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টকসই উ য়ন ল মা া অজেন চাই িমেত নারীর অিধকার - িবেশষ েদর অিভমত 

মারেশদা ইয়াসিমন িপউ 

িমেত নারীর েবশািধকার িনি ত করেত পারেল টকসই উ য়ন ল মা  িনি ত হেব। উ য়েনর িভত মজ ত করেত হেল 
সমাজ থেক বষ  র করেত হেব। বষ  কিমেয় নারীর জ  সম-অিধকার িত া করা না গেল উ য়ন রাি ত হেব না। তাই 
নারীর িম, িষসহ সব অিধকার িনি ত করেত সরকারেক ত , ম ম ও দীঘেময়ািদ পিরক না িনেত হেব বেল ম  
কেরেছন সংি  িব জন। তারা বলেছন, টকসই উ য়ন ল মা া েলার িত িত যিদ হয় কাউেক পছেন ফেল নয়, তাহেল 

িমেত নারী ষকেদর অংশ হণ িনি ত করেত হেব।  িম ও িষর বািণিজ কীকরণ হে , িম দখল হেয় যাে । নগদ অেথর 
হাতছািনেত িষ থেক েষর স ৃ তা কেম যাে । েষর অবতমােন বল এই িষ খােত নারীেদর স ৃ তা ত হাের 
বাড়েছ। গত সাত বছের িষ খােত নারীর অংশ হণ ৮ শতাংশ ি  পেয়েছ। িষ খােতর ২১ ধরেনর কােজর মে  ১৭ েত নারীর 
সি য় অংশ হণ রেয়েছ। িষেত নারীর সবািধক অবদান থাকা সে ও িমেত নারীর মািলকানা, েবশািধকার ও িনয় ণ নই। 

িমর মািলকানা এবং িষেত ী িত না থাকার কারেণ নারী েয়াজনীয় ঋণ ও অ া  িষেসবা থেকও বি ত হে । এমনিক 
বাজার ব ায়ও তােদর অংশ হণ নই। বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) ও মশি  জিরপ ২০১৭-এর ত  অ যায়ী, 
বাংলােদেশ ৮ লাখ ৪৯ হাজার নারী িদনম র িমক রেয়েছন। অপর িদেক নারী মশি র ৭৮ ভাগ এখন িষ খােত িনেয়ািজত। 
পািরবািরক কােজ ৮০ ভােগরও বিশ হে  নারী ম। েষর সমান কাজ কেরও নারীরা ম ির কম পান। াি ক যসব নারীর 
িনজ  জিমজমা নাই, তারা িদনম র িহেসেব অে র জিমেত কাজ কেরন। েষর লনায় নারীরা দীঘ সময় কােজ িনেয়ািজত 
থাকার পরও তারা ম ির- বষে র িশকার। 

িবেশষ রা বলেছন, খাসজিম নীিতমালায় িবধবা ও ামী পিরত া নারীর জ  স ম ে র শত বািতল কের িষিনভর সব 
িমহীন দির  নারীেক িষ খাসজিমেত অ ািধকার িদেত হেব। বহাত হেয় যাওয়া খাসজিম ন ার এবং দির েদর মে  িবতরণ 
জারদার করেত িনিদ  আইন করেত হেব। িষ নীিতমালা সংেশাধন কের নারী ষেকর  সং ায়েনর মা েম ী িত 
দান, সরকাির সবা েলা নারীর অ ি  ও াি  িনি ত করাসহ নারী ষেকর িমহীনতা িবেবচনায় িনেয় িবেশষ ব ায় 

জামানতিবহীন অথবা সহজ শেত সরকাির াংক থেক অথায়েনর ব া িনি ত করেত হেব। নারীর জ  বষ ম লক 
পািরবািরক আইন পিরবতন কের অিভ  পািরবািরক আইন করেত হেব। তারা বেলন, াম থেক  কের শহের, িষ কাজ থেক 
গােম স িশ —সব ে  নারীর অংশ হণ চােখ পড়ার মেতা বেড়েছ। দেশ অথৈনিতক অ গিত ঘেটেছ এবং ম ম আেয়র 
দেশ পিরণত হেয়েছ। জীবনসং ােম নারীরা স ুখেযা ার অব ােন থাকেলও স েদর ওপর নারীর অিধকার এখেনা অেনক খািন 
েরর  হেয় রেয় গেছ। িষেত নারীর অংশ হণ ও অবদান উে খেযা  হওয়া সে ও িমহীনতা, িনরাপ াহীনতা নারীেক 
াি ক অব ায় িনেয় দ ড় কিরেয়েছ। 

সমাজক াণ ম ণালেয়র সংসদীয় ায়ী কিম র চয়ার ান রােশদ খান মনন এমিপ বেলন, উ য়ন চেক আমরা এিগেয় আিছ। 
ি  এখন ৭ দশিমক ৮৬ শতাংশ। িক  সই সে  বষ ও ি  পেয়েছ। ২০১৫-১৬ সােলর পিরসং ান েরার তে র বরাত 

িদেয় িতিন বেলন, ধনী ও দিরে র মে  বষে র বধান ১২১ ণ বেড়েছ। িম সং ার অ ােদশ ১৯৮৪ ত নারীর অ ি   
করেত হেব। তাছাড়া অ লিভি ক বষ ও ি  পেয়েছ আেগর চেয় অেনক বিশ। যিদও সংিবধােন সমতা ও সাে র কথা বলা 
আেছ। িশ  ও নারী ধষণ ও হত ার বণতা সং ায় অেনক ি  পেয়েছ। সব নারী সংগঠনেক একি ত হেয় িনরাপ াসহ নারীর সব 
অিধকার িত ায় শি শালী আে ালন গেড় লেত হেব। এএলআরিডর িনবাহ  পিরচালক শাম ল দা বেলন, িষর আিব ারক 
নারীর জ  আইন তির কের হেলও িষঋেণর ব া করেত হেব।  ি  িদেয় উ য়েনর আসল চহারা বাঝা যায় না। বষ  
িচি ত কের তা র করেত হেব। ণ ল থেক জাতীয় পযায় পয  নারীর অিধকার ও িনরাপ া িত ায় সা ার হেত হেব। 

 


