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সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল

নারী এবং সংখয্ালঘেুদর 
ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ’ 
ৈবি�কভােব গহৃীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন 
এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ 
জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত 
েদেশর  নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-এর 
জেুন নাগিরক সমােজর িবিশ�জনেদর উেদয্ােগ এ 
�য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব যা�া কের। এ �য্াটফেমর্র মলূ 
ল�য্ হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমহূ 
(এসিডিজ) বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযর্েব�ন এবং 
এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজন্ডা-২০৩০ 
বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা 
করেল েবাঝা যায়, এর সফলতার ে�ে� বহু- 
অংশীজনিভি�ক ও অংশ�হণমলূক সি�য়তা গুরু�পণূর্ 
ভূিমকা পালন করেব। এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় 
নাগিরক �য্াটফমর্ গিঠত হেয়েছ এবং এর কাযর্�ম িনধর্ারণ 
করা হেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক 
েজারদার করার লে�য্, এবং উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় 
পড়া মানুেষর কােছ েপৗছায়, েসই উে�শয্েক সামেন েরেখ 
১২০িটর অিধক �িত�ান বতর্মােন এই �য্াটফেমর্র সে� 
য�ু হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর দূেযর্াগপণূর্ সময়কােল 
নাগিরক �য্াটফমর্ সি�য়ভােব তার ল�য্মা�া বা�বায়েন 
িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ। 

সংলাপ স�েকর্
েদেশর �াি�ক জনেগা�ী িবেশষ কের নারী, আিদবাসী ও 
ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় �িতিনয়ত ভূিম-ব�না, 
িনরাপ�াহীনতা ও মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন। 
িতনফসিল কৃিষজিম অিধ�হণ না করার সরকাির িনেদর্শনা 
থাকা সে�ও িশ�খাতেক গুরু� িদেয় িবেশষ অথর্ৈনিতক 
অ�ল ও পযর্টনেক� গেড় েতালার লে�য্ এ ধরেনর 
কৃিষজিম অিধ�হণ করা হে�। তাছাড়া বয্ি�গত উেদয্ােগ 
আবাসন �ক�, িশ� কারখানা ইতয্ািদর জ� জিম �েয়র 
সােথ সােথ েজারপবূর্ক দখেলর কারেণও �িতিনয়ত িনজ 
ভূিম েথেক উে�দসহ অ�া� মানবািধকার ল�েনর িশকার 
হে� েদেশর �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু
জনেগা�ী। �তয্� অংশীজনেদর সংি�� কের এসব িবষেয় 
িব�ািরত আেলাচনার জ� এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক 
�য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং অয্ােসািসেয়শন ফর লয্ান্ড িরফমর্ 
এয্ান্ড েডেভলপেমন্ট (এএলআরিড) এর প� েথেক ৩০ 
েম, ২০২১ ‘নারী এবং সংখয্ালঘেুদর ভূিমর অিধকার ও 
িনরাপ�া’ শীষর্ক ভাচুর্য়াল সংলাপ আেয়াজন করা হয়। 

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।
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সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল

 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

Platform Brie�ing Notes

Brie�ing Note 01 : Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors’ in COVID-19
  Response Activities. (June 2020)

Brie�ing Note 02 : Post- ‘General Holidays’ Health Risks. (June 2020)

Brie�ing Note 03 : New Challenges for SDGs and Budget 2020-21. (October 2020)

Brie�ing Note 04 : Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.    
  (October 2020) 

Brie�ing Note 05 : Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives. (October 2020)

Brie�ing Note 06 : Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages. 
(February 2021)

weªwds †bvU 6 : ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi eZ©gvb cwiw¯’wZ I cÖ‡Yv`bv c¨v‡K‡Ri Kvh©KvwiZv  (Ryb 2021)
Brie�ing Note 07 : Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.
  (March 2021)

weªwds †bvU 08 : †KvwfW 10 wUKv: evsjv‡`‡k †K, KLb, Kxfv‡e cv‡e? (Rvbyqvwi 2021)

Brie�ing Note 09 : Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses? (February 2021)

weªwds †bvU 10 : mv¤úªwZK †iwgU¨vÝ cÖevn: GZ UvKv Avm‡Q †Kv_v †_‡K? (GwcÖj 2021)
Brie�ing Note 10 : Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money 

Coming? (February 2021) 

weªwds †bvU 11 : Kv‡jv UvKv mv`v n‡”Q: A_©bxwZi jvf, bv ¶wZ? (†g 2021)

weªwds †bvU 12 : Ae‡k‡l ¯‹zj Lyj‡Q: Avgiv KZLvwb cÖ¯‘Z (GwcÖj 2021)

weªwds †bvU 13 : RvZxq ev‡RU 2021-22: wcwQ‡q cov gvby‡li Rb¨ Kx _vK‡Q? (†g 2021)
weªwds †bvU 14 : GmwWwR ev¯Íevq‡b Revew`wnZv: ¯’vbxq †cÖwÿZ I hye mgvR (Ryb 2021)

Brie�ing Note 15 : Youth, SDG Accountability & The Voluntary Local Review: Situating 
Bangladesh’s Experience within the Global Context  (June 2021)

weªwds †bvU 16 : Pv‡ji `vg evo‡Q †Kb? Kvi jvf, Kvi ÿwZ (AvM÷ 2021)

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।



সভাপিত
খশুী কিবর
সম�য়ক
িনেজরা কির

�ধান অিতিথ
জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ
মাননীয় ম�ী
ভূিম ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

স�ািনত অিতিথ
জনাব েমাঃ তসলীমলু ইসলাম, এনিডিস 
মহাপিরচালক (অিতঃ সিচব)
ভূিম েরকডর্ ও জিরপ অিধদ�র
ভূিম ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

স�ালক 
ড. েদবি�য় ভ�াচর্ায
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ

�ারি�ক উপ�াপনা
জনাব শামসুল হুদা
িনবর্াহী পিরচালক
অয্ােসািসেয়শন ফর লয্ান্ড িরফমর্ এয্ান্ড 
েডেভলপেমন্ট (এএলআরিড)

সূচনা ব�বয্

আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ
সম�য়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ

আেলাচকব�ৃ

অয্াডেভােকট রাণা দাশগু�
সাধারণ স�াদক
বাংলােদশ িহ� েবৗ� ি��ান ঐকয্ পিরষদ

ডা. ফওিজয়া েমাসেলম
সভাপিত 
বাংলােদশ মিহলা পিরষদ

অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
িসিনয়র আইনজীবী
বাংলােদশ সু�ীম েকাটর্

রানী ইেয়ন ইেয়ন 
চাকমা রানী এবং
মানবািধকার কমর্ী

সূচনা ব�বয্

 নাগিরক �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা ইউসুফ সংলােপ
 অংশ�হণকারী সবাইেক শুেভ�া জািনেয় অনু�ােনর সূচনা কেরন। শুরুেত
 িতিন আেলাচনার মলূ িবষয়ব� স�েকর্ অংশ�হণকারীব�ৃেক অবিহত
 কেরন। িতিন বেলন, বরাবেরর মেতা এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক
 �য্াটফেমর্র প� েথেক সমােজর অসুিবধা�� জনেগা�ীর গুরু� িবেবচনায়
 েরেখ এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ। তােদর মেধয্ িবেশষভােব
 আেছন �াি�ক নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায়। তারা
 কীভােব ভূিমর অিধকার েথেক বি�ত হে�ন এবং িনরাপ�াহীনতা ও
 মানবািধকার ল�েনর িশকার হে�ন, েসসব িবষেয় আেলাচনা কের
 সুপািরশমালা ��িতর উে�েশয্ এই আেয়াজন। অনু�ােনর �ধান অিতিথ
 জনাব সাইফু�ামান েচৗধরুী, এমিপ, মাননীয় ম�ী, ভূিম ম�ণালয়,
 স�ালক ও সভাপিত সহ অ�া� অংশ�হণকারী সকলেক ধ�বাদ
 জািনেয় আেলাচনায় উে�খেযাগয্ িবিভ� িদক তুেল ধেরন। িতিন পেুরা
  সংলােপ উপি�ত েথেক েশেষ িবষয়িভি�ক �িতি�য়া জানান।

 ভাচুর্য়াল সংলােপ সভাপিত� কেরন িনেজরা কির-এর সম�য়ক খিুশ
 কিবর। স�ালনা কেরন এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্,
 বাংলােদশ-এর আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্। সভাপিতর ব�েবয্ নাগিরক
 �য্াটফেমর্র উপেদ�া ম�লীর সদসয্ ও এএলআরিডর েচয়ারপারসন খিুশ
 কিবর বেলন, আেলাচয্ িবষয়িট বতর্মান বাংলােদেশর বা�বতার িনিরেখ
 খবুই গুরু�পণূর্। িতিন বেলন েয সংিবধােনও বলা আেছ, যারা িপিছেয়
 আেছ বা যােদর মলূধারায় আনা যাে� না, তােদর জ� সরকার িবেশষ
 বয্ব�া �হণ করেব। �াি�ক মানুেষর কথা আমােদর েশানা �েয়াজন।

 হুদা বেলন, �াধীনতার পরও েসই শ� স�ি� িজইেয় রাখা হেয়েছ অিপর্ত স�ি�র নােম। তখন ব�ব�ুেক ভুল
 বয্াখয্া িদেয় তা বািতল করেত েদওয়া হয়িন, যিদও ব�ব�ু িবচ�ণতার কারেণ বেুঝিছেলন এেত কী সমসয্া হেত
 পাের। ১৯৭৪ সােল িতিন তা বািতলও কেরন। িক�ু ১৯৭৫ পরবতর্ী সমেয় তা আবার পনুরু�ীিবত করা হেলা।
 পরবতর্ীকােল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন িবজয়ী হেয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কথা িদেয়িছেলন, িতিন এই আইন
 বািতল করেবন। এ ে�ি�েত িতিন ২০০১ সােল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন পাস কেরন, যিদও তা বা�বায়ন
 করেত আরও �ায় ১০ বছর সময় েলেগেছ। এর মেধয্ এই আইেনর েবশ কেয়কিট সংেশাধনীও আনা হেয়েছ।
 বতর্মােন ৬১িট েজলায় অিপর্ত স�ি� �াইবযু্নাল ও আিপল �াইবযু্নাল �িত�ািপত হেয়েছ। মামলা িন�ি�েত ধীর
 গিত থাকেলও �াইবযু্নালগুেলা কাজ করেছ। িক�ু দুঃেখর িবষয় হে�, অিপর্ত স�ি� িনেয় েযসব মামলা অিপর্ত
 স�ি� আিপল �াইবযু্নােল িন�ি� হেয়েছ, েস সকল স�ি�র িতন-চার ভাগও �কৃত মািলেকর কােছ হ�া�র
 করা হয়িন। আইেন থাকেলও েজলা �শাসকেদর কাছ েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। িবষয়িট গভীরভােব
 খিতেয় েদখার জ� মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, েদেশর ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ওপর এখেনা
 িনপীড়ন, ৈবষময্ ও িনযর্াতন চলেছ। ধমর্ীয় সংখয্ালঘরুা আ�া� হে�। িক�ু পিুলশ আজ পযর্� এ িবষেয় মামলা
 কেরেছ বেল জানা যায় না।

 আিদবাসীেদর িবষেয় বতর্মান সরকােরর ইশেতহাের েযসব কথা বলা হেয়েছ তার িকছু বা�বায়ন হেয়েছ, যিদও
 েবিশর ভাগই হয়িন। পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� ভূিম িবেরাধ িন�ি� আইেন েয সংেশাধনী আনার কথা
 িছল, সরকার তা কেরেছ। তেব েসটা বা�বায়েনর জ� েয বােজট, েলাকবল ও েয উেদয্াগ দরকার, েসটা েদখা
  যাে� না। শামসুল হুদা আশা কেরন �তই এসব বাঁধা অপসািরত হেব।

 ভূিমম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কের িতিন বেলন, আমােদর চরা�েল েয ভূিমহীন কৃষেকরা কাজ করেছন, িবেশষ কের নারী
 কৃষকেদর েয অবদান, তা িনেজর েচােখ েদখা দরকার। তা েদখেল মেন হেব, এই ভূিমহীনেদর পােশ আমােদর
দাঁড়ােনা উিচত। এসব ভূিমহীনেদর মেধয্ খাসজিম িবতরেণর িবেশষ বয্ব�া েনওয়ার আ�ান জানান িতিন।

 জিম �সে� ভূিমম�ী বেলন, কৃিষ ও অকৃিষ জিম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। বলা দরকার, �ধানম�ী েশখ হািসনা
 কৃিষবা�ব মানুষ। ফেল কৃিষর অ�গিতেত িতিন �েয়াজনীয় িবষয়গুেলােত ছাড় িদেত কখেনাই ি�তীয়বার ভােবন
 না। �াধীনতার পর অেনক সরকার রা� পিরচালনা কেরেছ। তেব তারা েদেশর উ�য়েন অ�া� িবষেয়র
 পাশাপািশ কৃিষেত েতমন গুরু� না িদেলও মাননীয় �ধানম�ী কৃিষেত অ�ািধকার িদেয় আসেছন। ফেল েদশ
 আজ খােদয্ �য়ংস�ণূর্। েদেশর জনসংখয্া েবেড়েছ। তার সে� সমা�রালভােব জিম সংকুিচত হেয় আসেছ। তা
 সে�ও ফসল উৎপাদন অেনকাংেশ েবেড়েছ। কৃিষ ম�ণালয় এ িবষেয় অেনক গেবষণা করেছ এবং তা মাঠ পযর্ােয়
 েপৗঁেছ িদেতও কাজ কেরেছ। একজন ব�া এখােন উে�খও কেরেছন েয এর ফেল আজ �তয্� অ�েলর
 কৃষেকরাও ভােলা বীজ পাে�ন। িতন ফসিল জিমর বয্াপাের �ধানম�ী িজেরা টলাের� েদখাে�ন। সরকাির বা
 েবসরকাির �িত�ানগুেলােক েসগুেলা েদওয়া হে� না। সরকােরর িনয়�েণ েরেখই উৎপাদন করা হে�।
 �েয়াজেন দুই ফসিল জিমর ে�ে�ও একই িনয়েমর িচ�া করা হে�। আগামী ৫০ বছেরর খাদয্ িনরাপ�ার কথা
 েভেবই তা করা হে�। ফেল এখন েথেক যিদ কাজগুেলা িঠকভােব না করা হয়, পরবতর্ীকােল হয়েতা েদখা যােব
  অেনক েদির হেয় েগেছ।

 কৃিষজিমর বে�াব� �সে� ভূিমম�ী বেলন, ২০০৯ েথেক ২০২০ সাল পযর্� এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর
 কৃিষজিম কৃষকেদর মেধয্ বে�াব� করা হেয়েছ। ২০২০ সােল অথর্াৎ কেরানার বছর ২ হাজার ৭০০ একর
 কৃিষজিম ২৫ হাজার ১৯৭ কৃিষ পিরবারেক বে�াব� কের েদওয়া হেয়েছ। সেবর্া� পিরমাণ কৃিষ খাসজিম উ�ার
 করার আ�ান জািনেয় েজলা �শাসকেদর পরু�তৃ করার েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। এই খাসজিমগুেলা েযন দু�
 পিরবার সিঠকভােব পায়, তাও সরকার মিনটর করেছ। সবিকছু েযন িনয়েমর মেধয্ চেল েস জ� সরকার একটা
  িসে�ম দাঁড় করােনার েচ�া কের যাে�, তাহেল হয়েতা মানুেষর হয়রািনও অেনকাংেশ কমেব।

মামলার েবিশর ভাগই ভূিমেকি�ক

 অংশ�হণকারীরা সকেলই একমত হন েয, এসিডিজ বা�বায়েন ভূিমর অিধকার ও িনরাপ�া িনি�ত করা অতয্�
 গুরু�পণূর্। েদেশর েদওয়ািন েমাক�মার শতকরা ৮০ ভাগ ভূিমেকি�ক। শুধ ুতাই নয়, েফৗজদাির মামলারও
 শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূিমর মািলকানা বা অিধকারেক েক� কের। অ�িদেক সংিবধােন কতগুেলা েমৗিলক
 অিধকার রেয়েছ। ৩২ ন�র অনুে�েদ জীবেনর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। এই অিধকােরর মেধয্
 অ�িনর্িহতভােব আেছ জীিবকার অিধকার। এখেনা েবিশর ভাগ মানুষ কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং কৃিষর সে� ভূিমর
 স�কর্ ওতে�াতভােব জিড়ত। ফেল ভূিমর অিধকার আমােদর েমৗিলক অিধকার। অয্াডেভােকট �বীর িনেয়াগী
 বেলন, মলূ �বে� ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও জািতগত সংখয্ালঘ-ু এই দুই ধরেনর সংখয্ালঘরু কথা বলা হেয়েছ। তেব
 িতিন এর সে� ভাষাগত সংখয্ালঘরু কথা য�ু কেরন। আমােদর এখােন এখেনা িকছু উদুর্ভাষী জনেগা�ী আেছ,
 যারা পািক�ােন েফরত যায়িন। অ�া� ভাষাভাষী িকছু জনেগা�ীও আেছ। তারা ভাষাগত সংখয্ালঘ।ু তােদর
    কথাও ভাবেত হেব।

অিপর্ত স�ি� আইন-এর অিবচার এখেনা চলেছ 

 িহ�-েবৗ�-ি��ান ঐকয্ পিরষেদর সাধারণ স�াদক অয্াডেভােকট রানা দাশগু� বেলন, সংিবধােন স�ি�র
 অিধকার িনেয় ৪২ ন�র অনুে�েদ যাই েলখা থাকুক না েকেনা, েদশ �াধীন হওয়ার পর পরই পািক�ান আমেলর
 গণিবেরাধী ‘শ� স�ি� আইন’, ‘অিপর্ত স�ি� আইন’ এর েমাড়েক অবয্াহত েরেখই েসই অিধকার িনর�শভােব
 অ�া� করা হয়। অথর্নীিতিবদ আবলু বারকাতেক উে�খ কের িতিন বেলন েয, এ ঘণৃয্ আইেনর জাঁতাকেল পেড়
 ১৯৬৫ সাল েথেক ১৯৯১ সাল পযর্� �িত বছর এ েদশ েথেক এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন িহ� েদশতয্াগ
 কেরেছ। িতিন আরও েদিখেয়েছন, ১৯৯১ সােলর পেরও �িতিদন ৬২৬ জন কের েদশতয্ােগ বাধয্ হেয়েছ।
 বাংলােদেশ সংখয্ালঘেুদর ২৬ লাখ একর অথর্াৎ ১০ হাজার ৫২২ বগর্ িকেলািমটার জিম অিপর্ত স�ি� আইেনর
কবেল পেড় েবদখল হেয় েগেছ বা িহ�রা েসই জিম েথেক উে�দ হেয়েছ।

 অিপর্ত স�ি� আইন িনেয় বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ বলেত িগেয় িতিন বেলন, আমরা ল�য্ কেরিছ, মাননীয়
 �ধানম�ীর আ�িরক সিদ�ার মধয্ িদেয় ২০০১ সােলর ‘অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন’, ২০১১ েথেক ২০১৩
 পযর্� ছয় বার ইিতবাচক সংেশাধনী সে�ও তার কাযর্কর বা�বায়ন েনই। তার আে�প, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 �াইবযু্নােল আেবদন িন�ি�র ধীর গিত এবং আিপল �াইবযু্নােলর িন�ি� সে�ও ভু�েভাগীেদর িনজ ভূিম
 �তয্পর্েণ অনীহা েদেখ মেন হয়, এই সংকট েথেক িনরসন েপেত ভু�েভাগীেদর আরও অধর্শত বছর অেপ�া
  করেত হেব।

 উে�খয্, ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ�র িবচারপিত ওবায়দুর রহমান ও িবচারপিত কৃ�া েদবনােথর ঐিতহািসক রােয়
 েয ৫িট পযর্েব�ণ ও ৯িট িনেদর্শনা রেয়েছ, তা মানেত বাধয্বাধকতা থাকেলও িবচার িবভােগর একাংশ ও
 �শাসেনর একাংেশর অনীহা ও অবজ্ঞা েথেক েনিতবাচক ইি�ত িমলেছ। এটা মাননীয় �ধানম�ীর আ�িরক
 সিদ�ার একদম িবপরীত। তাছাড়া, িন�ি� হওয়ার পের স�ি�র নামজািরর ে�ে� েযভােব উৎেকাচ �হণ করা
 হেয়েছ এবং সংি�� কতৃর্প� েযভােব উৎপীড়ন করেছ, তােত ভু�েভাগীরা অসহায়। এ �সে� রানা দাশগু�
 বেলন, �াধীনতার েঘাষণার সে� সাংঘিষর্ক িকছু থাকেত পাের না। ১৯৬৫ সােল ১৭ িদেনর ভারত-পািক�ান যেু�র
 পর আইয়বু খান েয শ� স�ি� আইন কেরিছেলন, �াধীন বাংলােদেশ তার নাম বদেল অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইন করা হেলা। বয্াখয্া কের িতিন বেলন, �াধীনতার েঘাষণা আমােদর সংিবধােনর অংশ, সংিবধােনই তা বলা
 আেছ, যা আদেত জনগেণর আকাঙ্�ার বিহঃ�কাশ। সংিবধােনই বলা হেয়েছ, অ� েকােনা আইন সংিবধােনর
 সে� সাংঘিষর্ক হেল যতটুকু অংশ সাংঘিষর্ক, ততটুকু অংশ বািতল হেয় যােব। িক�ু, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ
 আইেনর ে�ে� ধারাবািহকতা সং�া� আেদেশর বেল তা বজায় থােক, যিদও ১৯৭৪ সােল ব�ব�ু সরকােরর
 আমেল তা বািতল হেয় যায়।

 হাইেকােটর্র রায় অনিতিবলে� বা�বায়েন মাননীয় ভূিমম�ীেক বা�িবকভােব যথাথর্ পদে�প �হেণর অনুেরাধ
 জানান রানা দাশগু�। িতিন মেন কেরন, ১৯৭৫ সােলর পর সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�ার মানদ� অেনকটা এ রকম
 দাঁিড়েয়েছ েয, �িতিনয়ত তােদর ঘরবািড়েত হামলা অতীেতও হেয়েছ, এখেনা চলেছ। ২০০১ েথেক ২০০৬ সােল
 িবএনিপ-জামায়ােতর আমেল েয সা�দািয়ক সিহংসতা ঘেট, তার জ� হাইেকােটর্র িনেদর্েশ সাহাবিু�ন কিমশন
 গিঠত হয়। ২০১১ সােল কিমশেনর উেদয্াগ সে�ও সুপািরশ বা�বায়ন দূের থাক, �িতেবদনিটও আজ পযর্�
 আেলার মখু েদেখিন। সামি�ক িবষয় িবেবচনায় গত িনবর্াচেনর আেগ সরকাির দেলর েয �িত�িত িছল, েস
 অনুযায়ী জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন গঠন, সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন-এসব যিদ বা�বায়ন করা হয়, তাহেল
সংখয্ালঘেুদর িনরাপ�া অেনকটাই িনি�ত হেব বেল িতিন মেন কেরন।

অিপর্ত স�ি� পুনরু�ার িনেয় জয়পুরহােটর মাহবুবা সরকার বেলন, ‘আমার �ামী অপূবর্ সরকার িডিস অিফস 
েথেক শুরু কের অেনক জায়গায় েদৗড়ঝাঁপ কের এবং অেনক টাকা-পয়সা খরচ কের অিপর্ত স�ি� রক্ষা করেত 
েপেরেছন। িক� সবার েসটা করার সামথর্য্ বা ই�া থােক না। মানুষেক এই অেহতুক হয়রািন না কের এই সমসয্ার 
সু�ু সমাধান েবর করা দরকার।’ 

সংসদেক েতায়া�া করেছ না �শাসন
 
 েদেশ ৈবষময্মলূক আইন আেছ। আবার আইন যা হয়, তার সিঠক �েয়াগও েনই। রাে�র িতনিট ��- আইন
 িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ ও িবচার িবভাগ। এখােন আইন িবভােগর যতটুকু অ�গিত হেয়েছ, িনবর্াহী িবভােগর তা
 হয়িন। শ�ূতা রেয় েগেছ। ইউিনফমর্ ফয্ািমিল েকাড িনেয় শ�ূতা আেছ, অ�িদেক অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইন
 আেছ। এই আইেনর মাধয্েম আমােদর আইন িবভাগ বা সংসেদর েয উে�শয্ বয্� হেয়েছ তা পির�ার হেলও
 কাযর্কর হে� না বেল মেন কেরন �বীর িনেয়াগী। েসজ� বা�বায়ন েবিশ জরুির বেল মত েদন এবং মেন কিরেয়
 েদন, ‘অয্ান আউ� অব অয্াকশন ইজ ে�টার দয্ান আ টন অব িথওির’। ২০০১ সােল েদেশ অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্ণ আইন হয়। তখন তােত েতমন িকছু িছল না। ২০১১ সােল এই আইেন েবশ িকছু সংেশাধনী আনা হয়।
 েসখােন বলা হয়, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আিপল �াইবযু্নােলর রায় এ ে�ে� চূড়া� বেল গণয্ হেব। ৯ ন�র ধারায়
 েবশ কেয়কবার সংেশাধনী আনা হেয়েছ। েশষেমশ বলা হেলা, এর নাম হেব ‘�তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র তািলকা’,
 এখােন অিপর্ত শ�িট বাদ যােব। �বীর িনেয়াগী এ �সে� বেলন, �থেমই কেয়কিট িবষেয় পির�ার হেত হেব,
 িনবর্াহী িবভাগ আইন িবভােগর ই�ার �ারা চািলত। এমনিক আদালতও িনেজর ই�া নয়, সংসেদর ই�া বা�বায়ন
 কের। এটাই সবেচেয় গুরু�পণূর্। রাে�র িতন িবভােগর মেধয্ েকবল সংসদই জনগেণর �তয্� েভােট িনবর্ািচত।
েস জ� তার ই�াই চূড়া�।

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজজ্ঞাসা কেরন, সংসেদর ই�া �শাসন না মানেল সমাধান েক করেব? জবােব
 অয্াডেভােকট িনেয়াগী বেলন, �তয্পর্ণেযাগয্ স�ি�র অথর্ হেলা েসই সকল স�ি� যা সরকার আর দখেল রাখেত
 চায় না। তারা পির�ার- এই স�ি�র মািলক রা� নয়। ৫ মাচর্, ২০১৭ তািরেখ ভূিম ম�ণালেয়র এক �জ্ঞাপেন
 বলা হেয়েছ, এ িবষেয় আিপল �াইবযু্নােলর রায়ই চূড়া�। তােদর রায় বা�বায়ন করা �শাসেনর দািয়�। িক�ু
 দুঃেখর সে� েদখা যাে�, েজলা �শাসন �াইবযু্নােলর রােয়র িবরুে� িরট আেবদন করেছ। এটা সংসেদর ই�ার
 িবরুে� যাওয়ার শািমল। সংখয্ালঘ ুস�দােয়র �িতিনিধ এবং মানবািধকার েনতা কাজল েদবনাথ বেলন, আইেন
 সব আেছ-সংেশাধনী আর দরকার েনই। মাননীয় ম�ীেক বলেত চাই, ম�ণালয় েথেক একিট মিনটিরং েসল েখালা
 েহাক। েজলা �শাসেকর কাছ েথেক �িত মােস বা িতন মােস একিট �িতেবদন েনওয়া েহাক-কতগুেলা মামলা
 িন�ি� হেলা, কতগুেলা মামলা �াইবযু্নাল েথেক িডিসর কােছ েগল আর িডিস কতগুেলা হ�া�র করেলন এবং
 েকন করেলন। তেব এই �িতেবদন েকবল িনেলই চলেব না, জনসমে� তা �কাশ করা হেলই েকবল সামেন
 এেগােনা স�ব। �েয়াজেন আইন ম�ণালেয়র সহায়তা েনওয়া যায়। কাজল েদবনােথর অিভেযাগ, অিপর্ত স�ি�
 �তয্পর্েণ েজলা �শাসক, এিস লয্ান্ড ও তহিসলদাররাই সবেচেয় বড় �িতব�ক। তারা িবষয়িট িনেয় কাজ করেছন
না। এ জ� মিনটিরং েসল গঠন এবং তা তদারক করা খবু জরুির।

িহ� নারীর অিধকার 

 নারীর অিধকার �সে� রানা দাশগুে�র ব�বয্ হেলা, মসুিলম আইন অনুযায়ী মসুিলম নারীরা যতটুকু অিধকার
 পায়, িহ� আইন অনুযায়ী িকছুই পায় না। িহ� সমােজ র�ণশীলতা থাকা সে�ও িতিন মেন কেরন, িহ� িববাহ
 িনব�ন আইন ঐি�ক নয়, বাধয্তামলূক করা েহাক। মসুিলম পািরবািরক আইেনর অধয্ােদেশর অনুরূপ, এক �ী
 বতর্মান থাকাকােল তার অমেত ি�তীয় িবেয় করা শাি�েযাগয্ অপরাধ িহেসেব গণয্ করা েহাক। ততৃীয়ত, স�ি�র
 ে�ে� িহ� িবধবােদর শুধ ু েভাগ দখেলর কথািট আেছ। এ িবষেয় তার ব�বয্, �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর
 অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� ও েবৗ� নারীেদর অিধকার
�িত�ার লড়াইেয় এিগেয় েযেত হেব।

ভূিম ও নারী

 এ পযর্ােয় বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, ভূিমর অিধকার �িতিট নারীর
 আ�পিরচেয়র অিধকার। েসজ� নারীেদর আেবেগর সে� এই অিধকার গভীরভােব য�ু। িতিন আরও বেলন,
 নারী আে�ালেনর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, নারী আে�ালেনর উে�ষকােল অথর্াৎ আঠােরা শতেকর
 িদেক নারীর ভূিমর অিধকার ও েভাটািধকার-এ দুিট িবষয়েক েক� কেরই নারী আে�ালন গেড় উেঠিছল। ফেল
 েসিট নারীেদর আ�পিরচেয়র অিধকার। েদেশর ভূিম আইন অতয্� পেুরােনা। ১৯৬৫ সােলর পের ভূিমর
 অিধকােরর ে�ে� নতুন আইন হয়িন। ফেল ঊনিবংশ শতা�ীর আইন একিবংশ শতা�ীেতও একইরকমভােব
 কাযর্কর িক না, েসই �� রইল মাননীয় ম�ীর কােছ। িতিন আরও বেলন, আমরা �িতিনয়ত আধিুনক হি�,
 আমােদর জীবন-যাপেনর ধরন পা�াে�, তাহেল েসই অনুযায়ী আমােদর আইন েকন বদলােব না? আইন
 িবেশষজ্ঞেদর কােছও এই �� রইল। তারা যিদ সমেয়র পিরবতর্েনর ে�ি�েত এসব আইন পিরবতর্েনর
 �েয়াজনীয়তার িদেক নজর িদেতন, তাহেল হয়েতা এসব আইনও হালনাগাদ হেতা। কৃিষেত নারীেদর অবদান
 বাড়েলও �ীকৃিত েনই। এ িবষেয় আেগও অেনেক বেলেছন। এই িবষয়িটেত অবশয্ই আমােদর নজর িদেত হেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল নারী �গিতর িবষেয় আেলাচনা কেরন ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী। িতিন বেলন,
 �ধানম�ী েশখ হািসনার �তয্� ও পেরা� ভূিমকার কারেণ আজ েদেশর নারীরা এিগেয় এেসেছন। এখন িক�ু
 নারীরা িপিছেয় েনই। সবিদক েথেকই তারা এিগেয় এেসেছ। তেব নারীেদর ভূিম অিধকােরর ে�ে� েযসব সমসয্া
 উেঠ এেসেছ, তা সিঠক। আমােদর অেনক সীমাব�তা আেছ। ইসলাম ধেমর্ও আইন অনুযায়ী নারীেদর জ�
 সুিনিদর্�ভােব ভূিম অিধকােরর কথা বলা হেলও সংখয্ালঘ,ু িবেশষ কের, িহ� ধেমর্র আইেন এ িবষেয় এেকবােরই
 িকছু বলা হয়িন। তেব আশার িবষয় হে�, ভারেত স�িত এই িবষেয় একিট আইন হেয়েছ বা হওয়ার পেথ। ফেল
 আমােদর এখােন যারা সংখয্ালঘ ুস�দােয়র েনতেৃ� আেছন, তারা যিদ েযৗথভােব কাজ কেরন এবং সরকােরর
 কােছ েজারােলাভােব উপ�াপন কেরন, তাহেল অবশয্ই সরকার িবষয়িট িনেয় িচ�া করেব। তেব এককভােব
সরকার িকছুই করেত পারেব না। েসটা অবশয্ই েযৗথভােব করেত হেব।

আিদবাসীেদর ভূিম অিধকার

 আমােদর েদেশ পাহাড় এবং সমতেলর আিদবাসীেদর ভূিম িবষয়ক সমসয্ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। পাহািড়
 আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকারসহ অ�া� িবষয় িনেয় পাবর্তয্ চ��াম শাি� চুি� হেলও এখেনা তা পেুরাপিুর
 বা�বািয়ত হয়িন। েস িদেকও নজর েদওয়া দরকার। ফওিজয়া েমাসেলম বেলন, নারীেদর ে�ে� ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড বা অিভ� পািরবািরক আইন �চলেনর জ� আমরা শুরু েথেক আে�ালন কের আসিছ। এটা
 বা�বািয়ত হেল ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল নারীর উ�রািধকার িনি�ত করা স�ব হেব। ১৯৮৯ সােল নাগিরক
 সমােজর প� েথেক এই আইেনর একিট খসড়া �ণয়ন কের সরকােরর কােছ েদয়া হেয়েছ। সকল রাজৈনিতক
 দেলর সংসদ সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনার েচ�া করা হেয়েছ। বারবার অনুেরাধ সে�ও আজ পযর্� েসিট সংসেদ

 আজেকর আেলাচনা েযন একিদেনই েশষ না হেয় যায়। অনু�ােন নীিতিনধর্ারেকরাও আেছন, �িতব�কতা দূর
 করার জ� েযসব পদে�প েনওয়া দরকার, তারা েসই বয্ব�া েনেবন বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর যত সমসয্া আেছ, তার মেধয্ ভূিমর সমসয্া অ�তম। িবেশষ কের
 অসুিবধা��  পড়া মানুেষর জ�। এ সমসয্ার কারেণ তােদর অিধকার খিবর্ত হয়; উ�য়ন স�াবনা আটেক যায়।
 বাংলােদেশ �াধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকােল আমরা এটােক েমেন িনেত পাির না। মলূত: েয িতন ধরেনর মানুষ
 এসব হয়রািনর িশকার েবিশ হে�ন তারা হেলন- নারী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ু স�দায় ও �ু� জািতস�া। ভূিমর
 অিধকার আদায় করার ে�ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও শারীিরক িনরাপ�া অতয্� গুরু�পণূর্। েস জ� ভূিমর
  অিধকােরর সে� িনরাপ�ার িবষয়িট য�ু কের এই িতনিট ে�� িনেয় আজেকর আেলাচনািট করা হেব।

মূল �ব�

 অনু�ােন মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এএলআরিডর িনবর্াহী পিরচালক শামসুল হুদা। িতিন বেলন, মিু�যেু�র ল�য্
 িছল বাংলােদশেক অথর্ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতকভােব �য়ংস�ণূর্ করা এবং সকল নাগিরেকর �মতায়ন
 িনি�ত করা। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান িবিভ� ভাষেণ এসব কথা বেলেছন। িক�ু দুঃখজনক িবষয়
 হেলা, িবগত কেয়ক দশেকও আমরা জািতর জনেকর �� বা�বায়ন করেত পািরিন। বরং অেনক ে�ে� আমরা
 িবপরীত কাজিট করিছ। ফেল দির� ও ভূিমহীন মানুেষরা েযমন আবাস�ল েথেক উে�দ হে�, েতমিন দির� ও
 �াি�ক কৃষেকরা তােদর জিম হারাে�। সংখয্ালঘেুদর ওপর নানা ধরেনর িনপীড়ন-িনযর্াতন হে�।

 িতিন বেলন, িজিডিপেত কৃিষর অবদান িবগত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব কমেছ, যিদও �ামা�েলর
 সবর্ািধক �মজীবী মানুষ এখেনা কৃিষকােজ িনেয়ািজত। সংকটকােল কৃিষই আমােদর র�া কের। এই
 কেরানাকােলও যার �মাণ আমরা েপেয়িছ। শামসুল হুদা বেলন, কৃিষর একটা বড় সংকট হে�, যারা কৃিষেত �ম
 েদয়, তারা অে�র হােতর পতুুল। আর যারা �ম েদয় না, তারাই জিমর মািলক। অেনক সময় অৈবধভােব এই
 মািলকানা িছিনেয় েনওয়া হে�। ফেল �মাগতভােব দির� মানুষ আরও দির� হে�ন, আর �াি�ক কৃষেকরা
 আরও �াি�ক হে�ন। জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী, পিৃথবীেত যত খাদয্
 উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই কের দির� মানুষ ও �াি�ক কৃষক। এই পিরসংখয্ান বাংলােদেশর ে�ে�ও অেনকটা
 �েযাজয্। অথচ এই দির� ও �াি�ক কৃষকেদর হােত আেছ ২০ ভােগরও কম জিম। এই ৈবষময্ �াধীনতার ৫০
 বছেরও আমরা কমােত পািরিন। এ িবষেয় আমােদর নজর িদেত হেব। িবিভ� ে�ে� আমােদর কৃষকেদর অেনক
 সাফলয্ আেছ এবং েসই সাফেলয্র েপছেন সরকােরর অবদান আেছ, কৃষেকরও অবদান আেছ। যারা এই
 কৃিষকােজ �ম েদন, তােদর বহৃদাংশ নারী। তােদর অবদান সবেচেয় েবিশ। িক�ু এখােন ল�ণীয় িবষয় হে�, েয
 নারীরা তােদর েমধা, �ম ও িন�া িদেয় কৃিষেত এই সাফলয্ বেয় আেনন, তােদর জিমর ওপর আদেত েকােনা
 িনয়�ণই েনই। িস�া� �হেণর ে�ে� তােদর ভূিমকা এখেনা উে�খেযাগয্ নয়। আমােদর সংিবধােন নারীর
 সমঅিধকার িনেয় বলা হেলও েভাটািধকারসহ সব জায়গায় নারীর �িত ৈবষময্মলূক আচরণ েদখা যায়।

 ১৯৭২ সােলই ব�ব�ু ভূিমহীনেদর খাসজিম িফিরেয় েদওয়ার কাজ শুরু করেলও পরবতর্ীকােল িবিভ� সরকােরর
 আমেল তা বাধা�� হেয়েছ। এখন পযর্� েসই অব�াই চলেছ। শামসুল হুদা বেলন, এ িবষেয় নীিতমালা থাকেলও
 তা পেুরাপিুর বা�বািয়ত হয় না। িবেশষ কের নারীেদর ে�ে� খাসজিম সং�া� নীিতমালা অেনক েবিশ
 ৈবষময্মলূক। একজন নারী যখন কৃিষেত অবদান রােখন, তখন তার মাথায় এটা কাজ কের না েয িতিন িবধবা
 নািক সধবা, তার স�ান আেছ িক েনই। নারী িবধবা হেল বা তার স�ান না থাকেল ভূিমেত তার অিধকার থােক
 না, যা তার অিধকারেক বাধা�� করেছ। কৃিষেত নারীেদর েয অবদান, তার �ীকৃিত না িদেল �গিতশীল ধারার
 িবকাশ স�ব হেব না। তাই এ িবষেয় মাননীয় ম�ীর দিৃ� আকষর্ণ কেরন িতিন।

 ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর ে�ে� সবেচেয় বড় িবষয় হে� িনরাপ�াহীনতা। অিপর্ত স�ি�র মািলক কখেনাই সরকার
 িছল না। পািক�ান আমেল শ� স�ি�র নাম কের কীভােব িনযর্াতন চালােনা হেয়েছ, আমরা তা েদেখিছ। শামসুল
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 উ�ািপত হয়িন। এ আইন �ণয়েনর দািবেত এখেনা আে�ালন চলেছ। েসজ� ফওিজয়া েমাসেলম-এর ��াব
 হেলা, নাগিরক �য্াটফমর্ ভূিমর অিধকার িনেয় েযেহতু কাজ শুরু কেরেছ, েসেহতু এমনও হেত পাের, ইউিনফমর্
 ফয্ািমিল েকাড িনেয় েপপারিভি�ক ি�প�ীয় আেলাচনা হেত পাের। েসটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই িমেল
 কাজ করেল জনমত ৈতির সহজ হেব। এই আইেনর মেূল েয কথাটা বলার েচ�া করা হেয়েছ েসটা হেলা,
 নারী-পরুুেষর সমমযর্াদা এবং নারী-পরুুেষর সমানািধকার িনি�ত করেত হেব। সবাইেক �থম ে�িণর অিধকার
 িদেত হেব। েয সম� দ�ক েনওয়া প�ু বা ক�া আেছ, তােদরও সমান অিধকার িদেত হেব। পাশাপািশ অ�া�
 অেনক িবষয় য�ু করেত হেব। ভূিম ম�ীর কােছ তার অনুেরাধ, সংসেদ েযন এই আইনটা উ�াপন করা হয়। এিট
 বা�বািয়ত হেল ভূিমেত সকল ধেমর্র নারীর অিধকার �িত�া করা স�ব হেব বেল িতিন মেন কেরন।

 এসিডিজর মলূ �হৃা হে� কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। েকউ েপছেন থাকেল তােক সামেন এিগেয় িনেত
 বািকেদর সহায়তা করেত হেব। যারা িপিছেয় আেছন, তােদর এিগেয় আনার ে�ে� েযসব পিরক�না েনওয়ার
 কথা িছল, তার অেনক িকছুই এখেনা হয়িন। সেচতন নাগিরকেদর উিচত, এিট বারবার মেন কিরেয় েদওয়া। বলা
 হেয়েছ, �াি�ক, আিদবাসী ও সংখয্ালঘেুদর িনেয় এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেত হেব। চাকমা রানী ইেয়ন
 ইেয়ন বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েয ১৭িট অভীে�র কথা বলা হেয়েছ, েসখােন আিদবাসীেদর জ� সুিনিদর্� দুিট
 ল�য্মা�া আেছ। েসখােন আিদবাসীেদর ভূিমর অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু, আজও আিদবাসীেদর ভূিমর
 অিধকার আদায় হয়িন, বরং �িতিনয়ত তারা ভূিম হারােনার ভেয় থােক। ভূিমর অিধকার িনেয় সমতল, পাহাড় ও
 পাবর্তয্ অ�েল েযসব আইন আেছ, �িতিনয়ত েসগুেলা ল�ন করা হে�। রাজৈনিতক ছ��ায়ায় ভূিমদসুয্রা
 সমতেল তৎপর, অ�িদেক িনরাপ�ার নােম পাবর্তয্ চ��ােম নতুন কের অ�ায়ী েসনা ও িবিজিব িশিবর �ািপত
 হে�। সমতেল এসব িবষয় িনেয় যারা কথা বেলন, যারা আওয়াজ েতােলন, যারা িনেজর ভূিম র�ার জ� �িতবাদ
 কেরন, তােদর নােম উে�শয্ �েণািদতভােব একািধক মামলা আেছ। এ েদেশর বা�বতায় একবার মামলা হেল তা
 বছেরর পর বছর চলেত থােক। ফেল সমতেলর আিদবাসীেদর অেনেকই মামলার ভেয় ভারেত চেল েগেছন আর
 পাহােড়র আিদবাসীেদর অেনেকই িময়ানমার চেল েগেছন। আিদবাসী অধযু্িষত অ�েলই এখন আিদবাসীেদর
 খাসজিম িলজ িনেত হে�। অথর্াৎ আিদবাসীরা সংখয্ালঘেুত পিরণত হেয়েছন। এসব ঘটনার িবচার না হেল
 এসিডিজ বা�বায়ন েতা দূেরর কথা, সরকােরর েয উ�য়ন নীিতমালা আেছ, তাও বা�বায়ন স�ব হেব না। পাবর্তয্
 চ��ােম ১৯৯৭ সােল পাবর্তয্ শাি� চুি� করা হেয়িছল, ভূিম কিমশন গঠন করা হেয়িছল, এখেনা েস কিমশন কাজ
 করেত পারেছ না কারণ তােদর েয বােজট দরকার, েয মানব স�দ দরকার, তা এখেনা িনি�ত করা হয়িন। িতিন
  আশা কেরন, আগামী অথর্বছেরর বােজেট তার �িতফলন ঘটেব।

 ভূিমর উ�রািধকােরর ে�ে� ৈবষময্ আেছ। আিদবাসীেদর মেধয্ যােদর মাততৃাি�ক সমাজবয্ব�া েনই, তােদর ভূিমর
 উ�রািধকােরর ে�ে� আইন েনই। এ ে�ে� আিদবাসীরা েসা�ার বেল জানান চাকমা রািন ইেয়ন ইেয়ন। তার
 ব�বয্, আিদবাসী নারীরা ভূিমর অিধকার অথর্াৎ ৈপতকৃ স�ি�র (এই শ�িট বয্বহার করেত হে� েযেহতু সমাজ
 বয্ব�া এখেনা িপততৃাি�ক) অিধকার েযন পায়। তেব এ জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা দরকার বেল িতিন মেন কেরন।
  েদেশর েয �থাগত �িত�ানগুেলা রেয়েছ েসগুেলা শি�শালী করার জ�ও রা�ীয় প�ৃেপাষকতা �েয়াজন।
  
সংকেট আ�পিরচয়

 এ পযর্ােয় েগািব�গ� েথেক সমতেলর আিদবাসী �িতিনিধ ি�িসলা মরুম ুবেলন, ‘আমরা আ�পিরচয় হািরেয়
 েফলিছ’। আমরা িনেজেদর আিদবাসী সাঁওতাল পিরচয় িদেত চাইেলও বলা হে�, আমরা �ু� ন-ৃেগা�ী বা
 সংখয্ালঘ।ু িক�ু আমরা আিদবাসী িহেসেব পিরিচত হেত চাই। আিদবাসী িহেসেব ভূিমর অিধকার চাই। িতিন
 আরও বেলন, এখােন ১৯৫৫-৫৬ সােল জিম অিধ�হেণর নােম আদেত িরকুইিজশন করা হেয়েছ। অথচ এই জিম
 তােদর পবূর্পরুুেষর। এেত তােদর দািব আেছ। িনয়ম হেলা, এটা েয উে�েশয্ েনওয়া হেয়েছ েস উে�শয্ বয্তীত
 অ� েকােনা উে�েশয্ বয্বহার হেল পবূর্তন মািলকেদর েফরত িদেত হেব। ২০০৪ সােল রংপরু িচিনকল েল-অফ

 হেল িচিনকল কতৃর্প� আখ চাষ ব� কের েদয় এবং এ জিম �ানীয় �ভাবশালীেদর কােছ িলজ �দান শুরু কের।
 তখন সাঁওতাল জনেগা�ী তােদর কােছ িলজ �দােনর দািব কের। িক�ু কতৃর্প� তােদর দািব মােননিন। ২০১৩
 সােল সাঁওতাল জনেগা�ী এ জিমেত অ�ায়ীভােব বসবাস শুরু কের এ জিম তােদর েফরত িদেত আে�ালন শুরু
 কের এবং সংি�� জিমেত চাষবাস শুরু কের। তারা েজলা �শাসেকর বরাবের তােদর দািব তুেল ধের �ারকিলিপ
 েদয় এবং িডিস সাঁওতালেদর জিম িলজ েদওয়ার িবষেয় ম�ণালেয় সুপািরশ কের। িক�ু, ২০১৬ সােল িবনা
 েনািটেশ তােদর েসখান েথেক উে�দ করা হয়। তার অিভেযাগ, পিুলশ, এমিপ ও েচয়ারময্ােনর সামেনই গুিল
 চািলেয় এবং ঘের আগুন �ািলেয় উে�দ অিভযান চালােনা হয়। সাঁওতালেদর প� েথেক ৩৩ জেনর নােম মামলা
 করা হেলও চাজর্িশেট তােদর নাম আেসিন। মলূ আসািম ১১ জনেক বাদ িদেয় চাজর্িশট েদওয়া হেয়েছ। এখেনা
 পযর্� িবচােরর েতমন েকােনা অ�গিতও েদখা যাে� না। আিদবাসী বেলই গুরু� েদওয়া হে� না-এই অিভেযাগ
 কের িতিন দািব কেরন, সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান
 করেত হেব।

 ি�িসলা মরুম ুআরও বেলন, িনরাপ�ার জ� �শাসনেক ডাকা হেলও সহেযািগতা েমেল না। তােদর এেককজেনর
 নােম নয়/দশিট মামলা, েসগুেলার সুরাহা হে� না। ভূিম কিমশেনর মাধয্েম নারীেদর ভূিমর অিধকার িনি�ত
 করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধয্ও নারী-পুরুষ সমঅিধকার িনি�ত করেত হেব বেল মত েদন িতিন। বৃহ�র
 রাজশাহী অ�েল সমতেলর আিদবাসীেদর বসবাস। নােটার েথেক নেরশ চ� ওরাওঁ বেলন, ‘আমরা রাজশাহী ও
 রংপুর েজলার আিদবাসীেদর িনেয় কাজ করিছ। ১৬িট েজলায় আিদবাসীেদর বসবাস।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভূিম
 আইেনর ৯৭ ধারার িনয়�ণ েজলা �শাসেকর হােত। ম�ীর কােছ আমােদর অনুেরাধ, এই ধারাটা যােত চূড়া�ভােব
‘বা�বািয়ত হয়। এেত আিদবাসীরা অেনক হয়রািন েথেক রক্ষা পােব।

খাসজিমর আে�ালন

পাবনার খাসজিম আে�ালেনর সে� যু� সং�ামী নারী েসানাভান বেলন, পাবনা েজলার হিরপুর ইউিনয়েনর 
িবলকুড়ািলয়া িবেলর ১ হাজার ৪৬০ িবঘা জিম িছল েজাতদারেদর দখেল। ১৯৯২ সাল েথেক আে�ালন সং�াম 
কের এখন তা ভূিমহীনেদর দখেল এেসেছ। এটা িনেয় অেনক মারামাির হেয়েছ। নারী-পুরুষ সবাই অংশ�হণ 
কেরেছ, মামলা হেয়েছ। বতর্মােন িবলকুড়ািলয়া ভূিমহীনেদর দখেল আেছ। ২০১৪ সাল েথেক বে�াব� �ি�য়া শুরু 
হেয়েছ এবং ২০১৭ সােল �ায়ী বে�াবে�র দিলল পাওয়া েগেছ। নারী-পুরুষ সবাই জিম েপেয়িছ। ভূিমহীন কৃষেকরা 
এখন েসখােন আবাদ করেছন। িতিন আরও বেলন, ‘আেগ অব�া খুবই খারাপ িছল, িঠকমেতা েখেত পারতাম না, 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা করােত পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভােলা আিছ। বছের আবাদ কের েয ধান 
পাই, তা িদেয় নয় মাস ভােলাভােব েকেট যায়। এখন আমােদর েছেলেমেয়রা �ুল-কেলেজ, এমনিক িব�িবদয্ালেয়ও 
পড়ােশানা করেছ।’

 ফিরদপেুরর নািসমা েবগমও একই গ� েশানান। বেলন, ‘আিম দির� কৃষক। আেগ অে�র জিমেত কাজ
 করতাম, যা েপতাম তা িদেয় েছেলেমেয় িনেয় সংসার চলত না। তখন িনেজই মােঠ িগেয় কাজ করব বেল িঠক
 করলাম। আমরা কেয়কজন িমেল মিু�চাল িদেয় একটা সিমিত করলাম। এর মেধয্ আমরা িনেজরা িকছু পুঁিজ
 সং�হ কির। �ানীয় এনিজও িবএফএফ অিফেসর প� েথেক আমােদর িবনা সুেদ ৫০ হাজার টাকা ঋণ েদয়।
 ওই টাকা িদেয় আমরা েযৗথভােব জিম েরেখিছ। েসই জিমেত চাষাবাদ কের লাভবান হেয়িছ। সরকােরর প�
 েথেক আমরা ধান ও পােটর বীজসহ েবশ িকছু সহায়তা পাই। ফেল আমরা সবাই এখন ভােলা আিছ।’ িতিন আরও
 জানান, কাজ করেত িগেয় �থমিদেক পিরবার ও সমাজ স�ান েদয়িন। িক�ু পের যখন তারা লােভর মখু েদেখন
 বা অেনেক তােদর সে� য�ু হন, তখন তােদর স�ানও বাড়েত থােক। সরকােরর প� েথেক আরও িকছু
 সহায়তা, েযমন িবনা সুেদ কৃিষঋণ এবং অনুকূল বাজার সুিবধা িমলেল আরও ভােলাভােব কাজ করেত পারেবন,
   েসই আশাবাদ বয্� কেরন িতিন।

7

mwPevjq: †m›Uvi di cwjwm WvqjM (wmwcwW), XvKv

†dvb: (+88 02) 55001185, 48118090 |  I‡qe: www.bdplatform4sdgs.net |  B-†gBj: coordinator@bdplatform4sdgs.net

দুবর্লেদর অিধকার

 আমরা সবাই �থেম মানুষ, তারপরও আমােদর ধমর্ীয়, জািতগত ও সাং�িৃতক পিরচয় আেছ। জািতসংঘ ১৯৯২
 সােল সংখয্ালঘেুদর িনেয় একিট েঘাষণা িদেয়েছ। এর �থম নয়িট ধারার মেধয্ দুিট ধারায় বলা হেয়েছ,
 সংখয্ালঘেুদর অি��, পিরচয় ও সং�িৃত র�ার দািয়� রাে�র। এিট করার জ� আইন ও নীিতসহ যা যা দরকার,
 রা� সব বয্ব�া করেব। ভারেত মাইনিরিট কিমশন হেয়েছ ১৯৯২ সােল। বাংলােদেশ যারা সংখয্াগুরু, ভারেতর
 আসােম, গুজরােট অথবা কা�ীের তারাই আবার সংখয্ালঘ।ু এই িচ�াটা মাথায় থাকেল সবার জ� ম�ল, িবেশষ
 কের নীিত �েণতােদর। আিদবাসী েনতা স�ীব �ং বেলন, একিট রা�, একিট েদশ বা একিট সমাজ কতখািন সভয্,
 উ�ত, আধিুনক ও গণতাি�ক; তার মানদ� হে� েসই সমােজর সংখয্ালঘ ুমানুেষরা েকমন আেছন। ভূিমম�ীর �িত
 স�ীব �ংেয়র অনুেরাধ, ভূিম ও বন ম�ণালয় েথেক েযন েযৗথভােব একটা িচিঠ েদওয়া হয়, ভূিম কিমশন না হওয়া
   পযর্� আিদবাসীরা যারা �থাগত ভূিমেত বসবাস করেছ, তােদর েযন েকােনা ধরেনর হয়রািন করা না হয়।

 সাংবািদক শাহনাজ পারিভন বেলন, েদেশর �াি�ক নারীরা িক�ু দুবর্ল নয়। তারা যেথ� �াবল�ী ও আ�িনভর্রশীল।
 তারা সুেযাগ পাে� না বেল জায়গামেতা অিধকার �েয়াগ করেত পারেছ না। অ�িদেক কেয়কজন নারী েয অিধকার
 ব�নার কথা বলেলন, েয হয়রািনর কথা বলেলন, তা মলূত �শাসেনর বয্থর্তা। আমলাতে�র দুবর্লতা, অথর্াৎ
 সরকােরর ল�য্ উে�শয্ বা�বায়েন �শাসেনর দুবর্লতার কারেণ তােদর এই দুঃেখর গ� বলেত হে�। এ ে�ে�
 সরকােরর �শাসিনক দ�তা বিৃ�র লে�য্ সুিনিদর্� ��াব থাকা উিচত। মিনটিরং ছাড়া উ�য়ন �ি�য়া বা�বায়ন করা
 স�ব নয়। েদেশ অেনক িকছুই হে�, িক�ু িঠক কী হে�, তার খবর েযন মানুষ পায়, েসই বয্ব�া করা উিচত। েস
 জ� মিনটিরং শুধ ুম�ণালয় েথেক করেল চলেব না, একদম মাঠ �শাসেন ইউএনও কাযর্ালয় পযর্� তার িব�ার
 থাকা উিচত বেল ম�বয্ কেরন অকর্ েচৗধরুী। নাগিরক েযন তথয্ পায়, তা িনি�ত করেত হেব। এ ছাড়া সংখয্ালঘরুা
 আ�া� হেল �ানীয় পযর্ােয় প�-িবপ� শি� দাঁিড়েয় যায়। েস ে�ে� কারা সংেযাগকারীর ভূিমকা পালন করেব,
 েসটা িঠক করেত হেব বেল তার মত।

ভূিম েরকডর্

 ভূিমর েরকডর্ েথেক েদেশর নারীরা বি�ত হন। সাধারণত �ামা�েল পিরবােরর কতর্া মারা েগেল নামজািরর সময়
 পিরবােরর মা-েবােনর নাম অ�ভুর্� করা হয় না। ওয়ািরশ সািটর্িফেকট ভাইেদর নােম েনওয়া হেলও মা-েবােনেদর
 নােম সাধারণত েনওয়া হয় না। এটা এক ধরেনর সামািজক �বণতা। তসিলমলু ইসলাম বেলন, আইেনও বলা
 হেয়েছ, জিমর নামজািরেত নাম ওঠােনার জ� জিম েয েবােনেদর দখেল থাকেত হেব, তা নয়। দখল আনুমািনক
 থাকেলই চলেব—আইেনর পিরভাষায়। �ধানম�ীরও কেঠার িনেদর্শনা আেছ, েকােনাভােবই েযন নারীেদর নাম
 বাদ না পেড়। ভূিম কাযর্ালয় তা অনুসরণ করেছ। সংখয্ালঘেুদর ে�ে� ‘খ’ তফিসলভু� জিমর েগেজট না হওয়া
 পযর্� নাম অ�ভুর্� করা হয় বেল জানান িতিন। েগেজট হেল িডিস বা এিসলয্ান্ড কাযর্ালেয় িগেয় আেবদন করেত
 হয়। েগেজট হওয়ার আগ পযর্� ভূিম েরকডর্ কাযর্ালেয় কাগজপ� েপশ করা হেল িবেশষ �মতাবেল তারা এটা
 সংেশাধন করেত পােরন। েগেজট হেয় যাওয়ার পর িডিস বা এিস লয্ান্ড কাযর্ালেয় েযেত হয়।

সার সংে�প

 মাননীয় ম�ীর ব�েবয্র আেগ আেলাচনার সার সংে�প কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, ১৯৭২ সােলর
 সংিবধান অনুসাের, �জাতে�র সব নাগিরক সমান। এরপর এসিডিজর আেলােক বলা হেয়েছ, শুধ ুসমান হেল
 চলেব না, কাউেক েপছেন েফেল রাখা যােব না। িবেশষ কের যারা দুবর্ল, তােদর জ� িবেশষ পদে�প িনেত
 হেব। নারী, আিদবাসী ও ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তার সে� ভাষাগত সংখয্ালঘেুদর য�ু করা
 যায় িক না, েস �� েতােলন। িতিন আরও বেলন, অিপর্ত স�ি� �তয্পর্ণ আইেন ২০১১ সােলর পর েথেক সরকার
 েবশ িকছু সংেশাধনী এেনেছ, যিদও বা�বায়েনর ে�ে� তার গিত অেনক কম। এসব পদে�প আবার বা�বতার
 সে� িমলেছ না। ি�তীয়ত, আইিন পদে�প বা�বায়েনর বড় একিট অংশ আদালেত আেছ। েসখােনও ধীর গিত

 আেছ। িবচারেকর ঘাটিত আেছ। িবেশষ বয্ব�া িনেত হেব। ততৃীয়ত, আেলাচনার আেরকিট গুরু�পণূর্ িদক িছল
 �শাসন। আইন �েণতারা েয উে�েশয্ আইন কেরেছন, �শাসন িঠক েসভােব তা বা�বায়ন করেছ না, এমন
 অিভেযাগ আেছ। চতুথর্ত, �ানীয় কােয়িম �াথর্ অেনক ে�ে� আইেনর অপবয্াখয্া কের মানুষেক অিধকারবি�ত
 করেছ- পিরবার, �ানীয় সমাজ, স�দায়-সবখােনই এটা ঘটেছ। তােদর িবরুে� সামািজক আে�ালেনর কথা
 বেলেছন েকউ েকউ। প�মত, েদেশ এক ধরেনর রাজৈনিতক ও সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় উঠেছ িক না অথর্াৎ
  ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুও নারীেদর িবরুে� িবে�ষপরায়ণ মেনাভাব গেড় উঠেছ িক না, তাও নজের আনেত হেব।

 সংিবধান ও এসিডিজর পিরে�ি�েত আইিন সুর�া, আদালেতর কাযর্কািরতা, �শাসিনক সিদ�া, �ানীয় কােয়িম
 �াথর্ িনি�য় করা-এসব িবষেয় ঐকমতয্ আজেকর আেলাচনায় �িতফিলত হেয়েছ বেল ম�বয্ কেরন েদবি�য়
 ভ�াচাযর্। এমন একিট সাং�িৃতক পিরম�ল গেড় েতালা �েয়াজন, েযখােন দুবর্লেদর অিধকার িনি�ত করার
 মানিসকতা থাকেব বেল আশা �কাশ কেরন িতিন।

�ধান অিতিথর ব�বয্

 ভূিমম�ী সাইফু�ামান েচৗধরুী বেলন, কৃিষেত নারীরা অেনক গুরু�পণূর্ ও উেদয্াগী ভূিমকা রাখেছন। বতর্মােন তা
 আরও েবেড়েছ, েকননা েমাট জনসংখয্ার অেধর্কই এখন নারী। তারা অবদান রাখেছন বেলই অথর্নীিত আজ এই
 পযর্ােয় এেসেছ। েকািভড-১৯ েমাকািবলায় পিৃথবীর অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদশ যেথ� ভােলা কেরেছ। এর
 মেধয্ও মাথািপছু আয় েবেড়েছ। ভূিম অিধকার িনেয় এখােন আেলাচনা হেয়েছ। ভূিম এমন একটা িবষয়, যােক
 অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। ভূিম হ�া�েরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িবষেয়
 বলা হেয়েছ, তারা অবশয্ই ভূিম হ�া�র বা িবি� করেত পারেবন। তেব িডিসর অনুমিত �েয়াজন, যিদ িতিন
 আিদবাসী না েহান। পাবর্তয্ অ�েলর আিদবাসীেদর িনেয় ভূিমম�ী বেলন, তােদর জ� ভূিম কিমশন করা
 হেয়েছ। তেব তােদর িদক েথেক সহেযািগতা পাওয়া যাে� না। উভয় প� এিগেয় না আসেল েকােনা সমসয্ারই
  সমাধান স�ব নয়। এিট েদেশরই িবষয়। ফেল আ�িরক সিদ�া না থাকেল এই সমসয্ার সমাধান স�ব হেব না।

 ভূিম জিরপ িনেয়ও এখােন কথা হেয়েছ। েদেশ ভূিম িনেয় েযসব সমসয্া হে�, তার েবিশর ভাগই জিরপ েকি�ক।
 সরকার এখন সিঠক উপােয় অনলাইেন কাজ করেত চাে�। আেগও অেনক জায়গায় ভূিম জিরপ হেয়েছ। েসগুেলা
 েতা আেছই, সরকার এখন নতুনভােব ভূিম জিরপ করেছ। এর মেধয্ বরগুনা ও পটুয়াখালীেত দু’িট পাইলট �ক�
 হে�। েসখােন ে�ােনর মাধয্েম িডিজটাল প�িতেত ভূিম জিরপ শুরু করা হেব। নাম েদওয়া হেয়েছ িপিজএস।
 এিটই হেব আমােদর নতুন মানদ�। এিটেক আদশর্ িহেসেব ধের সব জায়গায় কাজ করা হেব। আশা কির এর ফেল
  আমােদর ভূিম িনেয় েয িবরাট সংখয্ক মামলা-েমাক�মা আেছ, তা অেনকাংেশই কেম আসেব।

 বতর্মান সরকােরর আমেল আমরা কাউেক সংখয্ালঘ ুিহেসেব িবেবচনা কির না। আমরা মেন কির, আমরা সবাই এ
 েদেশর নাগিরক। আমার মেন হয়, তােদর িনেজেদর মেনই সব সময় একটা সংশয় থােক। ফেল িকছু একটা হেলই
 তারা মেন কেরন, আমরা সংখয্ালঘ ুবেলই হয়েতা এমনটা হেয়েছ। তেব িবষয়িট এমন নয়। িহসাব করেল েদখা
 যােব, সংখয্ালঘেুদর েচেয় সাধারণ মানুেষর অিভেযাগ েবিশ। অিপর্ত স�ি� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা
 হেয়েছ। ‘খ’ তফিসল িক�ু পেুরাপিুর িবল�ু করা হেয়েছ। এখন ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু েনই। এবং আমােদর
 কেঠার িনেদর্শনা রেয়েছ, ‘ক’ তফিসল েযভােব আেছ, িনয়েম যা আেছ, েসভােবই িন�ি� করা হেব। িডিসেদরও
 এিট বা�বায়েন িনেদর্শনা েদওয়া আেছ। অিপর্ত স�ি� িনেয় কেয়ক দফা কাজ হেয়েছ। েমাটামিুট চূড়া� জায়গায়
 চেল এেসিছ আমরা। আরও িকছু সংেশাধনী আসেছ। ভূিমম�ী বেলন, ‘আমার েময়ােদর মেধয্ই অিপর্ত স�ি�র
 কাজ পেুরাপিুর সমাধান করেত চাি�। �ধানম�ীও এ বয্াপাের যেথ� আ�িরক। িতিনও চান, এর একটা সুরাহা
 েহাক।’ ভূিমম�ী সবাইেক আ�� কেরন, িকছুটা েদির হেলও িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ই এিট সুরাহা করা যােব। আর
 একিট িবষয় হে�, েছাটখােটা িকছু মামলা হয়। েসগুেলা আমরা উ��ু কের িদেয়িছ। �াইবযু্নালগুেলাই এগুেলা
 িন�ি� কের িদেত পারেব। চলিত অথর্ বছর েথেক ‘এলিড টয্া� িসে�ম’ চাল ুহেয় যােব। ই-িমউেটশন সহ সব

 িবষয় এখন িডিজটাল প�িতেত অনলাইেন সমাধােনর েচ�া করিছ। ভূিম দখল �� আইন �সে� বলেত িগেয়
 িতিন বেলন, শুধ ুিডিজটাইেজশন করেলই সব সমসয্ার সমাধান হেব না। এ জ� সংি�� আইেনরও সং�ার করেত
 হেব। তার সে� আমােদর মানিসক অব�ারও পিরবতর্ন করেত হেব। তা না হেল েকােনা সমসয্ারই সমাধান হেব
 না। ভূিম দখল �� আইেনও িতিন িকছু সংেশাধন আনেত চাে�ন বেল উে�খ কেরন ভূিমম�ী। ভূিম অপরাধ
 আইন িনেয়ও কাজ হে�। এই আইেন বলা হেয়েছ, যিদ ভূিম কারও দখেল থােক, িক�ু �েয়াজনীয় কাগজপ� না
 থােক, তাহেল িতিন এর মািলক হেত পারেবন না। এিট িকছুেতই হেত পাের না। সং�ােরর েচ�া হে�। েসিট হেল
 অেনক সমসয্ার সমাধান সহেজই করা যােব।

 মিুজব বেষর্ �ধানম�ীর েঘাষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূিমহীন ও গহৃহীন মানুষেক আমরা ঘর কের িদি�।
 �ধানম�ীর একটাই কথা, েকউ গহৃহীন থাকেত পারেব না। জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ��
 বা�বায়েন �ধানম�ীর িনেদর্েশ কাজ হে� বেল জানান ভূিমম�ী। এসিডিজর অভী� বা�বায়েনও সরকার কাজ
 করেছ। িতিন বেলন, ‘আিম বয্ি�গতভােব মেন কির, জনগণ আমােক েভাট িদেয় সংসদ সদসয্ বািনেয়েছ।
 �ধানম�ী আমােক ম�ীর দািয়� িদেয়েছন। আমার আ�িরক ই�া আেছ, এই সমেয়র মেধয্ আিম এমন িকছু
 ভােলা কাজ কের েযেত চাই, যােত মানুষ আমােক মেন রােখ।’ তেব মানুেষর �তয্াশা অেনক েবিশ। িনধর্ািরত
 সমেয়র মেধয্ হয়েতা সব মানুেষর সব �তয্াশা পরূণ করা স�ব নয়। আজেকর আেলাচনায় েযসব িবষয় উেঠ
 এেসেছ এবং েযগুেলার কথা বললাম, তারপরও যিদ েকােনাটা বাদ পেড় যায়, তাহেল েসগুেলা েযন সিচবেদর
 কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

সমাপনী ব�বয্

 এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ ভূিমম�ীেক ধ�বাদ িদেয় বেলন, আপিন েয উ�রািধকার েরেখ যাওয়ার কথা বলেলন,
 �েতয্ক ম�ীর মখু েথেকই আমরা এ কথা শুনেত চাই। িসে�ম (সরকােরর নীিত কাঠােমার সিঠক �েয়াগ)
 অনুযায়ী যিদ সবাই কাজ কের, তাহেল িক�ু সবেচেয় েবিশ উপকৃত হয় অসহায় ও অসুিবধা�� মানুষ। েকননা
 িসে�মই তখন তার পে� কাজ কের। আইেনর শাসন সবেচেয় েবিশ দরকার হয় সমােজর দুবর্লতম মানুেষর
 জ�। ফেল িসে�ম িঠক করেত পারেল ৮০ শতাংশ সমসয্ার সমাধান এমিনেতই হেয় যােব। তার �তয্াশা, এিট
 েযন �শাসেনর মেধয্ সং�িমত হয়, তারা েযন তা ধারণ কেরন। ম�ী িহেসেব তােক এটা নজরদাির করেত হেব।

 েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজেকর আেলাচনার সারমমর্ কমর্কতর্ােদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেব। ভূিমম�ী অেনক
 িবষেয় ইিতবাচক মেনাভাব েদিখেয়েছন, েস জ� সবাই উৎসািহতেবাধ করেছ।

 খশুী কিবর বেলন েয ভূিমম�ী অেনক পিরবতর্ন আনেত চাে�ন েসগুেলা বা�বায়ন হে� িক না এবং যােদর জ�
 এসব পিরবতর্ন আনেত চাে�ন তারা উপকৃত হে� িক না, এই িবষয়গুেলার মেধয্ একটা সম�য় না থাকেল সব
 সময় একটা দূর� থাকেব এবং �কৃত ভু�েভাগীরা সুিবধা পােবন না। দু’িট িবষয় আমরা েদখলাম আজ, েক�
 েথেক িসে�ম িঠক থাকেল এবং িনেজরা সংগিঠত হেত পারেল মানুষ িনেজেদর অব�া বদেল েফলেত পােরন।
 তাই অিধকার �িত�ায় সংগঠেনর িবক� েনই। িক�ু েক� েথেক িসে�ম িঠক না থাকেল মানুষ িনেজরা সংগিঠত
 হেলও অব�ার পিরবতর্ন করা স�ব নয়, েযটা আমরা েগািব�গে� েদখলাম। ভূিমম�ী েয পিরবতর্ন আনেত চান
 এবং সরকারও েয ইিতবাচক কাজ করেছ তা বা�বায়েন যিদ আেরকটু েবিশ নজর েদওয়া যায়, তাহেল েসগুেলা
 ফল�সূ হেব। েসজ� আমরা নাগিরক সমাজ মােঝমেধয্ ভূিমম�ীর সে� বসেত চাই-িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা
 করেত চাই।

 অিপর্ত স�ি� িনেয় ‘খ’ তফিসল বািতেলর িবষেয় যা বলা হেলা, ওখােন েতা আসেল ‘খ’ তফিসল বলেত িকছু
 েনই। অিপর্ত স�ি�র ে�ে� ‘খ’ তফিসল এেকবােরই আসেব না। এখােন ‘ক’ তফিসলই আসেব। খশুী কিবর

 বেলন, িবিভ� েজলা-উপেজলায় েদখা েগেছ, অিধকাংশ ে�ে�ই মানুষ ‘খ’তফিসল িনেয় আেসন। িক�ু এখন ‘খ’
 তফিসল বেল েতা আইেন িকছু েনই। অথর্াৎ সংখয্াগতভােব যারা দুবর্ল, তােদর কীভােব আরও হয়রািন করা যায়,
 এিট �কৃত পে� মেনাভােবর িবষয় এবং তা অবশয্ই পিরবতর্ন করা দরকার। েকননা এিট কখেনাই বাংলােদেশর
 �াধীনতার মলূ উে�শয্ িছল না। আমরা আদেশর্র জায়গায় িফের িগেয় নারীেদর স�ান িদেত চাই। আিদবাসীেদর
 স�ান িদেত চাই। ধমর্ীয়ভােব যারা সংখয্ালঘ,ু আমরা তােদরও স�ান িদেত চাই। ভাষাগতভােবও যিদ সংখয্ালঘু
 থােক, তােদর স�ান িদেত চাই। েদেশর সব নাগিরেকর সমান অিধকার। ভূিম, মানুেষর নািড়র সে�
 স�িকর্ত-অি�ে�র সে� জিড়ত। সাং�িৃতক পিরবতর্ন আনেত হেব। আমােদর িচ�ার ে�� এবং মনেন পিরবতর্ন
 আনেত হেব।

 বাংলােদেশর নারীরা অেনক এিগেয় েগেছন, এটা িঠক। তেব নারী-পরুুষ সমানতােল এিগেয় যােব েসটাই সবার
 কাময্। নারীরাও এ েদেশর নাগিরক। তােদর সমান স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। আিদবাসীরাও এ েদেশর
 নাগিরক। তােদরও স�ান পাওয়ার অিধকার আেছ। তেব সবার ে�� আলাদা। েসগুেলা এক কের েফলেল হেব
 না। ৈবিচ�য্ না থাকেল সমাজ বা েদেশর সমিৃ� আেস না। ফেল েদশেক আরও েবিশ সমিৃ�শালী করেত সব
 ধরেনর ৈবিচ�য্ র�া করেত হেব-স�ান করেত হেব। েশষ কথা হেলা, ব�নার অবসান ঘটােত হেব।

সুপারিশমালা

অংশ�হণকারী সকেলর আেলাচনা েথেক উে�খেযাগয্ িকছু সুপািরশ িনে� তুেল ধরা হেলা: 

নারী

• অিভ� পািরবািরক আইন �ণয়েন সরকারেক ম�ু আেলাচনা ও সি�য় উেদয্াগ �হণ করেত হেব। 
• কৃিষেত নারীেদর েয মলূয্বান অবদান, তার যথাযথ আইিন �ীকৃিত িদেত হেব এবং �েয়াজনীয় তথয্-উপা� 

িনয়িমত সং�হ করেত হেব। 
• নারী কৃষকেদর জ� িবনা সুেদ কৃিষঋণ, বীজ ও কৃিষ উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুিবধার বয্ব�া 

িনি�ত করেত হেব।

সংখয্ালঘু স�দায়

• ধমর্ীয় সংখয্ালঘেুদর জান-মােলর িনরাপ�ায় জাতীয় সংখয্ালঘ ুকিমশন ও সংখয্ালঘ ুসুর�া আইন �ণয়ন 
করেত হেব।

• ভূিম ম�ণালয় েথেক অিপর্ত স�ি� িবষয়ক অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� একিট মিনটিরং েসল েখালার উেদয্াগ 
�হণ করেত হেব।

• �ামীর স�ি�েত িবধবা �ীর অিধকার িনি�ত কের তার উ�রািধকার িনি�ত করেত হেব। এর মধয্ িদেয় িহ� 
ও েবৗ� নারীেদর অিধকার �িত�ার লড়াইেক েজারদার করেত হেব।

আিদবাসী

• রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চুড়া� বা�বায়ন করেত হেব। এেত আিদবাসীরা 
অেনক হয়রািন েথেক র�া পােব।

• পাবর্তয্ চ��ােমর আিদবাসীেদর জ� গিঠত ভূিম িবেরাধ িন�ি� কিমশেনর কাযর্�ম বা�বায়েন �েয়াজনীয় 
বােজট বরা� ও েলাকবল িনেয়ােগ যথাযথ উেদয্াগ �হেণ সরকারেক আ�িরক হেত হেব।

• আিদবাসীেদর �থাগত �িত�ানগুেলা শি�শালী করার জ� রা�ীয় প�ৃেপাষকতা িদেত হেব।  
• সমতেলর আিদবাসীেদর জ� পথৃক ভূিম কিমশন গঠন কের তােদর ভূিম সমসয্ার সমাধান করেত হেব। 
 
অ�া�

• �াি�ক জনেগা�ীর ভূিম অিধকার তথা মানবািধকার �িত�ায় আমােদর সাং�িৃতক ও রাজৈনিতক পিরম�েল 
িচ�ায়, মানিসকতায় এবং আচরেণ �েয়াজনীয় পিরবতর্ন আনেত হেব।

• �াি�ক মানুেষর অিধকার �িত�ায় সরকােরর �শাসিনক সেচতনতা ও স�মতা বিৃ� করেত হেব।
• দূবর্ল ও অসুিবধা�� জনেগা�ীর অিধকার �িত�ায় সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত হেব।
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