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নিদয়ার সুমনা ামািণক
নিদয়া জলার পা রকামী সুমনা ামািণক ২০১৬ সােলর সে র মােস একজন ফা
াস ম ািজে েটর কােছ
সরকারীভােব নাম ও িল পিরবতেনর জন আেবদন কেরন। নাম ও িল পিরবতেনর িবষয় আজও সামািজক
ট াবু জজিরত হেলও আইিনভােব ীকৃ িত পেয়েছ বশ িকছু বছর আেগই। ২০১৪ সােলর এি েল ভারেতর সুি ম
কাট তৃ তীয় িলে র অিধকার িবষেয় রায় দয়। তা সে ও, সুমনােক খািল হােত িফের আসেত হয়। সুি ম কােটর
রায় লা করার পেথ ম ািজে েটর সং ার বাধা হেয় দাঁড়ায়।
ইিতমেধ ই, রােজ র এক নামী িব িবদ ালেয় ফিলত গিণেত াতেকা র ের একজন পা রকামী মানুষ িহসােবই
ভিত হন সুমনা। জলা কােল েরর উেদ ােগ গত বছর এি েল লারিশেপর চকও আেস। িক
চক ভা ােত
িগেয়ই সমস ায় পেড়ন সুমনা। কারণ চক দওয়া হয় তাঁর নতু ন নাম অনুযায়ী, িক তাঁর আধার কাড এবং ব া
অ াকাউ িছল পুরেনা নােম।
হয় সুমনার হয়রািনর িদনিলিপ। ব াে র নথীেত নাম ও িল পিরবতন করেত গেল তাঁেক বলা হয় থেম
আধার কাড সংেশাধন করেত হেব। সই সংেশাধন করােত গেল সুমনা জানেত পােরন আধাের িল কীভােব
পিরবতন হয়, স িবষেয় কানও ধারণাই নই সংি
কম েদর। যিদ ধারণা থাকেতা, তাহেল তাঁরা সুমনােক
বলেতন, এিফেডিভট ছাড়া এরকম কানও সংেশাধন করা স ব নয়। সই এিফেডিভট, যা িনেত িগেয় আেগই খািল
হােত িফরেত হেয়েছ সুমনা ামািণকেক!
বতমােন সুমনা আইিন লড়াইেয়র জন
িত িনে ন। সুমনার এই লড়াই মাণ কের সমােজর িনগেড় য সং ার
বাসা বঁেধ আেছ, তাঁেক উৎখাত করা িনছক সুি ম কােটর রােয়র পে স ব না। সুমনােদর িনর র লড়াই ও
সই লড়াইেয়র চার ছাড়া আইন আইেনর জায়গােতই রেয় যােব।
তথ সূ : Varta ওেয়বিজন। এই িরেপাট ও Varta-র িবষেয় িবশেদ জানেত এখােন ি ক ক ন।
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