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অধ্যায়-১৪ 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

১.০ ভূবিকা 

১.১ ক্ষিতার বিককন্দ্রীকরণ, স্হানীয় পর্ যাকয় সুশাসন প্রবতষ্ঠা ও স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহকক শবিশালীকরণ 

স্থানীয় সরকার বিভাকগর অন্যতি অগ্রাবিকার। এর িাধ্যকি গ্রািীণ অর্ যনীবতকত গবতশীলতা আনয়ন এিং 

সুষি উন্নয়ন সাবিত হকি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (এসবিবি) অিযকন গ্রািীণ অর্ যনীবতকত গবতশীলতা 

আনয়ন এিং সুষি উন্নয়কনর লকক্ষয গ্রািীণ সড়ক টনেওয়াকয উন্নয়ন ও রক্ষণাকিক্ষকণর িন্য ২০২১ সাল 

টিয়াবি িাস্টার প্লান অনুসরণ করা হকে।  উি উকেশ্য এিং অগ্রাবিকার কার্ যক্রকি স্থানীয় সরকার বিভাগ 

এর বিশাল ভূবিকা রকয়কে। এর আওতায় উপকিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাি পর্ যাকয় সড়ক, বিি-কালভাে য বনি যাণ-

পুনঃবনি যাণ-রক্ষণাকিক্ষণ এিং বৃক্ষকরাপণ কি যসূবি িাস্তিায়কনর িাধ্যকি টর্াগাকর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়কনর ফকল 

কৃবষি পকের উপকরণ প্রাবি এিং উৎপাবিত পকের িািারিাতকরকণর কাি  সহিতর করা হকে। প্রবৃবি 

সহায়ক অিকাঠাকিা, টর্িন- টগ্রার্ টসন্টার, গ্রািীণ হাে-িািার, নারী বিপণী টকন্দ্র, ঘূবণ যঝড় এিং িন্যা 

আশ্রয় টকন্দ্র ইতযাবি উন্নয়কন অগ্রাবিকার প্রিান করায় গ্রাকির িবরদ্র নারী ও পুরুষ এর সরকাবর টসিা লাকভর 

সুকর্াগ বৃবি টপকয়কে। এ সকল কার্ যক্রি িাস্তিায়কনর িাধ্যকি প্রবত িের প্রায় ৫.৪০ টকাটি িনবিিস 

কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃবি হকে, র্ার িকধ্য প্রায় ৩৫.১৫ শতাংশ কি যসংস্থাকনর সৃবি হকে নারীকির িন্য।  

১.২   বনরাপি খািার পাবন সরিরাহ ও স্বাস্থযসম্মত স্যাবনকেশন ব্যিস্থার িাধ্যকি িনস্বাকস্থযর উন্নয়কন এ বিভাকগর 

গুরুত্ব অপবরসীি। সককলর িন্য বনরাপি ও সাশ্রয়ী খািার পাবনর সুব্যিস্থা, ভূ-অভযন্তকরর িল ও িলাশয়সহ 

পাবনর উৎস সংরক্ষণ ও পুনরুিার এিং স্বাস্থযসম্মত স্যাবনকেশন সুবিিা সৃবি করা টেকসই উন্নয়ন 

লক্ষযিাত্রার অন্যতি উকেশ্য। এ লকক্ষয ভূ-গভযস্থ পাবনর উপর বনভ যরশীলতা কবিকয় ভূ-উপবরস্থ পাবন 

সরিরাকহর প্রবত গুরুত্বাকরাপ করা হকয়কে। িতযিাকন পাবন সরিরাকহর কভাকরি ৮৭ শতাংকশ এিং 

স্যাবনকেশন কভাকরি ৯৯ শতাংকশ উন্নীত হকয়কে
১
। শতভাগ স্যবনকেশন অিযন ও উন্নত স্যবনকেশন কভাকরি 

বৃবিককে বিনামূকে-স্বেমূকে স্যবনোরী োবিন বিতরণ ও িািারিাতকরণকক উৎসাহ প্রািকনর উকেযাগ 

গ্রহণ করা হকয়কে। বনরাপি পাবন,  স্যাবনকেশন ও হাইবিন সুবিিা নারীকক শারীবরক ও সািাবিক উভয় বিক 

টর্কক প্রভাবিত ককর। তাই এ টক্ষত্রটিকত প্রাপ্য অবিকার আিায় ও নারী-পুরুকষর সিতা বিিান করা নারীর 

সািাবিক ও অর্ননবতক উন্নয়কনর িন্য অপবরহার্ য। তাই এ লক্ষয অিকন সরকার পাবন ও স্যবনকেশন সুবিিা 

উন্নতকরকণ নারীর প্রকৃত প্রকয়ািন বনি যারণ ককর বিষম্য বনরসকনর িন্য বনরলস প্রকিিা িাবলকয় র্াকে।   

২.০ স্থানীয় সরকার বিভাকগর প্রিান কার্ যািবল 

 স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ািবল; 

 নগর ও টপৌর এলাকায় রাস্তা এিং বিি-কালভাে যসহ উপকিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাি সড়ক বনি যাণ, 

রক্ষণাকিক্ষণ এিং ব্যিস্থাপনা; 

 উপকিলা, ইউবনয়ন, গ্রাি সড়ককর সাকর্ সংযুি টগ্রার্ টসন্টার ও হাে -িািার উন্নয়ন, রক্ষণাকিক্ষণ এিং 

ব্যিস্থাপনা; 

 পানীয় িল সংক্রান্ত বিষয়ািবল; 

 

১ 
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 পল্লী ও শহর অঞ্চকল পাবন সরিরাহ,স্যাবনকেশন,িলািিতা এিং পয়ঃবনষ্কাশন ব্যিস্থার উন্নয়ন; 

 

 সরকার কর্তযক বনি যাবরত সীিার িকধ্য ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পি অিকাঠাকিা উন্নয়ন,রক্ষণাকিক্ষণ এিং 

ব্যিস্থাপনা; 

 স্থানীয় সরকার এিং স্থানীয় প্রশাসন পবরিালনার িন্য প্রবতবষ্ঠত প্রবতষ্ঠানসমূকহর অর্ যায়ন, পবরিীক্ষণ ও 

মূোয়ন; 

 স্হানীয় সরকার বিভাগ সংবিি বিষয়ািলীর উপর সকল আইন, বিবিিালা ও নীবত প্রণয়ন সংক্রান্ত 

কার্ যািবল। 

৩.০ স্থানীয় সরকার বিভাকগর টকৌশলগত উকেশ্য ও নারী উন্নয়কন এর প্রাসবিকতা 

৩.১ স্থানীয় পর্ যায়য় সুশাসন সংহতকরণ: স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাকনর ১৫,১০৫  িন নারী িনপ্রবতবনবির িক্ষতা ও 

সকিতনতা বৃবির িন্য প্রবশক্ষকণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হকি। বিবভন্ন প্রককের উন্নয়ন কি যকাকে নারীকির 

অংশগ্রহকণ উৎসাহ ও অগ্রাবিকার প্রিান করা হকি,র্া নারী উন্নয়কন সহায়ক হকি। 

৩.২ পল্লী এলাকার অবকাঠায় া উন্নয়ন: সড়ক রক্ষণাকিক্ষণ তর্া অিকাঠাকিা উন্নয়ন কার্ যক্রকি নারী শ্রবিক 

বনকয়াগ করা হকয় র্াকক। এর ফকল নারী শ্রবিককর আয় বৃবিসহ তাকির সািাবিক ও পাবরিাবরক ির্ যািা বৃবি 

পাকি। এ োড়া িনায়ন কবিটিকত নারীকির সবক্রয় অংশগ্রহকণর সুকর্াগ র্াকায় তাকির বসিান্ত গ্রহকণর ক্ষিতা 

বৃবিসহ কি যসংস্হাকনর সুকর্াগ িাড়কি। িািাকর নারীকির িন্য বনি যাবরত স্থান র্াকায় নারী উকযািার আকয়র 

সুকর্াগ সৃবি হকি।ঘূবণ যঝড়-িন্যা আশ্রয়ককন্দ্রগুবল নারী িান্ধি ককর বনি যাণ করা হকি। প্রায় সকল প্রককে বনি যাণ 

স্হাকন নারীকির িন্য েয়কলেসহ নারীিান্ধি পবরকিশ সৃবির িাধ্যিািকতা র্াকায় নারীর ককি যাকযাগ বৃবি 

পাকি। 

৩.৩ নারীর আর্ য-সািবিক অিস্থার উন্নয়ন: সড়ক রক্ষণাকিক্ষণ এিং বৃক্ষকরাপণ ও পবরির্ যা এিং িাটির রাস্তা 

বতবরর কাকি প্রিানতঃ নারী শ্রবিককির বনকয়াগ করা হকি এিং প্রবত িের আনুিাবনক ১ লক্ষ নারীর 

কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃবি হকি। একত শ্রি িািার ও আয়িি যক ককি য তাকির অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। নারীকির 

আয় বৃবির ফকল আর্ য-সািাবিক অিস্থার উন্নয়ন ঘেকি। সিাকি বপবেকয় পড়া নারীকির আর্ য-সািাবিক 

অিস্হার উন্নয়নককে িনস্বাস্হয প্রককৌশল অবিিির কর্তযক িাস্তিাবয়ত ির উন্নয়ন ও িসবত স্হাপন প্রকে-৪ 

এর আওতায় নারীকির িাধ্যকি এল.বস.এস পিবত স্যাবনোরী োবিন বনি যাণ করা হকয়কে। 

৩.৪ নাগবরক সুবিিার উন্নয়ন:বিনামূকে/স্বেমূকে বনরাপি পাবনর উৎস ও স্যাবনোবর োবিন বিতরকণর ফকল ৪০ 

লক্ষ নারীর সরকাবর টসিা লাকভর সুকর্াগ সৃবি হকি। বনরাপি পাবন ও স্যাবনকেশন সুবিিা বৃবির ফকল 

নারীকির স্বাস্হয ও পুবস্টিাকনর উন্নবত হকি ফকল তাকির কি যক্ষিতা বৃবি পাকি। বনরাপি পাবন সরিরাহ 

বনবিতকরকণর ফকল নারীকির দূরিতী বিবভন্ন উৎস হকত পাবন সংগ্রকহর িন্য টর্ সিয় ব্যয় হয় তা হ্রাস 

পাকি এিং অন্যান্য অর্ যননবতক কি যকাকে তারা টস সিয় ব্যয় করকত পারকি। নারীকিরকক পাবনর উৎকসর 

টিরািত ও রক্ষণাকিক্ষণ বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রিান ও টকয়ারকেকার বনি যািকনর ফকল ১.৫৬ লক্ষ নারীর িন্য 

সরকাবর সম্পি রক্ষণাকিক্ষণ কাকির সুকর্াগ সৃবি হকি, একত পবরিাকর-সিাকি তাকির ির্ যািা বৃবি পাকি। 

পাবনর গুণগত িান বনবিতকরকণর ফকল ৪৫ লক্ষ নারীর বনরাপি পাবন প্রাবির সুবিিা বনবিত হকি এিং 

নারীরা বিবভন্ন পাবনিাবহত টরাগ ও আকস যবনককর ক্ষবতকর প্রভাি টর্কক মুি র্াককিন। 
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৩.৫ ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পকির ব্যিহার, সম্প্রসারণ ও সুষি িন্টন: পাবন ব্যিস্থাপনা সিিায় সবিবতকত নারী 

প্রবতবনবিকির অন্তর্ভ যি করায় তাকির অংশগ্রহণ ও সািাবিক ির্ যািা বনবিত হকি। সবিবতর িাধ্যকি প্রায় 

৫০,০০০ িন নারীকক প্রবশক্ষণসহ সবিবতর িাধ্যকি ক্ষুদ্র ঋণ প্রিাকনর ফকল আয়িি যক কি যকাকে তাকির 

অংশগ্রহকণর সুকর্াগ সৃবি হকি এিং তাকির আত্ম-বনভ যরশীলতা বৃবি পাকি। 

৩.৬ পবরকবেত পবরকিশ িান্ধি নগরায়ন: অিকাঠাকিা উন্নয়কন উপযুি নারী কিীকির অগ্রাবিকার বভবিকত 

বনকয়াকগর কারকণ আয়িি যক ককি য তাকির অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। বনয়বিত উঠান বিঠক ও র যালীর িাধ্যকি 

নারীকির স্বাস্থযসম্মত পবরকিশ িিায় রাখা, িয়লা আিিযনা কাোকাবে িাস্টবিন অর্িা টপৌরসভার ভযাকন 

টফলার অভযাস, স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যিহার, বিশুি পাবন ব্যিহার,আবিনার িারপাকশ বৃক্ষকরাপণ, িন্ম, 

মৃত্যয, বিিাহ টরবিকেশন ও টসিা প্রিাকন সহকর্াবগতা করার িকনাভাি গকড় উঠকি, র্া নারীর আত্মির্ যািা 

এিং স্বকীয়তা বৃবিকত সহায়ক হকি। 

৪.০ নারীর অগ্রগবত ও অবিকার প্রবতষ্ঠায় স্থানীয় সরকার বিভাকগর ভূবিকা  

৪.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রার পঞ্চি লক্ষয হকলা নারী-পুরুকষর সিতা বিিান। তাই সি যকক্ষকত্র নারীকির ওপর 

সিিরকনর বিষম্য দূর করার লকক্ষয স্থানীয় সরকার বিভাকগর আওতায় িাস্তিাবয়ত কার্ যক্রকির িাধ্যকি 

নারীর সিসুকর্াগ ও সিঅবিকার প্রবতষ্ঠাকক অন্যতি নীবত-টকৌশল বহকসকি গ্রহণ করা হকয়কে। অর্ যননবতক 

কি যকাকে িবি যত হাকর অংশগ্রহণ, িক্ষতা ও সকিতনতা বৃবির িাধ্যকি অর্ যনীবতর মূল টরাকত নারীকক 

সম্পৃিকরকণ স্হানীয় সরকার বিভাকগর টকৌশলগত িধ্যকিয়াবি উকেশ্য এিং গৃহীত কার্ যক্রকির প্রতযক্ষ 

ভূবিকা রকয়কে। নারী উন্নয়নকক প্রভাবিত ককর এিন কার্ যক্রিসমূহ বনম্নরূপ: 

 নারীর ক্ষিতায়ন: স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূকহ এক র্ততীয়াংশ নারী সিস্য িনসািারকণর প্রতযক্ষ 

টভাকে বনি যাবিত হকেন। এর ফকল স্থানীয় পর্ যাকয় নারীিান্ধি উন্নয়ন পবরকেনা প্রণয়ন ও নারীর 

অবিকার প্রবতষ্ঠায় সািাবিক আকদালন সৃবির সুকর্াগ বৃবি টপকয়কে। স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূকহ 

বনি যাবিত হওয়ার পর প্রবশক্ষকণর িাধ্যকি নারী প্রবতবনবিকির িক্ষতা বিকাকশরও সুকর্াগ সৃবি 

হকয়কে।বসিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ায় অন্তর্ভ যবির িাধ্যকি নারীর সািাবিক ির্ যািাও বৃবি টপকয়কে। 

 নারী উকযািা সৃবি: গ্রািীণ হাে-িািার ও টগ্রার্ টসন্টাকর নারীকির িন্য পৃর্ক িািার টসকশন 

বনি যাকণর ফকল নারী ব্যিসায়ীকির বিবনকয়াকগর পবরকিশ সৃবি হকয়কে।নারীকির িন্য পৃর্ক িািার 

টসকশন হকত নারী উকযািার িবি যত আকয়র সুকর্াগ সৃবি হকয়কে। 

 পাবন সরিরাহ ও স্যাবনকেশন সুবিিা: বনরাপি পাবন সরিরাহ ও স্যবনকেশন সুবিিা বনবিত করকণর 

ফকল নারীকির দূরিতী বিবভন্ন উৎস হকত পাবন সংগ্রহ ও অপর্ যাি োবিকনর অসুবিিা দুর হকি এিং এ 

সংক্রান্ত কাকি টর্ সিয় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাকি এিং অন্যান্য অর্ননবতক কি যকাকে টস সিয় ব্যিহার 

করা সম্ভি হকি। েয়কলকের অভাি িা অপর্ যািতার কারকণ নারীকির টর্ টহনস্থার বশকার হকত হয় তা 

হ্রাস পাকি এিং সািাবিক বনরাপিা বনবিত হকি। বশক্ষা প্রবতষ্ঠানসমূকহ পৃর্ক েয়কলকের পর্ যািতা 

নারী বশক্ষার্ীকিরশতভাগ উপবস্থবত বনবিত করকি এিং নারী-পুরুকষর অবিকার প্রবতষ্ঠায় সিতা বিিান 

করকি। সিকক্ষকত্র নারীর অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। িাত্রাবতবরি আকস যবনক আক্রান্ত অঞ্চকল প্রিবলত বিবভন্ন 

কুসংস্কাকরর কারকণ নারীকির সািাবিক টর্ অগ্রহণকর্াগ্যতার বশকার হকত হয় তা অকনকাংকশই হ্রাস 

পাকি। একত নারীর ির্ যািা বৃবি পাকি ও বিবভন্ন আয়িি যক কিকাকে অংশগ্রহকণ আগ্রহ সৃবি হকি।  
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 পল্লী অিকাঠাকিা উন্নয়ন ও নারীর কি যসংস্হান: পল্লী অিকাঠাকিা বনি যাণ ও রক্ষণাকিক্ষকণর িন্য গৃহীত 

প্রকে িাস্তিায়ন কবিটিকত এক র্ততীয়াংশ নারী সিকস্যর অন্তর্ভ যবির বিিান করায় উন্নয়নমূলক কার্ যক্রি 

িাস্তিায়কন নারীর সরাসবর সম্পৃিতা বনবিত হকয়কে। গ্রািীণ অিকাঠাকিা বনি যাণ ও রক্ষণাকিক্ষকণ 

নারী শ্রবিককির বনকয়াকগর সুবনবি যি বিিান করার ফকল িেকর প্রায় দুই টকাটি িনবিিস কি যসংস্থাকনর 

সুকর্াগ সৃবি হকয়কে। এর ফকল শ্রি িািাকর নারীর অংশগ্রহণ উকল্লখকর্াগ্য পবরিাণ বৃবি টপকয়কে। 

 চুবিিি নারী শ্রবিকিকলর কার্ যক্রি: ভূবিহীন িনকগাষ্ঠী ও দুস্থ নারীকির উন্নয়ন কি যকাকে প্রতযক্ষভাকি 

সম্পৃি করা ও কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ প্রিান, িধ্য-স্বত্বকভাগীকির িিযন এিং শ্রবিককির ন্যায্য িজুরী 

বনবিত করার উকেকশ্য চুবিিি শ্রবিককির (এল.বস.এস.) বনকয়াকগর ব্যিস্থা প্রিতযন করা হকয়কে। 

চুবিিি নারী শ্রবিকগণ কর্তযক গ্রািীণ অিকাঠাকিা বনি যাণ ও রক্ষণাকিক্ষণ করা হকে। টগ্রার্ টসন্টার 

এিং হাে-িািারসমূকহ এল.বস.এস. কর্তযক নারী বিপণীককন্দ্র বনি যাণকরা হকে।  

 ক্ষুদ্র পাবন সম্পি ব্যিস্থাপনা: পাবন ব্যিস্থাপনা সিিায় সবিবতকত প্রাি িয়স্ক সকল নারী-পুরুষ সিস্য 

হকত পাকর। প্রকতযক পাবন ব্যিস্থাপনা কবিটিকত এক র্ততীয়াংশ সিস্য পি নারীকির িন্য সংরবক্ষত 

রকয়কে। তা োড়া রক্ষণাকিক্ষণ উপ-কবিটিকতও কিপকক্ষ বতন িন নারী সিস্য অন্তর্ভ যবির বিিান রাখা 

হকয়কে। নারী-পুরুষ অংশগ্রহকণ পাবন সম্পি রক্ষা ও উন্নয়ন িাবরদ্রয বিকিািকন ভূবিকা রাখকত সক্ষি 

হকে।  

 প্রার্বিক স্বাস্হয টসিা: সারাকিকশ বসটি ককপ যাকরশন এিং টপৌর এলাকায় িসিাসকারী িনসািারণ 

বিকশষ ককর িবরদ্র নগরিাসীর স্বাকস্হযর িাকনান্নয়কনর লকক্ষয “আরিান প্রাইিারী টহলর্ টকয়ার সাবভ যস 

টিলীভারী প্রকিক্ট” িাস্তিাবয়ত হকে। এ প্রককের আওতায় ৩৮টি নগর িার্তসিন, ১৪৫টি নগর স্বাস্হয 

টকন্দ্র এিং ২৭৬টি স্যাকেলাইে বিবনককর িাধ্যকি প্রার্বিক স্বাস্হয টসিা প্রিান করা হকে। শহকরর িবস্ত 

এলাকায় িার্ত ও বশশু স্বাস্হয টসিা, িরুবর প্রসূবত টসিা, প্রিনন স্বাস্হয টসিা প্রিাকন এ সকল টকন্দ্র 

উকল্লখকর্াগ্য ভূবিকা রাখকে। 

৫.০ বিভাকগর অগ্রাবিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কি যসূবিসমূহ এিং নারী উন্নয়কন এর প্রভাি 

ক্রবিক 

নং 

অগ্রাবিকারসম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কি যসূবিসমূহ 
নারী উন্নয়কন প্রভাি (প্রতযক্ষ ও পকরাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

১. 

স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহকক 

শবিশালীকরণ ও প্রকয়ািনীয় 

সহায়তা প্রিান 

 িনগকণর সরাসবর টভাকে স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূকহ নারী প্রবতবনবিরা বনি যাবিত 

হকেন। প্রবশক্ষকণর িাধ্যকি নারী প্রবতবনবিকির িক্ষতা ও সকিতনতা বৃবি পাকে। এর 

িাধ্যকি নারী প্রবতবনবিরা উন্নয়ন ককি য আরও অবিক পবরিাকণ সম্পৃি হকত 

পারকেন। 

 স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাকন বনি যাবিত নারী প্রবতবনবিরা সিাকির সািারণ নারীকির 

অবিকার প্রবতষ্ঠা ও সকিতনতা বৃবি এিং নারীিান্ধি উন্নয়ন নীবত গ্রহকণ পূকি যর টিকয় 

টিশী অিিান রাখকত সক্ষি হকেন। 
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ক্রবিক 

নং 

অগ্রাবিকারসম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কি যসূবিসমূহ 
নারী উন্নয়কন প্রভাি (প্রতযক্ষ ও পকরাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

২. 
সককলর িন্য বনরাপি পাবন 

সরিরাহ ও স্যাবনকেশন সুবিিা 

 বনরাপি পাবন সরিরাহ বনবিতকরকণর ফকল নারীকির দূরিতী বিবভন্ন উৎস হকত 

পাবন সংগ্রকহর িন্য টর্ সিয় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাকি এিং অন্যান্য অর্ যননবতক ককি য 

তারা টস সিয় ব্যয় করকি। নারীকির পাবনর উৎস টিরািত, রক্ষণাকিক্ষণ বিষয়ক 

প্রবশক্ষণ প্রিান ও টকয়ারকেকার বনি যািকনর ফকল নারীকির সরকাবর সম্পি 

রক্ষণাকিক্ষকণর সুকর্াগ সৃবি হকি, একত পবরিাকর ও সিাকি তাকির ির্ যািা বৃবি 

পাকি।  

 ওয়াি য পর্ যাকয় পাবনর উৎকসর স্থান বনি যারণ কবিটিকত বনি যাবিত নারী সিস্য অন্তর্ভ যি 

করায় বসিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ার নারীর অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। 

 েয়কলকের অভাি, অপর্ যািতা ও দূরকত্বর কারকণ নারীরা টর্ বিষকম্যর বশকার হয় তা 

হ্রাস পাকিএিং সািাবিক বনরাপিা বনবিত হকি। 

 বশক্ষা প্রবতষ্ঠানসহ সকল স্থাকন পৃর্ক েয়কলকের পর্ যািতার কারকণ সি যকক্ষকত্র নারীর 

অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। 

 ওয়াি য পর্ যাকয় পাবনর উৎকসর স্থান বনি যারণ কবিটিকত বনি যাবিত নারী সিস্য অন্তযর্ভি 

র্াকায় ও টকয়াকেকার বনি যািকনর ফকল সিাকি নারীর ক্ষিতায়ন হকি। 

 হাত টিায়া, বনরাপি পাবন ব্যিহার ও স্যাবনকেশন বিষয়ক স্বাস্থয বশক্ষা গ্রহণ ও 

প্রকয়াকগর ফকল নারী বনকির ও তার পবরিাকরর সুস্বাস্থয বনবিত করকত পারকি। 

সন্তানকির এ বশক্ষা প্রিাকনর িাধ্যকি সুস্থ িাবত গঠকন সহায়ক হকি। 

৩. 

পল্লী এলাকার অবকাঠায় া 

উন্নয়নএিং ক্ষুদ্রাকার পাবন 

সম্পি উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা 

 অিকাঠাকিা উন্নয়ন এিং সড়ক রক্ষণাকিক্ষকণ নারী কিীকির বনকয়াকগর কারকণ িেকর 

প্রায় ২.০০ টকাটি িনবিিস নারী শ্রবিককর কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃবি হকি। এ সকল 

নারী শ্রবিককর আয় বৃবির ফকল তাকির সািাবিক ও পাবরিাবরক ির্ যািা বৃবি পাকি। 

এ োড়া, িনায়ন কবিটিকত নারীকির সবক্রয় অংশগ্রহকণর সুকর্াগ র্াকায় তাকির 

বসিান্ত গ্রহকণর ক্ষিতা বৃবিসহ কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ িাড়কি।  

 িািাকর নারীকির িন্য বনি যাবরত স্থান র্াকায় ৪৮২৫ িন নারী উকযািার আকয়র 

সুকর্াগ সৃবি হকি একত আনুিাবনক ৪৮২৫ পবরিার উপকৃত হকি। পাবন ব্যিস্হাপনা 

সিিায় সবিবতর িাধ্যকি প্রায় ১,৫৭৮৫০ িন নারীকক প্রবশক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রিাকনর 

ফকল আয়িি যক কি যকাকে নারীকির অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। 

৪. 
গ্রাি ও শহরাঞ্চকল নাগবরক 

সুবিিার উন্নয়ন 

 নারী সুস্বাকস্হযর অবিকারী হকল অর্ যননবতক ও সািাবিক কি যকাকে টস আরও অবিক 

ভূবিকা রাখকত সক্ষি হকি। িাধ্যতামূলকভাকি িন্ম বনিন্ধীকরণ কার্ যক্রি 

বনবিতকরকণর ফকল নারীকির পবরসংখ্যান প্রাবির সুকর্াগ সৃবি হকি। 

িন্মবনিন্ধীকরকণর ফকল নারীর আইনগত অবিকার বনবিত হকি এিং িােবিিাহ 

টরািসহ িয়সবভবিক উন্নয়ন পবরকেনা প্রণয়কন সহায়ক হকি। 

৬.০ িন্ত্রণালকয়র িাকিকে নারীর বহস্যা 

(ককাটি োকায়) 

বিিরণ 

িাকিে ২০১৮-১৯ সংকশাবিত ২০১৭-১৮ িাকিে ২০১৭-১৮ 

িাকিে 

নারীর বহস্যা 

সংকশাবিত 

নারীর বহস্যা 

িাকিে 

নারীর বহস্যা 

নারী 
শতকরা 

হার 
নারী শতকরা হার নারী 

শতকরা 

হার 

টিাে িাকিে 464574 136938 29.48 371495 86169 23.2 400266 112019 27.99 

িন্ত্রণালকয়র িাকিে 29153 12249 42.01 26543 10604 39.95 24674 11804 47.84 
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বিিরণ 

িাকিে ২০১৮-১৯ সংকশাবিত ২০১৭-১৮ িাকিে ২০১৭-১৮ 

িাকিে 

নারীর বহস্যা 

সংকশাবিত 

নারীর বহস্যা 

িাকিে 

নারীর বহস্যা 

নারী 
শতকরা 

হার 
নারী শতকরা হার নারী 

শতকরা 

হার 

উন্নয়ন িাকিে 25468 10632 41.75 22850 8858 38.77 21526 10474 48.66 

পবরিালন িাকিে 3685 1616 43.86 3693 1745 47.26 3148 1330 42.25 

সূত্রঃ আর.বস.বি.বপ. িাোকিইি 

 

৭.০ গত বতন িেকর নারী উন্নয়কন স্থানীয় সরকার বিভাকগর প্রিান কি যকৃবত বনকিশ যক (K.P.I)সমূকহর অিযন 

ফলাফল বনকি যশক পবরিাকপর 

একক 

প্রকৃত অিযন 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পল্লী নারীকির কি যসংস্থাকনরসুকর্াগ সৃবি লক্ষয িনবিিস ৬৫০ ৬৬০ ৬৭০ 

নারীকির িন্য িািার টসকশন বনি যাণ সংখ্যা ৩৪.০০ ১০.০০ ১০.০০ 

৮.০ নারী উন্নয়কন স্থানীয় সরকার বিভাকগর সাফেসমূহ 

 “আরিান প্রাইিারী টহলর্ টকয়ার সাবভ যস টিবলভারী” প্রককের আওতায় সারাকিকশ ৩৮টি নগর 

িার্তসিন, ১৪৫টি নগর স্বাস্হয টকন্দ্র এিং ২৭৬টি স্যাকেলাইে বিবনককর িাধ্যকি প্রার্বিক স্বাস্হয টসিা 

প্রিান করা হকে। শহকরর িবস্ত এলাকায় িার্ত ও বশশু স্বাস্হয টসিা, িরুবর প্রসূবত টসিা, প্রিনন স্বাস্হয 

টসিা প্রিাকন এ সকল টকন্দ্র উকল্লখকর্াগ্য ভূবিকা রাখকে। 

 হাওড় অঞ্চকলর অিকাঠাকিা উন্নয়কনর িাধ্যকি িনগকণর আর্ য-সািাবিক অিস্হার উন্নয়কনর লক্ষয 

বনকয় “হাওড় অঞ্চকলর অিকাঠাকিা ও িীিনিান উন্নয়ন” প্রকে িাস্তিাবয়ত হকে। ফকল হাওড় 

অঞ্চকলর সুবিিািবঞ্চত নারীকির উন্নয়কন ইকতািকধ্য অবিযত সাফে র্কর্ি আশাপ্রি। এ প্রককের 

আওতায় টিাে ৪.৯ বিবলয়ন িন বিিস কি যসংস্হান সৃবি হকি র্ার িকধ্য নারীকির িন্য সৃবি হকি ১.৬ 

বিবলয়ন িন বিিস। অবিকন্তু ৬২৫৩০ িন নারীকক িীবিকা বনরাপিার আওতায় আনা হকয়কে। পাবন 

ব্যিস্হাপনা সিিায় সবিবতর িাধ্যকি প্রায় ৫৭,৭৫০ িন নারীকক প্রবশক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রিাকনর ফকল 

আয়িি যক কি যকাকে নারীকির অংশগ্রহণ বৃবি পাকি। 

 সািাবিক বনরাপিা কার্ যক্রকির অংশ বহকসকি পল্লী সড়ক রক্ষণাকিক্ষণ কার্ যক্রি িাস্তিাবয়ত হকে। 

িতযিাকন িলিান রকয়কে Rural Employment and Road Maintenance Programme 

(phase-II)প্রকে। এ প্রককের আওতায় টিকশর সকল টিলায় ৫৯,১৮০ িন শুধুিাত্র দুঃস্থ নারী কিী 

দ্বারা প্রবত ইউবনয়কন িেকর ২০ বককলাবিোর অর্ যাৎ সি যকিাে ৯০,৯৬০ বককলাবিোর গ্রািীণ সড়ক 

িেরব্যাপী রক্ষণাকিক্ষণ করা হকে। একত ৬৬৪ লক্ষ িনবিিস কি য সৃবি হকয়কে। এোড়াও প্রককের 

আওতায় িবরদ্র গ্রািীণ নারীকির আয়িি যক কাকির প্রবশক্ষণ প্রিান করা হকয়কে। 

 এলবিইবি কতযক িাস্তিাবয়ত “রুরাল এিপ্লয়কিন্ট এে টরাি টিইনকেকনন্স টপ্রাগ্রাি-২ (আরইআরএিবপ-

২)” প্রককের আওতায় একিন সফল উপকারকভাগী নারীর গেঃ 
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টিাোঃ িবরয়ি টিগি: এক স্বািলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃিান্ত 

টিাোঃ িবরয়ি টিগি পঞ্চগড় টিলার সির উপকিলার প্রিানপাড়া গ্রাকির প্রতযন্ত অঞ্চকল এক হতিবরদ্র 

পবরিাকর িন্মগ্রহণ ককরন। বপতার অভাকির সংসাকর ভাই-টিান ও অন্যান্য সিস্য সংখ্যা টিবশ র্াকায় খুি একো 

টলখাপড়ার সুকর্াগ হয়বন। পবরিাকরর সককলর ভরণকপাষকণর সাির্থ্য না র্াকায় বপতা অে িয়কসই তাকক বিকয় 

টিন। শুরু হয় সংসাকরর টিাঝা োনার এক নত্যন যুি। স্বািীর সংসাকর একসও কঠিন িাবরকদ্রর টরাষানকল পকড়ন। 

স্বািী অসুস্থ হওয়ার কারকণ র্ৎসািান্য পবরিাণ আয় টরািগার দ্বারা সংসাকরর অভাি অনেন বিোকনা সম্ভি বেল 

না। িার সন্তান বনকয় অনাহাকর অি যাহাকর বিন কাোকত না টপকর অকন্যর িাবড়কত গৃহস্থাবল ও কৃবষশ্রবিক বহকসকি 

কাি করকত িাধ্য হন িবরয়ি টিগি। এরই িকধ্য একবিন এলবিইবি’র পবলস্ন উন্নয়ন টসক্টকরর আওতায় পবলস্ন 

কি যসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাকিক্ষণ কি যসূবি-II (আরইআরএিবপ-II) এর আওতায় রক্ষণাকিক্ষণ কাকি এলবসএস 

কিী বহকসকি বনযুবি লাভ ককরন। বতন িের িক্ষতার সকি কাি ককরন। এ কাি করার সুিাকি প্রকে টর্কক 

বিবভন্ন আয়িি যনমূলক প্রবশক্ষণ গ্রহকণর সুকর্াগ পান, র্া তাঁর ভাগ্য িিকল টিয়।  

শত প্রবতকূলতার িাকঝও প্রকে টশকষ সঞ্চকয়র অর্ য বিকয় বনি িাবড়কত গরুপালন ও িাবড়র আবিনায় শাকসিবি 

িাষ ককর স্বািলম্বী হকয় ওকঠন। বতবন নিিই হািার োকা বিবনকয়াগ ককর টেকলকক রং এর টিাকান ককর 

বিকয়কেন। িা-টেকলর টর্ৌর্ আকয় বতন রম্নকির টসবিপাকা িাবড়, স্বাস্থযসম্মত পায়খানা বতবর ককরকেন। আি 

তাঁর সংসাকর স্বেলতা একসকে। তাঁর অিম্য কি যস্পৃহা অন্যান্য নারীকির অনুকপ্ররণা টর্াগাকে সািলম্বী হকত।   

৯.০ ভবিষ্যকত করণীয় সম্পককয সুপাবরশ 

 খায বনরাপিা অিযকনর টক্ষকত্র নারীর িবি যত অংশগ্রহণ বনবিত করার িন্য স্থানীয় পর্ যাকয় নারী কৃবষ 

উকযািাকির সহায়তার িাধ্যকি িবরদ্র নারী কৃবষ-শ্রবিককির কি যসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃবি করা। স্থানীয় 

পর্ যাকয় কৃবষ কাকি নারীকির িজুরী বিষম্য দূরীকরকণ ইউবনয়ন পবরষকির বনি যাবিত নারী 

িনপ্রবতবনবিকির সম্পৃি করা; 

 উপকিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাি পর্ যাকয় সড়ক,বিি-কালভাে য বনি যাণ-পুনবন যি যাণ-রক্ষণাকিক্ষণ এিং 

বৃক্ষকরাপণ কি যসূবি িাস্তিায়কন নারীকির কি যসংস্থান বৃবিককে অবিক সংখ্যায় নারীকির অংশগ্রহণ 

বনবিত করা; 

 নারী কৃবষ শ্রবিককির সরকাবর ভত্যযবক পািার টক্ষকত্র ইউবনয়ন পবরষকির নারী সিস্য দ্বারা তিারবকর 

ব্যিস্হা করা; 

 স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূকহর নারী প্রবতবনবিকির িক্ষতা ও সকিতনতা বৃবির িন্য প্রবশক্ষণ প্রিাকনর 

টক্ষত্র আকরা প্রসাবরত করা; 

 বনি যািনকালীন নারীিান্ধি পবরকিশ বনবিত করা। নারীর রািননবতক অবিকার এিং টভাোবিকার 

প্রকয়াগ বনবিত করার লকক্ষয সকিতনতামূলক ব্যিস্হা গ্রহণ করা; 

 উপকিলা ও ইউবনয়ন পবরষকির বনি যাবিত নারী িনপ্রবতবনবিকির বভ.বি.বি. কাকি সম্পৃি করা; 

 ইউবনয়ন পর্ যাকয় এিং িবস্তর পাবন এিং স্যাবনকেশন সংক্রান্ত কবিটিকত নারী ও পুরুষ উভয়কক সম্পৃি 

করা এিং নারীকির িন্য পািবলক েয়কলে স্হাপন করা; 

 িবরদ্র গ্রািীণ নারীকির কি যসংস্থান সৃবি ও আয়িি যক কাকির প্রবশক্ষণ প্রিাকনর িন্য এ িরকণর 

কার্ যক্রকি অবিক সংখ্যায় নারী কিীকির অংশগ্রহণ বনবিত করা; 

 পুকুর খনন ও পুকুর পুনঃখনন কাকি নারী কিীকির সুকর্াগ িান; 

 নলকূকপর স্থান এিং টকয়ারকেকার বনি যািকনর টক্ষকত্র িবহলাকির অগ্রাবিকার ভূবিকা পালকন সহায়তা 

করা; 

 প্রবতিন্ধী টিকয় বশশুকির িন্য সহকি ব্যিহার উপকর্াগী স্যাবনকেশন সুবিিার ব্যিস্থা করা। 
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