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সায়মা আফরীন

স ান লালন-পালন িকংবা কমে ে  হয়রািন। নানা কারেণ চাকিরেত অংশ হণ কেম গেছ নারীেদর।

আপাতত নারীরা িতবাদী হে ন। অিধকার আদােয় সেচতন-সেচ  হে ন। সই সে  কমে ে

যাগ তা অনযুায়ী কাজ কেরন। িনেজেদর াবল ী কের তলুেছন। সংসাের আিথক অবদান রাখেছন।

গেবষণা বলেছ িভ  কথা। নারী িপিছেয় পড়েছন কমে  থেক। যতই িতিন যাগ  ও দ  হন...

চাকিরেত নারীর অংশ হণ কমেছ। এমন খবের মাথায় হাত অেনেকর। সমতা আদােয় যখােন নারী সা ার,
সখােন িতিনয়ত এমন নারীেদর িপিছেয় পড়া অবাক করারই িবষয়। সমেয়র সে  পা া িদেয় মেয়েদর মেধ
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িশ া বা সা রতার হার বাড়েছ। কমজীবী নারীর সংখ াও আেগর চেয় উে খেযাগ  হাের বাড়েছ। নারীর

মতায়ন ও তােদর অব ার ইিতবাচক পিরবতন হে - এ কথা মােণর জন  এই পিরসংখ ান ব বহার করা হয়।

তেব িত বছর কতজন নারী কম ল থেক 'ঝের' পড়েছন, সই পিরসংখ ানও িবেবচনায় িনেত হেব।

আমরা দিখ, কম েল নারীর জন  শতভাগ িনরাপদ পিরেবশ সিৃ  করা যায়িন। কম েল যাতায়ােতর জন

গণপিরবহেন নারীরা িনরাপদ নন। সংসােরর সব দািয়  সামেল নারীরা কম েল যেথ  সততা আর দ তার সে

কাজ করেলও অেনক সময় পু ষ ঊ তন বা সহকমীর কােছ বষেম র িশকার হেত হয়- কবল নারী বেল তারা

ভােলা পদ বা বতন িকংবা পেদা িত পান না। বাংলােদেশ এখনও অেনক িত ান রেয়েছ, যখােন মাতৃ কালীন

ছিুট নই, এমনিক অৈবতিনকভােবও এ ছিুট চাওয়া হেল সরাসিরই তােদর চাকির ছেড় িদেত বলা হয় বা ছেড়

িদেত বাধ  করা হয়।

কন নারী কমে  থেক সের আেসন- এ িবষেয় জািতসংেঘর িসডও কিমিটর সােবক চয়ারম ান সালমা খান

বেলন, 'উ ত টকেনালিজর ব বহাের অদ  কমীরা মবাজার থেক ঝের যাে । এ বণতা িব ব াপী।

আমােদর িশ াব ব ায় িট আেছ। এ ব ব ায় একজন িশ াথীেক মবাজাের েবেশর িশ া দওয়া হে  না।

এ ে  দ তার অভােব মবাজাের ঢাকার ে  নারীর সেুযাগ আরও কেম যােব এবং কেম যাে ।'

িবিবএেসর জিরপ বলেছ, মবাজাের অংশ নওয়া ১৫ থেক ২৯ বছর বয়সীেদর মেধ ও নারীর সংখ া িছল বিশ

(৫১ শতাংশ)। ১৩ দশিমক ৯ শতাংশ েুল গেলও ৩৩ শতাংশ কখেনাই েুল যায়িন।
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সালমা খান আরও জানান, কমজীবী নারীর আবাসন, যাতায়ােতর সবু ব া, িনরাপ া িনি ত করা, িশ ণ,
স ান লালন-পালেনর জন  িশ  িদবায  ক  গেড় তালার ে  িবিনেয়াগ এবং নজর না বাড়ােল কমে ে

নারীেদর ধের রাখা স ব হেব না। িতেযািগতামলূক মবাজাের িটেক থাকেত হেল নারীর দ তা বাড়ােনার

কােনা িবক  নই। অেনেকই বলেত চাে , নারীরা বিশ িশি ত হে  বেল মবাজাের তােদর অংশ হণ কেম

যাে । এ ধরেনর ব ব  হণেযাগ  নয়। নারীরা িশি ত হেল িবিভ  িত ােনর উঁচু পেদ নারীর অংশ হণ

বাড়ত। িক  স িচ ও দৃশ মান নয়। এর পছেনর কারণ খঁুেজ বর করেত হেব। কােনা ধরেনর অবকাঠােমাগত

সেুযাগ-সিুবধা সিৃ  করা ছাড়া নারীেদর ত  অ েল িনেয়াগ িদেল পিরবার বা ামী ওই পিরেবেশ নারীেক

চাকির করেত িদে ন না। িশি ত, যাগ  হওয়ার পরও তারা কাজ করেত পারেছন না। বাল িবেয়র ফেলও

মেয়েদর একিট অংশ িশ া ও কমে  থেক ঝের পড়েছ। িবষয় েলা আরও খিতেয় দখেত হেব।

সিুনিদ ভােব গেবষণা করেত হেব।

সরকােরর এই িত ান সরকাির িবিভ  জিরপ ও তথ -উপা  িবে ষণ কের গেবষণা িতেবদনিট তির কেরেছ।

তারা দািব কেরেছ, পিরবােরর আয় বাড়ায় অেনক নারী এখন ঘেরর বাইের কাজ করেত চান না।

এবার আিস কমে ে র পিরেবেশর িবষয়িটেত। ফরমাল স েরর চেয় ইনফরমাল স ের নারীর যৗন হয়রািনর

শ া বিশ। সতুরাং যৗন হয়রািনর ভেয় নারীরা কাজ ছেড় গহৃমখুী হে ন এটা হণেযাগ  নয়। িক  িবষয়িট

ঘটেছ এবং এ কারেণ কমে  থেক সের আসেছন অেনক নারী।

তেব মেন রাখেত হেব, নারীর অিধকার অজেন তােদর িশি ত কের তালা খুব জ ির। এর পাশাপািশ নারী যন

কমজীবেন েবেশর জন  দরকাির সব ধরেনর সেুযাগ-সিুবধা পেত পাের, সিটও িনি ত করা চাই। তেব

কমে ে  সহজ েবশই শষ কথা নয়। নারীেদর যন অকারেণ কমজীবন ত াগ করেত না হয়, সিটও িনি ত

করেত হেব।

আমরা আেরকিট িবষয়ও দখেত পাই, িবেশষ কের শহর েলােত এখন পিরবার েলা মলূত একক বা ু

(িনউি য়ার), যখােন দ িতরা তােদর স ানসহ বসবাস কেরন। এসব পিরবাের স ােনর দখভােলর জন

কউ থােক না। ফেল এক সমেয়র কমজীবী নারীিটই স ান হওয়ার পর িচরাচিরত িনয়েম কমহীন হেয় পেড়ন।

কম েল িশ েদর পিরচযা ক  থাকেল অেনেকর জীবেনই এমনিট ঘটত না। বাংলােদেশর বিশরভাগ িত ােন

এখনও এই ব ব া নই; সরকাির উেদ ােগ িকছ ুিশ  পিরচযা ক  বা এ ধরেনর ব ব া নওয়া হে , তেব

সরকােরর একার পে  মাট চািহদার সমপিরমাণ ব ব া করা কিঠন। তাই জ ির িভি েত সরকাির আেদেশ

সরকাির- বসরকাির সব িত ােন এমন ব ব া রাখা বাধ তামলূক করা দরকার।

পিরবার-সমাজ-রা েক নারীবা ব হেয় উঠেত হেব; নারীেদর িশ াজীবন থেক  কের কমজীবন পয  যিদ

যেথ  সহেযািগতার মেনাভাব তির না হয়, তাহেল কবল িশি ত কের তুলেলই নারীর অিধকােরর পূণা
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বা বায়ন হেব না, সমতাপূণ সমােজর সফুল পিরপূণভােব পাওয়া যােব না। এ জন  সব ে  নারীেক

েয়াজেন অ ািধকার িদেত হেব।

অেনেক সমােলাচনা কের বেলন, নারীেক বাড়িত সিুবধা দওয়াও পু েষর িত এক ধরেনর বষম । কথািট

িমথ া নয়, তেব হাজার বছেরর বষেম র িশকার হেয় িপিছেয় পড়া নারীেক এিগেয় িনেত হেল এই বষম

িকছটুা দরকার। একােডিমক পিরভাষায় এই বষম  ইিতবাচক (পিজিটভ িডসি িমেনশন)। এটকুু বষম  বা

প পািত  নারীর িত না থাকেল আেগ থেক িপিছেয় রাখা নারীেদর পে  পু েষর সে  সমান তােল এিগেয়

যাওয়া কােনা কােলই স ব নয়। ািত ািনক চাকিরেত নারীর অংশ হণ কেম যাওয়ার কারণ িবে ষণ কের

িতেবদেন বলা হেয়েছ, শহরা েল যসব নারী অ ায়ী িভি েত িবিভ  িত ােন চাকির করেতন, পািরবািরক

আয় বাড়ার পর তারা আর ওইসব কােজ থাকেছন না। তা ছাড়া অেনক িত ান ঢাকা থেক দূরবতী এলাকায়

চেল যাওয়ার কারেণও অেনক নারী চাকির ছেড় িদেয়েছন।

তারা িনেজেদর মেতা কের আয়বধক পািরবািরক কােজ যু  হে ন। িশ  ও সবাসহ িবিভ  খােত নারীর

অংশ হণ কমেলও কিৃষ খােত নারীর অংশ হণ বেড়েছ বেল গেবষণা িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।
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