
উন্নয়নে োরী  শিক্ষা 

সেশিো আক্তার 

সে জাশি েি সেশি শিশক্ষি,  সে জাশি িি সেশি উন্নি- একথা আমরা েোই জাশে। এছাড়া,  উন্নয়সের পূে ব িিব হনে 

শিক্ষা। জাশির কল্যাণ ও অগ্রগশিনি োরী শিক্ষার সকানো শেকল্প সেই। জাশির উন্নয়সের সক্ষনে োরী শিক্ষা কিটা গুরুত্বপূণ ব সেটা 

সেন াশিয়সের উশক্তর মাধ্যনম স্পষ্ট হসয় োয়- ' আমানক একটি শিশক্ষি মা দাও, আশম  শিশক্ষি জাশি উ হার সদে।'  শেশ্ব 

সেন াশিয়সের এই উশক্তর  মম বাথ ব উ িশি করনি স নরনছ েনিই েিবমানে োরী  শিক্ষার হার সেনড়নছ ।  কারণ,  একজে সমনয়নক 

শিক্ষা সদওয়ার অথ ব হনে  সগাটা  শরোরনক শিশক্ষি কনর সিািা। বৃহদানথ ব েমাজ ও সদিনক উন্নি করা। িাই, জাশির কল্যাণ 

অগ্রগশিনি োরী শিক্ষার সকানো শেকল্প সেই । িাছাড়া ,  োরীরা স ছনে  ন ়ে থাকনি সকানো সদিই উন্নশি করনি  ারনে ো।  োরী 

শিক্ষা ও উন্নয়ে  রস্পর ঘশেষ্ঠ েম্পকবযুক্ত।  সকেো,  প্রকৃি উন্নয়ে োস্তোয়ে করনি হনি েমানজর োশে বক কাে বক্রনম সদনির  োরী 

জেিশক্তর অংিগ্রহণ একান্ত প্রনয়াজে। পূনে ব োরী  শিক্ষা গ্রহণনক  অিাভজেকভানে সদখা হনিা। সমনয়নদর সিখা ড়া করানি খরচ 

হনে, শেনয় সদওয়ারও খরচ আনছ - এেনের জন্য পূনে ব কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রশি সিমে সকাে আগ্রহ শছি ো। শকন্তু , কশে কাজী 

েজরুনির মি আমারও আজ েিনি ইনে কনর- ''সে যুগ হসয়নছ োশে, সে যুনগ পুরুষ দাে শছি ো ক',  োরীরা আশছি দােী।'' োরী 

মুশক্ত ও োরীর প্রশি েকি  ধরনের বেষম্য অেোে করার িনক্ষে োংিানদি  জাশিেংঘ  CEDAW েেনদ স্বাক্ষর  কনরনছ।   

জাশিেংঘ সঘাশষি সটকেই উন্নয়ে অভীষ্টেমূহ (এেশ শজ) প্রণয়সে োংিানদি উন্নয়েিীি সদি েমূনহর  নক্ষ গুরুত্বপূণ ব ভূশমকা 

 ািে কনরনছ সমাট ১৭ টি অশিনের মনধ্য ১১ টি অভীনষ্টর ধারণা োংিানদিই  শদনয়নছ।  এেশ শজর ৫ েং অভীষ্ট হনিা  'সজন্ডার 

েমিা অজবে'  এেং েকি োরী ও সমনয়নদর ক্ষমিায়ে' ো অজবনের িনক্ষে েরকার শেরিে কাজ  কনর োনে। োংিানদনি  োরী 

শিক্ষার মূি শভশি শুরু হসয়শছি েঙ্গেন্ধুর হাি ধনর। কারণ- োংিানদনির েংশেধানের প্রস্তােোয়  স্পষ্ট উনেখ রসয়নছ - 'আমানদর 

রানের অন্যিম মূি িক্ষে হইনে গণিাশিক  দ্ধশিনি এমে এক সিাষণমুক্ত েমাজিাশিক েমানজর প্রশিষ্ঠা - সেখানে েকি 

োগশরনকর জন্য আইনের িােে, সমৌশিক মােোশধকার এেং রাজনেশিক, অথ বনেশিক ও োমাশজক োম্য, স্বাধীেিা ও সুশেচার 

শেশিি করা হইনে।' েংশেধানের ১৭ েং অনুনেনদ েিা আনছ- 'রাে (ক) একই  দ্ধশির গণমুখী ও োে বজেীে শিক্ষাব্যেস্থা প্রশিষ্ঠার 

জন্য এেং আইনের দ্বারা শেধ বাশরি স্তর  ে বন্ত েকি োিক-োশিকানক অনেিশেক ও োধ্যিামূিক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) েমানজর 

প্রনয়াজনের েশহি শিক্ষানক েঙ্গশিপূণ ব কশরোর জন্য এেং সেই প্রনয়াজে শেদ্ধ কশরোর উনেনে েথােথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও 

স্বশদোপ্রনণাশদি োগশরক সৃশষ্টর জন্য; (গ)  আইনের দ্বারা শেধ বাশরি েমসয়র মনধ্য শেরক্ষরিা দূর কশরোর জন্য; কাে বকর ব্যেস্থা 

গ্রহণ কশরনেে।' এছাড়াও েংশেধানের ১৯ েং অনুনেনদ েিা আনছ- 'জািীয় জীেনের েে বস্তনর মশহিানদর অংিগ্রহণ ও সুনোনগর 

েমিা রাে শেশিি করনেে।' 

জাশির শ িার  থ অনুেরণ কনরই প্রধােমিী সিখ হাশেো োরী শিক্ষা, োরী উন্নয়ে, কম বেংস্থাে, োরীর ক্ষমিায়ে ও 

োরীর েমঅশধকার প্রশিষ্ঠার জন্য স্বল্প,  মধ্য ও  দীঘ বনময়াদী  শরকল্পো গ্রহণেহ  েমনয়া নোগী  োো ধরনের েীশি ও  সকৌিি 

গ্রহণ কনরনছে। প্রধােমিী সিখ হাশেো িাঁর গৃহীি ১০ টি শেনিষ উনযানগর মনধ্য অন্তভূ বক্ত  কনরনছে 'োরীর ক্ষমিায়ে'। িাই, 

সদনির  উন্নয়সের অগ্রোোয়  পুরুনষর  ািা াশি  োরীরাও  আজ অংিগ্রহণ করনি  ারনছ। িনি দ্রুি েরকানরর রূ কল্প- ২০৪১ 

োস্তোশে়েি হনে োর মাধ্যনম জাশির শ িা েঙ্গেন্ধু সিখ মুশজবুর রহমানের স্বনের 'সোোর োংিা' গন ়ে সিািা েম্ভে হনে। 

 েংশেধানের আনিানক োরী  শিক্ষা শেশিি করনি েরকার শেশভন্ন  দনক্ষ  গ্রহণ কনর কাে বক্রম  শরচািো করনছ। 

েরকার োরী শিক্ষার উন্নয়সের জন্য প্রাথশমক স্তর সথনক উচ্চস্তর  ে বন্ত সমনয়নদর জন্য উ বৃশির ব্যেস্থা কনরনছ। কারণ, শিক্ষা 

োরীর ক্ষমিায়সের চাশেকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর োশে বক উন্নয়ে, োল্যশেোহ সরাধ এেং শিশু মৃত্যের হার কমানোর শেয়ামক 

শহনেনে কাজ কনর।  শিশুর শিক্ষায় অংিগ্রহণ করার জন্য েরকার োরীোন্ধে কাে বক্রম গ্রহণ কনরনছ। এর িনি, প্রাথশমক, মাধ্যশমক 

 ে বানয়র শেযািয়গুনিানি ছােী অনুপ্রনেি এেং শিঙ্গ েমিা শেশিিকরনণ  শরশস্থশির অনেক উন্নশি হসয়নছ। োল্যশেোহ োরীর 

ক্ষমিায়সের প্রধাে অন্তরায়। েরকানরর প্রণীি- শিশুআইে,  শিশুশ্রম শেরেে আইে, জািীয় শিশুেীশি - ২০১১,  শিক্ষােীশি - 

২০১০,  স্বাস্থেেীশি,  োরী ও শিশু শেে বািে দমে আইে, োল্যশেোহ শেনরাধ আইে - ২০১৭,  সেৌত্যক শেনরাধ আইে - ২০১৮, 

ইিোশদ আইে োরী  শিক্ষার প্রোনরর সক্ষনে গুরুত্বপূণ ব ভূশমকা সরনখনছ। এছাড়াও,  েরকার শেোমূনল্য েই প্রদাে, উ বৃশি, শম  - 

স  - শমি, েকি প্রাথশমক শেযািয় েরকাশরকরণেহ প্রভৃশি  দনক্ষ  গ্রহণ কনরনছ। োরী ও শিশুর প্রশি েশহংেিা প্রশিনরানধ 

জািীয় কম ব শরকল্পো ২০১৩ - ২০২৫ প্রণয়ে কনরনছ। েরকার োরী ও শিশু শেে বািে প্রশিনরানধ  ১০৯ হটিাইে  সেোও চালু 

কনরনছ। এর িনি  োরীরা শিক্ষা ও  উন্নয়নের  নথ  দ্রুি এশগনয় োনে। োরীর ক্ষমিায়ে হনে,  শেদ্ধান্ত গ্রহনণ োরীর ক্ষমিায়ে 

অংিীদাশরত্ব  সেন ়েনছ,  দাশরদ্র্েনমাচে হসয়নছ,  োশে বক উন্নয়ে হসয়নছ।  

 

শিক্ষা, স্বাস্থে, মজুশর, েকনম ব অংিগ্রহণ, শেদ্ধান্ত গ্রহণ, সেতৃত্ব, িীষ ব ব্যেস্থা ো, প্রভৃশি সক্ষনে প্রনিেক েমানজ সকানো ো 

সকানো ভানে োরী- পুরুষ বেষম্য শেযমাে। এ বেষম্য শেরেনে  কনর সদনির োমশগ্রক অথ বনেশিক উন্নয়সে ইশিোচক  শরেিবে 

আোর িনক্ষে সজন্ডার োনজট প্রশিনেদে প্রেিবে করা হসয়নছ। ২০২১ - ২২ অথ বেছনরর োরী উন্নয়সে েরাে শছি ১ িাখ ৯৮ হাজার 

৫৮৭ সকাটি টাকা ো ২০২২- ২৩ অথ বেছনর বৃশদ্ধ স নয় দাঁশড়নয়নছ ২ িাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ সকাটি টাকায়, ো সমাট োনজনটর ৩৩ 

দিশমক ৮৪ িিাংি এেং শজশ শ র ৫ দিশমক ১৬ িিাংি। এছাড়া,  কাশরগশর, বৃশিমূিক, শেজ্ঞাে ও প্রযুশক্তশভশিক শিক্ষা ও 

প্রশিক্ষনণর েমন্বনয় শিশক্ষি,  প্রশিশক্ষি , দক্ষ ও বেশিক মূল্যনোধ েম্পন্ন মােেেম্পদ সৃশষ্টর িনক্ষে  েরকানরর কাশরগশর ও 

মাদ্র্াো শিক্ষা শেভাগ কাজ কনর োনে। কাশরগশর শিক্ষায় েিবমানে ১০০ ভাগ ছােীনদর উ বৃশি সদওয়া হনে,  ছােনদর সক্ষনে এ 

হার েিবমানে ৭০ িিাংি। শ নলামা এেং ইশিশেয়াশরং সিনভনি ভশিবর সক্ষনে োরীনদর ২০ িিাংি সকাটা সদওয়া হসয়নছ ো পূনে ব 

শছি ১০ িিাংি। মােেম্মি ও আধুশেক প্রযুশক্ত েহায়ক েমৃদ্ধ কাশরগশর শিক্ষা প্রশিষ্ঠাে স্থা ে( ইনিামনধ্য সদনি প্রশিটি উ নজিায় 

একটি কনর সটকশেকোি স্কুি এন্ড কনিজ স্থা নের প্রকল্প গ্রহণ করা হসয়নছ। প্রশিটি শেভাগীয় িহনর একটি কনর মশহিা 

 শিনটকশেকোি ইেশিটিউট স্থা ে কাে বক্রম চিমাে।  



 

স্নািক  ে বানয় সমনয়নদর উ বৃশি চালু করা হসয়নছ। এ িনক্ষে প্রধােমিীর শিক্ষা েহায়িা ট্রাি িানন্ডর মাধ্যনম শেগি শিে অথ বেছনর 

এ  ে বন্ত ৫২ হাজার ২২২ জে স্নািক( াে) ও েমমাে  ে বানয়র শিক্ষাথীর মানে ৩৪৫,৬৯,৬১,৯৬০ টাকা প্রদাে করা হসয়নছ।  এর 

মনধ্য ছােী ৭৫ িিাংি।  এর িনি স্নািক  ে বানয় ভশিবর সক্ষনে সজন্ডার েমিা অজবে েম্ভে হনে এেং এ  ে বানয় েনর  ড়ার হার 

অনেকাংনি হ্রাে  ানে। োরীনদর উচ্চ শিক্ষায় উৎোশহি করার জন্য চট্টগ্রানম  Asian University for 

Women   িীষ বক একটি আন্তজবাশিক শেশ্বশেযািয় স্থা ে করা হসয়নছ,  সেখানে শেশভন্ন সদনির সমনয়রা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করনছ।                                                                                                                

েরকার শেনদি গমনেচ্ছু   াক্তার,  োে ব ও সেকারনদর জন্য আরশে,  ইংনরশজ,  সকাশরয়াে ও মািয় ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য 

সদনির ৬ টি  শেভানগ ১১ টি আধুশেক ভাষা প্রশিক্ষণ সকন্দ্র চালু কনরনছ।  এর িনি োরীনদর কম বেংস্থাে সদনির গশি স শরনয় 

শেনদনিও অনেক বৃশদ্ধ  ানে। জেিশক্ত কম বেংস্থাে ও প্রশিক্ষণ বুেনরার িথ্য অনুোয়ী-  '১৯৯১োনি জেিশক্ত রপ্তাশেনি োরী কমী 

যুক্ত করা হয়৷ ১৯৯১ োনি  সমাট ১২টি সদনি ২ হাজার ১৮৯ জে কমী  াঠানো হয়। ২০২০ োনি কনরাো  মহামাশরর  মনধ্যও ২১ 

হাজার ৯৩৪ জে োরী শেনশ্বর শেশভন্ন সদনি কাজ শেনয় সগনছে।  সেখানে পুরুষ কমী এর অনধ বকও  সেনি  ানরে শে। ২০২১ োনি 

কাজ শেনয় শেনদি সগনছে ৮০ হাজার ১৪৩ জে োরী। ' (িথ্যসূে- জেিশক্ত কম বেংস্থাে ও প্রশিক্ষণ বুেনরা ওসয়েোইট) গি শিে 

েছনর মশহিা ও শিশু শেষয়ক মিণািনয়র আওিায় ২২ িাখ ৪০ হাজার োরীনক মাতৃত্বকািীে ভািা প্রদাে করা হসয়নছ।  

 ৮ িাখ কম বজীেী  োরীনক ল্যাকনটটিং  ভািা েহায়িা প্রদাে করা হসয়নছ।  দশরদ্র্ েীমার শেনচ েেোেকারী ৩১ িাখ ২০ 

হাজার  োরীনক শভশজশ  েহায়িা প্রদাে করা হসয়নছ। ১ হাজার ৬৫০ জে োরীনক  উনযাক্তা শহনেনে  গনড় সিািার িনক্ষে 

প্রনয়াজেীয় েহায়িা প্রদাে  করা হসয়নছ। অথ বনেশিক কম বকানন্ড োরীনদর অশধক হানর েম্পৃক্ত করার িনক্ষে মশহিা শেষয়ক 

অশধদপ্তনরর আওিায়  শরচাশিি  কম বজীেী মশহিা সহানিনির মাধ্যনম কম বজীেী োরীনদর োশ্রয়ী মূনল্য শেরা দ ও অস্থায়ী আোেে 

সুশেধা প্রদাে করা হনে। শেে বািনের শিকার োরী ও শিশুনদর প্রনয়াজেীয় েকি সেো এক স্থাে সথনক প্রদানের উনেনে 'ওয়াে 

ি  ক্রাইশেে সেন্টার' (ওশেশে) স্থা ে করা হসয়নছ। স্বাস্থেনেো,  পুশিি ও আইশে েহায়িা,  মােশেক ও োমাশজক কাউশিশিং, 

আশ্রয় সেো এেং শ এেএ  রীক্ষার সুশেধা ওশেশে হনি প্রদাে করা হয়।  

 

োংিানদনি শিে দিনকরও সেশি েময় োেৎ োরী সেতৃত্ব সদি  শরচািো করনছে।  সদনির প্রধােমিী,  শেনরাধী দিীয় সেেী এেং 

জািীয় েংেনদর শস্পকার োরী।  োরীর ক্ষমিায়সে শেনশ্বর সরাি মন ি হসয় উনঠনছ োংিানদি। োরীর রাজনেশিক,  োমাশজক 

ও অথ বনেশিক ক্ষমিায়সে োংিানদনির অগ্রগশি োরা শেশ্বনক অোক কনর শদনয়নছ।  োরী অশধকার ও ক্ষমিায়সে প্রশিনেিী 

সদিগুনিার মনধ্য সথনক সিা েনটই উন্নি অনেক সদি সথনকও এশগনয় রসয়নছ োংিানদি। প্রধােমিী সিখ হাশেোর যুগান্তকারী 

সেতৃনত্ব োংিানদনির োরী েমাজ আজ ২১ িিনকর চোনিি সমাকাশেিার সোগ্য জেিশক্ত শহনেনে কাজ করনছ।  িথ্য ও সোগানোগ 

প্রযুশক্তনি োরীনদর অোধ  প্রনেনির সুনোগ হসয়নছ।  সদনির আথ বোমাশজক উন্নয়েেহ চত্যথ ব শিল্প শেলনের োনথ যুক্ত হনে এনদনির 

োরীরা। জাশিেংঘেহ শেশভন্ন সদি ও আন্তজবাশিক েংস্থা োংিানদনির োরী উন্নয়সের প্রিংো করনছ। িনি,  আন্তজবাশিক স্বীকৃশি 

স্বরূ  জাশিেংনঘর এমশ শজ অোওয়া ব,  'লোনেট ৫০ : ৫০ চোশম্পয়ে',  'শ ে শট্র ' 'এনজন্ট অে সচি অোওয়া ব ' 'োউথ-

োউথ'  'সলাোি উইনমে শি ারশি  অোওয়া ব'  'চোশম্পয়ে অভ শিি স নভি নমন্ট ' 'এেশ শজ সপ্রানগ্রে  অোওয়া ব ২০২১' এেং 

িথ্যপ্রযুশক্তর   অশিশম্পক খ্যাি 'উইটো ২০২১'  অোওয়া বেহ অেংখ্য আন্তজবাশিক পুরিার অজবে কনরনছ োংিানদি।  

 

আজনক োংিানদনি সে শিশু জন্ম গ্রহণ করনে ২০৪১ োনি িার েয়ে হনে ১৯ েছর। এই শিশুটিই হনে আগামীর 

োংিানদনির মূি চাশিকািশক্ত। ২০৪১ োনি উন্নি োংিানদি গনড় সিািা শুধু েরকানরর িক্ষে েয়,েরং উন্নি সদি শহনেনে 

পৃশথেীর বুনক টিনক থাকা, োর জন্য প্রনয়াজে হনে িারীশরকভানে েক্ষম ও মােশেকভানে বুশদ্ধদীপ্ত মােেেম্পদ। সেখানে থাকনেো 

সকানো বেষম্য, োরীর অশধকার শেশিি হনে েকি সক্ষনে, োমাশজক সুরক্ষা  ানে প্রশিটি োগশরক, সদি হনে দাশরদ্র্ে শূন্য, রাে 

হনে কল্যাণকর এটাই প্রিোিা । 
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