8/27/2017

খবের জ ার - ১ - Ebong Alap / এবং আলাপ - Ebong Alap - এবং আলাপ — Gender | Society | Citizenship - জ ার | সমাজ | নাগিরক

খবের জ ার - ১
Ebong Alap (June 13, 2017)

ু েলর ছা ছা ীেদর সােথ অি কর। ছিব - Varta ওেয়বিজেনর সৗজেন

জন াথ মামলা িজেত ইিতহাস সৃি করেলন ি েবণীর অি কর
গিল জলার ি েবণীর াথিমক ু ল িশি কা অি কেরর দােয়র করা জন াথ মামলার িভি েত ২০১৬ সােলর ৫
িডেস র, ওেয়
ব ল অ াডিমিনে
ভ াইবু নাল তার রােয় পি মবে র পাবিলক সািভস কিমশনেক সম
সরকাির চাকিরর ফেম ‘ পা রকামী’ অপশন যাগ করার িনেদশ দয়। ২০১৪ সােল সুি ম কােটর নালসা রায়
ঘাষণার দু’ বছর পর এই রায় মাণ কের সরকারী ি য়ার দীঘসূি তা এবং এইধরেনর িবষেয় সংেবদনশীলতার
অভাব। যার ব ভু ভু িগর একজন অি কর।
পা রকামী িহসােব অি কেরর লড়াই আর পাঁচজেনর থেক খুব একটা আলাদা িছল না। িতিদন রা ায়,
কেলেজ, ব ু মহেল িব প, তাি েল র িশকার হওয়া সে ও হার মােননিন অি । কলকাতা িব িবদ ালয় থেক
ইংরািজেত াতক হওয়ার পর াতেকা ের ভিত হন িতিন। িক
িতিনয়ত িব প ও অপমান ধেযর বাঁধ ভেঙ
দয়। অি নতু ন কের বাধার স ুখীন হন ২০১৬ সােল, যখন াফ িসেলকশন কিমশেনর ই ারিভউেয়র ডাক
আেস। ২০১১/২০১২ সােল যখন ওই চাকিরর পরী া দন অি , তখনও সুি ম কাট নালসা রায় ঘাষণা কেরিন।
ফলত অি েক বাধ হেয় ‘পু ষ’ িহসােবই পরী ায় বসেত হয়। িক ২০১৪ সােলর নালসা রােয়র পরও ২০১৬
সােলর ই ারিভউেয়র ফেম পু ষ ও নারী িভ তৃ তীয় কানও অপশন না থাকায় সমস ায় পেড়ন অি ।
আেবদেনর তািরখ মশ এিগেয় আসেত থাকায় িন পায় অি ‘পু ষ’ িহসােবই ফম জমা দন এবং কলকাতা
হাইেকােট জন াথ মামলা কেরন। সই মামলা পের ওেয়
ব ল অ াডিমিনে
ভ াইবু নােল পাঠােনা হয় এবং
মামলার রায় ইিতহাস তির কের।
তথ সূ : Varta ওেয়বিজন। অি কেরর সা াৎকার ও Varta-র িবষেয় িবশেদ জানেত এখােন ি ক ক ন।

http://ebongalap.org/khobore-gender-1/

1/1

