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শহরেে নিম্ন আরেে ঘিবসনিপূর্ ণ এলাকাে বসবাসকােী নকরশােী মেরেরেে েরযে 

োনসক নিরে কুসংস্কাে ও ভ্রান্ত যাের্া: প্ররোজি ম ালারেলা আরলাচিাে 

িুসোি জাহাি নিঝুে 

ঋতুস্রাব বা মাসিক প্রত্তেক নারীর জীবত্নর একটি স্বাভাসবক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। অথচ, মাসিক সবষত্য় 

প্রকাত্শে আত্ াচনা অনসভত্প্রত, িাধারণ মানুত্ষর মত্ধে জ্ঞান অপ্রতু , এ সনত্য় আত্ে সবসভন্ন ভীসত ও 

কুিংস্কার, িমাত্জ মমত্ন চ া হয় বা মানত্ত বাধে করা হয় নানা রকম আচার, এবং রত্য়ত্ে বা াঁধা-সনত্ষত্ধর 

মবড়াজা ,। িমাজ কাঠাত্মার মহরত্েত্র সকেুিা এসিক মিসিক োড়া এই পসরসিসত মকব  আমাত্ির  

মিত্শ নয়, সবত্ের আরও অত্নক মিশ সবত্শষত সনম্ন ও মধে আত্য়র মিশগুত্ াত্ত মমািামুটি একই 

পসরসিসত সবিেমান।  নোশনা  হাইক্রজন িাত্ভে ২০১৮ এর প্রসতত্বিন অনুিাত্র মিত্শর প্রায় ৫০ শতাংশ 

সকত্শারী এবং ৬৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী এখত্না মাসিত্কর িমত্য় পুরত্না কাপড় বেবহার কত্রন এবং 

পুরত্না কাপত্ড়র বেবহার িাসরদ্রতার মাত্রার িাত্থ িমানুপাসতকভাত্ব বাড়ত্ত থাত্ক। ৮০ শতাংত্শর মবশী 

সকত্শারী ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী বেবহৃত কাপড় িটঠক পদ্ধসতত্ত পসরষ্কার ও বেবিাপনা কত্রন না। এ সবষত্য় 

তথে না জানা থাকা এবং িত্চতনতার অভাত্ব নানা িংিমত্ণ আিান্ত হন মিত্শর সিংহ ভাগ নারী ও 

সকত্শারী, যা প্রজনন স্বাত্িের জনে ক্ষসতকর সবসভন্ন িীর্ েত্ময়ািী শারীসরক ও মানসিক জটি তা িৃটি 

করত্ত পাত্র। তাই মাসিক চ াকা ীন শারীসরক স্বািে সনক্রিত করার জনে এই িময়কা ীন পসরষ্কার- 

পসরচ্ছন্নতা িম্পত্কে িটঠক তথে জানা এবং মখা াত্ম া আত্ াচনা তাই অতেন্ত প্রত্য়াজনীয়। মাসিক 

িম্পসকেত িোবু ও সিগমা ভাঙার  ত্ক্ষে প্রসতবের ২৮ মম পাস ত হত্য় আিত্ে সবে মাসিক স্বািে সিবি। 

২০২২ এ এই সিবত্ির প্রসতপািে সেত্ া “২০৩০ িাত্ র মত্ধে মাসিকত্ক জীবত্নর একটি স্বাভাসবক 

বোপার সহত্িত্ব প্রসতটিত করা”।  

মযত্হতু মাসিক সবষত্য় ভু  ধারণা ও কুিংস্কার মিত্শর উচ্চসবত্ত ও মধেসবত্ত্তর তু নায় গ্রাত্ম ও শহত্রর 

সনম্ন আত্য়র পসরবাত্রর নারী সবত্শষত সকত্শারীত্ির মত্ধে মবসশ, তাই ব্র্োক মজমি সপ গ্রান্ট সু্ক  অে 

পাবস ক মহ থ এর এরাইজ প্রত্জক্ট এ সিবিত্ক িামত্ন মরত্খ শহত্রর সনম্ন আত্য়র র্নবিসতপূণ ে 

এ াকায় বিবািকারী সকত্শারী মমত্য়ত্ির অসভজ্ঞতা আিান প্রিাত্নর জনে “শহরেে নিম্ন আরেে 

ঘিবসনিপূর্ ণ এলাকাে বসবাসকােী নকরশােী মেরেরেে অনিজ্ঞিা নবনিেে: োনসক নিরে 

কুসংস্কাে ও ভ্রান্ত যাের্া েেূ কো” শীষ েক একটি আত্ াচনা িভার আত্য়াজন কত্র। এই আত্ াচনা 

িভার উত্েশে সেত্ া একিা প্লািেম ে ততরী করা মযখাত্ন সকত্শারী মমত্য়রা মাসিক সনত্য় সনত্জত্ির 

অসভজ্ঞতা এবং তাত্ির কসমউসনটিত্ত প্রচস ত কুিংস্কার ও ভু  ধারনা সনত্য় আত্ াচনা করত্ত পারত্ব। 

এই আত্ াচনা িভার মু  বক্তা সহত্িত্ব সেত্ ন শহত্রর সনম্ন আত্য়র এ াকায় বিবািকারী সকত্শার-

সকত্শারী এবং কসমউসনটিত্ত প্রচস ত ভু  ধারণা ও কুিংস্কার িূর, িত্চতনতা বৃক্রদ্ধ ও এ সবষত্য় সবত্শষজ্ঞ 

মতামত জানাত্ত উপসিত সেত্ ন আন্তজোসতক গত্বষনা মকন্দ্র আইসিসিসিআর,সব এর 

এনভায়ত্রানত্মন্ট ইন্টারত্ভনশন্স ইউসনত্ির এসিিোন্ট িাত্য়নটিি োরহানা িু তানা। অনোত্নের 

মত্ধে আত্রা সেত্ ন এরাইজ প্রত্জত্ক্টর কম েকতোবনৃ্দ। 

নক নক সেসোে েুর ােুন  হে শহরেে নিম্ন আরেে এলাকাে বসবাসকােী নকরশােীো? 

শহত্রর সনম্ন আত্য়র এ াকায় বিবািকারী সতনজন সকত্শারী তাত্ির অসভজ্ঞতা মথত্ক মাসিক সনত্য় 

সবসভন্ন িংস্কাত্রর কথা বত্ ন। তাত্ির আত্ াচনা মথত্ক উত্ঠ আত্ি- 

োনসক নিরে নকরশােীরেে েরি আরে িে আে সংরকাচ 

সকত্শারীরা জানান ময মমত্য়রা মাসিক এর বোপাত্র, ও বয়ঃিসি কাত্  সক সক পসরব েতন হয় মি িম্পত্কে 

সবত্শষ সকেু জাত্ন না। মাসিক সনত্য় এ াকার মানুত্ষর মাত্েও ভু  ধারণা ও কুিংষ্কার আত্ে। ম াত্ক 

মাসিকত্ক একিা অসভশাপ সকংবা নাপাক সবষয় সহত্িত্ব সবত্বচনা কত্র এবং তাই, মাসিক চ াকা ীন 

সক করা যাত্ব আর সক করা যাত্বনা এগুত্ া সনত্য় কথা বত্ ন। মমত্য়রা মাসিক হত্  মগাপন কত্র রাত্খ, 

কাউত্ক ব ত্ত চায় না কারন িবার ধারণা এিা একিা  জ্জার সবষয়, তাই এই সবষত্য় িবাইত্ক জানাত্না 

টঠক নয়। তাই আমার এ াকায় আসমিহ অনোনে সকত্শারী মমত্য়ত্ির মত্ন মাসিক সনত্য় ভয় ও িংত্কাচ 

আত্ে ।  
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োনসক এে সেরে িােীো অপনবত্র থারক বরল যো হে, িাই কো যাে িা অরিক নকেু 

সকত্শারীত্ির মত্ত মাসিক হত্  মমত্য়ত্ির িাত্থ এমন বেবহার করা হয় মযন তারা অচু্ছৎ এবং অসভশপ্ত। 

ব া হয়, এই িমত্য় মগায়া  র্ত্র যাওয়া যাত্বনা, মগত্  গরুর অমঙ্গ  হত্ব। গাত্ে পাসন মিওয়া যাত্ব না, 

তাত্ত গাে মারা মযত্ত পাত্র। মগা া র্ত্র মযত্ত মিয় না, ভাত্তর হাড়ী নাড়ত্ত মিয় না। সহন্দ ু

পসরবারগুত্ াত্ত মাসিক হত্  মিই িময় রান্না র্ত্র ঢুকত্ত মিয়না। রান্না র্ত্র ঢুকত্  নাসক খাবার িুসষত 

হত্য় যাত্ব। অত্নত্ক বত্  মাসিত্কর রক্ত নাসক নাপাক রক্ত মাত্ন অপসবত্র। তাত্ির ধারণা এই রক্ত সিত্য় 

কা া জািু, োড়েুক করা যায়। মাসিত্কর িময় ময কাপড় বেবহার করা হয় তা মরাত্ি শুকাত্ত মিয়া হয় 

না, র্ত্রর মত্ধে িবার মচাত্খর আড়াত্  শুকাত্ত ব া হয়। এই সবষয়িা শুধু মাত্র অসশসক্ষত না সশসক্ষত 

পসরবাত্রর ম াকজন পয েন্ত মাত্ন। 

চলারেো আে  াওো-োওোে আরে বাাঁযা-নিরেরযে মবড়াজাল 

সকত্শারীরা জানান ময তাত্ির মা-িািীরা বত্ ন “মাসিক হত্  বাইত্র যাওয়া যাত্ব না, মিৌড়াত্িৌসড় করা 

যাত্ব না”। খাবার িাবাত্রর বোপাত্রও আত্ে যত্থি সবসধ-সনত্ষধ মযমনঃ মাে , সিম , িুধ, এিব খাবার 

খাওয়া যাত্ব না কারন এগুত্ া মখত্  নাসক মাসিক চ াকা ীন িমত্য় স্রাব মথত্ক মবশী িূগ েি মবর হত্ব, 

মিই ভত্য় এইিব খাবার সকত্শারীরা খায়না।   

নিম্নআরেে এলাকাে মিই ম াপিীেিা েক্ষাে বেবস্থা 

মাসিত্কর িময় শহত্রর সনম্ন আত্য়র বিবািকারী এ াকায় নারীরা অত্নক প্রসতকূ তার মধে সিত্য় যায়। 

তাত্ির মত্ত “মাসিত্কর িময় মমত্য়ত্ির একিা সনরাপি িোসনিাসর িয়ত্ ি িরকার হয়, সনত্জত্ক 

পসরষ্কার করার জনে একিা মগাপনীয়তা রক্ষার বেবিা আত্ে এমন মগাি খানার িরকার হয় সকন্তু 

শহত্রর বক্রিগুত্ াত্ত মিই বেবিা মনই, মিখাত্ন একিা িয়ত্ ি ২০/৩০ জন পসরবার বেবহার কত্র থাত্ক, 

এমনসক নারী, পুরুষ, সশশু িবাই একই িয়ত্ ি বেবহার কত্র থাত্ক। মিত্ক্ষত্ত্র মগাপনীয়তা রক্ষার 

মকাত্না বেবিাই থাত্ক না। একজন সকত্শারীর মত্ত- “ঐ িময় নারীত্ির িুিে পসরত্বত্শর প্রত্য়াজন হয় 

সকন্তু আমরা ময এ াকায় থাসক মিখাত্নর পসরত্বশ একিা িুঃস্বপত্নর মত।“  

নিম্নআরেে পনেবারেে িােীরেে জিে সোনিটানে িোপনকি ক্রেক্ষেিাে বাইরে 

সকত্শারীরা জানান মাসিত্কর িমত্য় আসথ েক অিচ্ছ তার কারত্ন িোসনিাসর নোপসকন বেবহার করত্ত 

পাত্রনা। একজত্নর মত্ত- “আমাত্ির মত সনম্ন আত্য়র মানুষজত্নর পোি বেবহার করার মত ক্ষমতা 

নাই, তাই আমরা কাপড় বেবহার কসর।“ এিব কারত্ন মবসশরভাগ মমত্য়রা সবসভন্ন জটি তায় ভুত্গন।  

নক কো মযরি পারে? 

আত্ াচত্করা সনত্জরাই িমিোগুত্ া িূর করার জনে সবসভন্ন পরামশ ে সিত্য়ত্েন। মিগুত্ া হত্ া- 

1. মাসিক মকান মরাগ নয়, প্রসতটি নারীর জীবত্ন এইিা একিা স্বাভাসবক সবষয় মিিা যাত্ত প্রসতিা 

ভাবত্ত মশত্খ এবং িত্চতন হয় মিজনে পসরবাত্রর অবিান জরুরী । শুরুিা তাই পসরবার মথত্ক 

হওয়া প্রত্য়াজন। প্রসতটি পসরবাত্রর বাবা, মা যসি মেত্ –মমত্য়ত্ির িত্ঙ্গ মাসিক সনত্য় আত্ াচনা 

কত্রন তত্ব এ সবষত্য় িত্চতনতা বৃক্রদ্ধ পাত্ব। 

2. মাসিক সনত্য় মুক্ত আত্ াচনা মযমন পসরবাত্র জরুরী, মতমসন সু্ক , কত্ জ, বা অসেত্িও জরুরী 

মযখাত্ন িবাই মাসিক সনত্য় মখা াত্ম া আত্ াচনা করত্ত পারত্ব এবং তাত্ির িমিোগুত্ া 

সনত্য় কথা ব ত্ত পারত্ব। তাহত্  সকত্শার-সকত্শারী মথত্ক শুরু কত্র নারী-পুরুষ িবার জনেই 

এই সবষত্য় আত্ াচনা িহ-স্বাভাসবক সবষত্য় পসরনত হত্ব।  

3. মাসিক ময মকান সনসষদ্ধ আত্ াচনার সবষয় নয় মিিা সকত্শার-সকত্শারীরা মযন উপ সি করত্ত 

পাত্র এবং সকত্শার ও পুরুত্ষরা যাত্ত এিময় নারীত্ির প্রসত িহানুভূসতশী  হয় মিিা সনক্রিত্তর 

জনে এ সবষত্য় তাত্িরত্কও এই আত্ াচনায় যুক্ত করা জরুরী। 

4. এনক্রজও এবং সমসিয়া িব জায়গায় মাসিক সনত্য় প্রচার প্রচারনা করত্  সবষয়টি িবার কাত্ে 

স্বাভাসবক হত্য় যাত্ব এবং মাসিক সনত্য় মখা াত্ম া কথা ব ার জনে সবসভন্ন প্লািেম ে ততসর করা 

িরকার।  
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5. সু্ক , কত্ জ, অসেি এবং িব পাবস ক িয়ত্ িগুত্ াত্ত িোসনিাসর নোপসকত্নর বেবিা রাখা 

প্রত্য়াজন যাত্ত নারীরা িহত্জই সনত্জর প্রত্য়াজত্ন তা বেবহার করত্ত পাত্র।  

সোযাি নক?: নবরশেজ্ঞ েিােি 

সরচিিিা বাড়ারি োনসক নবেরে ম ালারেলা আরলাচিা জরুেী 

সকত্শারীত্ির অসভজ্ঞতার কথা মশানার পত্র সবত্শষজ্ঞ োরহানা িু তানা মাসিক বোপারিা বোখো 

কত্রন, এিা সনত্য় মানুষজত্নর মত্ধে প্রচস ত কুিংষ্কার, ভু  ধারণা, ভ্রাসন্তগুত্ া িম্পত্কে বত্ ন এবং 

মিগুত্ া কতিুকু মযৌক্রক্তক তা সনত্য় সকত্শারীত্ির ক্রজজ্ঞািার জবাব মিন। সতসন পুরুষত্ির কাে মথত্ক 

মাসিক সনত্য়  ুকাত্নার প্রবনতার সিকটি উত্েখ কত্র বত্ ন “আমরা মাসিত্কর িমত্য় ময পণে বেবহার 

কসর মিগুত্ া মযন মেত্ রা মিত্খ না মেত্  মিই মচিা কসর। আমরা বাবার কাত্ে ব ত্ত পাসরনা আমার 

পোি সকনত্ত হত্ব। এই প্রথািার বি  িরকার। মিিা না হত্  মাসিকত্ক িাধারণ সবষয় সহত্িত্ব প্রসতটিত 

করা যাত্ব না।“ তার মত্ত মাসিক সবষত্য় ভ্রাসন্ত িূর করা ও এ িম্পত্কে িত্চতনতা বাড়াত্ত িবত্চত্য় মবশী 

প্রত্য়াজন পসরবাত্র, সশক্ষা প্রসতিাত্ন এবং কম েত্ক্ষত্ত্র মখা াত্ম া আত্ াচনার। 

োনসরকে সেরে যাই বেবহাে কো মহাক িা মকি িা হরি হরব স্বাস্থেসম্মি 

সতসন বত্ ন “মাসিক হত্  মকউ পোি, মকউ মিমু্পন বেবহার কত্র, মকউবা কাপড় বেবহার কত্র। যার 

মযিা পেন্দ বা িামথ েে আত্ে মি মিিা বেবহার করত্ত পাত্র। সকন্তু মিগুত্ া সকভাত্ব বেবিাপনা করা 

যায় মিিা হত্চ্ছ গুরুত্বপূণ ে। িোসনিাসর নোপসকত্নর সবকল্প পদ্ধসত রত্য়ত্ে মযমন কাপড় বেবহার করা । 

কাপড় বেবহার সকন্তু খারাপ নয়, সকন্তু মিিা পসরষ্কার পসরচ্ছন্ন ভাত্ব বেবহার করত্ত হত্ব, ধুত্ত হত্ব 

ভাত্ ামত িাবান সিত্য়,শুকাত্ত হত্ব মখা া বাতাত্ি বা মরাত্ি, এবং তা িংরক্ষন করত্ত হত্ব অনোনে 

কাপত্ড়র মত। কাপড় বা পোি যা ই বেবহার করা মহাক না মকন ৪ মথত্ক ৬ র্ন্টা পর পর তা পসরবতেন 

করত্ত হত্ব না হত্  জরায়ুত্ত ইনত্েকশন হত্ত পাত্র। মূ  কথা, সনত্জত্ির বাত্জি ও পসরসিসত 

অনুিাত্র যাই বেবহার করা মহাক না মকন তা হত্ত হত্ব স্বািেিম্মত।  

মকি আরলাচিা েেকাে?: নকরশােীো নশর রে অরিক নকেু, করেরে জড়িা! 

সকত্শারীরা এই আত্ াচনায় অংশগ্রহণ কত্র সনত্জত্ির ভূ  ধারণা, কুিংস্কার ও এ সনত্য় কথা ব া সনত্য় 

জড়তা মথত্ক মবর হত্য় আিার বোপাত্র উচ্ছসিত মন্তবে কত্রন। মাসিক ময মগাপন করার মত্তা মকাত্না 

সবষয় নয়, এই সবষত্য়ও ময  িবার িাত্থ মখা া মম া আত্ াচনা করা যায় মিই অসভজ্ঞতায় ঋদ্ধ হত্য় 

তারা এখন ভাবত্েন ময তারা এই সবষত্য় তাত্ির এ াকার অনোনে সকত্শারীত্িরত্ক, পসরবারত্ক ও 

িমাত্জর অনোনে মানুষত্িরত্কও জানাত্ব এবং জানত্ত উৎিাসহত করত্বন। তাত্ির ধারণা এত্ত িমাত্জ 

চ ত্ত থাকা কুিংষ্কার কমত্ব এবং সকত্শারীরা মাসিককা ীন িমত্য় স্বাভাসবক জীবন যাপন করত্ত 

পারত্ব। তারা এখন জাত্নন ময মাসিত্কর িময় মবশী কত্র পুটিকর খাবার মখত্ত হত্ব। এই আত্ াচনায় 

অংশগ্রহণ কত্র তাত্ির হীনমণেতাও িূর হত্য়ত্ে বত্  জানান তারা - “যসি আমরা পোি বেবহার করত্ত 

না পাসর তাহত্  ময কাপড় বেবহার করব তা িাবান সিত্য় ভাত্ া কত্র পসরষ্কার কত্র মরাত্ি শুসকত্য় ভাত্ া 

জায়গায় মরত্খ সিত্ত হত্ব পরবতী বেবহাত্রর জনে। এখান মথত্ক আমরা পোি ও কাপড় বেবহার 

িম্পত্কে মজত্নসে যা আমাত্ির বেক্রক্তগত জীবত্ন অত্নক উপকাত্র আিত্ব।“  

পসরত্শত্ষ, সকত্শারীত্ির মত্ধে িত্চতনতা বাড়াত্ত শুধু আত্ াচনা নয়, পাশাপাসশ িোসনিাসর নোপসকত্নর 

িাম সনম্ন আত্য়র মানুত্ষর িয়ক্ষমতার মত্ধে সনয়া আিা বা নতুন প্রযুক্রক্তর মাধেত্ম কম িাত্ম িোসনিাসর 

নোপসকন ততসর ও সবক্রি সনক্রিত্তর জনেও িরকার ও এনক্রজওত্ির বেবিা মনয়া উসচত। এোড়াও, 

সনম্নআত্য়র এ াকায় নারীরা যাত্ত তাত্ির বেক্রক্তগত মগাপনীয়তা রক্ষা কত্র স্বািেিম্মত উপাত্য় তাত্ির 

মাসিক বোবিাপনা করত্ত পাত্রন মিিার জনে উপযুক্ত পসরত্বশ ও বেবিা সনক্রিত করার মক্ষত্ত্রও 

িরকার ও এনক্রজওত্ির যত্নশী  হওয়া প্রত্য়াজন। 


