােব য� 

ুহন। এটাই হয়েতা 'েকয়ারওয়ক�' উপর কােজর অনে�রণা। �াে�র এেকবাের  

ু�গাড়ার িদক �থেকই এই আ�হ �দখা যায়। 'েকয়ারওয়ক�'-এর সে� য� মিহলােদর 

কাজ সংগিঠত  বা অসংগিঠত,  �যভােবই  �হাক  না �কন,  রা� ও সামাজ জীবেন 

ুূএঁেদর  ভিমকা িনেয় আেলাচনা খবই কম। এই নীরবতার  ফেল তাঁেদর কােজর 

ূসিঠক মল�ায়ন  হয় না। 
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ুদশ লে�র �বিশ আশাকম�ী  �দশ  জেড়  জন�াে��র কােজ জিড়ত, অথচ  �দেশর 

ৃ ূএকটা বড় অংেশর �মশি� এেকবাের 'অদশ�'! –�া�� ও পিরবার কল�ােণ ���পণ� 

ভূিমকা থাকেলও– িবদ�াচচ�া, গেবষণা, এমন কী সংবাদমাধ�েমও �ায় অনােলািচত।  

ু ু�দশ জেড় কেরানা �মাকািবলার কােজ এই িবশাল �মশি�েক িনয� করা হল। এই 

ূকােজ তাঁেদর কী ভিমকা হেব এ িনেয় সরকাির ভােব কােজর তািলকা �তির  করা 

ৃহল। অন�িদেক, এই সমেয়ই ক�া �মেমািরয়াল �াে�র  উৎসােহ পি�মবে� 

ূকেরানাকােল আশাকম�ীেদর কাজ ও অিভ�তা িনেয় গেবষণামলক কাজ ��  হয়। 

ূএই কােজর অন�তম উে�শ� হল 'আশাকম�ী'েদর  কাজ ও  তাঁেদর  ভিমকা িঘের 

ুনীরবতা ভাঙার একটা �� �েচ�া। পি�মবে� কেরানাকােল আশাকম�ীেদর কাজ ও 

অিভ�তা িনেয় এই আেলাচনা। 

এছাড়া আমরা �দখার �চ�া করব  �িটন কােজর বাইের কেরানাকােল আশাকম�ীেদর  

কী কী অিতির� দািয়�  বহন করেত হেয়েছ এবং এর পাশাপািশ কী ধরেণর 

ু�পশাগত ঝঁিক িনেত হেয়েছ। তারসে� 'আশাকম�ী'েদর  দািবদাওয়ার  একটা 
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তািলকা  �তির  করাও এই কােজর উে�শ�। 

িন�িলিখত ভােব এই �িতেবদন সাজােনা হেয়েছঃ

১) �কন এই গেবষণা তাই িনেয়  িকছু কথা।

২) কী ভােব  এই গেবষণার কাজ স�� করা হেয়েছ  অথ�াৎ  'েমথডস' স�েক �

দু'চার কথা।

৩) �া�� র�ার ��ে� কীভােব 'আশাকম�ী' �দর  আিবভ�াব, এর িব�ার এবং �া� 

তথ� ও পিরসংখ�ােনর উপর িভি� কের মা- িশ�র �া�� র�ায় আশাকম�ীেদর 

অবদান।

৪)গেবষণার ফলাফল –অথ�াৎ, কী �দখলাম।েসখােন �থমত, কেরানার কােজ 

আশাকম�ীেদর �যাগদান িনেয় সরকাির িনেদ�শনামার একটা সংি�� পয�ােলাচনা। 

এরপর �য  আশাকম�ীেদর সে� এই গেবষণার জন� দীঘ� কেথাপকথন হেয়েছ তাঁেদর  

পিরচয় তথা কেরানার আেগ আশাকম�ীেদর কাজকেম�র  ধারা এবং কেরানার কােল 

ুৃতাঁেদর কােজর �কিত, অিভ�তা ও ঝঁিক স�েক� আেলাচনা।
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কেরানা কােল �ক� ও রাজ� সরকােরর নীিত ও িনেদ�শনামার পয�ােলাচনা।কেরানা কােল �ক� ও রাজ� সরকােরর নীিত ও িনেদ�শনামার পয�ােলাচনা। 

সংবাদমাধ�েম �কািশত সংবাদ পয�ােলাচনা।সংবাদমাধ�েম �কািশত সংবাদ পয�ােলাচনা। 

৫) �শেষর  িকছু কথা ও ��।

�মথড বা  কীভােব এই গেবষণা 

কেরানা কােল �ক� ও রাজ� সরকােরর নীিত ও িনেদ�শনামার পয�ােলাচনা। 

তথ� অিধকার আইন বেল আেবদন কের িনেদ�শারনামা�েলা সং�হ করেত 

হেয়েছ।তথ� অিধকার আইনবেল িতিরশ িদেনর মেধ� আেবদনকারীেক  তথ� 

সরবরাহ করেত হেব এই িবধান থাকা সে�ও, �বিশর ভাগ ��ে� একািধকবার 
ুঅনেরাধ করেত হেয়ছ এবং অেনক ��ে� আংিশক তথ� পাওয়া �গেছ। জাতীয় �া�� 

িমশেনর অিফেস আিধিরকেদর সে� কথা বেল িকছু তথ� �জাগাড় করা হেয়েছ।

সংবাদমাধ�েম �কািশত সংবাদ পয�ােলাচনা। 

ুঅিতমািরর আেগ সংবাদ মাধ�েম আশা কম�ীেদর িনেয় সংবােদর অ�তলতা কারেণ 

খুব �বিশ তথ� পাওয়া যায় িন। অগা� মােস কেয়কটা রােজ� �িতবাদ ও িবে�ােভর 
ূফেল তা সংবাদ মাধ�েমর নজর কােড়। এছাড়া কেরানা কােল আশাকম�ীেদর  ভিমকা  

িনেয় িবেদশী সংবাদপে� িকছু খবর �কািশত  হয়।
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আশাকম�ীেদর সে� িব�ািরত সা�াৎকার।আশাকম�ীেদর সে� িব�ািরত সা�াৎকার। আশাকম�ীেদর সে� িব�ািরত সা�াৎকার। 

কেরানা �মাকািবলার �কৗশলগত কারেণ অবাধ যাতায়ােতর উপর নানা  িনেষধা�ার  

সে�ও  কলকাতা পা��বত�ী  িতনিট  �জলায়  ( উ�র ২৪ পরগনা, দি�ণ ২৪ পরগনা 

ও হাওড়া) ২১ জন আশাকম�ীেদর সে� িব�ািরত সা�াৎকার  �নওয়া স�ব হেয়িছল। 

যিদও এঁেদর  সরকািরভােব ���ােসবক িহসােব  গণ� করা হয়, অথচ এঁেদর সে� 

কথা বলেত হেল 'এএনএম'( Auxiliary nurse midwife )  িদিদ বা প�ােয়েতর 

সে�  কথা না বেল গেবষণার কােজ সা�াৎকার  �নওয়া অস�ব।  

ুপ�ােয়েতর কাছ  �থেক আশাকম�ীেদর সা�াৎকােরর অনমিত িনেয় িতনিট �জলায় 

�ায় ২১  জন  আশাকম�ীেদর সে� কথা বলার সুেযাগ হেয়েছ।

সা�াৎকােরর সময় আমরা কেয়কটা  িবষয়  িনি�ত কেরিছ। ১) আশাকম�ীেদর 

ুসা�াৎকার  �নওয়ার অনমিত ২) আমরা তাঁর ব�ব� অিডও িভিডও  �রকড� করিছ 

ু�স অনমিত ৩) আশা কম�ীেদর নাম সরাসির �কাথাও ব�াবহার করা হেব না ইত�ািদ। 

ু২১ জন আশাকম�ীর মেধ� অিধকাংশই তাঁেদর ব�ব� �রকড� করার অনমিত �দন। 

ুআশাকম�ীেদর সে� িব�ািরত সা�াৎকার যােত �খালােমলা হয় অথ�াৎ তাঁরা মন খেল 
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কথা বলেত পােরন আমরা 'এএনএম'  িদিদ বা প�ােয়ত �িতিনিধর উপি�ত না 

ুথাকেত অনেরাধ কির। আশাকম�ীেদর সে� দীঘ� সা�াৎকােরর জন� আমরা ��মালা 

ূব�বহার কির। এই ��মালা  মলত িতনভােগ আেলাচনােক  পিরচালনা  করেত 

সাহাযÉ কের – �থমত,  আশাকম�ীর পিরচয়, িশ�াগত �যাগ�তা, পািরবােরর কথা, 

এবং  কীভােব এবং কেব এ �পশায় �যাগ িদেলন, পিরবাের �মেয়েদর কাজ িনেয় 

অন� সদস�েদর মেনাভাব ইত�ািদ।  ি�তীয়ত, অিতমািরর আেগ আশাকম�ীেদর  

ৃকােজর  পিরিধ। ততীয়ত, অিতমািরর সমেয়  আশাকম�ীেদর  কােজর  পিরিধ,  

দািয়� ও  অিভ�তা।  এই  সময় কী কী ধরেনর সমস�ার �মাকািবলা করেত   

হেয়িছল ? এবং �শেষ  আশাকম�ীেদর অব�ার উ�িতর জন�  কী কী করনীয় এই 

িনেয়  আশাকম�ীেদর িনজ� মতামত।

আশার  জ�

১৯৪৭ সােল �াধীন ভারতবেষ�র �া��সচক�েলা �বহাল অব�ায় িছল। সরকাির ূ

ু ুপিরসংখ�ান অনসাের ১৯৫০-র দশেক ভারতবেষ� মা-িপছ জীিবত স�ােনর সংখ�া 
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ৃিছল ছয় বা ছেয়র অিধক।  অিনয়ি�ত  জনসংখ�া বি�র ফেল �দেশর উ�য়ন ও 

�া��র পিরকাঠােমার  উপর  অিতির� চাপ পড়েত পাের  �ভেব  ভারত  সরকার 

১৯৫২ -�ত ভারেত জাতীয় জ�িনয়�ণ কম�সচী সচনা কের।  িবে� �থম এই ধরেনর ূ ূ

জাতীয় �কে�র সচনা করা হয়।ূ

১৯৫০ �থেক ১৯৮০র দশক পয�� নানা পরী�া িনরী�া কেরও সামি�ক �া�� ও 

ুজ�িনয়�েণ খব �বিশ সাফল� �দখা যায়িন। ১৯৮০ -�ত �জার �দওয়া হল িব� �া�� 

সং�ার (WHO) আলমা আটা �ঘাষণার বা�বায়েনর ওপর ( Alma Ata 1978: 

Decleration of Health for All)। �দেশর নাগিরকেদর সামি�ক �া�� উ�য়েনর 

উপর �জার �দওয়া হল, যিদও  �বিশর ভাগ কম�কা�  িছল শহরেকি�ক –  

�া��েক� বা হাসপাতাল িনম�ােণর উপর �জার �দওয়া হেয়িছল। �া��ব�ব�ার নানা 

ফাঁকেফাকর পয�ােলাচনা  কের  �াধীন ভারেত  ১৯৮৩-�ত  �থম  জাতীয় 

�া��নীিত �ঘাষণা হয়। এই  নীিতও  জ�িনয়�ণ  ব�ব�ার উপর �জার �দয়।  এর 

পর ১৯৯৭ সােল - �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ক -Reproductive and Child 
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Health Programme এর সচনা কের। এর ফেল মা ও িশ�র �া��র�ার ব�াপাের ূ

সেচতনা  বােড় ও  জ�িনয়�েণর নানা প�িত িনেয় আেলাচনা ��  হয়।  এই  

কম�সিচর হাত ধেরই  ২০০০ সােল  'জাতীয় জ�িনয়�ণ নীিত ২০০০' �ঘাষণা হয়। ূ

এই  নীিতর  দীঘ� �ময়াদী ল��  িছল জ�িনয়�ণ উপায়�েলার সহজলভ�তা, িশ� ও 

মােয়র জন� �া�� পিরেষবা ও ২০৪৫ এর মেধ� জনসংখ�া ি�িতশীলতা। 'জাতীয় 

ুজ�িনয়�ণ নীিত ২০০০' অনসাের জনসংখ�া ি�িতশীলতার লে�� ২০০৫ সােল  

“জাতীয় �ামীণ �া�� িমশন” �িত�া করা হয়। এই কম�সচীর অন�তম অ� িহসােব  ূ

আশা কম�ীেদর আিবভ�াব  হয়।

ূ“জাতীয় �ামীণ �া�� িমশন”- এর ল��পরেণর জন� সরকাির �া��ব�ব�া ও 

ুকিমউিনিট-এর মেধ� �সত ব�নকারী  �া�� ���ােসেবকেদর আশাকম�ী  িহসােব  

গণ� করা  হয়। বলা হয়, আশাকম�ীেদর নূ�নতম - অ�ম ��ণী পয�� পড়া�না জানেত 

হেব।  

আশাকম�ীেদর অন�তম �ধান কাজ �িতিট �ামেক িনকটবত�ী �া�� �কে�র সে� 
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জুেড় �দওয়া। এরা মা ও িশ�র �া��, সরকােরর জ�িনয়�ণ নীিতর িবষেয় 

ুৃসেচতনতা বি�র কাজ করেবন। কিমউিনিটর সে� িনিবড় স�ক� গেড়  তলেত �সই 

�ােমর বািস�া হেত হেব। এবং আশাকম�ী �কবলমা� �ামীন এলাকায়  িনেয়াগ হয়। 

ূশহেরর ��ে�  �া��কম�ী  থাকেলও,  আশাকম�ীেদর �চেয় তাঁেদর িভ� ভিমকা 

থােক। ২৫ �থেক ৪৫ বছর বয়সী িববািহত / িবধবা ও িববাহিবে�দ �া� 

ূমিহলােদরই  আশা কম�ী িহসােব িনেয়াগ করা হয়। আশাকম�ীেদর মলত ���ােসবক 

িহসােব গণ� করা হয়, এই �কে�র �থম �থেকই �কানও িনধ�ািরত �বতন �নই। 

সামান�মা�  'উৎসাহবাচক ভাতা' িদেয় �� হয়। তথ� অিধকার আইন বেল �া� 

তথÉ �থেক জানা যাে�, �ক�ীয় সরকার এই কােজ মােস ২০০০ হাজার টাকা �দয়, 

রাজ� সরকার এর সে� আরও ভাতা �যাগ কের িদেত পাের। পি�মবে�র ��ে� 

কেরানাকােলই তা �বেড় দাঁড়ায় মািসক ৪৫০০ টাকা, সে� অন� িনধ�ািরত ভাতা। এক 

জন আশাকম�ী কােজ �যাগদােনর পর �থম পয�ােয় আট িদেনর �িশ�ণ �পেয় 

থােকন। বলা হয়, এর িকছুিদন পর িতিন ৬ এবং ৭ মিডউল-এর �থম পয�ােয়র 
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�িশ�ণ �শষ কের �ােম কােজ �যাগ �দেবন। 

ু�া�� ও পিরবারকল�ান ম�ক- এর তথ� অনযায়ী, �দেশ (�গায়া ছাড়া) সব রােজ�র 

�ােম ১০ ল� ৪০ হাজার আশাকম�ী  জন�াে��র কােজ সামেন সািরর �া��কম�ী  

িহসােব কাজ  করেছন। প¿} মবË/ ৫৩৪৮৫ জন আশা কম�ী আেছন। এই রােজ�র 

ু�া�� �জলা অনসাের আশাকম�ীর তািলকা তথ� অিধকার আইন বেল �া� হেয়েছ।
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গত �ায় বছরখােনক ধের কম�ীেদর নীরেব কাজ কের যাওয়ার  িক ফলাফল  আমরা  

�পেয়িছ? আেলাচনার ��েতই  ইি�ত কের িছলাম  সদ�  �াধীন হওয়া  �দেশর নড় 

বেড়  �া��  কাঠােমার  কথা। �সই সময় �মাট স�ান জে�র হার মা িপছু িছল ৬  বা 

তার �বিশ  জীিবত স�ান। ২০০৫ সােল "জাতীয় �ামীণ �া�� িমশন” �িত�া করা 

হয়। এই কম�সচীর অন�তম অ� িহসােব আশা �ó˜ß ËŠõþ সচনা হয়।  তখনও �দখা ূ ূ

যায় �মাট স�ান জে�র হার মািপছু ( Total Fertility rate)  িছল ২.৮ ।  বত�মােন 

তা দাঁিড়েয়েছ ২.২।  একািধক রােজ� �মাট স�ান জে�র হার মা িপছু আরও কম। 

ুৃিশ� �াে��র আেরকিট �õþn�óÓন� সচক জ�কােল িশ� মত�র হার। সরকাির �া�� ূ

ুপিরসংখ�ান অনসাের,  ২০০৬ সােল  �িত ১০০০ জীিবত িশ�র জে�র সােপে� 

ুৃ�ায় ৫৭ জন িশ�র অকালমত� হত, ২০১৭ সােল এই  সংখ�া কেম দাঁড়ায় মা� ৩৩ 

ুৃজন  িশ�েত।পি�মবে� এই সংখ�া ২২। একই রকম ভােব, ৫ বছেরর নীেচ মত�র 

Éহার (�িত ১০০০ জীিবত িশ�র জে�র সােপে�) ল� ণীয় ভােব কেমেছ। 

কিমউিনিটর সে� িনিবড় ভােব কাজ করার ফেল �দেশর �ায় ১৪ িট রােজ�  
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�ািত�ািনক �সেবর হার ৯০ শতাংেশর  �বিশ  (Children of India 2018)। 

ূ২০০৫ �থেক এই সংখ�া �ায়  ¿Z�ণ হেয়েছ। জননী সুর�া �যাজনার  সাফেল�র মল 

কািরগর আশাকম�ীর দল। 

এই  ‘�ব�িন শািড় বািহনী’র কােজর জন� মা ও িশ�র �াে��র নানান িবষেয় অ�গিত  

হেয়েছ এবং �মেয়রা জ� িনয়�নও  �জনন আিধকার িনেয়  কথা বলেত  �� 

কেরেছন। তাঁেদর কােজর  অবদান বণ�না  করেত িগেয়  এক  আশাকম�ী জানােলন , 

ু ু ুৃ ৃ ৃ“েদখন আমরা কাজটা করিছ বেলই �তা িশ� মত� হার কেমেছ…, মাতমত� এবং 

ুৃিশ�মত� হার কেমেছ আমরা কােজ �যাগদান করার পেরই কারণ িঠক িঠক সময় �য 

টীকাকরণ , িবপেদর ল�ন একটা ইনি�িটউশনাল �ডিলভাির হেল িক হয়, তােদর 

�কান িকছু হেল �ত িচিকৎসা পায়ওই �য িজেরা ডেস �হপাটাইিটস িব-র টীকা �সটা 

এক মা� ইনি�িটউশনাল �ডিলভাির হেলই �সই �ফিসিলিটটা পায়, বা�ার �কান 

ুিকছু হেল এক বছর পয�� �যটাই িশ� সুর�া �যাজনা িবনামেল� িচিকৎসা পায় 

এ�েলা �তা পাে�ই, এছাড়া এই টীকা�েলা �নয় বেলই �তা তারা �রাগ�েলা �থেক 
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র�া পাে� তাই না” 

কেরানা কােল সরকাির নীিত ও িনেদ�শনামার পয�ােলাচনা।

 ২০২০ সােলর �থম িদেক কেরানা অিতমাির �খেত িবে�র অন�েদশ �িলর  মেধ� 

তৎপরতা ল��  করা  �গেলও এ  ব�াপাের ভারেতর িঢেলঢালা মেনাভাব ল�� করা  

যায়। অথচ মাচ� মাস নাগাদ কেরানা অিতমািরর �প িনেল ভারত আকি�ক 

লকডাউন �ঘাষণা কের। ূএই  সময় কেরানা �মাকািবলায় আশাকম�ীেদর ভিমকা িনেয় 

ভারত সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ক এর অধীন� ' জাতীয় �া�� িমশন' 

এর তরফ �থেক ২৭- এ মাচ� �থম িনেদ�শনামা জাির করা হয়। এই িনেদ�শনামায় 

ুএি�ল �থেক জন ২০২০ পয�� আশাকম�ীেদর অিতির� উৎসাহভাতা �দােনর কথা 

বলা হেয়িছল। তেব মেন রাখেত হেব এর জন� অিতির� �কান অথ�বরা� করা হয়িন, 

¿ý+বরং আশাকম�ীেদর জন� বরা� উৎসাহভাতার অব�ব ত অথ� ব�য় করেত এই 

ুিনেদ�শ। এই িনেদ�শনামা অনসাের আশাকম�ীেদর মােস ১০০০ টাকার কেরানা 
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�মাকািবলা উৎসাহ ভাতা �দওয়া হেব এবং আশা-সহায়কেদর ��ে� ৫০০ টাকা 

�দওয়া হেব। �িত �াম পিরদশ�েনর জন� ১০০ টাকা বরা� করা হয়। এই  

ুূিনেদ�শনামায় কেরানা সং�মণ �খেত আশাকম�ীেদর ভিমকা কী হেব �সটা খব 

িব�ািরত ভােব বন�না করা হেয়িছল। অিতমাির �রােধ ভারতবেষ�র �ায় দশ' ল� 

আশাকম�ীেদর মােঠ নামােনা হল। আশাকম�ীেদর িদেন �ায় ২৫ িট পিরবাের ঘের ঘের 

ু�যেত হেব। এবং পেরা পাড়া পিরদশ�ন মা� ৮ িদেন করেত হেব। এই পিরদশ�েনর 

ূসময় আশাকম�ীেদর ভিমকা কী হেব? 

ৃ১) কেরানা িনেয় পিরবার �েলােত সেচতনতা বি�করেত হেব। �সে�ে� সরকােরর 

ু�তির পি�কা ব�বহার করেত হেব।

২)  কেরানা সং�মেণর �কস �ত িচি�ত করা এবং কেরানা সং�মেণর সে�হ 

ুআেছ এমন ব�ি�র িচিকৎসার জন� উপয� িচিকৎসােকে� �রফার করার ব�ব�া, 

৩) গত �চা� িদেন �মেণর ইিতহাস আেছ, অথবা কেরানা সং�মেণর সে�েহ আেছ 

এমন ব�ি� বা কেরানা আ�া� ব�ি�র সং�েশ� এেসেছন এমন ব�াি�র তািলকা 
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��তকরা।

ৃ৪ ) এছাড়া কেরানা সং�মেণর সে�েহ যােদর িনভতবােসর পরামশ� �দওয়া হেয়েছ 

তাঁেদর সে� িনয়িমত �যাগােযাগ / ফেলা-আপ রাখা। �িত বািড় পিরদশ�ন কােল 

কেরানা সেচতনা বাড়ােনার সে� িবেশষ নজর �দেবন - পিরবােরর সদস�েদর 

�াে��র অব�া িনেয় �াথিমক �া��েকে�র �মিডকাল আিধকািরকেক িনয়িমত তথ� 

ৃসরবরাহ করেবন, িনভত-বােসর পরামশ� পাওয়া পিরবার বা ব�ি� সরকাির িনেদ�শ  

মানেছন িকনা, তা খিতেয় �দখেত হেব। কেরানার �াথিমক ল�ণ �দেখ যাঁেদর �ট� 

এর পরামশ� �দওয়া হেয়েছ তাঁরা িঠক সমেয় �ট� করাে�ন িকনা এই ব�াপাের 

ু ু�মিডকাল আিধকািরকেক �ত জানােত হেব। পাড়ায় বয়� মানষ যাঁরা িকছ �রাগ  

ইিতমেধ� �ভাগ করেছন, তাঁেদর উপর িবেশষ নজর রাখেত হেব। 

এই িনেদ�শনামায় িবেশষভােব ��� িদেত হেব িন�িলিখত পিরবােরর �িলর উপরঃ 

• গত পেনর িদেন �য পিরবাের �মণ কের িফেরেছ।

X Ç• ৬০ বছেরর উ বয়িস, সে� িন�িলিখত �রােগ আ�া� - ডায়েবটীক, 
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হাইপারেটনশন, হােট�র অসুখ, �াস -��ােসর এর সমস�া। 

• কেরানা আ�া� ব�ি�।

• কেরানা সং�মেণর সে�েহ আেছ এমন ব�ি�।

ৃ• �য ব�ি� িনভত বাস �থেক িফেরেছ। 

ৃ ৃ• �য ব�ি�র উপর গহ-িনভত বােস থাকার িনেদ�শ আেছ। 

এি�ল মােস কেরানা ভয়াবহ আকার �মশ ধারন কেরিছল, লকডাউেনর সময়সীমা 

বাড়েনা হেয়িছল, পিরযায়ী �িমকরা �াণ হােত িনেয় ঘের িফরেত �� কেরিছল। 

তখন কেরানা �মাকািবলায় �শাসেনর সে� একদম �থম সািরেত আশা কম�ীেদর 

ু ৃ�দখা যায়। �ােম মানষেদর সেচতনতা বি�র সে� সে� পিরযায়ী �িমকরা, যাঁরা 

ূবািড়েত িফেরেছন তাঁেদর �দখভােলর দািয়� মলত পেড় আশাকম�ীেদর উপর। এই 

িনেয় আশাকম�ীেদর মেধ� অসে�াষ জ�ায়, তাঁেদরেক িকছু িন�েহর িশকার হেত 

হয়। ( এই িনেয় িব�ািরত আেলাচনা পের করব। ) আশাকম�ীেদর �া�� সুর�া ও 

�দিহক িনরাপ�া িনি�ত করেত ৩ এি�ল ২০২০ ভারত সরকােরর �া�� ও পিরবার 
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ুকল�াণ ম�ী একিট নতন িনেদ�িশকা জাির কেরিছেলন। 

ুএই িনেদ�িশকায় �দখা যাে� কেরানা �মাকািবলার জন� ব�মখী কম�কা� চালােত হেব 

ৃএকিদেক সেচতনতা বি� করেত হেব, নজরদাির / সােভ�েল� বাড়ােত হেব, �াে��র 

ৃিদেক নজর িদেত হেব, এবং যাঁরা বািড়েত িনভতবােস আেছন তােদর উপর নজর 

িদেত হেব।  

ূএই কােজ আশা কম�ীেদর ভিমকার কথা �বশ �জার িদেয় বলা হে�।

ু ূমানেষর কােছ �প�ছেত ও কেরানােক �ক� কের সেচতনতা মলক বাত�া বািড় বািড় 

�প�ছেত আশাকম�ীেদর ব�য়ভার বহন করা হেব। এই �থম আশাকম�ীেদর �া�� 

সুর�ার উপর �জার িদেয় তােদর জন� পয�া� পিরমাণ মা� ও স�ািনটায়জােরর 

ব�ব�া করার িনেদ�শ �দওয়া হে�। �বশ িকছু রাজ� এই ব�পাের উৎসাহ �দখােলও, 

অেনক রাজ� এব�াপাের িপিছেয়িছল। িকছু রাজ� �থেক আশাকম�ীেদর উপর অত�াচার, 

দুব��বহােরর খবরও পাওয়া যায়। িনেদ�িশকায় আরও বলা হয়, �া�� ব�ব�ার সে� 

অ�া�ী ভােব জিড়ত,  এবং কেরানা �মাকািবলায় সবেচেয় বড় �ম-শি� 

আশাকম�ীেদর িনরাপ�া িনেয় সরকারেক সেচ� হেত হেব। �া��র�া ও সামািজক 
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ূয��দােনর জন� �া��ব�ব�া আশাকম�ীেদর উপর �ভত িনভ�রশীল। এঁেদর �া�� 

সুর�ার জন� মা� ও স�ািনটায়জােরর ব�ব�া করেত হেব, এবং আশাকম�ীরা যােত 

ুিনভ�েয় কােজর এলাকায় ঘের �বড়ােত পােরন এই িনেয় রােজ� সরকারেক সেচ� 

ুহেত হেব। আশাকম�ীেদর িনেজর এলাকায় এই কােজ িনয� করেত হেব, যােত তাঁরা 

RÏ ¦«িবপেদর সময় পিরবার ও আ য় জেনর সাহায� �পেত পােরন। িনরাপদ 

যাতায়েতর জন� আশাকম�ীেদর জন� 'আইেডি�িট কাড�' �দওয়ার ব�ব�া করেত 

হেব। এই �মশি�র মধ� িদেয় একিদেক কেরানা �রাগর সং�মণ �খেত, এবং 

ুমানষেক সেচতন হেত হেব। 

ভারত সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ক ২০ এি�ল ২০২১ এই  িনেদ�শনামা 

জাির কের। 

ূ ূএই িনেদ�শনায় কেরানা �মাকািবলায় আশাকম�ীেদর ���পণ� ভিমকার কথা �ীকার 

ৃ É±কের �নওয়া হয়। কেরানা �িতেরােধ সেচতনতা বি�র সে� সে� ক� � ��িসং এবং 

কেরানা �টে�র ব�ব�া করা হয়। এই িনেদ�শনামায় �ীকার করা হেয়েছ কেরানাকােল 

আশাকম�ীেদর তাঁেদর িনয়িমত দািয়ে�র বাইের আেরা অেনক িকছু কাজ করেত 
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হে�, এবং এর মেধ� তারা �য ধরেনর জনেগা�ীর সে� কাজ করেতন তার �থেকও 

ু�বিশ কাজ করেছন। �কািভড সং�া� কােজর বাইেরও সা�িতক নতন non-

profit িরেলেটড এেসি�য়াল সািভ�েসর কােজর মেধ� আশাকম�ীেদর বািড়েত বািড়েত 

�প�েছ �দওয়ার, িবেশষ কের যারা আ�া� তাঁেদর বািড় যাওয়ার অিতির� দািয়� 

�দওয়া হেয়েছ । 
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টাকা
Sl.
No. উৎসাহভাতা  বণ�না

ৃ ু১ মাত ও িশ� �া��  �ামীণ �া�� ও পি� িদবেস তাঁর এলাকার 

 সং�া� ভাতা উপেভা�ােদর সমেবত কের িনেজও উপি�ত  

  থাকেবন। ২০০/-         

ুৃ ু২ িভেলজ �হলথ �রিজ�ার  জ� ও মত�র সব�জনীন িনব�ীকরণ, �িত বধবার।

 সা�িতকীকরণ  ৬০/-

৩ িডউ িল� টীকাকরণ বািক আেছ এমন িশ�েদর তািলকা 

ু  �তির ও সা�িতকীকরণ, �িত বধবার। ৬০/-

ু৪ গভ�বতী মিহলােদর  �িত বধবার গভ�বতী মিহলােদর নােমর তািলকা 

 তািলকা �তির ও  ��ত করা।

 সা�িতকীকরণ   ৬০/- 

ু৫ স�ম দ�তীেদর  �িত বধবার উপি�ত �থেক স�ম দ�িতেদর 

 তািলকা �তির ও  নােমর তািলকা ��ত করা।

 সা�িতকীকরণ   ৬০/-

৬ জননীসুর�া �যাজনা গভ�াব�ার ১২ স�ােহর মেধ� মিহলার নাম 

ু ু  নিথভ� কের এই �যাজনায় অ�ভ�� কের তার 

  স�ূণ� গভ�কালীন পিরেষবা ও �ািত�ািনক �সব

  সফল করা। ১০০/-
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টাকা
Sl.
No. উৎসাহভাতা  বণ�না

মিহলারা যারা এই �যাজনার মেধ� পেড়ন, তাঁেদর 

ুগভ�কালীন পিরেষবা (নন�তম ৪িট গভ�কালীন পরী�া, 

১৮০িট আয়রন ফিলক অ�ািসড বিড়, িটেটনাস 

ূিডপেথিরয়া ইে�কশান, র�পরী�া, ম�পরী�া) 

�সটা সুিনি�ত করেত হেব এবং িনিদ�� এলাকা 

বাইের �থেক আসা �কান মিহলােক এই পিরেষবা 

ß÷ÇÏআশা রা িদেত পারেল এই ভাতা তারা পােবন

জননী সুর�া �যাজনায় 

থাকা মিহলােদর পিরেষবা 

সুিনি�ত ভাতা

২০০/-

৭

ুগভ�বতী মিহলােদর 'আয়�তী' �কে�র অ�গ�ত �া�� 

�কে� বা সরকারী হাসপাতােল ভিত� করা বা িনিদ�� 

এলাকার বাইের �থেক আসা গভ�বতী মিহলােক এই 

পিরেষবা িদেল আশাকমী´ �িত �সব িপছু এই ভাতা 

�পেত পােরন।

জননী সুর�া �যাজনার 

মেধ� থাকা গভ�বতী 

মিহলােদর �ািত�ািনক 

সরকারী �া�� �ক� বা 

ু' আয়�তী'  �কে�র 

অ�গ�ত �সব �কে� 

ভিত� করার ভাতা 

৮

৩০০/-

বািড়েত �সেবর ��ে� 

বািড় িভিজট ও পরবত�ী 

পরামশ� �দওয়ার ভাতা

বািড়েত �সেবর ��ে� ১ম, ৩য়, ৭তম, ১৪তম িদেন 

এবং �ািত�ািনক �সেবর ��ে� ৩য়, ৭তম, ১৪ তম 

িদেন �সিত মা ও নবজাতকেক �দখেত যাওয়া। ও ূ

৯
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১৪ িদন পয�� উভেয় জীিবত থাকেল আশাকমী´ 

এই ভাতা পােবন। ১৭৫/-

১০ জে�র পর ২১ তম, ২৮তম, ৪২তম িদেন �সিত ূ

মা ও নবজাতকেক �দখেত যাওয়া এবং উভেয়   

জীিবত থাকেল আশাকমী´ এই ভাতা পােবন।    

বািড়েত �সেবর ৪২ িদন 

পয�� বািড় িভিজট ও 

পরামশ� �দওয়ার ভাতা ৭৫/

১১ ুিনয়মানযায়ী ৩য়, ৬�, ৯ম, ১২তম মােসর �শেষ 

একবার কের নবজাতকেক বািড়েত �দখেত যাওয়া 

এবং িনিদ�� ফম� (ফম� ৬) সিঠক ভােব ভিত� কের 

সময়মত মািসক িরেপাট� জমা �দওয়ার িদন এন এম 

�ক িদেয় যাচাই কিরেয় িনেল তেবই িশ� �িত ভাতা 

পােবন। 

�িত ৩ মাস অ�র 

নবজাতকেদর ১ বছর 

বয়স অবিধ বািড়েত 

�দখেত যাওয়া 

৫০/-

টীকা করেণর িদন ও 

¿ু�ামীণ �া�� ও প �  

িদবেস টীকা �নওয়ার 

জন� িশ�েদর সমেবত 

করার ভাতা। 

১২ উপ�া�� �ক� �থেক িশ� জে�র এক বছেরর 

মেধ� িনিদ�� সময় টীকা িঠক সময় িনেল, িশ� 

�িত আশাকমী´ ভাতা পােবন। 

১০০/-
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১৩ টীকাকরণ সিঠক  জে�র ১ বছেরর মেধ� স�ূণ� টীকাকরণ হওয়া

 সময় �দওয়ার ভাতা �কান িশ� যিদ ১ �থেক ২ বছেরর মেধ� িনিদ�� 

  সম� টীকা িঠক িঠক সময় �নয়, তাহেল �স সব

  ��ে� আশাকম�ী িশ��িত ভাতা �পেয় থােকন।   ৭৫/-

ৃ১৪ �ছাট িশ�েদর গহিভি�ক  ৪২ িদেনর পর �ছাট িশ�েদর জন� আরও ৫ বার 

 য�কম�সচী (HBYC)  যথা ৩ মাস, ৬ মাস,৯ মাস, ১২ মাস, ১৫মাস বািড় ূ

ু ভাতা িভিজট, িনেদ�িশকা অনযায়ী HBYC কাড�ভিত� ও

  MCP কােড�র �েযাজ� করনীয় কাজ�িল িলিপব� 

É  করা। এবং এখােন উে�খ  যমজ বা িতনিট িশ�র

ু  জন� �িত িশ� অনযায়ী উৎসাহ ভাতা 

  �পেয় থােকন।   ২৫০/-

ু ু১৫ িডিপিট ব�ার টীকা  ৫ বছর �থেক ৬বছেরর মেধ� িডিপিট ব�ার 

 �দওয়ার ভাতা টীকা �দওয়া।    ৫০/-

১৬ আয়রন ও ফিলকঅ�ািসড �িতিট �যাগ� িশ�েক (৬ �থেক ৬০ মাস পয��)

 িসরাপ খাওয়ােনার ভাতা বািড় িগেয় স�ােহ ২ িদেন ( ৮-১০ বার)আয়রন ও

  ফিলক অ�ািসড িসরােপর সিঠক মা�া খাওয়ােনা ও 

  মািসক িরেপাট� �দওয়া।   ১০০/-
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১৭ গভ�পাত সং�া� পরামশ�  িনয়ম কের এই পিরেষবা �দওয়া ও ফম� ৫ সময় 

 �দওয়ার জন� ভাতা মত মািসক িরেপােট�র সে� এন এম �ক 

  জমা �দওয়া    ১০০/-

১৮ স�ম দ�ি�েদর  িবেয়র িদন �থেক ২ বছর পয�� গভ�ধারন িবলি�ত

 পরামশ� �দওয়ার ভাতা  করার জন� পরামশ� �দওয়া    ৫০০/-

ু১৯ িপ িপ আই ইউ িস িড  �েয়াজন অনযায়ী �সিত মিহলােক ূ

 �হন করােনার জন� ভাতা িপিপআইইউিসিড �হেনর জন� সরকারী �া�� 

  �কে� িনেয় যাওয়া বা �যেত সাহায� করা।    ১৫০/-

ু১ জাতীয় ক� িনবারণ 

ু ৃ কম�সচী চা�ষ অ�িবকিত �নই এমন �রাগীেক িচি�ত ২৫০/-  ূ

ু (NLEP) কের নাম নিথভ� করা

ু ৃ·  চা�ষ অ�িবকিত আেছ এমন �রাগীেক িচি�ত  ২০০/-

ু কের নাম নিথভ� করা 

খ] জন �া�� কম�সচী সং�া� -  ূ
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ু ু২ ক� �রাগীেদর িচিকৎসা · �িত P.B. ক�েরাগী িপছু ভাতা �দওয়া হয়। ৪০০/-

ু  · �িত M.B. ক�েরাগী িপছু ভাতা �দওয়া হয়

স�� করেল ভাতা  ৬০০/-

জাতীয় বাহক সং�িমত �রাগ িনয়�ণ কম�সিচূ

৩ রে�র �াইড বা õþÉ±¿ óë  রে�র �াইড�õþÉ±¿ óë  ডায়গনি�ক �ট� ১৫/-

 ডায়গনি�ক �ট� 

 করােনার ভাতা

৪ রে� �াসেমািডয়াম  রে� ম�ােলিরয়ার এই ভাইরাস�িল পাওয়া �গেল 

ু ফ�ালিসেপরাম বা  িনিদ�� ওষধ িদেয় স�ূণ� িচিকৎসার ব�ব�া করা  ৭৫/-

 �াসেমািডয়াম ভাইভ�া� 

 পাওয়া �গেল তার 

 িচিকৎসা ব�ব�া করােনার

 জন� ভাতা  

৫ কালা�র আ�া�েদর  আ�া�েদর �রফার এর পর যত জন িনি�ত ভােব 

 িনি�ত ভােব �িতপ� �িতপ� হেবন এবং সরকারী হাসপাতােল ভিত� হেয় 

 করার পর িচিকৎসা  িচিকৎসা স�ূণ� করেবন, �সই মাথািপছু  
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 ব�ব�া করােনার  আশাকম�ী ভাতা পােবন। 

 জন� ভাতা।  ৫০০/-

৬ অ�ািকউটএন �ক  যাঁেদরেক এই �রােগর জন� �রফার করা হেব এবং

 ফ�ালাইিটস িসে�াম বা যতজন এই �রােগ িনি�ত ভােব �িতপ� হেবন �সই 

ু ু জাপানী এন �ক অনযায়ী মাথা িপছ ভাতা �দান। 

 ফ�ালাইিটস ভাতা    ৩০০/-

৭ সংেশািধত জাতীয় য�া 

 িনয়�ন কম�সচী ূ

   

৮ জাতীয় আেয়ািডেনর  বািড় িভিজট কের আেয়ািডেনর অভাব আেছ এমন 

 অভাবজিনত �রাগ �রাগীেদর মেধ� সেচতনতা গেড়েতালা ও আেয়ািডন

ু িনয়�ণ কম�সচী য� লবেনর ব�বহােরর �েয়াজনীয়তা ও মােস ূ

  “লবণ পরী�ার িকট” ব�বহার করােনা নূ�নতম 

ু  ৫০ িট লবেনর নমনায় আেয়ািডেনর মা�া যাচাই 

  কের িনিদ�� ব�ব�া �নওয়া এই কাজিট স�� করা    ২৫/-

ুএলাকায় নতন য�া �রাগী বা িচিকৎসার মেধ� থাকা 

ু ু  �রাগীেক ডটেসর ওষধ খাইেয় স�ূণ� স� কের 

  সুিনি�ত করা ।
১০০০/-
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৯ জাতীয় ক�া�ার,  · ৩০ বছর বা তার �বিশ বয়সী �েত�ক ব�ি�র 

 ডায়ােবিটস, কািড�ও-  তািলকা ��ত করা।

ু ূ ভ�াসকলার �রাগসমহ  · তািলকায় থাকা ব�ি�েদর কিমউিনিট �বসড 

 ��াক �িতেরাধ ও অ�ােসসেম� �চকিল� (CBAC) স�ূণ� করা।

 িনয়�ণ কম�সিচ  · তািলকায় থাকা ব�ি�েদর অসং�ামক �রােগর ূ

 (NPCDCS) জন� ি�িনং িনি�ত করেল �িত অসং�ামক ব�ি� 

  িপছু ভাতা �পেয় থােকন  ১০/-

১০ ি�িনং �টে�র পর  ি�িনংএ উ� র�চাপ/ডায়ােবিটস/ ক�া�ার হেল 

 স�ূণ� িচিকৎসা  �রাগীেক িচিকৎসা কিরেয়, পেরর ৬ মাস িনিদ�� 

 হেল ভাতা িচিকৎসা করান সুিনি�ত করেল �রাগী িপছু 

  ভাতা পাওয়া যায়  ৫০/-

গ] ১ িনিদ�� এলাকায়  বছের ২ বার িনিদ�� এলাকায় জনসমী�া কের 

 জনসমী�া করার ভাতা পিরবােরর তথ� িলেখ রাখেবন ৩০০/-

ু২ �াম�ের জনেগা�ীর  �ামীণ �া�� ও পি� িদবস, আউটরীচ �সশন 

 সােথ মােস নূন�তম ২ িট এ�িল বােদ িকেশার িকেশারীেদর সে� বয়ঃসি�- 

ু আেলাচনা সভার কালীন �া�� িনেয় আেলাচনা , িনয়মানযায়ী মােস 

 আেয়াজন কমপে� ২ িট আেলাচনা সভার ব�ব�া এবং অংশ 
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  �হণকারী �দর �া�র ও সভার িববরণ সিঠক 

  ভােব উপ�া�� �কে� িদেল মািসক একিট 

  ভাতা পাওয়া যায়     ১৫০/

৩ গভ�বতী মা ও ২ বছর  নােমর তািলকা �তির কের তােদরেক কম পে� 

 বয়সী িশ�েদর মােয়েদর মােস ৩ িট আেলাচনা সভা এবং �িত ��মািসক 

 তািলকা ও তােদর সভায় নূন�তম ৯-১০ িট আেলাচনা সভার আেয়াজন করা, 

 িনেয় আসার জন� ভাতা তাঁেদর �া�েরর সে� সভার িববরণ িলিপব� কের 

  এন এম �ক জানােল ৩ মােস একিট 

  ভাতা পাওয়া যায়     ১০০/-

৪ মােসর ৩য় শিনবার উপ  এই িমিটং এ �েত�ক আশাকম�ী এন এম এর সােথ 

 �া�� �কে� িমিটংএ  (আেগর মােসর ২১ তািরখ �থেক বত�মান মােসর 

 উপি�ত থাকার ভাতা ২০ তািরখ পয��)  কােজর তথ� িবিনময় কের 

ু  থােকন। �যমন-  ওষধ �দওয়া, �রকড� 

  �মে�ন করা , মািসক িরেপাট� জমা �দওয়া ইত�ািদ। 

ু  �সই অনযায়ী আশার মািসক উৎসাহ ভাতা 

  িনরধািরত হয়। এই িমিটং এ উপি�ত থাকার জন� 

  একিট ভাতা �দওয়া �দওয়া হেয় থােক।    ১৫০/-
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ু ুজননী সুর�া �যাজনার আওতাভ� নন এমন গভ�বতী মিহলােদর ��ে� আশােদর জন� অনেমািদত 

ূউৎসাহ ভাতা সমহ 

ু১ ১২ স�ােহর মেধ� নাম  জননী সুর�া �যাজনায় অ�ভ�� নন এমন গভ�বতী 

ু ু নিথভ� করেণর মিহলার নাম ১২ স�ােহর মেধ� নিথভ�করণ ও 

 জন� ভাতা  সম� গভ�কালীন পিরেষবার সােথ হাসপাতােল 

  �সব স�� করেল ১ িট ভাতা �দওয়া হয়।    ১০০/-

২ ১২ স�ােহর মেধ� নাম  গভ�কালীন পিরেষবা ( কমপে� ৪ িট গভ�কালীন 

ু নিথভ� করা গভ�বতী পরী�া, ১৮০ িট আয়রন ও ফিলক অ�ািসড বিড়, 

ু মােয়েদর স�ূণ�  িটেটনাস িডপেথিরয়া ইে��ান {২িট অথবা ব�ার} 

ূ ু গভ�কালীন পিরেষবা র�পরী�া, ম�পরী�া) সিনি�ত করা 

 �দােনর ভাতা  ও িনিদ�� এলাকার বাইের �থেক আসা গভ�বতী 

  মিহলােদর এই স�ূণ� পিরেষবা �দান করেল 

  মিহলা িপছু এই ভাতা পাওয়া যায়।    ২০০/-

৩ গভ�বতী মিহলা �ক  কিমউিনিট �বসড �ডিলভাির �স�াের (CDC) িগেয় 

 সরকারী হাসপাতাল বা  ভিত�র ব�ব�া করা, এর জন� মিহলা িপছু একিট 
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টাকা
Sl.
No. উৎসাহভাতা  বণ�না

ু আয়�তী �কে�র  ভাতা �দওয়া হয়

 অ�গ�ত �া�� �কে� 

 ভিত�র ব�ব�া করােনার 

 জন� উৎসাহ ভাতা     ৩০০/-
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গেবষণার ফলাফল - কী  �দখলাম

'গেবষণার �মথডস' িবভােগই আমরা উে�খ কেরিছ কলকাতার পা��বত�ী িতনিট 

�জলার পাঁচিট �েকর ২১ জন আশাকম�ীর সে� কথা বলার সুেযাগ হয়। আশাকম�ীরা 

পিরবারকল�াণ ও জ�িনয়�ণ িনেয় কাজ কের পিরবাের �া�� সেচতনতা গেড় 

ু�তােলন। ২১ জন আশাকম�ীর ��ে� আমরা �দখেত �পয়িছ তাঁরা সব�ািধক দ'ই  

স�ােনর জননী। স�ানেদর �লখা পড়া�নার ব�পাের এঁেদর �বল আ�হ ল�� করা 

যায়। সামািজক ভােব িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর আশাকম�ীর �ছেলেমেয়েদর, িবেশষ 

ুকের �মেয়েদর পড়া�নায় আ�হ খব �বিশ। একািধক �মেয় নািস�ং- এ পড়া�না কের 

ুনািস�ং এর সে� য� হেয়েছ। এক জন আশাকম�ীর �ছেল িবেদেশ থােক। �কন এই 

�পশায় এেসেছন এ �সে� অেনেকই জািনেয়েছন �লখাপড়া িশেখ িনেজ িকছু করেত 

ু�চেয়িছেলন। তেব একটা বড় অংেশর কােছ আিথ�ক দব�লতার কারেণ এই কাজ 

ু ূখবই �র�পন�। যখন এই আশাকম�ীর দল কােজ �যাগ িদেয়িছেলন, তাঁেদর মােস 

৮০০ টাকা ভাতা িছল ।
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আমার িনজ� একটা পিরিচিত  �বেড়েছ

ুবািড়র মিহলােদর  বাইের কােজর ব�পাের পিরবােরর খব �বিশ িবেরািধতা �দখা যায় 

না। �মেয়রা অেনক ��ে�ই তাহেল বাইেরর কাজ �নয় কারণ তাঁর �রাজগার বাড়ীর 

�েয়াজন। যিদ দরকারটা �বশী হয় তাহেল পিরবার �য �কােনা শেত� বাড়ীর  �মেয়েক 

বাইের কােজ পাঠােত ি�ধা কের না। �যমন দি�ণ ২৪ পরগণার এক আশাকম�ীর 

ুঅিভ�তা �নন, “আমার বািড়েত, মােন ��রবািড়েত, িখড়িক �থেক সদের আসার 

ু�কম িছল না। িখড়িকর  মেধ�ই থাকতাম, যখন বােপর বািড় �যতাম তখন যা বার 

ুহতাম। বািড়র বউ বাইের যােব �কন ? আমার ��র িছেলন �াইমাির �ল িটচার, 

তারপের হঠাৎ কের �ছেলর িবেয়র সােড় ৩ বছর পেরই , আমার �ামী মানিসক �গী 

হেয় �গেলন। তখিন আশাকম�ী পেদর িব�াপন �বরল। আিম আেবদন কির এবং 

ুকাজটা �পেয় যাই। এই কাজ �যন নতন কের জীবন িফের পাওয়া। এই কাজ ছাড়াও 

ুিটউশন কির। এখন সারা পাড়া ঘের �বড়ােত পাির। আমার �তা অেনকটা সাহায� 

হেয়েছ কারণ �মেয়র জন� বা �ামীর জন� কােরার কােছ হাতপাতেত হয় না। 
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িনেজেদর �েয়াজনটা এখন িনেজরাই িমিটেয় িনেত পাির। যখন কেলেজ পড়তাম 

ুতখন গে�র বই পড়ার খব �নশা িছল, এখন সময় পাই না এবং এখােন �কান 

ুলাইে�িরও �নই। গে�র বই পড়েত খব ই�া কের” । এই গ� অেনক আশাকম�ীর 

জীবন কািহনী। এই গে� �বড়া ভা�ার িকছু দীঘ� �ময়ািদ �ভাব ল��  করা যায়। 

আশাকম�ীেদর অেনকই মেন কেরন তাঁেদর িনজ� একটা পিরিচিত �বেড়েছ। এক 

আশাকম�ীর কথায় “ ১০ বছর আেগ যখন �যতাম বলত দােসেদর বািড়র �মেয় যাে� 

আর এখন বেল িদিদমিন যাে�, িদিদ এটা কী করব ? বা িদিদ আমার এটা সমস�া 

হে� আিম এটা কী করব ? �সই সমস�া সমাধােনর জন� আমরা সাহায� কির  , আর 

যখন পািরনা আমােদর উপরমহেল িদিদরা আেছন এ. এন. এম. িদিদ আেছন, 

ু ুডা�ারবাবরা তারা সমাধান বেল �দন। এখন রা�ায় �বরেল �ধ মা নয়, একটা �ছাট 

ু ুুবা�া িশ� পয�� িদিদ বেল সে�াধন কের, এই সে�াধনটক কের, খব ভাল লােগ” । 

 পিরবাের �নওয়ার �মতা �বেড়েছ। সমােজ  কােজর পিরিচিত �বেড়েছ, ¿üX ±L™

পিরবােরও স�ান �বেড়েছ। এই কােজর ফেল �য �রাজগার হেয়েছ তা �থেক 
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�ছেলেমেয়েদর িশ�ার উপর খরচ কের এই কম�ীরা পিরবাের উ�িতর জন�  

দীঘ�েময়ািদ িবিনেয়াগ করেত �পেরেছন। পিরবােরর �য �কান বড় িস�া� �যমন 

স�ানেদর িশ�া �হাক বা িববাহ এঁরা এখন তােত সমান  ভােব �যাগ  িদেত পােরন 

বা একক ভােব  িস�া� িনেত পােরন। এই স�মতা এক িদেক  আ��াঘার িবষয়;  

ুঅন� িদেক, �াম জীবেন অন� মিহলােদর তলনায় তাঁেদর কথা বলা, মত�কাশ করার 

ৃ¿X �য �াধীনতা ব �পেয়েছ তা ল��নীয়। দীঘ� সা�াৎকােরর  �শেষ  আশা কম�ীর  

ুু ুকথায়  “প�ষ�ধান সমােজ এইটক ��স �তির করেত �পেরিছ। এটাই সবেচেয় 

বড় পাওনা” । 

আশা কম�ী িহসােব কাজ �যাগ িদেত যিদও িশ�াগত �যাগ�তা  অ�ম ��ণী , আমরা 

যাঁেদর সা�াৎকার িনেয়িছ তাঁেদর মেধ� নূন�তম  িশ�াগত �যাগ�তা  উ� মাধ�িমক। 

তেব �বিশর ভাগই �াতক।  একজন  এম.এ. ও িব. এড. কের আশাকম�ীর কাজ 

করেছন। ভারতবেষ�  কােজ �মেয়েদর  অংশ�হণ  মা�  ২৫ শতাংশ।  এই 

ু ুকারেণই অেনক উ�িশি�ত মিহলােকই তাঁেদর �যাগ�তার িনিরেখ অনপয� কােজ 
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�যাগ িদেত বাধ� হেত হয়। তখন সামািজক মাধ�েমর এই দাপাদািপ িছল না, �বিশর 

ূভাগ আশাকম�ী মলত প�ায়েতর মাধ�েম এই কােজর খবর �পেয়িছেলন। এে�ে� 

 ূসামািজক �যাগােযাগ ভিমকা পালন কেরেছ। পিরবােরর �কান সদেস�র ² Ç&õþnQóí

সে� প�ায়েতর �যাগােযােগর কারেণ অেনেকই এই সুেযােগর কথা জানেত পােরন। 

এক জন আশাকম�ী ছাড়া �বিশর ভাগই ৮-১০ বছর ধের এই কাজ করেছন।  িনয়ম 

ুঅনসাের িনেজর �ােমই কাজ করেত হেব - �হঁেট বা সাইেকল কের যােত কাজটা 

ু ু ূকরা যায়। পি�মব� �যেহত খবই ঘনবসিত পন� রাজ�, আশাকম�ী �িত ১০০০ �থেক 

১২০০ জনসংখ�ার একটা বা একািধক পাড়ার �দখভাল করেত হয়। কােজ �যাগ 

�দওয়ার আেগ িকছু �িশ�ণ িনেত হয়, এবং �িত বছর িবিভ� সময় সকেলই 

�িশ�ণ �পেয়েছন - একািধক বার।তেব কােজর জায়গায় �বিশ �শখার সুেযাগ। 

একািধক গেবষণায় �দখা যায় কােজর জন� �মেয়েদরেক বাইের �বরেত হেলও  

সমানভােব স�ােনর �দখােশানা ও বািড়র কাজও করেত হয়। বািড়র ও বাইেরর 

কােজর �বাঝার চােপ অেনক �মেয়েদর �মবাজার �থেক িছটেক �যেত হয়। 
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গেবষণারা অংশ িহসােব  আমরা �িতিট  আশাকম�ীর সারািদেনর �িটন জানেত 

ু�চেয়িছলাম। �ােমর িদেক সাধারণ ভােব িদন একট সকাল সকাল �� হয়, তেব  

ুÉআশাকম�ীর কােজ  �বরেনার  ��িতর জন  আরও একট আেগই  িদন ��  হয়। 

ুুতাঁেদর ঘম �থেক ওঠার সময় �ভার চারেট বা পাঁচটা। কেয়ক জন মা� একট  �দির  

করেত পােরন। সকাল দশটার মেধ� বািড়র কাজ �শষ  কের, �িত বািড়েত  িভিজট 

�� হেয় যায়। সকােল বািড়র কােজর মেধ�  �ামী ও স�ােনর �াতরাশ �থেক �� 

কের যাঁেদর �ামী বাইের কােজ যােবন, তাঁর জন�  িটিফেনর ��িত – সবই �শষ 

করেত হয়। এক আশাকম�ী সকােলর বণ�না  িদেত িগেয় জানান -  “আিমেতা ওই 

ু�ভার ৪ �টর সময় উিঠ। আজেক বেল না িচরকালই উিঠ , �যেহত হাজবাে�র িটিফন 

তাড়াতািড় �রিড কের িদেত হয়। উঠেত হয়, রা�া করেত হয়, িটিফন বানােত হয়। 

িকছুিদন আেগ পয�� ওঁেদর মিন�ং িছল িশফট িছল �তা, �সটাও করেত হেতা। 

ু�স�েলােতা আেছই , �মাটামিট সােড় ৭ টার মেধ� রা�াবা�া হেয় যায়” 

ুবািড়র  কােজ  প�ষেদর  কী ধরেনর সাহায� পান? 'সংসার সুখী হয় রমণীর �েন' 
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এই ধরেনর �বােদর সামািজকীকরেণর ফেল বািড়র কােজর দািয়�  �মেয়েদর  

ৃউপর বত�ায় এবং �মেয়রাও এটােকই ভিবতব� বেল �মেন িনেত �শেখন। গহ�ািলর 

ু ুকােজ  প�ষ মানেষর  �যাগ না �দওয়ার  কারণ  �মেয়রাও সমথ�ন  কেরন, �যমন 

এক আশাকম�ী জানােলন , “ ও ( �ামী)  �তা  ঘেরর কাজ একদম পাের না, তাই 

আমােকই সব করেত হয়”।  অন� এক আশাকম�ী , নাজমা িদিদর ( নাম পিরবত�ন) 

কথায়ঃ "�কান �কান িদন সােড় ৪টা হয়, �কান িদন ৫টা, �কান িঠক �নই…সংসােরর 

সম� কাজ, ঘর সামেল �রেখ বাইের �বেরােনা… সংসার সামেল রা�া কের �বেরােত 

হয় । সব সব �টাটাল। জামাকাপড় পির�ার �থেক ঘর পির�ার। �ামী যখন সময় 

পায় তখন হাত �দয়, মােন কের না �য তা নয়, কের। তারপের আমার িফে� �তা 

�যেতই হয়, �য ধরেনর কাজ, �সের এেস আবার �সই সংসােরর �সই কাজ, তারপর 

বা�া আেছ তােক পড়ােনা, িটচােরর কাছ �থেক িফের আসেল �য কাজ হয় �সটা 

করােনা, তারপর িনেজেদর কাজও আেছ �য খাতা�েলা আেছ �স�েলা �মে�ন 

করেতই হয়”
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ুস�ােহ �িত বধবার সাব-েস�াের �যেত  হয়। �স�াের  িরেপাট�-এর কাজ ছাড়াও  

অেনক সময় গভ�বতী মা'েক সে� িনেয় �স�াের আসেত হয় �া�� সং�া�  

ূপরামেশ�র জন�।  কেরানা-পব�  সমেয়  মােস  একবার  �ক অিফেসও  িমিটং-এ 

হািজর হেত  হত।  

ূআশাকম�ীেদর কােজর ���  মলত কিমউিনিট �ের অথ�াৎ িফে� িগেয় এেকবাের 

ু�িতিট  দয়াের িগেয় কাজ। �িতিদন গেড় ২০ -২৫ টা বািড় িভিজট করেত হয়। 

গভ�বতী মােয়েদর �িত িনয়িমত �খয়াল রাখা এবং তােদর �া�� িবিধ �মেন চলেত 

ুউৎসাহ �দওয়া। মা ও িশ�র  টীকাকরণ িনিশচত  করা।  মােস অ�ত দবার িকেশার 

ূ- িকেশারীেদর সে�  বয়ঃসি�র সমস�া ও �কৗতহল িনেয়  িমিটং-এর আেয়াজন 

ূকরেত  হয়। �া�� সেচতনামলক সভা মােস অ�ত চার বার আেয়াজন করেত হয়। 

ুএর পাশাপািশ ক� , য�া  িনরাময় ও  এই িবিভ� �ট�এর কােজ সহায়তা করা। 

ূ�য-ধরেনর �িশ�ণ আশাকম�ীরা পান মলত �সটা এই কােজর জন�। আশাকম�ীেদর 

কােজর অন�তম িদক হল তাঁেদর কােজর এলাকােত  একশ শতাংশ  �ািত�ািনক 
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�সব িনি�ত করা। এই  কাজ করেত করেত �সবকােল  গভ�বতী মােয়র স�ী হেত  

হয়।

গভ�বতী মােয়েদর �িত িনয়িমত �খয়াল রাখা ও �ািত�ািনক �সব িনি�ত করেত 

তাঁেদর কােজর একটা তািলকা আমরা ��ত করেত �পেরিছ। 

ুv ১২ স�ােহর মেধ� নাম নিথভ� করেত হয়।

v ৪ �ট �চকা আপ করেত হয়।

v ২ িট িডিট িদেত হয়। 

ূv তারপর র�চাপ, র�পরী�া, ম�পরী�া করেত হয়।

v ওজন �নওয়ার ফেল জানা যায় বা�াটার কী রকম ��াথ হেয়েছ। 

v সাবেস�াের আসার পরামশ� িদেত হয়।

v আউটিরচ ক�াে�র মাধ�েম গভ�বতী মােয়েদর �া�� পরী�া করেত হয়। 

v বািড় বািড় িভিজট করেত হয়। 

v কীভােব তােদর িব�ােম থাকেত হেব পরামশ� িদেত হেব।

v গভ�বতীর  খাওয়াদাওয়া কী হেব তা িনেয় িনয়িমত পরামশ� িদেত হেব। 
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v িক িক িবপেদর ল�ণ হেত পাের �স সব িবষেয় বলেত হয়।

v �সব কােল হাসপাতােল িনেয় �যেত হয়। 

v জ� �ামাণ প� �তির করেত হয়। 

v িশ�র িটকাকরেনর সাহায� করেত হয়। 

ুv মা ও  িশ�র পি� িনেয় িনয়িমত পরামশ� িদেত হয়।

 v �া��িবষয়ক  নানা তথ� সং�হ করেত হয়। 

আশাকম�ীেদর �িটন কােজর মেধ� আেরকিট কাজ হল ² Ç&õþnQóí� �

�া��িবষয়ক  নানা তথ� সং�হ করা। এঁরা সরকােরর একবােরর �থম 

সািরর  তথ�সং�াহক িহসােব কাজ কেরন, অথচ এই  তেথ�র ব�বহার  

কীভােব  হয় এ িনেয় তাঁেদর �কানও �� ধারনা �নই। কত রকেমর খাতায়  

É Éিহসােব রাখেত হয় এ িনেয় তাঁেদর মেধ� ঐক মত   �নই, তেব  কথা বেল 

আমরা একটা  তািলকা �তির  করেত �পেরিছ। 
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v এন িস , িপ এন িস- বা�া যখন গভ�াব�ায় থােক। 

v চাই� ইিমউনাইেজশন। 

ুৃv জ� ও মত�  িহসােবর খাতা।

v এিলেজেবল কাল খাতা। 

v �াড �াইড খাতা।

ুv জ� িনয়�ণ অনযায়ী পিরবার পিরক�না খাতা ।

v আয়রন খাতা। 

v ২ িট িমিটং এর খাতা।

v �াম�ের জনেগা�ীর সােথ িমিটং এর খাতা।

v  িকেশারীেদর িমিটং-এর খাতা।

v ৩ মােস ৯িট িমিটং হয় �যমন গভ�বতী মােয়র সােথ ২ বছেরর বয়সী বা�ােদর 

িনেয় িমিটং তার খাতা ।

v এম িস িড খাতা । 

v �ল�িস খাতা । 
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v �মিডিসন খাতা। 

v িডউ িল� খাতা। 

v আর �সেবর জন� �য মিহলারা ভিত� হন তাঁেদর �রকড� ।

v �ডিল ডাইির। 

হাসপাতােল �িশ�ণ 

ু ুহাসপাতােল  আশা কম�ীেদর  অিভ�তা অেনক সময় খব  দঃসহ  হয়।  আশা 

কম�ীেদর সে� হাসপাতােলর স�ক�  ভােলা করেত এবং �া��ব�ব�ার সে� পিরচয় 

ঘটােনার জন� রাজ� সরকােরর প� �থেক 'িদশা'  বেল এক �কে�র সচনা হয়। ূ

ুএছাড়া আশা কম�ীেদর �িশ�ণ �া�  �া�� কম�ী িহসােব তেল ধরেত িদশার সচনা। ূ

ুএই �ক� অনসাের  আশাকম�ীেদর বছেরর একটা সময় একমাস হাসপাতােল 

িডউিট করেত হয়। ১ মাস �ম' আই �হ� ইউ' িডউিট পেড় কােজর মেধ� ওখােন 

�কান সমেয় �কান মা ভিত� হল তার �রিজ�ার �মে�ন করা – নাম, তথ� �লখা,  

�লবার �েমও থাকেত হয়। �িশ�ণ ছাড়াও হাসপাতােল িডউিট করেত হয়। িদন ও 
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ুরােতর িশফেট কাজ করেত হয়। দিট �জলার ( হাওড়া ও দি�ণ ২৪ পরগনা) 

ুআশাকম�ীেদর িদশা'র কােজর সে�  য� থাকার অিভ�তা এেকবাের িত�। 'িদশা'-

র  বািষ�ক এই য�ণা �থেক আশাকম�ীরা  অব�িহত চান। রাজ�  �া�� ও পিরবার 

ুকল�াণ ম�েকর  এই িস�া�  পনিব�েবচনা  করা �েয়াজন বেল তাঁেদর মেন হয়। 

�িটেনর বাইেরর কাজ।

�া��িবষয়ক �িটন কােজর বাইেরও প�ােয়ত ও �েকর �শাসিনক কােজর সে� 

ু ূআশাকম�ীেদর য� হেত হয়। বছেরর িবিভ� সেচতনতা মলক িবিভ� �চার 

ু ৃঅিভযােন আশাকম�ীরা য� থােকন। �াকিতক িবপয�েয় �াথিমক �য়�িত ও 

�া��র�ার কী কী চািহদা হেত পাের এই িবষেয় আশাকম�ীরা সরকােরর �থম স�।  ূ

উ�র চি�শ পরগনার  আশাকম�ী জানােলনঃ 

ু ু ু“হ�াঁ এই আ�ান, বলবল মারা�ক মার�ক ঝড় বন�ায় মানষ বািড় �থেক �বেরােতই 

পােরিন িক� আমােদর �যেতই হেব �সই নদী গ� �কাথায় �ভে�েছ কী হেয়েছ 

ু�সখানকার মানেষরা �কাথায় আেছ ? তারা িঠক মেতা পিরেষবা পাে� কীনা ? কী 
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ুখাে� ? মােন এ ট �জড সম� তথ� আমােদর িদেত হয় এবং িরেপাট�ও আমােদর 

ৃকি�িনউ করেত হয়” । এছাড়া  �াকিতক িবপয�েয় �া�� িবষয়ক সেচতনতা  

বাড়ােত নানা পদে�প িনেত হয়”  

“িরেপাট� �তির করেত হয়… �যমন ঝেড়র সময় ইেলি�ক চেল যায়”

“জেলর সমস�া িক িক ধরেনর চ�ােল� �ফস করেত হয় ? তখন িক কেরন” ?  যখন 

ুজেলর সমস�া হয় তখন বিল জল িনেয় এেস ওটা ফিটেয় খাও , হালেজন �দওয়া, ও. 

আর. এস. �দওয়া এ�েলা িদেয় তােদর �হ� করা হয়”।  

�শাসিনক কােজর মেধ� �ায় ৬০ শতাংশ ��ে� আশাকম�ীরা বলেছন, তাঁেদর  

�ভােটর কাজ �যমন �ভাটার তািলকা সংেশাধন বা �ভােটর িদেন গভ�বতী মিহলারা 

যােত সুরি�ত ভােব �ভাট  িদেত পােরন, এই িনেয় সজাগ থাকেত হয়, এই কােজর 

জন�  িনব�াচন কিমশন �থেক  সামান� ভাতাও �পেয় থােকন। 

কেরানা কােলর কাজ 

ু�াথিমক ভােব �দশ জেড় লকডাউন �� হয় মােচ�র �শষ িদেক। আেগর িবভােগ 
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আশাকম�ীেদর '�িটন' কাজ িনেয় আমরা িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। লক 

ূলকডাউন ��র সে� সে� মলত physical contact দূর  করেত ও সামািজক 

দূর� িনি�ত করেত সরকার '�িটন' িকছু কাজ ব� কের িদেয় বাধ� হয়।  এই 

ুকারেণ দ মােসর জন� িশ�র টীকাকরণ ব� হেয় যায় ( এি�ল - �ম 2020) । 

ুটীকাকরণ িপিছেয় �গেল িশ�র �িতর স�াবনার কথা �ভেব  জন মাস  �থেক  

ু ুপনরায়  িশ�র  টীকাকরেণর কাজ ��  হয়। দমােসর  অিধক সময় ধের 

টীকাকরেণর কাজ ব� থাকায়  টীকােযাগ� িশ�র তািলকা �বশ ল�া হেয় যায়। 

ুসরকাির িনেদ�শ অনসাের   সামািজক দূর� �মেন টীকাকরেণর কাজ ��  হয়। 

তেব  অ�ত পাঁচ বার অ� িশ� িনেয় টীকাকরেণর ব�ব�া হয়। আশাকম�ীরা মেন 

কেরন সরকােরর তিড়ঘিড় টীকাকরেণর ব�ব�ার ফেল িশ�র দল �কান বড় সড় 

ুিবপেদর হাত �থেক বাঁচেত �পেরেছ। লকডাউন-জিনত  টীকাকরেণর �য ঘাটিত দ 

মােস হেয়িছল তা অেনকটা আশাকম�ীেদর িনরলস �েচ�ায় �মটােনা হেয়েছ বেল 

�া�� আিধকািরকরা মেন কেরন। 
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�িটন' িকছু কােজর সামিয়ক িবরিত হেলও  কেরানাকােল  আশাকম�ীেদর কােজর  

পিরিধ অেনক খািন �বেড় যায়। কাজ িনেয় আেলাচনার আেগ আমরা অিতমাির 

�খেত আশাকম�ীেদর কী ধরেনর ��িত, �িশ�ণ ও সুর�ার ব�ব�া িছল, তাও 

ূজানেত �চ�া কির। কেরানার কথা আশাকম�ীরা �থম �নেত পায় মলত সংবাদ 

মাধ�েমর কাছ �থেক অথবা এ এন এম িদিদর কােছ। কেরানার  �থম  �কান ঘটনা 

তাঁেদর মেন আেছ? লকডাউেনর �ঘাষণা  আকি�ক ভােবই হয়,  �া�� দ�র আলদা  

ভােব �কান �িশ�েনর আেয়াজন করার সুেযাগ পায়িন। অিতমাির �মাকািবলা িক 

�কৗশেল হেব এই ব�পাের  এ এন এম  িদিদ মারফত িনেদ�শেকই তাঁরা পালন 

ুকেরেছন। �থম দ মাস সুর�ার জন� স�ািনটাইজার ও মা� পাওয়া যায়িন। তেব �ম 

মােস ইিমউনাইেজন �� হল যখন, তখন মা� �াভস, স�ািনটাইজার পাওয়া 

িগেয়িছল। পের �াভস, �হডিশ� ও �দওয়া হেয়িছল। িকছু জায়গায় NGO �দর 

সাহায� পাওয়া িগেয়িছল। আশাকম�ীেদর �া�� সুর�ার কথা �ভেব কেরানা �ট� 

ূআশাকম�ীেদর জন� বাধ�তামলক করা হেয়িছল। মােস ২ বার কের ক�া� হয়, 
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�েত�ক মােস �ট� হয়। অেনেকই জািনেয়েছন �ট� না করেল �শাকজ এর ভয় 

িছল। বছেরর অন� সমেয়র �চেয় কেরানার সমেয় �হাম িভিজট �বিশ হত, িদেন কম 

পে� ৪০ �থেক ৫০ ঘর �যেত হত। িদেন ৩-৪ ঘ�ার বদেল িফে�  ৫-৬ ঘ�া  

কাটােত  হত। আশাকম�ীেদর অেনেকই বেলিছেলন “ আমােদর কাজ সাত িদন রাত 

িদন”। 

কােজর সময়সীমা ও ধরন �বেড় �গেল কাজ �বিশ, অথচ �িটন িকছু কাজ ব� হেয় 

যাওয়ায় উৎসাহ ভাতা কেম যায়। তেব  কেরানাকােল ছ মােসর জন�  ১০০০ হাজার 

টাকা অিতির� ভাতা �দওয়া হেয়িছল, এই কথা �া��কম�ীরা �ীকার কেরেছন। 

 

�কািভড নজর দাির। 

�া�� ও �শাসিনক ব�ব�ায় আশাকম�ী সরকার ও  কিমউিনিটর  মেধ� �যাগােযােগর 

সবেচেয় সবল মাধ�ম। আশাকম�ীররা �িতিট পিরবােরর একবাের হাঁিড়র খবর 

�ু ুরােখন। অিতমাির �খেত �থম কেরানার ল�ণয� মানষেক শনা�করণ বা '
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ßL†É±"� ু��িসং এর কােজ �দশ জেড় আশাকম�ীেদর কােজ লাগােনা হয়। সরকাির 

ুিনেদ�শনামা অনসাের, �িতিদন ৪০ -৫০ ঘর বািড়েত িগেয় আশাকম�ীরা �খাঁজ �নন  

ুএবং িন� িলিখত িবষয় �েলা নিথ ভ� কেরনঃ বাইের �থেক �কউ এেসেছ িকনা? 

এবং বািড়র �কউ বাইের �গেছ িকনা এবং �স কতিদন পর িফরেব? বা �কউ এেল 

কতিদন আেগ এেসেছ? তার নাম জানা, �ফান নং �নওয়া, তার �র সিদ�কািশ, 

অসু�তা তার �কানও �রাগ আেছ িকনা? এই সম� তথ�  সং�হ কের এ.এন.এম.-

েক িনয়িমত িরেপাট� করেত হেয়েছ। �কানও ব�ি�র কেরানার ল�ণ জানেত পারেল  

কেরানার �টে�র ব�পাের উৎসাহ �দওয়া ও  �কাথায় হেব এই সব �েয়াজনীয় তথ� 

সরবরাহ করেত হেয়েছ। বািড় বািড় তথ� সং�হ করেত িগেয় আশাকম�ীেদর অ�ুত 

ুঅিভ�তার স�খীন হেত, অেনক সময় �হন�ার িশকার হেত  হয়।  

আতে�র কারেন �র বা সিদ� কািশ হেল অেনেক আশাকম�ীর  কােছ তথ� �চেপ 

�যেতন । এ রকম এক অিভ�তার কথা - “যখন আমরা বািড়েত বািড়েত িভিজট 

করতাম যিদ িজ�াসা করতাম �র আেছ? মিহলা হয়ত বলল হ�াঁ, িভতর �থেক  মী ¦«±
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হয়ত বলেছ অ�াই �তামার �র হেয়েছ? �ক বলল �তামার �র হেয়ছ ? মােন ভয় 

�পত” । … �রটা তখন এমন একটা... মােন আমার যখন �র হেয়িছল �সই সময় 

আমার ওখােন সব �ট� হেয়িছল..... আমার �র হেয়েছ �ট� করেত �গিছ এমিনেত 

ু ু�তা �কউ পােশ বসেত একটখািন �হিজেটট (¿Zধা) করিছল তাছাড়া পেরা জয়নগর 

�ক জানেত �পের �গেছ �য আমার �র হেয়েছ। তারা ধেরই িনেয়েছ �য আমার 

�কািভড… হ�াঁ এ রকমই।” 

ু ুঅেনক ��ে� পাড়ায় কেরানার ল�ণয� ব�ি�র স�ান �পেল �সখানকার মানষ  

ুআশাকম�ীেদর সে� �যাগােযাগ কের ব�ব�া িনেয় অনেরাধ বা চাপসৃি� করেতন। 

ুমানষ আতে� এক িদেক িদেশহারা অন� িদেক সরকােরর তরফ �থেক আশাকম�ী 

ছাড়া �াম �ের অন� �কানও সরকাির আিধকািরক �ক না �পেয় আশাকম�ীেদর  উপর  

ুমানেষর �ত�াশা �বেড় যায়। আশাকম�ীেদর সে� দীঘ� সা�াৎকাের এই ধরেনর 

অেনক অিভ�তা �নেত পাওয়া িগেয়িছল। এক আশা কম�ীর কথায়- 

"আমার সব �থেক অসুিবধা হেয়িছল যখন �থম �থম �কানও �তা িকছু �টে�র 
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ৃব�ব�া িছল না .... এরকম হেয়িছল আমার এলাকায় একজেনর �র হেয়িছল বি�েত 

িভেজ বািড়র �লােকরা এটাই জািনেয়িছল উিন পেরর িদন সকাল �বলা হঠাৎ মারা 

ুযান, তখন পেরা িফ� উ�াল হেয় িগেয়িছল, �সইসময় িদিদেক জানাই। 

ুসুপারভাইজার খব �হ� কেরিছেলন। �সই সময় আিম আবার িদিদর সােথ কথা বিল, 

প�াঘােট �ট� হি�ল ওই বািড়র �লাকেক �ট� করেত পািঠেয়িছলাম, ওঁনার বয়� 

বাবা িছেলন ওঁনারও �র িছল। উিন প�াঘােট িগেয় মারা �গেলন। মােন এক বািড় 

�থেক ২জন পর পর ২িদন মারা �গল। �সইসময় �য কী অব�া হেয়িছল, অন� সবাই 

আমােক �তা �খেয় �ফলেছই এেদর �ট� হেয়েছ কী না �কািভড হেয়েছ কী না, আিম 

িক কের বলব �ট� হয়িন? কী অব�াটাই না �গেছ” । 

শহের পাকাপািক ভােব বসবাস কেরন এরকম এক �পৗঢ় এই সমেয় �ােম িফের 

আেসন। �িতেবশীরা আতি�ত হেয় আশাকম�ীর উপর চাপ িদেত থােকন িকছু একটা 

ু ুব�ব�া িনেত। দপর �থেক রাত গিড়েয় যায় মানেষেক শা� করেত।  আশাকম�ীর 

িনেজর বয়ােন  ঘটনার িববরণঃ  
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“ ওই সময় বাইের �থেক এেসিছেলন উিন, এখােন থাকেতন না, ওনার �পি�ক বািড় 

ওখােন আমার বািড় �থেক ২-৪ �ট বািড়র পের, আিম ওখান �থেক ১২টার সময় �স 

ুকেরিছ, উিন হয়ত এেস থােকন �কানও সময় উপের চািব খেল থােকন আিম �তা 

জািন না, ওনার পােশর বািড় থােক ভাইেয়র বউ হেব, আমার কােছ এেসেছ বলেছ ও 

িদিদ, এরকম ওই দাদা এেসেছন, কাশেছন। আিম বললাম হ�াঁ এেসেছন �তা িক 

ুহেয়েছ? উিন থােকন স�েলক না যাদবপের থােকন আিম �তা জািন এেসেছন �তা 

ুিক হেয়েছ? বলেছ না উিন �তা বাইের থােকন…উিন �যেহত এখােন থােকন না আিম 

খবর িক কের জানব? �তা আিম িজ�াসা করলাম �তা উিন থােকন �কাথায় বলল 

ুওনার িফ�ড থােক না। বাইের বাইের ঘের �বড়ান। কাজ ওইরকমই বাইেরর 

�দেশ। আিম বললাম কখন এেসেছ ? ওই ১টা �দড়টার সময় এেসেছন , এবাের আিম 

বললাম, অসুিবধাটা িক হেয়েছ ? তখন বলেছ, না িদিদ, উিন কাশেছন…উপেরর ঘের 

ুকাশেছন। সমােন আমােক বলেছ, িদিদ তিম িকছু একটা ব�ব�া কর। এখন কী হেব? 

ুসে� সে� আিমও চপ কের িছলাম তারপর। এম এন িদিদ �ক বেলিছ উিন বলেলন 

54



িঠক আেছ রাি�র �বলা আর িকছু করেত হেব না। এবাের আমােদর এখােন এলাকা 

উ�ত বলিছ না, �কউ একজন �ফান কের িদেয়েছ ওখােন প�াঘােট, ওখান �থেক 

�ফান এেসেছ সুপারভাইজােরর কােছ। উিন আমােদর এম এন িদিদেক বলেছন  

ু ুমানসীর এলাকায় এমন হেয়েছ। তখন রাত ৯ টা বােজ আমায় বেলেছন তিম এ�িন 

যাও, িগেয় িডেটলস নাও, ওঁর কাছ �থেক।  আিম এবাের বলিছ আিম �তা এখন িকছু 

ু ু ুপের �নই আমারও ভয় হে�, বলেছ তিম সব �ঢেক ঢেক যাও। খব গরম তখন �তা 

ু�ম জন মােস, িগেয়িছ িনচ �থেক ডাকিছ নামও �তা জািন না , পােশর বউটা �ক 

ু�ডেক নামটা িজ�াসা করলাম তারপর ডাকিছ… উিনও না এমিন খবই ভাল ভয় 

ুপাে�ন। �ােবর �ছেলরা - �কউ বলেছ িদিদ, �কউ বউিদ - বলেছ তিম একটা ব�ব�া 

কর ওনােক এখােন রাখা যােব না। আিম বেলিছ �দখ আিম তািড়েয় িদেত �তা পাির 

ু ুনা। আিম বলেত পাির, িজ�াসা করেত পাির, এটকই, ওপর মহেল জানােত পাির, 

ু ুএটকই সমােন ওিদক �থেক �ফান আসেছ, প�াঘাট �থেক। আিম সমােন বলিছ 

ুযাি� �ােবর �ছেলরাও আেছ। উিন জানলাটা খেল কথা বলেছন তখন রাত ১১ টা 
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হেব, িজ�াসা করলাম আপিন �ট� কেরেছন ? �থেম বলেছন আিম বাইের �থেক 

আিসিন তখন বললাম বলেছ এরা তারপর উিনও ভয় �পেয়েছন… তখন আিম বেলিছ 

আপিন �তা এয়ারেপাট� �থেক এেসেছন, �ট� কেরেছন? বলেলন হ�াঁ কেরিছ। িক� 

পির�ার কের �তা বলেছন না। তারপর এিদেক দাদারা, স�াররা �ফান করেছন 

বলেছন আপিন িজ�াসা কের িনন সব। আিম বেলিছ আিম আর পারিছ না। তখন 

সােড় ১২ টা বােজ এখােন দাঁিড়েয় থাকেত পারিছ না �ছেলরা উে�িজত হেয় �গেছ, 

আিম বললাম আপিন এক কাজ ক�ন ওনার �ট� করানর ব�ব�া ক�ন। আমােদর 

িব এম এইচ আসেলন �থেম বলেলন, আমরা �কউ আসেত পারব না ওনােক বলেব 

�ভাের �যেত। আ�া িঠক আেছ তারপর আিম আবার স�ারেক �ফান করলাম, বািড় 

ুযাই। �ছেলরা ঘেমাে� এেস �িটটা করিছ সে� সে� �ফান এেসেছ �য স�ার 

ু ুঢেকেছন। তখন রাত ১টা। আবার ইউিনফম� পের �গলাম। উিন বেলন, ও তিম? 

এস।েদখলাম, তখন ভ�েলাক িরেপাট�টা বার কেরেছন। আপিন �ট�টা কেরেছন 

ুতারপর �কাথায় িছেলন? ওনােক �তা যাদবপের বািড় বলেছন, ওখােন িছেলন। 
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আপনােক �তা ওখােন থাকেত বেলেছ।অ�াে�সটা ওখােনর। এখােন �কন? উিন 

ৃবলেলন,এটা �তা �পতক বািড় ওখােন বয়� বাবা মা আেছন, �ছেল �মেয়রা আেছ ওই 

জন� এখােন চেল এেসিছ। িকছু �হাক আর না �হাক আপনােক ১৩ িদন আলাদা 

থাকেত হেব।”

�কািভেডর সময় সােভ�।
ুৃপি�মবে� কেরানার  কারেণ  �মাট মত�র  ৯০  শতাংশ ��ে�   '�কা-মিব�িডিট'  

�যাগ  থাকায় পি�মব� সরকার এই জাতীয় অসু�তায় আ�া� �লাকেদর শনা� 

ূকরেত  '�কা-মিব�িডিট' সং�া� তথ� সং�েহর কাজ ��  কের। সােভ�র মল উে�শ�   

ুকত সংখ�ক মানষ উ� র�চাপ, িকডিনর সমস�া, ডায়ািবিটস, �াসক�, িলভােরর 

ু ুসমস�া, ক�ানসােরর মেতা �রােগ ভগেছন, তার একটা িচ� তেল ধরা। 

�সই তথ� হােত থাকেল তাঁেদর �কউ কেরানা আ�া� হেল �ত �েয়াজনীয় 

পদে�প কের িচিকৎসার আওতায় িনেয় আসা সহজ হেব। �ামীণ এলাকায় বািড় 
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ুবািড় ঘের আশাকম�ী িদেয় '�কা-মিব�িডিট' সং�া� তথ� সং�েহর কাজ �� হয়।  

�িতিদন �সই িরেপাট� �জলা �া�� দফতেরর জমা িদেত হেতা। সমেয়র মেধ� �সই 

কাজ �শষ করার িনেদ�শ �দওয়া হেয়িছল, আশাকম�ীেদর অিতির�  সময় ধের কাজ 

করেত  হেয়িছল বেল অেনেকই জািনেয়েছন।  এছাড়া �া��  সং�া� তথ� সং�েহর 

কাজ সারা বছরই আশকম�ীেদর কের �যেত হয়।

 

িভতর  ও  বািহেরর   কাজ 
ুূআশাকম�ীেদর কাজ মলত বািড় বািড় ঘের  মা -িশ�র �া�� র�ার কাজ । ইনেডাের   

কােজর �থাগত  �িশ�ণ  �নই  যিদও। আমরা যাঁেদর সা�াৎকার িনেয়িছ এঁেদর 

ুমেধ�  �ায়  ৫০ শতাংশ আশাকম�ীেদর বছের একবার কের 'িদশা' �ক� অনসাের  

ুহাসপাতােল  কাজ করেত  হয়।  তেব এক মােস  অিভ�তা খব একটা  সুখ�দ  

ুহয় না। ইনেডার �া�� ব�ব�ার সে� কাজ করার িশ�ার খব �বিশ সুেযাগ হয় না বরং 

ু�হন�ার িশকার হেত হয় বেল জানা যায়। দেটা �জলার (দি�ণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া 
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�জলার) ��ে� বাড়ী �থেক  দূের  আইেসােলশন  �স�াের িডউিট পেড়িছল। এই 

অ�ায়ী  �স�ার �েলােত পিরযায়ী  �িমকেদর ১৪ িদন �কায়ের�াইেন থাকার ব�ব�া 

ুহেয়িছল। পিরযায়ী �িমকরা যখন িফেরেছন তাঁেদর নাম নিথভ� করা, �কাথা  

�থেক িফরেছন, এবং  থাম�াল ি�িনং এর দািয়� িছল আশাকম�ীেদর ওপর । এক জন 

ুআশাকম�ীেক  সব�ািধক িতন চার িদেনর জন�  এই পিরেষবার  সে�  য� হেত 

হেয়িছল। অ� সমেয়র জন� হেলও এই অ�ায়ী �স�ার�েলােত মিহলা িহসােব  

ুকােজর অিভ�তা খব খারাপ। রােজ� তখন শেয় শেয় পিরযায়ী �িমক িফরেছন। 

ু ুসরকাির িনেদ�শ অনসাের তাঁেদর অ�ায়ী �স�ার �েলােত দ -স�াহ কাটােত হে�, 

অথচ এঁেদর অেনকই  সু�। বািড়র কােছ এেস নূন�তম পিরকাঠােমার মেধ�  িদন 

ুকাঠােত হে�। অ�তল খাবার ব�ব�া ইত�ািদ িনেয় পিরযায়ী �িমকেদর মেধ� এক 

আতে�র পিরেবশ  রিচত  হয়। একশ - �দড়শ  পিরযায়ী �িমকেদর �দখভােলর  

দািয়� পড়েছ  িতন - চার  আশাকম�ীর ওপর। �শাসেনর অন�  িবভাগ হয় �ফান বা  

দূর �থেক  আইেসােলশন  �স�ার�েলা পিরচালনা করেছ।  
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এক আশাকম�ীর অিভ�তায় “রাত ৮ টা �থেক সকাল ৮ টা পয�� িডউিট িছল। 

ওখােন না আেছ �কান টয়েলট না আেছ জল মােন �চ� কষট হেয়িছল। ২ িদন �যেত 

হেয়িছল, ৩ িদন আমরা আর পািরিন। সারারাত ধের বাস আসেছ। িকছু িকছু আমরা 

আবার �রিজ�ারও �মে�ন কেরিছ”। আইেসােলশন �স�ার�েলােত  িডউিট পড়ার 

কারেণ  পিরবার �েলােতও সমস�া �দখা িদেয়িছল িবেশষ  কের বািড় �ছাট বা�া 

আেছ এমন পিরবাের।  

“হ�াঁ ওই রকমই বেলিছল। এলাকার মেধ� দূর� রাখা যায় িক� এরকম একটা 

ুজায়গায় যাওয়া �থেক কাজ করা �যেহত বা�াটা আেছ, বা�ােতা আর �নেব 

না। আর ও িদক �থেক িফের আসার পের িদিদও �ফান কের বারবার বলিছেলন 

তুিম িক� বা�ার কােছ যােব না। ২ িদন �সই িনেয় সমস�া �তা হি�ল আমােক 

�তা বািড়র সম� কাজ রা�া বা�া সবই করেত হয় ওই অব�ায়… �তা ওটা িনেয় 

সমস�া �তা হেয়িছল” 

60



কেরানা আ�া� আশা
 óËõÇ ৃকেরানার  �থম যখন অেনেকই গহব�ী, অথবা  ঘর �থেকই কাজ করার 

সুেযাগ �পেয়িছল, আশাকম�ীরা তখন কেরানা �মাকািবলার �থম সািরর কম�ী। 

ুকােজর জন�  অসংখ� মানেষর সে� সরাসির �যাগােযাগ হে� এবং  িবেশষ  কের  

ুপিরযায়ী �িমকেদর মেধ� কাজ করার ফেল এই  ভাইরােস  আ�া� হওয়ার ঝঁিক 

অেনক �েণ �বেড় যায়। ২১ জন আশাকম�ীর মেধ� ৫ জন কেরানা আ�া� 

ূ ূহেয়িছেলন। কেরানার অিতমাির �খেত তােদর ���পন� ভিমকা থাকেলও   

সরকাির নীিতর জাঁতাকেল পেড়  তােদর অিধকার লি�ত হয়। এই সমেয় উৎসাহ 

ভাতা পােবন িকনা এই িনেয় জিটলতা �তির হেয়িছল। �ক� সরকার �থেক �কািভড 

ূআ�া� আশাকম�ীেদর জন� এক ল� টাকার �িতপরণ �ঘাষণা করা হয়। অথচ 

আেবদন কেরও এই পাঁচ জেনর মেধ� �কউই টাকা পায় িন। �কািভড  আ�া� 

ুহওয়ার দ�ণ সামািজক  ট�াবর িশকার ও মানিসক য�ণাও বহন করেত হেয়িছল।  

ুএকটা অিভ�তা এখােন �দওয়া হলঃ - “একদমই… খবই �মনটািল আিম যখন 
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ৃজানেত পাির আমার এটা হেয়েছ.... পিথবীেত মেন হেয়িছল আিম সমাজ �থেক 

ুএকদম আলাদা হেয় �গলাম, �মনটািল খবই শকড হেয়িছলাম” । আমার বািড়র 

ু�লাকই �গেছ ব�াে� লাইেন দাঁিড়েয় আেছ জােন �য এরকম হেয়েছ, বলেছ তিম 

ুওেদর বািড়র �মেয় তাই না ? চেল যাও চেল যাও… বঝেতই �তা পারেছন তখন 

ুযতটা িছল এখন মানষ পালেট �গেছ, এখন আমােদর সকেলর শরীের থাকেত পাের 

ু ুআমার যখন মােন ২৫/৬ এ হেয়িছল তখনএর তলনায় এখন ঘের ঘের অতটা মানষ 

ুভয় পাে� না, তখন মানষ ভয় �পত। 

আশা িদিদেদর দািব

ূজন�া��  তথা মা ও িশ�র �া��  র�ায়  আশাকম�ীেদর ভিমকার নািতদীঘ� 

ুআেলাচনা  আমরা  আেগর এক িবভােগ কেরিছ। অিতমাির �খেত �য ভােব ঝঁিক 

িনেয়  িদেনর  পর  িদন  কিমউিনিটর মেধ� িগেয়  আশাকম�ীরা কাজ কেরেছন এর 

ূসিঠক  মল�ায়ন এখনও হয়িন। এ িনেয় িব�র আেলাচনার �েয়াজন  আেছ। 
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আশাকম�ীেদর অব�ার উ�িতর জন� তাঁেদর কী  দাবী-দাওয়া? �থম �য িবষয় িনেয় 

ৃতাঁরা কথা বেলেছন তা হল তাঁেদর  কােজর  �ীকিত। সরকাির ভােব আজও 

ু���ােসবক, অথচ কােজর দািয়� অেনক। এমনিক  তাঁেদর  ভাতা নূন�তম মজিরর 

�থেকও কম। আশাকম�ীরা মেন কেরন, মােস কমপে� ১৫ হাজার টাকা �দওয়া 

উিচত। সে� সামিজক সুর�ার িকছু িবধান থাকেল জীবেনর মােনা�য়ন হেত পারত। 

উৎসাহ ভাতার ��ে�ও নানা জিটলতার কারেণ অেনক সময় �াপ� ভাতা �থেক তাঁরা 

বি�ত হন �যমন, হাসপাতােলর পেথ �সব হেল আশাকম�ীেদর উৎসাহ ভাতা �দওয়া 

ুহয় না। অথবা প�াশ ঘেরর নন �ট� করেত পারেল ২৫ টাকা। আশা কম�ীেদর ভাল 

কােজর পেরও  তাঁেদর  উৎসাহ ভাতা কেম যাে�। জ� িনয়�েণর ব�াপাের ব�াপক 

�চার ও সেচতনতার  কারেণ উ�ত িকছু এলাকায় আশাকম�ীেদর  আয় কেম যায়। 

ু ুনতন নতন িবষেয় �িশ�ণ �পেল তাঁেদর কােজর �ণগত মােনর উ�িত হেত পাের।  

মানিসক �াে��র উ�িতর জন� িকছু সুেযাগ থাকা দরকার বেল আশাকম�ীরা মেন 

কেরন। 
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�শেষর িকছু জ�ির আেলাচনা 

ূ ূজন�াে�� আশাকম�ীেদর ���পণ� ভিমকা থাকেলও, আমরা আেগই ইি�ত 

কেরিছলাম, জনপিরসের ওেদর  িনেয় আেলাচনা অিত সামান�। ই�ারেনট সাচ� 

কেরও অিতমািরর আেগ �িট কেয়ক সংবাদ বা �ব� পাওয়া যায়। এছাড়া িবেদেশর 

�া��িবষয়ক জান�াল “The Lancet”-এ, িকছু �বে�র স�ান পাওয়া যায়। এছাড়া 

িবিভ� দািব দাওয়া িনেয় কেয়কিট রােজ� �যমন মধ��েদেশ আশাকম�ীরা িবে�াভ 

ু�দখােল সরকার খব তৎপরতার সে� তা �ভে�  �দয় এবং অেনকেকই কাজ হারােত 

হয়। ভারেতর  বত�মান �ধানম�ী নানা িবষেয় ম�ব� কের থােকন,  ২০১৮ সােল 

ৃিতিন আশাকম�ীেদর ভাতা বি� করা হেব বেল আ�াস িদেয়িছেলন। তেব এই আ�াস 

বা�েব �পািয়ত হয় িন। বরং বত�মান সরকার �া��সহ জনকল�াণ  কম�সচী �েলার ূ

ব�ায়ভার �মশ রাজ� সরকােরর  উপর চািপেয় িদে�। এ ��ে�ও �দখা যাে�  

�ক�  সরকার এেদর  �িত মােসর ভাতা বাবদ  মা�  ২০০০ টাকা  বহন কের,  
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অিতিরও  খরচ রাজ� সরকারেকই বহন করেত হয়। কেরানা পিরি�িতেত �

আশাকম�ীেদর কােজর অত�ািধক চাপ বাড়েত থাকায় �বশ কেয়কটা রােজ� অসে�াষ 

ুদানা বাঁধেত  থােক,  এবং  �দশ জেড় িবে�ােভর ফেল  িবেজিপ- র সাংসদ ভত�হির 

ৃমাহতাব-এর �নতে� গিঠত �ম স�িক�ত সংসদীয় �ায়ী কিমিট (The 

Parliementary  Standing committee)  বেলেছন  �য, আশা ও অ�নওয়ািড় 

ুৃকম�ীেদর কাজেক �ীকিত �দওয়া দরকার। তাঁেদর মজির সুিনিদ�� করা উিচত এবং 

তাঁেদর িঠকাকম�ী িহসােব গণ� করা উিচত নয়। আশা ও অ�নওয়াড়ী কম�ীেদর 

কােজর ব�াপাের �ক�ীয় সরকােরর প� �থেক এই উে�গ �কাশ করা হেলও  

আদেত কােজর কাজ িকছু হয়িন। িবেরাধী  দল কংে�েসর শীষ�  �নতা  রা�ল গা�ী 

ুএই িনেয় �থম টইট করেলন “  ASHA workers take health protection to 

homes across the country. They are truly health warriors, but 

today they are forced to go on strike for their own rights”. এ �সে� 

কথা বলেত িগেয় িতিন  আরও  �যাগ কেরন �য আশা কম�ীেদর কােজর সুেযাগ 
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সুিবধা বাড়ােত হেব  এবং সরকার এ ব�পাের 'নীরবতা' �দিখেয়েছ। এ ব�পাের এখন 

ূস�বত “ অ� ও বিধর”-এর মেতা ভিমকা পালন করেছ বেল িতিন ম�ব� কেরেছন। 

তেব �ক�ীয় সরকােরর প�  �থেক  �ঘাষণা  করা  হেয়েছ �য আশাকম�ীর 

ুৃকেরানায় মত� হেল ১০ ল� টাকা ও আ�া� হেল ১ল� টাকা এককালীন সাহায� 

ুৃ�দওয়া হেব। ওিড়শা সরকার মত� হেল ১০ ল� টাকা এবং পিরবার �পনসন পােব 

�ঘাষণা কের। 

�য আশাকম�ীেদর সা�াৎকার িনেয়িছলাম তাঁেদর মেধ� চার জন কেরানায় আ�া� 

হেলও এঁেদর মেধ� �কউই সরকাির সাহয� পানিন। চার জন ইিতমেধ� কাগজপ� 

জমা কেরেছন, সাহােয�র আশায় িদন �নেছন ।  

ু ূআশাকম�ীেদর সে� কথা বেলই জানা যায় কীভােব অনকল পিরি�িতেত  

কিমউিনিটর মেধ� কাজ ছাড়াও �ানীয় আইেসােলশেন �স�াের পিরযায়ী �িমকেদর  

ুৃিনভতবােসর িদন�েলােত, ব�ি�গত ও পিরবািরক ঝঁিক সে�ও তাঁেদর �দখা ভােলর 

ূদািয়� সামেলেছন। �া��ে�ে� সাধারণ সমেয় এবং কেরানাকােল এেতা ���পন� 
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ুভূিমকা পালন করেছন, অথচ �মেয়েদর এই িবপল �মশি�র অবেহলা �কন ?   

তাঁেদর দািব দাওয়া ও �িতবাদ সংগিঠত হেত �কন �দওয়া হয় না? �কন �িতবাদ 

করেলই  এসএমস-এর মাধ�েম  চাকির �থেক বরখাে�র �নািটশ চেল আেস ? 

সরকাির খাতায় আশাকম�ীরা ���ােসবক। অথচ ভারত �কন, িবে� �কাথাও 

���ােসবেকর এই দীঘ� কােজর বা দািয়ে�র তািলকা আেছ? যিদও বলা হে�, 

ুআংিশক সমেয়র কাজ, িক� কােজর ধরন অনসাের �ায় চি�শ ঘ�া  ব��  থাকেত  

হয়। অথচ ভারত ও  অ�রাজ��িলর �ম আইন আইেন �কন �েযাজ� নয়? এমিন িক 

ুঅেনক ��ে� আশাকম�ীেদর নূন�তম মজির আইন-এর বাইের রাখা হয়। এঁেদর 

ূদািবদাওয়া িনেয় �িতবাদ করেত রাজৈনিতক দলগিলর এত অনীহা �কন ? এই 

ুগেবষণায় আশাকম�ীেদর সে� কথায় এই ধরেনর ���েলা ঘের িফের এেসেছ। 

ূআশাকম�ীেদর ���পন� কােজর সে� ওতে�াত ভােব জিড়েয় আেছ 'কােজর 

নারীকরণ' । 'েকয়ার ওয়াক�' �যন �মেয়েদর জ�জাত কাজ �যখােন �েমর �কানও 

ুূবাজার মল� থােক না। িনম�লা বে��াপাধ�ায় এই ��ই তেলেছন, তাঁর “ পিরবার, 
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কাজ ও �মেয়রা' বইেয়। “আমরা �দখিছ �য �মেয়েদর �কান �িতবাদ বা দািবদাওয়া 

ছাড়াই �য �কানা অব�ার সে� মািনেয় িনেয় িটেক থাকার জন� জ�ির িশ�া �ছাট 

ু�থেক �দওয়া হয়”। �সই অনযায়ী একিদেক পিরবার  অন�িদেক রা�ও �মেয়েদর  

ৃকাজেক  িবনা পাির�িমেক বা িবনা �ীকিতেত ব�বহার কের �নয়। কেরানার সময় 

ুসরকাির �া�� ব�ব�ার ��ে�র িদক ফেট উঠল, এবং �দখা �গল �রাগ 

ূ�িতেরাধমলক কাজটা কম পয়সায় কের �ফলা স�ব হল �মেয়েদর জন�ই - 

�মেয়রাই �কবল পিরবার , সমাজ ও রা�-এর জন� ���া�ম ও পরাথ�পরতার 

উদাহরণ  হেয় থাকেব।
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