
সব পশােতই নারীর মতায়ন আজ দৃ মান ॥ ীকার
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সংসদ িরেপাটার ॥ সব পশােতই নারীর মতায়ন আজ দৃ মান বেল দািব কের জাতীয় সংসেদর ীকার ড.
িশরীন শারিমন চৗধুরী বেলেছন, ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  এিগেয় আসেছ নারীরা। পািরবািরকভােবই এখন
নারীরা অথনীিতর সে  যু । েযাগ ও স মতা কােজ লািগেয় নারীর অথৈনিতক মতায়ন িনি ত করা স ব। ু
ও মাঝাির নারী উেদ া ােদর আিথক সহায়তা ি য়া সহজ হেল তারা জাতীয় অথনীিতেত ব াপক অবদান রাখেত
পারেব।

রাজধানীর ব ব ু আ জািতক সে লন কে  বহৃ িতবার ইউএনিডিপ এবং বাংলােদশ ওেমন অব কমাস এ া ড
ই ডাি জ (িবডি উিসিসআই) আেয়ািজত ‘ওেমন’স ইকেনািমক এ ামপাওয়ারম া ট ইন বাংলােদশ’ শীষক পিলিস
ডায়ালগ অ ােন ধান অিতিথর ব তৃাকােল িতিন এসব কথা বেলন। অ ােন বাংলােদেশ নারীর অথৈনিতক

মতায়ন  িনেয়  িবেশষ  িতেবদন  উপ াপন  কেরন  নারী  উেদ া া  ফরেদৗসী  লতানা  বগম  এবং  শারিমন
ইসলাম।

সিলমা আহেমদ এমিপর সভাপিতে  অ ােন সূচনা  ব ব  রােখন ইউএনিডিপ’র আবািসক িতিনিধ দী
মখুাজী। অ ােন অ েদর মেধ  ব ব  রােখন- ওয়ািসকা আেয়শা খান এমিপ, আেয়শা ফরেদৗস এমিপ, ব াংক
এিশয়া িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক আরফান আলী, নারী উেদ া া রােকয়া কিবর এবং তাসিলমা লতানা
খানম। ীকার বেলন, নারীর অথৈনিতক মতায়েনর জ  নারী িশ ার সার ও নারী িশ ণ অত  জ রী।
পরিনভরশীলতা কািটেয় িনভর হওয়ার ে  দ তা অজেনর কান িবক  নই। দীঘ পথ পির মায় নারীরা
অ রায়  কািটেয়  সকল  বাঁধা  িবপি র  উে ারণ  ঘিটেয়  ঘর  থেক  বিরেয়  এেসেছ।  এখন  েয়াজন  িনরাপদ
কমপিরেবশ।

িতিন  বেলন,  সামািজক  িতব কতা  যেুগ  যেুগ  িছল।  সসব  িতব কতােক  জয় কের প াৎপদ ও  াি ক
নারীেগা ীেক উ য়েনর ধারায় স ৃ  করেত হেব, তেবই অ ভুি মলূক উ য়ন হেব। সলাই, ক, বািটকই ধু
নয়, ঋণ িবধা পেল অ া  ব বসায়ও নারীরা স মতার া র রাখেত পারেব। বারবার নদী ভা েনর পরও এ
দেশর নারীরা পনুবার ঘর বাঁেধ। তরাং এেদেশর নারীেদর অথৈনিতক মতায়ন িকছু সমেয়র িবষয়।

ড. িশরীন শারিমন বেলন, নারী উেদ া াগণ উৎপািদত পণ  যােত সহেজ বাজারজাত করেত পাের সই উেদ াগ
িনেত হেব। ‘জিয়তা’ এর মেতা িত ান উপেজলা পযােয় ছিড়েয় িদেত পারেল পণ  িবপণেন নতুন মা া যাগ হেব
এবং নতুন নতুন নারী উেদ া া তির হেব। িতিন সমােজ নারীেদর অিধকার িত ায় সকলেক সা ার হওয়ার
আ ান জানান।

জ ডার বইজড সিহংসতা িতেরােধর পাশাপািশ িতকােরর উপায় বর করা উিচত।
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