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মশিkেত নারীর aংশgহণ বাড়েছ। িবেশষ কের শহেরর চাiেত gােম কমর্েkেt নারীর aংশgহণ বাড়েছ।
15 বছর আেগo েযখােন শহের কমর্জীবী নারীর aংশgহণ েবিশ িছল eখন তা পুেরাপুির uলেট েগেছ।
শহেরর েমেয়েদর েপছেন েফেল eিগেয় েগেছন gােমর েমেয়রা। নারীরা aথর্ৈনিতকভােব sাবলmী হoয়ার
কারেণ  তােদর  সামািজক  o  পািরবািরক  gহণেযাগয্তা  েবেড়েছ  o  aথর্ৈনিতক-ভােব  পিরবােরর  oপর
তােদর িনভর্ রশীলতা কেমেছ।

  আিসফুর রহমান সাগর
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বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরার  (িবিবeস) 2015-16  সােলর  পিরসংখয্ােন জানা  যায়, িবভাগীয় পযর্ােয়
রাজশাহী, খুলনা o রংপুেরর মশিkেত নারীর aংশgহণ সবেচেয় েবিশ হাের বিৃd েপেয়েছ। রংপুের e হার
41  দশিমক  5  শতাংশ।  e  pসে  নারী  েনtীরা  বলেছন,  gােম  কােজ  নারীর  aংশgহণ  বৃিd  aবশয্i
iিতবাচক। তা নারীর kমতায়েন pভাব েফলেব। নারীর aনানু ািনক কােজর aথর্ৈনিতক মলূয্ায়ন করা
দরকার। কমর্েkেt িল  সংেবদনশীল পিরেবশ গেড় তুলেত হেব। eসব  িকছুর চাiেত সবেচেয় েবিশ জ ির
কমর্েkেt, পেথ-ঘােট নারীর িনরাপtা িন য়তা িবধান করেত হেব। নারীরা ঘেরর গি  েপিরেয় বাiের
েবিরেয় আসেছন িঠক তেব eটাo িঠক পথ চলিত কমর্জীবী েমেয়েদর পেথ-ঘাট েথেক তুেল িনেয় ধষর্েণর
মাtাo েবেড়েছ। ei িনরাপtা িদেত হেব রা েক।
aথর্নীিতিবদরা  বলেছন,  েদেশর  কমর্েkt  apািত ািনক  খাত  েথেক  pািত ািনক  খাত  বৃিdর  েkেt
মধয্বতর্ী পযর্ায় পার হেc। যিদ আমরা pািত ািনক খােত দk কমর্ীর চাকিরর েkt বাড়ােত না পাির, যিদ
pিত ািনক খাতেক তৃণমূল পযর্ােয় িনেয় েযেত না পাির, তেব apািত ািনক খােতi সীমাবd রেয় যােব
আমােদর  চাকিরর  বাজার।  আর  সবর্t  নারীর  ধু  aংশgহণ  বাড়ােল  চলেব  না,  তার  ণগত  unয়ন
জ ির। েকােনা  েদেশর unয়েনর  জনয্ নারীর unয়ন o kমতায়ন tপূণর্। নারীেক িসdাn  gহেণর
পযর্ােয় িনেয় আসেত হেব।
খুলনার ডুমুিরয়া uপেজলার utর ডুমুিরয়া gােমর 30 বছর বয়েসর মািরয়া আফিরন পােয়েলর িবেয়
হেয়  িগেয়িছল  eiচeসিস  পাস  করার  পেরi।  দিুট  বাcাo  হেয়েছ।  ধু  সংসাের  রাnা  আর  বাcা মানষু
করার গি  েথেক েবিরেয় িতিন aিধদpেরর আoতায় bক, বািটেকর ে িনং কেরেছন। ে িনং েশষ কেরi
িতিন মােস bক বািটেকর েপাশাক িবিk কের চার েথেক পাঁচ হাজার টাকা আয় করেছন। পিরিচিত বাড়েল
আেরা আয় বাড়েব বেল আশা মািরয়ার।
রংপুেরর গাiবাnার বািসnা সুরাiয়া সূিচকমর্ কের পিরবােরর ভরণেপাষেণ aবদান রাখেছন। সাভােরর
েষালমাসী gােমর হািফজা েবগেমর িতনিট গ । 40  বছর বয়িস হািফজা বয্াংক েথেক ঋণ িনেয় গ
িকেনেছন। eমিনভােব ঘেরর গৃিহণীরা ঘর েচৗহিd েথেক েবিরেয় কমর্েkেt aংশ িনেcন।
িবিভn  পিরসংখয্ান  বেল,  শহেরর  েচেয়  gােম  নারী  কমর্জীবীর  সংখয্া  েবিশ।  িনজ  পিরবােরo  ফসল
utপাদেনর িবিভn পযর্ােয় নারীর ম পু েষর তুলনায় েবিশ। gােম শতকরা 38 দশিমক 6 শতাংশ
মজীবী িহেসেব রেয়েছ। শহের কেম হেয়েছ 31 শতাংশ। মশিk জিরপ 2010 aনযুায়ী, শহর o gাম

িমিলেয় মশিkেত নারীর aংশgহণ িছল 36 শতাংশ ,2005 সােল যা িছল 29 শতাংশ। েসnার ফর
পিলিস ডায়লগ (িসিপিড) বলেছ, 1995-96 সােল েম নারীর aবsান িছল শহের 20 দশিমক 5 শতাংশ,
gােম 17 দশিমক 4 শতাংশ। 2003 সাল পযর্n শহের e হার েবিশ িছল।
েদখা যােc, বাংলােদেশ pায় 5 েকািট 41 লাখ কমর্জীবী মানুেষর মেধয্ 1 েকািট 62 লাখ নারী। pায় 16
হাজার  700  নারী  kুd  o  মাঝাির  িশl  uেদয্াkা  রেয়েছন।  বাংলােদেশর  aথর্নীিতেত  রtপূণর্  ভূিমকা
পালন  করা  েপাশাকিশেlর  িমকেদর  80  শতাংেশর  েবিশ  নারী।  সুতরাং  বাংলােদশ  নারীর  unয়ন  o
aংশgহেণর েkেt aেনক দরূ eিগেয়েছ, িকn পথটা aেনক লmা। আমােদর আেরা aেনক দরূ েযেত হেব।
সামিgকভােবi কমর্েkেt নারীর aংশgহণ আেগর তুলনায় েবেড়েছ। িবেশষ কের gােমর নারীেদর কােজর
েkt েবেড় েগেছ। আেগ েযটা ধুi পু েষর কাজ বেল িবেবিচত হেতা েসসব কােজo নারীরা পু েষর
পাশাপািশ  সমানতােল  aংশ  িনেcন।  gােমর  নারীরা  বািড়র  িনকটবতর্ী  পুkর,  ধানেkত  o  বড়  পুkের
খাঁচায়  aনায়ােসi  মাছ  চাষ  করেছন।  কেয়ক  বছর  যাবt  নারী  ধু  গােমর্nস  েসkর  নয়,  কৃিষখাত,
সূিচিশl, মtসয্চাষ o িচংিড় রpািনর কােজo তােদর সmৃkতা বািড়েয়েছন।
gােম জনশিkেত যুk নারীেদর 60 শতাংশi ম িদেcন কৃিষেত। আর শহের গােমর্nেস। েপাশাক িশেl
নারী িমেকর aংশgহণ িছল 64 শতাংশ eখন তা কেম 60 দশিমক 8 শতাংশ। বুয্েরা আেরা জানায়,
সবেশেষ 2015 -2017 সােল gােম নারীর কােজর হার েবেড়েছ। gােম 38 দশিমক 6 শতাংশ মজীবী
িহেসেব রেয়েছন। শহের কেম হেয়েছ 31 শতাংশ।
বাংলােদশ unয়ন সংsা জানায়, 90 শতাংেশর েবিশ kুd ঋণ gহণকারী হেcন নারী। ঋেণর টাকায় ফসল
utপাদন, প র খামার o হাঁস-মুরিগ পালন করেছন। খামাের যুk আেছন 9 দশিমক 5 শতাংশ। ফসল
utপাদেন 42 দশিমক 3 শতাংশ। খুলনায় রpািনমখুী িচংিড় খােতo নারী িমেকর aংশgহণ বাড়েছ।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

মিহলা পিরষেদর সাধারণ সmাদক মােলকা বানু iেtফাকেক বেলন, gােমর aংশgহণ বাড়েছ eটা েযমন
খুিশর িবষয় েতমিন শহেরর aংশgহণ কমাটা েকােনা ভােলা লkণ নয়। েমেয়রা সমs ধরেনর টয্াবু েভেঙ
বাiের েবিরেয় আসেছন। uেদয্াkা িহেসেব আসেছন, aবদান রাখেছন কৃিষ, মtসয্ চােষর মেতা কােজo।
gাম েছেড় েছেলরা শহরমখুী িকংবা িবেদেশ চেল যােcন। কমর্েkেt েছেলেদর েসi শনূয্sানটা পূরণ করেছন
েমেয়রা।  কােজর  েkেt  নারীেদর  মান  বাড়ােত  আমােদর  pিশkণ,  কমর্পিরেবেশর  িনরাপtা  িদেত  হেব।
aপরিদেক, শহেরর েমেয়েদর িপিছেয় পড়ার সবেচেয় বেড়া কারণ ei কমর্পিরেবশ। েমেয়রা েলখাপড়ায়
aংশ িনেcন িকn চাকির েkেt পআuেটর সংখয্া বাড়েছ।
e  pসে  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  aথর্নীিত  িবভােগর  aধয্াপক  eম  eম  আকাশ  iেtফাকেক  বেলন,  েদেশ
apািত ািনক  খােত  েমেয়েদর  কােজর  েkt  বাড়েছ।  pািত ািনক  খােত  কােজর  চািহদা  কমেছ।  তাi
apািত ািনক খােত কমর্ীেদর িভড় বাড়েছ। pিত ািনক খােতo িশkা o গােমর্nস খােত কম েবতেনর
কমর্ীর কােজর চািহদা বাড়েছ। শহেরo pািত াািনক েkেt েয নারীরা aংশ িনেcন িবেশষত গােমর্n খাত,
েসখােনo মলূ শিk gাম েথেক আসা নারীরাi। gামা েল eনিজoর িবsৃিতর ফেল েমেয়েদর বাiের েবর
হেয় আসার বাধাটা েকেট েগেছ। ফেল gােমর নারীরা apািত ািনক খাত যমন কৃিষ, মtসয্ চাষ pভৃিত
েkেt কােজ যুk হেcন। pািত ািনক খােত তা হেc না। খুব দk না হেল নারীর কােজর েkt pািত ািনক
খােত সংkিচত।  
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