
পাশাক  কারখানায়  কমরত  নারী  যাে ন  কম েল।  ছিবিট
গতকাল জায়ারসাহারা এলাকা থেক তালা —ইে ফাক

নারীর কমসং ােন এিগেয় বাংলােদশ
িব ব াংেকর িতেবদন

কাশ : ০১ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গত  এক  দশেক
বাংলােদেশ  নারীর
কমসং ান  হার
উে খেযাগ  হাের
বেড়েছ। সইসে  মজুির

ব বধানও  কেম  এেসেছ।
অথনীিতেত  নারীর  এই
অ গিতর  ফেল
নারী-পু ষ  সমতায়
বাংলােদশ  আেরা
এিগেয়েছ  বেল  উে খ
কেরেছ  িব ব াংক।
সং ািটর কািশত ‘ভেয়স
টু  চেয়স বাংলােদশ জািন
ইন  ওেমন  ইকনিমক
এমপাওয়ারেম ট’  শীষক

িতেবদেন এ তথ  উে খ
করা  হেয়েছ।  এেত  বলা
হেয়েছ,  ২০০৩  সাল
থেক  ২০১৬  সাল  পয

সমেয় বাংলােদেশ কমসং ােন নারীর অংশ হণ ২৬ শতাংশ থেক বেড় ৩৬ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। এই
অজেনর পেরও নারীরা বষেম র িশকার বেলও উে খ করা হেয়েছ। িবেশষ কের নারীর িস া  হেণর

মতা সীিমত। পু েষর তলুনায় কমসং ােন নারীর অব ান এখনও অেধক। াধীনভােব কমসং ােনর
িস া  হেণ এখনও িপিছেয় রেয়েছ দেশর নারীরা।

িতেবদেনর  িবষেয়  িব ব াংেকর  অ বতীকালীন  কাি  িডের র  রবাট  সওম  উে খ  কেরেছন,
নারী-পু েষর সমতা অজেন অেনক সাফল  দিখেয়েছ বাংলােদশ, িবেশষ কের িশ া ও া  খােত। িক
নারীেদর অথৈনিতকভােব আেরা  মতায়ন  কের গেড় তালা  েয়াজন।  কমসং ােন  নারীেদর অব ান
আেগর চেয় বিশ হেলও নপাল (৮০%) ও িভেয়তনােমর (৭৭%) চেয় অেনক কম। সামািজক ও
অথৈনিতক বাধা েলা কািটেয় উঠেত পারেল বাংলােদেশর েমর দ তা আেরা বাড়েব বেল িতিন মেন
কেরন।

িতেবদেন নারীর অথৈনিতক মতায়েনর সে  সে  স েদ অিধকােরর িবষয়িটও উেঠ এেসেছ। এেত
উে খ করা হেয়েছ, স দ িনয় ণ, আিথক অ ভুি  এবং উেদ া া হেয় উঠেত নারীরা পু েষর তুলনায়
িপিছেয় রেয়েছ। নারীরা ভূিমর মািলকানায় পু েষর তুলনায় িপিছেয় রেয়েছ। গেড় কৃিষজিমর মািলকানা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

নারীেদর তলুনায় পু েষর ছয় ণ বিশ রেয়েছ। অকৃিষ জিমর মািলকানায় ১২ ণ বিশ রেয়েছ পু েষর।
অব  ােমর নারীরা এখন তােদর উ রািধকার িনেয় আেগর চেয় বিশ সা ার। এর পেরও নারীেদর
একিট বড় অংশ তােদর উ রািধকার সেূ  পাওয়া স েদর অিধকার ত াগ কের দয়।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, স য় ও ঋণ হেণর ে  নারীরা পু েষর চেয় কম িবধা পাে । শ ের
কমজীবী নারীেদর আেয়র বড় অংশ ব য় হে  ামী ও সংসােরর পছেন। মা  ৩৬ ভাগ নারীেদর ব াংক
একাউ ট রেয়েছ যখােন পু েষর রেয়েছ ৬৫ ভাগ।

বাংলােদেশ নারী উেদ া ােদর সংখ া বাড়েছ। িবেশষ কের এসএমই খােত নারীেদর অংশ হণ তলুনামলূ
বিশ। এর পেরও ব বসা িত ােনর মা  ১.৭ শতাংশ নারীেদর মাধ েম পিরচািলত হে , যা  িবে র

অ েদেশর তলুনায় সবেচেয় কম। সামািজক এই বাধা দরূ করেত নারীর স ি  র ায় কেঠার আইিন
কাঠােমা ও েয়াগ ছাড়াও আিথক খােত নারীেদর অংশ হণ বাড়ােনার তািগদ িদেয়েছ িব ব াংক। বাল
িববাহ নারীর এিগেয় যাওয়ার অ তম বাধা উে খ কের বলা হেয়েছ, বাংলােদেশ িত দশিট িবেয়র ছয়িট
হে  ১৮ বছেরর িনেচ। উ মানস  ও উ  আেয়র চাকির েলােত যিদ আেরা বিশ নারীেদর নওয়া
হয় তেব বাংলােদশ আেরা ত উ য়েনর িদেক এিগেয় যােব বেল িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।
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