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মূ ায়েনর বাটখারায় েজ ার বােজট 
থেমi বেল িনi বােজট eমন eকিট িবষয় eবং েযসব aথ র্ৈনিতক শ  চয়েন eিট uপ ািপত হয় তার সে  েদেশর েবিশরভাগ 

মানুষi িনেজেদর সংেযাগ ঘটােত পাের না। বােজটগুেলা কখেনাi জনগেণর েবাঝাপড়ার ভাষায় uপ ািপত হয় না। েয কারেণ 
ম িব  বা u িবে র বােজট িনেয় টগবেগ আকা া দির  িকংবা মজীবী মানুেষর েনi। তারা বােজট বলেতi েবােঝ পািরবািরক 
বােজট, আেন পিরবােরর চািহদা, আয় eবং েয়র িহসাব। েসi বােজট ƣতিরেতo হয়েতা নারীর aংশ হণ কম থােক। তাi 
পিরবাের eখেনা েজ ার বােজিটংেয়র চল চালু না হেলo েদেশর বােজেট হেয়েছ। েজ ার বােজেটর েজ ার েবাঝাপড়ায় কতটুকু 
eিগেয়েছ েসিট িত বছেরর েজ ার বােজেটর ব ন, বহার eবং aব া পিরবত র্েনর িবে ষণ eবং ত  uপ ািপত হেল 
ভােলাভােব েবাঝা েযত। 

িত েদেশi eখন েজ ার বােজিটং, েজ ার aিডেটর মেতা িবষয়গুেলা খুবi গুরুতব্পূণ র্ হেয় আেছ। েসi িহসােব িত বছরi 
বােজেটর আেগ-পের েজ ার বােজট িনেয় আেলাচনা হয়। দীঘ র্িদেনর নানা ধরেনর েদন-দরবােরর পর সরকার েদেশ েজ ার 
সংেবদনশীল বােজট থম েঘাষণা কের 311৯-21 aথ র্বছের। oi aথ র্বছের 5িট ম ণালেয়র জ  েজ ার বােজট াব করা হয় 
eবং েস সময় বরা  িছল 38 হাজার 359 েকািট টাকা। eবাের 24 জুন সংসেদ u ািপত 22তম বােজেট 312৯-31 aথ র্বছের ei 
ে ে  বরা  করা হেয়েছ 2 লাখ 72 হাজার 358 েকািট টাকা। বলা হেয়েছ eবােরর বােজেট েজ ার বােজিটংেয় বরা কৃত aথ র্ গত 
aথ র্বছেরর তুলনায় 34 হাজার 616 েকািট টাকা েবিশ। eবং েমাট বােজেটর 41 দশিমক 93 শতাংশ o িজিডিপর 6 দশিমক 67 
শতাংশ। 54িট ম ণালয় বা িবভােগর জ  ei েজ ার বােজট uপ াপন করা হয়। ei েজ ার বােজিটংেয় 38িট ম ণালয় o 27িট 
িবভাগেক a ভুর্  করা হয়। 

েজ ার বােজট আসেল কী? েজ ার বােজেটর মূল uে  কী? নারীেক u য়েনর মূল জায়গায় ƣবষ হীনভােব িনেয় আসার েয 
িবষয়িট কাজ কের েসিট হেলা েজ ার বােজট। aতয্  সহজ eবং সংি ভােব বলেত েগেল বলা যায় েয, েজ ার বােজিটং আলাদা 
েকােনা বােজট নয়। আমােদর জাতীয় বােজটেক নারীর িত সংেবদনশীল eবং ƣবষ হীন কের েতালাi েজ ার বােজেটর মূল 
ল য্। eকিট রাে র মানুষেদর নারীর িত সংেবদনশীল কের েতালার েয়াজন eজ  হে  যােত নারী-পুরুেষর মে  িবরাজমান 
ƣবষ  দূর কের eকিট সমতাপূণ র্ সমাজ o রা  ƣতির করা যায়। নারী-পুরুেষর সমতা িত া মুি যুে র সবেচেড় বড় a ীকারগুেলার 
eকিট, যা eখন সংিবধান কতৃর্ক িবিধব । আর aথ র্ৈনিতক, সামািজক o বা ব িদক হে  জনসংখয্ার 61 ভাগ নারীেক দ  
মানবস দ িহেসেব ƣতির করা, যা বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক a গিতেক আেরা মজবুত িভি র oপর দাঁড় করােব eবং তব্রািনব্ত 
করেব। 

তেব আেরা গুরুতব্পূণ র্ ত  হেলা গত 6িট aথ র্বছের নারী uে া ােদর u য়েন 211 েকািট টাকার েথাক বরা  রাখা হেলo পুেরাটা 
বহার হয়িন েকােনা aথ র্বছেরi। কারণটাo aনুেময়। নারী uে া ারা বলেছন, aথ র্ ছােড়র ি য়ায় জিটলতার পাশাপািশ 

আ ঃম ণালেয়র মে  সমনব্য়হীনতা eবং e িবষেয় eক ধরেনর ‘গা ছাড়া’ ভাব জাির রেয়েছ। 

তেব েজ ার বােজিটংেয় যতটা হাঁকডাক েশানা যায় বা েব eর েয খুব eকটা েয়াগ হয় না তা েবাঝা যায় কম র্রত নারীর সংখয্ার 
িদেক তাকােল। 3121 সােল কম র্রত নারীর সংখয্া িছল 27 দশিমক 3 িমিলয়ন। যােদর আয় িছল 29.7 িমিলয়ন ডলার। 3128েতo 
তাi। 

েকন তেব নারীর জ  বরা কৃত বােজট পূেণ র্া েম বা বায়ন স ব হয় না? নারী u য়েন িবেশব্ আমােদর aব ান 93তম। দি ণ 
eিশয়ায় eিট সবেচেয় ভােলা aব া। তাহেল সম াগুেলা কী? eবং েকাথায় েকাথায় ei েজ ার বােজিটং ধা া খায়। যার কারেণ 
ক  বা বায়েন সংি  ম ণালেয়র দ তা বাড়ােনার পাশাপািশ ানীয় eবং জাতীয় পিরসের নারীর েটকসi u য়েন বােজট বরা  

আেরা বাড়ােনা uিচত। আেরা েদখেত হেব নারী u য়েন বরাে র টাকা সু বহােরর চয্ােল গুেলা কী কী? eর পাশাপািশ াম পয র্ােয় 
নারী uে া ার জ  িবিনেয়াগবা ব পিরেবশ ƣতির করেত হেব। 



বােজট uপ াপেনর ব ৃতায় বলা হেয়েছ, নারীর িত ƣবষ  o সিহংসতা দূর করেত আiনগত সং ার করা হেব। জািতসংেঘ নারীর 
িত সব ধরেনর ƣবষ  িবেলাপ সনদ বা িসডoর গুরুতব্পূণ র্ দুিট ধারার (3 o 27.2.গ) িবষেয় বাংলােদশ সরকােরর আপি  রেয়েছ 

eবং eখেনা েসিটেত সরকার eকমত নয়। িসডo সনেদর 3 নমব্র ধারায় বলা আেছ, নারীর িত সব ধরেনর ƣবষ  িনরসেন শিরক 
েদশগুেলা আiনগত o শাসিনক ব া েনেব eবং আiেনর সং ার করেব। 27.2(গ) ধারায় িববাহ eবং িববাহিবে েদর ে ে  
নারী-পুরুেষর সমান aিধকার o দািয়েতব্র কথা বলা হেয়েছ। ƣবষ  বসবাস করেছ পািরবািরক আiেনo। সব ছািপেয় যখন সব 
ধরেনর ƣবষ মূলক আiন িবেলােপর েঘাষণা আেস তখন িবষ হীন সমােজর সব্  েদখেত eক ধরেনর ভােলা লাগা শুরু হয়। তেব 
আেদৗ সব ধরেনর ƣবষ  েয িবেলাপ হেব না তা বলেত সমেয়র aেপ া করেত হেব না। 

eবােরর বােজট ব ৃতায় েজ ার বােজট বারবার আেলাচনায় eেলo নারীর জ  সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ eবং ei মুহূেত র্র জ  সবেচেয় 
কাি ত নারীর িনরাপ ার িবষয়িট েকােনাভােবi আেলাচনায় িছল না। তেব সরকাির েসবার সুেযাগ বৃি , নারী uে া ােদর বসা 
পিরচালনার জ  েদাকান বা ে স ভাড়ার ে ে  েয ভয্াট িদেত হেতা তা তয্াহার iিতবাচক ভাবনার েজাগান েদয়ার কথা। 

েজ ার বােজট কেরi দািয়তব্ েশষ নয়, নারীরা সব aিধকার uপেভাগ eবং u য়েনর ে ে  েযসব ƣবষ  বা চয্ােলে র মুেখামুিখ 
হয়, তা িচি ত কের েসগুেলা েমাকােবলার িদেক মেনােযাগ বাড়ােত হেব। e জ  বােজট নারীর িল ীয় সমতা িনি ত করেত 
কতটুকু ভূিমকা রাখেছ, বরা  সিঠক খােত হে  িকনা, সিঠকভােব বহার হে  িকনা, uপকারেভাগীেদর িফড াক জানা eবং eসব 
িবষেয়র মূ ায়ন েয়াজন। েযখােন মূল ল য্ হে  নারীর িত ƣবষ  দূর করার কথা, েসখােন েদখা যাে  তােদর িনরাপ ার 
িবষয়িটi a া  করা হে । 

সামািজক সুর ার খােতর পিরসর েবেড়েছ। দু বতী মা, িবধবা ভাতা, বয়  ভাতার সংখয্া বাড়ােনা হেয়েছ। eর পাশাপািশ 
িতব ীেদর জ o ভাতা িদে  সরকার। িক  েদখা যাে  েসi ভাতার সুিবধা িতব ী নারীরা পাে ন না। পুরুষ িতব ীরাi েবিশ 

পাে ন eবং ei িবষেয় েকােনা ধরেনর তদারিক েনi। e কথা দািব করেল a ায় হেব না েয, a  নারীর তুলনায় ‘আিদবাসী’ 
নারীরা eখেনা aেনক িপিছেয় আেছ। দীঘ র্িদন ধের বােজেট ‘আিদবাসী’ নারীেদর জ  আলাদা বরাে র দািব কের আসেছ 
‘আিদবাসী’ নারীরা। িক  ািবত বােজেট eর েকােনা িতফলন েদখা যায়িন। 

নারীেদর u য়েন eবং িল ীয় সমতা িনি ত করেত গত কেয়ক aথ র্বছর েথেক জাতীয় বােজেটর সে  আলাদা কের েজ ার বােজট 
েঘাষণা করা হেলo eর ভাব েকমন পেড়েছ, েস িচ  আমােদর কােছ আসেছ না। ei বােজট িক নারীর িত সিহংসতা-িনয র্াতন o 
ƣবষ  কমােত সহায়তা করেছ? ei বােজট ণয়নকারী ি রা িক েজ ার বােজট িকংবা িল ীয় সমতার িত a ীকারব ? 
শাসিনক পয র্ােয় িল ীয় সমতা েবাঝাপড়ায় কী বড় ধরেনর uে াগ েনয়া হেয়েছ েকননা eখন পয র্  েদেশর eকটা বড় aংশ িল ীয় 

সমতা বুঝেত নারীেক িনেয় কাজ করােকi মেন কের। সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ হেলা, সরকার েজ ারবা ব বােজট করেলo eর বা বায়ন 
িনেয় েকােনা পয র্ােলাচনা, সমী া eবং িবে ষণ েনi। আর eগুেলা না থাকেল েজ ার বােজেটর আকার যত বড়i েহাক না েকন 
তােত িল ীয় সমতা পিরমােপর বাটখারা খুব জুতসi হেব না। 

েজাবাiদা নাসরীন : িশ ক, নৃিব ান িবভাগ, 

ঢাকা িবশব্িব ালয়। 

 


