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ভূটমকা
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমরাত্রা ২০১৫ পরবর্তী (post-
MDG) উন্নয়ন এজেন্রা ও নতীতরতনর্রারজের 
সময় যরাজর দতরদ্র ও প্রাততিক েনজ�রাষ্তীর সমসষ্যরা 
ও ররাজদর তিতিরা-ভরাবনরা উজে আজস সস লজক্ষ্য 
সরাইটজসভরাস্, সহল্প এইে ইনটরারন্রাশনরাল, 
এত্ত্ ইনটরারন্রাশনরাল, এষ্যরালতেমরার’স ত্তেে 
ইনটরারন্রাশনরাল ও ইনতটিতটউট অব স্জভলপজমনট 
টিরাত্ে-এর সমন্বজয় �তের ‘ভজয়জসস অব 
দষ্য মরাতে্নরালরাইে্ কনজসরাতট্য়রাম’ একজযরাজ� 
করাে শুরু কজর। ‘আমরাও পাটর েদবল টদবে’ 
শতীর্ক এ প্তরজবদনতট ‘ভজয়জসস অব দষ্য 
মরাতে্নরালরাইে্’ বরা ‘প্রাতিেজনর কথরা’র পতরিরালনরায় 
বরাংলরাজদজশর প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তীর 
ওপর অংশগ্রহেমলূক �জবরেরালব্ধ ফলরাফজলর 
সরারসংজক্প।

সরামরাতেক, ররােননতরক ও অথ্নতীতরকভরাজব অবজহতলর এজদজশর 
প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তী। সরকরাতর বক্তজবষ্য-নতথজর প্তরবন্তী 
বষ্যতক্ত ও প্বতীে বষ্যতক্তররা উচ্রাতরর হজলও তবতভন্ন নতীতর ও 
পতরকল্পনরা প্েয়জনর সময় এররা প্রায়শই বরাদ পজে যরান। এ 
সরামরাতেক-ররােননতরক-আথ্নতীতরক তবতছিন্নররা আর অসহরায়ত্ব 
সম্পজক্ ররাজদর অনুভূতর রুজল রররাই এ �জবরেরার লক্ষ্য। প্তরবন্তী 
ও প্বতীে েনজ�রাষ্তী এবং ররাজদর তনকট আত্তীয়ররা অতভজ্ঞররা ও 
মররামর েরাতনজয়জেন এ �জবরেরায়। এ প্রাতিেনজদর তবতছিন্নররার 
করারে এবং ররাজদর অতরকরার যথরাযথ গুরুত্ব ও সমথ্ন পরাজছি তক 
নরা, রতক্র হজছি তক নরা সসটরা সবরাঝরার েন্ এ �জবরেরার গুরুত্ব 
রজয়জে।

পিভূটম 
তবশ্ববষ্যরাপতী প্তরবন্তী বষ্যতক্তররা বষ্যরাপক ববরজমষ্যর তশকরার 
হজছিন। আতিে্রাতরক উন্নয়ন নতীতরমরালরা প্জয়রা� এবং 
�জবরেরাসহ সরামরাতেক, ররােননতরক ও আথ্নতীতরক কম্করাণ্ড 
সথজক ররাজদরজক প্তরতনয়র দূজর ররাখরা হজছি। আর এ দূজর 
ররাখরার করারজে প্তরবন্তী বষ্যতক্তররা তদজন তদজন দতরদ্ররমজদর 
মজরষ্য দতরদ্র হজয় পেজে। বরাংলরাজদজশ প্তরবতন্ররার বষ্যরাপকররা 
তনজয় সব্েনতীনভরাজব স্তীকৃর সকরাজনরা পতরসংখষ্যরান সনই। ররা 
সজ্বেও প্তরবতন্ররার করারজে সষৃ্ট তশক্রা ও কম্সংস্রাজনর 
সুজযরাজ�র অভরাজব প্তরবন্তী বষ্যতক্ত ও ররাজদর সরাহরাযষ্যকরারতীররা 
তবশ্বেজুে প্তরবের প্রায় ১.২ তবতলয়ন মরাতক্ন ্লরার উপরাে্ন 
সথজক বতচির হজছিন, যরা সমরাট েরারতীয় উৎপরাদজনর প্রায় ১.৭ 
শররাংশ।১ 

প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর অতরকরার সংক্রাতি েরাতরসংঘ সনদ 
(UNCRPD)-এর ৩ নং আতট্জকল প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর 
‘সমাবে সম্ণূ্ণ ও কার্ণকর অংশগ্রহণ ও অন্তভ্্ণটতির’ কথরা 
গুরুত্ব তদজয় বলজে। ৩৩ নং আতট্জকজল েরারতীয় পয্রাজয় এ 
সকল কম্সূতি করায্কর ও পতরবতীক্ে কররার ওপরও গুরুত্ব 
আজররাপ কজর বলরা হজয়জে, ‘সুশীল সমাে, টেবশষ কবর 
প্রটেেন্ী েনবগাষ্ী ও োবদর প্রটেটনটিবদর পটরেীষেণ 
প্রটরিয়াবে সম্ণূ্ণ অংশগ্রহণ থাকবে হবে’।২  

তবশ্বেজুে প্বতীে বষ্যতক্তজদর হরার সবজে যরাওয়রার প্ভরাব পজেজে 
প্তরবতন্ররা প্বেররায়ও।  প্বতীে সলরাজকর প্তরবতন্ররার 
তশকরার হবরার ঝঁুতক সবতশ থরাজক, এবং বয়ঃবতৃধিেতনর সয 
সকল স্রাস্ষ্য সমসষ্যরা রজয়জে সযমন, দতৃষ্ট ও শ্রবেশতক্ত কজম 
যরাওয়রা, িলরাজফররা সতীতমর হওয়রা, মরানতসক কম্ক্মররা কজম 
যরাওয়রা ইরষ্যরাতদ প্বতীেজদর দরাতরজদ্রষ্যর ঝঁুতক বরাতেজয় সদয়। 
বরাংলরাজদশ পতৃথবতীর সপ্তম বহৃত্তম েনবহুল সদশ এবং 
সদশতটজর দ্রুরই একতট েনররাত্বেক (demographic) 
পতরবর্ন আসন্ন। সদশতটর বয়স্ক মরানুজরর সংখষ্যরা অভূরপবূ্ 
হরাজর বরােজে, এবং ৬০ বের সপতরজয়জে এমন মরানুজরর ৭৫ 
বরা ররার সবতশ বের সবঁজি থরাকরার প্বেররা লক্ষ্য কররা যরাজছি।৩

1  তবশ্ব স্রাস্ষ্য সংস্রা’র প্তরবতন্ররার ওপর তরজপরাট্, সেজনভরা, ২০১১
2  েরাতরসংঘ সরাররারে অতরজবশন, ২০০৮, তনউ ইয়ক্, প্তরবন্তীজদর অতরকরার 

সংক্রাতি েরাতরসংঘ কনজভনশন 
3  www.helpage.org/where/bangladesh (UNCRPD)
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গবেষণা পদ্ধটে:  
োংলাবদবশর দটরদ্র েনবগাষ্ীর 
েতিে্য শ্রেণ
এ গবেষণায় ‘টপয়ার টরসার্ণ’ নামক এক িরবনর অংশগ্রহণমূলক 
গবেষণা পদ্ধটে ে্যেহার করা হবয়বে। অংশগ্রহণমূলক গবেষণা 
পদ্ধটে ে্যেহার করার লষে্য হবলা গবেষক ও উত্তরদাোবদর 
মবি্য থাকা ে্যেিান দূর করা। এিা হবলা, মানুষবক সবগে টনবয় 
গবেষণা, োবক গবেষণার টেষয়েস্তু োনাবনা নয়। টপয়ার টরসার্ণ 
পদ্ধটেবে গবেষণায় কটমউটনটির ললাকেনই গবেষক এেং োরাই 
কটমউটনটির সবগে লথবক গবেষণা প্রটরিয়ায় সহবরাটগো কবরন। 

গবেষক দল
এ প্রকল্পটি োস্তোয়বন দু’টি গবেষক দল অংশ লনয়:  

১| কটমউটনটি টপয়ার গবেষক গ্রুপ 
এ গ্রুপতটজর তেল দতরদ্র এবং প্তরবতন্ররার করারজে বরাদ পজে 
যরাওয়রা (excluded) প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্ত�ে যরাজদরজক দু’তট 
স্রান সথজক বরােরাই কররা হজয়তেল- ভরাররানজটক, ঢরাকরার একতট বততি; 
এবং কক্সবরােরার, দতক্ে পবূ্ বরাংলরাজদজশর একতট গ্ররামতীে এলরাকরা। 
তপয়রার তরসরাি্ গ্রুজপর সদসষ্যজদরজক ররাজদর প্তরবন্কররা, তলঙ্গ ও 
আগ্রজহর ওপর তভতত্ত কজর তনব্রািন কররা হজয়তেল। এটরা তনতচির 
কররা হজয়তেল সয, প্তরতট গ্রুপ বরা দল  সযন ররার কতমউতনতটর 
প্কৃর প্তরতনতরত্ব কজর। সব তমতলজয় কতমউতনতট তপয়রার তরসরাি্ 
গ্রুজপর সদসষ্য সংখরা তেল এ�রাজররা েন - ভরাররানজটক সথজক িরার 
েন পরুুর ও এক েন নরারতী, এবং কক্সবরােরার সথজক তরন েন 
পরুুর ও তরন েন নরারতী।

২| এনটেও টপয়ার গবেষক গ্রুপ
এ গ্রুপতট �জে সররালরা হজয়তেল বরাংলরাজদজশর সবসরকরাতর 
সংস্রাগুজলরার (এনতেও) প্তরতনতরজদরজক তনজয় যরাজদর প্তরবন্তী 
বষ্যতক্ত এবং প্বতীেজলরাকজদর তনজয় করাে কররার অতভজ্ঞররা 
রজয়জে। এনতেও তপয়রার তরসরাি্ গ্রুজপর সদসষ্য তনব্রািন কররার 
সময় গুরুত্ব সদওয়রা হজয়তেল ররাজদর তলঙ্গ ও দতরদ্রররা বরা ববরমষ্য 
তবরয়ক অতভজ্ঞররার ওপর। এেরােরাও, সংস্রাগুজলরার ররন ও  
সভৌজ�রাতলক অবস্রানও তনব্রািজনর  মরানদণ্ড তেল, যরাজর কজর 
তবতভন্ন সভৌজ�রাতলক এলরাকরা এবং সব সশ্রতের স্রানতীয় এনতেও এ 
�জবরেরায় প্তরতনতরজত্বর সুজযরা� পরায়। যরাজদর অংশগ্রহেমলূক 
সকৌশল বষ্যবহরাজরর ভরাজলরা অতভজ্ঞররা আজে এবং তবতভন্ন যরায়�রায় 
ভরাজলরা পতরতিতর আজে ররাজদরজকও তবজশর অগ্ররাতরকরার সদওয়রা 
হজয়তেল। সরারেন �জবরক এজর অংশ সনন যরার মজরষ্য িরার েন 
তেজলন পরুুর ও তরন েন নরারতী।

তপয়রার তরসরাি্ �জবরেরা পধিতর: বরাংলরাজদজশ দরাতরজদ্রষ্য 
েতীবনযরাপনকরারতী মরানুজরর করাে সথজক সশরানরা
সমতি তপয়রার �জবরকজদরজক দরাতয়ত্ব সদওয়রা হজয়তেল 
ররাজদর তনজেজদর মজররা সলরাকেজনর করাে সথজক �ল্প সংগ্রহ 
কররার েন্। সযমন, কতমউতনতট তপয়রার �জবরকররা ররাজদর 
তনজেজদর কতমউতনতটর প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকেজনর করাে 
সথজক ররাজদর েতীবন-করাতহনতী সংগ্রহ কজরন, এনতেও তপয়রার 
�জবরকররা যরান ররাজদর পতরতির অন্রান্ এনতেও কম্তীজদর 
করাজে যরাজদর প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকজদর তনজয় করাজের 
অতভজ্ঞররা রজয়জে।

�জবরকজদর দু’তট দলই করাতহনতী সংগ্রজহর েন্ আনুষ্রাতনক 
সরাক্রাৎকরাজরর বদজল ‘প্ম্পট’ বরা ঘটনরা-সূিক প্শ্ন বষ্যবহরার 
কজর। প্ম্পজটর প্শ্নগুজলরা তেল উন্কু্ত সযমন, “আমরাজক এমন 
একতট ঘটনরার কথরা বলনু যরা প্তরবন্তী বষ্যতক্ত বরা প্বতীে হওয়রার 
করারজে আপনরাজক এর সম্খুতীন হজর হজয়জে।” �জবরকররা 
এরপর একতত্র হজয় ররাজদর সং�হৃতীর করাতহনতীগুজলরা তবজলেরে 
কজরন। 

�জবরকজদরজক ররাজদর প্ম্পটগুজলরা বরতর কররার বষ্যরাপরাজর 
সহজযরাত�ররা কজরজে ইনতটিতটউট অব স্জভলপজমনট টিরাত্ে 
(আইত্এস)। �জবরেরা নকশরা, পতরকল্পনরা ও তবজলেরজের 
েজন্ একরাতরক কম্শরালরার মরারষ্যজম করাতহনতী সংগ্রজহর েন্ 
উত্তরদরাররাজদর সজ্ঞরান সম্তর সনওয়রা সথজক শুরু কজর 
�জবরেরার বনতরকররা তনর্রারে, সং�হৃতীর উপরাত্ত তবজলেরজে 
আইত্এস তপয়রার �জবরকজদর সহরায়ররা কজর। প্কজল্পর 
অন্রান্ তবরয়গুজলরাজর সরাইটজসভরাস্, সহল্প এইে ও এত্ত্ 
সহরায়ররা কজর। এ কম্শরালরাগুজলরা িজল নজভম্বর ২০১২ সথজক 
এতপ্ল ২০১৩ সরাল পয্তি। েনু ২০১৩সর এক কম্শরালরায় 
এ �জবরেরার তরজপরাট্ খসেরা কররার সুজযরা� পরায় তপয়রার 
�জবরকররা।  

সে টমটলবয়, কটমউটনটি টপয়ার গবেষকরা ৭০টি কাটহনী/
টেেরণী সংগ্রহ কবরন, রার মবি্য ৩৭টি রবথাটরে পদ্ধটে 
অনুসাবর টেবলেষণ করা হয়। োটকগুবলার রথাথ্ণো ো 
উপরত্িো অথ্ণাৎ লসগুবলার সবগে অন্য কাটহনীগুবলার টমল 
আবে টক না ো টনি্ণারবণর েবন্য গবেষকবদর েলা হয়। 
এনটেও  গবেষকরা ৪০টির লেটশ সংস্ার কম্ণীবদর সবগে 
কথা েবলন এেং োবদর সংগহৃীে একাটিক কাটহনীর মবি্য 
টরিবকৌটণক (triangulation) টেবলেষণ করা হয়।  

তপয়রার তরসরাি্ পধিতর প্জয়রাজ�র একটরা ববতশষ্টষ্য হজলরা এই 
সয, এ �জবরেরায় সয সকল বক্তবষ্য প্দরান কররা হজয়জে ররা 
একমরাত্ �জবরকজদর মররামর, অন্ করাজররা নয়। এগুজলরা 
সকরাজনরাভরাজবই সরাইটজসভরাস্, সহল্প এইে ইনটরারন্রাশনরাল, 
এত্ত্ ইনটরারন্রাশনরাল, এষ্যরালতেমরার’স ত্তেে 
ইনটরারন্রাশনরাল তকম্বরা ইনতটিতটউট অব স্জভলপজমনট 
টিরাত্ে-এর দতৃষ্টভতঙ্গর প্তরফলন নয়।
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সংগহৃীে কাটহনীগুবলা ওয়াক্ণশবপর মাি্যবম টেবলেষণ কবর 
গবেষকরা ১৩টি অগ্রাটিকার পাওয়ার মবো ইসু্য টরটনিে 
কবরবেন লরগুবলা প্রটেেন্ী এেং প্রেীণ েনবগাষ্ীর েীেনবক 
প্রভাটেে কবর, এেং এগুবলা হল: 

1. দুঘ্টনরা ও ঝুঁতক 

2. েতীতবকরা 

3. তশক্রার সুজযরা� 

4. তিতকৎসরা সসবরা 

5. পরাতরবরাতরক সহজযরাত�ররা 

6. ববরমষ্য ও দুব্ষ্যবহরার

7. কুসংস্করার 

8. তবতভন্ন পতরজসবরায় অতভ�মষ্যররা 

9. িলরাজফররার সুতবররা/সুজযরা�

10. তববরাহ 

11. েতমেমরা/সম্পতত্তজর অতরকরার  

12. রর্ে  ও সযৌন তনয্রারন 

13. রেৃমলূ পয্রাজয়র সরামরাতেক সংস্রাগুজলরার ভূতমকরা 

প্রাপ্ত ফলাফল:  
োংলাবদবশর দটরদ্র মানুবষর 
কাবে লশখা 
আবরা অবনক অংশগ্রহণমূলক ও টেবলেষণিম্ণী গবেষণার মেই এ 
গবেষণা লথবক পাওয়া ফলাফলবক োংলাবদবশর সমস্ত প্রটেেন্ী 
ে্যটতি ও দটরদ্র ও প্রেীণ েনগবণর প্রটেটনটিত্বমূলক মবন করবল 
ভ্ল হবে। নম্না টনে্ণারন টনটে্ণরার টেল না এেং নম্না আকার 
এে কম লর লসিা পটরসংখ্যানগেভাবে রবথষ্ট নয়। এেদসব্বেও, 
এ গবেষণা কাবের মূল লষে্য টেল (প্রটেেন্ী ে্যটতি ও দটরদ্র ও 
প্রেীণবদর সবগে) লকন এেং টকভাবে বেষম্য করা হয় ো খ্ঁবে 
লের করা। এটি আরও ভালভাবে করা লরবে পাবর লর সকল 
এনটেও প্রটেেন্ী ও প্রেীণ েনবগাষ্ীর সবগে সারা লদশে্বে 
টনয়টমে কাে কবর োবদর টরন্তা ও মোমবের সবগে কটমউটনটি 
লথবক পাওয়া েবথ্যর টরিবকৌটণক টেবলেষবণর মাি্যবম।
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প্রটেটি অগ্রাটিকারবরাগ্য ইসু্যর েন্য পাওয়া েথ্য-উপাত্ত এেং 
এর সবগে ওয়াক্ণশপ রলাকালীন গবেষকবদর লদওয়া সুপাটরশসমূহ 
টনবর ে্বল িরা হবলা:  

১| দুর্ণিনা ও ঝ্টঁক
বরাংলরাদজশ প্িুর মরানুর দুঘ্টনরা ও প্রাকৃতরক দুজয্রাজ�র করারজে 
প্তরবতন্ররার তশকরার হয়। উপরতুি, দুঘ্টনরা বরা প্রাকৃতরক  দুজয্রাজ�র 
তশকরার হওয়রার পর যথরাযথ তিতকৎসরা সুতবররা নরা পরাওয়রার করারজে 
দতরদ্র মরানুজরর প্তরবতন্ররার তশকরার হওয়রার সম্রাবনরা অজনক 
সবতশ থরাজক (সদখনু তিতকৎসরা সুতবররা ইসুষ্য)।  

আবরার, সদজশর অন্রান্ েনজ�রাষ্তীর িরাইজর প্তরবন্তী ও প্বতীে 
সলরাকজদর দুঘ্টনরার তশকরার হওয়রার সম্বনরা অজনক সবতশ থরাজক। 
উদরাহরেস্রূপ, দতৃষ্ট-প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েন্ আমরাজদর ররাতিরাঘরাট 
খবুই তবপজ্জনক। প্রাকৃতরক দুজয্রাজ�র সময় এজদর আহর হওয়রার 
সম্রাবনরা অজনক সবতশ এবং সময়মজররা তনররাপদ আশ্রজয় সপৌঁেরাজনরা 
রুলনরামলূকভরাজব অজনক সবতশ কতেন।  

�জবরকজদর সুপরাতরশ
•	  স্রানতীয় সরকরার ও এনতেওগুজলরাজক দুজয্রা�করালতীন 

প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তীর উধিরার ও স্রানরাতিজরর 
তবরজয় গুরুত্ব আজররাপ কজর প্রাকৃতরক দুজয্রা� সম্পজক্ 
সজিরনররা বতৃধির প্িরারেরা িরালরাজর হজব। 

•	  সরাররারে েন�জের েজন্ সযমন থরাজক, প্তরবন্তী 
বষ্যতক্তজদর েন্ সরেইল ও সরাংজকতরক ভরাররাসহ 
সহেজবরারষ্যভরাজব দুজয্রা� সম্পতক্র রথষ্য সদওয়রার বষ্যবস্রা 
থরাকজর হজব।  

•	  দুঘ্টনরা প্তরজররার ও দুঘ্টনরার সংখষ্যরা কতমজয় আনরার 
লজক্ষ্য দুঘ্টনরা সম্পতক্র সজিরনররা বতৃধির প্িরারেরা 
িরালরাজর হজব।   

২| েীটেকা
�জবরকজদর সংগ্রহ কররা করাতহনতীগুজলরা সথজক সয তবরয়তট 
একরাতরকবরার উজে এজসজে সসতট হজলরা েতীতবকরার অভরাব।  
বরাংলরাজদজশর মজররা একতট েনবহুল সদজশ একতট িরাকতরর বষ্যবস্রা 
কররা এমতনজরই অরষ্যতি কতেন, ররার ওপর প্তরবন্তী বরা প্বতীে হজল 
সররা কথরাই  সনই।  

সরকরাতর খরাজরর িরাকতরজর ১০ শররাংশ সকরাটরা ররাখরা আজে অনরাথ 
ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েজন্। তকতুি সবতশরভরা� সক্জত্ই প্তরবন্তী 
বতক্তজদর িরাইজর অনরাথজদর অগ্ররাতরকরার সদওয়রা হয় এ সকল পদ 
পরূজের েজন্। একেন তশতক্র প্তরবন্তী বতক্তর েন্ও একতট 
িরাকতরর সংস্রান কররা কতেন। ররাজদর করাজে, কখজনরা কখজনরা, 
িরাকতরর েজন্ ঘরুও  িরাওয়রা হয়।  

“লরাগ্যোসম্ন্ন প্রটেেন্ী ে্যটতিবদর পবষে রষ্ টদবয় 
রাকটর লরাগাে করা সম্ভে নয়। সািারণ েনগণ, 

রাবদর প্রটেেটন্ো লনই, োরা রাকটর না লপবলও োবদর অবনক 
টেকল্প উপায় থাবক; লরমন, োরা স্বটনরট্তি (Self 
employment) ো ে্যেসা করবে পাবরন। টকন্্ত প্রটেেন্ী 
ে্যটতিবদরবো এে টেকল্প লনই। োবদর পবষে ষেমোোন 
ললাকবদর প্রভাটেে করা সম্ভে নয়।  সািারণ 
েনগণ প্রটেেন্ী মানুষ সম্বক্ণ লনটেোরক 
মবনাভাে লপাষণ কবর। ফবল, রাকটর আর োবদর 
লমবল না।” 
সালামে উল্াহ, কটমউটনটি গবেষক, কক্সোোর 

তনজের বষ্যবসরা শুরু কররা সবকরারত্ব সথজক মতুক্ত পরাওয়রার একতট 
ভরাজলরা উপরায়; তকতুি প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর পজক্ ঋে 
পরাওয়রা দুঃসরারষ্য। বষ্যরাংক ও এনতেওগুজলরার করাে সথজক ঋে 
যতদও পরাওয়রা যরায় ররার পতরমরাে এর অল্প সয ররা তদজয় একটরা 
লরাভেনক বষ্যবসরা শুরু কররা সম্ব নয়। অজনক সময়, ঋে 
সপজলও, পতরজশরাজরর সমসষ্যরা এবং পতরবরাজরর অন্রাজন্র অযরাতির 
হতিজক্জপ তবতভন্ন সমসষ্যরার সতৃষ্ট হয়।  

প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর অজনজকই প্তরবন্তীভরাররা সম্পজক্ অবতহর 
নন; যতদও এ ভরাররার পতরমরাে খবু অল্প।  ভরাররা তবররেজক তঘজর 
রজয়জে দুন্তীতরর সবেরােরাল। সযমন, আজবদনপত্ সপজর ররাজদরজক 
টরাকরা তদজর হয়, ভরাররা রুলজর ঘরু তদজর হয়। প্বতীে সলরাকজদর 
সক্জত্ও একই ঘটনরা ঘজট। ররাররা িরাকতর পরান নরা, আবরার অজনক 
সক্জত্ সপনশনও পরান নরা। বয়স্কভরাররার সয ররাতলকরাতট (স্রানতীয় 
সরকরাজরর করাজে) আজে সসতট সবশ পরুরাজনরা এবং, অজনক সক্জত্, 
বহুতদন হরালনরা�রাদ কররা হয় তন। আর সপনশনভরাররার পতরমরােও 
এর অল্প সয, যরাররা পরান, ররা তদজয় সবঁজি থরাকরা ররাজদর পজক্ 
সম্ব নয়। উপরতুি, প্বতীে সলরাকররা বহু সক্জত্ই বষ্যবসরা শুরু কররার  
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“এখন টেটন একটি সুইং লমটশন টদবয় কাে কবরন। 
টেটন একটি লদাকান টদবয়বেন, লরখাবন টেটন 

লসলাইবয়র কাে কবরন এেং এখান লথবক উপাে্ণন করা িাকা 
টদবয় োর সংসার রালান। প্রথমটদবক গ্রাবমর মানুষ 
োবক কাে টদে না। একিা দু’লিা কাে পাওয়ার 
পবর মানুষ রখন লদখল টেটন লসলাই’র কাে 
ভাবলাই কবরন, সোই েখন োবক কাে লদওয়া 
আরম্ভ করবলা।” 
নুরুল ইসলাম, এনটেও ল্াটর 

গবেষকবদর সুপাটরশ
•	  প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তীর সুষু্ ররাতলকরা বরতর করজর 

হজব, যরাজর কজর ররাজদর ভরাররা ও সপনশন যথরাযথভরাজব 
প্দরান কররা যরায়।  

•	  আজররা স্ছি ও করায্কর সপনশন ও ভরাররা পধিতর �জে 
সররালরার েন্ এনতেওগুজলরাজক সমরােকলষ্যরাে কম্কর্রা 
ও সমরােকলষ্যরাে মন্ত্রেরালজয় সদন-দরবরার করজর হজব 
যরার পতরবতীক্জের দরাতয়জত্ব থরাকজব সেলরা প্তরবন্তী 
সফ্রাজরশন।   

•	  সমরােকলষ্যরাে মন্ত্রেরালয় সথজক প্তরবন্তী ও প্বতীে 
সলরাকজদর েন্ ঋে সদওয়রার বষ্যবস্রা ররাখজর হজব। 

•	  ন�দ অনুদরাজনর পতরবজর্ প্তরবন্তী ও বয়স্ক সলরাকেনজক 
দক্ররা বতৃধির প্তশক্ে তদজর হজব।  

•	  প্তশক্ে প্দরানকরারতীজদর দক্ কজর �জে রুলজর হজব, 
যরাজর ররাররা প্তরবন্তী প্তশক্েরাথ্তীজদর সতেক প্তশক্ে 
তদজর পরাজরন; সযমন, ররাজদরজক সরাংজকতরক ভরাররায় দক্ 
কজর রুলজর হজব। 

•	  সরকরাতর খরাজরর িরাকতর প্দরাজনর সক্জত্ অনরাথ ও 
প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েন্ আলরাদরা সকরাটরা (quota)  
ররাখজর হজব।  

•	  প্তরবন্তী িরাকতরপ্রাথ্তীজদর সক্জত্ তশক্রা�র সযরা�ষ্যররা 
তশতথল করজর হজব।  

•	  সবসরকরাতর খরাজর  প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েন্ িরাকতরর 
সকরাটরা তনর্রারে কজর আইন প্েয়ন করজর হজব। 
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েন্ ঋে পরাওয়রার উপযকু্ত বজল তবজবতির হন নরা। তভক্রাবতৃত্তই 
সসজক্জত্  সবঁজি থরাকরার একমরাত্ অবলম্বন হজয় দরাঁেরায় প্তরবন্তী 
এবং প্বতীে েনজ�রাষ্তীর েন্। তবজশর কজর, যরাজদর তশক্রা�র 
সযরা�ষ্যররা বরা পরাতরবরাতরক সমথ্ন সনই, ররাজদর আর সকরাজনরা উপরায় 
থরাজক নরা।  

“রটদ একেন প্রেীণ ললাবকর লকাবনা 
েটম, পটরোর, টশষো ো িাকা-পয়সা না 

থাবক োহবল লস টভষো করবে োি্য। আটম এখন  
রলাবফরা করবে পাটর না, আবগর লরবয় অবনক 
দুে্ণল। গে েের লথবক কম্ণষেমো হাটরবয় লফবলটে।”
মাম্ন, েয়স ৬৫,  ভাষানবিক  

ন�র আর গ্ররামরাচিজলর েতীতবকরার ররন সম্পেূ্ আলরাদরা। ন�র 
এলরাকরা, সযখরাজন তশল্প করারখরানরা আজে, গ্ররাজমর সিজয় করাজের 
সুজযরা�-সুতবররা অজনক সবতশ। আবরার গ্ররাম এলরাকরায় তভক্রা কজর 
েতীবন তনব্রাহ, শহর ও ন�র এলরাকরার রুলনরায়, অজনক কতেন। 
গ্ররাজম যরাররা একরা থরাজকন, ররাজদরজক অজনক সময় প্তরজবশতীর 
করাে সথজক ররারকে্ কজর িলজর হয়। করারে, তভক্রা কজর যজথষ্ট 
উপরাে্ন হয় নরা। বয়স্ক সলরাকেন যরাররা বয়জসর করারজে েতমিরার 
করজর পরাজরন নরা ররাজদর েন্ সকরাজনরা সহরায়ররার বষ্যবস্রা সনই। 

ররা সজ্বেও, েতীতবকরা তনব্রাজহর সক্মররা পতরবরার ও সমরাজের 
মজরষ্য একেন প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাজকর কদর ও গ্রহেজযরা�ষ্যররা 
বরােরায়। প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাজকররা, যরাররা তভক্রাবতৃত্ত রষ্যরা� কজর 
একতট ইতরবরািক স্রাবলম্বতী করাতহনতীর রূপকরার হজর সপজরজেন 
ররাজদর প্রায় প্জরষ্যজকই কু্দ্র আকরাজরর একতট সদরাকরাজনর মরাতলক 
হওয়রার মরারষ্যজম এটরা অে্ন কজরজেন।



8 আমরাও পারর বদলে রদলে

 

৩| টশষোয় অটভগম্যো 
সরকরার যতদও দরাতব কজর থরাজক সয, তশক্রা তবনরামজূলষ্য প্দরান কররা 
হয়, বরাতিবররা তকতুি ররা নয়। উপরাে্ন কররার অক্মররার করারজে 
প্তরবন্তী ও প্বতীে মরানুরেজনর পজক্ ররাজদর তশশুজদর সু্কজল 
পরােরাজনরা সম্ব হয় নরা। (েতীতবকরা ইসুষ্য সদখনু) 

প্তরবন্তী তশশুজদর েন্ তশক্রাভরাররার বষ্যবস্রা রজয়জে, তকতুি ররা 
খবুই অপ্রুল এবং এগুজলরার তবররে তনর্রাতরর হয় স্েনপ্তীতর, 
অননতরক আনুকূলষ্য ইরষ্যরাতদর মজররা অসৎ পনথরায়। সরকরার 
তশশুজদরজক সু্কজল ভতর্ কররাজনরার বষ্যরাপরাজর প্তরজ্ঞরাবধি, তকতুি 
স্রানতীয় পতরবতীক্ে বষ্যবস্রার অভরাজব প্তরবন্তী তশশুজদর সু্কজল পেরার 
সুজযরা� বরাররাগ্রতি হজছি। উপরতুি, স্রানতীয় কম্কর্রাররা, অজনক 
সক্জত্, প্তরবন্তী তশশুজদর অতরকরার সম্পজক্ অব�র নন। 

অজনক অতভভরাবক, তবজশর কজর যরাররা তশতক্র নন, তশক্রার মলূষ্য 
সম্পজক্ অব�র নন। উদরাহরেস্রূপ, এজদর অজনজকই মজন 
কজরন, প্তরবন্তী তশশুজক সু্কজল পরােরাজনরার সিজয় ঘজর ররাখরাই ভরাজলরা 
সযখরাজন সস পরাতরবরাতরক করাজে সরাহরাযষ্য করজর পরারজব; তকংবরা ররাররা 
মজন  কজরন, প্তরবন্তী তশশুজদর পজক্ তশক্রা গ্রহে সম্ব নয়। 

প্তরবন্তী তশশুজদর েন্ তবজশররাতয়র সু্কজলর সংখষ্যরা অপ্রুল এবং 
এগুজলরার মজরষ্য অল্প সংখষ্যকই তবনরামজূলষ্য তশক্রার সুজযরা� সদয়। 
এসব সু্কজল স্রান পরাওয়রার প্তরজযরাত�ররাও রতীরে। শুর ুতবভরা�তীয় 
পয্রাজয় তবজশররাতয়র সু্কল আজে, ররাও সসগুজলরা বষ্যয়বহুল। উপরতুি, 
দতরদ্র বরাবরা-মরাজয়ররা অজনজকই এসব সু্কজলর অততিত্ব সম্পজক্ 
েরাজনন নরা। গ্ররামরাচিজলর প্তরবন্তী তশশুজদর অবস্রা আজররা খরাররাপ। 

প্তরবন্তী সমজয়জদর তশক্রাগ্রহে আজররা কতেন। উদরাহরেস্রূপ, 
দতৃষ্টপ্তরবন্তী বরা স্ল্প-দতৃষ্টসম্পন্ন তশশুজদর সরকরাতর সু্কলগুজলরা 
শুর ুসেজলজদর েজন্, সসখরাজন সমজয়জদর সুজযরা� সনই। প্তরবন্তী 
সমজয়তশশুজদর সু্কজল পরােরাজনরার বষ্যরাপরাজর পতরবরাজরর পক্ সথজক 
আগ্রজহর অভরাব আজে। তলঙ্গ ববরমষ্য এর  একতট করারে হজর 
পরাজর। এ  েরােরাও সযৌন হয়ররাতনর তশকরার হজর পরাজর এ আশঙ্রায় 
অজনক পতরবরার ররাজদর প্তরবন্তী সমজয়জক সু্কজল পরােরাজর িরান নরা 
(সদখনু রর্ে ও সযৌন হয়ররাতন ইসুষ্য)।

সযসব প্তরবন্তী তশশুররা সু্কজল যরায় ররাজদরজক আজররা অজনক রকম 
সমসষ্যরার মজুখরামতুখ হজর হয়। বরাক ও শ্রবে এবং দতৃষ্টপ্তরবন্তী 
তশশুররা সশ্রতেকজক্ কতী পেরাজনরা হজছি সসটরা অজনক সময় বঝুজর 
পরাজর নরা। প্তরবন্তীজত্বর ররারেরা এখন তশক্ক প্তশক্ে করায্ক্জমর 
একতট অংশ, ররারপরও, উপযকু্ত তশক্জকর অভরাব রজয়জে 
এজক্জত্। যতদও সরকরাতর প্রাথতমক তবদষ্যরালয়গুজলরাজর ঢরালপুজথর 
(ramp) বষ্যবস্রা ররাখরা হজয়জে তকতুি অজনক সশ্রতেকক্ প্তরবন্তী 
তশশুজদর উপজযরা�তী কজর বরতর নয়। তশক্ক-েরাত্ অনুপরাজরর 
বষ্যবররান, যরা অজনক সময় ১০০:১ পয্তি হয়, ররা প্তরবন্তী 
তশক্রাথ্তীজদর তশক্রা গ্রহজে বরাররা হজয় দরাঁেরায়।  

তটটকরারতী ও ববরমষ্যমলূক আিরে অজনক প্তরবন্তী তশশুর তশক্রা 
গ্রহজের পজথ বরাররা হজয় দরােরায়। 

“অন্যান্য োচ্ারা আমার নােনীবক উত্ত্যতি করে, 
মারির করে। ফবল ও লেটশটদন পোবলখায় 

মবনাবরাগ টদবে পাবর টন। স্্বল ওর সহপাঠীরা ওবক টেটভন্নভাবে 
টেরতি করবো। এসে মবন কবর আমার নােটন এখবনা রব্মর 
মবি্য লকঁবদ ওবঠ। ও োটেবে পোবলখা করবে রায়। টকন্্ত ও 
রখন একা একা পেবে পাবর না, েখন হোশ হবয় 
পবে... ওর  ভটেষ্যৎ টনবয় সোই টরটন্তে। োরপরও, 
ও লো একিা লমবয়, ওর  ভটেষ্যৎ কী হবে?” 
১৩ েের েয়সী আটেদার দাটদ, কক্সোোর

গবেষকবদর সুপাটরশ
•	  সু্কল কতমতটজর যরাররা আজেন ররাররা যরাজর প্তরবন্তী 

তশশুজদর অতরকরার সম্পজক্ অব�র থরাজকন সসটরা তনতচির 
করজর হজব। 

•	  প্তরবন্তী তশশুররা যরাজর সু্কজল ভতর্ হজর পরাজর সসেন্ 
(স্রানতীয়) পতরবতীক্ে বষ্যবস্রার উন্নতর করজর হজব। 

•	  প্তরবন্তী তশশুজদর আরও সুজযরা�-সুতবররা ও তশক্রা 
উপকরে তদজর হজব। 

•	  প্তরবন্তী তশশুর তশক্কজদর আজররা ভরাজলরা ও উপজযরা�তী 
প্তশক্জের বষ্যবস্রা করজর হজব। 

•	  এনতেও ও দরাররাসংস্রাসমহূজক প্তরবন্তী তশশুজদর তশক্রা 
বষ্যবস্রা বরােরাজনরার েজন্ করাে করজর হজব এবং ররাজদরজক 
সরকরাজরর সজঙ্গ আজররা ঘতনষ্ভরাজব করাে করজর হজব। 

•	  দতৃষ্ট প্তরবন্তী ও স্ল্প দতৃষ্টসম্পন্ন তশশুজদর েন্ আজররা 
তবজশররাতয়র সু্কজলর বষ্যবস্রা করজর হজব।  

•	  তশতক্র প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর িরাকতরর বষ্যবস্রা করজর হজব।  

•	  সজিরনররা বতৃধি কম্সূতিজর প্তরবন্তী তশশুজদর পতরবরারজক 
সম্পকৃ্ত কজর ররাজদর তশক্রার মলূষ্য ও ময্রাদরা সবরাঝরাজর 
হজব।

•	  প্তরবন্তী তশশুজদর পতরবরারগুজলরাজক তবতভন্ন সুজযরা�-সুতবররা 
প্দরান কররার মরারষ্যজম ররাজদর বরাচ্রাজদর সু্কজল পরােরাজনরার 
েন্ উৎসরাহ প্দরান করজর হজব। 
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৪| টরটকৎসা সুটেিা 
বহুজক্জত্ই প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকজদর আবরাস সরকরাতর 
হরাসপরাররাল সথজক অজনক দূজর। আর প্রাইজভট তলিতনকগুজলরা 
ররাজদর েন্ অরষ্যতি বষ্যয়বহুল।

“লকাবনা হাসপাোবল সাষোবের ে্যেস্া করবে ২০ 
িাকার মবো লাবগ। োর ওপর আবে ওষি্ ও 

পরীষো-টনরীষোর খরর। িরুন, এক ে্যাগ রতি টকনবে ৫০০ 
িাকার লেটশ লাবগ। এিা আমাবদর সাবি্যর োইবর, ফবল অবনক 
সময় আমাবদরবক টরটকৎসা না টনবয়ই োটে টফবর আসবে হয়। 
টকন্্ত আমরা রটদ লকাবনা দুর্ণিনার টশকার হই এেং আমাবদর 
েরুটর টেভাবগ টরটকৎসা টনবে হয়, োহবল লস 
সময় দূরেে্ণী সরকাটর হাসপাোবলই আমাবদরবক 
লরবে হয়। প্রাইবভি টলিটনকগুবলা (আমাবদর)
েরুটর টরটকৎসা কবর না।” 
লমাহাম্মদ আক্াস লমাল্াহ, কটমউটনটি গবেষক, ভাষানবিক 

সরকরাতর হরাসপরাররাজল তবনরামজূলষ্য তিতকৎসরা পরাওয়রা স�জলও 
প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকজদর েন্ সসখরাজন অসুতবররা রজয়ই স�জে। 
দুন্তীতরর করারজে সদখরা যরায়, যরাররা ঘরু তদজর পরারজেন, বরা যরাররা 
বয়জস ররুে, ররাররাই দ্রুর তিতকৎসরার সুজযরা� পরাজছিন। ত্রুতটপেূ্ 
তিতকৎসরা এবং প্তরবতন্ররা সম্বজন্ তিতকৎসরা সসবরাদরানকরারতীজদর 
অজ্ঞররার করারজে অজনক সময় সুষু্ তিতকৎসরা প্দরান বষ্যরাহর হয়।  

এর  ফজল, অজনক সক্জত্ সদখরা যরায়, প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তররা 
সুষু্ তিতকৎসরা সথজক বতচির হজছিন বরা ভুল তিতকৎসরার তশকরার হজয় 
তবকল্প তিতকৎসরা বষ্যবস্রার দ্রারস্ হজর বরারষ্য হজছি্ন। 

“আমাবদর লেবলর েন্য আমরা অবনক লরষ্টা কবরটে 
রাবে ও রলৎশটতি অে্ণন কবর, টকন্্ত আল্াহ সহায় 

হন টন। আমরা ওবক অবনক ওষি্ খাইবয়টে। মানুষ লর রা েট্দ্ধ 
টদবয়বে োই লরষ্টা কবরটে। টকন্্ত টকে্বেই লকাবনা 
কাে হয় টন। আমরা অথ্ণ স্বল্পোর কারবণ আবরা 
টরটকৎসা করাবনার ইচ্া থাকবলও করাবে পাটর 
টন।” 
২২ েের েয়সী খাবনর োো , কক্সোোর 

গবেষকবদর সুপাটরশ
•	  ্ রাক্তরার ও তিতকৎসরা কম্তীজদরজক প্তরবন্তী ও প্বতীে 

সররা�তীজদর সজঙ্গ যথরাযথ আিরেতবতর সশখরাজর হজব।

•	  মরাে পয্রাজয় সয সকল তিতকৎসরাকম্তী আজেন ররাজদরজক 
প্তরবন্তী ও প্বতীে সররা�তীজদর তিতকৎসরা কররার সতেক 
পধিতর সশখরাজর হজব।

•	  প্তরতট হরাসপরাররাজল প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর 
তিতকৎসরার সক্জত্ অগ্ররাতরকরার তদজর হজব।  

•	  সব হরাসপরাররাজল প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকজদর েন্ 
আলরাদরা ও তবজশর সুতবররার বষ্যবস্রা ররাখজর হজব। 
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৫| পাটরোটরক সহবরাটগো 
পতরবরাজরর করাে সথজক প্বতীে বষ্যতক্তররা সরাহরাযষ্য নরা পরাওয়রা একতট 
বষ্যরাপক সমসষ্যরা। উপরাে্জন অক্মররার করারজে পতরবরাজরর অজনক 
সদসষ্যই ররাজদরজক সবরাঝরা তহসরাজব মজন কজরন। প্বতীেজদর সজঙ্গ 
দুব্ষ্যবহরার কররা হয়, অজনক সময় পতরবরার ররাজদরজক পতররষ্যরা� 
কজর। সয সব প্বতীে সলরাজকর পতু্ সতিরান সনই, ররাজদরজক আজররা 
দুজভ্রা� সপরাহরাজর হয়। করারে, তবজয়র পর একতট সেজল সরাররারের 
ররার তপররার সজঙ্গই থরাজক, তকতুি সমজয় শ্বশুরবরাতে িজল যরায়।

“আমার লকাবনা লেবল লনই- রারিা লমবয়; ওবদর 
সোর টেবয় হবয় লগবে। ওরা সোই 

টনবেবদর পটরোর টনবয় ে্যস্ত। আমার লমবয়রাও 
এখন আর আমার লখাঁে রাবখ না।” 
টনপা, েয়স ৭০, ভাষানবিক 

প্বতীে সলরাজকররা অজনক সময় তনজেজদর দুদ্শরার করারজে লজ্জরা 
সবরার কজরন।  

“আমার লকাবনা িাকা-পয়সা লনই। িাকার অভাবে 
আটম খাোর টকনবে পাটর না, ওষি্পরি টকনবে পাটর 

না। আটম আে সকাবল অভ্তি টেলাম। আটম আমার লমবয়র 
োসায় লগলাম, ও আমাবক একিা রুটি আর এক কাপ রা লখবে 
টদল। এরপর  লথবক সারাটদন না লখবয় আটে। লজ্ায় কাউবক 
টকে্ েলবেও পারটে না । আমার লমবয়রা রটদ টকে্ লখবে লদয় 
লো খাই আর না হবল অভ্তি কািাই... আমার লেবল আমাবক 
লদবখ না। আমার সেবরবয় কবষ্টর কারণ হবলা, আমার টনবের 
একিা লেবল আবে, োরপরও আমাবক টভষো কবর রলবে হয়। 
রটদ কখবনা রাস্তায় লদখা হয়, আমার লেবল আমাবক টেবঞেসও 
কবর না আটম লকমন আটে, না আটে। অবনক ললাক মবন কবর 
আমার লো একিা লেবল আবে, সুেরাং আমার লকাবনা সাহাবর্যর 
প্রবয়ােন লনই। এ কারবণ গ্রাবমর লরয়ারম্যান ো লমম্ারবদর কাে 
লথবকও লকাবনা সাহার্য পাই না। োরা অন্যবদর 
সাহার্য কবর, টকন্্ত আমাবক কবর না। লমবয়বদর 
কাবে টগবয় হাে পােবে  লজ্া কবর, োই সহবে 
লমবয়বদর কাবেও রাই না।”
সাো , েয়স ৭০, কক্সোোর 

শহজরর সিজয় গ্ররামগুজলরাজর প্বতীে সলরাকজদর েতীবনযরাপন সহেরর 
হয়, অজনক সক্জত্, করারে গ্ররাজমর মরানুজরর মজরষ্য প্তরজবশতীজদর 
সরাহরাযষ্য কররার একটরা প্থরা এখজনরা বেরায় আজে।  

অজনক পতরবরাজরর মজরষ্য প্তরবন্তী সদসষ্যজদর অবজহলরা কররার 
প্বেররা লক্ষ্য কররা যরায়।  

“আমার পটরোর আমাবক সম্মান কবর না। আমার 
কথা লশাবন না। আটম টকে্ েলবল আমাবক 

গালাগাটল কবর। আমার লমবয় োো আর লকউ আমার কথার 
লকাবনা মূল্য লদয় না। আমার স্বামী আমাবক প্ররণ্ড 
অেবহলা কবর। আমাবক টঠকমবো লখবে লদয় না, 
ওষি্পরি লদয় না। পান-সুপাটর রাইবল লদয় না এেং 
আমাবক সারাষেণ গালাগাটল কবর।”
টপ্রয়া, েয়স ৫৫, কক্সোোর 

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  প্বতীে সলরাক, যরাজদর সকরাজনরা পতরবরার সনই, ররাজদর েন্ 

কতমউতনতটভুক্ত আবরাসন বষ্যবস্রা করজর হজব।

•	  প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাকজদর তশক্রার সুজযরা� তদজর হজব 
এবং সবরাঝরাজর হজব সয ররাজদর বর্মরান অবস্রার েন্ 
ররাররা তনজেররা দরায়তী নয়।

•	  আতথ্ক স্রারতীনররা বরা স্রাছিন্দ অে্জনর লজক্ষ্য প্তরবন্তী 
ও প্বতীে সলরাকজদর কম্সংস্রান সতৃষ্ট করজর হজব এবং 
(সরামরাতেকভরাজব)সমথ্ন সযরা�রাজর হজব।
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৬| বেষম্য ও দুে্ণ্যেহার 
এলরাকরা বরা আশপরাজশর (Community) মরানুজরর দুব্ষ্যবহরাজরর 
তশকরার হওয়রা প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েন্ বনতমতত্তক ঘটনরা। প্তরবন্তী 
বষ্যতক্তজদর �রাতল�রালরাে, বরাজে কথরা সশরানরা, ববরজমষ্যর তশকরার হজর 
হয় প্তরতনয়র। প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর প্তরবতন্ররার সুজযরা� তনজয় 
অজনক অপ্তরবন্তী মরানুর ররাজদর েকরায়। উদরাহরে তহজসজব বলরা 
যরায়, দতৃষ্টপ্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর, টরাকরা-পয়সরা সলনজদজনর সময় 
েকবরাতের তশকরার হজর হয়। প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তররা ররাজদর 
পতরবরাজরর অন্ সদসষ্যজদর হরাজরও অজনক সক্জত্ তন�হৃতীর হন, 
যরাজদর অজনজক ররাজদরজক সবরাঝরা মজন কজরন।  

“আমার লমবয়র োমাই আমার সাবথ অে্যন্ত রূঢ় 
আররণ কবর। আটম অন্, এ কারবণ লস আমাবক 

লদখবে পাবর না। লস কখবনা শ্াশুটে টহবসবে আমাবক সম্মান 
লদয় টন, েরং লস আমাবক ‘কাটন’ েবল ডাবক; আবরা অবনক 
খারাপ কথা েবল প্রটেটনয়ে আমাবক অপমান 
কবর। আমার লমবয়বক টেবয় করার আবগই লস 
োনে আমার অন্বত্বর কথা, টকন্্ত এখন লস 
লসসে ভ্বল লগবে।”                                                
আটেদা, েয়স অঞোে, ভাষানবিক

এসব দুব্ষ্যবহরাজরর তশকরার হওয়রা েরােরাও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর আজররা 
তবতভন্নভরাজব সরামরাতেক কম্করাণ্ড সথজক দূজর ররাখরা হয়।   

“আমার সে েন্্রা লমাির সাইবকল রালাবে পাবর, 
টরিবকি লখবল, টকন্্ত আটমবো পাটর না। পোবলখা 

লশখায় োিা আবে, আবে কাে পাওয়ার লষেবরিও। প্রটেেন্ী 
ে্যটতিবদর লষেবরি এিা সেসময় রিবে। মারি একিা হাে থাকার 
কারবণ সে কাে আমার পবষে করা সম্ভে নয়। 
আমার েয়স হবয়বে, টকন্্ত আটম আমার োো-মাবক 
লকাবনা সাহার্য করবে পাটর না। এিা আমাবক পীো  
লদয়।”
সুেন, েয়স ১৮, কক্সোোর 

সমজয় প্তরবন্তীররা  সবজিজয় সবতশ  ববরজমষ্যর তশকরার হয়। 
এজদরজক অজনক সময় সবরার সিরাজখর আেরাজল ঘজরর মজরষ্য 
লতুকজয় ররাখরা হয়।  

“আটম লকাবনা সামাটেক অনুষ্াবন লরবে পাটর না। 
আমার মামাবো-রারাবো ভাইবোনবদর অবনক েটল 

আমাবক ওবদর সবগে টনবয় লরবে, টকন্্ত ওরা আমাবক লনয় না। 
আটম একা রলাবফরা করবে পাটর না। লক আমাবক সাবথ লনবে? 
আমার োো-মা মারা লগবেন, লকাবনা ভাইবোন লনই। আটম 
টনবের কাপে িব্ে পাটর না। ে্যটতিগে আবরা অবনক কাে 
করবে পাটর না; এসে করবে আমার অবন্যর সাহার্য প্রবয়ােন। 
টকে্ ললাকেন আবে রারা আমাবক সাহার্য করবে রায়, টকন্্ত 
োবদর কাবে রাওয়া আমার েন্য সে সময় সহে নয়। এ কারবণ 
অবনক সময় আমাবক না লখবয় থাকবে হয়। োইবর লের হবল 
মানুষেন আমাবক িাকা পয়সা টদবয় সাহার্য কবর। 
টকন্্ত মাবক্ণবি টকে্ লকনাকািা করবে রাে এমন 
ষেমো আমার লনই, কারণ আটম অন্।”
লােনী, েয়স ৫৫, কক্সোোর 

বয়স্ক সলরাকররাও ববরমষ্য, দুব্ষ্যবহরার আর সশরারজের তশকরার হন। সয 
সব প্বতীে বষ্যতক্তজদর অজনক সতিরান-সতিতর আজে, ররাররা অজনক 
সময় এক সতিরাজনর দ্রার সথজক অন্ সতিরাজনর দ্রাজর রন্নরা তদজর 
থরাজকন। তকতুি সকউ ররার দরাতয়ত্ব তনজর ররাতে হয় নরা। বধৃিরাজদর 
সক্জত্ এ সমসষ্যরা আজররা প্কট। সরাররারের নরারতীজদর সম্পতত্ত থরাজক 
নরা বরা থরাকজলও সসখরাজন ররার অতরকরার থরাজক নরা। স্রামতী নরা থরাকজল 
বয়স্ক নরারতীজদর অবস্রান আরও নরােকু থরাজক। 

তবরবরা বধৃিরাজদর অজনক সরামরাতেক কুসংস্করাজরর করারজে দুদ্শরা 
আজররা বরাজে। তবজয়-শরাতদ ইরষ্যরাতদ সরামরাতেক অনুষ্রাজন তবরবরাররা 
অজনক সময় অংশগ্রহে করজর পরাজরন নরা; ররাজদর উপতস্তরজক 
মন্দভরাজ�ষ্যর করারে ভরাবরা হয়।   

গবেষকবদর সুপাটরশ
•	  েনসজিরনররা বরােরাজর হজব যরাজর েন�ে প্তরবন্তী  ও 

প্বতীে বষ্যতক্তজদর অতরকরার ও সক্মররা সম্পজক্ অবতহর 
হজর পরাজরন। এলরাকরার প্ভরাবশরালতী সলরাকেন, সযমন 
সমম্বরার, সরাতলশ কতমতটজক সজঙ্গ তনজয় এ প্িরারেরা িরালরাজনরা 
সযজর পরাজর।  

•	  প্তরবন্তী েন�ে করজর পরাজর এমন উৎপরাদনমলূক ও 
আয়বর্ক কম্করাজণ্ডর বষ্যবস্রা করজর হজব।  

•	  বষ্যরাংক সনরাট এমনভরাজব েরাপরাজর  হজব যরাজর দতৃষ্টপ্তরবন্তী 
বষ্যতক্তররা সহজে সসগুজলরা সনরাক্ত করজর পরাজরন, সযমন, 
তবতভন্ন আকরার ও সশ্রতের অথবরা সরেইজল তপ্নট কররা বষ্যরাংক 
সনরাট।
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৭| কুসংস্ার 
সয বরাতেজর প্তরবন্তী সতিরান আজে ররাজদরজক সমরাতেকভরাজব নতীিু 
সিরাজখ সদখরা হয়।  প্তরবন্তীত্ব ও ররার করারে সম্পজক্ কুসংস্করার, 
তবজশরর গ্ররামরাচিজল বষ্যরাপক। সযমন, গ্ররাজমর অজনক সলরাক মজন 
কজরন ‘তেজনর আেজর’ প্তরবন্তী সতিরান েন্ সনয়, আবরার 
অজনজক মজন কজরন প্তরবন্তী সতিরান ররার বরাবরা-মরা’র পরাপ বরা 
কুকজম্র ফল। 

প্তরবতন্ররা তনজয় কুসংস্করার সেরাঁয়রােুঁতয় পয্তি সপৌঁজে যরায়। সযমন, 
প্তরবতন্ররার করারজে অজনজক ররাজদর বরাচ্রাজদর প্তরবন্তী তশশুজদর 
সজঙ্গ সখলজর সদন নরা। ররাররা মজন কজরন প্তরবন্তী তশশুজদর সজঙ্গ 
সখলজল ররাজদর বরাচ্রাও প্তরবন্তী হজয় যরাজব।

“আটম োচ্ািার কাবে েসবেই একিা োবে গন্ 
লপলাম। োর অেস্া লমাবিই ভাবলা নয়, মেৃপ্রায়। 

লস টকে্ েঝ্বে পাবর না, শুনবে পায় না, এেং রখন লকউ োবক 
স্পশ্ণ কবর েখন লস টরৎকার কবর ওবঠ এমনভাবে লরন োর সারা 
শরীবর ে্যথা। োর অেস্া হাটডিসার। লেবলিার লরহারার টদবক 
োকাবনা রায় না... গ্রাবমর অবনবকই আমাবক েলল ঐ োটেবে 
টেবনর আের আবে। লকউ ওবদর োটেবে রায় 
না। গ্রামোসীরা মবন কবর ওরা রটদ ঐ োটের 
ললাবকর সবগে লমবশ োহবল োবদর ওপরও 
টেবনর আের হবে।”
শটফকুল ইসলাম, এনটেও ল্াটর 

প্তরবন্তীত্ব সম্পতক্র কুসংস্করার পতরবরাজরর অন্ সদসষ্যজদর 
েতীবজনও প্ভরাব সফজল। সযমন, প্তরবন্তী বষ্যতক্তর ভরাইজবরাজনর 
তবজয় তদজর অজনক সময় সমসষ্যরা হয়।   

প্বতীে সলরাক ও ররাজদর বয়সেতনর রুগ্নররা তনজয়ও সমরাজে 
কুসংস্করার রজয়জে। সযমন, সিরাজখর  েরাতন পেরাজক গ্ররাম এলরাকরার 
অজনজকই মজন কজরন সিরাখ তদজয় কররা পরাজপর ফল। প্বতীে 
সলরাজকর হেরাৎ অসুস্ হজয় পেরাজক অজনজক মজন কজরন কম বয়জস 
কররা পরাজপর ফসল।   

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  সরামরাতেক ও রম্তীয় �েষ্যমরান্ বষ্যতক্তব�্জক একত্ কজর 

প্তরবন্তীত্ব ও প্বতীেররা তনজয় সখরালরাজমলরা আলরাপ-
আজলরািনরা করজর হজব।

•	  সু্কল ও মরাদ্ররাসরার তশক্কজদর প্তরবন্তীত্ব ও এর করারে 
সম্পজক্ প্তশক্ে তদজর হজব।  

•	  েন�জের মজরষ্য প্িরাররাতভযরান িরাতলজয় ররাজদরজক 
প্তরবন্তীত্ব ও ররার করারে, প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর অতরকরার, 
এবং প্তরবন্তী বষ্যতক্তররা সমরাজে কতী অবদরান ররাখজর 
পরাজরন সস সম্পজক্ সজিরন করজর হজব।

•	  প্িরার মরারষ্যজম প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তী সম্পজক্ 
ইতরবরািক বরার্রা প্িরার করজর হজব।  

•	  প্সূতর মরাজয়জদর তিতকৎসরা বষ্যবস্রার উন্নতর সরারজনর 
মরারষ্যজম প্তরবন্তী তশশু েন্রাজনরার সম্রাবনরা কতমজয় 
আনজর হজব।  
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13আমরাও পারর বদলে রদলে

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর তিতকৎসরার েন্ হরাসপরাররালগুজলরাজর 

আলরাদরা বষ্যবস্রা ররাখজর হজব। 

•	  �েপতরবহন বষ্যবস্রাজক প্তরবন্তীবরান্ব ও বয়স্কজদর 
উপজযরা�তী করজর হজব যরাজর ররাররা সহজে ওেরানরামরা ও 
বষ্যবহরার করজর পরাজরন। 

•	  অতফস আদরালজর প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর সহে 
প্জবজশর/অতভ�মষ্যররার বষ্যবস্রা ররাখজর হজব।  

•	  সয সব েরায়�রায় সরামরাতেক অনুষ্রান হয়, সযমন কতমউতনতট 
সসনটরার, সসখরাজন প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর  সহজে 
প্জবজশর বষ্যবস্রা ররাখজর হজব।

•	  প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর েন্ আইতন সহরায়ররার 
বষ্যবস্রা করজর হজব।  

৮| পটরবসোয় অটভগম্যো 

সদজশর তিতকৎসরা বষ্যবস্রা কম বয়সতী নরারতী ও ররাজদর 
প্েননস্রাস্ষ্যজক অগ্ররাতরকরার সদওয়রায় বয়স্ক বষ্যতক্তররা অজনক 
সময় অবজহলরার তশকরার হন। স্রাস্ষ্যজসবরায় তনযকু্ত কম্তীজদরও 
বয়স্ক সলরাকজদর তিতকৎসরা সদওয়রার মজররা প্তশক্ে সনই। বয়স্ক 
সররা�তীররাও অজনক সময় ভরাজলরা তিতকৎসরা নরা সপজয় হরাল সেজে 
সদন। অন্ করাজররা ওপর সবরাঝরা হওয়রার ভজয় ররাররা অজনক সময় 
তনজেজদর স্রাস্ষ্য সম্পতক্র অসুতবররাগুজলরা লতুকজয় ররাজখন। 

প্তরবন্তী বষ্যতক্তররাও তিতকৎসকজদর একইরকম অজ্ঞররার তশকরার 
হন। তবজশর কজর মরানতসক সররা�তী ও বতুধি প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর 
তিতকৎসরার তবজশর ঘরাটতর রজয়জে।

হরাসপরাররাল, সু্কল, পতরবহন, তবজনরাদন সকন্দ্র - সকরাথরাও 
প্তরবন্তীবরান্ব বরা প্বতীেজলরাকজদর উপজযরা�তী সকরাজনরা বষ্যবস্রা 
সনই। 
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14 আমরাও পারর বদলে রদলে

৯| রলাবফরার সুটেিা
প্জবশজযরা�ষ্য �েপতরবহন বষ্যবস্রার অভরাব প্তরবন্তী ও প্বতীে 
বষ্যতক্তজদর েন্ একতট তবররাট সমসষ্যরা। সযমন, কক্সবরােরার 
এলরাকরায়, বরাজস িেজর হজল দু’-তরন ররাপ তসঁতে সবজয় উেজর হয়। 
বরাসগুজলরা টিজপজে তেকমজররা থরাজমও নরা। ফজল যরাজদর িলন-
ক্মররা কম ররাজদর উেজর ও নরামজর কষ্ট হয়। হুইল সিয়রাজরর 
মজররা তবজশর সরঞ্রামরাতদ এর বষ্যয়বহুল এবং এগুজলরার খিুজররা 
যন্ত্ররাংশ এর দুষ্পরাপষ্য সয এগুজলরা প্তরবন্তী মরানুজরর নরা�রাজলর 
বরাইজর। 

দতৃষ্ট প্তরবন্তী বষ্যতক্তররা সরাদরােতে বষ্যবহরার করজর পরাজরন। তকতুি 
অজনজকই উপহরাজসর তশকরার হওয়রার ভজয় ররা কজরন নরা। উপরতুি, 
লম্বরা সরাদরােতে বষ্যবহরার অসুতবররােনক। সরকরাজরর সদওয়রা েতে 
এর তনম্নমরাজনর সয সসগুজলরা সবতশতদন সটজক নরা।  

“আটম রাস্তারাবি হািবে পাটর না। রাস্তা পার হবে 
পাটর না। আটম লকাথায় আটে, গাটে 

লকান টদক লথবক আসবে লসিা লোঝা আমার পবষে 
কটঠন হবয় পবে।” 
লদওয়ান, েয়স ৬৬, ভাষানবিক

িলরািল ও অতভ�মষ্যররার অভরাজব অজনক সময় প্তরবন্তী ও প্বতীে 
বষ্যতক্তররা টয়জলট বষ্যবহরাজর অসুতবররার সম্খুতীন হন।

“আটম (পষোরােগ্রস্ত হওয়ার কারবণ) টেোনা 
লথবকই উঠবে পাটর না। আমাবক 

টেোনাবেই প্রস্াে-পায়খানা করবে হয়। অভাবের 
কারবণ আটম লকাবনা মবে দু’লেলার খাোর লরাগাে 
করবে পাটর।”
অটমে, েয়স ৩০, কক্সোোর

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর সহজে প্জবশজযরা�ষ্য 

�েপতরবহন বষ্যবস্রা �জে সররালরার  েন্ কষ্যরাজম্পইন/
�েসজিরনররা (campaign) �জে রুলজর হজব।  

•	  বরাজস উেরানরামরার সময় প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তররা যরাজর 
অগ্ররাতরকরার পরান ররা সুতনতচির করজর হজব।  

•	  প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর অগ্ররাতরকরার তদজয় 
�েপতরবহজন আসন তবন্রাস করজর হজব।  

•	  পরাবতলক ভবনসমজূহ তলফট,  i¨v¤ú বরা ঢরালপুথ ও 
হরারজলর বষ্যবস্রা করজর হজব, যরাজর প্তরবন্তী ও প্বতীে 
বষ্যতক্তররা সহজে িলরািল করজর পরাজরন।  

•	  ট্রাতফক পতুলশ, পতরবহন এবং পরূ্ ও সযরা�রাজযরা� 
উন্নয়জনর পতরকল্পনরার সজঙ্গ েতের বষ্যতক্তররা যরাজর 
প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর িরাতহদরা ও প্জয়রােন সম্পজক্ 
অব�র হন সসতদজক সরকরার ও এনতেওজদরজক নের 
তদজর হজব।  

•	  দতৃষ্ট প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েন্ আজররা উন্নর সরাদরােতের 
বষ্যবস্রা করজর হজব। 
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১০| টেোহ 

বরাংলরাজদজশর সমরাে বষ্যবস্রা পরুুরররাতন্ত্রক, সযখরাজন নরারতীররা 
সরাররারের ববরমষ্য ও বচিনরার তশকরার হন।  প্তরবন্তী নরারতীজদর 
েতীবন এখরাজন আজররা কতেন। সলরাকলজ্জরায় অজনক সময় ররাজদর 
ঘজরর মজরষ্য লতুকজয় ররাখরা হয়, সলরাকিকু্র আেরাজল। 

অজনক পরুুর প্তরবন্তী নরারতীজদর তবজয় করজর িরায় নরা। মরানুজরর 
মজরষ্য এমন একটরা তবশ্বরাস আজে সয, প্তরবন্তী নরারতীররা ঘরকন্নরা 
তেকমজররা করজর পরারজব নরা। অজনজকই এমন ভ্রাতি ররারেরা সপরারে 
কজর সয, প্তরবন্তী নরারতীর �জভ্র সতিরানও প্তরবন্তী হজয় েন্রাজব। 
প্তরবন্তী একটরা সমজয়র তবজয় সদওয়রা অরষ্যতি কতেন এবং সদওয়রা 
স�জলও অজনক সযৌরুজকর তবতনমজয়ই সকবল সম্ব হয়। 

“আটম টেবয় করবে পাটর টন; আমার 
লকাবনা সংসার লনই। েীেনিা উপবভাগ 

করা হবলা না আমার।” 
লােনী, েয়স ৫৫, কক্সোোর 

অজনক সময় একেন পরুুর একেন প্তরবন্তী নরারতীজক তবজয় 
কজরন ররার েতমেমরা বরা সম্পতত্তর করারজে। অজনক তভখরাতর 
প্তরবন্তী নরারতীজক তবজয় কজরন  আশ্রজয়র আশরায়। প্তরবন্তী 
নরারতীজদর তবজয় হজলও অজনক সময় ররাররা ঘজর অরষ্যরািরাজরর 
তশকরার হন। তবজয় হওয়রার পজর প্তরবন্তী হজয় স�জলও অজনক 
নরারতীজদরজক দুব্ষ্যবহরাজরর তশকরার অথবরা পতররষ্যক্ত হজর হয়।   

“আমার পটরোবরর অন্যরা মবন কবর না আমার 
লকান দাম আবে। ওরা আমার কথা লশাবন না; টকে্ 

েলবল লেবে আবস, গাটলগালাে কবর। আমাবক লদখাবশানা 
করার লকউ লনই। আমার স্বামীর ে্যেহার সেবরবয় খারাপ। 
আমার খাওয়া-দাওয়া, ওষি্পবরির ে্যাপাবর োর লকাবনা লখয়াল 
লনই। আমার পান-সুপাটরর রাটহদা লস পরূণ কবর 
না... শুি ্কথায় কথায় আমার সাবথ দুে্ণ্যেহার 
কবর... টেবয়র আবগ টকন্্ত আটম প্রটেেন্ী টেলাম 
না।”
োমান্না, েয়স ৫৫, কক্সোোর 

তবপরতীজর, প্তরবন্তী পরুুরজদর তবজয়র বরােরাজর িরাতহদরা রজয়জে। 
করারে ররাররা তভক্রা কজর ভরাজলরা আয় করজর পরাজর। সছিল 
পতরবরারগুজলরা পয়সরার তবতনমজয় ররাজদর প্তরবন্তী সেজলর েন্ 
কজন সযরা�রাে করজর পরাজর।   

গবেষকবদর সুপাটরশ
•	 প্তরবন্তী নরারতীজদর তশক্রা ও বতৃত্তমলূক প্তশক্জের 

বষ্যবস্রা করজর হজব, যরাজর ররাররা আতথ্ক স্রারতীনররা পরায়, 
সরামরাতেক ময্রাদরা এবং তবজয়সহ তনজেজদর ভরা�ষ্য তনর্রারজে 
অংশগ্রহে করজর পরাজর। 

•	  সরকরাতর খরাজর প্তরবন্তী নরারতীজদর েন্ িরাকতরর সুজযরা� 
সতৃষ্ট করজর হজব।  

•	   �েমরারষ্যজম প্তরবন্তী নরারতীজদর ইতরবরািক ভরাবমতূর্র েন্ 
প্িরারেরা িরালরাজর হজব।  
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১১| েটমেমা 
তনেস্ েতমেমরা নরা থরাকরা এবং সকনরার মজররা টরাকরা নরা 
থরাকরায় ভরাররানজটক এলরাকরার প্তরবন্তী ও প্বতীে সলরাজকররা 
তনররাপত্তরাহতীনররায় সভরাজ�ন। সরকরাতর পনুব্রাসন প্কজল্পর আওররায় 
সয সকল এপরাট্জমনট বরানরাজনরা হজয়জে সসগুজলরাজর ভরােরা তনজয় 
থরাকরার মজররা সরামথ্ষ্য এজদর সনই। আর দুন্তীতরর সবেরােরাল 
সপতরজয় এগুজলরার সুজযরা� গ্রহে কররা প্তরবন্তী বরা প্বতীেজদর 
নরা�রাজলর বরাইজর। 

“আটম নীেহারা পাটখর মবো লেঁবর আটে। আটম 
লদনায় েে্ণটরে। টভষো োো লেঁবর 

থাকার উপায় নাই। সরকাটর েটমবে লকাবনা মবে 
রর ে্বল োস কটর।”
লদওয়ান, েয়স ৬৬, ভাষানবিক

“োটন না আল্াহ আমার কপাবল কী টলবখ 
লরবখবেন। পন্ে্ণাসবনর আবেদন করার েন্য লর দশ 

হাোর িাকা লাগবে ো আমার কাবে লনই। আমার হবে না- 
রটদও হয়, োসায় উঠার েন্য আবরা িাকা লাগবে, 
লসিা লকাথায় পাে? এখন দু’লেলা খাোর পয়সাই 
লরাগাে করবে পাটর না।”
োটসন, ৭০ েের েয়স্, ভাষানবিক

বরাবরা-মরা েরায়�রা েতম ভরা� কজর সদওয়রার সময় প্তরবন্তী 
সতিরাজনর সিজয় সক্ম সতিরানজদর সবতশ পক্পরাতরত্ব সদখরান। 
নরারতীররা সরাররারের সম্পতত্তর ভরা� পরান নরা। ফজল প্তরবন্তী তবরবরা 
নরারতীররা  সতিরান-সতিতরর ওপর আর অতববরাতহর প্তরবন্তী নরারতীররা 
ররাজদর ভরাইজদর ওপর তনভ্রশতীল হজয় থরাজকন। অতরকতুি, আইন 
অনুযরায়তী, বতুধি প্তরবন্তী বষ্যতক্তররা সকরাজনরা সম্পতত্তর মরাতলক হজর 
পরাজরন নরা। 

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদরজক স্ল্পমজূলষ্য সরকরাতর 

েতম সদওয়রার বষ্যবস্রা করজর হজব এবং এ লজক্ষ্য 
এনতেওগুজলরাজক সরকরাজরর সজঙ্গ করাে করজর হজব। 

•	  তভকু্কজদর পনুব্রাসন কম্সূতিজর সরকরাতর রহতবল আরও 
বরােরাজর হজব। 

•	  প্বতীে বষ্যতক্তজদর েন্ সরকরাতর পনুব্রাসন সকন্দ্র স্রাপন 
করজর হজব।
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১২| িষ্ণণ ও লরৌন হয়রাটন 

এনতেও তপয়রার �জবরকররা প্তরবন্তী বরাতলকরা ও নরারতীজদর অজনক 
রর্ে ও সযৌন হয়ররাতনর করাতহনতী শুজনজেন। এ করাতহনতীগুজলরা 
বনতমতত্তক ঘটনরা এবং অজনক সময় পতরবরাজরর �তণ্ডর মজরষ্যই 
ঘজট থরাজক। দতৃষ্ট ও বরাকশতক্তহতীন এবং বতুধি প্তরবন্তী বষ্যতক্তররাই 
সবজিজয় সবতশ সযৌন হয়ররাতনর তশকরার হন।   

দুঃখেনক হজলও সতরষ্য, এসব অপররাজরর সুষু্ তবিরার পরাওয়রাও 
কতেন। আদরালজর রর্ে প্মরাে কররা কতেন। উদরাহরেস্রূপ, 
আইনেতীবতীররা সরাংজকতরক ভরাররা সবরাজঝন নরা, ররাররা একেন 
বরাকশতক্তহতীজনর পজক্ আদরালজর বলজবন কতীভরাজব? প্িতলর 
তবিরার প্তক্য়রা রর্জের তশকরার নরারতীজদর মরানতসক আজবজ�র 
ওপর তবরূপ প্ভরাব সফজল। অজনকজক্জত্ অপররারতীররা সমরাজের 
প্ভরাবশরালতী ও ক্মররাশরালতী সলরাকেন। এজদর তবরুজধি আদরালজর 
ত�জয় সুষু্ তবিরার পরাওয়রা দুঃসরারষ্য।   

“মানুষ েলবো লমবয়িা োো-মা’র পাবপর ফসল। 
ললাবক ওবক লোো েলে আর অেবহলা করে। 

মাবঝ-মাবঝই লমবয়িা অবনক কান্নাকাটি করে। প্রটেেন্ী ও 
গটরে হওয়ায় লমবয়িার পোবলখা লশখা হয় টন... আমাবদর লদবশ 
লমবয়রা এমটনবেই অেবহটলে, আর লস রটদ প্রটেেন্ী হয় োহবল 
লো োর দুদ্ণশার লশষ লনই। ১৬ েের েয়বস একটদন লমবয়িা 
পািবষেবে টগবয়টেল লাকটে কুোবে। লসখাবন গ্রাবমর 
প্রভােশালী লরয়ারম্যাবনর লেবল োবক িষ্ণণ কবর। লমবয়িা রখন 
রবর টফবর, েখন লস রতিাতি, ে্যথায় কােরাবচ্, এেং অেসন্ন 
হবয় পবে রায়। লমবয়িার ভাইবয়র স্তী কী হবয়বে টেবগ্যস করবল 
লস সাংবকটেক ভাষায় োবক োনায় কী রবিবে আর ওপর। এর 
টকে্ষেণ পর, লমবয়িা মারা রায়।  

লমবয়িার েে ভাই থানায় টগবয় একটি মামলা করবে রায়। টকন্্ত 
লরয়ারম্যাবনর ললাকেন োবক ভয়ভীটে লদটখবয় থামাবনার লরষ্টা 
কবর। এরপরও লমবয়িার ভাই থানায় টগবয় অটভবরাগ দাবয়র 
কবর। টকন্্ত পট্লশ লকইস টনবে রায় না। কারণ, লরয়ারম্যান 
একেন প্রভােশালী ে্যটতি। পট্লশ েবল লমবয়িা আত্মহে্যা 
কবরবে এেং ওর ভাইবক ভয় লদটখবয় এ সংরিান্ত 
একিা কাগবে লোর কবর সই আদায় কবর লনয়। এ 
রিনার আে পর্ণন্ত লকাবনা টেরার হয় টন।”
সুমন লহাবসন টেেয়, এনটেও ল্াটর

অজনক সময় এলরাকরাতভতত্তক সরাতলজশর মরারষ্যজম রর্েকরারতী রর্জের 
তশকরার সমজয়জদর পতরবরারজক টরাকরা সদওয়রার সিষ্টরা কজর অথবরা 
রতর্র সমজয়তটজক বরারষ্য কজর ররার রর্েকরারতীজক তবজয় করজর।  

কতমউতনতট তপয়রার �জবরকররা রর্ে বরা সযৌন হয়ররাতন সংক্রাতি 
সকরাজনরা করাতহনতী সংগ্রহ কজরনতন। এই অসরামঞ্জসষ্যর করারে 
সবর করজর আজলরািনরা/ওয়রাক্শপ কররা হয়, সযখরাজন কতমউতনতট 
তপয়রার �জবরকররা স্তীকরার কজরন সয, প্তরবন্তী সমজয়জদর রর্ে 
ও সযৌন হয়ররাতনর তশকরার হওয়রার সম্রাবনরা অজনক সবতশ, যতদও 
সলরাকলজ্জরার করারজে এসব ঘটনরা তনজয় কথরা বলরা হয় নরা। 

“লমবয়রা রখন থানায় িষ্ণবণর অটভবরাগ করবে রায় 
েখন োরা উব্া আবরা দুন্ণীটেপরায়ণ পট্লবশর 

লরৌন হয়রাটনর টশকার হয়। টেনটি েট্দ্ধ প্রটেেন্ী লমবয় একেন 
ে্যেসায়ী, একেন পট্লশ ও এক লেনামী ে্যটতির দ্ারা িটষ্ণে হবয় 
অন্ততঃস্বো হবয় পবে। এ খের পটরিকাবেও লের 
হবয়বে। টকন্্ত লকাবনা টেরার পায় টন লমবয়গুবলা। 
কীভাবে টেরার পাবে- অপরািীবদর একেন পট্লশ 
লর!”
হাবফে লমাহাম্মদ োফর আলম, কটমউটনটি গবেষক, কক্সোোর

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  গ্ররাজমর সরাতলশ কতমতটর মরারষ্যজম তশক্রা-সজিরনররামলূক 

কম্সূতি পরালন কজর মরানুরজক সবরাঝরাজর হজব সয, রর্ে ও 
সযৌন হয়ররাতন অপররার এবং এটরা রম্ তবরুধি করাে।  

•	  ইউতনয়ন ও উপজেলরা পয্রাজয় নরারতীর তবরুজধি সতহংসররা 
বন্ কররার লজক্ষ্য কতমতট �েন করজর হজব।

•	  রর্ে ও সযৌন অপররারতীজদর প্করাশষ্য তবিরার ও শরাততির 
বষ্যবস্রা করজর হজব, যরাজর অন্ররা এটরা সদজখ এ ররজনর 
অন্রায় সথজক তবরর থরাজক। 

•	  এ ররজনর অন্রায় ও অপররাজরর শক্ত ও দ্রুর তবিরার 
করজর হজব।  

•	  রর্ে ও সযৌন হয়ররাতনর তশকরার হওয়রা সমজয় ও ররাজদর 
সরাক্তীজদর যথরাযথ তনররাপত্তরার বষ্যবস্রা করজর হজব।  
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১৩| েণৃমলূ পর্ণাবয়র সামাটেক 
সংগঠবনর ভূটমকা

এনতেও তপয়রার �জবরকররা রথষ্য সংগ্রহকরাজল এনতেও ও 
কতমউতনতটতভতত্তক সং�েনগুজলরার প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর 
তনজয় করাে কররার অজনক েতটল করাতহনতী শুজনজেন। প্জয়রােন 
যরািরাই তেকমজররা নরা করজর পরাররার করারজে এনতেওগুজলরা অজনক 
সময় ভুল ও অপ্জয়রােনতীয় প্কল্প সবজে সনয়। ররাজদর মজরষ্য 
েবরাবতদতহররার সংস্কতৃর �জে উজে তন এবং ররাজদর অনুসরৃ 
অতরকরারতভতত্তক পধিতর প্শ্নতবধি।  

“োরা েবল, একেন প্রটেেন্ী ও প্রেীণ ে্যটতির 
েন্য এনটেও’রা কী অ্যাডবভাবকটস করবে? আমার 

লপবি  ভাে লনই, আটম লকািা টদবয় কী করে? আমার এখনই 
খাোর প্রবয়ােন। োরা এসে অটিকারটভটত্তক কম্ণকাবণ্ড সন্্তষ্ট 
নন। প্রটেেন্ী ে্যটতিবদর েন্য সরকাটর রাকটরবে 
১০% লকািা টনি্ণারণ কবর সরকার প্রঞোপন োটর 
কবরবে। অটিকাবরর অেশ্যই প্রবয়ােন আবে, 
টকন্্ত োর আবগ োবদর টখবদ লমিাবে হবে।”
আল-আটমন, এনটেও গবেষক

“প্রেীণবদর সংগঠনগুবলা কটমউটনটিবে নে্ন ম্খ 
খ্ঁেবে লনেতৃ্ব লদওয়ার েন্য। টকন্্ত রব্রটফবর লসই 

একই ললাবকরা প্রটে েের লনেবৃত্ব আসবে। কারণ, এ 
ললাকগুবলাবক আয়-উপাে্ণন টনবয় ভােবে হয় না। 
লরসে ললাক একোবর হেদটরদ্র োরা এসে 
অটিকারটভটত্তক কম্ণকাবণ্ড উৎসাহী নয়।”
টলটপ রহমান, এনটেও গবেষক 

প্তরবন্তী ও প্বতীে বষ্যতক্তজদর তনজয় কতমউতনতটতভতত্তক 
উজদষ্যরা�গুজলরাজক সফল করজর হজল সমরাজের সবরার সরাহরাযষ্য 
প্জয়রােন। অজনক প্কল্প তবতভন্ন করারজে সটজক নরা, আবরার অজনক 
প্কজল্প ভুল ইসুষ্যজক অগ্ররাতরকরার সদওয়রার করারজে বষ্যথ্  হয়।   

“আমরা লকেল লপ্রসার গ্রুপ টহবসবে কাে করবে 
পাটর। এে খরর কবর এে টেশাল অেকাঠাবমা গবে 

লোলার পরও টকে্ ললাক োদ পবে রাবচ্, টকে্ ললাক লকাবনা 
সাহার্য পাবচ্ না, লকন? এনটেওগুবলার 
এখাবনই সীমােদ্ধো। আমরা লো প্রটেটি সাহার্য 
প্রাথ্ণী ললাবকর কাবে লপৌঁেবে পাটর না, টকন্্ত 
সরকার রাইবল পাবর।”
এনটেও  টপয়ার গবেষকবদর আবলারনা 

এনতেওগুজলরা সযসব সক্জত্ করায্কর ভূতমকরা ররাখজর পরাজর ররার 
মজরষ্য একতট হজলরা তবতভন্ন পরাইলট প্জেক্ট �জে সররালরা, সযগুজলরা 
পজর সরকরার তনজয় সনজব। তসত্ত্ (Centre for Disability 
and Development)  একতট অতর ভরাজলরা উদরাহরে, সমরাবরাইল 
সফরাজনর মরারষ্যজম সষ্যরাজটলরাইট সথররাতপউতটক তিতকৎসরা সুতবররা 
প্দরান এজদর অন্রম করাে। এ উজদষ্যরা�তট ভরাজলরা িলজে এবং 
সমরােকলষ্যরাে মন্ত্রেরালয় ইতরমজরষ্য এ প্কল্পতট বজুঝ তনজয় তনে 
উজদষ্যরাজ� িরালরাজছি। 

কতমতটগুজলরাজর প্তরবন্তী ও প্বতীেজলরাকজদর সকরাজনরা প্তরতনতর, 
তবজশর কজর সকরাজনরা নরারতী অতিভ্ুক্ত নরা থরাকরাও একতট সমসষ্যরা। 
তলঙ্গ ববরমষ্য েরােরাও অন্রম আর একতট করারে হজলরা প্তরবন্তী 
নরারতীজদর েন্ যথরাযথ টয়জলজটর বষ্যবস্রা নরা থরাকরা। 

কতমউতনতট তপয়রার �জবরকররা রেৃমলূ সং�েনগুজলরার সকরাজনরা 
তববরেতী সংগ্রহ কজরন তন। এটরা ররাজদর মরষ্যকরার আজলরািনরাজরও 
উজে আজস তন। পজরর একতট ওয়রাক্শজপ কতমউতনতট �জবরকররা 
এনতেওগুজলরা সম্পজক্ সনতরবরািক মররামর প্করাশ কজরজেন।  
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19আমরাও পারর বদলে রদলে

গবেষকবদর  সুপাটরশ
•	  এনতেওগুজলরাজক আয়-উপরাে্নমখুতী উজদষ্যরা� তনজর হজব, 

তবজশর কজর প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তীর েতীতবকরার 
বষ্যবস্রা বরােরাজনরার েজন্। 

•	  এনতেওগুজলরাজক কতমউতনতটর সলরাকেজনর সজঙ্গ আরও 
সবতশ তমশজর হজব।  

•	  এনতেওগুজলরাজক স্ল্পজময়রাতদ প্কজল্পর সিজয় দতীঘ্জময়রাতদ 
প্কজল্পর তদজক সবতশ গুরুত্ব তদজর হজব।  

•	  এনতেওগুজলরাজক আজররা সবতশ পরাইলট প্কল্প হরাজর তনজর 
হজব সযগুজলরা পজর সরকরার অতরগ্রহে করজর পরাজর।  

•	  এনতেওগুজলরাজক ররাজদর বরতর কতমতটগুজলরাজর প্তরবন্তী 
ও প্বতীে সলরাকজদর, তবজশর কজর নরারতী প্তরবন্তী ও 
বধৃিরাজদর অতিভ্ুক্ত করজর হজব।

•	  এনতেওগুজলরাজক সক্মররা বতৃধি ও অংশগ্রহজে উৎসরাহ  
বরােরাজনরার েন্ বষ্যয় বরােরাজর হজব।

•	  এনতেওগুজলরাজক প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর পরতনভ্রশতীলররা 
কতমজয় আনরার েন্ আজররা সবতশ প্তশক্ে ও িরাকতরর 
বষ্যবস্রা করজর হজব। 

“োরা আমাবদরবক খে্ কম সময় লদন কথা েলার 
েন্য। কথা েলার আবগ টশটখবয় লদন কী েলবে 

হবে। োরা আমাবদর লরাগাবরাবগর টেষবয় ওটরবয়ব্িশন লরেটনং 
লদন। টকন্্ত সটে্যকার অবথ্ণ লকাবনা পন্্ণোসন কাে লো হবচ্ না। 
োবদর টমটিংগুবলাবে লরাগদান করার েন্য 
এনটেওগুবলা সরকাটর কম্ণরারীবদর খরর লদয়। 
প্রটেেন্ী ললাকবদরবক লকন এসে অথ্ণ লদওয়া হবচ্ 
না?”
হাবফে লমাহাম্মদ োফর আলম, কটমউটনটি টপয়ার গবেষক, 
কক্সোোর
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21আমররাও পরাতর বদজল তদজর

উপসংহার
ভরাররানজটক ও কক্সবরােরাজরর কতমউতনতট ও এনতেও 
তপয়রার গ্রুজপর �জবরকররা তমজল ‘ভজয়জসস অব দষ্য 
মরাতে্নরালরাইে্’ বরা ‘প্রাতিেজনর কথরা’র েন্ সয 
করাতহনতীগুজলরা সংগ্রহ কজরজেন সসগুজলরাজর তনতদ্ষ্ট 
একতট সমজয়র তকেু সংখষ্যক প্বতীে ও প্তরবন্তী 
বষ্যতক্তর অতভজ্ঞররা উজে এজসজে। সস তহসরাজব এ 
প্তরজবদনতট  একতট তনতদ্ষ্ট পতরজপ্তক্জর সদজশর 
প্তরবন্তী ও প্বতীে েনজ�রাষ্তীর সরামষ্য ও দরাতরজদ্রষ্যর 
িষ্যরাজলঞ্ সমরাকরাজবলরার দতলল। তবতভন্ন সরাক্ষ্য প্মরাে 
কজর সয, কতীভরাজব ও সকন নরানরা ববরমষ্য বরতর 
হয়, সমরাজে স�ঁজে বজস এবং তদজনর পর তদন ররা 
মরানুজরর েতীবনজক প্রাভরাতবর কজর। 

অসংখষ্য করাতহনতীর রথষ্য তবজলেরে কজর �জবরকররা সরজররাতট তভন্ন 
তভন্ন তকতুি পরস্পর-সম্পতক্র (overlapped) ইসুষ্য তিতনির 
কজরজেন, যরা এ দুই সশ্রতের েনজ�রাষ্তীর েন্ গুরুত্বপেূ্। এেরােরাও 
দু’তট �জবরক দলই একমর সয, প্তরতট ইসুষ্যই একতট আজরকতটর 
সজঙ্গ সম্পক্যকু্ত। সযমন, েতীতবকরার অভরাজব মরানুর স্রাস্ষ্যজসবরা 
সথজক বতচির হজছিন এবং ববরজমষ্যরও তশকরার হজছিন। এ 
সরজররাতট ইসুষ্যর প্রায় সবগুজলরাই প্বতীে ও প্তরবন্তী েনজ�রাষ্তীজক 
এমনভরাজব প্ভরাতবর কজর সয, ররাজদর সকরানতটজক আলরাদরা কজর 
গুরুত্ব সদওয়রা কতেন। আর এেন্ই এগুজলরাজক অগ্ররাতরকরাজরর 
তভতত্তজর সরােরাজনরা সম্ব নয়। রবওু, তকেু মখুষ্য তবরজয় 
আজলরাকপরার কররা হয়র সম্ব। 

তিতনির তবরয়গুজলরার মজরষ্য অন্রম হজলরা েতীতবকরার অতনচিয়ররার 
মজররা েরুতর তবরয়। প্বতীে ও প্তরবন্তী েনজ�রাষ্তীর সররাে�রাজরর 
সুজযরা� খবুই সতীতমর। তকতুি তবতভন্ন ঘটনরায় প্মরাে পরাওয়রা স�জে 
সয, তনয়তমর সররাে�রার কতীভরাজব একেন প্বতীে বরা প্তরবন্তী 

বষ্যতক্তর স্রারতীনররা, 
সরামরাতেক অবস্রান ও 
আত্ময্রাদরা বরাতেজয় 
সদয়। 

আজরকতট অন্রম তবরয় 
হজলরা অবকরােরাজমরা�র 
দুব্লররার করারজে তবতভন্ন 
পতরজসবরায় প্তরবন্তী 
বষ্যতক্ত ও প্বতীেজদর 
তনয়তন্ত্রর অতভ�মষ্যররা। 

হয়ররাতনর আজরক ভয়ঙ্র রূপ হজলরা রর্ে ও সযৌন হয়ররাতন যরার 
প্ররান তশকরার হজলরা, �জবরেরায় উজে আসরা �ল্পগুজলরা আমরাজদর 
বলজে, প্তরবন্তী তশশু ও নরারতীররা। ররুেতী ও নরারতীররা, যরাররা 
এমতনজরই তলঙ্গ ববরমষ্য, দরাতরদ্রষ্যসহ সরামরাতেক নরানরা বচিনরার 
তশকরার, ররাজদর েতীবনজক আজররা কতেন কজর রুজলজে এ সমসষ্যরাতট। 

তশশু বয়জস তশক্রার সুজযরাজ�র অভরাজব পতরের বয়জস এজস 
অজনক প্তরবন্তী বষ্যতক্তই দরাতরজদ্রষ্যর কবজল পজে িরম দুজভ্রাজ�র 
তশকরার হন। এটরা এ বক্তবষ্যজকই দঢ়ৃ কজর সয, প্তরবন্তী তশশু 
আর অপ্তরবন্তী তশশু অসম পতরতস্তরর তশকরার। পতরজশজর, 
ভরাররানজটজকর বততিবরাসতীররা ররাজদর েতম নরা-পরাওয়রা রথরা স্রায়তী 
বরাসস্রাজনর সমসষ্যরাতটজক অন্রম প্ররান সমসষ্যরা বজল তিতনির 
কজরজেন। 

এনতেও ও কতমউতনতট 
তপয়রার �জবরকররা 
অংশগ্রহেমলূক 
প্তক্য়রাতট অজনক 
উপজভরা� কজরজেন। 
এর মরারষ্যজম ররাজদর 
কম্রৎপরররা বতৃধি 
সপজয়জে এবং ররাররা 
অজনক দক্ররা অে্ন 
কজরজেন যরা ররাররা 
ভতবরষ্যজর বষ্যবহরার 
করজবন বজল আশরা 
কজরজেন। আজররা 

গুরুত্বপেূ্ হজলরা, �জবরকররা তনজেররাই এ প্তক্য়রাতটজক ক্মররায়জনর 
মজ্ল বজলজেন। তবতভন্ন করাতহনতী ও রথষ্য-উপরাত্ত সংগ্রহ সশজর 
ররাররা এজককেন যখন তনজেজদরজক �জবরক বজল আত্তবশ্বরাসতী 
হজয়জেন, মলূর, পতরবর্জনর সম্রাবনরাও সস মহূুর্ সথজকই শুরু 
হজয়জে। 

...টরটনিে 
টেষয়গুবলার মবি্য 
অন্যেম প্রিান টেল 
আয়-লরােগাবরর 
অটনশ্চয়োর মবো 
সংকিপণূ্ণ টেষয়।

টশশু েয়বস টশষোর 
অভাবে পটরণে 
েয়বস এবস 
অবনক প্রটেেন্ীই 
দাটরবদ্র্যর কেবল 
পবে ররম দুবভ্ণাবগর 
টশকার হয়।
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 এোোও নীটে-টনি্ণারকবদর আবরা রা রা করবে 
হবে:
1.	 প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর উপরাে্ন তনতচির করজর 

ররাজদর সরামরাতেক সুরক্রার েন্ পদজক্প তনজর হজব।

2.	 সরকরাতর পতরজসবরাগুজলরায় সহরায়ররার েজন্ ররাজদর 
ন্রায়সং�র েতীতবকরার উপরায়গুজলরা অগ্ররাতরকরার কজর 
তিতনির করজর হজব।

3.	 যখন সযখরাজন যরার প্জয়রােন সস সমরাররাজবক করায্করতী, 
তনররাপদ, বষ্যয়সরারষ্য বরা তবনরামজূলষ্য তিতকৎসরা সসবরা তনতচির 
করজর হজব।

4.	 সবরার েজন্ তশক্রা কম্সূতির আওররায় প্তরবন্তী তশশুজদর 
তশক্রা তনতচির করজর হজব, যরাজর সরামরাতেক ও মরানতসক 
ভতীতর ও ববরমষ্য কজম এবং ররাররা সযন আেতীবন তশক্রার 
সুজযরা� পরায়।

5.	 প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর সম্পতত্ত, েতম ও 
উত্তররাতরকরার বণ্টন তনতচির করজর আইজনর প্জয়রােনতীয় 
সংস্করার ও বরাতিবরায়ন করজর হজব।

6.	 আইন প্েয়ন, সরামরাতেক ও তশক্রাতবরয়ক তবতভন্ন 
পদজক্প গ্রহজের মরারষ্যজম প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্ত, 
তবজশর কজর, সমজয়জদর, ঘজর ও ঘজরর বরাইজর তনপতীেন-
তনয্রারন ও হয়ররাতন বন্ করজর হজব।

7.	 তবতভন্ন দুজয্রা� ও েরুতর কম্করাজণ্ড প্বতীে ও প্তরবন্তী 
বষ্যতক্তজদর অগ্ররাতরকরার সদওয়রার বষ্যরাপরাজর গুরুত্ব তদজর 
হজব।

8.	 প্বতীে ও প্তরবন্তী েনজ�রাষ্তীর েতীবনঘতনষ্ অতভজ্ঞররার 
তবরয়গুজলরা সম্পজক্ সজিরনররা সতৃষ্টর েন্ প্িরারেরা 
িরালরাজর হজব।

9.	 প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর েতীবন তনজয় আজররা 
অংশগ্রহেমলূক �জবরেরা িরালরাজর হজব। 

সাটে্ণক সুপাটরশ 
সাইিবসভাস্ণ, লহল্প এইে ই্িারন্যাশনাল, এটডটড 
ই্িারন্যাশনাল, এ্যালটেমার’স টডটেে ই্িারন্যাশনাল ও 
ইনট্টিউি অে লডবভলপবম্ি ্াটডে সহস্াব্দ উন্নয়ন 
লষে্যমারিা ২০১৫ পরেে্ণী উন্নয়ন এবে্ডা প্রণয়ন ও দর 
কষাকটষবে প্রেীণ ও প্রটেেন্ীবদর পণূ্ণ ও সমান অংশগ্রহবণ 
টেশ্াসী। সকবলর েবন্য, টেবশষ কবর প্রেীণ ও প্রটেেন্ী 
ে্যটতিবদর েন্য অটিকারটভটত্তক একটি লরেমওয়াক্ণ বেটরবে 
োবদর অটভঞেো খে্ই কার্ণকর ভূটমকা রাখবে পাবর। 

এ অংশগ্রহেমলূক �জবরেরায় প্রাপ্ত রথষ্য, তপয়রার �জবরকজদর 
সুপরাতরশ, প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর অতরকরার তনজয় করাে কররার 
দরুন আমরাজদর অতভজ্ঞররা, এ সবতকেুর সমন্বজয় আমররা নতীতর-
তনর্রারকজদর েন্ তবজশর তকেু সুপরাতরশ সপশ করতে।

1.	 প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর অতরকরার সংক্রাতি েরাতরসংঘ 
কনজভনশন (UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities- UNCRPD)
অনুজমরাদন কজর ররার বরাতিবরায়জন সজিষ্ট হজর হজব এবং 
এর প্তর সমথ্ন েরানরাজর হজব।

2.	  ২০১৫ পরবর্তী সকল উন্নয়ন করায্ক্ম ও পতরকল্পনরায় 
প্বতীে ও প্তরবতন্ররা ইসুষ্য cross-cutting ইসুষ্য তহজসজব 
তবজবিনরা করজর হজব এবং প্বতীে ও প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর 
সতেক রথষ্য-উপরাত্ত সংগ্রহ ও তবজলেরজের রূপজরখরা 
তনর্রারজে সহজযরাত�ররা করজর হজব।

3.	 সরামরাতেক ও ররােননতরক সকল কম্করাজণ্ড প্বতীে ও 
প্তরবন্তী বষ্যতক্তজদর পেূ্ ও সমরান অংশগ্রহে তনতচির 
করজর হজব। 
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we:`ª: GB cÖwZ‡e`‡b e¨eüZ Qwe Ôf‡q‡mm Ae w` gvwR©bvjvBRWÕ cÖK‡í 
AskMªnYKvix ev mv¶vrKvix‡`i bq| Zv‡`i cwiPq GLv‡b msiw¶Z n‡q‡Q|

f‡q‡mm Ae w` gviwRbvjvBRW
2015 cieZx©  bxwZ wba©vi‡Yi mgq hv‡Z `wi`ª, cÖvwš—K 
Rb‡Mvôx, cÖwZeÜx e¨w³ Ges cÖexY e¨w³‡`i mgm¨v I 
Zv‡`i wPš—v-fvebv D‡V Av‡m †m j‡¶¨ mvBU‡mfvm©, 
†ní GBR B›Uvib¨vkbvj, GwWwW B›Uvib¨vkbvj, 
G¨vjwRgvm© wWwRR B›Uvib¨vkbvj I Bbw÷wUDU Ae 
†W‡fjc‡g›U ÷vwWR-Gi mgš^‡q MwVZ Ôf‡q‡mm Ae w` 
gvwR©bvjvBRW Kb‡mvwU©qvgÕ KvR K‡i|

mvBU‡mfvm©
wek¦e¨vcx cÖwZeÜx e¨w³iv `vwi`ª¨ Ges mvgvwRK 
ˆel‡g¨i wkKvi| mvBU‡mfvm© cÖwZkÖzwZe×, †hLv‡b †KD 
wbivgq‡hvM¨ AÜ‡Z¡i wkKvi n‡e bv Ges †hLv‡b `„wó 
cÖwZeÜxmn mKj gvbyl mgv‡Ri m`m¨ wn‡m‡e _vK‡Z 
cv‡i|
www.sightsavers.org

†níGBR B›Uvib¨vkbvj
†níGBR B›Uvib¨vkbvj cÖexY e¨w³‡`i AwaKvi cÖwZôv, 
ˆel‡g¨i we‡ivwaZv Ges `vwi`ª¨ `~ixKi‡Y KvR K‡i, hvi 
d‡j Zviv gh©v`vc~Y©, wbivc`, Kg©V Ges ¯^v¯’¨Ki Rxeb 
hvcb Ki‡Z cv‡i|
www.helpage.org

GwWwW
`vwi‡`ª¨ emevmKvix cÖwZeÜx e¨w³‡`i mgZv I my‡hv‡Mi 
AwaKvi cÖwZôvi j‡¶¨ GwWwW B›Uvib¨vkbvj KvR K‡i| 
GwWwW Gwkqv Ges Avwd«Kvq cÖwZeÜx e¨w³‡`i Rb¨ 
cÖPvivwfhvb Pvwj‡q _v‡K hv‡Z K‡i cÖwZeÜx e¨w³‡`i 
Rxe‡b BwZevPK I ¯’vqx cwieZ©b m~wPZ nq|
www.add.org.uk

G¨vjwRgvm© wWwRR B›Uvib¨vkbvj
G¨vjwRgvm© wek¦Ry‡o wW‡gbwkqv †Kw›`ªK KvR K‡i Ges 
¯’vbxqfv‡e G¨vjwRgvm© G¨v‡mvwm‡qkb‡K ¶gZvq‡bi 
cvkvcvwk wW‡gbwkqv e¨w³‡`i Dbœqb, †mev my‡hvM, 
mnvqZv Ges †mev cÖ`vbKvix‡`i wb‡q KvR K‡i| 
www.alz.co.uk

Av‡iv Z_¨
f‡q‡mm Ae w` gvwR©bvjvBRW m¤ú‡K© Av‡iv Rvb‡Z 
†hvMv‡hvM Kiyb: policy@sightsavers.org

A_ev mvBU‡mfv‡m©i I‡qe mvB‡U:                         
www.sightsavers.org/voices

f‡q‡mm Ae w` gvwR©bvjvBRW, 2015 cieZx©  welq 
m¤úwK©Z Av‡iv Av‡jvPbv GLv‡b: www.sightsavers.
net/in_depth/advocacy/20045_Voices_of_the_
Marginalised_Briefing.pdf

AskMÖnY
AskMÖnY D‡`¨vM D”Pgv‡bi `vwi`ª¨ welqK ev¯—e 
Z_¨ gvV ch©v‡q †_‡K mieivn K‡i hv 2015 cieZx© 
Av‡jvPbvq  `vwi`ª¨mxgvi  wb‡P emevmKvix  gvby‡li 
`„wó‡KvY‡K Zy‡j a‡i| Gi g~j j¶¨ n‡jv `wi`ª gvbyl‡K 
wek¦ bxwZ wba©viYx cÖwµqvq Aš—f©zw³i gva¨‡g wm×vš— 
MÖnY cÖwµqv Ges AskMÖnYg~jK M‡elYvi Aš—f©z³ Kiv; 
`wi`ª‡`i wb‡q M‡elYvi dj wb‡q wm×vš— MÖnYKvix‡`i 
m‡½ GW‡fv‡Kwm Kiv; 2015 cieZx© cÖwµqvq 
wm×vš— MÖnYKvix‡`i Revew`wn Kiv, †hb cÖvwš—K gvbyl 
Av‡jvPbvi †K›`ªwe›`y‡Z _v‡K, Zv wbwðZ Kiv; Ges G 
wel‡q Áv‡bi we¯—vi Kiv I Zv †evSv, hv we‡k¦i gvby‡li 
g‡a¨ fv‡jv m¤úK© Ki‡e| GwU AvBwWGm Ges weqÛ 
2015 Øviv m¤úvw`Z, Ges BBD miKvi `¦viv A_©vwqZ|
participate2015.org	
www.ids.ac.uk
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