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oেয়েবর প  েথেক ািবত বােজট a ভুর্ি েত নারী uে া ােদর মািলকানাধীন াবসািয়ক িত ােনর প  আমদািনেত 
রাজসব্ছাড়, সব aথ র্ৈনিতক a েল নারী uে া ােদর জ  ট বরা  রাখা eবং নারী uে া ােদর জ  ে িডট গয্ারাি  ক  
িত া করার াব করা হয়। eসব াব a ভুর্  করা হয়িন। বােজট চূড়া কােল eসব uে াগ a ভুর্ি র দািব জানান িতিন। 

নাসিরন আuয়াল বেলন, িশ েণর মা েম নারীেদর কম র্মুখী o দ  করা স ব। সরকােরর সে  েযৗথভােব িবিভ  নারী uে া া 
সংগঠনেক িশ েণর সে  স ৃ  করেত আগামী বােজেট পদে প েনoয়া েয়াজন। e ে ে  ািবত বােজেট না আনা হেলo 
চূড়া কােল a ভুর্  করার দািব জানান িতিন। 

নারী uে া ােদর দািব aনুযায়ী ািবত বােজেট a ভুর্  করা না হেলo চূড়া  বােজেট a ভুর্ি েত আগামী aথ র্বছের েণাদনা 
দােনর মা েম নারীেদর দ  মবাজার ƣতির করা, িবেদেশ নারী কম  পাঠােনার ে ে  আেরা সেচতনতামূলক ক  হণ eবং 

বাংলােদশ াংেকর ফা  েথেক নারীেদর জ  পয র্া  বরা  রাখার াব করা হয়। নারী uে া ােদর জ  জাতীয় o আ জর্ািতক 
পয র্ােয় বািণজয্ েমলা করার ব া েনoয়া, েযেকােনা েমলায় নারী uে া ােদর জ  21 শতাংশ ায়ী েলর েকাটা বরা  রাখা, 
uৎপাদনশীল uপকরণ o ঋণ দান, র ািন খােত নারী uে া ােদর কয্াশ iনেসনিটভ দান, বািণিজয্ক াংকগুেলােত নারী 
uে া ােদর জ  িবেশষ uiে া বা কাu ার াপন, নারী uে া ােদর জ  বািণজয্ ম ণালেয় oয়ান প েসবা চালু করা eবং নারী 
াংক িত া করারo াব কেরন নাসিরন আuয়াল িম । 

নারী uে া ােদর জ  টয্ািরফ বািতলসহ কাuে িলং o সােপাট র্ সািভ র্েসর ব া চূড়া  বােজেট a ভুর্  করার দািব কের িতিন 
বেলন, িবিভ  েজলায় নারী uে া ােদর uৎপািদত পে র চার, সার o িবি র জ  মােক র্েটর আuটেলট িত া করেত eবং 
িতি ত আuটেলটগুেলার সাের সরকােরর সহেযািগতা বাড়ােনা েয়াজন। 

িতিন বেলন, আগামী বােজেট ল o কেলেজর িশ াথ েদর েযৗন িনয র্াতন বা হয়রািন েথেক িনেজেক র া করেত েকৗশল হেণ 
িবিভ  সেচতনতামূলক কায র্ ম হেণ aথ র্ বরা  করা েয়াজন। 

 


