
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।
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নারীর সামািজক-অথৈনিতক িনরাপ া,  নারীবা ব কােজর েযাগ,  নারীেক এিগেয় িনেত িবিভ  িবধা
দওয়ার কথাও বলা হেয়েছ

  মিহলা অ ন িতেবদক

 

ািবত বােজেট জ ডার বােজট বাড়ােনা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছের নারী উ য়েন ১ লাখ ৬১ হাজার
২৪৭ কািট টাকার জ ডার বােজট উপ াপন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছেরর বরা     িছল ১ লাখ
৩৭  হাজার ৭৪২ কািট টাকা,  যা  আেগর তুলনায়  ২৩  হাজার ৫০৫ কািট  টাকা  বিশ।  ২০১৮-১৯
অথবছেরর বােজট অিধেবশেন ৪৩িট  ম ণালয়/  িবভােগর জ  পৃথক জ ডার বােজট  উপ াপন  করা
হেয়িছল।

২০১৯-২০ অথবছের  ২৫িট  ম ণালয়,  ১৪িট  িবভাগসহ  ধানম ীর  কাযালয়  ও  িনবাচন  কিমশনেক
অ ভু  করা হেয়েছ। নতুন ািবত বােজেট মাট ব য় ধরা হেয়েছ ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৮০ কািট টাকা।
এর মেধ  উ য়ন বােজেটর আকার ধরা হেয়েছ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কািট টাকা।

  জ ডার বােজট িতেবদেন িবিভ  ম ণালেয়র এরই মেধ  নওয়া উেদ াগ েলার পাশাপািশ নারীর জ
ভিব ত্ করণীয় ে  পািরশ করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ নারীর িত সিহংসতা ও বষম  দরূ করেত বশ
িকছু কাযকির উেদ ােগর কথাও। তেব নারীেন ীরা বলেছন, গত কেয়ক বছর ধের জ ডার বােজেটর য
আেয়াজন তা কতটা কাযকর হেয়েছ, সিট মিনটর করা দরকার।

বােজট িতেবদেন বশ কেয়কিট ম ণালয় নারীর জ  কােজর পিরেবশ সিৃ  ও েযাগ বিৃ েত ড কয়ার
িত া  জ ির িবেবচনায়  িনেয়  সিট  করণীয় তািলকায় রেখেছ।  এছাড়া  নারীর সামািজক-অথৈনিতক

িনরাপ া, নারীবা ব কােজর েযাগ, নারীেক এিগেয় িনেত িবিভ  িবধা দওয়ার কথাও বলা হেয়েছ।
মিু যু  ম ণালয় নারী  মিু েযা ােদর তথ -উপা  সং হ করাসহ তােদর ভূিমকা চােরর িবষয়িটেত
জার িদেয়েছ। এমনিক জ ডার সংেবদনশীল নয়— এমন নীিত েয়াজেন সংেশাধন করা হেব বেলও
ঘাষণা রেয়েছ।
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