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�ሠসানাতলা
উপেজলার
বালুয়াহাট
এলাকার মহসীন আলীর �ሠমেয় আছমা
�ሠবগেমর িবেয় হেয়িছল ছয় বছর আেগ
পা肒Ӂ糙쎄বত糙쎄ী গাইবা奾ꇭার সাঘাটা উপেজলায়।
িবেয়র ᢙথম পয糙쎄ােয় তােদর দা⌌ত죑有
জীবন 訲ﬔেখর িছল। তােদর সংসাের আেস
একিট কﵗাস蛢㫁ান। পের আছমা জানেত
পােরন তার 羫殢ামী মাদকাসㄐ। এর পর
�ሠথেক �ሠযৗতুেকর জ ﵗচেল আছমার
ওপর অমা鋌탟িষক িনয糙쎄াতন। এিদেক বাবামােয়র অস뎾렄ল সংসার। �ሠমেয় জামাইেক
চািহদামেতা �ሠযৗতুক িদেত পােরনিন
মহসীন আলী। 羫殢ামীর িনয糙쎄াতেনর মা뢞া
�ሠবেড় �ሠগেল একপয糙쎄ােয় আছমার সংসার
�ሠভেঙ যায়। এর পর অস뎾렄ল বাবামােয়র সংসাের অেনক কে乷 জীবনযাপন
করিছেলন আছমা। �ሠস সময় জানেত পােরন, �ሠসানাতলায় িবিজএমইএ ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে ᢙিশ읈␆ণ িনেল
চাকির পাওয়া যায়। িতিন যান �ሠসই ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে। �ሠসানাতলা উপেজলা পিরষদ চ息鎥ের িবিজএমইএ
পিরচািলত ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে ২০১৪ সােলর মাঝামািঝ সমেয় 鞡ই মাসব죑有াপী �ሠসােয়টার 䅷㺥তিরর অপােরটর
িহেসেব ᢙিশ읈␆ণ �ሠনন আছমা। ᢙিশ읈␆ণ �ሠশেষ সািট糙쎄িফেকট িনেয় ঢাকার সাভাের একিট �ሠসােয়টার
কারখানায় অপােরটর িহেসেব চাকির �ሠনন। এর পর �ሠথেক তােক ও তার পিরবারেক আর িপছেন িফের
তাকােত হয়িন। এখন আছমা ᢙিত মােস �ሠবতন পান ১২ হাজার টাকা। এেত তােদর সংসাের এেসেছ
স뎾렄লতা।
ㆻ쒁ধু আছমা �ሠবগম নন, ওই ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে িবধবা, 羫殢ামী পিরত죑有ㄐা ও অস뎾렄ল পিরবােরর �ሠমেয়েদর
পাশাপািশ �ሠবকার পু⼹ﯘষ যুবকরাও ᢙিশ읈␆ণ িনেয় িনেজর পােয় দাঁড়াে뎾렄ন। এর মেধ죑有 ৯০ জন নারী
�ሠপেয়েছন পেথর িঠকানা। ২০১২ সােল 㱋䲾ািপত এ ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে এ পয糙쎄蛢㫁 এক হাজার ২২৫ জন নারী ও
পু⼹ﯘষ ᢙিশ읈␆ণ িনেয়েছন। এর মেধ죑有 ৬০০ জনেক ওই ᢙিশ읈␆ণ �ሠক �ሠথেক িবিভ鑍ྏ গােম糙쎄ে会딵টেস চাকিরর
ব죑有ব㱋䲾া করা হেয়েছ। জানা �ሠগেছ, ব⺳몋ড়া-১ আসেনর সংসদ সদ䩆 আ푵გুল মা鑍ྏান এলাকার �ሠবকার ও
অস뎾렄ল নারী-পু⼹ﯘষেদর কম糙쎄সং㱋䲾ােনর লে읈␆죑有 ২০১২ সােল িবিজএমইএ ᢙিশ읈␆ণ �ሠক 㱋䲾াপন কেরন। অথ糙쎄
ম�ⶼণালেয়র অধীেন ি士ল ফর এম鄙ໄয়েম会딵ট অ죑有া会딵ড ইনেভ㨕েম会딵ট �ሠᢙা㱬াম (িসপ) ও িবিজএমইএর �ሠযৗথ
উেদ죑有ােগ পিরচািলত হে뎾렄 ᢙিশ읈␆ণ �ሠকিট।
স⊂긺িত ওই ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে িগেয় জানা যায়, 鞡ই মাসব죑有াপী তােদর নতুন ব죑有ােচর ᢙিশ읈␆ণ ㆻ쒁 ⼹ﯘহেয়েছ।
ᢙিশ읈␆েণ ১৮-৩৫ বছর বয়সী ১২০ জন অংশ িনেয়েছন। তােদর মেধ죑有 ৯০ জন নারী ও ৩০ জন পু⼹ﯘষ।
ᢙিশ읈␆েণর সকল সর쐅峑াম ᢙক켾 �ሠথেক বহন করা হয়। ᢙিশ읈␆ণ �ሠশেষ সািট糙쎄িফেকেটর পাশাপািশ ৬ হাজার
২৪০ টাকা �ሠমাবাইল ব죑有াংিকংেয়র মাধ죑有েম ᢙিশ읈␆ণাথ糙쎄ীেদর �ሠদওয়া হয়। ᢙিশ읈␆ণ �ሠকে একজন
ত寖䓻াবধায়ক ও আট জন ᢙিশ읈␆ক দািয়息鎥 পালন করেছন।

িবিজএমইএ ᢙিশ읈␆ণ �ሠকের ত寖䓻াবধায়ক মনজুর রহমান বেলন, ᢙিশ읈␆ণ িনেত অেনেকই আসেছন।
পয糙쎄ায়踏ᄕেম তােদর ᢙিশ읈␆েণর ব죑有ব㱋䲾া করা হে뎾렄। িতিন বেলন, ᢙিশ읈␆ণ �ሠশেষ সািট糙쎄িফেকেটর পাশাপািশ
চাকিরও ব죑有ব㱋䲾া কের �ሠদওয়া হয়।
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