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স

ভূ িমকা

কল ে নারী-পু েষর সমতা অজেনর লে জািতসংঘ সাধারণ
পিরষদ কতৃক ১৯৭৯ সােলর ১৮ িডেস র নারীর িত সকল কার
বষম িবেলাপ কনেভনশন গৃহীত হয়। েয়াজনীয় সংখ ক
রা পে র অনুেমাদেনর মধ িদেয় ১৯৮১ সােলর ৩ সে র কনেভনশনিট

কাযকািরতা লাভ কের। বতমােন এই কনেভনশন অনুেমাদনকারী
রা পে র সংখ া ১৬১।
বাংলােদশ সরকার ধারা ২, ১৩(ক), ১৬(গ) ও ১৬(চ)-এর ওপর সংর ণ
রেখ ১৯৮৪ সােল এই কনেভনশনিট অনুেমাদন কের। পরবতীেত ১৯৯৭
সােলর ২০ জুলাই ধারা ১৩(ক) ও ১৬(চ)-এর ওপর থেক সংর ণ
ত াহার কের নয়।
নারীর িত সকল কার বষম িবেলাপ কনেভনশন সবেচেয় ব াপক ও
আইনগতভােব অবশ পালনীয় নারীর মানবািধকার। নারীর আ জািতক
িবল অব রাইটস িহেসেব অিভিহত এই কনেভনশন বষেম র অবসােন
জাতীয় পযােয় ব ব া হেণর একিট এেজ া িহেসেব িত া লাভ
কেরেছ।
কনেভনশেনর শতানুযায়ী রা প সমূেহর িত নারীর মৗিলক মানবািধকার
ও মৗিলক াধীনতা িনি ত করা; নারী পাচার ও পিততাবৃ ি েত নারীর
শাষণ রাধ িনি ত করা; রাজৈনিতক ও লাকজীবেন নারীর িত বষেম র
অবসান; জাতীয়তা অজন, পিরবতন বা বহাল রাখার সমান অিধকার
িনি ত করা; িশ া, কমসং ান, া এবং অথৈনিতক ও সমাজ জীবেনর
অন ান
ে বষেম র অবসান ঘটােনার জেন ব ব া হেণর আ ান
জানােনা হেয়েছ। অন ান ধারায় ামীণ নারীর সমস া, আইেনর দৃি েত
সমতা এবং িববাহ ও পািরবািরক জীবেন নারীর িত বষেম র অবসান
সং া িবষয় েলা রেয়েছ। কনেভনশেন নারীর িনজ িনজ দেশ
রাজৈনিতক ও লাকজীবেন অংশ হণ এবং সরকােরর সকল পযােয়
সকল কাজ করার অিধকারও িনি ত করা হেয়েছ।
কনেভনশেনর ধারা ১-এ নারীর িত বষেম র সং ায় যা বলা হেয়েছ তা
হেলা: ' ববািহক মযাদা িনিবেশেষ নারী ও পু েষর সমতার িভি েত
মানবািধকার এবং রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক,
নাগিরক বা অপর য কান মৗিলক াধীনতার ে নারীর ীকৃিত, ভাগ

বা েয়াগেক ব াহত বা অকাযকর করা।'
রা প সমূহ কনেভনশেনর শতাবলী মেন চেল িকনা তা পিরবী েণর জন
২৩ সদস িবিশ একিট িবেশষ কিমিট রেয়েছ, যােক ইংেরিজেত বলা হয়
Committee on the Elimination of all forms of discrimination
against Women বা CEDAW। এই কিমিট বছের দু’বার অিধেবশেন
িমিলত হয়।
মানবািধকার ঘাষণার ৫০ বছর পূিত উপলে এই কনেভনশেনর পুনমু ণ
কািশত হেলা। নরীর িত বষম দূরীকরেণ এই অনিূ দত পুি কািট
সহায়ক হেল আমােদর সবার ম সাথকতা লাভ করেব।
জািতসংঘ তথ ক
সে

ঢাকা, বাংলােদশ।

র ১৯৯৮

পিরে দ-১
ধারা ১
এই কনেভনশেন, ‘নারীর িত বষম ’ বলেত বাঝােব পু ষ-নারী িভি েত
য কান পাথক , ব না অথবা িবিধিনেষধ যার মানবািধকার এবং
রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক, নাগিরক অথবা অন য
কান ে মৗিলক াধীনতা ীকার কের নয়া, তা ভাগ করা, অথবা
ববািহক অব া িনিবেশেষ পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত নারীর ারা
তার ব বহার বা চচা, িত অথবা দরকার মত ভাব বা উে শ রেয়েছ।

ধারা ২

এই কনেভনশেন রা প সমূহ নারীর িত সকল কােরর বষেম র িন া
কের এবং উপযু সকল উপায় ও অিবলে নারীর িত বষম
দূরীকরেণর একিট নীিত অনুসরেণ স ত হয়। এই লে তারা যা যা করেব
বেল অ ীকার কের তা হে —
ক) পু ষ ও নারীর সমতার নীিত তােদর জাতীয় সংিবধান অথবা
অন কান উপযু আইেন ইেতামেধ ই অ ভু না হেয় থাকেল তা
অ ভু করা এবং আইেনর মাধ েম ও অন ান উপযু উপােয় এই
নীিতর কৃত বা বায়ন িনি ত করা;
খ) নারীর িত সকল ধরেনর বষম িনিষ কের উপযু
ে
আইন মানেত বাধ করার ব ব াসহ যেথাপযু আইনগত ও অন ান
ব ব া হণ করা;
গ) পু েষর সে সমতার িভি েত নারীর অিধকারসমূেহর সুর া
আইনগতভােব িত া করা এবং উপযু জাতীয় আদালেত ও
অন ান সরকারী িত ােনর মাধ েম য কান বষম থেক নারীেক
র া কাযকরভােব িনি ত করা;
ঘ) নারীর িত বষম মূলক য কান কমকাে িনেয়ািজত হওয়া
থেক িবরত থাকা এবং সরকারী কতৃপ ও িত ানসমূহ যােত এই
দািয় অনুসাের কাজ কের তা িনি ত করা;
ঙ) কান ব ি , সংগঠন বা িত ান যােত নারীর িত বষম মূলক
আচরণ করেত না পাের তা িনি ত করার উে েশ সকল উপযু
পদে প হণ করা;
চ) চিলত যসব আইন, িবিধ, থা ও অভ াস নারীর িত বষম
সৃি কের স েলা পিরবতন অথবা বািতল করার উে েশ আইন
ণয়নসহ সকল উপযু পদে প হণ করা;
ছ) য সব জাতীয় দ িবধান নারীর িত বষম সৃি কের স েলা
বািতল করা।

ধারা ৩

পু েষর সে সমতার িভি েত মানবািধকার ও মৗিলক অিধকারসমূহ
েয়াগ ও ভােগ নারীেক িন য়তা দােনর উে েশ এবং নারীর পূণ
উ য়ন ও অ গিত িনি ত করার লে , রা প সমূহ সকল ে িবেশষ
কের রাজৈনিতক, সামািজক, অথৈনিতক ও সাং ৃ িতক ে আইন
ণয়নসহ সকল উপযু ব ব া হণ করেব।

ধারা ৪
১.
পু ষ ও নারীর মেধ কৃত
ােব সমতা রাি ত করার লে ,
রা প সমূহ কান অ ায়ী িবেশষ ব ব া হণ করেল তা এই কনেভনশেন
বিণত সং া অনুযায়ী বষম িহেসেব িবেবচনা করা হেব না। তেব এসব
ব ব া হণ কানভােবই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল িহেসেব
যু হেব না; সুেযাগ ও আচরেণর সমতার ল অিজত হেল এসব ব ব া
রিহত করা হেব।
২.
রা প সমূহ মাতৃ র ার লে এই কনেভনশেন বিণত ব ব াসহ
কান িবেশষ ব ব া হণ করেল তা বষম মূলক বেল িবেবিচত হেব না।

ধারা ৫
রা প সমূহ িনেচ যসব িবষয় বণনা করা হেয়েছ স েলার জন সকল
উপযু ব ব া হণ করেব:
ক) পু ষ ও নারীর মেধ কউ উ কৃ অথবা কউ িনকৃ এই ধারণার
িভি েত িকংবা পু ষ ও নারীর িচরাচিরত ভূ িমকার িভি েত য সব
কুসং ার, থা ও অভ াস গেড় উেঠেছ স েলা দূর করার লে
পু ষ ও নারীর সামািজক ও সাং ৃ িতক আচরেণর ধরন পিরবতন
করা;
খ) মাতৃ েক একিট সামািজক কাজ িহেসেব যথাযথভােব িবেবচনা
এবং সকল ে িশ েদর াথই মূল িবেবচ িবষয়—এ কথা রণ

রেখ স ান-স িতর লালন-পালন ও উ য়ন এবং পু ষ ও নারীর
অিভ দািয়ে র ীকৃিতর িবষয় যােত পািরবািরক িশ ায় অ ভু
করা হয় তা িনি ত করা।

ধারা ৬
রা প সমূহ নারীেক িনেয় সব ধরেনর অৈবধ ব বসা এবং দহব বসার
আকাের নারীর শাষণ দমন করার লে আইন ণয়নসহ সকল উপযু
ব ব া হণ করেব।

পিরে দ-২
ধারা ৭
রা প সমূহ দেশর রাজৈনিতক ও জনজীবেন নারীর িত বষম
দূরীকরেণ সকল উপযু ব ব া হণ করেব এবং িবেশষ কের পু েষর সে
সমান শেত য সব ে নারীর অিধকার িনি ত করেব স েলা হে —
ক) সকল িনবাচন ও গণেভােট ভাটদান এবং জনগেণর ারা
িনবািচত সং াসমূেহর িনবাচেন িত ি তায় উপযু িবেবিচত
হওয়া;
খ) সরকারী নীিত ণয়ন ও তা বা বায়েন অংশ হণ এবং সরকারী
পেদ অিধি ত হওয়া ও সরকােরর সকল পযােয় সরকারী কাজকম
স াদন;
গ) দেশর জনজীবন ও রাজৈনিতক জীবেনর সে সংি
বসরকারী
সং া ও সিমিতসমূেহর কােজ অংশ হণ।

ধারা ৮
রা প সমূহ পু েষর সে সমান শেত এবং কান রকম বষম ছাড়াই

নারীর জন আ জািতক পযােয় িনজ িনজ সরকােরর িতিনিধ করার
সুেযাগ এবং আ জািতক সং াসমূেহর কাজকেম অংশ হণ িনি ত করেত
সকল উপযু ব ব া হণ করেব।

ধারা ৯
১.
রা প সমূহ জাতীয়তা অজন, পিরবতন অথবা তা বজায় রাখেত
নারীেক পু েষর মতই সমান অিধকার দান করেব। রা সমূহ িবেশষ কের
িনি ত করেব য একজন িবেদশীর সে িববাহ অথবা িববাহ চলাকােল
ামীর জাতীয়তা পিরবতেনর ফেল াভািবক পিরণিত িহেসেব ীর
জাতীয়তা পিরবিতত হেব না, তঁ ােক জাতীয়তাহীন করেব না অথবা ামীর
জাতীয়তা হেণ তঁ ােক বাধ করা হেব না।
২.
রা প সমূহ নারীেক তঁ ার স ান-স িতর জাতীয়তার
পু েষর মতই সমান অিধকার দান করেব।

ে

পিরে দ-৩
ধারা ১০
িশ া ে নারী ও পু েষর সমান অিধকার িনি ত করার উে েশ ,
িবেশষ কের পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত যসব িবষয় িনি ত করার
লে রা প সমূহ নারীর িত বষম দূরীকরেণর জন সকল উপযু
ব ব া হণ করেব, স েলা হে —
ক) কমজীবন ও বৃ ি মূলক িনেদশনা, প ী ও শহরা েল সকল
ধরেনর িশ া িত ােন িশ া হণ ও িডে ামা লােভর সুেযােগর জন
একই শতাবলী; ু ল-পূব, সাধারণ, কািরগির, পশাগত ও উ তর
কািরগির িশ া, সই সােথ সকল ধরেনর বৃ ি মূলক িশ েণ এই
সমতা িনি ত করা।

খ) সহিশ া এবং পু ষ ও নারীর ভূ িমকা স িকত িচরাচিরত ধারণা
দূরীকরেণর ল অজেন সহায়ক অন ধরেনর িশ া উ সািহত করার
মাধ েম, িবেশষ কের পাঠ পু ক ও িবদ ালয় কমসূচী সংেশাধন এবং
উপযু িশ াপ িত হেণর মাধ েম সকল পযােয় এবং সকল ধরেনর
িশ ায় পু ষ ও নারীর ভূ িমকা স িকত িচরাচিরত য কান ধারণা
দূরীকরণ;
গ) বৃ ি এবং অন ান িশ া ম ুির লাভবান হওয়ার একই সুেযাগ
দান;
ঘ) বয় ও কমমূলক িশ া কমসূচীসহ িশ া অব াহত রাখার
কমসূচী, িবেশষ কের পু ষ ও নারীর মেধ িশ া ে িবরাজমান য
কান দূর
তম স ব সমেয়র মেধ কিমেয় আনার লে
ণীত
কমসূচীসমূেহ সুেযাগ লােভর একই সুিবধা দান;
ঙ) ছা ীেদর িবদ ালয় ত ােগর হার কমােনা এবং যসব বািলকা ও
মিহলা িনিদ সমেয়র আেগই িবদ ালয় ত াগ কেরেছন তােদর জন
িবিভ কমসূচীর আেয়াজন;
চ) খলাধুলা ও শারীিরক িশ ায় সি য়ভােব অংশ হেণর জন
একই সুেযাগ দান;
ছ) পিরবােরর া ও কল াণ িনি ত করেত সহায়তা করার উে েশ
পিরবার পিরক না স িকত তথ ও পরামশসহ িনিদ িশ ামূলক
তথ পাওয়ার সুেযাগ সৃি ।

ধারা ১১
১.
পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত তােদর একই অিধকার, িবেশষ
কের িনে বিণত অিধকারসমূহ িনি ত করার লে সব কার িনেয়াগদােনর
ে শিরক রা সমূহ নারীর িত বষম দূরীকরেণর জন সকল উপযু
ব ব া হণ করেব—
ক) সকল মানুেষর মৗিলক কমসং ােনর অিধকার;

খ) কেম িনেয়ােগর ে একই বাছাই মান েয়াগসহ একই িনেয়াগ
সুিবধা পাওয়ার অিধকার;
গ) পশা ও চাকির াধীনভােব বেছ নয়ার অিধকার; পেদা িত,
চাকিরর িনরাপ া এবং চাকিরর সকল সুিবধা ও শত ভাগ করার
অিধকার এবং িশ ানিবস িহেসেব িশ ণ, উ তর বৃ ি মূলক
িশ ণ পুনঃ িশ ণ হেণর অিধকার;
ঘ) িবিভ সুেযাগ-সুিবধাসহ সমান পাির িমক, একই মােনর কােজর
ে একই আচরণ, সই সােথ কােজর মান মূল ায়েনর ে সমান
আচরণ পাওয়ার অিধকার;
ঙ) িবেশষ কের অবসর হণ, বকার , অসু তা, অ মতা ও বাধক
এবং কাজ করার অন ান অ মতার ে সামািজক িনরাপ ার
অিধকার এবং সই সােথ সেবতন ছু িট ভােগর অিধকার;
চ) স ান জ দান ি য়া িনরাপদ রাখাসহ া র া এবং কােজর
পিরেবেশ িনরাপ ার অিধকার।
২.
িববাহ অথবা মাতৃে র কারেণ নারীর িত বষম রাধ এবং তঁ ােদর
কাজ করার কাযকর অিধকার িনি ত করার লে শিরক রা সমূহ য
সকল িবষেয় উপযু ব ব া হণ করেব, স েলা হে —
ক) গভধারণ অথবা মাতৃ সং া ছু িটর কারেণ বরখা এবং
ববািহক অব ার িভি েত বরখা করার ে বষম িনিষ করা;
খ) বতনসহ ছু িট অথবা পূেবকার চাকির জ তা অথবা সামািজক
ভাতািদ না হািরেয় তু লনােযাগ সামািজক সুিবধাসহ মাতৃ সং া
ছু িট বতন করা;
গ) িবেশষ কের একিট িশ পিরচযা সুিবধা নটওয়াক িত া ও
উ য়েনর মাধ েম িপতা-মাতােদরেক তােদর কােজর দািয়ে র সে
পািরবািরক দািয় সংযু কের নাগিরক জীবেন অংশ হেণ স ম
কের তালার লে
েয়াজনীয় সহায়ক সামািজক সািভেসর ব ব া
উ সািহত করা;
ঘ) গভাব ায় য ধরেনর কাজ নারীর জন িতকর বেল মািণত,

গভকােল তােদরেক স ধরেনর কাজ থেক িবেশষভােব র ার ব ব া
করা;
৩.
এই ধারায় বিণত িবষয়ািদ স েক র ামূলক আইন, ব ািনক ও
যুি গত ােনর আেলােক সময় সময় পযােলাচনা করা হেব এবং
েয়াজনমত সংেশাধন, বািতল অথবা স সারণ করা হেব।

ধারা ১২
১.
পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত, পিরবার পিরক না স িকত
সািভসসহ া পিরচযামূলক সািভস পাওয়ার সুিবধা িনি ত করার
লে শিরক রা সমূহ া েসবার ে নারীর িত বষম দূর করার জন
সকল উপযু ব ব া হণ করেব।
২.
একই ধারার অনুে দ ১-এর িবধান ছাড়াও রা প সমূহ
েয়াজেনর ে িবনামূেল সািভস দান কের সই সােথ গভাব ায় ও
িশ েক মােয়র দু দান চলাকােল পযা পুি র ব ব া কের গভকাল, স ান
জ দােনর িঠক আেগ এবং স ান জ দােনর পের মিহলােদর উপযু
সািভস দান িনি ত করেব।

ধারা ১৩
রা প সমূহ পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত একই অিধকার, িবেশষ কের
িন িলিখত অিধকারসমূহ িনি ত করার লে অথৈনিতক ও সামািজক
জীবেনর অপরাপর ে নারীর িত বষম দূর করার জন সকল উপযু
ব ব া হণ করেব;
ক) পািরবািরক কল ােণর অিধকার;
খ) ব াংক ঋণ, ব ক ও অন ান আিথক ঋণ হেণর অিধকার;
গ) িবেনাদনমূলক কমকা , খলাধুলা ও সাং ৃ িতক জীবেনর সকল
িবষেয় অংশ হেণর অিধকার।

ধারা ১৪
১.
রা প সমূহ প ী এলাকার মিহলারা যসব িবেশষ সমস ার
স খ
ু ীন হন স েলা এবং দনি ন জীবেন তঁ ােদর যসব কাজ উপাজন
িহেসেব গণ করা হয় না সসব কাজ এবং পিরবােরর অথৈনিতক কায েম
তঁ ারা
পূণ যসব ভূ িমকা পালন কেরন স েলা িবেবচনা করেব এবং
প ী এলাকার নারীেদর জন এই সনেদর িবধান েয়াগ িনি ত করেত
সকল উপযু ব ব া হণ করেব।
২.
রা প সমূহ পু ষ ও নারীর সমতার িভি েত প ী উ য়ন
কমকাে নারীর অংশ হণ ও তা থেক তােদর কল াণ িনি ত করার লে
প ী এলাকায় নারীর িত বষম দূরীকরেণ সকল উপযু ব ব া হণ
করেব এবং িবেশষ কের এসব নারীর জন িন িলিখত অিধকারসমূহ
িনি ত করেব—
ক) সকল পযােয় উ য়ন পিরক না স সারণ ও বা বায়েন
অংশ হণ করা;
খ) পিরবার পিরক না িবষেয় তথ , পরামশ ও সবা লাভসহ পযা
া েসবা সুিবধা লােভর সুেযাগ পাওয়া;
গ) সামািজক িনরাপ া কমসূচী থেক সরাসির লাভবান হওয়া;
ঘ) উপেযাগী িশ া স িকত িশ ণসহ আনু ািনক ও
অনানু ািনক সকল ধরেনর িশ ণ ও িশ া এবং সই সােথ
অন ান িবষেয়র মেধ , তােদর কািরগির দ তা বৃ ি র লে সকল
সামািজক ও স সারণ সািভেসর সুিবধা লাভ করা;
ঙ) কমসং ান অথবা কম সং ােনর মাধ েম অথৈনিতক সুিবধািদ
লােভর সমান সুেযাগ পাওয়ার উে েশ সাহায প ও সমবায়
সংগিঠত করা;
চ) সকল সামািজক কমকাে অংশ হণ করা;
ছ) কৃিষ ঋণ ও অন ান ঋণ, বাজারজাতকরণ সুিবধা ও উপযু

যুি লােভর সুেযাগ পাওয়া এবং ভূ িম ও কৃিষ সং ার ও সই
সােথ ভূ িম পুনব ন ি েমর ে সমান অিধকার লাভ করা;
জ) িবেশষ কের গৃহায়ণ, পয়ঃিন াশন, িবদু ও পািন সরবরাহ,
পিরবহন ও যাগােযাগ ে পযা সুিবধা ভাগ করা।

পিরে দ-৪
ধারা ১৫
১.
রা প সমূহ আইেনর দৃি েত নারী ও পু ষেক সমক
িবেবচনা করেব।

িহেসেব

২.
রা প সমূহ িবিভ নাগিরক িবষেয় নারীেক পু েষর বধ মতার
অনু প মতা দান করেব এবং সই মতা েয়ােগর জন একই সুেযাগ
দেব। িবেশষ কের রা সমূহ নারীেক চু ি স াদেন ও স ি দখােশানার
সমান অিধকার দেব এবং আদালত ও াইবু নােল কায েমর সকল ের
তােদর সে সমান আচরণ করেব।
৩.
রা প সমূহ নারীর বধ মতা সংকুিচত করার লে
ণীত
আইনিভি ক সকল চু ি ও য কান ধরেনর ব ি গত দিলল বািতল
করেব।
৪.
রা প সমূহ সকল নাগিরেকর চলাচল এবং আবাস ল ও বসিত
াপন বেছ নয়ার ব াপাের তােদর াধীনতা স িকত আইেনর ে
পু ষ-নারীেক সমান অিধকার দেব।

ধারা ১৬
১.
রা প সমূহ, িববাহ ও পািরবািরক স কিবষয়ক সকল ে
নারীর িত বষম দূরীকরেণ সকল উপযু ব ব া হণ করেব এবং পু ষ

ও নারীর সমতার িভি েত িবেশষ কের যসব িবষয় িনি ত করেব স েলা
হে —
ক) িববােহ আব হওয়ার জন একই অিধকার;
খ) াধীনভােব ামী/ ী িহেসেব স ী বেছ নয়ার এবং তঁ ােদর াধীন
ও পূণ স িতেত িববােহ আব হওয়ার জন একই অিধকার;
গ) িববাহ এবং এর িবে দকােল একই অিধকার ও দািয় ;
ঘ) তঁ ােদর ববািহক অব া িনিবেশেষ, তঁ ােদর স ান-স িতর িবষেয়,
িপতা-মাতা িহেসেব একই অিধকার ও দািয় ; সকল ে িশ েদর
াথই হেব সবেচেয়
পূণ িবষয়;
ঙ) তঁ ােদর স ান সংখ া কত হেব ও স ান জ দােন কতটা িবরিত
দয়া হেব স িবষেয় াধীনভােব ও দািয়ে র সে িস া হণ এবং
িবিভ অিধকার েয়ােগ স মতা অজেনর জন তথ , িশ া ও
উপায় লােভর একই অিধকার;
চ) অিভভাবক , িতপালক , াি িশপ ও পাষ স ান হণ অথবা
অনু প ে , যখােন জাতীয় আইেন এসব ধারণা িবরাজমান, একই
অিধকার ও দািয় ; সকল ে িশ েদর াথই হেব সবেচেয়
পূণ;
ছ) পািরবািরক নাম, পশা অথবা বৃ ি পছে র অিধকারসহ ামী
অথবা ী িহেসেব সমান অিধকার;
জ) িবনামূেল অথবা মূেল র িবিনমেয় স ি র মািলকানা, তা
অজন, ব ব াপনা, পিরচালনা, ভাগ ও িন ি র ব াপাের ামী- ী
উভেয়র একই অিধকার।
২.
িশ কােল বাগদান ও িশ িববােহর কান আইনগত কাযকািরতা
থাকেব না এবং িববােহর একিট সবিন বয়স িনধারণ ও সরকারী
রিজি েত িববাহ রিজি ভু করা বাধ তামূলক করার জন আইন
ণয়নসহ েয়াজনীয় সকল ব ব া হণ করা হেব।

পিরে দ-৫

ধারা ১৭
১.
এই কনেভনশেনর বা বায়েন অিজত অ গিত িবেবচনার জন ,
কনেভনশন কাযকর হেত
হওয়ার সময় নিতক িত াস
এবং
কনেভনশেন বিণত ে দ তাস
১৮ জন এবং শিরক পঁয়ি শতম
রা কৃত কনেভনশন অনুেমািদত অথবা সমিথত হওয়ার পর ২৩ জন
িবেশষ িনেয় নারীর িত বষম দূরীকরণ স িকত একিট কিমিট (এর
পর কিমিট নােম অিভিহত) গঠন করা হেব। রা প সমূহ তােদর
নাগিরকেদর মধ থেক িবেশষ িনবাচন করেব, যারা ব ি যাগ তায় কাজ
করেবন এবং তােদর িনবাচেনর সময় ন ায ভৗেগািলক এলাকািভি ক
িতিনিধ ও িবিভ পযােয়র সভ তার িতিনিধ এবং সই সােথ মূল
আইনগত প িতসমূহ িবেবচনা করা হেব।
২.
রা প সমূহ কতৃক মেনানীত ব ি েদর তািলকা থেক গাপন
ব ালেটর মাধ েম কিমিটর সদস িনবাচন করা হেব। িতিট রা প তার
নাগিরকেদর মধ থেক একজনেক মেনানীত করেত পারেব।
৩.
এই কনেভনশন কাযকর হওয়ার তািরখ থেক ছয় মাস পর
াথিমক িনবাচন অনুি ত হেব। িতিট িনবাচেনর তািরেখর অ ত িতন
মাস আেগ জািতসংঘ মহাসিচব দুই মােসর মেধ মেনানয়ন পশ করার
আ ান জািনেয় রা প সমূেহর কােছ প দেবন। মহাসিচব, মেনানীত
ব ি েদর নােমর আদ া েরর মানুসাের একিট তািলকা
ত করেবন
যােত এসব াথীেক মেনানয়ন দানকারী রা সমূেহর নাম উে খ থাকেব এবং
এই তািলকা িতিন রা প সমূেহর কােছ পাঠােবন।
৪.
মহাসিচব কতৃক জািতসংঘ সদর দ ের আহূত রা প সমূেহর এক
বঠেক কিমিটর সদস েদর িনবাচন অনুি ত হেব। ঐ বঠেক কিমিটর জন
িনবািচত সদস হেবন তঁ ারাই যারা চু ি েত অংশ হণকারী রা সমূেহর
উপি ত িতিনিধেদর সবািধক সংখ ক ও িনর ু শ সংখ াগির ভাট
পােবন। বঠেকর কারাম গঠেনর জন কনেভনশেন রা প সমূেহর দুই-

তৃতীয়াংেশর িতিনিধর উপি িতর েয়াজন রেয়েছ।
৫.
কিমিটর সদস রা চার বছর ময়ােদর জন িনবািচত হেবন। অবশ
থম িনবাচেন িনবািচত সদস েদর মেধ নয়জেনর ময়াদ দুই বছর। পর শষ
হেয় যােব; থম িনবাচেনর পরপরই কিমিটর চয়ারম ান লটািরর মাধ েম এই
নয়জন সদেস র নাম বাছাই করেবন।
৬.
পঁয়ি শতম অনুেমাদন অথবা সমথেনর পর এই ধারার ২, ৩ ও ৪
অনুে েদর িবধান অনুসাের কিমিটর অিতির পঁাচজন সদেস র িনবাচন
অনুি ত হেব। এভােব িনবািচত অিতির সদস েদর মেধ দুইজেনর ময়াদ
দুই বছর পর শষ হেব; কিমিটর চয়ারম ান লটািরর মাধ েম এই দুইজন
সদেস র নাম বাছাই করেবন।
৭.
অিনয়িমত শূন তা পূরেণর জন য রাে র িবেশষ কিমিটর সদস
িহেসেব কাজ করা থেক িবরত রেয়েছন, সই রা কিমিটর
অনুেমাদনসােপে তার নাগিরকেদর মেধ থেক অপর একজন িবেশষ
িনেয়াগ করেব।
৮.
কিমিটর দািয়ে র
িবেবচনা কের সাধারণ পিরষেদর আেরাপ
করা শেত কিমিটর সদস গণ, সাধারণ পিরষেদর অনুেমাদন িনেয়
জািতসংেঘর তহিবল থেক বতন বা ভাতা হণ করেবন।
৯.
জািতসংঘ মহাসিচব এই সনেদর অধীেন কিমিটর কায ম
কাযকরভােব স াদেনর জন েয়াজনীয় কমচারী ও সুেযাগ-সুিবধার
ব ব া করেবন।

ধারা ১৮
১.
রা প সমূহ, এই কনেভনশেনর িবধানসমূহ কাযকর করেত
আইনগত, িবচার িবভাগীয়, শাসিনক ও অন যসব ব ব া হণ কেরেছ
স স েক এবং এ ব াপাের অিজত অ গিতর িবষেয় একিট িরেপাট

কিমিটর িবেবচনার জন মহাসিচেবর কােছ পশ করার িত িত িদে
এবং তা পশ করা হেব;
ক) কনেভনশেন সংি অ ভু হওয়ার পর এক বছেরর মেধ ; এবং
খ) তারপর িত চার বছর অ র এবং কিমিট যখনই অনুেরাধ করেব,
সই সময়।
২.

ে
পাের।

িরেপােট এই কনেভনশেনর অধীেন ত ািশত মা ায় দািয় পূরেণর
িতব কতা সৃি কারী িবষয়ািদ ও অসুিবধাসমূেহর উে খ থাকেত

ধারা ১৯
১.

কিমিট িনেজই তার কায ণালী িবিধ ণয়ন করেব।

২.

কিমিট দুই বছর ময়ােদর জন তার কমকতা িনবাচন করেব।

ধারা ২০
১.
কিমিট, এই কনেভনশেনর ১৮ ধারা অনুসাের পশকৃত িরেপাটসমূহ
িবেবচনার জন সাধারণত বছের একবার অনিধক দুই স ােহর জন বঠেক
িমিলত হেব।
২.
কিমিটর বঠকসমূহ সাধারণত জািতসংঘ সদর দ ের অথবা
কিমিট িনধািরত অন য কান সুিবধাজনক ােন অনুি ত হেব।

ধারা ২১
১.
কিমিট, অথৈনিতক ও সামািজক পিরষেদর মাধ েম িত বছর
জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর কােছ তার কায ম স েক িরেপাট পশ
করেব এবং রা প সমূেহর কাছ থেক পাওয়া িরেপাট ও তথ পরী ার

িভি েত পরামশ ও সাধারণ সুপািরশ এবং সই সােথ রা প সমূেহর
কান। ম ব থাকেল, তা কিমিটর িরেপােট অ ভু করা হেব।
২.
মহাসিচব নারীর অব ান স িকত কিমশেনর অবগিতর জন
কিমিটর িরেপাট তার কােছ পাঠােবন।

ধারা ২২
এই কনেভনশেনর যসব িবধান িবেশষ সং াসমূেহর কমপিরিধর
আওতায় পেড়, স েলার বা বায়ন িবেবচনার ে তার িতিনিধ
করেত পারেব। যসব ে কনেভনশেনর বা বায়ন িবেশষ সং াসমূেহর
কমপিরিধর আওতায় পেড়, স েলা স েক িবেশষ সং াসমূহেক
িরেপাট করার জন কিমিট আ ান জানােত পারেব।

পিরে দ-৬
ধারা ২৩
এই কনেভনশেনর কান িকছু ই পু ষ ও নারীর মেধ সমতা অজেনর লে
অিধক উপেযাগ এমন কান িবধােনর জন অ রায় সৃি করেব না, য
িবধান অ ভু থাকেত পাের:
ক) শিরক একিট দেশর আইেন; অথবা
খ) ঐ দেশর জন কাযকর অন য কান আ জািতক সনদ, চু ি
অথবা সমেঝাতায়।

ধারা ২৪
রা প সমূহ এই কনেভনশেন ীকৃত অিধকারসমূেহর পূণ বা বায়ন
অজেনর লে জাতীয় পযােয় েয়াজনীয় সকল ব ব া হেণর িত িত

িদে ।

ধারা ২৫
১.

এই কনেভনশন সকল রা কতৃক া েরর জন খালা থাকেব।

২.
জািতসংঘ মহাসিচব এই কনেভনশেনর র েকর দািয় পালন
করেবন।
৩.
এই কনেভনশন অনুেমাদনসােপ । অনুেমাদেনর দিললপ ািদ
জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ জমা রাখা হেব।
৪.
এই চু ি সকল রা কতৃক সমথেনর জন খালা থাকেব।
জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ সমথেনর একিট দিলল জমা দয়ার মাধ েম
সমথন কাযকর হেব।

ধারা ২৬
১.
য কান রা প য কান সময় জািতসংঘ মহাসিচবেক সে াধন
কের িলিখত নািটেশর মাধ েম বতমান কনেভনশন সংেশাধেনর অনুেরাধ
জানােত পারেব।
২.
এ ধরেনর অনুেরােধর ব াপাের কান পদে প হেণর েয়াজন হেব
িক না জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ স স েক িস া হণ করেব।

ধারা ২৭
১.
অনুেমাদন অথবা সমথেনর ২০তম দিলল জািতসংঘ মহাসিচেবর
কােছ জমা দয়ার তািরেখর পর ি শতম িদন থেক এই কনেভনশন কাযকর
হওয়া
হেব।

২.
অনুেমাদন অথবা সমথেনর ২০তম দিলল জমা দয়ার পর এই
কনেভনশন অনুেমাদন অথবা সমথনকারী িতিট দেশর ে ,
অনুেমাদন অথবা সমথেনর িনজ দিলল জমা দয়ার তািরেখর পর ি শতম
িদন থেক কনেভনশনিট সংি
দেশর জন কাযকর হেব।

ধারা ২৮
১.
জািতসংঘ মহাসিচব অনুেমাদন অথবা সমথেনর সময় রা সমূহ
যসব মতামত দান করেব তা হণ করেবন এবং সকল রাে র মেধ তা
িবতরণ করেবন।
২.
বতমান কনেভনশেনর ল
অনুমিত দয়া হেব না।

ও উে শ িবেরাধী ব ব দােনর

৩.
দ মতামত জািতসংঘ মহাসিচবেক সে াধন কের িলিখত
নািটেশর মাধ েম য কান সময় ত াহার করা যেত পাের এবং মহাসিচব
তখন সকল রা েক এ িবষেয় অবিহত করেবন। এ ধরেনর নািটশ যিদন
হণ করা হেব, সিদন থেক তা গণ হেব।

ধারা ২৯
১.
এই কনেভনশেনর ব াখ া অথবা েয়ােগর ব াপাের দুই বা তেতািধক
রা পে র মেধ কান মতিবেরাধ আেলাচনার মাধ েম িন ি করা না গেল
তােদর একজেনর অনুেরােধ িবষয়িট সািলিশর জন পশ করা হেব।
সািলিশর জন অনুেরাধ জানােনার তািরখ থেক ছয় মােসর মেধ সংি
রা সমূেহর য কান একিট রা আদালেতর িবিধ অনুসাের অনুেরােধর
মাধ েম মতিবেরােধর িবষয়িট ন ায়িবচার সং া আ জািতক আদালেত
পশ করেত পারেব।
২.
িতিট রা প এই কনেভনশন া র, অনুেমাদন অথবা সমথন
করার সময় ঘাষণা করেত পারেব য স এই ধারার ১ অনুে দ ারা আব

বেল িবেবচনা কের না। এই মেম মত দানকারী কান রাে র সে
কনেভনশেন শিরক অপর রা সমূহ ঐ অনুে দ ারা আব হেব না।
৩.
কান রা প এই ধারার ২ অনুে দ অনুসাের কান মতামত দান
করেল য কান সময় সই মতামত জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ নািটশ
দােনর মাধ েম ত াহার করেত পারেব।

ধারা ৩০
১.

এই কনেভনশন, যার আরবী, চীনা, ইংেরিজ, ফরািস, শ ও
নীয় সং রণ সমান হণেযাগ , জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ জমা রাখা
হেব।
২.
কতৃ

এই দিলেল যা িকছু লখা আেছ, তা ত য়নপূবক যথাযথভােব
া হেয় িন া রকারী এই কনেভনশেন া র কেরেছ।
এই লখািট জািতসংেঘর ািত ািনক নিথ থেক হণ
করা হেয়েছ। জািতসংঘ কাশনার স াব িচ াভাবনা
যতদূর স ব ছিড়েয় দওয়ার উেদেশ এই সং া তােদর
বিশর ভাগ নিথ পাবিলক ডােমইেন সকেলর জন
মু রেখেছ।
জািতসংেঘর শাসিনক িদ িনেদশনা (ইংেরিজ)
অনুসাের, িন িলিখত নিথ িল সারা িব ব াপী
পাবিলক ডােমইেন মু :
ািত ািনক রকড (সে লেনর কাযিববরণী,
আ িরক ও সারসংে প, ...)
2. জিতসংেঘর িচ যু জািতসংেঘর নিথ
3. জািতসংেঘর কাযাবলী স ে জনগণেক অবিহত
1.

করার াথিমক উে েশ তির তথ উপাদান
(িব েয়র জন েযাজ তথ উপাদান নয়)।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:
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1.
2.
3.
4.

↑ https://bn.wikisource.org
↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইিকসংকলন:িলিপশালা

