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ৃনম�ার অসামান� িশ�া�তী ও নারীেদর আ�িবকােশর আে�ালেনর কম�ী ক�া!          

ৃ ুভ�াচােয�র নামাি�ত আজেকর �ারক ব�তায় আমার মেতা সামান� একজন মানষেক          

ৃআম�ণ জানাবার জন� আেয়াজকেদর আ�িরক কত�তা জানাই। এই সে� আগাম মাজ�না            

�চেয় রািখ আপনােদর স�াব� আশাভে�র জন�। ,       

আমােক বলেত বলা হেয়েছ রাজ� সরকােরর একিট �ক� কন�া� িনেয়। এই       ,    

ু�কে�র অ�ভ��রা হে� ১৩ ১৮ বছর বয়সী সম� ছা�ী। এ িবষয় িনেয় আমার কথা বলার   -            

কন�া� কী ?
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ু ু�যাগ�তা �কবল এতটক �য িদেনর মেধ� �বশ কেয়ক ঘ�া আিম তােদর জন� দায়ব� থািক  ই            – 

ু�ধান িশি�কা িহেসেব। লাভপর সত�নারায়ণ িশ�ািনেকতন উ� বািলকা িবদ�ালেয়র গত          

িশ�াবেষ�র ছা�ী সংখ�া িছল ১২১০। এর মেধ� সাতেশার মেতা �মেয় কন�া� র আওতায়।          -   

ুএেদর অ�ভ�ি� �থেক �� কের �দনি�ন সুিবধা অসুিবধার �দখােশানার সে� �ক�ূ       -     

স�েক� আমার অবগিত ও এ স�েক� একিট ধারণার গঠন।         

ুসাধারণ ভাবনায় কন�া�ও আর পাঁচটা জনেমািহনী পপিল� �কে�র মেতা      –  –   

একটা কম�সিচ। ইদািনং যিদও িবেশর িবিভ� �াে� িবেশষত লািতন আেমিরকােতূ      ,   , 

ু ুজনেমািহনী রাজনীিত িনেয় নতন নতন িচ�া ভাবনা �� হেয়েছ আমােদর �দেশ িবেশষত        ,    

সমােজর তথাকিথত আেলাক�া� এিলট অংেশর মেধ� এ ব�াপাের ��� অব�াই   –  –       

অিধকতর �কট। পাইেয় �দবার রাজনীিতর নােম কিথত নানা �কে�র মধ� িদেয় কখেনা            

ুগ�ােস ভত�িক �দওয়া হয় কখেনা �িত�িত �দওয়া হয় উ�ার করা কােলা টাকার ভাগ �দবার   ,          , 



আবার কখেনা �াবেক উৎসেবর জন� �দওয়া হয় অথ�। �থেমই জািনেয় রািখ কন�া� �ত           , -  

পাইেয় �দবার ব�াপার ভালমেতাই থাকা সে�ও এিট িবিশ�ভােব �ত�। �থমত এখােন         ,  

ুস�েদর পনব��েনর ব�ব�াটা এমন ভােব করা যােত সুফেলর ভাগ �প�েছ যাে� সমােজর            

ু ুসবেচেয় নীচতলার বািস�ােদর কােছ। এেদর �াি�কতার ��প দ ভােব িনিম�ত একিটর       -  :  

��প �মেয় িহেসেব এবং অন�িট তােদর �বিশর ভােগরই সমােজর সব�ািধক িনপীিড়ত অংশ  ,          , 

ু ুদিলত আিদবাসী ও মসলমান িহেসেব। পি�মবে�র জনসংখ�ায় দিলত আিদবাসী মসলমান,       - -  

ুিমেল ৫৬ শতাংশ �ামা�েল �াভািবক কারেণই আেরা অেনক �বিশ �ায় িতন চতথ�াংশ।  ; ,  ,    -     

ু ুসংখ�ায় িবপল হওয়া সে�ও এবং সামািজক উৎপাদেন তাঁেদর িবপল অবদান থাকা সে�ও   ,         , 

ুসামািজক ফল�েলা �থেক তাঁরা বি�ত। স�েদর পনব��েনর মধ� িদেয় তাঁেদর কােছ িকছু            

ৃ�প�ছােনা মােন তাই পাইেয় �দওয়া নয় বরং তাঁেদর ন�ায� অিধকােরর িকছুটা �ীকিত , ,   ,       

ু�দওয়া। এবং �সই পনব�ি�ত স�েদর সব�ািধক ফলবান হেয় ওঠার স�াবনার �ারটা উ�ু�            
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কের �দওয়া �সই স�দেক সব �থেক বি�ত অথচ সব �চেয় �বিশ সামািজক স�াবনাময়    –          

ুঅংশ �মেয়েদর হােত তেল �দওয়ার মধ� িদেয়। –        

ি�তীয়ত এিট একিট শত�াধীন নগদ হ�া�র �ক�,      ( Conditional Cash 

Transfer )          ,  ু�যখােন �াপেকর উপর দিট �ধান শত� �দওয়া আেছ । শত� এক �ািপকা

ু�মেয়িটেক িবেয়র জন� আইনানগ নূ�নতম বয়স আঠােরা হেতই হেব অথ�াৎ আঠােরা বছর        , ,   

বয়েসর আেগ তার িববািহতা হওয়া চলেবনা। আর ি�তীয় শত� তােক �কােনা না �কােনা িশ�া        ,      

ূ ু�িত�ােন �লখা পড়া চািলেয় যাওয়া অব�ায় থাকেত হেব। এই অত�� ���পণ� দিট শত�              

ূ ুকন�া�র মল দিট ল�� বাল�িববাহ কমােনা ও �মেয়েদর আ�িবকােশর পেথ এেগােনার জন�   ,         

ু ূঅনকল পিরি�িত �তরী কের।   

ু২০১৩ সাল �থেক চাল করা হয় কন�া� �ক�। বত�মােন রাজ� এবং রােজ�র            

বাইেরও অিতচিচ�ত। ২০১৭ সােল রা�সে�র এিশয়া প�ািসিফক �ে�র একিট িবভােগ �থম           

4



পুর�ার পাওয়ায় আ�জ�ািতক মহেলও �ক�িট নজর �কেড়েছ। �তেরা বছর বয়েস অ�ম           

ু��নীেত ছা�ীরা কন�া� ১ এর জন� নাম নিথভ� কের। অিববািহতা সািট�িফেকট    –  (K1)        

�দন প�ােয়ত দ�র পাঠরত অব�ার সািট�িফেকট �দন িবদ�ালেয়র �ধান । �িতবছর   ,         

এিটেক নবীকরণ করেত হয়।�কে�র আবিশ�ক শত� �মেয়র িনজ� ব�া� অ�াকাউ� থাকা।            

বছের সােড় সাতেশা টাকা এই অ�াকাউে� যায় । ১৮ বছর বয়স হেল কন�া� ২ র              (K2)-  

আওতাধীন হেয় ওই অ�াকাউে� ২৫ ০০০ টাকা আেস । তার জন� অিববািহত থাকা ও    ,          

ু ূপাঠরত থাকা দিট শত�ই বাধ�তামলক।       

পিরসংখ�ান বলেছ পি�মবে� বাল� িববােহর ঘটনা অত�� �বিশ। ন�াশনাল ফ�ািমিল          

ু ু�হলথ সােভ� ৪ এর তথ� অনযায়ী রােজ� �িত পাঁচিট �মেয়র মেধ� দজেনর ১৮  –  (NFHS 4) –           

ুবছেরর আেগই িবেয় হয়। অপর সমস�ািট �ল ছুেটর। �দখা যাে� �াথিমেক �ছেল ও �মেয়         ,     

ু�ায় সমান অনপােত ভিত� হেলও উ�মাধ�িমেকর পর �থেক �মেয়েদর সংখ�া কমেত থােক।            
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মাধ�িমক ও উ�মাধ�িমক �ের এই অব�া অত�� �কট এবং �াভািবক ভােবই এ ��ে�             

ুসবেচেয় িবপ� অব�ায় আেছ িবেশষত আিদবাসী ও দিলত �মেয়রা মাধ�িমক পয�� �ল         –    

ু ূ ুভিত�র ��ে� তােদর অংশ �মাটামিট সমতাপণ� িক� উ�-মাধ�িমেক এেস অনপাতটা     ,       

ুভয়ানক রকম িবষমানপািতক হেয় দাঁড়ায়।          

কন�া�র চারিট �ঘািষত উে�শ� যা ওেয়বসাইেট �দখা যায় তার একিট হল       ,    

ু�মেয়েদর িশ�া লাভ করার সময়িট বাড়ােনা অথ�াৎ তােদর �লজীবনিট দীঘ� করা। আঠােরা            

বছর পয�� িশ�া �িত�ােন থাকেল উ�মাধ�িমক পয�� পড়া হেয় যায়। ি�তীয় উে�শ� হল              

ুৃআইনী িববােহর বয়েসর আেগ িবেয় �যন না হয়। যােত অ� বয়েস গভ�ধারণ মা ও িশ�র মত�           ,     

ু ৃহার কমােনা ও অপি� জিনত সমস�ার �মাকািবলা করা যায়। ততীয় উে�শ� বয়ঃসি�কালীন           ,  

ু�মেয়েদর আ�িবকাশ। অথ� সরাসির তার অ�াকাউে� �গেল �স িনেজর খশী মেতা তা খরচ              

ু ুকরেত পারেব। চতথ� উে�শ� হল �কে�র ইিতবাচক ভিমকা িনি�ত করেত �মেয়েদর িনেয়            
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িবিভ� কম�কা� �যমন কন�া� �াব কন�া� �মলা ক�ারােট �শখা িবিভ� সামািজক ,   ,  ,  ,   

ৃসেচতনতা অিভযােন �যাগদান �ভিতর আেয়াজন।  ,   

কন�া�র �ভাব 

  সাধারণ ভােব যারা সমােজর সবেচেয় িপিছেয় পড়া অংশ �সই �মেয়েদর অিধকার            

অিত সীিমত। স�ি�র অিধকার �নই বলেলই চেল। বিহঃসংেযাগও সীিমত। সমাজ          

ু ু�মেয়েদর স�েক� িচরাচিরত প�াদমখী ভাবনায় আচছ�। �ছেলর তলনায় �মেয়েক আজও           -  

ুএেতা �চার সে�ও িচরাচিরত ভােব চেল আসা �থার কারেণ �ায়শই মানষ বেল গণ�ই   –            

করা হয়না । �সই সমােজ কন�াদায় �থেক কন�া� হেয় ওঠা একিট সামািজক পিরবত�ন �তা              

ুঅবশ�ই। �বিট বাঁচাও �বিট পড়াও �কে� �বিটর অসহায়তাই মখ� �স �ািপকা মা� “    ”     –   , 

ু ুঅনক�ার পা�ী তার িনেজর জন� িনেজর িকছ করেত পারার মেতা স�মতা অজ�ন �য হেত ,             
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পাের �ক� তা মেন কেরনা। িক� কন�া� �মেয়েদর আ�িবকােশর িদেকই �বিশ �জার,            

িদেয়েছ। �গাটা সরকারী ব�াব�ােক এই �কে�র জেন� উেদ�াগী কের �তালায় সমােজ           

ু�মেয়েদর অিধকার �িত�ায় রাে�র দায়ব�তা িবেশষ ভােব ফেট উেঠেছ। যােত �কউ বাদ না             

ুু ুপেড় তার জন� �ল �তা বেটই, প�ােয়ত �াব �ল িশ�া দ�র এমন িক পিলস �শাসনও        , ,   ,     

যেথ� তৎপর। কন�া� �যা�া বা কন�া� �াব �তরী কের ছা�ীদল বাল� িববাহ ব� করা               

ু ূ ু�থেক �েল �মেয়েদর িনরাপ�া সং�া� ব� ��� পণ� িবষেয় উেদ�াগী হেয়েছ। কন�া� চাল             

ুহওয়ার পর �ল �ছেড় �দওয়া �মেয়রাও �কউ �কউ আবার ভিত� হেয়েছ। এমন ঘটনাও আেছ              

ু�যখােন কম বয়েস িবেয়র পর �কােনা কারেণ িবেয় �ভে� যাওয়া �মেয়রাও আবার �েল ভিত�              

হেয়েছ ।  

ু১৩ ১৮ বছর বয়সী �মেয়েদর ��ে� �েল পড়ার সে� িবেয় হওয়ার একটা সরাসির স�ক� –              

আেছ। িবেয় হেয় যাওয়া �মেয়েদর অিধকাংশই �লখা পড়া জাির রাখেত পােরনা িবেয়র পরও          ,   
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�য �মেয়রা �লখাপড়া করেত পাের এই ক�নার িব�ার ঘেটিন। িবপরীেত অিববািহত    ,      

ু�মেয়েদর �বিশরভােগরই নাম �েলর খাতায় আেছ। পি�মবে� বাল�িববাহ এবং নারীপাচার           

দুিটরই পিরসংখ�ান িবপ�নক। অেনক ��ে� িবেয়র নাম কের �মেয় পাচার করা হয়।           

বত�মােন কন�া�র আওতায় সম� �মেয় এেস যাওয়ায় পিরবােরর আিথ�ক অব�া       (    

ুুযাই �হাক �ল �ের এর আেলাচনা �বেড়েছ। �যেহত অন�ান� �লারিশেপর মেতা এখােন )           

ুভােলা ন�র পাওয়ার �কােনা বাধ�বাধকতা �নই তাই সকেলই এই �কে�র ব�াপাের খবই            

আ�হী।

ুু ূএই দৃশ�মানতা �েলর ��ে� ���পণ�। সমােজ িশ�ার ��ে� প� স�ােনর          

ুু ৃ�াধান� থাকায় পািরবািরক �য �কানও �েয়াজেন উৎসব অন�ান জ� মত� িশ� পালন ��ষা             

ৃ ু�ভিত ��ে� অনায়ােস �মেয়র �েল যাওয়া ব� করা যায়। কন�া�র �মেয়েদর ��ে�            

ুউপি�িত �যেহত একিট মাপকািঠ �ধান িশি�কা তার পে� সই করেবন ফেল �মেয়িট   ,      ,   
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ু ৃঅ�ত �েলর পিরসের দশ�মান হয়। িনয়িমত উপি�িত বাল� িববাহ ও নারী পাচােরর ঘটনায়             

�যমন �াস ঘটায় �তমিন ঘর �থেক দূের িশ�া �িত�ােন তার মেনাজগেতর সীমা �সািরত  ,           

ুুহয়।একিট �মেয়র �মেয় হওয়া নয় মানষ হওয়ার ��ে� িবদ�ালেয়র ভিমকা অপিরসীম। �স     ,        

পাশ-েফল যাই ক�ক ন�র �যমনই পাক তার মেনর আকাশিট িক� িবদ�ালেয়র �িতিদেনর  ,   ,      

ু ুকম�কাে� িব�ৃত হেত থােক। �সখােন �স �খলাধলা কের ব�েদর সে� �মেশ �� �দখেত          ,   

ু ুঅভ�� হেয় ওেঠ। এখােন বেল রাখা ভাল �য �ফল �থা চাল হেল িক� �লছুট আরও                

বাড়েব।

Economic and Political Weekly         �ত �কািশত অিনি�তা েসন ও অিরিজতা

ুদে�র �ব� েথেক েদখা যাে� েয কন�া� �াপকেদর �লছুট ও বাল�িববােহর �বণতা     ,      

কেমেছ। আবার েদখা যাে� এই সব েমেয়েদর উপর পিরবােরর তরেফ িবেয় েদবার চাপও   ,          

কেমেছ। েমেয়রা িনেজরাই এই ধরেনর চাপেক �িতহত করেত পারেছ। এরকম ভাবা হেয়            
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িছল েয কন�া�র টাকা হয়েতা বা িবেয়র পণ িহেসেব ব�ব�ত হেব িক� সমী�ায় েদখা যাে� ,         ,     

�ধানত উ�িশ�ার জন�ই চাকিরর �িশ�েণ এই টাকা খরচ হে�। েযখােন েমেয়রা উ�            

িশ�ায় যাে� না েসখােনও টাকাটা িবেয়েত খরচ না কের জিমেয় রাখার �বণতা েদখা যাে�।              

ু ুেমেয়েদর কােছ এইটকই েতা স�দ।     

একিট আিদবাসী �মেয়েক জািন �য কন�া�র টাকা এবং বাবার কাছ �থেক �নওয়া িকছু             

টাকা িমিলেয় একিট �মাটর বাইক িকেনেছ যােত তার চলাচল সুগম হয়। কেলেজ যাওয়া �মেয়রা              

ল�াপটপ বা উ�ত �মাবাইল যা পড়ােশানার সহায়ক তার জন� এই টাকা খরচ কেরেছ।      ,       

এই �য িনেজর জগতেক বড় করার জন� কন�া�র অথ�েক কােজ লাগােনা এর ফেল এই          ,    

ৃ�মেয়েদর একিট িনজ� পিরসর �তরী হে�। কম বয়েস �মেয়েদর িবেয় ও মাতে�র দায় ভার বহন               

করা িশ��িমক হেয় ওঠা �গর�ালীেত আব� হেয় যাওয়া পাচােরর িশকার হওয়া কন�া� এর,   ,    ,    –   

বাইের যাবার পথ �দখায় । অনাগত িদেন তার �ভাব সমােজ পড়েবই।            
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�পায়েণর সমস�া 

ুএত স�াবনা থাকা সে�ও �পায়ণগত দব�লতার কারেণ এর সুফেলর মা�া অেনকটা 

ু ৃ ুসীিমত �থেক যাে�। �পায়ণগত সমস�া দই �কার – এক, বহ�র ক�নার অভাব, দই, এরই সে� 

স�িক�ত, পিরকাঠােমাগত খামিত। 

ু�ক� �পায়েণর দািয়� রেয়েছ একিদেক �ল, অন�িদেক সরকাির �ের প�ােয়ত এবং 

ু�েকর উপর । �কােনা �িত�ােনই এর জন� িবেশষ �কােনা কম�ী �নই। �ল�িল এমিনেতই িশ�েকর 

ু ু ুঅ�তলতায় ভগেছ। �সখােন কন�া�র জন� একজন িশ�কেক পেরা সময় িদেত হে� , তােক একই 

সে� কি�উটার �িশি�তও হেত হেব। এবার, একজন িশি�কােক যিদ কন�া�র জন� আটেক 

ুরাখেত হয়, সাধারণভােব িশ�েকর অভােব পীিড়ত �লিশ�া ব�ব�ায় তার �ভাব পড়েত বাধ�। �স 

�ভাব হে� িশ�ার মােন অবনমন, বা ছা�ীেদর কািঙখত  মােন �প�েছ িদেত না পারা। এর মধ� িদেয় 

ুূকন�া�র �ঘািষত উে�শ�টাই পরাভত হেয় যায়। �কােনা কারেণ টাকা না ঢকেল ভার�া� িশ�কেক 
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ুনানা �কিফয়ত িদেত হয়, ফেল অেনেকই এ দািয়� িনেত চান না। প�ােয়ত বা �েকও য� কালীন 

তৎপরতায় কন�া�র কাজ করেত িগেয় অন�ান� �বশ িকছু কাজ, �যমন তপশীলী জািত জনজািতর 

সািট�িফেকট �তির ইত�ািদ �ি�য়া ব�াহত হয়। আর হঠাৎ হঠাৎ চােপর ফেল �বশ িকছু �গাঁজািমলও 

�য ঘটেছ না এমনটা �জার িদেয় বলা যাে� না।  কন�া� স�েক� ২৫,০০০ টাকার �চার আেছ; 

ুিক�, এর জন� �য �মেয়িটেক অ�ম ��ণীেত নাম নিথভ� করেত হেত পাের এ তথ� সবার কােছ 

ু�নই। �য সম� ছা�ী নানা কারেণ অনপি�ত থােক তােদর �কউ �কউ বাদ পেড় যায়। এটা আরও 

ুুঘেট যখন �কােনা কারেণ ছা�ীর �ল বদল হয়। তাছাড়া �িত বছর পনন�বীকরেণর �য দািয়� থােক  

�সখােনও গািফলিত আেছ। মাধ�িমেক �ফল করেল পরবত�ী বছের তারা �িত�ােনর মেধ� না বাইের 

ুতা িনেয়ও সংশয় থােক। কন�া� ২ পাবার সময় �বিশরভাগ ছা�ীই কেলেজ থােক। সময় মেতা �ল 

ুু�থেক কেলেজ অনলাইন �া�ফার না হেল ছা�ী বি�ত হয়। এর ফাঁক িদেয় িকছু িকছু দন�ীিত ও ঢেক 

পেড়। িববািহত �মেয়রাও কন�া�র টাকা িনেয়েছন এমন ঘটনাও আেছ। �মেয়িটর অিববািহত থাকার 

পে� সা�র কেরন প�ােয়ত �ধান। অেনক ��ে�ই িতিন রাজৈনিতক ব�ি�� এবং রাজৈনিতক 
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বদান�তা �দখাবার জন� িতিন �দেখও �দেখন না। আবার এমন কথাও �েনিছ �য �মেয়র িবেয় হেয়েছ, 

ুিক� এখনও নিথভ� হয়িন অথ�াৎ িবেয়র �রেজি� হয়িন, অতএব কন�া� �পেত তার অসুিবধা 

ূহবার কারণ থাকেত পাের না।  এইসব কারেণ �কে�র মল উে�শ�িট ন� হেয় যায়।

উে�েশ�র স�ীণ�তা ও পিরক�নার সংঘাত

 কন�া�র মেতা পিরক�নার সদথ�ক ও সাথ�ক �পায়েনর ��ে� বাধা �কে�র িভতেরই 

ুআেছ। দই দশক আেগ রা�ায়� ব�াে�র িব�াপেন �লখা থাকত “�মেয়র িবেয়র জন� ভাবনা িকেসর? 

তার জন� �তা আমােদর নানা �ক� রেয়েছ”। রাে�র কােছ ও �মেয়র জীবেন িবেয়ই একমা� 

ৃভিবতব� ধরা িছল। কন�া�েত কম বয়েস িবেয় ব� করা এবং এর পরবত�ী রাজ� সরকার কত�ক 

ৃ ুগহীত �প� �ক�েত িবেয়র জন� অথ� সাহােয�র মেতা িবষয় ঘের িফের �মেয়র জীবেন িবেয়েকই 

ুূ ূ ু���পণ� কের তলেছ। িবেয় ব� হওয়া ���পণ� িঠকই, িক� �েল পড়ােশানা করাটা একা� 

ু ুুজ�রী। িক� �সই পড়ােশানা �থেক �িনভ�র মানষ হেয় ওঠার িদকিনেদ�শ কতটক?  
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ুআিদবাসী �মেয়েদর ��ে� কন�া�েত নিথভি�করণ কম বেলই �দখা যাে�। এর একিট 

কারণ এটাই হেত পাের �য জনজািত �গা�ীেত �াভািবক ভােবই ১৫ বছর নাগাদ িবেয় হয়,  

�ছেলেদর ও কম বেয়েসই িবেয় হয়, এক কালীন মা� ২৫০০০ টাকার জন� এই ব�ব�া ব� করা যায় 

ূিক? �যখােন সাধারণ ভােব তথাকিথত মলে�াত এঁেদর �ায় অপাংে�য় কের রােখ,  �সখােন হঠাৎ 

ৃ ুবাল�িববাহ ব� করার জন� সি�য়তা সানে� গহীত না-ই হেত পাের। অন�িদেক �ল জীবনেক  

দীঘ�ািয়ত করার স�াবনা জনজািত �গা�ীর জন� কতটা কায�করী ভাবেত হেব। বত�মােনর িবদ�ালয় 

ুিশ�া ব�ব�ায় জনজািত, দিলত, ও মসলমান ছা�ী,  যারা সমােজর �াি�ক অংশ �থেক আেস,  

ু ুতােদর কােছ �ল একই সে� আশা ও হতাশা। �য আশা িনেয় তারা �েল আেস িদেন িদেন তা ন� 

ুহয়। পাঠ�ম পিরেবশ, পিরকাঠােমা, িশ�ক কেলর আচরেনর – �বিরতার তািলকা দীঘ�। একিট 

ুসাঁওতাল �মেয়েক �থেম �তা ভাষার গ�ী �পেরােত হয়। �ল তার জন� �তির কের রােখ এমন 

একিট পিরেবেশ �যখােন �কউ তার ভাষা �বােঝ না,  তার সং�ৃিত স�েক� ধারণা অ��, এবং 
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ু ূ ূ�ায়শই ভল; মঢ় অ�ানতায় তথাকিথত মলে�ােতর িশ�ক-িশি�কা �থেক ছা�-ছা�ী পয�� সকেলই 

আিদবাসীেদর অব�া কের, তােদর প�াৎপদ বেল ধের �নয়। লািলত অিশ�ায় তারা িনেজরাও 

ু ুবঝেত পােরনা, আিদবাসীেদর নীচ �দিখেয় তারা িনেজরা কতখািন বি�ত �থেক যাে� – ভারেতর 

ৃমহান �বিচে��র এক অিত সম� ধারা আিদবাসী জীবনযা�া, ভাষা ও সাং�ৃিতক ব�� �থেক।   

পড়ােশানা এখন �যভােব িটউশন িনভ�র, দির� পিরবােরর �মেয়রা অিচেরই িপিছেয় পেড়। 

ুতার সে� �জােট  “�তার �ারা জীবেন িকসু� হেব না” এই ভাবনা। �ল ছুট হওয়ার হাজার একটা 

কারণ �তির হয়। তার উপর আসেছ �ফল করােনার মেতা অমানিবক উেদ�াগ। একা কন�া� কত 

ু�ুল-ছুট আটকােব? পাঠ�ম ও িশ�া সং�া� ভাবনার আমল পিরবত�ন না হেল কখেনাই এই জাতীয় 

�কে�র সাথ�কতা আসেত পাের না। 

একিট দিলত �ােম এক অিভভািবকা জানােলন �য তাঁর একিট �মেয় কন�া�র টাকা িনেয় 

�াথিমক িশ�ক হবার �িশ�ণ িনে� (এই �িশ�ণ �িলও অত�� ব�য় ব�ল)।  িক� িতিন ভয় 

পাে�ন �য, �স �কােনা চাকির পােব না। �মেয়রাও �ামীণ পিরসের �দখেছ �মেয়েদর �িনভ�রতার 
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কািহনীিট আসেল সীমাব� থাকেছ অ�নওয়ািড় সহািয়কা, আশা কম�ী, বড় �জার নািস�ং পেড় 

ু�ছাটখােটা কাজ পাওয়ােত। খব �বিশ হেল িশি�কা । এই �মেয়রা �ে�ও ভােব না িব�ানী হেব, 

পাইলট হেব, সেব�াপির �দশ চালােব। ফেল িবক� হেয় ওেঠ িকছু টাকা িদেয় িবেয় কের সংসারী 

হওয়া। �মতায়েনর �য ভাবনা িনেয় কন�া�র যা�া, �মেয়েদর িশ�ার �ণগত মােনর উ�িত ও তার 

�ে�র আকাশ �ক �সািরত করার উপায় না হেল �শষ পয�� এিট সামিয়ক �ােণর, এবং অবশ�ই 

িনব�াচনী �চােরর উপাদান ছাড়া িকছুই হেয় উঠেব না। 

পিরেশেষ, জনেমািহনী, �ভাট পাওয়ার লে�� �কােনা �ক� �ণয়ন মােনই �য �সটা 

খারাপ, আিম �তমনটা মেন  করার কারণ �দিখনা। বরং উে�াটা। জনেমািহনী �কে�র মেধ� িদেয় 

ু ুসাধারণ মানেষর �াথ�র�ার িদকটা �বশ িকছ দূর পয�� এেগােত পাের। পি�মব� রাজ� সরকােরর 

খাদ� সুর�া �কে�র কথাই ধরা যাক। �য সব পিরবারেক বছেরর �বিশর ভাগ িদনই অনটেন, 

ুখােদ�র জন� দি��ায় কাটােত হয়, তাঁেদর জন�, মােসর মেধ� এক স�ােহর খাদ� সুর�া একটা বেড়া 

ুব�াপার। এক স�ােহর সুর�া মােন এক স�ােহর দি��া কমা, এবং খাদ� সং�েহর জন� িনেয়ািজত 
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সময় িকছুটা কমা। িবগত প�ােয়ত িনব�াচেনর ফলাফল �থেক �কােনা �কােনা গেবষক এমনটা 

�দেখেছন �য, এই সামান� সুর�া �থেক �লােকেদর স�মতা এমন ভােব �বেড়েছ �য, তাঁরা অেনক 

ু��ে� সরকাির দলেক চ�ােল� কের িবেরাধীেদর সমথ�ন জািনেয়েছন। �তমিন, সবজ সাথী নামক 

ু ৃহাই�েল ভিত� �িতিট ছা�-ছা�ীর জন� সাইেকল �দওয়ার �ক� সামািজক গিত-�কিতেত 

ইিতবাচক �ভাব �ফলেছ বেল জানা যাে�। 

সমস�া হল �মতার মিহমা সরকাের আসীন এবং সরকােরর িবেরাধী উভয় রাজৈনিতক ,  :  ,      

স�দােয়র কােছ জনেমািহনী �ক��েলা �ভাট ঘের �তালার উপায়। িবেরাধীরা সরকােরর          

সমােলাচনা কের এ�েলােক পাইেয় �দবার রাজনীিত বেল উিড়েয় �দন। সরকার �দেখ এর সাহােয�         ,   

ুতার ঘের �ভাট আসেছ। ফেল এ ব�াপাের সু� যি�িভি�ক িবতেক�র পিরসর গেড় উঠেত পােরনা।    , -  ,       

ুএবং �সই িবতক� ছাড়া জনেমািহনী �ক�েক মানেষর আ�িবকােশর জন� ব�বহার করেত পারার ,          

ূসুেযাগটাও আমরা হারাই। তথাকিথত অ রাজৈনিতক নাগিরক সমাজ এই ফাঁক পরণ করার ব�াপাের    -         

ূ ূএকটা ���পণ� ভিমকা পালন করেত পারত িক� �য নাগিরক সমাজ রাজনীিতেক �ভািবত করার     ,        
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ূব�াপাের ভিমকা রাখেত পারত �সটা িনেজই রাজনীিতর �ারা �ভািবত। �িতিদন �দখিছ কন�া�র   ,         

ুুমেধ� লিকেয় থাকা িবপল স�াবনা কীভােব সীিমত সুফেল আটেক যাে�। কন�া�র পাশাপািশ যিদ             

�ুল িশ�া ব�ব�ার উ�িত ঘটােনা �যত যিদ এর �পায়েণর জন� স�ূণ�ভােব দািয়��া� একটা      ,       

ব�ব�া থাকত এর �কেজা িদক�েলার সে� সে� যিদ এর �নিতক দাশ�িনক িদকটার ওপর �জার ,        -     

পড়েতা তাহেল পঁিচশ হাজার টাকার �ক�িট �ণ� �সিবনী হেয় উঠেত পারত। �সটা এখন স�ব।      -      ও   

ু ুিক� তার জন� সমাজেক �থাগত ��ত �থেক �বেরােত হেব এটা হয় খব ভাল না হয় খব খারাপ এই        ,    ,    ,  

ুমেনাভাব পিরত�াগ করেত হেব। সরকারেক �যমন দািবর ভ�ীটা বদলােত হেব �তমিন বি�চচ�ার সে�             

যু� সমাজ সহ সম� িবেরাধীেদর সমােলাচনার �প বদলােত হেব। কন�া� িনেয় সমােলাচনা যিদ             

এই হয় এটা পাইেয় �দওয়ার �ক� তাহেল এ �কে�র �পায়েণ �যমন উ�িত ঘেটনা �তমিন     ,       ,  

রাজনীিত ও সামািজক নীিত িনধ�ারেণর মােনও �কােনা পিরবত�ন ঘেটনা। িক� যিদ বলা হয় এ         ,   ,  

ু ৃ�ক� সু�ভােব �পািয়ত �হাক �িট�েলা দূর করা �হাক এবং সেব�াপির �ক�টােক একটা বহৎ   ,    ,      

সামািজক অগèগিতর অ� িহেসেব �দখা �হাক তাহেল এর �পায়েণর পাশাপািশ সামি�কভােব বি�ত     ,       



ু ৃ ুমানষেদর স�মতা বি�র িদেক এেগােনার সেযাগ �সািরত হেত পাের। কন�া� �য �ধানত একটা             

ুু ুিবেয় আটকােনা �ক� িহেসেব আটেক �থেক যাে� এটা দভ�ােগ�র। পেরা সরকাির �ল িশ�া      ,       

ব�ব�ােক সমতা ও সমদিশ�তার দৃি�ভ�ীেত �দেখ এবং �সই ভােব �েয়াজনীয় পিরবত�ন ঘটােল     ,       

ূ ূকন�া�র মেতা �ক� সমাজেক অন�ভােব �ঢেল সাজােত অত�� তাৎপয�পণ� ভিমকা রাখেত পাের।            
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