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‘শািড়র মেধ) জীবনগঁাথা’!
মানস2রা 3হাসাইন | ১৪ 3ফbr:াির, ২০১৫!
!
িবশাল আকAিতর শািড় িদে: অিভন: করেছন মিনকা
জাহান 3বাস। ছিব: মানস2রা 3হাসাইন!

!

১২ হাত ন:, ধrন লmা: ১৫৪ হাত বা ২১৬ ফKট MদেঘO)র
একQ শািড় পের আেছন। ভাবেছন, 3মাট ১২Q শািড়র
সমান িবশাল এই শািড় সামলােবন কী কের! 3সটাই আজ
শিনবার রাজধানীর শাহবােগ 3দখােবন য2kরাVpবাসী
মিনকা জাহান 3বাস। এই শািড় পেরই অিভন: করেবন
িতিন। এ সম: অন)ান) নারীরাও তােক সহা:তা কেরন।!
আজ শাহবােগ িবYব)াপী আেnালন ‘উদ)েম উtরেণ
শতেকাQ নারী’ বাংলােদেশর পk 3থেক আে:ািজত
অন2`ােন এ শািড় পেরই অিভন: করেবন মিনকা জাহান।
এQই হেব এই শািড় িদে: বাংলােদেশ pথম পিরেবশনা।!
বাংলােদেশ Mতির িবশালাকAিতর এই শািড়Q য2kরােVর
ও:ািশংটন িডিসর ইমাজO আটO 3ফ:ার, িনউই)্েকর brকিলন িমউিজ:াম ও ডােmা আটOস 3ফsভাল, িনউজািসOর 3গটওে: আটO 3সnার এবং মা:ািমর আটO বােসেল ঘ2ের
এেসেছ। বাংলােদশ 3থেক স2)টেকেস কের শািড়Q আবার পািড় 3দেব ও:ািশংটন। তারপর 3সখান 3থেক আইও:ােত।!
১০ বছর ব:েস মিনকা ভাষা আেnালেনর Mসিনক বাবা sেদশ 3বাস ও মা নgরজাহান 3বােসর হাত ধের পািড় জমান য2kরােV। বতOমােন ও:ািশংটেন বসবাসরত মিনকা
বেলন, এ শািড় মহাভারেতর 3dৗপদীর কথা sরণ কিরে: 3দ:। এ শািড় পটK:াখালীর কাটাখািল এলাকার হািসনা, খ2কK রািন, নািসমা, নgর 3চহারা, পারভীন, 3রাকসানা,
সালমা, শািহদা, সীমা, জািক:া ও জ2েলখার জীবেনর গl বেল। এই গl mধK বাংলােদেশর নারীর ন:। িবেYর pিতQ 3দেশর নারীর জীবেনর গlই pা: একই রকম।
সতীt রkার সংgাম করেত হ: সব নারীেকই। আর এই শািড়র মধ) িদে:ই নারীর অিধকার, জলবা:ু পিরবতOনসহ িবিভn িবষে: মান2ষেক সেচতন করার 3চrা চালােনা
হ:।!

!

এত বড় শািড় িদে: কীভােব অিভন: কেরন—এই pেsর উtের মিনকা বেলন, ‘আিম আমার গাে: ১২Q শািড় 3পঁিচে: ঘ2রেত থািক। এখােন প2rষ নারীর শািড় 3টেন
খ2েল 3ফলেছ, তা 3দখােনা হ: না। এখােন আমার আঁচল 3টেন অন)জন তঁার গাে: শািড় প)ঁাচান। তারপর একজন একজন কের ১২ জন এ কাজ কেরন। ঘ2রেত ঘ2রেত
আমরা এেক অেন)র গাে: িগে: পিড়। তখন 3সই নারী অন) নারীেক আt: 3দন। তারপর শািড় িনে: শহের সবাই িমিছল কের। কাটাখািল বা মা:ািম িবচ বা অন)
জা:গার নারীর 3য জীবন, বলেত 3গেল তা একসgেt গঁাথা। িবেYর িবিভn 3দেশর নারীেদর জলবা:ু পিরবতOন 3মাকািবলা কের Qেক থাকেত হেc। অন)ান) িনযOাতেনর
িচেtও খ2ব একটা পাথOক) 3নই।’!

!

পটK:াখালীর কাটাখািলেত মিনকার মাে:র জn ও 3বেড় ওঠা। তাই ২০১৩ সােল কাটাখািলেত বেস ১০ িদেন ১২ জন নারীেক pিশkণ 3দন মিনকা। তঁােদর মেনর কথা
3লখার জন) 3নাটব2ক িকেন 3দও:া হ:। তঁারা িলখেত mr কেরন। ১২ জেনর সাkাৎকার 3নও:া হ:। িভিডও করা হ:। তঁােদর ২৪Q স2িত শািড় িকেন 3দও:া হ:। লাল,
কােলা, 3গালািপসহ িবিভn রেঙর শািড়। পের ছ: 3থেক সাত মাস ব)বহােরর জন) তঁােদর ১২Q শািড় িদে: 3দও:া হ:। ব)বহােরর কারেণ শািড়gেলােত রাnার হল2দ ও
নদীর পািনসহ সব িকছ2রই 3ছঁা:া 3লেগ থােক। অেনেকর শািড় িকছ2 িকছ2 জা:গা: িছঁেড়ও যা:।!

!

মিনকা জাহােনর dই 3মে: তKিল ও কিল। তKিল ১২Q শািড়েক হােত ও 3মিশেন 3সলাই কের একQ শািড় বািনে: িদে:েছন। মিনকার এ কােজ পgণO সমথOন আেছ sামী
মাইেকল ব)ােনট আর dই 3মে:র।!

!

কাটাখািল gাম ও পটK:াখালী 3জলার নারীেদর সেŋ সহেযািগতািভিtক উেদ)াগ ‘শািড়র মেধ) জীবনগঁাথা’ pকেlর সেŋ মিনকা কাজ করেত চান দীঘO সম:। 3দখেত চান
এই নারীরা কীভােব তঁােদর জীবনেক পিরবতOন করেছন। আর ভিবষ)েত এই নারীেদর জীবনী িনে: একQ চলিct বানােনার পিরকlনা আেছ তঁার।

