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হায়দার মাহা দ িজতু

‘অেধক নারী অেধক ঈ রী’ উপ ােস ‘আহমদ ছফা’ এেঁক গেছন নারীর ব পতা এবং ভদহীন রহ েক। তেব
এই উপ াস পাশাপািশ আেরকিট িবষয়েকও  কের যÑ িচ ার গিতসীমা এবং িব তৃ পিরিধ অ েনও নারীর
কািরশমা অেনক। সমেয়র পির মণ এবং সমােজর দৃি ভি র বদেল নারী এখন এিগেয় চলেছ ায় সমােন সমােন।
সই দৃি ভি র এক অন  উ ল উদাহরণ ধানম ী শখ হািসনার নতেৃ  চলমান বতমান বাংলােদশ।

নারীর মতায়ন এবং অিধকার িত ায় িবে  এই রা  আজ ধু শংসনীয় নয় বরং অ করণীয় বেট। যার ু
মাণ  ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  ‘মাতৃ  জনন এবং িশ  মতুৃ হার’  ােস সাফেল র ীকিৃত প তােদর

‘সাউথ সাউথ পুর ার’ অজন। নারীর ‘সা রতা’ সাফেল  অজন কেরেছন জািতসংেঘর ‘শাি  বৃ ’ পুর ার। সমােজর
িল ৈবষম েক কািটেয় উঠবার তািগেদ শখ হািসনা সরকার িতিনয়ত িনেয় চেলেছন িনত নতনু উেদ াগ। যার ফেল
বাংলােদশ আজ িল ৈবষম েক কািটেয় ওঠার ে  এিশয়ার ভারত, ীল া এবং পািক ানেক পছেন ফেলেছ।
জিরেপ দখা যায়, িবে র ১৪৫িট রাে র মােঝ ভারত, ীল া এবং পািক ােনর অব ান যখােন যথা েম ১০৮, ৮৪
এবং ১৪৪ সখােন বাংলােদেশর অব ান ৬৪তম।

জিরপিট আরও পির ার বাঝা যায় বাংলােদশ সরকােরর নয়া িকছু পদে েপর িদেক তাকােল। অিবভ  পািক ান
রাে  যখােন সংসদীয় ব ব ায় নারী সংরি ত আসেনর সংখ া িছল মা  ১০িট, সখােন াধীন বাংলােদেশ শখ
হািসনা সরকার সটােক বািড়েয় কেরেছন ৫০িট। এছাড়া নারীেক আরও কমমখুী কের তলুেত সরকারী চাকিরেত
শতকরা ১০ ভাগ কাটা িবধাসহ ব বসায় শতকরা ৫-৬ ভাগ কেম ঋণ িবধা িদে  সরকার।

নারীর মাতৃকালীন ছুিট ৪ মাস থেক বািড়েয় কেরেছ ৬ মাস। মা েষর িত া এবং সংেবদনশীলতার া র প
িহজড়ােদর িদেয়েছন তৃতীয় িল  িহেসেব ীকিৃত। এক সময় বাংলােদশী সমাজ ব ব ায় নারীর মু িচ া করার

েযাগ সীিমত িছল। এ সীমাব তা িনেয়ই তােদরেক ঘর বাঁধার কােজ িনেয়ািজত হেত হেতা। যার কারেণ নারী হেয়
উঠত সই সংসােরর বাঝা প। আর এই ি য়ািটেক চাপা দয়ার জ ই আেয়াজন িছল যৗতুেকর।

তেব বতমান আওয়ামী লীগ সরকার এ ব ব ােক িন ৎসািহত এবং রাধ করেত যৗতুক িনেরাধ আইন ১৯৮০’ ক
সংেশাধন কের ণয়ন কেরেছন যৗতকু িনেরাধ আইন ২০১৫। উে খ , নারীেক সমাজ ব ব ার সে  আরও বিশ
স ৃ  এবং উ ুু  করেত শখ হািসনা ানীয় সরকার িত ােন নারীর জ  ৩০ শতাংশ আসন সংর ণ এবং
উপেজলা পিরষেদ ১ জন ভাইস চয়ারম ােনর পদ সংর েণর উেদ াগ িনেয়েছন।

তেব ঃখজনক হেলও সিত  সরকােরর নয়া সহ  উেদ ােগর পরও িতিদনই চারপােশ নারীরা ায়ই িনগৃহীত এবং
িনপীিড়ত হে ন।

বাংলােদশ নামক রাে র জ  হেয়েছ রে র াতধারায় উ ীিবত িমিছল াগােন। তাছাড়া তার উপের এখন স
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রাে র ‘রা ধান, িবেরাধীদলীয় ন ী এবং ীকার’ েত েকই নারী। কােজই উ ীিবত ােণ তারা দাপেটর সে
এিগেয় চলেবন এটাই বতমান ধারাবািহক বা বতা।

েত ক ভূিম  িশ  বেড় উেঠ তার আপন জগেত এবং সই জগত িনমাণ-িবিনমােণ সেবা  ভূিমকা রােখ তার
পিরবার। একজন সৃি র সরা জীব িহেসেব সও য এই জগেতর অংশীদার সটাও স বােঝ এবং জােন তার
পিরবার থেক। কােজই েতই যিদ তার সেবা  পাঠাগার িকংবা িবদ াপীঠ (পিরবার) তােক নারী-পু েষর বষম
হিটেয় ভারসােম র অমৃত শখায়, তেবই একিট সমাজ এবং রা  ব ব ায় মানবতার জয় িতি ত স ব।

লখক : ছা  নতা

haiderjitu.du@gmail.com
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