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রাজধানী

নারীর �িত ��ষম৵মূলক আইন ত�েল িনেত হেব

ঢাকা

ভ�িম-ক�িষ–স�ি�েত নারী–পুর�েষ সমঅ�ধকােরর দািবেত নারীেদর কেয়ক� সংগঠন িমেল সংসদ ভবেনর িবপরীেত মানবব�ন
কের

সারা িদন �খেট একজন চা–�িমক পান ১২০ টাকা মজ�ির। তারপর যিদ িতিন নারী হন, তাহেল �েয়াজনীয় ��ােনা 

দািব–দাওয়া বা িস�া� �হণও করেত পােরন না। চা–�িমক খায়র�ন আ�ােরর ��, ‘এই ১২০ টাকা মজ�ির িদেয় এই 

বাজাের কী পাওয়া যায়? ��ােনা িস�া�ও আমরা িনেত পাির না। চা–বাগােন নারী �িমেকরা যিদ কাজ ব� রােখন, 

তাহেল চা উৎপািদত হেব না।’

িনজ� �িতেবদক

ছিব: সািজদ �হােসন
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আজ বুধবার রাজধানীর মািনক িময়া অ৵ািভিনউেত নারী িদবস উপলে� নারী-পুর�েষর সমানা�ধকার �িত�ার দািবেত 

এক মানবব�েন িতিন এসব কথা বেলন। অ৵ােসািসেয়শন ফর ল৵া� িরফম৴ অ৵া� ��েভলপেম� (এএলআরিড), 

িনেজরা কির, ��লা, একশনএইড, �া�, িবএনিপএস,  নাগিরক উেদ৵াগ, আইিপিডএস, কােপং ফাউে�শন এবং 

আরবান, �৵া� ফর হার–বাংলােদশ ��ায়ািলশেনর উেদ৵ােগ এ মানবব�ন হয়।

িব�াপন

মানবব�েন অংশ িনেয় ক�ষক ভবানী রানী ক�িষজিমেত িনেজর সে� ঘেট যাওয়া ��ষেম৵র কথা বেলন। জন�িতিন�ধরাও 

ত�র কথা �নেত চান না বেল অিভেযাগ কেরন। আরও কেয়কজন ক�ষক জানান, পুর�েষর সে� সমানভােব মােঠ কাজ 

করেলও ক�ষক িহেসেব �ীক�িত ��ই। অেনেক কােজ িনেত চান না।

সার, কীটনাশকসহ �েয়াজনীয় ক�িষ উপকরণ সুিবধা �থেকও ত�রা বি�ত হন বেল জানান।

এএলআরিডর িনব৴াহী পিরচালক শামসুল �দা বেলন, বাংলােদেশ ��িশর ভাগ ��ে� নারীর সমানা�ধকার �িতি�ত 

হয়িন। িবেশষ কের �াি�ক নারীরা আরও ��িশ বি�ত। এত িদেনও রা� নারীবা�ব সমাজ ��ির করেত পােরিন। এক� 

�দেশর �ধানম�ী, রা�পিত, ��কার নারী হেলই সমাজ নারীবা�ব হেয় যায় না। িতিন সব ��ে� নারীর িনরাপ�া 

িনি�ত করার আ�ান জানান। িতিন আরও বেলন, স�ি�, ভ�িম, খাসজিম, ক�িষেত নারী এখেনা ��ষেম৵র িশকার। 

নারীর �িত ��ষম৵মূলক আইন ত�েল িনেত হেব। 

নারীরা ঐিতহািসকভােব �াষেণর িশকার উে�খ কের বাংলােদশ ইনিডিজিনয়াস িপপলস �ফারােমর সাধারণ স�াদক 

স�ীব �ং বেলন, বাংলােদেশও নারীরা যুগ যুগ ধের ��ষেম৵র িশকার হেয় আসেছ। �াধীনতার ৫০ বছেরও নারীর সমান 

অ�ধকার �িতি�ত হয়িন। নারীর অ�ধকার �িত�ার দািবেত রাজপেথ থাকেত হেব। �সটা �িতি�ত হেল রা�ও স�ািনত 

হেব।

এলআরিডর উপিনব৴াহী পিরচালক রওশান জাহান মিন বেলন, এখােন সব সংগঠন �যসব দািব িনেয় এেসেছ, তার সবই 

ন৵ায়স�ত। িতিন ভ�িমসহ সব ধরেনর স�ি�েত নারীর সমান অ�ধকােরর পাশাপািশ িসডও সনেদর পূণ� বা�বায়েনর 

কথা বেলন।

মানবব�েন বলা হয়, সরকাির তথ৵ অনুযায়ী ৭২ দশিমক ৬ শতাংশ �ামীণ নারী ক�িষকােজর সে� জিড়ত। িক� জিমেত 

নারীর ��ােনা মািলকানা বা িনয়�ণ ��ই। �াি�ক নারীরা স�ি�ও অজ৴ন করেত পােরন না। খাসজিম �পেতও 

আইিনভােব নারী ��ষেম৵র িশকার। সংগঠন�েলা বলেছ, �াধীনতার ৫০ বছর পার হেলও উ�রা�ধকারসহ পািরবািরক 

স�দ ও স�ি�েত সমান অ�ধকার �থেক নারী বি�ত। এটা মানবা�ধকার ও সংিবধােনর ল�ন। নারী–পুর�েষর সমান 

অ�ধকার �িত�ার জন৵ ত�রা ��শ িকছ� দািবও ত�েল ধেরন।
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