
আ"জ$ািতক নারী িদবস, ২০১৭:  
পিরবত $েনর জ5 6ঢ় হও-নারী :;ষ সমতায় 
 
?িমকা: 
আ"জ$ািতক নারী িদবস (আিদ নাম আ"জ$ািতক @মজীবী 
নারী িদবস) Aিত বছর ৮ মাচ $ পািলত হF। সারা িবGHাপী 
নারীরা একJ Aধান উপলM্ িহেসেব এই িদবস উদযাপন 
কের থােকন। িবেGর এক এক Aাে" নারীিদবস উদযাপেনর 
Aধান লMR এক এক রকম। Sকাথাও নারীর Aিত সাধারণ 
সUান ও @Vা উদযাপেনর WX িবষF হF, আবার Sকাথাও 
নারীেদর আিথ $ক, রাজৈনিতক ও সামািজক AিতZাJ Sবিশ 
\;] পাF। 
 
নারী িদবেসর ইিতহাস: 
এই িদবসJ উদযাপেনর Sপছেন রেFেছ নারী @িমেকর 
অিধকার আদােFর সং`ােমর ইিতহাস। ১৮৫৭ সােল মbির 
€বষd, কম $ঘfা িনিদ $g করা, কােজর অমানিবক পিরেবেশর 
িব;েV Aিতবাদ জানােত মািক $ন hiরােjর িনউইFেক $র 
রাkাF Sনেমিছেলন lতা কারখানার নারী @িমেকরা। Sসই 
িমিছেল চেল সরকাির Sলেঠল বািহনীর দমনপীoন। ১৯০৮ 
সােল িনউইFেক $র Sসাqাল SডেমাsRাট নারী সংগঠেনর পM 
Sথেক আেFািজত নারী সমােবেশ জাম $ান সমাজতািvক Sনwী 
xারা Sজটিকেনর Sনyে] সব $ Aথম আ"জ$ািতক নারী 
সেUলন হল। xারা িছেলন জাম $ান রাজনীিতিবদ, জাম $ান 
কিমউিনz পাJ $র {পিতেদর এক জন। এর পর ১৯১০ সােল 
Sডনমােক $র Sকােপনহােগেন অ|িZত হF ি}তীF আ"জ$ািতক 
নারী সেUলন। ১৭J Sদশ Sথেক ১০০ জন নারী Aিতিনিধ 
এেত Sযাগ িদেFিছেলন। এ সেUলেন xারা Aিত বৎসর ৮ 
মাচ $েক আ"জ$ািতক নারী িদবস িহেসেব পালন করার Akাব 
Sদন। িসVা" হF, ১৯১১ সােল Sথেক নারীেদর সম অিধকার 
িদবস িহেসেব িদনJ পািলত হেব। িদবসJ পালেন এিগেF 
আেস িবিভ� Sদেশর সমাজতvীরা। ১৯১৪ সােল Sথেক Sবশ 
কেFকJ Sদেশ ৮ মাচ $ পািলত হেত লাগল। অতঃপর ১৯৭৫ 
সােল ৮ মাচ $েক আ"জ$ািতক �ী�িত Aদান করা হF। 
িদবসJ পালেনর জ5 িবিভ� রাjেক আ�ান জানাF 
রাjসংঘ। এর পর Sথেক সারা �িথবী bেoই পািলত হে� 

িদনJ নারীর সমঅিধকার আদােFর AতRF :নH$i করার 
লMR িনেF। 
 
গত ১০ বছেরর নারী িদবেসর Aিতপা�স�হ: 
২০০৬: িসVা" `হেণ নারী (Women in Decision-
making) 
২০০৭: নারী ও নারী িশ�র ওপর সিহংসতার দাFWিiর 
সমাি� (Ending Impunity for Violence Against 
Women and Girls) 
২০০৮ নারী ও িকেশারীেদর SMেw িবিনেFাগ (Investing 
in Women and Girls) 
২০০৯ নারী ও িকেশারীর Aিত সিহংসতা বে� নারী-:;েষর 
একতা (Women and Men United to End 
Violence  Against Women and Girls) 
২০১০ সমান অিধকার, সমান lেযাগ- সকেলর অ`গিত 
(Equal Rights, Equal Opportunities: Progress 
for All) 
২০১১ িশMা, AিশMণ, িব�ান ও Ahিi SMেw নারীর সমান 
অংশ`হণ (Equal Access to Education, Training, 
and Science and Technology: Pathway to 
Decent Work for Women) 



২০১২ `ামীণ নারীেদর MমতাFন- �ধা ও দািরে�Rর 
সমাি� (Empower Rural Women, End Poverty 
and Hunger) 
২০১৩ নারীর Aিত সিহংসতা বে� পদেMপ SনওFার 
এখনই সমF (A Promise is a Promise: Time for 
Action to End  Violence Against Women) 
২০১৪ নারীর সমান অিধকার সকেলর অ`গিতর িন�Fতা 
(Equality for Women is Progress for All) 
২০১৫ নারীর MমতাFন ও মানবতার উ�Fন 
(Empowering Women, Empowering 
Humanity: Picture it!) 
২০১৬ অিধকার ময $াদাF নারী-:;ষ সমােন সমান 
(Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender 
Equality) 
 
এরই ধারাবািহকতায় চলিত বছর জািতসংঘ িদবসJর 
Aিতপা� িনধ $ারণ কেরেছ- Be Bold For Change. যার 
অ|বাদ করেল দাঁড়ায়- পিরবত $েনর জ5 6ঢ় হও। একইবাের 
আমােদর Sদেশর সরকারও িদবসJ উদযাপন এবং তাৎপয $  
�েল ধরার িনিমে� জাতীয়ভােব এর Aিতপা� িনধ $ারণ 
কেরেছ। SসJ হেলা- নারী :;য় সমতায় উ�য়েনর যাwা-
বদেল যােব িবG, K‡g© ন�ন মাwা।  
 
িদবসJ উদযাপন উপলেM আমােদর এবােরর আেলাচনা: 
বা�িববাহ িনেরাধ আইন ২০১৭-আমােদর করণীয়: 
শত িবেরাধীতার Wেখও জাতীয় সংসেদ গত ২৭ Sফ�য়াির 
পাস হেয় Sগল বা�িববাহ িনেরাধ িবল, ২০১৭। Sমেয়েদর 
�Rনতম বয়স ১৮ এবং Sছেলেদর ২১ বছর রাখা হেলও ‘
িবেশষ িবধান’ নামক িবিচw শ�}য় hi কের এই িবল 
পাস হেলা। এই `িবেশষ িবধােন’ বলা হেয়েছ, `এই 
আইেনর অ5া5 ধারায় যাই থা�ক না Sকন িবিধ }ারা 
িনধ $ািরত Sকান িবেশষ SAMাপেট অAা�বয়�েদর সেব $া�ম 
�ােথ $ আদালেতর িনেদ $শ এবং িপতামাতা বা অিভভাবেকর 
সUিতsেম িবিধ }ারা িনধ $ািরত Aিsয়া অ|সরণsেম িববাহ 
স�� হইেল তা আইেনর অধীন অপরাধ বিলয়া গ� হইেব 
না।’ 
 
জাতীয় সংসেদ মাননীয় মিহলা ও িশ� িবষয়ক Aিতমvী 
Sমেহর আফেরাজ  মিকর বiH Sথেক জানা যায়, ১৮ 
বছেরর িনেচ Sকান Sমেয় যিদ ধষ $েণর িশকার হওয়ার পর 
িকংবা SAমঘJত কারেণ িবেয়র আেগই অ":স¡া হেয় পেড় 
SসেMেw িবেশষ িবধান Aেয়াগ কের িবেয়র মা¢েম 
Sমেয়Jেক সামািজক ময $াদা Aদান করা হেব। Sযই িচ"া 

Sথেক এ ধরেণর িবেশষ Hব{া রাখা হেয়েছ তার একJ 
Sমেয়র জ5 �£ অপমানজনকই নয়; তার সারাজীবেনর জ5 
মানিসক পীড়নও বেট। আর তাছাড়া একজন ধষ $ক িবেয়র 
পর তার ধষ $ন করার মানিসকতা থাকেব না এই িন�য়তা Sক 
িদেত পাের? অথচ আইেনর তার সােথ িবেয় িদেয়ই lরাহা 
করার কথা বেলেছ। অথচ হওয়া উিচত িছল এেহন কােজর 
জ5 কেঠার শািkর িবধান। যােত কের পরবত¤েত ধষ $ক বা 
বখােটরা এটা Sথেক িশMা পায়।  Sকান সভR Sদেশ এধরেণর 
Sকান আইন করা যায় িকনা এটা এখন সেচতন সমােজর 
A¥?  
 
এছাড়া `িকেশার-িকেশারীরা পািলেয় িবেয় কের অ":স¡া হেয় 
পড়েছ। lতরাং, আইেন তােদর জ5 ছাড় রাখা দরকার বেল 
এই িবধান রাখা হেয়েছ- সরকার পেMর hিi এJ। িক¦ এই 
িবধােনর অপHবহােরর মা¢েম Sয বা�িববাহ আেরা Sবেড় 
যােব Sসই আশংকার কথা সরকােরর একবারও মেন হয়িন। 
আমােদর পরামশ $ হেলা িকেশার পািলেয় িবেয় করা 
Sকােনাভােবই উৎসাহ Sদওয়া উিচত নয়। বরং SসJ 
Aিতেরােধর Sচgা করা উিচত।  
 
Sযখােন এতিদন �Rনতম িবেয়র বয়স ১৮ Sরেখ বা�িববাহ 
Sঠকােনা যায়িন; Sযখােন §য়া জ¨িনব�ন সাJ $িফেকট, 
মাkােনর SদৗরাªR এবং িবিভ� Aভাব Sদিখেয় Aিতিদন 
শতশত িকেশারী বা�িববােহর Wেখ পড়েছ Sসখােন এই 
ধরেনর আইনী €বধতা তােদরেক আেরা Sবিশ উৎসািহত কের 
�লেব। আমােদর Sদেশর আবহাওয়া Sমেয়েদর গভ $ধারেণর 
জ5 «ব উপেযািগ। ১৩ বছর বয়েসও ক5ািশ� গভ $ধারণ 
করেত পাের। Sযেহ� ন�ন আইন `িবেশষ SMেw‚ Sমেয়েদর 
বয়স িনিদ $g কের Sদয়িন, lতরাং ১৩ Sকন এর Sচেয় কম 
বয়েসও যিদ গভ $বতী হয় ত¬ িবেয় িদেয় Sদওয়া যােব। 



এরেচেয় কম বয়ে ধষ $েনর িশকার হেলও একই িবধান 
AেযাজR হেব।  

আমরা সকেল জািন, ১৮ বছর বয়েসর আেগ একJ Sমেয়র 
শারীিরক গঠন ®ণ $তা পায় না। ১৮ বা ২০ বছর বয়েসর 
আেগ স"ান জ¨ িদেল Sস স"ান অ:িg িকংবা অ5া5 
শারীিরক জJলতার িশকার হয়। বাংলােদেশ অ:িgর একJ 
Aধান কারণ বা�িববাহ। একজন শারীিরক ও মানিসকভােব 
অ®ণ $া¯/অপিরণত মােয়র পেM একজন l{ িশ�র জ¨ Sদয় 
স°ব নয়। �£ তাই নয়, এর ফেল মাyW�Rর হার ±িV, 
অিধক স"ান জ¨দােনর Aবণতা, অ:g িশ�, িশ�²�R 
A³িত ±িV পােব একথা Sচাখ ব� কের বেল Sদওয়া যায়। 
�া{Rগত Aস¯ বাদ িদেলও একJ Sমেয়র Sলখাপড়া Sয 
িবেয়র পরই অিধকাংশ SMেw অসমা� রেয় যায়। ´লপµয়া 
একJ Sমেয়েক িবেয় িদেয় তােক সংসার ও স"ান পালেনর 
দািয়ে] আটেক িদেল তার উ¶িশMা `হণ বা Sপশাগত 
জীবেন Aেবশ িক আর স°ব? তারমােন Sমেয়রা Sলখাপড়া 
কের এিগেয় যাক এমন িক· আমােদর সরকার বা 
নীিতিনধ $রেকরা চান না? 

Aেয়াজন সেচতনতােবাধ: 
স� পাস হওয়া আইেন Sমেয়রা আেরা Sবিশ কের 
বা�িববােহর Wেখ পড়েব এমন আশংকা করেছন অেনেকই 
করেছন। Sসজ5 আমােদর িনেজেদর মে¢ সেচতনতােবাধ 

বাড়ােনা ছাড়া বা�িববাহ Sঠকােনার Sকান উপায় Sনই। 
• Sমেয়েদর �Rনতম বয়স ১৮ এবং Sছেলেদর ২১ —

এই ত¸J সবার মে¢ ছিড়েয় িদেত হেব।

• একইসােথ ২০ বছর বয়েসর আেগ স"ান নয় এই
িবষয়J সবার মে¢ ছিড়েয় িদেত হেব। কারণ
এখেনা Sদেশ মাy²�R/ অ:g িশ�/মা এবং
িশ�²�Rর অ5তম কারণ অ¹ বয়েস স"ান ধারণ।

• Hাপকিভি�ক সেচতনতােবাধ এবং Sমেয়েদর
উ¶িশMায় িশিMত করা বা�িববােহর কবল Sথেক
Sমেয়েদর রMা করেব। আর এইজ5 দরকার
িবিভ� {ান Sযমন, বািড়েত বািড়েত, ´ল, কেলজ
বা মা�াস, বাজাের িকংবা Sযেকান জনসমাগম{েল
বা�িববােহর �ফল িনেয় Sবিশ Sবিশ আেলাচনা।

• একজন সেচতন বাবা-মা এবং স"ান বা�িববাহ
Sঠকােত Sজাড়ােলা ?িমকা রাখেত পাের।

• সেচতন নাগিরক িহেসেব সেচতনতােবাধ বাড়ােনা
আমােদর কত$H এখন।
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