
বােজট : নারী ও িশ েদর চাওয়া-পাওয়া
‘সমৃ  আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ : সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’
শীষক বােজট উপ াপেন ২০১৯-২০ অথবছের জ ডার বােজট কতটা নারীর অ গিত,
িশ েকি ক বােজট িশ র িবকােশ কতটা ভিূমকা রাখেব তা উেঠ এেসেছ। িলেখেছন-

কাশ : ২৪ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

২০১৯-২০ অথবছের নারী উ য়েন ১ লাখ ৬১ হাজার ২৪৭ কািট টাকার জ ডার সংেবদনশীল বােজট
বরা  করা হেয়েছ। যা গত অথবছেরর তুলনায় ২৩ হাজার ৫০৫ কািট টাকা বিশ। নারীর মতায়েনর
লে  িতিট ম ণালেয় বরা কৃত জ ডার সংেবদনশীল বােজেটর কতটা ণয়ন হেব। তা সিঠক খােত
ব য় হেব িকনা? এর সিঠক মলূ ায়ন  হেব িকনা  ইত ািদ িবষয় েলা  বােজট তিরর ে  পূণ।
সহ া  উ য়ন ল মা ায় নারীর িশ ািবষয়ক ল মা া অজন স ব হেয়েছ। পক - ২০২১, স ম
প বািষকী পিরক না এবং এসিডিজেত নারী উ য়েন িবিভ  ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ।

জ ডার বােজট হে  এক ধরেনর বােজট ি য়া যার আিথক বরা , করােরাপ ও রাজ নীিতর মাধ েম
নারীর সমঅিধকার িনি ত করা যায়। আরও একটু সূ ভােব বলেত গেল জ ডার বােজিটং-এর মাধ েম
বােজেটর  সব  খােত  নারী-পু েষর  সমতার  িবষয়িট  অ ভিু করণ,  রাজ  আয়-ব েয়র  পুনিব ােস
জ ডারসমতা র াকরণ, বােজেটর জ ডারিভি ক মলূ ায়ন- এ ব াপার েলা িতফিলত হেয় থােক।

সামািজক িনরাপ া খােতর মেধ  সাধারণ বয়  ভাতা,  িবধবা  ভাতা,  িতব ী  ভাতা,  দির  নারীেদর
মাতৃ কালীন ভাতা, যু াহত মিু েযা ােদর িচিকৎসা ভাতা ইত ািদ রেয়েছ।

িশ েকি ক বােজট বিৃ েত সরকােরর অ ািধকার অব াহত রেয়েছ। িবগত অথবছেরর তলুনায় ২০১৯-২০
অথবছের বােজেট  িশ েকি ক বােজট  উে খেযাগ  পিরমােণ  বেড়েছ।  ২০১৯-২০ অথবছের দেশর
জাতীয় বােজেটর বিৃ র তলুনায় িশ েকি ক বােজট বিৃ  ায় ি ণ হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছেরর
বােজেটর তুলনায় ২০১৯-২০ অথবছের িনবািচত ১৫িট  ম ণালেয়র বােজেট বেড়েছ  ১১.৮  শতাংশ।
একই সমেয় িশ েকি ক বােজেট ৬৫ হাজার ৬৪৭ কািট টাকা থেক বেড় দািঁড়েয়েছ ায় ৮০ হাজার
১৯৭ কািট টাকায়। বিৃ র িহেসেব যা ২২.১৬ শতাংশ।

নারীর স দ না থাকেল মতাও থাকেব না

-রাখী দাশ পুরকায়

২০১৯-২০ অথবছের জ ডার বােজট িতনিট িবষয়েক  িদেয়েছ।  এক. সামািজক িনরাপ া-বয়
ভাতা,  িবধবা  ভাতা,  িতব ী  ভাতা,  দির  নারীেদর  মাতৃ কালীন  ভাতার  সংখ া  বািড়েয়েছ।  ২৭িট
ম ণালয়  এবং  ১৬িট  িবভাগ  জ ডার বােজেটর আওতায়।  মিহলা  ও  িশ  িবষয়ক ম ণালয় এবােরর
বােজেট দখােনার চ া কেরেছ তােদর কেয়কিট কে র অ গিত কতটা হেয়েছ, কতটা হয়িন। িক  য
িবষয় েলােত দিৃ  দয়া দরকার, তার মেধ  সামািজক িনরাপ ার িদকিটেত িনিদ  এবং আেরা 
দয়ার দরকার িছল। সামািজক িনরাপ ার আওতায় নারী িনযাতেনর িব ে  সরকােরর য ঘাষণা এবং

ইিতবাচক পদে প তা এখােন কতখািন িতফিলত হেব সই িচ িট তমনভােব দখা যাে  না। নারী
িনযাতন িতেরােধ াব দয়া হেয়িছল - জলার িতিট হাসপাতােল ওয়ান প াইিসস স টার করার
জ  গত বছর সরকারেক পািরশ করা হেয়েছ। ওয়ান প াইিসস স টাের যারা কাজ করেছন তােদর

িশ ণ, যথাযথ জনবল িনেয়াগ ও তােদর িশ ণ ইত ািদর জ  বােজট বরাে র িবষয়িট পূণ।

  রীতা ভৗিমক
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িভকিটম সােপাট স টাের আরও জনবল, বরা  অথ এবং িশ ণ, িনযাতেনর িশকার ক া ও নারীেদর
র া দয়া ইত ািদ। এ িবষেয় িক হেয়েছ সটাও দখার িবষয়। ই. অথনীিতেত মজীবী নারী, গােম ট

নারীকমী তােদর র ার ে  বােজেট কী কী  দয়া হেয়েছ তা এখনও  নয়। কৃিষে ে
নারীর উৎপািদত পণ  িবি র জ  বাজাের তার অিভগম তা, পযা  িশ ণ, কৃিষ য পািতর ওপর তার
দ তা এই িবষয় েলা, পণ  দামজাতকরেণ েযাগ- িবধা অত  পূণ। নারী উেদ া ােদর ে
দখা যাে , যসব নারী ঘরভাড়া কের ব বসা করেব, তােদর ঘরভাড়ার ে  ভ াট িদেত হেব না। িক

ব বসা লােভর ে  ভ াট দান করেত হেব। এেত কের ু  নারী উেদ া ােদর জ  েণাদনার কথা
বলা হে  তা কতটু  কাযকর হেব এটাও বলা মশুিকল। নারীর হােত তার স দ না থাকেল মতাও
থাকেব না। তার কােনা মতায়ন হেব না। সিদক থেক বলেত গেল, য কােনা বােজট দয়ার পর তা
কতখািন বা বািয়ত হেয়েছ তার িবে ষণই বেল িদেব বােজট ঘাষণা  এবং বরা ই নয়। এই জ ডার
বােজটিট পিরক না অ যায়ী িকভােব ব ব ত হেয়েছ এবং সটা নারীর জীবেন ফল িক এেনেছ, পেরর
বছেরর বােজেট তা দৃ মান হওয়া দরকার। এবার জ ডার বােজেট গেবষণার ে  বরা  রাখা হেয়েছ।
সই গেবষণার ে  জ ডার পাসেফকিটভ কতখািন  দয়া হেব। সব িমিলেয় গতা গিতক জ ডার

বােজট মেন হেয়েছ। অ গিতর জ  য জ ডার বােজট বরা  রাখা হেয়েছ, তা কতখািন সময় অ যায়ী,
বরা  অ যায়ী মিনটর কের বা বায়েনর পে  নয়া হেব সটা এখন দখার িবষয়। গত অথবছের, য
জ ডার বােজট িনধািরত হেয়িছল তার কতটা সামি কভােব বা বায়ন হেয়েছ, কাথায় সম া রেয়েছ তা
দখা হয়িন। মলূ িবষয়িট মেন হেয়েছ তিড়ঘিড়র একটা জ ডার বােজট হেয়েছ।

যু  সাধারণ স াদক, বাংলােদশ মিহলা পিরষদ

অথব েয়র মেধ ই সীমাব  নারীর উ য়ন

-ফারা  কিবর

সামািজক, অথৈনিতক, রাজৈনিতক নানা ে  যমন নারীেদর অংশ হণ বিৃ  পাে  তমিন বিৃ  পাে
নারীেদর এিগেয় চলার পেথ িতব কতা। ২০০৯-১০ অথবছর থেক িত বছর সরকার জ ডার বােজট
ঘাষণা  কের  আসেছ।  িক  বােজেট  নারীর  িনরাপ ার িবষয়িট  রেয়  গেছ  উেপি ত।  নারীর িব ে

সংঘিটত সিহংসতার ঘটনা বিৃ  পাে , আেছ ঘের-বাইের, কম েল, িশ া িত ােন িনরাপদ পিরেবেশর
অভাব। এসব চ ােল  িচি ত কের েয়াজনীয় নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়ন, বােজেট িনিদ  বরা  ও
তার কাযকািরতা িনি ত করেত হেব। তা না হেল, বােজেট নারীর উ য়েনর িবষয়িট ধু অথব েয়র মেধ ই
সীমাব  হেয় থাকেব। গল অথবছর েলার বােজেট আমরা দেখিছ নারীর জ  বরা কৃত অথ সংেশািধত
বােজেট কেমেছ, যা কাম  নয়।

এ বছর ৪৩িট ম ণালয় ও িবভােগর বােজেট নারীেদর উ য়েনর উে ে  বরা  দয়া হেয়েছ। ম ণালেয়র
সংখ া বিৃ  পেলও সমা পােত বিৃ  পাে  না বরা । আেছ বা বায়েনর সম া।

নারীর মতায়ন ও তার সম া েলার সমাধােনর জ  অব ই িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। জার িদেত হেব
ণগত বা বায়ন ও উ য়েনর ওপর। আমােদর মেন রাখেত হেব, নারীর উ য়ন ও মতায়ন ছাড়া এ

দেশর টকসই উ য়ন স ব নয়। আর সই টকসই উ য়েনর জ  দরকার বােজেটর ণগত পিরবতন।

কাি  িডের র, একশনএইড বাংলােদশ

িনিদ  কােনা পদে প নই

-সায়মা হক িবিদশা

অেনেক ভােব  জ ডার বােজট মােন নারীর জ  বােজট।  জ ডার বােজট ধু  নারী  নয়,  নারী-পু ষ
উভেয়র জ । এবােরর বােজট পিরমাণগত িদক থেক বেড়েছ।  এবােরর নারী  উ য়েন  বরা  মাট
বােজেটর ৩০.৮২ শতাংশ। যা ২২ শতাংশ হাের বেড়েছ। িজিডিপ’র ৫.৫৬ শতাংশ।

এটা একটা ইিতবাচক িদক। তেব জ ডার বােজট তিরর ি য়ায় িকছুটা ি মত রেয়েছ। অথ ম ণালয়
থেক িবিভ  ম ণালেয় একিট ড েম ট পাঠান হয় বােজট কল সা লার ১। এই সা লার ১ এ িকছু

িনেদশাবলী থােক। িনেদশ েলার িভি েত  ম ণালয় েলা  তােদর ক েলা  জ ডার সংেবদনশীলতা
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স েক িহসাব কের থােক। শূ  থেক ১০০-এর মেধ  ক েলােক কেয়কটা ভােগ ভাগ করা হয়। এই
িরেপােটর িভি েত  ম ণালয় েলা তােদর ক েলা  জ ডার সংেবদনশীলতার িবে ষণ কের থােক।
তােদর পাঠােনা তেথ র িভি েত অথ ম ণালয় িনজ  িনিদ  মেডেলর মাধ েম িবিভ  ম ণালয় থেক া
তথ  িবে ষণ কের জ ডার বােজট তির কের।

িবিভ  ম ণালয় যভােব তােদর ক েলার জ ডার সংেবদনশীলতা িনণয় কের সই প িত িনেয়
িবচার িবে ষেণর দরকার রেয়েছ। যভােব জ ডার সংেবদনশীলতা িবচার করা হয় সটা সিঠকভােব হে
িকনা তা  যাচাইেয়র জ ,  বাঝার জ । িবিভ  ক েলােত নারীর চািহদা,  েয়াজনীয়তা কতটু

 দয়া হেয়েছ সটা বাঝাটাও জ ির।

গত  বছর একিট  জ ডার বােজিটং  মিনটিরং  সল  গঠন  করার িচ ভাবনা  করা  হেয়িছল।  যা  এখনও
বা বািয়ত হয়িন। এই বােজেট এ সং া  িনিদ  কােনা ইিতবাচক পদে প ল  করা যায়িন।

সহেযাগী অধ াপক, অথনীিত িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়

আিথক বরাে র মাধ েম সিহংসতা দরূ হেব না

-নাজনীন আহেমদ

বরাবেরর মেতা এবােরর জ ডার বােজেট নারী উ য়েন বরা  বেড়েছ। জ ডার বােজেট বরা  বাড়েলই
নারী উ য়ন হেব, নারী উপকৃত হেবন এমন কথা ভাবার িকছু নই। তরাং মাট বরা  বাড়া িনেয় খুিশ
হওয়ারও িকছু নই। বরং এই বােজট নারী উ য়েন কতটা কােজ লাগান যােব সটাই মলূকথা।

গত অথবছের জ ডার বােজট িবিভ  ম ণালেয়র ক েলার ারা নারী উ য়েন কী কী উপকাের এেসেছ
তা  খিতেয়  দখা।  কেয়কিট  ম ণালেয়র ক েলার কায ম  মিনটিরং  করা  দরকার িছল।  যা  হেয়
ওেঠিন। তেব এবােরর জ ডার বােজেট নারীর অ গিতর িবে ষণ িকছুটা হেলও দয়ার চ া করা হেয়েছ।
সামািজক িনরাপ া খােত  সাধারণ  বয় ভাতা,  িব াভাতা,  দির  মােয়েদর মাতৃ কালীন ভাতার কথা
এবােরর জ ডার বােজেটও বলা হেয়েছ। ত ণ উেদ া া তিরেত ‘ াট আপ ফা ড’ নােম ১০০ কািট
টাকার একিট তহিবল গঠন করার াব রাখা হেয়েছ। এটা একটা ইিতবাচক িদক। নারীর িত সিহংসতা
দরূীকরেণ সরকার পদে প িনেয়েছ। ধু জ ডার বােজেট আিথক বরাে র মাধ েম নারীর িত সিহংসতা
দরূীকরণ স ব হেব না। এিট দরূ করেত শাসন, আইন, িবচার িবভাগেক জারদার ভূিমকা পালন করেত
হেব।

িসিনয়র িরসাচ ফেলা, িবআইিডএস
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