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কামরান িসি কী

িপতৃহীন অসহায় মেয়েদর লালন-পালন ও িশ েণর জন  রাজধানীর তজগাওঁ িশ  এলাকায় এক িনঃস ান

নারী ায় ৭০ বছর আেগ গেড় তুেলিছেলন একিট এিতমখানা। সােড় চার একর জিমর ওপর িতি ত

এিতমখানািট পের সরকােরর িনয় েণ নওয়া হয়। এর নাম করা হয় 'সরকাির িশ  পিরবার' (বািলকা)।
এিতমেদর এই জিমর একাংেশ এখন িনিমত হে  সমাজেসবা অিধদ েরর ঢাকা জলা কমে । নতুন ভবন

িনিমত হেল এখােন অনুপম নসিগক পিরেবশ ংস হেয় যােব বেল আশ া করা হে । এ িনেয় াভ কাশ

কেরেছন িবিভ  িণ- পশার মানুষ। সামািজক যাগােযাগ মাধ েম চলেছ তী  সমােলাচনা।

সাতচি েশ দশভােগর পর হাসেন আরা হাকাম সমাজকেমর মহান তেক সামেন রেখ িত া কেরন 'বায়তুল
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আতফা-ই-ছািবয়া এিতমখানা'। াকৃিতক সৗ যেবি ত মেনারম পিরেবেশ িনিমত এই এিতমখানায় র িদেক

িছল ১৪ িশ । ১৯৮২ সােল এ সংখ া বেড় দাঁড়ায় ১০০ জেন। স সময় িত ানিট সমাজকল াণ  ম ণালেয়

হ া িরত হয়। বতমােন এিট সমাজেসবা অিধদ েরর অধীন 'সরকাির িশ  পিরবার' (বািলকা) নােম পিরিচত।

এখােন এিতম মেয়রা া ে  বড় হেয় পুনবািসত হেব- এমনই িছল দাতােদর উে শ । সই মহান উে শ েক

বৃ া িুল দিখেয় ২০০২ সােল িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর সময় িশ  পিরবােরর জায়গায় িতব ী

হাে ল িনমােণর ব থ চ া হেয়িছল। এবারও একই কায়দায় সমাজেসবার জলা কমে  িনমােণর উেদ াগ

নওয়া হেয়েছ। এরই মেধ  সখােন খঁুিট বসােনা হেয়েছ ও িবিভ  গাছপালা রং িদেয় িচি ত করা হেয়েছ।

নতুন কমে  িনিমত হেল কাটা যােব আম, কাঠঁাল, নািরেকলসহ অেনক ফলফলািদর গাছ; উপেড় ফলা হেব

ফুলবাগান। এসব ফল খাওয়ার সেুযাগ পত এিতম মেয়রা। এখােন মলূত িপতৃহীন বা িপতৃমাতৃহীন দির  এিতম

মেয়েদর রাখা হয়। ১৭৫ আসনিবিশ  এই িশ  পিরবাের বতমােন ১৫২ জন মেয় আেছ। ১৬ বছর বয়স পয

তারা অেনকটা পািরবািরক আবেহ িশি ত হেয় বেড় ওঠার সেুযাগ পায়। এখােন সমাজেসবার জলা অিফস

িনিমত হেল িকেশারী-ত ণী এসব মেয়র িনরাপ া িবপ  হেত পাের বেল শ া কাশ কেরেছন অেনেক।

'সরকাির িশ  পিরবােরর' সােবক উপ-ত াবধায়ক নু ন নাহার বগম গত ২৫ এি ল ফসবুেক সমাজকল াণ

ম ণালেয়র ম ী, সিচব ও সমাজেসবা অিধদ েরর মহাপিরচালক বরাবর একিট খালা িচিঠ লেখন। এেত িতিন

এিতেমর স ি  র ার আ ান জািনেয় বেলেছন, 'সরকাির িশ  পিরবার, তজগাঁও, ঢাকার সামেনর একটা

অংেশ ঢাকা জলা সমাজেসবা কাযালেয়র ভবন িনিমত হেব েন খুবই আহত হেয়িছ। একসময় আিম এই

িত ােন চাকির কেরিছ। দয়া কের এখােন ঢাকা জলা সমাজেসবা কাযালেয়র ভবন িনমাণ করেবন না। যেহতু

এিতমেদর জন  এমন মলূ বান একটা িত ান তারা িদেয় গেছন, এিতমেদর কল ােণই দয়া কের িকছ ুক ন।'

সমাজেসবা অিধদ েরর অবসর া  কমকতা কারার মাহমু ল সাইন ফসবুেক িলেখন, ' য ধনাঢ  মহীয়সী

মিহলা তার িনজ  স ি  একিট এিতমখানা াপেন দান কের গেছন, তােত ঢাকা জলা সমাজেসবা অিফস

াপন করা হেল খুবই হঠকারী িস া  হেব। কারণ, তােত দাতার ই ােক অবমাননা করা হেব।' িতিন আরও

জানান, রাজধানীর আগারগাঁওেয়র সমাজেসবা অিধদ র কমে ে  অিধদ েরর সদর কাযালয়, অিডেটািরয়াম,
শা ম ভৃিতসহ ঢাকা জলা সমাজেসবা অিফস, মাতৃেক  কায েমর অিফস িনমাণ িপিপেত অ ভু  িছল।

একই কমে ে  জনবল িশ ণ একােডিম, হাে ল, ক ােফেটিরয়া, াইভারেদর িব ামাগার ইত ািদ িনমাণসহ

দশতলা ভবেনর অবকাঠােমা অনুেমাদন দওয়া হেয়েছ।

অন  একজন ফসবুেক ম ব  কেরেছন, 'দয়া কের আ েন হাত দেবন না। এিতেমর জায়গা সেূযর িহিলয়ােমর

চাইেতও উ ! কাজ শষ কের পের দংিশত হেলও িক লাভ? এখােন কৃত এিতমেদর জন ই দয়া কের িকছু

ক ন! না হয় জায়গা যমন আেছ তমিন থাককু... '। ঢাকা শহেরর অন  কােনা সরকাির খাস জিমেত জলা
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কমে  িনমােণর পরামশ িদেয়েছন অেনেক।

এ িবষেয় সরকাির িশ  পিরবােরর বতমান উপ-ত াবধায়ক ঝণা জািহেনর ব ব  জানেত চাইেল িতিন

অিধদ েরর অনুমিত ছাড়া কথা বলেত অপারগতা কাশ কেরন। গত ৯ ম সমাজেসবা অিধদ েরর সংি

ক  পিরচালক জাহা ীর আলেমর সে  অিধদ র ভবেন এ সে  কথা বলেত গেল িতিন এ িতেবদেকর

সে  অসদাচরণ কেরন।

অিধদ েরর মহাপিরচালেকর কােছ জানেত চাইেল িতিন বেলন, িশ  পিরবারিটেত একিট পিরদশন িটম পাঠােনা

হেয়িছল। যথাযথ পিরেবশ র া কের ভবন িনমােণর কথা বলা হেয়েছ। না বুেঝ- েন ফসবুেক অেনেক ম ব

করেছন। সখােন এমনভােব কমে  িনমাণ করা হেব, যােত মেয়েদর খলার মাঠ ন  না হয়। িনরাপ া র ার

জন  দয়াল িনমাণ করা হেব। রাজধানীর আগারগাওঁেয়র সমাজেসবা কাযালেয়র িনিদ  াের ঢাকা জলা

কাযালয় থাকার পিরক নার িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন, এ সে  তার জানা নই। তেব তজগাওঁ িশ

পিরবাের জলা কমে  িনিমত হেল অব ানগত কারেণ সবার জন ই সিুবধাজনক হেব বেল িতিন মেন কেরন।
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