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ধ্যায়-৭ 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

১.০ ভূহভকা:  

১.১       হফশ্বায়ননয এ যুনগ প্রগহতীর ভাজ গনে ততারায রনযে নাযীয হধকায, যভতায়ন ও কভ মফান্ধফ হযনফ 

সৃহিয ভাধ্যনভ যাষ্ট্র ও ভানজয মূর তরাতধাযায় নাযীনক ম্পৃক্ত কযা প্রনয়াজন। নাযী ও হশু হধকায 

প্রহতষ্ঠা এফং নাযীয যভতায়ননয ভাধ্যনভ তানদয াভহিক উন্নয়ননয মূর তরাতধাযায় ম্পৃক্তকযনণয রনযে 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কাজ কনয মানে। ফতমভান যকায ২০২১ ানরয রূকল্প ফাস্তফায়ননয 

রনযে নাযী ও হশুনদয উন্নয়নন হফহবন্ন উনযাগ িণ কনযনে। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় যকানযয 

হনফ মাচনী আনতানযয অনরানক নাযীয দাহযদ্র্ে হফনভাচননয রনযে হফহবন্ন কভ মসূহচ িণ কনযনে। ২০২১ 

ানরয ভনধ্য কর উন্নয়ন কভ মকানে নাযীয ং িণ হনহিত কযায রনযে ভহরানদয যাজননহতক 

যভতায়নন ফাংরানদ হফনশ্বয ননক উন্নত তদনক হেনন তপনর ননক দূয এহগনয়নে। নাযী হযা হফস্তায 

ও নাযী উনযাক্তা সৃহিনত ফাংরানদ হফনশ্বয হফকাভান তদগুনরায ভনধ্য একটি ম্মানজনক ফস্থানন 

তৌনচনে। 

১.২ যকায নাযীয াহফ মক উন্নয়নন প্রহতশ্রুহতফদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংহফধাননয ২৭, ২৮, ২৯ এফং 

৬৫(৩) নুনেনদ নাযীয হধকায হনহিত কযায হফলনয় যানষ্ট্রয এ ঙ্গীকায প্রহতপহরত নয়নে। হফনলত 

২৮ (৪) নুনেনদ ভানজয হহেনয় ো ং হননফ নাযীয িগহতয জন্য হফনল হফধান প্রণয়ননয 

হফধান যাখা নয়নে। তদীয় হযভেনরয ফাআনয ংহফধাননয অনরানক নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত প্রায় প্রহতটি 

অন্তজমাহতক নদ ও দহরনর ফাংরানদ স্বাযয কনযনে। এ তযনে হফনলবানফ উনেখনমাগ্য নরা 

Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW)। নাযী উন্নয়নন াংহফধাহনক ও অন্তজমাহতক দায়ফদ্ধতা তথনক যকায প্রণীত প্তভ ঞ্চফাহল মক 

হযকল্পনা, তেকআ উন্নয়ন রযেভাো (SDG) ও জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহত, ২০১১ এ নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত 

হফহবন্ন কাম মক্রনভ হফনল গুরুত্ব তদয়া নয়নে। জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহত, ২০১১ তত তভাে ২২টি রযে হনধ মাযণ 

কযা নয়নে। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য াহফ মক কভ মকােগুনরা মূরত: এ রযেমূ ফাস্তফায়ননয 

নঙ্গ হনহফেবানফ ম্পহকমত। 

১.৩ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় নাযী ও হশু ংক্রান্ত নীহত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন, নাযীয যভতায়ন, নাযী 

হনম মাতন প্রহতনযাধ, কভ মনযনে নাযীয হনযাত্তা হফধান নাযীয াভহিক অথ ম-াভাহজক উন্নয়ন হনহিত 

কযা নাযীয াহফ মক উন্নয়নন হনযফহেন্নবানফ কাজ কনয মানে। নাযী উন্নয়নন তপাকার নয়ন্ট (Women 

in Development-WID) ও হশু ংক্রান্ত তপাকার নয়নন্টয ভাধ্যনভ ংহিি ভন্ত্রণারয়মূনয নাযী ও 

হশু উন্নয়ন ংক্রান্ত কাম মক্রভ ভন্বয় ও হযফীযনণয দাহয়ত্ব এ ভন্ত্রণারয় ারন কনয থানক। াহফ মকবানফ 

নাযী ও হশু হনম মাতন প্রহতনযানধয কাম মক্রভ নাযী ও হশুনদয কল্যাণ এফং নাযী ও হশুনদয অআনগত 

এফং াভাহজক হধকায প্রহতষ্ঠা ও ংযযনণ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কাজ কনয থানক। 

২.০ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ প্রণীত অআন ও নীহতমূ 

২.১  যাষ্ট্রীয় ও জনজীফননয ফ মনযনে ভহধকায প্রহতষ্ঠা এফং কর প্রকায বফলম্য দূযীকযনণয রনযে 

াহযফাহযক হংতা (প্রহতনযাধ ও সুযযা) অআন-২০১০ প্রণয়ন কযা নয়নে এফং এয অওতায় 



74 

 

হফহধভারাও প্রণয়ন কযা নয়নে। নাযী ও হশুয াভহিক উন্নয়নন জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহত-২০১১ জাতীয় 

হশু নীহত-২০১১ এফং হশুয প্রাযহিক মত্ন ও হফকানয ভহন্বত নীহত-২০১৩ প্রণয়ন কযা নয়নে। প্রণীত 

নয়নে হিহিযাআনফাহনউহিক এহি (হিএনএ) অআন, ২০১৪ এফং ফাল্যহফফা হননযাধ অআন- ২০১৭ ও 

হফহধভারা-২০১৮ প্রণয়ন কযা নয়নে। 

 ২.২ জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহতয ফাস্তফায়ন এফং নাযী ও হশুয প্রহত হংতা প্রহতনযানধ জাতীয় কভ মহযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা নয়নে। এ কভ মহযকল্পনায অওতায় তদনয নাযীনদয হহযত ও দয ভানফ ম্পদ হননফ 

গনে ততারা, জাতীয় উন্নয়ন কভ মকাে ফাস্তফায়নন নাযীয হক্রয় ংিণ এফং নাযীয যাজননহতক, 

াভাহজক, প্রাহনক ও থ মননহতক যভতায়ন হনহিত কযায জন্য যকায কাজ কনয মানে। 

২.৩ হশু উন্নয়ন ংক্রান্ত নীহতভারা ও অআনমূন কন্যা হশুয উন্নয়ননয হফলয়টি অরাদাবানফ উনেখ কযা 

নয়নে। ফাল্যহফফা তযাধ, প্রহতফন্ধী কন্যা হশুয প্রহত বফলম্যমূরক অচযণ দূযীকযণ ও হনযাত্তা প্রদান, 

কন্যাহশুয জন্য হনযাদ ও ভানম্পন্ন হফননাদন তখরাধুরা, াংস্কৃহতক চচ মা ংক্রান্ত সুহফধা হনহিতকযণ, 

াহযফাহযক ও াভাহজক ম মানয় এফং কভ মনযনে নাযীয প্রহত াযীহযক, ভানহক ও তমৌনীেন, ধল মণ, 

তমৌতুক, াহযফাহযক হনম মাতন, আবটিহজং, এহি হননয নাযীয প্রহত কর প্রকায হংতা দূযীকযনণয 

হফলনয় জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহত-২০১১, সুস্পি হননদ মনা হদনয়নে। এ োো জাতীয় হশু নীহত-২০১১ তত 

কন্যা হশুনক হফনলবানফ গুরুত্ব তদয়া নয়নে। এ অআনন হকনাযীনদয ভানহক স্বাস্থে হফকান 

কাউনেহরং,কন্যা হশু ও হকনাযীনদয জন্য হযা প্রহতষ্ঠান ও কভ মস্থনর অরাদা য়ঃব্যফস্থা হনহিত কযা, 

দুনম মানগয জরুহয ফস্থায় কন্যা হশুনদয হনযাত্তায রনযে সুস্পি হননদ মনা যনয়নে। 

৩.০ নাযী উন্নয়নন জাতীয় নীহত হনধাৃযণী দহররনে ফহণতৃ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় ংহিষ্ট হননদৃাফহর 

৩.১  ফাংরানদ যকানযয প্তভ ঞ্চফাহল মক হযকল্পনা-তত এভন একটি তদ গঠননয তকৌর ও কাম মক্রভ িনণয 

উয তজায তদয়া নয়নে তমখানন নাযী ও পুরুনলয ভান সুনমাগ ও হধকায থাকনফ। এ হযকল্পনায রযে 

নে “উন্নয়নমূরক ও প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যফস্থা িনণয ভাধ্যনভ নাযীয প্রহত বফলম্য দূয কযা এফং অত্মহনবমযীর 

ভানুল হননফ নাযীয িমাো হনহিতকযা”। প্তভ ঞ্চফাহল মক হযকল্পনায় নাযীয যভতায়ন ও তজোয 

ভতায রনযে হনম্নরূ ৪টি তকৌরগত উনেশ্য হনধ মাযণ কযা নয়নে: 

 নাযীয দক্ষতা উন্নয়ন; 

 নাযীয থনৃনহতক সুহফধা বৃহি; 

 নাযীয ভতাভত প্রকানয হধকায এফং নাযী ংগঠননয ংখ্যা বৃহি; 

 নাযী উন্নয়ননয জন্য উযুক্ত হযনফ সৃহষ্ট। 

৩.2 ২০৩০ ানরয ভনে পৃহথফীনক ফদনর দদয়ায রনক্ষে জাহতংনঘয াধাযণ হযলদ কর্তকৃ ২৫ দনেম্বয 

২০১৫ ‘দেকআ উন্নয়ন রক্ষেভাো (Sustainable Development Goals-SDGs) গৃীত য়। এয একটি 

গুরুত্বপূণ ৃহদক র দজন্ডায ভতা। এখানন ১৭টি রক্ষেভাোয হফযীনত ১৬৯টি োনগেৃ হনধাৃযণ কযা নয়নে। 

এ কর রক্ষেভাোয ভনে দফ কনয়কটিনত দজন্ডায ংহিষ্ট োনগেৃ থাকনরও রক্ষে-৫ এয হফযীনত দজন্ডায 

ভতা জনৃ এফং নাযী ও কন্যা হশুনদয ক্ষভতায়নন হফনলবানফ োনগেৃ হনধাৃযণ কযা নয়নে। 

রক্ষে-৫ এয হফযীনত উনেহখত োনগেৃমূনয ভনে যনয়নে কর নাযী ও কন্যা হশুয হফরুনি কর প্রকায 

বফলম্য, হংতা ও ফাল্যহফফা, দজাযপূফকৃ হফফা কর প্রকায ক্ষহতকয বো দূয কযা। এ োড়া 
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নাযীয নফতহনক গৃকভ ৃ ও হযচমাৃ ংহিষ্ট কানজয স্বীকৃহত ও মূল্যায়ন এফং গৃকভ ৃ ও াহযফাহযক 

দাহয়ত্ব বাগ কনয দনয়ানক এখানন উৎাহত কযা নয়নে। যাজননহতক, থনৃনহতক ও াভাহজক জীফনন 

হিান্ত গ্রনণয কর দক্ষনে নাযীনদয পূণ ৃও কামকৃয ংগ্রণ এফং দনর্তনত্বয ভান সুনমাগ হনহিত কযা 

এফং নাযীয াফজৃনীন দমৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্ে এফং প্রজনন হধকায হনহিত কযা। এ রনক্ষেয অওতায় দু’টি 

গুরুত্বপূণ ৃোনগেৃ। এ োড়া, থনৃনহতক ম্পনদ ভান হধকায, দ ানথ ভূহভ ও ম্পহি, অহথকৃ দফা, 

উিযাহধকায এফং প্রাকৃহতক ম্পনদয উয যাষ্ট্রীয় অআন নুমায়ী নাযীয ভাহরকানা ও হনয়ন্ত্রণ প্রহতষ্ঠায় 

প্রনয়াজনীয় ংস্কানযয উনযাগ গ্রণ ও নাযীয ক্ষভতায়ননয রনক্ষে মথামথ প্রযুহক্ত, হফনল কনয তথ্য ও 

দমাগানমাগ প্রযুহক্তয ব্যফায বৃহিনক গুরুত্ব দদয়া নয়নে। হযননল ফসৃ্তনয দজন্ডায ভতা হনহিতকযণ 

এফং নাযী ও কন্যা হশুনদয ক্ষভতায়ননয জন্য মথামথ নীহত ও অআন প্রণয়ননক এখানন োনগেৃ হননফ 

হনধাৃযণ কযা নয়নে। 

৪.০ নাযী উন্নয়নন ভন্ত্রণারনয়য তকৌরগত উনেশ্য ও কাম মাফহরঃ 

ভধ্যনভয়াহদ তকৌরগত উনেশ্য কাম মক্রভমূ 

১ ২ 

১. াভাহজক ও থ মননহতক কভ মকানে 

নাযীনদয ভসুনমাগ সৃহি 

 ভহরানদয অত্ন-কভ মংস্থাননয জন্য কাহযগহয, বৃহত্তমূরক ও অয়ফধ মক 

প্রহযণ, উৎাদনীর উকযণ এফং ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান; 

 তস্বোনফী হভহত গঠন, হনফন্ধন ও হনফহন্ধত হভহতনক নুদান ও ঋণ 

ায়তা প্রদান; 

 নাযী উনযাক্তানদয যভতায়ন ও কভ মদযতা বৃহদ্ধয রনযে প্রহযণ প্রদান 

ও অফাহক সুহফধা সৃহি 

 অধুহনক তথ্য প্রযুহক্তনত নাযী ও হশুয ংিনণয সুনমাগ সৃহি 

২. ঝুঁহকপূণ ম নাযী ও হশুনদয জন্য াভাহজক 

হনযাত্তা ও ন্যায় হফচায প্রহতষ্ঠা 

 দাহযদ্র্ে হফনভাচননয রনযে য  ঞ্চনরয দহযদ্র্ কভ মজীফী ল্যাকনেটিং ভা’তদয 

বাতা প্রদান 

 হবহজহি কাম মক্রনভয অওতায় দুস্থ ভহরানদযনক খায ায়তা ও 

উৎাদনীর উকযণ প্রদান 

 হতদহযদ্র্ ও গব মফতী ভানয়নদয জন্য ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান 

 হনম মাহতত দুস্থ নাযী ও হশুনদয অহথ মক ায়তা এফং হচহকৎা তফা 

প্রদান 

 কভ মজীফী ভহরানদয তানের সুহফধা প্রদান ও হশুনদয হদফামত্ন তফা 

প্রদান 

 হনম মাহতত ভহরা ও হশুনদয হচহকৎা, অআনগত ায়তা এফং 

কাউনেহরং, হনযাদ অশ্রয় এফং খায ায়তা প্রদান 

 অদারনত হফচাযকানর ভহরা, হশু ও হকনাযী তপাজতীনদয হনযাদ 

অফান ব্যফস্থা হনহিতকযণ 
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ভধ্যনভয়াহদ তকৌরগত উনেশ্য কাম মক্রভমূ 

১ ২ 

৩.  নাযীয াভাহজক ও যাজননহতক 

যভতায়ন 

 ভহরা জন প্রহতহনহধনদয প্রহযণ ও হনফ মাচন প্রহক্রয়ায় নাযীয ংিণ 

বৃহদ্ধয জন্য নচতনতামূরক কাম মক্রভ হযচারনা 

৫.০ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য কাম মক্রনভ তজোয বফলম্য হচহিতকযণ ও তা দূযীকযনণ গৃীত তকৌর 

৫.১  নাযী উন্নয়ন নীহত ২০১১ ফাস্তফায়নকনল্প প্রণীত জাতীয় কভ মহযকল্পনা-২০১৩ এয অনরানক হফহবন্ন ভন্ত্রণারয় 

ও হফবানগয কযণীয় হনধ মাযণ কযায াাাহ এ কানজ হক হযভাণ ফানজে ফযানেয প্রনয়াজন নফ তা 

হনণ মনয়য নুনযাধ জানাননা নয়নে। উনেখ্য, ফতমভান ভনয় নাযী উন্নয়ননক যাষ্ট্র ও ভানজয াভহিক উন্নয়ন 

দথনক অরাদাবানফ দদখায দকান সুনমাগ দনআ। ফযং অধুহনক হফনে প্রহতটি উন্নয়ন হযকল্পনায় নাযী 

হধকানযয হফলয়টি ম্পৃক্ত কযা য়। উন্নয়ন হযকল্পনা-নীহতভারায় নাযী উন্নয়ননয হফলয়নক কতো গুরুত্ব 

দদয়া নয়নে তায ওয হবহি কনয এনদয চাযটি দেহণনত বাগ কযা য়ঃ 

 নাযী উন্নয়ন হফনফচনা কযা য়হন এভন হযকল্পনা (Gender Blind) 

 দজন্ডায হনযনক্ষ কামকৃ্রভ (Gender Neutral)-নাযী ও পুরুল ভবানফ উকৃত নফ  

 নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত কামকৃ্রভ (Gender Specific)-শুধু নাযীনদয উন্নয়নন প্রণীত 

 নাযীয প্রহত ংনফদনীর কামকৃ্রভ (Gender Responsive)-ম্ভাব্য প্রহতটি কামকৃ্রনভ নাযী 

উন্নয়ননক ম্পৃক্ত কযা। 

৫.২  ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য প্রায় প্রহতটি কামকৃ্রভ ংগত কাযনণআ নাযীফান্ধফ। তনফ নাযী উন্নয়ন 

কামকৃ্রনভয ভন্বয়কাযী হননফ যকানযয ন্যান্য ভন্ত্রণারয়, হফবাগ ও ংস্থ্ামূনয াহফকৃ কভকৃানন্ড 

নাযীয হস্যা হনহিত কযনত এ ভন্ত্রণারয় কতো কামকৃয ভূহভকা ারন কযনে তা হফনফচনা কযা প্রনয়াজন। 

নাযী উন্নয়ন নীহত-২০১১ ফাস্তফায়নকনল্প প্রণীত জাতীয় কভৃহযকল্পনা-২০১৩ নুমায়ী ন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও 

হফবানগয নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত কামকৃ্রভমূনয মথামথ ভন্বয় াধন ও প্রনয়াজনীয় যাভ ৃপ্রদাননয দাহয়ত্ব 

এ ভন্ত্রণারনয়য। পনর জাতীয় কভৃহযকল্পনা-২০১৩ এয অনরানক নাযীয কভৃংস্থ্ান, খায হনযািা, 

যাজননহতক ও প্রাহনক ক্ষভতায়ন, স্বাস্থ্ে ও পুহষ্ট, গৃায়ণ ও অেয়, দুনমাৃগ পূফফৃতী, দুনমাৃগকারীন ও 

দুনমাৃগ যফতী ভনয় হশুয সুযক্ষা আতোহদ প্রহতফন্ধী, নগ্রয ও ক্ষুদ্র নৃনগাষ্ঠী নাযীয জন্য হফনল 

কামকৃ্রভ গ্রনণয হফলনয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয়নক উদ্বুি কযনত ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কাজ কনয 

মানে। নাযী উন্নয়ননয পূফৃত ৃ হননফ দজন্ডায ংনফদনীর ফানজে এফং দজন্ডায হফবাহজত ডাোনফআজ 

প্রণয়নন ন্যান্য কর ভন্ত্রণারয়-হফবাগনক দকৌরগত ায়তা প্রদানন ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

কামকৃয ব্যফস্থ্া গ্রনণয দনক্ষ হননে। 
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৬.০ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য কাম মক্রনভ নাযীয ংিণ  

৬.১ ভন্ত্রণারনয়য অওতাধীন হফহবন্ন দপ্তয -ংস্থায় কভ মযত পুরুল ও ভহরায হযংখ্যান 

 

কভ মকতমা(%) কভ মচাহয(%) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

পুরুল ভহরা পুরুল ভহরা পুরুল ভহরা পুরুল ভহরা 

হচফারয় ৬০.৭১ ৩৯.২৯ ৬৭.২৫ ৩২.৭৫ ৬৪.১৫ ৩৫.৮৫ ৬০.৭৮ ৩৯.২২ 

স্বায়ত্তাহত ওন্যান্য প্রহতষ্ঠান ৬৭.০২ ৩২.৯৮ ২৭.১৭ ৬৯.২৯ ৬৯.৩৬ ৩০.৬৪ ৭১.১৪ ২৮.৮৬ 

ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয ১৭.৫৮ ৮২.৪২ ১৭.৯৮ ৮২.০২ ৫৮.০৪ ৪১.৯৬ ৫৮.৬৯ ৪১.৩০ 

৬.২  ভন্ত্রণারনয়য কামকৃ্রনভ উকাযনবাগী পুরুল ও ভহরায হযংখ্যান: ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য 

দফহয বাগ কামকৃ্রনভআ ভহরা উকাযনবাগী। ক্লানফ ংগঠিত কনয আহতফাচক হযফতনৃন হকনায-

হকনাযীনদয ক্ষভতায়ন, হহভপুয, দড-দকয়ায আতোহদ কামকৃ্রনভ পুরুল ও ভহরা উকাযনবাগী যনয়নে। 

৬.৩ ভন্ত্রণারনয়য ফানজনে নাযীয হস্যা 

(নকাটি োকায়) 

হফফযণ 

ফানজে ২০১৯ -২০  ংনাহধত ২০১৮ -১৯  ফানজে ২০১৮ -১৯  প্রকৃত ২০১৭ -১৮  

ফানজে 

নাযীয হস্যা 

ংনাহধত 

নাযীয হস্যা 

ফানজে 

নাযীয হস্যা 

প্রকৃত 

নাযীয হস্যা 

নাযী 
তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 

তভাে ফানজে 523190 161247 30.82 442541 136036 30.74 464573 136938 29.48 321861 88441 27.48 

হফবানগয ফানজে 3749 2863 76.36 3457 2773 80.21 3490 2640 75.65 2433 1880 77.28 

উন্নয়ন ফানজে 648 505 78 510 318 62.38 509 395 77.63 192 84 43.93 

হযচারন ফানজে 3101 2358 73.72 2948 2455 83.29 2981 2245 75.31 2241 1796 80.13 

সূেঃ অয.হ.হজ.হ. িাোনফআজ 

৭.০ গত হতন ফেনয নাযী উন্নয়নন ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য প্রধান কভ মকৃহত হননদ মক (K.P.I.)মূনয 

জমন: 

হননদৃক ংহিষ্ট 

দকৌরগত 

উনেশ্য 

হযভানয 

একক 

ংনাহধত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত 

জৃন 

ংনাহধত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত 

জৃন 

রক্ষেভাো ংনাহধত রক্ষেভাো 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১8-১9 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৮ ৯ 

1. াভাহজক হনযািা কভসৃূহচয ন্তর্ভকৃ্ত 

উকাযনবাগীয কবানযজ 
   

   

  

  ক. হবহজহড  কবানযনজয  ায 

(৮৭,৭১,০০০ জন(  

২ % 

৫৫.৮৬ ৫৫.৮৬ ৫৫ .৬০  ৫৫.৬০ ৬৭.২৭ ৬৭.০০ 

খ. কভজৃীফী  ল্যাকনেটিং ভাদায 

ায়তা তহফর  প্রদাননয 

কবানযনজয ায (২৪,২০,০০০ জন(  

১৯.৫৪ ১৯.৫৪ ২০ .৩৭  ২০.৩৭ 20.37 ২০.৩৭ 

গ. দহযদ্র ভা ’য  জন্য  ভার্তত্বকার বাতা 

প্রদাননয কবানযনজযায 

(৬০,৮০,৭৬৭ জন(  

১৮.৯২ ১৮.৯২ 20.56 ২০.৫৬ 30.43 ৩০.৪৩ 

2. ক্ষুদ্রঋণ কবানযজ ায (১০,১২,০০০ জন(  ১ % ১৭.৩০ ১৭.২৯ 18.00 ১৮.১০ ১৯ .১৩  ১৯.০০ 

3. হংতায হকায নাযী ও হশুনক 

সুযক্ষা প্রদান 
২ 

জন 

(াজায( 

৬০.০০ ৫৩.৮২ 65.82 ৭৮.৪৮ 77.50 ৮৯.৪৮ 

4. হহবক ংগঠন কর্তকৃ ভহরা জন 

প্রহতহনহধ দরননতানদয প্রহক্ষননয 

কবানযজ (৩১,৮৮৬জন( 

৩ % 

১০.৮১ ১০.৫০ 11.00 ১১.০০ 12.৫৩ ১২.৫৩ 

 



78 

 

৮.০ নাযী উন্নয়নন ভন্ত্রণারনয়য াপল্যমূ: 

৮.১   গত ৩ ফেনয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য অওতায় ১৮ রয নাযীনক ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রদান কযা 

নয়নে। ৬ রয ৩০ াজায ৩০০জন কভ মজীফী নাযীনক ল্যাকনেটিং বাতা ায়তা প্রদান কযা নয়নে। দহযদ্র্ 

ীভায নীনচ ফফাকাযী ৩০ রাখ ৮০ াজায নাযীনক হবহজহি ায়তা প্রদান কযা নয়নে। ১৫৬০জন 

নাযীনক উনযাক্তা হননফ গনে ততারায রনযে প্রনয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযা নয়নে। কভ মজীফী ভহরা 

তানিনর ২০২০ জন ভহরায হনযাদ অফাননয ব্যফস্থা কযা নয়নে। হশুয প্রাযহিক মত্ন ও হফকান 

ভহন্বত নীহত ২০১৩ প্রণয়ন কযা নয়নে। নাযী ও হশুয প্রহত হংতা প্রহতনযানধ জাতীয় কভ মহযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা নয়নে। হকনায হকনাযীনদয যভতায়ননয জন্য ৫২৯টি িাফ হযচারনা কযা নে। ন্যানার 

পনযনহক হিএনএ তপ্রাপাআহরং ল্যাফনযেযীয ভাধ্যনভ ৪৪৯২টি ভাভরায তপ্রহযনত ১৪৪৮৩টি নমুনায হিএনএ 

যীযা ম্পন্ন কযা নয়নে। ন্যানার ট্রভা কাউনেহরং তন্টায নত তভাে ১৫১৬ জন নাযী ও হশু তক 

ভননাাভাহজক কাউনেহরং প্রদান কযা নয়নে।  

৮.২    ফাংরানদনয থ মনীহতনত নাযীয গৃকনভ ময ফদাননয তকান মূল্য হনরূণ কযা য় না। এখানন াধাযণত তম 

কানজয ভাধ্যনভ থ ম উাহজমত য় না াধাযণত তানক কাজ হননফ গণ্য কযা য় না। ফাংরানদনয নাযীযা 

গৃহনী ফা চাকহযজীফী কনরআ ংানযয মাফতীয় কাজকভ ম কনয থানকন। ফাচ্চা প্রহতারন, যান্না, ঘয 

হযষ্কায, ফহজ ফাগান কযা, স্বাভী এফং শ্বশুয-াশুহেয তফা তদখবার কযা, তরাআ কভ ম আতোহদ। এ কর 

গৃকভ ম হজহিহনত স্বীকৃহত তনর ভানজ নাযীয ফস্থান নফ হধকতয ম্মানজনক।  

৮.৩   উনজরা ম মানয় ভহরানদয জন্য অয়ফধ মক (অআহজএ) প্রহযনণয ভাধ্যনভ উন্নত জীফনমানন াায্য 

কনযনে এভন একজন নাযীয াপল্য গাঁথাঃ 

উনজরা ম মানয় ভহরানদয জন্য অয়ফধ মক (অআহজএ) প্রহযণ প্রকনল্পয ভাধ্যনভ হফউটিহপনকন প্রহযণ 

হননয়নেন তবারা তজরায রারনভান উনজরায ভাকসুদা অক্তায কহর হতহন একজন পর প্রহযণাথী। হতহন 

স্বাভী হযতেক্তা একজন ায় নাযী হেনরন। এ প্রহযণ হননয় হতহন ফতমভানন হনজ ফাহেনত হফউটি ার মায 

স্থাননয াাাহ উনজরা হল্পকরা একানিহভনত হফউটিহয়ান হননফ চাকুহযযত। ভান হতহন প্রায় ২০ 

(হফ) াজায োকা উ মাজন কনয স্বাফরম্বী নয়নেন। 

৯.০   নাযী উন্নয়ননয রযেভাো জমনন ফাধামূ: 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য হনজস্ব কাম মক্রভ ফাস্তফায়নন তফ হকছু ভস্যা যনয়নে। এয ভনধ্য 

গুরুত্বপূণ ম ভস্যা নে উকাযনবাগী হনফ মাচন প্রহক্রয়া। ননক তযনেআ উকাযনবাগী হনফ মাচনন স্বজনপ্রীহত 

তদখা মায়। স্থানীয় তনতৃবৃন্দ ননক তযনে নমাহগতা কনয থানকন। এ োো হকনায-হকনাযী িাফ 

গঠননও ফাধা যনয়নে। ধভীয় কুংস্কায ও তগাোভী এখানন ফনচনয় ফে ফাধা। াভহিকবানফ ধভীয় কুংস্কায 

এফং ধনভ ময ব্যফায, পুরুল াহত ভানজয যযণীর ভননাবাফ, ফাকস্বাধীনতা, চরানপযায স্বাধীনতা 

আতোহদ ংহফধান স্বীকৃত তভৌহরক হধকানয ফাধা এফং াহযফাহযক হদ্ধান্ত িনণ নাযীনক মথামথ মূল্যায়ন 

না কযায কাযনণ নাযী উন্নয়নন রযেভাো জমন কখননা কখননা ফাধািস্ত য়। 
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১০.০ হফগত ফেনয নাযী উন্নয়নন সুাহযকৃত কাম মাফহরয িগহতয হচে: 

 

ক্রহভকনং নাযী উন্নয়নন সুাহযকৃত কাম মাফহর িগহত 

১. 
 রক্ষেভূক্ত দুস্থ্ নাযীনক াভাহজক 

হনযািা কভসৃূহচয ন্তর্ভকৃ্ত কযা। 

াভাহজক হনযাত্তা কভ মসূহচভূক্ত প্রধান ৩টি কাম মক্রনভ (নমভন 

হবহজহি উকাযনবাগী ১০ রয জন নত ১০ রয ৪০ াজায 

জনন, ভাতৃত্বকার বাতা প্রদান কাম মক্রনভ উকাযনবাগী ৬রয 

জন নত ৭ রয জনন এফং ল্যাকনেটিং ভাদায ায়তা 

তহফনর ২ রয নত ২ রয ৫০ াজায জনন উন্নীত কযা 

নয়নে। 

২. 

জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহতভারা-২০১১ 

অনরানক প্রণীত জাতীয় কভৃহযকল্পনা-

২০১৩ ফাস্তফায়ন কযা। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তখ াহনায হফনল উনযাগ-৫ নাযীয 

যভতায়নন কাম মক্রভমূ ফাস্তফায়ননয রনযে কভ মহযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা নয়নে।  

৩. 
ফাল্যহফফা প্রহতনযানধ জাতীয় 

কভৃহযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন। 

ফাল্যহফফা হননযাধ অআন-২০১৮ এফং তমৌতুক হননযাধ অআন-

২০১৮ া কযা নয়নে। 

৪. 
নাযী ও হশুয প্রহত হংতা 

প্রহতনযানধ কামকৃয দনক্ষ গ্রণ। 

জানুয়াহয/১৯ মনৃ্ত ৩৫৮০১ জন ভহরা ও হশুনক ওয়ান স্ট 

ক্রাআহ দর ও ৯টি অঞ্চহরক দনরয ভােনভ দফা দদয়া 

নয়নে। ১৫১৬ জন নাযীনক ট্রভা দন্টানযয ভােনভ 

ভননাাভাহজক কাউনেহরং দফা এফং ১৩৬০৫৪১ জন নাযী 

ও হশুনক দল্পরাআন ১০৯ এয ভােনভ দফা দদয়া নয়নে। 

৫. 

[নাযী উনযাক্তানদয ক্ষভতায়ন 

কভদৃক্ষতা হফকা াধনন প্রহক্ষণ 

প্রদান ও অফাহক সুহফধা সৃহষ্ট।] 

[ভহরানদয াভাহজক, থ মননহতক ও যাজননহতক 

যভতায়ননয জন্য ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয, জাতীয় ভহরা 

ংস্থায ভাধ্যনভ হফহবন্ন তট্রনি অফাহক ও নাফাহক 

প্রহযণ প্রদান কা নে। উন্নয়ন ও যাজস্ব ফানজে তথনক 

থ মায়নকৃত প্রকল্প/কভ মসূহচয ভাধ্যনভ নাযী উনযাক্তানদয 

হফহবন্ন তট্রনি প্রহযণ প্রদান কযা নে। ঢাকা ভানগযীয 

হভযপুয ও হখরগাঁও কভ মজীফী ভহরা তানিনরয হনভ মাণ কাজ 

চরভান যনয়নে। গাজীপুয তজরায় কভ মজীফী ভহরা তানির 

হনভ মাণ কাজ চরভান যনয়নে।] 

১১.০  বহফষ্যৎ কভ মহযকল্পনা: 

 তেকআ উন্নয়ন বীনিয ানথ ংগহত তযনখ প্রণীত নাযী ও হশুয প্রহত হংতা প্রহতনযানধ জাতীয় 

কভ মহযকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ ২০৩০ ানরয ভনধ্য নাযী ও হশুয প্রহত 

হংতা মুক্ত ভাজ গঠনন উনযাগ িণ কযা। 

 ২২ জুরাআ ২০১৪ ানর রেন গার ম াহভনে প্রদত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তখ াহনা’য ঙ্গীকায 

ফাস্তফায়ন এফং ফাল্যহফফা হননযাধকনল্প জাতীয় কভ মহযকল্পনা (২০১৮-২০৩০) নুমায়ী ফাংরানদন 
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২০২১ ানরয ভনধ্য ১৫ফেনযয হননচ কর হশুয ফাল্যহফফা হনমূ মর এফং ১৫-১৮ফেয ফয়নয ভনধ্য 

ফাল্য হফফানয ায এক তৃতীয়াংন হ্রা এফং ২০৪১ ানরয ভনধ্য ফাল্যহফফা ম্পূণ ম হনমূ মর কযা 

 ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারনয়য অওতায় নাযী ও হশু হনম মাতন প্রহতনযাধ, নাযীয যভতায়ন এফং 

হশু সুযযায় াভহিক ভন্বয়, হযফীযণ এফং তদাযহকয জন্য ন্যানার তন্টায ননজোয তফআজি 

বানয়ানরেনক Centre of Excellence হননফ গনে ততারা। 

 তদনয প্রহতটি তজরা ও উনজরা ম মানয়য যকাহয াাতানর ওয়ান-ে ক্রাআহ তন্টানযয ন্যায় 

হনম মাতননয হকায নাযী ও হশুনদয জন্য ভহন্বত তফা প্রদাননয Referral System বতযী ও 

ফাস্তফায়ন কযা। 

 যকাযী ও তফযকাযী উনযানগ দয ভননাাভাহজক কাউনেরয গনে ততারায ভাধ্যনভ তজরা, উনজরা 

এফং আউহনয়ন ম মানয় ভননাাভাহজক কাউনেহরং তফায ম্প্রাযণ কযা। 

 ন্যানার হযন মা তাে মার নবাওহ (নাযী ও হশু হনম মাতন প্রহতনযাধমূরক ন্যানার হযন মা তাে মার) 

বতযী কযা। 

 নাযী ও হশু হনম মাতন প্রহতনযানধ ন্যানার িাো তফআজ বতযী।  

 ওয়ান-েক্রাআ হ তন্টায এফং ওয়ান-েক্রাআহ তর এয িাোনফআজ বতযী। 

 

 

 


