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িদন িদন কমর্জীবী নারীেদর সংখয্া বাড়েলo তােদর জনয্ সুেযাগ-সুিবধা েতমন বােড়িন। তােদর জনয্ বড়
সমসয্া িনরাপদ আবাসন। মিহলািবষয়ক aিধদফতর e দািয়েt থাকেলo তারা মাt 2 হাজার 134 জন
নারীর আবাসন িনি ত করেত েপেরেছ। সারা েদেশ aিধদফতেরর আটিট কমর্জীবী েহােsল আেছ। নতুন
কের  আরo  িতনিট  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsল  িনমর্ােণর  uেদয্াগ  েনয়া  হেয়েছ।  ম লবার  জাতীয়  সংসদ
ভবেন aনিু ত মিহলা o িশ িবষয়ক মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিটর ৈবঠেক e তথয্ তুেল
ধরা  হয়।  সভাপিত  েমেহর  আফেরাজ  চুমিকর  সভাপিতেt  কিমিটর  সদসয্  েমা.  শাহজাহান  িময়া,  eeম
নাঈমুর  রহমান,  েমা.  আবদলু  আিজজ,  শবনম  জাহান,  লৎুফুন  েনসা  খান  o  ৈসয়দা  রািশদা  েবগমসহ
সংি  কমর্কতর্ ারা  uপিsত  িছেলন।  ৈবঠেক  utািপত  কাযর্পেt  বলা  হেয়েছ,  মিহলােদর  জনয্  8িট
েহােsেলর  মেধয্  ঢাকার  নীলেkত  বাবুপুরা  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  523িট,  িমরপুর  নoয়াব
ফয়জেুnসা  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  160িট,  ঢাকার  িখলগাঁo  েবগম  েরােকয়া  কমর্জীবী  মিহলা
েহােsেলর  210িট,  চ gােমর  চাnগাঁo  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  215িট,  রাজশাহীর  িবলিসমলা
কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  আসন  সংখয্া  112িট,  খুলনার  বয়রার  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  150িট,
যেশােরর  কমর্জীবী  মিহলা  েহােsেলর  44িট  o  ঢাকা  সাভােরর  আ িলয়া  গােমর্nস  কমর্জীবী  মিহলা
েহােsেলর  720িট  আসন  সংখয্া  রেয়েছ।  ৈবঠক  েশেষ  কিমিটর  সভাপিত  েবগম  েমেহর  আফেরাজ
সাংবািদকেদর বেলন, চলমান মিহলা েহােsল িনমর্ােণ কাজ dত েশষ করার তািগদ েদয়া হেয়েছ। কিমিট
ঢাকার বাiের কমর্জীবী মিহলা েহােsেলর ভাড়া কমােনা o কমর্জীবী মিহলা েহােsেল েড-েকয়ার েসnার
চালু করেত সুপািরশ কেরেছ। eছাড়া uপেজলা পযর্ােয় িশ  eকােডিমর শাখা চালুর uেদয্াগ িনেত বলা
হেয়েছ।
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