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মারেশদা ইয়াসিমন িপউ

ফিরদপুর অ েলর নারী  কৃষক মেনায়ারা  বগম। িতিন কৃিষ কােজর সে  জিড়ত দীঘিদন। িক  তার
কােনা জিম নই। িতিন অে র জিমেত িদনমজুির কেরই তার সংসার চালান। মেনায়ারা বেলন, সারািদন
খেত কাজ কের পু ষ যখােন মজুির পায় ৩৫০ টাকা, নারীেদর দওয়া হয় ২৫০ টাকা। আমরা কাজ
বিশ করেলও পু ষরা তা মানেত চায় না। তােদর দািব বিশ কাজ কের তারাই। উলেটা অপবাদ দয়,

আমরাই নািক কম কাজ কির। আমরা কাজ হারােনার ভেয় িতবাদ কির না।

িবেশষ রা বলেছন, মতায়ন এবং িস া  হেণ নারীর অংশ হণ বাড়ােত হেব। উ য়েনর িভত মজবতু
করেত হেল সমাজ থেক যমন বষম  দরূ করেত হেব, তমিন নারীর মতায়ন িত ায় বষম  দরূ
করেত িপতৃতাি ক সমাজ কাঠােমােতও পিরবতন আনেত হেব। বষম  কিমেয় নারীর জ  সমঅিধকার

িত া  করা  না  গেল উ য়ন  রাি ত হেব না।  তারা  ভূিমেত নারীর অিধকার িত ায় ভূিম  সং ার
অধ ােদশ-১৯৮৪ ত নারীর অ ভুি  যাগ করার জ  এর সংেশাধন করার কথা  বেলন। সই সে
খাসজিম  িবতরণ  ও  বে াব  নীিতমালার  েয়াজনীয়  সং ার  এবং  নারীর  িনরাপ ার  জ  সব ের
নারীবা ব  শাসন  িত া  করা  েয়াজন  বেল  জানান।  সই  সে  শাসন  িত ায়  অ ভুি মলূক
অ গিত অজন করেত হেল ক  থেক তৃণমলূ পয  সব পযােয় নারী-পু েষর সমতা তির করেত হেব।

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস) ও মশি  জিরপ-২০১৭ এর তথ  অ যায়ী, বাংলােদেশ ৮ লাখ
৪৯  হাজার  নারী  িদনমজরু িমক রেয়েছন।  অপরিদেক নারী  মশি র  ৭৮  ভাগ  এখন  কৃিষ  খােত
িনেয়ািজত। পািরবািরক কােজ ৮০ ভােগরও বিশ হে  নারী ম। পু েষর সমান কাজ কেরও তারা মজুির
কম পান। াি ক যসব নারীর িনজ  জিম নই, তারা িদনমজরু িহেসেব অে র জিমেত কাজ কেরন।
পু েষর তুলনায় নারীরা দীঘ সময় কােজ িনেয়ািজত থাকার পরও তারা মজুির বষেম র িশকার।

আপাতদিৃ েত কৃিষেত নারীর অংশ হণ বিৃ র পছেন নারীর মতায়েনর কথা মেন হেলও এর নপেথ
রেয়েছ  মজিুর িদেয় দীঘ ণ কাজ করােনার িবধা। সরকােরর কৃিষতথ  সািভেসর সা িতক তথ
অ যায়ী,  কৃিষেত নারীরা  য  পিরমাণ  ম  দন  তার ৪৫ দশিমক ৬ শতাংেশর ে  নারীরা  কােনা
পাির িমক  পান  না।  আর  বািক  ৫৪  দশিমক  ৪  শতাংেশর  ে  তারা  য  পাির িমক  পান,  তা
বাজারমেূল র চেয় কম।

আইএলও কনেভনশন ১০০ এবং বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ (সংেশািধত ২০১৩) এর ৩৪৫ ধারা
অ সাের একই কৃিত, একই মান বা মেূল র কােজর মজিুর িনধারেণর সময় নারী ও পু ষ সকেলর জ
সমান মজুির নীিত অ সরণ করেত হেব। কবল নারী ও পু ষ ভেদ মজুির বষম  হেল সটা আইেনর

 ল ন হেব।

িজিডিপেত নারীর অবদান ২০ শতাংশ, তেব নারীরা য গহৃ ািল কাজ কেরন, তার আ মািনক মলূ  আড়াই
লাখ কািট টাকা। স িহেসেব িজিডিপেত নারীর অবদান দাড়ঁােব ৪৮ শতাংশ। সরকােরর িহসাব মেত
দখা গেছ কৃিষ, িশ  ও সবা অথনীিতর বহৃ র এ িতন খােত নারীর অংশ হণ ৮ শতাংশ বিৃ  পেয়েছ।

এ িতন খােতর বাইেরও অ া  ে  নারীরা এিগেয় আসেছ। কমে ে  নারীর অংশ হণ বিৃ  পেলও
নারীর জ  িনরাপদ কমপিরেবশ তির করা স ব হয়িন।

এেদেশ ৮৫ শতাংশ নারী কােনা না কােনা কারেণ িবিভ ভােব শারীিরক িনযাতন, ীলতাহািন, এমনিক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ধষেণর িশকারও হেয় থােক। সংি  িবেশষ রা বলেছন,  পাশাক কারখানায় িনেয়ািজত নারী,  িনমাণ
কােজ িনেয়ািজত নারী, ইট ভাটায়, চাতাল কেল, মািট কাটা, িচংিড় ঘের, অিফেস, আদালেত, কৃিষকােজ,
জমু চােষ কমরত আিদবাসী নারীসহ সব পযােয়র নারীর জ  িনরাপদ কমপিরেবশ এখেনা তির করা
স ব হয়িন। নারীেক পদানত রাখা বা অধ ন কের রাখার কৗশল িহেসেবই নানাভােব নারীেক শারীিরক ও
মানিসক িনযাতন  করা  হয়।  ত  ও  কাযকর  িবচার  িনি ত  করার  পাশাপািশ  রা ীয়,  সামািজক ও
পািরবািরক ে  আমােদর নিতকতা, িচ া ও দশেন পিরবতন না আনেল এ অব া থেক পির াণ পাওয়া
স ব নয়।  কৃিষেত নারীর অংশ হণ ৮ শতাংশ বিৃ  বনাম  স েদ  তার ৪ শতাংশ মািলকানা  এবং
অ ীকৃিত,  মজুির বষম , পুি ,  া ,  িশ া  ইত ািদেত এএলআরিডর িনবাহী  পিরচালক শাম ল দা
বেলন, সমাজ ও রা  ব ব ার কারেণ নারীরা এখেনা কৃষক হেয় উঠেত পােরিন। নারীেক কৃষক িহেসেব

ীকৃিত িদেত হেব। কৃিষ ঋেণর ে  নারীেক অ ািধকার িদেয় িবেশষ কাটা ব ব া করেত উেদ াগ িনেত
হেব। অ-কৃিষ খােত কৃিষ জিমর ব বহার রাধ করেত ভূিম ব বহার নীিতমালা ণয়ন করেত হেব।
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