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১৮ থেকে ২১ : ক্ষমতায়ণ কে আক ৌ হকে? 

পুনকজিৎ রায়ক ৌধুরী 
 

থেক ন েোলকেলায় লকেকত কমকেে থমহকরাত্রার েকে থ খা। নয়ডায় থে অ্যাপার্িকমকে োকে, থেই অ্যাপার্িকমকেরই োডি 

থলাকর ওঁর লযার্। এ েো থে েোর পর েকলকিকলন, “আপকন থতা থজন্ডার ইেুযে কনকয় গকেষণা েকরন। এই থে আইন 

েকর থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে ২১ েরকত  কলকি েরোর, এ েম্পকেি আপনার েী মত? উইল ক ে করকয়কল 

থহল্প ওকমন?” 

োইকর আমার েযাে  াঁকিকয় কিল। অ্কিকে জরুকর কমকর্িং, আধ ঘণ্টার মকধয থেখাকন না থপৌঁিকলই নয়। ইকে োেকলও, 

তখন েো েলার আর এে ম েময় কিল না। তাই েকলকিলাম, “আই অ্যাম ইন আ কের্ অ্ি রাশ। এ েযাপাকর পকর 

থোনওক ন েো েকল?” 

কমকেে থমহকরাত্রার েকে এই কনকয় আর েো হয়কন থেক কনর পর। হকল েী েলতাম থের্া আপনাক র েকল। োরণ প্রশ্নর্া 

কমকেে থমহকরাত্রার হকলও উত্তরর্া জানার আগ্রহ হয়কতা আপনাক রও োেকে। 

োলযকেোহ কনকষধাজ্ঞা (েিংকশাধনী) কেল ২০২১ 

গত েিকরর ২০ কডকেম্বর েিংেক  থপশ েরা হয় োলযকেোহ কনকষধাজ্ঞা (েিংকশাধনী) কেল ২০২১। কেলকর্কত থমকয়ক র নযযনতম 

কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে েৃকি েকর ২১ েরার েো েলা হকয়কি। েরোকরর তরকি, থমকয়ক র কেকয়র নযযনতম েয়ে েৃকির 

প্রস্তাকের কপিকন মযলত  ুকর্ েুকি থ ওয়া হকে। এে, োলযকেোহ কনকষধাজ্ঞা আইন ২০০৬ েলেত োো স্বকেও আমাক র 

থ কশ োলযকেোহ অ্েযাহত রকয়কি। থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে েৃকি েরা, োমাকজে এই েমেযাকর্ থমাোকেলা েরার 

এেকর্ পন্থা।  ুই, থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে েৃকি েকর ২১ েরকল তাঁরা আরও থেকশ কশক্ষার েুকোগ পাকেন 

ো পরেতিীোকল তাঁক র ক্ষমতায়কন েহায়ে হকে। 

আন্তজিাকতে োধযোধেতা পুরকণ প কক্ষপ  

১৯৬২-র ‘েনকেনশন অ্ন েনকেে রু্ মযাকরজ, কমকনমাম এজ ির মযাকরজ, অ্যান্ড থরকজকেশন অ্ি মযাকরকজে’ (জাকতেিংঘ 

েতৃিে প্রণীত এেকর্  ুকি) েিংকেকধ আইন দ্বারা এেকর্ নযযনতম কেোকহর েয়ে কনক িষ্ট েকর। এর উকেশয কিল কেোকহ 

প্রোগত, ধমিীয় এেিং উপজাতীয় আইন এেিং আ াকরর গুরুত্ব েমাকনা এেিং কেোহ কনেন্ধীেরণ োধযতামযলে েরা। োরত 

এই েনকেনশকন স্বাক্ষর েকরকন। কেন্তু োরত ‘েনকেনশন অ্ন  য একলকমকনশন অ্ি অ্ল িমিে অ্ি কডকিকমকনশন 

আকগনস্ট ওকমন’ স্বাক্ষর েকরকি ো োলযকেোহ কনষ্কাশন েরার েো উকেখ েকর এেিং এেই েকে পুরুষ ও মকহলার 

কেোহকোগয েয়কে অ্কেন্নতার েো েকল। আমাক র থ কশ থিকলক র কেকয়র নযযনতম েয়ে ২১। অ্তএে, এই েনকেনশকনর 

স্বাক্ষরোরী হওয়ার  রুণ, োরকত থমকয়ক র কেকয়র নযযনতম েয়েও ২১ হওয়ার্া োঞ্ছনীয়। 

থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে েৃকি েকর ২১ েরকল, োরকতর কেোকহর আইন আন্তজিাকতে োধযোধেতা পুরকণ 

েক্ষম হকে, তা না হয় থোঝা থগল। কেন্তু থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে েৃকি হকল, থমকয়ক র কে েকতযই থোনও উপোর 

হকে? থে  ুকর্ উকেশযর েো উকেকখত হকয়কি প্রস্তাকেত েিংকশাধনী কেলকর্কত, েত  যর পযরণ হকে থেগুকল? 
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আইন কিল, আইন োঙাও 

ইকতহাকে থ াখ রাখকল থ খা োকে, ১৮ েিকরর েম েয়কে থমকয়ক র কেকয় কনকষি েরার আইনকর্র অ্কস্তত্ব কেশ শতকের 

থগািা থেকেই থোনও না থোনও প্রোকর আকি। তা স্বকেও, অ্ন্তত ২০০৫ পেিন্ত োলযকেোকহর রমরমা কিল। ২০০৫-এর 

পর, োলযকেোহ কেিুর্া হ্রাে থপকলও, নযাশানল িযাকমকল থহলে োকেির  তুেি রাউকন্ডর তেয েলকি ২০১৫-১৬-থতও আমাক র 

থ কশ প্রকত ১০ জন থমকয়র মধয ৩ জন থমকয়র োলযকেোহ হয়। মজার েো, কিকমনাল থরেডি ঘার্কল কেন্তু োরকত 

োলযকেোহ আইকনর লঙ্ঘন ঘকর্ না েকলই মকন হকে। োরণ োলযকেোহ োধারণত কিকমনাল থরেকডি নকেেুি হয়। েমাজ 

এই অ্পরাধকর্কে অ্পরাধ কহোকে মকনই েকর না।  

থেকহতু আমরা আইন পাশ েকর এেশ েিকরও ১৮ েিকরর েম েয়কে থমকয়ক র কেকয় েন্ধ েরকত পাকরকন, থেেল থেই 

আইকন থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে ২১ েকর অ্ে  আইনকর্ োেিেরী েরার পিকতকত থোনও ে ল না একন, 

েীোকে েলযকেোহ থরাধ েরে? আইন োো স্বকত্বও থে পকরোরগুকল ১৮ েিকরর েকম থমকয়ক র কেকয় থ ওয়ার্া অ্পরাধ মকন 

েরত না, তাঁরা থতা এই আইন েিংকশাকধত হওয়ার পরও তাই মকন েরকে! 

শুধু তাই নয়, থে েমস্ত পকরোর ১৮ থেকে ২১ েিকরর মকধয থমকয়ক র কেকয় থ ওয়ার্া েকিে েকল মকন েরত (োরকত প্রায় 

৬০ শতািংশ থমকয়র কেকয় হয় ১৮ থেকে ২১-এর মকধয), এই আইন েিংকশাধকনর িকল তাঁক র অ্ন্তত এের্া েি অ্িংকশর 

মকনাোে পাল্টাকনার থোনও োরণ থনই। িলত তাঁরাও, আইন েিংকশাকধত হওয়ার পরও, থমকয়ক র কেকয় ২১ েিকরর আকগই 

থ কে। অ্তএে, ১৮ থেকে ২১ েিকরর মধয োঁক র কেকয় হকে তাঁক র েিংখযার্া ধরকল, আইন েিংকশাকধত হওয়ার পর েমাকজ 

োলযকেোহ থতা েমকেই না েরিং োিকে।  

নযযনতম কেকয়র েয়ে েৃকি মাকনই নারীর ক্ষমতায়ণ?  

আকগই েকলকি, েিংকশাধনী কেলকর্র প্রেম লক্ষয েক  হয় োলযকেোহ েন্ধ েরা তাহকল কদ্বতীয় লক্ষয থমকয়ক র কশক্ষা েৃকি এেিং 

তার মকধয ক কয় থমকয়ক র ক্ষমতায়ণ। এর্া কিেই, গকেষণায় থ খা োকে, থে নারীক র োলযকেোহ হকয়কি তাঁক র তুলনায়, 

থে নারীক র কেকয় ২১ েির েয়কের পর হকয়কি তাঁরা থেকশ কশকক্ষত। কেন্তু তাঁরা থেকশ কশকক্ষত তাঁক র কেোহ ২১ েির 

েয়কের পর হকয়কি েকল নয় থমাকর্ই। তাঁরা থেকশ কশকক্ষত োরণ তাঁরা উন্নত পকরোর থেকে একেকিন, থিার্কেলায় তাঁক র 

সু্কল োওয়া েন্ধ েরকত হয়কন, তাঁক র োো-মাকয়র মধয অ্ন্তত এেজন কশকক্ষত হওয়ার েুকোগ থপকয়কিন এেিং তাঁরা 

তিকেকল জাকত ও উপজাকতর অ্ন্তেুিি নন। অ্তএে, থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে ১৮ থেকে েৃকি েকর ২১ েরকল থে 

তাঁক র কশক্ষায় থোনও ে েিে প্রোে পিকে তার থোনও অ্োর্য প্রমাণ থনই। 

উকেখয, েক  তকেির খাকতকর ধকরও কনই থে থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে েৃকির িকল তাঁক র কশক্ষার উন্নকত হকে, তাহকলও 

এই কশক্ষার উন্নকত তাঁক র ক্ষমতায়কন েহায়ে হকে কেনা আমাক র মকতা পুরুষতাকিে েমাকজ থে কনকয় কেন্তু েিংশয় থেকেই 

োয়। তার োরণ, গকেষণায় থ খা োকে, থমকয়রা েক  থেকশ কশকক্ষত হন, কেকশষ েকর কশক্ষায় েক  তাঁরা তাঁক র স্বামীক র 

েমান হন ো স্বামীক র িাকপকয় োন, তাহকল তাঁক র গাহিস্থ্য কহিংোর কশোর হওয়ার েম্ভােনা েৃকি পায়, তাঁক র মানকেে 

স্বাকস্থ্যর অ্েনকত ঘকর্।  

১৮-এ িাি েে কেিুকত, কেকয় িািা 
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থমকয়ক র নযযনতম কেকয়র েয়ে েৃকির কেপকক্ষ আরও এেকর্ েুকি আকি। আমাক র থ কশ ১৮ েির েয়কের পর প্রায় েমস্ত 

কেিুর জনয লাইকেন্স থপকয় োওয়া োয়। ১৮ েিকরর পকর আমরা থোর্ ক কত পাকর, ড্রাইকেিং লাইকেকন্সর জনয  রখাস্ত েরকত 

পাকর, েযাকে অ্যাোউে খুলকত পাকর, জকম-োকি থে া-কেনা েরকত পাকর, কেকনমা হকল কগকয় অ্যাডাল্ট কিল্ম থ খকত পাকর। 

১৮ েির আমাক র থ কশ ‘এজ অ্ি েকন্সে’-ও েকর্। থেেল কেকয়র জনয থিকলক র অ্কপক্ষা েরকত হয় ২১ অ্েকধ। এই 

আইনকর্ পাশ হকয় থগকল থমকয়ক রও ২১-এর আকগ কেকয় েরা  লকে না।  

কেন্তু থপ্রকমর েম্পেি আেিাি ততকর হয়  ু’জন থিকলকমকয়র মকধয োঁক র অ্ন্তত এেজকনর েয়ে ২১-এর েম। োরা এই 

রেম েম্পকেি জকিকয় পকিন, এরেম হকতই পাকর তাঁক র মকধয থেউ থেউ েকেষ্ট োেনা ক ন্তা েকর েিংোরও শুরু েরকত 

 ান  ু’জকন ২১ না হকলও (এখনোর কডকজর্াল পৃকেেীকত প্রাপ্তেয়স্ক হওয়ার আকগই থিকলকমকয়রা েকেষ্ট মযাক ওরড হকয় 

ওকিন, তাই ১৮-র পর কেকয়র েকিে কেিান্ত তাঁরা কনকত পারকেন না, থের্া োোর থোনও োরণ থনই)।  

এরেম কেোহ এতক ন পুকরাপুকর কনকষি কিল না। অ্ন্তত থেেে থক্ষকত্র কেকয়কত িাি কিল থেখাকন থমকয়কর্র েয়ে ২১-এর 

েম (অ্ে  ১৮-র থেকশ) এেিং থিকলকর্র েয়ে ২১-এর থেকশ। থমকয়ক র কেকয়র নযযনতম েয়ে ১৮ থেকে ২১ েরার িকল 

থেকহতু এরেম কেকয়ও কনকষি হকে, থেকহতু আমরা ২১-এর েম েয়কে প্রাপ্তেয়স্ক  ু’জন নারী-পুরুকষর কেকয় েরার স্বাধীনতা 

পুকরাপুকর খেি েকর থিলে না কে? উকেখয, এর িকল েক  থ কশ ইকলাপকমকের (পাকলকয় কগকয় কেকয় েরা) থেে েৃকি পায় 

তাহকল আশ্চেি হওয়ার কেিু োেকে না। 

অ্তঃকেম? 

অ্তএে, েে কমকলকয় কে ার েরকল, থমকয়ক র কেকয়র নযযনতম েয়ে ১৮ থেকে োকিকয় ২১ েরকল োলযকেোহ থরাধ েরকত 

পারে এেিং উচ্চকশক্ষা ো েমিকক্ষকত্র থমকয়ক র েৃহত্তর অ্িংশগ্রহণ কনকশ্চত েরকত েক্ষম হে, এমনর্া োোর্া এেরু্ েষ্টেল্পনা। 

োলযকেোহ েক  থরাধ েরকতই হয় তাহকল, আইকনর েিংকশাধন েরা নয়, এেুশ শতকের কদ্বতীয়  শকেও আমাক র থ কশ 

থমকয়ক র োলযকেোহ থেন হয় থের্া থোঝা জরুকর। কেকেষণ েরকল থ খা োকে, োলযকেোকহর এেকর্ োরণ েক  হয় েস্তাপ া 

োমাকজে রীকতনীকত, তাহকল কদ্বতীয় োরণ হল েয়ঃেকন্ধকত থপৌঁিকনা থমকয়ক র কনরাপত্তা কনকয় তাঁক র োো-মাকয়ক র উকদ্বগ। 

োলযকেোহ থরাধ েরকত হকল েরোরকে তাই থেমন োমাকজে রীকতনীকত ে লাকনার ক কে নজর ক কত হকে, থতমনই েী 

োকে থমকয়ক র কনরাপত্তা েৃকি েরা োয় থের্া কনকয়ও োেনাক ন্তা েরকত হকে। 

থমকয়ক র ক্ষমতায়কণর জনয তাঁক র নানা রেম প্রেকল্পর মাধযকম কশক্ষােৃকির ক কে নজর থতা ক কতই হকে, কেন্তু তারও আকগ 

থের্া প্রকয়াজন থের্া হল োমাকজে ও কলে-েিংিান্ত রীকতনীকতকত ে ল আনা, পাকরোকরে েম্পকত্তকত থমকয়ক র নযােয অ্িংশ 

পাওয়ার কেষয়কর্ কনকশ্চত েরা, তাঁক র কনরাপ  োকজর জায়গা প্র ান েরা এেিং থোনও থক্ষকত্রই োকত তাঁক র েকে 

তেষমযমযলে আ রণ েরা না হয় থের্া কনকশ্চত েরা। 

েলাই োহুলয, েরোকরর পকক্ষ এেকর্ আইকন েিংকশাধনী আনা েতর্া েহজ, এই ধরকণর প কক্ষপ গ্রহণ েরা ততর্া েহজ  

নয়। কেন্তু আমাক র থ কশর থমকয়ক র েক  আঁধার থেকে আকলার ক কে কনকয় থেকতই হয়, তাহকল এর কেেল্প কেিু আকি 

কে? 

োনন্দা, ১৫ মা ি ২০২২ 


