
হজড়া জনগগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়গন প্রগয়াজন কগরয গমাহগতা 

সহরনা আক্তায 

 
 

 হজযা জনগগাষ্ঠী ফাাংরাগদগয সভাট জনাংখ্যায একটি ক্ষুদ্র অাং গরও আফভান কার সথগক এ জনগগাষ্ঠী 

অফগহরত ও অনগ্রয সগাষ্ঠী হগগফ হযহিত। স্বাধীন াফ বগবৌভ ফাাংরাগদ জাহতয হতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুহজবুয যভান 

জাহতগক সম াংহফধান উায হদগয়গেন তাগত অনুন্নত ম্প্রদায়, হহেগয় ড়া জনগগাষ্ঠী কর নাগহযগকয ভভম বাদা ও 

অহধকায সুহনহিত কযায কথা উগেখ যগয়গে। তাযই সদখাগনা থ অনুযণ কগয অন্তর্ভ বহক্তমূরক উন্নয়গনয ভাধ্যগভ মৃদ্ধ 

ফাাংরাগদ গড়গত ফতবভান যকায হনযরবাগফ কাজ কযগে। মূরধাযায় কর ম্প্রদাগয়য ভগতা হহেগয় ড়া হজড়া ফা তৃতীয় 

হরগঙ্গয জনগগাষ্ঠীগক ম্পৃক্ত কযগত ফহুভাহিক তৎযতা সজাযদায কযা গে। 
 

জন্গতবাবফ যমৌন প্রততফন্ধী ব্যতি , মাবদয দদতক ফা যজবনটিক কাযবে নাযী ফা পুরুল যকাবনা যেতেবত অন্তর্ভিু কযা 

মায় না, ভাবজ এই জনবগাষ্ঠী তজড়া তববফ তযতিত। এবদয ম্পবক ুযকাবনাপ্রকায ঠিক তথ্য আভাবদয যদবয উচ্চততিত 

এভনতক অবনক ডািাযযা মনু্ত তদবত াবযন না। আভাবদয যদব এখবনা মনু্ত প্রজনন এফং তরঙ্গ তনধাুযেতবতিক কথাফাতাু খুফ 

বীতত কাবয এফং যগাবন আবরািনা কযা য় মায কাযবে এযকভ ব্যাাযগুবরা খুফই স্পকুাতয ফবর বাফা য়। পবর আভযা 

তিধািবে থাতক । 
 

 উচ্চহফত্ত হকাংফা হনম্নহফত্ত সমগকাগনা হযফাগযই হজড়াগদয জন্ গত াগয। সমফ হযফায অগনক গিতন, 

আদৄহনকবাগফ হহিত তাযা তাগদয ন্তানগদয ভানহক াগাট ব হদগত াগয। তগফ সমফ িাহযহিক বফহষ্ট্য এগদয ভাগজয 

কগরয দৃহষ্ট্গত হনগয় আগ, সগফয অগনকগুগরাই জাত, ফদরাগনা মায় না। ভানুল মখন বুঝগত াগয এযা আয ফ 

স্বাবাহফক ভানুগলয ভগতা নয়, ভস্যায শুরু য় তখন সথগকই। ভাজ াহন্তগত থাকগত সদয় না এফ বফহগষ্ট্যয ভানুলগুগরাগক। 

নানা কুৎা, ফাগজ ভন্তব্য, টিপ্পনী শুনগত শুনগত হজড়া সগাষ্ঠীয ভগধ্য হাংস্রতা হযরহিত য়। ভানহফক গুণগুগরা ধীগয ধীগয 

াহযগয় সমগত থাগক। ভাজ, হযফায সথগক হেটগক গড় এযা খ ুঁগজ সনয় তাগদয ভগগািীয়গদয। হজড়া সগাষ্ঠী অদ্ভুত বালা 

াংগকত ব্যফায কগয হনগজগদয ভগধ্য বাগফয আদান প্রদান কগয। অগনক াজগগাজ েন্দ কগয এযা। সফহযবাগ ভগয়ই াহড়, 

াগরায়ায-কাহভজ এফাং আরগা চুর ব্যফায কগয থাগক এযা এফাং এফ হনগয়ই স্বােগন্দ িরাগপযা কগয। ভাগজ অন্যগদয সিগয় 

আরাদা ফগরই ভগন য় এগদয। 
 

 হিা াংস্কৃহত সথগক এযা এতটাই দূগয সম তাগদয ভগধ্য স্বাবাহফক ভানহকতা সপযাগনা কঠিন এফাং এয জন্য আভযাই 

দায়ী। আভযা কখগনা বুঝগত িাইনা এযা সৃহষ্ট্কতবাযই সৃহষ্ট্, আভাগদয ভগতাই যক্তভাাংগয ভানুল এযা। এগদযও বাগরাফাায 

অহধকায আগে, আগে বাগরারাগায অনুভূহত। ব্যথা সগর এযাও কাঁগদ, আনগন্দও এযা াগত জাগন। আভযাই এগদয 

সুহফধাফহিত কগযহে, ‘হজড়া’ নাভ হদগয়হে। একটু আদয বাগরাফাা হদগর এযাও বাগরাফাা সপযত হদগত াগয, কাজ কযগত 

াগয অগনক হফশ্বস্ততায াগথ। মহদ এগদযগক ঘৃণা না কগয বাগরাগফগ সুস্থ জীফগন সপযাগনা মায়, সদখাগনা মায় আগরায থ, 

সখাগনা য় স্বাফরম্বী ফায কভ বগকৌর এফাং ম্পৃক্ত কযাগনা মায় হফহবন্ন ভাহজক, যাষ্ট্রীয় ও ধভীয় কভ বকাগে, তাগর এযা 

হনিয়ই হযণত গফ ভানফম্পগদ। পগর এ সগাষ্ঠীয ভানুগলয ভগধ্য বতহয গফ এক ধযগনয দাহয়ত্বগফাধ ও সদগপ্রভ। 
 

 ২০১৩ াগরয নগবম্বগয হজড়া জনগগাষ্ঠীগক তৃতীয় হরঙ্গ হগগফ স্বীকৃত সদয় যকায। াযা সদগ হজড়ায াংখ্যা 

১০ সথগক ১৫ াজায। ভাজগফা অহধদপ্তগযয জহয ভগত ফাাংরাগদগ হজড়ায াংখ্যা প্রায় ১০ াজায। ফাাংরাগদ 

ভানফাহধকায ফাস্তফায়ন াংস্থা সূগি জানা মায়, াযা সদগ ৫০ াজায হজড়া যগয়গে। ২০১৪ াগরয ২৬ জানুয়াহয হজড়াগদয 

যাষ্ট্রীয় স্বীকৃত হদগয় সগগজট প্রকা কযা য়। তাগদয সবাটাহধকাযও সদওয়া গয়গে ফতবভান যকাগযয আভগর। ২০১৩ াগর 

ফাাংরাগদ যকায হজড়াগদয তৃতীয় হরগঙ্গয স্বীকৃহত হদগরও এতহদন জাতীয় হযিয়ি ফা াগাট ব গ্রণ কযায সিগি 

হজড়াগদযগক য় নাযী নয়গতা পুরুল হরঙ্গ সফগে হনগত গতা। ১১ এহপ্রর ২০১৯ তাহযগখ সবাটায তাহরকা হনফন্ধন পযভ (পযভ-

২) এয ক্রহভক নাং ১৭ াংগাধন কগয হরঙ্গ হনফ বািগনয সিগি ‘পুরুল’, ‘ভহরা’ এয াাাহ ‘হজড়া’ অন্তর্ভ বক্ত কযা য়, মা 

হজড়াগদয জন্য এ মাফৎকাগরয ফগিগয় ফগড়া স্বীকৃহত। যকায হজড়াগদয ‘তৃতহয় হরঙ্গ’ হগগফ স্বীকৃহত সদওয়ায় তাগদয 

াাংহফধাহনক অহধকায প্রহতহষ্ঠত য়। ওই ভয় ট্রাহপক পুহরগ তাগদয িাকহয সদওয়াযও হদ্ধান্ত সনয় যকায। এোড়া হগহগযই 

‘হজড়া হরঙ্গ সগগজট’ আইন আকাগয া কযায হদ্ধান্ত হনগয়গে যকায। 
 

 তজড়া জনবগাষ্ঠী ফাংরাবদবয   যভাট জনংখ্যায একটি ক্ষুদ্র অং বরও আফভান কার ধবয এ জনবগাষ্ঠী 

অফবতরত ও অনগ্রয যগাষ্ঠী তববফ তযতিত। কর নাগতযক সুতফধা যবাবগয অতধকায ভবাবফ প্রাপ্য বরও তাযা 

াতযফাতযক, াভাতজক ও অথনুনততকবাবফ দফলবেয তকায ফবর প্রতীয়ভান । ভাবজ দফলেমূরক আিযবেয তকায এ 

জনবগাষ্ঠীয াতযফাতযক , আথুাভাতজক, তিাব্যফস্থা, ফাস্থান, স্বাস্থযগত উন্নয়ন এফং াভাতজক তনযািা তনতিতকযে 

বফাুতয তাবদযবক ভাবজয মূরবরাতধাযায় এবন যদবয াতফকু উন্নয়বন তাবদযবক ম্পৃিকযবেয রবিয যকায তফতবন্ন 

কভসুূতি গ্রে কবযবে। াাাত  যকায াভাতজক তনযািা কভসুূতিয আওতায় “তজড়া জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন 

 

 



-২- 

কামকু্রভ” ফাস্তফায়বনয রবিয একটি যুবগাবমাগী নীততভারা প্রেয়ন ও তা ফাস্তফায়বনয দবি গ্রে কবযবে । এ কামকু্রবভয 

রিয ও উবেশ্য মূরত স্কুরগাভী তজড়া জনবগাষ্ঠীবক ততিত কবয গবড় যতারায রবিয তফতবন্ন স্তবয উবৃতি প্রদান ; প্রতিবেয 

ভাধ্যবভ তজড়া জনবগাষ্ঠীয দিতা বৃতি ও আয় ফধনুমূরক কভকুাবে ম্পৃি কবয তাবদয ভাবজয মূরবরাতধাযায় আনা ; 

তজড়া জনবগাষ্ঠীয আথুাভাতজক উন্নয়ন ও াভাতজক সুযিা এফং তযফায ও ভাবজ তাবদয ভমাুদা বৃতি।  
 

 ২০১২-১৩ অথফুেয বত াইরট কভসুূতি তববফ যদবয ৭টি যজরায় এ কভসুূতি শুরু য়। ২০১৫ -১৬ অথফুেবয এ 

কভসুূতি ৬৪ যজরায় ম্প্রাযে কযা বয়বে। ২০১৮-১৯ অথফুেবয ৬৪ যজরায় যভাট ফযােকৃত অবথযু তযভাে ১১ যকাটি ৪০ রি 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ ুফেবয যভাট ফযােকৃত অবথযু তযভাে ৫ যকাটি ৫৬ রি টাকা।  
 

 যমবকাবনা জাততয উন্নয়বন তিা জরুতয। আয তাই তজড়া ম্প্রদাবয়য জন্য তিা তনতিত কযবত উবৃতি িালু কবযবে 

যকায। ভাজবফা অতধদপ্তয তযিাতরত জতযবয ভাধ্যবভ নািকৃত তজড়া তিাথীবদয তিায যেতেতফন্যাব িাযটি স্তবয 

তফবি কবয উবৃতি প্রদান কযা বে। প্রাথতভক স্তবয অধ্যয়নযত তিাথীবদয জনপ্রতত ভাতক ৭০০ টাকা , ভাধ্যতভক স্তবয 

অধ্যয়নযত তিাথীবদয জনপ্রতত ভাতক ৮০০ টাকা , উচ্চ ভাধ্যতভবক অধ্যয়নযত তিাথীবদয জনপ্রতত ভাতক ১০০০ টাকা এফং 

স্দাতক বত স্দাতবকািয যেতেবত অধ্যয়নযত তিাথীবদয জনপ্রতত ভাতক ১২০০ টাকা াবয  উবৃতি প্রদান কযা বে। শুরুবত 

১৩৫ জন বত বৃতিপ্রাপ্ত বয় ফতভুাবন যভাট ১ ,২৪৭ জনবক তিা উবৃতি যদওয়া বে। তাোড়া যকাবযয াাাত যদব এই 

প্রথভ যফযকাতযবাবফ তজড়া জনবগাষ্ঠীয (তৃতীয় তরঙ্গ) একটি আরদা ভাদ্রাা িালু বয়বে। যখাবন তফনা খযবি তাযা ড়বত 

াযবফ। ভযহুভ আবভদ যপযবদৌ ফাযী যিৌধুযী পাউবেবনয উবযাবগ দাওয়াতুর যকাযআন নাবভ তৃতীয় তরবঙ্গয এই ভাদ্রাাটি 

িালু  বয়বে। ২০২০ াবর যকায স্বীকৃত কওতভ তবরফা অনুমায়ী ভাদ্রাাটি তযিাতরত বফ। 
 

 ৫০ ফেয ফা তদূর্ধ্ু ফয়বয অিভ ও অের তজড়াবদয তফবল বাতা প্রদান কভসুূতিয আওতায় ২ ,৫০০ তজড়াবক 

জনপ্রতত ভাতক ৬০০ টাকা াবয তফবল বাতা প্রদান কযা বে। ১৮ ফেবযয ঊবর্ধ্ু কভিুভ তজড়া জনবগাষ্ঠীয দিতা বৃতি ও 

আয় ফধনুমূরক কাবজ ম্পৃি কবয ভাবজয মূরবরাতধাযায় আনায রবিয ৫০ তদন কবয তাবদয বৃতিমূরক প্রতিে প্রদান এফং 

প্রবতযকবক প্রতিবোিয আতথকু ায়তা ফাফদ ১০ ,০০০/-(দ াজায) টাকা প্রদান কযা য়। এখন মনু্ত ৭ াজায ৬৫০ জনবক 

প্রতিে প্রদান ও প্রতিবেয য ায়তা যদওয়া বয়বে। এোড়াও ১০ যজরায় তজডাবদয জন্য আফাবনয তযকল্পনা যবয়বে 

যকাবযয। 
 

 অযতদক, তজড়া জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়বন যকাবযয আইতটি তফবাগ তাবদয তথ্যপ্রযুতি তফলয়ক প্রতিে 

তদবয়বে। প্রতিে তনবয় তাযা েন্দ ও যমাগ্যতা অনুমায়ী কাজ যফবে তনবয়বে। এ উবযাগ ফাস্তফায়ন কযায় তজড়াবদয জীফবন 

নতুন অধ্যাবয়য সূিনা বয়বে। 
 

 ফাাংরাগদ যকায হজড়াগদয ভাগজয মূর ধাযায় এগন সদগয াহফ বক উন্নয়গন ম্পৃক্তকযগণয জন্য যকাহয-

সফযকাহয হফহবন্ন প্রহতষ্ঠান হজড়াগদযগক সমাগ্যতা অনুমায়ী ড্রাইবায, হয়ন, যাঁদৄহন সথগক শুরু কগয এহিহকউটিব গদ হনগয়াগ 

হদগত াগয। এইফ হনগয়াগ ভাগজ দৃষ্ট্ান্ত বতহয কযগফ। শুদৄ তাই নয় এয পগর অন্যযাও আগযা উদ্বুদ্ধ গফ। হজড়া জনগগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়গন যকাগযয আইহটি হফবাগ তাগদয তথ্যপ্রমৄহক্ত হফলয়ক প্রহিণ হদগয়গে। প্রহিণ হনগয় তাযা েন্দ ও 

সমাগ্যতা অনুমায়ী কাজ সফগে হনগয়গে। এ উগযাগ ফাস্তফায়ন কযায় হজড়াগদয জীফগন নতুন অধ্যাগয়য সূিনা গয়গে। এখন 

আভাগদযই তাগদয হদগক এহগগয় সমগত গফ। তাগদয জন্য প্রস্তুত কযগত গফ একটি ভানহফক ভাজ। সম ভাজ বরহঙ্গক 

হযিগয়য কাযগণ কাউগক অচ্ছুৎ কগয যাখগফ না। সম ভাজ হজড়াগদযগকও নাযী ও পুরুগলয ভগতানই ভাজ ভম বাদায় ভানুগলয 

ভভতায় তাগদয বুগক সটগন সনগফ। আয এবাগফই ভাগজ াভহগ্রক হযফতবন আগফ। 
 

 শুদৄ হবিাবৃহত্ত নয়, হজড়াগদযও িাই কগভ ব মৄক্ত ফায ভগনাবৃহত্ত। াহকস্তাগনয ভগতান কট্টয সদগ বৃন্নরা াংফাদ 

াঠক এফাং আন্তজবাহতক খ্যাহত ম্পন্ন ভগডর কাজ কযায সুগমাগ াগেন। আভাগদয সদগয ভগতা প্রহতগফী বাযগত একজন 

হকন্নয জনপ্রহতহনহধ হগগফও হনফ বাহিত গয়গেন। অথ বাৎ হনগজগদয মহদ সখগট খাফায ভানহকতা থাগক তাগর হজড়াগদয 

গিও ম্মানজনক জীহফকা সফগে সনয়া ম্ভফ। য়গতা শুরুগত থিরাটা কঠিন গত াগয, হকন্তু ফাধা সম অহতক্রভ কযা ম্ভফ, 

আভাগদয সদগ হজড়াযা তা কগয সদহখগয়গেন। 
 

 প্রহিণ ও কাহযগহয হিা প্রদান কাউগন্পহরাং কযা সগগর হজড়াগদয প্রহতবা হফকা ম্ভফ। উন্নয়গনয মূরধাযায় 

এগদয ম্পৃক্ত কযায জন্য ভাজ এফাং হযফায- ফায ভাগঝই গিতনতা ফাড়াগত গফ খগর হদগত গফ আভাগদয ভগনয ভস্ত 

ফন্ধ জানারাগুগরা। গণভাধ্যভ এগিগি হক্রয় ভূহভকা ারন কযগত াগয। আভাগদয র্ভগর সগগর িরগফ না সম ফ ভানুগলয ভগধ্যই 

সনতৃগত্বয গুণাফরী থাগক। সটাগক জাহগগয় তুরগত াযগর কগয়কগুণ সফহ উন্নয়ন ঘটাগনা ম্ভফ, আয এ ম্ভাফনা সথগক হজড়া 

ম্প্রদায়ও ফাইগয নয়। সটকই উন্নয়গনয রিযভািা অজবগনয িযাগরঞ্জ সভাকাহফরায় হজড়াগদয অন্তর্ভ বক্ত কযগর স মৄদ্ধ জয় 

জতয গফ এফাং সদগয অথ বননহতক উন্নয়গন তাযা কাম বকয ভূহভকা যাখগত িভ গফ। এগত সদ সমভন মৃদ্ধ গফ, জাহত 

হগগফও আভযা উদযতা, বাগরাফাা এফাং ভানহফকতায দৃষ্ট্ান্ত স্থাগন িভ গফা। 
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