যমৌনকভমীযা ননীড়ননয নকায য় না?
আনভনুয যভান১৮:৪১, যনেম্বয ১৮, ২০১৬
ভয়টা ২০১৪ ার। আনভ তখন স্নাতক মমানয়য গনফলণায জনয ভাঠ কভম কযনত যদৌরতনদয়া যমৌনল্লীনত
মাওয়া আা শুরু কনযনি। আভায কনয়কজন ফন্ধু এ নফলয়নট নননয় ান তাভাা শুরু কনয নদনরন। আনভ রক্ষ
কযরাভ আভায যমৌনল্লীনত গনফলণা কযনত মাওয়ায কথা খুফ দ্রুতই নযনিত ভনর িনড়নয় মানে এফং
অনননকই আভানক যফাঝানেন এই নফলয়নট নননয় আভায গনফলণা কযা নঠক নে না। আভায ননকট আত্মীয়যা
মখন নফলয়টা জাননত াযনরন , তখন আভানক এক প্রকায ধভক যদওয়া শুরু কযনরন। তানদয প্রশ্ন নে যকন ,
আনভ এভন ‘জঘনয ও পারতু’ নফলয় নননয় কাজ কযনি। ‘নষ্ট যভনয়নিনর আফায যকানও গনফলণায নফলয় নরা নানক!’ নযনিত ভনরয এভন ভননাবাফ, ননরুৎা ও
নননলধজ্ঞা আভানক গনফলণা যথনক নফযত যাখায যিনয় ফযং আভায যকৌতূরনক আযও ফহুগু ণ ফানড়নয় নদনরা। আনভ নননজনক প্রশ্ন কযনত শুরু কযরাভ , যকান
প্রনিয়ায় এই নফনল জননগাষ্ঠী ‘নষ্ট’, ‘জঘনয’ নকংফা ‘পারতু’ নফনফনিত য়। যকনইফা তাযা গনফলণায নফলয় ওয়ায যমাগযতা যানখ না!
ফস্তুত যমৌনল্লীনত মাওয়ায আনগ যমৌনকভমী এফং যমৌনল্লী ম্পনকম আভায একটা ূফম ধাযণা নির। এই ধাযণাটা আনভ আভায প্রফর ভধযনফত্তীয় ভানজক ভূরযনফাধ
যথনকই যনয়নি। এই ধাযণা আভানক ননখনয়নি ‘যমৌনকভমী নে তাযা মাযা টাকায নফননভনয় যমৌননফা নফনি কনয। যমৌনল্লীনত তাযা যগনট দাাঁনড়নয় যথনক খনেয
ধনয’। ভাজ আভানক আযও ননখনয়নি যম —‘এই যগাষ্ঠী ভানজয জনয অ নবা। তাযা াভানজকবানফ যগান , প্রাইনবট, ৃঙ্খনরত ও তমানয়ত নফনল িিমানক
নফৃঙ্খর কনয তুরনি এফং ভানজয নননতক ভূরযনফাধ ধ্বং কনয মুফ ভাজনক নফকৃত কযনি ’। নকন্তু াভানজক ধাযণা আভানক মা জাননত যদয়নন তা নরা তানদয
প্রনতযনকয যিনন একটা কনয গল্প আনি মা তানদয প্রনত নদনকায ননযফ অশ্রু নফজমননয কাযণ ; মা তানদয প্রনতযনকয জীফন দুনট অধযানয় বাগ নয় মাওয়ায
কাযণ; মা তানদয উানজমত প্রনতটা অনথময যিনন াজানযা আতমনানদয কাযণ এফং মা তানদয খনেনযয উনেন িুনড় যদওয়া প্রনতটা ভুিনক ানয যি যনয জভাট
যফাফা কান্নায কাযণ।
আনভ মখন গনফলক নননফ যমৌনকভমীনদয কথয ইনতা জাননত শুরু কযরাভ তখন আনভ নননজনক ‘ফাস্তফতা’ এফং ‘াভানজক নননভমনতয’ নঠক ভাঝ ফযাফয আনফষ্কায
কযরাভ। বীলণ নিধানিত অফস্থা ও নানা প্রশ্ন আভায াভনন ানজয নত থানক। আনভ ফুঝনত শুরু কযরাভ ‘গৎফাাঁধা’ ধাযণা নফনল প্রনিয়ায় নতনয য় এফং কখনও
কখনও ফাস্তফতাও ননভমানণয ফাইনযয নয়। আনভ িাক্ষুল যদখনত শুরু কযরাভ ভাজ যথনক আনভ যম যমৌনকভমীনক যজনননি তা ননিক গৎফাাঁধা , তায নে ফাস্তনফ যদখা
এই যমৌনকভমীয জীফননয বীলণ তপাৎ যনয়নি। আনভ রক্ষ কযরাভ , যমৌনল্লীনত যেোয় যকানও নাযী এই যমৌনতা নফ নিয যায় এননি এভন উদাযণ খুাঁনজ
াওয়া কনঠন। একটা জনটর প্রনিয়ায ভধয নদনয় একজন নাযীনক যমৌনকভমীনত নযণত কযা য় , মায প্রনতটা ধান যনয়নি ননীড়ননয নবন্ন নবন্ন ধযন। গনফলণায
তথযদাতানদয নে কথা ফনর জাননত াযরাভ অনধকাং নাযীই নফনবন্নবানফ প্রতানযত নয় এখাযন আনত ফাধয নয়নিন। এনক্ষনে নকিু িি নিয় বূনভকা যানখ
যমভন, দারার, দমাযনী এফং ফানড়ওয়ানর। এিাড়া , এনক্ষনে নাযী ািায, দানযদ্র্য এফং াভানজক নফিুযনত নফনল বূনভকা ারন কনয। ভূরত ভাজ যথনক একজন
নাযীনক যমৌনল্লীনত আনায যক্ষনে যানয এই িি কাজ কনয। একটা মমায়িনভক ধাযা ায কনয একজন নাযীনক এফ িি ঘুনযনয় িূড়ান্ত মমানয় যমৌনকভমী
নননফ নযণত কযা য়, এই িিাকায প্রনিয়ায় যদনয যবতয এটাও নাযী ািানযয অযানধয ভনধয নড়। প্রথনভ একজন দারার নননজ অথফা অনয কাযও নদনয়
নফনবন্ন ফয়নয নাযীনদয যপ্রনভয পাাঁনদ যপনর, িাকনয যদওয়ায নাভ কনয নকংফা শুবাকাঙ্ক্ষী নননফ ঘুযনত নননয় মাওয়ায নাভ কনয ভূরত গ্রাভ ফা য যথনক
নাযীনদয প্রতানযত কনয। যফতমী ভনয় তানদয যমৌনল্লীনত এনন দমাযনীনদয কানি নফনি কনয যদয়। াধাযণত একজন নাযীনক ৩০ যথনক ৪০ াজায টাকায
ভনধয নফনি কযা য়।
যদৌরতনদয়া যমৌনল্লীনত াধাযণত দুই ধযননয যমৌনকভমী যদখা মায় মথা : ‘িুকনয’ এফং ‘োধীন’। দারারযা অযণ কনয এনন যমফ নাযীনক দমাযনীনদয ননকট
নফনি কনয যদয় , তাযা ভূরত দমাযনীয কানি ফাাঁধা নড় মায়। তানদয দমাযনীযা ফমদা নজযদানযয ভনধয যানখ। এভননক ঘুনভানত ফা যগা যরয ভনয়ও তানদয
নফনলবানফ ননয়ন্ত্রনণয ভনধয যাখা য়। এই ধযননয যমৌনকভমীনদয ফরা য় িুকনয। িুকনযযা প্রনতনদন কতজন খনেয যননফ , কতটাকা উজমন কযনফ ফ নকিুই
দমাযনীয ইোনুমায়ী ননধমানযত নয় থানক। তানদয উাজমননয ওয নননজনদয যকানও দখর যনই। দমাযনী তানদয বযণ -যালণ যদয় আয নফননভনয় তানক নদনয়
উাজমন কনযনয় যনয়। এবানফ নকিুকার িরায য এফ যমৌনকভমীযা ধীনয ধীনয অনযনদয নে নযনিত নত শুরু কনয এফং দমাযনীয াত যথনক ভুক্ত ওয়ায থ
খুাঁজনত থানক। ৬ ভা যথনক ১ ফিয নকংফা তাযও অনধক ভয় নয এই ফনি নাযীযা মখন জাননত ানয যম তাযদয আয াযাননায নকিু যনই, তখন তাযা ুনরনয
কানি নানর কনয। ুনর দমাযনীনক িা প্রনয়াগ কযনর দমাযনীযা ওই নাযীয ওয যথনক কতৃমত্ব তুনর নননত ফাধয য়। তনফ ভুক্ত ওয়ায জনয দমাযনীনক একটা
নননদমষ্ট নযভাণ অথম নযনাধ কযনত য়। অনধকাং যক্ষনে ননীনড়ত এফ না যী স্থানীয় ভাজননদয কাি যথনক অনধক ুনদ টাকা নননয় নযনাধ কনয। ফাস্তনফ
যদখা মায়, এই ুনদয টাকাই এফ নাযীনদয ওয নতুন এক ধযননয আনথমক ৃঙ্খর নতনয কনয। তাযা প্রিুয টাকা উাজমন কযনরও ুনদয যদনা -াওনা যাধ
কযায য নদন যনল নননজনদয খাফানযয টাকা যজাগাড় কযনত নভনভ খায়।
যমৌনল্লীনত নাযীনদয জীফন ফহুভানেক নং ননীড়ননয নকায। অহৃত ওয়ায নদন যথনক শুরু আয ভৃতুযয নযও তানদয ওয ননীড়ন িরনত থানক
।
অযণকাযীযা ধলমণ নফনবন্ন ধযননয ভাননক ননীড়ন কনয। এযয দমাযনীয ানত আায য নফনবন্ন ধযননয ননীড়ননয ভাধযনভ এফ নাযীনদ য খনেনযয
কানি যমনত ফাধয কযা য়। খনেযযাও নানা ভনয় ননীড়ক নয় ওনঠ। প্রবাফারী খনেযযা এফ নাযীনদয ইোয নফরুনে নরও যমৌনকভম কযনত
ফাধয কনয,
যনাগ্রস্ত খনেযযা গানয় ভদ যেনর যদওয়া নকংফা াযীনযকবানফ ভাযধয কযা নানান ননীড়ন কনয। অথি এফ নাযীযা না ায়
নফিায, না ায় যকানও
নমানগতা।
আদনত, যমৌনকভমীয ধলমণ ফা যমৌন ননীড়ননয নফিায না ওয়ায একটা গুরুত্বূণম কাযণ নে াভানজক প্রফর ধাযণায় যমৌনকভমীয ধলমণ নকংফা যমৌন নন ীড়ননয
নফলয় েীকাযনতা য়ই না ফযং ান তাভাায নফলনয় নযণত য়। তানদয প্রনত এভন ধাযণা যমৌনকভমীয ওয যমনকানও ধযননয যমৌন ননীড়ননয আঙ্কানক খানযজ
কনয যদয়। ফস্তুত , াভানজক বাফনাটা এভন যম , যম নাযীযা টাকায নফননভনয় যমৌন যফা নফনি কযনি তাযনতা ধলমণ ফা যমৌন ননীড়ন নত ানয না। নকন্তু এয
আড়ানর তানদয যম অম্মনত , অাযগতা, ফাধযফাধকতা নকংফা অায়ত্ব তায যকানও দৃয ভানতা নকংফা াভানজক েীকৃনত াভানজক ধাযণায় ঠায় ায় না। আয
এবানফই যমৌনকভমীনদয জীফন ফহুনফধ ননীড়ননয মাাঁতাকনর নষ্ট নরও এই ফাস্তফতা আড়ানরই যথনক মায়।
যরখক: গনফলণা কাযী, ফাংরানদ ইননিনটউট অফ যাযার নযািম

