নীিত সারাংশ
কােজর মূল ঃ ঢাকা, বাংলােদেশ িতব ী ত ণেদর পাির িমক েদয় কােজর পেথ
অ রায় ও তাঁর ভাব
ীকৃ িত
এই নীিত সারাংশ গেবষক ই া হাইেশ এর এম এ গেবষণামূলক বে র িভি েত রচনা কেরেছন এদানুর ইয়ািযেজ।
তাঁর একােডিমক সবাসমূেহর ব পাের িব ািরত জানেত খাঁজ ক নঃ
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িনবাহী সারসংে প
আনু ািনক বা অনানু ািনক, পাির িমক েদয় ম বিশর ভাগ মানুেষর জন ই অথৈনিতক সাফেল র চািবকা । অেনক
অংেশই আমরা য কাজ কির তা আমােদর সামািজক মযাদা, আ মূল , এবং আমােদর জীবেনর ব গত মােনর িনধারক।
িতব ী ব ি রাও এর ব িত ম নয়। আমরা এমন এক পৃিথবীেত বাস কির যখােন আমােদর মূল িনধািরত হয়
আমােদর ব
েপ সমােজ অবদান করার মতার উপর। তাই িতব ীেদর পাির িমক েদয় েমর
বশ
পূণ।
পাির িমক েদয় ম িতব ী ত ণেদর জীবেন তােদর িনজ ভাবমূিত িনধারেণ এক অত
পূণ ভূ িমকা পালন
কের। এই নীিত সারাংেশ ঢাকার িতব ী ত ণেদর েমর পেথ অ রায় এবং তা াস করার উপায় সং া গেবষণা
পিরেবিশত হেয়েছ। গেবষণার আিব ার নীিত িনধারক, সুশীল সমােজর ব ি গণ, ও গেবষকেদর জন পরামশ আকাের
পিরেবিশত হেয়েছ।
"আমার যখন কান কাজ থােক না, তখন মানুষ আমােক িতব ী ভােব। আমার যখন কাজ থােক, তখন আমােক আর
িতব ী ভােব না, আমােক স ান কের।" সািমর
সূচনা
এই নীিত সারাংেশ পিরেবিশত গেবষণার আিব ারসমূেহর িভি পাির িমক েদয় েমর সােথ ত ণেদর তাঁেদর পিরবাের
এবং সমােজ আ ভাবমূিত এবং সামািজক মযাদার স েকর অনুস ান। সা াৎকার নয়া দশজন ত ণেদর সকেলই
বশ জারালভােব তাঁেদর কম মতায় িব াস কের এবং উ ল ভিবষ ৎ ত াশা কের। পাির িমক েদয় ম তাঁেদর
আ িব াস বৃি কেরেছ ও তাঁেদর সামািজক িতপি েত ইিতবাচক ভাব ফেলেছ। এখােন এ ও আিব ৃ ত হেয়েছ য
পািরবািরক সমথন কাজ অিধগমন করেত তােদর স ম কেরেছ।
এই সারাংশ এমন সব
স াব নীিতেত অবদান রােখ যা
সামািজক কাঠােমার িনপীিড়ত ও িতব কতা সৃি কারী
অিভ তার সােথ পাির িমক েদয় কােজর মেতা অথৈনিতক কমকা য সব উপােয় ভাব িব ার কের ও এেক ওপের
র সােথ যাগােযাগ কের তােদর মেধ সফলভােব হ ে প কের।

িতব কতা সৃি কারী অ রায় িতব ী ত ণেদর মতা ব াহত কের - যার মেধ রেয়েছ অ রায়পূণ মেনাভাব,
িনরাপদ পিরবহেনর অভাব, িশ ালােভ অ রায় ও আিথক অ রায়। এসব বাঁধা িতব ী ত ণীেদর
ে আরও
িববিধত।
প িত এবং ফলাফল
বাংলােদশ অেনক িদন ধের শাষণমূলক কম পিরেবেশর কারেণ িবতেকর পুেরাভােগ রেয়েছ। একইসােথ িতব ীেদর জন
আরও সেমত কমে
তির করার েচ া বৃি পাে । এই তীয়মান অস িত সইসােথ উঠিত বাংলােদিশ িতব ী
িতব ীমূলক আে ালেনর কারেণ এই ান গেবষণার জন আদশ।
●
●
●
●
●
●
●

এই গেবষণার রণা িতব ী ত ণেদর কথার মূল দয়ার েয়াজনীয়তা এবং তাঁেদরেক পাির িমক েদয় ম
ও তা পাওয়ার পেথ বাঁধার ব াপাের আেলািকত করা।
এক নারীবাদী ব গত কাঠােমা এখােন অনুসরণ করা হেয়েছ যা ব ি গত অিভ তার মূল দয় িক ধারনা
কের য সসব অিভ তা কাঠােমাগত ব গত পিরেবশস প গ ত।
১৮-৩১ বছর বয়সী িবিভ
িতব কতাসহ দশজন অংশ হণকারী ও িতনজন নীিত িনধারেকর
আধা-কাঠােমাগত সা াতকার নয়া হেয়েছ।
অংশ হণকারীেদর ানীয় িতিনিধ মূলক িতব ী িত ান এর মাধ েম িনবাচন করা হেয়েছ।
দশজেনর মেধ পাঁচজন সফলভােব চাকির পেয়েছ বা চাকিরর অিভ তা রেয়েছ।
মেয় এবং ছেলর অনুপাত িছল ৫ঃ৫।
গেবষণার কাঠােমার িভি িতব কতার সামািজক মেডল।

"পিরবার আর অন ান রা মেন কের িতব কতা একটা অসুখ। িক
রািফদ

আিম িনি ত য িতব কতা কান অসুখ নয়।"

●
●
●

দখা গেছ য দশজেনর মেধ ছয়জেনর পিরবার তাঁেদর কম মতায় িব াস কেরিছল যা তাঁেদরেক কাজ িশখেত
উৎসািহত কেরেছ। এর মেধ বিশরভাগই কাজ পেত সফল হেয়েছ।
দশজেনর মেধ িতনজন িতব ী আয় সুিবধা পায়িন।
িল েভেদ কােজর িত লতা বৃি পেয়েছ।

"আমার বাবা-মা আমার জন িবেয় ক কেরিছল, তাঁরা একটা ছেল ক কের, তাঁেক িতন চারবার ঘুষ দয়, িক আিম
তাঁেক িবেয় করেত রািজ হইিন, কারণ আমার তালােকর ভয় িছল। ছেলরা ধু স র মেয় চায়, িক যিদ সইসব
মেয়েদর আমার মেতা িতব কতা থােক, তাহেল তাঁরা আর তাঁেদরেক ভালবােস না। তাই আিম ক কির িবেয় করব
না - িক আিম জািন আমার িশ া আর আমার চাকির আমােক ছেড় যােব না।" সায়াির
●
●
●

●

অংশ হণকারীরা পিরবােরর বাঝা হওয়া িনেয় উি িছল।
িতব ী ত ণেদর চাকির না থাকেলও আ িব াস িছল উঁচু।
এ আিব ৃ ত হেয়েছ য আিথক অবদােনর মতা িতব ীেদর সামািজক স ক ও সমােজর সােথ যাগােযাগ
পিরবতন করার মতা রােখ, যা তাঁেদর সামািজক মযাদা ও আ -ভাবমূিত বৃি েত ইিতবাচক ভূ িমকা পালন
কের।
িক এছাড়া এটাও দখা গেছ য চাকিরেত থাকা কােশ ও কমে ে নতু ন বষম মূলক অিভ তার সৃি
করেত পাের যার ফেল িতব ী ত ণরা বষেম র বিধত ঝুঁ িকেত থােক।

"আিম কবল পাঁচ িমিনট বা দশ িমিনট পশাব িনয়
" তা কী হেয়েছ? এটা কান ব াপারই না। পশাব
আপনার কাছ থেক একটা সমাধােনর জন , কারণ
বললঃ ""দরকার কী? ঘের থাকেলই হয়।" একজন সি

ণ করেত পারতাম, ঘনঘন হত, খুব ঘনঘন হত। ডা ার বেলেছঃ
বর হেল বর হেব।" আমার ভাই বললঃ "আমরা এখােন এেসিছ
স অিফেস যাে , আর তাঁর সামািজক কাজকম রেয়েছ।" ডা ার
য় কম

সংে ষ ও সুপািরশ
গেবষণার
সংে ষ িছল য যিদও িতব ী ত ণেদর রেয়েছ উ
ত াশা এবং তাঁরা িনেজেদর মতায়ন ও
সামািজকভােব ও ব গতভােব াধীনতা লাভ করার জন চাকির পেত িত াব , তবুও চাকির পেত এবং তা র া
করেত রেয়েছ িকছু উে খেযাগ অ রায়।
এই পিরে েদ, িতব কতার সামািজক মেডল অনুযায়ী গেবষণার সংে ষ এবং নীিত সুপািরশ পিরেবিশত হেব।
পরবত েত, নীিত িনধারক ও সুশীল সমােজর িত ান ও গেবষকেদর কােছ িনিদ সুপািরশ করা হেব।
সামি কভােব এটা
য অংশ হণকারীেদর মেধ চাকির খাঁজার ইিতবাচক মেনাভাব রেয়েছ। এটা
য
পাির িমক েদয় কাজ বা পাির িমক েদয় কােজর স াবনা িনজ ভাবমূিত, আ িব াস ও সমােজ ীকৃ িত উ ত কের।
তারপেরও সফল দীঘেময়ািদ কমসং ােনর পেথ রেয়েছ ব সংখ াক বাঁধা যা িল ারা ভািবত। এর মেধ উে খেযাগ ,
অ রায়পূণ মেনাভাব, িনরাপদ পিরবহেনর অভাব, িশ ালােভ অ রায় ও আিথক অ রায়।
"[চাকির পাওয়ার] আেগ আমার কাথাও যেয় কথা বলার শি
আিম জািন য আমার পৃিথবী আমার।" রাতু ল
পিরেবশ ও অিভগম তা
১।

স ত অিভেযাজন

িছল না, এখন আমার আর সরকম ল া লােগ না, আর

এই গেবষণার এক মুখ আিব ার িছল য িনেয়াগকতারা িতব ী কম েদর জন স ত অিভেযাজন করেত ায়ই ব থ
হয়। যিদও পাবিলক স ের ১০% কাটা রেয়েছ িতব ীেদর জন , তা কেঠারভােব বা বািয়ত হয় না। উপর , যিদও
কাটা বা বািয়ত হয়, েয়াজনীয় অিভেযাজন করা হয় না। এসব অিভেযাজনসমূেহর মেধ অ ভু িক সীমাব নয়ঃ
ক। কমে ে যসব িতব ী ত ণেদর অিভ তার অভাব রেয়েছ তাঁেদর জন সি য় িশ ণ।
খ। িতব ীেদর জন পাবিলক স ের চাকিরর আেবদন করার সেবা বয়স ৩৫ থেক বৃি করা।
গ। িতব ীেদর জন অ ভু ি কর উ াসন ি য়া িনি ত করা ( যমন ফ া িরেত ইত ািদ)।
ঘ। অিভগম টয়েলেটর ব ব া করা।
ঙ। অিভগম কমে ে র ব ব া করা।
এসেবর জন দখা গেছ য অিভগম তার সুব ব া ও িতব ী কম েদর সহায়তার খরেচর জন বােজট বরা করা
েয়াজন।
২।
পিরবহন অবকাঠােমা
িনরাপদ, সা য়ী ও অিভগম পিরবহন ব ব ার অভাব সি য়তা সীমাব কের িদে এবং তােত পাির িমক দ কাজ
খুেঁ জ পাওয়া ও সই কাজ ধের রাখার স াবনা াস পাে । এর িতকার িহেসেব িন িলিখত েলা েয়াজনঃ
ক। দৃি ও শারীিরক িতব ীেদর জন উ ত অিভগম তার বাস সময়সূিচ অনুযায়ী চলা ও িনিদ বাস েপ
িনিদ সময় পয থামা িনি ত করা েয়াজন।
খ। ইলেচয়ার ব বহারকারীেদর অিভগম তার সুিবধােত রা ার অবকাঠােমা উ ত করা।
"আমার চনা একজন মেয় [...] স পাশাক কারখানায় কাজ কের, স হয়েতা ৬০০০ থেক ৭০০০ টাকা পায় িত মােস।
িক স থােক কারখানা থেক ৩ িকিম দূের, আর াচ ব বহার কের, স যিদ িরকশায় দিনক ৪৫০ টাকায় আসাযাওয়া
কের, তাহেল মািসক ৪৫০০ - স খুবই গিরব, তাহেল তাঁর পিরবারেক খাওয়ােব কীভােব? এর জন স াচ িনেয়
কারখানার িদেক হাঁটা
কের ভার ৫টায়, কাজ
হওয়ার িতন ঘ া আেগ, আর রােত হঁ েট বাসায় িফের, পৗঁছায়
রাত ৯টা বা ১০টার িদেক। এই জন চাকির রাখা খুবই ক ন।" মািলহা (এক বা বীর গ বলেত িগেয়)
৩।
িল
দখা গেছ য িতব ীেদর জন িল এক
িতব ক। িতনজন অংশ হণকারী গণপিরবহন ব বহারেক পু ষেদর
তু লনায় নারীেদর জন আরও বড় িতব ক িহেসেব িবেবচনা কের। একজন অংশ হণকারী মেন কেরন য িতব ী
নারীেদর জন সমিল পিরেবশ উপকারী হেত পাের।
"আমরা িতব ী নারীরা যখন বাইের যাই বা অিফেস যাই, আমােদর কভােব কাপড় পড়েত হয়, ওড়না (ঐিতহ বাহী
শাল) ব বহার করেত হয় িক নারীরা যিদ াচ ব বহার কের, তাহেল ওড়না সামলান এত সহজ না। এছাড়াও
বাংলােদিশ ল া কাপড় নারীেদর জন সামলান ক ন। িক পু ষরা যেকােনা কাপড় পড়েত পাের, আর তাঁরা
সবধরেনর যানবাহন িনেজরা একসােথ ব বহার করেত পাের।" মািলহা
মেনাভাব
১।

২।

পিরবার
দখা গেছ য আিথক ও তথ গত সহায়তা িতব ীেদর মতায়েনর জন আবশ ক। অতএবঃ
ক। সামািজকভােব ও ব গতভােব পিরবারেদর সহায়তা করার কৗশল েয়াজন।
খ। িতব ীরা ভাবগতভােবই অচল এমন মেনাভাব চ ােল করার কৗশল েয়াজন।

িনেয়াগকতা
সকল অংশ হণকারীর মেতই িনেয়াগকতা ও জনগেণর কাছ থেক নিতবাচক আচরণ ও অ তা চাকির খুেঁ জ
পাওয়ার পেথ বড় বাঁধা। তাঁর ফেল, িতব ীেদর কাজ করার মতার কথা চার কের জ রী।

৩।

সমাজ
দখা গেছ য অৈবষম মূলক িনেয়াগকতা এবং আরও িব ৃ ত সমােজর সােথ সংযু হেত সামািজক যাগােযাগ
মাধ ম অত
পূণ। অতএব, িতব ীেদর জন িবিচ যাগােযাগ মাধ ম গড়া ও শি শালী করার ফল সূ কৗশল
আবশ ক।
িত ান
১।
িশ া
যিদও সাধারণ ু েল িতব ী ছা বৃি করার উদ াগ নয়া হেয়েছ, এক গেবষণায় দখা গেছ য ভিত হওয়া ৭০%
ছা ই পড়ােশানা শষ করার আেগই বাদ পের যায়। দখা গেছ য অ ভু ি কর িশ ায় িশ কেদর সীিমত িশ ণ
রেয়েছ। িশ াগত অংশ হণ বাড়ােনার জন েয়াজনঃ
ক। ণীকে িভড় কমান।
খ। সহজলভ সং ান বৃি করা।
গ। অ ভু ি কর িশ ায় িশ কেদর িশ ণ করা।
ঘ। িতব ীেদর িশ াগত সুেযােগ আরও বিচ আনা।
২।
আিথক
িতনজন অংশ হণকারী বেলেছ য আিথক সুিবধা ও আ কমসং ােনর জন সুদহীন ঋেণর অভাব স াব পশাদাির
রাধ কেরেছ বা িবলি ত কেরেছ। এর ফেল, আিথক িত ান য িতব ীেদর ও িতব ী জাটেদর আিথক সাহায
করেত স ম তা িনি ত করা েয়াজন।
৩।
িতব ীেদর িত ান
দখা গেছ য িত তির সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ত ণেদর চাকির, সহায়তা ও পার িরক সংহিত খুেঁ জ পেত
সাহায কেরেছ। এটা পির ার য িতব ীেদর সংহিত ব বহার কের তথ চার করা, সেচতনতা বৃি করা, অন েক
িশ াদান করা এবং সামািজক রীিতনীিতেক চ ােল করা মতা রেয়েছ িতিনিধ মূলক িতব ী িত ানেদর।
নীিতিনধারকেদর িত সুপািরশ
●
●
●
●
●
●
●
●

জািতসংেঘর িসআরিপিডর জন উপযু তথ সং হ করা।
পা ম নীিত দািব ও বা বায়ন করা।
িতব কতার িচিকৎসাগত ও ব ি গত সং া থক দূের সের আসা।
িতব কতােক ধুমা সমাজ কল াণ ম ণালেয়র সমস া িহেসেব না দেখ এক সমি গত সমস া িহেসেব
দখা।
সাধারণ জনগণ ও িতব ী মানুষ য সম এবং তাঁেদর চািহদাও য এক তা উপলি করা।
পিরবহন, া েসবা ও িশ া, সকল ম ণালয়েতই সামি ক নীিত বা বায়ন করা।
িতব ী আয় সুিবধা বৃি করা।
শহর ও ােমর িবভি র কারেণ িতব ী আয় পাওয়ার অসুিবধা মাকােবলা করা ও দুগম এলাকায় পৗঁছােনা।

"সরকাির কমকতারা ধূমপােনর পছেন মািসক ২০০০ টাকা ব য় কের, তাহেল মািসক [ িতব ী আয়] ৫০০ টাকা
একজন িতব ী মানুেষর বাঁচার জন িকভােব [যেথ ]?" মাহমুদ

সুশীল সমােজর িত ানেদর িত সুপািরশ
●
●
●
●
●
●
●
●

িতব ী ত ণেদর পিরবারেদর সহায়তা ও িশ াদান ক ন, সই সােথ পিরবােরর ভতের িতব কতার
াধান পর রা স ে সেচতন থা ন।
সামািজক ও তথ সং া যাগােযাগ মাধ ম তির ক ন।
যসব অিভগম িনেয়াগকতাসমূহ িতব ী মানুষেদর চািহদা পূরণ করেত পারেব, তাঁেদর িনেয় এক
নটওয়াক তির ক ন।
ঋেণর উেদ ােগর ব াপাের তথ দান ক ন।
ু ঋণ ও
িতব ী অিধকার স ে সেচতনতা বৃি ক ন।
সামািজক কমকাে অংশ হণ ক ন।
সামািজক কমকাে অংশ হণ ও কাজ করার পেথ মন াি ক ও আেবগ বণ বাঁধা চ ােল ক ন।
িতব ী মানুষেদর ঐক িত া উৎসািহত ক ন।

গেবষকেদর িত সুপািরশ
●
●
●
●

সেচতনতা বৃি
চারণার সামি ক কাযকািরতা িবেবচনা ক ন।
নীিত প িবে ষণ ক ন।
পািরবািরক সহায়তার িনধারক উ াটন ক ন।
িতব ী মানুষেদর িনেয়াগ করা িক তাঁেদর িত ইিতবাচক আচরণ তির কের িকনা তা িবেবচনা ক ন।

উপসংহার
সামি কভােব, দখা গেছ য আিথক অবদান করার মতা িতব ী মানুষেদর সামািজক স ক ও িমথি য়া পিরবতন
করার এবং আ -ভাবমূিতেক ইিতবাচকভােব ভািবত করার মতা রােখ। এর সে স িত রেখ, িতব ীেদর অ রায়,
যা িতব ী ত ণেদর স াবনা ব াহত কের, চ ােল করেত বশ িকছু নীিত উ ািপত করা হেয়েছ।

