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২০২১ সােলর েসে��র মােস তারা এক�ট গণ�নানী আেয়াজন কেরন। এই অনু�ােন জনসাধারণ সরকাির কম �কত�ােদরেক িবিভ� েসবার িবষেয় ��
কেরন। বু��েজ�ািত চাকমা নামক জৈনক অংশ�হণকারী ভূিম কায �ালেয় েসবার িন�মান িনেয় অিভেযাগ কেরন। জবােব অিতির� উপ-কিমশনার
(রাজ�) সাইফুল ইসলাম ভূিম কায �ালেয় েলাকবেলর ঘাটিতর কথা জািনেয় িবষয়�ট �িতকােরর আ�াস েদন, যা িদনেশেষ ভূিম কায �ালেয় েসবার মান ও
গিত – দুইই ব�ৃ� করেব।
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কু��য়া
কু��য়ার �ত�� অ�েলর মানুেষর জীবেন দা�ণ িকছ�  ইিতবাচক পিরবত�ন এেনিছল ��াটফম �স ফর
ডায়ালগ �কে�র �থম পব �। েসই পিরবত�েনর ধারােক আেরা বড় পিরসের অব�াহত রাখেত ��
হেয়িছল �ক��টর ি�তীয় পব �। “�থম পেব � আমরা ইউিনয়ন ও উপেজলা পয �ােয় মাি� অ�া�র
পাট�নার ও অংশীদার নাগিরক সংগঠন�েলার সােথ কাজ কেরিছ। তেব এবার আমােদর কাজ হেলা
েজলা পয �ােয়,” বলিছেলন কু��য়া িডিপএফ সদস� �পন আহেমদ।

কু��য়ায় েফারাম�ট গঠেনর লে�� িপফরিড �কে�র িডি�� ফ�ািসিলেটটর িরজিভ-উল কিবর
েমাট ১৮ জন এমএিপ �িতিনিধ এবং ২০ জন সুশীল সমাজ সদস�েদর সা�াৎকার িনেয়েছন।
“অংশীদার নাগিরক সংগঠেনর �িতিনিধ ও মাি� অ�া�র পাট�নারেদর মধ� েথেক ১২ জন িনব �ািচত
করা হেয়িছল। বািক আটজন সদস� েবেছ িনেত আমরা এন�জও কম�, সাং�ৃিতক কম�, সাংবািদক,
িশ�ক, উেদ�া�াসহ কু��য়া শহেরর �ায় ২০ জেনর সােথ কথা বেলিছ।” 

কাজ করার জন� এই েজলার পিলিস েফারাম বাল�িবেয় েরােধর িবষয়�ট েবেছ িনেয়েছ। েজলার
সাধারণ মানুেষর মেধ� সেচতনতা ছিড়েয় িদেত কু��য়া িডিপএফ িবিভ� অনু�ান আেয়াজন করার
পাশাপািশ িতন�ট ���পূণ � িদবস পালন কেরেছ।

বাল�িবেয় েরােধ এসব ৈবঠেকর কায �কািরতা স�েক� মিহলা িবষয়ক অিধদ�েরর উপ-পিরচালক
নূের সফুরা েফরেদৗস বেলন, “ৈবঠক�েলা েথেক পাওয়া পরামশ �, মতামত ও ম�ব� আমােদরেক
মাঠ পয �ােয়র বা�বতা বুঝেত সাহায� কেরেছ। এই েবাঝাপড়াই আমােদর কাজেক সহজ কের
ত� লেব।”
িতিন মেন কেরন, তােদরেক এখন অেনক েবিশ জবাবিদিহতা ও ��াচােরর মধ� িদেয় কাজ করেত
হয়। আপিন এইমা� েদেখেছন েয, আমার অিফেসর একজন কম� এখােন বািষ �ক কম �স�াদন চ� ��
(এিপএ) �িতেবদন িনেয় কথা বলেত এেসেছন। এিপএ হেলা জাতীয় ��াচার েকৗশেলরই এক�ট
অংশ। সফুরা েফরেদৗস আরও বেলন,

“এখন তথ� অিধকার ব�বহার কের েয েকউ আমােদর কােছ �েয়াজনীয় তথ�
চাইেত পােরন। িস�টেজন চাট�াের উি�িখত েসবা�েলা িনেত মানুষ িনয়িমতই
আমার কােছ আসেছন।”

বাল�িবেয় িনেয় কাজ করার কারণ জানেত চাইেল িডিপএফ সদস� েসােহল রানা জানান, কু��য়ায়
মাতৃমতৃ� �র হার অেনক েবিশ। আর মাতৃমতৃ� �র অন�তম �ধান কারণ অ�া�বয়� েমেয়েদর িবেয়।
এই সমস�ােক েক� কেরই তারা কাজ করার িস�া� েনয়। েসােহল রানার ব�েব� সায় জািনেয়
িডিপএফ সাধারণ স�াদক আসাদু�ামান বেলন, “আিম যতদরূ জািন, বাল�িবেয়র হাের আমােদর
েজলা চত� থ �।”
দশম ে�িণেত পড়াকালীন িনেজর বাল�িবেয় েঠিকেয় িদেয়িছেলন তাসিমন আরা খুশবু। বত�মােন
�াতক ে�িণর এই িশ�াথ� উ�িশ�ার জন� িবেদেশ যাওয়ার ��িত িনে�ন। অিভভাবক ও
িশ�াথ�েদর বাল�িবেয় িবেরাধী লড়াইেয় অনুে�রণা িদেত তােক িডিপএেফর দু�ট অনু�ােন আম�ণ
জানােনা হেয়িছল।























সরাসির কথা বলার সুেযাগ কের েদয়ার জন� িতিন েফারােমর �িত কৃত�।

“আমার িশ�াথ�রা বাল�িবেয়র িশকার হেল করণীয় স�েক�
আমার েকােনা ধারণাই িছল না। েফারােমর িবিভ� অনু�ােন
অংশ�হণ কের আিম করণীয় স�েক� জানেত পাির। সরকাির
কম �কত�া, আইনশ�ৃলা বািহনীর সদস� এবং বাল�িবেয়র
ভ� �েভাগীরা িবিভ� িদক েথেক করণীয় স�েক� আেলাচনা
কেরেছন,” বলিছেলন হািফজা।

িডিপএফ-এর অনু�ােন অংশ�হেণর পর কেয়কজন সহকম�েক সােথ িনেয়
েজসিমন কেয়ক�ট কাউে�িলং েসশেনর আেয়াজন কেরন। এসব েসশেন তারা
িশ�াথ�েদর কােছ �া��ঝুঁিকসহ বাল�িবেয়র নানারকম কুফল বু�ঝেয় বেলন। এছাড়া
িতিন তার ছা�ীেদরেক সামা�জক জবাবিদিহর উপকরণ�েলার সােথ পিরচয় কিরেয়
েদন। মুেখ গেব �র হািস ফু�টেয় িতিন বেলন, “আপিন আমার �ুেল এেস েদেখ েযেত
পােরন, আমার িশ�াথ�রা কতটা সেচতন এসব িবষেয়।”

েফারােমর কােজর ে�ে� চ�ােলে�র িবষেয় সভাপিত আ�রু রা�াক জানান, ধনী
ও �ভাবশালী পিরবােরর ত�ণ-ত�ণীেদর মেধ� এধরেনর কােজ আ�হ েদখা যায়
না। দীঘাপিতয়া এমেক কেলেজর এই অবসর�া� অধ�� বেলন, “এসব উেদ�ােগ
মধ�িব�, িন�-মধ�িব� বা িন�িব� পিরবােরর েছেলেমেয়েদরই েবিশ আপিন েদখেবন।”

নােটার িডিপএফ �িত মােস িডিপএফ সদস�েদর কাছ েথেক ২০০ টাকা সং�েহর
মাধ�েম এক�ট তহিবল গঠন কেরেছ যােত তারা ভিবষ�েত েকােনা অিভভাবক
সং�ার তহিবল ছাড়াও �ানীয় স�দােয়র জন� কাজ চািলেয় েযেত পাের। অদরূ
ভিবষ�েত নােটারেক বাল�িববাহমু� েজলা িহেসেব গেড় েতালার �� বা�বায়েনর
লে�� িডিপএফ সদস�রা �ানীয় স�দায়, িশ�ক, িশ�াথ� এবং তােদর
অিভভাবকেদর সােথ আরও ঘিন�ভােব কাজ করার জন� উ�ুখ।
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িপফরিড �ক�েক ধন�বাদ জািনেয় সমাজেসবা অিধদ�েরর উপ-পিরচালক শীলা রানী দাস বেলন, “িপফরিড
মানবেক��ক িশ�া �চার করেছ, যা মানব স�েদর যথাযথ ব�বহােরর ে�ে� ���পূণ � ভূিমকা পালন কেরেছ।
সরকাির ও েবসরকাির সং�া কােঁধ কাধঁ িমিলেয় কাজ না করেল উ�য়ন স�ব না।”
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