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বাংলােদেশ িহ  u রািধকার আiেনর সং ার জরুরী 
 ড. েরবা ম ল 

u রািধকার িবষয়িট েয়াজনীয়তার িবষয় নয়, বরং aিধকােরর িবষয় (not a matter of need rather a matter of right)। 
েয সভয্তায় বাংলােদশসহ পৃিথবীর িবিভ  েদেশ সরকার ধান, রা ধান নারীরা রেয়েছন, eমনিক জািতসংেঘর মেতা আ জর্ািতক 
িত ােন মহাসিচব হoয়ার জ  নারীেদর নাম ািবত হেয়েছ (িনকটভিব েত হেবo হয়ত), েস সভয্তায় স িoর u রািধকাের 

নারীর মািলকানার aিধকার থাকেব না, eমনিট aক নীয়। বাংলােদেশ িহ  সমােজ নারীরা u রািধকার আiেন জীবনসব্েতব্ স িo 
পায়, িক  মািলকানাসব্তব্ পায় না। বাংলােদেশ িহ েদর u রািধকার কতৃর্ক ণীত দায়ভাগ িসে ম দব্ারা িনয়ি ত হয়। বাংলােদেশ 
িহ  u রািধকার আiেন 64 জন সিপ--eর মে  মা  6 জন নারী (মৃেতর ী, ক া, মাতা, িপতামহী o িপতামহী) রেয়েছন, 
যারা শুধু যতিদন ে েচ থাকেবন, ততিদন েভাগদখল করেত পারেবন u রািধকারসূে  া  স ি , তেব মািলকানার aিধকার েথেক 
বি ত থাকেবন। ি িটশ ভারেত 2৯52 সােল িহ  ি গত আiনেক িবিধব  করার জ  ার িব eন রাo-eর সভাপিতেতব্ 
Hindu Law Committee গঠন করা হয়, যা Rao Committee নােম পিরিচত। সব্াধীন ভারেত 2৯67 সােল Rao 
Commi t t ee eর সুপািরেশর িভি েত সম  ভারেতর জ  aিভ  u রািধকার আiন The Hindu Succession Act পাস 
হয়, যার মা েম ভারেতর সব a েল u রািধকার সূে  া  স ি েত নারীর মািলকানা সব্ীকৃত হয়। িক  বাংলােদেশ রেয় যায় 
পূেব র্র আiন। বাংলােদশ সব্াধীন হoয়ার পরo eখন পয র্  িহ  u রািধকার আiেনর aব া পূেব র্র মেতাi রেয়েছ। যার ফেল িহ  
নারীর মানবািধকার, সাংিবধািনক aিধকার u রািধকার আiেন লি ত হেয়i যাে । uপর  ভারেত 2৯81-2৯৯1 সােল 6িট ে েট- 
েকরালা, a েদশ, তািমলনা , মহারা  o কন র্াটক e The Hindu Succession Act, 2৯67 সংেশাধন কের স ি েত 
নারী-পুরুেষর সমান aিধকােরর সব্ীকৃিত িদেয়েছ, যা 3116 সােল ভারেতর েক ীয় সরকার সম  ভারতবেষ র্র জ  aনুেমাদন েদয় 
eবং তখন েথেকi িতিট ে ট oi সংেশাধনীেক েয়াগ কের আসেছ। স ত মুসিলম u রািধকার আiেন সূরা আন িনসার 
আয়াত 22েত পু -ক া 3:2 aনুপােত eবং 287নং আয়ােত ভাi-েবান 3:2 aনুপােত স ি  লাভ করেব, e কথা বলা হেয়েছ। 
ভারেত িহ  নারীেদর aসতীেতব্র কারেণo স ি র মািলকানার aিধকার িবন  হয় না 2৯67 সােলর আiনিট পাস হoয়ার পর 
েথেক। তেব বাংলােদেশ িহ  u রািধকার আiেন aসতীেতব্র কারেণ নারীরা জীবনসব্েতব্ েযটুকু স ি  aজর্ন করার আiন আেছ, 
েসটুকু েথেকo বি ত হয়। aথ র্াৎ েদখা যায়, বাংলােদেশ িহ  ি গত আiেনর স ি  ব েনর িবষয়িট a াবিধ সং ারমু o 
হয়িন, যুি বাদীo হয়িন, েযিট ভীষণ পিরতােপর িবষয়। আiন সং ারমুখী, সংেশাধনমুখী না হেল েকান েমi সমাজ o সভয্তার 
u য়ন oi iিতবাচক পিরবত র্ন স ব নয়। যা িকছু সাব র্জনীনভােব মানুেষর ক ােণ পিরবত র্ন করা হয় না, যায় না, তা eক সময় 
aি তব্হীন হেয় পেড়, িবলীন হেয় যায়। iংেরজ দাশ র্িনক জন লক তাঁর Second Treaties on Civil Government 
(1689) e বেলেছন েয, The right to property and right to life were inalienable rights and that it was 
the duty of the state to secure these rights for individuals. তাi েতা পৃিথবীর িবিভ  েদশ State Law কের 
নারী-পুরুেষর সমান aিধকার িনি ত কেরেছ। eমনিক আেমিরকা eকসময় েকবল সাদা মানুেষরi েভাটদােনর o স ি র aিধকার 
িছল। eখন েসখােন eসেবর পিরবত র্ন ঘেটেছ। জাম র্ািনেত 2৯74 সােল া মাক র্ িডিসসন হয়, েযমনিট বলা যায়- Federal 
Constitutional Court held that preferences for male heirs in the laws were unconstitutional and 
they nwo grant equal rights to male and female. uে খয্, 2৯74 সােলর পূব র্ পয র্  জাম র্ান পুরুেষর a ািধকার িছল। 
কানাডার িবিভ  িভ  e েযমন ি িটশ কলিমব্য়া, আলবােত র্া, a ািরo, কুiেবক iতয্ািদ সবে ে  সব্ামী/ ী eেক aপেরর স ি েত 
aেধ র্ক aংশ পায় eবং েছেল-েমেয়রাo সমানভােব aেধ র্ক aংশ পায়। চীেন Lwa of Succession of the Peoples 
Republic of China যা 3rd Session of the 6th National Peoples Congress e গৃহীত eবং েঘািষত হেয়েছ 
(Order No. 24 of the President of the Peoples Republic of China on April 10, 1985 দব্ারা) যার িদব্তীয় 
a ােয় aনুে দ ৯-e বলা হেয়েছ েয, Males and Females are equal in their Lwa of Inheritance. eছাড়া 
জাপানসহ পৃিথবীর সভয্ েদশসমূেহ সরকার আiন পাস কের u রািধকার আiেন যুি সংগত সংেশাধন eেন নারী-পুরুেষর সমান 
aিধকার িনি ত কেরেছ। আবার জািতসংঘ কতৃর্ক েঘািষত-UN Declaration on the Elemination of All Forms of 
Racial Discrimination, (কায র্কর 5 জানুয়াির 2৯7৯)-eর aনুে দ 2 e বলা হেয়েছ েয, মানুেষ মানুেষ ƣবষ  করা হেল তা 



হেব মানব ময র্াদার িবরুে  কৃত eকিট aপরাধ, UN Charter-eর নীিতসমূেহর aসব্ীকৃিত িহেসেব িন নীয়, UDHR e বিণ র্ত 
মানবািধকার o েমৗিলক সব্াধীনতাসমূেহর ল ন, িবেশব্র জািতসমূেহর ব তব্সুলভ o শাি পূণ র্ স েক র্র পেথ বাধা eবং 
জনেগা ীসমূেহর ম কার শাি  o িনরাপ া িব কারী eকিট uপাদান। আবার 2৯8৯ সােলর CEDAW সনেদ 27িট ধারার মা েম 
নারী-পুরুেষর সমানািধকার, নারীর মতায়ন o u য়েনর কথাi েঘািষত হেয়েছ। কােজi নারী-পুরুষেক জীবন-জীিবকার a তম 
uপাদান u রািধকারসূে  মািলকানাসব্তব্ aজর্েনর ে ে  ƣবষ  করা aতয্  aমানিবক o গিহ র্ত িবষয়। েয েকান সমােজ নারী-পুরুষ 
সংখয্া aনুপাত ায় সমান। েসে ে  নারীেক aিধকারবি ত কের রাখেল oi সমােজর aেধ র্ক মানুষi aিধকার বি ত o িনপীিড়ত 
জনেগা ীেত পিরণত হয়, যা সািব র্ক u য়েনর পেথ বাধা o aক াণকর। e াপাের নারীেদরi eিগেয় আসেত হেব। িবেশষভােব 
িহ  নারীেদর e aসহায়তব্ দূর করেত ঘেরর েকােণর aবলা নারী হেয় থাকেল চলেব না। পৃিথবীর আেলা-বাতাস, মািট, পািনেত সব 
মানুেষর সমান aিধকার আেছ, তা বুেঝ িনেত হেব। মেন রাখেত হেব, েয িনেজেক সাহা  কের, ঈশব্র তােক সাহা  কেরন।  
শরৎচ  চে াপা ায় তাঁর ‘নারীর মূ ’ uপ ােস আে প কের যথাথ র্i বেলেছন ‘সব্ােথ র্র জ i েয পুরুষ তাহােক িচরিদন িনয র্াতন 
eবং aপমান কিরয়া আিসয়ােছ, e সমােজ আরo িকছু বলা আব ক। েকন না, e কথা পুরুেষ বুিঝেলo ীেলাক বুেঝ না, েবাধ 
কির বুিঝেতo চােহ না। সংসাের েছাটখােটা সুখ-শাি র মে  থািকয়া সব্ামীর মুেখর িদেক চািহয়া িক কিরয়া েস মেন কিরেব, ei 
সব্ামী তাহার আ িরক ম ল কামনা কের না। িপতার কােছ দাঁড়াiয়া িক কিরয়া েস ভািবেব, ei িপতা তাহার িম  নেহ। বা িবক 
পৃথকভােব eকিট eকিট কিরয়া েদিখেল ei সতয্ হৃদয় ম করা aসা , িক  সম ভােব সম  নারীজািতর সুখ-দুঃেখর ম ল-
aম েলর িভতর িদয়া চািহয়া েদিখেল, িপতা, াতা, সব্ামীর সম  হীনতা, সম  ফাঁিক eক মুহূেত র্i সূেয র্র আেলার মেতা ফুিটয়া 
oেঠ।’ পুরুষতাি ক মানিসকতার পিরবত র্ন আনেত হেব eবং নারী িশশুিটo েয মােয়র গভ র্ েথেক ভূিম  হয় পুরুষ িশশুিটর মেতাi, 
eিট aনুধাবন করেত হেব। কািমনী রােয়র কিবতা- জগৎ জুিড়য়া eক জািত আেছ, েস জািতর নাম মানুষ জািত। বাংলােদেশ িহ -
েবৗ  ঐকয্পিরষদ eবং বাংলােদেশর িহ  সমােজর নারীসহ সম  নারীi যিদ আর েদির না কের শী i বাংলােদেশ িহ  নারীেদর 
u রািধকার স ি েত পূণ র্ মািলকানা o নারী-পুরুেষর সমান aিধকার িত ায় আ িরক হেয় কাজ কেরন eবং জনেন ী 
মানবতাবাদী ধানম ী েশখ হািসনা সরকার সাহা  কেরন, তাহেল বাংলােদেশ িহ  নারীর মানবািধকার, সাংিবধািনক aিধকার o 
আiনগত aিধকার িনি ত হেব eবং নারীর মতায়ন সািরত o িবকিশত হেব। আমােদর জাতীয় িশ ানীিত-3128 eর 8নং 
aনুে দ (নারী-পুরুেষর ƣবষ  দূর করা) eর uে o বা বািয়ত হেব। 
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