
নারী এবং সংখ্যালঘুদের ভূমি অমিকার ও মনরাপত্তা

উপস্থাপনায়

শািসুল হুো
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ভূমিকা

• এদেদশর পমরশ্রিী িানষু, উববর ভূমি এবং অবামরত প্রাকৃমতক সম্পেদক  কাদজ লামিদয় বঙ্গবনু্ধ খ্াদেয স্বয ং 

সম্পূর্বতা অজবদনর স্বপ্ন মেদখ্মিদলন। 

“মিাট মিাট চাষীদের অবশযই উৎপােনক্ষি কদর তুলদত হদব। একথা িদন মরদখ্ আিরা পল্লী এলাকায় সিবায়

বযবস্থার মভমত্তদত বযাপক কিবসূচী গ্রহর্ করদত মচষ্টা করমি। এর ফদল চাষীরা মকবলিাত্র আিুমনক বযবস্থার সুফলই

পাদব না বরং সিবাদয়র িািযদি সহজ শদতব ও দ্রুত ঋর্ পাওয়া সম্ভব হদব। এই সাদথ আিাদের উদেশয হদলা

ভূমিহীন ও স্বল্প জমির অমিকারী চাষীদের জনয বযাপক পল্লী পুনবিঠদনর কিবসূচী গ্রহর্ করা।” [সূত্র: ২৬ মি িাচব 

১৯৭২ মিস্টাব্দ জামতর উদেদশয বঙ্গবনু্ধর মবতার ভাষর্]

• জনসংখ্যা বমৃি, উন্নয়নিূলক কিবকাণ্ড, এবং অপমরকমল্পত ভূমি বযবহাদরর ফদল প্রামিক কৃষক ভূমি মথদক 

উদেে হদেন। ফদল, ময একসিয় মনজ জমিদত চাষ করদতা, এখ্ন মস অদনযর জমিদত শ্রমিক মহদসদব কাজ 

করদিন। আবার অদনদক, মপশা পমরবতবন কদর শহদর এদস মবমভন্ন অপ্রামতষ্ঠামনক কাদজর সাদথ যুক্ত হদেন।



• মেদশ কিবরত শ্রিশমক্তর ৯৫.৪ শতাংশই অপ্রামতষ্ঠামনক শ্রমিক যার ৪০.৬ শতাংশ মনদয়ামজত আদি কৃমষ খ্াদত।

বাংলাদেদশর পমরসংখ্যান বযুদরা পমরচামলত সববদশষ শ্রিশমক্ত জমিপ ২০১৬-১৭ প্রমতদবেন মথদক এ মচত্র

পাওয়া মিদি। কৃমষর িূল উপকরর্ জমি হদলও প্রকৃত কৃষদকর হাদত জমির িামলকানা মনই।

• অনুপমস্থত ভূ-স্বািীদের হাদত কৃমষজমির িূল িামলকানা থাকায় এবং ভূমির িামলকানা খ্ণ্ড মবখ্ণ্ড হওয়ায় 

ভূমিহীনতার প্রাদুভবাব িারাত্মক আকার িারর্ কদরদি। কৃমষ মজাদতর আয়তন হ্রাস মপদয়দি, িাঝামর এবং ক্ষুদ্র 

কৃষক প্রামিক কৃষদক পমরর্ত হদয়দি।

• তদুপমর মকিু ববষিযিলূক উপমনদবমশক ও িিবীয় আইন, প্রামতষ্ঠামনক মবমিমবিান, মযিন অমপবত সম্পমত্ত আইন, 

পামরবামরক উত্তরামিকার আইন, আমেবাসীদের প্রথািত সম্পমত্তর স্বীকৃমত না থাকা এগুদলা ভূমিগ্রাসী স্বাথবদেষী 

িহদলর জনয সহায়ক হদয়দি।

ভূমিকা



• ১৯৫০ সাদলর বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইদনর িািযদি ভু-সম্পদের বযমক্তিত িামলকানা প্রমতষ্ঠার পর আর মকাদনা বি িরদনর ভূমি 

বা কমৃষ সংস্কাদরর মকাদনা উদেযাি মনয়া হয়মন।

• প্রবৃমিিুখ্ী উন্নয়ন েশবন আর মবশ্বায়দনর প্রভাদব আিজবামতক মবমভন্ন বামর্মজযক সংস্থার অনুপ্রদবশ এবং মেদশর অভযিদর 

একদশ্রমর্র স্বাথবাদেষী, প্রভাবশালী, ভূমিগ্রাসী িহল বতমর হদয়দি। যারা মনদজদের অথবননমতক ফায়ো লুদটর জনয রাজননমতক 

িত্রচ্ছ্বায়ায় ও মপমশশমক্তর মজাদর এবং প্রচমলত আইদনর ফাাঁক িমলদয় সািারর্, প্রামিক িানুদষর ভূমি জবরেখ্ল করদি। এবং 

প্রামিক িানুদষর মনিঃস্বায়নকরর্ প্রমিয়াদক আরও ত্বরামেত করদি।, 

• কৃমষমনভবর বাংলাদেদশর মজমিমপদত কৃমষর অবোন িিােদয় কদি এদলও খ্ােয উৎপােদনর জনয মিাট আয়তদনর প্রায় ৬০ 

শতাংশ জমি আবাে করদত হয়। 

• খ্ােয উৎপােদন সাম্প্রমতক সিদয় আিাদের ময অভাবনীয় অগ্রিমত তার িূদল েমরদ্র ও প্রামিক চাষীদের অবোন সববামিক।

FAO- এর পমরসংখ্যান অনুযায়ী মবদশ্বর খ্ােয চামহো ও উৎপােদনর শতকরা ৮০ ভািই কদর থাদকন মিাট, প্রামিক ও

পামরবামরক আবামে কৃষকরা। বাংলাদেদশর মক্ষদত্রও এই পমরসংখ্যান কাযবত: FAO- এর তদথযরই কািাকামি।

• কমৃষর উৎপােদনর নানা মক্ষদত্র ময বহুিুখ্ী মবপ্লব ঘদটদি বদল আিরা বদল থামক তাদতও শ্রি, মিিা, মনষ্ঠার অবোন এই ক্ষদু্র, 

প্রামিক ও েমরদ্র চাষীদের যার বৃহৎ অংশ নারী এবং কমৃষিজুর মহদসদব শ্রি মেওয়া ভূমিহীন। এটা লক্ষর্ীয়, গ্রািীর্ জনসংখ্যার

৫০ ভাি মকংবা তারও মবমশ কাযবত: ভূমিহীন, যমেও তারা ভূমিদতই বিদরর মবমশরভাি সিয় মনদয়ামজত থাদকন।

ভূমিকা



ভমূির িামলকানা শুিুিাত্র অথবননমতক নয় বরং সািামজক িলূিন (social capital) মহদসদব কাজ কদর

যা নারীদক -

• আমথবক সুরক্ষা, খ্ােয, পামন, আশ্রয় ইতযামে সংস্থানগুদলা মনমিত কদর

• নারী পুরুদষর সািামজক অবস্থান এবং ক্ষিতার সম্পকব মনিবারর্ কদর

• ভমূিদত গ্রািীর্ নারীর িামলকানা িাত্র ২-৪ শতাংশ এবং বামক ৯৬ শতাংশ জমির বযমক্ত িামলকানা

রদয়দি পুরুদষর নাদি- ি. আবুল বারকাত

• ববষিযিূলক ক্ষিতা কাঠাদিা এবং মপতৃতামিকতার কারদর্ই নারীরা ভূমির িামলকানা পাদে না

নারীর ভূমি অমিকাদরর সাদথ মশক্ষা, স্বাস্থয, পুমষ্ট ইতযামের প্রতযক্ষ মযাি রদয়দি।

নারীর ভূমি- িামলকানা; প্রদবশামিকার; ও মনয়ির্



• সংমবিাদন নারী পুরুদষর সিতার কথা বলা হদলও উত্তরামিকার আইনমট িিবীয় মবিান অনুযায়ী

পমরচামলত হয়। উত্তরামিকাদরর মক্ষদত্র সাববজনীন মকাদনা আইন মনই। এিনমক আমেবাসীদের ভূমি

বণ্টদনর মক্ষদত্র প্রথািত মনয়ি অনুসরর্ করা হদলও অমিকাংশ মক্ষদত্রই নারীরা সম্পমত্ত পায় না।

• ৭২.৬ শতাংশ নারী কৃমষকাদজর সাদথ জমিত। অথচ, ভূমিদত তাাঁদের মকাদনা মনয়ির্ বা িামলকানা

মনই এবং কৃষক মহদসদবও তাাঁরা স্বীকৃত নয়।

• জামতসংঘ মটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রার (এসমিমজ) একমট অনযতি লক্ষযিাত্রা হদলা মজন্ডার সিতা

অজবন এবং সকল নারী ও কনযা মশশুর ক্ষিতায়ন। এিািাও, এসমিমজ’র ১৯৯ মট লক্ষযিাত্রার িদিয

৯মট ভূমির সাদথ সংমিষ্ট এবং ২৪০ মট সূচদকর িদিয ১২ মট ভূমি মভািেখ্দলর মক্ষদত্র মজন্ডার-

সিতা মবষদয়র সাদথ সরাসমর প্রাসমঙ্গকতা রদয়দি।

ভূমি ও কৃমষদত নারীর অমিকার- নীমতিালা ও আইন 

বাস্তবায়দন বতবিান চযাদলঞ্জ:



• নারী উন্নয়ন নীমতদত বলা হদয়দি অমত েমরদ্রদের দুই তৃতীয়াংশ নারীর অমিকাংশই মবিবা ও পমরতযক্তা অথবা

তালাকপ্রাপ্ত।

• প্রামিক, েমরদ্র, ভূমিহীন নারীদের ভূমিদত প্রদবশামিকাদরর একিাত্র উপায় খ্াসজমি। অথচ, খ্াসজমিদত

প্রদবশামিকাদরর মক্ষদত্র খ্াসজমি বযবস্থাপনা ও বণ্টন নীমতিালামটই ববষিযিূলক।

• বাংলাদেদশর খ্াসজমি বযবস্থাপনা ও বণ্টন নীমতিালানুযায়ী ভূমিহীন স্বািী-স্ত্রীর মযৌথ নাদি খ্াসজমির জনয আদবেন

করদত পারদব;

• স্বািী পমরতযক্তা বা মবিবা নারীর মক্ষদত্র সক্ষি পুত্রসিানসহ আদবেন করার মনয়ি রদয়দি;

• এ সকল নীমতকাঠাদিা ভূমিদত নারীর পূর্ব অমিকার মভাদির মক্ষদত্রও প্রমতবন্ধকতা সৃমষ্ট করদি। আমেবাসীসহ অনয

সকল প্রামিক নারীরাও এদক্ষদত্র একইভাদব বমিত।

বতবিাদন বাংলাদেদশর অদিবক জনসংখ্যা নারী। এ অদিবক জনসংখ্যাদক পিাৎপে মরদখ্ মেদশর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নারী ও খ্াস জমি



• পামকস্তান আিদল পূবববদঙ্গর জনদিাষ্ঠীর তৎকালীন এক-তৃতীয়াংশ িিবীয় সংখ্যালঘু জনদিাষ্ঠীদক তাদের ভূমি মথদক উদেে

করা হয়। ১৯৬৫ সাদলর নদভম্বর িাদস পামকস্তান ও ভারদতর িিযকার িাত্র ১৭ মেদনর যুিদক মকন্দ্র কদর পামকস্তান

প্রমতরক্ষা অিযাদেদশর আওতায় জারীকৃত শত্রু সম্পমত্ত আইনদক তারা এদক্ষদত্র ফলপ্রে অস্ত্র মহদসদব বযবহার কদর।

• স্বািীনতার পরবতবী পযবাদয় এই শত্রু সম্পমত্তদকই অমপবত সম্পমত্ত মহদসদব অমভমহত করা হদয়দি।

• ১৯৫১ সাদলর আেিশুিামর অনুসাদর বাংলাদেশ ভূ-খ্দন্ড শতকরা ২৮ ভাি িানুষ মিদলন মহন্দু সম্প্রোদয়র। মকন্তু সববদশষ

২০১১ সাদলর আেিশুিামর অনুসাদর তা মনদি আদস শতকরা ৮ ভাদি।

• বাংলাদেশ স্বািীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাদনর মপ.ও ২৯/৭২ জামর কদর শত্রু সম্পমত্ত মেখ্ভাদলর ভার ১৯৭১ সদনর ২৬ মশ

িাচব হদত বাংলাদেশ সরকাদরর উপর নযস্ত হদয়দি বদল মঘাষর্া মেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু মশখ্ িুমজবর রহিান ১৯৭৪ সাদলর ২৩

িাচব ১৯৬৯ সাদলর এই অিযাদেশ বামতল করদলও একই সাদথ Vested and Non-resident property
(Administration) Act 1974 (Act XLVI of 1974) নািক আইন প্রর্য়দনর িািযদি ইমতপূদবব সরকাদরর কাদি

থাকা শত্রু সম্পমত্তদক অমপবত সম্পমত্ত মহসাদব অমভমহত কদর তার বযবস্থাপনার োময়ত্ব সরকাদরর হাদতই মরদখ্ মেন।

িিবীয় সংখ্যালঘু - ভূমি ও িানবামিকার, অমপবত সম্পমত্ত প্রতযপবর্ আইন 

বাস্তবায়দন বতবিান চযাদলঞ্জ ও বাস্তবতা



• বাংলাদেশ সুমপ্রিদকাদটবর আপীল মবভাি একামিক রাদয় বদলন, “শত্রু সম্পমত্ত আইন একমট িৃত আইন, এর মভমত্তদত নতুন কদর মকান 

সম্পমত্ত অমপবত সম্পমত্ত মঘাষর্া করা মবআইনী।” 

• অিযাপক ি. আবুল বারকাতসহ মেদশর প্রমথতযশা িদবষকদের িদবষর্া মথদক আিরা মজদনমি ১৯৬৫ সাল মথদক ২০০৬ সাল পযবি 

মিাট ২৭ লক্ষ মহন্দু খ্ানা-র িদিয ১২ লক্ষ মহন্দু খ্ানা মিাট ২৬ লক্ষ একর ভমূি হামরদয়দি আর মসই সাদথ হামরদয়দি স্থানািরদযািয 

অনযানয সম্পে। 

• ২০১৩ সাদলর ১০ অদটাবর অমপবত সম্পমত্ত প্রতযপবর্ আইদনর সববদশষ সংদশািনীমট পাস হওয়ার িািযদি অমপবত সম্পমত্তর ‘খ্’ 

তফমসল বামতল করা হয়। উক্ত সংদশািনীর িািযদি অমপবত সম্পমত্ত মবষয়ক ৮০% ভকু্তদভািীদক মভািামির হাত মথদক মরহাই মেবার 

বযবস্থা করা হয়। মকন্তু এদত িাঠ পযবাদয় পমরমস্থমত যদথষ্ট উন্নমত ঘদটমন।

• বতবিাদন অমপবত সম্পমত্ত প্রতযপবর্ আপীল ট্রাইবুযনাল মথদক অমপবত সম্পমত্ত প্রতযপবদনর রায় মেয়া হদলও মজলা প্রশাসক তা বাস্তবায়ন 

করদি না। আইদন এই রায় কাযবকদরর জনয তা ৪৫ মেদনর বািযবািকতা রদয়দি। 

• হাইদকাদটবর মনদেবশনা অিানয কদর কদয়কজন মজলা প্রশাসক এই রাদয়র মবরুদি হাইদকাদটব মরট আদবেন কদরদি। ফলশ্রুমতদত এই 

িািলার চিূাি মনষ্পমত্ত না হওয়া পযবি ভকু্তদভািীরা আর তার সম্পমত্ত মফরত পাদবন না। এিািাও বামতল হওয়া ‘খ্’ তফমসলভুক্ত 

সম্পমত্ত নাি-জামর করদত মিদল ‘েখ্দল নাই’, উত্তরামিকারীদের অনাপমত্ত পত্র মনই প্রভৃমত মবমভন্ন অজুহাদত নাি জামর করদি না।

িিবীয় সংখ্যালঘু - ভূমি ও িানবামিকার, অমপবত সম্পমত্ত প্রতযপবর্ আইন 

বাস্তবায়দন বতবিান চযাদলঞ্জ ও বাস্তবতা



িিবীয় সংখ্যালঘুদের মনরাপত্তাহীনতা

• সংখ্যালঘু মনযবাতদনর একমট পমরমচত মকৌশল হদে মফসবুদক মিথযা স্টযাটাস মেদয় িিবীয় অবিাননা করা হদয়দি এই অজুহাদত 

সংখ্যালঘুদের বািী ঘদর হািলা করা, আগুন লািাদনা ইতযামে। পাবনার সাাঁমথয়া (২০১৩ সাল), কক্সবাজাদরর রািু (২০১২ 

সাল), ব্রাহ্মর্বািীয়ার নামসরনির (২০১৬ সাল) সব মক্ষদত্র একই িরদর্র িল্প বতরীর প্রবর্তা পমরলমক্ষত হদয়দি। 

• এ িরদনর ঘটনায় যাদের মবরুদি মফসবুদক স্টযাটাস মেয়ার অমভদযাি, তারা মনরাপরািী হদয়ও লম্বা সিয় মজল মখ্দটদি মকংবা 

মনদখ্াাঁজ হদয়দিন। নামসরনিদরর রসরাজ, রাি’ুর উত্তি বিুয়া এবং রংপুদরর মটটু রাদয়র মক্ষদত্রও তাই হদয়দি। 

• সংখ্যালঘু  মনযবাতদনর মবমশ ঘটনা ঘদট মনববাচনকালীন, পূবববতবী ও পরবতবী সিদয়। উোহরর্স্বরূপ ১৯৯০-এর অদটাবদর মেদশর 

ির্-আদন্দালন স্থমবর করার উদেশয আিাি হয় সংখ্যালঘুরা; ২০০১-এর মনববাচন পরবতবী সমহংসতায় তখ্ন মসরাজিদঞ্জর ও 

মভালার পূমর্বিা-সীিাদের িষবর্ পরবতবী আহাজামর মকউ মশাদননমন বা মশানার প্রদয়াজনও মবাি কদরমন। 

• ২০০১ সাদলর মনববাচন পরবতবী সিদয় মহন্দু সম্প্রোদয়র পক্ষ মথদক সরকাদরর কাদি োমব করা হদয়মিল আিরা মভাদটর 

অমিকার চাইনা আিাদের মনরাপত্তা মেন। অতিঃপর ২০১৪ সাদলর ৫ জানুয়ামরর মনববাচন পরবতবী হািলার ঘটনাও সুমবমেত।



ভূমি ও কৃমষদত আমেবাসীদের মনরাপত্তাহীনতা

• সরকামর মহদসদব মেদশ আমেবাসীদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলা হদলও এ সংখ্যা বাস্তদব ৫০ লক্ষ এবং তার দুই-তৃতীয়াংদশর বাস সিতদল।

বাংলাদেদশর সংমবিাদন আমেবাসীদের আমেবাসী মহদসদব স্বীকৃমত মনই এবং তাাঁদের ঐমতহযিত ভূমি অমিকাদরর মবষয়মটও স্বীকৃত নয়।

• পাববতয চট্টগ্রাি মরগুদলশন ১৯০০-এ আমেবাসীদের প্রথািত ভূমি স্বত্ব ও বযবস্থাপনার মবষয়মটর স্বীকমৃত থাকদলও পাববতয মতন মজলা বাদে

মেদশর অনয অংদশ প্রথািত ভমূি স্বত্ব ও বযবস্থাপনার মকাদনা আইনিত স্বীকমৃত মনই। আমেবাসীদের অমিকার সংিাি আইএলও কনদভনশন

নং ১০৭-এ বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করদলও বাংলাদেদশর আইনী কাঠাদিাদত তার প্রমতফলন মনই।

• স্বািীনতার প্রায় ৫০ বির পরূ্ব হদলও মেদশর আমেবাসী জনিদর্র এ বিনা মনরসদন সিমেত নীমত, কিব-পমরকল্পনা, কিবসমূচ বা উদেযাি

মকাদনাটাই মনই। আমেবাসীদের অনুকূদল উদল্লখ্দযািয মযসব রাষ্ট্রীয় উদেযাি মনয়া হদয়দি তার বাস্তবায়নও অমিকাংশ মক্ষদত্র হয় নানা কারদর্

বািাগ্রস্ত হদয়দি মকংবা প্রশাসদনর একাংদশর স্বমেোর অভাদব থিদক আদি। ১৯৯৭ সাদলর সম্পামেত পাববতয চুমক্তর িূল অংশ ভূমি মবদরাি

মনস্পমত্তদত কাযবত মকাদনা অগ্রিমত মনই বরং ভূমি মবদরাদির িাত্রা িিশ বািদি এবং পমরমস্থমত জমটলতর হদে।

• ভূমি মবদরাি মনস্পমত্ত কমিশন আইন, ২০০১-এর সংদশািনী ২০১৬ সাদল িৃহীত হদলও মবমিিালার অনুপমস্থমত, প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদিা,

মলাকবল ও বাদজদটর অভাদব কমিশন কাযবকর মকাদনা ভূমিকা পালন করদত পারদি না।

• পাববতয অিদলর জনয একমট পথৃক িির্ালয় িঠন করা হদলও পাহাদির আমেবাসীদের িানবামিকার সুরক্ষা ও মনরাপত্তায় তার মতিন

ভূমিকা মনই।



• সিতদলর আমেবাসীদের ভমূি সুরক্ষায় ১৯৫০ সাদল রাষ্ট্রীয় অমিগ্রহর্ ও প্রজাস্বত্ব আইদনর ৯৭ িারায় মবদশষ মবিানাবলী রদয়দি। এ 

িারায় মবেখ্ল হদয় যাওয়া জমি পুনরুিাদর রাজস্ব কিবকতবা অথবাৎ মনববাহী মবভাদির কিবকতবাদের কতবদবযর মবিান আদি। 

• এক িদবষর্া প্রমতদবেন অনযুায়ী, ৯৭ িারার উদেশয িারাত্মকভাদব বযহত হদয়দি । মব-আইনীভাদব আমেবাসীদের মবপুল পমরিান 

ভমূি অ-আমেবাসী বযমক্তদের েখ্দল চদল মিদলও মনববাহী মবভাি এসব জমি পূনরুিাদরর মকান উদেযািই গ্রহর্ কদরমন। 

• সাংমবিামনক স্বীকমৃত না থাকা, সংদবেনশীল নীমত ও আইদনর অপযবাপ্ততা, রাজননমতক, সািামজক ও অথবননমতকভাদব আমেবাসীদের 

প্রামিক অবস্থাদনর কারদর্ই িূলত আমেবাসীদের জায়িাজমি মথদক তাদের উদেে ও মবেখ্দলর ঘটনা এদকর পর এক ঘদটই চদলদি।

• স্থানীয় প্রভাবশালী িািাও সরকার বনায়ন, ইদকা-পাকব, পযবটন, মবদুযৎ উৎপােনসহ মবমভন্ন প্রকদল্পর নাদি আমেবাসীদের ভমূি েখ্ল 

কদর মনদে। আমেবাসীরা ঐমতহযিতভাদব মযসব ভূমির িামলক, মসখ্াদন তাদের িামলকানা অস্বীকার করা হদে। 

• অথবনীমতমবে অিযাপক ি. আবুল বারকাত তাাঁর ‘পমলমটকযাল ইদকানমি অফ আনমপপমলং অফ ইমন্ডমজনাস মপপলস: েয মকইস অফ 

বাংলাদেশ' মশদরানাদির িদবষর্া গ্রদে (২০১৬) মেমখ্দয়দিন, ১৯৫১ মথদক ২০১৫ পযবি ৬৪ বিদর সিতদলর ১০মট আমেবাসী 

জনদিাষ্ঠীর ২ লাখ্ ২ হাজার ১৬৪ একর জমি মকদি মনয়া হদয়দি, যার োি প্রায় ১০ হাজার মকামট টাকা। একই গ্রদে মতমন উদল্লখ্ 

কদরদিন ‘২৭ বির আদি (১৯৮৯ সাদল) পাববতয চট্টগ্রাদি আমেবাসী িানুদষর অনপুাত মিল ৭৫ শতাংশ, এখ্ন (২০১৬ ) তা ৪৭ 

শতাংশ। 

ভূমি ও কৃমষদত আমেবাসীদের মনরাপত্তাহীনতা



সুপামরশিালা

ভূমি ও কৃমষদত সংখ্যালঘু, আমেবাসী এবং প্রামিক নারীদের অমিকার 

প্রমতষ্ঠায় ও তাাঁদের মনরাপত্তাহীনতা েূর করার জনয মনদে উদল্লমখ্ত 

সুপামরশসিূহ তুদল িরদত চাই-



সুপামরশিালা: নারীর ভূমি অমিকার

• কৃমষ খ্াসজমি মবতরর্ নীমতিালায় মবিবা ও একক নারীর জনয সক্ষি পুত্র সিাদনর শতব বামতল কদর কৃমষ মনভবর 
সকল ভূমিহীন, সিতদলর আমেবাসী নারীসহ েমরদ্র অসহায় নারীদক কৃমষ খ্াসজমিদত অগ্রামিকার মেদত হদব;

• নারী কৃষদকর ভূমিহীনতা মবদবচনায় মনদয় মবদশষ বযবস্থায় (জািানতমবহীন অথবা সহজ শদতব) কৃমষ বযাংকসহ 
সকল রাষ্ট্রায়ত্ব বযাংদকর িািযদি স্বল্প সুদে কৃমষ ঋর্ / অথবায়দনর বযবস্থা মনমিত করদত হদব; 

• ববষিযিলূক পামরবামরক আইন পমরবতবন কদর সাববজনীন পামরবামরক আইন প্রর্য়ন কদর সকল িদিবর নারীর 

সম্পদে সি-অমিকার প্রমতষ্ঠা করদত হদব; 

• নারী কৃষদকর প্রামতষ্ঠামনক স্বীকৃমত প্রোন করদত হদব। এবং  বাজার বযবস্থায় নারীর অমভিিযতা মনমিত করদত 
হদব;

• মসিও পযবদবক্ষর্ কমিমটর সুপামরশিালা আিদল মনদয় পূর্ব অনুদিােন এবং বাস্তবায়দনর দ্রুত উদেযাি মনদত 

হদব। মযিন: আইন কমিশদনর িতািত অনুসাদর উদেযাি গ্রহর্, আিজবামতক পযবাদয়র ইসলামিক মচিামবেদের 

সাদথ আদলাচনা ইতযামে।



সুপামরশিালা: সংখ্যালঘু সম্প্রোদয়র ভূমি অমিকার

• সকল িরদনর সাম্প্রোময়ক ঘটনা তেি ও দ্রুত মবচার মনমিত করদত  জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন িঠন করদত হদব এবং 

কমিশনদক পযবাপ্ত ক্ষিতা প্রোন কদর এ সংিাি আইন প্রর্নয় করদত হদব; 

• অমপবত সম্পমত্ত সংিাি মরট মপমটশন নং ৮৯৩২/২০১১-মত মেয়া উচ্চ আোলদতর ৯ েফা মনদেবশনাসিূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করদত 

হদব;

• ময সকল মক্ষদত্র অমপবত সম্পমত্ত সংিাি ভুক্তদভািীদের পদক্ষ রায় ও মিমি প্রোন করা হদয়দি তা বাস্তবায়দন মজলা 

প্রশাসকসহ সংমিষ্ট কতৃবপক্ষদক কাযবকর বযবস্থা গ্রহদর্ উচ্চ আোলদতর মনদেবশনা দ্রুত কাযবকর করদত হদব। এ সংিাি মবষদয় 

আইন িির্ালদয়র পমরপত্র মিাতাদবক আমপল ট্রাইবুযনাদলর রায় ও মিমির মবরুদি মবভ্রামিকর জনস্বাথবমবদরািী মরট না করার 

মবষদয় িিী পমরষে মবভাি ও ভূমি িির্ালয় মথদক দ্রুত পমরপত্র জামর করদত হদব; 

• অমপবত সম্পমত্তর আওতায় ২০১৩ সাদল বামতল হওয়া ‘খ্’ তফমসলভুক্ত সম্পমত্তর খ্াজনা মনবার মক্ষদত্র তহমসল অমফদসর 

অস্বীকমৃত এবং এমস (লযান্ড) অমফদসর িমিিমস ও দুনবীমত বন্ধ করদত হদব। 



সুপামরশিালা: আমেবাসীদের ভূমি অমিকার

• সরকাদরর ২০০৮ সাদলর মনববাচনী ইশদতহাদরর প্রমতশ্রুমত অনুযায়ী আমেবাসীদের ভমূি অমিকাদরর সুরক্ষা ও মনরাপত্তার জনয তাদের 

আমেবাসী মহদসদব সাংমবিামনক স্বীকৃমত প্রোন করদত হদব; 

• কৃমষজমি, বন, পাহাি রক্ষা এবং ভমূিদত আমেবাসীদের প্রথািত অমিকাদরর স্বীকমৃত প্রোন করদত হদব;  

• পাববতয চট্টগ্রাি চমুক্তর পূর্ব বাস্তবায়ন করদত হদব, মবদশষ কদর পাববতয এলাকার ভমূি মবদরাদির দ্রুত ও কাযবকর মনস্পমত্ত করদত হদব। 

পাববতয চট্টগ্রাি ভূমি মবদরাি মনস্পমত্ত কমিশনদক যথাযথভাদব কাযবকর করদত প্রদয়াজনীয় জনবল এবং বাদজট বরাে বৃমি করদত 

হদব। 

• জবরেখ্ল ও উদেে মথদক প্রামিক আমেবাসী জনদিাষ্ঠীদক রক্ষা এবং বন ও প্রাকৃমতক সম্পদে তাদের অমভিিযতা মনমিত করদত 

হদব। সিতদলর আমেবাসীদের ভমূি অমিকার সুরক্ষায় আমেবাসী ভূমি কমিশন িঠন করদত হদব।

• রাষ্ট্রীয় অমিগ্রহর্ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৭ িারার যথাযথ বাস্তবায়ন করদত হদব। মবেখ্ল হদয় যাওয়া জমি পুর্রুিার ও 

প্রকৃত আমেবাসী িামলক বা তাাঁর উত্তরামিকারীদক মফরত প্রোদনর ময কতববয ও বািযবািকতার মবিান রদয়দি তা কাযবকর করদত হদব।



িদনাদযাদির জনয িনযবাে


