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সমকাল-সীড-এইচএসিবিস গালেটিবল বঠক

ক ণা নয়, কাজ পাওয়া িতব ীেদর অিধকার
১১ ঘ া আেগ

সমকাল িতেবদক

'আমরা িক মানুষ না? আমােদর কন কাজ দওয়া হেব না? যখনই যখােন কাজ চাইেত চাই, িতব ী বেল িফিরেয় দওয়া হয়। আমােদর অবশ ই কাজ িদেত হেব। আমরা সরকাির চাকির চাই।'
এ দািব িতব ী মাহা দ সানিজদ হােসেনর। দীঘিদন িতিন াের াের ঘুেরেছন একিট কােজর আশায়। অথচ িতব ী বেল কউই তােক চাকির দয়িন। রা ায় চলেত িগেয় িতিনয়তই অপমান-অপদ
হে ন। িশকার হেয়েছন মারধেররও। গতকাল সামবার রাজধানীর তজগাঁও সমকাল কাযালেয় 'িনউেরা- ডেভলপেম াল িতব ী ব ি :কােজর সুেযাগ ও উপেযাগী পিরেবশ' শীষক এক গালেটিবল
বঠেক অংশ নন িতিন। ওই অনু ােন তখন অ ত ১৫ জন িতব ী ব ি উপি ত িছেলন। তােদর িতিনিধ হেয়ই এ ব ব তুেল ধেরন সানিজদ। একই অনু ােন অংশ িনেয় শারীিরক িতব ী
অ াডেভােকট রজাউল কিরম িসি কী বেলন, কাজ পাওয়া িতব ীেদর অিধকার। তারা কারও ক ণা চায় না। তােদর অবশ ই কাজ িদেত হেব।
সাসাইিট ফর এডুেকশন অ া ইন ুশন অব দ িডজঅ াব (সীড), সমকাল ও এইচএসিবিসর যৗথ আেয়াজেন এ অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন জাতীয় সংসেদর ডপুিট ি কার অ াডেভােকট মা.

ফজেল রা ী িময়া। সীেডর িনবাহী পিরচালক িদলারা সা ার িমতুর স ালনায় বঠেক ব ব দন িনউেরা- ডেভলপেম াল িতব ী সুর া াে র চয়ারপারসন েফসর ডা. মা. গালাম রা ানী, বাজার
পই স বাংলােদশ িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক পালী চৗধুরী, সমকােলর িনবাহী স াদক মু ািফজ শিফ, তথ ও যাগােযাগ যুি অিধদ েরর পিরচালক (অথ ও শাসন) মা. রজাউল মাকছুদ
জােহদী, ইউআইইউর িডজঅ ািবিলিট টকেনালিজ শািল ড. খ কার এ. মামুন, মানুেষর জন ফাউে শেনর া াম ম ােনজার নাজরানা ইয়াসিমন হীরা, াে র িরসাচ শািল
অ াডেভােকট রজাউল কিরম িসি কী, আ ারি িভেলজড িচলে নস এডুেকশনাল া ামস (ইউেসপ) িডপাটেম অব
িফিজওেথরািপ সােহলী পারভীন, কৃি কালচারাল স ােরর সাহাগ শখ মুখ।

া ামেসর

শািল (ি ল) সুরাইয়া আ ার, সীেডর ুল ইনচাজ ও িসিনয়র

ধান অিতিথর ব ৃতায় মা. ফজেল রা ী িময়া বেলন, িতব ী ব ি েদর কােজর জায়গা িনি ত করেত হেব। তােদর জন পৃথক ক াটাগির করেত হেব। তারা ক কান কাজ করেত পারেব, তার একিট
িনিদ তািলকা তির করেত হেব। যােত কােজর স ােন িগেয় িনেজর যাগ তা থাকা সে ও ভাইভা বাড থেক তােদর িফের আসেত না হয়। িতিন বেলন, অিভেযাগ করা খুব সহজ, িক অিভেযাগেক দূরীভূত
করা খুব কিঠন। ' িতব ী' শ টা খুব অি য়, আিভধািনকভােব ' িতব ী' শ টা পিরবতেনর দািব উেঠেছ। আমরা এখন তােদর বিল 'িবেশষ চািহদাস
জনেগা ী'। এখন সময় পা াে । এই জনেগা ী
এরই মেধ িনেজেদর দ তার মাণ কেরেছ। যার বড় উদাহরণ িবেশষ অিলি ক। িতিন বেলন, ধানম ী শখ হািসনা িবেশষ চািহদাস
জনেগা ীর জীবনমান উ য়েন কাজ কের যাে ন। ধু সরকার
নয়, এ ব াপাের দেশর সব েরর মানুষেকই কাজ করেত হেব। িনেজ সেচতন হেত হেব এবং অন েক সেচতন করেত হেব।
অধ াপক ডা. মা. গালাম র ানী বেলন, ১০িট ল িনধারণ কের িতব ীেদর উ য়েন কাজ করা হে । িতব ীবা ব উ ত দশ েলার মেতা কেরই কােজর পিরক না কের তা বা বায়ন করা হে ।
িতিন বেলন, কােজর জায়গায় িগেয় িতব ী ব ি রা নানা বাধার স ুখীন হন। ি িটশ সমেয় করা িকছু আইেন অেনক অসংগিত রেয়েছ। িতব ী ব ি েদর ােথ এসব আইন সংেশাধন করেত হেব।
িনউেরা- ডেভলপেম াল িতব ী সুর া া এখনও নবজাতক। সবার সহেযািগতা িনেয় িত ানিট কাজ কের যাে ।
মু ািফজ শিফ বেলন, ১৬ কািট মানুেষর ৩২ কািট হাত যিদ আমরা িতব ী ব ি েদর িদেক সািরত করেত না পাির, তাহেল িতব ীবা ব সমাজ িত া করা স ব হেব না। িনজ িনজ অব ান থেক
সকলেকই এ অব ার উ য়েন কাজ করেত হেব। সমকাল সব সময় িতব ীবা ব এবং ভিবষ েতও িতব ীেদর কল ােণ কাজ কের যােব বেল িতিন জানান।
পালী চৗধুরী বেলন, িতব ী ব ি েদর জন মানিবক হেত হেব। অ রটােক বৃহৎ করেত হেব। তার মেত, আমরা কউই াভািবক নই। ধু িতব ী ব ি েদর চেয় একটু চালাক। িতিন বেলন, িবিভ
ভবন িনমােণর ে সরকােরর িদকিনেদশনা জ ির। যন সব ভবেনই িতব ী ব ি েদর কথা মাথায় রেখ শৗচাগার িনমাণ করা হয়। এই মানুষ েলার সুর ায় িতিন সেচতনতা ও ভােলাবাসা তিরর িত
িবেশষ
দন।
িদলারা সা ার িমতু বেলন, সরকার আইন কেরেছ। িক সরকারেক এই আইেনর দখভাল করা জ ির। িতব ী ব ি েদর ধু চাকির িদেলই হেব না। তােদর চাকির করার পিরেবশও তির কের িদেত হেব।
সবার আেগ িশ া িত ান েলােক িতব ীবা ব িহেসেব গেড় তুলেত হেব। সবাই যিদ িনজ িনজ জায়গা থেক
কির, তেবই িতব ী ব ি েদর জীবনমান উ য়ন স ব হেব। বতমান সমেয় িতব ী
ব ি েদর উ য়েন যা িকছু হে , সবাই ধানম ী শখ হািসনার জন ই হে । সরকার সহেযািগতা করেছ বেলই বসরকাির সং া েলা এ ে নানা কাজ কের যাে ।
রজাউল মাকছুদ জােহদী বেলন, ২০২১ সােলর মেধ সরকােরর টােগট আইিসিট িবভােগর মাধ েম অ ত িতন হাজার িতব ী ব ি র চাকির িনি ত করা। তাই তােদর দ , যাগ ও স ম কের তুলেত
েয়াজনীয় িশ ণ দওয়া হে । িতিন এক পিরসংখ ান তুেল ধের বেলন, ২০১৫ সােল ৩২ জন িতব ী, ২০১৬ সােল সাতজন, ২০১৭ সােল ১১৫ জন ও ২০১৮ সােল ১৭৬ িতব ী ব ি েক চাকির
দওয়া হয়।
ড. খ কার এ. মামুন বেলন, ই বছর ধের একিট 'অ াি েকশন' িনেয় কাজ করিছ- অিটজম অ া এনিডিস। অিটজেমর ২৫ শতাংশ িশ কথা বলেত পাের না। অেনেকর কথা বলেত দির হয়। অেনক

'অিটজম' িশ তােদর ভতেরর অনুভূিত কাশ করেত পাের না বেল উ আচরণ কের। এেদর টকেনালিজ সােপাট দওয়া হেল তই অব ার পিরবতন হয়। টকেনালিজক াল ব ব ার মাধ েম সমস া
সমাধান কের িতব ী ত ণেদরও িবিভ জায়গায় কমসং ােনর ব ব া করা স ব।
অনু ােন ধারণাপ উপ াপন কেরন সীেডর ভার া পিরচালক এ ক এম বদ ল হক। িতিন বেলন, সব িতব ী িশ ও ব ি িবেশষত সুিবধাবি ত িনউেরা- ডেভলপেম াল (এনিডিড) িতব ী, অথাৎ
অিটি ক, সের াল পালিস, ডাউনস িসনে াম ও বুি িতব ী িশ র জন সমান সুেযাগ ও অিধকার িনি ত করার পাশাপািশ তােদর জীবনমান পিরবতন, অিধকার, িনরাপ া, সকল পযােয় অংশ হণ িনি ত
এবং সমােজর দায়ব তা সৃি র উে েশ ই ২০০৩ সােল সীড যা া
কের। ২০০৪ সাল থেক এইচএসিবিস সীেডর িবিভ কায েম সহায়তা দান কের আসেছ। বতমােন সীড এইচএসিবিসর সহায়তায়
িনউেরা- ডেভলপেম াল িতব ী িশ েদর মূলধারা িবদ ালয় উপেযাগী কের তিরর পাশাপািশ এ ধরেনর িকেশার-যুবকেদর বৃি মূলক িশ ণ দান কায ম বা বািয়ত করেছ।
সুরাইয়া আ ার বেলন, ক ণা নয়, িতব ীেদর অিধকার িত ায় সবাইেক কাজ করেত হেব। কােজর সুিবধা ধু রাজধানীেত নয়, মফ েলও সািরত করেত হেব।
সােহলী পারভীন বেলন, িতব ী ব ি েদর মেধ 'পারেব'- এই মানিসকতা তির করেত হেব। সীেডর ত াবধােন সাতজন িতব ী ছেলেমেয়েক চাকির দওয়া হেয়েছ। যাগ ও স মতা অনুযায়ী তারা
িবিভ ধরেনর কাজ করেছ। তারা তােদর কাজ িঠকমেতা কেরেছ বেল জানান িতিন।
িতব ীেদর সে কাজ করার অিভ তা বণনা কের সাহাগ শখ বেলন, দিখেয় িদেল ওরা য িনখুঁতভােব কাজ করেত পাের, তার অেনক মাণই আমােদর কােছ রেয়েছ।
গণমাধ ম িত ান েলােতও িতব ী ব ি েদর স মতা অনুযায়ী চাকির দওয়ার দািব জািনেয় নাজরানা ইয়াসিমন হীরা বেলন, বুি
জ ির।

১৩৬ তজগাঁও িশ

িতব ী, দৃি িতব ীসহ িবিভ
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