
নারীর ক্ষমতায়নন বিনে ঈর্ ষণীয় অিস্থানন িাাংলানেশ 

মমাতাহার মহানেন 

মশখ হাবেনার মনর্তষত্বাধীন েরকানরর েমনয় িাাংলানেশ নারী-পুরুনর্র েবিবলত প্রনেষ্টায় উন্নয়ননর পনে এবিনয় েনলনে েমান তানল 

,েমান িবতনত। মেনশর র্তণমূল মেনক শুরু কনর জাতীয় উন্নয়ননর প্রবতটি মক্ষনে নারীর অাংশগ্রহণ বনবিত করনত েরকানরর নানামুখী পবরকল্পনা ও 

পেনক্ষপ গ্রহণ,িাস্তিায়ন কাজ েলনে। িাস্তনি নারী তার মমধা ,ম াগ্যতা,েক্ষতা ও শ্রম বেনয় যুনি যুনি েভ্যতার েকল অগ্রিবত এিাং উন্নয়নন কনরনে 

েমঅাংশীোবর। আর তাই িেনল মিনে নারীর প্রবত দৃবষ্টভ্বি। এখন নারীর কানজর মূল্যায়ন হনে, বৃবি পানে স্বীকৃবত। র্তণমূনল স্থানীয় েরকার 

প্রবতষ্ঠানেমূনহ জনপ্রবতবনবধেহ প্রশােন,পুবলশ,বিোর,োমবরক,মিোমবরক প্রশােননর েি ষস্তনর নারী মনর্তষত্ব প্রবতবষ্ঠত হনয়নে। েি ষকানলর েি ষনশ্রষ্ঠ 

িাঙাবল, জাবতর বপতা িিিন্ধু মশখ মুবজবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুনি ক্ষবতগ্রস্ত নারীনের পুনি ষােন ও ক্ষমতায়ননর লনক্ষয ১৯৭২ োনল ‘নারী 

পুনি ষােন মিার্ ষ’ িঠন কনরন। বতবন জাতীয় জীিননর েকলনক্ষনে নারীর েমানাবধকানরর বির্য়টি োংবিধানন অন্তভুক্ত কনরন। বিবভ্ন্ন মন্ত্রণালনয় 

মজন্ডার মরেপবিভ্ িানজট প্রণয়নেহ োমাবজক বনরাপত্তা মিষ্টনীর আওতায় র্তণমূল প ষানয়র নারীনের আত্মকম ষোংস্থানমূলক কম ষকানে অন্তভু ষক্ত করা 

হনে। হ্রাে পানে নারীর োবরদ্র্য,নারীর প্রবত বির্ম্যও।  

প্রেিত: মেনশর নারী-পুরুনর্র ম ৌে প্রনেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়ন, ২০৩০ োনলর মনে মটকেই উন্নয়ন লক্ষযমাো অজষনেহ ২০৪১ 

োনলর মনে মেম আনয়র মেশ মেনক উন্নত মেনশ িাাংলানেনশ উত্তরণ ঘটনি। বিবনম ষাণ হনি জাবতর বপতার স্বনের মোনার িাাংলানেশ। িাস্তিাবয়ত 

হনি মর্ল্টাপ্ল্যান-২১০০। নারীর ক্ষমতায়নন বিনের মরাল মনর্ল হনয় উনঠনে িাাংলানেশ। নারীর রাজননবতক, োমাবজক ও অে ষননবতক ক্ষমতায়নন 

িাাংলানেনশর অগ্রিবত োরা বিেনক তাক লাবিনয় বেনয়নে। ঘমর-িাইনর, রাষ্ট্রীয় কম ষকানে েি ষেই নারীর অাংশগ্রহণ অননকাাংনশ বনবিত হনয়নে। 

এখন সুদূর গ্রামাঞ্চনলও নারী আর তুেতাবেনল্যর পাে নন। কম ষনক্ষনে নারীরা েক্ষতা প্রমাণ করনেন, কৃবতত্ব মেখানেন,মনর্তত্বও বেনেন। নারীরা 

এখন রাষ্ট্র পবরোলনা করনেন, পি ষত জয় করনেন, অগ্রণী ভূবমকা রাখনেন মেনশর অে ষননবতক উন্নয়ননও। নারী অবধকার ও ক্ষমতায়নন প্রবতনিশী 

মেশগুনলা মেনক মতা িনটই, উন্নত অননক মেশ মেনকও এবিনয় আনে িাাংলানেশ। নারী-পুরুনর্র েমতা (মজন্ডার ইক্যযইটি) প্রবতষ্ঠায় েবক্ষণ এবশয়ার 

মেশগুনলার মনে েিার শীনর্ ষ িাাংলানেশ।  

জাবতোংঘেহ বিবভ্ন্ন মেশ ও আন্তজষাবতক োংস্থা িাাংলানেনশর নারী উন্নয়ননর ভূয়েী প্রশাংো করনে। জাবতোংনঘর এমবর্বজ অযাওয়ার্ ষ, 

োউে-োউে অযাওয়ার্ ষ, প্ল্যাননট ৫০-৫০ েযাবিয়ন, এনজন্ট অি মেঞ্জ, বশক্ষায় বলিেমতা আনার স্বীকৃবতস্বরূপ ইউনননকার ‘শাবন্ত বৃক্ষ’ এিাং মলািাল 

উইনমন বলর্ারবশপ অযাওয়ার্ ষেহ অোংখ্য আন্তজষাবতক পুরকার অজষন কনরনে িাাংলানেশ। বকছু হতাশা োকনলও নারীর ক্ষমতায়নন মেনশর অজষন 

অননক। হাভ্ ষার্ ও কযাবলন াবন ষয়া বিেবিদ্যালনয়র েনি ম ৌেভ্ানি করা ওয়ার্ল্ষ ইনকানবমক ম ারানমর (র্াবিস্নউইএ ) মজন্ডার গ্যাপ বরনপানট ষ রাষ্্টর 

ক্ষমতায় নারীর অিস্থান বিনিেনায় েিাইনক মপেনন ম নল বিনের এক নম্বনর উনঠ আনে িাাংলানেনশর নাম। র্াবিউইএন র বহনেনি নারীর োবি ষক 

ক্ষমতায়নন ৪৮তম অিস্থানন িাাংলানেশ। এ অিস্থাননর কারণই হনে, নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়ন। এ সূেনক িাাংলানেনশর অিস্থান পাঁে। প্রেম 

োরটি মেশ হনলা আইেল্যান্ড, বনকারাগুয়া, নরওনয় ও রুয়ান্ডা। নারী উন্নয়নন োবি ষক সূেনক এবশয়া-প্রশান্ত মহাোিরীয় অঞ্চলভুক্ত ২৪টি মেনশর মনে 

অনেবলয়ার পনরই বিতীয় শীর্ ষ অিস্থান িাাংলানেনশর। বিনের ৩৬টি বনম্ন মেম আনয়র মেনশর মনে িাাংলানেনশর অিস্থান বিতীয়। দ্য মলািাল 

মজন্ডার গ্যাপ বরনপাট ষ ২০১৭ অনুোনর, ১৪৪টি মেনশর মনে িাাংলানেনশর োবি ষক অিস্থান বেল ৪৭তম,  া েবক্ষণ এবশয়ার ম  মকাননা মেনশর মেনয় 

ভ্ানলা অিস্থান বননে ষশ কনর। 

নারীর ক্ষমতায়নন মিশ বকছু আইন-নীবত ও বিবধমালা বতবর কনরনে েরকার। িতষমানন বিোরপবত, েবেি, মর্পুটি িভ্ন ষর, রাষ্ট্রদূত, মেনক 

শুরু কনর মানিাবধকার কবমশননর মনতা গুরুত্বপূণ ষ পনে োবয়ত্ব পালন করনেন নারী। িতষমানন প্রশােননর উচ্চপনে ৫৪৫ জন নারী োবয়ত্ব পালন 

করনেন। উপেবেি মেনক েবেি প ষন্ত পেগুনলানত এ নারী কম ষকতষারা োবয়ত্ব পালন করনেন। িতষমানন প্রশােনন বেবনয়র েবেি, েবেি ও ভ্ারপ্রাপ্ত 

েবেি রনয়নেন ৮ জন নারী। অবতবরক্ত েবেি রনয়নেন ৮১ জন, যুগ্ম-েবেনির মনে নারী রনয়নেন ৮৭ জন। প্রশােনন ১ হাজার ৮৪০ জন উপেবেনির 

মনে নারী উপেবেি রনয়নেন ৩৬১ জন। জনপ্রশােন মন্ত্রণালনয়র ২০১৭ োনলর পবরোংখ্যান অনু ায়ী, েরকাবর োকবরনত মমাট নারীর োংখ্যা ৩ 

লাখ ৬৮ হাজার ৮১৯ জন। মাঠ প্রশােননর গুরুত্বপূণ ষ পে মজলা প্রশােক (বর্বে) পনে িত িের প ষন্ত নয় মজলায় নারী বর্বেরা োবয়ত্ব পালন করনেন। 

িত দুই েশনক িাাংলানেনশ নারীর কম ষোংস্থান প্রায় ৩ ভ্ানিরও মিবশ উন্নবত হনয় ৩৮ শতাাংনশ মপৌৌঁনেনে। বকন্তু নারীর জীিনমাননর উন্নয়ন ঘনটবন। 

মুবজিিনর্ ষ ৫০ লাখ প্রাবন্তক ও সুবিধািবঞ্চত নারীনক তথ্যপ্রযুবক্তর মােনম ক্ষমতায়ন করার প্রকল্প হানত মনয়া হনয়নে। 

োম্প্রবতক েমনয় আন্তজষাবতকভ্ানি মেনশর নারীনের মিশ কনয়কটি তাক লািাননা ো ল্য েিার দৃবষ্ট মকনেনে। এর মনে একটি হনে 

িাাংলানেনশর নারী বিজ্ঞানী র্. ব রনেৌবে কােবর ২২তম ল'বরনয়ল-ইউনননকা  র ওনমন ইন োনয়ি অযাওয়ার্ ষ অজষন। বতবন আইবেবর্বর্আর'বির 

বমউনকাোল ইমুননালবজ অযান্ড ভ্যাকবেননালবজ ইউবনট অি ইনন কবেয়াে বর্বজনেে বর্বভ্শননর প্রধান। ব রনেৌবে উন্নয়নশীল মেনশর বশশুনের 

োংক্রামক মরাি েিনকষ িনির্ণার জন্  এই েিাননা মপনয়নেন। তার এই অজষননর জন্য ১২ মাে ষ তানক প্যাবরনে ইউনননকার প্রধান কা ষালনয় ১ 

লাখ ইউনরা ও েনে প্রোন কনর পুরস্কৃত করা হনি। মাহজাবিন হক নানমর আনরক িাাংলানেবশ নারী বশিবিরই যুক্তরানষ্ট্রর মহাকাশ িনির্ণা প্রবতষ্ঠান 

নাোয় ম াি বেনত  ানেন। কৃতী এই বশক্ষােী িত িেনরর শুরুর বেনক নাোয় বিতীয় ে া ইন্টান ষবশপ মশর্ কনরন। বতবন বমবশিান অিরানজযর 



ওনয়ন মেট ইউবনভ্াবে ষটির কনলজ অি ইবঞ্জবনয়াবরাং মেনক স্নাতক মশর্ কনরন। এ িেনরর ৭ অনটাির বতবন মেে বেনেম ে টওয়যার ইবঞ্জবনয়ার 

বহনেনি ম াি মেনিন মটক্সানের বহউেনন অিবস্থত নাোর জনেন মেে মেন্টানর। 

এ োো িাাংলানেনশর মমনয়রা মখলাধুলায় বিিত কনয়ক িেনর বননজনের ো ল্য ধনর মরনখনে। আন্তজষাবতকভ্ানি ফুটিল, বক্রনকট ও 

অন্যান্য মখলায় তারা ভ্ানলা করনে। এর উোহরণ  ানতমা জাহারা। এই নারী মখনলায়াে েম্প্রবত অনেবলয়ার বলনজন্ডাবর বনউ োউে ওনয়লে 

বক্রনকট একানর্বমনত মিশ কনয়ক বেন মকাে বহনেনি কাজ করার সুন াি মপনয়নেন-  া মেনশর নারীনের বক্রনকট ইবতহােনক নতুন উচ্চতায় বননয় 

মিনে। আনরক নারী জয়া োকমা। েবক্ষণ এবশয়ায় িতষমানন োরজন নারী ব  ার মর াবর বহনেনি োবয়ত্ব পালন করনেন। তানের মনে দুজন 

ভ্ারনতর আর একজন মনপাল অন্যজন ভুটাননর। আর এিার ব  ার পঞ্চম এিাং এবশয়ার আনরক নারী মর াবর বহনেনি োবয়ত্ব পালন করনিন 

িাাংলানেনশর জয়া। িলা হনয় োনক, নারী উন্নয়ননর অন্যতম সূেক হনে কম ষনক্ষনে নারীর অাংশগ্রহণ। মে বহনেনি িাাংলানেনশ শুধু মপাশাক খানত 

আট বমবলয়ন শ্রবমনকর মনে ৭০-৮০ ভ্াি নারী। 

নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়নন অননক অজষন রনয়নে। বিনশর্ কনর নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়ননও েরকার ব্যাপক অগ্রিবত অজষন 

কনরনে। ২০২০ োল নািাে েি রাজননবতক েনলর কবমটিনত ৩৩ শতাাংশ নারী েেস্য রাখার বির্য়টি িােতামূলক করা হনয়নে। প্রবতটি উপনজলা 

পবরর্নে ১ জন বনি ষাবেত মবহলা ভ্াইে মেয়ারম্যাননর পে সৃবষ্ট করা হনয়নে এিাং র্তণমূল প ষানয় নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়নন স্থানীয় েরকার 

প্রবতষ্ঠানন ৩৩ শতাাংশ আেন নারীর জন্য োংরবক্ষত রাখা হনয়নে। নারীরা বশক্ষায় এবিনয়  াওয়ার কারনণ েরকাবর-মিেরকাবর োকবরনত নারীর 

পেোরণা দ্রুত হানর িােনে। েমান অবধকার, ম ষাোর প্রনে নারীরা তৎপর। োবি ষক বিোনর েমানজর প্রবতটি মপশায় নারীনের অাংশগ্রহণ মিনেনে। 

েরকার নারী উনদ্যাক্তানের বিনা জামাননত ও স্বল্প সুনে ঋণ বেনে। িেনর বিপুলোংখ্যক নারী োকবর বননয় বিনেনশ  ানেন।নারীর ক্ষমতায়নন িত 

৫০ িেনরর অজষন িাাংলানেশনক বিনে মরাল মনর্ল পবরবেবত এনন বেনয়নে। েরকানরর িবলষ্ঠ পেনক্ষনপর পাশাপাবশ নারীনের েনেতনতা এ অজষননক 

ত্বরাবিত কনরনে।  

িাাংলানেনশ বতন েশনকরও মিবশ েময় ধনর নারী মনর্তত্ব মেশ পবরোলনা করনেন। মেনশর প্রধানমন্ত্রী, বিনরাধীেলীয় মনেী এিাং জাতীয় 

োংেনের বেকার নারী। এমন নবজর পৃবেিীনত হয়নতা বিতীয়টি আর মনই। মেই মেনশ নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়ন বননয় েনেনহর আর মকানও 

অিকাশ োনক না। নারীর রাজননবতক ক্ষমতায়নন িাাংলানেশ বিনে ৭ম স্থানন। জাতীয় োংেনে নারীনের জন্য োংরবক্ষত আেন ৫০ এ উন্নীত করা 

হনয়নে৷ িতষমানন োংরবক্ষত আেন ও বনি ষাবেত ২২ জনেহ ৭২ জন নারী োংেে েেস্য রনয়নেন৷ স্থানীয় প ষানয় মভ্ানটর মােনম বনি ষাবেত নারী 

প্রবতবনবধও আনেন ১২ হাজার জননরও মিবশ।  

নারী উন্নয়ননর অন্যতম সূেক হনে কম ষনক্ষনে নারীর অাংশগ্রহণ। িতষমানন কম ষনক্ষনে নারীর অাংশগ্রহনণর হার ৩৮ শতাাংশ।  া পাবকস্তানন 

২৩ শতাাংশ। িাাংলানেনশর অে ষনীবতর মমরুেন্ড হল বতবর মপাশাক খাত। এ খানতর মমাট শ্রবমকনের ৭০ শতাাংনশর মিবশ নারী। আিার মেনশর বৃহত্তম 

মেিা খাত হল স্বাস্থযনেিা। এখানতও কম ষরতনের মনে ৭০ শতাাংনশরও মিশী নারী। মেন্টার  র পবলবে র্ায়ালনির (বেবপবর্) মনত, মমাট মেশজ 

উৎপােনন (বজবর্বপ) নারীর অিোন প্রায় ২০ শতাাংশ।  

িাাংলানেনশর োংবিধাননর ১৯(৩) অনুনেনে জাতীয় জীিননর েি ষস্তনর নারীনের অাংশগ্রহণ ও সুন ানির েমতা রাষ্ট্র কর্তষক বনবিত করার 

কো িলা হনয়নে। নারীনের  োে ষ ম ষাো প্রবতষ্ঠার পাশাপাবশ অে ষননবতক, োমাবজক, প্রশােবনক ও রাজননবতক ক্ষমতায়ননর লনক্ষয েরকার নারী 

বশক্ষার বিস্তার, অবধকার প্রবতষ্ঠা, ক্ষমতায়নেহ নারীর প্রবত েিধরননর েবহাংেতা প্রবতনরানধ ব্যাপক কা ষক্রম িাস্তিায়ন করনে। েরকানরর বিবভ্ন্ন 

উনদ্যানির ে ল িাস্তিায়ননর  নল নারী উন্নয়ন আজ সুেষ্টভ্ানি দৃশ্যমান। ব্যিো-িাবণজয, রাজনীবত, বিোর বিভ্াি, প্রশােন, ক্যটনীবত, 

েশস্ত্রিাবহনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীিাবহনী, শাবন্তরক্ষা বমশনেহ েিনক্ষনে নারীর ে ল অাংশগ্রহনণর মােনম মেশ ক্রমািনয় উন্নয়ননর পনে এবিনয় 

 ানে। 
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মলখক- োাংিাবেক, োধারণ েিােক-িাাংলানেশ ক্লাইনমট মেঞ্জ জান ষাবলে ম ারাম 

২৩.০৩.২০২২         বপআইবর্ ব োর 

 


