
নারী ও িল� সমতার নীিত : 

 

��াবনা : 

পু�ষতাি�ক কতৃ� ে�র কারেন �াচীনকাল �থেক নারীর �িত �বষম�মলূক আচরণ করা হে�।  অেনক বাধ�তামলূক 

আ�জ� ািতক আইন থাকা সে�ও এ� �চিলত রেয়েছ। িব�জেুড় আজও �জনন অিধকার, �ম অিধকার, িশ�া ও �া��সহ 

িবিভ�ে�ে� �চিলত আইন নারীেদর উপর অত�াচার ও �শাষনকে� ব�ব�ত হে�। অেনক �দেশই সমঅিধকার স�িক� ত 

আইন থাকা সে�ও বা�েব �সসব �দেশ পু�ষরাই উচু�েরর অথ�ৈনিতক সুিবধােক উপেভাগ করেত পাের  এবং রাজনীিত, 

সং�ৃিত ও �ীড়ায় তুলনামলূক ব�াপকভােব �িতিনিধ� ও �নতৃ� কের। 

 

ল�� : 

যারা রাজৈনিতক উপােয় এ �বষম� দরূীকরেণ আমােদর সােথ সহমত �পাষণ কেরন, তারা তােদর রাজৈনিতক এেজ�ায় 

আমােদর এ নীিত�েলােক অবশ�ই সি�েবিশত করেত দায়ব� থাকেবন। ��াবাল �ীন চাট� ার অনসুাের ��াবাল �ীন এর 

ল�� হেব সামািজক ন�ায়িবচার �িত�ায় িন�িলিখত নীিত�েলােক অনসুরণ করা। 

 

জািত, ধম�, বণ� ও িল�েভেদ - 

* সব মানষু সমান। 

* রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক সামািজক ও সাং�ৃিতক �বষম� হেত মিু�। 

* মানেুষর ময�াদার অিধকার আেছ। 

* �েত�ক সামািজক, রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক ও পিরেবশগত ��ে� অংশ�হেণ নারী-পু�েষর সমান 

�েবশািধকার ও স�মতা রেয়েছ। 

* সামািজক, রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক ও বিু�বিৃ�সহ সকলে�ে� িস�া� �হেণর �ি�য়া�েলােত সমান 

�িতিনিধ� ও অংশ�হেণর অিধকার �েত�ক ব�ি�র রেয়েছ। 

* িশ�া, �া��, �যৗন পিরচয় ও �জননে�ে� �েত�ক ব�ি�র অিধকার রেয়েছ িনজ পছ�েক �ঘাষণা করার। 

* �মৗিলক ধরেণর �যেকান িস�া� �হেণর ��ে� নারীেদর সমান �িতিনিধ� ও অব�ান। 

*সমমলূ� এর কােজর জন� নারী-পু�েষর সমান �বতন। 

* নারীকতৃ� ক কৃত উে�খেযাগ� পিরমাণঅৈবতিনক �মেক �বতিনক �ম িহসােব �ীকৃিত �দান। 



* �ত��, পেরা� ও প�িতগত �বষম�, হয়রািন, ভয়, িহংসা, ও অপব�বহার হেত মিু�। 

* সকলনীিত ও আইন �ণয়েন মলূধারার িল�নীিতেক ��ু�ত করেত হেব। 

 

উে�শ� : 

অতএব, �ীন পা��  কাজ করেব িন�িলিখত উে�েশ� - 

* পু�ষতাি�ক িনপীরণ �থেক মিু�, আইন�ারা তা �বধ �ঘািষত হেলও। 

* সমােজর সকল ��নীর নারীর মত�কাশ, দিৃ�ভি� �কােশর পেথ সকল বাধা অপসারণ কের, এমন সমাজ অজ� েনর 

লে��, রাজৈনিতক �ি�য়ার সং�ার সহজতরকরণ। 

* নারী-পু�েষর মেধ� �কৃত অেথ� সাম� �িত�ার স�ুেখ সমােজ ও পিরবাের �চিলত �থার �যসকল অংশ পিরপ�ী, 

�সসকল অংেশর পিরবত� ন সাধন। 

* এ� িনি�তকরন �য, নারীেদর  কমপে� পু�ষেদর সমান আইনগত স�মতা রেয়েছ এবং একইভােব �সই স�মতা 

�েয়ােগর সমান �যাগ�তা ও সুেযাগ রেয়েছ। 

* নারীেদর, সামািজক, রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক এবং পিরেবশগত সাম� িনি�ত করা। 

 

কম�পিরক�না: 

�বষেম�র িব�ে� : 

*নারীর িব�ে� সকল ধরেনর �বষম� িনিষ�করনকে� যেথাপযু� আইনী ও সংসদীয় পিরক�না ও পদে�প �হণ। 

* নারীর �িত �বষম�মলূক �কান কােজ বা �কান�প চচ� ায় জিড়ত হওয়া �থেক িবরত থাকা, এছাড়া এটাও িনি�ত করা 

�য, সরকারী কতৃ� প� ও সং�াও এ নীিতর সােথ সংগিতপূন�ভােব কায��ম পিরচািলত করেব। 

* �য সকল নানা�প শি� নারীর �িত �বষেম�র ��া ও �িতপালক, তােদরেক চ�ােল�কে� িব�ািরত নীিতগত কাঠােমা 

�দান। 

* নারী-পু�েষর মেধ� সাম� �িত�ার লে�� সমতা ও ন�ায় িবচােরর িভি�েক এক� নতুন অথ�ৈনিতক শংৃখলা িহেসেব 

�িত�া। 

* সকল �কার বণ�বাদ, বণ�ৈবষম� এবং নারীর �িত আ�াসন িনমূ�ল করা। 

*মাতৃে�র সামািজক তাৎপয� ও ময�াদার �ীকৃিত এবং পিরবােরর  �িত ও স�ান লালন পালেন িপতা-মাতা উভেয়র 

ভূিমকা ও কত� েব�র �ীকৃিত। 



* স�ান লালন পালেন নারী-পু�েষর �যৗথ দািয়�-কত� ব� ও পার�িরক সহেযািগতা িনি�তকরন এবং এে�ে� নারীর 

িনরাপ�ােক �বষেম�র কারণ িহসােব দায়ী করা। 

* বত� মান অত�াচারী কাঠােমা, যা কখেনা কখেনা ঐিতহ�বাহী িনয়ম বেল িবেবিচত হয়, তা যতটা স�ব িনয়�ণ কের 

নারী-পু�েষর সমতার নীিতেক পিরবত� ন করেত হেব। 

 

রাজৈনিতক অিধকার : 

* রাজনীিতেত ও জনজীবেন নারীর �িত �বষম� দরূীকরণ। 

* �ভাটািধকার, সরকাির কতৃ� � ও কম�ে�� �িত�া বা পিরচালনার অিধকার িনি�তকরন। 

* রা�ীয় ও রাজৈনিতক জীবেন সংগঠন ও সং�ায় অংশ�হণেক  নারী-পু�েষর সমঅিধকার িহেসেব �ীকৃিত �দান ও তা 

িনি�তকরন। 

* �য সকল সং�া নারীেদরেক  ব�াপক ভােব ও উ��ের আসীন করােনার সংখ�া বাড়ােত কাজ করেছ, তােদরেক 

সহেযািগতা করা। 

* নারীেদর সামািজক, রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক জীবেনর �িত� ��ে� �িতিনিধ� বাড়ােত �েয়াজেন �কাটা 

ব�ব�ার �ণয়ন করা। 

 

নীিতিনধ�ারনেক উ�তকরন: 

* সরকাির নীিতমালা �ণয়েন ও বা�বায়েন নারীর অংশ�হণ িনি�তকরন। 

* িবিভ� ��ণীর নারীেদর সিহত ব�াপক পরামশ��েম িল�সমতা িনি�তকে� কম�পিরক�না িনধ�ারণ ও তা বা�বায়েন 

সরকারেক কম�নীিত িনধ�ারেণ ���সহকাের সহায়তা �দান ও অ�ািধকার �দান। 

* উে�খেযাগ� পিরমাণ নারীেদর রাজৈনিতক দেল ও সংসেদ অংশ�হণ বাড়ােত ল�� িনধ�ারণ। 

* উে�খেযাগ� পিরমাণ নারীেদর  সরকাির চা�িরেত ও িসিনয়র ম�েনজম�ে� অংশ�হন বাড়ােত ল�� িনধ�ারণ করা। 

 

িশ�া : 

* সকল �মেয় ও মিহলােদর িশ�াে�ে� সহজলভ� উপােয় �েবেশর জন� আইেনর িবধান �তির ও �েয়াগ করা। 

* িশ�াে�ে� পু�ষেদর সােথ নারীেদর সমঅিধকারক িনি�তকে� নারীর �িত �বষম� দরূীকরণ। 

* পাঠ�উপকরণ, িশ�াগত প�িত, িশ�ক �িশ�ণ ��া�াম�েলার মাধ�েম িল�ৈবষম�হীন মানিসকতার িবকাশ সাধন করা 

যা িশ�ক এবং ছা� উভেয়র মেধ� �ভািবত হেব। 



 

�া��: 

* কিমউিন� পয�ায় পয�� নারীেদর �া��েসবা ও িবেশষকের �যৗন �া��েসবা �দান পয�া�করণ এবং নারীজীবেনর 

�যেকান �েরর উপযু� �া��েসবা ও �া�� িবষয়ক স�ক তথ��দান িনি�তকরেনর লে�� আইেনর িবধান �ণয়েন ও 

বা�বায়েন ভুিমকা রাখা। 

* িবনামলূ� ও িনরাপদ গভ� ধারণ,  �সব, মাতৃে�র এবং নবজাতক িশ�েসবা িনি�তকে� উপযু� িবধান �ণয়েন সেচ� 

থাকা। সি�য়ভােব নারীেদরেক গৃেহ �সব, ধা�ী�ারা �সব বা অন� �কান সহজলভ� �সবা স�েক�  �াত করা। 

* �জারপূব�ক িনিব�জন ি�য়ােক, িল�া�চম�েছদনেক ও �যৗনা�হািনেক রা� কতৃ� ক আইন�ারা িনিষ�করনকে� সেচ� 

হওয়া। 

 

িববাহ এবং পািরবািরক স�ক�  : 

* এ� িনি�ত করা �য, নারীেদর  িববাহে�ে� পু�ষেদর সমান অিধকার রেয়েছ। তারা িবনামেূল� এবং স�ূণ� স�িতেত 

িববাহ করেব। িববাহিবে�দ ও িবনামেূল� ও তােদর স�ূণ� স�িতেতই হেব। 

* মাতা বা িপতা দজুেনর সমান অিধকার ও কত� ব� থাকেব স�ানেদর �িত। �েত�ক ��ে�ই স�ানেদর �াথ�� �বশী ��� 

পােব। 

* অিভভাবক�, ওয়াড� িশপ, �াি�শীপ এবং িশ� এডাপশন ইত�ািদ ��ে� নারী ও পু�েষর সমান অিধকার িনি�ত 

করেত হেব। এসব িবষেয় �যসব সরকারী ও �বসরকারী �িত�ান িনেয়ািজত তারা এবং আইনিবভাগ এ�েলােক িনি�ত 

করেব। �ামী ও �ী সমঅিধকােরর দাবীদার হেব ব�ি�গত জীবেন। পািরবািরক নােমর ব�বহার, �পশা ও চা�িরে�ে�ও 

তা একইরকম হেব। 

* জাতীয়তা �হন, অজ� ন বা পিরবত� েনর ��ে�ও নারী-পু�েষর সমান অিধকার থাকেব। 

 

�যৗন এবং �জনন �া�� : 

* গভ� িনেরােধর �ি�য়া সকল নারীেদর জন� িবনামেূল� �হণ করা িনি�তকরন। 

* িনরাপদ গভ� পাত িনি�তকরন ও গভ� পাতেক আইনত �বাধকির। 

* �যৗনিশ�া, জন�া�� কম�সূচী এবং পিরবার পিরক�না পিরেষবার জন� তহিবল সং�হ করেত হেব। 

* িস�া� �হেণর অিধকার, গভ� পােতর অিধকার এবং গভ� ধারেণর অবসানকে� �য সম� �ি�য়া উপলভ� রেয়েছ তা 

�হেণর সুেযাগেক সহজলভ� করেত হেব এবং �বধ করেত হেব। 



* গভ� ধারেণর ও জ�দােনর ই�ােক �াধীনতা িদেত হেব। 

 

সিহংসতা ও নারীর সুর�া : 

* নারীেদর �যৗন ও িল�িভি�ক সিহংসতা �থেক র�াকে� আইন �জারদার করেত হেব এবং সিহংসতা ও হয়রািনর িবষেয় 

আইন �েয়াগ িনি�ত করেত হেব। 

* আইন �ণয়ন করেত হেব পািরবািরক ও গৃহ�ািল সিহংসতা �াসকরেনর জন�। 

* ন�ায়িবচার িনি�তকরন ব�ব�া �যৗনিনপীড়েনর িশকার সম� মানেুষর �েয়াজেনর �িত সংেবদনশীল িকনা তা 

িনি�তকরন। 

* িল�সংেবদনশীলতার জন� ��ইিনং ��া�াম চাল ুকরেত হেব,  িবেশষকের �ুেলর ছা� ও কেলেজর ছা�েদর জন�। 

* নারীর �মতায়ন ও িল�সংেবদনশীলতা নীিত এবং এর কম�সূিচর মেধ� সুসংগততা িনি�তকরন। 

 

চা�ির : 

* চা�িরে�ে� নারীর �িত �বষম� দরূীকরণ করেত হেব। 

* �বতনভাতার ��ে� একই ধরেনর কােজ নারী-পু�েষর সমান অিধকার িনি�তকরন। 

* কাজকরার অিধকার মানেুষর এক� অিবে�দ� মানবািধকার িহসােব িনি�তকরন। 

 

�যৗনকম�: 

* আইনিবভাগ ও সকল কতৃ� প�েক নারীপাচার, �যৗনকম�েদর �শাষন িবেশষকের নারীকম�েদর র�ােথ� দমননীিত 

িনধ�ারণ করেত হেব। 

* পিততাবিৃ�েক আইনত �বধকরন এবং �দওয়ািন আইেন অ�ভু� �করন করেত হেব। 

 

আিদবাসী / উপজািত নারী : 

* অনািদবািস ও আিদবাসী নারীেদর মধ�কার িবদ�মান সামািজক ও অথ�ৈনিতক �বষম� যােত দরূীভূত হয় �সজন� 

উপযু� নীিত �হণ এবং আিদবাসী নারীেদর িনেয় কাজ করা যােত কের তােদর সামািজক, অথ�ৈনিতক, পিরেবশগত 

ইসু�েত তােদরেক �নতৃে�র �ীকৃিত ও �নতৃ� �রাি�ত করেত সহেযািগতা করা স�ব হয়। 



* সকল ধরেনর �া��, িশ�া ও অন�ান� িবষেয় আিদবাসী বা উপজািত নারীেদর উ�য়েনর জন� সরকারেক �নিতক 

সমথ�ন ও উ�য়ন করেত সেচ� করা। 

 

�ামীন নারী: 

 

* �ামীন নারীেদর আইনী সুর�া িনি�ত করা। 

* �ামীন উ�য়ন ��া�াম�েলােত �াম অ�েলর নারীেদর অংশ�হন ও উ�য়ন িনি�ত করেত সকল �বষম� দরূীকরণ 

করা। 

 

নারীেদর �িতকৃিত : 

* নারীর আকৃিতমলূক �িতকৃিতেক স�ান করা ও সাং�ৃিতক সমথ�ন করা। 

*িব�াপন এবং িমিডয়ােত, ফ�াশন ই�াি�সহ সবজায়গায় নারীর আকৃিতগত �িতকৃিতেক �াভািবক, সু�, স�ানজনক 

ও �হনেযাগ� দিৃ�ভি� বেল সমথ�ন করা। 

* িমিডয়ােত �যৗনতােক িনণ�য়করন এবং অ�হনেযাগ� মিহলা �িতকৃিতেক িবেলাপ করেত সহায়তা করা। 

* িশ�ামলূক কায��ম �হন যােত কের �যৗনতা ব�করন এবং নারীেদরেক িব�াপেন �ংসা�কভােব ব�বহােরর িব�ে� 

যু� করা যায়। 

 

নারী ও িমিডয়া : 

* িবিধ �ণয়ন, যােত িমিডয়ােত নারীেদর �হনেযাগ� অংশ�হণ িনি�ত করা যায়। 

* এক� গনতাি�ক সমােজ পু�ষ এবং নারীেদর মেধ� সমতার ��� স�েক�  এক� �চারনা �তির করা যা পু�ষ ও 

নারীেদর �নিতবাচক ��িরওটাইপ�িলেক সে�াধন কের। 

 

 

 

 


