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কতৃর্ক ‘মানব পাচার িতেরাধ o দমন আiন-3123’ eবং ‘পেন র্া ািফ িনয় ণ আiন-3123’ ণয়ন করা হেয়েছ eবং 51িট 
ম ণালেয় েজ ার েসে িটভ িবষেয় বােজট বরা  রাখা হেয়েছ। 

নারীর aথ র্ৈনিতক মতায়েন বি ত জনেগা ীর জ  হণ করা হেয়েছ সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ। েযমন : বয়  ভাতা, িবধবা 
ভাতা, িতব ী ভাতা, সূিত o দু বতী মা o িশশুর সব্া য্ সুর ার জ  িবিভ  uে াগ। e ছাড়া িবিভ  াকৃিতক দুেয র্াগ o 
সরকাির নীিতমালা বা বায়ন করেত িত  জনগেণর জ  রেয়েছ িভিজeফ কাড র্। e ছাড়া নারী uে া ােদর জ  21 শতাংশ 
eসeমi তহিবল o 21 শতাংশ িশ  েটর েকাটা সংর ণ করা হেয়েছ। নারীেদর পুনরথ র্ায়েনর জ  বাংলােদশ াংেক 26 শতাংশ 
সংরি ত তহিবল রেয়েছ। নারীেদর জ   o ম ম uে া া ঋণ িহেসেব ি গত জািমেনর মা েম 3.6 িমিলয়ন টাকা পয র্  
ঋেণর সুেযাগ রাখা হেয়েছ। aিধক  সব আিথ র্ক িত ান নারী uে া ােদর সুিবধা সংর েণর জ  eককভােব িনেবিদত েড  চালু 
কেরেছ। বত র্মােন 41 লােখর েবিশ নারী িমক েদেশর ƣতির েপাশাক িশে  কম র্রত রেয়েছ। বাংলােদেশ দির েদর জ  eনিজo 
কতৃর্ক পিরচািলত ঋণ কায র্ েম 3127-28 সােলর িহসাব aনুসাের ঋণ হীতার েমাট সংখয্া িছল 45 িমিলয়ন, যার মে  42 
িমিলয়নi নারী ঋণ হীতা। নারীর সামািজক মতায়েন ামীণ, aসহায় o াি ক জনেগা ীর সব্া য্েসবার সুিবধােথ র্ াথিমক 
সব্া য্েসবা তয্  eলাকায় েপৗঁেছ িদেত কিমuিনিট ি িনক াপন করা হেয়েছ। েজলা পয র্ােয় াপন করা হেয়েছ নারীবা ব মেডল 
হাসপাতাল; েযখােন aেনকটা িবনা মূে i পাoয়া যায় িবিভ  েসবা েযমন : সবপূব র্ িতনিট েচকআপ, সবকালীন েসবা o সব-
u রকালীন েসবা। নগর হাসপাতালগুেলােত aিত দির েদর জ  িবেশষ ভাতার ব াo রেয়েছ। ছয় েথেক 21 বছর বয়সী সবার 
জ  াথিমক িশ া বা তামূলক করা হেয়েছ। দব্াদশ ে িণ পয র্  নারী িশ াথ েদর aৈবতিনক িশ ার ব া করা হেয়েছ। েদেশর 
সাতিট িবভােগ oয়ান প াiিসস েস ার াপেনর মা েম িচিকৎসা o আiনগত সহায়তা দান করা হেয় থােক। িবগত দুi 
দশেক মাতৃমৃতুয্ াস েপেয়েছ 77 শতাংশ, যা িতবছের গেড় ায় 6.6 শতাংশ। নারীর রাজৈনিতক মতায়েন জাতীয় সংসেদর 
সংরি ত পাঁচিট নারী আসন েথেক বত র্মােন 61-e u ীত করা হেয়েছ। e ছাড়া iuিনয়ন কাuি ল, uপেজলা o েপৗরসভায় 
জনগেণর সরাসির েভােট িনব র্ািচত নারী সদ  বা কাuি লরেদর সংখয্া বৃি  কের eক-তৃতীয়াংশ করা হেয়েছ। সরকাির চাকিরর জ  
েমাট আসন সংখয্ার িবপরীেত নারী েকাটা সংর ণ করা হে । বত র্মােন বাংলােদেশর ধানম ী, িবেরাধীদলীয় েনতা, ি কার, 
uপেনতা সবাi নারী। জাতীয় সংসেদ িনব র্ািচত নারী সদ েদর ম  েথেক aেনেক গুরুতব্পূণ র্ পেদ ম ীর দািয়তব্ পালন করেছন। 
বত র্মান o পূব র্বত  কয্ািবেনেট িশ া, ম, াথিমক o গণিশ া, পিরেবশ, কৃিষ, পররা  o সব্রা  ম ণালেয়র েনতৃতব্দান করেছন 
নারী ম ীরা। সারা েদশ েথেক জন িতিনিধ িহেসেব িনব র্ািচত 23 হাজােরর েবিশ নারী জনেসবায় িনেয়ািজত রেয়েছন। e ে ে  
সরকােরর u য়ন সহেযাগী িহেসেব িপেকeসeফ eরi মে  িতব ী নারী, হাoর o নদীভাঙন eলাকার নারী, েবেদ-দিলত, নারী 
িভ কসহ দাির য্েরখার সব র্িন  ের থাকা aিতদির  জনেগা ীেক 27িট uপে িণেত ভাগ কের  জীবনচ িভি ক িবেশষ কায র্ ম 
হণ করার মা েম িপিছেয়পড়া-িপিছেয় রাখা িকংবা িপিছেয় থাকা জনেগা ীর িবেশষত নারীর মানবময র্াদা সমােজ সু িতি ত করার 
েচ া চািলেয় যাে । 

নারীর eিগেয় যাoয়ার ে ে  eত সব iিতবাচক পদে প হণ করা সে o eখেনা সামািজক o পািরবািরক পয র্ােয় নারীরা নানািবধ 
সিহংসতার িশকার। ঘেরর বাiের নারী u য্ করেণর জ  aেনক স াবনাময় বািলকার িব ালেয় যাoয়া স ব হে  না। সামািজক 
o পািরবািরক চােপ eখেনা 29 বছেরর িনেচর েমেয়েদর িবেয় হে । েযৗতুেকর িশকার হে  aেনক নারী। নারীর গৃহ ম জাতীয় 
আেয়র পিরমােপ িবেবচনা করা হে  না। পুরুেষর স মতা থাকা সে o পিরবাের িবিভ  কম র্কাে  নারীর কাজ বেল নারীেক কম র্ভাের 
জজর্িরত করা eবং গৃহ েমর aসম িবভাজন ƣতির করার িবষয়িট িব মান রেয়েছ। eমনিক নাটক, িসেনমা, িব াপেন িকংবা a া  
িমিডয়ায় নারীেদর ƣবষ মূলকভােব uপ াপন করা হে । আজo িথত িচে  বলেত হয় নারী তুিম আর কতটা পথ মািড়েয় েগেল 
তুিম েতামার aিধকােরর পিরপূণ র্তা পােব? e ে র u র আমােদর আজo জানা েনi। তবুo বিল ‘সবাi িমেল ভােবা, নতুন িকছু 
কেরা, নারী-পুরুষ সমতার নতুন িবশব্ গেড়া।’ 

েলখক : u য়ন িবেশষ  o সমাজকম  

nuruzzamanpksf@gmail.com 

 


