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ভোরয়ে েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর অনযোনয মেয়শর েুলনোে কে। ২০১৭ সোয়লর রিয়সয়ব 

সংগঠিে এবং অসংগঠিে মেত্র রেরলয়ে, ১৫ মেয়ক ৬৪ বের বেরস ভোরেীে েরিলোয়ের েয়যয মকবল ২৭% 

কে মরে রেয়লন বো সক্তিে ভোয়ব কোয়ের সন্ধোন কররেয়লন,  ো রবয়ের অনযোনয মেয়শর েরিলোয়ের 

শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর গড় িোয়রর প্রোে অয়য মক। ২০০৮ মেয়ক ২০১৭ সোয়লর েয়যয বেয়সর রনররয়ে 

কয়ে মোপয় োগী ভোরেীে েরিলোয়ের সংেযো প্রোে ৪৭ মকোঠট বকৃ্তি মপয়েয়ে, অেচ ওই সেয়েই প্রোে ২ মকোঠট 

ভোরেীে েরিলো শ্রেশক্তি মেয়ক অন্তরিমে িয়েয়েন। আন্তেমোরেক শ্রে সংগিয়নর রিসোব অনু োেী, 

েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোয়রর রনররয়ে ১৩১ঠট মেয়শর েয়যয ভোরয়ের স্থোন ১২১-এ এবং ক্তে-২০ 

মেোরোয়ের অন্তগ মে মেশগুরলর েয়যয, মসৌরে আরবয়ক বোে রেয়ল, এয়কবোয়র মশয়ষ। ভোরয়ে েরিলোয়ের 

শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর েলোরনয়ে মিকোর রবষেঠট রবয়শষ গুুত্ব রেয়ে আয়লোরচে িয়েয়ে ভোরেীে 
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অে মনীরে রবষেক েু’ঠট সোম্প্ররেক ররয়পোয়টম। প্রেেঠট রঘুরোে রোেন, গীেো মগোপীনোে-সি মেয়রো েন 

অে মনীরেরবে ররচে ‘অযোন ইকনরেক স্ট্র্যোয়টক্তে ের ইক্তিেো’, রিেীেঠট নীরে আয়েোয়গর ‘স্ট্র্যোয়টক্তে ের রনউ 

ইক্তিেো @ ৭৫’। এই েু’ঠট ররয়পোটমই িযে মিীন ভোয়ব বলয়ে, েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর বকৃ্তি করো 

আে মসোেোক্তেক উন্নেয়নর েনয অেযন্ত েুরর। 

শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোন মকন েরকোর? প্রেেে, শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোন েরিলোয়ের সোংসোররক রবষয়ে রসিোন্ত-

গ্রিণ ও ের কষোকরষর েেেো বকৃ্তি কয়র। ভোরয়ের েোেীে পোররবোররক স্বোস্থয সেীেো অনু োেী, ম  েরিলোরো 

চোকরর কয়রন (অেবো  ো াঁরো রনেস্ব বযবসোে  ুি), রশেোগে ম োগযেো রনরব ময়শয়ষ পোররবোররক রবষয়ে েোাঁয়ের 

েয়ের েূলয অনয েরিলোয়ের মেয়ক মবরশ, এবং েোাঁয়ের ওপর পোররবোররক রিংসোর অনুপোে কে। গয়বষণোে 

এটোও মেেো  োয়ে, ম  েরিলোরো শ্রেশক্তির অংশ, েোাঁরো মেয়লয়েয়েয়ের রশেো ও স্বোয়স্থয েুলনোে মবরশ 

রবরনয়েোগ কয়রন। েরিলোয়ের বোরড়র বোইয়র রগয়ে কোে করোর এই প্রেযে প্রভোবগুরল েোড়ো রকেু পয়রোে 

প্রভোবও আয়ে। সম্প্ররে একঠট গয়বষণোে মেেো রগয়েয়ে, ম  েরিলোয়ের মবোন বো রেরেরো কে মরে, েোাঁয়ের 

রবয়ের বেসও েুলনোে মবরশ। ম  মিেু অল্প বেয়স রবয়ে িওেোর েয়ল আেোয়ের মেয়শ েরিলোরো অয়নক 

সেেই েোাঁয়ের সু্কল রশেোটুকুও সম্পূণ ম করয়ে পোয়রন নো, েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর এই পয়রোে 

প্রভোবঠট অেযন্ত বোঞ্ছনীে। 

মগোটো অে মনীরের পররয়প্ররেয়েও েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর বকৃ্তির েোৎপ ম অয়নক। ভোরয়ে 

এেন পুুষয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর ৭৯%, েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোয়রর েুলনোে 

প্রোে রেন গুণ। আন্তেমোরেক অে ম ভোণ্ডোয়রর রিসোব অনু োেী, েু’ঠট িোর  রে সেোন িে, েো িয়ল মেয়শর 

েোেীে আে প্রোে ২৭% মবরশ িে। 

ঠিক কী কোরয়ণ েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর কেয়ে? অে মনীরেরবেয়ের একোংয়শর েয়ে, 

ভোরয়ের েয়েো মেয়শ, ম েোয়ন গে এক েশয়ক েোেীে আে বকৃ্তির গড় িোর রেল ৭-৮%, মসেোয়ন েরিলোয়ের 

শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর কয়েয়ে এয়কবোয়রই অে মনীরের রনেেোনুসোয়র। বযোেোঠট িল এই রকে: 

পোররবোররক আে বকৃ্তির েয়ল, বিু ভোরেীে েরিলোরই শ্রেশক্তিয়ে ম োগ রেয়ে আে কয়র পররবোরয়ক সোিো য 

করোর প্রয়েোেন েুররয়েয়ে এবং েোই েোাঁরো শ্রেশক্তি মেয়ক অন্তরিমে িয়েয়েন সংসোয়র েয়নোরনয়বশ করয়বন 

বয়ল। 

েত্ত্বগে ভোয়ব বযোেযোঠট অয় ৌক্তিক নে। রকন্তু সোম্প্ররেক েেযরভরিক গয়বষণোে এর সপয়ে েুব একটো 

মেোরেোর প্রেোণ রেলয়ে নো। প্রসঙ্গে, গে েইু েশয়ক ভোরয়ে েরিলোয়ের সন্তোন প্রেনয়নর িোর রবপুল িোয়র 

হ্রোস মপয়েয়ে। আর, ভোরেীে েরিলোয়ের সু্কল রশেো সম্পূণ ম করোর িোরও রীরেেয়েো মবয়ড়য়ে। অে মনীরের 



রনেয়ে, েু’ঠট প্রবণেোর েয়লই েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর বকৃ্তি পোওেোর কেো। সেুরোং, সব 

রেরলয়ে মেেয়ল, গে েইু েশয়ক ভোরয়ে েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর হ্রোস পোওেোর কেো রেল নো 

মেোয়টই। েো িয়ল মকন েো হ্রোস পোয়ে? 

এর অনযেে কোরণ অবশযই ভোরেীে সেোয়ে েোাঁরকয়ে বসো রপেৃেয়ের রিচেু এবং নোরীয়ক মকবল 

পররবোয়রর েত্ত্বোবযোেক ও শুশ্রূষোকোরী রিয়সয়ব মেেোর প্রবণেো। রববোরিে ভোরেীে েরিলোয়ের 

অরযকোংশয়কই সংসোয়রর কোেকে ময়ক অগ্রোরযকোর রেয়ে িে,  ো অয়নক সেেই েোাঁয়ের বোইয়র রগয়ে কোে 

করোর পয়ে অনযেে বোযো িয়ে েো াঁড়োে। বিু মেয়ত্রই পররবোয়রর েীব্র অসিয় োরগেো েোাঁয়ের কে ময়েয়ত্র 

ম োগেোয়ন অসরুবযোর কোরণ িয়ে েো াঁড়োে। বোইয়র কোে করোর বযোপোয়র েরিলোয়ের রনেস্ব ইয়ে-অরনয়ের 

েূলয ভোরেীে সেোয়ে  ৎসোেোনয, অনুেরে মনওেোর প্রয়েোেন িে স্বোেী বো েশুরবোরড়র অনযয়ের মেয়ক। 

(বস্তুে, ইক্তিেোন রিউেোন মেয়ভলপয়েন্ট সোয়ভমর েেয অনু োেী, আত্মীেস্বেন বো বনু্ধবোন্ধবয়ের সয়ঙ্গ মেেো 

করয়ে  োওেোর েনযই ৭২% েরিলোয়ক স্বোেীর অনুেরে রনয়ে িে এবং পোড়োর েুরের মেোকোয়ন  োওেোর েনয 

অনুেরে রনয়ে িে ৬০% েরিলোয়ক!) এবং মবরশর ভোগ সেেই মসই অনুেরে মেয়ল নো। লেণীে, বোরড়র 

বোইয়র কোে করো ‘অনুরচে’, এই যোরণোটো আেোয়ের সেোে েরিলোয়ের েয়যযও েরড়য়ে রেয়ে সেে িয়েয়ে। 

ওেোর্ল্ম ভযোলু সোয়ভম অনু োেী, ১০ েয়নর েয়যয ৪ েন ভোরেীে েরিলো েয়ন কয়রন, কে মরে েরিলোয়ের সয়ঙ্গ 

সন্তোনয়ের সুসম্পকম গয়ড় উিয়ে পোয়র নো! 

বস্তোপচো সোেোক্তেক রনেেনীরে বো রপেৃেয়ের রিচেু অবশয সেসযোর একেোত্র কোরণ নে। সোম্প্ররেক 

গয়বষণোে আর একঠট েোৎপ মপূণ ম বযোেযো উয়ি এয়সয়ে। মসঠট িল েরিলোয়ের উপ িু কে মসংস্থোয়নর চূড়োন্ত 

অভোব। বরোবর ভোরয়ে কে মরে েরিলোয়ের অরযকোংশই কৃরষয়েয়ত্র রন ুি। রকন্তু গে েুই েশয়ক, বযোপক 

 োরেকীকরয়ণর েয়ল কৃরষয়ে কে মসংস্থোন কয়েয়ে রবপলু ভোয়ব,  োর েয়ল ভোরেীে েরিলোয়ের একটো বড় 

অংশ কে মচুযে িয়েয়েন। অবশযই পুুষরোও এর েয়ল কে মচুযে িয়েয়েন, রকন্তু ম  মিেু শেোংয়শর রিসোয়ব 

কৃরষয়েয়ত্র েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর পুু ষয়ের মেয়ক অয়নকটোই মবরশ, েোই  োরেকীকরয়ণর 

েল মবরশ ভুগয়ে িয়েয়ে েরিলোয়ের। 

এ েোড়ো, েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর মেয়ত্র রকেু আইনগে বোযোও আয়ে। আেোয়ের মেয়শ সেস্ত 

রশয়ল্প নোরীয়ের কোে করোর সুয় োগ মনই। েরিলোরো মকোন রশেয়ট কোে করয়ে পোরয়বন এবং মকোন রশেয়ট 

পোরয়বন নো, েোরও সুরনরেমষ্ট রনেে আয়ে। লেণীে, অে মননরেক বকৃ্তির সসুেয়েও, এই সেস্ত রনেেকোনুন 

ভোরেীে েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর মেয়ত্র অন্তরোে িয়ে েো াঁড়োয়ে পোয়র। 



েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর বোড়োয়নোর েনয সরকোরর স্তয়র উপ ুি প্রকল্প গ্রিণ করোটো একোন্ত 

েুরর। এ রকে কয়েকঠট প্রকয়ল্পর উেোিরণ িয়ে পোয়র েরিলোয়ের আরও মবরশ কয়ে মোপয় োগী কয়র মেোলোর 

েনয বরৃিেূলক প্ররশেণ, কে ময়েয়ত্র রলঙ্গরভরিক সংরেণ, ইেযোরে। এ রকে রকেু প্রকল্প ইরেেয়যযই গিৃীে 

িয়েয়ে, রকন্তু মসগুরলর বযোপক সম্প্রসোরয়ণর প্রয়েোেন। পোশোপোরশ, েরিলোয়ের কে ম সংিোন্ত আরেযকোয়লর 

আইনগুরল বেলোয়নো েুরর।  

কে ময়েয়ত্র েরিলোয়ের সুরেো মেোরেোর করোও অেযন্ত েুরর। সোরো রবয়ে েরিলোরো দেরনক কে ময়েয়ত্র ম  

কী ভীষণ লোঞ্ছনোর স্বীকোর িন, #রে টু আয়দোলয়নর সূত্র যয়র মস সম্পয়কম আেরো নেুন কয়র ওেোরকবিোল 

িয়েরে। আেোয়ের মেয়শ েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোয়নর িোর  রে বকৃ্তি করয়েই িে, কে ময়েয়ত্র েোাঁয়ের 

সুরেো বকৃ্তি করোর েনয সরকোয়রর উরচে কয়িোর আইন প্রণেন করো।   

অবশয, এ সবই েুরর িয়লও  য়েষ্ট িয়ব রক নো, বলো শি। গয়বষণোে মেেো  োয়ে, বরৃিেূলক প্ররশেণ সুষরিু 

ভোয়ব সম্পন্ন কয়রেন এেন বিু েরিলোই পোররবোররক চোয়পর কোয়ে নরেস্বীকোর কয়র শ্রেশক্তি মেয়ক অন্তরিমে 

িয়েয়েন। েোই পররবোয়র েরিলোয়ের ভূরেকো ও েরিলোয়ের শ্রেশক্তিয়ে ম োগেোন সম্পরকমে সোেোক্তেক 

যযোনযোরণোর পররবেমন িওেোটোও প্রয়েোেন। ‘েিোনগর’-এর সেেকোল মেো আেরো কয়বই মপররয়ে এয়সরে! 

এেনও ‘আররে’মের বোরড়র বোইয়র রগয়ে কোে করো রনয়ে  রে আেোয়ের েুেেোগ ম েোয়ক, েো িয়ল এই ২০১৯-

এ েো াঁরড়য়ে আেনোে রনয়েয়ের েুে মেেয়ে আেোয়ের রনয়েয়ের লজ্জো করয়ব নো মেো? 

ইক্তিেোন ইনরিঠটউট অব েযোয়নেয়েন্ট, ইনেওর-এ অে মনীরের রশেক 
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