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েপাশাক যখন িবপেদর কারণ  
আলী হাসান ৈতয়ব 

মানুষ েযসব ৈবিশে./র কারেণ অন/সব 1াণী েথেক ে345 লাভ কেরেছ তার অন/তম 

েপাশাক8 মানুেষর মেতা অন/ 1াণীরাও খায়, ঘুমায় এবং ৈজিবক চািহদা েমটায়8 তারাও 

তােদর আ? ঢােক8 তেব তা 1কৃিতর িনয়েম8 1াণীরা মানুেষর মেতা আপন লBাCান 

ঢােক না িঠক8 তেব আ�াহ তাআলা জEগতভােবই তােদর লBাCান Cাপন কেরেছন 

িকছুটা আড়ােল8 1াণীেদর মেধ/ও আেছ লBার ভূষণ8 তাই েদখা যায় েপশাব করার সময় 

কুকুেরর মেতা িনলJB 1াণীও পা উিঁচেয় আ? ঢােক8 মানুষ তাহেল আ? ঢাকায় পMর 

েচেয় ে34ে5র দািব কের কীভােব? হ/া, মানুষও লBা িনবারণ কের িঠক িকO তা 

পিরশীিলত েপাশাক ও আকষJণীয় েবশ-ভূষার মাধ/েম8 েয েকউ চাইেলই েদখেত পাের 

পMর লBাCান8 পPাQের মানুেষর লBাCান এেতাটা সুরিPত ও আRািদত েয তার 

স)িত ছাড়া অেন/র েচাখ েসখােন েপSছেত অPম8  

মানুেষর এই ৈবিশে./র কথা এেকবাের ভুেল েগেছ অমুসিলম দুিনয়া8 িকO কী বলেবা 

দুঃেখর কথা, অমুসিলমেদর পর এবার মুসিলম েমেয়রা েযন এ ৈবিশ./ জলাUলী িদেত 

বেসেছ! মুসিলম রমণীেদর েপাশােকও েনই মািজJত Wিচ বা ভXতার েলশ! স/ােটলাইট 

1যুিYর যুেগ তWণীেদর েপাশােকর কথা বলেত েগেল, তােদর লBা িনবারেণর িনলJB 

েকােশেশর িচZ তুেল ধরেল আমার 1িত 3[াশীল ব/িYরাও হয়েতা ভাষায় লBার অভাব 

আেছ বেল অিভেযাগ তুলেবন8 তাই এর িব\ািরত িববরেণ যাব না8 Mধু ইি]ত েদব8 

‘আকলম_েক িলেয় ইশারাই কািফ’8  

যখনই আিম েকােনা েটইলােসJর সামেন িদেয় যাই অবাক হেয় েদিখ েসখােন বড়েদর 

েকােনা েপাশাক েনই8 েকৗতূহল েচেপ না রাখেত েপের িজেcসই কের বিস, ‘ভাই 

আপনােদর এখােন িক Mধু েছাট েমেয়েদরই েসেলায়ার-কািমস বানােনা হয়’? আমােক 

েবাকা েভেব তারা উdর েদয়, ‘েকন এeেলা সবই েতা বড়েদর জামা8 আের ভাই েবােঝন 

না এ যুেগর জামাeেলা েতা এমনই8’ ইদানীং েমেয়েদর েপাশাক েদখেল মেন হয় েদেশর 

সব কািটং মাgারই েচার8 আর তাঁত িশhীরা সব হাড়িকপেট8 নািক Mধু গােয়র কাপড় 

িকনেত িগেয়ই েমেয়রা অথJ সংকেট পেড়? নয়েতা েকন এই সংেPপন 1িতেযািগতা? কার 

েপাশাক কত সংিPi হেত পাের তা িনেয় 1িতjিkতা?  



েমেয়েদর েসেলায়ার-কািমসই Mধু নয়; বলেত েগেল েসেলায়ার-কািমেসর 1ায় 1িতিট 

অংশই কাপড় বাঁচােনার অেশাভন 1য়ােসর িনরব সাPী8 ওপর েথেকই বলেত MW কির : 

জামার কলার েছাট হেত MW কেরেছ8 িপেঠর অধJাংশও বলেত েগেল অনাবৃত8 হাতা েছাট 

হেত হেত ফুলহাতা, হাফহাতা েথেক িm েকায়াটJার ছািড়েয় বাn পযJQ েকেট পেড়েছ8 

েকামেরর কােছ এেস তা েযন আরও েবিশ উ[মুখী8 আর েসেলায়ােরর অবCাও তৈথবচ8 

বড় দৃি.কটুভােব তার েকামের কািঁচর কামড় েলেগেছ8 েকামর েথেক pমশ সW হেত 

হেত পােয়র েগাছায় িগেয় হঠাতই েযন কাপেড় টান পেড়েছ8 তারপর পােয়র েগাড়ালীর 

কােছ এেস আবার তা িচের িjখিqত হেয় পেড়েছ8 েকউ হয়েতা বলেবন, আিম িকভােব 

এত সেবর খবর রািখ? বিল, মা, েবান বা rী েতা আমােদরও আেছ8 িনকটাsীয় েযসব 

েবােনরা েবপদJায় চেল তােদরেক বুঝােনার দািয়5 েতা আমারই ওপর8 আিমই েতা তােদর 

েশাধরােনার জন/ এসেবর 1িত দৃি. আকষJণ কির8  

মা-েবানরা এতPেণ বুিঝ আমার ওপর যেথ. চেটেছন8 ভাবেছন, েলাকটার হেলা কী? Mধু 

েমেয়েদর িবWে[ই েকন তার কলম সরব? দয়া কের আপনারা েগাtা করেবন না8 

আমরা- এই পুWষরাও আজ েপাশাক আuাসেনর িশকার8 অvীলতা আর Wিচর িবকাের 

আমরাও জজJিরত8 ইদানীং েছেলরাও ঝুঁেকেছ টাইট েপাশােকর িদেক8 েমেয়রা যিদ হয় 

th বসনা, েছেলরা তেব হেত চেলেছ টাইট ফ/াশনি1য়8 আপনারা যিদ যাZা MW কের 

থােকন পুWষ হবার পেথ, আমরাও তেব হাঁটেত MW কেরিছ আপনােদর েপছেন8 

আপনােদর চুল হেয় আসেছ েছাট আর আমােদরটা বড়8 নতুনে5র সwােন আপনারা 

পরেছন আমােদর প/াx-শাটJ আর আমরা পরিছ আপনােদর েসেলায়ার কািমস8 ইদানীং 

েছেলরা েযসব ওড়নাওয়ালা পাUািব পরেছ তা েতা আপনােদর কািমেসরই অপy. zপ8 

েছেলেদর পাজামাeেলার 1িত েদখুন অিবকল েমেয়েদর েসেলায়ার!  

েছেলেদর প/াxeেলা এত টাইট েয েসিট পের েপশাব করেত বসা যায় না8 এ জন/ই 

আজ সবJZ কেমাড টয়েলেটর কদর বাড়েছ8 নামােজ Wকুেতও যাওয়া যায় না 

ভােলামেতা8 েব{ েমাড়ােনা হেলও Wকু অবCায় েমWদেqর িবলীয়মান অংশও তােত 

েবিরেয় পেড়8 আর তােদর েগিUeেলা েযন হেয় উেঠেছ চাWকলার িশPানিবশেদর 

1দশJনীর গ/ালাির8 আপিন েগিU িকনেত েগেল েদখেবন 1াণীর ছিব ছাড়া েকােনা েগিUই 



খুঁেজ পােRন না8 েগিUর হাতাeেলা এতই সW ও অ1শ\ েয েরাগা ও িচকন বাnর 

েপিশeেলা পযJQ তােত িঠকের েবWেত চায়8    

আপিন েদখেবন, ক’িদন পরপরই নানা নােম নানা িডজাইেনর কাপড় পরেছ েছেল-

েমেয়রা8 এসবই বাজাের নােম িমিডয়ায় তার নমুনা েদখার পর8 ইদানীং ঈদ এেলই েদখা 

যায় কত নােমর কাপড়8 ফ/াশন হাউজeেলার অবCা এখন েপায়াবােরা8 এরা িনত/ নতুন 

কাপেড়র িডজাইন বাজাের ছােড়8 িমিডয়ায় যখন েয নাম েবিশ উ}ািরত হয় েস নােমই 

েপাশাক েবর করা হয়8 গত ফুটবল িব~কােপ একিট অে�াপাসেক িনেয় িব~ িমিডয়ায় 

ঝড় উেঠিছল8 েসই িব~কাপ নােমর িব~পােপর উেjাধনী অনু4ােন নািক শািকরা নােম 

একিট সাদা েমেয় গান েগেয়িছল8 এবার ঈেদ েছাট েবােনর কাপড় িকনেত িগেয় েদখলাম 

শািকরা, অে�াপাস, ওয়াকা ওয়াকা, মনপুরা, আনারকিল আরও কত নােমর েপাশাক8 

আমরা সবাই জািন, বতJমােন সারা েদেশ সবেচ আেলািচত িবষয় ইভিটিজং8 পিZকার 

পাতা খুলেলই 1িতিদন েচােখ পড়েছ েদেশর নানা 1ােQর ইভিটিজংেয়র খqিচZ8 

ইভিটিজংেয়র 1িতবাদ করায় নােটাের 1াণ হারােত হেলা জািতগড়ার কািরগর খ/াত 

একজন 1িতবাদী িশPকেক8 ঘটনার পর িদনই ফিরদপুের এ কােজ বাধা িদেত িগেয় 

বখােটর হােত 1াণ হারােলন এক মা8 তার পরিদন নওগায়ঁ িতনজনেক আহত করা হেলা 

একই কারেণ8 নেড়চেড় উঠেলা সারা েদশ8 MW হেলা ইভিটিজং িবেরাধী নানা কমJ-

ত�পরতা8 েকাথাও েদখা যােR সেচতন জনতা এিগেয় আসেছন বখােটেদর দমেন, 

েকাথাও আইনশৃ�লা বািহনীর সদস/, েকাথাও েখাদ েমেয়রা8 টা]াইেলর একিট চমক1দ 

খবরও েচােখ পড়ল8 সিচZ এই 1িতেবদেন েদখা যােR, বখােটেদর শােয়\া করেত 

েমেয়রা কারােত িশখেছন8 সরকািরভােবও িবষয়িটর 1িত eW5 েদয়া হেলা8 হাইেকাটJ 

েথেকও ইভিটিজং 1িতেরােধ নীিতমালা 1ণয়েন সরকারেক িনেদJশ েদয়া হেলা8 এতসব 

উেদ/াগ-আেয়াজেনর ব/থJতার েষালকণা পূণJ কের েরাজই েবেড় চেলেছ ইভিটিজং 

ভাইরােসর 1েকাপ8 কত প�ায় েয হরেরাজ ইভিটিজংেয়র ঘটনা ঘটেছ তার ওপর 

রীিতমত একিট অিভস_ভJ পযJQ িলেখ েফলা যায়8   

বলিছলাম সমস/ার েগাড়ায় হাত েদয়ার কথা8 গােছর েগাড়া েকেট িদেয় িমনােরল ওয়াটার 

িকংবা এরেচেয় িবM[তর পািনও যিদ তার মাথায় ঢালা হয়, তােত কােজর কাজ িকছুই 

হেব না8 গাছিট িকO মৃতু/র পেথই হাঁটেব8 নানা মুনী নানা মত িদেয় আসেলও কােজর 



কাজ িকছুই হেR না8 উdেরাdর ইভিটিজং সমস/া েবেড়ই চেলেছ8 জািন না কাকতালীয় 

িক-না, েযিদন েবারকা পরােক েক� কের কাউেক ধমJীয় েপাশাক পরেত বাধ/ করা যােব 

না মেমJ হাইেকাটJ t1েণািদত রায় িদেলা8 তারপর েথেক সহসাই েযন ইভিটিজংেয়র ঘটনা 

উেjগজনকহাের েবেড় চলেলা8 ইভিটিজং শ�িট ঝড় তুলেলা 1িতিট চােয়র েটিবেল8 

িমিডয়ার িসংহভাগ Cান দখল কের িনেত লাগেলা এই অMভ শ�িট8  

সিত/ কথা হেলা ইভিটিজংেয়র অিধকাংশ ঘটনার েপছেনই রেয়েছ এই অvীল েপাশােকর 

হাত8 ইভিটিজং বw করেত হাজার মত আর শত উেদ/াগ নয় েপাশােক শালীনতা আর 

Wিচেত মািজJত েবােধর িবকাশই পাের ইভিটিজং 1িতেরােধ সবেচ কাযকJর ভূিমকা 

রাখেত8 1থম ঘটনায় েদখুন একজন ধািমJক ভXেলাক কতটা িবরY এই অWিচকর 

েপাশােকর ওপর8 িjতীয় ঘটনায় েদখুন অvীল েপাশাক েকমন িবপদ েডেক আেন8 তৃতীয় 

ঘটনায় েদখুন ইভিটিজং 1িতেরােধ েমেয়েদর েপাশােক শালীনতা আনা কত জWরী8 

মিহলার এমন উu েপাশাকই েতা পুWষেদর েডেক এেনেছ তার আশপােশ8 েমেয়েদর 

অভব/ েপাশাকই েতা েছেলেদরেক নারীেদর 1িত আuহী ও েলালুপ কের8 


