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11 জলুাi 2010 

 
তৃণমূেল নারীর agযাtা 

sানীয় সরকার 
 

আেমনা মহসীন 
 
eকিট েমেয়র aপরাধ েয েস পরপুরেুষর সে  কথা বেলেছ। eজনয্ সািলশ বেসেছ eবং তােক eকশ' েদাররা মারার 

রায় pদান করা হেয়েছ। eমন নয় েয, oi গহৃবধরূ sামী eজনয্ 'সমােজর' কােছ নািলশ িদেয়েছ। e ধরেনর eকিট 
ঘটনা সmpিত সংবাদপেt eেসেছ eবং তা আমােদর uিdg o শি ত না কের পাের না। eটা eকিট eলাকার ঘটনা, 
িকn েদেশর েকােনা না েকােনা sােন eমন ঘটনা িনয়িমতi ঘটেছ। েমৗলভীবাজােরর ছাতকছড়ার নূরজাহােনর 

য্ােজিড িন য়i আমরা ভুিলিন। 
p  হেc, েকন সমােজর মেধয্i e ধরেনর aনাকািkত শিk িনেজেদর pভাব িবsার করেত পারেছ? তােদর kমতার 
u�সi-বা কী? রা  বয্িkর জীবন িনয়ntণ কের থােক। িকn e েkেt েদখা যােc, িকছু বয্িk মানেুষর জীবেন 

pেবশ করেছ, তার aিধকাের হsেkপ করেছ। রা  e েkেt েতমন ভূিমকা রাখেছ না। রা  িবষয়িট েমেন িনেc, 

েসটা বলা যােব না। আবার যখন e ধরেনর agহণেযাগয্ আচরণ ঘটেছ, বয্িkর aিধকার লি ত হেc, তখন রা  

চুপ থাকেছ িকংবা যা করার তা করেছ না। তাহেল িক রা  aসহায়? বয্িkর ভূিমকা কীভােব রাে র েচেয় বড় 

হেয় uঠেত পারেছ? 
নারী িকn eখন আর গহৃেকােণ বাঁধা েনi। তার সামািজক ভূিমকা আমরা েদখিছ। েস সমােজর নানা েkেt িনেজর 

sান কের িনেc। রা  e েkেt কখনo সহায়তা িদেc eবং কখনo-বা যা করার তা করেছ না িকংবা eমনিক 

েকাথাo েকাথাo pিতবnক হেয় uেঠেছ। e বাধা দরূ করার জনয্ িবিভn নারী সংগঠন কাজ করেছ। গণমাধয্ম 
ভূিমকা রাখেছ। আnজর্ ািতক pভাবo কাজ করেছ। তেব তা আরo বাড়ােনার তািগদ রেয়েছ। 
নারীর ei পথচলায় sানীয় সরকার গরুtুপূণর্ ভূিমকা রাখেছ। eটা eমন eকিট েkt েযখােন নারী বয্িk িহেসেব 

eবং নাগিরক িহেসেব িনেজর aিধকার pিতি ত করেত পাের।  
eটা িঠক েয, sানীয় সরকার রাজনীিতমkু নয়। সামিরক শাসকরা sানীয় সরকারেক তােদর রাজৈনিতক aিভলাষ 

চিরতাথর্ করার জনয্ কােজ লািগেয়েছ। তারা kমতার িবেকndীকরণ েচেয়েছ িবেশষ uেdেশয্। িকn তারপরo গত 
কেয়ক বছের sানীয় সরকােরর কােজর মধয্ িদেয় নারীর kমতায়েনর েয সেুযাগ সিৃ  হেয়েছ, েসটা uেপkা করার 
েজা েনi। আমােদর েদেশ kমতা হেc eকিট েকndীভূত ধারণা। kমতার dারা aনয্েক িনয়ntণ করা যায়। আবার 

নারীর kমতায়েন যারা িব াসী, তারা বেলন, eটা েবেড় uঠেত হেব েযৗথভােব। ফেল নারীর সkমতা েবেড় যায়। 
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আিম িবষয়িটেক বলেত চাi, kমতার কাঠােমার েফিমনাiিজং। aেনেকi p  করেবন, kমতার িবেকndীকরণ হেলi িক 
নারীর kমতায়ন হেব? েদেশর pিতিট iuিনয়ন, uপেজলা, েপৗরসভা o িসিট করেপােরশেন নারীর জনয্ সংরিkত 
আসন রেয়েছ। েকবল iuিনয়ন পিরষেদi রেয়েছন 12-13 হাজার নারী সদসয্। 481িট uপেজলা পিরষেদর 

pেতয্কিটেত রেয়েছন eকজন কের মিহলা ভাiস-েচয়ারময্ান। তােদর িনবর্ািচত হেত হয় িনবর্াচনী eলাকার নারী-

পুরষু সবার েভােট। জাতীয় সংসেদo রেয়েছ সংরিkত নারী আসন। িকn eরপরo িক নারীর kমতায়ন 

যথাযথভােব ঘটেছ বেল ধের িনেত পাির? e p  gহণ বা নাকচ েকােনািটi না কেরo বলেত পাির, েযভােব চলেছ 
তােক আমরা pথম ধাপ িহেসেব gহণ করেত পাির। আমরা সামেন eিগেয় চেলিছ। আর eটােক িবেকndীকরেণর 

সফুল বলা েযেত পাের। যারা kমতার িবেকndীকরেণর িসdাn িনেয়িছেলন তারা িক eভােব েভেবিচেn পদেkপ 

িনেয়িছেলন, e p  sাভািবক। তেব eটাo eখন লkয্ করার মেতা েয, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ o 

েপৗরসভায় েযসব নারী সংরিkত আসেন pিতdিndতা কেরন, তােদর িবপুলসংখয্ক েভাটােরর কােছ েযেত হয়। sানীয় 
সরকােরর সংি  সংsায় তােদর জনয্ বাড়িত সিুবধা েনi। িকn জবাবিদিহতা েষােলাআনা। িনবর্ািচত হoয়ার পর 

তােদর কােজর পিরেবশo pতয্ািশত মাtায় থােক না। eসব তারা েমেন িনেয়েছন। িনবর্াচন কিমশন eকটু সেচতন 
হেল তৃণমূল পযর্ােয়র eসব নারীর জনয্ aনkুল পিরেবশ সিৃ  করেত পাের। যােদর পািরবািরক aথর্ৈনিতক িভত 
দবুর্ল তােদর জনয্ eটা িবেশষভােব pেয়াজন। eর ফেল েকবল সcল o pভাবশালী পিরবােরর নারীরাi sানীয় 
সংsায় িনবর্ািচত হেয় আসেত পাের বেল েয ধারণা রেয়েছ েসটা দরূ করা সmব। সাধারণত েদখা যায়, 

রাজৈনিতকভােব pভাবশালী পিরবার িকংবা শরু বা sামীর pভাব খািটেয় aেনেক িনবর্ািচত হন। e িবষয়িটেক 
aেনেক িবেকndীকরেণর kফল বেলo মেন কেরন। িকn পাথoেয়স টু oেমন eমপাoয়ারেমেnর গেবষণায় েদখা েগেছ, 

sানীয় সরকােরর িবেকndীকরেণর সফুল ধীের ধীের িমলেত শরু ুকেরেছ। gাম পযর্ােয় aেনক নারী জনগেণর pকৃত 

pিতিনিধ হেয় uঠেত শরু ুকেরেছন। তারা পথ খুেল িদেcন। তারা iuিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা o uপেজলা aিফেস 
বসেছন। eমনিক হাট-বাজােরo জনগেণর সে  নানা িবষেয় মতিবিনময় করেছন। েভােটর আেগ তারা বাজাের সভা 

করেছন। েভােটর পরo করেছন। তারা েভাটারেদর বািড় বািড় যােcন eবং পুরষুেদর সে o মতিবিনময় করেছন। 
িনবর্ািচত সংsায় পুরষু সদসয্েদর সে  তােদর তকর্ যেুd নামেত হেc। মেতর aিমল ঘটেছ eবং কখনo কখনo তা 

তীb িবত ায় রূপ িনেc। তারা রােত চলােফরা করেছন eবং কখনo কখনo eকাo চলেছন। eসব হেc আশার 

িদক। আর eটা eমন eকিট েদেশ ঘটেছ েযখােন পরপুরেুষর সে  কথা বলার জনয্ নারীেক pকােশয্ েদাররা মারার 

িবধান িদেcন িকছু 'সমাজপিত'। তারা ধেমর্র নােম নারীেক গহৃেকােণ আটেক রাখার কথা বেলন। তেব েকবল 
ধম য় েমৗলবাদীেদর িবরেুdi eমন aিভেযাগ করা িঠক নয়। েসkয্লার শিkর মেধয্o রেয়েছ রkণশীল ধয্ান-ধারণা 
কাজ কের। আমােদর েদেশর মিুkযেুd িকংবা তারo আেগ ঔপিনেবিশক শাসেনর িবরেুd মিুk আেnালেন নারীসমাজ 

গরুtুপূণর্ ভূিমকা েরেখেছ। তারপরo pগিতবাদীেদর মেধয্ রkণশীলতা কাটেছ, েসটা বলা যােব না। eটা দরূ করেত 
না পারেল নারী তার সাংsৃিতক o শারীিরক বাধা জয় কের সমােজর নানা েkেt pতয্ািশত ভূিমকা িনেত পারেব 
না। e েkেt কী কী সমসয্া রেয়েছ েসটা িচিhত করায় নারী-পুরষু সবার সহায়তা চাi। নারীেক ঘেরর বাiের 
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েদখেল যারা চয্ােল  কের, যারা বেল নারী েকন সভায় তকর্ করেব বা বড় গলায় কথা বলেব তােদর থািমেয় 
েদoয়ার কাজ সহজ নয়, িকn েসটাi করেত হেব। eটাo তুেল ধরেত হেব েয, মানেুষর েসবা িকংবা সমােজর কলয্াণ 

করার দায়ভার েকবল পরুেুষর নয়, নারীo তােত ভূিমকা রাখেত পাের। e ধারণাo ভাঙেত হেব েয, েকাথাo পুরষু 

েজার গলায় কথা বলেল েসটা েপৗরষু িকn নারী নয্াযয্ কথা িনেয় েসাcার হেল েসটা ucৃ লা। পাথoেয় টু oেমন 

eমপাoয়ারেমnসহ নানা pিত ােনর গেবষণায় েদখা েগেছ, তৃণমলূ পযর্ােয় িনবর্ািচত নারীরা eিগেয় আসেছন। তারা 
েযখােন িdমত করেছ েসখােন unত িকছু বলেত চাiেছ। unয়ন iসযু্েতo তারা ভূিমকা রাখেছন। aেনক eলাকায় 
েদখা েগেছ, iuিনয়ন পিরষেদ নারী সদসয্রা সড়কপথ িঠকভােব ৈতির হেc িক-না েস জনয্ সেরজিমন হািজর 
থাকেছন। পিরষেদর সভায় তারা িশkা o sােsয্র iসযু্গেুলােত েজার িদেcন। িবেনাদন সিুবধার কথা বলেছন। 
sানীয় সরকােরর pিত ানগেুলা েয েকবল পুরেুষর কথা বলার জনয্, e ধারণাo তারা েভেঙ িদেcন। তেব eটা িঠক 
েয, আমােদর sানীয় সরকােরর aেনক সীমাবdতা রেয়েছ। রাজৈনিতক কতৃর্ পk kমতা িবেকndীকরেণর কথা বেলন। 
িকn kমতার রাশ েটেন ধের রােখন। uপেজলা পিরষেদর নারী ভাiস েচয়ারময্ানরা বেলন, তােদর কাজ কী েসটা 

s  করা হেc না। েচয়ারময্ান eবং পুরষু ভাiস েচয়ারময্ানরাo eকi কথা বেলন। e কারেণ বলা যায়, sানীয় 

সরকােরর হােত আরo kমতা pদােনর সমসয্া েকবল নারীর নয়। eিট গরুতুর সমসয্া eবং তার সমাধান aবশয্i 

চাi। আর eটা করেত পারেল aথর্া� sানীয় সরকােরর kমতা বাড়ােনা সmব হেল সািবর্কভােব নারীর kমতায়েনর 

সmাবনা আরo েবেড় যােব। e লkয্ aজর্ েনর জনয্ সরকার, িবিভn সংsা, eনিজoসহ সমােজর নানা েkেt সিkয় 

বয্িk o pিত ােনর সহায়তা aপিরহাযর্। আমােদর সরকাির কমর্কতর্ া পেদ েকu যখন েযাগদান কেরন, তখন তােক 

pিশkণ েদoয়া হয়। eজনয্ pিত ান রেয়েছ। sানীয় সরকাের িবপুলসংখয্ক নারী নতুনভােব িনবর্ািচত হেয়েছন। 
তােদর জনয্o e ধরেনর ে িনং দরকার। শধু ুমােঝ মেধয্ oয়াকর্ শপ-েসিমনার নয়, িনয়িমত pিশkণ আেয়াজেনর 

মাধয্েম জািনেয় িদেত হেব তােদর কাজ কী eবং কী কী সেুযাগ-aিধকার তােদর জনয্ িনধর্ািরত। পরুষু সদসয্েদর 
জনয্o eর pেয়াজন রেয়েছ। নারীর aিধকােরর জনয্ কী কী আiন রেয়েছ েসটা সবার জানা দরকার। aেনক 

iuিনয়ন পিরষেদ েদেখিছ েয, নারী সদসয্রা জিমজমা সংkাn সািলশ হেল পিরবােরর পরুষু সদসয্েদর পাঠান। তারা 
ধম য় কারেণi সmিtর নয্াযয্ aিধকার েথেক বি ত। সmিtর সমসয্া তারা ভােলাভােব বঝুেত পােরন না। e 
সংkাn aেনক আiনo তােদর aজানা। ফেতায়ার িশকারo েবিশরভােগ েkেt নারী। eর েকােনা আiনগত িভিt 

েনi। তদপুির রেয়েছ সেবর্াc আদালেতর যগুাnকারী রায়। 8 জলুাi হাiেকােটর্ র রােয় বলা হয় : 'ফেতায়ার নােম 

িবচারবিহভূর্ ত কাযর্kম o শািs pদান aৈবধ। e ধরেনর শািs েঘাষণাকারীেক aপরাধী িহেসেব গণয্ করেত হেব।' 
েদশেক pচিলত আiন o সংিবধােনর িভিtেতi চলেত হেব। e রায় নারীর kমতায়েনর লkয্ aজর্ েনর পেথ বড় 

ধরেনর agগিত িহেসেবi েদখেত হেব। সািলেশর মাধয্েম যারা aপরাধীর সে , িনযর্াতনকারীর সে  িমলিমেশ কথা 

বেলন তােদর জনয্o e রায় সতকর্ বাতর্ া।  
 
তৃণমূেলর sানীয় সরকাের েযসব নারী সদসয্ িনবর্ািচত হেয়েছন তােদর িকn সামািজক দািয়t পালেনর পাশাপািশ 



 4

ঘর-সংসারo সামাল িদেত হয়। eর মেধয্o তারা সমােজর aেনক েসেকেল ধারণা বদেল িদেত পারেছন। তারা পথ 
খুেল িদেcন। e পেথ aনয্রা েযন আরo ভােলাভােব eিগেয় আসেত পাের তার সmাবনা সিৃ  হেc। sানীয় 
সরকারেক রাজৈনিতক pভাব েথেক মkু করেত পারেল e কাজ আরo সহজ হেব। eর aথর্ eটা নয় েয, eসব পেদ 

িনবর্ািচতরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্ হেবন না িকংবা রাজৈনিতক কমর্সূিচেত aংশ েনেবন না। মূল কথা হেc, 

তােদর কােজ দলীয় রাজনীিতর pভাব পড়েত না েদoয়া। তােদর হেত হেব eলাকার সব মানেুষর pিতিনিধ। 
রাজনীিতর aেনক িহসাব-িনকাশ থােক। িকn sানীয় সরকারেক রাজনীিতর ঊধrে◌◌্ব uেঠ কাজ করেত হেব। 
sানীয় সরকাের িনবর্ািচতরা রাজনীিত aবশয্i করেবন, িকn e সংsায় থাকা পযর্n েকবল eকিটi রাজনীিত থাকেত 
হেব_ জনগেণর রাজনীিত। 
 
 
আেমনা মহসীন : রাজৈনিতক িবে ষক  
 


