
নীরবতা নয় আর 
এবার তারা স�াচ্ার
বববাবিত বিশ�ারীর ক্ষমতায়ন

www.marriedstillachild.org

অর্থায়নে                                সহন�থাগিতথায় 





প্রিা�নায় 
ইনিনিয়েটিভস ফর ম্যানরড এযডযাযেযসন্ট গযাে্লস এম্যাও়েযারযমন্ট (ইযমজ) প্যাস 
www.marriedstillachild.org

প্রিা�িাল 
সসযটেম্বর, ২০২০

প্রিা��ত্ত্ব © ২০২০ 

বাংলাদেদে অবস্থিত নেোরল্ান্ডস েূতাবাস 
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বাল্স্ববাদহর স্েক নেদক স্বদবে বাংলাদেদের অবথিাে অে্তম ে়ীদ্্ 1, বাল্স্ববাদহর 
স্েকার এদেদের নমদযরা রস্িে শেেব হাস্রদয এস্গদয যায এক অন্ধকারাচ্ছন্ন 
অস্েস্চিত ভস্ব্্দতর স্েদক। োস্রদ্রতা, স্েরষিরতা, সামাস্রক স্েরািত্তা ও 
সদচতেতার অভাবই এই বাল্স্ববাদহর মূল কারে। নবস্েরভাগ নষিদত্ নমদযদের অমদত 
অস্ভভাবকদের ইদচ্ছয স্বদযগুদলা হদয োদক। সুতরাং স্বদযর িদর তারা অস্েরািে 
শেেব, স্কু ল নেদক ঝদর িডা, িাস্রবাস্রক সমস্া, অকাদল গভ্ধারে, িাস্রবাস্রক 
সস্হংসতা, োর়ীস্রক ও মােস্সক স্েয্াতে, স্ববোসঘাতকতা এমেস্ক মৃতকু ্র ঝকু ঁ স্কর 
মদতা সমস্ার সম্িু়ীে হে। বাল্স্ববাহ এমে এক েুষ্টচক্র যা শেেব নেদকই এইসব 
নমদযদের প্রস্তস্েযত ি়ীডে করদত োদক। 

আর এটাই বাংলাদেদের লাদিা স্ববাস্হত স্কদোর়ীর র়ীবদের অস্প্রয সত্। এই বইটির 
মাধ্দম এইসব স্ববাস্হত স্কদোর়ীদের স্কছকু  র়ীবেগল্প আিোদের রে্ উিথিািে করা 
হদচ্ছ, নয গল্পগুদলা ঘকু দর েঁাডাদোর, হার ো মাোর।

মুখবন্ধ 

1 UNICEF-UNFPA, Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, 2017
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আমরা প্রাযই বস্ল ইদচ্ছেস্তি ও েৃঢ়প্রত্য মােুদ্র র়ীবেদক বেদল স্েদত িাদর। আবার 
কল্পকাস্হে়ীদতও নেস্ি চরম েুঃসমদয মূলচস্রত্ ভ়ী্ে রকম েৃঢ়প্রত্য়ী োদক। এই 
বইটিদত ১০রে স্ববাস্হত স্কদোর়ীর র়ীবেগল্প রদযদছ, নয গল্পগুদলা চরম আদবগ ও 
বঞ্চোর- যারা হাস্রদযদছে তাদের আের আর যদনের চােদর নমাডাদো রূিকোর শেেব। 
বাবা-মা’র সংসাদরর নবাঝা কমাদত স্েকার হদযদছে বাল্স্ববাদহর। এই স্কদোর়ীরা োর়ী 
স্কংবা স্ত়ী হদয ওঠার মদতা বযস্ েয বদল ধ়ীদর ধ়ীদর সমাদর তাদের উিস্থিস্ত অেৃে্ 
হদয িদড। 

গল্পগুদলা নেদক আমরা স্ববাস্হত স্কদোর়ীদের রে্ একটা স্েরািে থিাদের 
প্রদযারে়ীযতা অেুভব কস্র। িারস্পস্রক সমে্দের নসই থিাদে স্ববাস্হত স্কদোর়ীরা 
নকাে রকম সমাদলাচোর ভয ো নিদয র়ীবদের কোগুদলা স্েরদ্ডধায বলদত িারদবে। 
তাদের রাোদত হদব স্ববাস্হত স্কদোর়ীরা সমাদরর রে্ িকুব গুরুত্বিূে্ ও সমারদক 
বেদল স্েদত স্বদে্ ভূস্মকা রািদত িাদরে। এই স্ববাস্হত স্কদোর়ীদের রে্ আমাদের 
অেুসন্ধাে চাস্লদয নযদত হদব, নসই সাদে তাদের রে্ কদর স্েদত হদব স্েরািে থিাে ও 
সুদযাগ। আো কস্র- এই বেদল যাওযার গল্পগুদলা আমাদের স্ববাস্হত স্কদোর়ীদের 
র়ীবেসংগ্রাদম িাদে নেদক অস্ধকার আোদয নসাচ্ার হদত অেুপ্রাস্েত করদব।

আমরা তাদের বাল্স্ববাদহর গল্পগুদলাদক সমদবেোর সাদে স্চত্াস্যত কদরস্ছ। নযিাদে 
স্েদরর র়ীবে বেদল নফলার মদতা কঠিে ও সাহস়ী স্সদ্ান্ত নেওযা ছাডা তাদের সামদে 
আর নকাে িে নিালা স্ছল ো।  

চলুে এবার বেদল যাওযার অেুদপ্ররোমূলক স্কছকু  গল্প িস্ড…

ভূনমকযা
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রাশিদার চেঞ্জমেকার 
হম়ে ওঠার গল্প
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মাত্র তের বছর বয়সে রাশিদা তবগসমর একজন শরকিা চালসকর 
োসে শবসয় হসয় যায়, একটি েুখী ও োধারণ জীবনযাপন 
োর জন্য ভীষণ কঠিন হসয় পস়ে। দাশরদ্রো োর জীবন তেসক 
শিক্ার েুসযাগ ও েচ্ছল জীবসনর েম্াবনাসক শছশনসয় তনয়। 
শবসয়র এক বছসরর মাোয় শেশন গভ্ভ বেী হসয় পস়েন। তেই 
মােৃত্ব বসয় আসন কষ্ট ও প্রবল অে্ভননশেক েংকট, একটু ভাসলা 
আসয়র আিায় োর পশরবার ঢাকায় চসল আেসে বাধ্য হয়। 
তেৌভাগ্যজনকভাসব রাশিদা ও োর স্ামী একটি গাসম্ভন্টসে 
চাকশর তপসয় যান। 

রাশিদা শছসলন কস�ার পশরশ্রমী ও োর জীবনসক বদসল তেলসে 
দৃঢ়প্রশেজ্ঞ। যাইসহাক, শেন বছর পর যখন শেশন শবিেীয়বার 
গভ্ভ বেী হন েখন োর এশগসয় চলা আবারও বাধাগ্রস্থ হয়। 
েমাধাসনর জন্য োর োমসন আরও বা়েশে েমে্যা তযাগ হয়। 
এমশনসেই োর েংোসর অভাব অনটন তলসগ আসছ, এর মসধ্য 
পশরবাসর তযাগ হয় নেুন মুখ। 

পশরশস্থশের তকান পশরবে্ভন হশচ্ছসলা না। বাস্তবো আবার 
োসক গ্রাসম শেসর তযসে বাধ্য কসর। একটি উপায় খুঁসজ তবর 
করসে শেশন মশরয়া হসয় ওস�ন ও একটি ব়ে ঝঁুশক শনসয় তনন, 
োর েকল জমাসনা টাকা শদসয় একটি তেলাই তমশিন শকসনন, 
যাসে স্ামীর পািাপাশি শেশনও শকছু আয় করসে পাসরন। 
দুভ্ভ াগ্যজনকভাসব রাশিদার এই শবশনসয়াগ ব্যে্ভ হয়, কারণ 
গ্রাসমর তলাসকরা এেই দশরদ্র তয জামা-কাপস়ের জন্য তেমন 
তকান খরচ করসে পাসরন না। 

“আশম প্রশে মাসে ৪০০-৫০০ টাকা আয় করোম, যা 
প্রসয়াজসনর েুলনায় শছল খুব োমান্য। েন্ানসদর যাসে 
খাওয়াসে পাশর তেজন্য প্রায় েময়ই শনসজ তখোম না।” শবষয়টা 
এমন নয় তয োর স্ামীর পসক্ আরও তবশি আয় করা েম্ব 
কারণ ইসোমসধ্য তে োরাশদনই শরকিা টানার কাজ করসছ। 
রাশিদা আসরকটু তবশি আসয়র তকান েুসযাসগর জন্য মশরয়া হসয় 
ওস�ন।  

বাশ়ে বাশ়ে শগসয় পশরদি্ভন করার েময় ২০১৭ োসল ইসমজ প্াে 
প্রকসপের একজন শেল্ড ে্যাশেশলসটটর রাশিদাসক খুঁসজ পান 
ও শববাশহে শকসিারীসদর দসল তযাগ শদসে আমন্ত্রণ জানান। 
কসয়কটি তেিসনর পর রাশিদা ইসমজ প্াে-এর কম্ভেূচীগুসলাসে 
অংি শনসে োসকন এবং পশরবার পশরকপেনা পদ্ধশে, 
পাশরবাশরক েশহংেো, শিক্ার গুরুত্বেহ আরও নানা শবষসয় 
জাসনন। এই শবষয়গুসলা আসগ কখসনা োর মাোয় আসে শন। 
প্রকসপের একটি অন্যেম উসদ্যাগ শছসলা রাশিদার মসো তমসয়সদর 
আয়মূলক কাসজর োসে পশরচয় ঘটাসনা। আয়মূলক কাজ 
রাশিদার জন্য েবসচসয় তবশি প্রসয়াজনীয় বসল শবসবশচে হয়। 
শেশন োর নেুন লব্ধ জ্ঞান বিারা অনুপ্রাশণে হসলন। আয়মূলক 
কাজ োর জীবনসক বদসল শদসে পাসর বুঝসে তপসর শেশন 
এেম্পসক্ভ  আরও তবশি কসর শিখসে মনশস্থর করসলন। এরপর 
২ বছসরর একটি প্রশিক্সণ শেশন অংি তনন, ধীসর ধীসর োর 
মসধ্য একটা ব্যবোশয়ক মানশেকো গস়ে ওস� যা োসক একটি 
মুশদ তদাকান শদসে উবুিদ্ধ কসর। তিষ পয্ভন্ রাশিদার দৃঢ়েংকপে ও 
েহনিীলো কায্ভকাশরো লাভ কসর। 

পারস্পশরক েহসযাশগো ও শনভ্ভ রোর মাধ্যসম এই দশরদ্র 
দম্পশের এক নেুন যাত্রা শুরু হয়, তযখাসন কস�ার পশরশ্রম বিারা 
োরা শনসজসদর আয় বৃশদ্ধ কসরন। োসদর ব্যবো বা়েসে শুরু 
কসর এবং বে্ভমাসন োরা োসদর তছাট পশরবারটি শনসয় েুখী 
জীবনযাপন করসছন। োর শভেসরর ‘তচঞ্জসমকার’-তক জাশগসয় 
তোলার জন্য রাশিদা ইসমজ প্াে প্রকপেসক আন্শরক ধন্যবাদ 
জানান।

তে চায় োর মসো েংগ্রাম কসর যাওয়া আরও নারী ও 
শকসিারীরা ইসমজ প্াে প্রকপে তেসক লাভবান তহাক, যাসে 
োরাও একটি েুখী ও িাশন্পূণ্ভ জীবনযাপন করসে পাসরন।  

স�ষ পর্ন্ত রাব�দার 
দৃঢ়�ংিল্প ও �িন�ীলতা 

িার্িাবরতা লাভ িশর। 
পারস্পবরি �িশরাবিতা 

ও বনভ্রতার মাধ্যশম এই 
দবরদ্র দম্বতর এি নতুন 

রাত্া শুরু িয়, সরখাশন 
িশ�ার পবরশ্রম দ্ারা 

তারা বনশেশদর আয় বৃবধি 
িশরন।
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প্ররমত বাল্যবববাশির 
ব�িার, তার উপর 

িমবয়শ� মা িওয়া, 
�ং�াশরর অভাব- �ব 
বমবলশয় রাশবয়ার েন্য 
�ময়টাটা বিল ভীষণ 
িঠিন। েীবনটা সরন 

স্থববর িশয় সিশলা, 
আশির সচশয় বতবন আরও 

সবব� অ�িায় সবাধ 
িরশত লািশলন। রাশবয়া 

এিটা িাে সোিাড় 
িরার েন্য মবরয়া িশয় 
সিশলন, এই দুভ্াি্যশি 
আর সিানভাশবই সমশন 
বনশত পারবিশলন না।

শুরু থেকেই রাকেযার জীেনটা ছিল খুে েঠিন। শৈৈকে োো-
মা হারাকনার পর দাদী েকযে েির থদখাকৈানার দাছযত্ব থনন 
ছেন্তু তার পকষে থদখাকৈানা েরাটা ছিল খুে েঠিন। ১০ েির 
েযকে আোরও রাকেযার জীেকন েড় ধরকনর পছরেত্তন ঘকট ও 
মানছেেভাকে ছতছন চরম ছেপর্তস্ত হন। রাকেযাকে দূর েম্পকে্ত র 
এে আত্ীকযর োোয পাঠিকয থদওযা হয, রার ঘকরর োকজ 
োহাকরযের জনযে থলাে প্রকযাজন ছিল। থেই আত্ীয তার োকে 
থমাকটও ভাকলা আচরণ েরকতা না ও ঘকরর েে োজ েরকত 
োধযে েরকতা। রাকেযার থর েযকে সু্কল ছিকয নতুন ছেিু থৈখা ও 
নতুন নতুন েনু্ োনাকনার েো, থেই েযকে তাকে দােত্ব েরণ 
েরকত হয িৃহেমীমী  ছহকেকে, থরখাকন েুখী জীেকনর স্বপ্ন ছিল 
থেেলই দুরাৈা। 

পছরোর দ্ারা রাকেযা েেেমযই ছেশ্ােঘাতেতার ছৈোর 
হকযকিন। রাকেযা ছিকলন এমন এে অনাে রাকে মানছেে 
ো আরেথিেভাকে োমানযে েহাযতা েরার মকতা থেউ ছিল না। 
েেেময এোেীত্ব ও িভীর হতাৈা ছঘকর রাখকতা তাকে। থচৌদ্দ 
েির েযকে রাকেযা দুলু ছমযা নাকম এে ছদনমজুরকে ছেকয েরকত 
োধযে হন। রাকেযার ছেোছহত জীেন শুরু হয স্বামীর েছহংেতা 
ও ছনর্তাতকনর মাধযেকম। েেল প্রছতেূলতার পরও রাকেযা শধর্ত 
ও েহনৈীলতার মাধযেকম এেেময স্বামীর মকধযে পছরেত্তন 
আনকত েষেম হন। রাকেযা প্রেম েন্ান জন্মকদওযার পর দুলু 
তাকে ভাকলাোেকত শুরু েকর ছেন্তু দুভ্ত ািযেেৈত তার স্বল্প আকয 
েংোর চালাকনা ছিল ভীষণ েকটের। প্রেমত োলযেছেোকহর 
ছৈোর, তার উপর পর েমেযকে মা হওযা, েংোকরর অভাে- 
েে ছমছলকয রাকেযার জনযে েমযটাটা ছিকলা ভীষণ েঠিন। 
জীেনটা থরন স্থছের হকয থিকলা, আকির থচকয ছতছন আরও থেছৈ 
অেহায থোধ েরকত লািকলন। ঠিে থেই েময ইকমজ প্াে-এর 
ছিল্ড িযোছেছলকটটর রাকেযার এলাো পছরদৈ্তন েরছিকলন। 
তার েকযে োছড় পকরই োপ্াছহে উঠান শেঠে হছছিকলা। 

“আছম থদখলাম আমার এে প্রছতকেৈী উঠান শেঠকে রাকছিন। 
ভােছিলাম এটা ছেকের শেঠে ? ছিকয থদখলাম শেঠকে আমার 
মকতা থমকযরাই রকযকি, তখন খুে আগ্রহী হকয উঠলাম। আমার 
মকধযে প্রেকম ছদ্ধা ছিল ছেন্তু রখন জানলাম এটা পছরোরকে 
আরেথিে োহারযে েরকত আমার জনযে এেটা েুকরাি হকত পাকর, 
তখন তার োকে রাওযা শুরু েরলাম। েছতযেই আমরা খুে 
খারাপ েমকযর ছভতর ছদকয রাছছিলাম।” 

রাকেযার োহে, উদযেম ও দৃঢ় মানছেেতা প্রেকল্পর থেৈনগুকলার 
োকে তার রুক্ত হওযার পেকে প্রৈস্ত েকর। থেৈনগুকলা রাকেযা 
ও তার মকতা থমকযকদর জনযে এমন এেটি ছমলন থেন্দ্র ছিল 
থরখাকন তারা একে অপকরর োকে অছভজ্ঞতা ও অনুভূছত 
ভািাভাছি েরার েুকরাি পান। রাকেযার েড় অজ্ত ন ছিল তার 
স্বামীকে ‘স্বামীকদর েভা’-থত থরাি ছদকত রাজী েরাকনা, আর এর 
িকল তার স্বামীর মানছেেতায এেটা ছেরাট পছরেত্তন আকে। 
দুলু জন্মছনযন্ত্রণ পদ্ধছত েযেেহার েরকত আগ্রহী হয থেই োকে 
এটাও স্পটে হয থর থে থেেল ছনকজর প্রকযাজকনর েযোপাকর নয, 
রাকেযার প্রকযাজনীযতা েম্পকে্ত ও েকচতন। রাকেযা এরপর 
ছেোছহত ছেকৈারী ছহকেকে অন্ভু্ত ক্ত হন এেং ছনকজর দষেতা 
োড়াকত আযমূলে োকজর উপর প্রছৈষেণ থনন। ছতছন ঋণ 
থনওযার ছেদ্ধান্ থনন ও থেই ঋকণর টাো ছদকয এেটি িািল 
ছেকনন। িািকলর দুধ ছেছরি েকর ছতছন আরও িািল ছেকনন। 

রাকেযা তার নতুন দষেতা ও অছভজ্ঞতাকে েঠিেভাকে োকজ 
লাছিকয উন্নছতর পকে এছিকয রাকছিন আর পাকৈ রকযকিন তার 
েহাযে স্বামী। থে এই প্রেকল্পর োরেথিে েম্তোণ্ড ও এর মাধযেকম 
তার জীেকন থর পছরেত্তন একেকি তার ভূযেী প্রৈংো েকরন।    

রাবেযা- মত প্রকাশের গুরুত্ব
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সমা�শলমার নতুন দৃষ্টিভবগি 
তাশি স্ামীর �াশরর 

দুরববিষি েীবন ত্যাি িশর 
আপন লশক্ষ্য এবিশয় সরশত 

উৎ�াবিত িশর।

ম�োসলে�োর
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতধা
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এক দরিদ্র পরিবারি আট ভাই-ববারেি মর্যে বমাসরেমা রিরেে ষষ্ঠ। এত বড় 
পরিবারি বাবাি স্বল্প আর়েি কািরে তাি বমৌরেক চারিদাগুরো পূিরেি সুর�াগ 
রিে ো। অপিরদরক ব�খারে রতরে জরমেরিে বসখারে বমর়েরদি মরে কিা ি়ে 
পরিবারিি ববাঝা, এমেরক বমর়েরদি জেযে বকাে সুর�াগ বা স্বা্ীেতাও বেই। 
গ্ামাঞ্চরে অরেক বাবা-মা বমর়েি রবর়ে বদও়োরক দারিদ্র সমসযোি সমা্াে বরে 
রবরবচো করিে। বসইসারে অল্প ব়েরস রবর়ে রদরে ব�ৌতুকও কম রদরত ি়ে। মাত্র 
১৫ বিি ব়েরস বমাসরেমাি আরেসুি িিমারেি সারে রবর়ে ি়ে, এই রবর়ে তাি 
জীবরে বর়ে আরে চিম দুরভভ াগ।

রবর়েি পি বমাসরেমাি জীবে খুব খািাপ রদরক বমাড় বে়ে, তারক িঁুরড় বেো ি়ে 
ব�ৌতুক বকর্রিক এক সরিংস জীবরে। শ্বশুিবারড়ি বোকজে োোভারব রে�ভাতে 
করি বমাসরেমাি জীবে অরতষ্ঠ করি বতারে, তারদি দারিদ্রতাসি সকে সমসযোি 
ঝাে ঝাড়রত োরক বমাসরেমাি উপি। সকে রে�ভাতরেি পিও বমাসরেমা ধ্�ভ 
্ািে করি রিরেে। শ্বশুিবারড়ি বোকজেরদি সারে সুসম্পকভ  বজা়ে িাখাি বচষ্া 
চারের়ে �ারছিরেে, রতরে ভাবরতে একরদে ি়েত সবাি মে জ়ে কিরত পািরবে 
ও তাি জীবেটা স্বাভারবক ির়ে �ারব। দুভভ াগযেবশত বাস্তবতা রিে রভন্ন। 

“আরম গিীব ঘরি জরমেরি- এটা বতা আমাি বদাষ ো, বমর়ে ির়ে জমোরোটাই 
সবরচর়ে বড় অরভশাপ। �রদ বিরে িতাম তরব আমাি বাবা-মা ি়েত আমারক 
সু্রে পাঠারতা, আরম পরিবািরকও সািা�যে কিরত পািতাম। রকন্তু তা ো ির়ে 
আমাি রবর়ে ির়ে বগরো, শ্বশুি বারড়ি বোকজে অেবিত আমাি বাবা-মা-বক 
ব�ৌতুরকি জেযে চাপ রদরতা।” 

বমাসরেমাি মরতা বমর়েিা োো কািরে ব�ৌতুক বকর্রিক সরিংসতাি রশকাি 
িে, এি ববরশিভারগিই মূরে ির়েরি শ্বশুি বারড়ি বোকজেরদি পুিুষতার্রিক 
মােরসকতা। আি এই মােরসকতাি জেযেই সমারজ বমর়ে ও োিীরদি দুবভে 
রিরসরব বদখা ি়ে। ব�রিতু সমারজ বমর়েরদি মূেযে কম তাই পরিবারিিও বমর়েরদি 
ববাঝা মরে কিা ি়ে। এটি মূেত একটি স্ব-প্রবরততিত ্ািো। সন্াে জমে বদও়োি 
কািরে বমর়েরদি খুব সামােযে মূেযো়েে োকরেও সমারজ প্রচরেত রবষাক্ত ্যোে-
্ািো বদরে বদও়োি মরতা সুর�াগ বমর়েিা কখরোই পাে ো। বমর়েিা �খে 
পরিবাি রকংবা কারিি মােুরষি কাি বেরক ভারোবাসা ও মূেযো়েে পাে ো তখে 
তারদি জেযে একটা সুখী ভরবষযেরতি সম্াবো খুব কমই আশা কিা �া়ে। বমর়েিা 
বিাবিই ভ়োবি পরিরথিরতি রশকাি ও খুব সিরজই পরিবারিি সদসযেরদি িতাশা 
ঝাড়াি েক্যেবস্তুরত পরিেত িে।বমাসরেমাি ঘটোও এি বেরক আোদা রকিু 

ে়ে। রতরে শািীরিক ও মােরসকভারব তাি স্বামীি রে�ভাতরেি রশকাি রিরেে। 
অপুষ্টিরত বভাগাি পিও সংসারিি সকে কাজ তারকই কিরত িরতা। ব�ৌতুরকি 
জেযে প্ররতরে়েত তারক চাপ বদও়ো িরতা। এই রে�ভাতে ব�ে কখরো বশষ িবাি 
রিে ো।  

এিকম ভ়োবি অরভজ্ঞতাি পিও রতরে রশক্াি সুর�াগ গ্িে করিে ও একটি 
সুন্দি ভরবষযেরতি প্রতযোশা়ে সামরে এরগর়ে �াে। এি অল্প রকিু রদরেি মর্যেই 
রেল্ড েযোরসরেরটটি বমাসরেমাি কো জােরত পারিে ও তাি কারি �াে। 
বমাসরেমা তাি উপি স্বামী ও শ্বশুিবারড়ি বোকজেরদি চাোরো রে�ভাতরেি 
কো একজে রেল্ড েযোরসরেরটটিরক জাোে। রেল্ড েযোরসরেরটটি বমাসরেমাি 
শ্বশুি বারড়ি বোকরদি ববাঝাে রে�ভাতরেি কািরে বমাসরেমাি কী ্িরেি 
শািীরিক ও মােরসক ক্রত িরত পারি। তািা বমাসরেমারক আি রে�ভাতে কিরব 
ো বরে কো রদরেও পরিরথিরতি বকাে উন্নরত ি়ে ো।  

বমাসরেমা বসশেগুরোি সারে �ুক্ত িও়োি পি তাি সমমো বমর়েরদি সারে 
রেরজি অরভজ্ঞতাগুরো ভাগাভারগ কিাি সুর�াগ পাে। রতরে এমে একটি 
পরিরবশ পাে ব�খারে রতরে রেিাপদ ববা্ করিে, ব�খারে তাি কো বশাোি ও 
মূেযো়েে কিাি বোক আরি। রতরে বরেে “প্রেম বারিি মরতা আরম বুঝরত পারি 
আমাি সারে কী ভীষে িকম অেযো়ে ির়েরি, আি কীভারব এটি অেযেিকম িরত 
পািরতা।” রববারিত রকরশািী রিরসরব ইরমজ প্াস প্রকরল্প তারেকাভুক্ত িও়োি 
পি তাি বচাখ খুরে �া়ে, রতরে বজন্াি রভরতিক সরিংসতা, ব�ৌে ও প্রজেে স্বাথিযে 
এবং অর্কাি সম্পরকভ  রবস্তারিত জােরত পারিে। কীভারব ও বকাো়ে বগরে 
আইরে সিা়েতা বেও়ো �ারব এ সম্পরকভ ও বসশে বেরক জােরত পারিে। 

রতরে বুঝরত বপরিরিরেে ব� বমর়েরদি আিও ববরশ স্বা্ীেতা প্রর়োজে �ারত করি 
তািা রেরজি রসদ্ান্ রেরজ রেরত পারিে। বমাসরেমাি অন্দ্ভ ষ্টি তারক স্বামীি 
সারেি দুরবতিষি জীবে তযোগ করি আপে েরক্যে এরগর়ে ব�রত উৎসারিত করি। 
বতভমারে তাি ব়েস ২২ বিি, রতরে পড়ারশাো চারের়ে �ারছিে, েক্যে কো 
রবভাগ বেরক স্াতক রিগ্ী অজভ ে। 

বশষ অবর্ বমাসরেমাি দ্ঢ়সংকল্প তারক তাি প্রাপযে স্বা্ীেতা ও ভরবষযেৎ েরক্যে 
অজভ রে এরগর়ে ব�রত সিা়েতা করি। প্রকল্পটি তাি জীবে সম্পরকতিত দ্ষ্টিভরগি 
অেযেরদি সারে বশ়োি করিরি ও তাি অগ্�াত্রা়ে পারশ বেরক সারবতিক সিা়েতা 
রদর়ে �ারছি।  
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ম�ৌসুম�র অধ্যবসায়
“কম বয়সে ককোন কমসয়রই ববসয় করো উবিত নো, কেমনটো আবম 
কসরবিলোম, এমনবক কে েবি করেবমক হয় তবু। আবম এই ভুলটো 
কসরবিলোম এবং িীর্ঘ েময় ধসর তোর েন্ত্রণো ক�োহোসত হসয়সি। 
িয়ো কসর এমন ভুল আর ককউ করসবন নো” কমৌেুবম ইসমজ প্োে 
রেকল্পসক এই কথো গুসলো বসলবিসলন। 

বোবো-মো কমসয়র করেসমর ববষসয় জোনসত �োরসল খুব দ্রুত তোর 
ববসয় বিসয় কিন, গ্োসম এটো খুব েোধোরণ রটনো। কমৌেুবম েখন 
ক্োে এইসট �স়েন তখন করেবমক আসনোয়োর আলীর েোসথ তোর 
ববসয় হসয় েোয়। কমৌেুবম েখন আসনোয়োর আলীসক ভোসলোবোেসতো 
তখন বোল্যবববোসহর কুফল েম্পসক্ঘ  জোনসতন নো, বতবন ধোরণো 
করসত �োসরনবন কী ভয়োনক বনে্ঘোতসনর মুসখোমুবখ হসত েোসছেন।

ববসয়র �র আসনোয়োর আলী স্বরূ� ধোরণ কসর, রেবতবনয়ত 
কমৌেুবমসক বনে্ঘোতন করসত থোসক, বনে্ঘোতসনর েময় শ্বশুরবোব়ের 
ককউ রেবতসরোসধ এবিসয় আেসতো নো।এর �বরবসত্ঘ  তোরো কেৌতুক 
বনসয় িো� রেসয়োি করসতো, কে ব্যো�োসর কমৌেুবমর বকিুই করোর 
বিল নো। কমৌেুবম রেিণ্ড মোনবেক অশোবতিসত বিসলন কোরণ কে 
স্বোমী দ্োরো বনে্ঘোবতত হসতন কেই স্বোমীসকই বতবন ভোসলোবোেসতন। 
�বরবথিবত আরও খোরো� হসলো েখন বতবন িভ্ঘ বতী হসলন, 
শ্বশুরবোব়েসত বনসজসক তোর মসন হসতো কজলখোনোর কসয়িী।এই 
�বরবথিবত তোর মোনবেক স্বোথি্যসক ভীষণভোসব ক্ষবতগ্স্ত কসর। 
বতবন ভোঙসনর দ্োররেোসতি িা োব়েসয় একটু েোহোসে্যর আশোয় গুমসর 
মরসত থোসকন। 

জীবসনর ভয়োবহ অবভজ্ঞতোসক কমৌেুবম তোর এবিসয় েোওয়োর 
�সথ বোধো হসয় িা ো়েোসত কিনবন, �বরবসত্ঘ  বফল্ড ফ্যোবেবলসটটসরর 
েহোয়তো বনসয় বনসজর শবতি ও রেসিষ্োয় েোমসন এবিসয় কিসিন। 
রেকসল্পর বফল্ড ফ্যোবেবলসটটররো েব েময় কমৌেুবমর মসতো 
কমসয়সির অনুেন্োন করোর �োশো�োবশ কেইেব �বরবোসররও 

অনুেন্োন কসর কে �বরবোরগুসলো এইেব কমসয়সির িুি্ঘ শোর 
কোরণ। কমৌেুবম বববোবহত বকসশোরী বহসেসব রেকসল্প তোবলকোভুতি 
হন এবং মীটংগুসলোসত উ�বথিত হসত শুরু কসরন। 

রেকসল্পর একট অন্যতম উ�োিোন বববোবহত বকসশোরীর বোব়ের 
�বরসবশসক ইবতবোিক কসর কতোলো। ইবতবোিক আিরণিত 
�বরবত্ঘ সনর উ�র কজোর বিসত রেকল্পট স্োউে কফোরোম বো 
স্বোমীসির েভো কেই েসগে �বরবোসরর শোশুব়ে ও অবববোবহত 
বকসশোরীসির বনসয় ফ্যোবমবল ক্োব নোসম বববভন্ন কেশসনর 
বনয়বমত আসয়োজন কসর কেখোসন কমৌেুবমর শ্বশুরবোব়ের 
কলোকজনও অংশগ্হণ কসর। েমসয়র েোসথ েোসথ �বরবোরট 
তোসির করো অন্যোয়গুসলো বুঝসত �োসর, কমৌেুবমও তোর বভতসরর 
শবতিটোসক অনুভব কসরন এবং বুসঝন বতবন িোইসল অবশ্যই 
�বরবত্ঘন বনসয় আেসত �োসরন। তোর �বরবোর বশখল ইবতবোিক 
েহোয়তো কিওয়োর মোধ্যসম তোরো কমৌেুবমসক ক্ষমতোবয়ত করসত 
�োসরন। রেকল্পট কমৌেুবমসক িভ্ঘ োবথিোয় েথোেথ মো ও বশশুর েত্ন 
ক�সত েহোয়তো কসরবিল। কমৌেুবম কেৌন ও রেজনন স্বোথি্য এবং 
অবধকোর, কজন্োর বভবতিক েবহংেতো ও ববসশষ কসর আয়মূলক 
কোসজর রেবত আরও কববশ েসিতন হন। বফল্ড ফ্যোবেবলসটটরসির 
কনওয়ো কেশনগুসলো কথসক কমৌেুবম কে জ্ঞোন লোভ কসরন তো 
জীবন েম্পসক্ঘ  তোর নতুন িৃষ্টিভবগে ততবর কসর। 

এই িসল্প আমরো কিখসত �োই কমৌেুবমর ইসছে শবতি, কেই েোসথ 
আরও কিখসত �োই তোর মসতো কমসয়রো েোমোন্য েুসেোি ক�সল কী 
করসত �োসরন।

কিোট একটো ব্যবেোয় বববনসয়োসির মোধ্যসম কমৌেুবম স্বোবলম্ী হসয় 
ওসেন ও বত্ঘমোসন বতবন �বরবোসরর খুব রেভোবশোলী একজন 
ব্যবতি। তোর জীবসনর শুভ �বরবত্ঘ সনর জন্য বতবন বিরকোল 
ইসমজ প্োে-এর রেবত কৃতজ্ঞ থোকসবন।

বিল্ড ি্যাব�বলশটটরশদর 
সনওয়া স��নগুশলা সরশি 

সমৌ�ুবম সর জ্ঞান লাভ 
িশরন তা েীবন �ম্শি্ 

তার নতুন দৃষ্টিভবগি 
ততবর িশর। সিাট এিটা 

ব্যব�ায় বববনশয়াশির 
মাধ্যশম সমৌ�ুবম স্াবলম্ী 

িশয় ওশ�ন ও বত্মাশন 
বতবন পবরবাশরর খুব 
প্রভাব�ালী এিেন 

ব্যবতি। তার েীবশনর 
শুভ পবরবত্শনর েন্য 
বতবন বচরিাল ইশমে 
প্া�-এর প্রবত িৃতজ্ঞ 

রািশবন।
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সমাজ পরিবর্ত নে লাকী
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লািী িভ্াবস্থায় ও 
মাতৃত্বিালীন সর দুঃ�ি 

�ময় পার িশরশিন 
স�ই অবভজ্ঞতাই তাশি 

অন্য িমবয়�ী মাশয়শদর 
প্রবত �িানুভূবত�ীল 
িশর সতাশল ও তাশদর 
প্রশয়ােনীয়তাগুশলা 
�ঠিিভাশব বুঝশত 

�িায়তা িশর। আর 
এটাই তাশি ইশমে প্া� 

প্রিশল্পর সস্চ্াশ�বি 
বিশ�শব বববাবিত 

বিশ�ারীশদর েন্য িাে 
িরশত অনুপ্রাবণত িশর।

লাকীকক তার বাবা-মা খুব কম বয়কে ববকয় বিকয় দিন। তার 
বাবা বনকের োমান্য আকয় আট েকনর পবরবার বনকয় চলকত 
পারবিকলন না, এিাডা অল্প দ�ৌতুকক �াকত দমকয়র ববকয় বিকত 
পাকরন দেকারকে খুব অল্প বয়কে ববকয় বিকয় দিন। তার এই 
বেদ্ান্ত পবরবথিবতকক দকবল আরও খারাপই ককরবিল। লাকীর 
ভ্যানচালক স্ামী অভাবী বিকলা, দে প্রবতবনয়ত বাবার বাবড 
দেকক টাকা আনকত চাপ বিকতা।

বাডবত বিকেকব অমকতর এই ববকয়কত তাকক স্ামীর শারীবরক 
বন�্াতকনর বশকার িকত িকতা। শুরু দেককই িুভ্াগ্য তার বপিু 
দনয়, দে ভীষে একা ও অেিায় দবাধ করকতন। ববকয়র অল্প 
েমকয়র মকধ্যই লাকী গভ্বতী িকয় পকডন, এরকম পবরবথিবতকত 
পডাকশানা চাবলকয় �াওয়া বিল অেম্ভব। েকল বন�্াতন ও 
অ�কনের মকধ্যও বতবন একটি ফুটফুকট কন্যা েন্তান েন্মকিন। 
এই েময়টা বিল শারীবরক ও মানবেকভাকব তার েন্য েবকচকয় 
িুঃেময়। লাকীর মা লাকীর েন্তাকনর দিখাকশানা করকতন 
কারে লাকীর বয়ে বিল খুব কম আর বতবন োনকতন না 
কীভাকব েন্তাকনর �নে বনকত িয়। একারকে পবরবারও তাকক মকন 
করকতা অকম্া। অত্যবধক মানবেক চাকপর কারকে আত্মিত্যার 
বচন্তা প্রায়ই তার মাোয় ঘুরপাক দখত, বতবন ভাবকতন-“দকন 
আল্াি্  আমাকক পৃবেবীকত পাঠাকলন?” লাকী েববকিু দশষ 
ককর দিওয়ার বচন্তা করকতন কারে বতবন োমকন দকান ভববষ্যৎ 
দিখকত দপকতন না।  

“আমার মকন িকতা েন্তান েন্মকিওয়ার েময়ই আবম মারা 
�াকবা, বকন্তু �খন আবম আমার েন্তাকনর মুখটা দিখলাম তখন 
আমার মকধ্য দ�ন কী একটা িল। আবম আমার েন্তানকক 
এমন েমাকে বড করকত চাই না, দ� েমাে আমার েীবনটা 

নষ্ট ককরকি। দমকয়র দিাট্ট িাতটি ধকর আবম আমার িুঃখ 
ভুলকত দচষ্টা করলাম।” এরপর দেকক দমকয়ই িল লাকীর এবগকয় 
�াওয়ার অনুকপ্ররো। লাকী চাইকতন েমােটাকক বিকল বিকত 
কারে এেমাকে তার দবকড ওঠাটা বিল ভীষে িুকভ্াকগর। বকিু 
েমকয়র েন্য বতবন বনকের িুকভ্াকগর কো ভুকল বগকয় দমকয়র 
মঙ্গল বচন্তায় মকনাবনকবশ করকলন। লাকী বুঝকত পারকলন তার 
দমকয়র মাধ্যকমই িয়ত একটি পবরবত্ন বনকয় আেকত পারকবন। 
এইেময় ইকমে প্াে প্রকল্প তার এলাকায় কা�্ক্রম চাবলকয় 
�াবছিকলা। অল্প েমকয়র মকধ্যই লাকী বববাবিত বককশারী বিকেকব 
তাবলকাভুক্ত িকলন, দেশনগুকলাকত বতবন বনয়বমত উপবথিত িকত 
শুরু করকলন, বফল্ড ফ্যাবেবলকটটকরর কাি দেকক বাল্যবববাকির 
কুফল, দেন্ার বভবতিক েবিংেতা, মা ও বশশুর �নে, দ�ৌন ও 
প্রেনন স্াথি্য এবং অবধকার ববষকয় বশখকলন। তার স্ামী ও 
শ্বশুরবাবডর দলাকেনও বকিু দেশকন-এ অংশগ্রিে করকলন।  
লাকী পরবতীতী কত একেন েবক্রয় দচঞ্জকমকার িকয় উঠকলন। 

দচঞ্জকমকার িওয়ার পর দেকক লাকী তার এলাকায় ইবতবাচক 
পবরবত্ন আনকত কাে ককর �াকছিন। লাকী ধীকর ধীকর তার 
পবরবাকরও একটা ইবতবাচক পবরবত্ন বনকয় একেকিন, পবরবার 
এখন তার ব্যাপাকর �কেষ্ট �নেবান। েবিংেতা ও বন�্াতকনর 
ঘটনাও ককম দগকি। কমবয়েী মা, কবমউবনটি বলিবনককর 
েিে্য ও ইকমে প্াে প্রককল্পর বফল্ড ফ্যাবেবলকটটরকির োকে 
বমেব্রিয়ায় বতবন দ� জ্ানলাভ ককরন তা তাকক েমাে বিকল 
কাে করকত অনুপ্রাবেত ককর। 
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ইবতবাচি প্রভাব দ্ারা 
উৎ�াবিত িশয় মন�ুরা 

িশয়শিন পবরবত্শনর 
অনুঘটি। অল্পবয়শ� 

বববাবিত সমশয়শদর 
মাশঝ সরৌন ও প্রেনন 

স্াস্থ্য ববষশয় �শচতনতা 
�ৃষ্টি ও িবমউবনটিশত 

স্াস্থ্য�শচতনার �ংসৃ্বত 
�ৃষ্টিশত মন�ুরা এখন 
�বরিয় ভূবমিা পালন 

িরশিন।

মনসুরার বয়স ১৬। বাড়ি বাংলাদেদের কুড়িগ্াম জেলায়। 
জে অন্যদের পথ জেডিদয়ডিল জেৌন ও প্রেনন স্াস্্যসুরক্া 
ও ডকদোরীদের অডিকার ডবষদয়। ডকদোরীদের কাদি জেৌন ও 
প্রেনন স্াস্্যসংক্ান্ত তথ্য জপৌদঁি জেওয়ার গুরুত্ব অনুিাবন 
কদর ১৬ বির বয়দস মনসুরা একটি প্রকদপের জেঞ্জদমকার বা 
পডরবত্ত দনর অনুঘটক ডিদসদব জোগ জেন। মনসুরার বাবা 
একেন কৃষক ডিদলন। তার উপাে্ত নও ডিল বাংলাদেদের অন্য 
কৃষকদের মতই, িুব কদটে েলদতা সংসার। মনসুরার বাবার েন্য 
কঠিন ডিল েুই সন্তাদনর জলিাপ়িার িরে জোগাদনা। োডরদরের 
প্রান্তসীমায় থাকা মনসুরা ও তার ভাই মুকুদলর জলিাপ়িা বন্ধ 
করদত িদয়ডিল োদত তারা তাদের বাবাদক কৃডষেডমদত সিায়তা 
করদত পাদরন। এবং এই ডকদোরী বয়দস মনসুরার জোরপূব্তক 
ডবদয়র বদ্াবস্ত করা িদয়ডিল।

মনসুরা তার প্রডতদবডের সদগে পডরবাদরর ডবষয় ডনদয় প্রায়ই 
আদলােনা করদতন। ওই প্রডতদবডেরও মনসুরার মদতা 
বাল্যডববাি িদয়ডিল। প্রডতদবেীর মাি্যদম মনসুরার পডরেয় 
ঘদটডিল ইদমে প্াস-এর একেন মাঠ প্রডেক্দকর সদগে জে 
মূলত মনসুরাদের মদতা জমদয়দের সম্পদক্ত  োনদত এদসডিল। 
ওই মাঠ প্রডেক্ক মনসুরাদক ও তার পডরবারদক এই প্রকদপের 
সভাসমূদি অংেগ্িদের কথা বদলন। এই সভাসমূদির মাি্যদমই 
মূলত মনসুরা ডকদোরীদের কাদি জেৌন ও প্রেনন স্াস্্য এবং 
অডিকার সম্পদক্ত  তথ্য জপৌিাদনার গুরুত্ব অনুিাবন কদরন। 
মনসুরা এসংক্ান্ত ডবষদয় আদরা জবডে োনদত আগ্িী িন। 
ডবষয়গুদলার মদি্য, প্রসবকালীন েত্ন, নবোতদকর পডরেে্তা 
ও প্রসব পরবতীতী  েত্ন এবং মাডসক ডিল উদলেিদোগ্য। জেদিতু 
মনসুরা ডনদেও ডকদোরী ডিদলন তার োনা ডিল না কীভাদব 
মাডসক ব্যবস্াপনা করদত িয় বা নবোতদকর েত্ন ডনদত িয়। 
বাল্যডববাদির ডেকার জমদয়দের ডনদয় অংেগ্িেমূলক জসেন 
কীভাদব পডরোলনা করা োয় তার ওপর মনসুরা প্রডেক্ে 

ডনদলন। নতুন লব্ধ জ্ান মনসুরাদক ১৬ বির বয়দস তার ডনেস্ 
এলাকার জভতদর ইদমে প্াস প্রকদপের পডরবত্ত দনর অনুঘটক 
ডিদসদব পডরডেডত এদন জেয়।

কদয়ক মাস পর, মনসুরার বাবা তার সামান্য েডমটুকু ডবডক্ 
কদরন এবং মনসুরার জিাটভাই মকুলদক ডবদেদে পাঠান 
সুডেদনর আোয়। ডবদেদে প্রথম কদয়কমাস মকুদলর েন্য সিে 
ডিল না। তবু জস অথ্ত জোগা়ি কদর বাড়িদত পাঠিদয়দি। এই 
অথ্তই মনসুরার জিাটদবানদক জোরপূব্তক বাল্যডববাদির কবল 
জথদক রক্া করদত ভূডমকা রাদি। এমনডক এই অথ্ত তাদের েুই 
জবানদক ডেক্া োডলদয় জেদত সিদোডগতা কদর। 

মনসুরা বদলন, আডম কৃতজ্ কারে আমার পডরবাদর আদরকটি 
বাল্যডবদয় এ়িাদনা জগদি। েডে আদগর মত অথ্তননডতক দেন্য 
থাকদতা তদব পডরডস্ডত ডভন্ন িদত পারদতা। আডম আমার 
জবাদনর বাল্যডববাি জরাদি ল়িাই োডলদয় োব।

ইডতবােক প্রভাব দ্ারা উৎসাডিত িদয় মনসুরা ডনদে িদয়দিন 
পডরবত্ত দনর অনুঘটক। ডববাডিত ডকদোরীদের মাদে জেৌন ও 
প্রেনন স্াস্্য এবং অডিকার ডবষদয় সদেতনতা সৃষ্টি ও এলাকায় 
স্াস্্যসদেতনার সংসৃ্ডত দতডরদত মনসুরা এিন সডক্য় ভূডমকা 
পালন করদিন। ডতডন বদলন, “আডম ইদমে প্াসদক অনুদরাি 
কডর জেন ফ্যাডমডল ক্াব ও ডববাডিত ডকদোরীদের মাদে সভা 
পডরোলনায় আমাদক আদরা সুদোগ জেওয়া িয়। োদত আডম 
বাল্যডববাি জরাদি ভূডমকা রািদত পাডর। আডম জমদয়দের 
ব্যডতিগত পডরচ্ছন্নতা ডবষদয় সদেতন িওয়ার েন্য তাদের 
উৎসাি ও সািস জোগাদত োই।” ইদমে প্াস প্রকদপের প্রডত 
মনসুরা কৃতজ্। কারে প্রকপেটি তাদক পডরবত্ত দনর অনুঘটক 
িদত ভূডমকা জরদিদি এবং এেন্য জস তার মদতা অন্য জমদয়দের 
েীবদন পডরবত্তন আনদত জপদরদিন। 

পরিবর্ত নেি অেুঘটক মনসুরা 
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সস্হংসতার 
স্বরুদদ্ চম্ার 
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চম্া এখন োশনন সর, 
সদশ�র �ব্ত্ই প্রবতবদন 
লাশখা সমশয় এধরশনর 
�বিং�তার �ম্খুীন 

িশচ্। সেন্ার বভবতিি 
�বিং�তার প্রবত তার 

মশনাভাব পুনি্�শন 
তাশদর �িশরাবিতা ও 
�মর্শনর েন্য বতবন 
ইশমে প্া� প্রিশল্পর  

প্রবত িৃতজ্ঞ।

চম্পা রপানী তপার পাপাচ ভপাই ব�পাননর মপানে স�নচন়ে ব�পাট। তপার 
মপা-�পা�পা কম্মঠ মপানুষ ছ�নেন যপারপা পছর�পানর আর্থিক ছনরপাপত্পা 
ছনছচিত করনত কপাজ কনরন�ন। তন� তপা একটি �ড় পছর�পানরর 
জন্য পয্মপাপ্ত ছ�ে নপা। বস ছিনসন� তপার মপা-�পা�পা তপানের স�পার 
জন্য সমপানভপান� স�ছক�ু করনত বপনর উঠছ�নেন নপা। ফনে 
চম্পানক তপাড়পাতপাছড় ছ�ন়ের েঁুছকনত পড়নত ি়ে। যখন তপানের 
পছর�পার আর্থিক সংকনট ভুগছ�ে তখন চম্পার চপাচপা-চপাচী 
তপানের �ড় ব�নের সনগে ছ�ন়ের প্রস্পা� বেন। এরকম ছ�ন়ে 
�পাংেপানেনের গ্পানম খু� সপাধপারণ িও়েপা়ে তপার �পা�পা-মপা প্রস্পান� 
রপাছজ িন়ে যপান।

চম্পার �পা�পা �র পক্ষনক ছকছস্নত আছে িপাজপার টপাকপা ছেনত 
সম্মত িন। যপা মূেত বযৌতুক ছিনসন� পছরছচত। ছতছন 
বভন�ছ�নেন, এটি তপার জনন্য আর্থিক ব�পােপা কমপাননপার একটি 
ভপানেপা সুনযপাগ। বকননপা তপার ফনে আগপামী ��রগুনেপানত তপানক 
চম্পার জন্য বকপান ছক�ু করনত িন� নপা। এ�পাড়পা তপানক প্রছতশ্রুছত 
বেও়েপা িন়েছ�ে বয, তপারপা চম্পার সপান্ ভপানেপা �্য�িপার করন�। 
কপারণ চম্পার শ্বশুর�পাছড়নত বকপান বমন়ে বনই। এটি চম্পার 
�পা�পানক ছনছচিন্ত কনর, তপার বমন়ে ছনরপাপনে জী�নযপাপন  করন�।

চম্পার জী�নন কী ঘটনত চনেন� এ �্যপাপপানর তপার খু� সপামপান্য 
ধপারণপা ছ�ে। যখন বস তপার এক আত্ীন়ের সপান্ বেখপা করনত 
যপা়ে, বসছেনই তপার চপাচপানতপা ভপাইনক ছ�ন়ে করনত �পাধ্য ি়ে । 
চম্পা এই ছ�ন়েনত একেমই রপাজী ছ�ে নপা। যছেও তপার �পা�পা 
উপছথিত ছ�নেন বসখপানন, ছকন্তু ছতছন পুনরপাটপা সম়ে চুপ কনরই 
ছ�নেন। অল্প �়েসী েছরদ্র বমন়ে চম্পার ছননজর ছ�ন়ে ছনন়ে 
বকপাননপা মতপামত ছ�ে নপা।

নতুন �পাছড়নত প্র্ম ��র ভপানেপাই বকনটন�। ছকন্তু পছরছথিছত 
ধীনর ধীনর পপাল্পানত শুররু কনর। তপার স্পামী ছরকেপাচপােক। 
সপামপান্য উপপাজ্ম ননর মপানেও ঋনণর ব�পােপা ছ�ে তপার। ঋণ 
পছরনেপানধর েনক্ষ্য স্পামী বযৌতুনকর অন্্মর উপর বজপার বেন। 

চম্পানক তপার �পা�পার কপা� ব্নক টপাকপা আেপান়ে �পাধ্য কনরন। 
েপাছ�কৃত বযৌতুনকর অ্্ম সঠিক সমন়ে পছরনেপাধ করপা নপা িনে 
তখন চম্পানক েপারীছরক ও মপানছসক ছনয্মপাতন করপা িনতপা। 
ততছেনন চম্পা গভ্ম �তী িন। গভ্ম পা�থিপা়ে �পা প্রসন�র পর বকউ 
তপার যত্ন বন়েছন। চম্পা একটি সুন্দর কন্যপা সন্তপাননর জন্ম 
ছেনেও ছননজর অপুষ্টি জছনত কপারনণ ছতছন তপানক ঠিকভপান� 
�ুনকর েুধ খপাও়েপানত পপানরন ছন। 

এরমনধ্য একছেন চম্পার এেপাকপা ব�পাতেপাগপাছড় ইউছন়েনন 
ইনমজ প্পাস প্রকনল্পর কপাজ শুররু ি়ে। চম্পা বজন্পার ছভত্ক 
সছিংসতপা সংক্পান্ত এক সভপা়ে বযপাগ ছেন়ে ছননজর সনগে ঘনট 
চেপা অন্যপা়ে সম্নক্ম  �ুেনত পপানরন। সছিংসতপার কপারনণ 
চম্পার বচপাখ গুররুতর আিত ি়ে। ছতছন তপার ছনয্মপাতনকপারী 
স্পামীর ছ�ররুনধে আইছন পেনক্ষপ বনও়েপার ছসধেপান্ত বনন। তপারপর 
ইনমজ প্পাস এ�ং ইউছন়েন পছরষনের সিনযপাছগতপা়ে চম্পা তপার 
ব��পাছিক জী�ননর সমপাছপ্ত টপাননন। চম্পা তপার স্পামীনক ব�নড় 
�পা�পার �পাছড়নত ছফনর যপান। চম্পার স্পামী আেপােনতর চপানপর 
মুনখ পনড়ন। বেষ পয্মন্ত চম্পার কপান� ক্ষমপা প্রপা্্মনপা কনর তপার 
স্পামী তপানক মপামেপা প্রত্যপািপার করনত �নে। অতীনতর অছভজ্ঞতপা 
ও ছ��পাছিত ছকনেপারীনের বসেন ব্নক ছেক্ষপা ছনন়ে চম্পা তপার 
ছসধেপানন্ত অনড় ছ�নেন।

চম্পা এখন জপাননন বয, বেনের স�্মত্রই প্রছতছেন েপানখপা বমন়ে 
এধরননর সছিংসতপার সম্মখুীন িনছে। বজন্পার ছভছত্ক 
সছিংসতপার প্রছত তপার মননপাভপা� পুনগ্মঠনন তপানের সিনযপাছগতপা ও 
সম ্্মননর জন্য ছতছন ইনমজ প্পাস প্রকনল্পর প্রছত কৃতজ্ঞ। ছতছন 
স�পাইনক একটি সিজ �পাত্ম পা বে়েপার করপার অনুনরপাধ জপানপান। 
�পাত্ম পাটি িনেপা, ‘প্রছতটি বমন়ের বজন্পার ছভছত্ক সছিংসতপার 
ছ�ররুনধে প্রছত�পাে করপা উছচত।’ ১৯ 
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রখন মািমুদা নােুি 
পবরবস্থবতশত বিশলন 
তখন প্রিশল্পর মা� 

প্রব�ক্ষিরা তাশি 
প্রিশল্পর �ভাগুশলায় রুতি 

িশরন। িশল মািমুদা 
আত্মববশ্া� ও মুবতির 
সচতনা অে্ন িশরন। 

অন্যান্ মেয়েযের েয�যা েযাহেুেযার জন্ম সংগ্যাের� এক কৃষক 
পররবযাযর। �যার বযাবযা কৃষক। েযা শযারীররকভযাযব অসুস্থ। ভযায�যা 
রশক্যারীথী  হও়েযা সয্বেও েযাহেুেযা পডযাযশযানযা চযার�য়ে মেয� পযাযরন 
রন। রপ�যার েযরষ্ট সযাের্থ্ নযা রযাকযা়ে �যাযক অরনবযাে্থ বযাস্তব�যার 
েুয�যােুর� হয� হ়ে। েযা বযাং�যাযেযশ �ুব সযাধযারণ রবষ়ে। েযাহেুেযার 
দেনরদিন �যাে্-বয্রের ন্্ন�ে চযারহেযা প্রযণ ব্র্থ হয়ে রপ�যা 
�যাযক মজযারপ্ব্থক রবয়ে মেন। 

েুভ্থ যাগ্বশ� রবয়ের পযর েযাহেুেযার জীবযন েুে্থ শযা ও প্রর�বন্ধক�যা 
শুরু হ়ে। রবয়ের কয়েক েযাযসর েযধ্ই মস জযানয� পযাযর মে, 
স্যােী েযােকযাসক্ত। স্যােীযক মশযাধরযাযনযার মচষ্টযা করযা়ে েযাহেুেযাযক 
অপেযারন� ও রনে্থযার�� হয� হ়ে। 

েযাহেুেযা বুঝয� পযাযরন, �যার জীবন হযব রবরযােহীন সংগ্যাযের। 
র�রন মভযবরিয�ন মে, �যাযের সন্যান জযন্মর পর স্যােী সংসযাযরর 
প্রর� েযার়েত্বশী� হযব। রকন্তু র�রন গভ্থ ধযারযণর পরও স্যােী 
�যাযক রনে্থযা�ন করয� রযাযক। পরররস্থর�র অবনর� হও়েযা়ে �যার 
নবজযা�ক রশশু অসুস্থ হয়ে পযড। েযাহেুেযা রনে্থযা�ন সহ্ করয� 
নযা মপযর রববযাহ রবযছেযের ে� কঠিন রসন্ধযান্ মনন। 

অ�্যাচযারী স্যােীর কব� মরযক েুক্ত হয� েযাহেুেযা নবজযা�ক 
রশশুযক রনয়ে রপ�যার বযারডয� চয� েযান। মে রশশুটিযক েযাহেুেযা 
েত্ন ও ভযায�যাবযাসযা রেয়ে বড করয� মচয়েরিয�ন, অসুস্থ�যাজরন� 
কযারযণ কয়েক েযাযসর েযধ্ মসই রশশুটি েযারযা েযা়ে। অরচ 
রশশুটি রি� েযাহেুেযার জীবনীশরক্তর উৎস। েযাহেুেযা রনযজযক 
�যার পররবযাযরর মবযাঝযা ভযাবয� শুরু কযরন। এভযাযব র�রন 
�যার জীবযনর অবেযাননযা ও পরযাজয়ের র�ক্ত অরভজ্ঞ�যা দ্যারযা 
প্রভযারব� হয� �যাগয�ন। 

পুরযনযা ঘটনযার পুনরযাবৃরতি  ঘযট েযাহেুেযার জীবযন, রবযশষ� 
ে�ন কয়েকেযাস পযর েযাহেুেযার রপ�যা �যাযক পুনরযা়ে মজযারপ্ব্থক 
রবয়ে করয� বযাধ্ কযর। র�রন ন�ুন শ্বশুরবযারডয� অবযহ�যা ও 
অপেযাযনর রশকযার হয� রযাযকন। মেন এ�টুকু েযরষ্ট রি� নযা, 
েযাহেুেযা জযানয� পযাযরন মে, স্যােীর আযরকটি রবয়ে রয়েযি। 

েন্ত্রণযােযা়েক ঘটনযার পুনরযাবৃরতির েধ্রেয়ে েযাহেুেযা আবযারও 
রববযাহ রবযছেযের রসদ্যান্ মনন। েযাহেুেযার মভ�যর পরযারজয�র 
অনুভূর� দ�রর হ়ে, র�রন মভযে পযডন। 

‘এই সেয়ে এযস আরে আযপযাষ করয� পযারররন। আেযার স্যােী 
ও �যার পররবযাযরর সম্পযক্থ  জযানয� পযারযার পযর ে� দ্রু� সম্ভব, 
�যাযের সযগে সম্পক্থ  রিন্ন করয� হয়েযি আেযাযক। আরে আর 
রবয়ে করয� চযাই নযা।’ বয�ন েযাহেুেযা। 

েযাহেুেযার অরভজ্ঞ�যা আেশ্থ সম্পক্থ  ও আেশ্থ রবয়ে মরযক 
বহুে্যরর রবষ়ে। স্পষ্ট� েযারনয়ে মনও়েযার মচষ্টযা সয্বেও �যার পযক্ 
সফ� হও়েযা সম্ভব হ়েরন। এয� রবরমি� হও়েযার রকিু মনই মে, 
র�ক্ত অরভজ্ঞ�যার কযারযণ র�রন রনযজযক রববযাহ মরযক সম্প্ণ্থ ে্যর 
রযা�য� মচয়েযিন। 

অরজজি� েক্�যা ও সহযেযারগ�যা �যার আত্মরবশ্বযাসযক বৃরদ্ 
কযররি�। েযাহেুেযা বুঝয� পযাযরন, র�ক্ত অরভজ্ঞ�যা রযাকয�ও 
র�রন একযা নন, এবং �যার েুঃ�কযষ্টর জন্ মস রনযজ েযা়েী বযা 
মেযাষী নন। র�রন জযানয�ন, কীভযাযব রনপীডন মরযক েুক্ত হয� 
হ়ে বযা �যা এরডয়ে চ�য� হ়ে। 

েযাহেুেযা স্যাধীন�যা ও আত্মরবশ্বযাযসর ন�ুন মচ�নযা অজ্থ ন কযরন। 
েযাহেুেযা আরও রশ�য� অনুপ্রযারণ� ও আগ্হী হন। অবযশযষ 
র�রন প্রয়েযাজনী়ে েক্�যা অজ্থ ন কযরন েযা �যাযক রনযজর 
ব্বসযা শুরু করযার জন্ অনুপ্রযারণ� কযর। র�রন এ�ন েযরষ্ট 
উপযাজ্থ ন করযিন। এেনরক র�রন �যার েররদ্র রপ�যা ও অসুস্থ 
েযায়ের মে�ভযায�রও সযাের্থ্ রযায�ন। স্যােী বযা পররবযাযরর উপর 
রনভ্থ র�যার রেন মশষ হয়েযি। অন্ অযনযকর েয�যা েযাহেুেযার 
গযপেও চযাররররিক েৃঢ়�যা ও সহনশী��যার পররচ়ে রয়েযি। সযােযান্ 
সহযা়ে�যা মপয� �যারযা রনযজযের শ�ে� মেয� প্রকযাশ করয� 
পযাযরন। এসব েররদ্র মেয়েযের শনযাক্ত  করযা ও নযাজুক পরররস্থর� 
মরযক েুরক্তর জন্ প্রয়েযাজনী়ে রবষ়েযারে মশ�যাযনযা �ুব �যাৎপে্থপ্ণ্থ 
রবষ়ে, এই রবষ়েগুয�যা �যাযের আত্মপ্রকযাশ বযা েুরক্তয� সহযা়েক। 

স্বাধীনতবার পথে মাহমুদার যবাত্বা
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মুস্তাকিনতার 
আকাঙ্া
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মুস্াবিনা প্রবতিূল 
পবরবস্থবতশি েয় িশর 

আররবিি স্াধীনতা অে্ন 
িশরন। ইশমে প্া�-এর 
মা� প্রব�ক্ষিশদর প্রবত 

মুস্াবিনা িৃতজ্ঞ। িারণ 
তাশদর তর্য ও �িায়তায় 

মুস্াবিনা আেশির 
অবস্থাশন সপৌিঁশত �ক্ষম 

িশয়শিন। 

মুস্তাকিনতার জীবননর শুরুনে জটিলেতা িম কিল। কেন 
ভতাইনবতাননর মন্যে কেকন জজযেষ্ঠ। পডতান�তানতার স্বপ্ন জেনেকিনলন 
কেকন, স্বপ্ন জেনেকিনলন সম্তাবনতার। সীকমে অর্থ-সম্পে রতািতা 
সন্বেও েতার বতাবতা-মতা েতানি সমর্থন িনরকিনলন। পডতান�তানতায় 
ভতানলতা হওয়তায় কেকন ভরেতি পরীক্তায় উত্ীর্থ হনয় এিটি িনলনজ 
ভরেতি হন।

মুস্তাকিনতার জীবনন সবকিিু ভতালভতানব চলকিল। েুভ্থ তাগযেব�ে 
েতার জীবন েতারতানপর কেনি জমতাড জনয় যেন েতার েতােতা-েতােী এনে 
জকডে হনয়কিল। েতারতা ভতাবনেন জয, মুস্তাকিনতা েতার বনু্নের সনগে 
েুবনবক� সময় িতাটতায়। েতারতা মুস্তাকিনতার মতা-বতাবতানি চতাপ জেয় 
জযন েতারতা মুস্তাকিনতানি েতার চতাচতানেতা ভতাইনয়র সতানর কবনয় জেয়। 
মুস্তাকিনতার মতা-বতাবতা চতানপর মন্যে কিনলন এবং েতারতা জচনয়কিনলন 
মুস্তাকিনতার জযন পডতান�তানতা বতাে কেনয় পকরবতার গঠনন মননতাকননব� 
িনর। মুস্তাকিনতা েেন চতাপ অনুভব িনরন এবং স্বতা্ীনেতা বকচিে 
হওয়তার আ�ঙ্তা িনরন। 

১৬ বির বয়নস মুস্তাকিনতার পকরবতার েতার সম্মকে িতাডতাই কবনয় 
ঠিি িনর। মুস্তাকিনতা েতার উচ্তািতাঙ্কতার লক্যে ও মতানকসিেতা 
হতাকরনয় জেনলন। কেকন পকরবতানরর সেসযেনের িতানি অনুনরতা্ 
িনরন জয, উচ্ মতা্যেকমি স্নরর পডতান�তানতা জ�ষ নতা িরতা অবক্ 
জযন েতানি কবনয় নতা জেওয়তা হয়। অরচ জিউ েতার হেতা�তার কেনি 
নজর জেয়কন।

েতারতা আমতানি বনলকিল জয, আকম আর পডতান�তানতা চতাকলনয় 
জযনে পতারব নতা। িনলনজ যতাওয়তা আমতার জনযে কনকষদ্ধ হল। 
আকম েতানের িতানি কমনকে িকর জযন, আমতার কবনয় কিিুকেন 
কপকিনয় জেওয়তা হয়, কিন্তু েতারতা জস িরতায় ভ্রনক্প িনরকন। আকম 
পতালতাননতার িরতাও জভনবকিলতাম। জিতারতায় যতাব আকম? আকম জেতা 
েেনও মতা-বতাবতার উপর কনভ্থ র�ীল। 

স্বপ্নভনগের  জরেক্তাপনট েতারতাপ ভতাগযে ও বতালযেকববতাহনি জমনন 
জনওয়তা িতাডতা েতার আর কিিু িরতার কিল নতা। স্বপ্ন জরনি েূনর সনর 
পডনলও কেকন সুসমনয়র কননজর কনয়ন্ত্রর কেনর জপনে েৃঢ় রেকেজ্ঞ 
কিনলন। েুব অল্প সমনয়র মন্যেই, ইনমজ প্তাস-এর সনগে েতার 
সতাক্তাে হয়। রেিল্পটি েতানের অচিনল মতাঠ পয্থতানয়র িতাজ িরনে 
আনস। েেন মুস্তাকিনতা কববতাকহে কিন�তারী কহসতানব েতাকলিতাভুক্ত 
হন। এরপর জরনি কেকন স্তানীয় সভতাগুনলতানে কনয়কমে জযতাগ 
জেন। জযেতানন কেকন রেিনল্পর কবকভন্ন কেি সম্পনি্থ  ক�নেন। 
কেকন েতার স্বতামীনি অনুনরেররতা কেনে সক্ম হন। পরবেীতী িতানল 
মুস্তাকিনতার স্বতামীও কনয়কমে সভতাগুনলতানে জযতাগ জেয়। এমনকি 
এই েম্পকে এিটি েতামতার চতালুর মতা্যেনম উনেযেতাক্ততা হনয় ওনঠন। 
েতারতা িতাগলসহ এিসনগে কবকভন্ন গবতাকে পশু পতালন িরনে শুরু 
িনরন। সভতাগুনলতা জরনি েতারতা পুষ্টির গুরুত্ব সম্পনি্থ  জতাননে 
পতানর যতা েতানেরনি এিটি �তািসবকজ বতাগতান তেকরনে সহতায়ি 
ভূকমিতা রতানে। 

মুস্তাকিনতা রেকেিূল পকরকস্কেনি জয় িনর আররতিি স্বতা্ীনেতা 
অজ্থ ন িনরন। মুস্তাকিনতা ও েতার স্বতামী এেন জন্মকনয়ন্ত্রর  
পদ্ধকে সম্পনি্থ ও সনচেন। মুস্তাকিনতার  সহতায়ি েৃষ্টিভকগে 
সম্পন্ন স্বতামী পকরবতার পকরিল্পনতার গুরুত্ব সম্পনি্থ  জতাননন। 
মুস্তাকিনতার বয়স ২০ বির নতা হওয়তা পয্থন্ত এই েম্পকে জিতানও 
সন্ততান জননকন। মুস্তাকিনতা অবন�নষ েতার পডতান�তানতা চতাকলনয় 
যতাওয়তার জনযে স্বতামীনি রতাকজ িরতান। েতারতা উভনয়ই এেন ক�ক্তার 
গুরুত্ব কবষনয় সনচেন। ইনমজ প্তাস-এর মতাঠ রেক�ক্িনের রেকে 
মুস্তাকিনতা িৃেজ্ঞ। িতারর েতানের েরযে ও সহতায়েতায় মুস্তাকিনতা 
আজনির অবস্তানন জপৌিঁনে সক্ম হনয়নিন। মুস্তাকিনতা 
ক্রমতাগে কননজনি কবিক�ে িরতার পনর একগনয় চনলনিন। সুেী 
জীবনযতাপন িরনিন সেল উনেযেতাক্ততা কহনসনব। ২৩
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নাজুক পরিরথিরি 
থেকক মন্টির 
উত্তিণ ও সমাধান
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আর্থিক দুরাবস্া মন্টিকক ঠিক প্াইমারী স্কু ল শেষ করার পরপরই 
স্ানীয় একটি শকাম্াননর কাকের নদকক শেকল শদয়। নিনন যা 
শরােগার করকিন িা নদকয় ছয়েকনর একটি পনরবাকরর শমৌনলক 
খরচানদ শোগান কষ্টসাধ্য নছল। কম্মকষেকরে শদখা হওয়ার সুবাকদ 
মাসুকদর সকগে ভাকলাবাসার সম্কক্ম  েডান মন্টি। মন্টির পনরবার 
যখন িার ও মাসুকদর সম্কক্ম র ক্া োনকি পাকর িখন ১৩ 
বছর বয়কসর মন্টিকক অনিদ্রুি নবকয় শদওয়ার নসদ্ান্ত শনয়। 
এমননক িারা ২৫,০০০ টাকা শযৌিকু কও প্দান ককর। 

নবকয়র ককয়কমাস শযকি না শযকিই মন্টির শ্বশুরবানডর শলাকেন 
আরও অক্্মর েন্য মন্টিকক িাগাদা নদকি ্াকক। টাকা নদকি না 
পারকল শ্বশুর-োশুনড মন্টি ও িার স্ামী মাসুদকক শোরপূব্মক 
বানড ছাডকি বাধ্য ককর। এই ঘটনায় মাসুদ প্চন্ড শরকগ নগকয় 
সবনকছকু র েন্য মন্টিকক দায়ী ককর। িারা িাকদর চাকনরও 
হারান। আর্থিক অবস্ার অবননির ফকল মন্টির উপর মাসুকদর 
অি্যাচার শুরু হয়। এসব ঘটনার মকধ্য নবকয়র সপ্তম মাকস একস 
মন্টি োনকি পাকরন, নিনন অন্ততঃসত্তা হকয়কছন। শকাকনা আর্থিক 
সাহায্য ছাডাই িাকদর েীবকনর সবকচকয় খারাপ সময় অনিবানহি 
করনছকলন িারা। গভ্ম কালীন সমকয় মন্টির ওপর অি্যাচার ককর 
মাসুদ িার ক্ানন্ত ও নবষাদ দূর করি। অি্যাচার সহ্য ককরই মন্টি 
একটি অপুষ্ট নেশুর েন্ম শদয়। ফলশ্ুনিকি মন্টিকক োরীনরক ও 
মাননসকভাকব নবপয্মস্ত করা হয় এবং চারনদকনর মা্ায় নেশুটি 
মারা যায়। 

এসব ঘটনার মকধ্য মন্টি ইকমে প্াস প্কল্প সম্কক্ম  োনকি 
পাকরন এবং এ নবষকয় আগ্রহী হন। শুরুর নদকক নিনন ননকে 
ককয়কটি সভায় অংে শনন। পরবিীতী কাকল, নিকু নভাকব িাকদর 
েীবন শুরু করার ক্া নচন্তা ককর নিনন স্ামীকক সভায় অংে 
ননকি রােী করান। এক পয্মাকয় একস মন্টির শ্বশুর-োশুনডও 
িাকদর সকগে ্াককি শুরু ককর। িখন মন্টি নবিিীয়বাকরর মকিা 
অন্ততঃসত্তা হন। কমবয়সী হওয়া সকত্তও মন্টি িার অনাগি 
নেশুকক পৃন্বীকি আনার সাহসী নসদ্ান্ত শনন। আকগরবাকরর 

িকু লনায় এবার নিনন অনধক আত্মনবশ্বাসী। নিনন োকনন, 
গভ্ম কালীন সমকয় কীভাকব ননকের পনরচয্মা করকি হয়। এখন 
মন্টি সঠিক পুষ্টি এবং মা ও নেশুর যত্ন সম্কক্ম  অবগি। 
কালক্রকম, মন্টি হাসপািাকল একটি সুস্সবল শছকল সন্তাকনর 
েন্ম শদন। 

নবিিীয় সন্তান েন্মদাকনর ককয়কমাস পর পুনরায় িার শ্বশুর-
োশুনড কি্্মক ননয্মািন শুরু হয়। কম্মসূকরে ঢাকায় অবস্াকনর 
সময় িারা মাসুকদর শভিকরও মন্টি নবকরাধী মকনাভাব তিনর 
ককর। একেন অল্পবয়সী মা নহকসকব মন্টির েন্য এসকল 
অি্যাচার সহ্য করা কঠিন নছল। মন্টি এ অবস্ার সকগে খাপ 
খাইকয় শনওয়ার য্াসাধ্য শচষ্টা ককর শগকলও িার শ্বশুর-োশুনডর 
ননয্মািন নদন নদন বাডকিই ্াকক। িাকক শোর ককর এমন খাবার 
খাওয়াকনা হকিা যাকি নবনভন্ন ষেনিকর উপাদান আকছ। এমননক 
একি মাননসকভাকব নবপয্মস্ত হওয়ার ঝকু ঁ নকও নছল। এরপর মন্টি 
পানলকয় িার বাবার বানডকি চকল যায়।

ইকমে প্াস-এর মােকমীতী রা এই ঘটনা োনকি শপকর মন্টির মা-
বাবাকক মন্টির মাননসক স্াস্্য সম্রকথিি নবষকয় সাহায্য গ্রহকের 
ব্যাপাকর রােী করায়। মন্টির বাবা যখন শমকয়র নববাহ নবকছেকদর 
েন্য শচষ্টা ককর িখনও মাসুদ মন্টির অবস্া সম্কক্ম  অজ্াি 
নছল। মন্টির পনরবার মন্টির পুনরায় অন্ততঃসত্তা হওয়ার ক্াটি 
োনকি পাকর। অসহায় পনরনস্নিকি মন্টির বাবা ইকমে প্াস-এর 
সহকযানগিায় ইউননয়ন পনরষকদর কাকছ সাহাকয্যর আকবদন 
ককর। পরবিীতী কাকল গ্রাকমর শচয়ারম্যান উভয় পনরবাকরর মকধ্য 
সমকঝািার নবষকয় দানয়ত্ব গ্রহে ককর। স্ানীয় েনপ্নিনননধরা 
শকাকনা সমস্যা সমাধাকনর দানয়ত্ব গ্রহে করকল িা গ্রামবাসীর 
আচরে ও মকনাভাব পুনগ্মেকন সহায়ক হয়। এই উকদ্যাগটি  
মন্টির স্ামীর সকগে সম্ক্ম  পুনগ্মেকন সহায়ক হয়। মন্টি ও মাসুদ 
িাকদর দুই সন্তান ননকয় এখন একটি উজ্জ্বল ভনবষ্যকির স্প্ন 
শদখকছন। 

ইশমে প্া� প্রিল্প মন্টি 
ও তার স্ামীর েীবন 

পবরবত্ন ও তাশদর 
পবরবাশরর �াশর এিবত্ত 

িশত �িায়তা িশরশি। 
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