
অপ্রতির োধ্য গতিরি এতগরে চলরে নো ী  

ফো জোনো ইেোসমীন 

  সদ্য স্বোধীন বোাংলোরেরে  মোটিরি পো র রেই জোতি  তপিো বঙ্গবন্ধু রেে মুতজবু   হমোন বুঝরি রপর তেরলন পোতিস্তোতন 

হোনোেো  বোতহনী িী পত মোণ ক্ষতি ির রে রসোনো  বোাংলো । পোিবোতহনী  অিযচোর  সবরচরে রবতে ক্ষতি  স্বীিো  হরেতেল এ 

রেরে  নো ী সমোজ। এসব রেঁরচ যোওেো তনয যোতিি নো ীরে  তিতন তনজ সন্তোরন  ময যোেো তেরেতেরলন। তনয যোতিি  সিল নো ীরে  

েোে-েোতেত্ব  জোতি  তপিো বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমোিো িোরে  িাঁরে তুরলতনরে তেরলন। বঙ্গবন্ধু স্বোধীনিো প বিী সমরে এরেরে  

পোত বোত ি, সোমোতজি,  োজননতিি ও অর্ যননতিি সমঅতধিো  রর্রি বতিি নো ীরে  অতধিো  প্রতিষ্ঠো  জন্য তবতিন্ন পেরক্ষপ 

গ্রহণ ির তেরলন। এেোরন উরেখ্য মুতিযুরে  সমে নো ী  সাংখ্যো তেল রমোট জনসাংখ্যো  অরধ যি অর্ যোৎ ৩ রিোটি ৭৪ লোে নো ীই 

তেল মুতিরযোেো। রিোরনো নো ী  োজোিো  তেরলো নো।  োজোিোর   রিোরনো িোরজ সমর্ যনও ির তন রিোরনো নো ী (রবগম পতিিো, 

২০০০)। আমোরে  আরে গরব য  িো োমন  তবতব বী প্রিীি, মুতিরযোেো ডো. রসিো ো রবগম, িোিন তবতব, রফো িোন রবগম, আেোলিো 

ববদ্য, রেোিো  োণী, িরুনো রবগম, বীতর্িো তবশ্বোস, তেত ন বোনু তমতিল ও আরলেো রবগমসহ আ ও অরনি নো ী মুতিরযোেো। এিোতধি 

সমু্মেযুরে িোরে  অরনরি ই তেল উজ্জ্বল উপতিতি। িাঁ ো প্ররিযরিই এরিিটো উজ্জ্বল নক্ষি এবাং আমোরে  অনুস ণীে ব্যতিত্ব। 

 

বোাংলোরেরে  নো ী  সোফল্য আজ তবশ্ব জুরে অনুি ণীে ও অনুস ণীে। এিজন রমরেরি তেক্ষো রেওেো  অর্ য হরে রগোটো 

পত বো রি তেতক্ষি ির  রিোলো। জোতি  িল্যোণ ও অগ্রগতিরি নো ী তেক্ষো  রিোরনো তবিল্প রনই। এ  মূল তিতি শুরু হরেতেল 

বঙ্গবন্ধু  হোি ধর ই। জোতি  তপিো  পর্ অনুস ণ ির ই মোননীে প্রধোনমন্ত্রী রেে হোতসনো নো ী উন্নেন,িম যসাংিোন, নো ী  ক্ষমিোেন 

ও নো ী  সমঅতধিো  প্রতিষ্ঠো  জন্য েীর্ য, মরধ্য ও স্বল্পরমেোতে পত িল্পনো গ্রহণসহ সমরেোপরযোগী নোনো ধ রন  নীতি - রিৌেল 

গ্রহণ ির রেন। মোননীে প্রধোনমন্ত্রী রেে হোতসনো িাঁ  গৃহীি ১০ টি তবরেষ উরদ্যোরগ  মরধ্য অন্তর্ভ যি ির রেন " নো ী  ক্ষমিোেন"। 

রস লরক্ষয চলরে নো ী উন্নেরন  নোনো িোয যক্রম। পুরুরষ  পোেোপোতে নো ী োও যুক্ি হরেরে উন্নেরন  মহোসেরি। এ ই 

ধো োবোতহিিোে গি এি েেরি বোাংলোরেরে  আর্ যসোমোতজি অবিো  ব্যপি ইতিবোচি পত বিযন হরেরে। যো  সুফল সমোরজ  

সিল স্তর   মোনুষ রপরেরে, পোরে এবাং িতবষ্যরিও পোরব। গ্রোমীণ নো ীসমোরজ  আর্ যসোমোতজি অবিোনরি মজবুি ি ো  জন্য 

সহজ েরিয তবতিন্ন  িম ক্ষুদ্র ঋরণ  ব্যবস্হো ি ো হরেরে। িোরে  জীবনমোন উন্নেন এবাং আেবধ যি িরম য সম্পৃি ি ো  লরক্ষয 

গ্রোমোিরল  বিযমোন স িো  "আমো  বোতে, আমো  েোমোo " প্রিল্প বোস্তবোতেি ি রে। গোরম যন্টস তেরল্প ৪০ লক্ষ িম য ি নো ী 

পুরুরষ  মরধ্য ৮০ িোগই নো ী। নো ী  ক্ষমিোেরন িোরে  গুরুত্বপূণ য ভূতমিো  রেরে। 

 

জোিীে সাংসরে নো ীরে  জন্য সাং তক্ষি আসন ৫০ এ বৃতে ি ো হরেরে। এেোেোও নো ী ো স োসত  তনব যোচরন অাংেগ্রহণ 

ি রি পোর ন। বোাংলোরেরে  ইতিহোরস এবো ই সবরচরে রবতে সাংখ্যি নো ী  সাংসে অর্ যোৎ ২২ জন তনব যোতচি হরেরেন। তসটি 

িরপ যোর েন, রপৌ সিো এবাং ইউতনেন পত ষরে নো ীরে  জন্য সাং তক্ষি আসন  রেরে। এেোেোও স োসত  তনব যোচরন  সুরযোগরিো 

 রেরেই। চোিত রিও নো ীরে  জন্য  রেরে তবরেষ সুতবধো। উচ্চ আেোলি এবাং তনন্ম আেোলরি আসীন  রেরেন উরেেরযোগ্য 

সাংখ্যি নো ী তবচো ি। িাঁ ো েক্ষিো  সোরর্ তবচো  িোয যক্রম পত চোলনো ি রেন। প্রেোসরন আরেন রবে িরেি জন নো ী সতচব। 

বিযমোরন অর্ য মন্ত্রণোলরে  মরিো গুরুত্বপূণ য মন্ত্রণোলে সোমলোরেন এিজন নো ী সতচব। নো ী ো এেন পুতলে, রসনোবোতহনী তিাংবো 

জোতিসাংরর্  েোতন্ত বোতহনী  মরিো চযোরলতজাং িোরজ উচ্চপরে েক্ষিো  সোরর্ িোজ ি রেন। নো ী তবজ্ঞোনী,গরবষি, উদ্ভোবি, োষ্টদূি 

সবরক্ষরিই রযোগ্যিো  পত চে তেরে। আমোরে   প্রধোনমন্ত্রী,স্পীিো   ও তবর োধীেলীে রনিীও নো ী। এেোেোও তেক্ষিিো,ডোিোত  

রপেোসহ গণমোধ্যরমও নো ীরে  আতধপিয রচোরে পেো  মরিো। 

 

 োষ্ট্র ও জনজীবরন  মূলধো োে নো ী পুরুরষ  সমোন অতধিো  ও সমময যোেো প্রতিষ্ঠো  পোেোপোতে অর্ যননতিি ও সোমোতজি 

িম যিোরে নো ী পুরুরষ  সমঅাংেগ্রহণ তনতিিি রণ  জন্য রেরে  সাংতবধোনসহ তবদ্যমোন আইন,পত িল্পনো ও নীতি তনধ যো ণী 

েতললপরি স িোর   দৃঢ় অঙ্গীিো   রেরে। ২০৩০ সোরল  মরধ্য এসতডতজ'   লক্ষযমোিো অজযন এবাং ২০৪১ সোরল  মরধ্য রজন্ডো  

সমিোতিতিি এি উন্নি - সমৃে তবরশ্ব প্ররবরে  লরক্ষয বোাংলোরেে িোজ ির  যোরে। চতুর্ য তেল্পতবপ্লরব  মহোরসোপোরন বোাংলোরেরে  

নো ী ো আজ আেে য ও তনি য রযোগ্য। ৮ রিোটি ২২ লোে নো ী  িম যক্ষমিোরি িোরজ লোতগরে বোাংলোরেে আজ আর্ যসোমোতজি উন্নেরন 

উরেেরযোগ্য সোফল্য অজযন ি রে। উৎপোেন ক্ষমিো বৃতে এবাং শ্রমবোজো  ও আেবধ যি িোরজ নো ী  অতধিি  অাংেগ্রহণ রেরে  

উন্নেরন গুরুত্বপূণ য ভূতমিো  োেরে। স িোত  রসবো প্রোতিরি নো ী  সুরযোগ উরেেরযোগ্য পত মোরণ বৃতে রপরেরে এবাং পোরে। 

 

েতক্ষণ এতেেোে িম -রবতে ৮৬ রিোটি নো ী  বসবোস,যো  মরধ্য  প্রোে ৬৩ রিোটি নো ী িো িীে। রজন্ডো  সমিো  রক্ষরি 

২০২১ সোরল বোাংলোরেরে  অবিোন তেল ৬৫ ( সোমতগ্রি রকো  তেরলো ০.৭১৯)। েতক্ষণ এতেেো  মরধ্য বোাংলোরেেই এিমোি রেে যো 

ববতশ্বি রজন্ডো  গ্যোপ সূচরি েীষ য ১০০ এ স্হোন রপরেরে। এ অিরল  অন্য রেেগুরলো  মরধ্য ভূটোন ১০৬, শ্রীলাংিো ১১৬, মোলদ্বীপ 

১২৮, িো ি ১৪০ ও পোতিস্তোরন  অবিোন ১৫৩। বোাংলোরেরে  বিযমোন শ্রমেতিরি নো ী  অাংেগ্রহরণ  হো  ৩৬.৩ েিোাংে। রেরে 

রমোট শ্রমেতি  আিো  ৬ রিোটি ৩৫ লোে, যো  মরধ্য পুরুষ ৪ রিোটি ৩৫ লোে এবাং নো ী ২ রিোটি। বিযমোরন প্রোর্তমি তেক্ষোে 

রমোট তেক্ষোর্ী  প্রোে ৫১ েিোাংে, মোধ্যতমি পয যোরে ৫৪ েিোাংে এবাং উচ্চমোধ্যতমি পয যোরে ৪৮.৩৮ েিোাংে নো ী। তবগি সমরে  

তুলনোে নো ী ো তেক্ষোে তুলনোমূলিিোরব অরনি এতগরেরে। িরব এেোরনই আত্মতুতষ্ট  সুরযোগ রনই, আমোরে  রযরি হরব অরনি 

দূ , ি রি হরব অরনি তিছু। বিযমোন স িো  " প্রধোনমন্ত্রী  তেক্ষো সহোেিো ট্রোস্ট" ফোন্ড গঠন ির  স্নোিি ও স্নোিরিোি  পয যোরে 

নো ীরে  তেক্ষো বৃতিসহ অন্যোন্য সহোেিো প্রেোন ি রে। প্রোর্তমি তেক্ষোে রমরে তেশুরে  িতিয  হো  তবরবচনোে তবরশ্ব বোাংলোরেরে  

অবিোন আ ও ৬২ টি রেরে  সোরর্ সমতিিিোরব প্রর্ম। ২০২১ সোরল স িোত  প্রোর্তমি তবদ্যোলরে তেতক্ষিো  েিি ো হো  তেল 



৬৪.৪১ েিোাংে আ  পুরুষ তেক্ষরি  হো  তেল ৩৫.৫৯ েিোাংে। িোত গত  তেক্ষোে বিযমোরন েিিোগ েোিীরে  উপবৃতি রেওেো 

হরে,েোিরে  রক্ষরি এ হো  ৭০ েিোাংে। িোত গত  তেক্ষোে নো ীরে  নোনোতবধ সুরযোগ সুতবধো বৃতে  িো রণ গি এি েেরি অতধি 

সাংখ্যোে নো ী তেক্ষোর্ী িোত গত  তেক্ষো  গ্রহণ ির রেন এবাং সোফরল্য  সোরর্ শ্রমবোজোর  তনরজরে  অবিোন ির  তনরেরেন। 

 

তবগি এি েেরি স িোর   নোনোমুেী িোয যক্রম গ্রহরণ  ফরল নো ীরে  জীবনমোরন ব্যপি ইতিবোচি পত বিযন হরেরে। 

নো ী তেক্ষো  হো  রবরেরে, গে আয়ু রবরেরে, স িোত -রবস িোত  চোিত রি নো ী  অাংেগ্রহণ বৃতে রপরেরে এবাং পোরে। তেশু 

মৃতুয হো  এবাং মোতৃমৃতুয  হো ও অরনি িরমরে। সোমতগ্রিিোরব রেরে  েোত রদ্রয  হো  িরমরে। তসেোন্ত গ্রহরণ নো ী  অাংেগ্রহণ 

রবরেরে, নো ী ক্ষমিোতেি হরে। এিতিছু  প ও তিছু তিছু রক্ষরি নো ী ো এেনও তপতেরে  রেরে। িোরে রি উন্নেরন  মূলররোরি 

আনো  জন্য স িো  ইরিোমরধ্য টোরগ যট ওত রেরন্টড িম যসূতচ গ্রহণ ির রে। সমোরজ  সুতবধোবতিি সিল নোগত িরে  সমোতজি 

সু ক্ষো িোয যক্ররম  আওিোে আনো  লরক্ষয তবতিন্ন পেরক্ষপ গ্রহণ ির রে। ২০২২-২৩ অর্ যবের  সোমোতজি সু ক্ষো িয যক্ররম  জন্য 

বোরজট ব োদ্দ  রেরে ১ লক্ষ ১৩ হোজো  ৫৭৬ রিোটি টোিো, যো রমোট বোরজরট  ১৬.৭৫ েিোাংে। বিযমোন অর্ যবের  সোমোতজি সু ক্ষো 

িোয যক্ররম  আওিোে বেক িোিো ৫৭.০১ লক্ষ, তবধবো ও স্বোমী তনগৃহীিো ২৪.৭৫ লোে, প্রতিবন্ধী ২৩.৬৫ লোে, তহজেো, রবরে ও 

অনগ্রস  জনরগোষ্ঠী ৮৬ হোজো  জন উপিো রিোগী তনধ যোত ি হোর  িোিো পোরবন। ২০২২-২৩ অর্ যবের  সোমোতজি সু ক্ষো িয যক্ররম  

আওিোে নগে সহোেিো পোরবন রমোট ১ রিোটি ২২ লোে ৮৬ হোজো  জন উপিো রিোগী। এেোেোও েত দ্র মোনুরষ  জন্য তিডতিউতব 

িোয যক্রম, তিতজএফ,তজআ ,িোতবেোসহ নোনোতবধ েোদ্য সহোেিো িোয যক্রম স িো  পত চোলনো ি রে। েোদ্য সহোেিোসহ অন্যোন্য 

সুতবধো পোরবন ৩ রিোটি  ৫৯ লোে ২৫ হোজো  জন উপিো রিোগী। তবতিন্ন প্রিো  উপবৃতি পোরব ২ রিোটি ৩৮ হোজো  জন। 

 

খুব সোধো ণীি ণ  মরন হরলও এেরনো ধমীে অনুেোসরন  অপব্যবহো , ইিটিতজাং, রযৌন হে োতন, িম য বো তেক্ষো রক্ষরি 

তন োপিো  অিোব,অরসৌজন্যমূলি ব্যবহো ,আনওরেলিোতমাং এযোটিচ্যযড, সোমোতজি তন োপিোহীনিো নো ী উন্নেরন  প্রতিবন্ধি 

তহরসরব িোজ ি রে। নো ী উন্নেন ও নো ী  ক্ষমিোেরন  রক্ষরি গি এি েেরি  রবতে সমে ধর  বোাংলোরেরে  রনতৃত্ব তবরশ্ব র োল 

মরডল তহরসরব স্বীকৃতি রপরেরে। এরেরে  নো ী ো সিল ববষম্যরি েোতপরে তনজ রযোগ্যিোে রেরে এবাং আন্তজযোতিি পত মেরল 

েক্ষিো  সোরর্ িোরে  অবিোনরি আ ও সুদৃঢ় ি রি সক্ষম হরবন এবাং রেরে  মুে উজ্জ্বল ি রবন এটোই প্রিযোেো। নো ী তেক্ষো ও 

নো ী উরদ্যোিোরে  অগ্রগতি অজযরন  স্বীকৃতি তহরসব যুি োষ্ট্রতিতিি রবস িোত  সাংিো ' রলোবোল সোতমট অব উইরমন '- এ  পক্ষ 

রর্রি মোননীে প্রধোনমন্ত্রী রেে হোতসনোরি ' রলোবোল উইরমন তলডো তেপ' অযোওেোড য রেওেো হরেরে। জোতিসাংরর্ অনুতষ্ঠি সোধো ণ 

পত ষরে  সিোে নো ী  ক্ষমিোেরন  জন্য ' প্লযোরনট ৫০-৫০ চযোতম্পেন' এবাং 'এরজন্ট অব রচজ অযোওেোর্ড' পু কো ও রপরেরেন 

মোননীে প্রধোনমন্ত্রী। 

 

আজরি বোাংলোরেরে রয তেশু জন্ম গ্রহণ ি রব ২০৪১ সোরল িো  বেস হরব ১৯ বে । এই তেশুটিই হরব আগোমী  

বোাংলোরেরে  মূল চোতলিোেতি। ২০৪১ সোরল উন্নি বোাংলোরেে গরে রিোলো শুধু স িোর   লক্ষয নে,ব াং উন্নি রেে তহরসরব 

পৃতর্বী  বুরি টিরি র্োিো, যো  জন্য প্ররেোজন হরব েো ীত িিোরব সক্ষম ও মোনতসিিোরব বুতেেীি মোনবসম্পে। রসেোরন র্োিরবনো 

রিোরনো ববষম্য, নো ী  অতধিো  তনতিি হরব সিল রক্ষরি, সোমোতজি সু ক্ষো পোরব প্রতিটি নোগত ি, রেে হরব েোত দ্রয শূন্য,  োষ্ট্র 

হরব িল্যোণি  এটোই প্রিযোেো । 

# 
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