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েদেশর unয়ন pকl বাsবায়েন নারীরা uেপিkত হেcন। সমােজর aনয্ানয্ খােত নারীর aংশgহণ েযমন
বাড়েছ, েস তুলনায় সরকাির েকনাকাটায় নারীরা িপিছেয় আেছন। aথচ সরকাির েকনাকাটায় নারীর
aংশgহণ দনুর্ীিতমkু েটnািরং িসেsমেক utসািহত করেব বেল মেন করেছন িবেশষjরা।
পিরকlনা  িবভােগর  সিচব  নু ল  আিমন  বেলন,  pধানমntী  েশখ  হািসনা  সাmpিতক  eকেনক  সভায়
সরকাির kয়সংkাn নীিত সহজ করার জনয্ pেয়াজনীয় িনেদর্শনা িদেয়েছন, যােত pিkয়ািটেত নারীর
aংশgহণ বােড়।
সংি  বয্িkেদর মেত, বাংলােদেশর aথর্ৈনিতক unয়েন নারীর aবদান kেমi বাড়েছ। নারী uেদয্াkার
পিরমাণ  েযমন  বাড়েছ,  েতমিন  pশাসেনর  িবিভn  sের  নারীর  aংশgহণ  আশাতীতভােব  েবেড়েছ।
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরার (িবিবeস) সমীkা aনযুায়ী কমর্জীবী পু েষর তুলনায় কমর্জীবী নারী কাজ
কেরন  িতন  ণ।  েদেশর  aভয্nের  aথর্নীিতর  মলূ  কমর্েkt েলােত  নারীর  aবদান  kমাগত  বাড়েছ।
সমীkা aনসুাের, মূলধারার aথর্নীিত িহেসেব sীকৃত utপাদন খােতর েমাট কমর্ীর pায় aেধর্কi eখন
নারী। কৃিষ, িশl, েসবা খাতসহ িবিভn আনু ািনক o aনানু ািনক খােত নারীর aংশgহণ িদেন িদেন
বাড়েলo  জাতীয়ভােব  িপিছেয়  আেছন  তারা।  সরকাির  সংsা  িবআiিডeেসর  সবর্েশষ  জিরপ  aনযুায়ী,
aথর্নীিতেত নারীর সাফলয্ েবেড়েছ। নারীর aংশgহণ েবেড়েছ utপাদন বয্বsায়o।
eমন পিরিsিতেত  unয়ন pকl আেরা ভােলাভােব  বাsবায়েনর  জনয্ নারীর aংশgহণ িনি ত  করেত
eকিট কাযর্কর kয়বয্বsার পিরেবশ ৈতির করেত হেব বেল মেন কেরন িবেশষjরা। েকননা, বাংলােদেশ
pিত বছরi বাড়েছ unয়ন pকl। unয়ন বয্য় েবেড় যাoয়ায় তার সিঠক বাsবায়নo জ ির। e কারেণ
সরকাির  kয় pিkয়ায়  scতা  আনেত  iিতমেধয্  নানা  uেদয্াগ  েনoয়া  হেয়েছ।  িকn  নারীর aংশgহণ
বাড়ােত পযর্াp সুেযাগ রাখা হয়িন। কেমর্ নারীর eকাgতা unয়ন pকl বাsবায়েন সহায়ক ভূিমকা রাখেত
পাের। তাi সরকাির kয়নীিতেত pেয়াজনীয় পিরবতর্ ন আনা দরকার। িবষয়িট িনেয় পিরকlনা মntণালয়
কাজ করেছ বেলo জানা েগেছ।
পিরকlনা মntণালেয়র সূt জানায়, িবষয়িটেক t িদেত গত রিববার ‘uiেমন enােpিনoরিশপ iন
পাবিলক  pিকuরেমn’  শীষর্ক  eক  সংলােপর  আেয়াজন  করা  হয়।  বাsবায়ন,  পযর্েবkণ  o  মলূয্ায়ন
িবভােগর  েসnাল  pিকuরেমn  েটকিনকয্াল  iuিনেটর  (িসিপিটiu)  সেmলনকেk  aনিু ত  সংলােপ
বkারাo e িবষেয় তািগদ aনুভব কেরন। পিরকlনা মntণালেয়র সিচব eসংkাn pধানমntীর িনেদর্শনার
কথা তুেল ধের বেলন, সরকাির েকনাকাটায় নারীর aংশgহণ দনুর্ীিতমkু েটnািরং িসেsমেক utসািহত
করেব eবং unয়ন কমর্সূিচেক েবগবান করেব।
িসিপিটiuর মহাপিরচালক েমা. আলী নূর e pসে  বেলন, িসিপিটiu নীিতমালায় pেয়াজনীয় পিরবতর্ ন
আনার  দািবেক  iিতবাচকভােব  িবেবচনা  করা  হেব,  যােত  নারী  uেদয্াkারা  সরকাির  kেয়  aংশ  িনেত
পােরন।
 uেদয্াkােদর িনেয় কাজ কের িবl। িবেlর েজnার কনসালটয্াn েমেহ না iসলাম েচৗধুরী বেলন, kয়

  জামাল udীন
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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।

|

নীিতমালায় tিট রেয় েগেছ, েয কারেণ সরকাির kয় pিkয়ায় নারী uেদয্াkােদর aংশgহণ বাড়েছ না।
িতিন বেলন, i-িজিপর মাধয্েম েটnাের aংশgহেণর জনয্ pেয়াজনীয় িনবnীকরণ pিkয়া নারীেদর জনয্
সমসয্া।  কারণ  eেত  তথয্pযুিkর  jান  pেয়াজন।  েস  জনয্  সরকােরর  পk  েথেক  pেয়াজনীয়  uেদয্াগ
েনoয়ার পরামশর্ েদন িতিন।
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