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অসচেতনতা- ইত্যাদি কারণে অল্প বয়সে তাদের বিয়ে দেয়া হয়।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জ�োর করেই বিয়ের ব্যবস্থা
করে তাদের অভিভাবকেরা। তাই বিয়ের পর যথারীতি অপ্রাপ্ত
বয়সে গর্ভ ধারণ, সন্তান জন্মদান, পারিবারিক কলহ, প্রতারণা,
পারিবারিক সহিংসতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, লেখাপড়া
বন্ধ- এগুল�ো হয়ে যায় তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বেশিরভাগ
বিবাহিত কিশ�োরীর জীবনের চিত্র একই রকম। এই বাস্তবতা মেনেই
জীবন পার করছে লক্ষ লক্ষ বিবাহিত কিশ�োরী।
সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা এমনই কয়েকজন বিবাহিত কিশ�োরীর
জীবনের গল্প নিয়ে আমাদের এই ছ�োট্ট প্রয়াস- পরিবর্ত নের পথে।
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ভূমিকা

ইমেজ প্লাস (বিবাহিত কিশ�োরীদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ) প্রকল্পটি
বিবাহিত কিশ�োরীদের নিয়ে কাজ করে। অল্প বয়সে বিয়ে হবার
কারণে যারা বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির
মধ্য দিয়ে দিন কাটায়, তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা ও সেবা দেয়া
এবং তাদের সম্পর্কে যথাযথ গণসচেতনতা গড়ে ত�োলাই এই
প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পটি য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
(এসআরএইচআর) এর পাশাপাশি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা,
শিক্ষা ও আয়মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব
দিয়ে কাজ করে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল�ো, বাংলাদেশের বিবাহিত
কিশ�োরীদের ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেয়া ও তাদের অধিকারপ্রাপ্তি
নিশ্চিত করা।
স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা এবং অ্যাডভ�োকেসি বৃদ্ধিতে
ইমেজ প্লাস সাধারণত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।
আর এই কাজের অংশ হিসেবে প্রকল্পটি বেশ কিছু কার্যক্রম,
যেমন- বিবাহিত কিশ�োরীদের গ্রুপ, ফ্যামিলি ক্লাব, স্পাউস
ফ�োরাম, সিভিল স�োসাইটি ফ�োরাম ইত্যাদি পরিচালনা করে
আসছে। কার্যক্রমগুল�ো বিবাহিত কিশ�োরীদেরকে তাদের জীবন
পরিবর্তনে সাহসী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। ইমেজ প্লাস প্রকল্প
পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের
সহয�োগিতায়।
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পারভীনের স্বপ্ন পূরণ
নীলফামারী জেলার এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া পারভীনের
বাবা কাশেম মিয়া ছিলেন একজন দিনমজুর। ৪ সদস্যের পরিবারের
সবার দু’বেলা খাবার জুটলেও অভাব ছিল�ো নিত্যসঙ্গী। অভাব আর
পারভীন একসাথেই বেড়ে উঠেছে কাশেম মিয়ার পরিবারে। পারভীন
যখন ক্লাস ফাইভে, তখন হঠাৎ মারা যান কাশেম মিয়া।
তার মৃত্যু পুর�ো সংসারকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। সংসারের দায়িত্ব
এসে পড়ে পারভীনের মায়ের উপর। অন্যের বাড়িতে কাজ করা
শুরু করেন তিনি। কিন্তু তা ঁর অল্প আয়ে সংসার চালান�োটা কঠিন
হয়ে যাওয়ায় বড় মেয়ে লতার বিয়ে দিয়ে দেন । তবে সিদ্ধান্ত নেন,
ছ�োট মেয়ে পারভীনকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেন না, কষ্ট হলেও, ওকে
লেখাপড়া করাবেন।
কিন্তু এক রকম জ�োর করেই পারভীনের বড় চাচা মাত্র ১৩ বছর বয়সী
পারভীনের সাথে তার ছেলে হাসান আলীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তার
হুমকির মুখে পারভীনের মা বিয়েতে রাজি হলেও, শর্ত দেন বিয়ের পরও
পারভীনকে লেখাপড়া করাতে হবে। সেই শর্তে রাজি হয়েই বিয়ে করে
হাসান আলী।
বিয়ের কিছুদিন পরেই গর্ভ বতী হয় পারভীন। আর তাই লেখাপড়ার
স্বপ্ন বাদ দিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয় তাকে। গর্ভ কালীন, প্রসবের
সময় ও প্রসবের পরে ক�োন যত্ন না নেওয়ায় এবং পুষ্টিকর খাবারের
অভাবে সন্তান প্রসবের পর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে সে।

একদিকে শারীরিক দুর্বলতা অন্যদিকে পুর�ো সংসারের দায়িত্ব; সবকিছু
সামলাতে হিমশিম খেতে থাকে কিশ�োরী পারভীন। অবশেষে তার
পরিচয় হয় ইমেজ প্লাস প্রকল্পের সাথে। সে বিবাহিত কিশ�োরীদের
সেশনে য�োগ দেয়।
আর বিবাহিত কিশ�োরীদের স্বামীদের যে ফ�োরাম, সেই স্পাউস ফ�োরামে
য�োগ দেয় হাসান আলী। সেখানেই তারা আয়মূলক কাজ সম্পর্কে
জানে। হাসানের পাশাপাশি কীভাবে পারভীনও সংসারের উন্নয়নে
কাজ করতে পারে, তা জেনে ইমেজ প্লাসের সহয�োগিতায় জেলা সদরের
সেলাই ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত এক মাসের একটি সেলাই প্রশিক্ষণে
অংশ নেয় পারভীন। হাসান তাকে সেলাই মেশিন কিনে দেয়। স্বামী,
শাশুড়িসহ পরিবারের সবার সহয�োগিতায় সংসারের সব কাজ-কর্ম
সেরে, অবসর সময়ে সেলাই করে উপার্জ ন করতে শুরু করে সে। তার
আয়ে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।
জীবনের ইতিবাচক এই পরিবর্ত ন পারভীনকে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী
করে ত�োলে। আবার�ো লেখাপড়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। বিষয়টি
প্রথমে মেনে নিতে চায়নি তার স্বামী ও শাশুড়ি, সাহস করে তাদেরকে
ব�োঝায় পারভীন। লেখাপড়া করার অসম্পূর্ন ইচ্ছা পূরণে, আবার�ো
ভর্তি হয় ক্লাস এইটে। এখন পারভীনের লক্ষ্য, লেখাপড়া শিখে নিজের
জন্য এবং পরিবারের সবার জন্য সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত
করা।
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সঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের জীবন বদলে ফেলা এক সাহসী
মানুষের নাম আয়েশা আক্তার।
বাবা-মা-ছ�োট ভাই, এই নিয়েই ছিল�ো আয়েশাদের সংসার। বাবা ছিলেন
একজন মুদি দ�োকানি। আয়েশারা বড় হতে থাকলে সংসারের আয়
বাড়াতে, তাদের বাবা কাজের খ�োঁজে একদিন শহরে যান। এক সময়
সেখানে আরেকটা বিয়েও করেন। তারপর বাড়িতে টাকা পাঠান�ো বন্ধ করে
দেন। ক�োন উপায় না দেখে আয়েশার মা সংসার চালাতে গার্মেন্টসে য�োগ
দেন।
এক পর্যায়ে আয়েশার সাথে পাশের গ্রামের বকুলের ভাল�োবাসার সম্পর্ক
গড়ে ওঠে। সে আয়েশাকে বিয়ে করতে চায়। একদিকে অভাব অন্যদিকে
মেয়ে বড় হচ্ছে, এসব ভেবে বকুলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন মা লায়লা
বানু। বিয়ের সময় আয়েশার বয়স ছিল�ো মাত্র ১৫ বছর। এই বিয়ে মেনে
নিতে পারে না বকুলের পরিবার। ফলে, শুরু হয় সাংসারিক অশান্তি।
শাশুড়ির সাথে ঝগড়ার রেশ ধরে প্রায়ই বকুলের কাছে মার খেতে হত�ো
আয়েশাকে। বকুলের তেমন ক�োন আয়-র�োজগার ছিল�ো না, তবু তাদেরকে
আলাদা করে দেয় তার মা। আয়েশা ততদিনে গর্ভ বতী হয়ে পড়েছে।
সংসারের প্রতি উদাসীন বকুল খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা- ক�োন বিষয়েই
গর্ভ বতী স্ত্রীর খেয়াল রাখেনি। সন্তান জন্ম দেয়ার সময় নানা রকম
শারীরিক জটিলতায় পড়ে আয়েশা। অবশেষে অপুষ্টির শিকার একটি
বাচ্চার জন্ম দেয়। সন্তান জন্মের পর থেকেই আয়েশার প্রতি শাশুড়ির
মানসিক এবং স্বামীর শারীরিক নির্যাতন আর�ো বেড়ে যায়।
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অন্যান্য বিবাহিত কিশ�োরীদের কাছ থেকে আয়েশার কথা শুনে, ইমেজ
প্লাস প্রকল্পের মাঠকর্মী তার সাথে কথা বলেন এবং তাকে বিবাহিত
কিশ�োরীদের একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর ইমেজ প্লাসের
মিটিংগুল�োতে নিয়মিত যেতে শুরু করে সে। সংসারে শান্তি ও স্বচ্ছলতা
ফিরিয়ে আনতে স্বামী ও শাশুড়িকে নিয়ে আল�োচনায় বসে। সবাই
মিলেমিশে একসাথে থাকলে সংসারের উন্নতি হবে, সেটা তাদেরকে ব�োঝায়
আয়েশা। আয়েশার এই সাহসী পদক্ষেপের জন্যই স্বামী স্পাউস ফ�োরাম
ও শাশুড়ি ফ্যামিলি ক্লাবের মিটিং-এ য�োগ দেয়। আয়-উন্নয়নমূলক কাজ,
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক , পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভ কালীন সেবা, মা ও শিশুর যত্ন
ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে শুরু করে আয়েশা। তার জীবনে পরিবর্তন আসতে
শুরু করে। আয়েশার স্বামী ও শাশুড়ির আচরণও ধীরে ধীরে বদলাতে
থাকে।
সংসারের আয় বাড়ান�োর পাশাপাশি স্বাবলম্বী হবার জন্য শীতকালীন
পিঠার ব্যবসা, হা ঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করতে শুরু করে সে।
বর্ত মানে আয়েশার চারটি ছাগল ও একটি গরু আছে। এছাড়া, সেলাই
মেশিন কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছে সে। বকুল এখন আর আয়েশার গায়ে
হাত ত�োলে না, বরং পরিবারের ভাল�োর জন্য যেক�োন কাজে দুজন মিলে
সিদ্ধান্ত নেয়। বর্ত মানে আয়েশার মেয়ের বয়স সাড়ে তিন বছর। পরিবারের
পাশাপাশি নিজের মেয়ের জন্য সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই
আয়েশার জীবনের লক্ষ্য।

শীতকালীন পিঠার ব্যবসা করে আয়েশা এখন স্বাবলম্বী
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স�োনালির স�োনালি ভ�োর
দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে লেখাপড়া কিংবা বিয়ে, ক�োন বিষয়েই
সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ছিল�ো না স�োনালির। বাবা ও ভাইয়ের ইচ্ছায়
মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। বিয়ের পর স্বামীর
ইচ্ছায় লেখাপড়া বন্ধ করে যেতে হয় গ্রাম থেকে শহরে। জীবনের কঠিন
কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে একদম একা! কিন্তু সাহস হারায়নি কিশ�োরী
স�োনালি। অপেক্ষা করেছে ভাল�ো সময়ের জন্য।
দরিদ্র বাবা স�োনালির লেখাপড়ার খরচ চালাতে না পেরে, মেয়েকে বিয়ে
দেন একই গ্রামের সুরুজ মন্ডলের সাথে। বিয়ের পর, বেকার সুরুজ
কাজের খ�োঁজে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে য�োগ দেয়। সুরুজ বাইরে আর
স�োনালি ঘরে কাজ করত। কিছুদিন পর হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে কলহ
দেখা দেয়। স�োনালির সন্দেহ হয়, হয়ত�ো অন্যক�োন সম্পর্কে জড়িয়েছে
সুরুজ! সন্দেহই সত্যি হয়। সে জানতে পারে কাজের জায়গায় অন্য এক
মেয়ের সাথে প্রেম করছে তার স্বামী। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলেই
মার খেতে হত�ো তাকে। এই পরিস্থিতিতে, গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়
সে। তখন সুরুজ তার সাথে আবার ভাল�ো ব্যবহার করতে শুরু করে।
পরে দুজন মিলেই ফিরে যায় গ্রামে।
শ্বশুরবাড়িতে ফিরে নতুন সমস্যায় পড়ে স�োনালি; তার ক�োন কাজই
পছন্দ হয় না শাশুড়ির। কারণে অকারণে ঝগড়া করতেন তিনি! সুরুজ
সবসময় মায়ের পক্ষ নিত�ো। একদিন বাবার বাড়িতে যাবার বিষয়কে কেন্দ্র

করে শাশুড়ির সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে, স�োনালিকে টর্চলাইট
দিয়ে মারে সুরুজ। মার সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়িতে চলে যাওয়ার
সিদ্ধান্ত নেয় সে। সুরুজও তাকে আর ফিরিয়ে আনে না।
ইমেজ প্লাসের মাঠকর্মীর কাছে থেকে প্রকল্প সম্পর্কে জেনে সেখানকার
সদস্য হিসেবে নাম লেখায় স�োনালি। নিজের সমস্যা নিয়ে ঐ মাঠকর্মীর
সাথে আল�োচনাও করে। পরে ইমেজের উদ্যোগে স�োনালির পরিবার
সুরুজের সাথে য�োগায�োগ করে। স�োনালির বাবা এলাকার গণ্যমান্য
ব্যক্তিদের সামনে স�োনালি, সুরুজ ও সুরুজের পরিবারকে নিয়ে বসে। সেই
মিটিং-এ নিজের ভুল স্বীকার করে স�োনালিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়
সুরুজ।
শ্বশুরবাড়িতে ফেরার পর ইমেজ প্লাসের বিভিন্ন মিটিং-এ য�োগ দিতে থাকে
স�োনালি। নিজের অধিকার ও প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। ঝগড়া না করে
আল�োচনার মাধ্যমে কি করে নির্যাতনমুক্ত সুস্থ ও সুখী জীবন কাটান�ো
যায়, সেই পথ খু ঁজে পায়। সুরুজ ও তার মাও ইমেজের সদস্য হন। যদিও
রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়নি, তবে বর্ত মানে ভুলগুল�ো শুধরিয়ে
সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে একসাথে মিলে কাজ করে স�োনালির
পরিবার।
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যুদ্ধজয়ী র�োজিনা
এলাকার সবাই র�োজিনা আক্তারকে এক নামে চেনে। প্রতিবেশীদের
কার�ো শিশু অসুস্থ হলে তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া,
গর্ভ বতীদের নিয়মিত চেকআপ এবং ডেলিভারির জন্য তাদেরকে স্থানীয়
হাসপাতালে পাঠান�োর কাজগুল�ো হাসিমুখে করে সে। তাই র�োজিনা
সবার কাছে প্রিয় একজন মানুষ। যে নিজের জীবন বদলে ফেলার
পাশাপাশি আশেপাশের সব মানুষের জন্য কাজ করে অল্প দিনেই
হয়ে উঠেছেন চেঞ্জমেকার। কিন্তু একটা সময় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে
তাকে।
র�োজিনারা ছিল�ো চার ভাই, ছয় ব�োন। বড় সংসার চালাতে দিশেহারা
হয়ে যায় তাদের দিনমজুর বাবা। তাই অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে
দেন তিনি। র�োজিনার যখন বিয়ে হয় তখন সে মাত্র ক্লাস সিক্স পাশ
করেছে। বিয়ের এক মাসের মাথায় মাত্র ১৩ বছর বয়সে গর্ভ বতী হয়
র�োজিনা। গর্ভ বতী হবার পর শারীরিকভাবে খু ব দুর্বল হয়ে পড়ে সে।
দুর্বলতার কারণে সাংসারিক কাজকর্ম ঠিকমত�ো করতে না পারায়
শাশুড়ি তার উপর নির্যাতন শুরু করে। এমনকি মাঝে মাঝে খাবারও
বন্ধ করে দেয়। স্বামীও তার খেয়াল রাখত�ো না। এরকম পরিস্থিতিতে
অসুস্থ অবস্থাতেই র�োজিনা একটি মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়। প্রসবের
কয়েকদিন পর শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে না নিয়ে
তাকে স্থানীয় কবিরাজী ওষু ধ খাওয়ান�ো হয়। ফলে ভুল চিকিৎসায়
র�োজিনার মেয়ে মারা যায়!
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এ ঘটনায় মানসিকভাবে পুর�োপুরি ভেঙ্গে পড়ে সে। এদিকে র�োজিনার
শাশুড়ি মেয়ের মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করে নির্যাতনের মাত্রা আরও
বাড়িয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে বাবার বাড়ী চলে যায় র�োজিনা। সেখানেও
জায়গা হয় না তার; আবার�ো স্বামীর সংসারে ফিরে আসতে হয় তাকে।
কিন্তু এবার সে এই কষ্টের জীবন থেকে মুক্তির পথ খু ঁজতে থাকে।
আর ঠিক তখনই পরিচয় হয় ইমেজ প্লাস প্রকল্পের সাথে। প্রকল্পের
মিটিংগুল�োতে গিয়ে নতুন নতুন অনেক কিছু শেখে র�োজিনা। বিশেষ
করে মা ও শিশুর যত্ন ও পরিবার পরিকল্পনার বিষয়গুল�ো গুরুত্ব দিয়ে
জেনে নেয়।
জীবনে ইতিবাচক পরিবর্ত ন আনতে পরিবারের সবাইকে সচেতন
করার লক্ষ্যে স্বামী ও শাশুড়িকেও ইমেজ প্লাসের সাথে যু ক্ত করে
সে। দ্বিতীয়বার যখন সে গর্ভ বতী হয় তখন নিয়মিত নিজের চেক
আপ করায়, গর্ভ কালীন ও গর্ভ পরবর্তী সব যত্ন নেয়। তারপর সদর
হাসপাতালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে। দ্বিতীয়বার তার ছেলে হয়। জন্মের
পর ছেলেকেও সবগুল�ো টিকা দেয়ায় এখন সে ও তার ছেলে দুজনই
ভাল�ো আছে। নিজের হার না মানা লড়াই শেষে র�োজিনা বর্তমানে তার
জীবন নিয়ে অনেকটাই খু শি। নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের জন্য সে
এখন অনুসরণীয় এক নারী।

র�োজিনা এখন অনেক ভাল�ো আছে তার পরিবার নিয়ে
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দ�োলনার স্কুলে ফেরা
স্বপ্ন ছিল�ো একটাই- লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হওয়া। অথচ
পরিস্থিতির কারণে দ�োলনার সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ধরেই নিয়েছিল�ো
আর ক�োনদিনও ফিরতে পারবেনা স্কুলের বারান্দায়।
স্কুলে যাওয়া নিয়ে প্রতিনিয়ত সৎ মায়ের গালমন্দ শুনতে হত�ো তাকে।
বাড়ির কাজ ফেলে স্কুলে যাবার বিষয়টি মানতে না পারায়, দ�োলনাকে
বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দ�োলনার বাবাও সে কথায় একমত
হয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৪ বছর বয়সী দ�োলনার বিয়ে হয়
তার চেয়ে প্রায় ১০ বছরের বড় আহাদ মিয়ার সাথে। আর বিয়ের কয়েক
মাসের মধ্যেই গর্ভ বতী হয় সে।
অভাব এবং অসুস্থতার কারণে গর্ভাবস্থায় ক�োনকিছু খেতে না পারায়
সারাক্ষণ মাথা ঘুরত আর বমি পেত�ো দ�োলনার। সে অবস্থাতেই
সংসারের সব কাজ করতে হত�ো তাকে। ক�োন ধরনের ডাক্তারের
পরামর্শ ছাড়া, সব রকমের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাড়িতেই প্রথম
সন্তানের জন্ম দেয় সে। তবে প্রসবের কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়ায়, মা
ও শিশু দুজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় ।
হাসপাতাল থেকে ফেরার পরই সে পাশের বাসার এক ননদের কাছ
থেকে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের কথা শ�োনে। ইমেজ প্লাসের মিটিংগুল�ো

দ�োলনার বাড়ি থেকে অনেক দূরে হলেও সে নিয়মিত সেখানে উপস্থিত
হত। সাথে শাশুড়িকেও নিয়ে যেত। মিটিং থেকে তারা মা ও শিশুর
যত্ন, পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব, নিরাপদ মাতৃত্ব, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
ইত্যাদির পাশাপাশি শিক্ষা ও আয়মূলক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে
জানতে শুরু করে। ফলে, আবার�ো স্কুলে ভর্তি হবার বিষয়টি মাথায়
আসে তার। বিষয়টি সে স্বামীর সাথে আল�োচনা করে। আহাদ জানায়
দ�োলনার স্কুলে ভর্তি হবার ব্যাপারে ক�োন আপত্তি নেই, তবে রাজমিস্ত্রী
হিসেবে তার যে আয় তাতে সে পড়ার খরচ চালাতে পারবে না। পড়তে
চাইলে খরচ দ�োলনাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।
একটা অসম্ভব স্বপ্ন পূরণের পথ খু ঁজতে খু ঁজতে সেলাই এবং গরু পালন
শুরু করে দ�োলনা। এক সময় নিজের টাকায় ভ�োকেশন্যাল স্কুলে
ভর্তি হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি বর্ত মানে সে আয়মূলক কাজ করে
পরিবারকেও আর্থিকভাবে সাহায্য করছে। আহাদও এখন দ�োলনার
সাথে ইমেজ প্লাসের বিভিন্ন সেশনে যায়, সব কাজে দ�োলনাকে সাহায্য
করে। দ�োলনার এখন একটা সেলাই মেশিন আছে, আর আছে শিক্ষক
হবার স্বপ্ন। তার ইচ্ছা- ছেলেকে মানুষের মত�ো মানুষ করবে, পড়াশ�োনার
স্বপ্নকে পুঁজি করে হয়ে উঠবে স্বাবলম্বী।
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লিপির সফলতার গল্প
লিপির বাবা ছিলেন গরুর গাড়ি চালক। আর্থিক অনটনের কারণে
লিপিদের সাত ভাইব�োন কার�োরই লেখাপড়ার সুয�োগ হয়নি।
ছ�োটবেলায় নিজ উদ্যোগে সেলাই শিখেছে সে। সেই কাজ করেই বাবাকে
আর্থিকভাবে কিছুটা সাহায্য করতে চাইত�ো। কিন্তু তার দরিদ্র বাবা
অভাবের সংসার থেকে পাঁচ মেয়েকে বিদায় জানাতে তাদের বিয়ে দেয়ার
সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য ব�োনদের মত�ো লিপিরও বিয়ে হয় ১৮’র আগেই।
অভাব থাকলেও মেয়ের বিয়েতে বেশকিছু য�ৌতুকের টাকা গুণতে হয়
লিপির বাবাকে। আর সেই য�ৌতুক দেয়াটাই বিপদের কারণ হয়ে দা ঁড়ায়।
বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ির ল�োকেরা আর�ো টাকা দাবী করে।
সেই টাকা না দিতে পারায় শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। এমন দুঃসহ
সময়ের মধ্যেই গর্ভ বতী হয় লিপি। সন্তান ও নিজের সুস্থতার জন্য ঐ
সময় প্রায়ই বাবার বাড়িতে থাকত�ো সে।
সেখানেই পরিচয় হয় ইমেজ প্লাস প্রকল্পের মাঠকর্মীর সাথে। তার
মাধ্যমে সে এবং তার স্বামী কায়েস প্রকল্পটির সদস্য হয়। কাজের কারণে
নিয়মিত মিটিং এ যেতে পারত না কায়েস। লিপি নিয়মিত সব সেশনে
হাজির হত। পরবর্তীতে, লিপির স্বামী ও শাশুড়ির সাথেও কথা বলেন
ইমেজ প্লাসের মাঠকর্মী, যাতে তাদের সহয�োগিতায় লিপি আয়মূলক
কাজে য�োগ দিয়ে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহয�োগিতা করতে পারে।
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কিন্তু সবকিছু বু ঝেও আবার�ো য�ৌতুকের টাকার জন্য লিপিকে মেরে মাথা
ফাটিয়ে দেয় কায়েস!
আর তখনই লিপি জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নেয়। সে
শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি চলে যায়। বাবার বাড়ি গিয়ে স্থানীয়
একটি এনজিও থেকে ক্ষু দ্রঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে সেলাই-এর
কাজ শুরু করে। সেলাই-এর কাজ করে আস্তে আস্তে সে ঋণের টাকা
শ�োধ করার পাশাপাশি একটি গরুও কেনে। এরপর সে প্রথমবারের
চেয়ে দ্বিগুণ টাকা ঋণ নেয় এবং গরুর খামার দেয়।
গরুর খামার ও সেলাই কাজের উপার্জ ন থেকে আগে নেয়া ৩০,০০০
টাকার ঋণ শ�োধ করে, বাড়ি করার জন্য একটি জমিও কেনে সে।
এরপর ব্যবসার জন্য ৬০,০০০ টাকা ঋণ নেয়। কিছুদিন পর লিপির
এই অগ্রগতি দেখে কায়েস নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয় ও
লিপির কাছে ক্ষমা চায়। তারা আবার একসাথে থাকতে শুরু করে।
দুজনে একসাথে কাজ করে দিনে দিনে আরও সাফল্য পেতে থাকে।
কষ্ট আর শত প্রতিকূলতা লিপির এগিয়ে যাওয়াকে থামাতে পারেনি।
নিজের পায়ে দা ঁড়াবার অদম্য ইচ্ছা তাকে তার লক্ষ্যে প�ৌঁছে দিয়েছে।

একটি গরু নিয়ে শুরু করে এখন পুর�ো একটা গরুর খামারের মালিক লিপি
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স্বাবলম্বী কুলসুম
কুলসুম বেগম। জীবনযু দ্ধে ঘু রে দা ঁড়ান�ো এক সাহসী নারীর নাম।
বৃহত্তর নীলফামারী জেলায় জন্ম নেয়া কুলসুম ৩ ভাই ৩ ব�োনের মধ্যে
সবার ছ�োট। প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার বাবা মারা যায়। তার মা
প্রতিকূল সমাজের ভয়ে সব মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিতে চাইছিলেন। তার
আশংকা ছিল যে তার মৃত্যুর পর ছেলেরা হয়ত ব�োনদের বিয়ের ব্যাপারে
তেমন গুরুত্ব দেবে না। কালক্রমে একদিন পার্শ্ববর্তী এলাকার আকিদুল
ইসলাম কুলসুমদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে কুলসুমকে পছন্দ করে ফেলে।
সেকথা শুনে, কুলসুমের মা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কুলসুম তখন
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বিয়ের পরদিনই তার দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা
ছিল।
বিয়ের ৫ মাস পর স্বামীর বাড়ি যায় কুলসুম। সেখানে যাবার কিছুদিন
পরই পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় তার। ততদিনে কুলসুম গর্ভবতীও হয়ে
পড়ে। সে সময় শ্বশুরবাড়ির কেউই তার প্রতি তেমন খেয়াল রাখত না।
গর্ভাবস্থায় কি করবে, না করবে কিছুই বু ঝে উঠতে পারছিল না সে। সেই
অবস্থাতেই ঘরবাড়ির কাজ করতে করতে সে খু বই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।
এভাবে যখন তার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবার পথে, ঠিক তখনই তার
পরিচয় হয় ইমেজ প্লাসের সাথে!

এরপর সে ইমেজ প্লাসের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও আয়মূলক
কর্মশালায় অংশ নিতে শুরু করে। সেশন থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য
জেনে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ মেনে চলে সে একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্ম
দেয়। বর্ত মান জীবন নিয়ে কুলসুম তার অনুভূতি প্রকাশ করে এভাবে“ইমেজ প্লাস আমাকে নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনিয়েছে, ঘর সংসার
সুন্দর করে সামলিয়ে কীভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায়, তা শিখিয়েছে।
এখন আমি এবং আমার সন্তান দুজনই সুস্থ আছি। আমার স্বামী
একজন কাঠমিস্ত্রি, তিনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। আমরা
য�ৌথভাবে একটা ছ�োট্ট মুদি দ�োকান চালাচ্ছি। মূলত আমিই ব্যবসাটা
দেখাশুনা করি। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে এখন আমরা আমাদের
নিজেদের আয়েই সংসার চালাই। এমনকি আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে
সমঝ�োতা করে নিজেদের পছন্দমত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে
নিয়েছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৫ বছর পর আমাদের দ্বিতীয় সন্তান
নেব”।
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শাপলার নতুন জীবন
শাপলা বেগমের বয়স ১৯ বছর। বর্ত মানে সে একজন স্বাবলম্বী মানুষ।
অথচ শাপলার মা যদি সাহসী না হতেন, তাহলে হয়ত এ পৃথিবীতেই
আসা হত না তার। কারণ, মায়ের গর্ভে শাপলার যখন ৭ মাস বয়স,
তখন তার বাবা চেয়েছিল গর্ভ পাত ঘটাতে। কেননা, তার বাবার আগের
একটা সংসার ছিল। শাপলার মা বিয়ের সময় সেকথা জানত না।
যখন জানল�ো, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু শাপলার মা হাল
ছাড়েননি। মেয়েকে তিনি পরম মমতায় আগলে রেখেছেন। এ কারণে
শাপলার বাবা তাকে তালাক দেয় এবং তার সাথে সবরকম য�োগায�োগ
বন্ধ করে দেয়।
শাপলা এক সময় স্কুলে যাওয়া শুরু করে। কিন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়
৬০ হাজার টাকা য�ৌতু ক, গহনা ও আসবাবপত্রের বিনিময়ে শাপলার
বিয়ে দিয়ে দেয় তার নানী। নিজের বিয়ে সম্পর্কে সে আগে থেকে
কিছুই জানত না। বিয়ের এক বছরের মাথায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে
এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। শাপলার স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা
শিখে স্বাবলম্বী হবার। কিন্তু অসময়ে বিয়ে এবং বিয়ের পর স্বামী ও
শ্বশুরবাড়ির অন্য সবার অমতের জন্য পড়ালেখার সেই স্বপ্ন আর সত্যি
হয়নি। কিন্তু মেয়েকে সে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে।
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বছর চারেক আগে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের সাথে তার পরিচয় হয়।
এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হবার পর য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং
অধিকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশকিছু সভা ও কর্মশালায়
য�োগ দেয় সে। তখন শাপলা উপলব্ধি করতে শুরু করে- বিয়ে মানেই
সবকিছু শেষ নয়, সে চাইলেই আবার পড়ালেখা শুরু করতে পারে।
তাই সে মাঠকর্মীর সাথে আবার পড়ালেখা শুরু করার বিষয়টি আলাপ
করে।
মাঠকর্মী শাপলার শ্বশুরবাড়ির ল�োকদেরকে বুঝিয়ে তাকে কারিগরি
স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি করিয়ে দেয়। বর্ত মানে সে আবার তার সেই স্বপ্নের
পড়ালেখার জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। পড়ালেখার পাশাপাশি সে বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া ব্যবহারিক জ্ঞান দিয়ে মুরগী পালন ও গরু
ম�োটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তার স্বামী ও নানীর আর্থিক
সহায়তায় ২৫ হাজার টাকায় একটা গরু কিনেছে সে। পরিকল্পনা
করেছে, এই গরুটা ম�োটাতাজা করে বিক্রি করে আরও নতুন দুটি গরু
কিনবে। বর্ত মানে সে স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে। শাপলা এখন স্বপ্ন দেখে,
কার�ো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজে শিক্ষিত হবার পাশাপাশি, মেয়েকেও উচ্চ
শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। একদিন স্বনির্ভ র মানুষ হবে।

নতুন জীবনে লেখাপড়া করার পাশাপাশি মুরগী ও গরুও পালন করে শাপলা
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উপজেলা সদর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার
জন্য বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
পাঠান�ো হয় ঝর্ণাকে
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অকালে ঝরে যাওয়া ঝরণা্
সাত ভাইব�োনের মধ্যে সবার ছ�োট ঝর্ণা। দারিদ্র আর
অসচেতনতার কারণে চতুর্থ শ্রেণীতে থাকার সময় তার লেখাপড়া
বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে
দেয়। বিয়ের পরপরই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র
সন্তানের জন্ম দেয়। এরপর একসময় সে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের সাথে
যু ক্ত হয়। ইমেজ প্লাস থেকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জেনে,
স্বামীর সাথে আল�োচনা করে দ্বিতীয় সন্তান নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
গর্ভবতী হবার পর সে দুটি টিটি টিকা, ৪ টি এএনসি চেকআপ এবং
গর্ভ কালীন অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা নেয়।
একদিন ভ�োরে হঠাৎ তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। বাড়িতে সন্তান
প্রসবের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু টানা তিন ঘণ্টা
পরেও যখন প্রসব হচ্ছিল�ো না, তখন ঝর্ণার স্বামী একজন গ্রাম্য
চিকিৎসককে ডেকে আনেন। সেই চিকিৎসক ব্যথা কমান�োর জন্য
ঝর্ণাকে ৩টি ইনজেকশন দিলেও অবস্থার ক�োন উন্নতি হয় না।
যেহেতু ঝর্ণা ইমেজ প্লাস প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগেই এ
ধরনের পরিস্থিতির কথা জানত, তাই সে তাকে হাসপাতালে নেবার
জন্য পরিবারের সবাইকে বারবার অনুর�োধ করতে থাকে।

স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকে যেতে বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে
সেদিন ক্লিনিকের ডাক্তার ছুটিতে ছিলেন। পরে ঝর্ণার পরিবার দ্রুত
তাকে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত ব্র্যাক-ডেলিভারি সেন্টারে নিয়ে
যায়। কিন্তু ততক্ষণে তার অবস্থা খু ব জটিল হয়ে পড়ায় ডেলিভারি
সেন্টার তাকে সদর হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু ঝর্ণার পরিবার তাকে
হাসপাতালে না নিয়ে, একটি সেবা ক্লিনিকে ভর্তি করে। সেখানে
কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেবা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষও তাকে সদর
হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ততক্ষণে তার অবস্থা এতটাই খারাপ
হয়ে পড়ে যে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ তাকে বিভাগীয়
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেখানে যাবার
পথে ঐদিন বিকালেই তার মৃত্যু ঘটে!
ঝর্ণার পরিবার তাকে বাঁচান�োর সব রকম চেষ্টাই করেছে, তবে
তাদের সামান্য কিছু ভুলের মাশুল গুণতে ঝর্ণাকে তা ঁর জীবন দিতে
হয়েছে। সময় মত যদি তাকে হাসপাতালে নেয়া হত তাহলে এই
দুর্ঘটনা ঘটত না। ঝর্ণার মত আর কেউ যাতে অকালে প্রাণ না
হারায়, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে সবাইকে।

তার অনুর�োধে পরিবারের সদস্যরা ইমেজ প্লাসের একজন মাঠকর্মীর
সাথে য�োগায�োগ করে পরামর্শের জন্য। সেই মাঠকর্মী তাদেরকে
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অদম্য শাহিনার আল�োর যাত্রা
কলেজের বেঞ্চে বসে এখন�ো অতীত জীবনের কথা ভেবে অবাক লাগে
শাহিনার। কিছুদিন আগেও সে ভাবত আর ক�োনদিন লেখাপড়া
করতে পারবে না। অথচ আর কয়দিন পর তার এইচএসসি পরীক্ষা।
মাঝখানে কেটে গেছে অনেকগুল�ো কষ্টের সময়।

ফেব্রুয়ারি মাসে। ৯ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় দারুণ সাহসে ইতিহাস
পরীক্ষায় অংশ নেয় শাহিনা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরীক্ষায়
পাশও করে সে! পরীক্ষার পর পরই তার ছেলে হয়, বর্ত মানে ছেলেটির
বয়স ১৫ মাস।

জেএসসি পরীক্ষা পাস করার পরই শাহিনার কৃষক বাবা মেয়ের বিয়ে
দিয়ে দেন। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন বাবার বাড়িতেই ছিল�ো সে।
তারপর শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পরই পুর�ো
সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও লেখাপড়া
ছাড়েনি শাহিনা। সিদ্ধান্ত নেয় সংসার সামলিয়ে হলেও এসএসসি
পরীক্ষায় অংশ নেবে সে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০১৬ সালের
এসএসসি পরীক্ষায় ইতিহাস বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় পরীক্ষায় ফেল
করে শাহিনা।

এসএসসির ফলাফলে উজ্জীবিত হয়ে শাহিনা পড়ালেখা চালিয়ে
যাবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার শ্বশুর-শাশুড়ি এ ব্যাপারে ক�োনমতেই রাজী
হচ্ছিল না। এ অবস্থায় ইমেজ প্লাস প্রকল্পের একজন মাঠকর্মী, শাহিনার
শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে কথা বলে তাদেরকে ব�োঝান। এই বৈঠকের ফলে
অবশেষে তারা পড়ালেখা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে রাজী হন। শাহিনা
একটি কলেজে আর্টস বিভাগে ভর্তি হয়। যদিও তার বাড়ি থেকে সেই
কলেজের দূরত্ব ৭ কিল�োমিটার, কিন্তু সংসার আর বাচ্চাকে সামলিয়ে
নিয়মিত ক্লাসে যায় সে। আর যখন সে ক্লাসে থাকে, তখন বাচ্চার
দেখাশ�োনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় তার স্বামী ও শাশুড়ি।

এরপর সে ভেবেই নেয়, হয়ত আর ক�োনদিন পরীক্ষা দেওয়ার সুয�োগ
পাবে না। তবে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের সাথে পরিচিত হয়ে সে নতুন
করে আশার আল�ো দেখতে পায়। বিবাহিত কিশ�োরী হিসেবে ইমেজ
প্লাসের সদস্য হয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মিটিং-এ অংশ নেয়। মিটিং এর
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাই তাকে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাই সে ২০১৭ সালের এসএসসি
পরীক্ষায় শুধু মাত্র ইতিহাস বিষয়ে অংশ নেয়। সে বছর পরীক্ষা ছিল
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শাহিনা মনে করে, যদি কেউ নিজের জীবন পাল্টাতে পারে তবে সে
আশেপাশের অনেকেরই জীবন পাল্টাতে সাহায্য করতে পারবে!
বর্ত মানে সে তার নিজ এলাকায় একজন চেঞ্জমেকার হিসেবে দায়িত্ব
পালন করছে। যেসব মেয়ে আবার পড়ালেখায় ফিরতে চায়, তাদের
জন্য শাহিনা আজ দারুণ এক অনুপ্রেরণার নাম!

গর্ভ বতী অবস্থাতেই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় অদম্য শাহিনা

ইমেজ প্লাস
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পরিশিষ্ট
গল্প সংগ্রহে সাহায্য করেছে
•

টেরে ডেস হ�োমস ফাউন্ডেশন

•

এসকেএস ফাউন্ডেশন

•

পল্লীশ্রী

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
নিরাপত্তা এবং গ�োপনীয়তার স্বার্থে চরিত্রদের আসল নাম ও ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
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