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আন বাজার পি কা , বধমান সং রণ, ৮ মাচ, ২০২০ 

মেয় েলােক কী ভােব বাচঁাব বলেত পােরন! 

গাপা সাম   

বািড়র অব া িফরেল মেয়েদর অব া ফের এমন িন য়তা নই। ভূিমহীন কৃষক জিমর মািলক হেল বািড়র 

মেয়র বাইেরর কাজ ব  হয়। কারণ, বািড়র স ান র ার দায় এেস পেড় তাঁর ঘােড়। মেয়রা কােজ যাগ িদেল 

তা-ও পিরবােরর স ােনর সে  মানানসই হওয়া চাই। তাই মেয়রা চাইেলই য কানও কােজ যাগ িদেত পােরন 

না। 

 
পু ষেদর সে  সে  চােষর কােজও হাত লািগেয়েছন মিহলারা। িনজ  িচ  

 

প াশ বছর আেগ ােমর বািড়র মড়াইতলায় যখন জে িছলাম, ধাই-মা আমােক তুলেত চানিন। কারণ, আিম 

কন া স ান। দাদু িছেলন তুলনামুলক উদার। ধাই-মােক বেলিছেলন ‘নাতিনেক আিম মানুষ করব, তামার কী? 

ওেক তােলা’। মােয়র কােছ েনিছ স কথা।  

আজ প াশ বছর পিরেয়, া কমীেদর আেলাচনায় উেঠ আেস —আশাকমী হাসপাতােল িনেয় িগেয় সব 

করােনার ব ব া করায় কানও বধূ হেয়েছন পিরত । কউ আবার কন াস ােনর জ  দওয়ায় হাসপাতাল থেক 
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রবািড়েত আর িফের আসেত পােরনিন, তাঁেক বািক জীবন কাটােত হেব বােপর বািড়েত। কন া ণ হত ার খবর 

সকেলই জািন। িক  গলা িটেপ কন াস ানেক খুন করাটাও না িক অব াহত আেছ কাথাও কাথাও। নেত 

নেত কবলই মেন হয়, দশ তা এেগাে  িক  এখনও মেয়েদর অব া তমন বদলাে  না কন?  

অবশ  দেশর সে  মেয়েদর অব া ভারেত কানও িদনই তমন বদলায়িন। তা যিদ হত, তা হেল াধীনতার 

পঁিচশ বছর পের ‘towards equality’ িরেপাট তিরর দরকার হত না। বািড়র অব া িফরেল মেয়েদর অব া 

ফের এমন িন য়তা নই। ভূিমহীন কৃষক জিমর মািলক হেল বািড়র মেয়র বাইেরর কাজ ব  হয়। কারণ, 

বািড়র স ান র ার দায় এেস পেড় তাঁর ঘােড়। মেয়রা কােজ যাগ িদেল তা-ও পিরবােরর স ােনর সে  

মানানসই হওয়া চাই। তাই মেয়রা চাইেলই য কানও কােজ যাগ িদেত পােরন না।        

আসেল ভারতবষ দশটার মেধ  অেনক ভারতবষ আেছ। য ভারতবেষর খবর আমরা নাগিরক মধ িব  তমন 

রািখ না। আর স অনােলািকত ভারতবেষর মেয়েদর অব ার কথা জানেত গেল আমেদর দরকার হয় ‘ তীচী’র 

আেলাচনাচে র, যখােন আেসন পি মবে র িবিভ  াে র িশ া ও া কমীরা। তাঁেদর কথা নেত নেত 

আমরা আঁচ পাই ভারতবেষর মেয়েদর চালিচে র। ঝাঁ চকচেক ভারেতর িনভর মেয়েদর আেলার িপছেনর 

ছায়ােত পেড় থাকা মেয়েদর কথা। এ বােরর অনু ান িছল নবনীতা দব সন রেণ। তাই আরও বিশ কের 

চেল আেস মেয়েদর কথা। এখােন সবাই সই সমস া েলা তুেল আেনন যা তাঁরা িনত িদন দেখন। মেয়েদর 

িনেয় কথা বলার তমন পিরসরই বা কাথায়—পিরবাের, সমােজ বা রাে র কােছ? নারীিদবস ছাড়া? অেনেক ই 

রােখন বিশ। িতিট ে র মেধ   থােক অেনক ত য।       

মুিশদাবাদ জলার িজনত িদিদমিণর  থামেতই চায় না। এত মেয় ু েল যায়, িক  তারা যায় কাথায়? ু েল 

কি উটার শখােনা হয়, মেয়েদর ‘মাশাল আট’ শখােনা হয় না কন, তা হেল কেয়কটা মেয় হয়েতা বা ধষণ 

িকংবা মৃতু র হাত থেক িনেজেদর বাঁচােত পারত? ু েল বই, ব াগ, জুেতা িবনামূেল  পাওয়া যায়, স ািনটাির 

ন াপিকন িবনামূেল  পাওয়া যায় না কন? িঠক কী করেল ‘কন া ’ কে র টাকা আর ‘সবুজসাথী’র সাইেকল 

মেয়রা দখল করেত পারেব? লখাপড়া কেরও মেয়রা িক িবিড়ই বাঁধেব? তা হেল লখাপড়ার দরকার িক? 

মেয়েদর গয়না, এিটএম কাড সব রবািড়র লােক িনেয় িনেল, মেয়রা কাথায় নািলশ জানােব? মেয় েলােক 

কী ভােব বাঁচাব বলেত পােরন?   

এমন ে র সামনাসামিন হওয়া বশ অ ি র। সাজােনা ভারতবেষর চকচেক বলুেন ফুেটা করেত থােক িতিট 

। নেত নেত মেন হয়, িদিদমিণ যত সহেজ েলা তুেল আনেত পােরন, উ র েলা িক  অত সহেজ 

পাওয়ার নয়। সখােন জিড়েয় আেছ িতনিট ধান িত ান—পিরবার, সমাজ ও রা । সকেল িমেলই যন চ া 

কের মেয়েদর যােত বিশ বাড় না বােড়।  
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আর এক িদিদমিণ কাঁদেত কাঁদেত বণনা িদেত থােকন তাঁর এক ি য় বুি মতী ছা ীর বাড় কী ভােব কিমেয়িছল 

পাড়ার রািমও। ছেলিটর েমর ােব মেয়িট সাড়া িদি ল না। কারণ, স তখন ে  িবেভার য পড়ােশানা 

কের িনেজর পােয় দাঁড়ােব।  

এক িদন ফাঁকা দেখ সুেযাগ বুেঝ রািমও এল ঘের। ধিষত বা খুন— হয়িন মেয়িট। তার ত াখ াত িমক 

বািনেয় এেনিছল একিট চশমা। কােঠর ম আর তােত পেরক পাঁতা। অিভেযাগ, মেয়িটেক জার কের সই 

চশমািট পিরেয় দওয়া হয় চােখ পেরক ঠুেক। জে র মেতা অ  হেয় যায় মেয়িট। পড়ােশানা কের বাড়েত 

চেয়িছল, তার ‘শাি ’। যাঁরা ভািব, মেয়েদর উপের অত াচার মােন হল মারধর, ধষণ, খুন, অ ািসেড পাড়ােনা—

তাঁেদর এই মানুষ িল বুিঝেয় দন, তামরা ভারতবেষর মেয়েদর খবরই রাখ না।    

সরকার চায়, িরেপাট-কােড থাকেব সব ভাল-ভাল তথ । থাকেব না মেয়েদর কে র বা অত াচােরর কথা। 

‘িহেমাে ািবন িকট’ না থাকার জন  যিদ িঠক সমেয় র  পরী া না হওয়ার ফেল সূিতর মৃতু  হয় রা  দাষিট 

চািপেয় িদেতই পাের আশা বা এএনএম কমীর ঘােড়। পড়ােশানায় ভাল মেয় হঠাৎ িনেখাঁজ হেল ধান িশ ক বা 

িশি কার হাজার চ ােতও থানা ডােয়ির িনেত চায় না, মেয়িটর ফান পেয় তােক উ ােরর জন  আেবদন 

করেলও পুিলশ িনি য় হেয় থােক—এমন অিভেযাগ আকছার ওেঠ। সরকার কন চাইেব িরেপাট-কাড খারাপ 

করেত, তা স য যখােনই মতায় থাকুন না কন!  

সব সরকারই তােদর মেতা কের মেয়েদর জন  নানা ক  কের। তেব সমাজ ও পিরবার নােমর জগ ল পাথর 

বাঁিচেয়। আর সখােনই  তােলন আর এক িদিদমিণ—‘‘রা  যিদ সমাজ ও পিরবার নােমর িত ান িলেক 

একটুও আঘাত না কের, বরং, তােদর মেয়েদর উপের অত াচার চািলেয় যেত সাহায  কের তা হেল মেয়রাই বা 

যােব কাথায়? তােদর বাঁচাব কী ভােব?” জবাব জানা নই।  আেছ। এই একিবংশ শতেক দাঁিড়েয়ও আশাপূণা 

দবীর সত বতীর মেতা িক বলেত থাকব— ‘‘ মেয়েদর যিদ িকছুেতই অিধকার না থােক তােদর জ ােনার দরকার 

িক িছল?’’ 

বধমান িব িবদ ালেয়র ভূেগাল িশ ক  
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আন বাজার পি কা, মুিশদাবাদ সং রণ, ৮ মাচ, ২০২০ 

অেধক আকােশর টা সবদাই ভ াংেশ ধরা পেড় 

মুিশদা খাতুন 

নিদয়ার এক িশ ক মেয়েদর মানিসক াে র কথা বেলন তীিচ াে র আেলাচনা সভায়।  

জানান, অবদমেনর ফেল মেয়েদর য মানিসক জিটলতা তির হয়, ু ল র থেকই তার য  নওয়া যায়। 

 
—ফাইল িচ । 

আমরা মেয়েদর অেধক আকাশ বেল গৗরবাি ত কির। আমােদর গাটা আকােশর টা সবদাই ভ াংেশ ধরা 

পেড়। তাই আ জািতক নারী িদবেসর া  কােল একিট গাটা িদবস উপহার পেয় আমরা আ ািদত হই। 

আেলাচনা, িবতক, সা কালীন চচা, নাচ-গান-আবৃি র সে  জামান সমাজতাি ক ন ী ারা জটিকন, িনউ 

ইয়েকর নাম না জানা সুতা িমকেদর কথা এেলও শানা হয় না আমার বািড়র মেয়িটর কথা বা আমােদর 

ােমগে  ধুঁকেত থাকা সাধারণ মিহলােদর া , পুি । শানা হয় না ােস বেস থাকা কেনা মেয়েদর মেনর 

কথা।  

সারা িবে র মাট জনসংখ ার ১৭.৫% আমার ভারেতর বািস া। অথাৎ, ১২১ কািটর ায় অেধক অবলা। ২০১১ 

সােলর জনগণনার িরেপাট আজেকর ভারতীয় নারীেদর নািড়ন ে র তথ  পাওয়া যােব— িশ ার হার, নারীপু ষ 

অনুপাত, কন া ণ হত ার হার, সূিতমৃতু র হার-সহ নারী েমর ক ণ িচ ও আজকাল ই ারেনেটর দৗলেত 
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সহজলভ । িক  কউ খাঁজ রােখ না সিত  সিত  তারা আেছ কমন।  কউ িক তােদর শরীেরর কথা ভােব? 

কউ িক তার মেনর হিদস কের?   

এমন মৗিলক ে র মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয়িছল তীচী াে র একিট বািষক অনু ােন। নবনীতা দবেসেনর 

রেণ আেলািচত িবষয়— ‘ভারেতর মেয়রা: আজেকর চালিচ , আজেকর করণীয়’। দশিবেদেশর িণজেনর 

উপি িতেত দু’িদন ধের আেলাচনা করেলন। িছেলন বাংলার িবিভ  জলার ত  াম, বডার এলাকা, ীপ 

অ ল বা আধা শহর ও শহর থেক আসা াথিমক িশ ক, সেক াির িশ ক, কেলজ িশ ক, সাংবািদক, 

আশাকমী, া কমী থেক  কের সমাজকমী ও িকেশারী ছা ী। ায় সকল র থেক আসা িতিনিধবৃ , 

যাঁরা এেকবাের নীেচর ের মা ও মেয়েদর সে  কাজ করেছন। আেলাচনা নেত নেত সকেলর চাখ ঝাপসা 

হেয় ওেঠ। একাধাের মােয়েদর া , পুি -সহ রাজকার জীবনয ণার কথা, অন  িদেক, িকেশারী মেয়েদর 

িনেজর মুেখ িনেজর কথা অপকেট বলা ও শানার একটা চমৎকার াটফম তির হয়। যােত সহেজই ামগ , 

মফ সেল  আজেকর মেয়েদর ভয়াবহ অব াটা কট হেয় ওেঠ।  

থম িদেন সম  আেলাচনািট দু’িট ভােগ ভাগ করা হয়— িশ া ও া । িবদ ালয় িশ কগণ আেলাচনায় আেনন 

বডার এলাকায় মেয়েদর জীবেনর ভয়াবহতা। সখােন মেয়েদর এক িদেক অভাব অনটন অপুি , িহংসা, অন  

িদেক পাচার। গােদর উপর িবষেফাঁড়ার মেতা রেয়েছ িবএসএফ তােদর রাজকার মেনার েনর জন  কাঠপু িলর 

মেতা দশা। িদনাজপুেরর এক িতিনিধ িশ ক আেলাচনা কেরন ছাট-বড় সব মেয়র যৗনেহন ার মমাি ক 

িদক সখান থেক উ রেণর িদশা কী? আধা মফ সল শহের থাকা এক িদিদমিন তুেল ধেরন মেয়েদর িনেজেদর 

িনকট আ ীয়েদর ারাই কী ভােব অত াচািরত হেত হয় অেনকেক। িনেজর বািড়টাও হয়েতা মেয়েদর জন  

িনরাপদ হয় না। কােজর জায়গায় যৗনেহন া ব  চিচত হেলও এ িবষয় অনাবৃ  থেক িগেয়েছ। িহ লগে র ীপ 

এলাকায় কাজ করা মেয়রা কমন আেছ, স কথা উেঠ আেস সখানকার এক ধানিশ েকর বয়ােন। িহ ু , 

মুসলমান িনিবেশেষ হতদির  পিরবার েলা সু রবন এলাকায় কী ভয় র জীবন কাটায়, সও তাঁর বয়ােন ফুেট 

ওেঠ। িশ  পাচার, অভাব শিরফা খাতুনেদর কমন ভােব বদেল দয়, মেয়েদর ফুটবল খলা থেক িনভরতার 

পাঠ আমােদর মেয়েদর উ রেণর িদশা দখায়। নিদয়ার এক িশ ক সু র ভােব মেয়েদর মানিসক াে র কথা 

বেলন। অবদমেনর ও অত াচােরর ফেল মেয়েদর য মানিসক জিটলতা তির হয়, তার য ু ল র থেকই য  

নওয়া যায়, স িদশা পাওয়া যায় আেলাচনায়। ‘মেনর খাতা’ নােম এক সু র খাতার কথা বেলন িতিন। সখােন 

নাম না িলেখ িনেজর মেনর অব া, ক  জানােনার সু র প ার কথা বেলন। কাচিবহার থেক আসা মা ারমশাই 

তুেল আেনন রজঃ লা মেয়েদর অৈব ািনক ধমীয় িবিধ িনেষধ ও গাঁড়ািমর কথা। িতিন সু র কের বেলন— 

সতী বা মুখরা শ েলার কানও পুংিল  নই। আর মা হল যািনর তীক, তাই মােক উে শ  কের গালাগাল 

িদেল সকেল ি  হয় কারণ মােয়র যািনর অপমান করা হয়। 

এক া কমী জানান, আজও আমােদর সূিত বা গভবতী মােয়র তার বািড়র কােছর া েক িট যিদ তার 

এিরয়াভু  না হয়, তা হেল সখােন তার পিরেষবা পােব না। তার ক িট দূের হেল সই দূরবতী কে  িগেয় 

পিরেষবা নওয়ার আজব নীিত আমােদর রােজ  চালু আেছ। এক সাংবািদেকর বয়ােন উেঠ আেস রাজ ােনর এক 

অ নওয়ািড় কমীর কথা, িযিন আজও ভার হেত না হেত চার িকিম দূেরর কুেয়া থেক পােয় হঁেট জল তুেল 
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আেনন বশ কেয়ক বার। তার পর ছেলেমেয় সামেল যান অ নওয়ািড় কে । সখান থেক িফের িতিন 

বয় েদর িনেয় রােত একটা ু ল চালান। এ যন আমােদর দশভূজা! মুসলমান মেয়েদর কথাও আেলািচত হয়। 

ামীণ মুসিলম মেয়েদর বাল িববাহ, অিশ া, অপুি , অভােব জজিরত আ িব াস িফিরেয় আনার একটাই 

উপায়— আিথক িনভরতা। এ ে  মজীবী মেয়েদর উে খ জ ির। িবেশষ কের, পিরচািরকা, 

আনাজিবে তা, ইটভাটার িমক, িবিড় িমক-সহ যাঁরা বািড় থেক বাইের বিরেয় জীবনসং ােম সরাসির যুেত 

রেয়েছন, তাঁেদর তজ ও আ িব াস অনুকরণীয়।  

সব চেয় চমক দ িছল, ছা ীেদর অপকেট িনেজেদর কথা আেলাচনা করার সুেযাগ।  িবিভ  র থেক আসা 

ছা ী, যমন িহ ু ,  মুসিলম, সাঁওতাল, অন সর িণ, উপজািত ভৃিত। তাঁেদর আেলাচনা সকল দশকেক এক 

িবষাদ অ সজল দুিনয়ার স ান দয়। মেন করা যাক সই মেয়িটর নাম আশা খাতুন। স যখন তার মােয়র 

উপর ঘেট চলা রাজকার অত াচােরর কািহিন বলেত বলেত ভেঙ পেড়, তখন সকেল য নায় কুঁকেড় যায়। আর 

এক ছা ী হািসনা খাতুন বেল তার িদিদর কথা, য মেয় আইএএস হেত চেয়িছল।  শষপয  বাল িববােহর 

িশকার হেয় স আ হনেনর পথ বেছ নয়। আর এক ছা ী তার িনেজর িবপেথ গমন থেক  সখান থেক 

উ রেণর কথা বেল। আিদবাসী পিরবাের মেয়রা কমন আেছ, তারা কী চায়, স িবষেয়  সানামিন হাঁসদা বেল। 

বেলন কী ভােব তারা িনেজর মাতৃভাষা সাঁওতািলেত পড়ার কানও সুেযাগ পায় না। বেল তােদর পিরবাের 

ছেলেমেয়র ভদােভদ িনেয়। একিট মেয়র যখন ু েলর আিঙনায় থাকার কথা, তখন তােক পিরবােরর চােপ 

মােঠ িদনমজুিরর কােজ যেত বাধ  করা হয়। িপি  রায়েদর কথায় উেঠ আেস রা াঘােট কী ভােব তােদর 

িনরাপ ার অভাব হয়। কুকথা, অ ীল ইি ত তােদর রাজকার জীবনেক নরক বানায়।  

প ােয়েতর সই মিহলা ধােনর কথা বলাও েয়াজন। আমােদর রােজ  সংর েণর দৗলেত প ােয়েতর িবিভ  

ের চুর মিহলা িতিনিধর দখা মেল, যা াথিমক ি  দয়।  নবিনবািচত মিহলা ধানেক িনেয় ােমর 

মানুষ িবজয় িমিছল বর কেরেছ। গলায় মালা পিরেয় তাঁেক বরণও করা হেয়েছ। সকেলই খুব খুিশ। িমিছল শেষ 

ামী- ী বািড় িফরেতই মিহলা ধান ামীর হােত বদম মার খেয় ান হারান। কারণ, ামী থাকেত িতিন কন 

মালাটা পেরিছেলন!  সই মিহলা ধােনর খাঁেজ যখন বািড়েত লাক আেস, তখন সই  মিহলা ধান িনেজর 

অজাে ই বেল ফেলন— ধান নই, মােঠ িগেয়েছ! িনেজ য  িনবািচত াম ধান, সটা ভুেল িগেয় তাঁর 

ামীেকই িতিন িনেজও ধান বেল মেন কেরন। কারণ, সটা না ভুলেল তাঁর অি ে র স ট।  

িঠক এমন সমেয় আমােদর ামবাংলার মেয়রা কমন আেছন— এই ে  দৃি  আবছা হেয় আেস। তেব 

উ রেণর গ ও আেছ। স িলই বিশ বিশ কের চচা কের মেয়েদর ম দ  সাজা কের সরাসির সং ােম 

নামার উপযু  কের তুলেত হেব। যােত ঘের ও বাইেরর এই শাষণ ও শাসন থেক মু  হেয় আপন আকােশ 

িনেজর পছ মেতা ডানা মলেত পাের নারী।    তা না হেল মেয়েদর বা মােয়েদর অব া আরও ক ণ হেব। 

লিখকা িশ ক তথা সমাজকমী 
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আন বাজার পি কা, মূল সং রণ, ৮ মাচ, ২০২০ 

এই মুহূতটাই নারী িদবস 

‘‘ মেয় হেয়িছস তা কী হেয়েছ? সব পারিব!’’ 

াতী ভ াচায  

 
 

মেয়েদর জন  কন া , সবুজসাথী, কত ক । তবু কন মেয়রা ু ল ছাড়েছ? টা তুলল াস নাইেনর 

অহনা। উ রও বার কেরেছ ভেব। মেয়েদর পড়ার শ  — ভাল পা । ‘‘ভাল ছেল পেলই মেয়েদর িবেয় 

দওয়া হয়। কন? কাল আরও ভাল জুটেত পারত।’’ আর এক ছা ী সািনয়ার নািলশ, ‘‘আমার এক ব ু  

পড়ােশানায় কত ভাল িছল। মােয়র মৃতু র পর মাতাল বাবা িবেয় িদেয় িদল, মেয়টা আ হত া করল।’’ বীরভূেমর 

নানা ক থেক আসা এই মেয়েদর নািলশ, তােদর ইে , , িতভার গলা িটেপ মারা হে । এ বছরও অ ত 

দু’ল  মেয় মাধ িমক পরী ার ক েলা থেক ‘িমিসং’ িছল। ু েলর পড়া শষ করার আেগই তারা ঝের 

িগেয়েছ ু লিশ া থেক। ছেলেদর চাইেত বিশ মেয় পরী া িদে , এই ধুেয়া তুেল সই সত টােক চাপা 

দওয়ার চ া চলেছ িত বছর। 

বালপুের তীচী াে র বািষক সভা এ বার হল নবনীতা দব সেনর রেণ, িবষয় কন ােদর িশ া। ছা ীরা 

এই থম বলেছ মাইেকর সামেন, দু’চার কথার পেরই কেট যাে  জড়তা। বাক েলা উেঠ আসেছ যন বুক 

থেক। সামান  দূের িব ভারতীর ক া ােস রামিক েরর ভা য, সাঁওতাল নারীর আঁচল উড়েছ হাওয়ায়। আর 

আজেকর আিদবাসী কন া মাইেক বলেছ, ‘‘সাঁওতালেদর মেধ  মেয়েদর স ান নই। সরকার সবই িদে , তবু 

আমার মেতা মেয়েদর মােঠর কােজ লাগােনা হে । িবেয় িদে ।’’ সভা-ভিত িশ কেদর মেধ  নঃশ  নেম 
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আেস যখন এই ‘ফা  জনােরশন লানার’  কের, ‘‘ ু েল যা পড়ােনা হয়, তার সে  িক জীবেনর কানও িমল 

আেছ?’’ 

থাকেব কী কের? মেয়েদর ািধকার, স মতার পাঠ িক সমাজ হণ কেরেছ? য়ং সরকার িক পা া দয় 

তােক? যখন কন া  বািহনী িকংবা এনিজও কমীেক নাবািলকার িবেয় খেত এিগেয় িদেয় ওিস থানায় বেস দাঁত 

খাঁেটন, যখন চাই  হ লাইেন ফান করেল কমীরা দািব কেরন, ‘‘ মেয়র বয়েসর সািটিফেকট জর  কের 

পাঠান’’, যখন প ােয়ত ধান নাবািলকার িবেয়েত নম  খেয় আেসন, তখন মেয়রা বুেঝ যায়, ‘উৎসাহ’ িদেয় 

ওেদর উ াশার গােছ তুেল মই কাড়েত হাত কাঁেপ না সরকােরর। আজ সাইেকল, কাল হঁেশল, এই অিবচাের 

মেয়েদর বুক ভেঙ গেলও নতা-আিধকািরকেদর িকসু  যায়-আেস না। 

কত ন , িনল  পু ষত  কাজ করেছ পুিলশ- শাসেন, আ াজ হয় এক মা াসার ধানিশি কার কথায়। 

মাধ িমক পরী ার সকােল কেয়কিট মেয় খবর িনেয় এল, াস নাইেনর এক সহপাঠীর িবেয় হে । পা  তারই 

ভাই। তাই কখনও হয়? িশি কােক এক ভয়াবহ গ  বলল মেয়রা। পালক িপতার উপযুপির ধষেণ মেয়িট 

গভবতী, বািড়রই একিট ছেলর সে  তার িবেয় িদেয় সব িদক ‘র া করা’ হে । িশি কা ফান করেলন পুিলশ, 

িবিডওেক। নাবািলকার িবেয় হেয় যাে , এখনই যান। কতারা সবাই মাধ িমেক ব । অেনক তাগাদার পর ‘ খাঁজ’ 

িনেয় পুিলশকতা ফান করেলন, ‘আপিন তা আসল ব াপারটা জােনন না ম াডাম। মেয়টা গন া ।’ 

হ াঁ, এ বছেররই ঘটনা। না, স িবেয় খেত কউ যায়িন পুিলশ- শাসন থেক। পর িদন ু েল এেস কা ায় 

ভেঙ পেড়িছল ধিষতা-িববািহতা নাবািলকার ব ু রা। ধানিশি কা ওেদর জিড়েয় ধের বেলিছেলন, ‘‘অেপ া কর। 

এক িদন তােদর সময় আসেব, স িদন তারা বদলািব দশেক।’’ উপায় িক? এখন িতবাদ করেল তা এই 

মেয়েদরই বািড় থেক বার কের দেব।  

এই হল বই-সাইেকল িবতরণকারী সরকােরর মুখ। কন া র পঁিচশ হাজার টাকা য মেয়র বাপ-মা আঠােরা 

বছের িবেয়র ‘লাইেস ’ বেল ধের িনেয়েছ, সরকার িক তা জােন না? িবল ণ জােন, এবং সই ভুল ধারণা নস াৎ 

করেত কেড় আঙুলিটও নােড় না। মেয়রাও ধের িনেয়েছ, টাকাটা পেণর জন । িহ লগে র এক ধানিশ কেক 

তাঁর ছা ীরা  কেরেছ, স র, ওই টাকায় িক ব বসাও করা যায়? িহ লগ  কেলেজ ভিতর বছরখােনেকর মেধ  

ষাট শতাংশ মেয় ‘ প আউট’ হেয় যায়। অ াকাউে  টাকা ঢুেক িগেয়েছ, আর মেয়েক পিড়েয় কী হেব? তীচীর 

সভায় এক িশ ক  করেলন, িশ ার জন  ‘কন া ’ আর িবেয়র জন  ‘ প ’, এ িক পর রিবেরাধী নয়? 

মেয়েদর কােছ ‘স মতা’ মােন, িনেজর ইে য় বাঁচা। মাথা উঁচু কের, আনে  বাঁচা। সরকােরর কােছ ‘স মতা’ 

মােন, কানও েম আঠােরা পার কের দওয়া, যােত নাবািলকা িবেয় উ য়েনর সূচক নািমেয় সরকারেক ঝােমলায় 

না ফেল। ‘কন া ’রা অবাক হেয় দেখ, আঠােরা পূণ হওয়ার আেগ বাপ-মা জার কের িবেয় িদেল যিদ বা পুিলশ 

নািলশ শােন, আঠােরা বছর এক িদন বয়স হেল কােনই তােল না। বা ইপুেরর একিট মেয় এক বার এমনই 

এক সভায়  কেরিছল, ‘‘আঠােরা বছর বয়স হেল মেয়েদর কী হয়, বলেত পােরন?’’ পুিলশ- শাসেনর কােছ 

অ ত তা — আঠােরা হেয় গেল মেয়র িবেয় আর তােদর মাথাব থা নয়। তখন মেয়র অিন ায় িবেয় 
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‘ফ ািমিলর ব াপার।’ যার ইে -অিনে র দাম নই, তার জীবেনর দাম কী? সভায় দাঁিড়েয় এক ছা ী বেল যাি ল 

তার দখা খুন-আ হত ার ঘটনা— িপিসর মেয়, পড়িশ ব ু , ােমর িদিদ, ু েলর সহপাঠী। কারও ষােলা, 

কারও একুেশ শষ হেয়েছ জীবন। বছর চাে ার বািলকা চার-পাঁচ িমিনেট চারিট অপমৃতু র উে খ করল। এত 

মৃতু  তামরা দেখছ? পােশ-বসা প দশী িনচু গলায় বলল, ‘‘আিমই তা মরেত িগেয়িছলাম।’’ ম জানাজািন 

হেত ঘের আটক, মারধর, িবষ খাওয়া। ‘‘বািড়, ু ল, িটউশন, সবাই মনটা ভেঙ িদেয়িছল। শেষ িনেজর সে  

িনেজই লড়াই করলাম।’’ এই লড়াই চলেছ ঘের ঘের।  

‘‘ ু ল ক া ােস এত ভয়ানক ঘটনা দখিছ। িনেজেদর সহ শি  দেখ িনেজরাই অবাক হই’’, বলেলন 

ধানিশি কা িবিদশা ঘাষ। ‘‘আমরাও যন বাদবািক ভারতবেষর মেতা হেয় িগেয়িছ।’’ বািক ভারত, যখােন 

শহেরর একাংেশ আ ন েল, অন  অংশ অিফস কের। মেয়েদর জীবেন িনত ই এমন ‘দা া-পিরি িত’। য 

কারেণ দা া করােত হয়, সই কারেণই বাপ- র, ামী-ভাই মেয়েদর পুিড়েয় দয়, তািড়েয় দয়। ‘পূণ নাগিরক’ 

হওয়ার দািব যন ওরা না কের। ু েল সমান িশ া, রশেন সমান চাল, িনবাচেন সমান ভাট িদেত পেয় না 

ভেব বেস, ওরা সমান। এখােন বাঁচেত হেল চলেত হেব কথা েন, মাথা িনচু কের। 

‘‘সরকার না চািহ তা দা া না হাই।’’ সরকার চাইেল একটা মেয়রও অিন ায় িবেয় হত না, এক জনও 

পাচারকারী ছাড়া পত না। য ব ব ার ারা একই রা ার মােড় দাঁিড়েয় একদল ছেল িদেনর পর িদন ছা ীেদর 

িবর  করেত পাের, কউ তােদর িনর  কের না, বরং মেয়রাই অপমান-িনযাতেনর ভেয় ু ল- কািচং-িটউশন 

ছেড় দয়, এ দেশ তার নাম ‘আইনশৃ লা’। িনযাতেনর মাধ েম আিধপত  কােয়ম করার ‘িসে ম’ রা  ছাড়া 

কাজ করেত পাের না। িশ েকরা তা বােঝন বেলই অেনেক ু েল ‘ মেয়’ হওয়ার পাঠ পড়ােত চান— এমন জামা 

পরেব না যােত ছেলরা তাকায়। না মাবাইল, না ম। িহংসা এড়ােনার ‘িশ া’ দন। এঁরাই সংখ ায় বিশ। 

অ  ক’জন মেন কেরন, িহংসােক পরাহত কের বাঁচার কৗশল র  করাই ‘িশ া’। এক িশি কার আে প, ‘‘ ু েল 

কি উটার িশিখেয় কী হেব, ক ারােট শখােল কাজ হত।’’  

যা িকছু শখােনার, ু েলই শখােত হেব। িহংসার অিবরল বষেণ িগির গাবধেনর মেতা, মেয়েদর ওই একিট 

আ য়। এক ত ণী সভায় বলেলন, পাঁচ বছর বয়েস পিরবাের িন ু র যৗন িনযাতেনর িশকার হেয়িছেলন িতিন। 

ু েলর এক িদিদমিণই তােক ডেক বেলন, ‘‘তুই চুপচাপ কন?’’ স দয় ব বহাের াভািবক জীবেন িফিরেয় 

আেনন িশি কারা। ‘‘আজ এখােন দাঁিড়েয় আিছ আমার িটচারেদর জন ।’’ সভায় নানা ব ার কথায় এল সই 

মেয়েদর কথা, যারা বািড় পািলেয় ু েল আেস পাচার হেয় উ ার-হওয়া মেয়, িবেয়র পর িবতািড়ত মেয়, েম 

ঘা খেয় িদশাহারা মেয়, িবেয় করার চােপর সে  লড়াইরত মেয়, অ হীন গৃহকাজ-বি  মেয়। ু লেক জিড়েয় 

ওরা উেঠ দাঁড়ােত চায়। সখােনও যারা ‘িছ িছ দূর দূর’ নেছ, সই মেয়রা হািরেয় যাে ।  

শত িট, সহ  অভাব, নতার র চ ু , জলা অিফেসর মিক সে ও সরকাির ু েলর একিট মযাদা রেয়েছ, যা 

কউ সহসা অিত ম করেত পাের না। ওইটুকু অবল ন কের াম-মফ সেলর িকছু সরকাির ু ল অিত ম করেছ 

সরকারেক। স র-িদিদমিণ ছা ীেক বলেছন, ‘‘ মেয় হেয়িছস তা কী হেয়েছ? সব পারিব!’’ সই মুহূতটাই নারী 

িদবস। 


