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কাগজ িতেবদক : েফনীর েসানাগাজীর মা াসাছা ী নুসরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় হতয্ার দােয় আসািমেদর ফাঁিসর রায়েক নারী 
িনয র্াতনকারীেদর জ  eকিট চূড়া  সতকর্বাত র্া বেল aিভিহত কেরেছ মিহলা o িশশুিবষয়ক ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী 
কিমিট। e মামলায় ত িবচাের সে াষ কাশ কের রািফ হতয্াকাে র িবচাের ধানম ীর ভূিমকায় কৃত তা o ধ বাদ াপন 
কেরেছ কিমিট। গতকাল রিববার জাতীয় সংসেদ aনুি ত কিমিটর ƣবঠেক e কৃত তা কাশ করা হয়। কিমিটর সভাপিত েমেহর 
আফেরাজ চুমিকর সভাপিতেতব্ aনুি ত ƣবঠেক কিমিটর সদ  মিহলা o িশশুিবষয়ক িতম ী ফিজলাতুন েনছা, েমা. আবদুল 
আিজজ, শবনম জাহান, লুৎফুনেনসা খান o ƣসয়দা রািশদা েবগম aংশ েনন। 
 
ƣবঠেক aিধকাংশ সদ  বেলেছন, স িত নুসরাত হতয্ার দােয় আসািমেদর ফাঁিসর রােয় িকছুটা হেলo নারী o িশশু িনয র্াতনকারীরা 
ধা া েখেয়েছ। তারা eসব দু ম র্ করেত পুনব র্ার ভাবেব। eর ফেল নারীেদর িত িন ুরতা িকছুটা কমেব। e সময় নারী িনয র্াতন 
বে  কেঠার আiন েয়ােগর পাশাপািশ সামািজক আে ালন গেড় েতালারo আহব্ান জানান তারা। 
 
ƣবঠেক নারীেদর সব্াবলমব্ী হেত সহায়তার জ  মানুেষর চািহদা রেয়েছ- eমন ধরেনর হণেযাগয্ প  সাম ী uৎপাদন o 
বাজারজাতকরেণর েয়াজনীয় কায র্ ম হণ স েক র্ আেলাচনা হয়। জিয়তা ফাuে শন, a না o েসানারতরীর মা েম নারীেদর 
ƣতির সাম ী বাজারজাত করা হে  মেম র্ ম ণালেয়র প  হেত জানােনা হয়। ƣবঠেক জানােনা হয়, িনম র্াণকৃত o িনিম র্ত  সব 
কম র্জীবী মিহলা েহাে েলর সে  েড-েকয়ার েস ার যু করণ eবং গাজীপুর েজলার কালীগ  uপেজলায় কম র্জীবী মিহলা েহাে ল 
িনম র্াণ o িশশু িদবাযতœ েক  াপন কে র a গিত হে । e সময় চূড়া ভােব স  ক গুেলা চালুর িবষেয় কিমিট 
েজারােলাভােব গুরুতব্ােরাপ কের। 
 
ƣবঠেক জানােনা হয়, িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে য্ ত  েযাগােযাগ যুি র মা েম মিহলােদর মতায়ন কে র (3য় পয র্ায়) 
আoতায় 312৯-31 aথ র্বছের 5৯1িট uপেজলায় ত  েকে র মা েম েডার টু েডার েসবা েদয়া o uঠান ƣবঠক আেয়াজেনর মা েম 
আজ পয র্  ায় 6 লাখ 85 হাজার 376 জন ামীণ aন সর মিহলােক ত যুি র মা েম তােদর ƣদনি ন সম া সমাধান eবং 
ত েসবা েদয়া হেয়েছ। e ছাড়া নগরিভি ক াি ক মিহলা u য়ন কে র (3য় পয র্ায়) মা েম শহরিভি ক গিরব, দু  o িব হীন 
মিহলােদর যেথাপযু  দ তা u য়নমূলক িশ ণ িদেয় uৎপাদনমুখী, কম র্ ম o আ িনভ র্র িহেসেব গেড় েতালা হে , aথ র্ৈনিতক 
মতায়েন নারী uে া ােদর িবকাশ সাধন কে র (4য় পয র্ায়) আoতায় ফয্াশন িডজাiন, িবuিটিফেকশন, কয্াটািরং, iে িরয়র 

িডজাiন e  iেভ  ােনজেম , েমৗমািছ o মাশরুম o িবজেনস ােনজেম  িবষেয় িশ ণ েদয়া হে  eবং eর মা েম েকu 
ািত ািনকভােব বা েকu ঘের বেস আ কম র্সং ােনর সুেযাগ সৃি  কের সব্াবলমব্ী হে । 

 


