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পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠ�ারভাঠব প্রশ্িটি মমঠের মেখাপড়া করার অশ্িকার রক্া শ্বষঠে দঢ়ৃ প্রশ্িজ্ঞ। প্রশ্িটি মমঠে শ্বনা বািাে িাঠদর মেখাপড়া মেষ করঠি 
পারঠেই একমাত্র বাে্য শ্ববাহ শ্নম্মূে করা সম্ভব।

বাে্য শ্ববাহ প্রশ্িঠরাি ও শ্কঠোরীঠদর সামশ্রিক ক্মিােঠনর জন্য ‘কন্যাশ্রী প্রকল্প’ পশ্চিমবঙ্গ সরকাঠরর একটি অশ্ি গুরুত্বপ্রমূ এবং বশ্েষ্ঠ  পদঠক্প। পশ্চিমবঠঙ্গর 
মাননীো মখু্যমন্তী শ্রীমিী মমিা বঠ্দ্যাপাি্যাে মমঠেঠদর আশ্ ম্ূক সাহায্য প্রদাঠনর মাি্যঠম বাে্য শ্ববাহ মরাি করার জন্য এবং নারী শ্েক্া সুশ্নশ্চিি করার জন্য 
এই প্রকঠল্পর স্চনা কঠরন। এর পশ্রকল্পনা ও সা ম্ূক রূপােঠরর কারঠর এটি শ্বশ্ভন্ন জািীে ও আন্তজমূ াশ্িক সম্াননাে ভ্শ্ষি।

২০১৭ সাঠের ২৩ মে জনু কন্যাশ্রী প্রকল্প ‘দশ্রদ্র ও প্রাশ্ন্তক জনগঠরর মসবা ও িাঠদর অংেরিহর শ্নশ্চিি করা’র জন্য রাষ্ট্রসংঠের সবঠচঠে গুরুত্বপ্রমূ ‘পাশ্লিক 
সাশ্ভমূ স এ্যাওোরমূ  ২০১৭’ – এ সম্াশ্নি হঠেঠে।

মসই মগৌরঠবাজ্জ্বে শ্দঠনর পর শ্িনবের মকঠে মগঠে। আজ আশ্ম গবমূ কঠরই এক্া বেঠি পাশ্র ময পশ্চিমবঙ্গ সরকাঠরর বাে্য শ্ববাহ শ্বেপু্তকরঠর অরিরী এই 
প্রকল্প শ্েঙ্গ-ববষম্য দর্ীকরর ও শ্কঠোরীঠদর প্রশ্ি সমাঠজর িাররা ও আচরঠরর পশ্রবিমূ ঠন আঠরা অঠনক প্ অশ্িক্রম কঠরঠে।

আজ কন্যাশ্রী মমঠেরা সমাঠজর শ্বশ্ভন্ন মক্ঠত্র শ্নঠজর জােগা কঠর শ্নঠি মপঠরঠে। বহুশ্দঠনর কুপ্র্াগুঠোঠক চ্যাঠেঞ্জ জানাঠি িারা সক্ম হঠছে । 

এই বইটিঠি এমন পঠনঠরাটি মমঠের গল্প আঠে িারা শ্নঠজঠদর জীবঠন পশ্রবিমূ ন আনার সাঠ্ সাঠ্  িাঠদর পাশ্রপাশ্েমূক মক্ঠত্রও পশ্রবিমূ ঠনর সাড়া মেঠেঠে। 
প্রশ্িটি ব্যশ্তিগি সােে্য রাঠজ্যর শ্কঠোরী ও নারীঠদর সামশ্রিক জীবঠনও ময পশ্রবিমূ ঠনর প্রভাব মেঠে এই দষৃ্ান্তগুশ্ে িারই প্রমার।

ডঃ শশী পযাঁজযা
রাষ্ট্রমন্তী (স্ািীন দাশ্েত্ব প্রাপ্ত),  

নারী ও শ্েশু শ্বকাে এবং সমাজ কে্যার দপ্তর,  
পশ্চিমবঙ্গ সরকার



িার্া ঃ



ম�যাহযাম্মদ �হহউহদিন 
কিমূ া, ইউশ্নঠসে অশ্েস, পশ্চিমবঙ্গ

বাে্যশ্ববাহ আমাঠদর সমাঠজর শ্পিৃিাশ্ন্তক কা�াঠমার অন্তঠর এক সামাশ্জক প্র্া শ্হঠসঠব চঠে আসঠে এবং গি এক দেঠকরও মবশ্ে সমে UNICEF মমঠেঠদর 
অশ্িকার রক্ার শ্বষঠে প্রঠচষ্া চাশ্েঠে যাঠছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকাঠরর শ্বশ্বস্ত সহঠযাগী শ্হঠসঠব বাে্যশ্ববাহ শ্বেপু্ত করার পঠ্ কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর আে বেঠরর প্রঠচষ্াে 
িাই UNICEF প্রমূ সহঠযাশ্গিার হাি বাশ্ড়ঠে শ্দঠেঠে।

কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর রূপােনকারী দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকাঠরর মশ্হো ও শ্েশুশ্বকাে ও সমাজ কে্যার। শ্বশ্ভন্ন মদেীে ও আন্তজমূ াশ্িক েিমূ ািীন নগদ হস্তান্তর বা CCT 
প্রকঠল্পর মঠিাই এই প্রকঠল্পর প্রা্শ্মক রচনা হঠেও এর মে্ উপঠভাতিা অ ম্ূাৎ শ্কঠোরী মমঠেঠদর ক্মিােঠনর প্রঠোজঠন নগদ সুশ্বিা প্রদাঠনর অশ্িশ্রতি অঠনক 
শ্বকােমে্ক কাজ আজ এই প্রকঠল্পর আওিাে এঠসঠে।

২০১৭ সাঠে ‘কন্যাশ্রী প্রকল্প’ সামাশ্জক সুরক্া প্রদান, শ্কঠোরীঠদর ক্মিােন ও বাে্যশ্ববাহ শ্বেশু্প্তর কারঠর মহঠগ/ মহগ েহঠর ‘United Nations Public Service 
Award’ নামক আন্তজমূ াশ্িক পুরষ্ার োভ কঠরঠে।

সামাশ্জক পশ্রবিমূ ন একটি ম্দগশ্ির অপ্রিীেমান পদ্ধশ্ি শ্হঠসঠব মদখা মদে যা প্র্ঠম িারনা ও শ্বশ্বাঠসর পশ্রবিমূ ন েোে এবং অবঠেঠষ অভ্যাস ও আচরঠর 
পশ্রবিমূ ন আঠন। গল্পগুশ্ের মি্য শ্দঠে এই বইঠে আমরা সমাজ পশ্রবিমূ ঠনর কিগুশ্ে বাস্তব উদাহররঠক সামঠন এঠনশ্ে। 

এই প্রকােনা শ্কঠোরীঠদর ক্মিােন ও বাে্যশ্ববাহ শ্বেুশ্প্তর শ্বষঠে UNICEF –এর প্রশ্িশ্রুশ্ির একটি স্ারক।
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ভবিষ্যৎ আমাদেরই

মুখিন্ধ

বাে্য শ্ববাহ নামক কুপ্র্া ম্ঠক সমাজঠক মতুি করার উঠদেে্য 
শ্নঠেই "কন্যাশ্রী" প্রকল্প শুরু। বাে্যশ্ববাঠহর েঠে মমঠেটি, িার 
পশ্রবার এমনশ্ক িার পরবিতী প্রজন্মও আ ম্ূসামাশ্জক ভাঠব শ্পশ্েঠে 
পঠড়। কন্যাশ্রী প্রকল্প মমঠেঠদর আত্মমযমূাদা বশৃ্দ্ধ, আশ্ ম্ূক স্ািীনিা 
ও শ্েক্ার প্রসাঠরর জন্য পশ্রবারগুঠোঠক আশ্ ম্ূক আনদুাঠনর মাি্যঠম 
বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করার উঠদ্যাগ শ্নঠেঠে।

বাে্যশ্ববাঠহর শ্বঠোপ েটিঠে শ্েক্াঠক এশ্গঠে শ্নঠে যাওোর জন্য 
কন্যাশ্রী প্রকঠল্প েিমূ সাঠপঠক্ দরুকমভাঠব োকা মদওো হে। প্র্মটি 
হে বাৎসশ্রক আনদুান (K1): অশ্ববাশ্হি ম্ঠক পড়াঠোনা চাশ্েঠে 
যাঠব এই েঠিমূ  ১৩ ম্ঠক ১৮ বের বেসী অষ্ম মরেরী বা িার 
উপঠরর ক্াঠস পা�রিা মমঠেঠদর বেঠর ১০০০ োকা কঠর মদওো 
হে। শ্বিিীেটি হে এককােীন অনদুান (K2): একই েঠিমূ  ১৮ 
ম্ঠক ১৯ বের বেসী মমঠেঠদর এককােীন ২৫০০০ োকা মদওো 
হে। এই মমঠেঠদর মাি্যশ্মক, উচ্চমাি্যশ্মক, প্রযুশ্তিগি ও বশৃ্তিমে্ক 
শ্েক্া সহ উচ্চশ্েক্া ইি্যাশ্দ ময মকাঠনা এক শ্েক্া প্রশ্িষ্ঠাঠন 
পা�রিা ্াকঠি হঠব। এই প্রকঠল্পর োকা সরাসশ্র মমঠেঠদর নাঠম 
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঠটে জমা হে আর এই অ ম্ূননশ্িক স্ািীনিার মঠি্য 
শ্দঠেই িাঠদর স্শ্নভমূ রিার শ্ভি বিশ্র হে।

নারীঠদর ক্মিােঠনর উঠদেঠে্য কন্যাশ্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকাঠরর 
সেেিম প্রকল্প।

কন্যাশ্রী প্রকল্প মকবেমাত্র একটি সামাশ্জক সুরক্া পদ্ধশ্িই নে, 
এই প্রকঠল্পর েক্্য হে এমন মমঠেঠদর গঠড় মিাো যারা স্ািীন, 
আত্মশ্বশ্বাসী, সৃশ্ষ্েীে এবং সমাঠজ শ্নজস্ জােগা কঠর শ্নঠি সক্ম। 
এমন মমঠে যাঠদর জ্ঞান ও দক্িা ্াকঠব। সমাজ পশ্রবিমূ ঠনর 
বাহক এই মমঠেরা।

িাই ব্যাঙ্ক আকাউঠটে োকা পা�াবার সাঠ্ সাঠ্ এই প্রকঠল্প 
অশ্িশ্রতি শ্কেু ‘ক্যােপ্াস’ উঠদ্যাগও মনওো হঠেঠে যা শ্কঠোরীঠদর 
ভাে ্াকার  সহােক। এই উঠদ্যাগগুঠোর মঠি্য আঠে ঋিুকােীন 
সমঠের স্াস্্যশ্বশ্ি, জীবননেেী ও স্াস্্য সংক্রান্ত প্রশ্েক্র, শ্বশ্ভন্ন 
সামাশ্জক শ্বষঠে সঠচিনিা ও উঠদ্যাগ, নাগশ্রক অশ্িকার 
ও শ্েক্ামে্ক ভ্রমঠরর সাহাঠয্য ব্যাঙ্ক, মপাস্টঅশ্েস ইি্যাশ্দ 
প্রশ্িষ্ঠানগুঠোর কমমূকাণ্ড সম্পঠকমূ  জানা ও অন্যঠদর জানাঠনা।

সঠচিনিা ও দক্িা বশৃ্দ্ধই বাে্য শ্ববাঠহর  শ্বেশু্প্ত  সািন  
করঠি পাঠর। এর সঠঙ্গ দরকার মনেওোকমূ , যাঠি কঠর মমঠেটি 
শ্নঠজই অ্বা িার মকাঠনা বনু্ধ সঠিক সমঠে খবর মপৌঁঠে শ্দঠে 
বাে্যশ্ববাঠহর েেনা রুখঠি পাঠর। 
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কন্যাশ্রী শ্কঠোরীরা এই বেঠস সঙ্গী-সা্ীঠদর উৎসাহ ও সম ম্ূন 
মপঠে শ্নঠজঠদর প্রঠোজন, আো ও আকাঙ্া প্রকাে করঠি পাঠর এবং 
শ্নঠজঠদর শ্বকাঠে সশ্ক্রেভাঠব অংেরিহর করঠি পাঠর। সমবেসীঠদর 
দেগ�ন ও সশ্ক্রেিার মাি্যঠমই িারা শ্নঠজঠদর শ্বকশ্েি কঠর 
িুেঠি পারঠব। িাই এই দপ্তর ম্ঠক সু্ে ও এোকার শ্কঠোরী 
মমঠেঠদর দে গ�ন করার উঠদ্যাগ মনওো হঠেঠে।

পশ্ররি বেঠস মপৌঁঠেই মমঠেরা স্ািীন ভাঠব শ্সদ্ধান্ত শ্নঠি সক্ম 
হে, িাই ১৮ বের পার কঠর িারা ময ২৫০০০ োকা পাে 
মসই োকা খরঠচর শ্বষেটি িারা শ্নঠজরাই ঠিক কঠর। অঠনঠক 
উচ্চশ্েক্ার কাঠজ এই োকা খরচ কঠর, অঠনঠক এই োকা 
ভশ্বষ্যঠির জন্য জশ্মঠে রাঠখ বা ব্যবসার প্রা্শ্মক ম্েিন শ্হঠসঠব 
ব্যবহার কঠর। এই োকা শ্কভাঠব খরচ হে মসো বড় ক্া নে। 
বড় ক্া হে ‘কন্যাশ্রী’ প্রকঠল্পর মাি্যঠম ময োকা িারা পাে িা 

িারা শ্নঠজঠদর ইছোমঠিা খরচ করঠি পাঠর। বাে্যশ্ববাঠহর বশ্ে 
হঠে শ্নঠজ স্ািীন ভাঠব শ্সদ্ধান্ত মনওোর অবস্া িাঠদর ্াকঠিা  
না।

মোে মোে বাস্তব েেনাবেী শ্নঠে মেখা এই বইটি আগামী শ্দঠন 
কন্যাশ্রী প্রকল্প ও এর সাঠ্ যুতি মানষুঠদর কাঠে প্রামার্য বই 
শ্হঠসঠব স্ীকৃি হঠে ্াকঠব।

স�হ�ত্যা ম�যাষ, আইএএস  
সশ্চব,  
নারী ও শ্েশু শ্বকাে এবং সমাজ কে্যার দপ্তর,  
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিণত বয়সে পপৌঁসেই 
পেসয়িা স্াধীন ভাসব রেদ্ান্ত 
রনসত েক্ষে হয়, তাই ১৮ 
বছি পাি কজি তািা পে 
২৫০০০ �াকা পাে পেই 
টাকা খিসেি রবষয়টি তািা 
রনসেিাই ঠিক কসি।
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বকঠোর’ জীবঠনর এমন একো সমে যখন বহু অশ্ভজ্ঞিা হে 
যা পরবিতী কাঠে শ্নজস্ শ্বকােঠক প্রভাশ্বি কঠর। এগুঠো 
সামাশ্জক ও অ ম্ূননশ্িক স্ািীনিা, ব্যাশ্তিগি পশ্রচে গঠড় 
মিাো, প্রাপ্তবেস্ সম্পকমূ  ও ভুশ্মকা পােঠনর জন্য এবং শ্বমি্মূ  
যুশ্তি গঠড় মিাোর দক্িা অজমূ ন ইি্যাশ্দ শ্বষেক হঠি পাঠর। 

এই সমে হে িাঠদর বড় হঠে ও�ার শ্ভি। শ্েক্া প্রশ্িষ্ঠান মযমন 
- সু্ে, কঠেজ, বশৃ্তিমে্ক প্রশ্েক্র মকন্দ্র এবং িাঠদর সামাশ্জক 
পশ্রঠবে শ্কঠোরঠবোর শ্বশ্ভন্ন কাঠজর শ্নরাপদ পশ্রঠবে শ্হসাঠব 
কাজ কঠর।

বকঠোর এমন একো সমে যখন মেঠে ও মমঠেঠদর ভ্শ্মকা পৃ্ক 
হঠে যাে স্পষ্ভাঠব। মেঠে ও মমঠেরা এই সমে সামাশ্জক ও 
অ ম্ূননশ্িক বািা শ্বপশ্তির সমু্খীন হে। মমঠেরা অঠনক মবশ্ে কঠর 
স্ািীনভাঠব চোঠেরা করাে এবং িাঠদর সারাজীবনঠক মক প্রভাশ্বি 
কঠর এমন শ্সদ্ধান্ত স্ািীন ভাঠব রিহঠরর মক্ঠত্র বািার সমু্খীন হে। 
ভারঠি শ্কঠোরীঠদর আর খারাপ অবস্া হে েঠরর কাঠজর অশ্িশ্রতি 
চাপ, মযৌন মহনস্া ও মোষর, গৃহশ্নযমূািন, পড়াঠোনাে ইশ্ি োনা, 
রতিাল্পিা ও খারাপ স্াঠস্্যর কারঠর। আর এগুঠোর মেকড় রঠেঠে 
বাে্যশ্ববাহ ও বকঠোঠর গভমূ িারর এর মঠি্য।

বাে্যশ্ববাহ সম্পঠকমূ  আমরা কী জাশ্ন? আমরা জাশ্ন এর বশ্ে হে 
মে্ি ১২ ম্ঠক ১৫ বেঠরর শ্কঠোরীরা। বাে্যশ্ববাঠহর েঠে িারা 

পশ্ররি হে মে্ি িাঠদর মচঠে বেঠস অঠনক বড় পুরুঠষর মযৌন 
দাসীঠি। বাে্যকাে ম্ঠক প্রাপ্তবেস্ঠবোে মপৌঁেবার সশ্ন্ধক্রো 
ভাঠোভাঠব মবাঝার বদঠে িাঠদর মজার কঠর গৃহদাসীঠি পশ্ররি 
করা হে। িাঠদর গৃহস্ােীর কাজ ও িাঠদর স্ামীঠদর পশ্রবারঠক 
সামোঠি হে। এসব করঠি হে এমন একো সমে যখন িারা 
শ্নঠজরাই মোে। অঠনক সমঠেই িারা এসমে গভমূ িারর কঠর ও 
ভীষর কম ওজঠনর সন্তাঠনর জন্ম মদে। এ িরঠনর শ্কেু বাচ্চা বা 
িাঠদর শ্কঠোরী মা এক মাঠসর কম সমঠেই মারা যাে। যারা মবঠঁচ 
যাে, িারা ভগ্ন স্াস্্য, অশ্েক্ার চঠক্র প্রঠবে কঠর আর দাশ্রদ্র্য 
ম্ঠক িাঠদর মবঠরাঠনা মেুশ্কে হঠে পঠড়।

বাশ্েকা বি্ঠদর পরবিতী জীবঠনও িাঠদর পশ্রবাঠর খুব কমই 
প্রভাব ্াঠক। িাঠদর শ্েক্ার স্ল্পিার কারঠর িারা না পশ্রবাঠর 
ভাঠো কঠর ক্া বেঠি পাঠর না মদাকাঠন বাজাঠর। সমাঠজ িারা 
গুরুত্ব হারাে এবং এঠি সমাজ আর শ্পশ্েঠে পঠড়। অ ম্ূননশ্িক 
মক্ঠত্রও িারা শ্পশ্েঠেই ্াঠক। শ্কঠোরীঠদর স্াস্্যশ্েক্ার অশ্িকার 
ও ভাঠো ্াকাে ক্শ্িকর প্রভাব পঠড়। ব্যশ্তি ম্ঠক জািীে স্তঠর 

ভূবমকা
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বাে্যশ্ববাঠহর অ ম্ূননশ্িক প্রভাব সুদর্প্রসারী। বাে্যশ্ববাঠহর েঠে 
জনসংখ্যা বাঠড় এবং িার সাঠ্ বাঠড় শ্েক্ার অসম্্পরমূিা।

পশ্চিমবঠঙ্গ প্রশ্িটি শ্কঠোরীর জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প একটি বািমূ া বহন 
কঠর “বাে্যশ্ববাঠহ না বে, শ্েক্ার শ্দঠক এশ্গঠে চে”। সংসৃ্শ্ি ও 
রীশ্িনীশ্ি মযখাঠন শ্কঠোরীঠদর অসমঠে অসম শ্বঠের শ্দঠক ম�ঠে 
মদে, মসখাঠন এই মমঠেঠদর গল্পগুশ্েঠি আমরা মদখঠবা সব বািাঠক 
দঠ্র ম�ঠে প্রঠি্যঠকই িাঠদর কু্দ্র প্রঠচষ্াে পশ্রবার ও সমাঠজ 
িাৎপযমূপ্রমূ প্রভাব শ্বস্তার কঠরঠে।

েেনা গুশ্ের পেভ্শ্ম মশু্েমূদাবাদ, মকাচশ্বহার, জেপাইগুশ্ড় ও প্বমূ 
বিমূমান জঠুড়। প্রশ্িটি গল্প একটি পশ্রবিমূ ঠনর যা কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর 
সেে রূপােঠনর মি্য শ্দঠেই সম্ভব হঠেঠে। এই গল্পগুশ্ের অঠনক 
মক্ঠত্রই মজোর শ্কেু ববশ্েষ্্য িুঠে িঠরঠে।উদাহরর শ্হসাঠব মশু্েমূদাবাদ 
মকই িরা যাক। কন্যাশ্রী মযাদ্ধাঠদর শ্িনটি গঠল্পই মদখা মগঠে সকে 
বািা সঠ্বেও িারা সু্ঠের পড়া মেষ কঠর কঠেঠজ পড়ঠে। এঠদর 
মঠি্য দজুন আে করঠে এবং এোকার শ্কঠোরীঠদর কাঠে মরাে 
মঠরে হঠে উঠ�ঠে। কন্যাশ্রী এই দে মশু্েমূদাবাঠদ ‘কন্যাশ্রী মযাদ্ধা’ 
নাঠম পশ্রশ্চি। এোই মশু্েমূদাবাঠদর কন্যাশ্রী মমঠেঠদর শ্বঠেষত্ব।

মকাচশ্বহাঠর আমরা অরিরী একটি মমঠেঠক মদশ্খ রিাঠম অঙ্গনওইোড়ী-
শ্ভশ্তিক দঠে মনিৃত্ব শ্দঠি। মকাচশ্বহার মসই সািটি মজোর মঠি্য 
একটি মযখাঠন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গনওোড়ী-শ্ভশ্তিক মমঠেঠদর দে 

গ�ন কঠর এই প্রকঠল্পর রূপােন কঠরঠেন। বিমূ মাঠন পশ্চিমবঠঙ্গর 
প্রশ্িটি অঙ্গনওোড়ী মকঠন্দ্র অঙ্গনওইোড়ী-শ্ভশ্তিক দে রঠেঠে।

জেপাইগুশ্ড়ঠি মবশ্েরভাগ সু্ে কিৃমূ পক্ই এক্া মজার শ্দঠে বেঠেন 
ময কন্যাশ্রী প্রকল্প মমঠেঠদর সু্ঠে িঠর রাখঠি সাহায্য কঠরঠে। 
বরং মেঠেরা কম বেঠস কাজ শুরু কঠর মদওোর কারঠর অঠনঠকই 
এখন সু্ঠের বাইঠর। জেপাইগুশ্ড় েহঠরর একজন শ্েক্ক বঠেঠেন, 
“আমাঠদর সু্েো মকা-এর, শ্কন্তু উঁচু ক্াসগুঠোঠি মগঠে আপনার 
মঠন হঠব মযন এো মযন বাশ্েকা শ্বদ্যােে। ক্াঠস মকাঠনা মেঠে 
মনই কারন িারা ১৪-১৫ বের বেস ম্ঠক কাজ শুরু কঠর 
মদে।”

অন্যশ্দঠক, ভািার লিক, প্বমূ বিমূমাঠনর একজন কন্যাশ্রী মনারাে 
শ্েক্ঠকর ক্াে িারা ১০ েিাংে মমঠেঠদর শ্বঠে বন্ধ কঠরঠে। 
এঠদর অঠনঠকই দঠ্র চঠে মগশ্েে। ১৮ বেঠরর আঠগ মমঠেঠদর শ্বঠে 
মদঠবনা এমন হেেনামাে সই করার পরও পশ্রবার মমঠে মক শ্নঠে 
পাশ্েঠে শ্গঠেশ্েে শ্বঠে মদবার জন্য। পঠর মসই শ্বঠে বন্ধ করা 
সম্ভব হঠেঠে।

পঠরর শ্বভাগগুশ্েঠি সংঠক্ঠপ প্রশ্িটি মজোর পেভ্শ্মঠি কন্যাশ্রী 
প্রকঠল্পর বরমূনা করা হঠেঠে।

মুব্্োিাে

ভারি বাংোঠদে বরমূ াঠর অবশ্স্ি চারটি মে্ নদীর অববাশ্হকাে 
এই মজোর অবস্ান হওোে এোকা গুশ্ের মঠি্য দর্ুত্ব মবঠড়ঠে 
প্রচুর। প্রশ্ি বের এই এোকা গুশ্ে মাসখাঠনক িঠর বন্যার জঠে 
রুঠব ্াঠক, েঠে দগুমূম জােগাগুঠোে যাওো মজো প্রোসঠনর 
পঠক্ও অঠনক মক্ঠত্র দঃুসাি্য হঠে ওঠ�। দঠ্রর জােগাগুশ্েঠি শ্গঠে 
বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করা ভাঠো আবহাওোঠিও কষ্কর, কারর দঠ্রর 
রিামপঞ্াঠেিগুশ্েঠি মযঠি অন্তিঃ েণ্াদঠুেক মেঠগ যাে। এরকম 
পশ্রশ্স্শ্িঠি স্ানীে অঞ্ঠেই শ্বষেগুশ্ে শ্মটিঠে মনওোর প্রঠোজন 
মবাি কঠর মজো। এইভাঠব ২০১৪ সাঠে কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু হওোর 
পঠরর বেরই কন্যাশ্রী মযাদ্ধাঠদর উঠদ্যাগ শুরু হে।

দূসিি োয়গাগুরিসত রগসয় বাি্যরববাহ বন্ধ 
কিা ভাসিা আবহাওয়াসতও কষ্টকি, কািণ 
দূজিি গ্ামপঞ্চাজেতগুল্লজত টেজত অন্তঃ 
ঘণ্াদুজেক টলজে োে।
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‘কন্যাশ্রী মযাদ্ধা’ গ�ঠনর িাররাটি িৎকােীন মশু্েমূদাবাদ মজো 
ম্যাশ্জঠ্রেে-এর ভাবনা ম্ঠক সৃশ্ষ্।

বিমূ মাঠন কন্যাশ্রী মযাদ্ধারা মজোর সব লিঠকই রঠেঠে। ২০১৭ ম্ঠক 
মজো প্রোসঠনর ‘মসাস্যাে শ্বঠহশ্ভোর মচঞ্জ কশ্মউশ্নঠকেন মসে’ 
শ্নরাপদ স্াস্্যশ্বশ্ি, শ্নরাপদ মািৃত্ব সহ অন্যান্য শ্বষঠের শ্বশ্ভন্ন 
সরকাশ্র প্রকঠল্প িাঠদর প্রশ্েক্র শ্দঠছে। িাঠদর প্রা্শ্মক ভ্শ্মকা হঠো 
বাে্যশ্ববাহ, শ্েশু শ্নযমূািন, শ্েশু পাচার বন্ধ করা ও সু্েেুেঠদর 
সু্ঠে মেরাঠনা।

মজোর শ্বশ্ভন্ন অংঠে অঠনক পড়ুো আঠে যারা সু্েেুে। পশ্রবাঠরর 
দাশ্রঠদ্র্যর কারঠর ১১-১২ বেঠরর বাচ্চারা শ্বশ্ড় বিশ্র করঠি শুরু 
কঠর। এই বেঠসর বাচ্চারা বাশ্ড়ঠি ম্ঠকই মাঠস ৪০০০ োকা 
আে করঠি পাঠর শ্বশ্ড় মবঠঁি। শ্বশ্ড় এঠজটেরা পািা, িামাক আর 
সুঠিা এইসব কাঁচামাে শ্নঠে আঠস আর বিশ্র শ্জশ্নস শ্নঠে যাে 
হাঠি হাঠি োকা শ্দঠে। মশু্েমূদাবাঠদর রিাঠম শ্বশ্ড় বিশ্র করা একটি 
মখু্য কুটির শ্েল্প। এই কারঠরই বাচ্চারা সু্ে মেঠড় মদে। এখনকার 
অঠনক ‘কন্যাশ্রী মযাদ্ধাই’ একসমেকার সু্েেুে, কারর িাঠদর 
পশ্রবার িাঠদর আঠের উপর শ্নভমূ র করঠিা।

‘কন্যাশ্রী মযাদ্ধা’রা রিাম পঞ্াঠেঠির মঠি্য পঞ্াঠেি সদঠস্যর এোকার 
প্রশ্িশ্নশ্িত্ব কঠর। প্রশ্ি সীে এর প্রশ্িশ্নশ্িত্ব কঠর দজুন কন্যাশ্রী; 
িাঠদর মঠি্য একজন রিাঠমর একটি কঠর মেঠের সাঠ্ রিাম স্তঠরর 
শ্েশু সুরক্া কশ্মটির সদস্য। রিাম পঞ্াঠেঠি ১৫-২০ টি সীে 
িাই প্রশ্িটিঠি ৩০-৪০ জন কন্যাশ্রী মযাদ্ধা। এই দে েশ্তিোেী, 
িারা সামাশ্জক পশ্রবিমূ নকারী ও সমাঠজর সম্পদ। মযাদ্ধারা লিঠকর 
প্র্ম সাশ্রর মসনা এবং িারা রিাম স্তঠর রাজ্য সরকাঠরর অন্যান্য 
সামাশ্জক কাযমূক্রম – মযমন স্াস্্যশ্বশ্ি, অপুশ্ষ্ এবং মরঙ্গ/ুম্যাঠেশ্রো 
শ্নেন্তন এর মি নানা কাঠজ গুরুত্বপ্রমূ ভ্শ্মকা রিহর কঠর। শ্কেু 
গঠল্প মদখা যাঠব রিাঠমর অঙ্গনওোড়ী কমতী ও স্াস্্যকমতী দজুঠনই 
কন্যাশ্রী মযাদ্ধাঠদর ম্ঠক অঠনক সাহায্য পান।

শ্ব শ্র ও-রাও মযাদ্ধাঠদর ম্ঠক পাওো সাহায্যঠক স্ীকার কঠরন। 
যখন রিাঠমর একজন শ্েশ্ক্ি মমঠে, মানঠুষর দরজাে এঠস বাচ্চাঠদর 
টিকাকরর বা মোঠদর শ্রম পাড়ার জােগা নষ্ কঠর মেো শ্নঠে 
ক্া বঠে, িখন িা মানষু গুরুত্ব শ্দঠে মোঠন, বঠেন মশু্েমূদাবাঠদর 

খড়রিাম লিঠকর শ্ব শ্র ও। কন্যাশ্রীঠদর সাহায্য মনওো হে মখাো 
জােগাে মেি্যাগ রুখঠি ও মরঙ্গ/ুম্যাঠেশ্রো রুখঠি মোর জন্ম 
বন্ধ করার সঠচিনিার শ্বস্তার করঠি। এইজন্যই এরা মযাদ্ধা। 
শ্ব শ্র ও বঠেন, রিাঠমর নানান সমস্যার শ্বরুঠদ্ধ েড়াই কঠর এই 
কন্যাশ্রীরা।

একজন লিক অশ্েসার শ্কভাঠব বাে্যশ্ববাহ রুখঠি কন্যাশ্রীঠদর 
ম্ঠক ি্্য সাহায্য পান িা বেঠি শ্গঠে খড়রিাঠমর শ্ব শ্র ও 
বঠেন,”ওঠদর কাে ম্ঠকই আমরা অশ্রিম খবরো পাই মবশ্েরভাগ 
মক্ঠত্র। এই মমঠেরা রিাঠম ্াঠক এবং যার শ্বঠে মদওো হঠছে মসই 
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বাশ্েকাটি িাঠদর মচনা পশ্রশ্চি। িাই সািাররি সমে ্াকঠি 
্াকঠিই মযাদ্ধারা জানঠি মপঠর যাে মকান পশ্রবাঠর নাবাশ্েকা 
মমঠের শ্বঠে হঠি চঠেঠে। িখন িারা মোন কঠর খবরো আমাঠদর 
মদে।

আর একটি সমস্যাও আঠে। আইনি আমাঠদর কঠন ও বঠরর 
দজুঠনর বাবাঠকই মরিেিার করার ক্া। শ্কন্তু মানশ্বক কারনবেিঃ 
আমরা িা কশ্রনা। ভাঠো কঠর বশু্ঝঠে ও েপ্পত্র শ্নঠে মেঠড় 
মদওো হে িাঁঠদর। িা সঠ্বেও শ্কেু বাবা মা মমঠেঠক অন্য লিক 
বা মকানও আত্মীের বাশ্ড় শ্নঠে শ্গঠে েশু্কঠে শ্বঠে মদওোর মচষ্া 
কঠরন,’ শ্ব শ্র ও বঠেন।

সুশ্ি ২ লিঠকর শ্ব শ্র ও বঠেন, শ্িশ্ন প্রশ্ি সপ্তাঠহ পাঁচ েেটি 
বাে্যশ্ববাহ আেকান। “একো গশ্রব পশ্রবাঠর যশ্দ ে’জন মমঠে 
্াঠক, িাঠদর মা-বাবারা িাড়ািাশ্ড় িাঠদর শ্বঠে মদওোর মচষ্া 
কঠরন।িারা মমঠের ১৮ বের হওো অবশ্ি অঠপক্া করঠি চান 
না। ভাঠো খবর এই ময কন্যাশ্রী প্রকল্প চাে ুহওোর পর এরকম 
দষৃ্ান্ত ক্রমেই কঠম চঠেঠে” শ্ব শ্র ও জানান।

ককাচবিহার

প্বমূ শ্হমােঠের পাদঠদঠে মকাচশ্বহার অবশ্স্ি। এখাঠন গরমকাে 
মোে এবং েীিকাঠে অঠনক সমে ১০ শ্ররিীর কম �াণ্ডা পঠড়। 
মোে বাচ্চাঠদর �াণ্ডাে কষ্ মপঠি মদঠখ এখানকার কন্যাশ্রী ক্াব 
মপাোক ব্যাঙ্ক স্াপন কঠর পুঠরাঠনা জামাকাপড় নিুঠনর মঠিা 
পশ্রষ্ার কঠর শ্নঠে মসগুঠো শ্বিরঠরর ব্যবস্া কঠরঠে।

মকাচশ্বহার মেুিঃ রিামপ্রিান মজো যার ১২ টি লিক। এখাঠন ে’টি 
মজোর সাঠ্ রাজ্য সরকার অঙ্গনওোড়ী শ্ভশ্তিক শ্কঠোরীঠদর দে 
প্র্ঠম গঠড় িুঠেঠে। রিাঠমর এই দে সপ্তাঠহ একবার অঙ্গনওোড়ী 
মকঠন্দ্র শ্মশ্েি হে এবং অঙ্গনওোড়ী কমতীঠদর ি্বোবিাঠন শ্বশ্ভন্ন 
শ্বষে শ্নঠে আঠোচনা কঠর ও কাজ কঠর। ব্যাশ্তি বা সম্প্রদাঠের 
মযসব সমসা শ্নঠে িারা আঠোচনা কঠর িার মঠি্য রঠেঠে 
শ্কঠোরীঠদর প্রজননমে্ক সমস্যা ইি্যাশ্দ, এগুঠো িারা বাশ্ড়ঠি 
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আঠোচনা করঠি েজ্া মপঠি পাঠর। িারা সামাশ্জক মানশ্চত্র বিরী 
কঠর যাঠি মবাঝা যাঠব মকান এোকার মমঠেরা রতিাল্পিাে মভাঠগ 
বা কারা সু্েেুে। এোড়া বিাদে মরেরীর পর োত্রীঠদর বৃশ্তিমে্ক 
প্রশ্েক্ঠরর ব্যবস্া করা হে।

জলপাইগুবি

ভুোন, আসাম ও বাংোঠদঠের মাঠঝ অবশ্স্ি এই মজোর চাশ্রশ্দঠক 
চা বাগান। সবজু মঝাপগুঠো মদখঠি সু্দর শ্কন্তু মসই মসৌ্দঠযমূ্যর 
আড়াঠে এ মজোর কঠিন বাস্তব েশু্কঠে আঠে। মেঠেরা খুব কম 
বেঠস চা বাগাঠন কাজ শুরু কঠর। রিাঠম চা বাগাঠন কাজ করাই 
মানঠুষর মে্ মপো। শ্েক্ক আর লিক অশ্েসারঠদর বতিব্য অনুযােী 
সু্ঠের উঁচু ক্াঠস মমঠেঠদর সংখ্যা মবশ্ে কারর মেঠেরা ১৪-১৫ 
বের বেঠসই কাজ শুরু কঠর মদে। 

পূি্ ির্মান

এই মজোর মবশ্েরভাগ সু্েই কন্যাশ্রী মমঠেঠদর ক্াস েঠরর বাইঠর 
এক বহৃতির ভ্শ্মকা রিহর করার ওপর গুরুত্ব আঠরাপ কঠর। িারা 
বাে্যশ্ববাঠহর প্রশ্িঠরাঠি নােঠক অশ্ভনে কঠর, ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ি 
শ্নঠে প্রচার কঠর এবং সু্ঠের ের ব্যবহার কঠর িারা সেেভাঠব 
বেস্ঠদর সাক্রিার ক্াসও চাোে।

প্রশ্িবের ১৪ই আগস্ট ‘কন্যাশ্রী শ্দবস’এ আড়ম্বঠরর সাঠ্ মজো 
প্রোসন এই কাজগুশ্েঠক উৎসাহ মদন। পুরষ্ার শ্হসাঠব োকা বা 
অন্যভাঠব স্ীকৃশ্ি শ্দঠে এই বাশ্ষমূক অনষু্ঠান ও অন্যান্য স্ীকৃশ্িমে্ক 
অনষু্ঠান মমঠেঠদরঠক সামাশ্জক বদ্ধিার মখােস মতুি হঠে নিুন 
ভাঠব আত্মমযমূাদাসম্পন্ন জীবন যাপঠন উৎসাহ মদে। িারা শ্নঠজঠদর 
মঠি্য মনিৃত্ব দাঠনর ক্মিা খঁুঠজ পাে ও মসো আশ্বষ্ার কঠর 
আরও আত্মশ্বশ্বাসী হঠে ওঠ�।

 

মশু্েমূদাবাঠদর সু্ে শ্েশ্ক্কা বঠেন পাঁচ বের আঠগও মযখাঠন বিাদে মরেরীঠি 
১০০ জন োঠত্রর মঠি্য ২০ জন শ্ববাশ্হিা মমঠে মদখা মযঠিা, এখন ২-৩ 
জঠনর মবশ্ে শ্ববাশ্হিা মমঠে মদখা যাে না। “কঠেক বের আঠগ অবশ্ি 
এই অঞ্ঠের মবশ্েরভাগ মমঠেরই ১৫ বেঠরর মঠি্য শ্বঠে হঠে মযি”, 
জানান রােনগর লিঠকর (মশু্েমূদাবাদ মজো) কন্যাশ্রী’র মনারাে অশ্েসার। 
“আজ অবে্য বাে্যশ্ববাহ প্রচেন নে, ব্যশ্িক্রম হঠে দাঁশ্ড়ঠেঠে। মযখাঠন 
এই প্র্াটি শ্কেুশ্দন আঠগ পযমূন্তও প্রবে শ্েে এো মসইসব জােগার মক্ঠত্রও 
সশ্ি্য”, শ্িশ্ন মযাগ কঠরন।

বাে্যশ্ববাহ ময ক্রমেঃ বন্ধ হঠি চঠেঠে মস শ্বষঠে সকঠেই সহমি। 
শ্েক্ক, শ্ব শ্র ও, কন্যাশ্রী মমঠেরা সকঠে একক্াই িাই বঠেন। িঠব 
এখনও শ্কেু মমঠে রঠেঠে যাঠদর কন্যাশ্রী সঙ্গী ও প্রোসঠনর মচাঠখর 
আড়াঠে অন্য এোকাে শ্নঠে শ্গঠে শ্বঠে মদওো হে। এই মমঠেঠদর শ্নঠে 
শ্চন্তার কারর রঠেঠে। মকাচশ্বহাঠরর মনারাে অশ্েসার বঠেন মযসব 
মমঠেরা ১৩ বেঠর কন্যাশ্রীঠি নাম মেখাে িাঠদর সবাই ১৮ বের হওোর 
পর এককােীন অনদুান দাবী কঠর না। খুব অল্প সংখ্যক হঠেও িারা বাদ 
যাে। এর একো কারর বাে্যশ্ববাহ হঠি পাঠর।

“এই পশ্রশ্স্শ্িঠি মোঠকঠদর বাে্যশ্ববাঠহর শ্বরূপ প্রভাঠবর শ্বষে সঠচিন 
করা অি্যন্ত জরুশ্র”, বঠেন বড়ঠবেনু মদবীবাো বাশ্েকা শ্বদ্যােঠের 
শ্প্রশ্সিপাে। শ্িশ্ন এোও বঠেন ময নােঠকর মাি্যঠম এই কাজো অঠনক 
সহঠজই করা যাে। িাঁর সু্ঠের কন্যাশ্রীরা রিাঠম রিাঠম শ্গঠে নােক কঠর 
জনগরঠক সজাগ কঠর িুেঠে। ‘এই নােক মদখার পর বাে্যশ্ববাঠহর প্রশ্ি 
প্রাঠর ভে িরঠি বাি্য,’ শ্প্রশ্সিপাে বঠেন।

কন্াশ্রী প্রকল্প কী অেজি ন কজিজছ?



গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি

1 নাজেমা খাতুন, ২১,  
কন্াশ্রী টোদ্া, সুল্ত ২,  
মুল্শজিদাবাদ

এই প্াক্তন িাবলকািরূ এখন একজন 
প্বরিােী কমদে
নাজেমা তাি এলাকাে বাল্ল্ববাজহি ল্বরূজদ্ েুজদ্ টনতৃত্ব 
দানকািী একেন টোদ্া 

নাঠজমা একজন কন্যাশ্রী মযাদ্ধা। মস িার দঠের অন্যান্য মযাদ্ধাঠদর 
শ্নঠে অঠনক বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করঠি মনিৃত্ব শ্দঠেঠে; সু্েেুে 
অঠনকঠক এই দে আবার পড়াঠোনাে শ্েশ্রঠে এঠনঠে। মাত্র আে 
বের আঠগ, নাঠজমা শ্নঠজ শ্েঠো একজন বাশ্েকা বি্। িার যখন 
মাত্র ১৩ বের বেস িখন িার পশ্রবার িার শ্বঠে শ্দঠে মদে। 
মস িখন ক্াস ৫ এ পড়ঠিা। িার পড়া বন্ধ হঠে যাে।

নাঠজমা িার দাদ ুশ্দদার কাঠে বঠড়া হঠেঠে। িার বাবা যখন 
শ্বিিীেবার শ্বঠে করঠেন, িার মা নাঠজমা, িার দইু মবান 
ও ভাইঠক শ্নঠে বাঠপর বাশ্ড় চঠে আঠসন। ‘িখনকার শ্দঠন 
মোঠক অঠিা জানঠিা না ময শ্েশুঠদর শ্বঠে মদওো মব-আইশ্ন। 
বাে্যশ্ববাঠহর খারাপ প্রভাব বা শ্বঠের আইশ্ন বেস সম্পঠকমূ  
জানঠিা না িারা,’ নাঠজমা বঠে। ‘আমার পশ্রবাঠরর মকউ 
শ্েশ্ক্ি নে; মকউ নাম পযমূন্ত সই করঠি পাঠর না। আশ্ম আমার 
চারপাঠের সবাইঠক খুব অল্প বেঠস শ্বঠে হঠি মদঠখশ্ে।’
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নাঠজমার শ্বঠে মাত্র দ’ুমাস টিঠকশ্েঠো। বাশ্ড়ঠি এঠস মস বঠে, 
িার ১৬ বের বেসী স্ামী অন্য একজনঠক ভাঠোবাঠস এবং 
এ’ক্া পশ্রষ্ার বঠে শ্দঠেঠে ময নাঠজমার ক্া ভাবার সমে িার 
মনই। নাঠজমার োশুশ্ড় নাঠজমাঠক শ্দঠে সকঠের জামাকাপড় কাচা, 
সকাে শ্বঠকে বাসন মাজা ও বাশ্ড়ের পশ্রষ্ার রাখা ইি্যাশ্দ েঠরর 
সব কাজ করাঠিা। সকাে ম্ঠক সঠন্ধ্য পযমূন্ত ঐ মিঠরা বেঠরর 
মমঠেটিঠক যা যা বো হঠিা িাই মস করঠিা। সঠন্ধ্যো শ্েঠো 
সবঠচঠে খারাপ সমে। কারর, নাঠজমার স্ামী এবং শ্বশুর একসাঠ্ 
বঠস মদ মখঠিা। এো নাঠজমার কাঠে একো মানশ্সক িাক্া শ্েঠো, 
কারর মস এর আঠগ কাউঠক বাশ্ড়ঠি মদ মখঠি মদঠখশ্ন। কঠেক 
গ্াস মদ খাবার পর বাবা ও মেঠে িাঠক সাংোশ্িক গাশ্েগাোজ 
করঠিা। িাঠি কখঠনা কখঠনা িার োশুশ্ড়ও মযাগ শ্দঠিা। 
শ্িনজঠন যখন একসাঠ্ িার শ্বরূঠদ্ধ গাশ্েগাোজ করঠিা এবং 
অরোব্য ভাষা বেঠিা িখন নাঠজমা ভঠে �ান্া হঠে মযঠিা। এো 
শ্েঠো মরাজ সঠন্ধ্যর েেনা। পুঠরাঠনা শ্দঠনর ক্া মঠন কঠর নাঠজমা 
বঠে, ‘ওরা আমার গাঠে হাি মদেশ্ন এো ঠিক, শ্কন্তু অঠনক কষ্ 
শ্দঠেঠে। শ্বশুরবাশ্ড়ঠি ্াকঠি আশ্ম শ্নঃশ্বাস শ্নঠি অবশ্ি ভে 
মপিাম।’

নাঠজমা যখন প্র্মবার বাশ্ড়ঠি এঠস িার নানা নাশ্নঠক িার 
শ্ববাশ্হি জীবঠনর ক্া বঠে িখন িাঁরা বুঝঠি পাঠরন ময িারা 
একো বঠড়া ভুে কঠর মেঠেঠেন। নানা নাশ্ন ঠিক কঠরন িারা 
নাঠজমাঠক িার স্ামীর বাশ্ড়ঠি আর পা�াঠবন না। িারা ইসোশ্মক 
মমৌেবীঠদর কাঠে শ্বষেটি শ্নঠে যান এবং িাঁরা নাঠজমার শ্রঠভাসমূ 
(িাোক) অনঠুমাদন কঠরন।

নাঠজমা রিাঠম িার মা, নানা, নাশ্নর সাঠ্ আঠগর জীবঠন শ্েঠর 
এঠো। যশ্দও মস িখন সু্ঠে শ্েরঠো না আর বাশ্ড়ঠিই রঠে 
মগঠো। িার জীবন এক নিুন শ্দো মপঠো যখন একটি স্ানীে এন 
শ্জ ও-র লিক মকা-অশ্রমূ ঠনের বাশ্ড় বাশ্ড় শ্গঠে সমীক্া চাোঠি 
শ্গঠে িাঠক সু্ে েুে োত্রী শ্হঠসঠব শ্চশ্নিি করঠেন। এন শ্জ ও-টির 
সাহাঠয্য মস অ-প্রাশ্িষ্ঠাশ্নক শ্েক্ার ওপর একটি সরকারী শ্রিজ 
মকাসমূ করঠো এবং িার আঠগর সু্ঠে ক্াস এইে এ আবার ভশ্িমূ  
হঠো। সু্ঠে শ্েঠর মস কন্যাশ্রীঠি নাম মেখাঠো। এখন নাঠজমা 
ব্যাঠচের শ্ররিী করঠে।

তাি েীবন এক নতুন রিশা পপসিা েখন একটি স্ানীয় 
এন রে ও-ি ব্লক পকা-অর ড্ি সনটি বারি বারি রগসয় েেীক্ষা 
োিাসত রগসয় তাসক সু্ি েুট োত্ী রহসেসব রেরনিত 
কিসিন।

বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করার জন্য মানুষঠক সঠচিন করঠি নাঠজমা বাশ্ড় বাশ্ড় শ্গঠে ক্া বেঠে।
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নাঠজমা আঠরা বঠে ময, যখন মস ১৬ বেঠরর হঠো, িার নানা 
নাশ্ন িার জন্য আঠরকটি শ্বঠের প্রস্তাব আনঠেন, শ্কন্তু এবার মস 
আঠরা ভাঠো জানঠিা। মস িখন একজন কন্যাশ্রী; এই প্রকঠল্পর 
মাি্যঠম মস বাে্যশ্ববাঠহর কুেে সম্পঠকমূ  জানঠি মপঠরঠে। এই শ্বঠে 
রুখঠি নাঠজমা িার সু্েঠক পাঠে মপঠেশ্েঠো। নাঠজমা শ্বঠের 
প্রস্তাব সরাসশ্র নাকচ কঠর; মস িার মা এবং নানা নাশ্নঠক শ্বঠের 
ববি বেস জানাে এবং মকঠনা মস এঠিা িাড়ািাশ্ড় শ্বঠে করঠি 
চাে না িাও জানাে। মস িার সু্ঠের কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক 
ও শ্প্রশ্সিপােঠক িার পশ্রবাঠরর কাঠে আঠন ক্া বোর জন্য। 
‘িারপর ম্ঠক আমার পশ্রবার আমার সঠঙ্গ শ্বঠের ব্যাপাঠর আর 
আঠোচনা কঠর না,’ মদৃ ুমহঠস জানাে নাঠজমা।

২০২০-র জানেুারী ম্ঠক নাঠজমা ‘অ্যাকেন এইর’ নাঠম একটি 
অ-োভজনক সংস্ার সাঠ্ শ্কঠোরীঠদর জন্য রিাম স্তঠর কাজ 
করঠে। কন্যাশ্রী মযাদ্ধা শ্হঠসঠব মস যা কঠর এঠসঠে, মযমন 
বাে্যশ্ববাহ মরাি করা এবং সু্েেুেঠদর সু্ঠে শ্েশ্রঠে আনা, 
এখাঠনও মস িা কঠর। কাঠজর সমে নমনীে হওোর কারঠর িার 
কঠেঠজ পড়ার অসুশ্বঠি হঠছে না আর এই পড়া মেষ করঠি মস 
বদ্ধপশ্রকর।

নাঠজমার পশ্রবার নাঠজমা ও িার কাজ শ্নঠে য্া ম্ূই গশ্বমূি। 
িার মামা িাঠদর বাশ্ড়র মদওোঠে সাশ্জঠে রাখা ট্রশ্েগুঠো মদশ্খঠে 
গবমূভঠর বঠেন, ‘এগুঠো সবই নাঠজমার মজিা।‘ মচাখ মেুঠি মেুঠি 
আঠবগ ভরা স্ঠর নাঠজমার মা বঠেন, ‘মক মভঠবশ্েঠো নাঠজমা 
একশ্দন চাকশ্র করঠব। একো মেঠের মচঠে ও মকাঠনা অংঠে কম 
না।’

এই পুরষ্ারগুঠোর মবশ্েরভাগই বাে্যশ্ববাহ মরাখার জন্য। ‘আমরা 
অঠনক, অঠনক বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করঠি মপঠরশ্ে,’ নাঠজমা বঠে। মস 
অঠনক পুরষ্ার ও সম্াননা েংসাপত্র মপঠেঠে। বাে্যশ্ববাহ রুখঠি 
সঠচিনিা বিরীর মচষ্ার জন্য মস মযমূাদাপ্রমূ বীরাঙ্গনা পুরষ্ার 
মপঠেঠে। এই পুরষ্ার শ্দঠেঠেন পশ্চিমবঙ্গ শ্েশু অশ্িকার সুরক্া 
শ্নগম (West Bengal Commission for Protection of Child 
Rights)।

বীরাঙ্গনা পুরষ্ার সহ 
নাঠজমা (ওপঠর), 
কন্যাশ্রী মযাদ্ধারা (নীঠচ)
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2 শান্ানুি আহসাল্নো, ১৯, 
কন্াশ্রী টোদ্া,  
কাল্লনেি গ্াম, িােনেি, 
মুল্শজিদাবাদ

‘আবম একজন ক�াদ্া’
শান্ানুি আি তাি দল এলাকাে ১২ টি 
বাল্ল্ববাহ আ�জক ল্দজেজছ

১৮ বেঠরর অশ্ববাশ্হিা পড়াঠোনা চাশ্েঠে যাওো কন্যাশ্রী োন্তানুর 
সঠবমাত্র কন্যাশ্রীর ২৫,০০০ এককােীন োকা মপঠেঠে। মস বিমূ মাঠন 
ব্যাঠচের শ্ররিী পড়ঠে এবং োরীরশ্েক্াঠক শ্বষে শ্হসাঠব মবঠে 
শ্নঠেঠে, কারর িার স্প্ন হঠো একশ্দন পুশ্েঠে মযাগ মদওো। মস 
িার এোকাে কন্যাশ্রী মযাদ্ধাঠদর মনত্রী। গি শ্িন বেঠর িার দে 
১২ টি বাে্যশ্ববাহ রুখঠি মপঠরঠে। ২০১৬ সাঠে মস যখন মযাদ্ধা 
হে, িখন মস শ্েঠো মকামনগর হাই মাদ্রাসা সু্ঠের োত্রী। 

োন্তানরু বাে্যশ্ববাহ রুখঠি শ্গঠে অঠনক ঝঁুশ্ক শ্নঠেঠে। িার 
বাবা মচন্নাইঠি রাজশ্মশ্্রির কাজ কঠরন। শ্িশ্ন বেঠর নে মাসই 
বাইঠর ্াঠকন। বাশ্ড়ঠি োন্তানরু, িার মা ও শ্দশ্দ ্াঠক। ‘আমার 
প্রশ্িঠবেীরা বঠে আমার মযাদ্ধা শ্হঠসঠব কাজ করা উশ্চি নে, এঠি 
আমার পশ্রবাঠরর ক্শ্ি হঠি পাঠর। শ্বঠেষ কঠর আমার বাবা 
যখন মবশ্েরভাগ সমে মচন্নাইঠি ্াঠকন। শ্কন্তু আশ্ম এ’সবঠক পাতিা 
শ্দই না’ োন্তানরু পশ্রষ্ার বঠে। মস ভে পাে না। িার েড়াই 
করার ক্মিা আঠে।

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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োন্তানরু বঠে িার মমাবাইঠে শ্ব শ্র ও এবং স্ানীে ্ানার 
অশ্েসার-ইন-চাজমূ -এর মোন নম্বর রঠেঠে। এো িাঠক সাহস 
মদে। প্র্ম মস বাে্যশ্ববাহ বন্ধ কঠর ২০১৭ সাঠে। িার সু্ে ম্ঠক 
আেজন কন্যাশ্রী মযাদ্ধা ১৬ বের বেসী একটি মমঠে যার শ্বঠে 
হঠি চঠেশ্েঠো িার পশ্রবাঠর যাে। মা বাবা মজার কঠর মমঠেটির 
শ্বঠে মদঠবই বঠে এবং কন্যাশ্রীঠদর চঠে মযঠি বঠে এবং বঠে 
এঠি িাঠদর নাক না গোঠি। ‘িারা আমাঠদর সাঠ্ খুব খারাপ 
ব্যবহার কঠর ও গাশ্েগাোজ কঠর। িাঠদর বতিব্য শ্েঠো শ্বঠের 
আইনী বেস শ্নঠে িাঠদর মা্াব্য্া মনই। িাঠদর মমঠে মদখঠি 
সু্দর এবং কম বেঠসই িার জন্য ভাঠো পাত্র পাওো যাঠব।‘ বঠে 
োন্তানরু। িারা শ্নঠজরা শ্বঠে আেকাঠি না মপঠর বাি্য হঠে শ্ব শ্র 
ও মক মোন কঠর, শ্যশ্ন িাঁর দঠের সাঠ্ পুশ্েেও পা�ান ও শ্বঠে 
আেকাঠনা হে।

‘আশ্ম একজন মযাদ্ধা’ োন্তানরু বঠে। ‘লিক আশ্িকাশ্রক এবং পুশ্েে 
অশ্েসারঠদর কাে ম্ঠক আশ্ম ময সাহায্য পাই, মসোই আমার ঢাে 
িঠোোর।‘ মযাদ্ধারা এখন ভাঠোভাঠব প্রস্তুি। িারা যশ্দ মঠন কঠর 
িারা শ্নঠজরা মকাঠনা পশ্রশ্স্শ্ি সামোঠি পারঠব না, িঠব িারা শ্ব 
শ্র ও এবং পুশ্েঠের কাঠে সাহায্য মচঠে মোন কঠর। 

‘এঠি অঠনক েে পাওো মগঠে, জানান লিঠকর কন্যাশ্রী মনারাে 
অশ্েসার। ‘আঠগ এই অঞ্ঠে বহু নাবাশ্েকা মমঠেঠদর শ্বঠে হঠিা। 
মবশ্েরভাগ মমঠেরই ১৩-১৪ বের বঠেঠস শ্বঠে হঠিা। শ্কন্তু 
কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর মদৌেঠি এখন আর িা হেনা।’

পাঁচ েে বের আঠগ খুব কম মমঠেই ১২ ক্াস পযমূন্ত পড়াঠোনা 
করঠিা এবং িারপরও মবশ্েরভাঠগরই শ্বঠে হঠে মযঠিা।‘ লিক 
মনারাে ব্যশ্তি বঠেন, ‘িঠব এখন েশ্বো এঠকবাঠর আোদা। 
আজঠকর পশ্রশ্স্শ্ি এই ময মকামনগর হাইমাদ্রাসা সু্ঠের ১০০ জন 
ক্াস ১২ এর োত্রীঠদর মঠি্য আপশ্ন মদখঠি পাঠবন ময মাত্র দইু বা 
শ্িনজন শ্ববাশ্হি।’

‘আসগ এই অঞ্চসি বহু নাবারিকা পেসয়সিি রবসয় হসতা। 
পবরশিভাগ পেসয়িই ১৩-১৪ বেি বসয়সে রবসয় হসতা। রকন্তু 
কন্যাশ্রী প্রকসপেি পিৌিসত এখন আি তা হয়না।’
– কন্যাশ্রী পনা্াি অরিোি.

মা ও বাবার সাঠ্ োন্তানরু

কজমজিি 
সমে

এখনই 
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3 সাহানািা খাতুন, ২২,  
কন্াশ্রী টোদ্া, সুল্ত ২, 
মুল্শজিদাবাদ

সাহানারা খািুন একজন ভাঠো বতিা। মস যখন এোকাে মানুষঠদর 
সামঠন সু্ঠের শ্েক্ার গুরুত্ব শ্নঠে ক্া বঠে, মানষু মন শ্দঠে িার 
ক্া মোঠন। সমাজ িাঠক মযমূাদা মদে। িারা মদঠখঠে সাহানারাঠক 
বাে্যশ্ববাহ আেকাঠি; িারা মদঠখঠে িার একটি মোন কঠে মজো 
আশ্িকাশ্রক ও পুশ্েে রিাঠম চঠে আঠসন বাে্যশ্ববাহ আেকাবার 
জন্য। যশ্দও িার এোকার অঠনক বাচ্চাঠদর মঠিাই সাহানারা 
শ্েঠো সু্েেুে একটি োত্রী। মসৌভাগ্যবেিঃ, প্রাে চার বের পর মস 
আবার সু্ঠে শ্েরঠি পাঠর এবং উচ্চ মাি্যশ্মক পাে কঠর। বিমূ মাঠন 
মস কঠেঠজ পড়ঠে।

ক্াস োইঠভ পড়ার সমে ম্ঠক সাহানারার সংরিাম শুরু। িার 
পশ্রবাঠরর আশ্ ম্ূক অবস্া এঠিা খারাপ শ্েঠো ময মস বাি্য 
হঠেশ্েঠো মরাজগাঠরর আোে শ্বশ্ড় বিরীর কাজ শুরু করঠি। 
স্াভাশ্বকভাঠব িার সু্ঠে পড়া বন্ধ হঠো কারর িখন সু্ঠে শ্বঠন 
পেসাে খািা, কেম ইি্যাশ্দ মদওো হঠিা না; কঠেকটি মাত্র বই 
শ্বঠন পেসাে মদওো হঠিা। সাহানারার নে মবান এবং দইু ভাই 

এই একো স্ুলছুট কমদেবট এখন স্ুদল 
না পিা িাচ্াদের ব্বষিকা
তাি েীবজনি একটি বৃত্ত সম্পূণজি হজেজছ কািণ টস এখন অন্ বাচ্াজদি 
প্রথােত ল্শক্াে আবাি টোে টদবাি কাজে সাহাে্ কিজছ

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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শ্েঠো। ১৪ জঠনর মপে চাোঠি সাহানারার সব ভাইঠবান মোঠোঠবো 
ম্ঠক মরাজগার শুরু কঠরশ্েঠো। মশু্েমূদাবাদ মজোে শ্বশ্ড় বিরী 
কঠর অঠনঠকই, এই কাঠজ প্রশ্ি ১,০০০ শ্বশ্ড় বাঁিঠে ১৫০ োকা 
আে করা যাে। একটি বাচ্চা িাই মাঠস ৪,০০০ োকা অনাোঠসই 
মরাজগার করঠি পাঠর।

একটি স্ানীে এন শ্জ ও িাঠদর সমীক্া চাোঠি শ্গঠে মদঠখ 
সাহানারা একজন সু্েেুে োত্রী, িারা িখন িার মা বাবাঠক 
বেঠেন িারা সাহানারাঠক শ্বঠন পেসাে পড়াঠবন এবং বই, খািা 
ইি্যাশ্দও মদঠবন। সাহানারা িার মা বাবার কাঠে শ্মনশ্ি করঠো 
যাঠি িাঠক পড়ঠি মদওো হে। মস িার মা বাবাঠক এমনও বেঠো 
ময মস মরাজ ১,০০০ কঠর শ্বশ্ড় মবঠঁি মদঠব। িার মা বাবা রাশ্জ 
হঠে মগঠো। মস এন শ্জ ও –র মকাশ্চং ক্াঠস পড়া এবং পশ্রবাঠরর 
জন্য মরাজগার দইু-ই চাোঠি ্াকঠো। দ ুবের পর সাহানারা 
সেেভাঠব শ্রিজ মকাসমূ মেষ করঠো এবং সু্ঠে পড়ার জন্য বিরী 
হঠে মগঠো। শ্কন্তু দভুমূ াগ্যবেিঃ, িার সু্ঠে ভশ্িমূ র আঠবদন খাশ্রজ 
হঠে মগঠো বেস মবঠড় যাওোর কারঠর।

‘যখন জানঠি পারোম ময আমার আঠবদন বাশ্িে হঠে মগঠে, 
আশ্ম খুব মকঁঠদশ্েোম,’ সাহানারা জানাে। ‘এঠিা মচষ্ার পর শ্ক 
অঠিা সহঠজই হার মমঠন মনওো যাে?’ মস সাহস সঞ্ে কঠর 
লিক মরঠভেপঠমটে অশ্েসার বা শ্ব শ্র ও-র সামঠন শ্গঠে শ্নঠজর 
শ্বষেটি জানাঠো। ‘অনরুিহ কঠর আমাঠক সু্ঠে পড়ঠি শ্দন; এো 
আমার স্প্ন,’ মস অনঠুরাি করঠো। লিক অশ্েঠস শ্গঠে শ্ব শ্র ও-র 
সাঠ্ মদখা করা শ্েঠো সাহানারার পঠক্ একটি শ্বরাে পদঠক্প। 
িার পড়াঠোনা করার ইঠছে মদঠখ শ্ব শ্র ও সু্েঠক শ্েখঠেন িার 
সু্ঠে ভশ্িমূ ঠক একটি মস্পোে মকস শ্হসাঠব মদখঠি।

আজ সাহানারার জীবঠনর একটি বতৃি সম্্পরমূ হঠেঠে। কঠেঠজর 
পড়াঠোনার পাোপাশ্ে, মস সু্েেুেঠদর স্ানীে মকাশ্চং মসটোঠর 
পড়াে, যাঠি িারাও সু্ঠে আবার শ্গঠে ভশ্িমূ  হঠি পাঠর। এোকার 
শ্কঠোরীঠদর কাঠে মস একজন পশ্্কৃৎ স্রূপ। মস প্রশ্ি মাঠস 
৬,০০০ োকা মরাজগার কঠর। িার রিাঠমর একজন প্রশ্িশ্ষ্ঠি মনত্রী 
মস। আজঠকর জােগাে মপৌঁেঠি িাঠক দীেমূ প্ পাশ্ড় শ্দঠি হঠেঠে। 

পে প্ররত োসে ৬,০০০ টাকা পিােগাি কসি। 
তাি গ্াসেি একেন প্ররতরঠিত পনত্ী পে। 
আেসকি োয়গায় পপৌঁেসত তাসক িীরডি পথ 
পারি রিসত হসয়সে। 

মশু্েমূদাবাদ মজোে শ্বশ্ড় বাশ্নঠে অঠনঠকই ১,০০০ শ্বশ্ড় প্রশ্ি ১৫০ োকা কঠর পান।
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‘কন্যাশ্রী মযাদ্ধা’ শ্হসাঠব, সাহানারা বাে্যশ্ববাঠহর শ্বরূঠদ্ধ যুঠদ্ধ 
সামঠনর সাশ্রঠি রঠেঠে। মস চার বের আঠগর একটি েেনা বঠে 
যখন মস সহ ১৫ জন মযাদ্ধা একটি বাচ্চা মমঠের বাশ্ড়ঠি িার 
শ্বঠে আেকাঠি যাে। িারা যখন পশ্রবারটিঠক মবাঝাবার মচষ্া 
করশ্েঠো িখন িাঠদর িাক্া মদওো হে ও মারঠিার করা হে। 
মযাদ্ধারা এরপর শ্ব শ্র ও-র কাঠে যাে এবং লিঠকর শ্কেু কমতী 
ও িার শ্পেু শ্পেু পুশ্েে শ্নঠে আবার শ্েঠর আঠস ও শ্বঠেো 
আেকাঠি সেে হে।

মদড় বের পর ওই একই পশ্রবার মযাদ্ধাঠদর িন্যবাদ জানাে ওই 
সমে শ্বঠেো আেঠক মদওোর জন্য। িারা বঠে িাঠদর পশ্রবাঠরর 
অন্য একটি মমঠেঠক ১৬ বের বেঠস শ্বঠে শ্দঠে খুব খারাপ 
েোেে হঠেঠে। শ্বঠের পঠর পঠরই মমঠেটি গভমূ বিী হে এবং 
একটি মিৃ সন্তাঠনর জন্ম মদে। এর সামান্য শ্কেুশ্দন পঠরই মস 
আবার গভমূ বিী হে এবং খুব কম ওজঠনর সাংোশ্িক অপুশ্ষ্ঠি 
মভাগা একটি শ্েশুর জন্ম মদে।

‘এটি মাত্র একটি উদাহরর’, বঠে সাহানারা। ‘আঠরা অঠনক পশ্রবার 
িাঠদর মমঠেঠদর খুব কম বেঠস শ্বঠে শ্দঠে পস্তাঠছে, িারা বঠুঝঠে 
এঠি আঠরা অঠনক সমস্যাঠক মরঠক আনা হে। অল্পবেসী মাঠেঠদর 
মক্ঠত্র শ্বপজ্নক গভমূ াবস্া একটি সািারর সমস্যা, কারর িাঠদর 
অঠনঠকরই রতিাল্পিা ্াঠক। কখঠনা কখঠনা এই মকসগুশ্ে মারাত্মক 
হঠে যাে, েঠে প্রসঠবর সমে মিুৃ্যও েঠে’, বঠে সাহানারা।

শ্েক্ক ও কন্যাশ্রী মযাদ্ধার ববিি ভ্শ্মকাে সাহানারা এখন এোকাে 
একজন প্রভাবোেী ব্যশ্তিত্ব। রিাঠমর স্াস্্যকমতী এবং অঙ্গনওোড়ী 
কমতীরা িার সাহায্য চাে এবং রিাঠমর জমাঠেঠি মমঠেঠদর রতিাল্পিা 
কীভাঠব দর্ করা যাে, শ্নরাপদ মািৃত্ব, ম্যাঠেশ্রো ও মরঙ্গ ু
প্রশ্িঠরাি ইি্যাশ্দ শ্বষঠে িাঠক ক্া বেঠি রাঠক।  একজন 
মযাদ্ধা শ্হঠসঠব মস রিাঠমর পুরুষ ও মশ্হোঠদর মঠি্য বাচ্চাঠদর মক্ঠত্র 
প্রাশ্িষ্ঠাশ্নক শ্েক্ার গুরুত্ব এবং বাে্যশ্ববাঠহর কুেে শ্নঠে শ্নেশ্মি 
আঠোচনা কঠর। এইসব শ্বষেঠক এোকাে মানষু আজ গুরুত্ব 
শ্দঠে শ্বচার কঠর সাহানারার কারঠরই।   ‘সম্্পরমূ কৃশ্িত্ব কন্যাশ্রী 
প্রকঠল্পর’ বঠে সাহানারা। ‘ওই প্রকঠল্পর জন্যই আজ আশ্ম দ-ুচারজন 
মানঠুষর সামঠন শ্নঠজর বতিব্য রাখঠি শ্েঠখশ্ে’। “কন্যাশ্রী” আমাঠক 
শুিুমাত্র সাহস এবং আত্মশ্বশ্বাস মদেশ্ন,’ সাহানারা বঠে, ‘কন্যাশ্রী 
প্রকল্প আমাঠক আমার পশ্রচে শ্দঠেঠে’।

শ্েশ্ক্কা ও কন্যাশ্রী মযাদ্ধার ববিি 
ভ্শ্মকাে, সাহানারা আজ একজন 
সমাজ পশ্রবিমূ নকারী



4 রুল্ম খাতুন, ১৬,  
দশম টরেণী,  
টশিপুি উচ্ মাধ্ল্মক সু্ল, 
খড়গ্াম, মুল্শজিদাবাদ

িাল্যবিিাদহর কিল কেদক 
কিবরদে আসা একবট কমদে
দৃঢ়সংকল্প ল্নজে রুল্ম তাি ল্নজেি ল্বজে দু-বাি 
আ�জক ল্দজেজছ

রিাঠম মবশ্েরভাগ বাশ্ড় মযখাঠন ইঁঠের বিরী, মসখাঠন রুশ্ম খািুঠনর 
পশ্রবার খড়, মাটি শ্দঠে বিরী বাশ্ড়ঠি ্াঠক। নে সন্তাঠনর মঠি্য 
মস সবঠচঠে মোঠো। িার পাঁচ শ্দশ্দ এবং শ্িন দাদা সকঠেই 
শ্ববাশ্হি। িাই িার বাবার িুঠিা ভাই এঠস যখন বেঠো িার 
মেঠে রুশ্মঠক শ্বঠে করঠি চাে, রুশ্মর বাবার প্র্ম প্রশ্িশ্ক্রো 
শ্েঠো রুশ্ম পড়াঠোনা করঠে; িাঁরা এখন িার শ্বঠের ক্া 
ভাবঠেন না।

রুশ্ম একশ্দন আঠগ যখন মাঠের সাঠ্ বাজাঠর শ্গঠেশ্েঠো িখন 
মেঠেটি িাঠক মদঠখশ্েঠো। মস িাঠদর অনসুরর কঠর রুশ্মর 
বাশ্ড়ঠি আঠস। আত্মীে হবার কারঠর রুশ্মর পশ্রবার িাঠক আঠগ 
ম্ঠকই শ্চনঠিা। িারা মেঠেটির ওপর মবে খুশ্েই হে কারর িার 
মরাজগার ভাঠো। পঠররশ্দন মসই মেঠেটির বাবা শ্বঠের প্রস্তাব 
শ্নঠে আঠস এবং কঠনর মে্্য শ্হঠসঠব মসানার গেনাও মদঠব বঠে। 
মোকটি ময’ক্া িখন বঠে না, িা হঠো মেঠেটির ইশ্িমঠি্যই দটুি 
বউ রঠেঠে। 

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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রুশ্ম প্রশ্িবাদ করঠেও িার দাদা বাবাঠক চাপ শ্দঠি ্াকঠো। 
মস রুশ্মঠক মবাঝাে ময শ্বঠে ব্যাপারো িিো খারাপ নে, কারর 
মস শ্নঠজও মবে শ্কেু বের িঠর শ্ববাশ্হি। শ্কন্তু রুশ্ম শ্নঠজর 
শ্সদ্ধাঠন্ত অেে শ্েঠো। মস অন্তিঃ সু্ঠের পড়া মেষ করার আঠগ 
শ্বঠে করঠি চাইশ্েঠো না।

পরশ্দন সু্ঠে মস িার শ্প্রে বনু্ধঠদর সাঠ্ ক্া বঠে এবং িারা 
সকঠে শ্মঠে এই শ্বষেটি শ্নঠে কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক ও 
শ্প্রশ্সিপাঠের সাঠ্ ক্া বঠে। িার সু্ে যখন শ্ব শ্র ও অশ্েঠস 
মোন কঠর সব ক্া জানাে, লিঠকর কমতীরা পুশ্েে শ্নঠে রুশ্মর 
বাশ্ড়ঠি এঠস উপশ্স্ি হে। ‘লিঠকর কমতীরা খুব িাড়ািাশ্ড় 
কাজ কঠরশ্েঠো। িারা আি েটোর মঠি্য রুশ্মর বাশ্ড়ঠি মপৌঁঠে 
মগশ্েঠো,‘ সু্ঠের শ্প্রশ্সিপাে বঠেন।

রুশ্ম শ্নশ্চিন্ত হঠো এই মভঠব ময শ্বপদ আেকাঠনা মগঠে। শ্কন্তু 
শ্বপযমূে শ্ক সশ্ি্যই ম্ঠম শ্গঠেশ্েঠো? ‘শ্িনশ্দঠনর মা্াে আমার 
দাদা আর মবৌশ্দ আমার মারির করঠো এবং বেঠো ময এখন 
ম্ঠক আমার সু্ঠে যাওো বন্ধ কারর সািশ্দন পঠর আমার শ্বঠে 
হঠি চঠেঠে,’  রুশ্ম জানাে। িার মবৌশ্দ িাঠক এ’ক্া বঠে 
রাশ্জ করাঠনার মচষ্া কঠর ময এো খুব ভাঠো প্রস্তাব কারর িাঠক 
মসানার গেনা মদওো হঠছে। মসশ্দন সন্ধ্যাে রুশ্ম শ্ব শ্র ও মক 
মোন কঠর িার বাবার মোন ম্ঠক।      

‘পঠররশ্দন সকাে সকাে আশ্ম দজুন পুশ্েেঠক ইউশ্নেমমূ পঠর 
রুশ্মর বাশ্ড় পা�াোম। এবং িাঁরা এবার আর মেঠড় ক্া 
বঠেনশ্ন। িাঁরা পশ্রষ্ার মবাঝাঠেন ময শ্বঠে শ্দঠে রুশ্মর বাবা, 
মা আর দাদাঠক হাজিবাস করঠি হঠব,’ খড় রিাঠমর শ্বশ্রও 
সাঠহব বঠেন। িাঁর ওই শ্দনোর ক্া পশ্রষ্ার মঠন আঠে।

এখন রুশ্মর মা বাবা রুশ্মঠক পড়াঠোনা করাবার শ্বষঠে 
বদ্ধপশ্রকর। ‘মকন মদবনা পড়ঠি? ও মিা সু্ে ম্ঠক বই, 
খািা, মরেস সবই পাে। িঠব পড়ঠি মদঠবা না মকন?’ রুশ্মর মা 
রাশ্জো শ্বশ্ব বঠেন।

রুশ্ম এখন শ্নশ্চিঠন্ত ্াকঠি পাঠর। মনঠযাগী োত্রী রুশ্ম বেঠসর 
িুেনাে মোঠোখাঠো মদখঠি হঠি পাঠর, শ্কন্তু মস খুব প্রি্যেী। 

এখন রুরেি ো বাবা রুরেসক পিাসশানা কিাবাি রবষসয় 
বদ্পরিকি। ‘পকন পিবনা পিসত? ও পতা সু্ি পথসক বই, 
খাতা, পরেে েবই পায়। তসব পিসত পিসবা না পকন?’ রুরেি 
ো িারেয়া রবরব বসিন।

রুশ্ম আর িার সহপাঠীরা এখন শ্বঠের ক্া ভাবঠে না। িারা বাঠরা 
ক্াস ও িারও মবশ্ে পড়ার ওপর সবঠচঠে মবশ্ে গুরুত্ব শ্দঠছে।
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েেনার পর েে মাস মকঠে মগঠেও রুশ্ম এখঠনা মরঠগ যাে 
এ’ক্া মভঠব ময দজুন ্রিী ্াকা সঠ্বেও একজন মোক কী কঠর 
আবার শ্বঠে করঠি সাহস কঠর। রুশ্মর মা বাবা বঠে িাঠদর 
মেঠে এই শ্বঠেো শ্দঠি মচঠেশ্েঠো কারর িার মঠি সম্বন্ধো খুব 
ভাঠো শ্েঠো। পাত্রঠক িার পে্দ শ্েঠো এই কারঠর ময মসৌশ্দ 
আরঠব িার আত্মীে আঠে এবং মস বেঠর এক দবুার মসখাঠন 
ব্যাবসার কাঠজ যাে। রুশ্মর দাদা মভঠবশ্েঠো এ শ্বঠে হঠে মসও 
শ্বঠদঠে কাঠজর সুঠযাগ মপঠি পাঠর। রুশ্মর মা আঠরা বঠেন, 
িার পাত্র পে্দ শ্েঠো কারর িারা িাঁঠদর আত্মীে আর িাঁর 
শ্বশ্বাস শ্েঠো এখাঠন শ্বঠে হঠে রুশ্ম ভাঠো একো বাশ্ড় পাঠব।

বাশ্ড়ঠি পুশ্েে আসার পর মোঠক যখন শ্বষেটি শ্নঠে ক্া 
বেঠি শুরু করঠো, িখন জানা মগঠো পাঠত্রর আঠগর দইু বউ 
এর ক্া। পাড়া প্রশ্িঠবশ্ে এবং আত্মীেঠদর মাি্যঠম পাঠত্রর সমস্ত 
ক্া জানাজাশ্ন হঠে মগঠো। 

পাড়ার শ্কঠোরীরা এই মভঠব খুেী হঠো ময রুশ্ম একো খারাপ 
শ্বঠের হাি ম্ঠক মবঠঁচ মগঠো। এরা রুশ্মর সাঠ্ সু্ঠে যাে। 
এই শ্কঠোরীরা এই মহ্ুঠিমূ  শ্বঠের ক্া ভাবঠে না। িারা 
সবঠচঠে মবশ্ে গুরুত্ব শ্দঠছে ক্াস ১২ মেষ করা এবং ১৮ বের 
বেস হঠে কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর ২৫,০০০ োকার জন্য আঠবদন 
করার ওপর। িারা বেঠে িারা এই োকা পঠর আঠরা মবশ্ে 
পড়ার সমে কাঠজ োগাঠব।

শ্বঠের ক্া রুশ্মরও পশ্রকল্পনাে মনই। ‘শ্বঠে সঠিক সমে 
হ’মেই হঠব। আঠগ আশ্ম শ্নঠজর পাঠে দাঁড়াঠি চাই’ রুশ্ম 
বঠে। গোর স্ঠর শ্স্র সকল্প শ্নঠে রুশ্ম বঠে ‘মরাজগার সম্ান 
আঠন।‘

রুশ্ম আর িার মা বাবা 
(ওপঠর), এবং বনু্ধরা (নীঠচ 
বাঁ শ্দঠক)
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5 রুবাইো পিল্িন, ১৮, গ্াজম 
টমজেজদি দজলি টনত্ী, পল্চিম 
কালাবাল্ি ঘা� অঙ্গনওোড়ী 
টকন্দ্র, সু�কাবাল্ড় গ্াম পঞ্চাজেত, 
কুচল্বহাি ১ ব্লক, কুচল্বহাি

রুবাইো পরশ্ভন কন্যশ্রীর প্র্ম সাশ্রর মুখ। দেমূঠন শ্ব এ শ্বিিীে 
বষমূ অনাসমূ পা�রি এই োত্রী িার কাটে ও মদকাঠিমূ  সম্পঠকমূ  
িাররা শ্দঠে মানঠুষর মন জে করঠি পারঠব। শ্ররিী মকাঠসমূ পড়ার 
পাোপাশ্ে রুবাইো ই-োশ্নমূং/ ই-কমাসমূ ও সেে শ্স্ে শ্নঠে 
প্রশ্েক্ঠকর ইটোনমূশ্েপ করঠে যার জন্য িাঠক অন্য েহর বা পাঠের 
মজোে মযঠি হে। প্রশ্েক্ক হঠে যাবার পর মস ১০,০০০ োকা 
মরাজগার করঠি পারঠব বঠে জানাে। মকাঠসমূ ভশ্িমূ  হবার জন্য মস 
‘কন্যাশ্রী প্রকল্প’ ম্ঠক পাওো ২৫,০০০ োকা কাঠজ োশ্গঠেঠে।

আশ্ ম্ূক স্-শ্নভমূ রিার পঠ্ এঠগাঠনার সাঠ্ সাঠ্, রুবাইো 
বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করার মক্ঠত্র একজন মযাদ্ধা শ্হসাঠব পশ্রশ্চি। 
িার পশ্রচে িাঠক এশ্গঠে শ্নঠে যাে। অজানা নম্বর ম্ঠক, মযসব 
মমঠেঠদর মস মচঠননা িাঠদর ম্ঠক মস মেক্সে মমঠসজ পাে, মকাঠনা 
শ্বঠে মরাখার জন্য, এমনকী পঞ্াঠেঠির সদস্যরা িাঁঠদর শ্নঠজঠদর 
বাশ্ড়র অনবি শ্বঠে বন্ধ করঠি িার সাহায্য চাে, যাঠি িাঁঠদর 
শ্নঠজঠদর, আত্মীেঠদর সঠঙ্গ শ্বিঠকমূ  না জড়াঠি হে।

কন্যাশ্ী প্কদল্পর একজন প্বরবনবর
বাল্ল্ববাজহি ল্বরূজদ্ তাি সংগ্াম, টস আল্থজিক স্ব-ল্নিজি িতাও 
অেজি ন কিজত চজলজছ

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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রুবাইো ১৩ বের বেঠস কন্যাশ্রী প্রকঠল্প নাম মেখাঠনা এবং রিাঠম 
অঙ্গনওোড়ীর মমঠেঠদর দঠে মযাগ মদবার পর ম্ঠকই বাে্যশ্ববাঠহর 
শ্বরুঠদ্ধ েড়ঠে। ওই দঠে বিমূ মাঠন ৭৫ জন সদস্য; সকঠেই 
কন্যাশ্রী। এই দঠের সশ্ক্রেিাে িাঠদর রিাঠম সব মমঠেই এখন সু্ঠে 
পঠড়।

এই দে প্রশ্ি বের একজন মনত্রী (সখী) এবং িার সহকারী 
(সঠহশ্ে) শ্নবমূাচন কঠর। রুবাইো পরপর দবুার সখী শ্নবমূাশ্চি 
হঠেঠে। মস এবং িার সঠহশ্ে জীবননেেী শ্েক্া, পুশ্ষ্-স্াস্্য শ্েক্া 
এবং শ্কঠোরীঠদর প্রজনগি ও মযৌন স্াস্্য শ্নঠে দ-ুশ্দঠনর প্রশ্েক্ঠর 
মযাগ শ্দঠেঠে। এই প্রশ্েক্ঠরর উঠদেে্য হঠো সখী ও সঠহশ্েঠক 
শ্নঠজর দেঠক প্রশ্েশ্ক্ি করার কাঠজ োগাঠনা এবং িাঠদর রিাঠম 
অঙ্গনওোড়ী কমতীঠদর ি্বোবিাঠন কাজ করা।

হাঠি আঁকা রিাঠমর একটি ম্যাপ মদশ্খঠে রুবাইো বঠে, এটি ব্যবহার 
কঠর িাঠদর দে অপুশ্ষ্ঠি মভাগা ও সু্েেুে মমঠেঠদর খুঠঁজ বার 
কঠর। িারা শ্নেশ্মি দঠের সদস্যঠদর উচ্চিা ও ওজন মাঠপ এবং 
বশ্র মাস ইঠন্ক্স(শ্ব এম আই) শ্হসাব কঠর। অশ্ি পশ্রশ্চি 
শ্কেু ঋিুকােীন সমস্যাে দেঠনিা শ্হঠসঠব রুবাইো ও অঙ্গনওোড়ী 
কমতী শ্কঠোরীঠদর এোকাে িাঠদর যাওোর উপযুতি স্াস্্যঠকঠন্দ্র 
প্র্াগিভাঠব মরোর করার ক্মিা রাঠখ। 

অঙ্গনওোড়ী কমতী ও রুবাইো মাঠঝ মাঠঝ মখোে মখোে মেখার 
আঠোজন কঠর ্াঠক মযগুশ্েঠি শ্কঠোরীঠদর মখোর মাি্যঠম শ্কেু 
শ্জশ্নস মেখাঠনা হে। মখোে মখোে মেখাে শ্বশ্ভন্ন শ্বষে শ্নঠে 
মজার েঠে শ্কেু মেখাঠনা হে। প্রশ্িটি সভাে আোদা আোদা 
শ্বষে শ্নঠে আঠোচনা হঠেও এগুঠো একটি অন্যটির ওপর শ্ভশ্তি 
কঠর বিরী। প্র্মশ্দঠকর সভাগুশ্ে ি্াকশ্্ি শ্কেু ‘শ্নরাপদ’ 
শ্বষঠের ওপর। মযমন, পুশ্ষ্ বা হাি মিাওো। মযগুশ্ের মাি্যঠম 
অংেরিহরকারীঠদর  আত্মশ্বশ্বাস বা এঠক অঠন্যর ওপর শ্বশ্বাস 
গঠড় ওঠ�। যখন িাঠদর মঠি্য অঠনকো সহজ সম্পকমূ  গঠড় ওঠ�, 
এবং িারা সভাগুশ্ে উপঠভাগ করঠি শুরু কঠর, িখন প্রশ্েক্ক 
অংেরিহরকারীঠদর আঠরা ‘স্পেমূকাির’ শ্বষে আঠোচনার শ্দঠক শ্নঠে 
যান মযমন, প্রজননগি স্াস্্য, সািারর পশ্রবার পশ্রকল্পনা এবং 
এইচ আই শ্ভ/এরস। 

রুবাইো ও িার সঙ্গীসা্ীরা 
রিামবাসীঠদর সাঠ্ সভা 
পশ্রচােনা করঠে।

অঙ্গনওোড়ী কমতীঠদর সাঠ্ 
রুবাইো।
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রুবাইো আর িার দঠের সদস্যরা রিাঠমর পুরুষ ও মশ্হোঠদর সাঠ্ 
একটি কশ্মউশ্নটি মোরাম গঠড় িুঠেঠে। একটি স্ানীে এন শ্জ ও 
এই মোরাম গড়ঠি উঠদ্যাগ শ্নঠছে। এই মোরাম এখঠনা প্রা্শ্মক 
স্তঠর। মমঠেঠদর দে মচষ্া কঠর মাঠস একবার সভার আঠোজন 
করঠি, যাঠি রিাঠমর মানষুঠদর নানা শ্বষে শ্নঠে ক্া বো হে। 
এই সভাে িারা অন্যান্য শ্বষঠের সাঠ্ শ্নঠজঠদর অশ্িকার, জশ্মর 
মাশ্েকানা শ্নঠে নানা শ্বষে, ব্যাংশ্কং, গশ্রবঠদর জন্য গৃহ মযাজনা, 
শ্নমমূে বাংো অশ্ভযাঠন মেৌচাগার প্রকল্প শ্নঠে ক্া বঠে। সাহাঠয্যর 
জন্য এই সভাগুশ্েঠি অঙ্গনওোরী কমতী উপশ্স্ি ্াঠকন।

মদখা যাঠছে, রুবাইো একজন মনত্রী শ্হসাঠব উঠ� আসঠে। এই 
সভাে যারা যারা আঠসন, িাঠদর বেস িার ম্ঠক অঠনক মবশ্ে। 
শ্কন্তু িারা রুবাইোর ক্া মন শ্দঠে মোঠনন। িারা িাঠক সম্ান 
কঠরন, কারর মস শ্েশ্ক্ি এবং িার হাঠি কিৃমূ ত্ব আঠে। সব 
বািা কাটিঠে শ্নঠজর আঠরা ভাঠো ্াকার িাশ্গঠদ আত্মশ্বশ্বাস 
এবং মানশ্সক েশ্তির কারঠর মস রিাঠম অন্যঠদর মচঠে আোদা। 
আঠোচনার শ্বষেগুশ্ে রুবাইো শুিু জাঠন িাই নে, মস খুব ভাঠো 
বতিা, যা মস আঠরা ভাঠো রপ্ত কঠরঠে ই-োশ্নং/ই-কমাসমূ প্রশ্িষ্ঠাঠন 
ইটোনমূ শ্হঠসঠব ্াকার সমে।

অঙ্গনওোড়ী মকন্দ্র পশ্রচাশ্েি মমঠেঠদর দঠের মকঠন্দ্র রঠেঠে 
রুবাইো। মস সরকাঠরর েে বের পযমূন্ত বেসী শ্েশুঠদর জন্য শ্েশু 
স্াস্্য ও পুশ্ষ্ কাযমূক্রঠমর উঠলেখ কঠর বঠে, ‘আশ্ম এঠক্বাঠর শ্েশু 
বেস ম্ঠক এখাঠন শ্খচুশ্ড় আর শ্রম মসদ্ধ মখঠি আসিাম।‘ পাঁচ 
বের িঠর বাে্যশ্ববাঠহর শ্বরুঠদ্ধ অশ্ভযান চাশ্েঠে রুবাইো এখন 
অশ্ভজ্ঞ। পঠ্ িাঠক অঠনক বািাও পার করঠি হঠেঠে। ‘আমাঠদর 
মসুশ্েম সমাঠজ বাে্যশ্ববাহ মরাি করা অঠনক মবশ্ে কঠিন। 
কঠেকেটোর মঠি্য একটি শ্ববাহ আঠোজন করা মযঠি পাঠর। 
আমরা শ্কেু জানঠি পারার আঠগই একো নাবাশ্েকা কন্যার শ্বঠে 
হঠে মযঠি পাঠর,’ রুবাইো বঠে। কঠেক মাস আঠগ ঠিক এমনই 
হঠেশ্েঠো। বািা আসঠি পাঠর মজঠন একটি অপ্রাপ্তবেষ্ মমঠের শ্বঠে 
মদবার জন্য পাত্রপক্ঠক মাঝরাঠি আসঠি বো হে। িাঠদরঠক শ্বঠে 
করাঠবন শ্যশ্ন মসই কাশ্জঠকও শ্নঠে আসঠি বো হে।

রুবাইো এই মাঝরাঠি শ্বঠের ক্া জানঠি মপঠর য্ারীশ্ি 
চাইল্ডোইন (1098 - বাচ্চাঠদর জন্য সরকারী মহল্পোইন)-মক 

জানাে। চাইল্ডোইন দে মসই বাশ্ড়ঠি মপৌঁঠোঠনার পর বাশ্ড়র 
মোক জানাে মসখাঠন মকাঠনা শ্বঠে হঠছে না। ‘‘চাইল্ডোইঠনর সবাই 
িখন আমার ওপর নারাজ। আশ্ম অয্া, ভুে খবঠরর শ্ভশ্তিঠি, 
ওঁঠদর মি্যরাঠি মেঠন আশ্নঠেশ্ে,’ রুবাইো বঠে। রুবাইো আ্দাঠজ 
চাইল্ডোইন দেঠক আবার একবার পশ্রশ্স্শ্ি মদখঠি বঠে। দে 
এবার অবাক হঠে মদঠখ শ্বঠের সব ব্যবস্া পাকা এমনকী কাশ্জও 
উপশ্স্ি। িারা এই বাে্যশ্ববাহঠক রুখঠি এঠকবাঠর সঠিক সমঠে 
উপশ্স্ি হঠেঠেন। 

রুবাইো আর িার দে বাে্যশ্ববাহ রুখঠি কঠেক বের িঠর 
কাজ করঠেও সমাজ িাঠদর মিমনভাঠব  গুরুত্ব মদেশ্ন কঠেকমাস 
আঠগ পযমূন্তও। এোকার মানঠুষর ি্যানিাররা বদঠে যাে যখন 
মমঠেঠদর দঠের শ্েশু অশ্িকার সপ্তাহ ২০১৯ পােন অনষু্ঠাঠন লিঠকর 
অশ্িশ্রতি মজো ম্যাশ্জঠষ্ট্রে ও আশ্িকাশ্রকরা উপশ্স্ি হন। এই 
অনষু্ঠাঠন মমঠেরা বাে্যশ্ববাঠহর সঠচিনিার ওপর একটি নােঠক 
অশ্ভনে কঠর। আশ্িকাশ্রকরা িাঠদর সম্াননা প্রদান কঠরন কারর 
িারা মসই বের ১১ টি বাে্যশ্ববাহ রুখঠি মপঠরশ্েঠো। সরকাশ্র 
আশ্িকাশ্রকঠদর রিাঠমর অনষু্ঠাঠন উপশ্স্ি হওোর েেনা মমঠেঠদর 
দঠের প্রশ্ি রিাঠমর সম্ান বাড়াঠো। এরপর ম্ঠক রিাঠম িাঠদর 
পদমযমূাদা রািারাশ্ি মবঠড় মগঠো ও এভাঠবই িারা কাজ কঠর 
চঠেঠে।

এই অনুঠিাসন 
পেসয়িা বাি্যরববাসহি 
েসেতনতাি ওপি একটি 
নাটসক অরভনয় কসি। 
আরধকারিকিা তাসিি 
েম্াননা প্রিান কসিন 
কািণ তািা পেই বেি 
১১ টি বাি্যরববাহ রুখসত 
পপসিরেসিা।



6 পঞ্চমী মল্লিক, ১৬, একাদশ টরেণী 
কালোল্ন শাহোনুল্দিন উচ্ 
মাধ্ল্মক ল্বদ্ালে, টকাচল্বহাি 
২ ব্লক, টকাচল্বহাি

একো ঘটনার িবল এখন পবরির্ন আনদছ
এক  সমে টোি কজি োি ল্বজে টদওো হল্ছিল, টসই 
টমজেটি এখন বাল্ল্ববাজহি ল্বরূজদ্ অল্িোন চালাজছি

‘আমাঠদর শ্বদ্যােঠের মকানও মমঠেই এখন শ্ববাশ্হিা নে,’ গঠবমূর 
সাঠ্ মোষরা করঠেন সু্ঠের কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক। শ্িশ্ন বঠেন 
শ্িশ্ন যখন ২০০৫ সাঠে প্র্ম আঠসন বেঠর অন্তিঃ ২৫ টি কঠর 
মমঠের শ্বঠে হঠে মযঠিা। বিমূ মাঠন এই মকা-এর সু্ঠের আঠগর 
োত্রীরা পুশ্েে কনঠস্টবে, নাসমূ, প্রা্শ্মক ও উচ্চমাি্যশ্মক সু্ঠে 
শ্েশ্ক্কার কাজ করঠে। সমে পােঠে মগঠে। “কন্যাশ্রী প্রকল্প” 
সবশ্কেু বদঠে শ্দঠেঠে।

কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক এমন একজঠনর ক্া বেঠেন, যার সাঠ্ 
সম্প্রশ্ি িাঁর মদখা হঠেশ্েঠো। শ্েশ্েগুশ্ড়র কাোকাশ্ে এোকার একজন 
পুশ্েে কনঠস্টবে মস। মস যখন দেম মরেরীঠি পড়ঠিা, িার সু্ঠের 
কন্যাশ্রী দে িার শ্বঠে আেঠকশ্েঠো। এই প্রাতিন োত্রী িাঁঠক প্ররাম 
কঠর বঠে ‘স্যার, আপশ্ন কম বেঠস আমার শ্বঠে আেঠকশ্েঠেন, িাই 
আপনার কাঠে আশ্ম কৃিজ্ঞ। শ্বঠে না আেকাঠে আশ্ম এই জােগাে 
মকাঠনাশ্দন আসিাম না।‘ একটি সু্ঠের কন্যাশ্রী দে গঠড় ওঠ� 
মনারাে শ্েক্ঠকর মনিৃঠত্ব এবং দঠে ্াঠক অন্য দ-ুএকজন শ্েক্ক 
এবং উঁচু ক্াঠস পড়া শ্কেু কন্যাশ্রী। প্র্ঠম, িারা পশ্রবাঠরর সাঠ্ 
ক্া বঠে বাে্যশ্ববাহ আেকাবার মচষ্া কঠর। যশ্দ পশ্রবারটি িার 
পঠরও ক্া না মোঠন, িখন দে বাে্যশ্ববাহ রুখঠি শ্ব শ্র ও-র 
সাহায্য চাে।

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি



33কন্যাশ্রী প্রকল্প
সব বাধা পেরিপে এরিপে চলা

ভবিষ্যৎ আমাদেরই

দ-ুবের আঠগ পঞ্মী মশ্লেঠকর যখন ১৫ বের বেস শ্েঠো, িখন 
িার শ্বঠে হঠে যাশ্ছেঠো। মসৌভাগ্যবেিঃ, মস এখঠনা অশ্ববাশ্হিা 
আর পড়াঠোনা চাশ্েঠে যাঠছে, সু্ঠের কন্যাশ্রী দঠের কারঠর। শুিু 
িাই নে, মস অন্য বাচ্চা মমঠেঠদর শ্বঠেও বন্ধ করঠে। সম্প্রশ্ি 
এ’রকম একটি েেনাে মস মমঠেটির সাঠ্ ক্া বঠেঠে এবং িার 
মা বাবার সাঠ্ বাদানবুাদ কঠরঠে বাে্যশ্ববাঠহর শ্বরূঠদ্ধ।

পঞ্মীর মঠুখ মোনা যাক িার শ্নঠজর অশ্ভজ্ঞিা: ‘সােটি শ্েে 
২০১৮। আশ্ম িখন নবম মরেরীর োত্রী। আমার মা-বাবা আমার 
শ্বঠে পাকা কঠর মেঠেন। আমার শ্বঠে করার একদমই ইঠছে শ্েে 
না। আমার ইঠছে আশ্ম সু্ঠে পড়ব, বনু্ধঠদর সঠঙ্গ সমে কাোঠবা। 
মক না চাে মসো? শ্কন্তু পঠরর মাঠসই আমার শ্বঠে হওোর ক্া। 
ইশ্িমঠি্য পাড়ার মমঠেঠদর মারেি সু্ে আমার শ্বঠের ব্যাপাঠর 
জানঠি পাঠর।’

‘মোনামাত্র সু্ঠের কন্যাশ্রী দে আমাঠদর বাশ্ড় এঠসশ্েঠো। িাঁরা 
বসবার েঠর আমার মা-বাবার  সঠঙ্গ ক্া বেশ্েঠেন। আশ্ম 
পাঠের একো ের ম্ঠক িাঁঠদর ক্া শুনশ্েোম। প্র্ঠম ওঁরা 
মবাঝাঠেন কম বঠেঠস শ্বঠে হঠে োরীশ্রক কী কী সমস্যা হঠি 
পাঠর একো মমঠের। এবং অনবি হওোর কারঠর অশ্ভভাবকঠদর 
হাজিবাস করঠি হঠি পাঠর। এোড়া ওঁরা শ্বস্তাশ্রিভাঠব কন্যাশ্রী 
প্রকঠল্পর সুঠযাগ সুশ্বঠির সম্বঠন্ধও বেঠেন, মযমন ১৮ বের বঠেঠসর 
পর ২৫,০০০ োকার এককােীন অনদুান পাওো যাঠব যশ্দ মমঠেটি 
অশ্ববাশ্হি ্াঠক এবং পড়াঠোনা চাশ্েঠে যাে। অবঠেঠষ ওঁরা 
আমার মা-বাবাঠক মবাঝাঠেন ময আমার ভশ্বষ্যঠি শ্নঠজর পাঠে 
দাঁড়াঠনার সুঠযাগো িাঁরা আমার ম্ঠক মকঠড় শ্নঠছেন। আমার 
মা-বাবা িখন স্ীকার করঠেন ব্যাপারো ময এঠিা শ্বপজ্নক 
মসো িাঁরা মভঠব মদঠখনশ্ন। এবং ক্া শ্দঠেন আমার শ্বঠে িাঁরা 
আইনসম্িভাঠব, উশ্চি বেস হঠেই মদঠবন।’

‘আমার ভাগ্য ভাে ময আমার সু্ে এঠস আমার অসমে শ্বঠেো 
আেঠকশ্েঠো। আমার খুব ইঠছে আশ্ম অঠনক পড়াঠোনা কঠর 
কঠেঠজর মেকচারার হই। িারপর সমে মিন একশ্দন শ্বঠের ক্া 
ভাবা যাঠব।’

‘আোি ভাগ্য ভাি পে আোি সু্ি এসে আোি অেেয় 
রবসয়টা আটসকরেসিা। আোি খুব ইসছে আরে অসনক 
পিাসশানা কসি কসিসেি পিকোিাি হই। তািপি েেয় 
েতন একরিন রবসয়ি কথা ভাবা োসব।’

সু্ঠের কন্যাশ্রী দঠের সাঠ্ পঞ্মী মশ্লেক



7 ঊষসী কন্াশ্রী ক্াব
নীলকুঠি ল্সস্াি ল্নজবল্দতা 
উচ্মাধ্ল্মক বাল্লকা ল্বদ্ালে, 
এস এন টিাড, টকাচল্বহাি ল্সটি, 
টকাচল্বহাি

কন্যাশ্ী ক্াি গরীিদের কপা্াক বিবল 
করার কাজ কদর
তািা ল্নজেজদি বাল্ড়ি ব্বহৃত টপাশাক সংগ্হ কিা ল্দজে টপাশাক 
ব্াঙ্ক শুরু কজি। এখন সু্জল ল্েজে েিীব মানুষিা ব্বহাজিি টোে্ 
কজি টতালা টসই টপাশাক ল্নজে আজসন ও ব্বহাি কজিন।

িারা শ্নঠজঠদর ঊষসী কন্যাশ্রী ক্াব বঠে। সদস্যরা মপাোক ব্যাঙ্ক 
চাোে – িারা পরার মযাগ্য পুঠরাঠনা জামাকাপড় সংরিহ কঠর, 
মসগুঠো পশ্রষ্ার কঠর প্রাে নিুঠনর মঠিা কঠর মিাঠে এবং মসগুঠো 
ভীষর দশ্রদ্র মানষুঠদর মঠি্য শ্বিরর কঠর।

মপাোক ব্যাঙ্ক এর ভাবনা িাঠদর এঠসশ্েঠো গি েীঠি। মমঠেরা 
বঠেশ্েঠো সু্ঠে যাওোর সমে িারা প্রশ্িশ্দন মভাঠর অঠনক বাচ্চা 
মদখঠি মপঠিা যাঠদর গাঠে উপযুতি মপাোক মনই, মসাঠেোর 
মনই, পাঠে মমাজা মনই। মোঠো মোঠো বাচ্চাগুঠো মকাচশ্বহাঠরর 
�ান্াে কাঁপঠি ্াকঠিা। মমঠেরা সু্ঠে এই শ্নঠে ক্া বঠে। িারা 
শ্েক্কঠদর সাঠ্ ক্া বঠে আর এভাঠবই মপাোক ব্যাঠঙ্কর িাররা 
বাস্তঠব রূপ পাে।

প্র্ম প্র্ম মমঠেরা বাশ্ড় ম্ঠক মপাোক সংরিহ করা শুরু কঠর। 
শ্েক্ক শ্েশ্ক্কারাও মপাোক মদওো শুরু কঠরন। শ্বষেটি সকঠে 

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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বাল্ল্ববাহ বজধেি েন্ ল্নজবল্দতপ্রাণ প্রচািক

বিাদে মরেরীর োত্রী জবা িার ঊষসী কন্যাশ্রী 
ক্াঠবর অন্য মমঠেঠদর শ্নঠে বাশ্ড় বাশ্ড় 
শ্গঠে পশ্রবারগুশ্ের সাঠ্ ক্া বঠে, িাঠদর 
মবাঝাে মকঠনা িাঠদর ১৮ বের বেঠসর 
পঠর মমঠের শ্বঠে মদওো উশ্চি। সরকার 
কন্যাশ্রীর মাি্যঠম পরবিতী পড়াঠোনার জন্য 
ময এককােীন োকা মদন িা মানষুঠক মঠন 
করাবার সুঠযাগ মস কখঠনা োঠড় না। মস 
এইসব সমঠে মেঠেঠদর সাঠ্ও ক্া বঠে যাঠি 
িারা নাবাশ্েকা মমঠেঠদর শ্বঠে না কঠর।

জবা দাস ঊষসী কন্যাশ্রী ক্াঠবর একজন সশ্ক্রে 
সদস্যা ময শ্নঠজঠক সু্দরভাঠব প্রকাে করঠি পাঠর। 
বাে্যশ্ববাহ প্রশ্িঠরাঠির শ্বরূঠদ্ধ প্রচাঠর মস কখঠনা 
হাে োঠড়শ্ন। বািমূ াটি সকঠের কাঠে মপৌঁেবার 
মকাঠনা সুঠযাগ মস োঠড় না। 

২০১৯ সাে এই সু্ঠের জন্য একটি গঠবমূর 
বের। জবা দাস বাে্য শ্ববাঠহর শ্বরূঠদ্ধ 
প্রচাঠর িার প্রঠচষ্ার জন্য বীরাঙ্গনা পুরষ্ার 
নামক একটি িাৎপযমূপ্রমূ পুরষ্ার পাে ঐ 
বের। পশ্চিমবঙ্গ শ্েশু অশ্িকার সুরক্া 
কশ্মেন বাে্যশ্ববাহ রুখঠি মমঠেঠদর জন্য 
বীরাঙ্গনা এবং মেঠেঠদর জন্য বীরপুরুষ 
পুরষ্ার মদে শ্েশু অশ্িকাঠরর সুরক্ার 
প্রঠচষ্ার জন্য।
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জানঠি শুরু করার পর আত্মীে স্জন এবং প্রশ্িঠবশ্েরাও সু্ঠে 
মপাোক মদওো শুরু কঠরন। সু্ে ম্ঠক এরপর খবঠরর কাগঠজ 
পুঠরাঠনা মপাোক মচঠে শ্বজ্ঞাপন মদওো হে। এই শ্বজ্ঞাপঠনর জন্য 
যাঠদর মপাোঠকর প্রঠোজন িারা সু্ে ম্ঠক মপাোক শ্নঠি আঠসন। 
ক্াব এরপর প্রশ্ি েশ্নবার সু্ঠে মপাোক শ্বিরর করা হে বঠে 
সু্ঠের মগঠে মনাটিে মদে। েঠে সু্ঠের মগঠে এখন মপাোক মদওো 
ও মনওোর মোঠকর শ্নেশ্মি আনাঠগানা মদখঠি পাওো যাে।

যখন মমঠেরা কাউঠক মপাোক মদে, িারা সংঠগ একো কঠর মোঠো 
চকঠেে ও মদে। এঠি প্রাপকঠদর মঠুখ সবসমে একো হাশ্স েুঠে 
ওঠ�।

সকঠের দান করা মপাোকগুশ্েঠক আবার ব্যবহাঠরর মযাগ্য কঠর 
মিাো হঠেও একো নিুন মপাোঠকর আঠবদন ্াঠক িাঠি। ক্াঠবর 
সদস্যরা শ্বিরঠরর আঠগ কঠিন পশ্ররেম কঠর মপাোকগুঠো মকঠচ, 
ইশ্্রি কঠর যাঠি মসগুঠো নিুঠনর মঠিা মদখাে। শ্রোরঠজটে ও 
সাবাঠনর খরচ মিাোর জন্য িারা কশ্স্টউম জঠুেোশ্র বিরী কঠর 
মজো প্রোসন আঠোশ্জি শ্বশ্ভন্ন মমোে শ্বশ্ক্র কঠর।

েখন পেসয়িা কাউসক পপাশাক পিয়, তািা 
েংসগ একটা কসি পোসটা েকসিট ও পিয়। 
এসত প্রাপকসিি েুসখ েবেেয় একটা হারে 
িুসট ওসে।

কন্যাশ্রী ক্াঠবর হাঠি বিরী 
গেনা (ওপঠর), শ্বশ্ে করার 
জন্য রাখা কাচা কাপড় (নীঠচ)
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আঠেষা িার সু্ঠে ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ির 
প্রচারক। সহপাঠীঠদর মঠি্য এই শ্বষঠে 
প্রচার করার কাঠজ িাঠক শ্নযুতি কঠরঠেন 
সু্ঠের কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক। আঠেষা 
খুব ভাঠো বতিা িাই শ্েক্ক িাঠক এ 
কাঠজ শ্নঠোগ কঠরঠেন।

সু্ঠের মমঠেরা ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ি শ্নঠে 
মাঠস একবার আঠোচনা কঠর। সু্ঠের জীবন 
শ্বজ্ঞাঠনর শ্েশ্ক্কা আঠোচনা পশ্রচােনা 
কঠরন; শ্িশ্ন ঋিুচক্র ও িার নানা শ্দঠকর 
শ্বষঠে শ্ভশ্রও মদখান। আঠেষা মসসব 
মমঠেঠদর নাম শ্েঠখ রাঠখ যারা এই সভাে 
মযাগ শ্দঠি পাঠরশ্ন। পঠর মস িাঠদর 
আঠোচনার শ্বষেগুশ্ে জাশ্নঠে মদে।

আঠেষার এ’ক্া মভঠব গবমূ হে ময িার সু্ঠে 
মেৌচাগাঠরর সামঠন স্যাশ্নোশ্র ন্যাপশ্কন মভশ্ন্ং 
মমশ্েন আঠে। মবশ্েরভাগ মমঠেই এর ব্যবহার জাঠন, 
িঠব সু্ঠের কমতীরা মমঠেঠদর ন্যাপশ্কঠনর প্রঠোজন 
হঠে িাঠদর এ কাঠজ সাহায্য কঠর।

আঠেষা মমঠেঠদর সাঠ্ স্যাশ্নোশ্র 
ন্যাপশ্কন ব্যবহাঠরর উপকাশ্রিা শ্নঠে 
ক্া বঠে। মস বঠে ময এটি সস্তা 
এবং অনাোঠসই সু্ঠের মভশ্ন্ং মমশ্েন 
ম্ঠক পাওো যাে। ‘মমঠেরা কাপড় 
ব্যবহার করঠেও কী কঠর স্াস্্যশ্বশ্ি 
রক্া কঠর চেঠব ও সংক্রমর মতুি 
্াকঠব িা শ্নঠেও আশ্ম িাঠদর সাঠ্ 
ক্া বশ্ে,’ আঠেষা বঠে।

আঠেষা েশ্ব আঁকঠিও ভাঠোবাঠস। 
মস বঙ্গীে সঙ্গীি পশ্রষদ অ্যাকাঠরশ্ম 
অব োইন আেমূ স ম্ঠক আঁকার 
ওপর মো ম্ূ ইোর কমশ্প্ে কঠরঠে।

আঠেষা কেকািার সরকারী আেমূ  
কঠেঠজও পড়ার স্প্ন মদঠখ। মস জীবন 
শ্বজ্ঞান ভাঠোবাঠস। মস জেুশ্জঠি অনাসমূ 
কঠর, শ্প এইচ শ্র কঠর অি্যাশ্পকা 
হঠি চাে। ভশ্বষ্যঠির এই দটুি স্প্ন 
মস মদঠখ।

ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ি শ্নঠে আঠেষার মা িাঠক প্র্ম মবাঝান। মা ও শ্েশ্ক্কার 
উৎসাঠহ আঠেষা এমন একটি স্পেমূকাির শ্বষে শ্নঠে একটি সরকারী অনষু্ঠাঠন হে 
ভশ্িমূ  মানঠুষর সামঠন ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ি শ্নঠে বতিব্য রাঠখ, মযখাঠন পুরুষ মশ্হো 
শ্নশ্বমূঠেঠষ অঠনক শ্কঠোরী মমঠেরাও উপশ্স্ি শ্েঠো।  

আঠেষা মদঠখঠে ঋিুকােীন স্াস্্যশ্বশ্ির প্রচাঠরর 
কারঠর অঠনক মবশ্ে মমঠেরা এখন স্যাশ্নোশ্র 
ন্যাপশ্কন ব্যবহার করঠে। অঠনঠক প্র্ম 
দ-ুশ্দন ন্যাপশ্কন ব্যবহার কঠর, বাকী কম 
স্াঠবর শ্দনগুঠোঠি কাপড় ব্যবহার কঠর।

ঋরুকালীন স্াস্্যবিবরর বিষদে সদচরনরা িৃবদ্
আনয়ষযা সলুিযানযা চাে সু্ঠের প্রশ্িটি মমঠে 
মযঠনা সংক্রমর ম্ঠক দঠ্র ্াকঠি পাঠর।
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9 ল্িল্বনা ট�াজ্া, ১৮, দশম টরেণী
আনন্দ ল্বদ্াপীঠ উচ্মাধ্ল্মক 
ল্বদ্ালে, ডাক বাংজলা নীচ কজলাল্ন, 
মালবাোি ল্মউল্নল্সপাল এলাকা, 
েলপাইগুল্ড়

কছাদটা িাচ্াদের অিদহলা কেদক 
উদ্ার কদর
অঙ্গনওোড়ী টকজন্দ্র টছাজ�া বাচ্াজদি পুণবজিাসন ল্দজে ল্িল্বনা তাজদি 
আজিা িাজলা িল্বষ্ৎ ল্নল্চিত কজি

শ্রশ্বনা মোঠ্া একজন অনা্ মমঠে। জেপাইগুশ্ড়র আশ্দবাসী 
অিু্যশ্ষি অঞ্ঠে মস িার কাকার পশ্রবাঠর বঠড়া হঠেঠে। িার 
কাকা কাকীমা এোকার অন্য অঠনঠকর মঠিাই চা বাগাঠন কাজ 
কঠরন। অঠনক পশ্রবাঠরই মা বাবা দজুঠনই কাঠজ যান, এবং 
িাঠদর মোঠো বাচ্চাঠদর মদখার মকউ ্াঠক না কারর বঠড়া ভাই 
বা মবান ্াকঠে িারা হে সু্ে নে কাঠজ ্াঠক।

শ্রশ্বনা মদখঠিা মোঠো বাচ্চারা এশ্দক ওশ্দক েুঠর মবড়াঠছে, মস 
িাঠদর শ্নঠে এোকার অঙ্গনওোড়ী মকঠন্দ্র মযঠি শুরু করঠো। 
অঙ্গনওোড়ী মকন্দ্র সরকার পশ্রচাশ্েি সামাশ্জক মকন্দ্র মযখাঠন 
েে বেঠরর নীঠচ সব বাচ্চাঠদর সকােঠবোে মদখাঠোনা করা হে, 
পুশ্ষ্কর খাবার মখঠি মদওো হে এবং প্রস্তাশ্বি শ্সঠেবাস অনযুােী 
এঠকবাঠর মোঠোঠদর উপযুতি শ্েক্া মদওো হে। 

এখন অবশ্ি শ্রশ্বনা িার রিাঠমর ে’জন বাচ্চাঠক অঙ্গনওোড়ী মকঠন্দ্র 
নশ্্ভুতি কশ্রঠেঠে। অঙ্গনওোড়ী কমতীঠদর সাহাঠয্য মস বাচ্চাঠদর 

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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বাশ্ড় বাশ্ড় শ্গঠে িাঠদর মা বাবাঠক বশু্ঝঠেঠে এই মকঠন্দ্র 
মযাগ শ্দঠে িাঠদর বাচ্চারা ভাঠোমঠিা যত্ন পাঠব, িাও 
শ্বনামঠ্ে্য। শ্রশ্বনা শ্নঠজ েে বের বেস পযমূন্ত প্রশ্িশ্দন এই 
মকঠন্দ্র মযঠিা এবং িার খুব সু্দর সৃ্শ্ি আঠে মসখানকার। 
মস বাচ্চাঠদর মা বাবাঠক রাশ্জ কশ্রঠেঠে কাঠজ যাবার আঠগ 
মকঠন্দ্র িাঠদর মোঠো বাচ্চাঠদর শ্দঠে যাওোর জন্য।

শ্রশ্বনার গরম খাবার আর মখেনাগুঠোর ক্া পশ্রষ্ার মঠন 
আঠে। ‘আমার মসই শ্দশ্দর ক্া মঠন আঠে শ্যশ্ন আমাঠদর 
নানা শ্েক্ামে্ক মখো মখোঠিন; আশ্ম অঙ্গনওোড়ী মকঠন্দ্র 
সংখ্যা ও ABC শ্েঠখশ্ে‘ মস বঠে। ‘আশ্ম বাচ্চাঠদর মা-
বাবাঠক মবাঝাই ময সরকার মযখাঠন আপনার বাচ্চার জন্য 
এঠিা সুশ্বঠি শ্দঠছে আপনারা মকন শ্নঠজর সন্তানঠক কাঠজ 
যাওোর আঠগ মকঠন্দ্র মেঠড় আসঠি পারঠবন না? এঠি 
ওঠদরই ভশ্বষ্যৎো উজ্জ্বে হঠব,’ শ্রশ্বনা বঠে।

মস খুব ভাঠো কঠর বঝুঠি পাঠর একটি বাচ্চা পঠর সু্ঠে 
মকঠনা খারাপ কঠর। অঙ্গনওোড়ী প্রা্শ্মক পযমূাঠের শ্েক্া 
কাযমূক্রমগুশ্ে বাচ্চাঠদর প্রা্শ্মক সু্ঠে প্র্ম মরেরীঠি পড়ার 
উপযুতি কঠর বিরী কঠর মদে। এই পঠবমূর শ্েক্াটি না মপঠে 
িাঠদর মঠি্য শ্চরকাঠের জন্য একো খামশ্ি ম্ঠক যাে। 
‘আশ্ম এরকম অঠনকঠক শ্চশ্ন। আমার ক্াঠসও এরকম 
অঠনঠকই আঠে যারা ভাঠোভাঠব পড়ঠি বা শ্েখঠি পাঠরনা। 
অঙ্গনওোড়ীর শ্েক্া বাদ পঠড় মগঠে একো বাচ্চা প্রশ্িবন্ধী 
হঠে সু্ে জীবন শুরু কঠর,’ শ্রশ্বনা বঠে।

শ্রশ্বনা িার সু্ঠে কন্যাশ্রী ক্াঠবর সদস্য। মস বঠে ক্াঠবর 
কাজকমমূ িাঠক সমাঠজর ক্া ভাবঠি মেখাে। এগুঠো িাঠক 
িার এোকাে মোঠো বাচ্চাঠদর সাহাঠয্যর জন্য কাজ করঠি 
উৎসাহ মজাগাে। ‘আশ্ম মযখাঠন ্াশ্ক মসখাঠন বাে্য শ্ববাহ 
হঠি মদশ্খশ্ন। শ্কন্তু কন্যাশ্রী হওোর পর বঝুঠি পারোম ময 
সু্ে রেপআউে একো বড় সমস্যা আমাঠদর সমাঠজ। এবং 
আশ্ম মদখোম ময এখাঠন আশ্ম শ্কেু করঠি পাশ্র। আশ্ম 
শ্েশুঠদর অবঠহো ম্ঠক রক্া করঠি পাশ্র,’ মদৃ ুহাশ্স মহঠস 
শ্রশ্বনা বঠে।

রিরবনা পিখসতা পোসটা বাচ্ািা এরিক ওরিক রুসি 
পবিাসছে, পে তাসিি রনসয় এিাকাি অঙ্গনওয়ািী 
পকস্রে পেসত শুরু কিসিা।

সু্ঠের শ্েক্কঠদর সাঠ্ শ্রশ্বনা

অঙ্গনওোড়ী
টকন্দ্র



10 টিশমা পিল্িন, ২০,  
গ্াম ঘাসমাল্ি বল্তি
নােিাকা�া, উনু্ক্ত মলত্াে  
মুক্ত (ODF) ব্লক, েলপাইগুল্ড়

রার ব্লক রার জন্য গবি্র
ল্নজেি পল্িবাজিি েন্ টশৌচাোি ততিীি টচষ্া নােিাকা�াি 
ও ল্ড এফ হওোি মপূ জল িজেজছ

কন্যাশ্রী প্রকল্প ম্ঠক ২৫,০০০ োকা পাওোর এক বেঠরর মঠি্য 
মরেমা পরশ্ভন িার বাশ্ড়ঠি মেৌচাগার বিরী কঠর।

কন্যাশ্রীঠি পাওো োকা শ্দঠে মস কীভাঠব ২০১৮ মি িার 
পশ্রবাঠরর জন্য মেৌচাগার বানাঠব বঠে শ্স্র কঠর বেঠি শ্গঠে 
মরেমা বঠে, ‘মেি্যাঠগর জন্য মাঠ� মযঠি ভাে োগঠিা না। এো 
অি্যন্ত েজ্ার ব্যাপার।’  কঠেক মাস আঠগ আমার পশ্রবাঠরর 
পাকা বাশ্ড় হঠেঠে। সরকাঠরর হাউশ্জং প্রকঠল্পর সাহাঠয্য িারা 
বাশ্ড় কঠরঠে। ‘শ্কন্তু েরগুশ্ে বিরী করঠি শ্গঠেই সব োকা খরচ 
হঠে মগঠো। মেৌচাগাঠরর জন্য শ্কেু আর বাঁঠচশ্ন,’ জানান মরেমার 
বাবা।

মরেমার মা জহুরা মবগম এোঠক প্রািাঠন্যর শ্বষে বঠে মঠন 
কঠরন। ‘একজন পুরুষ মানষু মেৌচাগাঠরর অিো প্রঠোজন মবাি 
কঠরন না। আমরা মশ্হোরাই এোর দরকার মবাি কশ্র মবশ্ে। 
কারর এো আমাঠদর োজ েরঠমর শ্বষেও,’ শ্িশ্ন মযাগ কঠরন। 
িাই মরেমা যখন কন্যাশ্রীর অনদুাঠনর োকা শ্দঠে মেৌচাগার 
বানাঠি চাে িখন িার মা সঠঙ্গ সঠঙ্গ রাশ্জ হঠে যান।

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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অন্যান্য শ্বষেও রঠেঠে, মরেমার পশ্রবাঠরর সাঠ্ একই উঠ�াঠন 
্াঠক িার �াকুরদা �াকুমা ও কাকার পশ্রবার। িাঠদর েঠরর 
সাঠ্ সাঠ্ পাকা মেৌচাগার রঠেঠে। সরকাঠরর শ্নরাপদ স্াস্্যশ্বশ্ি 
কাযমূক্রঠমর বিারা িারা মেৌচাগার বাশ্নঠেঠে। দভুমূ াগ্যবেিঃ মরেমার 
বাবা িার বাবা মাঠের পশ্রবার ম্ঠক আোদা হঠে এঠসঠেন আর 
শ্নঠজর আোদা বাশ্ড় বিরী কঠরঠেন, শ্িশ্ন ওই কাযমূক্রম ম্ঠক 
মেৌচাগার বিরীর োকা পাঠবন না কারর এঠি একটি বাশ্ড়ঠি 
একটিমাত্র মেৌচাগার বানাবার অনঠুমাদন মদওো হে। মরেমার খুব 
অস্শ্স্ত হে, শ্হংঠসও, কারর িার কাকীমা ও খুড়িুঠিা মবান পাকা 
মেৌচাগার ব্যবহার করঠিা আর মস মখাো জােগাে মেি্যাগ করঠি 
মযঠিা।

পিশোি খুব অস্রতি হয়, রহংসেও, কািণ তাি কাকীো 
ও খুিতুসতা পবান পাকা পশৌোগাি ব্যবহাি কিসতা 
আি পে পখািা োয়গায় েিত্যাগ কিসত পেসতা।

মরেমা ময পশ্রঠবে বান্ধব (সবজু) মেৌচাগার বাশ্নঠেশ্েঠো িাঠি িার 
পশ্রবাঠরর চাঠষর কাঠজও সাহায্য হশ্ছেঠো। মেৌচাগাঠর েুইন শ্েচ শ্পে প্রযুশ্তির 
ব্যবহার হঠেশ্েঠো, যা মেঠক সার-এ পশ্ররি কঠর। সরকার শ্নরাপদ 
স্াস্্যশ্বশ্ি কাযমূক্রম শ্নমমূে বাংো অশ্ভযাঠন এই কম খরঠচর প্রযুশ্তির প্রচার 
কঠরন উন্মতুি মেি্যাগ মতুি রাজ্য বিরী করঠি।

মরেমার বাবা বঠেন শ্িশ্ন একবার মাত্র শ্পে পশ্রষ্ার কঠরশ্েঠেন – শ্িশ্ন 
ঐ সার শ্দঠে বজব সশ্জির চাষ কঠরন। ‘সশ্জির স্াদ অঠনক ভাঠো হে যখন 
আমরা এই সার ব্যবহার কশ্র; এই সার মাটির জন্যও ভাঠো।‘ শ্িশ্ন বঠেন 
এবং এও বঠেন ময রাসাোশ্নক সার মকনার জন্য ময খরচ হঠিা, মস োকাো 
শ্িশ্ন এখন সঞ্ে কঠরন।
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এই সমেোে িাঠদর লিক উন্মতুি মেি্যাগ মতুি হওোর পঠ্ 
এঠগাশ্ছেঠো। প্রাে সব পশ্রবাঠরই মেৌচাগার শ্েঠো আর খুব কম 
মানষুই মখাো জােগাে মেি্যাগ করঠি মযঠিা। রিামীর নজরদাশ্র 
সশ্মশ্ি গ�ন করা হঠেশ্েঠো মখাো জােগাে মেি্যাগ বন্ধ করার 
জন্য। িারা খুব কঠ�ার শ্নেম পােন করশ্েঠো। সকােঠবো 
মেি্যাগ করার জােগাগুঠোঠি িারা বাঁশ্ে বাজাঠিা। মমাদো ক্া, 
মেৌচাগার বানাবার জন্য চাপ বাড়শ্েঠো। এই সমে সারা মদে 
উন্মতুি মেি্যাগ মতুি অবস্ান বিরী করঠি চাইশ্েঠো; িাই প্রশ্ি 
মজো, লিকগুশ্েঠকও িাঠদর েক্্য প্রর করঠি হশ্ছেঠো।

আজ লিক মরেমার ওপর গশ্বমূি। ‘িাঁর সঠচিনিা এবং 
পশ্রবাঠরর জন্য মেৌচাগার বিশ্রর প্রঠচষ্া লিকটিঠক উন্মতুি মেি্যাগ 
মতুি মখিাব অজমূ ঠন সহােিা কঠরঠে,’ লিক অশ্েঠসর কন্যাশ্রী 
মনারাে অশ্েসার বঠেন।

বিমূ মাঠন বিাদে মরেরীর োত্রী মরেমা আঠরা পড়ঠি চাে। মস 
অন্তিঃ িার ব্যাঠচের শ্ররিী মেষ করঠি চাে। কঠেক বের 
আঠগ িার মা বাবা যখন িার জন্য শ্বঠের প্রস্তাব এঠনশ্েঠেন, 
মস পশ্রষ্ার জাশ্নঠেশ্েঠো িার শ্বঠে করার মকাঠনা িাড়া মনই। 
‘আমার কাঠে প্র্ম গুরুত্বপ্রমূ শ্বষে পড়াঠোনা মেষ করা’ মস 
জানাে।

মা ও মবাঠনর সাঠ্ মরেমা
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বষমূার আঠগ সু্ঠের কন্যাশ্রী মমঠেরা মরঙ্গ ুপ্রশ্িঠরাি শ্নঠে সু্ঠের 
আেপাঠের ৩০ টি বাশ্ড়ঠি ও মসইসঠঙ্গ শ্নঠজঠদর বাশ্ড় ও প্রশ্িঠবেীঠদর 
কাঠে প্রচার কঠর। 

প্রশ্ি সপ্তাঠহ িারা সু্ঠের আেপাঠের পাঁচটি কঠর বাশ্ড়ঠি যাে এবং 
সকেঠক একত্র কঠর মরঙ্গ ুমকঠনা হে ও িা কীভাঠব প্রশ্িঠরাি করা যাে 
মস শ্বষঠে শ্কেু বািমূ া পঠড় মোনাে।

কন্যাশ্রী ক্াব প্রচুর বাশ্ড়ঠি মরঙ্গ ুপ্রশ্িঠরাি শ্বষঠে প্রচার কঠর। সু্ঠের 
মবশ্েরভাগ মমঠে চা বাগান এোকার। িারা রিাঠমর বশ্স্তঠি ্াঠক। 
িাঠদর মা বাবা শ্দনমজঠুরর কাজ কঠরন।

কীভাঠব উঠ�াঠন পঠড় ্াকা নারঠকাঠের মখাো, পুঠরাঠনা োোর, 
প্াশ্স্টঠকর জার বা টিন-এ বশৃ্ষ্র জে জঠম যাঠি মোরা এঠস শ্রম 
পাঠড় মস ক্া িারা সকেঠক বশু্ঝঠে বঠে।

মোর জন্মস্ান শ্নেন্তঠর এঠন মমঠেরা মরঙ্গ ুপ্রশ্িঠরাি করঠে। সপ্তাঠহ 
একবার িারা দে মবঠঁি কন্যাশ্রী প্রকঠল্পর বািমূ ার প্্যাকারমূ  হাঠি প্ চঠে; 
মরঙ্গ ুপ্রশ্িঠরাঠির প্্যাকারমূ  এর পাোপাশ্ে শ্বঠের ববি বেস এবং মমঠেঠদর 
শ্েক্ার শ্বষঠেও বািমূ া ্াঠক।

িারা মানষুঠক বঠে এগুঠো বাশ্ড়র আেপাে ম্ঠক সরাঠি এবং মরেঠন 
শ্লিশ্চং পাউরার েড়াঠি, যা মোর োভমূ াঠদর মমঠর মেঠে।
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12 অঞ্জলী দাস, ২১, ব্বসােী
সন্্াসীকা�া উচ্ মাধ্ল্মক 
ল্বদ্ালজেি প্রাক্তন ছাত্ী,  
িােেঞ্জ ব্লক, েলপাইগুল্ড়

কন্যাশ্ীর অনুোদনর টাকাে রার 
ি্যিসা শুরু হদেদছ
টদাকাজন অজনক ল্বল্রি হজছি তাই অঞ্জলী তাি ব্বসা 
আজিা বাড়াজত চাইজছ

অঞ্জেী দাস িার সু্ঠের মমঠেঠদর কাঠে একজন মরাে মঠরে। 
কন্যাশ্রী প্রকল্প িার জীবনঠক নিুন রূপ শ্দঠেঠে এবং এশ্গঠে শ্নঠে 
মগঠে। ২০১৮ সাঠের এশ্প্রঠে মস আর িার ভাই িার পশ্রবাঠরর 
জশ্মঠি একো মদাকান বানাে শ্কন্তু মদাকান চােু কঠর না। ১৮ 
বের বেস হবার পর যখন অঞ্জেী িার কন্যাশ্রী অনুদাঠনর োকা 
পাে মস এই পুঠরা োকা শ্দঠে মদাকাঠনর জন্য শ্জশ্নসপত্র মকঠন। 
িার ভাই একই পশ্রমার োকা খরচ কঠর এবং দজুঠন পােমূ নারশ্েঠপ 
ব্যবসা শুরু কঠর।

মদাকানটি বশু্দ্ধ কঠর সু্ঠের মগঠের উঠ্াশ্দঠকই বিরী করা 
হঠেশ্েঠো। ‘আমার স্প্ন শ্েঠো এখাঠন একো মদাকান করার কারর 
এখাঠন আমাঠদর জশ্ম শ্েঠো। আশ্ম জানিাম যশ্দ আমরা কাঠনর 
দেু ও সাজঠগাঠজর শ্জশ্নস শ্বশ্ক্র কশ্র, বা মমঠেঠদর আকষমূর কঠর 
এমন শ্জশ্নস শ্বশ্ক্র কশ্র, িঠব আমরা ভাঠো ব্যবসা করঠবা। 
মমঠেরা অঠনক দর্ ম্ঠক সু্ঠে আঠস। উঠ্াশ্দঠকই মদাকান ্াকঠে 
মবে সুশ্বিা হঠব,’ অঞ্জেী বঠে। 

ওরা শ্েপশ্স্টক, মনেপাশ্েে, মোঠো কাঠনর দেু, সাজঠগাঠজর শ্জশ্নস 
শ্দঠে শুরু কঠর, শ্কন্তু মক্রিাঠদর ম্ঠক খািা, মপন ও অন্যান্য 

গল্প
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সু্ঠের মমঠেঠদর সাঠ্ মদাকাঠন 
অঞ্জেী (বাঁ-শ্দঠক)। মদাকাঠনর 
িাঠক ্ঠর ্ঠর আকষমূরীে শ্জশ্নঠসর 
সম্ভার মদঠখই মবাঝা যাে মদাকানটি 
ভাঠো ব্যবসা করঠে।
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শ্জশ্নসপঠত্রর চাশ্হদা আসঠি ্াঠক। এখন মস ব্যবসা আঠরা বাড়াবার 
ক্া ভাবঠে এবং মদাকাঠনর মপেঠন একটি শ্বউটি পােমূার বানাবার 
পশ্রকল্পনা করঠে। এভাঠব মস একটি একটি কঠর পদঠক্প মেেঠে। 
মস কঠন সাজাবার একটি মকাসমূ কঠরঠে এবং শ্নঠজই আোদা কঠর 
মমক-আপ আটিমূ স্ট শ্হঠসঠব কঠন সাজাবার কাজ করঠে। পশ্রপাটি 
মবেভ্ষা ও সামান্য মচাঠখর মমক-আঠপ অঞ্জেী িার ব্যবসার চেন্ত 
শ্বজ্ঞাপন হঠে উঠ�ঠে।

‘আশ্ম যখন কন্যাশ্রীর অনদুাঠনর োকা মপোম, আশ্ম মসোঠক ভাঠো 
কাঠজ ব্যবহার করঠবা ঠিক করোম। আশ্ম আমার ভাই-এর সাঠ্ 
ক্া বেোম। কারর আমার একার পঠক্ সবশ্কেু করা সম্ভব শ্েঠো 
না। মস রাশ্জ হঠো, আর আমার পশ্রবারও,’ অঞ্জেী বঠে।

ভাই-এর সাহায্য মপঠে আমার সুশ্বিা হঠেঠে, অঞ্জেী বঠে। িারা 
মদাকাঠন পাো কঠর বঠস, িার কারঠর মস িার কঠেঠজর শ্েক্া মেষ 
করঠি মপঠরঠে। মদাকাঠনর িাঠক ্ঠর ্ঠর আকষমূরীে শ্জশ্নঠসর 
সম্ভার মদঠখই মবাঝা যাে মদাকানটি ভাঠো ব্যবসা করঠে। মদাকানটি 
সব সমে মক্রিাে ভঠর ্াঠক।

সু্ঠের অঠনঠক মমঠেই এখন অঞ্জেীঠক মদঠখ কন্যাশ্রীর অনদুাঠনর 
োকা শ্দঠে ১৮ বের বেস হঠে শ্নঠজর শ্নঠজর ব্যবসা শুরু 
করঠি চাে। একাদে মরেরীর পশ্ে দাঠসর মা্াে একো ব্যবসার 
পশ্রকল্পনাও আঠে। মস বঠে, ‘আশ্ম একো গরু শ্কনঠবা, যার দাম 
পড়ঠব ৯,০০০ োকার মঠিা। আশ্ম িার মদখাঠোনা ও যত্ন করঠবা 
একবের িঠর এবং মস যখন গভমূ িারর করঠব িখন ১৫,০০০ োকা 
শ্দঠে িাঠক শ্বশ্ক্র কঠর মদঠবা, ময আত্নশ্বশ্বাঠসর সঠঙ্গ িার পশ্রকল্পনা 
জানাে। িার কাঠজ অনপু্রাশ্রি হঠে এোকার কঠেকজন মমঠে জানাে 
িারাও অঞ্জেীর মঠিা মদাকান করঠব কন্যাশ্রীর অনদুাঠনর োকাে।

সু্সিি অসনসক পেসয়ই এখন অঞ্জিীসক পিসখ কন্যাশ্রীি 
অনুিাসনি টাকা রিসয় ১৮ বেি বয়ে হসি রনসেি রনসেি 
ব্যবো শুরু কিসত োয়।

ভাই এর সাঠ্ অঞ্জেী (বাঁ-শ্দঠক)
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13 কন্াশ্রী ক্াব, টতেেঞ্জ উচ্ 
মাধ্ল্মক ল্বদ্ালে
বধজিমান ১ ল্মউল্নল্সপাল এলাকা, 
পপূবজি বধজিমান

ক্াঠসর সবঠচঠে মবশ্ে বেসী দজুন োত্রীর বেস ৮২ বের এবং 
সবঠচঠে কম বেসী ৩০ বেঠরর শ্কেু মবশ্ে। এর মাঠঝ রঠেঠেন 
৪০, ৫০ ও ৬০ –এর বেসী মশ্হোরা। দঠে মা ও �াকুমারা 
রঠেঠেন। েশ্নবার কঠর িারা োে রঠের বাজার করার ব্যাগ 
হাঠি িীঠর িীঠর সু্ঠে আঠসন পড়া, মেখা ও সামান্য অঙ্ক শ্েখঠি। 
প্রশ্িটি বাজাঠরর ব্যাঠগ ্াঠক একটি বরমূমাোর বই এবং সািারর 
গশ্রি বই, দঠুো খািা, একটি মপনশ্সে, একটি ইঠরজার ও একটি 
মপনশ্সে কাোর কে। এটি একটি উচ্চ মাি্যশ্মক সু্ে মযখাঠন 
িাঠদর বাচ্চারা/ নাশ্ি নািনীরা পঠড়। মোঠোরা এখন বেষ্ 
মশ্হোঠদর শ্েক্ঠকর ভ্শ্মকাে এঠস িাঠদর অশ্েক্ার অন্ধকার ম্ঠক 
মতুি করঠে।

এই সাপ্তাশ্হক সু্ঠের নাম ‘আঠোর শ্দো’, যা প্রশ্ি েশ্নবার মবো 
২ মো ম্ঠক ৩ মে পযমূন্ত একিোর ক্াসরুঠম হে। ২০১৭ সাঠে 
কন্যাশ্রী ক্াব এই কাযমূক্রম শুরু কঠর ২৭ জন োত্রী শ্নঠে, যারা 
শ্িনবের পঠরও এখঠনা আঠেন।

মা ঠাকুমারা সাষির হদর চাইদছন
প্রাপ্তবেষ্কজদি ল্শক্া কােজিরিজমি কািজণ বেষ্ক মল্হলািা ল্নজেিাই 
তাজদি ব্াজঙ্কি কাে কিজত পািজছন

গল্প
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একাদে মরেনীঠি পা�রিা ক্াঠবর বিমূ মান মনত্রী িন ুদাস, এবং 
ক্াঠবর সদস্য মসাশ্হনী দাস, পাো কঠর এই ক্াস মনে। ক্াঠবর 
অন্য সদস্যরা োত্রীঠদর মঠি্য েশ্ড়ঠে শ্েটিঠে ্াঠক যাঠি প্রঠি্যকঠক 
মঠনাঠযাগ মদওো যাে। প্রঠি্যক বেষ্ শ্েক্া্তীর সাঠ্ একজন কঠর 
কন্যাশ্রী ্াঠক িাঠদর সাহায্য করার জন্য। ২০১৭ মি মমঠেঠদর 
এঠকবাঠর মগাড়ার ম্ঠক শুরু করঠি হঠেশ্েঠো। শ্েক্া্তীঠদর মেখাঠি 
হঠেশ্েঠো কীভাঠব মপনশ্সে িরঠি হে।

এখন, এঠদর মঠি্য মকউ মকউ গড়গড় কঠর পঠড় মযঠি পাঠর। ৬০ 
বেঠরর মােশ্ি পাে মযাগ, শ্বঠোগ করঠি পাঠরন আর খুব ভাঠো 
পড়ঠি পাঠরন। শ্িশ্ন যখন প্র্ম আঠোর শ্দোে এঠসশ্েঠেন, শ্িশ্ন 
শ্নঠজর নামও সই করঠি পারঠিন না।

পোসটািা এখন বয়ষ্ক েরহিাসিি রশক্ষসকি 
ভূরেকায় এসে তাসিি অরশক্ষাি অন্ধকাি 
পথসক েুক্ত কিসে। কন্যাশ্রী মমঠেরা বেষ্ মশ্হোঠদর শ্েখঠি ও পড়ঠি মেখাঠছে।

কন্যাশ্রী ক্াঠবর মনত্রী িন ুদাস ক্াঠস পড়াঠছে।
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৬২ বেঠরর আরশ্ি সাহা ক্াঠস িার নািশ্ন কন্যাশ্রী ক্াঠবর 
সদস্য িৃষা সাহার সাঠ্ বঠসন; �াকুমা যখন খািাে মেঠখন 
িখন মস মদঠখ, মাঠঝ মাঠঝ সাহায্য কঠর। আরশ্ি বঠেন, 
‘আমার বই-খািার ্ঠেো মদওোঠে োোঠনা ্াঠক। সঠন্ধ মবো 
নািশ্ন যখন পড়ঠি বঠস আশ্মও আমার খািা মপশ্সিে বার কঠর 
ওর সঠঙ্গ বঠস একেু ঝাশ্েঠে মনই।’

আরশ্ি এরপর আঠরা বঠেন ময পড়ঠি শ্েখঠি শ্েঠখ শ্িশ্ন 
আত্মশ্নভমূ র হঠেঠেন। আঠগ িাঠক ব্যাঠঙ্কর োকা মিাোর েমমূ প্রর 
করঠি িাঠক বউমা ও নাশ্ি নািশ্নঠদর সািাসাশ্ি করঠি হঠিা। 
একবার ব্যাঠঙ্ক িাঠক োকা মিাোর জন্য টিপসই শ্দঠি হঠেশ্েঠো। 
এখন আরশ্ি েমমূ শ্নঠজই প্রর কঠরন, শ্নঠজ সই কঠরন এবং 
শ্নঠজ োকা মিাঠেন।

এো শুিু আরশ্ির গল্প নে। এো ক্াঠস সব ৬০ বেঠরর মবশ্ে 
মশ্হোর গল্প, যাঠদর ব্যাঠঙ্ক মযঠি হে বেষ্ঠবোর মপনেন মিাোর 
জন্য। এোড়া এমন শ্কেু মশ্হো আঠেন, যাঠদর স্ামীরা অন্য 
রাঠজ্য ্াঠকন আর ববদ্ুযশ্িন মাি্যঠম োকা পা�ান, িাঠদরও গল্প 
এো।

এইসব বেষ্ মশ্হোঠদর ব্যাঠঙ্ক শ্গঠে প্রশ্িবার ময অসুশ্বিা 
হঠিা, িার ক্া মা্াে মরঠখই আঠোর শ্দো গঠড় উঠ�শ্েঠো। 
বেষ্ঠদর শ্েক্া কাযমূক্রঠমর প্র্মশ্দককার ক্া মা্াে মরঠখ, িন ু
বঠে,‘যখনই আমরা ব্যাঠঙ্ক মযিাম, বেষ্ মশ্হোঠদর অসুশ্বিাগুশ্ে 
শ্নঠজঠদর মচাঠখ মদখঠি মপিাম। ব্যাঠঙ্কই এঠক িাঠক িরার মচষ্া 
করঠি মদখিাম ওনাঠদর। অঠনঠক আবার একেু সাহায্য কঠরই 
শ্বরতি মবাি করঠিন,’ বেষ্ মশ্হোঠদর এই অসুশ্বিা মদঠখ, 
মমঠেরা শ্নঠজঠদর মঠি্য ক্া বঠে িাঠদর কীভাঠব ব্যাঠঙ্কর েমমূ 
প্রর করঠি হঠব িা মেখাঠব শ্স্র কঠর। িারা িাঠদর কন্যাশ্রী 
মনারাে শ্েক্কঠক িাঠদর আইশ্রোর ক্া জানাে। সু্ে িাঠদর 
ভাবনার সম্প্রসারর েটিঠে োন্ বিরী কঠর বেষ্ োত্রীঠদর বই ও 
অন্যান্য পড়াঠোনার সামরিী মদবার জন্য। এভাঠবই আঠোর শ্দো 
গঠড় ওঠ�। এোই শ্েঠো অঠনক মশ্হোর জীবঠন নিুন প্ চোর 
শুরু। 

িারা সকঠে এখন অল্প স্ল্প শ্েখঠি পড়ঠি 
শ্েঠখ মগঠেন িাই িাঠদর দাবী িাঠদর 
একো কঠর সু্ে ব্যাগ শ্দঠি হঠব যাঠি 
কন্যাশ্রীর এম্বঠেম োগাঠনা ্াকঠব।

৭৫ বেঠরর েঙ্করী পাে, এবং ৩০ বেঠরর িারা পাে োশুশ্ড় ও মবৌমা; দজুঠনই 
শ্েক্া্তী। েঙ্করী ২০১৭ ম্ঠক পড়াঠোনা করঠেন, আর িার সশ্জি শ্বঠক্রিা মেঠের বউ 
িারা শ্হঠসব কষা ভাঠোভাঠব মেখার িাশ্গঠদ আঠোর শ্দোে মযাগ মদন। আঠগ ভ্যাঠন 
কঠর দঠ্র সশ্জি শ্বশ্ক্র করঠি মযঠি ভে মপঠিা এই মভঠব ময মেরার রাস্তা শ্চনঠি পারঠব 
না। এসব এখন অিীি কারর এখন ময মস শুিু রাস্তার সাইনঠবারমূ  গুঠো পড়ঠি পাঠর 
িাই নে, মস কাউঠক রাস্তা শ্জঠজ্ঞস করঠিও ভে পাে না। ‘এখন ভে মকঠে মগঠে,’ 
একগাে মহঠস িারা বঠে।



14 কন্াশ্রী ক্াব, বড়জবলুন 
টদবীবালা বাল্লকা ল্বদ্ালে
িাতাি, পপূবজি বধজিমান

একবট নাটক �া মা িািার মদর্য 
িাল্যবিিাদহর ভে রবরদে বেদেদছ
েনজোষ্ীজক ল্বপদ সম্জকজি  সজচতন কিজত টমজেিা 
না�জক অল্িনে কজি

সু্ঠের কন্যাশ্রী ক্াব এিোই সশ্ক্রে ময নবম মরেরীর ওপঠর যারাই 
পঠড় িারাই এই ব্যানাঠরর নীঠচ শ্কেু না শ্কেু করঠি চাে। 
বনসৃজন করঠি মমঠেরা গাে োগাে ও মসগুশ্ের যত্ন মনে; িারা 
কাঠের রিাঠম বাশ্ড় বাশ্ড় শ্গঠে ম্যাঠেশ্রো ও মরঙ্গরু প্রসার শ্নঠে 
সঠচিনিা েড়াে।

ক্াব সবঠচঠে গুরুত্বপ্রমূ ময কাজটি কঠর িা হঠো বাে্যশ্ববাঠহর 
খারাপ শ্দক শ্নঠে একটি নােঠক অশ্ভনে কঠর। এই গঠল্প একটি 
মমঠের ক্া বো হে, যাে অল্প বেঠস শ্বঠে হঠে যাে আর ১৮ 
বের বেস হবার আঠগই সন্তাঠনর জন্ম মদে মস। কঠেক বেঠরর 
মঠি্যই িার স্ামী িাঠক মেঠড় অন্য একজন মশ্হোর কাঠে চঠে 
যাে আর িার শ্বশুরবাশ্ড়র মোকজন িাঠক বাশ্ড় ম্ঠক মবর 
কঠর মদে। মমঠেটি আর িার দইু সন্তাঠনর যাবার মকাঠনা জােগা 
শ্েঠো না। মস িার মা বাবার বাশ্ড়ঠি এঠস ওঠ�, শ্কন্তু এখাঠনও 
মস অযাশ্চি শ্েঠো। িার ভাই-এর শ্বঠে হঠে মগশ্েঠো আর 
িার পশ্রবার শ্েঠো। মমঠেটি অশ্েশ্ক্ি এবং মবকার শ্েঠো বঠে, 
মস শ্বনা মাইঠনর কাঠজর মোক হঠে যাে। িাঠক িার ভাইঠের 

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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পশ্রবাঠরর জন্য কাচা, মিাো, পশ্রষ্াঠরর কাজ করঠি হে 
যাঠি িার আর িার বাচ্চাঠদর মা্ার ওপঠর োদ ্াঠক।

নােকটি এরপর বন্ধ কঠর শ্জজ্ঞাসা করা হে মমঠেটি যশ্দ 
সু্ঠের পড়া বন্ধ না করঠিা িঠব কী হঠিা। দেমূকঠদর বো 
হে একজন অশ্ববাশ্হিা পড়াঠোনা চাশ্েঠে যাওো  ১৩ – ১৮ 
বেঠরর মমঠে কন্যাশ্রী ম্ঠক বেঠর শ্কেু োকা পাে আর ১৮ 
বের বেস হঠে এককােীন অনদুান ২৫,০০০ োকা পাে। 
এই োকা শ্দঠে মস আঠরা পড়ঠি পারঠিা, মকাঠনা বশৃ্তিমে্ক 
প্রশ্েক্র শ্নঠি পারঠিা এবং শ্নঠজর পাঠে দাঁড়াঠি পারঠিা। এই 
নােঠক আঠরা শ্কেু সম্ভাবনার ক্া বো হে – মদখাঠনা হে 
একটি মমঠে পড়াঠোনাে ও মখোি্োে ভাঠো েে কঠর পুরষ্ার 
পাঠছে ইি্যাশ্দ। সংঠক্ঠপ এই মখোে মদখাঠনা হে একটি মমঠে 
যশ্দ শ্বঠে কঠর আর বাচ্চার জন্ম না শ্দঠে সু্ঠে পড়া চাশ্েঠে 
মযঠিা িাহঠে িার জীবনো আঠরা ভাঠো হঠিা।

ক্াব মসসব রিাঠম এই নােঠকর অশ্ভনে কঠর মদখাে মযখাঠন 
বাে্যশ্ববাঠহর প্রঠকাপ মবশ্ে। িারা চার বের িঠর এো করঠে 
মকাঠনা আশ্ঙ্গনা বা রাস্তার মকাঠন। িারা সু্ঠের ইউশ্নেঠমমূ 
অশ্ভনে কঠর মকাঠনা কশ্ষ্উম পঠর নে। অল্পবেঠস শ্বঠে হওো 
মমঠেটির করুর গল্প দেমূকঠদর মঠন শ্বঠেষ প্রভাব মেঠে।

এো শ্রনা খািুঠনর শ্দশ্দর গল্পও বঠে। শ্রনার শ্দশ্দর রিাঠমর 
অন্য মমঠেঠদর মঠিাই বাচ্চা বেঠস শ্বঠে হঠেশ্েঠো; মস খুব 
কম বেঠস মা হঠেশ্েঠো, িারপর িার স্ামী ও স্ামীর 
পশ্রবার িাঠক ি্যাগ কঠর। শ্দশ্দর এই পশ্ররশ্ি মদঠখ শ্রনা 
শ্সদ্ধান্ত মনে মস কখঠনাই অল্পবেঠস শ্বঠে করঠব না বা িার 
সাঠ্ এই েেনা েেঠি মদঠব না। 

‘আশ্ম পারঠে কখঠনাই মকাঠনা মমঠের বাে্য বঠেঠস শ্বঠে হঠি 
মদব না’

শ্রনা খািুন সু্ঠের পুঠরাঠনা োত্রী। শ্কন্তু িার পুঠরাঠনা 
শ্েক্করা িাঠক এখঠনা ভীষরভাঠব মঠন মরঠখঠে। মস শ্েঠো 

‘আরে পািসি কখসনাই পকাসনা পেসয়ি 
বাি্য বসয়সে রবসয় হসত পিব না’
– ল্িনা খাতুন 

নােঠক বিরী করা ক্াসেঠরর দেৃ্য

আরে অঙ্গীকাি করি
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কন্যাশ্রী ক্াঠবর একজন সশ্ক্রে সদস্য এবং িার এোকাে এই 
নােঠকর অশ্ভনে েন েন করাঠি মস খুবই আরিহী শ্েঠো।

‘মস িার বতিব্য সরাসশ্র ভাঠোভাঠব প্রকাে করঠি চাইঠিা,’ িার 
আঠগর শ্প্রশ্সিপাে বঠেন।

নােঠকর মমঠেটির সাঠ্ যা যা েঠেশ্েঠো িা েঠেশ্েঠো শ্রনা 
খািুঠনর শ্দশ্দর সাঠ্ও। িার যখন ১৫ বের বেস িার শ্বঠে 
হে, মস শ্কেুশ্দন পঠরই একটি বাচ্চা শ্নঠে মা বাবার কাঠে শ্েঠর 
আঠস। শ্বশুরবাশ্ড়র মোকজন িাঠক িাশ্ড়ঠে মদে। শ্দশ্দর অবস্া 
মদঠখ শ্রনা ঠিক কঠর মস এমনো আর হঠি মদঠব না। বাে্যশ্ববাহ 
রুখঠি শ্নঠজর ক্মিাে যা যা করার করঠব। শ্েক্কঠদর সাহায্য 
শ্নঠে শ্রনা িার এোকাে শ্িনটি বাে্যশ্ববাহ আেকাঠি মপঠরঠে।

শ্রনা িার এক প্রশ্িঠবশ্ের শ্বঠে আেঠকশ্েঠো। েেনাো এরকম, 
িার এক িুঠিা ভাই পাড়াে িাঠদর বাশ্ড়র মপেঠন মরুগীর খামার 
চাোঠিা।  মস একশ্দন এঠস বেঠো একটি মমঠের পশ্রবার িার 
ম্ঠক সকাঠে শ্িনটি মরুগী শ্কঠনঠে। শ্রনার মগাঠে্দা নাক শ্কেু 
একোর গন্ধ মপঠো। মস শ্কেু একো গন্ঠগাঠের আঁচ করঠো; 
শ্িনটি মরুগী মাঠন অশ্িশ্্রা শ্বঠেষ মকউ। সামান্য শ্জজ্ঞাসাবাদ 
কঠর মস জানঠি পারঠো প্রশ্িঠবশ্েঠদর বাশ্ড়ঠি পাত্রপক্ মমঠে মদখঠি 
আসঠব, িাই এঠিা আঠোজন।

পঠররশ্দন শ্রনা শ্বষেো মনারাে শ্েক্কঠক জানাঠো, শ্যশ্ন লিঠকর 
কমতীঠদর শ্নঠে শ্বঠেটি আেকাঠেন। শ্রনা খািুন িার পুঠরাঠনা 
সু্ঠের এক শ্কংবদন্তী। বাে্যশ্ববাঠহর শ্বরূঠদ্ধ েড়াইঠি সকঠে িার 
েড়াকু মঠনাভাঠবর ক্া স্রর কঠর। িার পুঠরাঠনা শ্েক্করা সুঠযাগ 
মপঠেই িার ক্া বঠেন।

কন্যাশ্রী মমঠেরা িাঠদর 
শ্েশ্ক্কাঠদর সাঠ্ 
(নীঠচ ও ওপঠর)
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15 লীনা মুখাল্েজি , ১৭, একাদশ টরেণী
অমারুণ টস্শন ল্শক্ানজকতন, 
িাতাি, পপূবজি বধজিমান

ভািার লিঠকর শ্ব শ্র ও-র সাঠ্ পশ্রচেপঠবমূর শ্মটিং এ সু্ঠের 
প্রশ্িশ্নশ্ি হঠে যাবার পর েীনা মখুাশ্জমূ  প্র্ম কন্যাশ্রী কন্যা 
শ্হঠসঠব এশ্গঠে যাওোর ইঠছে মপাষর কঠর। এই সাক্াৎকাঠরর পর 
ম্ঠক মস বঠড়াঠদর দশু্নোে প্রঠবে করঠো। ‘মসো শ্েঠো ২০১৮ 
সাে’, শ্রনা বঠে; মস িখন ১৬ বেঠরর শ্েঠো আর দেম 
মরেরীঠি পড়ঠিা। মস সদ্য িার সু্ঠে কন্যাশ্রী দঠের মনত্রী শ্নবমূাশ্চি 
হঠেঠে। ‘শ্রনার অদম্য ইছোেশ্তির জন্য িাঠক আমরা মনত্রী 
শ্নবমূাশ্চি কশ্র।‘ সু্ঠের শ্প্রশ্সিপাে বঠেন।

সু্ঠের কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ক শ্ব শ্র ও অশ্েঠস পশ্রশ্চশ্ি পঠবমূর 
উতি শ্মটিং-এর আঠোজন কঠরন। শ্িশ্ন েীনা ও অন্যান্য কন্যাশ্রী 
ক্াব সদস্যঠক শ্মটিং-এ শ্নঠে যান। মসখাঠন েীনা অন্য সু্ঠের 
শ্েক্কঠদর কাঠে িাঠদর সু্ঠের মমঠেঠদর কৃশ্িঠত্বর ক্া শুনঠি 
মপঠো – কীভাঠব িারা ১৮ বেঠরর কম বেঠসর মমঠেঠদর শ্বঠে 
আেঠকঠে। ‘ওঁঠদর ক্া শুঠন আশ্ম বঝুঠি পারোম কন্যাশ্রী শ্হঠসঠব 
আমরা কিশ্কেু করঠি পাশ্র। শ্বশ্রও সাঠহঠবর সঠঙ্গ শ্মটিংো 

কস রার কন্যাশ্ী ক্ািদক বনদে 
বরনবট িাল্যবিিাহ আটদকদছ
ব্লক অল্ফজস একবাি ল্েজে টস তাি সামাল্েক দাল্েত্ব 
সম্জকজি  বুঝজত পাজি

গল্প
কন্াশ্রী - পল্িবতজি জনি
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মচাঠখ আঙ্গেু শ্দঠে আমাঠদর সামাশ্জক দাশ্েত্বর সম্বঠন্ধ আমাঠক 
সঠচিন কঠর িুঠেশ্েে,’ েীনা বঠে।

লিক অশ্েঠসর সাঠ্ কন্যাশ্রী ক্াঠবর শ্মটিং কশ্রঠেশ্েঠো স্ানীে 
প্রোসন যাঠি এঠদর মঠি্য সরাসশ্র মযাগাঠযাগ গঠড় ওঠ�। েক্্য 
শ্েঠো ক্াবঠক মবাঝাঠনা ময বাে্যশ্ববাহ মরাি করার শ্বষঠে 
প্রোসন কিো সঠচিন। লিক অশ্েস এই শ্মটিং-মক উৎসাহ 
শ্দঠেশ্েঠো কারর এঠি সু্ঠে কন্যাশ্রীঠদর কাজ সম্পঠকমূ  িারা 
জানঠি পারঠবন। এই শ্মটিং কন্যাশ্রীঠদর বাে্যশ্ববাহ মরাখার 
জন্য অঠনক েশ্তি শ্দঠেশ্েঠো কারর বনু্ধঠদর কাঠে মকাঠনা 
বাে্যশ্ববাঠহর েেনা জানঠি পারঠে এো যাঠদর যাঠদর মোন 
করঠি হঠব, িাঠদর সবার মোন নম্বর িারা মপঠে মগশ্েঠো। 
এো িাঠদর সরকাশ্র স্তঠর সাড়া জাগাবার সাহস শ্দঠেশ্েঠো।    

‘প্র্ঠম আশ্ম বঝুঠি পাশ্রশ্ন কন্যাশ্রী ক্াঠবর মনত্রী হঠে কী 
করঠি হঠব। শ্কন্তু মসশ্দন শ্ব শ্র ও-র ক্া শুঠন বঝুঠি 
পারোম, ওঁর অশ্েঠসর সাহাঠয্য, কম বেঠস মমঠেঠদর শ্বঠে 
রুখঠি আশ্ম অঠনক শ্কেু করঠি পাশ্র,’ েীনা বঠে। লিক 
অশ্েঠস মস কন্যাশ্রী মনারাে ব্যশ্তিঠদর মোন নম্বর শ্নঠে মনে 
এবং শ্বপঠদ পড়া বাচ্চাঠদর রক্ার জন্য গঠিি চাইল্ডোইন নাঠম 
জািীে স্তঠরর মহল্পোইঠনর নম্বর  মনে।

দ-ুবেঠরর কম সমঠে েীনা ও িার কন্যাশ্রী ক্াঠবর সদস্যরা 
শ্িনটি বাে্যশ্ববাহ রুঠখ শ্দঠেঠে। প্র্মটি হঠো সু্ে ম্ঠক দইু 
শ্কঠোশ্মোর দঠ্র অমারুর রিাঠম। রীনার মসই মহ্ুিমূ ো মঠন 
আঠে যখন মস এবং িার সঙ্গী কন্যাশ্রীরা ভ্ঠগাে ক্াস কঠর 
মবঠরাশ্ছেঠো, িাঠদর সু্ঠের দাঠরাোন জানাঠেন ক্াস এইঠের 

‘ওঁসিি কথা শুসন আরে বুঝসত পািিাে কন্যাশ্রী রহসেসব 
আেিা কতরকেু কিসত পারি। রবর্ও োসহসবি েসঙ্গ 
রেটিংটা পোসখ আঙু্গি রিসয় আোসিি োোরেক িারয়ত্বি 
েম্বসন্ধ আোসক েসেতন কসি তুসিরেি,’  
–লীনা

শ্িনটি বাে্যশ্ববাহ বন্ধ করার জন্য েীনা ৫,০০০ োকার একটি মচক মপঠেঠে।
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একটি মমঠের শ্বঠে শ্দঠে শ্দঠছে িার পশ্রবার। েীনা সঠঙ্গ সঠঙ্গ 
কন্যাশ্রী মনারাে শ্েক্ঠকর কাঠে মগঠো আর িাঁর সাহায্য শ্নঠে লিক 
অশ্েঠস কন্যাশ্রী মনারাে অশ্েসারঠক মোন করঠো। লিক দে দজুন 
পুশ্েেঠক শ্নঠে সু্ঠে মপৌঁেঠেন; েীনা আর িার মনারাে শ্েক্ক 
গাশ্ড়ঠি উঠ� মসই মমঠেটির বাশ্ড়ঠি মগঠো, যার পঠররশ্দন শ্বঠে 
হবার ক্া।

পশ্রবারটি শ্বঠের জন্য এঠকবাঠর বিরী শ্েঠো ; এমনকী শ্মশ্ষ্ও 
মকনা হঠে মগশ্েঠো। লিক অশ্েসার ও পুশ্েে মমঠেটির মা বাবাঠক 
মবাঝাঠেন এই শ্বঠে আইনসম্ি নে কারর মমঠের বেস মাত্র  ১৫ 
বের; পাঠত্ররও শ্বঠের বেস হেশ্ন। মমঠেটির মা বাবা বঠেন িারা 
মকাঠনা ঝঁুশ্ক শ্নঠি চান না। িাঠদর ভে িারা যশ্দ মমঠের এখন 
শ্বঠে না মদন িঠব মস মকাঠনা খারাপ মেঠের সাঠ্ পাশ্েঠে যাঠব 
আর পশ্রবাঠরর বদনাম হঠব।

এরপঠর েীনা ও িার কন্যাশ্রী সঙ্গীরা ওই একই রিাঠমর আর একটি 
শ্বঠে আেঠক মদে এর ঠিক দ’ুশ্দন পঠর। ময মমঠেটির শ্বঠে হঠি 
চঠেশ্েঠো মস টিশ্েন এর সমে কান্নাে মভঠে পঠড় এবং সাহায্য 
চাে। েীনা ও িার কন্যাশ্রী বনু্ধরা লিক অশ্েঠসর সাহায্য মনে এবং 
িাঠদর উঠদ্যাঠগ মমঠেটির মা বাবা শ্বঠে শ্পশ্েঠে মদন।

িৃিীে ময বাে্যশ্ববাহ েীনা রুঠখ শ্দঠি মপঠরশ্েঠো িা েঠেশ্েঠো 
িার শ্নঠজরই রিাঠম। মমঠেটির সঠঙ্গ পাড়াঠি মদখা হওোঠি মস 
আঠবগ ভরা স্ঠর বঠে, ‘আশ্ম পড়ঠি চাই। শ্বঠে করঠি চাই 
না। িুই একো শ্কেু কর, েীনা। আমাঠক বাঁচা।’ েীনা িারপর 
য্াঠযাগ্য পদঠক্প শ্নঠো ও শ্বঠেো বন্ধ করঠো। এভাঠব বহু 
বাে্যশ্ববাহ বন্ধ কঠর েীনা িাঠদর এোকাে সঠচিনিা গঠড় িুেঠি 
মপঠরঠে।

মা ও �াকুমার সাঠ্ েীনা।

েীনা ও িার কন্যাশ্রী দে
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