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সাতজন মক্রহলা ও একটি ফোক্সগমক্রশন ............................................. 125 
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রেগলরা রেখাগন আগে 

 

ক্রনউইয়গকথ র কুইগন্স অোক্রভগয়শন হাইস্কুলটি খুব একটা সহগজ রিাগখ  গে না। 

ঝালরক্রবহীন, কমলা রগের ইট আর সবুজ অোলুক্রমক্রনয়াগম সক্রিত কারখানার মগতা 

একটা ভবন, খুব দশথ নীয় ক্রকছু নয়। ক্রক গট প্রক্রতগবশী, একটি ইস্পাত সরাইখানা, 

একটি প্লাক্রস্টক ফোিক্রর, রমক্রশনাক্ররজ শ  আর একটি ২৪ ঘণ্টা িালু গ্যাস রস্টশন ও 

মুক্রদ রদাকাগনর সাগথ এই ভবনটা রবশ সুন্দরভাগব খা  রখগয় োয়। ক্রকন্তু আ ক্রন 

েখন অোক্রভগয়শন হাইস্কুগলর রভতগর ঢুকগবন, তখন আ নার মগন হগব আ ক্রন 

ক্রনউইয়কথ  শহগরর সবগিগয় শান্ত, সুন্দর আর অনুগপ্ররণামূলক স্থাগন ঢুগক  েগলন। 

এ এমন এক অনুগপ্ররণা, ো ক্রশোথীগদর মগধ্য িমৎকারভাগব কাজ করগে। সব 

জায়োয় স্কুলগুগলা রেখাগন ক্রকগশারগদর  োগশানার সাগথ জুগে রাখগত রীক্রতমগতা 

ক্রহমক্রশম খায়, রসখাগন অোক্রভগয়শন স্কুগল এগস তারা মিমুগ্ধ!  

সম্প্রক্রত অোক্রভগয়শন স্কুলটিগত  ক্ররদশথ গন ক্রেগয় আক্রম রদখগত র লাম, একটি 

ক্লাসরুগম রিৌদ্দ- গনগরা বের বয়সী ক্রকগশাররা কাুঁিামাল রথগক নবদুেক্রতক তারসগমত 

ক্রমক্রন সাইগজর রপ্লগনর  াখা বানাগত ব্যস্ত। আগরকটি ক্লাগস রদখলাম ক্রশোথীরা 

একজন রফারম্যান ও ক্রু ক্রিগফর সাগথ দগল দগল ভাে হগয় কাজ করগে। একটি রোট 

রজট ইক্রিগনর ক্রবক্রভন্ন অাংশ পুগরাপুক্রর আলাদা কগর মাত্র ক্রবশ ক্রদগন আবাগরা রজাো 

লাোগনা–এই হগলা তাগদর কাজ। একটি স্বাভাক্রবক হাইস্কুল কাক্ররকুলাম অনুসরগণর 

 াশা াক্রশ অোক্রভগয়শন হাইস্কুগলর ক্রশোথীরা রপ্লগনর েঠন, হাইড্রক্রলক্স ও নবদুেক্রতক 

ব্যবস্থা না ক্রশোর র েগন ক্রদগনর অগেথক সময়ই ব্যয় কগর থাগক। কষ্টকর কগলজ 

প্রস্তুক্রতমূলক ইাংগরক্রজ আর ইক্রতহাগসর ক্লাসগুগলা ওরা অম্লানবদগন সহে কগর োয়। 

কারণ েক্রদ এগুগলাগত ওরা ভাগলা করগত না  াগর, তাহগল রখলার মাগঠ  াকথ  কগর 

রাখা রসসনা-৪১১ এর ইক্রিন ক্রনগয় রখাুঁিাখুুঁ ক্রি কগর ওগদর ক্রবকালটা আর কাটাগনা 

হগব না। স্কুগলর দুই হাজার ক্রশোথীর রবক্রশরভােই ক্রহস্পাক্রনক, আগরা-অোগমক্ররকান 
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আর এক্রশয়ান এবাং এগদর রবক্রশরভাগেরই এমন সব  ক্ররবার রথগক এগসগে, োরা 

রেঁগি আগে দাক্ররিে সীমার ক্রনগি। অথি তাগদর উ ক্রস্থক্রতর হার শতকরা ৯৫ ভাে ও 

 াগশর হার শতকরা ৮৮ ভাে এবাং শতকরা ৮০ ভাে ক্রশোথীই কগলগজ উ ক্রস্থত 

হয়।১ ক্রনউইয়কথ  শহগরর ক্রড াটথ গমন্ট অব এডুগকশন স্কুলটির বাক্রষথ ক অগ্রেক্রত ক্ররগ াগটথ 

ক্রনয়ক্রমত “এ” রগ্রড ক্রদগয় তাগদর পুরস্কৃত কগর২ এবাং ইউ.এস ক্রনউজ ও ওয়ার্ল্থ 

ক্ররগ াটথ অনুসাগর এই স্কুলটি পুগরা রদগশর মগধ্য রসরা হাইস্কুলগুগলার মগধ্য অন্যতম 

ক্রহগসগব স্বীকৃত।৩ 

অোক্রভগয়শন হাইস্কুল তাগদর প্রক্রতষ্ঠাগনর মগটাগত ো বগল, ঠিক রসই 

ক্রজক্রনসটিগকই োরণ কগর আর তা হগলা: “স্বপ্ন রেখাগন আকাগশ ওগে।” রতা কী 

তাগদর এই সফলতার রো ন রহস্য? 

“এই সবক্রকছুর মূগল আসগল স্কুলটাগক এভাগব েগে রতালা”, সহকারী অধ্যে 

রালফ সাক্রন্তয়াগো আমাগক বলক্রেগলন। সাংেঠিত থাকা, ক্রনখুুঁ ত কাক্ররেক্রর দেতা এবাং 

পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রবষগয়র ক্রদগক মগনাগোে রদওয়ার প্রক্রত ক্রশেকরা এখাগন ক্রবগশষভাগব 

গুরুত্ব প্রদান কগরন। ক্রশোথীগদর  াক্ররবাক্ররক জীবন েগতাই ঝাগমলাপূণথ  রহাক না 

রকন, এখাগন তারা প্রক্রত সপ্তাগহ  াুঁিটা ক্রদন শান্তক্রশষ্টভাগব োরাবাক্রহকতার সাগথ 

কাটাগত  ারগব। োগক বগল “সম্মাগনর সাংস্কৃক্রত”, স্কুল ম্যাগনজাররা রসটা খুব রমগন 

িগলন। ক্রনয়গমর সামান্যতম লঙ্ঘন তারা বরদাশত কগরন না ঠিক। ক্রকন্তু এই স্কুগল 

ক্রকছুটা সময় কাটাগলই রে কাগরা কাগে এটা স্পষ্ট হগয় োগব রে, এর সফলতা ক্রজগরা 

টলাগরন্স আর কগঠার ক্রনয়মকানুগনর মগধ্য ক্রনক্রহত নয়। ক্রশোথীগদর তাগদর কাগজর 

মগধ্য এগতাটাই ব্যস্ত আর মুগ্ধ কগর রাখা হগয়গে রে, ক্রনয়ম ভগঙ্গর মগতা কাগজ 

তাগদর সময় বা ইচ্ছাই হগয় ওগঠ না। অগনগকই এই স্কুল  ক্ররদশথ গন এগস 

রকালাহলমুক্ত ফাুঁকা কক্ররগডার রদগখ অবাক হগয় োন। আজ ক্রক রকাগনা ছুটির ক্রদন 

নাক্রক? েক্রদ না হগয় থাগক, তাহগল বাচ্চারা সব রকাথায়? তখন ক্লাসরুগম ক্রেগয় তারা 

রদখগত  ান রে, ওরা সব ওগদর ক্লাসরুগম ব্যস্ত। রেখাগন ওরা হগয় উগঠগে 

এগককজন, দে, ক্রশক্রেত ও কমথ েম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। “আ নারা ক্রক রকাগনা 
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আত্মসম্মান েগে রতালার জন্য রকাগনা রপ্রাগ্রাম ক্রনগয় কাজ করগেন?”, মজার েগল 

ক্রজগজ্ঞস কক্রর আক্রম। অধ্যে জবাব ক্রদগলন, “আমরা এসব কক্রর না।” 

সুদূর সুইগডন ও অগেক্রলয়া রথগকও ক্ররসািথ টিম অোক্রভগয়শন স্কুল  ক্ররদশথ গন 

এগসক্রেল এবাং এখন তারা ক্রনজ ক্রনজ রদগশ এই স্কুগলর মগতা কগর তাগদর স্কুলগুগলা 

েগে রতালার জন্য রিষ্টা কগর োগচ্ছ। এই প্রক্রতষ্ঠানটিগক স্কুগলর জন্য সবগিগয় রসরা 

মগডল ক্রহগসগবই মগন করা হয়। ক্রকন্তু অোগমক্ররকান কমথ কতথ াগদর এই স্কুল  ক্ররদশথ ন 

করগত খুব কমই রদখগবন আ নারা। অোগমক্ররকান ক্রড াটথ গমন্ট অব এডুগকশগনর 

রকউ এই স্কুল  ক্ররদশথ গন আগসনক্রন; এমনক্রক আলাদা কগর এর রকাগনা প্রশাংসাও 

কগরনক্রন। বরাং সম্ভাবনা আগে রে, অোক্রভগয়শন হাইস্কুল প্রশাংসা লাভ বা অনুকরণীয় 

হগয় ওঠার  ক্ররবগতথ  তদন্ত, ক্রনন্দা এবাং হুমক্রকর সম্মুখীন হগব। ৭৫ বেগরর দীঘথ  সাফল্য 

ও ঝুঁ ক্রকগত থাকা ক্রকগশারগদর ক্রশোদাগন একটি সফল  দ্ধক্রতর অক্রেকারী হওয়া 

সগেও এই স্কুলটি এমন একটি ক্রবষয় ক্রনগয় ভুেগে (!), রে ক্রবষয়গক অগনক 

ক্রশোক্রবষয়ক হতথ াকতথ ারাই ক্রবগবিনা কগরন একটি মারাত্মক ত্রুটি ক্রহগসগব আর রসটা 

হগলা এই স্কুলটির প্রায় ৮৫ শতাাংশ ক্রশোথীই হগচ্ছ রেগল।৪ 

অোক্রভগয়শন স্কুগলর রমগয়রা েগথষ্ট সম্মান  ায়, ওগদর অগনগকই রনর্তত্ব 

রদওয়ার মগতা ক্রবক্রভন্ন অবস্থাগন আগে এবাং সকল ক্রদক রথগকই তারা রসখাগন উন্নত 

হগচ্ছ। ক্রকন্তু তাগদর সাংখ্যা রবশ কম। এই স্কুলটির রমগয়রা জাগন রে, রজট ইক্রিগনর 

প্রক্রত তাগদর ভালবাসা তাগদরগক অন্য রবক্রশরভাে রমগয়গদর রথগকই আলাদা কগর 

রতাগল। এই স্বাতিে ওগদর কাগে রবশ ভাগলাই লাগে। ভারত রথগক আসা এক 

দম্পক্রতর কন্যা, মৃদুভাষী এক তরুণী আমাগক বগলক্রেল, এই স্কুল তার ও তার বাবা-

মার কাগে রবশ ভাগলা লাগে। “এই ভাগলালাোর র েগন তাগদর কারণ ক্রেল স্কুলটি 

রবশ ক্রনরা দ।” তার এই স্কুগল কুইগন্সর দাক্ররিে ীক্রেত এলাকার প্রায় ১৭০০ তরুণ 

 োগশানা কগর, অথি এখাগনর রিগয় ক্রনরা দ রস আর অন্য রকাথাও রবাে কগর 

না।  

অধ্যে রডগনা কারালাগবাস, সহকারী অধ্যে রালফ সাক্রন্তয়াগো এবাং স্কুগলর 

অন্যান্য কমথ কতথ ারা রেগল-রমগয় ক্রনক্রবথ গশগষ সম্ভাব্য সব ক্রশোথীগকই এখাগন ভক্রতথ  
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করার জন্য রিষ্টা করগলও রবক্রশরভাে রেগত্র তাগদর প্রগিষ্টার জবাব রদয় রেগলরাই। 

ক্রনউইয়গকথ র  াুঁিটি র ৌরসভা জুগে প্রায় ক্রতন হাজার ক্রনম্ন মাধ্যক্রমক ক্রশোথীর মধ্য 

রথগক অোক্রভগয়শন স্কুল নবম রশ্রক্রণগত ভক্রতথ র জন্য ১২০০ ক্রসট রঘাষণা কগর ক্রবজ্ঞক্রপ্ত 

রদয় এবাং এর মগধ্য ৪৯০টি ক্রসট ক্রফলা  করগত  াগর। ভক্রতথ  সবার জন্যই উন্মুক্ত এবাং 

স্কুল ভক্রতথ  কক্রমটি রগ্রড ও  রীোর ফলাফল রদগখ োত্রোত্রী ভক্রতথ  কগর রনয়। 

সাক্রন্তয়াগো বগলন, “ক্রকন্তু আমাগদর প্রাথক্রমক মগনাগোে উ ক্রস্থক্রতর ক্রদগকই। 

আমাগদর এমন ক্রশোথী দরকার, আগে রথগক োগদর উ ক্রস্থক্রতর হার ভাগলা এবাং 

োক্রিক ক্রবষগয় আগ্রহ আগে। এরকম ক্রশোথীরা েক্রদ আমাগদর এই অোক্রভগয়শন স্কুগল 

ভক্রতথ  হয়, তগব তারা এখান রথগক  াইলট, রপ্লগনর রমকাক্রনক বা ইক্রিক্রনয়ার হগয় 

রবর হগত  ারগব।”  

“অোক্রভগয়শন স্কুল রবগে ক্রনগল রকন?”, এই প্রগের জবাগব নবম রশ্রণীর 

ক্ররকাগডথ ার জবাব ক্রেল, “আসগল নামটাই ভাগলা রলগে ক্রেগয়ক্রেল।” ক্রবমাগনর দুক্রনয়া 

এবাং এর সাগথ প্রচুর োক্রিক সব কাজকারবাগর ভরপুর ক্লাসগুগলা রমগয়গদর রিগয় 

রেগলগদর মগনই রবশী শক্রক্তশালী অনুভূক্রতর সৃক্রষ্ট কগর। আবার একই সমগয়, ক্রনউইয়কথ  

ক্রসটির অন্য দুটি রভাগকশনাল স্কুল, ‘দ্যা হাইস্কুল অফ ফোশন ইন্ডাক্রেজ’ এবাং ‘দ্যা 

ক্লারা বাটথন হাইস্কুল (স্বাস্থেগসবা সাংিান্ত র শার জন্য)’-এ রমগয়গদর সাংখ্যা 

আশ্চেথজনকভাগব রবক্রশ (েথািগম শতকরা ৯২ এবাং ৭৭ ভাে)। দীঘথ  ৪০ বেগরর 

নারীবাদী রিতনার জােরণ এবাং রজন্ডার ক্রনরগ ে শব্দ ব্যবহার সগেও, রেগলরা 

এখগনা ক্রবমান িালনা ও অগটাগমাটিভ (রমাটরোক্রড় সাংিান্ত) স্কুগল রমগয়গদর রিগয় 

রবক্রশ ভক্রতথ  হয় এবাং রমগয়রাও ফোশন এবাং নাক্রসথ াংগয় রেগলগদর রিগয় সাংখ্যায় রবক্রশই 

রথগক োয়। কাণ্ডজ্ঞান রতা এই কথাই বগল রে, ক্রভন্ন ক্রভন্ন ক্রলগঙ্গর আগ্রহ এবাং 

প্রবৃক্রিও হগব ক্রভন্ন ক্রভন্ন। তগব ‘অোগমক্ররকান অোগসাক্রসগয়শন অফ ইউক্রনভাক্রসথ টি 

উইগমন অোন্ড দ্যা ন্যাশনাল উইগমন্স ল রসন্টার’ এর মগতা ক্রবক্রভন্ন অোক্রিক্রভস্ট গ্রু  

ক্রভন্ন কথা বলগত িায়।  

দ্যা ন্যাশনাল উইগমন্স ল রসন্টার দশগকর  র দশক েগর ক্রনউইয়কথ  ক্রসটির 

রভাগকশনাল হাইস্কুলগুগলার ক্রবরুগদ্ধ লোই িাক্রলগয় োগচ্ছ, রেখাগন অোক্রভগয়শন হাই 
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হগচ্ছ তাগদর এক নাবার শত্রু। ২০০১ সাগল এর সহ-সভা ক্রত, মাক্রসথ য়া ক্রগ্রনবােথ ার, 

দুইজন সক্রিয় আইনজীবীর সহায়তায় ক্রনউইয়গকথ র তৎকালীন এডুগকশন রবাগডথ র 

িোগন্সলরগক একটি ক্রিঠি রলগখন। রসখাগন ক্রতক্রন দাক্রব রতাগলন রে, শহগরর 

রভাগকশনাল  াবক্রলক স্কুলগুগলাগত রমগয়গদর অক্রেকার লঙ্ঘন করা হগচ্ছ এবাং দাক্রব 

কগরন রে “অনক্রতক্রবলগব রেন সমস্যার সমাোন করা হয়।”৫ 

ক্রিঠিগত স্বীকার করা হগয়গে রে, িারটি স্কুগল রমগয়রা বড় ব্যবোগন সাংখ্যাগুরু। 

ক্রকন্তু তারা বলগে, এই েরগনর স্কুলগুগলা পুরুষ রবক্রশ এমন কাজগুগলাগত তরুণীগদর 

ভাগলা রবতগনর িাকক্ররর জন্য প্রস্তুত কগর না। “এই স্কুলগুগলাগত ক্রলঙ্গক্রভক্রিক 

েৎবাুঁো ক্রিন্তাোরার সাগথ সামিস্যপূণথ  রসগকগল এবাং অনুগমাদনহীন রকাসথ  করাগনা 

হয়।” ক্রিঠিগত উগেখ করা হয়, “এমনক্রক এই স্কুলগুগলার জন্য ক্রনেথ াক্ররত নাম  েথ ন্ত 

ক্রশোথীগদর একটা রজারাগলা বাতথ া রদয় রে, তারা শুধুমাত্র রেগকাগনা একটি ক্রলগঙ্গর 

জন্যই উ যুক্ত।”৬ 

২০০৮ সাগল ন্যাশনাল উইগমন্স ল রসন্টার এর মাধ্যগম উৎসাক্রহত হগয় ক্রনউইয়কথ  

শহগরর  াবক্রলক অোডগভাগকট রবটক্রস েটবাউম, ব্লু স্কুল, ক্র াংক স্কুল: রজন্ডার 

ইমব্যাগলন্স ইন ক্রনউইয়কথ  ক্রসটি CTE (Career and Technical Education) 

হাইস্কুলস নাগম একটি অতেন্ত আিমণাত্মক অক্রভগোে  ত্র প্রকাশ কগরন। 

অগটাগমাবাইল রমকাক্রনক, ক্রবক্রর্ল্াং কনোকশন ক্রকাংবা অোক্রভগয়শন রকক্রিক 

রভাগকশনাল স্কুলগুগলাগত রমগয়গদর সাংখ্যা এগতা কম রকন? প্রক্রতগবদনটিগত এর 

একটি আত্মক্রবশ্বাসী জবাব রদওয়া হগয়গে: েগবষণা রথগক রদখা োয় রে, রমগয়গদর 

এই েরগনর ক্রশো কােথিমগুগলাগত অাংশগ্রহগণর রে অনীহা, তার ক্রশকে রপ্রাক্রথত 

রগয়গে তার সাগথ প্রাক-নশশব বয়গস করা ক্রলঙ্গক্রভক্রিক েৎবাুঁো আিরগণর মাগঝ।৭ 

প্রকৃত গে ক্রলঙ্গ এবাং র শা সাংিান্ত কথাগুগলা জটিল, উগিজনায় ঠাসা এবাং 

যুক্রক্তসঙ্গত মতক্রবগরাগে ভরা। এখাগন রকবল একটিমাত্র সহজ সরল উির রনই, 

কখগনা ক্রেলও না। আক্রম কারালাগবাস, সাক্রন্তয়াগো এবাং অন্যান্য  ক্ররিালকগদর 

ক্রজগজ্ঞস কগরক্রেলাম রে, অোক্রভগয়শন স্কুল ক্রক এ সাংিান্ত রকাগনা অক্রফক্রসয়াল 

অক্রভগোে র গয়গে ক্রকনা। ২০০১ সাগলর ক্রিঠি এবাং ২০০৮ সাগলর প্রক্রতগবদন সম্পগকথ  
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তাগদর ভাসা ভাসা একটা োরণা ক্রেল। ক্রকন্তু তারা তাগদর স্কুল সম্পগকথ  এগতাটাই 

আত্মক্রবশ্বাসী ক্রেগলন রে, একটি উচ্চ ঝুঁ ক্রকপূণথ  র শায় ক্রশোদান সগেও তাগদর 

অতোশ্চেথ  সাফল্য সকল সগন্দহ এবাং সমাগলািনা দূর করগব, এ ক্রবষগয় তারা ক্রনক্রশ্চত 

ক্রেগলন। অোক্রভগয়শগনর ক্রশেকরা ‘সুগোগের সমতা’-রকই সমতা ক্রহগসগব সাংজ্ঞাক্রয়ত 

কগরন। এখাগন রমগয়রা ঠিক তগতাটাই সমাদৃত, েগতাটা রেগলরা। তারা এসব হুমক্রক 

এবাং ক্রিঠির কারগণ খুব অবাক হক্রচ্ছগলন এবাং ভাবক্রেগলন এগুগলা সবই রেফ ভুল 

রবাঝাবুক্রঝ। ক্রকন্তু ন্যাশনাল উইগমন্স ল রসন্টাগর অোক্রিক্রভস্টরা এবাং ব্লু স্কুল ক্র াংক 

স্কুল প্রক্রতগবদগনর রলখকরা ক্রবশ্বাস কগরন রে, প্রকৃত গে সমতা হগচ্ছ অাংশগ্রহগণর 

সমতা। এই সাংজ্ঞায়গনর ক্রভক্রিগত অোক্রভগয়শগন গুরুতর রকগমর ঘাটক্রত রগয়গে। 

এখাগন ভুল রবাঝাবুক্রঝর রকাগনা অবকাশ রনই।  

২০১০ সাগল রহায়াইট হাউগজ “Title XI Equity Law” এর উদো গন 

মাক্রসথ য়া গ্রীনবােথ ার বগলন, আমাগদর সবাইগক অবশ্যই ‘লোই করার মানক্রসকতা’ 

রাখগত হগব।৮ তার রশ্রাতাগদর মগধ্য ক্রেগলন ক্রশো সক্রিব আনথ  ডানকান, নােক্ররক 

অক্রেকাগরর সহকারী সক্রিব রুজক্রলন আক্রল এবাং রহায়াইট হাউগজর ক্রসক্রনয়র উ গদষ্টা 

ভোগলক্রর জোগরট। ক্রতক্রন উগেখ কগরন রে, Title XI ‘রখলাধুলার বাইগরও’ 

ক্রলঙ্গক্রভক্রিক নবষম্য ক্রনমূথ ল করগত ব্যবহার করা রেগত  াগর। গ্রীনবােথ ার বগলন, 

“আমাগদর এখগনা অগনক কাজ বাক্রক আগে।” ক্রতক্রন রভাগকশনাল স্কুলগুগলাগত 

িলমান নারী-পুরুগষর ‘অসমতা’ সম্পগকথ  বলগত ক্রেগয় অোক্রভগয়শন হাইস্কুগলর কথা 

আলাদাভাগব উগেখ কগরন। “আমরা তগতাক্রদন  েথন্ত োন্ত হগবা না, েতক্রদন না পূণথ  

সমতা ক্রনক্রশ্চত কগর ক্রবজগয়র হাক্রস হাসগত  ারক্রে এবাং আমরা এখগনা রসখাগন 

র ৌুঁোগত  াক্ররক্রন।” - ক্রমস জোগরট সবাইগক আশ্বাস ক্রদগয় এই সভা রশষ কগরন। 

ক্রকন্তু ক্রমস জোগরট অথবা ক্রশো সক্রিব ক্রকাংবা অন্য রকাগনা ক্রশো কমথ কতথ া, ক্রমস 

গ্রীনবােথ ার এবাং তার সহকমীগদর সাগথ ‘পূণথ  সমতা’ ক্রনক্রশ্চতকরগণ রোেদাগনর আগে 

অোগমক্ররকার ক্রশোব্যবস্থা এবাং অোগমক্ররকার জীবনব্যবস্থার রপ্রো গট অোক্রভগয়শন 

হাইস্কুলগক একবার ক্রবগবিনা করা দরকার। 
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ক্লাসরুগম রেগল এবাং রমগয়রা 

২০০০ সাগলর ক্রড াটথ গমন্ট অফ এডুগকশন (DOE) রজন্ডার এবাং ক্রশোর উ র 

রিন্ডস ইন এডুগকশনাল ইকুেইটি অফ োলথ স এন্ড উইগমন নাগম একটি বহুল প্রতীক্রেত 

প্রক্রতগবদন প্রকাশ কগর।৯ ১৯৯৩ সাগলর এডুগকশন অোগির রজন্ডার ইকুেইটির অেীগন 

কাংগগ্রস এই েগবষণাটি মঞ্জুর কগর।১০ ক্রবক্রভন্ন নারীবাদী রোষ্ঠী রেমন, ন্যাশনাল 

উইগমন্স ল রসন্টার এবাং আগমক্ররকান অোগসাক্রসগয়শন অফ ইউক্রনভাক্রসথ টি উইগমন 

১৯৯৩ সাগলর আইন এবাং ক্রড াটথ গমন্ট অফ এডুগকশগনর প্রক্রতগবদগনর জন্য 

ব্যা কভাগব তদক্রবর কগর। তাগদর ক্রনজস্ব েগবষণা রথগক তারা রদখায় রে, রমগয়রা 

রদগশর স্কুলগুগলাগত ব্য কভাগব অন্যায্যতার ক্রশকার হয় এবাং এভাগব তারা মগনাবল 

হাক্ররগয় রফগল। উদাহরণস্বরূ  বলা োয়, AAUW ক্রকগশারী তরুণীগদর দুদথশাগক 

“অোগমক্ররকান টর ্োগজক্রড” নাগম আখ্যাক্রয়ত কগরগে।১১ এেরগনর দাক্রবর কারগণই 

কাংগগ্রস ক্রশো আইগনর অেীগন রজন্ডার ইকুেইটি  াস করগত অগ্রসর হয়, রেখাগন 

নবষগম্যর ক্রশকার অন্যান্য সাংখ্যালঘুগদর সাগথ রমগয়গদরগকও ‘অনুন্নত জনগোষ্ঠী’ 

ক্রহগসগব রশ্রণীভুক্ত করা হগয়গে। শত শত ক্রমক্রলয়ন ডলার অনুদান ক্রহগসগব রদওয়া 

হগয়গে রমগয়গদর দুদথশা এবাং কীভাগব তাগদর ক্রবরুগদ্ধ করা এই ক্রবগদ্বষপূণথ   ে াক্রতত্ব 

কাটিগয় ওঠা োয়, রস সম্পগকথ  েগবষণা করগত। 

সারা রদগশর অক্রভভাবগকরা “Take Your Daughter To Work” নামক 

ক্রদবস  ালন কগরগেন। ক্রড াটথ গমন্ট অব রহলথ অোন্ড ক্রহউম্যান সাক্রভথ গসস ‘োলথ  

 াওয়ার‘(নারী শক্রক্ত) নাগম একটি আত্মমেথ াদাগবাে বৃক্রদ্ধর কমথ সূক্রি  েথন্ত িালু কগরগে। 

১৯৯৫ সাগল রবইক্রজাং-এ জাক্রতসাংগঘর িতুথথ  ক্রবশ্ব নারী সগম্মলগন মাক্রকথ ন প্রক্রতক্রনক্রেেণ 

আগমক্ররকার রমগয়গদর ক্রশোেত এবাং মানক্রসক ঘাটক্রতগুগলাগক উ স্থা ন কগরক্রেগলন 

একটি গুরুত্বপূণথ  মানবাক্রেকার সমস্যা ক্রহগসগব।১২ 

২০০০ সাগলও নারী ন্থী দলগুগলা ক্রড াটথ গমন্ট অব এডুগকশগনর একটি 

েগবষণার জন্য অেীর আগ্রগহ অগ ো করক্রেল। এটিগক েরা হক্রচ্ছল তখন  েথ ন্ত ক্রলঙ্গ 

 ক্ররিয় এবাং ক্রশো ক্রনগয় করা সবগিগয় পুঙ্খানুপুঙ্খ এবাং েথােথ মূল্যায়ন। রফডাগরল 

সরকার রথগক প্রাপ্ত সবথজনসম্মত এবাং সগন্দহাতীত  ক্ররসাংখ্যান রদগশর তরুণীগদর 
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 গে তাগদর (নারী ন্থী দলগুগলার) প্রিারণার জন্য একটি বড়সড় আশীবথ াদ হওয়ার 

কথা ক্রেল।  

ক্রকন্তু  ক্ররকল্পনা অনুোয়ী কাজ হয়ক্রন। “বক্রিত নারীগদর অক্রেকার আদাগয়র 

আগন্দালন”টি দাুঁক্রেগয়ক্রেল অগনক নীক্রতক্রববক্রজথ ত এবাং অ-প্রথাক্রসদ্ধ প্রমাগণর উ র। 

রেমন, আত্মমেথ াদাগবাে সাংিান্ত ক্রবক্রভন্ন ক্রবতক্রকথ ত েগবষণা১৩, ক্লাসরুগমর হালিাল 

ক্রনগয় অপ্রকাক্রশত প্রক্রতগবদন১৪ এবাং স্কুগলর  ক্ররগবশ ও ক্রকগশারীগদর সমস্যা ক্রনগয় 

অনুমানমূলক ও রনহাগয়ত রূ ক সমৃদ্ধ তে১৫। উদাহরণ ক্রহগসগব উগেখ করা োয়: 

“একজন নারীর জীবন নদী  ক্রশ্চমা সাংস্কৃক্রতর সমুগি রেগয় ক্রমক্রলত হওয়ার সাগথ 

সাগথ তার অনথ  াক্রনর েহীগন তক্রলগয় োওয়ার (তথা ক্রনগখাুঁজ হওয়ার) ঝুঁ ক্রক 

িমােতভাগব বাড়গত থাগক”!১৬ এই রমাহনীয়(!) শব্দগুগলা বগলক্রেগলন কোরল 

ক্রেক্রলগ্যান। ১৯৯০ সাগল এই নারীবাদী মগনাক্রবজ্ঞানী েখন কথাগুগলা বগলন তখন 

ক্রতক্রন সুক্রবোবক্রিত রমগয়গদর ক্রনগয় আগন্দালগনর একজন রনর্তস্থানীয়  েথ াগয়র নারী। 

এই সমগয় ক্রমক্রডয়ায় টিগক থাকার সাংগ্রাগম ক্রবভ্রান্ত এবাং অবগহক্রলত রমগয়গদর েক্রব 

অক্রতক্ররক্ত ক্রববরণসহ এবাং অভূত বথ  তাক্রেদ ক্রদগয় বারবার প্রকাশ করা হগত থাগক। 

এরই ফলস্বরূ  ১৯৯৫ সাল নাোদ মগনাক্রবজ্ঞানী রমক্রর  াইফাগরর বই Reviving 

Ophelia : Saving the Selves of Adolescent Girls রবস্টগসলার হয় রেখাগন 

 াইফার দাক্রব কগরন রে, “বয়়ঃসক্রিকাগলর শুরুগত রমগয়গদর জীবগন নাটকীয় ক্রকছু 

একটা ঘগট। ...তারা ক্রবধ্বস্ত এবাং েত ক্রবেত হগয় োয়।”১৭ 

ক্রড াটথ গমন্ট অব এডুগকশন এর রিন্ডস ইন এডুগকশনাল ইকুেইটি  ক্ররগ াটথটি 

রশ্রণী,  রীোর নবর এবাং ক্রবশ্বক্রবদ্যালগয় ভক্রতথ  হগত  ারার মগতা আগরা রসাজাসাপ্টা 

ক্রকছু মানদগণ্ডর উ র ক্রভক্রি কগর নতক্রর করা হগয়ক্রেল। এই মানদণ্ড অনুোয়ী রদখা 

রেল, রমগয়রা রেগলগদর তুলনায় অগনক ভাগলা করগে। ক্রড াটথ গমন্ট অব এডুগকশন 

এর ন্যাশনাল রসন্টার ফর এডুগকশন স্টোটিক্রস্টকস (NCES) অোকাগডক্রমক সাফল্য 

এবাং ব্যথথ তার ৪৪টি সুক্রনক্রদথষ্ট সূিক ক্রবগেষণ কগর। এর প্রায় অগেথক সূিগকই রেগল 

এবাং রমগয়গদর মগধ্য রকান  াথথ কে রদখাগনা হয়ক্রন। উদাহরণস্বরূ , “রমগয়রা বাক্রড়গত 

ও স্কুগল রেগলগদর মগতাই কক্রম্পউটার ব্যবহার কগর এবাং রমগয়রা ও রেগলরা 


