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অধ্যায়-৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ
১.০

ভূবমকা

১.১

দবিণ এবিয়ার ভভৌগবিকভাবব গুরুত্বপূণ ণ উন্নয়ন অবভিাবি একটি গ্রামবহুি ভদি বাাংিাবদি । ভদবির প্রায়
৭০% মানুি গ্রাবম বসবাস কবর। িহর ও গ্রাবম আয় ববিম্য কবমবয় আনা এবাং অর্ ণননবিক ভিবে নারীপুরুবির সমিা ও অাংিীদাবরত্ব উন্নয়বনর এক গুরুত্বপূণ ণ বনয়ামক। সামাবিক, পাবরবাবরক ও ব্যবিগি
ভমৌবিক অবিকার সাংরিণ ও অিণবনর দাবরদ্র দূরীকরণ বনয়ন্ত্রণ ও বনবিি প্রবয়ািন। ভেবহতু ভদবির
িনসাংখ্যার অবি ণকই নারী, অিএব অর্ ণননবিক উন্নয়ন ও প্রবৃবি অিণবনর ভিবে নারী-পুরুবির সমান
অাংবিদাবরত্ব রাবিয়ভাবব গুরুত্বপূণ ণ। এ কারবণ বিঙ্গ, িমণ, বণ ণ বনবব ণবিবি এবাং বববিিিঃ নারীবদর বিিা
উন্নয়ন, আবর্ ণক সিমিা বৃবির িন্য কৃবি, ব্যবসাসহ সকি ভিবে গুরুত্বপূণ ণ প্রভাবক বহসাবব কাি করবে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ। নারীর অর্ ণননবিক ও সামাবিক িমিায়বনর সাবর্ কমণসাংস্থান সৃবিসহ
ভদবির সামবগ্রক উন্নয়ন ির্া অর্ ণননবিক প্রবৃবি ও স্বচ্ছি সামাবিক অবস্থান বিরী করবি পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় ববভাগ বনরিসভাবব কাি কবর োবচ্ছ। বাাংিাবদবির উন্নয়নিীি অর্ ণনীবিবি দাবরদ্রয দূরীকরবণ নারী
পুরুবির সম-অাংিীদাবরত্ব ির্া সাম্য বনবিি করা খুবই গুরুত্বপূণ ণ। দাবরদ্রয বববমাচন ও অন্তভূণবিমূিক
অর্ ণননবিক প্রবৃবি অিণবন নারী বিিা উন্নয়ন, িহববি বৃবি, বববভন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ব্যবসায় নারীর
কমণসাংস্থান সৃবি ইিযাবদর মাধ্যবম নারীর অর্ ণননবিক ও সামাবিক িমিায়বন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
ববভাগ কাি করবে। ফবি প্রবি বৎসর ভদবির সামবগ্রক উন্নয়বন ির্া অর্ ণননবিক প্রবৃবিবি নারীর অাংিগ্রহণ
ক্রমাগি বাড়বে, ো ভেকসই উন্নয়বনর পূব ণিিণ।

১.২

ববশ্বব্যাপী পল্লী দাবরদ্রয বনরসবনর প্রিাংবসি একটি পন্থা হবিা সমবায়। পল্লী অঞ্চবির দবরদ্র িনবগাষ্ঠীর
দাবরদ্রয বববমাচন ও আর্ ণ-সামাবিক অবস্থার উন্নয়বনর িবিয পল্লী উন্নয়ন সমবায় বভবিক কাে ণক্রম
পবরচািনা, সমবায় বভবিক বািার ব্যবস্থাপনা এবাং অব্যাহি গববিণার মাধ্যবম পল্লী এিাকার দবরদ্র
িনবগাষ্ঠীর সামাবিক মে ণাদা উন্নীি করার প্রয়াবস স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণািবয়র
অিীবন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর একটি ম্যানবেে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ মূিি: পল্লী অঞ্চবি
দাবরদ্রয বববমাচন, পুবিঁ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, িনগবণর আত্নকমণসাংস্থাবনর সুবোগ সৃবি, প্রাবয়াবগক
গববিণাসহ বহুমুখী কাে ণক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কবর র্াবক। সমবায় অবিদপ্তবরর মাধ্যবম পল্লী অঞ্চবি
বববভন্নমূখী সমবায় কাে ণক্রবমর মাধ্যবম এ ববভাগ সফিিার সাবর্ পল্লী দাবরদ্রয বববমাচবন বববিি অবদান
ভরবখ আসবে। এ ববভাগ পল্লী দাবরদ্রয বববমাচবন নারীর অাংিগ্রহণ ও িমিায়ন বৃবির িবিয সুবনবদ ণি প্রকল্পকমণসূবচ গ্রহণ কবর বাস্তবায়ন করবে, োর ৯০-৯৫% উপকারবভাগী নারী।

১.৩

পল্লী উন্নয়ন নীবি, সমবায় আইন, বববি ও নীবি প্রণয়ন, বববভন্ন আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক সবমবি গঠন,
বববভন্ন কমণসূবচ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় বভবিক ক্ষুদ্র ও কৃবি ঋণ, কুটির বপল্প, সমবায়
বীমা, ব্যাাংক, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়বভবিক বিবল্পাবযাবগর মাধ্যবম উবযািা উন্নয়বন সহায়িা প্রদান,
ববপণন, সমবায়বভবিক চািাবাদ, সমবায়ীবদর িন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কাে ণক্রম গ্রহণ ও প্রবিিণ প্রদাবন
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ কাি করবে। এ োড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববিবয় বিিা, গববিণা
পবরচািনা, আন্তিণাবিক সাংস্থাসমূবহর সাবর্ বিঁয়াবিা রিা করা, প্রাবয়াবগক গববিণার মাধ্যবম পল্লী উন্নয়ন
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ববিয়ক নতুন মবেি, ভকৌিি উদ্ভাবন এবাং সমবাবয়র আওিায় বববভন্ন সবমবি গঠবনর মাধ্যবম গ্রামীণ
নারীবদর আর্ ণ-সামাবিক উন্নয়ন ও িমিায়বন এ ববভাগ সহায়িা প্রদান করবে।
২.০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ কর্তণক প্রণীি নীবিসমূহ
 ২.১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ বাাংিাবদবির নারী উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ণ অাংিীদার। িািীয় পল্লী উন্নয়ন
নীবি ২০০১ এর ৫.১২ অনুবচ্ছবদ গ্রামীণ মবহিাবদর িমিায়বনর িন্য সাংবিি বববভন্ন আইন ও
অবিকার সম্পবকণ নারী ও পুরুিবক ভেৌর্ভাবব অববহিকরবণর মাধ্যবম বনবনাি সামাবিক ও
প্রবিষ্ঠাবনক উব্যাগ গ্রহণ করবি বিা হবয়বে:


মবহিাবদর সবচিনিা বৃবির পািাপাবি পুরুিবদরও অনুরূপভাবব মবহিাবদর উন্নয়বন সহবোবগিা
প্রদান ও দাবয়ত্ব পািন সম্পবকণ সবচিন করা;



সামাবিক, সাাংস্কৃবিক, অর্ ণননবিক এবাং রািননবিক ভিবে বিঙ্গ সমিার উন্নয়ন সািন করা;



গ্রামীণ মবহিা উবযািাবদর উৎপাবদি পণ্য ববপণবনর সুবোগ ও সম্প্রসারণ বনবিি করা;



সরকাবর এবাং ভবসরকাবর পে ণাবয় সকি কমণসূবচর সাবর্ সম্পৃি গ্রামীণ মবহিাবদরবক একটি কাে ণকর
ভনেওয়াবকণর মাধ্যবম ঐকযবি হবি উৎসাবহি করার পদবিপ গ্রহণ করা;



স্থানীয় প্রিাসবনর উবযাবগ ও সহায়ক ভূবমকা পািবনর মাধ্যবম গ্রামীণ মবহিাগণবক সামর্ ণ অনুোয়ী
আয়বি ণনমূিক কমণকাবে উদ্বুিকরণ ও সহায়িা বৃবি করা;



স্থানীয় সরকার প্রবিষ্ঠাবনর সকি পে ণবয় মবহিাবদর অর্ ণবহ প্রবিবনবিত্ব বনবিি করার িন্য
উদ্বুিকরণ প্রবিিণ এবাং অন্যান্য সহায়িা প্রদান করা;
 নারীর সমঅবিকার, দাবরদ্রয দূরীকরণ, অর্ ণননবিক িমিায়ন ও কমণসাংস্থান ববিবয় ভ াবিি নীবি
বাস্তবায়বন অগ্রাবিকার প্রদান করা;

২.২

সমবায় আইন, বববি ও নীবি প্রণয়বনর এর মাধ্যবম সমবাবয়র আওিায় বববভন্ন সবমবি গঠন কবর গ্রামীণ
নারীবদর আর্ ণ-সামবিক উন্নয়ন ও িমিায়বন সহায়িা প্রদান করা হয়। সমবায় খাবি স্বচ্ছিা আনয়ন,
িবাববদবহিা বনবিিকরণ এবাং সমবায় আবদািনবক গবিিীি করার িবিয ইবিামবধ্য প্রণীি সমবায়
সবমবি ২ আইন (সাংবিািন) ২০১৩ এর বভবিবি সমবায় সবমবি বববিমািা ২০১৪ এর সাংবিািন করা হবচ্ছ।
সমবায় আবদািনবক ভবগবান কবর নারীর সম্পৃিিা বৃবি ও সমবায় খািবক আরও িবিিািী করার িবিয
িািীয় সমবায় নীবিমািা ২০১৪ এর অনুবচ্ছদ ৪.৯, ৯.১৩ এবাং ১৩.৭-০৭.০৫ এ নারীর উন্নয়বনর িবিয
বনবনাি উবযাগ গ্রহবণর কর্া বিা হবয়বে:
 নারীর িমিায়ন, কমণসাংস্থান ও িাঁবদর সবচিনিা বৃবির িবিয সমবাবয়র মাধ্যবম প্রবয়ািনীয় উবযাগ
গ্রহণ করা;
 ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীসহ পিাৎপদ অনগ্রসর িনবগাষ্ঠীর আর্ ণ সামাবিক অবস্থার উন্নয়বন সমবায়বভবিক উন্নয়ন
প্রকল্প গ্রহণ করা।
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৩.০

নারী উন্নয়বন িািীয় নীবি বনি ণারণী দবিিপবে ববণ ণি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ সাংবিি বনবদ ণিাববি

৩.১

গণপ্রিািন্ত্রী বাাংিাবদবির সাংববিান এবাং বসবো (C.E.D.A.W.) দবিবির বভবিবি িািীয় নারী উন্নয়ন
নীবি ২০১১ প্রণয়ন করা হবয়বে। মূিিঃ নারী উন্নয়বনর িবিয িািীয় এবাং আন্তিণাবিক নীবি ভকৌিবির
আবিাবক প্রণীি হবয়বে নারী উন্নয়ন নীবি ২০১১। এ নীবির বাস্তবায়নকবল্প প্রণীি হবয়বে িািীয় কমণ
পবরকল্পনা, ২০১৩। উি নীবি ও কমণ পবরকল্পনা অনুোয়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর করণীয়সমূহ
বননরুপ:
 হিদবরদ্র নারীবদর সামাবিক বনরাপিাবিবয় (safety nets) অন্তর্ভণি করা;
 দবরদ্র নারী শ্রমিবির দিিা বৃবিকবল্প িাবদর সাংগঠিি করা ও প্রবিিণ প্রদাবনর মাধ্যবম নতুন এবাং
ববকল্প অর্ ণননবিক ও সামাবিক সুবোগ সৃবি করা;
 দবরদ্র নারীবক উৎপাদনিীি কবমণ এবাং অর্ ণননবিক মূিিারায় সম্পৃি করা;
 ববশুি বনরাপদ পানীয় িি ও পয়ঃবনস্কািন ব্যবস্থায় নারীর প্রবয়ািবনর উপর বববিি গুরুত্ব ভদয়া;
 বসিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ার উচ্চ পে ণাবয় উবল্লখবোগ্য সাংখ্যক নারী বনবয়াগ করা।

৩.২

সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনায় নািী উন্নয়নন র্নম্নরুপ কার্ িক্রম গ্রহনেি উনেখ িনয়নে:
 দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্িক্ষনেি মাধ্যনম সুর্বধা বর্ঞ্চত গ্রামীন মর্হলানদি আত্মকমিসংস্থান সৃর্িি প্রনেিা গ্রহে
কিা;
 দদনিি দর্ক্ষে-পর্িমাঞ্চনলি দুস্থ মর্হলানদি দার্িদ্র্য দূিীকিনেি মাধ্যনম জীবন র্াত্রাি মান উন্নয়ননি
লনক্ষয দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকমিসংস্থান সৃর্িি লনক্ষয কার্ িক্রম গ্রহে কিা।
নারী উন্নয়বন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর ভকৌিিগি উব্শ্য ও কাে ণাববি

৪.০
ক্রর্মক
নং

মধ্যনময়ার্দনকৌিলগতউনেশ্য

কার্ িক্রমসমূহ

১

২

৩

১.

পেীি ও পিাদপদ জনগনেি আর্ িসামার্জক অবস্থাি উন্নয়ন



আনুষ্ঠার্নক ও অনানুষ্ঠার্নক দল গঠননি মাধ্যনম জনগেনক সংগঠিত কিা;



উৎপাদনমুখী খানত সমবায়ীনদি-অনানুষ্ঠার্নক দনলি সদস্যনদি সর্ঞ্চত পর্ুঁ জ
র্বর্ননয়ানগি মাধ্যনম অর্তর্িক্ত কমিসংস্থান সৃর্ি;



পেীি নািীনদি জন্য আয়বধ িক কমিসূর্ে গ্রহে;



দিয়াি ও সঞ্চনয়ি মাধ্যনম মূলধন গঠন এবং ক্ষুদ্র্ ঋে পর্িোলনা।



সমবায়ীনদি উদ্বুদ্ধকিে ও আয়বধ িনমূলক প্রর্িক্ষে প্রদান

২.

দক্ষ মানবসম্পদ সৃর্ি



পেী উন্নয়ন কমিকানে সম্পৃক্ত কমিকতিা, জনপ্রর্তর্নর্ধ ও এন.র্জ.ও. কমীনদি
প্রর্িক্ষে

৩.

পেী উন্নয়ননি নীর্ত কাঠানমা
ির্ক্তিালীকিে



গনবষো ও প্রানয়ার্গক গনবষো পর্িোলনা এবং দসর্মনাি, ওয়াকিিপ ও
প্রকািনাি মাধ্যনম গনবষোল্ধ  ললালল স্প্রসসািে

৫.০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর কাে ণক্রবম ভিোর ববিম্য বচবিিকরণ ও িা দূরীকরবণ গৃহীি ভকৌিি

৫.১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর সাবব ণক কাে ণক্রম পে ণাবিাচনায় ভদখা োয় ভে, পল্লী অঞ্চবি বসবাসরি
িনবগাষ্ঠীর িীবনোোর মান উন্নয়ন এবাং দবরদ্র িনবগাষ্ঠীর সাবব ণক কল্যাণ বনবিি করার িবিয িািীয়
পল্লী উন্নয়ন নীবি প্রণয়ন করা হবয়বে। এ িিয অিণবন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ এবাং এর অিীন
দপ্তরসমূহ পল্লী এিাকায় পুরুবির পািাপাবি নারীবদর বববভন্ন সমবায় সবমবিবি অাংিগ্রহণ, বববভন্ন প্রকবল্পর
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আওিায় ঋণদান, দি মানব সম্পদ বহবসবব গবড় তুিবি আয়বি ণনমূিক প্রবিিণ প্রদান, আয়বি ণনমূিক
কাবি অাংিগ্রহবণ সাবব ণক সহায়িা করবে। এর ফবি সামাবিক উন্নয়বন নারীর অাংিগ্রহণ বনবিি হবচ্ছ, নারী
অর্ ণননবিকভাবব স্বাবিম্বী হবয় উঠবে এবাং দাবরবদ্রযর অবভিাপ ভর্বক মুি হবচ্ছ। বববভন্ন ঋণ গ্রহবণর মাধ্যবম
নারী উবযািারা আয়বি ণনমূিক কাবি অাংিগ্রহণ করবি পারবে ফবি নারী উবযািাবদর ববকাি বনবিি
হবচ্ছ। এবি অর্ ণননবিক বসিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ায় নারীবদর অাংিগ্রহণ ক্রমান্ববয় িবিিািী হবচ্ছ। িবব এ সকি
কাে ণক্রম ভিোর ইকুইটি রিা করবে বকনা িা ববববচনা করা প্রবয়ািন। অর্ ণাৎ আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক
দি গঠবনর মাধ্যবম িনগণবক সাংগঠিি করা, উৎপাদনমুখী খাবি সমবায়ীবদর-অনানুষ্ঠাবনক দবির
সদস্যবদর সবঞ্চি পুবুঁ ি বববনবয়াবগর মাধ্যবম অবিবরি কমণসাংস্থান সৃবি, ভিয়ার ও সঞ্চবয়র মাধ্যবম মূিিন
গঠন এবাং ক্ষুদ্র ঋণ পবরচািনা, সমবায়ীবদর উদ্বুিকরণ ও আয়বি ণনমূিক প্রবিিণ প্রদান ইিযাবদ কাে ণক্রবম
অদূর ভববষ্যবি সুফিবভাগী বহবসবব নারী-পুরুবির সম অাংিীদাবরত্ব বনবিি করার ববিয়টি ববববচনা করবব
এ ববভাগ।
৫.২

এ ববভাবগর িন্য আবরকটি প্রিান চযাবিঞ্জ হবচ্ছ পল্লী অঞ্চবির সকি নারীর চাবহদার আবিাবক িাবদর
উন্নয়ন ও সবচিন কবর ভিািা, প্রবিিণ ও ঋণ দাবনর মাধ্যবম িাবদর উবযািা কবর ভিািা এবাং পণ্য
ববপণবন সহায়িা কবর িাবদর আয় বনবিি করা। এ িবিয প্রর্বমই একটি কমণ পবরকল্পনা প্রণয়ন করা
হবব। এ পবরকল্পনার আওিায় নারীর িন্য ববি ণি হাবর প্রবিিণ ও ঋবণর পািাপাবি প্রবয়ািন মবহিাবদর
উন্নয়বন পুরুিবদর সবচিনিা বৃবির িন্য বববভন্ন প্রবিিণ, ভসবমনার-কমণিািার আবয়ািন। গ্রামীণ মবহিা
উবযািাবদর উৎপাবদি পণ্য ববপণবনর সুবোগ সম্প্রসারবণর উবযাগ গ্রহণ করা এবাং মবহিা উবযািাবদর
একটি বাবড় একটি খামার প্রকল্পসহ বববভন্ন প্রকবল্প
সমবায় ব্যাাংবকর মাধ্যবম সহি িবিণ ঋণ প্রদাবনর
ব্যবস্থা করাও িরুবর। এ োড়াও বববভন্ন প্রকল্প গ্রহবণর মাধ্যবম ক্ষুদ্র-নৃবগাষ্ঠীর নারীবদর অর্ ণননবিকভাবব
স্বাবিম্বী করার উবযাগ গ্রহণ করা হবব।

৫.৩

২০১৭-১৮ অর্ ণবেবর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগ সব ণবমাে বনবয়াবিি কমণকিণার মাে ২১.৫৭% নারী
এবাং ৭৮.৪৩% পুরুি। ফবি এ ববভাবগর নীবি বনি ণারণী ববিবয় নারীর অাংিগ্রহণ সীবমি। অর্ ণাৎ সুবনবদ ণি
নারীবান্ধব নীবি র্াকা সবেও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগ নারীর অাংিগ্রহণ কম। সাংস্থার ভিবে বিিা ও
প্রবিিণ সুববিার বসাংহভাগ পুরুি কমণকিণারা ভভাগ করবে। এ ভর্বক প্রিীয়মান হয় ভে, এ ববভাবগর বসিান্ত
গ্রহণ প্রবক্রয়ায় নারীর অন্তর্ভণবি িরুবর।

৫.৪

িািীয় নারী উন্নয়ন নীবি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকবল্প প্রণীি িািীয় কমণ পবরকল্পনা, ২০১৩ অনুোয়ী সকি
মন্ত্রণািবয়র কাে ণক্রম িািীয় নারী উন্নয়ন নীবি ২০১১ এর সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ ণ হওয়া আবশ্যক। ভস কারবণ
সকি মন্ত্রণািয়-ববভাবগর উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কমণসূবচ িািীয় নারী উন্নয়ন নীবির সাবর্ সাংগবিপূণ ণ কবর
প্রণয়বনর উবযাগ গ্রহণ করবি হবব এবাং চিমান প্রকল্প ও কমণসূবচবক িািীয় নারী উন্নয়ন নীবির সাবর্
সাংগবিপূণ ণ করার িবিয প্রবয়ািনীয় সাংবিািন করবি হবব। িািীয় নারী উন্নয়ন নীবি ২০১১ ও এর
বাস্তবায়নকবল্প প্রণীি িািীয় কমণ পবরকল্পনা ২০১৩ এর আবিাবক ববভাবগর কাে ণক্রবমর মাধ্যবম পল্লী
অঞ্চবির সকি নারীর আর্ ণ-সামাবিক বনরাপিা বনবিিকরবণর মাবেই বনবহি রবয়বে পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় ববভাবগর সফিিা।
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৬.০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর কাে ণক্রবম নারীর অাংিগ্রহণ এবাং ভমাে বাবিবে নারীর বহস্যা

৬.১

মন্ত্রণািবয়র আওিািীন বববভন্ন দপ্তর/সাংস্থায় কমণরি মবহিা ও পুরুি পবরসাংখ্যান
কমণকিণা (%)
২০১৬-১৭

কমণচাবর (%)

২০১৭-১৮

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

পুরুি

মবহিা

পুরুি

মবহিা

পুরুি

মবহিা

পুরুি

মবহিা

সবচবািয়

৮৫.১১

১৪.৮৯

৭৮.৪৩

২১.৫৭

৮০.৭৬

১৯.২৩

৭৫.০০

২৫.০০

স্বায়িিাবসি ও অন্যান্য প্রবিষ্ঠান

৭৩.৮০

১৫.৯৫

৮৮.৪৪

১১.৫৬ ৭২.৬০

১৯.৫১

সমবায় অবিদপ্তর

৭৯.১২

২০.৮৮

৮০.৬৮

১৯.৩২

৬৫.৪৩

৩৪.৫৭

৬৫.৬৪

৩৪.৩৬

ভিিা কাে ণািয়সমূহ

৮২.১০

১৭.৯০

৭৭.৬৫

২২.৩৫

৭৮.৭৮

২১.২২

৮০.৪৫

১৯.৫৫

উপবিিা কাে ণািয়সমূহ

৮৫.৫৪

১৪.৪৬

৮৬.৯৫

১৩.০৫

৮১.৩২

১৮.৬৮

৮৯.৬৪

১০.৩৬

সমবায় প্রবিিণ ও বিিা

৯৫.৪৫

৪.৫৫

৯৬.৪৩

৩.৫৭

৭৯.৩৬

২০.৬৪

৭৮.৭৪

২১.২৬

৬.২

৬৯.৫০

৩০.৫০

মন্ত্রণািবয়র কাে ণক্রবম উপকারবভাগী মবহিা ও পুরুবির পবরসাংখ্যান

ক্রবমক
নাং

কাে ণক্রম/প্রকল্প

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

পবরমাবপর
একক

মবহিা

পুরুি

মবহিা

পুরুি

মবহিা

পুরুি

২.৩৪

১.৭৭

২.৪০

১.৭৯

২.৫৫

১.৭০

১.

ববআরবেবব

িি িন

২.

বাে ণ, কুবমল্লা

হািার িন

-

-

-

-

৪.০১

১.৯৮

৩.

একটি বাবড় একটি খামার প্রকল্প

িি িন

০.৯৫

০.৬৩

৬.০০

৩.০০

৩.৯০

২.১০

৪.

ইকবনাবমক এমপাওয়ারবমন্ট অব যা পুওবরস্ট
ইন বাাংিাবদি (ইইবপ)

িি িন

১.১০

০.৯০

১.১০

০.৯০

-

-

৫.

চর িীববকায়ন কমণসূবচ-২য় পে ণায় (বসএিবপ-২)

িি িন

২.০০

১.২০

২.০০

১.২০

-

-

৬.

উন্নিিাবির গাভী পািবনর মাধ্যবম সুববিাববঞ্চি
মবহিাবদর িীবনোো মান উন্নয়ন

িি িন

-

-

-

-

০.২৫

-

৬.৩

মন্ত্রণািবয়র ভমাে বাবিবে নারীর বহস্যা
(বকাটি োকায়)
বাবিে ২০১৮-১৯
নারীর বহস্যা
বাবিে
িিকরা
নারী
হার

বববরণ

ভমাে বাবিে

সাংবিাবিি ২০১৭-১৮
নারীর বহস্যা
সাংবিাবিি
নারী িিকরা হার

বাবিে ২০১৭-১৮
নারীর বহস্যা
বাবিে
িিকরা
নারী
হার

464574

136938

29.48

371495

86169

23.2

400266

112019

27.99

মন্ত্রণািবয়র বাবিে

2209

698

31.61

2197

543

24.71

1885

535

28.38

উন্নয়ন বাবিে

1695

668

39.39

1715

468

27.3

1414

443

31.33

514

31

5.98

482

75

15.49

471

92

19.53

পবরচািন বাবিে
সূেঃ আর.বস.বি.বপ. োোববইি

৭.০

গি বিন বেবর নারী উন্নয়বন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর প্রিান কমণকৃবি বনবদ ণিক (KPI)সমূবহর
অিণন
প্রকৃি অিণন

ফিাফি বনবদ ণিক

পবরমাবপর
একক

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

১

২

৩

৪

৫

আয়বি ণক কমণসূবচবি পল্লীর নারীবদর অাংি

িন (হািার)

৬৩.৯৬

৭৫.০০

২০১.৫৮

নারী সমবায়ীবদর উদ্বুিকরণ ও আয়বি ণনমূিক প্রবিিণ প্রদান

িন (হািার)

৭১.০০

৬৮.০০

৭৯.৪৬
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৮.০
৮.১

নারী উন্নয়বন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাবগর সাফল্যসমূহ
দাবরদ্রয বনরসন ও নারী উন্নয়বনর উপর মধ্যবময়াবদ ভকৌিিগি উব্শ্যসমূবহর প্রভাব

৮.২

সামাবিক অবস্থার উন্নয়ন: পল্লীর ও পিাদপদ িনগবণর আর্ ণ-সামাবিক অবস্থার উন্নয়ন: পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় ববভাবগর বববভন্ন প্রকবল্পর সুববিাবভাগীবদর প্রায় ৭০-৮০% সদস্যই নারী। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূি “একটি বাবড় একটি খামার” প্রকবল্পর মাধ্যবম প্রায় ২১.৮৩ িি এবাং “সাবব ণক গ্রাম উন্নয়ন কমণসূবচ
(বসবভবেবপ)-২য় পে ণায়” প্রকবল্পর মাধ্যবম প্রায় ২.৬৫ িি (বেবসম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্ত) নারীর িীবন োোর
মান উন্নয়ন করা হবয়বে। এরই িারাবাবহকিায় বসবভবেবপ প্রকল্পটির ৩য় পে ণায় বাস্তবায়ন শুরু হবয়বে।
ববআরবেববর দবরদ্র মবহিাবদর িন্য সমবন্বি পল্লী কমণসাংস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর ফবি ৫ বৎসবর প্রায় ৭৭
হািার দবরদ্র মবহিার িীবনোোর মান উন্নয়বনর মাধ্যবম দাবরদ্রয বনরসন সম্ভব হবচ্ছ। পল্লী দাবরদ্রয বববমাচন
ফাউবেিবনর কাে ণক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এবাং ক্ষুদ্র কৃিক উন্নয়ন ফাউবেিন সহায়িা প্রকল্প বাস্তবায়বনর
মাধ্যবম ের্াক্রবম ২.০৫ িি এবাং ৪৬ হািার ৮০০ িন দবরদ্র মবহিার িীবনোোর মান উন্নয়ন করা হবচ্ছ।
এোড়া, সমবায় অবিদপ্তর কর্তণক উন্নিিাবির গাভী পািবনর মাধ্যবম সুববিাববঞ্চি মবহিাবদর িীবনোো
মান উন্নয়ন িীি ণক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। ফিশ্রুবিবি নারীর সামাবিক মে ণাদা বৃবি পাবচ্ছ;

৮.৩

দি মানবসম্পদ সৃবি: পল্লী এিাকায় নারীবদরবক আয়বি ণনমূিক বববভন্ন ভেে ভেমনঃ ভসিাই, হাঁস-মুরগী ও
মৎস্য পািন ববিবয় প্রবিিণ প্রদান এবাং দাবরদ্রয বববমাচনমূিক কমণকাে ের্াঃ স্বাস্থয, বিিা, পুবি, পবরববি
রিা ও উন্নয়ন ইিযাবদ ববিবয় ভসবমনার ও কমণিািা আবয়ািন নারীর উন্নয়বন সহায়িা করবে;

৮.৪

পল্লী উন্নয়বনর নীবি কাঠাবমা িবিিািীকরণ: গববিণা এবাং প্রাবয়াবগক গববিণার ফবি পল্লী এিাকার
নারীবদর কমণসাংস্থান সৃবি, সবচিনিা সৃবি, উদ্বুিকরণ ববিবয় নারীবদর সম্পৃিিা বৃবি পাবচ্ছ। মানব সম্পদ
উন্নয়বনর মাধ্যবম পল্লীর দবরদ্র নারীবদর দাবরদ্রয বববমাচন সম্ভব হবচ্ছ। ফবি িাবদর সামাবিক মে ণাদা বৃবি
পাবচ্ছ।

৮.৫

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ এর আওিায় বাাংিাবদি পল্লী উন্নয়ন ভবাে ণ (ববআরবেবব) এর একিন সফি
উপকারবভাগী নারীর গল্প

মবনায়ারা ভবগবমর বদন বদবির পািা

োঙ্গাইি সদর উপবিিার িহরিিীর অববহবিি িনপদ এনাবয়িপুর গ্রাবমর মবনায়ারা ভবগম স্বামী, দুই
ভমবয় এবাং এক ভেবি বনবয় পােকাঠির ভবড়ার বর বসবাস করবিন। স্বামী ও বনবির কাবয়ক পবরশ্রমিব্ধ
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আয় দ্বারা ‘বদন এবন বদন খায়’ অবস্থায় িারা বদনাবিপাি করবিন। স্থানীয় ববআরবেবব অবফবসর মাঠ
সাংগঠবকর পরামবিণ ১৯৮৬ বি: মবহিা উন্নয়ন কমণসূবচর আওিায় গ্রাবম ২০ িন দবরদ্র মবহিা বনবয় ‘পূব ণ
এনাবয়িপুর মবহিা সমবায় সবমবি’ গঠন কবরন। সবমবি গঠবনর পর বিবন বনয়বমি উঠান ববঠবক
ভোগদান ও সঞ্চয় িমা করবি র্াবকন। সদস্য হওয়ার পর ববআরবেবব হবি প্রর্বম ১০০০ োকা ঋবণর
মাধ্যবম একটি গাভী বকবন পািন করা শুরু কবরন। গাভীর দুি বববক্রর অর্ ণ বদবয় বনয়বমি বকবস্তবি ঋণ
পবরবিাি কবরন। বকন্তু দাবরবদ্রর ভবড়ািাি ভর্বক ভববরবয় আসবি পাবরবন। পরবিীবি ১৯৯১ বিঃ
ববআরবেববর উবযাবগ ‘োঙ্গাইি মবহিা প্রবিিণ ইনবস্টটিউে’ এ নাবরবকবির ভখািস বদবয় ভবািাম
বিবরর উপর বিবন প্রবিিণ গ্রহণ কবর ববআরবেবব ভর্বক সবমবির মাধ্যবম ৫০০০/- োকা ঋণ বনবয়
ভবািাম বিবরর িন্য একটি হস্তচাবিি ভমবিন ক্রয় কবর ভবািাম বিবর শুরু কবরন। মবনায়ারা ভবগবমর
প্রস্তুিকৃি সমস্ত ভবািাম বববক্র হয় ববআরবেববর কারুপল্লীর মাধ্যবম। িাঁর সৃিনিীি প্রবিভা কাবি
িাবগবয় ভবািাম বিবরর পািাপাবি নাবরবকবির ভখািস (আইচা) বদবয় বববভন্ন িরবণর ভসৌবখন ভিা-বপস
বিবর কবর কারুপল্লীসহ ভদবির বববভন্ন অঞ্চবি সরবরাহ করবি র্াবকন। ক্রবমই িাঁর উৎপাবদি পবণ্যর
চাবহদা বাড়বি র্াবক। বিণমাবন িাঁর উৎপাবদি পণ্য কারুপল্লী, ঢাকার অরণ্য ও বাাংিার ভমিা,
বসরািগবঞ্জর কারু সমন্বয়, রাঙ্গামাটির বরহা ভেক্সোইি এে বুটিকসহ ভদবির বববভন্ন অঞ্চবি অবগ্রম
অে ণাবর বববক্র হবচ্ছ। সম্প্রবি বিবন পণ্য বিবরর বিনটি ববদুযবিক েন্ত্র ক্রয় কবরবেন। কারখানার কাঁচামাি
বিবন ব্যবহার করবেন স্থানীয় আইসবক্রম কারখনায় ব্যবহৃি নাবরবকবির ভফবি ভদয়া ভখািস প্রবি বপস
এক োকা বহবসবব ক্রয় কবরন। িাঁর ভবািাম বিবরর কারখানায় বিণমাবন স্বামী ও ভেবির কমণসাংস্থান
োড়াও সবমবির েয় িন সদস্যবক কমণসাংস্থাবনর ব্যবস্থা কবরবেন। বিণমাবন মবনায়ারা ভবগবমর মাবসক
গড় আয় ৬০,০০০ োকা। মবনায়ারা ভবগম দুটি বড় টিবনর র বিবর কবরবেন। দুই ভমবয়র বববয় বদবয়বেন
এবাং এক ভেবি এইচ.এস.বস পাি কবর স্থানীয় ববল্লা বািাবর ইবিকবেক সামগ্রীর ভদাকান কবরবেন।
িীবন সাংগ্রামী মবনায়ারা ভবগম এখন একিন স্বাবিম্বী মবহিা। মবনায়ারা ভবগবমর ইচ্ছা িাঁর উৎপাবদি
দ্রব্যাবদ বববদবি রপ্তাবন করববন। মবনায়ারা ভবগম অর্ ণননবিক বদক ভর্বক িাভবান হওয়ার পািাপাবি
স্থানীয়বদর মাবে আি বিবন একিন সফি ও স্বাবিম্বী নারী।
৯.০

নারী উন্নয়বনর িিযমাো অিণবন বািাসমূহ
ভদবির পল্লী অঞ্চবির সকি নারীর িন্য মানসম্পন্ন িীবন ির্া নারীর আর্ ণ-সামাবিক ও রািননবিক
িমিায়বনর িন্য একটি ব্যাপক বভবিক কমণ পবরকল্পনা ও িা বাস্তবায়বনর িন্য সমবন্বি কাে ণব্যবস্থা
(holistic approach) গ্রহণ করা প্রবয়ািন। একই সাবর্ সকি ভিবে ভিোর ববভাবিি োো এবাং
ভিোর বভবিক উন্নয়বনর িন্য পে ণাপ্ত বরা্ র্াকবি হবব। সাবব ণকভাবব কমণসূবচ-প্রকল্প বাস্তবায়বনর কাবি
িবড়ি সকবির দিিা বৃবি এবাং ভপিািারী মবনাভাববর মাধ্যবমই অদূর ভববষ্যবি নারী উন্নয়বনর সামবগ্রক
িিযমাো অিণন সম্ভব হবব।

১০.০
ক্রবমক
নাং
১.

ববগি বেবর নারী উন্নয়বন সুপাবরিকৃি কাে ণাববির অগ্রগবির বচে
ববগি বেবর সুপাবরিকৃি কাে ণাববি
দুস্থ নারীর চাবহদা ও প্রবয়ািবনর প্রবি
িিয ভরবখ আয়বি ণনমূিক ঋণ প্রদান;

অগ্রগবি
গ্রামীণ দবরদ্রবদর ভেকসই ও স্থায়ী দাবরদ্রয বববমাচন
বনবিি করবণর িন্য সারাবদবি একটি বাবড় একটি খামার
প্রকবল্পর আওিায় ২০.১৪ িি নারী সদস্যবক এ পে ণন্ত
২৬৫৬ ভকাটি োকা ঋণ ববিরণ করা হবয়বে। সমবায়
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ক্রবমক
নাং

২.

৩.

ববগি বেবর সুপাবরিকৃি কাে ণাববি

একটি বাবড় একটি খামারসহ সরকাবর
প্রকল্পসমূবহ দবরদ্র নারীবদর অগ্রাবিকার
প্রদান;
ক্ষুদ্র নারী উবযািা গঠবনর িবিয
দবরদ্র নারীবদর প্রবিিণ ও সহি িবিণ
ঋণ প্রদাবনর মাধ্যবম উদ্ধুিকরণ

৪.
নারীবদর হাবি কিবম কাবরগবর
প্রবিিবণর মাধ্যবম দাবরদ্রয বববমাচবনর
িবিয
দিিা
উন্নয়ন
ও
আত্মকমণসাংস্থাবনর প্রবি বববিি গুরুত্ব
প্রদান।
১১.০

অগ্রগবি
অবিদপ্তবরর উন্নি িাবির গাভী পািবনর মাধ্যবম
সুববিাববঞ্চি মবহিাবদর িীবনোোর উন্নয়ন প্রকবল্পর
আওিায় ২৫০০ িন নারীবক গাভী ক্রয় ও পািবনর িন্য
ঋণ প্রদান করা হবয়বে।
প্রকল্পভূি উপকারবভাগীবদর দুই র্তিীয়াাংিই নারী।
িাবদর বনিস্ব িহববি গঠবনর মাধ্যবম িা বববনবয়াবগ আয়
বৃবির ফবি গ্রামাঞ্চবি নারীর িমিায়ন ও সামাবিক
মে ণাদা ক্রমাগি উবল্লখবোগ্যভাবব বৃবি ভপবি শুরু কবরবে।
২৫০০ িন নারীবক গাভী পািন ববিবয় প্রবিিণ প্রদাবনর
পর নুযনিম সাবভণস চাবিণ ঋণ প্রদান করা হবয়বে।
ক্ষুদ্র নারী উবযািা গঠবনর িবিয দবরদ্র নারীবদর প্রবিিণ
ও সহি িবিণ ঋণ প্রদান কাে ণক্রম অব্যাহি রবয়বে।
৪৯৯ িন নারীবক দিিা উন্নয়ন ও আয় বি ণনমূিক
কমণকাবে প্রবিিণ প্রদান করা হবয়বে। আগামী ২০২০
সাবির মবধ্য প্রকল্পভূি গ্রামীণ গরীব নারী
উপকারবভাগীবদরবক কৃবিি বববভন্ন ভেবে দিিা উন্নয়ন
প্রবিিণ প্রদান, সহি িবিণ এসএমই ঋণ প্রদান, সুবনবদ ণি
আয়বি ণক কমণকাে বাস্তবায়ন এবাং িমিায়ন বনবিি
করবণর উবযাগ অব্যাহি র্াকবব ।

ভববষ্যৎ করণীয় সম্পবকণ সুপাবরি:
 পল্লী নারীবদর িন্য বববভন্ন িরবণর আয়বি ণনমূিক প্রবিিণ প্রদাবনর ভিবে আবরা অবিক সুবোগ সৃবি
করা:
 বববদিগামী মবহিাবদর িন্য বববিি দিিা বৃবিমূিক প্রবিিণ আবয়ািন;
 অকৃবি খাবি নারীবদর অাংিগ্রহণ ভিারদার করা;
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভিবে অবদাবনর িন্য নারীর স্বীকৃবি বনবিিকরণ।

