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২০১৯-২০ অথবছের নারী উ য়েন বরা  ১ লাখ ৬১ হাজার ২৪৭ কািট টাকা। যা মাট বােজেটর ৩০
দশিমক ৮২ শতাংশ এবং িজিডিপ’র ৫ দশিমক ৫৬ শতাংশ। ৪৩ িট ম ণালেয়র জ ডার বােজেটর জে
বরা কৃত অেথর সমি  এই ৩০ দশিমক ৮২ শতাংশ। যা বােজট বরাে র একিট পৃথক বইেয় সি েবিশত
কের দয়া হেয়েছ। এই বােজেটর একিট বড় অংশ ব য় হেব নারী উ য়েন। গত অথ বছের যা িছল ১ লাখ
৩৭ হাজার ৭৪২ কািট টাকা। গতকাল বহৃ িতবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন এ িবষয় উপ াপন কেরন।

বােজট  ব তৃায়  িতিন  আেরা  উে খ  কেরন,  আনে র িবষয়  হেলা  সরকােরর নীিত- কৗশল  হণ  ও
বা বায়েনর ে  জ ডার সংেবদনশীলতা যথাযথ ভােব িবেবচনা করায় আমােদর জ ডার বষম  বশ
কেমেছ। িব  জ ডার গ াপ িতেবেনর তথ  মেত, ২০১৮ সােলর ১৪৯িট দেশর মেধ  বাংলােদশ ৪৮
তম অব ােন এেসেছ। যা ২০০৬ সােল িছল ১১৫িট দেশর মেধ  বাংলােদেশর অব ান িছল ৯১ তম।
বতমান জ ডার গ াপ চেক দি ণ এিশয়ায় মেধ  বাংলােদশ শীষ ােন রেয়েছ। নারী িশ া িব ার ও
নারী উেদ া া সিৃ েত বাংলােদশ িবে র িবকাশমান দশ েলার মেধ  স ানজনক অব ােন পৗঁেছেছ।

জাতীয় বােজটেক জ ডার সংেবদশীল করেত পাঁচিট িবষয়েক সি েবিশত কের কৗশল অবল ন করা
হেয়েছ। স েলা হে - গৃহ ািল খােত অথৈনিতক  ও এখােত সরকাির িবিনেয়ােগর েয়াজনীয়তােক

ীকার কের নয়া।  ি তীয়,  নারী  ও পু েষর দািয়  কতব  ও স মতা িভ  এবং পূেবর ধ ান-ধারণা
মাতােবক এই  দািয়  ও  কতব  অনমনীয়  নয়,  এই  সত েক ীকার কের নয়া।  ততৃীয়ত,  বােজেট

স েদর বরা  নারী ও পু েষর উপর িভ প ভাব পিরলি ত হওয়ার উপলি  তির করা। চতুথত, এই
বােজেটর ফেল নারী-পু েষর ে  উ য়েনর ফলাফলেক পরী া করা এবং সবেশষ, অথৈনিতক বিৃ র

ি য়ায় নারীেদর অংশ হেণর পিরেবশ সিৃ  করা।       
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