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নারীর রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ জািতক
কনেভনশন-১৯৫২
১৯৫২ সােলর ২০ শ িডেস র জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ গৃহীত িস া
৬৪০ (৭) মাতােবক া রদান ও অনুসমথেনর জন উ ু
কনেভনশেনর ধারা ৬ অনুসাের কাযকর হওয়ার তািরখ: ৭ই জুলাই ১৯৫৪
কনেভনশেনর প সমূহ,
এ রকম ই া পাষণ কের য জািতসংঘ সনেদ উি িখত নারী ও পু েষর
সমতার নীিতমালা বা বায়ন করেব,

এ প ীকার কের য, াধীনভােব িনবািচত িতিনিধেদর মাধ েম ত
বা পেরা ভােব েত েকরই তার দেশর সরকাের অংশ হণ ও সরকাির
চাকিরেত সমান সুেযাগ লােভর অিধকার রেয়েছ,
এবং এ রকম আ হী হেয় য, জািতসংঘ সনদ ও সবজনীন মানবািধকার
ঘাষণা অনুযায়ী রাজৈনিতক অিধকার ভাগ ও েয়ােগর ে নারী ও
পু েষর অব ােনর সমতা িবধান করেব,
এতদুে েশ একিট কনেভনশন স াদেনর িস া
যা অতঃপর উে খ করা হে তােত স ত হে :

হণ কের এবং এত ারা

ধারা ১
কান ধরেনর বষম ছাড়া পু েষর সােথ সমভােব নারীেদর সকল িনবাচেন
ভাট দওয়ার অিধকার থাকেব।

ধারা ২
কান ধরেনর বষম ছাড়া নারীরা পু েষর সােথ সমভােব জাতীয় আইেনর
বেল িতি ত জন িতিনিধ মূলক সং াসমূেহর যাগ বেল িবেবিচত হেব।

ধারা ৩
কান রকম বষম ছাড়া পু ষেদর সােথ সমভােব জাতীয় আইেনর বেল
িতি ত সরকাির পেদ অিধি ত হওয়া এবং সকল সরকাির কমািদ
স াদেনর জন নারীেদর অিধকার থাকেব।

ধারা ৪
৪.১
এই কনেভনশন জািতসংেঘর য- কান সদস রা এবং সাধারণ
পিরষেদর ারা আম ণ া য- কান রাে র প থেক া রদােনর জন

উ ু

থাকেব।

৪.২
এই কনেভনশন অনুসমিথত হেত হেব এবং অনুসমথেনর
দিললািদ জািতসংেঘর মহাসিচেবর িনকট গি ত থাকেব।

ধারা ৫
৫.১
এই কনেভনশেনর ধারা ৪.১-এ উি িখত সকল রাে র যাগদােনর
জন উ ু থাকেব।
৫.২
জািতসংেঘর মহাসিচেবর িনকট যাগদােনর দিলল জমা দওয়ার
ারা কনেভনশেন যাগদান কাযকর হেব।

ধারা ৬
৬.১
অনুসমথন বা কনেভনশেন যাগদােনর ষ দিলল জমাদােনর পর
৯০তম িদেন তা কাযকর হেব।
৬.২
অনুসমথন বা যাগদােনর য দিলল জমাদােনর পর এই
কনেভনশেন অনুসমথন বা যাগদানকারী িতিট রা দিলল পশ করার পর
৯০তম িদেন কনেভনশনিট কাযকর হেব।

ধারা ৭
া রদান, অনুসমথন বা যাগদােনর সময় এই কনেভনশেন কান ধারার
ব াপাের কান রা আপি পশ করেল জািতসংেঘর মহাসিচর সই
আপি র িবষয়ব কনেভনশেনর প বা প হেত পাের এমন রা সমূহেক
অবিহত করেবন। এই আপি কান রা হণ না করেল অবিহত হওয়ার
তািরখ থেক ৯০ িদেনর মেধ (বা এর এই কনেভনশেন একিট প হওয়ার
তািরেখ) জািতসংেঘর মহাসিচবেক জানােত পাের য আপি িট হণেযাগ
নয়। স ে এ প রা এবং আপি উ াপনকারী রাে র মেধ

কনেভনশন কাযকর হেব না।

ধারা ৮
৮.১
য- কান রা জািতসংেঘর মহাসিচেবর িনকট এই কনেভনশন
বািতল করার জন িলিখত িব ি পশ করেত পাের। মহাসিচব কতৃক
িব ি গৃহীত হওয়ার এক বছর পর থেক তা কাযকর হেব।
৮.২
এই কনেভনশন বািতল করার জন িব ি পেশর পর য
তািরেখ এর পে সদস সংখ া ছয়-এর িনেচ নেম আসেব সই তািরখ
থেক এর কাযকািরতা িবলু হেব।

ধারা ৯
এই কনেভনশেনর দুই বা তেতািধক রা পে র মেধ এর ব াখ া বা েয়াগ
সং া কান িববাদ দখা িদেল এবং তা আেলাচনার মাধ েম িন ি না
হেল বা অন কানভােব িন ি করেত সংি সকেল স ত না হেল
িবষয়িট য কান একিট িববদমান পে র অনুেরােধ িস াে র জন
আ জািতক িবচার আদালেত পাঠােত হেব।

ধারা ১০
জািতসংেঘর মহাসিচব এই কনেভনশেনর ধারা ৪.১-এর ত াশা অনুযায়ী
িন িলিখত িবষয় েলা সকল সদস রা এবং অ-সদস রা েক অবিহত
করেবন:
(ক) ধারা ৪ অনুযায়ী গৃহীত া রদান এবং অনুসমথেনর দিলল;
(খ) ধারা ৫ অনুযায়ী যাগদােনর গৃহীত দিলল;
(গ) ধারা ৬ অনুযায়ী এই কনেভনশন কাযকর হওয়ার তািরখ;
(ঘ) ধারা ৭ অনুযায়ী গৃহীত িচিঠপ এবং িব ি সমূহ;
(ঙ) ধারা ৮.১ অনুযায়ী এই কনেভনশন বািতেলর িব ি ;

(চ) ধারা ৮.২ অনুসাের এই কনেভনশন বািতেলর ঘাষণা।

ধারা ১১
১১.১
বতমান কনেভনশেনর চীনা, ইংেরিজ, ফরািস, শ এবং
নীয়
ভাষার পাঠ সমভােব মাণিস এবং তা জািতসংেঘর সের ায় গি ত
রাখেত হেব।
১১.২
জািতসংেঘর মহাসিচব বতমান কনেভনশন সত ািয়ত িতিলিপ
ধারা ৪.১-এর ত াশা অনুযায়ী সকল সদস রা এবং অ-সদস রাে র
িনকট রণ করেবন।
*

*

*

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
করার াথিমক উে েশ তির তথ উপাদান
(িব েয়র জন েযাজ তথ উপাদান নয়)।
1.

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:

Mahir256
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আফতাবু ামান
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