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এই শেখার প্রথম পসব ে (‘শমসেরাই শ া শমসে শেে’, ১২-১২) শেখাসো হসেসে, এ শেসের শমসেসের একটা 

বড় অংেই মসে কসরে,  াাঁসের উপর পডরবাসরর মসযে শে ডহংো চসে, শেটা েুক্তিেিু। প্রশ্ন হে,  াাঁরা ঠিক 

কারা?  াাঁরা শকাথাে থাসকে?  াাঁসের ডেক্ষার হাে শকমে? ডকেু  থে-পডরেংখোে শেখা োক।  াাঁসের মসযে 

৭৩% গ্রাসম থাসকে এবং বাডক ২৭% থাসকে েহসর বা েহর ডেস । ডেক্ষার প্রসশ্ন শে পডরেংখোেগুডে 

উসেসখর োডব রাসখ শেগুডে হে: শে োরীরা গাহেস্থ্ে ডহংোর েমথ েেকারী,  াাঁসের মসযে মাত্র ৩১% 

অডেডক্ষ । শুযু  া-ই েে, শে োরীরা গাহেস্থ্ে ডহংোর েমথ েক,  াাঁসের মসযে ৫৬% েেম শেডি অবডয বা  ার 

শচসে শবডে ডেক্ষাোভ কসরসেে। অথ োৎ গাহেস্থ্ে ডহংো শে োরীরা েুক্তিেুি মসে কসরে,  াাঁসের মসযে প্রড  

ডি ীে জে অন্ত  েেম শেডির গক্তি শপডরসেসেে। অ এব ভার ীে োরীসের ডেক্ষাগ  শোগে ার েসে 

 াাঁসের গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  মসোভাসবর ডবসেষ েম্পকে আসে বসে েক্ষ করা োসে ো। 

েমীক্ষাে অংেগ্রহিকারী োরীসের মসযে ো াঁরা গাহেস্থ্ে ডহংো েুক্তিেুি মসে কসরে, এ বার আো োক 

 াাঁসের জাড  এবং অথ েনেড ক অবস্থ্ার ডবসেষসি। এাঁসের মসযে ২০% োরী  ফডেডে জাড র অন্তভুেি, 

https://www.anandabazar.com/


২০% অন্তভুেি  ফডেডে জেজাড র, ৪২% অেোেে অেগ্রের শেডির (ওডবডে), এবং ১৮% উচ্চবসি ের। শে 

োরীরা গাহেস্থ্ে ডহংোসক েুক্তিেুি মসে কসরে  াাঁরা ডক অথ েনেড ক ভাসব ডপডেসে পড়া পডরবাসরর েেেে? 

অথ োৎ, গাহেস্থ্ে ডহংোসক েুক্তিেুি মসে করাটা ডক আেসে োডরদ্র-জডে  েমেো? পডরেংখোে শে কথা 

বেসে ো। েমীক্ষাে অংেগ্রহিকারী েমস্ত োরীর পডরবারসক যেেম্পডির ডেডরসখ পাাঁচ ভাসগ ভাগ করা 

হসে শেখা োসে, শে ৫৯,৫৯০ জে োরী মসে কসরে এক বা একাডযক গাহেে্থ্ে ডহংো েুক্তিেুি,  াাঁসের 

মসযে ১১,৭৭৯ জসের পডরবাসরর অবস্থ্াে যেেম্পডির বণ্টসে েবসচসে েীসচর ভাসগ। অথ োৎ, শে োরীরা 

গাহেস্থ্ে ডহংোর েমথ েক,  াাঁসের মাত্র ২০% অ েন্ত গডরব। বাডক ৮০% অথ েনেড ক ভাসব েমাসজর ডপডেসে 

পড়া মােুষসের মসযে পসড়ে ো। 

অ এব ো ো াঁড়াসে  া হে এই: এক, গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  ভার ীে োরীসের মসোভাব ো হওো উডচ   ার 

শথসক  া ে  শোজে েসূর। েুই, গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  মসোভাসবর েমেো মূে  গ্রাসম বেবােকারী 

োরীসের হসেও, এমে কথা বো চসে ো শে, েহসরর োরীরা েবাই মসে কসরে গাহেস্থ্ে ডহংো শকােও 

কারসিই েুক্তিেুি েে। বস্তু , েডে েে জে োরী মসে কসরে গাহেস্থ্ে ডহংো েুক্তিেুি,  াাঁসের মসযে 

গড়পড় া ড ে জে েহর বা েহর ডেস  থাসকে। ড ে, ডেক্ষার েসে গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  োরীসের 

মসোভাসবর ডবসেষ েম্পকে শেই। শে োরী গাহেস্থ্ে ডহংো েুক্তিেুি বসে ডবশ্বাে কসরে,  াাঁর অডেডক্ষ  

হওোর েম্ভাবো ে টা,  ার শথসক অসেক শবডে েম্ভাবো  াাঁর অসপক্ষাকৃ  ভাসব উচ্চডেডক্ষ  হওোর। 

চার, শকােও মস ই বো োসব ো শে গাহেস্থ্ে ডহংো শকবে  ফডেডে জাড -জেজাড  বা অেে অেগর্ের 

শেডিভুি োরীসের েমেো। শে োরীরা মসে কসরে গাহেস্থ্ে ডহংো েুক্তিেুি, ডবডভন্ন জাড র মসযে  াাঁরা 

েডড়সে-ডেঠটসে আসেে। পাাঁচ, যেেম্পডির ডেডরসখও গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  োরীসের মসোভাসবর েমেো 

প্রাে েব েবোপী— শকবে েডরদ্র পডরবাসরই েে। 

েসেহ শেই, গাহেস্থ্ে ডহংো শরায করার অেে ম হাড োর গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  োরীসের মসোভাব 

বেোসো। ডকন্তু কাজঠট অ েন্ত কঠিে। শকবে সু্কেডেক্ষার প্রোর ঘঠটসে বা শমসেসের সু্কেেুট হওো বন্ধ 

কসর এই কঠিে কাজঠট েম্পন্ন করা োসব বসে মসে হে ো। েমেোঠট শকবে ডেম্নবি ে বা ডেম্ে অথ েনেড ক 

শেডির মসযে আবদ্ধ েে।  াই, শে েমস্ত েরকাডর প্রকল্প েমাসজর উন্নেসের জেে পডরকডল্প , শেই 

প্রকল্পগুডে েডেও বা এই মােুষগুডেসক ডকেুটা আথ ে-োমাক্তজক েুসোগেুডবসয পাইসে ডেস  েক্ষম হে, 

শেগুডে ভার ীে োরীসের গাহেস্থ্ে ডহংো েংক্রান্ত মসোভাব ক টা বেোস  পারসব  া বো কঠিে। েু রাং 

আমাসের শেসে শে ডবডভন্ন েরকাডর প্রকল্পগুডে প্রযাে  ডেম্নডবি োরীসের বােেডববাহ বন্ধ কসর  াাঁসের সু্কে 

ডেক্ষা েম্পূি ে করার উসেসেে পডরকডল্প , শেগুডের িারা গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড   াাঁসের মসোভাসব পডরব েে 

ঘটাস  পারার েম্ভাবো শবে কম। হেস া শেই কারসিই ‘কেোেী’, ‘আপডে শবঠট আপো যে’ বা ‘েুকেো 



েমৃক্তদ্ধ শোজো’-র মস া প্রকল্প থাকসেও, এবং শেগুডে বােেডববাহ শরায করস  বা সু্কেেুসটর হার কমাস  

পারসেও, শেসে গাহেস্থ্ে ডহংোর েঙ্কট এখেও অ েন্ত গভীর। 

েম্ভব  আমাসের শেসের োরীসের গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  মসোভাব বেোসোর জেে েরকাডর এবং 

শবেরকাডর স্তসর আযুডেক এবং কাে েকর পদ্ধড  গ্রহি করা উডচ , ো শকবে একঠট শেডির োরীসের 

(শেমে েডরদ্র বা অডেডক্ষ  বা  ফডেডে জাড -জেজাড র) জেে ডেডেেষ্ট হসব ো। এমে একঠট পদ্ধড  হস  

পাসর ডবসোেসের মাযেসম ডেক্ষা প্রোে (edutainment), ো করা শেস  পাসর শোেোে ডমডিো, ঠটডভ, 

শরডিসো, খবসরর কাগজ, এমেকী পথোঠটকার মাযেসম। শবে ডকেু শেসে (শেমে অসেডেো, েডক্ষি 

আডিকা, শেৌডে আরব ও ডেকারাগুো) গাহেস্থ্ে ডহংোর প্রড  োরীসের মসোভাব বেোসোর জেে এমে 

ডবসোেসের মাযেসম ডেক্ষা প্রোসের মস া গিমাযেম-ডভডিক প্রচার ইড মসযেই পুসরা েসম শুরু হসে 

ডগসেসে। গসবষিাে শেখা োসে শেই েব শেসে এই প্রচার-প্রকল্পগুডে গাহেস্থ্ে ডহংো েংক্রান্ত োরীসের 

মসোভাব বেোস  শপসরসে। আমাসের শেসেও এ রকম গিমাযেম-ডভডিক প্রচাসরর েু’একঠট পেসক্ষপ 

করা হসেসে। ডকন্তু েরকাডর ও শবেরকাডর েুই স্তসরই, এই যরসের উসেোসগর বোপক েম্প্রোরি েরকার। 

কৃ জ্ঞ া: ডবশ্বক্তজৎ রােসচৌযুরী    
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