
 

 

প্রেস রিরিজ          জুিাই ১১, ২০২১ 

প্র ারিড-১৯ এি েিাবে  র্ মজীেী তরুণীবেি 

এ  তৃতীযা়াংশ প্রে াি হবয পবেবেন  

বাাংলাদেদের ক াভিড -১৯ এর মদযে বহু নারী চা ভর হাভরদ়েদেন, অনে চা ভর খ ুঁদে কেদে খ ব  ঠিন 

সম়ে  াঠিদ়েদেন। োদের আদ়ের েথও খ ব যীদর উন্ম ক্ত হদে। কেদে মহামারীর আদে আ়েমূল  

 াদে ভনয ক্ত েরুণীদের প্রা়ে এ -েৃেী়োাংে (২৯%) চলভে বের োন ়োভরর মদযেই চা ভর হাভরদ়েদেন। 

এই হার  াে হারাদনা েরুণদের (১১%)  েুলনা়ে প্রা়ে ভেনগুণ কবভে। কয েরুণীরা ে নরা়ে উোেজদনর 

বেবস্থা  রদে কেদরদেন, োদের আ়ে মহামারীর আদের আদ়ের কথদ  ২১%  দম কেদে। অনেভেদ , 

 াে হারাদনা েরুণদের মদযে যারা নেুন  দর  াদে য ক্ত হদ়েদেন োদের আ়ে আদের কচদ়ে ১০%  দম 

কেদে। অথ জাৎ েরুণদের েুলনা়ে েরুণীদের আ়ে ে নরুদ্ধাদরর হার কবে  ম। 

ব্র্ো  ইনভিঠিউি অফ েিদন জন্স অোন্ড কডদিলেদমদের (ভবআইজেভড) ভনব জাহী েভরচাল  ড. ইমরান 

মভেন আে রভববার (১১ই ে লাই ২০১১) সন্ধ্ো়ে আদ়োজেে ওদ়েভবনাদর এ ঠি সমীক্ষার ফলাফল 

ভহদসদব উেদর বভণ জে েথে উেস্থােন  দরদেন। 

সমীক্ষা়ে উত্তরোোরা উদেখ  দরন, ভেক্ষাথীদের প্রাইদিি েড়াদনা, হস্তভেল্প,  ারখানার চা  ভর, েজেজর 

 াে এবাং হাল া প্রদ ৌেদলর মদো কক্ষদে সাযারণে েরুণীদের  ম জসাংস্থান হদো। ভ ন্তু এই 

খােগুদলাই মহামারীদে সবদচদ়ে ক্ষভেগ্রস্ত। এই খােগুদলাদ  েূদব জর অবস্থা়ে ভনদ়ে আসা খ ব  ঠিন এবাং 

সম়েসাদেক্ষ, োই  দরানা াল কেদেও েরুণীদের েনে চা ভরদে ভফদর আসদে অস ভবযা হদব। 

ব্র্ো  ইনভিঠিউি অফ েিদন জন্স অোন্ড কডদিলেদমে (ভবআইজেভড) এবাং ব্র্োদ র েক্ষো উন্ন়েন 

 ম জসচূী (এসভডভে) ভবশ্ব য ব েক্ষো ভেবস (১৫ ে লাই) উেযােদনর অাংে ভহদসদব এই ওদ়েভবনাদরর 

আদ়োেন  দর। এর ভেদরানাম ভেল, “ভবজডাং অো করজেভলদ়েে ইদ াভসদিম ফর উইদমন ইন ভে ভিলস 

কসক্টরঃচোদলদেস অোন্ড প্রদেক্টস”। ব্র্ো  এসভডভের অোদরেন প্রযান ে়েেীে ভসনহা রা়ে 

অন ষ্ঠাদন  দ়ে  বেদরর এসভডভে-র  ায জক্রম বাস্তবা়েদনর অভিজ্ঞো উেস্থােন  দরন। 

েভরদের ফলাফল েুদল যদর ডঃ মভেন বদলন, েীর্ জ সম়ে কবেনহীন কথদ  অদন  শ্রমেীবী নারী 

স্থা়েীিাদব চা ভর োড়দে বাযে হদে োদরন, যা শ্রমবাোদর নারীদের অাংেগ্রহদণর স্বল্প হারদ  আরও 

 মাদে োদর। সাংদোযনমলূ  বেবস্থা না ভনদল এই ক াভিদডর আর্াে নারীর ক্ষমো়েদনর অদন  

অগ্রেভে েূব জাবস্থা়ে ভফভরদ়ে ভনদে োদর।  

ওদ়েভবনাদর বক্তারা প্রয জক্তেে ও বভৃত্তমূল  ভেক্ষার গুরুত্ব এবাং স্থানী়ে ও ববভশ্ব  অথ জনীভের সদে 

সম্পকৃ্ত েক্ষোর প্রভেক্ষণ এবাং ভব াদে সদচেনোর উের কোর কেন। 

এর আদেও ব্র্োদ র এসভডভের সহদযাভেো়ে ভবআইজেভড নারীদের স্বাবলম্বী  রদে েক্ষো-প্রভেক্ষদণর 

কি সই প্রিাব ভচভিে  দর ভবভিন্ন েদবেণা চাভলদ়েদে। এই ওদ়েভবনাদর কেোোরদের এ ঠি েোদনল 

োদের যারণা ও অভিজ্ঞো ভবভনম়ে  দরন। োদের মদে, ভবভিন্ন েদবেণা কথদ  প্রাপ্ত প্রমাণভিভত্ত  

অন সন্ধ্ানগুভল ভবদবচনা়ে ভনদ়ে নারীদের েনে সহনেীল ইদ াভসদিম বেভর  রা ের ার। 



 

 

উেস্থােনাঠিদে আদলা োে  রা হ়ে, সাংিৃভে,  প্রচভলে কেন্ডার যারণা,  োভর়োদরর ভে ভনদেজেনা না 

থা া, স রক্ষা উদেে ভবদেেে ভলে-ভিভত্ত  সভহাংসো এবাং কযৌন হ়েরাভনর ি়ে, োভরবাভর  ো়েবদ্ধোই 

ভ দোরী ও েরুণীদের েক্ষো প্রভেক্ষদণর বড় বাযা। 

এই খাদে েভরবেজন আনদে ে়েেীে োুঁচঠি প্র দল্পর মদডল উেস্থােন  দরভেদলন - এোরপ্রাইে 

ভব াে, উদেোক্তা,  ম জসাংস্থান, কশ্রভণ ক্ষ এবাং ভেক্ষানবীে প্রভেক্ষণ।  

উেস্থােনাঠিদে স োভরে  রা হ়ে- বেজক্ত ও েহৃস্থাভল উি়ে স্তদর েক্ষো প্রভেক্ষণ, েক্ষোর প্রভেক্ষদণর 

মাযেদম শ্রম বাোদর প্রদবোভয ার, নারীর প্রভে উেলভি েভরবেজন, শ্রম বাোদর নারী-বান্ধ্ব েভরদবে 

সজক্র়ে রণ প্রিৃভে কক্ষদে উন্নভে  রদে হদব। 

েদর ব্র্ো  ভিলস কডিলেদমে কপ্রাগ্রাদমর বেজমান ইনচােজ োসভম়ো োবাসস ম রহমান এ ঠি 

আদলাচনা সিা সঞ্চালনা  দরন। এদে অাংে কনন ব্র্োদ র কেন্ডার, ভবচার ও ডাইিারভসঠি কপ্রাগ্রাদমর 

েভরচাল  নবভনো কচৌয রী, আন্তেজাভে  শ্রম সাংস্থার কপ্রাগ্রাম অভফসার োহভমে আভরফ, এবাং 

নাদিারভিভত্ত  কনো কসাসাইঠির ভনব জাহী েভরচাল  োহানারা ভবউঠি। 

ব্র্োদ র কেন্ডার োভিস ও ডাইিারভসঠি কপ্রাগ্রাদমর েভরচাল  নবভনো কচৌয রী ভডোইভনাং 

ইোরদিনেদনর কক্ষদে েভরবেজন আনার প্রদ়োেনী়েোর উের কোর কেন। ভেভন বদলন 

"ইোরদিনেনগুদলা আলাোিাদব ভডোইদনর েভরবদেজ, ভবভিন্ন কক্ষদে নারীর ক্ষমো়েদনর মূলযারার 

সদে সামেসে করদখ  রা উভচে।" 

আইএলও-র কপ্রাগ্রাম অভফসার (এমএন্ডই) োহভমে আভরফ বদলন, “মানভস োর েভরবেজন ক বল 

মভহলা য ব দের েক্ষো প্রভেক্ষদণর েনেই ন়ে, োদের  ম জসাংস্থাদনর েনেও গুরুত্বেূণ জ। প্রভেক্ষণ 

েভরচালনা যদথষ্ট ন়ে, োুঁরা কযন  ম জসাংস্থাদনর স দযাে ো়ে এবাং কসই স দযােঠি কি সই হ়ে োও 

আমাদের ভনজিে  রদে হদব। " 

নারী  মীদের মদযে ক াভিড -১৯ এর মারাত্ম  প্রিাদবর  থা েুদল যদর কনো কসাসাইঠির 

ভনব জাহী  েভরচাল  োহানারা ভবউঠি বদলন, “ক াভিদডর সম়ে াদল অদন  ভনদ়োে েজা  অনান ষ্ঠাভন  

কক্ষদে েরুণীদের েভরবদেজ ে রুেদের রাখদেন। কযদহেু অদন  নারীদ  চা ভর োড়দে হদ়েভেল। এঠি 

ক বল োদের উোেজদনই ন়ে, োদের সঞ্চ়ে এদ বাদরই  দম যাও়ো, নারীর প্রভে সভহাংসো বজৃদ্ধ এবাং 

বালে ভববাদহর কক্ষদে এর কনভেবাচ  প্রিাব েদড়। " 

 

যনেবােসহ 

মাহব ব ল আলম  বীর 

ভসভন়ের ভমভড়ো মোদনোর, ব্র্ো  


