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প্রনিনিনিত্বের িারণাত্বক ঠিক নকভাত্বব সাজাত্বল সমাত্বজর দুবিল ফ াষ্ঠীগুনলর স্বার্িত্বক সবত্বেত্বয় ভাত্বলাভাত্বব 

জায় া ফেওয়া যায়? সমাজ নবজ্ঞাি বহু নেি িত্বরই এই প্রশ্নটি নিত্বয় মার্া ঘামাত্বলও এ সম্বত্বে যা  ত্ববষণা 

হত্বয়ত্বে িার অত্বিকটা অংশই সংরক্ষত্বণর একটি সুনিনেি ষ্ট নবিযাসত্বক ফকন্দ্র কত্বর  ত্ব়ে উত্বেত্বে। িত্বব, 

রাজিীনি, নশক্ষা বা ফবসরকারী সংস্থা যাই ফহাক িা ফকি, বািযিামূলক সংরক্ষণ শুিুমাত্র এক িরত্বির 

প্রনিনিনিেত্বকই জায় া ফেয়। এই জািীয় অন্তভুি নি সংখ্যালঘু ফ াষ্ঠীগুনলত্বক অনিনষ্ঠি প্রনিষ্ঠািগুনলত্বি 

প্রত্ববত্বশর অনিকার নেত্বলও, উচ্চির স্তত্বরর ফক্ষত্বত্র এই প্রনিনিনিে যত্বর্ষ্ট কম এবং অত্বিক সময়ই িা 

ফকবল কা জপত্বত্র ফলখ্া বণিিাত্বিই আটত্বক র্াত্বক। এইভাত্ববই সমাত্বজর মূলিারা এই ফ াষ্ঠীর মািুত্বষর 

স্বার্িত্বক প্রাত্বন্ত ফেত্বল রাত্বখ্। 

িত্বব, শুিুমাত্র অন্তভুি নিমূলক িয়, নবভাজত্বির উপর নভনি কত্বরও প্রনিনিনিে সম্ভব এবং এর পাশাপানশ, ফকাি ফ াষ্ঠীত্বক উপস্থাপিা করার আত্বরা ফয 

নবনভন্ন িরত্বির উপায় আত্বে ফযগুনল নিত্বয় খু্ব ফবনশ িানিক আত্বলােিা হয় নি। এই িরত্বির প্রনিনিনিত্বের িকশায়, রাষ্ট্র এমি একটি নিনেি ষ্ট 

সম্প্রোয়নভনিক পদ্ধনি োলু কত্বর িার েত্বল প্রান্তবাসী ফ াষ্ঠীগুনল সমূ্পণিভাত্ববই নিত্বজর নিত্বজর সম্প্রোয় পনরনেনি অিুযায়ী জায় া পাি। ফযমি, 

রাজিীনির ফক্ষত্বত্র ফেখ্া যায়, (সনিনলি ফভাটোিাত্বের বেত্বল) পৃর্ক ফভাটার েল তিনর, যাত্বি (ক) নবত্বশষ সম্প্রোত্বয়র জিয আসি সংরক্ষণ করা হত্বয় 

র্াত্বক এবং (খ্) ফকবলমাত্র সংখ্যালঘু ফভাটোিারাই এই আসিগুনলত্বি ফভাট নেত্বি পাত্বরি। মুসনলম সম্প্রোত্বয়র জিয ১৯০৯ সাত্বল এই বযবস্থা ফিওয়া 

হয়, এবং পরবিীকাত্বল অিযািয সংখ্যালঘু ফ াষ্ঠীর ফিিারা নিিবত্বণির ক্ষমিায়ি ও সামানজক উন্ননির হানিয়ার নহসাত্বব এই িীনি বযবহাত্বরর সমর্িত্বি 

এন ত্বয় আত্বসি। 

আজকাল, নিবিােত্বির ফক্ষত্বত্র আলাো বা সম্প্রোয়নভনিক প্রনিনিনিত্বের িারণা প্রায় ফলাপ ফপত্বলও, নবোরবযবস্থার ফক্ষত্বত্র এই িারণার অত্বিক ফবনশ 

প্রত্বয়া  হত্বে। িার েত্বল এই নবকল্প িকশাটির স্বপত্বক্ষ ও নবপত্বক্ষর যুনিগুনলত্বক বুত্বে বযাখ্যা করার মি আিুনিক উোহরণ আমাত্বের হাত্বি আত্বে। নবংশ 

শিাব্দীর নিিীয় ভাত্ব র ফশত্বষর নেত্বক, ব্রানজল ও ভারিসহ ফলাবাল সাউত্বর্র ফেশগুনলত্বি অপরাত্বির ফক্ষত্বত্র পুত্বরাপুনর মনহলা পনরোনলি প্রনিষ্ঠাি োলু 

করার মত্বিয নেত্বয় ক্ষমিায়ত্বির হানিয়ার নহসাত্বব নবভাজিত্বক বযবহাত্বরর িারণাত্বক পুিরুজ্জীনবি করা হত্বয়নেল। িার েত্বল ক) নবত্বশষ ফ াষ্ঠী িারা 

পনরোনলি পুনলশ র্ািা প্রনিনষ্ঠি হয় খ্) একমাত্র ওই নিনেি ষ্ট ফ াষ্ঠীর সেসযরাই যাত্বি এই সংস্থাগুনল ফর্ত্বক পনরত্বষবা ফপত্বি পাত্বরি িার বযবস্থা করা হয়। 

ভারত্বি শুিুমাত্র সবত্বেত্বয় ফবশী সংখ্যক মনহলা পনরোনলি র্ািাই ফয িা আত্বে িা িয়, িার পাশাপানশ মনহলাত্বকনন্দ্রক নবোরালয়, িপনশলী জানি ও 

উপজানি জিয র্ািা (একটি নিনেি ষ্ট সম্প্রোত্বয়র জিয ও িাত্বের িারা পনরোনলি), এবং অিযািয আিুষনিক বযবস্থা ফিওয়া হত্বয়ত্বে। এইভাত্বব নবনেন্ন কত্বর 

ফেওয়ার নপেত্বি ফয িারণাটি কাজ কত্বর িা হল ফয, সংরক্ষণ ও সবিব ীয় প্রনিনিনিে নিমিাত্বণর প্রত্বেষ্টার পত্বরও সংখ্যাগুরুর হাত্বি সংখ্যালঘু জিত্ব াষ্ঠী 

নবনভন্ন িরত্বির বঞ্চিার নশকার হত্বি পাত্বর। িাই, িত্বির নেক ফর্ত্বক ফেখ্ত্বল, আইিািু ভাত্বব বা প্রানিষ্ঠানিক স্তত্বর ফ াষ্ঠীগুনলত্বক নবনেন্ন কত্বর, িাত্বের 

জিয নিজস্ব প্রনিষ্ঠাি অর্বা “এিত্বেভ” বা “নিনেি ষ্ট নিরাপে স্থাি” নিমিাণ করত্বল, পনরত্বষবা ফেওয়া সহজির হত্বব শুিু িয়, িার পাশাপানশ তবষময ও 

পক্ষপািদুষ্ট বযবহাত্বরর হাি ফর্ত্বকও িাাঁ রা মুনি পাত্ববি।  
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আমার নকেু  ত্ববষণাপত্বত্র আনম এই নবভাজত্বির মত্বিয নেত্বয় প্রনিনিনিত্বের িারণার আিুষনিক খু্াঁটিিাটি নিত্বয় অিুসোি কত্বরনে। উির ভারত্বির মনহলা 

র্ািার ফপ্রনক্ষত্বি আনম এই  ত্ববষণা োনলত্বয়নে। আমার প্রর্ম সমীক্ষায় আনম ফেনখ্ত্বয়নে, নক ভাত্বব আলাো প্রনিনিনিত্বের িকশার নভিত্বর সংখ্যালঘু 

সম্প্রোত্বয়র নবভাজি ঘত্বট। সংখ্যালঘু প্রশাসি ও নলি ভাবিার এই পৃর্কীকরণ ফর্ত্বক, নবত্বশষি পরম্পরা ি সামানজক নিয়মকািুত্বির পনরত্ববত্বশ, এমি 

ঘটিা ঘটত্বি পাত্বর যা এত্বকবাত্বরই পনরকল্পিার বাইত্বর।  মাইত্বরা ফলত্বভল বা কু্ষদ্র স্তর ফর্ত্বক পাওয়া অপরািসংরান্ত ির্য এবং অিযািয িত্বর্যর উৎস 

বযবহার কত্বর আনম ফেখ্াত্বিার ফেষ্টা কত্বরনে ফয শুিুমাত্র মনহলাত্বকনন্দ্রক সংস্থা প্রনিষ্ঠার েত্বল অিযািয প্রনিষ্ঠাি (ত্বযমি,  িািু নিক পুনলশ র্ািাগুনল) 

িাত্বের হাত্বি আসা অনভত্বযা গুনলত্বক ওই মনহলানিভি র র্ািার োনয়ত্বি পাঠিত্বয় নেত্বি োইত্বি পাত্বর, যার েত্বল নলিসংরান্ত নবষয়গুনল “মূলিারার” 

শৃঙ্খলাবযবস্থা ফর্ত্বক ফবনরত্বয় প্রাত্বন্ত সত্বর যাত্বব।  িার উপত্বর, যনে মনহলা প্রশাসকত্বের শুিুমাত্র এই িরত্বির নলিনভনিক কাজই ফেওয়া হয় িাহত্বল িা 

িাাঁ ত্বের অিযািয কাত্বজর ক্ষমিা (ত্বযমি, খু্ি বা অপহরণ জািীয় অপরাত্বির িেন্ত) নবকাত্বশ বািা হত্বয় োাঁ ়োত্বব। এ নবষত্বয় আমার অনভমি হল, “নিনেি ষ্ট 

নিরাপে স্থাি” তিনরর েত্বল, আপািনবত্বরািীভাত্বব, একটি পুংশানসি এনিয়াত্বরর ফক্ষত্র তিনর হত্বব আর মনহলাত্বকনন্দ্রক সংস্থাগুনলত্বক ওই ফক্ষত্বত্রর 

ফপ্রনক্ষত্বিই নবোর করা হত্বব এবং িার েত্বল ফ াষ্ঠীনভনিক তবষময আত্বরা ফবত্ব়ে যাত্বব।  

নিিীয় সমীক্ষায়, প্রিযক্ষ নবভাজি (উোহরণ, নিনেি ষ্ট নিরাপে স্থাি তিনর) এবং ফপশা ি নবভাজত্বির (ত্বযমি, মনহলা পোনিকারীত্বের মত্বিয নলিনভনিক 

কাত্বজর সামঞ্জসযহীি বন্টি) েলােল নিত্বয় আত্বরা জািার জিয আনম উির ভারত্বির ফবশ কত্বয়কটি রাত্বজযর র্ািায় িৃিানিক সমীক্ষা োনলত্বয়নে। আনম 

প্রমাণ ফপত্বয়নে ফয, শুিুমাত্র মনহলাত্বকনন্দ্রক র্ািাগুনলত্বি অনভত্বযা কারীনি অবশযই অত্বিক স্বেত্বে ও নিভি াবিায় কর্া বলার সুত্বযা  পাত্বেি। িত্বব িার 

সত্বি সত্বি এও ফেত্বখ্নে ফয অত্বিক সময়ই এই সংস্থাগুনল “কাউত্বেনলং” িাত্বমর এমি এক িরত্বির আটত্বপৌত্বর িযায়নবোত্বরর সত্বি জন়েত্বয় র্াকত্বি পাত্বর 

যা নলিনভনিক নহংসার নশকারত্বক িার আরমণকারীর সত্বি নমটমাট কত্বর ফিওয়ার পরামশি ফেয়।  অিযভাত্বব বলত্বি ফ ত্বল, আইিপ্রত্বয়া কারী কিি াত্বের 

মার্ায় “িযায়নবোত্বরর অনিকাত্বরর” একেমই নিজস্ব একটি সংজ্ঞা র্াকত্বি পাত্বর এবং শুিুমাত্র নলিপনরেত্বয়র উপর নভনি কত্বর প্রশাসনিক ক্ষমিার 

নবভাজি করত্বলই ফয প্রর্া ি নবোরবযবস্থায় েরম ফকাি পনরবিি ি আসত্বব এমি িাও হত্বি পাত্বর। 

িৃিীয় সমীক্ষায়, আমার সহত্বলখ্ক শযারি বািিহার্ি  ও আনম (ত্বপশা ি) নবভাজি ফকািভাত্বব আইিকািুি প্রত্বয়াত্ব র কমিকিি াত্বের প্রভানবি কত্বর নকিা 

িা পরীক্ষা কত্বরনে। নবভাজত্বির মত্বিয নেত্বয় প্রনিনিনিে নিমিাত্বির নপেত্বি একটি কারণ হল, নবত্বশষি িাাঁ রা যখ্ি ফকাি নলিনভনিক প্রত্বশ্নর মুত্বখ্ামুনখ্ হি 

ফসই সময়গুনলত্বি িত্বরই ফিওয়া হয় ফয, মনহলারা সমনলত্বির প্রশাসনিক কমীত্বের উপর অত্বিক ফবনশ নবশ্বাস রাত্বখ্ি। নিউ নেল্লী ফটনলনভশি িাত্বম 

ভারত্বির একটি সংবাে সংস্থার সত্বি যুি ির্যনেত্র নিমিািাত্বের সহায়িায় আমরা একটি নভনর্ও নিভি র নিরীক্ষা োনলত্বয়নে। এত্বি আমরা ফেনখ্ত্বয়নে ফয 

নলিনিভি র অপরাত্বির িেন্ত করার ফক্ষত্বত্র উিরোিারা পুরুষ পুনলত্বশর ফর্ত্বক মনহলা পুনলশত্বের প্রনি অত্বিক কম সেয় এবং এই অভযাস, নবত্বশষ কত্বর, 

মনহলাত্বের মত্বিযই ফবনশ। নকেু খ্বরত্বক নবত্বশষভাত্বব কারসানজ কত্বর বেত্বল মহারাষ্ট্র রাত্বজযর এক হাজাত্বরর ফবনশ িমুিা উিরোিাত্বক ফেখ্াি হয়। এই 

সংবােগুনলত্বি িেন্তকারী আনিকানরত্বকর নলি ও এবং িেত্বন্তর নবষয় বেত্বল ফেওয়া হত্বয়নেল। উোহরণ নহসাত্বব বলা যায়, যখ্ি মনহলা উিরোিারা 

একজি মনহলা পুনলশত্বক নবত্বয়র পণ নবষয়ক একটি ঘটিার িেন্ত করত্বি ফেখ্ত্বেি িখ্ি উত্বল্লখ্ত্বযা যভাত্বব, িাাঁ ত্বের হাত্বি ওই মনহলা পুনলত্বশর 

মূলযায়ি, পুরুষ পুনলত্বশর ফর্ত্বক অত্বিক কম অিুকূল হত্বি পাত্বর। এই জািীয় েলােল ফর্ত্বক ফবাো যায় ফয, একই নলি পনরেয় এবং ফ াষ্ঠী পনরেত্বয়র 

উপর নভনি কত্বর কমীর োনয়ি নিিিারত্বির জিয নিনেি ষ্ট সম্প্রোয়নভনিক প্রনিষ্ঠাি োলু হওয়া মাত্বিই ফয সরকারী কমিোরীর উপর নবশ্বাস সিঃসূ্ফিি ভাত্বব  

ফবত্ব়ে যাত্বব, িা এত্বকবাত্বরই িয়।     

িানিক অবোি ো়োও, এই িরত্বির িীনির নকেু সম্ভাবয পনরণনি আত্বে। এই িীনিগুনলর পনরকল্পিা ও প্রনিনষ্ঠি সাংসৃ্কনিক আোরআেরণ ও 

আমলািানিক কাোত্বমার মত্বিয অত্বিক সময়ই, িািা অপ্রিযানশি রাস্তায়, পারস্পনরক ফযা াত্বযা  তিনর হত্বি পাত্বর। িাই এগুনল প্রত্বয়াত্ব র সময় এই 

আোরআেরণ ও কাোত্বমাগুনলত্বকও নবত্ববেিায় আিা প্রত্বয়াজি। ফযমি, ফ াষ্ঠীপনরেয়ত্বকনন্দ্রক সংস্থাগুনলত্বক নবকল্প সংস্থাি নহসাত্বব পনরকল্পিা করা পত্বরও 



যনে ওই সংস্থায় আসা অনভত্বযা ত্বক অত্বিযর োনয়ত্বি পাঠিত্বয় ফেওয়ার উপায় র্াত্বক িাহত্বল ফবাো কঠিি ফয এই জািীয় পনরকল্পিার েত্বল সুেল 

পাওয়ার সুত্বযা  ফবত্ব়ে ফ ল িা কত্বম ফ ল।  এো়োও, ফকাি রাত্বজযর পনরকাোত্বমা দুবিল হত্বল ওই রাত্বজযর আইিরক্ষকরা অত্বিক সময়ই কমীর অভাব 

এবং অনিনরি োনয়ত্বির মি সমসযার মুত্বখ্ামুনখ্ হি। যাত্বি নলিনহংসার অনভত্বযা গুনলত্বক পুনলশকমীরা যত্বর্ষ্ট গুরুত্বের সত্বি ফেত্বখ্ি িা নিনিি 

করত্বি এই সমসযাগুনলর সমািাত্বির ফেষ্টা করত্বি হত্বব। িার উপর, পুনলশী বযবস্থার উপসংসৃ্কনি বা ফয বৃহির আইিী কাোত্বমাত্বি ফকাি নবত্বশষ নবষয়ত্বক 

অিযগুনলর ফেত্বয় ফবনশ গুরুে ফেওয়ার অভযাস দৃঢ়ভাত্বব নিনহি, িার নভিত্বরই সংখ্যালঘু সম্প্রোত্বয়র প্রশাসনিকত্বের পক্ষপািদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবিা 

ফর্ত্বকই যায়। নলি সংত্ববেিশীলিা এবং অিযািয িরত্বির প্রনশক্ষণ এই জািীয় মত্বিাভাব ও আেরত্বণর বেল আিত্বি পাত্বর। অবত্বশত্বষ বলা ফযত্বি পাত্বর, 

আলাো প্রনিনিনিত্বের িীনি যনে ফিওয়া হত্বয়ও র্াত্বক, িত্বব িা সংরক্ষত্বণর মি সবিব ীয় পনরকল্পিার পনরবত্বিি  ফযি িা হয়। যত্বর্ষ্ট সংখ্যক মনহলা কমী 

ো়োই যনে নিরাপে স্থাি তিনর করা হয় িত্বব িা সংখ্যাগুরুর আনিপিয পূণি সমুত্বদ্র ি ণয িীত্বপর মিই হত্বব এবং িার পাশাপানশ, পুরুষ ও মনহলা 

প্রশাসকত্বের মত্বিয আন্তঃত্ব াষ্ঠী ফযা াত্বযা  আত্বরা কত্বম যাত্বব।  ইনিমত্বিয সনরয় পুনলশ র্ািায় যত্বর্ষ্ট মনহলা কমী নিযুি করত্বল িা ফকবল নিনেি ষ্ট 

ফ াষ্ঠীনিভি র সং েিগুনলত্বক শুিুমাত্র সমস্ত িরত্বির কাজ (নলিনভনিক ও নলি নিনবিত্বশত্বষ) পনরোলিারর ক্ষমিাই ফেত্বব িা, িার সত্বি সত্বি প্রিযক্ষ ও 

ফপশা ি নবভাজত্বির বযবস্থাত্বক বযাহিও করত্বি পাত্বর।   

নিনবিকার জস সল স্ট্যান্ডত্বোর্ি  নবশ্বনবেযালত্বয়র নকং ফসন্টার অি ফলাবাল ফর্ত্বভলপত্বমত্বন্টর একজি ফপাস্ট্র্ক্টরাল ফেত্বলা। 

 

 

 


