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 কৃ�া �মেমািরয়াল �াে�র প� �থেক স�ম কৃ�া �মেমািরয়াল ভাষণ �দওয়ার 

জন� আমি�ত হেয় আিম স�ািনত �বাধ করিছ ।  গত সাত বছর ধের কৃ�া �া� 

�াি�ক �মেয়েদর িশ�া, তােদর �মতায়ন িনেয় কাজ কের চেলেছ।  একই সে� 

অ�ালজাইমােস�র মত দুরােরাগ� অসুেখর �রাগী ও তােদর সহায়কেদর জন� সাহােয�র হাত 

বািড়েয় িদেয়েছন ।  এই সম� বৃি��ায়া অ�েল �ায়শই �কান সরকাির সহায়তা বা 

অিভিনেবশ �প�ছয় না।  �নশঃে�রও ভাষা আেছ।  �সই ভাষার অ�র�িল পেড় পৃিথবীর 

কােছ �প�েছ  �দওয়ার অধ�বসায় আেছ কৃ�া �মেমািরয়াল �াে�র কম�ীেদর ।   

 পূব�বত�ী ব�ােদর মত গেবষণা বা অধ�াপনার সুেযাগ আমার হয়িন ।  ছা�জীবেন 

অথ�নীিতর পাঠ িনেয়িছলাম।  আমার কম�জীবেন কাজ িছল হােত কলেম।  নীিত �ণয়েন 

রাজ� ও �ক� সরকারেক পরামশ� �দওয়ার কাজ আরে�র আেগ কম�জীবেনর �গাড়ার 

িদেক মহকুমা ও �জলা �ের কাজ করার সুেযাগ �পেয়িছ।  পরবত�ী কােল এই �পায়েনর 

ফলাফলেক িবভাগ বা ম�েকর প� �থেক সমী�া কেরিছ, অন�েদর কােজর ত�াবধানও 
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কেরিছ।  আমার যাবতীয় �শখা ও ভাবনা এই দুই �ি�য়ার িভতর থাকেত িগেয়ই।  আজ 

যা বলব, তােত �সই িচ�ার িকছু িবে�ষণ থাকেব।  আজেকর এই আেলাচনার ফেল 

�াে�র �য উে�শ� এবং কাজ, তা িকছু অনুস�ােনর মাধ�েম গেবষক ও পি�তেদর 

অিভিনেবশ �পেত পাের, এমন আশা করিছ।  জনসংখ�ার অেধ�ক �মেয়রা।  অথচ �ক�ীয় 

সরকাের অথবা রাজ� �ের নীিত যখন �তরী হয়, িকংবা তার �পায়ণ হয় তখন িল� 

সােম�র ব�াপারিট মেন না রাখা বা উেপ�া করা, দুেটাই ঘেট থােক।  �মেয়েদর জ� 

পূব�বত�ী অব�া �থেকই এর আর�।  �মেয়েদর জ�, �বেড় ওঠা, কম�পিরেবেশ �যাগদান- 

এই সম� �েরই িল� �বষেম�র ফলাফল�িল দৃশ�মান হয়।  উ�য়েনর �য ফল, তারই 

মেধ� �িতফিলত হয় িল�-�বষেম�র পিরণাম।  তাঁর �বষেম�র িনরী�া গেবষণায় অধ�াপক 

অমত�� �সন বেলেছন এই সােম�র অভাবেক উ�য়েনর ফলাফেলই মাপা স�ব।  সামািজক 

অথ�ৈনিতক রাজৈনিতক সব মা�ােতই।   
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 �বঁেচ থাকার �বণতা বা survival এর একিট অন�তম সূচক।  জে�র সময়কার 

এবং পাঁচ বছেরর �মেয়েদর সংখ�া �ছেলেদর সংখ�ার অনুপােত িকভােব কমেছ, 

�স�ােসর তথ� �থেকই �দখা যাে�।  এই কেম যাওয়া চেলেছ গত প�াশ-ষাট বছর 

ধেরই, িনরবি�� ভােব।  জ�কালীন িশ�কন�ার সংখ�া আনুপািতক হাের কম হওয়ার 

িপছেন আেছ িল�িভি�ক গভ�পাত �দেশর আইন অনুযায়ী যা সাধারণভােব অনুেমািদত 

নয়।  অন�িদেক ১-৫ বছেরর িশ�কন�ার সংখ�া কম হওয়ার কারণ িশ�কন�ার �িত 

�বষম�মূলক আচরণ।  খাদ�, পুি�, �া�� পিরেষবায় �বষেম�র িপছেন আেছ কাজ িশ�িটর 

য� ও সুর�া।   

 �য সব িশ�রা জে�র সময় অথবা জে�র পর �শশেব অকােল িনি�� হেয় 

যাে� তােদর আমরা হািরেয় যাওয়া বেল অিভিহত কির।  ক�হীন, অি��হীন এই 

�মেয়েদর সংখ�া �িত বছরই �কািটেত �প�ছয়।  এেদর �বঁেচ থাকার অিধকার �িত�া 

করা যাে�না উ�য়েনর নানািবধ নীিত সে�ও।   
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  �যমন ধরা যাক PC PNDT (Prenatal Conception and Prenatal 

Diagnostic Techniques Act 1994) এর মত একিট �ক�ীয় আইন, যােক 

পরবত�ীকােল সংেশািধত ও শি�শালী করা হেয়েছ, তার অনুপালেনর জন� �শাসেনর 

তািগদ �ায় �নই।  কন�া�ণর িল� িনধ�ারণেক িশ� ও মােয়র �া�� স��ীয় কারণ ছাড়া 

�বআইিন িচি�ত কের এই আইনিট �ক�িব�ুেত �রেখেছ �জলার ম�ািজে�ট �ক।  অথচ 

ডা�ারেদর সমেঝাতা, িনঃ�ৃহতা, বড় ি�িনক�িলেত দালাল চ� সব িমিলেয় 

জমজমাটভােব চেলেছ িল� িনধ�ারণ ও তােক সাংেকিতক ভাষায় গভ�বতীর পিরবার 

(মুখ�ত ��রালয়) �ক জািনেয় �দওয়ার �কািট �কািট টাকার ব�বসা।  যত�িল �কস এ 

অিভেযাগ  আেস, তার একেশা ভােগর এক ভাগ ��ে�  অিভযু� ডা�ার  বা ি�িনেকর 

�কান শাি� হয়না - সা��  �মাণ �জাগােড়র দািয়� পুিলেশর।  তাঁেদর এবং �জলা 

�শাসেনর িবেশষ মাথাব�থা �নই।  �য সংখ�ায় রাজৈনিতক �শাসিনক উ�বগ�ীয়রা িল� 

িনধ�ারেণর মেধ� �দােষর িকছু �দেখন না।  এবং একিট পু� স�ােনর জ� না �দওয়া 
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পয�� কন�া স�ােনর গভ� িবমু� করাই িববািহতা �ীর িনয়িত, �স �দেশ এই আইন 

কায�করী হেব তা আশা করা িক সত�ই অসমীচীন?  একিট �� আইন, তােত 

�েয়াজনীয় সংেশাধন এবং �জলা �শাসেনর িনিদ�� দািয়� থাকা সে�ও বাধা হেয় দাঁড়ায় 

�মিশন িনম�াতা ও িবে�তা �কা�ািন�িলর আ�াসী বাজার স�ান এবং সমােজ 

ডা�ারেদর �িতপি�, তার সে� সমােজর অ�হীন পু�স�ােনর জন� আকা�া �তা 

রেয়েছই।  

 পু�স�ােনর জন� সব�জনীন আকুলতায় ভাঁটা পেড়িন বরং তা উ�েরা�র বৃি� 

পাে�।  অ�ুত �বপরীত� আমােদর সামািজক আচরেণ।  একই সে� গাহ��� িহংসা, 

মদ�পােনর �াবল� বাড়েছ অথ�ৈনিতক উ�িতর সে� তাল িমিলেয়।  বয়�রাও িহংসার 

িশকার হে�ন।  কখনও স�ি� কখনও সাংসািরক মনা�েরর কারেণ।  পু�স�ান মাে�ই 

�য �শষ বয়েস বাবা-মােয়র অবল�ন, তা অিধকাংশ ��ে�ই সত� নয়।  বরং কম�রত 
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িববািহতা �মেয়রাও বাবা-মােয়র দািয়� িনেত এিগেয় আসেছন।  এতৎসে�ও পু�স�ােনর 

জন� আকুলতায় �কান ভাঁটা পেড়িন।   

 এই পিরি�িতেত িকছু অথ�ৈনিতক পদে�প �মেয়েদর সামািজক অব�ানেক আরও 

দৃঢ় করেত পারত।  �মেয়েদর নােম স�ি� �েয়র ��ে� নু�নতম ব�� সুেদর ব�ব�া, 

�রিজে�শন িফ লাঘব, �ামা�েল আরও �বিশ কের কেলজ ছা�ী �মেয়েদর জন� 

হে�েলর সুিবেধ, শহের কম�রত �মেয়েদর থাকার উপযু� আধুিনক ব�ব�া-এইসব 

পদে�েপর মাধ�েম �মেয়েদর জীবেনর মান উ�ত হেত পাের, �মতায়ন �ত হেত পাের, 

িক� PCPNDT Act এর পিরপূরক িহসােব এমন একিট নীিতর কাঠােমা �তির করার 

কথা সরকােরর পে� ভাবা হয়িন।  পি�মবে� সা�িতক কােল যা হেয়েছ তার িভি� 

�সাজাসুিজ ভতু�িক।  কন�া�র টাকা, �মেয়েদর সাইেকল (�ছেলেদর সে�), িফ মকুব 

ইত�ািদ।  এ�িল তাৎ�িণক িকছু আিথ�ক আরাম িদেলও �ায়ী পিরবত�ন আনেত অ�ম।  
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 Survival বা �বঁেচ থাকার পরবত�ী ধাপ হ’ল জীবেনর �ণমান।  �য কন�া জ� 

িনল, িটঁেক �গল, তার পরমায়ু  সূচক �কমন, �া�� পিরেষবা এবং পুি�র সূচক �কান 

অব�ায় আেছ �দখেল আমােদর নীিত অনুপালেনর িদকিট �� হেব।  এেদেশ �মেয়েদর 

অসু� হেয় পড়ার �বণতা �ছেলেদর তুলনায় ৪০% �বিশ।  �া�� পরী�া তথা 

িটকাকরেণর (Total Immunization) িহসােব সারা �দেশই �মেয়রা �ছেলেদর �চেয় 

িপিছেয়।  জে�র একমােসর মাথায় পু�ষ িশ�র মৃতু�র হার �বিশ িক� তারপর �থেক 

নানা সং�ামক ও �াস-��ােসর ব�ািধেত �মেয়েদর মৃতু�র হার �বিশ।  এখােনও 

�মেয়েদর সংখ�ার আরও �বিশ পুনিব�ভাজন (Disaggregation) দরকার।  �দখা যাে� �য 

দির� পিরবার�িলেত, সংখ�ালঘু মুসলমান স�দােয়র িভতর এবং পি�ম ভারেত 

কন�ািশ�র িটকাকরেণর হার কম।  এইভােব যিদ সংখ�ার গড়েক আমরা ধম�, ��িণ ও 

অ�েল পুনিব�ভাগ কের �নই, তেব আমােদর পে� নীিতর �পায়ণ �বিশ কায�কর হেব।  
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 Indian Human Development Survey �থেক তথ� িনেয় মর�জ ও �বারা 

২০১৬ �ত �য গেবষণা কেরেছন তােত �দখা যাে�, টীকাকরণ ছাড়াও, হাসপাতােল 

িচিকৎসা, অথবা ��তর অসুেখ িচিকৎসা না পাওয়া, িশি�ত, দ� িচিকৎসেকর কােছ 

�প�ছেত না পারা; এইসব িবষেয় িল� �বষম� আেছ �দেশর সব��।  সাধারণভােব �া�� 

সং�া� ব�েয়র গড় �মেয়েদর উপর কম �ছেলেদর তুলনায়।  বয়স বাড়েলও �মেয়েদর 

অব�া �শাধরায় না।   

 পুি�র ব�াপারটা আরও ���পূণ�।  কারণ ভিবষ�ৎ সু�াে��র স�াবনা এর মেধ�ই 

িনিহত থােক।  ইউিনেসেফর সূ� অনুযায়ী গভ�াব�া �থেক ২ বছর বয়স পয�� অথ�াৎ 

জীবেনর �ায় ১০০০ িদেনর পুি� িশ�র জন� িবেশষ ���পূণ�।  অথচ িশ�র অিতির� 

পুি�র জন� �য কম�সূচী সারা �দেশ আইিসিডএস �কে�র মাধ�েম �নওয়া হেয় থােক, তা 

�� হয় িশ�র জে�র পর �থেকই।  �য পুি�র অভাব �থেক মােয়রা গভ�ধারণ কােল 

�ভােগন, তার ফেল ৫০% িশ�রই ২ বছর বয়েসর মেধ� বৃি� পয�া� হয়না।   
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 �মেয়েদর খাদ� ও পুি�র উপর যিদ তােদর �শশেব-�কেশাের �জার না �দওয়া 

যায়, যিদ না তাঁেদর শী� িবেয় �দওয়ার �বণতা, পিরবােরর তরেফ ব� না করা যায়, 

গভ�কালীন অব�ায় তােদর যেথােপাযু� পুি�র ব�ব�া করা না হয়, তেব এই স�াবনােক 

�ঠিকেয় রাখা অস�ব।  যত অিতির� কাজ অ�নওয়ািড় কম�ীর উপর চািপেয় সরকার 

ভারমু� থাকেত চান।  িক� এখােন একিট পিরপূরক ব�ব�া দরকার, যা প�ােয়ত 

ব�ব�ায় �াম �ের মােয়েদর দল করেত পাের।  অিববািহত িকেশারী �মেয় ও মােয়রা 

যেথ� পুি�কর খাদ�, খােদ�র পিরপূরক িভটািমন, খিনজ, �লাহা, ক�ালিসয়াম ইত�ািদ 

পাে�ন িকনা �সই নজরদািরর কাজ এইরকম একিট দল করেত পাের, অ�নওয়ািড়র 

সে� সম�য় সাধন কেরই।   

 এটা সিত� �য আই িস িড এস (ICDS) এর মত জাতীয় একিট �ক�, যা ১৯৭৫ 

�থেক কাজ করেছ।  তা’ না থাকেল িশ� ও মােয়েদর �া�� ও পুি�র মান অেনক খারাপ 
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হত।  িক� ICDS যিদ সিঠক িদশায় কাজ করত, আরও অেনক ভাল কাজ হেত পারত।  

িবেশষ কের িতন বছেরর কম বয়েসর িশ�েদর জন�।  

 আই িস িড এস �কে�র ল�� িছল ৩-৬ বছেরর িশ�রা এবং �সূিত ও গভ�বতী 

মােয়রা।  মােয়েদর ��ে� �যমন খােদ�র �বিচ��, তােদর ওজন বৃি� এ�িলর সমী�া 

করেত আইিসিডএস �তমন সফল হয়িন।  �তমনই িতন বছেরর নীেচর িশ�েদর পুি�র 

িদেকও নজর িদেত পােরিন।  এটা একটা বড় ফাঁক।   

 NFHS ( National Family Health Survey ) - এর তথ� Round 4, 2015 

�থেক �দখা যাে�, ICDS �যাজনা যিদও িনেজরাই  �চুর তথ� উৎপাদন কের চেলেছ, 

NFHS তথ� তারা িঠকমত ব�বহার করেত চায়িন বা পােরিন।  �া�� িবভােগর সে� 

তােদর সম�য় এই এত বছর পেরও �তমন মজবুত নয়।  নীিত কায�করী করার বদেল 

এই দুব�লতা�িল �মরামত করার জন� সরকার �চ�া করেত পারেতন।  িক� তাঁেদর দূেরর 

দৃি� এত কম �য আজ-কােলর কথা ভাবেতই সময় ফুিরেয় যায়।   
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 িকেশারী �মেয়েদর পুি�র �� �থেক নাবািলকােদর িববােহর কথায় আিস।  

সবেচেয় �বিশ িশ� বধূর বাস ভারতবেষ�।  ২০০৬ এ অ�া�বয়� �মেয়েদর িববােহর হার 

িছল ৪৭%, ২০১৫-২০১৬ এ কেম এেসেছ ২৭%এ।  জ�ু-কা�ীর ও �করালােত 

নাবািলকা িববােহর হার কম।  অথচ এ ব�াপাের ল�াজনক ভােব এিগেয় রাজ�ান, িবহার 

ও বাংলা।  ১৯৮১ �থেক হার কেম আসেছ,  তেব অব�া এখনও উে�গ জাগায় মেন।  

একিট নাবািলকা বধূ মা হেল তার িশ� �য িক ভয়ানক গঠনগত সমস�া, কম ওজন, 

অপুি� িনেয় জ�ােত পাের, তা িনেয় যেথ� ��িত আমােদর পিরকাঠােমায় �নই।  িশ� 

িববাহ ব� করার জন� নানা রাজ� িবিভ� কম�সূচী িনেয়েছ।  আইন কায�করী করেত 

ছা�ীরা িনেজই থানার সাহায� িনে�।  আবার পিরবােরর দাির�� ও অসুর�ার �বােধর 

কােছ �হেরও যাে� তারা।  বািলকা িববাহ �কবল �বধ িববাহ নয়, নারী পাচােরর একিট 

বড় পথ হেয় দাঁিড়েয়েছ।  
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 পি�মবে�র িনজ� কন�া� �কে� বািষ�ক ভাতা ও এককালীন সাহােয�র 

িহতািধকারী ৫০ ল� �মেয়।  ব� পুর�ার ও স�ান অজ�ন কেরেছ �যাজনািট।  তবুও 

স�িত আেয়র সীমা তুেল িদেয় সব �মেয়েদর এর আওতায় আনা হেয়েছ।  মেন হয়না 

এটার �কান �েয়াজন িছল।  সীিমত অেথ�র স��বহােরর দৃি�েকাণ �থেক এই পদে�প 

সমীচীন মেন হয়িন।  

 �কৃতপে� অিভিনেবশ �দওয়া দরকার রােজ�র দির�তম �মলা�িলর �িত।  

সবেথেক দির� �াম�িলেত, িবেশষ কের সীমা� অ�েল, �যখােন �মেয়রা অিনি�ত 

জীবন যাপন কের।  িববােহর নাম কন�া পাচােরর ঘটনাও সবেথেক �বিশ ঘেট এই সব 

অ�েল।  িক� জনমুখী হওয়ার উদ�েম সরকার �বষম� দূর করার �চ�ােক পােশ সিরেয় 

রােখন।  এমনই ঘেট সাধারণত।  

 �মেয়েদর �ুেল ভিত� ও �ুলছুট হওয়ার �সে� আসা যাক।   
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 ২০১১ �স�াস বলেছ, িশ�ার অিধকােরর আওতায় যারা আেস, এমন 

ছা�ছা�ীেদর ২০ শতাংশই �ুেলর বাইের।  সংখ�াটা যেথ� বড়।  ৮.৪ �কািট।  ১৪ বছর 

বয়স পয�� �ুেল ভিত�র িহেসেব �মেয় ও �ছেলর ফারাক কেমেছ।  সমস�া হে� তার 

পর।  ভিত�র সমেয়ই িশ�ার খরচ, িবেয় কের �মেয় পর হেয় যােব এইসব কারণ �দিখেয় 

বাবা-মা �মেয়েক ভিত� করেত চান না।   

 ১৪ বছর বয়েসর পর এই কারণ�েলা  বদেল অন�রকম হেয় যায়।  �ুেল ও 

বািড়েত সুর�ার অভাব, িবেয়র বয়স এেস যাওয়া, �ত িবেয় �দওয়ার তািগদ, সংসােরর 

কােজ �মেয়েদর দরকার ইত�ািদ।   

 �য সব �মেয়রা �ুেল ভিত� হয়, তােদর একটা বড় অংশ পের �ুল ছুট হেয় যায়।  

এখােনও িবে�ষণ করেল �দখা যােব, �ুলছুট �মেয়েদর (�ছেলেদরও) একটা বড় অংশ 

আিদবাসী ও অনুসূিচত জনজািতর।  
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 যােদর নাম �ুেলর খাতায় উঠলনা, অথবা যারা �ুল ছুট হেয় বািড়েত র�য় �গল 

অথবা নাবালক িশ� �িমেক পিরণত হল, �সই দির�তম আিদবাসী-অনুসূিচত জািতর 

�মেয়েদর অিধকার িদেয় আমরা কখনও খঁুেজ বার করেত �ছেয়িছ িক? �যখােন ছা�বৃি�র 

ব�ব�া আেছ, �সখােনও সরকােরর �চাখ থােক �মধাবীেদর জন� আরও �ত উপের 

উঠবার ব�ব�া করার িদেক।  িক� যারা িপিছেয় পড়ার ফেল �দেশর ভিবষ�ৎ আরও একটু 

অ�কােরর িদেক চেল যাে�, তােদর জন� আমরা িচ�া বা সময় িদেত পািরনা।  আমােদর  

আমােদর �যাজনা বা �ক��িল িপিছেয় পড়া ছা�ছা�ী বা �াি�ক মানুেষর জন� িপছন 

িফের তাকােনার ব�ব�া রােখিন।   

 �মেয়েদর �েমর বাজাের �যাগদান িনেয় ইদািনং আে�প �শানা যাে� জাতীয় 

�ের নীিত �েনতােদর।  নীিত আেয়াগ িকছুিদন আেগ বলেলন, যিদ �েমর বাজাের 

�যাগদান দশ শতাংশও  বাড়ত তাহেল জাতীয় উৎপাদেন �যাগ হত ৭৭০ িবিলয়ন 

ডলার।  �মেয়রা �কন আরও �বিশ সংখ�ায় আসেছন না �যাগ িদেত তা িনেয় নীিত 
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�েণতারা িচি�ত নন।  সংগিঠত ��ে� িবেশষ কের আই িট �স�ের �মেয়েদর জ�য 

িনরাপ�া, গািড়, িনরাপ�া কম�ী, �পাশাক বদেলর জায়গা, �শৗচাগার ইত�ািদর সুিবেধ 

�দওয়ার জন� নানা রাজ� তাঁেদর Shops and Establishment Act এর পিরবত�ন 

কেরেছন।  িক� যিদ সামি�ক ভােব �দখা যায় পিরবহণ ব�ব�া, সুরি�ত পিরকাঠােমা, 

�র� �ম, �শৗচাগার ইত�ািদর অভাব এখনও �মেয়েদর জন� কম�পিরসরেক আকষ�ক 

কের �তােলিন।   

 কম�পিরসের �যৗন �হন�ার �িতেরােধ সুর�া িনি�ত করেত আইন হেয়েছ ২০১৩ 

সােলই।  [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, 

Prohibition and Redressal) Act 2013] অথচ এখনও সরকাির, �বসরকাির ব� 

অিফেস কিমিট �নই।  �কাথাও কিমিটর সদস�রা �ানা�িরত হেয়েছন অথচ �িত�াপন 

হয়িন।  �বসরকাির সং�া�িলেক ছাঁটাই এবং তার আেগ িটম �থেক সিরেয় �দওয়ার ঘটনা 

অেনকসময় আেলােতই আেসনা।  আমােদর িনজ� পিরসেরর �তির হওয়া আইিন 
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কাঠােমার ব�বহারও আমরা সুিনি�ত করেত পারিছনা, কারণ এিটেক অ�ািধকার 

�দওয়ার িনেদ�শ অিফেসর ঊধ�তন কতৃ�প� কেপ�ােরট বেসরা কখনই পান না।  অথচ 

মিহলা ও িশ�কল�াণ ম�েকর তরফ �থেক দািয়� িনি�ত করার জন� পদে�প করা 

�যেত পারত।  �য �দেশ জাতীয় মিহলা কিমশনেকই একিট সুপািরশ সব�� সং�ায় 

পিরণত কের রাখা হেয়েছ এবং ম�েকর ত�াবধান �থেক তাঁেদর মত �য়ংশািসত 

সং�ারও িন�ার �নই, �সখােন অন� সরকাির/ �বসরকাির �িত�ােনর কােছ �মেয়েদর 

সুর�া িবষেয় িক সংেবদন �প�েছ �দওয়া হে� তা ভাবেল উি�� হেত হয়।  

 অন�িদেক অসংগিঠত ��ে� নারীর সুর�ার �কান �কৃত ব�ব�াই �নই।  কারণ 

�ম আইেনর আওতায় আেসনা অিধকাংশ কাজ।  এইসব ��ে� �ম অমূল�ািয়ত বা 

অবমূল�ািয়তই থােক।  �েমর �যাগান অবশ� নারীর িদক �থেক চেলেছ িনর�র।  সংসার 

ও সমােজর চাকািট ঘুরেছ তার অবমূল�ািয়ত �েমই।  জল আনা, �ালািন সং�হ, িশ�র 

য�, কৃিষর কাজ,পাহােড় ঝুম চােষর জিম �তির, ধান �বানা বা �রায়া, িনড়ােনা, ঝাড়াই, 
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বাছাই- সব কােজর ৭০ শতাংেশর �বিশ �মেয়রাই কের।  অিধকাংশ ��ে�ই �মেয়রা 

পু�ষেদর সমান মজুির পায়না।  নু�নতম মজুিরর আইেন �বষম� �নই।  িক� �যখােন 

আইনই �নই �সখােন �বষম� �ক �ঠকােব? 

 সবেচেয় ক�ণ অব�া �সই �মেয়েদর যারা কােজর �খাঁেজ একা বা সপিরবাের 

রােজ�র বা এলাকার বাইের যায়।  ইঁটভাটা, গৃহিনম�াণ, চােষর কাজ এমন ব� কােজ।  

Interstate Migrant Labour Act বহাল থাকা সে�ও �মিবভাগ�িল িঠকাদারেদর 

নিথভুি� এবং �িমকেদর সুর�া িনেয় এেকবােরই তৎপর নয়।  �মেয়রা অেনেকই �যৗন 

লা�না, ধষ�ণ ও দীঘ� কম�িদবেসর �শাষেণর মেধ� পেড় যান।  মাতৃে�র ছুিট, িচিকৎসার 

সুিবেধ এসব িকছুই তােদর নতুন কােজর জায়গায় থােকনা।  অথচ রােজ�র ও �কে�র  

�ম িবভাগ সামান� তৎপর হেলই এক জায়গা �থেক অন� জায়গায় �গেল Automatic 

Transportability of Benefits- �যমন �মাবাইল �ফােনর ন�েরর ��ে� করা হয়, তা 

�া��, �রশন ও অন�ান� সুিবধার ��ে� চালু করা যায়।  এর জন� আলাদা �কান খরচ 
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�নই।  �িমক �য সব সুিবধা িনেজর �ােম বা শহের পান, তা িতিন নতুন কম�ে�ে�ও 

�পেত পােরন এই ব�ব�ার মাধ�েম।  

 �য পিরেবেশর মেধ� একজন সাধারণ নারীেক জীবন কাটােত হয়, তার অেনকটা 

আভাস পাওয়া যায়।  নারীর িব�ে� অপরােধর নিথভু� �কস�িলর িহসাব �দখেল।  

২০১৫ �ত অপরােধর হার সািব�কভােব ৩% কেমেছ, উ�েরা�র বৃি�র �াফেক িকছুটা 

নািমেয়।  তেব এেত আমােদর উ�িসত হওয়ার �কান কারণ �নই।  সারা �দেশ ঘেটেছ 

৩,২৭,৩৯৪িট �কস, এ�িলর অ�গিত, সা���মাণ �জাগাড় এবং �শষ পয�� শাি�িবধান 

পেব� �প�ছেতই �পিরেয় যায় ব� বছর।  Rate of Crime, অথ�াৎ ১০০,০০০ মিহলা 

জনসংখ�ার িহসােব �কস এর সংখ�া ধরেল উপেরর িদেক আেছ িদি�, অসম, পি�মব�, 

ওিড়শা।  তুলনায় এই অনুপাত মহারা�, কণ�াটক, তািমলনাড়ু ও �জরােত কম।  

উ�র�েদশ ও িবহাের এই অনুপাত  ৩৪.৮ ও ২৭.৯।  �দেখ মেন হওয়া �াভািবক, �য 

অপরাধ িঠকভােব নিথভু� হে�না।  ২০১৫ �ত �দেশ ঘেটেছ ৩৪,৬৫১িট ধষ�েণর ঘটনা।  
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২০১১-১৫ এর মেধ� IPC Crimes এর শতাংশ িহেসেব �মেয়েদর িব�ে� অপরাধ 

�বেড়েছ, ৯.৪ �থেক ১০.৭ শতাংশ।   

 উে�খ করা �যেত পাের ২০১৪ সােল কা�িড ধষ�েণর ঘটনা উ�র�েদেশ 

সবেথেক �বিশ।  গণধষ�েণর ঘটনােতও উ�র�েদশ শীেষ�।  National Crime Record 

Bureau এর তথ� িবে�ষণ কের রােজ�র �রা� িবভাগ�িল নারীেদর িব�ে� অপরােধর 

�ত ফয়সলা সমেয় সা���মাণ সং�হ িনেয় �কান িনেদ�শ থানা�িলেক িদেয়েছ িকনা, তা 

জনসমে� আেসিন।  আসেল ভাল হত।  সব �কস  থানা পয��ও আেসনা।  এেলও 

অিভেযাগকািরনীর পিরবারেক িফিরেয় �দওয়া সমেঝাতা কের িনেত বলার  অনু�ািরত 

ঘটনাও খুব কম নয়।  �য সব পুিলশ িডি�ে� বছের ২০০০ এর �বিশ �কস দািখল 

হেয়েছ তার মেধ� আেছ দি�ণ ও উ�র চি�শ পরগণা ও নদীয়া।  এইসব থানা বা �জলা 

িনেয় িনবারণ মূলক পদে�প হেত পারত।  অ�ত এ�িলেক অ�ািধকার মেন করেল, 

পদে�প�িল জনসমে� আসত।  তা হয়িন।  সারা �দেশই পুিলশ �াউড কে�াল ও িভ 
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আই িপ িডউিটেত িনযু�।  অপরােধর তদে�র জন� আলাদা পুিলশ আিধকািরক �নই।  

২০১৭ সােলর �শেষ ৩০%এর মত �কেসর তদ� পুিলশ কের উঠেত পােরিন।  �কােট�র 

অব�া আরও ক�ণ।  ৮৮% �কস �কােট� িবচারাধীন।  ২০১৬ র �থেক অব�া সংখ�ার 

িদক িদেয় ভাল, ২০০১ এর �চেয় খারাপ।  

 িবে�ষেণর পর বলা যায়, িল� সেচতন নীিত �ণয়ন বা কায�কর করার বাধা হল 

িল� িভি�ক তেথ�র অভাব, অথবা �সই তথ� ব�বহার করেত না পারা, অথবা না চাওয়া।  

�কবল িল� িভি�ক পিরসংখ�ানই নয় দরকার আরও নানা ��ণীেত িবভািজত 

(Disaggregated) তথ�।  �যমন দিলত/আিদবাসী নারী অথবা দির� পিরবােরর ক��ী 

নারী-অথবা দুেয়র সমাপতন যু� �কান সূচক।  �যেহতু সরকােরর হােত অথ� পয�া� নয়, 

তথ� উপযু� ভােব ব�বহার না হেল স�েদর সম�ক ব�বহার স�ব নয়।  তেথ�র িবে�ষণ 

ম�েক, িবভােগ পদ� আিধকািরকেদর জন� হেলও �াম বা প�ােয়ত অথবা �ক �ের 

তার তাৎপয� �বাঝােনার �কান সািব�ক �চ�া �নই।  �মেয়েদর িবষেয় তথ� এতটা ���পূণ� 
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হত না, যিদ �মেয়রা জ� �থেক মৃতু� পয�� ঘের-বাইের এতটা সামািজক-অথ�ৈনিতক 

�বষেম�র িশকার না হত।  

 জে�র আেগ �থেক জীবেনর �শষ িদনিট পয�� িপতৃতাি�ক সমাজ ও অথ�নীিতর 

বাজার তােদর �াি�ক কের রাখেত সেচ�।  উ�য়েনর অ�গিত �মশই আরও শি�শালী 

কের তুেলেছ বািণজ� ও িশ�েগা�ীেদর।  িকছুটা ভতু�িক �সাজাসুিজ �প�েছ �দওয়া ছাড়া 

�বষেম�র �িতকাের সরকার আর িকছু করেত অিন�ুক।আইেন �কান �বষম� �নই।  

সংিবধান িদেয়েছ সমানািধকার।  িক� নীিতর �পায়ণ ও �েয়ােগর জন� �য সেচতন 

তৎপরতা দরকার �াথিমকতার �বাধ, এবং তার অভাব আমােদর �সই উ�য়েনর 

পিরক�নােক দুব�ল ও িনি�য় কের রাখেছ।  
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